
 
 

Why is the Blood of the Hattat Not Offered on the Altar ?  

 יונתן גרוסמן

 

ר (א) אֹמר מֶשה ֶאל ה' ַוְיַדבֵּ ר( ב) .לֵּ י ֶאל ַדבֵּ ל ְבנֵּ אֹמר ִיְשָראֵּ ָעֶשיָנה לֹא ֲאֶשר ה' ִמְצֹות ִמֹכל ִבְשָגָגה ֶתֱחָטא ִכי ֶנֶפש לֵּ ַאַחת ְוָעָשה תֵּ ָנה מֵּ הֵּ  .מֵּ

 

ן ִאם( ג)  ָהָעם ְלַאְשַמת ֶיֱחָטא ַהָמִשיחַ  ַהֹכהֵּ

 

 

ר ָחָטא ֲאֶשר ַחָטאתֹו ַעל ְוִהְקִריב ן פַּ ר בֶּ קָּ  ָתִמים בָּ

 .ְלַחָטאת ַלה'

ל ֲעַדת ָכל ְוִאם( יג)  ָדָבר ְוֶנְעַלם ִיְשּגּו ִיְשָראֵּ

י ינֵּ עֵּ  ֲאֶשר ה' ִמְצֹות ִמָכל ַאַחת ְוָעשּו ַהָקָהל מֵּ

ָעֶשיָנה לֹא מּו תֵּ שֵׁ ה( יד) .ְואָּ את ְונֹוְדעָּ טָּ חַּ  הַּ

ר ְטאּו ֲאשֶּ יהָּ  חָּ לֶּ  עָּ

ר ַהָקָהל ְוִהְקִריבּו  ן פַּ ר בֶּ קָּ   ְלַחָטאת בָּ

 ְוָעָשה ֶיֱחָטא ָנִשיא ֲאֶשר( כב) 

 ֱאֹלָהיו ה' ִמְצֹות ִמָכל ַאַחת

ָעֶשיָנה לֹא ֲאֶשר  ִבְשָגָגה תֵּ

ם שֵׁ  .ְואָּ

ע אֹו( כג) יו הֹודַּ לָּ אתֹו אֵׁ טָּ  חַּ

ר א ֲאשֶּ טָּ ּה חָּ  בָּ

 ֶתֱחָטא ַאַחת ֶנֶפש ְוִאם( כז) 

ַעם ִבְשָגָגה  ַבֲעשָתּה ָהָאֶרץ מֵּ

 לֹא ֲאֶשר ה' ִמִמְצֹות ַאַחת

ָעֶשיָנה ם תֵּ שֵׁ  .ְואָּ

ע אֹו( כח) יו הֹודַּ לָּ אתֹו אֵׁ טָּ  חַּ

ר א ֲאשֶּ טָּ   חָּ

ִביא( ד) ת ְוהֵׁ ר אֶּ פָּ ל הַּ ח אֶּ תַּ ל פֶּ ד ֹאהֶּ י מֹועֵׁ   ה' ִלְפנֵּ

ר רֹאש ַעל ָידֹו ֶאת ְוָסַמְך פָּ  הַּ

ר ֶאת ְוָשַחט פָּ י הַּ  .ה' ִלְפנֵּ

ִביאּו י ֹאתֹו ְוהֵׁ ל ִלְפנֵׁ ד ֹאהֶּ  .מֹועֵׁ

 

י ְוָסְמכּו( טו) ָדה ִזְקנֵּ יֶהם ֶאת ָהעֵּ  רֹאש ַעל ְידֵּ

ר פָּ י הַּ ר ֶאת ְוָשַחט ה' ִלְפנֵּ פָּ י הַּ  .ה' ִלְפנֵּ

ִביא   ָקְרָבנֹו ֶאת ְוהֵּ

 .ָתִמים ָזָכר ִעִזים ְשִעיר

 רֹאש ַעל ָידֹו ְוָסַמְך( כד)

ִעיר שָּ  ִבְמקֹום ֹאתֹו ְוָשַחט הַּ

ר ט ֲאשֶּ ת ִיְשחַּ ה אֶּ ֹעלָּ י הָּ  ִלְפנֵּ

 .הּוא ַחָטאת ה'

ִביא  ָקְרָבנֹו ְוהֵּ

ת ָבה ְתִמיָמה ִעִזים ְשִעירַּ  ְנקֵּ

 .ָחָטא ֲאֶשר ַחָטאתֹו ַעל

 רֹאש ַעל ָידֹו ֶאת ְוָסַמְך( כט)

