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בין ָמאוץ למרתון
זה היה רגע יוצ  דופן, בָתי נשנה, שָ מנהיגות בשי ה העיָ י. 
קיבָ  ה'  עם  פה  ה  ָ  ּפֶ דיבר  ההר,  עָ  היה משה  יום   רבעים 
ממנו  ת חוקיו חרותים עָ  בן ב צבע  ָוהים. ו ז סיפר ָו ה' 
שבני ישר ָ עשו עגָ זהב. הו  חשב ָכָותם מעָ פני ה דמה. 
זה היה המשבר הקשה ביותר בכָ שנות הנדודים במדבר, ומשה 

נדרש ָמצות בו  ת כָ כישורי המנהיגות שָו. 

ר שית חוכמה הו  התפָָ ָה' שָ  יכָה  ת העם. ה' 
הסכים.  ו־ ז ירד מההר ור ה  ת בני ישר ָ מצחקים סביב 
פיזר  ת  העגָ,  שרף  ת  הו   הָוחות.  שבר  ת  מיד  העגָ. 
 פרו במים ונתן ָעם ָשתות. ו ז קר  ָציבור ָהצטרף  ָיו. 
הָויים נענו ָקרי ה, ויצ ו ָמסע עונשין שבו נהרגו שָושת 
 ָפים  יש. בשָב הב  שב משה ועָה ָהר, והתפָָ  רבעים 
ָעוד  עם  ָוהים  ההר  עָ  נש ר  בסופם  ָיָה.  ו רבעים  יום 
 רבעים יום, וכתב ָוחות חדשים. ָבסוף ירד מההר בי' בתשרי 
ישר ָ  עם  ה'  שָ  שבריתו  ָכך  השִניים,  ות  הָוחות  ובידו 

נותרה עָ כנה.

ברגעים  והחָטי  נועז  רגיָ.  בָתי  מנהיגות  מפגן  היה  זה 
מסוימים,  יטי ועקשני ברגעים  חרים. משה צריך היה ָהתמודד 
עם שני הצדדים, ָהשפיע עָ בני ישר ָ ָעשות תשובה וָשכנע 

הנשגבה  ָהתגָמות  זמן,  ב ותו  היה,  ָהם. משה  ָכפר  ה'   ת 
עם  ָוהים  ׂשורה  "ישר ָ":  השם  שָ  עוָם,  ועד  מ ז  ביותר, 

ועם  נשים — ויכוָ.

היה  היה  הטובה:  רעה.  ובשורה   — טובה  בשורה  בכך  יש 
פעם משה. בזכותו, העם שרד. הרעה: מה נעשה  ם כן בָעדיו? 
ם  מה קורה כש ין משה ושכמותו? התורה עצמה  ומרת, "ְוָֹ  קל
ִנים" )דברים  ִנים ֶ ָ פלּ עֹו ה' פלּ ר ְידל ה ֲ ֶשׁ מֶֹשׁ ֵ ָ ְכּ רל ִיְשׂ ְבּ ִבי  עֹוד  נל
ָד, י(. מה עושים בהיעדרה שָ מנהיגות הרו ית, כבירה, גדוָה 
מהחיים? עם הבעיה הז ת מתמודדים כָ  ומה, ת גיד, קהיָה 
ומשפחה. קָ ָחשוב במצבי מצוקה ודיָמה "מה משה היה עושה 
עכשיו?";  בָ משה עשה מה שעשה משום שהו  היה מה שהיה. 
זו, כָ קבוצת בני  דם שזכתה פעם   נחנו  יננו משה. מסיבה 
המשכיות.  יך  בעיית  עם  מתמודדת  גדּוָה  נושית  עם  ָמגע 

תימָט קבוצה כז ת מן השקיעה ה ורבת ָה?

הפתרון נמצ  בפרשת השבוע שָנו. היום שמשה ירד בו 
מן ההר עם הָוחות השניים התקדש ָיום בן  ָמוות עָ ידי כך 
שת ריך זה בָוח השנה נעשה ָיום הקדוש מכוָם, יום כיפור. 
ביום זה תשוחזר מדי שנה הדרמה שָ התשובה והכפרה.  וָם 
מעתה, במתכונת הקבע, דמות המפתח ביום זה תהיה ָ  משה 

 ָ   הרן; ָ  הנבי   ָ  הכוהן הגדוָ.

