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כב  –ויקרא (פרשת אחרי מות) פרק טז פסוק כ   

י  יר ֶהָחֽ יב ֶאת־ַהָּׂשִע֥ ַח ְוִהְקִר֖ ד ְוֶאת־ַהִּמְזֵּב֑ ֶהל מֹוֵע֖ ֶדׁש ְוֶאת־ֹא֥ ר ֶאת־ַהֹּק֔  :(כ) ְוִכָּל֙ה ִמַּכֵּפ֣

יו ֶאת־ָּכל־ֲעֹוֹנ֙ת ְּבֵנ֣י יִ (כא)  ה ָעָל֗ אׁש ַהָּׂשִעי֘ר ַהַח֒י ְוִהְתַוָּד֣ ֹ֣ ל ר יו ַע֨ י ידו ָיָד֗ ן ֶאת־ְׁשֵּת֣ � ַאֲהֹר֜ ם  ְוָסַמ֨ ל ְוֶאת־ָּכל־ִּפְׁשֵעיֶה֖ ְׂשָרֵא֔
י ַהִּמְד  יׁש ִעִּת֖ יר ְוִׁשַּל֛ח ְּבַיד־ִא֥ אׁש ַהָּׂשִע֔ ֹ֣ ן ֹאָת֙ם ַעל־ר ם ְוָנַת֤ ָרהְלָכל־ַחּטֹאָת֑ ָּבֽ : 

ר  יר ַּבִּמְדָּבֽ ה ְוִׁשַּל֥ח ֶאת־ַהָּׂשִע֖ ֶרץ ְּגֵזָר֑ ם ֶאל־ֶא֣ יו ֶאת־ָּכל־ֲעֹוֹנָת֖ יר ָעָל֛ א ַהָּׂשִע֥  (כב) ְוָנָׂש֨

 

 תלמוד בבלי מסכת שבועות דף ב עמוד ב 

על שאר עבירות שבתורה, הקלות והחמורות, הזדונות והשגגות, הודע ולא הודע, עשה ולא תעשה, כריתות  
שעיר המשתלח מכפר. אחד ישראלים ואחד כהנים ואחד כהן משוח. מה בין ישראלים לכהנים   - תות בית דין ומי

ולכהן משוח? אלא שהפר מכפר על הכהנים על טומאת מקדש וקדשיו. ר"ש אומר: כשם שדם השעיר הנעשה  
פר על ישראל, כך  בפנים מכפר על ישראל, כך דם הפר מכפר על הכהנים; כשם שוידויו של שעיר המשתלח מכ

 .וידויו של פר מכפר על הכהנים

 תלמוד בבלי מסכת שבועות דף יב עמוד ב 

על שאר עבירות שבתורה, הקלות והחמורות, הזדונות והשגגות כו'. היינו קלות היינו עשה ולא תעשה! חמורות  
ק: על שאר עבירות שבתורה,  נו כריתות ומיתות ב"ד! הודע היינו מזיד! לא הודע היינו שוגג! אמר רב יהודה, ה" היי

בין קלות בין חמורות, בין שעשאן בשוגג בין שעשאן במזיד, אותן שעשאן בשוגג בין נודע לו ספיקן בין לא נודע לו  
כריתות ומיתות ב"ד. האי עשה ה"ד? אי דלא עבד    - עשה ולא תעשה, ואלו הן חמורות  - ספיקן, ואלו הן קלות 

תשובה, כל יומא נמי! דתניא: עבר על מצות עשה ועשה תשובה, לא זז    תשובה, זבח רשעים תועבה! אי דעבד
 :משם עד שמוחלין לו! אמר רבי זירא

 תלמוד בבלי מסכת שבועות דף יג עמוד א 

יום   -בעומד במרדו, ורבי היא; דתניא, רבי אומר: על כל עבירות שבתורה, בין עשה תשובה בין לא עשה תשובה  
יום הכפורים מכפר,    -ומגלה פנים בתורה ומפר ברית בבשר, שאם עשה תשובה   הכפורים מכפר, חוץ מפורק עול

זה הפורק עול ומגלה פנים בתורה,   -אין יום הכפורים מכפר. מאי טעמא דרבי? דתניא: כי דבר ה' בזה    -ואם לאו  
ל אפילו עשה  לאחר יוה"כ; יכו  - לפני יוה"כ, תכרת   - זה המפר ברית בבשר; הכרת תכרת, הכרת  -ואת מצותו הפר  

לעולם הבא; עונה   - בעולם הזה, תכרת  - תשובה? ת"ל: עונה בה, לא אמרתי אלא בזמן שעונה בה. ורבנן? הכרת 
שאם עשה תשובה ומת, מיתה ממרקת. ומי מצית מוקמת לה כרבי? והא מדסיפא רבי יהודה היא, רישא נמי   - בה 

כהן משוח, ומאן אית ליה האי סברא? רבי יהודה,  ר' יהודה היא! דקתני סיפא: אחד ישראל ואחד כהנים ואחד  
מכלל דרישא ר' יהודה! אמר רב יוסף: רבי היא, וסבר לה כר' יהודה. א"ל אביי, דוקא קאמר מר: רבי סבר לה כר'  

יהודה, אבל רבי יהודה לא סבר לה כרבי, או דלמא מדרבי סבר לה כרבי יהודה, אף רבי יהודה סבר לה נמי כרבי,  
דמילתא קתני, למימר דתלמיד סבר לה כרביה? א"ל: אין, דוקא קאמינא: רבי סבר לה כרבי יהודה,  מיהו אורחא  

אבל ר' יהודה לא סבר לה כרבי; דתניא: יכול יהא יוה"כ מכפר על שבים ועל שאינן שבים? ודין הוא: הואיל וחטאת  
אף יוה"כ אין מכפר אלא על   ואשם מכפרין ויום הכפורים מכפר, מה חטאת ואשם אין מכפרין אלא על השבים,

שאין מכפרין על המזיד כשוגג, תאמר ליוה"כ שמכפר על המזיד כשוגג; הואיל ומכפר    - השבים! מה לחטאת ואשם 
על המזיד כשוגג, יכפר על שבים ועל שאינן שבים? תלמוד לומר: אך, חלק; סתם סיפרא מני? ר' יהודה, וקאמר:  

א אסתם סיפרא: דתניא: יכול לא יהא יוה"כ מכפר אא"כ התענה בו וקראו  שבים אין, לא שבים לא. ורמי סתם סיפר
מקרא קדש ולא עשה בו מלאכה, לא התענה בו ולא קראו מקרא קדש ועשה בו מלאכה מנין? ת"ל: יום כפורים  



לא  הוא, מ"מ! אמר אביי, לא קשיא: הא רבי, והא רבי יהודה. רבא אמר: הא והא רבי, ומודה רבי בכרת דיומא, דאי 
ום הכפורים לרבי לית ליה? אלמה לא? משכחת לה כגון דעבד בליליא ומית, דלא אתא יממא  תימא הכי, כרת די

 :לכפורי ליה! אלא אימא

 תלמוד בבלי מסכת שבועות דף יג עמוד ב 

כרת דיממא לרבי לית ליה? אלמה לא? משכחת לה דאכל אומצא וחנקיה ומית; אי נמי, דאכל סמוך לשקיעת  
הוה שהות לכפורי ליה  החמה, דלא   

. 

 חידושי הרשב"א מסכת שבועות דף יג עמוד ב 

חומר בשעיר שהשעיר מכפר מיד ויוה"כ אינו מכפר עד שתחשך וחומר ביוה"כ מבשעיר שיוה"כ מכפר בלא קרבן  
משא"כ בשעיר שאינו מכפר בלא קרבן, ונ"ל דה"פ דיוה"כ בלא שעיר המשתלח מכפר משא"כ בשעיר שאינו מכפר  

פי שהגרילו עליו אא"כ נשתלח, ושילוחו קרי קרבן לפי ששניהם שוים הקרב בפנים והמשתלח ושבפנים  אף על 
קרבן לד' והשני משלח לעזאזל. וא"נ יש לי לפרש שיוה"כ מכפר בלא קרבן שעיר הנעשה בפנים משא"כ בשעיר  

רבן ואילו לפי' הראשון  שאינו מכפר אא"כ קדם של שם שנעשה בפנים, וזה נ"ל יותר מדקאמר שאין מכפר בלא ק
לא ניחא שאין שילוחו קרוי קרבן. (אמר שמואל יצחק מוראיינו הנוסחא שמצאתי בירושלמי שלי נראית אמיתית ולא  

בעינן לפרושי רבינו, והכין היא חומר ביוה"כ מהשעיר שיוה"כ מכפר בלא שעיר ושעיר אינו מכפר בלא יוה"כ,  
 .ואריך)

' דעל עשה כרבי ואף על גב דלא עבד תשובה משום דיום הכפורים מכפר אף  קשיא לי אשמעתין דמוקמינן מתני
ני ולא הזכירו יוה"כ בהך מתני' ורבי יוה"כ שמענו לו ולא שעיר  באינן שבים, דהא מתני' שעיר המשתלח קת

המשתלח, וי"ל דעיקר כפרתו של שעיר המשתלח משום תוקפו של יה"כ הוא ואף הוא מכפר לרבי אף על שאינן  
ם. אלא שעדיין אני תמיה א"כ למה לא שנו במשנתינו שעיר המשתלח ויוה"כ ולרבי הוי משמע שעיר המשתלח  שבי

או יוה"כ כלומר אף בלא שעיר. עוד קשיא לי אשמעתין לפרוקא קמא וכן לר' זירא דבירושלמי דאית להו דיוה"כ  
, וי"ל לעבירה שנעשית בשעת  מכפר מיד א"כ שעיר המשתלח למה, דהא יה"כ מכפר בלא שעיר ואפי' מת מיד

שלוח ומת מתוכה שהיום אינו מכפר שהרי מת מתוכה וכמו שאמרו דחנקתי' אומצא אבל השעיר מכפר, ועוד  
 .צריכה לי עיון

 תוספות מסכת שבועות דף יג עמוד א 

ראה  פירש בקונטרס שלא קיבלו עליו בברכותיו לומר מקדש ישראל ויום הכפורים ואין נ - לא קראו מקרא קודש 
דלא אשכחן ברכות ביום הכפורים דליהוו דאורייתא ונראה לר"ת קראו מקרא קודש שמודה שב"ד קדשוהו ושובת  

ממלאכה בשביל קדושת היום ולא קראו מקרא קדש שאינו שובת מחמת קדושת היום אלא מחמת שמתעצל  
 .לעשות מלאכה

איירי ולעולם סבר תנא דאינו מכפר אלא  תימה דלמא בעשה תשובה   - תלמוד לומר יום הכפורים הוא מכל מקום 
 .על השבין

ואם תאמר למה לו אך חלק למאי דס"ד השתא דידעינן מסברא דכרת דיום הכפורים לרבי לית   - דאי לא תימא הכי 
ליה וי"ל דהמ"ל ולטעמיך או שמא איצטריך אך אפי' חזר בו מעבירה אלא שמבעט בכפרה שאינו רוצה שיום  

 .הכפורים יכפר

אבל לאחר שילוח שעיר לא מצי לאוקומה שהוא מכפר כל היום ואף על גב דמשמע   - וך לשקיעת החמה דעבד סמ 
לטומאה שאירעה בין זה  לעיל (דף ח:) שאין קרבנות מכפרין על עבירות של אח"כ אפילו בו ביום דאמר נפקא מינה 

אתיכם משמע דכל היום  לזה שאני שעיר המשתלח דכתיב ביה כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חט 
יכפר אי נמי היום עצמו בלא שעיר המשתלח מכפר קצת ואין כאן כרת גמור וכה"ג אשכחן בפרק קמא דזבחים (דף  

 ו. ושם) דעולה מכפרת על היורש מקופיא ולא מקיבעא כלומר לגמרי והשתא 

 תוספות מסכת שבועות דף יג עמוד ב 



יר או כגון דליכא שעיר המשתלח כדאמר לעיל (דף ח:)  אתי שפיר דלא קאמר כגון שמת קודם שנשתלח השע
מינה היכא דלא עבד חיצון וי"מ דיום הכפורים בלא שעיר המשתלח מכפר לגמרי ונפקא מינה דשעיר מכפר  ונפקא 

מיד ויום הכפורים אינו מכפר עד שתחשך למוצאי יום הכפורים כדתניא חומר בשעיר מביום הכפורים שהשעיר  
ורים עד שתחשך חומר ביוה"כ מבשעיר שיום הכפורים מכפר בלא קרבן מה שאין כן בשעיר  מכפר מיד ויום הכפ

ולרווחא דמילתא נקטה אי נמי אפילו לא  והא דנקט כגון דחנקתיה אומצא לאו דוקא אלא הוא הדין שמת בו ביום 
 .מת בו ביום אלא אחר כמה ימים וכגון דעבד סמוך לשקיעת החמה

 

פרק א רמב"ם הלכות תשובה   

 הלכה א 

כל מצות שבתורה בין עשה בין לא תעשה אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון בין בשגגה כשיעשה תשובה וישוב  
מחטאו חייב להתודות לפני האל ברוך הוא שנאמר איש או אשה כי יעשו וגו' והתודו את חטאתם אשר עשו זה וידוי  

השם חטאתי עויתי פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך והרי נחמתי  דברים, וידוי זה מצות עשה, כיצד מתודין אומר אנא 
רבה להתודות ומאריך בענין זה הרי זה  ובושתי במעשי ולעולם איני חוזר לדבר זה, וזהו עיקרו של וידוי, וכל המ 

משובח, וכן בעלי חטאות ואשמות בעת שמביאין קרבנותיהן על שגגתן או על זדונן אין מתכפר להן בקרבנם עד  
תשובה, ויתודו וידוי דברים שנאמר והתודה אשר חטא עליה, וכן כל מחוייבי מיתות בית דין ומחוייבי מלקות  שיעשו  

אין מתכפר להן א במיתתן או בלקייתן עד שיעשו תשובה ויתודו, וכן החובל בחבירו והמזיק ממונו אף על פי  
לעולם שנאמר מכל חטאות האדםששילם לו מה שהוא חייב לו אינו מתכפר עד שיתודה וישוב מלעשות כזה   .  

 הלכה ב 

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

הודע לו הכל מתכפר בשעיר המשתלח, והוא שעשה תשובה, אבל אם לא עשה   בשגגה, בין שהודע לו בין שלא
תשובה אין השעיר מכפר לו אלא על הקלות, ומה הן הקלות ומה הן החמורות, החמורות הן שחייבין עליהם מיתת  

ת  בית דין או כרת, ושבועת שוא ושקר אף על פי שאין בהן כרת הרי הן מן החמורות, ושאר מצות לא תעשה ומצו
  .עשה שאין בהן כרת הם הקלות

 הלכה ג 

בזמן הזה שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח כפרה אין שם אלא תשובה, התשובה מכפרת על כל העבירות,  
אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירין לו שום דבר מרשעו שנאמר רשעת הרשע לא יכשל בה  

פורים מכפר לשבים שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם ביום שובו מרשעו, ועצמו של יום הכ .  

 הלכה ד 

אף על פי שהתשובה מכפרת על הכל ועצמו של יום הכפורים מכפר, יש עבירות שהן מתכפרים לשעתן ויש עבירות  
שאין מתכפרים אלא לאחר זמן, כיצד עבר אדם על מצות עשה שאין בה כרת ועשה תשובה אינו זז משם עד  

ו נאמר שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם וגו', עבר על מצות לא תעשה שאין בה כרת ולא  שמוחלין לו ובאל
מיתת בית דין ועשה תשובה, תשובה תולה ויום הכפורים מכפר ובאלו נאמר כי ביום הזה יכפר עליכם, עבר על  

ומרין לו הכפרה, ולעולם אין  כריתות ומיתות בית דין ועשה תשובה, תשובה ויום הכפורים תולין ויסורין הבאין עליו ג
מתכפר לו כפרה גמורה עד שיבואו עליו יסורין ובאלו נאמר ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם, במה דברים  

אמורים בשלא חילל את השם בשעה שעבר אבל המחלל את השם אף על פי שעשה תשובה והגיע יום הכפורים  
לו כפרה גמורה עד שימות, אלא תשובה יום הכפורים ויסורין  והוא עומד בתשובתו ובאו עליו יסורין אינו מתכפר 

 שלשתן תולין ומיתה מכפרת שנאמר ונגלה באזני ה' צבאות אם יכופר העון הזה לכם עד תמותון.  

 

 



 תלמוד ירושלמי מסכת יומא פרק ח הלכה ו 

המתני' עשה אף על פי שלא עשה תשובה לא תעשה ר' שמואל בשם רבי זעירא והוא שעשה תשוב : 

 

 ספר מורה הנבוכים חלק ג פרק מו 

וכאשר היה שעיר המשתלח לכפרת חטאים גדולים כולם, עד שאין חטאת צבור שיכפר מה שהוא מכפר, וכאלו הוא  
נושא כל החטאים, מפני זה לא נרצה לזביחה ולא לשרפה ולא להקבר כלל, אלא הרחיקו תכלית ההרחקה ויושלך  

ין ספק לאדם שהחטאים אינם משאות שיעתקו מגב איש אחד לגב איש אחר,  בארץ גזרה, ר"ל שאין בה יישוב, וא
אבל אלו המעשים כולם משלים להביא מורא בנפש עד שתתפעל לתשובה, כלומר שכל מה שקדם ממעשינו נקינו  

 מהם והשלכנום אחרי גוינו והרחקנום תכלית ההרחקה 

משיב נפש מאמר ב פרק יג  - חיבור התשובה למאירי   

ה) עליו  -546ד) שתראה שאמרו- 546ב) בשעיר המשתלח שהוא הערה לכפרת חטאים רבים, כמו-546וכן אמר
הוא שהוא היה מעיר את הישן  ו) ו- 546שהיתה בו כפרה לכל ישראל, מצד היות המיוחד שבעם והמנהיגו מתודה

ז)  -546ר ידעתלהיות כל אחד ואחד מתודה על כל עונותיו בפרט, להיות כל יחיד ויחיד נמשך אחר הנהגתו, וכב
שאין שעיר המשתלח מכפר אלא לשבים, אבל מכפר הוא לשבים על כל עונות הם קלים הם חמורים הם זדונות  

ח) שמכפר על הקלות אף בלא תשובה,  - 546הם שגגות הן שהודע לו הן שלא הודע לו, ומה שאמרו בקצת מקומות
ט), נמצא מכל מקום  -546ובה גמורהביאור אף על פי שלא התעורר תכלית הערה עד שיבא ממנה לידי תש

ט), וכן כל מה  -546שהשעיר סבת הכפרה והתשובה היא הכפרה, והוא שבזמן הזה שאין שעיר תשובה מכפרת
י) עליו שהוא מכפר אם שעיר אם עצמו של יום הכפורים אם ייסורין אם מיתה, באור כלם הערה  -546שאמרו

א) בשעיר המשתלח שהוא  - 547כפרה, והוא שרמז הרבהמגעת לו באי זה מאלו והכל סבת התשובה והיא ה
להיותו הערה לתשובת כל החטאים לא נרצה לזביחה או להקרבה או לשריפה עד שישאר ממנו שום רושם, אבל  
שיורחק תכלית הרחקה ויושלך בארץ גזירה הערה לעזיבת החטאים עזיבה גמורה עד שלא ישוב עוד בהם, ואין  

מגב האיש לגב השעיר אבל אלו המעשים כלם משלים להביא מורא לנפש עד  ספק שאין החטאים משא שיעתק 
ב), יתבונן  -547שתתפעל לתשובה, דמיון הרחקת מעשים מגונים מאתנו תכלית הרחקה, אלו הן דברי הרב

- 547ג) התעורר הוא גם כן אל זאת ההערה, ר"ל הערת התשובה, וזאת הכונה העיר באמרו- 547המקשה עליו אם
ה) ותשליך במצולות ים כל חטאתם-547יר עליו את כל עונותם אל ארץ גזירה וזה כיון באמרו) ונשא השע ד . 

 

משיב נפש מאמר ב פרק יג  - חיבור התשובה למאירי   

ה) עליו  -546ד) שתראה שאמרו- 546ב) בשעיר המשתלח שהוא הערה לכפרת חטאים רבים, כמו-546וכן אמר
ישן  ו) והוא שהוא היה מעיר את ה- 546ד שבעם והמנהיגו מתודהשהיתה בו כפרה לכל ישראל, מצד היות המיוח 

ז)  -546להיות כל אחד ואחד מתודה על כל עונותיו בפרט, להיות כל יחיד ויחיד נמשך אחר הנהגתו, וכבר ידעת
שאין שעיר המשתלח מכפר אלא לשבים, אבל מכפר הוא לשבים על כל עונות הם קלים הם חמורים הם זדונות  

ח) שמכפר על הקלות אף בלא תשובה,  - 546שהודע לו הן שלא הודע לו, ומה שאמרו בקצת מקומותהם שגגות הן  
ט), נמצא מכל מקום  -546ביאור אף על פי שלא התעורר תכלית הערה עד שיבא ממנה לידי תשובה גמורה

מה   ט), וכן כל-546שהשעיר סבת הכפרה והתשובה היא הכפרה, והוא שבזמן הזה שאין שעיר תשובה מכפרת
י) עליו שהוא מכפר אם שעיר אם עצמו של יום הכפורים אם ייסורין אם מיתה, באור כלם הערה  -546שאמרו

א) בשעיר המשתלח שהוא  - 547המגעת לו באי זה מאלו והכל סבת התשובה והיא הכפרה, והוא שרמז הרב
ממנו שום רושם, אבל  להיותו הערה לתשובת כל החטאים לא נרצה לזביחה או להקרבה או לשריפה עד שישאר 

שיורחק תכלית הרחקה ויושלך בארץ גזירה הערה לעזיבת החטאים עזיבה גמורה עד שלא ישוב עוד בהם, ואין  
ספק שאין החטאים משא שיעתק מגב האיש לגב השעיר אבל אלו המעשים כלם משלים להביא מורא לנפש עד  

ב), יתבונן  -547חקה, אלו הן דברי הרבשתתפעל לתשובה, דמיון הרחקת מעשים מגונים מאתנו תכלית הר 
- 547ג) התעורר הוא גם כן אל זאת ההערה, ר"ל הערת התשובה, וזאת הכונה העיר באמרו- 547המקשה עליו אם

ה) ותשליך במצולות ים כל חטאתם-547) ונשא השעיר עליו את כל עונותם אל ארץ גזירה וזה כיון באמרוד . 



 

 רמב"ם הלכות תשובה פרק ב 

 הלכה ו 

על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם, בעשרה הימים שבין ראש השנה ויום הכפורים היא יפה ביותר   אף
ומתקבלת היא מיד שנאמר דרשו ה' בהמצאו, במה דברים אמורים ביחיד אבל צבור כל זמן שעושים תשובה  

  .וצועקין בלב שלם הם נענין שנאמר כה' אלהינו בכל קראנו אליו

 הלכה ז

א זמן תשובה לכל ליחיד ולרבים והוא קץ מחילה וסליחה לישראל, לפיכך חייבים הכל לעשות  יום הכפורים הו
ום קודם שיאכל שמא יחנק בסעודה  תשובה ולהתודות ביום הכפורים, ומצות וידוי יום הכפורים שיתחיל מערב הי 

חוזר ומתודה בשחרית  קודם שיתודה, ואף על פי שהתודה קודם שיאכל חוזר ומתודה בלילי יום הכפורים ערבית ו
  .ובמוסף ובמנחה ובנעילה, והיכן מתודה יחיד אחר תפלתו, ושליח צבור באמצע תפלתו בברכה רביעית

 הלכה ח 

הוידוי שנהגו בו כל ישראל ה אבל אנחנו חטאנו (כולנו) והוא עיקר הוידוי, עבירות שהתודה עליהם ביום הכפורים  
הכפורים אחר אף על פי ו שהוא עומד בתשובתו שנאמר כי פשעי אני אדע וחטאתי  זה חוזר ומתודה עליהן ביום  

  .נגדי תמיד

 הלכה ט

אין התשובה ולא יום הכפורים מכפרין אלא על עבירות שבין אדם למקום כגון מי שאכל דבר אסור או בעל בעילה  
המקלל חבירו או גוזלו וכיוצא בהן   ל עבירות שבין אדם ז לחבירו כגון החובל את חבירו אואסורה וכיוצא בהן, אב 

אינו נמחל לו לעולם עד שיתן לחבירו מה שהוא חייב לו וירצהו, אף על פי שהחזיר לו ממון שהוא חייב לו צריך  
לרצותו ולשאול ממנו שימחול לו, אפילו לא הקניט את חבירו אלא בדברים צריך לפייסו ולפגע בו עד שימחול לו, לא  

ביא לו * שורה של שלשה בני אדם מריעיו ופוגעין בו ומבקשין ממנו, לא נתרצה להן מביא  רצה חבירו למחול לו מ 
לו שניה ושלישית לא רצה מניחו והולך לו וזה שלא מחל הוא החוטא, ח ואם היה רבו הולך ובא אפילו אלף פעמים  

 .עד שימחול לו

 כסף משנה הלכות תשובה פרק א 

ובה שעיר המשתלח מכפר אבל אליבא דרבנן דוקא בשעשה תשובה  ואמרינן דאליבא דרבי אפילו לא עשה תש
שעיר המשתלח מכפר אבל אם לא עשה תשובה אין מכפר, וידוע דאין הלכה כרבי מחביריו ולכך כתב רבינו והוא  

 :שעשה תשובה

ומ"ש אבל אם לא עשה תשובה אין השעיר מכפר לו אלא על הקלות. ק"ל דהתם משמע דלרבנן אפילו עבר אעשה  
ם לא עשה תשובה אין שעיר מכפר ולרבי אפילו על החמורות מכפר בלא תשובה חוץ מפורק עול ומגלה פנים  א

 :בתורה ומפר בריתו בבשר וצ"ע

 לחם משנה הלכות תשובה פרק א 

 הלכה ב 

[ב] שעיר המשתלח וכו'. בריש שבועות (דף ב' ב) אמרו במשנה על שאר עבירות שבתורה כו'. (עיין בכ"מ), עוד  
שם האי עשה ה"ד אי דלא עבד תשובה זבח רשעים תועבה אי דעבד תשובה [כל יום נמי] דתניא עבר על   אמרו 

מצות עשה ועשה תשובה לא זז משם עד שמוחלין לו א"ר זירא בעומד במרדו ורבי היא דתניא רבי אומר על כל  
רה נראה דבגמרא הקשו  עבירות שבתורה בין עשה תשובה בין לא עשה תשובה יוה"כ מכפר וכו', ע"כ. ולכאו 

דההיא מצות עשה אי דלא עשה תשובה אמאי מכפר עליו שעיר המשתלח הא זבח רשעים הוא ואין השעיר מכפר  
עליו. ותירצו דאתיא כרבי וא"כ תימה על רבנו דאיך קאמר דשעיר המשתלח מכפר אף על פי שלא עשה תשובה על  



ו בעומד במרדו ורבי היא ואנן קי"ל כרבנן ודלא כרבי דאי  הקלות הא בגמרא אמרו דאינו כן אלא לרבי דהיכי תירצ
כרבי אפילו אחמורות נמי שעיר המשתלח מכפר ורבינו כתב דעל החמורות אינו מכפר וא"כ ודאי דפסק כרבנן וכן  

כתב לקמן עצמו של יוה"כ מכפר לשבים והיינו כר' יהודה דפליג עליה דרבי כדאמרינן שם בגמרא דלרבי אפילו  
ים מכפר וא"כ איך כתב רבינו דעל הקלות מכפר. ונראה דהוא ז"ל מפרש דברי המקשה כך האי עשה  לאינן שב

היכי דמי אי דלא עביד תשובה א"כ כל הני דמתניתין נמי דלא עבד תשובה דבחד גוונא מיירי מתניתין וא"כ קשה  
ת ליה שום קושיא כלל  דעל החמורות מאי מכפר היכא דלא עבד תשובה הא זבח רשעים תועבה אבל על עשה לי

ומאי דקאמר האי עשה היכי דמי הוא משום דבעי למפרך הקושיא האחרת היכא דעבד תשובה והך פירכא לא קאי  
אלא אעשה לכך קאמר האי עשה היכי דמי אבל לעולם דהקושיא הראשונה לא הוי אלא אכריתות ומיתות ב"ד.  

ה למעט במחלוקת שבין רבי לרבנן וכיון דלרבי מכפר  וא"ת מי הזקיקו לרבינו לפרש כן בדברי הגמרא וי"ל דרצ
אפילו אכריתות די לנו לומר שלרבנן דעל הכריתות אינו מכפר אבל על הקלות מכפר. ועוד דטעמיה דרבנן הוא  

משום דהכרת בעוה"ז תכרת לעוה"ב כלומר דהני תלתא פורק עול מגלה פנים ומפר ברית אין מיתה מכפרת אבל  
ה מכפרת, אבל יוה"כ לא וכיון שכן לא דייקינן דיוקא דקרא אלא באחרינא דומיא דהנך  בשאר דומיא דהנך מית

 :שהם כריתות ומיתות ב"ד אבל לא הקלות דודאי בקלות אפילו יוה"כ מכפר, זה נראה טעמו של רבינו 

 רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק ג 

 הלכה יד 

ו למערב והסומך עומד במזרח ופניו למערב ומניח  וכיצד סומך, אם היה הקרבן קדש קדשים מעמידו בצפון ופני 
לא  שתי ידיו בין שתי קרניו ומתודה על חטאת עון חטאת ועל אשם עון אשם, ועל העולה מתודה עון עשה ועון 

  .תעשה שניתק לעשה

 הלכה טו 

למים  כיצד מתודה אומר חטאתי עויתי פשעתי ועשיתי כך וכך וחזרתי בתשובה לפניך וזו כפרתי, היה הקרבן ש 
אומר דברי שבח סומך בכל מקום שירצה מן העזרה במקום שחיטה, ויראה לי שאינו מתודה על השלמים אבל  . 

 

 תלמוד בבלי מסכת יומא דף פו עמוד ב 

 וצריך לפרוט את החטא, שנאמר אנא חטא העם הזה חטאה גדלה ויעשו להם אלהי זהב 

 רבי עקיבא איגר מסכת יומא דף פו עמוד ב 

ה מוחלין לכל העולם. הרמ"ע מפאנו במאמר חיקור דין ח"א פ"ד כתב פירוש חלקם בברית  יחיד שעשה תשוב
 .האלה להיות ערבים זה לזה הוא הנמחל בזכותו עכ"ל

 תלמוד בבלי מסכת מנחות דף צב עמוד א 

 מתני'. כל קרבנות הצבור אין בהן סמיכה, חוץ מן הפר הבא על כל המצות ושעיר המשתלח

ות דף צב עמוד א תלמוד בבלי מסכת מנח  

גמ'. ת"ר: כל קרבנות הצבור אין בהן סמיכה, חוץ מפר הבא על כל המצות ושעירי עבודת כוכבים, דברי רבי שמעון;  
רבי יהודה אומר: שעירי עבודת כוכבים אין בהן סמיכה, ואת מי אביא תחתיהם? שעיר המשתלח. לא סגיא דלא  

מר לו רבי שמעון: והלא אין סמיכה אלא בבעלים, וזה אהרן ובניו  מעייל? אמר רבינא: גמירי שתי סמיכות בצבור. א
  -דתניא: וכפר את מקדש הקדש  סומכין בו! אמר לו: אף זה אהרן ובניו מתכפרין בו. א"ר ירמיה: ואזדו לטעמייהו, 

עם   כמשמען, על כל  - אלו העזרות, כהנים  - כמשמעו, יכפר  -זה היכל, מזבח   -זה לפני ולפנים, ואת אהל מועד  
אלו הלוים, הושוו כולן לכפרה אחת שמתכפרין בשעיר המשתלח, דברי רבי יהודה; רבי    -אלו ישראל, יכפר    -הקהל  

שמעון אומר: כשם שדם שעיר הנעשה בפנים מכפר על ישראל על טומאת מקדש וקדשיו, כך דם הפר מכפר על  
ל ישראל בשאר עבירות, כך וידוי של  הכהנים על טומאת מקדש וקדשיו; כשם שוידוי של שעיר המשתלח מכפר ע 

פר מכפר על הכהנים בשאר עבירות. ור' שמעון, הא ודאי הושוו! אין, הושוו דבני כפרה נינהו, מיהו כל חד וחד  



מכפר בדנפשיה. לרבי יהודה, טומאת מקדש וקדשיו ישראל מכפרי בדם שעיר הנעשה בפנים, וכהנים בפר של  
י בוידוי שעיר המשתלח; ולרבי שמעון, בשאר עבירות נמי כהנים בוידוי דפר  אהרן, בשאר עבירות אלו ואלו מכפר

מתכפרי, כדקתני. אחד ישראל ואחד כהנים ואחד כהן משיח, מה בין ישראל לכהנים ולכהן משיח? אלא שדם הפר  
  מכפר על הכהנים על טומאת מקדש וקדשיו, [זו דברי ר' יהודה]; ור' שמעון אומר: כשם שדם השעיר הנעשה 

בפנים מכפר על ישראל, כך דם הפר מכפר על הכהנים; כשם שוידויו של שעיר המשתלח מכפר על ישראל, כך  
 וידויו של פר מכפר על הכהנים

 חדושי הרשב"א מסכת מנחות דף צב עמוד ב 

  וא"ת דאפ"ה לא צריך מיעוט וממילא ממעטי להו משום דגמירי שתי סמיכות בצבור ולא הני דהוו צבור, דז"א דאי 
מהלכתא לא ידעינן מאי ניהו כדקאמר בתר הכי נמי לר' שמעון דאי משום דאמר ר' יהודה דשעיר המשתלח כהנים  

 מתכפרין בו והוו סמיכה בבעלים בצבור מ"מ נוכל לומר דלאו סמיכה דצבור היא דאין הסמיכה אלא בשביל הודוי 

 תוספות הרא"ש מסכת שבועות דף יג עמוד ב 

אבל לאחר שילוח השעיר לא מצי למימר שהרי הוא מכפר כל היום, אף על גב    דעבר סמוך לשקיעת החמה.
שעיר המשתלח דכתיב ביה כי ביום הזה   דאמרינן לעיל שאין הקרבנות מכפרין על עבירות שאחר הקרבתן שאני 

 יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם משמע שכל היום מכפר, וגם שעיר המשתלח לאו קרבן הוי 

 

חינוך פרשת נשא מצוה שסד אות א מנחת   

והנה חזינן דיכול להתודות ע"י שליח דמרע"ה הי' שליח של ישראל ובודאי תשובה בלב היינו החרטה ל"ש ע"י  
שליח רק אם שב יכול לעשות שליח על הוידוי וכ"ה כאן בלשון הר"מ שעיר המשתלח לפי שהיא כפרה על כל  

ודה על ב"ב ועל הכהנים מבואר דהוידוי יכול להיות על כל ישראל ע"י  ישראל כה"ג מתודה כו' וכן על הפר הי' מת 
ות  שליח. ומזה קשה על המהרי"ט שסובר דא"י להקדיש ע"י שליח דהוי מילי ולא ממסרי כו' דחזינן דיכול לעש
היה  שליח על מילי וכבר דברנו כ"פ והדברים עתיקין ואכ"מ. ועיין בס' הנ"ל כתב הא דילפינן מוידוי של מרע"ה ד
מפרט דהוא היה עומד בפני כלל ישראל והיינו כמ"ש דוידוי יכול להיות ע"י שליח. אך הקשה לפי דברי ר"י  

בירושלמי דמפני הבושה ע"כ סובר דצריך לפרט ובמרע"ה שהי' מתודה בעבור ישראל מאי בושה שייך ע"ש שכתב  
מ"ג דדעת ר"נ דלא הי' ערבות במדבר  דאפשר מפני הערבות היה ג"כ קצת חטא במרע"ה ועיין בש"ס דסנהדרין ד

אף על הנגלות עד שעברו ישראל את הירדן אך ר"י שם אומר בשם ראב"ש דדוקא על הנסתרות לא נענשו על  
הערבות עד שעברו את הירדן אבל על הנגלות נענשו במדבר אם כן ר"י נראה דסובר כן א"כ שפיר שייך ערבות  

 :דחטא זה הי' נגלה ושייך בושה

 

נוך פרשת נשא מצוה שסד אות א מנחת חי  

והנה חזינן דיכול להתודות ע"י שליח דמרע"ה הי' שליח של ישראל ובודאי תשובה בלב היינו החרטה ל"ש ע"י  
שליח רק אם שב יכול לעשות שליח על הוידוי וכ"ה כאן בלשון הר"מ שעיר המשתלח לפי שהיא כפרה על כל  

ה על ב"ב ועל הכהנים מבואר דהוידוי יכול להיות על כל ישראל ע"י  ישראל כה"ג מתודה כו' וכן על הפר הי' מתוד
לעשות   שליח. ומזה קשה על המהרי"ט שסובר דא"י להקדיש ע"י שליח דהוי מילי ולא ממסרי כו' דחזינן דיכול 

ה  שליח על מילי וכבר דברנו כ"פ והדברים עתיקין ואכ"מ. ועיין בס' הנ"ל כתב הא דילפינן מוידוי של מרע"ה דהי
מפרט דהוא היה עומד בפני כלל ישראל והיינו כמ"ש דוידוי יכול להיות ע"י שליח. אך הקשה לפי דברי ר"י  

בירושלמי דמפני הבושה ע"כ סובר דצריך לפרט ובמרע"ה שהי' מתודה בעבור ישראל מאי בושה שייך ע"ש שכתב  
ג דדעת ר"נ דלא הי' ערבות במדבר  דאפשר מפני הערבות היה ג"כ קצת חטא במרע"ה ועיין בש"ס דסנהדרין דמ" 

אף על הנגלות עד שעברו ישראל את הירדן אך ר"י שם אומר בשם ראב"ש דדוקא על הנסתרות לא נענשו על  
הערבות עד שעברו את הירדן אבל על הנגלות נענשו במדבר אם כן ר"י נראה דסובר כן א"כ שפיר שייך ערבות  

 דחטא זה הי' נגלה ושייך בוש 

 


