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 פרק כ"ה חטא בעל פעור

 מזנות לעבודה זרה

ב ִשִטים א וַיֵּשֶׁ ָרֵאל בַּ  יִשְׂ

לו     :ְבנֹות מֹוָאב ֶאל ִלְזנֹות ָהָעם יָּחֶׁ

ֶראןָ ָלָעם  ב ן וִַּתקְׂ יהֶׁ י ֱאֹלהֵּ  ְלִזְבחֵּ

ֹּאַכל     ן ָהָעם וַי יהֶׁ אֹלהֵּ  :וִַיְשַתֲחוּו לֵּ

ד  ג מֶׁ ָרֵאל וִַיצָּ  ְלַבַעל ְפעֹור יִשְׂ

 :[ר"ע ספורנו ]א

ויחל העם לזנות. תחלת 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 

 :(טז-אלהיהן" )שמות לד, טו

 .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

חּו ֵלאֹלֵהיֶהם טו יֹוֵשב ָהָאֶרץ וְָׂזנּו ַאֲחֵרי ֱאֹלֵהיֶהם וְׂזָבְׂ ִרית לְׂ א ְלָך וְָאַכְלתָּ ִמזִ  ֶפן ִתכְׂרֹת בְׂ רָּ  :ְבחֹווְקָּ

ן טז  יהֶׁ י ֱאֹלהֵּ נֶׁיָך ַאֲחרֵּ ת בָּ ן וְִהְזנּו אֶׁ יהֶׁ י ֱאֹלהֵּ יו ַאֲחרֵּ ֹּתָּ נֶׁיָך וְזָּנּו ְבנ יו ְלבָּ ֹּתָּ ַקְחתָּ ִמְבנ  :וְלָּ

 תגובת הקב"ה

ח ֶאת  ד  ם וַּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹשה קַּ עָּ י הָּ אשֵּ ל רָּ ָשֶמש כָּ ה' נֶֶגד הַּ ע אֹוָתם לַּ  וְׂהֹוקַּ

ָרֵאלוְׂיָשֹב ֲחרֹון ַאף      :ה' ִמיִשְׂ

ל וַּיֹאֶמר מֶֹשה ֶאל ה אֵּ י יְִשרָּ ְֹּפטֵּ עֹור ש ל פְׂ עַּ בַּ ָמִדים לְׂ נִצְׂ גּו ִאיש ֲאנָָשיו הַּ  :ִהרְׂ

לפי פסוק ד צריך להשיב את "חרון אף ה' בישראל". בהמשך אנו מתבשרים שמדובר במגפה קשה שפגעה בעשרות 

 :אלפים

ֵגָפה   ט מַּ ֵמִתים בַּ יּו הַּ ִרים ָאֶלףוַּיִהְׂ ָבָעה וְֶׂעשְׂ  :ַארְׂ

 :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
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 לפי ר' יודן לראשי העם היה חלק בחטא כיון שהם לא מלאו את תפקידם כמנהיגי העם 

 :[רש"י ]ד

 :לשפוט את העובדים לפעור -קח את כל ראשי העם 

 :את העובדים -והוקע אותם 

 .היא תליה -והוקע 

 הם אלו ששופטים את החוטאים, שנענשים בתלייה ,לפי רש"י ראשי העם אינם נענשים, אלא. 

יש לעמוד על ההבדל בהבנת פשטות הכתובים בין המדרש לרש"י, והמגמות השונות ביחס לראשי  :הערה למורה

  .העם

 ותוצאותיו מעשה זמרי

ֵעינֵי   ו ֵעינֵי מֶֹשה ּולְׂ יָנִית לְׂ ִמדְׂ ֵרב ֶאל ֶאָחיו ֶאת הַּ ָרֵאל ָבא וַּיַּקְׂ נֵי יִשְׂ  וְִׂהנֵה ִאיש ִמבְׂ

ח אֶֹהל מֹוֵעד     ָרֵאל וְֵׂהָמה בִֹכים ֶפתַּ נֵי יִשְׂ ת בְׂ  :ָכל ֲעדַּ

כֵֹהן וַּיָ    ז ָעָזר ֶבן ַאֲהרֹן הַּ א ִפינְָׂחס ֶבן ֶאלְׂ יָדֹווַּיַּרְׂ ח בְׂ ח רֹמַּ  :ָקם ִמתֹוְך ָהֵעָדה וַּיִקַּ