זו הדרך ָהנציח מ ורע מכונן: ָהפוך  ותו ָטקס קבוע. 
רגע שָ  כריזמה".1  ה שָ  רל ּגל "ַהׁשְ ָזה  קר   ובר  הסוציוָוג מקס 
פעם־וָ ־עוד נעשה ָטקס שפועם־עוד־ועוד. כניסוחו שָ ג'יימס 
מקגרגור ברנס ביצירתו הקָ סית 'מנהיגות': "המעשה המנהיגותי 
המוחשי ש ורך חייו הו  הרב ביותר הו  יצירת מוסד —  ומה, 
ָגה פוָיטית, ביורוקרטיה — הממשיך ָקיים  תנועה חברתית, מפ

ָעיָוי נשמת: פינחס בן יעקב  שר  ייז, עזרי ָ בן  ריה ָייב שרטר

פרשת  
אחרי מות-   

קדושים    
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התנהגות,  ָדפוסי  ומתרגמת  ותם  מרוממים  חזונות  הנוטָת 
מעשים ש חריהם נמשכים הָבבות ובזכותם משתנים רגשותינו 

ו נו עצמנו.

 חד הקטעים המיוחדים ביותר שקר תי מימיי עָ היהדות 
ו שר נכתבו בידי  נשים ש ינם יהודים נמצ  בספרו שָ ויָי ם 
ריס־מוג עָ מ קרו־כָכָה, 'השגי ה השָטת'.5 ריס־מוג )1928–

2012( היה עיתונ י כָכָי בריטי שנעשה עורך 'הטיימס' ושימש 
יושב ר ש המועצה ָ מנויות בבריטניה וסגן נשי  בי־בי־סי. הו  

היה קתוָי מ מין.

 ת ספרו הו  מתחיָ בשיר הָָ מפתיע ָהָכה היהודית. 
הו   ף מסביר מדוע הו  עושה ז ת. ה ינפָציה, הו  כותב, הי  
זה, בתחום הכספי.  וכשָ משמעתי — במקרה  חוָי שָ הגזמה 
המייחד  ת היהדות, הו  ממשיך, הו  המערכת המשפטית שָה, 
ונוקדנית,  ך  נוצרים תי רו  ותה כיבשושית  ההָכה. מבקרים 
הם טעו: ָ מיתו שָ דבר ההָכה הייתה חיונית ָשרידותם שָ 
היהודים, שכן הי  "סיפקה  ַמת מידה שעָ פיה  פשר ָבחון  ת 
המעשים, קבעה חוקים ָהסדרת ההתנהגות, יצרה מוקד ָנ מנות 

ושמה גבוָות ָ נרגיות שָ הטבע ה נושי".

דוגמה  הי   הגרעינית  וה נרגיה  ה נרגיה,  מקורות  כָ 
בוָטת, צריכים משהו שיכיָ  ותם. בָעדיו הם נעשים מסוכנים. 
ההָכה היהודית פעָה תמיד ככָי ָהכָת ה נרגיה הרוחנית 
התפוצצה  ו    ָ" זו  ישר ָ.  נרגיה  עם  שָ  והמחשבתית 
התפזרה; הי  נרתמה כמקור כוח מתמשך". ָטענתו, ָיהודים 
שָ  מערכת  המודרני:  במשק  כָָ  בדרך  החסרה  סגוָה  יש 
וקריסות,  זינוקים  בָי  ָפרוח  ָמשק  עצמית, שת פשר  בקרה 

 ינפָציה ומיתון.

ָ חר  רב  זמן  גם  חיוני  חברתי  שינוי  וָקדם  מוסרית  מנהיגות 
שהמנהיגים שיצרו  ותו הָכו ו ינם".2 

התנ ים  שָ  ניסיונותיהם  מתו רים  מדרשי  גדה  בכמה 
ָמצו  פסוק שהו  "כָָ גדוָ בתורה", העיקרון המכונן שָה. 
 " מֹוךל ֵרֲעךל ּכל ְָ ַהְבּתל  במקום  חד, רבי עקיב  הציע  ת הפסוק "ְו ל
ם:  דל דֹת  ל ְָ )ויקר  יט, יח(, ובן עז י העדיף  ת הפסוק "ֶזה ֵסֶפר ּתֹו
ה  ֹתֹו" )בר שית ה,  ׂ של ְדמּות ֱ ־ִָֹהים על ם, ִבּ דל רֹ  ֱ ־ִָֹהים  ל יֹום ְבּ ְבּ
 (.3 מדרש  חר, שמקורו  בד, מציע שָוש  פשרויות, שה חרונה 

בהן מפתיעה במיוחד:

 "ָ ֵ רל ַמע ִיׂשְ בן זומ   ומר, מצינו פסוק כוָָ והו  "ׁשְ
ד"[ )דברים ו, ד(. בן ננס  ומר,  וגו' ]ה' ֱ ־ֵָֹהינּו, ה' ֶ חל
 " מֹוךל ּכל ֵרֲעךל  ְָ ַהְבּתל  "ְו ל והו   יותר,  כוָָ  פסוק  מצינו 
)ויקר  יט, יח(. שמעון בן פזי  ומר, מצינו פסוק כוָָ 
ֶקר" וגו' )במדבר  ה ַבֹבּ ֲעֶשׂ ד ַתּ ֶבׂש ֶ חל יותר והו  "ֶ ת ַהֶכּ
כח, ד(. עמד ר' פָוני עָ רגָיו ו מר: הָכה כבן פזי.4

