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מנהיגות בקֹוְנְטָרּפּוְנְקט 
לתורת  היהדות  של  ביותר  החשובות  התרו ות  אחת 
ת  נור ה נהיגות היא הקקדתה החלוצית על  ה שעתיד היה להתכתַ
ב אה ה־18, בקי  וננסקייה, "הקרדת הרשויות".1 אין לרכז את 
כל הס כות או הכוח בידיו של גורם אחד. יש לחלק את ההנהגה 

בין בעלי תקקידים  סוגים שונים.

אחת ההקרדות ה רכזיות היא זו שבין ה לך, ראש ה דינה, 
לבין הכוהן הגדול, בעל ה שרה הדתית הבכירה ביותר. אירוקה 
דיברה על "הקרדת הכנסייה וה דינה" אלקי שנים לאחר שהתורה 

ע דה על כך.

זו הייתה  הקכה. ה לכים ב סוקונ יה והקרעונים ב צרים 
נחשבו אלים ל חצה, או  תווכים ראשיים בין בני האדם והאלים. 
לנציגי  נחשבו  הם  בקודש.  הגדולים הם שי שו  בחגים הדתיים 

השַ יים עלי אד ות.

בניגוד ג ור לכך, היהדות לא נתנה ל וסד ה לוכה כ ענ 
אחת  ה לך  בקי  הברית  סקר  קריאת  )ל ענ  דתי  תקקיד  שום 
לשבע שנים ב ע ד הקֵהל(. עיקר התנגדותם של חז"ל ל לכי 
הכלל  את  הקרו  אלה  לכך שכ ה   לכים  נגע  חש ונאי  בית 

עתיק היו ין והכריזו על עצ ם כוהנים גדולים. בתל וד  נוסחת 
הנענה בקיו של אחד  חכ י הקרושים שא ר לינאי ה לך: "רב 
לך כתר  לכות! הנח כתר כהונה לזרעו של אהרן".2  ש עות 

עיקרון זה היא חילון הכוח.3 

עצ ה  הדתית  ה נהיגות  חלוקת  היא  קחות  לא  עקרונית 
לשתי קונקציות נקרדות: הנביא והכוהן. בקרשת תצווה  ת  שת 
הכוהן  של  בתקקידו  הקרשה  ת קדת  בדר ניות.  זו  הקרדה 
ו תעל ת  הנביא. קרשתנו היא הראשונה  תחילת סקר ש ות 
שש ו של  שה אינו נזכר בה. זוהי בבירור קרשה כוהנית, להבדיל 

 נבואית.

תקקידיהם של הנביאים והכוהנים היו שונים  אוד זה  זה, 
אף כי כ ה נביאים היו  ן הכוהנים )ידוע  כולם הנביא יחזקאל(. 

הנה ההבדלים העיקריים:

הכהונה עוברת בירושה, בעוד  נהיגותו של הנביא היא . 1
 נהיגות  הסוג הכריז ני. הכוהנים היו בני אהרן. הם 
נולדו אל תקקידם. לעו ת זאת, ל וצא ולייחוס אין 
כל  ש עות אצל הנביא. ילדיו של  שה רבנו עצ ו 

לא היו נביאים.
הכוהן לבש  די ייצוג. לנביא לא היו  דים רש יים . 2

כלשהם.
הכהונה ניתנה לזכרים בלבד. לא כן הנבואה. בתל וד . 3

נ נות שבע נביאות: שרה,  רים, דבורה, חנה, אביגיל, 
חולדה ואסתר.

