בס"ד

נעם הארץ

לכבוד שבת קדש – פרשת בשלח תש"ף
וזהב הארץ ההיא טוב – זו תלמודה של א"י
דף שבועי לעיסוק בסוגיות ארץ ישראליות – נכתב ע"י חגי עמיצור

ש ַ ַּ֣לח ַפ ְרעֹה֘ ֶאת־הָ עָ ם וְ לֹא־נ ָ ַָּ֣חם אֱ ל ִֹ֗הים ֶּ֚ ֶד ֶר ְך ֶ ַּ֣א ֶרץ
וַיְ ִ֗הי ְב ַ
ְפל ְש ִּ֔תים כ ִּ֥י ָק ֖רוֹ ב ה֑ וא  . . .וַי ֵַּ֨סב אֱ ל ִֹ֧הים׀ ֶאת־הָ ָ ָ֛עם ֶד ִֶּ֥רךְ
הַ מ ְד ָב ֖ר (שמות יג:יז-יח) .עם ישראל יוצא ממצרים כשמטרת
פניו הליכה לארץ ישראל .זהו ענינה של יציאת מצרים ,כפי
שאמר הקב"ה למשה וָ א ֵ֞רד לְ הַ צילַּ֣ וֹ ּֽ . . .ולְ הַ ֲעלֹתוֹ ֘ מן־הָ ָ ַּ֣א ֶרץ
הַ הואֶ . . .אל ֶ ָ֛א ֶרץ זָבַ ִּ֥ת חָ ָ ֖לב ו ְדבָ ֑ש .והנה הקב"ה מוביל את
העם בדרך אחרת ,עוקף ארץ פלישתים דרך המדבר.
האם מטרת המעקף היא רק להימנע מהליכה דרך ארץ
פלישתים ? אם כן ,מדוע טורחת התורה להדגיש כי הקב"ה
מוביל את העם דרך המדבר .מה ענינו של המדבר כאן ?
מעיון במקורות שונים מסתבר כי ההליכה דרך המדבר היא
מטרה בפני עצמה ,לא רק ברירת מחדל של לא ללכת דרך
ארץ פלישתים .כך למשל הנביא הושע לָ ִ֗כן ה ֵּ֤נה ָ ּֽאנֹכ ֙י
הלַ ְכת ֖יהָ הַ מ ְד ָב ֑ר (הושע ב:טז) .התורה עצמה
ְמפַ ִּ֔ ֶתיהָ וְ ּֽ ֹ
ָ
ָ
ְ
שר הוֹ ּֽליכ ֲָ֜ך הִ֧ ' אֱ ל ֶ ָֹ֛היך ֶ ָ֛זה
אומרת וְ זָכַ ְרתַָּ֣ ֶאת ָכל הַ ֶ ִ֗ד ֶרך אֲ ֵּ֨ ֶ
ש ָנ֖ה ַבמ ְד ָב ֑ר לְ ֵּ֨ ַמעַ ן עַ ּֽ ֹנ ְת ָ֜ ָך לְ נ ַּֽסֹ ְת ִ֗ ָך ּֽ ַ . . .ויְ עַ ְנ ָ ֘ך וַי ְַרעבֶ ךָ
ַא ְר ָבעִּ֥ים ָ
ָ
בתֶ ֑יך לְ ַ ַּ֣מעַ ן
שַּ֣ר לֹא י ַ ִָּ֔דעְ ָת וְ ִֹּ֥לא י ְָדע֖ ון אֲ ֹ
ַ ּֽוַיאֲ ּֽכלְ ָ ֵּ֤ך ֶאת הַ ָמ ֙ן אֲ ֶ
חיה ָ ּֽה ָא ָ ִּ֔דם ָ֛כי עַ ל ָכל מוֹ ָצִּ֥א
הוֹ ּֽדיע ִ֗ ֲָך ִּ֠כי ַֹּ֣לא עַ ל־ הַ ֶ ֵּ֤לחֶ ם לְ בַ דוֹ ֙ י ְ ֶ ַּ֣
ח ִּ֥יה הָ ָא ָ ּֽדם( :דברים פרק ח).
