
קורס בנושא: העם ומנהיגיו

מחזור רביעי

ב"ה

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

דבריםויקרא שמות בראשית
העם ומנהיגיו

נושאים והוראותכותרת השיעורשם הפרשה

חשיבותו של כל יהודימניין בני ישראלבמדבר

ערכו היחודי של כל יהודייחוס העם לשבטיםנשא

כל יהודי בדרגת כהן גדולהמעמדות בעם ישראלבהעלותך

למה עם ישראל צריך מנהיג?המנהיג והעםשלח

האינטראקציה בין המנהיג לעםהמנהיג והעם )2(קורח

משה רבינו ומשיח שבכל דורמנהיג אמיתיחוקת

גדרו ההלכתי של מלך המשיחאישיותו של המשיחבלק

קבלת המלכותאישיותו של המשיח )2(פנחס

איך לחיות נכון בעידן הגאולה?עם ישראל חימטות

תפקידן של הנשים בהבאת הגאולהבזכות נשים צדקניותמסעי

במדבר



1 קורס העג ומנהיםיו | נשיא הדור, הרבי שלימשיח בפרשה | שלח

הפרשה בקצרה
קורח, יחד עם מאתיים וחמישים נשאי העדה, מתלוננים כלפי משה רבינו ואהרון הכהן על התנשאותם 
מעל העם ולאחר שקורח ואנשיו מביאים קטורת, האדמה פותחת את פיה ובולעת את קורח ובני ביתו. 
במקביל, אש יוצאת ושורפת את מאתיים וחמישים מקטירי הקטורת. אולם בהמשך שוב יוצא העם נגד 

משה, אז פורצת מגיפה בעם ואהרון משתמש בקטורת על מנת לעצור אותה.

בעקבות המחלוקת ה' מצווה לערוך מבחן כהונה: כל אחד מראשי השבטים, ובהם גם אהרון, מביא מקל 
עץ למשה ומקלו של אהרון פורח ועולה בו שקד. כשכר על עבודתם, מקבלים הכהנים עשרים וארבע 

מתנות מגידולי הקרקע ומהצאן, וכן חלקים מהקרבנות.

את  לפעול  הכח  את  להם  ומעניק  לה'  ישראל  בני  בין  שמקשר  כמי  הדור  נשיא  של  הכללי  התפקיד  על  דיברנו  הקודם  בשיעור 
השראת השכינה בעולם. השבוע נדבר באופן פרטי יותר על תפקידיו של נשיא הדור ומלך המשיח, כולל דאגתו לכל אחד ואחד 

מעם ישראל באופן אישי - חלק שני מתוך שלושה.

רב העיר נכנס פעם לביתו של עשיר קמצן לבקש נדבה לצורכי ציבור וכשהלה סירב ולא נתן אמר לו הרב: דע שהנך 
מוזמן לחיי העולם הבא! התפלא העשיר: כיצד אני שמסרב לתת צדקה מוזמן לחיי עולם הבא?

אמר לו הרב אספר לך מעשה שהיה: לפני הרבה שנים מת קמצן אחד ולפני מותו ציווה שיקברו את כל כספו עמו. כשבא 
לבית דין של מעלה ושאלוהו אם קיים מצות צדקה, השיב שהביא את כל ממונו אתו על מנת לחלקו בעולם האמת 
שאין בו רמאים! עיינו הדיינים בדינו ופסקו שיוכל להיכנס לגן עדן אם יימצאו עוד שניים שעשו כמוהו. בדקו ולא מצאו 
אלא אחד - את קורח, שגם הוא ממונו נקבר עמו. ונשאר הדבר תלוי ועומד עד היום. עכשיו, אמר הרב לעשיר, אני רואה 

שאתה הולך להיות השלישי בחבורה...

א. גואל ראשון וגואל אחרון
י  המפגש בין קורח ועדתו למשה רבינו מתואר בפרשתנו כמפגש טעון ונפיץ במיוחד. יוזם העימות הוא קורח, שפותח בטענה: ּכִ
אּו ַעל ְקַהל ה'?! )במדבר טז, ג(. כלומר: מהו פשר עמידתו של משה רבינו בראש העם? הרי  ְתַנּשְ ים . . ּוַמּדּוַע ּתִ ם ְקֹדׁשִ ּלָ ָכל ָהֵעָדה ּכֻ

כל אחד מישראל ראוי לשאת את שרביט ההנהגה!

היחיד  שלטון  נגד  הדמוקרטיה  בשם  זעקה  משום  בהם  ויש  שוויון,  של  אידיאליסטית  השקפה  מתוך  באים  שהדברים  נשמע 
ועריצותו... אולם, במהלך השיעור נגלה - לא רק שקורח טעה בגדול במרד נגד משה רבינו, אלא גם - שדגם המנהיגות של משה 

הוא הדגם המושלם של מנהיגות, וזהו הדגם שמשתקף גם במנהיגותו של מלך המשיח!

ואכן, מעניין למצוא שישנן בדברי חז"ל השוואות רבות בין משה רבינו למלך המשיח, אשר באות לידי ביטוי בין השאר במשפט 
הקצר הבא:

ְך ּגֹוֵאל ַאֲחרֹון1.1 ּגֹוֵאל ִראׁשֹון ּכָ י ִיְצָחק: ּכַ ם ַרּבִ ׁשֵ ֶרְכָיה ָאַמר ּבְ י ּבֶ קהלת רבה א, ט: ַרּבִ  

יֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ  ּכִ לכל זה מתחברים היטב דברי הנביא שהגאולה ממצרים בכללותה היא הדגם והתבנית של הגאולה העתידה: 
ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות )מיכה ז, טו(. ואכן, הגאולה תהיה דומה לגאולת בני ישראל ממצרים ושונה במהותה מהגאולות שקדמו 

1(  הביטוי המוכר לנו יותר "גואל ראשון הוא גואל אחרון" מבוסס על מקור זה וברור שגם באמירה זו אין הכוונה שמשה רבינו בעצמו יהיה מלך המשיח, שהרי משה היה בן 
לשבט לוי ואילו המשיח הוא "מבית דוד", משבט יהודה. אלא שמהותו של משה רבינו, שבכוחה הוא גאל את בני ישראל ממצרים, היא המהות של מלך המשיח - ובכוחה 

הוא יגאל אותנו בגאולה הקרובה )וראה לקו"ש חל"ה בראשית( בשיעור נדבר על המשותף ביניהם.
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לה, בעיקר בכך שבה ייגאלו כולם ללא יוצא מן הכלל2: בגאולות הקודמות, גם לאחר הגאולה עדיין נשארו יחידים בגלות. אבל 
הגאולה הקרובה תהיה גאולה שלימה של כל עם ישראל )נחזור לכך בהמשך( ואף יהודי לא יישאר בגלות!

ואמנם, המאפיינים העיקריים במנהיגותם של משה רבינו ומלך המשיח )כפי שיבואר בהמשך( מתכתבים היטב עם התמקדות 
התורה באופן מיוחד בחומש שלנו במעלתו של כל יהודי כפרט ובייחודיות של כל אחד ואחד מישראל, כפי שלמדנו בשיעורים 

הקודמים - ביחס למניין בני ישראל, ייחוס העם לשבטים ועוד.

ב. הרועה הנאמן
כדי להבין את המאפיינים העיקריים במנהיגותם של משה ומשיח וכיצד כל זה קשור לטעותו של קורח, עלינו לחזור לתחילת 

הסיפור:

במדרש מסופר שכאשר ברח משה למדיין מפני פרעה והכיר שם את אשתו ציפורה ואת חותנו יתרו, הוא היה עוזר ליתרו ורועה 
את הצאן שלו. יום אחד החליט גדי קטן מן העדר לברוח, והחל לרוץ ולנוס בכל הכח. כשהבחין משה בגדי יצא בעקבותיו, רדף 

אחריו, התאמץ והזיע, נשם והתנשף - אך הגדי המשיך לרוץ.

בסופו של דבר הגדי נעצר פתאום מול בריכת מים, החל ללגום ולשתות בצמא ומשה אמר לגדי: לא ידעתי שכל הריצה והבריחה 
שלך היו כדי להרוות את צימאונך... לאחר מכן הרכיב משה את הגדי על כתפיו ושניהם שבו אל העדר.

ה' ראה איך טיפל משה בגדי, בחמלה וברחמים, ואמר: אם כך מתנהג משה עם הצאן, מטפל בהם ודואג להם במסירות ובאהבה - 
אין לי ספק שגם בבניי הוא יטפל כך ולכן אבחר בו לרעות ולנהל את צאני שלי, את עם ישראל:

ִדי ֶאָחד, ְוָרץ ַאֲחָריו ַעד 2 ּנּו ּגְ ַרח ִמּמֶ ר, ּבָ ְדּבָ ל ִיְתרֹו ַבּמִ ה רֹוֶעה ֹצאן ׁשֶ ָהָיה ֹמׁשֶ ׁשֶ שמות רבה, ב, ב: ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו: ּכְ  
יָון  ּכֵ ּתֹות.  ִלׁשְ ִדי  ַהּגְ ְוָעַמד  ל ַמִים,  ֵרָכה ׁשֶ ּבְ ָנה לֹו  ּמְ ִנְזּדַ יַע ְלָחסּות,  ִהּגִ ׁשֶ יָון  ּכֵ יַע ְלָחסּות ]מקום מסתור[.  ִהּגִ ׁשֶ
ְך.  ֵתפֹו ְוָהָיה ְמַהּלֵ יבֹו ַעל ּכְ ה! ִהְרּכִ ָעֵיף ַאּתָ ֵני ׁשֶ ָרץ ָהִייָת ִמּפְ ה ֶאְצלֹו, ָאַמר לֹו: ֲאִני ֹלא ָהִייִתי יֹוֵדַע ׁשֶ יַע ֹמׁשֶ ִהּגִ ׁשֶ

ְרֶעה ֹצאִני. ה ּתִ יָך, ַאּתָ ר ָוָדם, ַחּיֶ ׂשָ ל ּבָ רּוְך הּוא: ֵיׁש ְלָך ַרֲחִמים ִלְנֹהג ֹצאנֹו ׁשֶ ֹדוׁש ּבָ ָאַמר לֹו ַהּקָ

כלומר: ה' בחר במשה רבינו להיות גואלם ומנהיגם של עם ישראל, לאחר שראה כיצד הוא דואג לגדי תועה שניתק מהעדר והחזיר 
אותו בחמלה אל העדר. מי שדואג לגדי בודד, ידאג גם ליהודי בודד! זה היה מודל המנהיגות של המנהיג הראשון בעם ישראל.

בהמשך הסיפור, 'מוכרח' משה על ידי ה' לקבל על עצמו את הנהגת העם והוא מעמיס את משפחתו על חמור3 וחוזר למצרים כדי 
ִני?! )שמות ה, כב(. ומאז ואילך משה רבינו מקדיש את חייו לעמו - גם כאשר  ַלְחּתָ ה ׁשְ ה ּזֶ ה? ָלּמָ לזעוק לה': ָלָמה ֲהֵרֹעָתה ָלָעם ַהּזֶ

הוא זוכה, פעם אחר פעם, לקיתון של צוננים בפניו.

משה דאג לצרכיו הרוחניים של העם והוא היה צינור הקשר הרוחני של העם עם הקדוש ברוך הוא, אבל לא רק.... 

לאכול בשר  ודרשו  בזכות משה  להם  במן שירד  לא הסתפקו  ישראל  בני  על חטא המתאוננים, כאשר  סופר  בהעלותך  בפרשת 
ר  ׂשָ )למרות שהיה להם בקר וצאן(. משה לא העמיד את העם במקומם ואמר להם שיסתפקו במן, אלא פנה לה' ואמר: ֵמַאִין ִלי ּבָ

ה?! )במדבר יא, יג(. ָלֵתת ְלָכל ָהָעם ַהּזֶ

תשובת ה' למשה אז הייתה שעליו לאסוף שבעים איש מזקני ישראל, וכשיביאם אל אוהל מועד ירד ה' וידבר אתו לעיניהם ואז 
ָך )במדבר יא, יז(. זאת  ה ְלַבֶדּ א ַאָתּ ׂ א ָהָעם ְוֹלא ִתָשּ ׂ ַמָשּ ָך ְבּ אּו ִאְתּ י ֲעֵליֶהם ְוָנְשׂ ְמִתּ ר ָעֶליָך ְוַשׂ י ִמן ָהרּוַח ֲאֶשׁ יקרה הדבר הבא: ְוָאַצְלִתּ
אומרת: בכל מקרה השפעת הבשר לבני ישראל הייתה צריכה להיות באמצעות משה דווקא, אלא שבכדי להקל עליו ביקש ה' 

להאציל ממנו4 כח לשבעים הזקנים על מנת שהם ייסעו לו בהנהגת העם וסיפוק צרכיהם5!