ָרֵאל וְֶׂאת ָהִאָשה ֶאל ֳקָבָתּה  ח נֵיֶהם ֵאת ִאיש יִשְׂ קֹר ֶאת שְׂ ָבה וַּיִדְׂ קֻּ ָרֵאל ֶאל הַּ ר ִאיש יִשְׂ  וַּיָבֹא ַאחַּ

ָרֵאל     נֵי יִשְׂ ל בְׂ ֵגָפה ֵמעַּ מַּ  :וֵַּתָעצַּר הַּ

ִתים   ט ףוִַיְהיּו ַהמֵּ ְשִרים ָאלֶׁ ה וְעֶׁ עָּ ה ַאְרבָּ פָּ  :ַבַמגֵּ

 :פסוק ו מעורר שאלות רבות

 ?מיהו האיש? מה הוא עושה? מדוע הוא עושה את זה לעיני ישראל ולעיני עדת ישראל? מי בכו ומדוע

טו(. כאן בחרה התורה להביא את המקרה בלי -על זהותם של המעורבים במעשה נעמוד רק בסוף הפרק )פסוקים יד

 :רוט. ננסה להבין מתוך התיאור את משמעתו של המעשההפי

  

 ולעיני כל עדת בני ישראל    לעיני משה

 ויקם מתוך העדה    פנחס  וירא

  

 .משה ועדת בני ישראל רואים )את המתרחש לעיניהם( אך אינם מגיבים באופן אקטיבי

 מעשה.פנחס רואה ותגובתו היא היציאה מתוך העדה הבוכה ועשיית  –לעומת זאת 

  

  רש"י בפירושו מסביר לנו את הסיטואציה שהיתה
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 :[ו]  רש"י

נתקבצו שבטו של שמעון אצל זמרי שהיה נשיא שלהם, אמרו לו אנו נדונין במיתה  - והנה איש מבני ישראל בא (ו)

 [(ואתה יושב וכו', ]כדאיתא באלו הן הנשרפין )סנהדרין דף פב א

 ?אסורה או מותרת, אם תאמר אסורה, בת יתרו מי התירה לךאמרו לו : משה, זו  - לעיני משה

 .געו כלם בבכיה נתעלמה ממנו הלכה 'כל הבועל ארמית קנאים פוגעים בו'.  - המה בוכיםו

אלא כדי שיבא פינחס  בעגל עמד משה כנגש ששים רבוא, שנאמר )שמות לב כ( ויטחן עד אשר דק וגו' וכאן רפו ידיו? 

 :ויטול את הראוי לו

 :פירוש רש"י אנו יכולים להבין כמה מן השאלות שעלו לעילמ

 (משה אינו יכול להגיב למעשה זמרי )מה שיסביר מדוע נדרשה התערבות של פנחס מדוע [1]

  ?נתעלמה ממנו ההלכה לשם מה [2]

  

לשם מה זוהי הזדמנות להדגים לתלמידים את ההבדל בין שני סוגי השאלות )מדוע עוסק במה שהיה ו :הערה למורה

 (עוסק במה שיהיה

 

 מעשה פנחס

ֵבר ה' ֶאל מֶֹשה ֵלאמֹר    י  :וַּיְׂדַּ

נְׂאֹו ֶאת ִקנְָׂאִתי  יא קַּ ָרֵאל בְׂ נֵי יִשְׂ ל בְׂ כֵֹהן ֵהִשיב ֶאת ֲחָמִתי ֵמעַּ ָעָזר ֶבן ַאֲהרֹן הַּ  ִפינְָׂחס ֶבן ֶאלְׂ

תֹוָכם וְֹׂלא ִכִליִתי      ִקנְָׂאִתי בְׂ ָרֵאל בְׂ נֵי יִשְׂ  :ֶאת בְׂ

ִריִתי ָשלֹום  יב  :ָלֵכן ֱאמֹר ִהנְׂנִי נֵֹתן לֹו ֶאת בְׂ

ָרֵאל   יג נֵי יִשְׂ ל בְׂ ֵפר עַּ ת ֲאֶשר ִקנֵא ֵלאֹלָהיו וַּיְׂכַּ חַּ נַּת עֹוָלם תַּ ִרית כְׂהֻּ עֹו ַאֲחָריו בְׂ זַּרְׂ  :וְָׂהיְָׂתה לֹו ּולְׂ

