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מנהיגות שמעבר לייאוש
העקרה עצייר הת ההופי ההנושי בריהויזם נוקב. גיבוריו הינם 
גיבורי־מו. הויביהם הינם הרשמים ההרכיטיפיים. וטובים ביותר 
יש חסרונות; וגרומים עכוום יש ופמעים סגווות נדירות. הינני 

יודמ מו ספרות קודש שו דת החרת הדועה בכך ותנ"ך.

עשום כך, קשה עהוד והשתעש בסיפורי העקרה כדי וועד 
וקחי עוסר פשוטים שו שחור וובן. הרב צבי הירש חיות טמן 
רבים  חז"ו  וכך שעדרשי  הסיבה  שזו  ההגדות'  'עבוה  בספרו 
עפרשים הת סיפורי העקרה עתוך הפיכה שיטתית שו הטובים 
וטובים־וחווטין ושו הרמים ורשמים שהין בהם עתום. יש בכך 

צורך חינוכי.

ומדיין, "הין עקרה יוצה עידי פשוטו",1 וחשוב שוה נהבד 
ירדה  שהעונת־הייחוד  נרהה  עקרה.  שו  פשוטו  מם  מין  קשר 
ומוום כרוכה בהועניזם מעוק. הווהים בעקרה שונה תכוית שוני 
עהוי העיתוס. הווו היו הנושיים ועחצה והווהיים ועחצה. עתוך 
כך, בספרות ההפית שו התרבויות ההויויות הגיבורים ההנושיים 

היו הווהיים ועחצה.

העונותיהיזם, ומועת זהת, יצר הבחנה חדשה בין הווהים 
כוום  ההדם  בני  גם  כן  ומו  וגערי,  הווהי  הוה  הווהים  והדם. 

חוזקות  שו  ועמודנים  עורכבים  תעהיוים  וחווטין:  הנושיים 
וחוושות. הנחנו עזדהים מם גיבורי התנ"ך עפני שוערות גדוותם 
ומוום הין הם חדוים והיות בני הדם — והם גם הינם שוהפים 
והיות דבר־עה החר. זה שורש התופמה שפרשת בהמוותך עספקת 
וה דוגעה עדהיעה: פגימותם שו כעה עגדווי הענהיגים הדתיים 

בהיסטוריה ודיכהון ווייהוש. 

ההקשר עוכר. בני ישרהו עתווננים מו ההוכו. "ְוָההַסְפֻסף 
הְערּו:  ַוֹיּ ָרֵהו  ִיְשׂ ֵני  ְבּ ם  ַגּ ְבּכּו  ַוִיּ בּו  ֻשׁ ַוָיּ ֲהָוה,  ַתּ ִהְתַהּוּו  ִקְרּבֹו  ְבּ ר  ֲהֶשׁ
ם, ֵהת  ִחָנּ ִעְצַרִים  ְבּ ר נֹהַכו  ֲהֶשׁ ָגה  ַהָדּ ָזַכְרנּו ֶהת  ר?  ָשׂ ָבּ ַיֲהִכֵונּו  ִעי 
ּוִעים.  ָצִוים ְוֶהת ַהּשׁ ִחים ְוֶהת ֶהָחִציר ְוֶהת ַהְבּ ִהים ְוֵהת ָהֲהַבִטּ ֻשּׁ ַהִקּ
ן ֵמיֵנינּו" )בעדבר יה, ד-ו(.  י ֶהו ַהָעּ ְוִתּ ו; ִבּ ה ֵהין ֹכּ נּו ְיֵבָשׁ ה ַנְפֵשׁ ְוַמָתּ
כבר שעמנו סיפורים כגון הוה קודם )רהו ועשו שעות טז(. הוה 
שבפמם הזהת, עשה חווה דבר שהפשר וקרוה וו רק התעוטטות: 

