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 "דבס
 ולקטיביתקכפרה 

 נבון הרב מואיז
 

  ב-א, לה פרק שמות
ה ַוַיְקֵהל( א) ל־ֲעַדת ֹמשֶׁ ת־כָּ ֵאל ְבֵני אֶׁ ררש"י[  –ההר  מן כשירד הכפורים יום למחרת] ִיְשרָּ  ַוֹיאמֶׁ

ם ה ֲאֵלהֶׁ ִרים ֵאלֶׁ ה ַהְדבָּ ר־ִצוָּ ק ֲאשֶׁ ם ַלֲעשֹת ְיֹקוָּ  ... ]הוראות לבנות המשכן וכל כליו[ ... :ֹאתָּ
 

  א סימן לה פרק ויקהל פרשת שמות( בובר) אגדה מדרש
ם" הכתוב שאמר זה. משה ויקהל כָּ חָּ ר יֹוֵדעַ  וִמי ִמי־ְכהֶׁ ר ֵפשֶׁ בָּ  אשריהם'(, א' ח קהלת) "'וגו דָּ

 ה"ע רבינו משה אמר לפיכך, שבשמים לאביהם ישראל בין פשרה לעשות שיודעים דיקיםהצ
 עשה קום" בו שנאמר, העגל מעשה על ותכפר'(, ח ה"כ שמות) "מקדש לי ועשו" תבוא ",ויקהל"

ה ַוַיְקֵהל" שנאמר, רבינו משה קהלת ותבוא'(, א לב שם) "אלהים לנו ל־ֲעַדת וגו ֹמשֶׁ ת־כָּ  ותכפר "'אֶׁ
ם ַוַיְרא"] דכתיב, אהרן קהלת על עָּ ה ִכי־ֹבֵשש הָּ ת ֹמשֶׁ דֶׁ רֶׁ ר לָּ הָּ ֵהל [ִמן־הָּ קָּ ם ַויִּ עָּ  .(שם שם) "ַעל־ַאֲהֹרן הָּ
 

 ~ כפרה~ 
  לב פרק שמות

ם ַוַיְרא( א) עָּ ה ֹבֵשש ִכי הָּ ת ֹמשֶׁ דֶׁ רֶׁ ר ִמן לָּ הָּ ֵהל הָּ ם ַוִיקָּ עָּ יו ַוֹיאְמרו ַאֲהֹרן ַעל הָּ נו ֲעֵשה קום ֵאלָּ  ֱאֹלִהים לָּ
ר ֵנינו ֵיְלכו ֲאשֶׁ ה ִכי ְלפָּ ה זֶׁ ִאיש ֹמשֶׁ ר הָּ נו ֲאשֶׁ ֱעלָּ ץ הֶׁ רֶׁ ַדְענו ֹלא ִמְצַרִים ֵמאֶׁ ה יָּ יָּה מֶׁ ת ַוִיַקח( כ)... : לוֹ  הָּ  אֶׁ
ל ֵעגֶׁ ר הָּ שו ֲאשֶׁ ֵאש ַוִיְשֹרף עָּ ר ַעד ַוִיְטַחן בָּ ק ֲאשֶׁ ר דָּ ֵאל ְבֵני ֶאת ְשְק ַויַ  ַהַמִים ְפֵני ַעל ַוִיזֶׁ ְשרָּ  ַוַיֲעֹמד( כו). .. :יִּ
ה ר ַהַמֲחנֶׁה ְבַשַער ֹמשֶׁ ק ִמי ַוֹיאמֶׁ י ַליֹקוָּ יו ַוֵיָאְספו ֵאלָּ ל ֵאלָּ י ְבֵני כָּ ר( כז) :ֵלוִּ ם ַוֹיאמֶׁ ק ָאַמר ֹכה לָּהֶׁ  ְיֹקוָּ
ֵאל ֱאֹלֵהי שובו ִעְברו ְיֵרכוֹ  ַעל ַחְרבוֹ  ִאיש ִשימו ִיְשרָּ ַשַער ִמַשַער וָּ ְרגּו ַבַמֲחנֶׁה לָּ יש ְוהִּ יו ֶאת אִּ ת ְוִאיש ָאחִּ  אֶׁ
ת ְוִאיש ֵרֵעהו ה ִכְדַבר ֵלִוי ְבֵני ַוַיֲעשו( כח: )ְקֹרבוֹ  אֶׁ ם ִמן ַוִיֹפל ֹמשֶׁ עָּ ת ַההוא ַביֹום הָּ ( כט: )ִאיש ַאְלֵפי ִכְשֹלשֶׁ

