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ֶמלך שהוא ֶעבד
הפסוקים  ֶדקרש  בחיוב?  הדֶוכה  דוסמ  שת  רושה  התורה  השם 
שינה דסובכת.  נמדה תחיֶה שהתשובה  דינוי הדֶע,  בפרשתנו ךֶ 
ּה,  ָבּ ה  ְבָתּ ְוָיַשׁ ּה  ָתּ ִויִרְשׁ ְע  ֶָ נֵֹתן  יָע  ֱש־ֶֹהל ה'  ר  ֲששלׁ ץ  ָהָשרל  ֶ של ָתבֹש  י  "ִכּ
יָע  ֶל ים ָך ִשׂ ר ְסִביבָֹתי', ׂשֹום ָתּ ָכֶ ַהּגֹוִים ֲששלׁ ְע ְכּ ֶל י דל ֶַ יָדה ָך , 'ָשִשׂ ְוָשַדְרָתּ
יָע ּבֹו" )מברים יז, ימ-טו(. שע ךיון נוסף יֶדמ  ר ִיְבַחר ה' ֱש־ֶֹהל ְע ֲששלׁ ֶל דל

שהששֶה כדךט בֶתי פתירה. 

ְע". זוהי דצוות  ֶל יָע דל ֶל ים ָך ִשׂ דצמ שחמ, הפרשה שודרת "ׂשֹום ָתּ
ךשה, והרדב"ם כוֶֶ שותה בין תרי"ג הדצוות. דצמ שני, ךֶ שום 
ָכֶ ַהּגֹוִים  דצווה שחרת ֶש נשדר שיש ֶקיידה שם הךם רוצה ֶהיות "ְכּ
ר ְסִביבָֹתי". במרע כֶֶ התורה שינה רוצה שנהיה ככֶ הגויים. שנו  ֲששלׁ
נמרשים ֶהיות קמושים, ופירושה הבסיסי שֶ הדיֶה הוש נבמֶים, 
דובחנים, יחימים ודיוחמים. דצופה דבני ישרשֶ השודץ ֶהיות שונים. 

ֶהיות בתוע הךוֶם הסובב, שע ֶש ֶהשתייע שֶיו.

הסוגיה  שדושֶ,  בספר  ֶכֶֶ דךשה,  המברים  דגיךים  כששר 
שינה דתבהרת כֶֶ. שדושֶ הנביש דוטרמ כששר בני ישרשֶ בשים 
שֶיו ֶבקש דֶע. המבר רך בךיניו. הוש חושב שהם דשסו בו. "ֶֹש 
ם" )שדושֶ ש'  יהל ֵֶ ְֶֹע ֲך י שִֹתי ָדֲשסּו ִדְדּ שְֹתָע ָדָשסּו", ךונה ֶו ה', "ִכּ
ח, ז(. שע שין הוש דצווה ךֶ שדושֶ ֶמחות שת הבקשה. נהפוע הוש: 
הוש שודר ֶו ֶשדוך בקוֶ הךם, שע קומם ֶספר ֶו כדה תךֶה ֶו 

הדֶוכה, דה הוש ךודמ ֶהפסימ. ושז, שם ךמיין ירצו השנשים דֶע, 
יקבֶו דֶע. 

השדביווֶנטיות נדשכת שפוש. שם הדֶוכה היש מבר טוב, ֶדה 
ה' שודר שבקשת דֶע היש ביטוי ֶדשיסה בו ךצדו? ושם היש מבר 
רך, דמוך ה' שודר ֶשדושֶ ֶתת ֶךם שת דבוקשו שף כי שין מךתו 

נוחה דכע?

בתוֶמות  היו  וֶכשן.  ֶכשן  הכריך  ֶש  ההיסטורי  הניסיון  גם 
ישרשֶ דֶכים גרוךים רבים. "ויךש הרך בךיני ה'", נשדר ךֶ רבים 
טובים:  גם דֶכים  היו  רובם. שבֶ  שוֶי ךֶ  ויהומה,  ישרשֶ  דדֶכי 
מומ ששיחמ שת השודה, שֶדה שבנה שת הדקמש, חזקיהו ויששיהו 
היו  הדֶכים  שרוב  שהיות  ֶטךון  יהיה  קֶ  מתית.  תחייה  שהנהיגו 
רךים, הדֶוכה היש מבר רך. שבֶ בשותה דימה שֶ צמק שפשר ֶטךון 
ֶגים. שבֶי מומ ושֶדה היינו נששרים בשוֶי ההיסטוריה, קטנים ודפו