ּֽפי ה֖ ' י ְ ֶ
נראה אם כן שלנדודי בני ישראל במדבר הייתה משמעות
נוספת ,מלבד הצורך לעקוף את ארץ פלישתים – ניסיון.
הנביא עמוס פותח לנו צוהר נוסף להבנת ההליכה במדבר.
וְ י ַגִּ֥ל ַכ ַמ֖ים מ ְש ָ ֑פט ו ְצ ָד ָ ֖קה ְכ ַנִּ֥חַ ל איתָּֽן :הַ זְבָ ֵּ֨חים ומנְ ָ֜ ָחה
ש ָנ֖ה ב ִּ֥ית י ְש ָר ּֽאל( :עמוס ה:כד-
ַש ֶתם ִ֧לי בַ מ ְד ָ ָ֛בר ַא ְר ָבעִּ֥ים ָ
ּֽהג ְ
כה) .בהליכה במדבר מתגלה משפט וצדקה .מוצא פי ה'
אינו זבחים וקרבנות אלא משפט וצדקה .ההליכה במדבר
מתוך מצוקת הרעב באה לגבש את עם העבדים שיצא
ממצרים לעם הנושא את דגל הצדקה ,המשפט והשוויון
החברתי – מוצא פי ה' .עליו עתידים הגויים לומר :ומ ֙י גַּ֣וֹ י
יקם (דברים ד' ,ח)
שר לָ֛ וֹ חֻ קִּ֥ים ומ ְש ָפ ֖טים צַ ד ֑
גָדִּ֔ וֹ ל אֲ ֶ
ננסה ללכת בעקבות פרשנותו של הרב מדן לאירועים
המופיעים בפרשתנו .האירוע הראשון הוא המים במרה.
שור וַילְ כִ֧ ו
ֹשֵּ֤ה ֶאת י ְש ָראל֙ מיַם ִּ֔סוף וַי ְצ ֖או ֶאל מ ְד ַבר ֑
וַי ֵַַּ֨סע מ ֶ
שת י ָָ֛מים ַבמ ְד ָב ֖ר וְ לֹא ָמ ְִּ֥צאו ָ ּֽמים :ו ַָי ַֹּ֣באו מָ ָ ִּ֔ר ָתה וְ ַֹּ֣לא
ְש ֹּֽל ֶ
ֹש ִּ֥ה
ם מ ָמ ָ ִּ֔רה כ ִּ֥י מָ ֖רים ה֑ם . . .וַי ִֹ֧לנו הָ ָ ָ֛עם עַ ל־מ ֶ
תת מַ ֙י ֙
ָ ּֽי ְכלִ֗ ו ל ְש ִּ֥ ֹ
ְ
ַשל ֙ך ֶאל
לא ֹ֖מר מַ ה נ ְשתֶּֽה :וַי ְצ ַ ַּ֣עק ֶאל הִ֗ ' וַיוֹ ֵּ֤רהו ה֙' ִּ֔עץ וַי ְ
ש ִּ֥ם נ ָ ּֽסהו :עיון
הַ ִּ֔ ַמים ַ ּֽוי ְמ ְת ֖קו הַ ָמ֑ים ָשַּ֣ם ָש ִּ֥ם לָ֛ וֹ ִֹּ֥חק ומ ְש ָ ֖פט וְ ָ
בפסוקים מגלה שמטרת המתקת המים לא הייתה רק
להרוות את צימאון שלושת הימים ,אלא להעמיד את העם

בנסיון .מהן אם כן הנסיון ? התורה לא פירשה מהו ,אך
מהקשרם של הדברים עולה שהוא קשור בחוק ובמשפט.
עלינו לברר על כן מה היו החוק והמשפט שניתנו במרה.
במדרשי חז"ל מצאנו דעות שונות על מהות החוק והמשפט
שניתנו במרה .הגמרא בסנהדרין (נו ע"ב) למשל מזכירה
דינים ,שבת וכיבוד אב ואם.
