
ז

 קריבאברהם

 בישראלמנהיגות
 חז"ל שלבאספקלריה

 ישיאללמייגת השלישימשש
 המעלות,איי
 שזר זלמןי'

 וענווה גדולהא.

טיב"
 מדינית מנהיגות בין בישראל, מנהיגות של וסמכותה
 הדורות, במשך רבים גלגולים עברו רוחנית,ובין;מנהיגות

 לסוגיהם, המנהיגים של תאריהם גם התחלפו לכדובהתאם
-נמו  תארים שהם ועוד, גלותא ריש נשיא, סלד, שופט, 

 רבן, אב-בית-דין, כהן, נביא, : ומאידך ; בעיקרםמדיניים
 רוח- מנהיגים של תארים שהם ועוד, חכם גאון, דב,רני,'

.נייט..בעיקרם.
 של מטזיט סיג מבטא האלה הרבים מהתארים אחדבל

 הסו- לכל המשותף את מבטא אינו מהם אחד ואףמנהיג,
 ניב, לנו יש כבר רבנו, משה מפי בתורה, אד נאחד.גים

 מנהיגות. של וסוג סוג כל בתוכו לכלול למדי רחבשהגא
 על איש . . . ה' "יפקוד ; משה ביקש הסתלקותולפני'

 אולם אחריו, מקומו שימלא מי על פה מדבר משההעלה".
 מנהיג ובין מדיני מנהיג בין הזמנים, בבל מנהיג-שהואכל

 מצומצמת, שסמכותו ובין רחבה שסמכותו ביןרוחצי,
 אינו זה שתואר אלא העדה", על "איש התואר אותוהולם

 הלשון. במחזור נקלט ולא יוט יוםנוח,,לשימוש
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 1 עכבאגוהץ

 הרבה אך מנהיג. הכולל התואר מצוי כבר חז"לבמקורות
 רגילים היו שבו פרנס, התואר החכמים בפי ר11ח מכןיותר
 בדורות בין שהוא, סוג מכל בישראל מנהיג כללכנות

 אמרר כך עצמם. .חז"ל של בדורותיהם וביןראשונים
- לישראל להם עמדו טובים פרנסים"שלושה  משה, 
 עמדו טובים פרנסים "שני ; אחר ובמאמר ומרים",אהרן
- לישראללהם  נקראו אחרים מלכים גם ודוד". משה 

 גמליאל רבן את כינה vwln1 שרבי מצינו, וכןפרנסים.
 פרנס שנה "ארבעים : אמרו עקיבא רבי ועל פרנס,בתואר
 רוחנית. מבחינה הדור פרזי היה י כלומר ישראל",את
 גט "פרנס" התואה את חז"ל בדברי מוצאים אנוועוד

 ה' מפי שהופקד בצלאל, על כלל. לו ציפינו שלאבמקום
 בני אל משה "ויא'מר י כתוב המשכן, כלי אתלעשות
 "קרא המלים והנה בצלאל". בשם ה' קרא ראו,ישראל,

 של מגנויו על לישראל הודעה מסירת הם בצלאל" בשםה'
 חז"ל, פירשוה 1 "ראו" המלה של משמעה מה אךבצלאל.
 : אותם ושואל ישראל של להכרעתם הדבר את מביאשמשה

 מעמידים "אין י כלל קבעו ומכאן 1" בצלאל עליכם"הגון
 רגע ניתב בציבור". נמלכים כן אם אלא הציבור עלפרנס
 על מעוי שום אין ; כשלעצטו הזה הנפלא הכלל .עלדעתנו
 אפילו אמורים והדברים הציבור, בהסכמת אלאהצינור

 מזו גדולה. דימוקרטיה ! הקב"ה מטעם הואכשהמועמד
 פרנס. בגדר בצלאל גם נכלל זה במאמר והנה בנטצא.אינה
 חשיבות בעל ציבורי תפקיד עליו שהוטל ,מי שכלמכאן
 . . פרנס. רבותינו בפינקרא

-- 
. . , . 

 למדים, אנו מנהיגים, סוגי לכל התואר שותפותמתוך.
 ומנהיגות מדינית מנהיגות ביל מתיצגת קבעו לאשחז"ל
 המוסריות .המידות שאותן מוצאים, אנו ואמנםרוחנית.
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 רז"ל של גאסיקלריה בישיאלמיהירתן

 המדיני. המנהיג מן והן הרוחני המנהיג מן הןנדרשות
 שהיא אענווה; מילה זו הרי כל קודם 1 הן מה אלומי14ת
 ! התעלות. עלייה,'לכל לכלהבטיס

 מעידה משה, על הדורות, שבכל ישראל מנהיגיעלן,גדול
 פני על אשר האדם מכל מאד ענו משה "והאיש יהתורה

 גדו- כל למרות כי הזה, בפסוק נאמר כל קודםהאלמה".
 ראיה מכאן אין ועדיין הענווים. עניו נשאר משה שללתו
 אמנם חז"ל אד וענוותנותו. משה של גדולתו שבין הקשרעל

 חתן להיות משה זכה מה "מפני : וקובעים בזו, זותולים
 עשרת )מדרש בו" שהיו ויראה הענווה עקב ותורה

 'הליברות(.
 nivla בשתי צורד היה מה מפני הסבר. טעין' זהרעיונם
 דווקא מה ומפני התורה, את לקבל משה שיזכהבהוביל
 מידת של שייכותה מה להבין, יש ובייחוד אלו,מידות
 ! התורה לקבלתהילאה

 לקבל דבר, ראשית דברים. שני התורה בקבלת ישאכן
- אדם לבני ולהביאה הראשון ממקורה אלוקיםתורת  ראוי ומי אדם. תולדות בכל דוגמתה שאין גדולה זוהיי 
 עניו שאין האיש רק ז ממנה גבוהה שאי לגדולהלזכות
 כשיעור : ההיפוך דרך על אך מזדה, נגד מידה גם,זומקנו.
 שהענווה הגדולה, מידת שיעור כד שבאדם הענווהמייד

 הג- מפי התורה בקבלת יש עוד אד אליה. -אותומכשירה
 לא תמותה בן ששום מופלגת, אלוהים קירבת ג6בורה

 לפי שוב ז כזאת .אשר מופלגת לקירבה ראוי ומי לה.זכ"
 wnw מי רק : ההיפוך דרד ועל מידה כנגד מידה שלהנלי
 עצמו שלו ואפסותו הבורא רוממות את שיעור 'לאיןעד

 יראת בשם ישראל בספרות הידועה המידה וזוהילעומתה,
 של תחושה אלא פחד, של במשמעות יראה )לאהרוממות
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 י - קריגאברהם

 הת- בעת 117 יראה במשה נתגלתה והיכןמגרא-הוד(.
 אמר כאשר הסינה, במראה לפניו ראשונה אלוהיםגלות
 פניו משה "ויסתר י כתוב וגו', אביד" אלהי "אנכי יאליו

 התקרבות אוהה משה כשראה אלהים". אל מהביט יראכי
 שאני ייתכן איך : הפנימית תגובתו היתה אליו, מעלהשל

 היראה זוהי פניו. הסתיר ומיד , זו בשעה פנים גלויאהא
 כזו אשר הרוממות יראת ובשביל פה. בה מדברשהכתוב

- גסנה לה שזכה מזו יותר עוד גדולה לקירבה משהזכה  
 משה. ביד ה' מפי תורה שניתנההיינו

 התורה מקבל להיות משה זכה שבגללם הדבריםמשני
- משה של ענ11ת1 הענווה. עניין כאן לנוחשוב  מלמדים 
- חז"לאותנו  סגו- בעטרת מילואים אבן רק לא היעה 
 ליעשוה אותו שהכשירה הסגולה היא היא אלאלותיו,
 ישראל. שלרבן

 הכרחי תנאי היא ענווה מידת כי למדים אנו ממשהובכן,
 זכה מה "מפני ; אמרו שאול על גם אך רוחנית.לגדולה

 נדרשת הענווה שמידת הרי הענווה". מפני 1 למלכותשאול
 אלא ומדריכו, העם מורה שהוא בלבד, רוחני ממנהיגלא

 והמוסרי. הרוחני בתחום לא תפקידו שעיקר ממלל,גם
 המלוכה כסא את שנוחל במלך לא פה שמדוברומסתבר
 המלך לזרע המלוכה את מנחיל הירושה חוק כימאבותיו,

 לבית ראשון שהוא במלך מדובר אלא תנאי. שוםללא
- עצמו, בזכות מלכות של לגדולה שעולה מלךמלוכה,  
 במלך ולא יעבור. בל תנאי היא ענווה מידת כזה מלללגבי
 מחייבה בישראל ציבורית התמנות כל אלא אמרו,בלבד
 מנהיג להיות יכול אינו עצמו בעיני קטן שהאיש בליענווה.
 עיקרון מוצאים אנו שבעולם תרבות בשים אט יפקלזוללו.
שכזה.
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 ח,'ע של באספקלד,ה ששיאימנהיגות"

 ששאול שאמרו מה ראשית, הבהרות. לכמה מקום ישועול
 הי- הסגולה שזו הכוונה אין הענווה, מפני למלכותזכה
 לסלוד. יכול אדם אין בלבד בענווה בו. שהיתהחיאל
 על לעלות ראוי שיהא בשביל לאדם דרושות הרבהתכתות
 וודאי אך בשאול. נתגלו אמנם כאלו ותכונות מלוכה,כסא
 ראויים תכונותיהם שמצד אגשים, עיד בישראל מציייפהיו

 שזולת מפגי למלכות, שאול דווקא זכה ומכולםהי",למלוד,
 הענווה, מידת גם בו היתה לסלד הנדרשות התכונותכל

 משה, לגבי גם הדבר והוא כותרתו. גולת היתה היאוהיא

 על יתרונו כל התמצה המופלגת בענ11ת1 רק לאשוודאי
 את לקבל ראוי נמצא הוא שדווקא עד אדם, בנישא4

 עמד התזרה קבלת לפני שגם ספק אין ממרום.התודה
 אלא העם, מכל ביותר העליון הרוחני השלב עלמשא
 בו כתוב שיהא בשביל אליו, בה להשתוות יכול היהלא, אדם ששום ענווה, אותה גם דרושה היתה זה עלשנוסף
 האלהים". אל עלה"ומשה
 גובה מאיזה : קצותיה שני שבין במרחק נמדדתענווה

 ויורדת. משתפלת היא היכן ועד באה היאאששי
 אין אמנם לעצמו יתירה חשיבות זוקף שאינו בינוניאדם
 ענווה כי הגיע. לא עדיין ענווה לכלל אך הגאווה, ימידתבו

 שהוא וככל ערכו, מכדי פחות עצמו מחשיב שאדםמשמעה
 יותר. מרובה ענוותו ערכו מכדי עצמו בעיני חשיבותומנמיך
 ככל ומאידך, שלה. התחתון הקצה מצד הענווה נמדדתכך.

 יותר, גדולה ענוותו כן ייתר, מרובה עניו אדם שלשמעלתי
 שאדם ככל נמצא, יותר. רב מגובה מתחילה שהיאמפני
 יותר, מרובה ענווה אצלו אפשרית כן מחברו יותרחשוב
 מכל ועניו אדם מכל גדול שהיה רבנו ומשה העליון.מצידה
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 .,.-י קריבאגרהם

 לפיכך אפשרותה, תכלית עד הענווה מידת את מיצהאדם
 - התורה. מתנה ידו ועל אדט מכלהורם

-, 
. . 

 מפת תריס משמשת לגדןלהלהיא אדם מזכה שערווהומלבד

 שמתמנה היינו לגדולה, שעולה אדם כי שבגדולה.הסכנה.

 בכב)דו, חייב הציבור שהיא, דרגה בכל הציבור עלפרנס

 מחול". כבודי אין כבודו על שמחל "מלל י אמרו מלךועל
 על'כב~דו. מוותר כשהמלך אפילו מלך של בכבודו חייבהעם

 .המשנה ולפי לאדם, רעל זה הרי מבחוגת,היהדות כבודאד

 מן האדק את שמוציאכן דברים משלושה אחד הואבאבות
 העדה, אישיעל שיהיה מחייב העולם שסדר אלאהעולם.
 ההכרח מן האדם בני על מקובל יהיה שדברוובשביל
 התפקיד את עליו לקבל מוכרח. ומישהו כניד, בושינהגו
 '-', . הזה.המסוכן

- 
, 

 מצוין חז"ל, בלשון הפרנס, על.העדה.או האיש אםוהנה
 הרס. שבמעמדו הסכנה את מפאית זה הרי הענווה,במידת
 בו ויקרא תורה לו.ספר שיכתוב המלך על מצווהוהתורה

 לבבו רום "לבלתי : לדבר ניתנים טעמים ושני ימיו,כל

 הרא- הטעם ושמאל". ימין המצוה מן סור ולבלתימאחיו
 )סנהדרין ובתלמוד לבבו". רום "לבלתי הוא איפואשון
- אחר ובמקום רב, על מסופר ב(ז,  שכשראה רבא, על 

 היה כביד, לו לחלוק כדי אחייו נוהרים בני-אדםהמוני
 לשמים )עלה "אם י ו( )כ, באיוב הכתוב דברי לעצמומשנן
 גדלות כמה וגו'. לנצח.יאבד" כגללו יגיע, לעב וראשושיאו

 עליו משפיעים עם שהמוני בשעה י זו בהתנהגות ישמוסרית
 הגדולה את מכפיש עצמו, עביו בינו הוא, גדילה, שלהרגשה

 1 הכתוב )כלשון מאוס מכל במאוס אלא בעפרלא

 . ("כגללו"(

 ישראל גדולי כמה על. גם מספרים זו בהתנהגותכיוצא
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 חז"ל של באספקלריה בישראלמבהילית -זן

 אותם. מנשאים היו נלהבים גשהבוונינ( אוזרוניכז,בדורות
 או מנהיג בלי להתקיים יכול אינו ציביר דבר, שלכללו.,
 כבוד אבל . וגדולה. כבוד של מעמד הוא שמעמדופרנל,
 מוסרית, מבחינה האדם את שמסכנים דברים הםוגדולה

 לפיכך לבב". "רום לידי ולהגיע בהם להשתכר אדם עטייכי
 מטרה לו ייעשה לא המנהיג של שבבודו היהדותשיקדת

 שה- והאידיאל לרועץ. לו תיהפך לא וגדולתובפנין(עצמה
 הכביד ואת לה שזכה הגדולה את שירפד הוא, לפניוגיבח
 ענווה. של מעובה ברפידה נוחלשהוט
 מקום מכל והיפוכו, דבר בחינת היא, קשה דרישהאכוו
 דור- היהדות היתה לא כן שאילולא בה, לעמוד אדםיכול

 מופלגת ענווה של דיגמה לפנינו מעמיד והתנ"ךשת',,זאת.
- רמה מלכות של בפורפירהששענה  המלך דוד הוא הלא 
 "מי באמירת יח(. ז, וש"ב ז,, היום עד הביאותני כיאנחן "מי : בפיו ושאלה ה' לפני עומד הוא גדולתו בפסגתאשר
 שני. שותפיםאנכי"

- הגדולים ישראל רועי  ודוד, משה 
 גדולתם. חותמת היאוהיג

 ותקיפות ענווהב.
 איש הוא לשמו הראוי רוחני שמנהיג מאליו, הלמדדבר

 בשום צריכה אינה ענוותו פעלים. ורב רחב-דעהתושייה
 שאם מתפקידו, המתחייבים ממעשים אותו למנועפנים
 וככל בהפסדה. יוצא שכרה ידיט לשפלות אותו מביאההיש
 לזכור עליו שלו, ה"אני" את עצמו בעיני מקטיןשהוא
 שאול אל שמואל כדברי לקו, להם ודברו העם ראש.שנוא

 : העם דרישת את מילא כי טען כאשר עמלק, מלחמתאחרי

 אתה". ישראל שבטי ראש בעיניך, אתה קטן אם"הלא
 בכל מנהיג כל על חל תוכנם אך לסלד, נאמרו אלהדברים
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ם ה ת  קריבא

 כי לשכוח, לו אסור הפנימית ענוותו כל שעם שהיא,דרגה
 הציבור'שעליו של הקברניט הוא העדה", על "האישהוא
 ממונה.הוא
 קיפלו רוחנית, מנהיגות ובעיקר מנהיגות, של מהותהאת

 שפירשוהו העדה", "עיני בתורה המצוי הציורי בביטויחז"ל
 מהלך הגוף כל העיניים, "מה : כל ומסבירים סנהדרין,על

 שאומ- מה על סנהדרין. אחרי מהלכיו ישראל כךאחריהן,
 דבר, של משמעו טהור-טהור". טמא-טמא, לעםרים

 את לו שיורו לעיניים זקוק והוא גוף בבחינת הואהציבור

 חז"ל הסנהדרין. ממלאה היתה הזה התפקיד ואתהדרך,
 כאשר הקדומות, התקופות לגבי גט סנהדרין בשםהשתמשו

 נקראו הרוחניים והמנהיגים קיים היה לא עדיין הזההשם

 וקיים שריר קולקטיבית מנהיגות לגבי שאמרו ומהזקנים.
 או לעמו לעיניים להיות שתפקידו יחיד, מנהיג לגביגם

לעדהז.
 ואת לגוף הציבור את חכמים שמדמים זה דימויאולם

 חלקי דימוי הוא לעיניים הרוחניים מנהיגיו אומנהיגו
 ונוהג עיניו הוראת את תמיד מקבל ממש גוף שהריבלבד.

 למה. נשמע הוא תמיד לא גוף בבחינת הציב,ר ואילולפיה.

 לעתים הזה. לגוף עיניים בבחינת שהם אלה לושמורים
 את לראות עיניים יש עצמו לו כי הציבור, סבורקרובות

 בכל. הרוחני שהמנהיג ההכרח מכאן לפניו. אשההדרך

 בדרך העם את להוליד הדרוש התוקף גם בו יהאענוותו
 לו. מורהשהוא
 "כל : אשי רב של מאמר יש בכלל תלמיד-חכם על גםבעצם,

 )תענית תלמיד-חכם" אינו כברזל קשה שאינותלמידעחכם
 "הלא כט(; )בג, בזרמיהן שנאמר סמה למד זה דברד,א(.

 זה. פסוק סלע". יפוצץ וכפטיש ה', נאום כאש, דבריכה
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 חז"ל_ של באספקלריה ששיאלמיהדות

 .ן
 שבקרבו ותלמיד-חכם, ולפטיש, לאש ה' דבך אתמדמה
 להת- שבכוחו הזה, כפטיש להיות צריך הוא ה', *ברבוער
 ומי סלעית, לעתיט היא המציאות, כי סלעים. על גםגבר

 נקרא הוא כזאת במציאות גם חייו דרך להגשיםשמסוגל
 בלבד לעצמו לא האחראי שהמנהיג, שכן ומכלתלמיד-חכם.

