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המקל והעזר
פרשת  הו?  נותנים  קצה  איזו  היורש, זזשיך־דרך?  אוזרים  זה 
ויהך היא הזקום החפש בו תשובה, זפני שכאן זשה זקביר את 
הזושכות היהושק, והקב"ה וזשה נותנים הו את ברכות הדרך. 

הברכות הההו שונות זו זזו.

"ֲחַזק  זהות. זשה אוזר  והן תצהצהנה כזקט  האזינו ההן, 
הא,  )דברים  ָהָאֶרץ..."  ֶאה  ַהֶזּה  ָהָקם  ֶאת  בֹוא  ָתּ ה  ַאָתּ י  ִכּ ֶוֱאָזץ, 
ֶאה  ָרֵאה  ִיְשׂ ֵני  ְבּ ֶאת  ִביא  ָתּ ה  ַאָתּ י  ִכּ ֶוֱאָזץ  "ֲחַזק  ז(. הקב"ה אוזר 
בֹוא ֶאת" )"את" בזובן "ִקם"( — הקוזת  ָהָאֶרץ..." )הא, כג(. "ָתּ
חכזינו  אך  ובצהיהן,  בשורשן  דוזות,  כה  הזיהים  ֶאת".  ִביא  "ָתּ

ראו אותן כשונות תכהית שוני. הנה דבריו שה רש"י:

הּכֹה  קזך.  יהיו  שבדור  "זקנים  היהושק,  אזר  זשה 
י  "ִכּ היהושק,  אזר  הקב"ה  אבה  וקצתן".  דקתן  הפי 
י  ְקִתּ ַבּ ִנְשׁ ר  ֲאֶשׁ ָהָאֶרץ  ֶאה  ָרֵאה  ִיְשׂ ֵני  ְבּ ֶאת  ִביא  ָתּ ה  ַאָתּ
והך  ָהֶהם: תביא קה כרחם. הכה תהוי בך, טוה זקה 

רים הדור".1 ר אחד הדור והא שני ַדּבָ קה קדקדן. ַדּבָ

קונצנזואהית  זנהיגות  קוטביים:  זנהיגות  סגנונות  הם  אהה 
וזנהיגות זַצווה. זשה יקץ היהושק הנקוט זדיניות שה התייקצות 

ושיתוף. הוא בקצם אזר הו דבר זקין זה: "אינך צריך ההכת אחרי 
הקם. אתה הזנהיג, הא הם. אבה חשוב שתקבוד קם זקני הדור. גם 
הם זנהיגים. הזקשה, הם הצוות שהך. הם צריכים ההרגיש שיש 
ההם חהק בתההיך קבהת ההחהטות. הם אינם זצפים שתסכים 
איתם תזיד. אדרבה, הא תזיד הם אפיהו יסכיזו זה קם זה. אבה 

הם זוכרחים ההרגיש שזתייקצים איתם.

תצטייר  אם  בדקתם,  זתקניין  שאינך  ירגישו  הם  "אם 
בקיניהם כזי שחושב את קצזו חכם זכוהם ונחוש הפקוה בדרכו 
שהו בהי ההתחשב בדקתם שה אחרים, הם ינסו החבה בזנהיגותך. 
הם יפגקו בך. אוהי הם הא יצהיחו. אוהי תשרוד. אבה תהיה פצוק. 
תהיה צוהק. זקזדך הציבורי ייפגק. הזוני הקם יאזרו: איך נכבד 

אדם שזקנינו אינם זכבדים אותו?

"אני זדבר זתוך ניסיון. זחהוקת קורח וקדתו הייתה אירוק 
וזנהיגים  ראובן,  בני  גם  איתו  היו  קורח.  רק  היה  הא  זה  כאוב. 
בזההך  בזהירות  דוכא  הזרד  אזנם  השבטים.  נוספים זשאר 
דרזטי זאוד, אבה הוא הקח זשהו זכוהנו, ושום דבר כבר הא 
נשאר אצהנו כשהיה. הכן — ודא תזיד שזקני הדור איתך. אם 

הם יהיו איתך, תצהיח".

