
 
 

 בס"ד

Kozbi – daughter of Zur 

 במדבר כה .1

ל א"  ל ָהָעם, ִלזְׂנֹות אֶׁ ל, ַבִשִטים; וַיָחֶׁ ָראֵּ ב יִשְׂ נֹות מֹוָאב-וַיֵּשֶׁ ן ב  .בְׂ יהֶׁ אֹלהֵּ ַתֲחוּו לֵּ ֹּאַכל ָהָעם, וַיִשְׂ ן; וַי יהֶׁ י ֱאֹלהֵּ חֵּ ִזבְׂ ָ ָלָעם, לְׂ אן רֶׁ ד  ג  .וִַתקְׂ וַיִָצמֶׁ

ַבַעל  ל, לְׂ ָראֵּ עֹור; וַיִַחריִשְׂ ל-פְׂ ָראֵּ יִשְׂ ל ד  .ַאף יְׂהוָה, בְׂ ר יְׂהוָה אֶׁ ֹּאמֶׁ ת-וַי ה, ַקח אֶׁ ֹּשֶׁ ֹּב -ָכל-מ ש; וְׂיָש י ָהָעם, וְׂהֹוַקע אֹוָתם ַליהוָה, נֶׁגֶׁד ַהָשמֶׁ ָראשֵּ

ל-ֲחרֹון ַאף ָראֵּ ל ה  .יְׂהוָה, ִמיִשְׂ ה, אֶׁ ֹּשֶׁ ר מ ֹּאמֶׁ ל:-וַי ָראֵּ י יִשְׂ טֵּ ֹּפְׂ גּו ִאיש ֲאנָ   ש עֹורִהרְׂ ַבַעל פְׂ ָמִדים לְׂ ל ָבא,  ו  .ָשיו, ַהנִצְׂ ָראֵּ נֵּי יִשְׂ וְִׂהנֵּה ִאיש ִמבְׂ

ל ב אֶׁ רֵּ ת-וַיַקְׂ ָחיו אֶׁ ינֵּי ָכל-אֶׁ עֵּ ה, ּולְׂ ֹּשֶׁ ינֵּי מ עֵּ יָנִית, לְׂ נֵּי-ַהִמדְׂ ד-ֲעַדת בְׂ ל מֹועֵּ ֹּהֶׁ ַתח א ִֹּכים, פֶׁ ָמה ב ל; וְׂהֵּ ָראֵּ ן ז  .יִשְׂ א, ִפינְָׂחס בֶׁ ָעָזר-וַיַרְׂ לְׂ ןאֶׁ -, בֶׁ

יָדֹו ַֹּמח בְׂ ָדה, וַיִַקח ר ן; וַיָָקם ִמתֹוְך ָהעֵּ ֹּהֵּ ֹּן, ַהכ ֹּא ַאַחר ִאיש ח  .ַאֲהר ל-וַיָב ל אֶׁ ָראֵּ ת-יִשְׂ ֹּר אֶׁ ק ָבה, וַיִדְׂ ם-ַהקֻּ נֵּיהֶׁ ת--שְׂ ל, וְׂאֶׁ ָראֵּ ת ִאיש יִשְׂ -אֵּ

ל ל-ָהִאָשה אֶׁ ָראֵּ נֵּי יִשְׂ ַעל, בְׂ ָעַצר, ַהַמגֵָּפה, מֵּ ִתים ַבַמגֵָּפה ט  .ֳקָבָתּה; וַתֵּ יּו, ַהמֵּ ף.--וַיִהְׂ ִרים, ָאלֶׁ שְׂ ָבָעה וְׂעֶׁ ל י ַארְׂ ר יְׂהוָה, אֶׁ ְַׂדבֵּ ה -וַי ֹּשֶׁ מ

