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מבנה הפרק

ִש ָראֵּ ל ַב ִש ִטים וַיָחֶׁ ל הָ ָעם ִלזְׂ נוֹ ת אֶׁ ל ְׂבנוֹ ת מוֹ אָ ב( :ב) ו ִַת ְׂק ֶׁראן ָ לָ ָעם ְׂלזִ ְׂבחֵּ י
ֵּשב י ְׂ
(א) וַי ֶׁ

הרקע –
חטא בעל
פעור

ִש ָראֵּ ל ְׂלבַ ַעל ְׂפעוֹ ר ַויִחַ ר אַ ף ה'
ִש ַתחֲוו לֵּ אלֹהֵּ יהֶׁ ן( :ג) וַי ִָצ ֶׁמד י ְׂ
ֱאלֹהֵּ יהֶׁ ן ַויֹאכַ ל הָ ָעם וַי ְׂ
אשי הָ ָעם וְׂ הוֹ ַקע אוֹ ָתם לַ ה' ֶׁנגֶׁד הַ ָש ֶׁמש
ֹאמר ה' אֶׁ ל מ ֶֹׁשה ַקח אֶׁ ת ָכל ָר ֵּ
ִש ָראֵּ ל( :ד) ַוי ֶׁ
ְׂבי ְׂ
ָשיו
ִש ָראֵּ ל ִה ְׂרגו ִאיש אֲ נ ָ
ֹשה אֶׁ ל ש ְֹׂפטֵּ י י ְׂ
ֹאמר מ ֶׁ
ִש ָראֵּ ל( :ה) ַוי ֶׁ
וְׂ יָשֹב חֲרוֹ ן אַ ף ה' ִמי ְׂ
הַ ִנ ְׂצ ָמ ִדים ְׂלבַ ַעל ְׂפעוֹ ר:
ֹשה ו ְׂל ֵּעינֵּי ָכל
ִש ָראֵּ ל ָבא ַוי ְַׂק ֵּרב אֶׁ ל אֶׁ חָ יו אֶׁ ת הַ ִמ ְׂדיָנִ ית ְׂל ֵּעינֵּי מ ֶׁ
(ו) וְׂ ִהנֵּה ִאיש ִמ ְׂבנֵּי י ְׂ
הרֹן
ִש ָראֵּ ל וְׂ הֵּ ָמה ב ִֹכים ֶׁפ ַתח אֹהֶׁ ל מוֹ ֵּעד( :ז) ַוי ְַׂרא ִפינְׂ חָ ס ֶׁבן אֶׁ ְׂל ָעזָר ֶׁבן אַ ֲ
עֲ ַדת ְׂבנֵּי י ְׂ

ִש ָראֵּ ל אֶׁ ל הַ ֻּק ָבה ַוי ְִׂדקֹר
מעשה פנחס הַ כֹהֵּ ן ַוי ָָקם ִמתוֹ ְׂך הָ ֵּע ָדה ַוי ִַקח ר ַֹמח ְׂביָדוֹ ( :ח) ַו ָיבֹא אַ חַ ר ִאיש י ְׂ
ִש ָראֵּ ל:
ִש ָראֵּ ל וְׂ אֶׁ ת הָ ִא ָשה אֶׁ ל קֳ בָ ָתה ו ֵַּת ָעצַ ר הַ ַמגֵּפָ ה ֵּמ ַעל ְׂבנֵּי י ְׂ
אֶׁ ת ְׂשנֵּיהֶׁ ם אֵּ ת ִאיש י ְׂ
(ט) ַוי ְִׂהיו הַ ֵּמ ִתים ַב ַמגֵּפָ ה אַ ְׂר ָב ָעה וְׂ ֶׁע ְׂש ִרים אָ לֶׁ ף:
הרֹן הַ כֹהֵּ ן הֵּ ִשיב אֶׁ ת ח ֲָמ ִתי
ֹשה ֵּלאמֹר( :יא) ִפינְׂ חָ ס ֶׁבן אֶׁ ְׂל ָעזָר ֶׁבן אַ ֲ
(י) ַוי ְַׂד ֵּבר ה' אֶׁ ל מ ֶׁ
ִש ָראֵּ ל ְׂב ִקנְׂ אָ ִתי( :יב)
יתי אֶׁ ת ְׂבנֵּי י ְׂ
ִש ָראֵּ ל ְׂב ַקנְׂ אוֹ אֶׁ ת ִקנְׂ אָ ִתי ְׂבתוֹ כָ ם וְׂ לֹא ִכ ִל ִ
ֵּמ ַעל ְׂבנֵּי י ְׂ

