בס"ד
כפרה קולקטיבית
הרב מואיז נבון
שמות פרק לה ,א-ב
(א) וַ י ְַקהֵ ל מֹשֶׁ ה אֶׁ ת־כָּל־ע ֲַדת בְ נֵי יִ ְש ָּראֵ ל [למחרת יום הכפורים כשירד מן ההר – רש"י] וַ יֹאמֶׁ ר
ר־צוָּ ה יְ קֹוָּ ק ַל ֲעשֹת אֹתָּ ם[ ... :הוראות לבנות המשכן וכל כליו] ...
אֲ לֵהֶׁ ם אֵ לֶׁה הַ ְדבָּ ִרים אֲ שֶׁ ִ
מדרש אגדה (בובר) שמות פרשת ויקהל פרק לה סימן א
ומי יו ֵֹדעַ פֵ שֶׁ ר ָּדבָּ ר וגו'" (קהלת ח' א') ,אשריהם
ויקהל משה .זה שאמר הכתוב " ִמי־כְ הֶׁ חָּ כָּם ִ
הצדיקים שיודעים לעשות פשרה בין ישראל לאביהם שבשמים ,לפיכך אמר משה רבינו ע"ה
"ויקהל ",תבוא "ועשו לי מקדש" (שמות כ"ה ח') ,ותכפר על מעשה העגל ,שנאמר בו "קום עשה
לנו אלהים" (שם לב א') ,ותבוא קהלת משה רבינו ,שנאמר "וַיַ ְקהֵ ל מ ֶֹׁשה אֶׁ ת־ ָּכל־ע ֲַדת וגו'" ותכפר
על קהלת אהרן ,דכתיב "[וַ י ְַרא הָּ עָּ ם כִ י־בֹשֵ ש מֹשֶׁ ה ל ֶָּׁר ֶׁדת ִמן־הָּ הָּ ר] וַיִּ ָּקהֵ ל הָּ עָּ ם עַ ל־ַאהֲ רֹן" (שם שם).
~ כפרה ~
שמות פרק לב
ֹלהים
ֹאמרו אֵ לָּיו קום ע ֲֵשה לָּנו אֱ ִ
(א) וַ י ְַרא הָּ עָּ ם כִ י בֹשֵ ש מ ֶֹׁשה ל ֶָּׁר ֶׁדת ִמן הָּ הָּ ר וַ יִ ָּקהֵ ל הָּ עָּ ם עַ ל ַאהֲ רֹן וַ י ְ
אֲ שֶׁ ר יֵלְ כו לְ פָּ נֵינו כִ י זֶׁ ה מֹשֶׁ ה הָּ ִאיש אֲ שֶׁ ר הֶׁ ֱעלָּנו מֵ אֶׁ ֶׁרץ ִמ ְצ ַריִ ם ֹלא י ַָּדעְ נו מֶׁ ה הָּ יָּה ל ֹו( ... :כ) וַ יִ ַקח ֶׁאת
הָּ עֵ גֶׁל אֲ שֶׁ ר עָּ שו וַ יִ ְשרֹף בָּ אֵ ש וַ יִ ְטחַ ן עַ ד אֲ שֶׁ ר ָּדק וַ יִ זֶׁ ר עַ ל פְ נֵי הַ מַ יִ ם וַיַ ְש ְק אֶ ת בְ נֵי יִּ ְש ָּראֵ ל( ... :כו) וַ ַי ֲעמֹד
ֵָאספו אֵ לָּיו כָּ ל בְ נֵי לֵוִּ י( :כז) וַ יֹאמֶׁ ר לָּהֶׁ ם כֹה ָאמַ ר יְ קֹוָּ ק
