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  -מדויקיםאינם  המצוטטיםהמקורות -
  

אנו יוצאים מפרשת קרח ונכנסים לחוקת. בפרשת חוקת עוברים אנו לשנה ארבעים במדבר. 
" וַּיְִׁשלַח יְִׂשָרֵאל ַמלְָאכִים ֶאל ִסיחֹן ֶמלֶ! ָהֱאמִֹרי לֵאמֹר"אני רוצה להתחיל ישר בפסוק אחד 

עסקנו בשבוע שעבר ולפני שבועיים. (במדבר, כ,כא), והדברים ממשיכים את הדברים בהם 
בפסוק זה ממשיכים הניסיונות של משה להיכנס לארץ. הם התחילו בפס' יד, מיד אחרי מי 

 –משה שולח מלאכים למלך אדום בבקשה לעבור בגבולו, מלך אדום לא מסכים  –מריבה 
עני ומתחילים לסוב את גבולותיו. באותה השנה מת אהרון, יש מלחמה לא פשוטה עם הכנ

ששובה שבי בישראל. יפתח מגלה לנו בספר שופטים, כי היה פה גם ניסיון לעבור בארץ 
ֶאְעְּבָרה ְבַאְרֶצ4 3א : ”במואב שנדחה ע"י מלך מואב. אחרי כל אלה, בפסוקנו שלנו, פסוק כ

". סיחון גם הוא נֲַעבֹר ּגְֻבל4ֶ נִֶּטה ְּבָׂשֶדה ּוְבֶכֶרם 3א נְִׁשֶּתה ֵמי ְבֵאר ְּבֶדֶר! ַהֶּמלֶ! נֵלֵ! ַעד ֲאֶׁשר
ובעקבות כך מתקיימת  –ממאן ליתן לישראל לעבור בגבולו, והחידוש הינו שגם יוצא להלחם 

כובשים את סיחון שבהמשך יהיה נחלת הגדי  –מלחמה בסיחון, ואז מגיע השינוי הגדול 
  והמנשי. 

  
 ~~~  

  
  "כי הנשיא הוא הכל"

ובמקום אחר  –וישלח ישראל מלאכים “ה מאוד מאוד: מעיר הערה חשוב 'ק כאורש"י על פס
שנאמר: ואשלח מלאכם ממדבר “כשאצלנו כתוב שהעם שולח,  –תולה השליחות במשה" 

כך אומר בספר דברים על עצמו. זוהי שאלה בפשט.  –קדמות אל סיחון מלך האמורי" 
מכך שיש משמע שמשה שולח, וכך גם מוכח  –וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום" “

וביפתח הוא “לו שיחה שלימה עם מלך אדום, זוהי שיחה בין מנהיגים, איש פרטי השולח. 
אומר: וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום. הכתובים הללו צריכים זה לזה: זה נועל וזה 

כשתפשוט את  –הם מסבירים את עצמם, המקרא מפרש את עצמו. "פשט" משמעו  –פותח" 
שמשה הוא ישראל, וישראל הוא משה, לומר “א מפרש את עצמו. הכל, תראה כיצד המקר

  כל זאת אומר לנו רש"י.”. לך שנשיא הדור הוא ככל הדור, כי הנשיא הוא הכל
  

לפני שנעיין ברש"י זה, נשים לב לשני דברים אותם למד רש"י. הדבר הראשון: משה הוא 
זאת ממשה לכל נשיאי רש"י מרחיב  –זהו פשט. הדבר השני  –ישראל וישראל הוא משה 

  הדורות.
"שמשה הוא  יש לראות אף בדיוק דבריו של רש"י: בתחילה אינו אומר "לומר לך", אלא

עד כאן הפשט לגבי משה. אך מה זה בא ללמד אותי? עתה  –ישראל וישראל הוא משה" 
רש"י גמר להיות פרשן, ושואל איזה מוסר או סוגיה זה בא ללמדנו: "לומר לך שנשיא הדור 

  וא ככל הדור, כי הנשיא הוא הכל".ה
נובע מכך שיש קושי בפסוק, אחרת רש"י לא  –האמת היא, שגם ההרחבה, הלימוד הכללי 

מכניס סתם פירושים כלליים. השאלה הינה, למה בכלל חשוב לומר "וישלח ישראל 
מלאכים". מבינים אנו שישראל הוא משה ומשה הוא ישראל, אך מה רצתה התורה ללמדנו 

  לומר לך שנשיא הדור הוא ככל הדור, שהנשיא הוא הכל".“ בכך?
  

 ~~~  
  

  קביעה היסטורית: תורה דרך נשיא הדור
ביטוי זה צריך ללומדו היטב ולהבינו על רקע הפרשות הקודמות ועל רקע כל ספר במדבר. 
אם נעבור על ספר במדבר, נגלה את התגלית שאנו לוקחים עמנו עוד לפני מעמד הר סיני. 

