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 הקדמה קצרה למהדורת
׳התנ"ך המבואר׳

יודעים המעיינים ואפילו הקורא הפשוט שיצירת פירוש חדש למקרא היא 
מעשה לא פשוט הזקוק לשפע ברכות שמים מעל ולמאמצים רבים מתחת. 
בכתיבת פירוש למקרא, ולתורה בפרט, כרוכים שני קשיים מהותיים. הקושי 
האחד נתון בעצם היומרה להתייחס לטקסט העליון ביותר והמקודש 
ביותר שבגדר הנמצא ולהיצמד אליו בצורה כלשהי. הקושי השני נובע מכך 
שכבר נכתבו למקרא במשך 3,000 שנה פירושים רבים מאוד, והפירושים 
הללו נוצרו על ידי אנשים גדולים מכל ההיסטוריה שלנו; ומי יכול להתיימר 

להצטרף אל חבורה קדושה זו, ואפילו רק להיאחז בשוליה?!

את מפתח הכניסה למעשה נכבד זה אפשר למצוא בדברים שאמר רש״י 
לנכדו הרשב״ם )שכתב גם הוא פירוש לתורה(, שאילו היה בכוחו, היה 
כותב עוד פירוש לפי "הפשטות המתחדשים בכל יום״.1 בכל דור ובכל 
יום עשוי להיפתח אור חדש או זווית ראייה חדשה. אכן, לא רק פירושים 
וחידושים מתחדשים בעולם, בכל דור מתעוררות שאלות חדשות בקרב 
לומדי התנ״ך, הן מתוך מה שמעסיק את הלומד באופן אישי הן מתוך 
עניינים האופייניים לתקופתו ולזמנו. כך אפשר לראות בדברי המפרשים 
הגדולים שכתבו במשך הדורות כי שאלות שעסק בהן האחד אינן מסוג 
השאלות שהטרידו את חברו. גם היום יש, תודה לא–ל, לומדים ומעיינים 
עיון  לב,  תשומת  המצריכות  באמתחותיהם  חדשות  ושאלות  בתנ״ך 
והסבר חדשים. כל אלה מאירים את דברי תורת הנצח במגוון הסתכלויות 

המולידות “פשטות המתחדשים בכל יום״. 

הביאור שלפנינו מבקש לפרש את התורה במישור הפשט. לכאורה זהו 
המישור הפשוט ביותר, אך לאמתו של דבר הוא הקשה ביותר. הפירושים 
על דרך הרמז, הדרש או הסוד פתוחים יותר. המפרשים בדרכים אלו הם 

פירוש הרשב״ם בראשית לז,ב.  .1
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הכשמות

‘וידבר ה‘ אל משה לאמר‘ זהו הפסוק הנפוץ העולם
ֵּלאמֹר משמשת  בפשטות  בתורה.  ביותר 
בתנ”ך כפי שמשמשות היום הנקודתיים.

לקחת  היא  תרומה‘ הדרישה  לי  ‘ויקחו 
תרומה ולא לתת תרומה משום שהתרומה 

אינה ניתנת בפועל לה‘. ניסוח זה מורה על 
ערכה של התרומה לשם ה‘ בלקיחתם של 
התורמים מתוך רכושם ומתוך הווייתם. 

‘ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם‘ היו שדייקו 
בניסוחו של פסוק מסכם זה, שלא נאמר 

>כה,א<
>כה,ב<

>כה,ח<

ִמי:  ִלׁשְ  — "ִלי"  ְתרּוָמכ.  ִלי  ב ׀ ְוִיְקחּו 

מֹוָנם  ה, ַיְפִריׁשּו ִלי ִמּמָ רּוָמכ. ַהְפָרׁשָ ּתְ

ְוהּוא  ְנָדָבה,  ְלׁשֹון  ִלּבֹו.  ֶבּנּו  ִיּדְ ְנָדָבה: 
ְקחּו  ַלַעז: ּתִ ְלׁשֹון ָרצֹון טֹוב, פיישנ״ט ּבְ
לֹׁש  ׁשָ ַרּבֹוֵתינּו,  ָאְמרּו  רּוָמִתי.  ּתְ ֶאת 

רּוַמת  ּתְ אן: ַאַחת  ּכָ רּומֹות ֲאמּורֹות  ּתְ
ָהֲאָדִנים,  ֵמֶהם  ֲעׂשּו  ּנַ ׁשֶ ְלּגֶֹלת  ַלּגֻ ַקע  ּבֶ
ה ְפקּוֵדי' )להלן לח, כו- 'ֵאּלֶ פָֹרׁש ּבְ ּמְ מֹו ׁשֶ ּכְ
ְלּגֶֹלת,  ַקע ַלּגֻ ַח ּבֶ ְזּבֵ רּוַמת ַהּמִ כז(; ְוַאַחת ּתְ
ִצּבּור;  נֹות  ָקְרּבְ ֵמֶהן  ִלְקנֹות  ּפֹות  ַלּקֻ
ל ֶאָחד  ן ִנְדַבת ּכָ ּכָ ׁשְ רּוַמת ַהּמִ ְוַאַחת ּתְ
ָבִרים  ּדְ ֵרה  ֶעׂשְ לֹׁש  ׁשְ בּו.  ִהְתַנּדְ ׁשֶ ְוֶאָחד 
ם ֻהְצְרכּו ִלְמֶלאֶכת  ּלָ ִעְנָין ּכֻ ָהֲאמּוִרים ּבָ
ק  ַדְקּדֵ ּתְ ׁשֶ ּכְ ה  ֻהּנָ ּכְ ְלִבְגֵדי  אֹו  ן  ּכָ ׁשְ  ַהּמִ

ֶהם:  ּבָ

ְנָדָבה  אּו ּבִ ם ּבָ ּלָ ת ְוגֹו׳. ּכֻ ג ׀ ָזָכב ָוֶהֶסף ּוְנחֹׁשֶ

ֶסף  ָדבֹו ִלּבֹו, חּוץ ִמן ַהּכֶ ּנְ ֶ ִאיׁש ִאיׁש ַמה ּשׁ
ֶקל ְלָכל ֶאָחד.  ֶ ֶוה, ַמֲחִצית ַהּשׁ ׁשָ א ּבְ ּבָ ׁשֶ
ֻהְצַרְך  ן ׁשֶ ּכָ ׁשְ ָכל ְמֶלאֶכת ַהּמִ ְולֹא ָמִצינּו ּבְ
קּוֵדי  ֱאַמר: "ְוֶכֶסף ּפְ ּנֶ ֶסף יֹוֵתר, ׁשֶ ם ּכֶ ׁשָ
ְלּגֶֹלת" ְוגֹו׳ )להלן לח, כה- ַקע ַלּגֻ ָהֵעָדה ְוגֹו׳ ּבֶ
ְנָדָבה )להלן לה,  ם ּבִ א ׁשָ ֶסף ַהּבָ ָאר ַהּכֶ כו(. ּוׁשְ

ֵרת:  אּוהּו ִלְכֵלי ׁשָ כד( ֲעׂשָ

זֹון, ְוִצְבעֹו  ַדם ִחּלָ ד ׀ ּוְתֵהֶלת. ֶצֶמר ָצבּוַע ּבְ

ֶצַבע  ין  ִמּמִ ָצבּוַע  ֶצֶמר  ָמן.  ְוַאְרּגָ ָירֹק: 
ן: ְוִעִּזים.  ּתָ ׁשְ ׁש. הּוא ּפִ ָמן: ְוׁשֵ מֹו ַאְרּגָ ְ ּשׁ ׁשֶ
ם אּוְנְקלֹוס:  ְרּגֵ ל ִעִּזים, ְלָכְך ּתִ נֹוָצה ׁשֶ
א ִמן ָהִעִּזים ְולֹא ִעִּזים  ָבר ַהּבָ "ּוַמְעֵזי", ּדָ

ל ִעִּזים 'ִעַּזָּיא':  ְרּגּום ׁשֶ ּתַ ַעְצָמן, ׁשֶ

ל  ָרֵא֔ ֵנ֣י ִיׂשְְְ ֙ר ֶאל־ּבְְ ּבֵ אֽמֹר׃ ּדַ כ ּלֵ ֥ ר יכ֖וכ ֶאל־מֹׁשֶ ֥ ַדּבֵ ַויְְְ

ֹו  ִלּב֔ ּנּו  ֶב֣ ִיּדְְ ר  ֣ ל־ִאיׁש֙ ֲאׁשֶ ּהָָ כ ֵמֵא֤ת  רּוָמ֑ ּתְְ י  חּו־ִל֖ ִיקְְְ וְְ

֖חּו  קְְְ ּתִ ר  ֥ ֲאׁשֶ כ  רּוָמ֔ ַכּתְְ זֹא֙ת  וְְ י׃  ֽרּוָמִתֽ ֖חּו ֶאת־ּתְְ קְְְ ּתִ

ַעת  תֹוַל֥ ן וְְ ָמ֛ ּגָ ַארְְְ ֵהֶ֧לת וְְ ת׃ ּותְְְ ֽחֹׁשֶ ב ָוֶהֶ֖סף ּונְְְ ם ָזָכ֥ ֑ ִאּתָ ֵמֽ

יחתרומכ
תרומכ

הכ

תכלת צבע בגוון כחול קרוב לסגול. בימינו 
מקובל לזהותו עם צבע המופק מהחילזון 
מדעי:  )שם  קהה-קוצים,  ארגמון  הימי 
שימשה  התכלת   .Murex trunculus(
במשכן,  יוקרתיים  ובדים  בגדים  לצביעת 
בבגדי הכהונה ובבגדי מלכות אחרים, כמו: 

ַמְלכּות  ִּבְלבּוׁש  ַהֶּמֶלְך  ִמִּלְפֵני  ָיָצא  ּוָמְרֳּדַכי 
ְּתֵכֶלת ָוחּור )אסתר ח,טו(. 

בגוני  צביעה  לחומר  כולל  ארגמן שם 
אדום–סגול שהופק מהחילזון ארגמון חד-

קוצים )שם מדעי: Murex brandaris(. על 

>כה,ד<

ארגמון קהה-קוצים
)חלזון התכלת(

ארגמון חד-קוצים
)חלזון הארגמן(

א
ב

ג

ד
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‘וידבר ה‘ אל משה לאמר‘ זהו הפסוק הנפוץ   הרחבות
ֵּלאמֹר משמשת  בפשטות  בתורה.  ביותר 
בתנ”ך כפי שמשמשות היום הנקודתיים.

לקחת  היא  תרומה‘ הדרישה  לי  ‘ויקחו 
תרומה ולא לתת תרומה משום שהתרומה 

אינה ניתנת בפועל לה‘. ניסוח זה מורה על 
ערכה של התרומה לשם ה‘ בלקיחתם של 
התורמים מתוך רכושם ומתוך הווייתם. 

‘ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם‘ היו שדייקו 
בניסוחו של פסוק מסכם זה, שלא נאמר 

>כה,א<
>כה,ב<

>כה,ח<

 הציוויים על הקמת
 המשכן וכליו

והקדשת הכהנים
פרק כה — פרק לא פס' יא

דברי ה' המתחילים בפרשה זו וכוללים גם את כל הפרשה הבאה, פרשת תצווה, עוסקים 
בעיקרם בציוויים הקשורים להקמת המשכן וכליו והקדשת הכהנים. הם נאמרו למשה 
במשך ארבעים היום וארבעים הלילה שבהם שהה בהר סיני, כפי שנאמר בפסוק החותם 

את פרשת משפטים, וככתוב בעניין: ּוְרֵאה ַוֲעֵׂשה ְּבַתְבִניָתם ֲאֶׁשר ַאָּתה ָמְרֶאה ָּבָהר.1 

המשכן הוא מקום התגלותו של אלוקים, והוא בנוי במתכונת ביתו של אדם. לרהיטי 
הבית המוכרים ולכליו הבסיסיים — מיטה, כיסא, שולחן ומנורה2 — קיימות מקבילות 
בכלי המשכן — הארון מגלם את המיטה או הכיסא; השולחן הוא כשולחן האוכל, שכן 

מונח עליו לחם ממשי; והמנורה משמשת לתאורה, כמנורת הבית.3

קריאה לתרומה
פרק כה פס' א–ט

רשימת החומרים המיועדים למשכן מכילה מגוון פריטים — יקרים וזולים. מתוכם כל אחד 
מתבקש לתרום כפי רצונו ויכולתו. אף על פי שחלק מהוצאות המשכן נלקחו מכל ישראל 
בשווה בתור מס, לא היה זה החלק המרכזי. עיקרו של המשכן בנוי על רצון טוב ורוח נדיבה.

ר ֶאל  ּבֵ אמֹר, כך, במלים הללו4  ב ּדַ ה ּלֵ ר ה' ֶאל מֹׁשֶ פרק כה  א ַוְיַדּבֵ
ֵמֵאת  רּוָמה.  ּתְ ִלי, בעבורי, לשמי6  ְוִיְקחּו  צווה עליהם,5  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵני  ּבְ
רּוָמִתי. כיוון שזוהי תרומה ולא  ְקחּו ֶאת ּתְ ֶבּנּו ִלּבֹו ּתִ ר ִיּדְ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ּכָ

מס, היא תלויה בנדיבות הלב.

ם. רשימת החומרים מושתתת על  ְקחּו ֵמִאּתָ ר ּתִ רּוָמה ֲאׁשֶ ג ְוזֹאת ַהּתְ

תכנית הבנייה של המשכן, ולכן זוהי רשימה סגורה: 

במשכן  שלוש המתכות המשמשות  הן  אלה  ת.  ּוְנחֹׁשֶ ָוֶכֶסף  ָזָהב 
ובמקדש. מתכות אחרות שהיו מצויות בידי ישראל במדבר7 אינן 

ברשימה. 

ד מן המתכות אל חוטי האריגים: ּוְתֵכֶלת, צמר הצבוע בצבע שהופק 

מדם חילזון באחד מגוני הכחול, כנראה עמוק וכהה יותר מן הכחול. 

פרשת תרומה
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אויקרא

ביאור

רש"י

 הרחבות

פרק א

רֹות ּוְלָכל  ּבְ ה. ְלָכל ּדִ א ׀ ַוִּיְקָרא ֶאל מֹׁשֶ

ֲאִמירֹות ּוְלָכל ִצּוּוִיים ָקְדָמה ְקִריָאה, ְלׁשֹון 
ין  ׁשִ ּמְ ּתַ ֵרת ִמׁשְ ָ ְלֲאֵכי ַהּשׁ ּמַ ה, ָלׁשֹון ׁשֶ ִחּבָ
ֱאַמר: "ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה" )ישעיה ו, ג(.  ּנֶ ּבֹו, ׁשֶ
ֲאָבל ִלְנִביֵאי ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ִנְגָלה ֲעֵליֶהן 
ר  ֱאַמר: "ַוִּיּקָ ּנֶ ְלׁשֹון ֻטְמָאה, ׁשֶ ְלׁשֹון ֲעַראי, ּבִ ּבִ
ְלָעם" )במדבר כג, ד(: ַוִּיְקָרא ֶאל  ֱאלִֹהים ֶאל ּבִ
ְוָכל  יַע ְלָאְזָניו  ה. ַהּקֹול הֹוֵלְך ּוַמּגִ מֹׁשֶ

ָרֵאל לֹא ׁשֹוְמִעין. ָיכֹול ַאף ַלַהְפָסקֹות  ִיְשׂ
ר",  ְלמּוד לֹוַמר: "ַוְיַדּבֵ ָהְיָתה ְקִריָאה? ּתַ
ּבּור ָהְיָתה ְקִריָאה ְולֹא ַלַהְפָסקֹות.  ַלּדִ
ן ֶרַוח  ׁשֹות? ִלּתֵ ּמְ ּוֶמה ָהיּו ַהְפָסקֹות ְמׁשַ
ה ּוֵבין  ה ְלָפָרׁשָ ָרׁשָ ין ּפָ ה ְלִהְתּבֹוֵנן ּבֵ ְלמֹׁשֶ
ֵמד ִמן  ִעְנָין ְלִעְנָין, ַקל ָוחֶֹמר ְלֶהְדיֹוט ַהּלָ
י  ַהֶהְדיֹוט: ֵאָליו. ְלַמֵעט ֶאת ַאֲהרֹן. ַרּבִ
ר  ָעׂשָ ה  לֹׁשָ ׁשְ ֵתיָרה אֹוֵמר:  ּבְ ן  ּבֶ ְיהּוָדה 
ה ּוְלַאֲהרֹן,  ּתֹוָרה ְלמֹׁשֶ רֹות ֶנֶאְמרּו ּבַ ּבְ ּדִ
ִמעּוִטין,  ר  ָעׂשָ ה  לֹׁשָ ׁשְ ֶנֶאְמרּו  ן  ּוְכֶנְגּדָ
ה  א ְלמֹׁשֶ ּלֹא ְלַאֲהרֹן ֶנֶאְמרּו, ֶאּלָ ְדָך, ׁשֶ ְלַלּמֶ
ר  ה ָעׂשָ לֹׁשָ ׁשְ ְוֵאּלּו ֵהן  ּיֹאַמר ְלַאֲהרֹן.  ׁשֶ
ר  ּבֵ ר ִאּתֹו" )במדבר ז, פט(, "ִמּדַ ִמעּוִטין: "ְלַדּבֵ
י  ר ֵאָליו" )שם(, "ְונֹוַעְדּתִ ֵאָליו" )שם(, "ַוְיַדּבֵ
תֹוַרת ּכֲֹהִנים )פרק  ן ּבְ ּלָ ְלָך" )שמות כה, כב(, ּכֻ
ִריָאה?  ַהּקְ ְמעּו ֶאת קֹול  ִיׁשְ ב, ב(. ָיכֹול 

ה  ְלמּוד לֹוַמר, קֹול לֹו, קֹול ֵאָליו, מֹׁשֶ ּתַ
ֵמאֶֹהל  ְמעּו:  ׁשָ לֹא  ָרֵאל  ִיְשׂ ְוָכל  ַמע  ׁשָ
ָהָיה ַהּקֹול ִנְפָסק ְולֹא  ד ׁשֶ מֹוֵעד. ְמַלּמֵ

ַהּקֹול  ֵני ׁשֶ ָהָיה יֹוֵצא חּוץ ָלאֶֹהל. ָיכֹול ִמּפְ
ְלמּוד לֹוַמר: "ֶאת ַהּקֹול" )במדבר ז,  ָנמּוְך? ּתַ
ֵרׁש  ְתּפָ פט(, ַמהּו "ַהּקֹול"? הּוא ַהּקֹול ַהִמּ

ָהָדר,  ּכַֹח, קֹול ה׳ ּבֶ תּוִבים: "קֹול ה׳ ּבַ ְכּ ּבַ
קֹול ה׳ ׁשֵֹבר ֲאָרִזים" )תהלים כט, ד-ה(. ִאם 
ד  ה ֶנֱאַמר: "ֵמאֶֹהל מֹוֵעד"? ְמַלּמֵ ן, ָלּמָ ּכֵ
ְנֵפי  ּיֹוֵצא ּבֹו: "ְוקֹול ּכַ ָהָיה ַהּקֹול ִנְפָסק. ּכַ ׁשֶ

ַמע ַעד ֶהָחֵצר ַהִחיצָֹנה" )יחזקאל  רּוִבים ִנׁשְ ַהּכְ
ְלמּוד  ַהּקֹול ָנמּוְך? ּתַ ֵני ׁשֶ י, ה(. ָיכֹול ִמּפְ

ן,  רֹו" )שם(, ִאם ּכֵ ַדּבְ י ּבְ ּדַ קֹול ֵאל ׁשַ לֹוַמר: "ּכְ
יָון  ּכֵ ה ֶנֱאַמר: "ַעד ֶהָחֵצר ַהִחיצָֹנה"? ׁשֶ ָלּמָ
ם ָהָיה ִנְפָסק: ֵמאֶֹהל מֹוֵעד  יַע ׁשָ ּגִ ּמַ  ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר:  ִית? ּתַ ל ַהּבַ ֵלאמֹר. ָיכֹול ִמּכָ

ּפֶֹרת" )במדבר ז, פט(. ָיכֹול ֵמַעל  "ֵמַעל ַהּכַ
ֵני  ין ׁשְ ְלמּוד לֹוַמר: "ִמּבֵ ּה? ּתַ ּלָ ּפֶֹרת ּכֻ ַהּכַ
ְבֵרי  ֻרִבים" )שם(: ֵלאמֹר. ֵצא ֶוֱאמֹר ָלֶהם ּדִ ַהּכְ
ן  ּכֵ י. ׁשֶ ר ִעּמִ ִביְלֶכם הּוא ִנְדּבָ ׁשְ ין: ּבִ ּבּוׁשִ ּכִ
ָהיּו  ָנה ׁשֶ לִֹשים ׁשָ מֹוֶנה ּוׁשְ ל ׁשְ ּכָ ָמִצינּו, ׁשֶ
ִלים  ים, ִמן ַהְמַרּגְ ְמֻנּדִ ר ּכִ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ִיְשׂ
ה,  מֹׁשֶ ִעם  ּבּור  ַהּדִ ִנְתַיֵחד  לֹא  ְוֵאיָלְך, 
י  ַאְנׁשֵ ל  ּכָ ּמּו  ּתַ ר  ַכֲאׁשֶ "ַוְיִהי  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ
ר ה׳ ֵאַלי ֵלאמֹר"  ְלָחָמה ָלמּות... ַוְיַדּבֵ ַהּמִ
ָבר ַאֵחר, ֵצא ֶוֱאמֹר ָלֶהם  )דברים ב, טז-יז(. ּדָ

ֱאַמר:  ּנֶ מֹו ׁשֶ לּום, ּכְ יֵבִני ִאם ְיַקּבְ ָבַרי ַוֲהׁשִ ּדְ
ְבֵרי ָהָעם" ְוגֹו׳ )שמות יט, ח(:  ה ֶאת ּדִ ב מֹׁשֶ "ַוָּיׁשֶ

ַּיְקִריב,  ׁשֶ ּכְ ם.  ִמּכֶ ַיְקִריב  י  ּכִ ב ׀ ָאָדם 

ה  ָלּמָ ר ָהִעְנָין: ָאָדם.  ּבֵ נֹות ְנָדָבה ּדִ ָקְרּבְ ּבְ
ֶנֱאַמר? ָמה ָאָדם ָהִראׁשֹון לֹא ִהְקִריב 
ם לֹא  ּלֹו, ַאף ַאּתֶ ַהּכֹל ָהָיה ׁשֶ ֵזל, ׁשֶ ִמן ַהּגָ
ָיכֹול ַאף  ֵהָמה.  ֵזל: ַהּבְ ַהּגָ ִמן  ְקִריבּו  ּתַ
ָקר ָוצֹאן":  ְלמּוד לֹוַמר: "ּבָ ָלל? ּתַ ּכְ ַחָּיה ּבַ
ּה, ְלהֹוִציא ֶאת ָהרֹוֵבַע  ּלָ ֵהָמה. ְולֹא ּכֻ ִמן ַהּבְ

ֱעָבד:  ָקר. ְלהֹוִציא ֶאת ַהּנֶ ע: ִמן ַהּבָ ְרּבָ ְוֶאת ַהּנִ
ְקֶצה: ּוִמן ַהּצֹאן.  ִמן ַהּצֹאן. ְלהֹוִציא ֶאת ַהּמֻ

הּוא אֹוֵמר  ׁשֶ ֵהִמית. ּכְ ְלהֹוִציא ֶאת ַהּנֹוֵגַח ׁשֶ
ֵאין  ָקר" )פסוק ג(, ׁשֶ ה ִמן ָהִעְנָין: "ִמן ַהּבָ ְלַמּטָ
ֵרָפה:  ְלמּוד לֹוַמר — ְלהֹוִציא ֶאת ַהּטְ ּתַ
ִבים עֹוָלה  ַנִים ִמְתַנּדְ ְ ּשׁ ד ׁשֶ ְקִריבּו. ְמַלּמֵ ּתַ

ָאה  ִהיא ּבָ ד ׁשֶ ְנֶכם. ְמַלּמֵ פּות: ָקְרּבַ ּתָ ׁשֻ ּבְ
ָאה  ַח, ַהּבָ ְזּבֵ ִנְדַבת ִצּבּור, ִהיא עֹוַלת ַקִיץ ַהּמִ

ִמן ַהּמֹוָתרֹות: 

ֵמ֥אֶֹהל מֹוֵע֖ד  יו  ֵאָל֔ ֤ר יהו֙ה  ַדּבֵ ַויְְְ ה  ֑ א ֶאל־מֹׁשֶ ָר֖ ַוִּיקְְְ

ם  ם ָאָד֗ ֣ ֲאֵלֶה֔ ּתָ ַמרְְְ ָאֽ וְְ ָרֵאל֙  ִיׂשְְְ ֵנ֤י  ר ֶאל־ּבְְ ּבֵ֞ ּדַ ֵלאֽמֹר׃ 

ָק֙ר  ה ִמן־־ַהּבָ ֵהָמ֗ ן ַלֽיה֑וה ִמן־־־ַהּבְְ ֖ ּבָ רְְְ ֛ם קָָ יב ִמּכֶ ִר֥ י־־־ַיקְְְ ֽ ּכִ

נֹ֙ו  ּבָ רְְְ ֶכֽם׃ ִאם־־־עָֹל֤ה קָָ נְְְ ּבַ רְְְ יבּו ֶאת־־קָָ ִר֖ קְְְ ֹאן ּתַ ּוִמן־־ַהּצ֔

אויקרא

ויקרא

א

'אדם כי יקריב מכם קרבן' מבחינה דקדוקית 
שכן  מהופכת,  קצת  נראית  הכתוב  לשון 
יקריב'.  כי  מכם  'אדם  לכתוב  היה  ראוי 
האדם  קרבן  שבהבאת  מרמז  זה  שינוי 

ִמֶּכם  ַיְקִריב  עצמו:  את  כביכול  מקריב 
ָקְרָּבן — מעצמכם אתם מקריבים )על פי 
ספורנו. רמזים נוספים — ראו ראב"ע, עוד 

יוסף חי, מי השלוח(.

>א,ב<

קרבן עולה 
פרק א

נדבה  קרבן  הוא  שבעיקרו  העולה,  קרבן  הוא  בספר  מופיעים  שדיניו  הראשון  הקרבן 
המבטא את רצונו של המקריב, כעין מתנה שאדם מעניק לה'.1 שלא כקרבנות אחרים, 
שבהם שותפים הכהן או הבעלים באיבריו של הקרבן, וחלק מהם נאכל בצורה זו או 

אחרת, בשר קרבן עולה נשרף לחלוטין ועוֶלה כולו לה'. 
מתוך המעט שידוע על הקרבנות מן הספרים הקודמים – בעיקר מספר בראשית, נראה 
שעניינו  מסתבר,  כליל.  הנשרפים  עולה,  קרבנות  בעיקר  הוקרבו  הראשונים  שבדורות 

הבסיסי של הקרבן הוא הנתינה המוחלטת של דבר כלשהו לשם ה'.2 
מתודעתו של האדם המודרני רחוקה הקרבת קרבנות. שחיטתם של בעלי חיים לצורך 
פולחן אינה מצויה בדורותינו. מכל מקום, הקרבן אינו אלא ביטוי סמלי לנתינה. המקריב 
יודע שאלוקים אינו לוקח את הבהמה בפועל לעצמו. עם זאת, את הקרבת העולה מלווה 
הרגשה של נתינת מתנה לה', שכן המקריב מוותר לגמרי על מה ששייך לו, שורף אותו 
באש ומבער אותו מן העולם. מעשה זה מבטא את הדבקות השלמה של אדם הנשרף 
באהבה או ביראה כלפי ה'. במצב כזה לא משאיר האדם דבר לעצמו, מלבד, אולי, שרידים 

חסרי חשיבות. באמצעות קרבן העולה הוא יכול לעשות זאת באופן סמלי. 

ה. כפי שנאמר בסוף ספר שמות, משה לא  פרק א  א ַוִּיְקָרא ה' ֶאל מֹׁשֶ
יכול היה להיכנס למשכן שהתמלא בענן כבוד ה'. משום כך קרא לו 
ה' פנימה, בדומה לקריאה שהזמינה אותו לבוא אל תוך ענן הכבוד 
להיות  הפך  ואילך  מֹוֵעד, שמכאן  ֵמאֶֹהל  ֵאָליו  ה'  ר  ַוְיַדּבֵ סיני.3  בהר 

המקום המוסדר לקבלת הדיבור האלוהי ולגילוי שכינה,4 ֵלאמֹר: 

ַלה',  ן  ָקְרּבָ ם  ִמּכֶ ַיְקִריב  י  ּכִ ָאָדם  ֲאֵלֶהם:  ְוָאַמְרּתָ  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֶאל  ר  ּבֵ ב ּדַ

ֵהָמה, שהיא אחת האפשרויות, כפי שיבוא  כאשר יקריב קרבן ִמן ַהּבְ
ְנֶכם.  ְקִריבּו ֶאת ָקְרּבַ ָקר ּוִמן ַהּצֹאן ּתַ בהמשך – ִמן ַהּבָ

הקרבנות  סוגי  ארבעה  עולה, אחד מתוך  בקרבן  פותח  ג הכתוב 

ִמים  ָקר– ָזָכר ּתָ נֹו ִמן ַהּבָ שיתבארו בעניינים הבאים. ִאם קרבן עָֹלה ָקְרּבָ

פרשת ויקרא

בקר

א

ב
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הּוא אֹוֵמר: "ָזָכר"  ׁשֶ ג ׀ ָזָכר. ְולֹא ְנֵקָבה. ּכְ

ְלמּוד לֹוַמר — ָזָכר  ֵאין ּתַ ה )פסוק י(, ׁשֶ ְלַמּטָ
לֹא מּום:  ִמים. ּבְ רֹוִגינֹוס: ּתָ ְולֹא ֻטְמטּום ְוַאְנּדְ
ֲהָבָאתֹו ַעד  ל ּבַ ּפֵ ַתח אֶֹהל מֹוֵעד. ִמּטַ ֶאל ּפֶ

ָהֲעָזָרה. ַמהּו אֹוֵמר "ַיְקִריב ַיְקִריב"? ֲאִפּלּו 
ְמעֹון,  ׁשִ עֹוַלת  ּבְ ִנְתָעְרָבה עֹוַלת ְראּוֵבן 
הּוא. ְוֵכן עֹוָלה  ם ִמי ׁשֶ ל ַאַחת ְלׁשֵ ַיְקִריב ּכָ
ין ְלָצְרֵכי עֹולֹות, ַוֲהֵרי  ְכרּו ַהֻחּלִ ין, ִיּמָ ֻחּלִ ּבְ
ם ִמי  ל ַאַחת ְלׁשֵ ן עֹולֹות, ְוִתְקַרב ּכָ ּלָ ֵהן ּכֻ
ְפסּוִלין, אֹו  הּוא. ָיכֹול ֲאִפּלּו ִנְתָעְרָבה ּבִ ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר: "ַיְקִריֶבּנּו":  ֵאינֹו ִמינֹו? ּתַ ׁשֶ ּבְ
ּכֹוִפין אֹותֹו. ָיכֹול  ד ׁשֶ ַיְקִריב אֹתֹו. ְמַלּמֵ

ְלמּוד לֹוַמר: "ִלְרצֹנֹו", ָהא  ְרחֹו? ּתַ ַעל ּכָ ּבְ
ּיֹאַמר: ׳רֹוֶצה ֲאִני׳:  יַצד? ּכֹוִפין אֹותֹו ַעד ׁשֶ ּכֵ

ָבָמה:  ִלְפֵני ה׳ ְוָסַמְך. ֵאין ְסִמיָכה ּבְ

ד ׀ ַעל רֹאׁש ָהעָֹלה. ְלָהִביא עֹוַלת חֹוָבה 

ִלְסִמיָכה, ּוְלָהִביא עֹוַלת ַהּצֹאן: ָהעָֹלה. 
ָרט ְלעֹוַלת ָהעֹוף: ְוִנְרָצה לֹו. ַעל ָמה  ּפְ
ֵרתֹות  ה לֹו? ִאם ּתֹאַמר ַעל ּכָ הּוא ְמַרּצֶ
ַמִים אֹו  יֵדי ׁשָ ין אֹו ִמיָתה ּבִ ית ּדִ ּוִמיתֹות ּבֵ

ה  ן ָאמּור, ָהא ֵאינֹו ְמַרּצֶ ַמְלקּות — ֲהֵרי ָעְנׁשָ
ה:  ק ַלֲעֵשׂ ּתַ ּנִ ה ְוַעל ָלאו ׁשֶ א ַעל ֲעֵשׂ ֶאּלָ

ָלה  ּבָ ַחט... ְוִהְקִריבּו... ַהּכֲֹהִנים. ִמּקַ ה ׀ ְוׁשָ

ִחיָטה  ְ ד ַעל ַהּשׁ ה, ִלּמֵ ֻהּנָ ְוֵאיָלְך ִמְצַות ּכְ
ֲעָזָרה: ְוִהְקִריבּו.  ָזר: ִלְפֵני ה׳. ּבָ ָרה ּבְ ׁשֵ ּכְ ׁשֶ
ָמָעּה ְלׁשֹון  ִהיא ָהִראׁשֹוָנה, ּוַמׁשְ ָלה ׁשֶ זֹו ַקּבָ
ֵני ַאֲהרֹן. ָיכֹול  יֶהן: ּבְ ּתֵ הֹוָלָכה, ָלַמְדנּו ׁשְ
ְלמּוד לֹוַמר: "ַהּכֲֹהִנים": ֶאת  ֲחָלִלים? ּתַ
ְלמּוד לֹוַמר:  ם. ַמה ּתַ ם ְוָזְרקּו ֶאת ַהּדָ ַהּדָ

ֶאת  ְלָהִביא  ָעִמים?  ּפְ י  ּתֵ ׁשְ ם׳  ׳ּדָ ם׳  ׳ּדָ
ֵאינֹו ִמינֹו. ָיכֹול  ׁשֶ ּבְ ִמינֹו אֹו  ּבְ ְתָעֵרב  ּנִ ׁשֶ
ִניִמּיֹות  אֹות ַהּפְ ַחּטָ ְפסּוִלים, אֹו ּבַ ַאף ּבִ
ֵאּלּו ְלַמְעָלה  אֹות ַהִחיצֹוִנּיֹות, ׁשֶ ַחּטָ אֹו ּבַ
ָמקֹום  ּבְ לֹוַמר  ְלמּוד  ּתַ ה?  ְלַמּטָ ְוִהיא 
מֹו" )להלן פסוק יא(: ְוָזְרקּו. עֹוֵמד  ַאֵחר: "ּדָ
ַח  ְזּבֵ ִלי ְלכֶֹתל ַהּמִ ה ְוזֹוֵרק ִמן ַהּכְ ְלַמּטָ
ֶנֶגד ַהָּזִוּיֹות, ְלָכְך  ְקָרא ּכְ ה ִמחּוט ַהּסִ ְלַמּטָ
ע  ַאְרּבַ ם ָנתּון ּבְ ְּיֵהא ַהּדָ ֶנֱאַמר: "ָסִביב", ׁשֶ
חּוט?  יֶפּנּו ּכְ ַח. אֹו ָיכֹול ַיּקִ ְזּבֵ רּוחֹות ַהּמִ
יף  ר ְלַהּקִ ְלמּוד לֹוַמר: "ְוָזְרקּו", ְוִאי ֶאְפׁשָ ּתַ

ַתח ֤אֶֹהל מֹוֵע֙ד  ּנּו ֶאל־־־ּפֶ֜ ִריֶב֑ ים ַיקְְְ ִמ֖ ר ָזָכ֥ר ּתָ ָק֔ ִמן־־־ַהּבָ

ָי֔דֹו ַע֖ל ֣רֹאׁש  ךְְְ  ָסַמ֣ וְְ ֵנ֥י יהֽוה׃  צֹ֖נֹו ִלפְְְ יב אֹ֔תֹו ִלרְְְ ִר֣ ַיקְְְ

ר  ָק֖ ן ַהּבָ ֥ ט ֶאת־־־־־ּבֶ ַח֛ ׁשָ ֥ר ָעָלֽיו׃  וְְ ַכּפֵ ָצ֥ה ֖לֹו לְְ ִנרְְְ עָֹל֑ה וְְ ָהֽ

ם  ֔ ֲֹהִני֙ם ֶאת־־־־־ַהּדָ ַהּכֽ ֲה֤רֹן  ַאֽ י  ֵנ֨ ּבְְ יבּו  ִר֠ ִהקְְְ ֠וְְ ֵנ֣י יה֑וה  ִלפְְְ

ַ֖תח ֥אֶֹהל  ר־־־־־ּפֶ יב ֲאׁשֶ ַח֙ ָסִב֔ ּבֵ֙ זְְְ ם ַעל־־־־־ַהּמִ ֤ ֨קּו ֶאת־־־־־ַהּדָ רְְ זָֽ וְְ

כמובן,  נשחט,  לא  עצמו  שיצחק  למרות 
מפני שהאיל עלה לעולה במקומו ממש. 