מֹשֶׁ ה בְ שַ עַ ר הַ מַ חֲ נֶׁה וַ יֹאמֶׁ ר ִמי לַיקֹוָּ ק אֵ לָּי וַ י ְ
ָאחיו וְ ִאיש אֶׁ ת
אֱ ֹלהֵ י יִ ְש ָּראֵ ל ִשימו ִאיש חַ ְרב ֹו עַ ל יְ ֵרכ ֹו עִ בְ רו וָּ שובו ִמשַ עַ ר ל ַָּשעַ ר בַ מַ חֲ נֶׁה וְ ִּה ְרגּו ִּאיש אֶ ת ִּ
ֹלשת ַאלְ פֵ י ִאיש( :כט)
ֵרעֵ הו וְ ִאיש אֶׁ ת ְקרֹב ֹו( :כח) וַ ַיעֲשו בְ נֵי לֵוִ י כִ ְדבַ ר מ ֶֹׁשה וַ יִ פֹל ִמן הָּ עָּ ם בַ יוֹם הַ הוא כִ ְש ֶׁ
ָאחיו וְ לָּתֵ ת ֲעלֵיכֶׁם הַ יוֹם בְ ָּרכָּה( :ל) וַ יְ ִהי ִמ ָּמחֳ ָּרת
מ ֶׁשה ִמלְ או י ְֶׁדכֶׁם הַ יוֹם לַיקֹוָּ ק כִ י ִאיש בִ בְ נ ֹו ובְ ִ
וַ יֹאמֶׁ ר ֹ
אתכֶׁ ם... :
וַ יֹאמֶׁ ר מ ֶֹׁשה אֶׁ ל הָּ עָּ ם אַ ֶׁתם חֲ טָּ אתֶׁ ם חֲ טָּ ָאה גְ ֹדלָּה וְ עַ ָּתה אֶׁ ֱעלֶׁה אֶׁ ל יְ קֹוָּ ק אולַי אֲ ַכ ְפ ָּרה בְ עַ ד חַ טַ ְ
אלשיך על שמות פרשת כי תשא פרק לב פסוק ל
והנה ראה משה כי עתה יאמרו ישראל לאמר :הנה אשר חטאו בלי עדים והתראה כבר מתו
בהשקאת משה ,ואשר בעדים והתראה הרגו בני לוי ,ואם כן איפה אנו הנותרים נקיים מכל עון
וחטאה .על כן "ויהי ממחרת ויאמר משה אל העם אתם חטאתם חטאה גדולה" ,לומר אתם
הנותרים חטאתם ,והוא כי לא מחיתם:... .
תלמוד בבלי מסכת שבועות דף לט עמוד א
ָאחיו  -איש בעון אחיו ,מלמד שכל ישראל ערבים זה
והכתיב+ :ויקרא כ"ו +וְ ָּכ ְשלו ִאיש־בְ ִ
בזה! [עמוד ב] התם שיש בידם למחות ולא מיחו.
שמות פרק לב (ה) וַיַ ְרא ַאהֲ רֹן וַיִּ בֶ ן ִּמזְ בֵ חַ לְ פָּ נָּיו וַ יִ ְק ָּרא ַאהֲ רֹן וַ יֹאמַ ר חַ ג לַיקֹוָּ ק מָּ חָּ ר:
רש"י  ... -ראה חור בן אחותו ,שהיה מוכיחם והרגוהו ...