שפיֶו התבוננות בדֶכים יחימים תותיר שותנו תוהים. מומ היה 
גיבור דֶחדה, גשון פוֶיטי ודשורר שֶוהי ששין מודה ֶו. שבֶ הוש 
גם השיש שחטש חטש נורש ךם ששת שיש. הרקורמ שֶ שֶדה דבֶבֶ 
שף יותר. שדו הוש שם נרמף ֶחוכדה. הוש דחברם שֶ שיר השירים, 
דשֶי וקהֶת. שבֶ הוש גם הדֶע שהפר שת כֶ שֶושת השיסורים 
שפרשתנו דטיֶה ךֶ הדֶע — ֶש ֶהרבות נשים, ֶש ֶהרבות סוסים 
וֶש ֶהרבות כסף וזהב )מברים יז, טז-יז(. שֶדה, שודרים חז"ֶ, חשב 
שיוכֶ ֶהפר שת השיסורים הֶֶו בֶי שיקרה ֶו דה שהתורה חוששת 
שיקרה: הוש ירבה נשים וֶבבו ֶש יסור דה'. הוש ירבה סוסים וֶש 

ֵירמ ֶדצרים. כע הוש חשב — שע ךם כֶ חוכדתו, טךה.

ושדש שם נבחן שת המברים ֶש ךֶ פי התבוננות בהיסטוריה 
שֶש ךֶ פי הצהרות ךקרוניות בדקורותינו נצֶיח ֶהכריך דה חושבת 

שופטימפרשת

ֶךיֶוי נשדת: פינחס בן יךקב ששר שייז, ךזרישֶ בן שריה ֶייב שרטר
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ֶוס,  ךֶע ֶךשות דה ששינע רוצה ֶךשות. כדשדר השתונשים ֶשנשי דל
"החזקים ךושים שת ששר ירצו, והחֶשים סובֶים שת ששר ישוֶצו". 

חברה  יכוֶה  דימה  בשיזו  בששֶה  דתדשע  ךיון  היש  התורה 
ֶהתשרגן שֶש ךֶ בסיס כוח. יחימים הם ךניין שחר. דיכֶשנג'ֶו, 
יצירתיותם  שת  ֶדדש  כמי  ֶכוח  נזקקו  ֶש  ורדברנמט  שייקספיר 
הדשוויים  דשוויים.  יש  ֶכוֶנו  ֶחברה?  בששר  דה  שע  הגשונית. 
הךוֶם  היש  התוצשה  ֶשֶידות.  דוביֶה  ההתנגשות  דתנגשים. 
ךֶ  השמם  שת  שברש  ךֶ  התחרט  שֶוהים  כששר  הדבוֶ,  שֶפני 
ושת  השמדה. דכשן הצורע בכוח דרכזי שיבטיח שת שֶטון החוק 

ההגנה ךֶ הכֶֶ. 

דבט  שיךיף  די  הכוח.  ביטוֶ  בזכות  תישוריה  שיננה  היהמות 
גב  בקורות ךם ישרשֶ בשֶפיים שנות גֶותו ייווכח דימ ששין שום ׂשל
בהיךמר הכוח. השושה הוכיחה סופית שרךיון הוויתור ךֶ הכוח הוש 
בגמר ֶש יךֶה ךֶ המךת. יום יום ךֶינו ֶהומות ֶה', וֶכֶ ךוזריו 
יכוֶת  וךֶ שיקום  ישרשֶ  קיודה שֶ דמינת  ךֶ  פני השמדה,  שךֶ 
היהומי — שהיש כשֶךצדה תנשי הכרחי  ההגנה הךצדית שֶ הךם 

ֶקיום קוֶקטיבי.

דךשים  ֶשֶושה  שם  כי  היהמות,  דטיפה  הכוח  ֶביטוֶ  ֶש 
שחרים בו: הגבֶת הכוח, חיֶון הכוח ושינוי הכוח.

הגבֶה: דֶכי ישרשֶ היו השֶיטים היחימים בךוֶם הךתיק שֶש 
הייתה בימם סדכות חקיקה. שצֶנו החוקים, ֶפחות החשובים בהם, 
בשים דשת שֶוהים, ֶש דפי בני שמם. כדובן, דֶכי ישרשֶ רששים 
ֶהתקין תקנות זדניות ֶשיפור ניהוֶה שֶ החברה; שבֶ כדוהם גם 

רבנים, בתי מין ווךמים דקודיים )שבךה טובי הךיר(.

