
ב"ה

הסנהדרין  חברי  את  הנביא  אליהו  מאשים  חריף,  תוכחה  בנאום 
בהרג של שבעים אלף יהודים! מדוע? כי לא לבשו חגורות מברזל 

ולא כיתתו את רגליהם בין עיירות ישראל...

חברי הסנהדרין על ספסל הנאשמים
>>

ב"ה

חוברת למרצה

פרשת אמור
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פרשתנו פותחת בדיני כוהנים. ישנה תפיסה מוטעית אודות תפקידם של הכוהנים. רבים חושבים 
שתפקידם העיקרי היה לעבוד בבית המקדש. האמת היא, שהכוהנים עבדו בבית המקדש זמן קצר 
מאד – שבועיים בשנה. וגם אז, מתוך קבוצה גדולה של כוהנים, רק אלו שזכו בגורל לקחו חלק 

מעשי בעבודת המקדש.

הרבנים  היו  הם  העם.  של  האינטלקטואלי  המעמד  למעשה  היו  הכהנים,  ובראשם  לוי  שבט 
והמלומדים, הם שמרו התורה ואת המסורת במשך הדורות. אפילו בתקופת הגלות במצרים, שבט 

לוי היה פטור מעבודת הפרך, והתמקד בלימוד והנחלת התורה.

אך יתר על כן, בנוסף לכך הוטל עליהם להיות המחנכים של עם ישראל כולו. ארבעים ושמונה 
הערים שניתנו לשבט לוי עם כניסת עם ישראל לארצו, היו פרוסות ברחבי הארץ, והיו אמורות 

להיות מרכזי תורה והוראה בעם ישראל.

בפרשתנו ובהפטרה מודגש חלק זה של תפקיד הכוהנים.

פתיחה

מקור 1  חומש ויקרא, פרק כ״א פסוק א'
שתפקיד  מלמדת  הלשון  שכפילות  רש״י  מסביר  אליהם",  ואמרת  הכהנים..  אל  "אמור  בציווי 

הכוהנים היה להזהיר וללמד את הדור הצעיר. 

א  מָּ ֵני ַאֲהרֹן ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ְלֶנֶפׁש לֹא־ִיטַּ ֲהִנים בְּ ה ֱאמֹר ֶאל־ַהכֹּ אֶמר ה' ֶאל־מֹשֶׁ ַויֹּ
יו׃ ַעמָּ בְּ

     רש״י על הפסוק
ים. ַטנִּ דוִֹלים ַעל ַהקְּ , ְלַהְזִהיר גְּ ֲהִנים - ֱאמֹר... ְוָאַמְרתָּ ֱאמֹר ֶאל ַהכֹּ

מקור 2  יחזקאל, פרק מ״ד פסוקים ט״ו, כ״ג, כ״ד
ההפטרה לוקחת את זה צעד נוסף קדימה. הנביא יחזקאל אומר שתפקידם הכהנים היה לא רק 
לחנך את הצעירים שלהם, אלא ללמד תורה לכל העם כולו, ולהורות להם את הדרך הנכונה אשר 

ילכו בה.

ֵני־ בְּ ְתעוֹת  בִּ י  שִׁ ִמְקדָּ ֶמֶרת  ֶאת־ִמשְׁ ְמרּו  שָׁ ר  ֲאשֶׁ ָצדוֹק  ֵני  בְּ ם  ַהְלִויִּ ְוַהּכֲֹהִנים 
ְרֵתִני ְוָעְמדּו ְלָפַני ְלַהְקִריב ִלי ֵחֶלב ָוָדם ְנֻאם  ה ִיְקְרבּו ֵאַלי ְלשָׁ ָרֵאל ֵמָעַלי ֵהמָּ ִישְׂ
ין קֶֹדׁש ְלחֹל ּוֵבין־ָטֵמא ְלָטהוֹר יוִֹדֻעם׃ ְוַעל־ִריב  י יוֹרּו בֵּ ה' אלוקים׃ ְוֶאת־ַעמִּ
ָכל־מוֲֹעַדי  טּוהּו, ְוֶאת־ּתוֹרַֹתי ְוֶאת־ֻחּקַֹתי בְּ פְּ ַטי ִישְׁ פָּ ִמשְׁ ט, בְּ פָּ ה ַיַעְמדּו ְלִמשְׁ ֵהמָּ

ׁשּו׃ תוַֹתי ְיַקדֵּ בְּ מֹרּו, ְוֶאת־שַׁ ִישְׁ
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מקור 3  משנה תורה, הלכות שמיטה ויובל, פרק י״ג, הלכה י״ב
הרמב״ם מסביר, שמכיוון שהייתה זו עבודת שבט לוי )ובראשם הכוהנים(, לכן לא קיבלו חלק 
לפרנסם  התחייב  העם  ובתמורה  ובחינוך,  ברוחניות  להתמקד  אמורים  היו  הם  הארץ.  בנחלת 

מתרומות ומעשרות.

