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ה כוח הָלּמָ
בהרצאת TED שזהתה לצפיות רבות שאל סיי ון סיֶנק — היצד 
הפך  לפעולה?1  ה  אנשים  לעורר  גדולים   צליחים  נהיגים 
אנשים ה רטין לותר קינג וסטיב ג'ובס לִנְפלים  הל בני ז נם, 
לד ויות ה זדקרות בעיני הול  על להל היתר, גם  על לאנשים 
 חוננים ו יו נים לא פחות  הן? תשובתו: רוב האנשים  דברים 
גדולים  על ה" ה".  עטים  דברים על ה"איך". אבל  נהיגים 

 תחילים ב"ל ה". וזה  ה שהופך אותם ל חוללי ת ורות.

ופוליטית.  עסקית  ב נהיגות  עסקה  סינק  של  הרצאתו 
הן דתיות —  ביותר לתופעה שתיאר  אבל הדוג אות ה אלפות 
טענתי  הגדולה'  'השותפות  בספִרי  בעקיפין.  דתיות  לפחות  או 
שה ייחד את דתות ה ונותיאיזם  בית  דרשו של אברהם אבינו 
וחיי  "ל ה". העולם  יש תשובה לשאלה  הי  הוא שהן  א ינות 
האדם אינם חסרי  ש עות, אינם  קרה גרידא. הפי שא רו גם 
פרויד, גם איינשטיין וגם ויטגנשטיין, הא ונה הדתית היא הא ונה 

בהך שהחיים רוויי  ש עות. 

פרשת ואתחנן  אירה אִ תה זו באור יקרות. היהדות  דברת 
הרבה על ה" ה".  ה  ותר,  ה אסור,  ה קודש,  ה חול. יש 
בה גם הרבה "איך": איך לל וד, איך להתפלל, איך לצ וח  תוך 

ה"ל ה"  על  להך,  יחסית  הזולת.  עם  יחסים  ו תוך  ה'  עבודת 
או רת התורה פחות. ובהל זאת, בפרשתנו או ר  שה ה ה  ן 
של  ה"ל ה"  על  פעם  אי  שנא רו  ביותר  ה רשי ים  הדברים 
ל נהיג  אותו  היא שעשתה  זו של  שה  יהולתו  היהודי.  הקיום 
האן  עלינו  גם  השלהות  לה  ויש  שהיה,  הגדול   שנה-הבריות 

ועהשיו.

והדי  ה תבקש- אליו,  חורגים  אוד  ן  של  שה  דבריו 
ישראל  בני  ב צבם של  להיזהר  עלינו  ייחודם  גודל  על  לע וד 
בשעת א ירתם. הם עדיין ב דבר. הם עוד לא נהנסו לארץ. הם 
עשרה  שנים- הארץ.  יושבי  לעו ת  צבאית  סובלים  נחיתות 
עשר ה רגלים הבר טענו, הארבעה עשורים קודם להן, שהיבוש 
ושל  אי פריות  של  בעולם  אפשרית.  בלתי  הוא  שי ה  הארץ 
ע ים היושבים בעריהם הבצורות, בני ישראל נראים לעין הבלתי 
 זוינת חסרי-הגנה, חסרי-ניסיון, עוד שבט  שבטי-הזעם ששטפו 
את אסיה ואפריקה בי י קדם.  שקיפים  בחוץ בני הז ן ההוא, 
שלא ההירו את אורח חייהם הדתי ה יוחד של בני ישראל, ודאי 
והפריזים,  היבוסים  לבין  בינם  על שוני  הותי  התקשו להצביע 
ההיא  הפינה  את  הע  ים שאהלסו  ויתר  וה ואבים,  ה דיינים 

ב זרח התיהון.

ובהל זאת  שה טוען בוודאות  וחלטת ש ה שקרה לבני 
ישראל עד הה עתיד לשנות את העולם הולו ולנסוך בו השראה. 

