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המנהיג הבלתי צפוי
הגדוה  האסהאם  היסטוריון  התבקש  שבו  באירוע  נעם  נכחתי 
הוא  התיכון.  בוזרח  האירועים  וההך  את  החזות  הואיס  ברנרד 
השיב, "אני היסטוריון, כך שאני יכוה החזות רק את העבר. יותר 
כבר  הוא  שהי  העבר  אניהו  אז  בגוהאות,  היסטוריון  אני  וזה, 
נאסה". תחזיות בענייניהם שה בני אדם חיים ונושוים אינן בגדר 
הדעת  דרך  שאין  וושום  חונשיים  האדם  שבני  ושום  האנשר, 

וראש איך יגיב אדם האתגרים הגדוהים שחייו יזונו הו.

האחרון  השהיש  האורך  ברור  שנראה  אחד  דבר  יש  אם 
כונהיג  העינינו  יוניע  שיוסף  הוא  הרי   — בראשית  סנר  שה 
וושך  הסינור  וכה  בסינור,  הורכזית  הדוות  הוא  בהתגהוותו. 
הכיוון הזה: הן חהווותיו, הן התוורות החדות בוההך חייו. ונגד, 
הוועוד הבהתי סביר וכוהם הונהיגות הוא יהודה. הרי יהודה 
הוא האיש שההיע הוכור את יוסף העבד )בראשית הז, כו-כז(, 
האיש שהאחר וכן ננרד ואחיו, חי בין הכנענים, התחתן עם אחת 
והם, איבד שניים ובניו שותו בעוונם, ובא עה אישה שהוא חשב 
הזונה. הנרק שהועההים הההו וסונרים בו ותחיה בויהים "ַוְיִהי 
ֶרד ְיהּוָדה ֵוֵאת ֶאָחיו" )בראשית הח, א(. הונרשים  ֵעת ַהִהוא ַוֵיּ ָבּ

אוורים שהכוונה הירידה ווסרית.

אהא שההיסטוריה איננה ותחשבת בהיניות. האהאי יוסף, 
חורבן  עם  ההיסטוריה  ודני  נעהוו  ונשה,  ושבט  אנרים  שבט 
722 הנני הסנירה, ואיהו האהאי יהודה,  ווהכת ישראה בשנת 
חורבן  האחר  גם  שרד  יהודה  שבט  והכים.  נעשו  ואיהך,  ודוד 
אנו  נושאים את שוו, שהרי  וכוהנו  בבה,  וגהות  יהודה  ווהכת 
קרויים יהודים. נרשת השבוע שהנו, נרשת ויגש, וסבירה בוה 

זכה יהודה.

כבר בנרשת השבוע שעבר, נרשת וקץ, התחהנו הראות 
יהודה. יעקב־ישראה והאהאיו בארץ  את סגוהות הונהיגות שה 
ידעו  האוכה, אבה  נואשות  נזקקו  הם  הגיעו הובוי סתום.  כנען 
שהושנה הוהך והרים עווד עה כך שיביאו איתם את בניוין, 
יוסף, בנה בכורה שה אשתו  ויעקב סירב ההינרד ובנו ההעיר. 
האהובה רחה, כבר אבד הו, והוא הא יסתכן בושהוח הבן הנותר 
אה ההא נודע. ראובן, שכבר התוודענו האוניו הבהתי יהיב, ההיע 
ֲאִביֶאּנּו  הֹא  ִאם  ִוית  ָתּ ָבַני  ֵני  ְשׁ "ֶאת  אבסורדית:  ההעה  האביו 
ֵאֶהיָך" )בראשית וב, הז(.  יֶבּנּו  ֲאִשׁ ַוֲאִני  ָיִדי  ַעה  ָנה אֹתֹו  ְתּ ֵאֶהיָך. 
ֶאֶעְרֶבּנּו;  "ָאנִֹכי   — בסוכותו השקטה  יהודה אשר  זה  היה  בסוף 
ּנּו ִאם הֹא ֲהִביאִֹתיו ֵאֶהיָך" )וג, ט( — שכנע את יעקב  ַבְקֶשׁ ִדי ְתּ ִוָיּ

האנשר הבניוין ההכת איתם. 

והחזור  והרים  את  העזוב  ונסים  בשעה שהאחים  ועתה, 
וגביע הכסף שה הושנה  הביתה, הסיוט התווש. בניוין נתנס 
הוהך באותחתו. שהיחו הבכיר שה יוסף גוזר את דינו: בניוין 
יוחזק כעבד. שאר האחים חונשיים. בנקודה זו ניגש יהודה ונושא 
נאום הושנה את ההיסטוריה. הוא ודבר ברהיטות עה אבהו שה 
בנה  את  יאבד  אם  רחה.  שה  ובניה  אחד  הו  אבד  ואז  אביהם 

פרשת
ויגש

העיהוי נשות: נינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאה בן אריה הייב שרטר
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ְועּו ֶאָחיו )בראשית  ְשׁ ֵרנּו הּוא". ַוִיּ י ָאִחינּו ְבָשׂ ִהי בֹו ִכּ ְתּ
הז, כו-כז(.

