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The Place of Zealotry
in the Jewish Tradition
Source 1: Bamidbar – end of
Balak/opening verses of Pincha
, ַב ִש ִטים; וַי ֶָׁחל הָ עָ ם,יִש ָראֵּ ל
ְׂ ֵּשב
ֶׁ א וַי
. ְׂבנוֹת מוֹאָ ב-לִ זְׂ נוֹת אֶׁ ל
; לְׂ זִ ְׂב ֵּחי אֱ ל ֹהֵּ יהֶׁ ן,ב וַ ִת ְׂק ֶׁראןָ לָעָ ם
.ִש ַתחֲ וו לֵּאל ֹהֵּ יהֶׁ ן
ְׂ  וַי,וַ יֹאכַ ל הָ עָ ם
- לְׂ בַ עַ ל ְׂפעוֹר; וַיִחַ ר,יִש ָראֵּ ל
ְׂ ִצ ֶׁמד
ָ ג וַי
.יִש ָראֵּ ל
ְׂ  ְׂב,אַ ף יְׂהוָה
- ָכל- ַקח אֶׁ ת,מ ֶֹׁשה-ֹאמר יְׂ הוָה אֶׁ ל
ֶׁ ד וַי
 ֶׁנגֶׁד, וְׂ הו ַֹקע או ָֹתם לַיה ָוה,אשי הָ עָ ם
ֵּ ָר
,יְׂהוָה-ש ֶׁמש; וְׂ יָשֹב חֲ רוֹן אַ ף
ָ ַה
.ִש ָראֵּ ל
ְׂ ִמי

1 And Israel abode in Shittim, and the
people began to commit harlotry with the
daughters of Moab.
2 And they called the people unto the
sacrifices of their gods; and the people
did eat, and bowed down to their gods.
3 And Israel joined himself unto the Baal
of Peor; and the anger of the LORD was
kindled against Israel.
4 And the LORD said unto Moses: 'Take
all the chiefs of the people, and hang
them up unto the LORD in face of the sun,
that the fierce anger of the LORD may
turn away from Israel.'

שֹפְׂ ֵּטי- אֶׁ ל,ה וַיֹא ֶׁמר מֹ ֶׁשה
 הַ ִנצְׂ ָמ ִדים,ָשיו
ָ  ִה ְׂרגו ִאיש אֲ נ:יִש ָראֵּ ל
ְׂ
.לְׂ בַ עַ ל ְׂפעוֹר

5 And Moses said unto the judges of
Israel: 'Slay ye every one his men that
have joined themselves unto the Baal of
Peor.'

 וַי ְַׂק ֵּרב,יִש ָראֵּ ל ָבא
ְׂ ו וְׂ ִהנֵּה ִאיש ִמ ְׂבנֵּי
, לְׂ עֵּ ינֵּי מ ֶֹׁשה,הַ ִמ ְׂדיָנִ ית-אֶׁ חָ יו אֶׁ ת-אֶׁ ל
יִש ָראֵּ ל; וְׂ הֵּ ָמה
ְׂ -ע ֲַדת ְׂבנֵּי-ולְׂ עֵּ ינֵּי ָכל
. ֶׁפ ַתח אֹהֶׁ ל מוֹעֵּ ד,בֹכִ ים

6 And, behold, one of the children of
Israel came and brought unto his
brethren a Midianitish woman in the
sight of Moses, and in the sight of all the
congregation of the children of Israel,
while they were weeping at the door of
the tent of meeting.
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,אַ הֲ רֹן- ֶׁבן,אֶׁ לְׂ עָ זָר- ִפינְׂ חָ ס ֶׁבן,ז וַי ְַׂרא
וַי ַקח ר ַֹמח
ִ ,הַ כֹהֵּ ן; וַי ָָקם ִמתו ְֹׂך הָ עֵּ ָדה
.ְֹׂביָדו

7 And when Phinehas, the son of Eleazar,
the son of Aaron the priest, saw it, he
rose up from the midst of the
congregation, and took a spear in his
hand.

