
 פ"א תש שבט                    ס"ד  ב

    וארא פרשת השבוע נגיעות מ

 

ק רשהתערבותו ומתחושתו הקשה  השבוע שעבר הסתיימה באכזבתו של משה מתוצאות שליחותופרשת 

ָתִני ָלָמה ֲהֵרֹעָתה ָלָעם ַהזֶּה "זק לעם ישראל נ גרמה  ַלחְׁ ל  ָלָמה זֶּה, שְׁ ָך,  -ּוֵמָאז ָבאִתי אֶּ מֶּ ַדֵבר ִבשְׁ ֹעה, לְׁ ַפרְׁ

 ֹ ַהֵצל ל ת- אֵהַרע, ָלָעם ַהזֶּה; וְׁ ָת, אֶּ ָך-ִהַצלְׁ ֹעה: "  ה' מבטיח לו"  ַעמֶּ ַפרְׁ ה לְׁ ֱעשֶּ ר אֶּ ה, ֲאשֶּ אֶּ ָיד   ַעָתה ִתרְׁ ִכי בְׁ

צֹו ֵשם ֵמַארְׁ ָגרְׁ ָיד ֲחָזָקה, יְׁ ֵחם, ּובְׁ ַשלְׁ אשר הקב"ה של   הבטחות מרשימותבממשיכה וארא פרשת  ".ֲחָזָקה, יְׁ

תאולה המפורסמות בלשונות הג בנ"יל שלוהמחויבות מאשר את  ַגם ֲהִקֹמִתי אֶּ ִריִתי ִאָתם, -" וְׁ ם  בְׁ ָלֵתת ָלהֶּ

ת ָנַען-אֶּ ץ כְׁ רֶּ ם... אֶּ ֻגֵריהֶּ ץ מְׁ רֶּ הֹוֵצאִתי  ֵאת אֶּ ִתי...וְׁ ִהַצלְׁ ִתי ...וְׁ ָגַאלְׁ ִתי ...וְׁ ָלַקחְׁ ל ...וְׁ ם, אֶּ כֶּ תְׁ ֵהֵבאִתי אֶּ ץ-וְׁ   ...ָהָארֶּ

ם מֹוָרָשה ָנַתִתי ֹאָתּה ָלכֶּ ת קשות "  מגיפותחטפו פרעה ועמו ֲאִני ה' "  וְׁ ֹפַתי-ָכל-ֲאִני ֹשֵלַח אֶּ ל  ַמגֵּ ָך,  ִלבְׁ -אֶּ

ָך ַעמֶּ יָך, ּובְׁ    .גשמו במלואםנתיודעים ההבטחות וכפי שאנו ...ים לעם ישראלבלעדי  חיסוניםעם " ּוַבֲעָבדֶּ

 

 . שונות לאורך החיים ותקלות ונותלעל כישהתגברות ל עידוד מסר שלפרשה  לומד מה"ל הרב זקס ז 

ַוַיַעש ָהֹאֹתת,   "טובה היתה ההתחלה וו יאמין להוא פחד שעם ישראל לא  ,שלא ביקשנהיגות משה קיבל מ

ֵעיֵני ָהָעם עּו ִכי  .לְׁ מְׁ תה'  ָפַקד-ַוַיֲאֵמן, ָהָעם; ַוִישְׁ ת-אֶּ ִכי ָרָאה אֶּ ָרֵאל, וְׁ ֵני ִישְׁ ַתֲחוּו-בְׁ דּו, ַוִישְׁ ָים, ַוִיקְׁ    " .ָענְׁ

ההופעה  .חופשית במעמדוצניחה   באהאולם מיד  מלא תן בו אמוןעם ישראל נ  .בהצלחה עברשלב ראשון 

כנגד משה  "מתהפך"אשר ידו על עם ישראל אינו מתייחס לאיומים ומכביד את  נכשלה הוא בפני "פרעה " 

 . והמופתים מגיפות למרות סדרת ה הופך מגואל וגיבור לנטל כבד ש

 

אל כאמור פונה מתחרט ומשה   .רדמתדרב מצ האולם יל סייע ולהצבא ל אהו  .משהלקשה הזו ההתנהלות 

ָתִני ָלָמה ֲהֵרֹעָתה ָלָעם ַהזֶּה "ה'  ַלחְׁ ל  . ָלָמה זֶּה, שְׁ ַהֵצל -ּוֵמָאז ָבאִתי אֶּ ָך, ֵהַרע, ָלָעם ַהזֶּה; וְׁ מֶּ ַדֵבר ִבשְׁ ֹעה, לְׁ ַפרְׁ