ברית פנחס

יתי ָשלוֹ ם( :יג) וְׂ הָ י ְָׂתה לוֹ ו ְׂלז ְַׂרעוֹ אַ ח ֲָריו ְׂב ִרית ְׂכהֻּ נַת עוֹ לָ ם
לָ כֵּ ן ֱאמֹר ִהנְׂ נִ י נ ֵֹּתן לוֹ אֶׁ ת ְׂב ִר ִ
שר הֻּ ָכה
ִש ָראֵּ ל הַ ֻּמ ֶׁכה אֲ ֶׁ
שם ִאיש י ְׂ
ִש ָראֵּ ל( :יד) וְׂ ֵּ
שר ִקנֵּא לֵּ אלֹהָ יו ַויְׂכַ ֵּפר ַעל ְׂבנֵּי י ְׂ
ַתחַ ת אֲ ֶׁ
שם הָ ִא ָשה הַ ֻּמ ָכה הַ ִמ ְׂדיָנִ ית
אֶׁ ת הַ ִמ ְׂדיָנִ ית זִ ְׂמ ִרי ֶׁבן ָסלוא נְׂ ִשיא בֵּ ית אָ ב לַ ִש ְׂמעֹנִ י( :טו) וְׂ ֵּ
ָכזְׂ ִבי בַ ת צור רֹאש אֻּ מוֹ ת ֵּבית אָ ב ְׂב ִמ ְׂדיָן הוא:

עונשם של
המדיינים

יתם אוֹ ָתם( :יח) ִכי צ ְֹׂר ִרים
ֹשה ֵּלאמֹר( :יז) צָ רוֹ ר אֶׁ ת הַ ִמ ְׂדיָנִ ים וְׂ ִה ִכ ֶׁ
(טז) ַוי ְַׂד ֵּבר ה' אֶׁ ל מ ֶׁ
שר נִ ְׂכלו לָ כֶׁ ם ַעל ְׂדבַ ר ְׂפעוֹ ר וְׂ ַעל ְׂדבַ ר ָכזְׂ ִבי בַ ת נְׂ ִשיא ִמ ְׂדיָן אֲ ח ָֹתם
הֵּ ם לָ כֶׁ ם ְׂבנִ ְׂכלֵּ יהֶׁ ם אֲ ֶׁ
הַ ֻּמ ָכה ְׂביוֹ ם הַ ַמגֵּפָ ה ַעל ְׂדבַ ר ְׂפעוֹ ר:
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חטא בעל פעור
מזנות לעבודה זרה
ִש ָראֵּ ל ַב ִש ִטים ויָחֶׁ ל הָ ָעם ִלזְׂ נוֹ ת אֶׁ ל ְׂבנוֹ ת מוֹ אָ ב :ב ַו ִת ְׂק ֶׁראן ָ לָ ָעם ְׂלזִ ְׂבחֵּ י ֱאלֹהֵּ יהֶׁ ן
ֵּשב י ְׂ
א ַוי ֶׁ
ִש ָראֵּ ל ְׂלבַ ַעל ְׂפעוֹ ר
ִש ַתחֲוו לֵּ אלֹהֵּ יהֶׁ ן :ג ַוי ִָצ ֶׁמד י ְׂ
ַויֹאכַ ל הָ ָעם ַוי ְׂ

ר"ע ספורנו [א]:
ויחל העם לזנות .תחילת עניינם לא היה לעבוד ע"ז כלל אבל היה לזנות בלבד .אמנם קרה להם
כמו שהעידה התורה כשאסרה להתחתן באומות כאמרו "וקרא לך ואכלת מזבחו ולקחת מבנותיו
וכו' וזנו בנותיו וכו' והזנו את בניך אחרי אלהיהן" (שמות לד ,טו-טז):
ויאכל העם וישתחוו לאלהיהן .שכך דרכו של יצר הרע לצאת מרעה אל רעה כמו שהעידו רבותינו
ז"ל.
דברי הספורנו מבוססים על האזהרה בספר שמות לד:
טו פֶּן ִּתכְ רֹת בְ ִּרית לְיֹושֵׁ ב הָ ָא ֶּרץ וְ זָנּו ַאחֲ ֵׁרי אֱ ֹלהֵׁ יהֶּ ם וְ זָבְ חּו לֵׁאֹלהֵׁ יהֶּ ם וְ ָק ָרא לְָך וְ ָא ַכל ְָת ִמזִ בְ חֹו:
טז וְ ל ַָק ְח ָת ִּמבְ נ ָֹתיו לְבָ נֶּיָך וְ זָנּו בְ נ ָֹתיו ַאחֲ ֵׁרי אֱ ֹלהֵׁ יהֶּ ן וְ ִּהזְ נּו ֶּאת בָ נֶּיָך ַאחֲ ֵׁרי אֱ ֹלהֵׁ יהֶּ ן:

תגובת הקב"ה
אשי הָ ָעם וְׂ הוֹ ַקע אוֹ ָתם לַ ה' ֶׁנגֶׁד הַ ָש ֶׁמש וְׂ יָשֹב חֲרוֹ ן אַ ף ה'
ֹשה ַקח אֶׁ ת ָכל ָר ֵּ
ֹאמר ה' אֶׁ ל מ ֶׁ
ד ַוי ֶׁ
ָשיו הַ ִנ ְׂצ ָמ ִדים ְׂלבַ ַעל ְׂפעוֹ ר:
ִש ָראֵּ ל ִה ְׂרגו ִאיש אֲ נ ָ
ֹשה אֶׁ ל ש ְֹׂפטֵּ י י ְׂ
ֹאמר מ ֶׁ
ִש ָראֵּ ל :ה וַי ֶׁ
ִמי ְׂ

לפי פסוק ד צריך להשיב את "חרון אף ה' בישראל" .בהמשך אנו מתבשרים שמדובר במגפה קשה
שפגעה בעשרות אלפים:
ט ַוי ְִׂהיו הַ ֵּמ ִתים ַב ַמגֵּפָ ה אַ ְׂר ָב ָעה וְׂ ֶׁע ְׂש ִרים אָ לֶׁ ף:

במדבר רבה (וילנא) פרשה כ:
ויאמר ה' אל משה קח את כל ראשי העם והוקע אותם
ר' יודן אמר :ראשי העם תלה על שלא מיחו בבני אדם
לפי ר' יודן לראשי העם היה חלק בחטא כיון שהם לא מלאו את תפקידם כמנהיגי העם

רש"י [ד]:
קח את כל ראשי העם  -לשפוט את העובדים לפעור:
והוקע אותם  -את העובדים:
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והוקע  -היא תליה.
לפי רש"י ראשי העם אינם נענשים ,אלא ,הם אלו ששופטים את החוטאים ,שנענשים בתלייה.
הערה דידקטית :יש לעמוד על ההבדל בהבנת פשטות הכתובים בין המדרש לרש"י ,והמגמות
השונות ביחס לראשי העם.

מעשה זמרי ותוצאותיו
ִש ָראֵּ ל
ֹשה ו ְׂל ֵּעינֵּי ָכל עֲ ַדת ְׂבנֵּי י ְׂ
ִש ָראֵּ ל ָבא ַוי ְַׂק ֵּרב אֶׁ ל אֶׁ חָ יו אֶׁ ת הַ ִמ ְׂדיָנִ ית ְׂל ֵּעינֵּי מ ֶׁ
ו וְׂ ִהנֵּה ִאיש ִמ ְׂבנֵּי י ְׂ
הרֹן הַ כֹהֵּ ן ַוי ָָקם ִמתוֹ ְׂך הָ ֵּע ָדה ַוי ִַקח ר ַֹמח
וְׂ הֵּ ָמה ב ִֹכים ֶׁפ ַתח אֹהֶׁ ל מוֹ ֵּעד :ז ַוי ְַׂרא ִפינְׂ חָ ס ֶׁבן אֶׁ ְׂל ָעזָר ֶׁבן אַ ֲ
ִש ָראֵּ ל וְׂ אֶׁ ת הָ ִא ָשה אֶׁ ל קֳ בָ ָתה
ִש ָראֵּ ל אֶׁ ל הַ ֻּק ָבה ַוי ְִׂדקֹר אֶׁ ת ְׂשנֵּיהֶׁ ם אֵּ ת ִאיש י ְׂ
ְׂביָדוֹ  :ח ו ַָיבֹא אַ חַ ר ִאיש י ְׂ
ִש ָראֵּ ל :ט ַוי ְִׂהיו הַ ֵּמ ִתים ַב ַמגֵּפָ ה אַ ְׂר ָב ָעה וְׂ ֶׁע ְׂש ִרים אָ לֶׁ ף:
ַו ֵּת ָעצַ ר הַ ַמגֵּפָ ה ֵּמ ַעל ְׂבנֵּי י ְׂ

פסוק ו מעורר שאלות רבות:
מיהו האיש? מה הוא עושה? מדוע הוא עושה את זה לעיני ישראל ולעיני עדת ישראל? מי בכו
ומדוע?
על זהותם של המעורבים במעשה נעמוד רק בסוף הפרק (פסוקים יד-טו) .כאן בחרה התורה
להביא את המקרה בלי הפירוט .ננסה להבין מתוך התיאור את משמעתו של המעשה:
לעיני משה

