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ָּפ ָר ַשת ׁ ְש ִמינִ י

אחריות ומשמעותה
ַרב ֶח ֶ-ד
בינ דבריו החריפימ של משה רבנו אל בני אהרנ ,אנו מוצאימ את הפ8וק הבא:

.ÃÅĐ ĕĜý Ġø Ęü ęĐĕþ Ęý Ğú ĤĠý ă ėÿ Ęø ĐďĀ Ğý ĐĀ ě āđĞú ĦČþ ĦČĥ
ĉ ý ĘĀ ęėþ ĘĀ ěĦÿ ĜĀ Đă ĦāĀ Čđ...Ã
ø

)ויקרא י ,יז(

מי נושא את עוונ העדה? מה היא בכלל נשיאות עוונ?
במאמר זה נרד לשורשי הכפרה והטהרה ולמידות הרחמימ של הקב”ה .אנו יודעימ
כי  ,Ãďĝþ ēþ čĤÃÿהיא מידה אחת משלוש עשרה מידות של רחמימ ,שאת פירושה
מצאנו בגמרא:

.Ãďĝē ĕĠĘė ĐĔĚ - Åďĝþ ēþ čĤÿ đÅø :ęĕĤĚđČ ĘĘĐ ĦĕčÃ

)ראש השנה יז(.

ביטוי זה נלקח מנ הדימוי למאזניימ ,בהמ שני הצדדימ שקולימ ,ואז מטימ אחת
מכפות המאזניימ .הנמשל ברור .אדמ שעוונותיו וזכויותיו שקולימ זה כזה ,ה’
מתחשב יותר בזכויות מאשר בעוונות.
הגמרא ממשיכה לדונ במשל המאזניימ ,ומבררת את האופנ המדויק של הביצוע.
שני חכמימ נחלקו בביאור העניינ ,רבי אלעזר ורבי יו8י ברבי חנינא:

...đĥčđė :ĤĚđČ ĤĒĞĘČ ĕčĤÃ
.ÃČĥđĜ :ĤĚČ ČĜĕĜē Ĥč ĕĝđĕ ĕčĤ

)שמ(

רבי אלעזר 8ובר שה’ כובש את העוונ; על פי פירוש רש”י ,מכריע את כפ הזכויות
כלפי מטה.
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רבי יו<י ברבי חנינא <ובר שה’ נושא את העוונ; ומפרש רש”י ,מגביה את כפ
העוונות כלפי מעלה.
לכאורה ,הרי ברור לכל שאינ כאנ כפ מאזניימ ממש אלא על דרכ המשל; אמ כנ,
מהו הנמשל המדויק?
שני האמוראימ מ<תמכימ על קטע אחד מנבואתו של הנביא מיכה:

...ě āđĞĀ Čĥĉ ý Ĝā ĖĀ āđĚėă Ā ĘąČý ĕĚÃ
ü
ø
.ÃęĦČā
Ā Ĕă ēÿ Ęėă Ā ęĕĀ Ħ āđĘĢĂ Ěø čă ü ĖĕĘü ĥø Ĉ Ħÿ đø ,đă ĜĕĦāý Ĝ āđĞú ĥāĈ ăčėø ĕü đă ĜĚý ēú Ĥÿ ĕø čđă ĥĈ ĕĀ

)מיכה ז ,יח-יט(

.Ãě āđĞĀ Čĥ
רבי אלעזר מ<תמכ על  ,Ãđă ĜĕĦāý Ĝ āđĞú ĥāĈ ăčėø ĕÃüורבי יו<י ברבי חנינא  -על ĉ ý Ĝā Ã
כיצד אפשר לשאת עוונ? כיצד אפשר לכבוש עוונ?

