
 
 
 

 שלום חברים,
 

 השבוע אנחנו מתחילים את הספר השלישי מתוך חמשת חומשי התורה - ספר במדבר - הספר שמתאר את
 שלושים ושמונה שנות הנדודים של בני ישראל, מהר סיני עד לערבות מואב, בואך ארץ כנען.

 
 פרשת השבוע, וכן השתיים הבאות, עוסקות בהכנות למסע הגדול. פרשת במדבר וחלק מפרשת נשא

 מתארות את ההתפקדות הגדולה של בני ישראל. ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ָּכל־ֹיֵצא ָצָבא ְּבִיְׂשָרֵאל ִּתְפְקדּו
 ֹאָתם ְלִצְבֹאָתם ַאָּתה ְוַאֲהרֹן… ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת־ֹמֶׁשה ַוִּיְפְקֵדם ְּבִמְדַּבר ִסיָני  (במדבר א', פסוקים ג' ו- י"ט).

 
 שתי קבוצות מתפקדות כאן: הראשונה היא של העתודה הצבאית - כל הגברים הנמצאים בגיל המתאים

 לשירות צבאי, אשר ישאו על כתפיהם את האחריות לביטחון העם - והשנייה היא העתודה הרוחנית -
  ההתפקדות של בני שבט לוי, אשר ישאו על כתפיהם את משא הקודש (אוהל מועד וכליו).

 
 נראה שהתורה לא פוקדת את בנות ישראל, וזה תמוה! אבל בהמשך נבין שאולי דווקא כן...

 
 לפני כמה שנים כתבתי דרשה על המילה מפקד, שרומזת לנו שאדם נספר - כלומר נוכח, או מופיע בעולם - על

 פי תפקידו ואחריותו הייחודיים. זו הסיבה, כך טענתי, שאנחנו משקיעים כל כך הרבה אנרגייה בבחירת
 הקריירה המתאימה לנו ובפיתוח היכולות המקצועיות שלנו. עם זאת, התפקיד המשמעותי ביותר שלנו, הוא

 מעבר לקריירה, היותנו הורים, סבים, אחים, ילדים, ולא פחות מכך, חברים, הוא לפעמים הרבה יותר
  משמעותי להבניית הזהות והנוכחות שלנו בעולם מהקריירה המקצועית שלנו.

 
  השנה אני רוצה להציע פירוש נוסף למילה התפקדות, שתעמיק עוד יותר את המשמעות של הפרשה הזאת.

 
 בכמה מקומות בתורה מוזכרת המילה לפקוד כאקט של זכירה וכהתממשותה של הבטחה אלוהית. הנה כמה

 דוגמאות:
 

 וה' ָּפַקד ֶאת־ָׂשָרה ַּכֲאֶׁשר ָאָמר, ַוַּיַעׂש ה' ְלָׂשָרה ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר  (בראשית כ״א, א׳) - ה' זכר את שרה ואת
 הבטחתו לגאול אותה מעקרותה.

 
 ַוֹּיאֶמר יֹוֵסף ֶאל־ֶאָחיו ָאֹנִכי ֵמת ֵואֹלִהים ָּפֹקד ִיְפֹקד ֶאְתֶכם ְוֶהֱעָלה ֶאְתֶכם ִמן־ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר

 ִנְׁשַּבע ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב  (בראשית נ׳, כ״ד) - יוסף לפני מותו מנבא שאלוהים יזכור את הבטחתו לאבות
 האומה, להשיב את בני בניהם הביתה לכשיבשילו התנאים לכך.

