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SPONSORED BY AARON & LILIAN FUCHS AND JASON FUCHS  
IN MEMORY OF AARON'S MOTHER, SARA FUCHS, CHAYA SURAH BAT GITTEL A"H, WHOSE YAHRTZEIT IS ON 26 TAMMUZ 
 
1. BAMIDBAR 25:1-15 – CAVORTING WITH BA’AL PE’OR & THE DAUGHTERS OF MOAB 
 

 ּווֲחַּתְשִיַו םָעָה לַכֹאיַו ןֶהיֵהAֱא יֵחְבִזְל םָעָלָ ןאֶרְקִּתַו )ב( :בָאֹומ תֹונְּב לֶא תֹונְזִל םָעָה לֶחָיַו םיִטִשַּב לֵאָרְשִי בֶשֵיַו )א(
 עַקֹוהְו םָעָה יֵשאָר לָכ תֶא חַק הֶשֹמ לֶא 'ה רֶמֹאיַו )ד( :לֵאָרְשִיְב 'ה ףַא רַחִיַו רֹועְפ לַעַבְל לֵאָרְשִי דֶמָצִיַו )ג( :ןֶהיֵהAאֵל
 לַעַבְל םיִדָמְצִנַה ויָשָנֲא ׁשיִא ּוגְרִה לֵאָרְשִי יֵטְפֹש לֶא הֶשֹמ רֶמֹאיַו )ה( :לֵאָרְֹשִיִמ 'ה ףַא ןֹורֲח בֹשָיְו ׁשֶמָשַה דֶגֶנ 'הַל םָתֹוא
 םיִכֹּב הָמֵהְו לֵאָרְֹשִי יֵנְּב תַדֲע לָּכ יֵניֵעְלּו הֶשֹמ יֵניֵעְל תיִנָיְדִמַה תֶא ויָחֶא לֶא בֵרְקַיַו אָּב לֵאָרְֹשִי יֵנְּבִמ ׁשיִא הֵנִהְו )ו( :רֹועְּפ
 ׁשיִא רַחַא ֹאבָיַו )ח( :ֹודָיְּב חַמֹר חַקִיַו הָדֵעָה Pֹוּתִמ םָקָיַו ןֵהֹּכַה ןֹרֲהַא ןֶּב רָזָעְלֶא ןֶּב סָחְניִּפ אְרַיַו )ז( :דֵעֹומ לֶהֹא חַתֶּפ
          :לֵאָרְֹשִי יֵנְּב לַעֵמ הָפֵגַמַה רַצָעֵּתַו ּהָתָבֳק לֶא הָשִאָה תֶאְו לֵאָרְֹשִי ׁשיִא תֵא םֶהיֵנְש תֶא רֹקְדִיַו הָּבֻקַה לֶא לֵאָרְֹשִי
 רָזָעְלֶא ןֶּב סָחְניִּפ )אי( :רֹמאֵל הֶשֹמ לֶא 'ה רֵּבַדְיַו )י(   ]סחניפ תשרפ[  :ףֶלָא םיִרְשֶעְו הָעָבְרַא הָפֵגַמַב םיִתֵמַה ּויְהִיַו )ט(

 )בי( :יִתָאְנִקְּב לֵאָרְֹשִי יֵנְּב תֶא יִתיִלִכ ֹאלְו םָכֹותְּב יִתָאְנִק תֶא ֹואְנַקְּב לֵאָרְֹשִי יֵנְּב לַעֵמ יִתָמֲח תֶא ביִשֵה ןֵהֹּכַה ןֹרֲהַא ןֶּב
 רֵּפַכְיַו ויָקAאֵל אֵנִק רֶשֲא תַחַּת םָלֹוע תַנֻהְּכ תיִרְּב ויָרֲחַא ֹועְרַזְלּו ֹוּל הָתְיָהְו )גי( :םֹולָש יִתיִרְּב תֶא ֹול ןֵתֹנ יִנְנִה רֹמֱא ןֵכָל
 םֵשְו )וט( :יִנֹעְמִשַל בָא תיֵב איִֹשְנ אּולָס ןֶּב יִרְמִז תיִנָיְדִמַה תֶא הָּכֻה רֶשֲא הֶּכֻמַה לֵאָרְֹשִי ׁשיִא םֵשְו )די( :לֵאָרְֹשִי יֵנְּב לַע
 :אּוה ןָיְדִמְּב בָא תיֵּב תֹוּמֻא ׁשֹאר רּוצ תַב יִּבְזָּכ תיִנָיְדִמַה הָּכֻמַה הָשִאָה

