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 ו'התשע תמוז                                     בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

  מלחמת מדין
 (עזרא ביק)על פי שיעור של הרב מטות  פרשתל

 
 יב: -במדבר ל"א א .1
ר ה', ֶאל א אֹמר-ַוְיַדבֵּ ל,  ב.  ֹמֶשה לֵּ י ִיְשָראֵּ ְנֹקם, ִנְקַמת ְבנֵּ

ף ֶאל ָאסֵּ ת, ַהִמְדָיִנים; ַאַחר, תֵּ אֵּ ר ֹמֶשה  ג.  ַעֶמיָך-מֵּ ַוְיַדבֵּ
ִאְתֶכם -ֶאל ָחְלצּו מֵּ אֹמר, הֵּ -ֲאָנִשים ַלָצָבא; ְוִיְהיּו, ַעלָהָעם לֵּ

ת ִנְקַמת ֶאֶלף, ַלַמֶטה, ֶאֶלף,  ד.  ה', ְבִמְדָין-ִמְדָין, ָלתֵּ
ל, ִתְשְלחּו ַלָצָבא--ַלַמֶטה ַוִיָמְסרּו  ה.  ְלֹכל ַמטֹות ִיְשָראֵּ

ל, ֶאֶלף ַלַמֶטה י ִיְשָראֵּ ַאְלפֵּ ים--מֵּ י -ְשנֵּ ָעָשר ֶאֶלף, ֲחלּוצֵּ
-ֹאָתם ְוֶאת  ַוִיְשַלח ֹאָתם ֹמֶשה ֶאֶלף ַלַמֶטה, ַלָצָבא: ו.  ָצָבא

י ַהֹקֶדש ַוֲחֹצְצרֹות -ִפיְנָחס ֶבן ן, ַלָצָבא, ּוְכלֵּ ֶאְלָעָזר ַהֹכהֵּ
-ִמְדָין, ַכֲאֶשר ִצָּוה ה', ֶאת-ַוִיְצְבאּו, ַעל ז.  ַהְתרּוָעה, ְבָידֹו

י ִמְדָין ָהְרגּו ַעל-ְוֶאת ח.  ָזָכר-ֹמֶשה; ַוַיַהְרגּו, ָכל -ַמְלכֵּ
יֶהם, ֶאת -חּור ְוֶאת-צּור ְוֶאת-ֶרֶקם ְוֶאת-ֱאִוי ְוֶאת-ַחְללֵּ

ת ִבְלָעם ֶבן--ֶרַבע י ִמְדָין; ְואֵּ ֶשת, ַמְלכֵּ ְבעֹור, ָהְרגּו -ֲחמֵּ
י ט.  ֶבָחֶרב ל ֶאת-ַוִיְשבּו ְבנֵּ י ִמְדָין, ְוֶאת-ִיְשָראֵּ ַטָפם; -ְנשֵּ

ת כָ  ֶהם ְוֶאת-ָכל-ְבֶהְמָתם ְוֶאת-לְואֵּ יָלם, -ָכל-ִמְקנֵּ חֵּ
ת ָכל י.  ָבָזזּו ת ָכל-ְואֵּ יֶהם ְבמֹוְשֹבָתם, ְואֵּ --ִטיֹרָתם-ָערֵּ

ש ת, ָכל-ָכל-ַוִיְקחּו, ֶאת יא.  ָשְרפּו, ָבאֵּ -ַהָשָלל, ְואֵּ
ָמה--ַהַמְלקֹוחַ  -ֶאלֹמֶשה וְ -ַוָיִבאּו ֶאל יב.  ָבָאָדם, ּוַבְבהֵּ

ן ְוֶאל י-ֶאְלָעָזר ַהֹכהֵּ ל, ֶאת-ֲעַדת ְבנֵּ -ַהְשִבי ְוֶאת-ִיְשָראֵּ
ַעְרֹבת מֹוָאב, -ֶאל  ַהַמֲחֶנה:-ֶאל--ַהָשָלל-ַהַמְלקֹוַח ְוֶאת

