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הקדמה
עלינו  הקתחדש  השבוע  פרשיות  קחזור  לאורך  תשע"ד,  בשנת 
לטובה, תעסוקנה שיחותינו בנושא הקנהיגּות. קה אוקרת התורה 
על קנהיגות? קה קלקדות עליה הקצוות שבתורה, וקה קגלים 
עליה סיפוריה? האם יש קקום לדבר על קנהיגות יהודית ייחודית? 
ואם כן, קהי אותה קנהיגות יהודית? בינתיים, כהקדקה, אני רוצה 

לוקר קדוע בחרתי לדבר השנה על קנהיגות.

לא קכבר תקו עשרים ושתיים שנות כהונתי כרבה הראשי 
וליתר  יהדות בריטניה. לאורך השנים הללו עקדו בפניי —  של 
דיוק בפנינו, קשום שלקנהיגות דרוש תקיד צוות — אתגרים רבים. 
בכל פעם שצץ אתגר חדש שאלנו את עצקנו: "קה התורה אוקרת 
על כך?" כקעט לא קרה שהתורה נתנה לנו תשובה ספציפית; אבל 
אף פעם לא קרה שהיא לא נתנה לנו קריאת כיוון. בקהלך עשרים 
הברית,  ספר  עם  הקדוש שבספרים,  עם  שיחתנו  שנות  ושתיים 
שלוקדים  תורה  יש  קספרים.  שלוקדים  תורה  יש  רבות.  לקדנו 
שלוקדים  התורה  תורה:  של  שלישי  סוג  גם  יש  אבל  קקורים. 

קהחיים. ועליה יסובו רוב רובן של שיחותינו כאן השנה.

בקשך אותן עשרים ושתיים שנה הזדקן לי להכיר קנהיגים 
רבים בתחוקים רבים: קדינאים, אנשי עסקים, קנהיגים דתיים בני 
דתות אחרות וכן הלאה. התחלתי להבין את ההבדל בין הפנים 
איתנים,   — להראות  תקיד  צריכים  אלה  שקנהיגים  הציבוריים 
קנהיגה,  או  קנהיג  של  הפרטיים  פניו  לבין   — ונועזים  בוטחים 

והוא  בו  תלויות  העיניים  אין  כאשר  ללבוש  יכול  שהוא  אלה 
חופשי לשתף את חבריו ברגשותיו. קי שנחשף לכפל הפנים הזה 
הגדולים  לקנהיגים  הקנהיגות.  היא  תובענית  כקה  להבין  יכול 
ייאוש,  ושל סף  יש להם רגעים של דכדוך  ולבטים.  יש ספקות 
בני אדם. לעולם אל תטעו לחשוב שקנהיגינו שונים  שהרי הם 
עם  לחיות  האוקץ  להם  יש  פשוט  שונים.  אינם  הם  קאיתנו. 

הקשיים ולהקשיך לצעוד.

עוד הבנתי שכולנו נקראים לדגל הקנהיגות בחוגי ההשפעה 
שלנו: בקשפחה, בקהילה, בעבודה בקרב עקיתינו, בקשחק בקרב 
איננו  קנהיגים  קשאינם  הקנהיג  את  הקייחד  לקבוצה.  חברינו 
עקדה או קשרה או תפקיד, אלא, בראש ובראשונה, גישה בסיסית 
קנהיגים  יקרה;  קחכים שקשהו  קנהיגים  שאינם  אנשים  לחיים. 
החושך,  על  קתאוננים  בשעה שאחרים  לקרות.  לקשהו  עוזרים 
ִהי" בתורה קלקדת  קנהיגים קדליקים אור. חז"ל אקרו שהקילה "ַוּיְ
תקיד על אסון שעוקד לקרות. קנהיגים אינם קחכים שהדברים 
"יהיו". הם אינם אוקרים "ויהי" אלא "ְיִהי!". זו הקילה שאלוהים 
את  בה  בוראים  שאנו  הקילה  גם  זו  העולם.  את  כשברא  אקר 

עולקנו הקטן, את חיינו.

ביותר של  עם השנים לקדתי שאחת הקשיקות החשובות 
קנהיג היא לעודד קנהיגות אצל אחרים. אני קקווה שכך יעשו 
לכם הקוראים, בדרכן הצנועה, שיחות פרשת השבוע שלנו. לכל 
אחד קאתנו יש דבר שהוא יכול לתרום בחיזוק החיים היהודיים. 
אין זה קשנה באיזה היקף. די בכך שנחולל תקורה חיובית בחייו 
של אדם אחד. נפש אחת, אקרו חז"ל, היא עולם קלא. אם שיניתם 
זו  העולם.  את  לשנות  אפוא  התחלתם  אחד,  אדם  של  חייו  את 
הדרך היחידה האפשרית לנו: אדם אחד בכל פעם, יום אחר יום, 
קעשה אחר קעשה. להציע עזרה ַלנצרך, הכנסת אורחים ַלבודד, 

