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 בס"ד
 שלוםה לע

 הרב מואיז נבון
 

ר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶשה לֵּאֹמר: )יא(  -פרק כהבמדבר  יְנָחס)י( ַוְיַדבֵּ ְלָעָזר פִּ ן אֶּ ן בֶּ יב ֶאת  ֶבן ַאֲהֹרן ַהֹכהֵּ שִׁ הֵּ
י: )יב(  ְנָאתִׁ ל ְבקִׁ ְשָראֵּ י יִׁ י ֶאת ְבנֵּ יתִׁ לִׁ י ְבתֹוָכם ְוֹלא כִׁ ְנָאתִׁ ל ְבַקְנאֹו ֶאת קִׁ ְשָראֵּ י יִׁ ַעל ְבנֵּ י מֵּ ֱאֹמר  ָלֵכןֲחָמתִׁ

י  יתִׁ ן לֹו ֶאת ְברִׁ י ֹנתֵּ ְננִׁ נֵּא לֵּאֹלָהיו  : )יג( ְוָהְיָתהָשלוֹםהִׁ ית ְכֻהַנת עֹוָלם ַתַחת ֲאֶשר קִׁ לֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו ְברִׁ
ל:   ְשָראֵּ י יִׁ ר ַעל ְבנֵּ  ַוְיַכפֵּ

 
י  - פרק כהבמדבר  ְבחֵּ ְקֶראןָ ָלָעם ְלזִׁ ְזנֹות ֶאל ְבנֹות מֹוָאב: )ב( ַותִׁ ים ַוָיֶחל ָהָעם לִׁ טִׁ ל ַבשִׁ ְשָראֵּ ֶשב יִׁ )א( ַויֵּ

ַחר ַאף ְיֹקָוק ְביִׁ  ל ְלַבַעל ְפעֹור ַויִׁ ְשָראֵּ ָצֶמד יִׁ יֶהן: )ג( ַויִׁ ְשַתֲחוּו לֵּאֹלהֵּ יֶהן ַוֹיאַכל ָהָעם ַויִׁ ל: )ד( ֱאֹלהֵּ ְשָראֵּ
י ָהָעם ְוהֹוַקע אֹוָתם ַליֹקָוק ֶנֶגד ַהָשֶמש ְוָיֹשב ֲחרֹון ַא ף ְיֹקָוק ַוֹיאֶמר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶשה ַקח ֶאת ָכל ָראשֵּ

נֵּ  ים ְלַבַעל ְפעֹור: )ו( ְוהִׁ ְצָמדִׁ יש ֲאָנָשיו ַהנִׁ ְרגּו אִׁ ל הִׁ ְשָראֵּ י יִׁ ל: )ה( ַוֹיאֶמר ֹמֶשה ֶאל ֹשְפטֵּ ְשָראֵּ יִׁ יש מִׁ ה אִׁ
ינֵּי ָכל ֲעַדת ְבנֵּי יִׁ  ינֵּי ֹמֶשה ּוְלעֵּ ית ְלעֵּ ְדָינִׁ ב ֶאל ֶאָחיו ֶאת ַהמִׁ ל ָבא ַוַיְקרֵּ ְשָראֵּ ְבנֵּי יִׁ ים מִׁ ָמה ֹבכִׁ ל ְוהֵּ ְשָראֵּ

ד: )ז( ַוַיְרא  ְלָעָזרֶפַתח ֹאֶהל מֹועֵּ ן אֶּ יְנָחס בֶּ ן פִּ ַקח ֹרַמח ְבָידֹו: )ח(  ֶבן ַאֲהֹרן ַהֹכהֵּ ָדה ַויִׁ תֹוְך ָהעֵּ ַוָיָקם מִׁ
ל ֶאל ַהֻקָבה  ְשָראֵּ יש יִׁ ְדֹקר ַוָיֹבא ַאַחר אִׁ לַויִׁ ְשָראֵּ יש יִׁ ת אִׁ ָעַצר  ֶאת ְשנֵּיֶהם אֵּ ָשה ֶאל ֳקָבָתּה ַותֵּ ְוֶאת ָהאִׁ

