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  ד"בס

    ירושלים- ישיבת הּכֹתל  

  א"שיחת הגאון הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט

  1111ט"תשעמטות  תפרשל

  מלחמת מדין
  

   הקדמה למלחמת מדין-פרשת נדרים 
 ְוָנָׂשא ,ַאֲחֵרי ָׁשְמעֹו ְוִאם ָהֵפר ָיֵפר אָֹתם": התורה אומרת

פר את נדרי אשתו הבעל ש, כלומר .)טז, במדבר ל( "ֶאת ֲעֹוָנּה
והיא סברה שהנדר , 2 אותםלהפרהיה זמן שכבר אי אפשר ב
הבעל , כלומר ."ְוָנָׂשא ֶאת ֲעֹוָנּה "-ופר והלכה ועברה עליו מ

כאילו הוא , נכנס תחת אשתו לקבל את העונש על אותו עון
 הוא נכנס ,שהגורם תקלה לחבירו"? למה. זה שעבר עליו

 שנענש הבעל הוא זה,  ולכן.) שםי"רש( "תחתיו לכל עונשין
  .3בעון נדריםשהכשיל את אשתו על , כאן

 -  הבאההקדמה לפרשהמהוים הללו  דבריםהאפשר ש
ְנקֹם ִנְקַמת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֵאת  :ֶאל מֶׁשה ֵּלאמֹר' הַוְיַדֵּבר "

,  היות והמדינים הכשילו את ישראל.)ב-א, שם לא(" ַהִּמְדָיִנים
י ישראל אחרהפקירו את בנותיהם לזנות כדי להטעות את 

הרי הם נכנסים תחתיהם , )יח, י לעיל כה"רש( פעור בעל
הם מקבלים לכן , הם החטיאו את ישראל .ונענשים על כך

  .את העונש

  ?כעמון ומואב, למה לא נענשו מדין לעולם
עמון ומואב התורה נתנה עונשים להרי : וצריך להבין

דברים (" ָך ְלעֹוָלםלֹא ִתְדרֹׁש ְׁשלָֹמם ְוטָֹבָתם ָּכל ָיֶמי ",לדורות

, שם( "ַעד עֹוָלם' הַּגם ּדֹור ֲעִׂשיִרי לֹא ָיבֹא ָלֶהם ִּבְקַהל " ,)ז, כג

אבל , באותה שעהרק מדין אנו מוצאים שנענשו באילו ו ,)ד
אותו את אם עשו ?  למה.לא מצינו עונש לדורות על מדין

שהחטיאו את ישראל בזנות , דבר כמו עמון ומואבה
  ?ה לא נענשו לדורות כמותם למ,ובעבודה זרה

יותר גרועים עוד  היו מדיינים שה,י אומר"רש
היתה להם סיבה  ,מיראהכי המואבים עשו , מהמואבים

הם לא עשו מה שאין כן המדיינים , טובה לחשוש מישראל
, י במדבר לא"רש(אלא סתם נתעברו על ריב לא להם , מיראה

עמון   לדורות כמו גם המדייניםלא נענשו למה כ" א,)ב
  ?מואבו

שלא שייך כאן להעניש  ,לכאורה היה אפשר לומר
, במדבר לא(  של מדין הרגוהזכרים את כל כי? מדוע. לדורות

עבדים ואותם לקחו ל, רק הטף והנשים נשארוו ,)ז
לא שייך ו, כלום ממדיןלא נשאר ממילא , שפחותול

  כי כמה דורות.נכוןתירוץ זה אינו  אבל. לדורותלהענישם 
: הכתוב אומר . מדין יש מלחמה עם,בימי גדעון, אחר כך

 ְוִלְגַמֵּליֶהם , ְוָכל ְּבֵני ֶקֶדם נְֹפִלים ָּבֵעֶמק ָּכַאְרֶּבה ָלרֹב...ּוִמְדָין"
 ניןמ. )יב, שופטים ז("  ַּכחֹול ֶׁשַעל ְׂשַפת ַהָּים ָלרֹב,ֵאין ִמְסָּפר

 צריך? נחסי אם כלם נהרגו בימי פ,הללומדיינים הגיעו ה
  .שלא כולם נהרגו אז, רלומ

,  הלכהנה מפני שיש,ניחושב ?4למה לא הרגו את כולם
אין מקיפין אותה מארבע , כשצרין על עיר לתפשה"

 ולכל חַ רֵ ֹוּבומניחין מקום לַ , רוחותיה אלא משלש רוחותיה
ַוִּיְצְּבאּו ַעל ִמְדָין ַּכֲאֶׁשר 'שנאמר , מי שירצה להמלט על נפשו

 מפי השמועה למדו שבכך ,)ז, במדבר לא( 'ֶאת מֶׁשה' הִצָּוה 
ציווי הרי שיש כאן . )ז"המלכים ' ו מהלכ"פם "רמב(" צוהו

