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MODELS OF JEWISH LEADERSHIP
-1בראשית פרשת חיי שרה  -תולדות פרק כה
(ז) וְ ֵאלֶּה יְמֵ י ְשנֵי חַ יֵי ַאבְ ָרהָ ם אֲ שֶּ ר חָ י ְמ ַאת שָ נָה וְ ִׁשבְ עִׁ ים שָ נָה וְ חָ מֵ ש שָ נִׁים:
( ח) ַויִׁגְ וַע ַויָמָ ת ַאבְ ָרהָ ם בְ שֵ יבָ ה טֹובָ ה ז ֵָקן וְ שָ בֵ עַ ַוי ֵָאסֶּ ף ֶּאל עַ מָ יו:
-2מסכת בבא בתרא דף צא עמוד א
אמר רב חנן בר רבא אמר רב :אותו היום שנפטר אברהם אבינו מן העולם ,עמדו כל גדולי אומות העולם
בשורה ואמרו :אוי לו לעולם שאבד מנהיגו ,ואוי לה לספינה שאבד קברינטָ א.
-3בראשית פרשת תולדות  -ויצא פרק כח
(י) ַויֵצֵ א ַי ֲעקֹב ִׁמבְ ֵאר שָ בַ ע ַו ֵילְֶּך חָ ָרנָה:
-4רש"י בראשית פרשת תולדות  -ויצא פרק כח
ויצא יעקב מבאר שבע  -לא היה צריך לכתוב אלא וילך יעקב חרנה,ב ולמה הזכיר יציאתו ,אלא מגיד שיציאת
צדיק מן המקום עושה רושם,ג שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודהד הוא זיוה הוא הדרה ,יצא משם פנה הודהה
פנה זיוה פנה הדרה וכן (רות א ז) ותצא מן המקום,ו האמור בנעמי ורות:
-5בראשית פרשת ויגש  -ויחי פרק מז
ּומ ַאת שָ נָה
( כח) ַוי ְִׁחי ַי ֲעקֹב בְ ֶּא ֶּרץ ִׁמצְ ַריִׁם ְשבַ ע עֶּ ְש ֵרה שָ נָה ַוי ְִׁהי יְמֵ י ַי ֲעקֹב ְשנֵי חַ יָיו שֶּ בַ ע שָ נִׁים וְ ַא ְרבָ עִׁ ים ְ
-6רש"י בראשית פרשת ויגש  -ויחי פרק מז
(כח) ויחי יעקב  -למה פרשה זו סתומה,א לפי שכיון שנפטר יעקב אבינו נסתמו עיניהם ולבם של ישראל מצרת
השעבודב שהתחילו לשעבדם .דבר אחר שבקש לגלות את הקץג לבניו ונסתם ממנו
-7במדבר פרשת פינחס פרק כז
(טו) ַויְדַ בֵ ר מֹשֶּ ה ֶּאל יְקֹוָק לֵאמֹר:
(טז) יִׁפְ קֹד יְקֹוָק אֱ ֹלהֵ י הָ רּוחֹת ְלכָל בָ שָ ר ִׁאיש עַ ל הָ עֵ דָ ה:
יאם וְ ל ֹא ִׁת ְהיֶּה עֲדַ ת יְקֹוָק כַצ ֹאן אֲ שֶּ ר ֵאין לָהֶּ ם
יאם וַאֲ שֶּ ר יְבִׁ ֵ
( יז) אֲ שֶּ ר יֵצֵ א לִׁפְ נֵיהֶּ ם וַאֲ שֶּ ר יָב ֹא לִׁפְ נֵיהֶּ ם וַאֲ שֶּ ר יֹוצִׁ ֵ
רֹעֶּ ה:
(יח) וַי ֹאמֶּ ר יְקֹוָק ֶּאל מֹשֶּ ה ַקח לְָך ֶּאת יְהֹושֻׁ עַ בִׁ ן נּון ִׁאיש אֲ שֶּ ר רּוחַ בֹו וְ סָ מַ כְ ָת ֶּאת י ְָדָך עָ לָיו:
יתה אֹתֹו לְעֵ ינֵיהֶּ ם:
( יט) וְ הַ עֲמַ ְד ָת אֹתֹו לִׁפְ נֵי ֶּאלְעָ זָר הַ כֹהֵ ן וְ לִׁפְ נֵי כָל הָ עֵ דָ ה וְ צִׁ ּוִׁ ָ
הֹודָך עָ לָיו לְמַ עַ ן י ְִׁש ְמעּו כָל עֲדַ ת בְ נֵי י ְִׁש ָר ֵאל:
( כ) וְ נ ַָת ָתה מֵ ְ
8-“Israel’s Gloomy Winter,” David Grossman, World Jewish Digest, January 2007, 9
“One of the toughest issues that the recent war has sharpened is the feeling that in these days,
there is no king in Israel. That our leadership is hollow… I’m not even talking about the visible
failures in the conduct of war…not about corruptions large and small. I am talking about the
inability of Israel’s current leaders to connect Israelis to their identity…to those parts of our
identity, memory, and founding values that will give us hope and strength…that will give some
”significance to the exhausting, despairing struggle for survival.
