
  
 
 
 

 בס"ד

 בס"ד 
1487מספר , בפ"תש ,תבואכי  תרשפ

 

   האבניםלהקמת  ידאג    ימ 
יה ארזי אר 

לא משה  של  דבריםבדבריו  ספר  כל    ,ורך 
סיומו,  בוו לקראת  ככל משתדל  הוא  ודאי 

ולהכין לחזק  הע  יכולתו  למצבאת  החדש    ם 
שייווצר לאחר כניסתם לארץ. כזה הוא המצב  

כאשר  ג בנושא  משה  ם  דבריו  העם את  פני 
ישראל  נובפרשת בני  כניסת  לפני  קצר  זמן   ,
 1.שלפנינו לדיוןהרקע  וזה לארץ.

 קנים ומשה הז 

כ משום  בציווי  נפתח    ז"פרק  דופן,  יוצא 
יחדיו את   ישראל מצווים  וזקני  העם.  שמשה 

עליהם  ציווי  ה לארץ  הכניסה  שאחרי  הוא 
ולכתוב   אבנים  דברלהקים  את  י עליהם 

 :מזבחהתורה, ולבנות 

ת הָ ו מ  ַוְיצַ  ה ְוִזְקֵני ִיְשָרֵאל אֶׁ ר  שֶׁ ָעם ֵלאמ 
כָ  ת  אֶׁ ר  ַהמִ ָשמ  ָאל  ר  ֲאשֶׁ ה ְצָוה  ְמַצוֶׁ ִכי   נ 

ַתַעְברו ר  ֲאשֶׁ ַבּיו ם  ְוָהָיה  ם.  ַהּיו  ם  ְתכֶׁ  אֶׁ
ת   א  ַהַּיְר אֶׁ ה'  ר  ֲאשֶׁ ץ  ָהָארֶׁ ל  אֶׁ יָך -ֵדן  ֹלהֶׁ

ָלְך ֵתן  ָת  נ  ַוֲהֵקמ  ֲאבָ   ְוַשְדתָ ְלָך  ת  לו  ְגד   ִנים 
ְוָכַתבְ  ָתם ַבִשיד.  ת ָכל ִדְבֵרי  ָת ֲעֵליהֶׁ א  ן אֶׁ

הַ ַהת ָרה  ְבָעְברֶׁ ו  את  ֲאשֶׁ ז  ְלַמַען  א  ָך  ָתב  ר 

אֲ   ץ  ָהָארֶׁ ל  ראֶׁ יָך-א  '  ה  שֶׁ ֵתן  ֹלהֶׁ ץאֶׁ   ְלָך  נ   רֶׁ
ר  וְדַבש  ָחָלב  ָזַבת ר  ַכֲאשֶׁ  י ֹלהֵ -א  '  ה  ִדבֶׁ

יָך תֶׁ ם  ְוָהָיה.  ְךלָ   ֲאב  ת  ְבָעְבְרכֶׁ   ן ְרדֵ ַהּיַ   אֶׁ
ת  ָתִקימו ר  הלֶׁ ָהאֵ   ָהֲאָבִנים  אֶׁ ִכי  ֲאשֶׁ  ָאנ 

הְמצַ  בְ אֶׁ   וֶׁ ַהּיו ם  ם  וְ ְתכֶׁ ֵעיָבל  ַשְדָת  ַהר 
ִמְזֵבחַ  ָשם  וָבִניָת  ַבִשיד.  ָתם  ַלה'או    

ם  ֹל-א   ֲעֵליהֶׁ ָתִניף  ֹלא  ֲאָבִנים  ִמְזַבח  יָך  הֶׁ
ת ִמְזַבח ם ְשֵלמזֶׁל. ֲאָבִניַבְר  ת ִתְבנֶׁה אֶׁ ה'  ו 
יָך ְוַהֲעִליָת  -א   יָך. -ֹלת ַלה' א  ָעָליו עו  ֹלהֶׁ ֹלהֶׁ

 
אילן,  -יטת בר ריה ארזי סמנכ"ל בדימוס מאוניברסא  *

מנהיג בפיתוח  מנהליםוות  עוסק    . פיתוח 
, המאמר מוקדש לנכדינו היקרים רואי טוביה ארזי 

  .כנסם לעול מצוותי ויהודה שמעון מבורך לרגל ה

ָשַמְחָת ִלְפֵני  ַכְלָת ָשם וְ ְשָלִמים ְוָא  ַבְחתָ ְוזָ 
א   ַעל  -ה'  ְוָכַתְבָת  יָך.  אֶׁ ָהֲאבָ ֹלהֶׁ ָכל  ִנים  ת 

