בס"ד

Kozbi – daughter of Zur
 במדבר כה.1
ג וַיִצָמֶׁ ד.  וַיִשְׂ תַ חֲ וּו לֵּאֹלהֵּ יהֶׁ ן, ְׂל ִזבְׂחֵּ י אֱ ֹלהֵּ יהֶׁ ן; ו ַי ֹּאכַל הָ עָ ם,ב ו ַתִ קְׂ ֶׁראן ָלָעָ ם. בְׂנֹות מֹוָאב- ִלזְׂנֹות אֶׁ ל, בַשִ טִ ים; וַיָחֶׁ ל הָ עָ ם," א וַיֵּשֶׁ ב י ִשְׂ ָראֵּ ל
 נֶׁגֶׁד הַ שָ מֶׁ ש; וְׂי ָש ֹּב, ו ְׂהֹוקַ ע אֹותָ ם לַיהו ָה, ָראשֵּ י הָ עָ ם-כָל- קַ ח אֶׁ ת,מ ֹּשֶׁ ה-ד ו ַי ֹּאמֶׁ ר י ְׂהו ָה אֶׁ ל.  ְׂבי ִשְׂ ָראֵּ ל,ַאף י ְׂהו ָה- ְׂלבַעַ ל פְׂ עֹור; וַיִחַ ר,י ִשְׂ ָראֵּ ל
,ו ו ְׂהִ נֵּה אִ יש מִ ְׂבנֵּי י ִשְׂ ָראֵּ ל בָא.  הַ נִצְׂמָ דִ ים ְׂלבַעַ ל פְׂ עֹור, הִ ְׂרגּו אִ יש אֲ נָשָ יו:ש ֹּפְׂ טֵּ י י ִשְׂ ָראֵּ ל- אֶׁ ל,ה ו ַי ֹּאמֶׁ ר מ ֹּשֶׁ ה.  מִ יִשְׂ ָראֵּ ל,י ְׂהו ָה-חֲ רֹון ַאף
- בֶׁן,אֶׁ לְׂעָ זָר- פִ ינְׂחָ ס בֶׁן,ז וַי ְַׂרא.  פֶׁ תַ ח א ֹּהֶׁ ל מֹועֵּ ד,י ִשְׂ ָראֵּ ל; ו ְׂהֵּ מָ ה בֹּכִים-עֲ דַ ת ְׂבנֵּי- ּולְׂעֵּ ינֵּי כָל, לְׂעֵּ ינ ֵּי מ ֹּשֶׁ ה,הַ מִ דְׂ יָנִית-אֶׁ חָ יו אֶׁ ת-וַיַקְׂ ֵּרב אֶׁ ל
- ו ְׂאֶׁ ת,אֵּ ת אִ יש י ִשְׂ ָראֵּ ל--שְׂ נֵּיהֶׁ ם- וַיִדְׂ ק ֹּר אֶׁ ת,הַ קֻּ בָה-י ִשְׂ ָראֵּ ל אֶׁ ל-ח וַיָב ֹּא ַאחַ ר אִ יש.  וַיִקַ ח ר ֹּמַ ח ְׂבי ָדֹו, הַ כ ֹּהֵּ ן; וַיָקָ ם מִ תֹוְך הָ עֵּ דָ ה,ַאהֲ רֹּן
מ ֹּשֶׁ ה- אֶׁ ל, י וַי ְׂדַ בֵּר י ְׂהו ָה. ָאלֶׁף,ַארבָעָ ה ו ְׂעֶׁ שְׂ ִרים
ְׂ -- הַ מֵּ תִ ים בַמַ גֵּפָ ה,ט וַיִהְׂ יּו.  ְׂבנֵּי י ִשְׂ ָראֵּ ל, מֵּ עַ ל, הַ מַ גֵּפָ ה,קֳ בָתָ ּה; ו ַתֵּ עָ צַר-הָ אִ שָ ה אֶׁ ל
,י ִשְׂ ָראֵּ ל- ְׂבנֵּי- ִכ ִליתִ י אֶׁ ת- בְׂתֹוכָם; ו ְֹׂלא,קִ נְָׂאתִ י- בְׂקַ נְׂאֹו אֶׁ ת,י ִשְׂ ָראֵּ ל-חֲ מָ תִ י מֵּ עַ ל ְׂבנֵּי- הֵּ שִ יב אֶׁ ת,ַאהֲ רֹּן הַ כ ֹּהֵּ ן-אֶׁ לְׂעָ זָר בֶׁן-יא פִ ינְׂחָ ס בֶׁן. לֵּאמ ֹּר
, וַיְׂכַפֵּר, אֲ שֶׁ ר קִ נֵּא לֵּאֹלהָ יו,תַ חַ ת-- ב ְִׂרית כְׂהֻּ נַת עֹולָם,יג ו ְׂהָ י ְׂתָ ה לֹו ּו ְׂלז ְַׂרעֹו ַאחֲ ָריו.  שָ לֹום,ב ְִׂריתִ י- הִ נְׂנִי נ ֹּתֵּ ן לֹו אֶׁ ת: אֱ מ ֹּר,יב ָלכֵּן. בְׂקִ נְָׂאתִ י
טו ו ְׂשֵּ ם הָ אִ שָ ה הַ מֻּ כָה.  לַשִ מְׂ עֹּנִי,ָאב- נְׂשִ יא בֵּית:סָ לּוא- בֶׁן,זִמְׂ ִרי--הַ מִ דְׂ יָנִית- אֲ שֶׁ ר הֻּ כָה אֶׁ ת,יד ו ְׂשֵּ ם אִ יש י ִשְׂ ָראֵּ ל הַ מֻּ כֶׁה.  ְׂבנֵּי י ִשְׂ ָראֵּ ל-עַ ל
,הַ מִ דְׂ יָנִים; ו ְׂהִ כִיתֶׁ ם- אֶׁ ת,יז צָרֹור. מ ֹּשֶׁ ה ֵּלאמ ֹּר- אֶׁ ל, טז וַי ְׂדַ בֵּר י ְׂהו ָה. הּוא,ָאב בְׂמִ דְׂ י ָן- ר ֹּאש אֻּ מֹות בֵּית:צּור- ָכ ְׂזבִי בַת,הַ מִ דְׂ יָנִית
