
 טתשע" סיון                       בס"ד

  בהעלותך פרשת השבוע גיעות מנ

 

ָךפרשת נושאי  ַהֲעֹלתְּ הקמת ים לעבודתם , פסח שני , כניסת הלווהדלקת המנורה שבמשכן ,  - מגוונים בְּ

הבסיס  - קניםבעים הזמינוי שו , יארוחות השל חצוצרות , קברות התאווה ,בצורת  תקשורת"ערוץ " 

 .לסנהדרין , חטא מרים ואהרון ועוד

 

סדרי קביעת מלמדת בין השאר על מנהיגות , אחריות , פרשה ה .ביותראקטואלית  הרגלהכפרשת השבוע 

 .יג ו האישית של המנהיא גוברת על טובתהו בראש סדר העדיפויותטובת העם כאשר עדיפויות 

לא עורך סקרים לבדוק את מידת הוא  – שומע את עמו מתלונן ,הנביא הגדול הרועה הנאמן,  המנהיג משה

הוא שומע תלונות קשות של העם כנגד ה' וכנגד  .הוא חלק ממנוו, הוא חי את העם הפופולריות שלו 

ֵני"  איכות החיים  ָאזְּ ִנים, ַרע בְּ ֹאנְּ ִמתְּ ִהי ָהָעם כְּ רּו, ִמי ַיֲאִכֵלנּו ָבָשר ה' ... ַויְּ נּו, ֶאת .ַויֹאמְּ -ַהָדָגה, ֲאֶשר-ָזַכרְּ

ֶאת ֵאת ָהֲאַבִטִחים, וְּ ִאים, וְּ ַרִים, ִחָנם; ֵאת ַהִקשֻּׁ ִמצְּ ֶאת-נֹאַכל בְּ ֶאת-ֶהָחִציר וְּ ָצִלים, וְּ תגובת  " ...ַהשּוִמים-ַהבְּ

ולמרות שהטענות מופרכות משה מרות שהוא אינו אשם נוטל אחריות אישית להוא  –דהימה משה מ

ַבִדי, ָלֵשאת ֶאת-לֹא" . מוותר על כל הכבוד והתהילהומבקש להתפטר  ִכי ָכֵבד,  ָהָעם ַהֶזה:-ָכל-אּוַכל ָאֹנִכי לְּ

ִאם.ִמֶמִני ֵגִני ָנא ָהֹרגֶשה לִ עֹ -ָכָכה ַאתְּ -וְּ ַאל-ִאם י, ָהרְּ ֵעיֶניָך; וְּ ָרָעִתי-ָמָצאִתי ֵחן, בְּ ֶאה, בְּ  "  ֶארְּ

בכדי הוא מוכן להתפטר את ובכל ז האופוזיצי" מלא ללא יש לו "מנדט נבחר אישית בידי בורא עולםמשה 

ה'  ַויֹאֶמר "מקובלים  של שבעים זקנים " הקואליצי" היא לצרף לו להתפטרותו תגובת ה' . עשהעם לא יפג

ָפה-ֶאל ָת,-ֹמֶשה, ֶאסְּ ָרֵאל, ֲאֶשר ָיַדעְּ ֵני ִישְּ ִעים ִאיש ִמִזקְּ ָת ֹאָתם ֶאל-ִכי ִלי ִשבְּ ָלַקחְּ ָריו; וְּ ֹשטְּ ֵני ָהָעם וְּ -ֵהם ִזקְּ

בּו ָשם ִעָמְך ַיצְּ ִהתְּ ִתי ִמן  ֹאֶהל מֹוֵעד, וְּ ָאַצלְּ ָך ָשם, וְּ ִתי ִעמְּ ִדַברְּ ִתי, וְּ ָיַרדְּ ִתי ֲעֵליֶהם; -וְּ ַשמְּ ָהרּוַח ֲאֶשר ָעֶליָך, וְּ

