
 חברים יקרים,
 

 קודם כל, "פרסומת": מוצאי שבת, ערב חג השבועות, מוזמנים לתיקון ליל שבועות המסורתי של
 קהילת ואהבת. השנה אנחנו בסימן "טד" - ראשי תיבות של "טקסטים ודעת". ארבעה א/נשים
 שונים, ישתפו בתורה הפנימית שלהם - התורה שהם שמעו בסיני - קרי, הטקסטים שמעוררים

 בהם השראה/משמעות/חיות, וכן, אפילו קושי ואתגר!  20 דקות לכל מציג/ה, כשלפני, בין ואחרי
 נקנח ונתענג על עוגות גבינה, מטבלים, ירקות, יין וקפה. הנכם מוזמנים להביא ממיטב

 המטעמים שלכם - מתוק או מלוח - העיקר שיהיה מלא בחסד (פרווה או חלבי), כמיטב המסורת
 של חג השבועות. אז בואו להתענג! הכניסה כמובן חופשית. כל הפרטים בלינק ובתחתית

  הדרשה.
 

 שנה חלפה מאז הגיעו בני ישראל להר סיני. כעת, כשהם מגובשים, "מתודלקים" בחוקים ומצוות, ובקרבם
 שוכן המשכן האלוהי, מתחילות ההכנות להמשך המסע. היעד כמובן, הביתה, אל הארץ המובטחת - אל הבית

 שהם עצמם מעולם לא היו בו.
 

 ההכנה הראשונה לקראת המסע נראית על פניו הגיונית למדי, אבל היא אמורה להדליק לכולנו נורה אדומה:
 (במדבר, פרק א', א-ג) ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ְּבִמְדַּבר ִסיַני ְּבאֶֹהל מֹוֵעד, ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני, ַּבָּׁשָנה

 ַהֵּׁשִנית ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאמֹר׃ ְׂשאּו ֶאת רֹאׁש ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאבָֹתם
 ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ָּכל ָזָכר ְלֻגְלְּגלָֹתם. ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה, ָּכל ֹיֵצא ָצָבא ְּבִיְׂשָרֵאל ִּתְפְקדּו אָֹתם

 ְלִצְבאָֹתם, ַאָּתה ְוַאֲהרֹן.
 

 לפני שיוצאים למסע עושים מפקד. זה באמת המעשה ההגיוני ביותר. אבל זה איננו סתם מפקד. פוקדים רק
 את הגברים ורק את מי שמלאו לו כבר עשרים והוא כשיר לשרת לצבא. צפויים הרי מפגשים לא נעימים עם

 שבטים ועמים עוינים, ולכן חשוב לדעת מה גודל הסד"כ (סדר הכוחות) העומד לרשות מנהיגי העם.
 

 מצד שני… איך ייתכן שהדבר הראשון שעושים ערב המסע האנושי הגדול ביותר בהיסטוריה המתועדת של
 האדם הוא מפקד צבאי? מה עלינו להבין מכך שהאודיסאה העברית - שהיא מטפורה לכל מסעותיו

  המשמעותיים של האדם - הוא מסע כיבושים???
 

 עבורנו, הישראלים - שלא מעלים בדעתנו בכלל קיום נטול מלחמה והתבגרות ללא צבא ותקציב מדינה ללא
 מליארדים שהולכים לביטחון - לא מופתעים בכלל מכך שהתפקדות לצבא היא הדבר הראשון לפני היציאה

  לדרך.
 

 אבל… אם נחשוב על זה לעומק, מה זה אומר עלינו? מה זה אומר על האדם? מה זה אומר על הקיום
  האנושי?

 
 יש מנהג מקסים בישובים שונים למנות את מספר הילדים שנולדו בישוב מאז חג השבועות האחרון, בבחינת

  "בתינו הומים, הומים מתינוקות". לא עדיף על פני מפקד צבאי?
 

 גם לרמב"ן (רבי משה בן נחמן, נולד בספרד ב - 1194) העניין היה תמוה וקשה. הוא מציע הסבר מקסים
  לקשר שנוצר בפרשה בין קיום המפקד לבין עניין "יוצאי הצבא".