ֹּר אמ ן יא  .לֵּ ן-ִפינְָׂחס בֶׁ ָעזָר בֶׁ לְׂ ת-אֶׁ ִשיב אֶׁ ן, הֵּ ֹּהֵּ ֹּן ַהכ נֵּי-ַאֲהר ַעל בְׂ ת-ֲחָמִתי מֵּ ַקנְׂאֹו אֶׁ ל, בְׂ ָראֵּ תֹוָכם; וְֹׂלא-יִשְׂ תִכלִ -ִקנְָׂאִתי, בְׂ נֵּי-יִתי אֶׁ ל, -בְׂ ָראֵּ יִשְׂ

ִקנְָׂאִתי ֹּר: יב  .בְׂ ן, ֱאמ ת  ָלכֵּ ן לֹו אֶׁ ֹּתֵּ ִריִתי, ָשלֹום-ִהנְׂנִי נ נַת עֹוָלם יג  .בְׂ ִרית כְׂהֻּ עֹו ַאֲחָריו, בְׂ ַזרְׂ ר, --וְָׂהיְָׂתה לֹו ּולְׂ ְַׂכפֵּ אֹלָהיו, וַי ר ִקנֵּא לֵּ ַתַחת, ֲאשֶׁ

ל-ַעל ָראֵּ נֵּי יִשְׂ ם ִאיש יד  .בְׂ ת וְׂשֵּ ָכה אֶׁ ר הֻּ כֶׁה, ֲאשֶׁ ל ַהמֻּ ָראֵּ יָנִית-יִשְׂ ן--ַהִמדְׂ ִרי, בֶׁ ית  ָסלּוא:-ִזמְׂ ֹּנִי-נְִׂשיא בֵּ ע ָכה  טו  .ָאב, ַלִשמְׂ ם ָהִאָשה ַהמֻּ וְׂשֵּ

יָנִית, ָכזְִׂבי ַבת ית  צּור:-ַהִמדְׂ מֹות בֵּ ֹּאש אֻּ יָן, הּוא.-ר ִמדְׂ ל טז ָאב בְׂ ר יְׂהוָה, אֶׁ ְַׂדבֵּ ה לֵּ -וַי ֹּשֶׁ ֹּרמ ת יז  .אמ ם, -ָצרֹור, אֶׁ יָנִים; וְִׂהִכיתֶׁ ַהִמדְׂ

ר יח  .אֹוָתם ם ֲאשֶׁ יהֶׁ לֵּ נִכְׂ ם ָלכֶׁם, בְׂ ִרים הֵּ ֹּרְׂ ַבר-נִכְׂלּו ָלכֶׁם ַעל-ִכי צ עֹור; וְַׂעל-דְׂ ַבר ָכזְִׂבי ַבת-פְׂ יֹום-דְׂ ָכה בְׂ ָֹּתם, ַהמֻּ יָן, ֲאח ַהַמגֵָּפה, -נְִׂשיא ִמדְׂ

ַבר-ַעל עֹור-דְׂ  " .פְׂ

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.” 

 שד"ל במדבר לא, טז .2
ו בלעם בלכתו מעם בלק לשוב אל ארצו עבר במדין ושם שמע כי ישראל החלו לזנות אל בנות מואב ומתוך כך הי: 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



 
 

 סנהדרין קו עמ א .3
עשה להן קלעים והושיב בהן זונות  זימה הוא והם מתאוים לכלי פשתן בוא ואשיאך עצהאלהיהם של אלו שונא )בלעם (  אמר להם"

עשה להן קלעים מהר שלג עד בית הישימות והושיב בהן זונות זקינה מבחוץ  זקינה מבחוץ וילדה מבפנים וימכרו להן כלי פשתן

זקינה אומרת  אי אתה מבקש כלי פשתן רת לו הזקינהוילדה מבפנים ובשעה שישראל אוכלין ושותין ושמחין ויוצאין לטייל בשוק אומ