ר המֹ  ַוֹיאמֶׁ ם ִמְלאו שֶׁ ְדכֶׁ ק ַהיֹום יֶׁ ֵתת וְבָאִחיו ִבְבנוֹ  ִאיש ִכי ַליֹקוָּ ם ְולָּ ה ַהיֹום ֲעֵליכֶׁ כָּ ת ַוְיִהי( ל) :ְברָּ ֳחרָּ  ִממָּ
ר ה ַוֹיאמֶׁ ל ֹמשֶׁ ם אֶׁ עָּ ם הָּ ם ַאתֶׁ אתֶׁ ָאה ֲחטָּ ה ְגֹדלָּה ֲחטָּ ֱעלֶׁה ְוַעתָּ ל אֶׁ ק אֶׁ ה אוַלי ְיֹקוָּ ם ְבַעד ֲאַכְפרָּ  ... :ַחַטאְתכֶׁ

 
  ל פסוק לב פרק תשא כי פרשת שמות על אלשיך

 מתו כבר והתראה עדים בלי חטאו אשר הנה: לאמר ישראל יאמרו עתה כי משה ראה והנה
 עון מכל נקיים הנותרים אנו איפה כן ואם, לוי בני הרגו והתראה בעדים ואשר, משה בהשקאת

 אתם לומר, "גדולה אהחט חטאתם אתם העם אל משה ויאמר ממחרת ויהי" כן על. וחטאה
 :... .מחיתם לא כי והוא, חטאתם הנותרים

 
  א עמוד לט דף שבועות מסכת בבלי תלמוד

ְשלו+ ו"כ ויקרא: +והכתיב  זה ערבים ישראל שכל מלמד, אחיו בעון איש - ִאיש־ְבָאִחיו ְוכָּ
 . מיחו ולא למחות בידם שיש התם [ב עמוד]! בזה

 
בֶ  ַאֲהֹרן ַוַיְרא( ה) לב פרק שמות ְזֵבחַ  ןַויִּ יו מִּ נָּ א ְלפָּ ק ַחג ַוֹיאַמר ַאֲהֹרן ַוִיְקרָּ ר ַליֹקוָּ חָּ  : מָּ

 ... והרגוהו מוכיחם שהיה, אחותו בן חור ראה ... - י"רש
 

  ל פסוק בל פרק תשא כי פרשת שמות הירש ר"רש
 אותם אלה היו ב"ע סו ביומא הגמרא ולדברי, ביותר גדולה היתה שאשמתם אותם המיתו הלויים

 זיבח" - הזהב לעגל קרבנות הקריבו שממש או, והתראה בעדים העבירה את עברו אשר, האנשים
 והובטח, למקומו תורה של תוקפה הושב כך ידי-על. בלבד כלשהו בפולחן השתתפו ולא -" וקיטר
 כעם קיומו המשך את גם להשיג משה פני משאת היתה עתה אולם. כעם - העם של קיומו המשך

 העם אל דיבר לפיכך. האלוהית וההשגחה התורה כעם כנו על אותו להשיב: אומר הווה ',ה
 התוצאות עליכם רובצות זאת ועם, ביותר גדולה היתה שאשמתם האנשים נשפטו אתמול: לאמור

 או גדולה במידה השתתפתם כולכם, הזאת הגדולה בחטאה חלק לכולכם. דולההג חטאתכם של
 ...  :מעשה באפס עמו והשלמתם ששתקתם בין, למעשה שהסכמתם בין, קטנה

 
ב( לא) ה ַויָּשָּ ל ֹמשֶׁ ק אֶׁ נָּא ַוֹיאַמר ְיֹקוָּ א אָּ טָּ ם חָּ עָּ ה הָּ ָאה ַהזֶׁ ם ַוַיֲעשו ְגֹדלָּה ֲחטָּ הֶׁ ב ֱאֹלֵהי לָּ הָּ ה( לב: )זָּ  ְוַעתָּ

א ִאם ם ִתשָּ אתָּ ר ִמִסְפְרָך נָּא ְמֵחִני ַאִין ְוִאם ַחטָּ ְבתָּ  ֲאשֶׁ תָּ ר( לג: )כָּ ק ַוֹיאמֶׁ ל ְיֹקוָּ ה אֶׁ ר ִמי ֹמשֶׁ א ֲאשֶׁ טָּ  חָּ
נו ִלי ְמחֶׁ ה( לד: )ִמִסְפִרי אֶׁ ת ְנֵחה ֵלְך ְוַעתָּ םהָּ  אֶׁ ל עָּ ר אֶׁ ְך ִדַבְרִתי ֲאשֶׁ נֶׁיָך ֵיֵלְך ַמְלָאִכי ִהֵנה לָּ  וְביֹום ְלפָּ

