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 ערכי יסוד במנהיגות

  ציבורית והנהגה

 ישראל במקורות
 

 

כל ו יהודה הנשיא אומר... נו של רביב ,גמליאלרבן "

לשם שמים,  קים עמהםיהיו עוס עם הציבור,העוסקים 

 וצדקתם עומדת לעד, שזכות אבותם מסייעתם בידם

 שיתם".ו עשכר הרבה כאיל ואתם, מעלה אני עליכם
 ב, ב( אבות)

 

 כל העוסקים עם הציבור,"

 -יהיו עוסקים לשם שמים' 

 ולא כדי ליטול עטרה,

 שביל הציבור".כך עשיתי בלומר כך ו
 (ברטנוראדיה מרבי עובשל  )פירושו
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נוך, מחוז נהל חברה ונוער במשרד החיימבעת כהונתי בתפקיד של מנהל 

נהיגות צעירה בחטיבות ביניים ובחטיבות שרת מחיפה, הייתי גם אחראי על הכ

 הרשויות המקומיות כמו, פעילי מועצות ונות ובמסגרות חינוכיות שלהעלי

בני נוער  ם )מד"צים(,ם(, מדריכים צעירי)מש"צי כי של"ח צעיריםתלמידים, מדרי

 ער הרשותיות ופעילי בתי ספר קהילתיים. למידים והנותהפעילי מועצות  -

 

מסור בהכשרתם של אלפי תלמידים תי צוות מוכשר והובל במשך השנים

 לקראת תפקידי מנהיגות.

 

ל בעול הכשרתם ש ומנחים הנושאים, ביקשו ממני מפקחים 2000-בשנת תש"ס

בפני  ספריות, שאשא הרצאה בנושא מנהיגות-תבים יי מועצות תלמידתלמיד

 דתיים-דים מבתי הספר הממלכתייםתלמידים נבחרים, חברי מועצות תלמי

 חינוך.במחוזות חיפה וצפון של משרד ה

 

נל של להם מסרים ערכיים בשילוב רציו לכתחילה, הייתה בכוונתי להעביר

להעביר  הראוישמן  ,חשבה, חשבתילאחר מ ת ממדעי החברה.סגנונות מנהיגו

 נהיגות כפי שמופיעים במקורות שלנו.מבלהם הרצאה על ערכי יסוד 

 

מצאתי קים ב"ארון הספרים היהודי", לא העוס במסגרת חיפושי במאגרי מידע

רית במקורות ישראל. "חרשתי" את ספר העוסק במנהיגות והנהגה ציבו

הרצאה הקיף לים לראויים, היכולדלות תכנים ראשון ב הבשלות והצלחתי המקור

העובדה, שהתלמידים הקשיבו בקשב רב  יתדקות. הפתיעה או 45שתימשך 

בם ממקורות ישראל שובים את לי רכייםתי. חשתי כי המסרים העלהרצא

 ומדברים אליהם.

 

 פתח דבר
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העלות על וביקשו ממני ל עמיתי המפקחים והמנחיםבתום ההרצאה, פנו אלי 

ריכים העוסקים ושם של מחנכים ומדתי לשימאת הדברים שנשאהכתב 

 לים במנהיגות צעירה.ירתם של תלמידים הפעשבהכ

 

במשך שלוש שנים שונה. ה הראגר חינוכי ערכי מהמדרגאת ,ראיתי בעניין זה

נכסי צאן ברזל" ורותינו "מצאתי במק עיינתי במקורות רבים ואספתי חומר רב.

 . ציבוריתנהיגות והנהגה עותיים בנושא מערכיים ומשמ

 

ם וביניהם ישהספר לעיונם של מספר אנ סט הראשוני שלהעברתי את הטק

רה ונוער, הל חבנוך ומנהל מינלעמית וחבר, עודד כהן, סמנכ"ל משרד החי

חינוכית של במסגרת הפעילות התי להשלים את ספרי ולהוציאו לאור שעודד או

נהל מי -נוךירה" במשרד החירת "מנהיגות צעת תרבות ישראל" והכש"מורש

-נת תשס"דשב ה הראשונה של הספררך יצאה לאור המהדוחברה ונוער. כ

2004. 

 

וך העוסקים החינ לכתחילה, היה הספר מיועד לבעלי תפקידים במערכת

 בהכשרת מנהיגות צעירה.

 

שישנם משתמשים  ,ים. התבררים רבלגורמגם ספרי הגיע  כדרכו של ספר,

 ספר. יינים נוספים בומתענ

 

כתב אלי את הדברים  (1 )בה"ד םלקציני מפקד ביה"סאל"מ גל הירש, 

ספרך. ריכוז חשוב של הבנות, מובאות  רציתי להודות לך אישית על"הבאים: 

ודם לכן והוא מנוסח ם מן המקורות בתחום המנהיגות לא היה בנמצא קיתוחיונ

ש מול ו שימועושה בן בספר, אני מוסיף לעיי גן באופן קולח ונהיר.ומאור

 ויקר"צא בו נכס חשוב מוו הצוערים
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וך למנהיגות רום לבטח תרומה ייחודית בחינתיפרופ' לחינוך כותב אלי: "הספר 

: הבלטת יסודות עיקר התרומה בעיני, היאשכים, בקרב נוער ובקרב מבוגר

 במנהיגות". המוסריים הנדרשים, החזון והערכים יהקיום האנוש

 

ת כתב לי: באחת האוניברסיטאור ידוע וכי לשעבר וחוקלול למינהל חינראש מס

למוד את נושא המנהיגות גם אני, כמי שניסה ל ףומר הינו מדהים, ואח"היקף ה

 ".המתי מעומק היריעה ומרוחבהדנית, מנקודת הראות הייחוד

 

 "מדריך למנהיג".ירה אותו עיתונאית שדווחה על הספר בעיתונה, הגד

 

בתכני הספר  רובי( ריבלין רואהראובן )"ר הכנסת, ח"כ קאים הגיבו. יוגם פוליטי

המנהיג כפי שמצטיירת מעיון כותב אלי: "דמות  אריך למנהיג". כך הודגם "מ

. בעל חוט שדרה ערכידמותו של איש חזון  ת היאבמקורות הרבים שהבא

 למעשיו, איש מוסר וצדק". המנהיג הוא אדם הנושא באחריות

 

וא כותב וות בתכני הספר. התולה תקי לופוליאנסקי ת ירושלים, אורראש עיריי

לאלה  עמוד האש לנחתום שבדרך""כמקווה שספרך ישמש  אלי: "אני

 העוסקים בתחומים אלה".

 

 הרבות שקיבלתי. וגמאות מהתגובותספר דהבאתי רק מ

 

י הספר. למדתי מתגובות האנשים רבים, הזמינו אותי גם להרצות על תכנ

ות ערכי יסוד במנהיג מעים עלהראשונה שהם שותיי. שזו הפעם ולהרצא

י לא יכולתי למלא את הספר, אך לצער שינו. הם ביקשו לרכותהנמצאים במקורו

 לצורכי משרד החינוך. ד, שנועדהת בלבמבוקשם. הודפסה מהדורה אחאת 

 

שיבושים והוספתי דברים  שה. תיקנתימהדורה חד הניע אותי לערוך ביקוש זה,

 ספים. נו
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מערכת ית ערכים לשמש כלי עזר להקניהמהדורה החדשה תווה, שאני תק

ת מפקדים בצה"ל, ירה במערכת החינוך, להכשרעצההכשרה של המנהיגות ה

י ם בתוך מערכת החינוך כמו, מפקחים, מנהלי בתגותיילנושאי התפקידים מנהי

מגוון ם. ישמש ספר זה גם מכשיר נווט ערכי לספר ובעלי תפקידים נוספי

 שלטון המקומי.דינה ובאים ברשויות המהפוליטיק

 

מחד, והבהרת  –הכתובים בספר  םון רב שנים הוכיח לנו, שעיון בטכסטיסיני

ג, טוי את המתודות של דיון, דיאלודי ביצעות פעילויות המביאות ליערכים באמ

ערכי יסוד בקרב  בהפנמתנכים להעמיק "שקלא וטריא" ועוד, מסייעת בידי המח

מאפשרות ומעוררות מחשבה  והלל פעילויותההנוער.  מנהיגות של בניה

 טוי את תכונותיהם היצירתיות.יבלמנהיגים הצעירים להביא לידי 

* * * * * 

של בני נוער בבתי  בות, שותפות ואחריותורמעדד משרד החינוך, מטפח ומעו

השפעה הּוכח, שלמעורבות בני נוער ישנה . בחברה ובמדינההספר, בקהילה, 

ואף על קברניטי  ל קהילה, על החברההם, עאיכותית על עמיתימשמעותית ו

 נה.מדיה

 

רוחני מעמיק בחברה הישראלית, אין ספק -יפוליט-רתיבחבעת שהשסע ה

בדיו השונים, ישנה השפעה מכרעת על אופי תרבות על ר שלמנהיגי הדור

 . ה הישראליתהמחלוקת בחבר

 ד מספר שנים, בהיותםעוב –ים מבני הנוער מתוך הניסיון, אנו יודעים, שרב

, באקדמיה, אבמנהיגות: בפוליטיקה, בקהילה, בצפקידי מבוגרים, ישאו בת

 ורני ועוד.בתעשייה, בעולם הת

 נוכחי.ף להיות טובים יותר מהדור הלשאו בכל דור, על בני הנוער

ערכים, ות תוך כדי לימוד הדרכה והקניית אני סבור, שהתנסויות בתפקידי מנהיג

ל ומודעים לחשיבותה שאיכותיים, ערכיים  יםהנוער להיות מנהיג יסייעו לבני

 .השליחות הציבורית
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 ל.ספר זה פותח צוהר לתפיסה הערכית של המנהיגות לאור מקורות ישרא

 

וי לציין, שקבוצת מנהיגות המוכנה להיות מעורבת ולקחת אחריות, הינה אר

יא לשינויים יכותית, שיכולה להבבוצה קטנה בכל חברה, אבל קבוצה אק

ם תרהנוער מוכנים להיי מבנ 10%הערכתי, עד בחברה ובמדינה. ל םיימשמעות

 ידים ומשימות של מנהיגות נוער.ולהתנדב לתפק

 

הינה משימה לאומית וחברתית בדרגת חשיבות גבוהה , וערטיפוח מנהיגות נ

 העתיד.המדינה והחברה את עיקר מנהיגות  מאוד. מקבוצה זו שואבת

 

וה, יכולת מוסר אישי גבים ערכיים, בעלי גירמה של מנהולעודד נו עלינו לטפח

והם שיש להם קוד אתי חים, ם בלשון נקייה, לא משתלישהידברות, המשתמ

 .פועלים על פיו

 

.  מנהיגי אורח החיים הדמוקרטייל, עלינו לטפח ולעודד את השמירה על קבבמ

 נת ישראל.ל של בני נוער במדים שליחים של ציבור גדוהנוער הם ג

 

ורית, ביות ציבורית. בלעדי מנהיגות צמי במנהיגמיתי וקיוצורך א שיבכל חברה 

שים ויותר, ני אנל מקום בו שוהים שהחברה לא תוכל להתקיים. נוכל לומר, שבכ

 היג.שם יצוץ המנ

יום של הציבור. עליהם -חיי היום החברה זקוקה למנהיג ולהנהגה לא רק לניהול

 .הברלוגיה והחזון של החגם לממש את האידיאו

 

יש תלות הדדית  זה בין המנהיג והציבור.שקיימת סימביו חשוב כי נזכור,

אחריו. המנהיג  הולך נהיג והציבורביניהם. במנהיגות אפקטיבית, המנהיג מ

 וי בציבור כשם שהציבור תלוי במנהיג.תל
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 בור?מיהו מנהיג צי

עולה כי כאשר אתה  ים בתופעת המנהיגותמסקירת המאמרים הרבים העוסק

ו יודעים נאהחוקרים מתקשים להסביר תופעה זו.  ,ותאת תופעת המנהיג רקסו

נהלות עת התיגים, אך מתקשים להסביר את תופרבות על דרך פעולת המנה

 מנהיגותם.

 

רה שאני מביא לא מצאתי בספרות המקצועית הגדרה למנהיג ציבור. ההגד

שלי  ותברות הידע וההתבוננלי, המסתמכת על הצטלהלן, הינה הגדרה ש

 .במנהיגי ציבור

 

בשליחות  ת, שיש לו חזון, עוסקוחהוא אדם בעל תודעת שלי מנהיג ציבור

ת, בעל מידות מוסריות, נותן דוגמה יש אמלשמה )לא עסקן החושב על עצמו(, א

עשייה קולקטיבית בדרך של שכנוע להנהיג ציבור אנשים ל אישית ויכולת

ה והזולת. דברים למען החבר םדלקלמען שולחיו ורוצה הסברה. מוכן לפעול ו

לשנוי המציאות, כדי ליצור גייס את רצונו מההשפעה על הציבור ת בעל יכול

  שלי(.עתיד טוב יותר )הגדרה 

 : שמקורו אינו ידוע הקטר-מספר על המנהיגסיפור חסידי ה מצאתי

בת הראשונה ה כי למחרת תגיע הרכירות שבפולין הגיעה השמועמן העי"לאחת 

בין  .אות בפלא המחודשלר את בגדי השבת ויצאוו כל בני העיירה שבללעיירה. 

דמו"ר ותו אהיוצאים היה גם אדמו"ר מפורסם ששכן באותו מקום, לא הסתפק א

ו תמהבהתבוננות ברכבת וניגש למשש את הקרונות ואת הקטר במו ידיו. 

ב להם האדמו"ר: ם ושאלוהו על כך, השיחסידים לפשר התנהגותו של רבה

ם השוהקרונות שבה  רכבתלקחים, ראיתי את ה ר בעולם יש ללמודבד"מכל 

"אם העומד בראש אך הקטר חם ולוהט, והסקתי מסקנה:  קרים ככפור

בו. בכוחו לגרור אחריו גם רבים שהם לעצמם  חם הוא, ולהט יש –יל והמוב

 .קרים"

* * * * * * 
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ת, אך לדעתי ינקשורים למנהיגות ארגוהתייחסו בעיקר לדברים השני חוקרים, ש

תמצית את דבריהם. מביא כאן ב יורית ולכן אנות ציבלוונטיים גם למנהיגהם ר

י ולקדם דברים. החוקרים, באס שינו הם ראו במנהיג את האדם היכול לחולל

א המנהיגות אומרים, שקיימים עוסקים בנוש( ה1976(, ברנס והאוס )1975)

ים, אלא ם ולהיות אפקטיביינק להסתגל למצבים מגוומנהיגים  שביכולתם לא ר

צור אצלם ציפיות חדשות, ציפיות אנשים, לי לשלעצב ציפיות יכולת יש  להם  ה

 ם המנהיג.    קשר עשלא היו להם בתחילת ה

ת משמעובעל  מציג חזוןהמנהיג  במשמעות לעשייה.מתברר שיש צורך 

 םוגורמת להם להאמין שה ת הבאה עם בשורה לאנשיםזוהי מנהיגו. לאנשים

כמו,  המציאות, תמציג דרכים חדשות ומאתגרות של תפיסיג מנה יכולים אחרת.

 .ון דרךלצי - הצלחהללמידה,  - כישלוןלהזדמנות,  - הפיכת משבר

 

יגים במקורות ישראל מדובר במנהיגים שעוסקים בעניינים דתיים, במנה

לבים הנהגה דתית עם ר והממלכה ובמנהיגים המששעוסקים בענייני הציבו

 גה ציבורית.הנה

ולמנהיגות, וחלקם מתארים  המקורות מתייחסים ישירות למנהיגיםשל  חלקם

ת ראויות, שראוי שנלמד מהן, נורמו -התנהגות של מנהיגים  אורח חיים ודרכי

ורמות הכתובים יוצאים חוצץ נגד הנוגם נורמות פסולות, שאין לנהוג על פיהן. 

 הפסולות. 

 

לציבור ובין המנהיג  ליחסי הגומלין בין מקורות הקשוריםיא גם אני מב

 הציבור למנהיג.

 

תים, נדמה לך, שהינך מוצא "תרתי דסתרי" במקורות. ישנם תיאורים על

גים בשבחו של מנהיג מסוים ובמקביל מתארים נורמות פסולות של אותו המפלי

 ג. מנהי
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 גולה של התנהגות המנהיו יכולים למצוא נורמה פסלמשל, אצל דוד המלך, אנ

וה דרכי ענו ולו מוצאים אצזאת, אנריה החיתי, ולעומת שבע ואו-בפרשת בת

 בהתנהגותו ועוד מעלות נוספות שאני מביא בהמשך.

 

ידו סמכויות שררה רבות, עלול להתפתות ליצריו, לנצל את מחזיק בג ההימנ

ציבור ולא לנהוג ויי מקורביו, לעשוק את המימוש מאווייו האישיים ומאומעמדו ל

 הצדק. תבמיד

רות, שהם לכאורה מיים הללו. הם יוצאים במספר ארים לפיתויחז"ל היו ע

אומר: אהוב את מעיה הנהגה. למשל, "ש קריאה לאנשים לא ליטול תפקידי

, משנה י(. )אבות, פרק א לרשות" ושנא את הרבנות ואל תתוודעהמלאכה 

אל  ואל תתוודעה והשררה. , פירושו: התרחק מן הגאוונא את הרבנותוש

היג בתפקיד של נמ) אל תתוודע אל הרשות כדי ליטול רבנותפירושו: הרשות 

 שררה( על ידה.

 

ושה דברים מקצרים ימיו ושנותיו : "שלהאמורא רב יהודה אומר דברים קשים

ואינו מברך  ואינו קורא, כוס של ברכה : מי שנותנין לו ספר תורה לקרותשל אדם

                                                                                                                         א(.")ברכות נה, ע "ברבנותוהמנהיג עצמו 

ים רק לכאורה מסתייגים חז"ל בדבריהם מן המנהיגות. להיפך, בהמשך הדבר

, תפקידי מנהיגות צפים שאנשים ייקחו על עצמםמבספר זה, נמצא שחז"ל 

ות מרובעיקר שינהגו על פי נו מלא את התפקידהיו מתאימים לשי יאבתנ

 מוסריות מחמירות.

 

ושלם. המנהיג הוא ככל היג מאנו למדים מהמקורות, שאין בהם דמות של מנ

ת של המקורות נעוצה חסרונות. עוצמתם המוסריהאדם, הנושא עמו מעלות ו

 ותיהם.לעשל המנהיגים יחד עם משידעו לחשוף את חולשותיהם בכך, 

המנהיג את הציבור את  םדאמת פנימית ומציגה בפני כל אזו חושפת סימביוזה 

 הציבורית של המנהיג. דרכו שצריכים לנווט את ערכי היסוד והקוד האתי 
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י היסטורי של מועד-רונולוגיהמקורות מובאים על פי תכניהם ולא על פי הסדר הכ

 כתיבתם.

תי, כיצד השטיח י מטייל נפעם. חשתיל, היילי מקורות ישראכאשר שוטטתי בשב

נדבך. על גבי השטיח הצטבר שתי וערב, נדבך על  רכי של מנהיגות נארגהע

ונה כוללת של ערכי מנהיגות, כפי שהם משתקפים צר תמפסיפס של ערכים, שי

גם בימים  רלוונטיים  הם מאדאדרבה,  נס ליחם. ות ישראל ועדיין לאבמקור

 אלה.

 

 :למנהיגים ועדהנה בתפילהאסיים דברי 

בבם בשכל הישר וצדק איך לבהיגי ופרנסי ישראל תיתן להם מסילות מנ"ו

נה.ותוציא מליבם הגאווה באמו ראל, ויעסקו בצורכי ציבורלהנהיג עמך יש

 ת שלא יתנו חיתיתם בארץ החיים.והשררו

ת האומן א הציבור ומשא העם, כאשר יישאלסבול עול וטורח הם כוח ותיתן ל

אל  רוצטרכו ללכת בעבור הציבשון לימודים כשילהם אמיץ כוח ול ןתותי היונק.

ויצליחו כילו למען אשר ישהיכל המלכים והשרים והשופטים ימצאו חן בעיניהם 

 דרכי חיים, עמוד רצ(.-)תהילים בים והיחידים"לטובת הר
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  ראשוןראשוןר ר שעשע
  

                   

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ל" ה, אֶׁ ר ֹמשֶׁ אֹמר.-ַוְיַדבֵּ -וקי ָהרּוֹחת ְלָכל, ֱאלִיְפֹקד ה' ה' לֵּ
ָדה.-ַעל ר, ִאיששָ בָ  ר ָהעֵּ ר ָיבֹא -ֲאשֶׁ ם, ַוֲאשֶׁ יהֶׁ א ִלְפנֵּ יֵּצֵּ

םִלפְ  ר יוִציאֵּ ם, ַוֲאשֶׁ יהֶׁ רנֵּ םִבייְ  , ַוֲאשֶׁ , , ֲעַדת ה'יֶׁה; ְולֹא ִתְה אֵּ
יןַכצֹאן, ֲאשֶׁ  ה-ר אֵּ ם ֹרעֶׁ  .(יז-)במדבר כז, טו "ָלהֶׁ

 
 .)במדבר כז, יח( "איש אשר רוח בונון -קח לך את יהושע בן"

 
הרוחני, "נכסי צאן הברזל" הערכיים של -פנימיען ההמט

על כפי שכותב ב, היגות ציבוריתהם אבן היסוד במנ המנהיג,
  פנחס: רשתפרי לפסהמדרש 

 -' רוח בו אשריש א' "
 נגד רוח של כל אחד ואחד".שיכול להלך כ 

 

  תכונות המנהיגתכונות המנהיג
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ות והגיעו לערב כאשר בני ישראל עמדו לסיים את מסע הנדודים במדבר סיני

בָ -ֵלה ֶאלע  " מואב על ירדן ירחו, אומר ה' אל משה: -ה, ֶאתּוְראֵ ִרים ַהֶזה; ַהר ָהע 

ֶשר ָנַתִת  ר כז, מדב)ב ."ַעֶמיָך-ְוֶנֱאַסְפָת ֶאל ּה,תָ יָתה א  ְוָראִ  .י, ִלְבֵני ִיְשָרֵאלָהָאֶרץ, א 

 (.יג-יב

  

 ישראל: היג ראוי לעםמינוי מנ -בקשתו היחידה של משה מה' לפני מותו 

ל" ה אֶׁ ר ֹמשֶׁ אֹמר.-ַוְיַדבֵּ -ַעל ָבָשר, ִאיש-י ָהרּוֹחת ְלָכלוק, ֱאֹלה'ִיְפֹקד  ה' לֵּ

ָדה. י-רֲאשֶׁ  ָהעֵּ א ִלְפנֵּ ם,יֵּצֵּ םר ָיבֹא לִ שֶׁ ַואֲ  הֶׁ יהֶׁ ם, ַואֲ ְפנֵּ ר יֹוִציאֵּ ם; ר ְיבִ שֶׁ , ַוֲאשֶׁ יאֵּ

יןוְ  ר אֵּ ה"לָ -לֹא ִתְהיֶׁה, ֲעַדת ה', ַכצֹאן, ֲאשֶׁ ם ֹרעֶׁ  יז(.-)במדבר כז, טו .הֶׁ

 

 .הדוגמה האישיתיא על פי המדרש, התכונה החשובה של מנהיג ה

ֶשר ֵצא ִלְפֵניֶהם, וַ יֵ -רשֶ א  "דרש ספרי, דורש את הפסוק: מ ֶשר ֵניֶהם, ָיב א ִלפְ א  ַוא 

שֶ יֹוצִ   " כדלקמן:םר ְיִביאֵ יֵאם, ַוא 

ים משלח ים, שהם"אשר יצא לפניהם במלחמה, לא כדרך שאחרים עוש

 יהם בראש,אשר יצא לפניהם בראש ואשר יבוא לפנ…לבסוף יילות והם באיםח

אשר  יא, ו(, )דברי הימים א, .לראש'צרויה ויהי -יעל בראשונה יואב בן'ו שנאמר:

בכרך ואשר  לפניהם אשר יצא ,גדוד ואשר יבוא לפניהם בגדודלפניהם ביצא 

אשר יוציאם  אם בזכויותיו,תיו ואשר יביואשר יוציאם בזכויו יבוא לפניהם בכרך,

ל' שנאמר: במניין ואשר יביאם במניין, תמֹ -ַויֹאְמרּו, אֶׁ יָך ָנְשאּו אֶׁ ה, ֲעָבדֶׁ -שֶׁ

 ֹ י ַהִמלְ ר ר בְ ָחָמה, אֲ אש ַאְנשֵּ נּו;שֶׁ ּנּו, אִ -ְולֹא ָידֵּ   ."' ישִנְפַקד ִממֶׁ

 קלט(. , פרשת פנחס,)ספרי, במדבר                                                     

ר " ר ָיבֹא ִלפְ -'ֲאשֶׁ ם, ַוֲאשֶׁ יהֶׁ א ִלְפנֵּ ם'יֵּצֵּ יהֶׁ שלא יהא עושה  (.כז, יז )במדבר,, נֵּ

 ה למלחמה ויושבין להןבני דווי ןשהן מוציאי ושין,ולם עך שמלכי אומות העכדר

 :בדודאשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, שכן הוא אומר  אל, אבתוך בתיהן

  .הודה אוהב את דוד כי הוא יוצא ובא לפניהם'יו 'וכל ישראל

 , כז, יז(. )מדרש הגדול, במדבר פרשת פנחס .   )שמואל א, יח, טז("             

 ישראל?-מיהו המנהיג הראוי להכניס את עם ישראל לארץ
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יג להרים ולקדם את אחריו. על המנה ואינו נגרר צא בראש העםתי יויממנהיג א

ת קשה של עקרונותיו וצדקת הדרך. זוהי התמודדו להעם ולעתים לעמוד ע

 למהלכיו. יםיג, כי בדרך כלל נמצאים בקרב הציבור אנשים המתנגדמנה

 

 ! אחרידועה: ראוי, שיצא לפני העם על פי הסיסמה הי מצופה ממנהיג

באכפתיות ובאהבה  ה שומר במסירות,, כפי שהרועדאוג לציבורעליו ל עם זאת,

 בה על עדר צאנו.ר

 

 

 הערכהלקבל ֵאמּון והשררה, חייב  אדם הרוצה להנהיג ציבור, לא רק מכוח

אישית בהליכותיו גמה רוח, לשמש דובעל שאר ש חזון, עליו להיות אי מהציבור.

 ָבאסודרת לָ בצורה מ המנהיגות תתו: העבר אשה לפני מוה' אומר למ ובמעשיו.

 .ןנו-בן הושעי היף אותך יהישר יחלהאיש א אחריך.

 בתוכה כוללת יאה יש ליהושע.ה' מזכיר רק תכונה אחת, מהתכונות הרבות ש

ֶשה, ַקח-ֶמר ה' ֶאל"ַוי א בפסוק: נאמרוכך  "איש אשר  רוח בו". :עוצמה רבה -מ 

)במדבר כז, יח(. ."רּוַח בֹו-רשֶׁ אֲ  ִאיש--נּון-ַע ִבןְיהֹוש  -ְלָך ֶאת  

יורש, יהייה מנהיג בעל תכונות שהמנהיג ה יכים לצפותהיינו צרכאורה, ל

ישראל. מלחמת כיבוש עומדת לפניו -ץם לאראת הע להכניסשימתו צבאיות. מ

 יג "אשר רוח בו".הקב"ה למנות מנה קשמבובכל זאת 

תלמיד  ,ולותלאיש אשכ ונההכוש אשר רוח בו", "איעל פי הפשט פירוש המילים 

 פרוש שונה.ותן רש נלהפתעתנו, המד איש בר אוריין.חכם, 

  

המנהיג, הם אבן היסוד הערכיים של  הרוחני, "נכסי צאן הברזל"-המטען הפנימי

" 'איש  שת פנחס:ספרי לפרבעל המדרש במנהיגות ציבורית, כפי שכותב 

 ".אחדד ול כל אחכנגד רוח ש "שיכול להלך -רוח בו"  אשר

 

 

 בורוח שר איש א –דמות המנהיג 
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 ותב:כ ן(צבי יהודה ברלי נפתלי -)הנצי"ב "העמק דבר"  הפרשן בעל

נאת עצמו או יה רצונית להדעתו בפני עולם ואינו נמשך אחרי נטי"רוחו, היינו 

 הנאת אחרים".

לים שהציב לעצמו ולהיות צדקת דרכו ובאידיאלאמור, על המנהיג להאמין ב

אינטרסים משוא פנים וללא א ללו להנהיג את הציבור לעמוד על דעתו. עלי

 אישיים.

 

כן הוא דורש דרש נוסף ה בתכונה זו, ולרואה חשיבות רב מאמדרש תנחו

רת אלוקי הרוחות לכל בשר, שאתה שאמ "לפי: וח בו"איש אשר ר" מהפסוק:

לוך עם כל אחד ואחד מהם לפי יתמנה שיודע לה ד,מכיר לכל אחד ואח

 חס יא(.פנת מא, במדבר, פרשתנחו )מדרש   ."דעתו

 

יכולת בעל  –רוח  המנהיג כאישה  את , הרואבמדרש הגדול וסףירוש נקיים פ

 "קיצוניים".וגם  וניםתמתוכו אנשים סגולית מיוחדת, היודעת להנהיג ציבור שב

עם הקופדנים )המקפידים( שיהא הולך  , יח(.)במדבר כז 'איש אשר רוח בו'" 

 .ים לפי דעתן"לפי דעתן ועם המתונ

 יח(.ת פנחס, כז, , במדבר, פרשהגדולמדרש )                                             

 

 

ותיו יוצרות השראה, ונותנות ישיותו ותכוני נשען על ההילה שלו. אמנהיג כריזמט

ית במקורות הציבור. משה רבנו הוא דוגמה קלאסת רבה להשפיע על לו יכול

 ריזמטית.ישראל למנהיגות כ

 

יחד שקרא  ,עבדיםהיה באותה עת עם ל, שישראם משה, נציג עשליחותו של 

". יְוַיַעְבֻדנִ ַשַלח ַעִמי, " :בשמו של הקב"ה לפרעה מלך מצריםאחיו  עם אהרון

התעקשותו של פרעה  אומץ לב ואמונה בצדקת הדרך. דרשה ממנו ,קריאה זו

ה, לֵ -אֶמרַוי   ל א ָאָבה, ְלַשְלָחם.וְ תה רבה "יהי ֶסף -ר ְלָך, ַאלמֶ ִהשָ ָעָלי; ְך מֵ לֹו ַפְרע  ת 

 כרזימטיות של מנהיג
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ְת ִכי בְ --ת ָפַניְראֹו ֵכן  " משה השיב לו באומץ לב:ָך ָפַני, ָתמּות". יֹום ְרא 

ִסף עֹוד, ְראֹות ָפֶניָך-אל   ְרָת:ִדבַ   כט(.-כח ת י,)שמו    ."א 

 

. העם מתקשה לחירות ה מעבדותהמוביל את העם ליציאאנו רואים מנהיג, 

ל ו הכריזמטית ששפעתג. התולה את עיניו במנהיהעם ור. כל את נס השחרלע

 -והבי נפשו ה גדולה, שאפילו המצרים, שבוודאי לא היו מאמשה הייתה כ

 העריצו אותו מאוד.   

 שיח שבין משה ופרעה, לפני המכה-באמצע התיאורים הדרמטיים שבדו

ה,  שִאיַגם הָ "לנו:  התורה פֶסק זמן ומספרתמכת בכורות, עוָשה  -האחרונה  ֹמשֶׁ

ץ ִמְצַרִים,ָגדֹול ְמֹאד בְ  רֶׁ ינֵּ  אֶׁ יְבעֵּ י ָהָעם-י ַעְבדֵּ ינֵּ   .יא, ג()שמות  . "ַפְרֹעה, ּוְבעֵּ

  

 ,נון-יהושע בןהמנהיגות על עם ישראל ל להעביר אתשר ה' מצווה עליו אכ

י"וְ  אומר לו ה': ן, וְ לְ אֶׁ  ַהֲעַמְדָת ֹאתֹו, ִלְפנֵּ יָעָזר ַהֹכהֵּ ה; ְוִצִּויָתה ֹאתֹו, דָ ָהעֵּ -ָכל ִלְפנֵּ

ם.ְלעֵּ  יהֶׁ י ִיְש ֲעַדת -ְלַמַען ִיְשְמעּו, ָכל--ָעָליוְדָך, ה ֵמהֹוְוָנַתתָ  ינֵּ ל"ְבנֵּ     .ָראֵּ

 כ(.-)במדבר כז, יט                                                                                

 =זיוך.הודך ,תמתרגם לארמי אונקולוס

שפע רב כלפי עם  ותו המנהיגותית אור ייחודי המקריןרין באישיהק משה

 ישראל.

 

אני  שים למילה "הוד".רופיותן שלושה בפירושו, נ ירשן רפאל הרבי שמשו

 ו:להלן פירוש      סבור, שפירושיו נותנים ביטוי מלא למושג כריזמטיות. 

 ה.הופעוויה והכוח בהוא מלוא הה "הוד"

 והעוצמה.הוא מצב העוז  "וד"ה

 הוא גודל האישיות. "הוד"
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 .ניתן לבנות סכימה למושג כריזמטיות אצל מנהיג ,ירושועל פי פ

                            

 מלוא ההוויה והכוח בהופעה                              

 

 

 

 העוצמהעוז ומצב ה                                             גודל האישיות

                                    

, בבא בתראהגמרא, במסכת יחן בתכונת הכריזמטיות. אבינו נ גם אברהם

"ואמר רב חנן בר רבא אמר רב: אותו בינו: ים על אברהם ארמביאה את הדב

ם בשורה ולהעהיום שנפטר אברהם אבינו מן העולם, עמדו כל גדולי אומות 

 , ואוי לה לספינה שאבד קברינטאיגומנה ולם שאבדעלו לאוי  ואמרו:

 )בבא בתרא צא, ע"א(. .)קברניט(" 

 

   

מן כתב מאמרר"ר יחיאל שד
1

  ג או פרנס?מנהיהוא האם  –ה מש: 

האיש משה גדול מאוד בארץ מצריים, גם הוא פותח את מאמרו בפסוק: "

 )שמות יא, יג'(   .בעיני עבדי פרעה ובעיני העם"

ר, כי למנהיג השפעה נסק )בעל משך חכמה( מבהיהכהן מדווי ר שמחהר' מאי

 עם?ההמון החכמים, זקני העם, או שמא  :דרגות. אך מי מושפע קודם פי-לע

 

ה הרשים מאוד את חכמי פרעה שידעו להוקיר חכמתו ולהם הייתה עין שמ

נהיג הרי שמו פורסם חודרת למידותיו. לאחר שהם פרסמו איכותו של משה כמ

 להמון העם. גם

                                                           
 t.php?id=36195rinp/http://www.articles.co.il: מאמרים"" באתר 1

 

 
 כריזמטיות

 נס?פר ויג אההוא מנהאם  –רבינומשה 

http://www.articles.co.il/print.php?id=36195
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על ההמון והם יחשיבוהו שפעולותיו זרות ומשונות, ישפיע קודם , חרהיג אאך מנ

ורת של העם במנהיג העיונתו ופעו מאמורק אח"כ החכמים יוש - לאדם עליון

 ובנפלאותיו.

אך לא כן החרטומים והשרים  "חיל אחזתם", - ההמון במצריים נחרדו ונבעתו

 שה המנהיג. כי מ מצרים הבינו של דבר לאחר כמה ממכותשבסופו 

 ו שכתוב:כמ-" "האישך אף כינו אותו משבה, ""אצבע אלוקים היאהם הודו כי 

 ש של מעלה כלומר לא סתם מנהיגאי הוא האיש משה ,כי זה משה האיש""

ני עבדי יגם האיש משה ... בע. .אלא מנהיג אמיתי .ולכן כתוב לנו בפסוק:" .

 ם.."."בעיני הע ...ואח"כ." פרעה..

 

ש את חשיבות כמרכיב מרכזי בגאולה, מדגי-במאמר על המנהיגות ,הרב אריאל

ת לעיתים וגהיאולה. המני בתהליך הגהמנהיגות בכל מצב ובכל עת ובוודא

 כוחית במצבים קשים שהעם נמצא בו. 

 העדר מנהיגות היא אחת הבעיות הקשות בכל דור ובכל תקופה. 

." ."והנה נער. משה: שבו נאמר עלם על הפסוק מנהיג מושלמשה משמש כ

 :אשי תיבותרם ה  ...נערהמילה  אומרים חז"ל כי

 

א כיסוי ואף ללמירות מן לא יפזר אמקיים כל דבר שמבטיח. מנהיג נא נאמן, - נ

יקשיב לכל אדם, משה מתבטא בנאמנותו לאהרון  יאפשר לאחרים להתבטא,

את ולהפוך  ם ישראלע ב"ה מציע לכלות אתר הקכאש ם ישראל.אחיו ואף לכל ע

האומר לקב"ה מחני נא -ןגוי גדול במקומם או אז מתגלה משה הנאממשה ל

 מספרך. 

 

דיו והבהיר להם זקיפות עבפרעה ו איתן אל מול מבטאת ענווה משה עמד - ע

כלפי -שנשלח לבצע הוראות אלוקים, שליחו של בורא עולם   קומתו של מנהיג

ם יציאת ע - המשימהה ועקשנית לביצוע משה מנהיגות איתנה חזקחוץ הוכיח 

ענווה אמיתית -הדגול יחס אנושיהראה המנהיג אך כלפי העם  ממצרים. ישראל

ו יורד אל העם ומתבטל כלפי אחיו. ימשה הענא במגדל השן הוא אינו מתחב
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נסיך הוא בבית המלך בתחילת דרכו, אך הוא יוצא אל אחיו אף הורג המצרי 

 .זהיר האחרומ

 

 רד אל העם כאדם עליון אלא כאחד העם.ינו יוהוא א .תכה רעך מהל רשע - ר

, משה היה רועה-וא את חייו בכך וכמובן נאלץ הוא לברוח למדיין. רן המסכ

ל בנ"י אך רועה אמיתי נבחן גם ברעותו את הצאן ,כאשר גדי כעה אמיתי של רו

ן כאשר הבי וף שותה מים.ברח מהעדר משה המנהיג רודף אחריו ומצאו לבס

בה ר' ו על כתפיו, בשמות ריתה בגלל הצמא או אז הרכיבבריחתו היש-משה 

ל בשר לנהוג צאנו שעל מעשהו זה של משה אמר הקב"ה "יש לך רחמים  -כתוב

 חייך אתה תרעה צאני ישראל". -ודם רק

 

 בעל עוצמה, נחרצות, העזה ונאמנות אך בשילוב -משה מתגלה כמנהיג אמיתי 

 ואחד. כבוד והקשבה לכל אחד ,ענווה ת אנושיות,מדהים של יושר, אמיתו

 

 

י וח שפרץ בינו ובין רבעל רבן גמליאל הנשיא, שלאחר ויכסופר במסכת ברכות מ

 לביתו כדי לפייסו. פגע ברבי יהושע ולכן החליט ללכת  שאולי יהושע, חש

שחורים. אמר לו רבן נכנס רבן גמליאל לביתו של רבי יהושע וראה שכותלי ביתו 

ודה תפרנס מעבך ניכר שהינך פחמי", לאמור, שהינך מליאל: "מכותלי ביתגמ

, גו()מנהיפרנסו "אוי לו לדור שאתה ע: השיב לו רבי יהושל נפחות. קשה ש

ם במה הם מתפרנסים ובמה הם אי אתה יודע בצערן של תלמידי חכמיש

 .)ברכות כח, ע"א( .ניזונים"

א"ל אוי לו " :חס לאימרהמתיי "קוק בספרו "עין אי"ה ןאברהם יצחק הכה הרב

שאתה קברניטה, שאין אתה יודע בצערן לדור שאתה פרנסו ואוי לה לספינה 

 ."א(כח, ע )ברכותוכו' ". של ת"ח 

 וכך כותב הרב קוק:

שהמנהיג ישתדל לחדור למצבו של כל הראויה צריכה להיות  הנהגת הדור

מצב  רטיים יתרומםכל המצבים הפם כן קן גובמה שישתדל לת חו,ויחיד כפי כ

 טההבדל בין פרנס לקברני
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, שהדור מורכב הדור-פרנסקרא בלא משל הכלל כולו. ונגד הנהגת הפרטי י

-וקברניטהלפי ענינו.  אחדול כולם כמפרטים ואישים שונים וצריך שיפרנסם 

כשם שמנהיג א על שם ההוראה של ההנהגה הכוללת, יקר הספינה-של

אם אל מחוז ו, ובבלתוכה בהנהגה אחתהספינה מנהיג כל אישיה הנקבצים 

דעת המצב הפרטי של דרכו הפרטי. ע"כ בהתעלמם מ ול אחדיבור לו כחפצם 

פה ההנהגה הכללית. שתסודר י שפועל הרבה על תיקון הדור, א"א למיד חכםת

א הי' נעלם ממנו ערך של כל אחד ואחד ב הפרטי לשאם היית בא לדקדק המצ

קרתם ראויים הם וללת עם אנשים שמפני יולא הי' דרוש להתנהג בהנהגה כ

  ."היו בהנהגה יוצאים מן הכלל, לכבדם ולרוממםשי

 פירוש:

לה לספינה  רנסו ואויאוי לו לדור שאתה פ" :כתוב ע"א כחדף במסכת ברכות 

מה ההבדל בין פרנס מבהיר הרב קוק בספרו עין אי"ה,  ,קברניטה" שאתה

 .ובילים אנשיםסוגי המנהיגים המ שני  אלה הם לקברניט?

  

הפרט דואג לכל פרט  ב המקשיב לצורכינחשב כמנהיג טו ס"ה"פרנ

רוצה לא צורכיהם של האנשים, כל אחד על פי דרישותיו כך כל פרט מממו  ופרט

 יגותו של העומד בראשם.ממנה

המכוון ודואג לכלל הספינה להובילה  ,הוא האיש המנווט "קברניט", לעומתו

ת כלול הבעיות בהנהגן. מנהיג זה רואה את מבים הפתוח אל היעד הנכו

שהציב לעצמו עם כל פרט וכולם  הספינה כולה. יש לו חשיבות להגיע אל היעד

 יחד.

נוסע בספינה כל פרט ופרט. הציבור ה ל דרכו שלאינו מודע לכ הקברניטאך 

מרוצה גם ממנהיג זה אף כי לא כל צרכי הפרט מתמלאים ומתגשמים. העיקר 

עם הספינה אל  האנשיםיגיעו ופו של דבר לה בכיוון הנכון ובס תשהתנועה זורמ

 מנהיג חכם. - רניטבקהיעד המתוכנן בזכות 
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ַע בִ -תָך אֶ לְ -"ַקח :למינוי תשובתו של ה' לבקשתו של משה ִאיש --נּון-ןְיהֹוש 

ראֲ  ְלָעָזר יו.ָעלָ  ָיְדָך,-ְוָסַמְכָת ֶאת ַח בֹו;רּו-שֶׁ י אֶׁ ן, ְוַהֲעַמְדָת ֹאתֹו, ִלְפנֵּ  ְוִלְפֵני, ַהֹכהֵּ

תֹו, ְלֵעיֵניֶהם.ָהֵעדָ -לכָ  הֹוְדָך, ה; ְוִצִּויָתה א  ַדת -, ָכלְלַמַען ִיְשְמעּו--ָעָליו ְוָנַתָתה מֵּ ע 

י אֶׁ פְ ְולִ  .ֵני ִיְשָרֵאלבְ  ן יַ ְלָעָזר הַ נֵּ -ַעל ִרים ִלְפֵני ה':אּוט הָ ְוָשַאל לֹו ְבִמְשפַ  ֲעֹמד,ֹכהֵּ

ֶשר  ָהֵעָדה.-ְוָכל--ִיְשָרֵאל ִאתֹו-ְבֵני-לכָ וְ  , הּואאּוִפיו ָיבֹ -ִפיו יְֵּצאּו ְוַעל ֶשה, ַכא  ַוַיַעש מ 

תֹו; וַ  ַע, ַוַיע  ְיה-ִיַקח ֶאתִצָּוה ה' א  ֵהן, וְ  ִלְפֵני ֶאְלעָ ּוִמֵדהֹוש  -י, ָכלִלְפנֵ ָזר ַהכ 

ֶשר ִד -ְך ֶאתְסמ  ַויִ   ָהֵעָדה. ֶשה"-ַידבְ ֶבר ה', ָיָדיו ָעָליו, ַוְיַצֵּוהּו, ַכא     .מ 

                                                                                              כב(.          -)במדבר כז, יח                                                                               

                                                                                                                                                          

ו להכניס קר תכונותיו של המנהיג נועדשראל קובע ה', שעילקראת הכניסה לי

ה יהי היג בעל תכונות ויכולות צבאיות, אלאמנרץ ישראל, לא יהיה את העם לא

 נות מוסריות.וח בעל תכאיש רו

 

פת בדמותו של נוצרת מנהיגות רוחנית נוסה' גם מגביל את כוחו של יהושע. 

רכו יוכל יהושע ק דעוברות אליו. רחניות והדתיות ות הפולהסמכוי אלעזר הכהן.

אנו עדים להפרדת . לקראת יציאה למלחמהה' )אורים ותומים( לדרוש לפני 

 רשויות.

ם פעולה למען אותה מטרה. הם זקוקי ליהם לשתףע ת הרשויות,למרות הפרד

 )שם, כא(, אלעזר הכהן יעמוד" פני"ולדורש את הפסוק  מדרש ספרי זה לזה.

  ."ר צריך ליהושעואלעז צריך לאלעזרשהיה יהושע " כדלקמן:

 , קלט(.בר, פרשת פנחס)ספרי, במד                                                          

 

 

 

 

 

 המנהיג יצול סמכויותפ



- 27 - 
__________________________________________________________________ 

 יבורית במקורות ישראלמיכאל: ערכי יסוד במנהיגות והנהגה צ-גדעון רפאל בן
 

 

 

היה אבסולוטי. הוא שלט שלטון ללא מיצרים לטונו של המלך זרח הקדמון שמב

 תו של המלך.חודית המגבילה את סמכומדינתו ובנתיניו. הנה לפנינו תופעה ייב

 

בעניין עיבור  ו שהמלך והכהן אינם יכולים לכהן כחברי הסנהדריןקבע חז"ל

 לא על פי קנה עו הלכהוהכהן יקב חשש, שהמלךהשנה. הם קבעו מגבלה זו, מ

 .יתיראו לנגד עיניהם את טובתם האישמידה אובייקטיבי אלא רק 

 

 :, יח, ע"אבמסכת סנהדריןוכך נאמר 

 –הדרין גדול בעיבור שנה. מלך בסנכהן לך ונהדרין, ולא מ"אין מושיבין מלך בס

ֶנה ַעל ִרב' )שמ דכתיב: 'ְול א  הן גדוללא מלך וכ נה על ָרב.לא תע – ות כג, ב (ַתע 

                                                                                                                משום צינה".                כהן גדולמשום אפסניא.  - לךמ בעיבור שנה.

 

 מרא זו:יר גמסב הרמב"ם

חילותיו  פנימ--מלך :כוהן גדולמלך, ולא אין מושיבין לעיבור השנה לא "

מפני --גדולוכוהן וטה בשבילן לעבר או שלא לעבר; חמותיו, שמא דעתו נומל

הוא , וקורמי הוא תשרי בינוטה לעבר, כדי שלא יבהצינה, שמא לא תהיה דעתו 

    ."טובל ביום הכיפורים חמש טבילות

 לכה יא(.ראש חודש, ה הלכות)רמב"ם, ספר זמנים,                                      

 ם:ביאורי

אין ראוי להושיב בסנהדרין  אדם שיחששו להביע דעה  – לא תענה על ריב

 הנוגדת לדעתו.

 יגדיל את הוצאותיו.ר שדב סיף חודש בשנה,המלך לא מעוניין להו –אפסניא 

כיפורים בבית המקדש, רצונו ד יחף וטובל ביום המכיוון שהכהן עוב -משום צינה

 נה חמה.רים יהיה בעוהכיפושיום 

 

 

 עתו של מנהיג לצרכיו האישייםהשפנטרול 
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. וצה, שהציבור יתמוך בו וילך אחריו, אינו צריך לוותר על עקרונותיוג הרמנהי

דם. מנהיג אהלשמור על כבוד  ,בכבוד הראויים בציבור ייחס ליחידעליו להת

כים הדעות, גם אם אינו מסולהיות קשוב למגוון  השונּותך לקבל את צרי

ובאורך  ותהציבור בסובלניג להנהיג את ר למנהמודעות זו תאפשאומריהן. 

 רוח.

 לקמן:" כד וגו' וידבר משה, יפקוד ה'דורש את הפסוק: " דרש תנחומאמ

ין זה לזה, אלא וודעתם ש, כך אין ין זה לזהוופרצופיהם ש"כשם שאין 

שֹות ָלרּוַח ִמְשָקל; אומר: ' כל אחד ואחד יש לו דעה בפני עצמו. וכן ַלע 

 לו דעת בפני עצמו. ל ברייה וברייה ישכח, כה(, כ יוב)א 'ִמָדהֵכן בְ ּוַמִים, ִת 

, ואומר תושעת מיתדוש ברוך הוא במשה מבקש מן הק תדע לך שהוא כן,

של כל אחד ואחד, ואין בשל דוע לפניך דעתם ויי ל עולם, גלונו שריבולפניו, 

נות ך אם ביקשת למזה לזה. כשאני מסתלק מהן, בבקשה ממ בניך דומה

         .א סובל לכל אחד ואחד לפי דעתו"היעליהם אדם שה מנהם מנהיג, עלי

 רשת פינחס, י(.מדרש תנחומא, במדבר, פ)                                              

 :וןרבי סימהתנא  מביא דברים דומים, כפי שדורש ט שמעוניקויל

ן משה א(, תדע לך, שכ, ' )דברים לדָאֶרץהָ -ָכל-ַוַיְרֵאהּו יה' ֶאת"אמר רבי סימון: 

ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך דעת של כל אחד ואחד  הקב"ה:מבקש לפני 

בקשה ממך ב הןמ מסתלקשביל שאני זה לזה. ב בניך דומין אין דעתן שלו

                                                             ."לפי דעתו סובל כל אחד ואחדמנה עליהם אדם שיהא . למנות עליהן מנהיג

 .נחס, כז(פ)ילקוט שמעוני, פרשת                                                            

 

 

. על המנהיג דגם מופת של מנהיג אראה בנבי( מימון-משה בן )רביהרמב"ם 

 כהכנה לשליחותו. נהג ברמה מוסרית גבוהה ללמוד ולהת

הַויַ "סוק: ש אלגורי לפותן פירוהרמב"ם נ רֹאשֹו, ְרָצה, וְ ֻסָלם ֻמָצב אַ  ֲחֹלם, ְוִהּנֵּ

ה ַמְלֲאכֵּ  ַמִגיַע ַהָשָמְיָמה     ח, יב(.)בראשית כ   ."ֹיְרִדים בֹוים, ֹעִלים וְ וקֱאֹל יְוִהּנֵּ

 מגוון דעותלשונות ו יחותפת

 מות מופתד
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אחר העלייה וההגעה אל מעלות , כי ידההירקודם  העלייה" כותב הרמב"ם:

ארץ אנשי הלהנהגת  –ה שפגש מן העניין ולם תהיה הירידה, במידועות מן הס

 )מורה נבוכים, חלק ראשון, פרק טו(.  .ולימודם"

 לדרגתו להתקרב –והנבואה  המדרגות הלימוד והחוכמהעלייה נועדה לעלות ב

ו לרמה הגבוהה במימוש ש ברוך הוא. באופן טבעי, האנשים שיגיעהקדו של

צו לרדת. הסולם ולא ירהגבוהים של  בשלבים ירצו להישארהאדיאל הרוחני, 

 עליהם למלא את חובתם לעםבשעה זו, שעה שהגיעו אל השיא,  דווקא

 . ולחברה

סרי רוחני והמות מהפוטנציאל הובעשנ שליחותמוטלת עליהם אחרי העלייה 

ירידה זוהי "הירידה".  ולימודם"."להנהגת אנשי הארץ שליחות  –הטמון בהם 

 העם והחברה.למען  לשם תרומה ונתינה

 

 

מינו, נוכל להביאן כפי שהן משתקפות בדברי חכהתכונות הנדרשות ממנהיג, 

 . מדברי הרמב"ם

נות התכו לכן, נהיגי ציבור.הדיינים היו גם מ זו, עלי להדגיש שבתקופת

 יג.שות מדיין הינן גם התכונות הנדרשות ממנהנדרה

 

של  הדיינים להתנהגותות )דברים, פיסקה יג(, מבטא את אחריומדרש ספרי 

להם אחריות ציבורית להתנהגותו של  יגים, שישם גם כמנההעם. הם נתפסי

 העם.

יָכה  ואומר: ת אשר עבר עם עם ישראלבספר דברים מסכם משה את התלאו "אֵּ

ם, ְוִריְבכֶׁ ַבִד ָשא, לְ אֶׁ  ם ּוַמַשֲאכֶׁ ם ֲאָנִשים ֲחָכִמים ּונְ  ם.י, ָטְרֲחכֶׁ ֹבִנים, ָהבּו ָלכֶׁ

ם; ַואֲ ְלִשְבטֵּ ים יֻדעִ וִ  ם, ְבָראשֵּ יכֶׁ ם"ִשימֵּ  יג(.-)דברים א, יב   .יכֶׁ

ם, ְבָר "את המילים  ם"ַוֲאִשימֵּ יכֶׁ  מדרש:, דורש האשֵּ

מותיהם ם ְבָראשיכם, מלמד שאשא ְואָשמָ ם בראשיכם, אלשימֵ "אל תהי קורא וא

 יים בראש דייניהם".של ישראל תלו

 תכונות יסוד המצופות מהמנהיג
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ָאָדם, צ ֶפה -ָתה ֶבןאַ וְ : "מספר יחזקאלים בריו על הפסוקהמדרש מבסס את ד

ָתםְוָשַמְעָת ִמִפי ָדָבר, וְ ַתִתיָך ְלֵבית ִיְשָרֵאל; נְ  ע ָרָשע, ָרשָ י לָ ְמִר ְבאָ  ִמֶמִני. ִהְזַהְרָת א 

ֹו ִמַדְרכֹו , ְלַהְזִהיר ָרָשעמּות, ְול א ִדַבְרתָ מֹות תָ  מֹו ִמָיְדָך נֹו ָימּות, ְודָ הּוא ָרָשע ַבע 

בַ  ֹוהּוא בַ ִמַדְרכֹו ָשב -ָנה, ְול אְרָת ָרָשע ִמַדְרכֹו, ָלשּוב ִממֶ ִהְזהַ -ְוַאָתה ִכי ֵקש.א  נֹו ע 

 ט(.-)יחקאל לג, ז ."ִהַצְלתָ ָתה ַנְפְשָך אַ וְ ָימּות, 

 

זוהי מנהיגות  דיין.-ה למנהיגרי חז"ל קבע רף גבומב"ם בהסתמכו על דברה

 ישית.גמה ארכית הדורשת דוע

ספר שופטים,  "היד החזקה", -  ם"בשל הרמרו בספ כך מובאים הדברים

 ין פרק ב, הלכה ז:ִהלכות סנהדר

הדברים )שיהיו ו ם בכל אלקדקין בהי שאין מדשל שלושה אף על פ דין "בית

 צריך שיהא בהם בכל אחד מהםנות וכיו"ב(, נים, ידעו לשואה, נבובעלי מר

 , ואלו הם:יםשבעה דבר

,  ואהבת הבריות להם  ואהבת אמת  וןושנאת ממ  ויראה    וענוה   חוכמה

 .ובעלי שם טוב

 

 בתורה, הרי הוא אומר:אלו הדברים מפורשין הן  וכל

 …רי בעלי חוכמה)דברים א, יג(, ה 'יםים ּוְנֹבנִ 'ֲאָנִשים ֲחָכִמ 

םֻדעִ ִוי'  יכֶׁ ה יהיו בריות נוחה מהם, ובמ)דברים א, לד(, אלו שרוח ה 'ים ְלִשְבטֵּ

שיהיו בעלי עין טובה ונפש שפלה וחברתן טובה, ודיבורן  אהובים לבריות? בזמן

 ומשאן בנחת עם הבריות".

ה ִמכָ ְוַאָתה תֶׁ " :על הפסוק י ֱאֹלַחִיל יִ -ים ַאְנשֵּ ָהעָ -לֱחזֶׁ ת ים, קוְראֵּ י ֱאמֶׁ י ַאְנשֵּ שְֹנאֵּ

 כותב הרמב"ם: )שמות יח, כא(, "ָבַצע

ל עצמם וכובשין את מצוות ומדקדקים עגיבורים ב אלו שהם - אנשי חיל'' "

לל 'אנשי חיל' שם רע ויהא פרקן נאה, ובכם שום גנאי ולא יצרם עד שלא יהא לה

'ויקום משה עושקו, כעניין שנאמר: עשוק מיד  אמיץ להציל להם לבשיהא  –

 ך להיות עניו.אף כל דיין צרי – עניורבנו  )שמות ב, י(, ומה משהויושיען' 

 כמשמעו. – ים'אלוק 'יראי
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בץ הממון, שכל אף ממון שלהם אינם נבהלין עליו, ולא רודפין לק –בצע' 'שונאי 

 הל להון חסר יבואנו.מי שהוא נב

תם, אוהבין את ומדע ר הצדק מחמת עצמםן אחרודפי שיהיו – אנשי אמת''

 בורחין מכל מיני העוול".שונאין את החמס  והאמת ו

 

כל התכונות הללו.  עםהדיין -ל למצוא את המנהיגת, שבהן לא נוכתקופוישנן 

למצוא עלינו להשתדל שהאומרים,  לדברים, מביא דברי תנאים, מדרש רבה

וריד א ימצאו כאלה, נוכל להאנו. ואם למידות שהבעם שבע הדיינים -מנהיגים

אחת. עלינו למצוא את המועמדים הטובים,  מידהלעד את רמת הדרישות 

 קיימים בכל דור.ה

 

 לדברים: במדרש רבהאמר נ כך

על ישראל אמר ין אמרי )חכמים אומרים(: בוא וראה בשעה שנתמנה משה בנ"ר

יו דנין אתכם, דיינים שיהאלא ָמנו לכם  מי,כול לישא את משאכם לעצלהן, איני י

ם ימֵ טיכם ואשונבונים וידועים לשב "הבו לכם אנשים חכמים שנאמר:

 א, יג( רים)דב .בראשיכם"

                                                                                                                                    

ו , ואלדותיא בהם שבע מצריכין הדיינים שיה: אר' חנינ שםב רבי ברכיהאמר 

עם ן: 'ואתה תחזה מכל החכמים ונבונים וידועים וארבע כמו שכתוב להל הן:

רי שבע. ולמה שי אמת שונאי בצע' )שמות יח, כא(, האנשי חיל יראי אלוקים אנ

א , ואם לא נמצ, מביא מארבעעמצאו משבשאם לא נ -תב שבע כאחת? לא נכ

אשת חיל מי יא מאחד, שכך כתיב: '', ואם לא נמצא מג' מבבע מביא מגמאר

 .(, פרשה א, זה לדברים)מדרש רב    .)משלי לא, י(   ."ימצא' 

 

 לא נכפו עליהם. על דעת שבטי ישראל. הם הדיינים נבחרו-המנהיגים

 

 ם לכם אנשים חכמי ים דורש את הפסוק: "הבולדבר מדרש ספרי

 ג(, כדלקמן:ם בראשיכם" )דברים א, ייכם ואשימֵ ם וידועים לשבטוניונב
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תו ובא וישב לפני, , שיהיו ידועים לכם, הרי שנתעטף בטלישבטיכם'עים ל'וידו" 

גָדְלֶתם ביניהם, לכך  ל אתם מכירים אותו, שאתםיני יודע מאיזה שבט הוא, אבא

 ידועים לכם.שיהיו  –ידועים לשבטיכם נאמר: ו

 

בריות מרננות עד שה יבה וישיבה יושבתל ישאין כ אומר: יאלן בן גמלרבן שמעו

שב, לכך נאמר: ני לישב ומה ראה פלוני שלא ליואומרות: מה ראה פלואחריה 

 לכם.שיהיו ידועים  –ים לשבטיכם וידוע

 

ואשימם ממונים. תלמוד לומר: ' -, יכול מיניתם אתם אותם ם ְבָראשיכם'ימֵּ 'ְואש

אם אינם ממונים, יכול  -ו נים, אם לאיתי, הרי הם ממוינבראשיכם', אם מ

'ואשימם " אינם גדולים. תלמוד לומר:  –הם גדולים ואם לאו גידלתם אותם הרי 

 ם ואם לאו אינם גדולים.ם גדולים גִיָדְלתים, הרי הבראשיכם', א

 

אין ראשיכם  – הרי הם שמורים, ואם לאו : אם שמרתם את דבריכם,דבר אחר

 סקה יג(.)ספרי לדברים, פי שמורים"

 

 

חכם -החבר עוסק בדיאלוג בין הודה הלוי )ריה"ל(רבי י , שכתבספר הכוזרי

זרי מבקש ן בנושאי יסוד ביהדות. הכוים )הכוזרי( המתעניייהודי לבין מלך הכוזר

ותיו של החסיד מתואר מהחבר לתאר את מעשיו של החסיד. בתיאורי תכונ

 המנהיג הרצוי.-המושל

 את החסיד: ר החברכך מתא

חם חוקם ת לינתו, הנותן לכל יושביה אפקד על מדא האיש המ"החסיד הו

, לא יעשוק הוא נוהג בכולם בצדקומספק להם את כל צורכם במידה נכונה, ו

ולם, ן לאיש יותר ממנתו הראוי לו, כי על כן הוא מוצא את כאיש מהם ולא ית

ככל ראתו, עושים ות לקשמעים לו, ממהרים להענבשעה שהוא צריך להם, נ

 זרי, מאמר שלישי ג(.שר יאסור עליהם" )ספר הכוצוום ונזהרים מכל אאשר י

 

 שליטה עצמית של המנהיג 
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-מעשי מושל שהוא מנהיגבר. לא שאלתיך לגבי על הדברים הללו, מעיר לו הח

 , שאלתיך לגבי מעשי החסיד.שליט

והגופניים, כשם  ל על חושיו וכוחותיו הנפשייםמשיב לו החבר. החסיד מוש

 ג האדיאלי.המנהי שנוהג

 החבר:וכך אומר 

ם והגופניים, סרים אל ותיו, הנפשייל חושיו וכוחמושל, שהרי כ"החסיד הוא ה

ְך ֶארֶ  טֹוב'נית ממש, כמה שנאמר: נהיג אותם הנהגה מדימשמעתו, והוא מ

ֵשל ְברּוחֹו,  ב(".)משלי טז, ל ִמֹּלֵכד ִעיר' ַאַפִים, ִמִגבֹור; ּומ 

                                                                                                                                    

החבר. אם החסיד היה עומד ת שאמר יתנהג על פי התכונושליט –ראוי שמנהיג 

 עצמו.צדק, כשם שנהג מינהג צדק עם ג בה בבראש מדינה, היה נוה

 

לכתחילה  יגות של מושל, עליועצמו מנה על ללו, אדם שמקבלעל פי הדברים ה

ל אחרים, ל הוא לשלוט עת אלה, יוכצמו. אם סיגל לעצמו תכונולהיות שליט על ע

 ת איזון נפשי.א רכש לעצמו תכונות היוצרוון שהומכיו

 

 

פי שהיה בני ישראל שימונה להם מנהיג כִעם סיום תקופת השופטים, מבקשים 

מכויות מזהירם מעודף הסאל שמוראל. בבים את ישמים הסומקובל בקרב הע

ביד קשה. הסבריו של שמואל לא הועילו. בהם בשררה ו. הוא ינהג של המלך

 ם מלך.ת עליההם ביקשו למנו

ין ִאיש ָבחּור ָוטֹוב, ְואֵּ " תכונותיו מתוארות בספר שמואל:. שאולהמועמד היה 

י ִיְשָראֵּ  ּנּו; ִמ ִמְבנֵּ  .)שמואל  א, ט, ב( ָהָעם"-ַה ִמָכלה, ָגבֹ ֹו ָוַמְעלָ ִשְכמל, טֹוב ִממֶׁ

הנבחר. שאול  על פי ה', את המלך –כיצד שמואל מעלה בגורל מסופר בהמשך 

לּוורל. "עלה בג ָבא עֹו, ַבה'עֹוד-ַוִיְשא  ֹלם ִאיש; ַוי אֶמר , ה  ְחָבא הּוא -ֵנה, הִ ה'ד, ה  נֶׁ

ל צּו ַויִ  .ִליםַהכֵּ -אֶׁ הּו ִמשָ ַוָיר  ִמִשְכמֹו ָהָעם, -לָהָעם; ַוִיְגַבּה, ִמכָ ְתַיֵצב ְבתֹוְך ם, ַויִ ָקח 

ר בָ ַהְר ם, ָהעָ -לכָ -מּוֵאל ֶאלַוי אֶמר ְש   ָוָמְעָלה. ם ֲאשֶׁ ין ָכֹמהּו, בֹו ה'-ַחרִאיתֶׁ , ִכי אֵּ

ְךרּו, ָהָעם ַוי אמְ -ַוָיִרעּו ָכל; ָהָעם-ְבָכל לֶׁ  .(כד-ב)שמואל א', י, כ "ְיִחי ַהמֶׁ

 יו של מנהיג המשתקפות אצל שאול המלךנותתכו
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 בפירושו במקום: ()רבי דוד קמחירד"ק 

וונה לאורים בורח מן השררה. ובדרש: 'אל הכלים', הכ – 'ל הכלים'נחבא א"

 ם ובתומים".למלכות עד שישאלו באורי אמר שאול, שמא איני הגון תומים.ו

חרים אששאול היה גבוה מהפירוש כפשוטו,  ",ָעםהָ -ַמְעָלה, ָגֹבַה ִמָכלִמִשְכמֹו וָ "

 יובי מאוד. הפך לביטוי ח, המשפט הזה נבמרוצת הדורות מתו.בקו

 

"ביטוי על אדם  הנ"ל:ותב על המשפט עברי כ -במילון עברי אברהם אבן שושן

 ה".וכדומ בכישרונות, בחוכמה, ה על רבים אחרים במוסריותמצוין העול

 

 

גמרא התברך דוד המלך. המונה שש מעלות, שבהן  ,במסכת סנהדריןהגמרא, 

 דוד מפסוק בספר שמואל א:דת את מעלותיו של לומ

 

ה ַוַיַען ֶאָחד ֵמַהְנָעִרים ַוי אֶמר, " ן ְלִישַ ָרִאיִת ִהּנֵּ ית ַהַלְחִמי, יֹ י בֵּ ן ְוִגבֹור י בֵּ ַע ַנגֵּ דֵּ

 , טז, יח(.אל א)שמו   ."ִעמֹו ַוה' ָדָבר, ְוִאיש ֹתַארְנבֹון ַחִיל ְוִאיש ִמְלָחָמה ּו

 

 .לשון הרע: כל הפסוק הזה לא אמר דואג אלא ברבאמר  הודהרב ימר או

 . אול ויהרגהו'נא בו ש'שהיה מספר בשבחו של דוד כדי שיק רש"י:

 ה(.שאל )מומחשיודע לי – ע נגן'יוד'

 שיודע להשיב  )רד"ק: גבורת הלב(.  – 'גבור'

ח כורה )רש"י: להתוויתן במלחמתה של תול שאלישיודע  – 'איש מלחמה'

 . רד"ק: יודע בעניני מלחמה והורגל בה(.בתלמוד

 שמראה פנים בהלכה )שמביא ראיה לדבריו(. – תואר''איש 

 נה(. לכל את דבריו בתבוך דבר  )רלב"ג: מכדבר מתושמבין  – בר'ונבון ד'

  .ו(שהלכה כמותו בכל מקום" )רד"ק: מצליח במעשי – 'וה' עמו'

 .צג, ע"ב( דרין)סנה                                                                                 

                                                                                                                                                                                                             

 כמנהיג כונותיו של דוד המלךת
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ואילו הפרשנים על ספר  וחניות,שש מעלות רמוצא בפסוק  רב יהודהמורא אה

 .המעשהתחום מעלות משמואל מוצאים בדוד 

 

 

חז"ל כמים. סים )מנהיגים( מקרב תלמידי החבתקופת חז"ל היו ממנים גם פרנ

מחד,  –דע בעלי י לאמור, .יכויות גבוהותנהיגים יהיו בעלי אשהמ חתרו לכך,

 מאידך. – ובעלי ערכי מוסר

 

"ואמר רבי יוחנן: איזהו  בריו של רבי יוחנן:ה את ד, מביאבמסכת שבתהגמרא,  

ואלין אותו דבר ציבור, זה ששמנהיג( על הותו פרנס )ם שממנין אלמיד חכת

ילים בה א רגהלכה בכל מקום, ואפילו במסכת כלה, דלא רגילי בה אינשי )של

 .)שבת קיד, ע"א(    .נשים("א

 

ון ולא ירדו גשמים "הגיע שבעה עשר במרחשו נכתב: ניתבמסכת תעבמשנה, 

 ות".מתענין שלוש תעני היחידיםילו התח

 ידים הם החכמים.רב הונא קובע, שהיח –יחידים? מי הם ה א מבררת,מרהג

 בהמשך שואלת הגמרא: "איזהו יחיד ואיזהו תלמיד?

 על ]מנהיג[ פרנסתו ם, כל שראוי למנוכח מידתל –יחיד  משיבה:הגמרא 

 )תענית י', ע"ב(. ."יבורהצ

ו של פחות כמיכותו של המנהיג בנויה על איכות אישית גבוהה, לר, אלאמו

 חכם. תלמיד

 

 

ת לה'. בעת הקרבת הקורבנות הקריב קורבנו הגיע לגבעון, שלמה המלךכאשר 

 רשם מהעובדהה' הת שומע. למה מבקש מה' לבשיח בינו ובין ה'. ש-התנהל דו

יביו, אלא לב כתו, לא ביקש את נפש אוסס את ממלזה עתה ביששלמה, ש

 נבון.ב חכם וכך העניק לו ה' מתת נוספת, לשומע, על 

 :מלכים אבספר אמר כך נ

 כםב חלב שומע, ל –יג חוכמתו של מנה

 הבעלי ידע וחוכמ –המנהיגים  איכות
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ה-ֶאל ה'ָאה ְבִגְבעֹון, ִנְר " ל--ְשֹלמ       ."ָלְך-ֶתןל ָמה אֶ ים, ְשאַ קוֹום ַהָלְיָלה; ַוי אֶמר ֱאֹלַבח 

                                                                                                                    .)מלכים א', ג, ה(                                                                                  

 ושלמה השיב:

ה, אַ אמֶ "ַוי   ֶשר ָהלַ בְ עַ -ָעִשיָת ִעםה תָ ר ְשֹלמ   ְך ְלָפֶניָךְדָך ָדִוד ָאִבי ֶחֶסד ָגדֹול, ַכא 

לֹו -ַהֶחֶסד ַהָגדֹול ַהֶזה, ַוִתֶתן-לֹו, ֶאת-ְשָמרִת וַ  ִעָמְך; ,ָבבת לֵ ֶבֱאֶמת ּוִבְצָדָקה ּוְבִיְשרַ 

ֵשב ַעל ַחת ָדִוד ַעְבְדָך, תַ - ֶאתַאָתה ִהְמַלְכתָ , יקָ וֱאֹל ָתה, ה'עַ וְ  ִכְסאֹו, ַכיֹום ַהֶזה.-ֵבן י 

ִכי נַ  ן, ל  ָאִבי; ְוָאנ  -ַעם  ר ָבָחְרָת:שֶ א   ַעְמָך, תֹוְךבְ --ְַעְבְדָך א ֵאַדע ֵצאת ָוב א.ַער ָקט 

ֶשר ל א ב.-ָרב, א  ַע, ִיָמֶנה ְול א ִיָסֵפר ֵמר  ב ֹשמֵּ ת ְוָנַתָת ְלַעְבְדָך לֵּ , ָךַעְמ -ִלְשֹפט אֶׁ

ט, ֶאת :ֹוב ְלָרעט-ןיְלָהִבין, בֵּ   ַהֶזה.ָך ַהָכֵבד ַעמְ -ִכי ִמי יּוַכל ִלְשפ 

ה, ֶאתַאל ִכי שָ  י:נָ ד  י א  ינֵ ב ַהָדָבר, ְבעֵ ַוִייטַ  ים ֵאָליו, קוַוי אֶמר ֱאֹל ַהָדָבר ַהֶזה.-ְשֹלמ 

ת ר ָשַאְלָת אֶׁ ָשַאְלָת ְלָך -ים ְולֹאָך ָיִמים ַרבִ לְ  תָ ָשַאלְ -ה ְולֹאזֶׁ הַ  ַהָדָבר-ַיַען ֲאשֶׁ

ר, ְולֹא ָשַאלְ  ש אֹ ֹעשֶׁ פֶׁ יָך; ְוָשַאְלָת ְלָך ָהבִ ָת, נֶׁ ִהֵנה ָעִשיִתי,   .טפָ ַע ִמְש מֹ ִלְש  ין,ְיבֶׁ

ב ָחָכם ְוָנבֹון,ִכְדָבֶריָך;  ה ָנַתִתי ְלָך, לֵּ ֶשר ָכמֹוָך ל א ִהּנֵּ רֶ ה ְלָפֶניָך, ְואַ ָהיָ -א  - ל איָךח 

 מֹוָך.ָיקּום כָ 

ֶשר ל א שֶ -ַגם ,ְךָשַאְלָת ָנַתִתי לָ -ְוַגם א  ֶשר ל א ָכבֹוד:-ר ַגםע  יש אִ  ֹוָךָכמ ָהָיה-א 

ַקי ּוִמְצֹו-ים, ָכלָלכִ מְ בַ  ר ח  ֶשר ָהַלְך, ָדִוידַתי, כַ ָיֶמיָך. ְוִאם ֵתֵלְך ִבְדָרַכי, ִלְשמ  ָאִביָך  א 

ַרכְ   .יד(-ז בדברי הימים ב, נוספת גרסהקיימת )      יד(.-)שם, ו" ת ָיֶמיָךאֶ  י,ִת ְוַהא 

 

 

ו ת. זההמנהיגומשך ג לההימנמדגיש את אחריותו של משה ה פריהמדרש בס

ישמש דוגמה אישית וישכיל להנהיג את צו השעה. משה מחפש מנהיג אשר 

 העם למען העם.

