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על  למדים  אנו  מטות  פרשת  בפרשתנו 

לפני  רבינו  משה  של  האחרונה  השליחות 

בני  נקמת  את  לנקום  הזה,  העולם  מן  פטירתו 

כדרכו  רבינו  משה  המדינים.  מאת  ישראל 

בקודש מילא בזריזות ובנאמנות את השליחות, 

יצטרך  הוא  המלחמה  אחרי  כי  שידע  למרות 

למות, ובחר מתוך ישראל שנים עשר אלף חלוצי 

צבא, שהלכו למלחמה עם בני מדין והרגו מהם 

הפסוקים  הם  והנה  רב.  שלל  עם  וחזרו  זכר  כל 

)במדבר לא-א(:

בני  נקמת  נקום  לאמר,  משה  אל  ה'  "וידבר 

עמיך,  אל  תאסף  אחר  המדינים  מאת  ישראל 

מאתכם  החלצו  לאמר  העם  אל  משה  וידבר 

אנשים ]רש"י: "צדיקים"[ לצבא, ויהיו על מדין 

למטה  אלף  למטה  אלף  במדין,  ה'  נקמת  לתת 

וימסרו  לצבא,  תשלחו  ישראל  מטות  לכל 

אלף  עשר  שנים  למטה  אלף  ישראל  מאלפי 

חלוצי צבא".

מפרש במדרש )במדב"ר כב-ב(: "נקום נקמת 

בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמך, 

לחיות  משה  רוצה  היה  אילו  אומר,  יהודה  רבי 

כמה שנים היה חי, שאמר לו הקב"ה נקום ואחר 

תאסף, תלה הכתוב מיתתו במדין ]ואם כן היה 

במדין[,  הנקמה  את  שנים  כמה  לעכב  יכול 

בשביל  אמר  משה,  של  שבחו  להודיעך  אלא 

משה  וידבר  מיד  ישראל,  נקמת  יעכב  שאחיה 

 אל העם לאמר החלצו מאתכם אנשים לצבא -

אנשים צדיקים".

"ריתסור תאלתי ישואל" בעל כוחם

וזהו הטעם שכתוב "וימסרו מאלפי ישראל", 

כי לא רצו ללכת מעצמם להילחם עם המדינים 

שפירש  כמו  משה,  של  חייו  את  להאריך  כדי 

רש"י: "וימסרו, להודיעך שבחן של רועי ישראל 

שמעו  שלא  עד  ישראל,  על  חביבים  הם  כמה 

יז-ד(  )שמות  אומר  הוא  מה  משה[  ]של  במיתתו 

משה  שמיתת  ומששמעו  וסקלוני,  מעט  עוד 

שנמסרו  עד  ללכת  רצו  לא  מדין,  בנקמת  תלויה 

"וימסרו  )שם(:  במדרש  הדבר  ומקור  כרחן".  על 

בעל כרחן, לפי שתלה הכתוב מיתת משה בנקמת 

]בתמיה[,  משה  וימות  למדין  נלך  אמרו  מדין, 

הפל  למשה,  הקב"ה  לו  אמר  מלילך,  ונמנעו 

גורלות על השבטים והם מוסרין מאיליהן".

ומה מתוקים הם דברי הרה"ק מאפטא זי"ע 

מטות(  פרשת  חדשים  )ליקוטים  ישראל"  ב"אוהב 

שמפרש לשון "וימסרו" כמין חומר:

לשון  מאי  וגו'.  ישראל  מאלפי  "וימסרו 

וימסרו. אכן הענין הוא, כי ה' אמר נקום נקמת 

רבינו ע"ה לא רצה שינקמו  בני ישראל, ומשה 

את  לנקום  אמר  רק  עצמם,  נקמת  ישראל  בני 

נקמת ה' במדין, לזה אמר החלצו מאתכם, היינו 

והנה  נקמתכם,  מלנקום  עצמכם  את  שתוציאו 

שיהיה  וחסיד,  צדיק  להיות  צריך  לזה  כאשר 

כוונתו רק לכבוד ה', וכל אחד מישראל הסתיר 

את עצמו לאמר, מה אני נחשב לקנא לכבוד ה', 

והחברים מבני ישראל אשר ידעו על איש אחד 

שהוא ירא ה', באו אל משה והגידו לו שזה הוא 

וימסרו,  לשון  הכתוב  אמר  כן  על  גמור,  צדיק 

חבירו  על  המלשין  כאדם  מסירה,  לשון  הוא 

נקרא מסור".