וצרצורי של יין עמוני מונח  הרי את כבן בית שב ברור לעצמך ואח"כ אומרת לו  שתים ושלש פעמים לו בשוה וילדה אומרת לו בפחות

השמיעי  אמר לה ער בורצונך שתשתה כוס של יין כיון ששתה ב אמרה לו אצלה ועדיין לא נאסר )יין של עמוני ולא( יין של נכרים

ומה איכפת לך כלום מבקשים ממך אלא פיעור  אמרה לו הלא יהודי אני אמר לה עבוד לזה הוציאה יראתה מתוך חיקה אמרה לו לי

  וישב ישראל בשטים ר"א אומר...ולא עוד אלא שאיני מנחתך עד שתכפור בתורת משה רבך  ]והוא אינו יודע שעבודתה בכך[

 שנתעסקו בדברי שטות אומר שטים שמה רבי יהושע

 רמב"ן במדבר כה יח .4
 "ועוד ששלחו להם בת מלכם לזנות עמהם "

 במדבר לא ח .5
ת "  גּו ַעל-וְׂאֶׁ יָן ָהרְׂ י ִמדְׂ כֵּ ם-ַמלְׂ יהֶׁ לֵּ ת, ַחלְׂ ת-אֶׁ ת-ֱאוִי וְׂאֶׁ ם וְׂאֶׁ קֶׁ ת-רֶׁ ת-צּור וְׂאֶׁ ַבע-חּור וְׂאֶׁ ת--רֶׁ שֶׁ יָן, ֲחמֵּ י ִמדְׂ כֵּ  " ;ַמלְׂ

 הרשר' הירש במדבר כה טו .6
 אביה בעל השפעה אצל השבטים המאוחדים""היה 

 כתר יונתן במדבר כה טו .7
 "ושם האשה ההרוגה המדיינית כזבי בת צור שנקראת שלונאי בת בלק ראש אומה של מואב, במדיין בית מושבו הוא"

  סנהדרין דף פב עמוד ב .8
 " .באביהשכזבה  -ולמה נקרא שמה כזבי . אלא שוילנאי בת צור שמה, לא כזבי שמה: אמר רב ששת"

 ב"סנהדרין פב ערש"י  .9
 " שחוט אותם על ידי -כוס בי עם זה " כוס בי"אמרה לאביה " 

 ל במדבר כה א"שד .10
רק ישראל זנו , הם לא הפקירו את בנותם כי, ולא היה בזה שום נכל מצד המואבים, והנה בני ישראל החלו לזנות אל בנות מואב "

התנכלו להפקיר את בנותם ( בעצת בלעם שהיה אז בקרבם)אז המדינים , כ כשהחלו להשתחוות לאלהיהן"ואח, עם הבלתי צנועות

 ".כדי להחטיא את ישראל ולהסיר מעליהם אהבת אלהיהם והשגחתו, כגון כזבי בת נשיא מדין, היותר צנועות והיותר חשובות

 דרין פב אסנה .11

עמד וקיבץ עשרים וארבעה  – מה עשה? ואתה יושב ושותק, הן דנין דיני נפשות: אמרו לו ,סלוא הלך שבטו של שמעון אצל זמרי בן "

אמר  .לא תשמעי אלא לגדול שבהם: וכן ציוה לי אבי, בת מלך אני: אמרה לו –! השמיעי לי: אמר לה, והלך אצל כזבי ,אלף מישראל

תפשה  .שלישי לבטן( לוי)= והוא ( שמעון)= שהוא שני לבטן , ולא עוד אלא שהוא גדול ממנו, שבט הוא אף הוא נשיא: לה

נתעלמה  ?בת יתרו מי התירה לך –ואם תאמר אסורה ? זו אסורה או מותרת! בן עמרם: אמר לו .והביאה אצל משה, בבלוריתה

