
שיג ושיח – הרב יונתן זקס  םיל כנהיגיא נמשךיא

MAGGID MAGGID

2 1

ה  רּוְל ַםָתּ םּוך: "ָבּ םֶכר ךֹו ָשׁ םּוך. ַוֹיּ כּוֵםך ֶםך ָשׁ ַוָיּבֹם ְשׁ
ַבר ה׳".  ַךה׳! ֲהִקיכִֹתי ֶםת ְדּ

ָקר  ָםְזָני ְוקֹוך ַהָבּ םן ַהֶזּה ְבּ כּוֵםך: "ּוֶכה קֹוך ַהֹצּ םֶכר ְשׁ ַוֹיּ
ֵכַע?" ר ָםנִֹמי ֹשׁ ֲםֶשׁ

ר ָחַכך ָהָעא ַעך  ֲםֶשׁ םּוך: "ֵכֲעָכֵךִקי ֱהִביםּוא,  םֶכר ָשׁ ַוֹיּ
ָקר ְךַכַען ְזבַֹח ךה׳ ֱם־ךֶֹהיָל, ְוֶםת ַהּיֹוֵתר  םן ְוַהָבּ ֵכיַטב ַהֹצּ

ֶהֱחַרְכנּו".
ר  ֲםֶשׁ ָל ֵםת  ְךּ יָדה  ְוַםִגּ םּוך: "ֶהֶרף  ָשׁ ֶםך  כּוֵםך  ְשׁ םֶכר  ַוֹיּ

ר".  ֵבּ םֶכר[ ךֹו: "ַדּ ְיָךה". ויםכרו ]ַוֹיּ ר ה׳ ֵםַךי ַהָךּ ֶבּ ִדּ
רֹםׁש  ֵעיֶניָל,  ְבּ ה  ַםָתּ ָקטֹן  ִםא  "ֲהךֹום  כּוֵםך:  ְשׁ םֶכר  ַוֹיּ
ָרֵםך.  ִיְשׂ ַעך  ְךֶכֶךְל  ה׳  ֲחָל  ְכָשׁ ַוִיּ ה  ָםָתּ ָרֵםך  ִיְשׂ ְבֵטי  ִשׁ
ִםיא,  ה ֶםת ַהַחָטּ םֶכר ׳ֵךְל ְוַהֲחַרְכָתּ ָדֶרְל, ַוֹיּ ָךֲחָל ה׳ ְבּ ְשׁ ַוִיּ
ךֹם  ה  ְוָךָכּ םָֹתא׳.  ּךֹוָתא  ַמּ ַעד  בֹו  ְוִנְךַחְכָתּ  ֲעָכֵךק,  ֶםת 
ֵעיֵני ה׳?" ַעׂש ָהַרע ְבּ ָךך ַוַתּ ַעט ֶםך ַהָשּׁ קֹוך ה׳ ַוַתּ ַכְעָתּ ְבּ ָשׁ

קֹוך ה׳, ָוֵםֵךְל  י ְבּ ַכְעִתּ ר ָשׁ כּוֵםך: "ֲםֶשׁ םּוך ֶםך ְשׁ םֶכר ָשׁ ַוֹיּ
ָךַחִני ה׳, ָוָםִבים ֶםת ֲםַגג ֶכֶךְל ֲעָכֵךק ְוֶםת  ר ְשׁ ֶרְל ֲםֶשׁ ֶדּ ַבּ
ית  ָךך צֹםן ּוָבָקר ֵרםִשׁ ח ָהָעא ֵכַהָשּׁ ַקּ י. ַוִיּ ֲעָכֵךק ֶהֱחַרְכִתּ

ך". ְךָגּ ִגּ ַח ַךה׳ ֱם־ךֶֹהיָל ַבּ ַהֵחֶרא ִךְזֹבּ

שםוך כספק תירוציא. המישךון םיננו שךו, הום שך החייךיא. וחוץ 
כזה, גא ךו וגא ךהא היו מוונות טובות. הצםן והבקר ךם נטבחו 
מדי שםפשר יהיה ךהקריבא ךה׳. שםוך םכנא ךם הרג םת םגג כךל 
עכךק, םבך הום ךקח םותו בשבי. שכוםך םיננו כשתמנע. הום 
ְכָםְסָל ה׳ ִכְהיֹות ֶכֶךְל  ַבר ה׳ – ַוִיּ ה ֶםת ְדּ י ָכַםְסָתּ כודיע ךשםוך: "ִמּ
"ָחָטםִתי". םבך עמשיו כםוחר  ָרֵםך". רק םז שםוך כודה  ִיְשׂ ַעך 

כדיי. הקריירה שךו מכנהיג הגיעה ךִקצה.

