Know Your Enemy
“T ake vengeance for the Children of
Israel against Midian” (Bamidbar 31:2).
Vengeance? How can it be? The Torah
forbids taking revenge (Vayikra 19:18).
How can Hashem command Moshe to
violate a mitzvah of the Torah? Rav
Shimshon Rafael Hirsch explains that the
war against Midian was a different type
of retribution. Hashem’s Torah rests upon
two foundations: tznius (modesty) and
emunah (faith in Hashem). The nation of
Midian tried to undermine both of these.
When going to war, one must know who
his enemy is. Midian was not the usual
adversary, who tries to kill his foe and
destroy him physically. Rather, this enemy tried to bring spiritual death upon
us. They made us stumble and commit
the worst aveyros. They tried to ruin our
souls. That is the true destruction.

Therefore, we went to war. Hashem

commanded Moshe Rabbeinu to take
revenge. This was not a personal grudge,
or even a national grudge. Rather this
was a war to spiritually strengthen the
Jewish people. We stand spiritually strong
when the enemies of the soul, and everything that they stand for are destroyed.
Kinderlach . . .
We are still fighting against the enemy who
tries to undermine tznius in Klal Yisrael.
“Imma, can you buy that dress for me?”
“Let’s try it on Shiffy. Hmmm. It’s a bit too
short and tight.” “Really, Imma? Everyone
wears dresses like this. It’s the latest style.”
“Shiffy, do you know who sets the trends
for the latest styles?” “No, Imma. Please tell
me.” “Fashion designers and promoters in
far-away lands. They have no knowledge
of our Holy Torah and its concept of tznius.
Their only concern is to sell clothes. We
have a different agenda. We are guarding
the holiness of our souls, which come down
to this earth from under Hashem’s Holy
Throne. Fashion styles come and go, but
the Jewish soul is eternal. Would anyone
want to exchange eternity for a piece of
cloth?” “Imma, you are always so inspiring.” “Shiffy, our modern world is full of
challenges to test our emunah in Hashem.
Technology can accomplish wondrous
things. However, it is so powerful, that it
can totally distract us from serving Hashem
properly. We have to fight a war against
the enemies of our soul.” “I’m with you,
Imma. We will defeat the enemy.”

Many Thoughts ...
“A nd here’s today’s weather report.
Today will be another hot one. A predicted high temperature of 95°.”

“Imma, I’m so hot.”
“I have great news for you kids. Abba
and I decided last night to get air conditioning. I’m going to call the man today
and we will have cool air quicker than
you can say, ‘Pass the lemonade.’”
“Great!”
That evening . . .
“I’m home dear. How did it go with the
air conditioning today? When is the installer coming?”
“Sit down my dear husband. Things are
not as simple as they seem. With this last
heat wave, all of the installers are so busy
that they do not even answer their cell
phones. It looks like we will have to wait
at least a few weeks.”
“‘Many thoughts are in a man’s
heart, but Hashem’s advice will
prevail’ (Mishlei 19:21). We
thought that we would be cool
right away, but Hashem had a
different plan.”


I n this week’s parasha, Hashem

tells Moshe Rabbeinu, “Take
vengeance for the Children of Israel
against Midian. Afterward you will
be gathered to your people (pass
away)” (Bamidbar 31:2). Rashi explains that
although his death would follow this war,
Moshe Rabbeinu followed Hashem’s instructions happily and did not delay. The
Medrash Rabba (22:6) compares Yehoshua’s reaction to news of his upcoming
death to that of Moshe Rabbeinu. Yehoshua
was told that he would live 120 years, like
Moshe Rabbeinu. However, his life was
shortened 10 years. Why? When he was
commanded to wage war with the 31 kings,
he thought to himself, “After I kill them, I
will die, just as Moshe did after his war with
Midian.” He began to push off the war, in
order to extend his life. Hashem said to
him, “That is how you conduct yourself? I
will shorten your life by ten years.” Yehoshua thought that he could push off
Hashem’s command and prolong his life but
“many thoughts are in a man’s heart, but
Hashem’s advice will prevail.”
Kinderlach . . .
We have many ideas about how things
should be. “My neighbor should have more
consideration for me.” “My friend should
help me with my homework.” “The teacher
should call on me in class.” “My mother
should not have said that to me.” These are
all valid claims. We should try to speak to
the people about them. They may listen
and be sympathetic. Or, they may not. If
not, then we may have to accept it as
something that we cannot change. We
wanted things to be a certain way with this
person. But, Hashem has a different plan.
He wants us to work on ourselves to accept
people the way they are.

Winning the Battle
“H ashem said to Moshe, ‘Calculate the
total of the captured spoils…You shall
take it from their (the soldier’s) half and
give it to Elazar the Kohen…And from
the spoils of the Bnei Yisrael…you shall
give to the Leviim’” (Bamidbar 31:25-30).
The soldiers had just returned from the
war against Midian. The spoils of war
must now be divided up. Before anyone
takes anything for himself, he must first
give to the Kohanim and Leviim. Why?