ד ָמהוְׂהֵּ ( "ו:כה' במ) :דכתיב והיינו ,בבכיה געו כולם ,ממנו הלכה ל מֹועֵּ ֹּהֶׁ ַתח א ִֹּכים פֶׁ מה (. שם" )בן אלעזר פנחס וירא: "וכתיב". ב

הבועל את : לא כך לימדתני ברדתך מהר סיני, אחי אבי אבא: אמר לו. ונזכר הלכה, ראה מעשה: אמר רב –? ראה

 (ח לבצע הנכתב בהשלייה ההוא יה האגרת קורא )= פרוונקא ליהוי איהו דאיגרתא קריינא :אמר לו –! בו פוגעין קנאין הנכרית

 שמות רבה לג .12

, ולא עוד אלא ששבטי גדול משבטו, אמר לה אף אני רב השבט, אמרה לו איני נשמעת אלא לגדול שבכם שהוא כיוצא במשה רבך "

 והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדינית"אחזה בידו והעבירה באמצע כל ישראל שנאמר . שאני לשני והוא לשלישי

? אין אדם כאן שיהרגו ויהרג: "נענה פנחס באותה שעה ואמר". לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל והמה בוכים פתח אהל מועד

 " "...?היכן הם אריות גור אריה יהודה

 י, מואשית רב .13
עֹון "  נֵּי ִשמְׂ ַֹּהד, ּובְׂ ל וְׂיִָמין וְׂא ַֹּחר--יְׂמּואֵּ ן, וְָׂשאּול; וְׂיִָכין וְׂצ  " .ַהכְׂנֲַענִית-בֶׁ

 



 
 

 י, מואשית ברתרגום יונתן  .14
ִשִטים" י בְׂ נֲַענָאֵּ ָדא ִדכְׂ ָעַבד עֹובְׂ ִרי דְׂ  ". ָשאּול הּוא זִמְׂ

 ב"סנהדרין פב ע .15
 ".אמר רבי יוחנן חמשה שמות יש לו זמרי ובן סלוא ושאול ובן הכנענית ושלומיאל בן צורי שדי" 

 י, מואשית ברי "רש .16
 "כשהרגו את שכם לא הייתה דינה רוצה לצאת עד שנשבע לה שמעון שישאנה, שנבעלה לכנעניבן דינה  –בן הכנענית "

 רש"י במדבר כה כ .17
נַיִם .הרגו איש אנשיו"  ג שְׂ ל ָהיָה הֹורֵּ ָראֵּ ָחד ִמַדיָנֵּי יִשְׂ ָחד וְׂאֶׁ ַסנְׂהֶׁ , ָכל אֶׁ ִאיָתא בְׂ מֹונַת ֲאָלִפים ִכדְׂ מוׂ נַת ִרבֹוא ּושְׂ ל שְׂ ָראֵּ ְֹּׂ  ח"דף י' וְַׂדיָנֵּי יִש

 תוספתא חלה פ"א ה"ח .18
 "אין אומרים לו לאדם עמוד וחטא בשביל שתזכה, עמוד וקלקל בשביל שתתקן"

 לו-לב, ו"במדבר ט .19
ָבר"  ל ַבִמדְׂ ָראֵּ נֵּי יִשְׂ יּו בְׂ יֹום ַהַשָבת: וַיִהְׂ ִצים בְׂ ש עֵּ ֹּשֵּ ק צְׂאּו ִאיש מְׂ ִצי: וַיִמְׂ ש עֵּ ֹּשֵּ ק ֹּתֹו מְׂ ֹּצְִׂאים א ֹּתֹו ַהמ ִריבּו א ל ָכל וַיַקְׂ ֹּן וְׂאֶׁ ל ַאֲהר ה וְׂאֶׁ ֹּשֶׁ ל מ ם אֶׁ

