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 ויקרא פרק טז )1
והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו וכפר בעדו ובעד ) ו( :ומאת עדת בני ישראל יקח שני שעירי עזים לחטאת ואיל אחד לעלה) ה(

ונתן אהרן על שני השעירם גורלות גורל אחד ליקוק ) ח( :ולקח את שני השעירם והעמיד אתם לפני יקוק פתח אהל מועד) ז( :ביתו
והשעיר אשר עלה עליו הגורל ) י( :והקריב אהרן את השעיר אשר עלה עליו הגורל ליקוק ועשהו חטאת) ט( :וגורל אחד לעזאזל

  :וק לכפר עליו לשלח אתו לעזאזל המדברהלעזאזל יעמד חי לפני יק
  

 ויקרא פרק טז )2
וסמך אהרן את שתי ידו ידיו על ראש השעיר החי והתודה עליו את כל עונת בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאתם ונתן ) כא(

  :ונשא השעיר עליו את כל עונתם אל ארץ גזרה ושלח את השעיר במדבר) כב( :אתם על ראש השעיר ושלח ביד איש עתי המדברה
  

 ם הלכות תשובה פרק א"במר )3
כל מצות שבתורה בין עשה בין לא תעשה אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון בין בשגגה כשיעשה תשובה וישוב  :הלכה א

וידוי , והתודו את חטאתם אשר עשו זה וידוי דברים' מחטאו חייב להתודות לפני האל ברוך הוא שנאמר איש או אשה כי יעשו וגו
תי פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך והרי נחמתי ובושתי במעשי ולעולם איני יצד מתודין אומר אנא השם חטאתי עויכ, זה מצות עשה
וכן בעלי חטאות ואשמות בעת , וכל המרבה להתודות ומאריך בענין זה הרי זה משובח, וזהו עיקרו של וידוי, חוזר לדבר זה

וידוי דברים שנאמר והתודה אשר  ויתודו, להן בקרבנם עד שיעשו תשובהשמביאין קרבנותיהן על שגגתן או על זדונן אין מתכפר 
וכן , וכן כל מחוייבי מיתות בית דין ומחוייבי מלקות אין מתכפר להן א במיתתן או בלקייתן עד שיעשו תשובה ויתודו, חטא עליה

דה וישוב מלעשות כזה לעולם שנאמר החובל בחבירו והמזיק ממונו אף על פי ששילם לו מה שהוא חייב לו אינו מתכפר עד שיתו
 .   כל חטאות האדםמ

שעיר המשתלח לפי שהוא כפרה על כל ישראל כהן גדול מתודה עליו על לשון כל ישראל שנאמר והתודה עליו את כל  :הלכה ב
בין שהודע , שגגהבין שעבר בזדון בין שעבר ב, שעיר המשתלח מכפר על כל עבירות שבתורה הקלות והחמורות, עונות בני ישראל

אבל אם לא עשה תשובה אין השעיר מכפר לו אלא על , א שעשה תשובהוהו, לו בין שלא הודע לו הכל מתכפר בשעיר המשתלח
פ שאין בהן "ושבועת שוא ושקר אע, החמורות הן שחייבין עליהם מיתת בית דין או כרת, ומה הן הקלות ומה הן החמורות, הקלות

 .   ושאר מצות לא תעשה ומצות עשה שאין בהן כרת הם הקלות, כרת הרי הן מן החמורות
אפילו , התשובה מכפרת על כל העבירות, בזמן הזה שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח כפרה אין שם אלא תשובה :הלכה ג

ועצמו ,  שובו מרשעורשע כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירין לו שום דבר מרשעו שנאמר רשעת הרשע לא יכשל בה ביום
  .   פר עליכםהכפורים מכפר לשבים שנאמר כי ביום הזה יכשל יום 

  

 כסף משנה הלכות תשובה פרק א )4
ל דהתם משמע דלרבנן אפילו עבר אעשה אם לא עשה "ק. ש אבל אם לא עשה תשובה אין השעיר מכפר לו אלא על הקלות"ומ

  :ע"תשובה אין שעיר מכפר ולרבי אפילו על החמורות מכפר בלא תשובה חוץ מפורק עול ומגלה פנים בתורה ומפר בריתו בבשר וצ

  
 הלכה ז ם הלכות תשובה פרק ב"רמב )6

לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתודות , יום הכפורים הוא זמן תשובה לכל ליחיד ולרבים והוא קץ מחילה וסליחה לישראל
פ שהתודה "ואע, ומצות וידוי יום הכפורים שיתחיל מערב היום קודם שיאכל שמא יחנק בסעודה קודם שיתודה, ביום הכפורים

והיכן מתודה יחיד אחר , ים ערבית וחוזר ומתודה בשחרית ובמוסף ובמנחה ובנעילהקודם שיאכל חוזר ומתודה בלילי יום הכפור
  .  ושליח צבור באמצע תפלתו בברכה רביעית, תפלתו

  



WWW.KOLLELYOMRISHON.ORG 
A project of Yeshiva University Center for the Jewish Future – Rabbi Isaac Elchanan Theological Seminary 

   יגפסוק  במדבר פרק ט )7
והאיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה וחדל לעשות הפסח ונכרתה הנפש ההוא מעמיה כי קרבן יקוק לא הקריב במעדו חטאו ישא 