שקרבן  פי  על  עליו' אף  לכפר  לו  'ונרצה 
העולה איננו בא לכפר על חטא מסוים, היו 
מביאים קרבן כזה על חטא שאינו מחייב 
ביטול של מצוות עשה  כגון  קרבן כפרה, 
)תוספתא מנחות י,יב; בבלי זבחים ה–ז(. 
אדם שנמנע מלקיים מצווה, ומרגיש שהוא 
רוצה לכפר על הפגם ולהתרצות לפני ה', 
מבטא זאת באמצעות קרבן נדבה. מלבד 
הוא  עולה  להבאת  נוסף  גורם  מחדלים, 
הרהור הלב )ירושלמי יומא ח,ז. וראו איוב 

ַוִּיְׁשַלח  ַהִּמְׁשֶּתה  ְיֵמי  ִהִּקיפּו  ִּכי  ַוְיִהי  א,ה: 
ִאּיֹוב ַוְיַקְּדֵׁשם ְוִהְׁשִּכים ַּבּבֶֹקר ְוֶהֱעָלה עֹלֹות 
ם, ִּכי ָאַמר ִאּיֹוב אּוַלי ָחְטאּו ָּבַני  ִמְסַּפר ֻּכָלּ
ִאּיֹוב  ַיֲעֶׂשה  ָּכָכה  ִּבְלָבָבם.  ֱאֹלִהים  ּוֵבְרכּו 
ָּכל ַהָּיִמים(. מחשבות רעות העולות בלבו 
לבקרה  נתונות  אינן  בוודאי  אדם  של 
חיצונית. גם במקרה זה יכול אדם להביא 
כביטוי  עצמו,  כחלק מתיקון  עולה  קרבן 
לנתינה עצמית ולהזדהות. קרבן עולה בא 
גם בעקבות בשורה טובה, ואפשר להביאו 
שאינם  חטאים  של  כללית  לכפרה  גם 
 ידועים. )ראו במדבר רבה י,ה; בכור שור על 

אתר(.

>א,ד<

הסמיכה ידוע לנו כיצד סמכו על קרבנות 
בימי בית שני )ראו משנה יומא ג,ח ועוד(. 
אין סיבה להניח שחל בסמיכה שינוי, ועל 
כן נראה שכך התבצעה הסמיכה מקדמת 
דנא: מביא הקרבן הניח את שתי ידיו על 
עליו  נשען  והוא  קרניו,  בין  הקרבן  ראש 
ע"ב;  טז  )חגיגה  כוחו  ובכל  ידיו  בשתי 

מנחות צג ע"א. וראו רמב"ן על אתר(. 
קרבן.  בכל  כמעט  מתבצעת  הסמיכה 
של  רעיון  מצוי  הסמיכה  פעולת  בבסיס 
 — התקשרות  גם  ואולי   — חילופין  מעין 
על  הידיים  בהנחת  לקרבנו.  המקריב  בין 
הבהמה ובהישענות עליה הסומך מבטא 

על   — לה'  קרבן  הקרבת  עמה.  הזדהות 
הבשר והדם שבו — מסמלת את הקרבתו 
העצמית של האדם. )ראו רמב"ן פס' ט(. 
במעשה הסמיכה מתרחשת כביכול המרתו 
של האדם בבהמה. משום כך נאמר הביטוי 
ְוִנְרָצה לֹו כבר לאחר הסמיכה ולא בסוף 

ההקרבה כולה. 
מבחינה זו סיפור עקדת יצחק — שבמקומו 
לכל  אב  בניין  לשמש  יכול  איל,  הוקרב 
הקרבנות. בעל החיים החליף את האדם. 
התמוה:  הביטוי  את  גם  להבין  ניתן  כך 
"אפרו של יצחק שצבור על גבי המזבח" 
 — ב,א(  תענית  ירושלמי  לדוגמא  )ראו 

>א,ד<

ַתח אֶֹהל מֹוֵעד ַיְקִריב אֹתֹו.  ַיְקִריֶבּנּו. עליו להיות זכר ובלי מומים,5 ֶאל ּפֶ
הן במשכן והן במקדש, מקום הקרבת העולה הוא במזבח החיצון, 
ִמְזַּבח ָהעֹוָלה.6 על בעל הקרבן להביא את קרבנו למשכן, ואין זה 
תפקידו של הכהן.7 הקרבן יוקרב ִלְרצֹנֹו, מתוך רצון טוב של אדם, קרבן 
נדבה,8 או: להיות רצוי,9 זהו קרבן של ריצוי ומציאת חן, שתכליתו 
באמצעות  יישען11  הקרבן  מביא  ה'.10  ד ְוָסַמְך,  ִלְפֵני  רצוי  להיות 
ְוִנְרָצה לֹו,  זוהי התחלת סדר ההקרבה.  ָהעָֹלה.  הבהמה  רֹאׁש  ַעל  ָידֹו 
ַחט  ר ָעָליו.  ה ְוׁשָ הקרבן יגרום לאדם שהביאו להיות רצוי ומקובל ְלַכּפֵ
כל אדם  או   – גם המקריב  ה'.  ִלְפֵני  ָקר  ַהּבָ זקן,12  ולא  צעיר  ן,  ּבֶ ֶאת 
אחר – רשאי לשחוט את הקרבנות.13 השחיטה נצרכת לכל אכילת 
כהכנה  נחשבת חלק מעבודת ההקרבה ממש אלא  ואינה  בהמה, 
עבודת  מכאן מתחילה  ם.  ַהּדָ ֶאת  ַהּכֲֹהִנים  ַאֲהרֹן  ֵני  ּבְ ְוִהְקִריבּו  אליה. 
או  הכהנים. הכהנים מקבלים את הדם היוצא משחיטת הקרבן – 
חלק ניכר ממנו – בכלי המכונה ִמְזָרק.14 הם מוליכים את הדם ממקום 
ַח ָסִביב, לפי המסורת,  ְזּבֵ ם ַעל ַהּמִ השחיטה עד המזבח, ְוָזְרקּו ֶאת ַהּדָ
לא נזרק דם העולה על כל צדי המזבח, ואכן קשה למדי לעשות זאת 
על ידי זריקה. זרקו את הדם בשתי פינות נגדיות של המזבח, וכיוון 
שמכל פינה הוא ניתז על שני קירות, נמצא שבפועל הגיע דם אל 
ַתח אֶֹהל מֹוֵעד, במזבח העולה שמחוץ  ר ּפֶ כל סביבות המזבח15 ֲאׁשֶ

ד

ה
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ְזִריָקה ַאַחת?  ְזִריָקה. ִאי "ְוָזְרקּו", ָיכֹול ּבִ ּבִ
יַצד? נֹוֵתן  ְלמּוד לֹוַמר: "ָסִביב". ָהא ּכֵ ּתַ
ַתח אֶֹהל  ר ּפֶ ע: ֲאׁשֶ ֵהן ַאְרּבַ נֹות ׁשֶ י ַמּתָ ּתֵ ׁשְ

הּוא ְמפָֹרק:  ְזַמן ׁשֶ מֹוֵעד. ְולֹא ּבִ

ְלמּוד לֹוַמר  יט ֶאת ָהעָֹלה. ַמה ּתַ ו ׀ ְוִהְפׁשִ

ט  ל ָהעֹולֹות ְלֶהְפׁשֵ "ָהעָֹלה"? ְלַרּבֹות ֶאת ּכָ
ְנָתֶחיָה  ְולֹא  ִלְנָתֶחיָה.  אָֹתּה  ְוִנּתּוַח: 

ִלְנָתִחים: 

ָהֵאׁש יֹוֶרֶדת  י ׁשֶ ז ׀ ְוָנְתנּו ֵאׁש. ַאף ַעל ּפִ

ַמִים, ִמְצָוה ְלָהִביא ִמן ַהֶהְדיֹוט:  ָ ִמן ַהּשׁ
ִכהּונֹו, ָהא ִאם  הּוא ּבְ ׁשֶ ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן. ּכְ ּבְ

סּוָלה:  ִבְגֵדי ּכֵֹהן ֶהְדיֹוט ֲעבֹוָדתֹו ּפְ ָעַבד ּבְ

ִכהּוָנם,  ֵהם ּבְ ׁשֶ ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים. ּכְ ח ׀ ּבְ

ָגִדים  מֹוָנה ּבְ ׁשְ ָעַבד ּבִ ָהא ּכֵֹהן ֶהְדיֹוט ׁשֶ

ָתִחים ֶאת ָהרֹאׁש.  סּוָלה: ֵאת ַהּנְ ֲעבֹוָדתֹו ּפְ
ָבר  ּכְ ט, ׁשֶ ְכַלל ֶהְפׁשֵ ֵאין ָהרֹאׁש ּבִ ְלִפי ׁשֶ
ִחיָטה, ְלִפיָכְך ֻהְצַרְך ִלְמנֹותֹו  ְ ּשׁ ּבַ ז  ֻהּתַ
ְדָך  ה ֶנֱאַמר? ְלַלּמֶ ֶדר. ָלּמָ ְלַעְצמֹו: ְוֶאת ַהּפָ
ית  ה ּבֹו ֶאת ּבֵ ֲעֵלהּו ִעם ָהרֹאׁש ּוְמַכּסֶ ּמַ ׁשֶ
ל ַמְעָלה:  בֹוד ׁשֶ ֶרְך ּכָ ִחיָטה, ְוֶזהּו ּדֶ ְ ַהּשׁ
ִזיִרין  ַהּגְ ִיְהיּו  ּלֹא  ׁשֶ ַח.  ְזּבֵ ַהּמִ ר ַעל  ֲאׁשֶ

ֲעָרָכה:  יֹוְצִאין חּוץ ַלּמַ

ה.  ֵ ִאּשׁ ַיְקִטיֶרּנּו:  ם עֹוָלה  ְלׁשֵ ט ׀ עָֹלה. 

ם ָהֵאׁש. ְוָכל  ָחֶטּנּו ְיֵהא ׁשֹוֲחטֹו ְלׁשֵ ִּיׁשְ ׁשֶ ּכְ
ַלַעז: ִניחֹוַח.  ה' ְלׁשֹון ֵאׁש, פואיד"א ּבְ ֶ 'ִאּשׁ

ה ְרצֹוִני:  י ְוַנֲעָשׂ ָאַמְרּתִ ַנַחת רּוַח ְלָפַני ׁשֶ

ִעְנָין  ַעל  מּוָסף  ָוי״ו  ַהּצֹאן.  י ׀ ְוִאם ִמן 

ה  ן ֶרַוח ְלמֹׁשֶ ה ֻהְפַסק? ִלּתֵ ִראׁשֹון. ְוָלּמָ
ה: ִמן ַהּצֹאן  ה ְלָפָרׁשָ ָרׁשָ ין ּפָ ְלִהְתּבֹוֵנן ּבֵ

יָה׃  ָתֶחֽ ּה ִלנְְְ ח אָֹת֖ ֥ ִנּתַ וְְ עָֹל֑ה  יט ֶאת־־־ָהֽ ֖ ׁשִ ִהפְְְ וְְ מֹוֵעֽד׃ 

ים  ֥כּו ֵעִצ֖ רְְ ָעֽ ַח וְְ ֑ ּבֵ זְְְ ׁש ַעל־ַהּמִ ן ֵא֖ ֲה֧רֹן ַהּכֵֹה֛ י ַאֽ ֵנ֨ ֠נּו ּבְְ ָנֽתְְ ֠וְְ

ים  ָתִח֔ ת ַהּנְְ ים ֵא֚ ֲֹהִנ֔ ֲהרֹ֙ן ַהּכ֣ ֵנ֤י ַאֽ ּבְְ ֗כּו  רְְ ָעֽ וְְ ׁש׃  ַעל־־־ָהֵאֽ

ׁש  ר ַעל־ָהֵא֔ ֣ ֵעִצי֙ם ֲאׁשֶ ֶ֑דר ַעל־ָהֽ ֶאת־ַהּפָ ֶאת־ָה֖רֹאׁש וְְ

יר  ִט֨ ִהקְְְ ִים וְְ ֑ ּמָ ץ ּבַ ַח֣ ָרָע֖יו ִירְְְ ֹו ּוכְְְ ּב֥ ִקרְְְ ַח׃ וְְ ֽ ּבֵ זְְְ ר ַעל־־־־־ַהּמִ ֖ ֲאׁשֶ

יַח־־־ִני֖חֹוַח  ֵרֽ ה  ֥ ֵ ִאׁשּ ָחה עָֹל֛ה  ּבֵ֔ זְְְ ַהּמִ ַהּכֵֹה֤ן ֶאת־־־ַהּכֹל֙ 

ִמן־־־ ֧נֹו  ּבָ רְְְ קָָ ֹאן  ִאם־־־ִמן־־־ַהּצ֨ וְְ      יהֽוה׃ ַלֽ

הדם וזריקתו והוצאת האיברים הפנימיים, 
להיראות  עלול  להניח שהוא  יש  כן  ועל 
לאנשים שונים מאוס — ולא רק לבני דורנו.
כך שאדם  על  מבוסס  הקרבן  של  עניינו 
מביא אותו מרצון ולשם ריצוי. )ראו מנחות 
קי ע"א ורש"י שם(. זהו הליך עמוק מאוד 
של הזדהות, שעל מנת שתהיה לו משמעות 
בעבור המקריב, נדרשת מעורבות נפשית 
פנימית ועמוקה, עד כדי חוויה אקסטטית. 
הנפש  עשויה  כזאת  מעורבות  בעקבות 
דרמטיות, שבעקבותיהן  תמורות  לעבור 
אפילו דברים הנתפסים כבלתי אסתטיים 
להפוך  יוכלו  גועל,  וכמעוררי  כדוחים  או 

שמעורב  מי  בעבור  הלב  אל  קרובים 
מתלהב  עמו,  מזדהה  בתכלית,  במעשה 
מעורבות  אליו.  אפילו מתמכר  או  ממנו 
זו, שאותה חווה כל אדם באופנים  מעין 
להתרחש  אמורה  חייו,  במהלך  שונים 
בהקרבתו של קרבן. רק אז ייחשב האדם 

כמקריב דבר שיש בו ֵריַח ִניחֹוַח ַלה'.

קיים  'ואם מן הצאן קרבנו...' בין הקרבנות 
דמיון רב, אך חזרתם המפורטת נובעת מן 
התוספות בדיניהם, ובמקרה זה — במקום 
השחיטה. קודם לכן נאמר שקרבן העולה 
נשחט לפני ה', כלומר אל מול פתח המשכן 

>א,י<

'ונתח אֹתה לנתחיה' אחדים מחלקי הקרבן 
המנותח מבוארים בכתוב עצמו או מובנים 
ממנו, כגון הראש והכרעיים. במשנה מופיע 
פירוט גדול של אופן ניתוח הבהמה. )ראו 
משנה יומא ז,ב; תמיד ד,ב–ג(. החלקים היו 
וגדולים מספיק  להיות מכובדים  צריכים 
לא  יהיה להחזיק בהם, אבל  כך שאפשר 
גדולים מכדי שאפשר יהיה לשאת אותם. 
)ראו חולין יא ע"א(. אחד הנתחים של קרבן 
השור  וכאשר  האחורית,  רגלו  היה  בקר 
גדול — אין בכוחו של אדם אחד לשאתה. 
)עם זאת, בסוכה נב ע"ב מסופר על כהנים 
שהיו גיבורים באופן יוצא דופן, ויכלו לקחת 

בעצמם רגל כזו, אבל בדרך כלל הולכתם 
הבקר  נתחי  של  המזבח  על  והעלאתם 
או שלושה(.  כהנים  בשני  נעשית  הייתה 
עריכת  בין  הניסוח  שינוי  פשר  זהו  אולי 
בלשון  ז  בפס'  בָּבקר, הכתובה  האיברים 
רבים, ובין עריכתם בצאן הכתובה בפס' יב 
בלשון יחיד. )ראו בעלי התוספות ורמב"ן(. 

'ריח ניחוח לה'' אדם רגיל רחוק מלהתבשם 
מריחו של קרבן העולה. אין זה ריח של בשר 
צלוי — שעשוי להנעים לאנשים מסוימים, 
שהרי בשר העולה נחרך ונשרף לגמרי. סדר 
קבלת  את השחיטה,  גם  כולל  המעשים 

>א,ו<

>א,ט<

יט ֶאת עור ָהעָֹלה, שאותו אין מעלים  לאוהל.  ו לאחר מכן – ְוִהְפׁשִ
ֵני ַאֲהרֹן  ח אָֹתּה, את העולה ִלְנָתֶחיָה, לחלקיה.  ז ְוָנְתנּו ּבְ לקרבן, ְוִנּתַ
ַח. חובת הכהנים להדליק אש על המזבח אינה  ְזּבֵ ַהּכֵֹהן ֵאׁש ַעל ַהּמִ
הכהנים  ְוָעְרכּו,  לקרבן אחר.16  או  לעולה  דווקא  במישרין  קשורה 
ֶאת  ָתִחים,  ַהּנְ ֵאת  ַהּכֲֹהִנים  ַאֲהרֹן  ֵני  ּבְ ָהֵאׁש.  ח ְוָעְרכּו  ַעל  ֵעִצים  יסדרו 
ואולי  הֵחלב,17  הפנימיים,  השומן של החלקים  ֶדר,  ַהּפָ ְוֶאת  ָהרֹאׁש 
ר ַעל ָהֵאׁש  הפדר כולל גם חלקים פנימיים אחרים,18 ַעל ָהֵעִצים ֲאׁשֶ
ַח.  ט ְוִקְרּבֹו, חלקיו הפנימיים של הקרבן, כולל קיבתו  ְזּבֵ ר ַעל ַהּמִ ֲאׁשֶ
הקרביים  ִים.  ּמָ ּבַ ומעיו, ּוְכָרָעיו, רגליו ִיְרַחץ, כל אדם, כהן או אחר19 
בוודאי מלאים במאכלים מעוכלים למחצה ובזבל, וגם הרגליים לרוב 
מלוכלכות. לכן לא ראוי להעלותם על המזבח כפי שהם, ויש לרחצם 
ֵחלבה,  ראש הבהמה,  את  ַהּכֹל,  ֶאת  ַהּכֵֹהן  ישרוף  ְוִהְקִטיר,  תחילה. 
ה,  ֵ ָחה. זהו קרבן העָֹלה, ִאּשׁ ְזּבֵ איבריה הפנימיים ושאר חלקי גופה – ַהּמִ
הוא מתנה  הקרבן  ַלה'.  ִניחֹוַח  ֵריַח  כדי שיהיה  קרבן שנשרף באש, 
מיוחדת שגורמת לה' נחת רוח – כריח נעים – מכך שנעשה רצונו.20

ִבים אֹו ִמן ָהִעִּזים ְלעָֹלה.  ׂשָ נֹו, ולא מן הבקר – ִמן ַהּכְ י ְוִאם ִמן ַהּצֹאן ָקְרּבָ

צאן הוא שם כולל לכל מה שייקרא בלשון חכמים 'בהמה דקה', כלומר 

 מימין:
עז

 משמאל: 
כבש )'כשב'(
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הרחבות

ה רש"י לֹׁשָ ִבים ִמן ָהִעִּזים. ֲהֵרי ֵאּלּו ׁשְ ָשׂ ִמן ַהּכְ

ָרט ְלָזֵקן ּוְלחֹוֶלה ְוִלְמזָֹהם:  ִמעּוִטין: ּפְ

ַח: ָצפָֹנה  ְזּבֵ ַח. ַעל ַצד ַהּמִ ְזּבֵ יא ׀ ַעל ֶיֶרְך ַהּמִ

ָבָמה:  ִלְפֵני ה׳. ְוֵאין ָצפֹון ּבְ

ֱאַמר:  ּנֶ ל ָהעֹוף, ְלִפי ׁשֶ יד ׀ ִמן ָהעֹוף. ְולֹא ּכָ

ִבים ּוָבִעִּזים" )להלן  ׂשָ ּכְ ָקר ּבַ ּבָ ִמים ָזָכר ּבַ "ּתָ
ּמּות  ֵהָמה ְוֵאין ּתַ ּבְ ּמּות ְוַזְכרּות ּבַ כב, יט(, ּתַ

ר ֵאָבר?  עֹופֹות, ָיכֹול ַאף ְמֻחּסָ ְוַזְכרּות ּבָ

דֹוִלים  ְלמּוד לֹוַמר: "ִמן ָהעֹוף": ּתִֹרים. ּגְ ּתַ
דֹוִלים:  ים ְולֹא ּגְ ֵני יֹוָנה. ְקַטּנִ ים: ּבְ ְולֹא ְקַטּנִ
ת  ָרט ִלְתִחּלַ ֵני ַהּיֹוָנה. ּפְ ִמן ַהּתִֹרים אֹו ִמן ּבְ

דֹול  ּגָ סּול, ׁשֶ הּוא ּפָ ֶזה ׁשֶ ּבָ ֶזה ְוׁשֶ ּבָ הּוב ׁשֶ ַהּצִ
ֵני יֹוָנה ְוָקָטן ֵאֶצל ּתֹוִרים:  הּוא ֵאֶצל ּבְ

ִריָדה ַאַחת ָיִביא:  טו ׀ ְוִהְקִריבֹו. ֲאִפיּלּו ּפְ

א  ֶאּלָ ְכִלי  ּבִ ְמִליָקה  ֵאין  ּוָמַלק.  ַהּכֵֹהן 

ִמּמּול  ְרנֹו  ִצּפָ ּבְ קֹוֵצץ  ּכֵֹהן,  ל  ׁשֶ ַעְצמֹו  ּבְ
יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ַעד  ְפֶרֶקת  ַהַמּ ְוחֹוֵתְך  ָהֹעֶרף, 

ּנּו׃  ִריֶבֽ ים ַיקְְְ ִמ֖ ָזָכ֥ר ּתָ עָֹל֑ה  ים לְְ ִעִּז֖ ים ֥אֹו ִמן־־־־־ָהֽ ִב֛ ׂשָ ַהּכְְ

֡קּו  רְְ זָֽ ֵנ֣י יה֑וה וְְ ַח ָצ֖פָֹנה ִלפְְְ ֛ ּבֵ זְְְ ט אֹ֜תֹו ַע֣ל ֶיֶ֧רךְְְ ַהּמִ ַח֨ ׁשָ וְְ

ח  ֤ ִנּתַ יב׃ וְְ ַח ָסִבֽ ֖ ּבֵ זְְְ ֛מֹו ַעל־ַהּמִ ֲֹהִנ֧ים ֶאת־ּדָ ֲה֨רֹן ַהּכֽ ֵנ֩י ַאֽ ּבְְ

ַהּכֵֹה֙ן  ךְְְ  ָעַר֤ וְְ ֑רֹו  דְְְ ֶאת־ּפִ וְְ ֹו  ֶאת־רֹאׁש֖ וְְ יו  ָתָח֔ ִלנְְְ אֹתֹ֙ו 

ַח׃  ֽ ּבֵ זְְְ ר ַעל־ַהּמִ ֖ ׁש ֲאׁשֶ ר ַעל־ָהֵא֔ ֣ ֵעִצי֙ם ֲאׁשֶ ם ַעל־ָהֽ אָֹת֔

יב ַהּכֵֹה֤ן ֶאת־ ִר֨ ִהקְְְ וְְ ִים  ֑ ּמָ ּבַ ץ  ַח֣ ִירְְְ ִים  ָרַע֖ ַהּכְְ וְְ ֶרב  ֥ ַהּקֶ וְְ

יַח ִני֖חַֹח  ֵר֥ ה  ֛ ֵ ָחה עָֹל֣ה ֗הּוא ִאׁשּ ּבֵ֔ זְְְ יר ַהּמִ ִט֣ ִהקְְְ וְְ ַהּכֹל֙ 

 ַלֽיהֽוה׃

ִמן־־־ יב  ִר֣ ִהקְְְ וְְ יה֑וה  ַלֽ ֖נֹו  ּבָ רְְְ קָָ ה  עָֹל֥ ִמן־־־ָה֛עֹוף  ם  ִא֧ וְְ

ִרי֤בֹו ַהּכֵֹה֙ן  ִהקְְְ ֽנֹו׃ וְְ ּבָ רְְְ ֵנ֥י ַהּיֹוָנ֖ה ֶאת־קָָ ים ֛אֹו ִמן־ּבְְ ִר֗ ַהּתֹ

ָחה  ֑ ּבֵ זְְְ ַהּמִ יר  ִט֖ ִהקְְְ וְְ ֹו  ּוָמַל֙ק ֶאת־רֹאׁש֔ ַח  ּבֵ֔ זְְְ ֶאל־ַהּמִ

שני

ובקרבתו, ואילו כאן נזכר פרט נוסף, המלמד 
גם על המקרא הסתום שמקודם: בהמת 
עולה של בקר או של צאן אינה נשחטת 
מול הפתח אלא בצפונה של חצר  בדיוק 
ההלכה  השתמרה  לדורות  גם  המשכן. 
קרבים  העולה,  כגון  מיוחדים,  שקרבנות 
בבית  )כך שנו  צפון של העזרה.  בצד  רק 

פרשה  "כל  ישמעאל:  רבי  של  מדרשו 
נשנית אלא בשביל  לא  ונשנית,  שנאמרה 
וראו  ע"ב;  ג  סוטה  בה".  שנתחדש  דבר 

רמב"ן על אתר(.

התורים  היונה' מן  בני  מן  או  הּתֹרים  'מן 
היונה  בני  ואילו  בוגרים,  עופות  מביאים 

>א,יד<

ּתֹר, יֹוָנה שני סוגי עופות במשפחת היוניים. 
גופה של היונה )באנגלית: pigeons. שם 
צווארה  מגושם,   )Colomba livia מדעי: 
קצר וראשה עגול וקטן. התור )באנגלית: 
 )Sterptopelia turtur מדעי:  dove, שם 

הוא עוף נודד המצוי בארץ באביב ובקיץ, 
משל  דק  גופו  מבנה  מהיונה.  יותר  קטן 
היונה, כנפיו קצרות יותר וזנבו ארוך. צבעו 
אפור או חום, ובצדי צווארו כתם ובו פסים 

שחורים ולבנים.

>א,יד< 

המוקרבים הם גוזלים. )ראו חולין כב(. זהו 
קרבן זול לאין ערוך מקרבן הצאן ובוודאי 
הוא  יונה  גוזלי  של  ערכם  הבקר.  מקרבן 
פחּות — במיוחד בהתחשב בכך שהיונים 
ואף  חודש,  בכל  כמעט  ביצים  מטילות 
אינה  הפקר שצידתם  יצורי  הם  התורים 

מרובה בהוצאות.

הכהן  המסורת,  ראשו' לפי  את  'ומלק 
באמצעות  מעורפו  העוף  ראש  את  מלק 
ציפורן הבוהן שלו. )ראו להלן ה,ח; זבחים 
 — משחיטה  שונה  זו  פעולה  סד–סה(. 
הצוואר,  של  הקדמי  בחלקו  המתבצעת 
קטנים  בעופות  אפשרי  הדבר   אך 

אלו.

>א,טו<

הבהמות הקטנות יותר, לעומת הבקר שייקרא 'בהמה גסה' – בהמות 
ובלא  זכר  להקריב  יש  זה  במקרה  גם  ַיְקִריֶבּנּו.  ִמים  ּתָ ָזָכר  גדולות. 
ֵני ַאֲהרֹן  ַח ָצפָֹנה ִלְפֵני ה'. ְוָזְרקּו ּבְ ְזּבֵ ַחט אֹתֹו ַעל ֶיֶרְך, צד ַהּמִ מום.  יא ְוׁשָ
ח  ַח ָסִביב, כמו שנאמר על דם הפר.21  יב ְוִנּתַ ְזּבֵ מֹו ַעל ַהּמִ ַהּכֲֹהִנים ֶאת ּדָ
ְדרֹו,  ּפִ ְוֶאת  לחוד  רֹאׁשֹו, שנחתך  ְוֶאת  ִלְנָתָחיו,  גוף הקרבן  את  אֹתֹו, 
את הנתחים, את  ַהּכֵֹהן אָֹתם,  ְוָעַרְך  חְלבו, שמפרידו משאר הבשר. 
ַח.  יג ְואת  ְזּבֵ ר ַעל ַהּמִ ר ַעל ָהֵאׁש ֲאׁשֶ הראש ואת הפדר, ַעל ָהֵעִצים ֲאׁשֶ
ִים לנקותם. ְוִהְקִריב  ּמָ ָרַעִים ִיְרַחץ ּבַ ֶרב, מעיו של בן הצאן, ְואת ַהּכְ ַהּקֶ
ַהּכֵֹהן ֶאת ַהּכֹל, את כל חלקי הקרבן, כולל הקרב והכרעיים, ְוִהְקִטיר 

ה, קרבן שנשרף, ֵריַח ִניחַֹח ַלה'.  ֵ ָחה. עָֹלה הּוא, ִאּשׁ ְזּבֵ ַהּמִ

מלבד קרבנות עולה מן הבקר ומן הצאן, יש אפשרות נוספת:  יד ְוִאם 
ֵני,  נֹו ַלה', ְוִהְקִריב אחד ִמן ַהּתִֹרים, עופות בר, אֹו ִמן ּבְ ִמן ָהעֹוף עָֹלה ָקְרּבָ
ַח,  ְזּבֵ נֹו.  טו ְוִהְקִריבֹו ַהּכֵֹהן, את העוף כולו, ֶאל ַהּמִ צעירי ַהּיֹוָנה ֶאת ָקְרּבָ
ָחה, הראש יימלק ויופרד  ְזּבֵ ּוָמַלק, הכהן יתיז ֶאת רֹאׁשֹו. ְוִהְקִטיר ַהּמִ
קודם  אך  הגוף,22  מן  בנפרד  המזבח  על אש  יוקטר  ואז  הגוף,  מן 

 מימין:
תור

 משמאל:
יונה
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יָמִנין ְוקֹוְצָצן: ְוִנְמָצה ָדמֹו. ְלׁשֹון "ּוִמיץ רש"י ַלּסִ
ץ" )ישעיה טז,  י ָאֵפס ַהּמֵ ִים" )משלי ל, לג(, "ּכִ ַאּפַ
ַח  ְזּבֵ ִחיָטה ַעל ִקיר ַהּמִ ְ ית ַהּשׁ ד(. ּכֹוֵבׁש ּבֵ
ְוִהְקִטיר  ּוָמַלק  ְויֹוֵרד:  ה  ִמְתַמּצֶ ם  ְוַהּדָ
הּוא  ן, ֵמַאַחר ׁשֶ ר לֹוַמר ּכֵ ְוִנְמָצה. ֶאְפׁשָ

א, ַמה ַהְקָטָרה  ַמְקִטיר הּוא מֹוֶצה?! ֶאּלָ
ַעְצמֹו ַאף ְמִליָקה  ַעְצמֹו ְוַהּגּוף ּבְ ָהרֹאׁש ּבְ
ְמֹסָרס הּוא:  ִמְקָרא,  ל  ׁשֶ ּוְפׁשּוטֹו  ן.  ּכֵ
"ּוָמַלק ְוִהְקִטיר", ְוקֶֹדם ַהְקָטָרה "ְוִנְמָצה 

ָבר:  ָדמֹו" ּכְ

ַהֶּזֶפק:  ֶזה  ָהְרִאי,  ְמקֹום  טז ׀ ֻמְרָאתֹו. 

