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1329 מספר, ט"תשע, סעימ פרשת   
 

 הן הגדול בחייו ובמותווכפרות הכ
עמיצור ברק

ברשימת המסעות הפותחת את פרשתנו, החל 
ְשָרֵאל " :ה(לג:)מהמסע הראשון  ְסעּו ְבֵני יִּ ַויִּ
ת ְסעּו ועד המסע האחרון: " ,"ֵמַרְעְמֵסס ַוַיֲחנּו ְבֻסכֹּ ַויִּ

ת מוָֹּאב" ים ַוַיֲחנּו ְבַעְרבֹּ א ל ,מח()לג: ֵמָהֵרי ָהֲעָברִּ
 הןוהכ מותההר: -בהר אחד מלבדפורטו אירועים, 

 התחלת לכך צמודן, ווהראשון, אהר הגדול
המלחמה הראשונה, מתוך ארבע, בשנת הנדודים 
ר ָהָהר... ַוָיָמת  ֵהן ֶאל הֹּ ן ַהכֹּ האחרונה: "ַוַיַעל ַאֲהרֹּ
ְשָרֵאל ֵמֶאֶרץ  ים ְלֵצאת ְבֵני יִּ ְשַנת ָהַאְרָבעִּ ָשם בִּ

ֶדש י ְבֶאָחד ַלחֹּ ישִּ ֶדש ַהֲחמִּ ם ַבחֹּ ְצַריִּ ן ֶבן ְוַא .מִּ ֲהרֹּ
י  ְשַמע ַהְכַנֲענִּ ... ַויִּ תוֹּ ים ּוְמַאת ָשָנה ְבמֹּ ָשֹלש ְוֶעְשרִּ
א ְבֵני  ֵשב ַבֶנֶגב ְבֶאֶרץ ְכָנַען ְבבֹּ ֶמֶלְך ֲעָרד ְוהּוא יֹּ

ְשָרֵאל"   1.מ(-חל:לג) יִּ
 :שאלות שתיכאן  מתבקשותעל רקע זה 

 ן להיותו ומה מיוחד באירוע של מות אהר
באופן חריג ברשימת בשנית, מפורט 
 המסעות?

  ג(פהשנה -ראשבאותו עניין: )ירושלמי" 
"דברי תורה עניים במקומן ועשירים במקום 
אחר"; הרי כבר בפרשת חוקת מתואר מות 

סדר האירועים,  לש העניינין, בהקשר ואהר
אך ללא ציון גילו ותאריך פטירתו. אלה 

בפסוקים  פרשתנובתחילת  מפורטים
לשם מה  ,ומתבקשת השאלה  .שצוטטו לעיל

נדחה הדיווח על גילו ותאריך פטירתו עד 
  2פרשתנו?ל
בשאלה קשורה שהתשובה לשתי השאלות  ייתכן

וההיסטורית של המשמעות הלאומית  ינוספת: מה
בתורה מצוין ההיחיד התאריך  ;ןויום מות אהר

 ? אודות פטירת דמות
כפרה היא: אפשרית לשלש השאלות  תשובה

ייתכן שעצם ציון תאריך מותו,  .לאומית ואישית
"ראשי חדשים אב, מורה על כך: -מנחם חודש-ראש

להדגיש  לכל תולדותם". כדי כפרהלעמך נתת זמן 
 ,חודש כיום כפרה-ראש כלשל משמעות האת 

שיש  ,קבעו חכמינו את ערב ר"ח כ"יום כיפור קטן"
 תפילות מיוחדות. בו מתענים בו ומוסיפים ש

                                                           
להנדסת מים ואנרגיה ' פרופהוא עמיצור ברק  * 

 .באוניברסיטת אריאל
  בקצרהנזכרו שני אירועים נוספים , למען הדיוק  1

ם " (:??פחות משמעותיים)האם בשל היותם  ּוְבֵאילִּ
ים ים ְתָמרִּ ְבעִּ ם ְושִּ ת ַמיִּ ַוַיֲחנּו " ;"ְשֵתים ֶעְשֵרה ֵעינֹּ

