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VaYikra 5731 “The Guilt Offering” http://www.nechama.org.il/cgi-

bin/pagePrintMode.pl?Id=1402&Guidance=1  

  ה פרק ויקרא
ר( יד) ֵּ֥ ָ֖ק ַוְיַדב  ה ְיֹקו  ר ֶאל־ֹמֶשֵּ֥ אֹמֹֽ  :ל 
ֶפש( טו) ל ֶנֶ֚ י־ִתְמֹעֹ֣ ַעל ִכֹֽ ה   ַמַ֔ ְטא  ֹֽ ה ְוח  ג ַ֔ י ִבְשג  ָ֖ ְדש  ָ֑ק ִמק  ִביא   ְיֹקו  ֨מֹו ְוה  ק ֶאת־ֲאש  יֹקו ָ֜ ִיל ַלֹֽ ים ַאַ֧ ִמֹ֣ אן ִמן־ ת  ֹֹּ֗ ֶסף־ ְבֶעְרְכך   ַהצ ֶכֹֽ

ים ִלֵּ֥ ֶדש ְשק  ֶקל־ַהֹקָ֖ ם ְבֶשֹֽ ֹֽ ש   :ְלא 
ת( טז) ֹ֣ א ֲאֶשר   ְוא  ט ֨ ֶדש ח  ם ִמן־ַהֹקָ֜ יִשתֹו   ְיַשל ֹּ֗ ף ְוֶאת־ֲחִמֹֽ ֹ֣ יו יֹוס  ל ַ֔ ן ע  ַתֵּ֥ ֹו ְונ  ן ֹאתָ֖ ָ֑ ן ַלֹכה  ר ְוַהֹכה ֹּ֗ ֵּ֥ יו ְיַכפ  ל   יל ע  ֵּ֥ ם ְבא  ָ֖ ש  א  ח ה   ְוִנְסַלֵּ֥

ֹו  פ: לֹֽ
ֶפש  ( יז) י ְוִאם־ֶנ  א ִכֹ֣ ֱחט ַ֔ ה ֶתֹֽ ְשת ֹּ֗ ֹֽ ת ַאַחת   ְוע  ק ִמכ ל־ִמְצֹוֹ֣ ר ְיֹקו ַ֔ א ֲאֶשָ֖ ֹֹ֣ ינ ה ל ֶשָ֑ ע  ע ת  א־י ַדֵּ֥ ֹֹֽ ם ְול ָ֖ ש  א ְוא  ֵּ֥ ֹו ְונ ש   :ֲעֹונֹֽ
ִביא( יח) ה  ִיל ְוְ֠ ים ַאֹ֣ ִמַ֧ אן ת   ֹ ם ְבֶעְרְכךֵּ֥  ִמן־ַהצ ָ֖ ש  ן ְלא  ָ֑ יו ְוִכֶפר   ֶאל־ַהֹכה  ל ֨ ן ע  ל ַהֹכה ָ֜ ֹו ַעֹ֣ תַ֧ ג  ג ִשְגג  ּוא ֲאֶשר־ש  ע ְוהֵּ֥ א־י ַדָ֖ ֹֹֽ  ְוִנְסַלֵּ֥ח ל

