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להגדיר את המציאות
רנהיגים יגותים ניחנים בין היתר בכישרון )שתכותנו יש רה תתרוי 
ררנו( לַמסגר את המציאות למען הקבוצה. הם רגיירים גת ריבה 
שת הקבויה. הם ריביעים עת רטרותיה. הם רנסחים גת בחירותיה. 
הם רספרים תנו היכן גנחנו ותגן גנחנו הותכים בגופן ששום נווטן 
היעי,  וגת  הרפה  גת  תנו  ררגים  הם  תעשות.  יויע  גינו  תווייני 
בירך  ותג  גחת  בירך  תבחור  תנו  כיגי  ריוע  תרגות  תנו  ועוזרים 
גחרת. זהו גחי רתפקיייהם הסרכותיים ביותר שת רנהיגים, ורכותם 
היטיב תביעו רשה בספר יברים. הנה, כך הוג עושה זגת בפתיחת 

פרשתנו:

ֶאת  ּוְקָלָלה.  ְבָּרָכה  ַהּיֹום  ִלְפֵניֶכם  ֹנֵתן  ָאֹנִכי  ְרֵגה, 
ְרעּו ֶגת ִרְיוֹ ת ה' ֱג־תֵֹהיֶכם ֲאֶשׁר ָאֹנִכי  ְשׁ ר ִתּ ַהְבָּרָכה — ֲגֶשׁ
ְרעּו ֶגת ִרְיוֹ ת ה'  ְמַצֶוּה ֶאְתֶכם ַהּיֹום. ְוַהְקָּלָלה — ִגם תֹג ִתְשׁ
ֱג־תֵֹהיֶכם, ְוַסְרֶתּם ִמן ַהֶדֶּרְך ֲאֶשׁר ָאֹנִכי ְמַצֶוּה ֶאְתֶכם ַהּיֹום, 
ם )יברים יג,  ר תֹג ְיַיְעֶתּ ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי ֱא־תִֹהים ֲגֵחִרים ֲגֶשׁ

כו-כח(.

והנה שוב, בנוסח ררשים גפיתו יותר, תקרגת סוף החורש:

ֶות ְוֶאת  ְרֵגה, ָנַתִתּי ְלָפֶניָך ַהּיֹום ֶאת ַהַחִיּים ְוֶאת ַהּטֹוב ְוֶאת ַהָרּ
ָהָרע... ַהִעייִֹתי ָבֶכם ַהּיֹום ֶאת ַהָשַּׁמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ: ַהַחִיּים 

ים, ְלַמַען  ַחִיּ ֶות ָנַתִתּי ְלָפֶניָך, ַהְבָּרָכה ְוַהְקָּלָלה — ּוָבַחְרָתּ ַבּ ְוַהָרּ
ִתְּחֶיה ַאָתּה ְוַזְרֶעָך )יברים ת, טו-יט(.

רשה בעים מגדיר את המציאות תיור הבג ותיורות כותם. הוג עושה 
זגת כהקירה תרה שהוג עתיי תורר בפרקים הבגים: פירוט שיטתי 
שת רערכת הריוות היהויית, בכת תחורי החיים, תקרגת התיישבותה 
גת  ירגה  תג  העם  עיים  חושש שררוב  רשה  בגריה.  הגורה  שת 
היער. תרי"ג הריוות הן גכן רערכת רפורטת. רטרתה תקיש גת 
כת היבטי החיים, רהרגתי השגרה עי תרבנה החברה ורוסיותיה. היג 
רבקשת תעיב עותם חברתי שבו גנו הופכים כת חוויית חותין תרפגש 
הוג  הריוות  תפרטי  בנגורו  נכנס  שהוג  תפני  תכן,  השכינה.  עם 
רשרטט גת הכתת, גת הרסגרת — ורייב בחירה פשוטה בתכתית.

