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Matot-Masai 5704 “Revenge against Midian” http://www.nechama.org.il/cgi-

bin/pagePrintMode.pl?Id=1328  

 לא פרק במדבר
ר( א) ֵּ֥ ָ֖ק ַוְיַדב  ה ְיֹקו  ר ֶאל־ֹמֶשֵּ֥ אֹמֹֽ  :ל 
ם( ב) ֵ֣י ִנְקַמת   ְנֹקֹ֗ ל ְבנ  א ֵ֔ ת ִיְשר  ָ֖ א  ים מ  ר ַהִמְדי ִנִ֑ ף ַאַחָ֖ ֵּ֥ ס  א  יָך ת   :ֶאל־ַעֶמֹֽ
ר( ג) ֵּ֤ ם ֹמֶשה   ַוְיַדב  ֵ֣ ע  ר ֶאל־ה  אֹמֵ֔ ְל֧צּו ל  ח  ִאְתֶכֶ֛ם ה  ים מ  ִשָ֖ א ֲאנ  ִ֑ ב  ן ְוִיְהיּו   ַלצ  ת ַעל־ִמְדי ֵ֔ ֵּ֥ ת  ָ֖ק ל  ָֽן ִנְקַמת־ְיֹקו  ֹֽ  :ְבִמְדי 
ֶלף( ד) ה ֶאֶ֚ ֶלף ַלַמֶטֵ֔ ה ֶאָ֖ ֹות ְלֹכל   ַלַמֶטִ֑ ל ַמטֵ֣ א ֵ֔ ּו ִיְשר  א ִתְשְלחָ֖ ֹֽ ב   :ַלצ 
ְסרּו  ( ה) ֹֽ י ַוִימ  ֵ֣ ַאְלפ  ל מ  א ֵ֔ ֶלף ִיְשר  ה ֶאָ֖ ר ַלַמֶטִ֑ ֵּ֥ ש  ֶלף ְשנ ים־ע  י ֶאָ֖ ֵּ֥ א ֲחלּוצ  ֹֽ ב   :צ 
ח( ו) ם ַוִיְשַלַ֨ ֵּ֥ ה ֹאת  ֶלף ֹמֶשֶ֛ ה ֶאֵּ֥ א ַלַמֶטָ֖ ִ֑ ב  ם ַלצ  ת  ס ֹאֹ֠ יְנח ָ֜ ֵּ֤ר ְוֶאת־ִפַ֨ ז  ן   ֶבן־ֶאְלע  א ַהֹכה  ב ֵ֔ י ַלצ  ֵּ֥ ֶדש ּוְכל  ֹות ַהֹקֶ֛ ה ַוֲחֹצְצרֵּ֥ ָ֖  ַהְתרּוע 

ֹו  :ְבי דֹֽ
ִָֽיְצְבאּו  ( ז) ן ַוֹֽ ר ַעל־ִמְדי ֵ֔ ֵּ֥ה ַכֲאֶשֶ֛ ָ֖ק ִצּו  ה ְיֹקו  ּו ֶאת־ֹמֶשִ֑ ַהְרגָ֖ ר ַוַיֹֽ ֹֽ כ  ל־ז   :כ 
י( ח) ן ְוֶאת־ַמְלכ ַ֨ ּו ִמְדי ָ֜ ְרגֵ֣ ם ה  יֶהֹ֗ י ַעל־ַחְלל  ֶקם   ֶאת־ֱאִוֵּ֤ ּור ְוֶאת־ֶר  ַבע ְוֶאת־חּור   ְוֶאת־צֵּ֤ ֶשת ְוֶאת־ֶרֵ֔ ָ֖ י ֲחמ  ֵ֣ ִָֽ֑ן ַמְלכ  ת   ִמְדי  ם ְוא  ֵ֣  ִבְלע 

ֹור ּו ֶבן־ְבעֵ֔ ְרגָ֖ ֶרב ה  ֹֽ  :ֶבח 

Alef.  

1.  “Nekama” (revenge) according to the Midrash suggests getting back at someone who has 

caused you harm. While HaShem Is Saying that the Midianites caused the Jewish people 

harm, Moshe counters that it is to HaShem that they caused harm, since the whole reason 

for their enmity to the Jews was due to the Jews adhering to Tora and Mitzvot, Given to 

them by HaShem. (This is similar to the position of Ben Azai in Yerushalmi Nedarim 4:7, 

where he counters R. Akiva’s claim that VaYikra 19:18 as the quintessential rule of the Tora 

by maintaining that Beraishit 5:1 is. Since men are Created in the Image of God, when 

someone does something evil to another human being, it is by definition an affront to God, 

since it was a creature in God’s Image who was the victim of the assault.) 

2.    The Hitpa’el form of “N-K-M” suggests an active involvement in carrying out a specific 

response against an offending party. The Kal form give a more general impression whereby 

revenge is called for; however where, when and how is not defined, and therefore the 

response may never take place.  

