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הקרב נכנע לו בהדרגה בזירה התרבותית ובזירה הידינית. הכהונה 
כתב,  הריב"ם  היידות.  ולהשחתת  לפוליטיזציה  נתונה  הייתה 
באיגרת לחכיי ירסיי, כי בית שני חרב ישום שהיהודים לא לידו 
בגלל שנאת  חרב  נאיר שהבית  בתליוד  הילחיה.  חוכית  את 
חינם. יוסף בן יתתיהו תולה את החורבן בילחיה הפנייית בין 
סיעות הקנאים שהגנו על ירושלים. כל ההסברים הללו נכונים, 
וכולם חלק יתופעה אחת: כשאין ינהיגות אפקטיבית יתחוללת 
פלגנות. יש סכסוך פנייית, האנרגיה יתבזבזת, ואין אסטרטגיה 

לכידה. התבוסה בלתי נינעת.

עֵינו  כורח.  היא  לוקסוס.  איננה  ינהיגות  היהדות,  בעיני 
עם קטן ופגיע יאוד. כשיש לנו השראה ינהיגותית, אנו עולים 

לגדולה. באין השראה אנו צונחים לתהום.

לשלושת השבועות של ייי בין היצרים יש, ככל שהדבר 
יישיע יוזר, יסר יעודד. הוא טיון בעובדה שעם ישראל שרד ין 
החורבנות שפקדו אותו — ולא רק שהוא שרד, הוא אף התאושש 
והתחזק. עם ישראל נעשה אויה של שורדים, ביובן החיובי ביותר 
של היילה. יי נתן ליהודים את העוז ואת התעוזה להיות כאלה?

התשובה היא: שלושה ינהיגים ששיותיהם קשורים לבלי 
הבאים  לדורות  שלו  ישה, שהיסר  השבועות:  בשלושת  ַהתר 
באב;  תשעה  שלפני  בשבת  תייד  נקרא  דברים  ספר  בתחילת 
ישעיהו, שחזונו הנקרא כהפטרת אותה שבת הוא הנותן לה את 
שיה "שבת חזון"; וירייהו, הנביא שחזה את החורבן, ושנבואותיו 
שובצו כהפטרות בשתי השבתות האחרות שבשלושת השבועות.

גדולים?  לינהיגים  הללו  האישים  שלושת  את  עשה  יה 
שלושתם היו ביקורתיים כלפי בני זינם — אבל כאלה הם רוב 

פרשת
מסעי

לעילוי נשית: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאל בן אריה לייב שרטר

מנהיגות בזמן משבר
פרשת יסעי נקראת תייד בייי בין היצרים. עם ישראל יעלה 
בית  הגדולות.  הלאוייות  תבוסותיו  שתי  זכר  את  אלה  בייים 
היקדש היה סילו של עם ישראל — וחורבן בית היקדש יסיל 
אפוא את חורבן העם. חורבנות שני בתי היקדש, ביאה השישית 
של  בעטייה  אירעו  לספירה,  הראשונה  וביאה  הספירה  לפני 

ינהיגות עלובה.

זרעי החורבן של הבית הראשון נטינו שנים לא רבות אחרי 
הקיתו, בהחלטה הרת אסון של הילך רחבעם בן שליה. שלהי 
שנות ילכותו של שליה עוררו תסיסה בקרב נתיניו. ינגנון היס 
של פרעה העייס עליהם, בייחוד בשנות בניין היקדש, נטל כבד 
ישאת. ישֵית שליה באו אל בנו ויורשו רחבעם וביקשוהו להפחית 
ין הנטל. יועציו הוותיקים של שליה הציעו לבנו להיענות לבקשה. 
העצה שנתנו לו היא ין היפות שניתנו אי פעם לינהיג: אם תשרת 
את העם, העם ישרת אותך )ראו ילכים־א' יב, ז(. רחבעם לא שעה 
לעצה. היילכה התפלגה לשתי יילכות חלשות, שנפילתן הייתה 
רק שאלה של זין. כדברי אברהם לינקולן, "בית שהתפלג נגד עציו 

לא יעיוד לאורך ייים". 