להקיף אין  ,בכל מלחמהש,  שנלמד ממלחמת מדיןלדורות
אלא להשאיר רוח אחת פתוחה , יומארבע רוחותאת האויב 

היו הרבה ש ,ממילא יש לומר. 5מי שרוצה לברוחבשביל 
ר אחומהם הגיעו  ,נחסיימי פב מדינים שברחו מן המלחמה

  .בימי גדעוןמדיינים ה כך
 למה אין איסור חיתון עם ,השאלהשוב נשאלת , אם כך

כמו , "לֹא ִתְדרֹׁש ְׁשלָֹמם ְוטָֹבָתם ָּכל ָיֶמיָך ְלעֹוָלם" או ,מדין
  ?שנצטונו על עמון ומואב

  תירוצים נוספים
 הלכה במי נה יש:מותר לומר סברה כזאתאולי  ,חשבתי

כדי בית דין כפתוהו  שאם ,דין חוייב מלקות בביתשמ
 מן פטורהרי הוא  -מבית דין וברח הנידון ורץ להלקותו 

 שנאמר, )א, מכות כג( ואין צריך להשיבו ולהלקותו, המלקות
" ִנְקָלהוְ " תקייםנכבר ו, )ג, דברים כה( "ִנְקָלה ָאִחיָך ְלֵעיֶניךָ וְ "

במנוסה מבית   לברוח, הבזיון הזה.במה שנס מבית הדין
ולכן הוא נפטר מן ,  עצמןמלקותה מוכנראה שקול כ, הדין

  .המלקות
 , אמנם לא נהרגו,מדיןבמלחמת גם הבורחים , ממילא

, הריגההכפרה במקום כאבל הבריחה שלהם נחשבת להם 
וגם ,  הללויםנלהרוג את המדייישראל כ "לכן לא נצטוו אח

 ון להם העכי נתכפר, םמלהתחתן ענצטוו שלא לא 
  .6בבריחה

לדורות ישראל ין לא נצטוו ד על ממהרה לביש עוד ס
:  שנאמר,הם בני אברהם אבינומדין כי , לא להתחתן איתםש
ַוֵּתֶלד לֹו ֶאת ִזְמָרן , ַוּיֶֹסף ַאְבָרָהם ַוִּיַּקח ִאָּׁשה ּוְׁשָמּה ְקטּוָרה"

הרי  ,)ב- א, בראשית כה(' וכו" ְוֶאת ָיְקָׁשן ְוֶאת ְמָדן ְוֶאת ִמְדָין
לא מפני זה אולי כ "וא,  אברהם אבינוצאצאישמדין היו מ

לֹא ִתְדרֹׁש ְׁשלָֹמם ְוטָֹבָתם ָּכל "לגזור עליהם ה "הקברצה 
 זכות אברהם אבינו כי, "לֹא ִתְתַחֵּתן ָּבם"או , "ָיֶמיָך ְלעֹוָלם
  .7עמדה להם

אב החטיאו את ישראל ושמ, אבל יכול להיות עוד דבר
בודה  אלא עם ע,ל לא סתם עם הבנותאב, עם הבנות שלהם

' עי( או את ישראל לעבוד לבעל פעוריהבנות החטש, זרה

לעומת זה במדין לא מצינו שהחטיאו את , )ב, י במדבר כה"רש
אבל לא ,  בזנותאו את ישראלי החט.בודה זרהבעישראל 

 אולי מטעם זה לא נגזר על מדין מה שנגזר על .בודה זרהבע
כי , "לֹא ִתְדרֹׁש ְׁשלָֹמם ְוטָֹבָתם"ל לאו שאצלם  אין .מואב

  .לא החטיאו את ישראל בעבודה זרה
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  !י אנשים נקיים מכל חטא" רק ע-' נקמת ה
ְנקֹם ִנְקַמת ְּבֵני : "מצוה את משה' ה, כפי שהזכרנו

, ה דואג לכבודם של ישראל"הקב". ִיְׂשָרֵאל ֵמֵאת ַהִּמְדָיִנים
, ואולם. ממדין"  ִיְׂשָרֵאלִנְקַמת ְּבֵני"ומבקש ממשה לנקום את 

ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה : "נאמר כך, כשמשה מוסר את דברים לישראל
ָלֵתת ִנְקַמת ... ֵהָחְלצּו ֵמִאְּתֶכם ֲאָנִׁשים ַלָּצָבא: ֶאל ָהָעם ֵלאמֹר

ה דואג לכבודם של "הקבש, נמצא .)ב, במדבר לא(" ְּבִמְדָין' ה
ל רא ש נֵ ִנְקַמת "ומבקש ממשה לנקום את , י לְּב ֵא ָר ְׂש ִי " י 

ומבקש , ''''ההההואילו משה תולה את הענין בכבוד , ממדין
ה"מישראל לתת את  ת  ַמ ְק   .במדין" 'ִנ