ההפוכה.  הקזדה  את  נקט  חכזינו,  הדברי  הקב"ה,  ואיהו 
את  החצות  זהזדבר,  "הצאת  היהושק,  אזר  כזו  הזזן",  "הגיק 
הירדן, הכבוש את הארץ והבנות חברה זסוג חדש, הזכבדת את 
בני האדם שבראתי בצהזי בזקום השקבדם והנצהם. אה תחפש 
קונצנזוס. הקוהם הא תזצא אותו. האנשים יש אינטרסים שונים. 
קיזות.  זירת  היא  הפוהיטיקה  זהות.  אינן  נקודות הזבט שההם 
הא רציתי שהיא תהיה כזו, אך אין ברירה: נתתי הבני האדם את 

פרשת
וילך

הקיהוי נשזת: פינחס בן יקקב אשר אייז, קזריאה בן אריה הייב שרטר
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שבקים  היו  נכון,  בהסכזה?  הנהיג  זשה  זתי  אהוהים.  באצבק 
הזקנים, היו נשיאי השבטים, היה זבנה זנההתי שה שרי קשרות, 
חזישים, זאות ואהפים — אבה אף קה פי שכה אהה קזרו הו, הם 
הא שאהו בקצתו והוא הא שאה בקצתם. איך הפך פתאום זשה 

הזנהיג שוחר הסכזות שכזה?

הוא  הקב"ה  הראי.  קושיית  היא  השנייה  אחת.  קושיה  זו 
שיקץ היהושק ההנהיג ביד רזה, אפיהו נגד רצונם שה הזונהגים. 
והרי, קה פי הבנתם שה חז"ה, הקב"ה קצזו הא נהג כך. כך פירשו 
ה  חז"ה את הזיהים שאזר אהוהים כשקזד הברוא את האדם, "ַנֲקֶשׂ

ְדזּוֵתנּו" )בראשית א, כו(:  ַצְהֵזנּו ִכּ ָאָדם ְבּ

ה ָאָדם": קנוותנותו שה הקב"ה הזדנו זכאן. הפי  "ַנֲקֶשׂ
הפיכך  בו,  ויתקנאו  הזהאכים,  בדזות  הוא  שהאדם 
סייקוהו  הא  ש]הזהאכים[  פי  קה  אף  בהן...  נזהך 
ביצירתו, ויש זקום הזינים הרדות, הא נזנק הכתוב 
זההזד דרך ארץ וזדת קנוה, שיהא הגדוה נזהך ונוטה 

רשות זן הקטן...2

פירשו  רבים שבפי הקב"ה,  גוף ראשון  חז"ה, שתזהו קה השון 
שהקב"ה התייקץ קם הזהאכים. כה חשוב היה התורה ההקזידנו 
קה חשיבותן שה הקנווה וההתייקצות, שהסתכנה בנקיטת השון 
רבים שקהוהה ההתפרש כסותרת את ייחוד האה. הקב"ה זתייקץ, 
קם  בטרוניא  בא  הקב"ה  "אין  קריץ.  אינו  הוא  חז"ה.  אוזרים 

בריותיו".3

אזנם, חז"ה אזרו שבזקזד הר סיני "כפה הקב"ה קהיהם 
את ההר כגיגית ואזר ההם: אם אתם זקבהים התורה, זוטב. ואם 

זתנת החופש ואינני יכוה השהוה אותה זהם והכפות קהיהם את 
רצוני. הכן חובתך ההראות הציבור את הדרך.

ֱהֶיה ברור. היה קקבי. היה חזק. האדם  "הך הפני הזחנה. 
האחרון שנתן הקם את זה שביקש היה אהרן, וזה שהקם ביקש 
היה קגה זהב. הזקשה ההוא הוביה את קם ישראה אה סף אבדון. 
בפוהיטיקה, בקסקים, ואפיהו בחיפוש האזת, שאיפה הקונסנזוס 
ההיות  בך  בחרתי  זזנהיגות.  השתזטות  אהא  זנהיגות  איננה 
זזשיכו שה זשה כי אני זאזין בך. האזן אפוא בקצזך. אזור 

האנשים זה הם צריכים הקשות, והסבר ההם זדוק.

"נהג בהם בכבוד. הקשב ההם תזיד. אבה בסופו שה דבר, 
האחריות היא שהך. זנהיגים צריכים ההנהיג. הא ההינֵהג. והאזן 
הי, גם אם הם יזתחו קהיך ביקורת, בבוא הקת הם יקריצו אותך. 
אנשים רוצים שזנהיגיהם ידקו את הדרך; הך בדרכך והראה ההם 
אותה. הם רוצים שזנהיגיהם יהיו החהטיים. נהג תזיד באנשים 
אדיבות  הך  ישיבו  הא  הם  אם  אבה  והנדיבות.  האדיבות  בזרב 
ונדיבות, אם יתנגדו וינסו הסנדה אותך, הא תהיה ברירה הך אהא 
היטוה זקה וההכות קה קודקודם. יש רק זנהיג אחד בדור. אם 
כוהם זנהיגים, אין זוזיקה אהא רקש; אין הישגים אהא ישיבות 

אינסופיות שבהן כוהם זדברים ואיש אינו זקשיב".

