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נצי״ב מוולוז׳ין ,בפירושו "העמק
 .דבר; מוצא נושא מוביל בכל ספר

I I

בתורה .את הנושא המרכזי של ספר
במדבר הוא מגדיר כמעבר מהנהגה ניסית
במדבר להנהגה טבעית לקראת הכניסה
לארץ ישראל .בהקדמתו לחומש ,הוא מציין
שנקודת המעבר נמצאת בפרשת חוקת.
" ...משום דעיקר זה הספר הוא המחליף
ומשנה הליכות עם ה׳ בחיי העולם מאז
שהגיעו לא״י מן הדרך שהלכו במדבר,
שבמדבר היו מתנהגים במידת תפארת
שהלך לימין משה שהוא לגמרי למעלה
מהליכות הטבע .ובא״י הלכו בדרך הטבע

וזוב ד״ו ׳שדה ג׳ישן

מנהל פדגוגי ,ישיבת בנ״ע אורות יהודה ,אפות

בסתרי השגחת מלכות שמים ב״ה .וזה
השנוי התחיל במדבר בשנת הארבעים ,כמו
שביארנו בפרשת הקת".
בפירושו לתחילת פרק כ; הנצי״ב מדגיש שוב
את חשיבות המעבר" .בחדש הראשון ...ויותר
מזה יבואר לפנינו דמאז החלה הנהגה אחרת
בישראל ,לא כמו שהיה עד כה .משום הכי
פירש הכתוב דמהחודש הראשון הגיע זה".
כשמעיינים בפרשה אפשר להבחין במעבר
עצמו .חלק מהשותפים בהנהגה הניסית,
אהרון ומרים ,נפטרים מהעולם .בהמשך
הפרשה ,מול אתגרי מלחמה עם ישראל לוקח
יוזמה .העם ,ולא משה ,פונה לקב״ה לעזרה,
המשך בעשר < 7

"וידר ישראל נדר לה;)"..כא ,ב( והעם נוקט
יוזמה מול סיחון מלך האמורי" ,וישלח ישראל
מלאכים אל סיחון)"...כא ,כא( .שינוי זה בולט
במיוחד על רקע פנייתו של משה אל מלך אדום
בפרק כ; ובלשון הנצי״ב" ,רדד ישראל -אבל
משה לא עשה כאן מאומה וכמו שכתבנו שמשה
לא היה מסוגל לזה .וכן במלחמות סיחון ועוג
כתיב "ויכהו ישראל לפי חרב" ,היינו במלחמות
תנופה...אבל כאן היה בהשגחה פרטית ובכת
תפלה.״ ,וכפי שציין בהקדמתו לספר ...",על
פי זה השנוי נעשו מלחמות ישראל עם הכנעני
ועם סיחון בדרך הטבע".
לצד ניהול מלחמה בדרך הטבע ,הנצי״ב מוסיף
כאן נקודה מרכזית בהתנחלותנו בעולם על פי
הטבע .סביב הכאתו של משה את הסלע ,הוא
מסביר שמשה ואהרון פספסו הזדמנות ללמד
את עם ישראל מסר חשוב והכרחי לקראת

כניסתם לארץ והנהגה בדרך הטבע -כוחה
של התפילה .הוא כותב" ,להקדישני לעיני בני
ישראל -אילו היו עומדים משה ואהרן בתפלה
היה נקרא בזה ונקדשתי בתוך בני ישראל,
שהוא אמירה דבר שבקדושה ברבים)כדאיתא
במגילה( .והיו ישראל מאמינים במעלת תפלה
ושאני קדוש בתוכם .ועתה לא האמנתם את
ישראל בזה")פירושו לב ,יב(.
על פי הנצי״ב נמצאנו למדים שני מסרים
חשובים סביב ההתנהלות בארץ ישראל.
הראשון הוא שהמעבר מהמדבר וההשגחה
הניסית לארץ המתנהלת על ידי הנהגה טבעית
דורשת מאיתנו שינוי בהתנהלות ושינוי
בהסתכלות .עלינו להבין שהקב״ה הפקיד
בידנו את משימת הכניסה לארץ והגשמת
היעדים הלאומיים והחברתיים של עם ישראל
בארצו ,כמפורטים בספר דברים .אם אנחנו
לא נעשה את זה ,הדברים לא ייעשו בדרך
ניסית .המסר השני ,ברוח האזהרות הרבות
בספר במדבר ,הוא שעלינו לזכור מנין מקור
כוחנו ובמי אנחנו תלויים .התפילה מציעה לנו
שיח דו כיווני .פניה אל הקב״ה לעזרה ,סיוע
והכוונה ובו בעת פניה אל עצמנו פנימה מתוך
שאיפה להתבוננות ,לצמיחה ולהתקדמות.
ההתפתחות האישית ,הרוחנית והמוסרית
שמקורן בתפילה מהווה את הבסיס ליכולתנו
לפעול ביושרה ובאמונה לקיום השליחות שלנו
כאן בארץ ישראל .המעבר להנהגה טבעית
ולקיחת יוזמה אנושית נשארים חיוורים אם הם
לא קשורים קשר הדוק לתפילה על היבטיה
השונים ,כלפי שמיא וכלפי עצמנו .את העצה
הזאת מהנצי״ב ראוי שנזכור וניישם בפועלנו
להגשים את ייעודנו כעם כאן במדינת שיראל.