 
 ואכן, ארבע מאות שנה מאוחר יותר, ההבטחה מתמששת, בתחילה בסנה הבוער, ובהמשך במצרים עצמה:

 ֵלְך ְוָאַסְפָּת ֶאת־ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם, ה' ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתיֶכם ִנְרָאה ֵאַלי, ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, ֵלאֹמר,
 ָּפֹקד ָּפַקְדִּתי ֶאְתֶכם ְוֶאת־ֶהָעׂשּוי ָלֶכם ְּבִמְצָרִים  (שמות ג׳,ט״ז). ַוַּיֲאֵמן ָהָעם ַוִּיְׁשְמעּו ִּכי־ָפַקד ְיהָוה ֶאת־ְּבֵני

 ִיְׂשָרֵאל ְוִכי ָרָאה ֶאת־ָעְנָים ַוִּיְּקדּו ַוִּיְׁשַּתֲחּוּו  (שמות ד׳, ל״א).
 



 בעוד שבוע נחגוג את חג השבועות, אשר במרכזו מגילת רות. גם שם מופיעה המילה "לפקוד" במשמעות של
 זכירה וקיום ההבטחה האלוהית: אחרי שנות בצורת קשות שהביאו לירידת משפחתה של נעמי מבית לחם

 למואב, ַוָּתָקם ִהיא [נעמי] ְוַכֹּלֶתיָה ַוָּתָׁשב ִמְּׂשֵדי מֹוָאב ִּכי ָׁשְמָעה ִּבְׂשֵדה מֹוָאב ִּכי־ָפַקד ה' ֶאת־ַעּמֹו ָלֵתת ָלֶהם
 ָלֶחם.  (רות א׳, ו׳).

 
 כולנו מכירים את התחושה הקשה שנשכחנו. זה יכול לקרות בלא מעט סיטואציות. ילדים שננטשו, הורים
 שילדיהם התרחקו, אנשים שפרשו לפנסיה ואיש כבר איננו זוכר להם את הישגיהם הגדולים. יש אנשים

 שחשים שהעולם שכח מהם, שהם פשוט כבר לא מעניינים אף אחד. הם חיים, אבל איש אינו סופר אותם. הם
 כאילו כבר לא קיימים. זו חוויה קשה של התאיינות.

 
 אנחנו גם מכירים היטב את החויה המחייה כשנזכרים בנו. כשמישהו מתקשר לומר "חשבתי עלייך", כשנותנים

 לנו קרדיט על איזה תפקיד שפעם מילאנו, או מישהו שהבטיח לנו הבטחה כלשהי, ונראה שהוא שכח, והנה
 הוא בא מיוזמתו ומקיים את הבטחתו - הוא זכר אותנו! זו חוויה מחייה, משום שהיא מנכיחה אותנו מחדש

 בעולם.
 

 אם המפקד הוא השלב הראשון בהכנות למסע הגדול במדבר - שמשול כמובן למסע החיים של כולנו - הרי
 שיש קשר בין המסע, לאיזו הבטחה שניתנה, לזכירתה ולמימושה.

 
 בכל מסע טמונה הבטחה - בדרך כלל תת-מודעת. קשה לצאת מהמיטה בבוקר אם אין בשביל מה. ה"בשביל
 מה" הוא ההבטחה הפנימית, העמומה, שמלווה אותנו כל חיינו. רובנו לא חווינו אותה כהתגלות אלוהית. היא

 טמונה בתוכנו, לוחשת רוחשת, לפעמים גועשת, לפעמים שקטה. משהו דוחף אותנו קדימה - להגשים
 פוטנציאל או ייעוד, לעזור לאדם כלשהו, או לקבוצה, הדחף הלא מוסבר לתקן את עוולות העולם, להביא

 מרפא, או לנחם. כל אלו הם מעין זרעים של הבטחות, שנטועים עמוק בתודעתנו, ומחכים לתנאים המתאימים
 לנבוט. חלק מהזרעים ינבטו דווקא מתוך תנאים של קושי, לפעמים אפילו קיצוני, חלקם זקוקים לביטחון ורווחה

 בשביל לנבוט.
 

  השאלה הגדולה היא, איך קורית זכירה. איך זרע-ההבטחה הטמון בנו מתעורר לחיים?
 