 

הרוחות לכל יפקוד ה' אלוקי , רדבר ה' לאמופסוק: "וידורש את המדרש ספרי 

 ,..." )במדבר, כד, טו(איש על העדהבשר 

רך יחים צום מנהעולן מ שכשהם נפטריםדיקים, ְבָחן של צ"להודיע ִש  כדלקמן: 

 " )ספרי במדבר, פרשת פנחס, קלח(. ועוסקים בצורך ציבור מםעצ

 

 הדאגה להמשך המנהיגות
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  שער שנישער שני
 

 

                                                                                                        

                           

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ההנהגנהגהה  רכירכידד

 
 בספר שופטים, סנהדרין פרק כה כותב: "ם,הרמב

  ביהירות[]ח "אסור לאדם לנהוג בשררה על הציבור ובגסות רו
 .אלא בענוה ויראה

 נענש". –שם שמים שלא ל על הציבורהמטיל אימה ]מנהיג[  פרנסוכל 
 

 :סכת סנהדריןבמסתמך על הכתוב הרמב"ם מ
 לם הבא".לעו היגםומנזוכה , רנס שמנהיג את הציבור בנחתל פכ"

 
 בהמשך אומר הרמב"ם: 

פי שהם עמי -לע-ףא קלות ראש ]בציבור[ לנהוג בהם ]לפרנס[וכן אסור לו "
ש על ראשי עם הקוד]ולא יפסע[ הארץ ]אינם בני תורה[ ולא יפסיע 

 ובלוס …יצחק ויעקב בני אברהם –פלים ]בהשאלה[, שהם הדיוטות וש
  בו: שנאמר ו,ומשאם כמשה רבנ טורח הציבור

 .צב, ע"א(סנהדרין, )  יב( )במדבר יא,' "  אשר ישא האומן את היונק'כ
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בדוק תחילה את עצמך, האם תוכל  פקיד מנהיגותי,ך שואף לרוץ לתניהאם 

לשאת את המשא הכבד הזה? האם הינך מסוגל להתמודד עם המטלות 

רק אם אתה חש שהינך מנהיג? הנדרשות מ תלת ההחלטוותהליכי קב הקשות

 ת.מך את עול המנהיגוקבל על עצ –ות מנהיג ראוי להי

ֶשה, -ן ַמהב, ַמֵהר: פֶ ֵתֵצא ָלִר -ַאל" :את הפסוק ילקוט שמעוניורש כך ד ַתע 

ִריָתּה ְתָך ֵרֶעָך--ְבַאח  נחמא בר ב כתיב, רבי מ"לרָ  (,שלי כה, ח" )מְבַהְכִלים א 

, למה? פן מה תעשה באחריתה, השררה ם אל תהי רץ אחרולעלב אומר: יעק

 אלות, מה אתה תשיבם?ים לך ש, למחר באים ושואלהכלים אותך רעך

את(, 'לא תשא', אם בשבועת שוא הכתוב לה מן הדא )זייתי )מביא( א מריר' זע

ר לומ ד, מה תלמויט, יב( קרא)וי' ִתָשְבעּו ִבְשִמי, ַלָשֶקר-'ְול אמדבר, הא כתיב: 

 א תקבל עליך שררה ואין אתה ראוי לכך".לש'לא תשא', 

חריות אה ה בוטה, כדי שיבין את גודליג בצוראת המנה דרש מזהירבהמשך, המ

יעלה במחשבת לבו, שיוכל ליהנות אישית מהשררה שיש  ליו. שלאהמוטלת ע

 ידי שמים.ועונשו רב מלמנהיג. אם זו תהיה דרכו, ייחשב כאדם הנואף עם אשה 

 ך:משבההמדרש וכך אומר 

ָשה ֵאף אִ נ  ' מן הכא )כאן(: , מייתי )מביא(  להרבי תנחוםבשם  רבי מנחמא"

ַסר בשביל ליהנות ממנה, אינו אלא יו שררה המקבל על(. כל בל )משלי ו, 'ֵלב-ח 

 כנואף הזה, שהוא נהנה מגופה של אשה....

 

ות הללו שיש בי, דבך כל המיהא אם אין  : אני נקראתי קדוש,רבי אבהואמר 

 תקסא(.משלי כה, ת ט שמעוני,)ילקו    .שררה" א תקבל עליךל

ורכי חכמים לעסוק בצ ידהמדרש המובא להלן, מדגיש את אחריותם של תלמי

אני בסדר.  - םיכול לפטור את עצמו ולומר, עם אלוקי תלמיד חכם ציבור. אין

ן קשה משתמש בלשו כך. המדרשות ודי לי בלאמור, אני לומד תורה ומקיים מצו

ל הציבור, אתה אתה לא תיקח אחריות עמר, אם לפי תלמיד חכם זה ואוכ

 מחריב עולם.תחשב כ

 תאויים למנהיגורה
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מען הציבור ועל כך הקדוש ברוך רח דיו לא עמל וט, חש שלות, לפני מורבי אסי

  הוא יבוא עמו חשבון.

 :במדרש תנחומאוכך נכתב 

ִמיד ְבִמְש --'ֶמֶלְך :אמר הכתובז, א(. זה ש" 'ואלה המשפטים' )שמות ט ָפט, ַיע 

במשפט שהוא מלכה של תורה,  )משלי כט, ד(. ֶסָנה'ש ְתרּומֹות ֶיֶהְר ץ; ְוִאיָארֶ 

. 'ואיש תרומות יהרסנה'. אם משים עצמו כתרומה רץאת האמעמיד  –ה שוע

מה ניהם, לי בדי מה לי בטורח הציבור, מההזו שמושלכת בזוית הבית ואומר, 

י 'ואיש . הוולםחריב את הע, הרי זה מעליך נפשי ם, שלוםללשמוע קו לי

 ה'.תרומות יהרסנ

 

בוכה.  ותו אצלו, מצאוחא , כשהיה מסתלק מן העולם, נכנס בןמעשה ברבי אסי

 הרי תלמידיךה בוכה? יש תורה שלא למדת ולמדת, מפני מה את ,רבי אמר לו:

שהיו בך, היית ת ול כל המידא עשית. ועלשיושבים לפניך. יש גמילות חסדים 

 מן הדינין(. ה אחרת:)גירסתרחק מן דיינין מ

ול לעשות כי שמא אתן דין וחשבון על שהייתיליה אני בוכה, בני, ע אמר לו:

   .. הוי 'ואיש תרומות יהרסנה' "ם של ישראלדיניה

 סימן ב(. רשת משפטים,)מדרש תנחומא, פ                                                

 

קבל ר. הוא מלציבו רית, הוא נעשה ערבמינוי לשררה ציבוכאשר מנהיג מקבל 

 אחריות רבה. עליו

בשלות וטרם הגיע לק בלימוד התורה וסבתקופת לימודיו, כל עוד הוא ע

ההוראה, אין הוא יכול לעסוק בצורכי ציבור. הערבות ההדדית לא חלה עליו. אם 

 לא נענש. הוא  -יבור אינו פועל למען הצ

אנשים רתית להינה חובה חבות ציבורית הלן, מנהיגרש המובא ללפי המד

 לאחר שקנו תורה, חוכמה ודעת. -תאימים המ

ליו את עול המנהיגות, עליו לזכור, קבל עחכם מתלמיד  – רבחבאותה עת, שה

 חובתו היא לפעול למען הציבור ולא למען הנאותיו האישיות.כי 
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ָעַרְבָת -ְבִני, ִאם" הפסוק:מובא  ,ת. בדיוןדידל ערבות הדן בסוגיה ש מדרש רבה

ם ירדורש פסוק זה ואומר: "נאמרה על החב רבי נחמיה, א(. )משלי ו "ֶעָךְלרֵ 

חבר לא איכפת לו בציבור ואינו נענש. ם (. כל הימים שאד)תלמידי חכמים

איכפת לי  אלא יאמר לטובתי אני נזקק, לנתמנה אדם בראש ונטל טלית, 

 (.)מדרש רבה, שמות, פרשה כז, ח    ."ליוכל טורח הציבור ע אציבור, אלב

 

בות רע-שלמנהיג יש אחריות, מודגשת הנקודה בילקוט שמעוני, קבילהבמ

 .ציבורהלפעול למען 

 

"ד"א )דבר אחר( 'בני אם ערבת לרעך', בתלמיד חכם הכתוב מדבר, בשעה 

ת נית לא היימעד שלא נתברוך הוא,  שהזקן )החכם( מתמנה, אומר לו הקדוש

    .ור"ל הציבשית ערב עעל הציבור. עכשיו שנתמנית נענתפס 

 )ילקוט שמעוני,משלי ו, יא(.                                                                    

 

 

אימה על הציבור. עליו למלא את את סמכותו מהטלת  אסור למנהיג לשאוב

אלא אם כן הוא חש, שלמען  וה, במתינות ובענוחו הציבוריות באורך רומשימותי

 לאחר שמיצה דרכים חלופיות.    אימה,הטיל הציבור הוא צריך ל

 

 כה כותב:רק ן פנהדריסטים, פובספר ש הרמב"ם,

אלא בענוה [ ביהירות]רוח "אסור לאדם לנהוג בשררה על הציבור ובגסות 

 נענש". –ם שם שמילשלא  על הציבור אימה המטיל]מנהיג[  פרנסוכל  .ויראה

נהיג את הציבור משרנס כל פ" :במסכת סנהדריןהרמב"ם מסתמך על הכתוב 

 לעולם הבא". ומנהיגם, זוכה בנחת

קלות  ]בציבור[ לנהוג בהם ]לפרנס[וכן אסור לו " ב"ם:הרמ אומר ,ךשבהמ

סע[ על פי שהם עמי הארץ ]אינם בני תורה[ ולא יפסיע ]ולא יפ-על-אף ראש

בני אברהם יצחק  –יוטות ושפלים ]בהשאלה[ , שהם הד ראשי עם הקודש

 אין להטיל אימה ופחד על הציבור
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'כאשר ישא  ומשאם כמשה רבנו,שנאמר בו: הציבור טורח וסובל …ויעקב

 )סנהדרין צב, ע"א(.   .יב(" א,ר ימדב)ב .'היונק תאהאומן 

 

דרך נהגה במדבר על ה ה דהלכ פרק ב,הלכות דעות, בספר המדע,  רמב"ם,ה

 ראויה.הדרך ה, היא ינה קיצוניתאדרך שהיא מאוזנת ו ת,הבינוני

האדם ובמיוחד אצל הכעס אצל ת ונתכת כותב הרמב"ם בגנו ז,-ות ובהלכ

 יג:מנה

וראוי לאדם שיתרחק ממנה עד הקצה  דה היא עד למאוער"וכן הכעס מידה 

יכעוס ואפילו על דבר שראוי לכעוס עליו, ואם רצה האחר. וילמד עצמו שלא 

עוס עליהן היה פרנס ורצה לכאו על הציבור אם  ואימה על בני ובני ביתלהטיל 

יסרם ותהיה צמו בפניהם שהוא כועס, כדי ליה עירא ב,כדי שיחזרו למוט

כאדם שהוא מדמה כועס בשעת כעסו והוא מו ת בינו לבין עצבשדעתו מיו

 .אינו כועס

שכל רו ואמ ים הראשונים, כל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה.חכמ אמרו

 , נבואתו מסתלקתנביא הואממנו, ואם  הוא, חכמתו מסתלקת אם חכם, הכועס

נהיג ישפיכך ציוו להתרחק מן הכעס, עד ל ,, אין חייהם חייםעסכ ליבע ממנו.

ך ודרוזו היא הדרך הטובה,   דברים המכעיסים.ירגיש אפילו לעצמו שלא 

ין אינן משיבין; עוששומעין חרפתם, ו ,הן עלובין, ואינן עולבין  צדיקים:ה

 משעליהם הכתוב אומר, "ואוהביו, כצאת הש  רים.ושמחין בייסוהבה, אמ

 (.שופטים ה, לא). תו"ורגבב

 

ָנְתנּו ִחיִתיָתם  האימרה הבאה:את  מביאה הגמרא ראש השנהמסכת ב "ְושֶׁ

 )ראש השנה יז, ע"א(.  .בארץ חיים" )הטילו אימה(

"זה  מר:אווזו אימרה סדא מפרש ח רב זו. פירושים שונים בגמרא על אימרה

ינו רואה בן יג( המטיל אימה יתרה על הציבור שלא לשם שמים, אנה)מפרנס 

 תלמיד חכם".

 



- 42 - 
__________________________________________________________________ 

 יבורית במקורות ישראלמיכאל: ערכי יסוד במנהיגות והנהגה צ-גדעון רפאל בן
 

הציבור שלא לשם ה יתרה על המטיל אימ ספרנ למוסיף רב יהודה בשם רב: "כ

ָנִשים; )יראה, פחד( 'ָלֵכן, ְיֵראּוהּו  שמים, אינו רואה בן תלמיד חכם, שנאמר: א 

לאמור, זוהי אזהרה קשה למנהיג המטיל  , כד(.)איוב לז' ֵלב-ימֵ ַחכְ -ָכל ִיְרֶאה,-אל  

 יתרה.אימה 

אה היה, שלא ירו ישנשגורם לכך שהציבור יפחד ממנו, עו )מנהיג(פרנס 

 עוד חכמי לב. במשפחתו 

 

 

כפי שנכתב למעלה, אין להטיל אימה ופחד על הציבור. מנהיג צריך להנהיג את 

 וה.ה בהתנשאות וגאווולהמ סות רוחנחת ולא בגהציבור ב

 מביאה ברייתא: במסכת חגיגההגמרא, 

ה רו"ה בוכה עליהם בכל יום. על שאפשר לעסוק בתשלושה הקב "תנו רבנן:

המתגאה )מנהיג(  ועל פרנסר לעסוק בתורה ועוסק, ועל שאי אפשאינו עוסק, ו

 על הציבור".

פר קינות סדו מחזיק בי שיא( היה)רבי יהודה הנ שרביבהמשך אומרת הגמרא, 

" )איכה ב, א(, נפל ֶרץִהְשִליְך ִמָשַמִים אֶ פסוק "א בו. כאשר הגיע לוהיה קור

עמיקתא )מגג גבוה לבור רא לבי יגרא רם"מא :ו מרוב צער. אמר רביהספר מיד

                                                                            )חגיגה ה, ע"ב(.  .     עמוק("

                                                  

 קידפתהוא היה מנהיג העם ומילא את לא היה רק עורך המשנה,  רביכידוע, 

תה לשם דבר. בוודאי הכיר י. מנהיגותו היראל באותה עתם יששל ע הנשיא

שלהם שהמנהיג היטב את המנהיגים המקומיים וידע מה קורה בקרב ציבור, 

 את אמינותו והציבורהיג מעין זה מאבד ר בזלזול. מנמתייחס לציבווותן וגא הינו

 – היה קיצוניתג תיהנפילתו של המנ התוצאה:את אמונו.  אינו נותן בו יותר

 משמים לארץ.

 

 ל הציבוראין להתגאות ע
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כל : רבי אלעזר"אמר  אלעזר: מביאה את דברי רבי במסכת סנהדריןהגמרא, 

-יכִ , שנאמר: 'אם הבללעוומנהיגם  חת, זוכהפרנס שמנהיג את הציבור בנ

ֵגם, ְוַעל ָמם ְיַנה  ֵלםַמבּוֵעי ַמִים יְ -ְמַרח   )סנהדרין צב, ע"א(. ,)ישעיה מט, י(     ." 'ַנה 

 

שהפרנס ריחם על הציבור בעודו בחייו, שכרו של , כשם רש"יל פירושו שפי על 

 כה להנהיגם בעולם הבא.המנהיג יהיה, שיז

 

גסות הרוח שהיה  "אמר רב נחמן: :מןחב נדברי רה הגמרא את בהמשך, מביא

 בַעָתה ָתשּו ַוי אֶמר ָיָרְבָעם, ְבִלבֹו:' ר:שנאמ בו בירבעם, טרדתו מן העולם,

שֹות ְזָבִחים ְבֵבית-ִאם ד.ְלֵבית ָדוִ ְמָלָכה, ַהמַ  ֶלה ָהָעם ַהֶזה, ַלע  ִבירּוָשַלִם, ה' -ַיע 

ֵני-ֶזה ֶאלְוָשב ֵלב ָהָעם הַ  ד  ָרג ִני,ֶלְך ְיהּוָדהְרַחְבָעם מֶ -ֶאל ,ֶהםא  -ְוָשבּו ֶאל ; ַוה 

 , ע"ב(.קא ןי)סנהדר .כז("-, יב, כו' )מלכים אְיהּוָדה-ָעם ֶמֶלְךְרַחבְ 

 

  הרוח של ירבעם?תה גסות ייה מה

ישראל את אפשרות  ירבעם לא השאיר לעם, רב נחמןלפי דברי האמורא 

מקום -ונתו בירושליםי אמפעל  לעבוד את האלוקיםבחירה לעם ישראל ה

 המקדש.

אל, -בבית ני עגלי הזהב והציבםירבעם סיבב את העם בכחש, כאשר עשה ש

לֹות ְירּוָשַלִם-ֵלֶהם, ַרבַוי אֶמר א  " ואמר לעם:ץ, ראבבנימין ובדן שבצפון ה -ָלֶכם ֵמע 

 " )שם, כה(.ְשָרֵאלִהֵנה ֱאֹלוקיָך יִ -

 גרם למותו.-ולםעהרחיק אותו מהה'  ,מורן העולם", לאדתו מ: "טרעונשו היה

 

 

ד מכשילה את תנשאות. זו תכונה מגונה, שתמיעל מנהיגים להיזהר מיהירות וה

 המנהיגים.

 :רב יהודה ורבהאמוראים  ( מביאה את דברי)סו, ע"ב םבמסכת פסחי מראגה

 קת ממנו,חוכמתו מסל –הוא  חכםאם  ,כל המתיהר רב יהודה אמר רב:"אמר 

 מנו".ואתו מסתלקת מנב – הואנביא  אם

 ל יהירותםנהיגים נענשים עמ
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מנהיג דורו  ומהמובילים, האמוראים מביאים דוגמה מאחד החכמים הגדולים

 .ל"(לה)ממנו הסתעף "בית הלל והוא 

תלמידים והוא מקנטרן -בה הלל יושב לומד ודן עם חכמיםטואציה, שמביאים סי

 מתנשא עליהם בחוכמתו.  בדברים. הוא

". החכם בסוגיה שמעתי ושכחתי ה זוכ"הלמים: הוא אומר לחכבהמשך הדיון 

נבעה מעונש שקיבל על של הלל שהשכחה ית )דאמר מר( אומר, התלמוד

 .יהירותו

 

אן מביאים האמוראים דוגמא כ נו". גםו מסתלקת ממואתבנ"אם נביא הוא 

 גם במסכת מגילה יד, ע"ב(.ין )עי .דבורה הנביאהממנהיגה גדולה והיא 

 

תן נשים שנשאו בעול ואהיה מועט.  יגותהנהמ הנשיםמספר  המקרא בתקופת

 לתן להנהיג את העם.המנהיגות הוכיחו היטב את יכו

רים ה לומר דבהיא לא חשש .ברשמדבורה הנביאה הנהיגה את העם בעת 

אחיהם בוטים כנגד השבטים שלא היו מוכנים לשאת בעול ולהצטרף לעזרת 

רכה. דדקת צת בהיא הייתה משוכנע בשעתם הקשה. לא התרפסה בפניהם.

עוז את הנהיגה ב –ת למלחמה כדי להגן על העם יעה השעה לצאכאשר הג

 .העם, הפיחה בו רוח חיים והובילה אותו לניצחון

מדברי התנשאותה,  -. מהיכן אנו יודעים זאת?  ותשלה ביהירגם היא נכ, ברם

די ביטוי ב"שירת הביטחון לשבטי ישראל. הדברים באים לישרק בזכותה הגיע 

 ":הבורד

  ."י ֵאם ְבִיְשָרֵאלבֹוָרה, ַשַקְמִת ַעד ַשַקְמִתי ְד  ָחֵדלּו ֵאל,ֹון ְבִיְשרָ ָחְדלּו ְפָרז"

 )שופטים ה, ז(.                                                                                      

 וק:נכתב בפס ולכן מנה. נבואתה הסתלקה מעונש על יהירותהקיבלה דבורה 

 " )שם יב(.ִשיר-יעּוִרי ַדְבִר  עּוִרי עּוִרי עּוִרי ְדבֹוָרה,"
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-בנית שחרור יתבע ממנו אמצרים כדי שמלך  הקב"ה שולח את משה אל פרעה

ראל מעבדותם. משה מנסה להתחמק מהשליחות שהוטלה עליו ואומר יש

ַרל ְשָפָתִים"ָמעֵ , ְוֵאיְך ִיְש ַליאֵ ּו ָשְמע-ָרֵאל, ל אִיְש -"ֵהן ְבֵני לקב"ה: ִני ע  ה, ַוא   .ִני ַפְרע 

 שמות ו, יב(.)

ה ֶמֶלְך פַ -ִיְשָרֵאל, ְוֶאל ֵניבְ -לֵּום אֶ צַ יְ "וַ ון בלשון צווי: עונה הקב"ה למשה ואהר ְרע 

 )שמות ו, יג(.    .ץ ִמְצָרִים"ִיְשָרֵאל, ֵמֶארֶ -ְבֵני-ְלהֹוִציא ֶאת ִמְצָרִים

יהם ֵני ִיְשָרֵאל" "ציָום עלבְ -ים "ַוְיַצֵּום ֶאלאת משמעות המילרש פמ ירש"

 לסבול אותם".להנהיגם בנחת ו

 

 

כאשר אנו מעיינים ראל. ביש חייבים מלךכי היסוד המער םיבספר דברים, מובא

 בתוכן הדברים, אין אנו מוצאים הנחיות, כיצד המלך צריך לנהל את ממלכתו,

מנגנוני פיקוח על המלך מהם ך, מדים לצדו של המלועים ה מוסדות שלטונייזא

 –באישיותו ודרכי הנהגתו האישיים ים עוסקים בעיקר, וכיוצא באלה. הכתוב

 ם של המלך. רייסומ

עליו להמעיט במספר הסוסים  ,ריכה להיות גבוהההאישית צהמוסרית רמתו 

 .םנשי וה לגם לא ירבים והמצרעם  העומדים לרשותו בנימוק של מניעת מלחמה

ינו ובין העם לא טוי גם ברכוש צנוע שיימצא אצלו. הפער בוא לידי ביצניעותו תב

 היה רב. י

גם בדרכי התנהגותו  ביטויבוא לידי צניעותו ת .וזהב יצבור לעצמו כסף ַאל לכן,

ולכן עליו  קודים ערכיים ינחו את המלך במהלך שלטונותי רום לבבו". "לבל

 .י חוקי התורהולהתנהג על פ וכנותאת  ספר תורה, ללמוד לכתוב

  

 ך":ת המל"מצווהתורה מפרטת את בספר דברים 

ֶשר ה' ֱאֹל-א ֶאלב  תָ -"ִכי ְוָאַמְרָת, ְוָיַשְבָתה ָבּה;  ָתּה,ִויִרְש ָלְך, ֵתן  נ  ָךיקוָהָאֶרץ, א 

ְך לֶׁ ר ְסִביבֹ  ְכָכל, ָאִשיָמה ָעַלי מֶׁ ר ֶשר ִיְבחַ ֶמֶלְך, א  ָך ֶליעָ ים . שֹום ָתִש ָתיַהגֹוִים, ֲאשֶׁ

 ריג בנחת את הציבומנהיג צריך להנה

 גותו של מלךנהיערכי יסוד במ
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י, יש ָנְכִר  אִ ָךיל א תּוַכל ָלֵתת ָעלֶ --יָך ֶמֶלְךָך, ָתִשים ָעלֶ ִמֶקֶרב ַאֶחי  יָך בֹו:קוה' ֱאֹל

ֶשר ל   ה  ָאִחיָך הּוא.-אא  ָהָעם ִמְצַרְיָמה, ְלַמַען -ָיִשיב ֶאת-ְול א סּוִסים, לֹוַרק, לֹא ַיְרבֶׁ

ִספּון ָלשּוב בַ  ר ָלֶכם, ל אָאמַ  ,ה'ַהְרבֹות סּוס; וַ  ֹ  ֶדֶרְך ַהֶזה, עֹוד.ת  ה א יַ ְול לֹו ְרבֶׁ

ֹ  ְוָזָהב,ף סֶׁ ְוכֶׁ ְול א ָיסּור ְלָבבֹו;  ִשים,נָ  הא יַ ל   ְמֹאד.לֹו-ְרבֶׁ

ת ְוָהָיה ְכִשְבתֹו, ַעל ִכֵסא ַמְמַלְכתֹו , ֵסֶפר-, ַעלזֹאתִמְשנֵּה ַהתֹוָרה הַ -ְוָכַתב לֹו אֶׁ

ה  נֵ ִלפְ מִ  ִיְלַמד, ְלִיְרָאה  ְלַמַען--וְיֵמי ַחָיי-ָכלִים. ְוָהְיָתה ִעמֹו, ְוָקָרא בֹו ִנים ַהְלוִ י, ַהכ 

ר אֶ יו, ִלְש ֹלקה' אֱ -ֶאת ש ָתם. -ז את ְוֶאתִדְבֵרי ַהתֹוָרה הַ -ָכל-תמ  ִקים ָהֵאֶלה, ַלע  ַהח 

ָחיוְלָבבֹו מֵּ  ְלִבְלִתי רּום ִריְך ָיִמים  ְשמ אולָוה ָיִמין ּוַהִמצְ -ִמן רסּו יִת ּוְלִבלְ , אֶׁ ְלַמַען ַיא 

 כ(.-יד )דברים יז,   ."להּוא ּוָבָניו, ְבֶקֶרב ִיְשָראֵ ַמְמַלְכתֹו -ַעל

                                                                                        

תעשה עשה ולא  את מצוות מונה(, היהלו)הרב אהרון  חינוךספר הבעל 

התורה על  ל האיסורים שהטילהשבתורה, מסביר את הטעמים הערכיים ש

 המלך.

סוסים, זולתי -וך עלינוך שימלה לו המלשלא ירב – 'סיםוס" 'שלא ירבה המלך 

שלא יהיו לו סוסים שירוצו ועניין המצווה: …הצריכים למרכבתו ומרכבת פרשיו

על הלאו, יהיה עובר על זה" )-טלעל סוס אחד ב פילוא, ולכבוד בעלמא-לפניו

 (.שלא ירבה לו סוסים

ים ומוכנים ערוכ תר להשתמש בסוסים, כדי שפרשיו יהיולאמור, למלך מו

הממלכה. אבל אסור למלך להשתמש בסוסים על מנת  רכילמלחמה ולצו

 .מד של כבוד מעבר למידה הראויהלהתפאר וליצור לו מע

 (.ת שופטים מצוה תצט)ספר החינוך, פרש                                                  

 

ה הי, כלומר: שלא יברשלא ירבה המלך ממון  –'שלא ירבה המלך כסף וזהב' 

ורש שמ…כבתו ועבדיו המיוחדים לותחת ידו אלא כשיעור, מה שהוא צריך למר

 .המצווה בכתוב 'לבלתי רום לבבו וגומר'

אבל מו הוא דאינו מרבה, : שלעצלברכה זיכרונםמרו אמדיני המצווה, מה ש

, כלומר, לשמור אותם ועריהם ומקומותם ולתועלתםאל ישר וא לצורךרבה המ

ים חפצו על זה ושם מגמתו למלא אוצרות ממון להשל ברומלך העו…ויביםאהמן 
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ונשו גדול תו לתועלת העם ושמירתם, עבר על לאו זה, ועלבד, לא שתהא כוונ

בטובת ו להשים כל השגחתעל כן צריך הוא ם תלויים במלך, הע מאד, כי כל

מצוה  ,)ספר החינוך, פרשת שופטיםת תאוותיו" כבוד עצמו והשלמעמו ולא ל

 .תקב(

 

מנהיגם. הם יחששו -םה מודעת לתופעה של יראת בני האדם את מלכורהת

י ראויות, המנצל את ביקורת על מלך המתנהג בדרכים מושחתות ובלתלמתוח 

 ו.מו ולמען מקורביטובות הנאה לעצ יות שלטונו למעןכומס

עלול למצוא עצמו מאחורי סורג ובריח  המנהיג,-ל המלךהמותח ביקורת ע

ך.כתיבת ספר ת נוספות וקשות במסגרת סמכויותיו של המליונקטו נגדו סנקצייו

ראשון בין שווים המנהיג, באה להזכיר למלך, שהינו -ועד למלךתורה מיוחד שנ

ת יות בתוקף הסמכויופי נורמות מוסריות וערכ-הוג  עלל יכול. עליו לנכ וואינ

 תנו לו.שני

 

 :"ספר החינוך"כך כותב בעל 

שמצווה על המלך שיהיה על  – לעצמו'י ורה שנלך ספר תמה" 'שיכתוב 

לו מצד המלוכה, שתהיה עמו תמיד ויקרא לכתוב לו ספר תורה מיוחד  ישראל

משורשי  ל אחד מישראל...יו לכתוב ככווה עלצחר שממלבד ספר תורה אבו, 

ו לא יעציבהו אדם על מעשיו ולא יגער בו, עצמות לפי שהמלך ברש המצווה,

צריך על כן באמת תיו ימית מי שירצה בכל עמו, שפיכה ארצו וברוח  ושבט פיו

את בוש ן יכטוב יעמוד נגדו, יביט אליו תמיד, למע גדולה, וזיכרוןשמירה 

 .פרשת שופטים, מצוה תקג( חינוך,)ספר ה .אל יוצרו" יצרו ויטה לבו

                                                                    

תנהגו על פי ית, אנו יודעים היטב, שהמלכים לא תמיד הורמהמציאות ההיסט

 ות מהם כפי שנוסחו הדברים בספר דברים. הנורמות המצופ

וביקשו  לשמואל הנביאפנו נהיגיהם השופטים, מבני ישראל נואשו מ שרכא

 רם מסמכויות היתר שיש בידי המלך. זהיל הליהם מלך. שמואלשים ע
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 כפי שמובא להלן: ב"משפט המלך",הוא פירט את סמכויותיו 

רּו ֵאָליו, ִהֵנה ַאָתה י אמְ ָרָמָתה. וַ ְשמּוֵאל, הָ -אּו ֶאלל ִזְקֵני ִיְשָרֵאל; ַוָיב  ְבצּו, כ  ַוִיְתקַ 

ְך ְלָשְפטֵּ מֶׁ ָלנּו -ִשיָמהָרֶכיָך; ַעָתה, ל א ָהְלכּו ִבְד  ְנָת, ּוָבֶניָך,ָזקַ  ַוֵיַרע  .ַהגֹוִים-ְכָכל ּונלֶׁ

ֶשר ָאְמרּו, ְתָנה, כַ ְבֵעיֵני ְשמּוֵאל ַהָדָבר, -לל ְשמּוֵאל, אֶ לֵ פַ נּו; ַוִיְת ְפטֵ ָלנּו ֶמֶלְך ְלשָ -א 

  .ה'

ֶשרָעם, ֹול הָ ֵאל, ְשַמע ְבקְשמּו-ַוי אֶמר ה' ֶאל ל א  ְתָך  ִכי ל א י אְמרּו ֵאֶליָך:-ְלכ  א 

ֵליֶהם.-יכִ  ָמָאסּו, סּו ִמְמֹלְך ע  ִתי ָמא  ֶשר-ְָּכל א  ִשים א  ֹלִתי אֹוָתם -ַהַמע  ָעשּו, ִמיֹום ַהע 

ִני, ַוַיַעבְ ֶזה, ַוַיַעזְ הַ  ַהיֹום-ַרִים ְוַעדִמִמצְ  ִשים, ֵכן ֵהמָ --יםֵחִר ים א  ֱאֹלוקדּו ב  ָלְך. -ַגםה ע 

ְך ֲאשֶׁ ד ָתִעיד ָבֶהם, ְוִהַגְדָת ָלֶהם, עֵ הָ -ַאְך, ִכי  :ְוַעָתה, ְשַמע ְבקֹוָלם לֶׁ ר ִמְשַפט ַהמֶׁ

ם יהֶׁ  .ִיְמֹלְך ֲעלֵּ

ִלים ֵמִאתֹו ָהָעם, ַהש  -ֶאל 'הִדְבֵרי -ָכל , ֵאתּוֵאלַוי אֶמר ְשמ    ֶמֶלְך.א 

ְךֶיה ֶזה ִיהְ  -אֶמר י  וַ  לֶׁ ֵליֶכםִמְשַפט ַהמֶׁ ֶשר ִיְמֹלְך ע  ָקח, ְוָשם לֹו יִ ְבֵניֶכם -ֶאת :, א 

ָלִפים ְוָשֵרי ח  ְוָלשּום לֹו, ָשֵרי  י ֶמְרַכְבתֹו.ָפָרָשיו, ְוָרצּו, ִלְפנֵ ְבֶמְרַכְבתֹו ּובְ  ים; ִש מִ א 

ר   ִרישֹו וְ ְוַלח  שֹות כְ ִלְקצ ר ְקִצירֹוש ח  ם, כֶ יְבנֹותֵ -ְוֶאת ְכבֹו.ּוְכֵלי ִר  ִמְלַחְמתֹו-ֵלי, ְוַלע 

פֹות.רַ ִיָקח, לְ  ֵזיֵתיֶכם, ְרֵמיֶכם וְ כַ -ְשדֹוֵתיֶכם ְוֶאת-ֶאתוְ   ָקחֹות ּוְלַטָבחֹות, ּוְלא 

 ח;ִיקָ --ַהּטֹוִבים

ָבדָ  ָבָדיו.ְלָסִריָסיו, ְולַ  ַכְרֵמיֶכם, ַיְעש ר; ְוָנַתןְוַזְרֵעיֶכם וְ  ו.יְוָנַתן, ַלע  ַעְבֵדיֶכם -ְוֶאת ע 

מֹוֵריֶכם-ַהּטֹוִבים, ְוֶאתם ַבחּוֵריכֶ -תאֶ וְ  ִשְפחֹוֵתיֶכם-ְוֶאת  ְוָעָשה, ִלְמַלאְכתֹו. ִיָקח;--ח 

ָבִדים. ּוזְ -צ אְנֶכם, ַיְעש ר; ְוַאֶתם, ִתְהיּו , ֵני ַמְלְכֶכםַההּוא, ִמִלפְ  ֶתם, ַביֹוםְק עַ לֹו ַלע 

ֶשר ְבַחְר  ֶנה -ם ָלֶכם; ְול אתֶ א     .אֶאְתֶכם, ַביֹום ַההּו ה'ַיע 

נּו ַע ְבקֹול ְשמּוֵאל; וַ  ַוְיָמא  ְך יִ -ִכי ִאםי אְמרּו ל א, ָהָעם, ִלְשמ  לֶׁ ינּומֶׁ . ְוָהִיינּו ְהיֶׁה ָעלֵּ

ַנְחנּו, ְכָכל-ַגם ֵתנּו.-תנּו, ְוִנְלַחם אֶ נּו ַמְלֵכנּו ְוָיָצא ְלָפֵנים; ּוְשָפטָ ֹויִ גהַ -א  מ  ַוִיְשַמע   ִמְלח 

   ְבֵרם, ְבָאְזֵני ה'.ְידַ וַ ְבֵרי ָהָעם; ִד -ְשמּוֵאל, ֵאת ָכל

ְךְבקֹולָ ְשַמע ְשמּוֵאל -ֶאל ה' ַוי אֶמר לֶׁ ם מֶׁ ַאְנֵשי -לאֶמר ְשמּוֵאל אֶ י  ; וַ ם, ְוִהְמַלְכָת ָלהֶׁ

 .כב(-שמואל א, ח, ד) .ירֹו"ֵאל, ְלכּו ִאיש ְלעִ ִיְשרָ 
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 אומרת בעניין זה: הגמרא, במסכת סנהדרין

 –האמור בפרשת מלך )דברי שמואל הנביא(  : כלאמר שמואל הודהי רב"אמר 

שום אמרה פרשה זו אלא לאיים עליהם, שנאמר: 'מלך מותר בו. רב אמר: לא נ

                                                                                                                           )סנהדרין כ, ע"ב(.  .אימתו עליך" שתהא -תשים עליך מלך' 

יתה יסבורים שכל מגמת דבריו של שמואל ה הודה ושמואל,י רבהאמוראים 

 כה.ומל , שלא יבקשו לעצמםלהפחיד את העם

 

ם כך אמותר וכו', שואל: בגמרא הנ"ל בדיבור המתחיל: מלך  בעל התוספות

ך מלה וע נענש אחאבדמומלך יכול לרדת לנכסיהם של העם, אז  משפט המלך

 מו?בפרשת נבות היזרעאלי כשרצה לקחת את כר

 –יו' בעל התוספות: "ויש לומר: דבפרשת המלך כתיב: 'יקח ונתן לעבד משיב

בות ויות הנרחבפרשת המלך לגבי הסמכ מרות מה שנאמרר, לולאמ ולא לעצמו.

 דגיש בעל התוספות, שהסמכויות ניתנו למלך עבור הדאגהמשניתנו למלך, 

 אישיים.ה יולעמו ולא לצרכ

 

 תו עליך". המשנה,לדברים: "שתהא אימנתנו פירוש שונה  התנאים במשנה

-כאימהלא  ה,פרשת משמעות משפט ז, פרק ב, משנה ב, מבמסכת סנהדרין

 סמכותו. מלך, כדי לבסס אתכנתינת כבוד ל פחד, אלא

 :משנהבכך נאמר 

ו, ואין יטרבן משתמשים בשיא"אין רוכבין על סוסו, ואין יושבין על כסאו, ו

שנאמר:  ,בית המרחץהוא ערום, ולא ברואין אותו כשהוא מסתפר, ולא כש

 ."שתהא אימתו עליך –ו( 'שום תשים עליך מלך' )דברים יז, ט
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מלך המנצל את מעמדו כ המלך, יב, מתואר דוד-ב, פרקים יאמואל ספר שב

 למותו של הבעל.גורם ומנהיג, המשתמש בסמכויותיו, גוזל אשת איש ו

 

ו והשקיף לעבר גגות הבתים של לעת ערב, כאשר דוד טייל על גג ארמונ

ע שב-בת תתה זאייעל גג ביתה. היפה המתרחצת  אישהם, ָצדו עיניו ירושלי

יתה צרו, הביא אותה לביתו, פבר על יהחיתי. דוד המלך לא התג אשת אוריה

 אותה ושכב עמה. נוכל לומר, שדוד התאהב בה.

 -ה החיתי די להרחיק את אוריקשה ואכזרית, כ ת,בלרך לא מקויפש דדוד ח

לשלוח  את  יואב וביקש ממנו-בת שבע. דוד שלח שליחים לשר צבאו בעלה של

 י לארמונו. תאוריה החי

ום העם ולשלום וריה אליו וישאל דוד לשללארמונו של דוד. "ויבוא א הגיע אוריה

לך" )מתנות( המת תו דוד עם "משאלח אוהמלחמה". לאחר דווחו של אוריה, ש

 לביתו כדי שינוח.

ר,מצפון, החליט אוריה לא לשוב לביתו. "מי מטע  ָיַרד אּוִרָיה-ל א ַוַיִגדּו ְלָדִוד ֵלאמ 

-ָיַרְדָת ֶאל-ַמדּוַע, ל א--אלֹוא ִמֶדֶרְך ַאָתה בָ אּוִרָיה, ה  -אֶמר ָדִוד ֶאליתֹו; ַוי  בֵ -ֶאל

כֹות ִוד, ָהָארֹון ְוִיְשָרֵאל ִויהדָ -לר אּוִרָיה אֶ אמֶ ֵביֶתָך. ַוי   ְשִבים ַבס  ִני יֹוָאב ּוָדה י  ַואד 

ִני ַעל ד  ִני ָאבנִ ְפֵני ַהָשֶדה ח  -ְוַעְבֵדי א  ל ְוִלְש -א ֶאלֹוים, ַוא  -תֹות, ְוִלְשַכב ִעםֵביִתי ֶלֱאכ 

 יא(.-)שמואל ב, יא,י ."הזֶ ַהָדָבר הַ -תה אֶ ֶאֱעשֶ -ִאְשִתי; ַחֶיָך ְוֵחי ַנְפֶשָך, ִאם

ריה הנחרצים ולא הגיב. הוא ביקש מאוריה להתארח ת דברי אודוד שמע א

ך". תוך כדי הארוחה וחה טובה "כיד המלרוקר. האירוח כלל גם אבביתו עד הב

 השתכרותו. כמות יין גדולה שגרמה ל מזגו לאוריה

ות אוריה צעאמהאיגרת נשלחה בבאו. לעת בוקר, כתב דוד איגרת ליואב שר צ

מּול ְפֵני ַהִמְלָחָמה -אּוִרָיה, ֶאל-ָהבּו ֶאתכתב דוד: " שחזר לשדה הקרב.  באיגרת

ָריו, ְוִנכָ ָזָקה, ְוַשְבֶתם מֵ ַהח    המשימה. אוריה . יואב ביצע את)שם טו( "ה ָוֵמתַאח 

 .בתוכםה הקרב, בו מצאו את מותם "עבדי דוד" וגם אוריה נשלח לשד

 שורה "ותספוד לבעלה".הבת א קיבלה בת שבע

 בשת הרש"דוד המלך ו"כ  
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 שה ותלד לו בן".יסף אותה דוד לביתו "ותהי לו לאי האבל, אבמלאות ימ

רמות פסולות של אים נופור זה, מבטישל דוד בס י התנהגותומעשיו ודרכ

ֶשרהַ ַוֵיַרע "תב: שמואל כובעל ספר  מנהיג.   ."ָעָשה ָדִוד, ְבֵעיֵני ה' -ָדָבר א 

 .)שם כז(                                                                                              

 

נתן  תן הנביאשל ה'. נאת כעסו  עאל דוד כדי להבי נביאנתן ה ה' שלח את

 :משל "כבשת הרש"עד היום  לדברים באמצעות משל, שאנו קוראים לו ביטוי

ָנִשים הָ  --ְלָעִשיר, ָהָיה צ אן ּוָבָקר ִשיר, ְוֶאָחד ָראש.ָחד עָ ִעיר ֶאָחת, אֶ יּו בְ "ְשֵני א 

ד. ל-ְוָלָרש ֵאין ַהְרֵבה ְמא  ֶשר קָ ְקַטָנה  ְבָשה ַאַחתכִ -ִאם , ִכיכ  ְגַדל ְיַחֶיָה, ַותִ ָנה, וַ א 

לֹו, -ְתִהיב, וַ ְבֵחיקֹו ִתְשכָ ה, ּוסֹו ִתְשתֶ ְחָדו; ִמִפתֹו ת אַכל ּוִמכ  ָבָניו יַ -ִעמֹו ְוִעם

ל ָלַקַחת ִמצ אנֹו ּווַ  ְכַבת. שֹות ָלא  רֹו, ִמְבקָ ָיב א ֵהֶלְך, ְלִאיש ֶהָעִשיר, ַוַיְחמ  ַח רֵ ַלע 

ֶשהָ ִכְבשַ -, ֶאתִיַקחלֹו; וַ -אַהבָ    , ָלִאיש ַהָבא ֵאָליו.ת ָהִאיש ָהָראש, ַוַיע 

 

 נבע מהניצול הציני של . כעסוהו של האיש העשירל מעשדוד הגיב בכעס רב ע

 העשיר כלפי הרש. העשיר ניצל את מעמדו כדי לגזול את כבשת הרש.     

שֶ  ָהִאיש תָמוֶ -ֶבן , ִכיה'ַחי " :ב דודך הגיכו ה, ְיַשֵלם ַהִכְבשָ -ה ז את. ְוֶאתָהע 

ֶשר ָעָשה ֶאת ָתִים:ַאְרַבעְ  ֶשר ל   ֶזה,ַהָדָבר הַ -ֵעֶקב, א   ל"ָחמָ -אְוַעל, א 

 במשפט קצר ונחרץ: "אתה האיש".תן הנביא הגיב נ

ִכי ֵאל, ָאנ  י ִיְשרָ ֱאֹלוקה' ר ָאמַ -ה"כ   נתן הנביא המשיך את דבריו ואמר לדוד:

ִכי ִהַצְלִת -ְלֶמֶלְך ַעל ְחִתיָךְמשַ  ית בֵ -ָנה ְלָך ֶאתָוֶאְת  יָך, ִמַיד ָשאּול.ִיְשָרֵאל, ְוָאנ 

ֶניָך, א   ֶניָך בְ  ְנֵשי-ְוֶאתד  ד  --ְמָעט-ֵבית ִיְשָרֵאל ִויהּוָדה; ְוִאם-ָך, ָוֶאְתָנה ְלָך, ֶאתֵחיקֶ א 

ִספָ וְ  שֹות ָהַרע ְבֵעיַניְד -ָת ֶאת ָבִזיַמדּועַ  ָכֵהָנה., ָכֵהָנה וְ ה ְלָךא  ֵאת אּוִרָיה , ַבר ה', ַלע 

תֹו ְלָך תֹו ָלַקְחתָ ִאְש -תַהִחִתי ִהִכיָת ַבֶחֶרב, ְואֶ    ָהַרְגָת, ְבֶחֶרב ְבֵני ַעמֹון". ְלִאָשה; ְוא 

 

 ית.ולא מוסר התנהג בדרך בזוינהיג ממ-מלך לא ניתן לעבור לסדר היום כאשר

-ַעד ֶחֶרב ִמֵביְתָך ָתסּור-ְוַעָתה, ל א" עונש חמור, מידה כנגד מידה. קיבלדוד 

 י, ִלְהיֹות ְלָך ְלִאָשה.ת אּוִרָיה ַהִחִת ֵאשֶ -תי, ַוִתַקח אֶ ִזָתנִ ֵעֶקב, ִכי בְ   עֹוָלם:
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ה ָאַמר ה' יֶניָך, ְוָנַתִתי עֵ ֶשיָך לְ נָ -י ֶאתָך, ְוָלַקְחִת ֵביתֶ ָעה מִ , ִהְנִני ֵמִקים ָעֶליָך רָ כ 

ה ֶאֱעשֶ  ִני,א  וַ  יָת ַבָסֶתר;ָעִש ִכי ַאָתה,  , ְלֵעיֵני ַהֶשֶמש ַהז את.ָנֶשיָך-ְלֵרֶעיָך; ְוָשַכב ִעם

 ִיְשָרֵאל, ְוֶנֶגד ַהָשֶמש.-ָבר ַהֶזה, ֶנֶגד ָכלַהדָ -ֶאת

 

 המשמעות ן דוד את. עתה הבידלתודעתו של דו ו היטביא חדרדברי נתן הנב

לַויֹאמֶׁ " של מעשיו.החמורה   (.יג-ל ב, יב, א)שמוא   ."'ה, ָחָטאִתי לַ ָנָתן-ר ָדִוד אֶׁ

 

ך על חטאו דוד המלבעונשים שקיבל עוסקת סוגיה ה נמצאת מאיוכת במס

ש . אמוראים התווכחו ביניהם, האם דוד נענשבע-בפרשת אוריה החיתי ובת

  נשו.עבגופו או שצאצאיו נ

 שבע לא נפרעו מגופו של דוד אלא מבניו?-למה במעשה בת :הגמראלת שוא

 ם:מוראיו. מביאים גם תשובת א: נפרעו גם מגופיבה הגמראשמ

הדרין דוד ופרשו הימנו סנ : שישה חודשים נצטרערבה אמר רב יהוד"דאמר 

ְדֵעי ֵעד  ָישּובּו ִלי ְיֵראֶ 'ונסתלקה הימנו שכינה, דכתיב:  קיט,לים )תהי ך'יתֶ יָך; ְוי 

 .)תהילים נא, יד(" .'ּוַח ְנִדיָבה ִתְסְמֵכִניָהִשיָבה ִלי, ְששֹון ִיְשֶעָך; ְור'וכתיב:  .עט(

 )יומא כב, ע"ב(.                                                                                    

 בע. ש-פרשת בתל חטאו בעכעונש  ישה חודשיםע שהיה מצורלאמור, דוד 

ה פעולה עמו. יתרה הסנהדרין, במחאה על התנהגותו, פרשה ממנו ולא שיתפ

בתהילים ים מהפסוק ה ממנו. זאת לומדהסתלקגם רוח הקודש )שכינה( מזאת, 

"ישובו לי יראיך  יבת ספר תהילים לדוד המלך(:רת ייחסה את כת)כידוע, המסו

סנהדרין רתו(, שהם חכמי הדותיו )תוויודעי ע יראי ה'לונה הכו -ך" עי עדותיויוד

 שפרשו ממנו. 

 

)תהילים  "יְסְמֵכנִ יָבה ִת ְנִד  חַ ֹון ִיְשֶעָך ְורּוָהִשיָבה ִלי ְשש: "ובכת, בספר תהילים

 הקודש שנסתלקה ממנו.דוד ביקש שתשוב אליו רוח  .נא, יד(
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י שמתואר פכ ,ה"ב"משפט שלמביטוי אה לידי חוכמתו של שלמה המלך ב

סוך לפני שלמה המלך, כדי שיכריע בסכבחלום שתי נשים באו  :ם אכימלבספר 

              לדה בן בנפרד.   כל אחת יהנשים גרו באותו בית ושפרץ ביניהן. שתי 

ה ָהִאשָ -ד, ַגםי ַביֹום ַהְשִליִשי, ְלִלְדִתי, ַוֵתלֶ ַוְיהִ " :לשלמה ותאמר אחת הנשים

נַ וַ את; ַהז   נַ -ִיםַבַבִית, זּוָלִתי ְשתַ ָזר ִאָתנּו -ו, ֵאיןְחנּו ַיְחדָ א    ִית.בָ ְחנּו, בַ א 

שֶ , ָליְ ַהז את ָהִאָשה-ָמת ֶבןיָ וַ  -ְיָלה ַוִתַקח ֶאתַוָתָקם ְבתֹוְך ַהלַ   , ָעָליו.ר ָשְכָבהָלה, א 

מָ    ַהֵמת, ִהְשִכיָבה ְבֵחיִקי.ְבָנּה -ְוֶאתְבֵחיָקּה; הּו, יבֵ ַתְשכִ ָנה, וַ ְתָך ְישֵ ְבִני ֵמֶאְצִלי, ַוא 

ם בַ  ֶקר לְ ָוָאק  ֶקר, ְוהִ ֹוֵנן ֵאָליו בַ ב; ָוֶאתְ ֵמת-ְבִני, ְוִהֵנה-ֵהיִניק ֶאתב  ָהָיה ְבִני -ֵנה ל אב 

ֶשר יָ    ָלְדִתי.א 

מֶ ֵמתהַ ְך י ּוְבנֵ ִני ַהחַ ִכי, בְ  ַות אֶמר ָהִאָשה ָהַאֶחֶרת ל א ַהֵמת ֶרת ל א ִכי, ְבֵנְך , ְוז את א 

 .ָנה, ִלְפֵני ַהֶמֶלְךי ֶהָחי; ַוְתַדֵבְר ּוְבנִ 

ֶמרֶ ז את : ַוי אֶמר ַהֶמֶלְך ֶמֶרת ל  ִני ַהַחי ּובְ -ת, ֶזהא  א ִכי, ְבֵנְך ַהֵמת ְבֵנְך ַהֵמת; ְוז את א 

 כג(.-חיא', ג' )מלכים " ּוְבִני ֶהָחי

                                                                                                                                                          

לפי שתי הנשים. הוא כ תחבולה פסיכולוגיתשלמה המלך החליט להפעיל 

ֹ וַ "ביקש שיביאו לפניו חרב,  ר י לֶׁ אמֶׁ ד ַהַחיהַ -תאֶׁ רּו ְך, ִגזְ ַהמֶׁ לֶׁ תִלְש  יֶׁ -ָנִים; ּוְתנּו אֶׁ

ת ָחתַהֲחִצי -ַהֲחִצי ְלַאַחת, ְואֶׁ  .  )שם, כה( "ְלאֶׁ

י נמכרו ע פסק הדין "כלעמוד בפני ביצו ה מסוגלתהאם של הבן החי לא הית

יטה לוותר על בנה לאשה השנייה. האשה השנייה רחמיה על בנה". היא החל

ָלְך לֹא -ִלי ַגם-ַגם"מה: מרה לשלהיא א יפך!חמים. להטוי של רגילתה בילא 

  "!ְגֹזרּו--ִיְהיֶׁה

רחמים החי שייך לאשה שגילתה ה, שהבן אמהות קבע שלמעל פי תגובת ה

 ה. פי בנכל

ת-ְשְמעּו ָכלַויִ " המלך ביססה מאוד את מנהיגותו. של שלמהפסיקתו  ל, אֶׁ -ִיְשָראֵּ

ְך, וַ ט ַהמֶׁ ר ָשפַ ַהִמְשָפט ֲאשֶׁ  י ַהמֶׁ אּו, ִיְר לֶׁ ְך:ִמְפנֵּ ים ָחְכַמת ֱאֹלוק-ִכי ָראּו, ִכי  לֶׁ

 )שם, ג', כח(. ."טֲעשֹות ִמְשפָ ְבִקְרבֹו לַ 

 ביסוס מנהיגותו של שלמה –שלמה" "משפט 
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)אלטשולר דוד(: ישראל ָיְראו את שלמה כי  "מצודת דודל בעל ש פירושועל פי 

חכם  כדי מבחןתעלומות לב, להבין את האמת תוך  פענחוכמתו הרבה בח

 לאור.יצא  קהצד ה לנשים.שעש

קיבל את שלמה באהבה בראותם את חוכמתו, שהיא חוכמת  כל העםמעתה, 

 יים.ח

 

 

ר קוהלת פס. למלך שלמה -ג למנהיים חז"ל ת קוהלת מייחסאת כתיבת מגיל

בירושלים". שלמה המלך הבין היטב  מלך: "דברי קוהלת בן דוד פותח בפסוק

ר בתיאורים בספעיין נאם  וות. די,עבודת הצהפעולה ואת משמעות שיתוף 

 ופן הקמת בית המקדש.מלכים א המתארים את א

 

 יב(:-)ד, ט לת קוהלתגיבמכך נאמר 

ָחדהָ -ןִבים ַהְשַנִים, ִמ ֹוט" ֶשר יֵ  :אֶׁ ָמָלם. ִכי ִאםָלֶהם שָ -שא  לּו, -ָכר טֹוב, ַבע  ִיפ 

ֵברֹו; ְוִאילֹו, -ָהֶאָחד ָיִקים ֶאת ִקימֹוִנישֵ ין ֹול, ְואֵ ֶשִיפָהֶאָחד ח   ִיְשְכבּו-. ַגם ִאם, ַלה 

ֶנְגדֹו; ִים, ַיַעְמדּו ְשנַ הַ --ְתְקפֹו, ָהֶאָחדיִ -ֵאיְך ֵיָחם. ְוִאם ד,ֶאחָ ְשַנִים, ְוַחם ָלֶהם; ּולְ 

ָלש, ל א ִבְמהֵ ְוַהח  ".ָרה, ִיָנֵתקּוט, ַהְמש 

 

ל טאת נלשאת בעצמו יוכל וד, שלא , הבין מהר מאמשה, המנהיג הגדול

 שופטים, שוטרים  ונשיאי השבטים. ישראל, לכן מונוהיגות של עם המנ

לא היה  ה. משסינים שעשה משה במדבר מסביר את המינויי י יצחקברהתנא 

 .עורף ומס, במיוחד כאשר הציבור קשהת את העכול לשאי

 :במדרש רבה לדבריםדברים מובאים ה

יהם עושים גדול ןואי מעים לגדוליהםנש ראלה שיש: בשערבי יצחק"אמר 

, וכל ג', יד( עיה)יש אותה שעה 'ה' במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו'כיהן, בצר

  -כך למה?

 עבודת צוות ושיתוף פעולה
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 אוי של ציבור בעצמו.לישא משן אדם יחיד יכול ה ואישמשאוי של ציבור קש

יכול לשאת משאוי של  לא היהה, רבן של כל הנביאים, תדע לך, שהרי מש

 ח(.רים, פרשה א, ב)מדרש רבה לד    ."מויבור לעצצ

שותפים לך יש אחר שהגעת לשלב עבודת הצוות ושיתוף הפעולה, זכור!  ל

שסייעו ה אלהזכיר את שכח לאל ת –וח על פעילותך תה מדוכאשר א .בעשייה

 לך.

 

משום  ןיוחנרבי "אמר  , מביאה דברי תנאים בעניין זה:במסכת ברכותהגמרא, 

חרים, וכל התולה תולין לו בזכות א ,כל התולה בזכות עצמו :בן זמרארבי יוסי 

 בזכות אחרים תולה לו בזכות עצמו. 

ר ְלַאְבָרָהם לְ ', שנאמר: תלה בזכות אחרים משה ָבֶדיָך'ל אֵ ק ּוְלִיְשרָ ִיְצחָ ְזכ   ע 

שֶ ִמיָדם: לּוֵלי, ַוי אֶמר, ְלַהְש ', שנאמר: תלו לו בזכות עצמו(, )שמות לב,יג  המ 

ָמתֹו, ֵמַהְשִחיתְלָפָניו; ְלָהִש  ץָעַמד ַבֶפרֶ   ירֹוְבחִ   )תהילים קו, כג(. .'יב ח 

 , דכתיב:בזכות עצמוה תל חזקיהו

ֶשר נָ -ָכראַמר, ָאָנה ה' זְ י  וַ ' ַהַלְכִתי ְלָפֶניָך ֶבֱאֶמת ּוְבֵלב ָשֵלם, ְוַהּטֹוב ְת הִ א ֵאת א 

 ָהִעיר-ֶאל ְוַגנֹוִתי' אמר:נ, שו לו בזכות אחריםלתח, ג(, )ישעיהו ל ָעִשיִתי ְבֵעיֶניָך,

ִני, ּוְלמַ --ַהז את, ְלהֹוִשיָעּה  ע"ב(. ות י,מלכים ב, יט, לד( )ברכ)"  'ַען ָדִוד ַעְבִדיְלַמע 

 

 

והזקנים  רבן גמליאל הנשיא)לז, ע"א(, מסופר על  במסכת ברכות מרא,בג

 חו. מסובין בעלייה בירייו שה (החכמים)

. לאחר אכילתם, נתן רבן הם כותבות )תמרים(יעדותם, הביאו לפנהתוובעת 

 יהם. יבא לברך עלגמליאל רשות לרבי עק

ל יה ועל המח"ע לוש )ברכתין שחת מעקיבא ובירך ברכה אקפץ )הזדרז( רבי ע

 הכלכלה"(.

ס ראשך בין "עד מתי אתה מכנירבן גמליאל לרבי עקיבא ואמר לו:  העיר

בנפרד או רכות ברכים שלוש במחכמים, אם  תה מחלוקתלאמור, הי ".קתהמחלו

 אומרים ברכה אחת מעין שלוש.

 ה כרביםהלכיחיד ורבים,  –דעת הרוב 
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 קת." היא נקיטת עמדה במחלון שלושבא לברך ברכה "מעיהחלטתו של רבי עקי

ינו אף על פי שאתה אומר כן וחבריך אומרים כן : "רבעקיבאהשיב לו רבי 

 ". רביםה כהלכרבים, יחיד וו רבינו, לימדתנכוח(, ו)לאמור, קיים ו

רבי עקיבא נקטתי עמדה בהסתמך על  ה זו. אניכוח בסוגייקיים ו ןלאמור, אכ

פי  ת עלברכה "מעין שלוש", וזא החכמים סוברים שיש לברך העובדה, שרוב

 יחיד ורבים, הלכה כרבים.תנו, שלימדהעיקרון 

 

 

ש בידו, יעצמו בטוח וסמכויות השררה כאשר מנהיג יושב על כיסאו, מרגיש 

עץ אלא יחשוב שכל החלטותיו גרמו לכך שלא יתייישהגאווה והיהירות שש ח

 ייעץ עם מומחים וחכמים.א יחפוץ להתאינן שגויות, ול

רבוץ לפתחם של מה עלול ל העם, הבינוים של וחניחכמי ישראל, המנהיגים הר

 מנהיגים יהירים.

 שנה:דברי מ , מביאהבמסכת חוליןהגמרא, 

 .חולין ז, ע"א()מחלוקות בישראל"  רבוזחוחי הלב "דתנן, משרבו 

כל צרכו וסמכו לשון גבוהי הלב, שלא דקדק מפי רבו  – "זחוחי"מפרש:  "ירש

 על לבם".

 

 

לטות. ישנם מנהיגים יך קבלת החעו לו בתהלשיסיי כדימנהיג זקוק ליועצים, 

לא מתאימים נהפכים לרועץ  שנכשלים בבחירת יועצים מתאימים. יועצים

 ת המנהיג.ומכשילים א

של בבחירת צד רחבעם בנו של שלמה המלך נכים, כיא, אנו קורא בספר מלכים

ה מלכדים, שלא ראו את טובת המתפתה לקבל את עצתם של היליועצים. הוא ה

בציבור, גורם שיכול להכניס כסף לקופת המלך. הם -ם ראו בעםעיניהם. ה לנגד

 רכי העם, שנמצא במצב קשה.לא דאגו לצו

 :מלכים פרבסכך נאמר 

 הצורך בהתייעצות

 גידי מנהי-מים עלצים לא מתאיהמשמעות בבחירת יוע
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ת-ְשֶכם ָבא ָכלִכי   :ְשֶכם ְרַחְבָעם, ַוֵיֶלְך" ַע יָ  ֹו.ִיְשָרֵאל, ְלַהְמִליְך א  ָרְבָעם ַוְיִהי ִכְשמ 

ה; ַוֵיֶשב ָירָ ְצַרִים, א  נּו ְבמִ א עֹודֶ הּוְנָבט, וְ -ֶבן ְבָעם, ֶשר ָבַרח, ִמְפֵני ַהֶמֶלְך ְשֹלמ 

ם ְרַחְבעָ -ַוְיַדְברּו, ֶאלְקַהל ִיְשָרֵאל;-ל, ְוכָ ְבָעםָירָ  ָיב אוַ לֹו, -ְקְראּו, ַויִ ְלחּוְש ְבִמְצָרִים. ַויִ 

ר. ֵלנּו; ְוַאתָ -ה ֶאתָאִביָך, ִהְקשָ  ֵלאמ  ַדת אָ ה ָהֵקל מֵ ַעתָ  הע  ב  לֹו ע  ִביָך ַהָקָשה, ּוֵמע 

ֶשר ֵליהֶ ְוַנַעְבֶדָך. ַוי א--ּוָנַתן ָעֵלינ-ַהָכֵבד א  ד ְש -ם, ְלכּוֶמר א  ֵאָלי;  בּוְושּו--יםה ָימִ ֹלשָ ע 

                                                                                                          ַוֵיְלכּו, ָהָעם.

 

ת  ְך ְרַחְבָעם, אֶׁ לֶׁ נִ -ַוִיָּוַעץ ַהמֶׁ ֶשר יםַהְזקֵּ ְמִדים -א  ה  ְפֵני-ֶאתָהיּו ע  תֹו ִביו, בִ אָ ְשֹלמ  ְהי 

ר,  ְיַדְברּווַ ה ָדָבר. ַהזֶ -ָהָעם-ֶאתֵאיְך ַאֶתם נֹוָעִצים, ְלָהִשיב  ר:י, ֵלאמ  חַ  ֵאָליו ֵלאמ 

ֵליֶהם ְדבָ ָלָעם ַהזֶ  ֶעֶבד-ֶיהם ִתהְ ֹוַהי-ִאם ִניָתם, ְוִדַבְרָת א  ַבְדָתם, ַוע  --ִרים טֹוִביםה ַוע 

ָבִדיְוָהיּו לְ  ז  ים. וַ ָימִ הַ -ם, ָכלָך ע  צַ -ב ֶאתַיע  ֶשר ְיָעצ הּו;ת הַ ע   ְזֵקִנים, א 

ת ר גָ הַ -ַוִיָּוַעץ, אֶׁ מְ  ִאתֹוְדלּוְיָלִדים ֲאשֶׁ ֶשר ָהע  לֵ ַוי   ָפָניו.ם, לְ ִדי, א  יֶהם, ָמה אֶמר א 

ֶשר ִדְברּו--ַהֶזה ָהָעם-ַאֶתם נֹוָעִצים, ְוָנִשיב ָדָבר, ֶאת ר, ָהקֵ ֵאַלי, לֵ  א   ,לָהע  -ל ִמןאמ 

ֶשר שֶ  ִביָך ָעֵלינּו.ָנַתן אָ -א  הר ָגְדלּו ִאתֹו ֵלאמ  ַוְיַדְברּו ֵאָליו, ַהְיָלִדים א  ת אַמר -ר, כ 

ר ָאִביָך ִהְכִביד ֶאת רּו ֵאֶליָךֶשר ִדבְ ה א  זֶ ָלָעם הַ  ֵלנ-ֵלאמ  ה  ֵמָעֵלינּו:ּו, ְוַאָתה ָהֵקל ע  כ 

ֵליֶהםְתַדבֵ  י ָאִבי.ָקָטִּני ָעָבה ִממָ , ר א    ְתנֵּ

ִניעַ וְ  ל ָכֵבד, ַוא  ֵליֶכם ע  ְלֶכם; -, אֹוִסיף ַעלָתה, ָאִבי ֶהְעִמיס ע  ם  ָאִבי,ע  ְתכֶׁ ִיַסר אֶׁ

ר ִטים, ַוֲאנִ ֹושבַ  ם ָבַעְקַרִביםי, ֲאַיסֵּ ְתכֶׁ  ֹוםְרַחְבָעם, ַבי-ם ֶאלָהעָ -ָיָרְבָעם ְוָכל א. ַוָיבֹואֶׁ

ָהָעם, -ֶאתֶמֶלְך ַַיַען הַ  ֵאַלי ַביֹום ַהְשִליִשי.שּובּו ר,  ֵלאמ  ר ַהֶמֶלְךֶשר ִדבֶ ַכא  ִשי, ִליַהְש 

ב ֶאתָקשָ  ז  צַ -ה; ַוַיע  שֶ זְ הַ ת ע    .ר ְיָעצ הּוֵקִנים, א 

ר, אָ  ַצת ַהְיָלִדים ֵלאמ  ֵליֶהם, ַכע  ְלכֶ -ִבי ִהְכִביד ֶאתַוְיַדֵבר א  ִניע  ִסיף עַ  ם, ַוא  לְ -לא   ;ֶכםע 

יַ ְתֶכם ַבשֹוִטים, וַ י, ִיַסר אֶ ָאבִ  ִני, א  ְך, אֶׁ ָשַמע -ְולֹא ְקַרִבים.ֵסר ֶאְתֶכם ָבעַ א  לֶׁ -לַהמֶׁ

ֶשר ִדֶבר ה'-ים ֶאת, ְלַמַען ָהִק ֵמִעם ה' ָתה ִסָבה,יְ הָ -יכִ  :ָהָעם ִחָיה ְבַיד א   ְדָברֹו א 

 ְנָבט.-ֶבן ָיָרְבָעם-ִני, ֶאליֹלַהִש 

ֵלֶהם, ָשַמע ַהֶמֶלְך -ִכי ל אָרֵאל, ִיְש -ָכל ַוַיְרא תַוָיִשבּו ָהעָ א  ְך -ם אֶׁ לֶׁ ר אלֵ  ָדָברַהמֶׁ מ 

ָהֶליָך ִיְשָרֵאל, ַעָתה ְרֵאה ֵביְתָך דָ יִ -ָלה ְבֶבןַנח  -ד ְול אָדוִ בְ ָלנּו ֵחֶלק -ַמה ִוד; ַוֵיֶלְך ַשי ְלא 

ָהלָ ִיְשָרֵאל ֵליֶהם, ְרַחְבָעם" ְיהּוָדה ָעֵריְשִבים בְ ל, ַהי  ְשָראֵ י יִ יו. ּוְבנֵ , ְלא  . ַוִיְמֹלְך ע 

                               יז(.-)מלכים א, יב, א
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 –ים שנה בירושלים ועלה לכיסא מלכותו בגיל צעיר דה ָמלך ארבעיואש מלך יהו

)דברי הימים ב,  ֵהן"ָדע ַהכ  , ְיהֹויָ יְימֵ -לכָ  ֵעיֵני ה',ָשר, בְ ַוַיַעש יֹוָאש ַהיָ ". בגיל שבע

 יהוידעו של עצותייק ופעל רבות על פי כד, ב(. יואש נחשב למלך ישר וצד

 יל מאה שלושים ושלוש שנים.ובה בגשיבה טכהן נפטר בע ה. יהוידהכהן

וּו ַלֶמֶלְךיִ "וַ , ליואש שרי יהודהאחרי מותו, באו  ֵליהֶ  ְך,ע ַהֶמלֶ ; ָאז ָשמַ ְשַתח   ם.א 

בֹוֵתיֶהם, ַוַיַעְבדּו ֶאתֱאֹלוק ה'ֵבית -ֶאתַוַיַעְזבּו,  ֵשִרים, ְוֶאת-י א  צַ -ָהא  -ִהיִבים; ַויְ ָהע 

   ַלִם, ְבַאְשָמָתם, ז את.שָ ְיהּוָדה ִוירּו-ַעלֶקֶצף, 

ִש  ה ים, ָלְבשָ  ֱאֹלוקחַ ֶהֱאִזינּו. ְורּוא ְול   ָבם, ה'; ַוָיִעידּו-יָבם ֶאלַוִיְשַלח ָבֶהם ְנִבִאים, ַלה 

ֵהן, ַוַיע  -ַכְרָיה ֶבןזְ -ֶאת ד, ֵמַעל ָלָעם; ַוי  ְיהֹוָיָדע ַהכ  ים, קוֱאֹלה ָאַמר הָ ָלֶהם כ   ֶמראמ 

ְבִרים ָלָמה ַאתֶ  ַזְבֶתם ֶאת-יכִ --ת ה' ְול א ַתְצִליחּוִמְצֹו-ֶאתם ע  ב ֶאְתֶכם. ה' ע  ז  , ַוַיע 

הּו אֶ ַוִיְרגְ , רּו ָעָליוַוִיְקְש  ַצר, ֵבית ְצַות הַ ֶבן ְבמִ מ     ה'.ֶמֶלְך, ַבח 

ֶשר ֶמֶלְך, ַהחֶ יֹוָאש הַ  ָזַכר-ְול א ג, ֶאת ,ע ָאִביו ִעמֹוָידָ ָעָשה ְיהֹוֶסד א  ר  ְבנֹו; ּוְכמֹותֹו -ַוַיה 

 .כב(-)דברי הימים ב, כד, יז .ָאַמר, ֵיֶרא ה' ְוִיְדר ש"

ם ויהודה עם צבא קטן ושליארם עלה על יר ל מעשיו. חילך נענש עיואש המל

 וניצח. 

 וכך כתוב בהמשך:

ָרםָעָלה ָעָליּוַפת ַהָשָנה, י ִלְתק"ַוְיהִ  אּו ֶאל, וַ ו ֵחיל א  ּוָדה ִוירּוָשַלִם, ַוַיְשִחיתּו היְ -ָיב 

ָבאּו ָנִשים ְצַער א  מִ ִכי בְ  ְרָמֶשק.דַ ְך ְלֶמלֶ  ְלחּו,ְשָלָלם ִש -ְוָכלָשֵרי ָהָעם ֵמָעם; -ָכל-ֶאת

ָרם, ַוה' נָ  דַתן ְבָיָדם ַחִיל ָלר ב ֵחיל א  בֹוֵתיהֶ קֵ וֱאֹל ה'-ִכי ָעְזבּו, ֶאת--ְמא  תם; י א  -ְואֶׁ

תֹו ְבַמח  -. ּוְבֶלְכָתם ִמֶמנּו, ִכישּו ְשָפִטיםיֹוָאש, עָ  ִיים ַרִבים, ִהְתַקְש ָעְזבּו א  יו רּו ָעלָ ל 

ָבָדי ֵהן, ַוַיַהְרג   י ְיהֹוָיָדעְבנֵ  ֵמיְד ו בִ ע  ת; וַ -הּו ַעלַהכ  הּו ְבִעיר דָ ִמָּטתֹו ַוָימ  א ִויד, ְול  ִיְקְבר 

הּו   כה(.-)שם, כג .ים"כִ ִקְברֹות ַהְמלָ בְ ְקָבר 

 

בעניין יואש  "ישרים "מסילת )רבי משה חיים לוצאטו( כותב בספרו רמח"ל

הו יהוידע הכהן רבו. לעשות כל ימי הורָ  יואש, אשר היטיב לנו "הרי הודה:מלך י

מוהו וליו עד שדילהחניף לו להגדיל הילילו והתחבדיו ואחרי מות יהוידע באו ע

 ידי מנהיג-בחירת יועצים ראויים על
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ר בבירור, כי רוב השרים ותראה זה הדבהמלך אליהם. שמע אז  לאלוה.

ם הם ונשחתי באיזו מדרגה שיהיו, נכשליםוהמלכים או כל בעל היכולת, יהיו 

 .םשרתיהופת מבעבור חנ

 

ו ייזהר ויעיין במעשי מי שרוצה לקנותו ל יו בראשו, יותרכן, מי שעינ-על

ָתיו, כי ְש ן במאכלו ּוְבִמ עיימה שייזהר ויעל ביתו, מ לחבר או ליועץ או לפקיד

וכלו המאכל ומשתה יוכל להזיק לגופו בלבד, והחברים או הפקידים י

 וכל כבודו.להשחית נפשו ומאֹודו 

ֵלְך, בְ אומר:  םודוד המלך עליו השלו ֶקֶרב ֵיֵשב, בְ -ל א הּוא, ְיָשְרֵתִני.--ִמיםֶדֶרְך תָ 'ה 

ֵשה --ֵביִתי ֵבר ְשקָ ְרִמָיה:  ע   ז(.-)תהילים קא, ו    .'ְלֶנֶגד ֵעיָני ,ִיכֹון-ל א --םִריד 

במה שהוא  ואין טוב לאדם אלא שיבקש לו חברים תמימים שיאירו עיניו

ה שאין האדם תו מכל רע, כי מם אומצילי בתם, ונמצאוהויוכיחו באעיוור בו, 

 ר.ו ויבינו ויזהירוהו ונשמרואה חובה לעצמו, הם ירא יכול לראות לפי שאינו

  ." ')משלי כד, ו( ועה ברוב יועץ'שת'וועל זה נאמר: 

 י קניית הענווה(.דרכפרק כג: ב )מסילת ישרים,                                            

 

 

ת האסון, כאשר מנהיגים משחקים "משחקי את התוצאות הרו אנו מכירים היטב

של  פוסווק מכך קשות ובניזהם. הציבור הידברות בינימגיעים לידי כבוד" ואינם 

 דבר גם המנהיג מודח.