 אומר -? ואת מי מבקש משה מישראל לשלוח לצבא
םֵהָחְלצּו ֵמִאְּתֶכם : "משה י ִׁש ָנ מסביר , "ֲאָנִׁשים". " ַלָּצָבאֲא

כי הדבר העיקרי שנדרש כדי לנצח .  צדיקים-י "רש
תהוא , במלחמה ו י ו כ ח ולא ,ז   . וזה יש בעיקר לצדיקים,כ

, שם(" ַוִּיָּמְסרּו ֵמַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל ֶאֶלף ַלַּמֶּטה: "אחר כך כתוב

. שנמסרו בעל כרחן, י"מסביר רש? "ַוִּיָּמְסרּו"מה פירוש . )ה
חהיו צריכים  י ר כ ? למה להכריח.  אותם ללכת למלחמהלה

םלמה לא רצו  מ צ ע ונקמת ישראל '  לנקום את נקמת המ
בגלל משה ,  התשובה היא-! הרי צדיקים היו? במדין
, כיון ששמעו שמיתת משה תלויה בנקמת מדין! רבינו

, ְנקֹם ִנְקַמת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֵאת ַהִּמְדָיִנים: "אמר לו' שהרי ה[
ךָ  י ֶּמ ַע ל  ֶא ף  ֵס ָא ֵּת ר  ַח עד שנמסרו ,  לא רצו ללכת- "] ַא

. אר איתם בעולם הזההם רוצים שמשה יש. בעל כרחן
  .שיצאו לצבא, ממילא מוכרחים למסור אותם בעל כרחם

, אחרי שמילאו את המשימה שהוטלה עליהם, אחר כך
הם מקבלים , והם מנצחים את מדין ולוקחים את השלל

ְמפקֵדי (=ַוִּיְקצֹף מֶׁשה ַעל ְּפקּוֵדי ֶהָחִיל : " ממשה רבינונזיפה
: ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם מֶׁשה. ְלָחָמהַהָּבִאים ִמְּצָבא ַהִּמ )... הצבא

להחיות ,  איך עשיתם דבר כזה)טו, שם(! ?"ַהִחִּייֶתם ָּכל ְנֵקָבה
הרי אלו הן הנשים שהחטיאו את בני ישראל ! ?את הנקבות

והורגים ,  הם מצייתים למשה-והמפקדים ! בערבות מואב
שעושים הכל , שהרי מדובר באנשים צדיקים. את הנקבות
  .לעשותכפי שצריך 

: ַוּיֹאְמרּו ֶאל מֶׁשה", אחר כך באים אותם פקודי החיל
ֲעָבֶדיָך ָּנְׂשאּו ֶאת רֹאׁש ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ֲאֶׁשר ְּבָיֵדנּו ְולֹא ִנְפַקד 

ִאיׁש ֲאֶׁשר ָמָצא ְכִלי ָזָהב ', ַוַּנְקֵרב ֶאת ָקְרַּבן ה    .ִמֶּמּנּו ִאיׁש
ְלַכֵּפר ַעל ַנְפׁשֵֹתינּו ִלְפֵני , כּוָמזֶאְצָעָדה ְוָצִמיד ַטַּבַעת ָעִגיל וְ 

הרי אנשים אלו צדיקים היו עוד לפני : וקשה. )נ-מח, שם(" 'ה
וגם במלחמה ולאחריה עשו כל מה שצוה עליהם , המלחמה

שאלה זו היתה קשה ? על מה הם רוצים לכפר, ואם כן. משה
על מה מביאים אתם : שואל אותם משה! גם למשה רבינו

וחטאתם שוב , חזרתם לקלקולכם הראשוןשמא ? כפרה
לֹא ִנְפַקד : "אמרו לו? בבנות מדין בזמן שנלחמתם בהם

. איש לא חטא בבנות מדין בזמן המלחמה"! ִמֶּמּנּו ִאיׁש
אם מידי עבירה : אמרו לו? כפרה למה, אם כן: אמר להן"

כנראה שלא כל . )א, שבת סד(" מידי הרהור לא יצאנו, יצאנו
החיילים הפשוטים לא . רגישים לנושא הזהאנשי הצבא היו 

על דבר זה שהוא , רק המפקדים ביקשו כפרה, ביקשו כפרה
הם , בכל זאת. וכמעט אי אפשר להזהר ממנו, קרוב לאונס

  .מרגישים חסרון ומבקשים להביא כפרה
ונקמת בני ' אנשים כאלה הם המתאימים לתת נקמת ה

,  פרט ופרטבכל' מפני שהם חוששים לדבר ה. ישראל במדין
', הם עושים כל דבר לכבוד ה, ממילא. אפילו בגבול האונס

צריך האדם ', בשביל לתת נקמת ה. לא למטרות צדדיות
איך ינקום את נקמת , כי מי שאינו צדיק. להיות בעצמו צדיק

צריך ! 'הרי גם אתה אינך מקיים את דבר ה? מאחרים' ה
, ים לגמרישהם נקי, רק אנשים כאלה. כ להיות נקי לגמרי"א