היוצא לנו מזה שכל אנשי החיל שהשתתפו 

במלחמת מדין היו צדיקים, וכן מבואר במדרש 

גדולים  צדיקים  שהיו  ו-יב(  השירים  )שיר  רבה 

המצוות  פרטי  כל  את  לקיים  המדקדקים 

כהלכתן, ודרשו כן על הפסוק )שם ו-ו(:

"שיניך כעדר הרחלים. מה רחל זו צנועה, כך 

רבי  וכשרים במלחמת מדין.  צנועים  ישראל  היו 

הונא בשם רבי אחא אמר, שלא הקדים אחד מהן 

תפילין של ראש לתפילין של יד, שאילו הקדים 

לא  יד,  של  לתפילין  ראש  של  תפילין  מהן  אחד 

בשלום,  משם  עולין  היו  ולא  משבחן  משה  היה 

הוי אומר שהיו צדיקים ביותר".

מזה נשכיל להבין כי אם כל אנשי החיל היו 

צדיקים, על אחת כמה וכמה שראשי החיל שרי 

האלפים ושרי המאות היו צדיקים גמורים, שהרי 

לפי עצת יתרו נבחרו רק אלו שהיו אנשי מעלה, 

מכל  תחזה  "ואתה  יח-כא(:  )שמות  שכתוב  כמו 

שונאי  אמת  אנשי  אלקים  יראי  חיל  אנשי  העם 

בצע, ושמת עליהם שרי אלפים שרי מאות שרי 

חמשים ושרי עשרות". 

תדרע קצף תשה על ואשי החיל

אך לפי האמור מוטלת עלינו חובת הביאור 

מפקדי  על  משה  שקצף  מה  ולהשכיל,  להבין 

החיל, שרי האלפים ושרי המאות, על שהשאירו 

את בנות מדין בחיים )במדבר לא-יד(:

]רש"י:  החיל  פקודי  על  משה  "ויקצוף 

הדור  סרחון  שכל  ללמדך  החיל,  על  "ממונים 

שרי  למחות"[  בידם  כח  שיש  בגדולים  תלוי 

האלפים ושרי המאות הבאים מצבא המלחמה, 

ויאמר אליהם משה החייתם כל נקבה, הן הנה 

בה'  מעל  למסור  בלעם  בדבר  ישראל  לבני  היו 

ועתה  ה',  בעדת  המגפה  ותהי  פעור  דבר  על 

הרגו כל זכר בטף וכל אשה יודעת איש למשכב 

זכר הרוגו".

והנה בפסוקים לא מצינו תשובתם של ראשי 

החיל למשה, אולם חכמינו ז"ל שחדרו לעומקה 

השיבו  החיל  ראשי  כי  לנו,  מגלים  תורה  של 

בהמשך  לו  שאמרו  בדברים  טענתו  על  למשה 

הפרשה )שם מח(:

לאלפי  אשר  הפקודים  משה  אל  "ויקרבו 

אל  ויאמרו  המאות,  ושרי  האלפים  שרי  הצבא 

המלחמה  אנשי  ראש  את  נשאו  עבדיך  משה 

אשר בידנו ולא נפקד ממנו איש, ונקרב את קרבן 

ה' איש אשר מצא כלי זהב אצעדה וצמיד טבעת 

עגיל וכומז לכפר על נפשותינו לפני ה'".

 הקשו בין תה שקצף תשה על שוי החיל
לתה שנתעלתר תתנר הלכרת גיערלי תדין
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"עבדיך  למשה:  שאמרו  מה  הפשט  בדרך 

בידנו",  אשר  המלחמה  אנשי  ראש  את  נשאו 

]"נשאו"  המלחמה  אנשי  את  שספרו  הכוונה 

בני  ראש  את  תשא  "כי  ל-יב(:  )שמות  מלשון 

נחסר  לא  איש",  ממנו  נפקד  "ולא  ישראל"[, 

מהם איש כי כולם נשארו בחיים. אולם בגמרא 

)שבת סד.( מבואר פירוש חדש בפסוקים אלו, כי 

את  להניח  החיל  ראשי  נתכוונו  הללו  בדיבורים 

דעתו של משה, שקצף עליהם על שהשאירו את 

נכשל  שלא  לו  אמרו  כך  ועל  בחיים,  מדין  בנות 

מהם איש בדבר עבירה, וכך שנינו שם:

"ויקצוף משה על פקודי החיל. אמר רב נחמן 

לישראל,  משה  להן  אמר  אבוה,  בר  רבה  אמר 

]כשנכשלתם  הראשון  לקלקולכם  חזרתם  שמא 

בבנות מואב ועתה נכשלתם בבנות מדין[, אמרו 

דבר  ידי  על  נחסרו  ]לא  איש  ממנו  נפקד  לא  לו 

למה,  כפרה  כן  אם  ]משה[  להן  אמר  עבירה[, 

אמרו לו אם מידי עבירה יצאנו, מידי הרהור לא 

יצאנו, מיד ונקרב את קרבן ה'".