אז מהו החוק שאליו התכוונה התורה ? ניתן לפרש את
המילה "חוק" -בכך שעניינה כאן הוא מידה קצובה ,ובעיקר
מנת מזון קצובה .כך מתפרשת המילה "חוק" בפסוקים
ם
כהֲנָ֜ים מ ַּ֣את ַפ ְר ִֹ֗עה וְ ָ ּֽא ְכלֵּ֤ ו ֶאת חֻ ָק ֙
חק לַ ֹ
רבים ,לדוגמה כ ֩י ֵּ֨ ֹ
ם ַפ ְר ִֹּ֔עה (בראשית מ"ז,כב); לָ ִ֗כן ה ְר ֵּ֤חיבָ ה
שר ָנתֵַּ֤ן לָ הֶ ֙
אֲ ֵּ֨ ֶ
שה ופָ ע ֲָרִּ֥ה ֖פיהָ ל ְבלי ֹ֑חק (ישעיהו ה' ,יד) ,והכוונה
ְשאוֹ ל֙ נ ְַפ ִּ֔ ָ
שהאדמה פתחה פיה ובלעה אנשים רבים שלא במידה.
יפני
רתֶּֽיהָ (משלי ל"א ,טו); הְַ֝ ְטר ִ֗
חק לְ ַנ ֲע ֹ
וַתתַּ֣ן ֶ ַּ֣ט ֶרף לְ ביתָ ֑הְ֝ וְ ִ֗ ֹ
ֶ ַּ֣לחֶ ם חֻ ּֽקי (משלי ל' ,ח) ועוד .עיון במצוות הקורבנות מעלה
כי כל "חוק" שבפרשיות הקרבנות ומתנות הכהונה  -משמעו
מנת לחם קצובה.
מהו אם כן החוק שקבע ה' במי מרה ? כשהומתקו מי הבאר,
קבע ה' חוק  -מכסה ומידה  -כמה מים זכאי כל אדם לשאוב
עבור עצמו ,עבור משפחתו ועבור מקנהו .בלא קביעת מנת
חוקו של כל אחד ממי הבאר ,קשה לתאר ולדמיין את מה
שעלול היה לקרות כאשר שישים ריבוא אנשים צמאי מים,
לאחר שלושה ימי הליכה במדבר ,היו מתנפלים על המים,
הם ומשפחותיהם ומקניהם .ה"חוק" (=המכסה) חייב
"משפט"  -קביעה בפועל של מכסת כל משפחה .במרה
הועמד לראשונה עם העבדים ,שיצאו זה עתה לחירות,
במבחן של כבוד הדדי ,של התחשבות בזולת ,ובעיקר  -של
משמעת .כל אלו הם מושגים ראשוניים ויסודיים בדרך
לבניין חברה מתוקנת ,עַ ם ולאום; מושגים ראשוניים בדרך
לחירות .מבחנה של החירות אינו ביכולתו של אדם לעשות
ככל העולה על רוחו ,אלא ביכולתו לפעול כרצונו ומתוך
בחירה חופשית ,ויחד עם זאת -להישאר אדם במובן המוסרי,
האנושי והתרבותי .לכן ,זהו גם מבחנם של חברה בת-חורין
ושל עם בן-חורין .כך עולה גם מהאירוע הבא המופיע
בפרשה .משהגיעו בני ישראל למדבר סין ,כלה הלחם
מכליהם ,וברעבונם  -התלוננו .בעקבות זאת המטיר להם ה'
את המן .ושוב ,גם בסיפור המן ,המחיר הוא נסיון :הנְ נֵּ֨י
טו ְדבַ ר יַּ֣וֹ ם
מַ ְמטִּ֥יר לָ ֶ ָ֛כם ֶל֖חֶ ם מן הַ ָש ָמ֑ים וְ י ֵָָּ֨צא הָ ָ ֵּ֤עם וְ ָ ּֽל ְק ֙
ְביוֹ ִּ֔מוֹ לְ ַ ִ֧מעַ ן אֲ נ ֶ ַָ֛סנו הֲיל ְִּ֥ך ְבתוֹ ָרת ֖י אם־ ֹּֽלא (ט"ז ,ד) .בפרשת