3.      

 כא פרק שמות
י־ַיֶכה  ( כ) יש ְוִכֹֽ ֹוֶאת־ ִאַ֨ ֹו ַעְבדָ֜ תֹו   אֵּ֤ ֶבט ֶאת־ֲאמ  ת ַבש ֵ֔ ָ֖ ַחת ּומ  ֹו ַתֵ֣ ם י דִ֑ ם נ ֹקָ֖ ֹֽ  :ִינ ק 

He (the victim) will surely be avenged. The Beit Din will mete out a punishment to the 

perpetrator.  

 יט פרק ויקרא
א־( יח) ֹֹֽ םל א־ִתֹטר   ִתֹקֵּ֤ ֹֹֽ ֵ֣י ְול ָך ֶאת־ְבנ  ֵּ֥  ַעֶמֵ֔ ַהְבת  ֹֽ ֲעָךָ֖  ְוא  ֹוָך ְלר  י כ מִ֑ ֹֽק ֲאִנָ֖  :ְיֹקו 

Do not do an action that will be a manifestation of taking revenge against another.  

 כו פרק ויקרא
י( כה) אִתַ֨ ב  ם ְוה  יֶכָ֜ ֶרב ֲעל  ֶמת  נֹ  ֶחֹ֗ יתְנַקם ֶק  ם ־ְבִרֵ֔ יֶכִ֑ם ְוֶנֱאַסְפֶתָ֖ ר  ְחִתי ֶאל־ע  ֶבר   ְוִשַלֵּ֤ ם ֶד  ֹוְכֶכֵ֔ ם ְבתֵ֣ ְבַיד־ ְוִנַתֶתָ֖

ֹֽב  :אֹוי 
The sword will be an avenging one, avenging for violations of the Covenant. However this 

appears to be just a metaphor, but not referring to an actual form of revenge.   

 לא פרק במדבר
ם( ב) ֵ֣יבְ  ִנְקַמת   ְנֹקֹ֗ ל נ  א ֵ֔ ת ִיְשר  ָ֖ א  ים מ  ר ַהִמְדי ִנִ֑ ף ַאַחָ֖ ֵּ֥ ס  א  יָך ת   :ֶאל־ַעֶמֹֽ

Taking revenge from the Midianites means to declare war upon them.  

ר( ג) ֵּ֤ ם ֹמֶשה   ַוְיַדב  ֵ֣ ע  ר ֶאל־ה  אֹמֵ֔ ְל֧צּו ל  ח  ִאְתֶכֶ֛ם ה  ים מ  ִשָ֖ א ֲאנ  ִ֑ ב  ן ְוִיְהיּו   ַלצ  ת ַעל־ִמְדי ֵ֔ ֵּ֥ ת  ָ֖ק ל  ָֽן ִנְקַמת־ְיֹקו  ֹֽ  :ְבִמְדי 
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The actions against the Midianites constitutes not so much revenge for what was done to 

the Jews, but rather to what the Midianites did to HaShem, as it were. It is a general 

statement that does not describe how that Divine Revenge will take place.  

 לב פרק דברים
י( לה) ם   ִלֵּ֤ ם נ ק  ת ְוִשל ֵ֔ ָ֖ ּוט ְלע  מֵ֣ ם ת  ִ֑ י ַרְגל  רֹוב   ִכֵּ֤ ֹום ק  ם יֵ֣ יד ֵ֔ ש א  ָ֖ ת ְוח  מֹו ֲעִתֹדֵּ֥ ֹֽ  :ל 

HaShem Declares that He will Avenge Himself against the transgressing Jews, but the 

specifics of how this will take place are not specified.  

ק ִאם־ַשנֹוִתי  ( מא) י ְבַרֵ֣ ז ַחְרִבֵ֔ ֵּ֥ ט ְותֹאח  ָ֖ י ְבִמְשפ  יב י ִדִ֑ ִשֵּ֤ ם   א  י נ ק  ֵ֔ ר  י ְלצ  ם ְוִלְמַשְנַאָ֖ ֹֽ  :ֲאַשל 
HaShem Promises to literally Avenge Himself against His Enemies but once again the 

specifics are not defined.  

ינּו( מג) ֹו גֹוִים   ַהְרִנֵּ֤ י ַעמֵ֔ יו ִכֵּ֥ ָ֖ ד  ֹום ַדם־ֲעב  ם   ִיקִ֑ יב ְונ ק  יו י ִשֵ֣ ֵ֔ ר  ר ְלצ  ֹו ְוִכֶפֵּ֥ תָ֖ ֹו ַאְדמ   : ַעמֹֽ
HaShem will actively Avenge what others have done to the Jewish people, and Act vengefully 

against those enemies of the Jews, perhaps in accordance with the principle of Mida 

KeNeged Mida, suggesting specific actions. . 