ים ָאֶלף: פ ָפה ַאְרָבָעה ְוֶעְשרִׁ ים ַבַמגֵּ תִׁ ְהיּו ַהמֵּ ל: )ט( ַויִׁ ְשָראֵּ ַעל ְבנֵּי יִׁ ָפה מֵּ  ַהַמגֵּ
 

ת  - פרק לאבמדבר  אֵּ ל מֵּ ְשָראֵּ י יִׁ ְקַמת ְבנֵּ ר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶשה לֵּאֹמר: )ב( ְנֹקם נִׁ ים ַאַחר )א( ַוְיַדבֵּ ְדָינִׁ ַהמִׁ
ְדָין לָ  ְהיּו ַעל מִׁ ים ַלָצָבא ְויִׁ ְתֶכם ֲאָנשִׁ אִׁ ָחְלצּו מֵּ ר ֹמֶשה ֶאל ָהָעם לֵּאֹמר הֵּ ף ֶאל ַעֶמיָך: )ג( ַוְיַדבֵּ ָאסֵּ ת תֵּ תֵּ

ְשְלחּו ַלצָ  ל תִׁ ְשָראֵּ ְדָין: )ד( ֶאֶלף ַלַמֶטה ֶאֶלף ַלַמֶטה ְלֹכל ַמטֹות יִׁ ְקַמת ְיֹקָוק ְבמִׁ י נִׁ ַאְלפֵּ ָמְסרּו מֵּ ָבא: )ה( ַויִׁ
ְשַלח ֹאָתם ֹמֶשה ֶאֶלף ַלַמֶטה ַלָצָבא  י ָצָבא: )ו( ַויִׁ ל ֶאֶלף ַלַמֶטה ְשנֵּים ָעָשר ֶאֶלף ֲחלּוצֵּ ְשָראֵּ  ֹאָתם ְוֶאתיִׁ

יְנָחס ְלָעָזר פִּ ן אֶּ ן בֶּ י ַהֹקֶדש ַוֲחֹצְצרֹות ַהְתרּוָעה ְבָידוֹ  ַהֹכהֵּ ָּוה ַלָצָבא ּוְכלֵּ ְדָין ַכֲאֶשר צִׁ ְצְבאּו ַעל מִׁ : )ז( ַויִׁ
 ְיֹקָוק ֶאת ֹמֶשה ַוַיַהְרגּו ָכל ָזָכר:  

 
  במדבר פרשת מטות פרק לא פסוק ובחיי 

אמר הקדוש ברוך הוא: מי שהתחיל במצוה גומרה, הוא השיב את ... )ו( אותם ואת פנחס. 
 חמתי והכה את המדינית, הוא יגמור המצוה.

 
David Hazony, Plowshares Into Swords, Azure, 1998 
The modern peace idea rests on two closely-related principles,  … [1] the rejection of the use of force in 
the maintenance of personal or national interests. This idea formed a central pillar of twentieth-century 
peace ideologies, causing leading pacifist thinkers such as Albert Einstein, Bertrand Russell and Thomas 
Mann to call for the dismantling of standing armies entirely: In 1930, the three signed a declaration stating, 
“Peoples of the world: Unite and testify your desire for peace by demanding universal disarmament!” In a 
slightly modified form, the repudiation of force was permanently enshrined in the world’s political lexicon 
with the 1945 UN Charter, which obligated all member nations to “refrain in their international relations 
from the threat or use of force” against other states. … [2] The other idea is that compromise is the only 
proper means of resolving conflicts—as epitomized by Woodrow Wilson’s famous wish that World War I 
end in “peace without victory,” that is, without the imposition of a victor’s terms upon the defeated. It is 
this notion which underlies the quest for negotiated settlements in almost all conflicts today: That the key 
to peace is the achievement of mutual agreement, which can only occur when each party sacrifices 
something they previously believed to be essential. To the contemporary mindset, the true “peacemaker” is 
the person who is willing to put aside his own ideas of history, justice and morality—in whose name 
wars are inevitably fought—in the interest of goodwill and nonviolence. 
 

