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  מסעי תשס"ז-, לפרשת מטותדרשה בבית הכנסת

  

ְו$א  ְו$א ִתְקחּו כֶֹפר ָלנּוס ֶאל ִעיר ִמְקָלטֹו ָלׁשּוב ָלֶׁשֶבת ָּבָאֶרץ ַעד מֹות ַהּכֵֹהן:לג: -, לבבמדבר לה

ר ַלָּדם ֲאֶׁשר ֻׁשַּפ. ַתֲחנִיפּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם ָּבּה ִּכי ַהָּדם הּוא יֲַחנִיף ֶאת ָהָאֶרץ ְוָלָאֶרץ $א יְֻכּפַ 

  ָּבּה ִּכי ִאם ְּבַדם ׁשְֹפכֹו:

   מסעי מעוררים כמה קשיים. נו, פרשתפסוקים אלה שבפרשת

   ?מה זה יחניף

  רש"י מפרש אל נכון, ירשיע (בעקבות אונקלוס שתרגם 'יחייב').

בניין דרכו של בניין הפעיל, הלפי יהפוך לחנף.  יחניף =איך 'יחניף' זה ירשיע? פשוט. אך 

  הגורם.

  מי שאין תוכו כברו, שמתנהג בחנופה, פניו יפים, והכיעור בפנים. 'חנף' הוא 

  פה?הדם יהפוך את הארץ לחנֵ אך איך 

   יא): -, יבראשית דזאת אפשר ללמוד מדברי אלהים לקין אחרי רצח הבל (

ַעָּתה ָארּור ָאָּתה ִמן ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָּפְצָתה וְ  ַוּיֹאֶמר ֶמה ָעִׂשיָת קֹול ְּדֵמי ָאִחי3 צֲֹעִקים ֵאַלי ִמן ָהֲאָדָמה:

  ֶאת ִּפיָה ָלַקַחת ֶאת ְּדֵמי ָאִחי3 ִמּיֶָד3:

חנופה זו גורמת לארץ להישחת ולהיענש בחטא האדם, כפי שאנו לומדים בסיפור המבול 

   יג):-ו, יאבראשית (

ַוּיְַרא ֱא$ִהים ֶאת ָהָאֶרץ ְוִהּנֵה נְִׁשָחָתה ִּכי  ָחָמס:ַוִּתָּׁשֵחת ָהָאֶרץ ִלְפנֵי ָהֱא$ִהים ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ 

ַוּיֹאֶמר ֱא$ִהים ְלנַֹח ֵקץ ָּכל ָּבָׂשר ָּבא ְלָפנַי ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ  ִהְׁשִחית ָּכל ָּבָׂשר ֶאת ַּדְרּכֹו ַעל ָהָאֶרץ:

  .ָחָמס ִמְּפנֵיֶהם ְוִהנְנִי ַמְׁשִחיָתם ֶאת ָהָאֶרץ

נענשת מפני שהיא דומה למינקת שאחראית לילד קטן, ונענשת אם לא שמרה הארץ  חז"ללפי 

גם במקומות אחרים מוצאים אנו שחז"ל מייחסים לארץ אישיות משלה, אף עליו כראוי. 

במקומות שבפשט המקראות הדבר גלוי הרבה פחות. כך מייחסים הם לה מעין מרד בזמן מעשה 

למתק את הגזירה ולהביא את המשיח כאשר  התייצבות לצד ישראל בניסיוןאף בראשית, ו
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יה מסתבר שהמלך חזקיהו שהיה מיועד להיות משיח, לא עמד במשימתו. שאז פתחה היא את פ

    ואמרה שירה במקומו (סנהדרין לז ע"ב, צד ע"א).

רץ מפותחת עוד יותר בספרות הקבלה, שבה היא קשורה לשכינה ולכנסת אישיותה של הא

  ישראל.

---  

ָלָאֶרץ $א יְֻכַּפר עולה גם קושי נוסף: איך הפסוק 'ו ,פתחנושל פרשתנו, שבהם קים אך מן הפסו

ְו$א ִתְקחּו כֶֹפר ָלנּוס ',  מובא כטעמו של הפסוק שלפניו: ַלָּדם ֲאֶׁשר ֻׁשַּפ. ָּבּה ִּכי ִאם ְּבַדם ׁשְֹפכֹו

יך אפשר להמיר שפיכת דם במנוסה לעיר א ֶאל ִעיר ִמְקָלטֹו ָלׁשּוב ָלֶׁשֶבת ָּבָאֶרץ ַעד מֹות ַהּכֵֹהן:

  מקלט?

כאשר מובא סובלימציה משפטית, ושינוי של המצב הקמאי, נראה כעניין עיר מקלט אומנם 

ריך לענות הדין החדש צחוסר כוונת הזדון של הרוצח בשגגה, אך גם כך צריך גם בחשבון 

  במשהו על המצב הבסיסי, והפסוק המנמק צריך להתאים לדין המנומק.

