
 פרשת במדבר: מעגלים של אהבה        

 הרב אלישע וולפין                          

 

 חברים יקרים,

 

השבת פותחים ספר חדש, ספר במדבר. חלפה שנה מאז שבני ישראל הגיעו לתחנה הנוכחית, 

למרגלות הר האלוהים. זו אמנם לא התחנה הראשונה מאז יצאו ממצרים, אבל בוודאי 

 תחנות המסע.  42המשמעותית ביותר מבין 

 

אחרת? המעבר האמנם יש תחנה שהיא משמעותית יותר מתחנה … במחשבה שנייה

מהמשפחתון לגן, או מגן חובה לכיתה א', האם הוא פחות משמעותי מהתחנה שבה התחתנת, 

 .לזמנהאו שנולדה בתך הבכורה? אני בוודאות חוזר בי: כל תחנה היא המשמעותית ביותר 

 

בעוד מספר שבועות יעלה עמוד הענן מעל המשכן, ובכך תינתן האות המיוחלת: להרים עוגן 

 ך.ולצאת לדר

 

"נתראה בארץ המובטחת", הם בוודאי אמרו לחבריהם מהשבטים השכנים, כשסיימו לקפל את 

 הסוכות ולהעמיס את הציוד על בהמות הארבע על ארבע שלהם. 

 

 … נתראה בארץ המובטחת

 

...sure 

 

מתפקדים. שהרי, אם  -וכמה יפה שכך  -אבל עוד לפני פירוק המחנה, הדבר הראשון שעושים 

 סע, כדאי לדעת מי אתך! יוצאים למ

 

מי אתך? זו דרך מוזרה להציג את המפקד. אבל כן. סופרים רק אלו שבאמת רוצים להיות אתך. 

מי שלא רוצה, לא סופרים אותו! יתרה מכך, התורה אומרת בצורה שלא משתמעת לשני פנים, 

זהו איסור חמור בין אם הם רוצים ובין אם לאו.  -שלעולם לא סופרים ולא מונים את בני ישראל 

. ההבדל הוא גדול: בהתפקדות האחריות על הספירה היא על מתפקדיםביותר!!! במקום זה, 

האדם הנספר, ולא על זה שסופר. כך נדרש כל אחד לומר "הנני!", אבל רק אם הוא רוצה. לא 

נוכחות אמתית, פנימית, ולא רק  -כופים על אף אחד להתייצב, שהרי אי אפשר לכפות נוכחות 

 גופנית.

 

מתפקדים בפרשה.  -"כל יוצאי צבא"  -למען הדיוק בעובדות, רק הגברים בני העשרים ומעלה 

המטרה היא לדעת איזה כוח )צבאי( עומד לרשות העם במסעותיו. גם זה יפה! שהרי, תכלס, אין 

שום סיבה אחרת לספור בני אדם. כל אדם הוא עולם ומלואו, הוא הנצח. הוא כמו בובת 

הרוסית )או כמו שאנו מכנים אותה בטעות, הבבושקה( שבתוכה גלום כל פוטנציאל  הממושקה

הצאצאים, ובני צאצאים, שעוד יצאו מחלציה. ספירה מצמצמת את אינסופיותו של האדם, את 

 הנצח המתחבא בתוכו. לא רק שלא ניתן לספור את האדם, זהו עלבון נוראי לרוח האדם ולבוראו.  

 

פי השבטים. בכך פרשת במדבר למעשה מנציחה את החלוקה השבטית ההתפקדות נעשית על 

מה הגיוני בזה??? מדוע להנציח את החלוקה העדתית, … בעם ישראל. נשמע הגיוני למדי. אבל



השבטית, הגניאולוגית?  כשניתנה התורה היה רגע קסום שבו עם שלם התעלה מעל המפריד, 

סיה הזאת? למה מבקשת התורה לקבע את וחנה בתחתית ההר כעם אחד, מאוחד. מדוע הרגר

 הזהות השבטית על חשבון האחדות הלאומית?   

 

היסטוריות, סוציולוגיות, פונקציונאליות, ועוד.  אני  -יש כמובן תשובות רבות לשאלה הזאת 

 מבקש השבוע להביא אחת בלבד.

 

 ההתפקדות היא מעשה של אהבה ואמפתיה.

 

טווח הערבות, האכפתיות, האמפתיה והאהבה שאנו  מעגלי ההשתייכות שלנו מגדירים את 

מסוגלים לה וזקוקים לה. ונדמה לי שזה אכן הסדר הנכון: ערבות, אכפתיות, אמפתיה, ואהבה. 