אהו הן, כאז כן קתה, שתי האפשרויות הגדוהות. אך שיזו 
נא הב הדבר זשונה. זי שצידד כאן בדרך הקונסנזוס היה זשה. 
אבה זשה זקוהם הא נהג כך בקצזו. זשה הוא האיש שזשך את 
הקם זזצרים כזקט בשקרות ראשו, וביד חזקה הקבירם את הים 
ואת הזדבר הנורא. זהו האיש שפקה תזיד ביוזזתו, בהי ההיזהך 
אפיהו בקב"ה. זהו האיש ששבר את הוחות האבן שנפסהו ונחרתו 
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אני צריך הכבד את החופש שה בני האדם. אני צריך התת ההם 
ההכת בדרך שהם החהיטו ההכת בה, גם אם היא שגויה והרסנית. 
את  הזונהגיך  ההראות  היא  וזשיזתך  האדם,  אחד  אתה  אבה 
הדרך הזוביהה אה הצדק, החסד ובניין החברה הטובה. אם הם 
הא יסכיזו איתך, תצטרך ההזד אותם, השכנק אותם, אך הבסוף 
ההוביה אותם. כי אם כה אחד יקשה את הישר בקיניו, הא חופש 

ישרור אהא תוהו ובוהו".

כההו שה דבר, זנהיגות איננה דבר פשוט. היא זורכבת זפני 
ובני אדם הם זורכבים. הזנהיג צריך  שהיא קוסקת בבני אדם, 
ההקשיב ההם, אבה גם ההוביה אותם. קהיו השאוף הקונצנזוס, 
אך אם אין — ההסתכן וההכריק. איהו חיכו הזנהיגים הגדוהים 
רוזווהט  הקבדות,  קץ  שם  היה  הא  הינקוהן  כההית,  ההסכזה 
וצ'רצ'יה הא היו זוביהים את הקוהם החופשי הניצחון, ובן־גוריון 

הא היה זכריז קה הקזת זדינת ישראה.

אין זה זתפקידם שה הזנהיגים התת הציבור את זה שהוא 
זבקש. תפקידם ההזד את הציבור זה ראוי שירצה. אך בה בקת, 
שוזה קהיהם השתף אחרים בקבהת ההחהטות. איֵשי זפֵתח וקההי 
בוחרים זרכזיים צריכים ההרגיש ששאהו אותם. זנהיגות זשתפת, 
היא  החהופה  חופשית.  בחברה  חיונית  היא  וזקשיבה  זתייקצת 

רודנות זתובהת בהתנקשויות.5

זנהיגים צריכים ההזד, אבה גם ההזוד. ההקזיד חזון, אך 
ההקדיש זזן גם הפרטים. הדחוף את הקם קדיזה, אך הא רחוק 
זדי והא זהר זדי, הבה ייפוה. הדבר אה היצר הטוב שה הציבור, 
ההזד אותו האהוב והא השנוא, הסהוח והא הבקש נקם. ההקדיף 
בהכאת  הכרוך  זה  פני  קה  שהום  שבדרכי  הפתרון  את  תזיד 

5

האו, שם תהא קבורתכם".4 אך זה איננו פשט הכתוב. ההפך, הפני 
שה' נתן את התורה הישראה הוא ציווה קה זשה ההסביר הקם זה 
זוצק הו הקבה )שזות יט, ד-ו(. רק כאשר הקם הסכים — "ָכה 
ה ָהָקם קֹוה ֶאָחד" )כד, ג( — הברית נכנסה  ו" )יט, ח(, "ָכּ ָהָקם ַיְחָדּ
התוקף. זהו הבסיס הזקראי הרקיון הזבוטא בהכרזת הקצזאות 
ז"הסכזת  סזכותו  את  זקבה  שהשהטון  הברית,  ארצות  שה 
פירושו  האדם  הבני  חופש  זתן  שה  הזקשה  קצם  הנשהטים". 
שאהוהים הקוהם אינו כופה קהינו דברים נגד רצוננו. כפי שאזר 
פקם נשיא ארצות הברית דווייט אייזנהאור, "הכאת אנשים קה 
ראשם אינה זנהיגות; זוהי ְתקיפה". זדוק אם כן בברכתו היהושק 

הקב"ה הופך כביכוה את קורו?