 :אליהובתנא דבי כך נאמר 

 -ה נהרגו?  ני מ, מפיהגלעדיפתח "אותן ארבעים ושנים אלף, שנהרגו בימי 

כהן  אלעזר היה עומד בימים ההם )בכהונת-ופנחס בן נדר נדר שלא כהוגן יפתח

 ינזה אמר: א הלך. ולאלו נדרו.  ויתיר -פנחס  יפתח לילך אצל(. היה לו לגדול

זה  י אלך אצלו?!א צריך לי ואנופנחס אמר: הוראש לכל ישראל ואלך אצל זה?! 

לה שקוברת ה גדותי לה לאואולה בעצמו. ה נוהג גדונוהג גדולה בעצמו וז

 (.ו יאבי אליה)תנא ד ."אוי לגדולה, שלעולם אינה גורמת טובהבעליה!  את

 .החידהרג את בתו הידר, שיפתח סופו של הנ

 מביאה לתוצאה קטלניתים דברות בין מנהיגאי הי
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. שנהגו הכבוד" "משחקי על נענשויו מנהיגי הדור, פנחס הכהן שהגם יפתח וגם 

 ח.י אביה יפתמוקד על יד, שבת יפתח הועלתה על הגרמו לכךהם 

 :במדרש תנחומא כך נאמר

תח ם הארץ. יפנחס אמר, אני כהן גדול בן כהן גדול ואיך אלך אצל עא פ"אל

 הדיוט. אצל ואלךאשפיל עצמי  ים,ראש הקצינש שופטי ישראל אמר, אני רא

ם(, א עליבתא )אומללה( מן עלמא )העולמבין תרוויהון )שניהם( האבדת ההי

 .ו בדמיהושניהם נתחייב

צמותיו, שכן כתיב: 'ויקבר זרו ע, נתפיפתחהקודש.  ח, נסתלקה ממנו רונחסיפ

 ה(.ת בחוקותי, , ויקרא, פרש)מדרש תנחומא      ., ז("גלעד' )שופטים יב בערי

 

 יפתח? מה היה נדרו של

ְבֵני -ָנתֹון ִתֵתן ֶאת-ִאם"נדר לה'  נדריפתח בבני עמון הוא  חמתו שללפני מל

שֶ  ,ַהיֹוֵצא ְוָהָיה  ., ְבָיִדיַעמֹון ְבֵני ּוִבי ְבָשלֹום, מִ ִתי ִלְקָראִתי, ְבשְלֵתי ֵביר ֵיֵצא ִמדַ א 

ִליִתיהּו,ַלה' ְוָהָיה,--ַעמֹון                                                                                                                                לא(.-ל )שופטים יא, ָלה"ע   , ְוַהע 

מצפה ביתו בהגיע לכאשר  א ישועה לעמו.הכניע את בני עמו והבייפתח אכן, 

ֵצאת לִ ְוִהֵנה ִבת" ִפים ּוִבמְ בְ ְקָראתֹו, ֹו י  לֹו ִמֶמנּו ֵבן -יא ְיִחיָדה, ֵאיןְוַרק הִ   ת:לֹוח  ת 

 " )שם ט, לד(. ַבת-אֹו

ָהּהַוי אמֶ " צער,ו מרוב רע את בגדיכאשר ראה את בתו ק ַהְכֵרַע ִבִתי  ר א 

ְכָריִהְכַרְעִתִני,  ִכי, ָפִציִתי פִ ְוַאְת, ָהִיית ְבע   ".שּוב, לָ ה', ְול א אּוַכלי ֶאל ; ְוָאנ 

י שתוכל ללכת אל ההרים את נדרו לחודשיים, כד להשהות שה ממנובתו ביק

תַעש ַויַ ָאִביָה, -לאֶ ים, ַוָתָשב ָדִש ְשַנִים ח  "ַוְיִהי ִמֵקץ ולבכות על בתוליה.  -ָלה, אֶׁ

ר ָנָדרִנְדרֹו אֲ   ורצחה! -את נדרו ִקייםיפתח  .)שם לט( "שֶׁ

 

 

 

 

 



- 61 - 
__________________________________________________________________ 

 יבורית במקורות ישראלמיכאל: ערכי יסוד במנהיגות והנהגה צ-גדעון רפאל בן
 

 

 

ַצחלָ הֲ המשפט ההירואי " בתֹאַכל  נֶׁ רֶׁ מופיע בפעם הראשונה בספר  "?חֶׁ

מנהיגים משפט מפתח להפסקת מלחמה ותוצאותיה. כמיהה לשלום.  .שמואל

ים כי לום, מחליטהעוסקים בש םספרי יכותב. גם במשפט זה יםמשתמש רבים

ב" הכותרת רֶׁ ַצח תֹאַכל חֶׁ  ספרם.     את תוכן" תשקף ?ֲהָלנֶׁ

 

אנשי  ד בחברון על ידיבגלבוע, הומלך דופלשתים לאחר מות שאול בקרב מול ה

למלך על  מחניים את איש בושת, בנו של שאוליהודה, בעוד אבנר המליך בעיר 

שני חלקי העם לחמו . על המלוכה –שלטון ההיה מאבק על ישראל.  יתר שבטי

  בזה.זה 

דוד, ליד בריכת  ו שלבן צרויה, שר צבא ויואב , אבנרכשנפגשו שני המצביאים

ערים וישחקו לפנינו". לאחר שהנערים הרגו זה ו נא הנאבנר הציע: "יקומגבעון, 

             ז. וע שאת וביתר את זה, פרצה המלחמה ביתר

 

                  חילו מן המערכה.  נר מפלה ונמלט עםבבמלחמה זו נחל א

שדל אחרי אבנר. אבנר ניסה לן צרויה, המשיך לרדוף עשהאל, אחיו של יואב ב

ר "ַוַיֵכהּו ַאְבנֵ  -מנו, עד שאבנר הרגו לא רצה להרפות מ ו לסגת, אך עשהאלאות

ֶמש ַוֵתצֵ  ִנית ֶאל ַהח  ֵרי ַהח  רָ ְבַאח  ִנית ֵמַאח    " ַוָיָמת תחתו ַתְחָתיוו ַוִיָפל ָשם יא ַהח 

 כ"ג(. )שמואל ב', ב',                                                                               

אבנר ואנשיו הוסיפו לברוח מפני אנשי דוד עד שלבסוף, כשעמדו שני המחנות 

ואמר את  האחים את מלחמת יואב להפסיקביקש אבנר מזה מול זה, 

ב? ֲהלֹוא ָיַדְעָתהריםהדב רֶׁ ַצח תֹאַכל חֶׁ ְהיֶׁה ָבַאֲחרֹוָנה, ְוַעד ָרה ִת ִכי מָ  : "ֲהָלנֶׁ

יהֶׁ ָלָעם ָלשּוב מֵּ  תֹאַמר ָמַתי לֹא י ֲאחֵּ (. דברים אלו ))שמואל ב', ב', כ"ו ם"ַאֲחרֵּ

 ה שוב מאוחר יותר.המלחמה באותו היום, למרות שהיא נמשכ גרמו להפסקת

 

 השלוםעדיף  –ת למלחמה ליאין תכ
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ב"משפט: נים המתייחסים לרשפה רֶׁ ַצח תֹאַכל חֶׁ ביטוי לרעיון, , נותנים "?ֲהָלנֶׁ

קים מהמשך ים ניזוא כדאי לשני הצדדים. כולם יוצאשהמשך המלחמה ל

 .המלחמה

 

 :אמר "הלנצח: "בפירושו כותב המלבי"ם

 

מה הלא תכלית המלחמה היה לראות מי ינצח, ואחר שהשגת התכלית ל א.

  .ל חרב לנצחאכשתהיא היה התכלית  תלחם עוד, וכי זאת

 

כות דמים איזה תכלית אז הגם הלא במקום שישיגו על ידי המלחמה והשפי ב.

הוא התכלית ישיגו דבר מתוק שמר, בכל זה בסוף  וא דברם דם השמה ששופכי

הלא מרה תהיה בל להרוג ולאבד נפשות ללא תכלית מועיל, שבעבורם לחמו, א

  .ותומתיק מר המלחמה דבש ונופת להמלא תשיג באחרית ה ונהבאחר

 

ולהכרית לא כן במלחמת אחים, שאם יעשו כזאת במלחמת אויבים להשמיד  ג.

 ".חיהםי אאחרמר לעם לשוב מאי לא תועד מתב וזה שכתו

 

הלא וכי לעולם תהרוג החרב מאתנו איש לאחיו:  ."הלנצח" :מצודת דודפירוש 

  .תהאני או אה, שאמות ניה באחרולדעת שמרה תהוהלא תשכיל  ידעתה.

 

 ?זה זמןעד אי ?ועד מתי: הלעולם ."הלנצח"מצודת ציון: פירוש 

 

יריבים,  יןב שא ומתןף מעדי תמידה. אין תכלית למלחמ מסר חשוב למנהיגים.

 שפיכות דמים.מנע תו יביא לשלום בין יריבים בסופו של תהליךש
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ר ק על שחרולא רק ר הפת בית חשמונאי, ניטשהמלחמה עם היוונים בתקו

חשמונאי. די של מלכות בית ול היוונים, אלא גם על הצביון היהוהארץ מע

יהודה ים. מול ל היהודערוך ִמשֶ לה לאין דומה הצבאית של היוונים היתה גהעוצ

 צחונו הקל.עמד מצביא יווני מפורסם ושמו ניקנור, שהיה בטוח בני  המקבי

 

רוח חיים יח תפ ת הדרךונה בצדקמידע היטב שהאכמנהיג,  יהודה המקבי

 בקרב לוחמיו.

 עודד וחיזק את לוחמיו: ד יהודה המקבימתאר לפנינו, כיצ ספר חשמונאיםבעל 

גמור על יהודה ואנשיו, חשב לנחול ניצחון , בואו בכל גאוות לבהתנש קנור"וני

 ה'.  הו מאתוסקת כי תשועה תבואבוטח בתקווה בלתי פ והמקבי היה

וכי יזכרו את העזרה אשר יבים נפלות האויראו מהת יו כי לאשוידבר אל לב אנ

ה מאת ם עתה יהיה לכם ניצחון ותשועם, ויקוו כי גבאה להם מן השמים לפני

יאים ובהזכירו להם את הקרבות בדברי התורה והנב תםובעודדו אוהכל,  אדון

ותו להם על מעל , ויעורר את לבם בהראבורההפיח בהם רוח גאשר עשו, 

לא בביטחון מגינים את כל אחד מהם,  הם, שזייןם שבועותיועל הפר םהגויי

 יב(.-חשמונאים ב, טו, ו) .דוד דברים"וחניתות כמו בעי

                                                                                                                             

 

ישראל, הקדוש ברוך הוא של תורת  ורמות ובערכיםד בנמכאשר הציבור לא עו

  שאינם ראויים.כועס עליו וממנה לו מנהיגים 

ר הידרדר במעשיו שלהלן, כי הציבו דברי הגמראבין השיטין, נוכל ללמוד, מ

ם שאינם גלל מנהיגיו. הציבור לא עשה מעשה כדי להחליף את המנהיגיב

גים שאינם ממנה לו מנהי אהו ךפקידם. לכן הקדוש ברוראויים למלא את ת

 יים.ראו

 

 מנהיגים שאינם ראויים

 יגדברי מנהחיזוק ועידוד ב
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ראש העדר : העז הולכת ב רבי יעקבנב, ע"א(, אומר ) במסכת בבא קמא

 ת אחריה. ר רגיל ללכגת העדר( והעד)מנהי

ואמר לו:  רב חסדאי )שבא מן הגליל(, שדרש לפני ה מאדם גליליא דרשהוא מב

את עדר יגה הת עיני העז המנמנקר אן הוא עה כועס על עדר הצאכאשר הרו

 לבורות והעדר אחריה.  וכך היא נופלתהצאן, 

 

 גדא סמותא" )עושה את המנהיגהותב: "עביד לנבפירושו במקום, כ רש"י,

, הוא ממנה להם מנהיגים עם ישראלכועס על  אשר הקב"הכך כ  -יוורת( לע

 לנפילתו של העם.   -שה שאינם ראויים, המביאים לתוצאה ק

 

 

לטובת הציבור ועיסוקם  יהם נתוניםהיגים, שמעיינהמנ יהיהדות מחזקת את יד

ללא פרסום אישי,  הציבור, ועלתלפעול לת על המנהיגלשם שמים, לאמור, 

 ו.ידשררה שניתנה בישי או התהדרות בונת רווח אכו

 

רבי יהודה  לאחר פטירתו של אביו, הסנהדרין רבן גמליאל מונה לנשיא

ר, והבין היטב את בהנהגת הציבו סיוןיר ובעל ננהיג הדֹוה מהי הנשיא. הוא

הדברים באו גם בבית אבא. המשמעות של מנהיגות לשם שמים. הוא ספג זאת 

 במשנה.ו המובאים לידי ביטוי במסרי

 

 :במסכת אבותכך נאמר 

יבור, יהיו וכל העוסקים עם הצ…ן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר:"רב

מדת תם עועתם בידם וצדקמסיי , שזכות אבותםם שמיםשל עמהם עוסקים

 אבות ב, ב(.לעד, ואתם, מעלה אני עליכם שכר הרבה כאילו עשיתם" )

 

בפירושו מר או טנורא,דיה מבררבי עובה, אחד המפרשים הידועים של המשנ

כדי  לא"וי המשנה, שכל העוסקים עם הציבור, יהיו עוסקים לשם שמים לדבר

יו , זכות אבותאם תנהג כך ".בוריצכך וכך עשיתי בשביל הליטול עטרה, לומר 

 קו לשם שמיםיעס –העוסקים בצורכי ציבור 
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"להוציא  קים עם הציבורשל הציבור וצדקתם העומדת לעד, היא שתסייע לעוס

שכר מעלה אני עליכם תן של העוסקים. וטוב השתדלולאור צדקן ולא מצד 

ואתם עוסקים הרבה, כאילו אתם עשיתם את הישועה הזאת בישראל, הואיל 

 ה גדולה.זו מצוו  -ור ציב יסוק עם הציבור בצורכעל לשם שמים".

 

בור", עוסקים עם הציבפירושו למשנה זו, אומר: "וכל ה אשר-רבינו בחיי בן

מלך או ה ם לדברן בשבילוהולכי רכי ציבורלים בצועמ שהם גדולי העירלאמור, 

תועלתו מר לכלו יש להם להתעסק בצורכיהם לשם שמים,אל שר הצבא, 

עתן", ות אבותן מסיילהתגדל, "שזכ ולא ויבור, ולא להשתרר עליולכבודו של הצ

וכל מה שעולה  העוסקים עמהם,ל ציבור מסייעת את כלומר, שזכות אבותיו ש

 הוא.  יבורבידם בזכות הצ

 

: אם נאלצת לבטל עשיית מצווה, מכיוון ו, אומרלמשנה ז בפירושו הרמב"ם

וה ו, כאילו עשית אותה מצציבור, מעלה אני שכר עליךשעשית מצווה בשביל ה

 נאלצת לבטלה.ש

 

 

הודים בשנים היה מנהיג המלחמה שהתחוללה בין השלטון הרומי והי כוכבא-בר

בו את ת. ראו לו בו הרבה ציפיוכמנהיג, ת לספה"נ. בתחילת דרכו 135 -132

 התקווה הגדולה וציפו שיושיע את העם מרדיפות השלטון הרומי.

 

של  ניין משיחיותועח בולי התנאים התחולל ויכבין חז"ל לרבי עקיבא מגדו

מנהיגים רבי עקיבא הכתירו כמשיח, ואילו חז"ל הסתייגו מ כוכבא.-בר

-של ברסיפורו  מגמה זו.גד חוצץ נ הם יצאו .רו עצמם כמלך המשיחשהכתי

 מחיש לנו מגמה זו אצל חז"ל.וכבא מכ

גם יימת )תענית פרק ד, הלכה ה(. ק בתלמוד הירושלמיהדברים מובאים 

                                                                                                                                ד(., סימן )פרשה ב רבתי איכה במדרשמקבילה 

 ך המשיח.כוכבא שבחים רבים ואמר עליו שהוא מל-רבי עקיבא הרעיף על בר

 הויכוח על משיחיותו של מנהיג
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-ד, יז( על ברעקב" )במדבר כב מיכרך כוק מספר במדבר "דהוא דרש את הפסו

כוזבה הוה ר ד הוה חמי ברבי עקיבה כ : "דרך כוזבא מיעקב.וכך דרש כוכבא.

שמו של  כוזבא. זה היהמילה כוכב דרש ה את ."משיחא דין הוא מלכאאמר 

 כוכבא.-בר

 ח.זה מלך המשיא, היה אומר: כוכב-רבי עקיבא, כשהיה רואה את ברתרגום: 

 עקיבא דבק בעמדה זו. ור רק רביבין מנהיגי הדה, שאעל פי המקורות, נר

 

ישנה תגובה נמרצת של  מי,בגמרא בירושל מיד אחרי דבריו של רבי עקיבא

 י עקיבא.תורתא על דברי רביוחנן בן  רבי

בן דוד לא עקיבה, יעלו עשבים בלחייך ועדיין  רבי יוחנן בן תורתא:ליה  "אמר

 ".יבוא

מוטל א, כאשר תהיה ותך, רבי עקיברי מחשנים רבות, א גם בעודלאמור, 

 לא יופיע.משיח בן דוד  קברך והעשבים יעלו על עצמות לחייך, עדייןב

  לך המשיח.א מכוכב-בבר גמה לראותכנגד המיוצאת  ין,במסכת סנהדרהגמרא 

 . שנאמרו על המשיח בשש מעלותהסוגיה בסנהדרין עוסקת 

טֶ "ְוָיצָ  הפסוק:מובא שם  ְוָנָחה ָעָליו רּוַח ה'  ֶרה...ָרָשיו ִיפְ ְוֵנֶצר ִמשָ י שָ ר ִמֶגַזע יִ א ח 

ְול א  ַאת ה'ִיְר יחֹו בְ ַוֲהִר ַאת ה',  ַעת ְוִיְר  ֵעָצה ּוְגבּוָרה רּוַח דַ ּוִביָנה רּוחַ רּוַח ָחְכָמה 

ישֹור הֹוִכיַח ְבמִ ם וְ יַפט ְבֶצֶדק ַדלִ ָאְזָניו יֹוִכיַח, ְושָ  ְלַמְרֵאה ֵעיָניו ִיְשפֹוט ְול א ְלִמְשַמע

ר ָמְתָניו ֶצֶדק ֵאזֹו, ְוָהָיה יו ָיִמית ָרָשערּוַח ְשָפתָ ֵוי ָאֶרץ ְוִהָכה ֶאֶרץ ְבֵשֶבט ִפיו ּובְ ְלַענְ 

ָלָציו"ָנה ֵאזֱאמּוְוהָ   )ישעיה יא, ג(.     .ֹור ח 

 

ודאין", לאמור,  ? והוא השיב: "דמורחריחו", מה זה "והה היה לרבאשק

עם מי "ביאת ה' " ן. ריח פירושו, שיבחין בחוש מיוחד יוכל להריח ולדוח יששהמ

 הצדק.

 :יאה הגמרא את הקטע הבאבא, מבו של רדברי חרלא

אמר להו לרבנן: אנא משיח. אמרו ליה:  ן ופלגא.רתין שניבא מלך ת"בר כוזי

  .טלוהו"ק-יןון דחזיהו דלא מורח ודאח כתיב דמורח ודאין, כיבמשי

 , ע"ב(.)סנהדרין צג                                                                                
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כוכבא לחכמים: אני משיח. -בא מלך שתי שנים וחצי. אמר ברכוכ : ברתרגום

ן יח הוא ודן. כיוונחנו אם מרשהוא מריח ודן, נראה אנאמר  במשיח שיבו לוה

 קטלוהו.-מריח ודןשראוהו שאינו 

 

 כוכבא, ומנגד,-בר יזית שלורתו הפרים על כוחו וגבבספרות חז"ל מספ

 .ר בכוחות עצמון יתיטחומאשימים אותו  בב

ם זה על שכוזיבא. יש הגורסים, שנקרא בכינוי -שמו בספרות התלמודית בר

את  שהכזיב ולא הגשיםבשם זה על , ויש הגורסים, שנקרא מוצאו מקום

 בו. התקוות שתלו

משיח. עונשו עצמו ככוכבא שהכתיר -יו של ברלכל הסתייגו ממהרוב חכמי ישרא

גוהו. לעומת זאת, לפי גמרא, חכמים הרט בהפשור. הוא נהרג. לפי היה חמ

ים הרגוהו שהרומא נשו היהעם ועוכוכבא הפקיר את ה-באיכה רבתי, בר הגרסה

 המשיח. יחו, שאינו מלךת ההיסטוריות הוכתר. העובדובקרב על בי

 

 ה בהלכות מלכים:התייחס לעניין ז הרמב"םגם 

ומחדש  תיםמופצריך לעשות אותות ודעתך שהמלך המשיח  עלה על"ואל י

י בעולם או מחיה מתים וכיוצא בדברים אלו. אין הדבר כך, שהרי רדברים ב

מלך של בן כוזיבא ה נושא כליו י המשנה היה והוא היהול מחכמחכם גד עקיבא

-וכל חכמי דורו שהואמשיח ודימה הוא מר עליו שהוא המלך הוהוא היה או

לו להם שאינו, ולא שאנודע  -כיוון שנהרג . ותך המשיח עד שנהרג בעוונהמל

 ג(. )הלכות מלכים, פרק א, הלכה ."ממנו חכמים לא אות ולא מופת

 

בא כוכ-עקיבא, שבר דתו של רבימכו חכמים בתחילה בעממב"ם, תל פי הרע

כוכבא נהרג, היה -ברה הסופית, כאשר יח, אך, על פי התוצאהוא המלך המש

 .יחר לחכמים שאינו מלך המשברו
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, שבמסגרת רבי יהודה הנשיאעל  מסופר, )ח, ע"א( אבתר-בבאבמסכת 

קר תבואה, כדי שיוכלו , בעימזון אוצרותתפקידו כנשיא וכמנהיג העם, אגר 

 נת בצורת.מש את העם בשלש

 

שלמחסני חלוקת  קת המזון. הוא קבע,ה הנשיא קבע ַאמֹות מידה לחלויהודרבי 

בעלי  מים הבאים:תורה בתחו ימודעסקו בלאנשים שון יוכלו להגיע רק המז

פשר רבי יהודה הנשיא לא אי בעלי הגדה.קרא, בעלי משנה, בעלי גמרא, מ

 גיע למחסני המזון.רץ להמי האלע

 

ם אנשים לתחנת חלוקת המזון, נדחק ג בי יהודה הנשיא(לרבי )ר באו כאשר

 שיא ואמריהודה הנקה. הוא פנה לרבי ונכנס לתחנת החלו םעמר-רבי יהודה בן

 גביו היה אלמוני. עמרם. ל-י יהודה בןרבי לא זיהה את רב פרנסני.לו: 

ו רבי: דה לחלוקת המזון. שאל אותת המיבאמו עומד רבי החליט לבדוק, אם הוא

ו רבי שאלה תה: לאו. שאל אותיתשובתו הי –א?( ? )האם למדת מקרקריתָ 

 או.שיב לרבי: לה והגדה(, המשנה, גמרא, הלכשניָת? )האם למדת  :נוספת

רש"י השיב לו: "פרנסני ככלב וכעורב".  אפרנסך?" "אם כן, במהרבי:  אמר לו

הוא הקדוש ברוך  כלב ועורב. -בעלי החיים דימוי ימוש בהש תבמקום מסביר א

שידאג  –עמרם מרבי -ה בןלמזונותיהם. כך ציפה רבי יהודואג ם ודחס עליה

 מזון. ן נתן לובי נעתר לבקשתו ואכלמזונותיו. ר

ב אם מחסן המזון, שאל רבי את עצמו וחשאת עמרם -יהודה בןלאחר שעזב רבי 

ל לטתו. הוא ביטא זאת בקור על החה והצטעשטעעשה מעשה ראוי. רבי חשב 

 .ִתי לעם הארץ!"אוי לי שנתתי מפִ רם ואמר: "

 

אלמוני היה רבי תו או י ואמר לו: אולישמע את דברי רב בירבי שמעון בר ר

בוד התורה כדי לקבל א רצה ליהנות מכשלעמרם, אחד מתלמידיך, -יהודה בן

עמרם. -הודה בןה רבי ימוני היאל שאותוין, ואכן התברר, מזון? ביררו את העני

 תומנהיג מודה בטעו –הפקת לקחים 
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קבוע אמות שיש ל מהחלטתו בו חזרשיקול דעתו, מיד, שטעה ב רבי הבין

 "יכנסו הכל".ר: אמלחלוקת המזון ו המידה

 המקור עצמו: לןלה

רא, בעלי משנה, בעלי בעלי מקאמר יכנסו י בצורת. צרות ִבְשנֵ "רבי פתח או

-י יהודה בן. דחק רבאל יכנסוץ בל עמי הארגמרא, בעלי הלכה, בעלי אגדה. א

? לו: לאו. שניתָ  אמרו: בני, קריָת? י פרנסני. אמר ל. אמר לו: רבעמרם ונכנס

נסו(. נסיה )פרעורב. פר"ל[ פרנסני ככלב וככן, במה אפרנסך. ]א. אאמר לו: לאו

(, ואמר: אוי לי צטער )לאחר שיצא, ישב רבי ונצטערקא מק, יתיב רבי ובתר דנפ

מרם ע-א יונתן בןו ר' שמעון בר רבי, שמאמר לפנים הארץ. לעשנתתי ִפִתי 

ונמצא(. ח )מיו. בדקו ואשכמכבוד תורה מי נותשאינו רוצה ליה תלמידך הוא,

 . א(בתרא ח, ע"-)בבא .כנסו הכל"אמר רבי: י

 

 

בות ים, פרק ב(, מביא הלכות ר)הלכות מלכשופטים , בספר הרמב"ם

 המדגישות מתן כבוד למלך.

פי מנהיג כל-מלךי ההתנהגות המצופים מ"ם את דרכדגיש הרמבאת מעם ז

וכבוד כלפי ץ ורך רוח, דרך ארלגלות צניעות, אד. עליו ליו הוא מופקהציבור שע

 .ן מרעיתומסירות רבה כלפי צאהזולת ו

 הוא כותב:( בסיום הפרק, )הלכה ו

בו לות להיכך ציוהו לו הכתוב כבוד הגדול וחייב הכל בכבודו,  שחלק "בדרך

, כב(. ולא ינהג גסות ים קט)תהיל' ִביְר ָחַלל ְבִק ְוִלִבי, ', שנאמר: שפל וחלל בִקרבו

                                                                                   (.יז, כ )דברים .'ְלָבבֹו ֵמֶאָחיו-'ְלִבְלִתי רּום :שנאמר יותר מדאי, לב בישראל

 ויחוס על תם,פציהם ובטובוגדולים, יצא ויבוא בחלקטנים ו ונן ומרחםחיה ויה

שנאמר:  ר רכות,הל בלשון רבים ידבן שבקטנים. וכשמדבר אל כל הקכבוד קט

 כח, ב(.  הימים א,ַחי ועמי' )דברי ָמעּוני אַ 'ְש 

 .א, יב, ז(' )מלכים וגו ֶעֶבד ָלָעם ַהֶזה'-ַהיֹום ִתְהֶיה-ר, ִאםֵאָליו ֵלאמ   'ַוְיַדְברּו מר:ואו

 ְוַנְחנּו ָמה,' והוא אומר:  בינוה רממשגדול לנו אין  יתירה. לעולם יתנהג בענווה

 לפי הציבורו של מלך כרכי התנהגותד
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ֵתיֶכם'ְתל  ָעֵלינּו -ל א  ותלונותם וקצפם . ויסבול טורחם ומשאםטז, ח()שמות  נ 

ֵנק-ֵמן ֶאתר ִיָשא ָהא  שֶ ַכא  '  )במדבר יא, יב(.   .'ַהי 

ת ִמכְ ּו, מִ ֹו; ַוִיָקֵחהְבָדִוד ַעְבדַוִיְבַחר, ' רועה קראו הכתוב: ָעלֹות, ַאַחר צ אן. מֵ ְלא 

ב ַעמֹו; ּוְבִיְשָרֵאל,ְביַ ֹות, ֱהִביאֹו: ִלְרע ק  ָלתֹו ע  (.  ודרכו של אע-ע)תהלים עח,  .'ַנח 

עֹו ְיַקֵבץ ְטָלאִ  (:בלה )בנבואהורש בקרועה מפ ֶעה, ֶעְדרֹו ִיְרֶעה, ִבְזר  קֹו ים, ּוְבֵחי'ְכר 

 .מ, יא(ישעיה ).  " ִיָשא; ָעלֹות, ְיַנֵהל'

                                                                                             

 

כיח אנשים על מעשיהם מעת לעת להונדרש  בחברה,קן פגמים וצה לתאדם הר

 ראויים.  הלא

 יח אתיג נדרש להוכיח, עליו להוכר מנה. כאשיבורהצ את גם מנהיג נוהג להוכיח

וד ם, לשמור על כבת רגישות כלפיהנים, עליו לגלוים אל פדות, פנם ביחיהאנשי

ים ות, פנים נאמרים ביחידם. ייתכן מאוד, כי לאחר שדברהאדם ולא לפגוע בה

 אויות. ישנו את דרכיהם הבלתי ר פנים, אנשיםאל 

 אל,שר לירבעם מלך ישרשא בקאת הנומעלה  במסכת סנהדריןהגמרא 

 .עבירה"הבאה בווה מבחינת "מצ

מפני  -לכות? ה ירבעם לממפני מה זכ"אמר רבי יוחנן:  א:ב בגמרכך כתו

 שלמה.שהוכיח את 

ֶשר ְוֶזה ַהָדָבר,' שנאמר: .שהוכיחו ברביםמפני  – ומפני מה נענש? ָיד ֵהִרים -א 

ה, ָבָנה ֶאת  ַבֶמֶלְך:   .יו'ֶפֶרץ ִעיר ָדִוד ָאבִ -ַגר, ֶאתסָ --לֹואַהמִ -ְשֹלמ 

 , יא, כז(.ים א)מלכ                                                                                 

גל, ואתה גדרת ישראל לר די שיעלובחומה כ ביך פרץ פרצותאמר לו: דוד א

 )סנהדרין קא, ע"ב(.    .?!"עהתם כדי לעשות אנגריא )גביית מיסים( לבת פראו

 

 

 

 

 

 יחד על מנהיג להוככיצ 
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ם הספר "פרנסיאת  ]לוינזון[ נזאהןלעווי כתב יהושע 1899-תרנ"ט נתבש

פו״מ  המנהיג ר' יעקב קאפל טהאבןובו התמקד בקורות חייו של בישראל" 

עסבורג ושתדלן גדול ליהודים בהונגריה דקהילה קדושה[ פר דק״ק ]פוסק ומורה

נפש, ותן הקהילות בעת צרה ומשבר, במסירות א את והנהיג בגאוןילותיה וגל

 בענווה וביושר ציבורי. 

 

מנהיג  מסקנה, שעלי לספר את סיפורו של לאחר שעיינתי בספרו, הגעתי לכלל

י קדמת הבמה וזאת כדאת דמותו והנהגותיו ל הנערץ זה, ראוי הוא, שנעל

ו, לכו נהיג זה התנהל בקהילותילהעביר מסר למנהיגי העתיד: ראו, כיצד מ

 הליכותיו.בעקבותיו, למדו ממנו ויישמו את 

 

 .1799 - 1732תקנ"ט,  -תצ"ב , פעל בשניםר' יעקב קאפל טהאבן

 

רק לאחר מאה  ר' יעקב קאפלקורות חייו של  את 2כתב לעווינזאהן, יהושע

 פטירתו.  שנים מאז

* * * * * 

תנהלו חיי עלינו לזכור, שמאז יצא עם ישראל לגלות ולא הייתה לו מדינה, ה

הקהילות,  במשך השנים, התמסדו קהילותיהם.יום של היהודים בתוככי -היום

את הקהילות. שתי דפוסי מנהיגות נוצרו  היגים שניהלונות ומונו מננקבעו תק

לה סרו למרותו הקהי ובני רוחני-דתייג מנה, רב הקהילה, שהיה בקהילות, מחד

 וקיבלו את פסיקותיו ההלכתיות.

                                                           
 rg/46655http://www.hebrewbooks.oאתר האינטרנט: ב "פרנסים בישראל" ניתן לעיין בספר 2

 

  מנהיגות מופת  
 18-במאה ה ב קאפל טהאבןהיג יעקהמנ

 

http://www.hebrewbooks.org/46655
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 אזרחיתגות מנהיאנו מוצאים תיאורים על  הלכה רבים ומאידך, בספרי

בקהילות  ד"ו"מעמבקהילות האשכנזיות,  העיר""שבעה טובי שנקראה 

 "פרנסים".ם גם הספרדיות. לעיתים, אנו מוצאים מנהיגים יחידים הנקראי

 

ושר מנהיגות ויכולת אזרחית ידי אנשים בעלי כ-נה עלאזרחית אופייגות ההמנהי

ות הממלכה, בעיקר קהילה ולייצגם בכל ארץ וארץ בפני שלטונלנהל את חיי ה

אנשים מן "השורה" ולא רדיפות היהודים. בחלקם היו אלה בעת משברים ו

 בניהם.  ידי חכמים, גם תלמידי חכמים היו בהכרח תלמ

 

ועוסק  מספרד הלוי אהרון ר'ע"י  13-ה השחובר בסוף המא", "ספר החינוך

 , פרטירט את מקור המצווה, שורשי המצווהבתרי"ג מצוות התורה, והמפ

תצ"א  נשו של העובר על המצווה. במצווהה, על מי חלה המצווה ועוהמצוו

 הוא מתייחס למינוי מנהיגים ותפקידם. ]פרשת שופטים[

 :א כותבוכך הו

ים, שיש לכל אין לנו היום בעוונותינו סמוכל פי שד מזה שאף עיש לנו ללמוו”

הם כוח נות ביניהם קצת מן הטובים שבהם שיהיה לקהל וקהל שבכל מקום למ

אפילו בגוף על  ני הכרח שיראה בעיניהם בממון אועל כולם להכריחם בכל מי

. ואל ל הדומה לורה ולמנוע מקרבם כל דבר מגונה וכעשיית מצוות התו

חרפת העם מעליהם  ר דרכם ולהכשיר מעשיהם ויסירווי לישים גם כן ראהממונ

 “.מוסרם שייטלו קורה מבין עיניהם...פן יענו אותם על 

 

פרנס" לא רק במובנו ההלכתי של יסטוריה היהודית שימש המושג "הב

 -נהיג המתקן תקנות, אלא גם כדמות של אדם חשוב ומשפיע בקהילתו מ

 .נהיג אזרחימ

הקהילה. בתוך עין "חוקים" להסדיר את חיי תקנות, כות תיקנו קהילות רב

 תקנות למינוי פרנסים. התקנות הללו אנו מוצאים

* * * * * 
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ראש הקהילה היהודית פרנסים ב, עמדו הואילך 16-המאה ה פה שלבאירו

י, כולל בחירת הרב, שכירתו ותשלום שכרו. הלו אותה מההיבט המינהלוני

את יהודי החצר, שהיו בעל היה מקובל לראות  בגרמניה של אותה תקופה

במקומות בהם לא היו יהודי חצר,  ונות, גם כפרנסי הקהילה.מעמד כלפי השלט

והנהגתה שימשה הן  Landjudenschaft-הקהילה היהודית מתארגנת כהייתה 

 ייצגי הקהילה בפני השלטון.פרנסי הקהילה והן כמכ

 

 ודש פרשבורגהילת הקפרנס בקר׳ קאפל 

 יחתו כמנהיגמצו

 תו נער קלט היטב את סבלות אחיו היהודים. הדברים נחרטו בליבובהיועוד 

ם אע לאחיו להיחלץ ממצבם הקשה. "והוא הבטיח לעצמו, כאשר יגדל הוא יסיי

נפשי ומאודי צא לעזרת אחיי בגלות, וכל לבי, יחייני ואהיה איש בין אנשים א

  ר ובמצוק״.ים בצרה, במצויי הנתונלה׳ ולאחאקדיש קודש 

  

 חסד של ר' קאפלי המעש

זכתה להערכה  קאפל ׳ר מנהיגותו הטבעית של הפרנס וה״שתדלן״ היהודי

 ילה. מרבניו ומהשועים והעשירים בקה והערצה מפשוטי העם,

העניק  טוב-בכל ערב שבת ויוםבתוך קהילתו. את דרכו התחיל במעשי חסד 

אחד. אפילו עני לא דחה ים ששיחרו לפתח ביתו. מזון בשפע רב לכל העני

ו גרמו מעשה צדקה זה עלה לו בכסף רב ולא חס על כספו. מעשי החסד של

בלילי  היה לבני ביתו מזון להשיב נפשםלהידלדלות כספי משפחתו ולכן לא 

טים שלא פשומועד. בימים אלה הסתפק במאכלים שבתות ובלילי התקדש חג ו

 עלו ממון רב.

הנפות הדרומיות אשר  מן , נאלצו יהודיםטריה עם תורכיהחמה אוסכאשר נל

ג והתקבצו כולם בפתח בית ים הגיעו לפרשבורבהונגריה לנוס על נפשם ורב

ביקשו סיוע מאחיהם מבוהלים, רעבים וצמאים לנפשם והכנסת בהיותם 

 היהודים.

והוביל יחידים ומשפחות לבתי ל לא התמהמה, הגיע לבית הכנסת קאפר׳ 

חסוריהם במזון ולינה. הוא היה יבלו את מנרדפים קהודים אשר בעירו וכך ההי
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ישית וקלט בביתו מאותם יהודים נרדפים נאה דורש וגם מקיים, שימש דוגמה א

 דאג לכל מחסורם.ו

 

 ען הציבורש עיתותיו למר' קאפל מקדי

משאבי זמן רבים לניהול העסק. הוא חש ו ממנו השקעת נפים דרשעסקיו הע

ודאג  –פל נאמן למשמרתו ו ולכן נשאר ר' קאיכול להפקיר את קהילת שאינו

יו. בחוכמתו הרבה הוא ידע לשלב לצורכי קהילתו וכל משאלותיה נחתכים על פ

 ול עם קודש.עבודת ח

רבה סבלנות וא היה קשוב בם פנו אליו והוחה כל הימים. רביביתו היה פתוח לרו

ולא שקט קים. גם בלילות לא נח לשמע הזעקות והתחנונים של היהודים העשו

האדם, מנורה הייתה דולקת בחדרו כל הלילות עד אור הבקר, וכל כיתר בני 

ו גם באישון לילה לשפוך לפניו אשר יהיה לו דבר נחוץ לראש הקהל בא אליאיש 

 לכל הפונים אליו. שיחו ור׳ קאפל הקשיב, שמע ועזר 

אמצע ם שלא נתנו לו מנוח. בל כך היה טרוד בענייני היהודים בעניינים רביכ

משנתו, ניגש לשולחן וכתב את הדברים שעליו לטפל ורשם  הלילה התעורר

לו השלטונות על נות, כיצד עליו להתמודד עם הגזרות שהטילעצמו רעיו

הבוקר הלך להתפלל הייתה קצרה ובשעות המוקדמות של היהודים. שנתו 

 הכנסת.-יתבב

ו את מכתבי כי אז ערךשני סופריו, בשובו מבית הכנסת כבר חיכו לבואו 

נות. כישרונותיו היו רבים. היה לו או ספרי בקשה או תעודות שו הרבים,

עשות שתי מלאכות כאחת: בפיו כרון נפלא ושכל חד וחריף, שאיפשרו לו לזי

אחת. וכך הייתה  ני כתבים שונים בבתבר, והסופרים כתבו על הגיליון שדי

כותב  אשר הואם לסופר הראשון, ובעת מלאכתו: בתחילה הביע מאמר של

 , ויחזור כה חלילה עד הםבבו שפתיו מאמר אחר לסופר השניבספר, דו אותו

 למען צורכי עמו ת קודש ובדבקותה עשה מתוך חרדשני הכתבים כאחד. וכל ז

   סעודת השחרית.הלך לסעוד את המרובים. רק כאשר סיים מלאכתו 
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 מסחרר' קאפל מסייע ליהודים בענייני 

ים יגים נוכרים דגים לקראת שבת. הדייגיהיהודים קונים מדמדי ערב שבת היו 

עונג של מאכל אהוב ליהודים כחלק בלתי נפרד מ" ידעו היטב שאכילת דגים הינו

 מופקעים.ם ו והעלו את מחירי הדגים במחירישבת". הם ניצלו עובדה ז

בני קהילתו שלא ר׳ קאפל טהעבן גילה יוזמה ומנהיגות והוא נתן הוראה ל

זו פגעה קשות בפרנסתם של הדייגים והם  זמהיו גים לקראת שבת.יקנו ד

 עותי את מחירי הדגים.נאלצו להוריד באופן משמ

 

 ורדת מס ליהודיםשלטונות למען הר' קאפל נאבק ב

מס כפול על הזכות לעבור בגשר החוצה  יםראשי העיר פרשבורג דרשו מהיהוד

לקופת העיר וגם  רצו להרבות את ההכנסותאת נהר הדנובה. במעשה זה 

 השפיל את היהודים.ל

שהוא יקבל עליו את  הלך לשלטונות העיר והציע להם ומה עשה ר׳ קאפל?

העוברים על  ויגבה תשלומי מעבר מאלהס מטעמם איש המכ התפקיד של

ממון רב כדי לקבל  הוא שילם מכיסוה שאינם בני ברית. אלהגשר מבני ברית ומ

 של גובה המכס. את התפקיד

המכס לקחת מהיהודים מס  וה לעובדיו שפעלו בגבייתתיו הוא ציוסמכויובתוקף 

 הנוצרים.במידה שווה כמו מ

 

 יהודים לעסוק במסחרר' קאפל נאבק למען זכויות ה

ורג דקהילת הקודש[ פרשבדק״ק ]האב בית דין של האב׳׳ד  לאחר פטירתו

בחר רב נו הרב[, מאיר ברבי״ נ״הרב הגאון הגדול החריף והשנון מו״ה ]מור

החריף מו״ר ]מורנו ורבנו[ משולם טישמניץ ממדינת פולין״ לאב״ד  חדש ״הגאון

 ״ק פרשבורג. דק

 בים אבל רצהעסקיו המרו א שהה בפרשבורג בגללבאותה עת ר' יעקב קאפל ל

החדש ולכן עשה מאמצים רבים טקס הכתרתו של הרב בכל מאודו להגיע ל

                            הגיע במועד לעירו.בשלג ובכפור כדי ל
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ו בגזרות ן אותועידכטרם הספיק לנוח ממסעו, הגיע אליו במרוצה מזכיר העדה 

דים. ת ברובע היהוגור את חנויוהגיע צו המורה לס .חדשות שנפלו על היהודים

פרנסים" של הקהילה? ותשובת המזכיר לתומו: ומה עשו ה"ר' קאפל שאל 

 להם מה לעשות". לבואך כדי שתייעץ לא עשו מאומה. הם חיכוהייתה: "הם 

ם גלה הרתומה לסוסימהרו והביאו לי ע"נחדל מדבר עוד", ענה ר׳ קאפל, 

    רה.ות את רוע הגזבישע ה׳ לשנ — להוציאלכה לוינה קלי־המרוץ, ואסע וא

י משפחתו על המהלך שהוא הולך לעשות, התחננה כל אשתו ובנ כאשר שמעה

ין עייף ויגע ממסעו על נפשו. הוא עדי וביקשה מר' קאפל שיחוסהמשפחה 

בערה בקרבו. הוא לא היסס  הקודם. כמובן, דחף השליחות הציבורית למען עמו

 ה.בטחו בקב"ה והגיע לוינקשה וערמות השלג, שם ממהחורף ה מקשיי הדרך,

 —ויצא נה נכנס לפני ולפנים, וייקח דברים עם מי שהעניין תלוי בו, ו לוי"בבוא

ת ולפתוח דלתות היהודים אשר בעיר בוה בידו לפתוח דלופקודה ממקום ג

וד לימינם, לבל יפול משערות ראשם פרשבורג, להניח להם מעושקם ולעמ

 ". ארצה

ומיד שם ",  שמיאן הודה לקב"ה על "סייעתא דוא היה שמח וטוב לב, וכמובה

 פעמיו בעגלת חורף וחזר לעירו.

י חשוב לא נכנס לביתו כ ,תרי זמן הדלקת נרות שבהוא הגיע לפרשבורג אח

אפל שעדיין ר' קהיה לו להגיע לבית הכנסת. המתפללים הופתעו בראותם את 

 שבת. לבוש בבגדי מסעו ולא בבגדי

ה: ״בואך ם האלהדברין החדש האב״ד ואמר לו את הוא ניגש מיד לאב בית הדי

ה ה״רשעות״ אשר יזמו עת לשלום, מורי ורבי! הן לא נעלם ממך, אלופי ומיודעי

בסוגרם את דלתות חנויות היהודים, ויכרתו ת לעשות לנו, חברי בית־המועצו

די להשיב את ה ביוהנה בישע ה׳ צלח ות רבות בקרב עדתנו.אוכל ממשפח

לעשות מקנה וקניין ות וממה ולהביא ליהודים רישיון הרהגזרה אשר נגזר

ואילה נא, אם מצאתי חן בעיניך, הבחנויותיהם באין מונע ומפריע. עתה, מורי! 

ֵחר  הפעם זמן קבלת שבת בכדי חצי שעה, ותן נא  משום עת לעשות לה'  ְלא 

וונים ללכת לבתיהם ולקחת לחנ —ישיון על דעת המקום ועל דעת בית־דין הר

-השוק, ובין כה וכה אלך אני אל ביתכר־כי מפתחות חנויותיהם ולבוא אל את
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את ה הבירה ואקח אתי כתב הדת שניתן לי בוינהמועצה ואראה לשרים פתשגן 

ואחינו  השרים האלה, למען יסירו את החותמות אשר שמו על דלתות החנויות,

לוקי ישראל יני הגויים, למען יראו כי אם לעבני ישראל ייפתחו את בתי מסחר

רשעתם, למען ישישו העשוקים בשובם אל אחוזתם ו מבלמשומר על עמו, וי

 !״ . . . , ושמע הפעם לקולימשנה. אנא, רבי, חנני ויקראו לשבת עונג

 

ג לפני השרים את ומיד רץ לבית המועצה והצי הוא קיבל היתר מאב בית הדין

יהודים, הופיעו כתב הזכויות שניתן לבראותם את  שניתנה לו. "כתב הדת"

אנשים ונשים, זקנים  ' קאפל לפני כל קהל עדת ישראל,השרים יחד עם ר

נפתחו דלתות לבוא. "ועוד מעט  ולהתענג במחזה העתיד תונערים, לראו

ישראל ומנדיו נמקו  ל מעמדו כקדם, ועיני שונאיהחנויות, וכל חנווני ישב ע

ור חצי השעה הנועדה מרוב שמחה. אחרי עב י העדה נהרון בשעה שעינבחוריה

המפתחות לבתיהם, ועוד רגע כמעט ות, ונעלו המנעולים, וישאו את הגיפו הדלת

ממקור לבב: ״לכו נרננה לה׳  בית הכנסת, ויזמרוכולם, וקאפל בראשם ל וחש

לה' כי טוב על ראשם, ויודו לה׳ ״הודו ישענו״ ושמחת עולם הייתה  נריעה לצור

ותהילה. קאפל מיטיבם המרומם מכל ברכה  דו״ ויברכו גם את ר׳כי לעולם חס

 סר ר׳ קאפל אל ביתו".ורק אחרי כלות התפילה 

 

 םשאינם יהודיאג לעניים ר' קאפל דו

״ אשר הסבו לר' קאפל וליהודים נזק וצער, רשעות״ וה״גזרותאחרי כל מעשי ה״

לא די תושבי הארץ שת, למרות התלאות הנוראות אשר מצאום מישבת ובו

ית, ויהי ים שאינם בני ברהוא דאג גם לעניל לאלה כמידתם. החזיר ר׳ קאפ

 הם.נכון בכל עת ובבל שעה להועיל ולהיטיב ל

 

 ענייה שהייתה נוצרית אישהשל ביתו עמד אוהל  ידל שהיה:עוד מעשה 

ין לה למכור במקום הזה עוגות וי וביקשה מר' יעקב קאפל שיאפשר מרודה

 א ביקש דמי שכירות. במעשה אציליהוא אישר את בקשתה וללא היסוס שרף. ל

 ה לאנשי ביתה.זה סייע לאותה אישה להביא פרנס
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דברים. באחד יזק אותה בלומה וחדרש בש אפל ליד האוהל,מדי יום נעצר ר' ק

הנוצרייה והנה הגיע  לביתו סר אל האוהל לדרוש בשלום הענייה הימים, בדרכו

צה חיש אל ביתה הדל ה של הנוצרייה חלה לפתע והיא ראליו השמועה כי בנ

פרצה בבכי מר. והנה  לתו. לא נחה נפשה של האישה והיאלדעת פשר מח

 תו של מנהיג.התגלתה גדול

לכי לביתך, וראי מה ״מנעי קולך מבכי, קומי ו אפל ויאמר:תה ר׳ קינחם אוו

בקבוקי יינך, ב פה אל השולחן, שעליו מונחים העוגות ונהייתה שם, ואני אש

פצה כראשונה לעשות שואל ומבקש״. האישה, אומנם לא חואמכרם כמוך לכל 

עמד לם הוא ה איש חסדה. אול, כי חשבה זאת לחילול כבוד מטיבכרצון ר׳ קאפ

נאותה להצעתו, ותמהר ותלך  , ויפצר בה עד כי באחרונהדעתו כדרכועל 

                    קאפל נשאר בסוכתה בתור מוזג...".לדרכה, ור׳ 

 

ה נכבדה שני, מלווה בפמליקום הקיסר יוסף הן מוקדם עבר במלפתע, בלי תכנו

ר׳ קאפל ר מיד את ו החודרת הכישל שרים וסגנים, אצילים וחשמנים, ובעינ

 —ה״פרנס״ טהעבן במוכרי יין שרף?  ל: ״מה זה עיניי רואות? הגםיקרא בקוו

 את מחירה!״. ה! תן נא גם לי צנצנת אחת יין, ואתן לךהב

 

תו הענייה אשר מחמלהאישה הנוצרית  יסר את פרשת דברר' קאפל סיפר לק

. על מעשיו ו ושיבח אותועליה היה לממלא מקומה. הקיסר התרשם מאד מדברי

שרותו. מלוויו של הקיסר  השרף הושיט לו שקל זהב עבורגם מיין אחרי של

כל אחד מהלווים נתן ר לנהוג כמוהו, כמובן הקיסר אישר זאת וביקשו מהקיס

 שקל זהב. 

' ן על זרועותיה, מיהרה להודות לרכאשר שבה האישה לסוכתה ובנה הקט

שר אגר לי הזהב אפל  את שקנתן לה ר' קאקאפל על מעשי חסדיו. במעמד זה 

יד הזהב שהצטברו. היה זה סכום הגון שהעמעדה. היא נפעמה מכמות שקלי ב

 אותה על רגליה.

ר ויעלם מעיניה, מבלי חיש חמק עבוא שקל זהב מכיסו, ור׳ קאפל נתן לה גם ה

ו״ראש הקהל״ היה ביום ההוא נערץ ומהולל ה  להביע לו תודתה.אשר הספיק
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ים, ויקדש שם ישראל רים כמו באוהלי דלל, וישיחו בו בהיכלי שבפי כ

 ברבים. 

 

 וגלילותיה״רבי קאפל ״שתדלן היהודים בהונגריה 

התברר שהוא  הנהמשמעותי ליהודים בפרשבורג ור' קאפל הוכיח עצמו כמנהיג 

"שתדלן" ומנהיג גדול גם במדינת הונגריה וגלילותיה ה גם פרש כנפיים ונעש

 ם בארצות אוסטריה.ולכל היהודי

ות להמשיך בדרכו. הוא שמע קורא למנהיג לא להרפ ליו שקול פנימיו עאמר

שן, והיה עזר בצר פנימי הקורא לו: ״עורה, אל תנום ואל תיכעין קול אלוקים 

פה למען תצליח היה לך לואנוכי את בכל לבבך ובכל נפשך, לעמך אשר אהב

בחפץ  ה ר׳ קאפל: ״הנני נענהבמלאכתך״. כירא־אלוקים ובן נאמן לעמו, ענ

 ולכל אשר תצווני אלך".לב לקריאתך 

שליחות ציבורית ולהיות ״שלוחא קול פנימי זה נטע בר' קאפל לשאת על שכמו 

 יים ופעלית זו ויתר על מנעמי החליחו של הקב"ה[. בעוצמה פנימ]שדרחמנא״ 

 יבור באמונה במסירות נפש וללא ליאות.למען הצ

 

 

שתי מטרות הציב לעצמו סטריה יה ואושל יהודי הונגר ר׳ קאפל כמנהיגם

 מרכזיות:

ו מעת לעת על  להילחם כנגד החוקים והגזרות האכזריות שהתרגש .א

 היהודים. 

 לקבל חובות וזכויות כפי ודים. על היהודיםיון אזרחי ליהלהיאבק על שוו .ב

 , וכן נאבק למען לא יגייסו יהודים לצבא.לנוצריםשניתן 

 

* * * * * * 
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' נפתלי לקרובו, הפרנס ר כתב ר' קאפל מכתב ,1799-תקנ״ט בחורף שנת

 רוזנטל. וזה לשון המכתב:  

  נפתלי אהובי!״

כתי כה על מכתבי שער-ע לא ענית לי עדפליאה דעת ממני והבין לא אוכל, מדו

שגתי שב פה, ההנה. במשך הימים אשר הנני יו אליך, אשר בו קראתיך לבוא

קווה כי ביום, הו מפראג. קווה אילמעיר רויסניץ ומר׳ א איגרת מר׳ יוסף דייטש

הידוע לך, למען אוכל נחוץ הראשון לשבוע הבא יהיה בידי, ברצון ה׳, הדבר ה

, כי ותו, ובצפייתי אצפהום השלישי להראות את פני הוד מלכביום השני או בי

 ני בדרכי אשר אני הולך עליה.שראל יצליחצור י

ה שבת בביתך, כי למלוך, אחלה פניך להיכבד עוד לא שמת לדרך פעמיאם 

י, ואל  אך התפללו בעדי וצומו עלתענה בחינם בדרך כוחך, ותוציא את כספך, 

וקדוש ישראל  ה אבוא אל המלך ...י אצום כן ובזוגם אני ובית תאכלו ואל תשתו

 עמי שמתי כל מעיניי, בענייניעיני מלכנו, אמן,  חנני לחן ולחסד ביחנני וירצני וי

 יי מעטים. רבזמני ואוני, על כן ד

 מןארך הנאוהנני ש                                                             

 קאפל טהעבן                                                                

 

 

 

 

 

בקרב  , הדר נפלר גולדין הי"ד היה מפקד ומנהיג בסיירת גבעתיהד סגן

 .באיבה ו נגדעהחיי שירת, איתן"וק מבצע "צב

 ממקורות מסריםימץ אל ליבו אהמנהיגותית הדר בהתנהגותו ובהתנהלותו 

ערכיים, המעוררים השראה ים מסרהדר הנחיל  שכתב, . בדבריםישראל

  .מנהיגיםל ךישמשו מראי דרוראוי ש

כיצד התפתח כמנהיג וכמפקד:  ,של משרד הביטחון נכתב "יזכור"באתר 

ירת. תקופת הטירונות חיזקה בו תקבל לטירונות הסיהדר התגייס לגבעתי וה"

 י"דסגן הדר גולדין ה   
 מנהיג ומפקד צעיר שיישם ערכי יסוד במנהיגות
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ומשנות הלימוד בבית משנות ההדרכה ב"בני עקיבא", ות שהביא את היסוד

 טכנולוגי בכפר בתיה. -מדעיהספר ה

רה המשותפת. כל דבר שעשה, דאג שילוב מוחלט בין כל השונה לאור המט

ק אפשר, עם לרמה הגבוהה ביותר שר ה בצורה המקצועית ביותר ויגיעשיעש

 הלצה ושמחת חיים. חיוך ו

חברות אמיצה בין חברי הצוות, אהבה ועזרה לזולת כדי שהצוות שלך יהיה 

 מתנדב ביותר, המקצועי ביותר והשמח ביותר. המעולה ביותר, ה

 מצטייןקורס סיור ומודיעין,  מצטייןסוף הטירונות, תי בצוו מצטייןהוא היה 

 היסוד. צינים בהכשרת רס קבקו ומצטייןס קצינים רההכנה לקו

אחרי קורס קצינים ביקש להיות מפקד בהכשרת הטירונים של הסיירת ולהפוך 

שלם לצוות מצטיין. ולאחר מכן הגיע הפוך צוות כך הצליח לאותם ללוחמים. 

 ."מפקד צוות בסיירת -למימוש שאיפתו 

שנשא  הוא רשם תפילה "בסידור של הדר: אמר בהספדו על בנו הדר אביו

נראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם. ן בלבנו ש'אדרבה, ת כל יום:ב

שום שנאה  שנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך, ואל יעלה

גלוי וידוע לפניך מאחד על חברו, חלילה. ותחזק אותנו באהבה אליך כאשר 

 ". הכל נחת רוח אליך'שיהיה 

שנועדה לאמירה  ,תפילה .ֶז'ְנְסקימלך וייסבלום מִליאל רביתפילה זו חיבר 

תפילה זו עמדה  כתפילת רבי אלימלך.התפילה ידועה , כהכנה לתפילת שחרית

 כמנהיג וכמפקד.לנגד עיניו של הדר 

פרות היה צייר מחונן, איש ס "...אחיותיי ואחיי, הדר: אביו אמרבהמשך ההספד 

תו תפירה, אמו ללמד או ביקש מלאהכשהתגייס ובשנים האחרונות גם לוחם. 

שתי מילים מתוך  'עוז וענווה'.רצועת הנשק את המילים  צמו עלקם בעור

העוז "קב"ה במילים: פיוט בתפילת של שחרית, שבה אנו משבחים את ה
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נוסף ים הללו כמוטו הדר השאיל את המיל לחי עולמים". –והענווה 

 זו תורת הלחימה"אביו: המשיך  להתנהגותו של מפקד ומנהיג של חיילים.

לדעת  וענווהלהפעיל את הנשק בשעת הצורך,  העוזלך. ואיהיהודית מעתה 

  ט מידת העוז ותשתלט עלינו.להשתמש בו, שלא תתפש

 'לא ימוש ספר התורה :הוא לקח את הפסוק להיות לוחם יהודי. ביקשהדר 

הפסוק יומם ולילה למען תצליח את דרכך ואז תשכיל'. הזה מפיך והגית בו 

מו בגופם בניתוק מתורת הלחימה אנשים מנסים לקיי הזה, שהיום אלפי

 היהודית, הוא הציווי של הקדוש ברוך הוא ליהושע, הלוחם היהודי המובהק, שר

ם אתם הדר אני משביעכם, א הצבא שכבש והנחיל. אחיי הלומדים, בשמו של

ולילה והיו  קחו את ספר התורה הזה עמכם יומם עשו כמעשיו.רוצים חלק בו 

 הודים".ללוחמים י

* * * * * * * * * * 

 לחי עולמים", - "העוז וענווה: מהתפילה הדר היה יכול לקחת את המילים

שם אותן כמנהיג וכמפקד, בהסתמך על יילודברים שנאמרו על הקב"ה 

"מאי דכתיב )דברים יד, ע"א מובא כדלקמן: וטה דף במסכת ס המקורות הבאים:

והלא  חר שכינה?שר לו לאדם להלך אוכי אפ -יכם תלכו וקאלאחרי ה' יג, ה( 

אלא, להלך אחר יך אש אוכלה הוא"! וקכבר נאמר )דברים ד, כד( "כי ה' אל

  ...".דותיו של הקב"הימ

 

דרכים האלו "ומצווין אנו ללכת בכותב:  ו-ה 'הלכות דעות אב ,רמב"םה

כך למדו  דרכיו.שנאמר והלכת ב, והם הדרכים הטובים והישרים, הבינונים

ף אתה היה חנון, מה הוא נקרא רחום נקרא חנון א ה זו: מה הואומצו בפירוש

ל דרך זו קראו אף אתה היה רחום, מה הוא נקרא קדוש אף אתה היה קדוש. וע

, חסד, צדיק, וישר, תמיםנויין: ארך אפים, ורב ין הכהנביאים לאל בכל אות

אדם להנהיג יב וחיכים טובים וישרים, בור, וחזק, וכיוצא בהן, להודיע שהן דריג

  .חו"ופי כו בהן ולהדמות אליו כעצמ
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* * * * * * * * * * 

בציוריו, כתביו, ובלבבות  ,הדר, בחיוכו: ו דברים נוספיםבאתר "יזכור" נכתב 

את את דגל אהבת האדם. וואתו הנושהותיר את צמשפחתו, חניכיו וחייליו, 

 ודו לחברסה בכל מאבמתן עזרה לזקוקים וניהדר לא הרשה לחייליו לקלל, עסק 

 . בין יושבי הארץ הזו, השונים כל כך והזהים כל כך, דתיים וחילוניים כאחד

כך  - טוב יותר"עסק עם עצמך, או לעשות משהו "יש לך שתי אפשרויות; או להת

 אמר הדר.

* * * * * * * * * * 

 .אשרף עידו סרן-רב ,למפקדוכתב הדר גולדין מכתב  רבנפילתו בשדה הק לפני

. גבעתי חטיבת של הסיור בפלוגת צעיר צוות מפקד כתיבת המכתב היהת בע

כפי  ,ה בוואהבת האדם שקיננ השליחות תחושת על ללמודניתן  זה ממכתב

קורות ישראל אני מצרף תוכנו של מכתב זה למ שמצפים ממנהיג ומפקד.

הייתי מגדיר ות. . הדר הוסיף נדבך נוסף לאוצר המקורהעוסקים במנהיגות

 "ואהבת לרעך כמוך".תבו כמדרש למצוות את מכ

 ,שלום המחזור מפקד לעידו

 חיילים על סיפורים שני הם אלו בימים אותי שמעסיקה העיקרית המשימה

 ,מדהים חייל הוא הראשון. מהם המון לומד שאני סיפורים, איתם וההתמודדות

 זומא, וחצי שנתיים לפני מאתיופיה להוע. בו מתאהב במגע אתו שבא מי שכל

 וביחד, עבד הגיוס עד הזמן שאר כל. טובה בצורה ומדבר יתעבר חודשיים למד

 לעבור כדי למשפחה רהדי לקניית להורים לתת שקל אלף מאה גייס אחיו עם

 עבודה מוסר, בקיצור. מלונותבו במטבחים עבד הוא. בו שחיו הקליטה ממרכז

 .ממנו לחצי שאגיע מקווה שאני

 מקרר עם: חיו םה שבו הקשה למצב יונחשפת הקליטה במרכז יביקרת

, תנור, מקרר לארגן הצלחתי למזלי. נפשות להרבה קטן מאוד מקום, מקולקל

 המצב אבל. החדשה לדירה אותם להעביר ושידה מייחם, קומקום, מיקרוגל

 שלומד שאחיו מנת על ליומיות לעבור רוצה שהחייל לכך הביאו והחובות הכספי
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 להיות ורצה חלם שהוא כמה. ולעבוד ללמוד להפסיק יצטרך לא א"י בכיתה

 סיוע עם מיוצב המצב כרגע. כמוהו בגרות לקבל לא לאחיו ייתן לא הוא, בסיירת

 .לארגן שהצלחנו ותרומה ש"מהת

 לא. לוחם להיות מעוניין לא שהוא לי הודיע. שונה די סיפור - השני החייל

 חשב הוא .הראבאק וכל ונשקים יםלרימונ מתחבר לא, לשליחות מתחבר

 הוא וכרגע מאמץ מסתם יותר דורש שזה הבין אבל, כיף אתגר זה תשהטירונו

 ולהתפתח להשקיע מנת על, קרבי להיות לא ומעדיף ואדיש כבוי מסתובב

 שלו חברה וגם קרבי להיות ואות מעודדת שלא ממשפחה בא הוא. באזרחות

 .טוב לחיי שהוא - הבעיה. קרבי אותו רוצה לא

 לו אמרתי. שהעלה הנושאים כל על תויא ועברתי אישית חהלשי אותו לקחתי

 טורים בשני לעמוד אלא ,ההמנון את ולשיר בדגל לנפנף לא זה ששליחות

 על תואי דיברתי. שלך חברים של משפחות על קסאמים כשנופלים, לעזה רךדב

 .הלוחמים בקרב האווירה על, שלי הצוות על, צוות של משמעות

 זמן הרבה כבר רצים שאנחנו: הסמל המפקד ועל עליי האמת את לו אמרתי

 כפיות לישון מאיתנו מונע לא וזה הפוך מעלות 180 פוליטיות דעות בעלי, ביחד

 שיפה מה זה. אדירה בצורה השני עם אחד ולעבוד לאהוב, בשטח שנתיים רכב

 בו תלהצי שהצלחתי חשבתי. המחיצות בלי אנשים עם נפגש שאתה, בצבא

 .לעזוב וביקש ואדיש ויכב אלי חזר החייל למחרת אבל ,ניצוץ

 חשבתי שלא ממקומות חדשים כוחות ממני מוציאים האלו האתגרים

 לומדים הזמן וכל לפניי, ואתגרים משימות שיש מרגיש אני .שאתקל

 .אצלי חשמ, בקיצור. ומשתפרים

 .לדיןוג הדר                                                

 

* * * * * * 
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 לישילישיששר ר שעשע                                      
                           

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 רבי יצחק:של  ואת דברי , מביאהבמסכת ברכות נה, ע"אהגמרא, 
 על הציבור )מנהיג(פרנס "אמר רבי יצחק: אין מעמידין 

 , אלא אם כן נמלכין בציבור
 .)שמות לה, ט( "צלאלרא ה' בשם בויאמר משה אל בני ישראל ראו ק" נאמר:ש

****** 
 בונים וידועים לשבטיכםחכמים ונ "הבו לכם אנשים

 :)דברים א, יג(ואשיָמם בראשיכם" 
 , שיהיו ידועים לכם, הרי שנתעטף בטליתו 'יכםטועים לשבויד'" 
 ם אותו, מכיריבט הוא, אבל אתם שודע מאיזה לפני, איני י וישב ובא

 שאתם גדלתם ביניהם,
 .קה יג(ברים, פיס)ספרי לדשיהיו ידועים לכם"  –ועים לשבטיכם ך נאמר: וידלכ

 
****** 

 
  כל עוונותיו" ן לויכן מוחל אין אדם עולה לגדולה אלא אם"דאמר רבי אלעזר: 

 .ד, ע"א()סנהדרין י                                                                                                 
 

  י בחירה י בחירה תהליכתהליכ
  ומינוי מנהיגיםומינוי מנהיגים
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אין הציבור מעורב אם  הנהגת הציבור,ב-פקיד ציבורית אדם לתיתן למנונ לא

 ית בבחירתו.מעש

 :רבי יצחק, מביאה את דבריו של תבמסכת ברכוהגמרא, 

ין לכאלא אם כן נמ)מנהיג( על הציבור פרנס עמידין מ צחק: אין"אמר רבי י

ֶשה אֶ  ַוי אֶמר' אמר:, שנבציבור -ןל בֶ ַצְלאֵ ְבֵשם, בְ ָקָרא ה'  ְבֵני ִיְשָרֵאל, ְראּו-למ 

תֹו, רּוַח אֱ הר, ְלַמֵּטה ְיהּודָ חּו-אּוִרי ֶבן  ים, ְבָחְכָמה ִבְתבּוָנה ּוְבַדַעת,ֹלוק. ַוְיַמֵלא א 

                                                                                                                          לא(.-)שמות ל"ה, ל .  'הְמָלאכָ -ּוְבָכל

                                                                    

מר לו: ריבונו של עולם, אם צלאל? אן עליך באמר לו הקב"ה למשה, משה, הגו

 כן לך אמור להם. הלך ואמר-פי-לע-ן. אמר לו: אףלפני לא כל שכ –ן הגולפניך 

ך קב"ה ולפניאם לפני ה …: משה יכם בצלאל? אמרו לועל גוןשראל: הלהם לי

 ה, ע"א (.ות נ)ברכ    ."ןכש לכ אלפנינו ל – הוא הגון

 

* * * * 

הינה רחבה ביותר. משה, אהרון  ת ישראלבמקורו "לה "פרנסהמישמעות מ

פרנסים, הממונים על קופות ך ונשיא נקראים ראים פרנסים, מלומרים נק

ם פרנסים בתקופת חז"ל נקראיעלי תפקידים עירוניים פרנסים, ב הצדקה נקראם

ן, בנושא שאנו סמכויות שונות. לכ, כמובן, בדרגות וכולם מנהיגי ציבורועוד. 

 ס" נרדפת למילה מנהיג.ילה "פרנסקים, המעו

 

* * * * 

אלא  לבו,על פי שרירות  , לא מינה אותםםדייני-היגיםה מנשמינ, בעת שהמ

י ניר אישית את כל בברור שמשה, לא הכרתם. ורבים בבחיהשבטים היו מע

גים בעלי תכונות מנהי-תבלטו אנשיםישראל היוצאים ממצרים. בכל שבט ה

שאנשי השבט ימליצו על נציגיהם. כך  עי הדברבטדיינים. -םנדרשות ממנהיגי

 טי ישראל.גות מכל אחד משבתיווצר נצי

 ידי הציבור-בחירת מנהיג על
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ת הפסוק: מדרש אדורש ה כך .במדרש ספרי לדבריםם לידי ביטוי ם באיהדברי

ָנִשים ָלכֶ  ָהבּו" ִנים, וִ ם א  ָכִמים ּוְנב  ִעיםח  ִשיֵמם, ְבָראֵשיֶכםְלִשְבֵטיֶכם; וַ --יד  " א 

 רים א, יג(:)דב

פני, ליתו ובא וישב ל, שיהיו ידועים לכם, הרי שנתעטף בטטיכם'ים לשב'וידוע "

הם, לכך ביני גדלתם שאתםמאיזה שבט הוא, אבל אתם מכירים אותו, איני יודע 

 יהיו ידועים לכם.ש –דועים לשבטיכם נאמר: וי

 

ות מרננות בה יושבת עד שהבריל ישיבה וישיאומר: אין כ רבן שמעון בן גמליאל

ב, לכך נאמר: מה ראה פלוני לישב ומה ראה פלוני שלא ליש רות:ריה ואומאח

 שיהיו ידועים לכם. –דועים לשבטיכם וי

ר: "ואשימם ממונים. תלמוד לומ -יניתם אתם אותם ול מ, יכשיכם'ם ְבָראימֵּ 'ְואש

אינם ממונים, יכול אם  -לאו  ם", אם מיניתי, הרי הם ממונים, אםבראשיכ

מם אינם גדולים. תלמוד לומר: "ואשי –ואם לאו לים י הם גדודלתם אותם הרג

 דולים ואם לאו אינם גדולים.גדלתם, הרי הם גבראשיכם, אם 

ראשיכם  אין –, ואם לאו יםורת דבריכם, הרי הם שמאאם שמרתם דבר אחר: 

 )ספרי לדברים, פיסקה יג(.  .שמורים"

                                                               

 

 

ט יבאיץ את קבלת שרן הכהן, ניסו להנדב ואביהוא הכוהנים, בניו של אהרו

לא היו  הםמעשיהם  ללבגמדרש י העל פלכך. המנהיגות בטרם היו בשלים 

 י מנהיגות.ת בתפקידאויים לשאר

 

 את הפסוק: כ, דורש , פרשת אחרי מות, פרשההמדרש בויקרא רבה

ֶשה ָאַמר ע  -ְוֶאל" ִביהּוא, ְוִש ה וְ ה', ַאתָ ֵלה ֶאל מ  ן ָנָדב ַוא  ר  ; ֵני ִיְשָרֵאלְבִעים, ִמִזְק ַאה 

ִויֶתם, ֵמָרח    ן:כדלקמא(,  ת כד,)שמו ."קְוִהְשַתח 

שראל חילה ונדב ואביהוא אחריהן וכל יין תה ואהרון הולכ"מלמד שהיו מש

ין שררה אנו נוהגמתי ב' זקנים הללו מתים ואביהוא(: ם )נדב ואחריהן, ואומרי

 שרביט המנהיגות בטרם עת  הליך קבלתאין להאיץ את ת
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רבי פנחס לזה.  יהם אמרו זה: בפאמר רבי יודן בשם רבי איבו. רעל הציבו

הוא: 'ַאל  ברוך הקדושלהם  : אמררכיהאמר רבי ב בלבם הרהרו". אמר:

הרבה סייחין מתו דע מה ילד יום' )משלי כז, א(. תביום מחר כי לא  תתהלל

 הן שטוחין על גבי אמותיהן".ו עורותיונעש

 כדלקמן:הגירסה מופיעה  בתלמוד

וכל ישראל  ןא מהלכין אחריהדרך ונדב ואביהו"וכבר היו משה ואהרון מהלכין ב

אני ואתה תו שני זקנים הללו ומוי א: אימתיב לאביהודנ אמר לואחריהן. 

 י?".הוא: הנראה מי קובר את מ הדור? אמר להם הקדוש ברוך ננהיג את

בני האדם(: אינשי ) שאומרים מגיב על סיפור זה ואומר: זה מה פפא רב

 רים(.)הגמלים הצעי יםבעורות הבכרנים הטעו מרובים הגמלים הזקנים

 

 ארץ?י עם המה לפנם דוד חכתלמי : למהאמר רבי אליעזר"

וא שוחח עמו קיתון )כוס( של זהב. לאחר שהדומה ל ינו מכירו(בתחילה )שא

ה נהני: ש")רף, נהנה ממנו תלמיד חכם מעם הארץ ן של כסדומה לקיתו

לו תקנה )מה  כיוון שנשבר איןממונו( דומה לקיתון של חרש )לכלי של חרס(, מ

 רין נב, ע"א(. דהקון(" )סניתנים לתיונ -ין בכלים יקרים שנפגמים שא

 

משום  -המילים תלמיד חכם?  נקט רבי אליעזר אתבמקום אומר: למה  רש"י

ה: אמר בתורכמים, שנורח. בקרב בני קורח היו גם תלמידי חבעדת ק שמדובר

תו שם שפיתם או ועל)במדבר טז, ב(, אי מועד, אנשי שם" "נשיאי עדה, קרי

ד יק ידו במחלוקת ולמרוזחעיניו ולהו, הקלו ברשע )קורח(, כשנהנו מממונ

ר בתחילה: "בעודו מתנהג בכבודו שאין צריך לו, הוא יק בקדוש ברוך הוא.

