
 "פטבת תש                            בס"ד

         

 וארא פרשת השבוע נגיעות מ

                          . הוטלה על משה ואהרון ע"י הקב"הש גאולהל שליחותהשתלשלות המשיכה בת השבוע מפרש

               .הראשונה המוכרת לנו בהיסטוריה המחאה החברתיתמשה ואהרון מתמנים לשאת את דגל 

 יציאה מעבדות לחרותדרישה ל,  צדק חברתי .גאוניוני הרעיון הגיו –משה מוסר את המסר לעם ישראל 

ח ֶאת "קליט שיווקי מסר יש  לַׁ י-שַׁ ְבֻדנִּ י, ְויַׁעַׁ מִּ מלך כנגד ים המלכמלכי של מלך  ו"גב" רחב ספונסרש י " עַׁ

 מודיםכבר בהתחלה ש בעלי הכשפים הטובים בעולםו ויועציהסומך על  בשר ודם שחושב שהוא אל

  . גדולתו העצומה של ה' על פניהם ועל אזלת ידם מולובבחולשתם ו

ושמחה הם  התלהבותפרצי במקום  עם ישראלל את הגאולה הקרובה "ווקיםמש"וכשמשה ואהרון מציגים 

ְמעּו, ֶאל..".  .למשיח עכשיונות עייף,  אין להם סבל עם רדום,מקבלים  ה -ְולֹא שָׁ , ּוֵמֲעֹבדָׁ ֹקֶצר רּוחַׁ ֹמֶשה, מִּ

ה שָׁ        .אולה שכבר כאןמלראות את הג םוהדאגות השונות עוצרות אותומיומיים יהעיסוקים ה " קָׁ

"לא בעבור שלא יאמינו בה' ובנביאו, רק שלא היטו אוזן לדבריו מקוצר רוח כאדם  הרמב"ן כותב 

כל מי שהוא מיצר, רוחו ונשימתו קצרה, ואינו  –"מקוצר רוח גם רש"י אומר:  שתקצר נפשו בעמלו". 

"ולא הטו אוזן לדבריו, כי קצרה רוחם באורך הגלות, ובעבודה קשה אבן עזרא:  ל להאריך בנשימתו".יכו

נו במצב טוב בהרבה אולם אדישות ימינו כאשר ב"ה אהרבה עד לא השתנה המצב  שנתחדשה עליהם".

 .רואים את הגאולה שבפתח..ויתכן שאיננו  פחות בסביבהובעצמינו עסוקים  ואנ העם נשארה כשהיתה

אחת מהסיבות שאנו  ( ...)ישנם שמקפידים ושותים מידי יום כוסות 4שותים  פסחבהגדה זמן קריאת הב

ְבנֵ  לשונות הגאולה המובטחות לנו בפרשה זו 4הן בשל כוסות  שותים ארבע ֵכן ֱאֹמר לִּ י-י" ..לָׁ ֵאל, ֲאנִּ ְשרָׁ  יִּ

ם,  ְוהֹוֵצאִתיה',  יִּ ְצרַׁ ְבֹלת מִּ ת סִּ חַׁ תַׁ ְלִתיֶאְתֶכם מִּ ם;  ְוִהצַּ תָׁ ְלִתיֶאְתֶכם ֵמֲעֹבדָׁ ים  ְוָגאַּ טִּ ְשפָׁ ְזרֹועַׁ ְנטּויָׁה, ּובִּ ֶאְתֶכם בִּ

ים. ְחִתי ְגֹדלִּ ֶכם ֵלאֹל ְוָלקַּ י לָׁ יתִּ יִּ ם, ְוהָׁ י ְלעָׁ י קֶאְתֶכם לִּ ְעֶתם, כִּ ידַׁ י ה' ֱאֹלים; וִּ ת קֲאנִּ חַׁ תַׁ יא ֶאְתֶכם, מִּ מֹוצִּ יֶכם, הַׁ

ם. יִּ ְצרָׁ ְבלֹות מִּ י ֶאת-ֶאְתֶכם, ֶאל ְוֵהֵבאִתי סִּ אתִּ ֶרץ, ֲאֶשר נָׁשָׁ אָׁ י -הָׁ תִּ ק ּוְליֲַׁעֹקב; ְונָׁתַׁ ְצחָׁ ם ְליִּ הָׁ ְברָׁ ּה ְלאַׁ ֵתת ֹאתָׁ י, לָׁ יָׁדִּ

י ה, ֲאנִּ שָׁ ֶכם מֹורָׁ ּה לָׁ  "ה'   ֹאתָׁ

לאחר פעולות ההצלה הגאולה  .ולקחתיי, וגאלתי, והצלת, והוצאתי(  5אומרים  ויש ) לשונות הגאולה 4

 ". ְוֵהֵבאִתי ְ" -מגיעה , מעת ה'  הצלה היאההבנה כי הלאחר רק וצלחה הוה

ולא בעצמם הם לא ביקשו עוזרים ו/או שליחים ו/או פקידים  ביצעו הכל כדאי לשים לב שמשה ואהרון 

                    . בצורה ישירהעצמם בם פעלו ה מול פרעה פסגהבפגישת בעמידה גאה שכרו יועצים . 

התחושה  אתאת הענווה של משה ואהרון , את הצניעות ובעיקר  ,לבחירות דיםעמוין בניגוד למראוי לצי

ֵאיְך  " ולא את מעלותיו  יומשה שוב מנסה להציג את חסרונות .שהם אינם ראויים להנהיג את העם

ם? יִּ תָׁ ל ְשפָׁ י ֲערַׁ ֲאנִּ ְרֹעה וַׁ י פַׁ ֵענִּ ְשמָׁ בניגוד להיום דמויות משה ואהרון  על גנץ (חסר הטעם ) אגב הלגלוג  " יִּ

 היחיד שיכולה להנהיגשהוא , כל מתמודד מציג מצג ללא חסרונותומושלם ל מועמד חושב שהוא כאשר כ

משה י למנהיגים ללמוד מראו ...והוא היחיד שנועד לכך תביטחוניינית כלכלית ,מדאת עם ישראל לגאולה 

 .ואהרון

וא "די מהר  מים הבינווטרחה ִ֑ ים הִּ ִ֖ ע ֱאֹלהִּ ַּ֥ ה ֶאְצבַׁ ְרֹעֹ֔ ֙ם ֶאל־פַׁ ְרֻטמִּ חַׁ ֹּֽ אְמ֤רּו הַׁ ֹֹּֽ י לא הרשה לעצמו אך פרעה "  וַׁ

ם " ודה באמצע הוא כבר מ עַׁ ִ֑ פָׁ י הַׁ אתִּ ַ֣ טָׁ ם חָׁ אֶמר ֲאֵלֶהִ֖ ַֹּ֥ י ן וַׁ ֲהֹרֹ֔ ֹּֽ ה ּוְלאַׁ ֙א ְלמֶשַ֣ ְקרָׁ יִּ ה וַׁ ְרֹעֹ֗ ח פַׁ ַ֣ ְשלַׁ יִּ י  ה'וַׁ ַּ֥ ֲאנִּ ֹּֽ יק וַׁ דִֹּ֔ צַׁ הַׁ

ים ֹּֽ עִּ ְרשָׁ ֹּֽ י הָׁ ִ֖ מִּ  .ולראות את הגאולה השלימה  במהרה הביןלאנו נזכה ש" ְועַׁ
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  לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל


