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5.8.12 

85b  ( ט�משנה ח ) � 86b (כא� מאהבה כא� מיראה) 

 

  ל ,טז ויקרא :ִ&ְטָהר$ 'ה ִלְפֵני ַחֹ!אֵתיֶכ� ִמֹ�ל ֶאְתֶכ� ְלַטֵהר ֲעֵליֶכ� ְיַכֵ�ר ַהֶ�ה ַב�ֹו� ִ�י )1

ְמאֹוֵתיֶכ� ִמֹ�ל ֶ&�$ְטַהְר  ְטהֹוִרי� ַמִי� ֲעֵליֶכ� ְוָזַרְקִ&י )2   כה ,לו יחזקאל :ֶאְתֶכ� ֲאַטֵהר ִ.-$ֵליֶכ� $ִמָ�ל ט,

  יג ,יז ירמיהו: ה' ֶאת ַחִ�י� ַמִי� ְמקֹור ָעְזב$ ִ�י ִיָ�ֵתב$ 56ֶָר4 ְוס$ַרי יסורי ֵיֹב$2 ֹעְזֶבי1 ָ�ל ה'ה'ה'ה'    ִי0ְָרֵאלִי0ְָרֵאלִי0ְָרֵאלִי0ְָרֵאל    ִמְקֵוהִמְקֵוהִמְקֵוהִמְקֵוה )3

  ו ,כ שמות: ַלָ>ְוא 2ְמוֹ  ֶאת ִיָ:א ֲא2ֶר ֵאת ה' ְיַנֶ=ה 9א ִ�י ְואַל>ָ  ֱא9ֶהי1 ה' �2ֵ ֶאת ִתָ:אִתָ:אִתָ:אִתָ:א    9א9א9א9א )4

  ז:לד שמות :ִר6ִֵעי� ְוַעל 2ִֵ-2ִי� ַעל ָבִני� 6ְֵני ְוַעל 6ִָני� ַעל 5בֹות ֲעֹו� ֹ�ֵקד ְיַנֶ=ה 9א ְוַנֵ=ה ְוַחָ!5ה ָוֶפ2ַעָוֶפ2ַעָוֶפ2ַעָוֶפ2ַע    ָעֹו�ָעֹו�ָעֹו�ָעֹו�    ֹנ0ֵאֹנ0ֵאֹנ0ֵאֹנ0ֵא ָלֲאָלִפי� ֶחֶסד ֹנֵצר )5

  כב ,ג ירמיהו :ֱא9ֵהינ$ ה' ַאָ&ה ִ�י ָלB 5ָתנ$ ִהְננ$ ְמ$2ֹבֵתיֶכ� ֶאְרָ�ה 2ֹוָבִבי�2ֹוָבִבי�2ֹוָבִבי�2ֹוָבִבי�    6ִָני�6ִָני�6ִָני�6ִָני�    $ב$$ב$$ב$$ב2222$ )6

  לג ,פט תהלי� :ֲעֹוָנ� $ִבְנָגִעי� 2ְ�ִָע� ְב2ֵֶבט $ָפַקְדִ&י )7

ת$    ַעדַעדַעדַעד    ָלֶכ�ָלֶכ�ָלֶכ�ָלֶכ�    ַהֶ�הַהֶ�הַהֶ�הַהֶ�ה    ֶהָעֹו�ֶהָעֹו�ֶהָעֹו�ֶהָעֹו�    ְיכ,ַ�רְיכ,ַ�רְיכ,ַ�רְיכ,ַ�ר    ִא�ִא�ִא�ִא� ְצָבאֹות ה' ְב5ְזָני ְוִנְגָלה )8 ת$ְ&מ, ת$ְ&מ, ת$ְ&מ,   יד ,כב ישעיהו: ְצָבאֹות ה' ֲאֹדָני 5ַמר ����ְ&מ,

