כרטיס משימה אישית
לפניך רשימת היגדים העוסקים בתכונות מגוונות הנדרשות ממנהיג.
קרא את ההיגדים שלפניך ומצא בכל היגד את תכונת המנהיג העולה מתוכו.
בחר דמות מנהיג שאותה אתה מעריך ובדוק אילו מהתכונות שלפניך קיימות בה ומהוות בסיס
קיומי להנהגתה .אפשר להוסיף תכונות אחרות העולות מתוך הדמות שבחרת.
היגדים על המנהיגות:
"אמר רב יהודה אמר רב :כל המתייהר ,אם חכם הוא – חוכמתו מסתלקת ממנו
אם נביא הוא – נבואתו מסתלקת".
(פסחים טו ,ע"ב)
"קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו" (במדבר כ"ז  ,י"ח).
"איש אשר רוח בו" – שיכול להלך כנגד רוח של כל אחד ואחד.
(מדרש ספרי לפרשת פנחס)

"אדם אחד מאלף מצאתי " (קהלת ז' ,כ"ח).
בנוהג שבעולם,
אלף בני אדם נכנסין למקרא,
יוצאין מהן מאה למשנה,
יוצאין מהן עשרה לתלמוד,
יוצא מהן אחד להוראה.
(קהלת רבה  ,ז'  ,כ"ח)

"אם הדור עז – מעמיד להם הקב"ה פרנס עז,
ואם הדור נוחין זה לזה – מעמיד להם הקב"ה פרנס המנהיגם בנחת".
(ערכין,י"ז ע"א]
"משאו של ציבור קשה ואין אדם יחיד יכול לישא משאו של ציבור בעצמו .תדע לך,
שהרי משה ,רבן של כל הנביאים ,לא היה יכול לשאת משאו של ציבור לעצמו".
(מדרש רבא לדברים  ,פרשה א' ח')
"ונתת מהודך עליו למען ישמעו כל עדת בני ישראל" (במדבר כ"ז  ,י"ט-כ')
מפרש רבי שמשון רפאל הירש" :הוד ומלוא ההוויה והכוח בהופעה ,ומצב העוז והעוצמה,
הוד הוא גודל האישיות".
"אף-על-פי שנחלקו בית שמאי ובית הלל ,אלו אוסרים ואלו מתירים – לא נמנעו בית
שמאי מלישא נשים מבית הלל ולא בית הלל מבית שמאי.
ללמדך ,שחיבה ורעות נוהגים זה בזה ,לקיים מה שנאמר (זכריה ח' י"ט)' :והאמת
והשלום אהבו".
(יבמות י"ד ,ע"א)
חמש עשרה מידות נאמרו בתלמיד חכם ואלו הן:
נאה בביאתו [ = בפגישותיו],
חסיד בישיבתו [ = שעה שהוא יושב בחברה],
ערום ביראה ,פיקח בדעת ,חכם בדרכיו,
כונס ,וזכרן ,מרבה להשיב,
שואל כעניין ומשיב כהלכה,
ומשיב על כל פרק ופרק דבר,
מרבה לשמש ,מרבה בישיבה ,הולך אצל חכם,

