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"ימים של תשובה"
תשובה בעיניהם של חז"ל – לימוד מתוך מסכת יומא

◆

גל אלניר, מבוע ט"ו

מסכת יומא היא מסכת שמוקדשת לעיסוק ביום בה' הידיעה – יום הכיפורים. שבעת פרקיה 
הראשונים דנים בעבודת הכהן הגדול, ואילו פרקה השמיני והאחרון משרטט את יום הכיפורים 
שאיננו תלוי בבית המקדש ובמרכזו עומדת עבודת האדם הפרטי. שני החיובים העיקריים אשר 

את שורשם אנו כבר מוצאים בפסוקי המקרא, הם 'עינוי הנפש' ושביתה ממלאכה. 

אך נדמה לי שאם נשאל את עצמנו מה האסוציאציה הראשונה שעולה לנו כשאומרים לנו יום 
כיפור תהיה התשובה בעצמה 'תשובה' או אולי 'חשבון נפש', ועל כן נציין שהמושגים הללו 

מקורם אינם בפסוקים, אלא מופיעים ומעוצבים על-ידי חז"ל בספרות התלמודית. 

מהותו של יום הכיפורים כיום של כפרה אמנם נמצא בפסוקי המקרא, אך כיצד הכפרה פועלת? 
מהם גבולותיה? האם היא מועילה בכל מצב? מה תפקידו של האדם? ומה היחס בין כפרה 

לתשובה?

הסוגיות שעוסקות בנושא זה מכילות היבטים רבים, שונים ומגוונים. ולכן בדף הנחייה זה אפרוס 
לפניכם כמה אפשרויות ללמידה, ותוכלו לטייל בהן כראות עיניכם וכחפץ ליבכם. 

מסגרת הדיון: מהמשנה בדף פה ע"ב ועד פו ע"ב במילים: "על עסקי שביעית היא לוקה" 

)דפי הגמרא מצורפים במהדורת שטיינזלץ(

מומלץ להתחיל מלימוד המשנה שעליה מתבססות הסוגיות השונות ואח"כ לטייל בין הקטעים 
השונים לפי מראי המקומות שכתובים מתחת לכל אחת מן הכותרות. את הקטעים השונים 

מלוות שאלות הנחייה כאשר השאלה המרכזית שתעסיק אותנו היא – עיצוב ה'תשובה' בעיניהם 
של חז"ל.

בית פרת
מדרשה ישראלית
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]א[ לימוד המשנה

ביאור מושגים:

חטאת 

ר לֹא  ְצו ֹת ה' ֲאֶשׁ ָתּה ַאַחת ִמִמּ ֲעשֹׂ ָגָגה ֵמַעם ָהָאֶרץ ַבּ ֱחָטא ִבְשׁ ְוִאם ֶנֶפׁש ַאַחת ֶתּ

ים  ִעיַרת ִעִזּ נֹו ְשׂ ר ָחָטא ְוֵהִביא ָקְרָבּ אתֹו ֲאֶשׁ ם אֹו הֹוַדע ֵאָליו ַחָטּ יָנה ְוָאֵשׁ ֵתָעֶשׂ

ַחט ֶאת  את ְוָשׁ ר ָחָטא. ְוָסַמְך ֶאת ָידֹו ַעל רֹאׁש ַהַחָטּ אתֹו ֲאֶשׁ ִמיָמה ְנֵקָבה ַעל ַחָטּ ְתּ

ֵהן ְוִנְסַלח לֹו. ר ָעָליו ַהכֹּ ְמקֹום ָהֹעָלה. ]...[ ְוִכֶפּ את ִבּ ַהַחָטּ

ויקרא ד, כז-לא )בדילוגים(

אשם ודאי

ישנם כמה סוגי קורבנות של אשם ודאי, לדוגמא, אשם גזילות:

דֹון  ִפָקּ ֲעִמיתֹו ְבּ ה' ְוִכֵחׁש ַבּ י ֶתֱחָטא ּוָמֲעָלה ַמַעל ַבּ אֹמר. ֶנֶפׁש ִכּ ה ֵלּ ר ה' ֶאל ֹמֶשׁ ַוְיַדֵבּ

ע ַעל  ַבּ ּה ְוִנְשׁ ק ֶאת ֲעִמיתֹו. אֹו ָמָצא ֲאֵבָדה ְוִכֶחׁש ָבּ אֹו ִבְתׂשּוֶמת ָיד אֹו ְבָגֵזל אֹו ָעַשׁ

