פרשת מטות
תקציר:
פרשת מטות פותחת בדיני נדרים .מאחר ונאמר כי כל הנודר נדר חייב לקיימו עולה שאלה
בדבר אחריותה של אשה על נדריה ומוגדרים המקרים בהם בעלה נושא באחריות לכך.
לאחר מכן מצווה משה לנקום במדין ושולח את העם לקרב .משה כועס על מפקדי הצבא
אשר ניצחו והחליטו להשאיר בחיים את הנשים והטף ומצווה להשאיר בחיים רק את הילדות.
לאחר היטהרות החיילים מחלקים את השבי בין הלוחמים ובין כל העדה וגם משאירים "מכס"
לכוהנים .לאחר כל זאת מבקשים בני גד וראובן להשאר בעבר הירדן אך לאחר דין ודברים
מתפשרים ומסכימים לסייע בכיבוש הארץ ורק לאחר מכן לשוב על הערים ממזרח לירדן .אל
סיכום זה הצטרפו גם מחצית מבני שבט מנשה.

לימוד ודיון:

תרבות
מתחדשת

"מכס"" ,אחז" – ביטויים שאנו נפגשים עמם
בפרשה ומכירים אותם מחיי היום יום
הכלכליים שלנו בעברית.

אלו עוד ביטויים אקטואליים אנו
מכירים מן המקורות?
מה דעתכם על השימוש במילים מן
המקורות לחיי היום יום שלנו?

ערכים אז
והיום

נקמה?
ההסבר לנקמת מדין מופיע בפרשה הקודמת
– פנחס  -כה  :61 – 61וַּ יְ ַּדבֵּ ר יְ הוָּ ה אֶּ ל-

מה ההסברים שנותנים אנשים
לנקמה?
מה ההסברים שיכולים לעלות מתוך
פרשה זו ?
מה דעתכם על נקמה? למי היא
מועילה ולמי מזיקה?

דילמות אז
והיום

מֹּשֶּ ה לֵּאמֹּר.צָּ רוֹּר אֶּ ת-הַּ ִּם ְדיָּנִּ ים וְ ִּהכִּ יתֶּ ם
אוֹּתָּ ם  .כִּ י צ ְֹּר ִּרים הֵּ ם ָּלכֶּם בְ נִּכְ לֵּיהֶּ ם אֲ שֶּ ר-
נִּכְ לּו ָּלכֶּם עַּ לְ -דבַּ ר-פְ עוֹּר וְ עַּ לְ -דבַּ ר כָּזְ בִּ י בַּ ת-
נ ְִּשיא ִּמ ְדיָּן אֲ חֹּתָּ ם הַּ םֺּ ָּכה בְ יוֹּם-הַּ םַּ גֵּפָּ ה עַּ ל-
ְדבַּ ר-פְ עוֹּר.
פרק לב : 6 ,וַּ יֹּאמֶּ ר מ ֶֹּּשה לִּ בְ נֵּי-גָּד וְ לִּ בְ נֵּי
ְראּובֵּ ן הַּ ַאחֵּ יכֶּם ָּיבֹּאּו ל ִַּּםלְ חָּ מָּ ה וְ אַּ ֶּתם ֵּת ְשבּו
ֹּפה .

מה המניע לטענתו של משה כנגד
הצעתם של בני גד וראובן?
מה דעתכם על הגבולות של מחויבות
למען הכלל? האם נכון להכריח את
שבטי גד וראובן להלחם יחד עם שאר
השבטים?