The Malbim explains that soldiers who
go to war are prone to make a fundamental mistake. They may
think that their might and
their swords win the
battle against the enemy.
Therefore, they must
first give spoils to
Elazar
the
Kohen
Godol. In his zechus
(merit)
and
the
zechus of his son
Pinchas who carried the
holy vessels in his hand,
they merited to conquer
and inherit Eretz Yisrael.
The Ha’amek Davar elaborates that one
who goes to fight a battle asks the spiritual leader of the nation to pray for his
safety and success. The Kohen Gadol is
that leader who atones for Bnei Yisrael
and leads the Avodah (Divine Service).
Therefore, he deserves a bigger portion of
the spoils. The Ha’amek Davar adds that
the Leviim toiled in Torah. Their Torah
learning guarded Klal Yisrael and protected them from all evil. Therefore,
those who do not go to war, rather sit
safely in their homes, must first give a
portion of their spoils to the Leviim. In
the zechus of the Torah learning of Shevet
Levi the rest of the nation is protected.
Kinderlach . . .
During these Three Weeks, we mourn the
losses of many battles and wars, resulting
in death and destruction to many Jewish
communities. The Tanach and our sages
point out that each churban (destruction)
was preceded by a weakening in some
aspect of Avodas Hashem (Service to
Hashem). Who fights our wars? “Hashem
is Master of war” (Shemos 15:3). We are
still in golus (exile). We are surrounded by
many enemies. What will protect us from
them? Torah Learning and Divine Service,
just as the Torah learned by the Leviim
protected the nation back in the days of
the conquest of Eretz Yisrael. Nowadays,
Divine service consists of prayers. Kinderlach, learn Torah, pray to Hashem, protect our nation, and with His Help bring
an end to this golus.
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"והרי תחזית מזג האויר .היום יהיה שוב חם .הטמפרטורות החזויות
 35מעלות".
"אמא ,כל כך חם לי".
"יש לי בשורות טובות ילדים .אבא ואני החלטנו אתמול בלילה
להתקין מיזוג אויר .עוד היום אתקשר למתקין ועוד לפני שתספיקו
להגיד מלה ,כבר יהיה לנו אויר קריר בבית".
"נהדר!"
באותו ערב...
"שלום אמא ,הגעתי הביתה .מה התקדם בענין מיזוג
האויר? מתי יבוא המתקין?"
"שלום אבא .ובכן ,זה לא כל כך פשוט כמו
שזה נשמע .בעקבות גל החום האחרון כל
מתקיני מיזוג האויר כל כך עסוקים עד שהם
אפילו לא עונים לטלפון .נראה שנצטרך
לחכות לפחות כמה שבועות".
"רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא
תקום )משלי י"ט ,כ"א( .חשבנו שתכף
ומיד יהיה לנו קריר אבל לה' היתה
תכנית אחרת".