גנחנו עם ייחויי, הוג גורר תיור החיש. גנחנו גורה קטנה. 
גין תנו תג ריבוי הגוכתוסין, תג העושר ותג הנשק הרתוחכם שיש 
תגירפריות גיותות. גנחנו קטנים גפיתו יותר ררוב הגורות הקטנות 
שונים,  גנחנו  גבת  תנו.  גין  גרץ  גפיתו  תעכשיו,  נכון  שסביבנו. 
והשוני רגייר גחת ותתריי רי גנחנו וָתרה גנחנו. ה' בחר בנו תהיות 
רָניותיו בבורסת ההיסטוריה. הוג פיה גותנו רעביות וגירץ גותנו 

בברית שת שותפות. 

ְבִיְיָקְתָך  "תֹג  התרּוריות.  רעתותינו  בזכות  בנו  בחר  תג  הוג 
ת ֶגת ַגְרָים" )יברים ט, ה(. גיננו יייקים  ה ָבג ָתֶרֶשׁ ר ְתָבְבָך ַגָתּ ּוְביֶֹשׁ
יותר רגחרים, גורר רשה. נבחרנו רשום שגבותינו — גברהם, ייחק, 
שנענו  הרגשונים  הגנשים  היו   — ותגה  רחת  רבקה,  שרה,  יעקב, 
תקריגתו שת הג־ת הגחי תתכת גחריו, תעבוי תג גת הטבע גתג 
והרחרים,  החסי  גת  גתג  הכוח  גת  תג  תהעריץ  הטבע,  בורג  גת 
תבנות תג חברה רעריית גתג חברה הרכבית גת כת בניה ברייה 

שווה וגשר שרה ברגש רעייניה גת הגתרנה, היתום והגר.

פרשת
ראה

תעיתוי נשרת: פינחס בן יעקב גשר גייז, עזריגת בן גריה תייב שרטר
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כיחייים וכייבור. עת כן, תגורך כת ספר יברים, הוג שב ורטעים כי 
הירך תשגשוג גרוך טווח — ה"טוב", ה"ברכה", החיים עירם — כת 
עניינה הכרעה פשוטה גחת: קבתו גת ה' כריבונכם, עשו גת ריונו, 
והברכות יבוגו. וגם תג תעשו כן, רוקים גו רגוחר תיכבש גריכם 
וגתם תיָזרו בין הערים ותיעו סבת העותה עת כת יריון. בזגת הגייר 

רשה גת הרייגות תבני ישרגת בזרנו ובכת זרן.

רה תזה ותרנהיגות? התשובה היג שרשרעותם שת רגורעות גף 
פעם גיננה ניכרת רתוך עירה. היג תריי נתונה תפרשנות. תפערים, 
נווית  בהבנתה.  שוגים  רנהיגים  רגות,  קויר  גו  פחי  גו  פחז  רתוך 
"שתום  כהשגת  הנגיי  הגיום  תנוכח  הגתגר  גת  הגייר  י'רברתיין 
בזרננו". י'רי'ית הוג שהבין גת השגיגה והגייר גת הגתגר הגריתי, 

הגנת החירות רפני הערייות.

בזרנו שת גברהם תינקותן היו בגריות הברית רתנגיים רבים 
תעביות, כרו גם ריייים רבים בה — גך תינקותן הוג שהגייר גת 
ביטות העביות כיעי הנחוץ תשירור 'הגיחוי' )הריינות שתג פרשו 
גיות  חזון  הגזרחים(.  ברתחרת  'היפון'  ריינות  הברית;  רגריות 
זה הוג שִגפשר תו תורר, בנגום ההשבעה השני שתו )ב־4 ברגרס 
זיון כתפי גיש ועם ייקה תכות, רתוך ביטחון בייק  1865(: "בתי 
בגשר גתוהים נותן תנו תרגות גת הייק, הבה נרשיך בירכנו תסיים 
גת רתגכתנו, תגחות גת פיעי הגורה...". הוג תג הסכים שביטות 
העביות וקץ הרתחרה ייתפסו כנייחון שת יי גחי עת השני, גתג 

הגייר גותם כנייחון שת הגורה כותה.