רש"ר הירש שמות פרשת כי תשא פרק לב פסוק ל
הלויים המיתו אותם שאשמתם היתה גדולה ביותר ,ולדברי הגמרא ביומא סו ע"ב היו אלה אותם
האנשים ,אשר עברו את העבירה בעדים והתראה ,או שממש הקריבו קרבנות לעגל הזהב " -זיבח
וקיטר"  -ולא השתתפו בפולחן כלשהו בלבד .על-ידי כך הושב תוקפה של תורה למקומו ,והובטח
המשך קיומו של העם  -כעם .אולם עתה היתה משאת פני משה להשיג גם את המשך קיומו כעם
ה' ,הווה אומר :להשיב אותו על כנו כעם התורה וההשגחה האלוהית .לפיכך דיבר אל העם
לאמור :אתמול נשפטו האנשים שאשמתם היתה גדולה ביותר ,ועם זאת רובצות עליכם התוצאות
של חטאתכם הגדולה .לכולכם חלק בחטאה הגדולה הזאת ,כולכם השתתפתם במידה גדולה או
קטנה ,בין שהסכמתם למעשה ,בין ששתקתם והשלמתם עמו באפס מעשה... :
(לא) וַ יָּשָּ ב מֹשֶׁ ה אֶׁ ל יְ קֹוָּ ק וַ יֹאמַ ר אָּ נָּא חָּ טָּ א הָּ עָּ ם הַ זֶׁ ה חֲ טָּ ָאה גְ ֹדלָּה וַ ַיעֲשו לָּהֶׁ ם אֱ ֹלהֵ י זָּ הָּ ב( :לב) וְ עַ ָּתה
ִאם ִתשָּ א חַ טָּ אתָּ ם וְ ִאם ַאיִ ן ְמחֵ נִי נָּא ִמ ִספְ ְרָך אֲ שֶׁ ר כָּתָּ בְ ָּת( :לג) וַ יֹאמֶׁ ר יְ קֹוָּ ק אֶׁ ל מ ֶֹׁשה ִמי אֲ ֶׁשר חָּ טָּ א
לִ י אֶׁ ְמחֶׁ נו ִמ ִספְ ִרי( :לד) וְ עַ ָּתה לְֵך ְנחֵ ה אֶׁ ת הָּ עָּ ם אֶׁ ל אֲ שֶׁ ר ִדבַ ְר ִתי לְָּך ִהנֵה ַמלְ ָאכִ י ֵילְֵך לְ פָּ נֶׁיָך ובְ יוֹם
פָּ ְק ִדי ופָּ ַק ְד ִתי ֲעלֵהֶׁ ם חַ טָּ אתָּ ם( :לה) וַ יִ גֹף יְ קֹוָּ ק אֶׁ ת הָּ עָּ ם עַ ל אֲ ֶׁשר עָּ שו אֶׁ ת הָּ עֵ גֶׁל אֲ ֶׁשר עָּ ָּשה ַאהֲ רֹן :ס
תלמוד בבלי מסכת יומא דף סו עמוד ב
איתמר ,רב ולוי :חד אמר :זיבח וקיטר  -בסייף ,גפף ונישק  -במיתה [בידי שמיים  -נגף] ,שמח
בלבבו  -בהדרוקן [מחלת "מיימת" ,הצטברות חולנית של מים] .וחד אמר :עדים והתראה -
בסייף ,עדים בלא התראה  -במיתה [בידי שמיים  -נגף] ,לא עדים ולא התראה  -בהדרוקן.
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רש"י שמות פרק לג
ושב אל המחנה  -לאחר שנדבר עמו ,היה משה שב אל המחנה ומלמד לזקנים מה שלמד .והדבר
הזה נהג משה מיום הכפורים עד שהוקם המשכן ולא יותר ,שהרי בשבעה עשר בתמוז נשתברו
הלוחות ,ובשמונה עשר שרף את העגל ודן את החוטאים ,ובתשעה עשר עלה ,שנאמר (שמות לב ל)
ויהי ממחרת ויאמר משה אל העם וגו' ,עשה שם ארבעים יום ובקש רחמים ,שנאמר (דברים ט יח)
ואתנפל לפני ה' וגו' ,ובראש חדש אלול נאמר לו (שמות לד ב) ועלית בבקר אל הר סיני ,לקבל
לוחות האחרונות ,ועשה שם ארבעים יום ,שנאמר בהם (דברים י י) ואנכי עמדתי בהר כימים
הראשונים וגו' ,מה הראשונים ברצון אף האחרונים ברצון ,אמור מעתה אמצעיים היו בכעס.