 

1. Israel settled in Shittim, and the people began to commit immoral acts with the daughters of the 
Moabites. 2. They invited the people to the sacrifices to their gods, and the people ate and prostrated 
themselves to their gods. 3. Israel became attached to Baal Peor, and the anger of God flared up 
against Israel. 4. God said to Moses, “Take all the leaders of the people and hang them before God, 
facing the sun, and then the flaring anger of the Lord will be removed from Israel.” 5. Moses said to the 
judges of Israel, “Each of you shall kill the men who became attached to Baal Peor.” 6. Then an Israelite 
man came and brought the Midianite woman to his brethren, in front of Moses and in front of the 
entire congregation of the children of Israel, while they were weeping at the entrance of the Tent of 
Meeting. 7. Phinehas the son of Eleazar the son of Aaron the kohen saw this, arose from the 
congregation, and took a spear in his hand. 8. He went after the Israelite man into the chamber and 
drove it through both of them; the Israelite man, and the woman through her stomach, and the plague 
ceased from the children of Israel. 9. Those that died in the plague numbered twenty-four thousand. 
10. God spoke to Moses, saying: 11. “Phinehas the son of Eleazar the son of Aaron the kohen has 
turned My anger away from the children of Israel by zealously avenging Me among them, so that I did 
not destroy the children of Israel because of My zeal. 12. Therefore, say, ‘I hereby give him My 
covenant of peace.’ 13. It shall be for him and for his descendants after him as an eternal covenant of 
priesthood, because he was zealous for his God and atoned for the children of Israel.” 14. The name of 
the Israelite man who was killed, who was slain with the Midianite woman, was Zimri the son of Salu, 
the chieftain of the Simeonite paternal house. 15. And the name of the Midianite woman who was 
slain was Cozbi the daughter of Zur, a national leader of a paternal house in Midian. 
 
2. SHEMOT 34:12-16 – A PRESCIENT WARNING 
 

 ןּוצֹּתִּת םָתֹחְּבְזִמ תֶא יִּכ )גי( :Xֶּבְרִקְּב ׁשֵקֹומְל הֶיְהִי ןֶּפ ָהיֶלָע אָּב הָּתַא רֶשֲא ץֶרָאָה בֵשֹויְל תיִרְּב תֹרְכִּת ןֶּפ Xְל רֶמָשִה )בי(
 ןֶּפ )וט( :אּוה אָנַק לֵק ֹומְש אָנַק 'ה יִּכ רֵחַא לֵאְל הֶוֲחַּתְשִת ֹאל יִּכ )די( :ןּותֹרְכִּת ויָרֵשֲא תֶאְו ןּורֵּבַשְת םָתֹבֵצַמ תֶאְו

 Xיֶנָבְל ויָתֹנְּבִמ ָּתְחַקָלְו )זט( :ֹוחְבִזִמ ָּתְלַכָאְו Xְל אָרָקְו םֶהיֵהAאֵל ּוחְבָזְו םֶהיֵהAֱא יֵרֲחַא ּונָזְו ץֶרָאָה בֵשֹויְל תיִרְּב תֹרְכִּת
 .ןֶהיֵהAֱא יֵרֲחַא Xיֶנָב תֶא ּונְזִהְו ןֶהיֵהAֱא יֵרֲחַא ויָתֹנְב ּונָזְו
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12. Beware lest you form a covenant with the inhabitants of the land into which you are coming, lest it 
become a snare in your midst. 13. Rather you shall demolish their altars, shatter their monuments, and 
cut down their sacred trees. 14. For you shall not prostrate yourself before another god, because God, 
Whose Name is "Jealous One," is a jealous God. 15. Lest you form a covenant with the inhabitants of 
the land, and they go astray after their gods, and they offer sacrifices to their gods, and they invite you, 
and you eat of their slaughtering, 16. and you take of their daughters for your sons; then their 
daughters will go astray after their gods and lead your sons astray after their gods. 
 