יב  ם ְוֵהִשׁ י ֶיֱחָטא ְוָאֵשׁ ה. ְוָהָיה ִכּ ה ָהָאָדם ַלֲחטֹא ָבֵהָנּ ר ַיֲעֶשׂ ל ֲאֶשׁ ֶקר ַעל ַאַחת ִמכֹּ ָשׁ

ר ָהְפַקד ִאּתֹו  דֹון ֲאֶשׁ ָקּ ק אֹו ֶאת ַהִפּ ר ָעָשׁ ק ֲאֶשׁ ָזל אֹו ֶאת ָהֹעֶשׁ ר ָגּ ֵזָלה ֲאֶשׁ ֶאת ַהְגּ

רֹאׁשֹו  ם ֹאתֹו ְבּ ַלּ ֶקר ְוִשׁ ׁ ַבע ָעָליו ַלֶשּ ׁ ר ִיָשּ ל ֲאֶשׁ ר ָמָצא. אֹו ִמכֹּ אֹו ֶאת ָהֲאֵבָדה ֲאֶשׁ

מֹו ָיִביא ַלה' ַאִיל  ָמתֹו. ְוֶאת ֲאָשׁ יֹום ַאְשׁ ֶנּנּו ְבּ ר הּוא לֹו ִיְתּ ָתיו יֵֹסף ָעָליו ַלֲאֶשׁ ַוֲחִמִשׁ

ֵהן ִלְפֵני ה' ְוִנְסַלח לֹו ַעל  ר ָעָליו ַהכֹּ ֵהן. ְוִכֶפּ ם ֶאל ַהכֹּ ָך ְלָאָשׁ ֶעְרְכּ אן ְבּ ִמים ִמן ַהצֹּ ָתּ

ָמה ָבּה. ה ְלַאְשׁ ר ַיֲעֶשׂ ל ֲאֶשׁ ַאַחת ִמכֹּ

ויקרא ה, כא-כו:

אשם תלוי

כל חטא שחייבין על שגגתו חטאת קבועה, חייבין על לא הודע שלו אשם תלוי, 

ומהו לא נודע? אם נסתפק לו אם שגג בדבר זה או לא שגג, הרי זה מצווה 

להקריב אשם שנאמר: "ולא ידע ואשם ונשא עונו והביא איל תמים מן הצאן 
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בערכך לאשם". וזהו הנקרא אשם תלוי, מפני שהוא מכפר על הספק ותולה לו 

עד שיודע לו בודאי שחטא בשגגה ויקריב חטאתו.

רמב"ם הלכות שגגות פרק ח, הלכה א

יָנה ְולֹא ָיַדע  ר לֹא ֵתָעֶשׂ ל ִמְצו ֹת ה' ֲאֶשׁ ָתה ַאַחת ִמָכּ י ֶתֱחָטא ְוָעְשׂ ְוִאם ֶנֶפׁש ִכּ

ר ָעָליו  ֵהן ְוִכֶפּ ם ֶאל ַהכֹּ ָך ְלָאָשׁ ֶעְרְכּ אן ְבּ ִמים ִמן ַהצֹּ א ֲעו ֹנֹו. ְוֵהִביא ַאִיל ָתּ ם ְוָנָשׂ ְוָאֵשׁ

ָגג ְוהּוא לֹא ָיַדע ְוִנְסַלח לֹו. ר ָשׁ ְגָגתֹו ֲאֶשׁ ֵהן ַעל ִשׁ ַהכֹּ

ויקרא ה, יז-יח:

◆  ◆  ◆

מהן הדרכים השונות לכפרה המוצגות במשנה? ומה היחסים ביניהן? ◆

מה מקומה של התשובה לפי המשנה? ◆

מהם המקרים בהם תשובה או כפרה לא מועילות? ◆

כיצד הייתם מאפיינים את דרשתו של ר' עקיבא? מה יחסה למה שנאמר לפניה? ◆

]ב[ שיטתו של רבי – יום כיפורים ללא תשובה

"מיתה ויום הכיפורים מכפרין עם התשובה" – "לא בעיא תשובה" )אות ג אצל שטיינזלץ(

◆  ◆  ◆

מה רבי מחדש ביחס למשנה? ◆

כיצד אתם יכולים להסביר את שיטתו? ◆

מהן 3 העבירות החריגות שמוצגות בברייתא זו? מדוע דווקא הן? ◆

]ג[ חילוקי כפרה )דרגות הכפרה( – שיטת ר' ישמעאל

"שאל ר' מתיא בן חרש" – "עד תמותון" )אות א אצל שטיינזלץ(

◆  ◆  ◆

האם קיימים 3 או 4 חילוקי כפרה? מה ההבדל?  ◆
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מהם אותם חילוקי הכפרה וכיצד ניתן להסביר כל אחד מהם? ◆

כיצד הייתם מגדירים את מעמד התשובה? ◆

]ד[ חילול השם

"היכי דמי חילול השם" – "ומארצו יצאו" )אות ב אצל שטיינזלץ(

חלק זה קשור לסופו של החלק הקודם )דרגת הכפרה האחרונה(. החכמים מציעים מקרים 
קונקרטיים לחילול השם. 