ל ַלֲעבֹד  ֻהְבדַּ ֵני שֶׁ ָרֵאל ּוְבִבזָָּתּה ִעם ֶאָחיו, ִמפְּ ַנֲחַלת ֶאֶרץ ִישְׂ ה לֹא ָזָכה ֵלִוי בְּ ְוָלמָּ
נֱֶּאַמר  ים, שֶׁ יִקים ָלַרבִּ דִּ ָטיו ַהצַּ פָּ ִרים ּוִמשְׁ ָרָכיו ַהְישָׁ ְרתוֹ ּוְלהוֹרוֹת דְּ ֶאת ה' ְלשָׁ
ְרֵכי  לּו ִמדַּ ָרֵאל". ְלִפיָכְך ֻהְבדְּ ֶטיָך ְלַיֲעקֹב ְותוָֹרְתָך ְלִישְׂ פָּ )דברים לג י( "יוֹרּו ִמשְׁ
כַֹח  ָרֵאל, ְולֹא נוֲֹחִלין ְולֹא זוִֹכין ְלַעְצָמן בְּ ָאר ִישְׂ שְׁ ָהעוָֹלם. לֹא עוְֹרִכין ִמְלָחָמה כִּ
רּוְך  ֵרְך ה' ֵחילוֹ". ְוהּוא בָּ נֱֶּאַמר )דברים לג יא( "בָּ ם שֶׁ א ֵהם ֵחיל ַהשֵּׁ ּגּוָפן. ֶאלָּ

נֱֶּאַמר )במדבר יח כ( "ֲאִני ֶחְלְקָך ְוַנֲחָלְתָך": הּוא זוֶֹכה ָלֶהם שֶׁ

להתמקד  שרוצה  יהודי  כל  לכוהנים.  מוגבלת  אינה  זו  שזכות  הרמב״ם  מסביר  הבאה,  בהלכה 
ברוחניות ולהורות תורה לעם לישראל, יקבל סיוע מהקב"ה.

ר ָנְדָבה רּוחוֹ  ֵאי ָהעוָֹלם, ֲאשֶׁ ל בָּ ל ִאיׁש ְוִאיׁש ִמכָּ א כָּ ְלַבד, ֶאלָּ ֶבט ֵלִוי בִּ ְולֹא שֵׁ
ה',  ֶאת  ְלֵדָעה  ּוְלָעְבדוֹ  ְרתוֹ  ְלשָׁ ה'  ִלְפֵני  ַלֲעמֹד  ֵדל  ְלִהבָּ עוֹ  ַמדָּ ֶוֱהִבינוֹ  אוֹתוֹ 
ים  ָהַרבִּ ּבוֹנוֹת  ַהֶחשְׁ ַעל  ַצוָּארוֹ  ֵמַעל  ּוָפַרק  ָהֱאלִֹהים,  הּו  ֲעשָׂ מוֹ שֶׁ ר כְּ ָישָׁ ְוָהַלְך 
ים, ְוִיְהֶיה ה' ֶחְלקוֹ ְוַנֲחָלתוֹ  ׁש קֶֹדׁש ָקָדשִׁ ֵני ָהָאָדם, ֲהֵרי ֶזה ִנְתַקדֵּ ׁשּו בְּ קְּ ר בִּ ֲאשֶׁ
זָָּכה  מוֹ שֶׁ יק לוֹ כְּ ְספִּ ָבר ַהמַּ עוָֹלם ַהזֶּה דָּ ה לוֹ בָּ ְלעוָֹלם ּוְלעוְֹלֵמי עוָֹלִמים, ְוִיְזכֶּ
לוֹם אוֵֹמר )תהילים טז ה( "ה' ְמָנת ֶחְלִקי  ִוד ָעָליו ַהשָּׁ ם. ֲהֵרי דָּ ַלּכֲֹהִנים ַלְלִויִּ

ה ּתוִֹמיְך ּגוָֹרִלי". ְוכוִֹסי ַאתָּ

בשיעור זה, נלמד מהי ההתנהגות המצופה מכוהנים וממנהיגים -  מאנשים שהקדישו את עצמם 
לרוחניות ולהנהגת העם.
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מקור 4  תנא דבי אליהו רבה, פרק י״א
המדרש אומר שמן הראוי היה שחברי הסנהדרין ילבשו בגדים חזקים שאינם נקרעים, ויכתתו 

רגליהם מעיר לעיר כדי לחנך את בני ישראל.

