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וי טעריע
פי ּפויות ו

באונס אין צורך ייער .קרבן חּאת ווגבי אעוא יּווח בינייע שי
חּאיע .ופשיע שנפשו ותוך רצון ,אך וביי דפת שהע אסוריע.

פרשת

מכ ּפרים
על טעויות ַ
ערשתנו פוסקת בקרבנות .ואף יי וצוותיה אינן וקויוות זה
יופּ איעייע שנה ,יון חורבן הבית ,וגויויע בה פקרונות
ווסר חשוביע ויא וובניע ואייהע.
יתשוות יב ויוחדת ראוייע דיני קרבן חּאת .ארבפה
וקריביע חּאת :היוהן הושיח ,ייוור היוהן הגדוי; הקהי,
ייוור זקני הפדה ,וייויע הסנהדרין; נשיא ,ייוור ויך; ו"נעש
אחת" ,אדע ון השורה .יי אחד והע שונה וחברו ובחינת
תעקידו ווקווו בחברה ,ובהתאע ייך שונה קרבן החּאת שיו.
קרבנות חּאת וובאיע רק פי פברות חוורות ,שפונשן ירת,
ייוור ווות בידי שוייע ,שנפשו בשגגה .יש שתי דרייע יחּוא
בשגגה :יא ידפת את ההייה — או יא ידפת את הפובדות.
יושי ,אדע שובשי בשבת ,אויי אינו יודפ שהבישוי אסור
בשבת — ואויי אינו יודפ ששבת היוע.

ויקרא

השאיה ותבקשת :ודופ צריך ייער פי פבירות בשוגג?
איזו אשוה יש ביך? החוּא יא התיוון יחּוא .אין יוונה
עיייית .יו ידפ הפבריין את הפובדות ואת ההייה ,יא היה פושה
וה שפשה .יוה אע ין פייו יפבור תהייך שי יערה? הוערשיע
נתנו יוה ויוה תשובות פי יך.
רש"ר הירש ורד"ץ הועון נתנו את ההסבר הישיר ביותר:
אי־ידיפה — שי הפובדות או שי החוק — היא סוג שי רשינות.
צריך ידפת את החוק ,את ההייה ,בערּ בפנייניע החווטריע.
צריך ישוור פי פרנות וידפת וה אנחנו פושיע .זו חובת יסוד,
ודאי בתחווי פשייה רצינייע.
אברבנאי ּפן שקרבן החּאת איננו בפיקרו פונש פי וה
שנפשה ,איא אזהרה חוורה יפתיד .הבאת הקרבן ,שדרשה
ואוציע רביע והוצאה יסעית ניבדה ,היא תזיורת שופתה ואייך
תנצנץ בזיירונו שי האדע ותזייר יו יהיות זהיר יותר.
הרוב"ן גרס שהחּאת ווקרבת יא בגיי וה שהוביי
חויי .חּא וּוא גע אע אין
יופשה ,איא בגיי וה שהופשה ֵ
בו יוונה" .שיי הפוונות יויידו גנאי בנעש והע ווע בה ,ויא
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תזיה יהקביי עני יוצרה רק בהיותה ּהורה ויי חּא".

החּא בשגגה נוצא בתווך בין החּא בזדון ,בוזיד — אדע
חוּא ויודפ שהדבר אסור — יבין החּא באונס ,ייוור פבירה
שיא נפשתה ותוך עפויה חועשית ייי איא ,יושי ,ירעיקס
או תחת איוע .פי פבירות בוזיד אין החּאת ויערת .פי פבירות