◆  ◆  ◆

לפני שאתם ניגשים לתיאורי החכמים נסו להסביר בעצמכם מהו חילול השם. ◆

ֶכם. ְשׁ ָרֵאל ֲאִני ה' ְמַקִדּ ֵני ִיְשׂ תֹוְך ְבּ י ְבּ ִתּ ְשׁ י ְוִנְקַדּ ם ָקְדִשׁ לּו ֶאת ֵשׁ ְולֹא ְתַחְלּ

ויקרא כב, לב

)הציווי מופיע במקומות נוספים בהקשרים שונים: ויקרא יח, כא; ויקרא יט , יב; ויקרא כב, ב, 
ובמקומות נוספים בנביאים(

◆  ◆  ◆

עמדו על כל אחד מן המקרים שהחכמים מציגים. למה לדעתכם אלו הן הדוגמאות? למי מהם  ◆
אתם מתחברים? האם הייתם מציעים משהו אחר? 

מה היחס בין חילול השם לבין קידוש השם? ◆

הלכה י: כל העובר מדעתו בלא אונס על אחת מכל מצות האמורות בתורה 

בשאט בנפש להכעיס הרי זה מחלל את השם ]...[

הלכה יא: ויש דברים אחרים שהן בכלל חילול השם, והוא שיעשה אותם אדם 

גדול בתורה ומפורסם בחסידות דברים שהבריות מרננים אחריו בשבילם, ואף 

על פי שאינן עבירות הרי זה חילל את השם כגון שלקח ואינו נותן דמי המקח 

לאלתר, והוא שיש לו ונמצאו המוכרים תובעין והוא מקיפן, או שירבה בשחוק 
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או באכילה ושתיה אצל עמי הארץ וביניהן, או שדבורו עם הבריות אינו בנחת 

ואינו מקבלן בסבר פנים יפות אלא בעל קטטה וכעס, וכיוצא בדברים האלו 

הכל לפי גדלו של חכם צריך שידקדק על עצמו ויעשה לפנים משורת הדין, 

וכן אם דקדק החכם על עצמו והיה דבורו בנחת עם הבריות ודעתו מעורבת 

עמהם ומקבלם בסבר פנים יפות ונעלב מהם ואינו עולבם, מכבד להן ואפילו 

למקילין לו, ונושא ונותן באמונה, ולא ירבה באריחות עמי הארץ וישיבתן, ולא 

יראה תמיד אלא עוסק בתורה עטוף בציצית מוכתר בתפילין ועושה בכל מעשיו 

לפנים משורת הדין, והוא שלא יתרחק הרבה ולא ישתומם, עד שימצאו הכל 

מקלסין אותו ואוהבים אותו ומתאוים למעשיו הרי זה קידש את ה' ועליו הכתוב 

אומר ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר.

רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ה

בהקשר לביטוי מתאהב על ידך ראו את הדברים הבאים:

י  ה ִכּ ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶזּ תּוָבה ְבּ ָתיו ַהְכּ ֹמר ִמְצוֹ ָתיו ְוֻחקֹּ קֹול ה' ֱאלֶֹהיָך ִלְשׁ ַמע ְבּ י ִתְשׁ ִכּ

ָך  ר ָאֹנִכי ְמַצְוּ ְצָוה ַהזֹּאת ֲאֶשׁ י ַהִמּ ָך. ִכּ ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶשׁ ָתׁשּוב ֶאל ה' ֱאלֶֹהיָך ְבּ

נּו  ַמִים ִהוא ֵלאֹמר ִמי ַיֲעֶלה ָלּ ׁ ָך ְולֹא ְרֹחָקה ִהוא. לֹא ַבָשּ ַהּיֹום לֹא ִנְפֵלאת ִהוא ִמְמּ