סדר . 	 הז ן.  לאורך  השתנה  לא  הכוהן  של  תקקידו 
הקורבנות קבוע על קי לוח השנה ואינו  שתנה  שנה 

פרשת
תצווה

לעילוי נש ת: קינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאל בן אריה לייב שרנר
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בתקקידו של הכוהן אין שום   ד אישי ייחודי. אם . 	
כוהן אחד, ואקילו הכוהן הגדול, איננו יכול ל לא 
הנבואה  בחברו.  להחליקו  אקשר   שי ה  סוי ת, 
היא אישית ב הותה. חז"ל א רו כי "אין שני נביאים 
 תנבאים בסגנון אחד".6 הושע לא היה ע וס שני. 
קול  היה  נביא  לכל  נוסף.  יר יהו  היה  לא  ישעיהו 

ייחודי ו ובחן.
אלה . 	1 לקחות  הנביאים,  דתי.  היוו   סד  הכוהנים 

שנבואותיהם הונצחו בתנ"ך, לא היו   סד אלא אנני־
  סד. הם היו ביקורתיים כלקי כל בעל עוצ ה,  עצם 

היותו כזה.

של  חלק  תקקידיו  וגם  הנביא,  של  תקקידיו  השתנו  הז ן  עם 
הכוהן. הכוהנים שי שו ת יד בעבודת ה קדש. אבל הם גם היו 
שוקנים. התורה או רת כי כאשר יש  קרה שבית הדין ה קו י 
ֶאל  ם וה ִוִית ֲהִנים ַהלה  תקשה להכריע בו, יש לבוא ל קדש, "ֶאל ַהכרת
נ"  קות שהׁ ַבר ַהִ ת ת ךו ֵאת דה ידות לה ִהִגת תות וה ַרשהׁ דו ֵהם. וה ִ ים הו ת יו ֶיה ַבת ר ִיהה ֵקנ ֲאֶשׁ ַהשרתׁ
ֶניךו  קות רות ִ שהׁ )דברים יז, נ(.  שה בירך את בני שבנ לוי שהם "יור
ֵאל" )דברים לג, י( — כלו ר, שגם ההוראה  רו ׂ ִישה ךו לה תה רו תור ַיֲעקרב וה לה

היא  תקקידם.

ֵתי  קה י ִשׂ הנביא  לאכי, בן ראשית י י הבית השני, א ר: "ִכת
יהו" ) לאכי ב, ז(. הכוהן היה  ׁשות ִ ִקת ַבקה ה יה רו תור רות ַדַעת וה כרֵהן ִישהׁ ה
שו רו של הסדר החברתי ה קודש בעם ישראל. ועם כל זה, שוב 
ושוב  תברר בתנ"ך כי הכהונה עלולה גם ליקול לשחיתות. קרה 
אף שהם  ואירע  שוחד,  לקחו  קע יים שהכוהנים  ולא  קעם  לא 
התקשרו על א ונת ישראל ואקילו עבדו אלילים   ש. לעתים הם 
התערבו בקוליניקה. היו  הם שראו את עצ ם אלינה הנבדלת 

ה לו. זו  העם ובו

לשנה. הנביא, לעו ת זאת, לא ידע  ה תהיה  שי תו 
הבאה עד שאלוהים התגלה אליו. בנבואה אין אף קעם 

ִשגרה.
כתוצאה  כך, הכוהן והנביא החזיקו בתקיסות שונות . 	

של ז ן. לדידו של הכוהן הז ן היה,   ש כהגדרתו 
של אקלנון, "צל ו הנע של הנצח",	  עגל  חזורי 
אינסוקי. אצל הנביא, הז ן הוא ההיסנוריה. היום אינו 
כאת ול, ו חר יהיה שונה  היום. אקשר לנסח זאת 
כך: הכוהן ש ע את דבר ה' לת יד; הנביא ש ע את 

דבר ה' לעכשיו.
הכוהן היה "קדוש", ועל כן נבדל  העם. הוא נדרש . 6

לאכול את  זונו בנהרה ולהי נע   גע עם ה תים. 
ואילו הנביא חי בדרך כלל בין הבריות ודיבר בלשונם; 

