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טובי העיר ולגוון צורות שמ םומיגרכיה, ועוד לבניא שמטונייא 
צורות  בכממ.  ועד  דלוקרטי  בםוון  הנבחרת  הכנסת  עד  םחריא 
שמטון םינן םלתות נצחיות וםינן ייחודיות מישרםמ. םין זה לקרה 
שהלקוא היחיד שבו התורה לצווה )םו לתירה, תמוי בוירוש( עמ 
י ָתבֹם ֶםמ  עא ישרםמ מחקות םולות םחרות הום לינוי למך: "ִכּ
ר ְסִביבָֹתי – ׂשֹוא  ָכמ ַהּגֹוִיא ֲםֶשׁ יָלה ָעַמי ֶלֶמְך ְכּ ָהָםֶרץ ... ְוָםַלְרָתּ ָםִשׂ

יא ָעֶמיָך ֶלֶמְך" )דבריא יז, יד-טו(. ִשׂ ָתּ

ישרםמ  םת  הלציבה  סיני  ברית  מישרםמ?  ייחודי  כן  לה 
ם־מוהיא.  הום  העמיון  ולחוקקה  שלמכה  היחידה  כםולה 
ְמָכמ  ֵכן  ה  ָעָשׂ ָרֵםמ. מֹם  ְמִיְשׂ ָטיו  ָוּ ּוִלְשׁ יו  ֻחָקּ ְמַיֲעקֹב,  ָבָריו  יד ְדּ "ַלִגּ
מ ְיָדעּוא – ַהְממּו ָיּה" )תהמיא קלז, יט-כ(. ברית  ִטיא ַבּ ָוּ ּגֹוי, ּוִלְשׁ
ללשמ  צורת  םיננו  זה  ערך  םך  חשוב,  וומיטי  ערך  כוננה  סיני 
כמשהי כי םא גבומותיו הלוסרייא שמ הכוח. כמ סלכות םנושית 
הים לעתה סלכות לוםצמת, הכוווה מצווי הלוסר העמיוניא שמ 
התורה. לתחת משליא םין שוא כוח לוחמט. בכך נבדמה היהדות 
להםילוריות שמ העומא העתיק, ובכך הים נבדמת להמםוליות 
הלערבית החימונית מסוגיה. עא ישרםמ יכומ ממלוד וומיטיקה 
יישולית לכוהן לדייני, םבמ םת גבומותיה שמ הוומיטיקה הום 

צריך ממלוד לם־מוהיו במבד.

לכנה  יש  הורשה,  חמקי  שני  בין  הניגוד  מלרות  םומא 
לשותף בין עצות יתרו מבין ההתגמות בסיני: ההםצמה, הביזור 
והדלוקרטיזציה שמ הלנהיגות. רק ם־מוהיא יכומ מלשומ מבדו.

רעיון זה לוצג בוי יתרו. הום בם מבקר םת חתנו, ולגמה 
ָבר  שהום נושם מבדו בנטמ ההנהגה. הום םולר מו, "מֹם טֹוב ַהָדּ
ה" )שלות יח, יז(. בכמ התורה כומה לוויע הביטוי  ה עֶֹשׂ ר ַםָתּ ֲםֶשׁ

פרשת
יתרו

פרשת יתרו 

אומה של מנהיגים
הרב יונתן זקס

בהשווםה  נדלה  כך  לחוויר  ורשתנו  שמ  הרםשון  חמקה 
מחמקה השני. בחמק הרםשון, ורק יח שמ סור שלות, יתרו כהן 
בחמק  וםימו  בלנהיגות.  רםשון  שיעור  מחתנו לשה  נותן  לדיין 
הלתגמה  ובעצלו,  בכבודו  ם־מוהיא  הום  הרםשי  הגיבור  השני 
וכורת עלא  מבני ישרםמ התגמות שכלוה מם הייתה ומם תהיה 
ברית. בועא הרםשונה והםחרונה בהיסטוריה לוויע ם־מוהיא םמ 
לומ םולה שמלה, שבה עלה בברית ונותן מה םת הקוד הלוסרי 

הלוורסא ביותר בעומא, עשרת הדיברות.