 ו".בעיני
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להקפיד לבחור אדם ישר דרך,  ם. ישים ראוייור מנהיגעל הציבור להקפיד ולבח

אם הציבור יבחר מנהיג רשע,  עומדת מאחוריו.ה  של שרצים לא שקופ

 ת.ה חמורויינתה התוצאות

 

 ך ודורש את הפסוק:מזהיר אותנו על כ במדרש רבה,המדרש, 

ְקֵשי ָעםמִ  ם ָחֵנף'ִמְמֹלְך, ָאדָ "זה שאמר הכתוב   לקמן:דכ )איוב לד, ל(. .'מ 

פרוח , נוח לו לדור למנהיג את הדור אם ראית חנף )רשע(אמר:  יוחנן 'ר

כעניין לפרוח, ', אלא העםשי מוקלהשתמש בו, ואין הלשון הזה, 'מ באוויר ולא

ל ִצפֹורשנאמר:  ִתפ  רבה,  )מדרש .ה(")עמוס ג, ' , ּומֹוֵקש ֵאין ָלּהַפח ָהָאֶרץ-ַעל 'ה 

 דברים, פרשת שופטים, ט(.

רשע, -ת "חנף"מכשול לעם, ואם ראי-אדם רשע מהווה מוקששלו של ממ-כותולמ

ה אחד בפ יו,מפ ר דרך, מדבר חלקלקות טובות היוצאותש כזב, שאינו ישאי

ות בלי מנהיג )"אלא לפרוח"(, בלי להי מוטב לסמוך עליו. בלב, ַאל ָלדור ואחד

 מוסיה.מחיר אנדרלממשל, אפילו ב

כיצד הציפור  שבו מתוארר עמוס, ֵעיל מספהנזכר לָ ר' יוחנן מסתמך על הפסוק 

מנהיגתו של אדם רשע היא  -ולכותכך מ ולפרוח,קש להימלט מפח וממומבקשת 

 ולהינצל. –ח ממנו וי לפרושראקש כמו

 

 

 

 פורום זה מיוצג על .פורום מיוחדבאמצעות  למנות מלך פוסק, שיש הרמב"ם

 של אותו דור. והנביא הסנהדרין מליאתידי 

נים ועל פי בתחילה אלא על פי בית דין של שבעים זקדין מלך אין מעמי"

מתי שמואל הרם ינינו, וכשאול ודוד שממשה רבנו ובית ד, כיהושע שמינה נביא

 .הלכה ג( ות מלכים, פרק א,)ספר שופטים, הלכ .      דינו" ובית

 אין לבחור מנהיג רשע 

 ונביארין דסכמת סנהמינוי מלך בה
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 :. כך כתובלמנות נשיאים לשבטיםהוא דוש ברוך מצווה הק במדברבספר 

ֶשה ְבִמְד -ה' ֶאלֵבר "ַוְידַ  ֶדשאֶ בְ  ֶהל מֹוֵעד:ַבר ִסיַני, ְבא  מ  ית, ָנה ַהֵשנִ ַהֵשִני ַבשָ  ָחד ַלח 

רִמְצַרִים  ֶרץֵמאֶ  ֵצאָתםלְ  ַדת ְבֵני-ש ָכלר א-ּו, ֶאתְשא .ֵלאמ  ָתם,יִ -ע   ְשָרֵאל, ְלִמְשְפח 

ָתם ב  צֵ -ָלה, ָכלִמֶבן ֶעְשִרים ָשָנה ָוַמעְ  ֹלָתם.ג ְלגְ ָזָכר לְ -ְבִמְסַפר ֵשמֹות, ָכל ְלֵבית א  א י 

ָתם--ָרֵאלָצָבא ְבִיְש  ָתם ְלִצְבא  ן., ַאָתה וְ ִתְפְקדּו א  ר  יש יש אִ ִיְהיּו, אִ ְוִאְתֶכם  ַאה 

ָתיו, הּוא.-אש ְלֵביתִאיש ר  --ַלַמֶּטה ב  ֶשר ַיעַ  א  ָנִשים, א  .. ְתֶכם.ְמדּו אִ ְוֵאֶלה ְשמֹות ָהא 

י ה ְקרּואֵּ לֶׁ ָדה, ְנִשיאֵּ  אֵּ י אַ  :ָתםי ַמּטֹות ֲאבֹוָהעֵּ םָראשֵּ ל הֵּ י ִיְשָראֵּ   ."ְלפֵּ

 .טז(-)במדבר א, א                                                                                 

 

כותב:  לפסוק ד נפתלי צבי יהודה ברלין( בפירושו -)הנצי"ב  בעל העמק דבר

. ביום בוא דבר ה' םיונתמנו נשיא י הנראה נעשואבל באמת יש להבין ֵדְלפִ "

ם. נשיאי ו המהבחנוכה הי המשכן וכן ן הדבר, שהרי כבר בעת נדבתוהלא לא כ

 שבטמכבר בהסכמות ה דהנשיאים היוכמו שכתוב להלן ז' א'  צריך לומר, אלא

 ים על ידם".הסכ ברוך הואוכאן הקדוש  שהוא ראוי להיות להם לראש.

 

 

 

ה' על שאין  וננים רע" באוזניאר על העם "המת, פרק יא, מסופבמדברבספר 

ים. נפשם רלהם במצהיו ר הירקות שישואים ושאלהם במדבר הבשר, הדגה, הק

 ם. ן שירד להם מן השמיין הם מסתפקים במיבשה. א

ֶשה אֶ "ַוִיְשמַ  ָתי-תע מ  ֶכה ְלִמְשְפח  לֹו; ְלֶפַתח ִאיש--וָהָעם ב  ד,  ַאף-ַוִיַחר ָאה  ה' ְמא 

שֶ ּובְ   )שם, י(. ה ָרע" ֵעיֵני מ 

רֵ "ָלמָ  ר לה':ב משברי ואוממשה נמצא במצ תָ ה ה  , ןָמָצִתי חֵ -ה ל אְבֶדָך, ְוָלמָ ְלעַ  ע 

ִכי ָהִריִתי, ֵאת ָכל ָעָלי. ֶזהָהָעם הַ -א ָכלַמשָ -ָלשּום, ֶאת ְבֵעיֶניָך: --ֶזהָהָעם הַ -ֶהָאנ 

ִכי, ְיִלְדִת -םאִ   ".יהּוָאנ 

 בחירת הנשיא בהסכמת השבט

 בדתי מנהיגים בדרך מכותהליך מינו
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ָך, כַ  הּוָשאֵּ ר ֵאַלי ת אמַ -ִכי יקֶׁ ר ִישָ ְבחֵּ ןֲאשֶׁ ת א ָהֹאמֵּ ֶשר ָדָמה, א  , ַעל ָהא  קַהֹינֵּ -אֶׁ

ָתיְעָת ַלא  ִנְשבַ  ר, ְתָנהָעלַ ִיְבכּו -ִכי ָהָעם ַהֶזה:-לֵמַאִין ִלי ָבָשר, ָלֵתת ְלכָ  ו.ב   ָלנּו-י ֵלאמ 

ִכי ְלַבִדי, לָ -ל א ְונ אֵכָלה. ָבָשר  ֶמִני.י ָכֵבד, מִ כִ  ה:ָהָעם ַהזֶ -לכָ -ֵשאת ֶאתאּוַכל ָאנ 

שֶ -תְ ָכָכה אַ -ְוִאם ג י, ָהְרֵגִני ָנאה לִ ע  ה, ֶאְראֶ -ִתי ֵחן, ְבֵעיֶניָך; ְוַאלָמָצא-ִאם--ָהר 

 . יד(-)שם, יא" ְבָרָעִתי

 

 להנהגתו. ביקש סיוע בדו. הואאת העם למשה חש, שאינו יכול להנהיג 

ְסָפה"ה':  לו ה מהמשבר, אמרכדי להוציא את מש י ְבעִ ִלי ִש -אֶׁ ים ִאיש ִמִזְקנֵּ

ר יָ ל, אֲ ָראֵּ ִיְש  י ָהעָ -ַדְעָת, ִכישֶׁ ם ִזְקנֵּ ד,-לְוֹשְטָריו; ְוָלַקְחָת ֹאָתם אֶׁ  םהֵּ ל מֹועֵּ  ֹאהֶׁ

 )שם, טז(. " ָשם ִעָמְך ְוִהְתַיְצבּו

בעים ש -הגת ציבור עליו לחפש אנשים בעלי ניסיון מוכח בהנ' ציווה לאמור, ה

 שבטים.  קרב מנהיגי הים מאיש ראוי

 

היה שבונו של משה לא תים איש, הרי לפי חשבע עליו לקחת מאחר שה' ציווה

יגיע  גים מכל שבט, לאיקח חמישה מנהי נציגות שווה למנהיגי השבטים. אם

אנשים(. אם יקח  60 שבטים שווה 12כפול אנשים  5למכסת שבעים האנשים )

 ם. אנשי 72למספר של  מכל שבט יגיע אנשים 6

ם, תתעורר קנאה ת אנשיט השני פחויותר אנשים ומהשבשבט אחד אם יקח מ

 בין השבטים. 

שה לקחת השבטים, החליט ממהסבך ולמנוע קנאה בין מנהיגי  לצאתכדי 

 70יך ייבחרו של התהל כך בסופושים מכל שבט ולהפיל גורל, ושישה אנ

 מנהיגים.

 

 כדלקמן: יש""אספה לי שבעים א את הפסוק דורשמדרש תנחומא  

 מר משה,איש, א בעיםאספה לי ש הוא למשה, "בשעה שאמר לו הקדוש ברוך

ושבט,  א חמישה מכל שבטים. אם נביעושה להביא אותן מכל השבטהיאך אני 

חר, ישה משבט אט זה וחמששה משב ניין שנים ושבעים. ואם נביאעולין למ

 בטים. הריני מטיל קנאה בין הש
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קין וטרפן קן', ונטל שבעים פתקין חלוכתב בהן 'ז שבעין פתקין? נטל מה עשה

, בואו וטלו פתקיכם. כל מי שהיה ן בקלפי, ואמר להםעירבב את הפתקין( ונת)

  י יהודה.יודע שנתמנה 'זקן', דברי רבבו 'זקן', היה  ה בידו פתק כתובעול

 

ק , אין כאן פתשיכול לומר לו, עדיין היא מחלוקת בדבר. רבי נחמיהאמר לו 

 י.ה עולה בידן". שאילו היה שם, מיד היכתוב בו "זק אחר

 והיאך עשה?

שבעים ן וכתב על ה, נטל שבעים ושניים פתקיכך עשה מש נחמיה, אמר רבי

ו בואו וטלמר להם, לקים, וטרפן ונתן בקלפי, וא, ושנים פתקין חמהן "זקן"

ם עלה . ואשנתמנה "זקן" קן", היה יודעאם עלה בידו פתק כתוב בו "זפתקיכם. 

חר ם פתק ארי שאמר לו, ה ה. והממונהתק חלק היה יודע שלא נתמנבידו פ

ה להם כך, בידיך. כיון שעשהיה עולה  אילו היית ראוי להתמנות, בו "זקן", כתוב

 יב(.לותך, פרשת בהע)מדרש תנחומא,    .הזקנים" נתמנו

 

 

 

שהיו לו  " מוסריותמ"נפילותינו נקי דאי א, בוולהנהיג ציבורמנהיג שנבחר 

לו. עליו  מכויות שישהסר מעוצמת יג להסתחרהנבעברו. חז"ל רוצים למנוע ממ

 עברו. תמיד אפשר להזכיר לו את תמיד קיימת האופציה להדיחו.לזכור, 

 

 :יין זהראים בענמביאה דברי אמובמסכת יומא,  הגמרא,

 -שאול?  יתב נמשכה מלכותמפני מה לא  מואל:רב יהודה אמר ש"אמר 

: אין דקיהוצ-עון בןרבי שמשום ו שום דופי. דאמר רבי יוחנן מלא היה במפני ש

שאם ים תלויה לו מאחוריו,בור אלא אם כן קופה של שרצנס על הצימידין פרמע

 , ע"ב(.)יומא כב ."דעתו עליו אומרין לו: חזור לאחוריך תזוח

                                                                                           

 נם נחלת עולם לוג, איהתפקידים שניתנים למנהי
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שרצים" פה של י הגמרא "קופירושו לדברר(, בת מאיה לבים שלמ)מנח המאירי

שיקבל תוקף רב מדי עד  , ראוי שלא להעמיד על הציבור אדםכותב: כלומר

 לו".ם נחלת עולהונתו היא שיחשוב שכ

 

זאת כפגם מפרש  ". הואל שרצים"קופה ש נה לדבריםנותן משמעות שורש"י 

 את. בזו משפחה ה תדע מאיריחוס המשפחתי של המנהיג. אם תסתכל אחובי

 רבו מחלוקות בישראל". –י הלב ו זחוח"משרב כתוב:הגמרא בהמשך 

 

 

 

, י. לעתיםקדון זמנהשררה שניתנה לו כמנהיג הינה פי זכור היטב,על מנהיג ל

 המנהיגות. לאחרול אימים לשאת בעי לשכנע אנשים מתרב כדמשקיעים מאמץ 

וך זה, יך ארר תהל. לאחציבורששכנעת אותם, אתה צריך לשכנע גם את ה

קידי השררה המיוחל, המנהיגים מתאהבים בתפתפקיד הם זוכים ב כאשר

 ם.יפרד מהם. על המנהיגים לתכנן את סיום תפקידומסרבים לה

 

 :ןאבות דרבי נתסכת מתייחס המדרש במ לילית זועה שלתופ

, הורידהכשם שקשה להעלותה, כך קשה לעלותה, ושה היא להשהגדולה ק"

ת, : עמוד במלכושמואל הנביא(לו ) , בשעה שאמרמלך(אול )הינו בשן מצשכ

  .' "ַהֵכִלים-הּוא ֶנְחָבא ֶאל-הִהנֵ  ה' ַוי אֶמר שנאמר: מתחבא,היה 

 (.בי נתן, פרק הת דר)אבו (כב י, ל  א,)שמוא                                               

 

 

 

 

 

 

 

 סיום תפקידונן את מועד על מנהיג לתכ 
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א אם כן מוחלין לו כל אין אדם עולה לגדולה אל אלעזר: דאמר רבי"

                                                                                                                                                                  "א(.  יד, ע דרין)סנה. וונותיו"ע

עשות בשלושה שלבים: הכרת ה על חטא יכולה להיהיהדות, מחילעל פי תפיסת 

בר ע אם . המעשים הרעיםלא לחזור על לב, שה שבכוונחילה והחטא, בקשת מ

 אדם תהליך זה, נמחלים לו עוונותיו.

 .ן נפש על המעשים הלא ראויים שעשהלעשות חשבוהאדם צריך 

ם לתפקידי שררה הצורך בהכנת האדאלעזר מביעים למעשה את  ישל רבדבריו 

 ד.קבלת התפקיפנימית לקראת -של הזדככות נפשית תהליךכעין גות, ומנהי

 

כותב:  ידליש[( בפירושו לדברי הגמרא,זר ]אישמואל אליע )מורנו הרב אמהרש"

ה זה לגדולמהקדוש ברוך הוא. ודאי הקב"ה לא העלה אדם  כל גדולה מגיעה

 כן מחל לו עוונותיו. אם אלא

 

יא דוגמה למנהיג שנמחלו לו )ביכורים, פרק ג, הלכה ג(, מב יהתלמוד הירושלמ

 –בן שנה היה?  , וכיאל א, יג, א(במולכו' )שמושנה שאול "נשיא 'בן  נותיו:עוו

 ן שנה".כל עוונותיו כתינוק באלא שנמחלו לו 

 

 

 

 אי צדקה.ם תפקיד של גבלאים המממנהיגי –בירושלמי, דנה הסוגיה בפרנסים 

ילותם של הפרנסים להתנהגותם, אופן פעב"קוד האתי"  הסוגיה מתמקדת

 דרכי בחירתם.ו

 

פחות משלושה",  אין מעמדין פרנסין"אומר: זבדא  ברבי בא בשם ר חלבורבי 

הדין -דיני ממונות, יושבים בהרכב ביתימוק לכך, הוא שאם מתקיים דיון בוהנ

 כל עוונותיו  נמחלו לו מנהיג יקבל תפקידי שררה רק אם

 צדקה מנהיגים הממלאים תפקיד של גבאי-קוד אתי לפרנסים
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ל שלושה יש לדון בהרכב שדיני נפשות מה וכמה, בת כעל אחדיינים, שלושה 

 דיינים.

דקה נים למתן צהצדקה בקביעת הקריטריו על פרנסי קופת האחריות הרובצת

מי יקבל  ,לגבי הקריטריונים. הדיון מאד היא כבדה נזקקים,פה הציבורית למהקו

  עוסק "בדיני נפשות". צדקה ומי לא,

 

לדיני נפשות, ספי קופת הצדקה דומה קת כחלו ןפיון באו: אם הדשואלת הגמרא

 רים ושלושה דיינים?שעדין בהרכב של -י יש להעמיד ביתאז

 נסכן את חייוחשש שה דיינים, יש לושים ושף עשרשנאסו: עד משיבה הגמרא

ימות. פשוט, לא יהיה , הזקוק לכספי הצדקה, ועקב המחסור הוא של אותו עני

 לו מזון לקיומו.

 

 חירת פרנסים.הגמרא את דעתה לנורמות ב תנותנגיה הסו בתוך

 

–" , מדוע? ן מעמידין שני אחים פרנסיןיאאומר: " י יוסי בשם רבי יוחנןבר

דין, וזאת כדי למנוע -בית ת יחדיו בהרכבים יכולים לשבשני קרובכשם שאין 

 ורבים בעת חלוקת כספ קופת הצדקה.ים להעדפות אנשים מקלזות שפתי

 

ם, והוא שימשו בה כפרנסיופת צדקה ששני אחים יתה קסי. הג רבי יוכך גם נה

לא חים, שלא ישמש כפרנס, למרות שפרנס זה העביר את אחד האהחליט ל

הצדק חייב גם להיראות ום שכלפיו, אלא משאו שהיה חשד  רה כלשהיעבר עבי

 להקפיד שלא להעמיד שני אחים פרנסים.יעשות. לפיכך עלינו ולא רק לה

 

. אנשי יםומינה להם פרנס הלך לכפר אחד רבי יוסי ה:ייסוגך הבהמש מסופר

 נויו.הכפר סירבו לקבל את מי

ם בבית בעלי תפקידי-םמת ממוניהמביאה רשיאמר להם רבי יוסי: שנינו במשנה 

היה ממונה לות(. אותו בן בבי שבבי היה ממונה על ה"פקיע" )פתי שבן המקדש,
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דור, אתם, שאתם י הגדול ימנות עםרק על הפתילה בבית המקדש "זכה לה

 לא כל שכן". –על חיי נפשות  מתמנין

 יפור:מספרת הגמרא עוד ס

לומר דברי תורה, " למד אותםדקה, היה מ, כאשר היה ממנה פרנסי צרבי חגי

ים 'בי ממלכים ימלוכו...בי שרה ניתנה, שנאמר: מתור-תנהשררה שנישכל 

 טז(.-. )משלי ח, טוישורו'

                                                                                                                         

 ר:א עוד סיפומספרת הגמר

את אנשי ביתו: מה  ד הגיע לביתו ושאלהיה פרנס. יום אח יעזר )אליעזר(רבי ל

יים, צה של עניין צורכי צדקה?  השיבו אנשי ביתו: באה קבועשיתם היום בענ

השיב להם:  ד שהרעפת עליהם.ל כל הטובה והחסתפללו עליך עו, שתו והאכל

 בזה שכר טוב.אין 

שיתם היום שי ביתו: מה עאל את אנם נוספת ושכעבור זמן נכנס לביתו פע

 צורכי צדקה?יין בענ

תו ואכלו ולבסוף ביזו אותך. אמר השיבו לו: באה קבוצה של עניים, אכלו, ש

ת הצדקה לשם ע? משום שעתה נעשתה מצווודב. מר טוש שכעת ילהם: כ

 ם  מצוות הצדקה.        טובת הנאה מקיו ם. לא קיבלנו כלשמי

 

 :עוד סיפור מספרת הגמרא

צדקה. השיב לפוניו ואמר להם:  קופתיבא לפרנס של נות את רבי עקרצו למ

 תייעץ עם אנשי ביתי.א

י ועל מנת בכבודגעו( יקלו )יפעל מנת שכשיצאו ממנו, שמעו את קולו אומר: 

חלקם של  בוודאי, שזה מנת נהיג הדור, ידע. רבי עקיבא כמישיבזו אות

שלא קיבלו  שים לא מרוציםצאו אנימי קה. תמידמנהיגים הממונים על קופות צד

ות כלפי פרנסי ות ובמילים לא מכובדוו, ואזי הם יוצאים בטרוניות קששקי את

 ז(. הלכה , פרק ח,שלמי, פאהרו)י  .קופות הצדקה
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 פרק ג, מובאים הדברים הבאים:, ירושלמי  מסכת ביכוריםבגמרא, 

 כספם. ילל את אלה שהתמנו לתפקידם בגללק נאמ ר'

שּו ָלֶכםאֹלֵהי זָ י ֶכֶסף וֵ ֱאֹלוק" קרא עליהם מהפסוק: אמיר'  " )שמות ָהב, ל א ַתע 

תורה,  יןד פיסף, שעל של זהב וכ ר' אמי מדמה מנהיגים אלה לאלילים.  (יטכ,

קנו יגים שהגם עלינו להיזהר ולא למנות מנ ו איסור חמור של עבודה זרה. כךזה

 את ההנהגה בממון.

 ]הבגד[ לאמור, הטלית ור",עליו כמרדעת של חמית ש"וטלאומר:  ר' יאשיה

את תפקיד השררה בכסף,  מסמלת את סמכותו של המנהיג. אבל מנהיג שקנה

ת הינה כלי בזוי. זה השטיח ששמים דעמרה של חמור.ית כמרדעת טליתו נרא

רדעת תמיד מלוכלכת שא. המר או מתחת לארגזי המאוכף של חמומתחת ל

 לא נעימים.ומעלה ריחות 

 קיד השררה בכסף.מנהיג שקנה את תפ כך נראית מנהיגותו של

דים ומאין עשהיה מתמנה באמצעות ממון.  אומר: עלינו להתנער ממנהיג ר' שיין

סמכותו,  -שעליו תואר של כבוד, והטלית  –"רבי"  בתואר ם לווראיו ואין קבפני

 .ל חמורנראית כמרדעת ש

מאלה  בים עבר לפניהם אחדיושיו חכמים הואחד ה שר' זעיראבאחד הפעמים 

 .שנתמנו בכסף

ולומדים תורה ולא נצטרך אמר החכם לר' זעירא: נעשה עצמנו כאילו אנו שונים 

מֵ  'הֹוי ודו.לקום לכב הּוא -ִהֵנה--יֹוֶרהָהִקיָצה, עּוִרי ְלֶאֶבן דּוָמם; הּוא  ץעֵ ר לָ א 

 ב, יט( כדלקמן: בקוק' )חְרבֹורּוַח ֵאין ְבִק -ֶכֶסף, ְוָכלָהב וָ ָתפּוש זָ 

ם בדימויים, שהם לא יותר מעצמים של זהב לאלילי התייחס ביא חבקוקנה

ישורי לו כאין ". וזהב בכסף התפושן בהם רוח. כך גם מנהיג זה "ואי וכסף

 ?למנותאיש זה אתם רוצים ת ואינו חכם. הנהגה, אינו איש רוח. לא קנה דע

 

 

 

 ולנדות מנהיגים שקנו כהונתם בכסף יזהרהל



- 98 - 
__________________________________________________________________ 

 יבורית במקורות ישראלמיכאל: ערכי יסוד במנהיגות והנהגה צ-גדעון רפאל בן
 

 

 

גדעון אחר שח. ל –ים ו ופטים, פרקרים בספר שמעשיו של השופט גדעון מתוא

משול בנו גם  "ויאמרו איש ישראל אל גדעון,את ישראל מיד המדינים, הושיע 

  )שופטים, ח, כב(. .יין"דמ עתנו מידנך כי הושאתה גם בנך וגם בן ב

ראל ולגרום יש ראה את עיקר תפקידו להושיע אתג המנהי-גדעון השופט

הֶׁ " בשררה לשמה.ואינו חפץ שליחות ה' לאחדות העם. הוא יוצא ב ר ֲאלֵּ ם, ַויֹאמֶׁ

ם, ְולֹא-לֹאִגְדעֹון,  ְמֹשל ֲאִני ָבכֶׁ ם:ְמ יִ -אֶׁ  (. כג, )שם ."םָבכֶׁ  ֹשל, ִיְמ ה'  ֹשל ְבִני ָבכֶׁ

 

ֶלְך יֵ וַ "השלטון והמנהיגות של אביו.  לאחר מותו, ניסה בנו אבימלך לתפוס את

ִביֶמֶלְך ֶבן ַבַעל -א  ֵחי ִאמ-לֶכָמה, אֶ )גדעון( ְש ְיר  ִמְשַפַחת -ָכל-ֵליֶהם, ְוֶאל; ַוְיַדֵבר א  ֹוא 

ִבי ִאמֹו-ֵבית ר. ַדְברּוא  ֵלי ְש בַ -ֵני ָכלָנא ְבָאזְ - ֵלאמ  ל ָבֶכם --ּטֹוב ָלֶכם-ֶכם, ַמהע  ַהְמש 

בַ ִשבְ  ל ְבֵני ְיר  ל ָבֶכם ִאיש ֶאָחד;-ל, ִאםעַ ִעים ִאיש כ  ַעְצְמֶכם -ם, ִכיּוְזַכְרתֶ  ְמש 

  .ַשְרֶכם ָאִניבְ ּו

ֵחי ֵלי ְשֶכם, ֵאת ָכל-לִאמֹו ָעָליו, ְבָאְזֵני כָ -ַוְיַדְברּו א  ; ַוֵיט ִלָבם ה, ָהֵאלֶ ְדָבִריםהַ -ַבע 

ִביֶמֶלְך, ִכי  ֵרי א  ית בַ  לֹו-נּוַוִיְת  הּוא. ָאְמרּו ָאִחינּוַאח  ף, ִמבֵּ סֶׁ ית; ַעל ְבִר ִשְבִעים כֶׁ

ם בָ  ְשֹכרַויִ  ְך, הֶׁ לֶׁ יִקים ּופֹ ֲאִבימֶׁ ְלכּו, ַאֲחָריֲאָנִשים רֵּ ָאִביו, -. ַוָיב א ֵביתוֲחִזים, ַויֵּ

ג אֶ ָתה, ַויַ ָעְפרָ  ר  ַבַעל ִשְבִעים ִאיש, -ֵניֶאָחיו בְ -תה  -ם ֶבןֹותָ ֶאֶבן ֶאָחת; ַוִיָּוֵתר י-ַעלְיר 

ן ַבַעל, ַהָקט   ו(.-)שם,ט, א   . "י ֶנְחָבאכִ --ְיר 

                                                                                                                                         

טון ד השל, כיצגמה שליליתזאת דואבימלך.  בעלי שכם המליכו עליהם את

הוא מוכן ימלך. למען השלטון אב את עניינו ח. רק השלטון והשררהנתפס בכו

ך תיכנן ימלאב דוגמה קלאסית של רודן ושלטון פסול.בני משפחתו.  לרצוח את

ע. הכתוב מספר: "וישם את יצשבההפיכה  ים רבים לפניתפיסת השלטון ימ את

זמנו תי, שהיה מצוי בן לעצמו שם מלכו(. הוא נתח, לא " )שם,אבימלךשמו 

 בקרב מלכי כנען.

 

 {תם""משל יו}לטון בכוח תפיסת הש
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ה ן על ידי אבימלך עלדבר תפיסת השלטו לעבנו של גדעון ליותם  כאשר הוגד

 קרא במשך הדורותמשלו, שנשכם את  לאנשייותם על ראש הר גריזים והשמיע 

 ם":יות "משל

ֵלי ְשֶכם, ְוָכל-ָאְספּו ָכליֵ וַ  בִ -ִליכּו ֶאתֵיְלכּו, ַוַימְ ית ִמלֹוא, וַ בֵ -ַבע  ֵאלֹון -םעִ --יֶמֶלְך ְלֶמֶלְךא 

שֶ מ   דדּו לְ ַַיגִ  ם.ר ִבְשכֶ ָצב, א  מ  א קֹולֹו, ַוִיְקָרא; ים, ַוִישָ ְגִרזִ -ְבר אש ַהר יֹוָתם, ַוֵיֶלְך ַוַיע 

ֵלי ְש עּו ֵאַלי בַ מְ ִש  ם,ֶמר ָלהֶ ַוי א ֵליֶכם, אֱ ֶכם, ְוִיְשמַ ע  ָהֵעִצים, ָהְלכּו ָהלֹוְך  ֹלוקים.ע א 

ֵליֶהם ַח ע   ֶמֶלְך; ִלְמש 

ַדְלִתי ֶאתַוי א  .ָעֵלינּו ָמְלָכה ,ַלַזִית ַוי אְמרּו  ִבי -ֶשרי, א  ְשנִ ִד -ֶמר ָלֶהם, ַהַזִית, ֶהח 

  ָהֵעִצים.-ְוָהַלְכִתי, ָלנּוַע ַעל ם;יָנִש ַוא  ים ְיַכְבדּו ֱאֹלוק

ָנה ִצים,ָהעֵ אְמרּו י  וַ  י ַדְלִת ֵאָנה, ֶהח  ֶהם, ַהְת ת אֶמר לָ וַ  ַאְת, ָמְלִכי ָעֵלינּו.-ְלִכי  :ַלְתאֵּ

   ָהֵעִצים.-נּוַע ַעלנּוָבִתי ַהּטֹוָבה; ְוָהַלְכִתי, לָ ְת -ִקי, ְוֶאתָמְת -ֶאת

ַדְלִת ֶמר ָלֶהם, הַ ַות א ָעֵלינּו. ַאְת, ָמְלִכי-ְלִכי  :ןפֶׁ ַלגָ ים, ַוי אְמרּו ָהֵעצִ  -י ֶאתֶגֶפן, ֶהח 

  ֵעִצים.הָ -י, ָלנּוַע ַעלים; ְוָהַלְכִת ָנִש ים ַוא  ֹלוקִתירֹוִשי, ַהְמַשֵמַח אֱ 

ים, צִ ָהעֵ -לאֶ ָאָטד, ַוי אֶמר הָ   ינּו.ָעלֵ -ְמָלְך ְך ַאָתה,לֵ  ד:ָהָאטָ -ָהֵעִצים, ֶאל-ַוי אְמרּו ָכל

ְשִחים  ִתי ְלֶמֶלְךִאם ֶבֱאֶמת ַאֶתם מ  אּוא  ֵליֶכם, ב  סּו ְבִצִלי; ע     ח 

  נֹון.בָ ַאְרֵזי ַהלְ -תד, ְות אַכל אֶ ָהָאטָ -ןא ֵאש מִ ֵתצֵ --ַאִין-ְוִאם

ִשיתֶ -ְוַעָתה, ִאם ִביֶמֶלְך; ְוִאם-ִליכּו, ֶאתם, ַוַתמְ ֶבֱאֶמת ּוְבָתִמים ע  ם יתֶ ִש ע  טֹוָבה -א 

ַבַעל ְוִעם-ִעם ִשיֶתם לִכְגמּול יָ -םֵביתֹו, ְואִ -ְיר  ֶשר  ֹו.ָדיו ע  ֵליֶכם;ִנְלחַ -א  ְך ַוַיְשלֵ  ם ָאִבי, ע 

יֹום, ַוַתַהְרגּו ת ָאִבי, הַ ֵבי-ם ַקְמֶתם ַעלְתֶכם ִמַיד ִמְדָין. ְוַאתֶ ל אֶ ֶגד, ַוַיצֵ ְפשֹו ִמנֶ נַ -ֶאת

ִביֶמֶלְך-תָחת; ַוַתְמִליכּו אֶ ֶאֶבן אֶ -, ַעלִאישם יו ִשְבעִ ָבָני-ֶאת ָמתֹו, עַ -ֶבן א  ֵלי -לא  ַבע 

ִחיֶכם, הּוְשֶכם  א. , ִכי א 

ִשיֶתם ִעםֶמת ּוְבָתִמים ֶבאֱ -ְוִאם ִבימֶ חּו, ִשמְ --ֵביתֹו, ַהיֹום ַהֶזה-ַבַעל ְוִעםר  יְ -ע  ֶלְך, ַבא 

ִביֶמֶלְך, ְות אכַ ֵתֵצא ֵאש --ןַאיִ -םאִ וְ   ֶכם.הּוא, בָ -ְוִיְשַמח ַגם -ֵלי ְשֶכם ְוֶאתַבע  -ל ֶאתֵמא 

לֵ ית ִמלֹוא; ְותֵ בֵ  ֶמֶלְך. ַוָיָנס יֹוָתם, ִביא  -ת אַכל, ֶאתת ִמלֹוא, וְ ּוִמֵביי ְשֶכם, ֵצא ֵאש ִמַבע 

ִביֶמלֶ ֵאָרה; ַויֵ ְבַרח ַוֵיֶלְך בְ ַויִ   כא(.-)שופטים ט, חו ְך ָאִחיֶשב ָשם, ִמְפֵני א 
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ם אנשי שכם כותב: ומשל העצים הרושו במקום, )רבי דוד קמחי( בפי רד"ק

ות שבהם". "הפח -אבימלך ליהם את ם המליכו עוא אבימלך. אנשי שכוהאטד ה

 ל אבימלך לאטד?נמש למה

 

-שמר מההיזק". המלךצריכים להיגוררים בו הדברים ה"לפי שבו קוצים 

 כל נזק ומכל דבר רע.מם הער על שמור להמנהיג נבח

 

אותה תכלית המוטלת תם אינו ראוי למלא ם: המלך שבחריותם אומר לאנשי שכ

 כתו של אבימלךק. אדרבה, המלממנו נז העם ולמנועעל המלך: לשמור על 

י נשבימלך באכן עשה א…שיאחוז בו ה לכם נזק, "כמו הקוץ המריע למיגרמ

ין בו תועלת, רק היזק, כן אש ברוץ הוא דאחיו וכמו שהקשכם, שהרג בהם וב

 הם ולא יועיל".ליכו עליהם, שירע למאבימלך שהמ יקרה לאנשי שכם

 

ו מרוד בהם התחילו לבעלי שכם.  בינו ובין סוכים שהיוסופו של אבימלך, בסיכ

קה ממגדל ", שאשה זרבתבץ על ידי "פלח רכב וביקשו להמיתו. אבימלך נהרג

 העיר "ותרוץ גולגולתו".
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, 

 שער רביעישער רביעי
                           

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
שמשון, בתורה, כמו שאינם גדולים שלושה קלי עולם ) הכתוב "שקל

 לומר לך:ה(, גדולי תור)ֵרי עולם כשלושה חמּו גדעון ויפתח(
 כמשה בדורו, – )חשוב לציית לו( ירובעל בדורו 

 כשמואל בדורו.–ון בדורו, יפתח בדורו כאהר –בדורו  בדן
 

 (מנהיג) ונתמנה כפרנס )פחות חשוב( שאפילו קל שבקלין, ללמדך
ל וחשוב שצריך לשמוע )גדו אביריםהרי הוא כאביר שב– על הציבור 

 . ואומר:  בקולו(
ֲהִנים ַהְלִוִים, ְוֶאל-אָת, ֶאלּובָ ' ; ֵהםהָ ָיִמים ַהשֵֹּפט, ֲאֶשר ִיְהֶיה בַ -ַהכֹּ

 ברים יז, ט(,)ד ר ַהִמְשָפט'ְוָדַרְשָת ְוִהִגידּו ְלָך, ֵאת ְדבַ 
 

 יו? אדם הולך אצל הדיין שלא היה בימעתך שוכי תעלה על ד
 .ע"א( )ראש השנה כה,ן לילך אלא אצל שופט שבימיו" הא אי 

 
 

  סמכות ואחריותסמכות ואחריות
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ששת סדרי חיצונית, שלא נכללה ב הייתא )משנמביאים ברבמסכת ראש השנה 

כותם של קבלת סמרך רבי יהודה הנשיא( המתייחסת לבעייתיות המשנה שע

 יבור. על ידי הצ הדיינים-החכמים-של המנהיגים

ו, שבעבר היו ה לניה על העבר. לעתים נדמתכל בנוסטלגו נוטים להסנא

מנהיגי היגותם של יכולתם ומנם ומעלה", ובעת הזו, מדרגת מנהיגים "משכמ

וגע בסמכותם של המנהיגים וגורם לקשיים ר. מצב מעין זה, פהדור פחותה יות

 ר והחברה. הנהגת הציבוב

השוואה בין מנהיגי  לעשותלנו  רו, ַאלולכן אמ יטואציה זוהתנאים היו מודעים לס

 נהיגים בעבר.ן המהדור לבי

 

 :במסכת ראש השנהיתא, הנמצאת כך נאמר בברי

 –משה רבנו( עם ם הללו )שהיו  שמותם של הזקנינתפרשו למה לא ן: "תנו רבנ

ם דיין פלוני שבדורי הוא כמשה שלא י אָמר אדם: פלוני כמשה ואהרון )הא

 שמותומידד )ולכן לא הוזכרו וני כאלדד אביהוא, פלו וני כנדבהרון?(. פלוא

ו טובים אם הזקנים בדורו של משה הי הזקנים, כדי שלא נוכל לדעת

ֶשר ָעָשה ֶאתה',  ָהָעם:-ל, ֶאלַוי אֶמר ְשמּואֵ ' יינים בדורנו( ואומרהד-מנהיגיםמה -א 

ֶשה ְוֶאת ֶשר ֶהֱעָלה ֶאת-מ  ן, ַוא  ר  ֵתיֶכם-ַאה  ב  )שמואל א, יב, ו(   ִמְצָרִים'ץ , ֵמֶארֶ א 

ַבַעל ְוֶאת-ה' ֶאתח ְשלַ 'ַויִ  ואומר: )שם  'ֵאלְשמּו-ְוֶאת ִיְפָתח-ְבָדן, ְוֶאת-ְיר 

ֶשה ְואַ ' ואומר:…ג(י ן, בְ מ  ר  נָ ה  ה  ְרֵאיכ                                                                          .  'ְשמֹו יו, ּוְשמּוֵאל, ְבק 

                                                                                                                     )תהילים צט, ו(

ם גדולים בתורה, כמו שמשון, גדעון קלי עולם )שאינ שקל הכתוב שלושה

)חשוב  ירובעל בדורוומר לך: י תורה(, ליפתח( כשלושה חמּוֵרי עולם )גדולו

 –בדורו כאהרון בדורו, יפתח  –דורו דן בכמשה בדורו, ב –לציית לו( 

  כשמואל בדורו.

ר ציבועל ה)מנהיג(  פרנסונתמנה כ )פחות חשוב( קליןקל שב שאפילוללמדך, 

ואומר:  בקולו(.לשמוע )גדול וחשוב שצריך  הרי הוא כאביר שבאבירים –

 ידי הציבור-קבלת סמכות המנהיג על
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ֶשר ִיְהֶיה בַ הַ -ֶאלם, וְ ְלִויִ ִנים הַ ה  ַהכ  -ֶאלּוָבאָת, ' ֵפט, א  ִהִגידּו ִמים ָהֵהם; ְוָדַרְשָת וְ יָ ש 

אצל ל דעתך שאדם הולך ז, ט(, וכי תעלה עים י)דבר ָפט'ר ַהִמְש ְלָך, ֵאת ְדבַ 

)ראש השנה כה,  .ט שבימיו"אצל שופהדיין שלא היה בימיו?  הא אין לילך אלא 

       ע"א(. 

 

חכמים שיש שאף  :ריא"ף )רבי ישעיה פינטו(ר האומ", שבימיושופט  צל"א

 ור.מנהיג הציבמכל מקום צריך לציית למי שנתמנה ל –ר גדולים יותר באותו דו

 מים הראשונים היו טובים מאלה",ל תאמר מה היה שהיעל דברי הגמרא: "א

יש כך ול –מאלה  : "שהימים הראשונים היו טוביםקוםכותב בעל התוספות במ

ך אלא שופט שהיה ין לאל תאמר כך, דא –האחרונים יותר מ ראשוניםמוע ללש

 בימיו".

 

ֵלְך הלת "קועל הפסוק ב, פרשה א, ח קוהלת רבתי, במדרש קבילהמב דֹור ה 

 רבי אבא בר כהנאישנה תוספת לדברים הנ"ל: " ,ת א, ד(" )קוהלדֹור ָבאוְ 

, שלא כדור שהלך באיך דור שיהיה בעינ :בי אדא בר חוניאואמרי לה בשם ר

זירא ורבי  רביה הייתי קורא לפניו, אילו הי יים,היה ק רבי עקיבא, אילו תאמר

 וחכם שבימיך כדורא דור שבא בימיך ם. אלשונה לפניהקיימין, הייתי  יוחנן

ת הוראת מנהיגי לאמור, בכל דור יש לקבל א, שהלך וחכמים שהיו לפניך"

 .אותו הדור

 

 דור ראוי למנהיג?או שה לדור, ג ראויהמנהי אםה אלה:ת השנשאל

 

 תנאים. נדרשו אמוראים. הם חיזקו דברי הלעניין ז

ה, דֹור ֹדְרָשו; ְמבַ "  י פָ 'זֶׁ יָך ַיעֲ ְקשֵּ פליגי בה )נחלקו  -  ()תהילים כד, ו ָלה'ֹקב סֶׁ נֶׁ

ר אמ וחד)מנהיג(, דור לפי פרנס  אמר: , חד וחכמים רבי יהודה נשיאהבה(  

   ."ולפי דורפרנס 
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ן כ –זה דור דורשיו", לאמור כדור": רבינו גרשוםהגמרא, כותב  גיליוןבשולי 

 דורשיו, היינו מנהיגיו.

 

 הגמרא:יה, אומרת בהמשך הסוג

 –לזה  וחין זהרנס עז, ואם הדור נמעמיד להם הקב"ה פ –"אם הדור עז 

 א(.)ערכין יז, ע" רנס המנהיגם בנחת"מעמיד להם הקב"ה פ

 

יג האירוע בעניין הפעלת סמכות המניאה , מבראש השנה במסכת, המשנה

 רך לא פשוטה.ומספרת כיצד נפתרה הבעיה בד

ר. לא את הציבולהנהיג  יתןמנהיג לא נלא סמכות ההמשנה מעבירה לנו מסר. ל

 .ן מצב שכל אחד יפעל כרצונויתכ

 

עות עדים ם על ידי הסנהדרין באמצשי החודשינקבעו רא בתקופת המשנה

על הימים  אשי החודשים ישנה השלכה. לקביעת רדשות הלבנהתחראו את הש

 אל.שבהם יחולו מועדי ישר

ים שראו את על שני עד מספרת לנו המשנה )ראש השנה, פרק ב, משנה ט(,

 החדש "ערבית במזרח". במזרח" ואת הירח ירח הישן "שחרית ה

נשיא  יהשה ליאלגמ רבןנשיא והסנהדרין, מקום מושב ה כשבאו ליבנה,

 נורי קבע שהם עדי שקר. -ןעדותם של העדים. רבי יוחנן ב ל אתקיב יןהסנהדר

של החודש ם השלושים בזמנו )ביועוד שני עדים והעידו: "ראינוהו  ך באואחר כ

 ודם(הק

ן גמליאל. חר מכן( לא נראה".  גם עדות זו קיבל רב)ובלילה שלא ובליל עיבורו

 ו. מנהחודש בזש לקדש את על סמך העדויות קבע שי

 

טענה שהם עדי שקר והמשיל זאת בלא קיבל את עדותם  הורכינס-ןוסא ברבי ד

. לאמור, אם יניה?"ן שחר כריסה בשה שילדה, ולמי"היאך מעידים על א משל:ב

 כיצד לא נראה יום לאחר מכן?מנו, דש בזנראה הירח הח
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ע בוכן יש לקעדי שקר ולסא, רואה אני לפי דבריך שהם י דולרב רבי יהושעאמר 

 ביום מאוחר יותר.חודש את ראש ה

ותו של נשיא הסנהדרין רבן בו יש לקבוע, האם לקביעתו וסמכשזהו הרגע, 

ל מנהיג ידוע ומקוב-ה על קביעתו של חכםעוליא משקל והאל יש  גמלי

 .שקבע אחרת

 גזר, סמכותו-את תיגר על מנהיגותו, שראה בדברי רבי יהושע קרירבן גמליאל

ותיך עעליך שתבוא אצלי במקלך ובמ גוזרני"זרה הבאה: גהושע את רבי יה על

 בחשבונך".ביום הכיפורים שחל להיות 

 דוסא. בא ורביני רבי עקיתנה את צרותיו בפ רבי יהושע

 דון אחר בית דינו של רבן גמליאל, צריכין אנון אנו ל"אם באיאמר לו:  ארבי דוס

 שיו".עכמשה ועד עמד מימות לדון אחר כל בית דין ובית דין ש

ן גמליאל, נצטרך לבדוק את כל בם נפקפק בהחלטת בית דינו של רר, אלאמו

ת פסיקתו של רבן ל אלקבעלינו  שה, לכןהחלטות שקבעו בתי הדין מימות מה

 ליאל.גמ

ב ואביהוא את דבריו על המדרש הפסוק: " 'ויעל משה ואהרון נדסס בי רבי דוסא

 -ים? ותן של זקננתפרשו שמ לא(. ולמה שמות כד, טושבעים מזקני ישראל' )

אל, הרי הוא כבית דינו ה ושלושה שעמדו בית דין על ישרשאלא ללמד שכל שלו

 .של משה"

 

ותו בית דין, כדי באהדיינים שישבו  ם את שמותיהם שליודעי ין אנור, אלאמו

ת דינו הדין של אותו דור יהיה כמעמד בי ד ביתלהעביר לנו מסר. בכל דור מעמ

 משה.של 

של רבן גמליאל,  סומך את ידיו על קביעתו שרבי דוסאי יהושע, רב ראה

ם יו יום שחלמליאל בתיו בידו והלך ליבנה אצל רבן ג"נטל מקלו ומעו

אל ונשקו על ראשו, אמר לו: בוא ונו. עמד רבן גמליכיפורים להיות בחשבה

 ברי".שקיבלת את ד-בחוכמה, ותלמידי-רביתלמידי. בשלום רבי ו
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נמצא בתפקידו  ואה מירת סמכויותיו. כל עודיד על שור להקפיג ציבעל מנה

ד. קול אחדברו בוץ יפי חו להקפיד שחבריו להנהגה, לפחות כלהמנהיגותי, עלי

ג. רק הקול האחד יאפשר למנהיג לממש היעמדותיו של המנ קול שיבטא את

 תיו.משימואת חזונו ו

 

של משה  את הנחיותיו םם המתארישני פסוקיאים נמצ בספר דברים פרק לא,

ַע, ְק "ַויִ  ן המנהיג. ואלה הפסוקים:נו-ןיג ליורשו יהושע בהמנה ֶשה ִליהֹוש  ָרא מ 

ַזק ֶוֱאָמץ לִיְשָראֵ -לֵעיֵני כָ ר ֵאָליו לְ ַוי אמֶ  תִכי --ח  ל-ַאָתה ָתבֹוא אֶׁ ה, אֶׁ -ָהָעם ַהזֶׁ

ץ ֶשר ִנְשַבע  ָהָארֶׁ תָ א  ב   )שם, ז(. .ֹוָתם"ֶלָנה אַתְנִחיה, ְוַאתָ ם; הֶ ם ָלֵתת לָ ה' ַלא 

 

ַע ִבן-ו ֶאתצַ יְ "וַ  ַזק ֶוֱאָמץַוי אֶמר נּון, -ְיהֹוש  ל-תָתִביא אֶׁ  ִכי ַאָתה--ח  י ִיְשָראֵּ -ֶאל ,ְבנֵּ

שֶ  ִכי, ֶאְהֶיה ִעמָ ִנְשַבְעִתי -רָהָאֶרץ א   ְך" )שם, כג(.ָלֶהם; ְוָאנ 

 

מפרש את ישראל  -ארץולי אמוראי גדמ ,ןיוחנרבי ח, ע"א,  במסכת סנהדרין

ת כתיב" הכתוב הבא: ה'-'ִכי ַאָתה ָתבֹוא אֶׁ י כִ 'וכתיב  )דברים לא, ז( ָהָעם ַהזֶׁ

 )שם, כג(, 'ָתִביא ַאָתה

אתה והזקנים שבדור עמהם. אמר לו  שה ליהושע:לו מ , אמררבי יוחנןר מא

רין י ָדבָ ין שנלדור וא ָבר אחדדָ  –קודקודם  ש ברוך הוא: טול מקל והך עלדוהק

                             .מנהיג אחד -"ָדָבר אחד"   מפרש רש"י     ".לדור

 

 

מנהיג.  היכולת המוגבלת שלות ישראל המסר, על קורבמ ני עוברכחוט הש

ברוך  גבוה יותר והוא הקדוש מעליו נמצא מקור סמכותמנהיג אינו כל יכול. 

  העולם.  הוא, המנהיג את

 א יהיר ולא מתנשא.עניו, ל ות צנוע,ל המנהיג להיקשת היא, שעהמסקנה המתב

 סמכות המנהיג

 היגנלת של המסמכותו המוגב



- 107 - 
__________________________________________________________________ 

 יבורית במקורות ישראלמיכאל: ערכי יסוד במנהיגות והנהגה צ-גדעון רפאל בן
 

ְוָעָשה ַאַחת : 'אמרשנ המלך, הז - "ואיזהו נשיא? יא על פי המשנה?נש יהומ

                  .ה' אלוקיו" נשיא שאין על גביו אלא –)ויקרא ד, כב(  ֱאֹלוקיו'' ה תִמְצֹו-ִמָכל

 .ג, משנה ג( ריות, פרק)משנה הו                                                              

 

 מביאה ברייתא: במסכת הוריות, הגמרא

, תלמוד לומר: 'מכל מצוות דבעמינ-כנחשון בןיא שבט , יכול נשבנן: נשיא"תנו ר

' ֱאֹלוקיו' ה' -תד, ְלִיְרָאה אֶ ְלַמַען ִיְלמַ : 'לן הוא אומר, כב(, ולה' )ויקרא דה' אלוקיו

יו על גבשאין יא אלא ה' אלוקיו, אף נשלהלן, שאין על גביו ה מ .)דברים יז, יט(

 ע"א(.)הוריות יא,  .אלא ה' אלוקיו"

 

חר. יג אנשיא או כל מנה-מלך לבין מנהיג-יגחז"ל אין הבדל עקרוני בין מנהל אצ

ם לזכור, שמקור הסמכות יהם השלטוניות. עללהכיר במגבלותיההיגים על המנ

 ברוך הוא. הוא הקדוש

 

דו בין שהוא ובור על כלכבד את המנהיג ולשמ את חובת הציבור דגישיםחז"ל מ

יון בין . הם מדגישים את השוורזכויות יתנהיג אין לממלך או מנהיג ציבור. 

 שווים.ראשון בין י העם. נשיא הוא המנהיג ופשוט

 

 ביא ככפרה עלאת הקורבנות שיש לה ד, מפרטת התורה רקפ ויקרא,בספר 

ת ישראל הכהן המשיח, עד –ות? מי צריך להביא קורבנ .בשגגה חטאים שנעשו

ר ָנִשיא," והנשיא.ין( )הסנהדר ֶשר ל אה' ת ִמְצֹו-ְוָעָשה ַאַחת ִמָכל ;יֱֶׁחָטא ֲאשֶׁ -א 

שֶ הֹוַדע ֵאלָ -ֵשם. אֹוְואָ --ָגהֵתָעֶשיָנה, ִבְשגָ  -ְוֵהִביא ֶאת--ר ָחָטא ָבּהיו ַחָּטאתֹו, א 

                                                                                                                   כג(.-בד, כ )ויקרא .ם"ִעִזים, ָזָכר ָתִמייר ְרָבנֹו ְשעִ קָ 

 )הוריות י, ע"ב(, כותב בפירושו:מרא ברי המדרש והג, המתבסס על דרש"י

ו, קל נשיא שלו נותן לב להביא כפרה על שגגתדור שהה אשרי"לשון אשרי, 

   .א חייבין"היחיד והנשי-"אשם תלוי רט על זדוניו".ומר שמתחוח

 ב, משנה ז(. )משנה, הוריות, פרק                                                            
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, אחט שיש בהם ספקוות התורה בירה על מצלאמור, אם אחד מהם עבר ע

בשגגה שנעשו )שנעשו בזדון( כרת ועל עבירות  יבים על זדונןבעבירות שחי

 בן אשם. בים עליהן חטאת, עליהם להביא קורשחיי

 

צריך המנהיג  ו למדים, כמה)ל, ע"א(, אנ במסכת שבתגם על פי דברי הגמרא 

מעליו והוא שהו ש מיי  -ך ר מהתנשאות, עליו לזכור שגם אם הוא מללהיזה

 וא. ך הברוהקדוש 

 רא:פר בגמכך מסו

ן לבית קודשי הארויס את ש להכנכשבנה שלמה המלך את בית המקדש, ביק

מה. שערי בית המקדש דבקו זה בזה ולא יצליח במששלמה לא ה הקודשים.

 ו להכניס את הארון לבית המקדש.איפשרו ל

 

תפילתו.  ולא נענתה –תחינות(  אמר שלמה עשרים וארבע רננות )תפילות,

ים, ְשאּו ְשָעִר "הוסיף שלמה תפילה ואמר: פתחו. ית המקדש לא נברי שע

מיד  )תהילים כד, ז(, "ֶלְך ַהָכבֹודא, מֶ ְוָיבֹו; ְוִהָנְשאּו, ִפְתֵחי עֹוָלם ם,כֶ אֵשירָ 

"חשבו"  שבפסוק תפילה זה הוא  ו לבלוע את שלמה. השעריםערים רצהש

 ל עצמו.אמתכוון 

" השיב להם שלמה: "ה' עזוז מלך הכבוד? זה הואלו אותו השערים: "מי אש

 וגבור".

 ְוָיב א, ֶמֶלְך עֹוָלם; ִפְתֵחיָעִרים, ָראֵשיֶכם, ּוְשאּו, ְשאּו ְש "שלמה: חזר ואמר 

  ."הּוא ֶמֶלְך ַהָכבֹוד ֶסָלה--אֹותד ה' ְצבָ ֶמֶלְך ַהָכבֹו ֶזה,  ִמי הּוא ַהָכבֹוד.

 י(.-)תהילים כד, ט                                                                                 

מר תפילה . חזר ואלא נפתחוגם תפילה זו לא נענתה. שערי בית המקדש 

י )דבר .", ְלַחְסֵדי ָדִויד ַעְבֶדָךָזְכָרה  ב ְפֵני ְמִשיֶחָך:ָתשֵ -ַאללוקים אֱ ה' נוספת: 

חו. שלמה הכניס את ארון תת המקדש נפבי ערימיד נענה. ש –ב( ו, מ ים ב,הימ

 הקודש לבית המקדש.
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 :במדרש תנחומאמדרש זה קבילה לקיימת מ

ה אומר: 'שאו ון לבית המקדש, התחיל שלמהאר שלמה את "בשעה שהכניס

 ו )תהילים, כד, ז(, שהיו הפתחיםים ראשיכם והנשאו פתחי עולם" וגשער

לו השערים, מי  הכבוד'. אמרו לךמ ו פתחי עולם ויבואהנשא: 'ו, ואמרשפלים

 הוא זה מלך הכבוד?

מלך  באות הואת ראשו אילולי שאמר: 'ה' צד עליו ְוָלרוץ אביקשו השערים ליר

: ו', שאו שערים ראשיכם'. אמר להםור וגה' עזוז וגבחזר ואמר: ' וד סלה'.הכב

 .התגדלו שמלך הכבוד עליכם

רוך הוא, אתם להם הקדוש במר . אאו עצמן ונכנס הארוןנשו לו כבוד מיד חלקו

)מדרש .  בכם" אין אדם שולט אחריב את ביתיחלקתם לי כבוד, חייכם כש

 .לותך, ט(פרשת בהעתנחומא במדבר, 

יבור נס לאולם או לאתר, שבו ממתין לצתופעה, שמנהיג נכלעיתים אנו עדים ל

 אּוְש " :ק מספר תהיליםהפסואת  למנהיגלשיר  המעריץ אותו, והציבור נוהג

 .ד, ז()תהילים, כ        ."ְוִהָנְשאּו, ִפְתֵחי עֹוָלםָראֵשיֶכם, ָעִרים, ְש 

 

בדברי לערוך "קבלת פנים" למנהיג א ראוי לש למדים,שהובאו, אנו מהדברים 

לקבל פני מנהיג בשירה, עליהם  וש ברוך הוא. הרוציםשנועדו לקד תפילה

 וה.דת הצניעות והענוהם מישיש בכנים למצוא ת

 

 

 

יָךְצאּוְויָ "ולא נודע מי רצח אותו, אומרת התורה: רוג בשדה אם נמצא ה נֶׁ ,  ְזקֵּ

יָך ֶשר, ְסִביב ת ֶהָחָלל" ִריֶהעָ -ֶאל ; ּוָמְדדּו,ְוֹשְפטֶׁ העיר  ג(. זקני-א )דברים, כא,ם, א 

ֵני דּו ִזְק ְוהֹוִר "ה גלת בקר שטרם נוצלה לעבודת האדמיקחו עהקרובה לחלל, 

ֶשר ל א-ה, ֶאללָ ָהֶעגְ -ֶאת ִהואָהִעיר הַ  ָשם -ְוָעְרפּוא ִיָזֵרַע; ְול   ֵיָעֵבד בֹו,-ַנַחל ֵאיָתן, א 

 .)שם, ד( ."ַחלה, ַבנָ ָהֶעְגלָ -ֶאת

 

  {"עגלה ערופה"}אחריותם של מנהיגים 
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ל, ִזְקֵני ָהִעירוְ " ִבים, ֶאל  גים()המנהי ,כ  צּו, ֶאת--ֶהָחָלל-ַהִהוא, ַהְקר  ְיֵדיֶהם, -ִיְרח 

רּוָפה ַבָנחַ ָהֶעְגלָ -לעַ  ינּו, לֹא ְמרּו: . ְוָענּו, ְואָ לה, ָהע  תָשְפכּו ָידֵּ ה, -אֶׁ ַהָדם ַהזֶׁ

 ֹ ינּו, ל ינֵּ   ּ."א ָראוְועֵּ

חלה לא רק על המבצע ומי נתעב של הרצח, שה הלמע ריותשהאחים אנו, למד

, שמא חטאו באי נתינת תשומת לב רגם על ראשי הציבו יע בידו, אלא שסי

גים לא דאגו ח מפני שהמנהירצ ירדר ובא לידהרוצח היד ייתכן, כי לאדם.

ך הנרצח, כאשר הל טחונו האישי שלמזונותיו וקיפחו אותו או שלא דאגו לביל

 ונו האישי. ביטחה סכנה לבדרך שיש ב

 

ו". פירושו: אנו רא שפכו את הדם הזה ועינינו לא על המנהיגים לומר: "ידינו לא

ונית, ית וביטחתוישית, בטיחאה חברתית, הכל מבחינ מנהיגי הציבור, עשינו

 לו.שוב בכתובים הלרצח האדם. זה הֶמֶסר החלכן אין לנו "אשמת עקיפין" בו

 .וג לסדרי החברה ולצדק חברתילדא והאחריותחלות החובה  על המנהיגים

 

 - "ידינו לא שפכו"כותב:  לבוש בן יחיאל מיכל( בפירושויר )מאהמלבי"ם 

לרוצח ועל ידי שלא נתנו מזון  ידם( לרצח הזה, לא על ייגרמא )גורמ"שלא היינו 

א על פשו כי ירעב, ולאת לחמו למלא ננרצח, לעשוק כך מוכרח היה להרוג את ה

 .)ליווי ( לנרצח, שלא ילך יחידי בדרך סכנה"ויה נתנו לו ידי שלא

 

 

 

של מתחושת האחריות והאכפתיות יתית נובעת שמנהיגות אמהרב קוק סובר 

ייחודי, שאינו בנמצא אצל יים ניצוץ יתי קמאבמנהיג . ורלצרכי הציבהמנהיג 

ת, רוחניות גבוהומתעלה למעלות מנהיג אמיתי ה .מנהיגלו תכונות אדם שאינו 

מתחיל לחוש את ריות ואכפתיות גם כלפי הציבור הרחב. הוא תר אחחש יו

 ליו, מכיר את צרכיו ואוהבו מעומק לבו.הציבור, להתקרב א

 

 מ' קנה:קודש", ח"ג, עות ה"אורהרב קוק  בספרו שלוכך נאמר 

 האחריות של מנהיג תחושת



- 111 - 
__________________________________________________________________ 

 יבורית במקורות ישראלמיכאל: ערכי יסוד במנהיגות והנהגה צ-גדעון רפאל בן
 

ת הערך רגיש הוא יותר א"כל מה שהאדם מתעלה יותר בצורתו הרוחנית, מ

ת חי בתוכיותו, בלבבו ועומק רצונו הוא ל להיובור מתחישל הרבים, הצי הגדול

, את גודל הערך של החיים, המפעמים רגיש את הצרכים הרבים של הציבורמ

 ה אחת.דמות חטיבי רוחו כולו לעינד כ, והוא עומלות הציבורבכל

כבוד אין מלא אליו אהבה והוא מרגיש את המציאות הממשית של הציבור, ומת

, מחשבותיו מתקדשות היג ציבורי אידיאליות מנתעלה להיואז הרי הוא מ קץ.

 צדיק לרבים".  עלה להיותדושת הרבים, ומוסרו מתבק

 

 

 

ק ִכיסוק: "הגמרא מביאה את הפ בא; ִמְשָפט, ֵלאְלִיְשָרֵאל הּו ח  ק  " ֹלוקי ַיע 

נסין של מעלה נכ למד שאין בית דיןודורשת מפסוק זה, "מ )תהילים פא, ה(

על פי דין של מטה התכנס וקבע את תחילת החודש. שבית  רק אחרי לדין" אלא

 א' בתשרי שהוא ראש השנה.קביעה זו, יודעים מתי חל 

ן את בראש השנה ודים וממרברוך הוא מתכנס ב ושינו של הקדלאמור, בית ד

 אומות העולם.ישראל ו

 

האם המלך או , דין של מעלהנכנס ראשון לבית הגמרא בסוגיה שואלת: מי 

  הציבור?

ואחריו  ןנס ראשושמלך נכ ,הגמרא מביאה את דברי האמורא רב חסדא

ה מביא בתהשובת: מה הסיבה שהמלך נכנס ראשון? אהגמרשואלת הציבור. 

 ים:רא שני טעמים שונהגמ

 שימתין לכניסתו לבית דין.  ודו של המלךלא נאה לכב א.

 ש בו גםיבור, שייחרוץ דינו של צשבית הדין  , לפניכנס תחילהרצוי שיי ב.

וד של יבורית  למצב המוסרי הירלמנהיג יש אחריות צ-למלךרשעים שחטאו. 

חוטא ורמתו  ותבור היה פחציבור. אם היה מתאמץ יותר, ייתכן שהציה

לכן, אם ייכנס תחילה לבית דין יוכל להינצל  .תה גבוהה יותריהי המוסרית

 שה. מדין ק

 הציבור נהגותהמלך נושא באחריות לאופן הת
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 :ת ראש השנהבמסכהגמרא  להלן דברי

לן? תלמוד לומר הוא' אין לי אלא לישראל. לאומות העולם מנ שראלק ליי חו" 'כ

מד שראל' ? מלקב'. אם כן, מה תלמוד לומר 'כי חוק לי'משפט לאלוקי יע

 ן.ה לדינכנסין תחילשישראל 

 

שנאמר  מלך וציבור? מלך נכנס תחילה לדין,דאמר רב חסדא:  אכדרב חסד

שֹו ח, נט(.  ,ים אלכ)מ' יֹום ְביֹומֹו-ְדַבר--ְשָרֵאלַעמֹו יִ ְשַפט ט ַעְבדֹו, ּומִ פַ ת ִמְש 'ַלע 

רעא ח א(: לאו אור)אם תרצה אמוראי בעית אימא  -הטעם?(  מאי טעמא? )מה 

: שאין זה דרך ארץ שיעמוד המלך אי )ואם תרצה אמורלמיקם מלכא אבר

ה פני שירבאם תרצה אמור: מלחרון אף )ו ושא: מקמי דליפואי בעית אימ ,בחוץ(

 )ראש השנה ח, ע"ב(.   . ף("חרון א

 

 

 

עם  ם לגבעוניםתנו נשיאי השבטיקיום ההבטחות שנמסופר על  יהושעבספר 

 מהם. ערית השלום כריתת ב

את אשר עשה יהושע  הגבעוניםנון, שמעו -בןעל ידי יהושע  בעת כיבוש הארץ

ד ֵמאֶ ֵאָליו, ַוי אְמרּו ו באו ליהושע בעורמה, הלל העי.חו ולערים ירי ֶרץ ְרחֹוָקה ְמא 

ָבֶדיָך, ְלשֵ בָ  ֶשר ָעשָ -, ְוֵאת ָכלנּו ָשְמעֹוָשַמעְ -ִכי יָך:ם, ה' ֱאלוקאּו ע  ת ְואֵ  ָרִים.ה ְבִמצְ א 

שֶ -לכָ  ִרי, א  ה, ִלְש ר ָעשָ א  יחֹון ֶמֶלְך ֶחְשבֹון, ְלסִ --ןְרדֵ ֶשר, ְבֵעֶבר ַהיַ ֵני ַמְלֵכי ָהֱאמ 

ֶשר ְבַעְש ַהָבשָ -ֶמֶלְך ּוְלעֹוג   ָתרֹות.ן א 

ר, ְקחּו ְביֶ -ּו ְזֵקיֵנינּו ְוָכלּו ֵאֵלינַוי אְמר ְשֵבי ַאְרֵצנּו ֵלאמ  , ֶרְך, ּוְלכּוָדה ַלדֶ ֶכם ֵציְד י 

ַנְחנּו, ְועַ וַ  ִלְקָראָתם; ֵליֶהם ַעְבֵדיֶכם א  ַמְרֶתם א  ָלנּו ְבִרית. ֶזה ַלְחֵמנּו, -ּוְרתה כִ תָ א 

תֹו ִמָבֵתיַיְדנּום ִהְצטַ חָ  ֵליכֶ נּו, ְביֹום ֵצאֵתנ א  ִהֵנה ָיֵבש, ְוָהָיה  ם; ְוַעָתהּו, ָלֶלֶכת א 

ִדים. שֶ  דֹות ַהַיִיןאנ   הְוֵאלֶ   ִנק  ָדִש ר ִמלֵ א   נּו,ֵתיעּו; ְוֵאֶלה ַשְלמֹוים, ְוִהֵנה ִהְתַבקָ אנּו ח 

ב ַהֶדרֶ ּונְ  דָעֵלינּו, ָבלּו, ֵמר    .ְך ְמא 

ָנִש  ַע ָשלֹו, ל א ָשָאלּו. ַוַיַעשִפי ה'-ים, ִמֵציָדם; ְוֶאתַוִיְקחּו ָהא  ר ת ם, ַוִיכְ  ָלֶהם ְיהֹוש 

י הָ ַוִיָשְבעּו לָ ִרית ְלַחיֹוָתם; בְ ָלֶהם  ם, ְנִשיאֵּ ָדההֶׁ  יד(. -)יהושע ט, ט  ."עֵּ

 קיום הבטחות
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ו רץ והגיעכיבוש האהשלום, כאשר בני ישראל המשיכו ב ריתת בריתר כלאח

ים שוכנים התרמית, שלמעשה הגבעונ, נודע לבני ישראל על לערי הגבעונים

 בארץ ולא באו מארץ רחוקה.

כי נשבעו ם בני ישראל א הכול. "ות מנהיגיהםלהבטח נאמניםהיו בני ישראל 

 . יח()שם,  .בה' אלוקי ישראל" נשיאי העדה להם

ה אל נשיאי או בתלונים, הם בנודע לבני ישראל על תרמית הגבעונלאחר ש

הם: אין ים השיבו לום עם הגבעונים? הנשיאים: למה כרתתם ברית שלהשבט

 . אנו יכולים להפר הבטחה שנתנו

לַהְּנִשיאִ -לְמרּו כָ "ַויֹא ם, ה' ֱאֹלֲאַנְחנּו ָדה,עֵּ הָ -ָכל-ים, אֶׁ ל; ְש יִ י וק ִנְשַבְענּו ָלהֶׁ ָראֵּ

ם"ְוַעָתה, לֹא נּוַכל ִלְנֹגַע   )שם יט(. .ָבהֶׁ

 

 

 

וכישורים, אל ו של המנהיג. מנהיג בעל פוטניצחובתו של הציבור לשמור על כבוד

אנשים נע מה יממעין ז פקידו. מצב, יפרוש מתשיחוש כי הציבור מזלזל בו

לל אין ח ר.בולקחת חלק בהנהגת הציבעלי תודעה של שליחות ציבורית,  טובים,

קידי חות וירצו את תפודעת שליין להם תריק. במקומם, יגיעו אנשים, שא

עים שלא ידאגו ו מנהיגים רתועלתם הפרטית. הם יהיהשררה ל-המנהיגות

 לציבור.

 

יבור. אם צנוע כלפי חלק מהצל המנהיגות, אל תהיה ועצמך את ע אם קיבלת על

ציבור זה ולהוכיח  ב לפנייצתידך כמנהיג לההציבור עושה מעשים רעים, תפקי

 ציבור על מעשיו הרעים. אם לא תוכיחאת שאוכיח  , מי אניאותו. אל תאמר

ם תה תהיה תלוי ברעים ואם תרצה להוכיחמנהיגות, לא תהיה בידיך סמכות. א

 דך ויוקרתך.יבדת את מעמלא תוכל. א –בעתיד 

 

 

 להוכחת הציבור ושא באחריותהמנהיג נ
 ווהציבור חייב לשמור על כבוד 
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 :רבי יהודה החסידללו באים לידי ביטוי בדבריו של ים ההדבר

נהיג טוב והיו מ שהיה להםדע לך לפי ה דור שמנהיגיו רעים, "ואם תרא

ְלִכים ְלַאטָהָעם ַהֶזה, ֵאת ֵמי הַ י ָמַאס ַיַען, כִ 'וכתיב:  מבזים אותו  'ִשֹלַח, ַהה 

להם למחות לרעים,  והגים בענוה כשהיהנפי שהצדיקים היו או לו(, הו ח, )ישעי

לאל ידם או ידי אבותיהם. לכך  כשהיה ם,להלהוכיח היו אומרים: מה אני ראוי 

ים מפניהם, וגם פצים למחות לרעים, יראעד שאפילו היו חם מנהיג כיב עליההר

  .י הרעים"כפופים לפנו דבריהם נשמעים אפילו לטובה ויהיו יחום לא יהיאם יוכ

 ד(., סימן תרצ)ספר החסידים                                                                  
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 מישימישישער חשער ח
                           

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 נאמר: במסכת אבות

 "הרבנות, ואל תתוודע לרשותאת  אושנלאכה "שמעיה אומר, אהב את המ
 .י( נהמש א, , פרק)אבות

 
 כיצד? –מר: שנא את הרבנות או שמעיה"

  "ורים יניחו לא יניח עטרה מעצמו לראשו אבל אחמד שלמל
 .יא( ,)אבות דרבי נתן

 
 ושו על דברי המשנה:בפירנורא מברט ובדיהרבי ע

 אל תתוודע אל הרשות  -" לרשות"ואל תתוודע 
 .נות על ידיה"ל רבו"כדי ליט

 
 משנה כותב:ל בפירושואשר -רבינו בחיי בן

קחנה יולא ת תעלינה בפיךולא  , שתשנא את השררהא את הרבנות'" 'ושנ
ומר , ומצינו בגדולי ישראל, שאין צריך לך אחריםעד שיתננה לבידיים 
אחרים )רוצים( יו רודפים אחר השררה, אלא אפילו כשהיו רוצין שלא ה
 א היו רוצין בה, והיו נחבאים ובורחים ממנה,ה, לרן להם שרלית

'ויאמר ה' הנה שם:  כשבאו ישראל להמליכו, מה כתיבשכן מצינו בשאול, 
ולפי שברח מן השררה, השררה  ,, י, כג()שמואל אם' הוא נחבא אל הכלי

 ,אחריורדפה 
 )שם כד(.אמר: 'הראיתם אשר בחר בו ה' ' '' שנ

 
 

  מוסריתמוסריתרמתו הרמתו ה
    של המנהיגשל המנהיג
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רנס. אדם לא יוכל להציג  הפ-ציבור לאישור המנהיגך את הסכמת השצרי לא רק

לת ביצועית. לא ת ויכוי מנהיגואם יש לו כישור לתפקיד ציבורי, גם עמדותואת מו

 מנהיג ראוי.  די בכך. על המועמד להיות

 

מוסריות  יחן במידותמנהיג שיש בו מידות. אם המועמד נ – ומיהו מנהיג ראוי?

 ה תרדוף אחריו. ו מה לדאוג, השררלין ת, אאויור

 

 ש בו שררה.קיד שימתייחס לקבלת תפ בפסיקתא רבתי המדרש

ד. מידותיו של המנהיג ות מאויות גבוהלות מוסרהמדרש דורש מהמנהיג סגו

 גיע לדרגתו של הקדוש ברוך הוא.צריכות לה

ל, אידי. כאהוא הקדוש ברוךלדרגתו של יודעים היטב, שאדם לא יכול להגיע ו אנ

 ב למידותיו של הקב"ה. להתקר שאוף ולחתור, כדיהמנהיג צריך ל

סריות ולות המות הרבה שהו מייחס לסגביע את החשיבובקש לההמדרש מ

מקבל על עצמו תפקיד של  ת שמנהיג חייב לבוא עמהן בעת שהואבוהוהג

 שררה.

 

 (:ו)שמות כ, "ְואַלשָ לוקיך אֱ ה' -ֵשם-ֶאת ל א ִתָשאאת הפסוק: " המדרשורש ד כך

א בימ נימ ר'בשם  ר' יעקב …לשררה תה ראויבל עליך שררה ואין אתק שלא"

אני : ר' אבהואמר  ב כתוב.לרָ  -ח( שלי כב, לה מכאן: 'אל תצא לריב מהר' )מ

 א תקבלמידות שיש בי לאם אין בך כל ה ש,ואתה נקראת קדו נקראתי קדוש

 בתי, כב(ר תא)פסיק     .עליך שררה"

 

 נאמר: תת אבוסכבמ

      ."ושנא את הרבנות, ואל תתוודע לרשותר, אהב את המלאכה מויה א"שמע

 ., משנה י()אבות, פרק א                                                                        

 בל עליו תפקיד של שררהת יקוות מוסרירק מנהיג בעל מיד
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עצמו מלמד שלא יניח עטרה מ כיצד? –רבנות אומר: שנא את ה שמעיה"

 ., יא()אבות דרבי נתן   ."וחו ליני אבל אחרים לראשו

 בפירושו על דברי המשנה:רבי עובדיה מברטנורא 

את  על ידיה".ל רבנות כדי ליטואל תתוודע אל הרשות " -תתוודע לרשות"  אל"ו

ת בידה ה קרויה ָרשות, מפני שהרשו"השרר :המילה רשות הוא מסביר כך

 .לעשות כרצונה"

 ב:ותלמשנה כ ושובפיראשר -ןרבינו בחיי ב

ולא תיקחנה  את השררה ולא תעלינה בפיךשנא , שתהרבנות' נא את" 'וש

היו  לומר שלאין צריך , ומצינו בגדולי ישראל, שאיתננה לך אחריםבידיים עד ש

שררה, להם  יו רוצין )רוצים( אחרים ליתןים אחר השררה, אלא אפילו כשהרודפ

או ישראל כשב אול,בשו ינשכן מצ מנה,ובורחים מ ה, והיו נחבאיםלא היו רוצין ב

, ()שמואל א, י, כג ַהֵכִלים'-ֶאל הּוא ֶנְחָבא-ִהֵנהה'  ַוי אֶמר' יכו, מה כתיב שם:להמל

ֶשר בָ  ַהְרִאיֶתם'שנאמר:  ,רה, השררה רדפה אחריוהשרמן שברח ולפי  -ַחרא 

 .כד( )שם ,ה' ' ''בֹו 

)שמות ד, ' ִכינ  ִרים אָ בָ ל א ִאיש ְד 'שנאמר:  ,שברח מן השררה וכן מצינו במשה

ה אחריו, שנאמר: השררה רדפ)שם יג(. ' ִתְשָלח-ָנא, ְבַיד-'ְשַלחוכתיב:  י(,

שֶ -ל'ַוִיְקָרא, אֶ  ררה אבל מי שרודף אחר השררה, הש . )ויקרא א, א(' המ 

  .בעליה' " ז"ל: 'השררה מקברת אתשכן אמרו ח מטרידתו מן העולם,

 )ברכות נה, ע"ב(.                                                                                 

               .ריו"רודפת אח, השררה "וכל מי שבורח מן השררהאמרו חז"ל: ל שאו ועל

 .ויקרא, ד()מדרש תנחומא,                                                                     

                                                                                                   

צאטו( בפרק כב: "בביאור ם לוחיי משה =רבירמח"ל) בעל "מסילת ישרים"

 למשנה הנ"ל ממסכת אבות. חס תיימ ה"ומידת הענו

 'אהב וכה היא:וד משנה ער"שנאת הרבנות ובריחת הכב מח"ל:תב הרכך כו

 )אבות, פרק א, משנה י(   ". הרבנות'את כה ושנא את המלא
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א לריב עוד: 'ַאל תצרו ואמ בורח ממנובוד, הכבוד רודף אחר הכואמרו: כל ה

'פן מה תעשה  -למה?  )משלי כה, ח(. לעולם אל תהי רץ אחר השררה.מהר' 

 משיבם?חר באים ושואלים לך שאלות, מה אתה מל באחריתה', 

 ליהנותכל המקבל עליו שררה כדי  :רבי תנחוםם בש ֲחָמארבי ְמנַ : שם עוד

 שה.יגופה של אשהוא נהנה מכנואף הזה  ממנה, אינו אלא

 

כל  הוא(, הא אם אין בך-ברוך-וצה לומר: הקדושקראתי קדוש )רעוד שם: אני נ

 (.פסיקתא רבתי, כבעליך שררה. )המידות הללו שיש בי, לא תקבל 

מפני עניותם, ולא רצו לקבל עליהם  היו מוצרכיםשליאל יוכיחו, רבן גמ ותלמידי

 דומים אתם ששררהזה לשונם: כמ 'כהן משוח',שאמרו בפרק הוא מה  שררה.

 , ע"א(.הוריות י) .ת אני נותן לכםעבדו –אני נותן לכם 

ני מיוסף, מפ ה! ומנלן? )ומהיכן?(שמקברת את בעלי : אוי לה לרבנותאמרו עודו

 ברכות נה, ע"א(.)   .אחיוקודם  עצמו ברבנות שהנהיג

 כללו של דבר:

דם יחיד ויושב שהא י עדת אלא משא גדול על שכם הנושא אותו, כאין הרבנו

שנתעלה פס אלא על עצמו, כיון ע בין האנשים, אינו נתבתוך עמו מובל

עליו שלתו, כי חת ידו וממות ושררה, כבר הוא נתפס על כל מי שתלרבנ

 –ולהישיר מעשיהם ואם לאו עה והשכל, עות אותם דעל כולם ולרלהשקיף 

 כם' ".'ואשמם בראשי

 

נגד מנהיג, הנוהג עריצות על הציבור,  ץחוצ יוצא בשיר השירים רבההמדרש, 

יג, שלא מוצא ערוצי ו של הציבור ומתעלם ממאווייו. מנהאינו רגיש לכבוד

  תו.ממנהיגויק אותו ירחול. הציבור , לבסוף יפעם הציבור תקשורת והידברות

 

)שיר " ַנת ֱאגֹוז ָיַרְדִתיגִ -ֶאל" דורשים את הפסוק שיר השיריםבמדרש רבה 

עולה : מה אגוז זה חלק, וכל מי שריש לקיש"אמר  יא( כדלקמן: ם ו,השירי

ל כך כאגוז. הוא נופל ומת ונוטל שלו מן ה –יעלה היאך  לראשו ואינו נותן דעתו
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תן דעתו, היאך הוא ו נוואינישראל ב יבורעל הצשררה  שהוא מנהיג מי

 ו(. )שיר השירים רבה, .ל שלו מתחת ידיהם"סוף שהוא נופל ונוט מנהיג,

יד הוא נופל נפילה לאמור, קליפת האגוז חלקה ומי שאינו מיומן לעלות בה, מ

ור כבוד לציב ור תוך מתןמנהיג. אם לא יקפיד להנהיג את הציב ומת. כך-קריטית

ות נאותות עמהם, בסופו של דבר הוא יפול. דברהי הל דרכיו ולא ינשב וליחידים

 ר יתנער ממנו וידיחו.הציבו

 

 

 

מנהגים ומקור הדינים" )שפרלינג אברהם יצחק ]שו"ב[(, ה "טעמי בעל הספר

את עניינים שונים. בסעיף קכב, מביא  – מביא בשם "יד אהרון" בפרק ליקוטים

", המטות ראשי"מדבר בשם: הנדודים ב תישראל בתקופרת מנהיגי טעם הגד

לבני ישראל  ראשי המטותבר משה אל "ויד )ל, ב(: במדברכפי שנאמר בספר 

 "…אמורל

רתנו הקדושה בזה, "כי מצינו שמקל יקרא גם כן בשם מטה. על כן מלמדתנו תו

ממש  נמשלוא י ה, כלא יתנשא ולא יתגאה עצמו נגד העם איך שהראש הדור

יד, כדי שיוכל -ביתושה למעלה לות, הוא ערך עושה המקלמטה, היינו כי ד

בכלי למעלה ז בו, והבעל מלאכה עושה אותו הצד שהאדם ההולך עמו לאחו

שעושה זה, הוא  תוחב יתד אחד בידו, וקודם אה ומהודר, ובצד שלמטהנ

בצד אחד  זה צד שיעשה הראש, ואחר כך הוא עושהמו, באימתייעץ בעצ

 גל. י הוא הרהשנראש, והצד ה

 

ת על צד הרגל, מחמת שאם היה רוצה בעל כול להתגאוראש אינו יוצד ה

ת בעצמו הראש הדור בלי יולהריך כן צלאכה, היה עושה זה הצד להראש. מ

התורה הקדושה בלשון מטות ה כתבה ומטעם ז שום התנשאות נגד העם.

 ' ".המטותראשי ה אל מוך אצל ראשי, כמו שנאמר: 'וידבר משס

 

 

 ורתנשאותו כלפי הציבמנהיג יקפיד על אי ה
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עקביא מביאים ארבע הלכות שקבע  משנה ו, , פרק ה,עדויותבמסכת ה, שנבמ

 כדעת יחיד כנגד דעת רבים. ללאלמה-בן

ים וביקשו ממנו שיחזור בו מפסיקותיו ההלכתיות, ובתמורה על חכמיו באו אל

 היינו, משנה לנשיא הסנהדרין.ית דין בישראל, כך, ימנו אותו חכמים לאב ב

יָעשֹות שעה אחת  וטה כל ימי ולאקרא שלי להי"מוטב יב להם עקביא: שה לֵּ

 רים: בשביל השררה חזר בו".אומ רשע לפני המקום, שלא יהיו

לאל היה מעדיף להיקרא שוטה כל ימי חייו בגלל ויתורו על מהל-בןעקביא 

נה נקיות ולא ייחשב כרשע בלבד שידיו תהייתפקיד בכיר שיש בו שררה רבה ו

 הקדוש ברוך הוא. לפני 

רת שקיבל מרבותיו, שלדעתו הם י המסובע ההלכות על פע את ארא קבעקבי

נוי עמדות שהוא שי ורתוא אינו מוכן להתפתות לקבל תפקיד תמה הרוב.היו 

                                                                                                                     יתפתה יהיה זה חילול ה'. מאמין בהן. אם

 

 

 

, שהתנהג בצניעות דריןהסנהשיא רבן גמליאל, נמספרים על  במסכת קידושין

אנשים שרבן גמליאל נהג בהם  שהיו נתונים למרותו. אותם יםנשונתן כבוד לא

 קבל את המחווה. אצילית וסירבו לבכבוד, הופתעו מאוד מהתנהגותו ה

יכול תר, כיצד נשיא הי, שמצא שירבי ארא את דברי האמו בסיפור מביאים

א פסוק מהמקרא, שעל פיו הבי אשי רב כבוד הזולת. כבודו למעןלמחול על 

 כול למחול על כבודו.  גמליאל למחול על כבודו. רק מלך אינו י בןר יכול הנשיא

 

 :כת קידושיןבמסמופיע בגמרא להלן הסיפור, כפי שהוא 

 – שמחל על כבודו ר(, הרבשאוממי  ו למאן דאמר )לדעת"אמר רב אשי: אפיל

 מחול. ינו דו אכבו -נשיא שמחל על כבודו  כבודו מחול,

 שררה יד שלמנהיג שלא התפתה לקבל תפק

 {נתינת כבוד לזולת}סותו לזולת צניעותו של מנהיג בהתייח
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שהיו מסובין  ורבי יהושע ורבי צדוק רעזליברבי אמתיבי )מקשים(, מעשה 

 .ומד ומשקה עליהםבבית המשתה בנו של רבן גמליאל, והיה רבן גמליאל ע

 לו רבי אליעזר:אמר  קיבלו.לו, נתנו לרבי יהושע ונתן הכוס לרבי אליעזר ולא נט

הגדול( עומד ומשקה עלינו?  בי )ל ברשע? אנו יושבין ורבן גמליאמה זה רבי יהו

ושימש. אברהם  –ל ממנו ו(: מצינו גדול ממנו ששימש. אברהם גדול) יהאמר ל -

 ,הם תחת העץ ויאכלו' )בראשית יח'והוא עומד עלי גדול הדור היה וכתוב בו:

לא נדמו  –כך כיבד אותם( דמו לו )ומשום אכי השרת ניח(, ושמא תאמרו: כמל

  דבר(.י המ)אנשלו אלא לערביים 

הם רבי צדוק: עד מד ומשקה עלינו? אמר לוע ביואנו, לא יהא רבן גמליאל בר

ואתם  יה מהקב"ה עצמו(מתי אתם מניחים כבודו של מקום )שאפשר להביא רא

אים, ומוריד , ומעלה נשיא( הקב"ה משיב רוחותלו)ה עוסקים בכבוד הבריות?

נו לא יהא רבן גמליאל , ואואחדועורך שולחן לפני כל אחד  ר, ומצמיח אדמהמט

 לינו?עה שקברבי עומד ומ

אלא אי איתמר הכי איתמר )אם נאמר כך, כך נאמר( אמר רב אשי: אפילו למאן 

ול, מלך שמחל על כבודו מח -נשיא שמחל על כבודו דעת מי שאומר(, דאמר )ל

 –יך מלך' )דברים יז, טו( : 'שום תשים עלנו מחול, שנאמריא כבודו – כבודו

זו, אף המלך לא יכול  והצותו עליך" )מצווה היא לירא מהמלך ומאימ שתהא

 לב, ע"ב(. למחול(. )קידושין

 

 ל דברי הגמראיידליש[( אומר ע)מורנו הרב שמואל אליעזר ]א מהרש"א

ה נשיא אלוקים אתפסוק: "א מהסמכתהיה". הוא מביא א "אברהם גדול הדור

א היה רק גדול הדור אלא הם לשאברשית כג, ו(, שממנו למדים, בתוכנו" )ברא

 שיא.נר ואגם קרוי בת
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)נו, ע"א(.  במסכת גיטיןמובא בגמרא  קמצא ובר קמצאהסיפור הידוע על 

, אינם יכולים , שהם גם מנהיגי הציבורשהחכמיםוכל גם ללמוד, מהסיפור נ

ל לאדם, בלי להגיב על העוולה, עשה בו עוובאירוע שנ נים ולצפותנלשבת שא

פשר לנהוג אחרת. א .רהפוגע, גם אם הוא איש מכובד בציבולאדם לומר בלי 

 ר.ניתן גם להתנהג בכבוד וברגישות לאדם בלי לפגוע בו. זהו הלקח של הסיפו

בר א , ושונאו נקרקמצאנקרא היה אדם אחד שאוהבו היה  גמרא:וכך מסופר ב

שיר איש עאלמוני לגבינו בסיפור, היה בוודאי הזה, שהוא האדם האחד . קמצא

 נכבדי הקהילה.מ

 

ולה. לסעודה זו החליט להזמין גם את עשיר סעודה גדה יניום אחד עשה האלמו

והבו קמצא. הלך ין לסעודה את אאוהבו קמצא. קרא לשמשו ואמר לו, שיזמ

 צא.בר קמזמין לסעודה את שונאו השמש, ובטעות ה

ו אמר לתע את שונאו בר קמצא יושב בסעודה, ודה מצא לפשר בעל הסעכא

, הנח לי. אני אתן לך ל תביישניא :אאמר לו בר קמצקום וצא! רת רגשות: בסע

ני לא, איהסעודה: את השווי הכספי של המזון שאני אוכל ושותה. אמר לו בעל 

ההוצאות שווי מחצית  תרצה ואמר לו: אתן לךראה בר קמצא שאינו מ מסכים!

 לא! ודה זו ובלבד שלא תביישני. אמר לו:וצאת על סעשה

ה חסר סבלנות, אחז בידו של הי אלבסוף, פקעה סבלנותו של בעל הסעודה. הו

 והוציאו החוצה. בר קמצא

סעודה, כיצד בבעל העודה ולא מיחו הואיל וישבו חכמים בסאמר בר קמצא: 

 יה הדבר.כך ה ואכן, בו. יהודים מרדואלשין בבית המלך שהך ואל מביישני,

 

 

 

 

 

 מנהיגידי -ם עלהצורך בשמירת כבוד האד
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בית חשמונאי, היה מלך רגיש מלכות תקופת שהיה מלך בישראל ב אגריפס

 כבוד לציבור למרות סמכויותיו הרבות כמלך.תת שידע ל

משפחה ע להתקהלות של במקרה שלפנינו, מספרים על אגריפס שבדרכו נקל

אבל  המלך. יתה לפמליית. זכות הקדימה בדרך ההתוידידים שליוו כלה לחופ

ו ונתן זכות קדימה פמלייתצר את גריפס גילה רגישות ומתן כבוד לזולת. הוא עא

 לפמליית הכלה.

 :במסכת כתובותנאמר בברייתא  כך

 אמרו ך בישראל."תנו רבנן: מעבירין את המת מלפני הכלה, וזה וזה מלפני מל

  .הו חכמיםבחוושיני כלה.  תין?( מלפשעבר )המ אגריפס המלךעליו על 

 רב אשי( אמר מכלל דשפיר עבד )מכאן שיפה עשה( והא )הרי –והו שיבח

ל כבודו מחו –שיא שמחל על כבודו , נאפילו למאן דאמר )לדעת מי שאומר(

 ול. אין כבודו מח -)ורשאי לעשות כן(, מלך שמחל על כבודו  

 יך. פרשתשתהא אימתו על –, טו( 'שום תשים עליך מלך' )דברים יזדאמר מר: 

 לא היהאחרת ו(". )היתה פרשת דרכים ואגריפס פנה לדרך י )היתהכים הואדר

 )כתובות יז, ע"א(. .רא של מלכותיעוט מוך מדו ואין בכניכר שהוא מוחל על כבו

 

 במקום כותב: בעל התוספות

 גמור". ם היו נוהגין בו כבוד כמלךמקו לך גמור... מכלאף על גב דלא היה מ"

 

 אגריפס:ותו של על  רגיש ורעוד סיפוהנה 

חייב מלך לקרוא  יג(,-ים לא, על פי האמור ב"מצוות המלך" בתורה )דברי

יום ב הראשון של חג הסוכות בשנה השמינית לאחר סטו בתורה במוצאי יום

לך נעשתה ידי המ תורה עלקריאת ה השנה השביעית של מחזור השמיטה.

 ל הנמצא בבית המקדש.בבית המקדש במעמד הקה

 

 מלך מגלה רגישות לציבור-מנהיג
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פרק שביעי, משנה ח, מפרטת את התהליך הטקסי של , סוטה המשנה במסכת

 תורה:ריאת הק

חזן( עזרה והוא יושב עליה". שמש )ב ץע"במוצאי שביעת עושין לו בימה של 

ש הכנסת, הוא בית הכנסת שבבית המקדש נוטל את ספר התורה ונותנה לרא

נותנה א הגדול והותנה לכהן גדול והוא נועביר את ספר התורה לסגן הכהן המ

 א יושב.לך מקבל את ספר התורה וקורא בתורה כשהומלך. המל

של אגריפס, הוא שינה במקצת ו תוכאשר הגיע המועד לקיום טקס זה בעת מלכ

כך  לעולא בישיבה.  בעמידהי הטקס. אגריפס קרא מספר התורה את כלל

  כמים.שיבחוהו ח

 –" )דברים יז, טו( ִריש ָנכְ ָעֶליָך ִאיל א תּוַכל ָלֵתת ק: "כאשר הגיע בקריאתו לפסו

 .(להורדוס האדומי. אמו היתה מישרא יה מביתגריפס הא) דמעות". "זלגו עיניו

"אחינו אתה, אחינו העם התרשם מכנותו של אגריפס והשיב לו ברגישות: 

 אתה".

 מא, ע"ב(:)ת סוטה ת הגמרא במסכאלשועל מעשה זה 

שיא שמחל אומר( נעת מי שדאן דאמר )ל: אפילו למאמר( רב אשי"האמר )הרי 

דו אינו מחול, שנאמר: 'שום כבו-ודול על כבכבודו מחול, מלך שמח-על כבודו

 ך מלך' )דברים יז, טו("עלי תשים

 לשם: אגריפס עשה זאת משיבה הגמרא והכוונה היא, שאימתו תהיה עליך.

 אין במעשה זלזול בכבודו. מצווה ולכן

גותו כלפי הציבור, כי התנהטוי בדרבאה לידי ביהרבה של אגריפס, שותו רגיש

ג יהעיפו עליו אהבה רבה, דבר שכל מנ. הם הרהציבור עוררה כלפיו את אהדת

 זקוק לו.

 

 

ה, ָענָ  משה משמש עבורנו דגם למנהיג עניו. וכך כתוב בתורה: ו "ְָהִאיש ֹמשֶׁ

ר, ַעלִמכֹ  ְמֹאד י ָהֲאָדָמה"-ל, ָהָאָדם, ֲאשֶׁ  )במדבר יב, ג(. ְפנֵּ

 .שפל וסבלןירושו: שעניו פמפרש,  ירש"

 ענווה
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ה לובמשקל שלו והטעם שלא ביקש גד -ו מאד" ירושו "ענכותב בפי אבן עזרא

 על אחיו.

-שָמָנה את שבע התכונות הראויות של דיין הרמב"םהבאנו למעלה את דברי 

 ה.בכללן את הענוומנהיג, ו

כעניין  ציל עשוק מיד עושקו,שיהא להם לב אמיץ לה –"ובכלל 'אנשי חיל' 

אף כל דיין  – עניובנו ומה משה רויקום משה ויושיען' )שמות ב, יז(, שנאמר: '

 .ו"צריך להיות עני

 

 ניחן בתכונת הענווה.  שאול המלךגם 

 למסכת ברכות: בתוספתאכך נכתב 

 ה למלכות?הוד, מפני מה זכה י"אמר להן רבי עקיבא

-ֶפן'ר: נאמ, שענווהאלא מפני הה למלכות לא זכ שאולאף  …מפני הענווה  …

נֹו-ֶיְחַדל ָאִבי ִמן ת  פרק ד, , כותבר )תוספתא  )שמואל א', ט, ה(" ' ג ָלנּות, ְוָדאַ ָהא 

 טז(.

 

נהוג כדי להגיע למידת הענווה,  על המנהיג להימנע מהתנשאות ומיוהרה. עליו ל

עת הגיעם בדרכי כבוד. ישנם מנהיגים המסתחררים מכוחם בעם הציבור 

והכוח  למנהיג ולפתע הוא מגלה את העוצמה בור נזקקורי. הצילתפקיד ציב

 ו.מצאים בידהנ

 

מליפול ברשת הגאווה  המנהיג את ירהלהלן באים להזדהמקורות ש

 והיוהרה.

 דברי אמוראים:במסכת פסחים כך, מביאה הגמרא 

ת חוכמתו מסתלק -הוא  חכם, אם כל המתייהררב:  רב יהודה אמר מר"א

 )פסחים טו, ע"ב(. ו מסתלקת"נבואת -א הו נביאואם ממנו, 
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 ת.קנביאה, כיצד נבואתה מסתל-יגהוגמא ממנהה הגמרא דבהמשך, מביא

", דבורה משבחת ומקלסת את עצמה ב"שירת דבורה לדבורה הנביאה.וונה הכ

             ."ְשָרֵאלַקְמִתי ֵאם ְביִ ַעד ַשַקְמִתי ְדבֹוָרה, שַ  --לו ּ דֵ חָ  ִיְשָרֵאל,ָחְדלּו ְפָרזֹון בְ "

 )שופטים ה, ז(.                                                                                     

 

 המנהיגים יתה משפלתיתה בה יוהרא, שהיורה, שהיאומר על דב במקום, רש"י

והרה זו נענשה ממשיכה הגמרא ואומרת, על י ה ומתפארת לעצמה.לפניש

עּוִרי  עּוִרי" ולכן היה צריך לומר את הפסוק, ,תה הסתלקהונבוא

 )שם יב(. .די שהשראת הנבואה תחזור אליה, כ"רִשי-עּוִרי ַדְבִרי עּוִרי ֹוָרה,בְד 

 

ני נשיא, עד גינויא שיתנהג בלא קיבל את לחציו של רבי חי ה הנשיארבי יהוד

, עמד ותובענוותנא מים. רבי יהודה הנשילמידי חככדי כך, שיימנע מלבקר ת

 בלחצים ולא קיבל את עמדתו של רבי חייא.

ורבי )מנהיג הדור(  יאהנשה רבי יהוד)ה, ע"ב( מסופר על  סכת חגיגהמב

 שר הגיעו לעיר אחת אמרו:, שהיו מהלכים בדרך. כאחייא

השיבו בני העיר: יש כאן  -ונקביל את פניו?  שנלך תלמיד חכם האם יש כאן

א לרבי יהודה הנשיא: שב אתה ואל תזלזל ר רבי חייתלמיד חכם עיוור. אמ

 יל פניו.אקבו כת לבקר אדם קטן ממך. אני רבי חייא אלךבנשיאותך לל

והלך עמו לבקר את התלמיד  החזיק רבי יהודה הנשיא את רבי חייא בכוח

למיד החכם העיוור, נתן להם החכם העיוור מהתרדו כאשר נפ ור.החכם העיו

 :ת ברכתו ואמר להםא

רואים ה  -תזכו להקביל פנים  ם פנים הנראים ואינן רואין,אתם הקבלת"

"ואתה היית רוצה לרבי חייא:  רביר אמ )הכוונה לקב"ה(.ואינם נראין" 

 .למונעני מברכה זו!"

 

 

 

 



- 127 - 
__________________________________________________________________ 

 יבורית במקורות ישראלמיכאל: ערכי יסוד במנהיגות והנהגה צ-גדעון רפאל בן
 

 

 

 אסתר... מנוזכה ויצאה מ – ובשכר צניעותו שהיה בו שאול"

ֶשר -ה ל אלּוכָ ְדַבר ַהמְ -'ְוֶאת: דכתיב - ומה צניעות היתה בו בשאול? ִהִגיד לֹו, א 

ן נייבעבהמשך, מביאה הגמרא דברים  ז(".א, י, ט)שמואל  ָאַמר ְשמּוֵאל.

 ך הוא משפילו.הקדוש ברו  -המתגאה על שהגיע לגדולה  הצניעות.

 וכך אומרת הגמרא:

ולבני  הקדוש ברוך הוא פוסק גדולה לאדם, פוסק לבניוכש :רבי אלעזרר "ואמ

ִשיֵבם ָלֶנַצח, ַוִיְגָבהּו'רות, שנאמר: כל הדובניו עד סוף  ז(, ואם הגיס  איוב לו,)' ַוי 

 שהגיע לגדולה, הקדוש ברוך הוא משפילו, שנאמר: בכך( אם התגאהודעתו )

סּוִרים ַבִזִקים; ִיָלכְ -ְוִאם' ִני-יְבלֵ דּון, ְבחַ א   )מגילה יג, ע"ב(. )שם ח(, ." 'ע 

                                                                                                                                                 

 

 

מעיד ים ל. בספר תהיהמלךהמסורת מייחסת את כתיבת ספר תהילים לדוד 

הרבות כמלך,  ור. למרות סמכויותיובמזמ בדברים שכתב דוד המלך על עצמו,

של ֵאל, כפי שנהגו מלכים  יעות, לא התנשא, לא שיווה לעצמו מעמדהתנהג בצנ

 בתקופתו.

לֹות, ְלָדִוד:ר הַ י"ִש  ְִּגד לֹות  ִהַלְכִתי,-ְול אֵעיַני;  ָרמּו-ְול אִבי ָגַבּה לִ -, ל אה' ַמע 

דומם את   )בלשון שבועה,ִשי:    ַנפְ ְודֹוַמְמִתי  ִשִּויִתי, ל א-ִאם ת ִמֶמִני.ִנְפָלאֹוּובְ 

ל, נפשו ולא התנשא( ֵלי אִ  ְכָגמ  ל ָעַלי ַנְפִש  מֹו; ע  )הצטנעתי בתינוק הנמצא   .  יַָּגמ 

 א(.)תהילים קל  ם"עֹולָ -ֵמַעָתה, ְוַעד --ה' -ֶאל ל ִיְשָרֵאלַיחֵ  החיק אמו(

דוד לא היה  באות במזמור זה. מתידוד המלך נהג במלכותו על פי הנורמות המו

ת העלאת ארון ברית זה בעהיה  –ד "בגובה העינים" עם בני עמו? גאוותן ועמ

 ה' אל עיר דוד.

פשטות התנהגותו לא עיכלה את היה מפזז ומכרכר לפני ה'. מיכל בת שאול וד ד

שֶ -"ַות אֶמר ַמהשל דוד ואמרה לו:  ֵעיֵני ר ִנְגָלה ַהיֹום לְ ִנְכַבד ַהיֹום ֶמֶלְך ִיְשָרֵאל א 

ָבדָ   ".יו, ְכִהָגלֹות ִנְגלֹות ַאַחד ָהֵרִקיםַאְמהֹות ע 

 צניעותו של מנהיג

 דוד המלך ו שלתענוונו
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י ָשָפל ּוְנַקֹּלִתי עֹוד ִמז את, ְוָהִייִת ": תיתעותשובתו למיכל היתה פשוטה ומשמ

ֶשר-ֵעיָני; ְוִעםבְ  ָמהֹות א   " )שמואל ב, ו, כב(.ָמם ִאָכֵבָדהָאַמְרְת, עִ  ָהא 

 

 שלמי?ר על כך התלמוד הירומה אומ

ולא רמו  -בשעה שמשחני שמואל  ות לדוד, ה' לא גבה לבי',כתיב: 'שיר המעל"

-רוןבשעה שהעליתי בא .ולא הלכתי בגדולות-יתגולת בשעה שהרגתי א .עיני

ודוממתי כגמול אם לא שיויתי  אבשעה שהחזירני למלכותי. אל ממני.ובנפלאות 

. "מיה, כן הוות נפשי עליינקא דנחית ממעי אי עלי אמו, כגמול עלי נפשי, כהן

   .כמו תינוק שיוצא מבטן אמו, כן הייתי מחשיב עצמי[: ]תרגום מארמית

 .למי, סנהדרין, פרק ב, הלכה ד(שרו)י                                                       

 

ד המלך. , מביאה את "גבורותיו" )מעלותיו( של דוד קטןמועמרא, במסכת הג

מנהיג. לצד -דיעתו בתורה ורגישותו של מלךלמדנו, על ענוונותו, יהגמרא באה ל

גמרא בסיום דבריה להזכיר לנו, ת הכחציון מעלותיו הנכבדות של דוד, לא שו

 בעניין אוריה החיתי. את חטאו הגדול של דוד

שֵ ה ְש 'ֵאלֶ "  א:כך נאמר בגמר ֶשר ְלָדִוד: י  ִרים, א  ִניב ַבֶשֶבת ַתְחכְ מֹות ַהִגב  ' מ 

 ל ב, כג, ח(, מאי קאמר? )מה אמר?( וגומר' )שמוא

 בורותיו של דוד:ת גמו, הכי קאמר )כך אמר(, ואלה שרבי אבהואמר 

ה לא היה יושב על על גבי כרים בבשעה שהיה יושב בישי - 'יושב בשבת'

הוה  - הקרקע. דכל כמה דהוה רביה עירא היאירי קיים גביתות אלא על וכס

)שכל זמן  לא קביל עליה. -כרים וכסתות נן, והוה יתיב על גבי מתני להו לרב

מלמד להם לחכמים כשהוא  אעירה קיים, הי עירא היאירי שהיה רבו של דוד

 ליוולא קיבל ע מרו לו: ישב אדוני על כרים וכסתותאיושב על גבי כרים וכסתות. 

 .מכיוון שלא רצה להראות עצמו כרבם של ישראל(

 

 , הוא רב: אמר לו הקדוש ברוךאמר  - 'תחכמוני'

 תהא כמוני, שאני גוזר גזרה ואתה מבטלה. -הואיל והשפלת עצמך
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 תהא ראש לשלושת האבות. - ים'יש'ראש השל

 

ְצִני' ת, עצמו כתולע כשהיה יושב ועוסק בתורה, היה מעדן - 'הוא עדינו ָהעֶׁ

 ובשעה שהיה יוצא למלחמה היה מקשה עצמו כעץ.

 

ק חץ ומפיל שמונה מאות חלל שהיה זור - בפעם אחת' 'על שמונה מאות חלל

)דברים  'ד אלףאח וףבפעם אחת והיה מתאנח על מאתיים. דכתיב: 'איכה ירד

  )מלכים א, טו, ה(" אוריה החתי'  יצתה בת קול ואמרה: 'רק בדבר לב, ל(.

 ע"ב(.ז, )מועד קטן ט

 

 

 

"בפרטי  -ק יא שה חיים לוצאטו( בפר=רבי מרמח"ל) בעל "מסילת ישרים"

אחרי שהוא כתב בעניין  כותב על הסכנה שברדיפה אחר הכבוד. ות",מידת הנקי

 עובר ל"חמדת הכבוד".וא ה "חמדת הממון"

 כך  כותב הרמח"ל:

יצרו על  תשיכבוש האדם איָה חמדת הכבוד, כי כבר היה אפשר לֶ "ְיֵתָרה עָ 

לו לסבול ולראות  א הדוחק, כי אי אפשרהממון ועל שאר ההנאות, אך הכבוד הו

הנה ירבעם בן נבט ו פחות מחבריו, ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו. את עצמ

 הבא אלא בעבור הכבוד". ולםהעלא נטרד מ

 :מסכת סנהדריןבא רמח"ל מסתמך על דברי הגמר

" ֹו ָהָרָעהָשב ָיָרְבָעם ִמַדְרכ-ָדָבר ַהֶזה, ל אַאַחר הַ ם א: "על הפסוק בספר מלכי

הגמרא  -משמעות המילה "ַאַחר" בפסוק?   שואלת הגמרא: מה ג, לג(,)פרק י

 בבגדו )שלח נביאים והפציר בו("ה קבמשיבה: "אמר רבי אבא, אחר, שתפשו ה

 -ראש?  בלו: מי יהיה  ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. אמר אניואמר לו: חזור בך. 

 )סנהדרין קב, ע"ב(.     .ך, איני רוצה("בן ישי בראש. אי הכי לא בעינא )אם כ

 

 רדיפה אחר כבוד, סכנה למנהיג
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ב"ה ניסה לשכנע את ירבעם בן נבט לחזור בתשובה. אם יחזור בתשובה הק

יחדיו  וכרו יהיה רב. הקב"ה, דוד המלך )בן ישי( וירבעם יטייל, שיםממעשיו הרע

 בגן עדן. 

"הטיול" בגן עדן?  השיב לו הקב"ה, דוד  ראשקב"ה: מי ילך בשאל ירבעם את ה

וד, השיב שאם זה המצב, עם, מטעמי רדיפה אחר הכבמלך יעמוד בראש. ירבה

 הוא לא רוצה להצטרף "לטיול" בגן עדן.

 

פינטו( כותב בפירושו על דברי הגמרא, שדוד המלך חזר יה שע)רבי י ריא"ף

 אוי להיות בגן עדן.א רהחיתי ולכן הו שובה על חטא לקיחת בת שבע מאוריהתב

 אל, שחטא והחטיא את העם,ת גם לירבעם מלך ישרהקב"ה רצה לתת הזדמנו

 לחזור בתשובה. אם יחזור בתשובה, גם לאדם מסוגו יש מקום בגן עדן. 

 מאחר שהוא הראשון שפתח בדרך -? ד יעמוד בראש "הטיול"שדוע למה נקב

 של תשובה.

 "ל:בהמשך דבריו כותב הרמח

יֹאַבד הוא וכל עדתו עמו?  ור"מי גרם לק  הכבוד!אלא מפני -ח שֶׁ

במדבר טז, י(, וחכמינו זכרונם לברכה א: 'וביקשתם גם כהונה' )ומקרא מלא הו

, והיה רוצה בן עוזיאל נשיאפן יצאלהגידו לנו כי כל זה נמשך מפני שראה 

מינו זכרונם הוא שגרם לפי דעת חכ רבה יח, א(. להיות נשיא )המקור: במדבר

, מיתה להם ולכל דורם ה אל המרגלים שיוציאו דיבה על הארץ, וגרמורכלב

בכניסת הארץ, שלא יהיו הם נשיאים לישראל ויעמדו מיראתם פן ימעט כבודם 

 הר, פרשת שלח(.הזור )המקור: ספ  .אחרים במקומם

שנאמר: 'ותענינה  לא מפני הכבוד!א -על מה התחיל שאול לארוב אל דוד?  

וכו', ויהי שאול  ת אַמְרנה ִהכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיונשים המשחקות וַ ה

 לאה'.ין את דוד מהיום ההוא והעו

ר שאמר לו דוד: 'אם לא שאלא הכבוד!  -י גרם לו ליואב שימית את עמשא? מ

 תהיה לפני כל הימים' )שמואל ב יט, יד(.  צבא
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ָמדותותר מכל התשוקו: הכבוד הוא הדוחק את לב האדם יברד כללו של  ת וַהח 

וכל, ללבוש מה שיכסה ם מתרצה לאכול מה שישבעולם, ולולי זה, כבר היה האד

ותו, ולשכון בבית שתסתירהו מן הפגעים, והיתה פרנסתו קלה עליו ולא היה ערו

רעיו, מ יגע ולהעשיר כלל, אלא שלבלתי ראות עצמו שפל ופחּותהתיל צריך

עמלו. על כן אמרו רבותינו זכרונם  ת, ואין קץ לכלמכניס עצמו בעובי הקורה הזא

 ם' )אבות ד, כא(.מוציאין את האדם מן העולקנאה והתאוה והכבוד לברכה: 'ה

 

.  כמה הם ה( ו,תחמוד כבוד )המקור אבות  : אל תבקש גדולה וַאלוהזהירונו

הצדקה, ולא יתעסקו במלאכה ן שמתענים ברעב וישפילו את עצמם להתפרנס מ

ול הם, מיראתם פן ימעט כבודם? היש לך הוללות גדה מכובדת בעינישלא תהי

 מעלתם ולהבזות כבודם המדומה.שלא להשפיל  …ְבַבָטָלהמזה? ויותר ירצו 

 

ו תמיד בדרכי האמת, כונריואומנם חכמינו זכרונם לברכה, אשר הורונו והד

 בנות' )אבות א, י(".הראמרו: 'אהב את המלאכה ושנא את 

 

 

 

)יט, ה על דברי המשנה "מלך לא דן ולא דנין אותו" דנ סכת סנהדריןבמהגמרא 

דן ודנין -שראל, אבל מלכי בית דוד: לא שנו אלא מלכי ייוסףרב "אמר . ע"א(

  "שפט והצילו גזול מיד עושק' ר מוקאותן, דכתיב: 'בית דוד כה אמר ה' דינו לב

                                                                                                                                  )ירמיה כא, יב(.  

: ואם אין אנו דנים אותו, הם כיצד דנים? והלא כתוב בספר ת הגמראשואל

וש פירב, א(. משמעות המילים הללו על פי )צפניה וקושו"  ששוקוצפניה: "הת

לאלו שעסקו באיסוף קש והוא נוביץ(: קריאה )הרב חיים דב רבי "דעת סופרים"

 ק בהם. להוציא את הקש הדבו - ששבגדיהם ונקראו להתקונדבק לשערותיהם ו

 

 מנהיג לדין-מלךאבק על העמדתו של המ
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ים חרפונה לעם, כדי שיתקנו מעשיהם וגם ישתדלו להשפיע על א צפניההנביא 

ה היא, שאין אדם וונשיתקנו מעשיהם. בזה שהוקדם "התקוששו" ל"קושו", הכ

 עשיהם, אם הוא עצמו לא תיקן את דרכיו.לאחרים לתקן מ יכול לבוא בתביעה

 

מציעא קז, -סכת בבאצמך ואחר קשט אחרים". במ: ַקֵשט עריש לקישר "ואמ

, דאג ריםאחע"ב, כתובה המילה קשוט. לאמור, קשוט עצמך ואחר כך קשוט 

ולהוכיח אחרים. דברי ריש  בואלהוכיח את עצמך ולתקן פגמיך ואחר כך תוכל ל

ם ניתן להעמיד לדין את המלך כאחד האדם, אזי, גשאם לא ירושם: לקיש, פ

 ן אחרים.הוא אינו זכאי לדו

ו שואלת הגמרא: אם כך מה הטעם שלא דנים את מלכי בעקבות תשובה ז

 ישראל?

 ר:התשובה ניתנה בסיפו

ן בן שטח מעושאמר  מבית חשמונאי הרג נפש אדם. ינאי המלךדו של עב

ו. פנו החכמים לינאי המלך ואמרו לו: דונו ב-ונדוננו: תנו עינכם בעבד לחכמים

 ינאי אליהם. אלינו למשפט. שלח אותו  ג נפש אדם. שלח אותועבדך הר

 פנו פעם נוספת לינאי המלך ואמרו לו: בוא גם אתה אלינו.

ם, ִמתְ ְוִאם שֹור ַנָגח הּוא תמכו החכמים על הפסוק: "הס תםבדריש ל ִשְלש  מ 

ְבָעָליו, -ְוַגם ַהשֹור, ִיָסֵקל,--ְשְמֶרנּו, ְוֵהִמית ִאיש, אֹו ִאָשהָליו ְול א יִ ְוהּוַעד ִבְבעָ 

                                                                                                                                                                                                             )שמות כא, כט(.                                                      ."תיּומָ 

יצב בפני יתוה לך: יבוא בעל השור ויעמוד על שורו. בא ינאי המאמרה תורה

ינאי המלך: "עמוד על רגליך ל חכמים. העז שמעון בן שטח ופנה ללא מורא

ה שאמר והיה העולם את אתה עומד, אלא לפני מי וולא לפנינבך.  ויעידו

ָנִש -ְמדּו ְשֵניְועָ 'שנאמר:  עומד, ֶשרָהא  ִנים  ה', ָלֶהם ָהִריב, ִלְפֵני-ים א  ה  ִלְפֵני ַהכ 

ְפִטים,  )דברים יט, יז(." ' ר ִיְהיּו ַבָיִמים ָהֵהםשֶ א   ְוַהש 

 

שיאמרו חבריך".  הור אתה, אלא כמיב ינאי לשמעון בן שטח: "לא כשתאמהש

 ו על כך. אשר כל החכמים יחליטלאמור, אעמוד על רגלי רק כ
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שמעון בן שטח, "נפנה לימינו", אז כבשו חכמים פניהם כאשר שמע זאת 

כבשו  -ך. שמעון בן שטח "נפנה לשמאלו" המלי בקרקע, מפני שיראו מינא

 קרקע והיו כדוממים. ם בחכמים פניה

י מחשבות אתם, יבוא בעל מחשבות ויפרע ון בן שטח: בעל"אמר להם שמע

באותה שעה  מתו.ל )המלאך( וחבטן בקרקע וקב"ה(. מיד בא גבריאמכם )ה

 רין יט, ע"א(.נהד)סאמרו: מלך לא דן ולא דנין אותו, לא מעיד ולא מעידין אותו" 

 

י דנין אותו", לא שנו אלא מלך ממלכ ולאמה ששנו תנאים במשנה: "מלך לא דן 

ה ָאַמר 'ֵבית שנאמר: לך ממלכי דוד, דן ודנין אותו,ישראל. אבל מ ה' ִדינּו  ָדִוד, כ 

ֶקר מִ   )ירמיה כא, יב(." ' ְשָפט, ְוַהִצילּו ָגזּול ִמַיד עֹוֵשקַלב 

 

, אם אין ייןית דוד היו דנים בסנהדרין, ואין אדם יכול להיות די בלכמכאן, שמ

נאמר: "התקוששו וקושו" ודרש ריש על עברותיו, ש עליו סמכות משפטית לדונו

 ם".עצמך ואחר קשוט אחרילקיש "קשוט 

 

ם, הלכות מלכים, פרק ב כותב: "כבר בארנו, שמלכי בספר שופטי הרמב"ם,

ם, אבל מלכי ישראל, גזרו חכמים שלא ידון ליהע בית דוד דנין אותם ומעידים

הם ויבוא מן הדבר פני שליבם גס באותו ולא מעיד ולא מעידין עליו, מנו ולוא ידו

 תקלה והפסד לדת".

 

 

להסתיר דברים, אבל אם  לא ר דברי אמת, לא "לטייח",היג חייב לומר לציבומנ

ך כדי הקשבה והאזנה תו וריגיעו אל הציב –הוא רוצה שדבריו היוצאים מן הלב 

 קייה ולא להשתלח כלפי הציבור. ון נלדבריו, עליו להקפיד להשתמש בלש

 

 ממנהיגי הציבורהיה תלמידו של רבי יהודה הנשיא ו בהמשך, זכרהמו בי ינאיר

. בדרך כלל ישב בעכברא, יישוב הסמוך ל ובציפורי, בעל נכסים רביםבגלי

 לשון נקייה 
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 .נהיג שררה על ישראל"לה תה"עתיד א לצפת.  רבי חייא אמר עליו:

 )ירושלמי, דמאי, פ"ז(.

 

ונה חשובה תכ מירת הלשון.בעניין שמספר לנו על עמדתו  א רבהויקר מדרש

 הנדרשת ממנהיג:

אומר: מי מוכות לציפורי והיה מכריז והיה מחזר בעיירות הס"מעשה ברוכל, ש

נו סם ן לת מבקש ליקח סם חיים ? היו הכל מתכנסים ובאים אצלו, ואומרים לו:

ריז: מי מבקש סם חיים? שמכ יושב ופושט בטרקלינו, שמע רבי ינאיהיה חיים. 

ב  כור לי. אמר לו: לא לך ולא לשכמותך. סירהומ א ועלה לכאןאמר לו: בו

 אצלו.)הפציר( בו ועלה 

 

ץ ַחִיים'-'ִמי  והראה לו פסוק: הוציא לו ספר תהילים ָחפֵּ )תהילים לד,  ָהִאיש, הֶׁ

ָרע'.' אחריו:וב כתמה . יג(  ה מכריז ואומר:שלמ אמר רבי ינאי, אף ְנֹצר ְלשֹוְנָך מֵּ

ר ִפיו, ּו' ר ִמָצרֹות ַנְפשֹו'שֹ --ְלשֹונֹוֹשמֵּ  .)משלי כא, כג( מֵּ

 

ולא הייתי יודע היכן הוא  מי הייתי קורא את הפסוק הזה: כל יאמר רבי ינאי

 . ז()ויקרא רבה ט  .פשוט, עד שבא רוכל זה והודיע"

 

 

רוצים לקבל  מהם רבים האנשים הבאים אל המנהיג מטעמים שונים. רבים

ם נרתעים מלהוציא לשון הרע על ללו אינת כוח. התפקידים או לבצר עמדו

 פח.ת הדברים שהוא שומע, פן יפול למנהיג צריך לברור א אנשים.

 

ה מ מזהירה אותנו, שלא נקבל לשון הרע ששמענו. ראו, במסכת שבתהגמרא 

 רה למנהיג גדול כמו דוד המלך שקיבל לשון הרע:ק

  : בשעה שאמר דוד למפיבושתרבאמר  היהודרב "אמר 

בת קול ואמרה לו: אל ב, יט, ל(, יצתה )שמו 'ַהָשֶדה-ָבא, ַתְחְלקּו ֶאתה ְוִצי'ַאתָ 

אלמלי לא קיבל יחלקו את המלוכה. אמר רב יהודה אמר רב:  רחבעם וירבעם

 הר מקבלת לשון הרע להיז
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חלקה מלכות בית דוד ולא עבדו ישראל עבודה זרה, ולא א נל דוד לשון הרע

 )שבת נו, ע"ב(. ."ארצנונו מגלי

                                                                                                                                      

 מהו לשון הרע שקיבל דוד?

 , עבדו שלציבאאלץ דוד לנדוד ממקום למקום. , נם"בעת "מרד אבשלו

להביא לו ע, כדי ף ויגעיי, הגיע למקום הימצאו של דוד שהיה שאולבן  מפיבושת

ִהֵנה יֹוֵשב השיב: "א היכן מפיבושת?  ציב אל דוד את ציבא:שלחם ויין. 

  ."ְלכּות ָאִבימְ מַ  ִכי ָאַמר, ַהיֹום ָיִשיבּו ִלי ֵבית ִיְשָרֵאל ֵאת--ּוָשַלִםִביר

 )שמואל ב, טז, ג(.                                                                                  

 

ושו של מפיבושת לציבא. עביר את רכהחליט לה הוא כאשר דוד שמע זאת,

 ל ציבא לא היו נכונים, הוא הוציא לשון הרע על מפיבושת.שדבריו 

. מרגע שדוד נאלץ לנדוד בגלל המרד, מפיבושת לא רותאחהעובדות היו 

  .א ממלכתויבס את בגדיו עד שובו של דוד לכיסהתגלח ולא כ

 ב, יט, כה( )שמואל                                                                                 

אל אותו שו ם,שדוד חזר לירושלים, בא מפיבושת להקביל פניו. בעת פגישתכ

ֶשתָהַלְכתָ -ַוי אֶמר לֹו ַהֶמֶלְך, ָלָמה ל א: "דוד השיב: והוא  .)שם, כו( ?" ִעִמי ְמִפיב 

נִ " ד  מֹור וְ לִ -ַמר ַעְבְדָך ֶאְחְבָשהאָ -ִכי י:י ִרָמנִ י ַהֶמֶלְך ַעְבִד ַוי אַמר, א  ֶאְרַכב ָעֶליָה, י ַהח 

ִני ַהֶמֶלְך-ַוְיַרֵגל ְבַעְבְדָך, ֶאל ַעְבֶדָך., חַ ִכי ִפסֵ --ַהֶמֶלְך-ְוֵאֵלְך ֶאת ד   כח(.-)שם, כז ."א 

 

 

 

ל מביאה לנו דוגמה הפוכה. ראו, מה היה שכרו ש ,פסחים במסכת הגמרא,

 רע.ן יואש, שלא התפתה לקבל לשון המו ירבעם במנהיג כ

 

י מלכם מפני מה זכה ירבעם בן יואש מלך ישראל להמנות ע יוחנן:רבי "אמר 

 מפני שלא קיבל לשון הרע על עמוס. - יהודה?

 לשון הרע  ואש לא קיבלירבעם בן י
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ֶשר ָהָיה, ֶאלה'  ַברְד דכתיב: ' -)ומנין לו שנמנה?(  ומנלן דאימני?  -הֹוֵשַע ֶבן-א 

יֹוָאש, ֶמֶלְך -ּוִביֵמי ָיָרְבָעם ֶבן--ֵכי ְיהּוָדהֹוָתם ָאָחז ְיִחְזִקָיה, ַמלְ ִזָיה יִביֵמי ע  ְבֵאִרי, 

ְשַלח, ַויִ דכתיב: '- דלא קיבל לשון הרע?ומנלן )ומהיכן(  שע א, א(.)הו' ִיְשָרֵאל

ֵהן ֵבית ַמְצָיה כ  ר:-ָיָרְבָעם ֶמֶלְך-לֵאל, אֶ -א  ְבֶקֶרב  ,ָך ָעמֹוסר ָעֶליָקשַ  ִיְשָרֵאל, ֵלאמ 

ה ָאַמר עָ -ְדָבָריו. ִכי-ָכל-ֶרץ, ְלָהִכיל ֶאתתּוַכל ָהאָ -אל  --ֵבית ִיְשָרֵאל ַבֶחֶרב  ס,מֹוכ 

  .ם פז, ע"ב()פסחי. )עמוס ז, י( ."' ֵמַעל ַאְדָמתֹו ָגֹלה ִיְגֶלה,--ָימּות ָיָרְבָעם; ְוִיְשָרֵאל

 

דבריו של אמציה. הוא לא קיבל את שירבעם  ם נעיין בהמשך הפסוקים, נראהא

ֶזה, ֵלְך ְבַרח: "עמוס, ואמר לופנה מיד ל ם ֶלֶחם, שָ -לָדה; ֶוֱאכָ ֶאֶרץ ְיהּו-ְלָך ֶאל-ח 

 )שם, יב(. ."ִתָנֵבאְוָשם 

 

 

 

יעו מול ניהם הופיחד עם משה. ש בהנהגת עם ישראלמש שיהן אהרון הכ

שונה של משה ת עלייתו הרארים. בעישראל ממצ-פרעה ודרשו להוציא את בני

כממלא  וא את לוחות הברית, שימש אהרוןמהקדוש ברוך ה להר סיני כדי לקבל

שש לרדת מהר סיני. העם היה מודאג. אין הם יודעים בו שהממקומו של משה. 

   ם משה.מה קורה ע

 

ניעה את העם להיקהל ולפנות אל אהרון של משה האי הוודאות לגבי גורלו 

 רון הכהן.  ם". בעת הזו, מנהיג העם היה אהשה לנו אלוקימנו: "עולבקש מ

 

המנהיגים, ני ש ספר במדבר אנו שומעים על התמרדותם של קורח ועדתו כנגדב

 ות שמילא אהרון.משה ואהרון. אלה דוגמאות מעטות על תפקידי המנהיג

 מנהיג שראוי לחקותו:אהרון כ מוזכר במסכת אבות

ום ורודף שלום, אוהב את רון, אוהב שלו של אההוי מתלמידי"הלל אומר: 

 )אבות, פרק א, משנה יב(. "ומקרבן לתורה הבריות

 

 {ןהכה אהרון}מנהיג האוהב שלום ורודף שלום 
 הכהו{
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 ד(, מסופר כיצד נהג אהרון להשכין שלום:-, גיב)פרק אבות דרבי נתן  במסכת

חד ואחד בין כל אמלמד שיהא אדם אוהב שלום בישראל  "אוהב שלום, כיצד?

ַרת ֱאֶמת ָהְיָתה תֹו' שנאמר:ד ואחד כדרך שהיה אהרן אוהב שלום בין כל אח

' ןי, ְוַרִבים ֵהִשיב ֵמָעֹוִת אִ  ִנְמָצא ִבְשָפָתיו; ְבָשלֹום ּוְבִמישֹור ָהַלְך-ְוַעְוָלה ל אְבִפיהּו, 

 . מעון?(אומר, מה תלמוד לומר ורבים השיב  (.  )רבי מאיר, ו)מלאכי ב

 

קש אותו חר בילום. למתן לו שכשהיה אהרן מהלך בדרך, פגע בו באדם רשע ונ

אשא עיני אחר כך ואראה את אהרן.  : אוי לי, היאךאמרהאיש לעבור עבירה. 

 ם.  נמצא אותו האיש מונע עצמו מן העבירה. שלוי בושתי הימנו, שנתן ל

אחד מהם, אמר ישב אצל שעשו מריבה זה עם זה, הלך אהרן ו וכן שני בני אדם

את בגדיו, אומר: אוי לי, ִלבו וקורע רף את לו: בני ראה חברך מהו אומר, מטָ 

ראה את חברי, בושתי הימנו שאני הוא שסרחתי עליו.  אשא את עיני ואהיאך 

 אצלו עד שמסיר קנאה מלבו. ושבי הוא

רף את מר לו: בני ראה חברך מהו אומר, מטוהולך אהרן ויושב אצל האחר, ואו

י, בושתי ואראה את חברעיניו  ו וקורע את בגדיו ואומר: אוי לי היאך אשא אתלב

 ב אצלו עד שמסיר קנאה מלבו.י עליו הוא יושהימנו שאני הוא שסרחת

 לזה". זה קווכשנפגשו זה בזה גפפו ונש

 

אמונו במנהיג אהרון.  בסוף הסיפור מביאים תכונה נוספת של אהרון. העם נתן

ל האמת יתה אצלו איָפה ואיָפה, פסקיו היו מבוססים עין, לא הכאשר ישב בד

 דין.וכך חרץ את ה

ן ְש -ֶאת'ַוִיְבכּו  "לכך נאמר: ר  ל ֵבית ִיְשָרֵאלַאה  י מפנ. )במדבר כ, כט( 'ֹלִשים יֹום, כ 

 מה בכו ישראל את אהרן שלשים יום )אנשים ונשים(? 

 שדן אהרן דין אמת לאמיתו".מפני  -
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בשפט ההירהמ רֶׁ ַצח תֹאַכל חֶׁ ה בספר הראשונ" מופיע בפעם ?ואי "ֲהָלנֶׁ

מנהיגים ום. תוצאותיה. כמיהה לשלמשפט מפתח להפסקת מלחמה ו שמואל.

ים בשלום, מחליטים כי וסקהעמשתמשים במשפט זה. גם כותבי ספרים  רבים

ב הכותרת רֶׁ ַצח תֹאַכל חֶׁ  שקף את תוכן ספרם.    " ת?"ֲהָלנֶׁ

י די אנשמול הפלשתים בגלבוע, הומלך דוד בחברון על י אול בקרבלאחר מות ש

שאול למלך על ת איש בושת, בנו של אבנר המליך בעיר מחניים א יהודה, בעוד

שני חלקי העם לחמו לוכה. המ על –יתר שבטי ישראל. היה מאבק על השלטון 

  זה בזה.

בריכת וד, ליד בנר ויואב בן צרויה, שר צבאו של ד, אכשנפגשו שני המצביאים

שהנערים הרגו זה  לפנינו". לאחרישחקו גבעון, אבנר הציע: "יקומו נא הנערים ו

 וביתר עוז.              רצה המלחמה ביתר שאתאת זה, פ

עם חילו מן המערכה.                   לט נמבמלחמה זו נחל אבנר מפלה ו

יסה לשדל . אבנר נבן צרויה, המשיך לרדוף אחרי אבנר עשהאל, אחיו של יואב

"ַוַיֵכהּו ַאְבֵנר  -ו עד שאבנר הרג ממנו, אותו לסגת, אך עשהאל לא רצה להרפות

ִנית ֵרי ַהח  ָריו ַוִיפָ  ְבַאח  ִנית ֵמַאח  ֶמש ַוֵתֵצא ַהח            .ם ַוָיָמת תחתו ַתְחָתיו"שָ  לֶאל ַהח 

 )שמואל ב', ב', כ"ג(.                                                                               

לבסוף, כשעמדו שני המחנות לברוח מפני אנשי דוד עד שאבנר ואנשיו הוסיפו 

אמר את ם וחילהפסיק את מלחמת הא ביקש אבנר מיואבזה מול זה, 

ַצח תֹאַכל ב? ֲהלֹוא ָיַדְעתָ  הדברים: "ֲהָלנֶׁ רֶׁ ד ה, ְועַ ה ִכי ָמָרה ִתְהיֶׁה ָבַאֲחרֹונָ חֶׁ

ַאֲחרֵּ  ם"ָמַתי לֹא תֹאַמר ָלָעם ָלשּוב מֵּ יהֶׁ  ב', ב', כ"ו(. דברים אלו ))שמואל י ֲאחֵּ

 ב מאוחר יותר.גרמו להפסקת המלחמה באותו היום, למרות שהיא נמשכה שו

ַצח תֹאַכלתייחסים למשפט: המ יםהפרשנ ב "ֲהָלנֶׁ רֶׁ רעיון, , נותנים ביטוי ל"?חֶׁ

. כולם יוצאים ניזוקים מהמשך הצדדים שהמשך המלחמה לא כדאי לשני

 המלחמה.

 

 הפסקת מלחמה והכמיהה לשלום  
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 אמר,  נצח": "הלכותב בפירושו םהמלבי"

המלחמה היה לראות מי ינצח, ואחר שהשגת התכלית למה  הלא תכלית א.

 שתאכל חרב לנצח. תכלית ה ההים עוד, וכי זאת היא תלח

והשפיכות דמים איזה תכלית אז הגם ום שישיגו על ידי המלחמה הלא במק ב.

מתוק שהוא התכלית פכים דם הוא דבר מר, בכל זה בסוף ישיגו דבר שמה ששו

הלא מרה תהיה לאבד נפשות ללא תכלית מועיל, עבורם לחמו, אבל להרוג ושב

 נופת להמתיק מר המוות. ש ודבתשיג באחרית המלחמה לא  באחרונה

מיד ולהכרית לא כן במלחמת אחים, ו כזאת במלחמת אויבים להששאם יעש ג.

 ועד מתי לא תאמר לעם לשוב מאחרי אחיהם".ב זה שכתוו

הלא חרב מאתנו איש לאחיו: וכי לעולם תהרוג ה נצח"."הל :ירוש מצודת דודפ

 או אתה.  אנית תהיה באחרונה, שאמו והלא תשכיל לדעת שמרה ידעתה.

 איזה זמן?עד  ועד מתי?הלעולם:  ח".פירוש מצודת ציון: "הלנצ

 

 

 

מותר לו לאדם לשנות : אלעזר ברבי שמעוןום רבי רבי אילעא מש"ואמר 

ר. ִצָּוה, ִלְפֵני מֹותֹוָאִביָך , שנאמר:שלוםבדבר  ה  ֵלאמ  ת אְמרּו ְליֹוֵסף, ָאָנא ָשא -כ 

                                                                                                                                                         יז(.-טז )בראשית ז," ָרָעה ְגָמלּוָך-ם ִכיאתָ ַשע ַאֶחיָך ְוַחּטָ ָנא פֶ 

שם אביהם ו במרבל אחי יוסף שינו ואאנו יודעים שאביהם יעקב לא ציווה כך, א

 מפני השלום.

 ל ֵאיְךַוי אֶמר ְשמּואֵ שלום, שנאמר: " לשנות מפני דרכי שמצווה אומר: רבי נתן

ָרָגִני א, כך אמר לו הקדוש ברוך הו( ועל , במואל א, טז" )שֵאֵלְך, ְוָשַמע ָשאּול ַוה 

ברוך הוא מצווה שיאמר שהוא הולך להקריב קורבן )שם ג(, משמע שהקדוש 

      כן.ת לעשו

 

הוא , וכך אלמבית מדרשו של רבי ישמע בהמשך, מביאה הגמרא דברי חכם

סתמך על הוא שינה בו". החכם מ-ברוך-ף הקדוששונה: "גדול השלום שא

ב( ובסוף העניין דוני זקן" )בראשית יח, י"ואורה, שאמרה שרה: הנאמר בת

  שלום פני דרכימ –שינוי בדברי מנהיג 
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שלא  כדי, ואני זקנתי" )שם יג(כתוב, כשאמר ה' לאברהם, מה אמרה שרה "

 .לסכסוך בין אברהם ושרה לגרום עלבון לאברהם, ויהיה חשש

 )יבמות סה, ע"ב(.                                                                                  

 

 

 

 מצרים.  נהיגי עם ישראל לבין קורח ועדתו ביציאתם ממ וקת ביןידועה המחל

 טו(:-סוקים )במדבר טז, אכך נאמר בפ

ַרח, ֶבןו" ִבירָ ֵלִוי-ְקָהת ֶבן-ִיְצָהר ֶבן-ִיַקח ק  ֵני בְ  ֶפֶלת-ֵני ֱאִליָאב, ְואֹון ֶבןבְ ם ; ְוָדָתן ַוא 

ָנִשים ְראּוֵבן. ַוָיק   ֶשה, ַוא  ִמִשים ּוָמאָתִים, ְנִשי-יִמְבנֵ מּו ִלְפֵני מ  ֵאי ֵעָדה ִיְשָרֵאל ח 

 ".  ֵשם-ֹוֵעד, ַאְנֵשיְקִרֵאי מ

לּו ַעלוַ הללו באו בטענה למשה ואהרון שהם מתנשאים על העם. " שֶ -ִיָקה  ה מ 

ן-ַעלוְ  ר  ֵלֶהם רַ ַאה  ִשים, ּובְ ָהעֵ -ִכי ָכל-ָלֶכם-ב, ַוי אְמרּו א  דּוַע מַ ; ּוה' םתֹוכָ ָדה כ ָלם ְקד 

 ?".ְקַהל ה' ִתְתַנְשאּו, ַעל

ה, ַוִיֹפל ַעל"נפגע מאוד. משה שמע את דבריהם ו בהמשך ". ָפָניו-ַוִיְשַמע ֹמשֶׁ

ֱעִליָתנּו"ים למשה: ומרא משה לדתן ואבירם, והםהאירוע קורא   ַהְמַעט, ִכי הֶׁ

ץ ָזַבת ָחָלב  רֶׁ אֶׁ נּו, ַבִמְד מֵּ ינּו, ַגם-יכִ   ָבר:ּוְדַבש, ַלֲהִמיתֵּ ר ָעלֵּ ".  רִהְשָתרֵּ -ִתְשָתרֵּ

 יתה קשה ביותר. יה המנהיג הכאן הפגיעה במש

הנהיג את עם ישראל הוא שהטיל עליו את השליחות ל-ברוך-דושפונה לקמשה 

ֶשהצרים לארץ ישראל. ת מלומג ד, ַוי אֶמר ֶאל"ַוִיַחר ְלמ  ה', ַאל , ְמא  -ֵתֶפן ֶאל-ְ

ֹעִת ֹולֹא ֲחמִמְנָחָתם;  ם, ָנָשאִתי, ְולֹא ֲהרֵּ הֶׁ ָחד מֵּ תר אֶׁ ם.-י, אֶׁ הֶׁ  ַאַחד מֵּ

 את ניקיון כפיו.-משה מדגיש לפני ה' את דרכו המוסרית כמנהיג

 

עמדו כדי לקבל שירותים ת מא , לא ניצליגותו כשופטשמשון, בימי מנה

ומבקש את  עזרתו מידי שוביו ן פונה לקדוש ברוך הוא שמשו מיוחדים.

 ים.הפלשת

 

 

 ישייםהמנהיג לא מנצל את מעמדו לקבלת תגמולים א
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 אמר שמשון: וכך

ָני ַוי אַמר: ה',-ן ֶאלַוִיְקָרא ִשְמשֹו" ד  א ַאְך ַהַפַעם ַהֶזה, ָזְכֵרִני ָנא ְוַחְזֵקִני נָ  ֱאֹלוקים א 

 )שופטים טז, כח(.   ."ִמְשֵתי ֵעיַני, ִמְפִלְשִתים ַחתאַ -ְוִאָנְקָמה ְנַקם ים,ָהֱאֹלוק

 

 :רבעל הדברים הללו, אומר האמורא 

ור עשרים ושתים שנה : אמר שמשון לפני הקב"ה: ריבונו של עולם, זכאמר רב"

   ."ממקום למקום ולא אמרתי לאחד מהם, העבר לי מקלאת ישראל  ששפטתי

                                                                                                             ., ע"א(ה י)סוט                                                                                     

-, בשלהי חייו, פונה אל עם ישראל ואומר להם )שמואל א, יב, אמואל הנביאש

ֶשרשָ ה ִהנֵ " ו(: ל א  ְלֶכם, ְלכ  ַמְרֶתם ִלי; וָ -ַמְעִתי ְבק  ֵליֶכם, ֶמֶלְך.ַאְמלִ א  ְוַעָתה   יְך ע 

ִני ִהֵנה  ִני  י, ּוָבַני, ִהָנם ִאְתֶכם; ָזַקְנִתי ָוַשְבִת ַהֶמֶלְך ִמְתַהֵלְך ִלְפֵניֶכם, ַוא  ַוא 

ַרי ַעד  ה.ם ַהזֶ ַהיֹו-ִהְתַהַלְכִתי ִלְפֵניֶכם, ִמְנע 

ד ה' גֶׁ ת ִהְנִני ֲענּו ִבי נֶׁ ד ְמִשיחֹו, אֶׁ גֶׁ תִתי וְ י ָלַקְחִתי ַוֲחמֹור ִמי ָלַקחְ שֹור ִמ -ְונֶׁ ִמי -אֶׁ

ת ם.ִמי ָלַקְחִת -ִמַידִמי ַרצֹוִתי, ּו-ָעַשְקִתי אֶׁ יַני בֹו; ְוָאִשיב, ָלכֶׁ ר, ְוַאְעִלים עֵּ  י ֹכפֶׁ

ר ַויֹאמֶׁ  ִאיש, ְמאּוָמה.-ָלַקְחָת ִמַיד-; ְולֹאנּותָ ַרצֹוַויֹאְמרּו, לֹא ֲעַשְקָתנּו ְולֹא 

ד ה'ֲאלֵּ  ם עֵּ ד ְמִשי יהֶׁ ם, ְועֵּ החֹו ַהיָבכֶׁ ם ְבָיִדי, ְמ --ֹום ַהזֶׁ אּוָמה; ִכי לֹא ְמָצאתֶׁ

ר, ד. ַויֹאמֶׁ  עֵּ

 

נחמיה, שהיה מנהיג העם ושימש כפחה מטעם השלטון הפרסי בתחילת 

 לא לקח מהעם תגמולים אישיים.צד כיצמו, , מעיד על עתקופת בית שני

ֶשר" ה, ִמְשַנת ֶעְשִרים ְוַעד ְשַנת ְיהּודָ ֹוִתי, ִלְהיֹות ֶפָחם ְבֶאֶרץ ָּוה אצִ -ַגם ִמיֹום א 

ם --ַאְרַתְחַשְסְתא ַהֶמֶלְך, ָשִנים ְשֵתים ֶעְשֵרהים ּוְשַתִים לְ ְשֹלִש  חֶׁ ֲאִני ְוַאַחי, לֶׁ

 ֹ ָחה ל  .)נחמיה ה, יד( ."יִת לְ א ָאכַ ַהפֶׁ

                                                                                                                  

יכול לגבות מסים מהעם מתוקף תפקידו כפחה,  ר, למרות שנחמיה היהלאמו

 ו לפניו,הי שרחות אכדי לכלכל את בית הפחה, הוא לא גבה מסים, בעוד שהפ

ִנים א   הכבידו על העם  ֵמֶהם ִיְקחּוָהָעם, וַ -ָפַני ִהְכִבידּו ַעללְ -ֶשר"ְוַהַפחֹות ָהִראש 
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ֵריֶהם, ָשְלטּו ַעל--ִלים ַאְרָבִעיםְשקָ -ְבֶלֶחם ָוַיִין ַאַחר ֶכֶסף -ַוֲאִני לֹאָהָעם; -ַגם ַנע 

י ִיְרַאת ֱאֹלוקים ן, ִמְפנֵּ                                                                            טז(.                                                   -ום ט)ש   ."ָעִשיִתי כֵּ

ְמֶלאֶכת ַהחֹוָמה ַהז את, ֶהֱחַזְקִתי, ְַגם בִ ומר: "נחמיה ממשיך וא זאת,יתרה מ

" )שם טז(, גם בבניין ַהְמָלאָכה-ִצים ָשם, ַעלבּוְק --ְנָעַרי-נּו; ְוָכלְוָשֶדה, ל א ָקִני

עסקתי בשיקום החומות ראשון, לים, שהיו הרוסות לאחר חורבן בית חומות ירוש

נו היהודים נו כל שדה מאחיי. אני ונערי לא רכשיחד עם נערי במשאבים של

פחה מן המסים ובוודאי לא לקחנו שדות כעירבון תחת הכסף שהגיע לי כ

אכלו משולחני ולא ת. גם מאה וחמישים איש, שהיו מסגל הפחה, גבול שיכולתי

 .מסי העםמ

 

לא היו מרובים, מכיוון, שהיה קשה לו לגבות  שאָביונחמיה התנהג בצניעות, מ

את, הוא שילם מכספו הפרטי עבור הקשה. יתרה מז מסים מהעם בגלל מצבם

 הוצאות פקידיו ועובדיו.

שֶ " ֶשה לְ ַוא  ש-ֶאָחד, שֹור ֶאָחד צ אן ֵששם יֹור ָהָיה ַנע  ִרים ַנע  רֹות ְוִצפ  ִלי, ּוֵבין -ּוְבר 

ֶשֶרת ָיִמים  חָ -ְוִעםַיִין, ְלַהְרֵבה; -ְבָכלע  ם ַהפֶׁ חֶׁ ה, לֶׁ  ָכְבָדה-ִכי--ה לֹא ִבַקְשִתיזֶׁ

ה-ָהֲעֹבָדה, ַעל ֶשר--י, ְלטֹוָבהִלי ֱאֹלוק-ָזְכָרה .ָהָעם ַהזֶׁ ל א  ָהָעם -ַעלי, ִת ָעִשי-כ 

 יט(.-)שם יח  .ַהֶזה"

 

קדוש לפני ה ב על ערש הדווי, היה חשוב לו לומרבעת ששכרבי יהודה הנשיא, 

 תגמול אישי. ידיעתו בתורה לקבלת ברוך הוא, שלא ניצל את סמכותו, עושרו ו

ודה "בשעת פטירתו של רבי )רבי יה :במסכת כתובותדברים מובאים בגמרא ה

גלוי וידוע  ריבונו של עולם,יו כלפי מעלה, אמר: עותצבהנשיא( זקף עשר א

יהי  אצבע קטנה.אפילו בי בעשר אצבעותי בתורה ולא נהניתי לפניך שיגעת

לֹום, ָינּוחּו ָיבֹוא שָ רה: 'יצתה בת קול ואמ תי.רצון מלפניך שיהא שלום במנוח

    .קד, ע"א( )כתובות  .)ישעיה נז, ב(" 'ִמְשְכבֹוָתם-ַעל
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עותיהם. ישנם מנהיגים המדרדרים את ת דביעו אנשים אשבכל שלטון יראוי, 

וגע בסופו של דבר בציבור. כך היה במחלוקת עות לעימות חריף, הפחילוקי הד

 בין קורח ועדתו לבין משה.

 :נכתב במסכת סנהדרין

ִביָרם-ֶשה, ַוֵיֶלְך ֶאלמ   םַוָיקָ " '  כה(., )במדבר טז .'ָדָתן ַוא 

כל המחזיק : רבדאמר  .קתבמחלו חזיקיןמכאן שאין מאמר ריש לקיש: 

ָדתֹוִיְהֶיה -ְול אמר: ', שנאבמחלוקת עובר בלאו ַרח ְוַכע      .' )במדבר יז, ה("ְכק 

 )סנהדרין קי, ע"א(.                                                                                 

י נפרד מעדתו בלתהם היו חלק  של משה. רם קראו תיגר על מנהיגותודתן ואבי

שהם יבואו לפייסו. ח עם משה, היה ראוי יכושל קורח. מאחר שלא צדקו בוו

משה, כמנהיג עם ישראל, הבין היטב את משמעות אחדות העם. הוא החליט 

ת.  משה מחל על כבודו והלך אל דתן ואבירם כדי ותרמילמנוע מחלוקת 

 ם.לפייס

ו מחלוקת הלל , זהיא לשם שמיםמחלוקת ש "כל נאמר: במסכת אבות

  .לוקת קורח וכל עדתו"ו מחושאינה לשם שמים, ז ושמאי,

 .ז()אבות פרק ה, משנה י                                                                        

 

יג העם לבין קורח תה מחלוקת בין מנהיגים, בין משה מנהיאמרנו כבר, שהי

 תה לשם שמים.ילוקת לא היהמחבות אומרת, שהמשנה בא ועדתו.