בעשרה בתשרי נתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל בשמחה ובלב שלם ,ואמר לו למשה סלחתי
כדברך ,ומסר לו לוחות אחרונות .וירד והתחיל לצוותם על מלאכת המשכן ועשאוהו עד אחד
בניסן ,ומשהוקם לא נדבר עמו עוד אלא מאהל מועד:


עם ,עמך מופיע  91פעמים ב 53פסוקים
~ אחריות קולקטיבית ~

דברים פרק כא
(א) כִ י יִ מָּ צֵ א חָּ לָּל בָּ אֲ ָּדמָּ ה אֲ ֶׁשר יְ קֹוָּ ק אֱ ֹלהֶׁ יָך נֹתֵ ן לְ ָך לְ ִר ְש ָּתּה נֹפֵ ל בַ ָּש ֶׁדה ֹלא נו ַֹדע ִמי ִה ָּכהו( :ב) וְ י ְָּצאו
זְ ֵקנֶׁיָך וְ שֹפְ טֶׁ יָך ומָּ ְדדו אֶׁ ל הֶׁ עָּ ִרים אֲ שֶׁ ר ְסבִ יבֹת הֶׁ חָּ לָּל( :ג) וְ הָּ יָּה הָּ עִ יר הַ ְקרֹבָּ ה ֶׁאל הֶׁ חָּ לָּל וְ ל ְָּקחו זִ ְקנֵי
הָּ עִ יר הַ ִהוא עֶׁ גְ לַת בָּ ָּקר אֲ שֶׁ ר ֹלא עֻבַ ד בָּ ּה אֲ שֶׁ ר ֹלא מָּ ְש ָּכה בְ עֹל( :ד) וְ הו ִֹרדו זִ ְקנֵי הָּ עִ יר הַ ִהוא אֶׁ ת
הָּ עֶׁ גְ לָּה אֶׁ ל נַחַ ל אֵ יתָּ ן אֲ שֶׁ ר ֹלא יֵעָּ בֵ ד ב ֹו וְ ֹלא יִ זָּ ֵרעַ וְ עָּ ְרפו שָּ ם אֶׁ ת הָּ עֶׁ גְ לָּה בַ נָּחַ ל( :ה) וְ נִגְ שו הַ כֹהֲ נִּ ים בְ נֵי
לֵוִּ י כִ י בָּ ם בָּ חַ ר יְ קֹוָּ ק אֱ ֹלהֶׁ יָך לְ שָּ ְרת ֹו ולְ בָּ ֵרְך בְ שֵ ם יְ קֹוָּ ק וְ עַ ל פִ יהֶׁ ם יִ ְהיֶׁה כָּל ִריב וְ כָּ ל ָּנגַע( :ו) וְ כֹל זִ ְקנֵי
ָאמרו י ֵָּדינּו ֹלא
הָּ עִ יר הַ ִהוא הַ ְקרֹבִ ים אֶׁ ל הֶׁ חָּ לָּל יִ ְרחֲ צו אֶׁ ת יְ ֵדיהֶׁ ם עַ ל הָּ עֶׁ גְ לָּה הָּ עֲרופָּ ה בַ נָּחַ ל( :ז) וְ עָּ נו וְ ְ
<שפכה> ָּש ְפכּו אֶ ת הַ דָּ ם הַ זֶׁ ה וְ עֵ ינֵינו ֹלא ָּראו:
תלמוד בבלי מסכת סוטה דף לח עמוד ב
 ...וענו ואמרו ידינו לא שפכו את הדם הזה ,וכי על לבנו עלתה שזקני ב"ד שופכי דמים
הם? אלא ,לא בא לידינו ופטרנוהו ולא ראינוהו והנחנוהו ,לא בא לידינו ופטרנוהו בלא
מזונות ,לא ראינוהו והנחנוהו בלא לוייה.