ֹו  :לֹֽ
ם( יט) ָ֖ ש  ּוא א  ם הָ֑ ֹשֵּ֥ ם א  ַשָ֖ ֹֽק א   פ: ַליֹקו 
ר( כ) ֵּ֥ ָ֖ק ַוְיַדב  ה ְיֹקו  ר ֶאל־ֹמֶשֵּ֥ אֹמֹֽ  :ל 
ֶפש( כא) י ֶנֶ֚ א ִכֹ֣ ה ֶתֱחט ַ֔ ֵּ֥ ֲעל  ַעל ּומ  ָ֑ק ַמָ֖ ש ַביֹקו  ֹו ְוִכח ֨ ֹון ַבֲעִמיתָ֜ דֹּ֗ ֹו ְבִפק  ּוֶמתאֹֽ ֹו י ד   ־ִבְתשׂ֤ ל אֹ֣ ז ַ֔ ֹו ְבג  ק אָ֖ ַשֵּ֥ ֹו ע   :ֶאת־ֲעִמיתֹֽ
א( כב) ַ֧ צ  ֹו־מ  ה אֹֽ ד   ֶחש ֲאב  ּה ְוִכֵּ֥ ָ֖ ע ב  ֶקר ְוִנְשַבֹ֣ ָ֑ ת ַעל־ש  ל ַעל־ַאַחֹּ֗ ה ִמֹכ  ם ֲאֶשר־ַיֲעֶשֵּ֥ ָ֖ ד  א  א ה  ֵֹּ֥ נ ה ַלֲחט ֹֽ ה   :ב 
י ה  ( כג) א ְוה  ֹ֣ י־ֶיֱחט  ם   ִכֹֽ ש  יב ְוא  ִש֨ ה ְוה  ל ָ֜ ר ֶאת־ַהְגז  ל ֲאֶשֹ֣ ז ֹּ֗ ֹו ג  ֶשק   אׂ֤ ֹע֨ ר ֶאת־ה  ק ֲאֶשֹ֣ ש ַ֔ ֹו ע  ֹון אֶ֚ דַ֔ ר ֶאת־ַהִפק  ד ֲאֶשֵּ֥ ְפַקָ֖ ֹו ה  ֹו ִאתָ֑  אֵּ֥

ה ָ֖ ד  ֲאב  ר ֶאת־ה  א ֲאֶשֵּ֥ ֹֽ צ    :מ 
ֹו( כד) ל אְ֠ ע ִמֹכֹּ֞ ַבֹ֣ יו   ֲאֶשר־ִיש  ל  ם ַלֶשֶקר   ע  ֹו ֹאתֹו   ְוִשַלׂ֤ יו ְברֹאשַ֔ ָ֖ ֹ֣  ַוֲחִמִשת  יו ףֹיס  ָ֑ ל  ר ע  ּוא ַלֲאֶש֨ ֹו הֵּ֥ ֹום ִיְתֶנָ֖נּו ל  ֹו ְביֵּ֥ תֹֽ  :ַאְשמ 
ֹו( כה) מֵּ֥ יא ְוֶאת־ֲאש  ָ֑ק י ִבָ֖ ִיל ַליֹקו  ים ַאֹ֣ ִמַ֧ אן ת   ֹ ם ְבֶעְרְכךֵּ֥  ִמן־ַהצ ָ֖ ש  ן ְלא  ֹֽ  :ֶאל־ַהֹכה 
ר( כו) יו ְוִכֶפ֨ ַ֧ ל  ן ע  ֵּ֥י ַהֹכה   ָ֖ק ִלְפנ  ח ְיֹקו  ֹו ְוִנְסַלֹ֣ ת לָ֑ ל ַעל־ַאַח  ה ִמֹכֵּ֥ ר־ַיֲעֶשָ֖ ה ֲאֶשֹֽ ֵּ֥ ּה ְלַאְשמ  ֹֽ  :ב 

Alef.  

 The first question that Hoffmann raises is what is the difference between Korban Chatat and 

Korban Asham.  

Hoffmann suggests that whereas the Chatat comes about when a person has essentially 

sinned against himself which alienates him from God, the Asham is associated with when a 

person does something that undermines God’s Importance and Status. Consequently, v. 19 

emphasizes that the offense that precipitates a guile offering is an offense against HaShem. 

This accounts for why the examples in v. 15-18 deal with improper appropriation of 

materials belonging to the the Mishkan/Mikdash or the placing of oneself in a situation 

where there is a possibility that one sinned seriously, e.g., eating something which turns out 

to possibly be Cheilev (a prohibited animal fat), generating the need to bring an Asham Talui 

(an guilt offering that hangs in the balance until clarification can be achieved, if ever,) 

Kashrut representing a Bein Adam LaMakom category of Commandment. 

 The second question is once one posits that Asham comes as a result of an offense against 

God, then why in the section beginning with v. 21 are sins against one’s fellow man, i.e., (21-

3) denying that one has something belonging to another; and (24-26) swearing falsely in a 

manner that will cause the other a financial loss also precipitates a guilt offering?   

Hoffmann explains that in fact violations of Bein Adam LeChaveiro are indirectly also 

impugning God’s Honor and Status. (If the examples are of statements made in Beit Din 

where oaths entail mentioning God’s Name and holding an artifact of holiness, like a Sefer 

Tora, the association with God’s Honor is clear.  

2.    R. Hoffmann considers the language at the end of v. 19, “…he is certainly guilty before the 

LORD” as indicating that the type of sin that will engender a guilt offering is when the 

offense could be considered directed against HaShem Himself. (While not as extreme as 
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idolatry which is considered the ultimate disparagement and unfaithfulness to HaShem, 

nevertheless using property of the Beit HaMikdash for oneself, swearing falsely and taking 

God’s Name in vein, all impugn God’s Honor.) 

Beit.  

1. The additional word “BeRosho”, as well as the phrase “LaAsher Huh Lo Yitneinu” in v. 24 

would appear to emphasize the need to give back the value directly to the victim. Of these 

two possibilities, I think that the first is even a stronger indication, because one could claim 

that an heir will eventually inherit the value, so it technically could already belong to the 

son, if there is only a single heir standing to inherit. “BeRosho” avoids entering into such 

technicalities.  

2. Albeck emphasizes the effort that travelling to a far place would entail.  

Tiferet Yisrael notes that not only is Madai distant from Israel, but that precious metal has 

no value there, implying that the victim who has taken up residence in such a place, will not 

have any benefit from what is being returned to him. Nevertheless, it is the perpetrator’s 

responsibility in the event that he desires to atone for his crime, to return the value to the 

victim nevertheless.  

3. It would appear that the reason for such a requirement has to do with the nature of 

achieving forgiveness and atonement. To whatever extent possible, the sinner must try to 

undo the wrong that he perpetrated. Even if the context has changed in terms of locale, and 

considerable distance is entailed in order to reach the victim, since the criminal took 

something from him, undoing the wrong means to give back that which was taken, 

assuming that it or its equivalent is found to exist. (If for example a particular object had 

sentimental value, and it no longer exists, it will be difficult to try to undo the wrong. But it 

would appear that the Halacha is concerned with the majority of cases rather than 

exceptional ones, or why should any leniency be shown to the sinner if he is sincere in 

wishing to repent?) 

Gimel.  

  א פרק ישעיהו (1
י( יא) ה־ִלׂ֤ מ  יֶכם   ל  ר ֹרב־ִזְבח  ק יֹאַמֹ֣ ְעִתי ְיֹקו ַ֔ ַב  ֹות ש  ים ֹעלֵּ֥ יִלָ֖ ֶלב א  ֹ֣ ים ְוח  ם ְמִריִאָ֑ ים ְוַד֨ ִרַ֧ ים פ  ִש   ּוְכב 

ים א ְוַעתּוִדָ֖ ֵֹּ֥ ְצִתי ל ֹֽ פ   :ח 
י( יב) אּו ִכֹ֣ ֹבַ֔ ֹות ת  אָ֖ ר  ָ֑י ל  נ  ש פ  ֵּ֥ את ִמי־ִבק   ֹ ס ִמֶיְדֶכָ֖ם ז י ְרֹמֵּ֥ ֹֽ ר   :ֲחצ 
א( יג) ֹֹ֣ יפּו ל ִביא   תֹוִסֹּ֗ ְוא ה  ֶרת ִמְנַחת־ש ַ֔ ה ְקֹטַ֧ ב   יא תֹוע  י ִהָ֖ ֶדש ִלָ֑ ת   ֹחׂ֤ א ְוַשב  ֹֹ֣ א ְקר ַ֔ ֶון לֹא־אּוַכֵּ֥ל ִמְקר  ָ֖ ֹֽ  א  ר   :הַוֲעצ 
ם( יד) יֶכׂ֤ ְדש  יֶכם   ח  ה ּומֹוֲעד  ֹ֣ ְנא  י ש  ּו ַנְפִשַ֔ יֵּ֥ י ה  ַלָ֖ ַרח ע  ֹטָ֑ יִתי ל  ָ֖ א ִנְלא   :ְנשֹֹֽ
ִרְשֶכֹ֣ם( טו) ם ּוְבפ  יֶכֹּ֗ ים ַכפ  יַני   ַאְעִלׂ֤ ם ע  ּו ַג ם ִמֶכַ֔ י־ַתְרבֵּ֥ ה ִכֹֽ ָ֖ יֶנִֹ֣ני ְתִפל  עַ  א  ָ֑ יֶכָ֖ם ֹשמ  ים ְיד  ִמֵּ֥ אּו ד  ֹֽ ל   :מ 
ּו ַרֲחצּו  ( טז) ירּו ִהַזכַ֔ ִס  עַ  ה  יֶכָ֖ם ֹרֵּ֥ ָ֑י ִמֶנֶֶֹּ֣֣גד ַמַעְלל  ינ  ּו ע  עַ  ִחְדלָ֖ ֹֽ ר   :ה 
ּו( יז) ב ִלְמדֵּ֥ יט   ּו ה  ט ִדְרשֵּ֥ ָ֖ ּו ִמְשפ  ֹוץ ַאְשרֹ֣ מָ֑ ּו ח  ֹום ִשְפטֹ֣ יבּו י תַ֔ ה ִרָ֖ ֹֽ נ   ס: ַאְלמ 

