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  מיהו מנהיג

  אפי פז ר"ד

משה.  שמו ניתן לו על ידי בת  -תחילת ספר שמות עוסק בלידתו של מנהיג לעם ישראל
"י ע. שמעתי לאחרונה רעיון יפה  10ַהַּמִים ְמִׁשיִתהּו  שמות ב-פרעה, שנימקה זאת:  ִּכי ִמן

הרב בני לאו האומר כי אם זה הטעם לשמו היה שמו צריך להיות ַמּשּוי, אלא שבת פרעה 
הו מנהיג אמיתי בחכמתה קראה לו מושה שפרושו שהוא עצמו מושה את עצמו מן היאור. ז

  שאינו מחכה שיחלצו אותו אלא פועל בעצמו כדי לשפר את מצבו.

בימים אלו, לקראת הבחירות הקרבות, מצאתי לנכון, שוב בעקבות מאמרו של הרב בני לאו 
ָתא , בפרשת וארא, את שירו הנפלא של ביאליק ְרִאיִתיֶכם ׁשּוב ְּבֹקֶצר יֶ  ְדֶכם בספרו ֶאְתַנֶחְ

שנה והוא עדיין תקף בכל משמעותו לימים אלו. השיר  85 -תרצא לפני כשכתב אותו בשנת 
הוא ארוך אך אלקט מספר קטעים שלדעתי הן בבחינת מסר תקיף לעם ישראל ולמנהיגיו 

  וחובה עלינו להתייחס אליהם.

  ְרִאיִתיֶכם ׁשּוב ְּבֹקֶצר ֶיְדֶכם   בזל, תמוז, תרצ"א.

  ְלָבִבי ַסף ִּדְמָעה.ְרִאיִתיֶכם ׁשּוב ְּבֹקֶצר ֶיְדֶכם ּו

ֶתם ִּפְתֹאם, ֵאיָכה ֲחַדְלֶּתם ֶיַׁשע!   ֵאיָכה ַד

  ֵאיָכה ֶנֱעַזְבֶּתם ָּבָדד, ֹאְבֵדי ֵעָצה ּוְנִתיָבה,

  ְללֹא ְמחֹוֵנן ּוֵמִׁשיב ֶנֶפׁש ּוְללֹא ְמכֹוֵנן ָצַעד.

  ִמי ָאַסף ִּגיל ַהְּפדּות ֵמֵעיְנֶכם ּוִמי ִכָּבה ְׁשִביב ִאָּׁשּה?

  ה ָׁשֵפל קֹוְלֶכם ַהּיֹום ּוַמּדּוַע ֹּכה ָנְבָלה ְׂשַפְתֶכם?ָלּמָ 

  ּוְתמֹול עֹוד ָצְללּו ָאְזַנִים ְוִסִּפים ָרֲעׁשֹו ִלְתרּוַעְתֶכם.....

....  

  ָּבָמה ַעל ָקְדֳקֵדיֶכם,-ֶּׁשֶפ ַהָּתִמיד ֵמַעל ָּכל-ּוַמה

  ִזְרַמת ִמִּלים ְנבּובֹות, ִמְזַרת מֹוץ ּוְנֹעֶרת,

   ְיַקר ֲהִגיְגֶכם ְלִׁשּקּוץ ְמׁשֹוֵמם ּוְלתֹוֵעָבה?......ַלֲהפֹ 

  ....  

  ּוִמי ִהְׁשִליַח ָּבֶכם ַלֲהַקת חֹוְרֵצי ֵעט ְוָלׁשֹון,

ִהים, ֲאכּוֵלי ַמְׂשֵטָמה ּוְמֵזי ִקְנָאה,   ֲעַדת ְנגּוֵעי ֱא

  ְּבַׂשְרֶכם-ְלַסְכֵס ֶאְתֶכם ִאיׁש ְּבָאִחיו ּוְלַהֲאִכיְלֶכם ֶאת

  ֹקֶדׁש ְּבֶהֶבל ִּפיֶהם ּוְבַמַּגע ֶאְצָּבָעם?.....-ְלַפֵּגל ֲעֵליֶכם ָּכלּו

......  

  ְוִאם ָאְזַלת ַיד ֻּכְּלֶכם ַּגם ַיַחד ֵמהֹוִׁשיַע ְלַנְפְׁשֶכם,

  ַמַעְרכֹוֵתיֶכם-ַהֵאין ִאיׁש ִּביהּוָדה, ַהֵאין ֶאָחד ְּבָכל



  ָעם,-ִגידרּוַח ּונְ -ֶּגֶבר ַחִיל, מֹוֵׁשל ָּבֹעז, ְּגָדל

  ַּתִּקיף ּוַבר ֵלָבב, ֵׁשֶבט ַּבְרֶזל ּוְתבּונֹות ַּכַּפִים ִעּמֹו,

  ָיד-ֲאֶׁשר יֹאֶחְזֶכם ְּבִציִצית רֹאְׁשֶכם ִויַנֶעְרֶכם ְּבֹחֶזק

  ְּכַנֵער ִׁשּכֹור ֲהלּום ָסְבאֹו ּוִמְתּבֹוֵסס ְּבִקיאֹו,

  ֲהִקיְמֶכם?...ְלַמַען ָהֵׁשב רּוֲחֶכם ְוֹכֲחֶכם ֲאֵליֶכם ּוְלַמַען 

ֶתם ִּפְתֹאם, ֵאיָכה ֲחַדְלֶּתם ֶיַׁשע!   ֵאיָכה ַד

  –ֵאיָכה ֶנֱעַזְבֶּתם ָּבָדד, ֹאְבֵדי ֵעָצה ּוְנִתיָבה! 

  ְרִאיִתיֶכם ׁשּוב ְּבֹקֶצר ֶיְדֶכם ּוְלָבִבי ַסף ִּדְמָעה.

  

   