כי עדיין מוטלת  ויבין  ישכיל  כל מתבונן  אך 

על  העצומה  הפליאה  ליישב  החובה,  עלינו 

מפקדי החיל שהיו צדיקים גמורים המדקדקים 

על קלות כבחמורות, מה ראו על ככה להשאיר 

ישראל  את  שהכשילו  מדין,  בנות  את  בחיים 

בעבירות החמורות של גילוי עריות ועבודה זרה, 

עבירה.  בהרהור  חיל  אנשי  הצדיקים  את  וגם 

שצדיקים  אפשר  איך  ליישב,  ראוי  ועוד  זאת 

כמותם שנבחרו בקפידה אלף מכל שבט נכשלו 

בהרהור עבירה. 

הלכרת גיערלי תדין שנתעלתר תתשה

של  העמוקה  כוונתם  ליישב  שנבוא  טרם 

מפקדי החיל, הבה נתבונן תחילה במה שפירש 

רש"י, כי בעקבות הקצף שקצף משה על מפקדי 

הלכות  ממנו  שנתעלמו  טעות  לכלל  בא  החיל, 

גיעולי מדין. דבר זה למדנו ממה שכתוב בפרשת 

גיעולי מדין )שם כא(:

"ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים 

את  ה'  צוה  אשר  התורה  חוקת  זאת  למלחמה 

משה, אך את הזהב ואת הכסף את הנחשת את 

הברזל את הבדיל ואת העופרת, כל דבר אשר יבוא 

יתחטא,  נדה  במי  אך  וטהר,  באש  תעבירו  באש 

וכל אשר לא יבוא באש תעבירו במים".

את  אלעזר  שמסר  הטעם  רש"י  ומפרש 

משה  ולא  הצבא,  לאנשי  מדין  גיעולי  פרשת 

רבינו שמסר לישראל את כל התורה: "לפי שבא 

שנתעלמו  טעות,  לכלל  בא  כעס  לכלל  משה 

זה  שהיה  משמע  נכרים".  גיעולי  הלכות  ממנו 

בבחינת עונש למשה על שכעס על ראשי החיל. 

שמדת  אמת  הן  כי  ביאור,  צריך  זה  דבר  אולם 

הכעס מגונה היא מאד, אבל הכעס של החכמים 

שכתב  כמו  מאד,  טוב  הוא  הרי  התורה  לכבוד 

ב"אגרא דפרקא" )אות רלח( בשם הזוהר הקדוש 

)פרשת תצוה קפב:(:

"רוגזא דרבנן טב איהו לכל סטרין, דהא תנינן 

דאורייתא אשא איהי, ואורייתא קא מרתחא ליה, 

)ירמיה כג-כט( הלא כה דברי כאש נאום ה',  דכתיב 

רוגזא דרבנן במילי דאורייתא, רוגזא דרבנן למיהב 

יקרא לאורייתא, וכלא לפולחנא דקוב"ה הוי".

לכל  הוא  טוב  חכמים  של  "הכעס  פירוש: 

הצדדים, שהרי שנינו שהתורה אש היא, והתורה 

מרתיחה אותו, ככתוב )ירמיה כג-כט( הלא כה דברי 

כאש נאום ה', כעס של חכמים הוא בדברים של 

לתורה,  כבוד  לתת  הוא  חכמים  של  כעס  תורה, 

מה  על  וכוונתו  הוא".  הקב"ה  לעבודת  והכל 

מרבנן  צורבא  "האי  ד.(:  )תענית  בגמרא  ששנינו 

ליה, שנאמר  דרתח, אורייתא הוא דקא מרתחא 

הלוא כה דברי כאש נאום ה'".