In Shemot, after the Golden Calf episode, the Torah warned the nation of the connection between 
the daughters of idolaters and the desire for idol worship. Moreover, the social context that appears 
here - namely, eating sacrifices together - appears there too. However, there are three significant 
differences between Shemot and here. The first is that in Shemot, the first motive for the process is a 
political alliance with the inhabitants of the land. The Torah warns that such a pact will lead to 
marriage and then to idolatry. Here, on the other hand, the primary motive seems to have been 
immorality with the daughters of Moab, not idol worship. The second difference is that in Shemot it 
is marriage, whereas in our parsha it is not marriage, but immoral relations. The third difference is 
that although the concept of "prostitution" is mentioned in both instances, it is in different contexts. 
In Shemot idol worship is referred to as “prostitution”,  while here it is the immoral behavior that is 
referred to as “prostitution”, while the idol worship is referred to as “attachment”.   
 

It would appear that the Torah failed to take into account the possibility of this particular danger. 
The Torah had warned against the dangers resulting from a legitimate political agreement – creating 
political ties with neighboring nations could lead to idolatry through marriages. But the nation did 
not fail as a result of a political arrangement, they failed as a result of something utterly unnecessary 
immoral behavior for no reason at all. Violating the covenant as a result of such behavior is not even 
the unwanted result of real political needs, but rather it stems from a basic moral failure and Israel's 
pursuit of their basest desires. 
 
3. THE NAMES OF THE MAN AND WOMAN SHOULD HAVE BEEN CITED EARLIER ON IN THE STORY 
 

Broadly speaking, the story is presented in chronological order. Nevertheless, without explanation one 
piece of information is reserved for the end: the identities of the man and the woman who publicly 
engaged in immoral conduct. This information should have been relayed to the reader as and when it 
happened in the story, not as an afterthought. An obvious answer might be that the identity of the 
woman is relevant at the end to introduce the following verse which instructs Moses to go to war with 
the Midianites – she was a Midianite, therefore her nation are now considered the enemy. And 
possibly for the same reason the identity of the man is also given at the end, when her name is 
revealed. In order for this to be the case, one needs to assume that the identities of the man and 
woman are not necessary in order to understand the events of the story. But is that really the case? 
 
4. OMITTING A CRUCIAL DETAIL TO TEACH US AN IMPORTANT LESSON (ADAPTED FROM R. YEHUDA RAK) 
 

 דֶגֶנ 'הַל םָתֹוא עַקֹוהְו םָעָה יֵשאָר לָכ תֶא חַק הֶשֹמ לֶא 'ה רֶמֹאיַו :השעמ תושעל השמ תא 'ה הווצמ הליחתב
 תורמל ,םלוא .םעה ישאר לכ תא גורהל רומא השמש איה קוספה תוטשפ .לֵאָרְשִיִמ 'ה ףַא ןֹורֲח בֹשָיְו ׁשֶמָשַה
 לֶא הֶשֹמ רֶמֹאיַו :'ה רבדמ תרחא תושעל לארשי ינב תא הווצמ השמ םעה ישאר לכ תא גורהל 'המ יוויצה
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 ,'ה ירבד תא הניש השמש תויהל לוכי אלש ןוויכמ .רֹועְפ לַעַבְל םיִדָמְצִנַה ויָשָנֲא ׁשיִא ּוגְרִה לֵאָרְשִי יֵטְפֹש
 המודבו( ןאכ י"שרב ,לשמל ,ךכ .'ה קוספב השמ ירבד םע וק רשייל 'ד קוספב 'ה ירבד תא שרפל וטנ םישרפמה
 .םידבועה תא - "םתוא עקוהו" .רועפל םידבועה תא טופשל - "םעה ישאר לכ תא חק" :)ם"בשרו ע"באר ובתכ
 