 גם בו שיהיה ההכרח מן מנהיגו, שהוא לציבור ~םאלא

 אם סוררים, כלפי תקיפות-דעת כלומר הברזל,מיסוי
- הצורד ובשעת . רבים, ואםיחידייך  הציבור כלפי גם 
כולו.
 גמליאל, אבן אצל מוצאים אנו גדולה תקיפות שלדוגמה

 נשיאותו בימי א(. )כה, השנה ראש במסכת שמסופרכפי
 בינו מחליקת פעמים כמה נפלה ביבנה גמליאל לבןשל
 חמור בעניין נחלקו פעם הלכה. בדברי יהושע רביובין

ביות"
 עדיין ההם בזמנים כי הכי,פורים. יום חל אימתי :

 לפי נקבעים היו והחגים קבוע, לוח בישראל קייט היהלא
 רבן לנשיא היה ההכרעה כוח הלבנה. מולד עלגביי~'עדות
 מספרת וכד שלו. דעתו על עמד יהושע רבי אךגמליאל,
 עליך. גוזרני : יהושע לרבי גמליאל רבן לו "שלח :הגמרא
NlanWלהיות שחל הכיפורים ביום יבמעותיד במקלל אצלי 

 והלך. בידו ומעותיו מקלו ywln1 רבי נטל ...בחשבונך

 להיות הכיפורים יום שחל ביום גמליאל וגו אצלליבנה
 ונשקו ,מכסאו עמד גמליאל רבן אותו שראה כיווןבחשבונו;

 - רבי ; ותלמידי רבי בשלום, "בוא לו: אמר ראשו.על
 שה- הדור אשרי דברי. את שקיבלת - ותלמידיבחכתה,
 עטוה דביי לקרוא אפשר ,אי !" לקטנים נשמעיםגדולים
 הענווה גודל כל עם אד התרגשות. בלי גמליאל רבןאלה,,של
 ודאי שגזר; מהל עליי גזר יהושע רבי כלפי לבו אתשמילאה
 בעם, ערבוביה תכניי יהושע רבי של שיעתו שחששמתוך
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 בטלה שדעתו לפניו יפגין עצמו יהושע שרבי צורדוראה
 ותקיפות שענווה. מזו, נפלאה דוגמה למצוא קשהומקטלת.

 אחדים, מקרים עוד והיו ביותר. גבוה בשיעור יחרחברו
 עד יהושע, רבי כלפי תקיפות באותה נהג גמליאלשרבן

 רבן את והעבירו ונמלכו מופרזת שהיא מצאושהחכמים
 מעלבון נצרב גמליאל שרבן נחשוב ושמא מנשיאות.גמליאל
 גמליאל רבן "ואף : אלא ולא, לא ? החכמים מן ופרששכזה
 משירד אחת". שעה אפילו מבית-המדרש עצמו מנעלא

 הלך גם כן ואחרי מבני-החבורה. כאחד עצמו ראהמכיסאו
 יהושע. רבי אתלפייס
 ישראל, חכמי של המוסרית גדולתם על מעיד כולו זהסיפור
 הן למופת, העניו אך התקיף הנשיא גמליאל, רבוי שלהן

 בשבילו, בך כל קשה' למעשה לנשיא שנשמע יהושע, רבישל
 הניעני יהושע רבי של הנפגע שכבודו החכמים, ציבור שלהן

 של מעשיהם מניעי מנשיאותו. גמליאל רבן אתלהעכיר

 עיקרים אלא אנושיות, חולשות לא לב, יצרי לאכולם
 שלוש ntw~lw כולם של ובהתנהגותם בלבד.מוסריים
 דין. קבלה רוחנית, גבורה אמת, רדיפת ימידות
 גמליאל רגן את הורידו שהחכמים זו, נקודה עלנעמיד
 שלא יהושע רבי את שציער שום על הנשיאותמכיסא
 אפילו יתירה, תקיפות אומרת, זאת דעתט. לפילצרד,
 את שוב נזכיר המנהיג. את פוסלת כשרה, כוננהמתוך

 כברזל קשה שאינו חכט תלמיד "כל י אשי רב שלמאמרו
 צריך חכם שתלמיד הכוונה, כלום אך חכם". תלמידאינו

 שאין וודאי ודאי 1 ברזל כולו קשוח, נוקשה, אדםלהיות
 מובאת תענית במסכת אשי רב של מאמרו אצל כן.חדיר
 ליה מיבעי הכי "אפילו : לשינה וכד רבינא, של הערהמיד

 אדם צריך )אף-על-פי-כן בניחותא", נפשיה למילףלאינש
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 חז'ע של גאספקלחה בשיאלמזהיבותו[

 .גם כלומר, בניחותא(.הבריות עם להתהלל InsVללמד

 עד להפעיל צריך ה', דברשל נציגו שהואתלמידן['חכם,
 ורק נוחים, דברים של ניחותא, של שיטה הגבולקצה

 קשה שהוא ברזל, להיות או-אז.עליו בסלע,כשהו~ונתקל
 אשי, .ורב רבינא בין בחלוקת איפוא כאן אין הסלע.מן

 תלמזד של דרכו עיקר זה. את זה משלימים שניהםאלא
 כוחה לחלגטין שפוסק במקום אך ניחותא,. דרך היאחכם
 . ברזל. כוח )פשו במטמוני לגלות עליו ניחותאשל

 עדיין חכם, תלמיד מכל הנדרשת ניחותא, של 'מידהאותה
 לו או העם, שהנהגת פרנס, או מנהיג אצל מספקתאינה
 עוד נדרש ומה בידו. מסורה יותר, מצומצם ציבור שלרק.
 משה דברי. .לאותם נפנה ! העדה האיש_על מן המנהיג,מן

 בקשתו לשון )כד העדה. על איש לעניין המקור :onwרבנו,

 על איש, בשר לכל הרוחות אלהי אל "יפקוד י ה'מלפני

 אנו שאין מיוחד, בתואר ה' אל פה פונה משה וגו'.העדהד
 לכל הרוחות "אלהי : אחר מקום בשום אותומוצאים
 בקשתו יבין זה מיוחד תואר בין קשר יש ובוודאיבשר",.
 אחריו. מקומו שימלא העדה, על איש מינוי בדבר משהשל
 בשעת מהקב"ה מבקש "משה : זה עניין המדרש מבאר.וכך

 לפניך וידוע גלוי עולם, של ריבונו : לפניו ואומרמיתת(
 לזה. זה דומה .בגיד בשל ואזן ואחד אחד .כל שלדעתם

כשאני
 בבקשה מהן, מסתלק

 ממ"
 למנות ביקשת אם

 ואחד אחד כל סובל שיהא אדם עליהם מנה מנהיג,עליהם

 מבנה מצה דבר.: של עניינו וכך פנחס(. )תנחומא דעתו",לפי
 מצד אבל מזה, זה ביותר שונים אינם .אדם בניהבשר.
 האנושית הקשת. וכו', האופי השכל, את הכוללהרוח;
 גווני כל את מכיר לבדו האדם יוצר ורק מאד, עדמגותיך
 כמו האנושי,. המין בקרב המצויות התכונות שלהגוונים
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 משה פה בחר ולפיכך ה"', רוחות "ותוכן ; במשלישכתוב
 בקש- משתמעת שמזה בשר", לכל הרוחות "אלהי :בתואר
 הרוחות "אלהי יפקוד אשר העדה, על האיש גם כיתו,
 אדם; בני של ברוחותיהם הבחנה כוח בו יהיה בשר",לכל

 כלומר לתכונותיו. בהתאם ואחד אחד כל עם להתהלךוידע

 'וגישה הבריות של בפסיכולוגיה הבנה נדרשת המנהיגמן
 נדרש גם זאת עם אד הציבור. מן אחד לכלאינדיבידואלית

 בשעת יחד כולם נגד אפילו בתקיפות לעמוד כוחממנו
 בלבד. הצורך מידת כפי רק תקיפות אבלהצורד,

 שרשרת בישראל מנהיג של ותפקידו במעמדו איפואיש
 הציבור מצד וגדולה כבוד ; והיפוכם דברים שלשלמה
- גופא ואצלו מצדו,וענווה  עם. תקיפות תקיפות, עם ענווה 

 תחת הנתונים כל של להלכי-רוח ופתחון-לב קשובהאוזן
 הנהגתו.שבט

 שררה של שוברת.ג.
 לבקש המנהיג על הישראלי המוסר אוסר אלה כלומעל

 שררה, של מעמד שמעמדו כל ועם עצמו, טובתבמעמדו
 מאמרים בלבד. תפקידו לצורד אלא שררה לו מתגהלא

 שררה נהיגת של בגנותה חז"ל במקורות מפוזריםהרבה
 אבק מכל זהירות של יפה מידה הציבור. על שריריתשל

 לשמשון: חז"ל זוקפים הציבור, מן יחיד על אפילושררה,
 פלישתים, מלא שהיה דגון, לבית העיור שמשון הובאכאשר
 הפעם אל נא וחזקני נא זכרני אלהים, "ה' י לאמורהתפלל
 היה מה נא, זכרני מה' מבקש הוא מה על ולכאורההזה".
 "זכור ; שמשון ביקש שכך חז"ל, אומרים ז לזכותו לולזכור

 אמרתי ולא ישראל את ששפטתי שנה, ושתיים עשריםלי
 לו היה קל למקום". ממקום מקל לי העבר ' מהםלאחד
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 חז"ל של באספקלריה בישראלמנהיגות

 הפעיל לא הוא אבל עמו, בני על להשתרר הגיבורלשופט
 שבקלים. קל שירות כדי אפילו מישראל אחד על גםשררה
 שמשון, את זה יפה בשבח שעיטרו לרבותינו, טובהכחזיזן

 ביותר. שמו את מפאר אינושהמקרא
 המנהיג על הישראלי המוסר שהטיל הסייגים בכל דיולא

 חדר שגם אלא לו, שניתנו והשררה הגדולה אתוהגביל
 התלמוד פיהן. על אותן והפך אלו של מהותןלעצם

 בשני דעתו שנתן גמליאל ברבן מעשה מביא י()הוריות
 על פרנסים למנותם כלומר בראש, להושיבם וביקשחכמים
 התחמקו ענווה מרוב באו. ולא להם לקרוא שלחהציבור.
 להטיל גמליאל רבן הנשיא שרצה הרם מהתפקידהשניים
 1 לכם נותן 'אני ששררה אתם "כמדימין : להם שלחעליהם.

 ,היום "אם י יז( יב, )ש"א שנאמר לכם", נותן אניעבדות
 בן לרחבעם הזקנים דברי היו אלה הזה". לעם לעבדתהיה
 מעד שאפילו הרי המלוכה. כיסא על עלותו ביוםשלמה
 היינו ממלך, נמוך שהוא מי שכן ומכל לעם, עבד בגדרהוא

 שה- חלילה ולא שהיא. דרגה בכל הציבור עלהמתמנה
 כד אלא לו. כעבד עליו שנתמנה האיש את יראהציבור
 צריך מלך הוא אפילו שנתמנה. האיש עצמו לראותצויד
 והיפוכו דבר של השיא זה לעמו. עבד עצמו לראותהוא
w~wעל איש כל של בישראל, מנהיג כל של בתפקידו 
 !העדה

 ובנפש בגוףד.
 nt~wta. אינן המנהיג של הבדוקות nlclwn כלפעמיט
 נוקשה, כחומר מתגלה שהוא ויש רך בצק איננו לעולטעם

 מקריס על גם מספר המקרא במנהיג. רעה שפגיעתםניים, דוקר- קוצים גם מצויים העם בקרב הדרכה. קשהסלעי,
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 קריבאברהם

 הגדולים. העם מורי של בהייהם התנקשות שלקיצוניים
 מוכן איני שכזה ציבור עם להתעסק : יאמר שהמנהיגיכול
 אינו כן, שאומר מי אך עמו. יהא הצדק ולכאורהכלל,

 מלכת- נאמר חז"ל, לפי זה, ודבר מנהיג. של לאיצטלהראוי
 בראשית וארא, בפרשת הקב"ה. מפי ואהרן למשהחילה

 ואל משה אל ה' "וידבר י כתוב ואהרן, משה שלשליחותם

 מצרים". מלך פרעה ואל ישראל בני אל ויצווםאהרן
 ישראל. בני אל ציוום פרעה אל שציוום מה שלאופשיטא
 : במדרשיהם חז"ל אומרים ז ישראל בני אל שציווםומהו

 סר- בגי י להם אמר הציבור. טורח שיסבלו אותם"ציווה
 עליכם מקבלים תהו כן מנת על הן, טרחנים הן,בנים
 באבנים". אתכם ומסקלים אתכם מקלליםשיהיו
 משועבד עם אל בשליחות שיצאו ואהרן, משה רקולא

 מוכנים להיות שעליהם הוזהרו מר-נפש, וממילאומעונה
 אל שנשלח הנביא, לישעיהי גס ואבנים, קללות ליפוגגם

 בישעיהו האלה. כדברים נאמר בארצם, שבתם בימיישראל
 מי "את : אומר ה' קול את ששמע הנביא מספר 1'פרק

 הזה במקום שלחני". הנני, : ואומר לנו, ילד ומיאשלח
 ומשלנים והנביא הקב"ה בין השיח את חז"לממשיכים

 של תשובתו אחרי ישעיהו. בספר אחר ממקום פסוקבו
 הקב"ה; לו "אמר ; הזה ההמשל בא שלחגי", "הנניישעיהו
 עליך מקבל אתה אם הם, וסרבנים טרחנים בגיישעיה,

 לאו ואם בשליחותי, הולך אתה מבני, וללקותלהתבזות

- כן מנת על ; לו אמר בשליחותי. הולל אתהאין  'ואת 

 למ,רטים'". ולחיי למכים נתתיגווי
 בדרגתם לא אינם ודור דור כל שמנהיגי לומר, צורךאין
 כלל אל הנביא. ישעיהו של בדרגתו ולא ואהרן משהשל

 כל אלא לכל, הן שוות המוסריות התביעות במקורות,הוא

46

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 חז"ל של באספקלריה גישראלמ%הי%ית

 עליו שמקבל מי, משמע, הוא. מדרגתו לפי בהן עומדאחד
 שלי- במנהיגותו שרואה מי או בישראל מנהיג שלשליחות
 ללקות גם להתבזות, גם. ברירה באין מוכן להיות צריךחות,
 לשל?חותו. ראוי אינו מסוגל, אינו לכך אם הציבור.מיד

 מן לסבול מוכן להיות צריך הפרנס או שהמנהיגדיברנו,
 חלק לקחת הציבור, עם לסבול ,הוא שני ענייןהציבור.
 לו. מזומן אינו שהסבל אף הציבור, שלבסבלו

 בישראל למנהיגות השגיך לכל והראשון הראשאיש-המופת
 כל קודם נפנה ,ושוב ישראל, עם של הראשון המנהיגה.וא
אליו.

 אל ויצא משה "ויגדל : כתוב משה של התגלותובראשית
 עליו עברה משה של חייו שחרית בסכלותם". ויראאחיו

 רוחנית לעצמאות משהגיע אך נסיך. במעלת פרעהבארמון
 או שער אל משער יציאה הייתה לץ זאת אחיו. אליצא

 החברתית הפירמידה של רומה מרום אלא לרחוב,מרחוב
- שבה השיפולים שפלי שפל אל מצריםבארץ  מחנה אל 

 איזה פני על הטיט. במלאכת פרך עבודת עובדיהעבדים,
 ז וביניהם בינו שהפריד התהומי המרחק את משה עברגשר
 אצל עשה ומה אחיו. אל יצא הוא : האחווה גשר פניעל

 י הקיצור בתכלית הכתוב אומר 1 החלכאים העבדיםאחיו,
 מב- את וירא י כתוב היה אילו והנה"וירא.כסבלותם".

 ולבו הקשה בעמלם להתבונן דבר, של משמעו היהלותם,
 משמע, בסבלותם", "וירא הכתוב מלשון אבל עליהם.לבו

 גם אלא סבלותם, את ראה מתבונן מעשה הצד, מן. לאכי
 ; המדרש שמפרש והוא טעמם את וטעם בתוכםהיה

 בין כי מהם": ואחד אחד לכל ומסייע כתפו נותןש"היה
 להשאר משה היה יכול לא משאם תחת הכפופיםאחיו
 השאיל גם אלא שבלב, בהשתתפות ולהסתפק מפונקנסיך
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,ן,,
 קריב אבוהם,,

 של מנהיגותו המחנה. מן כאחד כבד משא לכל שכמואת
 עם אז, כבר אבל הפרק, על כלל אז עמדה לא עדיין משה.'
 כבר לימים, צעיר בעודו המלך, מארמון הראשונה יציאתון,
 במשה סגלותיו. את העם עם לסבול סגולתו את הוכיח1

 המנהיג. משה הסתתר כבר כל, לומר מותר אםהסבל,
 את הוציא כבר האלוקי, המנהיג והוא, הרבה, שניםוכעבור
 בנסי- שבו זו מידה של נגיהותיה בוקעים ממצרים,ישראל

 "והיה י כתוב עמלק ולמלחמת אחרת. ובצורה אחרותכות.
 וגבר ידו יניח וכאשר ישראל, וגבר ידו משה ירים כאשרן

 וישב תחתיו וישימו אבן ויקחו כבדים, משה וידיעמלק.
 האבן על חז"ל שואלים בידיו". ,תמכו וחור וא,הרן עליה,ן

 לישב כסת או כר למשה לו היו לא "וכי י משה תחתששמו
 בצער שרויין וישראל הואיל : משה אמר כך אלא 1עליהן

 גזה. למסופר היטב להאזין יש בצער". שרוי אהיה אניאף1
 משה 'של ידיו בהרמת תלוי היה מלחמה באותההניצחון

 ידיו להרים השמונים בן משה שיוכל ובשגיל שמים,אלי
 בזמן נוחה בישיבה עצמו "לפנק" אך לשבת, מוכרח היה1

 לצורך היא שישיבתו אף המלחמה, בסבלות שרוישהעם
 לפחות לו וביקש משה, של דעתו סבלה לא זאבןהניצחון,

 תגשר כזאת ישיבה רק גופני. צער עמה שיש ישיבהמין
 משה הכניס דקות-הנפש כמה העם. ובין בינו שעהאותה
 שמשה באבן גם אכן עליה. לישב שבחר גסה אבןבאותה

 חז"ל. של לאורם תורה מקופלת עליה ישבן
 משה. אצל מוצאים אנו עצמה זו מידה של שלישי גילויועוד;

 הניחה "ועתה ; למשה אמר כשאלוהים ,העגל, מעשהאחרי
 גדול". לגוי אותך ואעשה .. . ואכלם בהם ,אפי ויחר לין

 חדש, אבינו" "אברהם להיות הסכים לא שמשה דילא
 אלא מושלם, יותר אולי אחר, ישראל עם ממנושיקום
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 ה,"ל של גאספקלר,ה בישראלמנהיגות

- כתבת" אשר מספרך נא מחני אין "ואם ישאמר  אם 
 הריהו מנהיגו, שהוא זה, ישראל עם על כליה נגזרהחלילה
 העו- מכל וייעקר החיים מספר יימחה הוא שגםמבקש
 עצמו שיתוף של ביותר העליונה המדרגה כבר זוהי !למות
 בכלל. ועד הנפש נתינת עד עליו, נגזר אשר בכל העםעם

 מנהי- ימי כל ודרך העם אל צעדיו ראשית מעצם כי)מצא
 עם להיות המנהיג מן הנדרשת המידה את משה מגלםגותו
 שגם כשם זו, מידה של למיצויה והגיע במבלותיו,העם

 המ- עדותה לפי מיצויה, תכלית לידי הגיע ה.ענווהבמידת
 התורה. שלפורשת
 מגפה פרצה שכאשר המלך, דוד גם זו במידה הצטייןושוב
 אבי". ובבית בי ידך נא "תהי : ה' לפני התפלל העםבקרב
 ביתו ועל עצמו על הקשה הפורענות את לקבל מבקשדוד

 י הנשר על שאמרו מה להמשיל אפשר זה על העם.במקום
 נותנין כולן העופות שכל העופות, מכל נשתנה זה"נשר
 אחר מעוף מתייראין שהן מפני רגליהם, תחת בניהטאת

 אלא מתיירא אינו הזה הנשר אבל גביהם, על פורחשהוא
 המגביה הנשר כלומר, חץ". בו יזרוק שלא בלבדמאדם
 יכולה הסכנה אחר, מעוף מלמעלה, לו נשקפת סכנה איןעוף
 ולכן חץ. בו שיקלע אדם מיד מלמ,טה, רק עליולבוא

 על גוזליו את שם הריהו בו שמתנקשים מרגישכשהוא
 גוזליו על קנו יעיר "כנשר ; האזינו בשירת שכתוב כמוכנפיו,
- אברתן", על ישאהו יקחהו, כנפיו יפרושירחף,  : כאומר 

