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  ד ף  ש ב ו ע י 
  ז"תשס, מסעי-פרשת מטות    מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות                                   

  712מספר                               ש הלנה ופאול שולמן                                 "        ע

  

   בפרשות מטות ומסעי והקשר שביניהםמוטיביםה
  

שה נפתחת הפר: שהקשר ביניהם נראה רופף מאוד, יםבפרשת מטות יש שלושה נושאים עיקרי
  ). יז-ב:ל(בפנייה לא ברורה לראשי המטות ומיד עוברת לדון בנדרי רשות ובשבועות רשות 

והוא משלים את הסיפור שבסוף פרשת בלק ובראשית , מלחמה עם מדייןהנושא השני הוא ה
, כעסו של משה רבנו על לקיחת השבויות, בתוך סיפור זה יש תיאור של עצם המלחמה. פרשת פינחס

תרומת הפקודים על והתרומה ללוויים ו' נתינת המכס לה, הנחיות אלעזר הכהן להכשרת כלי מדיין
  ).אפרק ל(החיילים 

, בצד המזרחי של הירדןנחלתם  את בל לק, ראובן וגד– חרון הוא הצעת שני השבטיםהנושא הא
, י ראובן וירושת עבר הירדן על ידסיכום שהתקבל בסופו של הדיוןה,  ותשובת השבטיםמשהתגובת 

  .חצי שבט מנשהו גד
ירושת הארץ  .ב; )מט- א:לג (מסעי בני ישראל .א :גם בפרשת מסעי יש שלושה נושאים

האיסור שהוטל על בנות צלפחד  .ג; )לה-נ:לג (ערי הלוויים ומגרשיהם וערי המקלט, תיהוגבולו
 .)לו (להתחתן עם בני שבטים אחרים

תיאור מסעי בני . ארץ ישראל: בפרשה זו ברור לחלוטין מהו החוט המקשר בין הנושאים שבה
תן הצו להוריש את מיד לאחר מכן ני.  כניסה לארץ ישראל–ישראל הוא תיאור התקדמותם למטרה 

הכתוב מתאר בפירוט רב את גבולותיה של הארץ .  להתנחל בה ולשבת בה,לחלקה לפי גורל, הארץ
יהושע בן נון ושנים עשר ,  אלעזר הכהןשאותה אמור עם ישראל לנחול בהנהגתם שלהמובטחת 
רשים ריקים להשאיר מג, ייםויש להקצות ערים ללו. מכאן הפרשה עוברת לדון בתכנון הארץ .נשיאים

לחפות על מבלי לדאוג גם לחיים הרוחניים ולהקצות ערי מקלט לרוצח בשגגה , לתועלת הציבור
לבסוף מובא סיפור בנות צלפחד שחיבבו את הארץ ונתבקשו להינשא לבני שבטם כדי  .רוצח במזיד

  .לשמור על נחלת שבט יוסף
משנת ( משיחותיו תבאח .ד אותהיש נושא שמאחאכן  שגלהנ, נעיין בפרשת מטות נשוב ואם      
מי הם ראשי : הוא שאל, ראש ישיבת הר עציון, א"ר הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"של מו) ד"תשנ

ן "וכך כותב גם רמב, י מסביר שראשי המטות הם הנשיאים" רש? ומה פשר אזכורם בפסוק,המטות
י " רשטת גם בדבריהמצוט ,א" עעח(ל הגמרא בנדרים בא. שמתלבט בשאלה באלו נשיאים מדובר

כאן הם " ראשי המטות"ומשמע שהכוונה ש, לומדת מכאן שמפרים נדרים בפני יחיד מומחה) ן"ורמב
  .הציבורהפוליטיים של  המנהיגיםהסנהדרין וגדולי התורה ולא 
נדרי הקדש ב אמורהם שהפרשה "ומת פירושו של הרשבעא הסיק של"הרב ליכטנשטיין שליט

נדרים הן ש"י ורמב"יש ראיות כשיטות רש,  בקרבנותתהעוסקנחס ית פרשוהיא המשך של פ
הוא הרי , כשאדם נשבע או נודר.  לעולם הרשות ולא לעולם המצוותשייכיםשבועות בפרשה שלנו הו

