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 חברים יקרים, שבת שלום וחג שמח,

 

 בשיח הרוחני העכשווי מדברים על שלושה סוגי קיום או התייחסויות למקומנו בחיים:

1.  being - ?הוויה: כלומר, מי אתה? איך אתה תופס את עצמך בעולם 

2. doing - ?עשייה פעולה אקטיביות: כלומר, מה אתה עושה בחייך 

3. having -  נכסיך, מהרכוש החומרי ועד האיכויות והכישרונות מה שיש לי: כלומר, מהם

 שזכית בהם. 

 

 פרשת נשא מציעה לנו סוג קיום רביעי!

 

אנחנו בעיצומן של ההכנות למסע מהר סיני אל הארץ המובטחת. בפרשה הקודמת נערך מפקד 

של הכוח הלוחם העומד לרשות העם במסעותיו, ובסופה של הפרשה החל גם המפקד של 

ולשאת את חלקיו מתחנה לתחנה.   -את המשכן  -פקידם לפרק את הקודש הלויים אשר ת

 המפקד הזה ממשיך אל תוך הפרשה שלנו, פרשת נשא. 

 

 וכך מתחילה הפרשה: 

אמֹר. כ"ב. )במדבר פרק ד(  ר ה' ֶאל מֶֹשה לֵּ ית נָשֹא כ"א. וַיְַדבֵּ ם ְלבֵּ ֶאת רֹאש ְבנֵּי גְֵּרשֹון ַגם הֵּ

 ֹ . כ"ג. ִמֶבן ְשֹלִשים ָשנָה וַָמְעָלה ַעד ֶבן ]אחת משלוש משפחות שבט לוי[ָתם ֲאבָֹתם ְלִמְשְפח

ד. כ"ד. זֹאת ֲעבַֹדת  ֲחִמִשים ָשנָה ִתְפקֹד אֹוָתם ָכל ַהָבא ִלְצבֹא ָצָבא ַלֲעבֹד ֲעבָֹדה ְבאֶֹהל מֹועֵּ

נִי ַלֲעבֹד  ה  וְנְָשאּו. כ"ה. ְלַמָשאּוִמְשְפחֹת ַהגְֵּרשֻׁ הּו ּוִמְכסֵּ ד ִמְכסֵּ ֶאת יְִריעֹת ַהִמְשָכן וְֶאת אֶֹהל מֹועֵּ

י ֶהָחצֵּר וְֶאת ָמַסְך ֶפַתח ַשַער  ת ַקְלעֵּ ד. כ"ו. וְאֵּ ַהַתַחש ֲאֶשר ָעָליו ִמְלָמְעָלה; וְֶאת ָמַסְך ֶפַתח אֶֹהל מֹועֵּ

ת מֵּ  ַח ָסִביב וְאֵּ ת ָכל ֲאֶשר יֵָּעֶשה ֶהָחצֵּר ֲאֶשר ַעל ַהִמְשָכן וְַעל ַהִמזְבֵּ י ֲעבָֹדָתם; וְאֵּ יֶהם וְֶאת ָכל ְכלֵּ יְתרֵּ

נִי ְלָכל  ּוְלכֹל ֲעבָֹדָתם, ַמָשָאם ָלֶהם וְָעָבדּו. כ"ז. ַעל ִפי ַאֲהרֹן ּוָבנָיו ִתְהיֶה ָכל ֲעבַֹדת ְבנֵּי ַהגְֵּרשֻׁ

ת ָכל  ֶהם ְבִמְשֶמֶרת אֵּ  .ַמָשָאםּוְפַקְדֶתם ֲעלֵּ

 

מציעה לנו את המימד הרביעי של הקיום,  -פרשת המשא של משפחות שבט לוי  -א פרשת נש

האופן שבו אדם נושא את חייו  - carrying. המימד הרביעי הוא being, doing, havingלצד 

 ואת גורלו.

 

כל אדם, וכל ברייה ובריאה הופיעו בעולם בצורה מסוימת ולא אחרת, עם איכויות מסוימות ולא 

חרות, והם הופיעו אל תוך סביבה מאוד מסוימת ולא אחרת. כל נתוני הפתיחה הללו לא איכויות א

 ממש ניתנים לשינוי. 

