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הפרשה בקצרה
התורה מצווה על הכנת מי טהרה מפרה אדומה, כדי לטהר מתי מת. בהמשך הפרשה מסתלקת מרים 
הנביאה ובעקבות זאת נעלמת באר המים. העם מבקש מים וה' מצווה על משה להוציא מים מהסלע. 

משה מכה על הסלע במקום לדבר אליו, מהסלע יוצאים מים אך משה נענש שלא יזכה להיכנס לארץ.

משה, אהרון ואלעזר עולים להר ההר לעיני כל העדה, שם מת אהרון והעם מתאבל שלושים יום. במהלך 
הדרך שוב מתלוננים בני ישראל וה' שולח להם נחשים ושרפים. משה מתפלל ובהוראת ה' מכין נחש 

נחושת שיזכיר לעם את ה' וירפא את המוכים.

בשיעורים הקודמים עסקנו בתפקידיו של משה רבינו ו"נשיא הדור" שבכל דור. למדנו על השפעתו הרוחנית והגשמית ועל דאגתו 
לכל אנשי הדור ולכל יהודי בפרט. השבוע נגלה עד כמה "נשיא הדור" מאוחד עם כל הדור ומדוע חסידי חב"ד אומרים שהרבי 

נשיא דורנו הוא מלך המשיח.

חבורה של ליצנים נשאלו: האם משה רבינו חסיד היה? נענה אחד מהחבורה ואמר: מסתבר שמשה רבינו היה חסיד שכן 
אלמלא היה מתנגד, לא היה נותן לנו ארבע כוסות, אלא ארבעה פרקים משניות...

א. עמון ומואב טהרו בסיחון
בפרשתנו קורה דבר מדהים: הפרשה עוברת על פני תקופה של 38 שנה, החל מהשנה השנייה ליציאת מצרים - בתחילת הפרשה 

- ועד לשנת הארבעים במדבר, כאשר בני ישראל חנו בצדו המזרחי של הירדן מוכנים להיכנס לארץ!

הפרשה נפתחת באריכות גדולה מאוד של מצוות פרה אדומה שזמן אמירתה הוא בשנה השנייה ליציאת בני ישראל ממצרים, מיד 
לאחר חנוכת המשכן ואחרי מות שני בני אהרון - כשהתעורר הצורך של האנשים הטמאים לנפש להיטהר.

ָמת  ָקֵדׁש ַוָתּ ב ָהָעם ְבּ ֶשׁ ֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ַוֵיּ ר ִצן ַבּ ל ָהֵעָדה ִמְדַבּ ָרֵאל ָכּ הפרשה הבאה לאחר מצוות פרה אדומה מתחילה כך: ַוָיֹּבאּו ְבֵני ִיְשׂ
ם )במדבר כ, א(. מכך שהמסופר הוא על מות מרים, אנו יודעים שמדובר בשנה הארבעים לנדודי עם ישראל  ֵבר ָשׁ ָקּ ם ִמְרָים ַוִתּ ָשׁ

במדבר.

יש את סיפור  - כאשר באמצע  לבין השנה הארבעים  בין השנה השנייה,  כן, פרשת פרה אדומה מחלקת את ספר במדבר  ואם 
המרגלים ופרשת קורח שסופרו בפרשות הקודמות.

כדי להגיע לארץ בדרך הקצרה ביותר היה על בני ישראל לעבור בארץ בני אדום - צאצאי עשיו שקיבל את ארץ אדום בירושה 
מיצחק אבינו -  ועל מנת למנוע סכסוך איתם ביקשו בני ישראל את רשותם לעבור בגבולם ולקנות מהם מזון ומים.

ָרֵאל )במדבר כ, יד(, אך הם נענו בשלילה  בני ישראל פנו אל מלך אדום בנימוס ובקריאה לשלום כאל אח קרוב: ּכֹה ָאַמר ָאִחיָך ִיׂשְ
אדום  את  לעקוף  נאלצו  הם  ולכן  צפונה(  )מקדש  ישירה  בדרך  ארצו  את  לחצות  לעם  הרשה  לא  אדום  מלך  מלחמה:  ובאיומי 

מדרומה )עציון גבר( ולהמשיך צפונה לכיוון מואב בגבול המזרחי של בני עשיו1.

בקשת המעבר באדום, ארצם של בני עשיו, מתוארת בפירוט רב בפרשה:

ָלָאה 1 ל ַהּתְ ה ָיַדְעּתָ ֵאת ּכָ ָרֵאל ַאּתָ ֵדׁש ֶאל ֶמֶלְך ֱאדֹום ּכֹה ָאַמר ָאִחיָך ִיׂשְ ה ַמְלָאִכים ִמּקָ ַלח ֹמׁשֶ ׁשְ   במדבר כ, יד-כא: ַוּיִ
ְצַעק ֶאל ה'  ֵרעּו ָלנּו ִמְצַרִים ְוַלֲאֹבֵתינו. ַוּנִ ים ַוּיָ ִמְצַרִים ָיִמים ַרּבִ ב ּבְ ׁשֶ ְרדּו ֲאֹבֵתינּו ִמְצַרְיָמה ַוּנֵ ר ְמָצָאְתנּו. ַוּיֵ ֲאׁשֶ

1(  אמנם מהמתואר בחומש דברים )ב, כח-כט( מסתבר שבני ישראל לא הורשו לעבור באדום אבל הותר להם לקנות מים ואוכל בכסף. כך עולה מדברי משה לסיחון 
ִעיר ְוַהּמֹוָאִבים. ׂשֵ ִבים ּבְ ו ַהּיֹׁשְ ֵני ֵעׂשָ ר ָעׂשּו ִלי ּבְ ֲאׁשֶ ָרה ְבַרְגָלי. ּכַ ִתיִתי; ַרק ֶאְעּבְ ן ִלי, ְוׁשָ ּתֶ ֶסף ּתִ ּכֶ י, ּוַמִים ּבַ ֵרִני ְוָאַכְלּתִ ּבִ ׁשְ ֶסף ּתַ ּכֶ מלך האמורי: ֹאֶכל ּבַ
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א ְבַאְרֶצָך ֹלא ַנֲעֹבר  ָרה ּנָ ה ֲאַנְחנּו ְבָקֵדׁש ִעיר ְקֵצה ְגבּוֶלך. ַנְעּבְ ְצָרִים ְוִהּנֵ ַלח ַמְלָאְך ַוּיִֹצֵאנּו ִמּמִ ׁשְ ַמע ֹקֵלנּו ַוּיִ ׁשְ ַוּיִ
בּוֶלָך. ר ַנֲעֹבר ּגְ ֹמאול ַעד ֲאׁשֶ ה ָיִמין ּוׂשְ ֶלְך ֵנֵלְך ֹלא ִנּטֶ ֶרְך ַהּמֶ ה ֵמי ְבֵאר ּדֶ ּתֶ ֶדה ּוְבֶכֶרם ְוֹלא ִנׁשְ ׂשָ ּבְ