 

  ב עמוד ט דף יומא מסכת בבלי תלמוד (2
מסתברא כולל הקרבות ) חסדים וגמילות ובמצות בתורה עוסקין שהיו, שני מקדש אבל...

 שהיתה מפני? חרב מה מפני 1(ובר קמצא , כמו שמשמע ממקרא של קמצאקרבנות כדינא

                                                           
1 Gittin 55b—56a 
The destruction of Jerusalem came through a Kamza and a Bar Kamza in this way. A certain man had a friend 
Kamza and an enemy Bar Kamza. He once made a party and said to his servant, Go and bring Kamza. The man went 
and brought Bar Kamza. When the man [who gave the party] found him there he said, See, you tell tales about me; 
what are you doing here? Get out. Said the other: Since I am here, let me stay, and I will pay you for whatever I eat 
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, עריות גלוי, זרה עבודה: עבירות שלש כנגד חנם שנאת ששקולה ללמדך. חנם שנאת בו

 .הוא ברוך בהקדוש בטחונם שתלו אלא, היו רשעים. דמים ושפיכות

 

  א עמוד מ דף קידושין מסכת בבלי תלמוד (3
 ויש, טוב צדיק יש וכי - יאכלו מעלליהם פרי כי טוב כי צדיק אמרו: לי אסברא אידי רב, רבא אמר

 צדיק זהו - לבריות ורע לשמים טוב, טוב צדיק זהו - ולבריות לשמים טוב, אלא? טוב שאינו צדיק

 ויש, רע רשע יש וכי - לו יעשה ידיו גמול כי רע לרשע אוי: אומר אתה בדבר כיוצא. טוב שאינו

 רשע זהו - לבריות רע ואינו לשמים רע, רע רשע הוא - לבריות ורע לשמים רע, אלא? רע שאינו

 .רע שאינו

 

 א סעיף תרו סימן הכפורים יום לכותה חיים אורח ערוך שולחן (4
 אלא הקניטו לא אפילו; שיפייסנו עד מכפר הכיפורים יום אין לחבירו אדם שבין עבירות

 שנייה פעם וילך יחזור א( ג, * )בראשונה מתפייס אינו ואם; לפייסו( ב) צריך( א, )בדברים

 ב( ה) פעמים בשלשה מתפייס אינו ואם( ד, )אנשים שלשה עמו יקח פעם ובכל, ושלישית

(; ל"ומהרי דיומא מרדכי( )מחילה ממנו שבקש' י לפני( ו) כ"אח יאמר מיהו. )לו זקוק אינו

 יהיה לא( ח) והמוחל: הגה. שיתפייס עד פעמים כמה לו לילך צריך, רבו( ז) הוא ג ואם< א>

 גמרא) מחילה( י) המבקש לטובת( ט) שמכוון לא אם< ב> ד(, ל"מהרי) מלמחול אכזרי

 ב"פ מ"והגה ג"וסמ מרדכי. )לו למחול צריך אינו ה( יא, )רע שם עליו הוציא ואם< ג(; >דיומא

 (.ו"ומהרי תשובה מהלכות

  