ם ִהוא ֵלאֹמר ִמי ַיֲעָבר  ה. ְולֹא ֵמֵעֶבר ַלָיּ ָנּ ִמֵענּו ֹאָתּה ְוַנֲעֶשׂ נּו ְוַיְשׁ ֶחָה ָלּ ַמְיָמה ְוִיָקּ ׁ ַהָשּ

ָבר ְמֹאד  י ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהָדּ ה. ִכּ ָנּ ִמֵענּו ֹאָתּה ְוַנֲעֶשׂ נּו ְוַיְשׁ ֶחָה ָלּ ם ְוִיָקּ ָלנּו ֶאל ֵעֶבר ַהָיּ

ֶות  ים ְוֶאת ַהּטֹוב ְוֶאת ַהָמּ י ְלָפֶניָך ַהּיֹום ֶאת ַהַחִיּ תֹו. ְרֵאה ָנַתִתּ ִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעשֹׂ ְבּ

ֹמר  ְדָרָכיו ְוִלְשׁ ָך ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת ה' ֱאלֶֹהיָך ָלֶלֶכת ִבּ ר ָאֹנִכי ְמַצְוּ ְוֶאת ָהָרע. ֲאֶשׁ

ה ָבא  ר ַאָתּ ָאֶרץ ֲאֶשׁ ָטיו ְוָחִייָת ְוָרִביָת ּוֵבַרְכָך ה' ֱאלֶֹהיָך ָבּ ָפּ ָתיו ּוִמְשׁ ִמְצו ָֹתיו ְוֻחקֹּ

ּה. ָתּ ה ְלִרְשׁ ָמּ ָשׁ

דברים ל, י-טז

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

יאמר )לעיל ח א( "כל המצוה אשר אנכי מצוך היום", אבל "המצוה הזאת" על 

התשובה הנזכרת, כי והשבות אל לבבך )בפסוק א( ושבת עד ה' אלהיך )בפסוק 

ב( מצוה שיצוה אותנו לעשות כן.

רמב"ן דברים פרק ל
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ונאמר כי כשעייננו בפרשת נצבים היטב מצאנו שמה שאמר הכתוב ראה נתתי 

לפניך וגו', אשר אנכי מצוך היום לאהבה את ה' אלהיך לשמוע בקולו ולדבקה 

בו וגו', מדבר על התשובה לפי המשך הפרשה וקשורה, וזה שבתחלה אומר 

ושבת עד ה' אלהיך ושמעת בקולו, וגמר הענין בתשובה ואמר שצריך שתהיה 

בלב שלם, ושהשם יעזרהו אם תהיה כך, וזהו שאמר בסוף כי תשוב אל ה' 

אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך, ואחר כן אמר משבח גודל מעלת התשובה עם 

קלות מציאותה, כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת היא ממך 

ולא רחוקה היא לא בשמים היא וגו' ולא מעבר לים היא וגו' כי קרוב אליך וגו', 

וכל זה בלי ספק מדבר על התשובה, ויורה על זה אמרו בפיך ובלבבך לעשותו, 

שענין התשובה תלוי בוידוי הפה ובחרטת הלב כמו שנבאר, וכן פירש הרמב"ן 

ז"ל שעל התשובה ידבר, והפליג הכתוב לשבח אותה בשאמר לא בשמים היא 

ולא מעבר לים היא.

ספר העיקרים, מאמר ד, כה

]ה[ גדולה תשובה

"אמר רבי חמא בר חנינא" – "מהם לא נאמר, אלא ממנו" )אות ג אצל שטיינזלץ(

◆  ◆  ◆

עמדו על כל אחת מסגולות התשובה שמובאות ע"י החכמים השונים. מהו כוחה של התשובה?  ◆
האם יש הצעה שאתם מזדהים איתה? הצעה שאתם מתנגדים לה? 

מהם היחסים שמתוארים בין אלוהים לאדם?  ◆

כשנותנים לתשובה כוח כל כך גדול – איזו ביקורת יכולה לעלות? ◆

"תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם". אמר ר' אבהו בר זעירא: גדולה 

תשובה שקדמה לבריאת העולם ]...[ שבעה דברים קדמו לעולם אלפיים שנה: 

התורה, וכסא כבוד, וגן עדן, וגיהנום, ותשובה ]...[

מדרש תהלים )בובר( מזמור צ 
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מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים ועושה 

צדקה כפי כחו ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו ומשנה שמו כלומר אני אחר 

ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים ומשנה מעשיו כולן לטובה ולדרך ישרה 

וגולה ממקומו, שגלות מכפרת עון מפני שגורמת לו להכנע ולהיות עניו ושפל 

רוח.

