
 פרשת בהעלותך: אמנות הזעקה והאבולוציה החברתית של אלוהים
 הרב אלישע וולפין

 
 שבת שלום חברים,

 
פרשת בהעלותך גדושה ועמוסה בניצוצות של חכמה ובהזמנות לצמיחה. במה נעמיק 

… השבוע? ועל מה נאלץ לוותר? קשה לי שלא להיות חמדן  
 

בשבוע שעבר, בפרשת נשא, עסקנו באופן שבו אנחנו נושאים את חיינו. השבוע ישנו המשך 
של המוטיב הזה. אם בשבוע שעבר זו הייתה נשיאה תיאורתית ו"נקייה", השבוע הנשיאה 

 קורסת, לטובת שותפות גורל מופלאה. 
 

שכן, התפקדות של הכוח הלוחם, גיוס הלוויים לנשיאת המ -לאחר שבועות של הכנה 
מתחיל המסע הארוך במדבר. אלא שמהר מאוד ההתרגשות  -ופירוק המחנה ואוהל מועד 

 מפנה את מקומה לתלונות. כמה מוכר. כל כך אנחנו... 
 

ָבם -, ַוִתְבַערַוְיִהי ָהָעם ְכִמְתֹאְנִנים ַרע ְבָאְזֵני ה', ַוִיְשַמע ה' ַוִיַחר ַאּפֹו י(  -)במדבר פרק יא, א 
ָהֵאש...  ֹמֶשה, ַוִיְתַּפֵלל ֹמֶשה ֶאל ה' ַוִתְשַקע-ַוֹתאַכל ִבְקֵצה ַהַמֲחֶנה. ַוִיְצַעק ָהָעם ֶאל ֵאש ה',

ְמרּו: ִמי ַיֲאִכֵלנּו ְוָהאַסְפֻסף ֲאֶשר ְבִקְרבֹו ִהְתַאּוּו ַתֲאָוה, ַוָיֻשבּו ַוִיְבכּו ַגם ְבֵני ִיְשָרֵאל, ַוֹיא
, ְוֶאת ֹנאַכל ְבִמְצַרִים ִחָנם, ֵאת ַהִקֻשִאים, ְוֵאת ָהֲאַבִטִחים-ַהָדָגה ֲאֶשר-ְרנּו ֶאתָזכַ  ָבָשר? 

ַהָמן -ַהשּוִמים. ְוַעָתה ַנְפֵשנּו ְיֵבָשה, ֵאין ֹכל ִבְלִתי ֶאל-ַהְבָצִלים ְוֶאת-ֶהָחִציר ְוֶאת
 ַאף ה' ְמֹאד! -ִמְשְּפֹחָתיו, ִאיש ְלֶפַתח ָאֳהלֹו, ַוִיַחרָהָעם ֹבֶכה לְ -ַוִיְשַמע ֹמֶשה ֶאת … ֵעיֵנינּו

 
העם דורש בשר! לרגע נראה שהכמיהה לבשר מאיימת למוטט את כל המהלך האדיר הזה 

 של יציאת מצרים ושל מסע בני ישראל אל הארץ המובטחת. אלוהים מאבד סבלנות. 
 

י"ד( -משה! האם יש קשר בין בשר לבין נשבר? )במדבר י"א, י אבל מי שנשבר הוא דוקא
י ֵחן ...ּוְבֵעיֵני ֹמֶשה ָרע. ַוֹיאֶמר ֹמֶשה ֶאל ה', ָלָמה ֲהֵרֹעָת ְלַעְבֶדָך, ְוָלָמה ֹלא ָמָצתִ 

ה? ִאם ָאֹנִכי ָלשּום ֶאת ַמָשא ָכל ָהָעם ַהֶזה ָעָלי? ֶהָאֹנִכי ָהִריִתי ֵאת ָכל ָהָעם ַהזֶ  ְבֵעיֶניָך, 
ְעָת ָדָמה ֲאֶשר ִנְשבַ ְיִלְדִתיהּו, ִכי ֹתאַמר ֵאַלי ָשֵאהּו ְבֵחיֶקָך ַכֲאֶשר ִיָשא ָהֹאֵמן ֶאת ַהֹיֵנק ַעל ָהאֲ 

