
  תשע"ח סיון                                בס"ד
   בהעלותך פרשת השבוע גיעות מנ

  
ְתפרשת  המנורה שבמשכן , הדלקת  – . בין הנושאים שונים ובהיבטים עוסקת בנושאים שונים ְּבַהֲע

על  םתלונתעם ישראל ב כפיות הטובה של, עריכת פסח שניל,אפשרות  הלוויםפרטים על עבודות משך ה
  ובקשתם הבלתי נתפסת לחזור  "עד הבית םימשלוח משמי"כולל ההמזון המוגש להם  תפריטאפשרויות 

 .ואהרון ועוד ועוד רים, הקמת הבסיס לסנהדרין , חטא מ במשבר משה ,מצרים " של "ימים הטובים ל
  

מעולם הנביא הגדול ש , ביל אירועים עצומיםהוהאיש ש, הרועה הנאמן , מאמין הגדול ה , המנהיג משה
לשחרר את והצליח ודרש מלך מצרים  שלא פחד להתמודד פנים אל פנים מולהאמיץ האיש , לא קם כמותו

שלא היסס להתווכח עם הקב"ה , ששבר את לוחות הברית שידע להנהיג את  ,ללא כל תנאימעבדות עמו 
אותו ענק שבענקים מתגלה לנו כבן אנוש לכל דבר ,יש לו חולשה ונקודת העם גם לאחר חטא העגל , 

מגיע לנקודת משבר קשה דווקא כשאין מולו כל איום הוא  .) הלוואי על כל מנהיגינוחולשה כזו ( תורפה
 .ַוּיֹאְמרּו, ִמי ַיֲאִכֵלנּו ָּבָׂשר ה' ... ַוְיִהי ָהָעם ְּכִמְתֹאְנִנים, ַרע ְּבָאְזֵנישומע את עמו מתלונן " כאשר הוא  ביותר

-ַהְּבָצִלים, ְוֶאת- ֶהָחִציר ְוֶאת-נֹאַכל ְּבִמְצַרִים, ִחָּנם; ֵאת ַהִּקֻּׁשִאים, ְוֵאת ָהֲאַבִּטִחים, ְוֶאת-ַהָּדָגה, ֲאֶׁשר-ָזַכְרנּו, ֶאת
ָּכָכה -ְוִאם.ִּכי ָכֵבד, ִמֶּמִּני  ָהָעם ַהֶּזה:-ָּכל-אּוַכל ָאֹנִכי ְלַבִּדי, ָלֵׂשאת ֶאת-לֹא"תגובת משה מפתיעה "  ...ַהּׁשּוִמים

; ְוַאלָמָצאִתי חֵ -ִאם י, ָהְרֵגִני ָנא ָהֹרגֶׂשה ּלִ עֹ -ַאּתְ  ומבקש  יסים" משה נשבר לרס ֶאְרֶאה, ְּבָרָעִתי-ן, ְּבֵעיֶני
 מרים ואהרן  , הקרובים לו ביותרשני , בהמשך הפרשה את חייו. אפילו סיים את התפקיד ול -התפטר ל

       מציינתאלא תגובתו מציינת את התורה אינה ו על טעמו בנשיםמרכלים עליו ומעבירים עליו ביקורת 
    בכלל . משה אינו מגיב מסתבר כי "  ְּפֵני ָהֲאָדָמה-ִמֹּכל, ָהָאָדם, ֲאֶׁשר, ַעל ְוָהִאיׁש ֹמֶׁשה, ָעָנו ְמֹאד" 
  

ן אישי שלו ישלואה בתלונות העם כנגד ה' כור. משה משה לקח על עצמו את האחריותהרב זקס מסביר ש
על טעמו  תואישי ותתלונמ ולא נפגע מתרגשמשה אינו מודגש שמנגד  .במסלול האמונהובהנהגת העם 