 ינבב וחימ אלש לע הלת םעה ישאר :רמא ןדוי 'ר" :)גכ ,'כ הבר רבדמב( שרדמב םיאנת תקולחמ יהוז ,השעמל
 ויהיו תוירדהנס ישאר ןהל בישוה :השמל ה"בקה ול רמא ,אלא .םעה ישאר הלת אל :רמא הימחנ יבר .םדא
 רתוי אוה קוספה טושפה טשפ ,וירבדל םישרפמה תייטנו הימחנ יבר ירבד תורמל ".רועפל ךלהש ימ לכ םינד
 'החיקל' ןושל םגו ,'םעה ישאר' - םדוקה טפשמב םירכזנה לע בסומ יאדווב 'םתוא' ירהש ,ןדוי 'ר תעדכ ןבומ
 אל ןדוי 'ר שוריפ פ"ע 'ה לש הלא םירבד ,לעופב .תוחילש יעצבמ יפלכ רשאמ םיגרהנ יפלכ רתוי בוט בשייתמ
 הניש השמ עודמ כ"א .םמצע םיאטוחה תא התימב שינעהל לארשי יטפוש תא חלש השמ ,הז םוקמב ;ועצבתה
  ?'ה ירבדמ

 

 וחימ אלש לע' ןדוי 'ר ירבדב הלועה הקדצהה :םמצעב ואטח אלש 'םעה ישאר' תשינעל דגנתה השמ ,הארנכ
 רייטצמ השמ .םמצע םימשאה יפלכ שנועה תא דקממ אוה ןכלו ,הנוכנ השמל תיארנ הנניא הארנכ 'םדא ינבב
 אל השמ ,הארנכו .תיביטקלוק השינעל תדגנתמה תירסומ הדמע ךותמ 'ה םע חכוותמה ,םודסב םהרבאכ ןאכ
 ותבוחו ,"איה םימשב אל" ,הרקמ לכב .הפיגמה תקספהל ךרדה ןויצ קר אלא ,יוניש אלל יוויצ 'ה ירבדב האר
 תקדוצ ול התארנש ךרדב טוקנל ומצעל השרה השמ ךכ םושמ .הנכסה תא עונמל גואדל איה השמ לש ותרטמו
 ,'םעה ישאר' לש תירפסמ הניחבמ רתוי םיבר םתסה ןמ םהש- םמצע םיאטוחה תגירה ידי לעש הוויקו ,רתוי

 .הפיגמה תקספה ,רמולכ :הרטמ התוא גשות - טפשמו קדצ ךרדב איה םתגירה לבא
 

 ברועמ היה ,ינועמשל בא תיב אישנ ,םעה ישארמ דחאש םיאור ונאשכ רופיסה ךשמהב אצמנ חתפמה תדוקנ
 "םעה ישאר" לש תוירחאהש ךכל זמר ןאכמ .ירוביצה םשה לוליחב ליעפ קלח לטנו ,באומ תונב תונזב תישיא
 לעבל תודמצהב םיברועמכ הרישי תוירחא אלא ,רוביצה יגיהנמכ םהמ תויפיצה לשב תיביסאפ קר אל איה
 הפיגמה תא לעופב קיספהש המש איה היינש הדוקנ דוע .הריבעב לעופב רוביצה תא םיגיהנמה םימזיכו רועפ
 קר ,םיארוקל ,ונל םילגתמה ,הלא םינותנ רואל .השעמ תעשב ,רוביצה יניעל הז םע שאר תעקוה התייה
 הליעפהו תירוביצה תוברועמה תדימ תא ןיבמ 'ה :ירמגל תרחא תועמשמ םילבקמ 'ה ירבד ,רופיסה ךשמהב
 .תירוביצה םתעקוה תא שרוד ךכ םושמו ,אטחב םעה ישאר לש

 

 תא ןיבנש הצור הרותהש ,רבתסמ ?רופיסה ףוס דע הלא םינותנ ונתאמ הריתסמ הרותה ,ןכ םא ,עודמ
 םילבקמ השמ ירבד ,אטחב םעה ישאר תוברועמ לע םיעדוי ונניא ונאש ךכ ידי לע קר :השמ לש תודגנתהה
 ,תינורקעה תירסומה הדמעה לש בושחה רסמה תא דמלנש הצור הרותה .תינורקע תירסומ הדמע לש תועמשמ
 השמו ,'ה םע חכוותה םהרבא הרובעש תידוסי כ"כ איה וז הדמעשו ,אטוח וניאש ימ תא שינעהל ןיאש רמולכ
 ,אטחב םיברועמ ויה אל םעה ישארש חינהל הז בלשב ארוקל הריאשמ הרותה ךכ םושמ .'ה רבדמ הניש וניבר
 הרותה ,וז תיכוניח הרטמ גישהל ידכ .םיאטוחב האחמה רסוח לע קר םינודנ םהו ,םוקמב ןדוי 'ר ירבדכ
 תא הריהבה ףוסב קרו ,קדוצ אל ןפואב לעפ 'ה וליאכ הליחת הארנ ובש בצמ רוציל וליפא הנכומ התייה
 .'ה טפשמ תקדצל סיסבה
 

