להנהיג מתוך רצון להיטיב עם עם ישראל

מד העם֙ עַ ל־מ ֶָֹׁ֔שה ִמן־הַ ֶֹׁ֖ב ֶׁקר עַ ד־ה ִֽע ֶׁרב׃ יד
ֹשה ִל ְשפֹֹּ֣ ט אֶׁ ת־ה ָ֑עם ַו ַי ֲע ֹ֤ ֹ
" ַוי ְִהי֙ ִ ִֽמ ׇּמחֳ ָ֔רת וַי ֵֶּׁ֥שב מ ֶׁ ֶׁ֖
אמר ִֽמה־הַ ד ֹ֤בר הַ זֶׁ ה֙ אֲ ֶֶׁׁ֨שר אַ ֹ֤תה עֹ ֶׁשה֙
ר־הּוא עֹ ֶׁ ֶׁ֖שה ל ָ֑עם ו ַֹּ֗י ֹ ֶׁ
ַוי ְַרא֙ חֹ ֹּ֣תן מ ֶָֹׁ֔שה ֵ֛את כׇּל־אֲ ֶׁש ֵּ֥
ֹשה
אמר מ ֶׁ ֶׁ֖
ד־ע ֶׁרב׃ טוו ַ ֵּ֥י ֹ ֶׁ
ל ָ֔עם ַמ ֹּ֗דּועַ אַ ֹ֤תה יֹושב֙ ְלבַ ֶָׁ֔דָך ְוכׇּל־ה ֵ֛עם נִ צֵּ֥ב ע ֶׁלֶׁ֖יָך ִמן־ ֵֹּ֥ב ֶׁקר עַ ִֽ
ְשפַ ְט ָ֔ ִתי ֵּ֥בין ִ ֶׁ֖איש
ֹלהים׃ טז ִ ִֽכי־י ְִה ֶֶׁׁ֨יה ל ֶׁ ֹ֤הם דבר֙ ֹּ֣בא אלַָ֔ י ו ֹּ֣
ְלחֹ ְתנָ֑ ֹו ִ ִֽכי־י ֵּ֥ב ֹא א ַלֵ֛י ה ֶׁ֖עם ִל ְד ֵּ֥ ֹרש אֱ ִ ִֽ
ֹלהים וְאֶׁ ת־תֹור ִֹֽתיו׃"
ְהֹוד ְע ִ ֵ֛תי אֶׁ ת־חֻ ֵּ֥קי האֱ ִ ֶׁ֖
ּובין ר ָ֑עהּו ו ַ
ֹּ֣
יתרו ,כהן מדיין ,איש רם מעלה מגיע פוגש את משה המנהיג העצום העמל מבוקר ועד
ערב בהנהגת העם ,בתשובה לשאלתו ":מדוע אתה יושב לבדך להענות לצרכי העם-
עונה משה תשובה מופלאה המעידה על העם לא פחות מאשר על עצמו – "לדרוש את
האלוקים" ,הם באים ,ואני ,איש האלוקים ,כאן להיות איש הקשר.

הרב קוק זצ"ל עונה על תשובת משה דברים ללמדנו כלל חשוב כאנשי חינוך ואמונה :
"התשוקה היותר גדולה שממלאת את לב הגדולים שבבני האדם ,השלמים והצדיקים,
היא להיות תמיד עובד עבודת הכלל ,להיטיב לפי כוחו אל הכלל כולו כפי אשר תשיג
ידו ,שזוהי עבודת ד' התמימה במובנה האמיתי"
משה רבינו ,גדול המנהיגים מלמדנו שמקומו של המנהיג הוא בשטח( ,מנהל עומד
בשער )..במפגש ישיר עם האנשים ,עם הציבור שלו ,בהתווית הדרך ליצירת חברה
חדשה ,מתוקנת בכללים ובתפיסות שכולן יונקות מהקשר להקב"ה בין "בין איש לרעהו"
ובין "את חוקי האלוקים ותורותיו"
ומהי דרישת אלוקים הזו? נזכור כי עם ישראל בתחילת דרכו כעם חופשי ,מגבש זהות
חדשה  ,עמ"י זה עתה קיבל תורה מסיני ומתהלך במדבר –בונה יסודות של חברה
חדשה  .הירידה לפרטי החוקים ,ממשיך הרב ומציין כי דרישת אלוקים זו מעידה על
רצון אמיתי לשמוע ,ללמוד ,לשמור ולעשות את רצון ד' שכן בכל דרכך דעהו "היא
פרשה קטנה הכוללת את כל גופי התורה " .בעבודתו מול העם "להודיע כל חוקי
אלוקים" העלה משה את כל ערכי המשפט לתוכן האלוקי העולה מתוך הדברות ועד
לימינו  .כל אחד ואחת מאיתנו מנהיגים בקהילות בית הספר שואפים ומשתדלים
לעבוד את הכלל מתוך רצון לייצר את החיבורים הנכונים לד' ,לשכלל את כוחות הנפש
להיטיב עם עם ישראל ולחנך מתוך אהבה ואמונה גדולה.
גיבוש זהות איננה יכולה להתרחש מרחוק ,בהנחתות של חוקים אלא במפגש אנושי,
יום יומי ,סמוך של מי שמהווה מודל אמיתי לחיקוי כמשה רבינו ע"ה .
בע"ה שנזכה להיות מנהיגים ממשיכי דרך של משה רבינו.
שבת שלום ומבורך
שושנה נגר