ֵהיֵטב ַבֵאר  את  ַהז  ָרה  ַהתו  -אפס'  )  ִדְבֵרי 
 (.ח

למשהיצ הזקנים  לפרשת   רוף  אותנו   מחזיר 
לאחר שם,  משמעו  בהעלותך.  תיות תלונות 

ווה אותו ם, צישל משה על קשייו בהנהגת הע
 :"ההקב

ִיְשָרֵאל  ִמִזְקֵני  ִאיש  ִשְבִעים  ִלי  ְסָפה  אֶׁ
ר   ִכיָיַדְעתָ ֲאשֶׁ ְטָריו     ְוש  ָהָעם  ִזְקֵני  ֵהם 

א   א  ָתם  ְוָלַקְחָת  ל  וְ אֶׁ ֵעד  מו  ל  ִהְתַיְצבו הֶׁ
ְוָיַרדְ שָ  ִעָמְך.  ְוִדַבְרִתי  ם  שָ ִתי  ם  ִעְמָך 

ֲאשֶׁ  ָהרוַח  ִמן  עָ ְוָאַצְלִתי  ְושַ ר  יָך  ְמִתי לֶׁ
ְוֹלא  ֲעלֵ  ָהָעם  ְבַמָשא  ִאְתָך  ְוָנְשאו  ם  יהֶׁ
ָךה ְלבַ א ַאתָ ִתשָ    .(יז-טז:יא ')במ דֶׁ

הזה מייד לאחר    מנם קיים את הציווימשה א
בשנצטוו שבה   .וה  היחידה  הפעם  מאז,  אבל 

ע למשה  כרים הזקנים כגורם המנסה לסיימוז
  "ַוָּיָקם  ר:נאמבה  ש  , היא בפרשת קרח  בהנהגה
וַ  ה  שֶׁ זִ מ  ַאֲחָריו  ַוֵּיְלכו  ַוֲאִביָרם  ָדָתן  ל  אֶׁ ְך  ְקֵני  ֵּילֶׁ

  .כה(:טז' ל" )במְשָראֵ יִ 

ראה  מה  לשאול,  מקום  יש  האמור  לאור 
הזקנים   את  לשתף  הקמת    בציווימשה  על 

דרךאומר    ראב"עהאבנים?   כי   על  הפשט 
במשימתו  עליו  והקלו  למשה  עזרו  הזקנים 

ובמקומות גם    כאן   : כותב  "ןהרמב אחרים. 
שמעו  לעם  לאמור  קולם  ירימו  "והזקנים 
ששיתוף   חשב  משה  כלומר,  ועשו".  והאזינו 

ביתר אליהם  לכך שהעם יקשיב  הזקנים יביא  
 .לבתשומת 

המלבי"ם  מפרשים    והנצי"ב  ספורנו, 
המשותף ראילשלוש  אחרת.  הוא  ה  יתם 

ידע כי  ש  ,עתידית פרואקטיבית של משה רבנו
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דן, לכן ת הירהעם בעברם אהוא לא יהיה עם  
הוא רצה להסתמך על הזקנים שידאגו לביצוע 

 .הציווי

 מנהיגותו של משה 

המנהיגות   טובה  שם  סבורי חוקרי  מנהיגות 
בפרואקטיביות היתר,  בין  של   מאופיינת, 

י  .המנהיג כי העם  ידע  את קיים  טרך לצמשה 
הירדן,  מעבר  לאחר  האבנים  הקמת  מצוות 

יהיה לא  כבר  הוא  כמנהי  כאשר  ג  עימם. 
ידאג  פר מי  עצמו  את  משה  שאל  ואקטיבי 

יהיה לא  כבר  כשהוא  זו  משימה    לביצוע 
זו  ?המנהיג שמצווה  לציין  משימה    יש  היא 

לאומית ולא משימה פרטית של היחיד. משה  
ימה,  ביצוע המשלשל העם  חשש מסירוב  לא  
להבין  ממנה,  התחמקות    וא היטיב  הוא  אבל 

שהמשימה   כדי  מנהיגות  כאן  שנדרשת 
  ע.תתבצהזו אומית הל

לכךכ הזקניםראה    , משההמשך  כמי   את 
היום בבוא  המצווה    שיצטרכו  לביצוע  לדאוג 

