
 הארץ עםנ"ד     בס
 ז"עתש מדברערב שבת קדש פרשת ב

  זו תלמודה של א"י  –וזהב הארץ היא טוב 
 לעיסוק בסוגיות ארץ ישראליותשבועי דף 

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

אׁש  יׁש ר ִ֥ ה ִאִ֛ ֶּ֑ יׁש ַלַמט  יׁש ִאִ֖ ֶ֣ם ִיְה֔יּו ִאִ֥ ְוִאְתכ 
יו ֽהּוא: ִ֖ ת  י . . .  ְלֵבית־ֲאב  ה ְקרּוֵאֶ֣ ל  ֵאֵ֚

י  י ַאְלֵפִ֥ אֵׁשִ֛ ם ר  ֶּ֑ ֹות ֲאבֹות  י ַמטֶ֣ ה ְנִשיֵאִ֖ ֵעד ֔ ה 
ם: ל ֵהֽ ֵאִ֖  ִיְשר 

התורה מצווה למנות נשיא לכל שבט. כך גם 

במסע יכונו אנשים אלה כאשר יובילו את העם 

ונשיא לבני יהודה נחשון בן המחנות, למשל 

 .  עמינדב

לאחר קום מדינת ישראל, נתגלו במדבר יהודה 

אגרות שעליהם היה חתום מפקד המרד 

ברומאים שפעל לצידו של רבי עקיבא. וכך 

תיאר יגאל ידין את מה שאמר כאשר הציג את 

נשיא מדינת  –הממצא  לפני יצחק בן צבי 

 : ישראל באותם הימים

ם גלילת התעודות פר, עכעבור שבועות מס"

זכיתי לספר עליהן לפני קהל קרואים  'ופרישתן

, צבי-יצחק בן, בביתו של נשיא המדינה המנוח

ובהקריני על המסך שקופית של אותן ארבע 

קראתי בהתרגשות את השורה , לוחיות

' 'שמעון בר כוסבא הנסי על ישראל: הראשונה

  ,לי הכבוד להודיעךיש , כבוד הנשיא :והוספתי

או  עשר מכתבים שכתב-כי גילינו חמישה

 1800הנשיא האחרון של ישראל לפני  בהכתי

 ". שנה

מדוע בחר בר כוכבא דווקא תואר זה ? ושמא 

 50 –רבי עקיבא בחר בו עבורו ? ומדוע כ 

שנים מאוחר יותר ייקרא גדול חכמי ישראל, 

 רבי יהודה הנשיא.  –חותם המשנה 

תואר זה ? שהרי אין כבר  מה טיבו של

שבטים, ובודאי אין הכוונה למישהו שעמד 

 בראש שבט.

