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 בס"ד

 הנהנגהרוח 

 נבון ואיזמ הרב
 

 באדם ~ תנועותשלוש ~ 
 (Intellectual) אינטלקטואלי (1)
 (Ethicalהאתי ) (2)
 (Aestheticהאסתטי ) (3)

 
ר( טו) כז פרק במדבר ה ַוְיַדבֵּ ל ֹמשֶׁ  ַעל ִאיש ָבָשר ְלָכל ָהרּוֹחת ֱאֹלֵהי ְיֹקָוק ִיְפֹקד( טז) :לֵּאֹמר ְיֹקָוק אֶׁ

ָדה ר( יז) :ָהעֵּ א ֲאשֶׁ ם יֵּצֵּ ר ִלְפנֵּיהֶׁ ם ָיֹבא ַוֲאשֶׁ ר ִלְפנֵּיהֶׁ ם ַוֲאשֶׁ ר יֹוִציאֵּ ם ַוֲאשֶׁ  ְיֹקָוק ֲעַדת ִתְהיֶׁה ְוֹלא ְיִביאֵּ
ר ַכֹצאן ין ֲאשֶׁ ם אֵּ ה ָלהֶׁ ר( יח) :ֹרעֶׁ ל ְיֹקָוק ַוֹיאמֶׁ ה אֶׁ ת ְלָך ַקח ֹמשֶׁ עַ  אֶׁ ר ִאיׁש נּון ִבן ְיהֹושֻׁ  ּבוֹ  רּוח   ֲאׁשֶׁ

ת ְוָסַמְכָת    :ָעָליו ָיְדָך אֶׁ
 ~ שלושה אנשים ~

 
ר( לח) מא פרק בראשית (1) ל ַפְרֹעה ַוֹיאמֶׁ ה ֲהִנְמָצא ֲעָבָדיו אֶׁ ר ִאיש ָכזֶׁ  :בוֹ  ֱאֹלִהים רּוח   ֲאשֶׁ

 

ת ִבְלָעם ַוִיָשא( ב) כד פרק במדבר (2) יָניו אֶׁ ת ַוַיְרא עֵּ ל אֶׁ ן ִיְשָראֵּ  :ֱאֹלִהים רּוח   ָעָליו ַוְתִהי ִלְשָבָטיו ֹשכֵּ
 

  :ְמָלאָכה ּוְבָכל ּוְבַדַעת ּוִבְתבּוָנה ְבָחְכָמה ֱאֹלִהים רּוח   ֹאתוֹ  ָוֲאַמלֵּא( ג) לא פרק שמות (3)
 
 יוסף  (1)

 

  מא פרק בראשית
ר( לח) ל ַפְרֹעה ַוֹיאמֶׁ ה ֲהִנְמָצא ֲעָבָדיו אֶׁ ר ִאיש ָכזֶׁ ר (לט) :בוֹ  ֱאֹלִהים רּוח   ֲאשֶׁ ל ַפְרֹעה ַוֹיאמֶׁ ף אֶׁ  יֹוסֵּ

י ת אֹוְתָך ֱאֹלִהים הֹוִדיעַ  ַאֲחרֵּ ין ֹזאת ָכל אֶׁ  :ָכמֹוָך ְוָחָכם ָנבוֹן אֵּ
 
 בלעם (2)
 

  כב פרק במדבר
ר( לח) ל ִבְלָעם ַוֹיאמֶׁ יָך ָבאִתי ִהנֵּה ָבָלק אֶׁ לֶׁ ר אּוַכל ֲהָיֹכל ַעָתה אֵּ ר ַהָדָבר ְמאּוָמה ַדבֵּ  ָיִשים ֲאשֶׁ

ר ֹאתוֹ  ְבִפי ֱאֹלִהים  ... :ֲאַדבֵּ
 

  כג פרק במדבר
ת ֲהֹלא ַוֹיאַמר ַוַיַען( יב) ר אֵּ ְשֹמר ֹאתוֹ  ְבִפי ְיֹקָוק ָיִשים ֲאשֶׁ ר אֶׁ  ...  :ְלַדבֵּ
ר ִבְלָעם ַוַיַען( כו) ל ַוֹיאמֶׁ יָך ִדַבְרִתי ֲהֹלא ָבָלק אֶׁ לֶׁ ר ֹכל לֵּאֹמר אֵּ ר ֲאשֶׁ ה ֹאתוֹ  ְיֹקָוק ְיַדבֵּ ֱעשֶׁ  ... :אֶׁ

 

  כד פרק במדבר
ר( יב) ל ִבְלָעם ַוֹיאמֶׁ ל ַגם ֲהֹלא ָבָלק אֶׁ יָך אֶׁ ר ַמְלָאכֶׁ ַלי ָשַלְחָת  ֲאשֶׁ ן ִאם( יג) :לֵּאֹמר ִדַבְרִתי אֵּ  ִלי ִיתֶׁ

יתוֹ  ְמֹלא ָבָלק ף בֵּ סֶׁ ת ַלֲעֹבר אּוַכל ֹלא ְוָזָהב כֶׁ ר ִמִלִבי ָרָעה אוֹ  טֹוָבה ַלֲעשֹות ְיֹקָוק ִפי אֶׁ ר ֲאשֶׁ  ְיַדבֵּ
ר ֹאתוֹ  ְיֹקָוק   :ֲאַדבֵּ

 

 כד פרק במדבר
ינֵּי טֹוב ִכי ִבְלָעם ַוַיְרא( א) ְך ְיֹקָוק ְבעֵּ ת ְלָברֵּ ל אֶׁ ת ְנָחִשים ִלְקַראת ְבַפַעם ְכַפַעם ָהַלְך ְוֹלא ִיְשָראֵּ  ַוָישֶׁ

ל ת ִבְלָעם ַוִיָשא( ב: )ָפָניו ַהִמְדָבר אֶׁ יָניו אֶׁ ת ַוַיְרא עֵּ ל אֶׁ ן ִיְשָראֵּ  : ֱאֹלִהים רּוח   ָעָליו ַוְתִהי ִלְשָבָטיו ֹשכֵּ
 

  א פסוק כד פרק בלק פרשת במדבר ם"רשב
 אלא, לקללם יוכל אולי למקום ממקום לנסות - נחשים לקראת[ בפעם כפעם הלך ולא]

 שכינה שרוח, כאן אלהים רוח עליו ותהי' כת כך ומתוך. שלם בלב לברכם נתכוון מעתה
 :חיבה ודרך מאהבה עליו שרתה

 

 בצלאל (3)
 

 ַלְחֹשב( ד) :ְמָלאָכה ּוְבָכל ּוְבַדַעת ּוִבְתבּוָנה ְבָחְכָמה ֱאֹלִהים רּוח   ֹאתוֹ  ָוֲאַמלֵּא( ג) לא פרק שמות
ף ַבָזָהב ַלֲעשֹות ַמֲחָשֹבת סֶׁ ת ּוַבכֶׁ ת( ה) :ּוַבְנֹחשֶׁ ן ּוַבֲחֹרשֶׁ בֶׁ ת ְלַמֹּלאת אֶׁ ץ ּוַבֲחֹרשֶׁ  :ְמָלאָכה ְבָכל ַלֲעשֹות עֵּ

 

  ג:לא( הארוך הפירוש) שמות עזרא אבן
, תולדת וחכמת שמים ומלאכת, וערכים, ומדות, בחשבון חכמה כל מלא היה בצלאל והנה
  ... מלאכה כל יודע שהיה, דורו אנשי כל על יתרון לו והיה. הנשמה וסוד

 

  ג פסוק לא פרק תשא כי פרשת שמות הירש ר"רש
  בצלאל אלא משום שהיו בו כוחות הרוח האלה. לא נתמנה
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 ~ שלוש תנועות בהתקנת יהושע ~
 

ר( יח) ... כז פרק במדבר ל ְיֹקָוק ַוֹיאמֶׁ ה אֶׁ ת ְלָך ַקח ֹמשֶׁ עַ  אֶׁ ר ִאיש נּון ִבן ְיהֹושֻׁ   בוֹ  רּוחַ  ֲאשֶׁ
ת ְוָסַמְכָת  י ֹאתוֹ  ְוַהֲעַמְדָת ( יט: )ָעָליו ָיְדָך אֶׁ ְלָעָזר ִלְפנֵּ ן אֶׁ ָדה ָכל ְוִלְפנֵּי ַהֹכהֵּ ם ֹאתוֹ  ְוִצִּויָתה ָהעֵּ ינֵּיהֶׁ : ְלעֵּ

הֹוְדָך ְוָנַתָתה( כ) ל ְבנֵּי ֲעַדת ָכל ִיְשְמעּו ְלַמַען ָעָליו מֵּ  : ִיְשָראֵּ
 

  יח פסוק כז פרק במדבר ם"מלבי
 אשר איש" הוא כי אלה קדשים צאן מן במעלתו נפרד שהוא, נון בן יהושע את לך קח' וגו ויאמר