9-“America’s Best Leaders,” US News & World Report November 19, 2007 42
“More than three-quarters of Americans believe that there is a leadership crisis in this country
”and that without better leadership in all sectors the country will continue on a downward course.
10-Dr. Brene Brown, Dare to Lead p6
We started our interviews with senior leaders with one question: What, if anything, about
the way people are leading today need to change in order for leaders to be successful in a
complex, rapidly changing environment where we're faced with seemingly intractable challenges
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and an insatiable demand/or innovation? There was one answer across the interviews: We need
braver leaders and more courageous cultures.
When we followed up to understand the specific "why" behind the call for braver
leadership, the research took a critical tum. There wasn't just one answer. There were close to
fifty answers, and many of them weren't intuitively connected to courage. Leaders talked about
everything from critical thinking and the ability to synthesize and analyze information to
building trust, rethinking educational systems, inspiring innovation, finding common political
ground amid growing polarization, making tough decisions, and the importance of empathy and
relationship-building in the context of machine learning and artificial intelligence.
11-Rabbi Menachem Leibtag

-12בראשית פרשת וישלח פרק לה
(טז) ַוי ְִׁסע ּו ִׁמבֵ ית ֵאל ַוי ְִׁהי עֹוד כִׁ בְ ַרת הָ ָא ֶּרץ לָבֹוא ֶּאפְ ָר ָתה ו ֵַתלֶּד
ָרחֵ ל ו ְַת ַקש בְ ל ְִׁד ָתּה:
(יז) ַוי ְִׁהי בְ הַ ְקש ָֹתּה בְ ל ְִׁד ָתּה וַת ֹאמֶּ ר לָּה הַ ְמ ַילֶּדֶּ ת ַאל ִׁת ְיר ִׁאי כִׁ י גַם
זֶּה לְָך בֵ ן:
(יח) ַוי ְִׁהי בְ צֵ את נַפְ שָ ּה כִׁ י מֵ ָתה ו ִַׁת ְק ָרא ְשמֹו בֶּ ן אֹונִׁי וְ ָאבִׁ יו ָק ָרא
לֹו בִׁ ְני ִָׁמין:
(יט) ו ַָתמָ ת ָרחֵ ל ו ִַׁת ָקבֵ ר בְ דֶּ ֶּרְך ֶּאפְ ָר ָתה ִׁהוא בֵ ית לָחֶּ ם:
(כ) ַויַצֵ ב ַי ֲעקֹב מַ צֵ בָ ה עַ ל ְקב ָֻׁר ָתּה ִׁהוא מַ צֶּ בֶּ ת ְקב ַֻׁרת ָרחֵ ל עַ ד
הַ יֹום:
(כא) ַויִׁסַ ע י ְִׁש ָר ֵאל ַויֵט ָאהֳ ֹלה מֵ הָ ל ְָאה ל ְִׁמגְ דַ ל עֵ דֶּ ר:
( כב) ַוי ְִׁהי בִׁ ְשכֹן י ְִׁש ָר ֵאל בָ ָא ֶּרץ הַ ִׁהוא ַו ֵילְֶּך ְראּובֵ ן ַוי ְִׁשכַב ֶּאת
בִׁ לְהָ ה פִׁ י ֶּלגֶּש ָאבִׁ יו ַוי ְִׁשמַ ע י ְִׁש ָר ֵאל

פ ַוי ְִּהיּו בְ נֵי ַי ֲעקֹב ְשנֵים עָ שָ ר:
( כג) בְ נֵי ל ֵָאה בְ כֹור ַי ֲעקֹב ְראּובֵ ן וְ ִׁש ְמעֹון וְ לֵוִׁ י וִׁ יהּודָ ה וְ יִׁשָ שכָר ּוזְ בֻׁלּון:
(כד) בְ נֵי ָרחֵ ל יֹוסֵ ף ּובִׁ ְני ִָׁמן:
(כה) ּובְ נֵי בִׁ לְהָ ה ִׁשפְ חַ ת ָרחֵ ל דָ ן וְ נַפְ ָתלִׁי:
( כו) ּובְ נֵי זִׁ ְלפָה ִׁשפְ חַ ת ל ֵָאה גָד וְ ָאשֵ ר ֵאלֶּה בְ נֵי ַי ֲעקֹב אֲ שֶּ ר יֻׁלַד לֹו בְ פַדַ ן אֲ ָרם:

-13רש"י בראשית פרשת וישלח פרק לה
ויהיו בני יעקב שנים עשר  -מתחיל לענין ראשון משנולד בנימין נשלמה המטה ,ומעתה ראוים להמנות ,ומנאן.