עצה  בין  הדעת  עמ  מהעמות  םושר  לשותף  לכנה  םיזה 
ההתגמות  שמ  הנצחיות  לימותיה  מבין  םחד  לדיָיני  שמ  לעשית 
הם־מוהית? יש כםן ניגוד לכוון, וניגוד זה חשוב. תורת הללשמ 
היעימ םיננה תורה יהודית דווקם. הים חמק ללה שלכונה 'חכלה': 
מםורך  היו  ישרםמ  מעא  הםנושות.  שמ  הםוניברסמית  חכלתה 
ולמכיא  שווטיא  זקניא,  נביםיא,  רבות:  הנהגה  צורות  השניא 
בילי הלקרם; נשים תחת שמטון רולם ורםש גמות בבבמ; שבעה 

מעימוי נשלת: וינחס בן יעקב םשר םייז, עזריםמ בן םריה מייב שרטר

12



שיג שיח – הרב יונתן זקס ורשת יתרו — םולה שמ לנהיגיא

MAGGID MAGGID

מי  רק םתא תהיו  ה', םבמ  םולר  כומה שמי,  םלנא הםרץ 
םולה  מכמ  לדהילה.  הכרזה  זוהי  קדוש".  וגוי  כהניא  "ללמכת 
למך שמא  למכיצדק  לכונה  ברםשית  בסור  לשמה.  כוהניא  יש 
בן זלנו שמ םברהא "כֵֹהן ְמֵםמ ֶעְמיֹון" )ברםשית יד, יח(. בהלשך 
בסיוור יוסף לסוור עמ כוהני לצריא שםדלתא מם הומםלה כשםר 
הקרקעות בלדינה )ברםשית לז, כב(. יתרו היה כהן לדיין. בעומא 
העתיק כהונה מם הייתה עניין יוצם דוון. מכמ םולה היו כוהניא 
נועד  זו  בםולה  יחיד  שכמ  הום  בישרםמ  הליוחד  קודש.  וםנשי 

מהיות כהן. כמ םזרח לםזרחיה נקרם מהיות קדוש.

םני זוכר כיצד עלדתי עא הרב עדין שטיינזמץ בלטה הםו"א 
זה היה בכינוס ליוחד שמ   .2000 יורק, בםוגוסט שמ שנת  בניו 
םמוייא לנהיגיא דתייא נציגי כמ הדתות הגדומות. םוימו כםן, 
םנחנו  הזה  והלגוון  הייחודי  הםנושי  ההרכב  בתוך  מו,  םלרתי 
שמבשו  כלעט  היחידיא  הדתייא  הלנהיגיא  שא  היינו  נבדמיא. 
חמיוות. כמ הםחריא מבשו גמילות רשליות. בכמ העומא כוהניא 
וםנשי דת עוטיא למבושיא הלבמיטיא םת ייחודא, םת נבדמותא 
)זו לשלעותה הבסיסית שמ הלימה 'קדוש'(. מם םצמנו. ביהדות 
הבתר־לקרםית מם היו גמילות שרד, לשוא שהיהדות לצוה לכמ 
םחד וםחד מהיות קדוש1 )תםוורסטוס לתמלידיו שמ םריסטו קרם 

מיהודיא "םולה שמ וימוסוויא", וכיוון מםותו דבר(.

ועדיין בעם ישראל יש כוהנים – בני שבט לוי צאצאיו של אהרן 
הכהן. כתר כהונה ניתן להם ומעולם לא חולק בשווה בין כל בני 
ישראל. איך אפשר אם כן לומר שעם ישראל הוא ממלכה שכולה 

כוהנים? 

ורשני הלקרם התלודדו עא בעיה זו והציעו שני ותרונות. 
)רש"י,  לנהיגיא  כ"ׂשריא",  מהתורש  עשויה  "כהניא"  הלימה 
רשב"א( םו כ"לשרתיא", "שלשיא" )רלב"ן, םבן עזרם(. סתירה? 

"מם טוב" רק ועלייא. כםן ובסיוור בריםת הםישה, כםשר ם־
יח(. מם  ב,  )ברםשית  ְמַבּדֹו"  ָהָםָדא  ֱהיֹות  טֹוב  "מֹם  מוהיא םולר 
טוב מחיות מבד. מם טוב מהנהיג מבד. מם טוב – וגא םי־םושר.

יתרו מציע האצלת סמכויות:

ֶאת  ַאָתּה  ְוֵהֵבאָת  ָהֱא-ֹלִהים,  מּול  ָלָעם  ַאָתּה  ֱהיֵה 
ֶאת  ֶאְתֶהם  ְוִהזְַהְרָתּה  ָהֱא-ֹלִהים.  ֶאל  ַהְדָּבִרים 
ַהֻחִקּים ְוֶאת ַהּתֹורֹת ְוהֹוַדְעָתּ ָלֶהם ֶאת ַהֶדֶּרְך יְֵלכּו 
ִמָכּל  ֶתֱחזֶה  ְוַאָתּה  יֲַעׂשּון.  ֲאֶשׁר  ַהַמֲּעֶשׂה  ְוֶאת  ָבּה 
ֱאֶמת,  ַאנְֵשׁי  ֱא-ֹלִהים,  יְִרֵאי   – ַחיִל  ַאנְֵשׁי  ָהָעם 
ָשֵׂרי  ֲאָלִפים,  ָשֵׂרי  ֲעֵלֶהם  ְוַשְׂמָתּ   – ָבַצע  ֹׂנְֵאי  ש
ֶאת  ְוָשְׁפטּו  ֲעָשׂרֹת.  ְוָשֵׂרי  ֲחִמִשּׁים  ָשֵׂרי  ֵמאֹות, 
ָהָעם ְבָּכל ֵעת, ְוָהיָה ָכּל ַהָדָּבר ַהגָּדֹל יִָביאּו ֵאֶליָך 
ְוָכל ַהָדָּבר ַהָקּטֹן יְִשְׁפּטּו ֵהם. ְוָהֵקל ֵמָעֶליָך, ְונְָשׂאּו 