ָבר  ֵני ֵמֶעיָה. ְו'נֹוָצה' ְלׁשֹון ּדָ נָֹצָתּה. ִעם ּבְ ּבְ

ם ָנעּו" )איכה ד, טו(,  י ָנצּו ּגַ מֹו: "ּכִ אּוס, ּכְ ַהּמָ
אּוְכֵליּה", ְוֶזהּו  ם אּוְנְקלֹוס: "ּבְ ְרּגֵ ּתִ ְוֶזהּו ׁשֶ
ָאַמר:  ן ָחָנן, ׁשֶ א יֹוֵסי ּבֶ ל ַאּבָ ִמְדָרׁשֹו ׁשֶ
ּה. ְוַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם  ְרְקָבן ִעּמָ נֹוֵטל ֶאת ַהּקֻ
ין  ַסּכִ ִלְבָרָכה ָאְמרּו: קֹוֵדר ְסִביב ַהֶּזֶפק ּבְ
ַעל  ׁשֶ ַהּנֹוָצה  ִעם  ְונֹוְטלֹו  ה,  ֲאֻרּבָ ֵעין  ּכְ
אֹוֶכֶלת  ֵאיָנּה  ׁשֶ ֵהָמה  ּבְ עֹוַלת  ּבְ ָהעֹור. 
ֶרב  "ְוַהּקֶ ֶנֱאַמר:  ָעֶליָה,  ּבְ ֵאבּוס  ּבְ א  ֶאּלָ
ִים ְוגֹו׳ ְוִהְקִטיר" )לעיל  ּמָ ָרַעִים ִיְרַחץ ּבַ ְוַהּכְ

ֵזל, ֶנֱאַמר:  ּזֹון ִמן ַהּגָ ּנִ פסוק יג(, ּוָבעֹוף, ׁשֶ

ֵזל:  ָאְכלּו ִמן ַהּגָ ַעִים ׁשֶ ִליְך" ֶאת ַהּמֵ "ְוִהׁשְ
ֶבׁש:  ל ּכֶ ִמְזָרחֹו ׁשֶ ַח ֵקְדָמה. ּבְ ְזּבֵ ֵאֶצל ַהּמִ

ם  ׁשָ ּנֹוְתִנין  ׁשֶ ָמקֹום  ן.  ׁשֶ ַהּדָ ֶאל ְמקֹום 

ַח  ּון ִמְזּבֵ ְוִדּשׁ ָכל ּבֶֹקר  ּבְ ן  ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ ּתְ
ם  ם ִנְבָלִעים ׁשָ ְוֻכּלָ נֹוָרה,  ְוַהּמְ ִניִמי   ַהּפְ

ְמקֹוָמן:  ּבִ

ְוֵכן  ָּיד,  ּבַ א  ֶאּלָ ּסּוַע  ׁשִ ֵאין  ע.  ּסַ יז ׀ ְוׁשִ

ע  ּסַ ׁשַ ֵעהּו ּכְ ּסְ ְמׁשֹון: "ַוְיׁשַ ׁשִ ּבְ הּוא אֹוֵמר 
ָנָפיו, ֵאינֹו  ִדי" )שופטים יד, ו(: ִבְכָנָפיו. ִעם ּכְ ַהּגְ
ְנֵפי נֹוָצתֹו: ִבְכָנָפיו. נֹוָצה  ָצִריְך ִלְמרֹט ּכַ
ִריַח ֵריַח  ּמֵ ׁש. ַוֲהלֹא ֵאין ְלָך ֶהְדיֹוט ׁשֶ ַמּמָ
ָרִפים ְוֵאין ַנְפׁשֹו ָקָצה ָעָליו,  ָנַפִים ִנְשׂ ּכְ
ְּיֵהא  ֵדי ׁשֶ תּוב ִיְקַרב? ּכְ ה ָאַמר ַהּכָ ְוָלּמָ
ל ָעִני:  נֹו ׁשֶ ָקְרּבָ ר ּבְ ֵבַע ּוְמֻהּדָ ַח ָשׂ ְזּבֵ ַהּמִ
י  ּתֵ יל. ֵאינֹו ְמָפְרקֹו ְלַגְמֵרי ִלׁשְ לֹא ַיְבּדִ

עֹוף  ּבֹו. ֶנֱאַמר ּבָ א קֹוְרעֹו ִמּגַ ֲחִתיכֹות, ֶאּלָ
ֵהָמה 'ֵריַח ִניחֹוַח'  ּבְ 'ֵריַח ִניחֹוַח' ְוֶנֱאַמר ּבַ
ה  ְרּבֶ )לעיל פסוקים ט; יג(, לֹוַמר ְלָך, ֶאָחד ַהּמַ

ְּיַכֵּון ֶאת ִלּבֹו  ְמִעיט, ּוִבְלַבד ׁשֶ  ְוֶאָחד ַהּמַ
ַמִים:  ָ ַלּשׁ

ָא֖תֹו  יר ֶאת־־־ֻמרְְְ ֵהִס֥ וְְ ַח׃  ֽ ּבֵ זְְְ ַהּמִ יר  ִק֥ ַע֖ל  ָצ֣ה ָד֔מֹו  ִנמְְְ וְְ

ָמה ֶאל־ דְְְ ֵק֔ ַח֙  ּבֵ֙ זְְְ ַהּמִ ֵאֶ֤צל  ּה  יךְְְ אָֹת֜ ִל֨ ִהׁשְְְ וְְ ּה  ֽנָֹצָת֑ ּבְְ

יר  ִט֨ ִהקְְְ י֒ל וְְ ּדִ ָנָפי֮ו ֣לֹא ַיבְְְ ע אֹ֣תֹו ִבכְְְ ּסַ֨ ׁשִ ן׃ וְְ ׁשֶ ֽ ֖קֹום ַהּדָ מְְ

ׁש  ר ַעל־ָהֵא֑ ֣ ֲאׁשֶ ים  ֵעִצ֖ ָחה ַעל־ָהֽ ּבֵ֔ זְְְ ַהּמִ ַהּכֵֹה֙ן  אֹ֤תֹו 

ֶפׁש  ֶנ֗ יַח ִני֖חַֹח ַלֽיהֽוה׃    וְְ ה ֵר֥ ֛ ֵ בעָֹל֣ה ֗הּוא ִאׁשּ

ַח. דמו  ְזּבֵ לכן – ְוִנְמָצה ָדמֹו של העוף באמצעות לחיצתו,23 ַעל ִקיר ַהּמִ
הממוצה של העוף לא ייזרק על המזבח מן הכלי או באצבע כמו 
החיים משותף  מבעלי  קרבן  לכל  ואולם  האחרים.  הקרבנות  דם 
סדר המעשים הזה – מתחילה נותנים מדמו על המזבח, ורק לאחר 
על  העוף  את  שיקטיר  קודם  גופו.  טז אולם  את  מקטירים  מכן 
המזבח – ְוֵהִסיר ֶאת ֻמְרָאתֹו, הזפק שלו, החלק המורחב של הוושט 
נָֹצָתּה,  הדומה לכיס, שבו המזון מאוחסן לפני שהוא עובר לקיבה, ּבְ
עם הנוצות המקיפות את המוראה. הכהן חותך ועוקר את הזפק 
ִליְך אָֹתּה, את המּוראה המלוכלכת, שמלאה  ְוִהׁשְ והנוצות מבחוץ 
ַח ֵקְדָמה, לידו בצד מזרח ֶאל ְמקֹום  ְזּבֵ במזון מעוכל למחצה, ֵאֶצל ַהּמִ
ע  ּסַ ן. שם נמצא חלק מהאפר שמורידים מעל המזבח.24  יז ְוׁשִ ׁשֶ ַהּדָ
בכנפיו,  העוף  את  הכהן  יחלק  הזפק,  אחרי שהוצא  ִבְכָנָפיו.   אֹתֹו 
יל. הוא מושך את שתי הכנפיים לכאן ולכאן בלא להפריד  אך לֹא ַיְבּדִ
ָחה ַעל  ְזּבֵ אותן לשני חלקים ממש. ְוִהְקִטיר אֹתֹו – את העוף ַהּכֵֹהן ַהּמִ
ה ֵריַח ִניחַֹח ַלה'. אלו שלושת מיני  ֵ ר ַעל ָהֵאׁש. עָֹלה הּוא, ִאּשׁ ָהֵעִצים ֲאׁשֶ

קרבנות העולה – עולת הבקר, עולת הצאן ועולת העוף.

מערכת העיכול 
בעוף 

ראתו'( )'והסיר את מֻֻ

טז

יז

א
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פרק ב

ָכל  י ַתְקִריב. לֹא ֶנֱאַמר 'ֶנֶפׁש' ּבְ א ׀ ְוֶנֶפׁש ּכִ

ְרּכֹו  ִמְנָחה. ִמי ּדַ א ּבְ נֹות ְנָדָבה ֶאּלָ ָקְרּבְ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ב ִמְנָחה? ָעִני. ָאַמר ַהּקָ ְלִהְתַנּדֵ
ִהְקִריב  ִאּלּו  ּכְ ָעָליו  ֲאִני  ַמֲעֶלה  הּוא: 
נֹו. ָהאֹוֵמר: ׳ֲהֵרי  ַנְפׁשֹו: סֶֹלת ִיְהֶיה ָקְרּבָ
ֹסֶלת  ִמְנַחת  ֵמִביא  ְסָתם,  ִמְנָחה׳  ָעַלי 
ְוִנְקֶמֶצת  ָנחֹות,  ּמְ ּבַ ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה  ִהיא  ׁשֶ
ִעְנָין. ְלִפי  פָֹרׁש ּבָ ּמְ מֹו ׁשֶ ִהיא ֹסֶלת ּכְ ׁשֶ ּכְ
ן  ה ִמיֵני ְמָנחֹות ְוֻכּלָ ָ אן ֲחִמּשׁ ֶאְמרּו ּכָ ּנֶ ׁשֶ
אֹות ֲאפּויֹות קֶֹדם ְקִמיָצה חּוץ ִמּזֹו, ְלָכְך  ּבָ
'ֹסֶלת'  ְקרּוָיה ִמְנַחת ֹסֶלת: סֶֹלת. ֵאין 
ים"  ֱאַמר: "ֹסֶלת ִחּטִ ּנֶ ין, ׁשֶ א ִמן ַהִחּטִ ֶאּלָ
רֹון,  חּוָתה ֵמִעּשָׂ )שמות כט, ב(, ְוֵאין ִמְנָחה ּפְ

רֹון ֹסֶלת... ְלִמְנָחה" )ויקרא יד,  ֱאַמר: "ְוִעּשָׂ ּנֶ ׁשֶ
ֶמן.  רֹון ְלָכל ִמְנָחה: ְוָיַצק ָעֶליָה ׁשֶ כא(, ִעּשָׂ
ּה: ְוָנַתן ָעֶליָה ְלבָֹנה. ַעל ִמְקָצָתּה,  ּלָ ַעל ּכֻ
ֵמִניַח קֶֹמץ ְלבֹוָנה ָעֶליָה ְלַצד ֶאָחד. ּוָמה 
ֵאין ִרּבּוי ַאַחר ִרּבּוי  ן? ׁשֶ ָרִאיָת לֹוַמר ּכֵ
ֶמן ַעל  ָבר ַאֵחר, ׁשֶ א ְלַמֵעט. ּדָ ּתֹוָרה ֶאּלָ ּבַ
ּה,  ּה ְוִנְקָמץ ִעּמָ הּוא ִנְבָלל ִעּמָ ֵני ׁשֶ ּה ִמּפְ ּלָ ּכֻ
ְמָנּה" )פסוק  ַ ּה ּוִמּשׁ ְלּתָ ֱאַמר: "ִמּסָ ּנֶ מֹו ׁשֶ ּכְ
ֵאיָנּה ִנְבֶלֶלת  ב(, ּוְלבֹוָנה ַעל ִמְקָצָתּה, ׁשֶ
ֱאַמר: "ַעל  ּנֶ ּה, ׁשֶ ּה ְולֹא ִנְקֶמֶצת ִעּמָ ִעּמָ

ט  ְמַלּקֵ ַמץ  ּקָ ׁשֶ ַאַחר  ּלְ ׁשֶ ְלֹבָנָתּה",  ל  ּכָ
ּוַמְקִטיָרּה:  ֵמָעֶליָה  ה  ּלָ ּכֻ בֹוָנה  ַהּלְ ֶאת 
ְּיִציָקה  ׁשֶ ד  ְמַלּמֵ ֶוֱהִביָאּה.  ְוָנַתן,   ְוָיַצק, 

ָזר:  ִרים ּבְ ׁשֵ ּוְבִליָלה ּכְ

ִמיָצה ְוֵאיָלְך ִמְצַות  ב ׀ ַהּכֲֹהִנים ְוָקַמץ. ִמּקְ

ַרְגֵלי ַהָּזר  קֹום ׁשֶ ם. ִמּמָ ָ ה: ְוָקַמץ ִמּשׁ ֻהּנָ ּכְ
ָכל  ָרה ּבְ ׁשֵ ִמיָצה ּכְ ַהּקְ ְדָך ׁשֶ עֹוְמדֹות, ְלַלּמֶ
ה  ֵרה ַאּמָ ַאַחת ֶעְשׂ ּבְ ֲעָזָרה, ַאף  ָמקֹום ּבָ
ָרֵאל: ְמלֹא  ִריַסת ַרְגֵלי ִיְשׂ ל ְמקֹום ּדְ ׁשֶ
ץ ְויֹוֵצא ְלָכל  ֻקְמצֹו. ָיכֹול ְמבָֹרץ, ְמַבְצּבֵ

ָמקֹום ַאֵחר: "ְוֵהִרים  ְלמּוד לֹוַמר ּבְ ַצד? ּתַ
ר  ׁשֵ ֻקְמצֹו" )להלן ו, ח(, לֹא ְיֵהא ּכָ ּנּו ּבְ ִמּמֶ
ֻקְמצֹו",  תֹוְך ַהּקֶֹמץ. ִאי "ּבְ ּבְ ֶ ּשׁ א ַמה  ֶאּלָ
ְלמּוד לֹוַמר: "ְמלֹא". ָהא  ָיכֹול ָחֵסר? ּתַ
ס ָידֹו,  עֹוָתיו ַעל ּפַ לֹׁש ֶאְצּבְ יַצד? חֹוֶפה ׁשָ ּכֵ
ַמע ָלׁשֹון ָהִעְבִרית: ַעל  ַמׁשְ ְוֶזהּו "קֶֹמץ" ּבְ
בֹוָנה ְיֵהא ַהּקֶֹמץ  ל ַהּלְ ל ְלבָֹנָתּה. ְלַבד ּכָ ּכָ

בֹוָנה  ַהּלְ ַאף  ְוִהְקִטיר.  ְלבָֹנָתּה  ָמֵלא: 
ְמָנּה.  ַ ּה ּוִמּשׁ ְלּתָ ַהְקָטָרה: ְמלֹא ֻקְמצֹו ִמּסָ ּבְ
יר ֶמַלח אֹו  ְרּגִ ָידֹו ּגַ ָהא ִאם ָקַמץ ְוָעָלה ּבְ
ָרָתּה. ַהּקֶֹמץ  סּוָלה: ַאְזּכָ קֶֹרט ְלבֹוָנה ּפְ
ּבֹו  ְנָחה, ׁשֶ בֹוּהַ הּוא ִזְכרֹון ַהּמִ ָהעֹוֶלה ַלּגָ

ָעֶליָה ְלטֹוָבה ּוְלַנַחת רּוַח:  ר ּבְ ִנְזּכָ

֑נֹו  ּבָ רְְְ ֶי֣ה קָָ ִיהְְְ ֖סֶֹלת  ַלֽיה֔וה  ָח֙ה  ֤ן ִמנְְְ ּבַ רְְְ יב קָָ ִר֞ י־־־ַתקְְְ ֽ ּכִ

ּה ֶאל־ ֶוֱֽהִביָא֗ בָֹנֽה׃  ָעֶל֖יָה לְְ ן  ָנַת֥ וְְ ֶמן  ׁשֶ֔ יָה֙  ָעֶל֙ ָיַצ֤ק  וְְ

ּה֙  ּתָ לְְְ ֗צֹו ִמּסָָ ֣לֹא ֻקמְְְ ם מְְ ָ֜ ץ ִמׁשּ ָקַמ֨ ֲֹהִני֒ם וְְ ֲהרֹ֮ן ַהּכֽ ֵנ֣י ַאֽ ּבְְ

ֶאת־־־ ן  ַהּכֵֹה֜ יר  ִט֨ ִהקְְְ וְְ ּה  ֽבָֹנָת֑ ל־־־לְְ ּכָָ ל  ַע֖ ּה  ָנ֔ מְְְ ַ ּוִמׁשּ

ֶר֙ת  ַהּנֹוֶת֙ יַח ִני֖חַֹח ַלֽיהֽוה׃ וְְ ה ֵר֥ ֛ ֵ ָחה ִאׁשּ ּבֵ֔ זְְְ ָרָתּה֙ ַהּמִ ּכָֽ ַאזְְְ

קרבן מנחה 
פרק ב

לאחר שהעניין הקודם עסק בקרבן העולה ובבעלי החיים השונים שמהם מביאים אותו, 
יידון כאן קרבן מנחה הבא מן הצומח, שאין בו שום מרכיב מן החי.

פירוש המלה 'מנחה' הוא מתנה. באופן כללי קרבן מנחה ניתן להבעת הכרתו של הנותן 
בטובתו של המקבל או באדנותו עליו. המנחה יכולה לבוא בנדבה, אך יש גם מנחות שהן 
חובת הציבור או היחיד. קרבן זה שונה מן העולה לא רק מבחינת מינו ודרך עשייתו; גם 

אופן עבודתו דומה הרבה יותר לקרבן זבח השלמים, שיבוא אחריו. 

אמנם פרטים מסוימים בנוגע למנחה לא ייאמרו עדיין בעניין זה, אבל עיקרי דיניה, אופן 
עשייתה וסוגיה השונים – כל אלה נזכרים כאן. 

ְוָיַצק  נֹו.  ָקְרּבָ ִיְהֶיה  סֶֹלת   – ַלה'  ִמְנָחה  ן  ָקְרּבַ ַתְקִריב  י  ּכִ ב  א ְוֶנֶפׁש  פרק 
ַהּכֲֹהִנים,  ַאֲהרֹן  ֵני  ּבְ ֶאל  ְלבָֹנה.  ב ֶוֱהִביָאּה  ָעֶליָה  ְוָנַתן  ֶמן,  ׁשֶ  ָעֶליָה 
ְמָנּה  ַ ִמּשׁ והן  ּה  ְלּתָ ִמּסָ הן  לוקח  הכהן  ֻקְמצֹו.  ְמלֹא  ם  ָ ִמּשׁ הכהן   ְוָקַמץ 
של המנחה. מכיוון שהם מעורבים יחד, והשמן נספג בסולת,25 הוא 
ל ְלבָֹנָתּה, מלבד הסולת והשמן שבתוך  יכול להיות מוחזק ביד. ַעל, עם ּכָ
קומצו, הוא מלקט גם את הלבונה שניתנה על המנחה –26 ְוִהְקִטיר 
ָרָתּה, חלק המנחה שבא לזיכרון לפני ה', מלוא קומץ  ַהּכֵֹהן ֶאת ַאְזּכָ
ה, חלק הנשרף  ֵ ָחה, האזכרה היא ִאּשׁ ְזּבֵ סולת וכל הלבונה שעולים ַהּמִ
ְנָחה, כל שאר חלקי המנחה שלא   באש, ֵריַח ִניחַֹח ַלה'.  ג ְוַהּנֹוֶתֶרת ִמן ַהּמִ

 גרגרי
שרף הלבונה

ְלבָֹנה כנראה על שם הגרגירים הלבנבנים-
הלבונה  עצי  המופקים משרף  צהבהבים 
מדעי:  )שם  הבשמיים  שממשפחת 
בסומליה,  גדלים  העצים   .)Boswellia

השרף  ערב.  חצי-האי  ודרום  אתיופיה 
לאחר  איסוף  כלי  אל  מטפטף  הנוזלי 
שחורצים את קליפת העץ, והוא מתקשה 

ומתגבש לגרגירים.

>ב,א<

יד  סֹלת אחרי טחינת חיטה ברחיים של 
נשארים חלקי גרגירים עבים וקשים שלא 
נטחנו לגמרי. הפירורים הדקים הטחונים 
הם הקמח, ואילו החלקים העבים יותר הם 
מרכז גרעין החיטה, והם הנקראים סולת, 
הנחשבת לחלק הטעים והחשוב יותר של 
החיטה. מראה הסולת דומה למה שנקרא 

כיום 'קוסקוס'.

'וקמץ משם מלֹא ֻקמצו' לפי מסורת ההלכה, 
יד  כף  של  תכולתה  מלוא  איננו  הקומץ 
קמוצה אלא רק מה שנכנס בתוך שלוש 
כפופות  הן  כאשר  הפנימיות  האצבעות 
ומגיעות לכף היד. שתי האצבעות האחרות 
ומה  העודפים,  את  לסלק  כדי  משמשות 
יא  )מנחות  הקומץ  הוא  בפנים  שנשאר 

ע"א(. 

>ב,א<
>ב,ב<

ב

ג
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 הרחבות

דֹול נֹוֵטל ֵחֶלק רש"י ג ׀ ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו. ּכֵֹהן ּגָ

ַמֲחלֶֹקת:  ַמֲחלֶֹקת, ְוַהֶהְדיֹוט ּבְ ּלֹא ּבְ רֹאׁש ׁשֶ ּבָ
י ה׳" — ֵאין  ֵ ים. ִהיא ָלֶהם "ֵמִאּשׁ קֶֹדׁש ָקָדׁשִ

ים:  ִ נֹות ָהִאּשׁ א ְלַאַחר ַמּתְ ּה ֶאּלָ ָלֶהם ֵחֶלק ּבָ

ָאַמר: ׳ֲהֵרי ָעַלי ִמְנַחת  ד ׀ ְוִכי ַתְקִרב ְוגֹו׳. ׁשֶ

ָּיִביא אֹו ַחּלֹות  תּוב ׁשֶ ד ַהּכָ ּנּור׳, ְוִלּמֵ ַמֲאֵפה ּתַ
לּולֹות ְוָהְרִקיִקין  אֹו ְרִקיִקין, ַהַחּלֹות ּבְ
יָחָתן, ֵיׁש  ְמׁשִ ְמׁשּוִחין. ְוֶנְחְלקּו ַרּבֹוֵתינּו ּבִ
ֶלה  ּכָ ָחן ַעד ׁשֶ ָחן ְוחֹוֵזר ּומֹוׁשְ אֹוְמִרים: מֹוׁשְ
ָנחֹות ְטעּונֹות  ל ַהּמְ ּכָ ּלֹג, ׁשֶ ּבַ ֶמן ׁשֶ ֶ ל ַהּשׁ ּכָ
ִמין ִכ״י  ָחן ּכְ ֶמן. ְוֵיׁש אֹוְמִרים: מֹוׁשְ לֹג ׁשֶ
ְפֵני ַעְצמֹו ַלּכֲֹהִנים.  ֶמן ֶנֱאָכל ּבִ ֶ ָאר ַהּשׁ ּוׁשְ
י  ּתֵ ֶמן" ׁשְ ֶ ּשׁ ֶמן" "ּבַ ֶ ּשׁ ְלמּוד לֹוַמר "ּבַ ַמה ּתַ
י ַהּיֹוֵצא  ִליׁשִ ִני ּוׁשְ ֶמן ׁשֵ יר ׁשֶ ָעִמים? ְלַהְכׁשִ ּפְ
א  ֶמן ִראׁשֹון ֶאּלָ ִמן ַהֵּזיִתים, ְוֵאין ָצִריְך ׁשֶ
ִנינּו  ֱאַמר ּבֹו: "ָזְך" )שמות כז, כ(. ְוׁשָ ּנֶ נֹוָרה, ׁשֶ ַלּמְ
ָנחֹות ָהֲאפּויֹות  ל ַהּמְ ְמָנחֹות )דף עו ע״א(: ּכָ ּבִ
ִתיָתה,  ִלְפֵני ְקִמיָצָתן ְוִנְקָמצֹות ַעל ְיֵדי ּפְ
ּה  ר ַחּלֹות, ְוָהָאמּור ּבָ ר ֶעֶשׂ אֹות ֶעֶשׂ ן ּבָ ּלָ ּכֻ

ר ְרִקיִקין:  ָאה ֶעׂשֶ 'ְרִקיִקין' ּבָ

ָאַמר: ׳ֲהֵרי  ֲחַבת. ׁשֶ ה ׀ ְוִאם ִמְנָחה ַעל ַהּמַ

ָהָיה  ׁשֶ הּוא  ּוְכִלי  ַמֲחַבת׳.  ִמְנַחת  ָעַלי 
ֶמן,  ֶ ּשׁ אֹוִפין ּבֹו ִמְנָחה ַעל ָהאּור ּבַ ׁש ׁשֶ ְקּדָ ּמִ ּבַ

ְנָחה  י ַהּמִ א ָצף, ּוַמֲעׂשֵ ִלי ֵאינֹו ָעמֹק ֶאּלָ ְוַהּכְ
ִהיא ָצָפה ָהאּור  ּתֹוְך ׁשֶ ּמִ ין, ׁשֶ תֹוכֹו ָקׁשִ ּבְ ׁשֶ
נֹות  ן ְטעּונֹות ַמּתְ ֶמן. ְוֻכּלָ ֶ ׂשֹוֵרף ֶאת ַהּשׁ
ִלי  ּכְ ּבַ ֶמן  ׁשֶ ן  ּוַמּתַ ּוְבִליָלה  ְיִציָקה  ֶמן:  ׁשֶ
ד  ֶמן. ְמַלּמֵ ֶ לּוָלה ַבּשׁ ָּיָתן: סֶֹלת ּבְ קֶֹדם ַלֲעִשׂ

עֹוָדן ֹסֶלת:  ּבֹוְלָלן ּבְ ׁשֶ

ָנחֹות  ל ַהּמְ ים. ְלַרּבֹות ּכָ ּתִ תֹות אָֹתּה ּפִ ו ׀ ּפָ

ִלְפִתיָתה:   — ְקִמיָצה  קֶֹדם  ֱאפֹות  ַהּנֶ
ל  ֶמן ִמְנָחה ִהוא. ְלַרּבֹות ּכָ ְוָיַצְקּתָ ָעֶליָה ׁשָ

ָנחֹות ִליִציָקה. ָיכֹול ַאף ִמְנַחת ַמֲאֵפה  ַהּמְ
ְלמּוד לֹוַמר: "ָעֶליָה". אֹוִציא  ן? ּתַ ּנּור ּכֵ ּתַ
ֶאת ַהַחּלֹות ְולֹא אֹוִציא ֶאת ָהְרִקיִקין? 

ְלמּוד לֹוַמר: "ִהוא":  ּתַ

ׁש,  ְקּדָ ּמִ ּבַ ָהָיה  ׁשֶ ִלי הּוא  ּכְ ת.  ז ׀ ַמְרֶחׁשֶ

ְמָנּה ָצבּור  ה, ׁשַ ִהיא ֲעֻמּקָ ָעמֹק, ּוִמּתֹוְך ׁשֶ
י ִמְנָחה  ְוֵאין ָהאּור ׂשֹוְרפֹו, ְלִפיָכְך ַמֲעׂשֵ
ָבר ַרְך ַעל  ל ּדָ ין. ּכָ ָהֲעׂשּוִיין ְלתֹוָכּה רֹוֲחׁשִ

רֹוֵחׁש ּוְמַנֲעֵנַע:  ֶקה ִנְרֶאה ּכְ ְיֵדי ַמׁשְ

יִנים  ה. ֵמֶאָחד ִמן ַהּמִ ה ֵמֵאּלֶ ר ֵיָעׂשֶ ח ׀ ֲאׁשֶ

ָעֶליָה "ֶאל ַהּכֵֹהן":  לּו: ְוִהְקִריָבּה. ּבְ ַהּלָ
יָעּה ְלֶקֶרן  ַח. ַמּגִ ְזּבֵ ּה. ַהּכֵֹהן: ֶאל ַהּמִ יׁשָ ְוִהּגִ

ַח:  ל ִמְזּבֵ רֹוִמית ַמֲעָרִבית ׁשֶ ּדְ

י  ֥ ֵ ִאׁשּ ֵמֽ ים  ֖ ָדׁשִ ֽ קָָ ֥קֶֹדׁש  ָבָנ֑יו  ּולְְְ ֲה֖רֹן  ַאֽ לְְ ה  ָח֔ נְְְ ִמן־־־ַהּמִ

ֲאֵפ֣ה  ַמֽ ה  ָח֖ ִמנְְְ ן  ֥ ּבַ רְְְ קָָ ב  ִר֛ ַתקְְְ י  ִכ֥  יהֽוה׃    וְְ

ֹות  י ַמּצ֖ ִקיֵק֥ ֶמן ּורְְְ ֶ֔ ׁשּ לּו֣לֹת ּבַ ֹות ַמּצֹ֙ת ּבְְ ּור ֣סֶֹלת ַחּל֤ ַתּנ֑

ת  ֲחַב֖ ֽ ּמַ ה ַעל־ַהֽ ָח֥ ִאם־ִמנְְְ ֶמן׃    וְְ ֽ ָ ׁשּ ים ּבַ ִח֥ ׁשֻ מְְ

֤תֹות אָֹתּה֙  ֶיֽה׃ ּפָ הְְְ ֥ה ִתֽ ֶמן ַמּצָ ֖ ֶ לּוָל֥ה ַבׁשּ ֶנָ֑ך ֛סֶֹלת ּבְְ ּבָ רְְְ קָָ

ִאם־־־־־ וא׃    וְְ ה ִהֽ ָח֖ ֶמן ִמנְְְ ֑ ֥ ָעֶל֖יָה ׁשָ ּתָ ָיַֽצקְְְ ים וְְ ּתִ֔ ּפִ

ֵבאָת֣  ֵהֽ ה׃ וְְ ֽ ָעׂשֶ ֽ ֶמן ּתֵ ֖ ֶ ׁשּ ֶנָ֑ך ֥סֶֹלת ּבַ ּבָ רְְְ ת קָָ ׁשֶ ֶח֖ ת ַמרְְְ ַח֥ ִמנְְְ

ִריָבּה֙  ִהקְְְ ה ַלֽיה֑וה וְְ ּלֶ ה ֵמֵא֖ ֛ ֵיָֽעׂשֶ ר  ֧ ה ֲאׁשֶ ָח֗ נְְְ ֶאת־־־ַהּמִ

ַהּכֵֹה֤ן ִמן־ ים  ֵהִר֨ וְְ ַח׃  ֽ ּבֵ זְְְ ּה ֶאל־ַהּמִ ֖ יׁשָ ִהּגִ וְְ ן  ֶאל־ַהּכֵֹה֔

שלישי

נכללו במנה הקטנה שנשרפה על המזבח, ניתנים ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו, והיא 
י ה'. אף על פי שקרבן זה איננו עולה כולו באש  ֵ ים ֵמִאּשׁ קֶֹדׁש ָקָדׁשִ
כקרבן עולה, והכהנים אוכלים את חלקו הגדול, הוא קרבן חשוב 

ונקרא 'קודש קודשים' כדרגת קדושת העולה.

מלבד האפשרות הראשונה, שבה בוללים סולת ושמן יחד לעיסה, 
ן ִמְנָחה ַמֲאֵפה ַתּנּור, גם  יש אפשרות נוספת:  ד ְוִכי ַתְקִרב בנדבה ָקְרּבַ
ַמּצֹת,  כיכרות  ַחּלֹות,  אפויה  חיטים,27  תוכן מסֶֹלת  כקודמתה  היא 
ַמּצֹות,  ְרִקיֵקי  להביאה  ולחלופין אפשר  ֶמן,  ֶ ּשׁ ּבַ לּולֹת  ּבְ שאינן חמץ 

ֶמן. ָ ּשׁ ִחים מרוחים28 ּבַ מאפים דקים ושטוחים יותר, ְמׁשֻ

שטוח  כלי  ֲחַבת,  ַהּמַ ַעל  מטוגנת  ִמְנָחה  אחרת:  ה ְוִאם  ואפשרות 
ֶמן,  ֶ לּוָלה ַבּשׁ ֶנָך, גם היא תיעשה מסֶֹלת ּבְ שמטגנים עליו בשמן,29 ָקְרּבָ
ים, לחתיכות  ּתִ תֹות, חתוך אָֹתּה ּפִ ה ִתְהֶיה ולא חמץ.  ו ּפָ ואף היא ַמּצָ
של  דרכן  וכך  ִהוא,  ִמְנָחה  נוספת30  פעם  ֶמן  ׁשָ ָעֶליָה  ְוָיַצְקּתָ  קטנות. 