,הַ מַ גֵּפָ ה- הַ מֻּ כָה בְׂיֹום, אֲ ח ֹּתָ ם,נְׂשִ יא מִ דְׂ י ָן-דְׂ בַר ָכ ְׂזבִי בַת-פְׂ עֹור; ו ְׂעַ ל-דְׂ בַר-נִכְׂלּו ָלכֶׁם עַ ל- ְׂבנִ ְׂכלֵּיהֶׁ ם אֲ שֶׁ ר,יח כִי צ ְֹּׂר ִרים הֵּ ם ָלכֶׁם. אֹותָ ם
" .פְׂ עֹור-דְׂ בַר-עַ ל
While Israel was staying at Shittim, the people profaned themselves by whoring with the Moabite women, who invited
the people to the sacrifices for their god. The people partook of them and worshiped that god. Thus Israel attached itself
to Baal-peor, and the LORD was incensed with Israel. The LORD said to Moses, “Take all the ringleaders and have them
publicly impaled before the LORD, so that the LORD’s wrath may turn away from Israel.” So Moses said to Israel’s
officials, “Each of you slay those of his men who attached themselves to Baal-peor.” Just then one of the Israelites came
and brought a Midianite woman over to his companions, in the sight of Moses and of the whole Israelite community
who were weeping at the entrance of the Tent of Meeting. When Phinehas, son of Eleazar son of Aaron the priest, saw
this, he left the assembly and, taking a spear in his hand, he followed the Israelite into the chamber and stabbed both of
them, the Israelite and the woman, through the belly. Then the plague against the Israelites was checked. Those who
died of the plague numbered twenty-four thousand. The LORD spoke to Moses, saying, “Phinehas, son of Eleazar son of
Aaron the priest, has turned back My wrath from the Israelites by displaying among them his passion for Me, so that I
did not wipe out the Israelite people in My passion. Say, therefore, ‘I grant him My pact of friendship. It shall be for him
and his descendants after him a pact of priesthood for all time, because he took impassioned action for his God, thus
making expiation for the Israelites.’” The name of the Israelite who was killed, the one who was killed with the Midianite
woman, was Zimri son of Salu, chieftain of a Simeonite ancestral house. The name of the Midianite woman who was
killed was Cozbi daughter of Zur; he was the tribal head of an ancestral house in Midian. The LORD spoke to Moses,
saying, “Assail the Midianites and defeat them— for they assailed you by the trickery they practiced against you—
because of the affair of Peor and because of the affair of their kinswoman Cozbi, daughter of the Midianite chieftain,
who was killed at the time of the plague on account of Peor.”