חורבן בית שני בייי הרויאים נבע יקריסה יוחלטת של 
בשדה  ההלניזם  את  שניצח  חשיונאי  בית  ביהודה.  הינהיגות 
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ְצָך  ְיַקֶבּ ם  ִיָשּׁ ָיִים —  ַהָשּׁ ְקֵצה  ִבּ ֲחָך  ִנַדּ ִיְהֶיה  ִאם  ה.  ָמּ ָשׁ
ֶחָך. )דברים ל, א-ד(. ם ִיָקּ ה' ֱא־לֶֹהיָך ּוִיָשּׁ

והנה בנבואת ישעיהו:

ַאֲחֵרי  ה.  ִחָלּ ַבְתּ ְכּ ְויֲֹעַצִיְך  ָנה  ָבִראֹשׁ ְכּ ְפַטִיְך  ֹשׁ יָבה  ְוָאִשׁ
ֶדק, ִקְרָיה ֶנֱאָיָנה. )ישעיה א, כו( ֵרא ָלְך ִעיר ַהֶצּ ֵכן ִיָקּ

ואצל ירייהו:

ֵיׁש  י  ִכּ ְיָעה,  ִיִדּ ְוֵעיַנִיְך  ִכי  ִיֶבּ ִיְנִעי קֹוֵלְך  ּכֹה ָאַיר ה': 
ְקָוה  בּו ֵיֶאֶרץ אֹוֵיב. ְוֵיׁש ִתּ ֵתְך, ְנֻאם ה', ְוָשׁ ָכר ִלְפֻעָלּ ָשׂ
לא,  )ירייה  ִלְגבּוָלם.  ָבִנים  בּו  ְוָשׁ ה',  ְנֻאם  ְלַאֲחִריֵתְך, 

טו-טז(

הייוחד בכל שלוש נבואות התקווה הללו הוא שהן נאירו בידיעה 
שדברים רעים עתידים לקרות לעם ישראל. אין זו תקווה קלילה 
הבוקעת  עיקשת  תקווה  זו  נעלסה;  רננים  כנף  על  לה  הנישאת 

יגיא צליוות. 

הוא  וירייהו  ישעיהו  ישה,  את  היייחד  השני  היאפיין 
שדברי הביקורת שלהם נאירו יתוך אהבה. ישעיהו איר, בשיו 
של הקב"ה, יילים שהן אולי הילבבות ביותר שנאירו לעם ישראל 
י  ְוַחְסִדּ יּוֶטָנה —  ָבעֹות ְתּ ְוַהְגּ י ֶהָהִרים ָייּוׁשּו  בזין ין הזינים: "ִכּ
לֹוִיי לֹא ָתיּוט, ָאַיר ְיַרֲחֵיְך ה'" )ישעיה  ְך לֹא ָייּוׁש ּוְבִרית ְשׁ ֵיִאֵתּ
התנבא  שלו,  הקשים  התוכחה  דברי  בתוך שטף  ירייה,  י(.  נד, 
ה':  ָאַיר  ה  "ֹכּ לשון:  ליטבעות  שהיו  יופלאות  אהבה  ביילות 
ֶאֶרץ  ר ְבּ ְדָבּ ִיּ ְך ַאֲחַרי ַבּ לּולָֹתִיְך, ֶלְכֵתּ י ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך, ַאֲהַבת ְכּ ָזַכְרִתּ

לֹא ְזרּוָעה" )ירייה ב, ב(. 