נמצא לפי זה כי משה רבינו כדת עשה שקצף 

על ראשי החיל, על שהשאירו בחיים את בנות מדין 

תפקידו  זהו  שהרי  מישראל,  גדול  חלק  שקלקלו 

של כל מנהיג ישראל, לעמוד כחומה בצורה מול 

מה  בכלל  זה  והרי  הקדושה,  בחומת  פרצה  כל 

ששנינו בגמרא )ברכות יט:(: "כל מקום שיש חילול 

השם אין חולקין כבוד לרב", הנה כי כן מדוע נענש 

שנתעלמו ממנו הלכות גיעולי מדין.

 תושת גיערלי תדין
סגרלה לתחשברת זורת

שנתעלמו  מה  ליישב  יאיר  דברינו  פתח 

ממשה הלכות גיעולי מדין, על פי הקדמה יקרה 

"שמעתי  )אות מא(:  יצחק"  "דברי  שהביא בספר 

מראזדיל  צבי  יהודה  מו"ה  אדמו"ר  קדוש  מפה 

זלה"ה שאמר בשם הרה"צ מוה"ר מנחם מענדל 

לומר  טוב  כלים  הגעלת  פרשת  אשר  מרימנאב, 

לבטל מחשבות והרהורין בישין". ולא ביאר מהו 

דוקא  זו  סגולה  נזכרה  ולמה  זו,  לסגולה  הטעם 

במלחמת מדין.

הרה"ק  דברי  צדיק  של  מקחו  לברר  ונראה 

בספר  שהביא  מה  פי  על  זי"ע,  מרימנאב 

הגה"ק  הסכמות  עם  תרפ"ד  )פיעטרקוב  זהב"  "אבני 

מטות(  פרשת  תחילת  מבריסק,  והגר"ח  מאוסטראבצה 

שדיבר  זי"ע,  מקוצק  הרה"ק  בשם  נפלא  דבר 

קרבן  החיל  שרי  שהביאו  הטעם  לבאר  בקדשו 

כפרה על הרהור עבירה, רק אחרי ששמעו את 

הדין של גיעולי מדין: 

כאשר  מקאצק,  זצ"ל  הקדוש  הרב  "ואמר 

כלי  את  להגעיל  הקב"ה  שצוה  אלפים  שרי  ראו 

צריכין  מקום  מכל  נקיים,  שהיו  פי  על  אף  מדין 

פי  על  אף  הם  כן  וכמו  הבלוע,  להפליט  הגעלה 

צריכים  נקיים מעבירה בפועל, מכל מקום  שהיו 

ולכך  מדין,  בנות  על  שהרהרו  הרהור  על  כפרה 

להגעיל,  השי"ת  צוה  לא  ועוג  סיחון  במלחמת 

במלחמת  אבל  מחשבתם,  עדיין  נתקלקל  לא  כי 

נכלו  אשר  בנכליהם  מחשבתם,  נתקלקל  מדין 

ואז  ישראל,  מחשבות  מטמאים  שהיו  להם 

כאן  עד  הבלוע.  להפליט  הגעלה  להם  נתחדש 

דבריו הקדושים ושפתים ישק".

הרה"ק  דברי  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

מרימנאב זי"ע, כי טוב לומר פרשת הגעלת כלים 

לבטל מחשבות והרהורים רעים, שהרי מטעם זה 

הודיע להם הקב"ה דיני גיעולי כלי מדין במלחמת 

מדין, כדי לתקן ולהפליט את המחשבות הרעות 

כח  בה  יש  אם  כן  כי  הנה  העבירה,  הרהורי  של 

בראש,  שנכנסו  הרעות  המחשבות  את  להפליט 

למנוע  סגולה  בה  שיש  וכמה  כמה  אחת  על 

מהרהורים רעים להיכנס בתוך הראש.

 ארהב ישואל: "ריתסור תאלתי ישואל", החבוים תסור
כי איש זה צדיק הרא רוארי להשתתף בתלחתה

 תתאות יהרנתן: ואשי החיל השאיור את בנרת תדין בחיים,
כדי שיעשר ישואל תשרבה בארתה אשה

 סגרלה תהוה"ק תויתנאב: "תושת הגעלת כלים
שרב לרתו לבשל תחשברת רהוהרוין בישין"

 הוה"ק תקאצק: תושת הגעלת כלים כדי ללתד את
אנשי הצבא שצויך לעשרת הגעלה לתחשברת הוערת 
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 בני הדרו שהם הענתים תשתיעים
על השרוש שהרא הצדיק 