 טז, שד"ל במדבר לא.2
 בלעם בלכתו מעם בלק לשוב אל ארצו עבר במדין ושם שמע כי ישראל החלו לזנות אל בנות מואב ומתוך כך היו:" בדבר בלעם
 ונתן עצה לבני מדין שישלחו שם את בנותם, ואז הבין כי זה לבדו הוא הדרך המוכשר להחליש את ישראל,משתחווים לאלהיהן
". ועל ידי כן אלהי ישראל יעזוב אותם, כדי לפתות את ישראל ולהסיתם לעבוד את אלהיהן,היותר חשובות

 .3סנהדרין קו עמ א
"אמר להם (בלעם ) אלהיהם של אלו שונא זימה הוא והם מתאוים לכלי פשתן בוא ואשיאך עצה עשה להן קלעים והושיב בהן זונות
זקינה מבחוץ וילדה מבפנים וימכרו להן כלי פשתן עשה להן קלעים מהר שלג עד בית הישימות והושיב בהן זונות זקינה מבחוץ
וילדה מבפנים ובשעה שישראל אוכלין ושותין ושמחין ויוצאין לטייל בשוק אומרת לו הזקינה אי אתה מבקש כלי פשתן זקינה אומרת
לו בשוה וילדה אומרת לו בפחות שתים ושלש פעמים ואח"כ אומרת לו הרי את כבן בית שב ברור לעצמך וצרצורי של יין עמוני מונח
אצלה ועדיין לא נאסר (יין של עמוני ולא) יין של נכרים אמרה לו רצונך שתשתה כוס של יין כיון ששתה בער בו אמר לה השמיעי
לי הוציאה יראתה מתוך חיקה אמרה לו עבוד לזה אמר לה הלא יהודי אני אמרה לו ומה איכפת לך כלום מבקשים ממך אלא פיעור
[והוא אינו יודע שעבודתה בכך] ולא עוד אלא שאיני מנחתך עד שתכפור בתורת משה רבך ...וישב ישראל בשטים ר"א אומר
שטים שמה רבי יהושע אומר שנתעסקו בדברי שטות
 .4רמב"ן במדבר כה יח
" ועוד ששלחו להם בת מלכם לזנות עמהם"
 .5במדבר לא ח
" ו ְׂאֶׁ ת-מַ ְׂלכֵּי מִ דְׂ י ָן הָ ְׂרגּו עַ ל-חַ ְׂללֵּיהֶׁ ם ,אֶׁ ת-אֱ ו ִי ו ְׂאֶׁ תֶׁ -רקֶׁ ם ו ְׂאֶׁ ת-צּור ו ְׂאֶׁ ת-חּור ו ְׂאֶׁ תֶׁ -רבַע--חֲ מֵּ שֶׁ ת ,מַ ְׂלכֵּי מִ דְׂ י ָן; "
 .6הרשר' הירש במדבר כה טו
"היה אביה בעל השפעה אצל השבטים המאוחדים"
 .7כתר יונתן במדבר כה טו
"ושם האשה ההרוגה המדיינית כזבי בת צור שנקראת שלונאי בת בלק ראש אומה של מואב ,במדיין בית מושבו הוא"
 .8סנהדרין דף פב עמוד ב
"אמר רב ששת :לא כזבי שמה ,אלא שוילנאי בת צור שמה .ולמה נקרא שמה כזבי  -שכזבה באביה ".
 .9רש"י סנהדרין פב ע"ב
" אמרה לאביה "כוס בי" כוס בי עם זה  -שחוט אותם על ידי "
 .10שד"ל במדבר כה א
" והנה בני ישראל החלו לזנות אל בנות מואב ,ולא היה בזה שום נכל מצד המואבים ,כי הם לא הפקירו את בנותם ,רק ישראל זנו
עם הבלתי צנועות ,ואח"כ כשהחלו להשתחוות לאלהיהן ,אז המדינים (בעצת בלעם שהיה אז בקרבם) התנכלו להפקיר את בנותם
היותר צנועות והיותר חשובות ,כגון כזבי בת נשיא מדין ,כדי להחטיא את ישראל ולהסיר מעליהם אהבת אלהיהם והשגחתו".