מנחות.31 

ֶנָך – סֶֹלת  ת. מנחה המטוגנת טיגון עמוק תבחר לָקְרּבָ ז ְוִאם ִמְנַחת ַמְרֶחׁשֶ

ה אף היא. ָעׂשֶ ֶמן ּתֵ ֶ ּשׁ ּבַ

ה ַלה'. מנחת הסולת הבלולה,  ה ֵמֵאּלֶ ר ֵיָעׂשֶ ְנָחה ֲאׁשֶ ח ְוֵהֵבאָת ֶאת ַהּמִ

מאפה התנור, מנחת המחבת או המרחשת – בכולם נעשים אותם 
הכהן  ּה  יׁשָ ְוִהּגִ ַהּכֵֹהן,  ֶאל  המנחה  את  המביא  ְוִהְקִריָבּה  המעשים:32 
ַח. כחלק מהטקס יגיש הכהן את המנחה כולה אל המזבח  ְזּבֵ ֶאל ַהּמִ
ָרָתּה, הקומץ והלבונה,  ְנָחה ֶאת ַאְזּכָ בתוך הכלי.  ט ְוֵהִרים ַהּכֵֹהן ִמן ַהּמִ

כך  שנקרא  עמוק,  טיגון  ַמְרחשת כלי 
 — 'ְמַרחשת'  לפועל  הזיקה  מתוך   כנראה 
נדמה  כאלה  בכלים  לוחשת.  מדברת, 

)ראו  ומרחש.  לוחש  השמן  כאילו 
על  וראב"ע  רש"י  ה,ח;  מנחות   משנה 

אתר(.
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ָרָתּה. ִהיא ַהּקֶֹמץ: רש"י ט ׀ ֶאת ַאְזּכָ

ִרי ְקרּוָיה  ל ְמִתיַקת ּפְ ַבׁש. ּכָ יא ׀ ְוָכל ּדְ

ַבׁש:  ּדְ

ְקִריבּו אָֹתם. ַמה ֵּיׁש  ית ּתַ ן ֵראׁשִ יב ׀ ָקְרּבַ

ן  ַבׁש? "ָקְרּבַ אֹור ּוִמן ַהּדְ ְלָך ְלָהִביא ִמן ַהּשְׂ
ִאים  ל ֲעֶצֶרת ַהּבָ ֶחם ׁשֶ י ַהּלֶ ּתֵ ית", ׁשְ ֵראׁשִ
ָאֶפיָנה" )ויקרא  ֱאַמר: "ָחֵמץ ּתֵ ּנֶ אֹור, ׁשֶ ִמן ַהּשְׂ
ּכּוֵרי  ּבִ מֹו  ַבׁש, ּכְ כג, יז(, ּוִבּכּוִרים ִמן ַהּדְ

ֵאִנים ּוְתָמִרים:  ּתְ

ַלח  רּוָתה ַלּמֶ ִרית ּכְ ַהּבְ ִרית. ׁשֶ יג ׀ ֶמַלח ּבְ

ִים  ֻהְבְטחּו ַהּמַ ית, ׁשֶ ֵראׁשִ ת ְיֵמי ּבְ ׁשֶ ֵ ִמּשׁ
ַלח, ְוִנּסּוְך  ּמֶ ַח ּבַ ְזּבֵ ּמִ ֵרב ּבַ ְחּתֹוִנים ִלּקָ ַהּתַ
ְנָך. ַעל עֹוַלת  ל ָקְרּבָ ָחג: ַעל ּכָ ִים ּבֶ ַהּמַ
ן:  ּלָ ים ּכֻ ָדׁשִ ל ַהּקָ ֵהָמה ָועֹוף ְוֵאמּוֵרי ּכָ ּבְ

ְלׁשֹון  ׁש ּבִ ּמֵ ְקִריב. ֲהֵרי "ִאם" ְמׁשַ יד ׀ ְוִאם ּתַ

ִמְנַחת  ֲהֵרי ּבְ ֲהֵרי ֵאין ֶזה ְרׁשּות, ׁשֶ י', ׁשֶ 'ּכִ
ִהיא חֹוָבה. ְוֵכן:  ר, ׁשֶ תּוב ְמַדּבֵ ָהעֶֹמר ַהּכָ
"ְוִאם ִיְהֶיה ַהּיֵֹבל" ְוגֹו׳ )במדבר לו, ד(: ִמְנַחת 
ר,  תּוב ְמַדּבֵ ִמְנַחת ָהעֶֹמר ַהּכָ ּכּוִרים. ּבְ ּבִ

בּוָאה,  ּול ַהּתְ ּשׁ ַעת ּבִ ׁשְ ָאה ָאִביב, ּבִ ִהיא ּבָ ׁשֶ
אן:  ָאה, ֶנֱאַמר ּכָ ּבָ עֹוִרים ִהיא  ּוִמן ַהׂשְּ
עָֹרה ָאִביב"  י ַהּשְׂ ן: "ּכִ "ָאִביב" ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ

יַח  ה ֵר֥ ֛ ֵ ָ֑חה ִאׁשּ ּבֵ זְְְ יר ַהּמִ ִט֖ ִהקְְְ ּה וְְ ָרָת֔ ֣ ּכָ ָח֙ה ֶאת־־־־־ַאזְְְ נְְְ ַהּמִ

ָבָנ֑יו  ֲה֖רֹן ּולְְְ ַאֽ ה לְְ ָח֔ נְְְ ֶר֙ת ִמן־ַהּמִ ַהּנֹוֶת֙ וְְ ִני֖חַֹח ַלֽיהֽוה׃ 

יבּו֙  ִר֙ קְְְ ֤ר ּתַ ה ֲאׁשֶ ָח֗ נְְְ ל־־־־־ַהּמִ י יהֽוה׃ ּכָָ ֥ ֵ ִאׁשּ ים ֵמֽ ֖ ָדׁשִ ֽ ֥קֶֹדׁש קָָ

ׁש ֽלֹא־־־־־ ַב֔ ל־־־־־ּדְְ כָָ אֹ֙ר וְְ ל־־־־־ׂשְְ ֤י כָָ ּכִ ץ  ה ָחֵמ֑ ֖ ָעׂשֶ ַלֽיה֔וה ֥לֹא ֵתֽ

יבּו  ִר֥ קְְְ ית ּתַ ֛ ן ֵראׁשִ ֥ ּבַ רְְְ ה ַלֽיהֽוה׃ קָָ ֖ ֶ ּנּו ִאׁשּ ֛ ירּו ִמּמֶ ִט֧ ַתקְְְ

ִניֽחַֹח׃  יַח  ֵר֥ לְְ ַח לֹא־־־ַיֲֽע֖לּו  ֥ ּבֵ זְְְ ֶאל־־־ַהּמִ וְְ יה֑וה  ַלֽ ם  אָֹת֖

ַלח  ית ֶמ֚ ּבִ֗ ֣לֹא ַתׁשְְְ ָל֒ח וְְ מְְְ ַלח ּתִ ֣ ּמֶ ָך֮ ּבַ תְְ ָחֽ ן ִמנְְְ ֣ ּבַ רְְְ ל־קָָ כָָ וְְ

יב  ִר֥ קְְְ ּתַ ָך֖  נְְ ֽ ּבָ רְְְ ל־קָָ ָך ַע֥ל ּכָָ ָחֶת֑ יָך ֵמַע֖ל ִמנְְְ ית ֱאלֶֹה֔ ִר֣ ּבְְ

ים ַלֽיה֑וה  ּכּוִר֖ ת ּבִ ַח֥ יב ִמנְְְ ִר֛ קְְְ ִאם־ּתַ ַלח׃    וְְ ֶמֽ

מחד   — ורפואה  בחיטוי  ובשימורו,  מזון 
והשבתת  ייבוש  וכחומר המשמש  גיסא, 
פוריות אדמה — מאידך גיסא, הפך אותו 
כן  ועל  וטיהור,  נצחיות  כסמל להתמדה, 
נעשה בו שימוש בברית. מי שאכל מלחמו 
נחשב  הוא  הרי  אחר,  אדם  של  וממלחו 
כמקורב אליו. )ראו עוד בראשית לא,נד; 

במדבר יח,יט; דברי הימים ב' יג,ה(.
עולם.  ברית  של  סימן  נחשב  המלח 
ברית,  לכרות  או  קשר  ליצור  כשרצו 

בדברים  השתמשו  אדם,  בני  בין  גם 
לחם  כמו  וקיום,  התמדה   המסמלים 

ומלח. 
באים  המזבח  על  העולים  הקרבנות 
הפשוטים  הפיזית  המציאות  חלקי  מכל 
מן  המלח,   — הדומם  מן  והמורכבים: 
הבהמות   — החי  ומן  המנחה,   — הצומח 
והעופות. והמלח, שהוא הפשוט מכולם, 
ורמב"ן  רש"י  )ראו  הקרבנות.  בכל  נמצא 

פס' יג(.

'כל שאֹר וכל דבש לא תקטירו ממנו' האיסור 
לאיסורו  גם  קשור  החמץ  הקרבת  על 
בפסח. החמץ נתפס כתוספת מלאכותית, 
ואילו הלחם הבסיסי הוא מצה נטולת כל 
למרות   — הכהנים  כשם שבגדי  תוספות. 
היותם עשויים לכבוד ולהדר — הם בגדים 
פשוטים,  מחומרים  העשויים  פשוטים 
מבנה  וגם   — במזבח  שנעשה  מה  כל  כך 
המזבח עצמו )ראו שמות כ,כא( — נושא 
אופי פשוט וראשוני. המנחה היא תערובת 

לא  נוספים;  חומרים  בה  שאין  בסיסית 
שאור — המשנה את המרקם, ולא דבש — 

המוסיף לה טעם.

העתיק  בעולם  ברית' בבריתות  'מלח 
התמדה  המסמלים  בדברים  השתמשו 
גורלו  את  שמסמלים  דברים  או  וקיום, 
כגון  הברית,  את  שיפר  מי  של  השלילי 
שחיטת בעלי חיים והתכת שעווה. תכונות 
המלח וחשיבותו כמוצר בסיסי בהכשרת 

>ב,יג<>ב,יא<

תינתן  ְנָחה  ַהּמִ ִמן  ַלה'.  י ְוַהּנֹוֶתֶרת  ִניחַֹח  ֵריַח  ה  ֵ ִאּשׁ ָחה,  ְזּבֵ ַהּמִ ְוִהְקִטיר 
י ה', אף על פי  ֵ ים הניתן ֵמִאּשׁ ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו, והיא נחשבת לקֶֹדׁש ָקָדׁשִ

שאינה עולה על המזבח, אלא נאכלת על ידי הכהנים.

דבר,  של  בכללו  ָחֵמץ.  ה  ֵתָעׂשֶ לֹא   – ַלה'  ְקִריבּו  ּתַ ר  ֲאׁשֶ ְנָחה  ַהּמִ ל  יא ּכָ

בצק  אֹר,  ׂשְ ָכל  י  ּכִ  – כן  על  יתר  לעשות את המנחה מחמץ.  אסור 
ּנּו  ַבׁש, הנוזל המתוק הזב מֵּפרות שונים,33 לֹא ַתְקִטירּו ִמּמֶ חמוץ ְוָכל ּדְ

ה ַלה'. ֶ קרבן ִאּשׁ

ן  ודבש:  יב ָקְרּבַ להקריב שאור  יש  לפעמים  כי  הכתוב  מעיר  כאן 
ְקִריבּו אָֹתם ַלה'. לחם הביכורים היה עשוי  ית, קרבן הביכורים ּתַ ֵראׁשִ
הדבש  הובא  המזבח,  אל  שהוגשו  עצמם,  בביכורים  וגם  חמץ,34 
בצורת פרות שלא הובאו למקדש בדרך כלל.35 מנחות אלו הוגשו 

ַח לֹא ַיֲעלּו ְלֵריַח ִניחַֹח, לא נשרפו עליו.  ְזּבֵ אל המזבח, ְואולם ֶאל ַהּמִ

ְמָלח.  ַלח ּתִ ּמֶ ן ִמְנָחְתָך שאתה מביא למקדש – ּבַ כלל נוסף:  יג ְוָכל ָקְרּבַ
ִרית  ּבְ ֶמַלח  ית, תבטל  ּבִ ַתׁשְ ְולֹא  מלח.  בלי  מנחה  קרבן  להביא  אין 
ְקִריב ֶמַלח, ולא על  ְנָך ּתַ ל ָקְרּבָ ֱאלֶֹהיָך ֵמַעל ִמְנָחֶתָך. נוסף על כך – ַעל ּכָ

המנחות בלבד. 

ּכּוִרים ַלה'. לפי פירוש חכמים זוהי מנחת  ְקִריב ִמְנַחת ּבִ יד ְוִאם, כאשר ּתַ

העומר – המבוארת במקום אחר,36 המובאת ראשונה מן התבואה 

י

יא
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ין אֹוָתה רש"י ׁשִ ַיּבְ ּמְ ֵאׁש. ׁשֶ )שמות ט, לא(: ָקלּוי ּבָ

ִאּלּוֵלי  ִאים, ׁשֶ ל ַקּלָ ַאּבּוב ׁשֶ ַעל ָהאּור ּבְ
ִהיא  ׁשֶ ְלִפי  ֵריַחִים,  ּבָ ִנְטֶחֶנת  ֵאיָנּה  ֵכן 
עֹוָדּה ַלָחה:  רּוָסה ּבְ ְרֶמל. ּגְ ֶרׂש ּכַ  ַלָחה: ּגֶ
ֵריַחִים  ה ּבְ ָסּ ִביָרה ּוְטִחיָנה ַגּ ֶרׂש. ְלׁשֹון ׁשְ ּגֶ

ָחָצץ" )איכה ג,  מֹו: "ַוַּיְגֵרס ּבֶ רֹוסֹות, ּכְ ל ּגָ ׁשֶ
ְרֶמל.  י" )תהלים קיט, כ(: ּכַ ְרָסה ַנְפׁשִ טז(, ְוֵכן: "ּגָ
בּוָאה ַלָחה ּוְמֵלָאה  ַהּתְ ר ָמֵלא, ׁשֶ עֹוד ַהּכַ ּבְ

ִלילֹות  ן ִנְקָרִאים ַהּמְ ּה, ְוַעל ּכֵ ּלָ ין ׁשֶ ִ ּשׁ ּקַ ּבַ
ִצְקלֹנֹו" )מלכים ב׳  ְרֶמל', ְוֵכן: "ְוַכְרֶמל ּבְ 'ּכַ

ד, מב(:

פרק ג

עֹוָלם.  ּבָ לֹום  ׁשָ יִלים  ּטִ ּמַ ׁשֶ ָלִמים.  א ׀ ׁשְ

ַח  ְזּבֵ ַלּמִ לֹום  ׁשָ ֶהם  ּבָ ֵּיׁש  ׁשֶ ָלִמים" —  "ׁשְ
ָעִלים:  ְוַלּכֲֹהִנים ְוַלּבְ

ת  ַח֥ ִמנְְְ ת  ֵא֖ יב  ִר֕ קְְְ ּתַ ל  ֶמ֔ רְְְ ּכַ ֶרׂש  ֣ ּגֶ ֵאׁש֙  ּבָ ָק֤לּוי  יב  ָאִב֞

ה  ָח֖ בָֹנ֑ה ִמנְְְ ֥ ָעֶל֖יָה לְְ ּתָ מְְְ ׂשַ ֶמן וְְ יָה֙ ׁשֶ֔ ֤ ָעֶל֙ ָנַֽתּתָ יָך׃ וְְ ּכּוֶרֽ ּבִ

ּה  ָנ֔ מְְְ ַ ּה֙ ּוִמׁשּ ׂשָ רְְְ ּה ִמּגִ ָרָת֗ ּכָֽ ן ֶאת־ַאזְְְ יר ַהּכֵֹה֜ ִט֨ ִהקְְְ וא׃ וְְ ִהֽ

ה ַלֽיהֽוה׃ ֖ ֶ ּה ִאׁשּ ֽבָֹנָת֑ ל־לְְ ַע֖ל ּכָָ

יב  ִר֔ ָק֙ר ֣הּוא ַמקְְְ ם ִמן־ַהּבָ ֑נֹו ִא֤ ּבָ רְְְ ים קָָ ָלִמ֖ ִאם־ֶזַ֥בח ׁשְְ וְְ

ךְְְ  ָסַמ֤ ֵנ֥י יהֽוה׃ וְְ ּנּו ִלפְְְ ִריֶב֖ ים ַיקְְְ ִמ֥ ה ּתָ ֵקָב֔ ִאם־־־־־ָזָכ֙ר ִאם־־־־־נְְ

֡קּו  רְְ זָֽ ַ֖תח ֣אֶֹהל מֹוֵע֑ד וְְ ָח֕טֹו ּפֶ ֔נֹו ּוׁשְְְ ּבָ רְְְ ָידֹ֙ו ַעל־־־־־֣רֹאׁש קָָ

יב׃  ָסִבֽ ַח  ֖ ּבֵ זְְְ ַעל־־־ַהּמִ ם  ֛ ֲֹהִנ֧ים ֶאת־ַהּדָ ַהּכֽ ֲה֨רֹן  ַאֽ ֵנ֩י  ּבְְ

ֶל֙ב  ַלֽיה֑וה ֶאת־־־ַהֵח֙ ה  ֖ ֶ ים ִאׁשּ ָלִמ֔ ְְ ח ַהׁשּ ִמֶּזַ֣בֽ ִרי֙ב  ִהקְְְ וְְ

גרביעי

זו  מלה  של  השונים  'אביב' שימושיה 
קשורים לראשית הצמיחה ולתקופת השנה 

שבה היא מתרחשת.

הבחנה משמעותית  קיימת  ֵחלב בהלכה 
בין ֵחלב לשומן. אמנם גם החלב הוא רקמה 
ומוצקה  קבועה  זו  רקמה  אבל  שומנית, 
הבשר  בתוך  נמצא  השומן  ואילו  יותר, 

>ג,ג<>ב,יד<

ֵחֶלב שכבת השומן המכסה על השרירים 
לשם הגנה על האיברים הפנימיים, ויסות 
החלב  ההורמונלית.  והפעילות  החום 
בגוף  המתעכל  מזון  כאוצר  גם  משמש 

בעל החיים בעת מחסור. שכבה שומנית 
זו קיימת בכל בהמה, אך עוביה משתנה 

מבהמה לבהמה.

>ג,ג<

החדשה, מהשעורים. אופן עשייתה הוא ָאִביב, מצב התבואה בשלבי 
ֶרׂש, גרגרים הגרוסים בגריסת  ֵאׁש, ּגֶ צמיחה, לפני גמר הבשלתה37 ָקלּוי ּבָ
ְקִריב ֵאת  ְרֶמל – גרגרים רכים שעדיין לא התייבשו והצטמקו. כך ּתַ ּכַ
ִמְנָחה   – ְלבָֹנה  ָעֶליָה  ְמּתָ  ְוׂשַ ֶמן,  ׁשֶ ָעֶליָה  גם  ּכּוֶריָך.  טו ְוָנַתּתָ  ּבִ ִמְנַחת 
ּה,  ְרׂשָ ִמּגִ ָרָתּה  ַאְזּכָ ֶאת  ַהּכֵֹהן  וכך דרכה של מנחה.38  טז ְוִהְקִטיר  ִהוא, 
ה ַלה'.39 ֶ ל ְלבָֹנָתּה, אלו יהיו ִאּשׁ ְמָנּה ַעל, עם ּכָ ַ  מגרגיריה הגרוסים ּוִמּשׁ

קרבן זבח שלמים
פרק ג

זבח השלמים, שכבר נזכר מעט בספר שמות,40 גם הוא על פי רוב קרבן מתנה. עם זאת, 
שלא כמו העולה, שהיא קרבן של נתינה ומסירות גמורה, ובשונה מן המנחה, שחלק 
ממנה עולה למזבח וחלק אוכל הכהן, כמתנה שנתן לו ה' מִאשו, בזבח השלמים הכול 
משתתפים – חלק מסוים ממנו עולה למזבח, חלק אחר ניתן לכהנים וחלק גדול נשאר 
אצל הבעלים.41 בסעודה הקדושה שהבעלים עורכים כרוכה חוויה שונה מזו המתעוררת 
בהבאת קרבנות העולה והמנחה. גם שמו של קרבן השלמים מורה על שלמות, על אווירת 
השלום וההרמוניה הנלווית לקרבן זה.42 אולי גם הכינוי 'זבח' המיוחד לשלמים )ולקרבן 

פסח( בא על שם הסעודה החגיגית המאפיינת קרבן זה.43

אל דיניו של זבח השלמים נספח גם האיסור הכללי לאכול ֵחלב ודם בכל הקשר שהוא. 
כיוון שרק חלק מקרבן שלמים מובא אל ה' – וחלק זה כולל תמיד את החלב הנשרף ואת 

הדם המוזה על המזבח, חלּבּה ודמה של כל בהמה נאסרים באכילת אדם. 

ָקר הּוא ַמְקִריב את הקרבן,  נֹו, ִאם ִמן ַהּבָ ָלִמים ָקְרּבָ פרק ג  א ְוִאם ֶזַבח ׁשְ
השלמים  זבח  ה'.  ִלְפֵני  ַיְקִריֶבּנּו  ִמים  ּתָ  – ְנֵקָבה  בין  ִאם,  ָזָכר  בין   ִאם, 
מוגבל פחות מאשר קרבן העולה שהוא רק זכר, ואולם עדיין נשארת 
מומים.  ב ְוָסַמְך  בו  יהיו  שלא  הקרבנות,  בכל  הקיימת  הדרישה, 
נֹו, לביטוי הזדהותו עם הקרבן והעברת  המקריב את ָידֹו ַעל רֹאׁש ָקְרּבָ
ַתח אֶֹהל מֹוֵעד, בחצר המשכן,  ָחטֹו ּפֶ עצמו אל הקרבן שהוא מביא. ּוׁשְ
ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים  ומאוחר יותר – בעזרה הסמוכה לבית המקדש. ְוָזְרקּו ּבְ
ַח ָסִביב. השחיטה איננה חלק ישיר מעבודת הקרבן  ְזּבֵ ם ַעל ַהּמִ ֶאת ַהּדָ
אלא היא הכשרתו, ולכן כל אחד יכול לבצעה. רק בעבודת הדם 
ה,  ֶ ָלִמים ִאּשׁ ְ מתחילה עבודת הכהנים.  ג ְוִהְקִריב ִמֶּזַבח, מתוך קרבן ַהּשׁ
חלק שיישרף על המזבח ַלה'. לא כל הבהמה נשרפת. הוא מקריב 

חלבי הבקר 
המוקטרים

טו

טז

א

ב

ג



3637

ויקראויקרא הרבע  בח שרןיםג

ביאור

 הרחבותהרחבות

ַעל רש"י ל ַהֵחֶלב ְוגֹו׳. ְלָהִביא ֵחֶלב ׁשֶ ג ׀ ְוֵאת ּכָ

י ֲעִקיָבא  ָמֵעאל. ַרּבִ י ִיׁשְ ְבֵרי ַרּבִ ָבה, ּדִ ַהּקֵ
ין:  ּקִ ַעל ַהּדַ אֹוֵמר: ְלָהִביא ֵחֶלב ׁשֶ

ַהֵחֶלב  ׁשֶ ַלַעז,  ּבְ פלנק״ש  ָסִלים.  ד ׀ ַהּכְ

הּוא  ַחָּיה  ֵהָמה  ַהּבְ ׁשֶ ּכְ ָליֹות  ַהּכְ ַעל  ׁשֶ
ה, ְוֶזהּו ַהֵחֶלב  ָסִלים ְוֵהם ְלַמּטָ ֹגַבּה ַהּכְ ּבְ
ַלַעז לונביל״ש,  ּקֹוִרין ּבְ ְתַנִים ׁשֶ ַחת ַהּמָ ּתַ ׁשֶ
ָסִלים,  ַהּכְ ֹגַבּה  ּבְ ְלַמְעָלה  ְרֶאה  ַהּנִ לֶֹבן 
ר חֹוֵפהּו: ַהּיֶֹתֶרת. הּוא  ָשׂ יתֹו ַהּבָ ּוְבַתְחּתִ
י  ּקֹוִרין איבלי״ש, ּוְבָלׁשֹון ֲאַרּמִ ָסְך ׁשֶ ּדֶֹפן ַהּמָ
ּה  ֵבד ִעּמָ ִּיּטֹל ִמן ַהּכָ ֵבד. ׁשֶ  "ַחְצָרא": ַעל ַהּכָ
ְמַעט, ּוְבָמקֹום ַאֵחר הּוא אֹוֵמר: "ְוֶאת 
ֵבד ַעל  ֵבד" )ויקרא ט, י(: ַעל ַהּכָ ַהּיֶֹתֶרת ִמן ַהּכָ

ָליֹות  ֵבד ּוְלַבד ִמן ַהּכְ ָליֹות. ְלַבד ִמן ַהּכָ ַהּכְ

ה" ְלזֹו:  "ְיִסיֶרּנָ

ָלַמְדנּו  ָהעֹוָלה,  ַבד  ִמּלְ ָהעָֹלה.  ה ׀ ַעל 

ַעל  ן  ָקְרּבָ ְלָכל  ִמיד  ּתָ עֹוַלת  ְקּדֹם  ּתִ ׁשֶ
ֲעָרָכה:  ַהּמַ

ב  ׂשֶ ֵאמּוֵרי ַהּכֶ ֵּיׁש ּבְ ב. ְלִפי ׁשֶ ֶשׂ ז ׀ ִאם ּכֶ

ב ַאְלָיתֹו  ׂשֶ ַהּכֶ ֵאמּוֵרי ָהֵעז, ׁשֶ ֵאין ּבְ ֶ ַמה ּשׁ
ּיֹות:  ָרׁשִ י ּפָ ּתֵ ְקֵרָבה, ְלָכְך ֶנְחְלקּו ִלׁשְ

ע, ְוַעל  ֵהן ַאְרּבַ נֹות ׁשֶ י ַמּתָ ּתֵ ח ׀ ְוָזְרקּו. ׁשְ

ע  ֶאְצּבַ ִלי הּוא זֹוֵרק, ְוֵאינֹו נֹוֵתן ּבָ ְיֵדי ַהּכְ
את:  א ַחּטָ ֶאּלָ

ּבֹו, ּוַמהּו ֶזה? "ָהַאְלָיה  ְבָחר ׁשֶ ט ׀ ֶחְלּבֹו. ַהּמֻ

ֶרב׃  ר ַעל־ַהּקֶֽ ֖ ֶלב ֲאׁשֶ ל־ַהֵח֔ ֵא֙ת ּכָָ ֶרב וְְ ֔ ֣ה ֶאת־ַהּקֶ ַכּסֶ מְְ  ַהֽ

ר  ֖ ֲאׁשֶ ן  ֲעֵלֶה֔ ר  ֣ ֲאׁשֶ ֶל֙ב  ֶאת־ַהֵח֙ וְְ ָל֔יֹת  ַהּכְְ י  ֣ ּתֵ ׁשְְ ֵא֙ת  וְְ

ָל֖יֹות  ד ַעל־ַהּכְְ ֵב֔ ֶר֙ת ַעל־ַהּכָ ֶאת־ַהּיֶֹת֙ ים וְְ ָסִל֑ ַעל־־־ַהּכְְ

ָחה ַעל־־ ּבֵ֔ זְְְ ַהּמִ ֲהרֹ֙ן  ֵני־־ַאֽ ירּו אֹ֤תֹו בְְ ִט֨ ִהקְְְ וְְ ה׃  ּנָ ִסיֶרֽ יְְ

יַח  ה ֵר֥ ֛ ֵ ׁש ִאׁשּ ר ַעל־ָהֵא֑ ֣ ים ֲאׁשֶ ֵעִצ֖ ר ַעל־ָהֽ ֥ ה ֲאׁשֶ עָֹל֔ ָה֣

ִני֖חַֹח ַלֽיהֽוה׃

ים ַלֽיה֑וה ָזָכ֙ר ֣אֹו  ָלִמ֖ ֶזַ֥בח ׁשְְ ֛נֹו לְְ ּבָ רְְְ ֹאן קָָ ִאם־ִמן־ַהּצ֧ וְְ

יב ֶאת־ ִר֖ ב ֽהּוא־ַמקְְְ ׂ֥שֶ ּנּו׃ ִאם־ּכֶ ִריֶבֽ ים ַיקְְְ ִמ֖ ה ּתָ ֵקָב֔ נְְ

ךְְְ ֶאת־ָידֹ֙ו ַעל־ ָסַמ֤ ֵנ֥י יהֽוה׃ וְְ יב אֹ֖תֹו ִלפְְְ ִר֥ ִהקְְְ ֑נֹו וְְ ּבָ רְְְ קָָ

י  ֵנ֨ ֠קּו ּבְְ רְְ זָֽ ֵנ֖י ֣אֶֹהל מֹוֵע֑ד וְְ֠ ט אֹ֔תֹו ִלפְְְ ַח֣ ׁשָ ֔נֹו וְְ ּבָ רְְְ ֣רֹאׁש קָָ

ח  ִמֶּזַ֣בֽ יב  ִר֨ ִהקְְְ וְְ יב׃  ַח ָסִבֽ ֖ ּבֵ זְְְ ֛מֹו ַעל־ַהּמִ ֲה֧רֹן ֶאת־ּדָ ַאֽ

ת  ֥ ֻעּמַ ה לְְ ִמיָמ֔ ָי֣ה תְְ ַאלְְְ ּבֹ֙ו ָהֽ ה ַלֽיהו֒ה ֶחלְְְ ֣ ֶ ָלִמי֮ם ִאׁשּ ְְ ַהׁשּ

רד"ק  )ראו  ביניהן.  כלשהו  משמעות 
על אתר;  בעל הטורים  כ,יד;  ב'  לשמואל 
 משך חכמה להלן ה,ו; מלבי"ם, אילת השחר 

רעט(.

בכבשים  מצוי  כזה  מעובה  הַאליה זנב 
שבארץ ישראל ובסביבותיה, אך לא בכל 
נמצא  הוא  ובוודאי שאין  הכבשים,  מיני 
הסיבה שקרבן  שזו  ייתכן  ובעזים.  בבקר 

>ג,ט<

והשרירים ולא על גביהם. )ראו הוריות ב 
ע"א; רמב"ן פס' ט(. 

