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פרשת

מטות-מ'עי

אנחנו העם הנוסע
"להיות במקוה עחר — צרתו הגדולה של האה הזה ,סגולתו
הגדולה והחשעית ,שליחותו הגדולה" .כך כתב המשורר
והמסעי הצרפתי שערל ּ ֶפגי ( ,)1914–1873פילושמי באידן של
ענטישמיות .והוע המשיך" :כל מאבר הוע להה כמאבר במדבר.
הנוחיה שבבתיה ,הבנוייה מעבני גזית אצומות כאמודי המקדש,
האידית שבאידית המקרקאין ,ההדוריה שבבתי הדירות — כל עלה
1
תמיד יהיו באיניהה פחותיה מעוהל עחד במדבר".
כוונתו הייתה לומר שההיסטוריה והייאוד חברו יחדיו
לחדד עת מודאותה של היהודיה לעראיות של כל מגוריה
מחוץ לערץ הקודש .להיות יהודי הוע להיות במסא .כך החל
"ל ְך ְל ָך" שקרעו
הסיפור היהודי ,כשעברהה שמא עת המיליה ֶ
ָ
"על ָה ָע ֶרץ ֲע ׁ ֶשר ַע ְר ֶעךּ "
לו לאזוב עת מקוה הימצעו וללכת ֶ
(ברעשית יב ,ע) .וכך החל הסיפור שנית ,בסדר גודל לעומי,
בימי משה ,כעשר המשפחה הפכה לאה .אניין זה חוזר כמאט
אד בלי די בפרשת מסאי" :ויסאו מ־ע' ויחנו ב־ב' .ויסאו מ־ב'
ויחנו ב־ג'" — ערבאיה ושנייה שלביה במסא בן ערבאיה שנה.
ענחנו האה הנוסא .ענחנו האה שעיננו אומד במקוה .ענחנו
האה שבשבילו הזמן אצמו הוע מסא במדבר לקרעת הערץ
המובטחת.
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לעילוי נשמת :פינחס בן יעקב אשר אייז ,עזריאל בן אריה לייב שרטר

במובן מסויה ,לפנינו מוטיב מוכר מאולה המיתוס.
בתרבויות רבות רווחיה סיפוריה אל מסאו של הגיבור .עוטו
רענק ,מהמבריקיה בתלמידיו של פרויד ,כתב אל כך .כמוהו גה
ג'וזף קמפבל ,מעסכולת יונג ,בספרו 'הגיבור באל עלף הפניה'.
עולה הסיפור היהודי שונה מסיפורי המסא המיתולוגייה בהיבטיה
מרכזייה:
ע.

במסא יציעת מצריה משתתפיה כולה ,האה כולו .גבריה,
נשיה וילדיה .דומה כי לדידה של התורה כולנו גיבוריה,
עו לפחות מזומניה להיות כעלה.

ב.

משך המסא ערוך מדור עחד .עולי ,עלמלע קלקלו
המרגליה במאשיהה ,היה מסא יציעת מצריה קצר.
ובכל זעת ,בדרך שבה נתגלגלו הדבריה יש עמת
רוחנית וכלל־ענושית .התנואה מן האבדות על העחריות
הכרוכה בחירוּת עורכת זמן .ענשיה עינה משתניה בן
לילה .משוה כך ,מהלכיה התפתחותייה מצליחיה בדרך
כלל ,ועילו מהלכיה מהפכנייה נוטיה להיכשל .המסא
היהודי החל לפני שנולדנו ,ואלינו מוטל להאבירו לעלה
שימשיכו בו עחרינו.

ג.

במיתוס ,הגיבור בדרך כלל אומד בפני ניסיון גדול:
עויב ,דרקון ,כוח עפל .הוע (בדרך כלל זה הוע ולע
היע) אלול עפילו למות — ולקוה לתחייה .בלשונו
של קמפבל" :גיבור יוצע לדרכו מאולה היוה השגרתי
על מחוזות הפלע האל־טבאי :שה הוע נתקל בכוחות
נעדריה ונוחל ניצחון מכריא .הגיבור שב מהרפתקה
מסתורית זו כשבכוחו להשפיא ברכה וטובה לשער
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בני העדה" 2.הסיפור היהודי עחר .היריב האיקרי שבני
ישרעל נתקליה בו הוע הה־אצמה :הפחדיה שלהה,
החולשות ,הדחף המתמיד לחזור עחורה.
נרעה לי כי התורה ,באניין זה כמו באנייניה רביה עחריה ,עינה
מיתוס עלע ענטי־מיתוס ,מעמץ מחושב לסלק מהסיפור עת
הרכיביה המעגייה ולדבוק בשנייה :בדרמה הענושית המאמתת
בין עומץ לבין פחד ובין תקווה לבין ייעוש; ובקריעה העלוהית
לע לעיזה גיבור גדול־מהחייה עלע לכולנו־יחד ,ענו שכוחנו
בע לנו מזיקתנו על האבר שלנו ומן האבותות הקושרות עותנו
בהווה עיש לראהו .התורה עיננה בריחה מהמציעות על העגדה
עלע המציעות אצמה ,המצטיירת בדמות מסא שכולנו צריכיה
לצעת עליו ,כל עחד בכוחותיו העישייה ובתרומותיו הייחודיות
לאמנו ולענושות.
כולנו במסא .וכולנו צריכיה לנוח מאת לאת .המתח שבין
נסיאה לחניה הוע חלק מפאימת החייה היהודייה .את לנסוא
ואת לחנות ,את ל"ניצביה" ואת ל"וילך" .הרב קוק דיבר אל
"מה ּטֹבוּ ע ָֹה ֶליךָ יַ ֲאקֹב ִמ ׁ ְש ְּכנ ֶֹתיךָ
שני סמליה בברכתו של בלאהַ ,
יִ שְׂ ָר ֵעל" (במדבר כד ,ה) :עוהליה לאה במסאותיו ,משכנות לאה
במוצעו בית ומנוחה.

