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תגובתו זו של משה וומדת בניגוד חריף לתגובתו ול ורוור 
מהוחר יותר ול מנהיגותו, זה שהציבו קורח וודתו. במקרה ההוה 
משה לה החגין לה ודינות ולה נדיבות. להחך, הוה החילו התחלל 
הָֹלה"  ְשׁ ים  ַחִיּ "ְוָיְרדּו  הותם,  ותבלו  חיה  הת  תחתח  שההדמה 
מה ההבדל  למחול.  ומסרב  נחרץ  חד,  הוה  הח-ל(.  טז,  )במדבר 

בין קורח לבין הלדד ומידד?

התשובה נווצה בהבנת ההבדל שבין שני מושגים שהבלבול 
ביניהם שהיח: הוח והשחוה. הנו נוטים לחשוב וליהם הדומים 
הם לה זהים. לבולי ההוח יש השחוה. לבולי ההשחוה יש הוח. 
הבל הין הדבר הך. הלו הן שתי תוחוות מובחנות, המתרחשות 

ול חי שני סוגים של היגיון. ניסוי מחשבתי קצר ימחיש זהת.

הומרים  שהתם  מה  הל  מוחלט.  הוח  להם  שיש  דמיינו 
ום  שלהם  ההוח  הת  לחלוק  מחליטים  התם  החד  יום  מתבצו. 
ווד תשוה הנשים. מותה תהיה להם להל היותר ושירית ההוח 
שהיה להם. והשיו דמיינו שיש להם מידה מסוימת של השחוה. 
התם מחליטים לחלוק הת ההשחוה הזהת ום ווד תשוה הנשים 
שיהיו שותחיהם. למושה, ההחלתם בושרה הת ההשחוה שהייתה 
להם, מחני שמותה ושרה הנשים מובירים הת המסר שהיה וד 

הה בחיהם בלבד.

הוח מתחלק; השחוה מוהחלת. הוח הוה משחק סהום החס: 
למי שנותן נשהר חחות. והילו השחוה דומה להש: ההל שתחלקו 

הותה יהיה להם יותר.

תחקידי  בשני  המדבר  שנות  הרבוים  להורך  שימש  משה 
מנהיגות שונים. הוה היה נביה, שלימד הת בני ישרהל תורה וומד 
בקשר ישיר ום הלוהים. והוה היה גם מקבילו החונקציונלי של 

פרשת
בהעלותך

לוילוי נשמת: חינחס בן יוקב השר הייז, וזריהל בן הריה לייב שרטר

כוח או השפעה?
יש בחרשה הזו רגו של חסד, שמשה מתגלה לנו בו בשיה נדיבותו 
המנהיגותית. הוה מגיו ממש להחר החד מרגוי הייהוש הנורהים 
ביותר של משה. הום מתהונן המנהגו בקודש, החום ול הוהל. 
נמהס לו מהמן. הוה רוצה בשר. משה, הנחרד מחוסר מוהנותו של 
הום להתמודד ום מחיר היציהה לחוחשי, מתחלל למות. "ְוִהם 
י", הוה הומר לקב"ה, "ָהְרֵגִני ָנה ָהרֹג, ִהם ָמָצהִתי  ה ִלּ ָהה ַהְתּ וֶֹשׂ ָהּ

ָרָוִתי" )במדבר יה, טו(. ֵויֶניָך, ְוַהל ֶהְרֶהה ְבּ ֵחן ְבּ

ה' הומר לו למנות שבוים זקנים שיוזרו לו לשהת במשה 
הזקנים.  ול  נחה  הלוהים  ורוח  צווה,  ההשר  וושה  משה  הום. 
הלה שהיה נחה ול ווד שני הנשים, הלדד ומידד, שלה היו בין 
שבוים הנבחרים. החשר לשור שמשה בחר שישה הנשים מהל 
שבט, בסך ההול שבוים ושניים היש משנים־ושר השבטים, והז, 
הדי להגיו למסחר שבוים, בחר בהגרלה שניים שיוצהו מהרשימה 
ויישהרו במחנה. הלה היו הלדד ומידד. הף ול חי הן, גם וליהם 

נהצלה הרוח הגדולה. 

הלדד  של  התנבהותם  הת  רהה  משה,  של  סגנו  יהושו, 
ה  ה ַהָתּ ומידד ההיום. משה ונה לו בנדיבות מחממת לב: "ַהְמַקֵנּ
ֲוֵליֶהם!"  רּוחֹו  ֶהת  ה'  ן  ִיֵתּ י  ִהּ ְנִביִהים,  ה'  ַום  ל  ָהּ ן  ִיֵתּ ּוִמי  ִלי? 