וכך גם במשך שנות ישראל במדבר, כשבטלו הבאר וענני הכבוד בפטירתם של אהרון ומרים, חזרו בזכות משה6.

2(  אמנם ניתן לקחת את הגאולה ממצרים, שבה הרשעים שלא רצו להיגאל מתו בשלושת ימי האֵפלה, כדוגמה לגאולה חלקית דווקא. ואכן, חז"ל מדגישים בעיקר את 
העובדה שמספר היהודים שלא יצאו ממצרים היה פי 4 ממספר היוצאים בפועל, כפרש"י על הפסוק "וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים": חמושים - אחד מחמישה 

יצאו וארבעה חלקים מתו בשלושת ימי האֵפלה )שמות יג, יח(.
אבל הרבי מה"מ מדגיש דווקא את הנקודה החיובית המשותפת בין גאולת מצרים - שבה יצאו בני ישראל "בנערינו ובזקנינו בבנינו ובבנותינו" ואף יהודי לא נשאר בפועל 

בגלות - לבין הגאולה העתידה שגם בה לא יישאר אף יהודי אחד, איש, אישה או ילד, בגלות )וראה לקו"ש חי"ז עמ' 438(.

3(  כפי שיובא בהמשך, בפרשתנו מזכיר משה רבינו את החמור שאתו הגיע עם משפחתו למצרים באומרו שאפילו חמור שיוביל את משפחתו למצרים הוא לא ביקש 
מבני ישראל, ובוודאי שלא קיבל אף טובת הנאה אחת מבני ישראל במשך כל השנים בהם הנהיג את העם.

4(  למה משה דומה באותה שעה לנר שמונח ע"ג מנורה והכל מדליקין הימנו ואין אורו חסר כלום )רש"י על הפסוק(.

5(  עפ"י תורת מנחם חי"ט עמ' 34.

6(  וכדברי הגמרא: ר' יוסי בר' יהודה אומר: שלשה פרנסים טובים עמדו לישראל, אלו הן: משה ואהרן ומרים. וג' מתנות טובות ניתנו על ידם, ואלו הן: באר וענן ומן. באר 
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ג. הנשיא הוא הכל
אחד המקרים הקשים ביותר שבו ביטאו בני ישראל את חוסר האמון שלהם במנהיגם וחוסר הכרת הטוב שלהם כלפיו הוא המרד 

של קורח ועדתו נגד משה רבינו המסופר בפרשתנו:

קורח החליט להקים אופוזיציה נגד משה ואיגד סביבו מאתיים וחמישים איש, שהחלו להסית את עם ישראל בטענה שמשה פועל 
על דעת עצמו ועל פי שיקולים אישיים: הוא ממנה לכהונה ולנשיאות את מי שהוא מחליט וכלל לא פועל לפי רצון ה'.

במדרש מסופר שהעילה שבגינה פרצה המחלוקת, היא קנאתו של קורח על כך שמשה מינה את אליצפן - שהיה בן דודו של קורח 
- לנשיאות השבט )רש"י במדבר טז, א(. לפי החשבון שקורח עשה נשיאות זו הייתה שייכת לו ולא לאליצפן ולכן החליט לערער 

על מנהיגותו של משה ועל כהונת אהרון אחיו7.
ומיד נעמד וטען: מדוע תתנשאו על קהל ה'!8 

טענתו של קורח הייתה: מדוע לא מספיק שבני ישראל יקבלו ממשה השגות רוחניות הנעלות? מדוע זה צריך להיות כך שכל 
רבינו?! דבר הדורש  ורק באמצעות משה  ביותר, מגיעים לעם אך  והפשוטים  גם העניינים הגשמיים  בני ישראל,  ענייניהם של 

התבטלות מיוחדת כלפי משה.

ובמילים אחרות: מדוע לא מספיק שהקשר בין עם ישראל למשה רבינו יהיה כמו קשר של רב ותלמיד, או אב ובן – אלא קשר 
יותר לקשר שבין אנשי המדינה למלך, שלא רק שהם מקבלים ממנו את כל מה שקשור למלוכה אלא שכל מציאותם  שדומה 

משועבדת אליו?

אך מסיפור התורה בפרשתנו מתגלה שאכן הייתה זו טעות מהותית ואפילו טראגית: כפי שלמדנו ה' קבע שמשה רבינו שהוא 
"נשיא הדור" יעביר לכל אנשי הדור את כל ההשפעות, תוך כדי ראיה של כלל ישראל ודאגה לכל פרט ופרט, בהיותו בטל באופן 

מלא להקב"ה!

משה היה 'רועה' של עם ישראל במלוא המובנים: הן בצד הרוחני - רועה האמונה, והן בצד הגשמי - רועה הזן ומפרנס את צאן 
מרעיתו. הוא הדריך את עם ישראל בכל הנהגותיהם ואף דאג לכל צרכיהם שעברו דרכו.

הדוגמה היחידה שיכולה להמחיש את הקשר בין משה רבינו לכל יהודי, היא הקשר שבין הראש לרגליים בגוף האדם: מהראש 
מתחיל כל הגוף, הוא המנהל ומרגיש כל אבר, ודרכו הקשר של כל הגוף עם מהותו הראשונית ממנה התפתח הגוף9.