אל הר סיני, והקב"ה אמר למשה כי הוא בא לתת לנו את התורה. משה רבנו אומר הגענו 
י), מפי המלך ”רש-להקב"ה: אמרתי זאת לעם כבר, אך העם אומר: רצוננו לראות את מלכנו (

  ולא מפי שליח. 
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הנה אנוכי “הקב"ה אומר למשה יסוד גדול: שמעתי, אך לא זאת תהיה דרך קבלת התורה. 
לומד הרמב"ם  –ן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם" בא אליך בעב הענ

בא לומר שהתורה איננה יכולה  –ומכניס זאת לעיקר מעיקרי האמונה: וגם בך יאמינו לעולם 
  להינתן מפי הקב"ה אלינו, אלא דרך משה.

  מי שיעבור על כל פרשות ספר במדבר, זהו הקושי של העם המופיע בצורות שונות. 
  
~ ~~  
  

  נשיא הדור בפרשת המרגלים
כולם אנשים ראשי בנ"י המה. איך  –שנים עשר מרגלים, יוצאים בשליחותו של משה רבנו 

שלא נהפוך את פרשת המרגלים, מסקנתה הינה אחת: עשרה מתוך שנים עשר הולכים 
בשליחותו של משה, אך כופרים בהמשך בשליחותו של משה. עם הכפירה שלהם בשליחותו 

  , נוצר אסון שהוא בעצם משבית את הכל. של משה
  

ויהס כלב את העם אל משה ויאמר “כשהמרגלים חוזרים, הם באים ומדווחים דווחי אמת. 
ויהס את “ -כלב קודם כל מבצע פעולה של   –עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה" 

את העם  העם אל משה". כלב תופס שצריך להחזיר את המיקוד אל משה, וכדי להשתיק
הוא אומר דברים שנראים כהצטרפות לגנותו של משה  –שנמצא בכזו השתוללות ועליהום 

 אקרע לנו את הים, והל אוהל“וכי זאת בלבד עשה לנו בן עמרם), ואז כלב מתחיל:  –(רש"י 
גם אז יכול  –אילו היה אומר לנו לעלות השמימה בסולמות בחבלים  -” הגיז לנו את השליו

אתם יכולים כי אנו יכולים להיות דבקים  –י שם). כלב אומר לעם ”אומר (רש נוכל, כי הוא
  במשה.

כלב מגדיר הגדרה. הוא לוקח את סיפור המרגלים בו כלל לא הוזכר משה. הוא אומר: 
 ותהאם אנו מתבטלים לשליחהבעיה היא התבטלות לנשיא הדור, אל משה. השאלה היא: 

ולכים בשליחות עצמנו. כלב, שרואה שזאת האווירה משה, או שיצאנו בשליחותו ועתה אנו ה
הולך עד חברון ומשתטח על קברי אבות כדי שלא נהיה ניסת בעצתם של חבריו. אף את  –

  גלים".רמהה יושיעך מעצת - י“ - יהושע מברך משה 
  

נקודה זו, עליה אנו מדברים, לוקח אותה רש"י כנקודת היסוד של כל ספר במדבר. אצלנו 
  ש"י: ואל תבינו זאת כתיאור על משה ודור המדבר, אלא עלי כאן והיום.בפרשה אומר ר

הוא קשה להבנה, וצריך לעכל אותו. קשה להסכים  –צריך להבין את המושג נשיא הדור 
  איתו.

  
  נשיא הדור בפרשת המעפילים

המרגלים בסוף פרשת המעפילים אומרים: "הננו ועלינו אל המקום אשר אמר ה' כי חטאנו". 
כי אין ה' “למה אתם עוברים את פי ה' והיא לא תצלח". למה? “נו עונה להם: משה רב
  צריך להבין טוב נקודה זו.”. בקרבכם

מדובר פה בחבורה של אנשים ענקיים, הם מוסרים את נפשם מתוך הבנה ש"חטאנו". הם 
אלא כי חטאנו. הם מבקשים לתקן. משה  –רוצים לעלות לראש ההר, לא כי זו הרפתקה 

  אז אל תעלו, לא יצליח.  –עונה להם: אין ה' בקרבכם רבנו 
והרי הם לא  –הם עולים, מה הסברא שלהם? משה עוד אומר להם כי העמלקי והכנעני שם 

הפחידו את משה קודם לכן, ומדוע עכשיו שיטרידו? ומבינים אנו: עתה הם מטרידים, כי אין 
  ה' בקרבכם. למרות זאת המעפילים עולים.