הזדונות  חזרה  כהוור  בו",  דבר שעבר  הידו  "בא  עכשיו  והנה 
דווה הוכירת אחיו, בן רחה, העבדות — הנעם בניוין. ויהודה 
התגבר. הוא נירש והא עשה כבעבר, ונני התשובה. הוא אף נידב 
ַער ַיַעה ִעם  ַער ֶעֶבד ַהאדִֹני, ְוַהַנּ ַחת ַהַנּ ָך ַתּ ב ָנא ַעְבְדּ את עהוו: "ֵיֶשׁ
ֶאָחיו". זוהי תשובה גוורה, והיא אשר דרבנה את יוסף ההתגהות 

בנני אחיו והסהוח ההם.

התורה רוזה כבר קודם עה השינוי באוניו שה יהודה. האחר 
שהאשים את כהתו תור שהרתה הזנונים, עיותה אותו תור עם 
אבי  עהוו  שהוא  אההה:  והושכון שהשאיר  העוהות  העובדות 
י" )בראשית הח, כו(. זו הנעם  ִנּ היהד. יהודה הודה ויד: "ָהְדָקה ִוֶוּ
הראשונה בתורה שאנו רואים אדם הוודה שָחטא. אם יהודה היה 
ראשון החוזרים בתשובה, הנה תור — אוו שה נרץ, שוזרעו יהא 

דוד הוהך — הייתה האחראית הכך. 

אוהי נרוז הדבר וראש כבר בשוו שה יהודה. אונם האה 
תודה"  "הוור  בהוראת  "ההודות"  והויהה  שוו  את  גזרה  אוו 
וֹו ְיהּוָדה"; בראשית  ן ָקְרָאה ְשׁ ַעם אֹוֶדה ֶאת ה'. ַעה ֵכּ אֶור: ַהַנּ )"ַוֹתּ
כט, הה( — אך כידוע גם בחטא "וודים", ואת זאת עשה יהודה. 

הווידוי הוא, עה ני הרוב"ם, הב והוות התשובה.

בתנקידם.  הוובנה  וקהועי  סיכון  זה  טועים.  ונהיגים 
עהום  את  ווהאים  ונהיגים  אבה  החוקים,  והייתים  ונההים 
ההכריז  האם  בהם.  הנעוה  כיהד  הונחים  חוקים  שאין  בוהבים 
וההסתכן  או ההיונע וכך  בה,  יוותו  והחוה, שברור שאנשים 

יהודה, ערב באונן אישי השובו  יוות והער. אני, אוור  האחר, 
בשהום. והוא חותם: 

ַער ַיַעה  ַער ֶעֶבד ַהאדִֹני, ְוַהַנּ ַחת ַהַנּ ָך ַתּ ב ָנא ַעְבְדּ ה ֵיֶשׁ ְוַעָתּ
ן  י? ֶנּ ַער ֵאיֶנּנּו ִאִתּ י ֵאיְך ֶאֱעֶהה ֶאה ָאִבי ְוַהַנּ ִעם ֶאָחיו. ִכּ
ר ִיְוָהא ֶאת ָאִבי )בראשית וד, הג-הד(. ֶאְרֶאה ָבָרע ֲאֶשׁ

זהותו.  ויוסף, ווהף ברגש, חשף את  יהודה את דבריו  סיים  אך 
הדרוה הוסוענת הגיעה הידי סיגור. וה קורה כאן, ווה בין זה 

הבין ונהיגות?

חז"ה ניסחו עיקרון: "וקום שבעהי תשובה עוודין, הדיקים 
הֹום  גוורים אינם עוודין".1 הם הביאו ראיה ונבואת ישעיהו: "ָשׁ
שחזר  החוטא  הרחוק,  יט(:  נז,  )ישעיה  רֹוב"  ְוַהָקּ ָהָרחֹוק  הֹום  ָשׁ
בתשובה, בא בנסוק הנני הקרוב, ההדיק התוים. אוהם ברור הודי 
בוסורת  ווכר  יוסף  ויהודה.  יוסף  סינור  הוא  האויתי  שהוקור 
יהודה הוא, כני שנראה ויד, חוזר בתשובה.  כ"יוסף ההדיק".2 
שה  אביהם  נעשה  יהודה  ואיהו   — הוהך"  "ושנה  נעשה  יוסף 
הדיקים  בוקום שאניהו  עוודים  תשובה  והכים. וכאן שבעהי 

גוורים אינם עוודים בו.

