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 ישראל שטינמץ
ר ְיהָוה, ֶאל אֹמר.-ַוְיַדבֵּ ף ֶאל  ֹמֶשה לֵּ ָאסֵּ ת, ַהִמְדָיִנים; ַאַחר, תֵּ אֵּ ל, מֵּ ר   ַעֶמיָך.-ְנֹקם, ִנְקַמת ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ַוְיַדבֵּ

ִאְתֶכם ֲאָנִשים ַלָצָבא; ְוִיְהיּו, ַעל-ֶשה ֶאלמֹ  ָחְלצּו מֵּ אֹמר, הֵּ ת ִנְקַמת-ָהָעם לֵּ ֶאֶלף,   ְיהָוה, ְבִמְדָין.-ִמְדָין, ָלתֵּ

ל, ִתְשְלחּו ַלָצָבא.--ַלַמֶטה, ֶאֶלף, ַלַמֶטה ל, ֶאֶלף ַלַמטֶ   ְלֹכל ַמטֹות ִיְשָראֵּ י ִיְשָראֵּ ַאְלפֵּ ָעָשר -ְשנֵּים--הַוִיָמְסרּו מֵּ

י ָצָבא. ן, ַלָצָבא, -ִפיְנָחס ֶבן-ֹאָתם ְוֶאת  ו ַוִיְשַלח ֹאָתם ֹמֶשה ֶאֶלף ַלַמֶטה, ַלָצָבא:  ֶאֶלף, ֲחלּוצֵּ ֶאְלָעָזר ַהֹכהֵּ

י ַהֹקֶדש ַוֲחֹצְצרֹות ַהְתרּוָעה, ְבָידֹו. -ֹמֶשה; ַוַיַהְרגּו, ָכל-ְיהָוה, ֶאתִמְדָין, ַכֲאֶשר ִצָּוה -ַוִיְצְבאּו, ַעל  ּוְכלֵּ

י ִמְדָין ָהְרגּו ַעל-ְוֶאת  ָזָכר. יֶהם, ֶאת-ַמְלכֵּ י --ֶרַבע-חּור ְוֶאת-צּור ְוֶאת-ֶרֶקם ְוֶאת-ֱאִוי ְוֶאת-ַחְללֵּ ֶשת, ַמְלכֵּ ֲחמֵּ

ת ִבְלָעם ֶבן י  ְבעֹור, ָהְרגּו ֶבָחֶרב.-ִמְדָין; ְואֵּ ל אֶ -ַוִיְשבּו ְבנֵּ י ִמְדָין, ְוֶאת-תִיְשָראֵּ ת ָכל-ְנשֵּ ְבֶהְמָתם -ַטָפם; ְואֵּ

יָלם, ָבָזזּו.-ָכל-ִמְקנֵֶּהם ְוֶאת-ָכל-ְוֶאת ת ָכל  חֵּ ת ָכל-ְואֵּ יֶהם ְבמֹוְשֹבָתם, ְואֵּ ש.--ִטיֹרָתם-ָערֵּ ַוִיְקחּו,   ָשְרפּו, ָבאֵּ

ת, ָכל-ָכל-ֶאת ָמה.ָבָאָדם, ּובַ --ַהַמְלקֹוחַ -ַהָשָלל, ְואֵּ ן ְוֶאל-ֹמֶשה ְוֶאל-ַוָיִבאּו ֶאל  ְבהֵּ -ֲעַדת ְבנֵּי-ֶאְלָעָזר ַהֹכהֵּ

ל, ֶאת חֹו-ַעְרֹבת מֹוָאב, ֲאֶשר ַעל-ֶאל  ַהַמֲחֶנה:-ֶאל--ַהָשָלל-ַהַמְלקֹוַח ְוֶאת-ַהְשִבי ְוֶאת-ִיְשָראֵּ ן ְירֵּ  .ַיְרדֵּ

ל אויביו בו, מופיעה בפרשתנו מלחמה בימים אלו ממש, ימים שעם ישראל מתמודד עם מלחמה קשה ש

 :שעשה משה , וממנה ננסה ללמוד מעט

 

ל ת ִנְקַמת  -א. ְנֹקם, ִנְקַמת ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ְיהָוה, ְבִמְדָין. ה' קורא למלחמה נקמת בני ישראל, ומשה קורא -ָלתֵּ