תניא פ"ב: וכן בכל דור ודור, יש ראשי אלפי ישראל שנשמותיהם הם בחי' ראש ומוח לגבי נשמות ההמון 3  
זו ממש ע"י שהייתה תשעה  . כמשל הבן הנמשך ממוח האב. שאפי' צפרני רגליו נתהוו מטפה   . וע"ה. 
חדשים בבטן האם, וירדה ממדרגה למדרגה להשתנות ולהתהוו' ממנה צפרנים, ועם כל זה עודנה קשורה 
ומיוחדת ביחוד נפלא ועצום, במהותה ועצמותה הראשון שהיתה טפת מוח האב . .  וככה ממש, כביכול, 
בשרש כל הנפש רוח ונשמה של כללות ישראל למעלה בירידתו ממדרגה למדרגה . .  נתהוו ממנו נפש 
רוח ונשמה של עמי הארץ ופחותי הערך, ועם כל זה עודינה קשורות ומיוחדות ביחוד נפלא ועצום במהותן 
ועצמותן הראשון, שהיא המשכת חכמה עילאה. כי יניקת וחיו' נפש רוח ונשמה של עמי הארץ, הוא מנפש 

רוח ונשמה של הצדיקים והחכמים, ראשי בני ישראל שבדורם.

עם ישראל הם הרגלים של משה, משה הוא הראש שלהם וכולם יחד הם גוף אחד!

המשמעות של הקשר המיוחד הזה שנוצר בין משה לכל יהודי היא שחייו של כל אחד ואחד מעם ישראל הפכו להיות תלויים 

בזכות מרים, עמוד ענן בזכות אהרן, מן בזכות משה. מתה מרים נסתלק הבאר . . וחזרה בזכות שניהן. מת אהרן נסתלקו ענני כבוד . . חזרו שניהם בזכות משה )תלמוד 
בבלי תענית ט, א(.

7(  "ויקח קרח על ידי מה נחלק על ידי אליצפן בן אחי אביו שנעשה נשיא על משפחתו ונשיא בית אב למשפחות הקהתי אליצפן בן עוזיאל אמר קרח ארבעה אחים היו 
אחי אבא ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועוזיאל עמרם הבכור זכה אהרן בנו לגדולה ומשה למלכות מי ראוי ליטול את השניה לא השני שנאמר )שמות ו( ובני קהת עמרם 
ויצהר אני בנו של יצהר הייתי ראוי להיות נשיא על משפחות והוא עשה בנו של עוזיאל קטן של אחי אבא יהי גדול עלי הריני חולק עליו ומבטל כל מה שנעשה על ידו 

לכך ויקח קרח" )במדבר רבה )וילנא( יח(.

8(  עלינו להבין שקורח ואנשיו היו בעצמם "נשיאי עדה", ובכלל כל בני שבט לוי היו נעלים יותר מכל השבטים. ברור שהם לא התכוונו לוותר על מעלותיהם ועל עליונותם 
עד עכשיו, ולכן גם כשהם טענו "מדוע תתנשאו", כוונתם לא הייתה לבטל את ה"התנשאות" בכלל - אלא אך ורק את סוג ההתנשאות של משה רבינו!

הם טענו שאכן יש חילוקי מדרגות בין בני ישראל, ושבעלי המדרגה הנעלים ביותר יכולים וצריכים להיות נשיאים על בעלי המדרגות הנמוכות יותר... אך עדיין, צריכה 
להיות פרופורציה וצריך לשמור על יחסיות בערך שבין כל הדרגות השונות בעם ישראל.

9(  ובלשונו של רש"י )במדבר כ"א, כ"א(: " משה הוא ישראל וישראל הם משה, לומר לך שנשיא הדור הוא ככל הדור, כי הנשיא הוא הכל".
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במשה ובהתבטלות כלפיו. כי כשם שבגוף האדם הראש כולל את כל האיברים וממנו נמשכת החיות לכל האיברים, כך גם ה'ראש' 
של עם ישראל, משה רבינו - ראש בני ישראל – ממשיך חיות והשפעה אלוקית לכל העם ורק דרכו הם יכולים להתקשר עם ה' 

ולקבל לא רק חיות רוחנית אלא גם גשמית.

רב  כמו  שונים,  אנשים  בין  קשר  על  כאן  מדובר  לא  שבעולם.  והנהגה  אחר  קשר  מכל  יותר  חזקים  והמנהיגות  הזה  הקשר  סוג 
ותלמיד או אפילו אב ובן, אלא על קשר עצמי וחזק שמכוחו מקבלים בני ישראל ממשה את כל ההשפעות שלהם10:

תו"מ התוועדויות א עמ' 128: עמוד ההתקשרות של הנשיא עם אנשי דורו אינה התקשרות של שני דברים )גם לא 4  
כהתקשרות דאב ובן(, כי אם, גוף אחד ממש: כל אנשי הדור - אברים הפרטים, היונקים ומקבלים חיותם 

מהנשיא - הראש.

יותר: כשם שבהשפעת החיות מהראש להאברים לא שייך לחלק ולומר שיש ענינים שהאבר  ובפרטיות   
מקבל חיות מהראש, ויש ענינים שיש בו חיות מעצמו, אלא כל חיות האבר היא מהראש, כן הוא גם בנוגע 

להשפעת החיות מהנשיא לכל הדור, שבכל הענינים כולם מקבלים חיות והשפעה מהנשיא11.

שאלו פעם אחת את רבי אלימלך מליזנסק, מה העניין שהמוני בית ישראל באים אליו ומבקשים ממנו את צורכיהם, זה 
בנים, זה פרנסה וזה בריאות, וכי התחת אלוקים הוא?

השיב הצדיק: לו אני הייתי מתנהג כראוי, לא היה חסר לאף יהודי שום דבר, אלא שבעוונותיי קלקלתי וגרמתי שיהיה 
חיסרון בעולם. לכן באים אליי היהודים וזועקים – 'מיילך' )זה היה כינויו( תן פרנסה! תן בנים! תן בריאות! הלוא בגללך 

נטלו זאת מאתנו, ומחובתך לתקן מה שקלקלת. ואני מתעורר בתשובה ומתאמץ לתקן, ואז נושעים אותם יהודים.

ד. האצבע הקטנה שברגל
סופו של קורח ידוע לכולנו: קורח ועדתו נענשו מיידית בעונש חריג, כאשר האדמה "פתחה את פיה" וכולם ירדו חיים שאולה12.

אך, לפני כן - גם לאחר שקורח התסיס את העם נגד משה רבינו, אמר לו משה בוא נעשה "בדיקה" שתוכיח עם מי הצדק: ֹזאת 
דֹוׁש  ר ִיְבַחר ה' הּוא ַהּקָ ימּו ֲעֵליֶהן ְקֹטֶרת ִלְפֵני ה' ָמָחר, ְוָהָיה ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ֲעׂשּו: ְקחּו ָלֶכם ַמְחּתֹות, ֹקַרח ְוָכל-ֲעָדתֹו. ּוְתנּו ָבֵהן ֵאׁש ְוׂשִ

)במדבר טז, ו-ז(.