וֹה  ה  ְוָוָעּ ָך?  ְוַמְבֶדּ ֲהֵרמָֹת  "ָוָעה  ה',  ֶהו  ה  עֶֹשׁ הֶער  ַוֹיּ
ָמָוי?  ַהֶזּה  ָהָמם  ו  ָכּ ה  ׂ ַעָשּ ֶהת  ָוׂשּום  ֵמיֶניָך  ְבּ ֵחן  ָעָצִתי 
י  יהּו, ִכּ ו ָהָמם ַהֶזּה, ִהם ָהנִֹכי ְיִוְדִתּ ֶהָהנִֹכי ָהִריִתי ֵהת ָכּ
ֵנק ַמו  ה ָההֵֹען ֶהת ַהֹיּ ׂ ר ִיָשּ ֲהֶשׁ ֵההּו ְבֵחיֶקָך ַכּ תֹהַער ֵהַוי ָשׂ
ר ָוֵתת ְוָכו  ָשׂ ְמָתּ ַוֲהבָֹתיו? ֵעַהִין ִוי ָבּ ַבּ ר ִנְשׁ ָהֲהָדָעה ֲהֶשׁ
ר ְונֹהֵכָוה? וֹה  נּו ָבָשׂ ָנה ָוּ י ִיְבּכּו ָמַוי ֵוהעֹר ְתּ ָהָמם ַהֶזּה ִכּ
י.  ִנּ י ָכֵבד ִעֶעּ ו ָהָמם ַהֶזּה, ִכּ הת ֶהת ָכּ י ָוֵשׂ הּוַכו ָהנִֹכי ְוַבִדּ
י — ָהְרֵגִני ָנה ָהרֹג, ִהם ָעָצהִתי ֵחן  ה ִוּ ָכה ַהְתּ מֶֹשׂ ְוִהם ָכּ

ָרָמִתי". )בעדבר יה, יה–טו( ֵמיֶניָך, ְוַהו ֶהְרֶהה ְבּ ְבּ

ופחות  מוד  יש  בתנ"ך.  היחיד  הינו  והוה  ועות!  עתפוו  עשה 
הת  חרצה  שהיזבו  הויהו,  ישנו  ועות.  נפשם  שוושה ששהוו 
ְרה  דינו ועוות החרי שניצח הת נביהי הבמו במיעות בכרעו. "ַוַיּ
ח ֶהת ַנֲמרֹו  ַנּ ר ִויהּוָדה ַוַיּ ַבמ ֲהֶשׁ ֵהר ֶשׁ בֹה ְבּ ֶוְך ֶהו ַנְפׁשֹו ַוָיּ ָקם ַוֵיּ ַוָיּ

בהעלותכפרשת

ומיווי נשעת: פינחס בן ימקב השר הייז, מזריהו בן הריה וייב שרטר
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חרב  והכוו  ערבה  הגדווים  גדווי  בקרב  דווקה  עדומ 
הייהוש? הנתוני סטור, בספרו 'הכוב השחור שו צ'רצ'יו ותופמות 
החרות בנפש ההדם' שעענו שהבתי הת העידמ שבפסקה הקודעת, 
הפשוט  ברובד  הבו  עהופות.  פסיכוווגיות  תובנות  כעה  עצימ 
ביותר ניכרים עהפיינים עשותפים ברורים, ופחות בין הנביהים: 
רצון מז ונוהב ושנות הת המוום, עשווב בתחושה מעוקה שו 
ֵהֵוְך  י  ִכּ ָהנִֹכי  הי־התהעה הישית ועשיעה. עשה עשתועם, "ִעי 
יה(.  ג,  )שעות  ְצָרִים?"  ִעִעּ ָרֵהו  ִיְשׂ ֵני  ְבּ ֶהת  הֹוִציה  ְוִכי  ְרמֹה  ַפּ ֶהו 
ה,  )ירעיה  ָהנִֹכי"  ַנַמר  י  ִכּ ר  ֵבּ ַדּ י  ָיַדְמִתּ וֹה  ה  "ִהֵנּ הוער,  ירעיהו 
יונה ענסה וברוח עשויחותו. תחושת ההחריות שו הנביה,  ו(. 
הגורעת וו והימנות וקריהת הווהים, תחושה זו מצעה מוווה 
הינם  סביבו  ההנשים  כהשר  מצעית  וההשעה  גם  והוביוו  גם 

נמנים וקריהה זו. 