נראה שבעניין זה . מוסיף לעצמו איסורים או דרישותו, ע הקיים"שוה לצדע פרטי "כותב לעצמו שו
  ברוריםע הקיים יש גבולות ודרישות"בכל הנוגע לשו. דועזרתם של ראשי המטות היא חיונית מא

בכל פעם שמתעורר ספק .  הבהרת הדרישות: אף הואתפקידם של גדולי התורה בעניין זה ברורו
הם גם יכולים להוסיף . הם לדון ולשקול מה כוונת הפסוק ואיך יש לנהוג להלכהעלי, בהבנת הציווי

 בעולם לא כן. בור או לכוון את הציבור לדרך מסוימתתקנות משלהם כדי להסיר מכשלות מעל הצי



דווקא בעניין .  וכל אחד רשאי להוסיף לעצמו תביעות כראות עיניו, שם אין כללים מוגדרים:הרשות
  . לנדורדור ומהנ אם כדאי לקבעזה חשוב להתייעץ עם מורה הוראה שי

   :) כג,יג(ם הלכות נדריבם "רמבכדברי  ו,נדרים הוא תאוות האדםל נמצא שהיסוד
כיצד כגון מי שהיה זולל , מי שנדר נדרים כדי לכונן דעותיו ולתקן מעשיו הרי זה זריז ומשובח

או , או מי שהיה שוגה ביין ואסר היין על עצמו זמן מרובה, ואסר עליו הבשר שנה או שתים
 וכן מי שהיה רודף שלמונים ונבהל להון ואסר על עצמו המתנות או, אסר השכרות לעולם
כולן דרך , וכן מי שהיה מתגאה ביופיו ונדר בנזיר וכיוצא בנדרים אלו, הניית אנשי מדינה זו

  . עבודה לשם הם ובנדרים אלו וכיוצא בהן אמרו חכמים נדרים סייג לפרישות
ובזה לראות , ט על עצמו כדי להתגבר על תאוותיו שכל יחיד צריך להיות שופברוח זו אפשר לומר

.  אותן תאוות בסיסיות שאדם צריך ללחום נגדן– הנושאים של פרשת מטות חוט המקשר ביןה את
בחזרה מן המלחמה . תאוות בני ישראל לבנות מדיין ומואבל תגובה ייתהממדיין ה' הרי נקמת ה

 מגיד שהיו –הן הנה ): "טו: לא'במ(י "רשכדברי ,  נכשלונכשלו החיילים כשהחיו את הנשים שבהן
  ". כשל פלוני בהזו היא שנ. מכירין אותן

הנחיות לכן היה צורך ב, בתאוותם להשתמש ברכוש מדיין מידבני ישראל אחר כך נכשלו 
אולי אפשר מכאן . ה להשתמש בושאינו בן יומו מותר מן התורכלי שהרי כל  1,הכשרת הכליםל

דם ה רצה ללמ"הקב. מתכשיטי מדיין' הל קרבןהלקוח ומהאת עניין מחצית ', להבין גם את המכס לה
והנה הפקודים על הצבא למדו מכל זה . וחלק לשאר העם' יש לתת חלק להושאין כל השלל שלהם 

 ,"לכפר על הרהור הלב של בנות מדין): "נשם (י "רשוכדברי , והבינו שיש לכפר על תאוות מואב
  .'ולכן הקדישו את תכשיטי מדיין לה

בני . והפעם רדיפת ממון, תרדיפת התאוודוגמה ל בסוף הפרשה מובאת שוב ,ואף על פי כן
על ההבדל בין שני עברי הירדן ניתן . ראובן ובני גד מעדיפים את עבר הירדן על הארץ הנבחרת

 ֲאֶׁשר ָׁשַכן 'ה ֲאֻחַּזְתֶכם ִעְברּו ָלֶכם ֶאל ֶאֶרץ ֲאֻחַּזת ְטֵמָאה ֶאֶרץְוַאְך ִאם  "):יט:כב (ללמוד מדברי יהושע
2."לֵֹהינּו- ֱא'ה ִּבְבנְֹתֶכם ָלֶכם ִמְזֵּבַח ִמַּבְלֲעֵדי ִמְזַּבח ... ַאל ִּתְמרֹדּו'התֹוֵכנּו ּוַב ְוֵהָאֲחזּו ְּב'הָׁשם ִמְׁשַּכן 

