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 2נספח 

כות על כולם! אתה לא שומע חדשות?..." אתה מדבר? תפסיק להיות נאיבי וללמד ז על מה"

משפטים מעין אלו נשמעים לרוב כשאנו פוגשים קלקולים וחסרונות שנובעים מהחלטות שגויות של 

בני אדם, שלפעמים אף גורמות נזקים ממשיים להם ולחברה. עניין זה מחריף במיוחד בעולם שבו 

 .א נראה במציאות המעשיתהו יךתוצאה, וכשהיחס לכל דבר תלוי באהכול נמדד במבחן ה

מבט כזה על המציאות המקולקלת מעיד על כך שהאדם איבד את אחת מתכונות היסוד שלו כאדם 

את יכולת ההבחנה בין מהות, בין עצמיות האדם, לבין מעשיו החיצוניים או במילים מדויקות יותר  –

אמתית של האדם, הטוב המסוגלות, הטבע, האופי, התכונה ה –בין סגולתו לבחירתו. בין הסגולה 

לבין הבחירה החופשית שלו, המתגלה בצורה שונה ואף מנוגדת  –והאמת האלוקית שבקרבו 

 לעתים לסגולתו. 

ב( המבררים שהסנגוריה -ומה חשובים ודווקא בימינו דברי הרב קוק )אורות ישראל, אהבת ישראל א

ביות מרחפת אלא חכמה עמוקה על כלל ישראל ועל כל אחד מפרטיו, איננה רגש הזוי הנובע מנאי

היודעת להבחין בין המהות למציאות, בין עצמיות הדבר וסגולתו לבחירה החיצונית המקולקלת וזו 

לשונו: "אהבת ישראל והעבודה של הסנגוריה על הכלל ועל הפרטים, איננה רק עבודה הרגשית 

מונה באורה האלוקי של לבדה, כי אם מקצוע גדול בתורה וחכמה עמוקה ורחבה... היא תולדה מהא

כנסת ישראל שהוא לה סגולה עצמית שלא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים )שינויי המצבים(. ביותר 

צריכה אהבה עליונה זו, וסיבתה האמונה הפנימית בשורש האלוקי שלה, להיות מתעוררת בקרב 

ודש וזלזול דת אנשי לב ורוח, בעת ירידה של האומה במצב הרוח )הרוחני(, בעת אשר רמיסת ק

יראו בכל תוקף ועוז, להבחין שעם כל זה, כוח ישראל גדול הוא ועצום לאלוקיו, ולהסתכל במאור 

הפנימי החודר את רוח הכלל, ושמשכנו הוא גם כן, בכל נפש פרטית שבישראל, בגלוי או בסתר, גם 

 "...'בנפש הנסוגה מאוד, אשר סרה הרבה מדרך ה

 מאת הרב ערן טמיר
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 3נספח 

 כיצד עשה זאת? תו של אלקנה שיט

"אלקנה ואשתו בניו ואחיותיו וכל קרוביו היה מעלה עמו לרגל, ובאים ולנים ברחובה של עיר, והיתה 

המדינה מרגשת והיו שואלין אותן להיכן תלכו? ואומרים לבית ה' שבשילה, שמשם תצא תורה 

ת דמעות אומרים להם נלך עמכם? ומצות, ואתם למה לא תבואו עמנו ונלך יחד? מיד עיניהם משגרו

ואומרים להם הן, עד לשנה הבאה חמשה בתים, לשנה אחרת עשרה בתים, עד שהיו כלם עולים. 

לא היה עולה שנה אחרת, עד שהיו כלם עולים, אמר לו הקב"ה אלקנה!  -ובדרך שהיה עולה שנה זו 

אני אוציא בן ממך שיכריע אתה הכרעת את ישראל לכף זכות, וחנכתם במצות, וזכו רבים על ידך, 

 את ישראל לכף זכות ויחנך אותם במצות, הא למדת שבשכר אלקנה שמואל:". 