,הַ ֻּק ָבה-יִש ָראֵּ ל אֶׁ ל
ְׂ -וַיבֹא אַ חַ ר ִאיש
ָ ח
,יִש ָראֵּ ל
ְׂ אֵּ ת ִאיש-- ְׂשנֵּיהֶׁ ם-וַי ְׂדקֹר אֶׁ ת
ִ
,קֳ בָ ָתה; וַ ֵּתעָ צַר-שה אֶׁ ל
ָ הָ ִא-וְׂ אֶׁ ת
.יִש ָראֵּ ל
ְׂ  ְׂבנֵּי, ֵּמעַ ל,הַ ַמגֵּפָ ה

8 And he went after the man of Israel into
the chamber, and thrust both of them
through, the man of Israel, and the
woman through her belly. So the plague
was stayed from the children of Israel.

אַ ְׂר ָבעָ ה-- הַ ֵּמ ִתים ַב ַמגֵּפָ ה,וַי ְׂהיו
ִ ט
} {פ. אָ לֶׁף,וְׂ עֶׁ ְׂש ִרים
.מ ֶֹׁשה לֵּאמֹר- אֶׁ ל,י וַיְׂ ַד ֵּבר יְׂהוָה
,אַ הֲ רֹן הַ כֹהֵּ ן-אֶׁ לְׂ עָ זָר ֶׁבן-יא ִפינְׂ חָ ס ֶׁבן
,יִש ָראֵּ ל
ְׂ -חֲ ָמ ִתי ֵּמעַ ל ְׂבנֵּי-הֵּ ִשיב אֶׁ ת
- ְׂבתוֹכָ ם; וְׂ ל ֹא, ִקנְׂ אָ ִתי-ְׂב ַקנְׂ א ֹו אֶׁ ת
. ְׂב ִקנְׂ אָ ִתי,יִש ָראֵּ ל
ְׂ - ְׂבנֵּי-יתי אֶׁ ת
ִ כִ ִל
,יתי
ִ  ְׂב ִר- ִהנְׂ נִ י נ ֵֹּתן ל ֹו אֶׁ ת: אֱ מֹר,יב לָכֵּ ן
.שלוֹם
ָ

9 And those that died by the plague were
twenty and four thousand. {P}
10 And the LORD spoke unto Moses,
saying:
11 'Phinehas, the son of Eleazar, the son
of Aaron the priest, hath turned My
wrath away from the children of Israel,
in that he was very jealous for My sake
among them, so that I consumed not the
children of Israel in My jealousy.
12 Wherefore say: Behold, I give unto him
My covenant of peace;

 ְׂב ִרית,יג וְׂ הָ יְׂ ָתה ל ֹו ולְׂ ז ְַׂרע ֹו אַ חֲ ָריו
 אֲ ֶׁשר ִקנֵּא, ַתחַ ת--ְׂכהֻּ נַת ע ֹולָם
.יִש ָראֵּ ל
ְׂ  ְׂבנֵּי- עַ ל, וַיְׂ כַ ֵּפר,לֵּאל ֹהָ יו

13 and it shall be unto him, and to his
seed after him, the covenant of an
everlasting priesthood; because he was
jealous for his God, and made atonement
for the children of Israel.'

 אֲ ֶׁשר,יִש ָראֵּ ל הַ ֻּמ ֶׁכה
ְׂ יד וְׂ ֵּשם ִאיש
- ֶׁבן,זִ ְׂמ ִרי--הַ ִמ ְׂדיָנִ ית-הֻּ ָכה אֶׁ ת
. ל ִַש ְׂמעֹנִ י,אָ ב- נְׂ ִשיא בֵּ ית:סָ לוא

14 Now the name of the man of Israel
that was slain, who was slain with the
Midianitish woman, was Zimri, the son
of Salu, a prince of a fathers' house
among the Simeonites.
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 ָכזְׂ ִבי,שה הַ ֻּמ ָכה הַ ִמ ְׂדיָנִ ית
ָ טו וְׂ ֵּשם הָ ִא
,אָ ב ְׂב ִמ ְׂדיָן- רֹאש אֻּ מוֹת ֵּבית:צור-בַ ת
} {פ.הוא

