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  מעשה זמרי
  

סיומה של הפרשה בחטאי עוסק  ,עם ישראל היוצאים מפיו של בלעםאורים הנשגבים של יאחרי הת
  :)ד:כה( לא איחרה לבוא' תגובת ה. עם בזנות ובעבודה זרהה

' הֲחרֹון ַאף ֶנֶגד ַהָּׁשֶמׁש ְוָיׁשֹב  'הלַ  אֹוָתםֶאל מֶֹׁשה ַקח ֶאת ָּכל ָראֵׁשי ָהָעם ְוהֹוַקע  'הַוּיֹאֶמר 
  .ִמִּיְׂשָרֵאל

את ראשי העם  )לתלות=( להוקיע לא ההייתהכוונה  ,י על אתר ומפרשים אחרים ביארו"שכפי שר
 :)ה:שם( מתגובת משה עולהכך גם  ,ואכן .אלא להפעילם כדיינים שיוקיעו את החוטאים מבין העם

לא על כלומר העונש הוא ". ָׁשיו ַהִּנְצָמִדים ְלַבַעל ְּפעֹורִהְרגּו ִאיׁש ֲאנָ  ׁשְֹפֵטי ִיְׂשָרֵאלַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל "
יתכן ששני החטאים היו כרוכים זה אך י, צמדות לבעל פעוריעל הה, על חטא עבודה זרה אלא זנות
ְוַעָּתה ִהְנִני הֹוֵלְך ְלַעִּמי " :הייתה בדבריו לבלק טרם פרידתו ממנו שנרמזתתכניתו של בלעם  .בזה

 ל את עצתו"וכך תיארו חז. )יד:כד( "ְלַעְּמָך ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמיםֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָהָעם ַהֶּזה  ְלָכה ִאיָעְצךָ 
  : )א"עקו  ,סנהדרין(

: בוא ואשיאך עצה, וים לכלי פשתןווהם מתא, להיהם של אלו שונא זימה הוא- א: אמר להם
 .כרו להן כלי פשתןוימ, זקינה מבחוץ וילדה מבפנים, והושיב בהן זונות, עשה להן קלעים

, זקנה מבחוץ וילדה מבפנים, והושיב בהן זונות, עשה להן קלעים מהר שלג עד בית הישימות
אי אתה : אומרת לו הזקנה, ובשעה שישראל אוכלין ושותין ושמחין ויוצאין לטייל בשוק

. שתים ושלש פעמים. וילדה אומרת לו בפחות, הוזקנה אומרת לו בשו? מבקש כלי פשתן
, וצרצורי של יין עמוני מונח אצלה. שב ברור לעצמך, הרי את כבן בית: כך אומרת לוואחר 

כיון ? רצונך שתשתה כוס של יין: אמרה לו. יין של נכרים ]יין של עמוני ולא[ועדיין לא נאסר 
: אמרה לו, הוציאה יראתה מתוך חיקה. )לשכב עימי =( השמיעי לי: אמר לה. ששתה בער בו

כלום מבקשים ממך אלא , ומה איכפת לך: אמרה לו – !הלא יהודי אני: האמר ל! עבוד לזה
ולא עוד אלא שאיני מנחתך עד שתכפור בתורת ]. אינו יודע שעבודתה בכךוהוא [ !?פיעור

   ."ֳהָבםְּפעֹור ַוִּיָּנְזרּו ַלּבֶֹׁשת ַוִּיְהיּו ִׁשּקּוִצים ְּכָא- ָּבאּו ַבַעל ֵהָּמה" :)י:הושע ט( שנאמר, משה רבך
 ִּבְדַבר ִּבְלָעםֵהן ֵהָּנה ָהיּו ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל " :עצת בלעם התורה במפורש על דברמעידה  לאחר מכן ,ואכן

ראשי העם לשפוט את ל' צו ה ).טז:לא( "'ה ַעל ְּדַבר ְּפעֹור ַוְּתִהי ַהַּמֵּגָפה ַּבֲעַדת 'הִלְמָסר ַמַעל ּבַ 
ומה הרבה שהחלה בעם למשמע הצו מפיו של הבתוך המהנה ו ,החוטאים עדיין לא החל להתבצע

  :)ו:כה( מעשה אחד מראשי העדה ועשהקם  ,משה
ֵאל ל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשרָ ְוִהֵּנה ִאיׁש ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּבא ַוַּיְקֵרב ֶאל ֶאָחיו ֶאת ַהִּמְדָיִנית ְלֵעיֵני מֶֹׁשה ּוְלֵעיֵני ּכָ 

  .ְוֵהָּמה בִֹכים ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד
, אלא שמעטים הפרטים בתורה, מציינת פתאומיות המעידה על מפנה בלתי צפוי" ְוִהֵּנה"ה המיל
   ):א"פב ע סנהדרין( ל להשלמת התמונה"גם כאן נזקקים אנו לדברי חזולכן 

? ואתה יושב ושותק, הן דנין דיני נפשות: אמרו לו, הלך שבטו של שמעון אצל זמרי בן סלוא
! השמיעי לי: אמר לה, והלך אצל כזבי, רבעה אלף מישראלעמד וקיבץ עשרים וא –מה עשה 

אף הוא : אמר לה. לא תשמעי אלא לגדול שבהם: וה לי אבייוכן צ, בת מלך אני: אמרה לו –
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 )לוי =( והוא )שמעון =( שהוא שני לבטן, ולא עוד אלא שהוא גדול ממנו, נשיא שבט הוא
זו אסורה או ! בן עמרם: לו אמר. והביאה אצל משה, תפשה בבלוריתה. שלישי לבטן