בפרשת השבוע אומר ה' למשה רבנו,
"נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים
אחר תאסף אל עמיך" )במדבר ל"א,
ב'(.אומר רש"י  ,אף על פי ששמע שמיתתו תלויה
בדבר ,עשה בשמחה ולא איחר .מדרש רבה
)כ"ב ,ו'( משוה את תגובתו של יהושע
למותו הקרב ,לזו של משה .יהושע היה
אמור לחיות  120שנה כמו משה רבנו .אבל
לאחר שנצטוה להלחם נגד  31המלכים אמר ,אם אני הורגם מיד,
מיד אני מת כשם שעשה משה רבנו )לאחר המחלחמה עם מדין(.
מה עשה? התחיל מעכב במלחמתם .אמר לו הקב"ה ,וכך עשית?
הריני מקצר שנותיך בעשר שנים .אמר שלמה המלך ,רבות
מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום".
ילדים יקרים . . .
יש לנו הרבה מה לומר לגבי מה נראה לנו שצריך להיות" .השכן
שלי צריך להתחשב בי יותר" ".החברה שלי צריכה לעזור לי יותר
בהכנת שעורי הבית" ".המורה צריכה לשאול אותי יותר בכתה".
"אמא לא היתה צריכה להגיד לי את זה ".מותר לנו לחשוב ככה.
כדאי גם לדבר עם האנשים הנוגעים בדבר .יתכן שהם יסכימו
אתנו .ואולי לא .אם לא ,יתכן שנצטרך לקבל את הדברים כעובדה
שאין לשנותה .רצינו שהדברים יתנהלו באופן מסוים עם אדם זה
או אחר אבל לה' היתה תכנית אחרת .הוא רוצה שנעבוד על עצמנו
ונקבל את האחרים כפי שהם.
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"נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים" )במדבר ל"א ,ב'( .נקמה?
היתכן? הרי התורה אוסרת לנקום )ויקרא י"ט ,י"ח( .כיצד יכול ה'
לצוות על משה לעבור על מצווה מן התורה? הרב שמשון רפאל
הירש זצ"ל מסביר שהמלחמה במדיין היתה נקמה מסוג אחר .שני
אבני יסוד יש לתורת ה' :צניעות ואמונה .המדיינים ניסו לפגוע
בשניהם .כאשר יוצאים למלחמה ,חייבים להכיר את האויב .מדיין
לא היה אויב רגיל ,המנסה להרוג את הנלחם בו ולהשמיד אותו
פיזית .אלא ,האויב הזה ניסה לגרום לנו למות מוות רוחני .המדיינים
גרמו לנו להכשל בחטאים החמורים ביותר .הם ניסו להרוס את
נשמותינו  -שזהו ההרס האמיתי של האדם.
כיון שכך ,יצאנו למלחמה .ה' ציווה על משה רבינו לנקום .לא
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היתה זו נקמה אישית ,או אפילו לאומית  -זו היתה מלחמה כדי
לחזק את עם ישראל מבחינה רוחנית .רוחנו חזקה כאשר אלה
המתנכלים לנשמותינו ,וכל מה שהם מייצגים ,עוברים מן העולם.
ילדים יקרים . . .
אנו עדיין נלחמים באויב המנסה לפגוע בצניעות של כלל ישראל.
"אמא ,תקני לי את השמלה הזאת" ".בואי ננסה אותה ,שיפי.
המממ ...היא מעט קצרה והדוקה מדי" ".באמת ,אמא? כולן
לובשות שמלות כאלה .זוהי האופנה היום" ".שיפי ,האם את יודעת
מי קובע את האופנה?" "לא ,אמא ,אמרי לי ,בבקשה" ".מעצבי
אופנה ואנשי עסקים בארצות רחוקות הם שקובעים את האופנה.
אין להם שום ידיעה בתורתנו הקדושה ובמושג של צניעות .כל
מה שהם רוצים לעשות זה למכור בגדים .לנו
יש דברים אחרים המעסיקים אותנו .אנו
מגנים על קדושת נשמותינו ,היורדות
לעולם מתחת לכסא הכבוד .אופנות
באות והולכות ,אך הנשמה היהודית
קיימת לעד .מי ירצה להחליף חיי נצח
בפיסת בד?" "אמא ,את תמיד מחזקת
אותי כל כך" ".שיפי ,העולם המודרני
שבו אנו חיים מלא בנסיונות הבאים
לבדוק את מידת אמונתנו בה'.
הטכנולוגיה יכולה לעשות גדולות
ונצורות ,אך היא כה חזקה ,שהיא יכולה
להסיח את דעתנו לגמרי מעבודת ה'.
אנו צריכים להלחם נגד אויבי נשמתנו".
"אני מצטרפת אלייך אמא ,ויחד נכריע
את האויב".
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"ויאמר ה' אל משה לאמור ,שא את ראש מלקוח
השבי באדם ובבהמה ...ממחציתם תקחו ונתתה לאלעזר הכהן
תרומת ה' ...וממחצית בני ישראל תקח ...ונתתה אותם ללויים"
)במדבר ל"א ,כ"ה-ל'( .החיילים שבו זה עתה מהמלחמה במדין.
יש לחלק את שלל המלחמה .אך לפני שאדם לוקח לעצמו
מהשלל ,עליו לתת חלק ממנו לכהנים ולויים .מדוע?
המלבי"ם מסביר שחיילים היוצאים לקרב עלולים לטעות טעות
חמורה .הם עלולים לחשוב שהם ניצחו במלחמה בכוחם ובחרבם.
ועל כן ,עליהם ראשית לתת מהשלל לאלעזר הכהן הגדול .בזכותו
ובזכות בנו פנחס ,נושא כלי הקודש ,הם זכו לכבוש ולנצח .בעל
העמק דבר מוסיף שמי שיוצא לקרב מבקש מהמנהיג הרוחני של
האומה להתפלל לשלומו ולהצלחתו .הכהן הגדול היה המנהיג
שכיפר על בני ישראל ועבד את עבודת הקודש .לפיכך ,מגיע לו
חלק גדול יותר מהשלל .וההעמק דבר מוסיף עוד שהלויים הם
שעמלים בתורה ,ולימוד התורה שלהם מגן על עם ישראל מכל
רע .לכן ,דווקא אלה שלא יוצאים לקרב – ה"יושבים על הכלים" –
נותנים חלק מהשלל שקיבלו ללויים ,כי בזכות לימוד התורה של
שבט לוי ,האומה כולה נמצאת מוגנת.
ילדים יקרים . . .
במשך שלושת השבועות האלה ,אנו מתאבלים על אין ספור
מלחמות וקרבות שהביאו למותם של רבים רבים מכלל ישראל
ולחורבן קהילות יהודיות רבות .בתנ"ך ובחז"ל נאמר שלכל חורבן
קדמה איזו שהיא היחלשות בעבודת ה' .מי נלחם את מלחמותינו?
"ה' איש מלחמה" )שמות ט"ו ,ג'( .אנו עדיין נמצאים בגלות,
ומוקפים באויבים רבים .כיצד נתגונן מפניהם? באמצעות לימוד
תורה ועבודת ה' .התורה שהלויים למדו הגנה על האומה בזמן
כיבוש הארץ .עבודת ה' כיום היא התפילה .לימדו תורה ,התפללו
לה' ,וכך תגנו על עם ישראל ,ובעזרת ה' יגיע קץ הגלות.
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