 .11סנהדרין פב א
" הלך שבטו של שמעון אצל זמרי בן סלוא ,אמרו לו :הן דנין דיני נפשות ,ואתה יושב ושותק? מה עשה – עמד וקיבץ עשרים וארבעה
אלף מישראל ,והלך אצל כזבי ,אמר לה :השמיעי לי! – אמרה לו :בת מלך אני ,וכן ציוה לי אבי :לא תשמעי אלא לגדול שבהם .אמר
לה :אף הוא נשיא שבט הוא ,ולא עוד אלא שהוא גדול ממנו ,שהוא שני לבטן (= שמעון) והוא (= לוי) שלישי לבטן .תפשה
בבלוריתה ,והביאה אצל משה .אמר לו :בן עמרם! זו אסורה או מותרת? ואם תאמר אסורה – בת יתרו מי התירה לך ?נתעלמה
ממנו הלכה ,געו כולם בבכיה ,והיינו דכתיב( :במ' כה:ו) "ו ְׂהֵּ מָ ה בֹּכִים פֶׁתַ ח א ֹּהֶׁ ל מֹועֵּ ד" .וכתיב" :וירא פנחס בן אלעזר" (שם) .מה
ראה? – אמר רב :ראה מעשה ,ונזכר הלכה .אמר לו :אחי אבי אבא ,לא כך לימדתני ברדתך מהר סיני :הבועל את
הנכרית קנאין פוגעין בו! – אמר לו :קריינא דאיגרתא איהו ליהוי פרוונקא =( קורא האגרת הוא יהיה השליח לבצע הנכתב בה)
 .12שמות רבה לג
" אמרה לו איני נשמעת אלא לגדול שבכם שהוא כיוצא במשה רבך ,אמר לה אף אני רב השבט ,ולא עוד אלא ששבטי גדול משבטו,
שאני לשני והוא לשלישי .אחזה בידו והעבירה באמצע כל ישראל שנאמר "והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדינית
לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל והמה בוכים פתח אהל מועד" .נענה פנחס באותה שעה ואמר" :אין אדם כאן שיהרגו ויהרג?
היכן הם אריות גור אריה יהודה"" ?...
 .13בראשית מו ,י
" ּו ְׂבנֵּי שִ מְׂ עֹון ,י ְׂמּואֵּ ל וְׂי ָמִ ין ו ְׂא ֹּהַ ד--וְׂיָכִין ו ְׂצ ֹּחַ ר; ו ְׂשָ אּול ,בֶׁן-הַ ְׂכנַעֲ נִית ".

 .14תרגום יונתן בראשית מו ,י
"שָ אּול הּוא זִמְׂ ִרי דְׂ עָ בַד עֹובְׂדָ א דִ ְׂכנַעֲ נָאֵּ י בְׂשִ טִ ים".
 .15סנהדרין פב ע"ב
" אמר רבי יוחנן חמשה שמות יש לו זמרי ובן סלוא ושאול ובן הכנענית ושלומיאל בן צורי שדי".
 .16רש"י בראשית מו ,י
"בן הכנענית – בן דינה שנבעלה לכנעני ,כשהרגו את שכם לא הייתה דינה רוצה לצאת עד שנשבע לה שמעון שישאנה"
 .17רש"י במדבר כה כ
" הרגו איש אנשיו .כָל אֶׁ חָ ד ו ְׂאֶׁ חָ ד מִ דַ יָנֵּי י ִשְׂ ָראֵּ ל הָ י ָה ֵּ
הֹורג שְׂ נַי ִם ,ו ְׂדַ יָנֵּי י ְִׂש ֹּ ָראֵּ ל שְׂ מוׂנַת ִרבֹוא ּושְׂ מֹונַת אֲ ָל ִפים כִדְׂ אִ יתָ א בְׂסַ נְׂהֶׁ ' דף י"ח
 .18תוספתא חלה פ"א ה"ח
"אין אומרים לו לאדם עמוד וחטא בשביל שתזכה ,עמוד וקלקל בשביל שתתקן"
 .19במדבר ט"ו ,לב-לו
" וַיִהְׂ יּו ְׂבנֵּי י ִשְׂ ָראֵּ ל בַמִ דְׂ בָר :וַיִמְׂ צְׂאּו אִ יש מְׂ ק ֹּשֵּ ש עֵּ צִים בְׂיֹום הַ שַ בָת :וַיַקְׂ ִריבּו א ֹּתֹו הַ מֹּצְׂאִ ים א ֹּתֹו מְׂ ק ֹּשֵּ ש עֵּ צִים אֶׁ ל מ ֹּשֶׁ ה ו ְׂאֶׁ ל ַאהֲ רֹּן ו ְׂאֶׁ ל כָל
הָ עֵּ דָ ה :וַיַנִיחּו א ֹּתֹו בַמִ שְׂ מָ ר כִי ֹלא פ ַֹּרש מַ ה יֵּעָ שֶׁ ה לֹו :ו ַי ֹּאמֶׁ ר ה' אֶׁ ל מ ֹּשֶׁ ה מֹות יּומַ ת הָ אִ יש ָרגֹום א ֹּתֹו בָאֲ ָבנִים כָל הָ עֵּ דָ ה מִ חּוץ לַמַ חֲ נֶׁה:
ו ַיֹּצִיאּו א ֹּתֹו כָל הָ עֵּ דָ ה אֶׁ ל מִ חּוץ לַמַ חֲ נֶׁה וַי ְִׂרגְׂמּו א ֹּתֹו בָאֲ ָבנִים וַיָמ ֹּת כַאֲ שֶׁ ר ִצּוָה ה' אֶׁ ת מ ֹּשֶׁ ה".