לֹא ַמָשא ָהָעם, וְּ ָך בְּ אּו ִאתְּ ָנשְּ ַבֶדָךתִ -וְּ  מהעם להנהגהמוצלחים , מוערכים אנשים ראויים ף וריצ"  ָשא ַאָתה לְּ

היו מנהיגים וב הר .וכוחות מאת ה' לעזרה בהנהגה אשר יקבלו ברכה .ל "ישיבות הנהלה " לסמכות ו

 מחוזק הוא יוצא  ,ההפך ואילו משה הכחמדות שש להפסיד את השלטון ואת עיוצאים נגד המהלך הזה מח

 לעשות הכל יו פגיעה בעם עלגורם למכשול או מנהיג רואה שהוא  ללמדנו שאם. הופך לתקווה שהייאו

 . לפנות את מקומושלון עליו יה של כרך במקרת המצב ובמידת הצולטובת הצלראויים אנשים לצרף אליו 

 

ישראל אינו מתלונן -"משה טוען, בעצם, שעם זצ"ל: הרב עמיטלמביא את הסברו של  הרב מיכאל ימר

ישראל -מפני שמשהו חסר לו, אלא מפני שיש לו חפץ בעצם התלונה, ולכן לא ניתן לספק את רצונו. עם

שמביא אותו לא להסתפק לעולם במה שיש לו, אלא לרצות כל הזמן יותר.  מתאונן מפני שיש לו טבע כזה,

ישראל, לא ניתן לפתור אותה, אלא אם -יה נעוצה באופיו של עםממילא, טוען משה רבנו, היות שהבע

ישראל לטובה. ברם, הקב"ה אינו פותר בעיות באופן כזה, ואינו מוכן -ישנה הקב"ה את טבעו של עם

לשנות את טבע האדם. זהו אחד מיסודות הבחירה החופשית... הקב"ה השיב, שאת טבע האדם אין הוא 

ישראל לסביבה חיובית יותר... הקב"ה מאציל -ת הסביבה שבה נמצא עםמשנה, אולם הוא מוכן להפוך א

ישראל. אפשר באמת לראות, שהמילה -מרוחו על שבעים הזקנים, כדי שיוכלו להשפיע לחיוב על בני

"בשר" מופיעה בפרשתנו עשר פעמים, וכנגדה מופיעה עשר פעמים המילה "רוח". כדי להתגבר על 

 ישראל, -בה להתלונן על בעיות חומריות שונות, מאציל ה' מרוחו על עםישראל, המר-המטריאליזם של עם

בה חיובית יותר, שתגרום לכך שהבעיה תיעלם האדם, אלא ליצור סבי-הפתרון אינו לנסות לשנות את טבע

רצון לקטר  , התלונה, מקורה בהיעדר עין טובה ויכולת להודות לה' על הטובמשה מבין ש מאליה"

"זקנים " ות שיתוף עשרמעשה של הכלי לשינוי האווירה השוררת בו. נותן למשה הקב"ה  .להתלונןו

על האווירה השוררת ישפיע עליהם  האצלת רוח ה'יחד עם אשר באים מתוך העם  מוערכים ומקובלים

 בעם, וישפר אותה.

 

להשרות  המנהיגות בעלת השפעות שליליות, על בתוך חברהלהצליח על מנת  .מסר חשובמלמד  המהלך

העם והציבור  לשנות את אופיילא לנסות לקרב ולא לפלג , ושל ערכים.  אווירה חיובית, אווירה של תורה

ּוִמי ומתוך רצון "  של המנהיג שום אינטרס ורווח אישיא וכל זאת ללמסוימת או לכפות עליהם דרך חיים 

ִביִאיםה'  ַעם-ִיֵתן ָכל  "  רּוחֹו, ֲעֵליֶהם-ֶאתה'  ִיֵתן-ִכי נְּ

 

 

 .שבת שלום

 שלר איתן

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