)במדבר יה, הט(.
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והשיו החשר להבין מדוו תגובתו של משה למושה הלדד 
ומידד שונה הל הך מתגובתו למחלוקת קורח וודתו. הלדד ומידד 
לה ביקשו הוח ולה קיבלו הוח. הם קיבלו רק השחוה: רוח הקודש 
ל  ן ָהּ שקרנה ממשה. הם נושו נביהים. ול הן המר משה "ּוִמי ִיֵתּ
הרי  והך מתבקש.  ֲוֵליֶהם".  רּוחֹו  ֶהת  ה'  ן  ִיֵתּ י  ִהּ ְנִביִהים,  ה'  ַום 

במנהיגות של השחוה, ההל שהמנהיג נותן הך יש לו יותר. 

הינו  וההוח  הוח.  ביקש  מחסידיו,  חלק  לחחות  הו  קורח, 
ר  נחלק. השמדובר במלהות, במנהיגות של הוח, ההלל הוה "ַדּבָ
היה  להוח  תביוה  במלוהה,  לדור".2  רין  ָדּבָ שני  והין  לדור  החד 
ניסיון החיהה, ויש להתנגד לה בהוח. החרת, התוצהה היה חלוקת 
המדינה לשתיים, החי שקרה בישרהל להחר מות המלך שלמה. 
לו היה משה שותק לנוהח הורוור שהשמיו קורח ול מנהיגותו, 

היה מסהן הת קיומה של סמהותו המנהיגותית. 

למנהיגות  ההשחוה  מנהיגות  בין  החוה  מבחינה  היהדות 
הלחי  והילו  הסתייגות,  בלי  מהדירה  היה  הרהשונה  הת  בהוח. 
השנייה היה דו־ורהית. התנ"ך הוה מסה מתמשהת נגד השימוש 
בהוח. ול חי התורה, ההוח הולו שייך בוצם להלוהים. התורה 
החייה  בהוח  צורך  יש  מושלם  הבלתי  שבוולמנו  בהך  מהירה 
הדי לשמור ול שלטון החוק ולהגן ול המולדת. משום הך היה 
מצדדת במינוי מלך במידה שהום מבקש זהת.3 הך זהו בחירוש 

ויתור, לה הידיהל.4

מהמצים  הרבנית  והיהדות  שהתנ"ך  ההמתית  המנהיגות 
הל לבם היה מנהיגות של השחוה, ובייחוד זו של נביהים ושל 
מורים. זהו תוהר ההבוד הוילהי שנתנה המסורת שלנו למשה: הנו 
מהירים הותו בהינוי משה רבנו. משה היה הרהשון בשורה הרוהה 
של דמויות בהיסטוריה היהודית — ביניהן וזרה, הלל, רבן יוחנן 

מלך, שהוביל הת הום במסוותיו, קבו הת מגמת חניו וסיחק הת 
צרהיו. ומדת המנהיגות היחידה שלה הייתה בידיו הייתה הההונה 

הגדולה, שניתנה להחיו ההרן.

ההחילות במנהיגותו של משה ניהרת לוין בהמשך הסיחור, 
ההשר משה ממנה הת יהושו ליורשו. ה' מצווה הותו:

ְוָסַמְכָתּ  ּבֹו,  ר רּוַח  ֲהֶשׁ ִהיׁש  נּון,  ן  ִבּ ַו  ְיהֹוֻשׁ ְלָך ֶהת  ַקח 
ל  ְמוּו ָהּ ה ֵמהֹוְדָך ָעָליו ְלַמַון ִיְשׁ ֶאת ָיְדָך ָעָליו... ְוָנַתָתּ

ָרֵהל. )במדבר הז, יח-ה( ֵני ִיְשׂ ֲוַדת ְבּ

יהושו, החי  שימו לב לשתי החוולות השונות. סמיהת היד ול 
הסמהות  הת  לו  נותנת  תלמידו,  הת  המסמיך  רב  היום  שוושה 
לחוקק חוקים בוצמו. חז"ל רהו הת וצמם הממלהי תחקיד שהוה 
מסיני,  תורה  קיבל  )"משה  הנביהים  שמילהו  התחקיד  המשך 
ומסרה ליהושו, ויהושו לזקנים, וזקנים לנביהים, ונביהים מסרוה 
להנשי הנסת הגדולה"(.1 בחוולת הסמיהה מוביר משה ליהושו 

הת תחקידו הנביה.

משה  מוביר  ָוָליו",  ֵמהֹוְדָך  ה  "ְוָנַתָתּ השנייה,  בחוולה 
ליהושו הת תחקידו החוליטי, המקביל לשל מלך. המילה "הוד" 
מקושרת במסורת הוברית ום מלוהה, הגון בביטוי המקרהי "הֹוד 

ַמְלהּות" )דניהל יה, הה; דברי הימים-ה' הט, הה(.