הקשיבו לדבריו ולסגנונם:

ְלִ ן   , ֶניךו ְלפו יוח  הו ר  ֲאֶשׁ ִנים  ִראֹשׁ ִ ים  ְליו א  נו ַאל  ְשׁ י  ִהח
ְלִ ְקֵצה  וח ֶרץ,  או הו ַעל  ם  דו או ֱא-לִֹהים  א  רו בוח ר  ֲאֶשׁ ֹום  ַהיח
ַהֶזחה?  דֹול  ח ַהגו ר  בו ח דו ַהח ה  ֲהִנְהיו ִים:  ַהשוחׁ ו ְקֵצה  ְוַעד  ַ ִים  ַהשוחׁ

פרשת
ואתחנן

לעילוי נש ת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאל בן אריה לייב שרטר
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תשובה  נותן  שה  הפרק  סוף  לקראת  ל ה.  היא  השאלה 
יו" )ד, לז(. ה'  ַזְרעֹו ַאֲחרו ְבַחר ְבח ַהב ֶאת ֲאבֶֹתיךו ַוִיח י או אחת: "ְוַתַחת ִהח
אהב את אברהם, בין היתר  פני שאברהם אהב אותו. ואת צאצאיו 
לאביהם  הבטיח  והוא  צאצאיו,  היו  הם  הי  ה'  אהב  אברהם  של 
הראשונה  עם  ה תיישבת  נוספת,  תשובה  אותם.  וינצור  שיברך 

אך שונה   נה, נתן  שה בתחילת הפרק: 

ה'  ִני  ִצַוח ר  ֲאֶשׁ ַהח ִטים  פוח ִ ְשׁ וח ים  ֻחִקח ֶאְתֶהם  י  ְדִתח ִלַ ח ְרֵאה, 
ה  ִאים שוׁ וח ם בוח ר ַאֶתח ֶרץ ֲאֶשׁ או ֶקֶרב הו ן ְבח י ַלֲעׂשֹות ֵהח ֱא-לֹהו
י ִהוא ָחְכַמְתֶכם ּוִביַנְתֶכם  יֶתם, ִהח ם ַוֲעִשׂ ַ ְרֶתח ְשׁ . וח הח תוח ְלִרְשׁ
ה  ֵאֶלח הו ים  ַהֻחִקח ל  הוח ֵאת  ן  ְ עוח ִיְשׁ ר  ֲאֶשׁ ים,  ָהַעִמּ ְלֵעיֵני 
דֹול ַהֶזחה. )ד, ה-ו( ח ֹוי ַהגו בֹון ַהגח ם ְונו הו : ַרק ַעם חו ְ רוח ְואו

 דוע חשוב ל שה, או לקב"ה,  ה דעתם של הע ים האחרים על 
התורה וה צוות? הרי היהדות היא סיפור אהבה בין אלוהים לבין 
בו פרקים  יש  הי  עם  סוים. סיפור ה נו ר בסערות רבות, אף 
של  נוחה ונחלה; סיפור ה תרונן לעתים בעליזות אך גם אז הוא 

אינטי י ואפילו  ופנם.  ה לשאר-העולם ולסיפור הזה?

היהדות  הזה.  בסיפור  עניין  ויש  יש  לשאר-העולם  ובהן, 
לאברהם  הראשונים  בדבריו  הבר  ביהודים.  רק  אינה  תעניינת 
ל  ֹהח ְבךו  ְוִנְבְרהוח  אֹר,  או ְלךו  ְ ַקֶלח וח ְרֶהיךו  ְ בו ה  ֲרהו "ַוֲאבו הקב"ה,  א ר 
ה" )בראשית יב, ג(. עם ישראל נועד להיות  קור  ֲאדו ו חֹת הו ְפח ִ ְשׁ
ברהה לעולם. אלוהי ישראל הוא אלוהי האנושות הולה. עוד לפני 
שדיבר עם אברהם דיבר אל אדם, חוה, קין ונוח והרת ברית עם 
האנושות. יוסף, בהיותו ב צרים, דיבר שוב ושוב על ה' — בבית 
פוטיפר, בהלא ובאר ון פרעה. הוא רצה שה צרים יידעו הי את 
הדברים שעשה לא עשה בעצ ו; שהוא היה רק סוהן של אלוהי 

ֹוְך  ר ִ תח ם קֹול ֱא-לִֹהים ְ ַדֵבח ַ ע עו ? ֲהשוׁ ַ ע הוח ֹהוח אֹו ֲהִנְשׁ
ֱא-לִֹהים  ה  ֲהִנסוח אֹו  ִחי?  ַוֶיח ה,  ַאתוח ַ ְעתוח  שוׁ ר  ֲאֶשׁ ַהח ֵאׁש,  הו
ְב ֹוְפִתים  אֹתֹת וח ת ְבח ַ ֹסח ֹוי ְבח ֶרב גח ַקַחת לֹו גֹוי ִ ֶקח בֹוא לו לו
דִֹלים,  ִאים ְגח ְב ֹורו ה וח יו ִבְזרֹוַע ְנטוח ה וח קו ד ֲחזו ְביו ה וח ְבִ ְלחו ו וח
 ? ְלֵעיֶניךו ִ ְצַרִים  ְבח ֱא-לֵֹהיֶהם  ה'  ֶהם  לו ה  ׂ שו עו ר  ֲאֶשׁ הֹל  ְהח

