
 קרבן אשם

 וכ-די הפרק 

 הקדמה

 קרבן חטאת –ם למדנו על קרבן החובה הראשון בפרקים הקוד

 ישנו סוג נוסף של קרבן חובה, הנקרא: קרבן אשם.

 קרבן זה בא על חטאים מאד מסוימים. אנו נלמד על שנים מהם:

 אשם מעילות ואשם גזילות

 

 טז(-)פס' יד אשם מעילות  

יֶנֶפׁש  ְמעֹל ַמַעל-כ ִּ י ה' תִּ ְדׁשֵׁ ק ָ ָגָגה מִּ ׁשְ    ְוָחְטָאה ב ִּ

ם: ֶֹדׁש ְלָאׁשָ ֶקל ַהק  ׁשֶ ים ב ְ ָקלִּ ֶסף ׁשְ ֶ ָך כ  ֶעְרכ ְ ֹאן ב ְ ן ַהצ  ים מִּ מִּ ָ ל ת  מֹו ַלה' ַאיִּ יא ֶאת ֲאׁשָ בִּ   ְוהֵׁ

ם  ֵׁ ל  ֶֹדׁש ְיׁשַ ן ַהק  ר ָחָטא מִּ ת ֲאׁשֶ  ְואֵׁ

ן -ְוֶאת ֹהֵׁ ף ָעָליו ְוָנַתן ֹאתֹו ַלכ  תֹו יֹוסֵׁ יׁשִּ  ֲחמִּ

ְסַלח לֹו:ְוהַ  ם ְונִּ יל ָהָאׁשָ אֵׁ ר ָעָליו ב ְ ֵׁ ן ְיַכפ  ֹהֵׁ  כ 

"ומעלה מעל... מקדשי ה'" קדשי ה' הם כלי המקדש וקדשיו, או חפצים שהוקדשו לשמים על ידי 

 רכוש המקדש.   –בעליהם והם שייכים להקדש 

 מקדשי המקדש לצורך האדם.)אכילה או שימוש( הלקיחה מעילה היא 

  . מהם?שיש לעשות על מנת לכפר שלשה דבריםמורה על התורה  ,בשגגהה תנעשהמעילה אם 

 

יא ֶאת  בִּ מֹו ַלה' ְוהֵׁ ֹאן -ֲאׁשָ ן ַהצ  ים מִּ מִּ ָ ל ת   קרבן אשם להביא          ַאיִּ

ֶֹדשׁ  ן ַהק  ר ָחָטא מִּ ת ֲאׁשֶ ם  - ְואֵׁ ֵׁ ל   )"קרן"( של המעילהשווי האת להקדש לשלם                      ְיׁשַ

תֹו  ְוֶאת יׁשִּ ף ָעָליו  -ֲחמִּ   )"חומש"( חמישיתלתשלום עוד קנס בשווי להוסיף  יֹוסֵׁ

 אפשר להסביר את המילה מעילה בשימושה כיום.

כיום משתמשים בשפה העברית במילה מעילה לתיאור כל שימוש שלא כדין במשהו שניתן ביד האדם, שלא לצורך 

 וכדו'(שלשמו ניתן לו )אפשר למעול בכסף, בתפקיד, באמון 

 

 היכן למדנו על אדם שמעל מעילה ברכוש שהוקדש, ובעקבות מעשה זה גרם לאסון לכל עם ישראל?חידה: 

 נבקש מהתלמידים לדפדף ולקרוא ממעשה עכן בספר יהושע פרק ז

 

  , ונלמד את הסוג השלישי:( נדלגאדם המסופק אם עשה חטא חמור על סוג האשם השני )"אשם תלוי"



 (כו-כ)פס'  ילותגזאשם  

 על איזה חטא מדובר כאן?, על כב-כמתוך עיון בפסוק 

 

ה' י ֶתֱחָטא ו ָמֲעָלה ַמַעל ב ַ   ֶנֶפׁש כ ִּ

ְתׂשו ֶמת ָיד  דֹון אֹו בִּ ק ָ פִּ יתֹו ב ְ ֲעמִּ ׁש ב ַ חֵׁ  ְוכִּ

יתֹו  ק ֶאת ֲעמִּ  אֹו ְבָגזֵׁל אֹו ָעׁשַ

ה   ֶחׁש ב ָ ָדה ְוכִּ  אֹו ָמָצא ֲאבֵׁ

 דה.יאו מצא אבכי קיבל פקדון אדם שמכחיש שכר שכיר,  לפנינו דוגמאות של גזל, עושק

  ?ומעלה מעל בה'"אם כך, כיצד נוכל להסביר את תחילת הפסוק "נפש כי תחטא 

   )כא, כב, כד(לתשובה בפסוקים  להפנות את התלמידיםמה המעילה כאן בה' ? אלו עבירות שבממון, 

 

שׁ וְ  חֵׁ דֹון כִּ ק ָ פִּ יתֹו ב ְ ֲעמִּ ְתׂשו ֶמת ָיד  ב ַ  אֹו בִּ

יתֹו  ק ֶאת ֲעמִּ  אֹו ְבָגזֵׁל אֹו ָעׁשַ

ָדה  ה  אֹו ָמָצא ֲאבֵׁ ֶחׁש ב ָ  ְוכִּ

ע ַעל ב ַ ׁשְ ֶקר  ְונִּ  ׁשָ

המעילה היא . בשבועת שקר –, וכלפי שמים גזילת ממונוכלפי אדם ב – כלומר: יש כאן חטא כפול

  בידיו את הממון. שאירעל מנת שבית הדין יאמין לטענתו וי ,שבועת שקראמצעות השימוש בשם ה' ב

 גם דינו של הגוזל ונשבע על שקר הוא: 

יב ֶאת       - תשלום הגזל ׁשִּ ָזל אֹו ֶאת "ְוהֵׁ ר ג ָ זֵָׁלה ֲאׁשֶ ק ַהג ְ ר ָעׁשָ ק ֲאׁשֶ  .."ָהעֹׁשֶ

ף ָעָליו"        - חומשתוספת  ָתיו יֹסֵׁ ׁשִּ   משולם לנגזל - "ַוֲחמִּ

ֹאן.."          - אשםקרבן  ן ַהצ  ים מִּ מִּ ָ ל ת  יא, ַלה' ַאיִּ מֹו ָיבִּ    "ְוֶאת ֲאׁשָ

 )רש"י פס' כג( ההכרה בחטא והרצון לתקן עצם  –תיקון התהליך של הקודם לכל כמובן ש

 

על הערכים הללו אפשר לפתח את השיח עם התלמידים כלפי אדם וכלפי שמים.  –יש במעשה הנלמד חטא כפול 

 ו. מצ"ב דוגמאות:ודיון סביב באמצעות סיפור,

  רבי חנינא בן דוסא, השבת אבידה - ההקפדה ברכוש הזולת

 הכנסת בשכונת שערי חסד סיפורו של בית –השבועה  הקפדה בכבוד שמיםהשבועה וה

 

 ת הקרבנות.אפשר להוסיף את קרבנות החובה לטבללסיום, 
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