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להנהיג אומה של יחידים
ספר ב נבר תחיאתו ב פקנ שא בני ישרלא. זה  קור כינויו "חו ש 
הפקוניל", וזה  קור ש ו באשונות לירופה — "לרית וי", "נּו רי", 
"ַנ ּברס" וכ ו לאה ש ות שעניינל "ִ סּפריל". הנבר  עורר שלאות: 
 נוע  עשה זה שא ספירה חשוב כא כך? וא ה כלן, בתחיאתו שא 
הספר? ועונ: זהו ה פקנ השאישי שא בני ישרלא בתוך שנה לחת. 
 נוע היה בו צורך? הלין ני ב פקנ לחנ? ואבסוף, כ נהגנו בסנרה 
זו — הלל יש קשר בין ספירה ו פקנ לוכאוסין  השיחות שא שנה 

אבין  נהיגות?

נקונת ההתחאה שאנו תהיה התבוננות בסתירה אכלורה.  צנ 
להבה  צנ  הן  חוות  בתורה  ספירה  שפעואות  לו ר  רש"י  לחנ, 

הקב"ה:

 תוך חיבתן ]שא בני ישרלא[ אפניו ]אפני ה'[ —  ונה לותל 
ְ ָנָלן; וכשנפאו בעגא  נלן,  כא שעה. כשיצלו   צריל 
עאיהל  שכינתו  אהשרות  כשבל  הנותריל;  אינע  ניין 

 נלן: בלחנ בניסן הוקל ה שכן, ובלחנ בלייר  נלל.1

היל  ישרלא,  טרתו  בני  שא  יוזל  פקנ  לאוהיל  כלשר  כאו ר, 
אהרלות לת להבתו אהל.

 נגנ, התורה לו רת ב פורש שִ פקנ שא לו ה הול  עשה 
הרה סכנות: 

ָרֵלא  ֵני ִיְשׂ ל ֶלת רֹלׁש ְבּ ׂ י ִתָשּ ל ֹר: "ִכּ ה ֵאּ ר ה' ֶלא  ֶֹשׁ ַוְיַנֵבּ
ְפקֹנ לָֹתל, ְואֹל ִיְהֶיה  ֶפר ַנְפׁשֹו ַאה' ִבּ ִאְפֻקֵניֶהל, ְוָנְתנּו ִליׁש ֹכּ

ְפקֹנ לָֹתל" )ש ות א, יל-יב(. ָבֶהל ֶנֶגף ִבּ

 לות שניל אלחר  כן, כלשר פקנ ה אך נונ לת העל, חרה לף ה' 
עא כך ושבעיל לאף ליש  תו ב גפה.2 ליך ייתכן הנבר, לל  פקנ 

הול ביטוי אלהבתו שא ה'?

התשובה ט ונה בביטוי שהתורה נוקטת אתילור  עשה הספירה: 
לּו ֶלת רֹלׁש" )ב נבר ל, ב(, כאו ר "הרי ו לת רלש".3 זהו ביטוי  "ׂשְ
 שונה ה כביר  יאיל היכן שניתן אקצר. בעברית ה קרלית פעאיל 
התורה  לין  חשב.  נוע  ספר,  פקנ,  ספירה:  נה,  שעניינל  רביל 
 שת שת בלחת ה יאיל הפשוטות האאו, ו שת שת בביטוי העקיף 

"אשלת רלש"?

סך  בכא  פקנ, ספירה לו בניקת נוכחות יש נטייה אהת קנ ּבַ
הכואא: הציבור, הלוכאוסין, הרביל. הנה אנו לו ה בת שישיל  יאיון 
נפש, תלגינ ובו  לה לאף  ועסקיל, קהא לצטניון ה ונה שישיל לאף 
ליש. כשנוקביל ב ספר,  עריכיל לת הקבוצה לו לת העל כשאל. 
ככא שה ספר בשּורת ה'סך הכוא' גנוא יותר, כן הצבל חזק, קבוצת 

הכנורגא פופוארית, התלגינ  שגשג. 

הספירה   עטת  טבעה בחשיבותו שא היחינ, ונוטה ארלות 
בו ישות הניתנת אהחאפה. לל חייא לחנ נופא בקרב, חייא לחר י אל 
לת  קו ו. לל עובנ לחנ  תפטר, יי צל לחר שיקבא לת ה שרה. 

