
קרבן חטאת' פרק ד

?חטאתקרבןמביאמי

:'בפסוק

אשר לא  ' מכל מצות הבשגגהכי תחטא נפש "
"תעשינה ועשה מאחת מהנה

בלי כוונה, בטעות= בשגגה 



43-מאחתעל(כוונהבלי)בשוגגשעבראדםכל
דינובמזידאותםעושהשאם'תעשהלא'מצוות

.חטאתקרבןלהביאחייב,כרת

:דוגמאות

הכיפוריםביוםושתהאכל,בשוגגשבתחילל
.בשוגג

:(?אותומביאיםמהבשביל)הקרבןמטרת

!!!לכפר על חטא



הסבר ההגדרה

(זדון)מזיד 

:החטא

ביום בוונהאכל 
הכיפורים

עבר על מצוות עשה 
ידע שאסור  , בכוונה

לאכול ביום הכיפורים

:העונש

*  כרת

שוגג

:  החטא

אכל בטעות ביום 
.הכיפורים

,  עבר על מצוות עשה
בלי כוונה, בטעות

:העונש

להביא קרבן חטאת



עונש כרת

לעונשהכוונה,כרתעונשעלמדבריםכאשר
.דיןביתידיעלולא"שמייםבידי"לאדםהניתן

החייםקיצורשלעונשהואכרתעונשל"חזלפי
.לחיותלושנקצבהזמןלפניימותהאדם–

זאת.ילדיםלושיהיומבלישימותאומריםויש
.המשךלושאיןאומרת



סוגי קרבנות חטאת

בתוך)בפניםהקורבןדםאתמזים-פנימיתחטאת
שעושיםכמו.הזהבמזבחועלהפרכתעל(ההיכל
.הכיפוריםביום



שמים את הדם על המזבח  –חטאת חיצונית •
.מזבח העולה, החיצון



קרבן חובה-קרבן חטאת 

בניגוד,חובהקרבןהואחטאתקרבן
שהיו'ג-'אבפרקיםלמדנועליהםלקרבנות
.נדבהקרבנות



...נעיין בפרק

:החוטאים המוזכרים בפרק•

:ב"י-פסוקים ג•

:א"כ-ג"פסוקים י•

:ו"כ-ב"פסוקים כ•

:ה"ל-ז"פסוקים כ•

הכהן הגדול-" כהן המשיח"

הסנהדרין-" עדת ישראל"

מלך-" נשיא"

אדם פרטי-היחיד 



חטאת כהן גדול-פר כהן משיח

?הגדולהכהןשלחטאומהו•

ואחרלעשותהשמותראמרנכונהלאהלכהלימד
.לעשותהשאסורהתבררכך

?חמורכךכלזהמדוע•

להתנהגותגדולהמאדאחריותישהגדוללכהן
.עבורושמתפללהגדולבכהןתלויהעם.העם



סדר פעולות כהן משיח

(הזהבעל הפרוכת ועל מזבח)הזאה6הבאה ובדיקה1

אל )מהדם שפיכת כל הנשאר7(?)סמיכה 2

יסוד המזבח המערבי של מזבח  
(עולה

מליחה8שחיטה3

(והאמוריםהחלבים)הקטרה9קבלת הדם4

למחנה  הוצאת הפר אל מחוץ10הולכה5
עם העור וכל)ושרפתו 

(היתר



חטאת כהן המשיח

אתכיפנימיתחטאתהיאהמשיחהכהןחטאת
שנמצאיםהזהבומזבחהפרוכתעלמזיםהדם

.בקודש



דברים נוספים
אוהלפתחאלהקרבןאתמביאהגדולהכהן•

,אנשיםהרבהנמצאיםמועדאוהלבפתח.מועד
.הקרבןאתמביאהגדולשהכהןרואיםכולם
לאנשיםאישיתדוגמאכאןמשמשהגדולהכהן

בתשובהוחוזרולחטואיכולהכהןשגםשיראו
.שלמה

האימוריםמלבד,אכילהאיןזהבקורבן•
נשרףהשארכל,המזבחגביעלשמקריבים

.למחנהמחוץ



–עבודה 

14-15עמודים  



חטאת סנהדרין שהורו הלכה בטעות

?החטאמהו

וֹרב,לעשותהשמותרהלכהלימדההסנהדרין
.טעושהםהתבררכךאחר,כדבריהםעשוהעם

.חטאתקרבןלהביאצריכיםהםזוטעותעל

:גםנקראזהקרבן

"פר העלם דבר של הציבור"



?מהו הסנהדרין

(י"רש". )עדת ישראל: "התורה קוראת לסנהדרין

סנהדרין"-"סנהדרין"נקראבירושליםהגדולהדיןבית
,רבנים)דיינים71–ממורכבהיההוא."הגדולה
הסנהדריןשלמושבהמקום.(ישראלגדולי,חכמים

.בירושלים,המקדששבביתהגזיתבלשכתהיה
חשוביםדברםבקביעתעסקההגדולההסנהדרין
.ובתפוצותישראלבארץהיהודיםלחייהקשורים

.ועוד,מלךמינוי,למלחמהלצאתאם:למשל



ֵנהּו היה אב בית  , בראש הסנהדרין עמד הנשיא ּוִמשְׁ
.  דין

כנסת "כפי הנראה ממשיכה של הסנהדרין הייתה)
הגוף היהודי בעל הסמכות הרוחנית  -" הגדולה

