
  
 

 מילה זו מילה -מסעי -פרשת מטות

 

פרשתנו נפתחת בציווי "איש כי ידור נדר לה' או שבועה... לא ייחל דברו, ככל היוצא מפיו ייעשה". 

הרמב"ם בספר המצוות מפרש שהכוונה כאן על כל דיבור היוצא מפיו ולא רק במקרה נדר ושבועה. "לא 

 לא יעשהו חולין".  -ייחל דברו 

שלדיבור שלנו יש כוח, איננו יכולים להבטיח ולא לקיים. חברה שמכבדת את דיבורה היא חברה  נבין

 ערכית שנעים לחיות בה.    

 

 סיפור:

אפשר להשתמש?" ביקשה אורית בקול  ם מהממת יש לאומנית הכיתה בציור,"וואו, איזו ערכת צבעי

 מתחנן.

י במתנה, אפילו לא הספקתי להשתמש בה ולא ממש את ערכת הצבעים הזו קיבלתי אתמול מדודת

התחשק לי לשתף בה עוד חברות. "אני מעדיפה שלא", אמרתי. אבל אורית לא וויתרה: "בבקשה, רק 

קצת, את יודעת מה? אימא שלי קנתה חבילה ענקית של חטיפים. מחר אני אביא לך חטיף אם תרשי 

חוץ חזק מידי", אמרתי והגשתי לה את הצבעים. לי להשתמש בצבעים שלך". "טוב, רק היזהרי לא לל

 אורית ציירה וצבעה להנאתה ולבסוף החזירה לי את הצבעים.

"הבאת לי את החטיף שהבטחת?" שאלתי את אורית למחרת בבוקר. "אני מנחשת שזה ביסלי בטעם 

רי אמרתי בחיוך. אורית הסתכלה עלי במבט משונה ואמרה: "על איזה חטיף את מדברת?" אח ,בצל"

 שהזכרתי לה מלמלה: "טוב, שכחתי, אביא לך מחר". "תזכרי, הבטחת", אמרתי ופניתי לעיסוקיי. 

למחרת הבחנתי באורית שעמדה בפינת הכיתה. נפנפתי לה עם ידיי וקראתי לה, אך אורית התעלמה 

ממני ופנתה לעבר קבוצת בנות שפטפטה בצד אחר של הכיתה. הלכתי אחריה ושאלתי: "מה עם 

?" "אוף, מה את עושה עניין מחטיף קטן". רטנה אורית והמשיכה לפטפט. הבנתי שאורית לא החטיף

מתכוונת לעמוד בדיבורה. ממילא כבר לא היה לי חשק לקבל ממנה את החטיף שהבטיחה. נזכרתי 

. "החטיף זה לא העניין", הרהרתי. "אז מדוע אני ישאימא הכניסה לי לתיק חטיף בטעם האהוב עלי

כל כך. בדרך כלל אני אוהבת לחשוב  יגשה איומה?" ניסיתי לחשוב מה בעצם מעיק עלימרגישה הר

ולצייר, אז הוצאתי את ערכת הצבעים החדשה שלי וציירתי במרכז הדף ילדה עם צמות, חצאית 

פרחונית ונעלים וורודות. באמצע הפרצוף ציירתי פה גדול וזהו, רק פה. מהפה יצאו אותיות כמו 

חלק משרשרת האותיות עיצבתי בצורת לבבות ופרחים וחלק היו סתם מפוזרות שרשרת צבעונית. 

הדגשתי בצבע שחור.  ןותיות שבורות ואותיות עקומות אותברווחים לא מסודרים. בציור שלי היו גם א

הייתי כל כך מרוכזת שלא שמעתי את הצלצול המבשר על תחילת השיעור. "זה נראה כמו כתב חידה", 

 ל המורה שעמדה והתבוננה בציור שלי. "או אולי בעצם את מציירת מחשבות?" שמעתי את קולה ש

סקרנות. "אולי תרצי לשתף  "כן", אמרתי במבוכה, "אני מציירת מחשבות". פניה של המורה הביעו 