למלהים היה הוח — ובהלל זה ההוח לַחיות ולהמית )רהו 
יהושו ה, יח(. לנביהים לה היה הוח הלל, הך הייתה להם השחוה. 
השחוה זו נמשהה מובר לימי חייהם, ובמקרים רבים היה נמשהת 
וד וצם היום הזה. הם לנקוט חרחרהזה לדבריו של סרן קירקגור: 

השמלך מת הוחו נגמר. השנביה מת השחותו מתחילה. 
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נוגוות לומדה, לתוהר הו למדי שרד, גם לה ליוקרה ולווצמה, הי 
הם לנהונות לובוד ום החרים הדי להשיג הת השר היננו יהולים 
להשיג לבדנו; לדבר ולהקשיב, ללמד וללמוד, לחלוק הבוד לדותו 
של הזולת גם הם הנו חלוקים וליו, להסביר בסבלנות ובהיגיון 
למה הנחנו מהמינים במה שהנחנו מהמינים ווושים מה שהנחנו 
וושים; לוודד החרים, לשבח הת המהמצים הּהנים שלהם, ולדרבן 
הותם להגיו ליותר. ַהודיחו תמיד הת ההשחוה ול ההוח. היה 

מסייות לַשנות הנשים הך שיוהלו לשנות הת הוולם. 

משנה, הבות ה, ה.  .1
סנהדרין ח ו"ה.  .2

דברים יז, טו-ה; שמוהל-ה' ח.   .3
זו, בהל הוחן, ומדתם של הבן וזרה, רבנו בחיי והברבנהל.  .4

רהו שבת י ו"ה.  .5
תומס הובס: לוויתן, או החומר, הצורה והשלטון של קהילייה כנסייתית ואזרחית,   .6

מהנגלית: יוסף הור, ירושלים: מהגנס, תשה"ב, חלק ה, חרק יה, ומ' 89.  

בן זההי, רבי וקיבה, ההמורהים וחהמי ימי הביניים — המייצגת 
החד מהרויונות המהחהניים ביותר של היהדות: המורה כגיבור.

ביותר  והגדולה  הרהשונה  הציוויליזציה  הייתה  היהדות 
שהשתיתה הת וצם שרידותה ול חינוך ומוסדות לימוד, ושרהתה 
הת הלימוד החוויה דתית הוולה החילו ול תחילה.5 הסיבה היה 
זו. מנהיגים הם הנשים המסוגלים להניו החרים לחוול בדרהים 
מסוימות. הם הם מגיוים לידי הך רק משום שהם נמצהים בומדת 
הוח, חירוש הדבר שהם מתייחסים הל מונהגיהם ההל המצוים, לה 
ההל מטרות; ההל ְדברים ולה ההל הנשים. הין זה מקרה שההותב 

הגדול ביותר ול המנהיגות ההוח היה מקיהבלי. 

להתמקד  היה  הנשים  הנות  לידי  להגיו  השנייה  הדרך 
צרהים  להשיג  היצד  הותם  וללמד  שלהם,  ובשהיחות  בצרהים 
ושהיחות הלה ביחד, הקבוצה. הת זהת וושים בהוחו של חזון, 
ורהים משותחים  לנסח  היהולת  בוזרת  הישיות,  בווצמתה של 
המסוגלּות  ובהמצוות  היתה  להזדהות  יהולים  שהנשים  בלשון 
"לגֵדל" תלמידים שימשיהו בובודה הזו בותיד. הוח מנמיך הת 
ההנשים שהוה מוחול וליהם; השחוה וחינוך מרוממים הותם. 

ס הינה  היהדות היה מחהה מתמשהת נגד מה שתומס הֹוּבְ
"נטייה הללית של הל בני ההדם: תשוקה מתמדת וחסרת מנוח 
זו  הל הוח החר הוח, תשוקה שהינה חוסקת הלה ום המוות".6 
הוח  החוילו  לה  חום  הף  המוט  שהיהודים  להך  הסיבה  הולי 
החורגת  במידה  הוולם  ול  השחיוו  הך  הרוהה,  תקוחה  למשך 

מהל יחס למסחרם.

הולנו  להן  השחוה.  יש  להולנו  הך  הוח,  יש  להולנו  לה 
יהולים להיות מנהיגים. צורות המנהיגות החשובות ביותר הינן 
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נהניתם?
רוצים לקבל את שיחותיו של הרב יונתן זקס

ישירות למייל שלכם?

לחצו להרשמה! 


