
1. ויקרא טז

ר  ּפֶֹרת ֲאׁשֶ נֵי ַהּכַ רֶֹכת ֶאל ּפְ ית לַּפָ ר ֶאל ַאֲהרֹן ָאִחיךָ ְוַאל יָבֹא ְבָכל ֵעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש ִמּבֵ ּבֵ ה ּדַ )ב( ַויֹּאֶמר ה' ֶאל מֹׁשֶ
ּפֶֹרת: ָענָן ֵאָרֶאה ַעל ַהּכַ י ּבֶ ַעל ָהָארֹן ְולֹא יָמוּת ּכִ

ָקר ְלַחּטָאת ְוַאִיל ְלעֹלָה: ן ּבָ ַפר ּבֶ זֹאת יָבֹא ַאֲהרֹן ֶאל ַהּקֶֹדׁש ּבְ ּבְ

ְגֵדי קֶֹדׁש ֵהם  ד ִיְצנֹף ּבִ ד יְַחּגֹר וְּבִמְצנֶֶפת ּבַ רֹו וְּבַאְבנֵט ּבַ שָׂ ׁש וִּמְכְנֵסי ַבד ִיְהיוּ ַעל ּבְ ד קֶֹדׁש ִיְלּבָ תֹנֶת ּבַ )ד( ּכְ
ם: רֹו וְּלֵבׁשָ שָׂ ִים ֶאת ּבְ ּמַ ְוָרַחץ ּבַ

ים ְלַחּטָאת ְוַאִיל ֶאָחד ְלעֹלָה: ִעיֵרי ִעּזִ נֵי שְׂ ח ׁשְ ָרֵאל ִיּקַ נֵי ִישְׂ )ה( וֵּמֵאת ֲעַדת ּבְ

יתֹו: ֲעדֹו וְּבַעד ּבֵ ר ּבַ ר לֹו ְוִכּפֶ ר ַהַחּטָאת ֲאׁשֶ )ו( ְוִהְקִריב ַאֲהרֹן ֶאת ּפַ

ַתח אֶֹהל מֹוֵעד: ִעיִרם ְוֶהֱעִמיד אָֹתם ִלְפנֵי ה' ּפֶ נֵי ַהּשְׂ )ז( ְולַָקח ֶאת ׁשְ

ִעיִרם ּגֹוָרלֹות ּגֹוָרל ֶאָחד לַה' ְוגֹוָרל ֶאָחד לֲַעזָאזֵל: נֵי ַהּשְׂ )ח( ְונַָתן ַאֲהרֹן ַעל ׁשְ

הוּ ַחּטָאת: ר ָעלָה ָעלָיו ַהּגֹוָרל לה' ְוָעשָׂ ִעיר ֲאׁשֶ )ט( ְוִהְקִריב ַאֲהרֹן ֶאת ַהּשָׂ

ָרה: ְדּבָ ּלַח אֹתֹו לֲַעזָאזֵל ַהּמִ ר ָעלָיו ְלׁשַ ר ָעלָה ָעלָיו ַהּגֹוָרל לֲַעזָאזֵל יֳָעַמד ַחי ִלְפנֵי ה' ְלַכּפֵ ִעיר ֲאׁשֶ )י( ְוַהּשָׂ

ר לֹו: ר ַהַחּטָאת ֲאׁשֶ ַחט ֶאת ּפַ יתֹו ְוׁשָ ֲעדֹו וְּבַעד ּבֵ ר ּבַ ר לֹו ְוִכּפֶ ר ַהַחּטָאת ֲאׁשֶ )יא( ְוִהְקִריב ַאֲהרֹן ֶאת ּפַ

ם  ֵֹכן ִאּתָ ה ְלאֶֹהל מֹוֵעד ַהּשׁ ֵעיֶהם ְלָכל ַחּטֹאָתם ְוֵכן יֲַעשֶׂ ׁשְ ָרֵאל וִּמּפִ נֵי ִישְׂ ְמאֹת ּבְ ר ַעל ַהּקֶֹדׁש ִמּטֻ )טז( ְוִכּפֶ
תֹוְך ֻטְמאָֹתם: ּבְ

ל  ָרֵאל ְוֶאת ּכָ נֵי ִישְׂ ל ֲעֹונֹת ּבְ ה ָעלָיו ֶאת ּכָ ִעיר ַהַחי ְוִהְתַוּדָ ֵתי >ידו< יָָדיו ַעל רֹאׁש ַהּשָׂ ְ )כא( ְוָסַמְך ַאֲהרֹן ֶאת ּשׁ
ָרה: ְדּבָ י ַהּמִ יַד ִאיׁש ִעּתִ ּלַח ּבְ ִעיר ְוׁשִ ֵעיֶהם ְלָכל ַחּטֹאָתם ְונַָתן אָֹתם ַעל רֹאׁש ַהּשָׂ ׁשְ ּפִ