. עמדתי במקום יאותנו?" ביקשה. לא רציתי להפסיד את ההזדמנות להגיד את מה שכל כך העיק עלי

של המורה, הראיתי את הציור לחברותיי ואמרתי: "יש אנשים שחושבים שאין משמעות למילים שהם 

דבר', בציור שלי רואים  ןמהמוציאים מהפה. הם חושבים: 'אלו רק מילים שיוצאות לאוויר ולא נשאר 

שזה לא כך, המילים יוצרות מציאות, יש מילים שעושות טוב על הלב, מילים משמחות ואוהבות, אך יש 



  
 

מילים עקומות ושבורות. אלו מילים של הבטחה שלא קוימה. המילים האלו נשארות עקומות ושבורות 

תפעלה מהדרך המקורית שבה עד שההבטחה תתקיים". המורה הבחינה בהתרגשות שבקולי. היא ה

הבעתי את מה שהרגשתי ואמרה: "אני רואה שהנושא מעניין אתכן, בדיוק בפרשת השבוע שלנו פרשת 

קוראים על כוחו של הדיבור המתבטא בנדרים  הורה לכוחו של הדיבור. בפרש"מטות" מתייחסת הת

ויהי האדם  –יפח באפיו נשמת חיים י: "וובשבועות. כוח הדיבור הוא עיקר כוחו של האדם, ועליו נאמר

כלומר הנשמה של האדם באה לידי ביטוי בדיבור שלו.  -לנפש חיה" ומתרגם אונקלוס: "רוח ממללא" 

נשימה אנו הנבראים היחידים שנקראים "מדבר" ובזה אנו  מיוחדים משאר הנבראים". המורה לקחה 

יים כוח הדיבור, אנו מתפללים ולומדים תורה "בכל אחת ואחת מאתנו ק ארוכה, התבוננה בנו ואמרה:

ומצווים לשמור את פינו מדיבור מזיק ולקיים את הבטחותינו והתחייבויותינו. הדיבור שלנו הוא קדוש 

ועלינו לשמור שלא נחל את דברנו ונקיים את אשר קיבלנו על עצמנו בפינו. האם יש שאלות?" סיימה 

 המורה את דבריה. 

תי באורית, שישבה מכווצת בכיסאה והקשיבה קשב רב. את מקומה של המועקה כל אותו הזמן התבוננ

 שהרגשתי קודם תפסה הרגשת הקלה, אורית שמעה את הדברים וכעת הבחירה בידה. 

י אורית בהפסקה וביקשה ממני את הציור. "אני מבטיחה להחזיר לך בהקדם", ילהפתעתי ניגשה אל

תעמוד בדיבורה. הגשתי לה את הציור בלי להבין לשם אמרה. משהו בקולה גרם לי להאמין שהפעם 

 מה היא צריכה אותו. 

בשעה שהכנתי את שיעורי הבית נשמעה דפיקה בדלת. בפתח עמדה אורית. בלחיים  אחר הצהריים

סמוקות היא הגישה לי חבילה עטופה, אמרה שלום וחמקה. פתחתי בסקרנות את העטיפה ומצאתי את 

ותיות השבורות והעקומות שהיו קודם תוקנו ונצבעו בצבעים כל הא -הציור שלי עם שינוי מפתיע 

עליזים. בתוך החבילה גיליתי הפתעה נוספת, חטיף! זה היה החטיף הכי טעים שאכלתי בחיים שלי, 

 ולא רק בגלל שהוא היה בדיוק בטעם האהוב עליי.

 )לקוח מתוך "מפגש שבת" בהוצאת החמ"ד( 

 

  ?איך הרגשתם? האם קרה לכם מקרה דומה 

  ?מה למדתם על כוח הדיבור 

 

 מוריה שטרן, צוות כתיבה חמ"ד יסודיחידות וחידודים / 

 

 

 

 

 

 

 

 כלים(: )הכשרת פולטו" כך כבולעו" – בפרשה מצווה

 אותם מלמד המדיינים, של בכלים להשתמש שיוכלו כדי רב. שלל עימו ומביא מדין, עם ממלחמה חוזר ישראל עם

 יתנקה הוא כך – הטרף המאכל את "בלע" שהכלי כמו כלומר פולטו". כך בולעו"כ ים:כל בהכשרת בסיסי כלל משה

 רשת זו םא .כלים( )הגעלת רותחים במים אותו יכשירו – רותחים מים ידי על עלשבו למשל, בישול סיר זה אם ממנו.