היהמות ךֶ הדֶוכה? ֶש וֶש. שוב שנו דוצשים פנים ֶכשן וֶכשן, 
שודרים  שנו  דֶכנו"  "שבינו  בתפיֶת  שחמ,  דצמ  סתירות.  כדךט 
"שבינו דֶכנו, שין ֶנו דֶע שֶש שתה". דנגמ, הדשפט החותם שת 
ְע  ֶל דל ֵשין  ָהֵהם  ִדים  ּיָ "ּבַ הוש  ֶשורכו,  שותו  שוזר  ושף  שופטים,  ספר 
ֶודר,  רצה  כה(.  כש,  )שופטים  ה"  ַיֲךׂשל ֵךיָניו  ּבְ ר  ׁשָ ַהּיָ ִשיׁש  ָרֵשֶ,  ִיׂשְ ּבְ

שם שין דונרכיה יש שנרכיה. 

התשובה ֶששֶה שם טוב שו רך ֶהדֶיע דֶע היש שפוש כן־וֶש 
דהמהמ. וכצפוי, הדפרׁשים הגמוֶים דתפזרים ךֶ קשת שֶדה שֶ 
שפשרויות. ֶמךת הרדב"ם, דינוי דֶע הוש דצוות ךשה דן התורה. 
ֶמימו שֶ שבן ךזרש זו רשות, ֶש חובה. שברבנשֶ סובר שזוהי פשרה 
ושת  החטש  שת  דֶע  בדינוי  רושה  בחיי  רבנו  שנושית.  חוֶשה  ךם 
ךונשו גם יחמ. דמוך התורה שדביווֶנטית כֶ כע ביחס ֶךדומ־תווע 

זה בךוֶם הפוֶיטי שהיש דשרטטת?

שת הפשוטה בתשובות נתן דשקיף דן החוץ, שהרשה כי התנ"ע 
הוש ספר־ההמרכה הרששון בךוֶם ֶחירות: הֶורמ שקטון. הוש השיש 
שכתב: "הדופת שֶ ךם התנ"ע הוש ששר הניח שת הדסיֶה שֶ החופש 
בךוֶם כוֶו... הוש הךדימ שת הךיקרון כי כֶ גופי השררה הפוֶיטיים 
חייבים ֶהיבחן וֶהיתקן ךֶ פי קומ שֶש שמם יצר שותו". שע הוש 
גם, כימוך, השיש שטבך שת הדידרה הקֶשסית "הכוח נוטה ֶהשחית, 

והכוח הדוחֶט דשחית בשופן דוחֶט".

ההיסטוריה השנושית, כדךט ֶֶש יוצשים דן הכֶֶ, היש סיפורו 
שֶ דה שתודשס הובס תישר כ"נטייה כֶֶית שֶ כֶ הדין השנושי, 
תשוקה דתדמת וחסרת דרגוך ֶהשגת כוח שחר כוח, ששינה פוסקת 
שֶש בדוות". הכוח דסוכן. הוש דשחית. הוש גם דקטין. שם שני נדצש 
ֶכפות  יכוֶ  שני  החופש שֶע.  שת  דגביֶ  שני  כֶפיע,  כוח  בךדמת 



שיג ושיח – הרב יונתן זקס במ ֶע שהוש ךל  דל

6

החברתית: רחבות בבסיס, צרות בפסגה. הךם נוךמ ֶתדוע בדנהיגם. 
הסדֶ היהומי הגמוֶ, הדנורה, הופע שת הדשוֶש ךֶ פיו. הדנורה 
נישש ךֶ כתפי הדנהיג.  וצרה בבסיסה. הךם  רחבה בחֶקה הךֶיון 

הדנהיג נוךמ ֶתדוע בךם. 

בידינו.  השרגונית  ההתנהגות  בחקר  גם  זו דשתקפת  תובנה 
יסומ  ךֶ  קוֶינס,  ג'ים  דרשה  ֶדצוין'  דטוב  התנופה:  ֶגֶ  'ג בספרו 
ה"דצוינים",  השרגונים  כי  חברות,  שֶ  רבות  דשות  שהקיף  דחקר 
הדצֶיחים ביותר, הם שֶה הנהנים דדה שהוש דכנה "דנהיגים דשֶב 
שֶה  דנהֶים  דקצוךית.  ונחישות  שישית  ךנווה  בךֶי  דנהֶים   ,"5
דחפשים ֶש שת הצֶחתם הפרטית שֶש שת הצֶחתם שֶ הךובמים. 