את טָּ חַּ את ֶאת ְוָשַחט הַּ טָּ חַּ  הַּ

ה ִבְמקֹום ֹעלָּ  .הָּ

ן ְוָלַקח( ה) ם ַהָמִשיחַ  ַהֹכהֵּ ר ִמדַּ פָּ  הַּ

ִביא ד ֹאֶהל ֶאל ֹאתֹו ְוהֵּ  .מֹועֵּ

ן ְוָטַבל( ו)  ַהָדם ִמן ְוִהָזה ַבָדם ֶאְצָבעֹו ֶאת ַהֹכהֵּ

י ְפָעִמים ֶשַבע  .ַהֹקֶדש ָפֹרֶכת ְפנֵּי ֶאת ה' ִלְפנֵּ

ן ְוָנַתן( ז)  ְקֹטֶרת ִמְזַבח ַקְרנֹות ַעל ַהָדם ִמן ַהֹכהֵּ

י ַהַסִמים ד ְבֹאֶהל ֲאֶשר ה' ִלְפנֵּ ת מֹועֵּ ם ָכל ְואֵּ  דַּ

ר פָּ  ֹאֶהל ֶפַתח ֲאֶשר ָהֹעָלה ִמְזַבח ְיסֹוד ֶאל ִיְשֹפְך הַּ

ד  .מֹועֵּ

ִביא( טז) ן ְוהֵּ ם ַהָמִשיחַ  ַהֹכהֵּ ר ִמדַּ פָּ   הַּ

ד ֹאֶהל ֶאל  .מֹועֵּ

ן ְוָטַבל( יז)  ֶשַבע ְוִהָזה ַהָדם ִמן ֶאְצָבעֹו ַהֹכהֵּ

י ְפָעִמים  .ַהָפֹרֶכת ְפנֵּי ֶאת ה' ִלְפנֵּ

ן ַהָדם ּוִמן( יח) חַ  ַקְרֹנת ַעל ִיתֵּ  ֲאֶשר ַהִמְזבֵּ

י ד ְבֹאֶהל ֲאֶשר ה' ִלְפנֵּ ת מֹועֵּ ם ָכל ְואֵּ דָּ  הַּ

 ֹאֶהל ֶפַתח ֲאֶשר ָהֹעָלה ִמְזַבח ְיסֹוד ֶאל ִיְשֹפְך

ד  .מֹועֵּ

ן ְוָלַקח( כה) ם ַהֹכהֵּ  ִמדַּ

את טָּ חַּ  ַעל ְוָנַתן ְבֶאְצָבעֹו הַּ

מֹו ְוֶאת ָהֹעָלה ִמְזַבח ַקְרֹנת  דָּ

 .ָהֹעָלה ִמְזַבח ְיסֹוד ֶאל ִיְשֹפְך

ן ְוָלַקח( ל) ּה ַהֹכהֵּ מָּ  ְבֶאְצָבעֹו ִמדָּ

 ְוֶאת ָהֹעָלה ִמְזַבח ַקְרֹנת ַעל ְוָנַתן

ּה ָכל מָּ חַ  ְיסֹוד ֶאל ִיְשֹפְך דָּ  .ַהִמְזבֵּ

 

ֶלב ָכל ְוֶאת( ח) ר חֵּ את פַּ טָּ חַּ ( י) ִמֶמנּו... ָיִרים הַּ

ן ְוִהְקִטיָרם ַהְּׁשָלִמים ֶזַבח ִמּׁשֹור יּוָרם ַכֲאֶשר  ַהֹכהֵּ

  .ָהֹעָלה ִמְזַבח ַעל

 ְוַעל רֹאשֹו ַעל ְבָשרֹו ָכל ְוֶאת ַהָפר עֹור ְוֶאת( יא)