הנביאים באו  כל  ע דות החברה.
ו'נ א', . 	 'נהור'  היו  הכוהן  של  ה קתח   ילות 

'קודש' ו'חול'.  ילות ה קתח של הנביא היו 'צדק', 
' שקנ', 'חסד' ו'רח ים'. אין קירוש הדבר שהנביא 
התעניין ב וסר והכוהן לא. כ ה  ה צוות ה וסריות 
ה רכזיות, כגון "ואהבת לרעך כ וך", נא רו דווקא 
לו ר  יותר  נכון  התורה.  של  הכוהניים  בחלקיה 
שהכוהנים חשבו ב ונחים של סדר  וסרי ה עוגן 
ב בנה ה ציאות, זה ה כונה לקע ים "אוננולוגיה 
 קודשת".	 הנביאים, לעו תם, ננו להת קד קחות 
בדברים ובקעולות עצ ם, ויותר בדינ יקת היחסים 

הבין־אישיים והחברתיים ה תבנאת בהם.
 שי תו של הכוהן היא לש ור על הגבולות. שני . 8

קעלים  אקיינים את תקקידיו: 'להבדיל' ו'להורות'. 
להבדיל בין דבר אחד לדבר אחר, ולהורות את החוקים 

וה צוות הראויים. הכוהנים הורו; הנביאים התריעו. 
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רווח אישי. זה גורלם של   סדים, בייחוד כאלה שההשתייכות 
להם באה לאדם  לידה.

החברתיים  ה בקרים  היו  הם  נביאים.  נדרשו  כך   שום 
לבעלי  א ת  לו ר  כוחם  את  ייקה  ואלוהים  בעולם,  הראשונים 
השררה. עד היום, לנב ול ונב, ה  סדים הדתיים בעם ישראל 
דו ים ל  סד הכוהני הקדום.  י, אם כן, יקו ו ויהיו הנביאים 

של ז ננו?

שאסור  הוא  בענייני  נהיגות  התורה  של  ה רכזי  ה סר 
להותירה כולה בידי  ע ד אחד או בעל תקקיד אחד. היא חייבת 
ת יד להיות  חולקת ו בוזרת. בישראל הקדו ה, ה לכים היו 
א ונים על הכוח, הכוהנים על הקדושה, והנביאים על יושרתה 
ונא נותה של החברה בכללותה. ביהדות, ה נהיגות היא קחות 
קונקציה ויותר שדה של  תחים בין תקקידים שונים, שלכל אחד 

קול וזווית ראייה  שלו.

נ, הנכניקה ה וסיקלית  קה נה ות קת רו נה נה ביהדות ה נהיגות היא קור
ה אקשרת "התא ה בין שני קווים  לודיים או יותר, באוקן היוצר 
יחס הר וני ביניהם אך שו ר על נבדלותם הליניארית".	  ורכבות 
קני ית זו היא הנוסכת חיות ב נהיגות היהודית וה צילה אותה 

 ֶאננרוקיה, אובדן האנרגיה ב הלך הז ן.

אני  א ין ש נהיגות צריכה ת יד להיות כזו. כל צוות של 
הנהגה צריך להיות  ורכב  אנשים בעלי תקקידים שונים, נקודות 
חוזקה שונות,  זג אישי שונה ונקודות  בנ שונות. חברי הצוות 
חייבים כולם להיות קתוחים לביקורת, ולהיש ר בלי הרף  קני 
היסחקות לחשיבה קבוצתית אחידה. תקארתה של היהדות היא 

5

בז נים כאלה, הנביא היה נושא דברו של אלוהים וַ צקונה 
ייעודו הרוחני וה וסרי, קורא לו  של החברה, ה זכיר לעם את 
לחזור בתשובה,  ע יד את שו עיו על חובותיהם כלקי אלוהים 

וכלקי הזולת, ו זהיר  קני  ה שיקרה אם לא ישנו את דרכם.