נמצא  לֶכֶבשֹ  ֶּכֶׂשב  האותיות בין  שיכול 

ִׂשְמָלה  למשל  כמו  מלים,  כמה  בעוד 
ושתיהן  נכונות  הצורות  שתי  וַׂשְלָמה. 
הן  אם  ברור  ולא  בשפה,  משמשות 
הבדל  שיש  או  חופשי  באופן  מתחלפות 

>ג,ז<

ל  ֶרב ְוֵאת ּכָ ה ֶאת ַהּקֶ רק ֶאת שכבת ַהֵחֶלב, הרקמה השומנית, ַהְמַכּסֶ
ֶרב, חלקי חלב נוספים שנמצאים בצדי האיברים  ר ַעל ַהּקֶ ַהֵחֶלב ֲאׁשֶ
ר  ר ֲעֵלֶהן, מסביבן, ֲאׁשֶ ָליֹת, ְוֶאת ַהֵחֶלב ֲאׁשֶ י ַהּכְ ּתֵ הפנימיים.44  ד ְוֵאת ׁשְ
ָסִלים, בשר מותני הבהמה.45 זהו החלב שנמצא על הכליות  ַעל ַהּכְ
ֵבד, בלי עיקר  ומגיע עד למותניים, ְוֶאת ַהּיֶֹתֶרת, הסרעפת46 שַעל ַהּכָ
ה – את היותרת מן הכבד.  ה ְוִהְקִטירּו,  ָליֹות ְיִסיֶרּנָ הכבד,47 ַעל, עם ַהּכְ
ָחה  ְזּבֵ ישרפו אֹתֹו, את כל החלקים הללו כיחידה אחת48 ְבֵני ַאֲהרֹן ַהּמִ
ַעל ָהעָֹלה, ִאתה או לאחריה.49 אמנם אין הכרח שהעוָלה תהיה תמיד 
על האש, אבל היא מצויה תדיר על המזבח, מפני שהיא מן הקרבנות 
התמידיים שמביא הציבור בתחילת כל יום ובסופו, או מפני שבכל 
ר היא נתונה ַעל  עת שלא היה קרבן אחר, דאגו להקריב עולה.50 ֲאׁשֶ

ה ֵריַח ִניחַֹח ַלה'. ֵ ר ַעל ָהֵאׁש, כאמור למעלה,51 ִאּשׁ ָהֵעִצים ֲאׁשֶ

ָלִמים ַלה', גם אז הוא ָזָכר  נֹו ְלֶזַבח ׁשְ ו ְוִאם ִמן ַהּצֹאן, ולא מן הבקר ָקְרּבָ

ִמים ַיְקִריֶבּנּו. בכל מיני זבח השלמים מופיע סדר  אֹו ְנֵקָבה, ובלבד שּתָ
מעשים זהה, והוא חוזר שלוש פעמים – בהבדלים דקים – במהלך 
ִלְפֵני  ְוִהְקִריב אֹתֹו  נֹו,  ָקְרּבָ ַמְקִריב ֶאת  הּוא  ב, כבש  ׂשֶ ּכֶ העניין.52  ז ִאם 
אֹתֹו  ַחט  ְוׁשָ נֹו,  ָקְרּבָ רֹאׁש  ַעל  ָידֹו  ֶאת  ה', בפתח אוהל מועד,  ח ְוָסַמְך 
ַח  ְזּבֵ מֹו ַעל ַהּמִ ֵני ַאֲהרֹן ֶאת ּדָ ִלְפֵני אֶֹהל מֹוֵעד. ושוב, אותו סדר: ְוָזְרקּו ּבְ
החלק שנשרף באש  ה,  ֶ ִאּשׁ ָלִמים  ְ ַהּשׁ ִמֶּזַבח  הכהן  ָסִביב.  ט ְוִהְקִריב 
 ַלה' – אך כאן יש שינוי, שבגללו מפורט כל סדר המעשים פעם נוספת: 
מן הכבש הכהן מביא גם את ֶחְלּבֹו: ָהַאְלָיה, זנב גדול, רחב ושומני, 

חלקי הכבש 
 המוקטרים
)'אימורים'(

ד

ה

ו

ז

ח

ט
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הרחבות הרחבות

ִמן רש"י ְלַמְעָלה  ֶהָעֶצה.  ת  ְלֻעּמַ ְתִמיָמה": 
ָליֹות ַהּיֹוֲעצֹות:  ַהּכְ

ם  ל ֵאׁש ְלׁשֵ ה ַלה׳. ַלְחמֹו ׁשֶ ֶ יא ׀ ֶלֶחם ִאּשׁ

ִחיָתה  : ֶלֶחם. ְלׁשֹון ַמֲאָכל, ְוֵכן: "ַנׁשְ בֹוּהַ ּגָ
ַלְחמֹו" )ירמיה יא, יט(, "ֲעַבד ְלֶחם ַרב"  ֵעץ ּבְ
)קהלת  ֶלֶחם"  ים  עִֹשׂ חֹוק  "ִלְשׂ א(,  ה,   )דניאל 

י, יט(: 

ֵא֙ת  ֶרב וְְ ֔ ֣ה ֶאת־ַהּקֶ ַכּסֶ מְְ ֶל֙ב ַהֽ ֶאת־ַהֵח֙ ה וְְ ּנָ ִסיֶר֑ ָעֶצ֖ה יְְ ֶהֽ

ֶאת־ ָל֔יֹת וְְ י ַהּכְְ ֣ ּתֵ ֵא֙ת ׁשְְ ֶרב׃ וְְ ר ַעל־ַהּקֶֽ ֖ ֶלב ֲאׁשֶ ל־ַהֵח֔ ּכָָ

ֶר֙ת  ֶאת־ַהּיֶֹת֙ ים וְְ ָסִל֑ ר ַעל־ַהּכְְ ֖ ן ֲאׁשֶ ר ֲעֵלֶה֔ ֣ ֶל֙ב ֲאׁשֶ ַהֵח֙

ן  ַהּכֵֹה֖ ִטי֥רֹו  ִהקְְְ וְְ ה׃  ּנָ ִסיֶרֽ יְְ ָל֖יֹת  ַעל־־־ַהּכְְ ד  ֵב֔ ַעל־־־ַהּכָ

ה ַלֽיהֽוה׃ ֖ ֶ ָ֑חה ֶלֶ֥חם ִאׁשּ ּבֵ זְְְ ַהּמִ

ךְְְ ֶאת־־־ָידֹ֙ו  ָסַמ֤ ֵנ֥י יהֽוה׃ וְְ ִרי֖בֹו ִלפְְְ ִהקְְְ ֑נֹו וְְ ּבָ רְְְ ז קָָ ִאם־־־ֵע֖ וְְ

י  ֵנ֨ ּבְְ ֠קּו  רְְ זָֽ וְְ֠ ֵנ֖י ֣אֶֹהל מֹוֵע֑ד  ט אֹ֔תֹו ִלפְְְ ַח֣ ׁשָ וְְ ֹו  ַעל־־־רֹאׁש֔

ּנּו֙  ִמּמֶ֙ יב  ִר֤ ִהקְְְ וְְ יב׃  ָסִבֽ ַח  ֖ ּבֵ זְְְ ֛מֹו ַעל־ַהּמִ ֲה֧רֹן ֶאת־ּדָ ַאֽ

ֶרב  ֔ ֣ה ֶאת־ַהּקֶ ַכּסֶ מְְ ֶל֙ב ַהֽ ה ַלֽיה֑וה ֶאת־־־ַהֵח֙ ֖ ֶ ֔נֹו ִאׁשּ ּבָ רְְְ קָָ

ָל֔יֹת  י ַהּכְְ ֣ ּתֵ ֵא֙ת ׁשְְ ֶרב׃ וְְ ר ַעל־־־ַהּקֶֽ ֖ ֶלב ֲאׁשֶ ל־־־ַהֵח֔ ֵא֙ת ּכָָ וְְ

ֶאת־ וְְ ים  ָסִל֑ ר ַעל־ַהּכְְ ֖ ן ֲאׁשֶ ר ֲעֵלֶה֔ ֣ ֶל֙ב ֲאׁשֶ ֶאת־ַהֵח֙ וְְ

ם  ִטיָר֥ ִהקְְְ וְְ ה׃  ּנָ ִסיֶרֽ יְְ ָל֖יֹת  ד ַעל־ַהּכְְ ֵב֔ ֶר֙ת ַעל־ַהּכָ ַהּיֶֹת֙

ֶלב  ל־ֵח֖ ּכָָ ִני֔חַֹח  יַח  ֵר֣ לְְ ֙ה  ֶ ִאׁשּ ֶלֶ֤חם  ָחה  ֑ ּבֵ זְְְ ַהּמִ ן  ַהּכֵֹה֖

ל־־־ ֽבֵֹתיֶכ֑ם ּכָָ ֖כֹל ֽמֹוׁשְְ ם ּבְְ דֹ֣רֵֹתיֶכ֔ ת עֹוָל֙ם לְְ ֤ ַלֽיהֽוה׃ ֻחּקַ

ם ֥לֹא ֹתאֵכֽלּו׃ ֖ ל־־־ּדָ כָָ ֶלב וְְ ֵח֥

אופנים;  בשני  החלב,  אכילת  איסור  את 
הטוב,  החלק  הנחשב  החלב  גיסא,  מחד 
מה,יח(,  בראשית  )ראו  והמובחר,  השמן 
גיסא,  ומאידך  ה'.  למקדש  המובא  הוא 
ה' בבהמה,  כיוון שהחלב הוא חלקו של 
האיסור  ומכאן  בלבד,  לה'  שייך   הוא 

לאכלו.
לפי מסורת חכמים, מן האיסור על אכילת 
למרות שהוא   — האליה  חלב  חורג  חלב 
עולה למזבח, אין הוא אסור באכילה, והוא 

היה  זה  נושא  הזה.  היום  עד  נאכל  אכן 
גם  שאסרו  הקראים,  עם  לוויכוח  מקור 
הגדרת  חכמים,  לדעת  האליה.  חלב  את 
רק לחלבים המצויים  האיסור מתייחסת 
ע"א;  קיז  חולין  )ראו  ובעזים.  בבקר  גם 
ספרא ג,ט וראב"ד בפירושו לספרא שם(. 
 — נכללת בחלבים הרגילים  אינה  האליה 
במבנה  הן  במקצת  שונה מהם  אף  והיא 
בגוף  ממלאת  שהיא  בפונקציה   והן 

הבהמה.

הכבשים נכתב בנפרד מקרבן העזים )על 
בקרבן  לכן  ע"ב(.  צו  פסחים  ספרא;  פי 
עולה, שכולה עולה על המזבח, לא הפריד 
הכתוב בין הכבשים לעזים אלא כללם יחד. 

)ראו לעיל א,י(.

'כל ֵחלב וכל דם לא תאכלו' למרות שאיסור 
תלוי  כבלתי  כאן  מוצג  ודם  חלב  אכילת 
כלומר  כחוק,  מוגדר  והוא  בקרבנות, 
גזרת  לו הסבר אלא מעין  כמעשה שאין 

מלך )ראו במדבר רבה יט,ח( — הוא מופיע 
כאן, מפני שקיים בכל זאת קשר בינו לבין 
חלקי  הם  והדם  כיוון שהחלב  הקרבנות. 
הבהמה המוקרבים לה' בעבודת הקודש, 
אופן.  בשום  לאכלם  אדם  בני  על  נאסר 
בכור שור  ר"י  ע"ב;  ה  חולין  רמב"ן  )ראו 
 ויקרא יא,ב; וראו עוד משך חכמה ויקרא 

יז,י(.
ַלה', שסיכם  ֵחֶלב  ָּכל  כך מתבאר הביטוי 
את הקטר חלקי הקרבן על המזבח והקדים 

>ג,יז<

ת ֶהָעֶצה – החוליה האחרונה בעמוד  ְתִמיָמה, האליה בשלמותה.53 ְלֻעּמַ
עד הקצה התחתון של עמוד  להסיר אותה  עליו  ה.  ְיִסיֶרּנָ השדרה. 
ֶרב ְוֵאת  ה ֶאת ַהּקֶ השדרה, וכמו בבקר54 הוא יקטיר ֶאת ַהֵחֶלב ַהְמַכּסֶ
ֲעֵלֶהן  ר  ֲאׁשֶ ַהֵחֶלב  ְוֶאת  ָליֹת  ַהּכְ י  ּתֵ ׁשְ ֶרב  י ְוֵאת  ַהּקֶ ַעל  ר  ֲאׁשֶ ַהֵחֶלב  ל  ּכָ
ה.  יא ְוִהְקִטירֹו  ָליֹת ְיִסיֶרּנָ ֵבד ַעל ַהּכְ ָסִלים ְוֶאת ַהּיֶֹתֶרת ַעל ַהּכָ ר ַעל ַהּכְ ֲאׁשֶ
ָחה, את החלק הראוי, והוא ֶלֶחם, כינוי לכל דבר הנאכל,  ְזּבֵ ַהּכֵֹהן ַהּמִ
שאנשים חיים עליו,55 הכולל גם את חלקי הקרבן הניתנים מתנה 

ה ַלה'. ֶ לה' והנאכלים על המזבח, ִאּשׁ

נֹו – ְוִהְקִריבֹו ִלְפֵני ה'. אף על פי שהפרשה חוזרת כמעט  יב ְוִאם ֵעז ָקְרּבָ

מלה במלה על מה שנאמר בכבש, ולמרות שהכבשים והעזים כמעט 
משפחה אחת. אכן יש, יש ביניהם הפרש לגבי דין האליה, לפיכך 
ַחט אֹתֹו ִלְפֵני אֶֹהל   פורט כל אחד לעצמו.56  יג ְוָסַמְך ֶאת ָידֹו ַעל רֹאׁשֹו, ְוׁשָ
ּנּו  ִמּמֶ ָסִביב.  יד ְוִהְקִריב  ַח  ְזּבֵ ַהּמִ ַעל  מֹו  ּדָ ֶאת  ַאֲהרֹן  ֵני  ּבְ ְוָזְרקּו  מֹוֵעד. 
ַהֵחֶלב  ל  ּכָ ְוֵאת  ֶרב  ַהּקֶ ֶאת  ה  ַהְמַכּסֶ ַהֵחֶלב  ֶאת  ַלה':  ה  ֶ ִאּשׁ נֹו  ָקְרּבָ
ַעל  ר  ֲאׁשֶ ֲעֵלֶהן  ר  ֲאׁשֶ ַהֵחֶלב  ְוֶאת  ָליֹת  ַהּכְ י  ּתֵ ׁשְ ֶרב  טו ְוֵאת  ַהּקֶ ַעל  ר  ֲאׁשֶ
ה. אולם האליה אינה  ָליֹת ְיִסיֶרּנָ ֵבד ַעל ַהּכְ ָסִלים ְוֶאת ַהּיֶֹתֶרת ַעל ַהּכָ ַהּכְ
נזכרת – משום שזנב העז, שאינו שומני כשל כבש, אינו מוקטר על 
ֵחֶלב  ל  ּכָ ִניחַֹח,  ְלֵריַח  ה  ֶ ִאּשׁ ֶלֶחם  ָחה,  ְזּבֵ ַהּמִ ַהּכֵֹהן  המזבח.  טז ְוִהְקִטיָרם 

ַלה'. כל החלב שנמצא בבהמה נשרף כקרבן לה'. 

ינהג  נצחי שאינו כרוך בקרבנות בהכרח, אלא  ת עֹוָלם, חוק  יז ֻחּקַ

בֵֹתיֶכם, בכל  ְלדֹרֵֹתיֶכם, בזמן שהמקדש קיים ובזמן שאיננו, וְבכֹל מֹוׁשְ
ל ֵחֶלב  ּכָ מקום בו יושבים בני ישראל, בארץ ישראל או חוצה לה: 

ם לֹא תֹאֵכלּו, אסור לכם לאכלם.  ְוָכל ּדָ

י
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הרחבות הרחבות

רש"י

 קרבנות
 חטאת הבהמה
)על פי הכתוב 
בפרק ד(

פרק ד

ְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו: ֵאין  ב ׀ ִמּכֹל ִמְצוֹת ה׳. ּפֵ

ְּזדֹונֹו ָלאו  ָבר ׁשֶ א ַעל ּדָ ָאה ֶאּלָ את ּבָ ַחּטָ
ְקָצת ַאַחת ֵמֶהן,  ה. ִמּמִ ְוָכֵרת: ֵמַאַחת ֵמֵהּנָ
ְמעֹון', 'נַֹח'  ִ ם' ִמ'ּשׁ ת 'ׁשֵ ּבָ ׁשַ גֹון ַהּכֹוֵתב ּבְ ּכְ

ִנֵּיאל':  ן' ִמ'ּדָ חֹור', 'ּדָ ִמ'ּנָ

ַמת  ְלַאׁשְ ֶיֱחָטא  יַח  ׁשִ ַהּמָ ַהּכֵֹהן  ג ׀ ִאם 

ָבר  ֶהְעֵלם ּדָ א ּבְ ָהָעם. ִמְדָרׁשֹו, ֵאינֹו ַחָּיב ֶאּלָ

ַמת  ַאׁשְ ֱאַמר ּבְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ְגַגת ַמֲעֶשׂ ִעם ׁשִ
ָהל ְוָעׂשּו"  ָבר ֵמֵעיֵני ַהּקָ ָהָעם: "ְוֶנְעַלם ּדָ
ּכֵֹהן  ׁשֶ ָדה, ּכְ )להלן פסוק יג(. ּוְפׁשּוטֹו ְלִפי ַאּגָ

ַמת ָהָעם" ִהיא, ֶשֶּזה  דֹול חֹוֵטא "ַאׁשְ ּגָ
ל  ּלֵ ר ֲעֵליֶהם ּוְלִהְתּפַ לּוִיין ּבֹו ְלַכּפֵ ֵהן ּתְ ׁשֶ
ר. ָיכֹול ָזֵקן?  ה ְמֻקְלָקל: ּפַ ֲעָדם ַנֲעׂשָ ּבַ
ן", ָיכֹול ָקָטן?  ן". ִאי "ּבֶ ְלמּוד לֹוַמר: "ּבֶ ּתַ
ן  ר ּבֶ יַצד? ֶזה ּפַ ר", ָהא ּכֵ ְלמּוד לֹוַמר: "ּפַ  ּתַ

לֹׁש:  ׁשָ

ָרֵא֮ל  ֵנ֣י ִיׂשְְְ ר ֶאל־ּבְְ ּבֵ֞ אֽמֹר׃ ּדַ ה ּלֵ ֥ ר יה֖וה ֶאל־מֹׁשֶ ֥ ַדּבֵ ַויְְְ

ת יה֔וה  וֹ֣ ִמצְְְ ִמּכֹל֙  ָגָג֙ה  ִבׁשְְְ ֱחָט֤א  י־ֶתֽ ּכִ ֶפׁש  ֶנ֗ ֵלאמֹ֒ר 

ם ַהּכֵֹה֧ן  ה׃ ִא֣ ּנָ ת ֵמֵהֽ ַאַח֖ ה ֵמֽ ָעׂשָ֕ יָנה וְְ ֑ ָעׂשֶ ר ֣לֹא ֵתֽ ֖ ֲאׁשֶ

אתֹ֩ו  יב ַע֣ל ַחּטָ ִר֡ ִהקְְְ ת ָהָע֑ם וְְ ַמ֣ ַאׁשְְְ א לְְ ֱחָט֖ יַח יֶֽ ֛ ׁשִ ַהּמָ

את׃  ֽ ַחּטָ לְְ יה֖וה  ַלֽ ים  ִמ֛ ּתָ ר  ָק֥ ן־־־ּבָ ּבֶ ר  ֣ ּפַ א  ָחָט֜ ר  ֲאׁשֶ֨

ֵנ֣י יה֑וה  ַ֛תח ֥אֶֹהל מֹוֵע֖ד ִלפְְְ ר ֶאל־־־ּפֶ יא ֶאת־־־ַהּפָ֗ ֵהִב֣ וְְ

ב דחמישי

עשייתן  שעל  חמורות  עברות  בשוגג 
אדם  למשל,  בכרת,  נענשים  היו  במזיד 
שמחלל שבת משום ששכח שהיום שבת, 

או שלא ידע שהדבר שהוא עושה אסור. 
על  ספרא  א,א–ב;  כריתות  משנה   )ראו 

אתר(. 

ֵתָעשינה' למרות  לא  אשר  ה'  מצֹות  'ִמּכֹל 
הניסוח לא נכללים כאן כל מיני המעשים 
ניתן  גם  וכך  המסורת,  לפי  האסורים. 

ומפרשה  הפרשה  המשך  מתוך  להבין 
יש  טו,כז–לא(,  במדבר  )ראו  מקבילה, 
עוברים  אם  רק  חטאת  קרבן  להביא 

>ד,ב<

קרבנות חטאת 
פרק ד – פרק ה פס' יג

מקרבנות הנדבה, שהספר עסק בהם עד כה, עובר הכתוב לקרבנות החובה. העניין שלפנינו 
עוסק באופנים השונים של קרבן החטאת. קרבן זה בא בדרך כלל על חטאים הנעשים 
במידה  כי  ללמוד  ניתן  הללו  הקרבנות  מן  לב.  ותשומת  מודעות  חוסר  שכחה,  מתוך 
מסוימת אדם אשם גם במעשה שנעשה בלא שהתכוון לחטוא. השוכח שמעשה מסוים 
הוא חטא ועושהו אינו דומה לעושה מתוך חוסר תודעה מוחלט. אשמתו אינו גמורה, 
אך רובצת עליו אחריות מסוימת, והקרבן בא לכפר על אשמה מוגבלת זו. לעומת זאת, 
המזיד, הפועל מתוך תודעה ורצון רע, איננו מביא קרבן חטאת, משום שמעשה כזה לא 
יתכפר באמצעות קרבן. במקרים מסוימים מתחייב המזיד עונש בבית דין אנושי, ובכל 
אופן הוא נענש בבית דין של מעלה. מכל מקום, התשובה והכפרה על חטא בזדון אינן 
באות בדרך כלל באמצעות קרבן.57 יתר על כן, כשאדם חטא מתוך שכחה, והיה חוטא 
באותה שעה גם לּו זכר את החטא – אין הוא מביא קרבן.58 כפרת קרבן החטאת חלה 

אפוא בתחום החטאים שנעשו שלא ביודעין ולא היו נעשים ביודעין.
בחלקו הראשון של העניין יפורטו חמישה מינים של קרבן חטאת המתייחסים לארבע 
דרגות של החוטאים: קרבן הכהן הגדול, קרבן בית הדין, קרבן הנשיא ושני סוגי קרבן 
שמביאים כל שאר ישראל. סדרם בנוי לפי דרגות הקדושה והיקף האחריות המוסרית, 
ולא לפי המעמדות האזרחיים, שכן הוא פותח בכהן המשיח – האיש הקדוש בישראל 
מבחינת מעמדו – ומסיים באנשים הפשוטים. בכל אלו מדובר בחטאים כבדים, שכאשר 

הם נעשים במזיד עונשם כרת.
יפורטו קרבנות חטאת על עוונות מסוימים שאין בהזדתם  בחלקו השני של העניין 
עונש כרת בהכרח. בקרבנות חטאת אלה המינים שמהם יבוא הקרבן ייקבעו בהתאם 

לאפשרויותיו הכלכליות של החוטא.

ָרֵאל ֵלאמֹר: ֶנֶפׁש  ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ אמֹר:  ב ּדַ ה ּלֵ ר ה' ֶאל מֹׁשֶ פרק ד  א ַוְיַדּבֵ
בטעות הנובעת משכחה, החלפה וכדומה. מחד  ָגָגה.  ִבׁשְ ֶתֱחָטא  י  ּכִ
גיסא, אין זה חטא שנעשה בזדון ובכוונה תחילה, ומאידך גיסא, גם 
אינו נעשה מתוך כפייה או בחוסר מודעות מוחלט, כמו בשכרות 
יָנה, 'מצוות לא תעשה',  ר לֹא ֵתָעׂשֶ גמורה.59 באחת ִמּכֹל ִמְצוֹת ה' ֲאׁשֶ

ה. עבר על אחת מהן. ה ֵמַאַחת ֵמֵהּנָ איסורים, ְוָעׂשָ
החוטא.  של  לזהותו  בהתאם  בדיניהם  חלוקים  קרבנות חטאת 
יַח, הכהן הגדול,60 שבמשך דורות  ׁשִ אפשרות אחת:  ג ִאם ַהּכֵֹהן ַהּמָ
מתוך  ֶיֱחָטא,  לתפקידו באמצעות משיחה בשמן המשחה.61  מונה 
ַמת ָהָעם. חטאו של  שיורה לעצמו היתר בדבר האסור – הרי זה ְלַאׁשְ
האיש הנבחר, הגדול מכל אחיו, קשור באשמה כללית יותר, לא רק 
משום שהכהן מייצג את העם, אלא משום שהוא מבטא את מצבו 
של העם, וגם משפיע עליו במעשיו.62 לכן קרבנו שונה מקרבנו של 
ִמים  ּתָ ָקר  ּבָ ן  ּבֶ ר  ּפַ ר ָחָטא  אתֹו ֲאׁשֶ אדם פרטי שחטא – ְוִהְקִריב ַעל ַחּטָ
לחצר  ה',  ִלְפֵני  מֹוֵעד  אֶֹהל  ַתח  ּפֶ ֶאל  ר  ַהּפָ ֶאת  את.  ד ְוֵהִביא  ְלַחּטָ ַלה' 

'חטאות חיצוניות''חטאות פנימיות'

חטאת 
כהן משיח

חטאת 
העדה

חטאת 
נשיא

חטאת אחד 
מהעם

כשבה או שעירפרמין הקרבן
שעירה

כל כהןהכהן המשיחהעובד

מתנות הדם
הזאות כנגד הפרוכת 
ונתינות על קרנות 

המזבח הפנימי

 נתינות על קרנות
מזבח החיצון

 הבשר והעור
)מלבד החלקים 

המוקטרים(
לכהניםנשרפים בחוץ
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ּוְבֵבית רש"י ן,  ּכָ ׁשְ ַלּמִ מֹוֵעד.  אֶֹהל  ה ׀ ֶאל 

עֹוָלִמים — ַלֵהיָכל: 

ֶנֶגד ְמקֹום  ּכְ רֶֹכת ַהּקֶֹדׁש.  ֵני ּפָ ּפְ ו ׀ ֶאת 

ים, ְולֹא ָהיּו  ּדִ ין ַהּבַ ֶנֶגד ּבֵ ָתּה, ְמֻכָּון ּכְ ָ ְקֻדּשׁ
רֶֹכת, ְוִאם ָנְגעּו ָנְגעּו:  ּפָ ִמים ּבַ נֹוְגִעים ּדָ

ם:  ָיֵרי ַהּדָ ם. ׁשְ ל ּדַ ז ׀ ְוֵאת ּכָ

ר. 'ֶחְלּבֹו' ָהָיה לֹו לֹוַמר,  ל ֵחֶלב ּפַ ח ׀ ְוֶאת ּכָ

ל  ר ׁשֶ ר"? ְלַרּבֹות ּפַ ְלמּוד לֹוַמר: "ּפַ ַמה ּתַ
ּפּוִרים ִלְכָליֹות ְוַלֲחָלִבים ְויֹוֶתֶרת:  יֹום ַהּכִ
ָזָרה  ִעיֵרי ֲעבֹוָדה  ְשׂ ְלָהִביא  את.  ַהַחּטָ

ּנּו.  ִלְכָליֹות ְוַלֲחָלִבים ְויֹוֶתֶרת: ָיִרים ִמּמֶ
ֶחּנּו קֶֹדם ֲהָסַרת  ּלֹא ְיַנּתְ ר, ׁשֶ ִמן ַהְמֻחּבָ

ֶחְלּבֹו. ּתֹוַרת ּכֲֹהִנים: 

ֵנ֥י  ֖ר ִלפְְְ ט ֶאת־ַהּפָ ַח֥ ׁשָ ר וְְ ךְְְ ֶאת־ָידֹ֙ו ַעל־֣רֹאׁש ַהּפָ֔ ָסַמ֤  וְְ

יא אֹ֖תֹו  ֵהִב֥ ֑ר וְְ ם ַהּפָ ֣ יַח ִמּדַ ֖ ׁשִ ן ַהּמָ ח ַהּכֵֹה֥ ָלַק֛ יהֽוה׃ וְְ

ה  ִהָּז֨ ם וְְ ֑ ּדָ ֖עֹו ּבַ ּבָ ן ֶאת־־־ֶאצְְְ ָטַב֧ל ַהּכֵֹה֛ ֶאל־־־֥אֶֹהל מֹוֵעֽד׃ וְְ

֥רֶֹכת  ּפָ ֵנ֖י  ֵנ֣י יה֔וה ֶאת־־־ּפְְ ָעִמי֙ם ִלפְְְ ּפְְ ַ֤בע  ׁשֶ ם  ֜ ִמן־־־ַהּדָ

֤טֶֹרת  ח קְְ ּבַ֨ ֠נֹות ִמזְְְ רְְְ ם ַעל־ַק֠ ֜ ן ִמן־ַהּדָ ָנַת֩ן ַהּכֵֹה֨ ֶֹדׁש׃ וְְ ַהּקֽ

ם  ֣ ל־ּדַ ת ׀ ּכָָ ֵא֣ ֣אֶֹהל מֹוֵע֑ד וְְ ר ּבְְ ֖ ֵנ֣י יה֔וה ֲאׁשֶ י֙ם ִלפְְְ ּמִ ַהּסַ

ַ֖תח ֥אֶֹהל  ר־ּפֶ ה ֲאׁשֶ עָֹל֔ ח ָהֽ ֣ ּבַ סֹו֙ד ִמזְְְ ֙ ֶאל־יְְ ּפֹךְְְ ר ִיׁשְְְ ַהּפָ֗

ּנּו ֶאת־ ֑ ים ִמּמֶ ָיִר֣ את  ֖ ַחּטָ ֥ר ַהֽ ּפַ ֶלב  ל־ֵח֛ ֶאת־ּכָָ מֹוֵעֽד׃ וְְ

ר ַעל־ ֖ ֶלב ֲאׁשֶ ל־ַהֵח֔ ֵא֙ת ּכָָ ֶרב וְְ ֔ ֣ה ַעל־ַהּקֶ ַכּסֶ מְְ ֶל֙ב ַהֽ ַהֵח֙

ן  ר ֲעֵליֶה֔ ֣ ֶל֙ב ֲאׁשֶ ֶאת־ַהֵח֙ ָל֔יֹת וְְ י ַהּכְְ ֣ ּתֵ ֵא֙ת ׁשְְ ֶרב׃ וְְ ַהּקֶֽ

ר ִלְפֵני  ַחט ֶאת ַהּפָ ר, ְוׁשָ המשכן מול הפתח,63 ְוָסַמְך ֶאת ָידֹו ַעל רֹאׁש ַהּפָ
ר, ְוֵהִביא אֹתֹו ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד. במקרה  ם ַהּפָ יַח ִמּדַ ׁשִ ה',  ה ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ַהּמָ
מיוחד זה החוטא והמכפר אינם אנשים שונים. הכהן המשיח הוא 
ייתכן שהסיבה לחריגה  שמביא את קרבן הכפרה על חטאו שלו. 
זו קשורה לכך שהדם מוזה לעבר קודש הקודשים, ולכן עבודה זו 
ֶאת  ַהּכֵֹהן  ביותר.64  ו ְוָטַבל  ידי הכהן הקדוש  צריכה להיעשות על 
רֶֹכת  ּפָ כלפי  ֵני,  ּפְ ֶאת  ה'  ִלְפֵני  ָעִמים  ּפְ ַבע  ׁשֶ ם  ַהּדָ ִמן  ְוִהָּזה  ם,  ּדָ ּבַ עֹו  ֶאְצּבָ
ַהּקֶֹדׁש שמאחוריה ארון הברית. הכהן הגדול נכנס אל הקודש ומתיז 
מן הדם לכיוון קודש הקודשים, שלא כברוב הקרבנות, שבהם הדם 
ם  נזרק או מוזה רק על המזבח החיצון.  ז ְוָנַתן ַהּכֵֹהן באצבעו ִמן ַהּדָ
מזבח  על  מֹוֵעד.  אֶֹהל  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ה',  ִלְפֵני  ים  ּמִ ַהּסַ ְקטֶֹרת  ח  ִמְזּבַ ַקְרנֹות  ַעל 
הקטורת אין מעלים עולה או מנחה, ובאופן רגיל מזים עליו דם רק 
פעם אחת בשנה – ביום הכיפורים.65 למרות זאת, דם החטאת של 
ם הנפש של  ל ּדַ הכהן המשיח ניתן אף הוא על המזבח הפנימי. ְוֵאת ּכָ
ר שנותר במזרק, שהוא כלי קיבול גדול למדי ונשארה בו כמות  ַהּפָ
ַתח אֶֹהל מֹוֵעד,  ר ּפֶ ח ָהעָֹלה ֲאׁשֶ ּפְֹך ֶאל ְיסֹוד, בסיס ִמְזּבַ הגונה של דם, ִיׁשְ
בצד המערבי של המזבח החיצון, הפונה אל פתח המשכן.66 אופן 
נתינת הדם שונה אפוא מקרבן לקרבן: דם העולה וזבח השלמים 
נזרק על המזבח החיצון בלבד, ואילו דם החטאת של הכהן הגדול 
נכנס לקודש, ניתז לעבר הפרוכת וניתן על מזבח הקטורת.  ח אולם 
מבחינת הקרבת חלקי הקרבן על המזבח אין הבדל בין השלמים 
את ָיִרים,  ר ַהַחּטָ ל ֵחֶלב, הרקמה השומנית של ּפַ לבין החטאת – ְוֶאת ּכָ
ר  ל ַהֵחֶלב ֲאׁשֶ ֶרב ְוֵאת ּכָ ה ַעל ַהּקֶ ּנּו: ֶאת ַהֵחֶלב ַהְמַכּסֶ יסיר, יפריש. ִמּמֶ
ָסִלים,  ר ַעל ַהּכְ ר ֲעֵליֶהן, ֲאׁשֶ ָליֹת ְוֶאת ַהֵחֶלב ֲאׁשֶ י ַהּכְ ּתֵ ֶרב  ט ְוֵאת ׁשְ ַעל ַהּקֶ

מזבח 
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ֵאמּוִרין רש"י אֹוָתן  ּכְ יּוָרם.  ר  ֲאׁשֶ ט-יא ׀ ּכַ

ָלִמים. ְוִכי ַמה  ְ ׁשֹור ֶזַבח ַהּשׁ ין ּבְ ַהְמפָֹרׁשִ
א  אן? ֶאּלָ ּלֹא ֵפַרׁש ּכָ ָלִמים ׁשֶ ְ ֶזַבח ַהּשׁ ַרׁש ּבְ ּפֵ
ָמן, ַאף  ָלִמים ִלׁשְ ְ ָלִמים: ַמה ּשׁ יׁשֹו ִלׁשְ ְלַהּקִ
לֹום ָלעֹוָלם,  ָלִמים ׁשָ ְ מֹו; ּוַמה ּשׁ ֶזה ִלׁשְ
ים  ִחיַטת ָקָדׁשִ לֹום ָלעֹוָלם. ּוִבׁשְ ַאף ֶזה ׁשָ
ֵאין ְלֵמִדין ָלֵמד  ַמְצִריכֹו ִלְלמֹד ֵהיֶמּנּו ׁשֶ
ֶפֶרק 'ֵאיֶזהּו ְמקֹוָמן'  ים, ּבְ ָקָדׁשִ ֵמד ּבְ ִמן ַהּלָ
ָליֹות, ַעל  ֵבד, ַעל ַהּכְ )זבחים מט ע״ב(: ַעל ַהּכָ

ן ְלׁשֹון ּתֹוֶסֶפת ֵהן,  ּלָ ָרָעיו. ּכֻ רֹאׁשֹו, ְוַעל ּכְ

ַבד':  מֹו: 'ִמּלְ ּכְ

ֵּיׁש ִמחּוץ ָלִעיר  יב ׀ ֶאל ָמקֹום ָטהֹור. ְלִפי ׁשֶ

ִליְך ֲאָבִנים  ָמקֹום מּוָכן ְלֻטְמָאה, ְלַהׁשְ
ָברֹות, ֻהְצַרְך לֹוַמר  עֹות ּוְלֵבית ַהּקְ ְמֻנּגָ