5. NETIVOT SHALOM – PINCHAS’ SPONTANEOUS ACT MATCHED THE SIN 
 

 ב"צ ןכ .ו"ח הילכ םהילע רזגנש לארשי לכ לע ףא ןורח ררועו לארשי ללכ לש םגפל בשחנ ירמז אטח עודמ ב"צ
 לכ תא ליצה ותואנק י"עש ,ןהכה ןרהא ןב רזעלא ןב סחנפ ,דחא םדא י"ע התיהש, לארשי ללכ לש הלצהה ןינע
 לכו .לארשי ללכ לכ תא ליצהל ליעות דחא םדא לש ותלועפש םוקמ םושב הז תמגוד ואצמ אלש המ ,לארשי
 םשנועש תורומחה 'גב וליפאו ,תורבעה לכב הז ןינע וניצמ אלש ,ב"צ וב ןיעגופ םיאנקש תימרא לעובה ןינע
 םיאנקש הזה דחוימה ןינעה וב שי תימרא לעובה אקווד עודמו ,וב ןיעגופ םיאנק ןיא מ"מ לבא ,רתוי לודג
 ?וב ןיעגופ
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 אטחה םצעמ רתויש ,הבושתה ידוסימ עודיכ הנהד ,אטחה תרכה ןינעב היה לארשי ללכ אטחש ןינעה ל"יו
 כ"א אלא הריבע רבוע םדא ןיאש ,סונאכ והירה תמיוסמ תניחבמש -- ורצי וילע זחפ רשאכ אטוח ידוהיש
 המ אטחה לדוג תא שיגרמ וניאש ,יוארכ בש וניאו הבושת השועש תעב רומח רתוי ירה -- תוטש חור וב הסנכנ

 םעו ,ותעד וילא הבש רבכו ורצי תורבגתה תעב הז ןיא התע ירהש ,אטחה םצעמ רתוי רומח הז םגפש ,אטחש
  .ותאטחו ועשפ לדוג תא הנוכנ ךירעמ וניא תאז לכ
 

 ךרע יפל ךלמה תוצמ לע רבועה לייח ד"ע ונינעש ,תימרא לעובכ ה"בקה ינפל יואנש ךל ןיא אתיא הנהו
 ,ביואה ידיל קשנה הא רכמו דגב אוהו ידוס קשנ ודיל רכמנש ימ לש ושנוע רומח ךורע ןיאל יאדובו ,הריבעה
 .א"טסה ידיל השודקה ותמשנ הא רסומש הזה אטחה ןינע אוה ז"דע ,לכמ רתוי רומח הזכ הדיגב השעמש
 לארשיב אישנ י"ע השענה הזכ אטח םתוארב ירהש ,ירמז השעמב לארשי ללכ לש םגפה לדוג ראבל שי הזבו
 רצי זחפ אל םהילע אלהש ,לארשיב התשענש הלבנה לדוגמ שפנה יקמע דע עזעדזי לארשי ללכ לכש היה יואר
 ןיעגופ םיאנק תימרא לעובהש הכלהה םהמ המלענש א"דמ והזו .םגפהו אטחה לדוג ריכהל םהל היהו אטחה
 הרכהה יאו ,והומכ ה"בקה ינפל יואנש ךל ןיאש הז אטח לש ותרמוח לדוגב הרכהה םהמ המלענש ונייה ,וב
 .ךכ לשב לארשי לע ל"חר הילכ הרזגנש דעו דאמ לודג םגפכ םלוכל בשחנ הזכ ארונ אטח לש ותרמוחב
 

