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י-ֶמה"  "ֵהֵבאָת ָעָליו ֲחָטָאה ְגדָֹלה-ָעָשה ְלָך ָהָעם ַהֶזה כִּ

 *יונה בר מעוז
 

 גלהדמיון בין השאלה ששואל משה את אהרן אחיו לאחר חטא הע אתמ"ד קסוטו  ציין 1בפירושו לספר שמות
 .י(-ט)בר' כ: אשתו בין השאלה ששואל אבימלך את אברהם לאחר שלקח את שרהו כא()שמ' לב:

 
 דברי אבימלך לאברהם דברי משה אל אהרן

י-ֶמה" ֵהֵבאָת -ָעָשה ְלָך ָהָעם ַהֶזה כִּ
 "ֲחָטָאה ְגדָֹלהָעָליו 

יָת ָלנּו ּוֶמה-ֶמה" י-ָעשִּ י ָלְך כִּ י מַ -ֵהֵבאָת ָעַלי ְוַעל-ָחָטאתִּ ְמַלְכתִּ
ים ֲאֶשר לֹא ֲחָטָאה ְגדָֹלה י-ַמֲעשִּ ָמדִּ יָת עִּ ַויֹאֶמר  ֵיָעשּו ָעשִּ

יֶמֶלְך אֶ  יָת ֶאת  ַאְבָרָהם-ל-ֲאבִּ י ָעשִּ יָת כִּ  "ַהָדָבר ַהֶזה-ָמה ָראִּ
 

אי הייתה סיבה מוצדקת להתנהגות דשבוובהנחה שהשואל מניח רק לא  בטאמתהדמיון בין שני הסיפורים 
המהלך הכללי של האירועים. בשני הסיפורים יש התרחשות ארצית ובהם , אלא במרכיבים נוספים הנשאל

של ראשוני  סיון פיוסינ לוקית שמתבטאת בחשיפת החטא ובאיום להשמדת החוטא, יש-פגומה, יש תגובה א
והסרת איום  במעשה ובתפילה , בירור נסיבות המעשה, התנצלות העושה, ניסיון פיוס שניאת דברי ה' השומע
חטא של אהרן בסיפור  מניעיולהבנת נקודות הדמיון הרבות תורמות . אחרת רק לאחר ענישה נרחבת המוות
 .העגל

אנו רואים שבניגוד לאבימלך אין משה מתחיל בנזיפה על המעשה אלא מיד מברר מה הניע את אהרן 
 להתנהגות אברהם, שכןסיבה מוצדקת קל להבין מדוע אבימלך מניח שעשויה להיות ש אף ,למעשהו

אך מה מביא את משה להניח  .שהוא אדם ראוי הדעת נותנתינזק, ועל כן יקים עומד לימינו ודואג לבל לֹ-א
 שמניעי אהרן לא היו פסולים?

, ולכן אין את אהרן הזכיר הוא לאציג את חטא העם הכאשר ה' ראשית, : סיבות המכ יכולות להיות לכך
התורה אינה מספרת את כל פרטי האירוע לפי דרך  ןכשזאת אינה מספקת, התשובה המשה יכול לגנותו. 

צצים לעתים ופרטים אחרים נדחקים ו ,התרחשותם אלא מבליטה פרטים מסוימים לפי הלקח שהיא רוצה ללמד
ְתַאַנף ה' ְמאֹד ": )ט:כ( חרון אפו של ה' על אהרן נזכר במפורש בספר דבריםבמקום אחר. ואכן  ּוְבַאֲהרֹן הִּ

ידֹו ָוֶאְתַפֵלל ַגם וא-ְלַהְשמִּ נורמה  – אהרן אחיו הגדולכלפי הייתה יראת כבוד למשה  שנית, ".ְבַעד ַאֲהרֹן ָבֵעת ַההִּ
אין  השםמקום שיש חילול "כל  . אף תשובה זאת אינה מספקת, שכןעת הקדומהב הבערכי המשפח מרכזית

