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 מתי מדבר

ר ְדבָּ מִּ ה בַּ זֶּ ְפלּו הַּ ם יִּ ְגֵריכֶּ ל פִּ ם ְוכָּ ל ְפֻקֵדיכֶּ ם ְלכָּ ְרכֶּ ְספַּ ר ...  מִּ ם ֲאשֶּ יֹנתֶּ י ֲהלִּ לָּ  1.(כט יד)במדבר  :עָּ

 גמרא בבלי תענית דף ל ע"ב

ם ... חמשה עשר באב מאי רבן שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורי 

דאמר מר: עד שלא כלו מתי מדבר לא  3מדבר. 2ית  היא? ... אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: יום שכלו בו מ  

אלי  -יז( -היה דבור עם משה, שנאמר: "ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות וידבר ה' אלי" )דברים ב טו

 4היה הדבור. 

   ב עמוד  עג  דף  בתרא  בבא  מסכת

אמר לי: בוא אראה   5...  טייעא  ההוא  בהדן  ואיתלוי,  במדברא  אזלינן  קא  הוה  חדא  זימנא:  חנה  בר  בר  רבה  ואמר

ושוכבים פרקדן על גבם. והייתה זקופה   6לך את מתי מדבר. הלכתי, ראיתי אותם ונראים היו כמו שמשתכרים

חתכתי קרן  7מחו זקוף בידו ולא נגע בו.ברכו של אחד מהם ונכנס ערבי תחת ברכו כאשר הוא רכוב על גמלו ורו

אחת של תכלת )ציצית( של אחד מהם ולא היינו יכולים ללכת. אמר לי )הערבי(: שמא לקחת דבר מהם? החזר 

   8אותו ... הלכתי והחזרתי אותו ואחר כך היינו יכולים ללכת.

 
ֹבאּו םַאת   ִאםובהמשך שם פסוקים קשים ביותר: " 1 ל תָּ ץ א  ָאר  ר הָּ אִתי ֲאש  שָּ ת נָּ ִדי א  ן יָּ ם ְלַשכֵּ ְתכ  ּה א  ם ... בָּ יכ  ם ּוִפְגרֵּ ר ִיְפלּו ַאת   ַבִמְדבָּ

ִמים ְבִמְסַפר ... ַהז ה ר ַהיָּ ם  ֲאש  ת ַתְרת  ץ א  ָאר  ִעים הָּ ה  יֹום יֹום ַאְרבָּ נָּ ה יֹום ַלשָּ נָּ ת ִתְשאּו  ַלשָּ ם א  יכ    ֹזאת ֹלא ִאם ִדַבְרִתי' ה ֲאִני...  ֲעֹוֹנתֵּ
ה ֱעש  ל א  ה ְלכָּ דָּ עֵּ ה הָּ עָּ רָּ ִדים ַהֹזאת הָּ י ַהּנֹועָּ לָּ ר עָּ ם ִיַתמּו ַהז ה ַבִמְדבָּ ". שים לב אגב, שפסוקים קשים אלה נאמרים לא בכעס  יָֻּמתּו ְושָּ

באה פרק יד מפסוק כ עד סוף הפרק. וכל זה אחרי  הראשון מיד לאחר חטא המרגלים, אלא לאחר שלכאורה העניין קצת נרגע. ראה  
   כעס גדול. ראה גם המדרשים על "נשבעתי באפי".שאנו מרבים לומר במחזור סליחותינו. ההבטחה "סלחתי כדברך" 

טה: " דברים כו) אנשים חיים –ים תִ אנשים שאינם עוד חיים, מְ  –ים תִ מֵּ  2 י ְמעָּ ם ִבְמתֵּ ר שָּ גָּ ר: "יב תהלים קה, "ַויָּ י ִמְספָּ ם ְמתֵּ ",  ִבְהיֹותָּ
י סֹוִדי: "יט איוב יט ל ְמתֵּ אחת מתחת  עומדות ים. כאשר שתי הנקודות תִ מֵּ  –חיים, שוכבים  –וסימנך: נצבים  " ועוד.ִתֲעבּוִני כָּ

 חיים. עוד אינם  –צירי"ה(  המ"ם באנשים חיים. כאשר שתי הנקודות שוכבות )  –השנייה )שו"א תחת המ"ם(  
:  לג פתיחתותשל מותם של מתי המדבר כל שנה בתשעה באב באיכה רבה )בפרט בדורות שלאחר השואה( ור המצמרר ראה התיא  3

אמר ר' לוי: כל ערב תשעה באב היה משה מוציא כרוז בכל המחנה ואומר צאו לחפור. והיו יוצאין וחופרין קברות וישנין בהן. "
מן החיים. והיו עומדים ומוצאין עצמן חמשה עשר אלף בפרוטרוט חסרו   לשחרית היה מוציא כרוז ואומר: קומו והפרישו המתים

שש מאות אלף. ובשנת הארבעים האחרון עשו כן ומצאו עצמן שלמים. אמרו: דומה שטעינו בחשבון. וכן בעשור ובאחד עשר  
ותה גזירה מעלינו וחזרו  ובשנים עשר ושלשה עשר וארבע עשר. כיון דאיתמלא סיהרא )התמלא הירח( אמרו: דומה שהקב"ה ביטל א

יום שהותרו  דברינו זה בנושא וכבר הארכנו בועשאוהו יום טוב. וגרמו עונותיהם ונעשה אבל בעולם הזה בחורבן הבית פעמים". 
 בט"ו באב.  שבטים לבא זה בזה

ברה עמו  יהרי לנו שגם משה בכלל העונש, לא רק בכך שלא נכנס לארץ, כמותם, אלא שלא ד .וכן הוא בגמרא בבא בתרא קכא ע"ב 4
עצמו,   לא רק על הפסוק הנ"ל בספר דברים, אלא על ספר במדבר ברים אלה מבוססים נראה שד השכינה כל אותם ארבעים שנה. 

. כל שלושים ושמונה השנים בין חטא המרגלים ל"תום אנשי המלחמה למות" מקופלים בין פרק טו ופרק כ  על מה שלא מסופר בו
תק זה של משה עם שמנסים לרכך נאמנם מי  )ראה רש"י על הפסוק הראשון בפרק כ(. חמישה פרקים לשלושים ושמונה שנים! יש  

שב"ם בגמרא בבא בתרא שם: "אבל אם הוצרכו לדיבור כגון במעשה דקרח שהיה אחר מעשה המרגלים, היה מדבר  רהשכינה, ראה  
  בה יח דרך עמו דיבר שלא אלא  ,כלל דבור עמו היה שלא לומר אין: "שםריטב"א פירוש כן על ידי מלאך או באורים ותומים". ו

, נזופין ישראל שהיו מפני  והיינו, רוצה  שהיה שעה בכל  לא  אבל ... השעה לצורך אלא  עמו מדבר יה ה שלא, . אי נמיכבראשונה 
משה בכלל העונש וההזדהות שלו עם דור המדבר שהפך  כך או כך,  ."ישראל  של חיבתן משום משה  עם  ה"הקב  חיבת  כי ולהודיע

". וכבר הארכנו בנושא זה בדברינו  מדבר   מתי  עם  שנמנה  -  הנמנ  פושעים  ואתלמתי מדבר היא גמורה ומוחלטת. ראה סוטה יד ע"א: "
 נן. בפרשת ואתח  כי לא תעבור את הירדן הזה

  ". מכאן ואילך נביא את הגמרא בתרגום אבן ישראל )שטיינזלץ(.   פעם אחת היינו הולכים במדבר ונתלווה עמנו ערבי אחד ...תרגום: "  5
 כאדום  דומים והיו  עינם כהתה לא כי לומר באשתויים, שיכורים שנרדמו. ריטב"א רואה בכך סימן שהם שומרים על חיוניותם: "  6

המדבר וחלקו לעולם   דורוכבר זכינו להשלים הדף על ת רואה בחיוניות זו סימן שיש להם חלק לעולם הבא. תוספופירוש  ".מיין
   בפרשה זו.  הבא

 , ראה להלן. את הפואמה מתי מדבר(, תלמיד ישיבת וולוז'ין, מחבר ספר האגדה )חיים נחמן ביאליקכתב בהשראת גמרא זו  7
עו שם גוזמאות רבות של רבה בר בר חנה שחלקן ראה בעצמו )"לדידי חזי לי"( וחלקן שמע מהולכי מדבריות ויורדי הים )"אשתראה    8