 שאמר מה ממש וזהו בבני". ולא בי החץ יכנס"מוטב
 אבי". ובבית בי ידך נא "תהי :דוד
 עמידה של למופת גילוי רואים אנו איפוא משהאצל
 את העם מן למנוע יכול אינו שהמנהיג בזמן העם,עט

 גילוי רואים אגו דוד אצל עליו. שבאו הגזירה את אוהסבל
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 שניהם העם. במקום להתייסר הנכונות מידת שללמופת
 שאמרו וזהו ישראל. על נפשם ליתן ומזומנים מוכניםהיו
 סוגים פרנסים "שני י הבאנו שכבר המאמרים באחדחז"ל
 . ודוד". משה לישראל: להםעמדו

 בנכו- ; לתפקידו הראוי הפרנס ייבחן אלה בשלושהובכן;
- הצורד ובשעת העם, מן ולסבול העם עם לסבולנותו  
 ' כולם. נתקיימו משה אצל העם. על נפשו ליתןגם

 מנהיג לגלותה היה תכונה,'שעתיד שייר עוד משה גםאולם
 הוא:שמואל, בנבואה, משה של יורשו בישראל, אחרגדול

 עניין על משה. לו זכה שלא לדבר שמואל זכה כןשמשום
 "בוא ; לשונו וכד ד(, )טז, רבה בשמות המדרש עומדזה

 אצל ובא נלנס הרה משה לשמואל. משה בין כמהוראה

 בא, הקב"ה היה שמואל ואצל הדיבור, לשמועהקב"ה

 ויתיצב ה' 'ויבוא ; שמואל( של נבואתו ')בראשיתשנאמר
 בא אני ובצדקה בדין הקב"הי אמר , כל למה וגו'.ויקיא'

 אצלו בא דין לו ומי.שהיה יושב, היה משה האדם;עם

 שמואל אבל העם', את לשפוט משה 'וישב שנאמרונדון,

 לבוא יצטערו שלא כדי 'ושופט, ומדינה מדינה בכל באהיה

 בית וסבב בשנה שנה מדי 'והלך טז( ז, )ש"א שנ'אצלו,
 משה ; הקב"ה אמר ישראל'. את ושפט והמצפה והגלגל"ל

 אצלי יבוא ישראל, את לדון אחד במקום יושבשהיה_
 אצל שהלך שמואל אבל הדיבור, לשמוע מועדלאוהל

 מה לקיים עמו, ימדבר הולד אני אותם, ודן בעיירות,שראל

 המדרש לה,". משפט ומאזני 'פלס יא( טז, )משלישנאמר

 גדולי של ובמיוחד אדם, בני של שהנהגתם פה,מדגיש
 שהיה ומכיוון מדוקדקים; במאזניים נשקלתהגדולים,
 הנהגתו דרך על שמואל של הנהגתו לדרך מסויםייתרון

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 'חז"ל יל גאספקלחה בישיאלמיהירת

 דיבוי.נבוא?, קבלת. בדיל לייתרון שמואל זכהשל-.משה,
 - - בנבואה. משמואל גדול היה שמשה פי עלאף

 והלך נודד שופט להיות שבחר שמואל אומרים,נמצאנו;
 חידש משפט, לדבר הזקוקים האנשים אלממקום,למקום

 העם. אל חדשה: מידהבהנהגתו
- 

- . . 

 לעם למופת שהם אישיט, של דוגמאות הבאנו הנהעד
 של אסא, מאידך דתמאות גם יש אבל לדורותיהישראל

 . . - ,' תפקידם. לסבה התרוממואנשגם'שלא
, 

 יהודה בארץ רעב בימי כי מסופר, רות מגילתבהתחלת
 מואב, בשדי לגור לחם מבית במו ושם ואשתויצא'אלימלך

 היו _מי מספרת אינה המגילה בנכר. מתו ובסווהאזש-
 ובמו אלימלך היו חז"ל מסורת לפר אך האלה:האנשים

 אלימלך, בשם יש' לדבר. רמז הדור. ומפרנסי הדורמגדולי
 העת. בבה למלאת להסע התאמר שהאיש משתמעשממם
 נעמי את העיה'הכירה הסיפורלשכל בהמשך דואיםוכן,אנו

 לחם. בבית' כבודה אישה שהייתה משמע בגורלה.והשתתפה
 על'ידו העטריט במו ושמ שהפרנס תמתה,ובכן.מתקבלת

 אחרת; לארץ "צאו רעב מצוקת בעת עמם בם אתעזבו
 המידה של היפוכה זוהי שובן של חרם לחיות יוכלוששם
1QY't"מחסור הדה סברא,אחרת,-לא לפי במצוקתה העם 

 בית,לחם שאנשי חששה הס אלא- אלימלך,במזע,בבית
 "אלר המדרש: ,בלשון מדה יותר אותםהרעבים'יטרידו

 שטת וכיתן(שבאה היה, הדור ימפרנסי הדור מגדולימלך

 על בקופתן) מטוביה ישראל כל יהיו .עכשוי. ; אמררעבון-
 היה שלא .די לא מפמהם". וברח -.tx)y? עשה! מהפתחת.

 לא רט אלא הרעבים, עירו כף לפס אשרותיומען,לפת)ח
 לעצמה פרנס"נטל של מדולה אותהיכבוד. שיטרידררצה.
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 כלל, מוכן היה לא העם מן ולסבול העם עט לסבולאך

 אך ובניו. אשתו עם לברוח והעדיף יהירה, טרדה לאאף
 קיצו זרועות אל אם כי ברח, והשלום השובע זרועות אללא
 עצמם לשלום אלא דאגו שלא הפרנסים בית גיתו,וקץ

 אלימלך של מותם דבר התנ"ך ברוח מתיישב כןבלבד.
 מואב. בארו בניוושני

 ודורו פרנסה.
 הנדרשות המוסריות המידות על דיברנו הקודמיםבפרקים

 הפקידו. והיקף תפקידו מהות ועל לשמו הראוי המנהיגמן
 עתה בלבד. המשרי-חברתי בתחום היה איפוא עייננוכל
 נראה שבו בישראל, מנהיג בסוגיית חדש לפרק עובריםאנו
 עצמו, שלו ופעולותיו תכו)ותיו מצד רק לא המנהיגאת
 כוחות גם מעורבים לדורו מנהיג בין כי לנו יתגלהאלא
 חז"ל. השקפת לפי מעלה,של

 הוא דור דור. המושג של מהותו להבהיר עלינוותחילה
 הדורות דור. אחרי דור הנמשך עם של בקיומו אחתחוליה

 החדש והדור מהירה השתנותם עתים והולכים,משתנים
 לאט, מתחוללת ההשתנות עהיס מקודמו, הרבהמשונה

 איטיים בדורות גם אבל בה, מרגישים אין שכמעטעד
 אלא אליו, הסמוך לדור לא אחד דור כשמשוויםכאלה,

 הרי ביניהם. ניכר הפרש רואים כבר ממנו, קצתלמרוחק
 זאת בכל היא לעין, גלויה הדורות השתנות שאין בזמןשגם

 הפנימית במהותו הוא אחד זה כנגד העם אבלקיימת.
 בימי עובר יחיד אדם שגם כשם הדורות, שלשלת אורללכל
 ה"אני" רציפות את חש הוא זאת ובכל גלגולים גלגוליחייו

 במלה להשתמש נהגו חז"ל חייו. כל במשך שלוהפנימי
 שר לה יש אומה שכל אמרו, והם "עם", במקום"אומה"
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 חז"ל של באספקלריה ג,שיאלמלהירות

 מקרי תוצר זה אין עם או אומה דבר, של משמעוברקיע.
 הרי אומה או עם אלא וגיאוגרפיים, היסטוריים תנאיםשל
 רוחני שורש לה שיש האנושי, בעולם מיוחדת ישותזו

 ואילו מטאפיסית. ישות גס זוהי : אחרת ובלשוןעליון.
 העם, שורש הוא שורשו מיוחד, רוחני שורש לו איןדור

 מסו- איכות בעל הוא דור כל אבל הדורות, לכלהמשותף
 היחיד שהמנהיג מתקבל מזה משלו. רוחני פרצוף בעלימת,
 רב-אישים, מסוים, גוף לפני אלא סתם, רבים לפני לאעומד
 דור.ששמו
 ערכין במסכת יש ודורו המנהיג שבין השייכות בענייןוהנה
 מסדר של )נכדו נשיאה יהודה רבי בין פלוגתא א()יז,

 "חד : שבזמנו( )החכמים ורבנן הנשיא( יהודה רביהמשנה
 דורו". לפי פרנס אמר וחד פרנס, לפי דוראמר

 ודורו, הפרנס בין תלות נקבעה יחד גם הדעותבשתי
- פרנס" לפי "דור : "לפי" במלהשהובעה  לפי "פרנס 
 ומנ- הדור אין הצדדיט שני לדעת דבר, של פירושודורו".
 בי- ממחמת התאמה קיימת אלא שבאקראי, צירוףהיגו
 מותאם מי אלא ביניהם )חלקו לא הדעות שתי מעליגיהם,

 המנהיג, היחיד אל מותאם המונהג הדור האט :למי
 מותאם להנהיג שנתייעד היחיד : להיפך או מדורו,המורם

 דור. ששמה הקיבוציה הישותאל
 הקיימת זו, התאמה של טיבה מה שם, מבררת גופאוהגמרא

 שגם ולפי טבועה. היא תחום באיזה ודורו, המנהיגבין
 מצד כל קודם נערכים אדם בני חז"ל אצל וגםבמקרא
 וראשונה בראש מתחלקים הם ולכן המוסריתאיכותם
 יש זה בנידון כי לכאורה, מסתבר הרי ורשעים,לצדיקיט
 ולדור צדיק, מנהיג צדיק לדור ; למנהיגו דור ביןהשתזוח
 ההגחה, את הגמרא דוחה מיד אך חוטא. מנהיגחוטא
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 1 עכבאגוהץ

 הרבה אך מנהיג. הכולל התואר מצוי כבר חז"לבמקורות
 רגילים היו שבו פרנס, התואר החכמים בפי ר11ח מכןיותר
 בדורות בין שהוא, סוג מכל בישראל מנהיג כללכנות

 אמרר כך עצמם. .חז"ל של בדורותיהם וביןראשונים
- לישראל להם עמדו טובים פרנסים"שלושה  משה, 
 עמדו טובים פרנסים "שני ; אחר ובמאמר ומרים",אהרן
- לישראללהם  נקראו אחרים מלכים גם ודוד". משה 

 גמליאל רבן את כינה vwln1 שרבי מצינו, וכןפרנסים.
 פרנס שנה "ארבעים : אמרו עקיבא רבי ועל פרנס,בתואר
 רוחנית. מבחינה הדור פרזי היה י כלומר ישראל",את
 גט "פרנס" התואה את חז"ל בדברי מוצאים אנוועוד

 ה' מפי שהופקד בצלאל, על כלל. לו ציפינו שלאבמקום
 בני אל משה "ויא'מר י כתוב המשכן, כלי אתלעשות
 "קרא המלים והנה בצלאל". בשם ה' קרא ראו,ישראל,

 של מגנויו על לישראל הודעה מסירת הם בצלאל" בשםה'
 חז"ל, פירשוה 1 "ראו" המלה של משמעה מה אךבצלאל.
 : אותם ושואל ישראל של להכרעתם הדבר את מביאשמשה

 מעמידים "אין י כלל קבעו ומכאן 1" בצלאל עליכם"הגון
 רגע ניתב בציבור". נמלכים כן אם אלא הציבור עלפרנס
 על מעוי שום אין ; כשלעצטו הזה הנפלא הכלל .עלדעתנו
 אפילו אמורים והדברים הציבור, בהסכמת אלאהצינור

 מזו גדולה. דימוקרטיה ! הקב"ה מטעם הואכשהמועמד
 פרנס. בגדר בצלאל גם נכלל זה במאמר והנה בנטצא.אינה
 חשיבות בעל ציבורי תפקיד עליו שהוטל ,מי שכלמכאן
 . . פרנס. רבותינו בפינקרא

-- 
. . , . 

 למדים, אנו מנהיגים, סוגי לכל התואר שותפותמתוך.
 ומנהיגות מדינית מנהיגות ביל מתיצגת קבעו לאשחז"ל
 המוסריות .המידות שאותן מוצאים, אנו ואמנםרוחנית.
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 רז"ל של גאסיקלריה בישיאלמיהירתן

 המדיני. המנהיג מן והן הרוחני המנהיג מן הןנדרשות
 שהיא אענווה; מילה זו הרי כל קודם 1 הן מה אלומי14ת
 ! התעלות. עלייה,'לכל לכלהבטיס

 מעידה משה, על הדורות, שבכל ישראל מנהיגיעלן,גדול
 פני על אשר האדם מכל מאד ענו משה "והאיש יהתורה

 גדו- כל למרות כי הזה, בפסוק נאמר כל קודםהאלמה".
 ראיה מכאן אין ועדיין הענווים. עניו נשאר משה שללתו
 אמנם חז"ל אד וענוותנותו. משה של גדולתו שבין הקשרעל

 חתן להיות משה זכה מה "מפני : וקובעים בזו, זותולים
 עשרת )מדרש בו" שהיו ויראה הענווה עקב ותורה

 'הליברות(.
 nivla בשתי צורד היה מה מפני הסבר. טעין' זהרעיונם
 דווקא מה ומפני התורה, את לקבל משה שיזכהבהוביל
 מידת של שייכותה מה להבין, יש ובייחוד אלו,מידות
 ! התורה לקבלתהילאה

 לקבל דבר, ראשית דברים. שני התורה בקבלת ישאכן
- אדם לבני ולהביאה הראשון ממקורה אלוקיםתורת  ראוי ומי אדם. תולדות בכל דוגמתה שאין גדולה זוהיי 
 עניו שאין האיש רק ז ממנה גבוהה שאי לגדולהלזכות
 כשיעור : ההיפוך דרך על אך מזדה, נגד מידה גם,זומקנו.
 שהענווה הגדולה, מידת שיעור כד שבאדם הענווהמייד

 הג- מפי התורה בקבלת יש עוד אד אליה. -אותומכשירה
 לא תמותה בן ששום מופלגת, אלוהים קירבת ג6בורה

 לפי שוב ז כזאת .אשר מופלגת לקירבה ראוי ומי לה.זכ"
 wnw מי רק : ההיפוך דרד ועל מידה כנגד מידה שלהנלי
 עצמו שלו ואפסותו הבורא רוממות את שיעור 'לאיןעד

 יראת בשם ישראל בספרות הידועה המידה וזוהילעומתה,
 של תחושה אלא פחד, של במשמעות יראה )לאהרוממות
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 י - קריגאברהם

 הת- בעת 117 יראה במשה נתגלתה והיכןמגרא-הוד(.
 אמר כאשר הסינה, במראה לפניו ראשונה אלוהיםגלות
 פניו משה "ויסתר י כתוב וגו', אביד" אלהי "אנכי יאליו

 התקרבות אוהה משה כשראה אלהים". אל מהביט יראכי
 שאני ייתכן איך : הפנימית תגובתו היתה אליו, מעלהשל

 היראה זוהי פניו. הסתיר ומיד , זו בשעה פנים גלויאהא
 כזו אשר הרוממות יראת ובשביל פה. בה מדברשהכתוב

- גסנה לה שזכה מזו יותר עוד גדולה לקירבה משהזכה  
 משה. ביד ה' מפי תורה שניתנההיינו

 התורה מקבל להיות משה זכה שבגללם הדבריםמשני
- משה של ענ11ת1 הענווה. עניין כאן לנוחשוב  מלמדים 
- חז"לאותנו  סגו- בעטרת מילואים אבן רק לא היעה 
 ליעשוה אותו שהכשירה הסגולה היא היא אלאלותיו,
 ישראל. שלרבן

 הכרחי תנאי היא ענווה מידת כי למדים אנו ממשהובכן,
 זכה מה "מפני ; אמרו שאול על גם אך רוחנית.לגדולה

 נדרשת הענווה שמידת הרי הענווה". מפני 1 למלכותשאול
 אלא ומדריכו, העם מורה שהוא בלבד, רוחני ממנהיגלא

 והמוסרי. הרוחני בתחום לא תפקידו שעיקר ממלל,גם
 המלוכה כסא את שנוחל במלך לא פה שמדוברומסתבר
 המלך לזרע המלוכה את מנחיל הירושה חוק כימאבותיו,

 לבית ראשון שהוא במלך מדובר אלא תנאי. שוםללא
- עצמו, בזכות מלכות של לגדולה שעולה מלךמלוכה,  
 במלך ולא יעבור. בל תנאי היא ענווה מידת כזה מלללגבי
 מחייבה בישראל ציבורית התמנות כל אלא אמרו,בלבד
 מנהיג להיות יכול אינו עצמו בעיני קטן שהאיש בליענווה.
 עיקרון מוצאים אנו שבעולם תרבות בשים אט יפקלזוללו.
שכזה.
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 ח,'ע של באספקלד,ה ששיאימנהיגות"

 ששאול שאמרו מה ראשית, הבהרות. לכמה מקום ישועול
 הי- הסגולה שזו הכוונה אין הענווה, מפני למלכותזכה
 לסלוד. יכול אדם אין בלבד בענווה בו. שהיתהחיאל
 על לעלות ראוי שיהא בשביל לאדם דרושות הרבהתכתות
 וודאי אך בשאול. נתגלו אמנם כאלו ותכונות מלוכה,כסא
 ראויים תכונותיהם שמצד אגשים, עיד בישראל מציייפהיו

 שזולת מפגי למלכות, שאול דווקא זכה ומכולםהי",למלוד,
 הענווה, מידת גם בו היתה לסלד הנדרשות התכונותכל

 משה, לגבי גם הדבר והוא כותרתו. גולת היתה היאוהיא

 על יתרונו כל התמצה המופלגת בענ11ת1 רק לאשוודאי
 את לקבל ראוי נמצא הוא שדווקא עד אדם, בנישא4

 עמד התזרה קבלת לפני שגם ספק אין ממרום.התודה
 אלא העם, מכל ביותר העליון הרוחני השלב עלמשא
 בו כתוב שיהא בשביל אליו, בה להשתוות יכול היהלא, אדם ששום ענווה, אותה גם דרושה היתה זה עלשנוסף
 האלהים". אל עלה"ומשה
 גובה מאיזה : קצותיה שני שבין במרחק נמדדתענווה

 ויורדת. משתפלת היא היכן ועד באה היאאששי
 אין אמנם לעצמו יתירה חשיבות זוקף שאינו בינוניאדם
 ענווה כי הגיע. לא עדיין ענווה לכלל אך הגאווה, ימידתבו

 שהוא וככל ערכו, מכדי פחות עצמו מחשיב שאדםמשמעה
 יותר. מרובה ענוותו ערכו מכדי עצמו בעיני חשיבותומנמיך
 ככל ומאידך, שלה. התחתון הקצה מצד הענווה נמדדתכך.

 יותר, גדולה ענוותו כן ייתר, מרובה עניו אדם שלשמעלתי
 שאדם ככל נמצא, יותר. רב מגובה מתחילה שהיאמפני
 יותר, מרובה ענווה אצלו אפשרית כן מחברו יותרחשוב
 מכל ועניו אדם מכל גדול שהיה רבנו ומשה העליון.מצידה
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 .,.-י קריבאגרהם

 לפיכך אפשרותה, תכלית עד הענווה מידת את מיצהאדם
 - התורה. מתנה ידו ועל אדט מכלהורם

-, 
. . 

 מפת תריס משמשת לגדןלהלהיא אדם מזכה שערווהומלבד

 שמתמנה היינו לגדולה, שעולה אדם כי שבגדולה.הסכנה.