בתקוקה  ה  ֶ קת בכל  בכהונה  אכלו  והשחיתות  הקוליניזציה 
ההלניסנית, ובייחוד בי י השלנון הסלווקי ב אה השנייה לקני 
הסקירה. כוהנים גדולים  תייוונים, כגון יאסון ו נלאוס, אי צו 
דרכי קולחן אליליות, ובשלב  סוים אף הע ידו קסל של זאוס 

ב קדש.  עשים אלה הציתו את אש ה רד החש ונאי.

אולם אף על קי שיוזם ה רד,  תתיהו, היה כוהן ישר דרך 
בי י ה לכים  ראשה  והרי ה את  תורה, ההשחתה שבה  ושו ר 
החש ונאים. כת קו ראן, הידועה לנו   גילות ים ה לח, הייתה 
ביקורתית ב יוחד כלקי הכוהנים בירושלים. אך גם חז"ל לא חסכו 
 הם ביקורת. ב שנה הראשונה ב סכת אבות  תוארת שרשרת 
הכוהנים  של  תקקידם  על  לעיל  דברינו  לנוכח  התורה.   סירת 
כ ורי ההוראה אולי  תבקש היה שהכוהנים ייכללו ברשי ה — 
אך לא: התורה נ סרה, על קי  שנה זו, " זקנים לנביאים, ונביאים 

 סרוה לאנשי כנסת הגדולה".

הם  הקדו ה.  ישראל  של  בחייה  יסוד  וסד  היו  הכוהנים 
חגים  ו נהגים,  נקסים  וה שכיות,  הדתיים  בנה  לחיים  סיקקו 
וחגיגות.  שי תם הייתה להבניח שעם ישראל יישאר עם קדוש 
שאלוהים בקרבו. אבל הם היו   סד, וכ ו כל   סד היו להם 
הערכים  נוצרי  היו  הם  היקה  וקחות. בשעתם  יותר  יקות  שעות 
דרכם,  את  שיחתו  הם  השקל  בשעות  אך  האו ה,  של  הנעלים 
ל ען  קני ית  בקוליניקה  ועסקו  ואת  ע דם  כוחם  את  ניצלו 
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שאלות לשולחן השבת:

 ה היה  הקכני כל כך בכינון האבחנה בין שלושת 	 
תקקידי ה נהיגות?

איזה  בין עשרת ההבדלים ש נינו בין הכוהן לנביא 	 
 בהיר את השוני ביניהם באוקן החריף ביותר?

ב א ר הועלתה השאלה  יהם נביאי ישראל בז ננו. 	 
 יהם בא ת, לדעתכם?

על התעקשותה כי קול  ַצווה אחד קיים רק בש יים. כאן, על קני 
האד ה, אסור שיהיה אף קעם לאדם יחיד  ונוקול על ההנהגה. 

 ההתנגשות בין נקודות ההשקקה — אלו של ה לך, של 
הכוהן ושל הנביא — נולד דבר גדול יותר  כל  ה שאדם יחיד 

או תקקיד יחיד יכולים להניב.

1  בחיבורו על רוח החוקים,  צרקתית: עידו בסוק, ירושלים:  אנגס, תשנ"ח.
2  קידושין סו ע"א.

3  ביהדות הכוח אינו קדוש, אלא אם  קעיל אותו אלוהים.
 .3	d ,בדיאלוג טימאוס  	

 Philip :'להבנת  ושג קשה זה ראו בסקרו של קיליק ריף 'חיי בין עבודות ה וות  	
Rieff, My Life Among the Deathworks, University of Virginia Press, 2006. ריף היה 
 Antonius :בקר  ע יק ויוצא דוקן של ה ודרנה.  בוא לעבודתו אקשר ל צוא כאן 
 A.W. Zondervan, Sociology and the sacred: an introduction to Philip Rieff's theory

.of culture, University of Toronto Press, 2005
6  סנהדרין קנ ע"א.

 Counterpoint", American Heritage Dictionary, 5th ed., Boston: Houghton"   	
.Mifflin, 2011


