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 ויקרא פרק ד

 ְיקָֹוק ִמְצ�ת ִמָ�ל �ַחת ְוָעָה ֶיֱחָטא ָנִיא ֲאֶ�ר) כב(
 ה�ַדע א�) כג(: ְו%ֵ�$ ִ#ְ�ָגָגה ֵתָעֶיָנה לֹא ֲאֶ�ר ֱאלָֹהיו

ִעיר ָקְרָ#נ� ֶאת ְוֵהִביא ָ#( ָחָטא ֲאֶ�ר את�ַחָ) ֵאָליוְ 
 :ָ,ִמי$ ָזָכר ִעִ*י$

 י "רש
 הדור אשרי, אשרי לשו. - יחטא נשיא אשר

, שגגתו על כפרה להביא לב נות. שלו שהנשיא
 :זדונותיו על שמתחרט וחומר קל

 

 ם"רשב
 י"י מצות :בראשו נת. אשר מלכות וכתר כמו, בראשו מלכות כתר נית. ואשר כמו - יחטא נשיא אשר
 :בשוגג אלא במזיד ולא הוא שמי$ ירא א$ כלומר - אלהיו

 

 ן"רמב
 כהני$ תורת. שגגתו על כפרה מביא שהנשיא הדור אשרי, אשרי לשו. - יחטא נשיא אשר) כג-כב(
 או .וכ, או במקו$ וא$, א$ בלשו. שמשמש יש או הרבה, הודע א$ - אליו הודע או). א ה פרשה חובה(

, נשיא יחטא אשר, הפ4, יחטא נשיא אשר כתב א"ור :י"רש לשו.). לו כא שמות (הוא נגח שור כי נודע
 אליו הודע או. הנשיא הוא יחטא אשר וא$ אמר כאלו, ישגו ישראל עדת כל וא$ למעלה דבק והוא

 אחר איש הודיעו, אליו הודע או, שחטא מעצמו לנשיא שיודע והטע$, קצרה דר4 אחז הכתוב, חטאתו
 ילדה אשר כמו, המודיע ויחסר, )נב כח דברי$ (ל4 והצר כמו, עבר פעל, הודע דקדוק ויהיה. שראהו

 כגו., הזמ. על יורו מה$ יש, רבי$" אשר "שימושי כי, זה לכל צרי4 ואי. ):נט כו במדבר (ללוי אותה
, כא. א6. ודומיה$, )ב מג ש$ (השבר את לאכול כלו כאשר, )כג לז בראשית (אחיו אל יוס6 בא כאשר
, )כז יא דברי$ (אלהיכ$' ה מצות אל תשמעו אשר הברכה את וכ.. העת 6"כ ויחסר, יחטא נשיא כאשר
. ראית$ כאשר, )יג יד שמות (עוד לראות$ תוסיפו לא היו$ מצרי$ את ראית$ אשר. תשמעו כאשר
, ת"בי הזו המלה תחסר ופעמי$ :צויתי4 כאשר, )יח לד ש$ (צויתי4 אשר מצות תאכל ימי$ שבעת

, בעבור כטע$, לאשרה מפלצת עשתה באשר, )יג טו א"מ (לאשרה מפלצת עשתה אשר מגבירה ויסירה
 מכל אחת כשיעשה, יאמר, האש$ על - אליו הודע או וטע$ ):ט לט בראשית (אשתו את באשר כמו

 יהיה או, טע$וה. בקרב. לו ויתכפר אליו יודע או, עונש עליו להיות ואש$ תעשנה לא אשר' ה מצות
 מורא עליו שאי. האדו. המל4 שהוא פ"אע כי לומר - אלהיו' ה וטע$ :לו ויתכפר קרב. יביא או אש$

 דברי$ (אלהיו' ה את ליראה ילמד למע. וכ., האדוני$ אדוני הוא כי אלהיו' מה לירא לו יש, וד$ בשר
 :וממלכתו נפשו בידו אשר אלהיו שהוא עליו. עליו יש כי לבו אל שישי$ כלומר, )יט יז
 

 העמק דבר
והנה עוד יש במקרא . כ הספורנו"וכ. דנשיאתו גורמת שיהא עלול לחטא' ידוע הפי. אשר נשיא יחטא

אשר לא ' והכי מיבעי ועשה בשגגה אחת וגו. דכתיב אשר לא תעשינה בשגגה. לשו. שאינו מדויק כלל
כ אשר "א בעבירות חמורות כוהכי כתיב ביחיד אלא מרומז דהנשיאות גורמת לחטו. תעשינה ואש$

  :שאי. דר4 לחטוא בה$ אפילו בשגגה. לא תעשינה בשגגה

 
 ויקרא פרק ד 

 #ֵ9ַר) ב( :8ֵאמֹר מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ַוְיַדֵ#ר) א(
 ֶתֱחָטא ִ�י ֶנֶפ� ֵלאמֹר ִיְָרֵאל ְ#ֵני ֶאל

 ֵתָעֶיָנה לֹא ֲאֶ�ר ְיקָֹוק ִמְצ�ת ִמ�ֹל ִבְ�ָגָגה
 ַהָ;ִ�יַח ַה�ֵֹה. ִא$) ג( :ֵמֵהָ:ה ֵמ�ַחת הְוָעָ

 ַחָ)את� ַעל ְוִהְקִריב ָהָע$ ְל�ְ�ַמת ֶיֱחָטא
 ַליקָֹוק ָ,ִמי$ ָ#ָקר ֶ#. ַ>ר ָחָטא ֲאֶ�ר

