
 פרשת מטות: האם אפשר לסלק את הקולות המתעתעים???

 אלישע וולפיןהרב                      

 

 

 חברים יקרים,

 

 פרשת מטות היא פרשה קשה!!! היא קשה מתחילתה ועד סופה.

 

היא פותחת בציווי על הגברים לבטל כמה שיותר מהר את נדריהן של נשותיהם. היא ממשיכה 

 04במלחמת החורמה של בני ישראל נגד מדיין והחיסול של כל הזכרים וחלק מהנשים. ולסיום, אחרי 

המובטחת, מבקשים שלושה שבטים להישאר מחוץ לארץ, והכל בגלל שנות מסע מפרך לארץ 

 שהמרעה נראה ירוק יותר בצדו המזרחי של הירדן! 

 

החיסול  -את הנושא הראשון והאחרון עוד יחסית קל לתרץ ולהסביר, אבל את הנושא האמצעי 

התמקד הרבה יותר קשה. אמרנו קשה? נו, סיבה מצוינת השנה ל -הכמעט טוטלי של המדיינים 

 דווקא במוקש הזה! 

 

 תזכורת: מה עשו המדיינים שזכו "להתחסל" כך? 

 

נותן למלך מואב טיפ קטן שיסייע בידו להחליש את עם  -הקוסם האגדי  -בסוף פרשת בלק, בלעם 

ישראל. הטיפ הקטן הפך לתכנית גדולה: משלחות של בתולות מואביות ומדייניות נשלחו לפתות את 

העביר אותם על דתם. המזימה הצליחה מעל למשוער. הנערים העבריים נהרו נערי ישראל במטרה ל

אחר בנות מואב ומדיין, במה שהוגדר על ידי פרשנים מודרניים כאורגיה דתית אקסטטית, אשר 

בעקבותיה פרצה מגיפה קשה בקרב העם. עשרים וארבע אלף מתו במגיפה הזו, עד שבא פנחס 

 יה הדתית והן למגיפה. ובאקט אלים וקנאי שם קץ הן לאורג

 

אכן קשה! אבל מדוע לחסל את המדיינים? למה לא את המואבים? שהרי המזימה הייתה של מלך 

 מואב. 

 

האורחים הבלתי  -ייתכן, אומרים הפרשנים, שלמואבים הייתה סיבה מוצדקת לפגוע בעם ישראל 

, לעומת זאת, סתם הצטרפו רצויים, הרי, עברו בארצם והיוו איום כלכלי ובטחוני ממשי. המדיינים

 לחגיגה, ללא כל התגרות וללא כל סיבה.

 

מדיין נתנו למשה מקלט לאחר שהתגלה שהוא הרג את השוטר מצרי שהיכה איש עברי … אבל מדיין

יתרו, כהן מדיין, אף נותן לו את בתו לאשה. משה מבלה במדיין את מיטב שנותיו. הוא הופך להיות 

אותו יתרו עתיד לתת לעם ישראל את מערכת המשפט למרגלות הר סיני הרועה הנאמן של צאן יתרו. 

שבשטח נחלתו! על שמו אף תיקרא הפרשה של עשרת הדיברות, פרשת יתרו. וכעת, משה מצטווה 

 להרוג את המדיינים!?! לצרור את העם של אשתו, של שני בניו ושל חתנו האהוב!?!

 

-היא מצוותו האחרונה של משה! )במדבר פרק ל"א, א -לצרור את המדיינים  -זאת ועוד, המצווה הזו 

ף ֶאלב(  ָאסֵּ ת ַהִמְדיָנִים, ַאַחר תֵּ אֵּ ל מֵּ אמֹר. נְקֹם נְִקַמת ְבנֵּי יְִשָראֵּ ר ה' ֶאל מֶֹשה לֵּ משה יודע  ַעֶמיָך.-וַיְַדבֵּ

 ו! שברגע שהמשימה הזאת תושלם, הוא ימות! אם יתמהמה במילוי המצווה, הוא יוכל לדחות את קיצ

 



אבל משה לעולם לא מתמהמה. הוא מגייס מיד כוח צבאי מיוחד ואליו הוא מצרף את הכהן הגדול 

 ואת כל כלי הקודש )ארון הברית, וכו'( ושולח אותם אלי קרב, ואל מימוש מצוותו האחרונה.

 

עד כאן אין משהו חריג. עוד נקמה תנ"כית עקובה מדם... אבל ההמשך ממש קשה לקריאה! 

