
 

  לפרשת מטות

 

א.  כדי לרצות את אלהים, המזכיר לו את מותו הקֵרב,  שולח משה את עמו למסע רצחני במדָין: את  

כל הגברים הם הרגו, את כל הבתים הם שרפו, את כל הרכוש בזזו, את הנשים והילדים הם לקחו  

 בשבי. למשה זה לא הספיק. 

 

ח  ב.    ה ַעל ְפקּוֵדי הֶׁ ְקֹצף ֹמשֶׁ ה  )יד( ַויִּ ם ֹמשֶׁ ר ֲאֵליהֶׁ ה: )טו( ַוֹיאמֶׁ מ  ְלח  א ַהמִּ ְצב  ים מִּ אִּ ֵרי ַהֵמאֹות ַהב  ים ְוש  פִּ ֲאל  ֵרי ה  ל ש  יִּ

ר ַמַעל ַבה ְמס  ם לִּ ְלע  ְדַבר בִּ ֵאל בִּ ְשר  ְבֵני יִּ יּו לִּ ה: )טז( ֵהן ֵהנ ה ה  ל ְנֵקב  ם כ  יתֶׁ יִּ ה  ’ַהחִּ י ַהַמֵגפ  ַעל ְדַבר ְפעֹור ַוְתהִּ

י’ת הַבֲעדַ  ר ֲהֹרגּו: )יח( ְוֹכל ַהַטף ַבנ שִּ כ  ְשַכב ז  יש ְלמִּ ה ֹיַדַעת אִּ ש  ל אִּ ף ְוכ  ר ַבט  כ  ל ז  ְרגּו כ  ה הִּ ר : )יז( ְוַעת  ם ֲאשֶׁ

ש וְ  ים ֹכל ֹהֵרג נֶׁפֶׁ ְבַעת י מִּ חּוץ ַלַמֲחנֶׁה שִּ ם ֲחנּו מִּ ם: )יט( ְוַאתֶׁ כֶׁ ר ַהֲחיּו ל  כ  ְשַכב ז  ְתַחְטאּו  ֹלא י ְדעּו מִּ ל תִּ ל  ח  ֹכל ֹנֵגַע בֶׁ

ים וְ  זִּ ל ַמֲעֵשה עִּ י עֹור ְוכ  ל ְכלִּ ד ְוכ  גֶׁ ל בֶׁ ם: )כ( ְוכ  יכֶׁ ם ּוְשבִּ י ַאתֶׁ יעִּ י ּוַביֹום ַהְשבִּ ישִּ אּו:ַביֹום ַהְשלִּ ְתַחט  י ֵעץ תִּ ל ְכלִּ  כ 

 

ג.   אין די בשבי אלמנות, והנקמה לא תושלם עד שתירצחנה הנשים המחטיאות ויַטבחו בניהן. הילדות  

המדייניות, שהתייתמו מאבותיהן, יקוננו עכשיו גם על אחיהן ואימותיהן. ונקמתן שלהן תלווה את  

 יטהרו את נפש הרוצחים. לעולם.   ישראל יום יום: גם האש והמים לא

 

 / דליה רביקוביץ'    ים פעמיםתינוק לא הורגד.  

 על שלוליות שופכין בסברה ושתילה 
 של בני אדם  שם העברתם כמויות

 הראויות להתכבד 
 מעולם החי לעולם האמת. 

 
 לילה אחרי לילה. 

 קודם ירו 
 אחר כך תלו 

 לבסוף שחטו בסכינים. 
 נשים מבוהלות הופיעו בדחיפות

 מעל תלולית עפר: 
 ותנו, "שם שוחטים א

 בשתילה". 
 

 זנב דק של ירח בן ראשית החודש היה תלוי 
 מעל למחנות. 

 חילינו שלנו האירו את המקום בנורים 
 כאור יום. 

 "לחזור למחנה, מארש!" ציוה החיל 
 לנשים הצורחות מסברה ושתילה. 

 היו לו פקודות למלא. 

 הילדים היו כבר מונחים בשלוליות הסחי, ו
 פיהם פעור 

 שלווים. 
 בהם לרעה.  איש לא יגע 

 תינוק לא הורגים פעמים. 
 

 וזנב הירח הלך והתמלא 
 עד שהפך כיכר זהב מלאה. 

 
 חיילים מתוקים שלנו, 

 דבר לא ביקשו לעצמם, 
 מה עזה היתה תשוקתם 

 . לחזור הביתה בשלום

 