  :האיש ההוא
  

  
 הלכה יא  ם הלכות תשובה פרק ג"רמב )11

הפורש מדרכי צבור ואף על פי שלא עבר עבירות אלא נבדל מעדת ישראל ואינו עושה מצות בכללן ולא נכנס בצרתן ולא מתענה 
העושה עבירות ביד רמה כיהויקים בין , בתעניתן אלא הולך בדרכו כאחד מגויי הארץ וכאילו אינו מהן אין לו חלק לעולם הבא

וזהו הנקרא מגלה פנים בתורה מפני שהעיז מצחו וגילה פניו ולא בוש , לעולם הבא שעשה קלות בין שעשה חמורות אין לו חלק
  .   מדברי תורה
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 ספר מסילת ישרים פרק כ )41

סבור רבנן ): ו"גיטין נ(אמרו , במעשה דבר קמצא -י חסידות כזה אשר לא נשקל במשקל צדק "והבית השני גם הוא חרב ע
א יאמרו מטיל מום בקדשים "ל רזב"סבור למקטליה א, ל רבי זכריה בן אבקולס יאמרו בעלי מומין קריבין לגבי מזבח"א, לקרוביה

' ענותנותו של ר: י על זה"והוא מה שאמר ר, בא הקיסר והחריב ירושלים, שין את ישראלין כך הלך אותו הרשע והלבין כך וב, יהרג
 .   זכריה החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגליתנו

עד שידון , אך צריך לפנות כה וכה לכל הצדדין שיוכל שכל האדם לראות, הרי לך שאין לדון בחסידות המעשה באשר הוא שם לבד 
וכמה פעמים יכנס אדם , "הוכח תוכיח את עמיתך): "ט"ויקרא י(הנה התורה צותה . באמת איזה יכשר יותר העשיה או הפרישה
הנה , להוסיף על חטאתם פשע' יו נשמעים וגורם להם להתפרץ יותר ברשעם ולחלל הלהוכיח חטאים במקום או בזמן שאין דבר

כך מצוה שלא לומר את , כשם שמצוה לומר דבר הנשמע): ה"יבמות ס(ל "וכך אמרו ז. שתוקבכיוצא בזה אינו מן החסידות אלא ל
אך הנה לפעמים , היות מן העוסקים בהראה פשוט הוא שראוי לכל אדם להיות מקדים ורץ לדבר מצוה ולהשתדל ל. שאינו נשמע

בכיוצא בזה ודאי שחייב החסיד להניח את , ויתחלל בה שם שמים ממה שיתכבד, יכול להולד מזה מריבה שיותר תתבזה המצוה
  .   המצוה ולא לרדוף אחריה

  

  ב הלכה ם הלכות יסודי התורה פרק ב"רמב )15
בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא , והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו

, קץ מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע השם הגדול א כמו שאמר דוד צמאה נפשי לאלהים לאל חי
ו ויפחד ויודע שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומדת בדעת קלה מעוטה מחשב בדברים האלו עצמן מיד הוא נרתע לאחוריוכש

ולפי הדברים האלו אני מבאר כללים , כמו שאמר דוד כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך מה אנוש כי תזכרנו, לפני תמים דעות
תוך כך אתה מכיר את כמו שאמרו חכמים בענין אהבה שמ, הוב את השםגדולים ממעשה רבון העולמים כדי שיהיו פתח למבין לא

  .   מי שאמר והיה העולם
  

 תלמוד בבלי מסכת יומא דף סב עמוד א )16
 .שני שעירי יום הכפורים מצותן שיהיו שניהן שוין במראה ובקומה ובדמים ובלקיחתן כאחד

 

  ח פסוק י ויקרא פרק טז"רש )17
, ונותן שתי ידיו בקלפי ונוטל גורל בימין וחברו בשמאל, מעמיד אחד לימין ואחד לשמאל -ונתן אהרן על שני השעירים גרלות 

  :ואת שכתוב בו לעזאזל משתלח לעזאזל, את שכתוב בו לשם הוא לשם, ונותן עליהם
  

 תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף עג עמוד ב )18
, וחזינן ההוא כוורא דיתבא ליה חלתא אגביה וקדח אגמא עילויה, זימנא חדא הוה קא אזלינן בספינתא: ואמר רבה בר בר חנה
  .ואי לאו דהוה מקרבא ספינתא הוה טבעינן, וכד חם גביה אתהפיך, וסלקינן ואפינן ובשלינן אגביה, סברינן יבשתא היא

  

 תלמוד בבלי מסכת סוטה דף מט עמוד א )19
בטל כבוד  -ע "משמת ר. בטלו הדרשנים -משמת בן זומא . בטלו השקדנים -משמת בן עזאי . בטלו מושלי משלים - מ "משמת ר
שהיה ? ולמה נקרא שמו קטנתא, פסקו חסידים - יוסי קטנתא ' משמת ר. בטלו אנשי מעשה -חנינא בן דוסא ' משמת ר. התורה

. ומתה טהרה ופרישות, בטל כבוד התורה -ג הזקן "משמת ר. בטל זיו החכמה - משמת רבן יוחנן בן זכאי. קטנתא של חסידים
  .   בטל ענוה ויראת חטא -משמת רבי . בטלה זיו הכהונה -משמת רבי ישמעאל בן פאבי 

  

 תלמוד בבלי מסכת סוטה דף מט עמוד ב)20
  דאיכא אנא, לא תיתני ענוה: אמר ליה רב יוסף לתנא. בטלה ענוה ויראת חטא -משמת רבי 