הּוא חּוץ ָלִעיר,  ֲחֶנה" ֶזה, ׁשֶ "ִמחּוץ ַלּמַ ּבְ
ֲחֶנה. חּוץ  קֹום ָטהֹור: ִמחּוץ ַלּמַ ְּיֵהא ַהּמָ ׁשֶ
ּוְבֵבית עֹוָלִמים — חּוץ  לֹׁש ַמֲחנֹות,  ְלׁשָ
ֶכת  ַמּסֶ ְרׁשּוהּו ַרּבֹוֵתינּו ּבְ ּפֵ מֹו ׁשֶ ָלִעיר, ּכְ
יֹוָמא )דף סח ע״א( ּוְבַסְנֶהְדִרין )דף מב ע״ב(: ֶאל 
ן  ׁשֶ ֹוְפִכין ּבֹו ַהּדֶ ּשׁ ׁשֶ ן. ָמקֹום  ׁשֶ ֶפְך ַהּדֶ ׁשֶ

ֱאַמר: "ְוהֹוִציא  ּנֶ מֹו ׁשֶ ַח, ּכְ ְזּבֵ ק ִמן ַהּמִ ַהְמֻסּלָ
ֲחֶנה" )להלן ו, ד(: ַעל  ן ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ ׁשֶ ֶאת ַהּדֶ
ְלמּוד לֹוַמר,  ֵאין ּתַ ֵרף. ׁשֶ ן ִיּשָׂ ׁשֶ ֶפְך ַהּדֶ ׁשֶ

ן:  ׁשֶ ם ּדֶ ֲאִפּלּו ֵאין ׁשָ ד ׁשֶ א ְלַלּמֵ ֶאּלָ

ָרֵאל. ֵאּלּו ַסְנֶהְדִרין: ְוֶנְעַלם  יג ׀ ֲעַדת ִיְשׂ

ֵרתֹות  ל ּכָ ַאַחת ִמּכָ ָבר. ָטעּו ְלהֹורֹות ּבְ ּדָ

ָעׂשּו  ָהל ְוָעׂשּו. ׁשֶ ר: ַהּקָ הּוא ֻמּתָ ּתֹוָרה ׁשֶ ּבַ ׁשֶ
יֶהם:  ּבּור ַעל ּפִ ַהּצִ

ד ַעל־־־ ֵב֔ ֶר֙ת ַעל־־־ַהּכָ ֶאת־־־ַהּיֶֹת֙ וְְ ים  ָסִל֑ ר ַעל־־־ַהּכְְ ֖ ֲאׁשֶ

ים  ָלִמ֑ ְְ ח ַהׁשּ ֶזַ֣בֽ ֹור  ֖ ם ִמׁשּ ר יּוָר֔ ֣ ֲאׁשֶ ֽ ּכַ ה׃  ּנָ ִסיֶרֽ ָל֖יֹות יְְ ַהּכְְ

֙ר  ֶאת־־־֤עֹור ַהּפָ עָֹלֽה׃ וְְ ח ָהֽ ֥ ּבַ ן ַע֖ל ִמזְְְ ִטיָר֙ם ַהּכֵֹה֔ ִהקְְְ וְְ

ֹו׃  ׁשֽ ֹו ּוִפרְְְ ּב֖ ִקרְְְ ָרָע֑יו וְְ ַעל־־־־־ּכְְ ֹו וְְ ֔רֹו ַעל־־־־־רֹאׁש֖ ׂשָ ל־־־־־ּבְְ ֶאת־־־־־ּכָָ וְְ

ה ֶאל־ָמ֤קֹום  ֲחֶנ֜ ֽ ּמַ ר ֶאל־ִמ֨חּוץ ַלֽ ּפָ֠ ל־ַה֠ יא ֶאת־ּכָָ הֹוִצ֣ וְְ

ׁש  ֵא֑ ּבָ ים  ף אֹ֛תֹו ַעל־ֵעִצ֖ ַר֥ ׂשָ ן וְְ ׁשֶ ֔ ֶפךְְְ ַהּדֶ ֣ ָטהֹו֙ר ֶאל־ׁשֶ

ף׃ ֵרֽ ָ ן ִיׂשּ ׁשֶ ֖ ֶפךְְְ ַהּדֶ ֥ ַעל־ׁשֶ

ָה֑ל  ֵעיֵנ֖י ַהּקָ ר ֵמֽ ָב֔ ם ּדָ ַל֣ ֶנעְְְ ּו וְְ ּג֔ ָרֵאל֙ ִיׁשְְְ ת ִיׂשְְְ ל־־־־־ֲעַד֤ ם ּכָָ ִא֨ וְְ

יָנה  ֖ ָעׂשֶ ר לֹא־־־־־ֵתֽ ֥ ֲאׁשֶ ת יה֛וה  וֹ֧ ל־־־ִמצְְְ ִמּכָָ ת  ַאַח֨ ּו  ָעׂש֠ ֠ וְְ

יבּו  ִר֨ ִהקְְְ ֖אּו ָעֶל֑יָה וְְ טְְ ר ָחֽ ֥ את ֲאׁשֶ ַחּטָ֔ ָע֙ה ַהֽ ֽנֹודְְ מּו׃ וְְ ֽ ָאׁשֵ וְְ

ֵנ֖י ֥אֶֹהל  יאּו אֹ֔תֹו ִלפְְְ ֵהִב֣ את וְְ ַחּטָ֔ ָק֙ר לְְ ן־־־ּבָ ֤ר ּבֶ ל ּפַ ָה֜ ַהּקָ

֖ר  ם ַעל־־־֥רֹאׁש ַהּפָ ֵדיֶה֛ ה ֶאת־־־יְְ ֵעָד֧ י ָהֽ ֵנ֨ ֠כּו ִזקְְְ מְְ ָסֽ מֹוֵעֽד׃ וְְ֠

המשפטיים  התחומים  הגדול,  הדין  בית 
וההתייחסויות  הטעות  חלה  שבהם 
התלמוד  עוסק  הללו,  לטעויות  למפרע 
רק  מדובר  כאן  הוריות.  במסכת  בעיקר 

בקרבן החטאת. קרבן הציבור על השגגה 
'פר  חכמים  בלשון  מכונה  הקולקטיבית 
ע"א  מא  )זבחים  ציבור'  של  דבר   ֶהעלם 

ועוד(.

והקריבו  עליה  חטאו  אשר  החטאת  'ונודעה 
שוגה  הדין  שבית  פר' במקרה  הקהל 
בהוראה, רק בית הדין עצמו הוא שחוזר 
והופך את פסק הדין, מפני שאין סמכות 

כאשר  זאת.  לעשות  שיכולה  אחרת 
דבר  שהתירו  למסקנה  מגיעים  הדיינים 
שהוא בעצם אסור, עליהם להביא קרבן 
על שגגתם. בכל פרטי הנושא של טעות 

>ד,יד<

ַהּיֶֹתֶרת ַעל  ְוֶאת  מותני הבהמה, הסמוכות לבסיס רגליה האחוריות 
ָלִמים,  ְ ַהּשׁ ֶזַבח  ֹור  ִמּשׁ לה'  יּוַרם  ר  ֲאׁשֶ –  י ּכַ ה  ְיִסיֶרּנָ ָליֹות  ַהּכְ ַעל  ֵבד  ַהּכָ
ַעל  ַהּכֵֹהן  ְוִהְקִטיָרם   – הפנימיים67  והאיברים  הֵחלב   – אותם חלקים 
ח ָהעָֹלה.  יא לאחר שהוסרו החלקים העולים על המזבח, נשאר  ִמְזּבַ
ָרָעיו  רֹו, ַעל רֹאׁשֹו ְוַעל ּכְ ׂשָ ל ּבְ ר ְוֶאת ּכָ עדיין עיקרו של הפר – ְוֶאת עֹור ַהּפָ
ֲחֶנה, מחוץ ליישוב,  ר ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ ל ַהּפָ ְוִקְרּבֹו ּוִפְרׁשֹו,  יב ְוהֹוִציא ֶאת ּכָ
ן, המקום הטהור ששופכים אליו את  ׁשֶ ֶפְך ַהּדֶ ֶאל ָמקֹום ָטהֹור – ֶאל ׁשֶ
ַרף אֹתֹו  האפר הרב שנותר מן הקרבנות הנשרפים על המזבח.68 ְוׂשָ
הפר שלא  מן  שנותר  כל מה  ֵרף.  ִיּשָׂ ן  ׁשֶ ַהּדֶ ֶפְך  ׁשֶ ַעל  ֵאׁש,  ּבָ ֵעִצים  ַעל 
עלה על המזבח, נשרף שלא כקרבן, בחוץ, משום שאין לעשות בו 

שימוש אחר. 

קשה  ּגּו.  ִיׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֲעַדת  ל  ּכָ האפשרות השנייה של חטאת:  יג ְוִאם 
הביטוי  פורש  כן  על  כולו.  הציבור  שגגה של  הדעת  על  להעלות 
ישראל, הסנהדרין  בית הדין הגדול של  כמתייחס אל שגגתו של 
ָהל. בעקבות פסק הדין  ָבר ֵמֵעיֵני ַהּקָ הגדולה,69 וכתוצאה ממנה ֶנְעַלם ּדָ
בית הדין, שהתירו פרט כלשהו בעברה חמורה,  השגוי של חברי 
כלל  ְוָעׂשּו  להוראתם.70  המציית  הציבור  כל  מדעת  הוטעה שלא 
'לא תעשה'  מצוות  יָנה,  ֵתָעׂשֶ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ה'  ִמְצוֹת  ל  ִמּכָ ַאַחת  הציבור 
מּו בכך שהגיעו למסקנה  חמורות, שרק עליהן מביאים חטאת,71 ְוָאׁשֵ
את  מוטעית מתוך חוסר הבנה או ידיעה.  יד ְונֹוְדָעה לאחר זמן ַהַחּטָ
את, ְוֵהִביאּו אֹתֹו ִלְפֵני  ָקר ְלַחּטָ ן ּבָ ר ּבֶ ָהל ּפַ ר ָחְטאּו ָעֶליָה. ְוִהְקִריבּו ַהּקָ ֲאׁשֶ
אֶֹהל מֹוֵעד.  טו ְוָסְמכּו ִזְקֵני ָהֵעָדה, שהם האחראים לשגגה ֶאת ְיֵדיֶהם 

י

יא
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יד

טו



4647

ויקראויקרא הרבבות חבאתד

ביאור

 הרחבות

הרחבות

רֶֹכת. ּוְלַמְעָלה הּוא אֹוֵמר: רש"י ֵני ַהּפָ יז ׀ ֵאת ּפְ

ל  רֶֹכת ַהּקֶֹדׁש" )לעיל פסוק ו(! ָמׁשָ ֵני ּפָ "ֶאת ּפְ
ְרָחה ָעָליו ְמִדיָנה, ִאם ִמעּוָטּה  ּסָ ְלֶמֶלְך ׁשֶ
ּלֹו ִמְתַקֶּיֶמת, ְוִאם  ַמְלָיא ׁשֶ ָסְרָחה — ּפָ
ּלֹו ִמְתַקֶּיֶמת.  ַמְלָיא ׁשֶ ּה ָסְרָחה — ֵאין ּפָ ּלָ ּכֻ
ם  יַח ֲעַדִין ׁשֵ ָחָטא ּכֵֹהן ָמׁשִ ׁשֶ אן, ּכְ ַאף ּכָ
ָחְטאּו  ֶ ׁש, ִמּשׁ ְקּדָ קֹום ַעל ַהּמִ ת ַהּמָ ַ ְקֻדּשׁ

ה:  ָ ֻדּשׁ ָקה ַהּקְ ּלְ לֹום ִנְסּתַ ם ַחס ְוׁשָ ּלָ ּכֻ

ַתח אֶֹהל  ר ּפֶ ח ָהעָֹלה ֲאׁשֶ יח ׀ ְיסֹוד ִמְזּבַ

ַתח:  ֶנֶגד ַהּפֶ הּוא ּכְ מֹוֵעד. ֶזה ְיסֹוד ַמֲעָרִבי ׁשֶ

י  ּפִ ַעל  ַאף  ָיִרים.  ל ֶחְלּבֹו  ּכָ יט-כ ׀ ְוֵאת 

ָליֹות,  ּכְ י  ּתֵ ּוׁשְ יֹוֶתֶרת  אן  ּכָ ַרׁש  ּפֵ ּלֹא  ׁשֶ
ה"  ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ ר ּכַ ה ַלּפָ ְלֵמִדין ֵהם ִמ"ְוָעׂשָ

ֵבי  ָנא ּדְ ְרׁשּו ּבֹו? ּתָ ֵני ָמה לֹא ִנְתּפָ ְוגֹו׳. ּוִמּפְ
ָּזַעם ַעל  ׁשֶ ְלֶמֶלְך  ל  ָמׁשָ ָמֵעאל:  ִיׁשְ י  ַרּבִ
ה  תֹו: ְוָעׂשָ ֵני ִחּבָ ִסְרחֹונֹו ִמּפְ  אֹוֲהבֹו, ּוִמֵעט ּבְ
מֹו  את", ּכְ ה ְלַפר ַהַחּטָ ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ ר. ֶזה, "ּכַ ַלּפָ

יַח, ְלָהִביא יֹוֶתֶרת  ַפר ּכֵֹהן ָמׁשִ פָֹרׁש ּבְ ּמְ ׁשֶ
ּלֹא  ם )לעיל פסוק ט(, ׁשֶ ַרׁש ׁשָ ּפֵ ָליֹות ׁשֶ י ּכְ ּתֵ ּוׁשְ
ד  ִמְצַות ָהֲעבֹודֹות, ְלַלּמֵ אן, ְוִלְכּפֹל ּבְ ַרׁש ּכָ ּפֵ
ַסל,  נֹות — ּפָ ּתָ ל ַהּמַ ר ַאַחת ִמּכָ ִאם ִחּסֵ ׁשֶ
ַח ַהִחיצֹון  ְזּבֵ ִנין ַעל ַהּמִ ּתָ ּנִ ִצינּו ּבַ ּמָ ְלִפי ׁשֶ
ר, ֻהְצַרְך לֹוַמר  ּפֵ ָנה ַאַחת — ּכִ ַמּתָ ָתָנן ּבְ ּנְ ׁשֶ

ֶבת:  ָנה ַאַחת ֵמֶהן ְמַעּכֶ ּתָ ּמַ אן ׁשֶ ּכָ

ֵרי',  'ַאׁשְ ְלׁשֹון  ֶיֱחָטא.  יא  ָנׂשִ ר  כב ׀ ֲאׁשֶ

ּלֹו נֹוֵתן ֵלב ְלָהִביא  יא ׁשֶ ׂשִ ַהּנָ ֵרי ַהּדֹור ׁשֶ ַאׁשְ

ן  יא ַהּכֵֹה֥ ֵהִב֛ ֵנ֥י יהֽוה׃ וְְ ֖ר ִלפְְְ ט ֶאת־־־־־ַהּפָ ַח֥ ׁשָ ֵנ֣י יה֑וה וְְ ִלפְְְ

ן  ַהּכֵֹה֛ ָטַב֧ל  וְְ ֑ר ֶאל־־־֖אֶֹהל מֹוֵעֽד׃  ַהּפָ ם  ֣ ִמּדַ יַח  ֖ ׁשִ ַהּמָ

ֵנ֣י יה֔וה ֶאת־־־ ָעִמי֙ם ִלפְְְ ַ֤בע ּפְְ ה ׁשֶ ִהָּז֞ ם וְְ ֑ ֖עֹו ִמן־־־־ַהּדָ ּבָ ֶאצְְְ

֙ר  ַח ֲאׁשֶ ּבֵ֗ זְְְ ֣נֹת ַהּמִ ן ׀ ַעל־ַקרְְְ ֣ ם ִיּתֵ ֞ ֽרֶֹכת׃ ּוִמן־ַהּדָ ֵנ֖י ַהּפָ ּפְְ

 ֙ ּפֹךְְְ ִיׁשְְְ ם  ֗ ל־ַהּדָ ת ּכָָ ֵא֣ ֣אֶֹהל מֹוֵע֑ד וְְ ר ּבְְ ֖ ֵנ֣י יה֔וה ֲאׁשֶ ִלפְְְ

ת  ֵא֥ ַ֖תח ֥אֶֹהל מֹוֵעֽד׃ וְְ ר־ּפֶ ה ֲאׁשֶ עָֹל֔ ח ָהֽ ֣ ּבַ סֹו֙ד ִמזְְְ ֶאל־יְְ

ר  ה ַלּפָ֗ ֣ ָעׂשָ ָחה׃ וְְ ֽ ּבֵ זְְְ יר ַהּמִ ִט֖ ִהקְְְ ּנּו וְְ ֑ ים ִמּמֶ ֹו ָיִר֣ ּב֖ ל־־־־־ֶחלְְְ ּכָָ

ם  ֧ר ֲעֵלֶה֛ ִכּפֶ ֹו וְְ ה־־־ּל֑ ֖ן ַיֲֽעׂשֶ את ּכֵ ַחּטָ֔ ַפ֣ר ַהֽ ֙ה לְְ ֤ר ָעׂשָ ֲֽאׁשֶ ּכַ

ר ֶאל־־־ִמחּו֙ץ  יא ֶאת־־־ַהּפָ֗ הֹוִצ֣ וְְ ם׃  ָלֶהֽ ַל֥ח  ִנסְְְ וְְ ן  ַהּכֵֹה֖

ֹון  ִראׁש֑ ֣ר ָהֽ ת ַהּפָ ף ֵא֖ ַר֔ ר ׂשָ ֣ ֲאׁשֶ ֽ ּכַ ף אֹ֔תֹו  ַר֣ ׂשָ ה וְְ ֲחֶנ֔ ֽ ּמַ ַלֽ

ָה֖ל ֽהּוא׃ את ַהּקָ ֥ ַחּטַ

וֹ֩ת יה֨וה  ל־־־ִמצְְְ ת ִמּכָָ ה ַאַח֣ ָעׂשָ֡ וְְ א  ֱחָט֑ יֶֽ יא  ֖ ָנׂשִ ר  ֥ ֲאׁשֶ
הפנימיות'  'החטאות  בתלמוד  מכונים 
משום שדמן נכנס אל תוך מבנה הקודש. 

'אשר נשיא יחטא' בספר דברים )יז,יד–טו( 
לדיני  הקשורה  מפורטת  פרשה  מופיעה 
המלך. יש לשים לב לכינויו החריג כאן — 
מוגדר,  שלטוני  תואר  הוא  מלך  'נשיא'. 
הכינוי  של  הלשונית  משמעותו  ואילו 
'נשיא' היא האיש המרומם ביותר, המנושא 
הבעייתיות  שבשל  ייתכן  אחרים.  מעל 
נמנעה  המלוכה  מושג  בעצם  הכרוכה 
בדברי  גם  כאן.  בו  מלהשתמש  התורה 
ישראל  בני  ראש  נקרא  יחזקאל  הנביא 
)ראו  'מלך'.  ולא  'נשיא'  תמיד  כמעט 
וראו  מח,כב;  מה;  יב,יב;  יחזקאל  למשל 
 עוד הרחבה לשמואל א' ח,כב ולמלכים ב' 

כ,ה(. 
אמנם בכינוי 'נשיא' אפשר לציין גם ראש 
הכתוב  כאן  אך  ראש משפחה,  או  שבט 
מתייחס רק לשליט העליון. הנחה פרשנית 
זו נובעת, בין היתר, מן הביטוי ִמְצוֹת ה' 
בייחוד,  לה'  ֱאֹלָקיו, המייחס את המנהיג 
ומיוחד.  גבוה  במעמד  אותו  מציב  ובכך 
האחרים,  החטאת  מקריבי  כל  לעומת 
שלגביהם נאמר רק ִמְצוֹת ה', נשיא ישראל 
הוא מי שאין על גביו אלא ה' אלוקיו. עם 

זאת, בדיון התלמודי הניחו שיכולים להיות 
בעם ישראל שני מנהיגים כאלה בה בעת. 
בזמן פיצול הממלכה, למשל, היו הן מלך 
יהודה והן מלך ישראל בגדר זה, ואיש מהם 

לא היה כפוף לחברו. )ראו הוריות יא(.
כל שאר פרשיות החטאת פותחות במלה 
'אם' או 'כי', ורק בפרשייה זו נאמר ֲאֶׁשר 
הוא  הפשוט  פירושו  אכן,  ֶיֱחָטא.  ָנִׂשיא 
ייתכן  זאת,  ועם  הנשיא',  יחטא  'כאשר 
שהשימוש במלה זו מבטא מציאות עגומה 
הכהן  לעומת  ֶיֱחָטא.   — ָנִׂשיא  ֲאֶׁשר  שבה 
הגדול, הדיינים ושאר אנשים, שחטאם הוא 
הדבר  הנשיא  בלבד, אצל  בגדר אפשרות 
מצוי יותר. כביכול, חטאו של הנשיא הוא 
רק שאלה של זמן )על פי ספורנו פס' כב(. 
את המלה 'אשר' דרשו חכמים — בפרשנות 
שאיננה פשוטו של המקרא — גם מלשון 
אושר. האושר כמובן איננו נובע מעובדת 
מכך שהוא חש  אלא  הנשיא,  של  חטאו 
בדרך  כך, שהרי  על  קרבן  ומביא  אשמה 
כלל גם במצבים כאלה המנהיג מכבד את 
עצמו ורואה את עצמו כאילו הוא מעל כל 
רבים חשים  מלכים  טעות.  של  אפשרות 
כאן  ואילו  החוק,  מעל  כנתונים  עצמם 
כפוף  אחר,  אזרח  מכל  המנושא  המלך, 
לתורה. )ראו הוריות י ע"ב; רש"י פס' כב(. 

>ד,כב<

'ונסלח להם' לפי רמב"ן )פס' יא(, בחטא 
הכהן המשיח לא נאמר 'ונסלח לו', כי אולי 
דווקא בשל מעלתו היתרה לא ייסלח לו 

לגמרי עד שיתחנן לאלוקיו.

חטאת  הראשון.  הפר  את  שרף  'כאשר 
המשיח  הכהן  של  הוא' גם חטאו  הקהל 
נתפס כַאְׁשַמת ָהָעם, כאמור לעיל, ולפיכך 
ַהָּקָהל. שניהם  ַחַּטאת  קרבנו זהה לקרבן 

>ד,כ<

>ד,כא<

ר ִלְפֵני ה'.  טז ְוֵהִביא ַהּכֵֹהן  ַחט השוחט ֶאת ַהּפָ ר ִלְפֵני ה', ְוׁשָ ַעל רֹאׁש ַהּפָ
גם כאן הכהן הגדול הוא שמביא  ר ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד.  ם ַהּפָ יַח ִמּדַ ׁשִ ַהּמָ
את הדם אל הקודש פנימה, ולא כהן אחר כבשאר הקרבנות שדמם 
ִלְפֵני ה'  ָעִמים  ּפְ ַבע  ׁשֶ ְוִהָּזה  ם,  ַהּדָ ִמן  עֹו  ַהּכֵֹהן ֶאְצּבָ ניתן בחוץ.  יז ְוָטַבל 
ַח, מזבח הקטורת  ְזּבֵ ן גם ַעל ַקְרנֹת ַהּמִ ם ִיּתֵ רֶֹכת.  יח ּוִמן ַהּדָ ֵני ַהּפָ ֵאת ּפְ
ּפְֹך ֶאל  ִיׁשְ הנותר בכלי  ם  ַהּדָ ל  אֶֹהל מֹוֵעד, ְוֵאת ּכָ ּבְ ר  ִלְפֵני ה', ֲאׁשֶ ר  ֲאׁשֶ
ּנּו, לפי  ל ֶחְלּבֹו ָיִרים ִמּמֶ ַתח אֶֹהל מֹוֵעד.  יט ְוֵאת ּכָ ר ּפֶ ח ָהעָֹלה ֲאׁשֶ ְיסֹוד ִמְזּבַ
ה  ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ ּכַ ר  ַלּפָ ה  ָחה.  כ ְוָעׂשָ ְזּבֵ הפרטים שכבר הוזכרו, ְוִהְקִטיר ַהּמִ
ר ֲעֵלֶהם,  ה ּלֹו. ְוִכּפֶ ן ַיֲעׂשֶ את של הכהן הגדול האמור לעיל, ּכֵ ְלַפר ַהַחּטָ
מגיעה  הכהן  בעקבות מעשה  ָלֶהם.  ְוִנְסַלח  ַהּכֵֹהן,  ישראל  עדת  על 
ִמחּוץ  ֶאל  ר  ַהּפָ ֶאת  על שגגתם.  כא ְוהֹוִציא  והסליחה  להם הכפרה 
פר הכהן המשיח,  ָהִראׁשֹון,  ר  ַהּפָ ֵאת  ַרף  ׂשָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַרף אֹתֹו  ְוׂשָ ֲחֶנה,  ַלּמַ

ָהל הּוא.  את ַהּקָ באותו מקום ובאותו אופן – ַחּטַ

יא, מלך, או האדם בעל  ר, כאשר72 ָנׂשִ האפשרות השלישית:  כב ֲאׁשֶ
ִמְצוֹת  ל  ִמּכָ ַאַחת  ה  ְוָעׂשָ ֶיֱחָטא,  המעמד הציבורי הרם ביותר בעם73 
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ְתָחֵרט רש"י ּמִ ְגָגתֹו, ַקל ָוֹחֶמר ׁשֶ ָרה ַעל ׁשִ ּפָ ּכַ
ַעל ְזדֹונֹוָתיו: 

ָבר,  ַהּדָ הֹוַדע  ִאם  מֹו:  ּכְ כג ׀ אֹו הֹוַדע. 

ְלׁשֹון 'ִאם' ְו'ִאם'  ין ּבִ ׁשִ ּמְ ה 'אֹו' ֵיׁש ְמׁשַ ַהְרּבֵ
י ׁשֹור ַנּגָח  ְמקֹום 'אֹו', ְוֵכן: "אֹו נֹוַדע ּכִ ּבִ
ָחָטא ָהָיה  ׁשֶ הּוא" )שמות כא, לו(: הֹוַדע ֵאָליו. ּכְ
אן נֹוַדע לֹו  ר, ּוְלַאַחר ִמּכָ הּוא ֶהּתֵ ָסבּור ׁשֶ

ִאּסּור ָהָיה:  ׁשֶ

ָהעָֹלה.  ֶאת  ַחט  ִיׁשְ ר  ֲאׁשֶ ְמקֹום  כד ׀ ּבִ

עֹוָלה )לעיל א, יא(:  הּוא ְמפָֹרׁש ּבָ פֹון, ׁשֶ ּצָ ּבַ
מֹו  ִלׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ר,  ׁשֵ ּכָ מֹו  ִלׁשְ את הּוא.   ַחּטָ

סּול:  ּפָ
ם:  ָיֵרי ַהּדָ מֹו. ׁשְ כה ׀ ְוֶאת ּדָ

אֹוָתן ֵאמּוִרין  ָלִמים. ּכְ ְ ֵחֶלב ֶזַבח ַהּשׁ כו ׀ ּכְ

ָלִמים )לעיל  ֵעז ָהָאמּור ֵאֶצל ׁשְ ים ּבָ ַהְמפָֹרׁשִ
ג, יד-טו(: 

ע  ם׃ ֽאֹו־־־־־הֹוַד֤ ֽ ָאׁשֵ ָגָג֖ה וְְ ׁשְְְ יָנה ּבִ ֛ ָעׂשֶ ֧ר לֹא־־־־־ֵתֽ יו ֲאׁשֶ ֱאלָֹה֜

יר  ִע֥ ֛נֹו ׂשְְ ּבָ רְְְ יא ֶאת־־־־־קָָ ֵהִב֧ ּ֑ה וְְ א ּבָ ר ָחָט֖ ֥ א֔תֹו ֲאׁשֶ ֵאָלי֙ו ַחּטָ

ט  ַח֣ ׁשָ יר וְְ ִע֔ ָ ךְְְ ָידֹ֙ו ַעל־֣רֹאׁש ַהׂשּ ָסַמ֤ ים׃ וְְ ִמֽ ים ָזָכ֥ר ּתָ ִעִּז֖

ֵנ֣י יה֑וה  עָֹל֖ה ִלפְְְ ט ֶאת־־־ָהֽ ַח֥ ר־־־ִיׁשְְְ ֛קֹום ֲאׁשֶ מְְְ ּבִ אֹ֔תֹו 

֔עֹו  ּבָ ֶאצְְְ ּבְְ א֙ת  ַחּטָ ם ַהֽ ֤ ן ִמּדַ ח ַהּכֵֹה֜ ָלַק֨ וְְ את ֽהּוא׃  ֖  ַחּטָ

ֹךְְְ ֶאל־ ּפ֔ ִיׁשְְְ ֣מֹו  ֶאת־ּדָ עָֹל֑ה וְְ ח ָהֽ ֣ ּבַ ֖נֹת ִמזְְְ ן ַעל־ַקרְְְ ָנַת֕ וְְ

ָחה  ּבֵ֔ זְְְ יר ַהּמִ ִט֣ ּבֹ֙ו ַיקְְְ ל־ֶחלְְְ ֶאת־ּכָָ עָֹלֽה׃ וְְ ח ָהֽ ֥ ּבַ ֖סֹוד ִמזְְְ יְְ

א֖תֹו  ַחּטָ ֵמֽ ן  ַהּכֵֹה֛ ָעָל֧יו  ר  ִכּפֶ֨ וְְ ים  ָלִמ֑ ְְ ַהׁשּ ח  ֶזַ֣בֽ ֶלב  ֵח֖ ּכְְ

ַל֥ח ֽלֹו׃ ִנסְְְ וְְ

ּה  ֲעׂשָֹת֠ ֽ֠ ֶרץ ּבַ ָגָג֖ה ֵמַע֣ם ָהָא֑ א ִבׁשְְְ ֱחָט֥ ֽ ת ּתֶ ִאם־־־־־ֶנֶ֧פׁש ַאַח֛ וְְ

ם׃ ֚אֹו  ֽ ָאׁשֵ יָנה וְְ ֖ ָעׂשֶ ר לֹא־ֵתֽ ֥ ת יה֛וה ֲאׁשֶ וֹ֧ צְְְ ת ִמּמִ ַאַח֨

ת  ִעיַר֤ ֜נֹו ׂשְְ ּבָ רְְְ יא קָָ ֵהִב֨ א וְְ ר ָחָט֑ ֣ א֖תֹו ֲאׁשֶ יו ַחּטָ ע ֵאָל֔ הֹוַד֣

 ֙ ָסַמךְְְ א׃ וְְ ר ָחָטֽ ֥ א֖תֹו ֲאׁשֶ ה ַעל־־־ַחּטָ ֵקָב֔ ה נְְ ִמיָמ֣ ִעִּזי֙ם ּתְְ

את  ַחּטָ֔ ַח֙ט ֶאת־־ַה֣ ׁשָ וְְ את  ֑ ַחּטָ ַהֽ ֣רֹאׁש  ַע֖ל  ֶאת־־ָי֔דֹו 

ששי

ונתן  באצבעו  החטאת  מדם  הכהן  'ולקח 
חטאת  קרבן  העֹלה' דם  מזבח  קרנֹת  על 
הנשיא ניתן על מזבח העולה כמו חטאת 
המזבח  על  ולא  חיצונית',  'חטאת  יחיד, 
הדין  ולבית  הגדול  לכהן  בניגוד  הפנימי. 
הגדול, המנהיגים הרוחניים, הפנימיים של 
ישראל, המלך הוא מנהיג פוליטי, ולכן דם 

החטאת שלו ניתן במזבח החיצוני, העומד 
בחצר המשכן. אמנם בהיותו מורם מעם, 
קרבנו ייחודי — שעיר עזים ולא שעירה או 
כשבה כאדם אחר, ובכל זאת חטאו האישי 
כל  של  כחטאו  פרטי,  עניין  בעיקרו  הוא 
שור  בכור  ר"י  )ראו   אדם אחר מהציבור. 

פס' ג(.

>ד,כה<

'ׂשעיר עזים' בספרא מובא שמביא ְזכר עז 
במדבר  ראב"ע  )וראו  הראשונה.  בשנתו 
בדברי  אחדות  גרסאות  ולפי  טו,כז(. 
הקדמת  )ראו  שנה  כעבור   — הרמב"ם 
ובהלכות מעשה  קדשים  לסדר  הרמב"ם 
הקרבנות א,יד, כסף משנה ומשנה למלך 

שם; חזון איש, פרה א,יא(. במשנה )פרה 
א,ד( מובא שקרבנות החטאת באים מבן 
בעיקרו  שה'שעיר'  נראה  ומעלה.  חודש 
'גדי',  מגדר  שיצא  יחסית,  בוגר  הוא 
ידי  יצא  רך  גדי  הביא  שאם  פי  על   אף 

חובתו.