 אם התורה היא המדריך שלנו לחיים, הרי שהזכירה איננה בידינו! לא אנחנו הזוכרים, אלא הבורא. הזרע נמצא
 שם - ואגב, גם הוא לא "שלנו", גם הוא ניטע בנו - והזכירה של אותו זרע היא חסד אלוהי. כמו שכתוב בשיר

 השירים: ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם, ְּבנֹות ְירּוָׁשלִָם, ַמה ָּתִעירּו ּוַמה ְּתֹעְררּו ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד ֶׁשֶּתְחָּפץ  (שיר השירים, ח',
  ד').

 
 אנחנו יכולים אמנם לעשות כמיטב יכולתנו להעניק לזרע-ההבטחה את התנאים האופטימליים (אהבה, תזונה,
 שעות שינה, השכלה, וכדומה), אבל כשם שאת הזרע עצמו לא אנחנו זרענו, כך גם הנביטה שלו איננה באמת
 בידינו. יתרה מזו, פעמים רבות הנביטה של הזרע באה לנו בהפתעה! לא כך ציפינו לראות את ההצלחה שלנו,

 או את המימוש שייחלנו לו.
 

 וכשזה קורה, זה נראה כאילו אנחנו נזכרנו, כאילו אנחנו הערנו את הזרע הרדום. כמה מתעתע!
 

 מה זה אומר עלינו? זה הרי נשמע כל כך פאסיבי!
 

 אנחנו לא פטורים. אנחנו נדרשים לעשות כמיטב יכולתנו. המילה המתאימה ביותר לכך היא "השתדלות". עלינו
 למלא את חלקנו בתהליך ההנבטה. אבל הכלי המרכזי בתורה הזו, תורת ההבטחה, הוא האמונה. לא רק

 שקיים בנו זרע של הבטחה, אנחנו הזרע! האמונה שהבריאה כולה נושאת ברחמה זרע של הבטחה.



 וההבטחה הזו רוצה להתממש, היא גדולה מהרצון האישי שלנו - ואולי היא שורש הרצון האישי שלנו. היא גם
  חזקה מההתנגדות שלנו - כמו האדמה הלוחצת, המתנגדת, לזרע הנובט. והיא תתממש בזמנה הנכון.

 
 עם ישראל בילה מאות שנים במצרים עד שהגיעה העת. זרע החירות לא יכול היה לנבוט רגע אחד קודם. ואז
 הוא בילה (ביזבז?) עוד שנה שלימה למרגלות הר סיני. העת לנסוע לארץ כנען פשוט עוד לא הבשילה. הזרע

  מתחיל להתעורר כשעם ישראל "נזכר" בכוחותיו הפיזיים והרוחניים לקראת המשך המסע, המשך הנביטה.
 

   הוא נזכר - משמע הוא מתפקד!
 

 זה לא יכול היה לקרות רגע אחד קודם.
 

 זהו סיפור חיינו: זרעים של הבטחה שנובטים בעיתם, ומממשים את הברכה שנועדנו להיות.
 

 ובעניין המגדרי - העובדה שהתורה פוקדת רק את הגברים ולא את הנשים - שימו לב שבכל מקום שיש זכירה,
 זה נעשה תמיד דרך נשות האומה: ה' פקד את שרה, לא את אברהם. נביטת זרע החירות במצרים החלה

 מהמיילדות שפרה ופועה (שהרי הזרע נובט ברחם), ועם מעשיה של יוכבד, אמו של משה, ועם מרים, אחותו
  הנועזת, ועם ציפורה, המוהלת הראשונה, וכמובן, עם בת פרעה, שנתנה לגדול הנביאים את שמו ואת ייעודו.

 
 ורות? טוב, עליה נקרא בעוד שבוע בדיוק. בה נבט זרעו של משיח בן דוד.

 
 מעניין.. דווקא הזכר שוכח והנקבה זוכרת…

  
 שבת שלום,

 
 אלישע