לבני לוי להתעלם מכל ערכי הלכידות  הורה כאשרמשה עצמו לימד זה  עיקרוןו 2,"חולקים כבוד לרב
  :המשפחתית

יש-ָאַמר ה' א  -ַויֹאֶמר ָלֶהם כֹה ימּו אִּ ְשָרֵאל שִּ ַשַער ָלַשַער ַבַמֲחנֶ -ַחְרבֹו ַעל-לֵֹהי יִּ ְברּו ָושּובּו מִּ ְרגּו ְיֵרכֹו עִּ ה ְוהִּ
יש יש ֶאת-ֶאת-אִּ יו ְואִּ יש ֶאת-ָאחִּ  כג(.-ב:כב)שמ' ל ְקרֹבֹו-ֵרֵעהּו ְואִּ

                                                 
  כירה במפעל מקראות גדולות "הכתר", שם גב' יונה בר מעוז לימדה במחלקה לתנ"ך ובלימודי יסוד ביהדות. היא עובדת ב* 

          היא עוסקת בהתקנת פירושי המפרשים.
 חייה.  מצוות. ייתן ה' ותהיה יראתו למסד איתן כל ימי העול ב בואהנֹעה, בת שלמה ושלומציון כהן מדֹלב, לרגל  מוקדש לנכדתי  
 .392פירוש על ספר שמות, ירושלים תשי"ב, ע'  1
2
 רכות יט ע"ב.תלמוד בבלי ב 
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להתנהגותו  אותושרק נסיבות יוצאות דופן הביאו  הוא מבין ומשוכנעכרותו של משה עם אהרן יהמ ,שלישית
  .החריגה

י -: "ַאלהזאת השלישית מרמזת לאפשרותלשאלת משה  תשובתו של אהרן ַחר ַאף ֲאדֹנִּ ָהָעם -ַאָתה ָיַדְעָת ֶאתיִּ
י ְבָרע הּוא  ות סיבה להתנהגותו. ידע זהישיכול להועל מצב שידוע לו ולמשה  כלומר אהרן מדבר ,)לב:כב( "כִּ

 להניח שאהרן מדבר על הזמן הקצר בין יציאת מצרים לחטא העגל, שכן רגעי הנפילה אפשר מה מקורו? אי
כאשר המצרים והים סוגרים  חציית ים סוף, לפניכמו  ,מועטים ומוצדקיםבתקופה הזאת  של העםהרוחנית 

העם לאחר קריעת ים סוף  הרוחנית של התעלותההיא  רבהלעומת זאת , וובמזון סור במיםיש מח, וכשעליהם
שף יחזקאל ואותה חש ,ובעת מתן תורה. נראה אם כן שאהרן מדבר על התנהגות העם בתקופה מוקדמת יותר

 :הנביא במלוא כיעורה
ְשָראֵ -כֹה י ְביִּ י לְ -ָאַמר ֲאדָני ה' ְביֹום ָבֳחרִּ ם ל ָוֶאָשא ָידִּ ְצָריִּ ָּוַדע ָלֶהם ְבֶאֶרץ מִּ ָואַֹמר ֲאֵלֶהם ...ֶזַרע ֵבית ַיֲעקֹב ָואִּ

ם ַאל ְצַריִּ לּוֵלי מִּ יכּו ּוְבגִּ ּקּוֵצי ֵעיָניו ַהְשלִּ יש שִּ י ה' א  -אִּ ַטָמאּו ֲאנִּ ְשמַֹע ֵאַלי -לֵֹהיֶכם: ַוַיְמרּו-תִּ י ְולֹא ָאבּו לִּ בִּ
יש ֶאת ְש -אִּ ּקּוֵצי ֵעיֵניֶהם לֹא הִּ יכּו ְוֶאתשִּ י ֲעֵליֶהם ְלַכלֹו-לִּ ְשפְֹך ֲחָמתִּ ם לֹא ָעָזבּו ָואַֹמר לִּ ְצַריִּ לּוֵלי מִּ י גִּ ת ַאפִּ