י  ה ֲאִני ּוִמְקַני ְוָנַתּתִ ּתֶ ה ַנֲעֶלה ְוִאם ֵמיֶמיָך ִנׁשְ ְמִסּלָ ָרֵאל ּבַ ֵני ִיׂשְ ֶחֶרב ֵאֵצא ִלְקָראֶתָך. ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ּבְ ן ּבַ י ּפֶ ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֱאדֹום: ֹלא ַתֲעֹבר ּבִ
ֲעֹבר  ָרֵאל  ִיׂשְ ְנֹתן ֶאת  ַוְיָמֵאן ֱאדֹום  ֲחָזָקה.  ּוְבָיד  ֵבד  ּכָ ַעם  ּבְ ִלְקָראתֹו  ֵצא ֱאדֹום  ַוּיֵ ַתֲעֹבר  ַוּיֹאֶמר ֹלא  ֶאֱעֹבָרה.  ַרְגַלי  ּבְ ָבר  ּדָ ֵאין  ַרק  ִמְכָרם 

ָרֵאל ֵמָעָליו. ט ִיׂשְ ְגֻבלֹו ַוּיֵ ּבִ

גם בגבול מואב נצטוו בני ישראל שלא לפתוח במלחמה נגד המואבים, שכן ארצם היא ירושת אביהם לוט, כפי שמוזכר בחומש 
ן  ִעיָרה ַגם ִהוא ָיְלָדה ּבֵ מֹו מֹוָאב הּוא ֲאִבי מֹוָאב ַעד ַהּיֹום ְוַהּצְ ְקָרא ׁשְ ן ַוּתִ ִכיָרה ּבֵ ֶלד ַהּבְ י ְבנֹות לֹוט ֵמֲאִביֶהן ַוּתֵ ּתֵ ׁשְ ֲהֶריןָ  בראשית: ַוּתַ

י הּוא ֲאִבי ְבֵני ַעּמֹון ַעד ַהּיֹום )בראשית יט, לו-לח(. ן ַעּמִ מֹו ּבֶ ְקָרא ׁשְ ַוּתִ

ֻצֵרם ְוַאל  ולכן גם בקרבת ארץ בני עמון הם מצווים שלא לשים מצור ולא להתגרות בהם, בדומה לצו שניתן לגבי מואב אחיו: ַאל ּתְ
ם )דברים ב, יט(. ר ּבָ ְתּגָ ּתִ

העם הבא שעמד בדרכם היה - האמורי. התוכנית המקורית לא הייתה לכבוש את ארץ סיחון ועוג ולכן למרות שלא צווה לעשות 
כן שלח משה רבינו משלחת גם אל סיחון מלך חשבון, ובפיהם דברי שלום ובקשה לעבור בארצו בדרך אל הצד המערבי של ארץ 

ישראל.

סיחון לא רצה לתת לעם ישאל לעבור בארצו ויצא למלחמה נגדם, כתוצאה מכך בלית ברירה הם נאלצו לכבוש את ארצו:

ֶדה ּוְבֶכֶרם ֹלא 2  ׂשָ ה ּבְ ָרה ְבַאְרֶצָך ֹלא ִנּטֶ ָרֵאל ַמְלָאִכים ֶאל ִסיֹחן ֶמֶלְך ָהֱאֹמִרי ֵלאֹמר:  ֶאְעּבְ ַלח ִיׂשְ ׁשְ במדבר כא, כא-כד: ַוּיִ  
ֱאֹסף ִסיֹחן ֶאת  ְגֻבלֹו ַוּיֶ ָרֵאל ֲעֹבר ּבִ ֻבֶלָך: ְוֹלא ָנַתן ִסיֹחן ֶאת ִיׂשְ ר ַנֲעֹבר ּגְ ֶלְך ֵנֵלְך ַעד ֲאׁשֶ ֶדֶרְך ַהּמֶ ה ֵמי ְבֵאר ּבְ ּתֶ ִנׁשְ
יַרׁש ֶאת ַאְרצֹו  ָרֵאל ְלִפי ָחֶרב ַוּיִ הּו ִיׂשְ ּכֵ ָרֵאל: ַוּיַ ִיׂשְ ֶחם ּבְ ּלָ ֹבא ָיְהָצה ַוּיִ ָרה ַוּיָ ְדּבָ ָרֵאל ַהּמִ ֵצא ִלְקַראת ִיׂשְ ל ַעּמֹו ַוּיֵ ּכָ

ֵני ַעּמֹון. בּול ּבְ י ַעז ּגְ ֵני ַעּמֹון ּכִ ֵמַאְרֹנן ַעד ַיּבֹק ַעד ּבְ

המלחמה הסתיימה בניצחון של בני ישראל וכיבוש ארץ האמורי, יחד עם חבלים מארצות עמון ומואב שנכבשו על ידי סיחון לפני 
כן, וכך בשלהי פרשתנו עומדים בני ישראל כבר בשערי הכניסה לארץ המובטחת.

בפרשה הבאה מסופר על כך שבעקבות מלחמת סיחון ועוג פחד בלק והביא את בלעם, שאחר כך נתן עצה להחטיא את ישראל.

ב. יפתח בדורו כשמואל בדורו
הפטרת פרשתנו בספר שופטים פרק י"א מספרת גם היא על מלחמתו של יפתח הגלעדי בבני עמון.