 .20תוספ' בבא בתרא קיט עמ ב
" צלפחד היינו מקושש ומעשה המקושש היה בתחלת ארבעים מיד אחר מעשה מרגלים דאמר במדרש דלשם שמים נתכוין שהיו
אומרים ישראל כיון שנגזר עליהן שלא ליכנס לארץ ממעשה מרגלים שוב אין מחויבין במצות עמד וחילל שבת כדי שיהרג ויראו
אחרים ולא נשאו עד סוף ארבעים שנה כדמוכחי קראי" :
 .21נזיר כ"ג ב'
"אמר רב נחמן בר יצחק גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה"
 .22ירושלמי סנהדרין פט ,ה"ז
" (פנחס עשה מעשהו) שלא ברצון חכמים ורבי יודה בן פזי אומר שאף רצו החכמים לנדותו"
 .23רש"י במדבר לא ,ו
" דָ "ַא — שֶׁ הָ לְַך ִלנְׂק ֹּם נִקְׂ מַ ת יֹוסֵּ ף אֲ בִי אִ מֹו ,שֶׁ נ ֶׁאֱ מַ ר "ו ְׂהַ מְׂ דָ נִים מָ כְׂרּו א ֹּתֹו" (בראשית ל"ז); ּומִ נַי ִן שֶׁ הָ י ְׂתָ ה אִ מֹו שֶׁ ל ִפינְׂחָ ס מִ שֶׁ ל יֹוסֵּ ף?
שֶׁ נֶׁאֱ מַ ר "מִ בְׂנֹות פּוטִ יאֵּ ל" (שמות ו') — מִ זּ ֶַׁרע י ִתְׂ רֹו שֶׁ פִ טֵּ ם עֲ ָגלִים לַעֲ " ָזּ ,ומִ זּ ֶַׁרע יֹוסֵּ ף שֶׁ פִטְׂ פֵּ ט ְׂביִצְׂרֹו (סוטה מ"ג;)
 .24הרש"ר הירש במדבר כה ט
" בחטא העגל נפלו רק שלושת אלפים .ואף על פי שהיו שם עוד חוטאים נוספים ,שמתו מוות פתאומי ,הרי נראה שמספר הנופלים
כאן ,היה גדול הרבה יותר .פולחן אלילי של פריצות חושנית ,חמור לעין ערוך מטעות מטפיסית של עבודה זרה גרידא "
 .25במדבר לא
" א וַי ְׂדַ בֵּר י ְׂהו ָה ,אֶׁ ל-מ ֹּשֶׁ ה לֵּאמ ֹּר .ב נְׂק ֹּם ,נִקְׂ מַ ת ְׂבנֵּי י ִשְׂ ָראֵּ ל ,מֵּ אֵּ ת ,הַ מִ דְׂ יָנִים; ַאחַ ר ,תֵּ ָאסֵּ ף אֶׁ ל-עַ מֶׁ יָך .ג וַי ְׂדַ בֵּר מ ֹּשֶׁ ה אֶׁ ל-הָ עָ ם לֵּאמ ֹּר,
הֵּ חָ לְׂצּו מֵּ אִ תְׂ כֶׁם אֲ נָשִ ים ַל ָצבָא; וְׂי ִהְׂ יּו ,עַ ל-מִ דְׂ י ָן ,לָתֵּ ת נ ִקְׂ מַ ת-י ְׂהו ָה ,בְׂמִ דְׂ י ָן .ד אֶׁ לֶׁף ,לַמַ טֶׁ ה ,אֶׁ לֶׁף ,לַמַ טֶׁ ה--לְׂכ ֹּל מַ טֹות י ִשְׂ ָראֵּ ל ,תִ שְׂ לְׂחּו
ַל ָצבָא .ה וַיִמָ סְׂ רּו מֵּ ַאלְׂפֵּ י י ִשְׂ ָראֵּ ל ,אֶׁ לֶׁף לַמַ טֶׁ ה--שְׂ נֵּים-עָ שָ ר אֶׁ לֶׁף ,חֲ לּוצֵּי ָצבָא .ו וַיִשְׂ לַח א ֹּתָ ם מ ֹּשֶׁ ה אֶׁ לֶׁף לַמַ טֶׁ הַ ,ל ָצבָא :א ֹּתָ ם ו ְׂאֶׁ ת-
פִ ינְׂחָ ס בֶׁן-אֶׁ לְׂעָ זָר הַ כ ֹּהֵּ ןַ ,ל ָצבָאּ ,ו ְׂכלֵּי הַ ק ֹּדֶׁ ש ו ַחֲ צֹּצְׂרֹות הַ תְׂ רּועָ הְׂ ,בי ָדֹו .ז וַיִ ְׂצבְׂאּו ,עַ ל-מִ דְׂ י ָן ,כַאֲ שֶׁ ר ִצּוָה י ְׂהו ָה ,אֶׁ ת-מ ֹּשֶׁ ה; וַיַהַ ְׂרגּו ,כָל-
ָזכָר .ח ו ְׂאֶׁ ת-מַ ְׂלכֵּי מִ דְׂ י ָן הָ ְׂרגּו עַ ל-חַ ְׂללֵּיהֶׁ ם ,אֶׁ ת-אֱ ו ִי ו ְׂאֶׁ תֶׁ -רקֶׁ ם ו ְׂאֶׁ ת-צּור ו ְׂאֶׁ ת-חּור ו ְׂאֶׁ תֶׁ -רבַע--חֲ מֵּ שֶׁ ת ,מַ ְׂלכֵּי מִ דְׂ י ָן; ו ְׂאֵּ ת ִבלְׂעָ ם בֶׁן-בְׂעֹור,