זה בשלב  המנהיג  תפקידו    ,בלעדיו.  משה  של 
לביצוע  יהה הזקנים  את    , המשימה  לגייס 
לגיוסו שלו  ם  תופשי  יתההי  ם הדרך 

בכך   להשאיר שמשה  דאג  מלכתחילה.  לא 
לאומית   משימה  שיהיה  אחריו  מי  בלי  ברור 

. זאת ועוד, משה סבר כי  ועהך לדאוג לביצצרי
בציווי  מלכתחילה  שותפים  יהיו  הזקנים  אם 

ה שלהם  משימ  הילעם, הם יבינו וירגישו כי זו
 .מלאהוהם מחויבים להביא להשלמתה ה

קורא זה  מנהיגות  חוקלסגנון  רי ים 
  "משתפתמנהיגות  "בשם  היגות  המנ

(collaborative leadership  .)  המנהיגות
ל הדדיות  ש  בתוכה עיקרון  המשתפת משלבת

זו  הבין   משה:  אמר  )כביכול  למונהגים  מנהיג 
משותפת אתם    ;משימה  וגם  משה,  אני  גם 

המנהיגות מכוונת לתכלית   .ים(הזקנים מנהיג
א  והי  ,(ימת )קיום מצוות העמדת האבניםמסו
התנמב על  ביחסים וססת  הקשורות  סויות 
חשיבות -בין בדבר  משה  של  )הבנתו  אישיים 

ואחהמעורבות   הזקנים  לקיום  ירשל  ותם 
 (.המצווה

 מחויבות הזקנים 

לימודנו מעורר מספר שאלות: א. מדוע בשלב  
הזקנים  הציווי   של  את  מקומו    , יהושענפקד 

ב לעתיד?  הייורשו  האם  סיבי.  למשה  ה  תה 

לא  ת של הזקנים, אילו מחויבומחוסר לחשוש 
מלכתחי אותם  משתף  בשלב היה  כבר  לה 

התיאורים  ויהצ לאור  ג.  יהושע,  שוי?  בספר 
בהקמת   הזקנים  של  תרומתם  הייתה  מה 

עמדו   והאם  שהאבנים,  ד.  בציפיות  משה?  ל 
 ?מה היה חלקו של יהושע בביצוע

תשובה לי  הראשונה  אין  ולא   ,לשאלה 
ר ל המאישים וכי התייחסות לכך במפרמצאת
 ,השנייה  בסוגיה זו יבורך. באשר לשאלה  יעיני

או אכן  דועל  כי  מתברר  הזקנים,  מחויבות  ת 
מיכולת לחשוש  סיבות  למשה  שלהיו   ם 

תהליך   בתחילת  עוד  פעולה.  לשתף  הזקנים 
גאולה ציווה הקב"ה את משה להגיע ולעמוד ה

משה    ,יח(. ואכן:ג'  לפני פרעה עם הזקנים )שמ
או אספו  הזקנאהרון  )שמת  לא(, -כט:ד  'ים 

הכתובאולם   ָבאו   בהמשך  "ְוַאַחר  מסופר: 
)שמ ה"  ַפְרע  ל  אֶׁ אְמרו  ַוּי  ן  ְוַאֲהר  ה  שֶׁ א(.  :ה'  מ 

זקנים? מדוע הם לא הגיעו? על כך  היכן היו ה
רבהבעקבות    רש"ימשיב   "הזקנים    :מדרש 

מ אחד  אחד  עד  נשמטו  ואהרן,  משה  אחר 
לפלטיש שהגיעו  קודם  כולם  לפי  נשמטו  ן, 

 ".ללכת שיראו

שכבר בראשית הדרך, עוד    יםנמצאנו למד
משה   ידע  ממצרים,  ישראל  צאת  לפני 
ולכן כמנהיגים,  לתפקד  מתקשים    , שהזקנים 

שית על כדי  הציווי  בקיום  כמנהיגים  פקדו 
הקמת האבנים, הוא השקיע מאמצים לשתפם  

 .לתואר לעימלכתחילה כפי ש

 ?זקניםהיכן ה 

השלישית,   לשאלתנו  בוצע  מכאן  ציווי כיצד 
לאו בפועל  הזה  יהושע?  תיר  בספר  אורים 

 :'בפרק דמתואר הזה האירוע 

ַלֲעבו   י  ַהגו  ָכל  ַתמו  ר  ַכֲאשֶׁ ת ַוְיִהי  אֶׁ ר 
ְקחו   ר  ֵלאמ  ַע  שֻׁ ְיהו  ל  אֶׁ ה'  ר  אמֶׁ ַוּי  ַהַּיְרֵדן 