  .ממדין' יכולים לנקום נקמת ה

  ! סכנה-בלי נקיות ' נקמת ה
אבל נקיות זו דרושה לא רק מהבחינה המוסרית 

מאחרים ' שאין הצדקה מוסרית לנקום נקמת ה[, שהזכרנו
כדי אלא גם , ]'בשעה שהנוקם עצמו עובר על דברי ה

  . וכפי שיבואר,סכנהלהמנע מ
ו הנביא נצטוה שאליה, בהפטרת השבת שעברה קראנו

. )טז, א יט"מל(למשוח את יהוא בן נמשי למלך על ישראל 
י "ע, למעשה התבצעה משיחה זו רק לאחר מותו של אליהו

הוא יונה [ששלח נער אחד מבני הנביאים , תלמידו אלישע
 בשעת -ואז , למשוח את יהוא למלך] )א, ב ט"י מל"רש(הנביא 

: ֱאלֵֹקי ִיְׂשָרֵאל' הּכֹה ָאַמר : " אמר הנער ליהוא-המשיחה 
, ְוִהִּכיָתה ֶאת ֵּבית ַאְחָאב ֲאדֶֹניךָ     ...'ְמַׁשְחִּתיָך ְלֶמֶלְך ֶאל ַעם ה

" ִמַּיד ִאיָזֶבל' ְוִנַּקְמִּתי ְּדֵמי ֲעָבַדי ַהְּנִביִאים ּוְדֵמי ָּכל ַעְבֵדי ה
כפי שמבואר , הרי איזבל הרגה את כל הנביאים. )ז, ב ט"מל(

חוץ מאלו שעובדיה החביא במערה [, )ד, א יח"מל(ך "בתנ
, כן עכשיו הגיע הזמן לבוא חשבון עם בית אחאבלו, ])שם(

ואכן יהוא עושה נקמות עם בית . עם איזבל ועם נביאי הבעל
ביד ' כדבר ה,  את איזבל הוא הורג.אחאב ומשמיד אותם

וזוכה לשבחים , ועם עובדי הבעל הוא עושה משפט, אליהו
ַיַען ֲאֶׁשר : "ה אומר לו"הקב. עשהעל מה ש' ולשכר מאת ה

ְּככֹל ֲאֶׁשר ִּבְלָבִבי ָעִׂשיָת ְלֵבית , ֱהִטיבָֹת ַלֲעׂשֹות ַהָּיָׁשר ְּבֵעיַני
. )ל, שם י("  ְּבֵני ְרִבִעים ֵיְׁשבּו ְלָך ַעל ִּכֵּסא ִיְׂשָרֵאל-ַאְחָאב 
והכל , ארבעה דורות של צאצאי יהוא ימשיכו למלוך, כלומר

  .שעשה בבית אחאב' הכשכר על נקמת 
. יהוא נענש על מה שעשה, בסופו של דבר, כ"ואעפ

ִּכי עֹוד ְמַעט ּוָפַקְדִּתי ֶאת ְּדֵמי : "הושע הנביא אומר עליו
ּוָפַקְדִּתי ֶאת "מה פירוש . )ד, הושע א(" ִיְזְרֶעאל ַעל ֵּבית ֵיהּוא

 -ְרֶעאל ְּדֵמי ִיזְ : "י"מסביר רש? "ְּדֵמי ִיְזְרֶעאל ַעל ֵּבית ֵיהּוא
דמי בית אחאב שהרג יהוא ביזרעאל על שעבדו את הבעל 

למה ', אם יהוא עשה הכל על פי ציווי ה: וקשה". )ב ט"מל(
הלכו הוא ובניו "כיון ש: י" מסביר רש-? מגיע לו עונש

לכך אני חושב עליהם , )כט, שם י(אחרי כן ועבדו עבודה זרה 
את הבעל הוא לא עובד יאמנם ". דמי בית אחאב כדם נקי

אבל גם הוא ,  כמו איזבל' הנביאיאת ולא הורג , כמו אחאב
ֲחָטֵאי ָיָרְבָעם ֶּבן ְנָבט ֲאֶׁשר ֶהֱחִטיא ֶאת . "עבודה זרהמלא נקי 
ֶעְגֵלי ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ֵּבית ֵאל ;  לֹא ָסר ֵיהּוא ֵמַאֲחֵריֶהם-ִיְׂשָרֵאל 

מצד . ה במשפט"גם איתו בא הקב, לכן. )שם(" ַוֲאֶׁשר ְּבָדן
 -ומצד שני , אחד הוא מקבל שכר על השמדת בית אחאב

כיון שגם הוא עצמו לא היה נקי מאותו עון שעליו , עונש
  .8הלך והשמיד את בית אחאב

כשמשה אומר לישראל לגייס אנשים לנקום את , לכן
י "ממדין על החטא החמור שהחטיאו את ישראל ע' נקמת ה