  
ם כן, כי היו כאן שתי קבוצות: היו מרגלים שהחליטו לא לעלות כי הם סבורים רואים אנו, א

כי הם סבורים מעשית אחרת  –מעשית אחרת ממשה, והיתה קבוצה שהחליטה כן לעלות 
  ממשה.
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לא משו מקרב המחנה...  משהויעפילו אל ראש ההר... וארון ברית ה' ו“הפסוק אח"כ אומר: 
האם משה עולה איתנו או שלא.  –חן לבדוק אם ה' בקרבנו כתום עד החרמה". המביויכום ו

פרשה זו אינה עוסקת בהסכמה או באי הסכמה לעלות אל הארץ. הפרשה באמת עוסקת 
ביכולת שלי להתבטל אל משה. דבר זה איננו פשוט כלל. משה שולח אותי לבחון בשכל 

תי, להביא אותה לידי שלי איך הדרך, ההרים, העם. אני צריך לפעול עם השכל, לומר את דע
אך אני צריך להבין שכל מה שאני אומר איננו קשור למהלך האחד הפשוט: רצון ה'  –ביטוי 

הוא שזו ארץ ה' ואני עולה אליה. מה שנשאר: להביא את כל הכוחות שלנו, לדעת איך, 
  לגרום לעם להשתוקק, להביא את רצוננו לידי בטוי. אין להחליף תפקידים.

  
 ~~~  

  
מר כי משה נקרא נשיא הדור. למשה יש עוד תואר בפרשת חוקת. כששולח משה רש"י או

איזה  –ונצעק אל ה' וישמע קולנו וישלח מלאך ויוצאנו ממצרים" “מלכים אל מלך אדום: (כ): 
  מלאך זה? רש"י: משה. אפשר היה לומר שמלאך הכוונה שליח. 

  
  נשיא הדור במגיפת חטא קורח
האיש ומקריבי  250נקודה פלאית. אחרי בליעת האדמה,  בפרשת קורח, באמצעה, מופיעה
וידבר ה' אל משה לאמר הרומו ': “יפסוק מתים.  14,700הקטורת, מתחילה מגיפה נוראית, 

מתוך העדה הרעה הזאת ואכלה אותם כרגע. ויאמר משה אל אהרון: קח את המחתה ותן 
יהם כי יצא הקצף מלפני עליה אש מעל המזבח ושים קטורת והולך מהרה אל העדה וכפר על

הרומו מתוך העדה הזאת ואכלה “משה אומר זאת לאהרון. ה' אמר למשה:  –ה', החל הנגף" 
קח את “צריך מהר לעצור זאת.  –אותם כרגע", אך משה אומר: הקב"ה עושה פה מגיפה 

  המחתה.. ושים קטורת... וכפר עליהם כי יצא הקצף מלפני ה' החל הנגף".
  את משה שקטורת עוצרת מגפות. מישהו כנראה לימד 

  
ויעמוד בין “ואיננו יודעים אם עוד נגמרה המגיפה,  –הקטורת ויכפר על העם"  ויתן את“

המתים ובין החיים ותיעצר המגפה, ויהיו המתים במגפה... וישב אהרון אל פתח אוהל מועד 
  מתי היא נעצרה? מה היה פה? –והמגפה נעצרה" 

מדוע? ורק אח"כ, כפי שאמרנו:  –אל פתח אוהל מועד"  וישוב אהרון אל משה“כן גם: 
  ”."והמגפה נעצרה

  
 –רש"י כאן מביא מדרשים, אך לא בא הוא אלא ליישב פשוטו של מקרא. פשוטו של מקרא 

איך לומדים את המקרא כשהכל פשוט, כשלומדים את המקרא על המקרא. הכתובים הללו 
ללמוד את הנקודה  –מדרש הלכה ואגדה מלמדים זה על זה, זה סוגר וזה פותח. דרוש, 

  לראות הכל. ראו איך רש"י מלמד פשוטו של מקרא על פי מדרש. –הספציפית הזו. פשוטו 
משה למד ממלאך המוות שהקטורת יכולה לעצור המגפה, רז זה  –אומר רש"י: הסיפור פשוט 

  מסר לו המלאך. או אז, שולח הוא את אהרון. 
זהו ממש יעקב ושרו של עשו,  –המלאך והעמידו על כורחו"  אחז את –ויעמוד בין המתים “
הנח לי לעשות שליחותי"  “שהוא ממלא את דבר הנשיא, החסיד  ,לאהרון –אמר לו המלאך" “
ב על ידיך. אמר לו: כאמר לו: משה ציווני לע“שלחני ואלכה". “ - ממש כמו בשרו של עשו -

אין משה אומר כלום מליבו, אלא מפי  אני שלוחו של מקום ואתה שלוחו של משה. אמר לו:
בא “הגבורה. אם אין אתה מאמין", בא ונלך אל פתח אוהל מועד, שם עומדים הקב"ה ומשה, 

  עמי ושאל". בוררות.
  

המלאך אומר לאהרון "אל תעכב", ואומר אהרון  –נשאל שאלה לשנייה: מתמטיקה פשוטה 
כפי שאומרים  -. אם כן, זהו "פיטים" אני כמוך, אני גם שלוחו של מקום (דרך משה) –למלאך 

הילדים. אם כן, ישאל המלאך: מדוע אני צריך להקשיב לך? מדוע לך היכולת לעכב על ידי? 
  שנינו מדברים מפי הגבורה!
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זה הבירור על  –כל פרשת קורח, כמו פרשת בהעלותך עם משה ואהרון, כמו פרשת שלח 
ואף אחד לא מבין מה  –ון בשמיים ובארץ מהו הנשיא של הדור, מי הוא משה. יש על זה די

  זה. המלאך רוצה להמשיך ואהרון מעכב. 
 ~~~  