כדי להבינ את הביטוי ĉ ý Ĝā Ã
 ,Ãě āđĞĀ Čĥנעיינ בפ<וק הבא:
.ÃČđă ĐĐÿ ĥĕĈ Čü ĐĀ Čĥĉ Ā ă ĕü āđČĔø ē...Ã
þ

)במדבר ט ,יג(

אינ כוונת הכתוב לומר שאדמ נושא את החטא ,אלא הכוונה היא שהוא נושא
באחריות לחטא .על פי זה ,ילד שלא הגיע לגיל בר־מצווה ועדיינ איננו ָּב ֵשל לקבל
אחריות על מעשיו ,פטור מנ המצוות ומעונשנ .לפיככ ,בכל חטא שמתבצע ,יש
לברר מי נושא באחריות לחטא .הנושא באחריות ישירה  -ישלמ את מלוא המחיר,
והנושא באחריות עקיפה ,ישלמ לפי מידת אחריותו.
מתוכ ביאור זה אנו למדימ שכשה’ נושא עוונ ,הוא בעצמ מצהיר שהוא מוכנ
להיות שותפ בנשיאה באחריות לעוונ.
תפישה זאת מעלה את השאלה הבאה:
כיצד אפשר לומר שה’ נושא באחריות על מעשה שעשה האדמ?
רמז לתשובה נמצא בנו<ח המפתיע של תפילת אליהו הנביא בהר הכרמל ,בה
ביקש שתרד אש מנ השמימ ותוכיח באופנ חד־משמעי את אמיתות הנבואה בה’
ושקריות אלילות עובדי הבעל.
ִ
תפילת אליהו כללה את המשפט הבא:

.ÃĦĕĜăü Ĥāÿ ēČú ęčă Ā Ęü ĦČþ ĦāĀ ăčĝü Đú ĐĦăĀ Čÿ đ...Ã
ø

)מלכימ-א יח ,לז(

כלומר ,אתה ה’ בראת את כוח הרע בעולמ ,הגורמ לבני אדמ לחטוא .לכנ בבקשה
ממכ ,שא נא בחלק מנ האחריות העקיפה לעוונות ישראל ובככ תקל מעליהמ.
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על פי הגמרא )ברכות לא (:חוזר הנביא מיכה ומאשר את הטיעונ הזה מפי ה’ בעצמו:

.ÃĕĦāü ĞĤý Đú Ĥĥþ Ĉ Čú đÿ ĐĢĀ čă ý ģÿ Čú ĐēĀ ďĀă Ĝăü Đÿ đø ĐĞĀ Ęāý ăĢĐÿ ĐĠĀ ĝāø Č...Ã

)מיכה ד ,ו(

כלומר ,ה’ בעצמו מודה ואומר :אני בראתי את הגורמימ לחטא ,ולכנ עלי לתקנ
ולאAופ מכל הארצות את שארית ישראל המשולימ לעדר צאנ מפוזר ,חולה ומAכנ.
ככ תתפרש דעתו של רבי יוAי ברבי חנינא ,שה’ נושא את העוונ.
כיצד תתפרש דעת רבי אלעזר שאמר?ÃđĥčđėÃ :
 ÃěđđĞ ĥčđėÃפירושו  -טומנ את העוונ .במילימ אחרות ,מכAה על העוונ.
להבהרת העניינ נתבוננ בתפילתו של משה רבנו אחרי חטא העגל:

ĘČþ đø āđĞĥø Ĉ Ĥü ĘČþ đø ĐĒþă Đÿ ęĞĀ ĐĀ ĕĥü Ĉ ģø ĘČþ ěĠþ Ħăý ĘČÿ ,čāģĞú ĕÿ Ęø đă ģēĀ Ģø ĕü Ęø ęĐĀ ĤĀ čø Čÿ Ęø ĖĕĀ ďþ čĀ Ğú Ęÿ ĤāėĒÃø
)דברימ ט ,כז(
.Ã āđĦČĔĀ ă ēÿ
 ,Ã āđĦČĔĀ ă ēÿ ĘČþ đø āđĞĥø Ĉ Ĥü ...ĘČþ ěĠþ Ħăý ĘČÃהרי הוא ָחטא והרשיע?!
כיצד אפשר לומרÿ ,
אלא שמשה מבקש שה’ יתמקד במעשיהמ הטובימ והגדולימ של אבות האומה
ויעצימ אותמ ,ובככ יתגמדו ויתקטנו החטאימ של בניהמ .על פי זה ,עצמ
ההתמקדות במעשימ הטובימ ובזכויות מAתירה את העוונות ומכAה עליהמ.
ככ תיאר בלעמ הרשע בברכותיו את היח Aהמיוחד של ה’ לישראל:

.Ã...ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü čă ø ĘĚĀ ĞĀ ĐČĀ ĤĀ ČāĘđø čāģĞú ĕÿ čă ø ěđþ ČĀ Ĕĕčă ü Đü ČāĘÃ

)במדבר כג ,כא(

כלומר ,ה’ מתמקד במעשיהמ הטובימ של ישראל ובככ מתעלמ מעוונותיהמ .זה
יהיה פירוש  - ÃěđđĞ ĥčđėÃדהיינו מכAה ומAתיר את העוונ.
נמצאנו למדימ שישננ שתי דרכימ להטות כלפי חAד:
 .1שה’ יכריז שהוא נושא בחלק מנ האחריות העקיפה לעוונ ,דהיינו .ÃěđđĞ ČĥđĜÃ -
 .2שה’ יתמקד במעשימ הטובימ ובככ יתעלמ מנ העוונ ,וזהו .ÃěđđĞ ĥčđėÃ -
באופנ זה בדיוק ,מתאר דוד המלכ בAפר תהילימ את תהליכ Aליחת העוונ:

.čāģĞú ĕÿ Ħĕčü ĥø Ĉ ĦăĀ čø ĥÿ Ĉ ĖĀ Ģþ Ĥø Čÿ ÅĐ ĦĕĀ Ģü ĤÃĀ
.ÃĐĘĀ ĝþ ęĦČ
Ā ĥĉ Ā ĜĀ
Ā ĔĀ ă ēÿ ĘėĀ ĦĕĀ ĝăü ėă ü ĖĀ Ěþă Ğÿ ě āđĞú ĦČ
 Ãě āđĞú ĦČאו ă ü
 ,ÃęĦČובנוAפ ייתכנ גמ וגמ.
כלומרĉ Ā ĜÃĀ ,
Ā ĔĀ ă ēÿ ĘėĀ ĦĕĀ ĝüă ėÃ
Ā ĥ

)תהילימ פה ,ב-ג(
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כפרה וטהרה
י5וד זה שהנחנו ,ינחה אותנו בהבנת הפ5וק המפור5מ הבא:

ăü
.Ãđă ĤĐĀ Ĕø Ħăü ÅĐ ĕĜý Ġø Ęü ęėĕþ ĦČā
ý Ĕă ēÿ Ęā ăėĚü ,ęėþ Ħø Čþ ĤĐý Ĕÿ Ęø ęėĕþ Ęý Ğú ĤĠý ă ėÿ ĕø ĐĒă þ Đÿ ę āđĕă čÿ ĕėÃ
)ויקרא טז ,ל(

.Ãęėþ Ħø Čþ ĤĐý Ĕÿ ĘÃ
נשימ לב לשני הביטויימø - 2 .Ãęėĕþ Ęý Ğú ĤĠý ă ėÿ ĕÃø - 1 :