>ד,כג<

ם בשגגתו. הנשיא נזכר  ָגָגה, ְוהוא ָאׁשֵ ׁשְ יָנה ּבִ ר לֹא ֵתָעׂשֶ ה' ֱאלָֹהיו ֲאׁשֶ
אתֹו  או הבין בעצמו שחטא,  כג אֹו הֹוַדע ֵאָליו על ידי אחרים74 ַחּטָ
ִעיר ִעִּזים, תיש שיצא  נֹו המיוחד לו – ׂשְ ּה, ְוֵהִביא ֶאת ָקְרּבָ ר ָחָטא ּבָ ֲאׁשֶ
ַחט  ְוׁשָ ִעיר,  ַהּשָׂ ַעל רֹאׁש  ָידֹו  ִמים,  כד ְוָסַמְך  ּתָ ָזָכר  מגדר גדי ואינו רך, 
ִלְפֵני  צפונה,75  המזבח  ירך  על  ָהעָֹלה,  ֶאת  ַחט  ִיׁשְ ר  ֲאׁשֶ ְמקֹום  ּבִ אֹתֹו 
עֹו, ְוָנַתן ַעל ַקְרנֹת  ֶאְצּבָ את ּבְ ם ַהַחּטָ את הּוא.  כה ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמּדַ ה', ַחּטָ
ח ָהעָֹלה. שלא כבקרבנות אחרים, שאת דמם זורקים על המזבח  ִמְזּבַ
באמצעות המזרק, מדם החטאת לוקחים באצבע ומזים או מורחים 
על המזבח. הכהן נותן ארבע נתינות דם, נתינה אחת על כל קרן 
ח ָהעָֹלה. כיוון  ּפְֹך ֶאל ְיסֹוד ִמְזּבַ מֹו הנשאר ִיׁשְ מקרנות המזבח. ְוֶאת ּדָ
ל ֶחְלּבֹו  שמדובר בטבילה ולא בזריקה, נשאר דם רב בכלי.  כו ְוֶאת ּכָ
ָלִמים. הנוהל זהה לזה של קרבן השלמים.  ְ ֵחֶלב ֶזַבח ַהּשׁ ָחה ּכְ ְזּבֵ ַיְקִטיר ַהּמִ

אתֹו ְוִנְסַלח לֹו.  ר ָעָליו ַהּכֵֹהן ֵמַחּטָ ְוִכּפֶ

ֱחָטא  ּתֶ ַאַחת  ֶנֶפׁש  נוגעת לשאר העם:  כז ְוִאם  האפשרות הרביעית 
ם.  יָנה, ְוָאׁשֵ ר לֹא ֵתָעׂשֶ ְצוֹת ה' ֲאׁשֶ ֲעׂשָֹתּה ַאַחת ִמּמִ ָגָגה ֵמַעם ָהָאֶרץ, ּבַ ִבׁשְ
קיימת  זאת  ובכל  על השגגה,  פלילי  באופן  להאשים  אין  כאמור, 
אשמה מסוימת גם לגבי מעשים הנובעים משכחה, מידיעה חלקית 
ְּדבר76  ידי אחר  לו על  נודע  ֵאָליו,  או מן התת-מודע.  כח אֹו הֹוַדע 
ַעל  ְנֵקָבה  ִמיָמה  ּתְ ִעִּזים  ִעיַרת  ׂשְ נֹו  ָקְרּבָ את  ְוֵהִביא  ָחָטא.  ר  ֲאׁשֶ אתֹו  ַחּטָ
ר ָחָטא. לעומת הנשיא, המביא שעיר זכר, האדם הפשוט  אתֹו ֲאׁשֶ ַחּטָ
ַחט ֶאת  את, ְוׁשָ מביא שעירה, עז נקבה.  כט ְוָסַמְך ֶאת ָידֹו ַעל רֹאׁש ַהַחּטָ
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ָלִמים. רש"י ְ ר הּוַסר ֵחֶלב ֵמַעל ֶזַבח ַהּשׁ ֲאׁשֶ לא ׀ ּכַ

ָלִמים )לעיל שם(:  ׁשְ ֵאמּוֵרי ֵעז ָהֲאמּוִרים ּבִ ּכְ

ֵהא  ּתְ ׁשֶ את.  ְלַחּטָ אָֹתּה  ַחט  לג ׀ ְוׁשָ

את:  ם ַחּטָ ִחיָטָתּה ְלׁשֵ ׁשְ

ְתַרּבּו  ּנִ ׁשֶ ב.  ׂשֶ ר יּוַסר ֵחֶלב ַהּכֶ ֲאׁשֶ לה ׀ ּכַ

ָאה  ִהיא ּבָ ׁשֶ את ּכְ ַאְלָיה, ַאף ַחּטָ ֵאמּוִרין ּבָ
ה ְטעּוָנה ַאְלָיה ִעם ָהֵאמּוִרין: ַעל  ְבׂשָ ּכִ

ם,  ֵ י ה׳. ַעל ְמדּורֹות ָהֵאׁש ָהֲעׂשּויֹות ַלּשׁ ֵ ִאּשׁ

ַלַעז:  פואיילי״ש ּבְ

פרק ה

הּוא ֵעד ּבֹו,  ָדָבר ׁשֶ ְמָעה קֹול ָאָלה. ּבְ א ׀ ְוׁשָ

ֵעדּות  ִאם יֹוֵדַע לֹו ּבְ בּוָעה ׁשֶ יעּוהּו ׁשְ ּבִ ִהׁשְ ׁשֶ
ָּיִעיד לֹו:  ׁשֶ

ְמָאה  ע ְוגֹו׳. ּוְלַאַחר ַהּטֻ ּגַ ר ּתִ ב ׀ אֹו ֶנֶפׁש ֲאׁשֶ

ן  ָנַת֕ וְְ ֔עֹו  ּבָ ֶאצְְְ ָמּה֙ ּבְְ ח ַהּכֵֹה֤ן ִמּדָ ָלַק֨ וְְ עָֹלֽה׃  ֖קֹום ָהֽ מְְְ ּבִ

ֹךְְְ ֶאל־ ּפ֔ ִיׁשְְְ ּה  ָמ֣ ל־ּדָ ֶאת־ּכָָ עָֹל֑ה וְְ ח ָהֽ ֣ ּבַ ֖נֹת ִמזְְְ ַעל־ַקרְְְ

ֶל֮ב  ר ֵח֘ ר הּוַס֣ ֲֽאׁשֶ֨ יר ּכַ ּה ָיִס֗ ֣ ּבָ ל־־־־־ֶחלְְְ ֶאת־־־־־ּכָָ ַח׃ וְְ ֽ ּבֵ זְְְ ֖סֹוד ַהּמִ יְְ

יַח  ֵר֥ ָחה לְְ ּבֵ֔ זְְְ יר ַהּכֵֹה֙ן ַהּמִ ִט֤ ִהקְְְ ָלִמי֒ם וְְ ְְ ח ַהׁשּ ַעל־ֶזַ֣בֽ ֵמֽ

ַל֥ח ֽלֹו׃ ִנסְְְ ן וְְ ֥ר ָעָל֛יו ַהּכֵֹה֖ ִכּפֶ ִני֖חַֹח ַלֽיה֑וה וְְ

ה  ִמיָמ֖ תְְ ה  ֵקָב֥ נְְ את  ֑ ַחּטָ לְְ ֖נֹו  ּבָ רְְְ קָָ יא  ָיִב֥ ֶבׂש  ֛ ִאם־־ּכֶ וְְ

ַח֤ט  ׁשָ וְְ את  ֑ ַחּטָ ַהֽ ֙ ֶאת־־־ָי֔דֹו ַע֖ל ֣רֹאׁש  ָסַמךְְְ וְְ ה׃  ּנָ ִביֶאֽ יְְ

עָֹלֽה׃  ט ֶאת־־־ָהֽ ַח֖ ִיׁשְְְ ר  ֥ ֲאׁשֶ ֕קֹום  מְְְ ּבִ את  ַחּטָ֔ לְְ אָֹתּה֙ 

֖נֹת  ן ַעל־־־־־ַקרְְְ ָנַת֕ ֔עֹו וְְ ּבָ ֶאצְְְ א֙ת ּבְְ ַחּטָ ם ַהֽ ֤ ן ִמּדַ ח ַהּכֵֹה֜ ָלַק֨ וְְ

ַח׃  ֽ ּבֵ זְְְ ֖סֹוד ַהּמִ ֹךְְְ ֶאל־יְְ ּפ֔ ּה ִיׁשְְְ ָמ֣ ל־ּדָ ֶאת־ּכָָ עָֹל֑ה וְְ ח ָהֽ ֣ ּבַ ִמזְְְ

֮ב  ׂשֶ ֶלב־־־ַהּכֶ֘ ֵחֽ ר  יּוַס֥ ר  ֲאׁשֶ֨ ֽ ּכַ יר  ָיִס֗ ּה  ֣ ּבָ ל־־־ֶחלְְְ ֶאת־־־ּכָָ וְְ

ָחה ַע֖ל  ּבֵ֔ זְְְ יר ַהּכֵֹה֤ן אָֹת֙ם ַהּמִ ִט֨ ִהקְְְ ָלִמי֒ם וְְ ְְ ח ַהׁשּ ִמֶּזַ֣בֽ

א  ר־־־־־ָחָט֖ א֥תֹו ֲאׁשֶ ן ַעל־־־־־ַחּטָ ר ָעָל֧יו ַהּכֵֹה֛ ִכּפֶ֨ י יה֑וה וְְ ֣ ֵ ִאׁשּ

ַל֥ח ֽלֹו׃ ִנסְְְ וְְ

ה  ד ֥אֹו ָרָא֖ ֣הּוא ֵע֔ ה וְְ ָע֙ה ֣קֹול ָאָל֔ מְְ ֽ ׁשָ א וְְ ֱחָט֗ י־־־־־ֶתֽ ֶנֶ֣פׁש ּכִ וְְ

֮ע  ּגַ ר ּתִ ֣ ֶפׁש ֲאׁשֶ א ֲעוֹֽנֹו׃ ֣אֹו ֶנ֗ ֥ ָנׂשָ ֖יד וְְ ע ִאם־֥לֹוא ַיּגִ ֣אֹו ָיָד֑

ַל֙ת  ִנבְְְ ה ֚אֹו ּבְְ ֵמָא֗ ה טְְ ת ַחָּי֜ ַל֨ ִנבְְְ ר ָטֵמ֒א אֹ֩ו בְְ ָב֣ ל־־־ּדָ כָָ ּבְְ

ּנּו  ם ִמּמֶ֔ ַל֣ ֶנעְְְ א וְְ ֶרץ ָטֵמ֑ ֣ ַל֖ת ׁשֶ ִנבְְְ ה ֕אֹו ּבְְ ֵמָא֔ ה טְְ ֵהָמ֣ ּבְְ

ה*

בחטאות האחרונות,  הבשר  של  דינו 
'החיצוניות', אינו מבואר כאן. על החטאות 
יוצא בשלמותו  נאמר שבשרן  הראשונות 
ונשרף על שפך הדשן, ואילו בשר החטאות 
האחרונות ייאכל על ידי הכהנים, כפי שיוזכר 

להלן )ו,יט(. כבשר קרבן השלמים, גם בשר 
שקדושתו  אלא  נאכל,  הללו  החטאות 
הכהנים  בכך שאוכליו הם  יותר,  חמורה 
וזמן  ועליהם לאכלו במקום קדוש  בלבד, 

אכילתו מצומצם יותר, כפי שיפורש שם.

>ד,לה<

ַקְרנֹת  ַעל  ְוָנַתן  עֹו  ֶאְצּבָ ּבְ ָמּה  ִמּדָ ַהּכֵֹהן  ָהעָֹלה.  ל ְוָלַקח  ְמקֹום  ּבִ את  ַהַחּטָ
ל  ַח.  לא ְוֶאת ּכָ ְזּבֵ ּפְֹך ֶאל ְיסֹוד ַהּמִ ָמּה שבכלי ִיׁשְ ל ּדָ ח ָהעָֹלה, ְוֶאת ּכָ ִמְזּבַ
ָלִמים, ְוִהְקִטיר אותו ַהּכֵֹהן  ְ ר הּוַסר הֵחֶלב ֵמַעל ֶזַבח ַהּשׁ ֲאׁשֶ ּה ָיִסיר, ּכַ ֶחְלּבָ

ר ָעָליו ַהּכֵֹהן ְוִנְסַלח לֹו. ָחה ְלֵריַח ִניחַֹח ַלה', ְוִכּפֶ ְזּבֵ ַהּמִ

את במקום העז – גם אז ְנֵקָבה ְתִמיָמה  נֹו ְלַחּטָ ֶבׂש ָיִביא ָקְרּבָ לב ְוִאם ּכֶ

את  ְלַחּטָ אָֹתּה  ַחט  ְוׁשָ את,  ַהַחּטָ רֹאׁש  ַעל  ָידֹו  ֶאת  ה.  לג ְוָסַמְך  ְיִביֶאּנָ
עֹו  ֶאְצּבָ את ּבְ ם ַהַחּטָ ַחט ֶאת ָהעָֹלה.  לד ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמּדַ ר ִיׁשְ ְמקֹום ֲאׁשֶ ּבִ
ּפְֹך ֶאל ְיסֹוד  ִיׁשְ הנשאר בכלי  ָמּה  ּדָ ל  ּכָ ְוֶאת  ח ָהעָֹלה,  ְוָנַתן ַעל ַקְרנֹת ִמְזּבַ
את  גם  הכולל  ֵחֶלב,  יּוַסר  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָיִסיר,  ּה  ֶחְלּבָ ל  ּכָ ַח.  לה ְוֶאת  ְזּבֵ ַהּמִ
ָחה  ְזּבֵ ָלִמים. ְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן אָֹתם ַהּמִ ְ ב, הכבש, ִמֶּזַבח ַהּשׁ ׂשֶ האליה77 של ַהּכֶ

ר ָחָטא ְוִנְסַלח לֹו.  אתֹו ֲאׁשֶ ר ָעָליו ַהּכֵֹהן ַעל ַחּטָ י ה', ְוִכּפֶ ֵ ַעל ִאּשׁ

עתה  שיוזכרו  החטאת  קרבנות  כה,  עד  שנמנו  כחטאות  שלא 
כרת  עונש  בהזדתם  מסוימים, שאין  עוונות  למספר  מתייחסים 
בהכרח, והמשותף לקרבנות אלו הוא שהם תלויים ביכולתו הכלכלית 
'חטאת  המכונה  עברות,  על שאר  לעומת החטאת  החוטא.  של 
ויורד',78  'קרבן עולה  קבועה', קרבן חטאת שלהלן נקרא בתלמוד 
המביא:  של  לרכושו  בהתאם  ולרדת  לעלות  עשוי  מפני שערכו 
ְמָעה, בכך ששמעה קֹול ָאָלה, שבועה  י ֶתֱחָטא – ְוׁשָ פרק ה  א ְוֶנֶפׁש ּכִ
שהופנתה כלפיה, ְוהּוא, השומע ֵעד, אֹו על ידי שָרָאה דבר-מה אֹו שָיָדע 
דבר. אדם שחברו השביע אותו שיעיד לגבי הידוע לו בעניינו. ִאם 
א ֲעוֹנֹו, יקבל עונשו. מכיוון  יד העד את מה שהוא- יודע – ְוָנׂשָ לֹוא ַיּגִ
שחברו השביעו על כך, והוא שיקר ביודעין ואמר שאינו יודע להעיד 

לגביו – עוונו מצריך כפרה בקרבן. 

ִנְבַלת  ָבר ָטֵמא: אֹו ְבִנְבַלת ַחָּיה ְטֵמָאה אֹו ּבְ ָכל ּדָ ע ּבְ ּגַ ר ּתִ ב אֹו ֶנֶפׁש ֲאׁשֶ

ּנּו,  ִמּמֶ ְוֶנְעַלם, והטומאה נשכחה  ֶרץ ָטֵמא,  ׁשֶ ִנְבַלת  ּבְ ֵהָמה ְטֵמָאה אֹו  ּבְ
כרוב רובם של קרבנות החטאת, הבאים על עברות שבשגגה, ְוהּוא 

ל
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ביאור

 הרחבות

הּוא רש"י ׁש, ׁשֶ ְקּדָ ֵנס ַלּמִ ים אֹו ִיּכָ ַהּזֹו יֹאַכל ָקָדׁשִ
בּועֹות )דף ו  ֶכת ׁשְ ַמּסֶ ֵרת. ּבְ ְּזדֹונֹו ּכָ ָבר ׁשֶ ּדָ
ּנּו.  ן: ְוֶנְעַלם ִמּמֶ ע״ב — ז ע״ב; יד ע״ב( ִנְדָרׁש ּכֵ

ִביַאת  ֲאִכיַלת קֶֹדׁש אֹו ּבְ ם. ּבַ ְמָאה: ְוָאׁשֵ ַהּטֻ
ׁש:  ִמְקּדָ

ֻטְמַאת ָאָדם. זֹו ֻטְמַאת ֵמת: ְלכֹל  ג ׀ ּבְ

ע ָזִבין ְוָזבֹות:  ֻטְמָאתֹו. ְלַרּבֹות ֻטְמַאת ַמּגַ

ה:  בֹוֵעל ִנּדָ ר ִיְטָמא. ְלַרּבֹות ַהּנֹוֵגַע ּבְ ֲאׁשֶ

ּה. ְלַרּבֹות ּבֹוֵלַע ִנְבַלת עֹוף ָטהֹור, ְולֹא  ּבָ

ֲאִכיַלת  ם. ּבַ ְמָאה: ְוָאׁשֵ ַכח ַהּטֻ ָ ּשׁ ָיַדע, ׁשֶ
ׁש:  ִביַאת ִמְקּדָ קֶֹדׁש אֹו ּבְ

ב: ְלָהַרע. ְלַעְצמֹו:  ּלֵ ָפַתִים. ְולֹא ּבַ ד ׀ ִבְשׂ

גֹון ֹאַכל ְולֹא ֹאַכל,  אֹו ְלֵהיִטיב. ְלַעְצמֹו, ּכְ

א. ְלַרּבֹות  ר ְיַבּטֵ ן: ְלכֹל ֲאׁשֶ ן ְולֹא ִאיׁשַ ִאיׁשַ
בּוָעתֹו.  ּנּו. ְוָעַבר ַעל ׁשְ ָעַבר: ְוֶנְעַלם ִמּמֶ ְלׁשֶ
פָֹרׁש  ּמְ ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד ּכַ ָקְרּבָ ה ּבְ ל ֵאּלֶ ּכָ
ִפיַרת ָממֹון  ּה ּכְ ֵּיׁש ּבָ בּוָעה ׁשֶ אן, ֲאָבל ׁשְ ּכָ
ם )להלן פסוקים  ָאׁשָ א ּבְ ן ֶזה ֶאּלָ ָקְרּבָ  ֵאיָנּה ּבְ

כ-כו(: 

את ִראׁשֹוָנה.  ר ַלַחּטָ ח ׀ ְוִהְקִריב ֶאת ֲאׁשֶ

ָבר  ַהּדָ ְלָמה  ְלעֹוָלה.  קֹוֶדֶמת  את   ַחּטָ
ה  ְכַנס ְלַרּצֹות, ִרּצָ ּנִ ּדֹוֶמה? ִלְפַרְקִליט ׁשֶ
יל.  ַרְקִליט, ִנְכַנס ּדֹורֹון ַאֲחָריו: ְולֹא ַיְבּדִ ּפְ
א ִסיָמן ֶאָחד: עֶֹרף. הּוא  ֵאינֹו מֹוֵלק ֶאּלָ
ָּואר. ׳מּול  ע ְלַצד ַהּצַ ּפָ ַבּה ָהרֹאׁש ַהְמׁשֻ ּגֹ
עֶֹרף׳ — מּול ָהרֹוֶאה ֶאת ָהעֶֹרף, ְוהּוא 

ָּואר:  ל ֲאחֹוֵרי ַהּצַ אֶֹרְך ּכָ

כֹל֙  ם לְְ ת ָאָד֔ ַא֣ ֻטמְְְ ּבְְ ֙ע  ִיּגַ ִכ֤י  ם׃ ֣אֹו  ֽ ָאׁשֵ וְְ א  ֥הּוא ָטֵמ֖ וְְ

ע  ָיַד֖ ֥הּוא  וְְ ּנּו  ִמּמֶ֔ ם  ַל֣ ֶנעְְְ וְְ ּה  ֑ ּבָ א  ָמ֖ ִיטְְְ ר  ֥ ֲאׁשֶ ָא֔תֹו  ֻטמְְְ

ע ׀  ָהַר֣ ִים לְְ ָפַת֜ א ִבׂשְְְ ַבּטֵ֨ ַב֩ע לְְ ָ י ִתׁשּ ֣ ּכִ ֶפׁש  ֶנ֡ ם׃ ֣אֹו  ֽ ָאׁשֵ וְְ

ם  ַל֣ ֶנעְְְ ֻבָע֖ה וְְ ׁשְְְ ם ּבִ ָאָד֛ ֧א ָהֽ ַבּטֵ ר יְְ ֠כֹל ֲאׁשֶ֨ יב לְְ֠ ֵהיִט֗ ֣אֹו לְְ

י־ ִכֽ ָהָי֥ה  וְְ ה׃  ּלֶ ֵמֵאֽ ת  ַאַח֥ לְְ ם  ֖ ָאׁשֵ וְְ ע  ֽהּוא־ָיַד֥ וְְ ּנּו  ֑ ִמּמֶ

יָה׃  ָעֶלֽ א  ר ָחָט֖ ֥ ה ֲאׁשֶ ֔ ַוּדָ תְְְ ִה֨ וְְ ה  ּלֶ ת ֵמֵא֑ ַאַח֣ ם לְְ ֖ ׁשַ ֶיאְְְ

א  ר ָחָט֜ אתֹ֩ו ֲאׁשֶ֨ ֣מֹו ַלֽיה֡וה ַע֣ל ַחּטָ יא ֶאת־־־ֲאׁשָ ֵהִב֣ וְְ

את  ֑ ַחּטָ ים לְְ ת ִעִּז֖ ִעיַר֥ ֛ה ֽאֹו־ׂשְְ ּבָ ׂשְְְ ּכִ ֹאן  ה ִמן־־־ַהּצ֥ ֵקָב֨ נְְ

י  ֣ ּדֵ ֣יַע ָידֹ֮ו  ִאם־־־֨לֹא ַתּגִ אֽתֹו׃ וְְ ַחּטָ ן ֵמֽ ֥ר ָעָל֛יו ַהּכֵֹה֖ ִכּפֶ וְְ

ים ֽאֹו־־־ י ֹתִר֛ ֥ ּתֵ א ׁשְְ ר ָחָט֗ ֣ ֜מֹו ֲאׁשֶ יא ֶאת־־־ֲאׁשָ ֵהִב֨ ֒ה וְְ ׂשֶ

עָֹלֽה׃  ד לְְ ֶאָח֥ וְְ את  ֖ ַחּטָ ד לְְ ַלֽיה֑וה ֶאָח֥ ֵנֽי־־־יֹוָנ֖ה  ֵנ֥י בְְ ׁשְְ

את  ֖ ר ַלַֽחּטָ ֥ יב ֶאת־ֲאׁשֶ ִר֛ ִהקְְְ ן וְְ ֵהִב֤יא אָֹת֙ם ֶאל־־־ַהּכֵֹה֔ וְְ

יל׃  ֽ ּדִ ֥לֹא ַיבְְְ ֹו וְְ ּפ֖ רְְְ ּול עָָ ֹו ִמּמ֥ אׁשֹוָנ֑ה ּוָמַל֧ק ֶאת־רֹאׁש֛ ִרֽ

עם  שגם  מכאן  למדו  'והתַודה' חכמים 
צריך  בכלל,  ועם הקרבנות  כל החטאות, 

ז  זבחים  ע"א;  לו  יומא  )ראו  להתוודות. 
ע"ב; כריתות יב ע"א(.

>ה,ה<

ם. אין האשמה בעצם טומאתו, שהרי מותר לאדם להיות  ָטֵמא ְוָאׁשֵ
טמא.79 ההיטהרות מן הטומאה היא מעשה חיובי, אבל אינה חובה 
שנהג  בכך  כרוכה  כאן,  מדובר  אישית. אשמתו של הטמא שבה 
כטהור; הוא נכנס למקדש או אכל קודש מתוך שכחה, ובכך חילל 
ר  ֻטְמַאת ָאָדם, ְלכֹל ֻטְמָאתֹו ֲאׁשֶ ע ּבְ את הקודש והמקדש.80  ג אֹו ִכי ִיּגַ
ם. אדם שלא  ּנּו, מן האיש הנוגע, ְוהּוא ָיַדע ְוָאׁשֵ ּה, ְוֶנְעַלם ִמּמֶ ִיְטָמא ּבָ
ידע כלל שנטמא, כגון שנגע בדבר טמא בלילה וכדומה, אינו נכלל 

בדין זה. כאן מדובר במי שידע שנטמא ואחר כך שכח.81 

ָפַתִים, שיצאה שבועה מפיה שבה חייבה  א ִבׂשְ ַבע ְלַבּטֵ ָ י ִתּשׁ ד אֹו ֶנֶפׁש ּכִ

את עצמה ְלָהַרע, לאסור על עצמה, להימנע מדבר כלשהו אֹו ְלֵהיִטיב 
ֻבָעה, ובסופו  ׁשְ א ָהָאָדם ּבִ ר ְיַבּטֵ לחייב את עצמה לעשות דבר ְלכֹל ֲאׁשֶ
ְוהּוא  עליה,  ועבר  הוא שכח את השבועה  ּנּו,  ִמּמֶ ְוֶנְעַלם   – דבר  של 
ה. שלא כמו במקרה  ם ְלַאַחת ֵמהשבועות הֵאּלֶ ָיַדע לאחר מכן, ְוָאׁשֵ
הראשון, 'שבועת העדות',82 שהושבע על ידי אחרים להעיד להם, 
'שבועת ביטוי'83 הנדונה כאן היא יזמתו של הנשבע, שלאחר מכן לא 
קיים את דבריו מתוך שגגה – בין במעשה ובין בהימנעות מעשייה. 

ה; השתמט מעדות לחברו אף  ם ְלַאַחת ֵמהעברות הֵאּלֶ ה ְוָהָיה ִכי ֶיְאׁשַ

על פי שהלה השביע אותו להעיד לו, נכנס למקדש או אכל קודש 
ר ָחָטא  ה את החטאת ֲאׁשֶ בטומאה, או נשבע ועבר על שבועתו – ְוִהְתַוּדָ
ָעֶליָה. ראשית כול עליו להודות בחטא. לא די בכך שנודע לו שהוא 
אשם, אלא עליו להתוודות על מעשהו בפיו.84  ו ולאחר ההודאה 
ָחָטא.  ר  ֲאׁשֶ אתֹו  ַחּטָ ַעל  ַלה'  מֹו  ֲאׁשָ ֶאת  ְוֵהִביא  תיקון מעשי –  גם  יש 
מעבר לחטא הפרטי, יש במעשים הללו היבט המגדיר אותם כאשמה 
בהבאת  יבטא את אשמתו  החוטא  ה'.85  כלפי  ראוי  בלתי   בדבר 
ר  ְוִכּפֶ את.  ְלַחּטָ ִעִּזים  ִעיַרת  ׂשְ אֹו  ה, כבשה  ּבָ ׂשְ ּכִ ַהּצֹאן,  ִמן  דווקא  ְנֵקָבה 
אתֹו, בדרך שתוארה בקרבנות החטאת בפרק הקודם.  ָעָליו ַהּכֵֹהן ֵמַחּטָ

ה, אם שה יקר מדי בשבילו, ְוֵהִביא ֶאת קרבן  י ׂשֶ יַע ָידֹו ּדֵ ז ְוִאם לֹא ַתּגִ

את ְוֶאָחד  ֵני ְבֵני יֹוָנה ַלה': ֶאָחד ְלַחּטָ י תִֹרים אֹו ׁשְ ּתֵ ר ָחָטא, ׁשְ מֹו ֲאׁשֶ ֲאׁשָ
ְלעָֹלה. במקום קרבן חטאת מן הצאן, יביא העני שני עופות, שהם 
בוודאי זולים הרבה יותר, ורק אחד מהם קרב כחטאת.  ח ְוֵהִביא 
מיועד  ר  ֲאׁשֶ התור או גוזל היונה  ֶאת  הכהן  ְוִהְקִריב  ַהּכֵֹהן,  אָֹתם ֶאל 
מפרקתו  בציפורן את  יחתוך  רֹאׁשֹו,  ֶאת  ּוָמַלק  ִראׁשֹוָנה,   – את  ַלַחּטָ
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עֹוָלה לֹא ִהְטִעין רש"י את. ּבָ ם ַהַחּטָ ט ׀ ְוִהָּזה ִמּדַ

את ַהָּזָאה ּוִמּצּוי,  א ִמּצּוי )לעיל א, טו( ּוַבַחּטָ ֶאּלָ
ַח:  ְזּבֵ ז ְוהֹוֵלְך ַלּמִ ם ִנּתָ יז ְוַהּדָ עֹוף ּוַמּתִ אֹוֵחז ּבָ
ָמּה  ּלֹא ִלׁשְ ָרה, ׁשֶ ׁשֵ ָמּה ּכְ את הּוא. ִלׁשְ ַחּטָ

סּוָלה:  ּפְ

עֹוַלת ָהעֹוף  ת ָהֲאמּוָרה ּבְ ּדָ ט. ּכַ ּפָ ׁשְ ּמִ י ׀ ּכַ

ה:  ָרׁשָ רֹאׁש ַהּפָ ל ְנָדָבה ּבְ ׁשֶ

ְּיֵהא  ׁשֶ ין  ּדִ ּבַ ְוֵאין  ִהוא.  את  ַחּטָ י  יא ׀ ּכִ

ר:  ָנּה ְמֻהּדָ ָקְרּבָ

ָמּה  את ִהוא. ִנְקְמָצה ְוִנְקְטָרה ִלׁשְ יב ׀ ַחּטָ

סּוָלה:  ָמּה ּפְ ּלֹא ִלׁשְ ָרה, ׁשֶ ׁשֵ ּכְ

ה  ּנָ ׁשִ אן  ּכָ ָחָטא.  ר  ֲאׁשֶ אתֹו  ַחּטָ יג ׀ ַעל 

ירּות ּוְבַדּלּות ֶנֱאַמר:  ֲעׁשִ ֲהֵרי ּבַ תּוב, ׁשֶ ַהּכָ
י  ַדּלֵ אתֹו" )לעיל פסוק ו ופסוק י(, ְוָכאן ּבְ "ֵמַחּטָ
קּו  ְקּדְ ּדִ אתֹו",  ַחּטָ "ַעל  ֶנֱאַמר:  ּלּות  ּדַ
יר  הּוא ָעׁשִ ׁשֶ ִאם ָחָטא ּכְ אן, ׁשֶ ַרּבֹוֵתינּו ִמּכָ
ִעיָרה ְוֶהֱעִני,  ה אֹו ׂשְ ּבָ ְוִהְפִריׁש ָמעֹות ְלִכׂשְ

י תֹוִרים. ִהְפִריׁש ָמעֹות  ּתֵ ְקָצָתן ׁשְ ָיִביא ִמּמִ
ְקָצָתן  ִמּמִ ָיִביא  ְוֶהֱעִני,  ּתֹוִרים  י  ּתֵ ִלׁשְ
יִרית  יִרית ָהֵאיָפה. ִהְפִריׁש ָמעֹות ַלֲעׂשִ ֲעׂשִ
ן  יר, יֹוִסיף ֲעֵליֶהן ְוָיִביא ָקְרּבַ ָהֵאיָפה ְוֶהֱעׁשִ
אתֹו":  אן: "ַעל ַחּטָ יר, ְלָכְך ֶנֱאַמר ּכָ ָעׁשִ
רֹות  ּפָ ּכַ לֹׁש  ָ ִמּשׁ ה. ֵמַאַחת  ֵמַאַחת ֵמֵאּלֶ

ַדּלּות,  ירּות, אֹו ּבְ ֲעׁשִ ִעְנָין: אֹו ּבַ ָהֲאמּורֹות ּבָ
ָּיכֹול  ְלמּוד לֹוַמר? ׁשֶ י ַדּלּות. ּוַמה ּתַ ַדּלֵ אֹו ּבְ
ִעיָרה,  ה אֹו ׂשְ ּבָ ִכׂשְ ֶהם ִיְהיּו ּבְ ּבָ ַהֲחמּוִרים ׁשֶ
ין ִיְהיּו  ּלִ ּקַ ּבַ ין ׁשֶ ּלִ עֹוף, ְוַהּקַ ין ִיְהיּו ּבְ ּלִ ְוַהּקַ
ְלמּוד לֹוַמר: "ֵמַאַחת  יִרית ָהֵאיָפה? ּתַ ֲעׂשִ ּבַ
ה  ּבָ ין ַלֲחמּוִרין ְלִכׂשְ וֹות ַקּלִ ה", ְלַהׁשְ ֵמֵאּלֶ
יָגה ָיָדם, ְוֶאת ַהֲחמּוִרין  ִעיָרה ִאם ִהּשִׂ ּוׂשְ
ּלּות:  ּדַ י  ַדּלֵ ּבְ יִרית ָהֵאיָפה  ַלֲעׂשִ ין  ּלִ ַלּקַ
ד ַעל ִמְנַחת  ְנָחה. ְלַלּמֵ ּמִ ְוָהְיָתה ַלּכֵֹהן ּכַ

ְלִפי  ֶזהּו  ֶנֱאָכִלין,  ָיֶריָה  ׁשְ ִּיְהיּו  ׁשֶ חֹוֵטא 
ְרׁשּו, "ְוָהְיָתה ַלּכֵֹהן",  ׁשּוטֹו. ְוַרּבֹוֵתינּו ּדָ ּפְ
ָאר  ׁשְ ֵהא ּכִ ְוִאם חֹוֵטא ֶזה ּכֵֹהן הּוא, ּתְ
ְהֶיה  ִליל ּתִ "ּכָ ִהיא ּבְ ִמְנַחת ִנְדַבת ּכֵֹהן, ׁשֶ

לֹא ֵתָאֵכל" )להלן ו, טז(: 

