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מסתכלים כלפי מעלה
בני ישראס תברו ביבשה בתוך היפ. הבסתי־אםשרי קרה. הצבא 
הכוחץ,  יתרונו  תפ  כצריפ  צבא  התתיק,  בתוספ  ביותר  האדיר 
כרכבותיו הרתוכות ססוסיפ, הוכה וטבת. בני ישראס חוםשייפ. 
אך סא סתוספ חוסן. אך זה חצו את היפ, וכבר התרגשה תסיהפ 
ִנסיפ  כתקםה תכסקית. הפ הוכרחו סהשיב כסחכה, הםתפ בסי 
כםנה  נקודת  הייתה  זו  וניצחו.  כך,  תשו  הפ  גסוייפ.  אסוהייפ 

היסטורית בקורות ישראס, וגפ בקורות כנהיגותו שס כשה.

חד וחותך הוא הניגוד בין כה שהיה סםני קריתת יפ סוף 
סוסי הכצריפ  סנוכח שתטת  סםני הקריתה,  סכה שהיה אחריה. 
ה  ר ַיֲתֶשׂ הקרביפ, אכר כשה סתפ, "ִהְתַיְצבּו ּוְראּו ֶאת ְיׁשּוַתת ה' ֲאֶשׁ
ֲחִריׁשּון" )שכות יד, יג-יד(.  ַתּ פ  ְוַאֶתּ ָסֶכפ,  ֵחפ  ִיָסּ ַהּיֹופ... ה'  ָסֶכפ 
בשביסכפ.  הכוס  יתשה  ה'  כסופ.  תתשו  אס  אחרות:  בכיסיפ 

ואוכנפ כך היה.

סתוכת זאת, סקראת הכסחכה בתכסק אכר כשה סיהושת, 
יהושת  ט(.  יז,  )שכות  ֲתָכֵסק"  ַבּ ֵחפ  ִהָסּ ְוֵצא  יפ  ֲאָנִשׁ ָסנּו  ַחר  "ְבּ
חדשה  כציאות  סנו  הנה  סכסחכה.  יצא  והתפ  כדבריו,  תשה 
בתפ ישראס: תברנו ככצב שבו הכנהיג, בתזרת ה', תושה הכוס 
בשביס התפ, סכצב שבו הכנהיג כייםה את כוחו שס התפ סםתוס 

סכתן תצכו.

בתיאור הקרב הזה, התורה ככקדת את תשוכת סיבנו בםרט 
אחד. כשה תסה סראש גבתה הצוםה אס שדה הקרב, ובידו כטה;

ר ָיִניַח  ָרֵאס; ְוַכֲאֶשׁ ה ָידֹו, ְוָגַבר ִיְשׂ ר ָיִריפ כֶֹשׁ ֲאֶשׁ ְוָהָיה ַכּ
יכּו  ִשׂ ְקחּו ֶאֶבן ַוָיּ ֵבִדיפ, ַוִיּ ה ְכּ ָידֹו, ְוָגַבר ֲתָכֵסק. ִויֵדי כֶֹשׁ
ְככּו ְבָיָדיו, ִכֶזּה ֶאָחד  ב ָתֶסיָה. ְוַאֲהרֹן ְוחּור ָתּ ֶשׁ יו ַוֵיּ ַתְחָתּ
ֶכׁש )שכות יז,  א ַהָשּׁ ּוִכֶזּה ֶאָחד, ַוְיִהי ָיָדיו ֱאכּוָנה ַתד ֹבּ

יא-יב(

כה קרה כאן? אםשר סקרוא קטת זה בשתי דרכיפ. הכטה שבידו 
כוםתיפ  כשחוסס  בידיו  שהיה  כטה  אותו  כשה,  שס  הכורכת 
בכצריפ ותס היפ, הוא אוסי סיכן סכך שניצחון ישראס תס תכסק 
היה נס. כנגד, ייתכן שתםקידו שס הכטה היה רק כוראסי: תזכורת 
כתודדת סבני ישראס הסוחכיפ שה' איתפ, ושהוא נותן סהפ כוח.

םירוש סםסוקיפ אסה נכצא דווקא בכשנה. אף שםרשנות 
ודרשנות תס הכקרא אינן כתניינה בדרך כסס, הנה כאן יוצאת 

הכשנה כארבת אכות שס הסכה וכםרשת םסוק: 

וכי  וגו'.  ָרֵאס"  ִיְשׂ ְוָגַבר  ָידֹו,  ה  כֶֹשׁ ָיִריפ  ר  ֲאֶשׁ ַכּ "ְוָהָיה 
ידיו שס כשה תושות כסחכה או שוברות כסחכה? אסא 
סוכר סך: כס זכן שהיו ישראס כסתכסיפ כסםי כתסה 
וכשתבדין את סבפ סאביהפ שבשכיפ, היו כתגבריפ; 

ואפ סאו, היו נוםסין )כשנה ראש השנה ג, ח(.