ם שבים מהקרב, הם מדווחים שהרגו את כל הגברים, את מלכי מדיין, ואפילו את בלעם כשהלוחמי

הקוסם, שהיה הארכיטקט של מזימת ההתבוללות שבגינה כל זה קרה. הנשים והילדים נלקחו בשבי, 

 יחד עם שלל עצום של רכוש ומקנה, כמקובל במלחמות של ימי קדם. 

 

ב )שאגב, אף לא חייל אחד נפל בו!(, והוא רואה את משה יוצא לקראת החיילים השבים משדה הקר

השבי העצום, והוא רותח! מדוע לא הרגתם את הנשים? הוא שואל. הרי בגללן ובגלל מעשיהן יצאנו 

 לקרב הזה! 

 

סופו של הסיפור קשה וברוטאלי )אחסוך מכם את הפרטים(, והוא מותיר בי מועקה גדולה. כאדם 

 ת דרך, מה אני עושה עם הסוף הזה?שאוהב את התורה, שרואה בה מור

 

הפרשנים הקלאסיים לא מוטרדים יתר על המידה. גם הם חיו בתקופה שבה ברבריות בין אדם 

לחברו הייתה דבר שבשגרה. יתרה מזו, רובם סברו שמדובר במלחמת מגן, ולכן חל כאן העיקרון של 

 "הקם להורגך, השכם להורגו". 

 

 אני לא השתכנעתי! 

 

קונקרטי שלו, ולקחת אותו למקום -להוציא את הסיפור הזה מההקשר המציאותיאני מבקש 

 הארכיטיפי. שם, בספירה הסימבולית, אולי נוכל למצוא פרשנות אפשרית שתניח את דעתנו. 

 

לא בכדי דינם של המדיינים בתורה מזכיר במקצת את דינם של העמלקים. גם אלו וגם אלו היו אוסף 

ר בתקופות שונות היוו כוח מאוד משמעותי באיזור. על פי התורה, מדין היה של שבטים נומאדיים, אש

בנם של אברהם אבינו וקטורה, אותה הוא נשא לאשה אחרי מות שרה. אנחנו פוגשים אותם כעם, 

קצת במפתיע, כשהם היחידים ששומעים את זעקותיו של יוסף בבור, שאליו זרקו אותו אחיו. הם אלה 

ושוב, מאות שנים מאוחר יותר, נפגוש אותם כמקום המקלט אליו נס משה. שמוציאים אותו משם! 

בשטחם משה יפגוש את אלוהים בסנה הבוער, ושנה מאוחר יותר, באותו המקום ממש, יתרחש מתן 

 היה שטח מדייני!  -בשמו השני  -והר סיני  -בשמו הראשון  -תורה! כן כן, הר האלוהים 

 

 מדיינים תמיד רגע לפני תפנית דרמטית בסיפור של עם ישראל: כמה אירוני שאנחנו פוגשים את ה

עוד לפני שמישהו מבין שזו  -כשהם נחלצים לעזרתו של יוסף  -רגע לפני הירידה למצרים  ●

 למעשה תחילתה של הירידה הגדולה למצרים,

עוד לפני שמישהו בסיפור יודע  -כשהם נחלצים לעזרתו של משה  -רגע לפני יציאת מצרים  ●

 ולה בפתח. שהגא

כשהם נותנים לבני ישראל את מערכת המשפט שתאפשר את  -רגע לפני מתן תורה  ●

 "קליטת" החוקה העברית החדשה. 

 וכעת, רגע לפני הכניסה לארץ המובטחת. ●

 

 שימו לב, מה התפקיד שלהם בכל הצמתים הללו? 

 



יפי: הם באים במבט מפוקח ובפרספקטיבה רחבה ומאד לא סנטימנטאלית, מתגלה תפקידם הארכיט

 כביכול להיטיב, אבל בפועל הם תמיד עוקרים ומרחיקים!

ואף הצילו אותו מציפורניהם של אחיו. אלא  -ברוב טובם  -את יוסף הם הוציאו אמנם מהבור  ●

ובהמשך את כל  -הם גם עקרו אותו מארץ אבותיו ומכרוהו לעבדות. הם הורידו אותו … שאז

ֶאֶרץ ָהִעְבִרים-ִכי)בראשית ב, ל"ט( לגלות הארוכה במצרים.  -עם ישראל  , יספר ֻגנֹב ֻגנְַבִתי מֵּ

 יוסף לפרעה. אלו היו המדיינים שגנבו אותו! 