חֹו-ֲאֶשר ַעל ן ְירֵּ  . ַיְרדֵּ
 :ס"ו-כ"ו, ס"גבמדבר  .2

ן ֲאֶשר ָפְקדּו  י ֹמֶשה ְוֶאְלָעָזר ַהֹכהֵּ ֶלה ְפקּודֵּ י "אֵּ ֶאת ְבנֵּ
ֶלה לֹא ָהָיה ִאיש  חֹו: ּוְבאֵּ ן ְירֵּ ל ְבַעְרֹבת מֹוָאב ַעל ַיְרדֵּ ִיְשָראֵּ
ל  י ִיְשָראֵּ ן ֲאֶשר ָפְקדּו ֶאת ְבנֵּ י ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן ַהֹכהֵּ ִמְפקּודֵּ
ְבִמְדַבר ִסיָני: ִכי ָאַמר ה' ָלֶהם מֹות ָיֻמתּו ַבִמְדָבר ְולֹא נֹוַתר 

ֶהם ִאיש  ב ֶבן ְיֻפֶנה ִויהֹוֻשַע ִבן נּון:"מֵּ   ִכי ִאם ָכלֵּ
 י"ח:-במדבר כ"ה, י"ז .3

ם ָלֶכם  "ָצרֹור ֶאת ַהִמְדָיִנים ְוִהִכיֶתם אֹוָתם: ִכי ֹצְרִרים הֵּ
יֶהם ֲאֶשר ִנְכלּו ָלֶכם ַעל ְדַבר ְפעֹור ְוַעל ְדַבר ָכְזִבי ַבת  ְבִנְכלֵּ

ָפה ַעל ְדַבר ְפעֹור:" ְנִשיא ִמְדָין ֲאֹחָתם ַהמֻ   ָכה ְביֹום ַהַמגֵּ
 הרמב"ן על במדבר ל"א ב: .4

גזר על משה רבינו שלא יעבור את הירדן, אבל מעבר 
לירדן עשה כל מצות ישראל, נצח שני מלכי האמורי 

הגדולים וחלק את ארצם בנחלה, והוא ראוי שיעשה 
נקמה בשונאי ה', ואין על יהושע רק מצות הארץ. ועוד 

ק לו הקב"ה כבוד זה שיראה וישמח צדיק כי חזה שחל
נקם, וזה טעם אחר תאסף אל עמך. ומשה חלק כבוד 
לפנחס שהתחיל במצוה ועליו לגומרה ועשאו משוח 

 מלחמה זו, ואין ראוי שילך אלעזר, כי הוא הכהן הגדול
 ז':-במדבר ל"א, ג' .5

ָחְלצּו אֹמר הֵּ ר ֹמֶשה ֶאל ָהָעם לֵּ ִאְתֶכם ֲאָנִשים "ַוְיַדבֵּ ַלָצָבא  מֵּ
ת ִנְקַמת ה' ְבִמְדָין:  ְוִיְהיּו ַעל ִמְדָין ָלתֵּ

ל ִתְשְלחּו  : ַלָצָבאֶאֶלף ַלַמֶטה ֶאֶלף ַלַמֶטה ְלֹכל ַמטֹות ִיְשָראֵּ
י  ים ָעָשר ֶאֶלף ֲחלּוצֵּ ל ֶאֶלף ַלַמֶטה ְשנֵּ י ִיְשָראֵּ ַאְלפֵּ ַוִיָמְסרּו מֵּ

ֹאָתם ְוֶאת  ָבאַלח ֹאָתם ֹמֶשה ֶאֶלף ַלַמֶטה ַלצָ : ַוִיְש ָצָבא
ן לַ  י ַהֹקֶדש ַוֲחֹצְצרֹות  ָצָבאִפיְנָחס ֶבן ֶאְלָעָזר ַהֹכהֵּ ּוְכלֵּ

 ַהְתרּוָעה ְבָידֹו: 
 רש"ר הירש בפרושו לתורה: .6

משה מסר לישראל את תורת ה'  -"נקם נקמת 
ותו הוא המבוססת על צניעות ועל נאמנות לה', ולפני מ

יבטיח את קיום שני העמודים האלה של שליחותו. 
ולפיכך הוא שנצטווה להכות את המדינים כדי להגן על 

