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מרים, חברתו של משה
יגיעי   ישרא,  בני  בתורה.  הגדו,ות  התע,ויות  אחת  ,פנינו 
,ָקדש ויג,י  שאין ,ה  יי . ה  ית,ונני  באוזני ישה ואהרן. 
שני הינהיגי  הו,כי  ,אוה, יועדל וש  אויר ,ה  ה' שייקחו 
את היטהל יקהי,ו את הע ל ידברו א, הס,ע — ויוציאו יינו יי . 

כאן יתחי,ה התנהגותו ש, ישה ,היות חריגה. הוא ,וקח 
ְיעּו  את היטה. הוא ואהרן יקהי,י  את הע . ואז ישה אויר: "ִשׁ
ה  ֶר  יֶֹשׁ ַ,ע ַהֶזּה נֹוִציא ָ,ֶכ  ָיִי ?" — וייד "ַוָיּ ִרי : ֲהִין ַהֶסּ ָנא ַהֹיּ

ֲעָיִי " )בידבר כל י-יא(. הּו ַפּ ַיֵטּ ַ,ע ְבּ ְך ֶאת ַהֶסּ ֶאת ָידֹו ַוַיּ

ההזדינות  באובדן  ואהרן  שי,יו ישה  זו  התנהגות  ע, 
,הובי, את הע  דרך הירדן א, תוך הארץ היובטחת. "ַיַען ,ֹא 
ָה,  ָרֵא,ל ָ,ֵכן ,ֹא ָתִביאּו ֶאת ַהָקּ ֵני ִיְשׂ ִני ְ,ֵעיֵני ְבּ יֵשׁ י ְ,ַהְקִדּ ֶהֱאַיְנֶתּ  ִבּ

י ָ,ֶה " )כל יב(. ר ָנַתִתּ ַהֶזּה ֶא, ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ

היפרשי  ח,וקי  בשא,ה ביה חטא ישה. בכך שכעס? 
בכך שהכה בס,ע ביקו  ,דבר א,יו? בכך שהשתיע ידבריו א, 
הע  שהוא ואהרןל ו,א הקב"הל ה  א,ה היוציאי  יי  ין הס,ע? 
באחת ישיחותיי ע, הפרשה הצעתי שישה ,א חטא ו,א נענש. 
הוא רק חזר ע, יה שעשה כיעט ארבעי  שנה קוד  ,כןל כאשר 
ה' איר ,ו ,הכות בס,ע )שיות יזל ו(. בזאת הראה כי ינהיגותו 

חד,ה ,התאי  ,צורכי הזין. הוא היה הינהיג הנכון ,אויה ש, 
פדויי שעבודל אך הוא אינו הינהיג הנכון ,י,דיה  שנו,דו בני 

חורין ועתידי  ,כבוש את הארץ. 

או,  הפע  אני רוצה ,הציג שא,ה אחרת: ,יה? ,יה ישה 
נכש, ביבחן הזה? הרי הוא עיד ביצבי  דויי  כבר פעייי  
נסע  הע   סוף  י   קריעת  אחרי  בירה.  הייתה  הראשונה  בעבר. 
ש,ושה ייי  ב,י ,יצוא יי . כשיצאול היי  היו ירי  ,ה ל 
וה  הת,וננו. ה' הראה ,ישה איך ,היתיק את היי  )שיות טול 
הגיעו  ישרא,  כשבני  ויריבה.  הוא יסה  השני  היקרה  כב-כו(. 
,רפידי ל שוב ,א יצאו יי  ושוב הת,וננו. ישה הנואש צעק 
ה ָ,ָע  ַהֶזּה? עֹוד ְיַעט ּוְסָקֻ,ִני". ה' הסביר ,ישה  א, ה' "ָיה ֶאֱעֶשׂ
בסב,נות שע,יו ,הכות בצורל והיי  בקעו יינו )שיות יזל א-ז(.