ַעּנוּ ֶאת נְַפׁשֵֹתיֶכם ְוָכל ְמלָאָכה לֹא ַתֲעשׂוּ  ָעשֹׂור לַחֶֹדׁש ּתְ ִביִעי ּבֶ ְ חֶֹדׁש ַהּשׁ ת עֹולָם ּבַ )כט( ְוָהְיָתה לֶָכם ְלֻחּקַ
תֹוְכֶכם: ָהֶאְזָרח ְוַהּגֵר ַהּגָר ּבְ

ְטָהרוּ: ר ֲעלֵיֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפנֵי ה' ּתִ י ַביֹּום ַהּזֶה ְיַכּפֵ )ל( ּכִ

ת עֹולָם: תֹון ִהיא לֶָכם ְוִעּנִיֶתם ֶאת נְַפׁשֵֹתיֶכם ֻחּקַ ּבָ ת ׁשַ ּבַ )לא( ׁשַ

ְגֵדי ַהּקֶֹדׁש: ד ּבִ ְגֵדי ַהּבָ ַחת ָאִביו ְולַָבׁש ֶאת ּבִ ר ְיַמּלֵא ֶאת יָדֹו ְלַכֵהן ּתַ ח אֹתֹו ַוֲאׁשֶ ר ִיְמׁשַ ר ַהּכֵֹהן ֲאׁשֶ )לב( ְוִכּפֶ

ר: ָהל ְיַכּפֵ ל ַעם ַהּקָ ר ְוַעל ַהּכֲֹהִנים ְוַעל ּכָ ַח ְיַכּפֵ ְזּבֵ ׁש ַהּקֶֹדׁש ְוֶאת אֶֹהל מֹוֵעד ְוֶאת ַהּמִ ר ֶאת ִמְקּדַ )לג( ְוִכּפֶ

ר ִצוָּה ה' ֶאת  ֲאׁשֶ נָה ַויַַּעשׂ ּכַ ָ ּשׁ ל ַחּטֹאָתם ַאַחת ּבַ ָרֵאל ִמּכָ נֵי ִישְׂ ר ַעל ּבְ ת עֹולָם ְלַכּפֵ )לד( ְוָהְיָתה ּזֹאת לֶָכם ְלֻחּקַ
ה מֹׁשֶ
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)2( The LORD said to Moses: Tell your brother Aaron that he is not to come at willa into 
the Shrine behind the curtain, in front of the cover that is upon the ark, lest he die; for 
I appear in the cloud over the cover.

)3( Thus only shall Aaron enter the Shrine: with a bull of the herd for a sin offering and 
a ram for a burnt offering.—

)4( He shall be dressed in a sacral linen tunic, with linen breeches next to his flesh, and 
be girt with a linen sash, and he shall wear a linen turban. They are sacral vestments; 
he shall bathe his body in water and then put them on.—

)5( And from the Israelite community he shall take two he-goats for a sin offering and 
a ram for a burnt offering.

)6( Aaron is to offer his own bull of sin offering, to make expiation for himself and for 
his household.

)7( Aaron shall take the two he-goats and let them stand before the LORD at the entrance 
of the Tent of Meeting;

)8( and he shall place lots upon the two goats, one marked for the LORD and the other 
marked for Azazel.

)9( Aaron shall bring forward the goat designated by lot for the LORD, which he is to 
offer as a sin offering;

)10( while the goat designated by lot for Azazel shall be left standing alive before the 
LORD, to make expiation with it and to send it off to the wilderness for Azazel.

)11( Aaron shall then offer his bull of sin offering, to make expiation for himself and his 
household. He shall slaughter his bull of sin offering,

)16( Thus he shall purge the Shrine of the uncleanness and transgression of the 
Israelites, whatever their sins; and he shall do the same for the Tent of Meeting, which 
abides with them in the midst of their uncleanness.

)21( Aaron shall lay both his hands upon the head of the live goat and confess over it all 
the iniquities and transgressions of the Israelites, whatever their sins, putting them 
on the head of the goat; and it shall be sent off to the wilderness through a designatedc 
man.

)29( And this shall be to you a law for all time: In the seventh month, on the tenth day of 
the month, you shall practice self-denial; and you shall do no manner of work, neither 
the citizen nor the alien who resides among you.

)30( For on this day atonement shall be made for you to cleanse you of all your sins; you 
shall be clean before the LORD.

)31( It shall be a sabbath of complete rest for you, and you shall practice self-denial; it 
is a law for all time.
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)32( The priest who has been anointed and ordained to serve as priest in place of his 
father shall make expiation. He shall put on the linen vestments, the sacral vestments.

)33( He shall purge the innermost Shrine; he shall purge the Tent of Meeting and the altar; 
and he shall make expiation for the priests and for all the people of the congregation.

