
 מלווה רוחני / הרב אלישע וולפיןלהיות  –פרשת נשא 
 חבריי,

  
פרשת נשא היא הפרשה הארוכה ביותר בתורה!!!! אבל אל דאגה, לא נעסוק בכולה, רק בנושא 

 המרכזי שבה, שהוא מקסים!

  
פרשת נשא, היא הפרשה של שבט לוי! זו הפרשה שבה הוא מקבל את מעמדו המיוחד ואת ייעודו 

 לנצח נצחים. 
  

בפרשת וישלח בספר בראשית, כשהוא נוקם יחד עם אחיו את לוי, הבן של יעקב, אנחנו פוגשים 
שמעון את הפגיעה בכבודה של אחותם דינה. יעקב לא סלח לו עד יום מותו. אבל דווקא על ערש 

יםז,  –דווי, הוא כבר רומז ליעוד הגבוה של הבן הקנאי: בראשית מ"ט, ה  י, ַאחִׁ ְמעֹון ְוֵלוִׁ ְכֵלי --"שִׁ
ְקָהָלם ַאל-ם ַאלָחָמס ְמֵכֹרֵתיֶהם. ְבֹסדָ  י, בִׁ ְקרּו-ָתֹבא ַנְפשִׁ ְרֹצָנם עִׁ יש, ּובִׁ י ְבַאָפם ָהְרגּו אִׁ י, כִׁ -ֵתַחד ְכֹבדִׁ

ְשָרֵאל" יֵצם ְביִׁ י ָקָשָתה. ֲאַחְלֵקם ְבַיֲעֹקב, ַוֲאפִׁ י ָעז ְוֶעְבָרָתם כִׁ  .שֹור. ָארּור ַאָפם כִׁ
  

ט לוי וכבר בספר ויקרא נקבע מעמדם המיוחד משה ואהרון, וכמובן גם מרים אחותם, היו משב
של הכוהנים. למרות שכל הכוהנים הם גם לויים )שכן הם צאצאיו של אהרון הכהן, שהוא בן שבט 

לוי(, זה עדיין לא נתן ייחוס לכל השבט, אלא רק לאהרון ובניו ובני ובניו. עד לפרשה שלנו עוד 
מרים היה "מקרי" ולא קשור ללוויים אפשר היה לטעון שהמעמד המיוחד של משה, אהרון ו

כשבט. מהשבוע, פרשת נשא, כבר אין שום מקום לספק: שבט לוי זוכה למעמד מיוחד, שכמוהו 
 ישראל.   שבטי 21לא היה וכמוהו לא יהיה לאף שבט אחר בין 

  
בפעם הראשונה שיש רמז לייעודם של הלוויים, זה מיד לאחר חטא עגל הזהב )בספר שמות(. משה 

ה סדר במחנה ומגייס את הלויים לעבודת טיהור אכזרית. משה אז אומר לבני לוי משהו עוש
"ויאמר משה ]אל הלוויים[: מלאו ידכם היום לה', כי איש בבנו ובאחיו, (: 12מעניין: )שמות לב, 

  ולתת עליכם היום ברכה". לתת עליכם היום ברכה! תזכרו את זה.
  

ל כל עם ישראל, משום מה הלויים לא נפקדו יחד עם שאר בפרשות במדבר ונשא, במפקד הגדול ש
שבטי ישראל. ואז נאמר שאותם יש לפקוד במפקד נפרד, וזאת, מסתבר, מכיוון שנועד להם 

"אך את מטה לוי לא תפקוד ואת ראשם לא תשא בתוך בני נ"ג(:  –תפקיד ייחודי: )במדבר א, מ"ח 
ל כל כליו ועל כל אשר לו, המה ישאו את ישראל. ואתה הפקד את הלויים על משכן העדות וע

המשכן ואת כל כליו והם ישרתוהו, וסביב למשכן יחנו. ובנסוע המשכן יורידו אותו הלויים, 
ובחנות המשכן יקימו אותו הלויים, והזר הקרב יומת. וחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על 