ם ְוֹלא ָהָיה ָשם  ידִּ ְרפִּ תבִּ ְשתוֹּ ם ָלָעם לִּ  ."ַמיִּ
נקראת תמיד בצמוד ליום השנה  נומעניין שפרשת  2

 .ןואהרלפטירת 

ן? על כל חטאי העם ומה מכפר מות אהר על
-, כנראה. בחודש זה, מנחםו שלובמדבר ועל חטאי
 במשנה נאמר: .המרגלים חטאאב, התרחש 

 "בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ"
 ביותר הקרובראש החודש  זהו. (ו ,תענית ד)

הכשלים הגדולים של  שני ם שבהם אירעולתאריכי
תמוז וחטא בחטא העגל בי"ז  :העם עד אז

ן ואהר היה בושהמרגלים בט' באב. חטא העגל, 
ההיא אישית, למרות שנקלע להסתבכות מעורב 
ן שלא ב ְתַאַנףרצונו: "ּוְבַאֲהרֹּ ד' ה הִּ ידוֹּ  ְמאֹּ  ְלַהְשמִּ

וא" ן ָבֵעת ַההִּ   ,כ(:ט)דב'  ָוֶאְתַפֵלל ַגם ְבַעד ַאֲהרֹּ
 בשלמעורב ן ואהרהיה בו שוחטא המרגלים, 

נחוצה הייתה  והשותפות שלו עם משה. כפרה ז
כדי שיוכל העם לשוב אל הארץ המובטחת ולכבוש 

אֲחזּוֲאֶשר  ֲאֻחָזָתם ֶאֶרץ ֶאל" :אותה במלחמות ָבּה  נֹּ
ֶשה"  י ה' ְבַיד מֹּ  עלשם  מדובר אמנםכ"ב,  'יה)ַעל פִּ

בדומה ליחיד שהרג בתאונה, כאמור להלן  (,הגלעד
ֵצַח  :בפרשתנו  י", אחרֶאל ֶאֶרץ ֲאֻחָזתוֹּ "ָישּוב ָהרֹּ
 . לו שנתכפר

שהכפרה על חטא המרגלים נרמזת  יתכןי
ן: ומות אהר לשבהקשר ספר "ארבעים" באזכור המ
ְשַנת"ַוָיָמת ָשם  ים בִּ ְשָרֵאל" ָהַאְרָבעִּ , ְלֵצאת ְבֵני יִּ

                                         .כרוך בתודעתנו עם חטא זהזה המספר ה שכן
הגדול מופיע גם בהמשך  הןו: מות הכועוד

הן הגדול" מופיע והשכיח "הכ הביטויפרשתנו. 
בכל שאר  .פעמים ארבע רקבתורה בפירוש 
הנים הגדולים העתידיים, כמו וההתייחסויות לכ

חטאת  ופר חביתין, מנחת הכיפורים-עבודת יום
משתמשת בביטוי "הכהן התורה , דולגן ההוכשל ה

תוֹּ  ְמַשח אֹּ ֵהן ֲאֶשר יִּ  ְיַמֵלא ַוֲאֶשרהמשיח" או "ַהכֹּ
יו" ַתַחת ְלַכֵהן ָידוֹּ  ֶאת  )וי' טז:לב(. ָאבִּ

, "אמור" בפרשת לראשונה: הן הפעמיםארבעת 
ן הובתיאור חלק מהמצוות המיוחדות אישית לכ

 חלקבהאחרים מופיעים  האזכוריםת שלושו, דולגה
בהקשר של יציאת כולם  !פרשתנו של השני

 לתאונה אחראים: ימינובלשון )הרוצחים בשוגג 
תוֹּ ָהֵעָדה ֶאל מערי המקלט:  (קטלנית יבּו אֹּ "ְוֵהשִּ

ְקָלטוֹּ ֲאֶשר ָנס ָשָמה ְוָיַשב ָבּה ַעד  יר מִּ ֵהן עִּ מוֹּת ַהכֹּ
ל יר  ַהָגדֹּ י ְבעִּ ֶדש... כִּ תוֹּ ְבֶשֶמן ַהקֹּ ֲאֶשר ָמַשח אֹּ

ְקָלטוֹּ ֵיֵשב ַעד  למִּ ֵהן ַהָגדֹּ ֵהן ְוַאֲחֵרי  מוֹּת ַהכֹּ מוֹּת ַהכֹּ
ל  ֵצַח ֶאל ֶאֶרץ ֲאֻחָזתוֹּ ַהָגדֹּ  3.כח(-כהלד:)" ָישּוב ָהרֹּ

                                                           
יש בהמשך פרשתנו עוד התייחסות , הדיוק למען  3

אלא שבפעם , הן הגדול בהקשר זהולמות הכ
ְקחּו"": הגדול"האחרונה נעדרת המלה  ֶפר  ְוֹלא תִּ כֹּ

ְקָלטוֹּ ָלשּוב ָלֶשֶבת ָבָאֶרץ ַעד  יר מִּ מוֹּת ָלנּוס ֶאל עִּ
ֵהן  .(לבלד:" )ַהכֹּ



  

2 

מוות , בעתידהנים הגדולים וכי מות הכ יתכןי
מתקשר ערכית למות  ,שיש לו משמעות לאומית

, הכפרהרך עקרון דהן הגדול הראשון, ון, הכואהר
הרואים בגלות  (ספורנו ועודמפרשים )כאמור. יש 

עונש, יש  רק. אבל אם זהו עונשבשגגה  הרוצחשל 
אי השוויון  :מקום לתהות על חוסר המידתיות שבו

 אצל מי שאיתרע כהארוגלות  ;של משך הגלות
ן הוכו של המזלו וגלה בתחילת תקופת כהונת

גולה מעט מי שהקצרה של הגלות , לעומת דולגה
 .ןהולפני מות הכ

 אויש מקום להשערה החלופית  ,מאידך
, בעיקרה המשלימה, שהגלות האמורה אינה עונש

וחוסר המידתיות הנ"ל הוא ראיה לכך, אלא יש לה 
 :נוספות שלש תכליות אפשריות

 הדם מגואל בשגגה הרוצח על קיומית הגנה, 
ים-"ַוֲאֶשר ֹלא ָצָדה ְוָהא   :כמפורש בתורה  ֹלהִּ

ָנה י ְלָך ָמקוֹּם ֲאֶשר  אִּ  "ָשָמה ָינּוסְלָידוֹּ ְוַשְמתִּ
ילּו ָהֵעָדה ֶאת  :ובפרשתנו. יג(:כא )שמ' צִּ "ְוהִּ

ֵאל ַיד גֹּ ֵצַח מִּ יר  ָהרֹּ ... ֶאל עִּ תוֹּ יבּו אֹּ ַהָדם ְוֵהשִּ
ְקָלטוֹּ ֲאֶשר  ֵהן  ָנסמִּ ת ַהכֹּ ָשָמה. ְוָיַשב ָבּה ַעד מוֹּ

ל" ד בהמשך, כמובא לעיל: יומי ,כה(:לד) ַהָגדֹּ
א  ם ָיצֹּ ְקָלטוֹּ  ֵיֵצא"ְואִּ יר מִּ ֵצַח ֶאת ְגבּול עִּ  ...ָהרֹּ

ְקלָ  יר מִּ ְגבּול עִּ חּוץ לִּ ֵאל ַהָדם מִּ תוֹּ גֹּ טוֹּ ּוָמָצא אֹּ
ֵצַח ֵאין לוֹּ ָדם" ֵאל ַהָדם ֶאת ָהרֹּ -כו:לד) ְוָרַצח גֹּ

ב  כן:ו .כז( א ֶאת ֵרֵעהּו ַבַיַער ַלְחטֹּ "ַוֲאֶשר ָיבֹּ
ְדָחה  ים ְונִּ ַבַגְרֶזן... ּוָמָצא ֶאת ֵרֵעהּו ָוֵמת  ָידוֹּ ֵעצִּ

ים ָהֵאֶלה ָוָחי ָינּוסהּוא  ף  .ֶאל ַאַחת ֶהָערִּ ְרדֹּ ֶפן יִּ
אֵ  ֵצַח"ל ַהָדם גֹּ אגב,  .ו(-ה:יט)דב'  ַאֲחֵרי ָהרֹּ
 .דול אינו נזכרגן ההומות הכ שמות ובדבריםב

 מהנוכחות  רבןוהק קרובי על נפשית הגנה
 המעיקה, המכאיבה והצורמת של הרוצח

 בשגגה.

 בשגגההמעורבות של ההורג  על כפרה 
 בשוגגחמור  בדומה לכל חטא)בתאונה 

הוא כזה  "חמור" חטא .שכפרתו קרבן חטאת
נעשה דין אם -שדינו כרת או מיתת בית

הבדלים הלכתיים  נםכידוע, יש  .(במזיד
רמת המעורבות של העבריינים. בהגדרת 

 חמש בהריגה, כמו ברוב העבירות, יש לפחות
 רמות של כוונה ומעורבות:

 חיי בקיצור כשמדובר ;בכוונה – מזיד .1
 .רצח זהו ,אדם

 .פושעת רשלנות –למזיד  קרוב שוגג .2
 לתאונה שתרמה פעילה מעורבות – שוגג .3

, ערנות חוסר, רשלנות של מסוימתדה י)מ
 (.וכדומה שכחה

 זהירה התנהגות –לאונס  קרוב שוגג .4
 .תאונה מנעה לאזאת  שבכל, כנדרש

 בנסיבות מוחלטשליטה  חוסר – אונס .5
 .התאונה

שגזירת הגלות האישית חלה רק  ,קובעת ההלכה
רם לתאונה הקטלנית, וגם גשוגג" ש"במקרה של 
לכפרה זו  .לכפרה ההורג בתאונה זקוקבמקרה כזה 

 השלמת – השניו ,גלות – שלבים. הראשון שני

זהו  דול.גן ההווזו מתרחשת במות הכ ,הכפרה
אירוע לאומי קשה וכואב, שבעקבות הזעזוע הכללי 

ורגשותיהם  ,והמשותף מתקרבים בני העם זה לזה
 הכעסים את קהותמהמקבלים פרופורציות שונות 

כל האבל הפרטי של אף את ואולי  ,האישיים
 לב צער וכאב ;המעורבים בתאונה הקטלנית

הגדול  הןוהכן וכמו שקרה במות אהר ,ציבורי
ן  הראשון: י ָגַוע ַאֲהרֹּ ְראּו ָכל ָהֵעָדה כִּ ְבכּו"ַויִּ ֶאת  ַויִּ
ן  יםַאֲהרֹּ ל יוֹּם ְשֹלשִּ ְשָרֵאל ֵבית כֹּ . (כט)במ' כ: "יִּ
 דמייןל היום שלנו מציאותב יכוליםאנו האם 
 ??.אבל של כזו עוצמה ולחוש

בשגגה מאפשרת לו  השלמה של ההורג הכפרה
ֵהן מוֹּתלשוב לביתו: "ְוַאֲחֵרי  ל ַהכֹּ ֵצַח  ַהָגדֹּ ָישּוב ָהרֹּ

  ."ֲאֻחָזתוֹּ  ֶאֶרץ ֶאל
 שגגות על מכפר דולגן ההוהכ מות דווקא מדוע

, ואולי היחידי העיקרי הלאומי תפקידו כי? העם
 ,הכיפורים יום בעבודת העם על לכפר הוא ,בחייו

. התוכן של עבודה זו בה לעבודהוא מוסמך  רקש
במקום  ,יום הקדוש ביותר בשנהבהוא כפרה, 

הקדוש ביותר וע"י האדם הקדוש ביותר. מעניין 
מופיע מוטיב הכפרה שפעמים הראשונות בש

ְוָאַכל ": דולגן ההולכבהקשר נזכר הוא  ,בתורה
ל ְוֶאת ַהֶלֶחם... ְוָאְכלּו  ן ּוָבָניו ֶאת ְבַשר ָהַאיִּ ַאֲהרֹּ

ָתם ֲאֶשר  יָת  ;(לג-לב:כטשמ' ) ָבֶהם" ֻכַפראֹּ "ְוָעשִּ
ם ַעל  ן ּוְלָבָניו ָכָכה... ּוַפר ַחָטאת ַתֲעֶשה ַליוֹּ ְלַאֲהרֹּ