ָרֵאל הַּ    יד עֹנִיוְֵׂשם ִאיש יִשְׂ ִשמְׂ ִרי ֶבן ָסלּוא נְִׂשיא ֵבית ָאב לַּ יָנִית ִזמְׂ ִמדְׂ ָכה ֶאת הַּ ֶכה ֲאֶשר הֻּ  :מֻּ

ָכה   טו מֻּ מֹות ֵבית ָאב ַהִמְדיִָּנית וְֵׂשם ָהִאָשה הַּ       הּוא ְבִמְדיָּן ָכזְִׂבי בַּת צּור רֹאש אֻּ

 ברית שלום

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

 :[מלבי"ם ]יב

 :לכן אמור. מבטיח לו בשכרו שני דברים

 ,בריתי שלום באחד לו אני נותן לו את[1]
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 ,ברית הכהונה והב' לו ולזרעו [2]

 ,שלום מפני שעמדו נגדו שבט שמעון וגואלי דם זמרי, הבטיח לו -ופירש הראב"ע 

 .הכהונה ומפני שאמרו שכהן שהרג את הנפש נפסל מעבודה הבטיח לו

 .מלבי"ם מסביר שפינחס זכה לשני סוגי שכר: ברית שלום וברית כהונה

מתפרש על פי ראב"ע: ה' הבטיח להגן על חייו של פינחס מפני נקמתם של בני שבט שמעון,  ברית שלום המושג

 ,קרוביו של זמרי

   .כהונהכיון שטענו נגדו שמאחר והרג אדם הוא לא יכול לשמש ב - לברית הכהונה וכן פינחס זכה מחדש

 :רש"י

שאע"פ שכבר נתנה כהונה לזרעו של אהרן, לא נתנה אלא לאהרן ולבניו, שנמשחו  -ברית כהונת עולם 

וכן  .לא בא לכלל כהונה עד כאן ,פינחס שנולד קודם לכן ולא נמשח אבל ,ולתולדותיהם שיולידו אחר המשחתן עמו

   .'לזמרישנינו בזבחים )בבלי קא ע"ב( 'לא נתכהן פינחס עד שהרגו 

 

  .נשים לב להבדל בין פירושו של רש"י ובין פירוש מלבי"ם להבטחת הכהונה

 :לסיום

 ,(שלא כמו מלבי"ם שעסק בשלומו הפיסי) הנפשי של פנחס את ברית השלום במובן  העמק דבר מפרש

 .(בדומה לנאמר בעיר הנדחת "ונתן לך רחמים ורחמך והרבך" )דברים יג, יח

  .עלולה הייתה להיפגע ממעשהו הקשה ולכן היה זקוק לברית השלוםנפשו של פנחס  

 :(שם) העמק דבר 

בשכר שהניח כעסו וחמתו של הקב"ה בירכו במידת השלום, שלא יקפיד ולא ירגיז. ובשביל כי טבע המעשה שעשה 

ום הכא ]כך[ בידו היה נותן להשאיר בלב הרגש עז גם אחר כך, אבל באשר היה לשם שמים מש  פנחס להרוג נפש

 .באה הברכה שהיא תמיד בנחת ובמידת השלום

 ?טו את שמות החוטאים ולא בפסוק ו-מדוע מזכירים כאן בפסוקים יד

ראינו כי בתיאור הפרשיה מושמטים שמות החוטאים בראש הפרשה, אך הכתוב מתעכב לפרט את שמותם בסוף 

הפרשה. ונשאלת השאלה מדוע הכתוב מזכיר את שמותם? )המורה יכול לבחור ללמד פירוש המתאים בעיניו, שימו 

  .לב שיש להתיחס לאזכור זמרי וכזבי ולא רק אחד מהם

 :[רמב"ן ]יב

להודיע כי ראוי היה לשכר הגדול הזה, שהרג נשיא בישראל  - שם איש ישראל המוכה, ושם האשה המכהוהזכיר ו

 .ובת מלך גוים ולא ירא מהם בקנאתו לאלהיו
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 :[רש"י ]טו

  :כדי להחטיא את ישראל ,שנאתם של מדינים שהפקירו בת מלך לזנות להודיעך -ושם האשה המכה וגו' 

  

  

 :(שם) אור החיים

וכל עוד שלא  ,חשב לעשות מעשה אלא עשה נראה כי טעם שלא הזכיר ה' שמו ]של זמרי[ למעלה לפי שעדיין לאעוד 

 :עשה לא תבזהו התורה להזכיר שמו, ואחר שכבר עשה מעשה פרסם ה' שמו כי מצוה לפרסם הרשעים

 