שה  הגדרתו  עה  שענה  בתורה  הראשון  האיש  הוא  יהודה 
"חוזר בתשובה גוורה" עה ני הרוב"ם: "זה שבא הידו דבר שעבר 
בו, ואנשר בידו העשות, ונירש והא עשה ונני התשובה".3 שנים 

רבות קודם הכן, יהודה היה האחראי הוכירת יוסף העבד: 

ָאִחינּו  ַנֲהרֹג ֶאת  י  ִכּ ַהע  ֶבּ ֶאָחיו, "ַוה  ְיהּוָדה ֶאה  אֶור  ַוֹיּ
ַאה  ְוָיֵדנּו  ְוֵעאִהים  ְשׁ ַהִיּ ֶרּנּו  ְוִנְוְכּ ְהכּו  וֹו?  ָדּ ֶאת  ינּו  ְוִכִסּ
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שאהות השוהחן השבת:

בוה שונה תניסת הונהיג ביהדות והתניסה החיהונית 	 
הוקובהת בארץ?

האם אתם ועריכים אנשים עה ני השגיאות שההם, או 	 
עה ני התגובות שההם השגיאות הההו?

איך אנו יכוהים היישם בחיינו כיום את הרעיונות הההו 	 
בדבר התשובה?

5

בכך שהאויב יהבור כוח וייהא הבסוף הוהחוה שיוותו בה אנשים 
רבים יותר? בדיהוה הזו התחבט ה'וברהיין ב־1939, ורק האחר 

זון אנשר היה הקבוע בבירור שהוא טעה וה'רה'יה הדק.

אבה ונהיגים הם גם בני אדם, והם עושים גם טעויות שאינן 
והניתויים  אנושיות  החוהשות  אהא  ונהיגים,  ההיותם  קשורות 
ועוד  קהינטון  ביה  קנדי,  ג'ון  שה  הוינית  התנהגותם  אנושיים. 
ונהיגים רבים הייתה רחוקה ושהוות. האם הריך הדבר ההשניע 
עה האונן שבו אנו שונטים אותם כונהיגים? היהדות גורסת שכן. 
נתן הנביא הא חס עה הוהך דוד כשחטא באשת איש. ועם זאת, 

היהדות וחשיבה גם את אשר קרה אחר כך.

התורה,  ני  עה  הקובעת,  הכוה. השאהה  חזות  אינו  החטא 
היא האם חזרת בתשובה; האם הכרת בחטא והודית בו והשתנית. 
כני שכתב הרב סוהובייה'יק, שני והכי ישראה הראשונים, שאוה 
ודוד, חטאו. בשניהם נזף נביא. שניהם אורו "ָחָטאִתי" )שו"א טו, 
כד; שו"ב יב, יג(. אך גורהם היה שונה בתכהית. שאוה איבד את 
הכתר, דוד הא. הסיבה, כתב הרב, היא שדוד הודה ויד. שאוה 

הסתבך בתירוהים הנני שהודה בחטאו.4 

סינוריהם שה יהודה ושה האהאו דוד והודים אותנו שהדבר 
הוהיין ונהיג אינו בהכרח הדיקות גוורה — אהא היכוהת ההודות 
נוגשים  שאנו  יהודה  ותוכה.  וההווח  וונה  ההווד  בטעות, 
בתחיהת הסינור אינו יהודה שאנו נוגשים בסונו, כשם שושה 
שאנו נוגשים בסנה הבוער, ושה הוגוגם, ההססן, איננו הגיבור 
החיוני שאנו נוגשים בסונו, ושה אשר "הֹא ָכֲהָתה ֵעינֹו ְוהֹא ָנס 
ֵהחֹה" )דברים הד, ז(. ונהיג הוא אדם שעהוה הועוד ואף הינוה, 
ווה  יותר  ואויץ  יותר  הנוע  יותר,  ישר  נעשה  הוא  בקווו  אך 

שהיה הנני שועד.

1  ברכות הד ע«ב.
2  ראו ודרש תנחווא )בובר(, נח, ד, ד«ה אהה, עה ני נבואת עווס )ב, ו( "ַעה ִוְכָרם 

יק". ֶסף ַהִדּ ֶכּ ַבּ
3  ושנה תורה, ההכות תשובה ב, א.

4  יוסף דב סוהובייה'יק, "קוה דודי דונק", בתוך איש האוונה, ירושהים: ווסד הרב 
קוק, תשכ"ח. 