ים ֻפרִּ ְזֵבַח  ַהכִּ ֵטאָת ַעל ַהמִּ ָעָליו ּוָמַשְחָת  ְבַכֶפְרָךְוחִּ
תוֹּ ְלַקְדשוֹּ  ים  .אֹּ ְבַעת ָימִּ ְזֵבַח" ְתַכֵפרשִּ )שם  ַעל ַהמִּ

יום  לשבהקשר  ",תצוה". ובסוף פרשת (לז-לה
ֶפר : פוריםיהכ ָתיו ַאַחת ַבָשָנה "ְוכִּ ן ַעל ַקְרנֹּ ַאֲהרֹּ

ַדם ַחַטאת  יםמִּ ֻפרִּ  .י(:ל) ָעָליו" ְיַכֵפרַאַחת ַבָשָנה  ַהכִּ
לחשיבות המרכזית של יסוד נוספת, ראיה 

 רצח לשבהקשר  בפרשתנונמצאת הכפרה ביהדות, 
ְקחּו  ֶפרבמזיד: "ְוֹלא תִּ ֵצַח ֲאֶשר הּוא ָרָשע  כֹּ ְלֶנֶפש רֹּ
ת יּוָמת י מוֹּ ְקחּו  .ָלמּות כִּ ֶפרְוֹלא תִּ יר  כֹּ ָלנּוס ֶאל עִּ

ֵהן ת ַהכֹּ ְקָלטוֹּ ָלשּוב ָלֶשֶבת ָבָאֶרץ ַעד מוֹּ ְוֹלא  .מִּ
י ַהָדם הּוא  יפּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאֶתם ָבּה כִּ ַתֲחנִּ

יף ֶאת ָהָאֶרץ  ְוָלָאֶרץ ֹלא ְיֻכַפר ַלָדם ֲאֶשר ֻשַפְך ַיֲחנִּ
ְפכוֹּ  ם ְבַדם שֹּ י אִּ  .לג(-לא:לה" )ָבּה כִּ

שנים  כשלושים ותשע במהלךן, ומות אהר עד
 יבמדבר, נקלע העם לשתי מלחמות מרות: אחר

האבדות הכואבות שספג בקרב נגד עמלק ברפידים 
 שהסוף אף", עמלק וגבר"כאשר יניח משה ידו )

קר בעקבות תבוסתו במלחמת יובע (,היה ניצחון
 נותר העם .חטא המרגלים יד אחריהמעפילים מי

חרפת התבוסה של זיכרון ה בכל אותן שנים עם
העם  זכה ןואהר מות אחר דימי ,הצורבת. והנה

 במלחמות שהתרחשו ,מרשימיםניצחונות  ארבעהל
 עמלקינגד הכנעני/ ראשון ניצחון :שנה כחצי במשך

בפרשתנו בצמוד נזכרה , שתחילתו בערד (רש"י)
נגד  היו שלישיהשני וה נותהניצחו ,ןולמות אהר

, בבשן עוג וממלכת בגלעד סיחון בממלכתהאמורי 
 .מדין נגדהיה , בנפש אבדות ללא רביעי,הניצחון הו

 התכפרוהן הגדול הראשון, ומות הכ שעם נראה
להיכנס לארץ עתה רוב חטאי העם, והוא ראוי 

 ".אחוזתםהמובטחת, "ארץ 
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 מופץ בסיוע קרן הנשיא הדף השבועי
 :בכתובת אילן-בר אוניברסיטת גם באתר המידע של ומופיעלתורה ולמדע, 

http://www1.biu.ac.il/parasha2 
  dafshv@mail.biu.ac.ilשל הדף: ל"דוא כתובת

 לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע בדוא"ל. ניתן
 אילן בר אוניברסיטת -השבועי  הדף

 לשמור על קדושת העלון יש
 
 

 
 ד"ר צבי שמעוןעורך: 

 הן שיףרחל הכ: עורכת לשון

http://www1.biu.ac.il/parasha2
http://www1.biu.ac.il/parasha2
mailto:dafshv@mail.biu.ac.il
https://www.facebook.com/DafShevui/?hc_ref=SEARCH&fref=nf
https://www.facebook.com/DafShevui/?hc_ref=SEARCH&fref=nf