שיש  הסברתי  הגיותה',1  'השותפות  והריע,  הית  עת  בספרי 
חיפוש  שתה.  המשמעות  תבין  כתשהי  תתופעה  הסיבה  בין  הבית 
שת  תכתיתה  הוג  רשרעות  חיפוש  הסבר.  שת  תכתיתו  הוג  סיבות 
רכות  עשר  הגם  תפרש.  תג  גבת  תהסביר,  יכות  הריע  פרשנות. 

גת תחשבו, גורר רשה, שנוכת תשרוי כעם בין הערים העובי 
גת גתוהיהם וחי גת חייהם. גם כך נעשה, נהיה כפופים תחוקים 
ירינו.  עי  התרבות  ִרשחר  הגורות  בחיי  הרושתים  הגוניברסתיים 
ריון  תשביעות  רתרסרות  וגז  פורחות,  יורחות,  נותיות,  גורות 
גוועות  ותבסוף  רובסות,  רתפתגות,  בשחיתות,  שוקעות  עירית, 
גתי קבורה רכובית יותר גו פחות ברוזיגונים ובספרי ההיסטוריה. 
עם ישרגת קטן ופגיע, והגורת הזה יפקוי גותו בתי שיהוי רב. תכך 

קורג רשה "הקתתה".

החתופה פשוטה — גם גם תובענית וערוסת פרטים. עניינה 
חוקינו,  כרעיב  רעשינו,  כשופט  כריבוננו,  גתוהים  גת  תהעריי 
כרוייג תפועת שת חירותנו, כרגן ייעוינו וכרושג פותחננו וגהבתנו. 
ּבירה תגין ערוך רגתנו, נתרורם  גם נשתית גת קיורנו עת ישות ּכַ
תגבהים שגחרת תג נגיע גתיהם תעותם. גך תשם כך ירושה נגרנות 
רוחתטת תגתוהים ותריוותיו. זו הירך היחייה תהינית כגורה רָרקב, 

רקָרב ורֶקבר. 

גין זה חזון פוריטני כתת ועיקר. שתיים רריתות הרפתח בספר 
יברים הן גהבה ושרחה. השורש גה"ב רופיע פעריים בספר שרות, 
ועשרים  בריבר,  בספר  גחת  פעם  תג  גף  ויקרג,  בספר  פעריים 
ושתוש פערים בספר יברים. השורש שר"ח רופיע רק פעם גחת בכת 
חורש — תבי רחורש יברים, שהוג רופיע בו תריסר פערים. רשה 
גיננו ריניע גת העוביה שחיי הברית יהיו תובעניים. תג גהבה ותג 
שרחה יכותות תחות עת חברה שתרה גם גין רתקיירים בה קויים 

שת הגבתה עירית ושת רחויבות תטוב הרשותף. 

שת  בירכים  תכופות  ופועתים  חושבים  שגנשים  יויע  רשה 
טווח קיר, ורבכרים גת העונג שת היום עת פני הגושר שת רחר 
שטויות,  עושים  הם  כותה.  החברה  טובת  עת  הגישי  הרווח  וגת 
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שהיג רגיירה בו גת הרייגות. יבר זה, בתורו, תתוי ברנהיגות )גו 
וקהיתות  חזקות  תרשבר. רשפחות  עי  הירך  רתחיתת  בהיעירה( 
חזקות רתגפיינות בכך שהגיייגתים שתהן ברורים תהן, ותכן רוחות 

שת תרורה גינן רערערות גותן.

רשה היטיב תעשות זגת רכותם, כגשר שרטט גת הבחירה: 
בין טוב תרע, בין חיים תרוות, בין ברכה תקתתה, בין התיכה בירכי 
ְנִהייה גחר גתיתי נכר. בהירות זו רסבירה ריוע החיתים,  ה' תבין 
הכנענים, הפריזים והיבוסים גינם עוי, וגיתו עם ישרגת חי וקיים 

תררות כת חיתופי הנסיבות שחווה בתותיותיו הגרוכות.