15 And the name of the Midianitish
woman that was slain was Cozbi, the
daughter of Zur; he was head of the
people of a fathers' house in Midian. {P}

Source 2: Rashi on Parshat Balak
ֲשה וְׂ נִ זְׂ ַכר הֲ לָכָ ה — אָ ַמר ל ֹו לְׂ מ ֶֹׁשה ְׂמ ֻּק ַבלְׂ נִ י
ֶׁ  ָראָ ה ַמע. וירא פינחס
"ק ְׂר ָינָא ְׂד ִאג ְַׂר ָתא ִאיהו
ַ  אָ ַמר ל ֹו.ִֹמ ְׂמ ָך הַ בוֹעֵּ ל אֲ ַר ִמית ַקנ ִָאין פוֹגְׂ ִעין בו
): ִמיָד ויקח רמח בידו וגו( 'סנהדרין פ"ב,"לֶׁיהֱ וֵּ י ַפ ְׂרוַ נְׂ ָקא
 וירא פנחסAND PHINEAS SAW — He saw what was being
done and he was thereby reminded of the law on this
subject (Sanhedrin 82a). He said to Moses, “I have received
a tradition from you: he who has intercourse with an
Aramean (heathen) woman, zealous people may attack
him”. He replied to him: “Let him who reads the letter be
the agent for executing it”; — straightway,  ויקח רמח בידוHE
TOOK A JAVELIN IN HIS HAND, etc. (Sanhedrin 82a).
Source 3: Shmot Ch. 20
)רים הָ אֵּ ֖לֶׁה לֵּא ֹֽמֹר׃ )ס
֥ ִ ָֹהים ֵּא֛ת ָכל־הַ ְׂדב
֔ ִ בר אֱ ל
֣ ֵּ וַיְׂ ַד
God spoke all these words, saying:
ָ ֵּאת
ָ ֑֔ ֶֹֽׁ ָאנֹכִ ֖ ֙י יְׂ הוָ ֣ה אֱ ל ֹה
דֹֽים׃
֑ ִ ָריִ ם ִמ ֵּב֣ ֥ית עֲב
֖ ַ ְׂיך ֵּמ ֶׁא֥ ֶׁרץ ִמצ
֛ ִ שר ה ֹוצ
֧ ֶׁ ֲיך א
I the LORD am your God who brought you out of the land
of Egypt, the house of bondage:
ל־פ ֹֽ ָנ֗ ַי
ָ ַרים ע
֖֜ ִ ֹהים אֲ ֵּח
֥֨ ִ ל ֹֹֽא יִ ְׂה ֹֽ ֶׁיה־לְׂ ָך֛֩ אֱ ל
֣
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You shall have no other gods besides Me.
ר ָבאָ ֖֨ ֶׁרץ
ש ֩
ש ַמ֣֙יִ ם֙ ִמ ַמ֡ ֔עַ ל ֹֽוַאֲ ֶׁ ֥
ש ֣ר ַב ָ
ל־תמו ָנ֡ ֔ה אֲ ֶׁ ֤
ֲשה־לְׂ ָך֥ ֣פֶׁ ֣֙סֶׁ ל֙ וְׂ כָ ְׂ
ל ֹֹֽא ֹֽ ַתע ֶׁ ֨
֣
ָא ֶׁרץ
ת ֣חַ ת ל ֹֽ ָ ֗
ש ֣ר ַב ַמ֖יִ֣ ם ִמ ַ ֥
ת ַחת וַאֲ ֶׁ ֥
ִמ ָ ַ֑֜
You shall not make for yourself a sculptured image, or any
likeness of what is in the heavens above, or on the earth
below, or in the waters under the earth.
אל ַּק ָנ֔א פ֠קד
יך ֣
כי ֹֽ ָאנכִ ֞י יְׁה ָו֤ה אֱ לה֙ ָ ֙
ם ִ֣
ד ֒
לא ָתעָ ְׁב ֑
ם וְׁ ֣
א־ת ְׁש ַּת ְׁחו֥ ֣ה לָ ה֖ ֮
ֹֽל ִ
עים לְׁ שנְׁ ָאֹֽ֑י׃
ל־רב ִ ֖
שים וְׁ עַּ ִ
ל־של ִ ֥
ִ
ל־בנִ ֛ים עַּ
עֲו֨ן ָאב֧ת עַּ ָ
You shall not bow down to them or serve them. For I the
LORD your God am an impassioned God, visiting the guilt
of the parents upon the children, upon the third and upon
the fourth generations of those who reject Me,
Source 4: Ramban Ch. 20
"כי אנכי ה' אלהיך " -לבדי ואין ראוי שתשתף עמי אחרים ואנכי אל תקיף
שיש לאל ידי וקנא שאקנא בנותן כבודי לאחר ותהלתי לפסילים ולא נמצא
בכתוב בשום מקום שיבא לשון קנאה בשם הנכבד כי אם בענין עבודה זרה
בלבד ואמר הרב במורה הנבוכים (א לב) שלא תמצא בכל התורה ובכל ספרי
הנביאים לשון חרון אף ולא לשון כעס ולא לשון קנאה אלא בענין ע"ז בלבד
והנה בקדושי עליון ויחר אף ה' במשה (לעיל ד יד) ויחר אף ה' בם וילך
(במדבר יב ט )וכתוב( איוב מב ז )חרה אפי בך ובשני רעיך כי לא דברתם
אלי נכונה כעבדי איוב אבל בלשון קנאה אמת הוא וכך אמרו במכילתא
(כאן) בקנאה אני נפרע מע"ז אבל אני חנון ורחום בדברים אחרים ולפי
דעתי שיזכיר קנאה בע"ז בישראל בלבד וטעם הקנאה כי ישראל סגולת
השם הנכבד אשר הבדילם לו כאשר פירשתי למעלה (יט ה) והנה אם העם
שלו משרתיו פונים אל אלהים אחרים יקנא בהם השם כאשר האיש מקנא
באשתו בלכתה לאחרים ובעבדו בעשות לו אדון אחר ולא יאמר הכתוב כן
בשאר העמים אשר חלק להם צבאות שמים
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Source 5a:
R. Alexander Aryeh Mandelbaum, M’maamakim