רק . םיהתועד שהעדיפו את הצאן על משפח, אפילו ערכי יסוד נעלמו מהם עקב תאוותם לממון
ם עצמלאחרי שהיו מוכנים להשתתף בנטל המלחמה של כיבוש הארץ והראו למשה שהם סיגלו 

ְּפֶכם ּוְגֵדרֹת ְלצנאכ ערםְּבנּו לכ" ):כז-כד:לב (כתוב כמשה נענה להם, ערכים נכונים ַ

                                                

ם ְוַהּיֵֹצא ים ְלט
ּו וכל ַטֵּפנּו ָנֵׁשינּו ִמְקֵננ. ר ֲאדִֹני ְמַצֶּוה כאשו ֲעָבֶדיָך יעש...ויאמר ְּבֵני גד ּוְבֵני ראובן. ִמִּפיֶכם תעשו
  ."ברי דִֹנכאשר אדֹ, למלחמה' ועבדיך יעברו כל חלוץ צבא לפני ה. ִּגְלָעד ָׁשם ְּבָעֵרי ַהבהמתנּו יהיו

 3, בדרכים להתגבר עליהן ובחינוך לערכים נכונים,נמצא שפרשת מטות עוסקת בתאוות האדם      
  .ארץ הבחירה, פרשת מסעי מתמקדת בארץ ישראל כארץ היעודהו

באופן כללי פרשת מסעי היא . רשותדרש שיש קשר בין שתי הפהדרך על ואולי אפשר לומר 
  ,כנגד העדפת עבר הירדן המוגדר כארץ טמאה. לבעיות של פרשת מטות) antitode(התרופה 
כל מטרת שהרי . מקום השכינה, יש לבחור בארץ הנבחרת: פרשת מסעי את הערך הנכוןמעמידה 

   ).לד:לה( "ָכּהֲאֶׁשר ֲאִני ׁשֵֹכן ְּבתֹו" הארץ ,יציאת מצרים היא להגיע לארץ ישראל
והכתוב משבח את בנות , יש לבכר את ערך המשפחה, בנות מואב ומדייןל התפתותשלא כ

ָמָצא ִאָּׁשה ָמָצא טֹוב ַוָּיֶפק ": הלוא הכתוב משבח את עניין הנישואין. צלפחד שהתחתנו בתוך השבט
   ).י שם"וכפירוש השני של רש, כב:משלי יח ("'הָרצֹון ֵמ

 אם רדיפה אחרי היין והאוכל אם אחרי כלים בני יומם –ת תאוות בכלל ואולי בעניין רדיפו
 התורה בפרשת מסעי מלמדת –אם ריבוי ממון על ידי שלל ומלקוח ) תאווה זו קשורה בראשונה(

 –לוויים היש מסגרות בערי . לעשות ביום ובשנהמהם כמה  - יש מסגרות במסעות . שיש מסגרות
 מעבר לגבול –מקלט ה ייש גבולות של ער. מה לצורך ציבורילצורך פרטי וכבתוכן מוקצב כמה 

  . אסור לצאת פן יתיר הרוצח את דמו לגואל הדם
להתמודדות עם התאוות הן של הפרט הן של , התורה מדגישה שהדרך לריסון עצמי -לסיכום 

  .  היא דרך התורה,המשפחה הן של כלל
  הרב שלמה זאב פיק
  המכון הגבוה לתורה

 
ווי היה רק על כלים בני ייתכן שהצי איך :י הדבר קשה מאוד בעיני.לא: הערות במדבר פרק לא, תמימהתורהוראו    1

המלחמה והשביה והחזרה שוודאי , זה בבואם מן המלחמהכווי יהיה צשן הפרשה י מתבאר מענילואה, םיומ
 במשך ימי םשו לעצמשתמה םהשבויישל "ובהכרח צ,  ביום אחדםלוכלא היו ווי וההגעלה והטבילה ילמחנה והצ

 . לפסוק כאמשך חכמהולהעמק דבר השווה ל. ווייועל כלים כאלו היה הצ,  כמו שהיו רגילים בביתםםשביי
 ".ה להשרות בה שכינתו" שלא בחר הקב–אם טמאה ארץ אחזתכם ": י שם"ראו דברי רש   2
  .ה בענין מלחמת מדין"ו ד"שנת תרמ, פרשת מטות, על התורה לספר במדבר' שפת אמת'ראו עוד בדברי    3
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