יש ציטוט חסר כקור, שהודבק ךמכה ומכה פוךיטיקםיא: 
"ברור שםני שוכע בקוךה שך הכפךגה. הרי םני הכנהיג שךה!" 

כי תישאפרשת

ךעיךוי נשכת: פינחס בן יעקב םשר םייז, עזריםך בן םריה ךייב שרטר

איך מנהיגים נכשלים
סוגיא.  ךשני  נחךקות  כנהיגיא  שך  ךמישךונא  הסיבות 
נחותיא,  תנםיא  כתםיא,  ךם  זכן  חיצוניות:  סיבות  הום  הרםשון 
הרוךד  בריטניה  ככשךת  משרםש  השני.  בצד  שיח  בן  היעדר 
כקכיךן נשםך, כה היה הדבר הקשה ביותר שהתכודד םתו ביכי 
שךטונו, השיב "םירועיא, בחורי היקר. םירועיא". כקיםווךי קרם 
הכנהיגיא  םת  גא  ךהביס  רע  כזך  שך  במוחו  "פורטונה":  ךזה 
הדגוךיא ביותר. ךפעכיא נמשך גא כי שעושה םת הכיטב וםת 

הכַרב. םךה הא החייא.

הסוג השני הום סיבות פניכיות. כנהיג עךוך ךהיות נטוך 
םוכץ כנהיגותי. ךפעכיא כנהיגיא נדרשיא ךעכוד נגד ההכון. הא 
צרימיא ךוכר ׳ךם׳ משמוךא כסביב צועקיא ׳מן׳. זה עךוך ךהיות 
פירושו  ׳ךם׳,  ךוכר  כשךו.  וכוכנטוא  רצון  יש  ךהכון  כםייא. 
ךפעכיא ךהעכיד םת הקריירה, וםפיךו םת החייא, עך קרן הצבי. 
זהו  םוכץ  כפגין  םינו  הכנהיג  וםא  םוכץ,  נדרש  םךה  בכקריא 

מישךון כוסרי חכור.

הדוגכה הקךסית הים שםוך הכךל, שךם כיךם םחר דברי 
שכוםך בכךחכתו בעכךק. שכוםך הורה ךשםוך ךהכית םת עכךק 
וםת מך םשר ךו – בני םדא ובעךי חייא מםחד. םל הנה כה שקרה, 

מכסופר בשכוםך ם׳ פרק טו )יג-מה(:
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ה ְךָל ָהָעא ַהֶזּה  ךשתות. ךבסוף פנה םך םהרן םחיו וםכר, "ֶכה ָעָשׂ
י ֵהֵבםָת ָעָךיו ֲחָטָםה ְגדָֹךה?"  ִמּ

י  ִמּ ָהָעא  ֶםת  ָיַדְעָתּ  ה  "ַםָתּ םהרן.  ענה  ֲםדִֹני",  ַםף  ִיַחר  "ַםך 
י  ִמּ ְךָפֵנינּו,  ֵיְךמּו  ר  ֲםֶשׁ ֱם־ךִֹהיא  ָךנּו  ה  ׳ֲעֵשׂ ִךי,  םְכרּו  ַוֹיּ הּום.  ְבָרע 
ר ֶהֱעָךנּו ֵכֶםֶרץ ִכְצַרִיא ךֹם ָיַדְענּו ֶכה ָהָיה ךֹו׳.  ה ָהִםיׁש ֲםֶשׁ ֶזה כֶֹשׁ
ֵצם  ִךֵמהּו ָבֵםׁש, ַוֵיּ נּו ִךי, ָוַםְשׁ ְתּ ָרקּו׳. ַוִיּ ָוםַֹכר ָךֶהא, ׳ְךִכי ָזָהב – ִהְתָפּ

ָהֵעֶגך ַהֶזּה!" )שא מב-מד(.

הדרישה  םת  שהעךה  הום  העא  העא.  םת  הםשיא  םהרן 
הנתעבת ךעשות ם־ךוהיא םחריא! ךם םני עשיתי םת העגך, זה 
ֵצם ָהֵעֶגך ַהֶזּה". זה םותו סוג שך  ִךֵמהּו ָבֵםׁש, ַוֵיּ פשוט קרה. "ָוַםְשׁ
התמחשות ךםחריות שםנו זומריא כסיפור םדא וחוה. הםדא םכר: 
ִדי ִהום ָנְתָנה ִךי ִכן ָהֵעץ ָוםֵֹמך". הםישה  ה ִעּכָ ר ָנַתּתָ ה ֲםׁשֶ ָ "ָהִםּשׁ
זה  הים,  זו  יב-יג(.  ג,  )ברםשית  ָוםֵֹמך"  יַםִני  ִ ִהּשׁ ָחׁש  "ַהּנָ םכרה, 
הום – ךם םני. םני הקורבן, ךם העבריין. התחכקות מזו הים משך 

כוסרי םצך מך םדא. םצך כנהיג – קך וחוכר.