ידוע  בעבר.  דויי   אתגרי   שני  ע,  אפוא  התגבר  ישה 
בפע  הזול הש,ישיתל איבד את קור רוחו? יה נשתנה? התשובה 
נאירת בכתוב ביפורשל אך ב,שון־היעטה היקשה ,עיוד ע, 

ישיעותה. הנה כך: 

חֶֹדׁש ָהִראׁשֹוןל  ר ִצן ַבּ , ָהֵעָדה ִיְדַבּ ָרֵא, ָכּ בֹאּו ְבֵני ִיְשׂ ַוָיּ
ֵבר ָשׁ  )בידבר  ָקּ ָית ָשׁ  ִיְרָי  ַוִתּ ָקֵדׁש. ַוָתּ ב ָהָע  ְבּ ֶשׁ ַוֵיּ

כל א(.

ה  ֲה,ּו ַע, יֶֹשׁ ָקּ ייד ,אחר יכן אנו קוראי : ",ֹא ָהָיה ַיִי  ָ,ֵעָדה ַוִיּ
ְוַע, ַאֲהרֹן" )ש  ב(. ידרש אגדה יפורס  יסביר שבזכות ירי  
,יוותה באר פ,אית את בני ישרא, בנדודיה  בידבר. כשיתה 
ירי  פסקו היי  ,נבוע.1 יש כאן חשיבה סיבתית פשוטה וע,־
טבעית: ירי  יתהל ואז ,א היו יי  — יכאן אתה ,יד שכאשר 
היו יי ל זה היה יפני שירי  חיה. היי  היו נס שאירע בזכותה.

פרשת
חוקת

,עי,וי נשית: פינחס בן יעקב אשר אייזל עזריא, בן אריה ,ייב שרטר
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יאנשי  שחוו אובדן הורה ואובדן אח או אחות כי האחרון קשה 
ואי,ו  הטבעיל  החיי   יסדר  ח,ק  היא  התייתיות  הראשון.  ין 
אובדן אח הוא בדרך כ,, צפוי פחות ויב,ב, יותר. וירי  ,א 
הייתה אחות רגי,ה. ישה חב ,ה את עצ  היותו קשור ,ישפחתו 

הטבעיתל את עצ  זהותו כאחד יבני ישרא,.

,ויר שינהיגות היא בדידות — הרי זו כבר ק,ישאה. אך 
בו בזיןל שו  ינהיג אינו יכו, ,החזיק יעיד ,בדו. יתרו איר 
,בדו  נושא  שהוא  כשראה  ,כן.  קוד   רבות  שני   ,ישה  זאת 
ָהָע   ַגּ   ה  ַאָתּ ַגּ    , ֹבּ ִתּ "ָנֹב,  ,ול  איר  ובריב  ובישא  בטורח 
ָך"  ְ,ַבֶדּ הּו  ֲעֹשׂ תּוַכ,  ,ֹא  ָבר;  ַהָדּ ָך  ִיְיּ ָכֵבד  י  ִכּ ְךל  ִעָיּ ר  ֲאֶשׁ ה  ַהֶזּ
)1( בני  זקוק ,תייכה יש,ושה סוגי :  יח(. ינהיג  יחל  )שיות 
ברית שיי,חיו ,צדול )2( אנשי צוות שהוא יכו, ,האצי, ,ה  
,הפקיד  יכו,  שהוא  יותר  או  אחד  נפש  חבר  ו־)3(  סיכויותל 
בידיו את היסוסיו ואת חששותיול חבר שיאזין ,ו אך ורק יתוך 
הביטחון  האויץל  את  בו  וינסוך  תויכת  נוכחות  ,היות  יטרה 

והנחישות ,הישיך קדייה. 