ְשנֵ  ָהָעם  ִמן  ם  ִאיש  ָלכֶׁ ֲאָנִשים  ָעָשר  ים 
חָ  ט.אֶׁ ִמָשבֶׁ ָחד  אֶׁ ִאיש  ָתם ְוצַ   ד  או  וו 
רֵלא ְך ַהַּיְרֵדן ִמַמַצב ְש   מ  ם ִמזֶׁה ִמתו  או ָלכֶׁ

ְשֵרה אֲ  עֶׁ ְשֵתים  ָהִכין  ֲהִנים  ַהכ  ָבִנים ַרְגֵלי 
ָתם  או  ם  ְוִהַנְחתֶׁ ם  ִעָמכֶׁ ָתם  או  ם  ְוַהֲעַבְרתֶׁ

תָ  ר  ֲאשֶׁ ן  ַוִּיקְ ַבָמלו  ַהָלְיָלה.  בו   ָרא ִלינו 
ל ְשנֵ  ַע אֶׁ שֻׁ ִכין ר הֵ שֶׁ ָעָשר ִאיש אֲ ים הֶׁ ְיהו 

ָחד  אֶׁ ִאיש  ָחד  אֶׁ ִאיש  ִיְשָרֵאל  ִמְבֵני 
ִעְברו   ַע  שֻׁ ְיהו  ם  ָלהֶׁ ר  אמֶׁ ַוּי  ט.  ִלְפֵני ִמָשבֶׁ

ן ה' א   ְך ַהַּיְרֵדן ְוָהִרימו -ֲארו  ל תו  ם אֶׁ ֹלֵהיכֶׁ
בֶׁ  אֶׁ ִאיש  ם  ְלִמְספַ ָלכֶׁ ִשְכמו   ַעל  ַאַחת  ר ן 
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ֵני ִיְשָרֵאל  בְ ן  .. ַוַּיֲעשו כֵ ֵאל.ִשְבֵטי ְבֵני ִיְשרָ 
ְשֵרה  עֶׁ ְשֵתי  ַוִּיְשאו  ַע  שֻׁ ְיהו  ִצָוה  ר  ַכֲאשֶׁ

ַהַּיְר  ְך  ִמתו  ל  ֲאָבִנים  אֶׁ ה'  ר  ִדבֶׁ ר  ַכֲאשֶׁ ֵדן 
ִיְשָרֵאל  ְבֵני  ִשְבֵטי  ְלִמְסַפר  ַע  שֻׁ ְיהו 

ַהמָ וַ  ל  אֶׁ ִעָמם  ָשם ַּיֲעִברום  ַוַּיִנחום  ן   לו 
 .ח(-אס' פ)

ב מה נעשה עם האבנים. רק א נכתה לבשלב ז
ח על    'בפרק  התורה  ספר  כתיבת  על  מסופר 

 :האבנים בהר עיבל

שֻׁ  ֹלֵהי ִיְשָרֵאל -ַע ִמְזֵבַח ַלה' א  ָאז ִיְבנֶׁה ְיהו 
ה עֶׁ  שֶׁ ר ִצָוה מ  ת  ְבַהר ֵעיָבל. ַכֲאשֶׁ ד ה' אֶׁ בֶׁ

כַ  ִיְשָרֵאל  ַרת  ְבֵני  תו  ר  ְבֵספֶׁ ה  ָכתוב  שֶׁ מ 
אֲ ִמְזבַ  ֵהִניף  ָבִניח  ֹלא  ר  ֲאשֶׁ ְשֵלמו ת  ם 

לו ת ַלה' ן ַבְרזֶׁל ַוַּיֲעלו ָעָליו ע  ַוִּיְזְבחו   ֲעֵליהֶׁ
ֵאת ְשלָ  ָהֲאָבִנים  ַעל  ָשם  ַוִּיְכָתב  ִמים. 