ךכרות זםת, םהרן ךם נענש כיד. התורה כספרת שהום נענש 
וכשה  הום  הקשיא שהטיחו  הדבריא  עך  ךגכרי:  םחר  חטם  עך 
"ֵיָםֵסף  כריבה:  בכי  בכיא  כחסור  עך  משהתךוננו  ישרםך  בבני 
ָרֵםך,  ִיְשׂ ִךְבֵני  י  ָנַתִתּ ר  ֲםֶשׁ ָהָםֶרץ  ֶםך  ָיבֹם  ךֹם  י  ִמּ יו.  ַעָכּ ֶםך  ַםֲהרֹן 
י ְךֵכי ְכִריָבה" )בכדבר מ, מד(. רק ךיכיא,  ר ְכִריֶתא ֶםת ִפּ ַעך ֲםֶשׁ
בחודש הםחרון ךחייו שך כשה, סיפר כשה ךעא ךרםשונה םת 
שםירע ךםחר חטם העגך. ךדבריו, הקב"ה מעס עך םהרן מך מל 
ֵני  י ִכְפּ י ָיגְֹרִתּ עד שביקש ךהרגו, ורק תפיךת כשה הציךה םותו: "ִמּ
ַכע ה׳ ֵםַךי  ְשׁ ִכיד ֶםְתֶמא. ַוִיּ ר ָקַצף ה׳ ֲעֵךיֶמא ְךַהְשׁ ָהַםף ְוַהֵחָכה ֲםֶשׁ

יש כנהיגיא שהא בעצא כונהגיא. רבי ישרםך סךנטר דיכה םותא 
ךמךב היוצם ךטיוך עא םדוניו. המךב רץ ךפני הםדון, םבך כביט 
רוצה  במיוון שהםדון  רץ  הום  םא  ךרםות  ךםחור  ךפעא  כפעא 
הום  ךכעשה  םבך  הכוביך,  שהום  סבור  םוךי  המךב  בו.  שירוץ 

כובך.

פי פשוטו שך כקרם בפרשתנו, כקרהו שך  עך  הום,  מזה 
םהרן. כשה היה עך ההר זה םרבעיא יוא. העא פחד. הםא כשה 
כת? םיפה הום? בךי כשה בני ישרםך הרגישו ַשּמוךיא. הום היה 
נקודת הכגע שךהא עא ם־ךוהיא. כבחינתא הום חוךך נסיא, קרע 
םת היא, נתן ךהא כיא ךשתות וךחא ךםמוך בכדבר. מל כתםרת 

התורה םת הכשל הדבריא )שכות ךב, ם-ד(:

ֵהך ָהָעא ַעך  ָקּ ה ָךֶרֶדת ִכן ָהָהר, ַוִיּ ׁש כֶֹשׁ י בֵֹשׁ ְרם ָהָעא ִמּ ַוַיּ
ר ֵיְךמּו  ה ָךנּו ֱם־ךִֹהיא ֲםֶשׁ םְכרּו ֵםָךיו: "קּוא ֲעֵשׂ ַםֲהרֹן ַוֹיּ
ִכְצַרִיא  ֶהֱעָךנּו ֵכֶםֶרץ  ר  ֲםֶשׁ ָהִםיׁש  ה  י ֶזה כֶֹשׁ ִמּ ְךָפֵנינּו, 
ְרקּו ִנְזֵכי  םֶכר ֲםֵךֶהא ַםֲהרֹן: "ָפּ ךֹם ָיַדְענּו ֶכה ָהָיה ךֹו". ַוֹיּ
ֵניֶמא ּוְבנֵֹתיֶמא, ְוָהִביםּו ֵםָךי".  יֶמא, ְבּ ָםְזֵני ְנֵשׁ ר ְבּ ַהָזָּהב ֲםֶשׁ
ִביםּו  ָםְזֵניֶהא ַוָיּ ר ְבּ ך ָהָעא ֶםת ִנְזֵכי ַהָזָּהב ֲםֶשׁ ְרקּו ָמּ ְתָפּ ַוִיּ
ֵעֶגך  הּו  ֲעֵשׂ ַוַיּ ֶחֶרט,  ַבּ ַצר םֹתֹו  ַוָיּ ָדא,  ִכָיּ ח  ַקּ ַוִיּ ַםֲהרֹן.  ֶםך 
ֶהֱעךּוָל  ר  ֲםֶשׁ ָרֵםך  ִיְשׂ ֱם־ךֶֹהיָל  ה  "ֵםֶךּ םְכרּו:  ַוֹיּ ָמה.  ַכֵסּ

ֵכֶםֶרץ ִכְצָרִיא". 

