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לסלנת לשבר הנוגע מלנהיגות. בלובן רחב יותר נלון הדבר גא 
משמוש הקודלות. 

השמשמת הרנשונה לופיעה בסיפורו שמ מוט. מוט נפרד 
לדודו נברהא והתיישב בסדוא. הונ נטלע בנולמוסייה הלקולית. 
בנותיו נישנו מתושבי העיר. הונ עצלו ישב בשער העיר, למולר 
היה לנרנה שופט. ונז הגיעו מסדוא שני זריא והורו מו מעזוב נת 
העיר, שלן נמוהיא עולד מהחריב נותה. נומא מוט היסס. הונ 
ְתַלְהָלּה" לסולנת שמשמת )ברנשית יט,  התלהלה. ועמ הלימה "ַוּיִ
טז(. מוט היה קרוע, לסולסך. הונ חש שהזריא צודקיא. העיר נלן 
בזהותו החדשה,  היה לשוקע  מהיהרס. נמנ שלמ עתידו  עלדה 
זו שביקש מסגמ מעצלו ומבנותיו. נמלמנ תפסו בו הזריא, המנ 
הא הלמנליא, ומקחו נותו מלקוא לבטחיא, הונ היה לתלהלה 

רגע נחד יותר לדיי.

בלקרה השני נברהא לבקש לעבדו – נמיעזר, מפי הלסורת 
– מלצונ למה מבנו יצחק. הלפרשיא סבוריא שנמיעזר מנ היה 
שמא עא השמיחות. נא יצחק מנ יתחתן ומנ יומיד ימדיא, יורשי 
נחמתו שמ נברהא יהיו בבונ היוא נמיעזר וצנצניו. נברהא לבר 
ן ִמי ְוָננִֹלי הֹוֵמְך  ֶתּ נלר זנת מפני שנפקד בבן: "ה׳ ֱנ־מִֹהיא, ַלה ִתּ
ה ָזַרע,  ק ֱנִמיֶעֶזר?... ֵהן ִמי מֹנ ָנַתָתּ ֶשׂ ֶלּ יִתי הּונ ַדּ ק ֵבּ ֲעִריִרי ּוֶבן ֶלֶשׁ
יִתי יֹוֵרׁש נִֹתי!" )ברנשית טו, ב-ג(. נא נמיעזר יצמיח  ה ֶבן ֵבּ ְוִהֵנּ
ַינפסו  ימדיא,  יהיו  מזוג  ונא  מיצחק,  נישה  מהבינ  בשמיחותו 
סילוייו מרשת נת רלושו ונחמתו שמ נברהא. שני יצריא ננבקו 
ניצחה,  הננלנות  נישית.  ושנפתנות  מנברהא  ננלנות  בתולו: 
נך מנ במי קרב. בפסוק הלספר ליצד נמיעזר התפממ מהצמחת 
נַלר: ה׳ ֱנ־מֵֹהי  אַמר" לוטעלת בשמשמת: "ַוֹיּ שמיחותו, הלימה "ַוֹיּ
ה ֶחֶסד ִעא ֲנדִֹני ַנְבָרָהא"  ֲנדִֹני ַנְבָרָהא, ַהְקֵרה ָננ ְמָפַני ַהּיֹוא ַוֲעֵשׂ

)ברנשית לד, יב(.

צופרשת

מעימוי נשלת: פינחס בן יעקב נשר נייז, עזרינמ בן נריה מייב שרטר

אל תנסו להיות מה שאינכם
נינא  הא  שמהא.  הלגבמות  נת  לליריא  הגדומיא  הלנהיגיא 
לנסיא מעשות הלומ בעצלא. הא בוניא צוותיא. בתחוליא שנינא 
לצטייניא בהא, הא לפניא לקוא מטוביא להא. הא לביניא נת 
חשיבותא שמ ניזוניא ובמליא ושמ הפרדת רשויות. הא לקיפיא 
נת עצלא בננשיא שוניא להא. הא לביניא נת הסלנה שברילוז 
למ הלוח נצמ נדא יחיד. נמנ שהלרת לגבמותינו, ההתוודעות 
ילומיא  שניננו  מדבריא  ונף  מעשות,  ילומיא  שניננו  מדבריא 
מהיות, עמומה מהיות חוויה ללניבה. מעתיא הינ לרולה בלשבר 

רגשי.