הָ ְׂרגּו בֶׁחָ ֶׁרב .ט וַיִשְׂ בּו ְׂבנֵּי-י ִשְׂ ָראֵּ ל אֶׁ ת-נְׂשֵּ י מִ דְׂ י ָן ,ו ְׂאֶׁ ת-טַ פָ ם; ו ְׂאֵּ ת כָל-בְׂהֶׁ מְׂ תָ ם ו ְׂאֶׁ ת-כָל-מִ קְׂ נֵּהֶׁ ם ו ְׂאֶׁ ת-כָל-חֵּ ילָםָ ,בזָזּו .י ו ְׂאֵּ ת כָל-עָ ֵּריהֶׁ ם
בְׂמֹושְׂ ב ֹּתָ ם ,ו ְׂאֵּ ת כָל-טִ יר ֹּתָ ם--שָ ְׂרפּוָ ,באֵּ ש .יא וַיִקְׂ חּו ,אֶׁ ת-כָל-הַ שָ לָל ,ו ְׂאֵּ ת ,כָל-הַ מַ לְׂקֹוחַ --בָָאדָ םּ ,ו ַבבְׂהֵּ מָ ה .יב וַיָבִאּו אֶׁ ל-מ ֹּשֶׁ ה ו ְׂאֶׁ ל-
אֶׁ לְׂעָ זָר הַ כ ֹּהֵּ ן ו ְׂאֶׁ ל-עֲ דַ ת ְׂבנֵּי-י ִשְׂ ָראֵּ ל ,אֶׁ ת-הַ שְׂ בִי ו ְׂאֶׁ ת-הַ מַ לְׂקֹוחַ ו ְׂאֶׁ ת-הַ שָ לָל--אֶׁ ל-הַ מַ חֲ נֶׁה :אֶׁ ל-עַ ְׂרב ֹּת מֹוָאב ,אֲ שֶׁ ר עַ ל-י ְַׂרדֵּ ן
י ְֵּׂרחֹו{ .ס }יג וַיֵּצְׂאּו מ ֹּשֶׁ ה ו ְׂאֶׁ לְׂעָ זָר הַ כ ֹּהֵּ ן ,וְׂכָל-נְׂשִ יאֵּ י הָ עֵּ דָ ה--לִקְׂ ָראתָ ם :אֶׁ ל-מִ חּוץ ,לַמַ חֲ נֶׁה .יד וַיִקְׂ צ ֹּף מ ֹּשֶׁ ה ,עַ ל פְׂ קּודֵּ י הֶׁ חָ י ִל ,שָ ֵּרי
הָ אֲ לָפִ ים ו ְׂשָ ֵּרי הַ מֵּ אֹות ,הַ בָאִ ים מִ ְׂצבָא הַ מִ ְׂלחָ מָ ה .טו ו ַי ֹּאמֶׁ ר אֲ לֵּיהֶׁ ם ,מ ֹּשֶׁ ה :הַ חִ יִיתֶׁ ם ,כָל-נְׂקֵּ בָה .טז הֵּ ן הֵּ נָה הָ יּו ִל ְׂבנֵּי י ִשְׂ ָראֵּ ל ,בִדְׂ בַר
ִבלְׂעָ ם ,לִמְׂ סָ ר-מַ עַ ל בַיהו ָה ,עַ ל-דְׂ בַר-פְׂ עֹור; ו ַתְׂ הִ י הַ מַ גֵּפָ ה ,בַעֲ דַ ת י ְׂהו ָה .יז ו ְׂעַ תָ ה ,הִ ְׂרגּו כָל-זָכָר בַטָ ף; ו ְׂ ָכל-אִ שָ ה ,י ֹּדַ עַ ת אִ יש לְׂמִ שְׂ כַב ָזכָר-
-הֲ ר ֹּגּו .יח ו ְׂכ ֹּל הַ טַ ף ַבנָשִ ים ,אֲ שֶׁ ר ֹלא-י ָדְׂ עּו מִ שְׂ כַב ָזכָר--הַ חֲ יּוָ ,לכֶׁם ..מט ו ַי ֹּאמְׂ רּו ,אֶׁ ל-מ ֹּשֶׁ ה ,עֲ בָדֶׁ יָך נָשְׂ אּו אֶׁ ת-ר ֹּאש ַאנְׂשֵּ י הַ מִ לְׂחָ מָ ה,

- ְׂלכַפֵּר עַ ל-- עָ גִיל ו ְׂכּומָ ז, טַ בַעַ ת,זָהָ ב אֶׁ צְׂעָ דָ ה וְׂצָמִ יד- אִ יש אֲ שֶׁ ר מָ צָא ְׂכלִי,קָ ְׂרבַן י ְׂהו ָה-נ וַנַקְׂ ֵּרב אֶׁ ת.  אִ יש,נִפְׂ קַ ד מִ מֶׁ נּו-אֲ שֶׁ ר ְׂבי ָדֵּ נּו; ו ְֹׂלא
"..  לִפְׂ נֵּי י ְׂהו ָה,נַפְׂ ש ֹּתֵּ ינּו
1 And the LORD spoke unto Moses, saying: 2 'Avenge the children of Israel of the Midianites; afterward shalt thou be
gathered unto thy people.' 3 And Moses spoke unto the people, saying: 'Arm ye men from among you for the war, that
they may go against Midian, to execute the LORD'S vengeance on Midian. 4 Of every tribe a thousand, throughout all
the tribes of Israel, shall ye send to the war.' 5 So there were delivered, out of the thousands of Israel, a thousand of