 ֹ ת-אל ָת, אֶּ ָך- ִהַצלְׁ ֵני ו "עצמהוא רואה את האשמה ב ".ַעמֶּ ה, ִלפְׁ ַדֵבר ֹמשֶּ ֵני  ֵלאֹמר:ה'  ַויְׁ ָרֵאל, לֹא-ֵהן בְׁ - ִישְׁ

ָפָתִיםשָ  ֹעה, ַוֲאִני ֲעַרל שְׁ ָמֵעִני ַפרְׁ ֵאיְך ִישְׁ עּו ֵאַלי, וְׁ  .ה יש קשיים ככל אדםאפילו למשאנו לומדים ש"  .מְׁ

ויש מאבק  שדרכו של עולם שיש תקלות יש כישלונותרה מלמדת התובקלות . המנהיגות לא באה לו 

חווה הוא  .מים בקלותנבנתה בהדרגה ולא הוצנחה מששל משה רבנו גדול המנהיגים  ויגותמנה .להצלחה

        .        ת כישלונות ואכזבו תגברויות על הוהישגים עתיר יה אך בסופו של דבר הוא הגדולים  קשיים

שהגיבורים הגדולים נבחנו בעת בט לאחור קל לראות אולם במ וכישלונות חוו אכזבותהעולם כל  גימנהי

להצליח   מצויניםלפעמים יש תנאים . בהצלחותיהםולא משברים  בעתותבהתנהגותם ום כישלונותיה

ים  ברהמס  ואל  .משבריםזמן חכמה והאופי נבחנים בה .וללא כל השקעהקלות מגיעים בההישגים  ו

אלו הם  לומדים מטעויות ,להילחםממשיכים אלא  ומרימים ידיים םימוותרנכנעים לעולם אינם לתבוסה 

  .יו של משהזהו סיפור חי ו המצליחנים

 

רעה חולה היא אצלנו,  חוסר הצלחתו " לתלמיד שהיה מאוכזב מ  מחזקהרב יצחק הוטנר כתב מכתב 

הננו מטפלים בסיכום האחרון של מעלתם. מספרים   ,מּות של גדולינושכאשר מתעסקים אנו בצדדי השל

של  הרושם שלהם, בשעה שאנו מדלגים על המאבק הפנימי שהתחולל בנפשם. אנו על דרכי השלמות

חביבי, ששורש  דע לך, ...ובצביונם שיחתנו על הגדולים מתקבל כאילו יצאו מתחת יד היוצר בקומתם

בכדי  קרב, ניתן להפסיד בהטוב... -דווקא מלחמתו של היצר הטוב, אלא-נשמתך הוא לא השלווה של היצר

שלאחר הפסד כל המערכות תצא מן  אבל אני מבטיח לך .ובכמה מערכות תיפול שדּוד נצח מלחמהל

אין בכל העולם תחליף  ” אמר קלווין קולידג‘הברית  נשיא ארצות"  ...הניצחון על ראשך המלחמה כשזר

א זכו להכרה הם  יוצלחים מוכשרים. לא הגאונות: גאונים של -להתמדה. לא הכישרון: אין דבר נפוץ מלא

משכילים.   שהדבר היה כמעט למטבע לשון. גם לא ההשכלה: העולם מלא באנשי הפקר ,תופעה כה נפוצה

 רק בהתמדה ובנחישות אפשר להשיג הכול“. 

אנו   אלוהים אינו מתייאש מאתנו אף פעם, אפילו כאשר סייעתא דשמיא, עזרת ה‘ התמדה ונחישות, ולצדן

 המתועדים גם בהקשר זה, דמות מופת עילאית. למרות כל הכישלונות משה רבנו .מתייאשים מעצמנו

 .        ובע"ה הצליח התמידהוא התעקש  למרות חתרנות תחתיו

גדולתם. אן ומכ – יכודכדוך וייאוש חשוב שנזכור שגם הגדולים ביותר נכשלו. הם קמו והמש ברגעים של

   בהצלחה.  - .כישלון. אין דרך אחרת הדרך אל פסגת ההצלחה עוברת בגיאיות רבים של

 

 

 . וחודש טוב םשבת שלו

 שלר איתן

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