ורבותינו דרשו ללמדנו בא שכולן שוין ,וכולן צדיקים ,שלא חטא ראובן:
-14בראשית פרשת ויחי פרק מט
ִּש ָר ֵאל ְשנֵים עָ שָ ר וְ ז ֹאת אֲ שֶּ ר ִׁדבֶּ ר לָהֶּ ם אֲ בִׁ יהֶּ ם ַויְבָ ֶּרְך אֹו ָתם ִׁאיש אֲ שֶּ ר כְ בִׁ ְרכָתֹו בֵ ַרְך א ָֹתם:
(כח) כָל ֵאלֶּה ִּשבְ טֵ י י ְ
-15רש"י בראשית פרשת ויחי פרק מט
ברך אותם  -לא היה לו לומר אלא איש אשר כברכתו ברך אותו ,מה תלמוד לומר ברך אותם ,לפי שנתן ליהודה
גבורתו של אריה ,ולבנימין חטיפתו של זאב ,ולנפתלי קלותו של איל ,יכול שלא כללן בכל הברכות ,תלמוד
לומר ברך אותם:
-16בראשית פרשת וישב פרק לז
גּורי ָאבִׁ יו בְ ֶּא ֶּרץ כְ נָעַ ן:
(א) ַויֵשֶּ ב ַי ֲעקֹב בְ ֶּא ֶּרץ ְמ ֵ
תלְדֹות ַי ֲעקֹב יֹוסֵ ף בֶּ ן ְשבַ ע עֶּ ְש ֵרה שָ נָה הָ יָה רֹעֶּ ה ֶּאת ֶּאחָ יו בַ צ ֹאן וְ הּוא נַעַ ר ֶּאת בְ נֵי בִׁ לְהָ ה וְ ֶּאת בְ נֵי זִׁ ְלפָה
( ב) ֵאלֶּה ֹ
נְשֵ י ָאבִׁ יו ַויָבֵ א יֹוסֵ ף ֶּאת ִׁדבָ ָתם ָרעָ ה ֶּאל אֲ בִׁ יהֶּ ם:
-17רש"י בראשית פרשת וישב פרק לז
(ב) אלה תולדות יעקב  -אלה של תולדותב יעקב ,אלה ישוביהם וגלגוליהםג עד שבאו לכלל יישוב .סבה
ראשונה יוסף בן שבע עשרה וגו' על ידי זה נתגלגלו וירדו למצרים .זהו אחר פשוטו של מקרא להיות [דבר] דבור
על אופניו .ומדרש אגדה דורש ,תלה הכתוב תולדות יעקבד ביוסף מפני כמה דברים ,אחת שכל עצמו של יעקב
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לא עבד אצל לבן אלא ברחל,ה ושהיה זיו איקוניןו של יוסף דומה לו ,וכל מה שאירע ליעקב אירע ליוסף,ז זה
נשטם וזה נשטם ,זה אחיו מבקש להרגו וזה אחיו מבקשים להרגו,
18-The Rest of Vayeshev, Miketz, Vayigash, Vayechi
Parallel Stories of Yosef and Yehuda – Exemplars of Toldot Yaakov
Yehuda – ill fated marriage to Bat Shua
Yosef – ill fated marriage to Eshet Potiphar
Yehuda – good marriage to Tamar
Yosef – good marriage to Osnat
Yehuda – has Peretz and Zarach
Yosef – has Menashe and Ephraim
Yehuda – Peretz eclipses Zerach for Bechora
Yosef – Ephraim eclipses Menashe for power and royalty
-19בראשית פרשת ויחי פרק מט
( א) ַוי ְִׁק ָרא ַי ֲעקֹב ֶּאל בָ נָיו וַי ֹאמֶּ ר הֵ ָא ְספּו וְ ַאגִׁ ידָ ה ָלכֶּם ֵאת אֲ שֶּ ר י ְִׁק ָרא ֶּא ְתכֶּם בְ ַאחֲ ִׁרית הַ י ִָׁמים:
(ב) ִׁה ָקבְ צּו וְ ִׁש ְמעּו בְ נֵי ַי ֲעקֹב וְ ִׁש ְמעּו ֶּאל י ְִׁש ָר ֵאל אֲ בִׁ יכֶּם:
אשית אֹונִׁי י ֶֶּּתר ְש ֵאת וְ י ֶֶּּתר עָ ז:
(ג) ְראּובֵ ן בְ כ ִֹׁרי ַא ָתה כ ִֹׁחי וְ ֵר ִׁ
ִׁית ִׁמ ְשכְ בֵ י ָאבִׁ יָך ָאז ִׁח ַלל ְָת יְצּועִׁ י עָ לָה :פ
תֹותר כִׁ י עָ ל ָ
( ד) פַחַ ז כַמַ יִׁם ַאל ַ
(ה) ִׁש ְמעֹון וְ לֵוִׁ י ַא ִׁחים כְ לֵי חָ מָ ס ְמ ֵכר ֵֹתיהֶּ ם:
( ו) בְ סֹדָ ם ַאל ָתב ֹא נַפְ ִׁשי בִׁ ְקהָ לָם ַאל ֵתחַ ד כְ ב ִֹׁדי כִׁ י בְ ַאפָם הָ ְרגּו ִׁאיש ּובִׁ ְר ֹצנָם עִׁ ְקרּו שֹור:
( ז) ָארּור ַאפָם כִׁ י עָ ז וְ עֶּ בְ ָר ָתם כִׁ י ָקשָ ָתה אֲ חַ ל ְֵקם בְ ַי ֲעקֹב וַאֲ פִׁ יצֵ ם בְ י ְִׁש ָר ֵאל :ס
איְבֶּ יָך י ְִׁש ַתחֲ וּו לְָך בְ נֵי ָאבִׁ יָך:
(ח) יְהּודָ ה ַא ָתה יֹודּוָך ַאחֶּ יָך י ְָדָך בְ ע ֶֹּרף ֹ
ִׁית כ ַָרע ָרבַ ץ כְ ַא ְריֵה ּוכְ לָבִׁ יא ִׁמי י ְִׁקימֶּ ּנּו:
( ט) גּור ַא ְריֵה יְהּודָ ה ִׁמטֶּ ֶּרף בְ נִׁי עָ ל ָ
ּומח ֵֹקק ִׁמבֵ ין ַרגְ לָיו עַ ד כִׁ י יָב ֹא שילה ִׁשילֹו וְ לֹו י ְִׁקהַ ת עַ ִׁמים:
(י) ל ֹא יָסּור שֵ בֶּ ט ִׁמיהּודָ ה ְ
(יא) א ְֹס ִׁרי ַל ֶּגפֶּן עירה עִׁ ירֹו וְ ַלש ֵֹר ָקה בְ נִׁי אֲ תֹנֹו כִׁ בֵ ס בַ ַייִׁן ְלבֻׁשֹו ּובְ דַ ם ֲענָבִׁ ים סותה סּותֹו:
(יב) חַ כְ לִׁילִׁי עֵ י ַניִׁם ִׁמ ָייִׁן ּולְבֶּ ן ִׁש ַּניִׁם מֵ חָ לָב :פ
(יג) זְ בּולֻׁן לְחֹוף י ִַׁמים י ְִׁשכֹן וְ הּוא לְחֹוף אֳ ִׁניֹת וְ י ְַרכָתֹו עַ ל צִׁ ידֹן :ס
(יד) יִׁשָ שכָר חֲ מֹר ג ֶָּרם רֹבֵ ץ בֵ ין הַ ִׁמ ְשפְ ָתיִׁם:
( טו) ַוי ְַרא ְמנֻׁחָ ה כִׁ י טֹוב וְ ֶּאת הָ ָא ֶּרץ כִׁ י נָעֵ מָ ה ַויֵט ִׁשכְ מֹו ל ְִׁסבֹל ַוי ְִׁהי לְמַ ס עֹבֵ ד :ס
(טז) דָ ן י ִָׁדין עַ מֹו כְ ַאחַ ד ִׁשבְ טֵ י י ְִׁש ָר ֵאל:
(יז) ְי ִׁהי דָ ן נָחָ ש ֲעלֵי דֶּ ֶּרְך ְשפִׁ יפֹן ֲעלֵי א ַֹרח הַ ּנֹשֵ ְך עִׁ ְקבֵ י סּוס ַו ִׁיפֹל רֹכְ בֹו ָאחֹור:
יתי יְקֹוָק:
(יח) לִׁישּועָ ְתָך ִׁקּוִׁ ִׁ
(יט) גָד גְ דּוד יְגּודֶּ ּנּו וְ הּוא ָיגֻׁד עָ ֵקב :ס
(כ) מֵ ָאשֵ ר ְשמֵ נָה ל ְַחמֹו וְ הּוא י ִֵׁתן מַ עֲדַ ּנֵי מֶּ ֶּלְך :ס
(כא) נַפְ ָתלִׁי ַא ָילָה ְשלֻׁחָ ה הַ ּנ ֵֹתן ִׁא ְמ ֵרי שָ פֶּר :ס
(כב) בֵ ן פ ָֹרת יֹוסֵ ף בֵ ן פ ָֹרת ֲעלֵי עָ יִׁן בָ נֹות צָ עֲדָ ה ֲעלֵי שּור:
(כג) ַויְמָ רֲ רֻׁ הּו ָורֹבּו ַוי ְִׁש ְטמֻׁ הּו בַ ֲעלֵי ִׁחצִׁ ים:
יתן ַק ְשתֹו ַו ָי ֹפּזּו זְ רֹעֵ י יָדָ יו ִׁמידֵ י אֲ בִׁ יר ַי ֲעקֹב ִׁמשָ ם רֹעֶּ ה ֶּאבֶּ ן י ְִׁש ָר ֵאל:
(כד) ו ֵַתשֶּ ב בְ ֵא ָ
( כה) מֵ ֵאל ָאבִׁ יָך וְ יַעְ זְ ֶּר ָך וְ ֵאת שַ דַ י וִׁ יבָ ְר ֶּכ ָך בִׁ ְרכֹת שָ מַ יִׁם מֵ עָ ל בִׁ ְרכֹת ְתהֹום רֹבֶּ צֶּ ת ָתחַ ת בִׁ ְרכֹת שָ דַ יִׁם
ו ָָרחַ ם:
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-20בראשית פרשת וישב פרק לז
תנֶּת פ ִַׁסים:
(ג) וְ י ְִׁש ָר ֵא ל ָאהַ ב ֶּאת יֹוסֵ ף ִׁמכָל בָ נָיו כִׁ י בֶּ ן זְ ֻׁקנִׁים הּוא לֹו וְ עָ שָ ה לֹו כְ ֹ
( ד) ַוי ְִׁראּו ֶּאחָ יו כִׁ י אֹתֹו ָאהַ ב אֲ בִׁ יהֶּ ם ִׁמכָל ֶּאחָ יו ַוי ְִׁשנְאּו אֹתֹו וְ ל ֹא יָכְ לּו דַ בְ רֹו לְשָ ֹלם:
ַיֹוספּו עֹוד ְשנ ֹא אֹתֹו:
(ה) ַויַחֲ ֹלם יֹוסֵ ף חֲ לֹום ַו ַיגֵד ל ְֶּאחָ יו ו ִׁ
(ו) וַי ֹאמֶּ ר אֲ לֵיהֶּ ם ִׁש ְמעּו נָא הַ חֲ לֹום הַ ּזֶּה אֲ שֶּ ר חָ ל ְָמ ִׁתי:
( ז) וְ ִׁהּנֵה אֲ נ ְַחנּו ְמ ַאל ְִׁמים אֲ ל ִֻׁׁמים בְ תֹוְך הַ שָ דֶּ ה וְ ִׁהּנֵה ָקמָ ה אֲ לֻׁמָ ִׁתי וְ גַם נִׁצָ בָ ה וְ ִׁהּנֵה ְתסֻׁ בֶּ ינָה אֲ ֻׁלמ ֵֹתיכֶּם ו ִַׁת ְש ַתחֲ וֶּין ָ
לַאֲ לֻׁמָ ִׁתי:
ַיֹוספּו עֹוד ְשנ ֹא אֹתֹו עַ ל חֲ ֹלמ ָֹתיו וְ עַ ל ְדבָ ָריו:
ֹאמרּו לֹו ֶּאחָ יו הֲ מָ ֹלְך ִׁת ְמֹלְך עָ לֵינּו ִׁאם מָ שֹול ִׁת ְמשֹל בָ נּו ו ִׁ
( ח) וַי ְ
(ט) ַויַחֲ ֹלם עֹוד חֲ לֹום ַאחֵ ר ַויְסַ פֵר אֹתֹו ל ְֶּאחָ יו וַי ֹאמֶּ ר ִׁהּנֵה חָ ל ְַמ ִׁתי חֲ לֹום עֹוד וְ ִׁהּנֵה הַ שֶּ מֶּ ש וְ הַ י ֵָרחַ וְ ַאחַ ד עָ שָ ר
כֹוכָבִׁ ים ִׁמ ְש ַתחֲ וִׁ ים לִׁי:
( י) ַויְסַ פֵר ֶּאל ָאבִׁ יו וְ ֶּאל ֶּאחָ יו ַויִׁגְ עַ ר בֹו ָאבִׁ יו וַי ֹאמֶּ ר לֹו מָ ה הַ חֲ לֹום הַ ּזֶּה אֲ שֶּ ר חָ ל ְָמ ָת הֲ בֹוא נָבֹוא אֲ נִׁי וְ ִׁא ְמָך וְ ַאחֶּ יָך
ְל ִׁה ְש ַתחֲ ֹות לְָך ָא ְרצָ ה:
(יא) ַוי ְַקנְאּו בֹו ֶּאחָ יו וְ ָאבִׁ יו שָ מַ ר ֶּאת הַ דָ בָ ר
-21בראשית פרשת מקץ פרק מב
( ה) ַו ָיבֹאּו בְ נֵי י ְִׁש ָר ֵאל ל ְִׁשבֹר בְ תֹוְך הַ בָ ִׁאים כִׁ י הָ יָה הָ ָרעָ ב בְ ֶּא ֶּרץ כְ נָעַ ן:
ִּש ַתחֲ וּו לֹו ַא ַפיִּם ָא ְרצָ ה:
(ו) וְ יֹוסֵ ף הּוא הַ שַ לִּיט עַ ל הָ ָא ֶּרץ ה ּוא הַ מַ ְשבִּ יר ְלכָל עַ ם הָ ָא ֶּרץ ַו ָיבֹאּו אֲ חֵ י יֹוסֵ ף ַוי ְ
ֹאמרּו מֵ ֶּא ֶּרץ כְ נַעַ ן
אתם וַי ְ