כההר,  ירד  הום  העא.  עך  ךרחא  בו  הפציר  כשה  זעא.  הקב"ה 
רםה כה קרה, שבר םת ךוחות הברית שהיו בידיו, שרף םת צךא 
העגך, מיתת םותו ךםבקה, ערבב םותה בכיא ונתן ךבני ישרםך 
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םת דעת הקהך וםת ךחץ ההכון. יש זכניא שדרוש כנהיג העושה 
םהרן  שונה.  םישיות  בעךי  היו  וםהרן  כשה  ךםוהביא.  שונםיא 
נמשך מםשר היה כצופה ככנו ךהיות כשה, םל נעשה כנהיג דגוך 
בזמות עצכו בהקשריא םחריא. כשה וםהרן השךיכו זה םת זה. 

םין םדא הימוך ךעשות המוך.

קךה  דרל  םין  כשךיטה  יוצם  הכון  שמםשר  הים,  הםכת 
כורחב  סכינר  הים  מוךה  היהדות  מל,  כשוא  ךכוטב.  ךהחזירו 
בםחריות םישית וקוךקטיבית. יהודיא םינא הופמיא ךהכון חסר 
םחריות – םו ךפחות םסור שיהפמו ךמםךה. משזה קורה, צריל 
םישיות כסוגו שך כשה שתשיב םת הסדר. םל בזכניא םחריא, 
בכקריא םחריא, נחוץ דווקם כי שישכור עך השךוא. דרוש םהרן.

א  ך ַגּ ֵךּ ִכידֹו, ָוֶםְתַפּ ף ה׳ ְכםֹד ְךַהְשׁ ַעא ַהִהום. ּוְבַםֲהרֹן ִהְתַםַנּ ַפּ א ַבּ ַגּ
ֵעת ַהִהום" )דבריא ט, יט-מ(. ַעד ַםֲהרֹן ָבּ ְבּ

וםינא  הכנהיגות  בכבחן  שנמשךיא  םנשיא  ךבקר  קך 
ךסגור  הקונסנזוס,  עך  ךערער  ההכון,  בפני  ךעכוד  כצךיחיא 
הים שקשה  םל הםכת   – ךבקר  קך  בה.  הרוב שבחר  בפני  דךת 
ךכקוכו".  שתגיע  עד  חברל  םת  תדון  "םך  ךעשות.  כםוד  עד 
ההכון ימוך ךהתעךא כהכנהיג העוכד נגדו, ךרכוס םותו, םפיךו 
ךהתנקש בחייו. משהכון יוצם כשךיטה, םין שוא פתרון םךגנטי. 
יד, ה(, היה  יותר בחטם הכרגךיא )בכדבר  םפיךו כשה, כםוחר 

חסר םוניא ךנומח ךחץ הכוני העא. 

היה ךכשה ךהשיב םת  גא עתה, ךםחר חטם העגך, קשה 
כםין  דרכטייא  םכצעיא  ךנקוט  נםךץ  מל  ךשא  מנו.  עך  הסדר 
מכוהא. תחיךה שבר םת הךוחות ומיתת םת העגך ךםבקה. םחר 
ביקש, וקיבך, םת עזרתא שך בני שבטו, הךווייא. הךךו עשו נקכה 
בהכוני העא והרגו בםותו יוא שךושת םךפיא םיש. ההיסטוריה 
שופטת םת כשה מגיבור, םבך ייתמן כםוד שבעיני בני זכנו הום 
בין  היה  כה  יודעיא  ךתורה,  הודות  םנחנו,  םמזר.  מעריץ  נרםה 
םוךא  ישרםך.  בני  חייהא שך  מיצד התחנן כשה עך  ה׳ ךכשה, 
קרוביא  מכה  כושג  היה  ךם  ההר  ךרגךי  העוכדיא  ישרםך  ךבני 

היו ךהישכד. 

שךוא.  מםיש  כתוםר  הום  ברּמות.  בםהרן  נהגה  הכסורת 
יותר כסוג םחד שך  יש  גדוך.  מוהן  נעשה  הום  מל  םוךי כשוא 
עכדות  נקיטת  ךם  חוקיא,  עך  שכירה  עניינה  מהונה  כנהיגות. 
ובדכותו  בצךכו  כנהיג  היה  ךם  העובדה שםהרן  קהך.  וסחיפת 
נועד  שך כשה, םין פירושה שהום נמשך. פירושה הום שםהרן 
ךתפקיד כסוג םחר. יש זכניא שדרוש כנהיג בעך םוכץ ךהדוף 

www.korenpub.comבית להגות יהודית

http://www.korenpub.com/HE/index.php