 בכב)דו, חייב הציבור שהיא, דרגה בכל הציבור עלפרנס

 מחול". כבודי אין כבודו על שמחל "מלל י אמרו מלךועל
 על'כב~דו. מוותר כשהמלך אפילו מלך של בכבודו חייבהעם

 .המשנה ולפי לאדם, רעל זה הרי מבחוגת,היהדות כבודאד

 מן האדק את שמוציאכן דברים משלושה אחד הואבאבות
 העדה, אישיעל שיהיה מחייב העולם שסדר אלאהעולם.
 ההכרח מן האדם בני על מקובל יהיה שדברוובשביל
 התפקיד את עליו לקבל מוכרח. ומישהו כניד, בושינהגו
 '-', . הזה.המסוכן

- 
, 

 מצוין חז"ל, בלשון הפרנס, על.העדה.או האיש אםוהנה
 הרס. שבמעמדו הסכנה את מפאית זה הרי הענווה,במידת
 בו ויקרא תורה לו.ספר שיכתוב המלך על מצווהוהתורה

 לבבו רום "לבלתי : לדבר ניתנים טעמים ושני ימיו,כל

 הרא- הטעם ושמאל". ימין המצוה מן סור ולבלתימאחיו
 )סנהדרין ובתלמוד לבבו". רום "לבלתי הוא איפואשון
- אחר ובמקום רב, על מסופר ב(ז,  שכשראה רבא, על 

 היה כביד, לו לחלוק כדי אחייו נוהרים בני-אדםהמוני
 לשמים )עלה "אם י ו( )כ, באיוב הכתוב דברי לעצמומשנן
 גדלות כמה וגו'. לנצח.יאבד" כגללו יגיע, לעב וראשושיאו

 עליו משפיעים עם שהמוני בשעה י זו בהתנהגות ישמוסרית
 הגדולה את מכפיש עצמו, עביו בינו הוא, גדילה, שלהרגשה

 1 הכתוב )כלשון מאוס מכל במאוס אלא בעפרלא

 . ("כגללו"(

 ישראל גדולי כמה על. גם מספרים זו בהתנהגותכיוצא
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 חז"ל של באספקלריה בישראלמבהילית -זן

 אותם. מנשאים היו נלהבים גשהבוונינ( אוזרוניכז,בדורות
 או מנהיג בלי להתקיים יכול אינו ציביר דבר, שלכללו.,
 כבוד אבל . וגדולה. כבוד של מעמד הוא שמעמדופרנל,
 מוסרית, מבחינה האדם את שמסכנים דברים הםוגדולה

 לפיכך לבב". "רום לידי ולהגיע בהם להשתכר אדם עטייכי
 מטרה לו ייעשה לא המנהיג של שבבודו היהדותשיקדת

 שה- והאידיאל לרועץ. לו תיהפך לא וגדולתובפנין(עצמה
 הכביד ואת לה שזכה הגדולה את שירפד הוא, לפניוגיבח
 ענווה. של מעובה ברפידה נוחלשהוט
 מקום מכל והיפוכו, דבר בחינת היא, קשה דרישהאכוו
 דור- היהדות היתה לא כן שאילולא בה, לעמוד אדםיכול

 מופלגת ענווה של דיגמה לפנינו מעמיד והתנ"ךשת',,זאת.
- רמה מלכות של בפורפירהששענה  המלך דוד הוא הלא 
 "מי באמירת יח(. ז, וש"ב ז,, היום עד הביאותני כיאנחן "מי : בפיו ושאלה ה' לפני עומד הוא גדולתו בפסגתאשר
 שני. שותפיםאנכי"

- הגדולים ישראל רועי  ודוד, משה 
 גדולתם. חותמת היאוהיג

 ותקיפות ענווהב.
 איש הוא לשמו הראוי רוחני שמנהיג מאליו, הלמדדבר

 בשום צריכה אינה ענוותו פעלים. ורב רחב-דעהתושייה
 שאם מתפקידו, המתחייבים ממעשים אותו למנועפנים
 וככל בהפסדה. יוצא שכרה ידיט לשפלות אותו מביאההיש
 לזכור עליו שלו, ה"אני" את עצמו בעיני מקטיןשהוא
 שאול אל שמואל כדברי לקו, להם ודברו העם ראש.שנוא

 : העם דרישת את מילא כי טען כאשר עמלק, מלחמתאחרי

 אתה". ישראל שבטי ראש בעיניך, אתה קטן אם"הלא
 בכל מנהיג כל על חל תוכנם אך לסלד, נאמרו אלהדברים
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ם ה ת  קריבא

 כי לשכוח, לו אסור הפנימית ענוותו כל שעם שהיא,דרגה
 הציבור'שעליו של הקברניט הוא העדה", על "האישהוא
 ממונה.הוא
 קיפלו רוחנית, מנהיגות ובעיקר מנהיגות, של מהותהאת

 שפירשוהו העדה", "עיני בתורה המצוי הציורי בביטויחז"ל
 מהלך הגוף כל העיניים, "מה : כל ומסבירים סנהדרין,על

 שאומ- מה על סנהדרין. אחרי מהלכיו ישראל כךאחריהן,
 דבר, של משמעו טהור-טהור". טמא-טמא, לעםרים

 את לו שיורו לעיניים זקוק והוא גוף בבחינת הואהציבור

 חז"ל הסנהדרין. ממלאה היתה הזה התפקיד ואתהדרך,
 כאשר הקדומות, התקופות לגבי גט סנהדרין בשםהשתמשו

 נקראו הרוחניים והמנהיגים קיים היה לא עדיין הזההשם

 וקיים שריר קולקטיבית מנהיגות לגבי שאמרו ומהזקנים.
 או לעמו לעיניים להיות שתפקידו יחיד, מנהיג לגביגם

לעדהז.
 ואת לגוף הציבור את חכמים שמדמים זה דימויאולם

 חלקי דימוי הוא לעיניים הרוחניים מנהיגיו אומנהיגו
 ונוהג עיניו הוראת את תמיד מקבל ממש גוף שהריבלבד.

 למה. נשמע הוא תמיד לא גוף בבחינת הציב,ר ואילולפיה.

 לעתים הזה. לגוף עיניים בבחינת שהם אלה לושמורים
 את לראות עיניים יש עצמו לו כי הציבור, סבורקרובות

 בכל. הרוחני שהמנהיג ההכרח מכאן לפניו. אשההדרך

 בדרך העם את להוליד הדרוש התוקף גם בו יהאענוותו
 לו. מורהשהוא
 "כל : אשי רב של מאמר יש בכלל תלמיד-חכם על גםבעצם,

 )תענית תלמיד-חכם" אינו כברזל קשה שאינותלמידעחכם
 "הלא כט(; )בג, בזרמיהן שנאמר סמה למד זה דברד,א(.

 זה. פסוק סלע". יפוצץ וכפטיש ה', נאום כאש, דבריכה
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 חז"ל_ של באספקלריה ששיאלמיהדות

 .ן
 שבקרבו ותלמיד-חכם, ולפטיש, לאש ה' דבך אתמדמה
 להת- שבכוחו הזה, כפטיש להיות צריך הוא ה', *ברבוער
 ומי סלעית, לעתיט היא המציאות, כי סלעים. על גםגבר

 נקרא הוא כזאת במציאות גם חייו דרך להגשיםשמסוגל
 בלבד לעצמו לא האחראי שהמנהיג, שכן ומכלתלמיד-חכם.

 גם בו שיהיה ההכרח מן מנהיגו, שהוא לציבור ~םאלא

 אם סוררים, כלפי תקיפות-דעת כלומר הברזל,מיסוי
- הצורד ובשעת . רבים, ואםיחידייך  הציבור כלפי גם 
כולו.
 גמליאל, אבן אצל מוצאים אנו גדולה תקיפות שלדוגמה

 נשיאותו בימי א(. )כה, השנה ראש במסכת שמסופרכפי
 בינו מחליקת פעמים כמה נפלה ביבנה גמליאל לבןשל
 חמור בעניין נחלקו פעם הלכה. בדברי יהושע רביובין

ביות"
 עדיין ההם בזמנים כי הכי,פורים. יום חל אימתי :

 לפי נקבעים היו והחגים קבוע, לוח בישראל קייט היהלא
 רבן לנשיא היה ההכרעה כוח הלבנה. מולד עלגביי~'עדות
 מספרת וכד שלו. דעתו על עמד יהושע רבי אךגמליאל,
 עליך. גוזרני : יהושע לרבי גמליאל רבן לו "שלח :הגמרא
NlanWלהיות שחל הכיפורים ביום יבמעותיד במקלל אצלי 

 והלך. בידו ומעותיו מקלו ywln1 רבי נטל ...בחשבונך

 להיות הכיפורים יום שחל ביום גמליאל וגו אצלליבנה
 ונשקו ,מכסאו עמד גמליאל רבן אותו שראה כיווןבחשבונו;

 - רבי ; ותלמידי רבי בשלום, "בוא לו: אמר ראשו.על
 שה- הדור אשרי דברי. את שקיבלת - ותלמידיבחכתה,
 עטוה דביי לקרוא אפשר ,אי !" לקטנים נשמעיםגדולים
 הענווה גודל כל עם אד התרגשות. בלי גמליאל רבןאלה,,של
 ודאי שגזר; מהל עליי גזר יהושע רבי כלפי לבו אתשמילאה
 בעם, ערבוביה תכניי יהושע רבי של שיעתו שחששמתוך
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 בטלה שדעתו לפניו יפגין עצמו יהושע שרבי צורדוראה
 ותקיפות שענווה. מזו, נפלאה דוגמה למצוא קשהומקטלת.

 אחדים, מקרים עוד והיו ביותר. גבוה בשיעור יחרחברו
 עד יהושע, רבי כלפי תקיפות באותה נהג גמליאלשרבן

 רבן את והעבירו ונמלכו מופרזת שהיא מצאושהחכמים
 מעלבון נצרב גמליאל שרבן נחשוב ושמא מנשיאות.גמליאל
 גמליאל רבן "ואף : אלא ולא, לא ? החכמים מן ופרששכזה
 משירד אחת". שעה אפילו מבית-המדרש עצמו מנעלא

 הלך גם כן ואחרי מבני-החבורה. כאחד עצמו ראהמכיסאו
 יהושע. רבי אתלפייס
 ישראל, חכמי של המוסרית גדולתם על מעיד כולו זהסיפור
 הן למופת, העניו אך התקיף הנשיא גמליאל, רבוי שלהן

 בשבילו, בך כל קשה' למעשה לנשיא שנשמע יהושע, רבישל
 הניעני יהושע רבי של הנפגע שכבודו החכמים, ציבור שלהן

 של מעשיהם מניעי מנשיאותו. גמליאל רבן אתלהעכיר

 עיקרים אלא אנושיות, חולשות לא לב, יצרי לאכולם
 שלוש ntw~lw כולם של ובהתנהגותם בלבד.מוסריים
 דין. קבלה רוחנית, גבורה אמת, רדיפת ימידות
 גמליאל רגן את הורידו שהחכמים זו, נקודה עלנעמיד
 שלא יהושע רבי את שציער שום על הנשיאותמכיסא
 אפילו יתירה, תקיפות אומרת, זאת דעתט. לפילצרד,
 את שוב נזכיר המנהיג. את פוסלת כשרה, כוננהמתוך

 כברזל קשה שאינו חכט תלמיד "כל י אשי רב שלמאמרו
 צריך חכם שתלמיד הכוונה, כלום אך חכם". תלמידאינו

 שאין וודאי ודאי 1 ברזל כולו קשוח, נוקשה, אדםלהיות
 מובאת תענית במסכת אשי רב של מאמרו אצל כן.חדיר
 ליה מיבעי הכי "אפילו : לשינה וכד רבינא, של הערהמיד

 אדם צריך )אף-על-פי-כן בניחותא", נפשיה למילףלאינש
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 חז'ע של גאספקלחה בשיאלמזהיבותו[

 .גם כלומר, בניחותא(.הבריות עם להתהלל InsVללמד

 עד להפעיל צריך ה', דברשל נציגו שהואתלמידן['חכם,
 ורק נוחים, דברים של ניחותא, של שיטה הגבולקצה

 קשה שהוא ברזל, להיות או-אז.עליו בסלע,כשהו~ונתקל
 אשי, .ורב רבינא בין בחלוקת איפוא כאן אין הסלע.מן

 תלמזד של דרכו עיקר זה. את זה משלימים שניהםאלא
 כוחה לחלגטין שפוסק במקום אך ניחותא,. דרך היאחכם
 . ברזל. כוח )פשו במטמוני לגלות עליו ניחותאשל

 עדיין חכם, תלמיד מכל הנדרשת ניחותא, של 'מידהאותה
 לו או העם, שהנהגת פרנס, או מנהיג אצל מספקתאינה
 עוד נדרש ומה בידו. מסורה יותר, מצומצם ציבור שלרק.
 משה דברי. .לאותם נפנה ! העדה האיש_על מן המנהיג,מן

 בקשתו לשון )כד העדה. על איש לעניין המקור :onwרבנו,

 על איש, בשר לכל הרוחות אלהי אל "יפקוד י ה'מלפני

 אנו שאין מיוחד, בתואר ה' אל פה פונה משה וגו'.העדהד
 לכל הרוחות "אלהי : אחר מקום בשום אותומוצאים
 בקשתו יבין זה מיוחד תואר בין קשר יש ובוודאיבשר",.
 אחריו. מקומו שימלא העדה, על איש מינוי בדבר משהשל
 בשעת מהקב"ה מבקש "משה : זה עניין המדרש מבאר.וכך

 לפניך וידוע גלוי עולם, של ריבונו : לפניו ואומרמיתת(
 לזה. זה דומה .בגיד בשל ואזן ואחד אחד .כל שלדעתם

כשאני
 בבקשה מהן, מסתלק

 ממ"
 למנות ביקשת אם

 ואחד אחד כל סובל שיהא אדם עליהם מנה מנהיג,עליהם

 מבנה מצה דבר.: של עניינו וכך פנחס(. )תנחומא דעתו",לפי
 מצד אבל מזה, זה ביותר שונים אינם .אדם בניהבשר.
 האנושית הקשת. וכו', האופי השכל, את הכוללהרוח;
 גווני כל את מכיר לבדו האדם יוצר ורק מאד, עדמגותיך
 כמו האנושי,. המין בקרב המצויות התכונות שלהגוונים
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 משה פה בחר ולפיכך ה"', רוחות "ותוכן ; במשלישכתוב
 בקש- משתמעת שמזה בשר", לכל הרוחות "אלהי :בתואר
 הרוחות "אלהי יפקוד אשר העדה, על האיש גם כיתו,
 אדם; בני של ברוחותיהם הבחנה כוח בו יהיה בשר",לכל

 כלומר לתכונותיו. בהתאם ואחד אחד כל עם להתהלךוידע

 'וגישה הבריות של בפסיכולוגיה הבנה נדרשת המנהיגמן
 נדרש גם זאת עם אד הציבור. מן אחד לכלאינדיבידואלית

 בשעת יחד כולם נגד אפילו בתקיפות לעמוד כוחממנו
 בלבד. הצורך מידת כפי רק תקיפות אבלהצורד,

 שרשרת בישראל מנהיג של ותפקידו במעמדו איפואיש
 הציבור מצד וגדולה כבוד ; והיפוכם דברים שלשלמה
- גופא ואצלו מצדו,וענווה  עם. תקיפות תקיפות, עם ענווה 

 תחת הנתונים כל של להלכי-רוח ופתחון-לב קשובהאוזן
 הנהגתו.שבט

 שררה של שוברת.ג.
 לבקש המנהיג על הישראלי המוסר אוסר אלה כלומעל

 שררה, של מעמד שמעמדו כל ועם עצמו, טובתבמעמדו
 מאמרים בלבד. תפקידו לצורד אלא שררה לו מתגהלא

 שררה נהיגת של בגנותה חז"ל במקורות מפוזריםהרבה
 אבק מכל זהירות של יפה מידה הציבור. על שריריתשל

 לשמשון: חז"ל זוקפים הציבור, מן יחיד על אפילושררה,
 פלישתים, מלא שהיה דגון, לבית העיור שמשון הובאכאשר
 הפעם אל נא וחזקני נא זכרני אלהים, "ה' י לאמורהתפלל
 היה מה נא, זכרני מה' מבקש הוא מה על ולכאורההזה".
 "זכור ; שמשון ביקש שכך חז"ל, אומרים ז לזכותו לולזכור

 אמרתי ולא ישראל את ששפטתי שנה, ושתיים עשריםלי
 לו היה קל למקום". ממקום מקל לי העבר ' מהםלאחד
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 חז"ל של באספקלריה בישראלמנהיגות

 הפעיל לא הוא אבל עמו, בני על להשתרר הגיבורלשופט
 שבקלים. קל שירות כדי אפילו מישראל אחד על גםשררה
 שמשון, את זה יפה בשבח שעיטרו לרבותינו, טובהכחזיזן

 ביותר. שמו את מפאר אינושהמקרא
 המנהיג על הישראלי המוסר שהטיל הסייגים בכל דיולא

 חדר שגם אלא לו, שניתנו והשררה הגדולה אתוהגביל
 התלמוד פיהן. על אותן והפך אלו של מהותןלעצם

 בשני דעתו שנתן גמליאל ברבן מעשה מביא י()הוריות
 על פרנסים למנותם כלומר בראש, להושיבם וביקשחכמים
 התחמקו ענווה מרוב באו. ולא להם לקרוא שלחהציבור.
 להטיל גמליאל רבן הנשיא שרצה הרם מהתפקידהשניים
 1 לכם נותן 'אני ששררה אתם "כמדימין : להם שלחעליהם.

 ,היום "אם י יז( יב, )ש"א שנאמר לכם", נותן אניעבדות
 בן לרחבעם הזקנים דברי היו אלה הזה". לעם לעבדתהיה
 מעד שאפילו הרי המלוכה. כיסא על עלותו ביוםשלמה
 היינו ממלך, נמוך שהוא מי שכן ומכל לעם, עבד בגדרהוא

 שה- חלילה ולא שהיא. דרגה בכל הציבור עלהמתמנה
 כד אלא לו. כעבד עליו שנתמנה האיש את יראהציבור
 צריך מלך הוא אפילו שנתמנה. האיש עצמו לראותצויד
 והיפוכו דבר של השיא זה לעמו. עבד עצמו לראותהוא
w~wעל איש כל של בישראל, מנהיג כל של בתפקידו 
 !העדה

 ובנפש בגוףד.
 nt~wta. אינן המנהיג של הבדוקות nlclwn כלפעמיט
 נוקשה, כחומר מתגלה שהוא ויש רך בצק איננו לעולטעם

 מקריס על גם מספר המקרא במנהיג. רעה שפגיעתםניים, דוקר- קוצים גם מצויים העם בקרב הדרכה. קשהסלעי,
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 קריבאברהם

 הגדולים. העם מורי של בהייהם התנקשות שלקיצוניים
 מוכן איני שכזה ציבור עם להתעסק : יאמר שהמנהיגיכול
 אינו כן, שאומר מי אך עמו. יהא הצדק ולכאורהכלל,

 מלכת- נאמר חז"ל, לפי זה, ודבר מנהיג. של לאיצטלהראוי
 בראשית וארא, בפרשת הקב"ה. מפי ואהרן למשהחילה

 ואל משה אל ה' "וידבר י כתוב ואהרן, משה שלשליחותם

 מצרים". מלך פרעה ואל ישראל בני אל ויצווםאהרן
 ישראל. בני אל ציוום פרעה אל שציוום מה שלאופשיטא
 : במדרשיהם חז"ל אומרים ז ישראל בני אל שציווםומהו

 סר- בגי י להם אמר הציבור. טורח שיסבלו אותם"ציווה
 עליכם מקבלים תהו כן מנת על הן, טרחנים הן,בנים
 באבנים". אתכם ומסקלים אתכם מקלליםשיהיו
 משועבד עם אל בשליחות שיצאו ואהרן, משה רקולא

 מוכנים להיות שעליהם הוזהרו מר-נפש, וממילאומעונה
 אל שנשלח הנביא, לישעיהי גס ואבנים, קללות ליפוגגם

 בישעיהו האלה. כדברים נאמר בארצם, שבתם בימיישראל
 מי "את : אומר ה' קול את ששמע הנביא מספר 1'פרק

 הזה במקום שלחני". הנני, : ואומר לנו, ילד ומיאשלח
 ומשלנים והנביא הקב"ה בין השיח את חז"לממשיכים

 של תשובתו אחרי ישעיהו. בספר אחר ממקום פסוקבו
 הקב"ה; לו "אמר ; הזה ההמשל בא שלחגי", "הנניישעיהו
 עליך מקבל אתה אם הם, וסרבנים טרחנים בגיישעיה,

 לאו ואם בשליחותי, הולך אתה מבני, וללקותלהתבזות

- כן מנת על ; לו אמר בשליחותי. הולל אתהאין  'ואת 

 למ,רטים'". ולחיי למכים נתתיגווי
 בדרגתם לא אינם ודור דור כל שמנהיגי לומר, צורךאין
 כלל אל הנביא. ישעיהו של בדרגתו ולא ואהרן משהשל

 כל אלא לכל, הן שוות המוסריות התביעות במקורות,הוא
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 חז"ל של באספקלריה גישראלמ%הי%ית

 עליו שמקבל מי, משמע, הוא. מדרגתו לפי בהן עומדאחד
 שלי- במנהיגותו שרואה מי או בישראל מנהיג שלשליחות
 ללקות גם להתבזות, גם. ברירה באין מוכן להיות צריךחות,
 לשל?חותו. ראוי אינו מסוגל, אינו לכך אם הציבור.מיד

 מן לסבול מוכן להיות צריך הפרנס או שהמנהיגדיברנו,
 חלק לקחת הציבור, עם לסבול ,הוא שני ענייןהציבור.
 לו. מזומן אינו שהסבל אף הציבור, שלבסבלו

 בישראל למנהיגות השגיך לכל והראשון הראשאיש-המופת
 כל קודם נפנה ,ושוב ישראל, עם של הראשון המנהיגה.וא
אליו.