ממנה כרוכה יציאה הואכן מוות, יש בה בחינת מנוסה לעיר המקלט הצריך לומר אפוא שאף 

  מותו של הכהן הגדול.במוות, 

נוסף על כך, אם כדי להימנע מהחנפת הארץ בורחים לעיר המקלט, מסתבר שעיר זאת איננה 

מחיי חלק אבל היא איננה קדושה ואלהית, עיר המקלט יכולה להיות ק מן האדמה. באמת חל

  .האדם בעולם הזה, שגורלו היא האדמה

  שוב.עתיד הוא גם  לזו ואל אמו האדם נקרא על שם האדמה, שממנה נברא, 

אמר רבי אלעזר כל אדם שאין לו קרקע אינו אדם שנאמר השמים שמים לה' 'ואמרו חז"ל: 

  (יבמות סג ע"א). 'אדם. והארץ נתן לבני

  , מקור מנוכר לאדמה.היותה עירעיר המקלט אינה אדמה כבר בעצם 

  :, שלפיו בית שבעיר הוא נחלת הקונה בכסף, ולא בגורלזאת אפשר ללמוד גם מדין היובל

} חָֹמה ַלְּצִמיֻתת ַלּקֹנֶה אֹתֹו \{$ֹו\ְוָקם ַהַּביִת ֲאֶׁשר ָּבִעיר ֲאֶׁשר $א ... , ל): 'כהויקרא פרשת בהר (

  '.ְלדֹרָֹתיו $א יֵֵצא ַּבּיֵֹבל
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רי המקלט הם ערי מושב הלויים שאין להם חלק ונחלה ואחוזה עם בני ישראל.  יתר על כן, ע

ם יחד עם מנויילעובדה זו יש פנים מאוד חיוביות, הלויים, ה' הוא נחלתם. אך מצד שני הם 

  שאר חסרי קרקע, גר יתום ואלמנה.

שגלה גם בחינת רוצח ם מעמדבהבחין דומה שאפשר ללפי הקבלה הלויים הם בחינת דין, ואף 

ב"ברכת" יעקב לבניו, משתמע הסבר כזה למציאות שבה אין ללוי נחלה, לעיר מקלטו. הרי 

  כאומרו: 

ְּבסָֹדם ַאל ָּתבֹא נְַפִׁשי ִּבְקָהָלם ַאל ֵּתַחד  ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ַאִחים ְּכֵלי ָחָמס ְמֵכרֵֹתיֶהם:ז: -, הבראשית מט

ָארּור ַאָּפם ִּכי ָעז ְוֶעְבָרָתם ִּכי ָקָׁשָתה ֲאַחְּלֵקם  ְּכבִֹדי ִּכי ְבַאָּפם ָהְרגּו ִאיׁש ּוִבְרצֹנָם ִעְּקרּו ׁשֹור:

  ְּביֲַעקֹב ַוֲאִפיֵצם ְּביְִׂשָרֵאל:

משה לעומת זאת את מיטב ברכתו מעניק  ., איפכא מסתבראברכהמנוסחים כדברי יעקב אינם 

עשים דווקא במ, הלויים ללוי. אך גם שם מסתבר שאת נחלתם רכשו, ואם נחלת השדה איבדו

  הרג: של

ָהאֵֹמר ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו $א ְרִאיִתיו ְוֶאת ֶאָחיו $א ִהִּכיר ְוֶאת ָּבנָו $א יָָדע ִּכי ָׁשְמרּו ט:  ,ברים לגד

  ְת3 יִנְצֹרּו:ִאְמָרֶת3 ּוְבִרי

ַוּיֹאֶמר  :(שמות לב, כט) כאן רומז משה בוודאי לנקמת הלויים בעובדי העגל, כפי שאמר שם

  מֶׁשה ִמְלאּו יְֶדֶכם ַהּיֹום ַלידָֹוד ִּכי ִאיׁש ִּבְבנֹו ּוְבָאִחיו ְוָלֵתת ֲעֵליֶכם ַהּיֹום ְּבָרָכה:

  מרי בן סלוא.וגם פינחס, כידוע, קיבל את ברכתו באופן דומה, בהריגת ז

בעונשו של קין, אב כל הרוצחים. עניינו של הגולה לעיר מקלט בעיון להבהיר גם את  כדאי

  שנאמר:כמו לה, גם הוא לא נהרג אלא גש

ַוּיֹאֶמר ַקיִן ֶאל  ִּכי ַתֲעבֹד ֶאת ָהֲאָדָמה $א תֵֹסף ֵּתת ּכָֹחּה ָל. נָע ָונָד ִּתְהיֶה ָבָאֶרץ: יד:-יב, בראשית ד

