על נקמה ,דם ומוסר השכל :לפרשת מטות
פרשות מטות היא כמעט האחרונה בספר במדבר ולכן נושאת בחובה סיכומים וסגירת מעגלים.
משה מצטווה ע"י אלהים לנקום במדיינים על שפגמו בקדושת בני ישראל .בסוף פרשת בלק ,מתואר
שבני ישראל ,ביושבם בשיטים ,זנו עם בנות מואב ומדין .החטא הכבד הוביל למגפה איומה ,שהסתיימה
רק בשל מעשה הקנאות של פנחס (במדבר כה.)9 – 1 ,
בעבור משה ,אמורה הנקמה הזו להיות מעשהו האחרון בטרם מוות ,מעין כפרה על היסוסו באותה
פרשה ועל אבדן רגעי של הנהגה ואחריות ,אשר הובילו לואקום מוסרי והצמיחו את מעשהו המזעזע
של פנחס .גם הציווי של אלהים אל משה מכיל את הרעיון שהנקמה במדין היא סגירת מעגל אישית
בעבורו והיא זו שתאפשר את מותו בשלוה יחסיתְ :נקֹ ם נ ְִקמַ ת ְבנֵי י ְִש ָראֵ ל מֵ אֵ ת הַ ִמ ְד ָינִים אַ חַ ר ֵתאָ סֵ ף
אֶ ל עַ מֶ יך ָ (במדבר לא.)2 ,
בני ישראל עושים כמצוות משה ,ובהנהגתו הצבאית-דתית של פנחס (שכבר מוכר לנו כמי שלהט החרב
האלהית ואש הקרב האמונית הן המניעות אותו בחייו) יוצאים למסע רצחני במדין .הם הורגים את כל
הגברים במדיין ואת מלכיהם (לא ,)8 - 7 ,ושובים את הנשים והטף ,לא לפני שהם בוזזים את כל רכושם
ומעלים באש את עריהם.
אבל משה אינו מר וצה .אולי לא זו הדרך בה ביקש לכפר על חטאי העבר שלו ,והוא נדהם מעוצמת
האלימות שהוא עצמו לא חשב שהוא מסוגל לה; אולי הוא מבקש לדחות עוד קצת את סיום חייו המובטח
עם מילוי המשימה האחרונה הזו .בכל מקרה ,הוא כועס ודורש מהעם ומפנחס להשלים את הציווי,
כאומן המלטש את הכלי שיצר עוד קצת ,טרם יוכל להחיל עליו שם כלי מתוקן:
ֹשה
ְש ֵרי הַ מֵ אֹות הַ בָ ִאים ִמצְ בָ א הַ ִמ ְלחָ מָ הַ :וי ֹאמֶ ר אֲ לֵ יהֶ ם מ ֶ
קּודי הֶ חָ יִל ָש ֵרי הָ אֲ לָ ִפים ו ָ
ֹשה עַ ל ְפ ֵ
" וַיִ ְקצֹף מ ֶ
יתם כָל ְנ ֵקבָ ה ...וְעַ ָתה ִה ְרגּו כָל ָזכָר בַ טָ ף ְו ָכל ִא ָשה יֹ ַדעַ ת ִאיש ְל ִמ ְשכַב ָזכָר הֲ רֹגּוְ :וכֹל הַ טַ ף בַ נ ִָשים
הַ ִחיִ ֶ
אֲ ֶשר ל ֹא י ְָדעּו ִמ ְשכַב ָזכָר הַ חֲ יּו לָ כֶם( ":במדבר לא .)18 – 14
מותם של כל הגברים ,מותה של ההנהגה ,השלל הרב ברכוש ובאנשים ושריפת הערים אינם מספיקים.
יש להרוג גם את הנשים ואת הבנים .צליל חד וצורם של ביקורת יש בהשוואה של דברי משה כאן –
"וְעַ ָתה ִה ְרגּו כָל ָזכָר בַ טָ ף" ,אל דברי האיש שגידל אותו בביתו – "כָל הַ בֵ ן הַ יִ ּלֹוד הַ ְיא ָֹרה ַת ְש ִליכֻהּו"
(שמות א .)22-משה ,בערוב ימיו ,מגלה כי קל יותר לצאת ממצרים מאשר להוציא את מצרים מתוכנו...