 ינבו השמש ,"דעומ להא חתפ םיכוב המהו" ביתכדכו ,ומצע אטחב הרכהה םהל התיה ירה הרואכל יכ םאו
 ק"הרהמ 'יאדכו .אטחה רמוחל םיאתמה ןפואב הז היה אלש אלא ,םהיניעל ללוחתמה הארמל וכב לארשי

 ןחידי ןנוצב ]ןשימשתש םילכו[ ,ןימחב ןליעגי ןימחב ןשימשתש םילכ" ל"זחאד אהא ,ע"יז ץינ'זוקמ דיגמה
 ויה אלש ,ןנוצב ושימשת תניחבב ןהש תורבע ,ןנוצב ושימשתש לכש .הבושתה יכרדב ללכ הזב זמרנש ,"ןנוצב
 הרבע דוע השעי אלש תמאב וילע לבקיש ,ןנוצב ןחידיש יד םהילע ןוקיתה םג ,ואפכש ימכ קרו הואתבו הדמחב
 ימ לבא .אטחה יפל איה הבושתה יכ .בלה תומימח לדוגב הבושתלו ,תוינעתו םיפוגיסל ךירצ וניא ךא ,וז

 ןפואב בלה תומימחב כ"ג תויהל הכירצ ותבושת ,םוחבו הצפח שפנב הריבעה תא השועש ,ןימחב ושימשתש
 .אטחש

 

 ,שאב ושימשתש ר"הצי ,תישילש הגרד איהש ,שאב ונבלמ שאב ושימשתש לכ ןינע םג הזש ךכ לע ונפסוהו
 .ל"חר אמט םדל מד ךפהנש דע ופוג לכב תרעובו ומד תא החיתרמ האמוטה שאו ,הבהל שאכ וב רעוב רציהש
 ונֵנָינעב כ"מכו .םדא לש ופוגמ האמוטה לכ תא הלכמו תפרושש שאב ,שאב ונבלמ אוה ולא םינינעל ןוקיתהו

 םיכוב ויה לארשי ללכש המ הזב יד היה אל כ"ע ,הואתה שאב ,שאב ושימשתש רבד לכ תניחבב היה םגפהש
 ,ןוקיתה היה םחנפ י"ע קרו .אטחה ןפואכ שאב ונבלמ תניחבב תויהל היה ךירצ ןוקיתהש ןויכ ,םגפה ןוקיתל
 לכ םע ומצע חקל סחנפש ונייה ,ח"מר תויתוא חמרש םהרבא תיב רפסב אתיאו ,ודיב חמר הקיו םייק אוהש
 םגפהש הזב ללכנו .םגפל ןוקיתה רבכ היה ז"יע נ"יסמב וירבא ח"מרו ופוג לכ תא רסמש י"עו ,םירבאה ח"מר
 אלו ,םגפה ןקתל ידכ דבל היכבב ידו ,ארונ הכ אטחה ןיאש ורבסש ,היכבב וקפתסהש אפוג הז היה לארשי לש
 תא ,"ודיב המר חקיו"ש סחנפ לש ותואנקו .שאב ונבלמ י"ע םא יכ ןכתי אל ונוקתש םגפה לדוגב הנוכנ וריכה
 .שאב ונבלמ תניחב םגפל שורדה ןוקיתה היה הז ,םירבאה ח''מר לכ
 

 אוה םגפה סאו ,וילע ןוקיתה היהיש ךירצ ךכ םגפה ךרע יפלש ללכה תא וז השרפב ונתוא תדמלמ הרותהו
 בותכה לע ןתנוי םוגרתב א"דמ שרפל שי הזבו .שאב ונבלמ י"ע אוה וברקת יזא שאב ושימשתש רבד תניחבב
 ,םימש תוכלמ לוע תלבק אוה עמש תאירק ןינע הנהד ."עמש תאירק ןיירקו ןייכב ןוניאו" -- "םיכוב המהו"
 רבד תניחבב םגפה היהש ןויכ תמאב לבא ,עמש תאירק י"ע הבשחמב םימש תוכלמ לוע תלבקב ידש ורבס םהו

 ונבלמ תניחבב לעופב שפנ תוריסמל ויה םיכירצ אלא ,הבשחמב ש"מוע תלבקב יד היה אל ,שאב ושימשתש
  ...םגפה ןקתל ידכ שאב
 
 

 