“Jealousy” is stirred up when there is an affront to
the essence of the thing; then the one that is the
victim of the affront does not rest and cannot be
quieted until he is jealous against the one who
committed the offense.”
5b) Mishlei Ch. 14
קב ֲעצָמ֣וֹת ִקנְׂ ֹֽ ָאה׃
֖ ַ פא ו ְׂר
֑ ֵּ ש ִרים ֵּ ֣לב ַמ ְׂר
ָ ֭חַ ֵּי֣י ְׂב
Source 6a): Bereshit 2
וַי ְׂס ֹג֥ר
ִ יש֑ן ו ִַי ַק֗ח אַ חַ ת֙ ִמצַלְׂ ע ָֹת֔יו
ָ וַי
ִ דם
֖ ָ ָֹהים ַת ְׂר ֵּד ָמ֛ה עַ ל־הָ א
֧ ִ וַי ֵּפל֩ יְׂ הוָ ֨ה אֱ ל
ַ
ש֖ר ַת ְׂח ֹֽ ֶׁתנָה׃
ָ ָב
So the LORD God cast a deep sleep upon the man; and,
while he slept, He took one of his ribs and closed up the
flesh at that spot.
שה וַיְׂ ִבאֶׁ ֖הָ אֶׁ ל־
֑ ָ דם לְׂ ִא
֖ ָ ָן־הא
ָ ֹֽ ָקח ִמ
֥ ַ ֹהים ֹֽ ֶׁאת־הַ ֵּצ ָל֛ע אֲ ֶׁשר־ל
֧ ִ ו ִַיבֶׁ ן֩ יְׂ הוָ ֨ה אֱ ל
ֹֽ ָהאָ ֹֽ ָדם׃
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And the LORD God fashioned the rib that He had taken
from the man into a woman; and He brought her to the
man.
שה
רי לְׂ זֹאת֙ יִ ָק ֵּר֣א ִא ָ ֔
שִ ֑
ש֖ר ִמ ְׂב ָ
פעַ ם עֶׁ ֚צֶׁם ֹֽ ֵּמ ֲעצ ַָמ֔י ובָ ָ
ֹאמר֮ ֹֽ ָהאָ ָדם֒ ֣זֹאת הַ ַ ֗
וַי ֶׁ
ה־זאת׃
ֹֹֽ
איש ֹֽ ֻּלקֳ חָ
כי ֵּמ ִ ֖
ִ֥
Then the man said, “This one at last Is bone of my bones
And flesh of my flesh. This one shall be called Woman, For
”from man was she taken.
ש֥ר אֶׁ ֹֽ ָחד׃
ת ֹו וְׂ הָ י֖ו לְׂ בָ ָ
מ ֹו וְׂ ָדבַ ֣ק ְׂב ִא ְׂש ֔
ת־א ֑
ָב־איש ֶׁאת־אָ ִב֖יו וְׂ ֶׁא ִ
ל־כ ֙ן ֹֽ ַי ֲעז ִ ֔
עַ ֵּ
Hence a man leaves his father and mother and clings to
his wife, so that they become one flesh.
6b) Sforno
לזאת לכל נקבת האדם לעתיד:
6c) Chizkuni
עצם מעצמי בריה זו אינה דומה כשאר בריות שהן מן הקרקע והמים