הדף מוקדש לע"נ אבי מורי יעקב עוזיאל עמיצור ז"ל

שַּ֣ר צָ ַּ֣וה ִּ֔ה'
המן הנסיון הוא במצווה המפורשת ֶ ֵּ֤זה הַ ָדבָ ֙ר אֲ ֶ
יכם
ל ְק ַּ֣טו מ ִּ֔ ֶמנו א ֖יש לְ ַּ֣פי ָא ְכל֑ וֹ ַֹּ֣עמֶ ר לַ גֻלְ ִ֗ ֹגלֶ ת מ ְס ַפ ֙ר נ ְַפ ַּ֣שֹת ִּ֔ ֶ
ש ִּ֥ר ְב ָאהֳל֖ וֹ ת ָ ּֽקחו (ט"ז ,טז) .ובני ישראל עמדו
ָ֛איש לַ אֲ ֶ
בניסיון ַ ּֽוילְ ְק ִּ֔טו הַ ַמ ְר ֶב ֖ה וְ הַ ַמ ְמ ּֽעיט :ו ַָי ַֹּ֣מדו בָ ִֹּ֔עמֶ ר וְ ֵֹּ֤לא הֶ עְ די ֙ף
י־א ְכל֖ וֹ לָ ָ ּֽקטו( :ט"ז,
הַ ַמ ְר ִּ֔ ֶבה וְ הַ ַמ ְמע֖יט ַֹּ֣לא הֶ ְחס֑יר א ִּ֥יש לְ ּֽפ ָ
יז-יח) אין אנו יודעים כמה מן ירד בכל יום ,אך גם אם ירד
בשפע  -אין אדם יכול לאמוד מראש מהי הכמות הדרושה
למיליוני הפיות הרעבים שניזונו מן המן .היה ברור שהמן
צריך להספיק לכולם .אנשים שיקחו יותר מכדי מחייתם -
עלולים לגרום לכך שלשכנם יחסר .יש כאן מבחן של כבוד
לבני חורין ,שאינם מקבלים את מנת מזונם הקצובה
מאדוניהם אלא רשאים ללקוט אותה ,ויכולים היו  -לולא
המצווה ואילו רצו בכך  -ליטול לעצמם יותר.
פעמיים משבחת התורה את המן" :וטעמו כצפיחית בדבש"
(ט"ז ,לא)" ,והיה טעמו כטעם לשד השמן" (במדבר ל"א ,ח).
יחד עם זאת" ,ויענך וירעבך ויאכלך את המן אשר לא ידעת"
(דברים ח' ,ג) .עולה שאף שהאוכל היה טעים  -הוא ניתן
במידה מצומצמת ,שהספיקה לקיום אך לא מילאה את
הקיבה ולא העניקה לאוכליה תחושת שובע .אם נוסיף
לתחושת הרעב ,את העובדה שאסור היה להותיר מן המן
אף למקרה חירום  -נוכל לעמוד על גודל הניסיון שבלקיטה
במידה .מטרת המידה הזו הייתה חוק ומשפט :לאפשר
לכולם ללקוט ולאכול במידה שווה ,בלא חוקי 'כל דאלים
גבר' .זהו הבסיס לקיומה של חברת צדק ,זה מוצא פי ה'
שהנביא עמוס מתאר ,וכבר אברהם ביצע זאת והקב"ה בוחר
שר יְ צַ ֶוָ֜ה ֶאת ָב ָ ֵּ֤ניו וְ ֶאת־ביתוֹ ֙
בו בגלל זה ַּ֣כי יְ ַדעְ ִ֗תיו לְ מַ עַ ֩ן אֲ ֵּ֨ ֶ
ֲשוֹ ת ְצ ָד ָ ֖קה ומ ְש ָ ֑פט
רו ֶ ַּ֣ד ֶר ְך ִּ֔ה' לַ ע ִּ֥
ש ְּֽמ ֙
ַאח ָ ֲִּ֔ריו וְ ָ
המסע במדבר הוא מטרה .במסע זה יונחו היסודות לחברת
צדק שמי ייתן ונזכה לקיים אותה גם אנו.