(ז) ַוי ְַרא יֹוסֵ ף ֶּאת ֶּאחָ יו ַויַכִׁ ֵרם ַוי ְִׁת ַנכֵר אֲ לֵיהֶּ ם ַויְדַ בֵ ר ִׁא ָתם ָקשֹות וַי ֹאמֶּ ר אֲ לֵהֶּ ם מֵ ַאיִׁן בָ ֶּ
אכֶּל:
ל ְִׁשבָ ר ֹ
(ח) ַו ַיכֵר יֹוסֵ ף ֶּאת ֶּאחָ יו וְ הֵ ם ל ֹא ִׁהכִׁ רֻׁ הּו:
אתם:
(ט) ַויִּזְ ֹכר יֹוסֵ ף ֵאת הַ חֲ ֹלמֹות אֲ שֶּ ר חָ לַם לָהֶּ ם וַי ֹאמֶּ ר אֲ לֵהֶּ ם ְמ ַרגְ לִׁים ַא ֶּתם ל ְִׁראֹות ֶּאת עֶּ ְרוַת הָ ָא ֶּרץ בָ ֶּ
-22רמב"ן בראשית פרשת מקץ פרק מב
כי יאמר הכתוב כי בראות יוסף את אחיו משתחוים לו זכר כל החלומות אשר חלם להם וידע שלא נתקיים
אחד מהם בפעם הזאת ,כי יודע בפתרונם כי כל אחיו ישתחוו לו בתחילה מן החלום הראשון ,והנה אנחנו
מאלמים אלומים ,כי "אנחנו" ירמוז לכל אחיו אחד עשר ,ופעם שנית ישתחוו לו השמש והירח ואחד עשר
כוכבים מן החלום השני ,וכיון שלא ראה בנימן עמהם חשב זאת התחבולה שיעליל עליהם כדי שיביאו גם
בנימין אחיו אליו לקיים החלום הראשון תחילה:
ועל כן לא רצה להגיד להם אני יוסף אחיכם ,ולאמר מהרו ועלו אל אבי וישלח העגלות כאשר עשה עמהם
בפעם השניה ,כי היה אביו בא מיד בלא ספק .ואחרי שנתקיים החלום הראשון הגיד להם לקיים החלום
השני .ולולי כן היה יוסף חוטא חטא גדול לצער את אביו ולהעמידו ימים רבים בשכול ואבל על שמעון ועליו,
ואף אם היה רצונו לצער את אחיו קצת איך לא יחמול על שיבת אביו ,אבל את הכל עשה יפה בעתו לקיים
החלומות כי ידע שיתקיימו באמת:
וכן אני אומר שכל הענינים האלה היו ביוסף מחכמתו בפתרון החלומות ,כי יש לתמוה אחר שעמד יוסף
במצרים ימים רבים והיה פקיד ונגיד בבית שר גדול במצרים ,איך לא שלח כתב אחד לאביו להודיעו ולנחמו,
כי מצרים קרוב לחברון כששה ימים ,ואילו היה מהלך שנה היה ראוי להודיעו לכבוד אביו ,ויקר פדיון נפשו
ויפדנו ברוב ממון:
אבל היה רואה כי השתחויית אחיו לו וגם אביו וכל זרעו אתו ,אי אפשר להיות בארצם ,והיה מקוה להיותו
שם במצרים בראותו הצלחתו הגדולה שם ,וכל שכן אחרי ששמע חלום פרעה שנתברר לו כי יבאו כלם שמה
ויתקיימו כל חלומותיו:
Storyline of Trips to Egypt
TRIP 1
• Brothers (Everyone except Binyamin) arrive in Egypt to buy food during famine
• Yosef accuses them of being spies and demands proof of their story by saying that they
must bring Binyamin back to Egypt and present him but as a security he would keep
Shimon in prison until their return.