ֶהם,  ן ֶאְלָעָזר ִעמָּ ַע ּוִפְנָחס בֶּ ה, ִויהוֹשֻׁ יַח מֹשֶׁ ִהנִּ דוָֹלה שֶׁ ָהָיה ָלֶהם ְלַסְנֶהְדֵרי גְּ שֶׁ
ְגֵדיֶהם ְלַמְעָלה  יהַּ בִּ ֵניֶהם, ּוְלַהְגבִּ ַמתְּ ְרֶזל בְּ ל בַּ ָהָיה ָלֶהם ֵליֵלְך ְוִלְקׁשור ֲחָבִלים שֶׁ
ָרֵאל, יוֹם ֶאָחד ְלָלִכיׁש, יוֹם ֶאָחד ְלֵבית  ָכל ֲעָיירוֹת ִישְׂ ֵמַאְרכוּבוֵֹתיֶהן, ְוַיְחְזרּו בְּ
ָרֵאל. ְוִיְלְמדּו  ָכל ְמקוֹמוֹת ִישְׂ ַלִים, ְוֵכן בְּ ֵאל, יוֹם ֶאָחד ְלֶחְברוֹן, יוֹם ֶאָחד ִלירּושָׁ

ָרֵאל. ֶאת ִישְׂ

מקור 5  משנה תורה, הלכות סנהדרין, פרק ב׳ הלכה א׳ והלכה ו׳
הרמב״ם מפרט את הקריטריונים הנדרשים מהרבנים שמשמשים בסנהדרין. חגורה מברזל אינה 

אחד מהם... 

ָחְכַמת  בְּ ֻמְפָלִגין  ּוְנבוִֹנים.  ֲחָכִמים  ים  ֲאָנשִׁ א  ֶאלָּ ַסְנֶהְדִרין...  בְּ ַמֲעִמיִדין  ֵאין 
ּבוֹן  גוֹן ְרפּואוֹת ְוֶחשְׁ ָאר ָחְכמוֹת, כְּ ה. יוְֹדִעים ְקָצת ִמשְּׁ ָעה ְמֻרבָּ ֲעֵלי דֵּ ַהּתוָֹרה בַּ
ִפים,  ְוַהְמַכשְּׁ ְוַהּקוְֹסִמים  ַהְמעוְֹנִנים  ְוַדְרֵכי  ְוִאְצַטְגִנינּות  לוֹת  ּוַמזָּ ּוְתקּופוֹת 

ְהיּו יוְֹדִעים ָלדּון אוָֹתם... יִּ ֵדי שֶׁ ֵאּלּו, כְּ ְוַהְבֵלי ֲעבוָֹדה ָזָרה ְוַכּיוֵֹצא בְּ

ֲעֵלי  ֲעֵלי קוָֹמה. בַּ ֲעֵלי ֵשׂיָבה. בַּ ן בַּ לָּ ְהיּו כֻּ יִּ שׂ שֶׁ ּוְלַחפֵּ ק  ְוִלְבדֹּ ל  דֵּ תַּ ְוָצִריְך ְלִהשְׁ
ֵהא ַסְנֶהְדִרין ׁשוַֹמַעת  א תְּ לֹּ ֵדי שֶׁ ׁשוֹנוֹת כְּ רֹב ַהלְּ ְדעּו בְּ יֵּ ַמְרֶאה. ְנבוֵֹני ַלַחׁש. ְושֶׁ

ָמן: ְרגְּ י ַהתֻּ ִמפִּ

<< הרבי 
שופט בכיר או 'מלמד'? 

מדוע תובע המדרש מחברי הסנהדרין – בית הדין הגבוה של עם ישראל - לבקר בעיירות ישראל 

וללמד אל"ף בי"ת? כיצד זה קשור לתפקידם בתור דייני הסנהדרין?

איתא בתנא דבי אליהו רבה1 ש"היה להם )לחברי הסנהדרין( לילך ולקשור חבלים.. 
במתניהם.. ויחזרו בכל עיירות ישראל.. וילמדו את ישראל כו'":

א. מהם הכישורים הנדרשים 
מחברי הסנהדרין?

1( פי"א. 
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כדי להתמנות לסנהדרין- צריכים להיות "חכמים ונבונים, מופלגין בחכמת התורה.. 
ואיצטגנינות  ומזלות  ותקופות  וחשבון  רפואות  כגון  חכמות  משאר  קצת  יודעים 

ודרכי המעוננים והקוסמים והמכשפים.. ושידעו ברוב הלשונות"2.

ולכאורה מה הצורך בחברי הסנהדרין דוקא בשביל להיות נע ונד בעיירות ישראל, 
 - בזה  וכיוצא  ולהורות לבני ישראל על דבר שמירת שבת  כו',  ללמד אל"ף-בי"ת 

כיצד יוכל בתפקיד זה להשתמש בכל הידיעות שבזכותם נתמנה סנהדרין גדולה?!

2( רמב"ם הל' סנהדרין פ"ב הל' א-ו. 3. 
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מקור 6  שופטים פרק י"ט, פסוקים א', י"ד-כ"א
הסיפור הבא, הידוע בשם ״פילגש בגבעה״, התרחש בראשית תקופת התיישבות עם ישראל בארצו, 
לאחר שיהושע הכניסם לארץ ישראל. העם לא היה מגובש בתור ממלכה מאוחדת עם ממשלה 

מרכזית. כל שבט גר בחלקו והתנהל בצורה עצמאית.