ָדה ה לֹו: ָהעֵּ ַֹּרש ַמה יֵָּעשֶׁ ָמר ִכי ֹלא פ ֹּתֹו ַבִמשְׂ ר ה: וַיַנִיחּו א ֹּאמֶׁ ָדה ִמחּוץ ַלַמֲחנֶׁה' וַי ֹּתֹו ָבֲאָבנִים ָכל ָהעֵּ ה מֹות יּוַמת ָהִאיש ָרגֹום א ֹּשֶׁ ל מ : אֶׁ

ל ִמחּוץ  ָדה אֶׁ ֹּתֹו ָכל ָהעֵּ ִֹּציאּו א ר ִצּוָה הוַי ֹּת ַכֲאשֶׁ ֹּתֹו ָבֲאָבנִים וַיָמ גְׂמּו א ה' ַלַמֲחנֶׁה וַיִרְׂ ֹּשֶׁ ת מ  " .אֶׁ

 תוספ' בבא בתרא קיט עמ ב .20
שהיו  דלשם שמים נתכוין  צלפחד היינו מקושש ומעשה המקושש היה בתחלת ארבעים מיד אחר מעשה מרגלים דאמר במדרש "

עמד וחילל שבת כדי שיהרג ויראו אומרים ישראל כיון שנגזר עליהן שלא ליכנס לארץ ממעשה מרגלים שוב אין מחויבין במצות 

 " :ולא נשאו עד סוף ארבעים שנה כדמוכחי קראי אחרים

 ' ג ב"נזיר כ .21
 "אמר רב נחמן בר יצחק גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה"

 ירושלמי סנהדרין פט, ה"ז .22
 " )פנחס עשה מעשהו( שלא ברצון חכמים ורבי יודה בן פזי אומר שאף רצו החכמים לנדותו"

 רש"י במדבר לא, ו .23
ף ֲאִבי ִאמֹו —ַא "דָ  " ַמת יֹוסֵּ ֹּם נִקְׂ ָהַלְך ִלנְׂק נֱֶׁאַמר , שֶׁ ֹּתֹו"שֶׁ ָדנִים ָמכְׂרּו א ף(; ז"בראשית ל" )וְַׂהמְׂ ל יֹוסֵּ ל ִפינְָׂחס ִמשֶׁ ָהיְָׂתה ִאמֹו שֶׁ ? ּוִמנַיִן שֶׁ

נֶׁאֱ  ל"ַמר שֶׁ נֹות פּוִטיאֵּ ם ֲעָגִלים ַלעֲ  —'( שמות ו" )ִמבְׂ ִפטֵּ רֹו שֶׁ יִצְׂרֹו , זָ "ִמּזֶַׁרע יִתְׂ ט בְׂ פֵּ ִפטְׂ ף שֶׁ ַרע יֹוסֵּ  (;ג"סוטה מ)ּוִמּזֶׁ

 הרש"ר הירש במדבר כה ט .24
עוד חוטאים נוספים, שמתו מוות פתאומי, הרי נראה שמספר הנופלים  שם שהיו פי על ואף .אלפים שלושת רק נפלו העגל בחטא "

 פולחן אלילי של פריצות חושנית, חמור לעין ערוך מטעות מטפיסית של עבודה זרה גרידא "כאן, היה גדול הרבה יותר. 

 במדבר לא .25
ר יְׂהוָה א"  ְַׂדבֵּ ל, וַי ֹּר-אֶׁ אמ ה לֵּ ֹּשֶׁ ֹּם ב  .מ ל, נְׂק ָראֵּ נֵּי יִשְׂ ַמת בְׂ ת, נִקְׂ אֵּ יָנִים, מֵּ ל, ַאַחר; ַהִמדְׂ ף אֶׁ ָאסֵּ יָך-תֵּ ל ג  .ַעמֶׁ ה אֶׁ ֹּשֶׁ ר מ ְַׂדבֵּ ֹּר-וַי אמ , ָהָעם לֵּ