 אל ויצא משה "ויגדל : כתוב משה של התגלותובראשית
 עליו עברה משה של חייו שחרית בסכלותם". ויראאחיו

 רוחנית לעצמאות משהגיע אך נסיך. במעלת פרעהבארמון
 או שער אל משער יציאה הייתה לץ זאת אחיו. אליצא

 החברתית הפירמידה של רומה מרום אלא לרחוב,מרחוב
- שבה השיפולים שפלי שפל אל מצריםבארץ  מחנה אל 

 איזה פני על הטיט. במלאכת פרך עבודת עובדיהעבדים,
 ז וביניהם בינו שהפריד התהומי המרחק את משה עברגשר
 אצל עשה ומה אחיו. אל יצא הוא : האחווה גשר פניעל

 י הקיצור בתכלית הכתוב אומר 1 החלכאים העבדיםאחיו,
 מב- את וירא י כתוב היה אילו והנה"וירא.כסבלותם".

 ולבו הקשה בעמלם להתבונן דבר, של משמעו היהלותם,
 משמע, בסבלותם", "וירא הכתוב מלשון אבל עליהם.לבו

 גם אלא סבלותם, את ראה מתבונן מעשה הצד, מן. לאכי
 ; המדרש שמפרש והוא טעמם את וטעם בתוכםהיה

 בין כי מהם": ואחד אחד לכל ומסייע כתפו נותןש"היה
 להשאר משה היה יכול לא משאם תחת הכפופיםאחיו
 השאיל גם אלא שבלב, בהשתתפות ולהסתפק מפונקנסיך
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,ן,,
 קריב אבוהם,,

 של מנהיגותו המחנה. מן כאחד כבד משא לכל שכמואת
 עם אז, כבר אבל הפרק, על כלל אז עמדה לא עדיין משה.'
 כבר לימים, צעיר בעודו המלך, מארמון הראשונה יציאתון,
 במשה סגלותיו. את העם עם לסבול סגולתו את הוכיח1

 המנהיג. משה הסתתר כבר כל, לומר מותר אםהסבל,
 את הוציא כבר האלוקי, המנהיג והוא, הרבה, שניםוכעבור
 בנסי- שבו זו מידה של נגיהותיה בוקעים ממצרים,ישראל

 "והיה י כתוב עמלק ולמלחמת אחרת. ובצורה אחרותכות.
 וגבר ידו יניח וכאשר ישראל, וגבר ידו משה ירים כאשרן

 וישב תחתיו וישימו אבן ויקחו כבדים, משה וידיעמלק.
 האבן על חז"ל שואלים בידיו". ,תמכו וחור וא,הרן עליה,ן

 לישב כסת או כר למשה לו היו לא "וכי י משה תחתששמו
 בצער שרויין וישראל הואיל : משה אמר כך אלא 1עליהן

 גזה. למסופר היטב להאזין יש בצער". שרוי אהיה אניאף1
 משה 'של ידיו בהרמת תלוי היה מלחמה באותההניצחון

 ידיו להרים השמונים בן משה שיוכל ובשגיל שמים,אלי
 בזמן נוחה בישיבה עצמו "לפנק" אך לשבת, מוכרח היה1

 לצורך היא שישיבתו אף המלחמה, בסבלות שרוישהעם
 לפחות לו וביקש משה, של דעתו סבלה לא זאבןהניצחון,

 תגשר כזאת ישיבה רק גופני. צער עמה שיש ישיבהמין
 משה הכניס דקות-הנפש כמה העם. ובין בינו שעהאותה
 שמשה באבן גם אכן עליה. לישב שבחר גסה אבןבאותה

 חז"ל. של לאורם תורה מקופלת עליה ישבן
 משה. אצל מוצאים אנו עצמה זו מידה של שלישי גילויועוד;

 הניחה "ועתה ; למשה אמר כשאלוהים ,העגל, מעשהאחרי
 גדול". לגוי אותך ואעשה .. . ואכלם בהם ,אפי ויחר לין

 חדש, אבינו" "אברהם להיות הסכים לא שמשה דילא
 אלא מושלם, יותר אולי אחר, ישראל עם ממנושיקום
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 ה,"ל של גאספקלר,ה בישראלמנהיגות

- כתבת" אשר מספרך נא מחני אין "ואם ישאמר  אם 
 הריהו מנהיגו, שהוא זה, ישראל עם על כליה נגזרהחלילה
 העו- מכל וייעקר החיים מספר יימחה הוא שגםמבקש
 עצמו שיתוף של ביותר העליונה המדרגה כבר זוהי !למות
 בכלל. ועד הנפש נתינת עד עליו, נגזר אשר בכל העםעם

 מנהי- ימי כל ודרך העם אל צעדיו ראשית מעצם כי)מצא
 עם להיות המנהיג מן הנדרשת המידה את משה מגלםגותו
 שגם כשם זו, מידה של למיצויה והגיע במבלותיו,העם

 המ- עדותה לפי מיצויה, תכלית לידי הגיע ה.ענווהבמידת
 התורה. שלפורשת
 מגפה פרצה שכאשר המלך, דוד גם זו במידה הצטייןושוב
 אבי". ובבית בי ידך נא "תהי : ה' לפני התפלל העםבקרב
 ביתו ועל עצמו על הקשה הפורענות את לקבל מבקשדוד

 י הנשר על שאמרו מה להמשיל אפשר זה על העם.במקום
 נותנין כולן העופות שכל העופות, מכל נשתנה זה"נשר
 אחר מעוף מתייראין שהן מפני רגליהם, תחת בניהטאת

 אלא מתיירא אינו הזה הנשר אבל גביהם, על פורחשהוא
 המגביה הנשר כלומר, חץ". בו יזרוק שלא בלבדמאדם
 יכולה הסכנה אחר, מעוף מלמעלה, לו נשקפת סכנה איןעוף
 ולכן חץ. בו שיקלע אדם מיד מלמ,טה, רק עליולבוא

 על גוזליו את שם הריהו בו שמתנקשים מרגישכשהוא
 גוזליו על קנו יעיר "כנשר ; האזינו בשירת שכתוב כמוכנפיו,
- אברתן", על ישאהו יקחהו, כנפיו יפרושירחף,  : כאומר 

 שאמר מה ממש וזהו בבני". ולא בי החץ יכנס"מוטב
 אבי". ובבית בי ידך נא "תהי :דוד
 עמידה של למופת גילוי רואים אנו איפוא משהאצל
 את העם מן למנוע יכול אינו שהמנהיג בזמן העם,עט

 גילוי רואים אגו דוד אצל עליו. שבאו הגזירה את אוהסבל
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 שניהם העם. במקום להתייסר הנכונות מידת שללמופת
 שאמרו וזהו ישראל. על נפשם ליתן ומזומנים מוכניםהיו
 סוגים פרנסים "שני י הבאנו שכבר המאמרים באחדחז"ל
 . ודוד". משה לישראל: להםעמדו

 בנכו- ; לתפקידו הראוי הפרנס ייבחן אלה בשלושהובכן;
- הצורד ובשעת העם, מן ולסבול העם עם לסבולנותו  
 ' כולם. נתקיימו משה אצל העם. על נפשו ליתןגם

 מנהיג לגלותה היה תכונה,'שעתיד שייר עוד משה גםאולם
 הוא:שמואל, בנבואה, משה של יורשו בישראל, אחרגדול

 עניין על משה. לו זכה שלא לדבר שמואל זכה כןשמשום
 "בוא ; לשונו וכד ד(, )טז, רבה בשמות המדרש עומדזה

 אצל ובא נלנס הרה משה לשמואל. משה בין כמהוראה

 בא, הקב"ה היה שמואל ואצל הדיבור, לשמועהקב"ה

 ויתיצב ה' 'ויבוא ; שמואל( של נבואתו ')בראשיתשנאמר
 בא אני ובצדקה בדין הקב"הי אמר , כל למה וגו'.ויקיא'

 אצלו בא דין לו ומי.שהיה יושב, היה משה האדם;עם

 שמואל אבל העם', את לשפוט משה 'וישב שנאמרונדון,

 לבוא יצטערו שלא כדי 'ושופט, ומדינה מדינה בכל באהיה

 בית וסבב בשנה שנה מדי 'והלך טז( ז, )ש"א שנ'אצלו,
 משה ; הקב"ה אמר ישראל'. את ושפט והמצפה והגלגל"ל

 אצלי יבוא ישראל, את לדון אחד במקום יושבשהיה_
 אצל שהלך שמואל אבל הדיבור, לשמוע מועדלאוהל

 מה לקיים עמו, ימדבר הולד אני אותם, ודן בעיירות,שראל

 המדרש לה,". משפט ומאזני 'פלס יא( טז, )משלישנאמר

 גדולי של ובמיוחד אדם, בני של שהנהגתם פה,מדגיש
 שהיה ומכיוון מדוקדקים; במאזניים נשקלתהגדולים,
 הנהגתו דרך על שמואל של הנהגתו לדרך מסויםייתרון
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 'חז"ל יל גאספקלחה בישיאלמיהירת

 דיבוי.נבוא?, קבלת. בדיל לייתרון שמואל זכהשל-.משה,
 - - בנבואה. משמואל גדול היה שמשה פי עלאף

 והלך נודד שופט להיות שבחר שמואל אומרים,נמצאנו;
 חידש משפט, לדבר הזקוקים האנשים אלממקום,למקום

 העם. אל חדשה: מידהבהנהגתו
- 

- . . 

 לעם למופת שהם אישיט, של דוגמאות הבאנו הנהעד
 של אסא, מאידך דתמאות גם יש אבל לדורותיהישראל

 . . - ,' תפקידם. לסבה התרוממואנשגם'שלא
, 

 יהודה בארץ רעב בימי כי מסופר, רות מגילתבהתחלת
 מואב, בשדי לגור לחם מבית במו ושם ואשתויצא'אלימלך

 היו _מי מספרת אינה המגילה בנכר. מתו ובסווהאזש-
 ובמו אלימלך היו חז"ל מסורת לפר אך האלה:האנשים

 אלימלך, בשם יש' לדבר. רמז הדור. ומפרנסי הדורמגדולי
 העת. בבה למלאת להסע התאמר שהאיש משתמעשממם
 נעמי את העיה'הכירה הסיפורלשכל בהמשך דואיםוכן,אנו

 לחם. בבית' כבודה אישה שהייתה משמע בגורלה.והשתתפה
 על'ידו העטריט במו ושמ שהפרנס תמתה,ובכן.מתקבלת

 אחרת; לארץ "צאו רעב מצוקת בעת עמם בם אתעזבו
 המידה של היפוכה זוהי שובן של חרם לחיות יוכלוששם
1QY't"מחסור הדה סברא,אחרת,-לא לפי במצוקתה העם 

 בית,לחם שאנשי חששה הס אלא- אלימלך,במזע,בבית
 "אלר המדרש: ,בלשון מדה יותר אותםהרעבים'יטרידו

 שטת וכיתן(שבאה היה, הדור ימפרנסי הדור מגדולימלך

 על בקופתן) מטוביה ישראל כל יהיו .עכשוי. ; אמררעבון-
 היה שלא .די לא מפמהם". וברח -.tx)y? עשה! מהפתחת.

 לא רט אלא הרעבים, עירו כף לפס אשרותיומען,לפת)ח
 לעצמה פרנס"נטל של מדולה אותהיכבוד. שיטרידררצה.
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 כלל, מוכן היה לא העם מן ולסבול העם עט לסבולאך

 אך ובניו. אשתו עם לברוח והעדיף יהירה, טרדה לאאף
 קיצו זרועות אל אם כי ברח, והשלום השובע זרועות אללא
 עצמם לשלום אלא דאגו שלא הפרנסים בית גיתו,וקץ

 אלימלך של מותם דבר התנ"ך ברוח מתיישב כןבלבד.
 מואב. בארו בניוושני

 ודורו פרנסה.
 הנדרשות המוסריות המידות על דיברנו הקודמיםבפרקים

 הפקידו. והיקף תפקידו מהות ועל לשמו הראוי המנהיגמן
 עתה בלבד. המשרי-חברתי בתחום היה איפוא עייננוכל
 נראה שבו בישראל, מנהיג בסוגיית חדש לפרק עובריםאנו
 עצמו, שלו ופעולותיו תכו)ותיו מצד רק לא המנהיגאת
 כוחות גם מעורבים לדורו מנהיג בין כי לנו יתגלהאלא
 חז"ל. השקפת לפי מעלה,של

 הוא דור דור. המושג של מהותו להבהיר עלינוותחילה
 הדורות דור. אחרי דור הנמשך עם של בקיומו אחתחוליה

 החדש והדור מהירה השתנותם עתים והולכים,משתנים
 לאט, מתחוללת ההשתנות עהיס מקודמו, הרבהמשונה

 איטיים בדורות גם אבל בה, מרגישים אין שכמעטעד
 אלא אליו, הסמוך לדור לא אחד דור כשמשוויםכאלה,

 הרי ביניהם. ניכר הפרש רואים כבר ממנו, קצתלמרוחק
 זאת בכל היא לעין, גלויה הדורות השתנות שאין בזמןשגם

 הפנימית במהותו הוא אחד זה כנגד העם אבלקיימת.
 בימי עובר יחיד אדם שגם כשם הדורות, שלשלת אורללכל
 ה"אני" רציפות את חש הוא זאת ובכל גלגולים גלגוליחייו

 במלה להשתמש נהגו חז"ל חייו. כל במשך שלוהפנימי
 שר לה יש אומה שכל אמרו, והם "עם", במקום"אומה"
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 חז"ל של באספקלריה ג,שיאלמלהירות

 מקרי תוצר זה אין עם או אומה דבר, של משמעוברקיע.
 הרי אומה או עם אלא וגיאוגרפיים, היסטוריים תנאיםשל
 רוחני שורש לה שיש האנושי, בעולם מיוחדת ישותזו

 ואילו מטאפיסית. ישות גס זוהי : אחרת ובלשוןעליון.
 העם, שורש הוא שורשו מיוחד, רוחני שורש לו איןדור

 מסו- איכות בעל הוא דור כל אבל הדורות, לכלהמשותף
 היחיד שהמנהיג מתקבל מזה משלו. רוחני פרצוף בעלימת,
 רב-אישים, מסוים, גוף לפני אלא סתם, רבים לפני לאעומד
 דור.ששמו
 ערכין במסכת יש ודורו המנהיג שבין השייכות בענייןוהנה
 מסדר של )נכדו נשיאה יהודה רבי בין פלוגתא א()יז,

 "חד : שבזמנו( )החכמים ורבנן הנשיא( יהודה רביהמשנה
 דורו". לפי פרנס אמר וחד פרנס, לפי דוראמר

 ודורו, הפרנס בין תלות נקבעה יחד גם הדעותבשתי
- פרנס" לפי "דור : "לפי" במלהשהובעה  לפי "פרנס 
 ומנ- הדור אין הצדדיט שני לדעת דבר, של פירושודורו".
 בי- ממחמת התאמה קיימת אלא שבאקראי, צירוףהיגו
 מותאם מי אלא ביניהם )חלקו לא הדעות שתי מעליגיהם,

 המנהיג, היחיד אל מותאם המונהג הדור האט :למי
 מותאם להנהיג שנתייעד היחיד : להיפך או מדורו,המורם

 דור. ששמה הקיבוציה הישותאל
 הקיימת זו, התאמה של טיבה מה שם, מבררת גופאוהגמרא

 שגם ולפי טבועה. היא תחום באיזה ודורו, המנהיגבין
 מצד כל קודם נערכים אדם בני חז"ל אצל וגםבמקרא
 וראשונה בראש מתחלקים הם ולכן המוסריתאיכותם
 יש זה בנידון כי לכאורה, מסתבר הרי ורשעים,לצדיקיט
 ולדור צדיק, מנהיג צדיק לדור ; למנהיגו דור ביןהשתזוח
 ההגחה, את הגמרא דוחה מיד אך חוטא. מנהיגחוטא
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 .האחרונים, מלכי-יהודה שכן.בימי זו, להתאמה הכוונהכי
 דורו ודורג: בין..המלך גמור ניגוד היהיהויקים_וצדקיהו,.

 המלך של ודורו צדיק, דוד היה יהויקים החוטא המלךשל
 צדיקים שמבחינת הרי חוטא. דור היה צדקיהוהצדיק
 מין ואמנם הפכים. שני הם ודורו שמנהיג יש,ורשעים
 .העם, את להביא. עשויה רשע ומלו רשע דור שלהתאמה

 הווה והרס. התמוטטות לידי העולם, את גם גדולובהיקף
 או הדור הצדדים, אחד שלפחות מחייב. העולם סדראומר,

 בשם יוחנן רבי אומר וכן ההתמוטטות. את ימנעוהמנהיג,

 המלכים שני של הדורות אותם על בן.יוחאי שמעוןרבי
 העולם את להחזיר הקב"ה "ביקש ; וצדקיהויהויקים
 בצד- שנסתכל וכיוון צדקיהו, של דורו בשביל .ובוהולתוהו
 הציל יהויקים בימי א(. ג, )סנהדרין דעתו" נתיישבהקיהו
 הציל צדקיהו ובימי המלך, של חובה מכף העולם אתהדור
 בתחום לא ובכן, הדור. של חובה מכף העולם אתהמלך
 דורו. לפי פרנס או פרנס לכי דור : אמרו ורשעותצדקות
 קא'אמרינן" וניחותא תוקפא "לענין : הגמרא .מסיקהאלא
 מדובר כלומר, וניחותא. תקיפות לענין אמוריט הדברים-

 וכשהדור תקיף,, .המנהיג עז כשהדור שבאופי;בהתאמה
 מסוימת. הרמוניה נוצרת אמנם ובזה נוח. המנהיג גםנוח

 הדור או לדור המנהיג : למי מותאם מי הואוהוויכוח
למנהיג.