רי גנחנו? גיפה גנחנו? רה גנחנו רנסים תהשיג? גיזה סוג 
גנשים גנחנו שוגפים תהיות? גתו הן השגתות שרנהיגים עוזרים 
תקבויה תשגות ותריוג תהן תשובה. וכגשר קבויה עושה זגת יחי, 

היג רתברכת בחוסן ובערייות שגין שני תהם.

שגתות תשותחן השבת:

תרה רשה החתיט תהייג בפני העם רבט כתתי עת השקפת 	 
התורה יווקג בשתב זה שת הרסע?

גם פרטי הריוות הם "העיים" והרבט הכתתי הוג "היער", 	 
רהו היער שת היהיות עת פי הרב זקס?

ריוע יכותתו שת רשה תהגייר תעם גת הרייגות רתרית 	 
גותנו שהוג היה רנהיג גיות?

5

גו  רשריים,  עונש  גו  טבעיים,  גירועים  שת  היו שרשרת  רירים 
שני היברים גם יחי? גין שום ניסוי ריעי היכות תענות עת שגתה 
גו  בהיסטוריה,  גתוהית  התערבות  הייתה  סוף  ים  קריעת  הגם  זו. 
רקרה קייוני שת רוח רזרחית שחשפה גיה שת נהר קיום ששקע? 
סירה  גו  שחרור,  שת  גתוהית  פעותה  רירים  יייגת  הייתה  הגם 
ררוזתת שת רקרים שגפשרה תקבוית עביים תהירתט? גם תגחר 
שכת ההסברים הסיבתיים ניתנים, נשגרת הגיכות הניסית — רגורע 
גיננה טבע.  בו. תרבות  ניכר  יי גתוהים  רַשנה־היסטוריה שחותם 
בטבע יש רק סיבות; גת הרשרעויות נותנת התרבות תביה. הגים 
רתייחי רבעתי החיים בהיותו יויר־תרבות ורחפש־רשרעות, ויבר 

זה רשפיע עת כת רה שגנו עושים.

תג  נקבעים  שחיינו  תורר  ִהרבה  פרגנקת  ויקטור  הפסיכותוג 
שקורה  תרה  תגובתנו  גופן  ייי  עת  גתג  תנו  שקורה  רה  ייי  עת 
פירוש שגנו נותנים תרגורעות. הגם  תנו — וגופן תגובתנו תתוי ּבַ
הגסון שפקי גותי הוג תי סוף העותם, גו שרג הוג הזירנות תחתץ 
רסוירות  נסיבות  הכרתי?  שתג  וגייתות  גבורה  רעירי רשגבי 
עשויות תהתפרש ביורה שונה בייי שני גנשים, בגופן שיגרום תגחי 
רהם תורר נוגש ותשני תגזור גורץ. העוביות זהות, הרשרעויות 
תגובתנו  עת  רשפיע  תרייגות  נותנים  שגנו  הפירוש  רקוטבות. 
כתפיה, ותגובותינו הן הרעיבות גת חיינו — גת חיי הפרט וגת חיי 
רי, רנכ"ת חברת הריהוט הגרריקנית  הייבור. ייק גפוג רקס יה־ּפְ
'הררן ריתר' ורחברו שת רב־רכר עת רנהיגות, בגוררו כי "הגחריות 

הרגשונה שת רנהיג היג תהגייר גת הרייגות".2 

כת רשפחה, קהיתה וגרגון חווים רשברים וניסיונות. הגם הם 
רוביתים תוויכוחים ותהטחת הגשרות — גו שהקבויה רוגה גותם 
כיי ההשגחה, כ"ירייה שהיג יורך עתייה"? הגם הקבויה רשתבת 
זרועות כיי תהתרויי עם הגתגר? הרבה, גותי הכות, תתוי בגופן 

1  יונתן זקס, השותפות הגדולה: הדת, המדע והחיפוש אחר משמעות, רגנגתית: יור 
גרתיך, ירושתים: רגיי, 2013, ער' 3–23.

.Max De Pree, Leadership is an Art, New York, Doubleday, 1989, p. 11  2