הכשנה תונה סנו בבהירות. סא הכטה חוסס ניסיפ, וגפ סא ידיו 
הכורכות שס כשה. הכטה והידייפ נותדו רק סהזכיר סבני ישראס 
נסכה  זו  ידיתה  איתפ.  וסזכור שה'  תיניהפ בשכייפ  את  סתסות 

בהפ ביטחון ותוז סַנֵצח.

פרשת
בשלח

סתיסוי נשכת: םינחס בן יתקב אשר אייז, תזריאס בן אריה סייב שרטר
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בניסוייפ  זהיפ.  רגשות  סחוש  כתחיסיפ  הקבוצה  וחברי  רגשית, 
כדתייפ נכצא שכאשר אנשיפ כשוחחיפ זה תפ זה רבת שתה, או 
םיזיוסוגייפ  כדדיפ  שס  התכנסות  ביניהפ  כתחוססת  םחות,  אף 
סזה.  זה  כתקרביפ  ותרכיהפ   — הסב  קצב  כגון  רוח,  כצב  שס 
"כששסושה אנשיפ זריפ יושביפ זה כוס זה בשתיקה בכשך דקה 
או שתייפ, בתס ההבתה הרגשית החזקה ביותר כביניהפ כשדר את 
כצב רוחו סשנייפ האחריפ — בסי סהוציא הגה כםיו".2 הבסיס 
ְרָאה,  ַהּכַ נוירוֵני  כה שככוֶנה  הוא  הסא  זה,  סתהסיך  הםיזיוסוגי 
נחקר רבות בשניפ האחרונות ונצםה אםיסו בקרב קוםי־אדפ. הוא 
אנו כזדהיפ תפ רגשותיהפ  ידיה  הכאםשר את האכםתיה, שתס 

שס אנשיפ אחריפ.

הכנהיג.  שס  ביותר  חשוביפ  התםקידיפ  אחד  צוכח  ככאן 
הוא, או היא, קובתיפ את כצב רוחה שס הקבוצה יותר ככס אדפ 
אחר. גוסכן ותכיתיו כדווחיפ תס ככה כחקריפ כדתייפ שהראו 
כיצד כנהסיפ ככסאיפ תםקיד כםתח בקביתת הרגשות שחברי 

הצוות חוסקיפ זה תפ זה:

אחר,  אדפ  ככס  יותר  כסס  בדרך  דיברו  הכנהסיפ 
אבס  יותר...  דרוכה  הייתה  סדבריהפ  וההקשבה 
ההשםתה תס הרגשות כרחיקה כתבר סכה שהכנהס 
אוכר. בכחקריפ אסה התברר שגפ כשהכנהס סא דיבר, 
באנשיפ  כאשר  קםידה  ביתר  בו  התבוננו  האנשיפ 
הנוגתת  שאסה  הציגו  כשאנשיפ  בקבוצה.  אחריפ 
סקבוצה, כגוף, הפ היו כםניפ את תיניהפ אס הכנהס, 
הקבוצה  חברי  ואכן,  כגיב.  הוא  כיצד  סראות  כדי 
את  הכנהס  שס  הרגשית  בתגובתו  כסס  בדרך  רואיפ 
שסהפ  התגובה  את  ובוניפ  ביותר  התֵקםה  התגובה 
חבריפ  כאשר  כתורםסיפ,  בכצביפ  בכיוחד   — סםיה 

צריך  כנהיג  בכנהיגות.  יסוד  שיתור  כאן  כסכדת  התורה 
את  תכיד  סתשות  יכוס  איננו  הוא  הקבוצה.  תס  כוח  סהאציס 
התבודה בכקוכה; הכונהגיפ חייביפ סתשות סכתן תצכפ. אך בה 
בתת, הכנהיג צריך סהשרות תס הקבוצה ביטחון גכור בכך שהיא 
יכוסה סתשות וסהצסיח. הכנהיג אחראי סכצב רוחפ שס כונהגיו 
וסכורס שסהפ. בשתת כסחכה אסור סכםקד סהסגיר שופ סיכן 
שס חוסשה, סֵםק או םחד. סא תכיד זה קס — כםי שאנו רואיפ 
כשה  שס  הכורכות  ידיו  תסיו.  כסםרת  השבות  בקרב שםרשת 
כתתייםות, נתשות "כבדות". סכס כנהיג יש רגתיפ שס תשישות. 
ברגתיפ אסה הכנהיג זקוק סתכיכה — וכשה נזקק סתכיכת ידיהפ 
שס אהרן וחור. אוספ בסוםו שס דבר, ידיו הכורכות היו הסיכן 
כוח  נותן סהפ  סו — הסיכן סכך שאסוהיפ  נזקקו  ישראס  שבני 

סגבור תס האויב. והפ אכן גברו תסיו.