ְקִדי ַקְדִתי פָּ ם ופָּ ם ֲעֵלהֶׁ אתָּ ק ַוִיֹגף( לה: )ַחטָּ ת ְיֹקוָּ ם אֶׁ עָּ ר ַעל הָּ שו ֲאשֶׁ ת עָּ ל אֶׁ ֵעגֶׁ ר הָּ ה ֲאשֶׁ שָּ  ס: ַאֲהֹרן עָּ
 

  ב עמוד סו דף יומא מסכת בבלי תלמוד
 שמח, נגף[ -]בידי שמיים  במיתה - ונישק גפף, בסייף - וקיטר זיבח: אמר חד: ולוי רב, איתמר
 - והתראה עדים: אמר וחד. [הצטברות חולנית של מים, "מיימת"]מחלת  ןבהדרוק - בלבבו
 .בהדרוקן - התראה ולא עדים לא, נגף[ -]בידי שמיים  במיתה - התראה בלא עדים, בסייף

 

http://www.divreinavon.com/


© Mois Navon                                                                                                         www.DivreiNavon.com  2 

  לג פרק שמות י"רש
 והדבר. שלמד מה לזקנים ומלמד המחנה אל שב משה היה, עמו שנדבר לאחר - המחנה אל ושב
 נשתברו בתמוז עשר בשבעה שהרי, יותר ולא המשכן שהוקם עד הכפורים יוםמ משה נהג הזה

( ל לב שמות) שנאמר, עלה עשר ובתשעה, החוטאים את ודן העגל את שרף עשר ובשמונה, הלוחות
( יח ט דברים) שנאמר, רחמים ובקש יום ארבעים שם עשה', וגו העם אל משה ויאמר ממחרת ויהי

 לקבל, סיני הר אל בבקר ועלית( ב לד שמות) לו נאמר אלול חדש ובראש', וגו' ה לפני ואתנפל
 כימים בהר עמדתי ואנכי( י י דברים) בהם שנאמר, יום ארבעים שם ועשה, האחרונות לוחות

. בכעס היו אמצעיים מעתה אמור, ברצון האחרונים אף ברצון הראשונים מה', וגו הראשונים
 סלחתי למשה לו ואמר, שלם ובלב בשמחה ללישרא הוא ברוך הקדוש נתרצה בתשרי בעשרה
 אחד עד ועשאוהו המשכן מלאכת על לצוותם והתחיל וירד. אחרונות לוחות לו ומסר, כדברך
 :מועד מאהל אלא עוד עמו נדבר לא ומשהוקם, בניסן

  
 פסוקים 53עמים בפ 91מופיע  , עמךעם 
 

 ~אחריות קולקטיבית  ~
  כא פרק דברים

ֵצא ִכי( א) ל ִימָּ לָּ ה חָּ מָּ ֲאדָּ ר בָּ ק ֲאשֶׁ יָך ְיֹקוָּ ּה ְלָך ֹנֵתן ֱאֹלהֶׁ ה ֹנֵפל ְלִרְשתָּ דֶׁ הו ִמי נֹוַדע ֹלא ַבשָּ  ְויְָּצאו( ב: )ִהכָּ
יָך ְזֵקנֶׁיָך ְדדו ְוֹשְפטֶׁ ל ומָּ ִרים אֶׁ עָּ ר הֶׁ ל ְסִביֹבת ֲאשֶׁ לָּ חָּ יָּה( ג: )הֶׁ ה ִעירהָּ  ְוהָּ ל ַהְקֹרבָּ ל אֶׁ לָּ חָּ ְקחו הֶׁ  ִזְקֵני ְולָּ
ִעיר ְגַלת ַהִהוא הָּ ר עֶׁ קָּ ר בָּ ּה ֻעַבד ֹלא ֲאשֶׁ ר בָּ ה ֹלא ֲאשֶׁ ְשכָּ ִעיר ִזְקֵני ְוהֹוִרדו( ד: )ְבֹעל מָּ ת ַהִהוא הָּ  אֶׁ

