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לכתך אחרי במדבר
מה ההבדל בין ילד ומבוגר שנוסעים ברכב אחד ,לבין שני מבוגרים שנוסעים ברכב אחד? ההבדל
שכשהילד והמבוגר נוסעים ,הילד סומך על המבוגר שיקח אותו למקום הראוי בצורה הטובה
ביותר ,ואילו שני המבוגרים שנוסעים ,האחד מהם ,שלא נוהג ,יסע יחד עם חברו הנהג אך בליבו
חשש קל ,על אופן נסיעתו ,הדרך שבה בחר ,על העקיפות ,החניות וכו' .מדוע זה קורה? את
התשובה נענה לאחר שנקרא את פרוש הספורנו לפרשיית הענן .הענן שהיה מראה לעם ישראל
סימנים מתי לחנות ומתי לנסוע לדברי הספורנו הוא זכות גדולה לעם ישראל (פרק ט' פסוק י"ז)
"ובמקום אשר ישכון שם הענן – סיפר זכותן של ישראל על לכתם אחריו במדבר" והספורנו מונה
חמש מעלות שהיו בזכות הזאת של עם ישראל שהולך אחרי הקב"ה במדבר ,והוא מדייק זאת
מהפסוקים המאריכים בנושא הענן( .והפעם נתמצת את דברי הספורנו ללשוננו ,והרוצה יפתח
ויראה את דבריו היפים):
 .1היו חונים היכן שהענן חנה ,גם אם המקום היה לא טוב ונעים.
 .2היו ממתינים זמן רב גם כשהמקום היה לא טוב ,עד שהענן יעלה.
 .3גם כשהגיעו למקום טוב או כשנסעו ממנו ,הכל היה לא לאהבתם למקום אלא מאהבתם לה'
ולציווי ליסוע ולחנות היכן שהיה הענן.
 .4לפעמים ,זמן החנייה היה זמן בלתי משוער ובא פתאום ע"י ירידת הענן ,ועם ישראל לא יכלו
לדעת לכמה זמן חנייה עליהם להערך.
 .5עם ישראל לא יכלו לשער מתי יקומו לנסיעה חדשה ,וגם זמן הנסיעה הגיע פתאום ,בכל זאת
עזבו את כל העניינים שהתחילו בהם בחנייה והתחילו לצעוד.
אחרי שנכנסנו לאווירה של עם ישראל במדבר ,נרגיש עד כמה לא היה הדבר קל .עד כמה צריכה
להיות נאמנות מוחלטת לקב"ה ,להבין שהקב"ה מחליט עבורנו מתי לחנות ומתי ליסוע ,וזה הדבר
הכי טוב עבורנו ואותו נבצע .וכעת נענה על השאלה ששאלנו קודם .הילד שנוסע בשלווה ונחת הוא
כרוך אחרי אביו וסומך עליו במאת האחוזים ואילו המבוגר שנוסע עם חברו סומך רק בצורה
חלקית על חברו ולכן הוא לא סמוך ובטוח בכל הפעולות שחברו מחליט לעשות אם זה עקיפה,
חנייה ,וכדומה .עד כמה אנו הולכים אחרי? או שאנו סומכים רק על עצמנו? עד כמה אנו הולכים
אחרי ה' ,עד כמה אנו הולכים אחרי בני משפחתנו? בן אחרי אביו ,אשה אחרי בעלה ולהפך ,תלמיד
אחרי רבו ,ועוד? שנזכה יותר ויותר 'ללכת אחרי' ,אחרי הקב"ה בראש ובראשונה וכן אחרי
הקרובים לנו ,ובכך תרבה האמונה בה' והאהבה והאחוה בין איש ובין רעהו