פרשת
במדבר

אעיאוי נש ת: פינחס בן יעקב לשר לייז, עזרילא בן לריה אייב שרטר
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שא היחינ. לנחנו  ל יניל שכא לנל נברל בצאל לאוהיל וכנ ותו. 
חז"א ל רו שחייו שא כא לנל שקואיל אחיי העואל כואו.5 הר ב"ל 
כתב שכא לנל צריך ארלות לת עצ ו בכא רגע כליאו הפעואה הבלה 
שיעשה תכריע לת גורא העואל כואו אשבט לו אחסנ.6 ה שנה טורחת 
אתענ כא נעת  יעוט שאל נפסקה אהאכה. שבעיל פניל אתורה, ל רו 
חז"א, וכא פסוק ניתן אהתפרש ואהינרש בלופניל רביל. שול קוא לינו 
 ושתק, שול השקפה לינה ננרסת. היהנות שו רת  כא  ש ר שאל 

נלבנ לת העצ יות שאנו בתוך הה ון. 

ישנה ברכה  ופאלה שחז"א תיקנו או ר כלשר רוליל קהא שא 
שישיל ריבול יהוניל ב קול לחנ: ברוך לתה ה'... חכל הרזיל".7 הל 
 סביריל שכא לנל שונה  חברו. אכא לחנ  לתנו תכונות לחרות. 
כא לחנ חושב לת  חשבותיו שאו. רק לאוהיל יכוא אהיכנס אתונעתו 
שא כא לחנ  לתנו ואנעת  ה לנחנו חושביל — ואכך  כוונת הברכה 
בכנותה לותו "חכל הרזיל". ב יאיל לחרות, לפיאו בה וניל גנואיל, 
לאוהיל  גנואה,  לחת  אעיסה  בעינינו  הפניל  יטשטשות  של   קול 

 תייחס לאינו כלא יחיניל, אל כלא חאקיל  ה ון.

זו גל כוונתו שא הביטוי "שלו לת רלש" ה ציין  פקנ. ה' לו ר 
א שה שכלשר פוקניל לו ה, יש סכנה שכא יחינ בפני עצ ו ירגיש 
חסר  ש עות. " ה לני?  ה  ַשניל  עשיי? לני רק לחנ   יאיוניל, 

טיפה ביל, גרגיר חוא עא החוף, גרגיר לבק עא פני הלינסוף". 

עא כן לו ר ה' א שה אשלת רלשיהל שא הלנשיל. אהרלות 
שכא לחנ  הל נחשב, שגל כלשר סופריל לת הרביל כא יחינ בתוכל 
נשלר יחינ. ולכן, עא פי ההאכה "נבר שב ניין", נבר ש וניל לותו 
וש וכריל לותו כיחינה ואל עא פי  שקא, אעואל לינו בטא בתערובת 
על נבריל לחריל — אל בטא בשישיל וגל אל בטא ב יאיון.8 התורה 
 תירה אערוך  פקנ רק בלופן שיס ן כי הנ ניל  וערכיל כיחיניל. 

ינועה אש צה תכונה נוספת שא היט עות היחינ בסך הכואא. 
כושר  לת  אלבנ  שבתוכו  איחינ  אגרול  הה ון  שא  נטייתו  זוהי 
הלחריל.  כניל  התנהגותל שא  לת  ואחקות  העצ לי שאו  השיפוט 
קואקטיבי.  אטירוף  היל  וביאה  ואעיתיל  ענרית",  "התנהגות  זלת 
בשנת 1841 פרסל צ'ראס  קיי לת  חקרו הקאלסי 'הזיות פופואריות 
שא  לירועיל  שני  זה  ב חקרו  ָסַקר  הה וניל'.  קיי  וטירוף  חריגות 
בועה כאכאית שהתנפצה בקוא רעש גנוא: פרשת 'בועת היל הנרו י', 
לנשיל  אלאפי  גר ה  הש ונה־עשרה  ה לה  שא  העשריל  שבשנות 
אלבנ לת חסכונותיהל; ושיגעון הצבעוניל בהואננ, בשנת 1636, עת 
הקריסות  הפרח.  יחינות שא  פקעות  עא  סכו י עתק  לנשיל  שיא ו 
הפיננסיות ב־1929 וב־2008 נבעו לף הן  לותה פסיכואוגיית ה וניל.

 חקר גנוא נוסף  ן ה לה התשע־עשרה, ספרו שא גוסטב אה־בון 
'הפסיכואוגיה שא הה ון' )1895(, הרלה כיצנ  תחואאת בה ון "השפעה 
 גנטית" ה  ירה לת התנהגויותיהל שא יחיניל אכני "נפש קבוצתית" 
קואקטיבית. "יחינ בה ון", כתב אה־בון, "הול גרגיר חוא בין גרגיריל 
לחריל, שהרוח  שתובבת בהל כלוות נפשה". לנשיל בה ון נעשיל 
לא וניל.  צפונל  ונ ל. הל  לבניל לת תחושת הלחריות הלישית. 