זר, עקב  כזו: בני ישראל חוטאים, כעונש על חטאיהם הם משועבדים בידי עם  ההתנהלות של ספר שופטים באופן ככלי הינה 
הצרות הם חוזרים בתשובה, שופט מושיע את העם, שקט למספר שנים וחוזר חלילה...

השופט האחרון שמוזכר לפני ההפטרה שלנו הוא יאיר הגלעדי ולאחר מותו חוטאים בני ישראל ומשועבדים 18 שנה בידי עמון 
ופלשתים. הפרק מסתיים בכך שבני עמון מגבירים את הלחץ על בני ישראל והם מחפשים מנהיג שיוכל להושיע אותם.

המלחמה בלתי נמנעת, אך אין מי שמוכן לקחת פיקוד ולעמוד בראש הצבא. שנים של שעבוד והפסדים דכדכו את רוח העם ונביא 
ואיש אלוקים שימנה שופט חדש - אין...

מכאן מתחילה ההפטרה וסיפורו של יפתח:

יפתח אינו רק גלעדי במוצאו אלא גם במשפחתו. הוא ידוע כגיבור חיל אולם לאחר שאשתו החוקית של גלעד אביו ילדה לו בנים 
- גירשו הבנים הצעירים את אחיהם המבוגר שנולד מאישה אחרת מביתם. אפשר לדון ארוכות במעמדו של יפתח, אך מה שבטוח 

שהוא לא זכה להגנה, להיפך, יפתח נאלץ לא רק לעזוב את ביתו ולהיות מגורש אלא ממש לברוח, מפחד שיפגעו בו.

זקני גלעד מציעים הצעה לפיה מי שיעמוד בראש הצבא ויילחם ימונה לראש הגלעד ומנהיג העם, אך יפתח אינו מעוניין בזה. בכל 
אופן, שמו יצא למרחקים וזקני גלעד נאלצים ללכת אליו. הם מציעים את הצעתם ליפתח, שמזכיר להם שהם גירשו אותו מבית 

אביו כשתמכו באחיו והיו נגדו.

נאלצים  והזקנים  משוכנע  ממש  לא  עדיין  יפתח  העם.  ומנהיג  לראש  להתמנות  ליפתח  ומציעים  מהתוכחה  מתעלמים  הזקנים 
ח  ר ִיְפּתָ להישבע בפניו על התחייבותם - ורק אז מוזכר ה' לראשונה בסיפור כאשר יפתח פונה לה' ומספר לו על המאורעות: ַוְיַדּבֵ

ה )שופטים יא ,יא(. ְצּפָ ּמִ ָבָריו ִלְפֵני ה'  ּבַ ל ּדְ ֶאת ּכָ
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בינתיים מתברר שהמצב הוא שלמרות שבני עמון נלחמים בעם ישראל כבר במשך שנים, לבני ישראל אין צבא בכלל. אולי בגלל 
זה לפני ההליכה למלחמה יפתח מנסה לפתור את הבעיה בדרכים דיפלומטיות, ומציע הזדמנות למלך עמון לסגת.

מלך בני עמון מתגלה כ'נדיב': הוא מציע לקחת את ה"שטחים הכבושים" תמורת "שלום", ובדגש על שטחי עבר הירדן המזרחי 
שנכבשו על ידי משה רבינו ובני ישראל לפני כניסתם לארץ, ויותר מזה: הוא דורש לקבל "פיצויים" על שנות ה"כיבוש"...

בשלב הזה יפתח מעביר למלך בני עמון שיעור קצר בהיסטוריה, הלקוחה מתוך הפרשה שלנו:

בני ישראל כלל לא נלחמו בעמון - מספר יפתח למלך בני עמון - ומכוון לכך שאמנם סיחון בעבר הרחוק לחם בעמון ולקח מהם 
שטחים, אולם בני עמון איבדו מזמן זיקה לשטחים הללו ולא יכולים לתבוע בעלות עליהם. הדבר מסופר בפרשתנו )במדבר כא, 
דֹו ַעד ַאְרֹנן )אמנם מדובר כאן על  ל ַאְרצֹו ִמּיָ ח ֶאת ּכָ ּקַ ֶמֶלְך מֹוָאב ָהִראׁשֹון ַוּיִ ּבֹון ִעיר ִסיֹחן ֶמֶלְך ָהֱאֹמִרי ִהוא ְוהּוא ִנְלַחם ּבְ י ֶחׁשְ כו(: ּכִ

מואב, אך עמון ןמואב הם עמים שכנים וקרובים(.

יפתח מדגיש שבני ישראל הציעו גם לסיחון הסכם שלום ולא היו צריכים להילחם איתו כלל, אולם סיחון היה זה שיצא נגדם 
למלחמה וכשנחל מפלה צורבת הפסיד את שטחי ממלכתו. את דבריו מסיים יפתח בשאלה רטורית - ה' הוריש את האמורי מפני 

בני ישראל האם אתה, מלך עמון, חושב שתצליח להוריש את בני ישראל?!

א ְבַאְרְצָך 3 ָרה ּנָ ָרֵאל ַנְעּבְ ּבֹון ַוּיֹאֶמר לֹו ִיׂשְ ָרֵאל ַמְלָאִכים ֶאל ִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאֹמִרי ֶמֶלְך ֶחׁשְ ַלח ִיׂשְ ׁשְ שופטים י, יט-כג:  ַוּיִ  
ָרֵאל:  ֶחם ִעם ִיׂשְ ּלָ ָיְהָצה ַוּיִ ֲחנּו ּבְ ל ַעּמֹו ַוּיַ ֱאֹסף ִסיחֹון ֶאת ּכָ ְגֻבלֹו ַוּיֶ ָרֵאל ֲעֹבר ּבִ ַעד ְמקֹוִמי: ְוֹלא ֶהֱאִמין ִסיחֹון ֶאת ִיׂשְ
ב ָהָאֶרץ  ל ֶאֶרץ ָהֱאֹמִרי יֹוׁשֵ ָרֵאל ֵאת ּכָ יַרׁש ִיׂשְ ּכּום ַוּיִ ָרֵאל ַוּיַ ַיד ִיׂשְ ל ַעּמֹו ּבְ ָרֵאל ֶאת ִסיחֹון ְוֶאת ּכָ ן ה' ֱאֹלקי ִיׂשְ ּתֵ ַוּיִ
ָרֵאל הֹוִריׁש  ה ה' ֱאֹלקי ִיׂשְ ן: ְוַעּתָ ְרּדֵ ר ְוַעד ַהּיַ ְדּבָ ּבֹק ּוִמן ַהּמִ בּול ָהֱאֹמִרי ֵמַאְרנֹון ְוַעד ַהּיַ ל ּגְ יְרׁשּו ֵאת ּכָ ַהִהיא: ַוּיִ