לי נחותי ימא"(. וכבר נדרשו הפרשנים לסיפורי גוזמאות אלה, ראה רשב"ם בגמרא שם שמסביר: "כל הני עובדי דקא חשיב, משום  
א". ראה גם פירוש מהרש"א שם שמבאר את כל הגוזמאות האלה  ומה רבו מעשיך ה', ומהן להודיע מתן שכרם של צדיקים לעתיד לב

על מתי מדבר, יש נופך מיוחד. ראה המשך הסיפור שם שמתקשר להלכות ציצית. כאשר בא רבה    באופן אלגורי ורוחני. אבל לסיפור 
בר בר חנה לפני החכמים בבית המדרש וסיפר להם את שאירע לו עם מתי מדבר, הם נזפו בו ואמרו לו: לאיזה צורך עשית זאת 

ית שמאי או כבית הלל בנוגע למספר החוטים  על מנת להכריע אם ההלכה כב האם  –)שחתכת את הציצית מכנף בגדו של המת( 
מספיק אם היית מונה אותם ובא ומעיד לפנינו. קטע אחרון זה נראה כ"דעת    –שבכל כריכה )חוליה( בציצית )ראה מנחות מא ע"ב(?  

ת שככלל איננו נסמך על "ממצאים" ועדויו , אופן השתלשלות ההלכה, מסירתה ופלפולה בבית המדרשליחיד" בכל מה שקשור 
עובדתיות מתקופות קדומות. סיפור זה עומד בניגוד גמור לסיפור הידוע במנחות כט ע"ב על משה שנכנס לבית המדרש "ולא היה  
יודע מה הם אומרים". ואיזו הלכה מנסה רבה בר בר חנה להכריע דרך "ממצאים ארכיאולוגיים" מתקופת משה, מדור המדבר?  

והיא מן המצוות המועטות שנזכרות באותם חמישה פרקים שבספר במדבר המכסים    הלכה בציצית! המצווה החותמת את פרשתנו
החצי השני של לעיל וכן דברינו    4   את תוספת שלושים ושמונה שנות הנדודים שנגזרו על אבותינו בגין חטא המרגלים. ראה הערה

http://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%94%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%95-%D7%A9%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%91%D7%90-%D7%96%D7%94-%D7%91%D7%96%D7%941
http://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%94%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%95-%D7%A9%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%91%D7%90-%D7%96%D7%94-%D7%91%D7%96%D7%941
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9B%D7%99-%D7%9C%D7%90-%D7%AA%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%9F-%D7%94%D7%96%D7%94
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%93%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8-%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%95-%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%94%D7%91%D7%901
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%93%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8-%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%95-%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%94%D7%91%D7%901
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%94%d7%97%d7%a6%d7%99-%d7%94%d7%a9%d7%a0%d7%99-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%941


 התשס" שלח לךפרשת 

 2מתוך  2עמ' 

 

 

 ח.נ. ביאליק / מתי מדבר 

ַכּסּו ָשם ָבִאים יְּ ִפיִרים ּולְּ ין ָהֲעָרָבה, לֹא ֲעַדת כְּ  ע 

ַאִדיר  לּו בְּ ַחר ַאּלֹוָניו ָשם ָנפְּ בֹוד ַהָבָשן ּוִמבְּ   –לֹא כְּ

ִרים מּוָטִלים ַבַחָמה ֲעָנִקים, -ַעל ַיד יֶהם ַהֹקדְּ  ָאֳהל 

ָבצּו.  ֻהִבים ַכֲאָריֹות ָלֶבַטח ִירְּ ָבר ַהצְּ ין חֹולֹות ַהִמדְּ  ב 

 ... 

י ַראשֹוָתם, ב  בֹות ַהצּור מְּ יֶהם ִכידֹוָנם, ַחרְּ פ   ן ֹרַחב ִכתְּ

עּוצֹות ַבחֹול ֲחִניתֹוָתם. ִלי ַבֲחֹגָרָתם ּונְּ ָפה ּותְּ  ַאשְּ

 ... 

ֹחֶשת מּוָעָמה,  יָנם ִכנְּ ע  זּוִפים, וְּ ימֹו ּושְּ  ַעִזים ָפנ 

ָעפֹות; רּוַח ִזלְּ ָגע לְּ י ֶשֶמש ּוִמפְּ ַרק ִחצ  ָחק ִלבְּ  ִמשְּ

חֹוָתם ַוֲחָזִקים  ֻעַמת ָשַמִים כֹוָננּו,ָקִשים ִמצְּ  ּולְּ

 ... 