והרקק ומדוע נשתנית אלא בזאת נתכוין הקב״ה שיעזוב איש את
אביו ואת אמו ודבק באשתו ואז יהיה הוא לבשר אחד כלומר גופו
שלם לפיכך הוא רודף אחריה כי ממנו היא וכאלו הוא חסר אחד
מאבריו
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6d) Haámek Davar
שידע שאהבתו אותה בעוד לא בא אליה. עצם מעצמי ובשר מבשרי
ועוד לא דבק בה כ״א בלי דעת ואמר דרק בזאת הפעם הוא כן באשר
 אבל לדורות לא יהיה. וכמו שהאדם אוהב את ידו.היא עצם מעצמיו
:כן אלא הדביקה תקרבם להיות אחד
Source 7: Bamidbar Ch. 5
אמר׃
ֹֽ שה ל
֥ ַּוי ְַּׁדב֥ר יְׁה ָ ֖וה אל־מ
The LORD spoke to Moses, saying:
י־ת ְׁשט֣ה ִא ְׁשת֔ו
ִ יש ִֹֽכ
֙ איש ִא
֥ ִ אל וְׁ ָא ַּמ ְׁר ָת֖ אֲ לה֑ם
֔ ִש ָר
ְׁ ל־בנ֣י י
ְׁ ַּדבר֙ א
ו ָמעֲלָ ֥ה ב֖ו ֹֽ ָמעַּ ל׃
Speak to the Israelite people and say to them: If any man’s
wife has gone astray and broken faith with him
היא
֣ ִ ְׁרה ו
֖ ָ ישה וְׁ נִ ְׁס ְׁת
֔ ָ ע וְׁ נ ְׁעלַּ ם֙ מעינ֣י ִא
֒ איש א ָתה֮ ִשכְׁ בַּ ת־ז ַּר
֣ ִ ש ַּכ֨ב
ָ ְׁו
שה׃
ָ לא נִ ְׁת ֹֽ ָפ
֥ אין ָב֔ה וְׁ ִה֖וא
֣ ֙מ ָאה וְׁ עד
֑ ָ נִ ְׁט
in that a man has had carnal relations with her
unbeknown to her husband, and she keeps secret the fact
that she has defiled herself without being forced, and
there is no witness against her—
מ ָאה או־עָ בַּ ֨ר עָ לָ ֤יו
֑ ָ הוא נִ ְׁט
֣ ִ ְׁת־א ְׁשת֖ו ו
ִ ־קנְׁ ָא֛ה וְׁ ִקנ֥א א
ִ וְׁ עָ בַּ ֨ר עָ לָ ֧יו ֹֽרו ַּח
לא נִ ְׁט ֹֽ ָמ ָאה׃
֥ היא
֖ ִ ְׁת־א ְׁשת֔ו ו
ִ ה וְׁ ִקנ֣א א
֙ ־קנְׁ ָא
ִ ֹֽרו ַּח
but a fit of jealousy comes over him and he is wrought up
about the wife who has defiled herself; or if a fit of
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jealousy comes over one and he is wrought up about his
wife although she has not defiled herself—