ֵהן ֵּגַרְׁשָּת אִֹתי ַהּיֹום ֵמַעל ְּפנֵי ָהֲאָדָמה ּוִמָּפנֶי3 ֶאָּסֵתר ְוָהיִיִתי נָע ָונָד ָּבָאֶרץ  ָּגדֹול ֲעֹונִי ִמּנְׂשֹוא: יְדָֹוד

  ְוָהיָה ָכל מְֹצִאי יַַהְרגֵנִי:

  גלה למקום שאינו אדמה, שנאמר: ,קין, שהיה עובד אדמה

  ַוּיֵֶׁשב ְּבֶאֶרץ נֹוד ִקְדַמת ֵעֶדן:(טז) ַוּיֵֵצא ַקיִן ִמִּלְפנֵי יְדָֹוד 

  . , אלא מקום של נדודים'ארץ נוד'  לפי שמה, אינה ממש ארץ

  אחר כך גלה לעיר מקלט:אך גם שם לא יכול היה קין להישאר, ודומה ש
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  ָהִעיר ְּכֵׁשם ְּבנֹו ֲחנֹו.:(יז) ַוּיֵַדע ַקיִן ֶאת ִאְׁשּתֹו ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ֶאת ֲחנֹו. ַויְִהי ּבֹנֶה ִעיר ַוּיְִקָרא ֵׁשם 

מה ראה קין, האדם השלישי בעולם, לבנות עיר? אין זאת אלא שבנה זה פסוק מפתיע וקשה. 

  לו עיר מקלט.

גם קריאת שם העיר בשם בנו חנוך, אינה מסתברת בקלות. דומה שכאן נכון מאוד להיזקק 

 ?מת ר שחנוך כבר מת. איך'. כלומלזכר בנו חנוךלפירוש רש"י שאומר שקין קרא את העיר '

ה בלבד, שחנוך זה היה בבחינת כהן העיר, שהרוצח נטהר אפשר אולי לשער, וזאת השער

, שהרי לפני שהוקדשו הכוהנים היתה העבודה בבכורות, וחנוך היה בכורו של בכורו במיתתו

  וך)., בנו הבכור של ראובן, נקרא בשם חנאבינו של אדם (אגב, גם בכורו של בכורו של יעקב

לציין את חנוכתה של אותה עיר, שאולי נחנכה  אועוד אפשר להעלות על הדעת שהשם חנוך ב 

  בבכורו.ייסד את העיר יריחו על ידי חיאל בית האלי, שכתה של ובאופן דומה לחנ

מכל מקום, מפסוקי עיר מקלט לומדים אנו שהאדמה היא חיי האדם, חלקו נחלתו וגורלו. כך 

אחריהם מסופר על טענתם של הקשורה לפסוקים שבהם פתחנו. מיד תתיישב תמיהה נוספת 

בני יוסף בעניין בנות צלפחד. וקשה, מדוע בחרה התורה לספר זאת כאן, ולא בפרשת פינחס, 

הרי זה המשך של אותו סיפור, ולמה להפסיק בין חלקיו מיד אחרי סיפור בנות צלפחד?  

  ולהכניס באמצע הרבה דברים אחרים? 

נו, עניין עיר המקלט, טענת בני יוסף קשורה ממש לעניייפטר אולי, אם נראה שקושי זה י

  שמבטא כאמור את הזיקה העמוקה בין האדם לאדמה. 

  : שהרי על כך מתבססת טענתם של בני יוסף

ר ִּתְהיֶינָה ָלֶהם ְוִאם יְִהיֶה ַהּיֵֹבל ִלְבנֵי יְִׂשָרֵאל ְונֹוְסָפה נֲַחָלָתן ַעל נֲַחַלת ַהַּמֶּטה ֲאׁשֶ  :ד, במדבר לו

  ּוִמּנֲַחַלת ַמֵּטה ֲאבֵֹתינּו יִָּגַרע נֲַחָלָתן:

הנחלה היא גורל האדם, לא בכדי נחלקה הארץ בגורל, ולפי סיפור זה מסתבר שהיא חשובה 

  יותר אף מבחירה חופשית של בן הזוג.

חלתנו בין המצרים, שבהם נזכרים אנו איך נעקרנו מנתקופת של הם קשים ימים תה עימינו 

ויצאנו לגולה. גם הזיכרון הקרוב אינו קל. בשנה שעברה התחוללה בימים אלה מלחמת לבנון 

  השנייה, ובשנה שלפניה, ההתנתקות, כביכול התנתקות מגורלנו.
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אך גם נחמה עוד צפויה, מיד אחרי שלושת שבועות בין המצרים, בשבע הפטרות הנחמה, 

  ו וגורלו.המלאות מלים נהדרות של חיבור ישראל לארצ

  ומבורך שבת שלום

 


