בס"ד

נעם הארץ

ערב שבת קדש פרשת במדבר תשע"ז
וזהב הארץ היא טוב – זו תלמודה של א"י
דף שבועי לעיסוק בסוגיות ארץ ישראליות
לְ ירבְ עם ,קַ ח-לְ ָך ,עֲשרה קְ רעִ ים :כִ י כה
וְ ִא ְתכֶ֣ם יִהְ י֔ ּו ִ ִ֥איׁש ִ ִ֖איׁש לַמַ טֶּ֑ה ִ ִ֛איׁש ִ֥ראׁש
אמַ ר ה' אֱ ֹלהֵ י יִ ְשראֵ ל ,הִ נְ נִי ק ֵרעַ את-
רּואי
לְ בֵ ית־אֲב ִ֖תיו ֽהּוא . . . :אֵֵ֚ לה קְ ֵ ֶ֣
הַ מַ ְמלכה ִמ יַד ְׁשֹלמה ,וְ נתַ ִתי לְ ָך ,אֵ ת עֲשרה
אׁשי אַ לְ פֵ ִ֥י
אֲבֹותם ר ֵ ִ֛
ֶּ֑
יאי מַ ֶ֣טֹות
העֵ ֔דה נְ ִש ֵ ִ֖
הַ ְשב ִטים .לב וְ הַ שֵ בט האחד ,יִ הְ יה-לֹו --
יִ ְשר ֵ ִ֖אל ֵ ֽהם:
לְ מַ עַ ן עַ בְ ִדי דוִ דּ ,ולְ מַ עַ ן יְ רּוׁש ַל ִם ,העִ יר אֲ ׁשר
התורה מצווה למנות נשיא לכל שבט .כך גם
בחַ ְר ִתי בּהִ ,מכל ִׁשבְ טֵ י יִ ְשראֵ ל .לג יַעַ ן
יכונו אנשים אלה כאשר יובילו את העם במסע
ַיִׁשתַ חֲוּו לְ עַ ְׁשתרת , . . .
אֲׁשר עֲזבּונִ י ,ו ְ
המחנות ,למשל ונשיא לבני יהודה נחשון בן
לִ כְ מֹוׁש ּ , . . .ולְ ִמלְ כם אֱ ֹלהֵ י בְ נֵי-עַ מֹון; וְ לא-
עמינדב.
הלְ כּו ִב ְדרכַיַ ,לעֲשֹות הַ יׁשר ְבעֵינַי וְ חֻקתַ י
לאחר קום מדינת ישראל ,נתגלו במדבר יהודה
ּומ ְׁשפטַ י--כְ דוִ ד אבִ יו .לד וְ לא-אקַ ח את-כל-
ִ
אגרות שעליהם היה חתום מפקד המרד
הַ מַ ְמלכהִ ,מידֹו :כִּ י נ ִָּשיא אֲ ִּשתֶ ּנּו ,כל יְמֵ י
ברומאים שפעל לצידו של רבי עקיבא .וכך
חַ ייו ,לְ מַ עַ ן דוִ ד עַ ְב ִדי אֲ ׁשר בחַ ְר ִתי אתֹו,
תיאר יגאל ידין את מה שאמר כאשר הציג את
אֲׁשר ׁשמַ ר ִמצְ ֹותַ י וְ חֻקתי .לה וְ לקַ חְ ִתי
הממצא לפני יצחק בן צבי – נשיא מדינת
הַ ְמלּוכהִ ,מיַד בְ נֹו; ּונְ תַ ִתיה לְ ָך ,אֵ ת עֲשרת
ישראל באותם הימים:
הַ ְשב ִטים .לו וְ לִ בְ נֹו ,אתֵ ן ׁשֵ בט-אחד--לְ מַ עַ ן
"כעבור שבועות מספר ,עם גלילת התעודות
הֱיֹות-נִ יר לְ דוִ יד-עַ ְב ִדי כל-הַ י ִמים לְ פנַי,
ופרישתן 'זכיתי לספר עליהן לפני קהל קרואים
בִ ירּוׁש ַל ִם ,העִ יר אֲׁשר בחַ ְר ִתי לִ י ,לשּום
בביתו של נשיא המדינה המנוח ,יצחק בן-צבי,
ְׁש ִמי ׁשם .לז וְ א ְתָך אקַ חּ--ומלַכְ ת ,בְ כל
ובהקריני על המסך שקופית של אותן ארבע
אֲׁשרְ -תאַ ּוה נַפְ ׁשָך; וְ היִית מלְך ,עַ ל-יִ ְשראֵ ל.
לוחיות ,קראתי בהתרגשות את השורה
הראשונה' :שמעון בר כוסבא הנסי על ישראל'
והוספתי :כבוד הנשיא ,יש לי הכבוד להודיעך ,
כי גילינו חמישה-עשר מכתבים שכתב או
הכתיב הנשיא האחרון של ישראל לפני 1800
שנה".
מדוע בחר בר כוכבא דווקא תואר זה ? ושמא
רבי עקיבא בחר בו עבורו ? ומדוע כ – 50
שנים מאוחר יותר ייקרא גדול חכמי ישראל,
חותם המשנה – רבי יהודה הנשיא.
מה טיבו של תואר זה ? שהרי אין כבר
שבטים ,ובודאי אין הכוונה למישהו שעמד
בראש שבט.
כדי לעמוד מעט על טיבו של מושג זה נחזור
אל נבואת אחיה השילוני בספר מלכים א'
י"א