Source 8: Rav Mandelbaum

The concept of  קנאהin the marital relationship is
because a man’s wife is an extension of his essence
Source 9: Excerpt from R. Yitzchak Arama, Akeidat
Yitzchak
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Source 10: Ktav Vhakabala
רוח קנאה .ר"ל רוח טהרה (גייסט דער ריינהייט) שיהא הוא וביתו
טהורים ונקיים מכל חטא ועון ,כי קנא יורה בלשון ארמי על טהרת הדבר
ונקיותו (כמ"ש) בפינחס בקנאו את קנאתי ,ויורה גם על האזהרה והתראה
(ווארנען) ,כי המכוון בהתראה הוא שיהיה המותרה נקי וטהור מכל סיג
חטא וחלאת עון ,דומה לשרש זהר שיורה על המראה הבהיר (קלארעס
ליכט) ,יזהירו כזהר הרקיע … ,וטעם ועבר עליו רוח קנאה וקנא ,שקנאתו
באשתו והתראתו בה אל תסתרי עם איש פ' איננה מתוך שחוק ושיחה
בעלמא ,ולא מתוך קלות ראש ומריבה ולהטיל עליה אימה ,כ"א מצד
שנכנסה בו רוח קנאה ,ר"ל רוח טהרה ,ומזהיר בה להסירה מכל מכשול
ובדברי נחת ומתון רוצה להוליכה בדרך ישרה להיותה טהורה מכל חטא
ועון ,וז"ש (ריש סוטה) אין אדם מקנאו לאשתו אלא אם כן נכנס בו רוח
טהרה
The warning issued stems from, and is geared towards
טהרה
Source 11a): Devarim Ch. 33
ת־ב ֵּנ֣י יִ ְׂש ָראֵּ ֑ל לִ פְׂ ֵּנ֖י
ְׂ
ֹהים אֶׁ
איש הָ אֱ ל ִ ֖
ר ְׂך מ ֶֹׁש֛ה ִ ֥
שר ֵּב ַ ֥
וְׂ ֣זֹאת הַ ְׂב ָרכָ ֗ה אֲ ֶׁ ֨
מו ֹֹֽתוֹ׃
This is the blessing with which Moses, the man of God,
bade the Israelites farewell before he died.
ארן וְׂ אָ ָת֖ה
למ ֹו הוֹפִ ֙יעַ ֙ ֵּמהַ ֣ר ָפ ָ ֔
ָרח ִמ ֵּש ִעיר֙ ָ ֔
ֹאמ֗ר יְׂ הוָ ֞ה ִמ ִסי ַנ֥י ָבא֙ וְׂ ז ַ ֤
וַי ַ
[ד֖ת] ֹֽ ָלמ ֹו׃
ימינ֕ ֹו אשדת [אֵּ ֥ש] ָ
ק֑ ֶׁדש ִֹֽמ ִ
ֵּמ ִר ְׂבבֹ֣ת ֹ
He said: The LORD came from Sinai; He shone upon them
from Seir; He appeared from Mount Paran, And
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approached from Ribeboth-kodesh, Lightning flashing at
them from His right.
11b) Rashi
אתם ְׂכ ֶׁש ָבאו לְׂ ִה ְׂתיַצֵּב ְׂב ַת ְׂח ִתית הָ הָ ר ְׂכחָ ָתן הַ י ֹוצֵּא
ָ  ָיצָא לִ ְׂק ָר. מסיני בא
)לִ ְׂמ ָדנו, לְׂ הַ ְׂק ִביל ְׂפנֵּי כַ לָה ֶׁשנֶׁאֱ ַמר "לִ ְׂק ַראת הָ אֱ ל ִֹהים( "שמות י"ט
: ֶׁש ָיצָא כְׂ נֶׁגְׂ ָדם
[ מסיני באTHE LORD] CAME FROM SINAI — He went forth
towards them when they were about to take their stand at
the foot of the Mount, — as a bridegroom goes forth to
welcome his bride, as it is said, (Exodus 19:17) “And Moses
brought the people forth to meet God”: this teaches us that
He (God) was Himself going forth facing them (cf. Mekhilta
d'Rabbi Yishmael 19:17:1 and Rashi on the verse quoted).
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Source 12: Rav Aharon Yehuda Grossman, v’Darashta
Vçhakarta.