ואביהוא, מתו משום  נדב   - )כשם שבני אהרון  ימות כתוצאה מהקטרת הקטורת  בו  רבינו התרה בהם שמי שה' לא בחר  משה 
רוצים  ואנשיו שהם  קורח  החליטו  חייהם,  את  הם מסכנים  זו  ידעו שבפעולה  למרות שהם  זאת,  ובכל  זרה(.  קטורת  שהקטירו 

להקטיר את הקטורת.

ואז, ברגעים הללו, התגלתה במלוא עוצמתה מנהיגותו של משה רבינו:

כל  את  להעניש  נכון  זה  שאין  ה'  לפני  טען  משה  המרד!  פרץ  שבגללו  קורח,  את  ורק  אך  שיעניש  ממנו  וביקש  לה'  פנה  משה 
המשתתפים, במרד בעקבות הפיתויים וההסתה של קורח, וכי יש להעניש אך ורק את המסית והמדיח העיקרי:

ְקֹצף.  5 ִתּ ָהֵעָדה  ל  ָכּ ְוַעל  ֶיֱחָטא  ֶאָחד  ָהִאיׁש  ר  ָשׂ ָבּ ְלָכל  ָהרּוֹחת  ֱאֹלֵהי  ֵאל  ַוֹיּאְמרּו  ֵניֶהם  ְפּ ַעל  לּו  ְפּ ַוִיּ במדבר טז, כב:   
רש"י: יודע מחשבות! אין מדתך כמדת בשר ודם. מלך בשר ודם שסרחה עליו מקצת מדינה, אינו יודע מי 
החוטא, לפיכך כשהוא כועס נפרע מכולם. אבל אתה לפניך גלויות כל המחשבות, ויודע אתה מי החוטא. 
האיש אחד הוא החוטא ואתה על כל העדה תקצוף?! אמר הקדוש ברוך הוא: יפה אמרת! אני יודע ומודיע 

מי חטא ומי לא חטא.

ִקְרּבֹו )במדבר  ר ָאֹנִכי ְבּ ׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגִלי ָהָעם ֲאֶשׁ ה ֵשׁ 10(  בתורת החסידות מובא שהקשר המיוחד של משה עם בני ישראל נלמד מהפסוק בפרשת בהעלותך: ַוֹיּאֶמר ֹמֶשׁ
יא, כא(. בפסוק זה נרמז שהעם נחשב כרגלי משה, שממשיך ומגלה את ה' )'אנכי'( בקרבם. אמנם, הקשר אינו חד צדדי כפי שזה נראה, כיוון שלא רק משה משפיע אל 

העם אלא גם העם מוסיף בו מעלות )וראה סה"מ מלוקט ח"ו עמ' קכט ד"ה ואתה תצוה(.

11(  לחביבותא דמילתא מצוטט בזה קטע ממכתב הרבי מה"מ בקשר לדאגת הפרנסה של א' מאנ"ש בדורנו: בהנוגע לעניני פרנסתו. הנה בכלל צריך להשתדל בכל תוקף 
שתהיה גם הפרנסה בגשמיות קשורה עם עבודה בכרם חב׳׳ד, שמלבד שזה קרוב יותר ללבם של אנ״ש אם ביודעים או בלא יודעים ובמילא העבודה בהצלחה יותר, הנה 
גם מצד רוחנית הדבר מובן כי נשיאנו הק׳ הם המשפיעים לתלמידים ולאנ״ש בכלל כל השפעות הנצרכים להם וע״ד מה שנאמר במשה רבנו מאין לי בשר וכו׳ שלא הי׳ זה 

במדריגתו כלל כמבואר בלקו״ת ובמילא הוכרחה השפעת הבשר להיות באמצעית השבעים זקנים, אבל בכ״ז רק ע״י משה רבנו )אג"ק ח"ט עמ' יג(.

12(  אגב, חז"ל אומרים )ומובא ברש"י בפרשתנו טז, ז( שקורח ראה ברוח הקודש שעתידה לצאת ממנו שושלת חשובה, וזה מה שנתן לו לגיטימציה נוספת לחלוק על 
משה רבינו. מדובר היה על שמואל הנביא שיצא מחלציו והנהיג את עם ישראל כעבור כמה דורות, וקורח ניצל את אותו כוח וגדולה עתידית כדי לחלוק על משה.
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תשובת ה' הייתה שהוא יודע שלא רק קורח חטא, אלא גם דתן ואבירם וכל מי שייענש... 

אך הפרט שחשוב לנו בכל הסיפור הוא - היחס של משה רבינו לאלו שיצאו נגדו ועמדו בעקשנותם לחטוא נגד ה'!

בסיפור הזה בא לידי ביטוי המאפיין העיקרי השני במנהיגותו של משה רבינו )מתוך שלשה מאפיינים שבהם אנו עוסקים בשיעור 
זה(: משה קיבל את התפקיד להיות זה שמקשר ומחבר בין בני ישראל לה', ובכך הפך הקשר בינו לכל יהודי מעם ישראל להיות 

קשר עצמי וחזק יותר מכל סוג קשר אחר.

ולכן משה רבינו לא היה מוכן לאפשר בקלות רבה כל כך שה' יעניש את כל המשתתפים במרד נגדו. כמי שמהווה הראש של עם 
ישראל הוא לא היה מוכן לוותר אפילו על אצבע קטנה שבסוף הגוף!...