הנביא מספר על איש משבט לוי שרכב עם פילגשו מבית לחם להר אפרים. כשהלילה ירד חיפש 
מקום ללון, ועצר באחת הגבעות עליה גרו בני שבט בנימין. לאחר המתנה ממושכת הופיע איש 

זקן והזמינם לביתו.

ֵתי ַהר-ֶאְפַרִים,  ַיְרכְּ ר בְּ ָרֵאל; ַוְיִהי ִאיׁש ֵלִוי, גָּ ִישְׂ יִָּמים ָהֵהם, ּוֶמֶלְך ֵאין בְּ ַוְיִהי בַּ
ית ֶלֶחם ְיהּוָדה...  ה ִפיֶלֶגׁש, ִמבֵּ ח-לוֹ ִאשָּׁ קַּ ַויִּ

ם, ָלבוֹא  ר ְלִבְנָיִמן. ַויָֻּסרּו שָׁ ְבָעה ֲאשֶׁ ֶמׁש, ֵאֶצל ַהגִּ בֹא ָלֶהם ַהשֶּׁ ַויַַּעְברּו, ַויֵֵּלכּו; ַותָּ
ְיָתה, ָללּון.  ף-אוָֹתם ַהבַּ ְרחוֹב ָהִעיר, ְוֵאין ִאיׁש ְמַאסֵּ ב בִּ ְבָעה; ַויָּבֹא, ַויֵּשֶׁ גִּ ָללּון בַּ
ֶעֶרב, ְוָהִאיׁש ֵמַהר ֶאְפַרִים, ְוהּוא- ֶדה בָּ הּו ִמן-ַהשָּׂ א ִמן-ַמֲעשֵׂ ְוִהנֵּה ִאיׁש ָזֵקן, בָּ
ָהאֵֹרַח  ֶאת-ָהִאיׁש  ַויְַּרא  ֵעיָניו,  א  שָּׂ ַויִּ ְיִמיִני.  ֵני  בְּ קוֹם,  ַהמָּ י  ְוַאְנשֵׁ ְבָעה;  גִּ בַּ ָגר 
בוֹא. ַוּיֹאֶמר ֵאָליו, עְֹבִרים  ְרחֹב ָהִעיר; ַוּיֹאֶמר ָהִאיׁש ַהזֵָּקן ָאָנה ֵתֵלְך, ּוֵמַאִין תָּ בִּ
ית  ם ָאנִֹכי, ָוֵאֵלְך ַעד-בֵּ ֵתי ַהר-ֶאְפַרִים ִמשָּׁ ית-ֶלֶחם ְיהּוָדה ַעד-ַיְרכְּ ֲאַנְחנּו ִמבֵּ
ֶבן  ְיָתה. ְוַגם-תֶּ ף אוִֹתי ַהבָּ ית ה', ֲאִני הֵֹלְך, ְוֵאין ִאיׁש, ְמַאסֵּ ֶלֶחם ְיהּוָדה; ְוֶאת-בֵּ
גַּם-ִמְסּפוֹא, ֵיׁש ַלֲחמוֵֹרינּו, ְוַגם ֶלֶחם ָוַיִין ֶיׁש-ִלי ְוַלֲאָמֶתָך, ְוַלנַַּער ִעם-ֲעָבֶדיָך: 
ל-ַמְחסוְֹרָך ָעָלי; ַרק  לוֹם ָלְך, ַרק כָּ ָבר. ַוּיֹאֶמר ָהִאיׁש ַהזֵָּקן שָׁ ל-דָּ ֵאין ַמְחסוֹר, כָּ
ַרְגֵליֶהם,  ְרֲחצּו,  ַויִּ ַלֲחמוִֹרים;  )ַויָָּבל(  ויבול  ְלֵביתוֹ,  ַוְיִביֵאהּו  ַלן.  ַאל-תָּ ְרחוֹב,  בָּ

ּתּו. שְׁ ַוּיֹאְכלּו, ַויִּ

שופטים פרק כ', פסוקים א'-ב', י"ב-י"ג

בהמשך אירע דבר חמור מאוד. קבוצה מבני שבט בנימין הסתערו על הבית, אנסו את הפילגש 
באכזריות במשך כל הלילה והשאירו אותה למות... בעלה היה המום מההתקפה המרושעת, לקח 

איתו את גופת הפלגש והמשיך את המסע לביתו. 

בהגיעו לביתו, סיפר זאת לאנשי שבטו והודיע לשאר השבטים על ״הנבלה אשר עשה בישראל״. 

אלפי  מאות  התאספו  הארץ  רחבי  ומכל  החמור,  לאירוע  אדישים  נותרו  לא  השבטים  שאר  בני 
איש סמוך לאותה גבעה. לאחר ששמעו שוב את פרטי האירוע, תבעו משבט בנימין להסגיר את 

הפושעים לדין. השבט בחר להגן על אנשיו, והעם החליט לצאת למלחמה נגד שבט בנימין.

