
״ושם איש ישראל המכה אשר הכה את המדינית זמרי בן סלוא... ושם האשה המכה המדינית כזבי בת צור..״

בני  כל עדת  ולעיני  לעיני משה  ויקרב אל אחיו את המדינית  ישראל,  איש מבני  בסוף פרשת בלק מתואר מעשה 
ישראל. פנחס רואה, קם מתוך העדה והורג את שניהם. כמה פסוקים אח״כ, בתחילת פרשת פנחס, מפרטת התורה 
מי הם אותם אנשים שמתו בידי פנחס: שם איש ישראל זמרי בן סלוא, נשיא השבט. שם האישה המדינית כזבי בת 

צור, בתו של ראש השבט.

ותחסוך שני פסוקים בפרשת  רוצה התורה להזכיר שמותיהם, שתזכיר בסוף פרשת בלק  מקשה אור החיים: אם 
פנחס. אם לא רוצה התורה להזכיר שמותיהם, כדרך שלא הזכירה את שם המקושש בשבת, למה הזכירה עתה את 

שמם?

הוא עונה שהקב"ה אינו חפץ לזלזל אפילו ברשעים ולפרסם מי בעלי המעשים )וכאמור - המקושש הוא דוגמה לכך(
ועל כן לא נצרכה התורה להזכיר את שמותיהם בפרשת בלק. עתה נחשפים שמותיהם מכמה סיבות:

האחת, להודיע שבחו של פנחס. אזכרת שמותיהם באה רק אחרי ציון שבחו של פנחס - שבקנאו את קנאת ה' הציל 
את בני ישראל מכליה. אזכרת השמות היא חלק משבחו של פנחס, שלא חשש לפעול על אף שמדובר בשני אנשים 

בעלי ייחוס ולכן מופיעים שמותיהם רק עתה.

השניה, כי עוצמת הזעזוע ממעשה פנחס בהרגו נשיא בית אב - היא שהשיבה את חמת ה׳ )כלומר פרסום המעשה 
דווקא ולא עצם מעשה פנחס עצמו( ועל כן עתה, כשמספרת התורה על כך שפנחס השיב את חמת הקב"ה מעל בני 

ישראל - נדרשו שמותיהם, להודיע את גודל המעשה שיצר כזה זעזוע.

השלישית, שבסוף פרשת בלק, כשנזכרים איש מבני ישראל ומדינית, עדיין לא חטאו אלא רק קרבו לפני משה )כדברי 
המדרש, שבא אל משה ושאל אותו אם מותרת, ואם לא - מי התיר לך את ציפורה(.

קצר ומעניין לפרשת השבוע

19:30 הדלקת נרות 
19:45 מנחה  
08:30 שחרית  
10:00 תפילת ילדים 
10:30 קידוש  
18:00 מנחה  
20:25 ערבית  
20:27 צאת השבת 

זמני השבת

פרשת פנחס
בס"ד | שקיעה: 19:50 | סוף זמן קריאת שמע: 9:15 | יז תמוז התשפ"ב | שבת שלום!

אין לקחת ספרים מספריית בית 
הכנסת ללא רשות הגבאים.

 

הכנסת  בבית  קיץ  אירועי  לו"ז 
הקהילתי:

20.7 | סדנת בלונים לילדים
27.7 | שעת סיפור בבית הכנסת
30.7 | סעודה שלישית קהילתית
1.8 | ערב נשים במסעדת ביגה
3.8 | יוצאים לטבע עם הקהילה

11.8 | טיול זוגות ופוייקה
17.8 | פעילות לילדים

27.8 | סעודה שלישית קהילתית

פרטים מלאים יפורסמו בהמשך.

לילדים  בלונים  סדנת  השבוע: 
אומן  רפאל,  ידי  על  שתועבר 
בשעה   20.7 רביעי,  ביום  בלונים, 
16:30. עלות: 30 ש"ח לילד. כולם 

מוזמנים! 

הודעות


