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פרשת במדבר" :הרזולוציות החדות" של המדבר
הרב עומר דוידוביץ ,ישיבת "מרכז הרב"
לעיתים עולה השאלה איך היא הדרך להשתפר ולתקן 'מידה' התנהגותית או 'הרגל' לא טוב ,כגון עצלות או 'אי עמידה' ביעדים וכדומה.
זאת  -בפרט כאשר הדרכים הרגילות והמאמצים הרגילים אינם נושאים פרי .נראה ,כי בפרשתנו ניתן למצוא דרך מיוחדת לתיקון מעמיק
שכזה.
פרשת במדבר כולה עוסקת בסידור מחנה ישראל .התורה לא "חוסכת" ומתארת ביצועו של סדר מפורט ויסודי מאוד .לא די במניין
המספרי ,אלא התורה מייחסת כל אדם לשבטו ומשפחתו ,וכן היא נותנת לכל שבט את מיקומם המדויק ,ומהו זמנו המיוחד בשעת
המסעות .וכשיא הפסגה של הסידור והארגון מציינת התורה את מספר בני ישראל ,שש מאות אלף איש.
מה פשרו של העיסוק המרובה הזה וכתיבתו בהרחבה בתורה? נראה שהתורה יורדת למה שקרוי "רזולוציות חדות" אלו לא בכדי .מרן
הרב קוק זצ"ל מדבר רבות בשבח כוחם של 'הפרטים הקטנים' – אותם פרטים הנראים כשוליים ולא משמעותיים – אך דווקא הם יש
בכוחם לרומם את האדם – ולשחררו משרשראות קשות כברזל .בדבר זה הפרטים מצליחים יותר מאשר דיבורים גבוהים ונשגבים .אלו,
אמנם כוחם בחיזוק האדם בחיזוקים רגשיים ורצוניים – אבל אין בהם כדי להחדיר ולנצח את השגרה היום-יומית של האדם.
בדרך זו ,ניתן לראות במניין וב סדר שהתורה עשתה ,כפעולה שנועדה לבסס להעצים ולהעשיר את חשיבותו של הפרט מישראל ולחזק
את הרגשת שייכותו אל הכלל בצורה מוחשית ומעשית .כלומר ,אחרי המאורעות הנשגבים של מתן תורה המתוארים בספר שמות,
והשראת השכינה המתוארת בספר ויקרא – מגיע המניין והסדר אל מחנה ישראל ,כדי לקבוע בצורה מוחשית ומעשית ,את שייכותו לעם
הזה ולמאורעות האלו.
עוד רואה מרן הרב זצ"ל רואה בהעמדת מנין שש מאות אלף איש בעם ישראל שבפרשתנו ,כפסגת ההצלחה משום שיש בה את 'העצמת
הפרטים' .הסדר המיוחד יוצר סביבה בריאה בה הפרט מקבל מקום וחשיבות ,מפתח את מקומו האישי די הצורך ,ואז מחזיר ונותן מעצמו
אל הכלל .בצורה שכזו כלל האומה מביאה את מירב הברכה וההצלחה שבכוחה .בדרך זו של "הרזולוציות החדות" האדם לא מתמודד
'ראש בראש' עם ההרגל הלא טוב או המידה הדרושה תיקון ,אלא הוא בונה בעולמו עובדות חיות ,שבאופן 'עקיף ושקט' – חודרים עמוק
ומביאים לשינוי גדול.
וכך כותב מרן הרב זצ"ל..." :במשא נפש של ששים ריבוא מישראל ,בהימלא כל נפש מיוחדת באור הדעות שראוי לה על פי חוקה היותר
שלם ...בהתייצב כולם במערכה שלימה – יצא לנו האור היותר מבריק בדעת אלהים והוד החכמה העליונה המביאה את כל הטוב
לעולם( "...עין איה למסכת ברכות פרק תשיעי ,קכד).

