
 

 

 הכפרה של יום הכיפורים

 לעי"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה

 ערב יוה"כ תשפ"ב ▪ הרב חיים ברובנדר
 

 ויקרא פרק טז פסוק ל
ם  יכֶּ ֹּאתֵּ כֹּל ַחט ם מִּ ְתכֶּ ר אֶּ ם ְלַטהֵּ יכֶּ ר ֲעלֵּ ה ְיַכפֵּ י ַבּיֹום ַהזֶּ כִּ

ְטָהרּו: י ה' תִּ ְפנֵּ  לִּ
 
 
 
 
 
 
 



 יונה פרק ג
אמֹּר:)א(  ית לֵּ נִּ ל יֹוָנה שֵּ י ְדַבר ה' אֶּ יָה  ַוְיהִּ לֶּ יר ַהְגדֹוָלה ּוְקָרא אֵּ ה ָהעִּ יְנוֵּ ל נִּ ְך אֶּ )ב( קּום לֵּ

יָך: לֶּ ר אֵּ י דֹּבֵּ ר ָאנֹּכִּ יָאה ֲאשֶּ ת ַהְקרִּ ה ָהְיָתה  אֶּ יְנוֵּ ְדַבר ה' ְונִּ ה כִּ יְנוֵּ ל נִּ ְך אֶּ לֶּ )ג( ַוָּיָקם יֹוָנה ַוּיֵּ
ים  אֹלהִּ יר ְגדֹוָלה לֵּ ים:עִּ ת ָימִּ ָחד  ַמֲהַלְך ְשֹלשֶּ יר ַמֲהַלְך יֹום אֶּ ל יֹוָנה ָלבֹוא ָבעִּ )ד( ַוָּיחֶּ

ת: ְהָפכֶּ ה נֶּ יְנוֵּ ים יֹום ְונִּ ֹּאַמר עֹוד ַאְרָבעִּ ְקָרא ַוּי ים  ַוּיִּ אֹלהִּ ה בֵּ יְנוֵּ י נִּ ינּו ַאְנשֵּ )ה( ַוַּיֲאמִּ
ְגדֹוָלם ְוַעד ְק  ים מִּ ְלְבשּו ַשקִּ ְקְראּו צֹום ַוּיִּ ה ַוָּיָקם  ַטָנם:ַוּיִּ יְנוֵּ ְך נִּ לֶּ ל מֶּ ַגע ַהָדָבר אֶּ )ו( ַוּיִּ

ר: פֶּ ב ַעל ָהאֵּ ָעָליו ַוְיַכס ַשק ַוּיֵּשֶּ ר ַאַדְרתֹו מֵּ ְסאֹו ַוַּיֲעבֵּ כִּ ַטַעם  מִּ ה מִּ יְנוֵּ ר ְבנִּ ֹּאמֶּ ק ַוּי )ז( ַוַּיְזעֵּ
ֹּאן ַאל ָמה ַהָבָקר ְוַהצ אמֹּר ָהָאָדם ְוַהְבהֵּ ָליו לֵּ ְך ּוְגדֹּ לֶּ ם ַאל  ַהמֶּ ְרעּו ּוַמיִּ ְטֲעמּו ְמאּוָמה ַאל יִּ יִּ

ְשתּו: יש  יִּ בּו אִּ ים ְבָחְזָקה ְוָישֻׁ ל ֱאֹלהִּ ְקְראּו אֶּ ָמה ְויִּ ים ָהָאָדם ְוַהְבהֵּ ְתַכּסּו ַשקִּ )ח( ְויִּ
ם: יהֶּ ר ְבַכפֵּ ָחָמס ֲאשֶּ ן הֶּ ַדְרכֹו ָהָרָעה ּומִּ ים וְ  מִּ ַחם ָהֱאֹלהִּ ַע ָישּוב ְונִּ י יֹודֵּ ֲחרֹון )ט( מִּ ָשב מֵּ

ד: ֹּאבֵּ ֹּא נ ים  ַאפֹו ְול ם ָהֱאֹלהִּ ָנחֶּ ַדְרָכם ָהָרָעה ַוּיִּ י ָשבּו מִּ ם כִּ יהֶּ ת ַמֲעשֵּ ים אֶּ )י( ַוַּיְרא ָהֱאֹלהִּ
ֹּא ָעָשה: ם ְול ר ַלֲעשֹות ָלהֶּ בֶּ ר דִּ  ַעל ָהָרָעה ֲאשֶּ

 

 רש"י 
)ולא אמר נחרבת כי נהפכת משמש שתי לשונות רע וטוב אם לא יעשו  נחרבת - נהפכת)ד( 

תשובה נחרבת, ואם יעשו תשובה אז נהפכת על אנשי נינוה קאי שיהפכו מרעה לטובה ויעשו 
 מטעם המלך וגדוליו צוה והכריז: - ויזעק)ז(  לבוש יקריה: - אדרתו)ו(  תשובה הג"ה דר"ע(:

אסרו אמהות לבד  - ויקראו אל האלהים בחזקה)ח(  מעצת המלך וגדוליו ציוו להכריז: -
מי )ט(  והולדות לבד אמרו לפניו רבש"ע אם אין אתה מרחם עלינו אין אנו מרחמים על אלו:

 נתעשת על הרעה לשוב ממנה: - וינחם האלהים)י(  עבירו' שבידו ישוב: - יודע
 



 רמב"ם הלכות תשובה פרק א
כל ישראל כהן גדול מתודה עליו על לשון כל שעיר המשתלח לפי שהוא כפרה על  [ב]

ישראל שנאמר והתודה עליו את כל עונות בני ישראל, שעיר המשתלח מכפר על כל 
עבירות שבתורה הקלות והחמורות, בין שעבר בזדון בין שעבר בשגגה, בין שהודע לו 

בין שלא הודע לו הכל מתכפר בשעיר המשתלח, והוא שעשה תשובה, אבל אם לא 
שובה אין השעיר מכפר לו אלא על הקלות, ומה הן הקלות ומה הן החמורות, עשה ת

החמורות הן שחייבין עליהם מיתת בית דין או כרת, ושבועת שוא ושקר אף על פי 
שאין בהן כרת הרי הן מן החמורות, ושאר מצות לא תעשה ומצות עשה שאין בהן 

 כרת הם הקלות. 
בזמן הזה שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח כפרה אין שם אלא תשובה,  [ג]

התשובה מכפרת על כל העבירות, אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין 
מזכירין לו שום דבר מרשעו שנאמר רשעת הרשע לא יכשל בה ביום שובו מרשעו, 

 פר עליכם. ועצמו של יום הכפורים מכפר לשבים שנאמר כי ביום הזה יכ
אף על פי שהתשובה מכפרת על הכל ועצמו של יום הכפורים מכפר, יש עבירות  [ד]

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 שמוחלין לו ובאלו נאמר 

ם וגו', עבר על מצות לא תעשה שאין בה כרת שובו בנים שובבים ארפא משובותיכ
ולא מיתת בית דין ועשה תשובה, תשובה תולה ויום הכפורים מכפר ובאלו נאמר כי 
ביום הזה יכפר עליכם, עבר על כריתות ומיתות בית דין ועשה תשובה, תשובה ויום 

פרה הכפורים תולין ויסורין הבאין עליו גומרין לו הכפרה, ולעולם אין מתכפר לו כ



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 והוא עומד בתשובתו ובאו עליו יסורין אינו 
הכפורים ויסורין שלשתן תולין  מתכפר לו כפרה גמורה עד שימות, אלא תשובה יום

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

 רמב"ם הלכות תשובה פרק ג
כל אחד ואחד מבני האדם יש לו זכיות ועונות, מי שזכיותיו יתירות על עונותיו  [א]

בינוני, וכן המדינה אם  צדיק, ומי שעונותיו יתירות על זכיותיו רשע, מחצה למחצה
היו זכיות כל יושביה מרובות על עונותיהן הרי זו צדקת, ואם היו עונותיהם מרובין 

 הרי זו רשעה, וכן כל העולם כולו. 
אדם שעונותיו מרובין על זכיותיו מיד הוא מת ברשעו שנאמר על רוב עונך, וכן  [ב]

סדום ועמורה כי רבה וגו',  מדינה שעונותיה מרובין מיד היא אובדת שנאמר זעקת
וכן כל העולם כולו אם היו עונותיהם מרובין מזכיותיהן מיד הן נשחתין שנאמר וירא 

ה' כי רבה רעת האדם, ושקול זה אינו לפי מנין הזכיות והעונות אלא לפי גודלם, יש 
זכות שהיא כנגד כמה עונות שנאמר יען נמצא בו דבר טוב, ויש עון שהוא כנגד כמה 

ת שנאמר וחוטא אחד יאבד טובה הרבה, ואין שוקלין אלא בדעתו של אל דעות זכיו
 והוא היודע היאך עורכין הזכיות כנגד העונות.

 
 



 רמב"ם הלכות עבודת יום הכיפורים פרק ב הלכה ו
זה שנאמר בתורה וכפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל, מפי השמועה למדו 

מתודה ביום זה שלשה וידויים, אחד על ידי שזה וידוי דברים, נמצאת למד שהוא 
עצמו תחילה, וידוי שני על ידי עצמו עם שאר הכהנים, ושניהם על פר החטאת אשר 
לו, והוידוי שלישי על ידי כל ישראל על שעיר המשתלח, ומזכיר את השם בכל וידוי 

מהן שלש פעמים, כיצד הוא אומר אנא השם חטאתי עויתי ופשעתי לפניך אנא השם 
פר נא לחטאים ולעוונות ולפשעים שחטאתי ושעויתי ושפשעתי וכו' שנאמר כי ביום כ

הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו, הרי שלש פעמים 
הזכיר את השם, וכן בכל וידוי מהן, וכשהוא נותן את הגורל על שעיר החטאת אומר 

ם, ובכולם הוא מזכיר ככתבו להשם חטאת, נמצא מזכיר את השם ביום זה עשר פעמי
שהוא השם המפורש, בראשונה היה מגביה את קולו בשם, כיון שרבו פרוצין חזרו 

 לאומרו בקול נמוך ומבליעו בנעימות עד שלא יכירו בו אפילו חביריו הכהנים.