ַבע, ְוֶאֶרץ  ֵאר שֶׁ ן ְוַעד-בְּ ִאיׁש ֶאָחד ְלִמדָּ ֵהל ָהֵעָדה כְּ קָּ ָרֵאל, ַותִּ ֵני ִישְׂ ל-בְּ ַויְֵּצאּו, כָּ
ְקַהל, ַעם  ָרֵאל בִּ ְבֵטי ִישְׂ ל-ָהָעם, ּכֹל שִׁ ּנוֹת כָּ בּו פִּ ְתַיצְּ ה. ַויִּ ְצפָּ ְלָעד ֶאל-ה׳, ַהמִּ ַהגִּ

ע ֵמאוֹת ֶאֶלף ִאיׁש ַרְגִלי, ׁשֵֹלף ָחֶרב… ָהֱאלִֹהים; ַאְרבַּ

ִבְנָיִמן, ֵלאמֹר: ָמה ָהָרָעה ַהּזֹאת,  ְבֵטי  ָכל-שִׁ ים, בְּ ָרֵאל, ֲאָנשִׁ ְבֵטי ִישְׂ ְלחּו שִׁ שְׁ ַויִּ
ְבָעה, ּוְנִמיֵתם,  גִּ ר בַּ ֵני-ְבִליַַּעל ֲאשֶׁ ים בְּ נּו ֶאת-ָהֲאָנשִׁ ה תְּ ֶכם. ְוַעתָּ ר ִנְהְיָתה בָּ ֲאשֶׁ
ֵני- בְּ ֲאֵחיֶהם  קוֹל  בְּ מַֹע,  ִלשְׁ ִבְנָיִמן,  ֵני(  )בְּ ָאבּו,  ְולֹא  ָרֵאל;  שְׂ ִמיִּ ָרָעה,  ּוְנַבֲעָרה 

ָרֵאל. ִישְׂ

ב. מי אשם בהרג שבעים אלף יהודים?
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שופטים פרק כ', פסוקים י"ד-י"ז

שבט בנימין העמידו צבא של עשרים ושישה אלף ושבע מאות איש, ובני ישראל העמידו מולם 
צבא של ארבע מאות אלף איש.

ָרֵאל.  ֵני ִישְׂ ְלָחָמה, ִעם-בְּ ְבָעָתה, ָלֵצאת ַלמִּ ְבֵני-ִבְנָיִמן ִמן-ֶהָעִרים, ַהגִּ ַויֵָּאְספּו 
ה ֶאֶלף ִאיׁש, ׁשֵֹלף ָחֶרב  שָּׁ ִרים ְושִׁ ּיוֹם ַההּוא, ֵמֶהָעִרים, ֶעשְׂ ְקדּו ְבֵני ִבְנָיִמן בַּ ְתפָּ ַויִּ
ַבע  חּור. ִמּכֹל ָהָעם ַהזֶּה, שְׁ ַבע ֵמאוֹת, ִאיׁש בָּ ְקדּו, שְׁ ְבָעה, ִהְתפָּ ֵבי ַהגִּ ְלַבד ִמּיֹשְׁ
ֲעָרה ְולֹא ַיֲחִטא.  ֶאֶבן ֶאל-ַהשַּׂ ל-ֶזה, קֵֹלַע בָּ ר, ַיד-ְיִמינוֹ: כָּ חּור, ִאטֵּ ֵמאוֹת ִאיׁש בָּ
ל- ע ֵמאוֹת ֶאֶלף ִאיׁש, ׁשֵֹלף ָחֶרב: כָּ ְנָיִמן, ַאְרבַּ ְקדּו, ְלַבד ִמבִּ ָרֵאל ִהְתפָּ ְוִאיׁש ִישְׂ

ֶזה, ִאיׁש ִמְלָחָמה...

שופטים פרק כ', פסוקים כ"ט-ל"ה

במערכה הראשונה והשניה, תקפו בני בנימין ראשונים והרגו ארבעים אלף איש מצבא ישראל! 
בני ישראל עלו למשכן בבכי בצום ובתפילה, וביקשו את עזרת השם. המענה שהם קיבלו על 
ידי האורים ותומים בפעם זאת היה – ״מחר אתננו בידיך״. במערכה השלישית תקפו בני ישראל 
ראשונים. הם הכינו מארב מתוחכם לבני בנימין והרגו עשרים וחמישה אלף ומאה איש מצבאם.