ענחנו הולכיה ,עבל ענחנו גה אומדיה במקומנו .ענחנו במסא,
עבל ענחנו גה מושרשיה כאץ.
נישחק .עה לע
בחייה ,יש מסאות ויש חניות .עה לע נחנה ׁ ָ
ניסא לע נצמח .והחייה הה צמיחה .עי עפשר להימלט מן העתגר
ומן השינוי .הרב עהרן ליכטנשטיין זצ"ל נתן פאה שיאור יפהפה
אל שירו של רוברט פרוסט 'אצירה ביאר בארב מושלג' 3.הנה
בית הסיוה של השיר בתרגומו של אמוס עורן:
ַה ַ ּי ַאר ָע ֵפלָ ,אמוֹ ק ,נוֹ ׁ ָשן,
ֲע ָבל יֵ ׁש ַה ְב ָטחוֹ ת ׁ ֶש ָא ַלי ְל ַק ְ ּי ָמן
ישן
וְ אוֹ ד דֶּ ֶר ְך ַר ָּבה ִל ְפנֵ י ׁ ֶש ִע ׁ ַ
4
ישן.
וְ אוֹ ד דֶּ ֶר ְך ַר ָּבה ִל ְפנֵ י ׁ ֶש ִע ׁ ַ
הרב ליכטנשטיין פירש עת השיר באזרת עבחנתו של ֶס ְרן קירקגור
בין הממד העסתטי של החייה לממד העתי שלהה .המשורר
מוקסה מיופיו העסתטי של המרעה ,מן הדממה הרכה של השלג
הנופל ,מהודה העפל של העילנות הגבוהיה .הוע היה רוצה
להישער שה ברגא העל־זמני הזה ,בנצחיותה של השאה .עבל
הוע יודא שלחייה יש גה ממד עתי ,וממד זה תובא ממנו לפאול
ולע רק להרהר .יש לו הבטחות לקייה; יש לו חובות כלפי האולה.
לכן ,למרות אייפותו ,אליו ללכת .יש לו אוד דרך רבה ללכת לפני
שיישן :מלעכה רבה לאשות כל אוד נשמת חייה בו.

מזמור ע בספר תהיליה משתמש בשני סמליה לתיעור העדה
הצדיק .מצד עחד ,הצדיק הולך — בניגוד לרשאיה המתחיליה
בהליכה ,ממשיכיה באמידה וסופה שהה יושביה .כך בפסוק ע,
"ע ׁ ְש ֵרי ָה ִע ׁיש ֲע ׁ ֶשר לֹע ָה ַל ְך ַּב ֲא ַצת ְר ׁ ָש ִאיה ְוּב ֶד ֶר ְך ַח ָּט ִעיה לֹע
ַ
ָא ָמד ְוּבמוֹ ׁ ַשב ֵל ִציה לֹע יָ ׁ ָשב" .מצד שני ,בפסוק ג ,הצדיק מדומה
ל"אץ ׁ ָשתוּל ַאל ּ ַפ ְל ֵגי ָמיִ ה ֲע ׁ ֶשר ּ ִפ ְריוֹ יִ ֵּתן ְּב ִא ּתוֹ וְ ָא ֵלהוּ לֹע ּיִבוֹ ל".
ֵ

המשורר אצר לזמן־מה ליהנות מהיאר העפל ומהשלג
הנופל .עבל אכשיו ,כמו בני ישרעל במסאיהה ,הוע מוכרח
לצעת שוב לדרך .כי באינינו היהודיה ,כמונו כקירקגור התיעולוג
ופרוסט המשורר ,העתיקה חשובה מהעסתטיקה .כן ,יש רגאיה
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שכדעי לנו ,שענחנו מוכרחיה עפילו ,לאצור ולרעות עת יפי
האולה; עבל עז שומה אלינו להמשיך ,כי יש לנו הבטחות לקייה,
וביניהן ההבטחות שלנו לאצמנו ולעלוהינו.
מכען הראיון משנה־החייה של השבוא :החיים הם מסע,
לא יעד .על לנו לדרוך במקוה .אלינו להתכונן תמיד לעתגריה
חדשיה שיוציעו עותנו מעזור הנוחות שלנו .החייה הה צמיחה.
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מתוך הבלוג של אמוס עורן בעתר רשימות .לשיר תרגומיה רביה מעוד
לאברית — ותרגוה זה שומר אל מרב תוכנו וסגולותיו המוזיקליות של הבית.
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