4.    While RaShI echoes the side of the Midrash that is explaining how Moshe responds to 

HaShem’s original reference to the “revenge for the Jewish people” with “revenge for 

HaShem,” nevertheless RaShI does not seem to understand that there is a give-and-take 

between two entities looking at a phenomenon from two different points of view, but 

rather he posits that the two phrases are synonymous, i.e., whomever treats the Jewish 

people negatively is in effect treating HaShem badly as well.  

5.    R. Moshe Kordovero, Tomer Devora, Chapt. 1, Section 4, pp. 8-9. 

 ז פרק מיכה
ֹוָך לקִמי־( יח) מֹ֗ א כ  ֵּ֤ ֹון   ֹנש  ר ע  ֵ֣ ַשע ְוֹעב  ית ַעל־ֶפֵ֔ ִרָ֖ ֹו ִלְשא  תִ֑ יק ַנֲחל  ַעד   לֹא־ֶהֱחִזֵּ֤ ֹו ל  ץ ַאפֵ֔ ֵּ֥ פ  י־ח  ֶסד ִכֹֽ ּוא ֶחָ֖  :הֹֽ

שאר בשר לי  ?הנה הקב"ה מתנהג אם ישראל בדרך זה, לומר "מה אעשה לישראל והם קרובי

שהם    .Consequently, the verse in Micha can be considered an example from NaChעמהם."

 Source from  1,(ג:בבת זוג להקב"ה וקורא לה: בתי, אחותי, אמי, כדפירשו ז"ל )שיר השירים רבה 

ChaZal. ובניו הם. והיינו  ,וכתיב )תהילים קמח:ח( "ישראל עם קרובו", ממש קורבה יש לו עמהם

"שאר בשר", וסוף וסוף הם נחלתו. ומה אומר אם אענישם? הרי הכאב שלי,  ', ל"לשארית נחלתו"

, לומר שצערם מגיע )דהיינו ל "א"( כדכתיב )ישעי' סג:יט( "בכל צרתם לו צער." כתיב "לא" באל"ף

                                                           
 ג פרשה( וילנא) רבה השירים שיר 1
 למלך אלעאי ברבי יהודה' ר אמר, משכן זה אפריון, במשכן קרייה פתר סימון' בר יהודה' ר בשם עזריה' ר, לו עשה אפריון א

 כיון, ובחצר במבוי בפרהסיא עמה ומדבר בשוק אותה רואה היה סימנים לידי ובאת הגדילה שלא עד, קטנה בת לו שהיתה
 צריך וכשאהיה פפליון לה עשו אלא, בפרהסיא עמה מדבר שאהא בתי של שבחה אין המלך אמר סימנין לידי ובאת שהגדילה

 שמות' )שנא בפרהסיא אותו ראו במצרים, ואהבהו ישראל נער כי( א"י הושע) כתיב כך הפפליון מתוך עמה אדבר עמה לדבר
 העוללים והיו, הגדולה היד את ישראל וירא( ד"י /שמות/ שם) שנאמר בפרהסיא אותו ראו בים, מצרים את לנגוף' ה ועבר( ב"י

' ה ויאמר( ג"ל דברים) שנאמר בפנים פנים אותו ראו בסיני, ואנוהו אלי זה( ו"ט /שמות/ שם) ואומרים באצבען אותו מראים
 לו נעשה, ונשמע נעשה' ה דבר אשר כל( ד"כ שמות) ואמרו התורה את וקבלו סיני הר על ישראל שעמדו כיון', וגו בא מסיני
 לדבר צריך וכשאני, משכן לי יעשו אלא בפרהסיא עמם מדבר שאהיה בני של שבחן אין הוא ברוך הקדוש אמר, שלימה אומה
, שלמה המלך לו עשה, אתו לדבר מועד אהל אל משה ובבא( ד"ל /שמות/ שם) ד"הה המשכן מתוך עמהם מדבר אהיה עמהם
 .עומדים שטים עצי למשכן הקרשים את ועשית( ו"כ /שמות/ שם) א"המד, הלבנון מעצי, שלו שהשלום המלך
 ג פרשה( וילנא) רבה השירים שיר
 בעטרה מהו מאביך ששמעת אפשר לו אמר יוסי ברבי אלעזר רבי את י"רשב שאל יוחנן ר"א, אמו לו שעטרה בעטרה ב

 בתי אותה קורא והיה מדאי יותר מחבבה והיה יחידה בת לו שהיתה למלך לו אמר, היאך לו אמר, הן לו אמר, אמו לו שעטרה
 הוא ברוך הקדוש מדאי יותר מחבב היה כך, אמי אותה שקרא עד מחבבה זז ולא אחותי אותה שקרא עד מחבבה זז ולא