 במקרא ~שלום ~ 
 

יָבה טֹוָבה:   ְבָשלוֹם)טו( ְוַאָתה ָתבֹוא ֶאל ֲאֹבֶתיָך  -פרק טובראשית  ר ְבשֵּ ָקבֵּ  תִׁ
 : שפ"ח[ -}במצרים{ העבדות וענוי] אלהולא תראה כל  : רש"י

 שתהיה בכבוד ולא כמו זרעך:: אבן עזרא
 : תשובהבישרו שעשה תרח אביו : מדרש אגדה

 

 ...לֹו  ֲהָשלוֹםַוֹיאְמרּו ָיָדְענּו: )ו( ַוֹיאֶמר ָלֶהם  )ה( ַוֹיאֶמר ָלֶהם ַהְיַדְעֶתם ֶאת ָלָבן ֶבן ָנחֹור- כטבראשית 
 

ה ֶאת  - פרק לבראשית  י ָדָבר  ְשלוֹםַאֶחיָך ְוֶאת  ְשלוֹם)יד( ַוֹיאֶמר לֹו ֶלְך ָנא ְראֵּ נִׁ בֵּ  ...ַהֹצאן ַוֲהשִׁ
 

י  -שמואל ב פרק יח  ... ַלַנַער ְלַאְבָשלֹום ֲהָשלוֹם)לב( ַוֹיאֶמר ַהֶמֶלְך ֶאל ַהכּושִׁ
 

ים ָלַדַעת ֶאת  -אסתר פרק ב ית ַהָנשִׁ י ֲחַצר בֵּ ְפנֵּ ְך לִׁ ְתַהלֵּ ר  ְשלוֹם)יא( ּוְבָכל יֹום ָויֹום ָמְרֳדַכי מִׁ  ...ֶאְסתֵּ
 

ָיה )ז( ַוָיֹבא  - שמואל ב פרק יא ד אּורִׁ ְשַאל ָדוִׁ ָליו ַויִׁ ְשלוֹםאֵּ ְשלוֹםיֹוָאב  לִּ ְשלוֹםָהָעם  ְולִּ ְלָחָמה ְולִּ  :  ַהמִׁ
 

יש )י( ַגם  - פרק מאתהלים  יאִׁ ב: ְשלוֹמִּ יל ָעַלי ָעקֵּ ְגדִׁ י הִׁ ל ַלְחמִׁ י בֹו אֹוכֵּ  ֲאֶשר ָבַטְחתִׁ
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יֹון: )יג(  - טו-פרק קמז, יבתהלים  ְך צִׁ י ֱאֹלַהיִׁ ם ֶאת ְיֹקָוק ַהְללִׁ י ְירּוָשַלִׁ יֵחי )יב( ַשְבחִׁ ק ְברִּ זַּ י חִּ כִּ
ְך ְך: )יד(  ְשָעָריִּ ְרבֵּ ְך ְבקִׁ ַרְך ָבַניִׁ ָשם ְגבּוֵלְך ָשלוֹםבֵּ ְך:   הַּ יעֵּ ים ַיְשבִׁ טִׁ ֶלב חִׁ  חֵּ

 

ְך ֶאת ַעמֹו  ֹעז)יא( ְיֹקָוק  - פרק כט, יאתהלים  ן ְיֹקָוק ְיָברֵּ תֵּ ָשלוֹםְלַעמֹו יִׁ  :בַּ
 

ֶליָה  -פרק כדברים  ם ָעֶליָה ְוָקָראָת אֵּ ָלחֵּ יר ְלהִׁ ְקַרב ֶאל עִׁ י תִׁ ם ְלָשלוֹם)י( כִׁ ַתַעְנָך  ָשלוֹם: )יא( ְוָהָיה אִׁ
ְהיּו ְלָך ָלַמס ּוָפְתָחה ָלְך ְוָהָיה  ְמָצא ָבּה יִׁ ְמָך ַוֲעָבדּוָךָכל ָהָעם ַהנִׁ ָמְך ְוָעְשָתה עִׁ ים עִׁ ם ֹלא ַתְשלִׁ : )יב( ְואִׁ