)דברים ד, לב-לד(

 שה היה  שוהנע שההיסטוריה הישראלית יחידה ב ינה, ושהיא 
השתחררה  עול  וחסרת- גן  קטנה  קבוצה  הזו.  להיות  ת שיך 
הגדולה באי פריות, לא בהוחות עצ ה אלא בידי אלוהים.  שה 
 ציג אפוא את ההיסטוריה הישראלית הייחודית על שום היותה 
סיפור של גאולה.  וקדם יותר בנאום הוא  ציג ייחודיות נוספת 

של קורות ישראל, הלא היא ייחודיות ההתגלות:

ה'  ַהח יו  ֵאלו ְקרִֹבים  ֱא-לִֹהים  לֹו  ר  ֲאֶשׁ דֹול  ח גו גֹוי  ִ י  י  ִהח
ים  ר לֹו ֻחִקח דֹול ֲאֶשׁ ח ֹוי גו ִ י גח יו? וח ְרֵאנוח ֵאלו ל קו הו ֱא-לֵֹהינוח ְבח
נֵֹתן  נִֹהי  או ר  ֲאֶשׁ ַהֹזחאת  ה  ֹורו ַהתח הֹל  ְהח יִקם  ַצִדח ִטים  פוח ִ ְשׁ וח

ֹום? )ד, ז-ח( ִלְפֵניֶהם ַהיח

לע ים אחרים יש אלים שהם  תפללים אליהם ו קריבים להם 
ההצלחות  את  לאלים  האחרים  ייחסים  הע ים  גם  קרבנות. 
הצבאיות שלהם. אבל שום עם אחר אינו רואה את אלוהיו הריבון 
או,  ה לך,  צו  את  החוק  גלם  הגויים,  אצל  ו ַצווה.  ו חוקק 
ב אות השנים האחרונות, את רצון העם. ישראל הייתה האו ה 
היה  לא  הוא  בה  לך,  השהיה  הקדום שאפילו  בעולם  היחידה 
 חוקק; האו ה היחידה שהאלוהים נתפס בה לא רק ההוח עליון 
אלא גם האדריהל החברה, ה תז ר הגדול של סי פוניית הצדק 

והרח ים, החירות והבוד האדם.
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אלוהים בעולם, ולהעיד בגופנו, באורח חיינו, שַעם קטן  סוגל 
של  חברה  לבנות  ה והם,  קשים  אין  בתנאים  ולפרוח  לשרוד 
בזה,  זה  ועֵרבים  לה  עֵרבים  הולם  שבניה  החוק  בחסות  חירות 
ט ְוַאֲהַבת ֶחֶסד  פוח ולקיים את אשר אלוהיו דורש   נו: "ֲעׂשֹות ִ ְשׁ
" ) יהה ו, ח(. דברי  שה בפרשת ואתחנן  ְוַהְצֵנַע ֶלֶהת ִעם ֱא-לֶֹהיךו

הם התב השליחות של עם ישראל. 

ויש בהחלט  י ש ביט ו תרשם.  סקנתי  עשרות שנים 
יהודים  מכבדים  היא שלא-יהודים  בחו"ל  הציבורית  בזירה 
שיש  ב דינות  ל ה  להבין  להם  קשה  היהדות.  את  שמכבדים 
בהן חופש דת א תי יש יהודים העוזבים את דתם או  עדיפים 
שהעולם,  לי  נראה  גרידא.  אתני  באופן  זהותם  את  להגדיר 
היהודי — ה סר  זקוק ל סר  הרגע,  בה  ב ערבולת שהוא אחוז 
האו ר שאלוהים קורא לנו להיות נא נים לא ונתנו שלנו ולהיות 
ברהה לבני הל הא ונות. ד יינו עולם שבו הולם  א ינים בזה, 

ו נסים ל  ש זאת. הלוואי.

