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  ג'התשעאדר                                           ד "בס

  

  ל"השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז

   קרבן עולה ויורד
  ) אמנון בזק והרב יהודה ראקהרבשל  יםעל פי שיעור( ראויקלפרשת 

  
  : 'ויקרא פרק ד. 1
  :ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר' ַוְיַדֵּבר ה) א(
 ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ֶנֶפׁש ִּכי ֶתֱחָטא ִבְׁשָגָגה ִמּכֹל  ַּדֵּבר ֶאל)ב(

  :ֲאֶׁשר לֹא ֵתָעֶׂשיָנה ְוָעָׂשה ֵמַאַחת ֵמֵהָּנה' ֹת הִמְצו
  ... ִאם ַהּכֵֹהן ַהָּמִׁשיַח ֶיֱחָטא ְלַאְׁשַמת ָהָעם)ג(
ָהל ְוִאם ָּכל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ִיְׁשּגּו ְוֶנְעַלם ָּדָבר ֵמֵעיֵני ַהּקָ ) יג(

  ...ֲאֶׁשר לֹא ֵתָעֶׂשיָנה' ֹת הְוָעׂשּו ַאַחת ִמָּכל ִמְצו
אלוקיו ' ֹת ה ֲאֶׁשר ָנִׂשיא ֶיֱחָטא ְוָעָׂשה ַאַחת ִמָּכל ִמְצו)כב(

  :...ֲאֶׁשר לֹא ֵתָעֶׂשיָנה ִּבְׁשָגָגה ְוָאֵׁשם
  ...ְוִאם ֶנֶפׁש ַאַחת ֶּתֱחָטא ִבְׁשָגָגה ֵמַעם ָהָאֶרץ) כז(
יא ָקְרָּבנֹו ְׂשִעיַרת ִעִּזים ְּתִמיָמה ְנֵקָבה ַעל ְוֵהִב )...כח(

  :...ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא
  ...ְוִאם ֶּכֶבׂש ָיִביא ָקְרָּבנֹו ְלַחָּטאת) לב(
  :'פרק הויקרא . 2
ְוֶנֶפׁש ִּכי ֶתֱחָטא ְוָׁשְמָעה קֹול ָאָלה ְוהּוא ֵעד אֹו ָרָאה אֹו ) א(

  :ֹנֹוָיָדע ִאם לֹוא ַיִּגיד ְוָנָׂשא ֲעו
אֹו ֶנֶפׁש ֲאֶׁשר ִּתַּגע ְּבָכל ָּדָבר ָטֵמא אֹו ְבִנְבַלת ַחָּיה ) ב(

ְטֵמָאה אֹו ְּבִנְבַלת ְּבֵהָמה ְטֵמָאה אֹו ְּבִנְבַלת ֶׁשֶרץ ָטֵמא 
  :ְוֶנְעַלם ִמֶּמּנּו ְוהּוא ָטֵמא ְוָאֵׁשם

ָּבּה אֹו ִכי ִיַּגע ְּבֻטְמַאת ָאָדם ְלכֹל ֻטְמָאתֹו ֲאֶׁשר ִיְטָמא ) ג(
  :ְוֶנְעַלם ִמֶּמּנּו ְוהּוא ָיַדע ְוָאֵׁשם

אֹו ֶנֶפׁש ִּכי ִתָּׁשַבע ְלַבֵּטא ִבְׂשָפַתִים ְלָהַרע אֹו ְלֵהיִטיב ) ד(
ְלכֹל ֲאֶׁשר ְיַבֵּטא ָהָאָדם ִּבְׁשֻבָעה ְוֶנְעַלם ִמֶּמּנּו ְוהּוא ָיַדע 

  :ְוָאֵׁשם ְלַאַחת ֵמֵאֶּלה
ת ֵמֵאֶּלה ְוִהְתַוָּדה ֲאֶׁשר ָחָטא ְוָהָיה ִכי ֶיְאַׁשם ְלַאחַ ) ה(