 ֶאל ַהָפר ָכל ֶאת ְוהֹוִציא( יב) .ּוִפְרשֹו ְוִקְרבֹו ְכָרָעיו

 ַהֶדֶשן ֶשֶפְך ֶאל ָטהֹור ָמקֹום ֶאל ַלַמֲחֶנה ִמחּוץ

ִצים ַעל ֹאתֹו ְוָשַרף ש עֵּ ף ַהֶדֶשן ֶשֶפְך ַעל ָבאֵּ  .ִיָשרֵּ

ת( יט) ְלבֹו ָכל ְואֵּ  ְוִהְקִטיר ִמֶמנּו ָיִרים חֶּ

ָחה  ְלַפר ָעָשה ַכֲאֶשר ַלָפר ְוָעָשה( כ) .ַהִמְזבֵּ

ן ַהַחָטאת   לֹו ַיֲעֶשה כֵּ

ר ם ְוִכפֶּ הֶּ ן ֲעלֵׁ ֹכהֵׁ ח הַּ ם ְוִנְסלַּ הֶּ  .לָּ

 ַלַמֲחֶנה ִמחּוץ ֶאל ַהָפר ֶאת ְוהֹוִציא( כא)

ת ָשַרף ַכֲאֶשר ֹאתֹו ְוָשַרף   ָהִראשֹון ַהָפר אֵּ

 .הּוא ַהָקָהל ַחַטאת

ְלבֹו ָכל ְוֶאת( כו)  ַיְקִטיר חֶּ

ָחה ֶלב ַהִמְזבֵּ  ַהְּׁשָלִמים ֶזַבח ְכחֵּ

 

ר יו ְוִכפֶּ לָּ ן עָּ ֹכהֵׁ אתֹו הַּ טָּ חַּ  מֵׁ

ח  .לֹו ְוִנְסלַּ

ּה ָכל ְוֶאת( לא) ְלבָּ  ַכֲאֶשר ָיִסיר חֶּ

ֶלב הּוַסר ַעל חֵּ  ַהְּׁשָלִמים ֶזַבח מֵּ

ן ְוִהְקִטיר ָחה ַהֹכהֵּ  ַהִמְזבֵּ

יחַ    ַלה' ִניֹחחַ  ְלרֵּ

ר יו ְוִכפֶּ לָּ ן עָּ ֹכהֵׁ ח הַּ  .לֹו ְוִנְסלַּ

 



 
 

 

 :רד"צ הופמן, ספר ויקרא, עמ' קלז

יש להקטיר לה', ולמה לא כל הבשר? זה היה סותר את כוונתה ( מעיר, ש'רק חלבי החטאות A. W. Knobel, Die Bücher Exodus und Leviticus, Leipzig 1857"קנובל )

כביכול את ה' של החטאת שמטרתה היא לספק את דרישת הצדק האלוהי ולהשיג חנינה לחוטא, אך לא תשמש לחם ה', כי לא יאה לחוטא להכין סעודה לה' ולהזמין 

ונה היא ההנחה שלא יאה לחוטא להכין לה' אשה ריח ניחוח, שכן רואים אנו כי רבים ולא נכ ,השקפתו זו של קנובל על דבר החטאת היא מוטעית אל שולחנו'...

שהיא הרי אינה אלא 'אשה ריח ניחוח'... ואם נתכפר החטא על ידי מתן הדם לחלוטין, יכולים החלבים  – שמתחייבים להביא חטאת או אשם, עוד צריכים להוסיף עולה

 יחוח' ממש כחלקי העולה".של החטאת לעלות אל ה' בתורת 'אשה ריח נ

 

 העם""לאשמת 

 לרבים". מומחה שהוא גדול כהן שכן וכל לישראל', ותורתך ליעקב משפטיך 'יורו נאמר שבכהנים לפי משמע, הפשט : "לפירשב"ם

 מקולקל". ונעשה בעדם ולהתפלל עליהם לכפר בו תלויין שהן זה, הוא העם אשמת חוטא הגדול כשהכהן אגדה לפי : "ופשוטורש"י

 וקדוש נשמר עצמו והוא התורה נושא הוא שהכהן בעבור כן ונזכר אדם בני כל באשמת העם לאשמת פירוש או שוגגים. וכלם העם ואשם כהוגן שלא : "שהורהראב"ע

 לשם".

 בו כתב לא ולכן לשולחיו'... רע סימן, הוא ציבור שליח ואם, לו רע סימן, וטעה 'המתפלל כאמרם, עם ממוקשי זולתי חטאת שגגת לו תקרה שלא : "כלומרספורנו

 לו קרה אבל, כלל החטא היה מלבו לא כי, המשיח הכהן על יפול לא וזה, התשובה על אזהרה יורה 'ואשם' באמרו אמנם כי, החוטאים שאר בכל שכתב כמו, 'ואשם'

 .העם" לאשמת




