
"וידבר ה' אל משה לך רד כי שחת עמך אשר העלית מארץ מצרים"

בסוף פרשת משפטים עולה משה להר סיני. עתה הגיע הזמן לרדת והקב"ה שולח אותו במילים אלו: לך רד כי שחת 
עמך, סרו מן הדרך, וישתחוו, ויזבחו, ויאמרו אלה אלקיך ישראל. משה מבקש רחמים על העם והקב"ה מתרצה. משה 

יורד, שובר את הלוחות, אוסף את בני לוי שמפילים ביום ההוא כ-3000 איש.

ה' אומר למשה דברים קשים על העם, אך האם באמת שיחת עמו? ביציאת מצרים יצאו 600,000 גברים מבני 20 
שנה ומעלה. בני לוי הורגים 3000, חצי אחוז מיוצאי מצרים הגברים מבני 20 שנה ומעלה, ואחוז הרבה יותר נמוך אם 

נספור את סך היוצאים ממצרים. האם על חבורה כזו ראוי לומר "שיחת עמך"?

באופן דומה, גם בתיאור כיבוש העי מסופר כי עכן מעל בחרם יהושע ולקח מביזת יריחו. בעקבות המעשה, נכשל 
העם בכיבוש העי, וכך אומר הקב"ה ליהושע: "חטא ישראל וגם עברו את בריתי אשר ציויתי אותם וגם לקחו מן החרם 

וגם גנבו וגם כחשו וגם שמו בכליהם". כל התיאור הזה על עכן אחד.
 

וחצי  יהושע; בני ראובן, גד  וחצי השבטים בעבר הירדן המופיע בסוף ספר  כך גם בסיפור המזבח שהקימו שניים 
המנשה בנו מזבח בעבר הירדן ע"מ שגם הדורות הבאים יזכרו שאפילו שהם בעבר הירדן – הם עדיין חלק מהעם. 
שאר העם לא הבין את המשמעות של המזבח ופנה אליהם באופן הבא: "והיה אתם תמרדו היום ב-ה', ומחר אל כל 

עדת ישראל יקצף". למה אל כל עדת ישראל אם החוטאים הם שניים וחצי שבטים?

המסקנה המתבקשת היא המשמעות החמורה של ערבות הדדית, כמו במשל על אותו אחד שחופר בור בתא שלו 
בספינה ומזיק כך לכולם - חטא של אחד מחייב את הרבים שלא פעלו ונתנו לאירוע לקרות. כך מקבל הרמב"ם את 

מעשה שמעון ולוי בשכם, חמור ובני עירם – בני העיר ידעו ולא פעלו ולכן גם הם חייבים.

ומה כפרת הרבים על מעשיי יחידים בחטא העגל? ע"פ המדרש "תבוא אם זה הולד ותקנח צואת בנה, כך אמר 
הקב"ה תבוא פרה ותכפר על מעשה העגל" – פרה אדומה ניתנה לכפרה על מעשה העגל. ומהצד השני לחטא 
היחיד שמחייב את הרבים, עומדת כפרת היחיד שמזכה את הרבים, או בלשון הגמרא: "מיתת צדיקים מכפרת"; את 
הכלל שמיתת צדיקים מכפרת לומדת הגמרא מסמיכות פרשיות מות מרים ופרה אדומה - מה פרה אדומה מכפרת, 

אף מיתת צדיקים מכפרת.

פרה  מצוות  ניתנה  שלכפרתו  חמור  אירוע  אחד,  מצד  אדומה.  ופרה  העגל  מעשה  פרשיות,  שתי  מתקשרות  וכך 
אדומה; מצד שני, כלל שחטא היחיד עשוי לחייב את הרבים, וכנגדו כפרת היחיד שעשויה לזכות את הרבים.

קצר ומעניין לפרשת השבוע

17:26 הדלקת נרות 
17:35 מנחה  
08:30 שחרית  
10:00 תפילת ילדים 
10:30 קידוש  
16:30 מנחה  
18:20 ערבית  
18:20 צאת השבת 

זמני השבת

פרשת כי תשא
בס"ד | שקיעה: 17:46 | צאת הכוכבים: 18:04 | סזק"ש: 08:52 | יח אדר התשפ"ג | לרפואת ברוריה בת נחמה פלה, בתוך שאר חולי ישראל | שבת שלום!

מאירועי השבוע