ִבְנָיִמן,  ֵני  ֶאל-בְּ ָרֵאל  ְבֵני-ִישְׂ ַויֲַּעלּו  ָסִביב.  ְבָעה  ֶאל-ַהגִּ אְֹרִבים,  ָרֵאל  ִישְׂ ם  ַויָּשֶׂ
ָפַעם. ַויְֵּצאּו ְבֵני-ִבְנָיִמן ִלְקַראת  ַפַעם בְּ ְבָעה, כְּ י; ַויַַּעְרכּו ֶאל-ַהגִּ ִלישִׁ ּיוֹם ַהשְּׁ בַּ
ְמִסּלוֹת  ַפַעם, בַּ ַפַעם בְּ קּו ִמן-ָהִעיר; ַויֵָּחּלּו ְלַהּכוֹת ֵמָהָעם ֲחָלִלים כְּ ָהָעם, ָהְנתְּ
ָרֵאל.  ִישְׂ בְּ ִאיׁש,  ים  לֹשִׁ שְׁ כִּ ֶדה,  שָּׂ בַּ ְבָעָתה  גִּ ְוַאַחת  ֵבית-ֵאל  עָֹלה  ַאַחת  ר  ֲאשֶׁ
ָננּוָסה  ָאְמרּו,  ָרֵאל  ִישְׂ ּוְבֵני  ָבִראׁשָֹנה;  כְּ ְלָפֵנינּו  ֵהם  ִפים  ִנגָּ ִבְנָיִמן,  ֵני  בְּ ַוּיֹאְמרּו 
קוֹמוֹ, ַויַַּעְרכּו,  ָרֵאל, ָקמּו ִממְּ נּוהּו, ִמן-ָהִעיר, ֶאל-ַהְמִסּלוֹת. ְוכֹל ִאיׁש ִישְׂ ּוְנַתקְּ
ְבָעה  ַויָּבֹאּו ִמנֶֶּגד ַלגִּ ֲעֵרה-ָגַבע.  קֹמוֹ, ִממַּ ָרֵאל ֵמִגיַח ִממְּ ָמר; ְואֵֹרב ִישְׂ ַבַעל תָּ בְּ
י- ֵבָדה; ְוֵהם לֹא ָיְדעּו, כִּ ְלָחָמה, כָּ ָרֵאל, ְוַהמִּ ל-ִישְׂ חּור, ִמכָּ ֶרת ֲאָלִפים ִאיׁש בָּ ֲעשֶׂ
ָרֵאל  ִחיתּו ְבֵני ִישְׂ ָרֵאל, ַויַּשְׁ ְנָיִמן, ִלְפֵני ִישְׂ ּגֹף ה' ֶאת-בִּ נַֹגַעת ֲעֵליֶהם ָהָרָעה. ַויִּ

ה, ׁשֵֹלף ָחֶרב.  ל-ֵאלֶּ ה ֶאֶלף ּוֵמָאה ִאיׁש: כָּ ִרים ַוֲחִמשָּׁ ּיוֹם ַההּוא, ֶעשְׂ ִבְנָיִמן בַּ בְּ

בני שבט בנימין הובסו טוטלית, וכתוצאה מכך שבט בנימין כולו עמד בסכנת הכחדה מוחלטת...

מקור 7  תנא דבי אליהו רבה, פרק י״א
של  וההרג  בגבעה׳  ׳פילגש  של  המזעזע  המקרה  על  האשמה  את  מטיל  הנביא  אליהו  זה,  במדרש 

שבעים אלף איש מבני ישראל, על כתפי הסנהדרין!

מדוע? כי הם היו אמורים לנדוד מעיירה לעיירה ולהתמסר לחינוך ישראל. בתקופה הקריטית של 
התיישבות עם ישראל בארצו, היו הם צריכים להשקיע את עצמם באופן מלא בחינוך ובהסברה, 
ולהרגיל את העם לחיי חופש וחירות של עם בארצו. העובדה שמעשה חמור כזה קרה בגבעת 
בנימין היא אשמתם הבלעדית. והתוצאה החמורה – מלחמת אחים שהסתיימה בהרג המוני של 

שבעים אלף איש – היא אשמתם!

ֵני ָמה ֶנֶהְרגּו? ְנָיִמין ִמפְּ ִגְבַעת בִּ נֶֶּהְרגּו בְּ ְבִעים ֶאֶלף שֶׁ א ּתֹאַמר אוָֹתן שִׁ מָּ ְושֶׁ

ֶאְלָעָזר  ן  בֶּ ּוִפְנָחס  ַע,  ִויהוֹשֻׁ ה  מֹשֶׁ יַח  ִהנִּ שֶׁ דוָֹלה  גְּ ְלַסְנֶהְדֵרי  ָלֶהם  ָהָיה  שֶׁ ְלִפי 
ְגֵדיֶהם  יהַּ בִּ ֵניֶהם, ּוְלַהְגבִּ ַמתְּ ְרֶזל בְּ ל בַּ ֶהם, ָהָיה ָלֶהם ֵליֵלְך ְוִלְקׁשֹור ֲחָבִלים שֶׁ ִעמָּ
יוֹם  ְלָלִכיׁש,  ֶאָחד  יוֹם  ָרֵאל,  ִישְׂ ֲעָיירוֹת  ָכל  בְּ ְוַיְחְזרּו  ֵמַאְרכוּבוֵֹתיֶהן,  ְלַמְעָלה 
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ְמקוֹמוֹת  ָכל  בְּ ְוֵכן  ַלִים,  ִלירּושָׁ ֶאָחד  יוֹם  ְלֶחְברוֹן,  ֶאָחד  יוֹם  ֵאל,  ְלֵבית  ֶאָחד 
בּו  ְתַישְּׁ יִּ לֹׁש, ַעד שֶׁ ים ּוְבשָׁ תֵּ ָנה ּוִבשְׁ שָׁ ֶרְך ֶאֶרץ בְּ ָרֵאל דֶּ ָרֵאל. ְוִיְלְמדּו ֶאת ִישְׂ ִישְׂ
ָרא  בָּ עוָֹלמוֹת ּכּוָלן שֶׁ ל הקב"ה בְּ מוֹ שֶׁ ׁש שְׁ ל ְוִיְתַקדֵּ דֵּ ְתגַּ יִּ ֵדי שֶׁ ַאְרָצם. כְּ ָרֵאל בְּ ִישְׂ