הוא לא ארגן הפגנות, גם לא הטיף, ובוודאי לא עשה מהפכות צבאיות או מהפכות אלימות מסוג 

"דוגמא אישית". הוא קבע לעצמו  -המכונה בטרמינולוגיה המודרנית  –אחר. אלא עשה דבר אחד 

ישראל למרכז היחידי המסוגל לחבר אליו את העם, דרך מקום השראת -לחבר את עם -את היעד 

השכינה באומה. באותם ימים היה זה משכן שילה. המרכז הרוחני הוא גם מה שיכול להיות מרכז 

 ישראל למשכן שילה. -חברתי, ואלקנה רצה לחבר את עם

 לעלייה לרגל שני היבטים: 

ת ולהראות את פני ה'. אדם לא עוזב את ביתו בעיצומה של עונה חקלאית תשוקה לראו -קודם כל 

 "לראות ולהראות".  -בוערת ועולה ברגל לשילה, אלא אם כן מצפה שם למפגש מיוחד במינו 

העובדה שכולם עולים למקום אחד פירושה, שיש לכולם לב  –אבל ממילא יש בזה גם מימד ציבורי 

 אחד. 

אוד את המהלך הרוחני שמבצע אלקנה: "ועלה האיש ההוא, אלקנה, אותו מדרש קצר מאפיין מ

 אשתו, בניו ואחיותיו וכל קרוביו היה מעלה עמו לרגל". 

הצעיר, קח לך -לפני שאתה רוצה 'להחזיר בתשובה' את ההוא ממר"צ ומהשומר –עיקרון ראשון 

". תחילה, מרכז סביבו את "בניו ואחיותיו וכל קרוביו היה מעלה עמו לרגל -קודם כל אנשים קרובים 

-האנשים הקרובים אליו, ולא רק אלו הקרובים אליו ביולוגית, אלא קרובים במנטאליות, בשפה, על

מנת ללכת יחד. ואותה חבורה קטנה של אנשים אשר מבינים עניין ויודעים מה עליהם לעשות אותה 

טרפים אליו כוחות נוספים. הוא מטפח. אותו אוונגרד תופח, על מנת להתפיח. הוא הולך וגדל ומצ

 "והיו באים ולנים ברחובה של עיר והיתה מדינה מרגשת והיו שואלים אותם להיכן תלכו?" . 

לאדם בודד, בחור טוב ככל שיהיה, בעל הופעה מעניינת ככל שתהיה, לא מקדישים תשומת לב 

ו! ובאותם ימים מיוחדת. אבל כשיש חבורה איכותית שהולכת ותופחת, הולכת וגדלה, זה כבר משה

לא היו אנשים עולים לרגל, שכן עליה לרגל היא תמיד בזמן עונות חקלאיות, הבוערות לעם חקלאי. 

בסוכות, פסח ושבועות, בעת הקציר או האסיף, צריך לקום פתאום ולעזוב את הבית ואת השדות 

בשבילם, הם ולעלות לרגל! איך אפשר לעזוב את כל העולם החומרי "ולעלות ולהראות"?! זה לא 

 עסוקים, עליהם 'לדאוג לעסק'. והם שואלים את העולים: לאן תלכו, ומה בכלל מושך אתכם ללכת? 

בעיצומה של תקופה מלאת סיבוכים, כשחלה הזדקנות של האומה, מופיע פתאום כוח, לא אדם 

"והיתה בודד, כי אדם בודד איכותי נמצא בכל מקום, אלא חבורה שהולכת ועולה ויוצרת כבר תופעה 

 מדינה מרגשת והיו שואלים אותם להיכן תלכו?" 

והם משיבים מה שלהם הוא מובן מאליו: לבית ה' שבשילה שמשם תצא תורה ומצוות, והלוא אנחנו 

 כולנו בני עם אחד, ִעם לב אחד, מוח אחד, בואו אתנו ונלך ביחד. 

 

 אפשר למצוא ב"להוסיף עומק".את המשך המאמר 

 הרב אלי סדן.
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