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On way back to Canaan they realize all money they used is back in bags of food. They
were then afraid to return to Egypt for fear of being accused of stealing and because
Yaakov would not let them take Binyamin along.

•

TRIP 2
When they felt they had to return to Egypt Yehuda tells Yaakov he will be responsible for
returning Binyamin safely. They take the money to return to the Egyptians, gifts for
Yosef, and Binyamin and head back. They arrive, eat with Yosef, and ready to head back
to Canaan. Yosef commands his servant to place his silver goblet in Binyamin’s sack of
food.
• After they leave the guards of Egypt chase them down and accuse of stealing. They find
the goblet in Binyamin’s sack and take him back to Egypt to be enslaved and Yosef
insists on keeping him in Egypt while the others return to tell Yaakov
• Yehuda steps up to defend the brothers and prevent Binyamin from being taken
• Yosef reveals himself and tells them to bring his father

•

-23בראשית פרשת מקץ  -ויגש פרק מד
ֹלהים מָ צָ א ֶּאת עֲֹון עֲבָ דֶּ יָך ִׁהּנֶּּנּו ֲעבָ ִׁדים לַא ֹדנִׁי גַם
( טז) וַי ֹאמֶּ ר יְהּודָ ה מַ ה ּנ ֹאמַ ר לַא ֹדנִׁי מַ ה ּנְדַ בֵ ר ּומַ ה ּנִׁצְ טַ דָ ק הָ אֱ ִׁ
אֲ נ ְַחנּו גַם אֲ שֶּ ר נ ְִׁמצָ א הַ גָבִׁ יעַ בְ יָדֹו:
(יז) וַי ֹאמֶּ ר חָ לִׁילָה לִׁי מֵ עֲשֹות ז ֹאת הָ ִׁאיש אֲ שֶּ ר נ ְִׁמצָ א הַ גָבִׁ יעַ בְ יָדֹו הּוא י ְִׁהיֶּה לִׁי עָ בֶּ ד וְ ַא ֶּתם עֲלּו לְשָ לֹום ֶּאל
אֲ בִׁ יכֶּם :פ
פרשת ויגש
( יח) ַו ִׁיגַש ֵאלָיו יְהּודָ ה וַי ֹאמֶּ ר בִׁ י אֲ ֹדנִׁי יְדַ בֶּ ר נָא עַ בְ ְדָך דָ בָ ר בְ ָאזְ נֵי אֲ ֹדנִׁי וְ ַאל יִׁחַ ר ַאפְ ָך בְ עַ בְ דֶּ ָך כִׁ י כָמֹוָך כְ פ ְַרעֹה
-24בראשית רבה (וילנא) פרשת ויגש פרשה צג
ב (תהלים מח) כי הנה המלכים נועדו עברו יחדיו ,כי הנה המלכים ,זה יהודה ויוסף ,עברו יחדיו ,זה נתמלא
עברה על זה ,וזה נתמלא עברה על זה( ,שם /תהלים מ"ח )/המה ראו כן תמהו( ,בראשית מג) ויתמהו האנשים
איש אל רעהו( ,תהלים מח) נבהלו נחפזו ,ולא יכלו אחיו וגו' ,רעדה אחזתם שם ,אלו השבטים ,אמרו מלכים
מדיינים אלו עם אלו אנו מה איכפת לנו ,יאי למלך מדיין עם מלך ,ויגש אליו יהודה (איוב מא) אחד באחד
יגשו ,זה יהודה ויוסף ,ורוח לא יבא ביניהם ,אלו השבטים ,אמרו מלכים מדיינים אלו עם אלו אנו מה איכפת
לנו.
-25שמונה פרקים לרמב"ם פרק ו
הפרק הששי  -בהפרש בין המעולה והמושל בנפשו.
אמרו הפילוסופים ,שהמושל בנפשו ,אף על פי שיעשה המעשים המעולים  -הרי הוא עושה הטובות והוא
מתאוה למעשי הרעות ומשתוקק להם ,והוא ניפתל עם יצרו ,ומתנגד במעשהו למה שיעירוהו אליו כוחו
ותאוותו ותכונת נפשו ,והוא עושה הטובות והוא מצטער בעשייתן .אבל המעולה  -הרי הוא נמשך במעשהו
אחר מה שיעירוהו אליו תאוותו ותכונתו ,ויעשה הטובות והוא מתאוה ומשתוקק להן .ובהסכמה מן
הפילוסופים ,שהמעולה יותר טוב ויותר שלם מן המושל בנפשו .אבל ,אמרו ,אפשר שיעמוד המושל בנפשו
במקום שהמעולה עומד בהרבה מן הדברים ,ומדרגתו פחותה בהכרח ,להיותו מתאווה לפועל הרע ,ואף על פי
שלא יפעלהו ,אבל תשוקתו לו היא תכונה רעה בנפש… .