ולעיני כל עדת בני ישראל

וירא פנחס

ויקם מתוך העדה

משה ועדת בני ישראל רואים את המתרחש לעיניהם אך אינם מגיבים באופן אקטיבי.
לעומת זאת – פנחס רואה ותגובתו היא היציאה מתוך העדה הבוכה ועשיית מעשה.
רש"י בפירושו מסביר לנו את הסיטואציה שהייתה :

רש"י [ו]:
והנה איש מבני ישראל בא  -נתקבצו שבטו של שמעון אצל זמרי שהיה נשיא שלהם ,אמרו לו אנו
נדונין במיתה ואתה יושב וכו'[ ,כדאיתא באלו הן הנשרפין (סנהדרין דף פב א)]
לעיני משה  -אמרו לו  :משה ,זו אסורה או מותרת ,אם תאמר אסורה ,בת יתרו מי התירה לך?
והמה בוכים  -נתעלמה ממנו הלכה 'כל הבועל ארמית קנאים פוגעים בו' .געו כלם בבכיה.
בעגל עמד משה כנגד שישים רבוא ,שנאמר (שמות לב כ) ויטחן עד אשר דק וגו' וכאן רפו ידיו? אלא
כדי שיבא פינחס ויטול את הראוי לו:
מפירוש רש"י אנו יכולים להבין כמה מן השאלות שעלו לעיל:
[ ]1מדוע משה אינו יכול להגיב למעשה זמרי (מה שיסביר מדוע נדרשה התערבות של פנחס)
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[ ]2לשם מה נתעלמה ממנו ההלכה?
הערה דידקטית :זוהי הזדמנות להדגים לתלמידים את ההבדל בין שני סוגי השאלות (מדוע עוסק
במה שהיה ולשם מה עוסק במה שיהיה)
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שכר פנחס

מעשה פנחס
ִש ָראֵּ ל
הרֹן הַ כֹהֵּ ן הֵּ ִשיב אֶׁ ת ח ֲָמ ִתי ֵּמ ַעל ְׂבנֵּי י ְׂ
ֹשה ֵּלאמֹר :יא ִפינְׂ חָ ס ֶׁבן אֶׁ ְׂל ָעזָר ֶׁבן אַ ֲ
י ַוי ְַׂד ֵּבר ה' אֶׁ ל מ ֶׁ
יתי
ִש ָראֵּ ל ְׂב ִקנְׂ אָ ִתי :יב לָ כֵּ ן ֱאמֹר ִהנְׂ נִ י נ ֵֹּתן לוֹ אֶׁ ת ְׂב ִר ִ
יתי אֶׁ ת ְׂבנֵּי י ְׂ
ְׂב ַקנְׂ אוֹ אֶׁ ת ִקנְׂ אָ ִתי ְׂבתוֹ כָ ם וְׂ לֹא ִכ ִל ִ
ִש ָראֵּ ל:
שר ִקנֵּא לֵּ אלֹהָ יו ַויְׂכַ ֵּפר ַעל ְׂבנֵּי י ְׂ
ָשלוֹ ם :יג וְׂ הָ י ְָׂתה לוֹ ו ְׂלז ְַׂרעוֹ אַ ח ֲָריו ְׂב ִרית ְׂכהֻּ נַת עוֹ לָ ם ַתחַ ת אֲ ֶׁ
שם
אֲשר הֻּ ָכה אֶׁ ת הַ ִמ ְׂדיָנִ ית זִ ְׂמ ִרי ֶׁבן ָסלוא נְׂ ִשיא בֵּ ית אָ ב לַ ִש ְׂמעֹנִ י :טו וְׂ ֵּ
ִש ָראֵּ ל הַ ֻּמ ֶׁכה ֶׁ
שם ִאיש י ְׂ
יד וְׂ ֵּ
הָ ִא ָשה הַ ֻּמ ָכה הַ ִמ ְׂדיָנִ ית ָכזְׂ ִבי בַ ת צור רֹאש אֻּ מוֹ ת ֵּבית אָ ב ְׂב ִמ ְׂדיָן הוא

ברית שלום
מעשהו של פנחס מציל את עם ישראל מחרון אף ה'.

מלבי"ם [יב]:
לכן אמור .מבטיח לו בשכרו שני דברים:
[]1באחד לו -אני נותן לו את בריתי שלום,
[ ]2והב' לו -ולזרעו ברית הכהונה,
ופירש רי"א (האברבנאל) -מפני שעמדו נגדו שבט שמעון וגואלי דם זמרי ,הבטיח לו שלום,
ומפני שאמרו שכהן שהרג את הנפש נפסל מעבודה הבטיח לו הכהונה.
מלבי"ם מסביר שפינחס זכה לשני סוגי שכר :ברית שלום וברית כהונה.
המושג ברית שלום מתפרש על פי ראב"ע :ה' הבטיח להגן על חייו של פינחס מפני נקמתם של בני
שבט שמעון ,קרוביו של זמרי ,וכן פינחס זכה מחדש לברית הכהונה  -כיון שטענו נגדו שמאחר והרג
אדם הוא לא יכול לשמש בכהונה.