א דוקא הוא מבקש מישראל לשלוח לצב, בנותיהם
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ם" י ִׁש ָנ שיהיו , ובעיקר. י"כפי שבאר רש,  צדיקים-" ֲא
', נקיים מאותו חטא עליו הם הולכים לנקום את נקמת ה

שבאו לנקות ולכפר על עצמם אפילו , וכפי שהוכח בסוף[
ר ו רה ה הרי שהיו במדרגת נקיות גבוהה בענין .  של עברהמ

ובא להעניש את אחרים , כי מי שאינו נקי לגמרי? מדוע]. זה
כאילו , עלול להתבע ולהענש על מה שעשה, על אותו חטא
רק מי שנקי לגמרי יכול . כפי שארע ליהוא, שפך דם נקי

לכן לוקח משה למלחמת מדין . במדין' לנקום את נקמת ה
ן "עוד בענין זה ברמב' ועי[. הם צדיקים לגמרירק אנשים ש

מכתב "וב, ז"שער התבונה פי" שמירת הלשון"ב, )ו, לא(בפרשתנו 

  ].139' ג עמ"ח" מאליהו

  כל מעשה מורכב מכחות רבים
די במעט , גם אם עיקר המעשה נעשה לשם שמים, והנה

שכן ; כוונה רעה המעורבת בו כדי להענש על חלק זה
. ה אחד יכול להתחלק לכמה חלקיםשמעש, מבואר בגמרא

ִאם ֵיׁש ָעָליו ַמְלָאְך ֵמִליץ ֶאָחד ִמִּני "ל אמרו על הפסוק "חז
ְּפָדֵעהּו ֵמֶרֶדת : ַוּיֹאֶמר,  ַוְיֻחֶּנּנּו-ָאֶלף ְלַהִּגיד ְלָאָדם ָיְׁשרֹו 

שלפעמים יש לאדם רק , )כד-כג, איוב לג(" ָמָצאִתי כֶֹפר, ַׁשַחת
שנברא ממעשה טוב אחד ויחיד " דֶאָחַמְלָאְך ֵמִליץ "

שמליץ " ֶאָחד ִמִּני ָאֶלף"וגם במלאך זה יש רק חלק , 9שעשה
כי יש באותו מעשה ְּתשע מאות תשעים ותשעה , טוב עליו

מתוך אלף (ורק חלק אחד של מצוה , חלקים של עבירה
ואף על פי כן גם זה מספיק לפעמים להציל את , )חלקים

הרי שמעשה אחד של אדם . )א,  לבשבת(האדם ֵמֶרֶדת ַׁשַחת 
ְּתשע מאות תשעים ותשעה , יכול להתחלק לאלף חלקים

, וכן יכול להיות להפך. ורק חלק אחד טוב, גרועיםחלקים 
וחלק אחד , הם טוביםְּתשע מאות תשעים ותשעה חלקים ש

קפץ לים , אדם ראה תינוק תובע בים, למשל. יהיה לא טוב
. חלקים של זכות במעשה הזהיש הרבה , כמובן. והציל אותו

אבל יכול . הוא סיכן את נפשו והשתדל להציל את התינוק
כגון שחשב בשעת מעשה , להיות גם צד חובה במעשה הזה

מחר יכתבו עלי בכל  "- גם על הכבוד שיהיה לו מזה 
אמנם אסור לתת לשיקולים של ענוה למנוע "!... העיתונים

ע גם אם יודע הוא חייב להציל את הטוב, את ההצלה הזו
אבל צריך לדעת , בבירור שיבוא מזה להכשל בגאוה

ה חוקר את כל "הקב. שמעשה כזה הוא מעשה עם חסרון
עד כמה עשה , כל המחשבות שהיו בלב העושה. המעשה

  .ועד כמה עשה שלא לשמה, לשמה
יחוד  "- בשער החמישי (" חובות הלבבות"זהו הענין שבעל 

" מסילת ישרים"וה, "יחוד המעשה" מכנה אותו ")המעשה
להשתדל שהמעשים יהיו נקיים ; "טהרה" מכנהו )ז"בפרק ט(

אמנם . ללא שיתוף של פניות זרות, לשם שמים בלבד, לגמרי
לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא "ל אמרו "חז

אי , )א, סוטה מז( "שמתוך שלא לשמה בא לשמה, לשמה
שנגיע אפשר לחכות ולא לעשות מעשים טובים עד 

אבל ראוי להשתדל ולקוות , למדרגות השלמות והטהרה
בפרט כשהולכים , להגיע ְלמדרגה שהמעשים יהיו לשמה

כגון (, לעשות מעשים כאלה שבעצם הם מעשי עבירה
וכמו שעשו ישראל , כמו שעשה יהוא, שפיכות דמים
, להשתדל עד כמה שאפשר שיהיה לשמה). במלחמת מדין