כֶׁם ֲאנִָשים ַלָצָבא ִאתְׂ צּו מֵּ ָחלְׂ יּו; הֵּ יָן-ַעל, וְׂיִהְׂ ַמת, ִמדְׂ ת נִקְׂ יָן, יְׂהוָה-ָלתֵּ ִמדְׂ לֶׁף ד  .בְׂ ה, אֶׁ לֶׁף, ַלַמטֶׁ ה, אֶׁ ל--ַלַמטֶׁ ָראֵּ ֹּל ַמטֹות יִשְׂ כ חּו תִ , לְׂ לְׂ שְׂ

ל ה  .ַלָצָבא ָראֵּ י יִשְׂ פֵּ ַאלְׂ רּו מֵּ ה, וַיִָמסְׂ ף ַלַמטֶׁ לֶׁ נֵּים--אֶׁ לֶׁף-שְׂ י ָצָבא, ָעָשר אֶׁ ה ו  .ֲחלּוצֵּ ף ַלַמטֶׁ לֶׁ ה אֶׁ ֹּשֶׁ ָֹּתם מ ַלח א ת  :ַלָצָבא, וַיִשְׂ ָֹּתם וְׂאֶׁ -א

ן ן-ִפינְָׂחס בֶׁ ֹּהֵּ ָעָזר ַהכ לְׂ ֹּצְׂרֹו, ַלָצָבא, אֶׁ ש וֲַחצ ֹּדֶׁ י ַהק לֵּ רּוָעהּוכְׂ יָדֹו, ת ַהתְׂ אּו ז  .בְׂ יָן-ַעל, וַיִצְׂבְׂ ר ִצּוָה יְׂהוָה, ִמדְׂ ת, ַכֲאשֶׁ ה-אֶׁ ֹּשֶׁ גּו; מ -ָכל, וַיַַהרְׂ

ת ח  .ָזָכר גּו ַעל-וְׂאֶׁ יָן ָהרְׂ י ִמדְׂ כֵּ ם-ַמלְׂ יהֶׁ לֵּ ת, ַחלְׂ ת-אֶׁ ת-ֱאוִי וְׂאֶׁ ם וְׂאֶׁ קֶׁ ת-רֶׁ ת-צּור וְׂאֶׁ ַבע-חּור וְׂאֶׁ ת--רֶׁ שֶׁ יָן, ֲחמֵּ י ִמדְׂ כֵּ ןוְׂאֵּ ; ַמלְׂ ָעם בֶׁ עֹור-ת ִבלְׂ , בְׂ

ב ָחרֶׁ גּו בֶׁ נֵּי ט  .ָהרְׂ בּו בְׂ ת-וַיִשְׂ ל אֶׁ ָראֵּ יָן-יִשְׂ י ִמדְׂ ת, נְׂשֵּ ת ָכל; ַטָפם-וְׂאֶׁ ת-וְׂאֵּ ָתם וְׂאֶׁ מְׂ הֶׁ ת-ָכל-בְׂ ם וְׂאֶׁ נֵּהֶׁ יָלם-ָכל-ִמקְׂ ת ָכל י  .ָבָזזּו, חֵּ ם -וְׂאֵּ יהֶׁ ָערֵּ

ָֹּתם ב מֹושְׂ ת ָכל, בְׂ ָֹּתם-וְׂאֵּ פּו--ִטיר שבָ , ָשרְׂ חּו יא  .אֵּ ת, וַיִקְׂ ת, ַהָשָלל-ָכל-אֶׁ קֹוחַ -ָכל, וְׂאֵּ ָמה, ָבָאָדם--ַהַמלְׂ הֵּ ל  וַיִָבאּו יב  .ּוַבבְׂ ל-אֶׁ ה וְׂאֶׁ ֹּשֶׁ -מ