רמב"ם הלכות תשובה פרק ב, הלכה ד

אמרו עליו על ר' אלעזר בן דורדיא, שלא הניח זונה אחת בעולם שלא בא עליה. 

פעם אחת שמע שיש זונה אחת בכרכי הים והיתה נוטלת כיס דינרין בשכרה, 

נטל כיס דינרין והלך ועבר עליה שבעה נהרות. בשעת הרגל דבר הפיחה, אמרה: 

כשם שהפיחה זו אינה חוזרת למקומה, כך אלעזר בן דורדיא אין מקבלין 

אותו בתשובה. הלך וישב בין שני הרים וגבעות, אמר: הרים וגבעות בקשו עלי 

רחמים, אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנאמר: "כי ההרים 

ימושו והגבעות תמוטינה". אמר: שמים וארץ בקשו עלי רחמים, אמרו: עד שאנו 

מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנאמר: "כי שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד 

תבלה". אמר: חמה ולבנה בקשו עלי רחמים, אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך 

נבקש על עצמנו, שנאמר: "וחפרה הלבנה ובושה החמה". אמר: כוכבים ומזלות 

בקשו עלי רחמים, אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנאמר: 

"ונמקו כל צבא השמים". אמר: אין הדבר תלוי אלא בי, הניח ראשו בין ברכיו 

וגעה בבכיה עד שיצתה נשמתו. יצתה בת קול ואמרה: ר' אלעזר בן דורדיא 

מזומן לחיי העולם הבא ]...[ בכה רבי ואמר: יש קונה עולמו בכמה שנים, ויש 

קונה עולמו בשעה אחת. ואמר רבי: לא דיין לבעלי תשובה שמקבלין אותן, אלא 

שקורין אותן רבי.

תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף יז עמוד א

ומנין שהקב"ה לוקח שוחד? שנאמר: "ושוחד מחיק רשע יקח" )משלי יז כג(. 

ומה השוחד שנוטל מן הרשעים בעולם הזה? תשובה ותפילה וצדקה. לפיכך 

כתיב: "מלפניך משפטי יצא" )תהלים יז ב(. אמר הקב"ה: בניי, עד ששערי 

תפילה פתוחין עשו תשובה, שאני לוקח שוחד בעולם הזה. אבל משאני יושב 

בדין לעתיד לבוא, איני לוקח שוחד, שנאמר: "לא ישא פני כל כופר ולא יאבה 
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כי תרבה שוחד" )משלי ו לה(. לפיכך אמר דוד: "תודיעני אורח חיים שובע 

שמחות את פניך" )תהלים טז יא( – אלו עשרת ימי תשובה שבין ראש השנה 

ליום הכיפורים.

מדרש תהלים )בובר( מזמור יז ד"ה ]ה[ דבר אחר

]ו[ כיסוי החטא או גילויו

"היכי דמי בעל תשובה" – "ועל ארבעה לא אשיבנו" )אות א אצל שטיינזלץ(

◆  ◆  ◆

מיהו בעל תשובה? מדוע זוהי ההגדרה לדעתכם? כיצד הגדרה זו נקשרת לברייתא המופיעה  ◆
בסוף קטע זה בשם ר' יוסי בר יהודה?

להסתיר או לא להסתיר - מה היתרון והחיסרון של כל אחת מן האפשרויות? מהם השיקולים  ◆
של הסוגיא לכאן או לכאן? עמדו על שני התירוצים. 

]ז[ האם האדם צריך להזכיר את חטאיו והאם הוא צריך לפרט את מעשי החטא?

"תנו רבנן: עבירות שהתודה עליהן" – "ואומרין על עסקי שביעית היא לוקה )החלק הראשון של 
אות ב אצל שטיינזלץ(

◆  ◆  ◆

להזכיר את החטאים בכל שנה או לא – מה אתם חושבים? ◆

"כלב ששב על קיאו" – הסבירו את הדימוי.  ◆

האם הוידוי צריך לכלול את פירוט החטא או לא – מה אתם חושבים? הסבירו את מחלוקת  ◆
התנאים – ר' יהודה בן בבא ור' עקיבא – כיצד הפסוקים משמשים אותם?

כיצד ר' עקיבא מסביר את הפסוק ע"פ ר' ינאי? ◆

צדדי המחלוקת מוסברים בשני אופנים: ע"י הפרנסים משה ודוד, ולאחר מכן ע"י משל. עמדו על  ◆
היתרונות והחסרונות ע"פ ההסברים הללו. 

לימוד נעים ומשמעותי!
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