כי  יתכן  איך  לבאר,  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

מדין  למלחמת  שנבחרו  החיל  אנשי  אלף  י"ב 

עבירה,  בהרהורי  נכשלו  צדיקים  שהיו  משום 

עד שהיו צריכים להקריב את קרבן ה' לכפר על 

נפשותיהם, על פי יסוד גדול שהביא ב"תולדות 

החסיד  בשם  ב(  אות  בראשית  )פרשת  יוסף"  יעקב 

)תהלים  הפסוק  לפרש  פוסטנר,  לייב  יהודה  רבי 

כי פסו אמונים  כי גמר חסיד  "הושיעה ה'  יב-ב(: 

מבני אדם". פירוש, מדוע "גמר חסיד" מן הארץ, 

אדם  שבני  משום  אדם",  מבני  אמונים  פסו  "כי 

גורם  וזה  שהם הענפים אינם חזקים באמונתם, 

שגם החסיד שהוא השורש יפול ממדרגתו.

ישראל"  ב"עבודת  גם  מצינו  זה  יסוד 

המגיד  מורו  בשם  אהרן(  וישא  ד"ה  שמיני  )פרשת 

לז-טז(:  )תהלים  הפסוק  לפרש  זי"ע,  ממעזריטש 

כי מה  רבים",  לצדיק מהמון רשעים  "טוב מעט 

שנופל הצדיק לפעמים ממדרגתו בבחינת "מעט 

שגורמים  "מהמון רשעים רבים",  טוב", זה נובע 

מרבים  כאשר  להיפך  וכן  ממדרגתו,  לנפילה 

על  משפיעים  הם  הרי  ה',  את  לעבוד  ישראל 

הצדיק שגם הוא יתעלה יותר, ובלשון קדשו:

"על פי מה שאמר מורי ז"ל בפסוק טוב מעט 

ידי  על  כי  פירוש,  רבים,  רשעים  מהמון  לצדיק 

נטמא  עוונותיהם  פגמי  וכתמי  הרשעים  מעשה 

הארץ, עד שנכנס איזה כתם אפילו בעבודת חכמי 

וגדלות המוחין  כך  כל  בהירות  להם  דורם, שאין 

כראוי... וזה פירוש טוב מעט לצדיק, זה שהטוב 

המון  ידי  על  הוא  לצדיק,  מעט  בבחינת  הוא 

רשעים רבים. עכ"ל החכם ז"ל. ומפיו אנו למדים, 

שכן  ומכל  צדיק,  יאנח  רשעים  שברבות  כמו  כי 

ישראל  שבטי  יחד  בהתאסף  או  צדיקים,  ברבות 

ומתעלה  הקדושה,  מתרבה  ממילא  ה',  לעבוד 

הצדיק יותר כי מדה טובה מרובה".

ומצינו סימוכין לרעיון נשגב זה, ממה שאמר 

"לך  לב-ז(:  )שמות  העגל  בחטא  למשה  הקב"ה 

נפלא  מאמר  כך  על  ומצינו  עמך".  שחת  כי  רד 

במדרש )שמו"ר מב-ב(:

"לך רד. אמר לו ]משה[, רבון העולם, אתמול 

עמך,  ואהרן  אתה  ועלית  יט-כד(  )שם  לי  אמרת 

וכאן  ה',  ואל משה אמר עלה אל  )שם כד-א(  וכן 

אתה אומר לך רד. אמר לו ]הקב"ה[, לא בשביל 

בני.  כבוד  בשביל  אלא  לכאן,  עולה  אתה  כבודך 

אמרתי לזקן שלהם ]יעקב[ )בראשית כח-יב( והנה 

מלאכי אלקים עולים ויורדים בו, מהו בו, אלא כך 

אמרתי לו, כשיהיו בניך צדיקים הם מתרוממים 

עמהם,  מתעלים  שלוחיהם  וכן  ועולים,  בעולם 

רד,  לך  בירידה,  ושלוחיהם  הם  יורדים  וכשהם 

למה, כי שחת עמך, אמר לו, הואיל וחטאו אתה 

והם בירידה".

)ויקרא  הפסוק  על  רש"י  בפירוש  מבואר  וכן 

מועד  מאהל  אליו  וידבר  משה  אל  "ויקרא  א-א(: 

לאמר - צא ואמור להם דברי כבושים, בשבילכם 

נדבר עמי, שכן מצינו שכל ל"ח שנה שהיו  הוא 

ישראל במדבר כמנודים מן המרגלים ואילך, לא 

ב-טז(  )דברים  שנאמר  משה,  עם  הדיבור  נתייחד 

ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות וידבר 

ה' אלי לאמר, אלי היה הדיבור".