ָלה? ֹלא כֵ ָהָעם ַהֶזה, ִכי ִיְבכּו ָעַלי ֵלאֹמר, ְתָנה ָלנּו ָבָשר ְוֹנא-ַלֲאֹבָתיו? ֵמַאִין ִלי ָבָשר ָלֵתת ְלָכל
 אּוַכל ָאֹנִכי ְלַבִדי ָלֵשאת ֶאת ָכל ָהָעם ַהֶזה, ִכי ָכֵבד ִמֶמִני.

 
האם אני הריתי את העם הזה? האם אני ילדתי אותו? האם אני האומנת שלו? האם אני 
זה שהבטחתי לו הבטחות על ארץ מובטחת? האם לי יש יכולת להביא לעם הזה בשר 

בה לכל השאלות הללו, היא כמובן "לא!", אז למה אני צריך כאוות נפשו? ומכיוון שהתשו
 לשאת לבדי את העם הזה???

 
על פניו נראה שלמשה נשבר מהעם, שהוא כבר מיואש מהם לחלוטין. אבל לא! ממש לא! 
הוא מרחם על העם, הוא לגמרי מבין אותם! הכעס של משה הוא כלפי ה'! מי שלא נושא 

בוראו, וזה שהבטיח לעם הבטחות!  בנטל איננו העם, כי אם מולידו,  
 

 הזעקה של משה מדהימה בעיני. הוא אינו עומד עוד במעמסה שהבורא העמיס על כתפיו! 
 

את זה אעשה  -"אלוהים", הוא זועק, "אתה לא מבקש ממני לשאת את משקלי שלי 
אתה מבקש ממני לשאת את המשקל שלך! את הרעיונות  -בשמחה ולא אתלונן לעולם 

אתה בחרת בעם הזה, אתה הוצאת אותו מבית עבדים אל המדבר  ם שלך! המטורפי
שאינך אוכל בשר בעצמך, שלא בישלת דבר  -הקשה הזה ללא כל הכנה נאותה. ועוד אתה 



חשבת שאיזה מן שמימי ופלאי יספק את תאוות בני האדם! אז למה, תגיד לי,  -מימיך 
 רנדיוזיות והלא שלימות שלך???". למה אני צריך לסבול ולשאת על גבי את התכניות הג

 
 

אני לא יודע למה בא לי לבכות כשאני קורא את הפסוק החותם את זעקתו של משה... 
אם כך  . ָעִתיְוִאם ָכָכה ַאְת ֹעֶשה ִלי, ָהְרֵגִני ָנא ָהֹרג ִאם ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעיֶניָך, ְוַאל ֶאְרֶאה ְבָר 

לא אותך ולא את  -אותי! אני לא רוצה לאכזב  נגזר מלפניך, אז תעשה לי טובה, הרוג
 עצמי! אני לא רוצה לראות ברעתי!

 
 ואו!

 
דבר אחד ברור: משה ידע לזעוק את אשר על ליבו! שלוש פעמים בפרשה הזאת משה ספק 

פעם אחת לעצירת הבערה שאלוהים הצית בעם המקטר, פעם שנייה  -זועק ספק מתפלל 
 ופעם שלישית להצלתה של מרים שחטפה את נגע הצרעת.  -לפטור אותו מהמשא  -כאן 

 
ה' לא פוטר אותו מהמשא, אבל באופן זמני  זעקתו נשמעת והיא נענית, לפחות חלקית.

 הוא מאציל מרוחו על שבעים זקנים, שיסייעו בידיו של משה במלאכת המשא של העם. 
 