 

י ִאמֹו ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא גֹוזֵּר במדרש תנחומא, פרשת פקודי, סימן ג, כתוב:  קֶֹדם יְִציַרת ַהָּוָלד ִבְמעֵּ

א ְבסֹופֹו, ִאם ָזָכר ִאם נְקֵּ  ָבה, ִאם ַחָלש ִאם ִגבֹור, ִאם ָענִי ִאם ָעִשיר, ִאם ָקָצר ִאם ָארְֹך, ָעָליו ָמה יְהֵּ

ִאם ְמכָֹער ִאם נֶָאה, ִאם ָעֶבה ִאם ַדק, ִאם ָבזּוי ִאם ַגס, וְכֵּן גֹוזֵּר ַעל ָכל קֹורֹוָתיו, ֲאָבל ִאם ַצִדיק ִאם 

 ל ָאָדם ִבְלַבד.ֹלא, ֶאָלא ַהָדָבר ַההּוא נֹוְתנֹו ְביָדֹו שֶ  –ָרָשע 

 



שבט לוי, שהוא גיבור הפרשה שלנו, הוא שבט מיוחס. אלא שלצד הייחוס והכבוד יש גם מטען 

כבד של מחויבות גדולה, שכן שבט לוי נבחר לתפקיד מסוים. התפקיד הזה נשמע טכני למדי, 

 אבל הוא לא! הלוויים נדרשים לשאת על גבם את הקדושה! יתרה מכך, ביחסים המשפחתיים

שבין עם ישראל לאלוהים, הם נחשבים לבן הבכור. בעת העתיקה הבכורים היו נשלחים אל 

המקדש לשרת את ההורה השמיימי הגדול. את מקום הבנים הבכורים של בני ישראל תפסו 

הלוויים. זו זכות גדולה מאוד ומתלווה אליה כבוד אדיר. אלא ש"האצילות מחייבת", ולא כל אחד 

הזאת! ומכיון שלאצולת שבט לוי לא מצטרפים מבחירה וגם לא עוזבים  מעוניין במחוייבות

 מבחירה, זו גזירת גורל שלא ניתן לברוח ממנה.

 

הפעם הראשונה שבה מופיע הרעיון של 'לשאת את גורלך', היה בפרשת בראשית, בסיפור של 

יהם השמיימי. קין והבל. קין הנו הבן הבכור של האנושות. הוא ואחיו הצעיר מביאים מנחות לאב

מנחתו של הבל התקבלה במרומים, ומנחתו של קין לא. לא ניתן לכך שום הסבר. מדוע דחה 

אלוהים את מנחתו? התורה אינה מספרת. פניו של קין "נופלים", ובשיחה עם אלוהים, קין לא 

מקבל הסבר לדחיית מנחתו. אלוהים רק שואל אותו מדוע נפלו פניך? ואז הוא מוסיף: )בראשית 

ץ.ד, ז(  יִטיב ַלֶפַתח ַחָטאת רֹבֵּ ת וְִאם ֹלא תֵּ יִטיב ְשאֵּ המשפט הסתום הזה הוא אחד  ֲהלֹוא ִאם תֵּ

המשפטים האהובים עלי ביותר בתורה. לגמרי לא ברור איך לפסק אותו. מה זאת אומרת, "ִאם 

ת יִטיב ְשאֵּ אפשרית  פרשנים רבים פיסקו ופרשו את הפסוק בדרכים רבות, וכל דרך היא…"? תֵּ

שאתה עובד אדמה,  -בהחלט. אני מתחבר לפירוש שאומר, שאם תטיב לשאת את גורלך 

הרי שחייך יהיו ראויים! ואם לא  -ושמנחתך לא התקבלה )לאו דווקא משום שאתה עובד אדמה!( 

תיטיב לשאת את גורלך, תחל ההידרדרות הבלתי נמנעת במדרון החלקלק של החטא. או 

  וא הסירוב לשאת/לקבל את הקלפים שחולקו לך.החטא הבמילים אחרות, 

 