)34( This shall be to you a law for all time: to make atonement for the Israelites for all 
their sins once a year.

And Moses did as the LORD had commanded him.

 

2. ויקרא כג

נְַפׁשֵֹתיֶכם  ֶאת  ְוִעּנִיֶתם  לֶָכם  ִיְהיֶה  קֶֹדׁש  ִמְקָרא  הוּא  ִרים  ּפֻ ַהּכִ יֹום  ַהּזֶה  ִביִעי  ְ ַהּשׁ לַחֶֹדׁש  ָעשֹׂור  ּבֶ ַאְך  )כז( 
ה לַיקָֹוק: ֶ ם ִאּשׁ ְוִהְקַרְבּתֶ

ר ֲעלֵיֶכם ִלְפנֵי ה' ֱא-לֵֹהיֶכם: ִרים הוּא ְלַכּפֵ ּפֻ י יֹום ּכִ ֶעֶצם ַהיֹּום ַהּזֶה ּכִ )כח( ְוָכל ְמלָאָכה לֹא ַתֲעשׂוּ ּבְ

יָה: ֶעֶצם ַהיֹּום ַהּזֶה ְוִנְכְרָתה ֵמַעּמֶ ר לֹא ְתֻעּנֶה ּבְ י ָכל ַהנֶֶּפׁש ֲאׁשֶ )כט( ּכִ

ּה: ֶרב ַעּמָ י ֶאת ַהנֶֶּפׁש ַהִהוא ִמּקֶ ֶעֶצם ַהיֹּום ַהּזֶה ְוַהֲאַבְדּתִ ל ְמלָאָכה ּבְ ה ּכָ ֲעשֶׂ ר ּתַ )ל( ְוָכל ַהנֶֶּפׁש ֲאׁשֶ

בֵֹתיֶכם: כֹל מֹׁשְ ת עֹולָם ְלדֹרֵֹתיֶכם ּבְ ל ְמלָאָכה לֹא ַתֲעשׂוּ ֻחּקַ )לא( ּכָ

ֶכם: ּתְ ּבַ תוּ ׁשַ ּבְ ׁשְ ֶעֶרב ֵמֶעֶרב ַעד ֶעֶרב ּתִ ָעה לַחֶֹדׁש ּבָ ִתׁשְ תֹון הוּא לֶָכם ְוִעּנִיֶתם ֶאת נְַפׁשֵֹתיֶכם ּבְ ּבָ ת ׁשַ ּבַ )לב( ׁשַ

 

Mark, the tenth day of this seventh month is the Day of Atonement. It shall be a sacred 
occasion for you: you shall practice self-denial, and you shall bring an offering by fire 
to the LORD;

28. you shall do no work throughout that day. For it is a Day of Atonement, on which 
expiation is made on your behalf before the LORD your God.

29. Indeed, any person who does not practice self-denial throughout that day shall be 
cut off from his kin;

30. and whoever does any work throughout that day, I will cause that person to perish 
from among his people.

31. Do no work whatever; it is a law for all time, throughout the ages in all your 
settlements.

32. It shall be a sabbath of complete rest for you, and you shall practice self-denial; on 
the ninth day of the month at evening, from evening to evening, you shall observe this 
your sabbath.
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3. ישעיה נח

ָעם וְּלֵבית יֲַעקֹב ַחּטֹאָתם: ׁשְ י ּפִ ֹוָפר ָהֵרם קֹולֶךָ ְוַהּגֵד ְלַעּמִ ּשׁ ְחשְֹׂך ּכַ )א( ְקָרא ְבגָרֹון ַאל ּתַ

ֵטי  ּפְ ָאלוִּני ִמׁשְ ט ֱאלָֹהיו לֹא ָעזָב ִיׁשְ ּפַ ה וִּמׁשְ ר ְצָדָקה ָעשָׂ גֹוי ֲאׁשֶ צוּן ּכְ ָרַכי יְֶחּפָ )ב( ְואֹוִתי יֹום יֹום ִיְדרֹׁשוּן ְוַדַעת ּדְ
צוּן: ֶצֶדק ִקְרַבת ֱא-לִֹהים יְֶחּפָ

ְנּגֹשׂוּ: ֵביֶכם ּתִ ְמְצאוּ ֵחֶפץ ְוָכל ַעּצְ יֹום צְֹמֶכם ּתִ נוּ ְולֹא ֵתָדע ֵהן ּבְ ְמנוּ ְולֹא ָרִאיָת ִעּנִינוּ נְַפׁשֵ ה ּצַ )ג( לָּמָ

רֹום קֹוְלֶכם: ּמָ ִמיַע ּבַ ע לֹא ָתצוּמוּ ַכיֹּום ְלַהׁשְ ֶאְגרֹף ֶרׁשַ צוּמוּ וְּלַהּכֹות ּבְ ה ּתָ )ד( ֵהן ְלִריב וַּמּצָ