every tribe, twelve thousand armed for war. 6 And Moses sent them, a thousand of every tribe, to the war, them and
Phinehas the son of Eleazar the priest, to the war, with the holy vessels and the trumpets for the alarm in his
hand. 7 And they warred against Midian, as the LORD commanded Moses; and they slew every male. 8 And they slew
the kings of Midian with the rest of their slain: Evi, and Rekem, and Zur, and Hur, and Reba, the five kings of Midian;
Balaam also the son of Beor they slew with the sword. 9 And the children of Israel took captive the women of Midian
and their little ones; and all their cattle, and all their flocks, and all their goods, they took for a prey. 10And all their cities
in the places wherein they dwelt, and all their encampments, they burnt with fire. 11 And they took all the spoil, and all
the prey, both of man and of beast. 12 And they brought the captives, and the prey, and the spoil, unto Moses, and unto
Eleazar the priest, and unto the congregation of the children of Israel, unto the camp, unto the plains of Moab, which
are by the Jordan at Jericho. {S} 13 And Moses, and Eleazar the priest, and all the princes of the congregation, went forth
to meet them without the camp. 14 And Moses was wroth with the officers of the host, the captains of thousands and
the captains of hundreds, who came from the service of the war. 15 And Moses said unto them: 'Have ye saved all the
women alive? 16 Behold, these caused the children of Israel, through the counsel of Balaam, to revolt so as to break
faith with the LORD in the matter of Peor, and so the plague was among the congregation of the LORD. 17Now therefore
kill every male among the little ones, and kill every woman that hath known man by lying with him. 18 But all the
women children, that have not known man by lying with him, keep alive for yourselves… They said to Moses, “Your
servants have made a check of the warriors in our charge, and not one of us is missing. So we have brought as an
offering to the LORD such articles of gold as each of us came upon: armlets, bracelets, signet rings, earrings, and
pendants, that expiation may be made for our persons before the LORD.”