שסיבב  הטעם  לבאר  תבלין  להוסיף  ויש 

יש  הענפים,  בבחינת  שהם  אדם  בני  כי  הקב"ה, 

בכוחם להשפיע לרעה על השורש שהוא המנהיג, 

בבחינת: "טוב מעט לצדיק מהמון רשעים רבים", 

על פי הידוע כי בכל דור ודור מוטלת החובה על 

בצלם  החוסים  דורם  לבני  להשפיע  הצדיקים, 

בני  ח"ו  יחטאו  ואם  והיראה,  התורה  דרכי  את 

דורם האחריות מוטלת על שכם המנהיגים, כמו 

שכתוב )דברים א-יג(: "ואשימם בראשיכם". ופירש 

שאשמותיהם  לומר  יו"ד,  חסר  "ואשמם  רש"י: 

להם  שהיה  דייניהם,  בראשי  תלויות  ישראל  של 

למחות ולכוון אותם לדרך הישרה".

אך לפי זה צריך ביאור, מנין יכולים המנהיגים 

לדעת כל פעם שבני דורם חטאו, כדי שיעוררו 

החוטא  של  דרכו  הלא  שלמה,  בתשובה  אותם 

להסתיר חטאיו מבני אדם. ויש לומר כי מטעם 

מזעיר,  מעט  החטא  שישפיע  הקב"ה  סיבב  זה 

קצת  שיפול  המנהיג  שהוא  השורש  על  גם 

ממדרגתו, ועל ידי שהוא מרגיש ירידה בעבודת 

ה', ישכיל להבין כי הסיבה לכך היא משום שבני 

דורו חטאו, ועל ידי שיעשה תשובה על הרהור 

החטא שבא לידו מבני דורו, יגרום בכך להשפיע 

הם  שגם  דורו,  בני  לענפיו  ותשובתו  מקדושתו 

ישובו בתשובה שלמה.

 ואשי החיל התכררנר להחזיו
את ישואל בתשרבה שלתה

מעתה יפתח לנו פתח להבין איך נכשלו י"ב 

אלף אנשי החיל שהיו צדיקים גמורים בהרהורי 

עבירה, כי הרהור זה לא בא להם מצד עצמם, כי 

אם מצד שאר ישראל שלא השתתפו במלחמת 

כי הן אמת  מדין משום שלא היו צדיקים דיים, 

שלא מתו במגפה בחטא בעל פעור משום שלא 

בהרהור  נכשלו  זאת  כל  עם  אבל  בפועל,  חטאו 

עבירה, ועל ידי זה השפיעו לרעה על אנשי החיל 

בהרהורי  המעט  מן  מעט  שנכשלו  הצדיקים 

כי  חסיד,  גמר  כי  ה'  "הושיעה  בבחינת:  עבירה, 

פסו אמונים מבני אדם".

כי  הצדיקים,  החיל  אנשי  הבינו  ומזה 

ענפי  כל  את  להחזיר  עליהם  מוטלת  החובה 

ישראל הנתונים תחת ידם בתשובה שלמה, לכן 

הקדימו הם עצמם לעשות תשובה על הרהורי 

ה'  לפני  והקריבו  ענפיהם,  להם  שגרמו  עבירה 

גם  בתשובה  החזירו  זה  ידי  ועל  כפרה,  קרבן 

שנכשלו  מה  על  לכפרה  שיזכו  ישראל  כל  את 

בהרהורי עבירה.

נעים להבין  ומה  ולפי האמור הנה מה טוב 

טעמם של ראשי החיל הצדיקים, שהשאירו את 

בנות מדין בחיים והביאן למשה ולא הרגו אותן 

אייבשיץ  יהונתן  רבי  הגה"ק  שביאר  כמו  מיד, 

זי"ע ב"תפארת יהונתן" בפרשתנו )במדבר לא-ט( 

"היכי דמי  )יומא פו:(:  על פי מה ששנינו בגמרא 

לידו  שבאת  כגון  יהודה  רב  אמר  תשובה,  בעל 

הימנה,  וניצל  ושניה  ראשונה  פעם  עבירה  דבר 

פרק,  באותו  אשה,  באותה  יהודה,  רב  מחוי 

באותו מקום".

