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 שמות נגיעות מפרשת השבוע 

 

בני   –ובמצב טוב  " עם ישראל"  כבר בהתחלה נתקלים לראשונה ב .את ספר שמותחוזרים לקרוא אנו 

, עקשנות  , צרות לישראלשנאת ישראלקוראים על תה נשימה באומיד משגשוג ופריחה אך  יםנהנ ישראל 

 .ישראל ובהמשך גאולת ישראל 

 .העיני נגדל  תת הציבור והעם עומדטובשנועה צמנהיגות  .אנו לומדים להכיר את המנהיגות האידאלית

   .אלא בזכות אישיותםנבחרו לא בזכות קמפיינים מושקעים  מריםו , אהרון. משהגונטולי אמנהיגים 

ים  במיוחד לעצמם ומנס בחרים רבים דואגים  נ  ., צניעותחסרה דוגמה אישית" המנהיגות "צולעתבימינו 

ל עוללמוד את המקורות   קרואמתאים ל תמיד .שמם והאדרת לקדם את עצמם ככל האפשר תוך פיאור

 פעלה ממניעים טהורים ונקיים . ומוצלחת אשר צנועה מנהיגות , הנבחרתנהיגות מה

גדל בארמון המלך ומן שר א משה האדם .בלי גבולות השפעהו אנשים נלחמו על שליטה כחמת דנה מקד

ירידתו למעמד רועה  ולעשות את הישר. צדקרדוף מוותר על כל זאת בשביל להסתם יועד לו תפקיד בכיר  

"מגש של כסף " עם עוצמה וכוח על ות על מוגשת לו מנהיג משנה אותו וגם כאשר נהבארץ זרה איצאן 

ְרֹעה; ְוִכי אֹוִציא ֶאת-ִמי ָאֹנִכי, ִכי ֵאֵלְך ֶאל משה מבקש לסרב "בברכת בורא עולם  טבעי  ְבֵני ִיְשָרֵאל, -פַּ

 ובעולם כולו אשר היה מסרב.  בארץ" דמיינו מנהיג אחד מראשי המפלגות  ִמִמְצָרִים

 

  רש"י על ניסיון ההתחמקות של משה ומביא את  ה את שיחת הרב אהרון ליכטנשטייןמביאציון  ת הרישיב

ְבֵני -ְוִכי אֹוִציא ֶאת לדבר עם המלכים. מה אני חשוב - ִמי ָאֹנִכי " :שתי טענות שונותמעלה משה  ששמסביר 

לדעת רש"י, משה   מה זכו ישראל שיעשה להם נס ואוציאם ממצרים.חשוב אני אם פילו וא – ִיְשָרֵאל

איפה זה  מ סבירהרב ליכטנשטיין מ פקפק הן בהתאמתו למלא את המשימה והן בהצלחת המשימה בכלל. 

השתמש כבר  '  הקראנו ש .זוהי הפעם הראשונה בהיסטוריה שהקב"ה ממנה בן תמותה לשמש כשליחובא. 

שליחות ומה טיב הקשר בין השליח  המבין היטב מהי משמעותה של אך לא בבני אדם. משה,  -במלאכים 

דבר של מה   נואי -יצוג הקב"ה בפני פרעה נרתע מגודל המשא של השינוי המהפכני הזה: יולבין המשלח 

ח "לחמוק מהתפקיד ושוב מנסה משה שובמהלך ההתגלות ב בכך. יֹאֶמר, ִבי ֲאֹדָני; ְשלַּ  " ִתְשָלח-ָנא, ְביַּד-וַּ

ר " עובר לכעסהקב"ה אלא ש,  רק לא אותיאדם אחר תמנה  ִיחַּ ף-וַּ ֲהֹרן ָאִחיָך ה'  אַּ יֹאֶמר ֲהלֹא אַּ ְבֹמֶשה, וַּ

ֵלִוי ענותו   -והסבה למשה בכל הסרבנות הזאת " אומר רמב"ןהממה נבעה סרבנותו של משה?  ."...הַּ

, שלא היה מוצא את לבו להתגדל ולהתפאר אל המלך, ושיתפאר הגדולה מכל האדם אשר על פני האדמה

                       .)במדבר י"ב, ג("  ציאם ממצרים ולהיות עליהם מלךלאמר 'ה' שלחני', ולא על ישראל להו

מכיוון שהוא בכבודו ובעצמו ראה את משה  הקב"ה לא ראה ענווה זו בחיוב וכעס על סרבנותו של משה

 האחריות המוטלת עליו. בגדר ניסיון להתחמק מייעודו ומהסרבנות נראתה ו כמתאים לתפקיד

 

ה אנו חיים מטילה עלינו כמה וכמה שליחויות  ה זו מעמידה דרישה ותביעה אף בפנינו. המציאות שבפרש

 י-ד-לבנות חברה מוסרית וצודקת המושתתת על ערכי היהדות ולתקן עולם במלכות ש םוביניה חשובות

לקבל מהדור הקודם את התכנים והערכים העוברים ביהדות מדור   -יחד עם העברת המסורת הקדושה 

, שהגחלת לא ולדאוג שתכנים אלו לא יתעמעמו אלא יוסיפו ויפרחו ינולהעביר אותם לבאים אחרלדור 

              .ודוגמא אישית שליחויות אלו דורשות מאתנו אחריות רבה תכבה אלא תתגבר ותהפוך לשלהבת.

לעתים אנשים המתאימים לשאת בנטל האחריות הזו מתחמקים ממנה בטענה שאינם מתאימים דיים  

 ווה שאינה במקומה. ומגלגלים את החובה לפתחם של אחרים. זוהי ענ 

בדיקה זו צריכה   .ים שהוא לוקח על עצמולתפקיד וראוי לבדוק אם הוא מתאים  ריךכל אדם כמובן שצ

 אחריות ושל שליחות, ולא מתוך ענווה יתרה שאינה במקומה.  שות מתוך תודעה שללהיע

 אם - דיפקלת יותר ממנוויתרום ראוי האם אין מי ש -ביחס לאחרים  גם ביושר לבחון את עצמויך אדם צר

ואם בכל זאת השתכנע   אין אחרים שמתאימים יותר, אל לו לברוח מן האחריות בטענה שאינו מתאים דיו

 יכשיר עצמו לכך. -שאינו מתאים 

   

 

 שבת שלום. 

 

 . לעילוי נשמת אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל                               