Source 13: R. Mandelbaum

12
14 Now the name of the man of Israel
that was slain, who was slain with the
Midianitish woman, was Zimri, the son
of Salu, a prince of a fathers' house
among the Simeonites.

יִש ָראֵּ ל הַ ֻּמ ֶׁכה ,אֲ ֶׁשר
יד וְׂ ֵּשם ִאיש ְׂ
הֻּ ָכה אֶׁ ת-הַ ִמ ְׂדיָנִ ית--זִ ְׂמ ִריֶׁ ,בן-
סָ לוא :נְׂ ִשיא בֵּ ית-אָ ב ,ל ִַש ְׂמעֹנִ י.

15 And the name of the Midianitish
woman that was slain was Cozbi, the
daughter of Zur; he was head of the
}people of a fathers' house in Midian. {P

שה הַ ֻּמ ָכה הַ ִמ ְׂדיָנִ יתָ ,כזְׂ ִבי
טו וְׂ ֵּשם הָ ִא ָ
בַ ת-צור :רֹאש אֻּ מוֹת ֵּבית-אָ ב ְׂב ִמ ְׂדיָן,
הוא{ .פ}

Source 14a): Yeshaya Ch. 43
יתיו׃
ֲש ִֹֽ
תיו אַ ף־ע ִ
אתיו יְׂ צ ְַׂר ִ ֖
ֹדי ְׂב ָר ִ ֑
מי וְׂ לִ כְׂ בו ִ ֖
רא ִב ְׂש ִ ֔
כל הַ ִנ ְׂק ָ ֣
ֹ֚
All who are linked to My name, Whom I have created, Formed,
—and made for My glory
b) Malbim
כי כל הנקרא בשמי היינו כל הבריאה העליונים והתחתונים כל המתיחס אל
שמי שאני בראתיו ,וכל אשר לכבודי בראתיו שהוא כל הבריאה אשר
בראתיה לכבודי שיתגלה ע"י המציאות כבוד ה' ,הנה כל המציאות כולו
יצרתיו וגם עשיתיו רק למען