  ל אחד ושני עולמות...- מי שיש לו א
סיפור מופלא: ערב ג' תמוז, באחת ההתוועדויות סיפר הרבי מילובאויץ' סיפור מופלא על 

ספר סיפור מפיו חותנו. בתרפ"ז, זהו אחד הפעמים בהם אוסרים את האדמו"ר הריי"ץ. הרבי מ
של חותנו. בשלב מסוים, האדמו"ר הריי"ץ בחקירות, עומד כל הזמן על נקודה ברורה שהוא 
אומר תמיד את האמת, אף אחד לא יניע אותו מכך, והוא יעבוד למען היהודים. או אז, אחד 

לא החוקרים שולף אקדח, ומכוון אותו לראשו. הרבי הריי"ץ אומר לו: "תשמע, הצעצוע הזה 
כששלף החוקר את האקדח, אמר הוא לרבי: "אני רוצה שאדוני ישמע, הרבה ”. פיע עלימש

ת שלהם, ועל ידי האקדח הם הסתדרו, מאן בחדר החקירות אמרו שיאמרו את האנשים כא
אומר לו הרבי: "הצעצוע הזה יכול להשפיע על אנשים שיש להם הרבה ” זה פתר את הבעיה.

ל להשפיע על אנשים שיש להם אל אחד ושני עולמות. אלים ועולם אחד, אבל הוא לא יכו
  ”אין לו שום השפעה על מי שיש לו אל אחד ושני עולמות. –תקח אותו 

  
 -כשראיתי סיפור זה בפעם ראשונה, הבנתי בטעות, שהאדמו"ר מתכוון לומר משהו מעין 

לגמרי. ך", יש עולם הבא. הרבי כשמביא זאת בהתוודעות מסביר זאת אחרת מתנוטל את נש“
אין זה שיש לי עולם פה ויהיה ”? ל אחד ושני עולמות-יודעים אתם מה הפירוש שיש לי "א

עולם הבא. אלא, פה עכשיו יש לי שני עולמות. אני כל חיי חי עם אל אחד ושני עולמות. על 
לעולם ה' “ - זה מברכים אנו "שהכל נהיה בדברו". המעטפת היא מים, אך יש פה את דבר ה' 

אכן יש עולם, מעטפת. אך העולם הזה הוא המעטפת לעולם שנמצא ”. ב בשמייםדברך ניצ
הבא בתור", הבא נמצא פה, רק יש קיר “העולם הבא. עולם הבא, כמו שרופא קורה:  –בתוכו 

  שמסתיר אותו. שניהם פה, רק שלעולם הזה יש קיר בסופו שמסתיר את העולם הבא. 
  

ון לומר דבר פשוט, וצריכים אנו ללמוד מסיפור המילה צעצוע איננה התנשאות. הרבי התכו
. TOYS-R-USזה את החיים. לפעמים מתחשק לי לקחת את העולם ולשים שלט למעלה: 

זה הכלי שלו לשלוט בי. לכל אחד יש צעצוע כזה. הצעצוע הופך אותך  –הצעצוע של החוקר 
עולם אחד. מי לאדון פה, ולא מאפשר לי לראות את האמת. הצעצוע גורם לי לראות כאן 

  באמת יש לו הרבה אלים. הוא לא אומר זאת, כי לא נעים לומר כך. –שיש לו רק עולם אחד 
יש לו שני עולמות. כי הדבר היחיד שיש לו, זה שאין עוד מלבדו. זה  –מי שיש לו אל אחד 

זה חנות צעצועים. כולנו בחנות צעצועים, ולא צריך לזלזל  –שמשהוא אחר מקבל משמעות 
   בהם.

כי  –כי אני משוכנע שזה רציני. המוכר מחייך  –צעצועים של גדולים הם הרבה יותר צעצועיים 
  יודע שזהו צעצוע.הוא 

הוא בעצם מאויים, מפוחד. צעצועים רבים מסתובבים מסביבנו,  –"מי שיש לו עולם אחד" 
וצריך  זה אומר שאין ברירה –ופים. מי שיש לו עולם אחד ששאנו אליהם יכולים להיות ח

יש לו שני עולמות, עליו נאמר:  –ליישר קו עם הצעצוע ששולט פה. מי שש לו אל אחד 
  "עולמך תראה בחייך". הוא רואה פה, את העולם הבא.