   הלאה. וכן ,)ליבון( אש ידי על אותה מכשירים – אש ידי על שבלעה למנגל, צלייה



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 ןקדושת הלשו - מידה בפרשה

הדיבור הוא החלק המייחד את האדם מכל הנבראים. בדיבור מבטא האדם את מחשבותיו. בפרשת "מטות" מלמדת 

 :לקיים את דברו, את נדרוהתורה שיש קדושה מיוחדת ללשון, לדיבור. מי שנודר, מתחייב לעשות משהו, חייב הוא 

ַבע אֹו ',ַלה ֶנֶדר ִידֹּר ִכי ִאיׁש" הׁש   ִהשָּׁ ר ֻבעָּׁ סֹּ ר ֶלא  ׁשֹו ַעל ִאסָּׁ ֹּא ,ַנפ  רֹו ַיֵחל ל בָּׁ ל :ד  כָּׁ ֵצא כ   ."ַיֲעֶשה ,ִמִפיו ַהיֹּ

 

 מה חסר? השלימו מילים במקומות החסרים.

ַבע אֹו ה'לַ  ___ ִידֹּר ִכי ִאיׁש .א ר ____ ִהשָּׁ סֹּ ר ֶלא  ׁשֹו ַעל ִאסָּׁ ֹּא - ַנפ  רֹו ַיֵחל ל בָּׁ ל .ד  כָּׁ ֵצא כ   ג'( )ל', "____ ִמִפיו ַהיֹּ

ֹּאֶמר" .ב ֶׁשה ַוי ֵני מֹּ ֵני ___ ִלב  ִלב  אּו ַהַאֵחיֶכם ____, ו  ַאֶתם ______ יָּׁבֹּ  ו'( )ל"ב, _____?" _____ ו 

ֵאת" .ג ִר  ו  נ ֲאֶׁשר יםֶהעָּׁ ֵרי ֵׁשׁש ֵאת _____, ּוִתת  נּו ֲאֶׁשר ____ עָּׁ ה ____ ִתת  מָּׁ ֵצַח; ׁשָּׁ רֹּ נּו ַוֲעֵליֶהם הָּׁ  _____ ִתת 

 ו'( )ל"ה, ר"ִעי _____

ִעיר ִכי" .ד טֹו ב  לָּׁ ֵהן תמֹו ַאֲחֵריו   _____ _____ מֹות ַעד ֵיֵׁשב ִמק  ל ַהכֹּ דֹּ  כ"ח( )ל"ה, "_____ ֶאֶרץ ֶאל _____ יָּׁׁשּוב ַהגָּׁ

ֹּא .ה ל ֵני _____ בִתסֹּ  ו  ֵאל ִלב  רָּׁ יו הַמטֵ  _____ ִאיׁש ִכי _____, ֶאל ____ ִיש  תָּׁ ֵני _____ ֲאבֹּ ֵאל ב  רָּׁ  ז'( )ל"ו, "ִיש 

 כתבו את המשפטים הבאים בלשון הפרשה –בלשון הפרשה 

 והם שלהם לצאן טוב מרעה שם יש כי המזרחי הירדן בעבר להישאר ממשה ביקשו ראובן ובני גד בני .א

 __________________________________________ ה'( )ל"ב, שם תהיה שנחלתם רוצים

___________________________________________________________________ 

 לשוב המלחמה סיום לאחר ורק העם, בראש ולהיות למלחמה חלוצים לצאת מתנדבים וראובן גד בני .ב

 ______________________________ י"ז( )ל"ב, וצאנם משפחותיהם שמחכות היכן נחלתם, אל

__________________________________________________________________ 

 עצמם משל נחלה להם אין כי בהן, לגור יוכלו שהלווים כדי שלו חלהמהנ ערים ללוויים ייתן שבט כל .ג