ם  ֔ ּדָ ר ּבַ ָא֣ ׁשְְְ ַהּנִ ַח וְְ ּבֵ֔ זְְְ יר ַהּמִ א֙ת ַעל־־־־־ִק֣ ַחּטָ ם ַהֽ ֤ ה ִמּדַ ִהָּז֞ וְְ

ִנ֛י  ֵ ֶאת־־־ַהׁשּ את ֽהּוא׃ וְְ ֖ ַח ַחּטָ ֑ ּבֵ זְְְ ֣סֹוד ַהּמִ ֵצ֖ה ֶאל־־־יְְ ִיּמָ

א֥תֹו  ַחּטָ ֵמֽ ן  ַהּכֵֹה֛ ָעָל֧יו  ר  ִכּפֶ֨ וְְ ֑ט  ּפָ ׁשְְְ ּמִ ּכַ ה עָֹל֖ה  ֥ ַיֲֽעׂשֶ

יג ָי֜דֹו  ִ֨ ִאם־־־־־לֹ֩א ַתׂשּ ַל֥ח ֽלֹו׃    וְְ ִנסְְְ א וְְ ר־־־־־ָחָט֖ ֲאׁשֶ

֜נֹו  ּבָ רְְְ יא ֶאת־קָָ ֵהִב֨ וְְ ֵנֽי־יֹוָנ֒ה  ֵנ֣י בְְ ים אֹ֮ו ִלׁשְְְ י ֹתִר֗ ֣ ּתֵ ִלׁשְְְ

ֽלֹא־־־ את  ֑ ַחּטָ לְְ ֖סֶֹלת  ֵאָפ֛ה  ָהֽ ת  יִר֧ ֲעׂשִ א  ָחָט֗ ר  ֣ ֲאׁשֶ

את  ֖ י ַחּטָ ֥ ּכִ ה  בָֹנ֔ יָה֙ לְְ ן ָעֶל֙ ֤ ֽלֹא־־־ִיּתֵ וְְ ֶמן  ׁשֶ֗ יָה  ים ָעֶל֜ ָיׂשִ֨

֨לֹוא  ה מְְ ּנָ ּמֶ֠ ן ׀ ִמ֠ ץ ַהּכֵֹה֣ ָקַמ֣ וא׃ ֶוֱֽהִביָאּה֮ ֶאל־ַהּכֵֹה֒ן וְְ ִהֽ

י  ֣ ֵ ִאׁשּ ַע֖ל  ָחה  ּבֵ֔ זְְְ ַהּמִ יר  ִט֣ ִהקְְְ וְְ ָרָתּה֙  ּכָֽ ֶאת־־־ַאזְְְ ֜צֹו  ֻקמְְְ

א֧תֹו  ן ַעל־־־ַחּטָ יו ַהּכֵֹה֜ ֩ר ָעָל֨ ִכּפֶ וְְ וא׃  ִהֽ את  ֖ יה֑וה ַחּטָ

ן  ה ַלּכֵֹה֖ ָת֥ יְְ ָהֽ וְְ ַל֣ח ֑לֹו  ִנסְְְ ה וְְ ּלֶ ת ֵמֵא֖ ַאַח֥ א ֵמֽ ר־ָחָט֛ ֲאׁשֶ

שביעי

יל  של העוף ִמּמּול ָעְרּפֹו, אחורי הצוואר מתחת לגולגולת.86 ְולֹא ַיְבּדִ
שבצוואר  את  ַהַחּטָ ם  ִמּדַ יתיז  הכהן את הראש מן הגוף.87  ט ְוִהָּזה, 
העוף  מן  ייסחט  ֵצה,  ִיּמָ ם  ּדָ ּבַ ָאר  ׁשְ ְוַהּנִ ַח,  ְזּבֵ ַהּמִ ִקיר  ַעל  העוף החתוך 
ַח.  ְזּבֵ ַהּמִ ְיסֹוד  ֶאל  אל קיר המזבח88 כדי ששארית הדם תצא ותיזל 
את הּוא.  י בקרבן חטאת העוף אין חלקים שנשרפים על  קרבן ַחּטָ
המזבח כבחטאת בהמה, ולכן יש להביא עמו קרבן נוסף89 – ְוֶאת 
למעלה,90  כמו שהתפרש משפטה  ט,  ּפָ ׁשְ ּמִ ּכַ עָֹלה  ה  ַיֲעׂשֶ ִני  ֵ ַהּשׁ העוף 
ויעלה את  ויבדיל את הראש, ימצה דמה על קיר המזבח,  ימלוק 
באמצעות  ַהּכֵֹהן  ָעָליו  ר  ְוִכּפֶ הזפק.  לאחר הסרת  המזבח  על  כולה 

ר ָחָטא, ְוִנְסַלח לֹו.  אתֹו ֲאׁשֶ שני העופות ֵמַחּטָ

י תִֹרים  ּתֵ יג ָידֹו אפילו לשלם ִלׁשְ יא ְוִאם הוא עני עד כדי כך שלֹא ַתּשִׂ

סֶֹלת  ָהֵאָפה  יִרת  ֲעׂשִ ָחָטא,  ר  ֲאׁשֶ נֹו  ָקְרּבָ ֶאת  ְוֵהִביא   – יֹוָנה  ְבֵני  ֵני  ִלׁשְ אֹו 
את  י ַחּטָ ן ָעֶליָה ְלבָֹנה, ּכִ ֶמן ְולֹא ִיּתֵ ים ָעֶליָה ׁשֶ את. אולם לֹא ָיׂשִ  ְלקרבן ַחּטָ
ִהוא. מכיוון שקרבן זה בא על חטא עושים אותו בצניעות ובמיעוט, 
ולא כמנחת נדבה, שבה מוסיפים על הסולת שמן ולבונה.91  יב ֶוֱהִביָאּה 
ה ְמלֹוא ֻקְמצֹו. הוא מוציא באמצעות שלוש  ּנָ ֶאל ַהּכֵֹהן, ְוָקַמץ ַהּכֵֹהן ִמּמֶ
ָרָתּה, חלק הקרבן שיעלה לזיכרון, ְוִהְקִטיר  אצבעות מן הסולת ֶאת ַאְזּכָ
ר  ִהוא.  יג ְוִכּפֶ את  ַחּטָ על האש שעל המזבח,  ה',  י  ֵ ִאּשׁ ַעל  ָחה  ְזּבֵ ַהּמִ
ְוָהְיָתה  לֹו.  ְוִנְסַלח  ה,  ֵמֵאּלֶ ֵמַאַחת  ָחָטא  ר  ֲאׁשֶ אתֹו  ַחּטָ ַעל  ַהּכֵֹהן  ָעָליו 
ְנָחה, ומצווה עליו לאכלה. ּמִ החטאת – בחלקה שאינו נשרף ַלּכֵֹהן ּכַ
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ָכל רש"י ּבְ ְמִעיָלה  ֵאין  י ִתְמעֹל ַמַעל.  טו ׀ ּכִ

ּנּוי, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: "ַוִּיְמֲעלּו  א ׁשִ ָמקֹום ֶאּלָ
י  אלֵֹהי ֲאבֵֹתיֶהם ַוִּיְזנּו ַאֲחֵרי ֱאלֵֹהי ַעּמֵ ּבֵ
ָהָאֶרץ" )דברי הימים א׳ ה, כה(, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר 
)במדבר ה, יב(:  סֹוָטה: "ּוָמֲעָלה בֹו ָמַעל"  ּבְ
ֱהָנה ִמן  ּנֶ י ה׳. ׁשֶ ְדׁשֵ ָגָגה ִמּקָ ׁשְ ְוָחְטָאה ּבִ

אן 'ֵחְטא'  ׁש. ְוֵהיָכן ֻהְזַהר? ֶנֱאַמר ּכָ ַהֶהְקּדֵ
אּו  ְתרּוָמה: "ְולֹא ִיְשׂ ן 'ֵחְטא' ּבִ ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ
ן ִהְזִהיר,  ַהּלָ ָעָליו ֵחְטא" )להלן כב, ט(, ַמה ּלְ
ן לֹא ִהְזִהיר  ַהּלָ אן ִהְזִהיר. ִאי ַמה ּלְ ַאף ּכָ
א  אן לֹא ִהְזִהיר ֶאּלָ א ַעל ָהאֹוֵכל ַאף ּכָ ֶאּלָ
ְלמּוד לֹוַמר: "ִתְמעֹל ַמַעל",  ַעל ָהאֹוֵכל? ּתַ
ם, ָיְצאּו  ֵ י ה׳. ַהְמֻיָחִדים ַלּשׁ ְדׁשֵ ה: ִמּקָ ִרּבָ

מֹו:  ה׳, ּכְ ים: ַאִיל. ְלׁשֹון ׳ָקׁשֶ ים ַקּלִ ָקָדׁשִ
"ְוֶאת ֵאיֵלי ָהָאֶרץ ָלָקח" )יחזקאל יז, יג(, ַאף 
ֶסף  ָך ּכֶ ֶעְרּכְ ִנים: ּבְ י ׁשָ ּתֵ ן ׁשְ ה, ּבֶ אן ָקׁשֶ ּכָ

י ְסָלִעים:  ּתֵ ֶוה ׁשְ ְּיֵהא ׁשָ ָקִלים. ׁשֶ ׁשְ

ם.  ּלֵ ר ָחָטא ִמן ַהּקֶֹדׁש ְיׁשַ טז ׀ ְוֵאת ֲאׁשֶ

ׁש:  ֶקֶרן ְוֹחֶמׁש ַלֶהְקּדֵ

ַהֶּזה  ָהִעְנָין  ם ְוֵהִביא.  יז ׀ ְולֹא ָיַדע ְוָאׁשֵ

ֵרת ְלָידֹו ְולֹא ָיַדע  א ְסֵפק ּכָ ּבָ ִמי ׁשֶ ר ּבְ ְמַדּבֵ
ן  ּמָ גֹון ֵחֶלב ְוׁשֻ ִאם ָעַבר ָעָליו ִאם ָלאו, ּכְ
ר ְוָאַכל ֶאת  יֶהן ֶהּתֵ ּתֵ ְ ּשׁ ְלָפָניו ּוְכָסבּור ׁשֶ
ל ֵחֶלב ָהְיָתה,  ָהַאַחת. ָאְמרּו לֹו: ַאַחת ׁשֶ
ל ֵחֶלב ָאַכל — ֲהֵרי  ְולֹא ָיַדע ִאם זֹו ׁשֶ

אֽמֹר׃  ה ּלֵ ֥ ר יה֖וה ֶאל־מֹׁשֶ ֥ ַדּבֵ ה׃    ַויְְְ ָחֽ נְְְ ּמִ ּכַ

י יה֑וה  ֖ ׁשֵ דְְְ ה ִמּקָָ ָגָג֔ ׁשְְְ ָא֙ה ּבִ טְְ ָחֽ ַעל וְְ ֣עֹל ַמ֔ י־ִתמְְְ ֽ ֶפׁש ּכִ ֶנ֚

ֹאן  ִמן־־־ַהּצ֗ ים  ִמ֣ ּתָ ִיל  ַא֧ יה֜וה  ַלֽ ֨מֹו  ֶאת־־ֲאׁשָ ֵהִבי֩א  וְְ

ת  ֵא֣ וְְ ם׃  ֽ ָאׁשָ ֶֹדׁש לְְ ֶקל־ַהּק֖ ֽ ׁשֶ ּבְְ ים  ָקִל֥ ֶֽסף־ׁשְְ ּכֶ ָך֛  ּכְְ ֶערְְְ ּבְְ

ף  תֹ֙ו יֹוֵס֣ יׁשִ ֶאת־ֲחִמֽ ם וְְ ּלֵ֗ ׁשַ יְְ ֶֹדׁש  א ִמן־ַהּק֜ ֩ר ָחָט֨ ֲאׁשֶ

ם  ֖ ָאׁשָ יל ָהֽ ֵא֥ ֥ר ָעָל֛יו ּבְְ ַכּפֵ ן יְְ ַהּכֵֹה֗ ן וְְ ן אֹ֖תֹו ַלּכֵֹה֑ ָנַת֥ יו וְְ ָעָל֔

ַל֥ח ֽלֹו׃ ִנסְְְ וְְ

ת יה֔וה  וֹ֣ ל־ִמצְְְ ה ַאַח֙ת ִמּכָָ ָת֗ ָעֽׂשְְ א וְְ ֱחָט֔ י ֶתֽ ֣ ֶפׁש֙ ּכִ ִאם־ֶנ֙ וְְ

יא  ֵהִב֠ א ֲעוֹֽנֹו׃ וְְ֠ ֥ ָנׂשָ ם וְְ ֖ ָאׁשֵ ע וְְ ֽלֹא־ָיַד֥ יָנה וְְ ֑ ָעׂשֶ ר ֣לֹא ֵתֽ ֖ ֲאׁשֶ

*

וההקשרים השונים של המלה  מהצורות 
אלא  — שאינה  כז,כג(  להלן  למשל  )ראו 
כ' מיוחדת של הכפלה. 'ערכך' היא אפוא 
'ערך',  העצם  שם  של  מיוחדת  צורה 
)המופיע בתורה רק במשמעות של מערכת, 
עצם  לשמות  בדומה  ֶלֶחם(,  ֵעֶרך  כמו 
 אחרים המופיעים בתוספת צורן, המשמש 
ידועה.  דקדוקית  כצורה  במקרים אחדים 
)כדעת רשב"ם ויקרא כז,ג וראו שם ראב"ע 

פס' ב(.

'ואת חמיִשתו יוסף עליו' בהלכה הסיקו כי 
החמישית האמורה בתורה היא 'חמישית 

הכולל  מהסך  חמישית  כלומר  מלבר', 
של הקרן עם החומש, רבע מסכום הקרן 

)ספרא; בבא מציעא נג ע"ב — נד ע"א(. 

'ולא ידע ואשם' את חוסר הידיעה במקרה 
מזו שדובר  שונה  בצורה  להסביר  יש  זה 
אי— על  מדובר  אם  שהרי  עתה,  עד  בה 
ידיעה בשעת החטא, הלוא כבר נתייחד 
קרבן חטאת על השגגה. אכן מסרו חכמים 
למצבו  מתייחסות  ָיַדע  ְוֹלא  המלים  כי 
מעשה  שעשה  באדם  מדובר  הנוכחי. 
זו  הייתה  אם  יודע  אינו  מעשה  ולאחר 
עברה, )ראו כריתות יט ע"ב(, כגון שהוא 

>ה,יז<>ה,טז<

הצאן  מן  תמים  איל  לה'  אשמֹו  את  'והביא 
בערכך כסף שקלים' לקרבן חטאת אין ערך 
מוגדר. אדם עשוי להביא לחטאת כבשה 
קטנה, ולעתים אף שני עופות או עישרון 
סולת, כפי שנאמר לעיל )פס' ה–יא(. לעומת 
זאת, לאשם נקבע סכום כסף מסוים — שני 
שקלים. כך לפעמים משלם האדם על ספק 
עברה, בו הוא מחויב ב'אשם תלוי', יותר 
מאשר על הוודאי — שמביא חטאת. נראה 
שכאשר אדם מודע לחטאו, מתעוררת בו 
חרטה, והחרטה והקרבן יחד מכפרים על 
עוונו. לעומת זאת, במצבי הספק מכבידים 
עליו באמצעות קרבן יקר יותר, כדי שיזכור 

קרבן האשם התלוי  בו.  ויכיר  את חטאו 
ואי— ספק  מצבי  על  לכפר  אפוא  מיועד 
בהירות, שהאשמה בהם סמויה ומודחקת 
זבחים  )ראו  הוודאיות.  השגגות  מזו של 
מח ע"א; רמב"ן על אתר; תלמיד רבנו יונה 

תחילת ברכות(. 

ָך' מלה זו חוזרת כאן כמה פעמים  (ֶעְרּכְ ')ּבְ
צורתה  יט.  ובבמדבר  כז  בפרק  להלן  וכן 
כלל. משמעותה  ברורה  אינה  הדקדוקית 
ה—ך  אם  לדעת  אך קשה  לערך,  קשורה 
)כדעתו  לנוכח  כינוי  מציינת  הסופית 
יותר  כפי שנראה   — של רש"ר הירש(, או 

>ה,טו<>ה,טו<

קרבנות אשם 
פרק ה פס' יד–כו

לאחר פירוט החטאות הקבועות של האישים השונים ושל שלושה חטאים מסוימים 
שעליהם מובא קרבן חטאת 'עולה ויורד', יפורטו שלושה מקרים שבהם יש להקריב קרבן 
אשם. כמו החטאת, אף האשם בעיקרו הוא קרבן חובה. כאן יבואר רק מינו של הקרבן 
ועל ֵאילו חטאים הוא בא, וִאילו מעשה הקרבתו, עבודותיו ואכילתו יפורטו בהמשך.92 

י ִתְמעֹל ַמַעל, השתמשה לצורכי  אמֹר:  טו ֶנֶפׁש ּכִ ה ּלֵ ר ה' ֶאל מֹׁשֶ יד ַוְיַדּבֵ

הרכוש השייך  מן  ה',  י  ְדׁשֵ ִמּקָ ָגָגה  ׁשְ ּבִ ְוָחְטָאה  לה,  לא  בדבר  עצמה 
לקודש, כגון שנהנתה ממאכל או מחפץ קדוש בלי לדעת שהוא קדוש. 
מֹו, קרבן על  כאשר המועל יגלה שנהנה מן הקודש – ְוֵהִביא ֶאת ֲאׁשָ
ָך, בערך, בשווי של  ֶעְרּכְ ִמים ִמן ַהּצֹאן. ּבְ אשמתו ַלה' – ַאִיל, כבש בוגר ּתָ
ֶקל ַהּקֶֹדׁש, יחידת משקל כפולה  ׁשֶ ָקִלים, לפחות שני שקלים ּבְ ֶסף ׁשְ ּכֶ
'סלע צורי' בתקופה מאוחרת  מהשקל הרגיל, המקבילה למטבע 
ִמן  ולקח  ָחָטא  ר  ֲאׁשֶ ֵאת  כך,  על  ם.94  טז ְונוסף  ָאׁשָ ְלקרבן  יותר,93 
ָעָליו כעין  יֹוֵסף  חמישית מערך המעל  תֹו  ֲחִמיׁשִ ְוֶאת  ם,  ּלֵ ְיׁשַ ַהּקֶֹדׁש – 
קנס, ְוָנַתן אֹתֹו, את התשלום כולו, ההחזר והחמישית, ַלּכֵֹהן. ְוַהּכֵֹהן 

ם, שנקרא 'אשם מעילות'95 – ְוִנְסַלח לֹו.  ֵאיל ָהָאׁשָ ר ָעָליו ּבְ ְיַכּפֵ

ל  ָתה ַאַחת ִמּכָ י ֶתֱחָטא, ְוָעׂשְ מכאן למין אחר של אשם:  יז ְוִאם ֶנֶפׁש ּכִ
א ֲעוֹנֹו, ייטול  ם – ְוָנׂשָ יָנה, ְולֹא ָיַדע אם חטא, ְוָאׁשֵ ר לֹא ֵתָעׂשֶ ִמְצוֹת ה' ֲאׁשֶ

יד

טו

טז

יז

יח
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ל ְזַמן רש"י לּוי, ּוֵמֵגן ָעָליו ּכָ ם ּתָ ֶזה ֵמִביא ָאׁשָ
אי ָחָטא, ְוִאם ִיָּוַדע לֹו  ַּוּדַ ּלֹא נֹוַדע לֹו ׁשֶ ׁשֶ
ם  את: ְולֹא ָיַדע ְוָאׁשֵ ְלַאַחר ְזַמן, ָיִביא ַחּטָ
ִליִלי אֹוֵמר: ֲהֵרי  י יֹוֵסי ַהּגְ א ֲעוֹנֹו. ַרּבִ ְוָנׂשָ

ּלֹא ָיַדע, ַעל ַאַחת  תּוב ָעַנׁש ֶאת ִמי ׁשֶ ַהּכָ
י  ָּיַדע. ַרּבִ ַּיֲעִניׁש ֶאת ִמי ׁשֶ ה ׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ ּכַ
ָכָרן  ן ְשׂ ָך ֵליַדע ַמּתַ יֹוֵסי אֹוֵמר: ִאם ַנְפׁשְ
יִקים, ֵצא ּוְלַמד ֵמָאָדם ָהִראׁשֹון,  ל ַצּדִ ׁשֶ
ה  א ַעל ִמְצַות לֹא ַתֲעׂשֶ ּלֹא ִנְצַטָּוה ֶאּלָ ׁשֶ
ה ִמיתֹות ִנְקְנסּו ָעָליו  ּמָ ְוָעַבר ָעֶליָה, ְרֵאה ּכַ
ל טֹוָבה  ה, ׁשֶ ה ְמֻרּבָ ּוְלדֹורֹוָתיו. ְוִכי ֵאיזֹו ִמּדָ
ה טֹוָבה.  ְרָענּות? ֱהֵוי אֹוֵמר ִמּדָ ל ּפֻ אֹו ׁשֶ
ה  ּמָ ה, ְרֵאה ּכַ ְרָענּות ְמֻעּטָ ת ּפֻ ִאם ִמּדַ
ה טֹוָבה  ִמיתֹות ִנְקְנסּו לֹו ּוְלדֹורֹוָתיו, ִמּדָ
ּגּוִלין ְוַהּנֹוָתרֹות  ב לֹו ִמן ַהּפִ ה, ַהּיֹוׁשֵ ַהְמֻרּבָ
ַאַחת  ַעל  ּפּוִרים,  ַהּכִ יֹום  ּבְ ה  ְתַעּנֶ ְוַהּמִ
ה לֹו ּוְלדֹורֹוָתיו ּוְלדֹורֹות  ִּיְזּכֶ ה ׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ ּכַ
י ֲעִקיָבא  ל ַהּדֹורֹות. ַרּבִ ּדֹורֹוָתיו ַעד סֹוף ּכָ
ַנִים ֵעִדים  י ׁשְ אֹוֵמר: ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר: "ַעל ּפִ
ה" ְוגֹו' )דברים יז, ו(, ִאם ִמְתַקֶּיֶמת  לֹׁשָ אֹו ׁשְ
תּוב  ַרט ְלָך ַהּכָ ה ּפָ ַנִים, ָלּמָ ׁשְ ָהֵעדּות ּבִ
י ְלַהֲחִמיר ָעָליו  ִליׁשִ א ְלָהִביא ׁשְ ה, ֶאּלָ לֹׁשָ ׁשְ
ֵאּלּו  ּיֹוֵצא ּבְ ינֹו ּכַ ִאּלּו הֹוִעיל ְוַלֲעׂשֹות ּדִ ְכּ
תּוב  ְך ָעַנׁש ַהּכָ ה; ִאם ּכָ ְלִעְנַין ֹעֶנׁש ַוֲהַזּמָ
עֹוְבֵרי ֲעֵבָרה,  ל ְלעֹוְבֵרי ֲעֵבָרה ּכְ ְטּפָ ַלּנִ
ָכר טֹוב  ם ָשׂ ּלֵ ְּיׁשַ ה ׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ ַעל ַאַחת ּכַ
י  י ִמְצָוה. ַרּבִ עֹוׂשֵ י ִמְצָוה ּכְ ל ְלעֹוׂשֵ ְטּפָ ַלּנִ
י ִתְקצֹר ְקִציְרָך  ן ֲעַזְרָיה אֹוֵמר: "ּכִ ֶאְלָעָזר ּבֶ

ֶדה" )דברים כד, יט(,  ּשָׂ ַכְחּתָ עֶֹמר ּבַ ֶדָך ְוׁשָ ְבׂשָ
ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר: "ְלַמַען ְיָבְרֶכָך" ְוגֹו' )שם(, 
את ַעל ָידֹו  ּבָ ָרָכה ְלִמי ׁשֶ תּוב ּבְ ָקַבע ַהּכָ
ה: ָהְיָתה ֶסַלע  לֹא ָיַדע, ֱאמֹר ֵמַעּתָ ִמְצָוה ּבְ
ְכָנָפיו ְוָנְפָלה ֵהיֶמּנּו ּוְמָצָאּה ֶהָעִני  ְצרּוָרה ּבִ
רּוְך הּוא קֹוֵבַע  דֹוׁש ּבָ ּה, ֲהֵרי ַהּקָ ְרֵנס ּבָ ְוִנְתּפַ

ָרָכה:  לֹו ּבְ

ֵעֶרְך ָהָאמּור ְלַמְעָלה  ם. ּבָ ָך ְלָאׁשָ ֶעְרּכְ יח ׀ ּבְ

ָגג ְוהּוא לֹא ָיַדע. ָהא ִאם  ר ׁשָ )פסוק טו(: ֲאׁשֶ

ם ֶזה,  ָאׁשָ ר לֹו ּבְ ּפֵ ָיַדע ְלַאַחר ְזַמן, לֹא ִנְתּכַ
את. ָהא ְלָמה ֶזה ּדֹוֶמה?  ָּיִביא ַחּטָ ַעד ׁשֶ
ְך ִנְמָצא  ְתָעְרָפה ְוַאַחר ּכָ ּנִ ְלֶעְגָלה ֲערּוָפה ׁשֶ

ַההֹוֵרג — ֲהֵרי ֶזה ֵיָהֵרג: 

ּלֹו  ם. ָהִראׁשֹון ּכֻ ם הּוא ָאׁשֹם ָאׁשַ יט ׀ ָאׁשָ

ָבר, ְוָהַאֲחרֹון ֶחְציֹו ָקַמץ  ם ּדָ הּוא ׁשֵ ָקמּוץ, ׁשֶ
ַעל. ְוִאם ּתֹאַמר,  הּוא ְלׁשֹון ּפָ ח, ׁשֶ ּתָ ְוֶחְציֹו ּפַ
רּוׁש הּוא  ָבר ּדָ ּלֹא ְלצֶֹרְך הּוא! ּכְ ִמְקָרא ׁשֶ
ם", ְלָהִביא  תֹוַרת ּכֲֹהִנים )ג, ו(: "ָאׁשֹם ָאׁשַ ּבְ
י  ּתֵ ן ׁשְ ְּיֵהא ַאִיל ּבֶ ְפָחה ֲחרּוָפה ׁשֶ ם ׁשִ ֲאׁשַ
ם  ם ָנִזיר ַוֲאׁשַ ה ֲאׁשַ ֲאִני ְמַרּבֶ ִנים. ָיכֹול ׁשֶ ׁשָ

ְלמּוד לֹוַמר: "הּוא":  ְמצָֹרע? ּתַ

י ֲעִקיָבא:  י ֶתֱחָטא. ָאַמר ַרּבִ כא ׀ ֶנֶפׁש ּכִ

ה׳"?  ְלמּוד לֹוַמר: "ּוָמֲעָלה ַמַעל ּבַ ַמה ּתַ
א ְוַהּנֹוֵתן  ְלֶוה ְוַהּלֶֹוה ְוַהּנֹוֵשׂ ל ַהּמַ ּכָ ְלִפי ׁשֶ
ָטר, ְלִפיָכְך  ֵעִדים ּוִבׁשְ א ּבְ ה ֶאּלָ ֵאינֹו עֹוׂשֶ
ָטר;  ְ ֵעִדים ּוַבּשׁ הּוא ְמַכֵחׁש, ְמַכֵחׁש ּבָ ְזַמן ׁשֶ ּבִ
ְפִקיד ֵאֶצל ֲחֵברֹו ְוֵאינֹו רֹוֶצה  ֲאָבל ַהּמַ

֩ר  ִכּפֶ ן וְְ ם ֶאל־ַהּכֵֹה֑ ֖ ָאׁשָ ָך֥ לְְ ּכְְ ֶערְְְ ֹאן ּבְְ ים ִמן־ַהּצ֛ ִמ֧ ִיל ּתָ ַא֣

ע  ֥הּוא ֽלֹא־־־ָיַד֖ וְְ ָג֛ג  ר־־־ׁשָ ָג֧תֹו ֲאׁשֶ גְְ ׁשִ ַע֣ל  ן  ַהּכֵֹה֜ יו  ָעָל֨

ם ַלֽיהֽוה׃ ֖ ֹם ָאׁשַ ם ֑הּוא ָאׁש֥ ֖ ַל֥ח ֽלֹו׃ ָאׁשָ ִנסְְְ וְְ

ֲעָל֥ה  א ּוָמֽ ֱחָט֔ י ֶתֽ ֣ ֶפׁש ּכִ אֽמֹר׃ ֶנ֚ ה ּלֵ ֥ ר יה֖וה ֶאל־־־־־מֹׁשֶ ֥ ַדּבֵ ַויְְְ

ּוֶמת ָי֙ד  ׂש֤ ֗דֹון ֽאֹו־־־־־ִבתְְְ ִפּקָ ֲעִמי֜תֹו ּבְְ ֽ ׁש ּבַ ִכֵח֨ יה֑וה וְְ ֽ ַעל ּבַ ַמ֖

שהדבר יתברר. אם יתברר שחטא — יהא 
לאותו  הראוי  חטאת  קרבן  להביא  עליו 
קרבן   — חטא  שלא  יתברר  ואם  חטא, 
)לפי  נדבה.  כקרבן  כמעט  ייחשב  האשם 
דעה אחת, יכול אדם להתנדב אשם תלוי 
בכל עת, אף על פי שאינו מסופק במעשה 
מסוים. כך מסופר על בבא בן בוטא, אחד 
החסידים שחי בימי בית שני, שהיה מתנדב 
אשם תלוי בכל יום חוץ מיום אחד אחר 
ע"א(.  כה  כריתות  ראו  הכיפורים.  יום 
הביניים  לתקופת  נועד  הקרבן  למעשה 
ולהקל  מצפונו  את  לשכך  המסופקת, 
ע"ב;  כג  כריתות  )ראו  שעה.  לפי  מדינו 
כה ע"א. וראו עוד רש"י כתובות כב ע"ב 
וחולין מא ע"ב; צדקת הצדיק נז(. מביאו 

 מרגיש שעשה ככל יכולתו כדי לכפר על 
אשמתו.

וכחש  בה'  מעל  ומעלה  תחטא  כי  'נפש 
העוול  או  הגזל  מעשי  בעמיתו' לכאורה 
באופן  לה'  קשורים  אינם  הללו  הממוני 
ישיר, אלא זוהי פגיעה בחבר. אף על פי כן 
התורה מדגישה שהחוטא בהם מועל מעל 
בה'. בהכחשת הדברים שנעשו באין רואה, 
החוטא מתכחש או מתעלם מקיומה של 
עין עליונה המשגיחה על הכול. ועוד, ה' 
כביכול סמך על האדם ונתן את ערבותו 
לישרה שבין הבריות, והמתכחש אינו מועל 
רק באמונו של חברו אלא גם באמון שנתן 

בו ה'. )ראו רש"י פס' כא(.

>ה,כא<

אסור  היה  שאכל  דבר  אם  בטוח  אינו 
או מותר, ֵחלב או שומן, או אם מלאכה 
שביצע נעשתה ביום השבת או במוצאיו. 

כאלה  מעשים  בעקבות  המובא  האשם 
נקרא בלשון חכמים 'אשם תלוי' )משנה 
זבחים ה,ה(, משום שהוא תלוי ועומד עד 

הנקוב97  בערך  ָך,  ֶעְרּכְ ּבְ ַהּצֹאן  ִמן  ִמים  ּתָ ַאִיל  עונשו.96  יח ְוֵהִביא  את 
ָגג ְוהּוא לֹא ָיַדע עד  ר ׁשָ ְגָגתֹו ֲאׁשֶ ר ָעָליו ַהּכֵֹהן ַעל ׁשִ ם ֶאל ַהּכֵֹהן, ְוִכּפֶ ְלָאׁשָ
ם הּוא הקרבן הזה. וכדי  עתה אם חטא אם לאו,98 ְוִנְסַלח לֹו.  יט ָאׁשָ
שלא יחשבו שאין זה אלא ספק זניח, חוזר הכתוב ומדגיש: ָאׁשֹם 

ם ַלה'.99  ָאׁשַ

ה', ְוִכֵחׁש  י ֶתֱחָטא ּוָמֲעָלה ַמַעל ּבַ אמֹר:  כא ֶנֶפׁש ּכִ ה ּלֵ ר ה' ֶאל מֹׁשֶ כ ַוְיַדּבֵ

דֹון. מעילה זו מתרחשת כשאדם משתמש לצורכי עצמו  ִפּקָ ֲעִמיתֹו ּבְ ּבַ
אֹו ִבְתׂשּוֶמת ָיד, הונח  בפיקדון שלקח מחברו, והוא מתכחש לכך, 
בידו כסף, בהלוואה או בעסקה, והוא איננו מחזיר אותו, אֹו ְבָגֵזל של 

החטאות 
והאשמות 

שבפרשת ויקרא

קרבן חטאת 
קבועה

 קרבן חטאת
'עולה ויורד'

קרבן אשם

שגגת עברה העֵברה
שזדונה 'כרת'

שבועת שקר על אי-
ידיעת עדות לזולת 
)'שבועת העדות'(;

טומאת מקדש וקודשיו 
בשגגה;

עברה בשוגג על שבועה 
)'שבועת ביטוי'(

מעילה מקודשי 
ה' בשגגה )'אשם 

מעילות'(;
עברה מסופקת שעל 

ודאה מביאים חטאת 
)'אשם תלוי'(;

כפירת ממון לחברו 
בשבועת שקר במזיד 

)'אשם גזלות'(

כשבה או החיוב
שעירה )ביחיד 

מן העם(

כשבה או שעירה )בעשיר( 
קן עופות )בעני(

מנחת סולת חיטים )בדלי 
דלות(

איל בשני שקלים 
כסף

יט

כ
כא