  .ולא שלא לשמה

   רק בזכויות- ישראל כיבוש ארץ
ה לקחת "ָלמה לא רצה הקב, שאולי זה הטעם, חשבתי

למה צריך משה . את משה מן העולם קודם מלחמת מדין
אם הגיע זמנו לעבור לעולם ? לחיות בשביל מלחמת מדין

למה הוא צריך להישאר חי ! שיעבור לעולם הבא, הבא
כדי , אולי הטעם לזה הוא, חשבתי? בשביל מלחמת מדין

. שה יראה כמה צדיקים הם אנשי הצבא של עם ישראלשמ
הרי יהושע צריך להשתמש בצבא זה כדי לכבוש את ארץ 

, ה שמשה ֵידע ויראה לפני מותו"רצה הקב, כ"וא. ישראל
שיהושע תלמידו מקבל צבא של צדיקים שאפשר לסמוך 

 - ' ולתת נקמת ה, עליהם שילכו לכבוש את ארץ ישראל
הרי המטרה של . ארץ ישראל גם בכנענים שב-בנקיות 

כיבוש ארץ ישראל היתה לא רק כדי לתת את הארץ לבני 
 כדי לעשות משפט בשבע - אלא עוד קודם לזה , ישראל

המטרה של . ולבערן מן הארץ, האומות שיושבות בארץ
 נזכרת בפסוק עוד )כב, במדבר לב(" 'ִנְכְּבָׁשה ָהָאֶרץ ִלְפֵני ה"

לכן רצה . )כט, שם(" ָאֶרץ ִלְפֵניֶכםִנְכְּבָׁשה הָ "לפני המטרה של 
כדי שֵידע שיש , ה שמשה ישאר חי בזמן מלחמת מדין"הקב

בכנענים ' ליהושע צבא שאפשר לסמוך עליו לתת נקמת ה
אמנם בזמן שאנשי המלחמה . ללא חשש סכנה, בנקיות

יוצאים , שבים מן המלחמה ומביאים את כל השלל אל משה
, י שם לא"רש(וף מן הביזה נערי בני ישראל מן המחנה לחט

אבל בכל זאת אנשי , הרי שלא כולם היו צדיקים גמורים, )יג
הרי כיבוש . ואפשר היה לסמוך עליהם, הצבא היו צדיקים

אלא תלוי בעיקר בכח , ארץ ישראל לא תלוי בכח הגשמי
  .זה מה שמכריע בכיבוש ארץ ישראל. רוחני

בדוק שולח מרגלים ל, כשהוא נלחם בעי, כ"יהושע אח
והם שבים ואומרים , כמה אנשים נצרכים כדי להלחם ָּבַעי

ְּכַאְלַּפִים ִאיׁש אֹו ִּכְׁשלֶֹׁשת ֲאָלִפים ִאיׁש ַיֲעלּו ְוַיּכּו ", ליהושע
אנשי (ַאל ְּתַיַּגע ָׁשָּמה ֶאת ָּכל ָהָעם ִּכי ְמַעט ֵהָּמה , ֶאת ָהָעי

צעד  הוא נוקט ּבַ - ? מה עושה יהושע. )ג, יהושע ז()" העי
ושתושולח , כפי שאמרו לו המרגלים, הזהיר יותר ל  ש

ַוַּיֲעלּו ִמן ָהָעם ָׁשָּמה  "-? ומה קורה. אלפים איש להלחם בעי
הם . )ד, שם("  ַוָּיֻנסּו ִלְפֵני ַאְנֵׁשי ָהָעי- ִּכְׁשלֶֹׁשת ֲאָלִפים ִאיׁש 
כפי שמפורש , בגלל החטא של עכן, נוחלים תבוסה קשה

הקשה מטילים גורלות ומענישים את לאחר התבוסה . ך"בתנ
כמה אנשים נצרכים . ונערכים מחדש לְכבוש את העי, עכן
כפי , "ְּכַאְלַּפִים ִאיׁש אֹו ִּכְׁשלֶֹׁשת ֲאָלִפים ִאיׁש", לכאורה? לזה

 - ה אומר ליהושע "ואולם הקב. שאמרו המרגלים בתחילה
הַקח ִעְּמָך ֵאת ! "לא ָמ ָח ְל ִּמ ַה ם  ַע ל  "  ָהָעי ְוקּום ֲעֵלהָּכ

הם ששים רבוא יוצא צבא , "ָּכל ַעם ַהִּמְלָחָמה. ")א, שם ח(
  .ואז תצליח, את כל אלו תקח! שהיו בעם ישראל
האם עד כדי כך היו המרגלים ששלח ? מה קורה כאן

בין , לטעות בהפרש גדול כזה, יהושע חסרי דעה וידיעה
ת ש ל לף אלפים איש ש א ת  ו א מ שש   קשה -! ? אישל

שמבחינה , כנראה, התשובה היא.  טעולומר שעד כדי כך
ששלשת אלפים איש מספיקים כדי , צבאית צדקו המרגלים

