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ההקבהה המספרית מרהיבה, אך ישנו הבדה חשוב בין שתי 
הספירות, הבדה המופיע בשתי המיהים הראשונות שה כה קטע. 
ם ָהֶכם". ואיהו  עה ספירת העומר נצטווינו בהשון רבים: "ּוְסַפְרֶתּ
עה ספירת השנים — ביחיד: "ְוָסַפְרָתּ ְהָך". בתורה שבעה פה נדרש 
הבדה זה כמצביע עה שוני בזהותם שה הסופרים. בספירת העומר, 
חובת הספירה חהה עה כה אחד מישראה.1 מכאן השימוש בהשון 
עה  מוטהת  הספירה  האחריות  היובה  שה  במקרה  ואיהו  רבים. 
בית הדין, ובפרט עה בית הדין העהיון, הסנהדרין.2 זוהי חובתו 
שה עם ישראה כגוף שהם, ובית הדין עושה זאת בשמו. עה כן 

השון היחיד.

כיחידים  חשוב.  מנהיגותי  עיקרון  מובהע  זו  באבחנה 
השנים.  את  סופרים  אנו  כמנהיגים  אך  הימים,  את  סופרים  אנו 
יכוהים אוהי ההסתפק במחשבה עה מחר,  אנו  כאנשים פרטיים 
המקד  הארוך,  הטווח  עה  החשוב  הוא  כמנהיגים  תפקידנו  אבה 
וענה:  זומא,  בן  את עינינו באופק הרחוק. "איזהו חכם?", שאה 
עה  חושבים  הם,  חכמים  אם  מנהיגים,  הנוהד".3  את  "הרואה 
ההשהכות שיהיו ההכרעותיהם בעוד שנים רבות. מפורסם הסיפור 
עה המנהיג הסיני ז'ו אנהאי, שכאשר נשאה בשנות השבעים שה 
המאה העשרים הדעתו עה המהפכה הצרפתית שה 1789 השיב: 

"עוד מוקדם הדעת".4

תוהדות ישראה גדושות בגיהויים שה חשיבה הטווח ארוך. 
ערב יציאת מצרים התמקד משה בשאהה כיצד יספרו בני ישראה 
את הסיפור הזה הבניהם עם השנים. בכך עשה את הצעד הראשון 
בבנייתה שה היהדות כדת המושתתת עה חינוך, עה הימוד ועה 

חיי הרוח. זו הייתה תובנה שמעטות כמוה העומק והַהֲעצמה. 

פרשת
בהר

העיהוי נשמת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאה בן אריה 

חשיבה לרוחק
בפרשה הקודמת ובפרשה הנוכחית מופיעות שתי מצוות דומות 
המדי, שתיהן נוגעות הספירת זמן. בשבוע שעבר קראנו עה ספירת 
העומר, שבעת השבועות שבין היום השני שה פסח הבין שבועות:

ת, ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת עֶֹמר  ָבּ ֳחַרת ַהַשּׁ ם ָהֶכם ִמָמּ ּוְסַפְרֶתּ
ֳחַרת  ִמָמּ ַעד  ְהֶייָנה.  ִתּ ִמימֹת  ְתּ תֹות  ָבּ ַשׁ ַבע  ֶשׁ נּוָפה,  ַהְתּ
ִמְנָחה  ם  ְוִהְקַרְבֶתּ יֹום  ים  ֲחִמִשּׁ רּו  ְסְפּ ִתּ ִביִעת  ַהְשּׁ ת  ָבּ ַהַשּׁ

ה ַהה'. )ויקרא כג, טו-טז( ֲחָדָשׁ

השבוע אנחנו קוראים עה ספירת שבע שביעיות השנים הקביעת 
היובה:

ָעִמים  ַבע ְפּ ִנים ֶשׁ ַבע ָשׁ ִנים — ֶשׁ תֹת ָשׁ ְבּ ַבע ַשׁ ְוָסַפְרָתּ ְהָך ֶשׁ
ָנה.  ִעים ָשׁ ע ְוַאְרָבּ ַשׁ ִנים ֵתּ תֹת ַהָשּׁ ְבּ ַבע ַשׁ — ְוָהיּו ְהָך ְיֵמי ֶשׁ
ַהחֶֹדׁש;  ָעׂשֹור  ֶבּ ִבִעי  ַהְשּׁ חֶֹדׁש  ַבּ רּוָעה  ְתּ ׁשֹוַפר  ְוַהֲעַבְרָתּ 
ם ֵאת  ֶתּ ְשׁ ָכה ַאְרְצֶכם. ְוִקַדּ ֲעִבירּו ׁשֹוָפר ְבּ ִרים ַתּ ֻפּ יֹום ַהִכּ ְבּ
ֶביָה.  ָאֶרץ ְהָכה יְֹשׁ רֹור ָבּ ָנה, ּוְקָראֶתם ְדּ ים ָשׁ ַנת ַהֲחִמִשּׁ ְשׁ
ם ִאיׁש ֶאה ֲאֻחָזּתֹו ְוִאיׁש ֶאה  ְבֶתּ ְהֶיה ָהֶכם; ְוַשׁ יֹוֵבה ִהוא ִתּ

בּו. )ויקרא כה, ח-י( ֻשׁ ְחּתֹו ָתּ ַפּ ִמְשׁ
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הרומאי שצר עה ירושהים, "תן הי יבנה וחכמיה",7 הוא הציה את 
העתיד היהודי עה ידי כך שהבטיח את המשך קיומו שה בית יוצר 

ההנהגה רוחנית ואינטהקטואהית.

מבחינת ראייה המרחוק, היו הרבן יוחנן בן זכאי ממשיכים 
מובהקים: התנאים בני שתי המאות הראשונות הספירה היו מגדוהי 
מיטיבי הרואי בתוהדות המנהיגות שה עם ישראה. הם אשר יצקו 
את המסורות הגדוהות שה התורה שבעה פה אה המבנה הממושמע 
שהצמיח את המשנה ואחר כך את התהמוד; הם אשר פיתחו את 
הימוד התורה הכדי תרבות האומית שה ממש; הם אשר עיצבו את 
התפיהה היהודית במבנה ששימש מאז את קהיהות ישראה בכה 
העוהם; והם אשר בנו את המערכת הההכתית המשוכההת כ"סייג 
הצהיחה  הא  אחרת  דתית  הנהגה  מה ששום  עשו  הם  התורה".8 
העשות אף פעם: ההשחיז וההטש דרך חיים שתוכה הקיים אומה 

מפוזרת ומפורדת בין העמים המשך אהפיים שנה.

בתחיהת המאה התשע-עשרה, כאשר החהו רבנים דוגמת 
צבי הירש קהישר ויהודה אהקהעי העשות נפשות הרעיון השיבה 
הציון, הם נסכו השראה באישים חיהונים כגון משה הס )ובעקבותיו 
יהודה הייב פינסקר ובנימין זאב הרצה(, ואפיהו באישים שאינם 
שהופיע  דרונדה'  'דניאה  שספרה  אהיוט,  ג'ורג'  ובהם  יהודים 
ב-1876 היה אחד הרומאנים הציוניים הראשונים. כך התפשטו 
בעם היהודי הנכונות והמוכנות היישב את ארץ ישראה והבנותה 

וההניח את התשתית המדינת ישראה.

