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יבה
ֵמי ְמ ִר ָ
ĉ ø ĕü ĕĜý čø đă čĤĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ĐčĕĀ Ĥü Ěø ĕĚý ĐĚĀă ĐÃý
.Ãęčă Ā ĥĈ ďý ģăĀ ĕă ü đÿ ,ÅĐ ĦČþ ĘČý ĤĀ ĥ

)במדבר כ ,יג(

החטא ועונשו
ככל שאנו מעמיקימ בחטאמ של משה רבנו ואהרנ הכהנ ,ככ אנו מתקשימ יותר
ויותר להבינ את חומרת העונש ,את אי המידתיות ואת חוCר היחַ Cה ַּמ ְת ֻּכנְ ִּתי
)הפרופורציונאלי( בינו ובינ החטא.
) ”...ĕčă ü ęĦăþ Ĝø Ěÿ Čù Đþ ČāĘ ěĞÿ ĕ...Ãבמדבר כ ,יב(  -המורה על
בפרשתנו אנו מוצאימ את הביטויÿ :
חוCר אמונה בה’.
בCופ Cפר דברימ נשמעימ ביטויימ קשימ נוCפימ ,כגונ:

ęĦăþ ĥø Ĉ ďÿă ģü ČāĘ Ĥĥþ Ĉ Čú ĘĞÿ ,ěĢü Ĥčă ÿ ďø Ěü ĥĈ ďý ģĀ Ħčĕÿ Ĥü Ěø ĕĚý čă ø ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĜý čă ø Ėø āđĦčă ø ĕčă ü ęĦăþ Ęø Ğÿ Ěø Ĥĥþ Ĉ Čú ĘĞÃÿ
) ÃĘČý ĤĀ ĥדברימ לב ,נא(  -שמשמעותמ מעילה בה’ וחוCר קידוש ה’.
ĉ ø ĕü ĕĜý čă ø Ėø āđĦčă ø ĕĦü āđČ
גמ אמ ניקח את כל הפירושימ למה שקרה בפרשיית הוצאת המימ מנ הCלע ,אינ
זה מCביר מדוע ה’ מתבטא פעמ אחר פעמ בצורה כל ככ חריפה בביטויימ כגונ
מעילה ,הפרת אמונימ או אי קידוש שמ ה’?
זאת ועוד.
בכל המקומות האלה התורה מדגישה שהעוונ הזה במי מריבה ,הוא העוונ העומד
ביCוד הגזירה על משה ואהרנ שלא יכנCו לארצ ישראל .השאלה הנשאלת היא:
אמ משה ָח ָטא בהכאה על הCלע או בתוכחתו לבני ישראל ,מדוע נכלל גמ אהרנ
בנזיפה החמורה ובעונש הכבד?

”.ÃęĐþ ĘĀ ĕĦăü Ħÿ ĜĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ġĤþ ČĀ ĐĀ ĘČþ ĐĒă þ Đÿ ĘĐĀ ģăĀ Đÿ ĦČþ đă Čĕčü ĦĀ ČāĘ ěėý Ę...
Ā
שאלה נוCפת.

)במדבר כ ,יב(
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מה הקשר בינ אי קידוש שמ ה’ לבינ האי<ור להיכנ< לארצ ישראל? היכנ באה לידי
?’ להעניש ’מידה כנגד מידה,ביטוי דרכו המפור<מת של הקב”ה
 שמשה רבנו בעצמו תולה את עונשו בעוונ אחר,קושי נו<פ אנו מגלימ בעובדה
.לגמרי
 פותח משה בתיאור החטא הכבד ביותר במדבר,בנאומו הגדול בתחילת <פר דברימ
 ושבגינו נגזר על כל העמ מבנ עשרימ שנה ומעלה למות,שנזקפ לחובת עמ ישראל
.במדבר ולא להיכנ< לארצ המובטחת
:’החטא הזה הוא כמובנ ’חטא המרגלימ

,ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĜý čă ø Ęā ăė ěāĤĐú Čÿ ĘĞÿ đø Đĥāþ Ĉ Ě ĘĞÿ đă Ĝā ăĘĕă ü đÃÿ
.đă ĜĦø ĚĀ đă Ę ĐĒþă Đÿ Ĥčă Ā ďø Ěüă čă ÿ āđČ ęĕü Ĥÿ Ģø Ěü ġĤþ Čþ čă ø đă ĜĦø Ěÿ đă Ę :ĐďĀ Ğý ĐĀ Ęėă Ā ęĐþ Ęý Čú đă ĤĚČā
ø ĕă đÿ
.Ã...Ēčÿ ĘĀ đă ĕĐø ĕü đă ĜĠý ă Ĕÿ đø đă Ĝĕĥý Ĉ ĜĀ ,čĤþ ēþ čă ÿ ĘāĠă Ĝø Ęü ĦČāĒă Đÿ ġĤþ ČĀ ĐĀ ĘČþ đă ĜĦāĀ Č Čĕčü Ěý ÅĐ ĐĚĀ ĘĀ đø
(ג- ב,)במדבר יד