מקום שבו איש אינו ערב לי, ולאיש לא באמת אכפת מגורלי, ואיש אינו יכול להזדהות עם 

ך. אני יכול לגור בכל מקום בעולם למקום כזה אינני שיי -השמחה שלי כמו גם עם הכאב שלי 

)כמו שאברהם היה ֵגר בארץ כנען, לא פחות, ובני ישראל היו ֵגרים במצרים(. אני יכול לחיות שם 

טוב, ואפילו בכבוד. אני יכול להתפרנס, ואפילו להתעשר. אני אפילו עשוי ליהנות ולהתפתח 

השייכות שלי, אלה המרכיבים את רוחנית, נפשית, ואינטלקטואלית. אבל בסופו של יום, מעגלי 

פסיפס הזהויות שלי, אינם נמצאים בדירה שבה אני גר, והם אינם מתבטאים בנפח חשבון הבנק 

שלי, והם אינם מעטרים את הטבע המדהים שבו אני נהנה להתפלל ולעשות מדיטציה. מעגלי 

זהות שלי אינם השייכות שלי הם בעיקר אנשים. למרות אהבת המולדת שלי, מעגלי השייכות וה

תבנית נוף מולדתי, אלא הנוף האנושי שבו גדלתי. זהו המרחב האנושי שבו אני ערב לאחר והוא 

לי, אכפת לי מאוד משכני ולו אכפת ממני, אני מסוגל להזדהות עם מאווייו ומכאוביו, ובבסיסו של 

 דבר, אני אוהב אותו, והוא אותי. 

 

 למעגל הזה קוראים "השבט שלי". 

 

כשעזבתי את הקיבוץ.  26ממעגלי ההשתייכות התמוהים שלי זה הקיבוצניקים... הייתי בן אחד 

בין אם הוא עזב  -ובכל זאת, כשאני פוגש קיבוצניק אחר … גם הקיבוץ השתנה וגם אני השתניתי

מיד צפה ועולה אמפתיה גדולה: אני מרגיש שאני  -ובין אם נשאר, וגם אם לא פגשתי אותו מעודי 

 ר אותו.פשוט מכי

 

מעגל השתייכות נוסף, הוא אלפי היהודים הישראלים התועים להם בדרך ]"תועה", מלשון מהלך, 

יחי ההבדל הענק[. אני נמשך אל מחפשי הדרך,  -בודק ומחפש, להבדיל מ"טועה", מלשון טעות! 

בין אם כך הם  -אל "הרוחניקים" המחפשים את מקומם בעולם, אלה שתרים אחר אלוהים חי 

אים לו ובין אם לאו. כשאני פוגש יהודי כזה, אני מיד אוהב אותו. הוא האח שלי! מזרחי, קור

אשכנזי, אמריקאי, או תימני, אנחנו שייכים לאותו השבט. חילוני, דתי או מסורתי. והלא אב תועה 

 אחד לכולנו!

 

אכפתיות  וכן, יש גם יהודים וישראלים שאינם מהשבט שלי. כאלה שקשה לי למצוא בתוכי פנימה

גדולה כלפיהם, שלא לדבר על אמפתיה עמוקה ואהבה. השאלות הקיומיות שהם שואלים את 

עצמם אינן השאלות שלי. הסיפור האישי שהם מספרים לעצמם איננו הסיפור שלי. המטרות 

 שלהם בחיים אינן מטרותיי. הרצונות שלהם אינם רצונותיי. 

 



ֵקד כנגד משהו, בתוך במסע חייו של האדם, הוא לעולם איננו ִמת   פַּ ֵקד בחלל ריק. הוא ִמת  פַּ

הקשר כלשהו. כשאדם אומר "הנני", הוא אומר זאת למעגלי האהבה שלו. האינטימיות, 

 האכפתיות, האמפתיה והאהבה הם ארגז התהודה ל"הנני" של האדם.

 

הטווח, ילדינו גדלים לעולם הגלובלי. הטכנולוגיה טשטשה את השבטים וקיצרה מרחקים. כגודל 

כך קטן הוא ה"הנני"! כרוחב היריעה, כך קטנה האינטימיות. מעגלי השייכות השתנו מאוד 

בעשרים השנים האחרונות, ולאו דווקא לטובה. למי יגידו ילדינו "הנני"? מי בכלל שואל אותם 

 "איכה?". ומי שואל אותם, "איה הבל אחיך?". ללא האינטימיות, ללא ה"הנני", ללא מעגלי שייכות

 וזהות, אין לאדם מקום, אין לו נוכחות.

 

יוצאים השבוע למסע הארכיטיפי במדבר הגדול. עוד נכונו לנו אתגרים גדולים. אי אפשר לחצות 

מדבר של חיים בתוך חוויה של ניכור. לכן, כדאי לכבות מעט את המכשירים בעלי טווח הקליטה 

גדיר מחדש את השבט. זה לא הגדולים, ולטפח מחדש את הקהילה הקטנה והאינטימית. לה

אומר שצריך לשנוא את מי שלא בשבט. חלילה! אבל לחדד מחדש את נימי האמפתיה לשכן 

 הקרוב. 

 

ולשוב אל הקירות שמהם המילה "הנני" תהדהד אלינו חזרה, ב"אני רואה אותך", וב"הנני" של 

 זולתנו. 

 

 שבת שלום,

 

 אלישע

 

 

 


