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  "ובאהרן התאנף ה'"
  

  ח)::חוזר משה ומזכיר את חטאי העם בטרם יבוא להורותם. ואומר הרמב"ן (ט 'בפרק ט
 ואועתה כבֹ ...קודם שיפתח להם בבאור התורה כלל והוכיח אותם בעוונות אשר גרמו להם ולא נמחלו
את כל עוונותיהם  להתחיל בפרטי המצוות, וקודם שיזכור אחת מהן בפרט יחזור להוכיח אותם ולפקוד עליהם

  , והזכיר להם מעשה העגל.'ב הקצפתםובחור'ולפיכך פתח כאן  ת שקבלו התורה והלאה...עשעשו מ
  אחד מהם.ב ברחינכאן שונים מן האמור בסיפור המקורי, והוהנה בחזרה זו יש פרטים 

 .(פס' כ) "ְּבַעד ַאֲהרֹן ָּבֵעת ַהִהוא-ִהְתַאַּנף ה' ְמאֹד ְלַהְׁשִמידֹו ָוֶאְתַּפֵּלל ַּגם ּוְבַאֲהרֹן" :כתובאור החטא ותגובת משה ילאחר ת
  מדוע נזכר כאן? ,מדוע לא נזכר במקומו, ואם אינו חשוב ,מדוע? אם הפרט חשוב .'כי תשא'פרט זה לא נזכר בפרשת 

על דוגמאות דומות, והסברתי את החשיבות של הרושם  ,שפורסם בבמה זו ,'נחסיפ'פרשת לכבר עמדתי במאמרי       
עם ואינה רוצה לתת פתח אשמת ההבהתורה מתמקדת בפרשת 'כי תשא' בדרך זו נאמר ש ,הראשוני על הקורא. אם כן

  פר לנו זאת כאן?מדוע כה חשוב לס עדין נשאלת השאלה,אך  ריות על המנהיגים.להטלת האח
מה על תאף משה ו ,ן. מחד גיסא הוא משתף פעולה עם העםוהקורא את הסיפור המקורי נתקל בעמימות ביחס לאהר      

. מאידך )שמ' לב:כה( "ְפָרעֹה ַאֲהרֹן ְלִׁשְמָצה ְּבָקֵמיֶהם-ָהָעם ִּכי ָפֻרַע הּוא ִּכי-מֶֹׁשה ֶאת ַוַּיְרא" :וכך מעידה התורה .התנהגותו
אומר רש"י שראה והבין שאם  )ה' לב:" (שמַאֲהרֹן ַוַּיְרא" שחטא, ולא מסופר שנענש. על הפסוק א לא נאמר במפורשגיס

  לא ישמע להם יהרגוהו ויגדל חטאם, אולי ללא כפרה.
  :)אע" ז 'סנהדאומרת ( רא. הגמלמעשי אהרון שמעיתמ-גם בדברי חז"ל לא נמצא הערכה חד      

אלא כנגד מעשה העגל,  חנילאי. דאמר רבי תנחום בר חנילאי: לא נאמר מקרא זהפליגא דרבי תנחום בר ו
, מה ראה? אמר רבי בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר: ראה "ַאֲהרֹן ַוִּיֶבן ִמְזֵּבַח ְלָפָניו ַוַּיְרא" :):הבל 'שמ(שנאמר 

ֵיָהֵרג -ִאם" ):כאיכה ב(ים בי השתא עבדו לי כדעבדו בחור, ומיקי -חור שזבוח לפניו, אמר: אי לא שמענא להו 
   , ולא הויא להו תקנתא לעולם. מוטב דליעבדו לעגל, אפשר הויא להו תקנתא בתשובה."ּכֵֹהן ְוָנִביא ה'ְּבִמְקַּדׁש 

  בשבחו (תוס' שם).או  הפסוק "וירא אהרן" (רש"י שם) ן נדרשושל אהר בגנותואם  שם פותונחלקו רש"י ותוס
 1?כה מרשיע, שלא סופר במקומוחדש,  שנה, פרט 40-כאן, אחרי כ אדווקורה צורך לגלות לנו תהאם כן, מה ראתה       

  .מהו הלקח שנלמד מפרט זה שהתורה חפצה בגילויו המאוחר אפוא עלינו לברר
   :על אתר אומר רש"י  )א

ִּפְריֹו  ָוַאְׁשִמיד"ט) :ב זה כלוי בנים. וכן הוא אומר (עמוס –להשמידו . לפי ששמע לכם – "ִהְתַאַּנף ה' ּוְבַאֲהרֹן"
  .והועילה תפלתי לכפר מחצה, ומתו שנים ונשארו השנים –(ט:כ)  "ְּבַעד ַאֲהרֹן-ָוֶאְתַּפֵּלל ַּגם" ".ִמַּמַעל

  2חה של תפילה.ונראה שהתורה באה ללמדנו מסירות נפשו של משה לאחיו וכ מכאן
לארץ. חטא מי מריבה אינו  סלהיכנן לא זכה והרשאלכך את הסיבה העיקרית כאן ם אומר שהתורה מספרת "המלבי ב)

אלא משום כבודם הדגישה התורה את  ,אצל משה הסיבה העיקרית היא פגם כלשהו בחטא המרגליםוגם  3הגורם העיקרי,
  חטא מי מריבה. 