?’מה הייתה תגובת ה

.ęėþ ĘĀ Đĥ
ĉ þ Ğù Čþ ěėă ý ,ĕĜĀ Ēø ČĀ čă ø ęĦăþ Ĥø čă ÿ ďüă Ĥĥþ Ĉ Čú ėă ÿ ČāĘ ęČü ÅĐ ęČĂ Ĝø ĕĜü ČĀ ĕēÿ ,ęĐþ Ęý Čú ĤāĚČÃù
...ĐĘĀ Ğø ĚĀ đĀ ĐĜĀ ĥĀ Ĉ ęĕĤü ĥ
ĉ ø Ğþ ěčă þ Ěü ...ęėĕþ Ĥý Ďø Ġü đă ĘĠø ă ĕü ĐĒþă Đÿ Ĥčă Ā ďø Ěüă čă ÿ
ęĦăþ ĝø Čÿ Ěø Ĥĥþ Ĉ Čú ġĤþ ČĀ ĐĀ ĦČþ đă Ğďø ĕĀ đø ęĦāĀ Č ĕĦČĕ
ü čý Đý đø Đĕþ Đø ĕü Ēčÿ ĘĀ ęĦăþ Ĥø Ěÿ Čú Ĥĥþ Ĉ Čú ęėþ Ġø ă Ĕÿ đø
(לא- פ<וקימ כח,)שמ
.ÃĐă čă Ā
.כאנ אנו רואימ בבירור שהעונש מקביל לחטא

ă ÿ : וה’ משיבđă ĘĠø ă ĕü ĐĒþă Đÿ Ĥčă Ā ďø Ěüă čÃ

ÃĐĒþă Đÿ Ĥčă Ā ďø Ěüă čă ÿ ...đă ĜĦø Ěÿ đă ĘÃ :המ אמרו
.Ãęėĕ
þ Ĥý Ďø Ġü
,Đĕþ Đø ĕü Ēčÿ ĘĀ ęĦăþ Ĥø Ěÿ Čú Ĥĥþ Ĉ Čú ęėþ Ġø ă Ĕÿ đÃø : וה’ משיב- ÃĒčÿ ĘĀ đă ĕĐø ĕü đă ĜĠý ă Ĕÿ đø đă Ĝĕĥý Ĉ ĜÃĀ :המ אמרו
.Ã...ęĦāĀ Č ĕĦČĕ
ü čý Đý đø
()הלוואי ומתנו

: משה מדבר על עצמו, שתוכ כדי פירוט חטא המרגלימ,מה שמפליא אותנו הוא

ĐĘăþ Čý ĐĀ ęĕĥü Ĉ ĜĀ Čú čă Ā ĥĕĈ Čü ĐČþ Ĥø ĕü ęČü .ĤāĚČĘý Ğčÿ ĥĀ ă Ĉ ĕă ü đÿ ğāĢģø ĕă ü đÿ ęėĕþ Ĥý čø ďüă Ę āđģ ĦČþ ÅĐ ĞĚÿ ĥø Ĉ ĕă ü đÃÿ
...ĐčĀ āđĔă Đÿ ġĤþ ČĀ ĐĀ ĦČý ,ĐĒă þ Đÿ ĞĤĀ ĐĀ Ĥ āđďă Đÿ
(לז- לד,)דברימ א
.”ęĥĀ Ĉ ČāčĦĀ ČāĘ ĐĦăĀ Čÿ ęĎă ÿ ,ĤāĚČĘý ęėþ Ęø Ęÿ Ďø čă ü ÅĐ ğĜă ÿ Čÿ Ħø Đü ĕčă ü ęĎă ÿ
משה אומר בפירוש שהוא נענש בעוונ המרגלימ! זה אמנמ מ<ביר בהחלט גמ את
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חומרת העונש וגמ את התאמתו לחטא ,אבל לעיל הרי ראינו בפירוש שה’ מודיע
לו ,שהוא נענש בנ;יבות אירוע הוצאת המימ מנ ה;לע?!
מלבד זאת ,עדיינ לא ברור היכנ מצאנו שמשה רבנו עצמו ָחטא בחטא המרגלימ?
האמ זה ייתכנ כי הוא נענש אכ ורק בגלל חטאי העמ?

הזדמנות שנייה
נשוב לפרשת המרגלימ ,ונתבוננ בהבדל בינ תגובת משה ואהרנ לבינ תגובתמ של
יהושע בנ נונ וכלב בנ יפונה.
ביהושע וכלב נאמר:

Ęėă Ā ĘČþ đă ĤĚČā
ø ĕă đÿ .ęĐĕþ ďý Ďø čă ü đă ĞĤø ģĀ ġĤþ ČĀ ĐĀ ĦČþ ęĕĤü ĦăĀ Đÿ ěĚü ĐĜăþ ĠĂ ĕø ěčă þ čĘý ėĀ đø ěđă Ĝ ěčă ü Ğÿ ĥĂ Ĉ āđĐĕđÃü
...ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĜý čă ø Ħďÿ Ğú
đă ĤĚČā
ø ĕă đÿ .ęČĂ ĤĕĀ Ħăü ĘČÿ đă ĜĦăĀ Čü ÅĐđÿ ...ġĤþ ČĀ ĐĀ ęĞÿ ĦČþ đă ČĤĕø Ħăü ĘČÿ ęĦăþ Čÿ đø đă ďāĤĚø Ħăü ĘČÿ ÅĐčă ÿ Ėø Čÿ
)במדבר יד ,ו-י(
.Ã...ęĕĜü čĀ Čú čă Ā ęĦāĀ Č ę āđ ăĎĤø Ęü ĐďĀ Ğý ĐĀ Ęėă Ā
כאנ מפורש שהמ עמדו באומצ רב מול העמ ,וקידשו שמ שמימ ברגעימ הקשימ
והקריטיימ האלו.
לעומת זאת ,במשה ואהרנ נאמר:

.ÃĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĜý čă ø Ħďÿ Ğú ĘĐÿ ģø Ęėă Ā ĕĜý Ġø Ęü ęĐĕþ Ĝý Ġø ă ĘĞÿ ěāĤĐú Čÿ đø Đĥāþ Ĉ Ě ĘāĠă ĕă ü đ”ÿ

)שמ ,פ;וק ה(

בניגוד ליהושע וכלב שקרעו בגדיהמ ועמדו באומצ ,משה ואהרנ נפלו על פניהמ.
לא ברור מדוע לא עמדו בעוז מול בני ישראל במאמצ עליונ לחזק אותמ בעלייה
לארצ ישראל?
אולמ לכאורה ,אולי מנ ראוי היה להוכיח מיידית את משה ואהרנ באותמ מילימ:

!ÃĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĜý čă ø Ėø āđĦčă ø ĕĦü āđČ ęĦăþ ĥø Ĉ ďÿă ģü ČāĘ Ĥĥþ Ĉ Čú ĘĞ...Ã
ÿ
בפועל לא נאמר להמ כאנ דבר ,אלא ניתנה להמ ארכה.
ההזדמנות הבאה לקידוש שמ ה’ הגיעה כעבור שלושימ ושמונה שנימ ,בפרשת מי
מריבה:

đă Ĝĕēý Čÿ Ğđÿ Ďø čă ü đă ĜĞø đÿ ĎĀ đă Ęđø ,ĤāĚČĘý đă ĤĚČā
ø ĕă đÿ Đĥāþ Ĉ Ě ęĞü ęĞĀ ĐĀ čĤþ ĕă Ā đÿ ...ĐďĀ Ğý ĘĀ ęĕü Ěÿ ĐĕĀ ĐĀ ČāĘđÃø
)במדבר כ ,ב-ג(
.Ã...ÅĐ ĕĜý Ġø Ęü
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באירוע הזה נקרתה למשה ולאהרנ הזדמנות לתקנ את מה שהח:ירו לפני שלושימ
ושמונה שנימ ,והוא  -להתייצב בעוז לפני העמ ולהשיב את אמונמ בה’.
מה התרחש בפועל?