ְקָרא צֹום  יַע ֲהלָזֶה ּתִ ק ָוֵאֶפר יַּצִ ַאְגמֹן רֹאׁשֹו ְושַׂ )ה( ֲהָכזֶה ִיְהיֶה צֹום ֶאְבָחֵרהוּ יֹום ַעּנֹות ָאָדם נְַפׁשֹו ֲהלָכֹף ּכְ
ְויֹום ָרצֹון לַה':

קוּ: נַּתֵ ים ְוָכל מֹוָטה ּתְ ּלַח ְרצוִּצים ָחְפׁשִ ר ֲאֻגּדֹות מֹוָטה ְוׁשַ ע ַהּתֵ ַח ַחְרֻצּבֹות ֶרׁשַ ּתֵ )ו( ֲהלֹוא זֶה צֹום ֶאְבָחֵרהוּ ּפַ

ְרךָ לֹא ִתְתַעּלָם: שָׂ יתֹו וִּמּבְ י ִתְרֶאה ָערֹם ְוִכּסִ ִביא ָבִית ּכִ ים ְמרוִּדים ּתָ )ז( ֲהלֹוא ָפרֹס לָָרֵעב לְַחֶמךָ ַוֲעִניִּ

בֹוד ה' יַַאְסֶפךָ: ַחר אֹוֶרךָ ַוֲאֻרָכְתךָ ְמֵהָרה ִתְצָמח ְוָהלְַך ְלָפנֶיךָ ִצְדֶקךָ ּכְ ַ ּשׁ ַקע ּכַ )ח( ָאז ִיּבָ

ר ָאֶון: ע ְוַדּבֶ לַח ֶאְצּבַ ִסיר ִמּתֹוְכךָ מֹוָטה ׁשְ ע ְויֹאַמר ִהנִֵּני ִאם ּתָ וַּ ׁשַ ְקָרא ַוה' יֲַענֶה ּתְ )ט( ָאז ּתִ

ֳהָרִים:... ּצָ ְך אֹוֶרךָ ַוֲאֵפלְָתךָ ּכַ חֹׁשֶ יַע ְוזַָרח ּבַ ּבִ שְׂ ךָ ְונֶֶפׁש נֲַענָה ּתַ )י( ְוָתֵפק לָָרֵעב נְַפׁשֶ

 

Cry with full throat, without restraint;

Raise your voice like a ram’s horn!

Declare to My people their transgression,

To the House of Jacob their sin.

2To be sure, they seek Me daily,

Eager to learn My ways.

Like a nation that does what is right,

That has not abandoned the laws of its God,

They ask Me for the right way,

They are eager for the nearness of God:

3“Why, when we fasted, did You not see?

When we starved our bodies, did You pay no heed?”

Because on your fast day

You see to your business

And oppress all your laborers!

Because you fast in strife and contention,

And you strike with a wicked fist!
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Your fasting today is not such

As to make your voice heard on high.

Is such the fast I desire,

A day for men to starve their bodies?

Is it bowing the head like a bulrush

And lying in sackcloth and ashes?

Do you call that a fast,

A day when the LORD is favorable?

No, this is the fast I desire:

To unlock fetters of wickedness,

And untie the cords of athe yoke-a

To let the oppressed go free;

To break off every yoke.

It is to share your bread with the hungry,

And to take the wretched poor into your home;

When you see the naked, to clothe him,

And not to ignore your own kin.

Then shall your light burst through like the dawn

And your healing spring up quickly;

Your Vindicator shall march before you,

The Presence of the LORD shall be your rear guard.

Then, when you call, the LORD will answer;

When you cry, He will say: Here I am.

If you banish the yokea from your midst,

The menacing hand,-b and evil speech,

And you offer your compassionc to the hungry

And satisfy the famished creature—

Then shall your light shine in darkness,

And your gloom shall be like noonday.
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4. ספר היובלים פ״ה )ע״פ הנוסח באתר דעת(

) א( ויהי כי החלו בני האדם לרוב על פני כל האדמה ובנות ילדו להם. )ב( ויראו מלאכי האלוהים בשנה 
אחת ליובל הזה כי טובות הנה למראה, ויקחו אותן להם לנשים מכל אשר בחרו, ותלדנה להם בנים אשר 
היו לנפילים. )ג( והחמס מלא את הארץ, וכל בשר השחית את דרכו מאדם עד בהמה עד חית הארץ עד 
עוף השמים ועד כל רמש על האדמה. )ד( כולם השחיתו את דרכם ואת סדרם, ויחלו לטרוף איש אחיו. 
)ה( והחמס מלא את הארץ, וכל יצר מחשבות לב בני אדם היה רק רע כל היום…)כד( ועל בני ישראל כתוב 
ומקויים לאמור, אם יפנו אליו בצדקה יסלח לכל אשמם וישא לכל עוונם. )כה( כתוב ומקויים כי כל מודה 

ועוזב פשעיו, ירוחם פעם אחת בשנה.