לשבריא  עמ  לרתקיא  סיפוריא  נרבעה  לופיעיא  בתורה 
בקהימות  לנגינה.  נמנ  לימיא,  נינו  מהא  הלשותף  זה.  לסוג 
לזולרת.  גא  נמנ  נקרנת  רק  מנ  התורה  דננ,  לקדלת  ישרנמ, 
לשה בנחרית יליו קרנ מתורה "שירה".1 לסורות נגינה שונות 
התפתחו בנרץ ישרנמ ובבבמ, ובלנה העשירית נוצרה בידי בעמי 
נחד  הלקרנ.  מטעלי  שיטתית  סילון  לערלת  בטבריה  הלסורה 
לסומסמת,  צורתו  בליוחד. שלו שמשמת,  נדיר  הלקרנ  לטעלי 
ונגינתו עומה ויורדת, עומה ויורדת. בלמ חלשת חולשי תורה גא 
יחד הונ לופיע רק נרבע פעליא. בלמ פעא שהונ לופיע, הונ 
לנותת עמ לשבר קיולי. שמוש שמשמות נלצנות בספר ברנשית. 
זו  רביעית  מהמן, שמשמת  שנרנה  לפי  בפרשתנו.   – הרביעית 
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ויקרנ ח, לג( לופיעה שמשמת. מנור ניסיוננו  הלימוניא השני, 
בשמושת הלקריא הקודליא, ננחנו לביניא שיש פה רלז מלנבק 
פנילי בתודעתו שמ לשה. נבמ להו? בלתוביא נין נפימו צמ שמ 

סילן מלשבר נצמ לשה.

נא נחשוב מרגע, לקור לצוקתו שמ לשה יתחוור מנו היטב. 
עד עלשיו לשה היה לנהיגו שמ עא ישרנמ. נחיו הגדומ נהרן 
עוזרו  דוברו,  והיה  פרעה  נצמ  בהופעותיו  נותו  מיווה  בו,  תלך 
בזלות  לנהיגותי  תפקיד  בעמ  יהיה  נהרן  ונימך  לעתה  וסגנו. 
דבריא שלשה  יעשה  נהרן  לשה:  שמ  ילינו  יד  עוד  מנ  עצלו. 
עצלו מנ יולמ מעשות. הונ יקריב נת קרבנות התליד בלשלן. 
הונ ינהמ נת עבודת הקודש. נחת משנה, ביוא הליפוריא, יבצע 
נת סדרת הטקסיא שתבטיח מבני ישרנמ לפרה. מנ עוד צמו שמ 
לשה: נהרן יהיה לעתה לנהיג לסוג ליוחד, שלשה נידון שמנ 

מהיות. הלוהן הגדומ. 

התמלוד לוסיף מרגע הזה עוד ללד נוגע ממב. לנשר התגמה 
נמוהיא מלשה בסנה, לשה ניסה ללה פעליא מהשתלט לקרינתו 
נמוהיא שנהרן  מו  נלר  מבסוף  העא.  נת  שינהיג  נמיו  ה׳  שמ 
פי התמלוד,  יד-טז(. עמ  ד,  )שלות  מֶפה  מו  ויהיה  נמיו  יתמווה 
ברגע זה ניבד לשה נת הלהונה העתידית מנהרן: "נני ]ה׳[ נלרתי, 

נתה להן והונ מוי – עלשיו הונ להן ונתה מוי".3

הנה מנו הלנבק הפנילי שמ לשה, שהשמשמת ללוונת נמיו. 
לשה עולד מלנות נת נחיו מלשרה שהונ עצלו מעומא מנ יחזיק 
בה. הדבריא ילמו מהתגמגמ נחרת, נבמ ניננו חייא בעומא שמ 
׳ִנימּו׳. לשה בוודני שלח בשבימ נחיו, נבמ ני־נפשר שמנ יחוש 
קורט שמ נבדן. נומי מבו לבר לַבשר מו שנף עמ פי שהונ הנבינ 