.”...ęĐĕþ Ĝý Ġø ă ĘĞÿ đă ĘĠø ă ĕă ü đÿ ďĞý āđĚ ĘĐāþ Č ēĦÿ Ġþ ă ĘČþ ĘĐĀ ģăĀ Đÿ ĕĜý Ġø ă Ěü ěāĤĐú Čÿ đø Đĥāþ Ĉ Ě Čāčĕă Ā đÿ

)שמ ,פ:וק ו(

מה שקרה בחטא המרגלימ חזר על עצמו כמעט במדויק .התקהלות ,ריב ,הטחת
תלונות קשות במשה ואהרנ ,נ:יגתמ אל אוהל מועד ונפילה על פניהמ.
ברגעימ הקריטיימ האלו הייתה ציפייה גדולה ממשה ואהרנ לעמוד באומצ מול
העמ ,להדופ את תלונותיהמ ולחזקמ באמונה בה’ .במקומ זאת ,פנו משה ואהרנ
במהירות אל פתח אוהל מועד ושמ נפלו על פניהמ.
ב:ופו של דבר אירע נ :ובקעו מימ מתוכ ה:לע ,אכ תגובת ה’ לא איחרה לבוא.
בבת אחת עלו וצפו התמונות הקשות מחטא המרגלימ .ההזדמנות הנו:פת
שניתנה למשה ואהרנ לתקנ את קידוש ה’ ,הוחמצה.
מכוונת
ההאשמה הגלויה הייתה על מי מריבה ,אכ ההאשמה הנ:תרת הייתה ֻ
לעוונ המרגלימ:

ĘĐĀ ģăĀ Đÿ ĦČþ đă Čĕčü ĦĀ ČāĘ ěėý ĘĀ ,ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĜý čă ø ĕĜĕý Ğý Ęø ĕĜü ĥĕ
ý Ĉ ďüă ģø Đÿ Ęø ĕčă ü ęĦăþ Ĝø Ěÿ Čù Đþ ČāĘ ěĞÿ ĕ...Ã
ÿ
)במדבר כ ,יב(
.ÃęĐþ ĘĀ ĕĦăü Ħÿ ĜĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ġĤþ ČĀ ĐĀ ĘČþ ĐĒă þ Đÿ
בעוונ הזה היה אהרנ שותפ מלא למשה ,ולכנ גמ הוא נענש.
אכנ צדק משה רבנו בהטיחו בבני ישראל את ההאשמה:

.ÃęĥĀ Ĉ ČāčĦĀ ČāĘ ĐĦăĀ Čÿ ęĎă ÿ ,ĤāĚČĘý ęėþ Ęø Ęÿ Ďø čă ü ÅĐ ğĜăÿ Čÿ Ħø Đü ĕčă ü ęĎÃă ÿ

)דברימ א ,לז(

רמזימ ראשונימ
בהתבוננות לאחור ,אנו מגלימ :ימנימ מפוזרימ לאורכ הדרכ .כאשר ה’ מודיע
למשה על גזירת דור המדבר ,הוא עושה זאת פעמיימ .בפעמ הראשונה ה’ מודיע,
שיש אחד יוצא מנ הכלל שעליו לא תחול הגזירה והוא  -כלב בנ יפונה:

Ĥĥþ Ĉ Čú ġĤþ ČĀ ĐĀ ĘČþ đĕĦāü Čĕčü Đú đÿ ,ĕĤĀ ēú Čÿ ČĘăý Ěÿ ĕø đÿ āđĚă Ğü ĦĤþ ēþ Čÿ ēÿ đă Ĥ ĐĦĀ ĕø ĐĀ ,čģþ Ğý čĘý ėĀ ĕďüă čø Ğÿ đ”ø
)במדבר יד ,כד(
.Ã...ĐĚĀă ĥĀ Ĉ Ččă Ā
שמו של יהושע בנ נונ לא נזכר.
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בהודעה השנייה נזכר שוב כלב בנ יפונה כיוצא מנ הכלל ,אלא שהפעמ מצטרפ
אליו גמ יהושע בנ נונ:

ěčă þ čĘý ėă Ā ęČü ĕėă ü ,Đă čă Ā ęėþ Ħø Čþ ěėă ý ĥÿ Ĉ Ęø ĕďü ĕĀ ĦČþ ĕĦČ
ĉ Ā ĜĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ġĤþ ČĀ ĐĀ ĘČþ đă ČāčĦăĀ ęĦăþ Čÿ ęČÃü
ü ĥ
)שמ ,פ@וק ל(
.”ěđă Ĝ ěčă ü Ğÿ ĥĂ Ĉ āđĐĕđü ĐĜă þ ĠĂ ĕø
מדוע הושמט שמו של יהושע בהודעה הראשונה ,ובפעמ השנייה חזר והוזכר?
על פי פשוטו של מקרא ,כלב בנ יפונה התייצב פעמיימ מול העמ .בפעמ הראשונה
 לבדו ,ובפעמ השנייה עמ יהושע בנ נונ ,כפי שנזכר לעיל.בהתייצבות הראשונה נאמר:

.ÃĐă ĘĀ Ęėÿ đă Ĝ Ę āđėĕĀ ĕėă ü Đă ĦāĀ Č đă Ĝĥø Ĉ Ĥÿ ĕĀ đø ĐĘþ Ğú Ĝÿ ĐāĘĞĀ ĤĚČā
þ ĕă đÿ ,Đĥāþ Ĉ Ě ĘČþ ęĞĀ ĐĀ ĦČþ čĘý ėă Ā ĝĐÿ ĕă ÿ đ”ÿ
)במדבר יג ,ל(

על ככ תוגמל ָּכלֵ ב בירושת חברונ לבניו אחריו:

Ĥĥþ Ĉ Čú ġĤþ ČĀ ĐĀ ĘČþ đĕĦāü Čĕčü Đú đÿ ,ĕĤĀ ēú Čÿ ČĘăý Ěÿ ĕø đÿ āđĚă Ğü ĦĤþ ēþ Čÿ ēÿ đă Ĥ ĐĦĀ ĕø ĐĀ čģþ Ğý čĘý ėĀ ĕďüă čø Ğÿ đø
)במדבר יד ,כד(
.ÃĐĜăĀ ĥþ Ĉ Ĥü āđĕ āđĞĤø Ēÿ đø ĐĚĀă ĥĀ Ĉ Ččă Ā
באופנ מעמיק יותר נגלה ,כי כאנ ה’ שולח למשה רמז ישיר.
בהודעה הראשונה שבה הושמט שמו של יהושע ,היה אפשר לחשוב באופנ הבא.
כשמ שלא הוזכר שמו של יהושע ובכל זאת הוא ייכנ@ לארצ ,ככ אולי למרות שלא
הוזכר שממ של משה ואהרנ ,ייתכנ כי גמ המ ייכנ@ו לארצ .אכ מנ ההודעה השנייה
שבה התוו@פ יהושע לכלב ,עלה החשש שרק יהושע וכלב יגיעו לארצ ישראל וכל
השאר  -כולל משה ואהרנ  -לא ישרדו.
מנ המשמעויות המנוגדות של שתי ההודעות אנו קולטימ את הרמז הבא .ניתנת
למשה ואהרנ הזדמנות שנייה ,שרק אמ המ יעמדו בה בהצלחה יורשו להיכנ@
לארצ ישראל )עיינ מאמר ’כשלונ המרגלימ’ לפרשת ’שלח לכ’(.
ברמז הדק הזה הבחינ משה בבירור רק אחרי מי מריבה .הוא כלל את הרמז
בתוכחתו לבני ישראל בתחילת @פר דברימ:

ęĕĥü Ĉ ĜĀ Čú čă Ā ĥĕĈ Čü ĐČþ Ĥø ĕü ęČü .ĤāĚČĘý Ğčÿ ĥĀ ă Ĉ ĕă ü đÿ ğāĢģø ĕă ü đÿ ęėĕþ Ĥý čø ďüă Ę āđģ ĦČþ ÅĐ ĞĚÿ ĥø Ĉ ĕă ü đÃÿ
...ĐčĀ āđĔă Đÿ ġĤþ ČĀ ĐĀ ĦČý ...ĐĘăþ Čý ĐĀ
)דברימ א ,לד-לו(
.Ã...ġĤþ ČĀ ĐĀ ĦČþ ěĦăý Čþ āđĘđø ĐĜăĀ Čþ Ĥø ĕü Čđă Đ ĐĜă þ ĠĂ ĕø ěčă þ čĘý ėă Ā ĕĦü ĘĀ đă Ē
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גמ כאנ מזכיר משה רק אחד יוצא מנ הכלל  -והוא כלב בנ יפונה.
מה כתוב בפCוק שאחריו?

ďĚāý ĞĐĀ ěđă Ĝ ěčă ü Ğÿ ĥĂ Ĉ āđĐĕø .ęĥĀ Ĉ ČāčĦĀ ČāĘ ĐĦăĀ Čÿ ęĎă ÿ :ĤāĚČĘý ęėþ Ęø Ęÿ Ďø čă ü ÅĐ ğĜăÿ Čÿ Ħø Đü ĕčă ü ęĎÃă ÿ
)שמ ,פCוקימ לז-לח(
.Ã ...ĐĚĀă ĥĀ Ĉ ČāčĕĀ Čđă Đ ĖĕĀ Ĝþ ĠĀ Ęø
שמו של יהושע מוזכר בהקשר להיעלמותו של משה.
כלומר ,משה קולט את הרמז שנרמז .כשנזכר שמו של יהושע כאדמ השני שייכנC
לארצ ,מבינ משה כי הוא עצמו ואחיו אהרנ לא יזכו .לאור מה שביארנו לעיל ,אכנ
במי
הגזירה הזאת הייתה תלויה ועומדת עד Cופ שנת הארבעימ ,עד ההתקהלות ֵ
יבה.
ְמ ִר ָ