ּנּו: יָרׁשֶ ה ּתִ ָרֵאל ְוַאּתָ ֵני ַעּמֹו ִיׂשְ ֶאת ָהֱאֹמִרי ִמּפְ

כמובן שמלך עמון לא ממש מתרשם מהדברים ואינו נסוג ובסופו של דבר יפתח יוצא למלחמה וה' איתו.

ג.  הנשיא הוא הכל
עיון מדוקדק במקורות שהבאנו עד כאן מסיפור בקשות המעבר של בני ישראל ומשה רבינו ממלך אדום ומסיחון מלך האמורי, 
לפני שנכפתה עליהם המלחמה - מגלה 'חוסר דיוק' לכאורה בסיפור על זהותו של מי ששלח את השליחים למלכי אדום והאמורי:

1, בפרשתנו מסופר שמשה רבינו הוא זה ששלח את השליחים למלך אדום. ואילו - כפי שניתן  כפי שניתן לראות במקור מס' 
לראות במקור מס' 3 - בהפטרה מספר יפתח בברור שבני ישראל הם אלו ששלחו את השליחים!

כמו כן, בפרשתנו מסופר שבני ישראל הם ששלחו את השליחים לסיחון מלך האמורי בבקשה לעבור בארצו, כפי שניתן לראות 
ַלח ַמְלָאִכים )דברים ב, כו(! במקור מס' 2. ואולם בפרשת דברים מספר משה רבינו שהוא זה ששלח אותם:  ָוֶאׁשְ

ברור לכל שאין כאן שום טעות... מסתתר כאן לימוד מיוחד או רמז כלשהו שלכן התורה כותבת פעם אחת שמשה הוא זה ששלח 
את השליחים ופעם אחרת שבני ישראל הם אלו ששלחו אותם.

ואכן רש"י מסביר את השינוי )ע"פ המדרש( ותוך כדי כך מלמד אותנו לימוד יסודי ועוצמתי על מהותו של משה רבינו והמושג 
"נשיא הדור":

רש"י במדבר כא, כא: הכתובים הללו צריכים זה לזה, זה נועל וזה פותח, שמשה הוא ישראל וישראל הם משה, 4  
לומר לך שנשיא הדור הוא ככל הדור, כי הנשיא הוא הכל.

כלומר, השינויים בין המתואר בפרשתנו לבין המסופר בפרשת דברים ובהפטרה נועדו להבהיר עד להיכן מגיע הקשר שבין "עם 
ישראל" ל"נשיא הדור": התורה מבקשת לקבוע עובדה ברורה ובלתי מעורערת - שהמהות של משה רבינו כ"נשיא הדור" היא עם 

ישראל והמהות של עם ישראל היא משה רבינו!

לפי ההסבר הזה לא זו בלבד שאין סתירה בין הפסוקים - בכך שפעם אחת כתוב שבני ישראל שלחו את השליחים ופעם אחרת 
נאמר שמשה הוא זה ששלח אותם - אלא הם משלימים אחד את השני: כי משה הוא ישראל וישראל הם משה!

בעצם, כשהתורה אומרת "ישראל" היא אומרת "משה", וכן להיפך, כי שניהם הם דבר אחד ממש2.

2(  הרבי מה"מ מבאר שלא מדובר כאן רק על כך שהתעסקותו של משה רבינו בעניין שהיה שייך לכלל ישראל היא לא רק בתור איש פרטי - אלא שכל מציאותו 
של משה, בהיותו "נשיא הדור", היא "ישראל". זאת אומרת שמכוח היותו של משה רבינו "נשיא הדור" בעצם מהותו, ממילא כל מה שהוא עושה נחשב לעשיית עם 
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ואכן, בהמשך למסופר והנלמד בשבועות האחרונים על תפקידיו של משה רבינו ומהותו של "נשיא הדור", אנו מגלים כאן פן נוסף 
במנהיגותו של משה רבינו. עם זאת יש לציין שכאן מדובר על רובד עמוק הרבה יותר ועל דרגה נעלית ביותר של קשר שלא היינו 

יכולים לתאר – מבלי עזרתו של רש"י שממחיש זאת במילים הנפלאות: הנשיא הוא הכל!

כפי שלמדנו בשיעורים הקודמים, בפרשות שלח וקורח טמונים המאפיינים העיקריים במנהיגותו של משה רבינו, ומהם: היותו 
צינור הקשר הרוחני בין עם ישראל לה'; דאגתו ואחריותו לכל ענייניהם הרוחניים והגשמיים של עם ישראל; דאגתו והאכפתיות 
שלו לכל יהודי בפרט בתוך הכלל ועוד... אך בפרשתנו אנו מגלים דבר אחר לגמרי ומונח על השולחן נושא חדש לחלוטין: פה 
מדובר על כך שמשה וישראל הם דבר אחד ממש - עד כדי כך שהתורה מבלבלת בכוונה תחילה בין משה לישראל כדי ללמדנו 

זאת...

לסיכום: מדובר כאן על שיא חדש בקשר שבין העם ומנהיגו. לא זו בלבד ש"נשיא הדור" מהווה צינור הקשר היחיד והבלעדי של 
כל יהודי לה', ולא רק שכל ההשפעות הגשמיות של עם ישראל עוברות דרכו – אלא הוא בעצמו כולל את כל אנשי דורו ומאוחד 

איתם עד כדי כך שהוא והם  נחשבים כדבר אחד ממש.