 
 עניין "פקידה" [כלומר, המפקד המדובר בפרשה, בא מ-] זיכרון והשגחה על דבר, כלשון "וה' פקד את
... וגם [המילה] "פקדון"  שרה כאשר אמר" [כלומר, ה' זכר את שרה העקרה והשגיח עליה, כפי שהבטיח]
. וכאשר  - מפני ששמירתו והשגחתו עליו [פיקדון, הבא מאותו שורש של מפקד, עוסק בשמירה והשגחה]



 ציווה למנות [לספור] את ישראל יאמר "תפקדו אותם" [ולא תספרו אותם], לרמוז שלא יספרם, רק
  שיתנו כופר נפשם מחצית השקל ובהם ישגיח וידע מספר העם.

 
 הרמב"ן מציע שהעניין של פרשת במדבר איננו לבדוק כמה לוחמים עומדים לרשות מנהיגי העם כלל וכלל. לא!

 הפרשה מכירה בכך שתהיינה תקריות צבאיות במהלך הדרך, ולכן אלוהים דורש ממשה שיפקוד אותם -
  כלומר, ישמור אותם, ישגיח עליהם - מפני כל רע שעלול לקרות.

 
 עצוב, אפילו עצוב מאוד, שחברה זקוקה לצבא כדי להתקיים. עצוב שבני האדם עוד לא למדו דרכים אחרות
 לקיום משותף בשלום. עצוב שכל כך מובן מאליו שללא כוח, או לפחות הרתעה כוחנית, האדם נתון בסכנה.

 עצוב שחברה צעירים, מלאי חיות ופוטנציאל אינסופי, נדרשים לעבור את אימת המלחמה ולעתים אף להקריב
  את חייהם למען קיומו של הכלל. עצוב שעוד לא מצאנו דרך אחרת.

 
 בעולם החי המצב לא שונה בהרבה. אמנם בטבע אין מלחמות הנובעות אך ורק מאגו, כפי שיש בעולם בני
 האדם, אבל גם שם ישנה מלחמה מתמדת על הקיום, וכל פרט וכל קבוצה משתמשת בכוחניות ובאלימות

  במאבקים טריטוריאלים.
 

 מתוך הכרה עמוקה ומפוכחת שזהו מצבה של האנושות - כמו גם של בעלי החיים, ובמידה פרימיטיבית יותר
 אפילו הצומח (כן, גם שם יש מלחמות טריטוריאליות) - באה פרשת במדבר, על פי הבנתו של הרמב"ן,

 ומבקשת לייצר מנגנון הגנה ושמירה על חיי הצעירים, אשר עלולים למצוא את עצמם במלחמה על ביטחונם
  וקיומם של הנשים, הילדים והזקנים בחברה.

 
 המפקד לא נעשה על ידי "מספרי ברזל" או סתם ספירה - דבר שהוא אסור בתכלית האיסור ביהדות! - אלא

 על ידי חצי השקל. כל צעיר בגיל צבא נותן חצי שקל, שיהווה עבורו "כופר נפש". איך בדיוק עובד המנגנון הזה,
 ומדוע חשבו שבכוחו לשמור על חיי הצעיר, והאם זה רלוונטי לנו היום? זה נושא לדרשה אחרת (בשנה הבאה,

  בע"ה).
 

 במרכזן של כל הפנטזיות האוטופיות על עתיד העולם נמצא השלום, הדו-קיום, והיעדר הפחד: (ישעיהו ב, ד)
 ְוִכְּתתּו ַחְרבֹוָתם ְלִאִּתים ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות לֹא ִיָּׂשא גֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְולֹא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה.
 (ישעיהו י"א, ו-ח) ְוָגר ְזֵאב ִעם ֶּכֶבׂש ְוָנֵמר ִעם ְּגִדי ִיְרָּבץ ְוֵעֶגל ּוְכִפיר ּוְמִריא ַיְחָּדו ְוַנַער ָקטֹן נֵֹהג ָּבם.