 אומר רש"י ז זו באה'התאמה מהיכן י שאלה עוד ישאבל
 עז, פרנס עליהנז מעמיד הקב"ה. עז הדור "אס : כדשם
- לזה זה נוחיו הדורואם  המנהיגט פרנס עליהם מעמיד 

 "ומאן : ממשיך ורשויי דורי". לפי "פרנק הדעה זוהיבנחת".
 אחר גמשך להיפד,.שהכל מפרש פרנס לפי דורדאמר

הפרנס"
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 חי"ל של באספקלריה בישראלמיהמית

 דורו" לפי "פרנס הדעה שבעל רש"י, של פירושו לפייוצא
 בכל מעמידה שהיא ההשגחה, מדרכי דרך זוהי כיקובע,
 פתגם אומר זה מעין דור, לאותו באופיו המתאים פרנסדור
 את אבל לה. ראוי שהוא ממשלה לו יש עם שכלידוע,
 לפרש, נוכל לא פרנס", לפי "דור שאומרת ההפוכה,הדעה
 דור ההשגחה לו מעמידה וכך, כד אופי בעל פרנס יששאם

 ועל דור. לכל מחוץ תחילה קיים הפרנס. כאילומתאים,
 שההש- דגר של פירושו איך פרנס לפי דור כי לומרלסורחנו
 שפרנס היא הכוונה אלא לפרנס, הדור את מתאימהגחה
tiwyשאחד יוצא לקלקלו. גם .ועשוי דור של אופיו לשפר 

 על מדבר ואחד ההשגחה, דרך על מדבר הפלוגתאמבעלי
כוח

 ההשפעה~
 אומרת, אחת יעה י כד מסתכמות ודעותיהט

 אופיו, לפי לו שמ,גיע פרנס ההשגחה .מאת מקבלשהדור
 האופי את לראות צריך שהפרנס אומרת, האחרתוהדעה

 ' היוצר. ביד כחומר דורושל

 הדור של עצמו הפרנס בין התנהל שהוויכוח מכיווןאך
 יש אולי דורו, חכמי ובין נשיאה, יהודה רבי הואההוא,
 מצב על רמזים הסתתרו שהשמיעו בדעות כי לשער,מקום

 אמר מי מפרשת אינה שהגמרא ואף שלהם. בדורםהדברים

 שהדור דעה, הביעו החכמים כי מסתבר, כך, אמר ימיכל

 והנשיא פרנס",. לפי "דור היינו מהנשיא, לטובהמישמע
- דורו" לפי "פרנס אדרבא, : בענווההשיב  מושפע אני 
 בירושלמי שמסופר ממה נמצא זו להשערה סימוכיןמדורי:

 יהודה רבי באוזני פירש מעוני, יוסףסנהדריןישחכם.אחד,
 דרך על בתה" "כאמה : ביחזקאל הפסוק אתנשיאה

 הדורת כן כנשיא הנשיא, כן "כדור י גדול ובהיקףההשאלה
 הפסוק שהלא פוגע,. רמז- בזה ראה כי הקפיד,והנשיא

 בצורה שרעיון הרי שתיהן. בגנות מדבר בתה""כאמה
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 לו כרמז נשיאה יהודה לרבי לו נתפרש מופשטת,כללית,
ולדורו.

 לפי "דור הדעות שתי את הגמרא מצמצמ.ת פנים בלעל
- בלבד אחד לתחום דורו" לפי ו"פרנספרנס"  תחום 

 אולם יחד. בו שלובים ופרנסו שדור הר7, או העזהאופי
 שקיי- למדים, אנו ובמדרשים בש"ס מאמרים וכמהמכמה
 ודורו. הדור ראש בין רוחנית תלותמת

 נתחולל למטה ובמחנה הלוחות את לקבל משה עלהכאשר
 עמך". שיחת כי רד "לד י ה' לו אמר העגל, מעשהאז

 בלבד, כפשוטם דברים לפי לא בתורה לומדים כידוע,חז"ל,
 הס הפשוט לפשט מעל או הפשו,ט הפשט בתוךאלא

 פה שנאמרה זו ירידה גם עמוקים. יותר ענייניםקולטים
 למטה ההר מן כפשוטה מירידה אצלם נתעמקהלמשת
 במסגת אלעזר רבי מפרש 1כ7 רוחנית. במשמעותלירידה
 הקב"ה, "אמר : עמד" שיחת כי רד "לך המלים אתגרבות

 .ישראל, בשביל אלא גדולה לך נתתי כלום מגדולתך, רדלך
 הנוסח יעקב )בעין !" לי למה אתה חטאו, שישראלועכשיו
 לך למה חטאו, שישראל "ועכשיו : שם הלשון וכ7מרוכך,
 !"ן.גדולה
 אחריה גררה העם של הרוחנית הנפילה כי איפוא,נמצא
 במעלתו להישאר היה יכול לא שכבר משה, אצל גםירידה

 בשעת עליונה מדרגה לאותה נתעלה משה כיהקודמת.
 את להביא עליו שהייתה השליחות לשם הלוחותקבלת

 לקבל ראוי אז נמצא לא שהעם 1כי11ן לישראל,הלוחות
 אותה גם פקעה נדחתה, משה של ושליחותו הלוחית,את

 זו. בשליחות קשורה שהייתה שלו, רוחניתמדרגה
 "וישה : ט ב, בישעיה הפסוק את גס דרשו זה ענייןעל

- אדם' 'וישח יוחנן, ר' "אמר : איש" וישפלאדם  אלו 
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 חז"ל של באספקיייה בישרא,למגחינות

 מרעיתי צאן צאני 'ואתנה לא( לד, )יחזקאל שנאמרישראל,
 לב, )שמות שנאמר משה, זה - איש' 'וישפל , אתם'אדם
 משום כלומר, שמעוני(". )ילקוט האיש' משה זה 'כיכג(

 מעם. המורם האיש, נשפל העם, כלל היינו האדם,ששח
 הירידה טיב על מעמידנו יג( יא, רבה )במדבר אחרמאמר
 )המ- הסרסור "אף י לשונו וזה העגל, חטא אחר משהשל
 העגל[ חטא ]שלפני עמהם, הרגיש התורה( בקבלתתווך
 משה, מפגי מתייראין היו גבריאל אפילו מיכאל,אפילו
 אותם של )במשרתים שלהם בגוליירין אפילו שחטאו,1כי11ן

 דכתיב הוא הדא להסתכל, יכול משה היה לאמלאכים(
 מלאכים )שני והחמה' האף מפני יגורתי 'כי יט( ט,)דברים
 נמוכה(".מדרגה

 למדרגה שנתעלה בלבד, משה לגבי לא אמוריםוהדברים
 בימות דוגמתה שאין שליחות למען שבעליונותעליונה
 מדרגה אותה ניתנה לא הזאת השליחות כוח ונליעולם,
 של שלוחיהם כל על זה עניין מרחיב המדרש למשה.אפילו
 של הרוחני למצבו בהתאם ויורדת עולה שמעלתםישראל,

 דורשים זו ברוח בירידה. או בעלייה הוא אם ישראל,עם
 "ומלאכי י אבינו יעקב של הסולם בחלום שנאמר מהחז"ל

 לא הוא במקרא מלאך כי וזכור בו". ויורדים עוליםאלהים
 נכלל, שליח גם היא מלאל אלא השמיט, מן מלאלרק
 ה"', במלאכות ה' מלאך חגי "ויאמר כתוב הנביא חגיועל
 יכולים וכן אלוהים, מלאכי נקראים נביאים שגם יש כןואם

 בישראל. אלוהית שליחות בעלי כל גם נקראיםלהיות
 וייר- עולים אלהים "ומלאכי הכתוב דברי מקבליםעכשיו
 אין אלוהית שליחות אנשי י חדשה משמעות בו"דים

- בו ויירדים עולים הם אלא ומסוימת, קבועהמעלתם  
 ישראל. עם את המסמל עצמו, ביעקב אלא בסולם,לא
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ן, קריב אגרהט,ן
 ישראל וכשעם בעלייה, שלוחיו גם בעלייה, ישראל כשעט,
 יעקב, של בחלומו אשר הסולם הוא הוא ישראל שעםן, יותר, עוד להעמיק ואפשר בירידה. שליחיו 'גם בירידה,

 יכול הוא אבל השמימה, מגיע ראשו זקוף שהוא שבזמןן
 כן יותר, )קוף שהסולם וכל נמוך. בשיפוע גם נסוילהיות

 ולהיפך, יותר, עליו מתעלים דור שבכל אלוהים שליחי;
 ויורדים "עולים הם,.ווהו גם מתנמכים מתנמך לשהסולם;'

בו"'
-  עם ובשילוב יורדים. הם ידו ועל עולים הס ילו על 

 שיחת כי רד "לד למשה שנאמר מה המדרש מסביר זה1
 בירידה". והם אתה וחטאו, "הואיל : עמד".,
ן,

 אמורים הדברים והפעם דורו", לפי ,יפרנס לרעיון שובהגענו
 מסוים בדור העם של ירידה או שעלייה הריחני,בתחום

 באותו הרוחני המנהיג של ירידה או עלייה אחריה מושכת11
דור.

 ש,הם פרנסים אותם על מדברים שהבאגנ המאב,רינ:ן

 שב- עצמו,- מעלת זולת השליחות, איש כי שליחיט. בגדרן
 שלי- מכוח מעלה תוספת קונה השליח, להיות זכה גללהן

 באה שלמענו העם, במצב תלויה השליחות ומעלתחותו,
השליחות.

 מקומות בשני בתלמוד המיבא הסיפור' את עתה~כיר
 : א( יא, סנהדרין ; ג מח,)סוטה

 וניתנה ביריחו גוריא בית ולעליית מסובין היו אחת"פעם
 שתשרה שראוי אחד, כאן יש י השמים מן קול בת*ליחם
 נחגו לכד. ראוי דורו שאין אלא רבנו, כמשה שציגהעליו

 שמואל על גם מסופר הזה כדבר הזקןל.עיניהם.בהלל
 חכמים שבמסיבת וכאי, בן יוחנן רבי של מתלמידיוהקטן,

 : קול בת הכריזה שוב הזקן הלל אחרי דורותשנים-שלושה
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 חז"ל של באספקירוה גישיאלמיהירת

 נתנו וחכמים שכינה, עליו שתשרה שראוי אחד ביניתםיש
 בשמואל_העטן.עיניהם
 איש בין פנימי קשר לעניין במישרין נוגע הזההסיעור
 דוגמה לפנינו האלה המקרים בשני ולכאורה ודורו.המעלה

 כל אישים, שני ודורו. היחיד בין אי-התאמהבולטת-של
 נבואה, למעלת או שכינה להשראת ראוי היה בזמנו,אחד
 איש בתוכו שיהא ראוי היה לא מהם אחד כל של דורואד
 אין והרי שכינה. עליו שרתה לא ולפיכך כזאת מדרגהבעל
 שאילו כאן נאמר אדרבא, אך מזו. גדולה אי-התאמה .לך
 בדור שתול הקטן שמואל תלמידו תלמיד וכן הללהיה

 מעלת מצד יותר גבוהה הרוחנית דרגתו יותר,.היתהמעולה
 היחיד של דרגתו להנמכת גרם הגמול הדור . אלאעצמו,
 מבחינה דורו, לפי פרנס ממש זה ,והרי שבתוכו.הגדול.
 המורם האיש של מעלתו : יותר מדויקת ובמשמעותדוחגיתג

 להיות הגדול ליחיד גיתן ואין הדיר, במעלת .תלויהמדורי
 הכוח יש עצמו שבו לכד,,אף ראוי שהדור מכפיגדול'יותר
 את לנו נפרש זמננו של במושגים מזו. יתירה לגדלותהרוחני
 חומ- של סגולותיהם קובע בימינו שהמדע כירך : כ7העניין
 מע- ויש יכדומה, חשמל זרם חום, גלי להעביר שוניםרים
 עיכוב,..אבל שום בלי! עוברים-בהם .שהגלים מעולים,בירים
 מצמצמים או הגלים את שמשהים גרועים, מעביריםיש'גם
 .שכוחות מסוימת, רוחנית ספירה. הוא דור כל כך .כוחם.את

 יש מסוימת. דרגה בתוכה'.עד להתלבותרוחניים.לעשויים
 להתרומם הנאותות המגויות בעל אדם עשוי שבתוכודור
 שבתוכו דור .יש הקודש, ורוח שכינה השראת של לדרגהעד

 .. י , ' .- , , האפשר. בגדר כזאתאין-התעלות
 .שהיחיד יוחנית מעלה שיש דיברנו קודם י נסכטהבה

 :וכשהעם העם, שלוח היותו בזכות אותה קונההגדול'
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ן ז - - ו

 קריב,ןאבר.הט

 שהיחיד רוחנית מעלה יש י דבר של היפוכו גם ראיני יעתה, פוחתת. הגדול היחיד של זו מעלתו דור, באותובירידה
 זו מעלה להכיל מסוגל אינו הדור אבל עצמו, מצד לה ראוי,

 גבוהה מעלה לאותה מגיע הגדול היחיד אין ולכןבתוכו,

 בדויו. תלויה, הגדול היחיד של גדלותו כד, יבין כד בין לה. ראוי שהיהן

 ידורשיו דיר דיר1.
 הדורות גדולי ועמם שהדורות בישראל, ומקובלמוחזק

 כמו הרוח, ובמעלות התורה במעלות והולכים פוחתיםן

 וכו'. אדם" כבני אנו כמלאכים, הראשונים "אם :שאמרו
 ומת- הילכים שהדורות מכד, נובעת שביהדות זיהשקפה

 העליון הרוחני השפע ירד שאז סיני, הר ממעמד רחקיםן
 לרעיון תיקון יש ובחסידות בקבלה אמנם ישראל. עםעל

 לקום יכלו ולכן משיחיים, אורות חדשים, 'אורות הביםן מהב- כבר הקץ, אל המתקרבים אחרונים, שבדורות זה,ן

 יש בזמננו והבעש"ט. האר"י כמו הנסתר, בתורתענקים
 מתרחקת שחללית ככל זה. לעניין ביותר מוחשי משל לני;

 הארד שכדור המשיכה כיח ופוחת הולל כן הארץ,מכדור
 אחר; שמימי לגרם מתקרבת היא בינתים אבל עליה,מפעיל

 הדש. משיכה כוח לתחום גכנסת שהיא שעה ויש יהירח.כווןן,

 לדורוני הקרובים רוח ענקי אותם על לגמר אפשר זהמעין
 מאותו רוחני שפע וספגו אדירה המראה בעלי שהיושלנו,

 דעה ה.ארץ מלאה "כי נאמר שעליו ובא, ,המתקרב עידןן

 על לפסוח יכולים אנחנו אבל מכסים". לים כמיס ה'את

 הולך הרוחני שהסולם המקובל, אצל ולהישאר זה ענייןן

 הדורות. עםומשתפל
 הדורות ראשי של סמכותם גם האין שאלה, מתעוררתוכאן
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 חז"ל של באספקלריה בישראלמנהמות

 הזמנים מן בזמן להגיע יכול כן ואם ז לדור מדורפוחתת
 סמכות. שום כמעט תהא לא כבר ומנהיגיו שלראשיודור,
 השנה ראש במסכת מפורשת משנה יש זה בענייןוהנה
 הן הרי ישראל על שעמדו ושלושה nwl~w "כל : א()כה,
 פסוקים על זה כלל מבססת והגמרא משה". של דינוכבית

- המקרא חלקימשלושת  בספר וכתוביט. נביאים תורה, 
 פרנסים שמואל של אחד בנאום נזכרים י"מ פרק א'שמואל
 השופטים, ובתקופת מצרים יציאת בתקופת לישראלשעמדו
 ה' וישלח וגו', אהרן ואת משה את עשה אשר "ה' :לאמור

 אומרים שמואל". ואת יפתח ואת בדן ואת ירובעלאת
 )הוא ירובעל : עולם קלי שלושה הקב"ה "שקל :חז"ל
 י עולם גדולי שלושה עם יפתח, בדן(, )הוא. שמשוןגדעון(,
 בדורו, כמשה בדורו ירובעל : לך לומר ושמואל, אהרןמשה,
 בדורו; כשמואל בדורו יפתח בדורו, כאהרן גדורובדן

 הוא הרי הציבור על ונתמנה שבקלים קל tDNW~1ללמדך
 התורה. מן פסוק הגמרא מביאה ועוד שבאבירים".כאביר
 דבר ממך יפלא "כי ; שופטים פרשת דברים, בספרכתוב

 אשר השופט ואל הלויים הכוהנים אל ובאת 111',למשפט
 דעתך על תעלה "וכי : הגמרא שואלת ההם". גימיפיהיה
 המלים כלומר, ז" בימיו היה שלא שופט אצל הוללשאדט
 ההם", כימים יהיה "אשר ; השופט את הכתוב מגדירשבהן

 השופט אל רק ללכת יכול אדם שהרי לכאורה, הןמיותרות
 שופט אלא לל אין "הא, : הגמרא משיבה אלאשבימיו.
 לך שאין כאן הכתוב לימדך "הא ; )רש"י בימיו"שהיה
 צורך כלל לך ואין - בימיך" שהיא PD)W אלאלבקש
 תאמר "אל י מקוהלת הג' הפסוק ולבסוף, אחר(.בשופט

 לא כי מאלה, טעים היו הראשונים שהימיט היה,מה
- זה" על שאלתמחכמה  להקטין היא החכמה מן לא 
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 די קריבאברהם
 ואין , קודמים. דורות של גדולתם מפני ה11ה: של"רכו
 הבאנו שהרי ראשוניסן של בגדולתם להודות שלא"כוונה

 כבני אנו כמלאכים,. הראשונים "אם המאמר את,'קודם
 שהכוונה חז"ל מפרשים זה; בפסוק גם אלא :וכו'.אדט"
 שופטים של מסמכותם פחותה סמכותו שאירי,לשופט,
 ) ', . קודמים.ונדורות

 התורה, מן לראוה שמואל, מספר מנביאים, הראיה את-, הגמיא פה מקדימה חז"ל מקום,במקורות בכל כרגילשלא

 ממש הכתוב שכן יותר, שם בולט .שהרעיון .מפניודאי

 ועל יושמואל ,ואהרן משה על אחד בהיעלם) שם מדבר,ן
 אחד, לעניין פסוקים משלושה ראיות שליש מניאה אינה, שהגמרא עוד נראה אך ויפתח. שמשון, היינו ובדן, ירובעל,
ן,

 בפסוקים קודמתה. על דבר-מה מוסיפה ראיה כל-אלא
 שווים שהם משום לא יחד, שוקלם והכתוב הד1רות,בלבד, ראשי של שמותיהם רק נזכרים שמואל מספרהמובאים

 אלא עולם", "גדולי ואלה עולם" "קלי אלה שהרי במעלה,,

 על נתמגו ואלו שאלו מכד הנובע סמכותם, שיוויון משום,,ן
 אותם, - שמשווה הוא הציבור על התמנותם דגר.הציבור.'

 קל שאפילו "ללמדך : עצמה הגמרא שם שמדגישהכפי
 שבספר בפסוק משה",'אך של דינו כבית הן לזרי ישראלן, על שעמדו ושלישה nwl~w "כל : המשנה זהן.קובעת גזבר'1 שבאבירים". כאביר הוא היי הציבור על ונתמנהשבקלים
 היא ההדגשה. ההם", בימים יהיה האיפט_אשר . . 'עדברים

 אל אדם וכשהולד הימים, באותם הנכון השופט שהואן

 .הזמן; אותו של האיש הוא השופט איתו אלא השופט,,ן אז הוא מקרה שבדרך מי אל הולד אינו שבזמנוי השופט:

 הרעיון של מסקנה כעץ הוא בקוהלת ,השמשי והפסוק:
 גדולים העבר היויגדולי למה לשאול, מקום איןהשני:

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 של.חזיל באספקלריה בישראלמנהיגות

 ראשי כי בחכמה, שלא שואל כך ששואל ומי ההווה,מגדולי
 הדורות לדורם,,וסדר המתאימים הם הם ודוריכל'דור
 .. ' י , . ומכוון. נכון)מצא

 : הכתוב דברי את. קוהלת במדרש דרשו עצמה זוברוח

 ההולך הדור את פה מאזן שהכתוב בא", ודור הולך"דור
 זה. את ובחשיבותו בערכו מכריע זה שאין הבא, הדורעם
 בעיניך יהיה --- בא ידור הולל "דור . : המדרש לטוןוכד
 עקיבא ר' היה איל) תאמר, שלא שהלך. כדור שבאדור
 זירא רבי היו אילו לפניו, .מקראן )לומד קורא הייתיקיים
 )לומי שונה הייתי קיימים יוחנןורבי.