 

5. בראשית ו א-ג.ז

נֵ֣י ָהֲֽאָדָמ֑ה וָּבנֹ֖ות ֻיּלְד֥וּ לֶָהֽם׃ ֽי־ֵהֵח֣ל ָהָֽאָד֔ם לָרֹ֖ב ַעל־ּפְ ְיִהי֙ ּכִ ַוֽ

ָחֽרוּ׃ ר ּבָ ֥ ל ֲאׁשֶ ֹ֖ ים ִמּכ ֔ ְקח֤וּ לֶָהם֙ נָׁשִ ֹ֖ת ֵהּ֑נָה ַויִּ ֥י טֹב נֹ֣ות ָהָֽאָד֔ם ּכִ וּ ְבנֵי־ָהֱֽאלִֹהים֙ ֶאת־ּבְ ַויְִּרא֤

נָֽה׃ ים ׁשָ ִר֖ ה ְוֶעשְׂ וּ יָָמ֔יו ֵמָא֥ ֑ר ְוָהי֣ ּגַ֖ם ה֣וּא ָבשָׂ ׁשַ א־יָדֹ֨ון רוִּח֤י ָבָֽאָדם֙ ְלעֹלָ֔ם ּבְ ֹֽ אֶמר ְיהָֹו֗ה ל ֹ֣ ַויּ

ב ֶאל־ִלּבֹֽו׃ ֖ ְתַעּצֵ ָאֶ֑רץ ַויִּ ֥ה ֶאת־ָהָֽאָד֖ם ּבָ ֽי־ָעשָׂ ֶחם ְיהָֹו֔ה ּכִ ָ֣ ּנ ַויִּ

 

When men began to increase on earth and daughters were born to them,

the divine beings saw how beautiful the daughters of men were and took wives from 
among those that pleased them.—

The LORD said, “My breath shall not abideb in man forever, since he too is flesh; let the 
days allowed him be one hundred and twenty years.”—

And the LORD regretted that He had made man on earth, and His heart was saddened.

 

6. ספורנו

והיו ימיו יהיה לו זמן לתשובה:

 

7. בראשית רבה לב ז

נוֹ. לְֶך ַעל ּבְ ּנֱֶאַמר )שמואל ב יט, ג(: נֱֶעַצב ַהּמֶ ב ֶאת ִלּבוֹ, ְוֵאין ֲעִציָבה ֶאּלָא ֲאֵבלוּת, ׁשֶ ְתַעּצֵ ַויִּ

 

8. ספורנו

ויתעצב אל לבו כי לא יחפוץ במות המת וההפך ישמח ה' במעשיו:
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9. ספר היובלים )פרק לד, על פי הנוסח באתר דעת(:

טו( וישחטו בני יעקב שעיר עזים ויטבלו את כותנת יוסף בדמו, וישלחו אותה אל יעקב בעשירי לחודש 
השביעי. )טז( ויביאו אותה אליו, ויאחזהו השבץ בהתאבלו על מותו, ויאמר חיה רעה אכלה את יוסף. )יז( 
וכל אנשי ביתו היו איתו ביום ההוא, ותתפעם רוחם ויתאבלו עימו כל היום... וביום ההוא שמעה בלהה 
כי אבד יוסף, ותמת באבלה עליו בהיותה בקרפטיפה. )כ( וגם דינה בתו מתה אחרי אבוד יוסף... )כג( לכן 
נועד בקרב בני ישראל להתאבל ביום העשירי לחודש השביעי ביום אשר הגיע שמע אבל יוסף אל יעקב 
אביו. )כד( לבקש בו כפרה בשעיר עזים בעשור לחודש השביעי אחת בשנה על חטאתם, כי הפכו את רחמי 
אביהם לאבל על יוסף בנו. )כה( וביום הזה נועד להם להתאבל בו על חטאתיהם ועל כל פשעיהם ועל 

עוונותם, להטהר ביום הזה אחת בשנה.