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ַארעֲ הֹון וְׂי ַת מְׂ דִ ינַתְׂ הֹון ו ַהֲ ו ֵּינָן עַ י ְׂילִין לִטְׂ ַרקְׂ לִינ ֵּיהֹון ו ְׂחַ מְׂ י ַין ְׂבנָתֵּ יהֹון
ְׂ " ו ְׂקָ ִרי ְׂבנָא דֹורֹונָא לִשְׂ מָ א דַ יְׂי ָ כֵּיו ַן דְׂ מָ סַ ר יְׂי ָ י ַת מִ דְׂ יָנָאֵּ י בִידֵּ ינָן ּו ְׂכבַשְׂ נָן י ַת
י ָאֲ תָ א חַ טְׂ י ָיתָ א מְׂ פַ ְׂרנְׂקָ תָ א וְׂכָל ְׂגבַר דַ הֲ ו ָה מַ שְׂ כַח עֲ לֵּיהֹון מָ אנִין דִ דְׂ הַ ב הֲ ו ָה שָ ֵּרי ְׂכלִי ַלי ָא מִ ן ֵּרישֵּ יהֹון קַ דִ ישַ י ָא מִ ן אּודְׂ נֵּיהֹון קַ טְׂ ַלי ָא מִ ן
ַ ִַצו ְֵּׂוריהֹון ש
ירי ָא מִ ן אֶׁ דְׂ ָרעֵּ יהֹון עִ זְׂקָ תָ א מִ ן אֶׁ ְׂצבְׂעָ תֵּ יהֹון מְׂ חּו ְׂכי ָא מִ בֵּית חַ דְׂ י ֵּיהֹון ּו ְׂבכָל דָ א חַ ס לָן לְׂמִ יתְׂ לֵּי עֵּ ינָן בָן וְׂלָא אִ סְׂ תַ כְׂלּון בַחֲ דָ א מִ נְׂהֹון
דְׂ לָא לִמְׂ חַ י ְׂיבָא בַחֲ דָ א מִ נְׂהֹון וְׂלָא נְׂמּות בְׂמִ תּותָ א דְׂ מַ י ְׂיתּון בָּה ַרשִ יעַ י ָא לְׂעַ לְׂמָ א דְׂ ָאתֵּ י ו ְׂדָ א י ַידְׂ כַר לָן לְׂיֹום דִ ינָא ַרבָא לִמְׂ כַפְׂ ָרא עַ ל נַפְׂ שָ תָ ן
"ָ קֳ דָ ם יְׂי
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-אֱ ו ִי ו ְׂאֶׁ ת- אֶׁ ת,נְׂשִ יאֵּ י מִ דְׂ י ָן- אֲ שֶׁ ר הִ כָה מ ֹּשֶׁ ה א ֹּתֹו ו ְׂאֶׁ ת: אֲ שֶׁ ר מָ לְַך בְׂחֶׁ שְׂ בֹון,מַ מְׂ לְׂכּות סִ יחֹון מֶׁ לְֶׁך הָ אֱ מ ִֹּרי- וְׂכָל, עָ ֵּרי הַ מִ יש ֹּר," כא ו ְׂכ ֹּל
- אֶׁ ל,י ִשְׂ ָראֵּ ל בַחֶׁ ֶׁרב-הָ ְׂרגּו ְׂבנֵּי-- הַ קֹוסֵּ ם,בְׂעֹור- ִבלְׂעָ ם בֶׁן-כב ו ְׂאֶׁ ת. ָארץ
ֶׁ ָ י ֹּשְׂ בֵּי ה, נְׂסִ יכֵּי סִ יחֹון, ֶׁרבַע-חּור ו ְׂאֶׁ ת-צּור ו ְׂאֶׁ ת-ֶׁרקֶׁ ם ו ְׂאֶׁ ת
". הֶׁ עָ ִרים ו ְׂחַ צ ְֵּׂריהֶׁ ן, ְׂראּובֵּן לְׂמִ שְׂ פְׂ חֹותָ ם- ז ֹּאת נַחֲ לַת ְׂבנֵּי: ּוגְׂבּול,הַ י ְַׂרדֵּ ן-- גְׂבּול ְׂבנֵּי ְׂראּובֵּן,כג וַי ְׂהִ י. חַ ְׂללֵּיהֶׁ ם
all the towns of the Tableland and the entire kingdom of Sihon, the king of the Amorites, who had reigned in Heshbon.
For Moses defeated him and the Midianite chiefs Evi, Rekem, Zur, Hur, and Reba, who had dwelt in the land as princes of
Sihon. Together with the others that they slew, the Israelites put Balaam son of Beor, the augur, to the sword.