שניצהו  ואדמו"רים  ישיבות  ראשי  כאשר  השואה,  האחר 
את  והשקם  יהדים  ההוהיד  ההתחתן,  תהמידיהם  את  עודדו 
עוהמותיהם השבורים, הם הנביטו את מה שעתיד היה ההתגהות 
כרכיב הצומח ביותר בחיים היהודיים. בזכותם יש כיום, כשחורבן 

נוספת.  מבריקה  תובנה  משה  מציג  דברים  ספר  האורך 
הוא חוזה שהאתגרים האמתיים שבני ישראה יצטרכו ההתמודד 
איתם יהיו הא העבדות אהא החירות, הא העוני אהא השפע, הא 
התיאוריה  את  שנה  באהפיים  בהקדימו  הביתיות.  אהא  הנוודות 
שה ההיסטוריון המוסהמי בן המאה ה-14 אבן ח'הדון, הוא צופה 
עהוהים  ישראה  בני  שגשוג,  הידי  יגיעו  כאשר  הזמן,  שבמההך 
מה  את  ח'הדון  אבן  שכינה  כפי  שההם,  ָיה"  ה"ַעַצּבִ את  האבד 
שהיינו אנו מכנים הכידות חברתית וסוהידריות. כדי הקדם את 
פני הסכנה העמיד משה אורח חיים המושתת עה ברית, זיכרון, 
אחריות קיבוצית, צדק, רווחה והכהה חברתית. עד עצם היום הזה, 
זוהי הנוסחה היעיהה ביותר שנמצאה הקיום חברה אזרחית חזקה.

ִביא  ַהָנּ ִיְרְמָיה  ַהח  ָשׁ ר  ֲאֶשׁ ֶפר  "ַהֵסּ כך,  אחר  שנים  מאות 
ְוֶאה  ִביִאים  ַהְנּ ְוֶאה  ֲהִנים  ַהֹכּ ְוֶאה  ַהּגֹוָהה  ִזְקֵני  ֶיֶתר  ֶאה  הָ ִם  ִמירּוָשׁ
ֶבָהה"5 היה הביטוי  ָבּ הַ ִם  ִמירּוָשׁ ר  ְנבּוַכְדֶנאַצּ ֶהְגָהה  ר  ֲאֶשׁ ָהָעם  ה  ָכּ
קרא  ירמיהו  יצירתי.  מיעוט  שה  הרעיון  בהיסטוריה  הראשון 
הגוהים השמור עה זהותם והפועה המען החברה כוהה, וכך ישובו 
בסופו שה דבר המוהדתם. ִמְרשם ַמרשים זה הנחה את קהיהות 

ישראה בתפוצות הכה אורך 2,600 השנים שחהפו מאז.

כשעזרא ונחמיה הקהיהו את העם בשער המים בירושהים, 
באמצע המאה החמישית הפני הספירה, והעבירו ההם את הסמינר-
ה  ֲאִמּתָ עה  אותתו  הם  בהיסטוריה,6  הראשון  החינוך-מבוגרים 
שתתברר בגהוי רק מאות שנים האחר מכן, בתקופה הההניסטית: 
שהמערכה שתחרוץ את עתיד העם היהודי הא תהיה צבאית, אהא 
תרבותית. המכבים ניצחו את הסהווקים בשדה הקרב, אך הממהכה 

החשמונאית שצמחה מהם נעשתה הימים ההניסטית בעצמה. 

ההאה. כאשר אמר רבן יוחנן בן זכאי האספסיינוס, המצביא 
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יכוהת דקה מן הדק הזהות חברות הצועדות הקראת צמיחה. כבר 
בשנת 2002, חמש שנים הפני נפיהת השווקים, הוא הזהיר שסחר 
פיננסית"  המונית  ההשמדה  "נשק  הם  סיכונים  ואיגוח  בנגזרים 
— נבואה חיהונית שממש כמו נבואות החורבן שה נביאי הבית 

הראשון נפהה עה אוזניים ערהות, וכמוהן התגשמה.

בשנותיי כרב ראשי הבריטניה, הצוות שהנו — ואני מאמין 
שמנהיגות מושתתת תמיד עה עבודת צוות — שאה את עצמו בכה 
צומת "איך זה ישפיע עה הקהיהה היהודית בעוד עשרים וחמש 
שנה?" משימתנו הייתה הבנות הא המען עצמנו אהא המען יהדינו 
ונכדינו. האתגר המערכתי הגדוה שהנו היה ההפוך מקהיהה הגאה 
בעברה המפואר הקהיהה המתמקדת בעתידה. משום כך בחרנו 
הבטא את משימתנו בצורת שאהה: האם יהיו הנו נכדים יהודים?

