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    תךובהעל פרשת השבוע גיעות מנ

 

  במדברבני ישראל פסח שני, מסעות , ים לעבודתםבכניסת הלוות בין השאר תך עוסקפרשת השבוע בהעלו

י-ַעל " והדגשה מתוך הבנה ְשָרֵאל, ְוַעלה'  פִּ ְסעּו ְבֵני יִּ י-יִּ מינוי הנהגה נבחרת,  ,תאונניםחטא המ"  ַיֲחנּוה'  פִּ

 .רכילות על משה ועודבדברי חטא מרים ואהרון 

 

להרכבת ממשלה  כושלים מכוערים ונות אלו של עוד ניסיו םבימיבפרשה  םהאקטואלייאחד הנושאים 

  טית (קשת הפוליצידי ה)מכל גוברים על אינטרסים לאומיים ים  ישינטרסים אכאשר לצערנו אי ומנהיגות

. עםב קשהמתוך משבר לד" "נו הזו הנהגהה מינוי . להנהגת העם בראשות משה זקניםה מינוי שבעים הוא 

עם  הכל  חושבים שהם מייצגים אתהיום כמו   ,אז ,רעיםושוטים עשבים  - של אספסוףסוג , חלק מהעם

מתלוננים על איכות   - נניםהם מתאו .בתזונה אשר ה' מעניק להם במדבר  םיבצורה כפוית טובה בוחלו

  "סעודות המלכים" הם משווים זאת למזון המוגש להם בצורה נפלאה וניסית בלי שום טרחה מצידם וה

פויי טובה אותם כ מרמת השפל אשרומתאכזב קשות מזדעזע משה . אכלו במצריםהם מדמיינים ששהם 

ָך, ְוָלָמה לֹא "ופונה אל ה'  חושב על התפטרותמשה  .הגיעו אליו י ֵחן,-ָלָמה ֲהֵרֹעָת ְלַעְבדֶּ ָלשּום,  ְבֵעינֶּיָך ָמָצתִּ

ת ת-לֹא ...ָעָלי  ָהָעם ַהזֶּה-ַמָשא ָכל-אֶּ י, ָלֵשאת אֶּ י ְלַבדִּ      "ָהָעם ַהזֶּה-ָכל-אּוַכל ָאֹנכִּ

ר "בקשת העזרה מקבל את אך  התפטרותניסיון האינו מקבל את ' ה לה'   ַויֹאמֶּ ה-אֶּ ְסָפה  ֹמשֶּ ים -אֶּ ְבעִּ י שִּ לִּ

י ר ָיַדְעָת, כִּ ְשָרֵאל, ֲאשֶּ ְקֵני יִּ זִּ יש מִּ ְקֵני ָהָעם ְוֹשְטָריו ֵהם-אִּ ן... זִּ י מִּ ם;  -ְוָאַצְלתִּ י ֲעֵליהֶּ יָך, ְוַשְמתִּ ר ָעלֶּ ָהרּוַח ֲאשֶּ

ְתָך ְבַמָשא ָהָעם, ְולֹא ָך-ְוָנְשאּו אִּ ָשא ַאָתה ְלַבדֶּ   " .תִּ

נציגים  לועמדות מ  והגיש יםשבטה ( ...סבב אחדב )ובה בר  תדמוקרטיחז"ל מדברים על מערכת בחירות 

ו להגרלה ומתוכם שניים  המועמדים הועבר 72שמות . מתאים ומוערךבעלי רזומה  כשרים וראויים  מו

פתקים וכתב על , נטל שבעים ושניים משה מה עשה ...חשבון עולה לי"ב שבטים" הלפי רש"י  ."נפלטו "

שבעים "זקן", ועל שניים "חלק" וברר מכל שבט ושבט ששה, והיו שבעים ושנים. אמר להם טלו פתקיכם 

 " .מתוך קלפי, מי שעלה בידו "זקן", נתקדש, ומי שעלה בידו "חלק" אמר לו: המקום לא חפץ בך

 

ָשא   לכאורה, תפקיד הזקנים -ד"ר אלכסנדר קליין כותב  ְתָך ְבַמָשא ָהָעם ְולֹא תִּ היה מוגדר היטב: "ְוָנְשאּו אִּ

ָך", כך שתפקידם היה ניהולי בלבד משה רבנו קבל הוראות מאת ה', והזקנים הפיצו אותן ודאגו  .ַאָתה ְלַבדֶּ

שא אתה לבדךכפי ש לביצוען בפועל מך בטורח של העם ולא תִּ עזרו  הם" כותב תרגום יהונתן: "וישאו עִּ

ספורנו ניהול היומיומי של עם ישראל. לפי זה, יש לשאול מדוע הם היו זקוקים להשראה נבואית? בלמשה 

הם לנביאים יבטחו העם בהנהגתך בראותם הזקנים עמך  מוצא להם תפקיד נוסף: "אחר שיהיו מוחזקים גם

ומסכימים במעשיך". זאת אומרת שבני ישראל יפסיקו להתלונן על משה, אחרי שהם ייווכחו שאינו היחיד  

בהם נביאים ממש, מבהיר כי הסיבה לכך תהיה הרמב"ן, שרואה בקבלת ההחלטות הנוגעות לגורלם. 

   .יד להוראות הקב"השמשה יפסיק להיות המקור היח

 

בעקבות חורבן בית ראשון עם ישראל הפסיק לקיים קשר בלתי אמצעי עם ו כאשר תקופה זזמן רב אחרי 

שהפכו להיות חלק ממערך בתי הדין  אנשי כנסת הגדולה והסנהדרין –הקב"ה, קמו גופים דומים 

 בל בעלי סמכויות גדולות הרבה יותר.  אנים וים שבהרכב

 

         ה מבורך בעיני ה'הי מינוי ההנהגה הזו  תהליךקובע שהרבה מדרש את מביא הרב שמואל רבינוביץ 

משה רבינו, המנהיג הנערץ   "  חביב היה יום מינוי הזקנים לפני הקדוש ברוך הוא כיום מתן תורה "

הגעגועים   - לא הצליח להתמודד לבדו עם הקשיים שהעם היה נתון בהם שקיבל את התורה והעבירה לעם,

למצרים, השעמום במדבר, הקושי לעבור יום ועוד יום בהמתנה שאיש אינו יודע מתי תסתיים. הוא הודה 

להבין את על ההנהגה מד שמינוי זה מלמינוי הזקנים.  בצורת פתרוןה' נתן לו בחוסר יכולתו, ומשום כך 

שבעים דעות נוספות, מחשבות   , "זקניםאנשים בעלי ניסיון מוכח " ה,להוסיף גיוון להנהג, יש מצוקת העם

מנהיג לזכור תמיד את  על הו לה יכולות להכיל מורכבויות מסוגים שונים והנהגה צריכה שיהיחדשות. 

גה ושמירה  וכל זאת מתוך דא  בהכלת המורכבותודאגה לצרכיו  הבנה, לרחשי לב העם  הצורך בהקשבה

 .ניתן להנהיג . רק כךעל האינטרסים של כלל העם

 

 

 שבת שלום                                                                                               

 איתןשלר 

 
 אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל.  נשמת   לעילוי