זאת יפה, וכך כתב בפירושו  , ביטארטנוראבדיה מברבי עופרשן המשנה, 

ם שמים, תכלית הנרצה בה היא בקשת "ומחלוקת שאינה לש במקום:

כמו שמצינו במחלוקת קורח  וזה הסוף אינו מתקיים. חיצוהנ השררה ואהבת

 ה".שררקשת הכבוד והב תהישתכלית וסוף כוונתם היעדתו, ו

 

   .לל בלשון סגינהור()לא תק ".ֹארלֹא תָ  ְוָנִשיא ְבַעְמָך,"בספר שמות נאמר: 

 )שמות כב, כז(.                                                                                     

 קת מיותרתמניעת מחלו
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)הרב ר' אהרון הלוי(, המונה את מצוות תעשה ולא תעשה  ר החינוךבעל ספ

הות ההנהגה כמענה לריבוי ת מא רבות המחלוקת ומסבירבתורה, מתייחס לת

נהיג, . על הציבור לקבל את הכרעתו של המכרעת המנהיגדעות ולצורך בה

 לא תוכל להתקיים. ברהאחרת ח

 

 כדלקמן: "שלא לקלל  נשיא"שה הוא מפרש את מצוות לא תע

 "שלא לקלל את הנשיא, שנאמר 'ונשיא בעמך לא תאור'. ובא הפירוש שהנשיא

נהדרי כן הנשיא שבישראל, והוא ראש ס-כולל גם לאוה זה המלך. ואמנם זה –

מי שהוא -כל-על תוב להזהירנולפי שכוונת הכ כן,-שנקרא נשיא גם גדולה,

 כות או ממשלת התורה.ראש שררה על ישראל בין ממשלת מל

משורשי המצווה, לפי שאי אפשר לישוב בני אדם מבלי שיעשו אחד מביניהם 

גזרותיו מפני שדעות בני אדם חלוקין  ייםלקהאחרים לעשות מצוותו וראש על 

תוך , מר מכל הדבריםימו כולם לעולם לדעת אחת לעשות דבה מזה ולא יסכז

דעת אחד  ועל כן צריכין לקבל כך יצא מביניהם הביטול והאסיפה בפעולות,

צתו פעם ימצא בע ,מהם, אם טוב ואם רע למען יְצלחו ויעסקו בעסקו של עולם

  ול גמור.שגורם ביט וכל זה טוב מן המחלוקתהפך, ם הפעתועלת רבה ו וחפצו

 

גדול להדריכנו  הואשאמרנו, הן שאחר שהממונה לראש סיבה אל התועלת ומ

ממנו, ראוי הדבר וכשר  מור איש מרעהו שתקיףבדרכי הדת או גדול למלכות לש

שכן בפני עדים, כדי שלא נקל בכבודו, וגם שלא לקללו, אפילו שלא בפניו וכל 

צמו בינו שהאדם מרגיל עא מתוך כך לחלוק עמו, לפי שההרגל הרע נבוא של

כבר אמרנו, ההפסד הנמצא יו והמחלוקת על לבין עצמו הוא סוף מעשהו

 ווה עא(.וך, פרשת משפטים, מצ)ספר החינ  .בשבילו"
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כויות רבות, שלטונו אינו אבסולוטי. חלות עליו למרות שלמלך ישראל יש סמ

 . טותמעמגבלות לא 

א היה יכול, מלך ישראל ל אחאבאנו רואים, ש "נבות היזרעאלי"רשת בפ

שחשק בה. יתרה  -לתו של נבות נח לקחת את משפטית,-מבחינה חוקית

ש ללא משפט. לא ניתן היה לחסל את אל לא יכול להרוג אימזאת, מלך בישר

 נבות. 

יה ם ההע במקום אומר, שאילו אחאב היה רוצח את נבות ללא משפט, ש"יר

 קומם.מת

כשרות, כדי להשפיע על , נקטה תחבולות ופעלה בדרכים לא איזבלאשתו, 

ני ו מעשה נלוז. היא חיפשה שני אנשים פוחזים, ביעשקומיים שהמנהיגים המ

ך. על פי עדות את נבות באשמת שווא: נבות קילל אלוקים ומלבלייעל, שיאשימו 

ווה המתבסס על פט ראמש משזו יועמד נבות למשפט בפני מנהיגי המקום. מ

 עדות שקרית.

 בסקילה.ת עמד למשפט, ופסק דינו היה מוות אכן, כך נעשה הדבר. נבו

 

 בוק ידיים אחרי מעשה, לא ישב בחיאליהו התשבייא ישראל באותה עת, נב

"הרצחת וגם ר לו אליהו: ה' שלח אותו אל אחאב, וכך אמ הרצח הנתעב.

  ירשת".

יהיה כבד, "במקום אשר לקקו הכלבים את ונשך , עאבאליהו אומר לו: דע לך אח

 קו הכלבים גם את דמך גם אתה".דם נבות, ילו

                                                                   :                   מלכים אים במלואם בספר דברמובאים הכך 

ֶשר ְבִיְזְרֶעאלָנבֹוה לְ יָ ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה, ֶכֶרם הָ  ַוְיִהי" ֵאֶצל --ת ַהִיְזְרֵעאִלי, א 

ְמרֹון ר ְתָנה-ר ַאְחָאב ֶאלבֵ ַוְידַ  .ֵהיַכל ַאְחָאב, ֶמֶלְך ש  ִלי -ַכְרְמָך ִויִהי-תִלי אֶ -ָנבֹות ֵלאמ 

טֹוב ִאם  ּו;נל ֵביִתי, ְוֶאְתָנה ְלָך ַתְחָתיו, ֶכֶרם טֹוב ִממֶ ָיָרק, ִכי הּוא ָקרֹוב ֵאצֶ -ְלַגן

                      .ְלָך ֶכֶסף ְמִחיר ֶזה-ְבֵעיֶניָך, ֶאְתָנה

 "הרצחת וגם ירשת"
 אלינבות היזרע מלך ישראל תופס בכוח את כרמו שלאחאב 
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ַתי -ת, ִמִתִתי אֶ ָחִליָלה ִלי ֵמה' ַאְחָאב:-לאֶ  ָנבֹות, ַוי אֶמר ב  ַלת א  ַוָיב א ַאְחָאב  ָלְך.ַנח 

ֶשר-ְוָזֵעף, ַעל ֵביתֹו ַסר-ֶאל ֶאֵתן ְלָך -י, ַוי אֶמר, ל אֵעאלִ ְר זְ ִדֶבר ֵאָליו ָנבֹות ַהיִ -ַהָדָבר א 

בֹותָ -ֶאת ַלת א   ָאַכל ָלֶחם. -ָפָניו, ְול א-תב אֶ ַוַיסֵ ִמָּטתֹו, -י; ַוִיְשַכב, ַעלַנח 

ֵכל ֶזה ר-תֹו; ַוְתַדֵבר ֵאָליו, ַמהָליו, ִאיֶזֶבל ִאְש ַוָתב א אֵ  ָך ָסָרה, ְוֵאיְנָך, א  ּוח 

דַ -יכִ , ַוְיַדֵבר ֵאֶליהָ  ָלֶחם. ַמר לֹו ְת -ֵבר ֶאלא  ַכְרְמָך -ִלי ֶאת-ָנהָנבֹות ַהִיְזְרֵעאִלי ָוא 

  ַכְרִמי.-ֵתן ְלָך ֶאתאֶ -; ַוי אֶמר, ל אְלָך ֶכֶרם ַתְחָתיו-ֵפץ ַאָתה, ֶאְתָנהחָ -אֹו ִאם ְבֶכֶסף,

ֶשה ְמלּוכָ ַות אֶמר ֵאלָ  -ָרֵאל; קּום ֱאָכלִיְש -לעַ  היו, ִאיֶזֶבל ִאְשתֹו, ַאָתה, ַעָתה ַתע 

נִ --ֶלֶחם, ְוִיַטב ִלֶבָך ב ְסָפִרים ְבֵשם   אִלי.ְרעֵ ַהִיזְ  ֶכֶרם ָנבֹות-י ֶאֵתן ְלָך, ֶאתא  ַוִתְכת 

ם בְ ַאְחאָ  ָתמֹו;ב, ַוַתְחת    ח 

ֶשר ְבִעירֹו, -ֶאלְזֵקִנים וְ הַ -ֶאלַוִתְשַלח  ְסָפִרים,  ִרים א  ְשִביםַהח     ת.ָנבֹו-ֶאת, ַהי 

ר:ַוִת  ב ַבְסָפִרים, ֵלאמ  ִשיבּו ֶאת-ִקְראּו ְכת  ְוהֹוִשיבּו ְשַנִים  .ָעםר אש הָ ָנבֹות בְ -צֹום, ְוה 

ָנִשים ְבֵני ר, ֵבַרְכָת ֱאֹלהִ ִלַיַעל, ֶנְגדֹובְ -א  הּו ֵלאמ  הּו ְוִסְקל הּו, ים ָוֶמֶלְך; ְוהֹו, ִויִעד  ִציא 

ת.  ְוָימ 

  

ֶשר ַהי   ַאנְ שּוע  ַויַ  ִרים, א  ֶשר שָ ֵשי ִעירֹו ַהְזֵקִנים ְוַהח  יֶהם, לֵ ְלָחה א  ְשִבים ְבִעירֹו, ַכא 

ֶשר ָכתּוב ַבְספָ --ִאיָזֶבל ֶשר ָשְלחָ ִר ַכא  ֵליֶהם.ים, א  ִשיבּו ה א  - ֶאתָקְראּו, צֹום; ְוה 

ָנִש  אּו ְשֵני ָהא  הּו אַ -ֵנים בְ יָנבֹות, ְבר אש ָהָעם. ַוָיב  ְנֵשי ְבִלַיַעל, ַוֵיְשבּו ֶנְגדֹו, ַוְיִעד 

ר, עָ ֶנֶגד הָ  ָנבֹות-ֶאתַהְבִלַיַעל  הּו ִמחּוים ָוֶמֶלְךַרְך ָנבֹות ֱאֹלוקבֵ ם ֵלאמ  ִצא  ץ ָלִעיר, ; ַוי 

ָבִנים וַ  ת. ַוִיְסְקל הּו ָבא   ָימ 

ר:-ְשְלחּו, ֶאלַויִ  ַקל ָנב ִאיֶזֶבל ֵלאמ  ת.ַויָ ת, ֹוס  ַע ִאיֶזֶבל, ִכי  מ  ַקל נָ -ַוְיִהי ִכְשמ  בֹות ס 

ת; ַות אֶמר ִאיֶזבֶ  ֶשר ֵמֵאןֶכֶרם ָנבֹות ַהִיְזְר -ָאב, קּום ֵרש ֶאתחְ אַ -ל ֶאלַוָימ   ֵעאִלי א 

ַע ַאְחָאב, ִכי ֵמת ָנב  ֵמת.-ַחי, ִכיִכי ֵאין ָנבֹות --ְלָך ְבֶכֶסף-ָלֶתת ָקם ַויָ ת; ֹוַוְיִהי ִכְשמ 

   ְלִרְשתֹו.--ֵעאִליֶכֶרם ָנבֹות ַהִיְזְר -ַאְחָאב, ָלֶרֶדת ֶאל

ר.אֵ -ֶאל', ה-ְדַברַוְיִהי,  --ִיְשָרֵאל-ב ֶמֶלְךֵרד, ִלְקַראת ַאְחאָ קּום  ִלָיהּו ַהִתְשִבי, ֵלאמ 

ְמר ֶשר ְבש  ֶשרא     .ֹוָיַרד ָשם ְלִרְשת-ֹון; ִהֵנה ְבֶכֶרם ָנבֹות, א 

ר, ְוִד  ה ו לֵ ֵאָליָת ; ְוִדַבְר ָיָרְשתָ -ָת, ְוַגםֹכה ָאַמר ה', ֲהָרַצחְ ַבְרָת ֵאָליו ֵלאמ  ר, כ  אמ 

ֶשר ָלְק ָאַמר  -ָדְמָך ַגם-תַדם ָנבֹות, ָיֹלקּו ַהְכָלִבים אֶ -תקּו ַהְכָלִבים אֶ ה', ִבְמקֹום א 

 ָאָתה. 
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ְיִבי; ַוי אֶמר ָמָצאִתיָצאַהמְ , ֵאִלָיהּו-ַוי אֶמר ַאְחָאב ֶאל שֹות ְרָך, ַיַען ִהְתַמכֶ --ַתִני א  ַלע 

רֶ  אי ֵמִבינִ . ִהנְ י ה'ָהַרע ְבֵעינֵ  ְלַאְחָאב ַמְשִתין יָך; ְוִהְכַרִתי ֵאֶליָך ָרָעה, ּוִבַעְרִתי ַאח 

ְנָבט, ּוְכֵבית, -ָעם ֶבןָרבְ יָ  יתֵביְתָך, ְכבֵ -ְוָנַתִתי ֶאת  ר ְוָעזּוב ְבִיְשָרֵאל.ְבִקיר, ְוָעצּו

ִחָיה-ַבְעָשא ֶבן ֶשר ִהְכַעְסתָ -ֶאל  :א  טִ , ַותַ ַהַכַעס א  )מלכים א, כא,  ."ִיְשָרֵאל-א ֶאתח 

                                                                                                                                                        כ(.   -א

 

ל פי ב עכנגד אחא יצא חוצץ שאלה: מדוע אליהו הנביא כאן, יכולה להישאל

 סמכויותיו! ואל, נהג אחאב על פיהרי על פי משפט המלך בספר שמ ה'?מצוות 

 בהקשר הבא: במסכת סנהדרין בעל התוספות, שואל שאלה זו

 –מלך )דברי שמואל הנביא( רשת בפ ור: כל האמשמואל אמר רב יהודה"אמר 

ום שנאמר: 'שנאמרה פרשה זו אלא לאיים עליהם,  מלך מותר בו. רב אמר: לא

 רין כ, ע"ב(.)סנהד   .שתהא אימתו עליך" -תשים עליך מלך' 

 

 , שלא יבקשו לעצמם מלוכה.תה להפחיד את העםידבריו של שמואל, הימגמת 

לך מותר וכו' שואל: אם כך, על : מילבגמרא הנ"ל בדיבור המתח בעל התוספות

נש אחאב לרדת לנכסיהם של העם, אז מדוע נע פי משפט המלך, המלך יכול

 חת את כרמו?בפרשת נבות היזרעאלי כשרצה לק מלךה

 –תן לעבדיו' יש לומר: דבפרשת המלך כתיב: 'יקח ונשיב בעל התוספות: "ומ

 ולא לעצמו".

מכויות הנרחבות שניתנו הס בילאמור, למרות מה שנאמר בפרשת המלך לג

ניתנו למלך עבור הדאגה לעמו ולא  שהסמכויותלמלך, מדגיש התוספות, 

 ים.ישילצרכיו הא
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אומה, שאינם דואגים תריסו בפני מנהיגי הם בשער, הנביאי ישראל כמוכיחי

לים את מעמדם כדי לעשוק את העם במקום לדאוג לחלשים בחברה, אלא מנצ

ממלאים את ייעודם וחובתם כמנהיגים, אינם דבקים בערכי  ינםא לצורכיהם. הם

 ושר ומוסר בסיסי.צדק, י

 

 ה:שדוד המלך הנהיג את עמו במשפט וצדקיש מדגבעל ספר שמואל 

ֶשה ָדִוד יַוְיהִ "  , ח, טו(.)שמואל ב ."ַעמֹו-ְלָכל ְשָפט ּוְצָדָקהִמ , ע 

 

 כדלקמן:  קה"צדמשפט ובפירושו "דעת מקרא", מפרש " יהודה קיל

 ם בכל דבר. משמעו החוק והנוהג אשר לפיו קובעים ומכריעי -משפט 

כלית ת מידת היושר והאמת בהערכת המשפט. תת איינמלשון צדק, מצ -צדקה 

 ים ולסלק עושקים.פט היא להושיע אביונהמש

 

דוד המלך, שהצליח להנחילם גם לבנו שלמה. זאת  התכונות הללו איפיינו את

, ְיִהי ה' ֱאֹלוקיָך, ָברּוְך : לשלמהיה של מלכת שבא האומרת דברמ אנו למדים

ֶשר ָחֵפץ ְבָך, ְלִתְתָך  ַבת ה' אֶ --ֵסא ִיְשָרֵאלכִ -ַעלא  ָלם, ַויְ ִיְשרָ -תְבַאה  ִשיְמָך ֵאל, ְלע 

 .)מלכים א, י, ט(  ."ְצָדָקהַלֲעשֹות ִמְשָפט ּוְלֶמֶלְך, 

* * * * 

וקורא  מלך יהודה ומוכיחם על העוולות שהם עשו לעםית לבפונה  ירמיההנביא 

', ה ָאַמר הֵבית ָדִוד, כ   ה'.-עּו ְדַברמְ , ִש ּוְלֵבית ֶמֶלְך ְיהּוָדה" חברתי.לעשיית צדק 

ֶקר ָרה ְוֵאין -ִמְשָפט, ְוַהִצילּו ָגזּול ִמַיד עֹוֵשק: ֶפן ִדינּו ַלב  ָמִתי, ּוָבע  ֵתֵצא ָכֵאש ח 

ַע בֶ כַ מְ   יב(.-)ירמיהו כא, יא ."ַמַעְלֵליֶכםה, ִמְפֵני, ר 

 

ני שהיה ראוי שצאצאיו ילמדו מפ וק,פירושו כותב, שבית דוד נזכר בפסב רד"ק

  משפט וצדקה לכל עמו.מדוד שהיה עושה 

 "משפט וצדקה"
 נביאי ישראליגות אצל מבטאים את לוז ערכי המנה
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)מאיר ליבוש בן יחיאל מיכל( בפירושו כותב, שחורבן ירושלים בא המלבי"ם 

ציון במשפט תיפדה. לאמור, בעתיד,  -עתיד . בפטן משבגלל גזל, עושק וחסרו

ות ויתמכו וולו עהגו על פי כללי משפט הצדק, יתקנתנכאשר מנהיגי ישראל י

 תקומה לציון.  בקידומם של החלשים בחברה, אז תבוא

 

ֹכה ָאַמר ה', ֲעשּו ִמְשָפט ּוְצָדָקה, ְוַהִצילּו ָגזּול, " :ירמיהשך, אומר הנביא בהמ

ר ָיתֹום ְוַאְלָמָנה ַאלֹושד עָ ִמיַ  ִתְשְפכּו -ם ָנִקי, ַאלדָ ַתְחֹמסּו, וְ -ֹתנּו, ַאל-ק; ְוגֵּ

ה ֹוםקַבמָ                                                                                                          .ג(-)ירמיהו כב, א ."ַהזֶׁ

* * * * 

למנהיגי העם. הוא מדמה אותם לרועים המנהיגים את נה פונביא יחזקאל הגם 

יגי ישראל. על מנהפי י נבואה קשה של הנביא יחזקאל כלוהז עדרי הצאן.

 ולכל הצאן יחד.  ואגים לכל כבשה בעדרהמנהיגים לנהוג כרועי הצאן הד

 

גו רק את העם, המנהיגים דא-בפירושו אומר, ֶשִבְמקֹום לרעות את הצאן רש"י

ו את עצמם ולא דאגו לעם. ניצלו את העם, גזלו וחמסו ממיטב רע הם-לעצמם

 ת החקלאית.צרהתו

ם גזלו את מיטב הצאן לאכילה, זו גזלת רכוש יגימנהאומר במקום, שה רד"ק

חֶלב )הבשר הטוב( ואת הצמר לקחו בחמס מן העם, ממון בלא משפט. את הו

  תם.אוגדילו את התנשוהשתמשו בצמר למלבושים יוקרתיים ובכך ה

 

ם ובמיוחד עלאכילה. הם לא דאגו ל-, הם גזלו ממיטב הצאן לזבחיתרה מזאת

חברה. במקום לתמוך בחלשים ולסייע להם, ל הת שלא דאגו לחוליות החלשו

כאשר הרועים רועים את עצמם, העדר נפוץ לכל עם וגזלו את רכושם. רדו ב

 רוח. אין מי שמנהיגם. כך קרה לעם ישראל.
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 חזקאל על מנהיגי ישראל:א יביכך מתנבא הנ

ר.ַוְיִהי ְדַברְ ה' י ִיְש -ָאָדם, ִהָנֵבא ַעל-ֶבן , ֵאַלי ֵלאמ  ֵליֶהם לָראֵּ רֹועֵּ ; ִהָנֵבא ְוָאַמְרָת א 

נָ  ,ָלֹרִעים ד  ה ָאַמר א  י, הֹוי י אלוקיםכ  ל-ֹרעֵּ ִעים אֹוָתם ִיְשָראֵּ ֶשר ָהיּו ר  לֹוא --א  ה 

ִעים. ַהצ אן, ִיְרעּו אן בריא צ=)ַהֶצֶמר ִתְלָבשּו, ַהְבִריָאה -ֵחֶלב ת אֵכלּו ְוֶאתהַ -תאֶ  ָהר 

  ל א ִתְרעּו.אן,ִתְזָבחּו; ַהצ  וטוב( 

ַבְשֶתם,-ל אַהחֹוָלה -ם ְוֶאתַהַנְחלֹות ל א ִחַזְקתֶ -ֶאת -ְוֶאת ִרֵפאֶתם, ְוַלִנְשֶבֶרת ל א ח 

ֶתם,  ֵשב  בֶ -ְוֶאתַהִנַדַחת ל א ה   ל א ִבַקְשֶתם;ת דֶ ָהא 

ָתם, ּוְבָפֶרְך. ֶעה; וַ ְת וַ  ּוְבָחְזָקה ְרִדיֶתם א  ַחַית -ֶייָנה ְלָאְכָלה ְלָכלהְ ִת פּוֶציָנה, ִמְבִלי ר 

 ְפֵני ָהָאֶרץ-ִגְבָעה ָרָמה; ְוַעל ָכל-ֶהָהִרים, ְוַעל ָכל-גּו צ אִני ְבָכלַוְתפּוֶציָנה. ִיְש ַהָשֶדה, 

צּו צ    ז(.-)יחזקאל לד א ְוֵאין דֹוֵרש ְוֵאין ְמַבֵקש" י,אנִ ָנפ 

 

בספר צאים גם בפרק כב מו ועל נורמות פסולות של מנהיגים, אנ תיאורים

 צאו מנהיגים שיעמדו בפרץך קשה, שאפילו לא נמ. המצב היה כל כיחזקאל

 השחיתות.למניעת 

יָה ְבִקְרָבה כך אומר הנביא יחזקאל: ְר ם ִכְזֵאִבי ,ָשרֶׁ ָדם ְלַאֵבד -ִלְשָפְך--ֵפי ָטֶרףט 

יהָ ו ַע ָבַצע.ְנָפשֹות, ְלַמַען ְבצ   ְסִמים ָלֶהם --ם ָתֵפלהֶ לָ , ָטחּו ְּנִביאֶׁ ִזים ָשְוא, ְוק   ; ָכָזבח 

ְמִרים,  ָני א  ד  ה ָאַמר א   , ַוה', ל א ִדֵבר.אלוקיםכ 

 

ֶשק, ְוָגְזלּו  ַהֵגר ָעְשקּו ְבל א ִמְשָפט.-י ְוֶאְביֹון הֹונּו, ְוֶאתנִ עָ  ָגֵזל; וְ ַעם ָהָאֶרץ ָעְשקּו ע 

ֵדר ַבֵקש ֵמֶהם ִאיש ג  ֵמד ַבֶפֶרץ ְלָפַני, דֵ גָ -ָוא  ָתּה; ְול א, ְלִבְלִתי שַ --ֶרץָהאָ ַעד בְ  ר ְוע  ח 

 כט(.-)יחזקאל כב, כזָמָצאִתי" 

 

תנער מנורמות לה הםים, ודורש מהמנהיג-פונה לנשיאי ישראלהנביא יחזקאל 

. "הרימו מדרכי החמס והשוד מרכושו של העם -ההנהגה הפסולות 

עם את המיסים שאתם מטילים עליהם. חזרו ל העגרשו מ-גרושותיכם", סלקו

 ות ראויות, על פי עקרונות הצדק והמשפט.ג את העם על פי נורמלהנהי
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 וכך הוא אומר:

ָני אלוקים-"כ ה ד  ד ָהִסירּו, ּוִמְשָפט  - ִיְשָרֵאל ֵאייָלֶכם ְנִש -ב, רַ ָאַמר א  ָחָמס ָוש 

ֵתיֶכם  שּו; ּוְצָדָקה ע   ש  ָני אלוקים ַעלמֵ ָהִרימּו ְגר  ד  ם א  י  .ַעִמי, ְנא  ק צֶׁ -מֹאְזנֵּ דֶׁ

יַפת ק-ְואֵּ דֶׁ ם-ּוַבת צֶׁ ק, ְיִהי ָלכֶׁ דֶׁ  י(.-)יחזקאל מה, ט    ."צֶׁ

* * * * 

 ים ובדימויים קשים.מילב מנסח את דבריו למנהיגי העם הנביא ישעיה

 כך אומר הנביא:

ִתי מִ "ֵאיָכה ָהְיָתה ְלזֹוָנה,  ְוַעָתה --ט, ֶצֶדק ָיִלין ָבּהפָ ְש ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה; ְמֵלא 

י ַגָּנִביםֵאְך, ָמהּול ַבָמִים. ה ְלִסיִגים; ָסבְ ַכְסֵפְך, ָהיָ  ים.ְמַרְצחִ  -ָשַרִיְך סֹוְרִרים, ְוַחְברֵּ

ף ַשְלֹמִנים;ב הֵּ ֻכלֹו אֹ - ָיבֹוא -ַאְלָמָנה לֹאָיתֹום לֹא ִיְשֹפטּו, ְוִריב  ֹשַחד, ְוֹרדֵּ

ם" יהֶׁ  .כג(-ה א, כאישעי) ֲאלֵּ

 

ן , פרק לב, א:בישעיהוכן,  ק, ִיְמָלְך "הֵּ דֶׁ ְך; ּוְלָשִר -ְלצֶׁ לֶׁ  ים, ְלִמְשָפט ָישֹרּו".מֶׁ

 

פי כללי הצדק על ה המלכים והשרים נועדו להנהיג את העם בדרכי יושר וצדק

 והמשפט.

 :ישעיהבהמשך הפרק אומר הנביא 

ה ַהצְ  ַבַכְרֶמל ֵתֵשב.ה, קָ ַבִמְדָבר, ִמְשָפט; ּוְצדָ ְוָשַכן " ָדָקה, ָשלֹום; ְוָהָיה ַמֲעשֵּ

ַטח, ַעד--הֲעֹבַדת, ַהְצָדקָ וַ  ט ָובֶׁ  .יז(-)ישעיה לב, טז  ."עֹוָלם-ַהְשקֵּ

                                                                                            

. הכוונה היא לירושלים מדבר והכרמלשל ה ישעיה הנביא משתמש בדימויים

ה שלא והמשפט תפעל כנדרש, התוצאה תהיל. כאשר מערכת הצדק וארץ ישרא

 בשלום ובשלווה. -יהיו עוולות, ואז הארץ תשכון לבטח 

* * * * 

כנגד מנהיגי עם ישראל המועלים  מיכה הנביא חריפות מתבטא ליםמיב

וידאגו למחסורם.  ים בחברה לחלש ם. מצופה ממנהיגים, שיתנו עדיפותבתפקיד

זלים את החלשים בחברה שאינם הם עושקים וגו –ים? בפועל, מה הם עוש

 וכאשר הקב"ה מחזיר למנהיגים מידה כנגד ולים להתמודד מול שלטון עריץ.יכ
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 , הם מתפללים אליו כדי שיחוס אליהם. הקב"ה לא חס עליהם. יש כאןידהמ

 הסתר פנים בגלל רוע מעלליהם.

 

 מיכה אל מנהיגי הדור בלשונו החדה:מר הנביא ך אוכו

ַמר, ִשְמעּו י ַיֲעֹקב, ּוְקִצינֵּ ָנא -"ָוא  לָראשֵּ ית ִיְשָראֵּ לֹוא ָלֶכם, ָלַדַעת ֶאת :י, בֵּ -ה 

ֵבי ָרע; ֵאינְ ַהִמְשָפט. ש   ה  ֵליֶהם, ּוְשֵאָרם טֹוב, ְוא  ְזֵלי עֹוָרם ֵמע   ֵמַעל ַעְצמֹוָתם. ג 

ֶשר ָאכְ  ֵליֶהם ִהְפִש ְשֵאר עַ  לּו,ַוא  ּוָפְרשּו  ֵתיֶהם ִפֵצחּו;ַעְצמ  -יטּו, ְוֶאתִמי, ְועֹוָרם ֵמע 

ֶשר ַבִסיר, ּוְכָבָשר ְבתֹוְך ַקָלַחת. קּו אֶ  ַכא  ֶנה אֹוָתם;ה' לָאז ִיְזע  ְוַיְסֵתר ָפָניו  , ְול א ַיע 

ֶשר ֵהֵרעּו ַמַעְלֵליֵמֶהם ָבֵעת ַההִ   .ג(-א )מיכה ג, .ם"הֶ יא, ַכא 

 

ונה בתוכחתו. ראשי לאיזה מנהיגים הוא פבהמשך הפסוקים, מפרט מיכה 

ם ונביאי השקר הם המנהיגים "שונאי הטוב ואוהבי הרע". מיכה העם, הכוהני

 ם של כל קבוצת מנהיגים.ליהעלמפרט את מ

ית ַיעֲ  ָנא ז את,-ִשְמעּו י בֵּ ית ִיְשָראֵּ ָראשֵּ י, בֵּ בִ  --לֹקב, ּוְקִצינֵּ ים ִמְשָפט, ְוֵאת ַהְמַתע 

יָה  ּוָשַלִם, ְבַעְוָלה.ֶנה ִציֹון, ְבָדִמים; ִוירב   ָרה ְיַעֵקשּו.ַהְישָ -ָכל טּו,ָראשֶׁ ַחד ִיְשפ   ְבש 

י יהָ ְמִחיר יֹורּו, בִ  הָ ְוֹכֲהנֶׁ מּו;ּוְנִביאֶׁ לֹוא ה' ה', -ְוַעל , ְבֶכֶסף ִיְקס  ר, ה  ִיָשֵענּו ֵלאמ 

ַלִם ִעִיין ֹון, ָשֶדה ֵתָחֵרש; ִוירּושָ ִבְגַלְלֶכם, ִצי ָלֵכן, ָתבֹוא ָעֵלינּו ָרָעה.-ל אֵבנּו, ִקְר בְ 

 .יב(-ט)מיכה ג, ."ִתְהֶיה, ְוַהר ַהַבִית ְלָבמֹות ָיַער

                                                                                                                     

הוא אומר ת מול מנהיגי העם. מץ לב ובעוצמה רוחנימיכה עומד בשער, באו

 ם את דבריו ללא חשש. לה

עוצמה רוחנית  לו תנתנוהמאמת פנימית,  עמידתו ושליחותו של מיכה נובעת

ת"ְואּוָלם, ָאֹנִכי מָ "רוח ה' ": המונחת ביסוד אִתי ֹכַח אֶׁ ט, פָ ְש רּוַח ה', ּוִמ -לֵּ

לְלַהִגיד ְלַיֲעֹקב ִפְש -ּוָרה ּוְגב  )מיכה ג, ח(.    ."ַחָּטאתֹו עֹו, ּוְלִיְשָראֵּ

* * * * 

דיברו אל נה שונביאי ישראל דיברו רבות על תיקון עוולות חברתיות. בראש וברא

ם על תופעות רבות חריות, אבל הוכיחו גם את המוני העהמנהיגים הנושאים בא

 . ישל אי צדק חברת
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ם הדורות חכמים וסופריטו היטב בתודעת העם. במרוצת ברי הנביאים נחרד

 חזרו ושיננו את האידיאלים החברתיים שהציבו הנביאים בפני עם ישראל.

 

היה מדינה את מגילת העצמאות. ל הש עם הקמת המדינה כתבו מכונניה

את  נה ומנהיגיה צריכים לאמץ, שואביםברור להם, שהקודים המוסריים שהמדי

 תם של מנהיגי המדינהחזון נביאי ישראל היה בתודע וחם מרוח התנ"ך.כ

 שבדרך. 

 :במגילת העצמאותוכך כתוב 

, ניתדי"בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמ

 אנושייםבה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל  בה חי חיי קוממיות ממלכתית,

ינת ישראל... תהא מושתת מד רים הנצחי...הספ רוהוריש לעולם כולו את ספ

 והשלום של נביאי ישראל".הצדק  סודות החירות,על י

 

 

 

, הם הביעו אי נחת חשו בקלקול מידותיהם של מנהיגיםכאשר חכמי ישראל 

 תנהגותם.י הרכמד

 כוהנים קלקול מידותיהם שלהטיח דברים קשים על  לאבא שאוהאמורא 

הנים שימשו גם כמנהיגי העם(, לכהונה )הכו מנוהתשאינם הגונים וישרים, ש

 . קופת הורדוס ויורשיובת

אנו מוצאים תיאור ממצה בתלמוד הבבלי, המתאר את האוליגרכיה הכהונתית 

 ם.ובעש בירושלים ושליטתה הקשה במקד

 

 ם: במסכת פסחיכך מסופר 

 אותן ו ביריחו והיו בעלי זרועות נוטלין"אבא שאול אומר: קורות של שקמה הי

יחששו כדי שבעלי הזרועות  עמדו בעלים והקדישום לשמים", (.בזרוע )בכוח

 לקחת את הקורות.  

 ניצול מעמד המנהיגים לצורכי עצמם –קלקול מידות 
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הזרועות ועל כיוצא בהם, אמר אבא שאול בן בוטניה משום )בשם(  על בעלי

י לי אויתוס, אוי לי מאלתן" )ממקלותיהם(.  "אוי לי מבית בי ן חנין:ף בוסאבא י

לו את מעמד הכהונה , שניצם שלהםחובליממקל ה מהכוהנים מבית בייתוס

 הרעות שלהם(, )מהדעות מלחישתן" וי ליא –וי לי מבית חנין "אלצורכיהם, 

אוי  רעה(,ת לרו)רש"י: שהיו כותבין איג "אוי לי מבית קתרוס, אוי לי מקולמוסן

ים גדולים ובניהן , שהם כוהנל בן פיאכי, אוי לי מאגרופןלי מבית ישמעא

עו אשיים בבית המקדש, שעל פיהם נקבין )פקידים ראמרכלגזברין וחתניהם 

                                                                                          )פסחים נז, ע"א(.  ."ועבדיהן חובטין את העם במקלות צורכי בית המקדש(

 

 

 

ם אנשים לא מתמנילים מנהיגים, משחיתות את השלטון. טובות הנאה שמקב

ה על המנהיגים, ן שהרעיפו טובות הנאראויים לתפקידים שלטוניים, מכיוו

מקורביהם במשרות שלטוניות. והמנהיגים היו חייבים לתגמל אותם או את 

 לאנרכיה ולשקיעתו של השלטון. ביאמ שלטון מושחת כזה

 

 ניין זה:, מתייחסת לעכת סוטהבמסהגמרא, 

שֶ 'ִאיש ַהָישָ  ו'מחזיקני טובותיך', ָרבּובתך' 'ֵמַקְבֵלני טו"משרבּו   ה'ר ְבֵעיָניו, ַיע 

לכּוָתא ָאְזָלא ְוַנֵוָלא )ומלכות שפלים הוגבהו והגבוהים הושפלו, ומ יז, ו(, )שופטים

 ע"ב(. )סוטה מז, .לת("נוומתהולכת ו

 

 

כוח  את נגע הרע. על המנהיג להיות בעל ג )המושל( לשרשתפקידו של המנהי

-בןותב ם ירצו לתת לו. כך כפנימי, כדי לעמוד בפיתויים, שנדיבים ועשירי מוסרי

פן  חיל להשבית זדון,"אל תבקש להיות מושל, אם אין לך במשליו:  סירא

 סירא ז, ו(.-)ספר בן  .תמימותע בבצמפני נדיב, ונתונה  תגור

 

 

 משחיתה שלטון –נאה למנהיגים ות הבהענקת טו

 ת של המנהיגעמידתו המוסרי
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 .ירמיהובספר  מלכים, מובא בספר יקםאח-צח גדליה בןרסיפור 

  מלכים ב:הסיפור בספר  מובא כך

ֶשר ִהְשִאיר, ְנבּוַכְדֶנאַצר ֶמֶלְך ָבֶבלר ְבֶאֶרץ ְיהּודָ ְוָהָעם, ַהִנְשאָ " ַוַיְפֵקד --ה, א 

ֵליֶהם, ֶאת חִ -ןְגַדְלָיהּו בֶ -ע  ָיִלים ָשרֵ -ַוִיְשְמעּו ָכל ָשָפן.-יָקם ֶבןא  ָנִשים, י ַהח  ֵהָמה ְוָהא 

אּו-ָבֶבל ֶאת-ֶמֶלְךיד ִהְפִק -ִכי ְנַתְנָיה -ֶבןְוִיְשָמֵעאל  ְצָפה;ְגַדְלָיהּו, ַהמִ -ֶאל ְגַדְלָיהּו, ַוָיב 

פָ -ָקֵרַח ּוְשָרָיה ֶבן-ְויֹוָחָנן ֶבן ֶמת ַהְנט  ַזְנָיהּו ֶבן י,ִת ַתְנח  ָכִתי-ְוַיא  ה, ֵהמָ --ַהַמע 

 ֵמַעְבֵדי ִתיְראּו-ַאְנֵשיֶהם, ַוי אֶמר ָלֶהם, ַאלּולְ  הּו,ם. ַוִיָשַבע ָלֶהם ְגַדְליָ ְוַאְנֵשיהֶ 

ש ַהְשבִ  ְוִיַטב ָלֶכם.--ֶמֶלְך ָבֶבל-ְשבּו ָבָאֶרץ, ְוִעְבדּו ֶאת  ִדים:ַהַכְש  , ָבא ִעייַוְיִהי ַבֹחדֶׁ

ן אל בֶׁ ן-ִיְשָמעֵּ תם ִאתִשיַרע ַהְמלּוָכה ַוֲעָשָרה ֲאנָ ִליָשָמע ִמזֶׁ אֱ -ְנַתְנָיה בֶׁ -ֹו, ַוַיכּו אֶׁ

ֶשר-, ְוֶאתַהְיהּוִדים-ְוֶאת ְגַדְלָיהּו, ַוָיֹמת; מּו ָכלָהיּו ִאתֹו, ַבִמצְ -ַהַכְשִדים, א  -ָפה. ַוָיק 

ן ְוַעד אּו, ִמצְ דֹוגָ -ָהָעם ִמָקט  ָיִלים, ַוָיב    .ְראּו, ִמְפֵני ַכְשִדים"ִכי יָ  ָרִים:ל, ְוָשֵרי ַהח 

    .כו(-)מלכים ב, כה, כב                                                                            

 

נתניה רצח את גדליה מפני שעלתה -בפירושו אומר, שישמעאל בן אברבאנל

היה  מזרע המלוכה ולא גדליה, שלאלהיות השליט בארץ יהודה. הוא  בתוחשבמ

 וה עשה זאת".והתאו נאה"ומפני הק מזרע המלוכה כמוהו

ורך לב. יתרה מזאת, זהו מ מה רצחו אותו.נהרג במלחמה אלא בעור גדליה לא

 ישמעאל הרג את כל היהודים שהיו עם גדליה במצפה.

  בספר ירמיה: כך נכתב

י ַרבֵ ה וְ ֱאִליָשָמע ִמֶזַרע ַהְמלּוכָ -ְנַתְנָיה ֶבן-ָמֵעאל ֶבןֶדש ַהְשִביִעי, ָבא ִיְש ח  בַ  ַוְיִהי"

ָשרָ  ָנִשים ִאתֹו אֶ ַהֶמֶלְך ַוע  ִחיָקם-ְגַדְלָיהּו ֶבן-לה א  ַהִמְצָפָתה; ַוי אְכלּו ָשם ֶלֶחם --א 

אל בֶׁ  ַיְחָדו, ַבִמְצָפה. ת ָהֲאָנִש  ַתְנָיהנְ -ןַוָיָקם ִיְשָמעֵּ רֶׁ רַוֲעשֶׁ ַיכּו ָהיּו ִאתֹו, וַ -ים ֲאשֶׁ

ת ן-אֶׁ ב-ןם בֶׁ יקָ ֲאחִ -ְגַדְלָיהּו בֶׁ רֶׁ ת ֹאתֹווַ --ָשָפן ַבחֶׁ ֶשר  :ָימֶׁ ֶבל, בָ -ִהְפִקיד ֶמֶלְך-א 

 ב(.-)ירמיה מא, א .ָבָאֶרץ"

                                                                                                                                 

 

 גדליהו בן אחיקם –מנהיג רצח 
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 ו:אומר בנבואת הנביא זכריה

ה ת,ה' ְצָבאֹו-ִהי ְדַברַויְ " ר. כ  ִמיִשי  ְצָבאֹות, ָאַמר ה'-ֵאַלי ֵלאמ  צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום ַהח 

ִשיִרי ִיְהֶיה ְלֵבית ִדים, טֹוִבים;ְלָששֹון ּוְלִשְמָחה, ּולְ ה דָ ְיהּו-ְוצֹום ַהְשִביִעי ְוצֹום ָהע  ע   מ 

 ט(.י-, יחח )זכריה ."ת ְוַהָשלֹום, ֱאָהבּוְוָהֱאמֶׁ 

 

משמעות ל ושיו של רבי עקיבאפיר , רבי שמעון מביא אתבמסכת ראש השנה

'צום "  ל זכריה:ימי הצום המצוינים במועדים הנקובים בִמספרים בנבואתו ש

 –ומי הרגו?  אחיקם.-, שבו נהרג גדליהו בןשריבתזה שלושה  –השביעי' 

יפת בית ים כשריקללמדך ששקולה מיתתן של צדו הרגו, נתניה -ןישמעאל ב

 )ראש השנה יח, ע"ב(. ."אלוקינו

 

ב יהושע פלק( מסביר את דברי רבי עקיבא ואומר, )רבי יעק  ני יהושע" ה"פ

. מישראל-ועמ נילהדגיש, שגדליה נהרג על ידי אחד מב שהדברים הללו באו

צום ]צום גדליה[ כדי כן יש לול במעשה חמור זה, יש קיטרוג על עם ישראל

 עם.ג על הרולבטל את הקיט

 

יפת בית המקדש בא את רצח גדליה לשרנראה לי, שלא ִבְכִדי, ִהשווה רבי עקי

בתקופת מרד שראל, ג דתי שפעל בתקופה קשה בעם יולחורבן הבית. כמנהי

בא היטב את המשמעויות החמורות ברציחתו של עקיי כוכבא, הבין רב-בר

 שיש לרצח זה על גורלו של העם.שלכות, מנהיג והה

 

חלק ניכר =רבי משה חיים לוצאטו( מקדיש רמח"ל) ישרים" "מסילתל בע

 ת החסידות, שבני אדם צריכים לנהוג. מספרו למיד

 דותסידות", מזהיר אותנו הרמח"ל, שמידת החהעוסק "במשקל החסי ,בפרק כ

 מבחן התוצאה. ו על פיעלולה להביא אותנו לידי חטא. עלינו לשקול את מעשינ

יך להבין הוא, כי אין לדון דברי החסידות על מה שצרה "והנ וכך הוא כותב:

צריך לעיין ולהתבונן עד היכן תולדות המעשה מגיעות, כי מראיהן הראשון, אלא 
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יתחייב להניחו, ולו  עותר מעשה עצמו ייראה טוב, ולפי שהתולדותלפעמים ה

 יעשה אותו יהיה חוטא ולא חסיד.

ב חסידותו שלא לדון את פני רושמשה גדליה בן אחיקם גלוי לעינינו, הנה מע

מר ליוחנן בן קרח: 'שקר אתה לא לקבל לשון הרע, אישמעאל לכף חובה או ש

 )ירמיה מ, טז(. .דובר ישמעאל!'

ה גחלתם הנשארה. וכבר וכב, ונתפזרו ישראל גרם שמת הוא, – גרם?ומה 

אליו, כאילו הרגם הוא וכמאמרם נהרגו ִיֵחס הכתוב הריגת האנשים אשר 

ֶשר הִ ִפְגֵרי הָ -'ָכלה )נדה סא, ע"א( על פסוק: ם לברכונזכר ָנִשים א  -ָכה ְבַידא 

 )ירמיה מא, ט(.  ."' ְגַדְלָיהּו

 

כדי שהעם  נית,ותעם קבעוהו ליום צוע קשה. חכמי ישראל רצח זה גרם לזעזו

ם ישראל. העם איבד את ורל עיחזור בתשובה על המעשה הנתעב שחרץ את ג

 אחר חורבן בית ראשון.  שראל לי אחיזתו בארץ

רצח הנתעב על מנת למנוע מעשה הבאים את ה  לדורות הצום נועד גם להזכיר

שנים, לא הצלחנו למנוע רציחתו  2000 -כזה בעתיד. לאחר שחלפו למעלה מ

 יג יהודי.מנהל ש

 היה זה רצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל.
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 שער שישישער שישי
                           

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :מדרש ספרי, דורש את הפסוק

ֹּא ִלְפֵניהֶ -ֶשראֲ "  " ִביֵאםר יֹוִציֵאם, ַוֲאֶשר יְ ם, ַוֲאשֶ ֵיֵצא ִלְפֵניֶהם, ַוֲאֶשר ָיב
 כדלקמן:

 
 שהם משלחים ,ך שאחרים עושיםכדר אל, מלחמהאשר יצא לפניהם ב"

ניהם בראש ואשר יבוא לפניהם אשר יצא לפ…לבסוף חיילות והם באים
 ,ראשב

 ,)דברי הימים א, יא, ו(ראש' רויה ויהי לצ-שנאמר: 'ויעל בראשונה יואב בן
 אשר יבוא לפניהם בגדוד,ם בגדוד ואשר יצא לפניה

 בכרך,אשר יצא לפניהם בכרך ואשר יבוא לפניהם 
 ציאם בזכויותיו ואשר יביאם בזכויותיו,ר יושוא

 יביאם במניין, וציאם במניין ואשראשר י
ֹּ שנאמר: ' ֹּא-אּו ֶאתמֶֹּשה, ֲעָבֶדיָך ָנְש -, ֶאלאְמרּוַוי ש ַאְנֵשי ַהִמְלָחָמה, ֲאֶשר ר

ֹּאְבָיֵדנ  .)ספרי, במדבר, פרשת פנחס, קלט('" ִנְפַקד ִמֶמּנּו, ִאיש-ּו; ְול
 

צֵּ -ר'ֲאשֶׁ  " ם'יֵּ יהֶׁ ר ָיבֹא ִלְפנֵּ ם, ַוֲאשֶׁ יהֶׁ  .)במדבר, כז, יז(  ,א ִלְפנֵּ
 שהן מוציאין בניעולם עושין, מות השלא יהא עושה כדרך שמלכי או

ם ואשר , אלא אשר יצא לפניהויושבין להן בתוך בתיהןויה למלחמה דו
 :בדודוא לפניהם, שכן הוא אומר יב

  ניהם'פובא לוצא יכי הוא  ויהודה אוהב את דוד 'וכל ישראל 
  .ס, כז, יז(ל, במדבר פרשת פנחהגדו )מדרש ")שמואל א, יח, טז(

 
 

  שיתשיתמה אימה אידוגדוג
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משבר.  יג ישמש דוגמא אישית בימים כתיקונם ובוודאי בימים שלמנהש ראוי,

. ברגעים הקשים, כאשר יהודהט א שבנחשון בן עמינדב נשילכך הוא  דוגמה

סוף -ם היסס מאוד אם להיכנס ליםל, העאחרי בני ישרא רכב צבא פרעה רדף

 למרות שהובטח לעם שלא יארע לו מאומה. 

מנהיג שתביא לשינוי, ואכן נחשון קפץ לים של ת ברגע קריטי זה, דרושה מנהיגו

את, הוא ז ראה . כשהעםשה זה נתן דוגמה אישיתבמעא היסוס. בזריזות ולל

 סוף.-נהה אחריו ובני ישראל עברו בתוך ים

 :רש רבהבמדר על כך נאמ

"אמר ר' יהודה בר ִאלעאי: כשעמדו ישראל על הים )ים סוף( היו השבטים 

עמינדב -)בן אני יורד תחילה, קפץ נחשוןר: אומה מדיינים אלה עם אלה, ז

ָבאּו  ִכי יֵעִני ֱאֹלִהיםִש הֹו'. ועליו אמר דוד: לי הים וירדלתוך גהודה( נשיא שבט י

                                                                                                        (.  ים סט, ב)תהיל ".ש'ָנפֶ -ַמִים ַעד

דבר אל בני ע בים ואתה מתפלל! 'ידידי שוק אמר הקדוש ברוך הוא למשה:

 טו(. ד', י שמות) ."ישראל ויסעו' 

, על שם שירד קרא שמו נחשון"למה נהמדרש )בפרשה יג, ז( כתוב:  בהמשך

 .)המקור כולו: במדבר רבה, יג, ד( תחילה לנחשול שבים".

                                                                          

  ינדבשבזכותו של נחשון בן עמסוברת , במסכת ברכות, וספתאהת

 :זכה שבט יהודה במלכות

קידש שמו של מקום על הים. מפני ש – כות?דה למל"אלא מפני מה זכה יהו

כשבאו השבטים ועמדו על הים, זה אומר אני יורד תחילה וזה אומר אני יורד 

ל המקום על הים. וירד בתחילה וקידש שמו ש קפץ שבטו של יהודה לה,חית

ִביֵון  ִתי,ָנֶפש. ָטַבעְ -ֹלוקים ִכי ָבאּו ַמִים ַעדאֱ  ִניהֹוִשיעֵ 'אותה שעה הוא אומר: ועל 

 ג(. -)תהילים סט, ב '.ָלהְמצּו

 יג ההולך לפני המחנהמנה –דוגמה אישית 



- 160 - 
__________________________________________________________________ 

 יבורית במקורות ישראלמיכאל: ערכי יסוד במנהיגות והנהגה צ-גדעון רפאל בן
 

ב, ֵמַעםוכן הוא אומר:  ק  ז.ָהְיָתה ְיהּוָדה עֵ ֹל 'ְבֵצאת ִיְשָרֵאל, ִמִמְצָרִים;ֵבית ַיע 

ם על קושל מב(. יהודה שקידש שמו -קיד, א )שם' ַמְמְשלֹוָתיו ְלָקְדשֹו; ִיְשָרֵאל,

 ברכות, פרק ד, טז(.)תוספתא   .הים, לפיכך ישראל ממשלותיו"

 , מסופר על דוגמה אישית שנתן נחמיה:בספר נחמיה

טעם המלך ה מודחת יהבראשית ימי בית שני קיבל נחמיה את התפקיד של פ

שקם את הפרסי ארתחשסתא. נחמיה קיבל אישור מיוחד מהמלך לבנות ול

 -ובתושייתו הרבה התחיל לבנות יחד עם העם  ם,ליושירושלים. הוא הגיע ליר

 ירושלים. נשי יהודה את חומות א

 

ם הערבי והאשדודים, סנבלט החורוניברם,  שֶׁ התנכלו  טוביה העבד העמוני, גֶׁ

מֹות ְירּוָשַלִם" יכ -וע? מדלבונים.  רּוָכה ְלח  צִ -ִכי--ָעְלָתה א  ים, ְלִהָסֵתם; ֵהֵחלּו ַהְפר 

ד.מְ  ם,הֶ ַוִיַחר לָ  שֹות לֹו, תֹוָעהא ְלִהָלֵחם ִבירּוַוִיְקְשרּו כ ָלם ַיְחָדו, ָלבֹו א   ָשָלִם, ְוַלע 

      ב(.                          -)נחמיה ד, א  .)קלקול והשחתה("

עורמה י יהודה. נוסף על כך, המתנכלים רצו להגיע בכוח הסבל לא עמד לאנש

 אכתם.מלתם מלהורגם ולהשבי -אל העם 

וא הצליח ה האמין בצדקת הדרך.נחמיה הוכיח את מנהיגותו כי בעת הזו, 

ַמר ֶאלמסריו למנהיגים ולעם עצמו. " להעביר את ִרים ְוֶאל-ָוא  -ַהְסָגִנים ְוֶאל-ַהח 

ָני ַהָגדֹול ְוַהנֹו-ֶאת ְפֵניֶהם:ִתיְראּו, מִ -ַאל--ָעםהָ  רֶיתֶ  ד  מּו א  רּו, ְוִהָלח  -ַעלָרא, ְזכ 

ֵתיֶכם, ְנֵשיֶכם ּוא              " )שם ח(.ָבֵתיֶכםֵחיֶכם ְבֵניֶכם ּוְבנ 

 פיחו רוח חיים בעם ובמנהיגיו.דבריו ה

את העם באתר יה חמכדי שיוכלו לעמוד כנגד המתנכלים למעשיהם, ֵהלין נ

פני המתנכלים. מה. ביום עבדו ובלילה שמרו על חומות העיר מבניית החו

. הוא הצטרף אישית לסייע בבנייה אישית גמהדוימש שנחמיה המנהיג 

שנחמיה ואנשיו לא הסירו את  חונית היתה כה רבה,שמירה. הדריכות הביטוב

ין ֲאִני ְוַאַחי ּו" שנתםבגדיהם גם במנוחתם וב י ַהִמְש ָעַר נְ ְואֵּ ר י, ְוַאְנשֵּ ָמר ֲאשֶׁ

ין--ַאֲחַרי ינּוֲאַנְחנּו ֹפְש -אֵּ  .)שם יז( ".ִטים, ְבָגדֵּ
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 ת.בעניין הדוגמה אישי במדרש ספריי מביא פעם נוספת את המדרש הכתוב אנ

 נות הרצויות למנהיג שיבוא אחריו, וכך הוא אומר:משה מונה את התכו

 

 מדרש ספרי, דורש את הפסוק:

ֶשר יֹוִציֵיֵצא ִלְפֵניֶהם, וַ -רשֶ א  "  ֶשר ָיב א ִלְפֵניֶהם, ַוא  ֶשר ְיִביֵאםא  בר )במד" ֵאם, ַוא 

הם דרך שאחרים עושים, שלא כ"אשר יצא לפניהם במלחמה,  כדלקמן: יז(, ז,כ

אשר יצא לפניהם בראש ואשר יבוא …ם באים לבסוףחיילות וה משלחים

  שנאמר: לפניהם בראש,

 )דברי הימים א, יא, ו(,צרויה ויהי לראש' -אב בןיו נה'ויעל בראשו

 גדוד ואשר יבוא לפניהם בגדוד,אשר יצא לפניהם ב

 צא לפניהם בכרך ואשר יבוא לפניהם בכרך,י אשר

 ,אשר יביאם בזכויותיויוציאם בזכויותיו ו ואשר

 אשר יוציאם במניין ואשר יביאם במניין,

בָ -ַוי אְמרּו, ֶאלשנאמר: ' ֶשה, ע  ֶשר ְבָיֵדנּו;ר אש אַ - ָנְשאּו ֶאתיָךדֶ מ   ְנֵשי ַהִמְלָחָמה, א 

 ." 'ישִנְפַקד ִמֶמנּו, אִ -ְול א

 רי, במדבר, פרשת פנחס, קלט(.)ספ                                                        

ר' " ם'-ֲאשֶׁ יהֶׁ ר ָיבֹא ִלְפנֵּ ם, ַוֲאשֶׁ יהֶׁ א ִלְפנֵּ  .יז(, )במדבר, כז, יֵּצֵּ

וויה ד שהן מוציאין בניולם עושין, שלא יהא עושה כדרך שמלכי אומות הע

, אלא אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, הןבתי למלחמה ויושבין להן בתוך

 :בדודהוא אומר  שכן

 ". הוא יוצא ובא לפניהם'ויהודה אוהב את דוד כי  ל ישראל'וכ

 ס, כז, יז(.פנחת )מדרש הגדול, במדבר פרש )שמואל א, יח, טז(

 

 

 

עשר מרגלים שיתורו  שנים ,ישראל שלח משה במצוות ה' לפני הכניסה לארץ

לים היו ביא מידע למשה על אודות הארץ. שנים עשר המרגלהכדי את הארץ, 

המה". בתום סיורם בארץ, נשיאי השבטים "ראשי בני ישראל  מנהיגי העם,

 אמת הפנימית שלו מנהיג על ה עמידתו של
 {"רוח אחרת"}
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העם לארץ ישראל,  את יסעשרה נשיאים לא האמינו ביכולתו של משה להכנ

ָנִשים " ֶשרְוָהא  לֹות ֶאלָעלּו ִעמֹו, ָאְמרּו, -א  " ָחָזק הּוא, ִמֶמנּו-יכִ  ם:ָהעָ -ל א נּוַכל, ַלע 

                                                                                                                   )במדבר יג, לא(. 

 

 נון-ןויהושע בִ נשיא שבט יהודה,  - ונהיפ-כלב בן שני נשיאים חשבו אחרת, רק

 נשיא שבט אפרים. -

ת הפנימית שלו, יפונה, שביטא את האמ-יאה את דבריו של כלב בןמבורה הת

 ת.שהוא חש לאחר סיורו בארץ המובטחכפי 

 כאשר עשרת הנשיאים ביטאו את היסוסיהם ופחדיהם, 

 רצים:נח יםקם כלב ואמר דבר

ת" ב אֶׁ לָהעָ  ַוַיַהס ָכלֵּ ה;-ם, אֶׁ ר, ָעֹלה ֹמשֶׁ ה ְוָיַרְשנּו ֹאָתה ַויֹאמֶׁ ָיכֹול נּוַכל, -יכִ  ַנֲעלֶׁ

 )במדבר יג, ל(. ."ָלה

 

עניש את העם וש ברוך הוא כלפי העם ורצונו להדבריו הקשים של הקד לאחר

חוס על שי שובמכת דֶבר, שתגרום למיתתם של רבים, פנה משה אל ה' וביק

דבר לא יוכל עניש את העם בעונש חמּור. דור המהעם. תחינתו נתקבלה. ה' ה

 המובטחת.  רץהא-ללהיכנס לארץ ישרא

 אישית למנהיגות לב, יכול לשמש דוגמהבהמשך, אמר ה' למשה, מנהיג כמו כ

 ח אחרת, רוח המצוָפה ממנהיג.יתה לו רויכי ה

תֶקב עֵ  ב,ְוַעְבִדי ָכלֵ " :בספר במדברכך נאמר  רֶׁ ָרי ִעמֹו ָהְיָתה רּוַח ַאחֶׁ , ַוְיַמֵלא, ַאח 

בִ  - ִתיו, ֶאלַוה  ֶשר-יא   יד, כד(.)במדבר   ."ָמה, ְוַזְרעֹו, יֹוִרֶשָנהשָ  ָבא-ָהָאֶרץ א 

 מתייחס לעניין כדלקמן: א,מדרש תנחומ

ובלבו היה ר להם אני עמכם בעצה אחת, " 'ַוַיַהס כלב את העם'. שבתחילה אמ

ַע, ַבגִ -ְיהּוָדה ֶאל-ַוִיְגשּו ְבֵני', שנאמר: אמתמר לו -ֶבןב לֵ ְלָגל, ַוי אֶמר ֵאָליו, כָ ְיהֹוש 

ֶנה ַהְקנִ  שֶ - ֶאתַאָתה ָיַדְעתָ  ִזי:ְיפ  ֶשה ִאיש-ִדֶבר ה' ֶאל-רַהָדָבר א  ָהֱאלוקים, ַעל -מ 

דֹוַתי ְועַ  דֹוֶתיָךא   ְבָקֵדש ַבְרֵנַע.--ל א 
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ֶשה ֶעֶבד-ןבֶ  ִכי, ִבְשֹלַח מ  ִתי מִ -ַאְרָבִעים ָשָנה ָאנ   ָאֶרץ;הָ -ֶאת ְלַרֵגל--ָקֵדש ַבְרֵנעַ ה' א 

ת ֶשר עִ ָוָאֵשב א  ֶשר ָעלּו ִעִמי,  ְוַאַחי ְלָבִבי.-םֹו ָדָבר, ַכא  תא  ב ָהָעם-ִהְמִסיו אֶׁ  ;לֵּ

ִכי ִמלֵ  ֵרי ה' ֱאֹלוקיְוָאנ   ,ח(-ו ,יד)יהושע  'אִתי, ַאח 

 רוח אחרת'תה יהיוכן הקדוש ברוך הוא מעיד עליו שנאמר: 'ועבדי כלב עקב 

 ד(.)במדבר יג, כ .וגו'

                                                                                                                

סל ושיתק את כל הספל כשבאו המרגלים, אמרו נאמן עלינו כלב. מיד עמד ע

ה'. והן היו סבורין ישראל שהיו מסיחים על משה 'ויהס כלב את העם אל מש

 הרע, לפיכך שתקו.  וןלש רשיהיה אומ

ֶלה ְוָירַ ַוי אֶמר, עָ ': תח ואמרפ ָתּהֹלה ַנע  ששמעו מיד כ .ָיכֹול נּוַכל, ָלּה'-ִכי--ְשנּו א 

לֹוכך, חלקו כנגדו ואמרו,  ִציאּו   ָחָזק הּוא, ִמֶמנּו.-ִכי  ָהָעם:-לאֶ  ת'ל א נּוַכל, ַלע  ַוי 

ָתּה' ִדַבת ָהאָ  ֶשר ָתרּו א    .לב(-בר יג, לאדבמ) ."ֶרץ, א 

                                                                                      )מדרש תנחומא, פרשת שלח, יא(.                                                            

 

 

 

 הללו, תורמוהנ מציב נורמות למנהיג רוחני., , בהלכות יסודי תורההרמב"ם

 מציבות רף גבוה לכל המנהיגים.

ם מיד עבור הסחורה, למרות ל, עליו לשתיויובר שהמנהיג רוכש בקנעל כל ד

רבב, יג נהבק במהסיבה היא: שלא ידבהקפה. שיכול היה לקבל את הסחורה 

 כאילו הוא מנצל את סמכותו לקבלת טובת הנאה.

ובמשתאות. עליו לדבר  ותמסיבעל כבודו ועל כן לא יתהולל ב על המנהיג לשמור

 חים. כואת מכליו גם שיש וויעם הציבור בנחת ולא לצ

 ככל שניתן ילך לקראת הציבור וישתדל ללכת "לפנים משורת הדין".

 הצריכים לעמוד לנגד עיניו. זוהי הדוגמדק הצמשפט בכל פעולותיו, היושרה ו

ונו ויאהבו אמאת  כך, אין ספק שהציבור ייתן לו האישית של המנהיג ואם ינהג

 אותו.

 

 גשל המנהי דוגמה אישית
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"ויש דברים   טו:-ת  ידלכו, פרק ה, הסודי תורהוכך כותב הרמב"ם בהלכות י

 אדם גדול בתורה ומפורסםאחרים שהם בכלל חילול השם, והוא שיעשה 

--שהבריות מרננים אחריו בשבילן, ואף על פי שאינם עבירות ריםדב, תבחסידו

, והוא שיש דמי הלקח לאלתר תןו נושלוקח ואינכגון,  חלל את השם:הרי זה מ

שירבה בשחוק, או באכילה או  יפן;א מקין תובעין אותו, והולו, ונמצאו המוכר

ו אינו ,ותהברי עם שאין דיבורו בנחתאצל עמי הארץ וביניהן; או  ושתייה

הכול  ., אלא בעל קטטה וכעס; וכיוצא בדברים האלובסבר פנים יפותמקבילן 

 וכן אם .ויעשה לפנים משורת הדיןדק על עצמו, דקך שיצרי--לפי גודלו של חכם

 עימהם, יות, ודעתו מעורבתיה דיבורו בנחת עם הבר, והעל עצמו החכםדיקדק 

 למקילין לו, בד להן ואפילומכ ן,ולבהן ואינו עומקבילן בסבר פנים יפות, ונעלב מ

ד תמי ולא ייראה עמי הארץ וישיבתן, ונושא ונותן באמונה, ולא ירבה באריחות

ים מעשיו לפנועושה בכל  אלא עוסק בתורה עטוף בציצית מוכתר בתפילין,

הכול עד שיימצאו  - והוא שלא יתרחק הרבה, ולא ישתומם הרבה--שורת הדיןמ

,ועליו קידש את השםהרי זה  :אווין למעשיוומת, ותומקלסין אותו ואוהבין א

                                ." ְבָך ֶאְתָפָאר'-ֶשרא   ֵאל,רָ ִיְש --ָאָתה-י, ַעְבִדיהכתוב אומר 'ַוי אֶמר לִ 

 (.)ישעיהו מט, ג                                                                                    

                 

 

 בוודאי פנה אל . הואוראובןישראל לארץ, פונה משה לבני גד -לפני כניסת בני

ֵליהֶ " , שיסייעו לשבטים לכבוש את הארץ,היגי השבטיםמנ-אינשי ם ַוי אֶמר א 

ֶשה, ִאם שּון ֶאת-מ  -ם ָכלכֶ לָ  ְוָעַבר , ַלִמְלָחָמה.ֵתָחְלצּו ִלְפֵני ה'-ִאם :ַהָדָבר ַהֶזה-ַתע 

ְיָביו, ִמָפָניו. ְונִ -, ַעד הֹוִרישֹו ֶאתְפֵני ה'ַהַיְרֵדן, לִ -ֶאת ָחלּוץ , ָהָאֶרץ ִלְפֵני ה' השָ ְכבְ א 

בּו ם ְנִקִים מֵּ וִ --ְוַאַחר ָתש  לה'ְהִייתֶׁ ָזה; ְוָהְיָתה ָהָאֶרץ ַהז  , ּוִמִיְשָראֵּ ח  --את ָלֶכם, ַלא 

                                                                                                                        ב(.כ-)במדבר לב, כ  ." 'הִלְפֵני 

 לנורמה התנהגותית. ים מה' וישראל" נהפךנקיהמשפט: "והייתם 

 

, כיצד נקבע משפט זה םבתלמוד הירושלמי, מסכת שקליאנו למדים מהגמרא, 

 התנהגותית. כך נאמר בגמרא: רמהנולזרקור, כ

 והייתם נקיים מה' וישראל
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 אנו: בתורה ובנביאים ובכתובים מצןרבי יונתבשם  רבי שמואל בר נחמן"אמר 

 את ידי המקום.לצ אדם צריך לצאת ידי הבריות כדרך שהוא צריךש

 )במדבר לב, כב(. .שנאמר: 'והייתם נקיים מה' ומישראל' מנין? בתורה

ֵדַע, ְוִיְשָרֵאל, הּוא  ל ֱאֹלוקים ה',אֵ  ',ֵאל ֱאֹלוקים ה'שנאמר:  מנין? בנביאים הּוא י 

א חן ושכל טוב בעיני מצ'וישנאמר:  בכתובים מנין? ב, כב(.)יהושע כ' ֵיָדע

איזהו המחוור יוסי בר ר' בון:  גמליאל שאל לרבי ד(., אלוקים ואדם' )משלי ג

  .מישראל' "ו : 'והייתם נקיים מה'אמר לו שבכולם?

 .פ"ג, ה"ב()ירושלמי, שקלים                                                                     

 

 ה דוגמה להתנהגות על פי נורמה זו:יאמב במסכת יומאהגמרא, 

 )כידוע, הכוהנים היו גם מנהיגים(והנים א מסופר על משפחת הכיומבמסכת 

ל ו עידשהקפס, שהיו ממונים על מעשה הקטורת בבית המקדש, מבית אבטינ

   שמם הטוב וגם על מראית עין.

 הן,מעולם לא יצאה כלה מבושמת מבתידבר זה מזכירין אותם לשבח,  "ועל

תתבסם, שלא יאמרו כשנושאין אשה ממקום אחר, היו מתנין עמה שלא ו

   ."מה' ומישראלוהייתם נקיים עשה הקטורת מתבסמין, לקיים מה שנאמר ממ

 .)יומא לח, ע"א(                                                                                   

                                                                                                                                   

קפיד ת הזאמנהיג העם, הקפיד ללכת בדרכי ה' ויחד עם  – שמואל הנביאגם 

 לשמור על כבודם של בני האדם.

-ביאש שמואל הנביא במהלך הכשרתו לנמתאר את התכונות שרכ פר שמואלס

לֵ ְוַהַנעַ "נהיג. המסר הוא:מ   "ֲאָנִשיםם ִעם ה', ְוַגם ִעם גַ ְך ְוָגֵדל ָוטֹוב ר ְשמּוֵאל, ה 

 )שמואל א, ב, כו(.                                                                                
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ישראל,  עםלתר ביוסיני, שהיה הפרויקט החשוב בשעת הקמת המשכן במדבר 

ר, הנושא בעול עצמם כחלק מן הציבו המנהיגים ולא ראו את-התנשאו הנשיאים

כמנהיגים היו צריכים ללכת לפני  גיוס המשאבים הנחוצים להקמת המשכן.

 ית, ברם הם לא עמדו בנורמה המצופה מהם.אישא המחנה ולשמש דוגמ

 

היגים, מנה-יםביקורת על התנהגותם של הנשיא מותח במדבר רבה,המדרש, ב

"למה נזדרזו  " )במדבר ז, ב(:ֵאלּו ְנִשיֵאי ִיְשרָ ַוַיְקִריבהפסוק: "וכך הוא דורש את 

 ולא הביאו אלא ובמלאכת המשכן נתעצלוהקריב תחילה, לבוא ול הנשיאים

לפי בשעה שאמר משה: כל נדיב לב  -שוהם ואבני מלואים באחרונה?   בניא

הם על שלא ר לנשיאים, היה רע בעיניאמולא ביאו תרומת ה' למלאכת המשכן, י

 הביא. אמר להם ל

ראל  העם מה שיביאו, ומה שיחסר נמלא אנחנו. שמחו כל ישאמרו, יביאו 

'ַוָיב אּו מה כתיב:  ראה. במלאכת המשכן והביאו בשמחה כל נדבה ובזריזות

ָנִשים, ַעל ים נשים אשהיו דוחקות זה על זה ובא ב(,' )שמות לה, כַהָנִשים-ָהא 

ָלאָכה, ָהְיָתה 'ְוַהמְ  שנאמר: דבה,י בקרים הביאו כל הנונשים בערבוביא. ולשנ

ש ַהְמָלאָכה-ַדָים ְלָכל ָתּה; ְוהֹוֵתרַלע   )שמות לו, ז(. ". 'ֹות א 

 

שכבר ציווה  מים, ביקשו הנשיאים להביא את נדבתם ולא יכולו,הי נילאחר ש

נֶ וַ ' משה ִבירּו קֹול ַבַמח  שּו-ר, ִאיש ְוִאָשה ַאלאמ  ה לֵ ַיע  אָכה, ִלְתרּוַמת עֹוד ְמלָ  ַיע 

ֶדש'הַ                                                                                                                    )שם שם, ז(. ק 

זכינו בנדבת  לאיל וא זכו בנדבת המשכן. אמרו: הואוהיו הנשיאים ְמֵצִרים על של

ֵאת ַאְבֵני --ְנִשִאם ֵהִביאּוְוהַ הדא הוא דכתיב: 'ֵתן בבגדי כהן גדול. המשכן, ני

ַהם, וְ  ִאים:ַהש  ֶשן ֵאת ַאְבֵני ַהִמל  -ברוך-אמר הקדוש ה, כז(.ם ל)ש' ָלֵאפֹוד, ְוַלח 

 והנשיאים, שנתעצלו, חיסר אות הוא: בני שנזדרזו, ייכתב שהביאו 'והוֵתר'

יאו מר המשכן הקדימו והבחסר יו"ד, כיון שנג ''ונשִאםשכן כתיב:  שמם,מ אחת

 )במדבר רבה יב, טז(.    .קורבן בזריזות"

 ורבת עם הציהתרשלות מנהיגים בפעילות התנדבותי
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ם. כך ים יותר כלפי הנשיאיוט, נאמרים דברים בבמדרש תנחומאבמקבילה, 

"אְת מוצא בשעה שהכריז יאי ישראל": ת הפסוק: "ויקריבו נשדורש המדרש א

ל ְנִדיב ִלבֹו, ְיִביֶאָה ם כֶ ְקחּו ֵמִאתְ משה ואמר:  מה  לה, ה(.)שמות ְתרּוָמה לה', כ 

 ודע לומר לנו אלא שנעשה את המשכן.י משה אמרו, לא היה -עשו הנשיאים?  

, אלו עושין את המשכן ולנו הוא אומר שניתן לא נתנו נדבה. אמרו - מה עשו?

   .צריך לכם"ני אינדבה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, חייכם, שאני מודיע לכם ש

 )מדרש  תנחומא, פרשת נשא, כז(.

 

 

 

שבט בישראל חי את  כלר, שלא היה שלטון מרכזי. נוכל לומת השופטים בתקופ

 פעולה ראוי בין השבטים. ורלו. לא היה שיתוף ג חייו העצמאיים, נאבק עם

מנהיגה, שהצליחה  –בשעה הקשה, שהכנענים התנכלו לישראל, קמה מושיעה 

נים היג מספר שבטים מאזור עמק יזרעאל והרי נפתלי כנגד הכנעלהנו להוביל

 קם.ולהרחי

ב דבורה נזקקה למתנדבים מקֶׁ  , שיסייעו בידה להוליך את בטיםהשרֶׁ

 היו בידיה אמצעי כפייה כלשהם.   אבינועם. לא-ברק בן עםהמלחמה יחד 

כושר מנהיגותה ויכולתה לשכנע את השבטים בצדקת הדרך, הפיחו בקרב 

בזכותם של השבטים המתנדבים, שפיעמה  את רוח ההתנדבות. טיםשבה

  צדקת הדרך, הניצחון היה גדול.בלבם רּוח 

עמיתה, המנהיג  עםהמנהיגה יחד -ידעה דבורה הנביאה ,ם המלחמהיובס

אבינועם, לבטא את הרגשותיהם בדברי שיר הלל ושבח, כלפי -י ברק בןהצבא

למשתמטים, -רי ביקורת קשיםדב מרהשבטים שנשאו בעול והתנדבו, וגם לו

 ללא חשבון וללא משוא פנים. 