יש משהו מרגש ומעצים הן בזעקה של משה והן בתגובה האלוהית: בין אלו שלא מפסיקים 
מתלוננים גם  לקטר ולהתלונן ושהכל נראה להם לא הוגן ולא פייר, לבין אלו שאף פעם לא

כשממש קשה, ורק נושאים בשקט ובחריקת שיניים בעול של החיים, ניצב לו משה. משה 
לא רוצה את העול הזה, מעולם לא ביקש אותו, מעולם לא רצה אותו. אבל משהבין שזה 
גורלו וייעודו, הוא קיבל את העול, לא בשמחה, וגם לא בגאווה, אלא בהכנעה. עם זאת, 

ודע גם יודע לזעוק שקשה לו, שהוא כבר לא יכול יותר, שהוא מבקש ברגעי קושי משה י
 פטור! 

 
מנגד, אלוהים לא פוטר אף אחד מהעול של חייו. מהעול ישחרר רק המוות )וגם את זה 

אבל אלוהים כן יודע להקל! הוא יודע לסייע בידינו למצוא …(. איננו יודעים בוודאות
ם זימן למשה התינוק את אחותו שליוותה שותפים לחלוק בנשיאה בעול. כשם שאלוהי

אותו עד שהגיע לחוף מבטחים, וזימן לו אם מאמצת כשהוא הושלך אל היאור, וזימן לו 
חותן מופלא כשברח מהבית, וזימן לו את אחיו הרהוט והאהוב שיסייע בידיו בשליחותו 

לשאת בעול הגדולה לפני פרעה, כך הוא מגייס לו כעת את שבעים הזקנים שיסייעו בידיו 
 העם הזה. 

 
אינני יכול לבד! אני זקוק  -של משה בפרט, ושל האנושית בכלל  -ואולי זו משמעות הזעקה 

 לשותפים! 
 

 ואת זה אלוהים שומע! נראה לי לפעמים שזו הזעקה שאלוהים אוהב במיוחד.
 

מבחינה התפתחותית, האדם הוא אחד היצורים היחידים בטבע )אם כי לא היחיד( 
העצבית והכימית שלו מכוונים אותו להתפתחות חברתית. הוא נולד חסר ישע  שהמערכת

ותלוי במשפחה אוהבת שתגדל אותו, ובהמשך הוא מכוון כל העת לייצר שותפויות. 
הערבות ההדדית היא ערך נשגב ביותר. היא מנוגדת, כביכול, ל"חוקי הג'ונגל" 

הנשיאה המשותפת של עול החיים ההישרדותיים של החיים. אז זהו, שלא! יצר השותפות ו
הוא עצמו תוצר של אבולוציה התפתחותית. לעתים כה קרובות אני רואה שאת תורת 
האבולוציה מניע רצון אלוהי כמוס, שאלוהים פועל את פועלו המופלא דווקא דרך 

האנושי, חזה בעקבות של  DNAהאבולוציה. מי שראה בעדשת המיקרוסקופ את ה 
 של האבולוציה. אלוהים על החוף הרך 



 
משה משאיר בנו השבוע חותם אדיר של אדם שיודע לזעוק, שיודע להתפלל. זו תמצית 

הענווה. מי שאינו מוכן להודות שקשה, ושאינו מוכן להתפלל, אינו מכיר במורטאליות שלו, 
בהיותו בן תמותה ובר חלוף. כי לבד אי אפשר. מי שאינו מפסיק לקטר ולהתלונן, כנראה 

מכיר בכוחות האדירים החבויים בתוכו, כי "אם אין אני לי מי לי?". ומי שיודע שעוד לא 
ברגעי משבר קשים לזעוק את זעקת השבר שלו, כנראה ימצא שותפים לשאת בעול החיים, 

 בבחינת "וכשאני )רק( לעצמי, מה אני?".
 

השבוע מתחיל המסע מהר סיני אל עבר הארץ המובטחת. מסע קשה, פתלתל וארוך. 
מקרבים  -חרישיות במקלחת, או קולניות במעבה היער  -ונות לא יעזרו הרבה. זעקות תל

 את האלוהים ומקלים על המשא. 
 

 היה לי חבר, היה לי אח, 
 הושט לי יד כשאקרא, 

 היה לי חבר, היה לי אח, 
 הושט לי יד בעת צרה, 
 אני אחיך, אל תשכח! 

 היה לי חבר, היה לי אח.
 יהורם טהרלב-                

 
 שבת שלום,

 אלישע
 