  
 ~~~  

  
  בחזרה למחלוקת אהרון והמלאך...

מלאך המוות הינו שלוחו של מקום. אהרון הוא שלוחו של משה. משה לא אומר אלא מפי 
  וכיצד המתמטיקה פה מסתדרת? הגבורה. 

משה איננו שלוחו של מקום, אלא פי המקום, הצינור של המקום, ולא השליח. ההבדל בין  
המלאך למשה: מלאך זה משהו שנשלח מלמעלה למטה, ומשה זה משהו שמשה מלמטה 

יש  –למעלה. מלאכי השרת שאלו: מה לילוד אשה ביננו. משה אינו מדבר אלא מפי הגבורה 
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ירה, חי הוא בעולם מלא צעצועים, גדל בבית פרעה. גם למשה יש עצת מרגלים לו בח
יש לו את האגו והכל. אך הגיע הוא לזיכוך כזה שהוא מדבר מפי הגבורה, "אין לו  –חלילה 

  מתארת המשנה בהוריות את המלך.  –על גביו אלא אלוקיו" 
  

שים את דבר ה', אין לו  זה בדיוק כמו השמש והירח העו –זה שהמלאך עושה את דבר ה' 
הרי זה מפני שיש לו שני עולמות, והוא יודע  –ברירה אחרת. זה שמשה מדבר מפי הגבורה 

  איפה בדיוק העולם הזה ואיפה העולם האמיתי.
חז"ל אומרים ביטוי מדהים: צדיקים מתדמים לבוראם. לא מלאכים. מדוע? זה שהמלאך 

א כמו השמש והירח. גם משה הוא נברא, אך עושה את דבר הבורא, הרי זה מאחר והוא נבר
והוא מצליח לזכך ולהגיע ל"מפי הגבורה". כמו שהקב"ה  –הוא כמו הבורא, יש לו את הכל 

  גם משה בחר. המלאך איננו מתדמה לבוראו, משה הוא שמתדמה לבוראו. –בוחר 
  

 ~~~  
  

: מתארת היא נשיא הדור הוא ככל הדור. המילה דור מתארת תקופה בתוך רצף. אצל עמ"י
דור הולך דור בא והארץ לעולם עומדת". דור מתאר לכאורה דבר חולף, “תקופה בתוך נצח. 

אך חרוז המאפשר להמשכיות להתקיים. הדור יכול לחוש משהו שחולף, ותפקידו של נשיא 
הדור הוא לגלות שבעצם בכל אחד מאיתנו, יש בחינה כזו של משה. בכל אחד מאיתנו, יש 

לם הזה, ולכל אחד יש את זה. כשנמצאים ברגעים גדולים של מעמד הר סיני, עולם הבא ועו
אך, כשהחיים ממשיכים ”. "רצוננו לראות את מלכנו –לא מבינים למה צריך את משה 

לא יוכלו הם להישאר  –אומר הקב"ה: אלמלא "..גם בך יאמינו לעולם"  –והשחיקה פועלת 
  למות ואל אחד.לחיות עולם הבא, שני עו –במדרגה זו, של 

  
עצת מרגלים.  –אמרנו כבר כי אין שום ביטוי כזה במקום אחר ”. עך מעצת מרגליםיה יוש-"י

הכוונה: הקב"ה יושיעך מהמחשבה של המרגלים שיש לעצה שלהם בכלל מקום. לא 
נשלחת כדי להשוות את השכל שלך לשכל האלוקי. המרגלים אמרו: גם משה שלח אותנו 

 –אין לו על גביו אלא אלוקיו" “משה איננה דעתו, אלא מפי הגבורה. מדעתו. אך, דעתו של 
  אין לו כלום משלו, וקשה להאמין בזה. 

הוויכוח בין ”. מדוע תתנשאו על קהל ה'“לכן באים קורח ועדתו ואומרים: לא יכול להיות, 
לינו ונחנו מה כי ת“קורח למשה הינו על דבר אחד. משה אומר לקורח, אינני יכול להתווכח: 

עלינו", ואומרים חז"ל שיש פה גם סימן קריאה (זו קריאה, ולא רק שאלה). אם אתה צודק, 
באמת אתה צריך שהקב"ה יבחר בך. אין לי איך להסביר את זה.  –אם יש בי איזשהו אגו 

מה, אין זה איך, כמה  - בוקר ויודע ה' את הקודש והקריב אליו ואת אשר יבחר בו". ונחנו מה! “
ויקראו את “כל אלו מתארות שיש משהו ועתה אני רוצה לדעת עליו. מה, זה מה. או למה. 