כט וַיְהִ י בעֵ ת הַ הִ יא ,וְ ירבְ עם יצא ִמירּוׁשל ִם;
ַיִמצא אתֹו אֲ חִ יה הַ ִשיֹלנִי הַ נ ִביא בַ דרְך. . .
ו ְ
ל וַיִ ְתפש אֲ ִחיה ,בַ שַ לְ מה הַ חֲדׁשה אֲ ׁשר עליו;
וַיִ קְ רעהְׁ --שנֵים עשר ,קְ רעִ ים .לא וַיאמר,

ירבעם בן נבט מתמנה למלך על עשרה שבטים.
אך רחבעם מבית דוד ,יהיה נשיא .כלומר
המלך המוביל ,הרם ביותר בתפקידו הוא זה
שמכונה בשם נשיא .גם הנביא יחזקאל
משתמש במונח 'נשיא' במספר הזדמנויות.

יחזקאל ל"ד
כב וְ הֹוׁשַ עְ ִתי לְ צאנִי ,וְ לאִ -תהְ יינה עֹוד לבַ ז;
וְ ׁשפַ ְט ִתי ,בֵ ין שה לשה .כג ַוהֲקִ מ ִתי ֲעלֵיהם
רעה אחד ,וְ רעה א ְתהן--אֵ ת ,עַ ְב ִדי דוִ יד;
הּוא יִ ְרעה אתם ,וְ הּוא-יִ ְהיה להן לְ רעה .כד
ֵאֹלהים ,וְ עַ ְב ִּדי דָ וִּ ד,
וַאֲ נִי ה' ,אהְ יה להם ל ִ
נ ִָּשיא ְבתֹוכָ ם :אֲ נִי ה'ִ ,דבַ ְר ִתי .כה וְ כ ַר ִתי
להם בְ ִרית ׁשלֹום ,וְ הִ ְׁשבַ ִתי חַ יה-רעה ִמן-
הארץ; וְ י ְׁשבּו בַ ִמ ְדבר לבטַ ח ,וְ י ְׁשנּו
ּוסבִ יבֹות גִ בְ ע ִתי,
בַ יְ ע ִרים .כו וְ נתַ ִתי אֹותם ְ
הֹור ְד ִתי הַ גׁשם בְ עִ תֹו ,גִ ְׁשמֵ י בְ רכה
בְ רכה; וְ ַ
יִ ְהיּו.

הדף מוקדש לע"נ אבי מורי יעקב עוזיאל עמיצור ז"ל

ובנבואת הנחמה הגדולה בהמשך חזון
העצמות היבשות  :יחזקאל ל"ז
יתי אתם לְ גֹוי אחד בארץ ,בְ ה ֵרי
כב וְ ע ִש ִ
יִשראֵ לּ ,ומלְך אחד יִ ְהיה לְ כֻלם ,לְ מלְך; וְ לא
ְ
יִ ְהיו עֹוד לִ ְׁשנֵי גֹויִ ם ,וְ לא יֵחצּו עֹוד לִ ְׁשתֵ י
מַ ְמלכֹות עֹוד .כג ו ְ לא יִ טַ ְמאּו עֹוד,
ּוב ִׁשקּוצֵ יהםּ ,ובְ כל ,פִ ְׁשעֵ יהם;
בְ גִ לּולֵיהם ְ
מֹוׁשבתֵ יהם אֲׁשר ח ְטאּו
וְ הֹוׁשַ עְ ִתי אתםִ ,מכל ְ
בהם ,וְ ִטהַ ְר ִתי אֹותם וְ היּו-לִ י לְ עם ,וַאֲ נִ י
ֵאֹלהים .כד וְ עַבְ ִדי דוִ ד מלְך
אהְ יה להם ל ִ
ֲעלֵיהם ,וְ רֹועה אחד יִהְ יה לְ כֻלם; ּובְ ִמ ְׁשפטַ י
ֵילֵכּו ,וְ חֻקֹותַ י יִ ְׁש ְמרּו וְ עשּו אֹותם .כה
וְ י ְׁשבּו עַ ל-הארץ ,אֲׁשר נתַ ִתי לְ עַ בְ ִדי לְ ַיעֲקב,
אֲׁשר י ְׁשבּו-בּה ,אֲ בֹותֵ יכם; וְ י ְׁשבּו עליה הֵ מה
ּובְ נֵיהם ּובְ נֵי בְ נֵיהם ,עַד-עֹולם ,וְ דוִ ד עַ בְ ִדי,
נ ִָּשיא לָהֶ ם לְ עֹולָם .כו וְ כ ַר ִתי להם בְ ִרית
ׁשלֹום ,בְ ִרית עֹולם יִ הְ יה אֹותם; ּונְ תַ ִתים
יתי אֹותם ,וְ נתַ ִתי אתִ -מקְ ד ִׁשי בְ תֹוכם
וְ הִ ְרבֵ ִ
לְ עֹולם.