ה. להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד13
כאן אנו מגיעים למאפיין השלישי העיקרי במנהיגותו של משה רבינו והוא - היכולת "להלוך נגד רוחו של כל אדם" ולהתאים את 

עצמו לצרכיו הגשמיים והרוחניים של כל יהודי, ראיית הפרט בתוך הכלל:

לאחר שמשה רבינו מתבשר שלא יכנס לארץ ועליו לחפש מחליף להמשך דרכו של עם ישראל, הוא פונה אל ה' באומרו: ִיְפֹקד ה' 
ּצֹאן  ר ְיִביֵאם ְוֹלא ִתְהֶיה ֲעַדת ה' ּכַ ר יֹוִציֵאם ַוֲאׁשֶ ר ָיֹבא ִלְפֵניֶהם ַוֲאׁשֶ ר ֵיֵצא ִלְפֵניֶהם ַוֲאׁשֶ ר ִאיׁש ַעל ָהֵעָדה. ֲאׁשֶ ׂשָ ֱאֹלקי ָהרּוֹחת ְלָכל ּבָ

ר ֵאין ָלֶהם ֹרֶעה )במדבר כז, טז(  ֲאׁשֶ

משה יודע יותר טוב מכל אחד אחר, שהנהגת עם ישראל דורשת יכולת להבין את עושר הרוחות שקיימות בעם14... המנהיג של 
עם ישראל נדרש להרגיש קשר לכל הגוונים והסוגים בעם, להבין את משמעותו של כל יחיד, את הקריטיות שלו לכלל ישראל, 
להיות מסוגל לסבול כל אחד, לראות את הצורך שיש בו, ולהנהיג אותו – פשוט לעזור לו להוציא לפועל את הכוחות הטמונים בו.

ר רּוַח ּבֹו ְוָסַמְכּתָ ֶאת ָיְדָך ָעָליו. רש"י: אשר  ן נּון ִאיׁש ֲאׁשֶ ַע ּבִ ה, ַקח ְלָך ֶאת ְיהֹוׁשֻ ואכן ה' נענה לבקשתו של משה: ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל ֹמׁשֶ
רוח בו, כאשר שאלת שיוכל להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד )במדבר כז, יח ופרש"י(.

גשמית  כתובת  בו  יראה  אחד  שכל  כזו  בצורה  העם  את  להנהיג  היכולת  לו  שהייתה  כיוון  ישראל  עם  את  להנהיג  נבחר  יהושע 
ורוחנית גם יחד15. במילים אחרות: משה רבינו וכן גם יהושע )וכל "נשיא דור", כפי שנלמד בהמשך( לא היו רק מנהיגים של כלל 

ישראל אלא גם ובעיקר של ר' ישראל!...

הרבי המהר"ש תיאר פעם כיצד מתנהלת "יחידות": אחד המשמשים שלו תהה מדוע הוא מזיע כל כך הרבה במהלך 
ה"יחידויות", והתלונן על כך שהיה עליו לעזור לרבי מהר"ש להחליף את כותנתו שוב ושוב במשך ה"יחידויות", משום 
שכל כותונת חדשה נספגה כולה עד מהרה בזיעה... הסביר לו הרבי: בשביל שאוכל להשיב עצה נכונה לשואל אני צריך 
להרגיש בצרתו ממש כמו שהוא בעצמו מרגיש, ואני מוכרח להפשיט את עצמי מלבוַשי ]כלומר: מן האישיות וההכרה 
שלי[, ולהתלבש בלבושיו שלו. ושוב כשאני צריך לתת לו עצה לא אוכל לעשות כן כשאני עדיין בלבושיו, כשם שהוא 
בעצמו אינו יכול להשית עצות בנפשו. ואני צריך להפשיט את עצמי מלבושיו ולהתלבש בלבושים שלי... ומעתה הגע 

בעצמך: במשך שעה, אם אדם צריך חמישים פעם להתפשט ולהתלבש, כלום אפשר שלא להזיע?

'נזעקת' צורת הנשיאות של  ובפירוש רש"י על הפסוק -שבו  זה מתחבא באחד הפסוקים בפרשתנו,  מרתק ביותר לגלות שכל 
"נשיא הדור" - משה רבינו: 

ה ְמֹאד ַוּיֹאֶמר  ַחר ְלֹמׁשֶ בעקבות חטא קורח בפרשה, מבטא משה רבינו את מרירותו האישית על האירועים הקשים שהתרחשו: ַוּיִ
אִתי ְוֹלא ֲהֵרֹעִתי ֶאת ַאַחד ֵמֶהם )במדבר טז, טו(. אם נקשיב היטב למילים נגלה  ֶפן ֶאל ִמְנָחָתם, ֹלא ֲחמֹור ֶאָחד ֵמֶהם ָנׂשָ ֶאל ה' ַאל ּתֵ

13(  המובא להלן הינו חידוש מיוחד ומופלא המובא בלקו"ש חלק ל"ג. ייתכן שנושא זה קצת מורכב ולמדני, ביד מוסר השיעור להחליט האם ללמד זאת, לפי המקום 
והזמן. 

14(  עם ישראל נתברך כידוע במגוון זרמים ועדות, החל בספרדים ואשכנזים, דתיים וחילונים, מסורתיים וחרדים, כופרים ומאמינים, וכלה ברוסים ופולנים, הונגרים 
ותימנים, יוונים וצרפתים, ושאר כל מי שלא משויך לאחת הקטגוריות... בין כל אלה ניתן למצוא אלפי קבוצות ותתי קבוצות, שכל אחת מהן מחזיקה בדעותיה ובמנהגיה 
)ובעיקר במאכליה( בעקשנות, וצועדת אך ורק לפיהן בעקשנות יהודית טיפוסית, כפי שרק העם היהודי יודע. ולכן מובא שמשה רבנו היה מנהיג ישראל אמיתי דווקא 
בגלל זה שידע להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד. שכן, בעם ישראל היו שישים ריבוא איש וכנגדם שישים ריבוא דעות! וכשם שאין פרצופיהן שווים כך אין דעותיהן 

שוות. ואם כן, נמצאנו למדים, שתכונה זו ירושה היא לנו מאבות אבותינו וככל הנראה גם העקשנות - מסורת היא לנו...