 ____________________________________________________________ (ב' )ל"ה,

 נכון או לא נכון לגבי המשפטים הבאים ומה נכון? כתב

 נכון לא / נכון – אותו לה להפר יכול הוא ביתו של הנדר את שומע אבא אם .א

 נכון לא / נכון – מואב מול למלחמה לוחמים אלף שלח בישראל שבט כל .ב

 נכון נכון / נכון – מדין מלכי חמשת את בשבי לקחו ישראל .ג

 נכון לא / נכון – יריחו ירדן ליד מואב בעברות היה ישראל בני מחנה .ד

 נכון לא / נכון – לשתות לעם מים היה לא התאווה בקברות .ה



  
 

 

 

 

 

 

 תשובות לשאלות אתגר:

 לו שיש מה מכל מעשר ולתת ישן, הוא בו במקום לאלוקים בית לבנות נדר יעקב ויצא, פרשתב .1

 נדרו הם מוכר, לא באויב ונתקל ישראל כשבני חוקת, בפרשת (.'כ כ"ח, )בראשית לאלוקים

 .('ב ,א"כ )במדבר המלחמה שלל כל את להחרים

 .('ו ,א"ל) זו בפרשה לשימוש באות ('ב ',י )במדבר בהעלותך בפרשת שהוכנו החצוצרות .2

 .('ח ,א"ל) בחרב גנהר הוא דבר של ופוובס (,'ו ,ב"כ) ולקלל לברך מיוחדת יכולת הייתה לבלעם .3

 .ב("כ ,א"ל) מדין ממלחמת נלקחו ועופרת בדיל ברזל, נחושת, כסף, זהב, כלי .4

 בעוד באש, אותם להעביר צריכים באש, בהם שהשתמשו כלים להכשיר שכדי אומר הפסוק .5

 .ג("כ ,א"ל) במים הגעלה לעבור םצריכי ,במים בהם שהשתמשו שכלים

 עםה לשאר השני והחצי מים,ללוח ניתן הראשון כשהחצי לשניים חולק במלחמה חשנלק השלל .6

 .ז("כ ,א"ל)

 טבעת, צמיד, ,אצעדה המלחמה: משלל תכשיטים סוגי חמישה שכלל קרבן הציעו החיל פקודי .7

 .('נ ,א"ל) וכומז עגיל

 תשע הזכירו הם הירדן, של המזרחית בגדה נחלתם את לקבל ביקשו וגד ראובן כשהשבטים .8

 .('ג ,ב"ל) בעון ו,נב שבם, אלעלה, ן,חשבו נמרה, יעזר, דיבון, עטרות, ערים:

 (.ב"מ-א"מ ,ב"ל) שמם לע להן וקראו יםער בנו ונובח מנשה בן יאיר .9

 

 

 ת אתגר:ושאל

 ?בפועל משהו נדר מישהו בהם בתורה, המתוארים םהמקרי שני מהם נדרים. בהלכות עוסקת זו פרשה .1

 ?בפרשתנו לשימוש בא במדבר, בחומש אחר במקום תואר שייצורו חפץ איזה .2

 ?בחרב רגנה שבסוף מיוחד, דיבור כוח בעל כאדם זו בפרשה מתואר מי .3

 ?בפרשתנו אחד בפסוק במפורש מוזכרות מתכות שש לוא .4

 ?ואש מים כוללת זו בפרשה מצווה איזו .5

 ?זו בפרשה חצאים לשני חולק מה .6

 ?זו בפרשה אחד בפסוק שמוזכרים התכשיטים סוגי חמשת מהם .7

 ?שונות ערים תשע של שמן מופיע ובפרשתנ פסוק באיזה .8

 ?עצמם שם על לעיר שקראו זו, בפרשה האנשים שני מיהם .9

 

 

 מה הקשר?

 מתחו קו בין שתי מילים 

 הקשורות אחת לשנייה

 6                                   מלקוח

 בשוגג                         אהרון הכהן 

 שנה 123                        מקלט ריע

 השבי                                     42 

ערי                                      רוצח

 לווים

 