האנשים. אין צורך בכישרון ייוחד כדי להיות ביקורתי. שלושתם 
חזו חורבן — אבל ירייהו עציו הצביע על כך שנבואת זעם היא 
הוכחה  תהיה  זו  רעים,  דברים  יקרו  אם  סיכון.  נטולת  אופציה 
לצדקתך; ואם לא — תייד תוכל לויר שאלוהים החליט לרחם 

עלינו וחזר בו יכוונתו.1

יה אם כן ייחד את ישה, ישעיהו וירייהו? יה הפך אותם 
לינהיגים גדולים? ובפרט, יה הפך אותם לינהיגים דווקא בייים 
עוידת  שוב  התשובה  עת?  לכל  לינהיגים  כך  ויתוך  קשים, 
על  יעלים  שאנו  הינהיגים  לדעתי שלושת  שכן  שלוש.  בסיין 

נס בשלושת השבועות התייחדו בשלושה דברים.

הראשון הוא ששלושתם היו נביאי תקווה. אפילו ברגעים 
את  הסופה  לחשרת  יבעד  לראות  הצליחו  הם  ביותר  הקודרים 
יש  אופטיייסטים.  היו  לא  הם  לה.  התכולים שיעבר  השייים 
האיונה  הוא  אופטיייזם  תקווה.  לבין  אופטיייזם  בין  הבדל 
ביחד  קשה  נעבוד  שאם  האיונה  היא  תקווה  ישתפר.  שהיצב 
אויץ.  צריך  לא  אופטיייסט  להיות  כדי  היצב.  את  נשפר 
הבנה  חוכיה,  אויץ,  דרושים  תקווה  של  נביא  להיות  כדי  אך 
וכושר  סביר,  ּבַ רק  ולא  ֶאפשרי  ּבָ הכרה  ההיסטוריה,  של  עיוקה 
בפי  זה  הנה  ולירייהו.  לישעיהו  לישה,  היו  אלה  כל   ביטוי. 

ישה:

ָלָלה  ָרָכה ְוַהְקּ ה, ַהְבּ ָבִרים ָהֵאֶלּ ל ַהְדּ ְוָהָיה ִכי ָיבֹאּו ָעֶליָך ָכּ
ר  ָכל ַהּגֹוִים ֲאֶשׁ בָֹת ֶאל ְלָבֶבָך ְבּ י ְלָפֶניָך, ַוֲהֵשׁ ר ָנַתִתּ ֲאֶשׁ
ַיְעָתּ  ְבָתּ ַעד ה' ֱא־לֶֹהיָך ְוָשׁ ה. ְוַשׁ ָיּ יֲחָך ה' ֱא־לֶֹהיָך ָשׁ ִהִדּ
ָכל  ְבּ ּוָבֶניָך  ה  ַאָתּ ַהּיֹום,  ָך  ְיַצְוּ ָאנִֹכי  ר  ֲאֶשׁ כֹל  ְכּ ְבקֹלֹו 
בּוְתָך ְוִרֲחֶמָך  ב ה' ֱא־לֶֹהיָך ֶאת ְשׁ ָך. ְוָשׁ ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶשׁ
ֱא־לֶֹהיָך  ה'  ֱהִפיְצָך  ר  ֲאֶשׁ ים  ָהַעִמּ ל  ִמָכּ ְצָך  ְוִקֶבּ ב  ְוָשׁ
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ַלּגֹוִים", לא רק ליהודים )ירייה א, ה(. ישעיהו  ה' להיות "ָנִביא 
כיצרים  אויות  של  לגורלן  אכפתיות  בנבואותיו  לבטא  הפליא 
יהודה שלבו היה כיובן נתון לה  ואשור, אויבותיה של יילכת 

)ישעיה יט, יט-כה(.

לעים  בדאגתם  רק  אינה  גדולים  ינהיגים  של  גדולתם 
שלהם; הרי כולנו, ליעט אלה יאתנו הנגועים בשנאה עציית, 
עושים זאת. גדולתם הייוחדת היא בדאגתם לאנושות. רגישותם 
הוד  שלהם  לעים  יסירותם  על  היאצילה  היא  האוניברסלית 

ועוציה יוסרית.

ינהיג,  שאתה  העם  את  לאהוב  תקווה,  של  סוכן  להיות 
האנושות  את  שיקיפו  כך  האכפתיות  אופקי  את  ולהרחיב 
כולה — זהו סוג הינהיגות היקנה את היכולת להתאושש יישבר 
ולהישיך הלאה. הוא אשר עשה את ישה, את ישעיהו ואת ירייהו 

לשלושה ין הינהיגים הדגולים בכל הזינים.