(ח) ַכפֵ ר לְ עַ ְמָך יִ ְש ָּראֵ ל אֲ שֶׁ ר פָּ ִדיתָּ יְ קֹוָּ ק וְ ַאל ִת ֵתן ָּדם נ ִָּקי בְ ֶׁק ֶׁרב עַ ְמָך יִ ְש ָּראֵ ל וְ ִנכַ פֵ ר לָּהֶׁ ם הַ ָּדם( :ט)
וְ אַ ָּתה ְתבַ עֵ ר הַ ָּדם הַ נ ִָּקי ִמ ִק ְרבֶׁ ָך כִ י תַ עֲשֶׁ ה הַ יָּשָּ ר בְ עֵ ינֵי יְ קֹוָּ ק :ס
ריב"א דברים פרק כא
(ח) כפר לעמך ישראל .תימא כיון שאמרו ידינו לא שפכה מאי כפרה שייכא .וי"ל משום
דכל ישראל ערבים זה לזה... .
~ עונש קולקטיבי ~
במדבר פרק טז
(כ) וַ יְ ַדבֵ ר יְ קֹוָּ ק אֶׁ ל מֹשֶׁ ה וְ אֶׁ ל ַאהֲ רֹן לֵאמֹר( :כא) ִהבָּ ְדלו ִמתוְֹך הָּ עֵ ָּדה הַ זֹאת וַ אֲ ַכלֶׁה אֹתָּ ם כְ ָּרגַע( :כב)
ֹאמרו אֵ ל אֱ ֹלהֵ י הָּ רוחֹת לְ כָּל בָּ שָּ ר הָּ ִּאיש אֶ חָּ ד יֶחֱ ָּטא וְ עַ ל כָּל הָּ עֵ ָּדה ִּת ְקצֹף :פ (כג)
וַ יִ פְ לו עַ ל פְ נֵיהֶׁ ם וַ י ְ
ירם:
וַ יְ ַדבֵ ר יְ קֹוָּ ק אֶׁ ל מֹשֶׁ ה לֵאמֹר( :כד) ַדבֵ ר אֶׁ ל הָּ עֵ ָּדה לֵאמֹר הֵ עָּ לו ִמסָּ ִביב לְ ִּמ ְש ַכן ק ַֹרח ָּדתָּ ן וַ אֲ בִ ָּ
ירם וַ יֵלְ כו ַאחֲ ָּריו זִ ְקנֵי יִ ְש ָּראֵ ל( :כו) וַ יְ ַדבֵ ר אֶׁ ל הָּ עֵ ָּדה לֵאמֹר סורו
(כה) וַ י ָָּּקם מ ֶֹׁשה וַ ֵילְֶׁך אֶׁ ל ָּדתָּ ן וַ אֲ בִ ָּ
נָּא מֵ עַ ל ָאהֳ לֵי הָּ אֲ נ ִָּשים הָּ ְרשָּ עִ ים הָּ אֵ לֶׁה וְ ַאל ִתגְ עו בְ כָּל אֲ שֶׁ ר לָּהֶׁ ם פֶׁ ן ִתסָּ פו בְ כָּל חַ טֹאתָּ ם [בעבור רוב
ירם י ְָּצאו נִ צָּ בִ ים
ירם ִמסָּ בִ יב וְ ָּדתָּ ן וַ אֲ בִ ָּ
חטאתם – אבן עזרא]( :כז) וַ יֵעָּ לו מֵ עַ ל ִּמ ְש ַכן ק ַֹרח ָּדתָּ ן וַ אֲ בִ ָּ
פֶׁ תַ ח ָאהֳ לֵיהֶׁ ם ונְשֵ יהֶׁ ם ובְ נֵיהֶׁ ם וְ טַ פָּ ם... :
~ שכר קולקטיבי ~
דברים פרק יא ,יג-כב