 לי פתחי'( ה /השירים/ שיר' )שנא אחותי שקראן עד מחבבן זז ולא, וראי בת שמעי( ה"מ תהלים) ד"הה בתי וקראן לישראל
 י"רשב עמד, כתיב ולאמי, האזינו אלי ולאומי עמי אלי הקשיבו( א"נ ישעיה' )שנא אמי שקראן עד מחבבן זז ולא, רעיתי אחותי
        ...דיי הזה הטעם מפיך לשמוע אלא באתי לא אלו ואמר ראשו על ונשקו
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שבהן עיקר ההנהגה, וקרינן בוא"ו לו צער, כדכתיב )שופטים י:טז( "ותקצר  ,לפלא העליון, לדו פרצופין

 שהם שארית נחלתו.   ילפי שאינו סובל צערם וקלונם מפנ "ישראל נפשו בעמל

 

 ג פרק שמות
א( ב) י ר  ְך ַוֹ֠ ֵּ֥ק ַמְלַאַ֨ יו ְיֹקו  ֶ֛ ל  ש א  ָ֖ ֹוְך ְבַלַבת־א  ְרא ַהְסֶנִ֑ה ִמתֵ֣ ֵּ֤ה ַוַיֹ֗ ר ַהְסֶנה   ְוִהנ  ֵ֣ ש ֹבע  א ֵ֔ יֶנֵּ֥נּו ְוַהְסֶנָ֖ה ב  ל א  ֹֽ  :ֻאכ 

   י"רש
 (:טו צא תהילים) "בצרה אנכי עמו" משום, אחר אילן ולא - נההס מתוך

6.   Since the Commandment to wage war against the Midianites came originally from HaShem, 

it could be well-designated “Nikmat HaShem” even if what lay at the heart of Giving such a 

Commandment was HaShem’s Defence of the Jewish people.  

Beit.  

1.    When comparing the verses that describe the Commandments to leave Amon and Moav 

alone due to their relationship to the Jewish people as the descendants of Avraham’s 

nephew Lot, there is a difference:  

 ב פרק דברים
אֶמר( ט) ַֹ֨ ק ַוי י ְיֹקו ָ֜ ַלֹ֗ ַצר   א  בֶאת־ ַאל־ת   ֵּ֥ר מֹוא ֵ֔ ם ְוַאל־ִתְתג  ָ֖ ה ב  ִ֑ מ  י ִמְלח  ן ִכֹ֠ א־ֶאת ַ֨ ֹֹֽ ַאְרצֹו   ְלָךֵּ֤  ל ֹֽ ה מ  י ְיֻרש ֵ֔ י־ ִכֵ֣ ִלְבנ 

ֹוט ִתי לֵ֔ ַתֵּ֥ ר נ  ָ֖ ה ֶאת־ע  ֹֽ  :ְיֻרש 

According to the principle “MiChlal Lav Ata Shomea Hein” (from the negative one can infer 

the positive), God specifically Prohibits making war against the Moabites, but not things that 

fall short of war. By contrast, the Amonites must not be even intimidated: 

 שם
ַרְבת ֹ֗ ( יט) ּול ְוק  ֵ֣י מֶ֚ ֹון ְבנ  ם ַעמֵ֔ ָ֖ ֵ֣ר ַאל־ְתֻצר  ם ְוַאל־ִתְתג  ִ֑ י ב  ן ִכֵ֣ ת  א־ֶאֹ֠ ֹֹֽ ֶרץ ל ֶאַ֨ ֹון מ  י־ַעמֵּ֤ ה ְלָך   ְבנ  י ְיֻרש ֵ֔ ֹוט ִכֵּ֥  ִלְבנ י־לָ֖

יה   ה ְנַתִתֵּ֥ ֹֽ  :ְיֻרש 
RaShI explains that the distinction is by virtue of the difference in modesty as reflected by 

the names that each of Lot’s daughters gave their respective offsprings: 

 ט פסוק ב פרק יםדבר י"רש
 להם ונראים אותם היו מיראים אבל, מלחמה אלאס מואב על להם אסר לא -' וגו תתגר ואל( ט)

 אבל ”.אותם ובוזזים שוללים שהיו העם מפני מואב ויגר“( ג, כב במדבר) כתיב לפיכך, מזויינים כשהם

 אביה על פרסמה שלא אמם צניעות בשכר ,גרוי שום, ”בם תתגר ואל“( יט פסוק) נאמר עמון בבני

 :("אב-מ"דהיינו ) ”מואב“, בנה שם שקראה, הבכירה שעשתה כמו

2.   