וכאשר חקרנו אחר דברי החכמים בזה הענין ,מצאנו להם ,שהמתאווה לעבירות ומשתוקק להן  -יותר טוב
ויותר שלם מאשר לא יתאווה להן ולא יצטער בהנחתן .עד שאמרו ,שכל מה שיהיה האדם יותר טוב ויותר
שלם  -יהיו תשוקתו לעבירות וצערו בהנחתן יותר חזקים ,והביאו בזה מעשיות ,ואמרו" :כל הגדול מחברו
יצרו גדול ממנו" .לא די בזה ,אלא שאמרו כי שכר המושל בנפשו גדול כפי שעור צערו במושלו בנפשו ,ואמרו:
"לפום צערא אגרא" .ויתר על כן ,שהם ציוו שיהיה האדם מושל בנפשו ,והזהירו מלומר :אני בטבעי איני
5

Rabbi Brahm Weinberg
Torah in Motion Parasha Shiur Vayechi 5782

Kemp Mill Synagogue

 לא יאמר, "רבן שמעון בן גמליאל אומר: והוא אומרם, ואפילו לא אסרתה התורה,מתאווה לזאת העבירה
 ומה אעשה, אלא אפשי, אי אפשי לבוא על הערוה, אי אפשי ללבוש שעטנז,אדם אי אפשי לאכול בשר בחלב
."ואבי שבשמים גזר עלי
26-Rabbi Lord Jonathan Sacks z”l, The Torah You Learn From Life
(www.rabbisacks.org)
During those twenty two years, I also come to know many leaders in many fields: politicians,
business people, other faith leaders, and so on. I began to understand the difference between the
public face that leaders must always show, bold, confident and unshakable, and the private face,
when a leader is no longer on display and can share his or her feelings with friends. That is when
you realize how challenging leadership really is. The great leaders have their doubts and
hesitations. They have their moments of depression and near despair, and they are all the more
human for it. Don’t ever think that leaders are different from the rest of us. They aren’t. They
just have the courage to live with the challenges and keep going.
27-Thomas Carlyle
"The history of the world is but the biography of great men"
28-Herbert Spencer
“You must admit that the genesis of a great man depends on the long series of complex
influences which has produced the race in which he appears, and the social state into which that
race has slowly grown.... Before he can remake his society, his society must make him."
29-Dr. Erica Brown, Inspired Jewish Leadership p.34
Leadership is rarely personal; it is usually situational. It speaks to how we run meetings, how we
manage difficulties, and how we persuade others to adopt an agenda. Leadership always takes
place within a very specific culture and context. This type of leadership model is called
"contingency theory." Unlike the "great men theory" of leadership, this model minimizes the
individual role and instead emphasizes the particular situation in which leadership is demanded.
The biblical model for the contingency theory lies in the “career path” that almost every
significant biblical leader assumed…Each of these leaders…spent time as a Shepherd before or
parallel to having a leadership role. The shepherd is an outstanding metaphor for the leader
because of the skills required, the tasks and responsibilities undertaken, and the nature of the
flock. In order to be a shepherd, you need to be flexible and adaptable to changes in terrain and
weather. You need to be possessive and territorial to protect your sheep from enemies and
account for them – each of them- at all times. And you need to be nurturing. As a successful
shepherd you need to be comfortable wandering in search of better pastureland and unafraid of
the unexpected. You also need the inner resources to cope with solitude and isolation.
30- Rabbi Lord Jonathan Sacks z”l, The Torah You Learn From Life
(www.rabbisacks.org)
…Most of all, I began to understand that we are all called on to be leaders within our sphere of
influence, be it the family, the community, at work among colleagues, in play among teammates. What marks a leader off from non-leaders is not position or office or role but rather, a
basic attitude to life. Others wait for something to happen; leaders help make something happen.
While others curse the darkness a leader lights a light. The sages said, whenever you hear the
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word vayehi, “and it came to pass,” that is always a prelude to tragedy. Leaders don’t wait for
things to come to pass. They say not vayehi but yehi, “Let there be.” That was the word with
which God created the universe. It is also the word with which we create the micro-universe that
is our life….
The Jewish people right now needs leaders, people unafraid to face the challenges of today and
build for tomorrow instead of, as so often happens, fighting the battles of yesterday. At the dawn
of time, said the rabbis, God showed Adam each generation and its searchers, each generation
and its leaders – meaning, no two generations are alike. The world changes and leaders help us to
adapt to the new without breaking faith with the old. I hope something in these essays moves you
to take on one leadership challenge, however small, that you may not have done before.
Rabbi Joseph B. Soloveitchik – Yemey Zikaron
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