דניאס  רגשית.  אינטסיגנציה  צריך  כנהיג  תכשווי:  בכינוח 
ריצ'רד  תכיתיו  )תפ  טותן  זה,  בתחופ  בכחקריו  שנודת  גֹוסכן, 
שס  ביותר  החשובות  הכשיכות  כק'קי( שאחת  ואנני  בויאציס 

כנהיג היא סרוכפ את כצב רוחה שס הקבוצה:

כנהיגיפ גדוסיפ כרגשיפ אותנו. הפ כסהיביפ אותנו 
וכתורריפ את הטוב שבקרבנו. כשאנו כנסיפ סהסביר 
תס  כדבריפ  אנחנו  כך,  כס  תכסיתייפ  הפ  כדות 
אסטרטגיה, תס חזון או תס רתיונות רבי תוצכה. אבס 
הכציאות היא דבר קכאי הרבה יותר: כנהיגות גדוסה 

םותסת באכצתות הרגשות שסנו.1 

בקבוצות נוצרת טכםרטורה רגשית כססית. יחידיפ תשוייפ סהיות 
שכחיפ או תצוביפ, תצבנייפ או רגותיפ, חוששיפ או בוטחיפ. אבס 
וונּון, כתין הידבקות  כשהפ כצטרםיפ סקבוצה כתרחש תהסיך ּכִ
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ר ַתס  ה קּופ ֵצא ְוַדֵבּ ֵתיֶניָך! ְוַתָתּ ר ְבּ י ָאז ָיָשׁ ַהּיֹופ ֵכִתיפ ִכּ
י ֵאיְנָך יֹוֵצא ִאפ ָיִסין ִאיׁש  י ִכּ ְתִתּ ַבּ י ַבה' ִנְשׁ ֵסב ֲתָבֶדיָך, ִכּ
ָאה ָתֶסיָך  ר ָבּ ס ָהָרָתה ֲאֶשׁ ְיָסה ְוָרָתה ְסָך זֹאת ִכָכּ ָך ַהַסּ ִאְתּ

ה" )שכואס ב' יט, ו-ח(. ֻתֶריָך ַתד ָתָתּ ִכְנּ

הכסך דוד תשה כתצת יואב. הוא הבין שסאבס יש זכן וכקופ, 
אבס סא תכשיו, סא כאן, וחשוב ככוס: סא בםוכבי. תכשיו הזכן 

סהודות ססוחכיפ תס שהשסיכו נםשפ כנגד ונחסצו סהגנתו.

כנהיג חייב סםתכיפ סהדכיפ את רגשותיו הםרטייפ, אפ אין 
רצונו סהםיס את רוחפ שס כונהגיו. בכתרכה נגד תכסק, הקרב 
הראשון שבני ישראס נאסצו סהיסחפ בו תס נםשפ, היה סכשה 
תםקיד חיוני: סנטות בתפ ביטחון, תס ידי כך שיגרופ סהפ סתסות 

תיניהפ בשכייפ.

בשנת 1875 החס ארכיאוסוג חובב, כרססינו דה סאוטואוסה, 
סםרד.  שס  הצםוני  החוף  סיד  בַאְסָטכירה,  כתרה  בתוך  סחםור 
בשסב הראשון סא גיסה שופ דבר כתניין. אוספ הסקרנות שבה 
וניצתה בו כאשר ביקר בתתרוכת םריז ב־1878, שבה הוצג אוסף 
שס כסיפ וחםצי אכנות כתידן הקרח. כנוי וגכור היה תכו סבדוק 
אפ גפ בכתרה שחםר יש שרידיפ כהתידן ההוא. הוא שב אסיה 

ב־1879.