רש"י:
ברית כהונת עולם  -שאע"פ שכבר נתנה כהונה לזרעו של אהרן ,לא נתנה אלא לאהרן ולבניו,
שנמשחו עמו ולתולדותיהם שיולידו אחר המשחתן ,אבל פינחס שנולד קודם לכן ולא נמשח ,לא
בא לכלל כהונה עד כאן .וכן שנינו בזבחים (בבלי קא ע"ב) 'לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרי'.
נשים לב להבדל בין פירושו של רש"י ובין פירוש מלבי"ם להבטחת הכהונה.
לסיום:
העמק דבר מפרש את ברית השלום במובן הנפשי של פנחס (שלא כמו מלבי"ם שעסק בשלומו
הפיזי) ,בדומה לנאמר בעיר הנדחת "ונתן לך רחמים ורחמך והרבך" (דברים יג ,יח) .נפשו של פנחס
עלולה הייתה להיפגע ממעשהו הקשה ולכן היה זקוק לברית השלום.
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העמק דבר (שם):
בשכר שהניח כעסו וחמתו של הקב"ה בירכו במידת השלום ,שלא יקפיד ולא ירגיז .ובשביל כי טבע
המעשה שעשה פנחס להרוג נפש בידו היה נותן להשאיר בלב רגש עז גם אחר כך ,אבל באשר היה
לשם שמים משום הכא [כך] באה הברכה שהיא תמיד בנחת ובמידת השלום.

אזכור שמות החוטאים
ראינו כי בתיאור הפרשיה לא נזכרים שמות החוטאים בראש הפרשה (בפסוק ו) .מכל-מקום
הכתוב מתעכב לפרט את שמותיהם בסוף הפרשה (בפסוקים יד-טו) .ונשאלת השאלה מדוע הכתוב
מזכיר את שמותיהם?
הערה דידקטית :המורה יכול לבחור ללמד פירוש המתאים בעיניו ,שימו לב שיש להתייחס
לאזכור זמרי וכזבי ולא רק אחד מהם:

רמב"ן [יב]:
והזכיר ושם איש ישראל המוכה ,ושם האשה המכה  -להודיע כי ראוי היה לשכר הגדול הזה ,שהרג
נשיא בישראל ובת מלך גוים ולא ירא מהם בקנאתו לאלהיו.

רש"י [טו]:
ושם האישה המכה וגו'  -להודיעך שנאתם של מדינים שהפקירו בת מלך לזנות ,כדי להחטיא את
ישראל:

אור החיים (שם):
עוד נראה כי טעם שלא הזכיר ה' שמו [של זמרי] למעלה לפי שעדיין לא עשה מעשה אלא חשב
לעשות ,וכל עוד שלא עשה לא תבזהו התורה להזכיר שמו ,ואחר שכבר עשה מעשה פרסם ה' שמו
כי מצוה לפרסם הרשעים:
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הקשר רחב -רשות
נתעלמה הלכה ממשה רבינו :ראו הקשר רחב לבמדבר פרק ט.

אזכור חטא בעל פעור בתנ"ך
האירוע בשטים ,בעקבותיו חטאו ישראל בע"ז ופרצה מגפה קשה ,הותיר את חותמו לאורך ימי
התנ"ך:
 .1בנאום הפתיחה לחומש דברים:
שר אָ נ ִֹכי ְׂמלַ ֵּמד אֶׁ ְׂתכֶׁ ם לַ עֲ שוֹ ת
ִש ָראֵּ ל ְׂש ַמע אֶׁ ל הַ חֻּ ִקים וְׂ אֶׁ ל הַ ִמ ְׂש ָפ ִטים אֲ ֶׁ
דברים פרק ד :א וְׂ ַע ָתה י ְׂ
שר ה' ֱאלֹהֵּ י אֲ ב ֵֹּתיכֶׁ ם נ ֵֹּתן לָ כֶׁ ם ...:ג ֵּעינֵּיכֶׁ ם הָ רֹאֹת אֵּ ת
אתם וִ ִיר ְׂש ֶׁתם אֶׁ ת הָ אָ ֶׁרץ אֲ ֶׁ
ְׂל ַמ ַען ִת ְׂחיו ובָ ֶׁ
שר הָ לַ ְׂך אַ ח ֲֵּרי בַ ַעל ְׂפעוֹ ר ִה ְׂש ִמידוֹ ה' ֱאלֹהֶׁ ָ
יך ִמ ִק ְׂר ֶׁב ָך :ד
שר ָע ָשה ה' ְׂבבַ ַעל ְׂפעוֹ ר ִכי כָ ל הָ ִאיש אֲ ֶׁ
אֲ ֶׁ
וְׂ אַ ֶׁתם הַ ְׂדבֵּ ִקים ַבה' ֱאלֹהֵּ יכֶׁ ם חַ יִים ֻּכ ְׂלכֶׁ ם הַ יוֹ ם:

 .2בתוכחת יהושע לשבטים שרצו לבנות מזבח בעבר הירדן:
ַשה אֶׁ ל אֶׁ ֶׁרץ הַ ִג ְׂל ָעד ַוי ְַׂד ְׂברו
שבֶׁ ט ְׂמנ ֶׁ
יהושע פרק כב :טו ַו ָיבֹאו אֶׁ ל ְׂבנֵּי ְׂראובֵּ ן וְׂ אֶׁ ל ְׂבנֵּי גָד וְׂ אֶׁ ל ח ֲִצי ֵּ
ִש ָראֵּ ל לָ שוב הַ יוֹ ם
שר ְׂמ ַע ְׂל ֶׁתם ֵּבאלֹהֵּ י י ְׂ
ִא ָתם לֵּ אמֹר :טז כֹה אָ ְׂמרו כֹל עֲ ַדת ה' ָמה הַ ַמ ַעל הַ זֶׁה אֲ ֶׁ
שר לֹא ִה ַטהַ ְׂרנו
ֵּמאַ ח ֲֵּרי ה' ִב ְׂבנוֹ ְׂתכֶׁ ם לָ כֶׁ ם ִמזְׂ ֵּבחַ ִל ְׂמ ָר ְׂדכֶׁ ם הַ יוֹ ם ַבה' :יז הַ ְׂמ ַעט לָ נו אֶׁ ת עֲ וֹ ן ְׂפעוֹ ר אֲ ֶׁ
ִמ ֶׁמנו ַעד הַ יוֹ ם הַ זֶׁה ַוי ְִׂהי הַ ֶׁנגֶׁף ַבעֲ ַדת ה':

 .3בתוכחת הנביא הושע:
יתי אֲ בוֹ ֵּתיכֶׁ ם הֵּ ָמה
יתה ָר ִא ִ
אש ָ
ִש ָראֵּ ל ְׂכ ִבכו ָרה ִב ְׂתאֵּ ָנה ְׂב ֵּר ִ
אתי י ְׂ
הושע פרק ט :י ַכעֲ נ ִָבים ַב ִמ ְׂד ָבר ָמצָ ִ
ֹשת ַוי ְִׂהיו ִשקו ִצים ְׂכאָ הֳבָ ם:
ָבאו בַ ַעל ְׂפעוֹ ר ַויִנָזְׂ רו לַ ב ֶׁ

 .4ברשימת חטאי ישראל במזמור קו:
ֹאכלו זִ ְׂבחֵּ י ֵּמ ִתים :כט ַוי ְַׂכ ִעיסו ְׂב ַמ ַע ְׂללֵּ יהֶׁ ם ו ִַת ְׂפ ָרץ ָבם ַמגֵּפָ ה :ל ַויַעֲ מֹד
כח ַוי ִָצ ְׂמדו ְׂלבַ ַעל ְׂפעוֹ ר וַי ְׂ
שב לוֹ ִל ְׂצ ָד ָקה ְׂלדֹר וָ דֹר ַעד עוֹ לָ ם:
ִפינְׂ חָ ס ַויְׂפַ ֵּלל ַו ֵּת ָעצַ ר הַ ַמגֵּפָ ה :לא ַו ֵּתחָ ֶׁ

מטבע הלשון  -עושה כמעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס
הסיפור בפרקנו יצר מטבע לשון ידועה :עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפינחס כביטוי לצביעות.
הבסיס למטבע הלשון הם דברי חז"ל בתלמוד:

בבלי סוטה כב ע"ב:
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אמר לה ינאי מלכא [המלך] לדביתיה [לאשתו] :אל תתיראי מן הפרושין ולא ממי שאינן פרושין,
אלא מן הצבועין שדומין לפרושין ,שמעשיהן כמעשה זמרי ומבקשין שכר כפנחס.
הבועל ארמית קנאים פוגעים בו
בפרקנו מדובר על אדם מישראל שבעל אשה נכרית ופינחס בקנאותו לה' הרגו .המשנה מבארת את
עונשו הייחודי של אדם שבעל אשה נכרית:

משנת סנהדרין ט ,ו:
הגונב את הקסוה [אחד מכלי השרת במקדש] והמקלל בקוסם [המברך את השם בשם עבודה זרה]
והבועל ארמית [נכרית]  -קנאין פוגעין בו.
בתלמוד הבבלי מסבירים שיש מגבלות לביצוע העונש הזה:

בבלי סנהדרין פב ע"א:
אמר רב חסדא :הבא לימלך  -אין מורין לו .איתמר נמי ,אמר רבה בר בר חנה ,אמר רבי יוחנן:
הבא לימלך  -אין מורין לו; ולא עוד ,אלא שאם פירש זמרי והרגו פינחס ,נהרג עליו; נהפך זמרי
והרגו לפינחס ,אין נהרג עליו ,שהרי רודף הוא.