 

 רה".ב"שירת דבולידי ביטוי נפלא  הדברים באו

 התייחסות המנהיג למתנדבים ולמשתמטים
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ם שבלעדיהם לא יכלו ביכן, "שירת דבורה" נפתחת בדברים חמים למתנדוא

 להגיע לניצחון. 

ַעם,-"ַוָתַשר ְדבֹוָרה, ּוָבָרק ֶבן ִבינ  ר.  ַביֹום ַההּוא, א  ָרעֹות  פְ עַ ִבְפר  ֵלאמ 

ב  ְבִיְשָרֵאל,  ב(.-ופטים ה, א)ש ., ה' ", ָבְרכּוָעם ְבִהְתַנדֵּ

 

ים ַהִמְתַנְדבִ  ֵאל,רָ ְלחֹוְקֵקי ִיְש  ִלִביירה את המתנדבים: "השיינת מצ ,בפסוק ט

 ".ה'  ָבָעם; ָבְרכּו

הם מנהיגי העם שמחוקקים חוקים. לבי )לבה של דבורה( מלא  "חוקקי ישראל"

חלצו למנהיגי העם שהתנדבו. דבורה משבחת את גבורת הלוחמים שנדה תו

 בהתנדבותם לעזרת העם. חושים

 ם שהתנדבו?     טיו השבמי הי

 דבורה מונה אותם:

מָ  ְפַרִים, ָשְרָשםאֶ  "ִמִני ֶריָך ִבְנָיִמין, ַבע  ָמֵלק, ַאח  ָמִכיר, ָיְרדּו  ִמִני  ֶמיָך;ַבע 

ְקִקים, ןּוּוִמְזב  ְמח  ְשִכים ְבֵשֶבטל  ֵפר. ְוָשַרי ְבִיָששָכר  , מ  ֵכן  ְוִיָששָכר  ָרה,ְדב  -, ִעםס 

ַלח ְבַרְגָליו"בָ  ָרק,בָ   .טו(-)שם יד .ֵעֶמק ש 

 

לּון,"  " )שם יח(.ָשֶדה ף ַנְפשֹו ָלמּות, ְוַנְפָתִלי ַעל ְמרֹוֵמיַעם ֵחרֵ  ְזב 

ו )התיישבו( באזור שעליו שרששנ, משבט אפריםהשבטים שהתנדבו היו 

 השתלט עמלק שבנחלת אפרים. 

 

 ממיך( למאבק. )עותיו עם צבא שבט בנימיןרים הצטרף אפשבט חרי א

ושרי הצבא עם  המנהיגים )מחוקקים( פו)מני מכיר(, הצטר משבט מנשה

 חייליהם. 

הצטרפו לדבורה )ושרי ביששכר עם דבורה(. יששכר ירד  שבט יששכרשרי 

 ח ברגליו( לעבר עמק יזרעאל כדי להצטרף לצבאו של ברק.ּולַ )שבמהירות 

שבט סופר(, שאינם ) חכמיםהצטרפו למלחמה גם סופרים ו ןמשבט זבולו

לחופש מדיני. דבורה טב את חשיבות המאבק הימלומדי מלחמה. הם הבינו 

 ציינה במיוחד את אומץ הלב של השבט וחירוף נפשו במערכה.
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מה שנערכה סמוך להר תבור )על מרומי מלחב חירף נפשו שבט נפתליגם 

 שדה(.

 

 בים.נדל המת, שהיו היפוכם שיחס למשתמטיםההיטב את  השירה מבטאת

ן,ִבְפַלגֹות " ִלים חִ  ְראּובֵּ ַע,ַשְבתָ ֵלב. ָלָמה יָ  ֵקיְק ְגד  ְשִרקֹות  , ֵבין ַהִמְשְפַתִים ִלְשמ 

ָדִרים ןִלְפַלגֹות  .ע  ָיגּור  ָלָמה ,ןְודָ  ֵעֶבר ַהַיְרֵדן ָשֵכן,ְִּלָעד, בְ  ֵלב. ְקֵריחִ  ים, ְגדֹולִ ְראּובֵּ

ִניֹות; ר א   יז(.-)שם, טו .ֹון"כַיִמים, ְוַעל ִמְפָרָציו, ִיְש   ְלחֹוףב ָישַ , ָאשֵּ

במשפחות )פלגות( ראובן התמהמהו, גדולות היו המחשבות )גדולים חקקי לב(, 

דבורה שואלת את ית של השבטים. דינהמרותם אם להצטרף למאבק על חי

יקות ך )בין המשפתיים( להקשיב לשרגדרות צאנ שבט ראובן: למה ישבת בין

או למלחמה? דבורה יצרועי הצאן שהנהיגו את עדריהם, בעת שאחיך  של

 עגת לשבט ראובן, שישב "על הגדר" לראות מי ינצח במלחמה.לו

 

 הצטרפו למלחמה.לא ן שישבו בעבר הירד שבט גד וחצי שבט המנשהגם 

 דבורה ממשיכה ושואלת:

הקשורה  תובפרנסים )באזור יפו( ממשיך לעסוק ן על חוף הלמה שבט דן, ששוכ

 בספנות?

ציו )עכו, צידון, בירות ישב על חוף הים ומפרשר, שדבורה מתרעמת על שבט א

הכנעניים ולא נחלץ -וגבל( והעדיף את הקשרים המסחריים עם יושבי האזור

 יו.אחלעזרת 

 

 , כאשר היאדבורה הוכיחה, כיצד מנהיגה יכולה להפיח רוח חיים בעם

 משוכנעת בצדקת דרכה. 

ברים בוטים ומר דייב להתרפס בפני הציבור. היא לא חששה לח אינו מנהיג

 טים שלא היו מוכנים לשאת בעול ולהיחלץ לעזרת אחיהם. כנגד השב
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ן יורשיו על חלוקת ממלכתו. בי בקלאחר מותו של אלכסנדר מוקדון, ניטש מא

ל ארץ ישראל. בגלל רדיפותיו ה גם עאנטיוכוס אפיפינס קיבל את השליט

הרשע. הוא ניסה  וסכלפי היהודים, כונה במסורת היהודית אנטיוכת הדתיו

 ות על היהודים את פולחן עבודת האלילים ולהעבירם על מצוות דתם.  לכפ

 

מנהיג )שהיה  מתתיהו המקביל את לשדו אנשיו הגיעו ליישוב מודיעין וניס

 הומתתי שיסכים להעלות זבח לאלילים. ת, כדיבאותה עת(  בכסף, זהב ומתנו

 .התנגד כי האמין בצדקת דרכו ואמונתו

 :בספר חשמונאים אוב כתוכך 

"כאשר באו אנשי המלך הכֹוִפים על ַהַמַעל לעיר מודיעים לזבוח לאלילים ורבים 

ליהם מישראל  אמרו אנשי המלך אל מתתיה:ה ובניו התאספו. תתיומ. באו א 

 ".אותך עיר הזאת ובנים ואחים תומכיםב אתה ראש ונכבד וגדול

ותך. אנשי ים את סמכותך ומנהיגבללאמור, מתתיהו, הינך מנהיג גדול. כולם מק

 המלך ממשיכים ואומרים לו:

ה הודי "עתה בוא נא ראשון ועשה את מצות המלך כאשר עשו כל העמים ואנשי

כסף, ובדו בוהנותרים בירושלים, ותהיה אתה ובניך מידידי המלך ואתם תכ

 בזהב ובמתנות רבות.

המלך ישמעו  ותאם כל העמים אשר בבית מלכ :ויאמר בקול רם יהן מתתויע

רו כל אחד מעבודת אבותיו ויבחרו במצוותיו, אני ובני ואחי נלך לו ויסו

ות. לא נשמע לדברי המלך מצוו בברית אבותינו, חלילה לנו מעזוב תורה

   .לסור מעבודתנו ימין ושמאל"

 כא, תרגומו של פרופ' א. ש. הרטום(. – טו, ב, )חשמונאים א'                         

החשמונאים, מתתיהו משך אחריו את כל העם  ופר בספר, על פי המסידועכ

 ומָרד ביוונים.

 

 דרך של המנהיגצדקת ה
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 שער שביעישער שביעי
                           

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 , צורכיהםין לגדוליהם ואין גדולים עושים שומע בשעה שישראל"
 שמה תלויה בראשם של גדולים, א

 של עצמם.   ה בראשיהןואם לאו, תלוי
וליהן אמר ר' יצחק: בשעה שישראל נשמעים לגדוליהם ואין גד

 , ורכיהם באותה שעהים צשעו
 עמו ושריו' 'ה' במשפט יבוא עם זקני 

 ' דברים(, פרש)מדרש רבה, דברים ".יה יג, יד()ישע
 

* * * * * * 
 

ה ו של אביי: לעולם יהא אדם ערום ביראה, 'מענבפי )רגיל( "מרגלא 
ועם , ומרבה שלום עם אחיו ועם קרוביו א( טו, )משליחמה'   רך משיב

כדי שיהא אהוב למעלה, ונחמד בשוק,  נוכריעם  ו, ואפילםכל אד
זכאי , -נן בןהבריות. אמרו עליו, על רבן יוחויהא מקובל על  הלמט

 .א(")ברכות יז, ע "שוקפילו נכרי בשלא הקדימו אדם שלום וא
 

  מנהיג והציבורמנהיג והציבורהה
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 ן"ירותחים, בביקורות, ב"קיתונות של די לעמוד בלחצמנהיג זקוק לחוסן נפשי כ

שרצו  קיבארבי ע"ו(, מסופר על )פאה פ"ח, הבירושלמי וירידת הציבור לחייו. 

למנותו כפרנס )מנהיג(. כאשר נציגי הציבור פנו אליו, אמר להם, אלך ואימלך 

בל על מנת שישפילוך ויבזוך, ק"ו אחריו, ושמעוהו אומר: הלכ. עם ביתי )אשתו(

 ."זאתעליך שררה 

 

, מנהיג המרד נגד כוכבא-ר ונתן גיבוי לברדוהיגי רבי עקיבא, שהיה ממנה

, בוודאי מתוך היכרות מעמיקה בטיב היחסים שבין מאים, אמר את הדבריםהרו

 הציבור למנהיגיו.

 

ע ופרנס טוב מכריעים גורלות של שוב, אומרת, שרעב במסכת ברכות,הגמרא, 

 ,בא ברעשמים, כדי שיתברכו בשובע ולר זקוק לרחמי בני אדם, וכשם שהציבו

 כך זקוקים הם למנהיג טוב. 

 

שבת לציבור, יכיר את מצוקותיהם יג, שתהיה לו אוזן קאנו מצפים ממנה

 ולא יהיה מנוכר להם. אכפתיובעיותיהם, שיהיה 

: שלושה דברים מכריז עליהם הקב"ה בעצמו חנןיו ביר"אמר  כך נאמר בגמרא:

 (.נה, ע"א)ברכות    ."טוב)מנהיג(  סופרנעב, שובע ר ואלו הן:

המגוונים.  את הציבור על רבדיו מנהיג שבא בדרישות אל הציבור, צריך להכיר

 אנשים מצפים ממנהיג הדורש מן הציבור דברים, שיכיר גם את בעיותיהם.

וח שפרץ בינו ובין רבן גמליאל הנשיא, שלאחר ויכעל ר כך הוא הסיפודוגמה ל

 לביתו כדי לפייסו. ט ללכת פגע ברבי יהושע ולכן החלי רבי יהושע, חש שאולי

ותלי ביתו שחורים. אמר לו רבן ל רבי יהושע וראה שכנכנס רבן גמליאל לביתו ש

 תפרנס מעבודהגמליאל: "מכותלי ביתך ניכר שהינך פחמי", לאמור, שהינך מ

, )מנהיגו("אוי לו לדור שאתה פרנסו ע: השיב לו רבי יהוששל נפחות. שה ק

 ראת הציבו המנהיג צריך להכיר
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ם במה הם מתפרנסים ובמה הם די חכמיאי אתה יודע בצערן של תלמיש

 .כח, ע"א( )ברכות .ניזונים"

 

 

 

תַויִ " ל-ְשַמע ְיהֹוֻשַע אֶׁ ר, אֶׁ ֹעה; ַויֹאמֶׁ ה, קֹול ִמְלָחמָ -קֹול ָהָעם, ְברֵּ ה, ֹמשֶׁ

ין קֹול ֲענֹווַ  .הַבַמֲחנֶׁ  ר, אֵּ ין קֹול, ֲענֹות ֲחלּושָ יֹאמֶׁ י ה; קֹול ַעּנֹות, ָאֹנכִ ת ְגבּוָרה, ְואֵּ

 .יח(-לב, יזשמות ) .ַע"ֹשמֵּ 

 

: יש בדברים אלה תוכחה ורה(ירושו לת)בפ ץ חיים""החפעל הפסוק אומר 

. מנהיג מוסתרת של משה כלפי יהושע העתיד לרשת ממנו את עול המנהיגות

ה היודעת לאבחן נכונה את הקולות ת מצויד באוזן קשובה ורגישהיול חייב

צרים על ידי רעשנים מקצועיים רעש הנון העם, "לנטרל" את קולות ההעולים מ

 בשם העם.  המתיימרים לדבר

ג להקשיב בכל תשומת הלב אל אנחות הכאב האמיתיות ולהחליט על המנהי

גם במחיר התעלמות ם, העדעת של טובת בסופו של דבר, רק מתוך שיקול 

 צוקת היחיד.זמנית ממ

 

 

 

ללא  הציבור.מנהיג וורך בקשר הדוק והדדי בין ההמדרש מביא לנו דוגמה לצ

 .קשר זה, המנהיגות אינה אפקטיבית

 :במדרש רבהכך כתוב 

"בשעה שישראל שומעין לגדוליהם ואין גדולים עושים צורכיהם, אשמה תלויה 

 ה בראשיהן של עצמם.  לוית לים, ואם לאו,בראשם של גדו

ין גדוליהן עושים צורכיהם : בשעה שישראל נשמעים לגדוליהם ואר' יצחקאמר 

   ישעיה יג, יד() .", 'ה' במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו' עהבאותה ש

 )מדרש רבה, דברים, פרשת דברים(.                                                        

 "הא בהא תליא" –המנהיגים והציבור 

 אוזן קשבת לצורכי ציבור



- 174 - 
__________________________________________________________________ 

 יבורית במקורות ישראלמיכאל: ערכי יסוד במנהיגות והנהגה צ-גדעון רפאל בן
 

 

שישראל )"הא בהא תליא"(. בשעה  ור תלויים זה בזהציבוההמנהיגים 

ים לשמוע אותם ואת ים ורוצם ומוכנלמנהיגיהם ולדייניה –שומעים לגדוליהם 

את תפקידם בהדרכת  אינם ממלאים נהיגים,המ –הגדולים הדרכתם, אבל 

 , אזי כל אשמת עוונותיהם תחול על ראשם של המנהיגים.  הציבור

עליהם זין לדברי מנהיגים, אשמת עוונותיהם תחול להאן לא מוכ כאשר הציבור

 עצמם.

את תפקידם, יעמיד אותם ממלאים נים לא הדיי-שאם המנהיגים ר' יצחק אומר,

אים והנעשקים מידי שריהם ל שלא חשו בצער הנדכהקב"ה לדין ויענישם ע

 העריצים.

 

 

 ליםיאהמנהיג מייצג את הציבור. מנהיג בעל שיעור קומה מייצג את האיד

 והמאוויים של הציבור.

את רוח מר, שהמנהיג מגלם ה בין המנהיג לציבור, נוכל לוכאשר יש הרמוני

כל -"שראש הדורדוגמה בולטת לכך הוא משה, שעליו אומר המדרש ציבור. ה

 .הדור"

כל דבר תורה  'וישלח ישראל'."  את הפסוקים הבאים:מדרש רבה כך דורש 

 פותח.זה ל צריכים זה לזה, ֶשָמה שזה נוע

ְבֵרי ן, ִד ֶחְשבֹוִסיחֹון ֶמֶלְך -לים ִמִמְדַבר ְקֵדמֹות, אֶ 'ָוֶאְשַלח ַמְלָאכִ  וכאן נאמר:

ר. ֶאְעְבָרה ְבַאְרצֶ   ' ל א ָאסּור, ָיִמין ּוְשמ אול ֶרְך ֵאֵלְך:ָך, ַבֶדֶרְך ַבדֶ ָשלֹום, ֵלאמ 

 , (כז-כו ,)דברים ב                                                                                  

ר ֶאעְ מֶ -ם ֶאל'ַוִיְשַלח ִיְשָרֵאל ַמְלָאִכי וכתיב: א ֶצָך, ְול  ָנא ְבַאְר -ְבָרהֶלְך ֱאדֹום ֵלאמ 

ֶשה ַמְלָאִכים ִמָקֵדש, ֶאל' וכתיב:  )שופטים יא, יז(, ֱאדֹום'ֶמֶלְך ָשַמע  -ַוִיְשַלח מ 

                                                                                                                                                           יז(. -)במדבר כ, יד  ....'ָנא ְבַאְרֶצָך-ַנְעְבָרה ...ֹוםדֶמֶלְך אֱ 

ֶשה ַמְלָאִכים ִמָקֵדש ה ָאַמר, ָאִחיָך ִיְשָרֵאל, ַאתָ  ֶמֶלְך ֱאדֹום:-לאֶ  ,'ַוִיְשַלח מ  ה כ 

שֶ -ָיַדְעָת, ֵאת ָכל ֵתינּו ִמְצַרְיָמה ָאְתנּו.ר ְמצָ ַהְתָלָאה א  ב  ַרִים ָיִמים ב ְבִמצְ , ַוֵנשֶ ַוֵיְרדּו א 

ֵתינּו. ַוִנְצַעק ֶאל ב  ֵלנּו, ַוִיְשַלח ַמְלָאְך, ק   עה', ַוִיְשמַ -ַרִבים; ַוָיֵרעּו ָלנּו ִמְצַרִים, ְוַלא 

 הזדהות זה עם זה –ור הציבוהמנהיג 
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ִצֵאנּו ִמִמְצרָ  ַנְחנּו ְבָקֵדש, ִעירַוי   .ָנא ְבַאְרֶצָך...'-ַנְעְבָרה ְגבּוֶלָך. ְקֵצה ִים; ְוִהֵנה א 

 יז(.-, יד)במדבר כ

 

ללמדך, שראש הדור  שמשה וישראל הן משה, הכתובים האלו צריכין זה לזה,

 .)במדבר רבה יט, יז( ."כל הדור

'ישראל' , מדוע פעם אחת כותבת התורה את המילה הכללית רש מקשההמד

עבור בארצו ובפעם אחרת יישראל בעת הפנייה למלך אדום בבקשה שעם 

 ?ישלח משה'משתמשת בשם המנהיג 'ו

ללמדנו, שהזדהותו של העם  -מדוע?  שיש צורך בכל הפסוקים., רשמשיב המד

ל הן משה". משה המנהיג שראויעם משה היא טוטאלית עד כדי כך, "שמשה 

 ממחיש עניין זה.

 

 

 

 ות אחריו(:לכאת המ)שקיבלה  שלומציוןלאשתו  ינאי המלךאמר  לפני מותו

מן הצבועין שדומין שין, אלא שאינם פרו "אל תתייראי מן הפרושין, ולא ממי

 .)סוטה כב, ע"ב( .לפרושין, שמעשיהם כמעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס"

בית חשמונאי, ָמלך בתקופת בית שני. בעת שלטונו פרץ  צאיצאינאי המלך, מ

שים בענייני הלכות. ינאי רוין הפרע רוחני גדול בעם ישראל בין הצדוקים ובק

 השקפת הפרושים.  מים נטו ל. העם והחכנטה להשקפת הצדוקים

 לפני מותו של ינאי, חששה שלומציון אשתו, שהמלוכה לא תעבור לבניה.  

אל תחששי ואל תפחדי מן הפרושים, למרות שהם אינם  לה:ר ינאי המלך אמ

ים אותי, אלא מן הבאי אוים אותי ולא ממי שאינם פרושים, שהם בוודאוהב

תולדותם, אלא צבועין מראיתם כ קום: "שאיןמפרש במ שרש"יהצבועים, כפי 

 מבחוץ ואין תוכם כברם".

 

בכתרה  שיםתמנאמר: שהם מש מהדורת שטיינזלץ,-תלמוד בבלי –בעיונים 

שה זמרי, שהיה מלך של תורה לקידום מטרותיהם האישיות, שמעשיהם כמע

 של הציבור עירנות המנהיג לאופיו
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וונה לאלה המראים עצמם כאילו הם מקנאים הכחס, ורשע, ומבקשים שכר כפנ

ו של דבר אין כוונתם כלל לשם שמים אלא על מנת אך לאמית ה' כפנחס, קנאת

  ת.לקבל שכר לעצמם ולבניהם אחריהם על סמך הפגנה של קנאו

 

עין יעקב"( כותב: דבר )ר' יעקב בר יוסף ריישר, פירושו על " "עיון יעקב"בעל 

ל המלך ינאי, שאמר לאשתו, שלא תתיירא ש עצתו זה  משתלב היטב עם

 רושים אלא מן הקנאות של הצבועים.תית של הפהשמים האמימיראת 

 

 

 

רנס ופ אף"ארבעה אין הדעת סובלתן, אלו הן: דל גאה, ועשיר מכחש וזקן מנ

 " )פסחים קיג, ע"ב(.המתגאה על הציבור בחינם

, שמתגאה על ג(הי)המנ הפרנסאין דעת הבריות סובלתן, וביניהם  ארבעה,

ג עליהם שררה, ואינו "נוהום: מפרש במק "ירש)בחינם(.  הציבור על לא דבר

ואינו דואג , לאמור, מנהיג המחפש רק שררה עומד עליהן בשעת דחקן"

, אינו ראוי להיות מנהיג.  מנהיג מעין זה, קשה לציבורם שניגם בזמ לציבור

 ".ובלתןציבור לא מוכן לקבלו, ולכן "אין הדעת סה

 

תנ"ך( נון של הלא נכללו בק)אחד מהספרים החיצוניים ש סירא-בןבעל ספר 

נותן עצה למנהיג )שר( ואומר לו: דאג לציבור. הציבור הוא שבחר בך, הוא 

אל הציבור, דאג לצורכיהם, היה אחד מהם.  חברהתרומם אותך. אל תתנשא, 

 ד בכבודם. אם תעשה כן, יעלה חינך.שמח עמם ותתכב

 כאחד מהם."שר הקימוך, אל תתרומם, היה להם  סירא:-בן רספתוב בכך כ

למען תשמח בכבודם, ועל  אחר תיסוב, הכן צורכם ואחר תרבץ,אג להם וד

 .ב(-, אלב ראסי-)ספר בן  .")חן( מוסר תישא שכל )ובגלל(

 

 

 

 להתגאות עליויסור המנהיג לקיום צורכי ציבור והא חובת
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נהיגי הציבור היו צריכים , בתקופה שבה מ14-חי במאה ה יצחק אבוהבהרב 

ים שפעלו ללא ות לסיפוק צורכי הציבור. אכן, היו מנהיגונלטל השלהשתדל אצ

למען הציבור וצרכיו. עם זאת, מתברר, שהיו גם תופעות שליליות.  ליאות

ני משפחותיהם זכו לטובת הנאה ם בוגמנהיגים ניצלו את תפקידם למען עצמם, 

 דאגו לאינטרסים של ציבור שולחיהם. מטעם השלטונות. המנהיגים הללו לא

 

ת ולהם: כל עוד השלטונחק אבוהב מזהיר את מנהיגי הציבור ואומר יצב הר

מנצלים אתכם ונהנים מכם, ירעיפו עליכם כל טוב. אבל אם תמצאו בשעה קשה 

  ם. לכבשעת הדחק הם לא יסייעו  -

 וכך כתב הרב יצחק אבוהב:

ממנה שעושה תמיד עם בני ישראל, "הקדוש ברוך הוא, למען חסדו הגדול 

, דבר טוב על עמומנהיגים שיהיו עומדים בשער המלך ל ודור ורד בכל מהם

ן עוזבים לכלותם בלי עצור ועזוב. על כן העוסקים עמהם, אם יהיה כונתם ישא

 דו בגדולתם ויתעשרו....תמיי להליץ )להמליץ( טוב על ישראל,

, ואינו משגיח מו על עם הקודשאבל המתקרב לשלטונות כדי להתגדל את עצ

ויהיה מוכרח לבקש לכבודו ולכבוד בית אביו, יפסיד אמונתו  לאא בעדםלהגן 

דרוש הנאת השלטונות, שאין מקרבין לו לאדם אלא להנאתם, כדגרסינן בפרק לו

ות, שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך ברשן ב מאבות )משנה ג(: 'הוו זהירי

  ."' וחקוהנאתן, ואין עומדין לו לאדם בשעת דעצמן. נראין כאוהבין בשעת 

 (.ור, נר א, חלק שני, כח)מנורת המא                                                         

 

 

 

 

 

 לציבור  מנהיג צריך לדאוג
 א לנצל את השררה לקידום אינטרסים אישייםול
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"ל תיקנו חז ם.עוסקות בעיקר בעניין עצירת גשמי במסכת תעניתהמשניות 

תפילות מיוחדות הבאות לבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא למניעת עצירת 

 הגשמים.

ם תעניות ג –אים בנוסף לתפילות לא נענות, תיקנו תנ יםהגשמאם התפילות על 

על הציבור עד שבע תעניות. המשנה קבעה מסגרת  הדין יכול לגזור ביתציבור. 

 ִטקסית ליום התענית.

 :תענית סכתמבכך נאמר במשנה, 

ֶלה מוציאין את התיבה לרחובה של עיר ונותנין ֵאֶפר ַמְק  -כיצד?  "סדר תעניות

  ית דין.ש הנשיא ובראש אב בראובה על גבי התיב

ברי כיבושין: ַאֵחינו, לא הן אומר לפניהן דנותן בראשו. הזקן שבוכל אחד ואחד 

-ְרא ָהֱאֹלוקים ֶאתיַ וַ 'נאמר באנשי נינוה 'וירא האלוקים את שקם ותעניתם', אלא 

ֵשיֶהם, ִכי ְרעּו ְלַבְבֶכם ִק 'וְ : ובקבלה הוא אומר ,(י)יונה ג,' ָשבּו ִמַדְרָכם ָהָרָעה-ַמע 

 , פרק ב, משנה א(.תענית) יואל יב, יג() ."' ִבְגֵדיֶכם-ַאלוְ 

 

ו"בראש הגמרא, במסכת תענית )תענית טו, ע"ב(, דנה בדברי המשנה 

המשנה נותנים אפר בראש הנשיא ובראש אב בית פי ל לאמור, ע הנשיא",

בית הדין, ב אש אבראש הנשיא ובר ואחרי שנותנים אפר: שואלת הגמראהדין. 

ם ך הוא סדר הענייניונותן בראשו, האם כ חד מן הציבור נוטל אפרכל אחד וא

 הראוי? 

 "רבי )רבי יהודה הנשיא( אומר:, הרי שנויה ברייתא: ממשיכה הגמרא ושואלת

מתחילין מן הקטן". לאמור, בכל מקום  -מתחילין מן הגדול ובקללה  -לה גדוב

מן הגדול שבציבור, וד מתחילין את הדבר כבינת של גדולה או נת שיש בו עניין

 בור.ילין מן הקטן שבציל מקום שיש קללה מתחובכ

ראיה לדבר: "בגדולה מתחילין מן הגדול, שנאמר: 'ויאמר משה אל אהרון 

ובקללה מתחילין מן הקטן, דאמר מר )שאמר  מר' )ויקרא י, ו(,איתולולאלעזר 

 . ואחר כך נתקלל אדם" והלה חחש ואחר כך נתקלהחכם(, בתחילה נתקלל נ

 ר הם הראשונים שנושאים בצער הציבוראשי הציבור
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צער אצל ים בביטויי אֶבל ומדוע בתעניות מתחיל :הגמרא שואלת במקום

 מנהיגי הציבור? 

להם, ים מר: משום חשיבות היא להם ויש בכך גם כבוד, שאותשובת הגמרא

שעל ידי מעשה זה, הם חשובים לבקש עלינו רחמים על כל העולם ולכן ראוי 

 בהם. להתחיל

נוטל ונותן ל אחד ואחד )מהציבור( : במשנה כתוב ש"כאדאב ררא האמו שואל

מדוע הנשיא ואב בית הדין לא יכולים לשים  ם כך נוהג הציבור,בראש", א

 את האפר על ראשם? שם ר בעצמם את האפר על ראשם? מה הטעם שהציבו

ר שמים )מקיסריה(: יש טעם שנציגי הציבו רבי אבא דמן קסריהאמורא  משיב

מעצמו, שנותן כי אינו דומה מתבייש  ם של מנהיגי הציבור,אשעל ראת האפר 

רים, שאז בזיונו מרובה, וכיוון שרוצים שראשי ראשו למתבייש מאח אפר על

)תענית טו,  .פר על הראש הא אתהציבור יראו צער בעצמם, מניחים להם 

 ע"ב(.

 

 

 

 גמנהימשה העם ישראל. הוא לכלות את -ברוך-אחרי חטא העגל, חשב הקדוש

הוא, -ךברו-קש רחמים מהקדושהתפלל, התחנן ובילעמו, תוך דאגה ואחריות מ

על חטאיו. משה משמש דוגמה מופתית של מנהיג הדואג לעמו שימחל לעם 

 בלב ובנפש.

 

)ברכות לב, ע"א(, מספרת לנו, כיצד משה פעל ללא  כותברבמסכת הגמרא, 

 ליאות בדאגה לעמו:

ֶשה:-ֶאל ה' ַוְיַדֵבר" ' מאי 'לך רד'? אמר  )שמות לב, ז(, 'ַעְמָךִכי ִשֵחת --ֵרד-ְךלֶ   מ 

הקדוש ברוך הוא למשה: משה רד מגדולתך, כלום נתתי , אמר לו בי אלעזרר

ראל חטאו, אתה למה לי? מיד תשש יש יולך גדולה אלא בשביל ישראל, ועכש

 ִמיֵדם'ַאְש , וְ ֶהֶרף ִמֶמִני'כוחו של משה ולא היה לו כוח לדבר. וכיוון שאמר: 

 ורמנהיג המבקש רחמים על הציב
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ונתחזק בתפילה ה תלוי בי, מיד עמד אמר משה: דבר זד(, יט, )דברים 

 …קש רחמיםובי

 

ַכֵלם; ְוֶאֱעשֶ -'ְוַעָתה ַהִניָחה ִלי, ְוִיַחר וגומר )שמות  ֹוְתָך, ְלגֹוי ָגדֹול'ה אַאִפי ָבֶהם ַוא 

ו תפסמד שמלאפשר לאומרו, אלמלא מקרא כתוב, אי  רבי אבהו:, אמר לב,י(

לפניו: חבירו בבגדו, ואמר  הוא כאדם שהוא תופס את משה להקדוש ברוך

 עולם, אין אני מניחך עד שתמחול ותסלח להם.ריבונו של 

 

, אמר משה לפני רבי אלעזראמר  י(,, 'ואעשה אותך לגוי גדול וגו' )שמות לב

ת שלושרגלים )הכוונה להקדוש ברוך הוא: ִרבונו של עולם, ומה כסא של שלוש 

כסא של  וד לפניך בשעת כעסך,ויעקב(, אינו יכול לעמ אבות: אברהם, יצחקה

ולא עוד אלא שיש לי בושת פנים מאבותי.  ל אחת כמה וכמה,רגל אחד ע

עליהם, ביקש גדולה לעצמו ולא ביקש יד עמעכשיו יאמרו: ראו פרנס שה

 עליהם רחמים.

 

ֶשה, ֶאת  שעמד משה : מלמד רבי אלעזר אמרא(, )שמות לב, י' ' ה ְפֵני-'ַוְיַחל מ 

 ד שהפר לו נדרו.אמר: עורבא חלהו, קדוש ברוך הוא עד שהלפני ה בתפילה

מר מר: הוא אינו וא (,' )במדבר ל, גל א ַיֵחל, ְדָברֹו'ויחל' וכתיב התם: 'כתיב הכא: 

 יהם,'מלמד שמסר עצמן למיתה עלמיחל אבל אחרים מחלין לו, ושמואל אמר: 

ֶשר כָ ְמֵחִני ָנא, --ןַאיִ -ִאםוְ ' שנאמר:  לב(. ' )שמות לב,ָתְבתָ ִמִסְפְרָך א 

 

: מלמד שהחלה עליהם מידת רחמים. ורבנן אמרי: רב יצחק רבא אמראמר 

וא: רבונו של עולם חולין הוא לך ך הרומלמד שאמר משה לפני הקדוש ב

 מלעשות כדבר הזה.

 

למד עזר הגדול אומר: מאלירבי , תניא, (לב, יא)שמות  ' 'ויחל משה את פני ה'

ו? )מה פרוש ו אחילו. מאי אחילש ברוך הוא עד שאחזתשעמד משה לפני הקדו
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 -אש של עצמות. מאי אש של עצמות?  אמר רבי אלעזר: -המילה אחילו?(  

 )ברכות לב, ע"א(. .יי: אשתא דגרמי )קדחת("אב מרא

 

ֶשה, ֶאתוַ  ֶשר ה ֶיֱחֶרה ַאְפָך ה'ה ָלמָ  יו; ַוי אֶמר,ֱאֹלוק ה'ְפֵני -ְיַחל מ   ֹוֵצאָת ְבַעֶמָך, א 

ַח גָ ְצַרִים, בְ ֵמֶאֶרץ מִ  ָזָקה.כ  ר, ְבָרָעה הֹוִציָאם דֹול ּוְבָיד ח   ָלָמה י אְמרּו ִמְצַרִים ֵלאמ 

רֹון ַאפֶ ה  לַ  ָדָמה; שּוב ֵמח  ָתם ֶבָהִרים, ּוְלַכֹּלָתם, ֵמַעל ְפֵני ָהא  ג א  -לם עַ ִהָנחֵ ָך, וְ ר 

ר ְלַאְבָרָהם ְליִ ָרָעה ְלַעֶמָך. הָ  שֶ ְצָחק ּוְלִיְשָראֵ ְזכ  ָבֶדיָך, א  ר ִנְשַבְעָת ָלֶהם ָבְך, ל ע 

ֵלֶהם, ַאְרֶבה ֶאת ֶכם כְ -ַוְתַדֵבר א  ֶשר ָאַמְרִתי, -ֵבי ַהָשָמִים; ְוָכלֹוכְ כַזְרע  ָהָאֶרץ ַהז את א 

ֶכם, לּו, לְ  ֶאֵתן ְלַזְרע  לָ ְוָנח  ם ה', עַ  ם.ע  ר ִד -לַוִיָּנחֶׁ ר ַלֲעשֹות ָהָרָעה, ֲאשֶׁ בֶׁ

 יד(. – )שמות לב, יא .מֹו"ְלעַ 

 

 מדרש: ילקוט שמעוני מביא  ,"ויחל משה"על המילים 

ואין אתה ו של עולם יודע אני שאתה אוהב בניך בונר "אמר לו הקב"ה למשה:

ואכלם'  …לייחה אמר: 'ועתה הנשנמבקש אלא מי שילמד עליהן סניגוריא, 

מי שיבקש קש אלא בקב"ה( אלא אינו מב וכי תפוס היה בו )משה)שמות לב(, 

 .)ילקוט שמעוני, כי תשא, שצב(  ."הן רחמיםעלי

 

אני מבקש ו "חטאה גדולה", חטאם משה פונה לקב"ה ואומר לו, למרות שה

ִני ָנא, ִמסִ --ַאִין-ְוִאם"סלח להם שת ר ָכָתְבתָ ְמחֵּ   ."ְפְרָך ֲאשֶׁ

 .לב( –)שמות לב, לא                                                                             

 

 

למלכות,  מכסם )קיג, ע"א(, ישנה סוגיה העוסקת בתשלו בבא קמאבמסכת 

דין "דינא דמלכותא דינא".  ק:פוס שמואלשאינה תחת שלטון ישראל. האמורא 

 .  בצעוא דין ויש להמלכות הו

ם, כגון תחזוקת ישובו של עולנועדה לההנחה אומרת, שגביית המסים  -וע? מד

לכן, אין יהודי יכול לומר כי המלכות היא של נוכרים ואינו חייב  דרכים וכיו"ב.

 ראות השליט. להוע להישמ

 "דינא דמלותא דינא" –של מנהיגים נוכרים ותם כסמ  
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בסוגיה מספר פעמים את מאמרו של  כדי להדגיש נורמה זו, חוזרים ומביאים

 דינא".ותא "דינא דמלכ שמואל:

 

 

ני, היה בין המנהיגים חורבן בית שור לאחר , מנהיג הדרבי יוחנן בן זכאי

שקבעו את אבני היסוד לצביונו הרוחני של עם ישראל לדורות רבים. אפשר 

 ניכרת עד ימינו. עתושפלומר, שה

ערך כבוד האדם היה נר ורב השפעה.  מטיכריזרבי יוחנן בן זכאי היה מנהיג 

 .לרגליו

פסוק אי ודורשו מנן בן זכתיו של רבן יוחומתאר את תכונ אבייבבלי ורא ההאמ

הנאמר בספר משלי ונותן לפסוק פירוש משלו, כיצד זוכה מנהיג להיות מקובל 

 על הבריות.

 :מסכת ברכותבא מרכך נכתב בג

ֶנהאדם ערום ביראה,  "מרגלא )רגיל( בפיו של אביי: לעולם יהא יב ַרְך, ָיִש -'ַמע 

לו עם , ואפיל אדםועם כיו א(, ומרבה שלום עם אחיו ועם קרוב י טו,)משל 'ֵחָמה

ויהא מקובל על הבריות.  כדי שיהא אהוב למעלה, ונחמד למטהבשוק,  נוכרי

זכאי, שלא הקדימו אדם שלום ואפילו נכרי -בןן אמרו עליו, על רבן יוחנ

 .ת יז, ע"א()ברכו ."בשוק

 

 

 

רבב. הוא חייב לשמור על שמו ת ללא ו להיויבור, עלימנהיג הרוצה להוליך צ

 תו.ב ותדמיהטו

מדבר במשנה על שלושה כתרים הקשורים למנהיגות  ן בר יוחאירבי שמעו

שקיים כתר נוסף, כתר שם  ש,גישחייבה התורה לנהוג בהם כבוד. אולם הוא מד

 טוב, שהוא עולה עליהם. 

 –ות מלכר וכת ונהכהוכתר  התורכתר אומר: שלושה כתרים הם:  בי שמעוןר"

                                                                                                                            .ת ד, משנה יג()אבו  ."עולה על גביהם שם טוב וכתר

 ובל על הבריותמק

 שמו הטוב –דמית המנהיג ת
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אומר,  הברטנורא, ות(, הנשען על פירושניות מבוארבפירושו )משנחס קהתי פ

תלמיד שבין  ,במשנה זקוקים לכתר שם טוב המנהיגות הנזכרים שכל כתרי

, אם מעשיהם רעים ויצא להם שם רע, אין חייבים מלךבין ו לדוכהן גובין  חכם

 לנהוג בהם כבוד.

 

 

 

א מנהיג היורד אל העם ולדוגמה ל נביאשמואל העל פי המדרש, משמש 

לותיהם, יש הבדל שמואל שווין במעמשה רבנו ולמרות שמובא פסוק ש מטריחו.

 ביניהם בסגנון המנהיגות.

לאנשים שיגיעו אליו לבית דינו, ואילו ין מתמשה היה יושב בדין, היה מ כאשר

, כדי לא שמואל היה מסתובב בין העיירות והיה יושב בדין בכל עיירה ועיירה

ל על גמל לשמוא זית. הקדוש ברוך הואעיירה מרכריח את הציבור להגיע ללהט

גיע אליו. עם מופתית, ולכן, כאשר הקב"ה התגלה לשמואל, הוא ההתנהגותו ה

 .כךמשה, לא נהג 

 :במדרש רבהכך נכתב ו

ֵתיֶכםד"א " טּו ַהָפַסח--'ִמְשכּו, ּוְקחּו ָלֶכם צ אן ְלִמְשְפח  הה"ד  שמות יב, כא()' ְוַשח 

ֵשהּו, ָכל; ַלה'-ְשָפטמ אְזֵני מִ 'ֶפֶלס, ּו הכתוב(:=זה שאמר )=הדא הוא דכתיב -ַמע 

גדולות וגם קטנות.  גם ס,". לאמור, ישנן משקולות כי)משלי טז, יא( ִכיס'-ַאְבֵני

על פלס  -הקדוש ברוך הוא ישקול תגמול לכל אחד על פי מעשיו, בצדק

 ומאזניים.

ה  שֶ מ  ' המדרש:ממשיך  ן, ְבכ  ר  ְראֵ ּוְש ָניו, ה ְוַאה  ִראים ֶאלְשמֹו;  ימּוֵאל, ְבק  -ק 

ֵנם ה', ה הימשה מה בין משה לשמואל. בוא וראה, כ )תהילים צט, ו(. 'ְוהּוא ַיע 

, הקדוש ברוך הוא שמואלהוא לשמוע הדיבור, ואצל -ברוך-ס ובא אל הקדושנכנ

קדוש ג, י(. למה כך? אמר ה ב' )שמואל א,היה בא, שנאמר: 'ויבוא ה' ויתייצ

ב )משה(. ומי שהיה לו היה יוש. דם משההאי בא עם הוא: בדין וצדקה אנ ברוך

ֶשה, לִ מר: דין בא אצלו ונידון, שנא ד ָהָעם ַעל-ט ֶאתפ  ְש 'ַוֵיֶשב מ  מ  ֶשה, -ָהָעם; ַוַיע  מ 

ֶקר ַעד-ִמן                                                                                                                                  )שמות יח, יג(.".  ָהָעֶרב'-ַהב 

 תוך העם הוא יורד אל –מטריח את הציבור  אינו מנהיג



- 184 - 
__________________________________________________________________ 

 יבורית במקורות ישראלמיכאל: ערכי יסוד במנהיגות והנהגה צ-גדעון רפאל בן
 

עיירה ועיירה( ושופט, כדי  בכל)=יה טורח בכל מדינה ומדינה השמואל אבל 

ְוַהִגְלָגל , ֵאל-ב ֵביתה ְבָשָנה, ְוָסבַ ְוָהַלְך, ִמֵדי ָשנָ 'שלא יצטרכו לבוא אצלו, שנאמר: 

 )שמואל א, ז, טז(. .'מֹות, ָהֵאֶלהַהְמקֹו-ת ָכלאֵ --ָרֵאלִיְש -ְוָשַפט, ֶאת ְצָפה;ְוַהמִ 

אחד לדון את ישראל יבוא  קוםבמשהיה יושב  משהברוך הוא:  אמר הקדוש

, שהלך אצל ישראל בעיירות ודן שמואלאצלי לאוהל מועד לשמוע הדיבור. אבל 

  ". 'ַלה—ָפטֶלס, ּומ אְזֵני ִמְש פֶ 'אמר: מדבר עמו, לקיים מה שנ, אני הולך ואותם

 (., דטזת רבה, פרשה )שמו. )משלי טז, יא("                                              

 דברים נוספים על האמורא רב, שלא רצה להטריח את הציבור:

ל בתענית ציבור. שהזדמן לבבב רבגמרא מסופר )מגילה כב, ע"ב( על האמורא 

ח פת רא בספר )בסידור תפילה(,בית הכנסת, עמד וקב בעת התענית שהה

על פניו בעת  ציבור המתפללים נפל בברכה, אך לא חתם )סיים( את הברכה.

 ורב לא נפל על פניו.  ילהתפה

 

ת ְוֶאֶבן ַמְשִכי: מדוע רב לא נפל על פניו? הרי שנויה ברייתא: "שואלת הגמרא

ֹול א ִתְתנ  כו, א(. )ויקרא.ת ָעֶליָה"ּו ְבַאְרְצֶכם, ְלִהְשַתח 

רצכם" לומדים שהכוונה היא לארץ ישראל. רב נמצא בבל, "באמהמילה  ,לאמור

 עליו. אז, למה לא נפל על פניו?חל א כך, איסור זה לואם 

שאמר, התורה אסרה  האמורא עולא, מביאה הגמרא את דבר כתשובה

 .יוקום בתבל, ולכן רב לא נפל על פנל רצפה בכל מלהשתחוות ע

 ל על פניו?נפ זאת ההלכה, מדוע הציבור אם שואלת הגמרא:

 בורצימקום שבו שהה הרק לפני רב היתה רצפה של אבן וה משיבה הגמרא:

 הקרקע לא היתה מרוצפת.   

ואם כך היה המצב, מדוע רב לא התפלל בשטח שאינו מרוצף  שואלת הגמרא:

 הציבור?  יחד עם

ת לו מקום ציבור שיצטרך לפנוה רב לא רצה להטריח אתיבה הגמרא: מש

 .וצףבשטח שאינו מר

 

 :במסכת מגילההלן, דברי הגמרא ל
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בריך, חתם  –קרא בספרא, פתח קם . ל בתענית ציבור"רב איקלע )הזדמן( לבב

ורב לא נפל על אנפיה. )עמד וקרא -ולא בריך. נפול כולי עלמא אאנפייהו –

נפל  [ על פניהם ורב לאורחתם ולא בירך, נפלו כולם ]הציב פר פתח ובירךבס

מה הטעם שרב לא נפל על פניו?( )לא נפיל על אפיה?  רב על פניו(. מאי טעמא

ניא )ושנויה ברייתא(: 'ואבן משכית לא תתנו ות ה.של אבנים היית רצפה –

ה בארצכם, בארצכם להשתחוות עליה' )ויקרא כו, א(, עליה אי אתה משתחוו

עולא: לא  קדש. כדעולא, דאמרהמל אתה משתחווה על אבנים של בית אב

 אי הכי מאי איריא רב?–צפה של אבנים בלבד. א ראסרה התורה אל

קמיה דרב  –וקא רב, אפילו כולם גם כן(.  דו ועמי )אם ככה, מדאפילו כולהו נ

פיה ולינפול על אהואי. )]רק[ לפני רב היתה ]רצפת אבן[( וליזיל לגבי ציבורא, 

את ציבורא )לא רצה להטריח  ו(. לא בעי למיטרחני)שילך אל הציבור ויפול על פ

 )מגילה כב, ע"ב(.   .הציבור ]שיפנו לו מקום[("

                                                                                                                      

 

 

  ור.תו תהיה לצורכי הציבנו ממנהיג ציבור, שעיקר דאגתיציפיו

אליו כל קהל ישראל ומבקשים ממנו , פונים של רחבעם למלךלפני המלכתו 

 שלמה המלך הכביד עליהם.  ביושאשיקל מעליהם את עולו הכבד 

ד ָלעָ -יֶׁהַהיֹום ִתהְ -ִאם ר,ֵאָליו ֵלאמ   ַוְיַדְברּו"היועצים -רחבעם נועץ בזקנים בֶׁ  םעֶׁ

ה ַבְדָתם, ַוע   ַהזֶׁ ֵליֶהם ְדָבִר ִניָתם, ְוִדַבְרתָ ַוע  ָבִדים, ָכלְוָהיּו --ים טֹוִבים א  " ַהָיִמים-ְלָך ע 

בר אליהם דברים טובים ותיענה לבקשותיהם, תד אםלאמור,  )מלכים א, יב, ז(.

 יגותיך.יחזירו לך טובה, ינהרו אחריך ויקבלו מנה

שה עבד דך שכל המתמנה על הציבור נעלמ"ל אומר המדרש:על פסוק זה 

 א, יב(. קוט שמעוני, מלכים)יל .לציבור"

נשיא הסנהדרין, ביקש לקדם  שרבן גמליאלהמדרש, מספר  ,בהמשך

לעזר בן חסמא ואת רבי יוחנן בן גודגודא. הוא קרא להם, י ארבבסנהדרין את 

באו. רבן א ענו לקריאתו ולעל קידומם. הם לא נ שיגיעו אליו, כדי לבשר להם

 ררה אני נותןכמדומים אתם ששם: "אמר לה והם באו.-יתגמליאל קרא להם שנ

 עבד לציבור –נהיג מ
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ר, ִאם'שנאמר:  ,ת אני נותן לכםעבדו-לכם ֶעֶבד -ם ִתְהֶיהיֹוהַ -ַוְיַדְברּו ֵאָליו ֵלאמ 

 .כים א,יב,ז()מל   ."ָלָעם ַהֶזה' 

 מביא את הפסוק: בספרי דבריםהמדרש, 

ַצּוֶ " ְפֵטי-ה, ֶאתָוא  רש  ַע ֵבין :ֶכם, ָבֵעת ַהִהוא, ֵלאמ  חֵ -ָשמ  -יֶכם ּוְשַפְטֶתם ֶצֶדק, ֵביןא 

 .)דברים א, טז( ."ָאִחיו ּוֵבין ֵגרֹו-ּוֵבין ִאיש

)לפני עבר לש :דורש המדרש "בעת ההיא לאמור",הפסוק: וך מתעל המילים 

ם עבדים ו הרי אתהייתם ברשות עצמכם, עכשי מנהיגים(,-שהייתם שופטים

 .י, דברים, פסקה טז()ספר     ."משועבדים לציבור

 

 

 

, כדברי משה כלאם"ר למשה: "אדוני יהושע אומ ניבאו במחנה. אלדד ומידד

ד  ש  ֹוַען ְיההפסוק: "ַויַ  ָריו ַוי אַמר א  ֶשה ִמְבח  ֶשה ְכָלֵאםַע ִבן נּון ְמָשֵרת מ   "ִני מ 

ל כמרידה בסמכותו ש יהושעם הייתה נראית בעיני נבואת)במדבר יא כח(. 

 משה.

 מן:יז, ע"א מפרשת את המילה "כלאם" כדלק סנהדריןהגמרא במסכת 

, והן כלין ורציבי ליהן צורכהטל ע :אמר ליה )יהושע למשה( ''כלאם"מאי 

 שמתוך טורח משיך בנבואה,ע"א(,שאינם יכולים לה ,מאיליהן" )סנהדריו יז

 .וך עצבות אלא מתוך שמחה, דאין שכינה שורה מתנבואתם כלה הציבור

 

 

 

מדרש נתן ה לעם ניכרת במעשיו הרבים המתוארים בתורה. המסירותו של מש

 תכונה חשובה זו:ביטוי ל

מלמד שלא היה משה פונה  –" )שמות יט, יד(  ָהָעם-ר, ֶאלהָ הָ -ֶשה ִמןַוֵיֶרד מ  "

 ."םלביתו, אלא מן ההר אל הע ולא היה יורדקיו לעס

 .)מכילתא  יתרו, פרשה ג(                                                                       

 היגחק את המנהעיסוק בצורכי ציבור שו

 מסירותו של מנהיג לעם ולצורכי הציבור
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אי ומרה בעת השלטון -בתקופה קשה היה מנהיג של העם  יהודה הנשיארבי 

המדרש מתאר את מסירותו הגדולה של רבי יהודה הנשיא  בארץ ישראל.

ץ לא הלך לנוח, אלא גם כשיצא מבית המרח ציבור. לא היה לו רגע פנוי. לצורכי

 בצורכי ציבור.עסק 

 :קוהלת רבהופר במדרש כך מס

ועסק ם וישב ( יצא מבית המרחץ, נתעטף בבגדי"רבי )רבי יהודה הנשיא

לא מתוך שעסק בצורכי הבריות מזג לו עבדו כוס.  ות.ריבה בצורכיהם של

בו פך רבו פניו ונתסכל וס(. נתנמנם העבד וישן לו, הנפנה לקבל ממנו )את הכ

ֵבד, ִאםְמתּוָקה ְשַנת הָ 'יפה אמר שלמה: ואמר:   ַהְרֵבה י אֵכל; -ְמַעט ְוִאם-ע 

 )קוהלת ה, יא(. .'ןֹונּו ַמִניַח לֹו, ִלישֵאינֶ  -ַהָשָבע, ֶלָעִשירוְ 

   .ן מניחין לנו", אף לישון אישעוסקים אנו בצורכיהם של הבריותכגון, אנו 

                                                                                                                        )קוהלת רבה, ה(.                                                                                  

 

רבה הרובצת על האחריות הים את מסביר רבי הושעיה ורבי יצחקהתנאים 

ה' יבוא עמם בחשבון , ם זאתואם אינם עושי לצרכי הציבור,לדאוג  גיםהמנהי

 ה לידי ביטוי התלות ההדדית שבין הציבור למנהיגים. בדבריהם בא על חטא זה.

 לים.ר לא נשמע לדברי המנהיגים, אזי הציבור נושא באחריות למחדיבוהצאם 

 

 :רבה לדבריםבמדרש הדברים מובאים 

היתה לכלה ש  -ה?  מה הדבר דומר רבי הושעיה לאמ שימם בראשיכם','וא"

בכותל, הכותל מתפחם  ומדת בתוך חופתה והתפחמו ידיה, אם מקנחת היאע

, שערה היא ִמְתָנֶאה וידיה נקיות. ערהבשהיא  וידיה אין מתנקות. ואם מקנחת

תלוי  שים צרכיהם, אשמהואין גדולים עוין לגדוליהם כך בשעה שישראל שומע

 ן של עצמם., ואם לאו תלוי בראשיהוליםבראשם של גד

ליהם עושים : בשעה שישראל נשמעים לגדוליהם ואין גדויצחקר רבי אמ

שריו )ישעיה ג, יד( וכל כך ו ועמצרכיהן, באותה שעה 'ה' במשפט יבוא עם זקני 

שאוי של ציבור ואין אדם יחיד יכול לישא מ שמשאוי של ציבור קשה -למה?   
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שאוי לשאת מ לא היה יכול משה, רבן של כל הנביאים,  צמו. תדע לך, שהריבע

 , פרשה א, ח(.)מדרש רבה לדברים     .של ציבור לעצמו"

 

 

 

עיקר במצבים קשים, של הציבור, ב רלוגולמנהיג הציבור יש מחויבות ואחריות ל

 לקיומו והוא המזון.  יםהבסיסי יםהדבראת אשר אין לציבור כ בעיקר

 נות את המצב, אין הםאם אין למנהיגים היכולת לשגם י תפיסת חז"ל, על פ

ברוך הוא ולבקש רחמים על יכולים להישאר אדישים. עליהם להתפלל לקדוש 

 הציבור. 

 

י מלך, שירדה מהארץ למואב כדמשפחתו של אליעל ו מספרת לנ מגילת רות

 ון וכליון. להשיג אוכל לבני המשפחה. במואב נפטרו אלימלך ושני בניו מחל

 :מגילת רותתוב בתחילת ך כוכ

ְפִטים, ַוְיִהי ָרָעב, ָבָאֶרץ; ְיִהי, ִביֵמי ְשפ  וַ " ַוֵיֶלְך ִאיש ִמֵבית ֶלֶחם ְיהּוָדה, ָלגּור ט ַהש 

ִמי וְ  יו.ְוִאְשתֹו, ּוְשֵני ָבנָ הּוא --מֹוָאבי דֵ ִבְש  ֵשם ְוֵשם ָהִאיש ֱאִליֶמֶלְך ְוֵשם ִאְשתֹו ָנע 

אּו ְשֵדיִמֵבית --ְפָרִתיםיו ַמְחלֹון ְוִכְליֹון, אֶ נָ בָ -ְשֵני ָשם. -ַוִיְהיּו מֹוָאב,-ֶלֶחם, ְיהּוָדה; ַוָיב 

מִ  ִביֹותַויִ  יא, ּוְשֵני ָבֶניָה.ִתָשֵאר הִ וַ  י;ַוָיָמת ֱאִליֶמֶלְך, ִאיש ָנע  א  --ְשאּו ָלֶהם, ָנִשים מ 

תּו ַגם ., ְכֶעֶשר ָשִניםַוֵיְשבּו ָשםית רּות; נִ , ְוֵשם ַהשֵ ְרָפהֵשם ָהַאַחת עָ  ְשֵניֶהם, -ַוָימ 

 ה(.-גילת רות א, א)מ ."ִאיָשּהמֵ ּו יֹון; ַוִתָשֵאר, ָהִאָשה, ִמְשֵני ְיָלֶדיָה,ַמְחלֹון ְוִכלְ 

 

 

 אלימלך ושני בניו מחלון וכליון? מי היו

 הסברוומנהיגיו.  דולי הדורו גשהשלושה הימר, או רבי שמעון בר יוחאיהתנא 

מנהיגים בא עליהם, מפני שיצאו מהארץ לחוצה לארץ. כ למיתתם במואב: עונש

 בתרא צא, ע"ב(. )בבא   .הם הפקירו את הציבור

 ביאה דברי אמוראים שנותנים הסבר שונה לעונש:מא מרהג

 רואוג לציבחובתו של המנהיג לד
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, שאפילו מצאו : חס ושלוםרבי יהושע בן קורחהאמר  ב חייא בר אדיןר"אמר 

לבקש רחמים על דורם  שהיה להן –ה נענשו? ואלא מפני מלא יצאו.  –ין סוב

ֵקְך 'בְ שנאמר:  ,ולא ביקשו  צא, ע"ב(.שם ) יג()ישעיה נז,   ". 'ַיִציל ְך ִקבּוַצִיְךַזע 

 הנוסח המלא של הפסוק הנ"ל, שעליו הסתמכו האמוראים הוא: 

ִני ַאִגיד, ִצְדָקֵתְך; ְואֶ " ַשִיְך, וְ -תא  קֵ  ל א יֹוִעילּוְך.ַמע  ָלם כ  -ּוַצִיְך, ְוֶאת ִקבְך ַיִציל ְךְבַזע 

 יג(. -)ישעיה נז,יב  ."ִשיָקְד -רהַ  ֶאֶרץ, ְוִייַרש-ְוַהחֹוֶסה ִבי ִיְנַחל ָהֶבל;-חרּוַח ִיקַ -ִיָשא

 

 סוק:( מפרש את הפואל אליעז ]איידליש[)מורנו הרב שמ המהרש"א

 ים הכל להינצל.מגיע –צרת רבים )קיבוציך( עק( על מתפלל )זו כאשר היחיד

 דור.ים על אלימלך מנהיג האומר דברים קש תנחומא מדרש

 

 וכך אומר המדרש:

א לפשוט ידיו בבריותיו. ומהו עושה הו וך"בוא וראה כמה קשה לפני הקדוש בר

מי ובניה מנע מי את למד?לו. כיוון שהוא חוטא לו, תחילה פושט ידיו בנכסיו. מ

 .הדור עלה שהיה ראשלימלך בוא

 ישראל שממה והלך לו הניח לארץ -, מה עשה?  שעה כיוון שבא הרעב באותה

  ."דורל הש והיה הקדוש ברוך הוא קוצף עליו, שהיה נשיאולארץ מואב, 

 סיני, ג(.-)מדרש תנחומא, במדבר פרשת בהר                                             

 

 

 

למען עמו.  נבז המלךמומעשיו הטובים של יאים את מב בבא בתראסכת מב

(, שמלך על ממלכתו הקטנה במאה ַיב)יש הגורסים ִחיְד  מונבז היה מלך ַחִדיב

אזור החידקל העליון )עירק של היום(.  ה בכנהראשונה לספירה. ממלכתו ש

ת מצוות אמונבז יחד עם אמו הלני המלכה, מזרע החשמונאים, התגיירו וקיימו 

 היהדות.

 :בבא בתראמרא במסכת בברייתא שמביאה הג כך נכתב

 נהיג הדואג לציבורמ
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ותיו ואוצרות אבותיו בשני בצורת, אוצרשִבזבז  במונבז המלך"תנו רבנן: מעשה 

 ביו ואמרו לו: ת אביְוָחְברּו עליו אחיו ו

 אבותיך גנזו והוסיפו על של אבותם, ואתה מבזבזם.

ֵמֶאֶרץ ִתְצָמח; ֱאֶמת, 'שנאמר:  ,למעלה יואני גנזתאמר להם: אבותי גנזו למטה, 

 )תהילים פה, יב(. ם ִנְשָקף'ְוֶצֶדק, ִמָשַמיִ 

 ,ואני גנזתי במקום שאין היד שולטת בומקום שהיד שולטת בו זו בגנ אבותי

 טו(. )שם פט, ' ֶצֶדק ּוִמְשָפט ְמכֹון ִכְסֶאָך ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְיַקְדמּו ָפֶניָך'מר: שנא

 ,שה פירותואני גנזתי דבר שעוה פירות ו דבר שאינו עושזגני אבות

 )ישעיה ג, י(. ְלֵליֶהם, י אֵכלּו'ַמעַ  ְפִרי-ִכי טֹוב:-ְמרּו ַצִדיק, ִכי'אִ  שנאמר:

 ,ואני גנזתי אוצרות נפשותן ממו (גנזו )אוצרות יאבות

 א, ל(.י)משלי  ַצִדיק, ֵעץ ַחִיים; ְוֹלֵקַח ְנָפשֹות ָחָכם'-'ְפִרישנאמר: 

)דברים כד,  ְהֶיה ְצָדָקה'ּוְלָך ִת 'שנאמר: ,ואני גנזתי לעצמים זו לאחריגנ יאבות

 יג(.

 , ואני גנזתי לעולם הבאלעולם הזה,  גנזואבותי 

 ,)ישעיה נח, ח( )בבא בתרא יא" ' ַיַאְסֶפָךה' יָך ִצְדֶקָך, ְכבֹוד נֶ פָ ְוָהַלְך לְ 'שנאמר: 

 ע"א(.

גרו ת אוצרות המזון, שאשביזבז אמלך טענו נגדו, האחיו ומשפחתו של מונבז 

שכל בני מלך, דורות. מה היה הבזבוז הנורא של מונבז האבותיו במרוצת ה

 משפחתו באו אליו בשל כך בטענות קשות?

 

ככל הנראה המניע למעשיו, היה דאגה אמיתית לבני עמו, ר, פולפי הסי

של  את אוצרות המזון הנמצאים במצב קשה בשנות בצורת, ולכן החליט לפתוח

 המלכות עבור עמו.בית 

ובים כדי קים טהיו ערכיות, ובהן מסר רב. היו לו נימו שובותיו לבני משפחתות

 להסביר את מעשיו.

עלה". המעשה החשוב שעשיתי בחלוקת למ תי"אבותי גנזו למטה, ואני גנז

 :המזון לבני עמי, יש לו משמעות נצחית. מונבז מתבסס על הפסוק בתהילים
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ארץ, הצדקה לאחר שניתנה במים נשקף", לאמור, וצדק מש "אמת מארץ תצמח

 ם. מצויה עתה בשמים ומשקיפה אלינו מש

 

 אומר במקום: "זכות הצדקה מסתכלת מלמעלה למטה". רש"י

 

גנזו במקום שהיד שולטת בו ואני גנזתי במקום שאין היד שולטת בו".  יותאב"

חילקתי את ילו אני ל את האוצרות ואולאמור, אבותי גנזו במקום שאפשר לגז

 לאחר ן. הם השתמשו במזון לצורכי קיום יסודי.לאנשים הזקוקים למזוהאוצרות 

 שחילקתי את המזון כבר לא ניתן לגזול אותו.

הצדק  ,הפסוק בתהילים: "צדק ומשפט מכון כסאך", לאמורעל ס מונבז מתבס

 .ם לא יכול להגיעדנמצא תחת כסאו של הקדוש ברוך הוא, ולשם בוודאי א

דבר שעושה פירות". לאמור,  שה פירות ואני גנזתיגנזו דבר שאינו עו אבותי"

י י, לא הניבו פרי נוסף. האוצרות שאני חילקתיים אצל אבותגנוז הפירות שהיו

 בו פרי, סייעתי לאנשים הנמצאים במצב קשה.הני

וב, כי פרי טמונבז מתבסס בדבריו על הפסוק בספר ישעיה: "ִאְמרו צדיק כי 

עשה. מעשיו הטובים  מי שהוא צדיק כי טובו", לאמור, הגידו ליהם יאכלמעלל

פרי רוחני בעולמו של הקדוש ברוך הוא.  -להבין  תרצה של הצדיק ישאו פרי,

פרי חומרי. לי נראה, שאין הכוונה לפירות כלכליים שיזכה בהם  -ן ביתרצה לה

 .ו הטוביםמהציבור על מעשי הצדיק. בנוסף, הצדיק יזכה גם להערכה רבה

 

תי אוצרות נפשות". לאמור, במעשי הצלתי ממון ואני גנז צרות("אבותי גנזו )או

דיק י צפרמרעב ואולי ממוות. מונבז מתבסס על הפסוק מספר משלי: " אנשים

 עץ חיים ולוקח נפשות חכם".

 

 לפסוק, מעשה הצדיק הוא )אלטשולר דוד( בעל מצודת דוד על פי פירושו של

ות ם. והלוקח לעצמו נפשיו, הצדיק מביא חייים. במעשכמו עץ המגדל חי

 תם.נה אולהדריכם בדרך הישר והרי הוא כאילו ק
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ל מונבז צריך להבין ה שאל"אבותי גנזו לאחרים ואני גנזתי לעצמי". את דבריו 

על רקע הפסוקים הקודמים, לפני הפסוק שהביא כאסמכתא: "ולך תהיה 

 צדקה". 

ל ביתו לעבוט ת מאומה, לא תבוא אברעך משא"כי תשה סוקים: פכך נכתב ב

ו את העבוט, כבוא שיב לואם איש עני הוא לא תשכב בעבוטו. השב ת…עבוטו

  .פני ה' אלוקיך"מל קההשמש ושכב בשמלתו, וברכך ולך תהיה צד

 יג(.-)דברים כד, י                                                                                   

 

א לדבריו ם הבא". מונבז הביא אסמכתזה, ואני גנזתי לעולגנזו לעולם ה י"אבות

ונתו כו אתיה: "והלך לפניך צדקך כבוד ה' יאספך". כדי להבין ר ישעמפסוק בספ

עיין בפסוקים הקודמים. כך כתוב בפסוקים: "הלוא פרוס של מונבז, עלינו ל

אה ערום וכיסתו ומבשרך לא תביא בית. כי תר לרעב לחמך ועניים מרּודים

רּוָכְתָךתעלם. אז יבקע כשחר ת ך כבוד ך צדקרה תצמח, והלך לפנימה  אֹוֶרך ַוא 

 ח(.-)ישעיה נח, ז .ה' יאספך"

                                                                                                           

ולנצרך. בפסוקים  א נורמת התנהגות, דאגה לחלשם הללו מציב הנביבפסוקי

הדברים ן להם , שאיהוא מתכוון לעניים מר הנביא בשפה מפורשת, כיאו

 גד ללבוש.וב ולאוכל לאכ –הבסיסיים לקיומו של האדם 

 

פי נורמה זו. משפט הסיום: "והלך לפניך צדקך כבוד ה' יאספך", מונבז נהג ל

ר אין ערכם הרוחני מתבטל לאח טובים שאדם עושה,פירושו, המעשים ה

גם אותו חלק ממנו ומלווים  עת מיתתו, המעשים הללו הםב–מעשיהם. בהאספו 

 גנזתי לעולם הבא".  ני ואלאחר מותו. לדברים הללו התכוון מונבז במשפט: "
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"תנו רבנן: בזמן שישראל שרויין בצער ופירש אחד מהן, באין שני מלאכי השרת 

רש מן פלוני זה שפיומרים: ניחין לו ידיהן על ראשו, ואלוין לו לאדם, ומשמ

 .  חמת ציבוראל יראה בנ –הציבור 

ל אוכו אל יאמר האדם אלך לביתי: בזמן שהציבור שרוי בצער תניא אידך

עליו הכתוב אומר: 'ְוִהֵנה ָששֹון  –, ואם עושה כן יואשתה, ושלום עליך נפש

ט צ  ְוִשְמָחה, ָהר ג בָ  ל ָבָשר, ְוָשתֹוָקר ְוָשח     .'ָשתֹו, ִכי ָמָחר ָנמּותת ָיִין; ָאכֹול וְ אן, ָאכ 

 יג(.  )ישעיהו כב,                                                                                     

-ה ָלֶכם, ַעדן ַהזֶ ר ֶהָעֹוְיכ פַ -ִאם 'ְוִנְגָלה ְבָאְזָני, ה' ְצָבאֹות: –כתיב בתריה  מה

תּון' )ש       בינוניים. ם יד(. עד כאן מידת ְתמ 

ה יֹום זֶ כָ  ַיִין, ְוִנְסְבָאה ֵשָכר; ְוָהָיה-'ֵאָתיּו ֶאְקָחה –ב אבל במידת רשעים מה כתי

ד' )ָמָחר,   שם נו, יב(. ָגדֹול ֶיֶתר ְמא 

ְבֵאין  ֶחֶסד ֶנֱאָסִפים-ַאְנֵשיוְ ֵלב; -ָשם ַעל 'ַהַצִדיק ָאָבד, ְוֵאין ִאיש –מה כתיב בתריה 

      )שם נז, א(.                                            'ִמְפֵני ָהָרָעה ֶנֱאַסף ַהַצִדיק-יֵמִבין, כִ 

שציער עצמו עם הציבור,  במשה רבנו, שכן מצינו עם הציבור יצער אדםאלא: 

ֶשה ְכֵבִד  ' )שמות יז, יב(. יו ַוֵיֶשב ָעֶליהָ ֶאֶבן ַוָיִשימּו ַתְחתָ -ים, ַוִיְקחּושנאמר: 'ִויֵדי מ 

אלא כך אמר משה: חד או כסת אחת לישב עליה? וכי לא היה למשה כר א

מצער עצמו . וכל האהיה עימהם בצעראף אני  –בצער ין ויהואיל וישראל שר

                 , ע"א(.)מסכת תענית, יא .עם הציבור זוכה ורואה בנחמת ציבור"

 

 

 

תה יושלים ובנה את חומותיה, "היאת הציבור שהיה ביר רתם שנחמיהבעת 

ונשיהם גדולה אל אחיהם היהודים". מצבם הכלכלי של העם היה  צעקת העם

ה קשה זו נבעה מהתייחסות אחיהם משורה. מצוקאד, האוכל היה בה מקש

ים, בגין הריבית שהיו משלמהיהודים, שהיו נוגשים בהם בגלל ההלוואות ו

 מים. מס על הקרקעות והכר תשלומי מסים למלך,

 וש מן הציבור בעת צערוור והיחיד לא יפרמנהיג מזדהה עם צער הציב

 למען ציבור חלש הפועלמנהיג 
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, "ְוַעָתה, ִכְבַשר ַאֵחינּו ְבָשֵרנּו, ִכְבֵניֶהם: העם ביטא במילים קשות את תחושותיו

ַנְחנּוֵנינּו; ְוִהנֵ בָ  ְבִשים ֶאת ה א  תֵ -ָבֵנינּו ְוֶאת-כ  ָבִדים, ְוֵיש ִמְבנ  ֵתינּו ַלע  ת ינּו ִנְכָבשֹוְבנ 

ֵתינפדותן()לְוֵאין ְלֵאל ָיֵדנּו  ֵחִרים", ּוְשד   (.ה, ה)נחמיה  . ּו ּוְכָרֵמינּו, ַלא 

עם החורים ות ימיה שמע את הדברים הקשים, החליט לבוא לידי עכאשר נחמ

הוכיח את יכולתו המנהיגותית והוציא את  והסגנים, שהיו עשירי העם. נחמיה

ללו ל החורים והסגנים, במגמה שהנגד מעשי העוול שהעם להפגנה גדולה כ

ן, גם הוא עניינחמיה לא משחרר עצמו מה עוול שגרמו לעם.יתקנו את מעשי ה

אנשים מבני העם. זו לו ם יה נושה באחיו והחליט לוותר על החובות שחביה

 אכן, הנושים נענו לדרישותיו של נחמיה. דוגמה אישית של מנהיג.

 

"ַוִיָמֵלְך  דברים. הנה הפסוקים במלואם:טא היטב את רוח הסגנון הפסוקים, מב

ִרים ְואֶ -י ָעַלי, ָוָאִריָבה ֶאתִלבִ  ְמָרה ָלֶהם, ַמָשא ִאישְסָגִנים, הַ -תַהח  ם תֶ אַ ְבָאִחיו -ָוא 

ֵליֶהם, ְקִהָלה גְ  ִשים; ָוֶאֵתן ע  ַנְחנּו ָקִנינּו ֶאת דֹוָלה.נ  ְמָרה ָלֶהם, א   ַהְיהּוִדים ַאֵחינּו-ָוא 

ֵחיֶכם, ְוִנמְ -ֶתם ִתְמְכרּו ֶאתאַ -ֵדי ָבנּו, ְוַגםִנְמָכִרים ַלגֹוִים כְ הַ  ִרישּו, ְול א ָלנּו; וַ -ּוְכרא  ַיח 

ֶשר-ל אר, מַ ָוא   ָמְצאּו ָדָבר. ִשים:-טֹוב ַהָדָבר א  לֹוא ְבִיְרַאת ֱאֹלוקינּו ֵתֵלכּו,  ַאֶתם ע  ה 

ִני ַאַחי ּוְנעָ -ְוַגם .ִים אֹוְיֵבינּוְרַפת ַהגֹוֵמחֶ  ִשים ָבֶהםא  -ָנא, ֶאת-הֶכֶסף ְוָדָגן; ַנַעְזבָ  ַרי, נ 

ַאת ּוָבֵתיֶהם; ּומְ --ַכְרֵמיֶהם ֵזיֵתיֶהם ֶהםיָהִשיבּו ָנא ָלֶהם ְכַהיֹום, ְשד תֵ  ה.ָשא ַהזֶ מַ הַ 

שֶ  ִשיםַהֶכֶסף ְוַהָדָגן ַהִתירֹוש ְוַהִיְצָהר, א  יב, ּוֵמֶהם ל א ָבֶהם. ַוי אְמרּו ָנִש  ר ַאֶתם נ 

ֶשר ַאתָ --ֵקשְנבַ  ֶשה, ַכא  ִנים, ָוַאְשִביֵעם, לַ -ָרא, ֶאתֵמר; ָוֶאְק ה אֹוֵכן ַנע  ה  ת שֹוע  ַהכ 

 יב(.                 -)נחמיה ה, ז  .ַכָדָבר ַהֶזה"

                                                                                                                               

לי, הוא ניער את כנף בגדו ף לדברים, השתמש נחמיה במעשה סמכדי לתת תוק

 חיצוני כדי לסמל את ההסתלקות מן הקניין והמכר.ור יענ

 כך אמר נחמיה:

ְמָרה -ַגםּ "  ֶשר ל א ָהִאיש-לכָ -ֱאֹלוקים ֶאתָכָכה ְיַנֵער הָ ָחְצִני ָנַעְרִתי, ָוא  -ֶאתָיִקים -א 

 ֵרק;עֹו, ְוָכָכה ִיְהֶיה ָנעּור, וָ ַהָדָבר ַהֶזה ִמֵביתֹו ּוִמיִגי

 " )שם יג(.ַוַיַעש ָהָעם, ַכָדָבר ַהֶזהה',  ָאֵמן, ַוְיַהְללּו ֶאתל הָ ַהקָ -ַוי אְמרּו ָכל
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על  אחיו מעוןשהחשמונאי, קיבל  מבניו של מתתיהו לאחר הירצחו של יונתן,

חיב את שלת מלכות בית חשמונאי. שמעון הצליח להרעצמו להמשיך בשל

 יבושיו.ממלכת החשמונאים על ידי כ

ה לעם. הוא משמש דוגמה למנהיג, שלא ניצל את רנספ שמעון דאג למקורות

 י לרווחת העם. מקורות הקופה הציבורית לצרכיו. הוא השקיע גם מרכושו הפרט

בארץ והעם ישב  ת, הצליח להביא שלוםים ומלחמואחר תקופה של מאבקל

 העם בחר בו למנהיג ושליט.מנהיגותו התבססה.  לבטח.