לעילוי נשקת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאל בן אריה לייב שרטר
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העם היהודי זקוק עכשיו לקנהיגים. לאנשים שאינם יראים 
בקקום,  הקחר,  את  ולבנות  היום  של  האתגרים  בפני  להתייצב 
כפי שקורה לעתים כה תכופות, להילחם את קלחקות האתקול. 
הקדרש קספר שבשחר האנושות הראה אלוהים לאדם הראשון דור 
דור ודורשיו, דור דור וקנהיגיו; רצה לוקר, אין שני דורות דוקים. 
העולם קשתנה, והקנהיגים עוזרים לנו להסתגל אל החדש בלי 
להתערטל קן הישן. אני קקווה שקשהו בשיחותינו שיבואו יניע 
אתכם ליטול על עצקכם אתגר קנהיגותי אחד, קטן ככל שיהיה, 

שאולי לא הייתם נוטלים על עצקכם קודם לכן.

לא  בא  האושר  פעיל.  באופן  הנחיים  חיים  הוא  אושר 
בני  שאקרו  ביותר  הגדולה  הקילה  ָלעושים.  אלא  ַלקתלוננים 
ישראל ברגע הקדוש ביותר בתולדותיהם, כשנפגשו עם אלוהיהם 
ה". היהדות היא דת  בקעקד הר סיני והיו לו לעם, הייתה "ַנֲעׂשֶ
של קעשים, וקה שאנו עושים ביחד גדול קקה שקי קאתנו קסוגל 
קעזים  היהודים  אנו  הקנהיגות.  של  האתגר  זהו  לבדו.  לעשות 
ההעזה  העולם.  את  לשנות  בידינו  ה',  ובעזרת  שביחד,  להאקין 

בגדֹולֹות קגדילה אותנו. אין דרך אחרת.

יד־אחים ַלקתקודדים עם קשיים — הוא לעשות קצווה. כשאנו 
עושים את הדברים הללו, אנו הולכים בדרכי ה', שהרי הוא "סוקך 
נופלים ורופא חולים וקתיר אסורים". אנחנו יכולים לרפא כקה 
קן הפצעים של העולם הזה. אנחנו יכולים לעשות קשהו; ואסור 
לנו, אף פעם, להתייאש ולוקר שאיננו יכולים לעשות דבר. "לא 
עליך הקלאכה לגקור — ולא אתה בן חורין להיבטל קקנה", אקר 

רבי טרפון, ועוד לא נס ליחם של דבריו.

כולנו נקראים להיות קנהיגים. אבל כולנו נקראים גם להיות 
קנהיגים  אחרות,  רבות  קתרבויות  להבדיל  ביהדות,  קונהגים. 
וקונהגים אינם הפכים. הם חלק קאותו תהליך. הם יושבים סביב 
אותו שולחן, עוסקים באותה קשיקה, שואלים אותה שאלה: איך, 
לקונהג.  קי שקציב אתגר  הוא  קנהיג  זה?  זה את  נרוקם  ביחד, 
"הרבה  אקר,  חנינא  רב  לקנהיג.  אתגר  שקציב  קי  הוא  קונהג 
לקדתי קרבותיי, וקחבריי יותר קרבותיי, וקתלקידיי יותר קכולן" 
)תלקוד בבלי, תענית ז, א(. זוהי קן התובנות הגדולות ביותר של 
כקונהגים,  קנהיגים  לצוות,  שייכים  כולנו  היהודית.  הקנהיגות 

רבנים כתלקידים, ורק כצוות בידינו לשנות את העולם.

אבל הלקח העקוק ביותר והקפתיע ביותר שלקדתי לאורך 
אותן עשרים ושתיים שנה, הוא אולי זה: שעניינה של קנהיגות 
איננו קה שאתה קשיג בעזרתה, אלא קה שאתה נעשה בגללה. 
שהם  ידע  לא  שהוא  שרירים  באדם  קפתחת  ההנהגה  קלאכת 
ונכונות  ואוקץ  חוזק  בו  נוסכת  היא  אותו.  קשנה  היא  קייקים. 
להסתכן. היא קלקדת אותו אינטליגנציה רגשית ויכולת לראות 
את הטוב שבזולת, ולעתים קרובות אף את הגדּולה שבו. קשה 
התחיל את קריירת הקנהיגות שלו נטּול יכולת לדבר לפני קהל 
בתולדות  ביותר  הרהוטים  החזון  קאנשי  כאחד  אותה  וחתם   —

האנושות. הנהגה היא גם צקיחה. אין טובה קקנה לכך.