ד.  מוכרח להיות "משה" בכל דור!
בואו ונראה איך מתגלגל ענין זה של נשיא הדור במשך כל הדורות עד לדורנו אנו  הדור הראשון לגאולה.

האמת היא שכבר בספר בראשית אנו מוצאים רמז למושג שנקרא ברש"י בפרשתנו "נשיא הדור" - אדם שמנהיג, מדריך ומנהל 
את הדור כולו - כאשר התורה מונה עשרה דורות מאדם הראשון עד נח ועוד עשרה דורות מנח ועד אברהם ומציינת ביחס לכל דור 

רק שם אחד3. האנשים הללו מייצגים את כל אנשי דורם.

אלא שהדורות הראשונים היו ַמְכִעיִסין ּוָבִאין )אבות ה, ב( וגם חלק מה"מנהיגים" לא היו מוצלחים כל כך... ולכן אומרים חז"ל 
שקיומו של העולם היה רופף, תלוי ועומד מבלי שנראה היה שיש הצדקה לקיומו, עד שבא אברהם אבינו שהיה הראשון שפתח 
במהלך חדש כשקרא בשם ה' והחל לפרסם את שמו בעולם. אברהם נבחר להיות מייסדו של העם שבאמצעותו ה' יתגלה בעולם, 

ובזכותו הוצדקה קיומה של הבריאה )ברא"ר יב, ט(.

חשוב מכך: חז"ל מלמדים אותנו שמאז ואילך עומד בראש כל דור "צדיק" שהוא ה"יסוד" לקיומה של הבריאה4 ותפקידו לדאוג 
ולהוביל למימוש רצון ה' והתגלותו בעולם. צדיק אחד כזה קיים בכל דור, מאז אברהם אבינו ועד היום, ואמנם בחלק מהדורות 

הייתה זהותו גלויה ובחלקם לא:

בראשית רבה נו, ז: ויקרא אליו מלאך ה' מן השמים . . ר' אליעזר בן יעקב אמר: לו ולדורות. אין דור שאין בו 5  
כאברהם, ואין דור שאין בו כיעקב, ואין דור שאין בו כמשה, ואין דור שאין בו כשמואל.

זאת אומרת שמציאותו של מנהיג אחד בכל דור, איש אלוקים, שמחבר בין בני האדם - ועם ישראל בפרט - לה', ומוביל אותם 
בדרך הנכונה למימוש רצון ה' והתגלותו - זו מציאות שקיימת מאז אברהם אבינו שהתמנה לתפקידו ושליחותו על ידי ה'!

ואכן, מעלת "נשיא הדור" הגיעה לשיאה במנהיגותו של משה רבינו שעליו אומר רש"י בפרשתנו: הנשיא הוא הכל5. אך, חז"ל 
ממשיכים ומלמדים אותנו שאדם כזה נבחר בכל דור לתפקיד המנהיג של עם ישראל והוא מקבל מה' נשמה שמאירה בעולם הזה 
כמו שהיא מאירה בעולמות העליונים ולכן הוא יודע את ה' ודבק בו בתכלית - עד כדי כך שהוא מתבטל אליו לחלוטין ואין לו 

ישות משל עצמו )כמבואר בתניא פ"ב ופמ"ב(.

יש לציין שביחס למשה רבינו קל לנו יותר להכיל את הדברים, שהרי התורה בעצמה מעידה פעם אחר פעם על מדריגתו, מהותו 
ין ה' ּוֵביֵניֶכם )דברים ה, ה(. אולם, האמת היא שמהותו ונשמתו של  ותפקידו - כפי שמשה בעצמו העיד על עצמו: ָאֹנִכי ֹעֵמד ּבֵ
משה - היא מהותו ונשמתו של כל "נשיא דור" שמקבל את נשמתו של משה רבינו ואת התפקיד להנהיג את עם ישראל ולחבר כל 

יהודי בדורו לה', וכדבריו המפורשים של הרבי מה"מ נשי"ד:

ישראל כולו. וכמו כן, "ישראל הם משה" - כיוון שכל צורכי הכלל - כולל הכל - הם צרכיו של משה רבינו ובאים לעם כולו על ידו ובאמצעותו )כפי שלמדנו בשיעור 
הקודם בהרחבה וראה לקו"ש לג חוקת ב(.

3(  השמות של מנהיגי הדורות הראשונים: אדם, שת, אנוש, קינן, מהללאל, ירד, חנוך, מתושלח, למך, נח, שם, ארפכשד, שלח, עבר, פלג, רעו, שרוג, נחור, תרח 
ואברהם.

4(  וראה תלמוד בבלי חגיגה יב, ב: תניא ר' יוסי אומר: אוי להם לבריות שרואות ואינן יודעות מה רואות, עומדות ואין יודעות על מה הן עומדות. הארץ על מה עומדת? 
. . ר"א בן שמוע אומר על עמוד אחד וצדיק שמו שנאמר )משלי י, כה( וצדיק יסוד עולם.

5(  עלינו לציין כמובן שלכל יהודי יש נשמה שהיא חלק אלו-ה ממעל ממש וכל אחד קשור בקשר חזק ובלתי תלוי עם ה'. אך עדיין דרוש אדם שיהיה שקול כנגד כל 
ישראל וידע את ה', שהוא יחבר כל יהודי לה' ויעזור לו לגלות שהוא בעצמו וכל הבריאה כולה מאוחדים עם ה' ממש.



5 קורס העג ומנהיםיו | נשיא הדור הוא מלך המשיחמשיח בפרשה | חוקת

ודרא" - שנשמת משה מתלבשת 6 ואמרו חז"ל "אתפשטותא דמשה בכל דרא  7 ]תרגום[:  ע'  לקוטי שיחות חכ"ו   
ב"חכמי הדור עיני העדה" שבכל דור ודור, ובמיוחד בנשיא הדור, ש"אין דור שאין בו כמשה" )מוכרח להיות 

"משה" בכל דור ודור שמלובש בו נשמת משה(.