                                                           
and drink. He said, I won't. Then let me give you half the cost of the party. No, said the other. Then let me pay for 
the whole party. He still said, No, and he took him by the hand and put him out. Said the other, Since the Rabbis 
were sitting there and did not stop him, this shows that they agreed with him. I will go and inform against then, to 
the Government. He went and said to the Emperor, The Jews are rebelling against you. He said, How can I tell? He 
said to him: Send them an offering and see whether they will offer it [on the altar]. So he sent with him a fine 
calf.  While on the way he made a blemish on its upper lip, or as some say on the white of its eye, in a place where 
we [Jews] count it a blemish but they do not. The Rabbis were inclined to offer it in order not to offend the 
Government. Said R. Zechariah b. Abkulas to them: People will say that blemished animals are offered on the altar. 
They then proposed to kill Bar Kamza so that he should not go and inform against them, but R. Zechariah b. 
Abkulas said to them, Is one who makes a blemish on consecrated animals to be put to death? R. Johanan 
thereupon remarked: Through the scrupulousness  of R. Zechariah b. Abkulas our House has been destroyed, our 
Temple burnt and we ourselves exiled from our land.  
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 ויקרא פרשת

 שנת תש"י

 אשם גזלות

 כו -ויקרא פרק ה, פסוקים כ 

 

 "...'ומעלה מעל בה..."   .ג

 

  פסוק כ"א

ֵחׁש" י ֶתֱחָטא ּוָמֲעָלה ַמַעל ַבה' ְוכִּ ְתׂשּוֶמת ָיד אֹו ְבָגֵזל אֹו ָעַׁשק ֶאת ֶנֶפׁש כִּ ָקדֹון אֹו בִּ יתֹו ְבפִּ יתֹו ַבֲעמִּ  "ֲעמִּ

 

 :  ספרא ויקרא שע"ב

והלווה והנושא והנותן אינו מלוה ואינו לוה ואינו נושא  א אומר: מה ת"ל: "למעול מעל בה' "! לפי שהמלווהר' עקיב

אינו רוצה שתדע  ובעדים, לפיכך בזמן שהוא מכחיש, מכחיש בעדים ובשטר, אבל המפקיד אצל חברו ונותן אלא בשטר

  .שביניהם בשלישי מכחיש –בזמן שהוא מכחיש  –בו נשמה אלא שלישי שביניהם 

 :'בראשית ל"א נ ועיין(

ָמנּו ְרֵאה אֱ " יׁש עִּ ים ַעל ְבֹנַתי ֵאין אִּ ַקח ָנׁשִּ ם תִּ ם ְתַעֶנה ֶאת ְבֹנַתי ְואִּ י ּוֵביֶנָך-אִּ ים ֵעד ֵבינִּ  (."ֹלהִּ

 

 (. תרגום מגרמנית) ר' שמשון רפאל הירש

מעלה... כביכול הוא השלישי הנועד, כרואה ובלתי נראה בכל מקום  כל עברה שבין אדם לחברו דינם כמרד ומעל כלפי

קרא המכחיש בשעת  שיהא באמונה. ומאחר שכאן –הבריות והוא הערב למשא ומתן זה שבין באי עולם  משא ומתן בין

  .בלבד בגידה הכחשתו בשם הערב, דהיינו נשבע בשמו ית' לשקר, הרי אין זו

ומאחר שקריאתו בשם  –שלו  בקרבת אלוקים –משתמש היהודי לעדות על יושר דרכו עם הבריות בתכונת כהונתו  כאן

  .'היא מעל בה ה' אינה אלא מסווה נבוב וריק הרי השם ההולם אותה

  

 תשובון

המלאכותיות שבחלוקת מצוות התורה למצוות שבין אדם לחברו ומצוות שבין אדם למקום, מובלטת יפה על ידי פסוק 

שבין "ומעלה מעל בה'" ובין "וכחש בעמיתו בפקדון או בתשומת יד  המדומה מוקדשת לסתירה ג שאלה .כ"א שבפרקנו

 ."או בגזל

שהוא הוא העד והערב ' ,בה מועל מעל בעמיתו מסבירים שהמכחיש –וביתר פירוש דברי הרב הירש  –דברי הספרא 

 .דבר שאפילו לבן הארמי ידעו –למשאם ומתנם של הבריות בשעה שאין עד אחר 
 

 

    