 וסמכת" מזה וחוץ, הנכבדות המעלות וכל וגבורה עצה רוח ובינה חכמה רוח כולל שהרוח, "בו רוח
 השפע והנה. מכבר הרוח איש שהוא מה על יותר יתירה רוח שפע עליו תשפיע ובזה, "עליו ידך את
 אלא חכמה נותן הוא ברוך הקדוש אין ל"חז ש"כמ מכבר אליה מוכן שהוא מי על רק תחול לא

 לכך המוכן זה ורוח, רוח בו יש כבר שהוא א"ועז לחכימין חכמתא יהב שנאמר חכמה בו שיש למי
 :והשפעתך ידך סמיכות י"ע ונבואה קדושה בו יתוסף

 
ת ְוָסַמְכָת ... ( יח) (1)  : ָעָליו ָיְדָך אֶׁ
ְלָעָזר ִלְפנֵּי ֹאתוֹ  ְוַהֲעַמְדָת ( יט) (2) ן אֶׁ ָדה ָכל ְוִלְפנֵּי ַהֹכהֵּ  ... ָהעֵּ
הֹוְדָך ְוָנַתָתה( כ) (3)  ... ָעָליו מֵּ

 
ת ְוָסַמְכָת  (1)  ָעָליו ָיְדָך אֶׁ

 

  כג פסוק כז פרק במדבר י"רש
, ידך את וסמכת לו אמר ה"שהקב. שנצטווה ממה ויותר יותר יפה בעין - ידיו את ויסמך( כג)

 :יפה בעין חכמתו ומלאו וגדוש מלא ככלי ועשאו, ידיו בשתי עשה והוא
 

ְלָעָזר ִלְפנֵּי ֹאתוֹ  ְוַהֲעַמְדָת )יט(  (2) ן אֶׁ ָדה ָכל ְוִלְפנֵּי ַהֹכהֵּ ְלָעָזר ְוִלְפנֵּי)כא( =<  ָהעֵּ ן אֶׁ  לוֹ  ְוָשַאל ַיֲעֹמד ַהֹכהֵּ
ט ְצאּו ִפיו ַעל ְיֹקָוק ִלְפֵני ָהאּוִרים ְּבִמְׁשפ  ל ְבנֵּי ְוָכל הּוא ָיֹבאּו ִפיו ְוַעל יֵּ ָדה ְוָכל ִאתוֹ  ִיְשָראֵּ   :ָהעֵּ

 

הֹוְדָך ְוָנַתָתה (3) ל ְבנֵּי ֲעַדת ָכל ִיְׁשְמעּו ְלַמַען  =<ָעָליו מֵּ  :ִיְשָראֵּ
 

  כ פסוק כז פרק במדבר ספורנו
 :כבוד בו לנהוג שיתחילו בחייך שררה איזה לו תן מלכות הוד. עליו מהודך ונתתה( כ)
 
 [1871-1711] איטליה(, ר"יש) רגיו שמואל יצחק' ר

 כענין, [קריזמה] "הוד" כאן הנקראת היא הנגיד בלב להיות הצריכה וממשלה מלכות רוח
, מלכות הוד קיבל יהושע וכן. שלמה בהמלכת הנאמר" הוד עליו ויתן( "ט"כ' א הימים דברי)

 וזהו, ישראל כל יכבדוהו עליו שאתן ההוד ידי ועל, לנגיד והעמידו ידיו משה סמך כאשר
 ".ישראל בני עדת כל ישמעו למען"

 

Interestingly, this “hod”, be it charisma, honor or authority, is purely aesthetic in 

nature.  For, though we are used to thinking about aesthetics in terms of beauty, the 

aesthetic gesture includes all sense perception.  The feelings engendered by the 

sublime, the exalted, the majestic, are all very much part of the aesthetic gesture 

(Kant).   

 

Rabbi Soloveitchik  

God’s “kavod [honor] stresses the majesty element [in the divine, which is] a pure 

aesthetic phenomenon which fascinates and frightens man” (Worship, p.60).   
  

הּו( ו) ח פרק תהלים ֱאֹלִהים ְמַעט ַוְתַחְסרֵּ ְטֵרהּו ְוָהָדר ְוָכבוֹד מֵּ  :ְתע 
 

 ~ משיח ~
  ב:יא  ישעיהו

ָצה רּוחַ  (3) ּוִביָנה ָחְכָמה רּוחַ  (1) ְיֹקָוק רּוחַ  ָעָליו ְוָנָחה  : ְיֹקָוק ְוִיְרַאת ַדַעת רּוחַ  (2) ּוְגבּוָרה עֵּ
 

In Joshua we discovered the qualities of the ideal leader, qualities that we long to behold in 

that ultimate leader, the Messiah.  Until that time, let us strive to realize our own potential in 

the three gestures of human endeavor, let us strive to achieve the spirit of a leader. 


