לפרשת מטות – תשע"ד
עם שלא חי על חרבו
ישראל שטינמץ
ֹשׁה לֵּ אמֹר .נְ קֹ ם ,נִ ְקמַ ת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ,מֵ אֵ ת ,הַ ִמּ ְדיָנִ ים; אַ חַ רֵ ,תּאָ סֵ ף אֶ ל-
ַוי ְַדבֵּ ר יְהוָה ,אֶ ל-מ ֶ
ֹשׁה אֶ ל-הָ עָ ם לֵ אמֹר ,הֵ חָ ְלצוּ מֵ ִא ְתּכֶם אֲ נ ִָשׁים לַ צָּ בָ א; ְוי ְִהיוּ ,עַ לִ -מ ְדיָן ,לָ ֵתת
עַ מֶּ י ַ .וי ְַדבֵּ ר מ ֶ
נִ ְקמַ ת-יְהוָהְ ,בּ ִמ ְדיָן .אֶ לֶ ף ,לַ מַּ טֶּ ה ,אֶ לֶ ף ,לַ מַּ טֶּ הְ --לכֹל ַמטּוֹת י ְִשׂ ָראֵ לִ ,תּ ְשׁ ְלחוּ לַ צָּ בָ א .וַיִּ ָמּ ְסרוּ
ֹשׁה אֶ לֶ ף לַ מַּ טֶּ ה,
מֵ אַ ְלפֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ,אֶ לֶ ף לַ מַּ טֶּ הְ --שׁנֵים-עָ ָשׂר אֶ לֶ ף ,חֲ לוּצֵ י צָ בָ א .ו וַיִּ ְשׁלַ ח אֹ ָתם מ ֶ
לַ צָּ בָ א :אֹ ָתם וְאֶ תִ -פּינְ חָ ס בֶּ ן-אֶ ְלעָ זָר הַ כֹּהֵ ן ,לַ צָּ בָ א ,וּכְ לֵ י הַ קֹּ ֶדשׁ וַחֲ צֹצְ רוֹת הַ ְתּרוּעָ ה,
ֹשׁה; ַויַּהַ ְרגוּ ,כָּלָ -זכָר .וְאֶ תַ -מ ְלכֵי ִמ ְדיָן הָ ְרגוּ
ְבּיָדוֹ .וַיִּ צְ ְבּאוּ ,עַ לִ -מ ְדיָן ,כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה יְהוָה ,אֶ ת-מ ֶ
עַ ל-חַ ְללֵ יהֶ ם ,אֶ ת-אֱ וִי וְאֶ תֶ -ר ֶקם וְאֶ ת-צוּר וְאֶ ת-חוּר וְאֶ תֶ -רבַ ע--חֲ מֵ ֶשׁת ,מַ ְלכֵי ִמ ְדיָן; וְאֵ ת ִבּ ְלעָ ם
בֶּ ןְ -בּעוֹר ,הָ ְרגוּ בֶּ חָ ֶרב .וַיִּ ְשׁבּוּ ְבנֵי-י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת-נְ ֵשׁי ִמ ְדיָן ,וְאֶ ת-טַ פָּ ם; וְאֵ ת כָּלְ -בּהֶ ְמ ָתּם וְאֶ ת-כָּל-
מוֹשׁב ָֹתם ,וְאֵ ת כָּלִ -טיר ָֹתםָ --שׂ ְרפוּ,
ִמ ְקנֵהֶ ם וְאֶ ת-כָּל-חֵ ילָ ם ,בָּ זָזוּ .וְאֵ ת כָּל-עָ ֵריהֶ ם ְבּ ְ
ֹשׁה וְאֶ ל-אֶ ְלעָ זָר
בָּ אֵ שׁ .וַיִּ ְקחוּ ,אֶ ת-כָּל-הַ ָשּׁלָ ל ,וְאֵ ת ,כָּל-הַ ַמּ ְלקוֹחַ --בָּ אָ ָדם ,וּבַ ְבּהֵ מָ הַ .ויּ ִָבאוּ אֶ ל-מ ֶ
הַ כֹּהֵ ן וְאֶ ל-ע ֲַדת ְבּנֵי-י ְִשׂ ָראֵ ל ,אֶ ת-הַ ְשּׁ ִבי וְאֶ ת-הַ מַּ ְלקוֹחַ וְאֶ ת-הַ ָשּׁלָ ל--אֶ ל-הַ מַּ חֲ נֶה :אֶ ל-עַ ְרבֹת
מוֹאָ ב ,אֲ ֶשׁר עַ ל-י ְַר ֵדּן י ְֵרחוֹ.