  :ָעֶליהָ 
ַעל ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ְנֵקָבה ִמן ' ְוֵהִביא ֶאת ֲאָׁשמֹו ַלה) ו(

ַהּצֹאן ִּכְׂשָּבה אֹו ְׂשִעיַרת ִעִּזים ְלַחָּטאת ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן 
  :ֵמַחָּטאתֹו

 ֲאָׁשמֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ְוִאם לֹא ַתִּגיַע ָידֹו ֵּדי ֶׂשה ְוֵהִביא ֶאת) ז(
ֶאָחד ְלַחָּטאת ְוֶאָחד ' ְׁשֵּתי תִֹרים אֹו ְׁשֵני ְבֵני יֹוָנה ַלה

  ...ְלעָֹלה
  :ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ֵמַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ְוִנְסַלח לֹו) ...י(

ְוִאם לֹא ַתִּׂשיג ָידֹו ִלְׁשֵּתי תִֹרים אֹו ִלְׁשֵני ְבֵני יֹוָנה ) יא(
ֶאת ָקְרָּבנֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ֲעִׂשיִרת ָהֵאָפה סֶֹלת ְלַחָּטאת ְוֵהִביא 

  :לֹא ָיִׂשים ָעֶליָה ֶׁשֶמן ְולֹא ִיֵּתן ָעֶליָה ְלבָֹנה ִּכי ַחָּטאת ִהוא
ֶוֱהִביָאּה ֶאל ַהּכֵֹהן ְוָקַמץ ַהּכֵֹהן ִמֶּמָּנה ְמלֹוא ֻקְמצֹו ֶאת ) יב(

  : ַחָּטאת ִהוא' ִאֵּׁשי הַאְזָּכָרָתּה ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה ַעל 
ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ַעל ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ֵמַאַחת ֵמֵאֶּלה ) יג(

  .ְוִנְסַלח לֹו ְוָהְיָתה ַלּכֵֹהן ַּכִּמְנָחה
  .:משנה שבועות ל. 3

  .חייבין על זדון השבועה ועל שגגתה...שבועת העדות
  : ב, ז"שופטים י. 4
 ָאַמְרְּת  ְוַגם ָאִלית ְוַאְּת  ,ָלְך  ֻלַּקח ֲאֶׁשר ַהֶּכֶסף ּוֵמָאה ֶאֶלף"

  " ְלַקְחִּתיו ֲאִני ִאִּתי ַהֶּכֶסף ִהֵּנה ,ְּבָאְזַני
  : יט, ט"דברים כ. 5
  "ַהֶּזה ַּבֵּסֶפר ַהְּכתּוָבה ָהָאָלה ָּכל ּבֹו ְוָרְבָצה"
  :יח, ט"ירמיהו כ. 6
 ְלכֹל ְלַזֲעָוה ּוְנַתִּתים ּוַבָּדֶבר ָּבָרָעב ַּבֶחֶרב ַאֲחֵריֶהם ְוָרַדְפִּתי"

 ְּבָכל ּוְלֶחְרָּפה ְוִלְׁשֵרָקה ּוְלַׁשָּמה ְלָאָלה ָהָאֶרץ ַמְמְלכֹות
  " ָׁשם ִהַּדְחִּתים ֲאֶׁשר ַהּגֹוִים

  : לב–לא', א ח"מל. 7
 ּוָבא ְלַהֲאלֹתֹו ָאָלה בֹו ְוָנָׁשא ְלֵרֵעהּו ִאיׁש ֶיֱחָטא ֲאֶׁשר ֵאת"

 ַהָּׁשַמִים ִּתְׁשַמע ְוַאָּתה. ַהֶּזה ַּבַּבִית ִמְזַּבֲחךָ  ִלְפֵני ָאָלה
 ַּדְרּכֹו ָלֵתת ָרָׁשע ְלַהְרִׁשיעַ  ֲעָבֶדיךָ  ֶאת ְוָׁשַפְטָּת  ְוָעִׂשיתָ 
  " ְּכִצְדָקתֹו לֹו ָלֶתת ַצִּדיק ּוְלַהְצִּדיק ְּברֹאׁשֹו