ְלָחָמה  י ָחֶרב:  מִׁ יָת ֶאת ָכל ְזכּוָרּה ְלפִׁ כִׁ  ְוַצְרָת ָעֶליָה: )יג( ּוְנָתָנּה ְיֹקָוק ֱאֹלֶהיָך ְבָיֶדָך ְוהִׁ
 

  ז-א פרק ה, אמלכים 
ל)א( ּוְשֹלֹמה ָהָיה  ן ַהָנָהר  מֹושֵּ ים]פרת[ ְבָכל ַהַמְמָלכֹות מִׁ ְשתִׁ ְנָחה  ֶאֶרץ ְפלִׁ ים מִׁ שִׁ ם ַמגִׁ ְצָריִׁ ְוַעד ְגבּול מִׁ

י ַחָייו:  ים ֶאת ְשֹלֹמה ָכל ְימֵּ יב: )ה(  ְוָשלוֹם... ְוֹעְבדִׁ ָסבִׁ ָכל ֲעָבָריו מִׁ ל ָהָיה לֹו מִׁ ְשָראֵּ ַויֵֶּשב ְיהּוָדה ְויִׁ
יש ַתַחת ַגְפנֹו ְוַתַחת  ָנתוֹ ָלֶבַטח אִׁ ר ָשַבע ְתאֵּ ָדן ְוַעד ְבאֵּ י ְשֹלֹמה: ס )ו(  מִׁ ים ֹכל ְימֵּ ְשֹלֹמה ַאְרָבעִּ י לִּ ְיהִּ וַּ

ים ף ָפָרשִּ לֶּ ְרָכבוֹ ּוְשֵנים ָעָשר אֶּ ים ְלמֶּ ף ֻאְרוֹת סּוסִּ לֶּ  :  אֶּ
 

D. Hazony: “Every man beneath his vine and fig tree.” While the phrase is now often used to depict a state 
of mutual tolerance and avoidance of conflict, the biblical intention is altogether different: Only in a 
civilization where external threats have been tamed—through the successful use of force, if necessary—can 
an individual attend properly to his economic, intellectual and spiritual growth, thereby allowing the 
creative development of the society as a whole [i.e., live in shalom]. 

 

י  -א פרק המלכים  י כִׁ ד ָאבִׁ ם ְיֹקָוק ֱאֹלָהיו )יז( ַאָתה ָיַדְעָת ֶאת ָדוִׁ ת ְלשֵּ ְבנֹות ַביִׁ ְפֵני ֹלא ָיֹכל לִׁ מִּ
ְלָחָמה מִּ ת ְיֹקָוק ֹאָתם ַתַחת ַכפֹות ַרְגָלי: )יח( ֲאֶשר  הַּ יבְסָבֻבהּו ַעד תֵּ ָסבִּ י מִּ י לִּ יחַּ ְיֹקָוק ֱאֹלהַּ ָתה ֵהנִּ  ְועַּ

ֶבר ְיֹקָוק ֶאל ָדוִׁ  ם ְיֹקָוק ֱאֹלָהי ַכֲאֶשר דִׁ ת ְלשֵּ ְבנֹות ַביִׁ ר לִׁ י ֹאמֵּ ְננִׁ ין ֶפַגע ָרע: )יט( ְוהִׁ ין ָשָטן ְואֵּ י אֵּ ד ָאבִׁ
נְ  י:  לֵּאֹמר בִׁ ְשמִׁ ת לִׁ ְבֶנה ַהַביִׁ ְסֶאָך הּוא יִׁ ן ַתְחֶתיָך ַעל כִׁ  ָך ֲאֶשר ֶאתֵּ

 

 [:סנהדרין בבלי תלמוד]מצטט  -  הלכה א א פרק מלכים הלכות ם"רמב
, "מלך עליך תשים שום" שנאמר מלך להם למנות, לארץ כניסתן בשעת ישראל נצטוו מצות שלש