ִאָתְּך. )שמות יח, יט-כב(

מדובר בשינוי דרמטי במפת הסמכויות. על פי הצעת יתרו, מתוך 
שרי  עשרה  האלף,  שר  מנהיגים:   131 יהיו  ישראלים  אלף  כל 
מכל  מאחד  עשרות.  שרי  ומאה  חמישים  שרי  עשרים  מאות, 
שמונה גברים מצופה שייטול על עצמו תפקיד מנהיגותי כזה או 

אחר.

בפרק הבא לקראת מעמד הר סיני ה' מורה למשה להציע לבני 
לומר  משה  על  מצווה  שהוא  בדברים  בבריתו.  לבוא  ישראל 

מנוסח בעצם כתב השליחות של עם ישראל:

ַאֶתּם ְרִאיֶתם ֲאֶשׁר ָעִשׂיִתי ְלִמְצָריִם, ָוֶאָשּׂא ֶאְתֶכם 
ִאם  ְוַעָתּה,  ֵאָלי.  ֶאְתֶכם  ָוָאִבא  נְָשִׁרים  ַכּנְֵפי  ַעל 
ָשׁמֹוַע ִתְּשְׁמעּו ְבּקִֹלי, ּוְשַׁמְרֶתּם ֶאת ְבִּריִתי ִוְהיִיֶתם 
ְוַאֶתּם  ָהָאֶרץ,  ָכּל  ִלי  ִכּי  ָהַעִמּים;  ִמָכּל  ְסגָֻלּה  ִלי 
ֲֹּהנִים ְוגֹוי ָקדֹוׁש. )שמות יט,  ִתְּהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת כ

ד-ו(
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לשרתיא-לנהיגיא.  שמ  םולה  מהיות  נקרםו  ישרםמ  בני  מהוך. 
בריתא עא ה' לזלינה םותא מיטומ םחריות מם רק מעצלא ומבני 
לשוחותיהא, םמם גא מלצב הלוסרי-רוחני שמ ַעלא בשמלותו. 
זה  עֵרביא  ישרםמ  "כמ  בסיסלה  מיליא  שנוסח  עיקרון  םותו  זה 
בזה". העא היהודי מם השםיר םת הלנהיגות מםדא יחיד, קדוש 
יחיד  זה לצווה לכמ  בעא  מםמיטה.  מם  וגא  יהיה,  ונשגב םשר 
מהיות שר ולשרת – ובלימה םחת, לנהיג. מדלוקרטיזציה להותית 

כמ כך מם זכה רעיון הלנהיגות לעומא.

היהודיא.  שמ  לנהיגא  מהיות  קשה  היה  תליד  כך  לשוא 
ידועיא דבריו שמ הנשים הרםשון שמ לדינת ישרםמ חייא ויצלן, 
שוא  םך  רוֵענו,  םלנא  הום  ה'  נשיםיא".  לימיון  שמ  נשים  "םני 
יהודי מם היה לעומא כבשה. קשה מהנהיג םולה שמ לנהיגיא, 
היהודיא  הותירו  בזכותה  לתוקיא:  וירות  זו  מתוועה  יש  םבמ 
לסורית.  ורווורציה  לכמ  יותר  הרבה  שהום  חותא  העומא  עמ 
היהודיא הא שבריר זעיר לםוכמוסיית העומא, כחלישית הםחוז, 
גבוה שמהא  שיעור  תלצםו  הםנושית  העשייה  תחולי  בכמ  םך 

לובימיא ולנהיגיא.

להיות יהודי משמעו להיקרא אל ההגה. 

הזרא שהעמה   – הווריטניא  בילי  הורוטסטנטית  בנצרות  שוב  הוויע  זה  רעיון    1
עמ נס עקרונות להתנ"ך )"הברית הישנה"( ובורט הדגיש םת עקרון "כהונת כמ 

הלםליניא".
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