חברים יקרים,
פרשת נשא היא הפרשה הארוכה ביותר בתורה .זו הפרשה השנייה בספר במדבר ,והיא ממשיכה את מלאכת
המפקד ,שהחלה בפרשה הקודמת ,פרשת במדבר .המפקד הוא חלק מההכנות למסע מהר סיני אל עבר
הארץ המובטחת.
רוב הפרשה עוסק בשבט לוי והתפקדותם ,ובעיקר תיאור המשא שהם נדרשו לשאת במסע הנדודים במדבר:
כל אחת משלושת משפחות הלויים  -גרשון ,קהת ומררי  -אחראית על נשיאת חלק אחר מהמשכן .בני
משפחת הגרשוני נשאו את המעטפת החיצונית של המשכן; בני מררי נשאו את העמודים והיתדות; ובני
הקהתי נשאו את כלי הקודש שבתוך המשכן .רק על החלוקה הזאת אפשר לכתוב דרשה מופלאה .בשנה
הבאה….
בהמשך הפרשה ,מתוארים "כלי התחבורה" שהיו צריכים נשיאי כל השבטים לספק לשבט לוי ,בכדי שיוכלו
לשאת את משאם :עגלות ,וראשי בקר לגרור את העגלות.
שיא הפרשה הוא ברכת הכהנים ,אותה ברכה בת שלושה פסוקים ,שעדיין מרגשת ומרטיטה את ליבנו
בתפילת העמידה.
אני רוצה השנה להתמקד בעבודת הלויים בפרשה שלנו  -הן ביחס לנשיאת המשכן ,והן לתפקידיהם בבית
המקדש בירושלים.
הגדרת תפקידם ניתנת להם בפרשה הקודמת ,כשאלוהים מנחה את משה לערוך את המפקד הראשון:
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ללויים היו שלושה תפקידים בתורה )זה יתפתח כשיגיעו לארץ המובטחת(:
 .1לשאת את המשכן במסע הנדודים

 .2לשמור ולשמש חוצץ בין העם לקודש
 .3לשרת בקודש

בעוד שבמפקד פקדו "עמך-ישראל" מגיל  20שנה ומעלה ,את הלויים פקדו רק מגיל  30ורק עד גיל .50
המפקד הכללי של בני ישראל נועד לברר כמה חיילים פוטנציאליים עומדים לרשות העם  -לכן פקדו מגיל - 20
והמפקד של הלוויים נועד לבדוק כמה אנשים אחראים יש בקרבנו ,המסוגלים לשאת ,לשמור ,ובעיקר…
לשרת! את זה לא כל אחד יכול לעשות .לא כוח פיזי נדרש כאן ,אלא תודעה עמוקה של אחריות ,ואחריות
דורשת בשלות.
הלויים ,למעשה ,קיבלו את התפקיד של "האח הבכור" של משפחת עם ישראל .הם החליפו את הבנים
הבכורים של בני ישראל ,שנפדו )תזכורת :פדיון הבן הוא טקס המתקיים עד עצם היום הזה ,שבו הורים -
שאינם כהנים או לויים  -פודים את בנם בכורם ,כדי שיישאר עמם ולא יישלח אל המקדש לשרת בקודש.
מיציאת מצרים ואילך הלווים תופסים את מקום של בכורי עם ישראל .לכן בכור שנולד לאבא לוי או כהן ,לא
פודים אותו ,כי הוא נועד לשרת בקודש(.

