
 בשלח / הרב אלישע וולפיןפרשת  –השראה מן הפרשה 

 

זהו נס שאינו נופל לדעתי מהנס המיתי האולטימטיבי של חציית ים סוף, ואולי .  שנים קרה נס 46פני ל
 עם מוכה, מושפל ושבור שב הביתה והקים מדינה. אפילו עולה עליו:

 
 . הנס קרה בשנים שלפני ועוד יותר בשנים שאחרי.7461הנס הגדול לא קרה באו״ם בכ״ט בנטבמבר 
להתאבל על ההשמדה של אבא ואמא, על גסיסתם האכזרית  לא היה זמן לבצק להחמיץ. גם לא היה זמן

  של נשים וילדים, של גברים ותינוקות, סבים וסבתות.
 

כמו בפרשה שלנו הכל סגר עלינו מסביב: פלישה צבאית מכל עבר, אימברגו עולמי, ואין יותר לאן לברוח. 
רלו, גורל שאבותיו לא העזו עם של פליטים רדופים חצה ימים ומדבריות, ושינה בנשימה עצורה את גו

 לספירה. 731לשנות מאז 
 

כמו בפרשה שלנו, אם יש דבר אחד שהעם הזה ידע לעשות טוב, זה לשיר. שירי קוממיות, שירי הלל, 
  חדשה, ״שירי ארץ ישראל״.-שירי אהבה בצל המלחמה, שירי ערגה למולדת הישנה

 
שנים מאותו נס גדול ואיש אינו מדבר על הנס, וליתר דיוק, איש אינו זוכר  46כמו בפרשה שלנו, עברו רק 

יהודית,  אותו ככזה. היותנו כאן נראית לנו כל כך מובנת מאליה. כאילו תמיד הייתה כאן מדינה
  דמוקרטית, מתקדמת ונאורה.

 
  אבל בעיקר... התלונות. יניות.כמו בפרשה שלנו, את תודעת הנס החליפה הביקורת והצ

 
 אוי התלונות!!!

  כן, זו אינה פרשה של שבוע. זו פרשה נצחית של נפש האדם.
 

ל ב שמות ט״ז )מיד לאחר חציית ים סוף ושירת הים(: נֵי-וַיִּּלֹונּו כָּ ֵאל ַעל-ֲעַדת בְּ רָּ ה וְַּעל-יִּשְּ ַאֲהרֹן -מֹשֶׁ
ר. בָּ דְּ ם בְּ  ג  ַבמִּ רּו ֲאֵלהֶׁ יוַיֹאמְּ ֵאל מִּ רָּ יַד-נֵי יִּשְּ ֵתנּו ַעל-יִֵּתן מּוֵתנּו בְּ בְּ שִּ ַריִּם בְּ צְּ ץ מִּ רֶׁ אֶׁ ֵלנּו -ה׳ בְּ ָאכְּ ר בְּ שָּ יר ַהבָּ סִּ

שַֹבע ם לָּ חֶׁ ל-כִּי  לֶׁ נּו אֶׁ ם אֹתָּ ת-הֹוֵצאתֶׁ ית אֶׁ מִּ הָּ ר ַהזֶׁה לְּ בָּ דְּ ב.-כָּל-ַהמִּ עָּ רָּ ל ַהזֶׁה בָּ הָּ    ַהקָּ
 

ן שכנינו לבוראנו, שהחלב השחור והדבש היקר שהובטחו לנו נפט לא היה כאן. כמו נרקמה מזימה בי
  יזלגו מהארץ הזאת אל שכניה. שהם ייהנו מאוצרות הטבע, ואנחנו נהנה מהשירה.

 
 אבל גם ללא נפט, עם העבדים העלוב הזה יצר לעצמו שפע כלכלי שכמותו לא ידעו אבותיו מעולם.

