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 ונתתה מהודך עליו
 

אלא כיון , מה ראה לבקש הדבר הזה אחר סדר נחלות', יפקֹד ה
. אמר משה הרי השעה שאתבע בה צרכי, שירשו בנות צלפחד אביהן

: ה"אמר לו הקב. בדין הוא שירשו בני את כבודי, אם הבנות יורשות
 בניך ישבו להם ולא עסקו. )יח, משלי כז(' נֹצר תאנה יאכל פריה'

והוא היה משכים , יהושע הרבה שרתך והרבה חלק לך כבוד, בתורה
והוא פורס , הוא היה מסדר את הספסלים. ומעריב בבית הועד שלך

הואיל והוא שרתך בכל כוחו כדאי הוא שישמש את . את המחצלאות
לקיים מה , קח לך את יהושע בן נון. שאינו מאבד שכרו, ישראל

 ).יד, במדבר רבה פרשה כא(' נֹצר תאנה יאכל פריה'שנאמר 
 

הבקשות והתחינות של משה להיכנס לארץ ישראל נדחו על ידי , לאחר שכל ניסיונות השכנוע
למי שייבחר על , משה קיבל על עצמו את הגֵזרה וביקש להעביר את המנהיגות לבא אחריו', ה

 והחלפת בין פרשת בנות צלפחד, המדרש שלעיל מנסה מצד אחד לקשר בין הפרשיות. ידי האל
אלא זוכה בה מי , ומאידך הוא בא ללמדנו שמנהיגות רוחנית אינה עוברת בירושה, המנהיגות

אמר ' אולם ה, משה רצה כביכול להעביר את שרביט ההנהגה לבניו. שמשקיע מאמצים לקבלּה
ובלבד שיהיה סמוך למשה , שלא בחל בשום תפקיד, לו להעביר את השרביט ליהושע משרתו

אלא מוכן היה לעשות אף את , הוא לא התגאה בהיותו משרת משה. נו תורהכדי ללמוד ממ
 .   התפקידים הפשוטים של סידור הספסלים ופריסת המחצלאות

 :האקט של העברת הסמכויות וההנהגה מתבטא בשתי פעולות שנצטווה משה לעשות בפומבי
 . לעיני אלעזר הכהן ולעיני כל העדה-לסמוך את ידו על ראש יהושע  .א
 .ת מהודו על יהושעלת .ב

בעוד שפעולת הסמיכה היא פעולה שאפשר . הבעייתיות בביאורן של שתי הפעולות הללו ברורה
הרי שקשה להסביר את הפעולה , לעשותה בפומבי לעיני כל העם ובוודאי לעיני המנהיגים

תי והרי לכאורה זהו עניין מהו, כיצד יתן משה מן ההוד שלו על יהושע. השנייה כפעולה פיזית
בשתי הפעולות הללו , בכל מקרה. שהרי יופי והוד אינם ניתנים להעברה,  פנימי של משה

המדרש . יהושע אינו יוצא עם סממן חיצוני כלשהו המצביע על השררה והמנהיגות שקיבל
, ונתת מהודך. כמדליק נר מנר, וסמכת את ידך עליו: "מבחין בין שתי פעולות אלו ואומר

 ).טו, דבר רבה  פרשה כאבמ" (כמערה מכלי לכלי
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אינו מחסיר מן הנר " כמדליק נר מנר"כיוון שהמשל הראשון , מדרש זה סותר את עצמו, לכאורה
אך המשל . משה אינו מאבד מעצמו כלום בסמיכת ידיו על ראש יהושע, כלומר. הראשון מאומה

 .מתאר מצב שהכלי הראשון חסר, "כמערה מכלי לכלי"השני 
מביא שני , )א"ויניציה שס" (כתר שם טוב"בספר דרשותיו ) ז" טמאה(שם טוב מלמד ' ר

 בהעברת -ההסבר האחד . ושניהם מלמדים על דרך העברת המנהיגות, הסברים ליישוב סתירה זו
פן אחד של הנהגה רוחנית המיוצגת על ידי . שרביט ההנהגה ממשה ליהושע יש שני פנים