ם ֲאֶשר י ֵהֵחל ְלֵעיֵני ַהגֹויִּ ְלתִּ י ְלבִּ ם: ָוַאַעש ְלַמַען ְשמִּ ְצָריִּ יֵאם ֵמֶאֶרץ ...ֵהָמה ְבתֹוָכם -ָבֶהם ְבתֹוְך ֶאֶרץ מִּ ָואֹוצִּ
ם ָוֲאבִּ  ְצָריִּ ְדָבר )יח' כ:ה-ֵאם ֶאלמִּ  .י(-ַהמִּ

מגלות משה, שכן הוא חוזר אל אחיו  אין זהבוודאי מצרים לעזוב את גילולי מצרים? עם בהיותו במי התרה ב
הצטרף לשליחות בטרם אף  היה נביא שאהרןעולה  3לוהים לעלי-מדברי איש הא .רק כפודה ומושיע ארוכה

יש לאהרן ניסיון רב . מאחר ששהוא היה המוכיח סביר להניחעל כן אחיו, הוא מעולם לא עזב את משה, וכיון ש
 דוירוד מא היה מצבו הרוחני של העםהזכיר למשה שלהעיד ולילים, הוא יכול ל-ומר בגמילת העם מעבודת א

 .עוד לפני חטא העגל
 שמעשי אהרן נועדו לגלות את הפגמיםמסקנתו של משה מהשיחה עם אהרן היא  ,4לפי ר' סעדיה גאון

 :בעם כדי לבערםהיו ש
למען  פרשה זו דומה לפרשת יהוא, שנתכוון לטהר את ישראל מן הבעל, כאמרו "ויהוא עשה בעקבה

ולא היה יכול לעשות זאת ]זולתי[ בחמדנות, שהוא עובד אותו  האביד את עובדי הבעל" )מל"ב י:יט(,
ל -)שם:יח(...ולא קצף האועושה לו פרסום, כאמרו "אחאב עבד את הבעל מעט יהוא יעבדנו הרבה" 

עליו, שהתיר להם עבודת הבעל והקרבת קרבנות לו, אבל שיבח אותו על כך, כאמרו בסוף הפרשה "יען 
את ענין  פרשת אהרן, ללא ספק, כמו פרשת יהוא, ומה מחזק אשר הטיבות לעשות הישר בעיני )שם:ל(.

 5פרשה "וירא משה את העם כי פרועאהרן, שלא היתה כוונתו אלא לבחון אותם, הוא מה שנאמר בסוף ה
 .)שמ' לב:כה( הוא"

לפי רס"ג אהרן משתף פעולה עם המבקשים לעשות תחליף למשה במטרה אחת ויחידה: לחשוף מי הם אותם 
שהעמיד פנים שהוא רוצה לעבוד את ככך עשה גם יהוא  .שאינם נאמנים לציווי ה' שלא לעשות פסל וכל תמונה

 ני הבעל ולחסלם.ר את כל מאמיהבעל כדי לאת
 :מדוע ננזף אהרן על מעשהו למרות כוונתו החיובית בניגוד ליהואר' סעדיה גאון ממשיך להסביר 

יתירה מזו, יצא עליו הקצף, כמו  ואם ענין אהרן כענין יהוא למה לא נשתבח אהרן כמו שנשתבח יהוא?
וא בעט בהם לאחר הקרבת שנאמר "ובאהרן התאנף ה' מאד להשמידו" )דב' ט:כ(? על כך נאמר, כי יה

משה, כי זה היה  הקרבן, אבל אהרן ]דחה את הקרבן למחרת היום[, ויתר על כן עיכב אותם עד ירידת
לדעתו עדיף יותר... וכיון שעיכב אותם יצא עליו הקצף, וכמעט שנשמד עד שהתפלל עליו משה, כדרך 

ילו היה ]אהרן[ תועה ומתעה לא שמתפללים על חסרי אונים; לא כפי שמתפללים על בריות מתעים. וא
  היתה מתקבלת התפילה עליו.