אלא שאת ארץ ישראל לא כובשים בכח . לכבוש את העי
היה שיהיו כאן הזכויות של ' ורצון ה, אלא בזכויות, צבאי
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לכן צריך היה לשתף את , כל ששים רבוא יוצא צבא בישראל
ויות של שלשת אלפים איש כח הזכ. כל אלו במלחמת העי

  .לא היה מספיק כאן
. שלא בכח צבאי כובשים את ארץ ישראל, חשוב לדעת

, אבל בעיקר צריך את הזכויות, וצריך להלחם, צריך צבא
כפי שאמר משה רבינו בעצמו כשביקש עבור ישראל מנהיג 

ֲאֶׁשר "מהו . )יז, במדבר כז(" ֲאֶׁשר יֹוִציֵאם ַוֲאֶׁשר ְיִביֵאם"
 -ֲאֶׁשר יֹוִציֵאם : "י"אומר רש? "ֵאם ַוֲאֶׁשר ְיִביֵאםיֹוִצי

 הוא לא - בלי זה ".  בזכויותיו-ַוֲאֶׁשר ְיִביֵאם , בזכויותיו
לא . אלצריך לשרש את התועבות מבני ישר, כןלו. יצליח

  .לחשוב שמנצחים בכח הצבאי
, לֹא ְבַחִיל ְולֹא ְבכֹחַ "צריך ללמד אותם ש, ילדיםבמיוחד 

ובלי זה אי , )ו, זכריה ד(" ֹות-ְצָבא' רּוִחי ָאַמר הִּכי ִאם ְּב 
. בגיל צעירכבר לילדים להסביר זאת ד חשוב מא. אפשר

טעות . )א, ב כא"ב("  על- שבשתא כיון דעל", הגמרא אומרת

כ "וקשה אח, שנקלטת במח האדם בגיל צעיר משתרשת שם
שהכח , צריך אפוא לחנך כבר בגיל צעיר. משםלהוציאה 

שבו כובשים את ארץ ישראל הוא זכות התורה העיקרי 
שאם גנן רוצה לגדל , ידוע. ולא בדברים אחרים, והמצוות

אז אפשר . קל לעשות זאת כשהעץ צעיר, עץ בצורה מסוימת
ולהשפיע אל צורת הגידול , לכופף אותו לכל כיוון שרוצים

ואז כמעט ,  הוא כבר קשה-כשהעץ זקן , לעומת זאת. שלו
 - כשהוא צעיר . כעץ השדה, כך גם האדם. ניתן להטותואי 

, לעומת זאת. קל להטותו לכיוון הרצוי ולחנכו בחינוך הרצוי
צריך אפוא בגיל . אז קשה מאד לשנותו, כשהוא כבר זקן

  .מוקדם לחנך את האדם להשקפה ישרה ולמעשים נכונים
  
  
  
  

  
  
  
  

 

                                                           
מאמרו של הרב בענין זה פורסם בכתב העת [. ה לסופההקבלה בין תחילת הפרשבכל פרשה בתורה יש קשר או , א"לדעת הרב שליט. 1

ובו מחקרים וסקירות , )בני ברק" (מכון מורשת אשכנז"י "כתב עת זה יוצא לאור פעם בשנה ע. ח"קי' עמ) ט"תשס(' כרך ג, "ירושתנו"
  ]. אורחותיהם ומנהגיהם,תורתם של חכמי אשכנזב

  ).כד, שם לב" (ְוַהּיֵֹצא ִמִּפיֶכם ַּתֲעׂשּו "⇔) ג, לבמדבר " (א ִמִּפיו ַיֲעֶׂשהְּכָכל ַהּיֹצֵ : "א"הקשר בפרשת מטות לדעת הרב שליט
, שם לב" ( ֶאת ָראֵׁשי ֲאבֹות ַהַּמּטֹות ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל...ַוְיַצו ָלֶהם מֶׁשה "⇔) ב, שם ל" (ַוְיַדֵּבר מֶׁשה ֶאל ָראֵׁשי ַהַּמּטֹות ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל: "קשר נוסף

  ).כח
. ..א"ה אינו מפיק הלָ ", )מב, שם לב" (ַוִּיְקָרא ָלה נַֹבח ִּבְׁשמֹו "⇔) ו, שם ל" (לֹא ָיקּוםלֹא ָיקּוםלֹא ָיקּוםלֹא ָיקּוםָּכל ְנָדֶריָה ֶוֱאָסֶריָה ֲאֶׁשר ָאְסָרה ַעל ַנְפָׁשּה : "וסףקשר נ

  ).י"רש" ( לה שם זהשלא נתקייםשלא נתקייםשלא נתקייםשלא נתקייםלפי 
  .)טו, במדבר ל' עי" (יֹום ָׁשְמעֹו"שכבר עבר . 2
שישמור מוצא שפתיו ויעשה ) א: והן שתי מצוות). ג, במדבר ל" ( ְּכָכל ַהּיֵֹצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה,לֹא ַיֵחל ְּדָברֹו: "תורהשעברה על מה שנאמר ב. 3

