
 "פ תש אייר                        בס"ד 

 

 במדברפרשת השבוע גיעות מנ

 

  ספר במדבראת  לקרואשעה טובה בתחיל ונ  הממוזגים  בתי הכנסתמתפילות הרחוב אל חזור בע"ה נ השבת 

במסעותיהם  מה שעברו אבותינו שנבין רמז כאולי ומאד כבד  חום  יגל תהתקפימים של  וזאת לאחר

 .. .בלי מזגנים ומאוורים השנים 40במדבר לאורך 

   .ומשמעתדרת וחלוקת עבודה מסדייקנות הקפדה על   ,סדר ,ליטהשבהפרשה עוסקת 

 

לקבל אישור היסטורי   לבשביו ולטובתפירש אותה כרצונו עושה רושם שרה"מ קרא את פרשת השבוע ו

מקבל עליו של עם ישראעל אנו קוראים  בפרשה .רחבה מידי לכל הדעותהמינויים ה שרים והלרשימת 

   .מאדרחבה  הקואליצי משה מקים  .הנהגה מסודרת והיררכית (והכפשות ) מערכות בחירותך בללא כל צור

שים  ישרי חמ   מאותי  שרי אלפים שרישנם  , שבטים קרואי עדה , נשיאי, והלווים םהכוהנינוסף למעמד ב

  .(...הזואף מצומצמת אל מול הרשימה ) לרשימת השרים הרחבה םיש תקדיכך שנראה ש ושרי עשרות

 עם ישראל לשבטיהם.נשיאי  .שם אביהםבמם ו בש םשיאינ של רטת  ה מפורשימ בפנינות  מוצג

העדה והיו מקובלים  משה ונבחרו ע"י  שונאמנים  במנהיגים ישריםמדובר   נשיאים 12לא נשיא אחד אלא 

, שמנהיגי ישראל אינם אלא שליחים של העם ועליהם לפעול בנאמנות  דורשים. חז"ל על עם ישראל

 .על שרי ישראל הנבחרים ובע"ה שרוח זו תשרה  כשלעיני רוחם רק טובת עם ישראל ביושרו

 

ה ַהְפֵקד ֶאתפסוק " בפירושו ל להיבט הרע שבשלטון מתייחסוביץ פרופ' ליבאגב שליטה ושלטון  -ְוַאתָּ

ל-ַהְלִוִים ַעל ֵעֻדת ְוַעל כָּ ל-ִמְשַכן הָּ יו, ְוַעל כָּ מזכיר את  אשר  "בעל הטורים " מביא את הוא "  לֹו-ֲאֶשר-ֵכלָּ

ע"  מתהילים  הפסוק שָּ יו רָּ לָּ ן, ַיֲעֹמד ַעל ַהְפֵקד עָּ טָּ ידעו והבינו שכבר אז כפי שבימינו ללמד  ".ְיִמינֹו-ְושָּ

מלמטה  ( יגותי או ממסדי מנה)כל תפקיד " אין אדם נעשה שוטר   סיףומו רעגורם לשררה ול ןהשלטוש

חזקת כבדהו ת חז"ל כלפי הרשות המדינית המוחזקת בעמדזוהי  .."ה הוא רשע מלמטה .אלא אם כן נעש

הוו זהירין  מזהירה "   אבות "" ב משנהה  .על הציבור ישתלטורשעים ובחזקת האפשרות ש  ווחשדיה

  םושאינ  םיהודי ,שררהבעלי השלטון והמלצה להימנע מלהתרועע עם ה...ואל תתוודע לרשות " ברשות

  םבחוכמתמעוגן בהלכה אולם חז"ל  זה משטר וכמובן נגד אנרכיה ו כלציות לבעד כמובן . חז"ל םיהודי

להשחית גם אנשים   יםבכח והעוצמה העלול  וריהכירו את הסכנה הקיימת בשליטת בני אדם באחרים והכ

בים על ולמקור אישייםם צרכילניצול הסמכויות של  גדולים נותניסיוי יום בהעומדים מיד  טובים וישרים

 . צרכי הציבורחשבון 

יש  ו ביר אותו תמיד על חופש שיפוטה של תבונתו "כוח השיפוט שבידי אדם מע"  התנסח  עמנואל קאנט

את האדם באופן  אבסולטי משחית ןל כל שלטון שהוא משחית את האדם ושלטואמרה בריטית " מטבעו ש

 " ... אבסולוטי 

 

והיא בשיא  לפיות לת בנויה. זכינו שבימינו ירושלים ושיבת ציון ם ליאת גאולת ירושהשבוע נחגוג 

הבנויה "  לשנה הבאה בירושלים  תפלל "ה אלפי שנים ודורות עם ישראל  .תפארתה וגדולתה מאי פעם

סיום  ל   סה כה חשובה שהיא הוכנ התפילה  .לדורותיו הי התקווה והשאיפה הגדולה של העם היהודיוז

  .כוללת את בניית בית המקדש ועבודת ה'ליל הסדר כשהכוונה כמובן לסיום ר ותפילת יום כיפו

   ה.שבע"ה יבוא עלינו לטובה לברכה ולבריאות טוב את ראש חודש סיוןבע"ה קבל נ חילת השבוע בת

 

ִיינּו, ְכֹחְלִמים.-ֶאת ' ְבשּוב ה ִשיר ַהַמֲעלֹות:"  ֵלא ְשחֹוק, ִפינּו ִשיַבת ִציֹון הָּ ז ִימָּ  ..."  ּוְלשֹוֵננּו ִרנָּה אָּ

. 

 

 

 

 

 

 וחודש טוב ומבורך .חג ירושלים שמח  שבת שלום

 שלר איתן

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