(והדתית העליונה

,בשגגה,העםאתשהטעוגילוהסנהדריןשכאשרברור
.שלמהבתשובהוחזרו,רבצערהצטערוהם

עלגדולרושםעשתההסנהדריןשלקרבןהקרבתגם
.למעמדשותפיםשהיומי



(כמו בפר כהן המשיח)סדר פעולות כהן משיח 

(הזהבעל הפרוכת ועל מזבח)הזאה6הבאה ובדיקה1

אל )מהדם שפיכת כל הנשאר7סמיכה2

יסוד המזבח המערבי של מזבח  
(עולה

מליחה8שחיטה3

(והאמוריםהחלבים)הקטרה9קבלת הדם4

למחנה  הוצאת הפר אל מחוץ10הולכה5
עם העור וכל)ושרפתו 

(היתר



חטאת העלם דבר של ציבור

אתכיפנימיתחטאתהיאהמשיחהכהןחטאת
שנמצאיםהזהבומזבחהפרוכתעלמזיםהדם

בקודש



עבודה

(חטאת סנהדרין)למעלה 16עמוד  



מלך-הנשיא חטא 

?הנשיאחטאבמה•

בעבירהבשוגגחטאהמלך•
עושיםאםכרתעליהשחייבים

קרבןלהביאעליו,במזידאותה
.חטאת

לטובהאותומפלההתורהאין•
הואוגם,המיוחדמעמדובשל

.חטאתקרבןמביא



?מה מיוחד במלך

יכולהוא.השליטהואהמלך
חשובהכיהאדםשהואלחשוב

.החלטותלהחליטהכוחובידו

.  אבל המלך חטא בשוגג

שלגדולתואתרואיםאנחנוכאן
שאםומביןבטעותושמודההמלך
.קרבןלהביאעליוחטאהוא



סדר פעולות קרבן נשיא
מתן הדם על ארבע קרנות6הבאה ובדיקה1

המזבח החיצון

אל )מהדם שפיכת כל הנשאר7סמיכה2

יסוד המזבח הדרומי של המזבח  
(החיצון

הפשטה8שחיטה3

החלבים)מליחה והקטרה 9קבלת הדם4

(והאמורים

כהניםאכילת הבשר על ידי 10הולכה5
ביום ההקרבה ), זכרים בעזרה

(שאחריוובלילה



חטאת נשיא מלך

הדםאתכיחיצוניתחטאתהיאהנשיאחטאת
מחוץשנמצאהחיצוןהמזבחקרנותעלנותנים
.מקדש/המשכןבחצרלהיכל



קרנות המזבח



עבודה

1למטה שאלה 16עמוד 



חטאת יחיד

איזו זכות נפלה בחלקנו שיש לנו אפשרות לחזור 
.בתשובה על חטא שעשינו

אדם חטא בשגגה ויתכן מצב שהוא לעולם לא  . א
גרם  , שגילה לו' עליו להודות לה, ידע שהוא חטא

.לו להבין באיזו שהיא דרך שהוא חטא

האדם הבין שחטא לפני שהיה רגיל לעשות את . ב
.החטא



צריך אדם כל הזמן לבדוק את מעשיו ואם הוא . ג
רואה שיש בידו מעשה שאינו עושה כראוי יתקן  

.את מעשיו



ָגגָ " "...ה ֵמַעם ָהרֶָרץִאם ֶנֶפש ַאַחת ֶתֱחָטא ִבשְׁ

–" מעם הארץ"–ז "כ' פס

.לויים, (לא כהן גדול)כוהנים , הכוונה לכל ישראל

?מהו החטא שחטא האיש

.או אכל חמץ בפסח, חילול שבת: דוגמאות



...ואם אדם חטא בכל זאת

מביאהיההואהמקדשביתאוהמשכןבזמן
.קרבן

פניואתשמקבלוהכהןהמקדשלביתמגיעהאדם
?באמדועאותושואל

אתשוחטיםשבובמקוםשוחטיםהקרבןאת
.החוטאאתלביישלאכדי,העולהקרבן

.האדםשללכבודוהתורהדואגתכמהעדתראו



חזרה בתשובה על חטא

, אדם שחטא וצריך לכפר על חטאו צריך להתאמץ
.קנס, שזה חלק מהעונש, גם כספית

עליו להביא קרבן כבשה או עז ואין התחשבות  
.במצבו הכלכלי של האדם



תפקיד הכהן

הקורבןבעלאתמלווההכהןההקרבהתהליךבכל
שוביחטאשלא,להבאלנהוגעליוכיצדאותוומדריך
.הקורבןלבעלשיסלחומבקש'להומתפלל.בעתיד

הקרבןראשעלידיואתסומךהחוטא,המקריבכאשר
:ואומרמתוודההוא

לאאני.......עשיתי,פשעתי,עויתי,חטאתי'האנא
..."שעשיתימהעלליוכפרמחל,שובזאתאעשה



פרטים נוספים

אועזיםשעירתלהביאאםלבחוריכולהאדם•
.בחירתופיעל.(כבשה)כשבה

.נקבהממיןתמידבאהיחידחטאת•

מהכבשכילכבשעזביןמבחינההתורה•
.אליהאיןולעז,האליהאתמקריבים

.חיצוניתחטאתהיאהיחידחטאת•

עלמקריבים(פנימייםחלקים)האמוריםאת•
.הכוהניםידיעלנאכלהבשרשאר,המזבח



'לסיכום פרק ד

חטאת חיצוניתחטאת פנימית

חטאת כהן המשיח
חטאת סנהדרין

חטאת נשיא
חטאת היחיד