יוסף  נמ  מלצריא,  נותנו  שומחת  השמישית  השמשמת 
הלופקד עמ בית פוטיפר שר פרעה. נשת פוטיפר ניסתה מפתותו, 
והונ לינן. הונ נלר מה שנא ישלב עלה יפר נת הנלון שפוטיפר 
נותן בו, ויחטנ חטנ גדומ מה׳. נמנ שהלימה "ַוְיָלֵנן" )ברנשית 
מט, ח( לוטעלת בשמשמת, ובקרב חז"מ ופרשני ילי הבינייא יש 
הרוניא בזה רלז מלנלץ הגדומ שמ יוסף מסרב מנשת פוטיפר.2 
הונ ללעט נלנע מה. מנ הייתה פה רק ההתנגשות הרגימה שבין 
ננ  נמ  יוסף,  זהויות.  בין  התנגשות  הייתה  זו  וניפוק.  פיתוי 
לעמ  נותו  דחו  נחיו  נולרייה.  מנרץ  לקרוב  זה  הגיע  נשלח, 
להלשפחה.  חמק  שיהיה  רוציא  שנינא  מו  הבהירו  הא  פניהא. 
מקוד  נלוניא  משלור  עמיו  לדוע  חדשיא.  בחייא  לתחימ  הונ 
ההתנהגות הלשפחתי? ברולנ התנהג לרולני, ובלצריא ללצרי! 
נא נשת נדוניו חפצה בו, מלה שמנ ייעתר מה? השנמה שיוסף 
"הנא  גא  נלון מעשות?" נמנ  לך  "הנא  רק  ניננה  בה  לתחבט 

נני לצרי נו עברי?"

פנילייא, שמושתא  קונפמיקטיא  שמוש שמשמות, שמושה 
נוגעיא מזהות. למ נחד לנתנו צריך מפעליא מהחמיט מנ רק "לה 
נעשה?" נמנ גא "ניזה סוג נדא נהיה?". ונא ננחנו לנהיגיא, 
הרביעית,  בשמשמת  הלקרה  זה  בליוחד.  גורמית  זו  הלרעה 

שגיבורּה הונ לשה.

ה׳,  בלצוות  ישרנמ,  מבני  לשה  הורה  העגמ  חטנ  נחרי 
בקרב  ה׳  שמ  שלינתו  נת  קבע  דרך  שיסלמ  בית  לשלן:  מבנות 
מקדש  הונ  מלשה  שנותר  ולמ  נשמלה,  הבנייה  למנלת  העא. 
מלהונה בלשלן נת נחיו נהרן ונת בניו. הונ המביש נת נהרן 
נת  והקריב  הלשחה,  בשלן  נותו  לשח  הגדומ,  הלוהן  בבגדי 
ָחט" )הלוסבת עמ נימ  ׁשְ הקרבנות הנדרשיא. והנה, לעמ הלימה "ַוּיִ
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והונ לשחרר הנולה, הונ מנ יזלה מלה שנהרן יזלה מו: מרנות 
נת בניו ונת בני בניו יורשיא נותו בתפקידו. בנו שמ לוהן הונ 

לוהן. בנו שמ נבינ, נדיר שיהיה נבינ נף הונ.

למ נרבעת סיפורי השמשמת לזליריא מנו דבר נחד: שלגיע 
נלת  שמ  רגע  ננחנו.  לי  מהחמיט  לולרחיא  ננחנו  שבו  רגע 
נברהא,  עבד  הונ  נמיעזר  סדולי.  מנ  עברי,  הונ  מוט  קיולית. 
מנ יורשו. יוסף הונ בנו שמ יעקב, מנ לצרי הלתנהג בהפקרות. 
לשה הונ נבינ, מנ לוהן. לדי מולר "לן" ְמלה שהננו, דרוש נולץ 
מולר "מנ" מלה שניננו. הדבר לרוך בלנבק ובייסוריא. השמשמת 
ללחישה זנת בנגינתה ובצורתה. נך מבסוף, לשהלרענו, ננחנו 

לסולסליא עא עצלנו פחות ללפי שהיינו.

הדבר נלון בליוחד בנשר מלנהיגיא, ולשוא לך לקרהו שמ 
לשה בפרשתנו חשוב למ לך. יש דבריא שלשה מנ נועד מעשות. 
הונ מנ  נופמ בחמקו שמ נהרן.  זה  לוהן. תפקיד  יהיה  מנ  הונ 
יובימ נת העא נמ הגדה הלערבית שמ הירדן. זה יהיה תפקידו 
עא  מהשמיא  נדרש  לשה  מעצלו,  ננלן  מהיות  לדי  יהושע.  שמ 
העובדות הממו ברוח טובה. ולנהיג חייב מהיות ננלן מעצלו לדי 

מהיות ננלן מעלו. 

נמ מו מלנהיג מנסות מהיות למ הדבריא בשבימ למ הננשיא 
והנשיא. עמיו מהסתפק בלה שִהנו. ללנהיג נדרש הנולץ מהיות 
הונ עצלו – ותנני מלך הונ הלוח מהליר בלה שנינו ילומ מהיות.

1  דבריא מנ, יט.
2  תנחולנ, וישב ח. לובנ נצמ רש"י בפירושו מפסוק.

3  זבחיא קב ע"נ.
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