ל ן וְׂאֶׁ ֹּהֵּ ָעזָר ַהכ לְׂ נֵּי-אֶׁ ל-ֲעַדת בְׂ ָראֵּ ת, יִשְׂ ת-אֶׁ ִבי וְׂאֶׁ ת-ַהשְׂ קֹוַח וְׂאֶׁ ל--ַהָשָלל-ַהַמלְׂ ל  :ַהַמֲחנֶׁה-אֶׁ ֹּת מ-אֶׁ ב ר ַעל, ֹוָאבַערְׂ ן -ֲאשֶׁ דֵּ יַרְׂ

חֹו ן יג  {ס}  .יְׂרֵּ ֹּהֵּ ָעָזר ַהכ לְׂ ה וְׂאֶׁ ֹּשֶׁ ָדה-וְָׂכל, וַיֵּצְׂאּו מ י ָהעֵּ ָראָתם--נְִׂשיאֵּ ל  :ִלקְׂ ה יד  .ַלַמֲחנֶׁה, ִמחּוץ-אֶׁ ֹּשֶׁ ֹּף מ צ ָחיִל, וַיִקְׂ י הֶׁ קּודֵּ י , ַעל פְׂ ָשרֵּ

אֹות י ַהמֵּ ָבא ַהִמלְׂ , ָהֲאָלִפים וְָׂשרֵּ ם טו  .ָחָמהַהָבִאים ִמצְׂ יהֶׁ ר ֲאלֵּ ֹּאמֶׁ ה, וַי ֹּשֶׁ ם  :מ ָבה-ָכל, ַהִחיִיתֶׁ ל טז  .נְׂקֵּ ָראֵּ נֵּי יִשְׂ נָה ָהיּו ִלבְׂ ן הֵּ ַבר , הֵּ ִבדְׂ

ָעם ָסר, ִבלְׂ ַבר-ַעל, ַמַעל ַביהוָה-ִלמְׂ עֹור-דְׂ ִהי ַהַמגֵָּפה; פְׂ גּו ָכל, וְַׂעָתה יז  .ַבֲעַדת יְׂהוָה, וַתְׂ ַכב ָזָכר, ִאָשה-לוְׂכָ ; זָָכר ַבָטף-ִהרְׂ ִמשְׂ ַֹּדַעת ִאיש לְׂ -י

ֹּגּו- ֹּל ַהַטף ַבנִָשים יח.  ֲהר ר ֹלא, וְׂכ ַכב ָזָכר-ֲאשֶׁ עּו ִמשְׂ רּו מט ..ָלכֶׁם, ַהֲחיּו--יָדְׂ ֹּאמְׂ ל, וַי ה-אֶׁ ֹּשֶׁ ת, מ אּו אֶׁ יָך נָשְׂ ָחָמה-ֲעָבדֶׁ י ַהִמלְׂ ֹּאש ַאנְׂשֵּ , ר



 
 

נּו יָדֵּ ר בְׂ נ-וְֹׂלא; ֲאשֶׁ ַקד ִממֶׁ ת נ  .ִאיש, ּונִפְׂ ב אֶׁ רֵּ ַבן יְׂהוָה-וַנַקְׂ ִלי, ָקרְׂ ר ָמָצא כְׂ ָעָדה וְָׂצִמיד-ִאיש ֲאשֶׁ צְׂ ר ַעל--ָעִגיל וְׂכּוָמז, ַטַבַעת, ָזָהב אֶׁ ַכפֵּ -לְׂ

ינּו ֹּתֵּ ש נֵּי יְׂהוָה, נַפְׂ  " ..ִלפְׂ

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.” 