גופו של משה, אך מכיון ש"חיי הצדיק אינם חיים בשריים כי אם חיים רוחניים", הרי חיי משה אינם החיים  זה  ]ואע"פ שאין 
הבשריים של גופו, כי אם החיים הרוחניים של נשמתו; והחיים הרוחניים שלו נשארים נצחיים בעוה"ז הגשמי על ידי זה שהם 

מתלבשים בגוף של נשיא הדור שבכל דור ודור[.

ואם כן, מציאותו של מנהיג אמיתי שממשיך את הנהגתו של משה רבינו - בכל דור - היא מחויבת המציאות, לצורך האמונה 
והדבקות בה' ומימוש הרצון האלוקי שלשמו נברא העולם: הגאולה האמיתית והשלימה. במילים אחרות: תפקידו של משה רבינו 
לא הסתיים בכך שהוא הוציא את בני ישראל ממצרים, אלא ממשיך לאורך כל הדורות - עד שתתגלה הגאולה השלימה ורצון ה' 

להתגלות בעולם הגשמי יתממש.

ה. נשיא הדור הוא המשיח שבדור!
כפי שחז"ל מתארים, נשמתו של משה רבינו מתלבשת ב"נשיא הדור" של כל דור שמתאים לדור שאותו הוא מנהיג ותפקידו הוא 

להתמודד עם המשימות המתחדשות ועומדות לפניו בדורו ולהוביל את העם כולו בדרך לגאולה.

ל  ִקֵבּ ה  מֶשׁ הסנהדרין:  לראשות  גם  ליהושע שהתמנה  רבינו  המנהיגות ממשה  בהעברת  בתורה עצמה  ומפורש  בולט  זה  תהליך 
ינֹו )רמב"ם  נּו ּוֵבית ּדִ ה ַרּבֵ הּו ֹמׁשֶ ּנָ ּמִ יהֹוׁשַע ׁשֶ ה ֵאָלא . . ּכִ ִחּלָ ַע )אבות א א( וגם למלך: ֵאין ַמְעִמיִדין ֶמֶלְך ּתְ יַני ּוְמָסָרּה ִליהֹוֻשׁ ּתֹוָרה ִמִסּ

הל' מלכים א, ג(.

ה' מינה  זעקו לעזרה,  ישראל  בני  אז כאשר  גם  ישראל. אך  וקבוע על עם  יהושע לא מונה מנהיג אחד  בדורות שלאחר  אמנם, 
עליהם שופט שהצילם ותיפקד בעיקר כמנהיג צבאי וכן כשופט שמנהיג את העם לפי חוקי ומצוות ה' )ובדרך כלל לאחר מותו 

העם לא שמר על נאמנותו לה' ועל כן סבל התקפות וכישלונות...(.

לאחר מכן הגיעה תקופת הנביאים שבה שרתה רוח נבואה על יהודים מרוממים ונעלים, שזכו לשמש כ"ממוצע המחבר" בין עם 
ישראל לה'. הנביאים החזירו את העם בתשובה והעבירו נבואות ושליחויות שונות מה' לעמו. לאחר מכן היו דורות שבהם הכהנים 

הנהיגו את העם.

בחלק מהדורות זכו בני ישראל שיחיו בקרבם מנהיגים כלויים - בעיקר בדורות שלפני חורבן בית המקדש, כשעם ישראל חיו על 
אדמתם ושרתה בהם הנבואה והמקדש היה על מכונו. אולם כאשר יצאו בני ישראל לגלות - בטלה המלכות ונסתלקה הנבואה 
וההנהגה נותרה בעיקר אצל החכמים וגדולי הדור שבכל דור – ובמיוחד אצל "נשיא הדור" שמציאותו בכל דור המשיכה להיות 

חיונית והכרחית גם אם זהותו לא תמיד נודעה.

למלא  עליו  שהוטל  רק  אלא  רבינו,  משה  של  הנעלית  לדרגה  הגיעה  דור"  "נשיא  כל  של  שדרגתו  אומר  זה  שאין  להבהיר  יש 
ולהמשיך את תפקידו של משה  כמנהיג העם. דוגמה מוחשית לכך נלמדת בגמרא דרך דמותו התנכית של יפתח הגלעדי, שעליו 

מסופר בהפטרת פרשתנו:

על הרקע הלא-מפואר שלו לומדת הגמרא )גם( מיפתח שבכל דור יש מנהיג שמהווה המשך ישיר של המנהיג הגדול ביותר בכל 
הזמנים - גם אם הוא לא מגיע לדרגתו הנעלית:

תלמוד בבלי ראש השנה כה, ב: ירובעל בדורו כמשה בדורו, בדן ]שמשון[ בדורו כאהרן בדורו, יפתח בדורו כשמואל 7  
בדורו. ללמדך שאפילו קל שבקלין ונתמנה פרנס על הצבור הרי הוא כאביר שבאבירים . . ואומר )קהלת ז, 

י( אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה.

בעצם, על ידי הדוגמה מיפתח הגלעדי מבקשת הגמרא לדחות את הנטייה שלנו 'להדחיק' את כל גיבורי היהדות אל העבר ולומד 
ש"פעם היו נביאים וחכמים", "פעם היו צדיקים וגדולי ישראל", "פעם הייתה רוח הקודש" – "אבל היום, איפה אפשר למצוא 

מנהיג בשיעור קומה כזה"6...

נפלא  שיעור  למדים  אנו  מכך  בדורו.  ישראל  עם  של  המנהיג  להיות  הוכתר  הוא  זאת  ובכל  ופשוט  ריקני  אדם  היה  יפתח  הנה: 

6(  למרות שניתן לגייס לכך הרבה מאמרי חז"ל על "ירידת הדורות", כמו "אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם. אם ראשונים כבני אדם אנו כחמורים". הכל נכון, 
אבל לא נכון. האמת היא שהדמויות הקדושות חוזרות אלינו רק בפנים אחרות ובמהדורה עדכנית שמתאימה לדור שלנו, לפי סגנונו ולפי גודלו: "דור ודור ודורשיו".
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במהותו של "נשיא הדור": מוכרח להיות אדם אחד כזה בכל דור – גם אם הוא לא מגיע לדרגתו הנעלית של משה רבינו7 וברגע 
לחשוש  יש  הדור"  "נשיא  של  בקיומו  שמפקפק  מי  יש  אם  )ואדרבה,  שבאבירים"  "כאביר  נחשב  הוא  לתפקיד  מתמנה  שהוא 

שאפילו אם הוא היה חי בדורו של משה הוא היה מצטרף לקורח ועדתו...(.

