
 בס"ד

 הפרשה ואנחנו

 שיעור במנהיגות – פרשת וילך

 

פרשות השבוע, מצומצמת בהיקפה, אך מבין פרשת השבוע, פרשת "וילך" היא הקצרה 

רעיונות רבים ומשמעותיים טמונים בתוכה. הרעיון בו אני בוחרת להתמקד הוא מנהיגותו 

אף בעת שהיא מגיעה לקיצה. הפרשה פותחת  יכרת במלוא עוצמתה,של משה, אשר נ

ר ֹמֶשה במילים: "ַויֵֶּלְך ֶלה ֶאת־ַהְדָבִרים ַוְיַדבֵּ ל ַויֹאֶמר ָהאֵּ ֶהם ֶאל־ָכל־ִיְשָראֵּ ֶבן־ ֲאלֵּ

ָאה את עֹוד לֹא־אּוַכל ַהיֹום ָאֹנִכי ָשָנה ְוֶעְשִרים מֵּ היכן . פרשנים רבים ניסו להבין ל"ְוָלבֹוא ָלצֵּ

האם כוונת משה בדבריו  מהי משמעות הכרזתו כי לא יוכל לצאת ולבוא עוד?הלך משה? 

 נפשי?-היא למישור הפיזי או למישור הרוחני

 

י, ועדכן אותם "שהוא פרטיקולרמבהיר כי משה הלך להיפרד מכל שבט, באופן  ראב"ע

הרמב"ן פרש  מת שלא יפחדו, וחזק לבם בדברי יהושע... ולפי דעתי, כי אז ברך השבטים".

"משה הלך ממחנה לויה אל מחנה ישראל לכבדם כמי שירצה להפטר מחבירו ובא  כי

ת וניעותו של משה ודאגתו הכנה לכל אחד מישראל מתבטאעולה כי צליטול רשות ממנו". 

ליהושע.  'שרביט'לכל אורך הדרך, גם בעת שהוא נדרש לסיים תפקידו ולהעביר את ה

)מוכרת לכם תופעת  סטטוס לפייסבוק בימינו, יכל משה רבנו להסתפק אולי בהעלאת

, כפי שבדורו, ?(, במיוחד בימים אלוברשתות החברתיות הנשלחות ה'סליחות והברכות'

יכל להסתפק בכינוס כללי של העם, אך משה, המהווה סמל ומופת למנהיגות משמעותית, 

אמת. גם התייחסותו ליהושע, ידיד בוחר להעניק יחס אישי, ולהיפרד בברכה ובענווה, כ

 . ממשיכו, מעוררת השתאות

 

)רבי שלמה אפרים  ה"כלי יקר"באשר לטענת משה כי אינו יכול עוד לצאת ולבוא, מסביר 

, אלא שלא (!ללכת )אפילו בזריזות פיזית למשה היתה יכולתכי  (6161-6451, פולין מלונטשיץ

 מאה בן להם אמר זה ומטעםבגין מינויו של יהושע ", להמשיך לעשות כןהיה רשאי 

 כוחי סר לא הללו הימים בכל כי עתה כן אז ככוחי כן פי על ואף, היום אנכי שנה ועשרים

 שפירש אחר לדבר גם משה וילך לפרש יש זה ובדרך. רשאי איני אבל אני שיכול מופת וזה

 הלכה בדבר לפניהם שהלך משה וילך כן על, הלכה בדבר ולבוא לצאת אוכל לא י"רש

 ניתנה כי רשאי אינו אבל ויכול הלכה בדבר עתה כן אז שככוחו להם הראה ובזה ותורה

 בצורה מסודרת, באצילות חילוף התפקידים מבוצעהנה כי כן,  ליהושע". הרשות

מבין כי הסתיימה שליחותו ודואג לכך   . משהוחרדות , מבלי לגרום לעם בלבולומרוככת

  שיהושע יתקבל בצורה מכובדת.

 

בעבודה, במשפחה ובמעגלים רחבים נוספים אליהם  ,למעשה, כל אחד מאתנו הוא מנהיג

אין ספק כי נדרשים אינו מתפקד במשרה ניהולית כזו או אחרת. אם , גם הוא משתייך

בעת שהוא יכול פיזית ומנטאלית להמשיך להנהיג ולפעול,  ,נפש לפרוש-מאדם תעצומות

למנהיג חדש. התנהלות זו ' מושכות'את ה ביראך הוא נדרש שלא לעשות כן, אלא להע



"ה בעולם, בעוד שליחו של הקבבגדר מתאפשרת רק בעת שהאדם זוכר כי הוא רק 

בעל עולם, הוא ריבונו של  –שהמנהיג האמיתי, שמנהל את כל העניינים הוא אחד ויחיד 

ר "ה' אלקיך הואולפיכך, משה מזכיר לעם: ט הבלעדי, ליוהש , האדוןהסמכות לפניך  ֹעבֵּ

רהוא ישמיד את הגוים האלה מפניך וירשתם יהושע הוא  לפניך כאשר דבר ה'". היינו,  ֹעבֵּ

עתה הוא יהושע, אך -השליח הנבחר לעת ;היא של הקב"הוהנצחית המנהיגות הראשית 

  גם זאת בניצוחו של בורא עולם.

 

, לא הגיע באומץ ובתבונה עם ישראלהנהיג את זכה לאחרי שנים רבות, בהן רבנו, משה 

פשר ומה  האדם טיבו של הידע בדיוק ממשה  .לבבו-ולא רם גדלות-למצב של שגעון

זכה לשמש ב'תפקידי מפתח', רבי שמדובר באדם,  בעולם, אף אםהזמני והחולף מעמדו 

ה " , הנאמר בימים הנוראיםוהמרגש פיוט המפורסםל זאת בהתאם .עוצמה וחשיבות ּוְנַתנֶּ

  :במהלך כל השנה לזכור ולהפנים את משמעותו העמוקה,מתפקידנו  אשר, ף"תֹּקֶּ 

ָעָפרָאָדם "  ,ְיסֹודֹו מֵּ

 ְוסֹופֹו ֶלָעָפר 

 ְבַנְפשֹו ָיִביא ַלְחמֹו

 ָמשּול ְכֶחֶרס ַהִנְשָבר

ל ש ּוְכִציץ נֹובֵּ  ְכָחִציר ָיבֵּ

ר ּוְכָעָנן ָכָלה ל עֹובֵּ  ְכצֵּ

חַ   ּוְכרּוַח נֹוָשֶבת ּוְכָאָבק ּפֹורֵּ

 "ְוַכֲחלום ָיעּוף

 

 על לזרזם משה שרצה" –ה"כלי יקר" מציין פירוש נוסף כדי לבאר להיכן הלך משה 

". 'ה אל ושובו דברים עמכם קחו( ג יד הושע) שנאמר כמו בדברים עיקרה אשר התשובה

 זו גם תפילתנו, שנזכה לשוב אל ה' בלב שלם. –בשבת תשובה 

 

 חתימה טובה לכל בית ישראל!גמר 

ש ,ז"ל קופלרר' שלום לעילוי נשמת  אֵּ הכנסת המרכזי -בית ממקימי ומנהיגי, אּוד ֻמָצל מֵּ

 בקרית מוצקין, איש צדקה וחסד.

 

 
 

 