אן ְוה֣וּא נַַ֗ער  ֹ֔ ּצ ה רֶֹע֤ה ֶאת־ֶאָחיו֙ ּבַ נָה֙ ָהיָ֨ ֵר֤ה ׁשָ ע־ֶעשְׂ ַבֽ ן־ׁשְ ף ּבֶ ב יֹוֵס֞ ֹ֗ בראשית פל״ז א-ב  ״)ב( ֵאּ֣לֶה׀ ּתְֹלדֹ֣ות יֲַעק
ָת֥ם ָרָע֖ה ֶאל־ֲאִביֶהֽם:״ ּבָ א יֹוֵס֛ף ֶאת־ּדִ י ָאִב֑יו ַויֵָּב֥ ֣ ה ְנׁשֵ ֖ נֵ֥י ִזְלּפָ נֵ֥י ִבְלָה֛ה ְוֶאת־ּבְ ֶאת־ּבְ

 

This, then, is the line of Jacob:

At seventeen years of age, Joseph tended the flocks with his brothers, as a helper to the 
sons of his father’s wives Bilhah and Zilpah. And Joseph brought bad reports of them 
to their father.

 

10. יומא מא

ֶרת — ַעל לָׁשֹון ָהָרע.״ ָמֵעאל: ַעל ָמה ְקטֹוֶרת ְמַכּפֶ י ִיׁשְ ֵבי ַרּבִ ״ְוָתנָא ּדְ

ְוַעל־ ַעל־ֲחלֹמָֹת֖יו  אֹתֹ֔ו  נֹ֣א  שְׂ עֹוד֙  ַויֹּוִס֤פוּ  ֑נוּ  ּבָ ל  ְמׁשֹ֖ ּתִ ִאם־ָמׁשֹ֥ול  ינוּ  ָעלֵ֔ ְמלְֹך֙  ּתִ ְֹ֤ך  ֲהָמל ֶאָח֔יו  לֹו֙  אְמרוּ  ֹ֤ ַויּ )ח( 
יו:״. ָבָרֽ ּדְ

 

11. תלמוד בבלי מסכת יומא דף יט עמוד ב

 - ובוכין  פורשין  והם  צדוקי,  שחשדוהו   - ובוכה  פורש  הוא  וכו'.  ובוכין  פורשין  והן  ובוכה  פורש  הוא 
דאמר רבי יהושע בן לוי: כל החושד בכשרים לוקה בגופו. וכל כך למה - שלא יתקן מבחוץ ויכניס, כדרך 

שהצדוקין עושין.

 

He would leave them and cry and they would leave him and cry. The Gemara explains: 
He turned aside and cried due to the indignity that they suspected him of being a 
Sadducee; and they turned aside and cried, as Rabbi Yehoshua ben Levi said: One who 
suspects the innocent of indiscretion is afflicted in his body. The Gemara asks: And why 
were the Elders so insistent that the High Priest take an oath? The Gemara explains: 
So that he would not prepare the incense and light it outside in the Sanctuary, before 
entering the Holy of Holies, and bring the coal pan with the incense already burning on 
it into the Holy of Holies in the manner that the Sadducees did.
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12. ״האיש״

בראשית פרק לז

ֽׁש: ַבּקֵ ֹ֖ר ַמה־ּתְ ָאלֵ֧הוּ ָהִא֛יׁש לֵאמ ׁשְ ֶד֑ה ַויִּ ּשָׂ ה תֶֹע֖ה ּבַ ְמָצֵא֣הוּ ִא֔יׁש ְוִהּנֵ֥ )טו( ַויִּ

י ֵאיפֹ֖ה ֵה֥ם רִֹעֽים: ֽיָדה־ּנָ֣א ִל֔ ׁ֑ש ַהּגִ אֶמר ֶאת־ַאַח֖י ָאנִֹכ֣י ְמַבּקֵ ֹ֕ )טז( ַויּ

דָֹתֽן: ְמָצֵא֖ם ּבְ לְֶך יֹוֵסף֙ ַאַח֣ר ֶאָח֔יו ַויִּ ה ּדָֹתְ֑ינָה ַויֵּ֤ ים נְֵלָכ֖ י֙ אְֹֽמִר֔ ְעּתִ ַמ֙ ֤י ׁשָ אֶמר ָהִאיׁש֙ נְָסע֣וּ ִמּזֶ֔ה ּכִ ֹ֤ )יז( ַויּ

 

a man came upon him wandering in the fields. The man asked him, “What are you 
looking for?” He answered, “I am looking for my brothers. Could you tell me where they 
are pasturing?”The man said, “They have gone from here, for I heard them say: Let us 
go to Dothan.” So Joseph followed his brothers and found them at Dothan.