(יג) וְ הָּ יָּה ִאם שָּ מֹעַ ִת ְש ְמעו אֶׁ ל ִמ ְצוֹתַ י אֲ שֶׁ ר ָאנֹכִ י ְמצַ וֶׁ ה אֶׁ ְתכֶׁם הַ יוֹם לְ ַאהֲ בָּ ה אֶׁ ת יְ קֹוָּ ק אֱ ֹלהֵ יכֶׁ ם
ָאספְ ָּת ְד ָּגנֶָׁך וְ ִתיר ְֹשָך
ַאר ְצכֶׁם בְ עִ ת ֹו יו ֶֹׁרה ומַ לְ קוֹש וְ ַ
ולְ עָּ בְ ד ֹו בְ כָּל לְ בַ בְ כֶׁם ובְ כָּל נַפְ ְשכֶׁם( :יד) וְ נָּתַ ִתי ְמטַ ר ְ
וְ יִ ְצהָּ ֶׁרָך( :טו) וְ נָּתַ ִתי עֵ שֶׁ ב בְ ָּש ְדָך לִ בְ הֶׁ ְמ ֶׁתָך וְ ָאכַלְ ָּת וְ שָּ בָּ עְ ָּת( :טז) ִה ָּש ְמרו ָּלכֶׁם פֶׁ ן יִ פְ ֶׁתה לְ בַ בְ כֶׁם וְ סַ ְר ֶׁתם
ֹלהים אֲ חֵ ִרים וְ ִה ְש ַתחֲ וִ יתֶׁ ם לָּהֶׁ ם( :יז) וְ חָּ ָּרה ַאף יְ קֹוָּ ק בָּ כֶׁם וְ עָּ צַ ר אֶׁ ת הַ ָּשמַ יִ ם וְ ֹלא יִ ְהיֶׁה
וַ עֲבַ ְד ֶׁתם אֱ ִ
ָארץ הַ טֹבָּ ה אֲ ֶׁשר יְ קֹוָּ ק נ ֵֹתן לָּכֶׁ ם( :יח)
מָּ טָּ ר וְ הָּ אֲ ָּדמָּ ה ֹלא ִת ֵתן אֶׁ ת יְ בולָּּה וַ אֲ בַ ְד ֶׁתם ְמהֵ ָּרה מֵ עַ ל הָּ ֶׁ
וקשַ ְר ֶׁתם אֹתָּ ם לְ אוֹת עַ ל י ְֶׁדכֶׁם וְ הָּ יו לְ טוֹטָּ פֹת בֵ ין
וְ שַ ְמ ֶׁתם אֶׁ ת ְדבָּ ַרי אֵ לֶׁה עַ ל לְ בַ בְ כֶׁם וְ עַ ל נַפְ ְשכֶׁם ְ
עֵ ינֵיכֶׁם( :יט) וְ לִ מַ ְד ֶׁתם אֹתָּ ם אֶׁ ת בְ נֵיכֶׁם לְ ַדבֵ ר בָּ ם בְ ִשבְ ְתָך בְ בֵ יתֶׁ ָך ובְ לֶׁכְ ְתָך בַ ֶׁד ֶׁרְך ובְ ָּשכְ ְבָך ובְ קומֶׁ ָך:
(כ) וכְ תַ בְ ָּתם עַ ל ְמזוזוֹת בֵ יתֶׁ ָך ובִ ְשעָּ ֶׁריָך( :כא) לְ מַ עַ ן יִ ְרבו יְ מֵ יכֶׁם וִ ימֵ י ְב ֵניכֶׁם עַ ל הָּ אֲ ָּד ָּמה אֲ ֶׁשר נִ ְשבַ ע
ָארץ :ס
יְ קֹוָּ ק לַאֲ בֹתֵ יכֶׁם לָּתֵ ת לָּהֶׁ ם כִ ימֵ י הַ שָּ מַ יִ ם עַ ל הָּ ֶׁ

בְ אֵ ין חָּ זוֹן יִ פָּ ַרע עָּ ם וְ שֹמֵ ר תו ָֹּרה אַ ְש ֵרהּו :משלי פרק כט ,יח
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