קצף על עדת בני ישראל, ושמרו  דגלו לצבאותם. והלויים יחנו סביב למשכן העדות, ולא יהיה
"וידבר ה' אל משה י, יש הרחבה:  –. בהמשך, בפרק ג, ה הלויים את משמרת משכן העדות"

לאמור: הקרב את מטה לוי, והעמדת אותו לפני אהרן הכהן ושרתו אותו. ושמרו את משמרתו 
לי אוהל מועד, ואת משמרת כל העדה, לפני אוהל מועד, לעבוד את עבודת המשכן. ושמרו את כל כ

ואת משמרת בני ישראל, לעבוד את עבודת המשכן. ונתתה את הלויים לאהרן ולבניו, נתונים 
נתונים המה לו מאת בני ישראל. ואת אהרן ואת בניו תפקוד, ושמרו את כהונתם. והזר הקרב 

  יומת".
  

המשכן הם הם בשירות הכוהנים והמשכן. את  –אפשר לומר, שהלויים מופקדים על כלי הקודש 
 מפרקים, נושאים, ומרכיבים מחדש בחנייה הבאה. 

  
אבל אנחנו רואים ייעוד נוסף: הלוויים מהווים חייץ בין בני ישראל לבין הקודש )המשכן(! זה 

תפקיד מעניין וגם מאוד בעייתי. אמנם הם מבטיחים שזר לא יקרב אל המשכן יתר על המידה, 
ן אלוהים לבין האדם, אנחנו יודעים שזה לא ייגמר אבל בכל מקום שבו מעמידים מתווכים בי

 בטוב. 
  



 -  והנה עוד תפקיד, ומעט תמוה: הלווים מחליפים את כל הבכורות בעם ישראל. במדבר ג, י"א
"וידבר ה' אל משה לאמור: ואני הנה לקחתי את הלויים מתוך בני ישראל, תחת כל בכור פטר י"ג: 

מבני ישראל, והיו לי הלויים. כי לי כל בכור, ביום הכותי כל רחם ]כלומר, הראשון שיוצא מהרחם[ 
 בכור בארץ מצרים הקדשתי לי כל בכור בישראל מאדם עד בהמה, לי יהיו, אני ה'."

  
אבל עם התפקיד המיוחס והמעמד הרם בא גם המחיר: ללויים לא הייתה נחלה! הם היו מפוזרים 

את לחמם הם אכלו מהתרומות, מהמעשרות, בין השבטים ונאסר עליהם להחזיק בשטח משלהם. 
"ולבני לוי, הנה נתתי כל מעשר בישראל לנחלה, חלף עבודתם אשר ומעבודת הקודש. במדבר יח: 

ישראל -הם עובדים, את עבודת אוהל מועד... ובתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה. כי את מעשר בני
להם: בתוך בני ישראל לא ינחלו אשר ירימו לה' תרומה, נתתי ללויים לנחלה. על כן אמרתי 

 . נחלה... '... כי שכר הוא לכם, חלף עבודתכם באוהל מועד'..."
  

מכיוון שהלוויים לא קיבלו נחלו נחלה, הם ישבו בעיקר בערים. פעם אחר פעם מוזכרת בתורה 
המצווה לדאוג ללווי אשר בקרבך/בעריך/בשעריך, כשם שאתה דואג לאלמנה וליתום. למשל, 

"ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך ואכלו יד, כ"ט: דברים 
 ושבעו למען יברכך ה' אלהיך בכל מעשה ידך אשר תעשה". 

  
בהמשך יסופר לנו שערי הלויים )ערים שבהם ישבו בעיקר לויים( יהוו ערי מקלט לנאשמים חפים 

אם הנאשם אכן אשם, סופו שיוסגר, אבל אם מפשע, אשר בורחים מאימת החוק ומנקמת דם. 
הוא אינו אשם, ובכל זאת יש חשש לחייו בשל האשמת שווא או נקמת דם, הרי שהוא יקבל מקלט 

 בערי הלויים הפזורים ברחבי הארץ. 
  

 אז מה המשמעות של כל זה??? מה פתאום שבט מיוחד??? 
  