 :ְלַחָ)את

 י"רש
 אינו מדרשו - הע� לאשמת יחטא המשיח הכה� א�) ג(

 שנאמר כמו, מעשה שגגת ע$ דבר בהעל$ אלא חייב
). יג פסוק (ועשו הקהל מעיני דבר ונעל$ הע$ תלאשמ

 הוא הע$ אשמת, חוטא גדול כשכה., אגדה לפי ופשוטו
 ונעשה, בעד$ ולהתפלל עליה$ לכפר בו תלויי. שה., זה

, קט. יכול ב. אי, ב. לומר תלמוד, זק. יכול - פר :מקולקל
 :שלש ב. פר זה, כיצד הא, פר לומר תלמוד
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 )ק ג" י סאות(לרבי צדוק הכהן תקנת השבים 
וכל חטא הדור צרי4 להיות ג$ בראש הדור 

כי כל ישראל קומה שלימה וראש , שמ= ממנו
, הדור כולל כל הדור פרנס לפי הדור כידוע

ה הלוחות בחטא "וכשבירת משה רבינו ע
ישראל בעגל שזה ג$ כ. חטא מעי. דוגמא אבל  5 

הוא כיוו. לש$ שמי$ וכשאמר לו אחר כ4 
שר כוח4 ששיברת אז פעל סליחה וכפרה ג$ יי

לישראל כי נתברר דג$ חטא$ היה כעי. עבירה 
וכ. בדור אליהו הוצר4 הוא להקריב , לשמה

בחו= שזה נקרא כגוי$ וכדר4 עובדי עבודה  10 

ולש$ ' זרה אבל הוא עשה מפורש בדבר ה
ועל ידי זה מצא מקו$ לטעו. ג$ בעד , שמי$

ית שג$ ישראל ואתה הסבות את לב$ אחורנ
חטא$ הוא על יד4 ואתה רצית שיעשו כ. ועל 

כרח$ היה שיעשו כרצונ4 דלא יאמרו עבדא  15 

דזכי למריה ופעל לעורר תשובה בקרב כל 
ומכל מקו$ לא נפטרו מ. העונש , ישראל

בעול$ הזה על חטאי$ הגדולי$ הה$ כמו 
והיה הנמלט מחרב ) ז"י, ט"מלכי$ א י(שנאמר 

', כי$ אשר לא וגוהבר' והשארתי וגו' חזאל וגו 20 

וכל החוטאי$ נענשו וכמו בעגל וביו$ פקדי 
ופקדתי א6 על פי ששבו בתשובה שלימה 

מאהבה דנעשה כזכויות מכל מקו$ צרי4 כפרה 
ככל עבירה לשמה ועל כ. הוצרכה יעל לברכה 

הוא להג. עליה ' דמה שנאמר תבור4 מנשי$ וגו 25 

 :מיסורי$
ואי. ל4 עבירה לשמה גדולה מאסתר ונכתב 

רוח הקודש מה שאמרה על עצמה כאשר ב
אבדתי אבדתי דמסתמא יש בזה ש$ אבידה 

באמת מצד עבירה כזו דנבעלת לגוי שזהו  30 

תכלית הטימוע בי. העמי$ שנקראי$ אובדי$ 
ובאו האובדי$ ) ג"י, ז"ישעיה כ(כמו שנאמר 

, באר= אשור על אות$ שנטמעו בי. העמי$

ס ודינה שנבעלה לגוי א6 על פי שתחילתה באונ
', בראשית רבה פ(ל עליה "מפני סופה שאמרו ז 35 

הנבעלת לגוי קשה לפרוש הוצרכה ) א"י
ואסתר , להתגלגל בגויה כזבי בת צור כידוע

שכל כוונתה לש$ שמי$ ולהצלת כל ישראל 
מגזירת להשמיד ולאבד אי אפשר שהיא תאבד 

חס ושלו$ אבל היא תיקנה בזה כל ישראל  40 

עודה שחטאו אז בהשתחויה לצל$ והנאת ס
אינו ישראל שהוא העירוב בגוי$ וטימוע בי. 

הגוי$ להיות כמוה$ חס ושלו$ ועל ידי זה 
עוררו גזירת אותו רשע לכתוב על היהודי$ 

אבל ה$ לא עשו רק לפני$ ובעל כרח$ , לאבד. 45 

' רק חטא$ שלא מסרו נפש$ על קידוש ה
וג$ היא חטאה בזה , כחנניה מישאל ועזריה

. ראויה להכניס שהשיבה תחילה למרדכי שאי
עצמה לסכנה בשביל הצלת כל ישראל ולא 

רצתה למסור נפשה מה שהיתה מחויבת על  50 

 :זה
תאבדי שיתקיי$ ' ועל זה השיבה ואת וגו

הגזירה בה כי חטאה גדול משלה$ דבעל כרח$ 
ולפני$ לא נקרא עבודה זרה כלל באמת ולא 

טימוע בי. האומות אבל היא לא חשה להצלת  55 

והיא , גזירה ודאית לפניהאבדו. כל ישראל ב
שבה תיכ6 ומסרה נפשה ולא בסכנת הגו6 לבד 

רק ג$ סכנת אבדו. נפש דהטלת זוהמא 
ותכלית הטימוע בי. האומות רק שהיה בעל 

כרחה ובזה תיקנה עצמה וכל ישראל במה  60 

שעשתה עוד עבירה חמורה כזו דליכנס 
רק שמכל מקו$ אינה ברצונה , ברצונה

לשמה שנחשב האמיתי כלל והוא עבירה 
אדרבא למצוה גדולה כאשר קיבלתי כי על דר4 

זה הוא תכלית התיקו. לכל חטא ואי. כא.  65 

 :מקומו
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