 ג פסוק לא פרק מטות פרשת במדבר אריה גור
 לו שציוה מה שעשה פשיטא, לי למה" העם אל משה וידבר, "כן לא דאם. איחר ולא בשמחה עשה( ג)

 זה דבענין, ליה מבעי ”משה ויאמר“, ועוד(. ם"ברא ה"כ) בשמחה שעשה אלא, הוא ברוך הקדוש

 דברים בפרשת עיין, שוחקים בפנים בשמחה הוא הדבור כי, ”דיבור“ לשון כתב אלא, ”אמירה“ שייך

 (:טז, ב דברים י"רש)
 ב פרק דברים

י( טז) מּו ַוְיִהַ֨ י ַכֲאֶשר־ַתָ֜ ֧ ל־ַאְנש  ה כ  ֶ֛ מ  ּות ַהִמְלח  מָ֖ ֶרב ל  ם ִמֶקֵּ֥ ֹֽ ע   :ה 
ר( יז) ֵּ֥ ָ֖ק ַוְיַדב  י ְיֹקו  ַלֵּ֥ ר א  אֹמֹֽ  :ל 

   י"רש
 לא ,נזופים ישראל שהיו שנה ח"ל שכל, ללמדך, ”ויאמר“ אלא ,”וידבר“ …( יז - טז)

 השכינה שאין, ללמדך, הדעת וישוב ,פנים אל פנים ,חבה בלשון הדבור עמו נתייחד

 :ישראל בשביל אלא הנביאים על שורה

3.     

 ו פסוק לא פרק מטות פרשת במדבר מזרחי אליהו רבי
 :לי למה תנינא" אותם" כן לא דאם. כלם כנגד שקול פנחס שהיה מגיד פנחס ואת אותם( ו)



4 
 

ח( ו) ם ַוִיְשַלַ֨ ֵּ֥ ה ֹאת  ֶלף ֹמֶשֶ֛ ה ֶאֵּ֥ א ַלַמֶטָ֖ ִ֑ ב  םֹאֹ֠  ַלצ  ס ת  יְנח ָ֜ ֵּ֤ר ְוֶאת־ִפַ֨ ז  ן   ֶבן־ֶאְלע  א ַהֹכה  ב ֵ֔ י ַלצ  ֵּ֥ ֶדש ּוְכל   ַהֹקֶ֛

ֹות ה ַוֲחֹצְצרֵּ֥ ָ֖ ֹו ַהְתרּוע                      :ְבי דֹֽ

   4. It is difficult to understand why Bila’am should have been in the area where the war against 

the Midianites takes place, since after Balak is disappointed that the prophet blessed 

instead of cursed the Jewish people, the Tora states: 

 כד פרק במדבר
ם( כה) ֵָֽ֣ק  ם ַוי  ֶָ֖לְך ִבְלע ֵ֔ ב ַוי  ֵ֣ש  ֹו ַוי  ק ִלְמֹקמִ֑ ָ֖ ל  ְך ְוַגם־ב  ַלֵּ֥ ֹו ה   :ְלַדְרכֹֽ
 

The Rabbis, whose lead RaShI takes, therefore assume that in light of the Tora’s statement 

that it was Bila’am’s idea to attempt to sexually corrupt the Jews to get them to engage in 

idolatry: 

 לא פרק במדבר
ן( טז) ֵ֣ נ ה ה  ּו ה ָ֜ יַ֨ י ה  ֵּ֤ ל   ִלְבנ  א  ר ִיְשר  ם ִבְדַבֵ֣ ַעל ִבְלע ֵ֔ ר־ַמֵּ֥ ָ֖ק ִלְמס  ֹור ַביֹקו  י ַעל־ְדַבר־ְפעִ֑ ה ַוְתִהֵּ֥ ָ֖ פ  ת ַהַמג  ֹֽק ַבֲעַדֵּ֥  ְיֹקו 

he was coming to collect for his handiwork (see Sanhedrin 106a) either from the Midianites 

because they were possibly the ones who originally suggested to Balak to hire Bila’am: 

 כב פרק במדבר
אֶמר( ד) ַֹ֨ ב ַוי ֵ֣י מֹוא ָ֜ ן ֶאל־ִזְקנ  ה ִמְדי ֹ֗ ּו ַעת ָּ֞ ל   ְיַלֲחכֵּ֤ ה  ינּו ַהק  יֹבת ֵ֔ ל־ְסִבֵ֣ ְך ֶאת־כ  ֹור ִכְלֹחֵ֣ ת ַהשֵ֔ ָ֖ ה ֶיֵֶָֽ֣רק א  ֶדִ֑ ק ַהש  ֧ ל   ּוב 

ֹור ֶלְך ֶבן־ִצפֶ֛ ב ֶמֵּ֥ ָ֖ ת ְלמֹוא  ֵּ֥ ע  וא ב   :ַהִהֹֽ

or since Midian was on the way to Moav, he stopped in Midian before intending to proceed 

to Moav in order to collect his fee.  