כדי לעמוד מעט על טיבו של מושג זה נחזור 

מלכים א' אל נבואת אחיה השילוני  בספר 

  י"א

ִם;  כט ל  א ִמירּוׁש  ם י צ  ְבע  ֵעת ַהִהיא, ְוי ר  ַוְיִהי ב 

תֹו ֲאִחי ה ַהִשיֹלִני ַהנ בִ  א א  ְך. . . ַוִיְמצ  ר    יא ַבד 

יו;  ל ל  ר ע  ה ֲאׁש  ׁש  ה ַהֲחד  ש ֲאִחי ה, ַבַשְלמ  ַוִיְתפ 

ה   ע  ִעים.--ַוִיְקר  ר, ְקר  ש  ר,  לא  ְׁשֵנים ע  ַוי אמ 

ם, ַקח ְבע  ִעים:-ְלי ר  ה ְקר  ר  ה   ְלָך, ֲעש  ִכי כ 

ת ֵרַע א  ֵאל, ִהְנִני ק  ַמר ה' ֱאֹלֵהי ִיְשר  -א 

ה מִ  כ  ה ַהַמְמל  ר  ה, ְונ ַתִתי ְלָך, ֵאת ֲעש  ַיד ְׁשֹלמ 

ִטים. ד, ִיְהי ה לב  ַהְשב  ח  א  ט ה  --לֹו-ְוַהֵשב 

ר  ִעיר ֲאׁש  ַלִם, ה  ִוד, ּוְלַמַען ְירּוׁש  ְלַמַען ַעְבִדי ד 

ֵאל. ל ִׁשְבֵטי ִיְשר  ּה, ִמכ  ַחְרִתי ב  ַיַען  לג  ב 

ר ֲעז בּוִני, ַוִיְׁשַתֲחוּו ְלעַ  ת . . . , ֲאׁש  ר  ְׁשת 

ם ֱאֹלֵהי ְבֵני -ַעמֹון; ְול א-ִלְכמֹוׁש . . . , ּוְלִמְלכ 

ַתי  ר ְבֵעיַני ְוֻחק  ַכי, ַלֲעשֹות ַהי ׁש  ְלכּו ִבְדר  ה 

ַטי ִביו.--ּוִמְׁשפ  ִוד א  ת-ְול א לד  ְכד  ַקח א  ל-א  -כ 

ה, ִמי דֹו: כ  ֶתּנּו  ַהַמְמל  יא ֲאשִּ י ָנשִּ ל ְימֵ כִּ י , כ 

תֹו,  ַחְרִתי א  ר ב  ִוד ַעְבִדי ֲאׁש  ַחי יו, ְלַמַען ד 

ַמר ִמְצֹו ר ׁש  י.ֲאׁש  ת  ַקְחִתי  לה  ַתי ְוֻחק  ְול 

ת  ר  ה, ִמַיד ְבנֹו; ּוְנַתִתיה  ְלָך, ֵאת ֲעש  ַהְמלּוכ 

ִטים. ט לו  ַהְשב  ֵתן ֵׁשב  ד-ְוִלְבנֹו, א  ח  ְלַמַען --א 

ִויד-ֱהיֹות ל-ִניר ְלד  ַני, -ַעְבִדי כ  ַהי ִמים ְלפ 

ַחְרִתי ִלי, ל שּום  ר ב  ִעיר ֲאׁש  ַלִם, ה  ִבירּוׁש 

ם. ַקח לז  ְׁשִמי ׁש  ְתָך א  ל --ְוא  , ְבכ  ַלְכת  ּומ 

ר ְך, ַעל-ֲאׁש  ל  ִיית  מ  ָך; ְוה  ֵאל. -ְתַאּו ה ַנְפׁש   ִיְשר 

   

נה למלך על עשרה שבטים. מירבעם בן נבט מת

כלומר  מבית דוד, יהיה נשיא. אך רחבעם

המלך המוביל, הרם ביותר בתפקידו הוא זה 

גם הנביא יחזקאל שמכונה בשם נשיא. 

 משתמש במונח 'נשיא' במספר הזדמנויות.

 יחזקאל ל"ד 

ַבז; -ְוהֹוַׁשְעִתי ְלצ אִני, ְול א כב ִתְהי ינ ה עֹוד ל 

ה. ש  ה ל  ַפְטִתי, ֵבין ש  ִתי עֲ  כג  ְוׁש  ם ַוֲהִקמ  ֵליה 

ן ְתה  ה א  ע  ד, ְור  ח  ה א  ע  ִויד; --ר  ֵאת, ַעְבִדי ד 

ם, ְוהּוא ת  ה א  ה.-הּוא ִיְרע  ע  ן ְלר  ה   כד  ִיְהי ה ל 

ם ֵלאֹלִהים,  ה  ְהי ה ל  ד, ַוֲאִני ה', א  י ָדוִּ ְוַעְבדִּ

יא ְבתֹוָכם ַרִתי  כה  ֲאִני ה', ִדַבְרִתי.  :ָנשִּ ְוכ 

לֹום, ְוִהְׁש  ם ְבִרית ׁש  ה  ה ִמן-ַבִתי ַחי הל  ע  -ר 

ַטח, ְוי ְׁשנּו  ב  ר ל  ץ; ְוי ְׁשבּו ַבִמְדב  ר  א  ה 

ִרים. ִתי,  כו  ַבְיע  ם ּוְסִביבֹות ִגְבע  ְונ ַתִתי אֹות 

ה  כ  ם ְבִעתֹו, ִגְׁשֵמי ְבר  ׁש  ה; ְוהֹוַרְדִתי ַהג  כ  ְבר 

 ִיְהיּו. 



 

 בברכת שבת שלום ומבורך 
  לקבלת הדף במייל מידי שבוע

 office@noam-haaretz.com נא לשלוח פניה

ובנבואת הנחמה הגדולה בהמשך חזון 

 יחזקאל ל"זהעצמות היבשות : 

ֵרי  כב ץ, ְבה  ר  א  ד ב  ח  ם ְלגֹוי א  ת  ִשיִתי א  ְוע 

ְך; ְול א  ל  ם, ְלמ  ד ִיְהי ה ְלֻכל  ח  ְך א  ל  ֵאל, ּומ  ִיְשר 

צּו עֹוד ִלְׁשֵתי  ִיְהיו עֹוד ִלְׁשֵני גֹוִים, ְול א ֵיח 

כֹות עֹוד. ְ ל   כג  ַמְמל  א ִיַטְמאּו עֹוד, ו

ם;  ל, ִפְׁשֵעיה  ם, ּוְבכ  ם ּוְבִׁשקּוֵציה  ְבִגלּוֵליה 

ְטאּו  ר ח  ם ֲאׁש  ֵתיה  ל מֹוְׁשב  ם, ִמכ  ת  ְוהֹוַׁשְעִתי א 

יּו ם ְוה  ם, ְוִטַהְרִתי אֹות  ה  ם, ַוֲאִני -ב  ִלי ְלע 

ם ֵלאֹלִהים. ה  ְהי ה ל  ְך  כד  א  ל  ִוד מ  ְוַעְבִדי ד 

ם, וְ  ַטי ֲעֵליה  ם; ּוְבִמְׁשפ  ד ִיְהי ה ְלֻכל  ח  ה א  רֹוע 

ם. שּו אֹות   כה  ֵיֵלכּו, ְוֻחקֹוַתי ִיְׁשְמרּו ְוע 

ר נ ַתִתי ְלַעְבִדי ְלַיֲעקב, -ְוי ְׁשבּו ַעל ץ, ֲאׁש  ר  א  ה 

ר י ְׁשבּו ה -ֲאׁש  יה  ֵהמ  ל  ם; ְוי ְׁשבּו ע  ּה, ֲאבֹוֵתיכ  ב 

ם, ַעד ם ּוְבֵני ְבֵניה  ִוד ַעְבִדי, -ּוְבֵניה  ם, ְוד  עֹול 

יא ָלֶהם ְלעֹוָלם. ם ְבִרית  כו  ָנשִּ ה  ַרִתי ל  ְוכ 

ם; ּוְנַתִתים  ם ִיְהי ה אֹות  לֹום, ְבִרית עֹול  ׁש 

ת ם, ְונ ַתִתי א  ם -ְוִהְרֵביִתי אֹות  ִׁשי ְבתֹוכ  ִמְקד 

ם.   ְלעֹול 

חז"ל בגמרא ממשיכים לבדוק את 
פי משמעות התואר "נשיא" , שכן כ

שעולה מפסוקי התנ"ך 'נשיא' הוא מילה 
בבלי שמשמעותה 'מלך'. וכך נמצא ב

"אשר נשיא : הוריות דף יא עמוד א

ואיזהו נשיא? זה מלך כו'. תנו  -יחטא" 

יכול נשיא שבט כנחשון בן  -רבנן: נשיא 

עמינדב? ת"ל: מכל מצות ה' אלהיו, ולהלן 

הוא אומר: למען ילמד ליראה את ה' אלהיו, 

לן שאין על גביו אלא ה' אלהיו, אף מה לה

  נשיא שאין על גביו אלא ה' אלהיו.

גם הרמב"ם בלשונו הרגישה בתארו את 
בר כוכבא והאירועים שהתרחשו 

הלכות תעניות התייחס אליו כאל מלך . 

הלכה ג : ותשעה באב וחמשה פרק ה 

דברים אירעו בו: נגזר על ישראל במדבר 

אשונה שלא יכנסו לארץ, וחרב הבית בר

ובשנייה, ונלכדה עיר גדולה וביתר שמה 

והיה להם והיו בה אלפים ורבבות מישראל 

 . מלך גדול

 

ואכן ידוע לנו שבתקופת מרד בר כוכבא 
עם ישראל זכה לסוג מסוים של 
עצמאות. בר כוכבא טבע מטבעות 
שבעיטור ארבעת המינים שטבע עליהם 

פיעה דעתו ההלכתית של רבי עקיבא ומ
מבחני הכניסה שעשה לצבאו  מורו ורבו.

של רבי  ההלכתיתהולכים על פי דעתו 
עקיבא. הוא החכיר קרקעות כשהמפתח 

ספר השנים לחכירה הוא שנת למ
, ניהל ביד רמה את צבאו, השמיטה

והורה לאנשי עין גדי לצייד את לוחמיו 
 בלולבים ואתרוגים. 

 המכל אלה נלמד שמרד בר כוכבא לא הי
אלא כמאמר  רק מרד בעל אופי צבאי

: ואם יעמוד מלך מבית  הלכה דהרמב"ם : 

דוד הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד אביו, 

כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויכוף כל 

ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם 

  מלחמות ה',
בר כוכבא נשיא ישראל חידש מלכות  

בישראל. כך גם רבי יהודה הנשיא 
יא שבעוצמתו התורנית ועושרו הרב הב

נראה כי רבי לכבוד מלכות לעם ישראל. 
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 

ונזכיר כי "דוד המבקר בישראל , נזכור 
עבדי נשיא להם לעולם", ונשיא צריך 

 .להיות זה שאין על גביו אלא ה' אלוהיו
 

========================= 
לפעילויות ופרסומים של חברת נעם 

 הארץ בהובלת ד"ר חגי עמיצור 
079-5729223  

  office@noam-haaretz.com  . 
 ונוסיף אתכם לרשימת התפוצה 