  .)והיא מצות לא תעשה (שלא יחל דברו ) ב,)והיא מצות עשה (כמו שנדר
לא צוה לא צוה לא צוה לא צוה ואת מואב : "י"ופירש, )יז, במדבר כה" (ִהִּכיֶתם אֹוָתםָצרֹור ֶאת ַהִּמְדָיִנים וְ : "צוה' שהרי ה, בפשטות הציווי היה להרוג את כולם. 4

  .להשמידלהשמידלהשמידלהשמיד' שאת מדין צוה ה, משמע. 'וכו" מפני רות שהיתה עתידה לצאת מהם, להשמידלהשמידלהשמידלהשמיד
 שאם ירצו לברוח יהיה ,שנצטוינו כשנצור על עיר להניח אחת מן הרוחות בלי מצור: "ן היא מצות עשה גמורה מן התורה"ולדעת הרמב. 5

 שנפתח להם פתח שיברחו ולא יתחזקו ,קוןי ובו עוד ת. כי בזה נלמוד להתנהג בחמלה אפילו עם אויבינו בעת המלחמה,הם דרך לנוס משםל
 תן להם רוח רביעית , נתן אומרבי ר. הקיפוה משלש רוחותיה: ודרשו בספרי, את משה'ה ויצבאו על מדין כאשר צוה :אמר שנ,לקראתנו
,  שכחת העשין,ם" לרמבן לספר המצוות"השגות הרמב" ( אבל היא מצוה לדורות בכל מלחמת הרשות, שעה במדיןואין זו מצות. שיברחו

  .)מצוה חמישית
  .והמדיינים הרי נתחייבו מיתה, ולא מצינו שתפטור מעונש מיתה, כי בריחה מבית הדין פוטרת רק מעונש מלקות, ע"אך תירוץ זה צ. 6
אינה עומדת אלא זכות אבות ש, )ט"בשיחה לפרשת קרח תשע, למשל(א בכמה משיחותיו "ביאר הרב שליטשהרי כבר , ע"גם תירוץ זה צ. 7

  .היא מהווה קטרוג עבורו, ואדרבה,  אין זכות אבות מועילה לו- אבל מי שאינו הולך בדרכי אבות , למי שהולך בדרכי האבות
כי האיש שנכתב , דע ְוָהֵבן: "ל"ן וז"פ מה שכתב הרמב"ש לבאר עאולי י,  יש להחשיב ליהוא את דמי אחאב כדם נקיווהטעם שמחמת. 8

. ודמו מיד הרוצח יבוקש, הוא רשע בעונו ימות.  לא ִיָּנֶקה הליסטים ההורג אותו בעבור שעשה מה שנגזר עליו- ונחתם בראש השנה להריגה 
אבל ,  אין עליו חטא- ע אותה ורצה לעשות רצון בוראו ַּכנגזר כי אם שמ: דינים] ינֵ ְׁש [ יש ָּבעושה אותה - אבל כאשר תצא הגזירה על פי נביא 

כי הוא ְלֵחְטא ,  יש עליו העונש- ] 'ולא כדי לקיים בזה רצון ה[והרג אותו לשנאה או לשלול אותו , אבל אם שמע המצוה... יש לו זכות בו
איגלאי מילתא למפרע , אחר שהלך יהוא ועבד עבודה זרהד. שזה הטעם גם כאן, ויש לומר). יד, ן בראשית טו"רמב" (ועבירה הוא לו, נתכוון

שגם בזמן שהרג את בית אחאב , ונמצא אפוא]. שאינו רחוק בלבו ובמחשבתו מעוון זה תכלית הריחוק, דהיינו. [שאינו מנוקה לגמרי מעוון זה
הרי הוא בבחינה מסויימת , ואם כן.  מחטא זהשהרי גם הוא עצמו אינו מרוחק לגמרי, לא היה זה לגמרי לשם שמים, ז שהיה בהם"בגלל עוון ע

כי הוא , יש עליו העונש "- ולא לשם שמים ' והלך והרגו לשנאה וכד, שפלוני ֵיָהֵרג' שאם שמע אדם דברי הנביא שרצון ה, ן"בכלל דברי הרמב
  )].כז, שמות לב( " ֶאת ָאִחיוְוִהְרגּו ִאיׁש"על הפסוק " הרחב דבר"ו" העמק דבר"גם ' ועי [".ועבירה הוא לו, ְלֵחְטא נתכוון

ה מלאך מליץ ופרקליט " בורא לו הקב, שכל מצוה שאדם עושה,חכמי האמתמ) א בחידושי אגדות, שבת לב(א "וכפי שמביא שם המהרש. 9
  .בורא לו מלאך רע וקטיגור -  בעושה מעשה רע , וכן בהיפך,טוב

  ,הבנתו של העורךשטחיות רכה לפי השיחה נע

  .וכל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד


