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  פרשת אחרי מות ביום הכיפורים קרבנות  –ויקרא פרק טז 
  

ּוְבַע֥ד   ְוִכֶּפ֥ר ַּבֲעד֖וֹ (ו) ְוִהְקִר֧יב ַאֲהֹר֛ן ֶאת־ַּפ֥ר ַהַחָּט֖את ֲאֶׁשר־לֹ֑ו 
  ֵּביֽתֹו: 

ֳעַמד־ַח֛י ִלְפֵנ֥(י) ְוַהָּׂשִע֗יר ֲאֶׁשר֩ ָעָל֨ה ָעָל֤יו הַ   י ְיֹקָו֖ק  ּגֹוָרל֙ ַלֲעָזאֵז֔ל ָיֽ
ָרה:ְלַכֵּפ֣ר ָעָל֑יו ְלַׁשַּל֥ח ֹאתֹ֛ו ַלֲעָזאֵז֖ל ַהִּמדְ    ָּבֽ

ַחָּטאת֙ ֲאֶׁשר־לֹ֔ו  ֲעד֖וֹ (יא) ְוִהְקִר֨יב ַאֲהֹר֜ן ֶאת־ַּפ֤ר ַהֽ ּוְבַע֣ד  ְוִכֶּפ֥ר ַּבֽ
ַחָּט֖את ֲאֶׁשר־   ֽלֹו:ֵּביתֹ֑ו ְוָׁשַח֛ט ֶאת־ַּפ֥ר ַהֽ

ְוִכֶּפ֣ר ַעל־ַהֹּקֶ֗דׁש ִמֻּטְמֹאת֙ ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ל ּוִמִּפְׁשֵעיֶה֖ם ְלָכל־  (טז) 
  : םַחֹּטאָת֑ם ְוֵכ֤ן ַיֲעֶׂשה֙ ְלֹאֶ֣הל מֹוֵע֔ד ַהֹּׁשֵכ֣ן ִאָּת֔ם ְּבתֹ֖ו ֻטְמֹאָתֽ 

א־ִיְהֶי֣ה׀ ְּבֹאֶ֣הל מֹוֵע֗ד ְּבֹבאֹ֛ו ְלַכֵּפ֥ר ַּבֹּק֖ ֶדׁש ַעד־ (יז) ְוָכל־ָאָד֞ם 
ל ֵצאתֹ֑ו     : ְוִכֶּפ֤ר ַּבֲעדֹו֙ ּוְבַע֣ד ֵּביתֹ֔ו ּוְבַע֖ד ָּכל־ְקַה֥ל ִיְׂשָרֵאֽ

י־ְיֹקָו֖ק  ִמַּד֤ם ְוָלַק֞ח  ְוִכֶּפ֣ר ָעָל֑יו (יח) ְוָיָצ֗א ֶאל־ַהִּמְזֵּבַ֛ח ֲאֶׁש֥ר ִלְפֵנֽ
י   ב:ַהָּפר֙ ּוִמַּד֣ם ַהָּׂשִע֔יר ְוָנַת֛ן ַעל־ַקְר֥נֹות ַהִּמְזֵּבַ֖ח ָסִבֽ

  ִמַּכֵּפ֣ר ֶאת־ַהֹּקֶ֔דׁש ְוֶאת־ֹאֶ֥הל מֹוֵע֖ד ְוֶאת־ַהִּמְזֵּב֑חַ (כ) ְוִכָּלה֙ 
י:    ְוִהְקִר֖יב ֶאת־ַהָּׂשִע֥יר ֶהָחֽ

 ַאֲהֹר֜ן ֶאת־ְׁשֵּת֣י ידו ָיָד֗יו ַע֨ל ֹר֣אׁש ַהָּׂשִעיר֘ ַהַחי֒  (כא) ְוָסַמ֨ 
ל ְוֶאת־ָּכל־ִּפְׁשֵעיֶה֖ם ְלָכל־ ְוִהְתַוָּד֣ה ָעָל֗יו ֶאת־ָּכל־ֲעֹוֹנת֙ ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ 

ַחֹּטאָת֑ם ְוָנַת֤ן ֹאָתם֙ ַעל־ֹר֣אׁש ַהָּׂשִע֔יר ְוִׁשַּל֛ח ְּבַיד־ִא֥יׁש ִעִּת֖י  
ָרה: ַהּמִ    ְדָּבֽ

(כב) ְוָנָׂש֨א ַהָּׂשִע֥יר ָעָל֛יו ֶאת־ָּכל־ֲעֹוֹנָת֖ם ֶאל־ֶאֶ֣רץ ְּגֵזָר֑ה ְוִׁשַּל֥ח  
ר:    ֶאת־ ַהָּׂשִע֖יר ַּבִּמְדָּבֽ

) ְוָרַח֨ץ ֶאת־ְּבָׂשרֹ֤ו ַבַּמִ֙ים֙ ְּבָמקֹ֣ום ָקדֹ֔וׁש ְוָלַבׁ֖ש ֶאת־ְּבָגָד֑יו ְוָיָצ֗א (כד
ָלתֹו֙ ְוֶאת־ֹעַל֣ת ָהָע֔ם   ם ְוָעָׂש֤ה ֶאת־ֹעֽ   : ְוִכֶּפ֥ר ַּבֲעדֹ֖ו ּוְבַע֥ד ָהָעֽ

ַחָּט֗את ֲאֶׁש֨ר הּוָב֤א ֶאת־ ַחָּט֜את ְוֵא֣ת׀ ְׂשִע֣יר ַהֽ (כז) ְוֵאת֩ ַּפ֨ר ַהֽ
ּמַ  ְלַכֵּפ֣ר ַּבֹּקֶ֔דׁש ם֙ ָּדמָ  ֲחֶנ֑ה ְוָׂשְרפּ֣ו ָבֵאׁ֔ש ֶאת־יֹוִצ֖יא ֶאל־ִמחּ֣וץ ַלֽ

ם:   ֹעֹרָת֥ם ְוֶאת־ְּבָׂשָר֖ם ְוֶאת־ִּפְרָׁשֽ
ָעׂשֹ֨ור ַלֹחֶ֜דׁש (כט) ְוָהְיָת֥ה ָלֶכ֖ם ְלֻחַּק֣ת עֹוָל֑ם ַּבֹחֶ֣דׁש ַהְּׁ֠ש  ִביִעי ֶּבֽ

ֵתיֶכ֗ם ְוָכל־ְמלָ  ֶאְזָר֔ח ְוַהֵּג֖ר ַהָּג֥ר ְּתַעּנּ֣ו ֶאת־ַנְפֹׁשֽ ֣א ַתֲעׂשּ֔ו ָהֽ אָכה֙ 
ם:   ְּבתֹוְכֶכֽ

י־ַבּיֹ֥ום ַהֶּז֛ה ְיַכֵּפ֥ר ֲעֵליֶכ֖ם ְלַטֵה֣ר ֶאְתֶכ֑ם ִמֹּכל֙ ַחֹּט֣אֵתיֶכ֔ם   (ל) ִּכֽ
רּו:    ִלְפֵנ֥י ְיֹקָו֖ק ִּתְטָהֽ

ם:(לא) ַׁשַּב֨ת ַׁשָּבתֹ֥ון ִהיא֙ ָלֶכ֔ם ְוִעִּניֶת֖ם ֶאת־ַנְפֹׁשֵתיֶכ֑ם     ֻחַּק֖ת עֹוָלֽ
(לב) ְוִכֶּפ֨ר ַהֹּכֵה֜ן ֲאֶׁשר־ִיְמַׁש֣ח ֹאתֹ֗ו ַוֲאֶׁש֤ר ְיַמֵּלא֙ ֶאת־ָידֹ֔ו ְלַכֵה֖ן  

ֶדׁש:    ַּתַ֣חת ָאִב֑יו ְוָלַבׁ֛ש ֶאת־ִּבְגֵד֥י ַהָּב֖ד ִּבְגֵד֥י ַהֹּקֽ

 ְיַכֵּפ֑ר  ֶּפר֙ ֶאת־ִמְקַּדׁ֣ש ַהֹּקֶ֔דׁש ְוֶאת־ֹאֶ֧הל מֹוֵע֛ד ְוֶאת־ַהִּמְזֵּב֖חַ (לג) ְוכִ 
ר:    ְוַע֧ל ַהֹּכֲהִנ֛ים ְוַעל־ָּכל־ַע֥ם ַהָּקָה֖ל ְיַכֵּפֽ

ְיָתה־ֹּז֨את ָלֶכ֜ם ְלֻחַּק֣ת עֹוָל֗ם ְלַכֵּפ֞ר ַעל־ְּבֵנ֤י ִיְׂשָרֵאל֙ ִמָּכל־   (לד) ְוָהֽ
ה ַחֹּטאָת֔ם ַאַח֖ת ַּבָּׁשָנ֑    :  ה ַוַּיַ֕עׂש ַּכֲאֶׁש֛ר ִצָּו֥ה ְיֹקָו֖ק ֶאת־ֹמֶׁשֽ

  

  פרשת אמור פרק כג  עדירים במוכפיום 
  
ם:  .. )כח( ֵהיֶכֽ ִּכ֣י יֹ֤ום ִּכֻּפִרים֙ הּ֔וא ְלַכֵּפ֣ר ֲעֵליֶכ֔ם ִלְפֵנ֖י  ְיֹקָו֥ק ֱא

א־ְתֻעֶּנ֔ה ְּבֶעֶ֖צם ַהּיֹ֣ום ַהֶּז֑ה ְוִנְכְרָת֖ה    ֽ (כט) ִּכ֤י ָכל־ַהֶּנֶ֙פׁש֙ ֲאֶׁש֣ר 
יהָ  ַעֶּמֽ   .ֵמֽ

  

  סליחהג] 
ן אשם ה', ובקרבו פרק ד' כתוב בקרבן חטאת בפרשת ויקרא

פרשת בש תחטאוכן בקרבנות  ים,שת קדושרפרק ה' ובפב
  לח.ש
  

חטא משה אחר חטא העגל בפרשת כי תשא ואחר בבקשות 
  .םמרגליה
  

  .ם שהפיר האב והבעלירדנמטות על  ים בפרשתרדנ בפרשת
  
  בה ה' סלח לו'א יארשת נצבים 'לבפו

  

  )(וידוי תונברק ]ד
  

  דרויו הלוע  ןב רק - ה  פרקויקרא פרשת 
י־ֶתֱחָט֗א(א)   ְמָעה֙ קֹ֣ול ָאָל֔ה ְוהּ֣וא ֵע֔ד אֹ֥ו ָרָא֖ה אֹ֣ו ָיָד֑ע   ְוֶנֶ֣פׁש ִּכֽ ְוָׁשֽ

  ִאם־לֹ֥וא ַיִּג֖יד ְוָנָׂש֥א ֲעֹוֽנֹו: 
(ב) אֹ֣ו ֶנֶ֗פׁש ֲאֶׁש֣ר ִּתַּגע֘ ְּבָכל־ָּדָב֣ר ָטֵמא֒ אֹו֩ ְבִנְבַל֨ת ַחָּי֜ה ְטֵמָא֗ה 

אֹ֕ו ְּבִנְבַל֖ת ֶׁשֶ֣רץ ָטֵמ֑א ְוֶנְעַל֣ם ִמֶּמּ֔נּו ָמ֣ה ְטֵמָא֔ה אֹ֚ו ְּבִנְבַלת֙ ְּבהֵ 
ם:    ְוהּ֥וא ָטֵמ֖א ְוָאֵׁשֽ

(ג) אֹ֣ו ִכ֤י ִיַּגע֙ ְּבֻטְמַא֣ת ָאָד֔ם ְלֹכל֙ ֻטְמָאתֹ֔ו ֲאֶׁש֥ר ִיְטָמ֖א ָּבּ֑ה ְוֶנְעַל֣ם 
ם:    ִמֶּמּ֔נּו ְוהּ֥וא ָיַד֖ע ְוָאֵׁשֽ

ְׂשָפַתִ֜ים ְלָהַר֣ע׀ אֹ֣ו ְלֵהיִט֗יב ְלֹ֠כל ע֩ ְלַבֵּט֨א בִ (ד) אֹ֣ו ֶנֶ֡פׁש ִּכ֣י ִתָּׁשבַ 
ֲאֶׁש֨ר ְיַבֵּט֧א ָהָאָד֛ם ִּבְׁשֻבָע֖ה ְוֶנְעַל֣ם ִמֶּמּ֑נּו ְוהּוא־ָיַד֥ע ְוָאֵׁש֖ם 

ֶּלה:   ְלַאַח֥ת ֵמֵאֽ
י־ֶיְאַׁש֖ם ְלַאַח֣ת  יָה: (ה) ְוָהָי֥ה ִכֽ   ֵמֵאֶּ֑לה ְוִהְ֨תַוָּד֔ה ֲאֶׁש֥ר ָחָט֖א ָעֶלֽ

־ֲאָׁשמֹ֣ו ַליֹקָו֡ק ַע֣ל ַחָּטאתֹו֩ ֲאֶׁש֨ר ָחָט֜א ְנֵקָב֨ה ִמן־ ְוֵהִב֣יא ֶאת) (ו
ַהֹּצ֥אן ִּכְׂשָּב֛ה ֽאֹו־ְׂשִעיַר֥ת ִעִּז֖ים ְלַחָּט֑את ְוִכֶּפ֥ר ָעָל֛יו ַהֹּכֵה֖ן  

  ֵמַחָּטאֽתֹו:
  

  במדבר פרק ה   -נשא אשמות בפרשת 
  

  ר:(ה) ַוְיַדֵּב֥ר ְיֹקָו֖ק ֶאל־ֹמֶׁש֥ה ֵּלאמֹֽ 
ִא֣יׁש ֽאֹו־ִאָּׁש֗ה ִּכ֤י ַיֲעׂשּו֙ ִמָּכל־ַחֹּט֣את  ַּדֵּבר֘ ֶאל־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵאל֒  (ו)

וא:  ְׁשָמ֖ה ַהֶּנֶ֥פׁש ַהִהֽ ָאָד֔ם ִלְמֹע֥ל ַמַ֖על ַּביֹקָו֑ק ְוָאֽ   ָהֽ
ת־ַחָּטאָתם֘ ֲאֶׁש֣ר ָעׂשּו֒  ְוֵהִׁש֤יב ֶאת־ֲאָׁשמֹו֙ ְּבֹראׁשֹ֔ו  (ז) ְוִהְתַוּדּ֗ו ֶאֽ

  ֹו ֹיֵס֣ף ָעָל֑יו ְוָנַת֕ן ַלֲאֶׁש֖ר ָאַׁש֥ם ֽלֹו: יִׁשתַ֖וֲחמִ 
(ח) ְוִאם־ֵא֨ין ָלִא֜יׁש ֹּגֵא֗ל ְלָהִׁש֤יב ָהָאָׁשם֙ ֵאָל֔יו ָהָאָׁש֛ם ַהּמּוָׁש֥ב  

יו:    ַליֹקָו֖ק ַלֹּכֵה֑ן ִמְּלַב֗ד ֵא֚יל ַהִּכֻּפִר֔ים ֲאֶׁש֥ר ְיַכֶּפר־ּבֹ֖ו ָעָלֽ
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  ] וידויה
  רק כו  ויקרא פ - בחקותית תוכח

ֲעֹוָנ֔ם ְּבַאְרֹצ֖ת ֹאְיֵביֶכ֑ם ְוַא֛ף ַּבֲעֹוֹנ֥ת (לט) ְוַהִּנְׁשָאִר֣ים ּבָ  ֶכ֗ם ִיַּמּ֙קּו֙ ַּבֽ
ּקּו:   ֲאֹבָת֖ם ִאָּת֥ם ִיָּמֽ

ֲעלּו־ִב֑י   ְוִהְתַוּ֤דּו ֶאת־ֲעֹוָנם֙ ְוֶאת־ֲעֹו֣ן ֲאֹבָת֔ם(מ)  ְּבַמֲעָל֖ם ֲאֶׁש֣ר ָמֽ
ִרי:  ְלכּ֥ו ִעִּמ֖י ְּבֶקֽ   ְוַא֕ף ֲאֶׁשר־ָהֽ

(מא) ַאף־ֲאִנ֗י ֵאֵל֤ ִעָּמם֙ ְּבֶקִ֔רי ְוֵהֵבאִת֣י ֹאָת֔ם ְּבֶאֶ֖רץ ֹאְיֵביֶה֑ם אֹו־ 
ָעֵר֔ל ְוָא֖ ם:ָא֣ז ִיָּכַנ֗ע ְלָבָבם֙ ֶהֽ   ז ִיְרצּ֥ו ֶאת־ֲעֹוָנֽ

  

  הבושת ]ו
  

  דברים פרק ד  ןנחתאו תשרפ – םינב דילות יכ תשרפ
  
י־תֹוִל֤יד ָּבִנים֙ ּוְבֵנ֣י ָבִנ֔ים ְונֹוַׁשְנֶּת֖ם ָּבָאֶ֑רץ ְוִהְׁשַחֶּת֗ם   (כה) ִּכֽ

ק ֶה֖י  ַוֲעִׂש֤יֶתם ֶּפֶ֙סל֙ ְּתמּ֣וַנת ֹּכ֔ל ַוֲעִׂשיֶת֥ם ָהַר֛ע ְּבֵעיֵנ֥י ְיֹקָוֽ ־ֱא
  ְלַהְכִעיֽסֹו: 

י־ָאֹב֣ד (כו) ַהִעיֹדִתי֩ ָבֶכ֨ם ַהּי֜וֹ  ם ֶאת־ַהָּׁשַמִ֣ים ְוֶאת־ָהָאֶ֗רץ ִּכֽ
ֹּתאֵבדּון֘ ַמֵהר֒ ֵמַע֣ל ָהָאֶ֔רץ ֲאֶׁש֨ר ַאֶּת֜ם ֹעְבִר֧ים ֶאת־ַהַּיְרֵּד֛ן ָׁשָּ֖מה 

א־ַתֲאִריֻכ֤ן ָיִמים֙ ָעֶל֔יָה ִּכ֥י ִהָּׁשֵמ֖ד ֽ   ִּתָּׁשֵמֽדּון:  ְלִרְׁשָּתּ֑ה 
ים ְוִנְׁשַאְרֶּתם֙ ְמֵת֣י ִמְסָּפ֔ר ַּבּגֹוִי֕ם (כז) ְוֵהִפ֧יץ ְיֹקָו֛ק ֶאְתֶכ֖ם ָּבַעִּמ֑
ָּמה:    ֲאֶׁש֨ר ְיַנֵה֧ג ְיֹקָו֛ק ֶאְתֶכ֖ם ָׁשֽ

א־  ֽ ִה֔ים ַמֲעֵׂש֖ה ְיֵד֣י ָאָד֑ם ֵע֣ץ ָוֶאֶ֔בן ֲאֶׁש֤ר  (כח) ַוֲעַבְדֶּתם־ָׁש֣ם ֱא
֣א  ן: ִיְראּון֙ ְו ֥א ְיִריֻחֽ אְכלּ֖ון ְו ֥א ֹיֽ   ִיְׁשְמעּ֔ון ְו

ֶה֖י ּוָמָצ֑אָת ִּכ֣י ִתְדְרֶׁשּ֔נּו ְּבָכל־ (כט) ּובִ  ַּקְׁשֶּת֥ם ִמָּׁש֛ם ֶאת־ְיֹקָו֥ק ֱא
: ֖ ּוְבָכל־ַנְפֶׁשֽ   ְלָבְב

֔ ּוְמָצאּ֕ו ֹּכ֖ל ַהְּדָבִר֣ים ָהֵאֶּ֑לה ְּבַאֲחִרית֙ ַהָּיִמ֔  ים ְוַׁשְבָּת֙  (ל) ַּבַּצ֣ר ְל
ֶה֔י ְוָׁשַמְעָּת֖ ְּבקֹ    ֽלֹו: ַעד־ְיֹקָו֣ק ֱא

֤א  ֣א ַיְׁשִחיֶת֑ ְו ֖ ְו ֥א ַיְרְּפ ֶה֔י  (לא) ִּכ֣י ֵא֤ל ַרחּום֙ ְיֹקָו֣ק ֱא
ם:    ִיְׁשַּכח֙ ֶאת־ְּבִר֣ית ֲאֹבֶת֔י ֲאֶׁש֥ר ִנְׁשַּב֖ע ָלֶהֽ

אֹׁשִנ֜ ים ֲאֶׁשר־ָהיּ֣ו ְלָפֶנ֗י ְלִמן־ַהּיֹום֙  (לב) ִּכ֣י ְׁשַאל־ָנא֩ ְלָיִמ֨ים ִרֽ
ִה֤ים׀ ָאָדם֙ ַעל־ָהָאֶ֔רץ ּוְלִמְקֵצ֥ה ַהָּׁשַמִ֖ים ְוַעד־ְקֵצ֣ה  ֲאֶׁשר֩ ָּבָר֨ א ֱא

הּו:  ְהָי֗ה ַּכָּדָב֤ר ַהָּגדֹול֙ ַהֶּז֔ה אֹ֖ו ֲהִנְׁשַמ֥ע ָּכֹמֽ   ַהָּׁשָמִ֑ים ֲהִנֽ
ִה֜ים ְמַדֵּב֧ ע ָעם֩ קֹ֨ול ֱא ־ָהֵאׁ֛ש ַּכֲאֶׁשר־ָׁשַמְ֥עָּת (לג) ֲהָׁשַ֣מֽ ר ִמּתֹו

חִ    י: ַאָּת֖ה ַוֶּיֽ
ִה֗ים ָל֠בֹוא ָלַקַ֨חת לֹ֣ו גֹוי֘ ִמֶּקֶ֣רב ּגֹוי֒ ְּבַמֹּסת֩  (לד) אֹ֣ו׀ ֲהִנָּס֣ה ֱא
ְּבֹאֹת֨ת ּוְבמֹוְפִת֜ים ּוְבִמְלָחָמ֗ה ּוְבָי֤ד ֲחָזָקה֙ ּוִבְזרֹ֣וַע ְנטּוָי֔ה  

ֵהיֶכ֛ם ְּבִמצְ ּוְבמֹוָרִא֖ים ְּגֹדִל֑ים    םַר֖יִ ְּכֹ֠כל ֲאֶׁשר־ָעָׂש֨ה ָלֶכ֜ם ְיֹקָו֧ק ֱא
 : י   ְלֵעיֶנֽ

ִה֑ים ֵא֥ין עֹ֖וד ִמְלַבּֽדֹו:    (לה) ַאָּתה֙ ָהְרֵאָ֣ת ָלַדַ֔עת ִּכ֥י ְיֹקָו֖ק הּ֣וא ָהֱא
֙ אֶ  ֥ ֶאת־ֹקלֹ֖ו ְלַיְּסֶרָּ֑ך ְוַעל־ָהָאֶ֗רץ ֶהְרֲא יֲע ת־ (לו) ִמן־ַהָּׁשַמִ֛ים ִהְׁשִמֽ

ׁש: ִאּׁשֹ֣ו ַהְּגדֹוָל֔ה ּוְדָבָר֥יו ָׁשַמְ֖עָּת ִמּתֹ֥ו    ָהֵאֽ
 ֧ ֲא (לז) ְוַתַ֗חת ִּכ֤י ָאַהב֙ ֶאת־ֲאֹבֶת֔י ַוִּיְבַח֥ר ְּבַזְרעֹ֖ו ַאֲחָר֑יו ַוּיֹוִצֽ

ִים:   ְּבָפָנ֛יו ְּבֹכחֹ֥ו ַהָּגֹד֖ל ִמִּמְצָרֽ
ֶתת־(לח) ְלהֹוִר֗יׁש ּגֹוִי֛ם ְּגֹדִל֧ים ַוֲעֻצִמ֛ים מִ  ֗ ָלֽ יֲא ֖ ִמָּפֶנ֑י ַלֲהִבֽ ְּמ

֧ ֶאת־ַאְרָצ֛ ה:ְל   ם ַנֲחָל֖ה ַּכּיֹ֥ום ַהֶּזֽ
֒(לט) ְוָיַדְעָּת֣ ַהּיֹ֗ום  ִה֔ים  ַוֲהֵׁשֹבָת֘ ֶאל־ְלָבֶב ֱא ִּכ֤י ְיֹקָוק֙ הּ֣וא ָהֽ

  ַּבָּׁשַמִ֣ים ִמַּמַ֔על ְוַעל־ָהָאֶ֖רץ ִמָּתַ֑חת ֵא֖ין ֽעֹוד: 
  

  דברים פרק ל  - םיבצנ תשרפ
  

י־ָיֹב֨אּו ָעֶל֜י ָּכל־ַהְּדבָ  ִר֣ים ָהֵאֶּ֗לה ַהְּבָרָכה֙ ְוַהְּקָלָל֔ה (א) ְוָהָיה֩ ִכֽ
֛ ֲאֶׁש֥ר ָנַתִּ֖תי ְלָפֶנ֑י ַוֲהֵׁשֹבָת֙  ֶאל־ְלָבֶב֔ ְּבָכל־ַהּגֹוִי֔ם ֲאֶׁש֧ר ִהִּדיֲח

ָּמה:  ֶה֖י ָׁשֽ   ְיֹקָו֥ק ֱא

֙ ְוָׁשַמְעָּת֣ ְבֹקלֹ֔ו ְּכֹכ֛ל ֲאֶׁשר־ָאֹנִכ֥י מְ (ב)   ֶה֙י ֖  ְוַׁשְבָּת֞ ַעד־ְיֹקָו֤ק ֱא ַצְּו
֖ ּוְבָכל־ַנְפֶׁשֽ    : ַהּיֹ֑ום ַאָּת֣ה ּוָבֶנ֔י ְּבָכל־ְלָבְב

֙ ִמָּכל־ (ג) ְוָׁש֨ ֖ ְוִרֲחֶמ֑ ְוָׁש֗ב ְוִקֶּבְצ ֶה֛י ֶאת־ְׁשבּוְת ב ְיֹקָו֧ק ֱא
ָּמה:  ֶה֖י ָׁשֽ ֛ ְיֹקָו֥ק ֱא יְצ   ָהַ֣עִּמ֔ים ֲאֶׁש֧ר ֱהִפֽ

֖ ּבִ  ַּדֲח ֶה֔י  (ד) ִאם־ִיְהֶי֥ה ִנֽ ֙ ְיֹקָו֣ק ֱא ְקֵצ֣ה ַהָּׁשָמִ֑ים ִמָּׁש֗ם ְיַקֶּבְצ
  : ּוִמָּׁש֖ם ִיָּקחֶֽ 

יִרְׁשָּתּ֑ה   ֶה֗י ֶאל־ָהָאֶ֛רץ ֲאֶׁשר־ָיְרׁשּ֥ו ֲאֹבֶת֖י ִוֽ ֞ ְיֹקָו֣ק ֱא יֲא (ה) ֶוֱהִבֽ
 : י ֖ ֵמֲאֹבֶתֽ ֥ ְוִהְרְּב ְב   ְוֵהיִטֽ
ֶה֛י ֶאת ֖ ְוֶאת־ְלַב֣ב ַזְרֶע֑ ְלַאֲהָב֞ה ֶאת־ְיֹקָו֧ק  (ו) ּוָמ֨ל ְיֹקָו֧ק ֱא ־ְלָבְב

ֶה֛י ְּבָכל־ְלָבבְ  : ֱא י ֖ ְלַמַ֥ען ַחֶּיֽ   ֥ ּוְבָכל־ַנְפְׁש
ֶה֔י ֵא֥ת ָּכל־ָהָאלֹ֖ות ָהֵאֶּ֑לה ַעל־ֹאְיֶב֥י ְוַעל־  (ז) ְוָנַתן֙ ְיֹקָו֣ק ֱא

 :   ֹׂשְנֶא֖י ֲאֶׁש֥ר ְרָדֽפּו
ָתׁשּ֔וב ְוָׁשַמְעָּת֖ ְּבקֹ֣ול ְיֹקָו֑ק ְוָעִׂש֙יָת֙ ֶאת־ָּכל־ִמְצֹוָת֔יו  ) ְוַאָּת֣ה (ח

֖ ַהּֽיֹום  ֲאֶׁש֛ר    : ָאֹנִכ֥י ְמַצְּו
֜ ּוִבְפִר֧י  ֶה֜י ְּבֹכ֣ל׀ ַמֲעֵׂש֣ה ָיֶד֗ ִּבְפִר֨י ִבְטְנ ֩ ְיֹקָו֨ק ֱא יְר (ט) ְוהֹוִתֽ

֖ ְלֹטָב֑ה ִּכ֣ ֛ ּוִבְפִר֥י ַאְדָמְת ֙ ְלטֹ֔וב  ְבֶהְמְּת י׀ ָיׁשּ֣וב ְיֹקָו֗ק ָלׂשּ֤וׂש ָעֶל֙י
י   :ַּכֲאֶׁשר־ָׂשׂ֖ש ַעל־ֲאֹבֶתֽ

ֶה֔י ִלְׁשֹמ֤ר ִמְצֹוָתיו֙ ְוֻחֹּקָת֔יו   (י) ִּכ֣י ִתְׁשַמ֗ע ְּבקֹול֙ ְיֹקָו֣ק ֱא
ֶה֔י ְּבָכל ־ַהְּכתּוָב֕ה ְּבֵסֶ֥פר ַהּתֹוָר֖ה ַהֶּז֑ה ִּכ֤י ָתׁשּוב֙ ֶאל־ְיֹקָו֣ק ֱא

: פ ֖ ּוְבָכל־ ַנְפֶׁשֽ   ְלָבְב
א־ִנְפֵל֥את ִהוא֙   (יא) ִּכ֚י ַהִּמְצָו֣ה ַהֹּז֔את ֲאֶׁש֛ר ָאֹנִכ֥י ֽ ֖ ַהּיֹ֑ום  ְמַצְּו

וא:  ֥א ְרֹחָק֖ה ִהֽ ֔ ְו   ִמְּמ
֥א ַבָּׁשַמִ֖ים ִה֑וא ֵלאֹמ֗ר ִמ֣י ַיֲעֶלה־ָּל֤נּו ַהָּׁשַמְ֙יָמה֙ ְוִיָּקֶחָ֣ה ָּל֔נּו  (יב) 

ָּנה: ְוַיְׁש    ִמֵע֥נּו ֹאָתּ֖ה ְוַנֲעֶׂשֽ
א־ֵמֵעֶ֥בר ַלָּי֖ם ִה֑וא ֵלאֹמ֗ר ִמ֣י ֽ ַיֲעָבר־ָל֜נּו ֶאל־ֵעֶ֤בר ַהָּים֙   (יג) ְו

ָּנה:    ְוִיָּקֶחָ֣ה ָּל֔נּו ְוַיְׁשִמֵע֥נּו ֹאָתּ֖ה ְוַנֲעֶׂשֽ
֖ ַלֲעֹׂשֽת  ְלָבְב י־ָקרֹ֥וב ֵאֶל֛י ַהָּדָב֖ר ְמֹא֑ד ְּבִפ֥י ּוִבֽ  ֹו: ס(יד) ִּכֽ

 
  
  
  

  ה נ ש מ   -   ל" ז ח 

  מסכת יומא פרק ח 
  

  משנה ח
  .חטאת ואשם ודאי מכפרין

  . כפרין עם התשובהמיתה ויום הכפורים מ
תשובה מכפרת על עבירות קלות על עשה ועל לא תעשה ועל 

  החמורות הוא תולה עד שיבא יום הכפורים ויכפר:  
  

  משנה ט
האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב אין מספיקין בידו  

  . עשות תשובהל
  .אחטא ויום הכפורים מכפר אין יום הכפורים מכפר

  .ם מכפרעבירות שבין אדם למקום יום הכפורי
עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה  

  .חברו
את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה (ויקרא ט"ז) מכל חטאתיכם 

מכפר   לפני ה' תטהרו עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים
עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה  

  .את חברו
אל לפני מי אתם מיטהרין מי אמר רבי עקיבא אשריכם ישר

מטהר אתכם אביכם שבשמים שנאמר (יחזקאל ל"ו) וזרקתי 
עליכם מים טהורים וטהרתם ואומר (ירמיה י"ז) מקוה ישראל 



  ו] תשובה | רמב"ם|  התשובה  בית מדרש עיון למחשבה |
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רוך הוא מטהר ה' מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקדוש ב
את ישראל

  ם " ב מ ר 

  ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה עג 
  

ם והעונות  והמצוה הע"ג היא שצונו להתודות על החטאי
וזה  שחטאנו לפני האל יתעלה ולאמר אותם עם התשובה. 

  הוא הודוי.  
וכונתו שיאמר אנא השם חטאתי עויתי פשעתי ועשיתי כך  

ן לפי צחות  וכך. ויאריך המאמר ויבקש המחילה בזה העני
  לשונו.  

ודע שאפילו החטאים שחייבים עליהם אלו המינים מן 
תעלה שמי עב) שאמר י -הקרבנות הנזכרים (מ' סח 

הנה לא יספיק לו עם הקרבתם בלתי  ,שהקריבם נתכפר לו
  הוידוי.  

דבר אל בני ישראל איש או אשה כי  והוא אמרו ית' (נשא ה)  
שמה הנפש ההיא  יעשו מכל חטאת האדם למעול מעל בי"י וא 

  .  והתודו את חטאתם אשר עשו 
לפי שנאמר והתודה אשר   1ולשון מכלתא בפירוש זה הפסוק

טא אשר חטא, עליה על החטאת כשהיא  חטא יתודה על ח 
אין במשמע שיתודה היחיד אלא על  , קיימת לא משנשחטה 

שזה הכתוב כלומר אמרו ית' והתודה אשר  - ביאת המקדש 
ויקרא (ה) במטמא מקדש חטא עליה אמנם בא בפרשת 

וקדשיו ומה שנזכר עמו ממה שבארנו ונאמר שם במכילתא 
הוידוי למטמא שאנחנו לא נלמד מזה הכתוב אלא חיוב 

    –מקדש 
מנין אתה מרבה שאר כל המצות תלמוד לומר דבר אל בני  

  . ישראל והתודו 
ומנין אף מיתות וכרתות אמר חטאתם, כל חטאתם לרבות  

    ו לרבות מצות עשה. מצות לא תעשה, כי יעש 
מכל חטאת האדם ממה שבינו לבין חברו  ושם נאמר גם כן 

ול מעל לרבות  על הגנבות ועל הגזלות ועל לשון הרע, למע 
הנשבע בשם לשקר והמקלל, ואשמה לרבות כל חייבי מיתות  
שיתודו, יכול אף הנהרגין על פי זוממין לא אמרתי אלא  

התודות כשידע  . ר"ל שהוא אינו חייב לואשמה הנפש ההיא
  שאין לו חטא אבל הועד עליו שקר. 

הנה כבר התבאר לך כי על כל מיני העונות הגדולים והקטנים 
  צות עשה חייבים להתודות עליהם.ואפילו מ

  
ובעבור שבא זה הצווי שהוא והתודו עם חיוב הקרבן, שהיה  
עולה במחשבה שאין הוידוי לבדו מצוה בפני עצמה אבל הוא  

 
  ספרי זוטא פרק ה פסוק ה  1

  
שנאמר והתודה אשר  יי ישראל איש או אשה, לפ(ה). וידבר, דבר אל בנ

חטא עליה (ויקרא ה ה) יתודה על חטא אשר חטא. עליה על החטאת 
  .כשהיא קיימת לא משנשחטה

  
את מרבה שאר אין במשמע שיתודה היחיד אלא על ביאת המקדש [ומנין  

  כל המצות אמרת דבר והתודו] 
  

רבות מצוה אמרת חטאת חטאתם. כל חטאת ל  ?ומנין אף מיתות וכריתות
בלא תעשה כי יעשו לרבות מצות עשה אין במשמע ודוי אלא ליחיד מנין 

  אף לצבור ודוי אמרת דבר והתודו 
  

ני אמרת ב ?[יכול בזמן שהן מביאין מתודין ומנין אף בזמן שאין מביאין
ישראל והתודו ומנין אף מיתות וכריתות אמרת חטאת חטאתם. כל 

  רבות מצות עשה] חטאת לרבות מצוה בלא תעשה כי יעשו ל

רים אחר הקרבן, הוצרכו שיבארו זה  מן הדברים הנגר
יכול בזמן שהם מביאין מתודין ומנין  במכילתא בזה הלשון 

ד לומר דבר אל בני ישראל  אף בזמן שאין מביאין תלמו 
  . והתודו 

  
ועדיין אין משמע ודוי אלא בארץ מנין אף בגלות תלמוד לומר 

לך י"י  וכן דניאל אומר  והתודו את עונם ואת עון אבותם
  ו בשת הפנים.  הצדקה ולנ 

  
הנה התבאר לך מכל מה שזכרנוהו שהוידוי מצוה בפני עצמה 

בחוצה  וחובה לחוטא על אי זה חטא שחטא ובין בארץ ובין 
לארץ בין הביא קרבן בין לא הביא קרבן הוא חייב להתודות 

  כמו שאמר יתעלה והתודו את חטאתם אשר עשו.  
  

.  דוי דבריםוהתודה זה וי ולשון ספרא גם כן (אח"מ פרש' ד) 
וכבר התבארו משפטי מצוה זו בפרק אחרון מיומא (פו ב, פז  

  ב):
  

  רמב"ם הלכות תשובה פרק א 
  

    ]הלכה א
כל מצות שבתורה בין עשה בין לא תעשה אם עבר אדם על 
אחת מהן בין בזדון בין בשגגה כשיעשה תשובה וישוב  

איש או  מחטאו חייב להתודות לפני האל ברוך הוא שנאמר 
זה וידוי  יעשו וגו' והתודו את חטאתם אשר עשו  אשה כי 

  . דברים, וידוי זה מצות עשה
תי פשעתי לפניך  כיצד מתודין אומר אנא השם חטאתי עוי

ועשיתי כך וכך והרי נחמתי ובושתי במעשי ולעולם איני חוזר  
לדבר זה, וזהו עיקרו של וידוי, וכל המרבה להתודות ומאריך  

  . בענין זה הרי זה משובח
בעלי חטאות ואשמות בעת שמביאין קרבנותיהן על וכן 

שגגתן או על זדונן אין מתכפר להן בקרבנם עד שיעשו  
  . והתודה אשר חטא עליהוידוי דברים שנאמר    תשובה, ויתודו 

וכן כל מחוייבי מיתות בית דין ומחוייבי מלקות אין מתכפר 
  .במיתתן או בלקייתן עד שיעשו תשובה ויתודו להן

ירו והמזיק ממונו אף על פי ששילם לו מה וכן החובל בחב
שהוא חייב לו אינו מתכפר עד שיתודה וישוב מלעשות כזה  

  . כל חטאות האדםמלעולם שנאמר 
  

  
אמרת והתודו את  ?אין במשמע ודוי אלא בארץ ומנין אף בגלות ודוי

עונם ואת עון אבותם (שם /ויקרא/ כו מ) וכן דניאל אומר לך ה' הצדקה 
  ט ז) מפני מה כי חטאנו לך:  /ולנו בשת הפנים (/דניאל

דבר אל בני ישראל, ע"י ישראל מתודים ואין מתודים לא ע"י גוים ולא 
  ושבים או בני ישראל פרט לגרים אמרת איש לרבות הגרים: ע"י ת

  איש או אשה כי יעשו, שחשבו לעשות ולא עשו: 
מכל חטאת האדם, ממה שבינו לבין חבירו על הגניבות ועל הגזלות ועל 

  ן הרע: לשו
למעול, אף על אשמות מתודים יכול בזמן שהן מביאין מתודין מנין בזמן 

אשם שהודע שלו טעון חטאת ומנין אף שאין מביאין ת"ל למעול [יכול 
אשם שאין הודע שלו טעון חטאת ת"ל למעול] מעל לרבות הנשבע בשם 

  לשקר והמקלל.
  .ואשם ואשמה לרבות כל חייבי מיתות שיתודו

אמרת לא אמרתי אלא ואשמה הנפש  ?רגין על פי זוממיןיכול אף הנה
 ההיא:
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  ה הכלההלכות תשובה פרק ז 
  . כל הנביאים כולן צוו על התשובה

  . תשובהואין ישראל נגאלין אלא ב
וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף 

והיה כי יבאו עליך כל הדברים  גלותן ומיד הן נגאלין שנאמר  
  . וגו' ושבת עד ה' אלהיך ושב ה' אלהיך וגו'

  
  ן " ב מ ר 

  

  רמב"ן דברים פרק ל 
  

(ב) וטעם ושבת עד ה' אלהיך ושמעת בקלו ככל אשר אנכי 
שתשוב אל ה' בכל לבבך ובכל נפשך    - מצוך היום אתה ובניך  

יך ועל בניך לדורותם לעשות ככל אשר אנכי מצוך  ותקבל על
היום, כאשר עשו בגאולה השנית דכתיב (נחמיה י ל) ובאים 

כת בתורת האלהים אשר נתנה ביד משה  באלה ובשבועה לל
עבד האלהים ולשמור ולעשות את כל מצות ה' אדנינו  
ומשפטיו וחקיו. או יהיה "מצוך אתה ובניך" כמו מצוך לך 

ואתה צוית (בראשית מה יט), וכן וירעו אותנו ולבניך, כענין 
(לעיל כו ו), לנו. ולפי דעתי יש בו סוד גדול, כי ירמוז למה 

סג ב) אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות   שאמרו (יבמות
  שבגוף, וכבר דברתי בו: 

  
זהו שאמרו (שבת קד א) הבא  - (ו) ומל ה' אלהיך את לבבך 

ב אליו בכל לבבך והוא לטהר מסייעין אותו, מבטיחך שתשו
יעזור אותך. ונראה מן הכתובים ענין זה שאומר, כי מזמן 

צדיק או הבריאה היתה רשות ביד האדם לעשות כרצונו 
רשע, וכל זמן התורה כן, כדי שיהיה להם זכות בבחירתם 
בטוב ועונש ברצותם ברע. אבל לימות המשיח, תהיה  

שאינו  הבחירה בטוב להם טבע, לא יתאוה להם הלב למה
ראוי ולא יחפוץ בו כלל. והיא המילה הנזכרת כאן. כי החמדה 
  והתאוה ערלה ללב, ומול הלב הוא שלא יחמוד ולא יתאוה.

וישוב האדם בזמן ההוא לאשר היה קודם חטאו של אדם 
הראשון, שהיה עושה בטבעו מה שראוי לעשות ולא היה לו  

  ):ברצונו דבר והפכו, כמו שפירשתי בסדר בראשית (ב ט
  

לב), הנה ימים באים  - וזהו מה שאמר הכתוב בירמיה (לא ל 
נאם ה' וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה  

ית אשר כרתי את אבותם וגו', כי זאת הברית אשר לא כבר
אכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם נתתי את תורתי 
בקרבם ועל לבם אכתבנה, וזהו בטול יצר הרע ועשות הלב 

טבעו מעשהו הראוי. ולכך אמר עוד (שם פסוקים לב לג) ב
והייתי להם לאלהים והמה יהיו לי לעם ולא ילמדו עוד איש  

ש את אחיו לאמר דעו את ה' כי כולם ידעו אותי את רעהו ואי 
למקטנם ועד גדולם, ובידוע כי יצר לב האדם רע מנעוריו  

  י:וצריכים ללמד אותם, אלא שיתבטל יצרם בזמן ההוא לגמר
וכן נאמר ביחזקאל (לו כו כז) ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה  
אתן בקרבכם וגו' ועשיתי את אשר בחקי תלכו, והלב החדש 

ז לטבעו, והרוח לחפץ ולרצון. וזהו שאמרו רבותינו  ירמו
(שבת קנא ב) והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ 

א (קהלת יב א), אלו ימות המשיח, שאין בהם לא זכות ול
חובה. כי בימי המשיח לא יהיה באדם חפץ אבל יעשה בטבעו  
המעשה הראוי, ולפיכך אין בהם לא זכות ולא חובה, כי  

  בה תלויים בחפץ:הזכות והחו

  
  על כל התורה כולה.   - (יא) וטעם כי המצוה הזאת 

  
והנכון, כי על כל התורה יאמר (לעיל ח א) "כל המצוה אשר 

הזאת" על התשובה הנזכרת,   אנכי מצוך היום", אבל "המצוה
כי והשבות אל לבבך (בפסוק א) ושבת עד ה' אלהיך (בפסוק  

שון הבינוני  ב) מצוה שיצוה אותנו לעשות כן. ונאמרה בל
לרמוז בהבטחה כי עתיד הדבר להיות כן. והטעם, לאמר כי 
אם יהיה נדחך בקצה השמים ואתה ביד העמים תוכל לשוב  

וך היום, כי אין הדבר נפלא אל ה' ולעשות ככל אשר אנכי מצ
ורחוק ממך אבל קרוב אליך מאד לעשותו בכל עת ובכל 

  מקום: 
  

ת עונם ואת עון  שיתודו א -וזה טעם בפיך ובלבבך לעשותו 
אבותם בפיהם, וישובו בלבם אל ה', ויקבלו עליהם היום  
התורה לעשותה לדורות כאשר הזכיר (לעיל פסוק ב) אתה  

  שתי (שם): כמו שפיר  -ובניך בכל לבבך 
  
  

  ה נ ו י   ונ י ב ר 

  א  א הבושת ירעש
  
הטובות אשר היטיב השם יתברך עם ברואיו, כי הכין להם   מן

יהם ולנוס מפח פשעיהם, הדרך לעלות מתוך פחת מעש
לחשוך נפשם מני שחת ולהשיב מעליהם אפו, ולמדם 
והזהירם לשוב אליו כי יחטאו לו, לרוב טובו וישרו כי הוא  

ם כה, ח): "טוב וישר ה' על כן יורה ידע יצרם, שנאמר (תהלי
  .חטאים בדרך"

ואם הרבו לפשוע ולמרוד ובגד בוגדים בגדו, לא סגר בעדם 
שובו לאשר העמיקו  ר (ישעיה לא, ו): " דלתי תשובה, שנאמ

שובו בנים שובבים ארפה  ". ונאמר (ירמיה ג, כב): " סרה
  ".  משובותיכם

  . והוזהרנו על התשובה בכמה מקומות בתורה
ר, כי התשובה מקובלת גם כי ישוב החוטא מרוב  והתבא

צרותיו, כל שכן אם ישוב מיראת השם ואהבתו, שנאמר 
ך כל הדברים האלה באחרית  בצר לך ומצאו (דברים ד, ל): "

  ".  הימים ושבת עד ה' אלהיך ושמעת בקולו
והתבאר בתורה, כי יעזור ה' לשבים כאשר אין יד טבעם 

יג מעלת אהבתו, משגת ויחדש בקרבם רוח טהורה להש
ושבת עד ה' אלהיך ושמעת בקולו ככל  שנאמר (דברים ל, ב): "

". ךאשר אנכי מצוך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפש 
ומל ה' את לבבך ואת לבב  ואומר בגוף הענין (דברים ל, ו): " 

  להשיג אהבתו.   -"  זרעך
והנביאים והכתובים דברו תמיד על דבר התשובה, עד כי באו 

  ובה כלם מפורשים בדבריהם כאשר יתבאר.עקרי התש
  