   :כד, ט"כמשלי . 8
  "ַיִּגיד אְולֹ ִיְׁשַמע ָאָלה ַנְפׁשֹו ׂשֹוֵנא ַּגָּנב ִעם חֹוֵלק"
  : ל"י על פי חז"רש. 9
 יאכל הזו הטומאה ולאחר –' וגו 'תגע אשר נפש או' "

 ...כרת שזדונו דבר שהוא, למקדש יכנס או קדשים
  ". מקדש בביאת או קדש באכילת – 'ואשם'

  :  על האתרן"הרמב. 10
ולא הוזהרו ממנה , שאין בנגיעת נבלה ושרץ שום חטא"

יב הכתוב בנגיעתם אי אפשר שיחי, אפילו הכהנים
כי כאשר יטמא האדם ונעלם ממנו , אבל אמר. קרבן

יתחייב , ויחטא בהעלמה של אחת מאלה... הטומאה
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ובידוע שאין בהעלמת הטומאה חטא זולתי . להביא קרבן
  ". שיאכל קדשים או יבא למקדש

  : טז, ז"טויקרא . 11
 ּוִמִּפְׁשֵעיֶהם) 2( ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ִמֻּטְמאֹת) 1( ַהּקֶֹדׁש ַעל ְוִכֶּפר"

 ְּבתֹוךְ  ִאָּתם ַהּׁשֵֹכן מֹוֵעד ְלאֶֹהל ַיֲעֶׂשה ְוֵכן ַחּטֹאָתם ְלָכל
  " ֻטְמאָֹתם

  : יג, ט"במדבר י. 12
 ֶאת ִיְתַחָּטא ְולֹא ָימּות ֲאֶׁשר ָהָאָדם ְּבֶנֶפׁש ְּבֵמת ַהּנֵֹגעַ  ָּכל"

  " ְׂשָרֵאלִמּיִ  ַהִהוא ַהֶּנֶפׁש ְוִנְכְרָתה ִטֵּמא' ה ִמְׁשַּכן
  : טז–טו, ז"ויקרא י. 13
 ְוִכֶּבס ּוַבֵּגר ָּבֶאְזָרח ּוְטֵרָפה ְנֵבָלה ּתֹאַכל ֲאֶׁשר ֶנֶפׁש ְוָכל"

 ְיַכֵּבס לֹא ְוִאם .ְוָטֵהר ָהֶעֶרב ַעד ְוָטֵמא ַּבַּמִים ְוָרַחץ ְּבָגָדיו
  ". ֲעֹונֹו ְוָנָׂשא ִיְרָחץ לֹא ּוְבָׂשרֹו

  : י"רש. 14
 על חייב למקדש יכנס או קדש יאכל אם – עונו ונשא"

  ".טומאות שאר ככל זו טומאה
  :ב"י, ט"יויקרא . 15

  .' אלוקיָך ֲאִני הֵׁשם ַלָּׁשֶקר ְוִחַּלְלָּת ֶאת ִבְׁשִמיְולֹא ִתָּׁשְבעּו 
  :ב"כ ויקרא. 16

ְולֹא ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ָּבָניו ְוִיָּנְזרּו ִמָּקְדֵׁשי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ) ב(
  :' ֲאִני הַחְּללּו ֶאת ֵׁשם ָקְדִׁשי ֲאֶׁשר ֵהם ַמְקִּדִׁשים ִלייְ 
ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְקַרב ִמָּכל ַזְרֲעֶכם ֶאל ַהֳּקָדִׁשים ֲאֶׁשר ) ...ג(

ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ' ַיְקִּדיׁשּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלה
  :...'ַהִהוא ִמְּלָפַני ֲאִני ה

ִּכי ְמרּו ֶאת ִמְׁשַמְרִּתי ְולֹא ִיְׂשאּו ָעָליו ֵחְטא ּוֵמתּו בֹו ְוָׁש ) ט(
  .ְמַקְּדָׁשם'  ֲאִני הְיַחְּלֻלהּו

 