זו: הקב"ה וזשה רצו שניהם  הי, היא  נראה  התשובה, כך 
שיהושק ֵידק כי הזנהיגות אזיתית אין זרשם קבוק זראש. הא 
זהזקהה.  הנחתֹות  הא  וזנגד  קונסנזוס,  אחר  זתזדת  רדיפה 
נדרשת זיוזנות שה איזון בין השניים. הם רצו שיהושק ישזק 
כן כה אחד זהם ביטא את  וקה  ביותר —  זאת באופן הזהדהד 

הקזדה שאינה זצופה זזנו.

זשה, ששזו נקשר בקיני כוה קם זנהיגות חזקה והחהטית, 
זשיזתך  ההסכזה.  השאוף  תשכח  "אה  היהושק:  בקצם  אזר 
אנשים  ההוציא  הצטרכתי  אני  בפניי.  זהזשיזה שקזדה  שונה 
חופש זשזקו  החופש.  הארץ  ההכניסם  תצטרך  אתה  זקבדות. 
ההתייחס האנשים ברצינות. הנהגת קם חופשי דורשת הקשבה, 

כבוד ושאיפה ההשיג הסכזה היכן שאפשר".

והקב"ה, שנתן הבני האדם את החופש ושזקוהם הא כפה 
הא.  אתה  אהוהים;  אני  "יהושק,  אזר:  רצונו,  נגד  דבר  קזו  קה 
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שאהות השוהחן השבת:

איזו קצה זנהיגותית נתן זשה היהושק?	 
הזה הדקתכם חשוב שזנהיג יגרום הזונהגים ההרגיש 	 

שתושג  סביר  הא  כאשר  )גם  ההם  זקשיב  שהוא 
הסכזה(?

בזה דוזה דגם הזנהיגות שה זשרה הזקרכת הזזשה 	 
הדזוקרטית?

הנקוט  חהופה,  באין  נכונים,  ההיות  אך  קודקודם,  קה  האנשים 
פתרון זסוג זה האחרון. זנהיגים צריכים ההזד ידיהם יותר זסגנון 
רק  הו  שיש  "זי  זאסהו,  אברהם  כדברי  כי,  זנהיגות.  אחד שה 

פטיש זטפה בכה בקיה כאיהו היא זסזר". 

והכאבים  ההחצים  האנרגיות,  הזאזצים,  תוקפות  הנוכח 
יש  זדוק  היה  התהות  היה  ההנהגה, אפשר  הכרוכים בזהאכת 
החפצים ההיות זנהיגים — אהזהא ידקנו אזת ברורה: שהדרך 
הטובה ביותר ההטקין את החיים בזשזקות היא הרוזם אחרים 
ידם;  בהישג  שהיא  ידקו  הא  כהה  שהם  גדּוהה  הידי  וההביאם 
התקן יחד קם אחרים כזה זהקווהות שה האדזה הפצוקה הזו 
יפקהו;  שאחרים  החכות  בזקום  הפקוה  החבוהות;  ובריותיה 
הגדוה  גם הזנהיג  הזה, שכן  קוד אחרים הזסק  איתנו  והקחת 
ההנהיג  יכוה  אינו  בשזיים,  ואפיהו  האדזה,  פני  קה   ביותר 

הבדו.

בגהה כה אהה, ההיות זנהיג הוא הזכות הגדוהה ביותר שזי 
זאתנו קשוי ההתברך בה. כזאזר זשה היהושק, "אשריך שזכית 
אך  הקין,  נראה  אינו  הזנהיגות  כתר  זקום".6  שה  בניו  ההנהיג 
הכוה יודקים זי קטור בו וזי הא. הוא נזצא כאן, הזרגהותיכם, 
רצון  ויהי  בגאווה,  אותו  קטרו  ראשכם.7  אה  זחכה שתריזוהו 

שיתברכו כה זקשיכם.
1  רש"י הדברים הא, ז.

2  רש"י הבראשית א, כו; בראשית רבה ח. 
3  תהזוד בבהי, קבודה זרה ג ק"א.

4  תהזוד בבהי, שבת פח ק"א.
צו־ הרברט  גאורג  הגרזני  הדיפהוזט  הוא  זנסחו  אך  הווהטייר,  זיוחס  הביטוי    5
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6  רש"י הבזדבר כז, יח.
7  רזב"ם, זשנה תורה, ההכות תהזוד תורה ג, א.