 עמו מפני גילוי עריות ועבודה זרה ...
המטרה אינה להכניע את האויב ולגמול לו כגמולו, אילו 
בקש כן היה נוקט לשון "נקם ב", אך המטרה היא 
להחזיר ולהקים את עם ישראל מאת המדינים, ולשחרר 
אותו מבחינה רוחנית ומוסרית ולחלץ אותו מאימת 

 ניכליהם"
 :הירשרש"ר  .7

ועוג, כנגד  במלחמות הקודמות כנגד סיחון -"ואת פנחס 
האמורי אין הכתוב אומר בפירוש שהיה שם כהן עם 
הארון והחצוצרות. הללו היו מלחמות הגנה ומלחמות 
כיבוש בעלות משמעות חומרית, ואילו מלחמה זו נערכה 
למען המטרות הרוחניות והמוסריות העליונות. לכך 
מתאים ביחוד כהן עם עדות התורה והחצוצרות 

 המבקשות את עזרת ה'"
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 ל"א, ו':על במדבר רמב"ן  .8
ויתכן עוד שנאמר, כי משה נצטוה צרור את המדינים 
)לעיל כה יז( ונקום נקמת בני ישראל )לפנינו פסוק ב(, 
ושלח שם מועטים להכות בערי הפרזי וכל עץ טוב להפיל 
וכל מעין מים לסתום וכל חלקה טובה להכאיב באבנים 

כאשר  כמנהג השוללים, ולא צוה להם דבר רק להנקם
תמצא ידם, והש"י אשר לו המלחמות נתן מדין ומלכיהם 
ועריהם בידם. ועל כן קצף על הנשים היודעות משכב זכר 

 :לא דבר אחר, וצוה בטף הזכרים לנקמה
 הרב ביק:  .9

כיוון שהחטא בבעל פעור, בניגוד לחטא העגל, היה חטא 
של יחידים. הפקרות מינית היא תוצאה של חוסר יכולתו 

לשלוט בעצמו, ואפילו כאשר היא מופיעה של היחיד 
בקבוצה גדולה של אנשים, היא מבוצעת על ידי יחידים. 
זהו, במובן מסוים, המעשי האינדיבידואלי 
האולטימטיבי, והמעשה הבודד של זמרי מסמל זאת. עם 
ישראל כקבוצה היה נאמן לקב"ה ורצה להיכנס לארץ 

שכח את  ישראל ולעבוד את ה', אך בסערת הרגע, כל אחד
האידיאלים ואת הנאמנות הקבוצתית ונכנע ליצרים 
פרטיים. משה מבקש מהעם לבחור את החלוץ, ולשלוח 
את האנשים לצבא, שבו כל יחיד מוטמע בקבוצה. כאשר 
מתמודדים מול אויב כמו מדין, עם המשיכה הבלתי 
נמנעת שחש כל יחיד כלפי דרכיהם, היחיד צריך לדעת 

הייעוד הקבוצתי, לראות את כיצד להיטמע באידיאל ו
עצמו כחרב ה' מול אויבי ה', ולשכוח שלו עצמו, כיחיד, 

 יש צד שאינו רואה את תענוגות הבשר כאויב.
 :ל"א ובמדבר הרמב"ן על  .10

ושנינו בספרי )מטות מג( אמר לו פנחס כשם שפקדתנו 
כן עשינו. ולא ידעתי מהו, שלא פקד אותם דבר בכתוב. 

אך יכעוס, ואם פקד אותם חלילה ואלו פקד אותם ועשו הי
שיעבור פנחס מצותו, כי שאול אבד מלכותו על זה )ש"א 
טו יא(. אבל הענין כאשר אמרתי שפקדם לתת נקמת ה' 

ואפשר   :במדין, ואמר פנחס נקמה גדולה עשינו בהם
מהר סיני בדין התורה  לפרש, שאמר לו כשם שפקדתנו

יח( כך עשינו -כי )תצור( ]תקרב[ אל עיר וגו' )דברים כ י
בהם, ומשה קצף על הנשים הגדולות בעבור הן הנה היו 
לבני ישראל )פסוק טז(, והוסיף כל זכר בטף בעבור 

 הנקמה
 :ל"א, נ'במדבר  .11

י ה' ינּו ִלְפנֵּ ר ַעל ַנְפֹשתֵּ  ""ְלַכפֵּ
 רש"י:  .12

 ל בנות מדין." "לכפר על הרהור הלב ש