 

ג, על פי תרגומו של פרופ' א.ש. י-ד, )א, ידסופר בספר חשמונאים וכך מ

 הרטום(:

טובות בתקופת שלטונו של שמעון שקטה הארץ ממלחמות והוא "ביקש לעשות 

ו "וישימה לנמל את יפ עם. שמעון כבשו לאהדת הלותיו של שמעון זכלעמו". פעו

תו. הוא כבש את כלכלת ממלכ ם", וכך קידם רבות אתדרך לאיי הי ויעש )אותה(

 ואת החקרה בירושלים וביער את טומאת האלילים ממנה. צורת את ביגזר, 

ה את יבולה ועצי בתקופתו, היהודים "עבדו את אדמתם בשלום והארץ נתנ

ו כולם בטוב, והבחורים ברחובות ישבו וישיח ם, הזקניםהשדה נתנו את פריי

 לחמה. לבשו הדר ובגדי מ

ֵשן מקומות מבצר ושֵ סיפק מזון לערים  (שמעון)  דו עד קצה הארץ נקרא.כבום ַוַיע 

. וישבו איש תחת גפנו ָעָשה שלום על הארץ וישראל שמח שמחה גדולה

לכים נגפו הארץ והמ וחדל ונלחם בהם מןהיה להם מחריד.  ותחת תאנתו ולא

 .בימים ההם

. כיבד את בער כל רשע ופושעהוא תמך כל עניי עמו, דרש את התורה וי

 ַוֶיֶרב את כלי השרת".  המקדש

 

מתאר  הוא נותן לנו תיאור של ימי שלום, שלווה ושפע. פר חשמונאיםל סבע

מכבד את המסורת גיש לצדק ומשפט, את שמעון כמנהיג הדואג לצורכי עמו, ר

 עם מקבלו כמנהיג ושליטה –מען העם מנהיג הפועל ל
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במתן כלי קודש לבית המקדש. על פעולות  ועורר אחרים להתנדב דת, התנדבוה

   לה החזיר לו העם אהבה רבה.א

ון לבסס את אחיזתו בארץ, היא שמעח ר מלכות רומי שמעה כי הצליכאש

 החליטה לכרות ברית בין רומי ויהודה.

והאמונה אשר שמר  "הצדק וגם בעבּוראת העם  פעולותיו של שמעון ִהרשימו

מנהיג -כל העם החליט למנותו לנשיאדרך". ש לרומם את עמו בכל לעמו ויבק

 הגדול. יחד עם מינוי לכהונת הכהן  עליהם

 ם:נאימוכך מסופר בספר החש

"וזה נוסח הכתב: בשמונה עשר באלול בשנת שתים ושבעים ומאה היא שנה 

 ישנה דעה תואר לשמעון, –אל )שר עם  ָסָרֵמלשלישית לשמעון הכהן הגדול. ַבא  

הנים ועם חצר עם אל( בקהל גדול של כו -בית המקדש נוספת שהכוונה לחצר

בות מלחמות בארץ, ם רמיהודע לנו. אחרי אשר היו פעושרי האומה וזקני הארץ 

 שמו שמעון... ואחיו את נפשם בכפם ויעמדו בפני אויבי עמם בכבוד גדול". 

 

ביזבז רכוש רב על עמו,  ו "קם שמעון, נלחםותו של יונתן אחימיד לאחר מ

. ביצר את ערי יהודה ואת בית לו, זיין את אנשי צבא עמו ויתן להם צידהמאשר 

שם נשק האויבים בראשונה, שם בה מצב יה ה אשר על גבולות יהודה, אשר צור

שדוד אנשים יהודים. ביצר את יפו אשר על שפת הים ואת גזר אשר בגבולות א

ת כל הצורך ן יהודים וישם בהן אהושיב בה האויבים בראשונה, אשר שם ישבו

                                                                   לה(.-ה)חשמונאים א, יד, כ  .לתקנן"

 

 

 

רב ושמואל. אמוראי בבל בדור השני, היה מתלמידיו של שהיה גדול  רב הונא,

 .הדורהוא היה מנהיג סורא שבבבל. תמנה לראש ישיבת לאחר מותם, ה

 קיים. רבה. היה נאה דורש ונאה מ י הציבור היתהרגישותו לצורכ

שיספר  בר פפאם ָר ְלַרפְ פנה  רבא )כ, ע"ב(, שהאמורא תעניתמסופר במסכת 

 שה רב הונא.  לו על הדברים הטובים שע

 ו של הציבורלמצוקותי מנהיג המגלה רגישות
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נותו, , אבל מה עשה בזקמה עשה רב הונא בצעירותואינני זוכר  וכך סיפר לו:

 אני זוכר.

 ראשון: והנה סיפור

הב לסיור ברחבי העיר. ם את רב הונא באפריון של זנן היו מוציאיבכל יום מעו

ו, כדי שבימות הגשמים הכותל תקנל כאשר ראה בסיורו כותל רעוע היה מצווה

 מד ולא יגרום לנזקי נפש בנפילתו.יחזיק מע

היה מתקנו, ואם לאו,  –ל יים לתקן את הכותל הכותל היו אמצעים כלכלאם לבע

 .ישיכותל מכספו האמתקן את הה רב הונא הי

 ועוד סיפור:

ק שושישי אחר הצהריים לפני כניסת השבת היה שולח רב הונא שליח לבכל יום 

י הירקות( היה קונה את הירקות כל ירק שהיה משתייר אצל הגננים )מוכרו

 ואחר כך משליכן לנהר.שנשתיירו 

 ם?רי מוטב שיתנם לעניילמה זרק את הירקות לנהר, ה במקום: אלת הגמראשו

ו העניים נמנעים מלקנות ירקות : אם הוא היה נוהג כך, היאמשיבה הגמר

ממילא ירכוש את הירקות מהגננים נא הובשוק, משום שהיו יודעים שרב 

 של הגננים.ם בין העניים, ואז רב הונא מקפח פרנסתם ויחלק

שרב  : למהואלת הגמרא שאלה נוספתשתה מספקת, ואז יהתשובה לא הי

 ת?הירקות לבהמו הונא לא יתן את

 כל אדם ואין מאכילים מאכל אדם את הבהמה.: הירקות מאמשיבה הגמרא

ב הונא ואז שואלת הגמרא: אם כך המצב, למה ר קת,ספתה מיהתשובה לא הי

 שלא יקנה!  קונה את הירקות?

יראו הגננים שאינם  לעתיד לבוא", שאם: "נמצאת מכשילן ה הגמראמשיב

, דאג רב הונאקראת שבת. לכן ירקות לשוק ל את סחורתם, לא יביאומוכרים 

יא להבו שתמיד יהיה מי שיקנה ירקות מהגננים, הם לא יפסידו וימשיכ

 ירקות לשוק העיר.

 ועוד סיפור:

כד מים ותולה אותו על ר הגיעה לרב הונא תרופה חדשה, היה ממלא כאש

ויש  .תרופה זו, יבוא ויקחכל מי שצריך לוהיה אומר:   תן הכניסה לביתו,מפ
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המציל את האדם ממזיקין. כיצד? אם  : שבתוך הכד היה דבר סגולההאומרים

כל מי ך הכד היה ניצל ממזיקין, והיה אומר: בתוש האדם היה רוחץ ידיו במים

 ה שבתוך הכלי ולא יסתכן.שזקוק, יכנס וירחץ ידיו ממי הסגול

 שהוא גדול:ועוד סיפור קצר 

ביתו, והיה מכריז ותח את דלתות א סועד בביתו, היה פכאשר היה רב הונ

 מי שצריך, יבוא ויאכל. כלואומר:
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 שער שמינישער שמיני
                           

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ת את אופני נתינת קובעהברייתא  מביאה במסכת הוריותהגמרא 

 :הכבוד למנהיגים
ד כל העם עומדים ואינם  יושבים ע ,כשהנשיא נכנס: "תנו רבנן

 מרו להם שבו.שיא
' שורות, אחד מכאן ואחד מכאן עושים לו ב נכנס כשאב בית דין

 קומו.ד שישב במואין יושבים ע
יג,  ריותו)האחד עומד ואחד יושב עד שישב במקומו"  ,נכנס כשחכם

 .(ע"ב
 

* * * * * * 
 

 ואל אהרון 'וידבר ה' אל משהמר רבי ישמעאל, ראה מה כתיב: "א
ק כבוד לימדם לחלו, )שמות ו, יג(פרעה  ל ואלבני ישרא ויצוום אל

 .ותלמלכ
)קיסר ונינוס כותב לאנטהיה )רבי יהודה הנשיא(  וכן רבנו הקדוש

 )מדרש "תלחלוק כבוד למלכושואל בשלומך,  יהודה עבדך רומי(,
 .וישלח, ג( פרשת , בראשית,מאתנחו

 

  יחס של כבוד למנהיגיםיחס של כבוד למנהיגים
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א אומר למשה הו-ברוך-מדרש, המסביר מדוע הקדוש מובא הגדולבמדרש 

עד. הסיבה: יש חשיבות למעמד של דה לפני פתח אהל מואת כל העלהקהיל 

 די הציבור. ל יע ל מנהיגיםקדושה וטוהרה בקבלת מנהיגותם ש

ֶהל מֹוֵעד-ְקֵהל, ֶאלָהֵעָדה, הַ -ְוֵאת ָכל'כך דורש המדרש את הפסוק: "  ' ֶפַתח, א 

בוד ולא ן בכהונה בקדושה ובכעשה במעמד כל העדה, שיהיו נוהגי .ג( יקרא ח,)ו

 שיהיו נוהגין בשררהתהא במעמד כל העדה,  יבוראלא כל שררת הצעוד 

ת יהושע ויעמידהו לפני אלעזר הכהן ולפני ח איק'ושנאמר: ובכהונה ובקדושה,

 צו, ח, ג(.)מדרש הגדול, ויקרא, פרשת ,     (כב )במדבר כז, .' "כל העדה

 

 

 

שפסק שיש לתת כבוד א רבי ישמעאל, ל התנדבריו ש מדרש תנחומא מביא את

המלך, שנחשב למלך רשע. רבי יהודה מות העולם, אפילו לפרעה למלכי או

ומי. באיגרות ששלח אליו, דוקים עם אנטוניניוס קיסר רם הריהנשיא טווה קש

 השתמש בהקדמה בניסוחי כבוד לקיסר.

 :תנחומאמדרש כך דורש 

שֶ -ַדֵבר ה', ֶאלַויְ 'יב: מר רבי ישמעאל, ראה מה כת"א ן, ַוְיַצּוֵ -ה ְוֶאלמ  ר  ְבֵני -ם ֶאלַאה 

ה ֶמֶלְך ִמְצָרִים-ל, ְוֶאלִיְשָראֵ  )שמות ו, ' ץ ִמְצָרִיםִיְשָרֵאל, ֵמֶארֶ -ְבֵני-ֶאתא ְלהֹוִצי--ַפְרע 

 .לימדם לחלוק כבוד למלכותיג(, 

 ומי(,)קיסר ר שיא( היה כותב לאנטונינוסי יהודה הנ)רב רבנו הקדושוכן 

 ."ותלחלוק כבוד למלכאל בשלומך, יהודה עבדך שו

 וישלח, ג(. רשתפ ת,)מדרש תנחומא, בראשי                                          

 

 

 

 מנהיגיםנתינת כבוד ל

 ת בכבוד למלכותהתייחסו



- 201 - 
__________________________________________________________________ 

 יבורית במקורות ישראלמיכאל: ערכי יסוד במנהיגות והנהגה צ-גדעון רפאל בן
 

 

 

 

היהדות, מלך חז"ל קבעו נורמות במתן כבוד למלך. על פי השקפת העולם של 

שיתייחסו אליו היה יכול מלך בישראל לדרוש מעמו  . מעולם לאהוא בשר ודם

ים, שלעתים דרש המלך כבוד אלים ם השכנכבוד, כפי שנעשה בעמיביתר 

 לעצמו.

 

עדיפה  ראל לפני הקדוש ברוך הואמיש םשתפילתו של אדחז"ל קבעו נורמה, 

 ממתן כבוד למלך ישראל.

 :רכותמסכת בכך נאמר במשנה, 

והין שעה חסידים הראשונים היו ש כובד ראש. ל אלא מתוך"אין עומדים להתפל

אפילו המלך שואל יהם שבשמים. בם לאבין, כדי שיכוונו את לאחת ומתפלל

 ג(.נה מש)משנה, ברכות פרק ה,   ."בשלומו לא ישיבנו

 

המשנה: "אפילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו" על הגמרא מסבירה את דברי 

 כי אומותאבל למל אלא למלכי ישראל,לא שנו : "ידי דבריו של רב יוסף שאמר

 ות לב, ע"ב(.)ברכ  .העולם פוסק"

 

ן מדוע המתפלל לא יכול להתפנות וך הנחה שמלך ישראל יביחז"ל יצאו מת

מכיר את ההוויה מאומות העולם, שאינו -לך זרל מאבמתפילתו ולכבדו, 

בהתנהגות והמחויבות של אדם מישראל להתפלל לאלוקיו ללא הפרעה, יראה 

חשובה יותר, ולכן  להורגו. שמירת הנפש אז יחליטו זלזול בכבודו של המלך וז

 עולם יפסיק אדם מישראל תפילתו ויכבדו.וסף שלגבי מלך מאומות האמר רב י

 

 

 

 

 למלך ישראל כבוד סייגים בנתינת
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ת את אופני נתינת הכבוד מביאה ברייתא הקובע במסכת הוריותרא גמה

נם יושבים עד עומדים ואיכשהנשיא נכנס, כל העם "תנו רבנן:  למנהיגים:

חד ם לו ב' שורות, אחד מכאן ואנכנס עושי ב בית דיןכשא שיאמרו להם שבו.

 נכנס, אחד עומד ואחד יושב עד כשחכםב במקומו.מכאן ואין יושבים עד שיש

 )הוריות יג, ע"ב(. .במקומו" ישבש

                                                                                                                              

ורם מעם ולכן מ נשיא הסנהדריןלמנהיגים.  אים קבעו מידרג של מתן כבודהתנ

 כרוז אומר לציבור לשבת. ד שע כל הציבור קם לפניו ואינו יושב

נכנס,  כשאב בית הדיןכריז רק לאחר שווידא שהנשיא הגיע למקומו. הכרוז מ

ד ת של אנשים, שורה מצורויבור יעמוד. רק עושים לו שתי שורך שכל הצאין צ

ריז מאומה.  הקהל ול הליכתו. כאן הכרוז לא מכאחד ושורה מהצד השני במסל

 דין נכנס. כאשר אב בית הדין יושבת הביעומד בשתי השורות בעת שאב 

 במקומו, אז קהל שתי השורות מתיישב. 

יא שונה. בשתי השורות, לא המתכונת ה מחברי הסנהדרין נכנס, חכםכאשר 

עומד וכן הלאה...  הבא אחריו יושב,  הבא אחריומדים אלא אחד עומד, עו כולם

 מד, ממתין עד ישיבת החכם, ואז הוא מתיישב. הקהל שעו

  

 

 

 רי תנאים שדנו בסדר העולים לתורה., מביאה דבבמסכת גיטיןהגמרא, 

: אחריהן מי לרבי חלבויל( גלילא )גל "שלחו ליה )לו( בני וכך התנהל הדיון:

חרי שעולים לתורה, ת רבי חלבו: בקריאת התורה א"  שאלו בני הגליל אוראין?ק

ית בקריאת לישהשיה מעלין ישראל, לאיזה ישראל קוראים בעלי -כהן ולוי 

 גמרא: "לא היה בידו מענה". אומרת ה -התורה ?  

 יחס של כבוד לנשיא

 סדר עליות לתורה –בוד המנהיגים נוהגים בכ
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תלמידי חכמים  יהן קוראין, שאמר לו: אחררבי יצחק נפחא"באו ושאלו את 

ים שאבותיהם ממונתלמידי חכמים ואחריהן בני  הציבורין על הממונין פרנס

 )גיטין ס, ע"א(.  .ראשי כנסיות וכל אדם" ואחריהן פרנסים על הציבור

 

ות לאנשים העוסקים בצורכי ציבור. לא ם נתנו ביטוי, כיצד אפשר להודנאיהת

התנאים, העלייה השלישית , שבתקופת תגמול כספי, אלא תגמול רוחני. נראה

שהם גם  לתת כבוד זה לתלמידי חכמים,ה מכובדת ומן הראוי רה היתלתו

ית ישהם לא נמצאים בבית הכנסת, תינתן העלייה השלמנהיגי הציבור, ואם 

 לבניהם. –לתורה 

 

 

 

נם מנהיגים, שאינם עומדים בנורמות המצופות, ולמרות זאת, עלינו כידוע, יש

 נוני כבוד.על מספר גילהקפיד 

 :ניין נתינת כבוד למנהיג רשעב, ע"א(, מתייחסת לע)ק יםבמסכת זבחהגמרא, 

ה; ֵמֵאן, ְלַשַלח הָ " הקדוש ברוך הוא אומר למשה:  ."םעָ ָכֵבד ֵלב ַפְרע 

 , יד(,)שמות ז                                                                                       

 לו על מכת הדם. אותך אל פרעה כדי לבשראני שולח  ,לכן

 תבשר לו את הדבר? מתי

הקביל את פניו כשם ה יֵצא להתרחץ ביאור. עליך להיות מוכן לכאשר פרע

 למרות שנחשב כמנהיג רשע.ך, מלשמקבלים פני 

 )שמות ז, טו(. מהמילים הללו "ְוִנַצְבָת ִלְקָראתֹו"ם התורה משתמשת במילי

 א רשע.סביר פנים למלך גם שהושיש לה קיש,למד ריש ל

 

שבכל  ,, מוסיף רבי ינאי ואומרמורכבים הללו בין משה ופרעהעל היחסים ה

 :ם לכבד מלך. הוא ביטא זאת במשפטמצב חייבי

 עולם תהא אימת מלכות עליך"."ל 

 

 רשעד למנהיג נתינת כבו
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 דוגמה מהתנהגותו של משה לאחר מכת בכורות,  רבי ינאי, מביא

ָבֶדיָך ֵאֶלה-לְוָיְרדּו כָ ה אומרת: "שם התור עה.ן כבוד לפרכיצד הוא נות ֵאַלי  ע 

וּו ר, ֵצא ַאָתה ְוָכל ִלי-ְוִהְשַתח  ֶשר-ֵלאמ  ֵרי-ָהָעם א    ."ֵצאאֵ ֵכן, -ְבַרְגֶליָך, ְוַאח 

 יא, ח(.  )שמות                                                                                       

תחילה ירד אליו שמשה לא אמר לפרעה שלמדים,  אם נשים לב לפסוק, נמצאנו

 .וישתחווה לו

 

מוקיע את דרכו של פרעה, מדרש תנחומא ין זה. אין תמיד הסכמה בעני

ה, כדי תיניו שהוא ֵאל. לפי המדרש שלח ה' את משה דווקא למקום זלנ יעשהוד

מא, אין לתת כבוד מדרש תנחו תרתי משמע. לפי –שימצא אותו במערומיו 

 ע.למלך רש

 

ֶשה-ַוי אֶמר ה' ֶאל"  ורש המדרש את הפסוק:כך ד ֶקר מ  ְוִהְתַיֵצב ִלְפֵני , ַהְשֵכם ַבב 

ה  .)שמות ח, טז( .ָמה"יְ מָ ִהֵנה, יֹוֵצא הַ -ַפְרע 

אותו רשע משתבח ואומר שהוא אלוה לפי שהיה  - "למה הוא יוצא המימה? 

מה בהשכמה, שלא יוצא המיות את צרכיו(, לפיכך היה נקביו )לעשואינו יוצא ל

שה, עמוד אמר הקדוש ברוך הוא למ הו בני אדם שעומד בקלון.לכךיראו

 .דבר, פרשת וארא יד(במ א,)מדרש תנחומ   .שכמה בשעה שהוא נצרך"בה

 

בעניין  רבי יוחנן)קב, ע"א(, מביאה גם את דבריו של במסכת זבחים הגמרא, 

הו הנביא כלפי שע. הוא למד זאת מהתנהגותו של אליבוד למלך רכנתינת 

 מלך ישראל.אחאב 

ה בין אליהו הנביא ונביאי הבעל, שבסופו הרג אליהו את חר העימות שהילא

 רשע.ו ואחאב שנחשב מלך ליהא נביאי הבעל, נפגשו

כאשר נפרד אחאב מאליהו, ליווה אליהו את אחאב בדרכו, וזאת משום נתינת 

-ְיָתה ֶאלהָ ה'  ְוַיד ה.ֵיֶלְך ִיְזְרֶעאלָ "ַוִיְרַכב ַאְחָאב, וַ הפסוקים:כדברי  לך,מכבוד ל

א  -ִלָיהּו, ַוְיַשֵנס, ָמְתָניו; ַוָיָרץ ִלְפֵני ַאְחָאב, ַעדאֵ   ."ְזְרֶעאָלהה יִ כָ ב 

 ו(.מ-, יח, מהם א)מלכי                                                                          
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 להלן, דברי המקור בגמרא:

רְשפַ -תֹו, ַעלִנַצְבָת ִלְקָרא'וְ  " מלך הוא : ריש לקיששמות ז, טו(. ואמר )' ת ַהְיא 

ְוָיְרדּו 'תהא אימת מלכות עליך, דכתיב: לם עו: לנאירבי י..אמר והסביר לו פנים.

ָבֶדיָך ֵאֶלה ֵאַלי' -ָכל אמר  רבי יוחנן קאמר ליה. לא )שמות יא, ח(. ואילו לדידיהע 

ָכה -ַוָיָרץ ִלְפֵני ַאְחָאב, ַעד ס, ָמְתָניו;ּו, ַוְיַשנֵ ֵאִלָיה-ְיָתה ֶאלהָ ה'  ְוַידמהכא: ' א  ב 

 .ו("מ א, יח,)מלכים  .'ִיְזְרֶעאָלה

                                                                                                           

פי גדולתו צבת לקראתו, ליו פנים', והיינו ונבפירושו כותב: " 'הסביר ל רש"י

 ו".ון לקראתהיכ
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 ייירירששעער ר שעשע
                           

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 "תנו רבנן: 

 לק מחכמתו ליראיו', ך שחואומר 'בר חכמי ישראלהרואה 
 מתו לבשר ודם'.'ברוך שנתן מחוכ אומר: חכמי אומות העולם

 
 , 'ברוך שחלק כבודו ליראיו' ומר:א ראלמלכי ישהרואה 

 "  'אומר: 'ברוך שנתן מכבודו לבשר ודם ת העולםמלכי אומו
 .ת נח, ע"א()ברכו

 
* * * * * * 

 תפילה למנהיגים
 

סילות בלבבם בשכל הישר והצדק הם מלתיתן  אל"ומנהיגי ופרנסי ישר
 יבם צורכי ציבור באמונה. ותוציא מלישראל, ויעסקו ה איך להנהיג עמך

 . ותתן להם כוח לסבול בארץ החיים הגאווה והשררות שלא יתנו חיתיתם
 אשר ישא האומן את היונק.שא העם, כעול וטורח הציבור ומ

 
 בור הציבור ת העכצטרכו ללותתן להם אמיץ כוח ולשון לימודים כשי

 ם למען אשרימצאו חן בעיניה אל היכל המלכים והשרים והשופטים
 .ם, עמוד רצ(דרכי חיי-)תהיליםבים והיחידים" בת הרישכילו ויצליחו לטו

 

  תפילות וברכותתפילות וברכות
    למנהיגיםלמנהיגים
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נקבע כיורשו של דוד.  מלך. שלמהלדוד ה מיוחס במסורת ישראל תהילים ספר

לקבל את  יורשו אשר עומד-לשלמה בנו תפילה מיוחדתדוד  ברמחבסוף ימיו 

 . בספר תהילים, פרק עבשרביט המלכות. התפילה נמצאת 

מבקש דוד מהקב"ה שישרה שכינתו על שלמה, שיהא  ,דתוחתפילתו המיב

אג ת העם וידושקים אשופט צדק, ללא מורא וללא משוא פנים. יאבק עם הע

כך, תעלה רמתו  אם שלמה ינהגצדק. י לחלשים בחברה. משפטיו יהיו משפט

 העם, תאיר תורתו של הקב"ה וירבו הצדיקים בקרב העם.  הרוחנית של

יהיה  דה חברתית מובהקת. במצב אידיאלי זה,ג'נא לה, המבטאתזוהי תפי

ה והמצב של שלמ שלום פנימי בקרב העם, מלכי אומות העולם ישחרו לפתחו

ו בקרב אביוני וז לעצמו אלא יחלקגנכלכלי יהיה טוב. את עושרו הרב לא יה

 כל הטובה שהרעיף על עם ישראל. ף הוא מברך את הקב"ה עלהארץ. ולבסו

 

 (,1990-ר תהילים )הוצאת מוסד הרב קוק, תש"ןלספו , בפירושכםעמוס ח

 לארבעה חלקים: התפילה-מזמורמחלק את 

 גדולתו של המלך.ק שני: חלהמלך.  דקתו שלצ חלק ראשון:

 רץ ולמלך.ברכות לא חלק רביעי:ונים. זרתו של המלך לאביע :חלק שלישי

 .םברכות לקב"ה וכתובת סיום לספר השני של תהילי - סיום

 

ן--ֱאֹלוקים: ֹמהֹלִלְש " ן; ְוִצְדָקְתָך ְלבֶׁ ְך תֵּ לֶׁ יָך, ְלמֶׁ ְך.-ִמְשָפטֶׁ לֶׁ דֶׁ  מֶׁ ק; ָיִדין ַעְמָך ְבצֶׁ

יָךַועֲ   ֹות, ִבְצָדָקה.ם ָלָעם; ּוְגָבעלֹוִיְשאּו ָהִרים שָ  ְבִמְשָפט. ִניֶׁ

יִיְשפֹ  א עֹושֵּ ָעם -ט, ֲעִניֵּ ְביֹון;ִ יַדכֵּ י אֶׁ ש-ִעםָך ּוִייָרא ק.יֹוִשיַע, ִלְבנֵּ ; ְוִלְפֵני ָיֵרַח, ָשמֶׁ

 דֹור דֹוִרים.

ְבִלי -ם, ַעדלֹוְוֹרב שָ ְבָיָמיו ַצִדיק; -ַרחִיפְ ָאֶרץ.ף ְרִזיֵגז; ִכְרִביִבים, זַ -ֵיֵרד, ְכָמָטר ַעל

ַח.יָ   ָאֶרץ.-ַאְפֵסי-ִּמָנָהר, ַעד  ָים;-דְוֵיְרְד, ִמָים עַ  רֵּ

יְ וְ  ; ִצִייםְלָפָניו, ִיְכְרעּו  ַמְלֵכי  ִמְנָחה ָיִשיבּו; ְוִאִיים,  ַמְלֵכי ַתְרִשישָביו, ָעָפר ְיַלֵחכּו.א 

 ר ַיְקִריבּו.ֶאְשכָ   ְסָבא,ְשָבא ּו

 מהתפילתו של דוד המלך לקראת המלכתו של של
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וּו ַע; יַ -ִכי גֹוִים ַיַעְבדּוהּו.-ל כָ  ְמָלִכים;-ָכל לֹו-ְוִיְשַתח  ְביֹון ְמַשּוֵּ יןִציל, אֶׁ ר -ְוָעִני, ְואֵּ ֹעזֵּ

ְביֹון;דַ -לעַ ָיֹחס, . לֹו ְביֹוִנים יֹוִשיַע. ל ְואֶׁ ָחָמס, ִיְגַאל ַנְפָשם;  ְוַנְפשֹות אֶׁ ִמתֹוְך ּומֵּ

יָניור ָדָמם ְויֵּיקַ  ן --ִויִחי .ְבעֵּ ל ַבֲעדֹו תָ  ִמְזַהב ְשָבא:, לֹו-ְוִיתֶׁ ַהיֹום, -; ָכלִמידְוִיְתַפלֵּ

ִיְרַעש ַכְלָבנֹון ִפְריֹו; ְוָיִציצּו ֵמִעיר, ָהִרים:ש אְבר   --ֶרץר, ָבאָ בַ -ְיִהי ִפַסתְיָבְרֶכְנהּו. 

ֹוִים ג- בֹו;  ְרכּובָ ְוִיְת ֶשֶמש, ִינֹון ְשמֹו:-ֵניפְ לִ  --םְלעֹולָ  ְיִהי ְשמֹו,ְכֵעֶשב ָהָאֶרץ.

ה ִנְפָלאֹות לְ --ּוְך, ה' ֱאֹלוקיםָברְיַאְשרּוהּו. ל: ֹעשֵּ ְך, ֵשם רּובָ ּו ַבדֹו.ֱאֹלוקי ִיְשָראֵּ

ל ָהָאֶרץ-ְוִיָמֵלא ְכבֹודֹו, ֶאתְלעֹוָלם:  --ְכבֹודֹו -ָדִוד, ֶבן --לֹותּו ְתפִ ָכלֵמן.ָאֵמן ְואָ  --כ 

 ."ִיָשי

 

 

 

ל פי הנוסח שקבעו לאחר שסיים את תפילתו עץ, מנהיג נער, הנשיא דהרבי יהו

ות לבקשות סודי רטית ישנםחז"ל, היה נוהג לומר תפילה פרטית. בתפילתו הפ

נוכל ללמוד, אם נעיין בתפילות הפרטיות זאת  המשקפות את מצוקת  המנהיג.

א, סמוך למקור שממנו אני מביא את צאות בגמרים הנמשל תלמידי חכמ

הבדלים בתכני התפילות יהודה הנשיא. נבחין מיד ב לתו הפרטית של רביפית

 ובאפיון הייחודי בתפילתו של רבי. 

 

 :במסכת ברכותיא מופיעה בגמרא שה פיהתפילה, כלהלן 

 "רבי בתר צלותיה )לאחר תפילתו( אמר הכי )כך(:

ת י אבותינו שתצילנו מעזי פנים ומעזוינו ואלוק' אלוקיהי רצון מלפניך ה

ומשטן משחית, ומדין קשה  גע רע, מיצר רע, מחבר רע,מאדם רע ומפ פנים,

 )ברכות טז, ע"ב(. ."יתבן בר ינובין שהוא בן ברית בן שא ומבעל דין קשה,

                                                                                                                           

ף על גב דקיימי קצוצי עליה ו, מביאה הגמרא אימרה: "ואלאחר הבאת תפילה ז

בפירושו כותב:  רש"י. י("רבלשמור את דרבי )אף על פי שהיו עומדים שוטרים 

 "שהיו שוטרים עומדין במצוות אנטוניוס להכות ולהִינקם מכל העומדים עליו".

 

 ו של רבי יהודה הנשיאתפילת



- 209 - 
__________________________________________________________________ 

 יבורית במקורות ישראלמיכאל: ערכי יסוד במנהיגות והנהגה צ-גדעון רפאל בן
 

ת, ליו מהתנכלות פיזיע למד, שלמרות השמירה האישית, שהגנה דה זו אנימעוב

מאנשים  -ית, מהתנהגות לא נאותה ומעליבה מהתנכלות מילול חשש רבי

 המופיעים לפניו.

 י להסבר זה:יטוב ים נותניםהפרשנ

שלא  -'מעזי פנים' ( מפרש: " מורנו הרב שמואל אליעז ]איידליש[) המהרש"א

ת פנים, זושלא יעשו אותי ע ו'מעזות פנים'ים, הם עזי פננשים שיתגרו בי א

 א יוציאו עלי לעז".דהיינו של

 שלא יתגרו בי". -פרש: 'מעזי פנים' מ רש"י

 

 אה דורש אלא גם דורש ומקיים.ק נר הגותו. לארבי חתר לדוגמה אישית בהתנ

 רבי. הוא נותן פירושים לתפילתו של בסידור "בית יעקב" שערך יעקב מעמדין

 ש ביטוי לדברים הנ"ל.בפירושו י

 .לא יוציאו עלי לעזש –'עזי פנים' 

 ז פני כנגד שמים.שלא אעי – 'ומעזות פנים'

 אוי לרשע ואוי לשכנו. – 'משכן רע'

 מעשיו.ד ממושלא אל – 'ומחבר רע'

 

מנהיג יאמר אותה, אלא  משמעות רבה. ראוי שלא רק-חכמים מצאו בתפילה זו

לאחר ברכות השחר בתפילת שחרית. תפילה זו יאמר  מישראלגם כל אחד 

 ו בנוסח התפילה הקבוע.הם כללו תפילה ז ךיכולפ

 

 

 

שה המשנה דורשת מאתנו להתפלל לשלומה של מלכות וגם נותנת סיבה לדרי

 "הוי מתפלל בשלומה של מלכות,סגן הכוהנים אומר:  נניאי חרב" זו.

 .נה ב(פרק ג, מש)אבות,   .חיים בלעו" שאלמלא מוראה איש את רעהו

 

 ות מאומות העולם. לכות ישראל לבין מלכאינם מבחינים בין מחכמינו 

 םלומות העוברכות מיוחדות בראיית מלך ישראל ומלך מא
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 ש צורך להתפלל לשלומה.ות ילכל מלכ

 לשלומה של מלכות.רו אמאני מביא דוגמאות לתפילות מיוחדות, שנ ,בהמשך

או  מלך מישראל  לומר ברכה בשם ומלכות כאשר רואיםשיש  קבעו,חכמינו 

 ם.ך מאומות העולמל

 

 :כות המיוחדות למלכים, שעל פיה פסקו לומר את הברהברייתאלהלן 

: 'ברוך שחלק מחוכמתו ליראיו', חכמי אומר שראלחכמי י: הרואה תנו רבנן"

 חוכמתו לבשר ודם'.ן מנתאומות העולם אומר: 'ברוך ש

 םמלכי אומות העול אומר: 'ברוך שחלק כבודו ליראיו' , מלכי ישראלהרואה 

 )ברכות נח, ע"א(. .ודו לבשר ודם' "שנתן מכב אומר: 'ברוך

 

 פי שהן נאמרות במילואן:הברכות כנוסח  הנה

 מברך: מלך מישראלואה הר

 ו.ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, שחלק מכבודו ליראי

 

 מברך: מלך מאומות העולםרואה ה

 תה ה' אלוקינו מלך העולם, שנתן מכבודו לבשר ודם.ברוך א

 

הבא  ,רב ששתע"א(, מביאה את סיפורו של  )נח, רכותבמסכת בגמרא, ה

 .םחכמי לחזק דברי

מקום מגוריו של רב ששת, יצא הציבור לקבל ר. בהיה עיוו רב ששתהאמורא 

 את פני המלך. 

פגשו אלמוני  פני המלך. בדרךור ויצא עמם לקבל את ציבל רב ששת הצטרף

לאן הולכים  כים לנהר,ים השלמים הולושאלו בניסוח ציורי ונימה מלגלגת: הכד

 השיב –ת פמלייתו של המלך? מה עושה עיוור בקבל הכדים השבורים? לאמור,

 שאני יודע יותר ממך.  ,רב ששת: בוא ראהלו 
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ליית המלך. כאשר נשמעו רעמי צעידת פמ ני, שצעד לפהגיע הגדוד הראשון

: שיב לו רב ששתגדוד, שאל אותו אלמוני את רב ששת: האם הגיע המלך? הה

 ם הגיע.  המלך טר

אלמוני את רב ששת: האם  , שאל אותוגדוד השנירעמי צעידת הכאשר נשמעו 

 הגיע המלך? השיב לו רב ששת: המלך טרם הגיע. שיו עכ

ציבור מקבלי פני המלך. אמר רב ששת  כל תק, השתהגיע הגדוד השלישי

  עכשיו בוודאי הגיע המלך.לאותו אלמוני, 

 שמלכות הארץ היא? השיב לו רב ששת: אתה יודע אלמוני: מהיכןשאל אותו ה

, ה' ר, ֵצא ְוָעַמְדָת ָבָהר ִלְפֵניאמֶ ַוי  "אשר מתגלה ה', נאמר: כ כעין מלכות שמים.

ֵבר ְורּוַח גְ ה'  ְוִהֵנה ה':  ל א ָברּוחַ ה',  ר ְסָלִעים ִלְפֵניה ְוָחָזק ְמָפֵרק ָהִרים ּוְמַשבֵ ֹולָ דע 

ַחר ָהֵאש, קֹול : ְואַ ה' ל א ָבֵאש ְוַאַחר ָהַרַעש ֵאש,ה'.  ַרַעש, ל א בָ ָהרּוַח ַרַעשְוַאַחר 

ַע ֵאִלָיהּו, ַוָיֶלט ָפָניו ְבַאַדְרת ָקה.ה דַ ְדָממָ  ד ֶפַתח ַהְמעָ , ֹוַוְיִהי ִכְשמ  מ   ."ָרהַוֵיֵצא, ַוַיע 

 . יג(-)מלכים א, יט, יא                                                                             

 שתיקה.-ים שגילוי ה' בא בעת דממהמפסוק זה אנו למד

 ברך עליו רב ששת. -המלך כאשר הגיע 

 שאינך רואה הינך מברך?מי ל ליגלג עליו אותו אלמוני ואמר:

שואלת השיח בין האלמוני ורב ששת, ואז -ובמשפט זה סיימה הגמרא את ד

של אותו מה עלה בגורלו : ין רב ששת לאלמוניהשיח ב-דולאחר  הגמרא

 אלמוני?

יש אומרים שרב ששת נתן ניקר את עיניו, ו : יש אומרים שחברובה הגמראמשי

 בו עיניו ונעשה גל עצמות.

לך לא א לבטא את חשיבות ברכת המלך. יש בו מסר, שברכת המה בז סיפור

. כולם מצווים לומר אותהמסורה להחלטתו של היחיד, אם לומר אותה או לא 

 לומר ברכה זו.
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ורה להיכל, מתפלל שליח התורה, לפני הכנסת ספר הת בשבת, לאחר קריאת

 . ריבוצ ולעוסקים בצורכיהציבור תפילה לקהל, לעושי מצוֹות 

 וכך נאמר בתפילה:

ויסיר  , הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם,מונהוכל מי שעוסקים בצורכי ציבור בא"

 שלח ברכה והצלחה בכלוי רפא לכל גופם, ויסלח לכל עוונם,ה, וימחל מהם כל

 סידור התפילה(. )מתוך .חיהם ונאמר אמן"מעשי ידיהם עם כל ישראל א

 

 

 

ות ישראל להתפלל לשלומה של הילבקבמרוצת הדורות התפתחה מסורת 

 מר בתנ"ך. מלכות. התפילה מבוססת על הנא

 נאמר: ירמיהבספר 

ֶשר ִהְגֵליִתי ֶאְתֶכםלֹום ְש -"ְוִדְרשּו ֶאת ָדּה, ֶאלְוִהְתפַ  ָשָמה, ָהִעיר, א  י כִ ה':  ְללּו ַבע 

 " )ירמיה כט, ז(.ֶיה ָלֶכם ָשלֹוםִבְשלֹוָמּה, ִיהְ 

 

ניתנה  על הצהרת כורש והרשות לבנות את בית המקדש.פר סו, מעזראבספר 

ו "שיהי וב:בהמשך כת גם לספק את הצרכים להקרבת הקורבנות. הוראה

 -)עזרא ו, י בניו". מתפללים לחיי המלך ווניחוחים לאלוקי השמים, מקריבים 

 .הפסוק מארמית לעברית( תרגום

 

מלכות וגם של ה , דורשת מאתנו להתפלל לשלומבמסכת אבותגם המשנה 

 נותנת סיבה לדרישה זו.

 "הווי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלאים אומר: סגן הכוהנ רבי חנניא"

 .ב( ג, משנה)אבות, פרק  .חיים בלעו" ש את רעהוראה אימו

 

 פילה למנהיגים העוסקים בצורכי ציבורת

 היגיהלשלום המדינה ומנתפילה 
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  () ד, ע"אבמסכת עבודה זרה  הגמרא,

ם? היי "למה נמשלו בני אדם לדג נותנת פירוש אליגורי לדברי התנא רבי חנניא:

ֶשה ָאָדם, ִכְדֵגי ַהיָ שכתוב   )חבקוק א, יד(. ם''ַוַתע 

 אלמלא מוראהני אדם, ברו, אף במה דגים שבים, כל הגדול מחברו בולע את ח

 ".חברו חברו בולע אתהגדול משל מלכות, כל 

* * * * 

 :מתייחסת לשלומה של מלכות ע"א[ ,מסכת שבת ]יאהגמרא, ב 

דיו  בר גוריא אמר רב: אם כל הימים יהי חמאב ר רואמר רבא בר מחסיא, אמ"

ם לכתוב מספיקי איןואגמים קולמוסים ושמים יריעות וכל בני אדם לבלרין 

ֶמק ְוֵלב"ָשַמִים ָלררשיא: . מאי קראה? אמר רבי משללה של רשותח  ּום ָוָאֶרץ ָלע 

 ]משלי כה, ג[.   ְמָלִכים ֵאין ֵחֶקר".

ים הגדלים באגמים יהיו קולמוסים הקנל אם כל הימים יהיו דיו וכ פירוש:

 אין הם מספיקים לכתוב את, מים יריעות של קלף וכל בני האדם סופריםוהש

לנהל  לגבות מסים ים רבים:השלטון, כי המלך צריך לדאוג לעניינעומק לב 

עמו, ואת כל אלה הוא צריך לעשות מדי יום ביומו בכל פוט את מלחמותיו ולש

 מדינות מלכותו.

 

שלעולם יתפלל אדם , הגמרא מלמדת בלשון צחות ומליצה ירי:המאש פירו

עמים דברים ם יראה לפואף א לא יהרהר אחרי מעשיהבשלומה של מלכות, ו

 שאפשר, נה לכף זכות עד כמהיהפך בזכותה ויכריע שלא כהוגן למראה עיניו,

מכיוון שיש לפעולותיה סיבות עמוקות ומורכבות עד למאוד, ואי אפשר לעמוד 

 ונותיה מיד בשעת מעשה.כו על

 

מפרש מצודת . כה, ג[ ]משלי "וארץ לעומק, ולב מלכים אין חקר שמים לרום,"

ולחקור ולדעת את  רים שבפסוק דומים זה לזה, שאי אפשרשלושת הדב דוד:

 ב לב המלך.ורוחץ, ם השמים, ועומק האררו

* * * * 
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 1841 בשנתור לאשערך מאיר הלוי לעטעריס, שיצא  בסידור "תפילת ישראל"

ל י ברכת החודש, מובא נוסח התפילה לשלומה שבתפילת מוסף של שבת לפנ

 רעייתו.אוסטריה, קיסרה ו מלכות 

 

 עולמים,-ם, מלכותו מלכות כל"הנותן תשועה למלכים וממשלה לנסיכי

 מחרב רעה. הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה. וד עבדוהפוצה את ד

 יגדל וינשא למעלה את אדונינום וומהוא יברך וישמור וינצור ויר

 ינַאנד ָהִראשוןפערד

 רום הודו!קיסר מלכות אעסטעררייך י

 ליו ממקום קודשך.השקיפה ע מלך מלכי המלכים

 רך ימים תשביעהו.מכל צרה ויגון. ואו בצל כנפך תסתירהו

 שאלותיו לטובה. וארשת שפתיו אל תמנע סלה:לא כל ממ

 אש אם נאמנה.לר להברכת שמים מעל תעלה ותשפיע ותע

 הגבירה המעטירהך אעסטערריילכל יושבי 

 ינאַ מַאריַא ַאננַא קַארָאל

 מטע הַאבסורגד י גזע נחמוהאר פניך על כל צאצא

 כל הסגנים והפקידיםשלח עזרך מקודש על 

 ינה היקרה:ובת המדהמתעוררים להחזיק ט

 הרעיפו שמים ברכות ממעל עלינו ועל כל

 אעסטעררייך. יושבי

 ה ישע וכל נתיבותיה שלום:תפרץ והאר

 ון גואל וכן יהי רצון ונאמר אמן".ובא לצי

* * * * * 

לה תרפ"ח, מודפסת התפי -ראם", ווילנא הוצאת " ,"אוצר התפילות"בסידור 

 בניסוח קצת שונה.

הנותן תשועה למלכים וממשלה  הקיסר ירום הודודונינו "תפילה בעד שלום א

נותן הפוצה את דוד עבדו מחרב רעה. ה ים,למעו-לנסיכים, מלכותו מלכות כל

ינשא ם ויגדל וישמור וינצור ויעזור וירומהוא יברך ו בים דרך ובמים עזים נתיבה.
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ְכַסְנְדָראניָקלַ הקיסר  למעלה את אדונינו  עם אמו ירום הודו אִוויְטשי ַאלֶׁ

עָאָדאָראְווַנא הקיסרית הכבודה עם אמו הקיסרית הכבודה  אלכסנדרא פֶׁ

ואת כל בית ְכסיי ניָקאלאיֶׁעוויטש אל ובנו היורש העצר פעאדאראוונאַא יַמאִר 

צרה ויגון ונזק -ה וישמרהו ומכלמלכים יחימלך מלכי ה  רם ירום הודם.מלכנו ה

 יפנה יצליח. -, והכל אשרו לפניורגליו ויפיל שונאי להו, וידבר עמים תחתיצי

יו רחמנות לעשות ושרו יועצי-מלך מלכי המלכים ברחמיו יתן בלבו ובלב כח

ובא  ישכון לבטח כל ישראל. בימיו ובימינו תושע יהודה וישראלטובה עמנו ועם 

 י רצון ונאמר אמן".ל, וכן יהלציון גוא

 

* * * * 

ג(, מקשר בין עמוד מ) לם התפילות )שבת(""עובספרו  ליהו מונקהרב א

ל ראהמקווה של עם ישהתשועה המצופה של האנושות בכללה עם תשועתו 

נו מרעיפים על ראשיהם של המנהיגים הברכה, שא - התפילהשוב לציון. ל

קשר ישיר בין גאולת ישראל  לם, יש להת במקומות השונים ברחבי העווהמלכויו

 וציון.

 

 ום המדינה ומנהיגיה.וחדת לשלתיקנה תפילה מי אלהרבנות הראשית לישר

 תפילה זו נאמרת בשבת לפני הכנסת ספר התורה להיכל.

 

 לשלום מדינת ישראל ילהתפ

ל ְוגוֲאלו,ָאִבינּו שֶׁ  ת ְמִדיַנת ִיְש  ַבָשַמִים, צּור ִיְשָראֵּ ְך אֶׁ ל, רֵּ ָברֵּ אִשית ְצִמיַחת ָראֵּ

נּו. הָ  בְ ְגֻאָלתֵּ יָה ְבאֶׁ ן ָעלֶׁ ָך ּוגֵּ ָךְפרש עָ ַרת ַחְסדֶׁ יָה ֻסַכת ְשלומֶׁ  לֶׁ

יָה, ָשרֶׁ  צָ  וְ יהָ ּוְשַלח אוְרָך ַוֲאִמְתָך ְלָראשֶׁ ם ְבעֵּ יָה, ְוַתְקנֵּ יָך.יוֲעצֶׁ  ה טוָבה ִמְלָפנֶׁ

י ְמ  ת ְידֵּ ק אֶׁ נּו, ַחזֵּ ץ ָקְדשֵּ רֶׁ י אֶׁ תְוַהְנִחיִגּנֵּ רֶׁ ינּו ְישּוָעה ַוֲעטֶׁ ם ֱאלהֵּ  ם,ִנָצחון ְתַעְּטרֵּ  לֵּ

יָה.לום ָבאָ ְוָנַתָת שָ  ץ ְוִשְמַחת עוָלם ְליוְשבֶׁ  רֶׁ

ית ִיְשָר  ינּו ָכל בֵּ ת ַאחֵּ ָרה ָנא ְבָכל ַאְרצות פְ -ְפָקדל, אֵּ ְואֶׁ ם ְמהֵּ ם, ְותוִליכֵּ יהֶׁ זּורֵּ

ָך ְוִלירּו קוְמִמיּות ָך, ַכָכתּוב בְ ָשַלִים ְלִציון ִעירֶׁ ה ַעְבדֶׁ ִמְשַכן ְשמֶׁ ְך: ִאם תוַרת משֶׁ

ה ַהָשַמִים, ַדֲחָךִיְהיֶׁה נִ  ְצָך ה' ֱאלוקיָך ּוִמָשם ִיקָ  ִבְקצֵּ וֱֶׁהִביֲאָך ה' :ָךחֶׁ ִמָשם ְיַקבֶׁ
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ל ֱאלוק יָך ִויִרְש יָך אֶׁ ר ָיְרשּו ֲאבתֶׁ ץ ֲאשֶׁ יִטְבָך ְוִהְרבְ ָהָארֶׁ אֲ ָתה, ְוהֵּ יָך:ָך מֵּ ד  בתֶׁ ְוַיחֵּ

נּו ְלַאֲהבָ  ת ְלָבבֵּ ָך, ְוִלְשמה ּוְלִיְרָאה אֶׁ ת כָ ְשמֶׁ ָך,ר אֶׁ י תוָרתֶׁ ּוְשַלח ָלנּו  ל ִדְברֵּ

ן ָדִוד ְמִשיַח צִ  ָרה בֶׁ ָךְד ְמהֵּ ץ ְישקֶׁ י קֵּ ָך., ִלְפדות ְמַחכֵּ ָך  ּוָעתֶׁ הוַפע ַבֲהַדר ְגאון ֻעזֶׁ

ל אַ עַ  בֵּ י תֵּ ָך,ל ָכל יוְשבֵּ ר ְנָשָמה ְבַאפוְ  ְרצֶׁ ְך ו: ה' ֱאלוקי ִיְש יאַמר כל ֲאשֶׁ לֶׁ ל מֶׁ ָראֵּ

ָלה.ְלכּותו ּומַ  ן סֶׁ  ַבכל ָמָשָלה, ָאמֵּ

* * * * 

ות, בקשות ותחינות. במהדורות פילת משמש לרבים מאוד כספר ספר תהילים

ת הנאמרות לאחר קריאת רבות של ספר תהילים הוסיפו בסוף הספר תפילו

פילה ששמה: קומות קדושים. בין התפילות נמצאת תתהילים במפרקי ה

רבי ראש חודש ובעשרת ימי תשובה. רך כלל בעהנאמרת בדוללת", "תפילה כ

רפואה   -ות ובקשות רבות חינת התפילה מופנית אל הקדוש ברוך הוא וכוללת

 .. וגם תפילה למען המנהיגים,, ילדים לחשוכי ילדים, פרנסה ועוד... ועוד.שלמה

 והחכמים.הדיינים 

 באתי בספר זה.מתבסס על המקורות שהאוכל לומר, שתוכן התפילה 

 

 :התפילה המתייחסים למנהיגיםהלן דברי ל

ת לדון משפט צדק ואמת ודעה תיתן להם רוח חוכמה ובינ "ולדייני עמך ישראל

הוא מלך אוהב צדקה  , והאר עיניהם במשפט האורים והתומים, כי אתהלאמיתו

 ומשפט.

שתהיה הפשרה כפי רך פשרה, תיתן להם שכל הישר והאמת אם יעשו דו

 ם יראה לעינים וה' יראה ללבב.דע כי האדת הגמור, שאתה יוהאמ

מודים, שיהייה דבריהם לי וןתיתן להם לש ולמוכיחים ומגידים מעמך ישראל

ס ושלום לכבוד עצמם, ערבים לשומעיהם, ותטהר רעיונם שלא יכוונו ח ומוסרם

ישראל ולא הלבנת להוציא מפיהם דבר קטגוריא על עמך  לו בלשונםולא יכש

כח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. רק שנאמר, הום לשום אדם, כמו פני

ליבם, פיהם דברי שלום ואמת, ותכין ם בשייהייה הכל על פי הדת והלכה. ות

בלו בכדי שיכנס ללב שומעיהם ויתקשיהייה דברי מוסרם יוצא מקירות לבבם, 

ע לו, כי כל מוסר כל אחד מה שנוגם ויעשו רושם בלב כל השומעים ויקח דבריה
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לבבו ומכאובו. ויקוים עליהם, ולמוכיחים ינעם ותבוא עליהם  יודע נגעיאיש 

 ברכת טוב.

ת בלבבם בשכל הישר והצדק איך תיתן להם מסילו ופרנסי ישראלגי היומנ

יא מליבם הגאווה ונה. ותוצאל, ויעסקו הצורכי ציבור באמלהנהיג עמך ישר

 חיתיתם בארץ החיים.והשררות שלא יתנו 

טורח הציבור ומשא העם, כאשר ישא האומן את בול עול וותיתן להם כוח לס

 היונק.

ציבור אל היכל מודים כשיצטרכו ללכת בעבור הלי וןותיתן להם אמיץ כוח ולש

לטובת ויצליחו  חן בעיניהם למען אשר ישכילו המלכים והשרים והשופטים ימצאו

 כי חיים, עמוד רצ(.דר-)תהילים .הרבים והיחידים"

* * * * 

 

 

 

 בדברים הבאים: 19-בכנסת ה ן סיימה את נאומה הראשוןקלדרוח"כ רות 

 ם היימס, תפילה בכניסה לכנסת:חברי חייתב שכי מבקשת לסיים בתפילה "אנ

 יהי רצון מלפניך, ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמהותינו, 

 ה כפי שנכנסתי אליו, מהבית הז שאצא

 , ועם הבריות.שלמה עם עצמי

 כל תושבי מדינת ישראל,טובת תן שמעשיי יהיו למי יי

 אותי למעון זה,ושאפעל לתקן את החברה אשר שלחה 

 ינינו ועם שכנינו.ם צודק בשלון ולהשכי

 מי ייתן ותמיד אזכור שאני שליחת ציבור, 

 .ועלי להקפיד על ניקיון כפיים ולב

 ואצליח ונצליח בכל מעשי ידיו. מי ייתן

 

 ת:כותרבאתר יוטיוב תחת היתן לשמוע את דבריה ]נ

 נאום הבכורה של ח"כ רות קלדרון.[

 תה של רות קלדרון תפיל
 אלישר בעת נאומה הראשון בכנסת
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בשנת תשע"ג, הספרייה הלאומית העלתה לאתר האינטרנט שלה   מודעה 

היה זה לקראת  ".בחירות"תפילה נאה לומר לפני ההצבעה בששמה: 

 –ות "אסיפת בחירהנקרא:  מסגרת אוסף וירטואליב 19-הבחירות לכנסת ה

נכתב שהמודעה יצאה ודעה בתחתית המ אוסף תעמולת בחירות לכנסת".

 עתניאל. – מורשת יהדותז לרכלאור ע"י המ

 

"לקט  :3התחקתה אחרי כותבי התפילה ופרסמה זאת במאמרה ד"ר יעל לוין

רכו ונכתבו נוסחי תפילה שונים שנע שבו סקרהת" ירות לכנסתפילות לבח

 השנים האחרונות.חירות לכנסת בתריסר לקראת הב

ה. פילהתקי ושוחחה עמו בעניין לאלעד איזבוצ הגיעהמספרת שהיא  רתהוקיבב

 28-שהתקיימו ב 16-התברר, שהמודעה נדפסה לקראת הבחירות לכנסת ה

מעומם במקצת. אלעד מצא  ור התפילה, כ"ה בשבט ה'תשס"ג. מק2003בינואר 

ות מי ערך והכין את ל לא ידע לומר בוודאאו ייתכן שהכירו אב נוסח תפילה

 הנוסח.

יחד עם נועם  קי,וצבזמנו בידי אלעד איזב יהודית" הוקם"המרכז למודעות 

אפטר הי"ד, אחד מתלמידי ישיבת עתניאל שנרצחו בליל שבת פרשת שמות 

 .רו לישיבהתשס"ג בידי מחבלים שחד

סח התפילה מעלה כי לה וכתבה: "עיון בנוד"ר יעל לוין בדקה את מקור התפי

עיקרה של  תפילה י"ח. וא ברובו עיבוד של קטע מתוך "ליקוטי תפילות",ה

מקוצר ולעיתים מעובד של התפילה ב"ליקוטי תפילות" סח נוהתפילה הוא 

 ."בתוספת קטע מסיים חדש פרי עטו של המחבר

 

 :4' תפילה י"ח, חלק ארב נחמן מברסלבתפילות" של  ב"ליקוטי כך נכתבו

                                                           
                                                  .2015במרץ,  17כ"ו באדר התשע"ה, -ב פורסם באתר "כיפה"המאמר  3
 .אינטרנטב "פילותוטי תקניתן למצוא את "לי  4
 

 ת בקשה למנהיג ראוי תפיל
 לפני הבחירות לכנסת
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מֶ ְמִתיק ּוְתַבֵּטל ְותַ " רֹון ַאְפָך ֵמָעֵלינּו, ְוִיגלּו ַרח  יָך ֵאֵלינּו נֶ פָ דֹוֶתיָך, ְוָתִשיב יָך ַעל מִ ח 

ת ַמְנהִ ְוַתְחמל ָעֵלינּו ְבֶחְמָלְתָך ַהְגדֹוָלה  י ֱאמֶׁ  ִתִייםיִגים ֲאִמ ְוִתְשַלח ָלנּו ַצִדיקֵּ

ָשה, ִמים ְוַיְכִניסּויגּו אֹוָתנּו ְברַ ֶשַיְנהִ  ִדְקד  רֹון ְבִלבֵ ח  נּו  ַהָשַגת ַהַתְכִלית ָהַאח 

ִמִתי ה כֶ ְכֵלנּו, ַעד ֶשִנזְ ּוְבִש  ַעל ָיָדם ִלְרדף ְוָלרּוץ ָכל ָיֵמינּו ְלַהִשיג ַהַתְכִלית ָהא 

וֹות עֹוְוַנְשִליְך ָכל תַ  ֵרי ַגֵּונּו ְונָ א  נּו ְוָכל ֵתינּו ְוָכל ֶחְפצֵ ִשים ָכל ְמַגמֹוָלם ַהֶזה ַאח 

ִמִתי ִביְרחֹוֵתינּו ַרק ִבְש נּו ְוָכל טִ ְתשּוָקֵתנּו ְוָכל ְיִגיעֹוֵתי רֹון ָהא  ל ַהַתְכִלית ָהַאח 

   ִכְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ֶבֱאֶמת. 

ָמנּות ֶשיֵ  ה ְלַבדִרבֹונֹו ֶשל עֹוָלם, ַאתָ  ַעל  ו ַבדֹור ַהֶזהש ָעֵלינּו ַעְכשָ ָיַדְעָת עֶצם ָהַרח 

ֵפִצים אֶ וְ  יּות ַעל ָכל ֶאָחד, ּוִבְפָרטִ ָכל ַעְמָך ִיְשָרֵאל ִבְכָלִליּות ָחד ִמִיְשָרֵאל ִכי ַהכל ח 

ָך ים ּוְמַחִכים ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליּוְמַצפִ  ְלִיְרָאה ֶאת ְשֶמָך, ְוַהכל ְתֵאִבים ּוִמְשתֹוְקִקים

ֶשר יֹוֵדעַ ֶבֱאֶמת ְוָכל אִ  ה לְ ֶאת ִנְגֵעי ְלָבבֹו  יש א  ה ּוְמַחכֶׁ אֱ ְמַצפֶׁ א נֶׁ ָמן ַמְנִהיג רֹופֵּ

י ַנְפשֹו ּוַמְכאֹוָביושֶׁ , ֲאִמִתי א ַתֲחלּואֵּ ב אֹותֹו ִויַרפֵּ מ ְיָקרֵּ ֵדנּו, וְוֵאין ִמי ֶשַיע  ִכי ד ַבע 

י, ְחָת ִמֶמנּו ַמְחַמד ֵעיֵנינּוָלקַ  ת ּוַמְנִהיִגי ָכל ַהַצִדיקֵּ ְוִהְסַתְרָת ָפֶניָך  ם ֲאִמִתִייםֱאמֶׁ

ינּו ִממֶ  ל ֲאִמִתי,א ְמ לן ָלנּו לא ַמְנִהיג וְ ְואֵּ יּוַכל ְלַהְנִהיג אֹוָתנּו, ַנהֵּ ְלָקְרֵבנּו  שֶׁ

בֹוָדֶתָך ֶבֱאֶמת  ... ַלע 

ָקֵתנַדְעָת ַאָתה יָ  ּוָמה ְבֶעְזָרֵתנּו ֵני נֹוְגֵשינּו, קּו ָשַמְעָת ִמפְ ֶאת ַמְכאֹוֵבנּו, ְוֶאת ַצע 

מ ...ְבֵעת ָצָרה ַהזאת ִים ַאל ַתְסֵתר ָפֶניָך ִמֶמנּו מֹוֵשל ַבכל, מַ ינּו ָאִבינּו ֶשַבשָ ל ָעלֵ וח 

ייג ּומֹוְשַלח ָלנּו ַמְנהִ ֶמֶלְך ַעל ָכל ָהָאֶרץ,  ל ֲאִמִתי ִדְקֻדָשה, שֶׁ ּוַכל ְלַהְנִהיג שֵּ

ת ַהיֹונֵּק" ָתנּו ְבַרֲחִמים,אֹו ן אֶׁ ר ִיָשא ָהאֹומֵּ נ"ַכֲאשֶׁ אֱ , ְלָקְרבֵּ ָך בֶׁ ן ת מֶׁ ּו ַלֲעבֹוָדתֶׁ תֵּ

נּו, ה ַרבֵּ ִמָשם ִכי ֵיְצאּו ְולא ָהָיה ֶאְפָשר שֶ  ...ָעָליו ַהָשלֹום ָלנּו ַמְנִהיג ֲאִמִתי ְכמֹו משֶׁ

ֵליֶהם, ְוָגַזְר ַרֵבנּו ְוָחַמְלתָ ִאם ַעל ְיֵדי מֶשה  , ַאף ָת ַעל מֶשה ֶשֵיֵלְך מֶשה ְוִיְגָאֵלם ע 

ֶדל ַעְנְוָתנּותֹו ָהָיה ַמְסִתיר ָפָניו, ְולא ָרָצה ְלַקֵבל ַהֶמְמָשָלה וִמג י ֶשמֶשה ַרֵבנּוַעל פִ 

ָבל אַ  ְוַהַמְנִהיגּות ְרחֹו, ְוָהִייָת ִעמֹו ֵיֵלְך ְבַעל כָ ֵאל, ְוָגַזְרָת שֶ ָתה ָחַמְלָת ַעל ַעְמָך ִיְשרָ א 

לָ ָתִמיד ַעד ֶשזָ   ".םָכה ְלָגא 
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 בעזרת ה'

 י ההצבעה בבחירותר לפנתפילה נאה לומ
 מפלגה,קשורה לאף  תפילה זו אינה

 ומועילה לכל המפלגות בעז"ה!

 
אתה יודע שכל אחד ואחד מישראל מחכה  של עולם, בונויר

 באמת.  ומצפה להתקרב אליך
ת נגעי לבבו מחכה ומצפה למנהיג אמיתי דע אכל מי שיו

וד י נפשו ומכאוביו, ואין מי שיעמאותו וירפא תחלואשיקרב 
 עת צעקתנו.דינו. אתה יודע את צרת נפשנו ושמבע

 קומה בעזרתנו בעת צרה זאת.
, אל תסתר פניך ממנו, שלח לנו מול עלינואבינו שבשמים ח

 מים.אותנו ברחמנהיג ומושל אמיתי שיוכל להנהיג 
היג אמיתי אתה יודע שאין מי שיוכל לעזור לנו כי אם מנ

 מען שמך ינו למבחינת משה רבנו, על כן רחם עלשיהיה 
 נהיג האמת חמנות בלב מוהפר כעסך מעלינו ושלח ר

 תנו וינהיג אושיחמול עלינו ויקבל המנהיגות 
 ברחמיו ויקרבנו לעבודתך באמת. 

קר, מפרנסים שגי מים ממנהימרנו והצילנו ברחמיך הרחוש
בוד ם, הרודפים אחר כהמתגאים על הציבור, שלא לשם שמי

כאילו הם רוצים לרחם על נות, להנאתם ותולין רדיפתם ברחמ
 ת הם רחוקים מזה, גם, אשר באמהעולם להנהי

 את עצמם  ואינם יכולים להנהיג
 ומכל שכן אחרים, ולא נתן להם הגדולה מן השמים כלל. 

 והצילנו מהם ומהמונם. רביםברחמיך ה רחם עלינו
 על ותשפיעבה בעת הבחירה תפאנא עשה שכוונתנו הטו

ו בבחירתנו, גלוי וידוע לך כוונתנו ים אנואף על פי שאולי טוע
 ים.תהיה לרצון לפניך ותנהיגנו ברחמים טובטובה ועשה שה

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 תניאל"ע –"מרכז למורשת יהדות                             
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מנהיג הדור בתקופת -בדבריו של רבן שמעון בן גמליאלאסיים ספר זה 

ל כבוד כוכבא. הוא הקפיד ע-ין לאחר מרד בריא הסנהדרהמשנה, שכיהן כנש

קו ולבצרו, על מנת לאחד את כל האומה וטרח בכל מאודו לחז מוסד הנשיאות

 .ורותיהבכל  פז

 

 שלושה דברים העולם עומד: "על: אל אומרעון בן גמלירבן שמ

 שנאמר: על הדין ועל האמת ועל השלום,

ת ּוִמְשַפט ָשלֹום, ִשְפטּו ם' ְבַשעֲ  'ֱאמֶׁ יכֶׁ  )זכריה ח, טז (" )אבות א(.רֵּ

 

 , פרק השלום כתוב:אבמסכת דרך ארץ זוט

 "אמר רבי מונא, ושלושתן דבר אחד, שנאמר:

ֵריֶכם'שַ בְ  ְפטּוָשלֹום, ִש  ֶמת ּוִמְשַפט'אֱ   )זכריה ח, טז(. ע 

 יש משפט". –יש שלום, וכל מקום שיש שלום  –כל מקום שיש משפט 

 

 וק:על המשנה( את הפס ושו של פנחס קהתי)ראה פיר יש המפרשים

בשעריכם, שכן הבטיחה התורה:  דק ושלום, תזכו לישבאם תשפטו משפט צ

ק, " דֶׁ ק צֶׁ דֶׁ תתָ ְש ְוָיַר  ן ִתְחיֶׁהְלַמעַ ִתְרֹדף צֶׁ ר- אֶׁ ץ, ֲאשֶׁ ן ָלְךֱאלוק ה'-ָהָארֶׁ  . "יָך ֹנתֵּ

                                                                                                         .ים טז, כ()דבר                                                                                      

ת, אֱ ': בזמן שדנין צדק, עושין צדקה עם הבריות, שנאמר –פט צדק' מש" ' מֶׁ

רֶׁ  אֶׁ ק,מֵּ דֶׁ ין אמת מארץ בזמן שד)תהילים פה, יב(.  'ְשָקףַמִים נִ ִמשָ  ץ ִתְצָמח; ְוצֶׁ

ומציל אותם מפורענות ומיסורין  קב"ה עושה צדקה עם הבריותתצמח, ה

 )תנחומא, שופטים, ו(.  .אה לעולם"וטובה ב
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 .1961-, ירושלים, תשכ"אעברי-מלון חדש עבריאבן שושן אברהם: 

 תשנ"א., ירושלים, האדם לאדםלב משה:  אדלמן

, משרד החינוך והתרבות, המחלקה  ל העדהאיש עיצחק )עורך(:  אייזנר

 .1973 -תשל"ג  לתרבות תורנית,  ירושלים,

, שנה בשנה: ספר השנה להלכה, למחשבה י חז"לעינב המנהיג: ארזי אברהם

 .1989-, תשמ"ט277-296יהודית ולבעיות היהדות, 

ליצירה  5719,  רושליםהחזקה,יהוא היד משנה תורה : ה )רמב"ם(בן מימון מש

(9195.) 

יורק -חומש, ניופירוש על ה העמק דבר,ברלין צבי יהודה )הנצי"ב מוולאוז'ין(: 

 וצאה(.)ללא שנת ה

 .1999-, ת"א, תשנ"טמנהיגות ופיתוח מנהיגותיצק,זכאי אליאב: ן אונג

העת  - ודי לדורותיוהעצמי היההשלטון  –קהל ישראל גפני ישעיהו )עורך(: 

 .2001-ם, תשס"אירושליעתיקה, ה

 .6196 -על ספר במדבר, ירושלים, תשכ"ו – מדרש ספריוויץ חיים שאול: הארא

, ירושלים, פירוש על התורהאל(: רפ וןרבנו שמשהירש שמשון רפאל )רש"ר=

 .1986 –תשמ"ו 

 .1978 -על תרי"ג המצוות, תשל"ח -ספר החנוךהלוי הרב אהרון: 

הוצאת  על חמשת חומשי תורה, -גדולמדרש ה י רבי דוד ברבי עמרם:העדנ

 .1976 -מוסד הרב קוק,  ירושלים, תשל"ו

 .1969-, תשכ"טאביב-, תלספרים חיצוניים: הרטום אליהו שמואל

 תרפ"ח. -הוצאת "ראם", ווילנא  "אוצר התפילות",זולדן חנוך: סידור 

נ"ח, , תש433-477, 18ומין , תחמעמדובחירת מנהיג ציבור וזולדן יהודה: 

1997-8. 

 .1998-9, תשנ"ט, 28-39, עמ' 19, תחומין במנהיג ציבורפגיעה זולדן יהודה: 

 .1982-שמ"ב, ירושלים תדור רינת ישראלסטל שלמה: 

 .1957-, מוסד הרב קוק, ירושלים תשי"זספר החסידיםודה החסיד: יה
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,  ב"ר שמואל אבן שמואל ע"ייהודה , מתורגםספר הכוזרייהודה הלוי )ריה"ל(: 

 .1972-ל"גלים תשירוש

 .1961-, מוסד הרב קוק, ירושלים תשכ"אמנורת המאורב: יצחק אבוה

על תורה,  עונישמ וטילקרט(: )ראש הדרשנים מק"ק פראנפו שמעון רבינו

 .1952-ירושלים, תשי"ב נביאים וכתובים,

בץ הציונות קו בתוך, ציבור חובותיהם וזכויותיהם של משרתיכהן אביעד: 

 -2000חה רז, ירושלים, יוסף בורג בעריכת שמרו של קדש לזכהדתית, מו

 .670-677תשס"א, עמ' 

חוברת[, משרד ] םגיים ומונהמנהיגסקי אריה )עורכים( : כהן יחזקאל, סטריקוב

 . 1996-והתרבות, האגף לתרבות תורנית, ירושלים תשנ"ז החינוך

 .1944-, בני ברק, תש"דרהים על התוספר חפץ חיכהן ישראל מאיר: 

 .1988-, ירושלים, תשמ"חלת ישריםמסיה חיים )רמח"ל(: אטו משלוצ

 שם מקום , פירוש על החומש )איןצווההתורה והמליבוש מאיר )מלבי"ם(: 

 יך הוצאה(.תארו

 1841-, פראגתפילת ישראל עם דרך חייםלעטעריס מאיר הלוי: סדור 

 .1978-רושלים תשל"ח, ישבת-ותעולם התפילמונק הרב אליהו: 

 (.1958ליצירה ) 5718לים, , ירושדרש רבהמ

 . 1990-, ירושלים, תש"סמדרש תנחומא

ירוש "דעת , פ"ךתניים(: בל, קיל יהודה )עורכים ראשמירסקי אהרון, מלצר פי

 .1970-מקרא", ירושלים, תש"ל

 .1993 -, על התורה, ירושלים, תשכ"גמקראות גדולות

 .1961-, ירושלים, תשכ"אעל נ"ך ,תמקראות גדולו

ירושלים, -יורק-על ספר דברים, ניו – ספרימדרש אליעזר אריה:  לשטייןפינק

 .1993 -תשנ"ג

 .1913-, ווארשא, תרע"גתיפסיקתא רב

על פי כתב יד ערפורט ווינה ועם "תשלום  תוספתא,שמואל: רב ה וקרמאנדלצ

 .1975-תוספתא" מאת הרב ליברמן שאול, ירושלים, תשל"ה
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ירושלים,  בי עובדיה מברטנורא,ירוש רעם פ ותמשניות מבוארי פנחס: קהת

1998. 

יורק, -ניו-תנ"ך, ירשליםעל ה "דעת סופרים"רבינוביץ הרב חיים דב: פירוש 

1962. 

 .1993, מבואר ומתורגם, ירושלים, תלמוד בבליהרב עדין: לץ נזשטיי

 .1970 -, תש"ל, ירושליםכתבי רבינו בחיישעוועל הרב חיים דב: 

, ירושלים, דיניםפר המינהגים ומקור הס"ב(: צחק )שושפרלינג אברהם י

 .1961 –תשכ"א 

 .1998-ברק, תשנ"ח בני-דרכי חיים, ירושלים -תהילים 

  ליצירה. 5717 ים,שלירו בלי,תלמוד ב

 ליצירה. 5733, בני ברק, תלמוד ירושלמי

מדפוס הרי"ן ]צילום  1978-ירושלים, תשל"ח תנא דבי אליהו רבה ]זוטא[,

 ם, תרס"ו[.ירושליותפיו, לעווי וש