הנבואה הועברה . וצגת על ידי מלכות ושלטוןחברתית המי-ופן שני של הנהגה מדינית, הנבואה
האצלת השפע הנבואי על יהושע באמצעות סמיכת , דהיינו, ליהושע בדרך של מדליק נר מנר

וכבר ראינו שהדבר יכול להיעשות . אינה מורידה מאומה מדרגת נבואתו של משה, ידיו של משה
את , כנראה, הושע לא הביןכדאי לציין שי, אגב. ומשה אינו חסר כלום, גם לשבעים הזקנים

על כן כשראה כי אלדד ומידד . השניות הזו של ההנהגה וחשב שכל נביא הוא גם מנהיג מדיני
ולכן הציע , סבר שיש פה מרידה והתקוממות נגד מנהיגותו המדינית של משה, מתנבאים במחנה

' י יתן כל עם הומ"ואילו משה הפריד בין המנהיגות הרוחנית והמדינית והשיב לו . לכלוא אותם
 ).כט, יא' במד" (נביאים

מנהיגות ". אין שני מלכים משתמשים בכתר אחד: "ולפיה, מצד שני ישנה המנהיגות המדינית
, את המלוכה הזו. אלא נתונה כולה בידי גורם אחד, מדינית אינה יכולה להתחלק לכמה גורמים

משה , תו של יהושע למנהיגשהרי עם הכתר; "כמערה מכלי אל כלי"משה , המנהיגות המדינית
 .  והוא חייב להעביר את שרביט ההנהגה ליהושע, אינו יכול להמשיך ולהנהיג

 
לכן כנגד . המלכות' והב, אחד מעלת הנבואה. משה הנחיל ליהושע שני ענינים שהיו לו
ולזה אמר וסמכת את ידך . שלא חסר משה כלום, מעלת הנבואה אמר כמדליק מנר לנר

ולזה אמר , שהוא הוד המלכות, לכות שהיה לו אמר ונתת מהודך עליווכנגד המ. עליו
, קט, כתר שם טוב(מלכים להשתמש בכתר אחד ' שאי אפשר לב, כמערה מכלי אל כלי

 ).א"ע
 

מבחינת . שם טוב מלמד קשור לנקודות המבט השונות של המקבל והנותן' הסבר שני שנותן ר
ן שהנותן אינו חסר כלום מן השפע שהיה לו לפני כיוו, הנותן המשל הנכון הוא מדליק נר מנר

 -מצד המקבל , לעומת זאת. האצלת השפע הנבואי על יהושע לא חיסרה ממשה מאומה. כן
, דהיינו; כיוון שהכלי של יהושע היה חסר ועתה התמלא, המשל הנכון הוא מערה מכלי אל כלי

 אלא יש צורך במשל השני של ,לא דיי במשל של מדליק נר מנר, כדי להראות כמה קיבל יהושע
. ועתה הכלי השני מלא, כביכול כל מה שהיה בכלי הראשון עבר לכלי השני, מערה מכלי אל כלי
. מובא גם בדבריהם של מפרשים אחרים בימי הביניים, שההוד הוא המלכות, כיוון זה של הסבר

הושע בהנהגת העם וכל הפעולה היא לחנוך את י, כי ההוד הוא שררה, כך למשל מסביר ספורנו
. גם כדי שירכוש ניסיון וגם כדי לתת פומבי למנהיגותו כדי שלא יערערו עליה לאחר מות משה

 ):כ, כז' במד(ואומר ספורנו 
תן לו איזו שררה בחייך שיתחילו . הוד מלכות, ונתת מהודך עליו
וטעם המינוי לעיניהם ונתינת ההוד , למען ישמעו. לנהוג בו כבוד
 . ן ישמעו בקולו כל העדה שהם הסנהדרין וזקני העםבחייך הוא למע

 
ג "אלא שבעניין ההוד אין הרלב, ג"חלק מדברי ספורנו אלה מצויים כבר בפירושו של הרלב

אלא כוונת הדברים היא ללמד אותו את סודות ודרכי ההנהגה , מסביר זאת כסמכויות הנהגה
  .כדי שיוכל להמשיך בדרכי ההנהגה של משה, הטובה

 
כמו שיסמוך האדם , להעיר שאליו תתן הגדולה והשררה שיש לך', מכת את ידך עליווס'

והעמדת אותו לפני אלעזר הכהן ולפני כל '. על קרבן להעיר שעליו נתן את חטאיו
' ולזה גם כן צוהו ה. כדי שיתפרסם להם שאתה מקים אותו להיות במקומך', העדה

ל "ר', ונתת מהודך עליו'. נהגה הזאתיתעלה שיצוה את יהושע לעיניהם איך יתנהג בה
מיופי תכונותיך וענייניך בהנהגה להגיע בה הטוב למונהגים ביותר שלם שאפשר 

 ).כ-יט, כז' ג לבמד"רלב(
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עראמה מסביר את הציווי ". עקידת יצחק"יצחק עראמה בספרו ' באותה דרך מבאר גם ר
ריך לעשות את אקט המינוי לעיני משה היה צ. במובן של מינוי" וצוית אותו לעיניהם"שבפסוק 
המינוי הזה הוא מה שכתוב . כדי שכולם יקבלו עליהם את מנהיגותו של יהושע, כל ישראל

שבפנייתו , עראמה מדגיש". השררה והמלכות"שמשמעו אצל עראמה , "ונתתה מהודך עליו"
אין . ית ולא בהנהגה הרוחנ,המדיניתהוא מבקש מישהו שיחליף אותו בהנהגה ' של משה אל ה

לכן ייתכן . בפעולות הללו של משה פעולה מעין זו שהייתה בהאצלת הרוח על שבעים הזקנים
ההנהגה ', את דבר ה. וכמנהיג מדיני הוא אינו צריך להיות גם נביא, שהמנהיג יתפתח מעצמו

הבעיה הייתה בחירה ומינוי יורש . הוא יכול וצריך לקבל מן הכוהן והאורים והתומים, הרוחנית
כדי שלא יהיו התנגדויות ,  וכאן צריך לתת פומבי להעברת הסמכויות, מדיניכמנהיגמשה ל

 :ומרידות מאוחר יותר
 

והעמדת אותו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה וצוית אותו עליהם לעיניהם שיראו 
 …שאתה מצוה אותו לראש ולמנהיג על כלם והם יקבלו עול גדולתו וימשכו אחריו

השררה והמלכות כדי שישמעו כל עדת , ליו לעיניהם קצת הודו והואוהכוונה שיתן ע
 ).  א"ע, קלז' במד, עקידת יצחק(ישראל ויצאו ויבואו אחריו 

 
ואינה , אברבנאל מנתח את בקשתו של משה כמכוונת אך ורק לתפקיד ההנהגה המדינית

אז הוא צריך ש, עיקר תפקידו של המנהיג הוא בזמן מלחמה. מתייחסת כלל להנהגה הרוחנית
כנגד שני תפקידים אלו מבקש . לעמוד בראש הצבא ולהבטיח את חזרתם של הלוחמים בשלום

 :משה
דהיינו יעמוד בראש " אשר יצא לפניהם ואשר יבֹא לפניהם "–שהמנהיג יהיה גיבור מלחמה  .א

 .צבא המלחמה
ראל ולא שבשל מזלו הרע יפסידו יש, שינצח את האויבים, שהמנהיג יהיה בעל מזל טוב .ב

זאת גם יכולה להיות הנהגה בזמן המסעות שעוד ". ואשר יוציאם ואשר יביאם "–במלחמה 
 .נכונו להם ללא מלחמה

כופה על משה את ' אך אינו ממנה אותו כדי שלא ֵיראה כאילו ה, בוחר את יהושע למנהיג' ה
 למשה פעולה זו מוסיפה כבוד. אלא מצווה את משה לקחת את יהושע ולהסמיך אותו, המנהיג

את הרוחניות הוא ; יהושע נבחר להיות רק מנהיג מדיני ולא מנהיג רוחני. ומייצבת את ההנהגה
ייתכן שלאחר זמן יגיע גם יהושע . שישאל לו באורים ותומים, יצטרך לבקש מאת הכוהן הגדול

כפי שאנו רואים בהמשך מנהיגותו , לדרגת נבואה ויוכל להסתדר ללא התיווך של הכוהן הגדול
הוברר לו , נהפוך הוא; אולם ההנהגה הרוחנית אינה מתנאי ההנהגה של יהושע.  יהושעשל

 . במפורש שהוא אינו מקבל את התפקיד של מנהיג רוחני
, יהושע ידוע כמשרת משה מבחוריו. הבעיה שעומדת בפני משה ויהושע היא מעמדו של יהושע

כדי , ל שינוי תדמית ושינוי מעמדעל כן משה צריך לעשות כמה פעולות ש. ואינו ידוע כמנהיג
העמדתו בשורה אחת עם משה לפני אלעזר הכוהן ולפני הזקנים וכל . שיהושע יתקבל למנהיג

 -שמשמעותה לימוד ומתן הוראות הנהגה , ציוויו בעניינו ההנהגה וסמיכת היד על ראשו, העדה
,    דו ותדמיתו של יהושעוליצור את השינוי במעמ, כל אלה אמורים להרים את קרנו לעיני כל העם

 .להכשירו להיות ַהמנהיג מעתה ואילך
 

הנה כדי שישתלם יותר תסמוך את ידך , בטבעו] ביהושע[ומלבד השלמות אשר יש בו 
ואולי מפני זה , ולפי שיהושע היה משרת משה מבחוריו. עליו ותלמדהו במדות ובדעות

. שה שמכאן ואילך יכבדהולא יהיה נחשב בעיני העדה ושריה ויקלו בכבודו צווה למ
כי , ועל זה אמר והעמדת אותו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה וצוית אותו לעיניהם

' אברבנאל לבמד(וזהו ונתת מהודך עליו , בעניני ההנהגה וינהוג בו כבוד, יצוה אותו
 ).קלז' עמ

 
זכריה הרופא ' ריעקב בן הראש ו' ר, כיוון אחר של הסבר אנו מוצאים בדבריהם של שני פרשנים

שניהם כל אחד בסגנונו מפנים את הדברים למישור העיוני ולא . בעל מדרש החפץ מתימן
כי משה לימד את יהושע את סוד המרכבה ומעשה , ש סובר"יעקב בן הרא' ר. למישור המעשי

כדי שיוכל , מלבד הדינים והחוקים הכניס אותו משה לסודות המיסטיים, דהיינו, בראשית
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, ובכך להגיע למדרגת שֵלמות קרובה לזו של משה,  עצמו בחכמה נסתרה זולהשלים את
פירוש " (לומר לך שמסר לו סוד המרכבה ומעשה בראשית. בגימטריא הסוד, מהודך: "כדבריו

 ). כ, כז' בעל הטורים לבמד
כי משה הכשיר את , מפרש בדומה לכך ומסביר) כ, כז' מדרש החפץ לבמד(זכריה הרופא ' ר

מעין הפעולה , בואה והשפיע עליו את השפע הנבואי כדי שיוכל להתנבא בעצמויהושע לנ
לא . שמשה גם לימד את יהושע את המסורת, זכריה מוסיף ואומר' ר. שנעשתה בשבעים הזקנים

אך ברור שפעולותיו , מיסטית או פילוסופית, האם הכוונה למסורת הלכתית, ברור מהי מסורת זו
ולא , כי רק בכך יוכל יהושע להנהיג את העם, ע השכלי של יהושעשל משה באו להגביר את היד

וצוית אותו . שילמד אותו דרך הנבואה, ונתת מהודך עליו: "בכל טכסיסי ההנהגה המדיניים
 ". שיתן לו את המסורת, לעיניהם