ם יֹום ּכֹל ֵּבית ַאֲהרֹן ְׁשלִֹׁשי-ַוִּיְבּכּו ֶאת" הוב העם. בפטירתו נאמר:ן היה אואהראחרת: אולי אפשר להציע הצעה  ג)
"האנשים והנשים לפי שהיה אהרן רודף שלום ומטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין  , ואומר רש"י שם:)במ' כ:כט( "ִיְׂשָרֵאל

                                                 
" (שמ' לב:לג), ויש בזה רמז לאהרון, ִלי ֶאְמֶחּנּו ִמִּסְפִרי-ֲאֶׁשר ָחָטא ִמישהדבר נרמז שם בפסוק " יהודי משוויץ שטעןשמעתי בשם    1

 שכמעט נשמד. אך אפילו כך מדובר ברמז בלבד.
 תך'.בהעלֹשל מרים, בסוף פרשת ' הכיוצא בזה כבר מצינו בעניינ   2
ֵמי -הּו ַעלֻּתֶּמיָך ְואּוֶריָך ְלִאיׁש ֲחִסיֶדָך ֲאֶׁשר ִנִּסיתֹו ְּבַמָּסה ְּתִריבֵ וכן משמע מדברי רש"י בפרשת 'וזאת הברכה'. על שבט לוי נאמר שם: "   3

עוד  ו". וראם מה עשו" (דב' לג:ח). ואומר רש"י שם: "נסתקפת לו לבא בעלילה, אם משה אמר שמעו נא המורים, אהרן ומריְמִריָבה
  פי' רבנו בחיי לדברים ט, כ.



 2

, )במ' כא:א( "ַוִּיָּלֶחם ְּבִיְׂשָרֵאל ...ֲעָרד-ַהְּכַנֲעִני ֶמֶלךְ  ַוִּיְׁשַמע" פי שנאמר:עם מותו הרימו הכנענים ראש, כ 4איש לאשתו".
  .ןואם כן העם חש בגדולתו של אהר "שמע שמת אהרן, ונסתלקו ענני כבוד". ואומר רש"י:

   ן וקבורתו במוסרה. ואומר רש"י שם:ושמספרת על מות אהר ז)-וד יש להזכיר פרשה תמוהה להלן (י:עו      
וחזרתם  ..מת מלך ערד.כשמת אהרן בהר ההר, לסוף ארבעים שנה ונסתלקו ענני כבוד, יראתם לכם ממלח

וסמך משה תוכחה זו  ובמוסרה עשיתם אבל כבד על מיתתו של אהרן, שגרמה לכם זאת... לאחוריכם...
  5.לשיבור הלוחות לומר שקשה מיתתן של צדיקים לפני הקב"ה כיום שנשתברו בו הלוחות"

ר על כן, לא יתל.והו כאֵ דהיינו יעבד ,יהפכו את מקום קבורתו למקום עבודה זרה ואם כן היה חשש שלאחר כניסתם לארץ
  6.רק מקום קבורתו ידוע אלא גם זמן פטירתו ידוע

שחטאו היה  דובייחון בכלל זה, ואשר לא יחטא, וגם אהרבארץ באה לומר שבעולם שלנו אין אדם צדיק לכן התורה       
יעלו על קברו  את החשש שבני ישראל ה מנע , היאןושהתורה העידה על אי שלמותו של אהר כךב כרוך בשמץ ע"ז.

  ל, בדומה לחטאם בחטא העגל.ויעבדוהו כאֵ 
יש  .לנכנס לארץ, שכן היה חשש שיעבדוהו שם כאֵ  לא . משהטו)' ד:משה (דב עלמשך חכמה בעל רעיון דומה אומר       

   7דע.נושל משה לא  הסיבה שמקום קבורתו אתאומרים שז
ּתֹוַרת ֱאֶמת ָהְיָתה  :א הדרה, וכפי שאומר הנביאון במלֹוהרא נשארה לנו דמותו של למרות החטא – דברבסופו של       

ְיַבְקׁשּו  ַדַעת ְותֹוָרה-ִׂשְפֵתי כֵֹהן ִיְׁשְמרּוכי  .ְּבִפיהּו ְוַעְוָלה לֹא ִנְמָצא ִבְׂשָפָתיו ְּבָׁשלֹום ּוְבִמיׁשֹור ָהַלְך ִאִּתי ְוַרִּבים ֵהִׁשיב ֵמָעֹון
  8).ז-ו :(מלאכי ב  "ת הּוא-ֹוְצָבא-ִמִּפיהּו ִּכי ַמְלַאְך ה'

  ד"ר איתמר ורהפטיג
  הפקולטה למשפטים

                                                 
 שלא כמשה, שבכו במותו שלשים יום רק הזכרים. ראו דב' לד:ח ורש"י שם.   4
  .אמנם לא כך אומר תרגום יונתן בן עזיאל. דבריו צריכים עיון, ואין כאן מקום להאריך   5
 הדבר טעון הסבר, ואין כאן מקומו.אב, נזכר בתורה, ו-א' במנחם –אהרן הוא היחידי שזמן פטירתו    6
  ו. :כב), פירוש כתב סופר על התורה, דברים לד(ד:סוף פרשת ברכה, תורת משה (לחתם סופר) פרשת ואתחנן  ילקוט מעם לועזו רא   7
  פסוק זה נדרש על אהרן בסנהדרין ו ע"ב.   8
  