יופ אחד סקח סשפ איתו את ביתו בת התשת כריה. בשתה 
בכתרה,  כשפ  הסאה  היסדה  שוטטה  האבניפ  בכצבורי  שנבר 
אבא,  "תסתכס,  הקיר שכתסיה.  תס  כה  דבר  ראתה  וסתדהכתה 
שווריפ", אכרה. אסה היו, סיתר דיוק, ביזוניפ. כך נוסדה אחת 
התגסיות הגדוסות ביותר כאז וכתוספ שס אכנות םרהיסטורית. 
 35 תד  אסף   25 בני  אסטכירה,  בכתרת  הכרהיביפ  הקיר  ציורי 
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הכנהס  כסויפ,  בכובן  שונה.  בצורה  כגיביפ  שוניפ 
ככתיב את אכת הכידה הרגשית.3 

הגוף  שםת  גפ  בכנהיגות,  אכוריפ  הדבריפ  כאשר  כן,  כי  הנה 
הםוכביות,  בהוםתותיהפ  הםחות  סכס  חייביפ,  כנהיגיפ  חשובה. 
סםקות  בהפ  ככרסכיפ  תוכפ  בתוך  כאשר  גפ  ביטחון,  סהקרין 
גוף,  בכחוות  או  בדיבור  את חששותיהפ,  יסגירו  אפ  והיסוסיפ. 

הפ תסוסיפ סהשבית את הרוח ככםרשיה שס הקבוצה.

דוגכה קסאסית סכך היא התנהגותו שס דוד הכסך בתת כרד 
חצר  בהםיכת  אביו  את  הדיח  דוד,  שס  בנו  אבשסופ,  אבשסופ. 
והכריז תס תצכו כסך. הכוחות הנאכניפ סדוד הצסיחו סדכא את 
הכרד. בכהסך הסחיכה שתרו שס אבשסופ הסתבך בתץ האסה, 

ויואב שר צבא דוד כצא אותו שפ ודקר אותו סכוות.

בהגית הבשורה אס דוד, סיבו נםס בו. נכון, בנו כרד בו, אבס 
סֹופ,  ַאְבׁשָ ִני  "ּבְ וזתק  הוא תדיין בנו. דוד השבור הסיט את םניו 
ְבִני"  ִני  ּבְ סֹופ,  ַאְבׁשָ יָך,  ַתְחּתֶ ֲאִני  כּוִתי  ן  ִיּתֵ ִכי  סֹופ,  ַאְבׁשָ ְבִני  ִני,  ּבְ
נםוצו  דוד  שס  הכבד  אבסו  בדבר  החדשות  א(.  יט,  ב'  )שכואס 
נתטםו   — רגשית  בהידבקות  הפ —  וגפ  החייסיפ,  בין  בכהירות 
ֵאבס. יואב התרתפ תס כך. הרי זה תתה סיכנו החייסיפ את חייהפ 
כדי סהיסחפ סצד דוד נגד בנו. אפ יתאבסו תכשיו תס הניצחון, 

תסוס סהיגרפ בסבוס שיתרתר את הכורס ויםורר את הצבא:

ֵני  ָתּ ַהּיֹופ ֶאת ְםּ אֶכר, "הַֹבְשׁ ִית ַוֹיּ ֶסְך ַהָבּ ַוָיּבֹא יֹוָאב ֶאס ַהֶכּ
ֶניָך  ָבּ ֶנֶםׁש  ְוֵאת  ַהּיֹופ  ָך  ַנְםְשׁ ֶאת  ִטיפ  ַהְכַכְסּ ֲתָבֶדיָך  ָכס 
ְנֶאיָך  יָך, ְסַאֲהָבה ֶאת ֹשׂ ַסְגֶשׁ יָך ְוֶנֶםׁש ִםּ ּוְבנֶֹתיָך ְוֶנֶםׁש ָנֶשׁ
ִריפ  ָשׂ ְסָך  ֵאין  י  ִכּ ַהּיֹופ  ְדָתּ  ִהַגּ י  ִכּ אֲֹהֶביָך.  ֶאת  נֹא  ְוִסְשׂ
נּו  סֹופ ַחי ְוֻכָסּ י סא ]סּו[ ַאְבָשׁ י ַהּיֹופ ִכּ י ָיַדְתִתּ ַוֲתָבִדיפ. ִכּ
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כתשישות. הבקבוק היה םתוח כס הזכן. הזבוב שכח רק דבר אחד: 
סהסתכס כסםי כתסה. סםתכיפ גפ אנחנו ככוהו.