ִמּסוֹף ָהעוָֹלם ְוַעד סוֹפוֹ. 

ְלַכְרמוֹ  ִנְכַנס  ֵמֶהם  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  כָּ ְלַאְרָצם,  ְכְנסּו  נִּ שֶׁ כְּ א  ֶאלָּ ן.  כֵּ ָעשּׂו  לֹא  ְוֵהם 
ֶאת  ֲעֵליֶהן  ְלַהְרּבוֹת  ּלֹא  שֶׁ ֵדי  כְּ י,  ַנְפשִׁ ָעֶליָך  לוֹם  שָׁ ְואוְֹמִרים  הּו,  דָּ ּוְלשֶׁ ּוְלֵיינוֹ 

ַהּטַֹרח. 

ְוָיְצאּו  צּו  ִנְתַקבְּ ּוְבֶדֶרְך ֶאֶרץ.  ּתוָֹרה  ּלֹא ָהיּו ָעְסֵקן בַּ ְנָיִמין שֶׁ ִגְבַעת בִּ ...ְלִפיָכְך בְּ
ְבִעים ֶאֶלף. ֶהם שִׁ ְלִמְלָחָמה ְוֶנֶהְרגּו בָּ

יַח  ִהנִּ דוָֹלה שֶׁ ְנֶהְדֵרי גְּ א ַהסַּ ה? ֱהֵוי אוֵֹמר לֹא ָהַרג אוָֹתן, ֶאלָּ ל ֵאלֶּ ּוִמי ָהַרג ֶאת כָּ
ן ֶאְלָעָזר. ַע, ּוִפְנָחס בֶּ ה ִויהוֹשֻׁ מֹשֶׁ

מקור 8  תלמוד, מסכת מכות, דף ז׳ עמוד א׳
שנה(  שבעים  )או  שנים  בשבע  פעם  יהודי  על  מוות  דין  גזר  שפוסקת  סנהדרין  מכנה  הגמרא 

"חובלנית".

י ֱאִליֶעֶזר  ִנים( ִנְקֵראת חוְֹבָלִנית. ַרבִּ ַבע שָׁ שֶׁ בּוַע )בְּ שָׁ ַסְנֶהְדִרין ַההוֶֹרֶגת ֶאָחד בְּ
ָנה. ְבִעים שָׁ ן ֲעַזְרָיה אוֵֹמר: ַסְנֶהְדִרין ַההוֶֹרֶגת ֶאָחד ְלשִׁ בֶּ

<< הרבי 
חברי הסנהדרין שלא התעסקו בחינוך העם, אשמים בעוונות העם ובטרגדיות 

שמתרחשות כתוצאה מכך. 

ואף על פי כן אומר בתנא דבי אליהו, שכאשר סנהדרין אינם מתנהגים באופן כזה 
)לחגור חבלים במתניהם ולחזור בעיירות ישראל כו'(, הרי הם אשמים בהריגתם של 

ישראל!... 

כו', יתכן שבמשך  והיינו, שכתוצאה מזה שאינם מחזרים בעיירות ישראל ללמדם 
הזמן יִֵָמצא יהודי שהם יצטרכו לשפוט אותו משפט מות, ואז נקראים הם סנהדרין 
בגלל שהם  אלא  לאשורו,  הדין  את  פסקו  בגלל שלא  לא   - )קטלנית(3  "חובלנית" 
היו יכולים למנוע שיהודי זה לא יבוא למעמד ומצב שיתחייב משפט מות, אילו היו 
באים לעירו ומלמדים אותו וכו', ונמצא, שכאשר יהודי עובר עבירה שיש בה איסור 
לאו - מגיע לסנהדרין מלקות, ואם עובר עבירה חמורה יותר שחייבים עליה מיתה 

- נקראת הסנהדרין "קטלנית": הם הרגו נפש מישראל!

3( מכות ז, א. 
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<< הרבי 
וזוהי ההוראה לכל אחד ואחת: ישנם החושבים שכדי לישא חן בעיני החברים, בעיני 
צריכים  שם  וכשיושבים  בראש,  לשבת  צריכים   - הבית  בעלת  בעיני  המחותנים, 
"להתנפח"... ומזמן לזמן לומר איזה דבר התעוררות, שצריכים ללמוד תורה ולקיים 

מצוות.