ראו ירייה כח; ריב"ם, משנה תורה, הלכות יסודי התורה י, ד.  .1

שנשא  התפילות  יכל  יהדהדת  לעיו  אהבתו   — וישה 
היה  הוא  לה' לאחר חטא העגל.  ויותר יכולן בתחנוניו  ליענו, 
א  ׂ ָשּ ה ִאם ִתּ יוכן אז ליסור את נפשו כדי שה' יסלח לעם: "ְוַעָתּ
לב,  )שיות   " ָתְבָתּ ָכּ ר  ֲאֶשׁ ְפְרָך  ִיִסּ ָנא  ְיֵחִני  ַאִין,  ְוִאם   — אָתם  ַחָטּ
לב(. קל להיות ביקורתי, אבל היבקרים הישפיעים הם רק אלה 
האוהבים באית ובתיים את יושא ביקורתם וישכילים להראות 

לו את אהבתם זו.

היו  ירייהו  ישעיהו  ישה,  והאחרון:  השלישי  והיאפיין 
שלושת הנביאים שדיברו יותר יכל הנביאים האחרים על תפקידו 
את  לשיור  שיש  איר  ישה  האנושות.  בֶקרב  ישראל  עם  של 
י ִהוא ָחְכַמְתֶכם ּוִביַנְתֶכם ְלֵעיֵני  היצוות והחוקים שבתורת ה' "ִכּ
ם  ם ה' הצהרות כגון "ְוַאֶתּ ים" )דברים ד, ו(. בפי ישעיהו ׂשָ ָהַעִמּ
ֵעַדי, ְנֻאם ה', ַוֲאִני ֵא־ל" )ישעיה יג, יב(, או "ֲאִני ה' ְקָראִתיָך ְבֶצֶדק 
ּגֹוִים. ִלְפקַֹח ֵעיַנִים  ְנָך ִלְבִרית ָעם, ְלאֹור  ְוֶאֶתּ ְרָך  ְוֶאָצּ ָיֶדָך  ְבּ ְוַאְחֵזק 
ְך" )יב, ו-ז(.   ֵבי חֶֹשׁ ֶלא יְֹשׁ ית ֶכּ יר, ִיֵבּ ר ַאִסּ ְסֵגּ ִעְורֹות, ְלהֹוִציא ִיַיּ
ירייהו היה הינהיג שהגדיר לדורו ולדורות את תפקיד היהודים 
ה  ָיּ ָשׁ ֶאְתֶכם  ִהְגֵליִתי  ר  ֲאֶשׁ ָהִעיר  לֹום  ְשׁ ֶאת  "ְוִדְרׁשּו  בתפוצות: 
לֹום" )ירייה כט,  לֹוָיּה ִיְהֶיה ָלֶכם ָשׁ י ִבְשׁ ְללּו ַבֲעָדּה ֶאל ה', ִכּ ְוִהְתַפּ
ז( — ההכרזה הראשונה בהיסטוריה על יהותו של ייעוט יצירתי. 

יפני  פה?  חשובה  כה  האוניברסלית  היבט  נקודת  ידוע 
שינהיגים הדואגים רק לעים הם שוביניסטים. לא אויץ איתי 
הם נוסכים בעים, כי אם רברבנות, ציפיות שווא ורגש אגוצנטרי. 

ה' נתן לישה הצעיר הזדינות להראות שלא רק ליען בני 
עיו הוא יוכן להיחלץ — וישה נענה לאתגר,  והושיע את בנות 
יתרו יתגרת ידם של הרועים )שיות ב, יז(. ירייה נתקדש בידי 
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נהניתם?
רוצים לקבל את שיחותיו של הרב יונתן זקס

ישירות למייל שלכם?

לחצו להרשמה! 

http://www.korenpub.com/HE/static/SigVsiach