י ַחָּלִמיש ָירּומּו ַבֲעָדן ֲחזֹוָתם,  מּוָצִקים ַכֲחצּוב 

מּות ַפִטיִשים ָנכֹונּו,  ַהלְּ ֶזל, לְּ י ַהַברְּ ַדנ  ִטים ִכסְּ  ֹבלְּ

ַפִטישֹו ָמן ּובְּ ַנס ַהזְּ ֻקרְּ עֹוָלם בְּ שּו מ  ִאּלֹו ָבם ִנקְּ  ּוכְּ

מּו ָלֶנַצח; -ֹכחֹות ַכִביִרים לֹא שּו ַוִידְּ ֶקר ַוִיקְּ  ח 

 ... 

י נ  ַפר בְּ ָברּו ּוִמסְּ ָמִחים ִנשְּ  ֶקֶשת נָֻפצּו -ַכָמה רְּ

ֶּלה, ֶאל-ֶאל ָבבֹות ָהא  י ַהּלְּ ל לּוחֹות ַהָשִמיר. -צּור  י א   ַגב 

לֹות ַעל יֹובְּ ָחה ּוָבָאה ַהֶשֶמש, וְּ ָזרְּ ֹקפּו, -וְּ לֹות ִינְּ  יֹובְּ

ָשַקט ַהִמ  ָתה;וְּ ֶשָהיְּ ָמָמה כְּ ָשָבה ַהדְּ ָסַער, וְּ ָבר וְּ  דְּ

ִפים,  ָחק ַהכ  אּו ַבֶמרְּ ַנשְּ י ָהִראשֹונֹות ִיתְּ תֹוִהים ֲעל   כְּ

ִדידּות עֹוָלִמים.  ָמָתם ִויִהיִרים ִבבְּ ַרת ִדמְּ ַהדְּ ִאים בְּ  ג 

 ... 

ִשימֹון ָלֶנַצח ֶאת רּוַעת דֹור ַהָמֻעִזים, -ָבַלע ַהיְּ ד תְּ  ה 

י ַהִצָיה, -ֲחקּו ַהּסּופֹות ֶאתמָ  יֶהם ַמֲחִריד  בֹות ָשֳעל   ִעקְּ

קֹוָמם ָצָמחּו,  ָלִעים ִבמְּ ָתם ּוסְּ י חֹול ַתחְּ לּו ָהר  לְּ  ִנתְּ

ָניו ָלֶנַצח; ן ֻמֻעזְּ ַיש  ָמתֹו ַויְּ ָבר ִנשְּ  9ַוַיֲעֹצר ַהִמדְּ

 
 שבת שלום  

 מחלקי המים 

 
בפרשה זו. והראשונים האריכו לדון בעקבות גמרא זו אם מותר או אפילו מצווה לקבור את המת עם טלית וציצית. ראה   הפרשה

 כא, כפתור ופרח פרק נט ועוד.תוספות נדה סא ע"ב, ספר העיטור הלכות ציצית עג ע"א, אור זרוע הלכות אבילות סימן ת
"ֲאַנְחנּו  ביאליק לא כתב פואמה זו סתם כמשורר, אלא בהקשר ברור למפעל הציוני. כפי שהוא כותב שם )בקטע שלא הבאנו(:  9

ְחנּו!"  ִגבֹוִרים! ה ֲאנָּ נכתב מיד לאחר צאת הספר  אשר    מתי מדבר האחרוניםלפואמה זו קדם השיר  .  דֹור ַאֲחרֹון ְלִשְעבּוד ְוִראשֹון ִלְגֻאלָּ
.  , היינו בהקשר פוליטי ואידיאולוגי ברורכשנה לפני הקונגרס הציוני הראשון בבאזל, 1896בספטמבר "מדינת היהודים" של הרצל 

ותודה לרמי פינצ'ובר על    .1902ר יותר באודסה בשנת  הפואמה הגדולה מתי מדבר שחלקים ממנה הבאנו, נכתבה כשש שנים מאוח 
 מידע זה. 

http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%94%d7%97%d7%a6%d7%99-%d7%94%d7%a9%d7%a0%d7%99-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%941
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