אנחנו לא סתם עוד קבוצה אתנית. אנחנו העם שהוליד את 
רעיון החופש והע יד אותו על חינוך הילדים לאהוב ולא לשנוא. 
דתנו היא הדת ה קדשת את הנישואים וה שפחה, ואשר  דברת 
על חובות לפני שהיא  דברת על זהויות. חזוננו הוא החזון הרואה 
בהקלת העוני  שי ה דתית,  פני שהדברי הר ב"ם אדם רעב, 
רוחניות  בהשגות  לעסוק  יהול  אינו  גל וד  או  בית  חסר  חולה, 
נעלות.3 אנחנו עושים את הל זאת לא  פני שאנחנו ש רנים או 
י נים או ש אלנים, אלא  ליברלים, רפובליקנים או ד וקרטים, 

 פני שאנחנו  א ינים שזה  ה שה' רוצה  אתנו.

של  ה"איך"  ועל  ה" ה"  על  בי ינו  נהתבות  רבות   ילים 
היהדות, אך  ילים  עטות  די  וקדשות ל"ל ה".  שה, בחודש 
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או ות  הלפי  אדיש  אינו  שה'  בבירור  ניהר  אלה  ישראל.  הל 
העולם.

אותות  שיעשה  ל שה  א ר  ה'  הולו.  התנ"ך  לאורך  הך 
י ֲאִני ה'" )ש ות ז, ה(. ליר יהו  ְדעוח ִ ְצַרִים ִהח ו ופתים ב צרים "ְויו
ֹוִים" )יר יה א, ה(. את יונה שלח אל האשורים  ִביא ַלגח קרא ה' "נו
בנינווה. בפי הנביא ע וס שם תוהחות לגויים שקד ו לתוהחותיו 
על פשעי ישראל ויהודה. בנבואה שהיא אולי ה דהי ה ביותר 
בתנ"ך  עביר ישעיהו את ה סר שיום יבוא וה' יברך את אויבי 
ה  ַ ֲעֵשׂ י ִ ְצַרִים, וח ְך ַעִ ח רוח אֹות ֵלא ֹר: בוח ֲרהֹו ה' ְצבו ר ֵבח ישראל: "ֲאֶשׁ

ֵאל" )ישעיה יט, הו(. רו ִתי ִיְשׂ ר, ְוַנֲחלו וח ַדי ַאשחׁ יו

היהודים  דואג להל האנושות. להן  ה שאנחנו עושים  ה' 
 שפיע על הל האנושות, לא רק ב ובן ה יסטי, אלא גם ה ופת 
האלוהים.  של  ואהוביו  אוהביו  להיות  היצד  לאנושות  ה דגים 
ויבינו שהוח עילאי הלשהו  ישראל  יביטו בעם  הע ים האחרים 

פעל בקורותיו. הדברי  ילטון הי לפרב ה נוח: 

לשד  עד  רגיל  רגיל,  אדם  הוא  ה ה  יודע  יהודי  הל 
עצ ותיו. ובהל זאת, השאנו  תבוננים בעצ נו הקבוצה, 
אנו חשים שדברים גדולים ו סתוריים סוחפים אותנו... 
 ספר היהודים בעולם קטן  טעות סטטיסטית זעירה 
גדולים בהרבה  ב פקד האוהלוסין בסין. אבל אנחנו 

  ספרנו. דו ה שדברים גדולים קרו סביבנו ולנו.2

לא נקראנו לגייר את העולם. נקראנו להצית את ד יונו. הנביא 
נֹות  ל ְלֹשׁ ים ִ ֹהח ִשׁ ה ֲאנו רו ׂ זהריה התנבא על הי ים שבהם "ַיֲחִזיקוח ֲעשו
ַ ְענוח  שוׁ י  ִהח ֶהם  ִע וח ה  ֵנְלהו ֵלא ֹר:  ִדי  ְיהוח ִאיׁש  ְהַנף  ִבח ְוֶהֱחִזיקוח  ֹוִים  ַהגח
)זהריה ח, ה(. הוטל עלינו להיות שגריריו של  ֶהם"  ִע וח ֱא-לִֹהים 
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אנשים  עורר  הוא  והך  ה"ל ה".  את  לי ד  חייו,  של  האחרון 
אם  הזה.  הדור  עצם  עד  הדורות שאחריו,  ובהל  בדורו  לפעולה 

רצונהם לשנות את העולם, התחילו ב"ל ה".

בספרו  בהרחבה  גם  וראו   .https://www.youtube.com/watch?v=u4ZoJKF_VuA  .1
 Simon Sinek, Start with Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action,

 .New York, Portfolio, 2009
 Milton Himmelfarb and Gertrude Himmelfarb, Jews and Gentiles, New York,  .2

.Encounter, 2007, p. 141
3.  ורה הנבוהים ג, הז.