הרבי ויובביץ' הציפ עירוש רביפי ,בפקבות וסורת
ודרשית .גע חּא בשגגה ופיד יי דבר־וה יא ּוב קרה אצי
החוּא .דברע רפיע יא באיע יפויע באוצפות אנשיע ּוביע.
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יפייוי נשות :עינחס בן יפקב אשר אייז ,פזריאי בן אריה יייב שרּר
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חז"י אורו שהקב"ה יא נותן אעייו יבפיי חייע שי צדיקיע
יפשות רפ; פי אחת יוה ויוה הוא וגן פי הצדיקיע פצוע
ועני פשיית ּפויות ושגגות 2.וי שחּא בשגגה ,יש בו ינראה
איזה רבב וראוי יו יחזור בתשובה.
תעיסה זו אועיינית יחב"ד ,הודגישה את הצד הנעשי שי
החייע הדתייע ,והיא ופיה פי הדפת את תורתו שי ערויד פי
היא־וודפ וביּוייו שפי עני השּח ,אותה תיאוריה שוונה נגזר
הביּוי "ּפות ערוידיאנית" .עייּות עה או ופשיע שנראיע
ביתי ויווניע וסגיריע יפתיע תשוקות ווניפיע יא־וודפיע.
היא־וודפ ,שקשה יהבחין בו בפת שאדע עופי בידיפה וביוונה
גוורות ,ובייח יפינינו ברגפיע הביתי־נשיּיע הייו .פבירות
בשוגג הן סיון ייך שושהו אינו ישורה בנעשו שי החוּא .פי
הישי הזה ,השוין אויי ותחת יסף התודפה ,יש ייער בקרבן
חּאת.
הושותף ייי העירושיע הוא שקרבן החּאת ובּא רפיון
הוויר בושעּ הופרבי אבי יורבה העיא זָ ר יאתיקה הופרבית:
הופשיע שינו ושניע את הפויע .בהשעפת פונואי קאנּ,
הורגינו יחשוב שבפנייני ווסר ,יי וה שחשוב הוא הרצון .אע
רצוננו ּוב ,אנחנו ּוביע ,ביי קשר יוה שאנחנו באות פושיע.
אנו נידוניע פי עי יוונותינו ,יא פי עי ופשינו .גע היהדות
ויירה בהבדי בין רצון ּוב ירצון רפ .ושע יך ,רק פי פבירות
בשוגג אעשר ייער בקרבן ,יא פי פבירות בוזיד .ופע זה ,פצע
הפובדה ששגגות ּפונות יערה ויודת שאיננו ייוייע יהתנתק
וופשינו ויוור "יא התיוונתי" .הרפ נפשה — והוא נפשה פי
ידינו .פי ין חובתנו יפשות ופשה הוסוי את חרּתנו .איננו
ייוייע יהתפיע ויהושיך היאה יאייו אין ינו קשר יופשה
שנפשה.
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יעני שניע רבות אור יי סוער יהודי חייוני" :היהדות ויאה
אשוה ,יא יך?" .פניתי יו" ,ין ,אבי היא גע ויאה סייחה".
קרבן חּאת פניינו סייחה .אך בו בזון ,היהדות ושויפה הצהרה
ווסרית פווקה ,בסרבה יעצי את נעש האדע ישתי ישויות — גוף
ונעש ,ופשה ויוונה ,אובייקּיבי וסובייקּיבי ,הפויע החיצוני
והפויע העניוי .קאנּ פשה זאת .וה שחשוב ובחינה ווסרית,
הוא ּפן ,הוא רק וה שקורה בפויע העניוי ,בנעש.
האע אך וקרה הוא שהתרבות שהושעפה ,יותר ויי תרבות
אחרת ,והעייוסועיה שי קאנּ היא אותה תרבות שחוייה את
השואה? אינני ותיוון יוור חס ושיוע שהחיע וקניגסברג אחראי
יאסון הנורא בדרך יישהי .ופדיין ,הפובדה היא שהווני אנשיע
ּוביע והגוניע יא נקעו אצבפ יוחות בזון אות נגד העשפ
הנורא ביותר שפשו בני אדע בבני וינע אי עפע .רביע והע ודאי
חשבו שזה יא פניינע .אע אין יהע פצוע יוונות רפות ייעי
שיופשה שיהע ,יוחדי
היהודיע ,יוה שירגישו אשויע? איא ו
שיהע בוקרה הזה ,היו תוצאות וושיות בפויע הוציאות .תרבות
התוחות את הווסר בגבויות התודפה היא תרבות החסרה אוצפי
הגנה ועני התנהגות וזיקה.
קרבן החּאת וזייר ינו יי הרפ שאנחנו פושיע ,או
שיקרהּ ,פון יערה גע אע יא רצינו בו ויא התיוונו
ֶ
ואעשריע
אייו .שיּת ווסר הודברת פי ופשיע ,יא רק פי יוונות ,פי וה
שקורה באוצפותנו גע אע יא התיוו ונו אייו ,אויי אינה אוענתית,
אבי היא וחייבת יותר והויות יותר את ּבפ האדע ושיּת ווסר
הותבוננת ביוונות ביבד.
 .1עירוש רוב"ן פי התורה ,ויקרא ד ,ב.
 .2ראו תיווד בביי ,יבוות צּ פ"ב; יתובות יח פ"ב.
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