 א?אבל מאין בא השפע? בכלל, מאין בא כל שפע שהו
 

ל ״ד ר ה׳ אֶׁ ן-וַיֹאמֶׁ ם מִּ חֶׁ כֶׁם לֶׁ יר לָּ טִּ נְּנִּי ַממְּ ה: הִּ ַבר-מֹשֶׁ טּו דְּ קְּ ם וְּלָּ עָּ יִּם וְּיָּצָּא הָּ מָּ יֹומֹו...״.-ַהשָּ  יֹום בְּ
 

 אז השפע בא מהשמיים... האמנם?
 

ּנּו״! כלומר, אמטיר שפע גדול מאוד, בכדי  ַמַען ֲאנַסֶׁ כי עם השפע הזה מגיעה תוספת תמוהה: ״...לְּ
השפע הכלכלי, הוא ברכה גדולה. אבל יותר מכל, מסתבר, הוא גם הנסיון הגדול  העמיד אתכם בניסיון.ל

ם י אִּ תִּ תֹורָּ  ֹלא״.-מכולם: ״ֲהיֵֵלְך בְּ
 

 כי יש שפע כלכלי שנקרא ״סיר הבשר״, ויש שפע כלכלי שנקרא ״לחם מן השמים״.
  מה ההבדל ביניהם?

 
כמותי ולא גסטרונומי. הבשר והלחם הם בעיקר בראש, ואולי בעצם  ההבדל הוא תודעתי בלבד. לא

מפריד ים. כשבצידו האחד של הים נמצא סיר של  בין השפע של העבד לבין השפע של בן החורין, בלב.
בשר, בצלים ושומים, קישואים ומיני מאכלים נוספים. בצידו השני, לחם מן השמיים, חלב ודבש. מה 



גוע: בן החורין מתגעגע לטעמו הבלתי נשכח של סיר הבשר, העבד כמהה שמחבר בין שניהם זה הגע
  ללחם השפע המסתורי שיורד מן השמים, לחלב ולדבש שטעמם כטעם גן העדן.

 
ּנֵה ַעל יד ל וְּהִּ כְַּבת ַהטָּ ס ַדק ַככְּפֹר ַעל-וַַתַעל שִּ פָּ ֻחסְּ ר ַדק מְּ בָּ דְּ נֵי ַהמִּ ץ.-פְּ ָארֶׁ נֵי טו הָּ אּו בְּ רּו יִּ -וַיִּרְּ ֵאל וַיֹאמְּ רָּ שְּ

ל יש אֶׁ עּו ַמה-אִּ ן הּוא כִּי ֹלא יָּדְּ יו מָּ כֶׁם -ָאחִּ ר נַָּתן יְּהוָּה לָּ ם ֲאשֶׁ חֶׁ ם הּוא ַהּלֶׁ ה ֲאֵלהֶׁ ר מֹשֶׁ הּוא וַיֹאמֶׁ
ה. ָאכְּלָּ י ָאכְּלֹו טז  לְּ פִּ יש לְּ ּנּו אִּ מֶׁ טּו מִּ קְּ ּוָּה יְּהוָּה לִּ ר צִּ ר ֲאשֶׁ בָּ ַפר נַ   זֶׁה ַהדָּ סְּ ת מִּ גֹלֶׁ ר ַלֻגלְּ יש עֹמֶׁ שֵֹתיכֶׁם אִּ פְּ

חּו. קָּ ר בְָּאֳהלֹו תִּ יט.-וַיֲַעשּו יז  ַלֲאשֶׁ עִּ ה וְַּהַממְּ בֶׁ טּו ַהַמרְּ קְּ ֵאל וַיִּלְּ רָּ נֵי יִּשְּ ר יח  ֵכן בְּ עֹמֶׁ יף  וַיָּמֹדּו בָּ וְֹלא ֶהְעדִּ
יר יט ֹלא ֶהְחסִּ י  ַהַמְרֶבה וְַהַמְמעִּ יׁש ְלפִּ ֹּׁשֶ  יט  ָאְכלֹו ָלָקטּו.-אִּ ֹּאֶמר מ יׁש ַאל  ה ֲאֵלֶהםוַי ֶמּנּו ַעד-אִּ -יֹוֵתר מִּ