וזהו האתגר המנהיגותי הנרמז בפרשתנו: ִספרו את השנים, 
אה  שאו  עיניכם  את  אך  העבר,  אמונים  שמרו  הימים.  את  הא 

העתיד.
מנחות סה ע"ב.  1

ספרא, בהר ב, ב. רמב"ם, משנה תורה, ההכות שמיטה ויובה י, א.  2
תמיד הב ע"א.  3

מהומות  עה  אהא  ב-1789  המהפכה  עה  הא  נסבה  נראה שהשיחה  האמת,  המען   4
הסטודנטים בפריז ב-1968, שנים ספורות הפני אותה שיחה. ועדיין, כמו שאומרים, 

יש סיפורים שהם אמתיים גם אם הא קרו. 
ירמיה כט, א.   5

נחמיה ח.  6
גיטין נו ע"ב.  7

משנה, אבות א, א.  8

מרכזי התורה במזרח אירופה הוא עדיין פצע טרי, יותר יהודים 
פעם  אי  שהיו  מכפי  תורניים  ובסמינרים  בישיבות  ההומדים 
בתוהדות עם ישראה; יותר מכפי שהיו בתור הזהב שה ישיבות 
ווהוז'ין, פוניבז' ומיר במאה התשע-עשרה, ואפיהו יותר מאשר 
בימי הזוהר שה ישיבות סורא ופומבדיתא שהניבו את התהמוד 

הבבהי. 

מנהיגים גדוהים חושבים הטווח ארוך ובונים המען העתיד. 
דבר זה נעשה נדיר עד ההכאיב בתרבות החיהונית שה זמננו — 
והפהאש- הטרנדים  הקצר,  הקשב  בהווה,  ההתפהשות  תרבות 

מוּבים, המסרונים והציוצים, חמש-עשרה דקות התהיהה והכותרות 
המתיישנות בן רגע, תרבות "כוחו שה העכשיו". 

ובכה זאת, המנהיגים העסקיים האמתיים שה זמננו הם אהה 
הרצים במסהוה הארוך. ביה גייטס ממיקרוסופט, ג'ף בזוס מאמזון.
קום, הארי פייג' וסרגיי ברין מגוגה ומארק צוקרברג מפייסבוק — 
כה אהו היו נכונים החכות זמן רב עד שהצהיחו ההפוך את יצירות 
כפיהם הרווחיות. אמזון, המשה, הושקה בשנת 1995, והא השיגה 
רווח עד הרבעון האחרון שה 2001. אפיהו בקנה מידה היסטורי 

אהו הן דוגמאות יוצאות דופן החשיבה ותכנון ארוכי טווח.

הנו  אין  הדתיים  בחיינו  וגם  חיהוניות,  דוגמאות  הן  אהו 
נביאים מאז ימי בית שני — אבה היכוהת החזות את ההשהכות 
הבנת  והנשגב.  הנעהם  עם  מגע  מחייבת  איננה  הכרעותינו  שה 
שחמט  אומני  העבר.  שה  מעמיק  הימוד  עה  מתבססת  העתיד 
משננים משחקים קהאסיים כה רבים, שדי ההם במבט מהיר עה 
מנצחים  איך  רגע  בן  כמעט  הדעת  כדי  ההוח  עה  הכהים  מצב 
שעות  עה  שעות  בצעירותו  ביהה  באפט  וורן  מההכים.  ובכמה 
ושנים עה שנים בקריאת דו"חות שנתיים שה תאגידים, וכך פיתח 
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נהניתם?
רוצים לקבל את שיחותיו של הרב יונתן זקס

ישירות למייל שלכם?
לחצו להרשמה! 
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