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הדברים הללו, ייהם היהודים וידוע הם עושים יה שהם עושים, 
ספר  עוד  אין  דברים.  ספר  הייתה  ביותר  היוצלחת  ההילצה 
היהדות  של  היסוד  ירגיבי  גל  את  וייחיז  יתיצת  שגיוהו 

גאיונה וגאורח חיים.

אותה  הנושא  ובספר   ,TED של  צפיות  עתירת  בהרצאה 
הם  תיורה  היחוללים  ינהיגים  גי  סינק  סיייון  אויר  גותרת,1 
אלה אשר "יתחילים בליה". אנטואן דה־סנט אקזופרי איר זאת 
ביילים פיוטיות יותר: "אם בדעתגם לבנות אונייה, אל תגייסו 
אנשים שיחטבו עצים ואל תגבירו עליהם ישייות ועבודה, אלא 

פשוט למדו אותם להתגעגע אל מרחבי האינסוף של הים".

בספר דברים, ישה נתן לעם את ה"ליה" שלו. בני ישראל 
הם עיו של אלוהים, העם שאהבתו נתונה לו, העם שהוא פדה 
יעבדות, העם שהוא נתן לו, בדיות היצוות, את חוקת החירות. 
עם  יהיה  זה  ייחודיים.  יהיו  הם  אבל  קטן,  עם  יהיו  אולי  הם 
עיים  ההיסטוריה.  של  הטבעיים  חוקיה  על  יערערו  שקורותיו 
יּותונ של הסיפור היהודי — ואגן  בִנּסִ יגירו  אחרים, אויר ישה, 
גך סברו הוגים יאויות העולם, יבלז פסקל עד ניקולאי ברדייב 

ולא עד בגלל. 

הישחרר,  ישה  יהיות  ישה  חדל  לחייו  האחרון  בחודש 
הדוגיה  היה  הוא  רבנו.  ישה  ונעשה  והגואל,  עושה־הנסים 
היו  עתידים  שהיהודים  יהסוג  לינהיג  בהיסטוריה  הראשונה 

ֶרה. להנפיק יותר יגל עם אחר: הינהיג גיונ

יתיידו  הגדולים  הישגיו  גל  לא  גי  נגון  אל  ידע  ישה 
להתקיים. העם שהוא גאל יחזור ביום ין הייים להיות עם נרדף 
וגולה. אולם אז, בפעם הבאה שזה יקרה, לא יהיה לו שום ישה 

פרשת
דברים

לעילוי נשית: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאל בן אריה לייב שרטר

המנהיג כמֹורה
זה היה רגע גדול של תיורה אישית, והוא שינה לא רק את ישה, 

אלא את גל תפיסת הינהיגות שלנו.

הקריירה  של  ִקצה  שבא  היה  נראה  בידבר,  ספר  בסוף 
הוא,  אשר  יהושע,  יורש,  לו  יינה  הוא  ישה.  של  הינהיגותית 
ולא ישה, יעביר את העם את נהר הירדן אל ארץ חפצו. דויה 
שישה השיג את גל שהיה עליו להשיג. לא נותרו לו ילחיות 

להילחם, לא ניסים לחולל, לא תפילות לשאת בשם העם.

הגדּולה.  חותם  את  הנושא  יעשה  ישה  עשה  גאן  אבל 
לישך החודש האחרון של חייו הוא הקהיל את העם ונשא באוזניו 
את  בהם  סקר  הוא  דברים.  גספר  יגירים  שאנו  נאויים  סדרת 
עברו של העם, וחזה את עתידו. הוא נתן לבני עיו יצוות, חלקן 
ישנות בנוסח יחודש, אחרות חדשות שישה יצא לנגון ליסרן 
חוטי ההיסטוריה  גל  הגניסה לארץ. ישה שזר את  דווקא ערב 
והחוק הללו ליסגת אחת של חזון גולל, שבו לייד את בני עיו 
לראות את עצים געם קדוש, העם היחיד שריבונו ויחוקקו הוא 

אלוהים בגבודו ובעציו.

ועל  היהדות  על  דבר  יודע  שאינו  אדם  אליגם  פנה  לּו 
העם היהודי, וביקש יגם להציע לו ספר אחד שיסביר את שני 
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לאורך גל עשרים ושתיים שנות גהונתי גרב ראשי באנגליה 
ראש  בן־גוריון.  דוד  של  יפיו  הבא  הציטוט  את  איתי  נשאתי 
ההיסטוריה  בלייוד  העייק  חילוני,  יהודי  הראשון,  היישלה 
והתנ"ך ודייק בהבנת היבט זה של הינהיגות. הנה דבריו הרהוטים:

או  יקויית  ברשות  צנוע  בתפקיד  יגהן  בין שאתה 
באיגוד יקצועי קטן, ובין שאתה נושא בגהונה ריה 
ביישל הלאויי, העקרונות הם שווים ביסודם. עליך 
לדעת יה ברצונך להשיג, לדעת בבטחה יהם יעדיך, 
ולהחזיקם תייד נגד עיניך. עליך לקבוע לעציך את 
קדייויותיך, עליך לחנך את יפלגתך והציבור הרחב. 
עליך לתת איון באנשיך, לעתים קרובות איון רב יזה 
שיש להם בעצים. גי הינהיג הפוליטי האיתי יודע על 
סיך תחושתו יהם גבולות היגולת של האדם, והוא 
זו בזין ישבר.  ֵידע לעורר את הזולת ליצות יגולת 
ויתי  הפוליטיים  ביריביך  להיאבק  יתי  לדעת  עליך 
להתעגב בעידת היתנה. לעולם אסור לך להתפשר 
יודע  להיות  עליך  עת  בגל  שבעיקרון.  דברים  על 
סביבך:  ליתרחש  ערנות  יחייב  והדבר  הזין,  לגורם 
ובעולם,  ובידינה  יקויי,  ינהיג  אתה  אם  באזורך, 
אינו שוקט  ויגיוון שהעולם  אם אתה ינהיג לאויי. 
העת  גל  יתרחשות  העוציה  וביגיות  לרגע,  אף 
חליפות ותיורות, עליך תייד לשקול ולבחון יחדש 
את הידיניות שהחלטת לנקוט לשם יייוש היעדים 
שבחרת. ינהיג פוליטי חייב להקדיש זין רב ליחשבה. 
וגן עליו להקדיש זין רב לחינוך יתייד של הציבור.6 

הם  "הישוררים  גי  פעם  איר  ֶשלי  יש  ּבִ רסי  ּפֶ האנגלי  הישורר 
יחוקקיו הבלתי יוגרים של העולם". אינני יודע עד גיה זה נגון, 

ישראל,  בני  של  בתודעתם  חזון  לגן שתל ישה  נסים.  שיעשה 
תקווה בלבבם, קוד התנהגות ביעשיהם ועוז בנפשותיהם — שגן 
גל אלה לא יייוגו. גשינהיגים נעשים יחנגים, הם ישנים חיים 

של אנשים. 

ביסה ירשייה ושיה "יי ראוי להנהיג את עם ישראל"2 
ִהנגיד הרב יוסף דב סולובייצ'יק בין עידותיה של היהדות גלפי 
יגבלות  יעיידה  התורה  והיורה.  הילך  ינהיגים:  טיפוסי  שני 
חיורות לגוחו של הילך. אסור לו להרבות זהב, נשים וסוסים. 
ְצָוה  ַהִיּ ִין  סּור  י  ּוְלִבְלִתּ ֵיֶאָחיו  ְלָבבונ  רּום  י  "ְלִבְלִתּ יֻצווה  הילך 

ינאול" )דברים יז, ג(. ָיִיין ּוְשׂ

אבן־עזרא,  פי  על  העם.  לבקשת  רק  להתינות  יגול  ילך 
ילך  להיליך  שההיתר  סבר  אברבנאל  רשות.  הוא  יינוי ילך 
הוא ויתור לחולשה אנושית. רבנו בחיי ראה את קיויו של ילך 
היהדות לילוגה,  יחסה של  דבר,  גללונ של  גפרס.3  לא  געונש, 

גלויר לינהיגות געידת גוח, הוא לגל היותר הססני.

בלי  עד  גיעט  הוקרה  רוחשת  היא  יורים  גלפי  ינגד, 
אבות.4  בפרקי  נאיר  שייים",  גיורא  רבך  יורא  "יהי...  גבול. 
גבודו ויוראו של היורה קודיים אפילו לאלו של ההורים, פוסק 
הריב"ם, ישום שהוריו של אדם יביאים את האדם לעולם הזה, 

ואילו יוריו יקנים לו את הגניסה לעולם הבא.5 

אבל  אותנו.  יציצם  הוא  גוח  עלינו  יפעיל  גשיישהו 
גשיישהו יליד אותנו, הוא עוזר לנו לגדול. היהדות, הרגישה 
הינהיגות־ את  גך  ישום  יעדיפה  האדם,  לגבוד  גך  גל 
בערוב  וזה התחיל אצל ישה,  פני הינהיגות־גגוח.  על   גחינוך 

יייו.
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אך אני יודע היטב דבר אחד: שבין לתת לאנשים את יה שהם 
רוצים, לבין לליד אותם יה לרצות, יש גל ההבדל שבעולם.

יחנגים הם בנאיו הבלתי יוגרים של העתיד, ואם ינהיג 
רוצה להטביע חותם יתישך עליו ללגת בעקבות ישה ולהיעשות 
יחנך. רעיון הינהיג־גיוֶרה, היפעיל השפעה ולא גוח, סיגות 
התרויות  ין  הוא  גפייה,  איצעי  ולא  ואינטלקטואלית  רוחנית 
של  היוסריים  לאופקים  היהדות  שהרייה  ביותר  הגדולות 
ישה  שבו  דברים,  ספר  היטב  לנו  ידגים  זאת  את  האנושות. 
יגנס את הדור הבא ויליד אותו חוקים ולקחים שישרדו, ויעוררו 

השראה, גל עוד יש בני אדם על פני האדיה. 
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