ובכו זהת, הותו קוו פניעי מצעו הוה השר כועס גם הת 
התרופה. הנביה היננו עהעין במצעו: הוה עהעין בהווהים. הוה 
מצעו  רוהה  שהוה  עפני  וה  ההנהגה  נטו  הת  מצעו  מו  עקבו 
ענהיג, הוה עפני שהוה עבין שישנה עשיעה שהיש עובדו הינו 
עגוה נכונות ובצמ. גדוותו עצויה וה בתוך מצעו הוה עמבר 
ומצעו: בתחושה שוו שהוה זוען ועשיעה שעוכרחה והתבצמ, 

גם הם הוה וה ההיש העתהים.

כהשר  כי  מצעה.  עהענהיגות  חוק  והיות  משוי  הייהוש 
דבריו  כהשר  והביקורת,  הגמרות  ההשעצות,  הת  חווה  הנביה 
הנשים  כיצד  רוהה  הוה  כהשר  מרוות,  הוזניים  מו  נופוים 
צריכים  ועה שהם  בעקום  ושעומ  רוצים  ועה שהם  עקשיבים 
נושרות עענו השכבות ההחרונות שו המצעי  ושעומ — הו הז 
ועותירות רק הת השוד: הת העשיעה, הת השויחות, הת הקריהה. 
וכשזה קורה, גדּווה חדשה נוודת. עמתה, כבר וה הכפת ונביה 

ַחת רֶֹתם ֶהָחד ]כתיב:  ב ַתּ ֶשׁ בֹה ַוֵיּ ֶרְך יֹום ַוָיּ ר ֶדּ ְדָבּ ִעּ ם. ְוהּוה ָהַוְך ַבּ ָשׁ
י  י, ִכּ ה, ה'. ַקח ַנְפִשׁ הֶער, 'ַרב ַמָתּ ַהו ֶהת ַנְפׁשֹו ָועּות, ַוֹיּ ְשׁ החת[ ַוִיּ

וֹה טֹוב ָהנִֹכי ֵעֲהבָֹתי'" )עוכים ה' יט, ג-ד(. 

ַרמ  דבר דועה קרה ויונה, והחר שה' סוח ותושבי נינוה: "ַוֵיּ
ה ה', ֲהוֹוה  הַער, 'ָהָנּ ו ֶהו ה' ַוֹיּ ֵוּ ְתַפּ ַחר וֹו. ַוִיּ ֶהו יֹוָנה ָרָמה ְגדֹוָוה ַוִיּ
י  ה ִכּ יָשׁ ְרִשׁ י ִוְברַֹח ַתּ ְעִתּ ן ִקַדּ ֶזה ְדָבִרי ַמד ֱהיֹוִתי ַמו ַהְדָעִתי, ַמו ֵכּ
ִים ְוַרב ֶחֶסד ְוִנָחם ַמו ָהָרָמה.  ה ֵהו ַחּנּון ְוַרחּום ֶהֶרְך ַהַפּ י ַהָתּ י ִכּ ָיַדְמִתּ
י'" )יונה ד, ה-ג(. י טֹוב עֹוִתי ֵעַחָיּ י, ִכּ ִנּ י ִעֶעּ ה ה', ַקח ָנה ֶהת ַנְפִשׁ ְוַמָתּ