ה ְגלָּ עֶׁ ל הָּ ן ַנַחל אֶׁ ר ֵאיתָּ ֵבד ֹלא ֲאשֶׁ ֵרעַ  ְוֹלא בוֹ  ֵיעָּ ְרפו ִיזָּ ם ְועָּ ת שָּ ְגלָּההָּ  אֶׁ ים ְוִנְגשו( ה: )ַבנַָּחל עֶׁ  ְבֵני ַהֹכֲהנִּ
י ם ִכי ֵלוִּ ַחר בָּ ק בָּ יָך ְיֹקוָּ ְרתוֹ  ֱאֹלהֶׁ ֵרְך ְלשָּ ק ְבֵשם וְלבָּ ם ְוַעל ְיֹקוָּ ל ִיְהיֶׁה ִפיהֶׁ ל ִריב כָּ ַגע ְוכָּ  ִזְקֵני ְוֹכל (ו) :נָּ

ִעיר ל ַהְקֹרִבים ַהִהוא הָּ ל אֶׁ לָּ חָּ ת ִיְרֲחצו הֶׁ ה ַעל םְיֵדיהֶׁ  אֶׁ ְגלָּ עֶׁ ה הָּ ֲערופָּ נו( ז: )ַבנַָּחל הָּ ֵדינּו ְוָאְמרו ְועָּ  ֹלא יָּ
ְפכּו< שפכה> ם ֶאת שָּ ה ַהדָּ או ֹלא ְוֵעיֵנינו ַהזֶׁ  : רָּ
 

  ב עמוד לח דף סוטה מסכת בבלי תלמוד
 דמים שופכי ד"ב שזקני עלתה לבנו על וכי, הזה הדם את שפכו לא ידינו ואמרו וענו... 
 בלא ופטרנוהו לידינו בא לא, והנחנוהו ראינוהו ולא ופטרנוהו לידינו בא לא, אלא ?הם

 . לוייה בלא והנחנוהו ראינוהו לא, מזונות
 
ֵאל ְלַעְמָך ַכֵפר( ח) ר ִיְשרָּ ִדיתָּ  ֲאשֶׁ ק פָּ ם ִתֵתן ְוַאל ְיֹקוָּ ִקי דָּ ב נָּ רֶׁ ֵאל ַעְמָך ְבקֶׁ הֶׁ  ְוִנַכֵפר ִיְשרָּ ם םלָּ ( ט) :ַהדָּ

ה ם ְתַבֵער ְוַאתָּ ָך ַהנִָּקי ַהדָּ ה ִכי ִמִקְרבֶׁ ר ַתֲעשֶׁ ק ְבֵעיֵני ַהיָּשָּ    ס: ְיֹקוָּ
 

  כא פרק דברים א"ריב
 משום ל"וי. שייכא כפרה מאי שפכה לא ידינו שאמרו כיון תימא. ישראל לעמך כפר( ח)

 ... .לזה זה ערבים ישראל דכל
 

 ~עונש קולקטיבי  ~
  טז פרק במדבר

ק ַוְיַדֵבר( כ) ל ְיֹקוָּ ה אֶׁ ל ֹמשֶׁ ְדלו( כא) :ֵלאֹמר ַאֲהֹרן ְואֶׁ ה ִמתֹוְך ִהבָּ ֵעדָּ ה ַהֹזאת הָּ ם ַוֲאַכלֶׁ ַגע ֹאתָּ ( כב) :ְכרָּ
ם ַעל ַוִיְפלו רוֹחת ֱאֹלֵהי ֵאל ַוֹיאְמרו ְפֵניהֶׁ ל הָּ ר ְלכָּ שָּ יש בָּ אִּ ד הָּ א ֶאחָּ ל ְוַעל ֶיֱחטָּ ה כָּ ֵעדָּ ְקֹצף הָּ ( כג) פ: תִּ
ק ַוְיַדֵבר ל ְיֹקוָּ ה אֶׁ ל ַדֵבר( כד: )ֵלאֹמר ֹמשֶׁ ה אֶׁ ֵעדָּ לו ֵלאֹמר הָּ ִביב ֵהעָּ ְשַכן ִמסָּ ן ֹקַרח ְלמִּ תָּ ם דָּ : ַוֲאִבירָּ

ם( כה) ה ַויָּקָּ ְך ֹמשֶׁ ל ַוֵילֶׁ ן אֶׁ תָּ ם דָּ יו ַוֵיְלכו ַוֲאִבירָּ ֵאל ִזְקֵני ַאֲחרָּ ל ַוְיַדֵבר( כו: )ִיְשרָּ ההָּ  אֶׁ  סורו ֵלאֹמר ֵעדָּ
ֲאנִָּשים ָאֳהֵלי ֵמַעל נָּא ִעים הָּ ְרשָּ ה הָּ ֵאלֶׁ ל ִתְגעו ְוַאל הָּ ר ְבכָּ ם ֲאשֶׁ ן לָּהֶׁ פו פֶׁ ל ִתסָּ ם ְבכָּ  רוב בעבור] ַחֹטאתָּ