לציווי של משה על רצח העם יש תוספת מעניינת – "וְאַ ֶתם חֲ נּו ִמחּוץ לַ מַ חֲ נֶה ִש ְבעַ ת י ִָמים כֹל הֹ ֵרג נֶפֶ ש
ֲשה
ּוש ִביכֶםְ :וכָל בֶ גֶד ְוכָל כְ ִלי עֹור ְוכָל מַ ע ֵ
ישי ּובַ יֹום הַ ְש ִביעִ י אַ ֶתם ְ
ְוכֹל ֹנגֵעַ בֶ חָ לָ ל ִת ְתחַ ְטאּו בַ יֹום הַ ְש ִל ִ
עִ זִ ים ְוכָל כְ ִלי עֵ ץ ִת ְתחַ טָ אּו( ":במדבר לא)20 – 19 ,

מן הטבח הנורא הזה ,אומר משה ,יש צורך להיטהר .מן האלימות האיומה הזו אי אפשר לחזור אל
הקהילה – אל הנשים והילדים אשר בבית – בלא לעבור הליך של ניקוי והתחטאות .אולי בכל זאת יש
תקו ה למשה (ולנו) ,ואנו לומדים כי גם כאשר אנו חוזרים על טעויות הורינו ומחנכינו ,אנו יכולים לתקן
אותן ולו במעט.
זה מה שאני בוחרת ללמוד מדברי משה ,אבל אלעזר הכהן בוחר לקח אחר.
אלעזר הכהן (בדיוק כמוני) בוחר את מוסר ההשכל של הספור על פי טעמו האישי ,ואותו הוא מנחיל
תֹורה אֲ ֶשר
ְשי הַ צָ בָ א הַ בָ ִאים לַ ִמ ְלחָ מָ ה ז ֹאת חֻ ַקת הַ ָ
לעם ישראל לדורותיו – " ַוי ֹאמֶ ר אֶ ְלעָ זָר הַ כֹהֵ ן אֶ ל אַ נ ֵ
ֹשה :אַ ְך אֶ ת הַ זָהָ ב וְאֶ ת הַ כָסֶ ף אֶ ת הַ נְחֹ ֶשת אֶ ת הַ בַ ְרזֶל אֶ ת הַ ְב ִדיל וְאֶ ת הָ עֹפָ ֶרת :כָל ָדבָ ר
צִ ּוָה ה' אֶ ת מ ֶ
אֲ ֶשר ָיב ֹא בָ אֵ ש ַתע ֲִבירּו בָ אֵ ש וְטָ הֵ ר אַ ְך ְבמֵ י נ ִָדה י ְִתחַ טָ א ְוכֹל אֲ ֶשר ל ֹא ָיב ֹא בָ אֵ ש ַתע ֲִבירּו בַ מָ יִם( ":לא,
.)23 – 21
חוקת התורה שבוחר אלעזר ללמוד מן המעשה אינה קשורה במגבלותיה של הנקמה ,ברעיון העונש
הקולקטיבי ,בסייגים שיש לשים לאלימות או בהבנה כי מרצח (גם אם מוצדק ברמות מסויימות) יש
להיטהר .חוקת התורה שבוחר אלעזר ללמוד מן המעשה עוסקת כולה בטומאתם ובטהרתם של כלים.