 לפניהם, משנה(
 הראשונים.שהיו וחכמים. שהלךי כדור שבימיך דוראלא
לפניל
 גם מכוון להיות שיכול המדרש, כאן משמיע נפלארעיון
 של_איזה שמו מנסר דור כל של. בחללו מאתנו.לרבים
 קרובות ולעתים דור, לאותו שקדם בזמן שחי גדול,מאוה
 גדולים כמה של שמות,הם דור של . בזכרונו נשמריםגם

 בא-לעולם שלא מיצר אדם שיהא ייתכן ובכן לפניו.שהיו
 חכמה ללמוד.תורה.ולינוק היה יכול כן שאילו קודם,קצת
 רק ולא גדולים. אותם של מפיהם או גדול אותו שלמפיו
 מקו"ח, ממש עצמו לראות שעשוי אלא כד על מיצרשיהא
 הקודם. בדור שהיו כנ,1 גדולים חכמים 13 שאין לדורשנפל.
 .הדירות שחכמי אף כי ! דעתך תנוח : לו משיבים זהעל

 שאתה אך.,מכיוון דורך, מחכמי גדולים היו אמנםהקודמים
 הוא דור כי שלך. דורך חכמי לך מתאימים זה בדורשתול

 קבועים דור כל של' הרוחניים ובשמיו מאוזנת,קומפוזיציה
 דור . בעיניך "יהיה שאמרו: וזהו לו. היאותיטהכוכבים

 הדורות אמנס.אין איכייקטיבית מבחינה שהלך". כדורשבת
 הרוחניים א.וצרותיו המאזניים כפות על הונחו ואילושווים,
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ו
 קריב,אגיהם

 הכף היתה שלל, הדור של הרוח ואוצרות הקודם הדורשל
 אהרן היה "אילו : אחר במדרש חז"ל אמרו מזו יתירה ועוד, הקודם. הדור בן בשביל הקודם הדור חכמי, שהיו מה בשבילך הם דורך חכמי אד מכרעת,,הראשונה

 גדול עזרא היה כוהן( בן גם )שהיה עזרא בימי הכוהן;
, מעזרא, אהרן גדול דבר של שלעצמוהו אף והכוונה,ממנו".

 ממנו גדול עזרא היה עזרא, של בדורו אהרן קם אילו אל
 אילו גדליהם, בכל העבר שגדולי רב, חידוש אמנם וזה, אהרן. ולא עזרא התאים דור לאותו כי ובסמכותו, במעמדו1

 לו. מתאימים היו לא יותר, וקטן יותר מאוחר לדור נקלעון

 את מחולל היה אם ספק בדורנו הבעש"ט קם אילו למשל,ן
 זה. דור בשביל מדי גדול קומתו שיעור כי החסידות,תנועת

 אינו גדול שיעור-קומה בעל גם כל גדול, דור שלמנהיגי, להיות יכול אינו מצומצם שיעור-קומה בעל שאדם כשםכי
 בקירבה גם אלא הדור, וראש הדור של הגדלותבשיעורן, רק לא הוא העניין וכנראה קטן, דור של מנהיג להיותיכול

 ביתר גבין ועתה בראשו. העומד והאיש הדור שבין פנימיתל
 כמשה בדורו "ירובעל : קודם שהבאנו המאמר אחעמקות

 ויפתח ירובעל כי בדורו". כשנוואל בדורו יפתח בדורו,'ן
 ראשית של לדור התאים ששמואל וכמו המדברלדורן, הגואים שמשה כמו שלו, לדורו וזה שלו לדורו זה התאימו,ן
המלוכה.ן

 מתנמ- כלל דרך הדורות כי שאט מכאן, רואים אנואגב,
 מדור גדול מאוחר שדור יתכן זאת בכל והולכים,כים

 משמע ומיפתח, מגדעון גדול היה שמואל שהרי לו,שקדם
 לו. הקודמיט אלה של מדורם גדול היהשדורו

 פי על אף השלמה. עוד דורשים הנה עד שדיברנווהדבריםן
 אחרונים מדורות גדוליט שאמרנו, כפי ראשונים,שדורות.

 64ן

ן
;
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 חו"ל של באספקלריה בישראלמנהיגות

 ההת- אין, אחרוגיס, מחכמים גדולים ראשונים.וחכמים
 חידושים לו יש דור וכל למשנהו, מדור פוסקתחזשות
 התורה אילן מקודמיו. קיבל זה שדור במה המעוריםמשלו,

 ענפים. גבי על ענפים ומוסיףוהחכמה,הולך
 ב(, )כס, מנחות במסכת המסופרת האגדה את נביןמזה

 שב- האותיות את שמעטרים התגים על תהה רבנושמשה
 להיות שעתיד יש, אחד "אדם 1 הקב"ה לו אמרתורה.
 שעתיד.לדרוש שמו, יוסף בן ועקיבא דורות, כמהבסוף
 רבונו ן לפניו אמר הלכות. של הלים תלי וקוץ קוץ כלעל
 ודורש שיושב עקיבא רבי את הראהו לי. הראהו עולם,של
 תשש אומרים, הם מה יודע היה ולא בהלכה, תלמידיולפני

 שרבי ששמע מאחר חולשת-דעת, לידי בא משהכוחו".
 ודבריהם ידו, על שניהנה בתורה עוסקים ותלמידיועקיבא
 1 לך מניין 11 .רני, תלמידיו, לו "אמרו : לו נהיריםאינם
 בתורה מקופל להם משמיע שהוא זה חידוש כימידיו, לתל- השיג עקיבא רבי מסיני". למשה הלכה ן להםאמר

 מייני. למשה הלכה זו הרי תכן מסיני. למשהשניתנה
 מדעת מחדש אינו עקיבא שרבי כך, משה ששמעכיוון
 וצל דעתו נתיישבה משה, על עליו, מסתמך אלאעצמו,
 שבה, החידושים כל על עקיבא, ימי של תורתו שכןמשה,
 ; אמרו וכן מסיני. שקיבל משה, תורת שלו, תורתוהיא

 עתיד ותיק שתלמיד מה ואפילו אגדות, הלכות, . . ."
 א(. ע"ב, )ויק"ר בסיני" למשה נאמרו כולן רבו, לפנילומר
 אומר שהתלמיד מה גס אלא מרבותיהם, ורבותיובותיו, מר- שמע שהוא דברים לתלמיד, אומר שהרב מה ר9לא
 אלא מרבו קיבל לא שהתלמיד דברים היינו רבו,לפני
 שייך אלה על גם חידשה, עצמו שהוא דבריט לפניואומר
 משתלשלים הס שגט מפני בסיני, למשה נאמרו שכברלומר

-
- - . .  

 ש"ל של באספקלריה ב'שראלמ)ה'),ת

 אבד ועכשיו לפני, לשרת חלקך היה עכשיו עד ומנהיגיו;זור

 כלומר, לפני". לשרת הלמידך ywin1 של שעה והגיעהחלקד

 ומתחיל משה של זמנו כלה מראש שנקבע הדורית סירלפי

 מקומו את לפנות משה מוכרח ולפיכך יהושע, שלזמנו

 יהושע מפני אם עולם, של ריבינו י לפניו "אמרליהושע.

 אתה רוצה אס י לו אמר תלמיד. לו ואהיה אלד מת,אני

 משה הסכים ובכן, ואתחנן(. )תנחומא עשה" י7 כל,לעשות

 מסופר וכד יהושע. של תלמידו ולהיות בחייםלהישאר

 לביתו והלך משה השכים "מיד : וילל פרשת רבהבמדרש

 אצלי, בוא רבי, משה : ואמר יהושע נתיירא יהושע.של

 לאוהל נכנסו יהושע. של לשמאלו משה הלך להל71,'יצאו

 יהושע כלומר, ביניהם". והפסיק הענן עמוד ירי.מועד.

 הענן עמוד "משנסתלק בחוץ. ומשה השכינה אצל'נשאר

 אמר הדיבור.ז לל אמר מה : ואמר יהושע אצל משההלך

 מדבר מת הייתי יודע עליך נגלה הדיבור כשהיה : '~ywlnלו

 ולא מיתות מאה ואמר: משה צעק שעהעמל!'אותה

 ל אחתקנאה

 למשה יהושע ישיב שכך הייתכן קשה. רושם עושה זהאמרר

 בצורת רעיון להביע דרכה שהאגדה " הבהרנו כבר אד זרבו

 מת- שאינו שבו, התמוה ודווקא תמוה, יסוד בו שישסיפור,

 מסו- לרעיון לבוש אלא איני שהסיפור מעיד הדעת, עלקבל

 ,קיק חדש דור כל כי הוא, הרעיון דלעיל במאמר והנהיט.
 ולא לו. המתאימים חדשים דברים שמפיו.ישמע חדש.לרב

 תלמיד וייעשה בעולם יישאר עוד הקודם שהרב המידהמן.

 בדוגמה חז"ל הלבישו זה רעיון ממגו. הקטן החדש, הרבשי:

 ישיאל של רבן משה, אפילו ויהושע. במשה ביותר,הגבוהה

 אחר. במקים ש)תפ.סםבמאמר
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ז

 אמורים,,בתלמיד דברים במה אד בסיני. משה שקיבלסמה
 שקיבל במה דבריו ששורש משהק, תלמיד היינוותיק,
 הראשון. המקור עד דור מפידור
 מבחינה ניזון איננו מקודמו ק,טן שהוא דור אפילוובכן,

 משלו, מוייף גם אלא מקודמו, שגחל ממה רקרוחנית

 הקודם הדור מן החכמים גדול לתחייה בתוכו קטואילו
 כי הוא. בזמנו לפניו גלויים היו שלא חידושים מוצאהיה

 גם מציאות ולכל לדור, מדור והולכת משתניתהמציאות
 כא( ב, )דניאל הכתוב עניין גם וזהו שלה. רוחניאופק
 מלכין" ומהקיט מלכין מהעדה וזמניא, עדניא משנא"והוא
 י מלכים( ומקים מלכים מסיר וזמנים, עתים משנה)והוא
 השליטים, את מחליף הקב"ה הזמנים שינוי עםכאחד
 )ברכות ניטא" כמלוא אפילו בחברתה נוגעת מלכותו"אין
- ועוד( במא,  שהמלכות השעה, את מכוונת ההשגחה 

 ולאו החדשה. למלכות מקומה את לפנות צריכההקודמת

 שהקודמת משוס אלא החדשה, של קיפוחה משוםדווקא
 מתאימה. אינהכבר

 שאנו לעניין ממש המכוונת משה, על אגדה עוד עתהנביא
 ה', מלפני משה של בקשתו על מסופר בתורה בו.מדבריפ

 את לעבור היינו חייו, שליחית את להשלים לו'שיורשה
 ישראל. בני את הוליד אליה אשר לארץ, ולהכנסהירדן
 במפורש, נאמרה שלא אחת, עוד.בקשה מסתתרת זובבקשה
 פרט מרחיבה האגדה מותו. יום גמקצת שיידחה :והיא
 העולם. מן להסתלק בכלל רצה לא שמשה ומספרתזה
 ומה משה טען מה כל, על אגדה סיפורי וכמה כמהויש

 "כן : היתה הקב"ה של התשובות: אחת הקב"ה.השיבו
 דור ופרנסיו, דור דור ודורשיו, דור דור עולם, שלמנהגו

66

 קריבאגר.הס

 י"ן כן:בןיב:ן::::לן::י:ן:::
 לגילויים וזוכה חדשים למשפיעים זקוק חדש דור דבר,:יף החדש. דורו של אלאיהושע
 ופילוייו. דור דור ודורשיו, דורדיר

 דור אין ודור. דור כל של והמנהיגים החכמים הםההרים, רוגמי כל מסומנים היו ובה הבאים הדורות כל שלהמפה ערוכת היתה כבר האנושי המין של ראשית בטרם ;הציור דרך על נאמר האוון את לשבר כשגיל יב(. תשא)תנחומא ומנהיגיו" דור דור וסופריו, דור דור וחכמיו, דורדור ודורשינ, דור דור הקב"ה לו הראה גולם מוטלהראשון שאדם "עד , סוגייתנו של מעניינה מאמר עוד לבסוףנזכיר

 הראשון. אדם של בשורשו כלולה הייתהכבר שגה הגדלות סוגי כל על הבאים הדורות שלשלת כלכלומר, ג מוטל בעודו הראשון לאדם הקב"ה הראה אלה:

 השלום ודרך .האמתדרך

 ח זכריה אחגג והשייםותאמת

 קיים חשלם דברופ ילךעי
 חללים. %ל חיכמת ועי הדיןעי.' -
אבות

 :::::בהיקרב :ד:::וך::::יד
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 חו"ל של באספקלריה בישראלמנהיגות

 ההת- אין, אחרוגיס, מחכמים גדולים ראשונים.וחכמים
 חידושים לו יש דור וכל למשנהו, מדור פוסקתחזשות
 התורה אילן מקודמיו. קיבל זה שדור במה המעוריםמשלו,

 ענפים. גבי על ענפים ומוסיףוהחכמה,הולך
 ב(, )כס, מנחות במסכת המסופרת האגדה את נביןמזה

 שב- האותיות את שמעטרים התגים על תהה רבנושמשה
 להיות שעתיד יש, אחד "אדם 1 הקב"ה לו אמרתורה.
 שעתיד.לדרוש שמו, יוסף בן ועקיבא דורות, כמהבסוף
 רבונו ן לפניו אמר הלכות. של הלים תלי וקוץ קוץ כלעל
 ודורש שיושב עקיבא רבי את הראהו לי. הראהו עולם,של
 תשש אומרים, הם מה יודע היה ולא בהלכה, תלמידיולפני

 שרבי ששמע מאחר חולשת-דעת, לידי בא משהכוחו".
 ודבריהם ידו, על שניהנה בתורה עוסקים ותלמידיועקיבא
 1 לך מניין 11 .רני, תלמידיו, לו "אמרו : לו נהיריםאינם
 בתורה מקופל להם משמיע שהוא זה חידוש כימידיו, לתל- השיג עקיבא רבי מסיני". למשה הלכה ן להםאמר

 מייני. למשה הלכה זו הרי תכן מסיני. למשהשניתנה
 מדעת מחדש אינו עקיבא שרבי כך, משה ששמעכיוון
 וצל דעתו נתיישבה משה, על עליו, מסתמך אלאעצמו,
 שבה, החידושים כל על עקיבא, ימי של תורתו שכןמשה,
 ; אמרו וכן מסיני. שקיבל משה, תורת שלו, תורתוהיא

 עתיד ותיק שתלמיד מה ואפילו אגדות, הלכות, . . ."
 א(. ע"ב, )ויק"ר בסיני" למשה נאמרו כולן רבו, לפנילומר
 אומר שהתלמיד מה גס אלא מרבותיהם, ורבותיובותיו, מר- שמע שהוא דברים לתלמיד, אומר שהרב מה ר9לא
 אלא מרבו קיבל לא שהתלמיד דברים היינו רבו,לפני
 שייך אלה על גם חידשה, עצמו שהוא דבריט לפניואומר
 משתלשלים הס שגט מפני בסיני, למשה נאמרו שכברלומר

-
- - . .  

 ש"ל של באספקלריה ב'שראלמ)ה'),ת

 אבד ועכשיו לפני, לשרת חלקך היה עכשיו עד ומנהיגיו;זור

 כלומר, לפני". לשרת הלמידך ywin1 של שעה והגיעהחלקד

 ומתחיל משה של זמנו כלה מראש שנקבע הדורית סירלפי

 מקומו את לפנות משה מוכרח ולפיכך יהושע, שלזמנו

 יהושע מפני אם עולם, של ריבינו י לפניו "אמרליהושע.

 אתה רוצה אס י לו אמר תלמיד. לו ואהיה אלד מת,אני

 משה הסכים ובכן, ואתחנן(. )תנחומא עשה" י7 כל,לעשות

 מסופר וכד יהושע. של תלמידו ולהיות בחייםלהישאר

 לביתו והלך משה השכים "מיד : וילל פרשת רבהבמדרש

 אצלי, בוא רבי, משה : ואמר יהושע נתיירא יהושע.של

 לאוהל נכנסו יהושע. של לשמאלו משה הלך להל71,'יצאו

 יהושע כלומר, ביניהם". והפסיק הענן עמוד ירי.מועד.

 הענן עמוד "משנסתלק בחוץ. ומשה השכינה אצל'נשאר

 אמר הדיבור.ז לל אמר מה : ואמר יהושע אצל משההלך

 מדבר מת הייתי יודע עליך נגלה הדיבור כשהיה : '~ywlnלו

 ולא מיתות מאה ואמר: משה צעק שעהעמל!'אותה

 ל אחתקנאה

 למשה יהושע ישיב שכך הייתכן קשה. רושם עושה זהאמרר

 בצורת רעיון להביע דרכה שהאגדה " הבהרנו כבר אד זרבו

 מת- שאינו שבו, התמוה ודווקא תמוה, יסוד בו שישסיפור,

 מסו- לרעיון לבוש אלא איני שהסיפור מעיד הדעת, עלקבל

 ,קיק חדש דור כל כי הוא, הרעיון דלעיל במאמר והנהיט.
 ולא לו. המתאימים חדשים דברים שמפיו.ישמע חדש.לרב

 תלמיד וייעשה בעולם יישאר עוד הקודם שהרב המידהמן.