, געו כולם בבכיה, נתעלמה ממנו הלכה? בת יתרו מי התירה לך –ואם תאמר אסורה ? מותרת
" וירא פנחס בן אלעזר" :וכתיב. "ְוֵהָּמה בִֹכים ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד" )ו:הכ 'במ: (בוהיינו דכתי

לא כך , בי אבאאחי א: אמר לו. ונזכר הלכה, ראה מעשה: אמר רב –? מה ראה .)שם(
קריינא דאיגרתא : אמר לו –! הבועל את הנכרית קנאין פוגעין בו: לימדתני ברדתך מהר סיני

  .)בצע הנכתב בהיהיה השליח לקורא האגרת הוא  =( איהו ליהוי פרוונקא
  : )טו-יד:כה( לפסוקים הבאים בפרקמוסב זיהוי הדמויות במדרש 

ְוֵׁשם . ִניר ֻהָּכה ֶאת ַהִּמְדָיִנית ִזְמִרי ֶּבן ָסלּוא ְנִׂשיא ֵבית ָאב ַלִּׁשְמעְֹוֵׁשם ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ַהֻּמֶּכה ֲאֶׁש  
  .ָהִאָּׁשה ַהֻּמָּכה ַהִּמְדָיִנית ָּכְזִּבי ַבת צּור רֹאׁש ֻאּמֹות ֵּבית ָאב ְּבִמְדָין הּוא

זר על היא נובעת מהכרת החטא והפחד מפני העונש החמור הצפוי להיג .הבכייה של העם מובנת
 משה ועדתו לר עאמּו" ְוֵהָּמה בִֹכים ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד", בהתאם לנאמר במדרש אך. החוטאים הרבים

ת ִזְמִרי ֶּבן ָסלּוא ְנִׂשיא ֵבי"נוכח מעשהו הנועז של " נתעלמה ממנו הלכה: "ות משפטיתעמימ ףשקמו
  ".ָאב ַלִּׁשְמעִֹני

פועל  ,בהיעדר תגובה מנהיגותית הולמת .בעת הקשה ללא היסוסהעם ציפה למנהיגות שתפעל 
רה של תליית אלפים מהעם ללחץ הקהל הדורש ממנו לבטל את רוע הגזֵ  ובהיכנענשיא שבט שמעון 

הפעולה . פעולת שכנוע של זמרי אצל כזבי קדמה הנוראמעשה הפריצות ל, על פי המדרש. שחטאו
אף הוא : אמר לה: "של קורחאת טיעוניו  מביעה רגש של התנשאות המזכירה המתוארת במדרש
מסתבר ". שהוא שני לבטן והוא שלישי לבטן, ולא עוד אלא שהוא גדול ממנו, נשיא שבט הוא

  .קריאת תיגר על סמכותו של משה כמנהיג ובדבריו יש ,ננו רגשי קנאה במשהישבזמרי ק
אין כאן אקט של אהבה אלא של  .המדרש מתאר את זמרי כאדם גס רוח אף ביחסו לכזבי

תפשה בבלוריתה והביאה אצל " על מנת לשכנעה להיעתר לו כזבי תו עםבשיח .ברוטליעשה מ
תה כזבי כלי התרסה ולא יצור ימשל הי ,ולאחר מכן הכניסה לאהל וביצע בה את זממו ,"משה
לא  למשה ועדתו. את העם על מעשה הזנותשיפוט של משה וכך ביקש לערער על סמכות ה, אנושי

משה במסווה  הבוטה עלו המפתיעה תוהתקפ נוכחו ,המחפיר של זמרי וההיה מענה הולם למעש
  1.בבכי משה ועדתופורצים  ,של טיעונים הלכתיים

 2:הסביר את היעדר תגובתו של משה בדרך הבאה" שרידי אש"בעל 
בשביל שזמרי הזכיר לו כי גם הוא נכשל באותה , משה רבנו לא רצה ללחום נגד זמרי

מאחר , אלא גם מחמת יפי הדעת והנפש... בשביל שחשד את עצמולא רק  –והטעם , עבירה
ואף שזה היה קודם מתן תורה כמו (עין של אותה עבירה ניתן לראות בו עצמו  -שמראית 

  .לא הרהיב ולא יכול להוכיח אחרים) שאומר המדרש
לא הניחה לו להגיב על מעשהו הנפשע של זמרי בהלימה , אם כן, ענוותנותו של משה רבנו

 ההיית', המבטאת נחישות וקנאות לדבר ה, נחסידופן של פהשתגובתו יוצאת  רמתבר. נדרשתה
אלף הנספים  24, לפי המדרש. המגפה שפשטה בעם ואכן היא שעצרה את ,באותה עת נדרשת
תכן יוי, "עמד וקיבץ עשרים וארבעה אלף מישראל: "מו זמריהאנשים שהביא ִע  ןכמנייפה היו גבמ

  .שהם הנספים במגפה
וקוראת תיגר על  למדים שמול נועזות נפשעת הבאה לערער את אושיות המשפט נמצאנו
אלא שיש להשתמש בה רק בהלימה לתרחיש , אין מנוס אלא לפעול בקנאות נועזת ,המנהיגות

  .מוסרית-החריג ולא כנורמה שיפוטית
  ר יאיר ברקאי"ד

 ירושלים

                                                 
  ).ד:טז 'במ( "ע מֶֹׁשה ַוִּיּפֹל ַעל ָּפָניוַוִּיְׁשמַ :"תגובה דומה להתקפת קורח   1
 .תרלג' עמ, ו"ירושלים תשס, לפרקיםהמובאה נמצאת בספר . הרב יחיאל יעקב ויינברג   2