יש נתונים רבים שניתן לשנות בחיינו, והיום, תודה לאל, הרבה יותר מאי פעם בעבר. אפשר 

לעבור בית, אפילו להגר לארץ אחרת. אפשר לעשות הסבה מקצועית. אפשר להתגרש. אפשר 

 being, doing -ר, ברמת ה לעשות ניתוח פלסטי. אפשר לעבור טיפול פסיכולוגי עמוק. כלומ

and having אפשר לשנות כמעט הכל היום. אבל את מי שאנחנו בבסיס הווייתנו, את נתוני ,

הפתיחה שלנו, את המשפחה שאליה נולדנו, את המבנה הגופני שלנו, את הטמפרמנט הבסיסי 

 את כל אלה לא ניתן לשנות.  -שלנו, את נטיות ליבנו 

 

בחירה מאוד משמעותית: כיצד נבחר לשאת מה שאינו ניתן לשינוי? עם זאת, נותרה בידנו 

בטרוניה? במרירות? בכעס? הנטייה של רובנו היא למצוא מישהו להאשים במר גורלנו )ומנגד, 

האשמה נותנת לנו אשליה של …(. אנחנו לא נוהגים להודות על הקלפים "הטובים" שחולקו לנו

לנו. אבל ברור שאין בהאשמה שום שליטה, רק שליטה. היא פוטרת אותנו מלשאת את גור

 העצמה של המרירות.   

 

הבחירה להיטיב שאת איננה החלטה של רגע בדרך כלל. היא תוצאה של תהליך עמוק, שיש בו 

השלמה וקבלה. ההבטחה הגדולה המצפה למי שיבחר להיטיב שאת, שהוא יכיר בכך שהקלפים 

ללות "מלמעלה", אלא הם מקור לברכה גדולה: שחולקו לו, לא רק שהם אינם התעמרות והתע

 הכרה עמוקה בכך שכל קלף נושא עמו תפקיד, ייעוד, ואפילו מתנה. 

 

במוצאי שבת נלבש לבן ונעשה את פעמינו אל ליל הלימוד המסורתי של שבועות )כן, כן, זו 

סיני (. בהר ]לשים כאן את הלינק![…הזמנה ותזכורת לבוא לתיקון ליל שבועות של ואהבת

התורה נכפתה על עם ישראל! חז"ל אמרו, שהיא נכפתה "הר כגיגית": אלוהים עקר את הר סיני 

ממקומו, ואיים על בני ישראל, שאם הם יקבלו את התורה, ההר ישוב אל מקומו בשלום, ואם לא, 



ההר יקבור אותם כגיגית גדולה וכאן יהיה סופם! אז נכון, תמיד אפשר היה לעזוב את העם 

י. היום גם אפשר להישאר בפנים בלי לקבל שום מחויבות יהודית כלשהי. אבל בחג היהוד

 השבועות אנחנו מוזמנים לקבל על עצמנו מחדש את ה"עול", את עול הבחירה. 

 

מסורתיים יותר, או מסורתיים  -אנחנו נשאל את עצמנו בלימוד שלנו השנה, כיהודים מודרניים 

התורה מחייבת אותנו היום? למה היא מזמנת אותנו? מהו מה  -פחות, או לא מסורתיים בכלל 

 תפקידנו בעולם? מהו גורלנו? 

 

השבת, אם כן, כולנו קצת לוויים, ובמוצ"ש נהיה כולנו "קצת" יהודים )וזה כולל את כל אלו 

 אם בגיור של ממש, ואם בשותפות גורל אזרחית(.   -שהצטרפו אלינו, כמו רות המואבייה 

 

 -ול. השאלה היא רק, איך נראים פנינו? איך אנו נושאים את העול הבלתי נמנע כולנו נושאים ע

של היותנו בני אדם, של היותנו חסרי אונים, של היותנו בני תמותה, של היותנו נתונים לגחמות 

 הטבע והיקום, של היותנו יצורים חברתיים, של היותנו ישראלים, של היותנו יהודים?

 

 … אם תיטיב שאת

 

 ום וחג שמח!שבת של

 

 אלישע  