 בדוגמה חז"ל הלבישו זה רעיון ממגו. הקטן החדש, הרבשי:

 ישיאל של רבן משה, אפילו ויהושע. במשה ביותר,הגבוהה

 אחר. במקים ש)תפ.סםבמאמר
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ז

 אמורים,,בתלמיד דברים במה אד בסיני. משה שקיבלסמה
 שקיבל במה דבריו ששורש משהק, תלמיד היינוותיק,
 הראשון. המקור עד דור מפידור
 מבחינה ניזון איננו מקודמו ק,טן שהוא דור אפילוובכן,

 משלו, מוייף גם אלא מקודמו, שגחל ממה רקרוחנית

 הקודם הדור מן החכמים גדול לתחייה בתוכו קטואילו
 כי הוא. בזמנו לפניו גלויים היו שלא חידושים מוצאהיה

 גם מציאות ולכל לדור, מדור והולכת משתניתהמציאות
 כא( ב, )דניאל הכתוב עניין גם וזהו שלה. רוחניאופק
 מלכין" ומהקיט מלכין מהעדה וזמניא, עדניא משנא"והוא
 י מלכים( ומקים מלכים מסיר וזמנים, עתים משנה)והוא
 השליטים, את מחליף הקב"ה הזמנים שינוי עםכאחד
 )ברכות ניטא" כמלוא אפילו בחברתה נוגעת מלכותו"אין
- ועוד( במא,  שהמלכות השעה, את מכוונת ההשגחה 

 ולאו החדשה. למלכות מקומה את לפנות צריכההקודמת

 שהקודמת משוס אלא החדשה, של קיפוחה משוםדווקא
 מתאימה. אינהכבר

 שאנו לעניין ממש המכוונת משה, על אגדה עוד עתהנביא
 ה', מלפני משה של בקשתו על מסופר בתורה בו.מדבריפ

 את לעבור היינו חייו, שליחית את להשלים לו'שיורשה
 ישראל. בני את הוליד אליה אשר לארץ, ולהכנסהירדן
 במפורש, נאמרה שלא אחת, עוד.בקשה מסתתרת זובבקשה
 פרט מרחיבה האגדה מותו. יום גמקצת שיידחה :והיא
 העולם. מן להסתלק בכלל רצה לא שמשה ומספרתזה
 ומה משה טען מה כל, על אגדה סיפורי וכמה כמהויש

 "כן : היתה הקב"ה של התשובות: אחת הקב"ה.השיבו
 דור ופרנסיו, דור דור ודורשיו, דור דור עולם, שלמנהגו
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 קריבאגר.הס

 י"ן כן:בןיב:ן::::לן::י:ן:::
 לגילויים וזוכה חדשים למשפיעים זקוק חדש דור דבר,:יף החדש. דורו של אלאיהושע
 ופילוייו. דור דור ודורשיו, דורדיר

 דור אין ודור. דור כל של והמנהיגים החכמים הםההרים, רוגמי כל מסומנים היו ובה הבאים הדורות כל שלהמפה ערוכת היתה כבר האנושי המין של ראשית בטרם ;הציור דרך על נאמר האוון את לשבר כשגיל יב(. תשא)תנחומא ומנהיגיו" דור דור וסופריו, דור דור וחכמיו, דורדור ודורשינ, דור דור הקב"ה לו הראה גולם מוטלהראשון שאדם "עד , סוגייתנו של מעניינה מאמר עוד לבסוףנזכיר

 הראשון. אדם של בשורשו כלולה הייתהכבר שגה הגדלות סוגי כל על הבאים הדורות שלשלת כלכלומר, ג מוטל בעודו הראשון לאדם הקב"ה הראה אלה:

 השלום ודרך .האמתדרך

 ח זכריה אחגג והשייםותאמת

 קיים חשלם דברופ ילךעי
 חללים. %ל חיכמת ועי הדיןעי.' -
אבות

 :::::בהיקרב :ד:::וך::::יד
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 חז"ל של באספקלייה גישראלמיהדות

 קיימת האמת בתבונתם. והפןכיט במהותם מזת זהמאד
 מגשימים, שאין לין אותה שמגשימים ביןכשלעצמה,

 להרבות אפשר לפיכך קיומו. היא הגשמתו שלוםואילו
 בעולם, שלום מרבים חכמים תלמידי י שאמרו כמושלום,

 או גילויה להרבות רק ניתן אמת. להרבות אפשר איאבל
 יש זה כנהוהי הפרש זולת עצמה. אותה לא אדמימושה,
 כחוט מיישיר,ה האמת התגשמותם. באופן עמוקהפרש
- כלש,הו נטית כלשה,ו, ריפיתמתוח,  האמת. את קיפדת 
 והוא מרובה גמישות מתוך אלא נקנה אינו השלוםואילו
 בכל והנסיבות האנשים לפי המוחשית צורתו אתלובש
 ומקרה.מקהה

 אחת כל והשלום האמת בין התנגשות שאין אימת כלוהנה
 קרובות לעתים אבל תוקפה. במלוא עומדת האלומהמידות
 מחייב והשלום וכל, כל מחייבת האמת : בזו זו הןמתנגשות
 על אחת מידה רק לקיים ההכרח ומן וכך, מכךלנטות
 ש.מע- דרך : דרכים שתי מסתעפות וכאן חברתה.חשבון
 השלום את שמעדיפה ודרך השלום על האמת אתדיפה

 ישראל עם של הראשונים המנהיגים שני וכבר האמת.על.
 זוגה שבן האמת, דרד היתה משה של דרכו דרכיהם.נפרדו
 השלום, דרד היתה אהרון של דרכו ואילו צדק,הוא

 שלו מידתו את הגשים מהם אחד וכל חסד, עםשמתחבר

 למעלתם. כיאות מוחלטת,בצודה

 המצרי בהריגת החל בתורה, בולטת מש.ה של האמתדרך
 תכה למה "רשע מישראל יחיד לאיש הראשונהותוכחהו
 מאורעות ובשאר העגל סוגדי על שחרץ בדין וכןרעד",
 הסתלקותו. לפני ישראל לעם הגדולה תוכחתו עדבמדבר,
 האמת. חומרת בולטת זהבכל
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 קראברהם

 היא, אבל בתורה, מפורשת אינה אהרון של השלום דרך,
 אף אלא דין, עשה. שלא בלבד זו לא אהרון נתן. דרבי, באבות בהרחבה מובא והענין חז"ל, במסורת לפנינו כרושה1
 של תקנתו ולשם שמים לשם שהיא אף זו,. אמירה כי, חטאת. ; לאדם אהרון אמר לא מעולם מתוכחה. עצמו מנע,
 אהרון, הניח אד,אילו בשלום. פגיעה משום בה יש החוטא,,1

 הי.ה לא השלום, במידת לפגוע שלא בקלקלתו, אדם כל;
 לשם עצמו השלום את ,הפעיל הוא אלא בישראל.מנהיג

 ביקש למחר, שלום. לו ונתן רשע באדם פגע. בדרך, מהלךן, אהרון "כשהיה : עליו מסופה וכד חוטא. אדם של תקנתו1
 עיני אשא איך לי, אוי : אמר עבירה, לעשות האישאותו
 שלום, לי שנתן הימנו בושתי אהרון, את ואראה כךאחר

 שלום נתינת העבירה". מן עצמו מונע האיש אותו ונמצא,ן
 המבוקשת התוצאה את השיגה תוכחה של היפוכהשהיא
 תוכחה. ידיעל
 במקום השלום מידת את הפעיל שא'הרון ראינו הנה עדן
 לרשע שלום נתינת כי חשבונה, על לא אד האמת, מידתל
 עליו. מסופר מזו יתידה גם אולם באמת. פוגעת אינה.
 וישב אהרון הלך זה. עם זה מריגה שעשו אדם בני "שניוו

י1  גיפפו בזת זה וכשפגשו השני. אצל גם עשה וכן מלבו.קנאה; מסיר שהוא עד אצלו יושב והוא עליו, שסרחתי הוא,1 שאני הימנו. נושתי חברי, את ואראה עיני את אשאהיאך
 האמת. מידת על דריכה מתוךממשי, מטרתה אל השלום מידת מגיעה כבר כאן לזה". זהונשקו
 השלום, מידת של חשבונה על האמת במידת נהג משהובכן,

 האמה. מידת של חשבונה על השלום במידת נהגואהרון
 ה' "צדקת : דברים בסוף הכתוב מסכט משה של דרכואת
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 חז"ל של באספקלריה בישראלמגחינות

 בפסוק. סוכמה אהרון של דרכו ישראל". עם ומשפטיועשה

 מעוון". השיב ורבים אתי הלל ובמישור "בשלום ישבמלאכי
 אהרון על זה כל מפרשים וחז"ל הלוי, ברית על שםמדובר
 עצמו אהרון נקרא שמות ובפרשת לוי, שבט ראשושהוא
 ."העיי"(.

 של מלבותיהט לסלק שוקד להיות לאדם לו אפשר איאך
 כן אם אלא לאדם, אדם בין פירוד שזורע מה כלהבריות
 עליו שליטה לנכשן בא שהוא אנושיות חולשות לאותןאין

 בנסיון עמידה ידי על רק להוכיח יכול הוא זאתעצמו.
 משה ששה.ה הרבות השנים כל אהרון. אצל מצינווכד

- הגאולה על עמו בני בקרב מתנבא אהרון היהבמדין.  
 אם הגאולה לשליחות ראוי ,הי,ה גמי במדרשיפ. מסופרכל

 משה, של הבכור אחיו היה אהרון הרי מזה חוד ! הואלא
 הבכורה בזכות הרי האחים, שני על הוטלה השליחותואם

 שליחות. באנתה במעלה ראשון להיות אהרון היהצויד
 ואהרון הגאולה, בשליחות וראשון ראש משה נעשהיהנה
 לאהרון. גדול נסיון היה זה והרי לו. לוי בגדר רקהוא

 משום גם השליחות את עליו לקבל משה חששואמנם
 אתיל אהרן "הלא : ה' לו אמר כד ועל אהרון. שלקיפיח.ו
 לקראתך יוצא הוא הנה ...הלוי

 וראי
 זוהי בלבו". ישמח

 שב- שמינית אפילו אין בלבו כי אהרון, על אליקיתעיו.ת
 עמד אהרון בלבד. שמחה זולת אחר רגש שלשמיג'ת
- תכלית עדבנסיונו  גמורה. שמח,ה של למדרגה עד 

 ועל משה, של בלבו גם שמחה הביאה אהרון שלשמחתו

 "הנה ; 'הכתוב את חז"ל דרשו האלה הגדולים האחיםשגי
 לו יש זה דרש יחד". גם אחים שבת נעים ומה טובמה

 אתים על מרמזת הגה הלשון כי בכתוב, ממשית אחיזהגם
 יש כי הכתוב, מלשון משתמע זאת וזולת בעם.הנודעים
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 מקום שהיה משמע האחים, של ב"יחד" רבותא איזו, קריב אבר.חם,ן
 לגסי- מתאים וזה ביניהס, חוצה יהא צל איזה כי לחשוש,
 אהרון נזכר השני בפסוק )אגב, ואהרון משה שבין כוהו

 במ10רש(.,ן
 של ראשון יחד זה כי ואהרון, משה אצל ישנה רבותאועוד

 ספר לאורו שבתוהה. התולדות השתלשלות בכל אחים שני"
 זכות קיפוח בשל אחים ריב רואים אנו הלא כולו בראשית,,

 שוב והנה הצעיר. האח לו שזכה ביכור ידי עלהבכורה
 לעורר הישן והמקור הבכור, האח על הצעיר האח ביכורן

 את האחוה חגגה הפעם אד , הנהו הנה האחים ביןמדגים
 מה הנה : החגיגית ההכרזה באה זה ועל השלם, נצחונהו

 ! יחד גם אחים שבת נעים ומהטוב
 דרכיהם הלא האישית, בספירה והשלום האחוה זולתאילם

 התנגשו לא גהאם מזו, זו הפוכות היו ואהרון משה של1
 עליה ותשפה. היא שאלה אסנט זאת ז ביניהלהדרכיט
 : כתוב משה עט אהרון של פגישתו על בתורה.ניתנה

 בתורה שקורא מי לו". וישק ,האלוהים בהר ויפגשהו"וילד
 האחים שני 11. נשיקת על כלל יתעכב לא פשטניתקריאה

 פרעה מפס ברח הלא ומשה רנות, שנים זה אח זה ראולא
 לו נשק שאהרון הוא הדברים ומטבע ממוות, נפשוגהצ'ל
 מה מאליו, ומובן כד כל פשוט הדבר אם אד פגישתם.בעת

 הנשיקה זכתה במ.ה ועוד, זאת ז כד על לספר התורהראתה
 עיקר, כל פשוט שאינו במקום דווקא שתבואה.פשוטה

 ו האלוקים הרהוא
 ; ונשיקה פגישה על מדובר בו שגם בתהלים פסוק 'שוהנה

 פ"ה(. )מזמור נשקו", ושלום צדק נפגשו, ואמת"חסד
 והיכן אימתי : הוא גם נהיר אינו כשלעצמו זהפסוק

 ו ושלום צדק ואמת, חסד של והנשיקה הפגיש.הנתארעו
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 חז"ל של באספקלרית בישראלמנהיגות

 שבתהלים, הפסוק את שבתורה לפסוק והסמיכו חז"לבאו
 נתארעו האישים שני של יהנשיקה הפגישה בתוך :לומר
 ונשמה כגוף מידות, צמדי שני של )הנשיקה הפגישהגם

 יחד.שהתחברו
 מקום האלוקים, בהר ואהרון משה של הפגישהובכן

 היתה יחד, שלהם האלוקית השליחות לגביההכרעה
 של מידותיו לא זה של שמידותיו השנים, ביןפגישת-בוחן

 אלא אלו, מפני אלו נהדפו לא השונות המידות והנהזה.
- ונשקו""נפגשו  ביניהם. והרמוני גמור חיבור נתהווה 
 שה- משמע, לו" וישק ... "ויפגשהו : התוהה מלשוןאד

 בין שלום משרה שהיה שכשם א,הרון, מצד נבעהנשיקה
 לדרך. דרך בן גם שלום השרה לאדם,אדם
 שניהם היו עוד כל ביניהם שרויה היתה התרמוניהאולם
 כי העגל, מעש,ה אירע לבדו אהרון כשנשאר אבלביחד,
 כן אחרי נאלץ ומשה השלום, לצד יתירה ה.טי)ההיתה
 שיווי שוב להשיג כדי שכנגד, לצד המאזניים כף אתלהטות
 יתרונותיה גצד השלום, דרד כי למדים, אנו מזהמשקל:
 סכנות. היא גםצופנת
 לאהרון תודה אסירי היו חז"ל, באגדת המתואר לפירבים,
 ביש- היו אלפים "כמה הס. בחייהם הברוכה השפעתועל

 באים היו לא אהרון שאלמלא אהרון, שמם שנקראראל
 דרבי )אבות לאשתו" איש בין שלום משים שהיהלעולם,
 מפיז ,נשמעו שלא מפני אהרון אחרי שנטו והיו 1(.נתן
 מדרך יותר לבבות קונה השלום דרד בכלל, תוכחה.דברי

 ואהרון. משה. של מותם על באבל השתקף והדברהאמת.
 בית כל יום שלשים אהרן את "ויבכו : כתוב אהרוןעל

 את ישראל בני "ויבכו ; כתוב משה על ואילו ;ישראל"
 שעמדו כפי כל, המלה יום". שלשים מואב נערבותמשה
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' קריב;.ביחם

 חוגים היו כי משה, על בבכי כתובה איננה רבותינו, כך!על
 אותם. הרתיעה הקשה שתוכחתו,צעם

 לרבות בא ישראל" בית "כל כי שמפרשים מדרשים,ויש
 אהרון שזרע התלום ברכת את ביותר חשו הן כי הנשים,,את
בעם.

 בדרך הם גם כולם הלכו משה, של ממשיכיו,.הנביאים,
 אפשר והצדק. האמת נביאי י נקראים הם וכןהאמת,

 שייכת וממילא האמת. דרך היא הנבואה דרך : כל גם,לנסח
 הנ- בדורות אם במקורות מצאנו ולא התוכחה. למהותה'

 השלוט. דרך את שייצג מי היה ביאים"

 כנסת אנשי מתקופת היינו הנביאים, שאחרי מהדורות4
 עד הנדון, בענין ידיעות כלל לנו אין )הזוגות, הגדולה,

- האחרון הזוג אל מגיעים שאנו,ן  חכמים שני ושמאי. הלל 
 האדם כל את מקבל "הווי : היתה אסנט שמאי של אימרתו, ואהרון. כמשה בדרכיהם נפרדו שוב דורם, האשי אלה,!

, שלום. ל.הרבות גדולה הוראה היא זאת יפות". פנים בסברי
 האמת. עם מתנגש השלום כשאין אמוריט, דברים במה אך

 ורצונם דעתם כפי שיגיירם, ביקשו נכרים כששני אבל,ן
 על )יתר האמת, הטיית לפני העמידוהו ובכד שלהם,.,
 היתה שהאמת למדים אנו מזה מלפניו. ושילחט השלום,ן

 היתה עליו, המסופר ומכל נכרים אותם עם מהתנהגותו,ן שבולט כפי הילל, של דרכו יאילו השלום. מן אצלועדיפה
 מתל- "הווי ; הורה גם וכן השלום. דרך אהרון, של דרכו;

 את אוהב שלום, ורודף שלום אוהב אהרון, שלמידיו
 פורט שהילל מה כל ולכאורה, לתורה". ומקרבןהבריות

 אהרון. של דווקא ולאו התורה, דרך זה הלא זובאימרתו.
 האדם כל את מקבל "הווי שמאי של שבאימרתו כשםאד

 במחיר לא אבל : התנאי הודגש לא יפות", פניםבסבר
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 חז"ל של באספקלריה גישראלמיהירות

 במחיר ואפולו י הילל של באימרתו הודגש לא כןהאמת,
-האמת,!  ,.. . : אהרון. של דרכו היא וזאת 

 והיא. להלמידיהט. עברו הילל של ודעתו שמאי שלדעתו
 מרק- "כיצד הילל.: ובית שמאי בזת בין הנודעתהמחלוקה

 )דרך שהיא כמות כלה אומרים שמאי בית הכלה, לפנידיו
 )נגד וחסודה נאה. כלה אומרים הולל שיתהאמת!(,
 . .. ' - החדש(. בבית שלום להשריש כדיהאמת,

. 
 הילל,. ובית שמאי בית בין זו מהותית מחלוקת כיונראה
 דרך את מחייבים והללו האמת דרך את מחייביםשהללו
 ואולי. דעות.ביניהט. חילוקי וכמה היא'אם.לכמההשלום,
 בתחום,.ההלכה; שלא מחלוקת. באותה. מסתתרתהיא

 הילל' ובית, החילה, נבראו שמים אומרים שמאי"בית
 .את. מסמלים שמים כי תחילה". נבראה ארץאומרים

 אדם,, בני של וחולשותיהם מנימוסיהם המורמההאמת,

 ומסגל אדם בני אל השוחח השלום, את מסמלתוארץ
 .-. ... . . . לפיהם.דרכיו
 יג, בעירובין כמסופר בת-קול, אותה שקבעה הכללולפי
 .לנקוט, הילל,-שיש כבית. הלכה הירכים שתי בעניןגם,

 הניתן הטעם את להביא ראוי ולענייננו השלום. צרדאת
 מאחר "וכי לשונה: וזג הילל. כבית להכרעה בגמראשם
 הלל מת זצז מה מפני חיים, אלוקים דברי ואלודאלו
 סבלנין( ; )רש"י ועלובין שנוחין מפני' כמותן, הלכהלקבוע
 שמק- עוד,אלא ולא שמאי, בית ודברי דבריהם ושוניןהיו
 מחלוקת בכל כלומר, לדבריהם". שמאי בית דברידימיו
 לפי הילל, כבית הלכה נקבעה הילל ובית שמאי ביתבין

 בעלי כלפי 'השלום בדרך השמיעו וענין ענין בכל דעתםשאת
 הקביעה בעצם נמצא לז". "וישק בחינת שלהם,פלוגתא
 ! נצחונת את השלום דרך חוגגת הילל כביתהלכה
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 קריבלברחם

 משה של דרכו נדחתה שכאילו הדבר, מתמיה.ולכאורה

 ו ממנו יותר תויה דרך לה.תווה בר-סמכא מי וכי,רבנו.

 הדרך היא. האמת דרך דבר של. ביסודו כי נראה,אלא

 ממנה, לנטות אין אשר עצמה, מצד המחויבת הנכוחה,ן

 לקיאת יצא ואהרון ישראל", בית "כל בשביל האמה דרך, היא חריפה השלום. וד,רך האמת דרך בענין  גם הדבר נו, י1 לעמיי, ה.יה יכול לא שהעולם חז"ל שאמרו כדרך אד בה. הלכו, אחריו והנביאים ומשה הכסגות, על הנטויה הדרךוהיא
 שתי אבות אותו הנהיגו ישראל עם של ובראשיתו משה,,ן
 ודור, דור כל בשביל הנא חריפה ושוב יחד. גם הדרכים:
- העולם תקנת ולשטון  "פרוזבול" כמיל ; לומה מותר אולי 
- ההנהגה בתחום1  השלום, בדרך לילך הזקן הילל הורה 

 אה.רון. בעקבות,ן
 השלים ירד או התור,ה, דרד עצם אמנם הכא האמתדרד

 האדם, לו שיבור הדרד ואיזוהי לתורה. הבריות אתמקרבת

 שלום, ורודף שלום "אוהב של הדרך ז מנהיג ואם יחיד אם1
- לתורה" ומקרבו חבריות אתאוהב  אהרון של דרכם 
 הילל, של הכרעתו אחרי גם הדורות, במרוצה כן, פי עלואףן, הילל.ישל

 האמת. בדרך ש.הלכו גדולים, אנשים לעתים קמו עדייו,1
-הללו  היתה האמת בהם. דלק והנביאים משה של ניצוץ 
 נשמתם.שורש
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