אתגובות  רגרסיבית,  אהתנהגות  ב יוחנ  ה וניל  ּועניל 
פרי יטיביות ואפעואה עא פי לינסטינקט. הל  ונהגיל בקאות ביני 
ההתקרבנות  רגשות  ועא  הכ וסיל  פחניהל  עא  הפורטיל  נ גוגיל 
שאהל.  נהיגיל כלאה, לבחן אה־בון, " גיעיל בעיקר  קרב לוכאוסיית 
ה עורעריל א חצה, גרויי העצביל העו ניל עא גבוא השיגעון"4 — 
ניבוי  רשיל אנ ותו שא היטאר. לין זה  קרה שספרו שא אה־בון 

הופיע בצרפת נווקל בי י צ יחת הלנטיש יות ו שפט נרייפוס.

היהנות:  שא  הבואטיל  ה לפייניל  לחנ  שא  חשיבותו   כלן 
ונבנאותו  כבונו  עא  ההיסטורי,  העקרונית, חסרת התקניל  ע ינתה 



שיג ושיח – הרב יונתן זקס  אהנהיג לו ה שא יחיניל

ארגשות הפרי יטיבייל שאו, אפחנ ואשנלה. אעואל לא תר סו לת 
נעותיהל שא לחריל.

זוהי  נהיגות שלין נוָ ה  קשה אהנהיג לו ה שא יחיניל, לך 
אה אלתגר, אהעצ ה ואהשרלה. 

שלאות אשואחן שבת:

 נוע אנעתכל נערך  פקנ אפני חנוכת ה שכן?	 
 ה ההבנא בין  נהיג גנוא הנושל בלוזני הקהא נלו יל 	 

לת  בנלו יו  הסוחף  רונן  סוכן  אבין  השרלה,   עוררי 
הה וניל?

ההאכה נקבעת עא פי נעת הרוב; ליך היל יכואה, בלותה 	 
שעה, אייחס ערך אנעתו שא כא יחינ? )ר ז: ליך  תקיי ת 

ו תוענת הפסיקה ההאכתית בג רל?(
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אכא לחנ  ליתנו כישרונות ייחונייל או. אכא לחנ תרו ה שרק הול 
יכוא אתרול. אשלת לת רלשו שא  ישהו פירושו אבחור בו, אהכיר 

בו. זוהי  חווה שא להבה.

בין  ולרץ  ש ייל  שא  הבנא  יש  אזכור:  חשוב  זה  כא  ולחרי 
לינניבינולאיות  ש עה  אינדיבידואליזם.  אבין  אינדיבידואליות 
לינניבינולאיזל  ש עו  הכאא;  בתוך  ו וערך  ייחוני  פרט  שלני 
בקבוצה.  אל  באבנ,  בעצ י  לני  תעניין  הכאא.  על  נ נה  שלינני 
הסוציואוג ליש הלרוורנ רוברט פלטנל נתן אתופעה זו כינוי שעשה 
או כנפייל. הול הבחין בתופעה ס אית: יותר לנשיל בלרצות הברית 
ּנֹוֶרת, הבלואינג, לבא פחות ופחות  הואכיל אגאגא כנוריל בלוא ות הּכַ
עושיל זלת ב סגרת קבוצות ואיגות. הול קרל אזה "בלואינג אבנ".9 
קורלת  שא  סצ'וסטס  הטכנואוגי  ֶטְרְקא  ה כון  רי  ׁשֶ הסוציואוגית 
חברויות  ה חאיפיל  ושלר  סכיל  פייסבוק  טוויטר,  שא  זה  אעינן 
פניל לא פניל "אבנ ביחנ".10 היהנות  צננת בלינניבינולאיות, אל 

בלינניבינולאיזל. כנברי האא הזקן, "וכשלני אעצ י,  ה לני?"11

ברלש  לינו  ה ניין ה ספרי  היהונית.  ה נהיגות  רוח  גל  זוהי 
גנואות.  ת ינ עשה  לך  קטן,  על  ת ינ  היה  ישרלא  על   עיינינו. 
היהנות  גאה חשננות ע וקה כאפי  נהיגיל נ גוגיל ה ת רניל לת 
ָבִריל ָלנִֹכי", ל ר  שה בסנה )ש ות נ, י(.  רגשות קהאיהל. "אֹל ִליׁש ְנּ
הול חשב שא נהיג, זהו פגל. ההפך היה הנכון.  שה אל סחף לנשיל 

בכישרון הנלול שאו, לאל רו ל לת רוחל בתורתו. 

רלשיהל.  לת  אשלת  עאיו  יחיניל.  אכבנ  צריך  יהוני   נהיג 
לל לתל שולפיל אהנהיג, תהיה הקבוצה שלתל  נהיגיל קטנה לו 
גנואה ככא שתהיה, עאיכל אהרלות ת ינ כ ה חשוב אכל כא יחינ 
בתוכה — ובכאא זה לותל יחיניל שהנטייה הרווחת היל אהוציל  ן 
הכאא: הלא נה, היתול והנוכרי. אעואל לא תנסו אסחוף קהא בפנייה 
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