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סדרי עדיפות
ניצחון  עטורי  ישראל  בני  קשת.  כמטחווי  קרובה  כבר  ישראל  ארץ 
נימה  זה עתה גברו על המ יינים.  מקרבות ראשונים שנתנסו בהם. 
ואנייה,  תאנייה  עו   לא  במ בר.  הנ ו ים  בסירור  נשמעת  ח שה 
מ וע.  יו עים  אנחנו  הקו מות.  השנים  של  הרסקול  ומרי,  מריבה 
היללנות הייתה נחלתו של  ור שנול  בעב ות,  ור יוצאי מצרים. 
ילי י החורש  ה ור השני,  ור  הנה חלרו כמעט ארבעים שנה.  אך 
שחושל בס ן הִמ בר, הוא בעל תו עה אחרת. בני  ור זה כבר למו י 
קשת ויו עי מלחמה, ואין הם מרקרקים כאבותיהם ביכולתם להילחם 

ואף, בעזרת ה', לנצח.

אך הנה שוב צצה בעיה — בעיה מסוג ח ש, כיאה לזמן הח ש. 
תשומת ליבו של רוב העם ממוק ת עתה ביע : הארץ שממערב ליר ן, 
ּוְ ַבׁש".  ָחָלב  "ָזַבת  הו ו שהיא  זו שארילו המרגלים מוציאי ה יבה 
אך בליבם של בני שבטי ראובן וג  מבשילה מחשבה אחרת. בעוברם 
בעבר היר ן התרעלו מכרי המרעה שבו, כרי חלומות למג לי בקר. 
ומציעים  לנהר,  ממזרח  שם,  להשתקע  להם  שמוטב  מחליטים  הם 

זאת למשה. 

ְוִלְבֵני ְראּוֵבן,  ה ִלְבֵני ָג   אֶמר מֶֹשׁ שלא במרתיע, משה כועס. "ַוֹיּ
ה תנואון ]ְתִניאּון קרי[ ֶאת  בּו רֹה? ְוָלָמּ ְשׁ ם ֵתּ ְלָחָמה ְוַאֶתּ 'ַהַאֵחיֶכם ָיבֹאּו ַלִמּ
ר ָנַתן ָלֶהם ה'?'" )במ בר לב, ו-ז(.  ָרֵאל ֵמֲעבֹר ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ ֵני ִיְשׂ ֵלב ְבּ

הוא מזכיר להם את ההשלכות ההרסניות של מעשה המ כ כים שק מו 
להם: המרגלים. העם כולו יסבול. הרקרוק שהם מרגינים כלרי מתנתו 
של ה' לעמו, ארץ ישראל, מוכיח גם שהם לא למ ו  בר מההיסטוריה. 
נציגי השבטים מסכימים עם טענתו של משה, אבל מסבירים לו שלא 

זאת כוונתם: 

ְוָעִרים  ה  רֹּ ְלִמְקֵננּו  ִנְבֶנה  צֹאן  ְ רֹת  "ִגּ אְמרּו,  ַוֹיּ ֵאָליו  ׁשּו  ְגּ ַוִיּ
ר ִאם  ָרֵאל ַע  ֲאֶשׁ ֵני ִיְשׂ ים ִלְרֵני ְבּ נּו, ַוֲאַנְחנּו ֵנָחֵלץ ֻחִשׁ ְלַטֵרּ
ֵבי  יְֹשׁ ֵני  ִמְרּ ְבָצר  ַהִמּ ָעֵרי  ְבּ נּו  ַטֵרּ ב  ְוָיַשׁ ְמקֹוָמם  ֶאל  ֲהִביאֹֻנם 
ִאיׁש  ָרֵאל  ִיְשׂ ֵני  ְבּ ִהְתַנֵחל  ַע   ינּו  ֵתּ ָבּ ֶאל  ָנׁשּוב  לֹא  ָהָאֶרץ. 
ָבָאה  י  ִכּ ָוָהְלָאה,  ן  ְרֵ ּ ַלַיּ ֵמֵעֶבר  ם  ִאָתּ ִנְנַחל  לֹא  י  ִכּ ַנֲחָלתֹו. 
ן ִמְזָרָחה" )במ בר לב, טז-יט(. ְרֵ ּ ַנֲחָלֵתנּו ֵאֵלינּו ֵמֵעֶבר ַהַיּ