 לשכנו" שנאמר הבחירה בית ולבנות, "עמלק זכר את תמחה" שנאמר עמלק של זרעו ולהכרית
 . "שמה ובאת תדרשו

 
ְלָחָמה: )י(  - פרק דיואל  י ַהמִׁ ְגשּו ַיֲעלּו ֹכל ַאְנשֵּ ים יִׁ בֹורִׁ ירּו ַהגִׁ ְלָחָמה ָהעִׁ ם ַקְדשּו מִׁ ְראּו ֹזאת ַבגֹויִׁ )ט( קִׁ

ם  ְזְמֹרֵתיכֶּ ֲחָרבוֹת ּומַּ ם לַּ ֵתיכֶּ יםֹכתּו אִּ ְרָמחִּ יב  לִּ ָסבִׁ ם מִׁ י: )יא( עּושּו ָוֹבאּו ָכל ַהגֹויִׁ בֹור ָאנִׁ ַהַחָלש ֹיאַמר גִׁ
ֶמק ֶהָחרּוץ: ...  י ָקרֹוב יֹום ְיֹקָוק ְבעֵּ ֶמק ֶהָחרּוץ כִׁ ים ְבעֵּ ים ֲהמֹונִׁ ְשָאג ... )יד( ֲהמֹונִׁ יֹון יִׁ צִׁ )טז( ַויֹקָוק מִׁ

ן קֹולוֹ  תֵּ ם יִׁ ירּוָשַלִׁ י  ּומִׁ י ֲאנִׁ יַדְעֶתם כִׁ ל: )יז( וִׁ ְשָראֵּ ְבנֵּי יִׁ ם ָוָאֶרץ ַויֹקָוק ַמֲחֶסה ְלַעמֹו ּוָמעֹוז לִׁ ְוָרֲעשּו ָשַמיִׁ
ים ֹלא ַיַעְברּו ָבּה  ם ֹקֶדש ְוָזרִׁ י ְוָהְיָתה ְירּוָשַלִׁ יֹון ַהר ָקְדשִׁ ן ְבצִׁ יֶכם ֹשכֵּ  : ס  עֹודְיֹקָוק ֱאֹלהֵּ

 
ל הֹוי  -פרק אישעיהו  ְשָראֵּ יר יִׁ ן ְנֻאם ָהָאדֹון ְיֹקָוק ְצָבאֹות ֲאבִׁ ָנְקָמה ֵמאוְֹיָבי)כד( ָלכֵּ י ְואִּ ָצרַּ ָנֵחם מִּ : אֶּ

ְרָיה ֶנֱאמָ ...  יר ַהֶצֶדק קִׁ א ָלְך עִׁ ָקרֵּ ן יִׁ י כֵּ ָלה ַאֲחרֵּ ְך ְכַבְתחִׁ אֹשָנה ְוֹיֲעַציִׁ ְך ְכָברִׁ יָבה ֹשְפַטיִׁ ָנה: )כז( )כו( ְוָאשִׁ
י ְצָדָקה: )כח( צִׁ ָפֶדה ְוָשֶביָה בִׁ ְשָפט תִׁ רֹון ְבמִׁ בֶּ י ְיֹקָוק  ְושֶּ ים ַיְחָדו ְוֹעְזבֵּ ים ְוַחָטאִׁ ְכלּוֹפְשעִׁ  ...: יִּ

ית ְיֹקָוק ... -ישעיהו פרק ב ְהֶיה ַהר בֵּ ים ָנכֹון יִׁ ית ַהָימִׁ ְגָבעֹות  )ב( ְוָהָיה ְבַאֲחרִׁ ָשא מִׁ ים ְונִׁ ְבֹראש ֶהָהרִׁ
י יַ  ית ֱאֹלהֵּ ים ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ְיֹקָוק ֶאל בֵּ ים ַרבִׁ ם: )ג( ְוָהְלכּו ַעמִׁ ָליו ָכל ַהגֹויִׁ ֲעֹקב ְוָנֲהרּו אֵּ