אז אני באמת לא  –ונחנו מה". אם אנו, משה ואהרון, איננו מה “שמו מן כי לא ידעו מה הוא". 
  זהו מבחן עולם שצריך ללומדו כל הזמן.”. יכול להיות נשיא הדור

  
 ~~~  

  
  ב שבכל יהודי”עוהכשתאמין ב –לכשיפוצו מעיינותיך חוצה 

דבר זה שלמדנו כל כך עמוק שחייב להסביר זאת ממציאות. ראיתי בהתוועדות דבר מופלא 
שבחיים לא חשבתי עליו. כולנו מכירים את הניגון והשיר שהבעש"ט פוגש את המשיח 

  ”ועונה לו: "לכשיפוצו מעיינותיך חוצה.” ושואלו: "מתי יבוא?
רבי יהושע בן לוי פוגש את המשיח ושואלו אותה אך לא מובן. יש סיפור שלם בגמרא ש

השאלה, ומדוע כלל הבעש"ט שואל? כן גם, יש לשים לב, ששם המשיח עונה תשובה אחרת 
  לגמרי.

  
הסיפור בגמרא הינו סיפור פלאי. לריב"ל מתגלה אליהו הנביא פעמים רבות. פעם אחת אומר 
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”. אומר לו: "הוא נמצא בשערי רומיאליהו ”. להגיע אל המשיח –לו רבי"ל: "אני צריך עזרה 
אך יש הרבה שערי רומי, כיצד אני מזהה אותו? מסביר הוא: "הוא נמצא עם העניים והחולים 

אך כיצד אני מזהה שם דווקא אותו? מסביר ” שכל הזמן פותחים וסגורים את תחבושותיהם.
היום סוגרים. אליהו: "הזיהוי הינו מאוד מדויק. כולם פותחים את כל התחבושות ובסוף 

כל הזמן צריך הוא להיות  –המשיח, לעומתם, פותח אחת וסוגר, פותח את השניה וסוגר 
  ”בכוננות.

ריב"ל הולך לשערי רומי ורואה את המשיח. ניגש הוא אליו, ואומר לו המשיח: "שלום עליך." 
 -ר הלך הביתה ריב"ל, אך היום עוב”. אמר לו: "היום” שואל ריב"ל: "אימתי קא אתי מר?

אומר לו ”. ואנחנו לא נושענו". חוזר הוא שוב לאליהו, ואומר לו: "זה לא זה, הוא אמר לי היום“
  ”אם בקולו תשמעו. –אליהו הנביא: "היום 

זה פה  - ” "רוח אפינו משיח ה' –פירושו ”, צריך הרבה לדבר על זה. "היום אם בקולו תשמעו
  בתוכנו.

  
ומדוע שואל שוב הבעש"ט? האם התשובה היתה כבר תשובה,  –שואל הרבי הריי"ץ 

  הראשונה לא היתה טובה לו?
 –משיב הרבי: הבעש"ט בא אל המשיח, ואומר לו: אימתי קא אתי מר. עונה לו המשיח: היום 

  הרי זה כתוב בגמרא. עונה לו הבעש"ט: בשביל זה באתי? הייתי עתה בירושלים,
דים שראיתי מקיימים "היום אם בקולו והל היכאני ראיתי ופגשתי את היהודים.  –במז'יבוז וכו'  

  תשמעו". כבר יש "היום אם בקולו תשמעו". איזה תירוץ יש לך? אימתי קא אתי מר?
כשתצליח להדביק בעיניים האלה את כולם,  –אמר לו: לכשיפוצו מעיינותך חוצה. מעיינותיך 

”. ם אם בקולו תשמעוכשכולם ככה יראו את היהודים ויאמרו: הם כבר מקיימים היום את "היו
  אז קא אתי מר. –כשמעיינותיך אלה יפוצו חוצה 

  
 ~~~  

  
  רעיא מהימנא -נשיא הדור  -משה רבנו 

רועה נאמן. זהו מצידו של  –משה רבנו נקרא רעיה מהימנא. על פי פשוטו פירוש הדברים 
מצידו  הקב"ה העמיד פה רועה, והרועה הוא רועה נאמן. אך בפירושו העמוק אין זה –הקב"ה 

אמונה. הרועה הוא זה שמפרנס את צאנו, מאכיל אותו. רעיא מהימנא,  –של הקב"ה. מהימנא 
זהו זה שמפרנס את צאנו באמונה. זה שגורם לי להאמין בכוחות שיש פה בתוכי. זה  -אם כן, 

  ועלו נעלה וירשנו אותה".“זה שגורם לנו להבין ש"יכול נוכל לה" , 
ל להיות מישהו שיודע את כל הש"ס והפוסקים ביחד, הוא היה זה יכו –רועה שאיננו נאמן 

 –שליחו של משה במקור. אך, כשמגיע הוא לקושי, כשלא מסתדר לו עם המקום שלו 
כי חזק הוא ממנו", אומר רש"י: “מסקנתו הינה: אני לא יכול לעלות אל העם, כי זה לא ריאלי. 