בהמשך לכך אנו רואים שבמשך מאות בשנים הועברה המנהיגות בצורות שונות ממנהיג אחד למשנהו, כאשר כל אחד ממנהיגי 
עם ישראל במהלך הדורות התאפיין במאפיינים מיוחדים לו.

ו. ואנן חסידים נענה אבתרייהו...
עם המלכתו של דוד למלך על ישראל התחולל מהפך במנהיגותו של "נשיא הדור". מאז ואילך נקבע שמנהיג הדור הראוי להיות 
ִרים ַעד  ׁשֵ ָכִרים ַהּכְ ּוְלָבָניו ַהּזְ ְלכּות לֹו  ֶכֶתר ַמְלכּות ַוֲהֵרי ַהּמַ ּבְ ִוד ָזָכה  ּדָ ח  ְמׁשַ ּנִ יָון ׁשֶ ּכֵ מלך על ישראל יכול להיות אך ורק מזרע דוד: 
ִוד  ַרע ּדָ ְלכּות ִמּזֶ ֵרת ַהּמַ ִרים ֹלא ִתּכָ ׁשֵ ּלֹא ָזָכה ֵאָלא ַלּכְ י ׁשֶ ְסֲאָך ִיְהֶיה ָנכֹון ַעד עֹוָלם" )שמואל-ב ז, טז( . . ַאף ַעל ּפִ ֱאָמר "ּכִ ּנֶ עֹוָלם:  ׁשֶ

ְלעֹוָלם )רמב"ם הלכות מלכים א, י(

הרמב"ם מלמדנו שההנהגה של עם ישראל ניתנה באופן נצחי לזרע דוד. דבר זה נמשך לא רק במלכים, אלא גם בזמן הגלות כאשר 
אין מלך לישראל, ישנו תמיד מנהיג מזרע יהודה שממשיך את השושלת ותפקידו להנהיג את עם ישראל )בפוטנציאל לפחות(.

הפרט העיקרי והמרתק הוא שמאז נסללה הדרך למיזוג תפקידו של נשיא הדור  עם עוד תפקיד מהותי ומרכזי בעם ישראל: מלך 
המשיח שמיועד לגאול את עם ישראל בגאולה אמיתית והשלימה.

כשם שמציאותו של "נשיא הדור" בכל דור היא מחויבת המציאות, כך גם מציאותו של אדם שחי בדורו ומצפה לגאול את עם 
ישראל - מופיעה במקורות חז"ל כמציאות הכרחית ומחויבת המציאות )לא בהכרח שאדם זה יהיה הגואל בפועל של דורו, אלא 

תפקידו הוא להיות משיח בפוטנציאל שמוכן לגאול את עם ישראל מיד כאשר הם יזכו לכך(.

אדם זה שראוי להיות מלך המשיח צריך להיות מזרע יהודה וממשפחת המלוכה של דוד המלך, ואכן בספרים רבים מופיע: "שבכל 
ו(; "בכל דור יש נפש אחת  )ר' עובדיה מברטנורא, רות ד,  נולד אחד מזרע יהודה שהוא ראוי להיות משיח לישראל"  דור ודור 
שראויה להיות משיח אם יהיה הדור זכאי" )פרי צדיק לרבי צדוק הכהן מלובלין(; "ומיום שחרב בית המקדש מיד נולד אחד הראוי 

מצדקתו להיות גואל וכשיגיע הזמן יגלה אליו השי"ת וישלחו" )שו"ת חתם סופר חו"מ סי' צ"ח(.

ואכן עצם האפשרות לזהות את המשיח בדמותו של צדיק שחי בדור מסוים חזרה על עצמה פעמים רבות, החל מדברי חז"ל: 
ביקש הקב"ה לעשות חזקיהו – משיח )סנהדרין צד, א(, דרך הגמרא שמספרת על התלמידים שאמרו ששמו של המשיח כשם 
רבם, כרמז לכך שהם ראו ברבם אדם הראוי להיות משיח )סנהדרין צח, ב( וכלה בפסק הלכה למעשה של הרמב"ם הקובע שאנו 

אמורים לזהות את מלך המשיח על פי אישיותו ופעולותיו )הל' מלכים פרק יא(.

בעצם על פי כל המקורות )הנ"ל ועוד( זהו אותו אדם: מי שנבחר להיות "נשיא הדור" וממלא מקומו של משה רבינו )שעליו נאמר 
גואל ראשון הוא גואל אחרון( הוא זה שראוי להיות מלך המשיח והגואל הפוטנציאלי של הדור!

דבר זה בא לידי ביטוי באופן מיוחד בקשר לרבי יהודה הנשיא, כאשר רב אמר עליו דברים מפורשים: "אי מן חייא הוא, כגון רבנו 
הקדוש". ומפרש רש"י על אתר: "אם משיח מאותם שחיים עכשיו, ודאי היינו רבנו הקדוש, דסובל תחלואים וחסיד גדול הוא". 

כלומר, רב, אחד מחשובי האמוראים, קובע בבירור את זהותו של המשיח האפשרי בדורו - רבי יהודה "נשיא הדור"!

מכך אנו למדים שגם אם לפעמים נשמעת השאלה איך אפשר לומר על אדם מסוים שהוא המשיח... האמת היא שזהו הביטוי 
הנכון והאמיתי של אמונה טהורה בביאת המשיח - כפי שהשתקף ובא לידי ביטוי בפועל לאורך כל ההיסטוריה היהודית.