רה באותו היום, היה זוכה לשבח כיהוא, אך הוא התמהמה וקיע את עוברי העבֵ הלפי רס"ג, אילו הזדרז אהרן ו
היה רק שלו לא נתברר מיד לעם כי שיתוף הפעולה ש ןוכיוכך נגרמה תקלה,  בשלברצותו לחכות למשה, ו

  ה העגל מעיקרו פסול.לכאורה, וכי מעש
, ולכן מלכתחילה לא תום לבו של אבימלך אף עולה עלתום לבו של אהרן נוכל לראות ש זהלפי פירוש 
  רה על ידי משה.ננזף בחומרה יתֵ 

ה' ַויֹאַמר ָאָנא -ַוָיָשב מֶֹשה ֶאל" :נוספת בהמשך סיפור העגלפתור תמיהה תההשוואה לסיפור אבימלך 
אם העם חטא חטאה גדולה, כיצד מעז משה  –)פס' ל( "לֵֹהי ָזָהב-ה ֲחָטָאה ְגדָֹלה ַוַיֲעשּו ָלֶהם א  ָחָטא ָהָעם ַהזֶ 

ם"לטעון בהמשך דבריו  ם-ְוַעָתה אִּ ָשא ַחָטאָתם ְואִּ ְפְרָך ֲאֶשר ָכָתְבתָ -תִּ סִּ י ָנא מִּ ן ְמֵחנִּ על מה  ?לא(:)שם "ַאיִּ
? אך אם נשים לב כי גם "חטאה גדולה"כלל לסליחה אחר יש מקום ב וכי סליחה?תביעה לבמסתמך משה 

                                                 
יש 3 ים ֶאל-א  -שמ"א ב: כז: ַוָיבֹא אִּ י ֶאל-לֹהִּ ְגֵליתִּ ְגלֹה נִּ י ַויֹאֶמר ֵאָליו כֹה ָאַמר ה' ֲהנִּ ם ְלֵבית ַפְרעֹה. -ֵעלִּ ְצַריִּ ְהיֹוָתם ְבמִּ יָך בִּ  ֵבית ָאבִּ
 .קצו-ים תשנ"ח, ע' קצהליקט, תרגם והעיר יהודה רצהבי, ירושל לספר שמות, מקור ותרגום, פירוש רב סעדיה גאון 4
 מגולה; נתגלה שמצו וקלונו. אך אין הוא מסביר שזה מעשה מכוון. –גם רש"י פירש בדומה: "פרוע"  5
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אבימלך מגדיר את המעשה שהוא עשה בעקבות ההטעיה של אברהם כ"חטאה גדולה", נראה כי טענת משה 
 (שמ' לד:ז)ואכן ראב"ע בפירושו הקצר  מקור החטא הוא החטאה, הטעיה, והחוטא פעל בתום לב.היא ש

 :וא 'חטאה'הקל בהם הו, מבחין בין מינוחי החטא
שם כלל,  – חטאהגדול ממנו, כי הוא כיוצא מתחת הרשות; ו – פשעו; כל מה שנעשה בזדון – עוןו 

 טז(.:ורּובּה שגגה, כמו "ולא יחטיא" )שו' כ
במעשה  פשעומשה טוען אותה רק כלפי אותם שלא בחטא העגל, ו אפשרית לאור מה שכתבנו טענת השגגה

להתחנן על לו עתה נותר  .ענש בעזרת בני לוי מיד לאחר שיחתו עם אהרןממש, שהרי את החוטאים הגלויים 
כי נכון  , בחשבםשל אהרן שערפל את ההבדל בין טוב לרע מעשהובעקבות  בתמימות, אולי שנסחפו אותם
 .הורה לעשותו 'הרי נביא הש הדבר,