בפרשה הבאה ,פרשת מסעי ,המסיימת את ספר במדבר ,מצווים ישראל לבנות בארצם ערי מקלט
לרוצחים בשגגה .במסגרת זו ,מזכיר אלהים את החובה להרוג רוצחים (בזדון) ,שכן אין כפרה לדם
אדם שנשפך ,זולת דמו של רוצחו – " ְול ֹא ַתחֲ נִיפּו אֶ ת הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשר אַ ֶתם בָ ּה כִ י הַ ָדם הּוא יַחֲ נִיף אֶ ת הָ אָ ֶרץ
וְלָ אָ ֶרץ ל ֹא ְיכֻפַ ר לַ ָדם אֲ ֶשר שֻ פַ ְך בָ ּה כִ י ִאם ְב ַדם ש ְֹפכֹוְ :ול ֹא ְתטַ מֵ א אֶ ת הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשר אַ ֶתם יֹ ְש ִבים בָ ּה אֲ ֶשר
שכֵן ְבתֹוְך ְבנֵי י ְִש ָראֵ ל( ":לה.)34 – 33 ,
שכֵן ְבתֹוכָּה כִ י אֲ נִי ה' ֹ
אֲ נִי ֹ
על הפסוקים האלה ,דורש ספרי במדבר (פסקא קס"א) את דרשתו – "ולא תטמא את הארץ אשר אתם
יושבים בה  -מגיד הכתוב ששפיכת דמים מטמא הארץ ומסלקת את השכינה ומפני שפיכות דמים חרב
בית המקדש" .כדי להדגים ולחדד את האמירה הנחרצת הזו ,מספר הספרי סיפור:
"מעשה בשני כהנים שהיו שוין ורצין ועולין בכבש וקדם אחד מהם לחבירו בתוך ארבע אמות ,נטל סכין
ותקעה לו בלבו .בא רבי צדוק ועמד על מעלות האולם ואמר 'שמעוני אחינו בית ישראל הרי הוא אומר
כי ימצא חלל באדמה וגו' (דברים כא –  )1בואו ונמדוד על מי ראוי להביא את העגלה על ההיכל או על
העזרות' געו כל ישראל בבכייה .ואח"כ בא אביו של תינוק אמר להם 'אחינו הריני כפרתכם עדיין בני
מפרפר וסכין לא נטמאת' .ללמדך שטומאת סכינים חביבה להם יותר משפיכות דמים":
שני הכהנים מבקשים לעבוד את אלהים בעוצמה ומתוך דבקות ,ועל כן הם מתחרים ביניהם מי יגיע
ראשון להקריב את הקרבן .כדי לנצח במירוץ המצוות הזה ,רוצח האחד את השני בסכין .הרצח הזה
מתבצע בתוככי בית המקדש ,ליד המז בח .רבי צדוק ,קולו של המצפון והמוסר בסיפור הזה ,פונה אל
הכהנים האחרים ובציניות כואבת נוזף בהם (וגם באלהים!) .הפסוק שהוא מביא בדרשתו לקוח מטקס
העגלה הערופה .טקס זה נערך כאשר נמצא הרוג בין שתי ערים ,ואין יודעים מי הרגו .המרחק נמדד
מן ההרוג אל כל אחת מן הערים ,וזקני העיר אשר אליה הוא קרוב יותר ,שוחטים עגלה ,שוטפים ידיהם

המגואלות בדם בנהר וקוראים  " -י ֵָדינּו ל ֹא ָש ְפכּו אֶ ת הַ ָדם הַ זֶה וְעֵ ינֵינּו ל ֹא ָראּו" (דברים כא –  .)7רבי
צדוק בדרשתו מבהיר כי "שתי הערים" במקרה הזה הן ההיכל (קדש הקדשים אשר לאלהים) והעזרות,
שהן מקום כינוסם של ישראל במקדש .מי אחראי על הרצח הזה? שואל רבי צדוק – אלהים או אנחנו,
בני האדם?
אבי הכהן ההרוג ,מלמד כי לא אלהים אשם ברצח הזה ,אלא בני האדם .הם אלה שחשובה בעיניהם
טהרתה של הסכין יותר ממותם של בני אנוש.
אנחנו ,בני האדם ,הם אלה הבוחרים להדגיש הלכות טומאה וטהרה של כלים על פני חוקי התנהלות
אנושית רגישה ומוסרית .אנחנו ,בני האדם ,הם אלה שזכרונם הקצר מאפשר להם לנהוג באויביהם,
בדיוק כפי שכאבנו כשנהגו בנו .אנחנו ,בני האדם הם אלה שבוחרים את הלקח אותו אנחנו לומדים.
אנחנו ,בני האדם ,הם האחראים למוסר ההשכל של הסיפור שאנו מספרים .אנחנו ,ולא אלהים.