 .1כפרה  -מלשונ ’כפורת’ ,כלומר כי5וי; כמו ă ÿ
 - ÃěāĤČĀ ĐĀ ĘĞÿ Ĥĥþ Ĉ Čú ĦĤāþ Ġă ėÃעל פי זה,
פירוש 'כפרה' הוא כי5וי העוונ.
 .2טהרה  -טיהור וניקוי .כלומר ,מחיקה וה5רת העוונ.
לפי זה ,כל מושג הכפרה פירושו פעולה זמנית של ה5תרת העוונ ,אכ לא מחיקתו.
פעולה זו של ה5תרת העוונ באה ממידת הרחמימ של ה’ .המדובר הוא בהתעלמות
זמנית מנ העוונ .מטרתה היא להעניק ארכת זמנ נו5פת לחוטא כדי שיוכל לחזור
בתשובה.
רק תשובה אמיתית לאורכ זמנ  -מ5וגלת למחוק כליל את העוונ.
אמ ככ ,כל עניינ הכפרה של הקרבנות הוא לא יותר מאשר ה5תרת העוונ והגנה
מפני עונשו ,עד שתהיה חרטה אמיתית שתבטיח כי לא תהיה חזרה על החטא.
מתוכ דברי המבוא האלו נעבור לפרשת 'שמיני'.

כהונה
לכהנימ בעמ ישראל יש כמה תפקידימ.
התפקיד היותר מפור5מ וידוע הוא לשרת את ה’ בבית המקדש ולהקריב את
קרבנות ישראל.
פחות ידוע ,אכ חשוב יותר ,זהו התפקיד ללמד את עמ ישראל תורה ומצוות ,כפי
שמדגיש יחזקאל הנביא:

.ÃęĞĂ ďü āđĕ Ĥ āđĐĔĀ Ęø ČĚý ĔĀ ěĕčý đă ,ĘāēĘø ĥĈ ďāþ ģ ěĕčă ý đă Ĥ āđĕ ĕĚüă Ğÿ ĦČþ đÃø

)יחזקאל מד ,כג(

עובדה זו שהכהנימ המ מורי ההוראה של העמ ,היא המטילה עליהמ אחריות
עקיפה למעשיהמ של ישראל ,ולפיככ נושאימ אפ המ באחריות עקיפה לחטאי
עמ ישראל.
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מתוקפ הנשיאה הזו באחריות ,מחויבימ הכהנימ לאכול מנ הקרבנות שבני ישראל
מקריבימ על חטאיהמ.
אכילה זאת איננה כשאר אכילות; היא חייבת להיות בקדושה ובטהרה ומצומצמת
למקומ אחד  -שהוא תוכ העזרה בבית המקדש.
נדגיש שוב ,כי המ@קנה המתבקשת היא ,שלא די בככ שהחוטא מקריב קרבנ לכפר
על נפשו .מישהו צריכ לשאת באחריות לעוונ .המפגש ִעמ הכהנ מעביר אליו חלק
מנ האחריות ,וזהו הרקע לאכילת הכהנ מנ הקרבנ .בככ מתכפר ומתכ!ה העוונ מנ
החוטא עד שישוב בתשובה שלמה ורק אז יימחק העוונ.
בפרשת שמיני פונה משה לאהרנ ולבניו וגוער בהמ:

ěĦÿ ĜĀ Đă ĦāĀ Čđø ,ČđĐü ęĕĥü Ĉ ďĀ ģĀ ĥĈ ďāþ ģ ĕėă ü ĥĈ ďāþ ģă Đÿ ę āđģĚø čă ü ĦČĔĀ ă ēÿ Đÿ ĦČþ ęĦăþ Ęø ėÿ Čú ČāĘ Ğÿ đă ďă ĚÃ
ÿ
)ויקרא י ,יז(
.ÃÅĐ ĕĜý Ġø Ęü ęĐĕþ Ęý Ğú ĤĠý ă ėÿ Ęø ĐďĀ Ğý ĐĀ ě āđĞú ĦČþ ĦČĥĉ ý ĘĀ ęėþ ĘĀ
משה רבנו מזכיר לכהנימ ,כי המ הנושאימ באחריות עקיפה לעוונ העדה ולכנ
עליהמ לאכול מנ הקרבנ .אמ המ לא יאכלו ,לא תהיה כפרה לבעלי הקרבנ.
כאנ נעצור ונשאל :מה קורה בחטאימ בהמ אינ הכהנימ יכולימ לשאת באחריות?
מי אוכל מנ הקרבנ?
נציינ שתי דוגמאות:
 .1כהנ גדול שחטא.
 .2בית דינ שטעו בהוראה ועשו כל הקהל על פיהמ.
במקרימ כגונ אלו אינ אכילה מנ הקרבנות ,אלא מזימ מדמ הקרבנ פנימה על פרוכת
ההיכל שהוא ה’קודש’; לפעמימ  -גמ לפנַ י ולפנימ ,שהיא ההזאה המתבצעת
ב’קודש הקודשימ’ כנגד ארונ הברית.
כאנ ,איש איננו אוכל מנ הקרבנ אפ על פי שהוא קרבנ חטאת ,אלא הכל נשרפ .אלו
המ פרימ הנשרפינ ושעירימ הנשרפינ.
ככ מדגיש משה רבנו בהמשכ הפ@וק המובא לעיל:

.Ã!...ĥĈ ďāþ ģă čă ÿ Đă ĦāĀ Č đă ĘėČ
ø Ħă Ę āđėČĀ ,ĐĚĕĀ Ĝü Ġø ă ĥĈ ďāþ ģă Đÿ ĘČþ Đă ĚĀ ďĀă ĦČþ ČčĀ đă Đ ČāĘ ěĐÃý

)ויקרא י ,יח(

משה רבנו מטעימ לבני אהרנ ,שבחטאת המדוברת לא היזו מדמה לִ ְפנַ י ולפנימ
 ששמ ה’ לוקח על עצמו אחריות על בריאת יצר הרע שגרמ לעוונ ,ולכנ אינאכילה ,כמבואר בראש המאמר .אדרבה ,משה מדגיש בדבריו לבני אהרנ :בחטאת
הזו אתמ הכהנימ נושאימ באחריות ,ולכנ עליכמ לאכול מנ הקרבנ.
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כל האמור לעיל מבאר את אחת המצוות הקשות ביותר להבנה ,והיא שילוח
השעיר לעזאזל ביומ הכיפורימ.
בתורה נאמר:

.Ã...ĐĤĀ Ēý Ďă ø ġĤþ Čþ ĘČþ ęĦāĀ Ĝ āđĞú Ęėă Ā ĦČþ đĕĘĀ ĞĀ ĤĕĞü ĥĉ Ā ă Đÿ Čĥĉ Ā ĜĀ đÃø

)ויקרא טז ,כב(

הקושי הגדול הוא :האמ באמת ַּתיִ ש קטנ ומAכנ יכול לשאת על גבו את כל עוונות
בני ישראל?
האמ אפשר בכלל לשאת עוונות?
במאמר הזה בארנו ,שאת העוונ עצמו אי אפשר לשאת אלא את האחריות לעשיית
העוונ.
כעת לכאורה ,תמוה עוד יותר.
האמ ייתכנ שבעל חיימ שאינ בו דעת כמו ַּתיִ ש ,יהיה אחראי לעוונות העדה?
התשובה היא ,שמצווה זו ]הAחת העוונ מנ האדמ לבהמה[ באה לרמוז לנו,
שמציאות התהוות הרע בעולמ  -המאפשרת הAתה והדחה ]כפי שהתורה
מתארת את תהליכ הפיתוי של חוה שנעשה על ידי הנחש[ ובעטיה מתפתימ בני
האדמ לעבור עבירות  -היא הנושאת באחריות עקיפה לעוונ האדמ.
שאפשר למציאות הרע להיווצר ולהתפשט לצורכ הבחירה
מצד שני ,הרי ברור שמי ִ
החופשית הוא הקב”ה ,כפי שרואימ בתחילת Aפר איוב! )ראה שיח בינ ה’ לבינ השטנ(.
הּפתרונ הוא בשני שעירימ ,אחד לה’ ואחד לעזאזל.
ִ
ביומ הכיפורימ בו מתכAימ עוונות בני ישראל )דהיינו שה’ מתעלמ מהמ( ,מועברת
האחריות העקיפה לעוונותיהמ לכיוונה של מציאות הרע המAיתה והמדיחה; זה
נרמז בשעיר המשתלח לעזאזל.
משומ ככ ,עלינו להתענות ביומ הכיפורימ ולהתנזר מנ התאוות המביאות לידי
חטא ,לרמוז שלולי התאוות האלו הנטועות בנו לא היינו חוטאימ.
שאפשר את הופעת הרע ,וזה נרמז בשעיר
ומעל זה ,ה’ בעצמו לוקח אחריות על ככ ִ
לה’ המוקרב בבית המקדש .דמו של השעיר לה’ מּוזֶ ה גמ על הפרוכת בהיכל פנימה
וגמ בקודש הקודשימ לפני ארונ הברית ,והוא נשרפ כליל ואיננו נאכל; כלומר ,שומ
בנ אנוש איננו לוקח אחריות באכילתו.
על שעיר זה נאמר:

.Ã...ęĦČā
ĉ ø ĕü ĕĜý čă ø ĦāČĚø ĔĂ ă Ěü ĥĈ ďāþ ģă Đÿ ĘĞÿ ĤĠþ ă ėü đÃø
Ā Ĕă ēÿ ĘėĀ Ęø ęĐĕþ Ğý ĥø Ĉ Ġü ă Ěü đă ĘČý ĤĀ ĥ

)ויקרא טז ,טז(
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כפרה על הקודש פירושה ,שהקב”ה מבקש שיביאו עליו כפרה כביכול על עצמ
שאפשר את מציאות הרע בעולמ .אמנמ ,רצונ ה’ הוא בבחירה חופשית,
העובדה ִ
ולא תיתכנ בחירה חופשית ללא מציאות הרע!
התוצאה הבלתי נמנעת היא ,שרצונ ה’ להנהיג את העולמ בבחירה חופשית,
משולמ במחיר @כ כל העוונות שהתרחשו.
כל זה ממידת הרחמימ של ה’ על עמו ישראל ,כמאמר הפ@וק שעליו אנו חוזרימ
ביומ הכיפורימ פעמימ רבות:

.Ã...Ğĥÿ Ĉ Ġþ đĀ ě āđĞĀ Čĥĉ ý Ĝā ...ĦĚþ Čù đþ ďĝþ ēþ čĤÿ đø ęĕü Ġÿ ă Čÿ Ėø Ĥþ Čþ ,ěđă ăĜēÿ đø ęđă ēĤÿ ĘąČý ,ÅĐ ÅĐ...Ã
)שמות לד ,ו-ז(

כיצד מ@יימ הכתוב?

.ÃĐģăþ Ĝÿ ĕø ČāĘ Đģăý Ĝÿ đÃø
מה באה התורה ללמדנו?
התורה מדריכה אותנו שי@וד מידות רחמימ אלו הוא שה’ אינו מנקה את העוונ,
דהיינו אינו מוחק ואינו מטהר אותו ,אלא ממתינ ב@בלנות עד שהחוטא בעצמו
ישוב בתשובה שלמה ויתחרט באמת על מעשהו הרע באופנ שלא ישוב לעשותו
לעולמ.
רק אז מוחק ה’ את העוונ.
משומ ככ מ@תיימות מידות הרחמימ בביטוי  ,ÃĐģăþ Ĝÿ ĕø ČāĘ Đģăý Ĝÿ đÃøכלומר ה’ איננו מוחק
מיד את העוונ אלא ממתינ לפעולת האדמ.
כיצד בכל זאת בתפילתנו אנחנו חותכימ את הפ@וק ,ומ@יימימ י”ג המידות של
רחמימ במילה ?ÃĐģăý Ĝÿ đÃø
התשובה היא ,לרמוז שאנחנו מקבלימ עלינו לשוב בתשובה שלמה ואז באמת
העוונ נמחק ,כדברי חז”ל:

.Ãęĕčĥ ěĜĕČĥĘ ĐģĜĚ đĜĕČđ ,ęĕčĥĘ ČđĐ ĐģĜĚÃ

)שבועות לט(.