  ה ,ו דברי� :ְמֹאֶד1 $ְבָכל ַנְפ12ְ $ְבָכל ְלָבְב1 6ְָכל ֱא9ֶהי1 ה' ֵאת ְו5ַהְב&ָ  )9

  ג ,מט ישעיהו :ֶאְת5�ָר 16ְ ֲא2ֶר ִי0ְָרֵאל ָאָ&ה ַעְבGִי ִלי ַוֹ�אֶמר )10

  כ ,לו יחזקאל :ָיָצא$ $ֵמHְרצוֹ  ֵאֶ-ה ה' ַע� ָלֶה� 6ֱֶאֹמר ָקְד2ִי �2ֵ ֶאת ַוְיַחְ-ל$ �2ָ 6ָא$ ֲא2ֶר ַה.ֹוִי� ֶאל ַוָ�בֹוא )11

  ה ,יד הושע :ִמIJֶ$ ַאִ�י 2ָב ִ�י ְנָדָבה ֹאֲהֵב� ְמ$2ָבָת� ֶאְרָ�א )12

  ב ,יד הושע :6ֲַעֹוֶנ1 ָכ2ְַל&ָ  ִ�י ֱא9ֶהי1 ה' ַעד ִי0ְָרֵאל $2ָבה )13

� ֵאַלי ְו2ֹוב ַר6ִי� ֵרִעי� ָזִנית ְוַא&ְ  ַהִהיא ָה5ֶר4 ֶ&ֱחַנK ָחנֹוK ֲהלֹוא עֹוד ֵאֶליהָ  ֲהָי$2ב Hֵחר ְלִאי2 ְוָהְיָתה ֵמִא&וֹ  ְוָהְלָכה ִא2ְ&וֹ  ֶאת ִאי2 ְי2ַַ-ח ֵה� אֹמרלֵ  )14   א ,ג ירמיהו :ה' ְנא,

� ֲעֹקב6ְיַ  ֶפ2ַע $ְל2ֵָבי .ֹוֵאל ְלִצ�ֹו� $ָבא )15    כ ,נט ישעיהו :ה' ְנא,

  יט ,לג יחזקאל :ִיְחֶיה ה$א ֲעֵליֶה� $ְצָדָקה ִמ2ְָ�ט ְוָע0ָה ֵמִר2ְָעתוֹ  ָר2ָע $ְב$2ב )16

  כז ,יח יחזקאל :ְיַחֶ�ה ַנְפ2וֹ  ֶאת ה$א $ְצָדָקה ִמ2ְָ�ט ַוַ�ַע0 ָע0ָה ֲא2ֶר ֵמִר2ְָעתוֹ  ָר2ָע $ְב$2ב )17

  

I.  'משנה ח – vehicles for כפרה 

a. כפרה  :חטאת ואש� ודאי 

i. אש� תלוי: achieves partial כפרה, but is exempted by יוה"כ 

b. Death and כפרה :יוה"כ if accompanied by תשובה 

c. תשובה alone: achieves כפרה for “light sins”; for “grave sins”, it suspends until יוה"כ 

II. 'משנה ט – general summative statements about תשובה 

a. Relying on תשובה: or יוה"כ doesn’t allow for sinning 

b. Sins between people: can only be expiated via appeasement 

c. Tangential דרשות: of ראב"ע (supporting need for appeasement) and ר"ע ( power of תשובה ) 

III. Various opinions regarding distinction of “light” and “grave” sins 

IV. 3 levels of כפרה 

a. תשובה  :עשה alone achieves expiation (v. 6) 

b. תשובה  :לא תעשה and יוה"כ (v. 1) 

c. Capital crime:  תשובה ויוה"כ suspend and suffering expiates (v. 7) 

d. If accompanied: by חילול הש� – all 3 suspend but only death fully expiates (v. 8) 

i. Examples of חילול הש�: failing to act in a way that makes 'ה beloved by others (vv. 9-11) 

V. Various דרשות on power of תשובה (vv. 12-17) 