 כתר יונתן במדבר לא, נ .26
ִדי " ֲעהֹון וְׂיַת מְׂ נָן יַת ַארְׂ ַבשְׂ ינָן ּוכְׂ י ִבידֵּ יָנָאֵּ ָמַסר יְׂיָ יַת ִמדְׂ ָמא ַדיְׂיָ כֵּיוַן דְׂ נָא דֹורֹונָא ִלשְׂ יהֹון וְָׂקִריבְׂ נָתֵּ יַין בְׂ ִלינֵּיהֹון וְַׂחמְׂ ַרקְׂ הֹון וֲַהוֵּינָן ַעיְׂיִלין ִלטְׂ נַתְׂ

יָיָתא  יהֹון ַקִדיַשיָא מִ יֲָאָתא ַחטְׂ ישֵּ ִליַליָא ִמן רֵּ י כְׂ ַהב ֲהוָה ָשרֵּ יהֹון ָמאנִין ִדדְׂ ַכח ֲעלֵּ נְָׂקָתא וְָׂכל גְַׂבר ַדֲהוָה ַמשְׂ ַפרְׂ ַליָא ִמן מְׂ נֵּיהֹון ַקטְׂ ן אּודְׂ

יֵּיהֹון ית ַחדְׂ יָא ִמבֵּ חּוכְׂ יהֹון מְׂ ָעתֵּ צְׂבְׂ יהֹון ִעזְָׂקָתא ִמן אֶׁ ָרעֵּ דְׂ יהֹון ִשיַריָא ִמן אֶׁ ַתכְׂלּון ַבֲחָדא ִמנְׂהֹון  ַצוְׂורֵּ ינָן ָבן וְָׂלא ִאסְׂ י עֵּ לֵּ ִמיתְׂ ָכל ָדא ַחס ָלן לְׂ ּובְׂ

ַכר י וְָׂדא יַידְׂ ָאתֵּ ָמא דְׂ ַעלְׂ ַמיְׂיתּון ָבּה ַרִשיַעיָא לְׂ ִמתּוָתא דְׂ ַחיְׂיָבא ַבֲחָדא ִמנְׂהֹון וְָׂלא נְׂמּות בְׂ ָלא ִלמְׂ שָ  דְׂ ָרא ַעל נַפְׂ ַכפְׂ יֹום ִדינָא ַרָבא ִלמְׂ ָתן ָלן לְׂ

 "ֳקָדם יְׂיָ 
 יהושע יג .27

ֹּל כא  " ֹּר, וְׂכ י ַהִמיש כּות ִסיחֹון-וְָׂכל, ָערֵּ לְׂ ִֹּרי  ַממְׂ ְך ָהֱאמ לֶׁ בֹון, מֶׁ שְׂ חֶׁ ר ָמַלְך בְׂ ת  :ֲאשֶׁ ֹּתֹו וְׂאֶׁ ה א ֹּשֶׁ ר ִהָכה מ יָן-ֲאשֶׁ י ִמדְׂ ת, נְִׂשיאֵּ ת-אֶׁ -ֱאוִי וְׂאֶׁ

ת ם וְׂאֶׁ קֶׁ ת-רֶׁ ת-צּור וְׂאֶׁ ַבע-חּור וְׂאֶׁ י ִסיחֹו, רֶׁ ץ, ןנְִׂסיכֵּ י ָהָארֶׁ בֵּ ֹּשְׂ ת כב  .י ן-וְׂאֶׁ ָעם בֶׁ עֹור-ִבלְׂ ם, בְׂ נֵּי--ַהקֹוסֵּ גּו בְׂ ב-ָהרְׂ רֶׁ ל ַבחֶׁ ָראֵּ ל, יִשְׂ -אֶׁ

ם יהֶׁ לֵּ ְִׂהי כג  .ַחלְׂ ן, וַי אּובֵּ נֵּי רְׂ ן--גְׂבּול בְׂ דֵּ נֵּי  :ּוגְׂבּול, ַהיַרְׂ ֹּאת נֲַחַלת בְׂ חֹוָתם-ז פְׂ ִמשְׂ ן לְׂ אּובֵּ ן, רְׂ יהֶׁ ָעִרים וְַׂחצְׂרֵּ  ".הֶׁ

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. 

 

 



 
 

 

 

 