בכל הדורות ידעו היהודים ש"נשיא הדור" הוא מלך המשיח, וכשלומדים מעט על דמותו מבינים שבכל דור ישנו אדם כזה - יהודי 
מזרע יהודה ודוד המלך, צדיק גדול, שחי עמנו וממתין שה' ישלח אותו לגאול את עם ישראל:

תורת מנחם – התוועדויות-א עמ' 333: נשיא הדור הוא – "משיח", החל מהפירוש הפשוט ד"משיח" )"משיח ה'"( - 8  
מלשון משוח, שנמשח ונבחר להיות נשיא ורועה ישראל; ולא תהי' לי שום תרעומת )"איך וועל ניט האבן 
קיין פאריבל"( אם יפרשו "משיח" כפשוטו, משיח צדקנו, מכיון שכן האמת - שנשיא הדור הוא משיח 

שבדור.

7(  מדובר כאן על תובנה שהיא מעבר לאמונה שצריך לרחוש כלפי יהודים צדיקים וחכמי תורה, שהרי הימצאותו של משה רבינו בכל דור פירושה - שבכל דור יש 
דמות של מנהיג אחד שמהווה המשך של משה רבינו. צדיקים יש הרבה אבל מנהיג יש אחד, והוא "משה רבינו שבדור". ואכן דמותו של יפתח הגלעדי מובאת כדוגמה 

קיצונית למנהיג שהוא מ"קלי עולם" ובכל זאת "יפתח בדורו כשמואל בדורו".
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ובפשטות: ענינו של כל נשיא ורועה ישראל בדורו הוא - משה רבינו שבדורו, "אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא", ולא עוד, אלא 
שכל תלמיד חכם אמיתי נקרא בשם "משה" - "משה שפיר קאמרת", ומכיון שמשה רבינו הוא גם משיח צדקנו, "גואל ראשון הוא 

גואל אחרון", נמצא, שנשיא הדור, משה רבינו שבדור, הוא גם משיח צדקנו שבדור.

בכל דור חיפשו מי המשיח שבדור )ולכן כתבו גם תלמידי האריז"ל שבימיו הוא היה המשיח ועל דרך זה, כאמור, לאורך הדורות 
כמלך  רבם  של  ולהתגלותו  בימיהם  שלימה  לגאולה  ציפו  שתלמידיהם  דור,  שבכל  ישראל  לגדולי  בקשר  רבים  ביטויים  ישנם 

המשיח8( ולאחרי התגלות החסידות, נשיאי החסידות שמהווים ההמשך של מלכות דוד הנצחית, היו המשיח שבדורם.

אולם בדורנו - בשונה מדורות קודמים, בהם האדם המזוהה כראוי להיות משיח היה בספק האם דורו יהיה זכאי לכך - ניבא הרבי 
מה"מ "נשיא דורנו" כבר בי' שבט תשי"א כי בדורנו תבוא הגאולה, ובמשך השנים חזר על כך פעמים רבות תוך הדגשה: על פי כל 
הסימנים שבדברי חז"ל אודות אחרית הימים . . דורנו זה הוא דור האחרון של הגלות ודור הראשון של הגאולה! )דבר מלכות ש"פ 

נשא תנש"א(

הדבר מופיע בריבוי עצום של מקורות בשיחותיו של הרבי מה"מ ובדברים ברורים הגדיר הרבי את המשיח בדורנו כמשיח וודאי 
ולא רק כמי שראוי להיות משיח פוטנציאלי )ראה שיחות ש"פ ואתחנן, שבת נחמו, ט"ז מנ"א ה'תשמ"ח(.

ואם כן, כיון שבכל דור נשמת משה מתלבשת ב"נשיא הדור", וכן "מלכות דוד לא בטלה" והובטחנו על ידי הרבי שבדורנו תבוא 
הגאולה - הרי ש"נשיא הדור" שלנו - הרבי, הוא המנהיג שהתגלה כמלך המשיח ויגאל את עם ישראל!

ועל כך אומר הרבי:

דורנו, משיח שבדורנו, שכבר 9 נשיא  אדמו"ר  וחמי  מורי  קדושת  כבוד  הודעת  פי  ועל   .  . וירא התשנ"ב:  ש"פ   
כל  נתבטלו  אלו,  בימינו  הרי,  צדקינו,  משיח  פני  לקבלת  מוכנים  ועומדים  העבודה  ענייני  כל  נסתיימו 
המניעות והעיכובים כו', וכיון שכן, ישנה לא רק המציאות דמשיח, אלא( גם ההתגלות דמשיח, ועכשיו 

צריכים לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש! 

ואכן, דווקא בשבוע זה שבו יתאחד עם ישראל כולו סביב המסר של הרבי מלך המשיח – להביא לימות המשיח ולקבל את פני 
המשיח  כמלך  יתגלה  שהרבי  לכך  ומצפים  מאמינים  שכולנו  הברורה  העובדה  את  להדגיש  עלינו   – ממש  בפועל  צדקנו  משיח 

ויתקיימו דברי חז"ל: "שעתיד משיחנו להתכסות אחר שנגלה וישוב ויתגלה" )רש"י דניאל יב ,יב(.

ההתקשרות שלנו לרבי חייבת להיות דווקא דרך הנתיב הזה של בקשת משיח והצפייה לביאת המשיח. אסור לנו להחמיץ את 
ההזדמנות... הרבי מחדיר בנו רגש של השתוקקות לגאולה והעניק לנו את היכולת לכך שמשאת הנפש של כל אחד מאתנו תהיה 

– הגאולה האמיתית והשלימה.

הימים שחולפים אינם צריכים להחליש את אמונתנו. להיפך, האמונה צריכה להתחזק ולהתעצם, מתוך ידיעה ברורה שאנו הולכים 
ומתקרבים אל הגאולה. גם על בני- ישראל במצרים נאמר כי "ולא שמעו אל משה מקוצר-רוח ומעבודה קשה"; אך כשהגיעה עת 

הגאולה - לא עיכבם הקב"ה אפילו כהרף-עין.

נתחזק איפוא באמונה בנצחיותו של "נשיא הדור" שמטרתה להחדיר את האמונה בגאולה לתוך דמנו ובשרנו ובציפייה לביאתה 
על ידי "המשיח שבדור" במהרה ומיד ממש!

8(  נלקטו בקונטרס 'משיח שבכל דור' )קראון הייטס תנש"א(. וראה ב'מאוצר המלך' חלק א' עמ' 185 בנוגע לרמב"ם בדורו.