אם נחזיר את המיקוד אלינו  -אנו שקוראים את התורה במאה ה ,21-בין אם אנחנו כהנים ,לויים ,או "סתם"
עמך-ישראל  -נוכל לשאוב השראה מאוד גדולה מהגדרת התפקיד של הלויים .כולנו!
נדרשת בשלות משמעותית כדי לקחת אחריות עמוקה על האחר ,ולא סתם לבצע משימות הכרחיות רק "כי
צריך" .לא קל לשאת את המשקל  -כולל את משקלם של אחרים התלויים בנו ועלינו  -ללא מרירות וכעס;
לשמור ולהגן על הקודש  -על כל מה שחשוב באמת ,על הערכים הגבוהים ,על האלוהי; ולהסכים לשרת -
באמת לשרת  -מתוך תפיסת שירות עמוקה ,שוב ,ללא מרירות וכעס.
עד גיל שלושים רוב בני האדם )והיום אף יותר מבעבר( עסוקים מאוד בעצמם  -בין אם כבר יש ילדים או לא.
גם אם נדרשת התגייסות לטובת הכלל  -שנת שירות ,שירות צבאי ,הורות  -היא תיעשה ,ואף תיעשה היטב,
אבל ממקום אחר :ההתגייסות של שנות העשרים היא כוחנית יותר ,מונעת מהאגו ומהיצר ,ופחות מהבנה
עמוקה של צרכיו האמיתיים של האחר .מגיל שלושים )יש מי שלפני ,יש מי שאחרי ,ויש מי שלעולם לא…(
ראיית הכלל ,הקולקטיב ,הרצף המשפחתי ,השבט מקבלת עומק ובשלות.
אבל אם בבשלות עסקינו ,מדוע לשחרר מהמפקד את אלה שעברו את גיל החמישים??? האם הם לא
הבשלים מכלם? לא חבל?
אני היום בן  !53מתוך רפלקציה עצמית ,אני מתחיל לחשוד שקורה משהו מעניין בגיל הזה )תולדה של "משבר
גיל החמישים"( .כשעוברים את היובל  -שבת החירות הגדולה  -הפרספקטיבה על החיים משתנה ,משתנה
מאוד! מגיל חמישים נכנסים למרחב החשיבה של קהלת .קהלת אמנם היה מבוגר יותר ,כי הוא מסמל את שיא
התהליך ,אבל הוא הופך להיות מקור ההשראה שלנו.
מגיל חמישים )ויש מי שלפני ,ויש מי שאחרי ,ויש מי שלעולם לא…( מתחילים להטיל ספק גדול בכל האמיתות
הגדולות שהתחנכנו עליהם .מה קודש ומה חולין? מה חשוב ומה פחות ,ומה ממש לא? מגיל חמישים לומדים
להירגע! הדחיפות לשאת ,לשמור ולהגן על האידאולוגיה הקדושה ,ולשרת בשמה ,פוחתת .אפשר לומר
שאנחנו קצת נרגעים .המילה "אמת" כבר איננה כל כך ברורה .מתווספים גוונים רבים של אפור לשחור וללבן.
לא בכדי זהו השלב שבו מתחילים להרכיב משקפיים לראייה מקרוב  -האותיות הקטנות והפדנטיות של התורה
נעשות מטושטשות… ובהדרגה גם האותיות הגדולות יותר מיטשטשות .זה זמן טוב לשחרר את הלויים
משירות פעיל .הם עלולים לסכן את הלויים הצעירים יותר ,שעדיין להוטים לשאת את המשא ,לשמור ולהגן על
הקודש ,ולשרת את ההמונים.
אנו ,שעברנו את גיל חמישים ,עוברים לפינה אחרת במחנה .אנחנו מתיישבים ב"שער העיר" ,שם יושבים זקני
השבט .בין כוס קפה לנרגילה ,מגיעים אלינו הצעירים  -להתייעץ ,לקבל פרספקטיבה גבוהה יותר  -מה באמת
חשוב ומה לא .הם באים אלינו להרגיע את הסערות שגורמות האמיתות המקודשות ,ומבקשים מאיתנו מבט
פוסט-אידאולוגי על החיים האמיתיים .אנחנו אלה שיודעים שהחיים אינם אידאולוגיה .הקודש קצת פחות
מאיים בגיל מבוגר .המחזור החודשי "המטמא" )מטפורית( דועך והליבידו הגברי נרגע .בגילנו אנחנו מבינים
שאין נכון ולא נכון ,אין באמת טהור וטמא ,אין עשה ואל-תעשה.
יש חיים ויש חמלה.
בשער העיר נעמדים לפנינו בני אדם ,והם מבולבלים ,סוערים ומחפשים תשובות .הם כולם עושים כמיטב
יכולתם במלאכת החיים .ואנו ,זקני העם ,תפקידנו לומר להם :כל הכבוד! ועכשיו אפשר קצת לנשום .להציע
להם להתבונן  -אולי יש עוד דרך? אולי מה שקרה בעצם לא כל כך נורא?
מגיל עשרים )או שמונה עשרה אצלנו( אנחנו בשלים להלחם ולהסתער על החיים ועל האויב.

מגיל שלושים ,אנו בשלים להתחיל לקחת אחריות ולשאת את המשא הכבד.
מגיל חמישים ,אנו בשלים להירגע ולהתבונן רחב יותר על החיים .ואז תפקידנו להרגיע גם את האחרים .אבל
בעדינות ,שהרי מישהו צריך להילחם את מלחמותינו ,ומישהו צריך לשאת את המשא הכבד ולשמור על אש
הקודש .איזה מזל שיש צעירים בעולם!
שבת שלום ,שבת של קבלה עמוקה של גילנו ,ושל תפקידנו ומשאנו בעולם.
אלישע