  בשיאה של פרשת נשא. -בענק  -התשובה ניתנת לנו בגדול 
  

אפשר היה לסכם ולומר כל מיני דברים על תפקיד הלוויים: שהם היו המורים של עם ישראל, 
שהם היו "הרבנות הראשית" )להבדיל( של כל מה שקשור לקדושה בעם ישראל, שהם היו הנגנים 

שקבלו את פני העולים הנרגשים והעייפים שעלו לרגל לבית המקדש בירושלים. שהם התפנו לעבוד 
ת השם, בזמן ששאר העם היה עסוק בענייניו החומריים והגשמיים. שהם נתנו הגנה את עבוד

 לחפים מפשע הבורחים מנקמה, וכן הלאה. 
  

 זה הכל נכון! אבל יש כאן עוד משהו... יש כאן תפקיד הרבה יותר גדול מסך כל חלקיו.
  

להוות חוט של ברכה נראה לי שכבר בסיפור עגל הזהב מתגלה תפקידם הייחודי: הם היו אמורים 
 מתמדת בין הבורא לעם ישראל! הם פוזרו בין השבטים כדי לפזר את הברכה האלוהית בין כולם. 

  
ואיך אנחנו יודעים את זה? כי בפרשת נשא מוזכרת ברכת הכוהנים היפהפיה, שלא בכדי, זה הדבר 

ני שבט לוי הם היחידי שנותר מכל התפקידים שהם מלאו בימי קדם. הכוהנים, בעזרת אחיהם ב
 הברכה, והם מביאים ברכה! 

  
וזו לא המצאה חדשה של ספר במדבר. כלל וכלל לא!!! אבי האומה שלנו, אברהם אבינו, זה היה 

"לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך... והיה ברכה, הרי ייעודו היחידי: 
 .ויתברכו בך כל משפחות האדמה"

  
 הלוויים הם למעשה ממשיכי דרכו של אברהם אבינו. דרך הברכה. לא פחות ולא יותר!!!

  
זה גם משמעות שמם: ללוות. ללוות את האדם במסע חייו. לברך אותו בדרכו. להזכיר לו כל העת 

 שיש שכר לעמלו. שיש מי שמלווה אותו בדרך. 
  



 כה. להיות לוי, פירושו ללוות בברכה. להיות ברכה. להביא בר
  

כל אחד יכול להיות לוי. כל אחד יכול להיות ברכה בעולם )ולו גם בעולם הקטן, זה שקרוב אליו 
 כי גם הוא זקוק לברכה!(.  –ביותר 

  
 להיות ברכה זו הווייה. זו עמדת מוצא בחיים.

  
הכוהנים, לאחר שאחיהם הלווים הפשוטים, -והנה היא ברכת הכוהנים, אותה מברכים הלויים

 כ"ז(: –הם הקרובים, רוחצים את ידיהם )במדבר ו, כ"ב עוזרי
  

ר אֹמר: ֹמֶשה-ֶאל ְיהָוה ַוְיַדבֵּ   לֵּ
ר י-ֶאת ְתָבְרכּו ֹכה לֵּאֹמר ָבָניו-ְוֶאל ַאֲהֹרן-ֶאל ַדבֵּ ל ְבנֵּ   ָלֶהם. ָאמוֹר  ִיְשָראֵּ

  
  ְוִיְשְמֶרָך. ְיהָוה ְיָבֶרְכָך

ר ֶליָך ָפָניו ְיהָוה ָיאֵּ  ִויֻחֶנָך. אֵּ
ֶליָך ָפָניו ְיהָוה ִיָשא ם אֵּ   ָשלוֹם. ְלָך ְוָישֵּ

  
י-ַעל ְשִמי-ֶאת ְוָשמּו ל ְבנֵּ ם. ַוֲאִני ִיְשָראֵּ  ֲאָבְרכֵּ

  
  

 אברהם היה ברכה.
  

 שבט לוי היה ברכה.
  

 ואתם?
  

 ואולי זה ייעודו של עם ישראל בעולם?
  

 בועות! בעוד כמה ימים ש
  

 ובינתיים, שבת שלום,
  

 אלישע
 

 

 