עם לה נקמת ה' במדיין. המלחמה של עם ישראל אינה מלחמתו הפרטית. המלחמה של האומות ב

ישראל אינה נובעת מפני שלקחנו להם משהו, פגענו מהם או עשקנו אותם. לא פגענו במדיין ולא הרעונו 

הוא מאיים  -של קדושה בחיי היום יום -להם. הם נלחמים בנו מפני שהאידיאל שעם ישראל מלמד בעולם

 .עליהם. הם לא רוצים שיהיה כזה עם קדוש בעולם

 

יורים עלינו טילים ונלחמים בנו, לא כי הרענו להם. הרישעה יודעת  כך גם המחבלים השונאים לנו. הם

את זה בצורה אינסטינקטיבית . הרוע נלחם בישראל כי ישראל הם עם ה'. ולכן הנקמה שמשה מצווה 

 .'את החיילים היא נקמת ה

 

ִאְתֶכם ֲאָנִשים ַלָצָבא ָחְלצּו מֵּ כל אנשים שבמקרא   בעם ישראל , החיילים והמפקדים הם אנשים. -ב. הֵּ

לשון חשיבות. אנשים בעלי צורה ובעלי צלם אלוקים, אנשי מידות , אנשים ישרים ומשכילים. הצבא 

הישראלי אינו מורכב מאנשים בטלים ונמוכים, אוסף של פראי אדם, שהמקום היחיד שקלט אותם היה 

ל לא יורה מתוך בתי עם ישרא הצבא. הצבא בעם ישראל הוא צבא קודש של אנשים נעלים ומוסריים. 

ספר ומתוך נשים וילדים. עם ישראל אינו מחביא טילים מתחת לבתי ספר ובתי חולים. עם ישראל לא 

גם בשדה הקרב, גם בשעות   מקדש את האמצעים בדבר למטרת הניצחון. הוא תמיד עם קודש,

 .הקשות

ל, --ג. ֶאֶלף, ַלַמֶטה, ֶאֶלף, ַלַמֶטה הצבא בעם ישראל מורכב מכל שבטיו.  -ִתְשְלחּו ַלָצָבאְלֹכל ַמטֹות ִיְשָראֵּ

 .שתים עשרה שבטים. כולם שותפים , כולם באחדות למען עם ישראל. זה כוחנו, באחדותנו

י ַהֹקֶדש ַוֲחֹצְצרֹות ַהְתרּוָעה, ְבָידֹו. גם הלחימה -ִפיְנָחס ֶבן-ד. ֹאָתם ְוֶאת ן, ַלָצָבא, ּוְכלֵּ שהיא ֶאְלָעָזר ַהֹכהֵּ

מצריכה השתמשות בכוחות הנמוכים של האדם של הרג וכיבוש, נעשים בעם ישראל לא באופן פראי 

וחייתי, אלא עם ההדרכה של הכהונה. כשעם ישראל יוצא למלחמה, הוא יוצא עם כהן, עם כלי קודש 

ן סתם וחצוצרות. גם כשהוא הורג הוא יעשה את זה כשהוא מוסרי ומכוון מטרה ספציפית ומוסרית. אי

. אם עונשם של מדיין זה להרוג את הגברים ולשבות את כל   הרג ואונס  התפרעות והשתחררות של

 .שאר העם, הדבר יעשה במדויק. ללא זליגות וללא נפילות מוסריות

 

ל, ֶאת ַהְשִבי ְוֶאת ַהמַ -ֹמֶשה ְוֶאל-ַוָיִבאּו ֶאל  ה.. ן ְוֶאל ֲעַדת ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ְלקֹוַח ְוֶאת ַהָשָלל ֶאל ֶאְלָעָזר ַהֹכהֵּ

גם החזרה בסיום המלחמה נעשית בסדר. אין התפרקות והתרופפות. חוזרים אל משה, אל   ַהַמֲחֶנה:

האור המוסרי של עם ישראל, אל אלעזר הכהן הגדול ואל כל עם ישראל שמחכה להם. חוזרים הביתה 

 .לחיים נורמליים, אל האישה והילדים

 

 .חמותיו. עם שלא חי על חרבואשרי העם שאלו הם מל

 

 . עם שיודע לצאת למלחמה עם מנת להגן על עצמו מפני אויביו , על שמנהל מלחמות קודש



בתפילה לחזרתם של כל חיילי עם ישראל לביתם, בראים ושלמים בגופם ובנפשם, לאחר שהכריעו 

 .את כל הצרים לעם ישראל