שנים מאוחר יותר, הם נתנו מקלט למשה, שוב, ברוב חסדם. אלא שאז הם ניסו לביית אותו  ●

רועה של  שהנסיך המצרי המוכשר הזה יהיה רועה של צאן יתרו, ולא -ולנכס אותו לעצמם 

 צאן ה'. 

כעבור שנה, כשבני ישראל המשוחררים שבים עם משה לאותו המקום בדיוק, למרגלות הר  ●

סיני, יתרו, ברוב תבונתו, נותן לעם ישראל את מערכת המשפט. אבל... כשמגיע זמנם 

להמשיך בנדודיהם אל הארץ המובטחת, הוא מסרב לתחינתו של משה להיות להם "לעיניים" 

 במסעם הביתה. ולסייע בידם

וכעת, כשמגיע הזמן להיכנס אל הארץ ולשוב אל ה"בור" שממנו בכלל החל כל המסע הארוך  ●

הזה, הם שוב מכשילים את בני ישראל ומנסים לפתות אותם לנטוש את אלוהיהם, לוותר על 

מסעם ועל כמיהתם, ותחת זאת להישאר בגלות ולהיטמע בסביבה הנוחה שבה הם חונים 

 בערבות מואב. 

 

המדיינים, אם כן, מסמלים את הכוח המתעתע שמבקש להוציא את האדם ממקומו, מסיפורו, ממסעו 

והם עושים את זה בעזרת כוח הפיתוי הנשי:  הייחודי, מדרכו המקודשת, לחצוץ בינו לבין אלוהי ליבו.

 את יוסף הם מכרו למצרים לפוטיפר שר הטבחים, ולאשתו, שלא הרפתה מלנסות לפתות את יוסף

לבגוד באדונו ובאלוהיו ולשכב עמה. את משה יתרו השיא מהר לציפורה בתו, בתקווה שתביית אותו 

ותשאיר אותו ואת ברכתו במדיין. את ציפורה ואת שני ילדיהם המשותפים משה רואה שוב רק 

כשהוא שב למדיין אחרי יציאת מצרים! והנה בפרשות שלנו נשלחות הבתולות הצעירות לפתות את 

 ראל לנטוש את אלוהיהם. בני יש

 

היא  -הקיימת הן בגברים והן בנשים  -זו לא דרשה בגנות נשים. חלילה! האיכות הנשית, הנקבית 

 קדושה ובלעדיה אין קיום! אבל יש כאן שימוש ציני ובעייתי באיכות המקודשת הזו

 

רוח, -את יוסף המדיינים לא הצליחו להטות מהדרך. גם לא את משה. ההפך! מי שהוא ענק

המכשולים ששמים לו רק מעצימים את מסעו ומדייקים אותו בדרכו. אבל את דעתם של הגברים של 

 "עמך ישראל" המדיינים הצליחו לגנוב! בני ישראל נגנבו בהמוניהם!

 

קשה היא הנאמנות לדרך! כל כך קל לבגוד בה. קשה הוא המסע האישי! כל כך קל לנטוש את השביל 

של מישהו אחר. קשה היא הברית עם אלוהי האינסוף, אלוהי הנצח, אלוהי ולהחליט להיטמע בשביל 

לא צריך  החירות, אלוהי השמים, הארץ וכל צבאם. כמה קל להיגנב ולהיצמד לאלילי המקום, והזמן.

אנחנו רוצים אותך... שב איתנו... אכול … הרבה. רק קול מפתה, שלוחש: הישאר... נוח כאן מעט

 בית... צאננו צאנך... אלוהינו אלוהיך...    עמנו לחם.... תרגיש ב

 

ועובדה, מיד לאחר המעשה הזה, שניים וחצי שבטים מתפתים ומשתכנעים להישאר מחוץ לארץ 

 המרעה הירוק קסם להם יותר! … המובטחת

 

מצוותו האחרונה של משה לפני מותו: מגר את הקול הזה שמזנה את האדם מדרכו, פעם אחר פעם 

 אחר פעם. 



 

 הוא הצליח?  האם

 

כמובן שלא. הרי מדיין זה ארכיטיפ, ודינו של ארכיטיפ להישאר נטוע בתודעה האנושית. אבל כל 

שנה, בפרשת מטות, ננסה מחדש להתמודד עם הקול המזנה הזה. ומי יודע... אולי יום אחד יגבר קול 

 הנאמנות על קולות הבלבול.

 

 שבת שלום,

 

 אלישע