 

However, since the call to war was specifically aimed at the Midianites, a reason had to be 

proposed why Bila’am would also suffer punishment. Therefore, it is presumed by the 

Rabbis that he tried to dissuade the Jews from carrying out the war against the Midianites 

that had been Divinely Mandated. His argument was that until this point when they had 

been at full strength, they had not engaged the Midianites, now that only 12,000 Jewish 

fighters were being sent:   

 לא פרק במדבר
ְסרּו  ( ה) ֹֽ י ַוִימ  ֵ֣ ַאְלפ  ל מ  א ֵ֔ ֶלף ִיְשר  ה ֶאָ֖ ר ַלַמֶטִ֑ ֵּ֥ ש  ֶלף ְשנ ים־ע  י ֶאָ֖ ֵּ֥ א ֲחלּוצ  ֹֽ ב                          : צ 

what chance did the Jews think they had against a numerically superior force? For again 

attempting to cause the Jews not to listen to God’s Commandment, just as he had done at 

Ba’al Pe’or, Bila’am was summarily punished.  

5.      

 לד פרק בראשית
ֹו ְוֶאת־ְשֶכֵ֣ם ר  ְוֶאת־ֲחמֹו( כו) ּו ְבנֵ֔ ְרגָ֖ ֶרבלְ  ה  ִ֑ ֶ֛ה ַוִיְק֧חּו ִפי־ח  ית ֶאת־ִדינ  ֵּ֥ אּו ְשֶכָ֖ם ִמב  ֹֽ צ   signifies violent:ַוי 

death as opposed to an execution by legal authorities. 

 ה פרק שמות
ּו( ג) אְמרֵ֔ ֵֹ֣ ים יקֱאֹל ַוי ִעְבִרָ֖ א ה  ֵ֣ ינּו ִנְקר  ִ֑ ל  ֲֵ֣לכ ה ע  א נ  ֶשת ֶדֶרְך   נ ָּ֡ ים ְשֹלַ֨ ר י ִמָ֜ ה   ַבִמְדב ֹ֗ ֵ֣ק ְוִנְזְבח  יֹקו  ן־ ינּוקֱאֹל ַלֹֽ ֶפַ֨

ע ֵ֔  ֶבר נּוִיְפג  ֹו ַבֶדָ֖ ֶרב אֵּ֥ ֹֽ  here the word is merely an example  ”plague“since the first example is:ֶבח 

of a manner of unpleasant demise.  

 יז פרק שמות

עַ  ַוַיֲחֹ֧לש( יג) ק ְיהֹוֻשֶ֛ ֵּ֥ ל  ֹו ֶאת־ֲעמ  ֶרבלְ  ְוֶאת־ַעמָ֖ ֹֽ  Amalek attacked militarily and was responded:ִפי־ח 

to in kind.  

 כב פרק שמות
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ה( כג) ֵ֣ ר  י ְוח  י ַאִפֵ֔ ַרְגִתֵּ֥ ֶרב ֶאְתֶכָ֖ם ְוה  ִ֑ ּו ֶבח  יֵּ֤ יֶכם   ְוה  ֹות ְנש  נֵ֔ ים ּוְבנ יֶכָ֖ם ַאְלמ   hile technically, this W: ְיֹתִמֹֽ

is not a Halachic infraction, that will not deter God from Carrying out a severe 

punishment in an extra-legal setting. But the term “Cherev” is Lav Davka (not to be 

taken literally.) 

י ִכי  ( מג) ִקַ֨ ל  ֲעמ  י ה  ם   ְוַהְכַנֲעִנֵּ֥ ם ש  יֶכֵ֔ ם ִלְפנ  ֶרב ּוְנַפְלֶתָ֖ ִ֑ ן ֶבח  ֵּ֤ י־ַעל־כ  י ַשְבֶתם   ִכֹֽ ֵ֣ ַאֲחר  ק מ  ָ֖ק ְולֹא־ִיְהֶיֵּ֥ה ְיֹקו ֵ֔  ְיֹקו 

ם ֶכֹֽ   .Symbol of military clash:ִעמ 

 כ פרק במדבר
אֶמר( יח) ֵֹּ֤ יו   ַוי ל  ֹום א  א ֱאדֵ֔ ֵֹּ֥ ר ל י ַתֲעֹבָ֖ ֶרבֶפן־ ִבִ֑ א ַבֶחָ֖ ֵּ֥ צ  ָך א  אֶתֹֽ  ,Cherev“Lest I take up arms” :ִלְקר 

representing a military response.  

 כא פרק במדבר

ֵּ֥הּו( כד) ל ַוַיכ  ָ֖ א  ֶרב ִיְשר  ִ֑ ש ְלִפי־ח  ֹו ַוִייַרַ֨ ן ֶאת־ַאְרצָ֜ ַאְרֹנֹ֗ ֹֽ ֵ֣י ַעד־ַיֹבק   מ  ֹון ַעד־ְבנ  י ַעמֵ֔ ז ִכֵ֣ ּול ַעֵ֔ ֵּ֥י ְגבָ֖ ֹון ְבנ   A:ַעמֹֽ

military conquest of the land.  