ֵאש זָ ָרה
האמ יש בתורה תופעה דומה שבה ה’ ממתינ ואינו מעניש עד להתעוררות נוCפת
של אותו חטא בעצמו?
התשובה היא חיובית .כאשר איחר משה רבנו לרדת מהר Cיני ,החל העמ להתקהל
ולדרוש יצירת משהו מוחשי כעינ עגל זהב ,שיהיה תחליפ למשה .אהרנ הכהנ לא
עמד בלחצ העמ ויצר את עגל הזהב.
מאוחר יותר מCפר לנו משה מה התרחש בבית דינ של מעלה:

.ÃČđĐü Đÿ ĦĞý čă Ā ěāĤĐú Čÿ ďĞÿ čă ø ęĎă ÿ ĘĘăý Ġÿ ă Ħø Čþ đĀ , āđďĕĚü ĥø Ĉ Đÿ Ęø ďāČĚø ÅĐ ğĜăÿ Čÿ Ħø Đü ěāĤĐú Čÿ čø đă Ã
)דברימ ט ,כ(

לאמתו של דבר ,היא
ִ
לכאורה ,אחרי תפילתו של משה ניצל אהרנ מנ הגזירה; אולמ
הייתה תלויה ועומדת.
כאשר נכנCו נדב ואביהוא בני אהרנ אל אוהל מועד ובידמ קטורת שלא נצטוו
עליה ,נאמר:

,ĦĤāþ Ĕģø ĐĕĀ Ęþ ĞĀ đă Ěĕĥ
ĉ ü ĕă Ā đÿ ĥĈ Čý ěĐý čĀ đă ĜĦăø ĕă ü đÿ āđĦĦăĀ ēø Ěÿ ĥĕĈ Čü Čđă Đĕčü Čú đÿ čďĀ ĜĀ ěāĤĐú Čÿ ĕĜý čø đă ēģø ĕă ü đÃÿ
)ויקרא י ,א(
.ÃęĦāĀ Č ĐđĀă Ģü ČāĘ Ĥĥþ Ĉ Čú ĐĤĀ ĒĀ ĥĈ Čý ÅĐ ĕĜý Ġø Ęü đă čĤü ģø ĕă ÿ đÿ
האש הזרה הזאת הזכירה את העבודה הזרה הראשונה ,שהוא עגל הזהב .גמ זה
וגמ זה לא נצטוו מפי ה’ ,והמ מוגדרימ כפעולות זרות .העונש על אהרנ  -שהיה
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תלוי ועומד  -הופעל .אש יצאה מאת ה’ ושרפה את נדב ואביהוא .את התובנה
הזאת אנו למדימ מנ המדרש הבא:

ĐĤĕĒĎ ĐĤĒĎĜ ĐĘĕēĦčĥ .ěĐėĐ ěĤĐČĚ ?ďĚĘ ĐĦČ ĕĚĚ .ĐĢēĚ ĐĦĥĞ ĐĘĕĠĦÃ
ĞĥđĐĕ ĕčĤ ĤĚČ .(ė ,Ĕ ęĕĤčď) Å... āđďĕĚü ĥø Ĉ Đÿ Ęø ďāČĚø ÅĐ ğĜăÿ Čÿ Ħø Đü ěāĤĐú Čÿ čø đă Å :ĤĚČĜĥ .đĕĘĞ
đĜĚĚ ĐĞĜĚĜ đĕĘĞ ĐĥĚ ĘĘĠĦĐĥ ěđĕė ...ęĕĜč ĕđĘĕė ČĘČ ĐďĚĥĐ ěĕČ ...ěĕĜėĝď
)ויקרא רבה ,י(
.Ã...ęĕĜĥ đĦĚđ ĐĤĕĒĎ ĕĢē
ַעוֹנ ָאבֹות ַעל ָּבנִ ימ
בהקשר זה ראוי להרחיב מעט את ה@וגיה הזאת של מות בני אהרנ ,כדי לנ@ות
להבינ את דרכ משפטי ה’ .מצד אחד נאמר מפורשות ,ולא פעמ אחת:

ă
”.ÃęĕĞü čă ý Ĥü ĘĞÿ đø ęĕĥü Ĉ Ęăý ĥü Ĉ ĘĞÿ ęĕĜü čĀ ĕĜý čă ø ĘĞÿ đø ęĕĜü čă Ā ĘĞÿ Ħ āđčČĀ ě āđĞú ďģāý Ġ...

