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 בתפילה ובחיים, התמודדות עם חטאים בקרבנות  –א קרוי פרשת

כהן ה לשעוסק בקרבנות חטאת ' רק גפ. בהזדמנויות שונותאותם יש להקריב , בפרשתנו מופיעה רשימת קורבנות

בשגגה שנעשו עצם העובדה שהתורה מקדישה פרשיות מיוחדות לחטאים . פרטיהאדם הנשיא וה, ציבורה, הגדול

י", כולם עשויים לחטוא –והציבור הרחב הנשיא , ן הגדולהכה: מלמדת מסר חשוב – יק ֵאין ָאָדם כִּ  ֲאֶשר ָבָאֶרץ ַצדִּ

, רצוי ונכון שכל אדם. התשובהשערי ופותחת לכולם את  ,התורה מודעת לכך(. כ', קהלת ז" )יֱֶחָטא ְוֹלא ּטֹוב יֲַעֶשה

 . להתקרב בזכות כך מחדש לבוראוו, יוכל להביא קרבן חטאת -ומתוודה עליו  חטאולאם הוא מודע 

ר" :הבאבפסוק פותחת  מוקדשת לנשיאהרשה הפ יא ֲאשֶׁ ֱחָטא נָשִׂ כָל ַאַחת ְוָעָשה יֶׁ ְצוֹת מִׂ ר ֹלָהיו-אֱ  'ה מִׂ  ֹלא ֲאשֶׁ

ינָה ְשָגָגה ֵתָעשֶׁ בחטאו יכול להודות  -מעמדו הגבוה ( ואולי בגלל)למרות , גם הנשיא(. כב', ד ויקרא) "ְוָאֵשם בִׂ

בה גם הנשיא  ,לשמור על חברה מתוקנתיש : יש בכך אמירה משמעותית ביותר לציבור כולו. ביא על כך קרבןלהו

 ! כולה ולתיקון החברהתיקון החטא ביא לת -ושקיפות זו , מודיע על חטאו

יא ֲאֶשר"בגין הניסוח , פשוטהשאלה לשונית  פורמאלית עולה בפסוקנומבחינה   ,למשל ,קוםבמ –..."  יֱֶחָטא נָשִּ

יאאם "  :מספר תשובות ניתנו לשאלה זו ...". יֱֶחָטא נָשִּ

 יא: "שיש להבין כאילו כתוב, סובר ם"רשב ר נָשִׂ ֱחָטא ֲאשֶׁ מבחינה ש ,מפרש רבי אברהם בן עזרא ".יֶׁ

, בה מדובר על החטא של עדת ישראל, את הפרשה הקודמתומפרט הפסוק ממשיך תחבירית ועניינית 

רואה ברוח זו קשר סיבתי בין  בעל הטורים. ם של כל ישראלשיא השבט או נשיאא הוא נוכאן החוט

אם הציבור ו, כי הנשיא אמור להנהיג את הציבור, חטאו של הקהל בפרשה הקודמת לבין חטא הנשיא

 "חטא הוא כאילו עליו מעלה - מוחה ואינו למחות בידו שיש מי כל: "הרי זה גם חטאו של הנשיא –נכשל 

 שהנשיא לפי, החטא הוא בלשון ודאי"אצל הנשיא : מציע נימוק מהותי יותר בחיי רבינו .(ב"ע ד"נ שבת)

   ".ממשלתו לגודל עמו מצויה - החטא סבת שהיא הגאוה ומדת, בו מאד גס לבו

 ר: "(ב"ע' סכת הוריות ימ)ל "פרש על פי חזמ י"רש יא ֲאשֶׁ ֱחָטא נָשִׂ  שהנשיא הדור ַאְשֵרי, ַאְשֵרי לשון - יֶׁ

הביעו רעיונות  ,כדרכם ,ל"חז". זדונותיו על שמתחרט וחומר קל, שגגתו על כפרה להביא לב נותן שלו

אך מלמדים מסרים , פשוטו של מקראאת תואמים לא תמיד אשר , מדרשי מיליםאמצעות עמוקים ב

ר"המילה , לפי המדרש .ולקחים חשובים ביותר ": יַאְשֵר "ו" אושר"היא מלשון הפסוק בתחילת " ֲאשֶׁ

, הוידוי של הנשיא על חטאיו מבטא פתיחות". שגגתו על כפרה להביא לב נותן שלו שהנשיא הדור אשרי"

" הדור ַאְשֵרי"ו, על חטאיו ההנשיא לא מתבייש להודות בפרהסי. מון וטוהר המידותיא, שקיפות

 . ויה ואמינהלהודות על חטאים בדרך גלכיצד  - אישית לציבור כולו דוגמהמציבים שהמנהיגים שלו 

 

