
 

 

א"ד תמוז תשע"י, 1166ביולי  61  

 מטותדרשה לפרשת פרשת 

 .תודה שבאתם לטקס בר המצווה שלי, שבת שלום וברוכים הבאים

היום קראנו חלק קטן מהפרשה . היא פרשת מטות בספר במדבר, הפרשה שקראתי ממנה

 .קוראים את ההקדמה למה שיהיה בשבוע הבא, כי כך זה בתפילת מנחה, של שבוע הבא

ושבכלל כדאי לא לנדור נדרים , הראשון של פרשת מטות מדברים על חשיבות הנדר בחלק

מדובר על , בחלק השני. ובעיקר מדברים על נדרים של נשים, ולהישבע בכל מיני שבועות

גד , ובחלק האחרון של הפרשה מדובר על השבטים ראובן. הנקמה של בני ישראל במדיינים

 .לארץ אלא להישאר בעבר הירדן המזרחיוחלק משבט מנשה שבחרו לא להיכנס 

 –אני הכי התעניינתי בחלק השני , אבל, ששלושת הנושאים היו מעניינים, האמת היא

 .הנקמה

 –" אסף אל עמיךינקם נקמת בני ישראל מאת המדיינים אחר ת", אלוהים פונה למשה

 10,111-אלוהים מבקש ממשה לנקום במדיינים שגרמו לכך ש, כפעולה אחרונה לפני מותו

. איש מבני ישראל מתו כתוצאה מחשיפה לזנות ועבודה זרה בגלל פיתוי של המדיינים

אילו היו יודעים , אנשים רגילים. כי משה מיד ביצע את המשימה, כשקראתי את זה הופתעתי

כדי , היו מוצאים מליון סיבות למה לדחות את הביצוע, שזו המשימה האחרונה לפני המוות

 .ומיד קורא לחיילים מכל שבט לצאת לנקמה –הבין שזה מה שהוחלט , האבל מש. לא למות

, הוא לא שואל את עצמו, מצד שני .הוא מוכן להקריב את עצמו למען מטרה שהוא מאמין בה

 ?למה הנקמה הזו תועיל? למה

יאים חזרה את ומב, הורגים את הגברים, לוחמים יוצאים למלחמה 61,111, בסיפור בתורה

הוא כועס  –כאשר משה רואה מה עשו (. 'זהב וכו, בעלי חיים)הילדים והרבה שלל , הנשים

, לא הבנתי על מה משה כועס, אני מאד הזדעזעתי. מאד ומכריח אותם להרוג את הנשים

שהוא " מעם לועז"כאשר קראנו מפרשים ובמיוחד את הפירוש של ? ולמה להרוג את הנשים

משה בעצם לא נתן : ראינו שהוא שאל את השאלות שאנחנו שאלנו, 61-מהמאה הפרשן 

למלחמה רגילה לא התכוון , משה. והם נקמו כמו שהבינו. רק אמר תינקמו, הנחיות לחיילים

אני לא  .וזה היה הנשים, אלא לנקום במי שפגע במוסריות של עם ישראל, שצבא לוחם בצבא

 .מזדהה עם הרצח הזה

מה שאני לומד מתוך הסיפור . לא התמקד דווקא בעניין הבעייתי הזה של הנקמהבחרתי 

שהוא אולי שולי  משהוזה  ,על החיילים והמלחמה שלהם, הזה על משה וההנחיות שלו

 :הדרך שאנשים מתקשרים זה עם זה וזה, אבל עניין אותי, בפרשה

לא לסמוך על הצד . וייקתכדאי שיעמיק ויגיד מה הכוונה המד, כשמישהו רוצה להסביר משהו

 . מבין בדרך שלו, כי כל אחד. השני שיבין

צריך  –והוא לא מבין לגמרי את הכוונה או המשמעות שבדברים , כאשר אומרים לאדם משהו

 .אדם צריך להיות מספיק פתוח וישר עם עצמו להגיד שהוא לא מבין לגמרי. לשאול



לא . כדאי לחשוב פעמיים, לביצועשיש לו משמעות  –כאשר שומעים משהו , והכי חשוב

 .ואם אנחנו שלמים איתה, להזדרז לעשות לפני שבודקים עם עצמנו למה היתה הכוונה

והחיילים היו צריכים להתבונן פנימה ולנסות להבין , בטוח לא היתה סתמית, הכוונה של משה

אה לגמרי זה נר –גם אם לו , וגם משה מצידו היה צריך להסביר. למה הנקמה הזאת במדיין

 .לא כולם היו בדרגת ההבנה שלו לגבי הדברים של אלוהים. ברור

אני בדרך כלל חושב פעמיים לפני , בגלל שאני בדיוק כזה, אני חושב שהתחברתי לנושא הזה

אני גם בודק אם אחרים מבינים את הכוונה . ואני שואל כשאני לא מבין, שאני עושה משהו

 .ומסביר במידת הצורך, שלי

שלא קשור לחיים , בסך הכל כמה פסוקים, שב שזה מעניין איך סיפור קטן בתורהאני חו

 –הסיפור הוא על נקמה . יום-מתקשר ואפילו גם מלמד איך נכון לחיות ביום, הרגילים שלנו

 .וקשר בין אנשים, הבנה, על הקשבהאפשר להבין ממנו כל מיני דברים אבל בעצם 

 –לשמחה שלי היום , שלמדתי ברוח הדברים שאמרתי אני אקשור את מה

 .אני רוצה לומר תודה להרבה אנשים שליוו אותי עד היום וילוו אותי כנראה בהמשך חיי

חשוב לי שהתודה תהיה ברורה ושכולכם תבינו שאני מעריך את מה שעשיתם והשקעתם 

  –עבורי עד היום 

התכונן לבר למי שעזר לי ל, לחברים התומכים, אני מתכוון למשפחה הקרובה והרחוקה

 !לכולכם תודה רבה. מצווה

 .אני מקווה שכולכם תיהנו בהמשך הערב