מסביר הרבי: בכל אחד מאיתנו יש  כביכול כלפי מעלה אמרו. אך האם כזו כפירה כפרו?!
הנפש הטבעית, הבהמית, החיונית, האנושית  –שני עולמות, עולם הזה שקוראים לו 

הנורמאלית. זוהי שבסוף הריאליסטיקה שלה גוברת. זוהי זו שרוצה לשרוד ולהמשיך. זוהי זו 
. אין ה ממעל ממש-שהצעצועים יכולים להפילה. ובכל אחד ואחד מאיתנו יש ממש חלק אלו

  זה ממשות. –זה מילים ורעיונות 
לא נצליח לנצח את הכנעניים, כי אני, הריאל,  –"לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו" 

מהחלק אלוה שבתוכי. זה כבר יותר  –אומרים שזה חזק ממנו  –העובדות, הדור, הצעצועים 
  מסתדר איתנו... זה כבר מסר ששייך לכל אחד ואחד מאיתנו...

ד קל לנתק את המרגלים מאיתנו, אך הם באמת פה בתוכנו. יש שניים מתוך שניים עשר מאו
כי הנפש הבהמית חזקה מהנפש  –הפועלים אחרת. הם אומרים שלא נוכל לעלות אל העם 

  ה ממעל הוא רעיון אדיר, אך לא ריאלי.-האלוקית. כי החלוק אלו
  

נשיא. האם אני מבין שתורתנו כל סיפור דור המדבר הוא השאלה האם מקבלים את משה כ
זה לא בא לומר שאני אינני יכול. הפוך. פרשיות אלו אומרות:  –הינה תורת משה. תורת משה 
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מה באמת צריך אני ממנהיג? מה באמת אני יכול לתת כמנהיג? מנהיג, אגב, יכול להיות 
תת: הוא המנהיג לבני ביתו, של אנשי עירו וכו'. הבשורה הגדולה ביותר שמנהיג יכול ל

מקושר לאינסוף. לא שהוא מוכשר, לא שהוא כל יכול, לא שהוא יודע הכל. אלא שהוא 
הוא כל  –מקושר באופן כזה, שהוא תמיד יגרום לי להיות מקושר בעקבותיו. "כי נשיא הדור 

  הנשיא הוא מה שאמור להרים את המציאות כדי שתהיה היא מציאות של אמונה. ” הדור.
  

האמונה מתחילה במקום שהשכל כבר נגמר. טועה מי שסובר  –הימנא הנשיא הינו רעיא מ
ולא תתורו “שהנפש הבהמית שייכת ליצרים האפלים. שייכת היא לשכל באותה המידה. 

מדבר על אותה חנות צעצועים גדולה. כל תפקידה של  –אחרי לבבכם ואחרי אינכם" 
מצליח להיות משה. אם אני  זה כל הזמן לבדוק אם אני -הקליפה בעולם, חנות הצעצועים 

אך משה מדבר  –מצליח להיות זה שאיננו מדבר אלא מפי הגבורה. נכון שאתה לא מלאך 
מפי הגבורה, והוא קודם למלאך כי הקב"ה מתגלה במה שמצליח להרים את הכל ולגרום 
לאמונה בעולם. שום מלאך לא יכול להרים אותי. מלאך יכול לבצע את שליחותו, אך לא 

  אותי.להרים 
  

כל הפרשות, מפרשיית מרים המדברת במשה ושואלת את אהרון: "האך רק במשה דיבר ה'? 
כך זה עובר בכל השבילים, בכל הפרשות. זהו הקושי של הדור שנמצא ”. הלא גם בנו דיבר

  עם משה, לתאר אותו. זהו הדור שראה את משה קורע את הים, וגם הוא מתקשה להבינו.
ואומר: זה לא בא ללמד על משה וישראל, אלא לומר לך שאם אתה  לכן, רש"י אצלנו מתפרץ

כנראה אינך דבוק במשה של הדור. או, אולי כנראה אין  –מרגיש מציאות שבה אינך מתרומם 
כי קשה לקבל את הצורך בו. זוהי  –את המנהיג הזה, או שלא גילת אותו, או שלא חיפשת 

ני קורח. אך יש למשפט זה עוד שני שאומרים זאת ב –ההבנה שמשה אמת ותורתו אמת 
ואנחנו בדאים". האם את זה מסוגלים אנו לשיר? משה אמת, כמעט כמוני... משה “מילים: 

  אמת ותורתו אמת, אך הדרשה שלי היא חבל על הזמן...
אתה מבין שאין כלום בלי משה? זוהי התמודדות קשה מאוד. קל לומר אותה, אך היא קשה 

  מאוד. 
  

ר בעיקר על הנהגה. זוהי הנהגה שנשלחת על ידי משה, וכמעט אומרת ספר במדבר מדב
שמשה אמת ותורתו אמת. אך היא איננה אומרת שכל מה שיש לי זה בגלל שאני מקושר 

  וגם בך יאמינו לעולם".“למשה. זהו עיקר בפני עצמו. 
  