כל  כלומר שאת  ליחידות,  לכניסה  יהיה תחליף  לחסידים ששמעו שבדעתו שהתניא  איגרת ששלח אדה"ז  בעצם  )שהיא  לספר התניא  לציין שבהקדמה  15(  מעניין 
התשובות לשאלות שהם רוצים לשאול אותו ביחידות הם יקבלו בספר התניא( מזכיר אדה"ז את טענת החסידים שאפילו אם הרב הוא בדוגמת "איש אשר רוח בו" דהיינו 
שהוא יכול להלך כנגד רוחו של כל אדם וללמד את כולם דרך בעבודת השם - אבל כל זה כשבאים לפניו ולא כשרואים את דבריו הכתובים בספר, ולכן עדיפה כניסה 
ליחידות מאשר לקרוא את דברי הרב מכתב ידו )ואדה"ז מוסיף ומחזק את טענת החסידים באומרו שגם אם הרב הוא כאיש אשר רוח בו, עדיין יכול להיות שהתלמיד אינו 

כלי לקבל את ההשפעה מפי כתבו של הרב(. ובכ"ז דוחה אדה"ז את טענתם באומרו ש"ביודעי ומכירי קאמינא"!
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שזוהי זעקה פנימית של מנהיג שהקדיש את חייו לעמו ובמקום לקבל משוב חיובי, הוא זוכה - כאמור, פעם אחר פעם - לקיתון 
של צוננים בפניו.

משה רבינו – שמסר את כל כולו לעם ישראל - נחשד על ידי קורח ואנשיו כאילו הוא רוצה ברעתם16 ובמעמד זה אמר משה ארבע 
ֶפן ֶאל ִמְנָחָתם. על כך מפרש רש"י17 שכוונתו של משה הייתה: מילים קריטיות ביותר: ַאל ּתֵ

רש"י במדבר טז, טו: יודע אני, שיש להם חלק בתמידי צבור, אף חלקם לא יקובל לפניך לרצון, תניחנו האש ולא 6  
תאכלנו.

הסבר הדברים: בכל יום היו מקריבים במשכן, בבוקר ובערב, את "קרבן התמיד" וקרבנות אלו נרכשו מתרומות של מחצית השקל 
שנגבו מכל אחד מעם ישראל. כיון שבהמות אלו נרכשו מכספי הציבור, הם נקראים בשם "תמידי ציבור". אך למרות שכל יהודי 
מעם ישראל תרם מחצית השקל משלו לרכישת הבהמות, לאחר שהוא נתן את הכסף - הכסף הפך ל"כספי ציבור" ולכן גם הקרבן 

לא נחשב לקרבן של שותפים רבים, אלא ל"קרבן ציבור". כלומר, לקרבן זה יש בעלים אחד – הציבור, ככלל18. 

ואם כן, איך יכול היה משה להתייחס לחלק המסוים של קרח ועדתו בקרבנות הציבור? 

וכאן מדגיש רש"י נקודה עקרונית ביותר: משה רבינו, בשל מעלתו כ"נשיא הדור", יכול היה לומר בוודאות "יודע אני שיש להם 
חלק בתמידי ציבור" ולהתפלל לכך שה' לא יקבל את חלקם היחסי )!( של קורח ועדתו בקרבן. כיוון שרק הוא, בשל היותו נשיא 

הדור, איחד בתוכו גם את הפרט וגם את הכלל, כאחד!

כלומר, אף שציבור ויחיד הם שני מהויות נפרדות ומנוגדות - משה רבינו שלא היה רק נשיא של הדור כולו, ככלל, אלא גם "נשיא 
הדור", של כל פרט ויחיד מהדור, של כל אדם בודד מהדור שלו, היה מסוגל למצוא ולגלות בתוך "קרבן הציבור" – שכבר לא 

נחשב בכלל כקרבן של שותפים - את הפרטים והיחידים שהרכיבו אותו, ממה ועל ידי מי הוא נוצר.

ההסתכלות המיוחדת הזו והיכולת להכיל מושגים מנוגדים כל כך כמו "ציבור" ו"יחיד" גם היא מהמאפיינים העיקריים במנהיגותו 
של משה רבינו.

ו. נשיא הדור ככל הדור
במהלך ההיסטוריה היו וכן היום ישנם משטרים שדוגלים בהדגשת חשיבות הכלל והציבור, גם אם זה עלול לבוא על חשבון הפרט 
וישנם משטרים  היו  זאת,  וחירותו של היחיד. לעומת  יש לשלול את מציאותו  ואפילו אם בשביל הנהגת משטר שכזה  והיחיד 
ששמים דגש עיקרי ביותר על חירות וטובת הפרט: כל יחיד יש לו חשיבות משל עצמו עד שלעיתים, למען טובתו ותועלתו של 

כל פרט - דוחים את טובת כלל הציבור.

יחד. אם מבקשים להדגיש את מעלת הפרט, הרי שבאופן אוטומטי מסיטים הצידה את  יכולות ללכת  גישות שאינן  אלו שתי 
ואפילו מובטח הדבר  לוודאי  דווקא את חשיבות הכלל – קרוב  נס  ולהעלות על  ואם מחליטים להדגיש  חשיבותו של הציבור. 

ששיטה זו תפגע בזכויותיו ותועלתו של האדם הקטן, היחיד.

ולכן אנו רואים משטרים עצומים וחזקים כמו גם מדינות בתחילת דרכן שאינם מצליחים להנהיג שיטת ממשל טובה לאורך זמן – 
כיוון שבין כך ובין כך 'מישהו' נפגע ואין זה אפשרי על פי דך הטבע למצוא דרך באמצע...

הוא לעסוק בממדים  ישראל. למרות שתפקידו  הדור" שלנו, עם  "נשיא  מנהיגותו של  היא  בייחודיותה  ובולטת  שונה בתכלית 
עולמיים בהפצת התורה וחיזוק האמונה ומצוות הדת לטובת כלל ישראל – פעולותיו אלו לא גורעים מהתעניינותו והשתדלותו 

בטובת כל יהודי פרטי מישראל19!

16(  ואכן רש"י מקשיב לכאבו הפנימי של משה: אפילו כשהלכתי ממדין למצרים, והרכבתי את אשתי ואת בני על החמור, והיה לי ליטול אותו החמור משלהם, לא נטלתי 
אלא משלי )רש"י שם(. כלומר: גם את נסיעותיו לצורכי עבודה, מימן משה בעצמו...