א תֹוָרה ּוְדַבר  צֵּ יֹון תֵּ צִׁ י מִׁ ְדָרָכיו ְונְֵּלָכה ְבֹאְרֹחָתיו כִׁ נּו מִׁ ם: )ד( ְוֹירֵּ ירּוָשָלִׁ טְיֹקָוק מִׁ ם  ְוָשפַּ ין ַהגֹויִׁ בֵּ
יחַּ  ים  ְוהוֹכִּ ים ַרבִׁ ְזֵמרוֹתְלַעמִׁ ם ְלמַּ יתוֵֹתיהֶּ ֲחנִּ ים וַּ תִּ ְרבוָֹתם ְלאִּ ְתתּו חַּ ָשא גֹוי ֶאל גֹוי ֶחֶרב ְוֹלא  ְוכִּ ֹלא יִׁ

ְלְמדּו עֹוד  ְלָחָמהיִׁ  : פ  מִׁ
 

ר ָקֹטן ֹנֵהג  ְוָגר ְזֵאב)ו( ...  - פרק יישעיהו  עַּ ְחָדו ְונַּ יא יַּ יר ּוְמרִּ ל ּוְכפִּ ְרָבץ ְוֵעגֶּ י יִּ ם ְגדִּ ש ְוָנֵמר עִּ בֶּ ם כֶּ עִּ
ֲעַשע יֹונֵּק ַעל חֻ  ָבם: יֶהן ְוַאְריֵּה ַכָבָקר ֹיאַכל ֶתֶבן: )ח( ְושִׁ ְרְבצּו ַיְלדֵּ ְרֶעיָנה ַיְחָדו יִׁ ָפֶתן  ר)ז( ּוָפָרה ָוֹדב תִׁ

י ָמְלָאה ָהָאֶרץ דֵּ  י כִׁ יתּו ְבָכל ַהר ָקְדשִׁ עּו ְוֹלא ַיְשחִׁ י ָגמּול ָידֹו ָהָדה: )ט( ֹלא ָירֵּ ְפעֹונִׁ ָעה ֶאת ְוַעל ְמאּוַרת צִׁ
ים: פ  ם ַלָים ְמַכסִׁ ם:... ְיֹקָוק ַכַמיִׁ יהּוָדה ֹלא ָיֹצר ֶאת ֶאְפָריִׁ ם ֹלא ְיַקנֵּא ֶאת ְיהּוָדה וִׁ )יד( ְוָעפּו  ֶאְפַריִׁ

ְשַמְעָת  י ַעמֹון מִׁ ְשלֹוַח ָיָדם ּוְבנֵּ י ֶקֶדם ֱאדֹום ּומֹוָאב מִׁ ים ָיָמה ַיְחָדו ָיֹבּזּו ֶאת ְבנֵּ ְשתִׁ ף ְפלִׁ ם: )טו( ְבָכתֵּ
ם  ְצַריִׁ ת ְלשֹון ָים מִׁ ים ְיֹקָוק אֵּ  ...ְוֶהֱחרִׁ

 
  "ר הירש במדבר פרשת פינחס פרק כה פסוק יברש
, את כל זכויותיו ואת כל נכסיו; אך "שלום" הוא נכס יקר ואדם חייב להקריב לו את הכל... 

ולעולם אל יקריב לו את זכויות הטוב והאמת לעולם אל יקריב לו את זכויותיהם של אחרים 
. שלום אמת בין הבריות תלוי בשלום כולם עם ה'. מי שמעז להיאבק עם אויבי הטוב האלוהית

מי שכובש את פניו רי בעצם מאבקו זה הוא מלוחמי ברית השלום בארץ. והאמת האלוהית, ה
עם ה', הרי בעצם אהבת  מדניםעם הבריות ומניח להם לעורר  השלום המדומהבקרקע למען 

השלום שלו הוא נעשה חבר לאויבי ברית השלום בארץ. לא אדישות ההמונים, אף לא דמעת הכאב 
שהו האמיץ של פינחס הוא שהציל את העם והשיב לו שניגרה בחוסר מעש בפתח המשכן, אלא מע

  .... אמתלשלום ועל ידי כך החזיר על כנו את היסוד  ,את השלום עם ה' ותורתו
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