ברצוני . תפילהסידור הבפירוש מפרשת השבוע משתקף בדוק כיצד נרצה ל, "אוצר התפילות" כדרכנו בפינה

 :וידוי ותשובה, הנוגעות ליחס שבין חטא, מספר נקודות למחשבהכאן להעלות 

 במהלך יום  להיות מוקרביםבעלי החיים שעתידים את כל הכוהן הגדול לפני נהגו להעביר , לפני יום כיפור

השעירים ש מסבירה( א"ח ע"י)הגמרא ביומא . השעיריםקרבנות המשנה לא מזכירה את , אולם. כיפור

 - אתו קא חטא דעל כיון: "של הכהן הגדול להחליש את דעתולפיכך מוטב שלא ו, יםבאים ככפרה על חטא

, טאיםעל החלכפר  ואה –של יום כיפור עיצומו ומהותו הרי ש, פלא גדולזהו לכאורה ". דעתיה חלשא

ש את יאסור שהחטא יחל, שלמרות החשיבות הרבה לתיקון החטא, משתמע מכאן! עוונותהו הפשעים

 . יטהרשבא לה -ושל כל אדם  -דעתו של הכוהן הגדול 

  תשובההסליחה וברכת הברכת ופיעות מ ,לאחר ברכת הדעת עמידההתפילת בברכות האמצעיות של .

, ייתרה מזאת. אך יש תיקון לחטאים, ולכן עליו לפתוח בבקשת סליחה ,לחסרונותיומודע אכן האדם 
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הוא מתפלל על  1,והתפתחות של המתפלל" סיפור"בברכות האמצעיות של תפילת העמידה יש מעין 

אמור החטא לא . 'וכו ימות המשיח, בניין ירושלים, חיזוק הצדיקים, הקמת המשפט, ליותגקיבוץ , פרנסה

. כדי שיוכל להתקדם בהגשמת המשימות שלו, כישלונותיוחייב אותו לתקן את אלא מ, ום את האדםלחס

ועל ידי כך להתקרב מחדש , החטא מחייב את הנשיא להביא קורבן: זאת בדומה למסר העולה מפרשתנו

 .'לה

 ְמַכֶסה"על פי הפסוק שלו החטאים האם רצוי שהאדם יפרט את כל : דילמהב מציגה "ו ע"יומא פבגמרא ה 

יחַ  ֹלא יוְפָשעָ   ְנשּוי ַאְשֵרי" על פי הפסוק -ודיסקרטיות שמור על שתיקה לעדיף שאו  (יג, ח"כ משלי" )יְַצלִּ

הגמרא מציעה שתי גישות : הדואליות נשמרת גם בתפילה, בפועל? (א, ב"תהלים ל" )ֲחָטָאה ְכסּוי ֶפַשע

 שבין בעבירות - כאן"או " ורסםמפ שאינו בחטא - הא, מפורסם בחטא הא: קשיא לא: "ליישוב הסתירה

ולפעמים יפה  ,לפעמים יפה הפירוט והפרסום של החטא". למקום אדם שבין בעבירות - כאן, לחבירו אדם

כל אחד אך , חטאיםרשימה ארוכה של " על חטא"מפרטים בתפילת אנו על פי התלבטות זו . השתיקה

רב כהנא  -ספק כאילו כספק  ירה את הלמרות שהגמרא משא. בינו לבין עצמו, בלחש, זאת בשקט עושה

 ַאְשֵרי': שנאמר, חטאיה דמפרש מאן עלי חציף: "מתנגד לפירוט החטאים ברבים( ב"ד ע"ל)כות רבמסכת ב

החטאים עלול להחליש את דעתו  טמסתבר שלפי רב כהנא פירו (".א, ב"תהלים ל)' ֲחָטָאה ְכסּוי ֶפַשע ְנשּוי

 .של אדם

  גם אם בפועל נראה שרבים , אחד ואחד מתוודה על רשימה ארוכה של חטאיםכל " על חטא"בתפילת

" על חטא"תפילת : על ידי מספר מפרשים הניתנלכך פשוטה ההתשובה . מהחטאים אינם רלבנטיים עבורו

, משמע. ווקא אצל כל אחד ואחדלאו ד, כיון שהחטאים קיימים בכלל ישראל, מנוסחת בכוונה בלשון רבים

 !לא רק את ההתנהגות האישית שלו, ציבור כולון הוקילתחברתית  טלת אחריותמושעל כל אדם 
 

ן אך המגמה המרכזית היא תיקו, ולפירוט שלהם עניין רב להתייחס לחטאים בדוגמאות האלה בסידור קיים

 .בדרך חיוביתהחטאים 

ואשרי , קון החטאיםיחסנו לתיבעניין  מסרים חשובים הן בפרשת השבוע והן בסידור התפילה, אם כן, ראינו

 .הדור שמצליח ליישם את הדברים

 !שבת שלום
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