ואכן ידוע לנו שבתקופת מרד בר כוכבא
עם ישראל זכה לסוג מסוים של
עצמאות .בר כוכבא טבע מטבעות
שבעיטור ארבעת המינים שטבע עליהם
מופיעה דעתו ההלכתית של רבי עקיבא
מורו ורבו .מבחני הכניסה שעשה לצבאו
הולכים על פי דעתו ההלכתית של רבי
עקיבא .הוא החכיר קרקעות כשהמפתח
למספר השנים לחכירה הוא שנת
השמיטה ,ניהל ביד רמה את צבאו,
והורה לאנשי עין גדי לצייד את לוחמיו
בלולבים ואתרוגים.
מכל אלה נלמד שמרד בר כוכבא לא היה
רק מרד בעל אופי צבאי אלא כמאמר
הרמב"ם  :הלכה ד  :ואם יעמוד מלך מבית

דוד הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד אביו,
כפי תורה שבכתב ושבעל פה ,ויכוף כל
ישראל לילך בה ולחזק בדקה ,וילחם
מלחמות ה',

חז"ל בגמרא ממשיכים לבדוק את
משמעות התואר "נשיא"  ,שכן כפי
שעולה מפסוקי התנ"ך 'נשיא' הוא מילה
שמשמעותה 'מלך' .וכך נמצא בבבלי
הוריות דף יא עמוד א" :אשר נשיא

בר כוכבא נשיא ישראל חידש מלכות
בישראל .כך גם רבי יהודה הנשיא
שבעוצמתו התורנית ועושרו הרב הביא
לכבוד מלכות לעם ישראל .נראה כי רבי
עקיבא הוא זה שבחר עבור בר כוכבא
את הכינוי  ,ולא רק מלך המשיח קרא לו
אלא קודם כל מלך על ישראל .מנהיג
לאומי שמטרתו וענינו להוביל את עם
ישראל אל חזונו ויעודו הגדול.
מי יתן ובימים אלה של נשיא אמריקאי
המבקר בישראל  ,נזכור ונזכיר כי "דוד
עבדי נשיא להם לעולם" ,ונשיא צריך
להיות זה שאין על גביו אלא ה' אלוהיו.

פרק ה הלכה ג  :ותשעה באב וחמשה
דברים אירעו בו :נגזר על ישראל במדבר
שלא יכנסו לארץ ,וחרב הבית בראשונה
ובשנייה ,ונלכדה עיר גדולה וביתר שמה
והיו בה אלפים ורבבות מישראל והיה להם
מלך גדול.

=========================
לפעילויות ופרסומים של חברת נעם
הארץ בהובלת ד"ר חגי עמיצור
079-5729223
. office@noam-haaretz.com
ונוסיף אתכם לרשימת התפוצה

יחטא"  -ואיזהו נשיא? זה מלך כו' .תנו
רבנן :נשיא  -יכול נשיא שבט כנחשון בן
עמינדב? ת"ל :מכל מצות ה' אלהיו ,ולהלן
הוא אומר :למען ילמד ליראה את ה' אלהיו,
מה להלן שאין על גביו אלא ה' אלהיו ,אף
נשיא שאין על גביו אלא ה' אלהיו.
גם הרמב"ם בלשונו הרגישה בתארו את
בר כוכבא והאירועים שהתרחשו
התייחס אליו כאל מלך  .הלכות תעניות

בברכת שבת שלום ומבורך
לקבלת הדף במייל מידי שבוע

נא לשלוח פניה office@noam-haaretz.com