בימים אלו ממש ,ימים שעם ישראל מתמודד עם מלחמה קשה של אויביו בו ,מופיעה
בפרשתנו מלחמה שעשה משה  ,וממנה ננסה ללמוד מעט:
א .נְ קֹ ם ,נִ ְקמַ ת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל -לָ ֵתת נִ ְקמַ ת-יְהוָהְ ,בּ ִמ ְדיָן .ה' קורא למלחמה נקמת בני ישראל,
ומשה קורא לה נקמת ה' במדיין .המלחמה של עם ישראל אינה מלחמתו הפרטית .המלחמה
של האומות בעם ישראל אינה נובעת מפני שלקחנו להם משהו ,פגענו מהם או עשקנו אותם.
לא פגענו במדיין ולא הרעונו להם .הם נלחמים בנו מפני שהאידיאל שעם ישראל מלמד
בעולם -של קדושה בחיי היום יום -הוא מאיים עליהם .הם לא רוצים שיהיה כזה עם קדוש
בעולם.
כך גם המחבלים השונאים לנו .הם יורים עלינו טילים ונלחמים בנו ,לא כי הרענו להם.
הרישעה יודעת את זה בצורה אינסטינקטיבית  .הרוע נלחם בישראל כי ישראל הם עם ה'.
ולכן הנקמה שמשה מצווה את החיילים היא נקמת ה'.
ב .הֵ חָ ְלצוּ מֵ ִא ְתּכֶם אֲ נ ִָשׁים לַ צָּ בָ א -בעם ישראל  ,החיילים והמפקדים הם אנשים .כל אנשים
שבמקרא 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 הצבא .הצבא בעם ישראל הוא צבא קודש של אנשים
נעלים ומוסריים .עם ישראל לא יורה מתוך בתי ספר ומתוך נשים וילדים .עם ישראל אינו
מחביא טילים מתחת לבתי ספר ובתי חולים .עם ישראל לא מקדש את האמצעים בדבר
למטרת הניצחון .הוא תמיד עם קודש ,גם בשדה הקרב ,גם בשעות הקשות.
ג .אֶ לֶ ף ,לַ מַּ טֶּ ה ,אֶ לֶ ף ,לַ מַּ טֶּ הְ --לכֹל מַ טּוֹת י ְִשׂ ָראֵ לִ ,תּ ְשׁ ְלחוּ לַ צָּ בָ א -הצבא בעם ישראל מורכב
מכל שבטיו .שתים עשרה שבטים .כולם שותפים  ,כולם באחדות למען עם ישראל .זה כוחנו,
באחדותנו.
ד .אֹ ָתם וְאֶ תִ -פּינְ חָ ס בֶּ ן-אֶ ְלעָ זָר הַ כֹּהֵ ן ,לַ צָּ בָ א ,וּכְ לֵ י הַ קֹּ ֶדשׁ וַחֲ צֹצְ רוֹת הַ ְתּרוּעָ הְ ,בּיָדוֹ .גם הלחימה
שהיא 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 וחצוצרות .גם כשהוא הורג הוא יעשה את זה כשהוא מוסרי ומכוון
מטרה ספציפית ומוסרית .אין סתם התפרעות והשתחררות של הרג ואונס  .אם עונשם של
מדיין זה להרוג את הגברים ולשבות את כל שאר העם ,הדבר יעשה במדויק .ללא זליגות

וללא נפילות מוסריות.
ֹשׁה וְאֶ ל-אֶ ְלעָ זָר הַ כֹּהֵ ן וְאֶ ל ע ֲַדת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ,אֶ ת הַ ְשּׁ ִבי וְאֶ ת הַ מַּ ְלקוֹחַ וְאֶ ת
הַ ..ויּ ִָבאוּ אֶ ל-מ ֶ
הַ ָשּׁלָ ל אֶ ל הַ מַּ חֲ נֶה :גם החזרה בסיום המלחמה נעשית בסדר .אין התפרקות והתרופפות.
חוזרים אל משה ,אל האור המוסרי של עם ישראל ,אל אלעזר הכהן הגדול ואל כל עם ישראל
שמחכה להם .חוזרים הביתה לחיים נורמליים ,אל האישה והילדים.
אשרי העם שאלו הם מלחמותיו .עם שלא חי על חרבו.
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.