ֱאַמר )במדבר כט, יט(:  ּנֶ ִהְקִריבּו, ׁשֶ אֹוָתּה ִמְנָחה ׁשֶ ׁש ְלֵאּלּו ֵחֶלק ּבְ ּיֵ ל עֹוָלם יֹוֵדַע ֲאִני ׁשֶ רּוְך הּוא, ִרּבֹונֹו ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ה ִלְפֵני ַהּקָ ְך ָאַמר מׁשֶ 17(  פירוש הב' ברש"י, ע"פ המדרש: ּכָ
ּה )במד"ר יח, י(. יֶחּנּו ָהֵאׁש ְוַאל ּתֹאְכֶלּנָ ּנִ ֶחְלָקם, ּתַ ל ּבְ ּכֵ ְסּתַ ֶניָך ַאל ּתִ ָרֵאל ְקֵרָבה, הֹוִאיל ּוֵפְרׁשּו ֵאּלּו ִמּבָ ל ִיׂשְ ל ּכָ ִמיד ּוִמְנָחָתּה, ְוָהְיָתה ׁשֶ ַבד ֹעַלת ַהּתָ ִמּלְ

18(  הדבר בא לידי ביטוי בהלכה שאומרת שאם שחטו קרבן יחיד שלא לשם בעליו - אלא לשם אדם אחר, הקרבן פסול. לעומת זאת - קרבן תמיד, שהוא קרבן "ציבור", 
אינו נפסל גם אם יקריבו אותו לשם אדם פרטי ואפילו אם אותו אדם הוא עובד כוכבים. זאת משום שאין לקרבן ציבור בעלים פרטיים, אלא בעלים מסוג אחר: הציבור 

כולו הוא ה"בעלים" שלו )וראה תלמוד בבלי במסכת זבחים ד, א(.

19(  דגם המנהיגות הזה נראה באופן מוחשי ביותר בהנהגתו של הרבי מה"מ "נשיא דורנו" שנתון כל כולו בעשיה למען טובתו גשמית או הרוחנית של כל יהודי ויהודי 
בכל העולם כולו ויחד עם זה הוא מצליח להנהיג את העם כולו ולהורות את הדרך של כלל ישראל לגאולה האמיתית והשלימה!
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כי זה נשיא הדור: הוא נשיא של כל הדור אבל במקביל לכך הוא נשיא של כל אחד מאתנו ודואג ופועל לטובתו הגשמית והרוחנית 
של כל אחד:

ספר המאמרים תשי"ד ע' 66: ועל דרך זה בנוגע לאתפשטותא דמשה שבכל דרא ודרא, שזהו ענינם של הרביים 7  
נשיאי הדורות, עד לכ"ק מו"ח אדמו"ר בעל ההילולא, שעבודתו היתה עם כל אחד ואחד מישראל, אפילו 
עם אלה שהם במעמד ומצב של נפרדים, עמו מלשון עוממות, שנתרחקו ונעשו מושקעים בתאוות בתענוג 
ורתיחה, ואפילו אלה שנכרת חבל נשמתם על ידי עבירות של כריתות ומיתות בית דין - הרי זהו ענינו של 
רבי )דָאס איז דָאך דער ענין פון ַא רבי'ן(, שלהיותו ממוצע המחבר, כמ"ש אנכי עומד בין הוי' וביניכם, ועוד 
למעלה מזה, הרי הוא פועל גם אצלם, שבחי' היחידה תוכל לבוא בגילוי ולפעול פעולתה, החל ממצב של 
נסיון, להסביר לו שבענין זה מוכרח הוא לעמוד בנסיון, ואחר כך במשך הזמן לפעול אצלו החיבור דחבל 

נשמתו גם בנוגע להנימים הפרטיים.

וזוהי בעצם אישיות אחת  הוא הוא מודל המנהיגות של מלך המשיח,  כפי שלמדנו בשיעור  "נשיא הדור"  מודל המנהיגות של 
שכוללת בתוכה את נשמת משה ומלך המשיח. ולכן הגאולה הקרובה תהיה בצורה כזו ש"לא ידח ממנו נידח" – מאחר שמלך 

המשיח אינו מסתפק בגאולה כללית של עם ישראל אלא מכוון לגאול כל אחד ואחד מבני ישראל:

בדורנו חידש הרבי מה"מ, "משה רבינו שבדור", חידוש אדיר בכך שהעניק לכל אחד ואחת מאתנו כוח ואפשרות לעסוק ולפעול 
בהפצת היהדות והמעיינות עם כלל הציבור, ויחד עם זה לא לגרוע מההשתדלות והעשייה למען טובתו האישית של הפרט, של 
כל יהודי יחיד. והרבי מבטיח שעל ידי העבודה הזו, בדרכו של "נשיא הדור" ובשליחותו, אנו מזרזים את הגאולה הקרובה שאז ה' 
יגאל לא רק את כלל ישראל, אלא כדברי רש"י )בפרשת נצבים ל, ג(: אוחז בידיו ממש איש איש - ו"קהל גדול ישובו הנה" בקרוב 

ממש!

ראש הממשלה מנחם בגין ז״ל נפגש מספר פעמים עם הרבי מה"מ, בתום פגישתו של בגין בביקורו כראש ממשלת 
ישראל, שאל הרבי את בגין אם הוא יוכל לעשות עבורו טובה אישית. מר בגין הסכים בשמחה.

הרבי סיפר לו על מכתב שקיבל מצרפת. נערה יהודייה מתכננת להינשא לגוי, והפצרותיהם ובקשותיהם של ההורים 
נפלו על אוזניים אטומות. בצערם הם פנו אל הרבי כדי לבקש את עצתו.

"אין לי כל ספק שאם אדם מפורסם כמוך ידבר עמה – במיוחד שאתה דובר צרפתית – היא תכבד את דבריך והדבר 
ישפיע עליה בכיוון הנכון" אמר הרבי.

מר בגין ניאות לבצע את המשימה. הרבי העניק לו את פרטי הנערה וביקש ממנו לשלוח לו את חשבון ההוצאות בשל 
העצירה הלא מתוכננת בצרפת.

דבריו של מר בגין יצאו מן הלב ונכנסו לליבה. היא החליטה לעלות לארץ ישראל ולנתק את הקשר עם הבחור הלא-
יהודי. מאוחר יותר היא נישאה ליהודי ונותרה להתגורר בירושלים.

את חשבון הוצאות העצירה בצרפת שילם הרבי, כפי שהבטיח.

מר בגין סיפר מעשה זה לאחד מן העסקנים של סקטור מסוים וסיים בהתפעלות רבה במקום בו היה יכול היה לדאוג 
למוסדותיו וצרכיו הכללים בארץ ישראל בחר הרבי באותה "טובה אישית"...