במלחמות  ישראל  שבטי  שאר  עם  להילחם  מוכנים  אנחנו  כלומר, 
לכיבוש עבר היר ן המערבי, ולא זו אף זו, אנו מתנ בים להיות ראש 
החץ בש ה הקרב. איננו יראים מהמערכה, ואיננו מנסים להשתמט מן 
האחריות הלאומית שלנו. אנו רשוט רוצים לג ל בקר, ועבר היר ן 
המזרחי מתאים לנו לשם כך. משה מסכים, אך מ גיש את חומרת 
מחויבותם של שני השבטים. אם הם יעמ ו ב יבורם, יורשו להתיישב 

ממזרח ליר ן. וכך אכן קרה )יהושע כב, א-ה(.

זהו הסירור שעל רני השטח. אך כמו במקומות רבים בתורה, 
הסירורים נמצאים גם בין השורות. חז"ל, ברגישותם ל קויות הכתוב, 
ובני  העלו אח  מהם ממחבואו. הקשיבו היטב ללשונם של בני ג  
לעומת  נּו". משה,  ְלַטֵרּ ְוָעִרים  ה  ֹרּ ְלִמְקֵננּו  ִנְבֶנה  צֹאן  ְ רֹת  "ִגּ ראובן: 
יֶכם  ֵצא ִמִרּ ֶכם ּוְגֵ רֹת ְלצַֹנֲאֶכם, ְוַהֹיּ נּו ָלֶכם ָעִרים ְלַטְרּ זאת, עונה להם "ְבּ
ֲעׂשּו" )לב, כ (. אצל בני ראובן וג  הצאן והמקנה באים לרני הטף;1  ַתּ
ָלרכוש.  ומק ים את הטף לצאן: את היל ים  משה הורך את הס ר 

כ ברי רש"י: 

פרשת
מטות

לעילוי נשמת: רינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאל בן אריה לייב שרטר
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עשרה בנים ילמ  את כולם קרוא וכתוב, ולא כמונו הנוצרים למטרות 
רווח, אלא כ י להבין את  בר האלוהים; ולא את בניו בלב  אלא גם 
את בנותיו".6 בסרר  של המאה ה־15, שר רה את יהו יה ע  צוואר, 
התכנסו רבנים ומנהיגי קהילות בעיר ואיא ולי  בשנת 1432 ותיקנו 
גביית מיסים על בשר, יין, מילה, חתונות והלוויות לצורך הקמת קרן 
למימון בתי סרר בכל קהילה שיש בה חמישה עשר בתי אב ומעלה.7 
בשנת 1648, כשוך מלחמת שלושים השנה וררעות ת"ח־ת"ט, ה בר 
היהו יים  החיים  לקימום  באירורה  ישראל  קהילות  הראשון שעשו 
החרבים היה החייאת מערכת החינוך. בסררם המחקרי על השטעטל 
את  הרצוג  ואליזבת  זבורובסקי  מרק  תיארו  העם'  עם  הם  'החיים 

השרעתו של ה בר על המשרחה היהו ית:

הסעיף החשוב ביותר בתקציב המשרחתי היה שכר הלימו , 
שצריך היה לשלמו במוע  הקבוע למלמ  בח ר. "הורים 
שהייתה  האם,  יל ם".  את  לחנך  כ י  הירח  את  יורי ו 
אחראית על חשבונות הבית, הייתה במי ת הצורך מקצצת 
בהוצאות המזון ע  קצה גבול היכולת כ י לשלם על חינוך 
הייתה ממשכנת  היא  בלתי־נסבל  היה המחסור  בנה. אם 
הלימו .  שכר  את  ומשלמת   — לה  היקרות  רניניה  את 
ליהו י  להיעשות  מוכרח  היל   ללמו ,  מוכרח  היל  

טוב — בשבילה שני אלה היו היינו־הך.8 

כאשר נתמנה רש"ר הירש לרבה של הקהילה בררנקרורט הוא הקרי  
כי הקהילה תקים בית סרר לרני שתבנה בית כנסת. אחרי השואה, 
שארית הרליטה של הא מו"רים וראשי הישיבות התמק ה בעי ו  

קהל שומעי־לקחם להולי  יל ים ולהקים בתי סרר.9

קשה למצוא עו   ת או תרבות אחרת שהעמי ה כך את עצם 
קהילות  גם  בעבר  היו  וחינוכם.  היל ים  של  ק ימותם  על  קיומה 

ובנותיהם, שהק ימו  מבניהם  יותר  ממונם  על  היו  חסים 
העיקר  עשו.  כן  "לא  משה,  להם  אמר  לטרם.  מקניהם 
ואחר  ערים לטרכם,  לכם תחלה  בנו  והטרל טרל.  עיקר 

כך ג רות לצאנכם".