Source 15: Rabbeinu Bachaye
ובא פינחס וקנא קנאתו של הקב"ה והשיב חרון אפו מישראל ,ומסר
עצמו לסכנה כנגד כל המשפחה שהיו עם רב כשראה חלול השם
בפרהסיא ,ולא השגיח על כבודו של רשע שהיה נשיא שבט שמעון
ולא לכבוד המדינים שהיתה בת מלך ,וקנא על כבוד השם יתעלה
כדי ללמד את הבריות שאין כבוד העולם ומלואו כי אם לכבודו ,הוא
שכתוב ישעיהו מ״ג:ז׳ כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף
עשיתיו ,ולכך נקרא הקב"ה מלך הכבוד ,הוא שאמר דוד עליו
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י׳ )מי הוא זה מלך הכבוד ה' צבאות הוא מלך:השלום( תהילים כ״ד
.הכבוד סלה
By displaying jealousy on behalf of G’d who had described Himself
as a “jealous G’d,” (Exodus 20,5) Pinchas turned away G’d’s wrath
and saved untold thousands from being consumed by the
pestilence through having put his life on the line. He had simply
been unable to witness this public desecration of the Lord’s name.
He totally ignored accepted rules of conduct which required
showing respect for his superiors, in this case the prince of the
tribe of Shimon and a daughter of the King of Midian. He meant to
show the world that the only One who is entitled to honor and
respect is the Lord. This is the meaning of Isaiah 43,7: “all who are
linked to My name, whom I have created, formed and made for My
glory.”
Source 16: Yalkut Shimoni and Shulchan Aruch: Pinchas is
Eliyahu – The Chair of Eliyahu
 אמר לו הקדוש ברוך הוא אתה,"אמר רבי שמעון בן לקיש פינחס הוא אליהו
אף לעתיד לבא אתה הוא שעתיד ליתן, נתת שלום בין ישראל וביני בעולם הזה
שלום ביני לבין בני שנאמר הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום
 רבי אליעזר אומר הסב הקדוש ברוך הוא שמו,ה' וגו' והשיב לב אבות על בנים
"של פינחס בשמו של אליהו
:ובשולחן ערוך יורה דעה הלכות מילה )סימן רס"ה סעיף י"א) כתב
 וכשמניחו יאמר בפיו, שנקרא מלאך הברית,"נוהגין לעשות כסא לאליהו
".שהוא כסא אליהו
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Source 17:
ר' דוד חסין אערוך מהלל ניבי
מכנאס מאה 18

לִ פְׁ ני אֱ להי ָא ִבי

יבי
אעֱ ר ְׁך ַּמ ְׁהלַּ ל נִ ִ

אלִ יָהו הַּ נ ִָביא

לִ כְׁ בוד ח ְׁמ ַּדת לְׁ בָ ִבי

שרון
חֲ בַּ צלת הַּ ָ

ישרון
נָטַּ ע הָ אל ִב ֻׁ

שרת צור ִמ ְׁשג ִַּבי
ְׁמ ָ

ִאיש ִמגזַּע ַּאהֲ רן

ִפינְׁ ָחס הוא אלִ יָהו

כהן לְׁ אל עלְׁ יון הוא

הַּ ִגלְׁ עָ ִדי הַּ ִת ְׁש ִבי

הַּ נ ִָביא י ְִׁק ָראוהו

הָ ַּרג ְׁבכ ַּח וָאל

יום ִקנא ִקנְׁ ַּאת הָ אל

ובַּ ת צור ְׁש ָמה כָזְׁ ִבי

ִש ָראל
נְׁ ִשיא שבט י ְׁ

ִאיש אֲ ָר ִמית ִמ ְׁשכָבו

ש ַּמע ִמ ִפי ַּרבו
ִדין ָ

וַּיאמר ָא ִריק ַּח ְׁר ִבי

ַּקנ ִָאים הם פוגְׁ ִעים בו

ר ַּמח ְׁביָדו הָ ָדה

וַּי ָָקם ִמתו ְׁך ע ָדה

נִ ְׁתגַּבר ְׁכמו לָ ִביא

וַּיחֱ ַּרד חֲ ָר ָדה

ְׁכדר ְׁך ְׁשכִ יבָ ָתם

ָד ַּקר ְׁב ַּח ְׁרבו או ָתם

ולְׁ משה או ָתם ה ִביא

עַּ ל הָ ָארץ חֲ בָ טָ ם

שכָר ֻׁמ ְׁשלָ ם
נ ַָּתן לו ָ

ִב ְׁשכַּר זאת אל ַּחי עולָ ם

ַּו ְׁיכַּפר עֲלי חו ִבי

ְׁב ִרית ְׁכהֻׁ נַּת עולָ ם
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Source 18: R. Yeshaya Horowitz – שני לוחות הברית

Source 18: Zera Yitzchak

