
 טתשע" אייר                      בס"ד

 

 במדברפרשת השבוע גיעות מנ

 

פחות הישראלים הפרשה עוסקת בתחומים ש ספר במדבר.את  לקרואשעה טובה ע"ה ובתחיל בנהשבת 

חלוקת עבודה  ,וחניה , סדר תנועה  מקיף מפקדת על הפרשה מדבר .ומשמעתדייקנות , סדר ...טובים בהם

התמחות אחת תחום ולכן לכל משפחה יש  התורה דורשת מקצועיות .חה מבני הלוויםלכל משפמדויקת 

  .בלבד

רחבה  הקואליציעם  מגובשת עת שליהודים יהיה קשה לקבוע מנהיגותהתורה יודבאופן אקטואלי כמובן , 

אנשים ראויים מוערכים  , מי יהיו מנהיגי העם ומפרטמשה קובע ובשביל למנוע שיתוק מנהיגותי 

ובמיוחד כשהתוצאות ידועות מראש שלא זמן ומשאבים יקרים על יציאה לבחירות חוסך משה . ומקובלים

  .הכפשות מיותרותמניעת לדבר על 

 

אינו בכל פינה  " פרלמנטים"מנהל שדעתני עם  .בבחירת מנהיגותארוכה ופה כבר תקעם ישראל עסוק 

אין  .סקטוריאליאו קידום אישי , נותטסחנבחרי ציבור עסוקים ב. ם ממשלה יציבה לאורך זמןמסוגל לקיי

ה קריאי  "נאמר בפרשה  .ו ולנונלנבחרמוסיף כבוד המצב אינו בכלל דיון אידיאולוגי ו יֵאי ֵאלֶּ ָהֵעָדה, ְנשִׂ

ְשָרֵאל, ֵהםָר  ַמּטֹות ֲאבֹוָתם מנהיגי להתייחסות ה .משהמר נבחרי הציבור או נבחרי לא נא ". אֵשי ַאְלֵפי יִׂ

"ראש כל עדת בני ישראל  – כינויים שוניםמכנה את ההנהגה בתורה ה. "קרואים"היא העדה 

מדובר ראשי אלפי ישראל", "נשיאי ישראל", "נשיאי מטות אבותם". למשפחותם", "קרואי העדה", "

אפשר להבין מפשוטו של מקרא, כי "קרואי העדה"  .דוגמא אישיתומל באנשים ראויים , נערצים , ס

, שהרי "קרוא"  לשררה ולא היו "נדחפים" הנהגת העםנקראו לנקראו כך מהסיבה שהיו "נקראים לדגל" 

  .ציבורי ה"עהוא "מוזמן" 

"קרואי העדה,  : אקטואליבאופן שונה, ומעלה בפירושו לתורה טעם  קרואי העדההראב"ע מפרש 

 הקרואיםכל עוד ש .מזמינה את מנהיגיהקוראת ,העדה  הטעם, שהעדה לא יעשו דבר עד שיקראום".

  .העדה משותקת מפעילותלא הופכים להנהגה פעילה 

סמכות מקבל לאחר היבחרו הוא  ."נבחר " הרגשה של מורם מעם ומעניק למשדר יהירות  " ציבור נבחר"

                      .בשביל העם לפניית הציבור ונאות להנהיג את העםהוא מי שנעתר  קרוא. וההרגשה מתחזקתושררה, 

" בכדי ללמד שהם לא נבחרו ע"י משה  ְקרּוֵאי ָהֵעָדהשנשיאי השבטים מכונים " לומד ר' יהונתן אייבשיץ 

אלא נבחרו ע"י העדה והיו מקובלים על עם ישראל . חז"ל מלמדים רבות שמנהיגי ישראל אינם אלא 

 .       רק טובת עם ישראלמדת עוכשלעיני רוחם ביושר ושליחים של העם ועליהם לפעול בנאמנות 

  קרואי ה'ים ומקיימים את השליחות באמינות ובנאמנות הרי שהם הופכים להיות גם כאשר המנהיגים פועל

 

ביום א' ,כח אייר יצוין יום   .ראש חודש סיוןואת בא עלינו לטובה בע"ה נחגוג את  יום ירושלים בשבוע ה

לקבוע את יום כ"ח באייר  הממשלה אחר מכן גם לו מועצת הרבנות הראשיתהחליטה  1968 -ב. ירושלים

לאחר שלושים שנה, על הניסים שקרו באותו יום ועל שחרורה של ירושלים" . וחג כיום הודיה לקב"ה 

          1998-מעמד בחקיקה, באמצעות חוק יום ירושלים, התשנ"חלאירוע הכנסת , העניקה 1998בשנת 

שנה לשחרורה ולאיחודה מחדש של ירושלים בירת ישראל, יש מקום להציג זאת באופן  30עם מלאת  "

ל ראש ממלכתי כיום חג לאומי. את מהות ירושלים, רום התקוות ופסגת השאיפות, שאותה אנו מעלים ע

שמחתנו, יש לציין ולייחד ביום המסמל את מרכזיותה בחיי עם ישראל אשר שב לארצו, הקים את מדינתו 

 )מתוך הצעת חוק יום ירושלים ( .והכריז על ירושלים כבירתו הנצחית"  

 

יר ַהַמֲעלֹות:"  ים.-ֶאת ' ב הְבשּו שִׁ ינּו, ְכֹחְלמִׁ ּיֹון ָהיִׁ יַבת צִׁ ָמֵלא ְשחֹו שִׁ ינּוָאז יִׁ ָנה ק, פִׁ תהילים ..." ) ּוְלשֹוֵננּו רִׁ
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 רך .וחודש טוב ומבוחג ירושלים שמח  שבת שלום

 שלר איתן

 
 אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל. נשמת  לעילוי