ֶֹּקר.   ב
 

המן הפלאי שבמדבר הוא אחד השחקנים הראשיים בסיפור המסע המופלא של בני ישראל. לכן הוא 
יש לנו די, אולי אפילו יותר מדי  למעשה השחקן המרכזי במסע חייו של כל אדם. המן מספר לנו שתמיד

לא צריך אפילו פנסיה, כי יהיה מספיק גם מחר. רק ביום ששי מותר וצריך להיזהר לא להתפתות לאגור. 
ואף צריך ללקט ליום נוסף, ליום השבת. המן מעניק ליום השבת את משמעותו האמיתית: יום שבו אנחנו 

  יודעים, סומכים ובטוחים, שיש לנו כל מה שאנחנו צריכים. שחיינו שלמים, בדיוק כפי שהם.
 

מניעים אותנו  במדבר, אנחנו מוזמנים להכיר את שני פניו של השפע. שניהם השבוע, עם תחילת המסע 
קדימה, שניהם מייסרים אותנו, ושניהם גם מנחמים אותנו. הם שניהם נמצאים בתוכנו, רק צריך להכיר 
אותם, כי לכל אחד מהם איכות ותחושה שונה: הגעגוע לסיר הבשר מחד, והכמיהה ללחם שבא מן 

מטריפה אותנו תודעת החסך התמידי, שאף פעם לא די לה, שלוחשת לנו תמיד  השמים מאידך. מתי
יף ֹלאשלעולם אין לנו מספיק. ומתי אנחנו חווים ש״ יט  )כלומר לא ביקש עודף/עוד( ֶהְעדִּ ַהַמְרֶבה, וְַהַמְמעִּ

יר י)כלומר, לא חסר לו( ֹלא ֶהְחסִּ יׁש ְלפִּ   ָלָקטּו״. )על פי צרכיו( ָאְכלֹו-. אִּ
 

רובנו הולכים למקרר הגשמי כדי להשקיט רעב רוחני. אבל בואו גם נפרגן לעצמנו: רובנו מכירים את 
 העונג המופלא של לחם שבא מן השמיים.

 
 העולם המערבי שבע, כפי שלא היה מעולם. והוא רעב ומורעב לעוד, כפי שלא היה מעולם.

 
י ״ תִּ ַלחְּ שְּ ים, נְֻּאם ה׳, וְּהִּ אִּ ים בָּ ּנֵה יָּמִּ ץ. ֹלאהִּ ָארֶׁ ב בָּ עָּ ם, וְֹּלא-רָּ חֶׁ ב ַלּלֶׁ עָּ ם-רָּ א ַלַמיִּם, כִּי אִּ ֵרי -צָּמָּ בְּ מַֹע ֵאת דִּ שְּ לִּ

 ה׳״. )עמוס ח, י״א(.
 

 מכירים את הרעב הזה? מכירים את הצמא הזה?
 

שנים חלפו מאז הנס הגדול. ובינתיים רעב כבד הושלח בארץ, וכבר שנתיים לפחות הארץ רוגשת.  46
פי המפגינים שדרשו להוזיל את מחירי הדיור והקוטג׳ )וטוב שכך(, שבחרו ״יש עתיד״ אבל האם מאות אל

בהמוניהם )וטוב שכך(, האם הם באמת יודעים למה הם רעבים? האם הם, סליחה, אנחנו, באמת 
  מכירים את ההבדל בין סיר של בשר לבין לחם מן השמיים?

 
את עינינו. ולהתחיל ללקט את המן הרב שמקיף שנים לנס הגדול. זה הזמן להביט סביב. לפקוח  46

 אותנו ללא סוף, שמורעף עלינו כל יום מחדש. ארץ זבת חלב ודבש.

 
 אשרינו שזכינו!

 
 ,שבת שלום

 אלישע

 