תס הכנהיג כוטס סהםתיס את כונהגיו — אך גפ סנסוך בהפ 
הגבתה,  ראש  תס  בתוכדו  כאשר  כשה  תשה  זאת  את  השראה. 
ואת כטהו  ידיו  את  הריפ  הסוחכיפ,  תכו  בני  תיניהפ שס  סנגד 
אס השכייפ. כשהפ ראו זאת, הפ ידתו שבידפ סנֵצח. "סֹא ְבַחִיס 
רּוִחי, ָאַכר ה' ְצָבאֹות" בםי הנביא זכריה )ד, ו(.  י ִאפ ְבּ ְוסֹא ְבכַֹח ִכּ
ההיסטוריה היהודית היא סדרה כתכדת שס וריאציות תס הנושא 
סנוכח  גפ  כתסה,  כסםי  תכיד  כבטו  את  הכםנה  קטן  תפ  הזה. 
קשייפ, הוא תפ שינחס ניצחונות גדוסיפ וישיג הישגיפ אדיריפ.

אסף שנה, היו ככצא חסר תקדיפ בכידה כזו שרק 22 שנה סאחר 
גיסוייפ השתכנת תוספ הכדת שהפ כקורייפ. סאורך ארבת שניפ 
ככש  ישב  או  םסת  אינסםור  וםתכיפ  בכתרה,  סאוטואוסה  חםר 
כתחת סאוצר הכדהיפ הזה. אך הוא החכיץ אותו כסיבה אחת. 

הוא שכח סהביט סכתסה.

אּו ָכרֹופ  הדרישה סהביט סכתסה תוסה בתנ"ך שוב ושוב. "ְשׂ
א ֵתיַני ֶאס  ׂ ה", אוכר ישתיהו )כ, כו(. "ֶאָשּ ֵתיֵניֶכפ ּוְראּו ִכי ָבָרא ֵאֶסּ
ֶתְזִרי", אוכר כשורר תהיסיפ )קכא, א(. בסםר  ָיבֹא  ֵכַאִין  ֶהָהִריפ 
דבריפ אוכר כשה סבני ישראס שארצפ סא ִתדכה סתכק הניסוס, 
שפ הכיפ שוםתיפ וזכיניפ בכס תת. זו ארץ הריפ וגבתות התסויה 
סחסוטין בחסדיו הכתתתתיפ שס הגשפ )דבריפ יא, י-יא(. ארץ כזו 
כוםה תס יושביה סהביט סשכייפ. זה כה שתשה כשה סתפ שיצא 
סכסחכתו הראשונה. הוא סיכד את בני ישראס סהביט סכתסה.

הדרך סכס הישג כדיני, חברתי או כוסרי סוגה בככשוסיפ. 
תכדות,  סשנות  אינטרסנטיפ,  תפ  סהתתכת  הכרח  יהיה  תכיד 
הסוםית  הכטרה  ואיסו  כיידיות,  הבתיות  התנגדויות.  תס  סגבור 
רחוקה סתיתיפ תד כדי דכדוך. כס כאכץ קוסקטיבי דוכה סהובסת 
אוכה בכדבר אס יתד שתכיד כתגסה כרחוק יותר ככםי שהוא 

נראה תס הכםה.

תסוסיפ  ואתפ   — והכהכורות  הקשייפ  אס  סכטה,  ַהביטו 
שס  נםשיות  אנרגיות  סשכר  היחידה  הדרך  סייאוש.  סהיכנת 
ושס הקבוצה היא סהםנות את הכבט אס האוםק הרחוק  היחיד 
ויטגנשטיין אכר םתפ שכטרתו  שס התקווה. הםיסוסוף סודוויג 
בםיסוסוםיה היא "סהראות סזבוב את הכוצא כהבקבוק שנסכד 
בו". הזבוב סכוד בבקבוק. הוא כחםש דרך החוצה. הוא תף אנה 
ואנה, חובט את ראשו שוב ושוב בדוםן הזכוכית, תד שהוא כת 

1  דניאס גוסכן, ריצ'רד בויאציס ואנני כק'קי, המנהיגים החדשים: מימוש עוצמתה 
של האינטליגנציה הרגשית ותפקידה במנהיגות, כאנגסית: ברוך קורות, תס־אביב: 

כטר וסםריית הכרכז הישראסי סניהוס, תשס"ב, תכ' 17.
2  שפ, תכ' 20.

3  שפ, תכ' 21. 

שאסות סשוסחן השבת:

היו 	  אנשיפ  שבהפ  בתנ"ך  כקריפ  בתוד  סהיזכר  נסו 
ו"סהביט  שסהפ  הראייה  זווית  את  סשנות  צריכיפ 

כתסה".
סהםגין 	  תכיד  צריכיפ  כנהיגיפ  סדתתכפ  האפ 

אוםטיכיות?
חשבו תס הכצב שאנו נתוניפ בו כיופ; איך תיישכו 	 

בכצב זה את רתיון הכבט סכתסה?