רש"י (שם):
אמר רב חסדא  -קנאי הבא לימלך בבית דין ובשעת מעשה אם יפגע בו  -אין מורים לו ,שלא
נאמרה אלא למקנא מעצמו ואינו נמלך [בבית דין].
ולא עוד  -אלא שאם פירש זמרי מן האישה והרגו פנחס אחר כן  -נהרג עליו ,שלא נאמרה הלכה
דא אלא בשעת מעשה.
לפי ההסבר של רש"י לדברי התלמוד לדין הקנאות יש שתי מגבלות )1( :מדובר באדם שמקנא
מעצמו ולא בהחלטה של בית דין ,אדרבה ,לבית דין אסור להורות כן ( )2מדובר בשעת מעשה .אם
החוטא הפסיק את המעשה אסור לפגוע בו.
הרמב"ם במשנה תורה מוסיף עוד מגבלה:

משנה תורה ,הלכות איסורי ביאה ,פרק יב ,הלכה ז:
כל הבועל כותית ,בין דרך חתנות בין דרך זנות ,אם בעלה בפרהסיא ,והוא שיבעול לעיני עשרה
מישראל או יתר ,אם פגעו בו קנאין והרגוהו ,הרי אלו משובחין וזריזין .ודבר זה הלכה למשה
הוא .ראיה לדבר זה ,מעשה פינחס בזמרי.
ניתן להסיק שפגיעת הקנאים בבועל נכרית היא עונש מוגבל מאד ,מכל-מקום כבר למדנו מנבואת
מלאכי שעונשו של בועל נכרית מידי שמים הוא כרת:
שר
ִש ָראֵּ ל ו ִבירו ָש ִ ָלם ִכי ִח ֵּלל יְׂהו ָדה ק ֶֹׁדש ה' אֲ ֶׁ
מלאכי פרק ב :יא ָבגְׂ ָדה יְׂהו ָדה וְׂ תוֹ ֵּעבָ ה נ ֶֶׁׁע ְׂש ָתה ְׂבי ְׂ
שנָה ֵּער וְׂ עֹנֶׁה ֵּמאָ הֳלֵּ י יַעֲ קֹב ו ַמ ִגיש ִמנְׂ חָ ה לַ ה'
שר יַעֲ ֶׁ
אָ הֵּ ב ובָ ַעל ַבת אֵּ ל נֵּכָ ר :יב י ְַׂכ ֵּרת ה' לָ ִאיש אֲ ֶׁ
ְׂצבָ אוֹ ת:
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בין זמרי לפינחס – בין שבט שמעון לשבט לוי
בפרקנו מוצג עימות בין זמרי ,נשיא של שבט שמעון לבין פינחס ,נכדו של אהרן הכהן משבט לוי.
לשמעון ולוי יש צד משותף שבא לידי ביטוי כבר בספר בראשית:
ישי ִב ְׂהיוֹ ָתם כֹאֲ ִבים ַוי ְִׂקחו ְׂש ֵּני ְׂבנֵּי יַעֲ קֹב ִש ְׂמעוֹ ן וְׂ לֵּ וִ י אֲ חֵּ י ִדינָה
בראשית פרק לד :כה ַוי ְִׂהי בַ יוֹ ם הַ ְׂש ִל ִ
ִאיש חַ ְׂרבוֹ ַו ָיבֹאו ַעל הָ ִעיר ֶׁבטַ ח ַויַהַ ְׂרגו ָכל זָכָ ר :כו וְׂ אֶׁ ת חֲמוֹ ר וְׂ אֶׁ ת ְׂשכֶׁ ם ְׂבנוֹ הָ ְׂרגו ְׂל ִפי חָ ֶׁרב ַוי ְִׂקחו
ישנִ י ְׂבי ֵֹּשב
ֹאמר יַעֲ קֹב אֶׁ ל ִש ְׂמעוֹ ן וְׂ אֶׁ ל לֵּ וִ י עֲ כַ ְׂר ֶׁתם א ִֹתי ְׂלהַ ְׂב ִא ֵּ
אֶׁ ת ִדינָה ִמ ֵּבית ְׂשכֶׁ ם וַיֵּצֵּ או ...:ל ַוי ֶׁ
ֹאמרו הַ ְׂכזוֹ נָה
יתי :לא ַוי ְׂ
הָ אָ ֶׁרץ ַב ְׂכנַעֲ נִ י ובַ ְׂפ ִר ִזי ַואֲ נִ י ְׂמ ֵּתי ִמ ְׂס ָפר וְׂ נֶׁאֶׁ ְׂספו ָעלַ י וְׂ ִהכונִ י וְׂ נִ ְׂש ַמ ְׂד ִתי אֲ נִ י ובֵּ ִ
שה אֶׁ ת אֲ חוֹ ֵּתנו:
יַעֲ ֶׁ