 ּוָפָרה ָודֹב ִּתְרֶעיָנה, ַיְחָּדו ִיְרְּבצּו ַיְלֵדיֶהן, ְוַאְרֵיה ַּכָּבָקר ֹיאַכל ֶּתֶבן. ְוִׁשֲעַׁשע יֹוֵנק ַעל ֻחר ָּפֶתן ְוַעל
  ְמאּוַרת ִצְפעֹוִני ָּגמּול ָידֹו ָהָדה.

 
 אבל אנחנו עדיין לא שם. שכנינו עדיין אינם מוכנים לקבל את קיומנו בארץ הזאת ועדיין נשלחים ילדים ונערים

 להתאבד על הגדרות שלנו ועפיפונים שקופים להבעיר את שדותינו. ובואו נהיה כנים עם עצמנו, גם אנחנו
  עצמנו עוד לא מצאנו את דרך השלום. ראו למשל את מלחמות הדת והאגו שאנו מנהלים בינינו לבין עצמנו.

 
 העבודה שבלב

 
 במסע שלנו - האישי והלאומי, הפיזי והרוחני - עוד לא הגענו אל "הארץ המובטחת", אל השלום המיוחל. ייתכן
 גם שלא נגיע לשם בקרוב. הרב קוק, במשנתו "חזון הצמחונות והשלום" מכיר בכך שהאנושות נמצאת במסע

  אבולוציוני, וכי עלינו עוד לעבור כברת דרך ארוכה עד שנהיה בשלים לשלום אמיתי.
 

 אבל עד שנגיע לשם, אנו נדרשים לעשות כל מה שניתן כדי לשמור ולהגן על חיילינו וחיילותינו - על גופם, על
 נפשם ועל רוחם. בין אם זה בתפילה - למי שמאמין בכוחה של תפילה - ובין אם זה בדרכים אחרות. המציאות



 הקשה שבה אנו נמצאים מחייבת הכנה נפשית ורוחנית לפני השירות ועיבוד של החוויות הקשות - במידה והיו
  כאלו - לאחריו.

 
 אבל לא רק על החיילים והחיילות עלינו לשמור. כולנו משלמים מחיר נפשי-פנימי על היותנו כאן - לא רק כאן
 בארץ הזאת, אלא כאן על פני האדמה. אין דור שלא חווה מלחמה קשה ואין מקום בעולם שהגיע אל השלום

 האוטופי המיוחל. יש כמובן מקומות שלווים יותר מהמזרח התיכון, מקומות בהם השכנים חיים בהרמוניה
 יחסית, אבל לצערנו לא לעולם חוסן. נדידת העמים לכל אורך ההיסטוריה שינתה את המציאות הגיאו-פוליטית
 על פני הגלובוס כולו. אנשים ממקומות מסוכסכים תמיד ינדדו למקומות שלווים יותר, ויעוררו גם שם מלחמות

  ותככים.
 

 פרשת במדבר מזמינה אותנו להכיר בכך שבמסע חיינו נזדקק לפעמים גם לחרב, גם לכוחניות, וגם לקרב. זה
 מצער, אבל זו המציאות. מכיוון שכך, אנו נדרשים לשים לב, לדאוג ולשמור על החלק הזה שבנו, לחזק את

 החוסן הפנימי שלנו, להעצים את כוחנו הרוחני, ולאמן את הלוחם שבתוכנו להלחם "נכון" ומדויק את מלחמת
  הקיום.

 
  מישהו שומר בלילה על החיילים

 הוא ודאי ישגיח גם על החייל שלי [או שבי…]
 - נעמי שמר

 
 שבת שלום, חג שמח, ונתראה בתיקון!

 
 [תיקון, אגב, איננו ההיפוך של קלקול. למרות כל האמור לעיל, העולם איננו מקולקל! היעדר

 השלום ומצבי המלחמה אינם קלקול. הם פשוט משקפים לנו את מצבנו האבולוציוני (שהוא אמנם
 מצער, אבל הצער הוא בעיני המתבונן בלבד, ולא "בעיני המציאות"). תיקון, אם כן, הוא מלשון
 להתקין, להוציא דברים מן הכוח אל הפועל ושים אותם במקומם. האבולוציה איננה תהליך של

  שיפור, אלא של מימוש הפוטנציאל האינסופי הנמצא בבריאה].
 

 אלישע