 

13. ויקרא פרק טז

ָֽרה: ְדּבָ ֖י ַהּמִ יַד־ִא֥יׁש ִעּתִ ּלַ֛ח ּבְ ְוׁשִ

 

14. עניין הבגדים, הפשטה ולבישה

בראשית פרק לז

יו:  ר ָעלָֽ ֥ ים ֲאׁשֶ ֖ ּסִ תֹ֥נֶת ַהּפַ ְנּתֹ֔ו ֶאת־ּכְ ּתָ יטוּ ֶאת־יֹוֵסף֙ ֶאת־ּכֻ ֤ ף ֶאל־ֶאָח֑יו ַויְַּפׁשִ ֥א יֹוֵס֖ ר־ּבָ ֲאׁשֶ ֽ ְיִה֕י ּכַ )כג( ַוֽ

 

15. יומא לה ע״ב

ּלְָבׁשָה גִָדים ׁשֶ ְדָבִרים .ּבְ ְלּתֹו ּבִ ּדַ ת ּפֹוִטיַפר ְמׁשַ ׇכל יֹום ָויֹום ָהְיָתה ֵאׁשֶ יק :ּבְ ּדִ ָאְמרוּ ָעלָיו ַעל יֹוֵסף ַהּצַ

ֲחִרית ה לֹו ׁשַ ה לֹו ַעְרִבית לֹא לְָבׁשָ ּלְָבׁשָ גִָדים ׁשֶ ה לֹו ַעְרִבית. ּבְ ֲחִרית לֹא לְָבׁשָ לֹו ׁשַ

 

They said about Joseph the righteous: Each and every day, the wife of Potiphar seduced 
him with words. In addition, the clothes that she wore to entice him in the morning, 
she did not wear to entice him in the evening. The clothes that she wore to entice him 
in the evening, she did not wear to entice him in the morning of the next day.

16. משנה יומא ז:ד

ׁש יָָדיו ְוַרְגלָיו. ִנְכנַס ְלהֹוִציא  ג. ֵהִביאוּ לֹו ִבְגֵדי לָָבן, ְולַָבׁש, ְוִקּדֵ ּפֵ ט ְויַָרד ְוָטַבל ְוָעלָה ְוִנְסּתַ ׁש יָָדיו ְוַרְגלָיו, וָּפׁשַ ִקּדֵ
ׁש  ג. ֵהִביאוּ לֹו ִבְגֵדי זָָהב ְולַָבׁש, ְוִקּדֵ ּפֵ ט ְויַָרד ְוָטָבל, ָעלָה ְוִנְסּתַ ׁש יָָדיו ְוַרְגלָיו, וָּפׁשַ ה. ִקּדֵ ְחּתָ ֶאת ַהּכַף ְוֶאת ַהּמַ
ט. ֵהִביאוּ לֹו  ׁש יָָדיו ְוַרְגלָיו, וָּפׁשַ ִים וְּלֵהִטיב ֶאת ַהּנֵרֹות, ְוִקּדֵ ין ָהַעְרּבַ ל ּבֵ יָָדיו ְוַרְגלָיו, ְוִנְכנַס ְלַהְקִטיר ְקטֶֹרת ׁשֶ

לֹום ִמן ַהּקֶֹדׁש: יָָּצא ְבׁשָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ה ְלאֹוֲהָביו ּבְ יתוֹ. ְויֹום טֹוב ָהיָה עֹושֶׂ ין אֹותֹו ַעד ּבֵ ִבְגֵדי ַעְצמוֹ, ְולַָבׁש. וְּמלַוִּ
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17. בראשית מא:מב

ב ַעל־ַצוָּארֹֽו׃ ם ְרִב֥ד ַהּזָָה֖ שֶׂ ׁש ַויָּ֛ ֔ ְגֵדי־ׁשֵ ׁש אֹתֹו֙ ּבִ ֤ ף ַויְַּלּבֵ ד יֹוֵס֑ ן אָֹתּ֖ה ַעל־יַ֣ ֥ ּתֵ ל יָדֹ֔ו ַויִּ ְעּתֹו֙ ֵמַע֣ ה ֶאת־ַטּבַ ֹ֤ ְרע ַסר ּפַ ַויָּ֨

 

18. בבלי, יומא, יב ע“ב

"כי אתא רבין אמר: אבנטו של כהן גדול ביום הכפורים דברי הכל של בוץ, בשאר ימות השנה דברי הכל 
של כלאים. לא נחלקו אלא באבנטו של כהן הדיוט, בין בשאר ימות השנה בין ביום הכפורים. שרבי אומר: 

של כלאים, ורבי אלעזר ברבי שמעון אומר: של בוץ“

 

When Ravin came from Eretz Yisrael to Babylonia he stated this tradition in a clearer 
fashion: With regard to the belt of the High Priest on Yom Kippur, everyone agrees that 
it is made of fine linen, as stated in the Torah. With regard to the belt of the High Priest 
during the rest of the days of the year, everyone agrees that it is a mixture of diverse 
kinds. They disagreed only with regard to the belt of the common priest both during 
the rest of the days of the year and on Yom Kippur, as Rabbi Yehuda HaNasi says: It was 
a mixture of diverse kinds, and Rabbi Elazar, son of Rabbi Shimon, says it was made of 
linen.