 לא פרק במדבר
י( ח) ן ְוֶאת־ַמְלכ ֵ֨ ְר֣גּו ִמְדי ָ֜ ם ה  יֶהֶ֗ י ַעל־ַחְלל  ֶקםֶ֙  ֶאת־ֱאִוִ֤ ּור ְוֶאת־ֶרֶ֙ ַבע ְוֶאת־חּורֶ֙  ְוֶאת־צִ֤ ֶשת ְוֶאת־ֶרֶ֔ ֵ֖  ֲחמ 

י ֣ תֶ֙  ִמְדי  ָ֑ן ַמְלכ  ם ְוא  ֣ ֹור ִבְלע  ּו ֶבן־ְבעֶ֔ ְרגֵ֖ ֶרב ה  ָֽ  :ֶבח 

 יג פרק דברים
ֵ֣ה( טז) ה ַהכ  י ַתֶכֹ֗ ֶ֛ ְשב  יר ֶאת־ֹיֹֽ ִעֵּ֥ וא ה  ֶרבְלִפי־ ַהִהָ֖ ִ֑ ם ח  ַ֨ ּה ַהֲחר  ֧ ּה ֹאת  ֶ֛ ּה ְוֶאת־כ ל־ֲאֶשר־ב  ָ֖ ְלִפי־ ְוֶאת־ְבֶהְמת 

 ֹֽ   .The inhabitants and animals are to be put to death in a violent manner:ֶרבח 

 כ פרק דברים
ֶּ֛ה( יג) נ  ֵּ֥ק ּוְנת  ָך יָךקֱאֹל ְיֹקו  ֵּ֥  ְבי ֶדִ֑ ּה ְוִהִכית  ָ֖ ל־ְזכּור  ֶרבלְ  ֶאת־כ  ֹֽ  The males are to be put to death:ִפי־ח 

in a violent manner.  

In all of the other instances where “Cherev” is mentioned, reasons can be found to logically 

explain why this particular weapon is mentioned. However, in the case of Bila’am, since he 

neither attacked Israel militarily or personally participated in corrupting them, you might 

think that there was no basis for punishing him. Consequently, the interpretation of the 

Rabbis whereby the weapons of choice are switched by the Jews comes into play.  

Gimel.  

It seems to me that the verb “VaYimseru” suggests that people were made to participate 

against their will, thereby supporting the views of RaShI and RaShBaM, against the views of 

Onkelos and Abrabanel. 

Daled.  

 כא פרק במדבר
ע( א) י ַוִיְשַמָּ֞ ד   ַהְכַנֲעִנֵּ֤ ֶלְך־ֲער  ב ֶמֹֽ ֵ֣ ֶגב ֹיש  י ַהֶנֵ֔ א ִכֶ֚ ֵ֣ ל ב  א ֵ֔ ֶרְך ִיְשר  ים ֶדָ֖ ִרִ֑ ֲאת  ֶחם   ה  ל ַוִיל ַ֨ א ֵ֔ ְשְב׀ ְבִיְשר  נּו ַוִיֵּ֥ ִבי ִמֶמָ֖  :ֶשֹֽ
ל רַוִיַדַ֨ ( ב) ֵּ֥ א  ָ֖ק ֶנֶֶָֽ֛דר ִיְשר  יֹקו  ר ַלֹֽ ן ַויֹאַמִ֑ ֹתַ֨ ן ִאם־נ  ם ִתת ָ֜ ֵּ֤ ע  י ַהֶזה   ֶאת־ה  י ְבי ִדֵ֔ ֲחַרְמִתָ֖ ם ְוַהֹֽ יֶהֹֽ ר   :ֶאת־ע 
ע( ג) ק ַוִיְשַמַ֨ ֹול ְיֹקו ָ֜ ל ְבקֵ֣ א ֹ֗ ן   ִיְשר  י ַוִית  ְכַנֲעִנֵ֔ ם ֶאת־ַהֹֽ ֵּ֥ ם ַוַיֲחר  ם ֶאְתֶהָ֖ יֶהִ֑ ר  א ְוֶאת־ע  ֵּ֥ ֹום ַוִיְקר  קָ֖ ם־ַהמ  ה ש  ֹֽ ְרמ   פ: ח 

 

ן( כג) ַתַ֨ ן ְולֹא־נ  ל   ִסיֹחֵ֣ א  ר ֶאת־ִיְשר  ף ִבְגֻבלֹו   ֲעֹבֵ֣ ן ַוֶיֱאֹסַ֨ ֹו ִסיֹחָ֜ א ֶאת־כ ל־ַעמֹ֗ צ ָּ֞ את ַוי  ל   ִלְקַרֵּ֤ א  ה ִיְשר  ר  א ַהִמְדב ֵ֔ ָֹ֖ ב  ַוי 

ה ְִ֑הצ  ֶחם י  ָ֖ ל ַוִיל  ֹֽ א   :ְבִיְשר 
ֵּ֥הּו( כד) לִיְש  ַוַיכ  ָ֖ א  ֶרב ר  ִ֑ ש ְלִפי־ח  ֹו ַוִייַרַ֨ ן ֶאת־ַאְרצָ֜ ַאְרֹנֹ֗ ֹֽ ֵ֣י ַעד־ַיֹבק   מ  ֹון ַעד־ְבנ  י ַעמֵ֔ ז ִכֵ֣ ּול ַעֵ֔ ֵּ֥י ְגבָ֖ ֹון ְבנ   :ַעמֹֽ