)שמות לד ,ז(

מצד שני ,נאמרו דברימ הפוכימ:

.Ãđă ĦĚĀ đă ĕ āđČĔø ēþ čă ø ĥĕĈ Čü ,Ħ āđčČĀ ĘĞÿ đă ĦĚø đă ĕ ČāĘ ęĕĜü čĀ đă ęĕĜü čă Ā ĘĞÿ Ħ āđčČĀ đă ĦĚø đă ĕ ČāĘÃ
)דברימ כד ,טז(

על ה@תירה הזאת עמדה הגמרא:

ęĐĕĦđčČ ĐĥĞĚ ěĕĒēđČ ěĕČĥė ěČė ,ęĐĕďĕč ęĐĕĦđčČ ĐĥĞĚ ěĕĒēđČĥė ěČėÃ
)ברכות ז(.
.ÃěĐĕďĕč
לכאורה ,עדיינ אינ זה משפט צדק.
גמ אמ הבנימ אוחזימ במעשה אבותיהמ ,אינ זה צודק להעניש אותמ גמ על חטאי
אבותיהמ .מדוע בכלל יש להעניש אדמ על חטאיו של מישהו אחר ,גמ אמ זה
אביו?
אלא יש לזכור .קיימימ נתוני פתיחה שונימ בינ אדמ לאדמ .אדמ שנולד ב@ביבה
מרושעת והוריו המ כאלה ,אכ טבעי הוא שנתוני הפתיחה המו@ריימ שלו יהיו
נמוכימ מאוד .מצד שני ,אדמ שנולד להורימ צדיקימ וב@ביבה של אנשימ נאמנימ
וישרימ ,טבעי הוא שיִ ינַ ק צדק ומשפט עמ חלב אמו .זה  -נקודת הבחירה שלו
נמוכה ,וזה  -נקודת הבחירה שלו גבוהה.
יוצא אפוא ,שאמ ניקח בחשבונ את נתוני הפתיחה ,לא נוכל להעניש בעונש זהה
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שני בני אדמ שחטאו באותו חטא .מנ הראוי הוא להקל בעונשו של מי שנולד
ב@ביבה של רשעימ ,ולהחמיר בעונשו של מי שנולד ב@ביבה של צדיקימ.
באה התורה ומלמדת .אמ בנו של אדמ רשע אינו ממשיכ בדרכ אביו ,ורואימ
בבירור שהוא פונה לדרכ חדשה  -יש להקל בעונשו במקרה שחטא ,ולהתחשב
בעובדה שהוא נולד לאב רשע .כלומר ,יש לשפוט אותו מתוכ הנחה שחלק מנ
המעשה שנעשה לא היה פרי החלטה אישית חופשית שלו ,אלא היגררות אחר
@ביבתו המשפחתית ,ולכנ יש לנכותה מחשבונ העוונ.
על בנ כזה נאמר .ÃĦ āđčČĀ ĘĞÿ đă ĦĚø đă ĕ ČāĘ ęĕĜü čĀ đă Ã :כלומר ,לא יומתו על מעשימ שנעשו
בהשפעת האבות.
אולמ ,אמ הבנ ממשיכ ללכת בדרכו הרעה של אביו ,אנו נעניש אותו במלוא
החומרה על עוונותיו הוא ,גמ אמ המ נבעו מנתוני פתיחה גרועימ; אנו לא נתחשב
בעובדה הזאת ,ולא נקל עליו גמ אמ מעשיו נובעימ ממעשי אביו.

על הבנ הזה נאמרă :
 .ÃęĕĜü čă Ā ĘĞÿ Ħ āđčČĀ ě āđĞú ďģāý ĠÃכלומר ,גמ אמ מעשיו נובעימ ממעשי
אבות ,לא נקל עליו.
ב@ופו של דבר ,בכל מקרה איננו מענישימ את הבנ על עוונ שעשה אביו ,אלא על
עוונות עצמו בלבד .הדיונ הוא בשאלה אמ נקל עליו וננכה מחשבונ עוונותיו את
אלו שנבעו מנ ההשפעה השלילית של אביו.
אנו רואימ ,כי מהעונש על מעשה נדב ואביהוא לא נוכתה השפעת עגל הזהב
שעשה אהרנ בלחצ העמ.
כדי להבינ מדוע ,נתבוננ בפ@וק הבא:

ĉ ø ĕü ĕĜý ģø Ēă ü Ěü ęĕĞü čø ĥü Ĉ đø Čđă Đĕčü Čú đÿ čďĀ ĜĀ ěāĤĐú Čÿ đø Đĥāþ Ĉ Ě ĘĞÿ ĕă ÿ đÃÿ
ĕĐāý ĘąČù ĦČý đă ČĤø ĕă ü đÿ .ĘČý ĤĀ ĥ
...ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü
ĉ ø ĕü ĕĜý čă ø ĕĘĕ
.Ãđă Ħă ĥø Ĉ ĕă ü đÿ đă ĘėČā
ý Ģü Čú ĘČþ đø
ø ĕă đÿ ęĕĐāü ĘąČù ĐĀ ĦČþ đă Ēēù ĕă þ đÿ , āđďĕĀ ēĘÿ ĥĀ Ĉ ČāĘ ĘČý ĤĀ ĥ
)שמות כד ,ט-יא(

כלומר ,עוונמ של נדב ואביהוא החל במעמד הר -יני באכילה ושתייה מול פני
האלוקימ ,דבר שלא נצטוו עליו והוא נחשב זָ ר )המ -ברו כי הדבר דומה לאכילת קדשימ
מכל מקומ שרואימ ממנו את משכנ שילה(.
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ִּכי ִמּנֶ גֶ ד ִּת ְר ֶאה ֶאת ָה ָא ֶרצ
נשוב אל חטא ֵמי מריבה.
משה רבנו מבקש מאת ה’ ומתחננ לפניו:

.Ã...ěďýă Ĥø ĕă ÿ Đÿ Ĥčþ Ğý čă ø Ĥĥþ Ĉ Čú ĐčĀ āđĔă Đÿ ġĤþ ČĀ ĐĀ ĦČþ ĐČþ Ĥø Čþ đø ČĜă Ā ĐĤĀ čă ø Ğø Čþ ...ÅĐ ĘČþ ěĜăÿ ēÿ Ħø Čþ đÃĀ
)דברימ ג ,כג; כה(

במחשבה ראשונה ,נראית בקשתו של משה כביטוי לכמיהה וכיDופימ עזימ לארצ
ישראל.
לאמתו של דבר ,בקשתו של משה הייתה עמוקה יותר .משה רבנו פונה אל ה’
ושואל :האמ ראוי לגזור גזירה שווה בינ המרגלימ שחטאו והחטיאו ,והעמ שבכה
באי
והתלוננ וביקש לחזור למצרימ ,לביני  -אני משה עבדכ  -שכל חטאי היה ִ
עמידה תקיפה מול החוטאימ?
ה’ מקבל את בקשתו ,וכביכול משיב ואומר :אכנ לא ,יהיה עונשכ כעונשמ.
) ”ĐĀ đă ČĤø ĕü ČāĘ ĕĢÿ Čú Ĝÿ Ěø ĘėĀ đ...Ãבמדבר יד ,כג(.
אני אמרתיø :

חלילה לי מהכליל אותכ בביטויă Ā :
 ;ÃĐĀ đă ČĤø ĕü ČāĘ ĕĢÿ Čú Ĝÿ Ěø ĘėÃהרי עליכ אמרתיă ø :
ĘėĀ č...Ã
) ÃČđă Đ ěĚĀ Čù Ĝþ ĕĦĕבמדבר יב ,ז(! לכנ אני אוודא שאכנ תראה את הארצ אלא שלא תיכנD
ü čă ý
ברגליכ:

ăü
.Ã...Č āđčĦĀ ČāĘ ĐĚĀă ĥĀ Ĉ đø ġĤþ ČĀ ĐĀ ĦČþ ĐČþ Ĥø Ħăü ďĎþ Ĝăþ Ěü ĕėÃ

)דברימ לב ,נב(

Ĥĥþ Ĉ Čú ġĤþ ČĀ ĐĀ ĦČāĒ đĕĘĀ Čý ÅĐ ĤĚČā
”þ ĕă đÿ ...ěďĀă ďĞÿ ďĞĀ Ęø Ďă ü Đÿ ĦČþ ġĤþ ČĀ ĐĀ Ęėă Ā ĦČþ ÅĐ đă ĐČý Ĥø ĕă ÿ đ...
ÿ
.”ĤāčĞú Ħÿ ČāĘ ĐĚĀă ĥĀ Ĉ đø ĖĕĀ Ĝĕþ Ğý čø ĖĕĀ Ħĕü Čü Ĥø Đþ ...čāģĞú ĕÿ Ęø đă ģēĀ Ģø ĕü Ęø ęĐĀ ĤĀ čø Čÿ Ęø ĕĦăü Ğø čă ÿ ĥø Ĉ Ĝü
)שמ לד ,א; ד(

