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איגרת לתלמידיםוו

מילת השבוע

על מנהיגים ומנהלים
נהג ,התנהג ומנהיג
לפני שהיה משה מנהיגם של ישראל הוא ָנ ַהג – כלומר הוליך והוביל – את צאנו של יתרו" :וּמ ֶֹשׁה ָהיָה ר ֶֹעה ֶאת
אַחר ַה ִמּ ְד ָבּר" )שמות ג ,א( .במשמעות זהה משמש גם הפועל נִ ֵהג )בבניין פיעל(,
צֹאן יִ ְתרוֹ ...ו ִַיּ ְנ ַהג ֶאת ַהצֹּאן ַ
ַהגֵם ַכּ ֵע ֶדר ַבּ ִמּ ְד ָבּר" )עח ,נב( .פעלים
ַסּע ַכּצֹּאן ַעמּוֹ ו ְַינ ֲ
למשל בתיאור מסע ישראל במדבר במזמור תהליםַ " :ויּ ַ
אַחיוֹ ְבּנֵי
ָלה ֲח ָד ָשׁה ...וְ ֻעזָּא וְ ְ
ַר ִכּבוּ ֶאת ֲארוֹן ָה ֱאל ִֹהים ֶאל ֲעג ָ
אלו משמשים בתנ"ך גם להובלת כלי רכב ,כגון " ַויּ ְ
ָלה ֲח ָד ָשׁה" )שמואל ב ו ,ג(.
ֹה ִגים ֶאת ָה ֲעג ָ
ָדב נ ֲ
ֲא ִבינ ָ
ָהג משמעות חדשה' :היה רגיל לעשות' ,ונוסף לו הפועל הגורם ִה ְנ ִהיג – 'קבע
בלשון חכמים קיבל הפועל נ ַ
ַהגוּת.
ַהגִ ,מנְ ָהג ונ ַֹהג ,ובהמשך גם ִה ְתנ ֲ
מנהג' .מן המשמעות הזאת צמחו ִה ְתנ ֵ
ָהג ו ִנ ֵהג המקראיים ממלא בלשון חכמים ִה ְנ ִהיג בבניין הפעיל ,כגון "ואין מנהיגין את הבהמה
את מקומם של נ ַ
במקל ביום טוב" )משנה ביצה ד ,ה( .ומן 'הורה את הדרך' במשמעות המוחשית התפתחה המשמעות
המושאלת" :כל פרנס המ ַנהג את הצבור בנחת בעולם הזה זוכה ומנהיגן לעולם הבא שנאמר )ישעיהו מט ,י( ' ִכּי
ַה ֵלם'" )בבלי סנהדרין צב ע"א( .כך נולד המנהיג – מי שעומד בראש קבוצה,
בּוּעי ַמיִ ם יְ נ ֲ
ַהגֵם וְ ַעל ַמ ֵ
ְמ ַר ֲח ָמם ְינ ֲ
ציבור ,מדינה וכדומה.
העברית של ימינו נוהגת במילים מן השורש נה"ג על פי לשון חכמים ,חוץ מהקשר אחד :לנהוג במכונית–
ַהג.
בעקבות לשון המקרא ,ומכאן שם העצם נ ָ
ניהל ,התנהל ומנהל
ָהג ונִ ֵהג – מציין ביסודו הולכה
משפחת מילים קרובה גזורה מן השורש נה"ל :הפועל ִנ ֵהל – ממש כעמיתיו נ ַ
ֵה ְל ָתּ ְב ָע ְזּ ָך ֶאל נְ וֵה ָק ְד ֶשׁ ָך" )שמות טו ,יג( .התנהל
ָאָל ָתּ ,נ ַ
ית ְב ַח ְס ְדּ ָך ַעם זוּ גּ ְ
ָח ָ
והובלה ,כגון בשירת הים" :נ ִ
ָה ָלה ְל ִא ִטּי" )בראשית לג ,יד(.
ַאנִ י ֶא ְתנ ֲ
פירושו 'התקדם בדרכו' כפי שאמר יעקב לעשו" :ו ֲ
בעברית החדשה ,החל במאה התשע-עשרה ,קיבל הפועל ניהל משמעות של 'ארגן דבר או עניין' ,וכך נוצר
המנהל – 'מי שעומד בראש מוסד או עניין' ,כגון מנהל בית ספר ,מנהל חשבונות .מכאן צמחו נִ הוּלִ ,מנְ ָהל,
ַהל הכללי ,הידוע יותר בקיצור מנכ"ל.
המנ ֵ
והנְ ָה ָלה ,וכמובן ְ
ִמנְ ָה ָלה ַ
והנְ ִהיג ובין נִ ֵהל ,יש גם התקרבות בין משפחות המילים :כך
ָהג ִ
למרות ההתבדלות שחלה בעברית החדשה בין נ ַ
נוצרה המילה נ ַֹהל – פעולה רשמית הנעשית בסדר קבוע מראש ,וקל להבחין בזיקתה למילה נ ַֹהג .ודרך אגב,
צורת הרבים של שתי המילים היא נְ ָה ִלים ,נְ ָה ִגים ,ובסמיכות נוהלי ,-נוהגי .-התקרבות נוספת ניכרת במילה
התנהלות המשמשת בפי רבים במשמעות קרובה מאוד להתנהגות.
והנְ ָחה
ָחה ִ
יך ,נ ָ
יך וה ַמ ְנ ֶחה .משמעותם הבסיסית של הפעלים ִה ְד ִר ְ
אל המנהל והמנהיג מצטרפים ה ַמ ְד ִר ְ
גם היא הולכה והובלה ,אך כבר בתנ"ך יש שהם באים בהקשר של הוראה ולימוד ,כגון " ְבּ ֶד ֶר ְך
הוֹרנִ י ה' ַדּ ְר ֶכּ ָך ְוּנ ֵח ִני ְבּא ַֹרח ִמישׁוֹר"
יך ְבּ ַמ ְע ְגּ ֵלי י ֶֹשׁר" )משלי ד ,יא(; " ֵ
יך ִה ְד ַר ְכ ִתּ ָ
ָח ְכ ָמה ה ֵֹר ִת ָ
)תהלים כז ,יא(.
המנהיגים והמנהלים שהובילו בעבר את הצאן אל
המים – יושבים היום בלשכות השרד שלהם
ומובילים אנשים וארגונים ,החלטות ועניינים.

אתר האקדמיה ללשון העבריתhttp://hebrew-academy.huji.ac.il :