=================================
כמו במדבר ,עם שיבת עם ישראל לארצו ,היוו המים מקור
לתלונות  -על כמות ,על איכות ועוד .תכניות שונות ניסו
במשך השנים לתת מענה למצוקת המים וחלוקתם ברחבי
הארץ .אחד האנשים שקשורים בתולדות המפעל הציוני
בנושא של מים ואספקתם הוא וולטר קליי לאודרמילק
שנולד בקרוליינה הצפונית בשנת  .1888לאחר סיום
לימודיו באריזונה נסע לאוקספורד בה למד גאולוגיה .את
חודשי הקיץ בילה בגרמניה בה למד ייעור .עם שובו
לארה"ב ב 1915-התקבל לעבודה כמפקח במחלקת היערות.
עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה התנדב לצבא ושרת
כקצין ב"חטיבת חוטבי העצים".לאחר המלחמה עבר לסין

שם לימד באוניברסיטת נאנג'ינג .בעקבות מאורעות ננקינג
חזר לקליפורניה ,שם למד לתואר דוקטור .ב 1933-מונה
לעוזר מנהל המחלקה לשימור הקרקע של ממשלת ארה"ב.
ב 1938-נשלח למסע חקר בנושא שימור הקרקע באירופה,
בצפון אפריקה ובמזרח התיכון .במסגרת מסע זה ,הגיע
לאודרמילק ,שלא היה יהודי ,לארץ ישראל .לאחר שראה
את מפעל ההתיישבות היהודי בארץ ואת תרומתו לשימור
הקרקע ולטיובה ,הפך להיות חסיד התנועה הציונית.
בשנת  1944פרסם ספר בשם "ארץ ישראל הארץ היעודה",
בו הוא סוקר את בואו לארץ ,את הרקע הגאוגרפי
וההיסטורי של ארץ ישראל ,את ההתיישבות היהודית
בארץ ,את פיתוח התעשייה ,את בניית הבית הלאומי
היהודי ואת הכלכלה הערבית והיהודית בארץ .בפרק 11
הציע להקים "רשות לעמק הירדן" (בדומה לרשות עמק
טנסי) .כך הציע להשתמש במי הירדן להשקית עמק הירדן
(ובעודפים  -להשקית עמק יזרעאל) ,זאת ,תוך ניצול הפרש
הגבהים בין הים התיכון לים המלח לייצור חשמל .כך כתב
כי "עודפי מי הגאות של הירקון יוכלו לשמש להשקיית הנגב".
ספרו ,שנכתב בעידודו של עמנואל ניומן (מראשי ציוני
אמריקה) ,הביא ,בתמיכת וייצמן ,להכנת תוכנית על ידי
מהנדס אמריקני ,ג'יימס בנימין הייס ,לפיתוח מי הירדן,
הירמוך והליטני .תוכניתו של הייס פורסמה ב – ,1948
בספר בשם "רשות עמק טנסי על הירדן" .הספר ,שבו הקדמה
מאת לאודרמילק ומבוא מאת ניומן ,היווה חוות דעת
מקצועית של מומחים בינלאומיים מוכרים ,שחוות דעתם
המקצועית אינה נתונה לעירעור ,ולכן שימשו מכשיר רב
ערך במאבק התנועה הציונית להכרה בינלאומית ביכולת
לקלוט בארץ-ישראל יהודים רבים .תכנית זו היוותה גם את
הבסיס להקמת המוביל הארצי .בתחילת  1950הגיע לביקור
קצר כיועץ למשרד החקלאות .הוא שב לישראל ב 1951-
כיועץ מטעם ארגון המזון והחקלאות ובמקביל הרצה
בטכניון .ב 1953-עזר בהקמת המחלקה להנדסה חקלאית
והועמד בראשה .ב 1957-פרש מההוראה בטכניון ועזב את
ישראל .ב 1959-נקראה המחלקה להנדסה חקלאית על שמו.
הוא חזר לארה"ב שם נפטר בשנת  .1974הנצחה נוספת
הוענקה לו עם הקמת מצפור הנושא את שמו .בתחילת דרך
נוף יער טורען ,ליד הכניסה לישוב בית רימון ,הוקם
המצפור הצופה על בקעת בית נטופה אותה ייעד בתוכניתו
לשמש כמאגר מים שיובלו מנהר הירדן .מהמצפור יש
תצפית מרהיבה על הבקעה ועל התעלה הפתוחה של
המוביל הארצי שחוצה אותה
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