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The Morality of Murdering the Male Midyanite 

Minors* 

In the aftermath of the cynical exploitation and contemptible seduction of the 

Jewish men by the daughters of Midyan1 (in contradistinction to the courting of 

Moabite women by some Jewish men2), G-d commanded Moshe to avenge their 

dastardly acts.3  

Some commentaries explain that the severe punishment exacted from the 

Midyanites was due primarily to  

 

                                                           
 א. "שטיין שליטגי חבר המכון הרב אברהם בער"המאמר נערך ע (*

. *"אנחנו מואביות לומר עצמן והתנכרו, האלו הזונות היו מדין בנות כי  אברבנאל( 1
 להם שגלה עד, כן חשבו וישראל מואב בנות שהם להם אמרו והם מדין בנות עם רק זנו שלא א"הרי ש"מ והנכון(: "א ,כה)שם  ם"מלביוב

 וראה גם אלשיך עה"פ. ". עיי"ש. מדין בנות שהם המקום

 ביאר: "אחרי שדעת העם הזונים היו אחרי זמרי לחשוב את בנות מדין כבנות ספר ב
בני ברית וזרע אברהם, והיו מחוייבים לדעת העם לשמור את תורת ה', וא"כ הלא היו בנות נדה, והיו גם העם פורשים מחייבי כריתות, לכן 

לומר שבנות מואב הן, ועכו"ם אינה בנדה דאורייתא. ועוד לא נזכר גזירת נשג"ז, וחשבו שבבואם עליהן בתוך אהלן לא  התחכמו בנות מדין
 מקרי בפרהסיא. לכן הקילו א"ע בזנות בנות מואב. זה היה עצת מדין להונות את העם בזה". 

 לא: "אמר ובעבורם, ישראל עם ומואב עמון שעשו הרעות רהזכ התורה הנה כי, האחת. חזקה ראיה זה על ויש)שם(: "ממשיך באברבנאל *( 

 את שהזנו הרעה זכרה לא אבל(. ד, כג שם) שזכר עשו אשר רעתם בסיבת' ה בקהל יבוא ושלא(, ז, כג דברים" )ימיך כל וטובתם שלומם תדרוש

 כתובות) האמתית בקבלה בא כי, והשנית. מואביות ההמה הנשים היו שלא, המורה והוא. שברעות הגדולה שהיא, פעור לבעל להיצמד ישראל

 בזה מואב בנות חטאו ואלו(. כב-יח, ד רות) דוד ממנה שיצא המואביה רות נאסרה לא ולכך, המואביות נתעבו ולא, מואבית ולא מואבי(: ב, ז

 הן(: "טז, לא לקמן) מדין בשלל שאמר וכמו, העניין זה מפני להריגה נמסרו המדינים כי, השלישית והראיה. מהגברים יותר אסורות המה היו

 נכלו המדיניות כן אם". פעור דבר על לכם נכלו אשר' וגו המדינים את צרור(: "יז, כה לקמן) נאמר וכן', וגו" בלעם בדבר ישראל לבני היו הנה

 ".המואביות ולא

ב-כה, א( במדבר ( 2 ל ג(: "ַויֵּשֶׁ ָראֵּ ֶחל ַבִשִטים ִישְׂ ם ַויָּ עָּ נֹות הָּ ל ִלזְׂ נֹות אֶׁ רֶׁאןָ  :מֹוָאב בְׂ י ָלָעם ַוִתקְׂ חֵּ ִזבְׂ ן לְׂ יהֶׁ ַתֲחוּו ָהָעם ַויאַכל ֱאלֹהֵּ ן:  ַוִישְׂ יהֶׁ אלֹהֵּ לֵּ
ד ל ַוִיָצמֶׁ ָראֵּ ַבַעל ִישְׂ עֹור לְׂ ל".  ה' ַאף ַוִיַחר פְׂ ָראֵּ ִישְׂ , בהן פגעו ערומות: אומר אליעזר רבי, אלהיהן לזבחי לעם ותקראן(: "א ,קו) סנהדריןבובְׂ

 ."קריין בעלי כולן שנעשו: אומר יהושע רבי

 הענין היה לא פעור  "בבעל
 היו הם המדינים הם פעור שבעל היינו, פעור לבעל ישראל ויצמד אלא, המדינים עם פעולה שום ולעשות לעורר ישראל התחילו לא כי, כן

 ויצמד אם כי, הפועלים ישראל ואינם, העיקר אחר ונגרר הנמשך כטפל, להם ישראל ונתחברו ונטפלו נצמדו ואז ישראל להסית עיקר
 המסבבים היו שהם למדינים לפיכך, סבתה מצד נדונת תהיה שהפעולה ומאחר. בחברתם להיות פעור מבעל נפעלים היו שהם מהנפעל

 היו שהם במה, דוקא האמתיים הצוררים הם וגם לכם הם צוררים כי, הטעם וביאר. המדינים את צרור עליהם צוה ההיא הרעה ומעוררים
 ההתעוררות שבא כיון כ"כ להאשימם אין ולכן, הן ולא בנזקיכם גרמא הייתם שאתם המואביות כ"משא, להחטיאכם בהמצאות המתנכלים

   ."מכם

ר: "(טז, כה) במדבר (3 ַדבֵּ לה'  ַויְׂ ה אֶׁ אמֹר משֶׁ ת ָצרֹור: לֵּ ָיִנים אֶׁ ם ַהִמדְׂ ִהִכיתֶׁ ם צֲֹרִרים ִכי :אֹוָתם וְׂ ם הֵּ ם ָלכֶׁ יהֶׁ לֵּ ִנכְׂ ר בְׂ לּו ֲאשֶׁ ם ִנכְׂ ַבר ַעל ָלכֶׁ עֹור דְׂ  פְׂ
ַעל ַבר וְׂ ִבי דְׂ ִשיא ַבת ָכזְׂ ָין נְׂ ָכה ֲאחָֹתם ִמדְׂ יֹום ַהמֻּ בַ  ַעל ַהַמגֵָּפה בְׂ עֹור רדְׂ  ". פְׂ

ר(ג-)לא, א במדברולהלן  ַדבֵּ ל ה' : "ַויְׂ ה אֶׁ אמֹר מֹשֶׁ נֵּי ִנְקַמת ְנֹקם :לֵּ ל בְׂ ָראֵּ ת ִישְׂ אֵּ ָיִנים מֵּ צּו. .  ַהִמדְׂ ָחלְׂ ם הֵּ כֶׁ ִאתְׂ יּו ַלָצָבא ֲאָנִשים מֵּ ִיהְׂ ָין ַעל וְׂ  ִמדְׂ
ת ַמת ָלתֵּ ָין". ה' ִנקְׂ ִמדְׂ  בְׂ
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