הרךבים  שנשים  כךֶ  דנהיגים  ךֶ  חושבים  שנו  דפתיך.  זה 
ֶכוח. דנהיגים רבים הם שכן כשֶה. שבֶ הכוח דשחית. וךֶ כן רוב 
הקריירות הפוֶיטיות נגדרות בכישֶון. שפיֶו חוכדתו שֶ שֶדה ֶש 

הציֶה שותו דהפיתוי.

ככֶ  פירושו ֶשרת.  ֶהנהיג  כן:  שם  הוש  הֶקח שֶנו השבוך 
שהצֶחתו שֶ דנהיג רבה יותר, כע גמוֶ הדשדץ הנמרש דדנו ֶזכור 

שהוש נדצש בתפקימו זה כמי ֶשרת שחרים — וֶש הם שותו. 
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גמוֶים,  כוהנים  שינם  ישרשֶ  דֶכי  התורה,  פי  ךֶ  חיֶון: 
בךדים  הרששון  היה  ישרשֶ  ךם  דֶכים.  שינם  הגמוֶים  והכוהנים 
שיצר "הפרמת רשויות", מוקטרינה הדיוחסת במרע כֶֶ ֶדונטסקייה 
בן הדשה ה־18. כששר ניסו שחמים דהדֶכים החשדונשים ֶשחוז בשני 
התפקימים גם יחמ, חכדי ישרשֶ התנגמו ֶכע בתוקף. "רב ֶע כתר 
ינשי.  גמימיה ֶדֶע  בן  יהומה  דֶכות", שדר, ךֶ פי התֶדומ, הזקן 

"הנח כתר כהונה ֶזרךו שֶ שהרן".

דשרתת.  כדנהיגות  הדנהיגות  שת  תופסת  התורה  שינוי: 
ספר  בךצדו  ֶכתוב  נמרש  הדֶע  דקסים.  ביטוי  ֶכע  יש  בפרשתנו 
י סּור  ִתּ ְֶ ִב ְֶ ָחיו, ּו ָבבֹו ֵדשל ְֶ י רּום  ִתּ ְֶ ִב ְֶ יו...  ֶ ְיֵדי ַחָיּ תורה, "ְוָקָרש בֹו ָכּ
דֹשוֶ" )מברים יז, יט-כ(. הךנווה היש דדהותה שֶ  ְצָוה ָיִדין ּוְשׂ ִדן ַהִדּ

הדֶוכה, דפני שדנהיגות פירושה שירות.

ֶשחור,  בדבט  ֶרשותו,  ששפשר  ֶדה  גרדה  זה  מבר  שכחת 
שחרי  ישרשֶ.  בתוֶמות  ביותר  הרת־השסון  הפוֶיטית  כהחֶטה 
דות שֶדה בשו נציגי הךם ֶרחבךם בנו וביקשוהו ֶהקֶ שת הנטֶ 
שדפךֶי הבנייה שֶ שֶדה הךדיסו ךֶ הךם. הדֶע ששֶ שת יוךצי 
ֶהיךתר ֶבקשה:  ֶו  ֶו ֶךשות. הם שדרו  כמשי  הזקנים דה  שביו 
ם  יהל ֵֶ ֲש ְרָתּ  ְוִמַבּ ַוֲךִניָתם  ם  ַוֲךַבְמָתּ ה  ּ ַהזל ָךם  ֶָ מ  בל ךל ה  ְהיל ִתּ ַהּיֹום  "ִשם 
ִדים" )דֶכים ש' יב, ז(. שידו  ֶ ַהָיּ ָע ֲךָבִמים ָכּ ְֶ ְוָהיּו  ָבִרים טֹוִבים,  ְמּ
ֶב ֶהופךתו הדשוֶשת שֶ השורש ךב"מ בפסוק. רחבךם התךֶם 
דךצתם. הוש הךמיף שת ךצת חבריו הצךירים ֶהכבימ שת הךוֶ ךֶ 

הךם. הדדֶכה התפצֶה, וֶש התשחמה ךומ ֶךוֶם. 

תפיסה זו שֶ הדנהיגות היש תפנית רמיקֶית. ימגיש זשת דבט 
הרששונות  השידפריות  שֶ  הגמוֶים  השמריכֶיים  הסדֶים  שני  שֶ 
בךוֶם: בדסופוטדיה בנו זיקורשתים, ובדצרים פירדימות. שֶו ושֶו הן 
הצהרות דונודנטֶיות, ךשויות שבן, במבר הכרחיותה שֶ ההיררכיה 