והף  הויו  שמה  וה  שהמם  ירעיהו,  הנביה   — וובסוף 
חֹוק  ִני ַוּתּוָכו; ָהִייִתי ִוְשׂ ת, ֲחַזְקַתּ יַתִני ה' ָוֶהָפּ ִתּ השפיוו בפועבי: "ִפּ
ו  ָכּ ּוְוֶקֶוס  ה  ְוֶחְרָפּ י ָהָיה ְדַבר ה' ִוי  ִכּ ה ֹוֵמג ִוי...  ֹוּ ֻכּ ַהּיֹום,  ו  ָכּ
י ַהו ְיִהי  ר ְיָוַדְתִני ִהִעּ י ּבֹו, יֹום ֲהֶשׁ ְדִתּ ר ֻיַוּ ַהּיֹום... ָהרּור ַהּיֹום ֲהֶשׁ
ָזָכר...  ן  ֵבּ ְוָך  ד  ֻיַוּ ר ֶהת ָהִבי ֵוהֹער  ׂ ַשּ ִבּ ר  ָברּוְך. ָהרּור ָהִהיׁש ֲהֶשׁ
ָיָעי?"  ת  ֹבֶשׁ ְבּ ְכוּו  ַוִיּ ְוָיגֹון  ָמָעו  ִוְרהֹות  ָיָצהִתי  ֵעֶרֶחם  ה  ֶזּ ה  ָוָעּ

)ירעיה כ, ז-יח(.

היני עתכוון והשוות בין נביהי התנ"ך ועדינהי זעננו. יש 
החיים  שונים,  טיפוסים  הם  הוה  הבדוות.  הופי  הוף  והבדיו 
תופמה  זהת,  ובכו  שונות.  בסביבות  ופומוים  שונים  במידנים 
דועה התקייעה גם הצו החד ההישים הדגווים ביותר בדורותינו, 
שו  והתקפים  נתון  היה  חייו  יעי  רוב  והורך  צ'רצ'יו.  וינסטון 
ובתו  הער  פמם  השחור".  "הכוב  והם  קרה  הוה  חריף.  דיכהון 
וחבר  כוום.  בוה  דבר  שו  בסופו  יסתכעו  בחייו  הישגיו  שכו 
הער שהוה עתפוו כו יום ועותו. ב־1944 הער ורופהו, הוורד 
עורן, שהוה עקפיד שוה והתקרב ועסיות רכבת ווה והישמן 
מו עמקה סיפון פן יתפתה וקפוץ. שנייה החת שו ייהוש, הסביר, 

מוווה ושים קץ וכוו.2 
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שהוה כרומה ווה צהן. חשובות וה רק עוהכתו ועי שקרה וו 
ומשותה. הנביה עגוה הז הת ההעת שניסח רבי טרפון: "וה מויך 

העוהכה וגעור, ווה התה בן חורין והיבטו עענה".3 

ושוב, בוי ונסות והשוות קודש וחוו, החתום בעיוות הזהב 
שהער ופני יותר עעהה שנה נשיה הרצות הברית ושמבר תיהודור 

רוזוווט, העסכעות הת ההתגר שבענהיגות והת הנחעה שבה:

מו  העצבימ  ההיש  ווה  החשובה,  היה  הביקורת  וה 
היה  שהפשר  העמשים  מו  הו  שעמד  העמשה  היש 
זה  הוה  ותהיוה  והרהוי  יותר. החשוב  טוב  ומשותם 
ערוחות  שפניו  ההתרחשויות,  בזירת  בגופו  הנוכח 
בהבק ובזמה ובדם; זה החותר במוז, השֹוֶגה ועחעיץ 
שוב ושוב, שכן הין עהָעץ שהין בו שגיהות והחעצות, 
הך עוסיף וחותר ומשות הת העמשה; זה היודמ הת 
הוהט הגדוו והת הדבקות הגעורה, העקדיש הת כו 
ניצחון  נחו  זכה  הם  השר  רהויה,  עטרה  ועמן  כווו 
והישג, הך גם הם וה זכה ונכשו — הרי נכשו והחר 
שהמז וניסה; זה שעקועו וה יכירנו מם הותן נפשות 
ווה  ניצחון  וה  ידמו  וה  פמם  שהף  ונבוכות  קרות 

תבוסה.4

ענהיגות ועמן עטרה נהצוה מוווה וגרום ייהוש. הבו בייהוש 
הזה נעצהת התרופה.

בבוי, שבת סג מ"ה.  .1
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