הנה כי כן מטעם זה השאירו את בנות מדין 

בחיים כדי שיעשו תשובה באותה אשה, והביא 

היו  הנה  "הן  טז(:  )שם  שכתוב  ממה  לכך  ראיה 

לבני ישראל בדבר בלעם למסור מעל בה' על דבר 

 התגיד תתעזוישש: "שרב תעש לצדיק תהתרן ושעים ובים",
הצדיק יש לר קצת יוידה על ידי תעשי הושעים

 הקב"ה סיבב קצת יוידה לצדיק על ידי היוידה של בני דרור,
כדי שידע שחשאר ריתקן ארתם בתשרבה שלתה

 עברדת ישואל: "עבדיך נשאר את ואש אנשי התלחתה",
הותנר את ואשם שיקדשר את התחשברת שבואש  

 אנשי החיל שהיר צדיקים גתרוים, לא נכשלר
בהוהרו עביוה תצד עצתם, כי אם תצד ישואל
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פעור". ופירש רש"י: "הן הנה. מגיד שהיו מכירין 

הדברים  והנה  בה".  פלוני  שנכשל  היא  זו  אותן, 

בלשון קדשו בפרשתנו על הפסוק )שם ט(:

נראה  וגו'.  מדין  נשי  את  ישראל  בני  "וישבו 

דלשם שמים החיו אותם, כי כבר כתבתי כי עשו 

כמבואר  המקום,  ובאותו  אשה  באותה  תשובה 

במדרש הן הנה שהיה מכירין הנשים, ולכך חשבו 

במעט  שלימה  תשובה  כאן  אין  תיכף  ימיתן  אם 

ביום  בו  היה  לא  ודאי  מתחילה  וכשחטאו  רגע, 

שבאו למואב, רק לאט לאט התחיל להבת היצר 

הרע בקרבם, ולכך החיון זמן רב והיו אצלם שבויי 

גדולה  תשובה  זהו  חטאו,  לא  מקום  ומכל  חרב 

למאד, אשרי העם שלו ככה".

שנכשלו  מאחר  כי  בזה,  הכוונה  דרכנו  ולפי 

הרהור  בכך  וגרמו  עבירה,  בהרהור  ישראל 

עבירה גם לאנשי החיל, לכן לא הרגו אנשי החיל 

את בנות מדין מיד, אלא הביאון אל משה רבינו 

צדיק הדור, כדי שיורה לישראל דרכי התשובה 

אשה,  "באותה  תשובה:  מצות  לקיים  שיוכלו 

באותו פרק, באותו מקום".

 ואשי החיל ביקשר
לעשרת תשרבה בארתה אשה

תשובתם  להבין  לנו  ירווח  האמור  פי  על 

שקצף  רבינו,  למשה  החיל  ראשי  של  הברורה 

עליהם על מה שהשאירו את בנות מדין בחיים: 

נשאו את ראש אנשי  "ויאמרו אל משה, עבדיך 

המלחמה אשר בידנו", הכוונה בזה כמו שפירש 

החיל  ראשי  כי  עבדיך(,  )ד"ה  ישראל"  ב"עבודת 

בכל  שפעלו  משה,  לפני  עצמם  להצדיק  ביקשו 

המלחמה  אנשי  ראש  את  ולרומם  לנשא  כוחם 

אשר תחת ידם, ובלשון קדשו:

"עבדיך נשאו את ראש אנשי המלחמה אשר 

האלפים  שרי  בוודאי  כי  בזה,  רמזו  וגו'.  בידינו 

ושרי המאות היו צדיקים גדולים במדרגה מאשר 

הדור  ראש  הצדיק  ומדרך  ממשלתם,  תחת  היו 

הנלוים  של  והמוחין  ראש  את  ולנשא  לנטל 

שרי  בוודאי  ולכן  כן,  גם  ה'  לעבוד  שיוכלו  אליו 

בקדושתם  השפיעו  הם  המאות  ושרי  האלפים 

על כל אנשי הצבא, שיחזיקו את עצמם בקדושה 

וללחום מלחמות ה'.

אנשי  ראש  את  נשאו  עבדיך  פירוש  וזה 

אנחנו  לאל  תהלה  כי  בידינו,  אשר  המלחמה 

ראש  להם  ונשאנו  עלינו,  שמוטל  מה  עשינו 

ומוחין עד אשר לא נפקד ממנו איש, פירוש שלא 

נפל אחד ממדרגתו ח"ו, אפילו באיזה הסתכלות 

רע או מעשה זימה חס וחלילה".