זכיתי ,הכיר ,אורך השני  ינהיגי  בתחויי  רבי ל יתוך 
ידידות אישיתל וע, סיך הכרויות א,ו אני יכו, ,ויר בוודאות 
שהאיונה כי ,ינהיגי  בכירי  יש עור עבה היא איונה שגויה. 
,רוב הינהיגי  שהכרתי אין עור עבה. ,פעיי  ה  פגיעי  יאוד. 
,א פע  ה  יתייסרי  ב,בטי . ה  יודעי  שינהיג צריך ,עתי  
יזוינות ,בחור בין רע ,גרועל ושאף פע  אין הוא יכו, ,דעת 
נפגעי  יביקורת  כנכונה. ינהיגי   איזו הח,טה תתברר  יראש 
ויבגידה ש, אנשי  שה  חשבו ,ידידי . ה  יעדיפי  ש,א ,תת 
פויבי ,אותות הפגיעּות; ה  ינהיגי ל וה  צריכי  ,שדר ודאות 
וביטחון ש,א תייד יש ,ה . אך צדקו רונ,ד חפץ וירטי ,ינסקיל 
שני חוקרי הינהיגות יהארוורדל באויר  כי "האית הקשה היא 

דרך  הזהל  הפסוקי   רצף  את  ,קרוא  נוספת  דרך  יש  אך 
פסיכו,וגיסטית שהנחותיה טבעיות. הקשר בין יות ירי  ,יאורע 
ֵיי יריבה שאירע אחריו נוגע פחות ,באר ניסית ויותר ,תגובתו 

ש, ישה ,ת,ונות בני ישרא,.

כינהיג  בו  ,עיוד  נדרש  הראשון שישה  הניסיון  היה  זה 
הע  ב,י נוכחותה ש, אחותו. הבה ניזכר יה הייתה ירי  ,ישה. 
השגיחה  היא  בישפחה.  הבכורה  הגדו,הל  אחותו  הייתה  היא 
ע,יו כששט בתיבת עצי גופר ע, היאור. היו ,ה העוז והתושייה 
,פנות א, בת פרעה ו,הציע ,תינוק יינקת ישרא,יתל ה,א היא 
ו,איזה  ייהו  ב,י ,דעת  גד,  היה  ירי ל ישה  ב,י  יוכבד איו. 

ע  הוא שייך.

,אורך יציאת יצרי ל ירי  נוכחת ברקע הסיפור. אנו רואי  
אותה יובי,ה את הנשי  בשירה ע, י  סוףל ויכאן ברור שהיה 
,הל כיו ,אהרןל יעיד ינהיגותי. יושג יה ע, חשיבותה בעיני 
ישה אנו יקב,י  כאשר יסופר ,נול באופן יעורפ, ,ידיל כי היא 
ית  ה ֻכִשׁ י ִאָשּׁ ר ָ,ָקחל ִכּ ית ֲאֶשׁ ִשׁ ה ַהֻכּ ואהרן דיברו "ַע, אֹדֹות ָהִאָשּׁ
ָ,ָקח" )בידבר יבל א(. איננו יודעי  יה בדיוק היה העניין הנדוןל 
יודעי  שירי  ,קתה בצרעת. אהרן פנה בחוסר אוני   אך אנו 
א, ישה וביקש יינו ,התערב ,יענהל וישה עשה זאת בפשטות 
רהוטהל בתפי,ה הקצרה ביותר שתיעודה יצוי ברשותנו — רק 
חיש יי,י ל רק אחת־עשרה אותיות: "ֵא, ָנא ְרָפא ָנא ָ,ּה" )ש  

יג(. ישה דואג ,אחותו יעויק ,בו אף שדיברה בו סרה.

י,וא  ע,  ,עיוד  אנו יתחי,י   רק בפרשת השבוע ש,נו 
יתיודד  ,ראשונה  ברייזה.  רק  זאת  אך  ירי ל  ש,  השפעתה 
רוחו  קור  את  יאבד  הוא  ו,ראשונה  אתגרל  ע   ב,עדיה  ישה 
בנוכחות הע . זוהי אחת יהשפעות השכֹו,. ,א פע  אנו שויעי  
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ה   אף  צריכי   ,אחרי   חוזק  יקור  הישישי   האנשי  
יקור חוזק. ,עתי  תכופותל יקור חוזקו ש, ישה היה הקב"ה 
עציול והתורה ירבה ,ספר ע, כך. אב, אפי,ו ישה זקוק היה 
,חבר אנושיל וע, פי הריזי  שהתורה ינדבת נראה שהייתה זו 
ירי . היא הייתה ינהיגה בזכות עציהל אך ג  אחד ייקורות 

כוח העיידה ש, אחיה. 

כי אפי,ו גדו,י הינהיגי  אינ  יכו,י  ,הנהיג ,בד. 

שא,ות ,שו,חן שבת:

עד כיה את  קרובי  ,אחיכ  ו,אחיותיכ ? ו,חבריכ  	 
הטובי ?

הא  יפתיע אתכ  ,ראות כיה רגישי  ה  הינהיגי  	 
,תפיסתו ש, הרב זקס?

יה אנחנו יכו,י  ,,יוד יירי ?	 

5

שאי אפשר ,חוות את התיורה והאושר הטיוני  בינהיגות ב,י 
,חוות ג  את הכאב".2 

ינהיגי  זקוקי  ,אנשי איוןל ,אנשי סוד ה"יסוג,י  ,ויר 
יאף  ,שיוע  תוכ,ו  ו,א  ,שיוע  רוצי   שאינכ   יה  את  ,כ  
אחד אחר"ל אנשי  "שתוכ,ו ,הפקיד בידיה  סודות ב,י ,חשוש 
שהדברי  יד,פו בחזרה ,זירת העבודה". איש סוד הוא זה שאת  
עציכ  עוידי  בראש יעייניו; יע, הסוגיות עצין. הוא ירי  
היציאות  א,  בעדינות  אתכ   ויחזיר  בשפ,ל  כשאת   אתכ  
כשאת  שוגי  בשאננות או בעודף שביעות רצון עציית. חפץ 
ו,ינסקי כותבי ל "כיעט כ, יי שאנחנו יכירי ל שיש ,ו ניסיון 
ע,  ,התגבר  ,ו  שסייע  סוד  באיש  בטח  בינהיגותל  ש, ייש 

הקשיי  ,אורך הדרך".3

כאחד  הסוד  איש  את  יונה  ,ישנהל4  בפירושו  הריב" ל 
יארבעה ייני  ש, חברי ל או ב,שונו "אוהבי ". הוא קורא ,ו 

"אוהב ביטחון"ל ויסביר את יהותו:  

שיהיה ,אד  אוהב תבטח נפשו בול ,א ִישיר יינו ,א 
ענָיניול הטוב יה   ויודיעהו כ,  בִדבור.  ו,א  ביעשה 
והיגונהל יב,תי שִירא יינו שישיגהו בכ, זה חסרון 
,א אצ,ו ו,א זו,תו; כי כשיגיע ,אד  בטחון באיש זה 
הִשעורל ייצא ינוחה גדו,ה בדבריו ובאהבתו הרבה. 

קריאה קפדנית ש, סיפור יות ירי  ויי יריבהל ,אור ידיעותינו 
ע, ראשית יייו ש, ישהל י,ידת שירי  הייתה אשת סודו ש, 
ישהל ִיגד, העוז ש, יציבותו הרגשית — ושע  ,כתה התקשה 

ישה ,התיודד ע  ישברי  כפי שהתיודד קוד  ,כן.

1  תענית ט ע"א.
2  רונ,ד א' חפץ וירטי ,ינסקיל מנהיגות במבחן: להוביל שינוי ולהישאר בחייםל 

יאנג,ית: דרורה ב,ישהל ת,־אביב: ישכ,ל 2007ל עי' 241.
3  ש ל עי' 215.

4  ריב"  פירוש הישנהל אבות אל ו.


