
 

 טתשע"כי תשא  :השבוע פרשת                                                                  שמות :חומש
 להחליף מנהיג או להחליף את העם?

 
סבל את סבלותיו, ספג בזיונות מוצלח אשר בנה עם, ו אר לעצמנו מנהיג אהובנת 

וכשלונות ומגקיע לשיא, שליחות עלומה בחו"ל ואכן מצליח בשליחותו אך בדכרו חזרה 
לעמו וארצו מתבשר הוא שהעם בגד בו והחליפו בלא פחות בעל, אמנם מזהב אך עדיין 

כאשר  בהר סיני, משה רבנו בעלותו לקבל תורהבפרשתנו  עגל... מה מרגיש מנהיג כזה?
את גודל האכזבה לעכל לא מספיק הוא  בעשיית העגל,נודעה לו הנפילה הגדולה של העם

ם ְוֶאֱעֶשה אֹוְתָך ְלגֹוי ומיד מגיעה ההצעה האלוקית: ' ֶהם ַוֲאַכלֵּ י בָּ ַחר ַאפִּ י ְויִּ ה לִּ יחָּ ה ַהנִּ ְוַעתָּ
דֹול 'ְוֶאֱעֶשה  ,הזדמנות חייך, הזדמנות להפטר מהעם הבוגדני והקשה עורף הזה זו'. גָּ

דֹול'. משה רבנו  ה מיד:' הצעהה תדוחה אאֹוְתָך ְלגֹוי גָּ עָּ רָּ ם ַעל הָּ חֵּ נָּ ֲחרֹון ַאֶפָך ְוהִּ ׁשּוב מֵּ
אין על מה לדבר, אין עיסקה, לא  :משה לאלוקיםבנחישות ובנחרצות מודיע ', ְלַעֶמָך

שיש לעם הזה שליחות של שגתו ים את העם הזה, משה רבנו מבין מתוך עומק המחליפ
מבין משה , היותו לעםתורה אשר יועדה לו עוד טרם זה הולך לקבל העם הנצח בעולם, 

אוי הוא להמשיך להנהיג את היא רק נסיון ומבחן למנהיגותו, האם רהזו שההצעה 
משה רבנו מנהיג שירצה להחליף את עם ישראל, פספס ואינו ראוי להנהגה.  ? כיהעם

ר מה ושיזכאלוקים עם ישראל ומבקש מ שלהנכון קום מבקש להעמיד את המ
ֶדיָך ֲאֶׁשר מקורותינו, מאין באנו: ' ל ֲעבָּ אֵּ ְשרָּ ק ּוְליִּ ְצחָּ ם ְליִּ הָּ ְךְזֹכר ְלַאְברָּ ֶהם בָּ ְׁשַבְעתָּ לָּ  ...נִּ

ם ֲחלּו ְלֹעלָּ ן ְלַזְרֲעֶכם ְונָּ י ֶאתֵּ ַמְרתִּ ֶרץ ַהזֹאת ֲאֶׁשר אָּ אָּ ל הָּ ', עם כזה שאבותיו הם אברהם ְוכָּ
עם של מחליפים. יצחק ויעקב, עם שיש לו הבטחה אלוקית 'ונחלו לעולם', עם כזה לא 

אך נצח עם ייעוד, תפקיד ושליחות בעולם ולעולם. מנהיגים יכולים להתחלף כל קדנציה 
אחרי שמבינים זאת ומשה רבנו עומד  'כי לא יטוש ה' עמו ונחלתו לא יעזוב'. א,להעם 

ֶחם ה'בנסיון מכריזה התורה:  נָּ ֶבר ַלֲעש 'ַויִּ ה ֲאֶׁשר דִּ עָּ רָּ  '.ֹות ְלַעמֹוַעל הָּ
 

 