לרסוק  יצירתית  רעיון  ומה באמצעות ררשנות  חז"ל מבטא  מ רש 
מֹאלֹו" )קהלת י, ב(. המ רש מזהה את  ִסיל ִלׂשְ "ֵלב ָחָכם ִליִמינֹו ְוֵלב ּכְ
יַני  הימין עם התורה והחיים, על רי האמור ברתח ברכת משה "ה' ִמּסִ
ִמיִמינֹו  קֶֹ ׁש,  ֵמִרְבבֹת  ְוָאָתה  אָרן  ּרָ ֵמַהר  הֹוִריַע  ָלמֹו,  ִעיר  ִמּשֵׂ ְוָזַרח  א  ּבָ
ת ָלמֹו" ) ברים לג, ב(. השמאל, לעומת זאת, מציין את הארצי:  ֵאׁש ּ ָ
ר ְוָכבֹו " )משלי ג, טז(. בני ראובן  מֹאוָלּה עֶֹשׁ ְשׂ יִמיָנּה, ִבּ "אֶֹרְך ָיִמים ִבּ
וג  ביקשו "עושר וכבו " לרני האמונה ואריכות הימים. משה רמז להם 
'אתם  "אמר להם הקב"ה:  הרוך. ממשיך המ רש:  שס ר הק ימויות 

חיבבתם את מקניכם יותר מן הנרשות, חייכם אין בו ברכה עליהם".2

עקבי  אלא  רוס  ק ם,  בימי  במ בר  שולי  מקרה  רק  זה  אין 
המתקיים לרוב אורך ההיסטוריה היהו ית. גורלן של קהילות יהו יות 
האם החליטו  ויחי :  גורם אח   נקבע, במקרים רבים מאו , על רי 
להעמיד את הילדים ואת חינוכם בראש סדר העדיפויות. כבר במאה 
הראשונה לסרירה כתב יוסף בן מתתיהו: "בִקרבנו אין אף איש אח  
אשר לא יקל לו לסרר את כל החוקים בעל רה מלררש את שמו, כי 
נו להגות בהם מראשית הגיענו לבינה ע  אשר נעשו חרותים  כה הסּכַ
בלבבנו".3 רשת בתי סרר שהלימו  בהם הוא חובה הונהגה בקהילות 
ארץ ישראל כבר אז4 — מערכת חינוך החובה הראשונה בהיסטוריה. 
חז"ל רסקו, "כל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן — מחריבין אותה; 

רבינא אמר, מחרימין אותה".5 

במאה  בצררת,  הביניים.  ימי  לאורך  להתקיים  הוסיף  זה   גם 
ה־12, כתב מלומ  נוצרי: "יהו י, גם אביון שבאביונים, אם יש לו 
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יהו יות עשירות שהע ירו להרעיף את כסרן על בתי כנסת מרוארים; 
אלכסנ ריה בשלהי ימי בית שני היא  וגמה לכך. אך היות שהן לא 
העמי ו את היל ים בראש ס ר הע ירויות, הן תרמו אך מעט לסירור 

היהו י. הן ררחו קצרֹות — ונמוגו. 

נזירתו המרומזת של משה בבני ג  וראובן אינה ררט היסטורי 
זניח אלא הכרזה מכוננת של ס ר הק ימויות היהו י. הרכוש משני, 
היל ים ראשונים. תרבויות המטרחות את צעיריהן נותרות צעירות. 
לתרבויות המשקיעות בעתי ן יש עתי . לא הרכוש שלנו ַמקנה לנו 
נחלה בנצח, אלא היל ים שהול נו והמאמץ שאנו עושים להבטיח 

שהם יישאו את אמונתנו ואת אורח חיינו ל ור הבא.
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