  . ' לוקח קשה את התלונות כנגד המשה  .ואפילו לא מקרוביו האהובים עליו תהאישיובחירתו 
הוא רואה בזה קשה באמונה בה'  ירידה מוסרית תלולה ופגיעהשבתקופת הנהגתו יש כאשר הוא רואה 

 ., אין לו אגו להתחשב בוהוא מבקש לקחת את כל האחריות עליו בהיותו איש אמת .ובדרכו גם בהנהגתופ
מעמדו האישי בתחתית סולם .בראש מעיניו ובראש סדר העדיפויות הם ההגנה על העם האמונה בה' ו

ת בו ופוגעאמונה ובעמו ות בפגיע .התקפות אישיות נגדו אינן מערערות אותו ואינם פוגעות בו .העדיפויות
   .עמוהוא מוכן מיד לזוז לטובת  להנהגה אינו ראויהוא ת לו לחשוב שווגורמקשות 

  
יו הבסיס אותם אנשים יה .בסמכותוהנהגה באחריות למהעם אנשים ראויים ף וריצהוא פתרון המשבר 

, ְוַׂשְמִּתי ֲעֵליֶהם-ְוָאַצְלִּתי ִמן "  -בעתיד לסנהדרין  היו מפחדים ומתנגדים רבים " מנהיגים  ָהרּוַח ֲאֶׁשר ָעֶלי
 םמנהיגים רבים מדיחים מקורבים לה .השלטון ואת עמדות הכח ,שיפסידו את ההנהגהלמהלך כזה מפחד 

 .     הופך לתקווה שהייאו .ומתחזק המשבריד ממשה יוצא מ .מידי םפופולרייים רק משום שהם נעש
 ,האיש שעשה ניסים ונפלאות  הדורות כל . גדול מנהיגי ישראל לאורךמעודד אותוומחזק אותו המהלך 
כל דיל להבהרי ל ,נו שאם משה בחר בדרך הזוללמד .כתוצאה משיתוף אנשים ראוייםדווקא מתחזק 

בטל את וי ואותם ישתף ךמתאסוף סביבו אנשים ראויים עליהם יסכדאי לואדם  ולכל אדם מנהיג ומנהיג
   .ככל שיהיהומוצלח חכם חזק קדם את האינטרסים הכלליים ולא האישיים וויהאישי האגו 

  
ַוּיֹאֶמר לֹו  " -אך משה מרוצה  ,משהכנגד תחרות לאפשרות פתיחת מולמעמדו של משה יהושע חושש 

 המנהיגיםהם " מעטים מאד  רּוחֹו, ֲעֵליֶהם-ֶאתה'  ִיֵּתן-ִּכי ְנִביִאיםה'  ַעם-ֹמֶׁשה, ַהְמַקֵּנא ַאָּתה ִלי; ּוִמי ִיֵּתן ָּכל
 מקומנואת הוא יודע היטב את מקומו ו .גישת משה היא ענווה .ים שלהםשיחזקו מתחרים פוטנציאלי

הוא אלא אין חשיבות למעמדו האישי . עומד במרכז.משה אינו את העולם ומנהל הקב"ה מנהיג  .בעולם
תו של משה מנהיגו. יעדים בראש ומוגדרת משימה יש  בדרך התורה והאמונה.העם משמש כלי להנהגת 

חילופי קדם ישמחו לו ממורמרים ,גורמים לסביבתם להרגיש קטנים גאווהבעלי מנהיגים  .מלמדת לדורות
אשר לעומתם מנהיגים  .אישית ובחשש מתמיד לעסוק רבות בהישרדות ציםנאלים אלו מנהיגוכך ן שלטו

רוממים ענווה מבעלי  ,משתפים , פתוחים ,אהובים " ִיָּסעּוה'  ִּפי-ַיֲחנּו, ְוַעל ה'  ִּפי-ַעל  "פועלים בדרך של 
   ולטובת הכלל. יעדים ומטרות רבות יותר ועל ידי השיתוף משיגיםבעשיה נטו  קוסיכולים לע, את סביבתם

  
 .שבת שלום

  איתןשלר 
  

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