ועל זה באה ההוראה – כפי שכבר היה לעולמים: בסנהדרין גדולה ישבו לומדים גדולים, 
שידעו נגלה דתורה ונסתר דתורה, וידעו גם חכמת הרפואה ותורת המשפטים )רופאים 
ועורכי-דין(, וכל שאר החכמות שבעולם שהיו צריכים לידע כדי לפסוק דינים, ואף 
על פי כן, במה התבטאה עבודתם על פי דין תורה - לחגור מתניהם בחבלים, ולחזר 
]לא בירושלים עליה נאמר4 "מלאתי משפט". " ְמֵלִתי כתיב", שהיו בה ארבע מאות 
ולהציל  לשמור  כדי  ישראל  בעיירות  אלא[  "מלתי",  כמנין  מדרשות,  בתי  ושמונים 

יהודי מאיסור מיתה, איסור כרת, איסור לאו, ואפילו דקדוק קל של דברי סופרים.

הנהגה כזו היא ההנהגה הראויה לישיבה בסנהדרין באופן כזה שממשיכים ומביאים 
חיים בעולם, ולא להיפך חס ושלום.

 משיחת יום ג׳ פרשת פנחס, י״ב תמוז, ה׳תשי״ד. בלתי מוגה

)תורת מנחם ה׳תשי״ד ע׳ 99(

סיפור סופר על ידי הרב ירוסלבסקי שיחי׳, למערכת טעמו וראו

כבר לפני קום המדינה, היתה בארץ ישראל נוכחות חזקה של חסידי חב״ד.  הם 
התרכזו בירושלים ובתל אביב. בשנת תש״ט נוסד כפר חב״ד, ולאחריו נקודות 
ישוב נוספות בארץ, והורגש הצורך בגוף רבני מרכזי לכל קהילות חבד בארץ 
ישראל. גוף זה היה והינו – וועד רבני חב״ד בארץ הקודש.  המזכיר – שהוא 

בעצם המנהל של הגוף הבכיר הזה – הוא הרב יהודה ירוסלבסקי שיחי׳.

הרבי  הדברים  ובתוך  הרבי,  אצל  פרטית  ביחידות  היה  הוא  תשל״ט  בשנת 
ארץ  של  המרכזי  חב״ד  רבני  בועד  הרבנים  של  תפקידם  מהו  בפניו  הדגיש 

הקודש.

ג. תפקידו של מנהיג – לכתת 
רגליו בעיירות ישראל ולחנך

4( ישעי' א, כא.

11



11

הרב ירוסלבסקי מספר:

במהלך היחידות הרבי אמר לי עם קאך מיוחד:  

״בית הדין הוא כמו סנהדרין. בספר זה שמונח פה בארון – תנא דבי אליהו 
)והרבי הצביע בידו לעבר הספר( כתוב: שהסנהדרין היו צריכים לחגור   –
חגורה מברזל, - והסברתי בהתוועדות מדוע מברזל? כי כשהולכים בדרך 
רחוקה, חגורה מעור תבלה, ולכן צריך חגורה מברזל – והם צריכים לנדוד 

ממקום למקום ברחבי הארץ ולתקן את הצריך תיקון!

אלא  אליהם,  שיבואו  מחכים  שהרבנים  עכשיו,  עד  שהיה  כמו  לא  ולכן, 
שילכו מעיר לעיר בכל רחבי הארץ ויתקנו את הנדרש בין חסידי חבד, וכן 

בציבור הכללי".

הרב ירוסלבסקי אומר שאת היחידות הזו ואת המחזה הזה הוא לא שכח כל 
ימי חייו.  

והוא אכן ידוע בכך, שהוא אינו יושב בביתו ומחכה שיגיעו אליו, אלא הוא 
ובעולם, מלמד ומחנך, ומתקן את  מכתת את רגליו ממקום למקום בארץ 

הצריך תיקון.

אנו צריכים לזכור, שלא מדובר כאן בשלוחים שאנו רגילים לראות בכל פינה 
ברחבי העולם. כאן מדובר בבכירי הדיינים של תנועת חב״ד, שאותם הרבי 
מינה להיות הגוף העליון, שמנחה את התנועה בארץ ישראל. והרבי מזכיר 
להם, שגם הם, לא אמורים לשבת בבית המדרש ולהסתופף בין הספרים, 
ולהתמקד בנאומים באירועים חשובים וכדומה, אלא גם הם אמורים לכתת 

רגליהם ממקום למקום, ולהשפיע לחנך ולעורר את העם.

https://www.chabad.org/222952 מראות קודש

את הנקודה הזאת הרבי אמר כמה פעמים במהלך שנים. להלן לינק למגזין 
תורת חיים עם קטע מהתוועדות י״ט כסליו תשמ״ד, בה הרבי אומר בקאך 

וחום מיוחדים את הנקודה הזאת. 

הווידאו עד דקה 2:50

מיזם של "משרד השלוחים"
 נוסד בימי השבעה לזכרון ולע"נ הרב גבריאל נח וזוגתו רבקה הי"ד
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