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Vayikra - Sin offerings: The Reasons and Purposes 

 ויקרא פרק ד  .א

  :  מהנה מאחת ועשה תעשינה לא אשר' ה מצות מכל בשגגה תחטא כי נפש לאמר ישראל בני אל דבר:  לאמר משה אל' ה וידבר
  ...לחטאת' לה תמים בקר בן פר חטא אשר חטאתו על והקריב העם לאשמת יחטא המשיח הכהן אם

  ...תמים זכר עזים שעיר קרבנו את והביא... יחטא נשיא אשר
  :חטא אשר חטאתו על נקבה תמימה עזים שעירת קרבנו והביא ...הארץ מעם בשגגה תחטא אחת נפש ואם

And Hashem spoke to Moses, saying: speak to the children of Israel, saying: If a person sins unintentionally [by 
committing one] of all the commandments of Hashem, which may not be committed, and he commits one of them: 
If the anointed kohen sins, bringing guilt to the people, then he shall bring for his sin which he has committed, an 
unblemished young bull as a sin offering to Hashem. 
If a leader sins… then he shall bring his offering: an unblemished male goat. 
f one person of the people of the land commits a sin unintentionally… he shall bring his sacrifice: an unblemished 
female goat, for his sin that he committed. 

 בראשית כ  .ב

 מלך אבימלך וישלח הוא אחתי אשתו שרה אל אברהם ויאמר:  בגרר ויגר שור ובין קדש בין וישב הנגב ארצה אברהם משם ויסע
:  בעל בעלת והוא לקחת אשר האשה על מת הנך לו ויאמר הלילה בחלום אבימלך אל להים-א ויבא:  שרה את ויקח גרר

 לבבי בתם הוא אחי אמרה הוא גם והיא הוא אחתי לי אמר הוא הלא:  תהרג צדיק גם הגוי אדני ויאמר אליה קרב לא ואבימלך
 על לי מחטו אותך אנכי גם ואחשך זאת עשית לבבך בתם כי ידעתי אנכי גם בחלם להים-הא אליו ויאמר:  זאת עשיתי כפי ובנקין

  :אליה לנגע נתתיך לא כן

And Abraham traveled from there to the land of the south, and he dwelt between Kadesh and between Shur, and he 
sojourned in Gerar. And Abraham said about Sarah his wife, "She is my sister," and Abimelech the king of Gerar sent 
and took Sarah. And G-d came to Abimelech in a dream of the night, and He said to him, "Behold you are going to 
die because of the woman whom you have taken, for she is a married woman". 
And Abimelech had not come near to her, and he said, "O Lord, will You kill even a righteous nation? Did he not say 
to me, 'She is my sister'? And she, even she said, 'He is my brother.' With the innocence of my heart and with the 
purity of my hands have I done this". 
And G-d said to him in a dream, "I too know that you did this with the innocence of your heart, and I too have 
withheld you from sinning to Me; therefore, I did not let you touch her. 

 אברבנאל, הקדמה לויקרא  .ג

 אותם שיקריב או המלך אותם שיקריב הדין הוא שוה כי מהמקריבין הבדל במנחה ולא בשלמים ולא בעולה איןש תראה ואתה
 בדברים התכליתיית הסבה שיבוקש וראוי.. .המקריבים הבעלים השוגגים בין גדול הבדל יש בחטאת אבל הארץ מעם ההדיוט

  האלה

You can see that in burnt offering, peace offering or vegetarian offering there is no difference between different 
sacrficers, for in them the law is equal when the wrong-doer is the king or a layman. But in the sin-offering there is a 
significant difference… we should look for reasons in this type of things.  

 רמב"ן ויקרא ד,ב  .ד

 בהיותה רק יוצרה פני להקביל תזכה ולא, בה מום והם בנפש גנאי יולידו העונות שכל מפני, השוגגת הנפש על הקרבנות וטעם
 להים-הא אל לקרבה שתזכה קרבן תקריב השוגגת הנפש ולכן, לפניו לבא זוכים העמים טפשי היו זה ולולי, חטא מכל טהורה

  נתנה אשר

The reason to sacrifice for a mistaken soul is, that all sins cause defect to the soul, and they blemish it. The soul 
cannot face it creator unless it is clean of any sin, for otherwise ignorant gentiles would have merited coming before 
Him. Thus, the mistakenly erring soul must bring a sacrifice which will get it closer to G-d, it's giver. 
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 יומא לח ע"ב  .ה

