
 

 בתשפ"כי תשא  :פרשת השבוע                                          שמות                            חומש:
 צריך סבלנות, וגם למנהיגים...

מוצלח אשר בנה עם, סבל את סבלותיו, ספג בזיונות וכשלונות ונתאר לעצמנו מנהיג אהוב 
ו חזרה חו"ל ואכן מצליח בשליחותו אך בדרכ, שליחות עלומה במנהיגותו יע לשיאגומ

אמנם מזהב אך  לא במנהיג אחר, בעגל!לעמו וארצו מתבשר הוא שהעם בגד בו והחליפו 
 עדיין עגל... מה מרגיש מנהיג כזה? 

 מודיע לו אלוקים על ,לקבל תורה ה לשמיםעלשמשה רבנו מספרת התורה על בפרשתנו 
נאזר בעצבים של ברזל בכדי לא לשבור משה רבנו  ,בעשיית העגל הנפילה הגדולה של העם

ם ְוֶאֱעֶשה את הכלים  ֶהם ַוֲאַכלֵּ י בָּ ַחר ַאפִּ י ְויִּ ה לִּ יחָּ ה ַהנִּ ומיד מגיעה ההצעה האלוקית: 'ְוַעתָּ
דֹול'.  , הזדמנות להפטר מהעם הבוגדני והקשה עורף משה ייךהזדמנות ח זואֹוְתָך ְלגֹוי גָּ

דֹול'. משה רבנו דוחה את ,הזה ם  הצעהה 'ְוֶאֱעֶשה אֹוְתָך ְלגֹוי גָּ חֵּ נָּ ֲחרֹון ַאֶפָך ְוהִּ מיד:'ׁשּוב מֵּ
ה ְלַעֶמָך', בנחישות ובנחרצות מודיע  עָּ רָּ : אין על מה לדבר, אין עיסקה, משה לאלוקיםַעל הָּ

שהצעה זו היא נסיון שגתו הזה, משה רבנו מבין מתוך עומק הלא מחליפים את העם 
שלעם הזה שליחות של נצח בעולם, לבדוק את התאמתו להיות מנהיג ישראל, הבין משה 

הזו , מבין משה שההצעה היותו לעםזה הולך לקבל תורה אשר יועדה לו עוד טרם העם ה
מנהיג שירצה להחליף  כי .היא מבחן למנהיגותו, האם ראוי הוא להמשיך להנהיג את העם

אינו ראוי להנהגה. טועה טעות בסיסית בהבנת המושג 'עם ישראל' ולכן את עם ישראל, 
ר מה ושיזכאלוקים עם ישראל ומבקש מ שלהנכון קום משה רבנו מבקש להעמיד את המ

ֶדיָך ֲאֶׁשר נִּ  ל ֲעבָּ אֵּ ְשרָּ ק ּוְליִּ ְצחָּ ם ְליִּ הָּ ְךמקורותינו, מאין באנו: 'ְזֹכר ְלַאְברָּ ֶהם בָּ ', עם ְׁשַבְעתָּ לָּ
כזה שאבותיו הם אברהם יצחק ויעקב, עם שיש לו הבטחה אלוקית 'ונחלו לעולם', עם 

יכולים כזה לא מחליפים. עם של נצח עם ייעוד, תפקיד ושליחות בעולם ולעולם. מנהיגים 
אחרי שמבינים  'כי לא יטוש ה' עמו ונחלתו לא יעזוב'. א,להתחלף כל קדנציה אך העם ל

ֶחם הזאת ומשה רבנו עומד בנסיון מכריזה התורה: ' נָּ ֶבר ַלֲעשֹות ְלַעמֹו 'ַויִּ ה ֲאֶׁשר דִּ עָּ רָּ  '.ַעל הָּ
 
  

 
 

 