שמעון ולוי מגלים מידה של קנאות לכבודה של דינה אחותם ופוגעים באנשי שכם על בעילתה בידי
נכרי .יעקב אבינו אינו רואה באותה דרך את פעילותם ובסוף ימיו מוכיחם בחומרה:
בראשית פרק מט :ה ִש ְׂמעוֹ ן וְׂ לֵּ וִ י אַ ִחים ְׂכלֵּ י חָ ָמס ְׂמכֵּ ר ֵֹּתיהֶׁ ם :ו ְׂבס ָֹדם אַ ל ָתבֹא נ ְַׂפ ִשי ִב ְׂקהָ לָ ם אַ ל
צנָם ִע ְׂקרו שוֹ ר :ז אָ רור אַ ָפם ִכי ָעז וְׂ ֶׁע ְׂב ָר ָתם ִכי ָק ָש ָתה אֲ חַ ְׂל ֵּקם
ֵּתחַ ד ְׂכב ִֹדי ִכי ְׂבאַ ָפם הָ ְׂרגו ִאיש ו ִב ְׂר ֹ
ִש ָראֵּ ל
ְׂביַעֲ קֹב וַאֲ ִפיצֵּ ם ְׂבי ְׂ

בסיפור העגל מתגלה מחדש קנאותו של לוי:
ֹאמר
ֹאמר ִמי לַ ה' אֵּ לָ י ַויֵּאָ ְׂספו אֵּ לָ יו ָכל ְׂבנֵּי לֵּ וִ י :כז ַוי ֶׁ
ֹשה ְׂב ַש ַער הַ ַמ ֲחנֶׁה ַוי ֶׁ
שמות פרק לב :כו ַויַעֲ מֹד מ ֶׁ
ִש ָראֵּ ל ִשימו ִאיש חַ ְׂרבוֹ ַעל י ְֵּׂרכוֹ ִע ְׂברו וָ שובו ִמ ַש ַער לָ ַש ַער ַב ַמ ֲחנֶׁה וְׂ ִה ְׂרגו
לָ הֶׁ ם כֹה אָ ַמר ה' ֱאלֹהֵּ י י ְׂ
ֹשה ַויִפֹל ִמן הָ ָעם ַביוֹ ם
ִאיש אֶׁ ת אָ ִחיו וְׂ ִאיש אֶׁ ת ֵּר ֵּעהו וְׂ ִאיש אֶׁ ת ְׂקרֹבוֹ  :כח ַויַעֲ שו ְׂבנֵּי לֵּ וִ י ִכ ְׂדבַ ר מ ֶׁ
הַ הוא ִכ ְׂשל ֶֹׁשת אַ ְׂלפֵּ י ִאיש:

בפרקנו עומדים זה מול זה נציגים משני השבטים – שניהם מיצגים התנהגות חורגת – כאן מתברר
שבני לוי השכילו להשתמש בכוח זה לכיוון חיובי ואילו זמרי ורבים משבט שמעון (כפי שיסיק
רמב"ן ממנין בני שמעון במפקד הסמוך בפרק כו) ,השתמשו בכוח החריג לכיוון שלילי .אדרבה,
מקנאות לכבודה של בת ישראל (דינה) שנבעלה לנכרי (שכם) הגיעו למקום הפוך לחלוטין.

במדבר

בס"ד
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הקשר אישי -רשות
בין קנאת פנחס ,לברית השלום שזכה בה:
כיצד ניתן ללמוד מתוך קנאתו של פנסח אשר היתה לשם שמים מחד
יתי שָ לֹום' שזכה בה?
'ה ְננִּי נ ֵֹׁתן לֹו ֶּאת בְ ִּר ִּ
וברכת ִּ
כיצד יודעים כיום מתי יש לנהוג במידת 'הקנאה' ולצעוד בעוז עם האמת ללא פשרות.
ומתי יש לנהוג בבקשת שלום ובהליכה בדרך הפשרה?
האם יש הבדל בין המישור הפרטי לעומת המישור הלאומי?

במדבר