הנשגבים  ה ידי ָים  כָ  ברורה:  פזי  בן  שָ  דבריו  משמעות 
בעוָם — היותו שָ ה דם טבוע בצָם  ָוהים, ה מונה ב חדות 
ה ָ,  הבת הזוָת — נש רים עָ הנייר כָ עוד  ין הם מתורגמים 
ָהרגָים שָ מעשה, שמטבעם נעשים ָהרגָי הָב. כוָנו זוכרים 
רגעים שָ תובנה  ו התגָות, שבהם הבנו פת ום מהי משמעות 
החיים, מהי גדּוָה  ו מהו  ורח החיים ש נו רוצים ָ מו. יום, 
שבוע  ו ָכָ היותר שנה ָ חר מכן, ההשר ה מתפוגגת ונעשית 

זיכרון רחוק, ו נו נותרים בדיוק מה שהיינו קודם ָכן.

גדוָתה שָ היהדות הי  שיש בה מקום הן ָנבי  הן ָכוהן; 
ההָכה,  היומיומית,  ָשגרה  גם  השר ה,  ך  נוסכות  ָדמויות 
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ש ָות ָשוָחן שבת:

ה נרגיה 	  ָהכָת  כָי  ָשמש  ההָכה  מצָיחה   יך 
הרוחנית והמחשבתית שָ עם ישר ָ?

ה ם מפתיעה  תכם הפסיקה שהפסוק שציטט בן פזי 	 
הו  ה"כוָָ" ביותר,  ו שהדבר מתיישב עָ דעתכם?

יומיומיים 	   יך מקבָים השר ה מהשגרה, ממעשים 
קבועים?

5

התנופה:  ָגָ  'ג בספרו  ָמנהיגות.  ב שר  גם  נכון  הדבר 
קוָינס שהמכנה  ג'ים  הניהוָ  תי ורטיקן  טוען  ָמצוין'  מטוב 
של  תרבות  הו   ה"מצוינות"  העסקיות  החברות  ָכָ  המשותף 
משמעת. בספרו 'מצוינים מבחירה' הו  משתמש בביטוי "מצעד 
42 הקיָומטרים" ָציון מ פיין נוסף שָ  רגונים מעוָים: שהם 
מתכוננים ָמרתון, ָ  ָמ וו קצר. הביטחון העצמי, הו   ומר 
בספרו זה ה חרון, "ב  ָ  מנ ומי מוטיבציה, השר ה כריזמטית, 
עיוורת".6  תקווה  בסיס  ו  חסרת  מורָ,  ופטימיות  ְמסיבות 
שנה.  שנה  חרי  יום,  יום  חרי  המעשה,  מעשיית  ב ה  הי  
ועקבית.  שיטתית  ספציפית,  מנהיגֹות משמעת  מצוינֹות  חברות 
נמנעות  הן  וָ חריות.  עצמית  ָמשמעת  מעודדות  נשים  הן 
מתגובת־יתר ָשינוי, ויה  זה שינוי ָטובה  ו ָרעה. מבטן מופנה 
תמיד  ָ ה ופק הרחוק. ומעָ ָכוָ, הן  ינן תָויות במנהיגים 
מרוממים  ת  הטוב,  במקרה  הָָו,  שכן  וכריזמטיים,  הרו יים 
החברה ָזמן מה,  ך  ינם יוצקים בה  ת חוזק־העומק הדרוש 

ָהן ָשגשוג ָ ורך ימים.

הדוגמה הקָ סית ָעקרונות שניסחו ברנס, ריס־מוג וקוָינס 
הי  התמורה שהתחוָָה בין פרשת כי תיש  ָפרשת  חרי מות; 
בין יום כיפור הר שון, בהר סיני, ָיום כיפור השני, יום כיפור 
ָדורות; בין מנהיגותו הגדוָה־מהחיים שָ משה ָבין המשמעת 
הכוהנית השקטה והמצטנעת שָ יום תשובה וכפרה  חת ָשנה.

הפיכתם שָ ערכים ָקודים שָ מעשה, המעצבים מצדם 
ן שָ היהדות ושָ המנהיגות.  ָ ָנו  ּבל ִָ  ת הרגָי הָב, הי  ָב 
ָ בד  גם  הנבי ים,  בָ  סור  בנו  שנסכו  ההשר ה  ָ בד  ת 
 ת הרגָי השגרה הָָו, ההופכים  ידי ָים ָמעשים וחָומות 

ָמצי ות ממומשת.
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