להוכיח  החיל  ראשי  התכוונו  דרכנו  ולפי 

עבירה  בהרהור  שנכשלו  מה  כי  למשה,  בכך 

לנשא  הצליחו  הם  שהרי  עצמם,  מצד  היה  לא 

ולרומם את ראש אנשי החיל שיתעלו בקדושת 

חטא  שלא  איש",  ממנו  נפקד  "ולא  מחשבתם, 

את  "ונקרב  זאת:  כל  עם  והנה  מהם,  אחד  אף 

קרבן ה' איש אשר מצא כלי זהב אצעדה וצמיד 

וכומז לכפר על נפשותינו לפני ה'",  טבעת עגיל 

כדי לכפר על הרהור עבירה.

נשאו  ש"עבדיך  מאחר  קשה  ולכאורה 

צדיקים  היו  שכבר  המלחמה",  אנשי  ראש  את 

נבחרו  זה  מטעם  שהרי  המלחמה,  לפני  אפילו 

להיות בין י"ב אלף אנשי הצבא, אם כן איך יתכן 

זה  שהרהור  ובהכרח  עבירה,  בהרהור  שנכשלו 

לא בא מצדם, כי אם מצד שאר ישראל שנכשלו 

כן מטעם  כי  הנה  בלעם,  עבירה בעצת  בהרהור 

להחזיר  כדי  בחיים,  מדין  בנות  את  השארנו  זה 

באותו  אשה,  "באותה  בתשובה:  ישראל  כל  את 

פרק, באותו מקום".

 תשה ובינר בקדרשתר
לא היה יכרל להיכשל בהוהרו

בדרך המלך נלך לבאר בזה מה שקצף משה 

רבינו על ראשי החיל שהשאירו את בנות מדין 

בחיים, ולא עלה על דעתו שעשו כן כדי להביא 

אשה,  באותה  שלמה  לתשובה  ישראל  כל  את 

על פי המבואר בזוהר הקדוש )פרשת פקודי רכב.( 

הקב"ה  כשאמר  כי  כז.(  יב  )תיקון  זוהר  ובתיקוני 

נעליך  "של  ג-ה(:  )שמות  הסנה  במראה  למשה 

מאשתו  שיפרוש  בזה  נתכוון  רגליך",  מעל 

לקראת קבלת התורה, ויחליף את גופו החומרי 

עם גוף מזוכך ומקודש.

נקרא  גופו  ונזדכך  שנתקדש  מאז  והנה 

כי  נמצא  האלקים".  איש  "משה  לג-א(:  )דברים 

שיכשל  שייך  היה  לא  הגדולה  קדושתו  מצד 

בהרהור עבירה, לכן לא עלה על דעתו שראשי 

בהרהור  להיכשל  יכולים  צדיקים,  שהיו  החיל 

עבירה מצד שאר ישראל, וזה גרם שקצף עליהם 

על שהשאירו את בנות מדין בחיים.

אולם מאחר שלאמיתו של דבר היו צדיקים, 

אם  כי  עצמם  מצד  עבירה  בהרהור  נכשלו  ולא 

מצד שאר ישראל, לכן היה בזה קצת פגם למשה 

זכות, על דרך  ולא דן אותם לכף  שקצף עליהם 

מאד",  נשערה  "וסביביו  נ-ג(:  )תהלים  שנאמר 

שהקב"ה  "מלמד  קכא:(:  )יבמות  כך  על  ודרשו 

מדקדק עם סביביו כחוט השערה". 

מעתה יאירו עינינו וישמח לבנו להבין כמה 

שבא  "לפי  רש"י:  שהביא  חכמים  דברי  עמקו 

שנתעלמו  טעות,  לכלל  בא  כעס  לכלל  משה 

ממנו הלכות גיעולי נכרים", כי מאחר שקצף על 

אנשי החיל שהשאירו את בנות מדין בחיים, ולא 

הרהור  את  לתקן  כדי  כן  שעשו  דעתו  על  עלה 

העבירה של ישראל באותה אשה, לכן נתעלמה 

ממנה הלכות גיעולי מדין, אשר לפי מה שלמדנו 

הקב"ה  מסר  זי"ע,  מקאצק  הרה"ק  מדברי 

ללמדם  כדי  מדין,  במלחמת  זו  פרשה  לישראל 

שהם צריכים תיקון על הרהור העבירה להגעילו 

ולהוציאו מהראש.

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל
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