במימד הגשמי משה . משה אלשיך משלב בפירושו את המימד הרוחני ואת המימד הגשמי' ר
ההבדל שבין משה . שהוא ההוד שהיה על משה, "אות מלכות"ליהושע איזה צריך היה לתת 

ואילו אצל יהושע זהו סממן , היו פנימיים וטבעיים לו שאצל משה סממני המלכות, ויהושע הוא
סממן זה יתן ליהושע את . נוסף על המימד הרוחני הפנימי, חיצוני שמשה מעניק ליהושע

העברת הסממן הסמכותי הזה צריכה להיות . תושהיא המפתח להצלח, סמכותיות ההנהגה
  .כפי שקמו למשה, כדי שלא יקומו עוררין על מנהיגותו, בפומבי לעיני כל העם

 
הלא שמלבד מה שבסמיכה תורק , ובמה תחול בו אימת מלכות שישמעו לו ויחשיבוהו

וזהו אומרו ונתת . בו מכללות נשמתך להשפיע בהם גם תכוין להריק בו אות מלכות
באופן ישמעו לו הכל גם הגדולים , הוא מהוד אדר מלכות אשר בך, הודך עליומ
 ).פירושו שם(

 
כי כל , סובר) ה"ויניציה שס" (חן טוב"בפירושו לתורה ) ז"צפת המאה הט(טוביה הלוי ' ר

אלא למעשה , לא היו רק לבסס את מעמדו של יהושע, ההוראות שמשה נצטווה בעניין יהושע
עד עכשיו לא מצאנו את יהושע כמנהיג . והה הרבה יותר ממה שהיה עד כהלהקפיצו לדרגה גב

בסדר הלימוד שמשה . ויהושע לא היה שם, בנות צלפחד באות לפני משה ולפני אלעזר. רוחני
, כ הנשיאים"אח, משה אומר הלכה לפני אלעזר: הייתה גם כן הירארכיה, היה מלמד את העם

לא ,  עתה נאמר למשה להעמיד את יהושע לפני אלעזר.כ כל העם ובתוכם היה גם יהושע"ואח
סדר , דהיינו. אלא להעמיד את מקומו ומדרגתו לפני אלעזר, במובן של להציג אותו בפניהם

יהושע מלמד . ובזה מסתיים תפקידו של משה, משה מלמד את יהושע: הלימוד יהיה מעתה כך
ולא כפי , ה יהושע שני למשהנמצא שמעת. ואלעזר לנשיאים והנשיאים לכל העם, את אלעזר

 .שהיה עד עתה
משה נצטווה לסמוך . כי יש פער בין ההוראה שניתנה למשה לבין ביצועה, בהמשך אנו רואים

' לפי הבנתו של ר. ובכך להעביר חלק מן השפע שהיה בו ליהושע, על ראש יהושעידו את 
ים שמשה האציל עליהם יהושע לא היה בין שבעים הזקנ, בניגוד לשאר המפרשים, טוביה הלוי

. ולא היה מוכן עדיין לנבואה, "מסדר ספסלים בבית המדרש"הוא נשאר כפי המדרש . מרוחו
מכאן ואילך יהושע . כסמל להעברת שפע מוגבלת, לכן ההוראה הייתה לסמוך יד אחת בלבד

ויצטרך להיעזר , יהושע לא יהיה מנהיג מושלם. ימלא את החסר בזה שישאל באורים ותומים
כדי להראות שאין עינו צרה במנהיגותו של , אולם משה. אלעזר ובאורים ותומים להנהגתוב

העביר לו , דהיינו,  עליושתי ידיוולכן סמך את , הכין אותו בצורה מושלמת יותר לנבואה, יהושע
, מכאן ואילך הפך יהושע להיות מנהיג בדרגה מושלמת מעל לאלעזר. כמות כפולה מן השפע

ואכן אין אנו מוצאים את יהושע . תו של אלעזר ולא לשאילה באורים ותומיםולא נזקק לעזר
 .בהמשך מנהיגותו נוַעץ באורים ותומים בכל שעל וצעד שעשה
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