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סוגי המנהיגות של משה
םִיֶשְָפָוטוָ ֶאת ַהָדּּבר ַהָקֶּשֶה ְיִביאָון ֶאל ֹמֶשֶה ְוּכל ַהָדּּבר ַהָקֹּטן ".1 " הם
כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה נכנס אהרן ושנה לו משה פירקו נסתלק אהרן וישב לשמאל משה נכנסו בניו  ".2

ושנה להן משה פירקן נסתלקו בניו אלעזר ישב לימין משה ואיתמר לשמאל אהרן רבי יהודה אומר לעולם אהרן לימין משה חוזר 
נכנסו זקנים ושנה להן משה פירקן נסתלקו זקנים נכנסו כל העם ושנה להן משה פירקן נמצאו ביד אהרן ארבעה ביד בניו שלשה 
וביד הזקנים שנים וביד כל העם אחד נסתלק משה ושנה להן אהרן פירקו נסתלק אהרן שנו להן בניו פירקן נסתלקו בניו שנו להן 

"ארבעההכלזקנים פירקן נמצא ביד 
ְך -ָכּל-ְוֶאל,  ַנֲעֶשֶהִצָוִיּתנוָ -ֲאֶשֶרָכֹל ".3 לם נָו נם ֶליּך , ֹמֶשֶה-ֶשַּמְענָו ֶאל-ָכְֹכל ֲאֶשֶר. ֲאֶשֶר ָתִֶשְּלחם "ָכםן ִנֶשְַמע אם
תלים של -עתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תלי, ועקיבא בן יוסף שמו, אדם שעתיד להיות בסוף כמה דורות(: ה"הקב)אמר ”.4

לא היה יודע מה הם  , הלך וישב לסוף שמונה עשר שורות. חזור לאחוריך: אמר לו! הראהו לי, ריבונו של עולם: אמר לפניו. הלכות
"דעתונתיישבה! הלכה למשה מסיני: אמר להם? מניין לך, רבי: אמרו לו תלמידיו, כיון שהגיעו לדבר אחד. תשש כוחו. אומרים

ִניםִויהֹוֶשַׁע ,ִליהֹוֶשַׁע ָוְמּסּרָה ,ִמָסִיַניֹמֶשֶה ִקָבםל ָתֹוּרה ".5 ִנים,ִלְזקם "ָוְנִביִאים ְמּסרָוּה ְלַאְנֶשםי ָכְֶנֶסת ַהָגְדֹוּלה, ִלְנִביִאיםָוְזקם
ן ֹלא ּתִביאָו ֶאת ַהָקּּהל ַהָזֶה ֶאל ּהּאֶרץ ֲאֶשֶר ּנַתָתִי ּלֶהםְלַהְקָדִיֶשםִניַיַען ֹלא ֶהֱאַמְנָתֶם ָבִי ".6 ל ּלכם י ִיֶשְּראם י ָבְנם ינם "ְלעם
נתמלא כל הבית , כיון שנולד משה, עתידה אמי שתלד בן שיושיע את ישראל: לפי שהייתה מרים מתנבאת ואומרת".7

"אורה
י ּהֲאּדּמה[ ּעּניו]ּהִאיֶש ֹמֶשֶה ".8 "ְמֹאד ִמָכֹל ּהּאּדם ֲאֶשֶר ַעל ָפְנם
ל ָכְֹמֶשֶה ֲאֶשֶר ְיּדעֹו ה".9 "ָפִּנים ֶאל ָפִּנים' ְוֹלא ּקם ּנִביא עֹוד ָבְִיֶשְּראם

לַוָיְַרא ּהּעם ָכִי ֹבֶשםֶש ֹמֶשֶה ּלֶרֶדת ִמן ּהּהר ".10 ּליו קָום ֲעֶשםה ּלנָו ַוָיִָקּהם ינָו ָכִי ֶזה ֱאֹלִהיםּהּעם ַעל ַאֲהֹרן ַוָיֹאְמרָו אם ְלכָו ְלּפנם ֲאֶשֶר ים
ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֹלא ּיַדְענָו ֶמה ּהּיה לוֹ  "ֹמֶשֶה ּהִאיֶש ֲאֶשֶר ֶהֱעּלנָו מם



ּחָנםנָו ּיָה ּחָנםנָו ָבְִזכָות מֶשֶה ַרָבםנוָ 

יְמּנאַרְעּיאמֶשֶה  ֶשְּרּתה ּעּליו ֶשְִכיּנהְמהם
נוָ  ּאה ְוֶעֶשְִרים ֶשּּנה ֲאֶשֶר ַחי ָבְַאְרצם מם

ֶשּם ִמְצַרִים ְלֶשַָמּה ּעֶשּה ּבֶהם ְנּקּמה
ַ ְוּיד ּרּמה ִמֶשָּם הָוא הֹוִציּאנוָ ָבְכֹח 

י ַמְעּלה הָוא ַלֶשַָּמִים ּעּלה ּנַצח ַמְלֲאכם
ינוָ ִהְנִחיל ְלַעם ְסׁגָלּה ֶאת ָתֹוַרת  ֱאֹלהם

י ה ָבְּעְמדֹו ַעל ַהר ִסיַני' ִחָלּה ָפְנם
ינוָ  ן ַעל ֲאבֹותם גם ִהָצִיל ֶאת ַעם ֱאמָוַני הם

ֶכר ַצָדִיק ִלְבּרּכָה ָבְִמָדַ ת ֶנַצח ּזּכה זם
ִעָטְּרנוָ ֱאֹלִהיםָגַם ָבְִכׁהָנּה ָוְמלָוּכה 

ּקדֹוֶש ַצָדִיק ְוּעּנו ִהָנםה ּקַרן עֹור ָפּּניו
חֹו ִמָמֶָנוָ  יּניו ֹלא ּנס לם ָגַם ֹלא ּכֲהּתה עם

ּחָנםנָו ּיָה ּחָנםנָו ָבְִזכָות מֶשֶה ַרָבםנוָ 