לו (כז) [:עזרא אבן – חטאתם ְשַכן ַעלמֵ  ַוֵיעָּ ן ֹקַרח מִּ תָּ ם דָּ ִביב ַוֲאִבירָּ ן ִמסָּ תָּ ם ְודָּ ְצאו ַוֲאִבירָּ ִבים יָּ  ִנצָּ
ַתח ם פֶׁ ם ָאֳהֵליהֶׁ ם וְנֵשיהֶׁ ם וְבֵניהֶׁ  ...: ְוַטפָּ
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יָּה (גי) ֹמעַ  ִאם ְוהָּ ל ִתְשְמעו שָּ ר ִמְצֹוַתי אֶׁ ה ָאֹנִכי ֲאשֶׁ ם ְמַצוֶׁ ְתכֶׁ ה ַהיֹום אֶׁ ת ְלַאֲהבָּ ק אֶׁ ם ְיֹקוָּ  ֱאֹלֵהיכֶׁ
ְבדוֹ  ל וְלעָּ ם ְבכָּ ל ְלַבְבכֶׁ ם וְבכָּ ם ְמַטר נַָּתִתיוְ  (יד): ַנְפְשכֶׁ ה ְבִעתוֹ  ַאְרְצכֶׁ נֶָׁך ְוָאַסְפתָּ  וַמְלקֹוש יֹורֶׁ  יֹרְשָךְוִת  ְדגָּ
ָך רֶׁ ב ְונַָּתִתי (טו): ְוִיְצהָּ ְדָך ֵעשֶׁ ָך ְבשָּ ְמתֶׁ ְעתָּ  ְוָאַכְלתָּ  ִלְבהֶׁ בָּ ְמרו (טז): ְושָּ ם ִהשָּ כֶׁ ן לָּ ה פֶׁ ם ִיְפתֶׁ ם ְלַבְבכֶׁ  ְוַסְרתֶׁ

ם ם ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים ַוֲעַבְדתֶׁ ם ְוִהְשַתֲחִויתֶׁ ה (יז): לָּהֶׁ רָּ ק ַאף ְוחָּ ם ְיֹקוָּ כֶׁ ַצר בָּ ת ְועָּ ַמִים אֶׁ  ִיְהיֶׁה ְוֹלא ַהשָּ
ר טָּ ה מָּ מָּ ֲאדָּ ת ִתֵתן ֹלא ְוהָּ ם ְיבולָּּה אֶׁ ה ַוֲאַבְדתֶׁ ץ ֵמַעל ְמֵהרָּ ָארֶׁ ה הָּ ר ַהֹטבָּ ק ֲאשֶׁ ם ֹנֵתן ְיֹקוָּ כֶׁ  (יח): לָּ

ם ת ְוַשְמתֶׁ ַרי אֶׁ ם ַעל ֵאלֶׁה ְדבָּ ם ְוַעל ְלַבְבכֶׁ ם ַנְפְשכֶׁ ם וְקַשְרתֶׁ ם ַעל ְלאֹות ֹאתָּ ְדכֶׁ יו יֶׁ ֹפת ְוהָּ  ֵבין ְלטֹוטָּ
ם ם (יט): ֵעיֵניכֶׁ ם ְוִלַמְדתֶׁ ת ֹאתָּ ם אֶׁ ם ְלַדֵבר ְבֵניכֶׁ ָך ְבִשְבְתָך בָּ ְכְתָך ְבֵביתֶׁ ְך וְבלֶׁ רֶׁ ְכְבָך ַבדֶׁ ָך וְבשָּ : וְבקומֶׁ

ם (כ) ָך ְמזוזֹות ַעל וְכַתְבתָּ יָך ֵביתֶׁ רֶׁ ם ִיְרבו ְלַמַען (כא): וִבְשעָּ םְבנֵ  ִויֵמי ְיֵמיכֶׁ ה ַעל יכֶׁ מָּ ֲאדָּ ר הָּ  ִנְשַבע ֲאשֶׁ
ק ם ְיֹקוָּ ֵתת ַלֲאֹבֵתיכֶׁ ם לָּ ַמִים ִכיֵמי לָּהֶׁ ץ ַעל ַהשָּ ָארֶׁ    ס: הָּ
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