ָכַתב ר  ֲאשֶׁ ה  שֶׁ מ  ַרת  תו  ְבֵני   ִמְשֵנה  ִלְפֵני 
 (.לב-ל:)שם ח ִיְשָרֵאל

הי לשאול,  יש  הזקנוכאן  היו  מתברר ים?  כן 
כנראה הזקנים, כדרכם מקדמת דנא, נעלמו.  ש
הם היו שם פיזית עם כל עם ישראל, אך לא  ש

כאנ אלא  מנהיגה  כל  כישות  פרטיים.  שים 
מלכתחילה אותם  לשתף  משה  של    מאמציו 

. דרכה  ו פרישאבמצוות לקיחת האבנים לא נ
  .השל המנהיגות המשתפת לא צלח

 פעולותיו של יהושע 

ל  העת ה  בחוןנותר  חלקו  מה  יהושע. יה  של 
הסתם   של משה יהושע  היה  מן  לציווי  מודע 

שהעם כולו  והזקנים. קשה להעלות על הדעת  
הדבר את  ידע  שמע  ולא  שמע  לא  ויהושע  ים 

כי כאשר הזקנים    ,דבר. לכן אפשר היה לצפות
ונעלמו,   המנהיג,  יהוידאג  כשלו  ביוזמתו  שע 

הכלבצשלו,   היא!  ולא  הציווי.  את  תוב  ע 
כ במפורש  יהאומר  המתיי  עשה  ושע  ולא  ן 

מהקב"ה.  מפורשת  הנחיה  שקיבל  עד  דבר 
 ?ושעלוהי ליה-מדוע היה צורך בדיבור א

זקוקה נוספת  המעיין   שאלה  להסבר: 
פרש של  ישראל תבפסוקים  שבני  ימצא  נו 

העמד על  ראשית  כפול.  בציווי  ת  נצטוו 
ה את  "בעברך"  מייד  הם  האבנים  שנית,  ירדן. 

להק עיבלנצטוו  בהר  אבנים  בהים  נהגת  . 
בהר  התורה    נכתבה  עיהוש רק  האבנים  על 
נצטוו    ,עיבל שעליו  האבנים,  של  והסיוד 

ההבדלים  פעמיים, כלל.  הוזכר  הללו   לא 
הציווי  עלים  עידמ בין  הביצוע   הפער  לבין 

ניסו בהנהגת יהושע. חז "ל, פרשנים וחוקרים 

וש רבים  הסברים  לכך  אני  לתת  ואף  ונים, 
גותו של יהושע  הבנת התנהל  עיוןרכאן  אציע  

 .במקרה זה

להכיר    ,ראשית  הכפול בכך  יש  שהציווי 
יה ציווי מורכב. לכן  של משה והזקנים לעם ה

פלא שהמפרשים חלוקים בדעתם אם   ין זהא
אבנים,   של  מערכות  שתי  על  בצווי  מדובר 

ל יש  שתיהן  התורהשעל  את  על    כתוב  או 
אחת במעבר היא  אחת  ה  מערכתה;  מערכת 

עיבל.  היר בהר  והשנייה  היידן,  ראם  ק  תה 
התורה נכתבה על שת, הווי אומר  מערכת אח

נשאו  האבנים מייד במעבר הירדן, ולאחר מכן  
ישראל   התורהבני  עם  האבנים  הכתובה    את 

  ל.עליהן להר עיב

ששותפו   מהזקנים  בשונה  ועוד,  זאת 
מ יהושע  ואכזבו,  לא  מלכתחילה  לכתחילה 

לכן  היה שות לו לא היה ברור  אולי  ף לציווי. 
בדיוק   ו   יםנדרשמה  ממש  לעשוהעם  הוא  ת, 

יותר   מאוחרים  שבדורות  ברור  כפי  היה  לא 
  נדרשמה  תורהלמפרשים שקראו את הציווי ב

לעשות היהעם  כאשר  איי.  מעין בהי-תה  רות 
כדי  לקב"ה  פונה  היה  הוא  משה,  בימי  זו 

נדרשבדיוק  להבין   זממנו  מה  לעומת  את,  . 
נות בכל עת שחפץ אל  שע לא יכול היה לפיהו

יהוש המתין  ולכן  לצהקב"ה,  האע  י.  לוה-יווי 
בנאמנות,   אותו  ביצע  הוא  הגיע  משזה 

 .בשלמות וללא היסוס

וראי למדנו  מקום  מורכבת מכל  כמה  נו 
יא אמנות ההנהגה, ועד כמה דברים  ועדינה ה

על  מוטלת  המשימה  כאשר  להשתבש  יכולים 
המתאימי פחות,האנשים  היא  ר  כאשאו    ם 

לקוות    האינ אלא  לנו  נותר  לא  דיה.  ברורה 
 ובה וראויה.לנו להנהגה טה כושנזכ

 
 מופץ בסיוע קרן הנשיא  הדף השבועי
 ומופיע גם באתר המידע שללתורה ולמדע, 

 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר
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ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע  
 בדוא"ל.  
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