 

ּו ַוִיְפנּו  ( לג) ַָֽיֲעלֵ֔ ֶרְך ַוֹֽ ן ֶדָ֖ ִ֑ ש  א ַהב  ֵ֣ ן עֹוג   ַוי צ  ש ַ֨ ֶלְך־ַהב  ם ֶמֹֽ את ָ֜ ֹו ֧הּוא ִלְקר  ה ְוכ ל־ַעמֶ֛ ָ֖ מ  ִעי ַלִמְלח   :ֶאְדֶרֹֽ
אֶמר( לד) ַֹ֨ ֵּ֤ק ַוי א ֶאל־ֹמֶשה   ְיֹקו  ֵ֣ ֹו ַאל־ִתיר  י ֹאתֵ֔ ִתי ְבי ְדָךָּ֞  ִכֵ֣ ַת֧ ֹו נ  ֹו ֹאתֶ֛ ֹו ְוֶאת־כ ל־ַעמָ֖ ית   ְוֶאת־ַאְרצִ֑ ִשֵ֣ ֹו ְוע  ר לֵ֔  ַכֲאֶשֵ֣

ית   ִשֹ֗ ֶלְך ְלִסיֹחן   ע  י ֶמֵ֣ ֱאֹמִרֵ֔ ֹֽ ר ה  ב ֲאֶשֵּ֥ ָ֖ ֹוןְבֶחְש  יֹוש   :בֹֽ
ּו( לה) ֹו ַוַיכַ֨ יו   ֹאתֵּ֤ נ  ֹו ְוֶאת־ב  י ְוֶאת־כ ל־ַעמֵ֔ ֹו ַעד־ִבְלִתֵּ֥ יר־לָ֖ יד ִהְשִאֹֽ ִרִ֑ ּו ש  יְרשָ֖ ֹו ַוִיֹֽ  :ֶאת־ַאְרצֹֽ

 

 לאשם 
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ח( ו) ם ַוִיְשַלַ֨ ֵּ֥ ה ֹאת  ֶלף ֹמֶשֶ֛ ה ֶאֵּ֥ א ַלַמֶטָ֖ ִ֑ ב  ם ַלצ  ת  ס ֹאֹ֠ יְנח ָ֜ ֵּ֤ר ְוֶאת־ִפַ֨ ז  ן   ֶבן־ֶאְלע  א ַהֹכה  ב ֵ֔ י ַלצ  ֵּ֥ ֶדש ּוְכל   ַהֹקֶ֛

ֹות ה ַוֲחֹצְצרֵּ֥ ָ֖ ֹו ַהְתרּוע   :ְבי דֹֽ

The presence of the various artifacts is mentioned in this war, as opposed to the others, 

because this was a war mandated by HaShem as revenge from an enemy of Israel. The Jews 

would have preferred to either pass by or through the other nations without engaging in 

warfare, and therefore at best they were defensive wars that were imposed upon the Jews 

by the aggressive tactics of the others. The Midianites on the other hand were beset upon 

by the Jews in revenge for what had been perpetrated against them, and by implication, 

God Himself.  

Heh.  

RaMBaN is addressing the question: If the war against the Midianites is a war Mandated by 

HaShem, shouldn’t as many have participated as possible, rather than sending only select 

individuals? RaMBaN answers that many Jews had been compromised by the wiles of the 

Midianite women and therefore only those who could be relied upon to have been not 

involved were sent to avenge the Jews and HaShem.  

Vav.  

1.      

 כא פרק שמות
י־ַיֶכה  ( כ) יש ְוִכֹֽ ֹו ִאַ֨ ֹו ֶאת־ַעְבדָ֜ תֹו   אֵּ֤ ֶבט ֶאת־ֲאמ  ת ַבש ֵ֔ ָ֖ ַחת ּומ  ֹו ַתֵ֣ ם י דִ֑ ם נ ֹקָ֖ ֹֽ  :ִינ ק 

In the case in Shemot, the situation has to be adjudicated before deciding upon punishment. 

Therefore, even though the terminology of N-K-M is used, it refers to taking the perpetrator 

to trial to see what the verdict might be. By contrast, in BaMidbar, the fate of the Midianites 

has already been sealed by HaShem’s Judgment and therefore all that remains is to carry 

out the punishment.  

2.    Onkelos “religiously” avoids attributing anthropomorphisms to God. Therefore, since 

revenge is a specifically human emotion, it will pertain to HaShem’s People, rather than to 

HaShem Himself. In fact Moshe has already made such a reference in BaMidbar 31:2.  

 

 

 

 

 