”. בנו"קרוב למשה ר -כשהרמב"ם מגדיר את מלך המשיח שיגלה במהרה בימינו, מגדיר אותו 
באחד המאמרים הגדולים של הרב סולובייצ'יק זצ"ל, הוא אומר שצריך להבין שהמשיח זה 
מציאות פיזיקלית. אנו מחכים לאדם עם רגליים וידיים, למלך. אולי אנו איננו יודעים לחכות 

לזה, כי אנו מפחדים מכך, כי איננו מאמינים שיכול להיות מישהו שאין לו על גביו אלא 
שיח זו מציאות פיזית. הרמב"ם מגדיר: הלכות מלך המשיח, וזה כ"כ הפוך אלוקיו. המ

לולא מוראה של מלכות איש את “ - מהמושג מלך של היום. אנו מבינים שתפקידו של המלך 
רעהו חיים בלעו". הרמב"ם אומר, שבימיו של המלך המשיח לא תהיה "לא קנאה ולא תחרות 

  י כבר מושלם... מדוע צריך?ולא מלחמה". אם כן, מדוע צריך מלך? אנ
 –ובזה שמשה הוא עבדו. אך כשהאמינו אז, היה להם כוח לשיר  -“ ויאמינו בה' “והתשובה:  

אפשר  –זה לא היה צעצועים. יצאו משם אחד מחמישה, אך כשמאמינים בה' ובמשה עבדו 
 לשיר ולקחת את התופים והמחולות. הציניות שאיננה מאפשרת לראות את המציאות הזו

הפיזית. הרבי אמר פעם שהמומחיות שלו זה פיזיקיה, ואמר הוא: אני מאמין בחוקי הפיזיקה, 
  אני מאמין במלך משיח עם רגליים וידיים פיזקליים. –וכמו שאני מאמין בחוקי הפיזיקה 

ההכוונה לזה היא לדעת להבין את זה. זה קשה, כי כל הזמן אנו נמצאים ליד זה. כל ספר 
  לזה. במדבר הוא להגיע

  
  אי אפשר להתחמם מלהיות ליד...



  הרב אלון  פרשת חוקת: כי הנשיא הוא הכל  בס"ד

 

נסיים את הכל בסיפור מופלא. סיפורים זה כדי להכניס את הכל פנימה. סיפור חסידי 
מדהים, פלא פלאות. מספרים על חסיד אחד שנסע פעם אל הרבה שלו בכאבים גדולים. לא 

שאין ברירה היה חסר לו כלום, אך לא היה לו כלום. הוא הרגיש שהכל קר ומת. הוא הרגיש 
נוסעים בקור אימים. החסיד שלנו, המסחר שלו   -וצריך ליסוע אל הרב'ה. רוסיה, אוקראינה 

והוא מתעטף בכל המעילים  –היה שמכר הוא וודקה. היו לו חביות. עגלון נוהג את העגלה 
 שיש לו ויושב לו מאחורה. הוא חייב להגיע אל הרב'ה, הוא שבור לגמרי. הוא נוסע וקר... הוא

זה עוד כמה שעות טובות, והוא קופא,  –מסתכל על השעון, ובמקרה הטוב, עקב השלגים 
  ושום דבר לא עוזר...

אין ברירה, צריך להתחמם, ולוקח הוא פקק אחד מהוודקה, קצת להתחמם. הוא באמת קצת 
מתחמם, אך הוא עוד קר. עוד פקק, ועוד פקק, ועוד כמה פקקים. ב"ה הוא התחמם חבל על 

איך  - הוא רותח. הוא מתחיל להוריד את המעילים, ונרדם שתוי לגמרי. אך אין ברירה  הזמן,
  אפשר לחיות כשקרח?

הוא נרדם, העגלון מעיר אותו, הוא ליד הרב'ה וצריך להיכנס. לא נעים, הוא גם מסריח. 
קוראים לו, והוא צריך להיכנס. הוא מנסה להסתיר את כל מה שיש. והרב'ה עונה לו: 

קר... באת מרחוק. אמר לו החסיד: הכל בשביל לבוא לרב'ה.... ענה לו הרב'ה: אך  פששש...
קר, מה עשית? החסיד מנסה להתחמק, אך הרב'ה לא מוותר... ואומר החסיד: את חטאי אני 

  היה קר... –מזכיר, התחלתי רק אם פקק אחד, ואחרי זה עוד ועוד 
קה עוד אי אפשר להתחמם. דויות של ומלהיות ליד חבהרב'ה מחייך ואומר לו: אתה מבין, 

  בשביל להתחמם, לא מספיק להיות ליד. 
ויאמינו בה' “לפעמים אתה יכול להיות גלגול שלם ליד החבית, ולא להבין למה זה לא חם. 

הוא איננו רעיון אלא  –לומר לך, אומר פשט רש"י, שהרעיא מהימנא הזה  –ה עבדו" שובמ
 יא הדור ככל הדור, שהנשיא הוא הכל".נש“מציאות ששייכת לכאן ועכשיו, 