 אפרסמון למדוד בא לעצמך אתה מדוד לו אומר נפט למדוד בא ואפרסמון נפט מוכר שהיה לאדם משל ישמעאל רבי דבי תנא
 ולא שנאמר אדם של לבו מטמטמת עבירה ישמעאל רבי דבי תנא ואתה אני שנתבסם כדי עמך שאמדוד עד לי המתן לו אומר

  .ונטמטם אלא ונטמאתם תקרי אל בם ונטמתם בהם תטמאו

Rabbi Yishmael's school taught: This is comparable to the case of a man who was selling both crude naphtha [neft] 
and balsam. In the case of one who comes to measure and purchase naphtha, the merchant says to him: Measure it 
for yourself. If he comes to measure and purchase balsam, the merchant says to him: Wait for me until I can 
measure it with you, so that you and I will both be perfumed. Rabbi Yishmael's school taught: Sin stupefies the heart 
of a person, as it is stated: “And do not impurify yourselves with them, so that you should not be thereby impurified” 
Do not read that term as: “And be impurified [venitmetem]”; rather, as: And be stupefied [venitamtem]. 

 תנחומא ויקרא,י  .ו

 שיחטא פתח לו שנפתח אלא, בשוגג שעשה עבירה על אדם יצר לא, עבירה גוררת ועבירה מצוה גוררת מצוה רבותינו שנו
  .לו לבא עתידות הרבות שמצות אלא, לידו שבאה מצוה על אדם ישמח ולא, במזיד אפילו בשוגג אפילו

Our rabbis taught us: A Mitzvah leads to a Mitzvah and a sin leads to a sin; a man should not be sad for the sin he did 
unintentionally, but for the opening opened for him to sin either by mistake or by purpose. And a man should not be 
happy for the Mitzvah which came to him, but for the many Mitzvot which will come to him. 

 מורה נבוכים ג,מו  .ז

-פסק אלא, גרידא מעׂשה שגגתם אין ... גדול כהן. ֹשעיר שגגתו קורבן המלך של היתרה מעלתו בגלל. מֹשעירה פחּות זן אין
  .פרים להיות קורבנם הובדל לכן, הלכה

There is no kind lesser than a female goat. As the king's level is higher, he should bring a male goat. The Kohen … 
does not only sin in act but also in their ruling, thus their offering is a bull. 

 רמב"ם שגגות ה,ו  .ח

 ואחר ובחקירה בדרישה טרח שלא ולפי שגגה לידי בא היה לא בשאלות ודקדק יפה יפה בדק ואילו ולדקדק לבדוק לו היה השוגג
  כפרה צריך יעשה כך

The inadvertent transgressor should have checked and been careful. Had he examined the matter thoroughly and 
been careful in asking questions, he would not have transgressed. Since he did not take the trouble to examine and 
research the matter before acting, he requires atonement. 

 רש"ר הירש ויקרא ד,ב  .ט

 בכל זו לחובה התייחס לא הוא אך; הדין שורת פי על יהיו שמעשיו, לכך לדאוג מחובתו זה היה. דעת קלות מתוך חוטא שוגג
  .שגגה כל שביסוד החטא הוא המעשים לכשרות הדאגה חוסר'". ה דבר על חרד" היה לא שגגתו בשעת; הראוי הראש כובד

The inadvertent transgressor sins because of light-headedness. It was his duty to check that his acts are according to 
the law; he disregarded this duty, and was not fearful for the word of G-d. Lack of care for action's lawfulness is the 
sin underlying any mistake transgression.  

 רמב"ם תשובה י,ג  .י

 שוגה ונמצא' ה באהבת קשורה נפשו שתהא עד מאוד עזה יתירה גדולה אהבה' ה את שיאהב הוא הראויה האהבה היא וכיצד
 בשעה בין בקומו בין בשבתו בין תמיד בה שוגה והוא אשה אותה מאהבת פנויה דעתו שאין האהבה חולי חולה כאלו תמיד בה

, אני אהבה חולת כי משל דרך אמר ששלמה והוא, ...תמיד בה שוגים אוהביו בלב' ה אהבת תהיה מזה יתר, ושותה אוכל שהוא
  .זה לענין הוא משל השירים שיר וכל

What is the proper love? to love G-d greatly and exceedingly, until his soul is bound up in the love of G-d. Thus, he 
will always be obsessed with this love as if he is lovesick, whose thoughts are never diverted from the love of that 
woman. He is always obsessed with her; when he sits down, gets up, eats and drinks. Even more, the love for G-d 
should be [implanted] in the hearts of those who love and are engaged with Him always, ... This is what Shlomo 
stated, as a metaphor: "I am lovesick." Indeed, the totality of the Song of Songs is a parable describing [this love]. 