19. שד״ל

שש: בספרים המאוחרים נקרא בוץ, 

עבודה פנימית ללא רואים

 

20. בראשית פרק מה א

ע  ֥ ִהְתַוּדַ י ְולֹא־ָעַ֤מד ִאיׁש֙ ִאּתֹ֔ו ּבְ יאוּ ָכל־ִא֖ישׁ ֵמָעלָ֑ א הֹוִצ֥ ְקָר֕ יו ַויִּ ִבים֙ ָעלָ֔ ּצָ ל ַהּנִ ֹ֤ ֗ק ְלכ ל יֹוֵס֜ף ְלִהְתַאּפֵ ֹ֨ א־יָכ ֹֽ ְול

יֹוֵס֖ף ֶאל־ֶאָחֽיו:

 

21. ויקרא טז יז

ְקַהל  ל  ּכָ וְּבַעד  יתֹו  ּבֵ וְּבַעד  ֲעדֹו  ּבַ ר  ְוִכּפֶ ֵצאתֹו  ַעד  ּקֶֹדׁש  ּבַ ר  ְלַכּפֵ בֹאֹו  ּבְ מֹוֵעד  אֶֹהל  ּבְ ִיְהיֶה  לֹא  ָאָדם  ְוָכל  )יז( 
ָרֵאל: ִישְׂ

 

22. שעיר העיזים

בראשית פרק לז

ֽם ּדָ ּתֹ֖נֶת ּבַ ל֥וּ ֶאת־ַהּכֻ ְטּבְ ים ַויִּ ֔ ִע֣יר ִעּזִ ֲחטוּ֙ שְׂ ׁשְ יִּ תֹ֣נֶת יֹוֵס֑ף ַוֽ ְקח֖וּ ֶאת־ּכְ )לא( ַויִּ
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23. ירושלמי יומא פ"א ה"א, ל"ח ע"ב:

ר' בא בשם רבי יוחנן שמע לה מן הדא 'כאשר עשה ביום הזה' )ויקרא ח, לד( אילו שבעת ימי המילואים 
'צוה יי ' - לדורות 'לעשות' - זה שעיר של יום הכיפורים

 

24. על השעיר ביום השמיני למילואים דרשו חז"ל בספרא )שמיני, פרשה א'(:

והלא אף ישראל צריכים כפרה שנאמר: 'ואל בני ישראל תדבר לאמר קחו שעיר עזים לחטאת' )ויקרא ט, 
ג( - וכי מה ראו ישראל להביא יותר מאהרן, אלא אמר להם אתם יש בידכם בתחילה ויש בידכם בסוף, 
יש בידכם בתחילה וישחטו שעיר עזים, ויש בידכם בסוף עשו להם עגל מסכה, יבא שעיר עזים ויכפר על 

מעשה עזים, יבא עגל ויכפר על מעשה עגל. 

25. הפיוט ״אלה אזכרה״ מוסף ליום הכיפורים

ָכה. ְפּ י ָעלַי ֶאְשׁ ָרה ְונְַפִשׁ ֵאלֶּה ֶאְזְכּ

ִלי ֲהפוָּכה. ֻעגָּה ְבּ י ְבלָעוּנוּ זִֵדים ְכּ ִכּ

ׂר )נ"א: ֵקיָסר( לא ָעְלָתה ֲארוָּכה. י ִביֵמי ַהָשּ ִכּ

לֲַעָשָׂרה ֲהרוּגֵי ְמלוָּכה:

26. מו״נ פ״ג, מו

וכן 'חטאתו של יום הכפורים' - "פר בן בקר לחטאת" - 'לכפר על מעשה העגל'. .. אבל ה'חכמים ז"ל' שמו 
טעם היות 'כפרת צבור' לעולם ב'שעירים' - בעבור שחטא 'עדת ישראל' כולה היה ב'שעיר' עיזים - רמז 

למכירת 'יוסף הצדיק' שנאמר בענינו "וישחטו שעיר עיזים וגו’"

27. רבינו בחיי בראשית פ,נ, יז

אע"פ שהזכיר הכתוב וינחם אותם וידבר על לבם שנראה בזה שהיה להם רצוי מיוסף מכל מקום לא ראינו 
שיזכיר הכתוב מחילה ביוסף ולא שיודה להם שישא פשעם וחטאתם ואם כן מתו בענשם בלא מחילת 
יוסף ואי אפשר להתכפר עונם רק במחלתו ועל כן הוצרך העונש להיותו כמוס וחתום להפקד אחר זמן 

בענין עשרה הרוגי מלכות.

וקרוב אני לומר שיש מזה רמז בכתוב ממה שנכפל הלשון ועשה בזה שני חלקים פשע אחיך וחטאתם פשע 
עבדי אלהי אביך, והיה ראוי הכתוב לומר ועתה שא נא לפשעם.

אבל כיון הכתוב לרמוז אם תשא פשע אחיך וחטאתם יהיה פשע עבדי אלהי אביך נמחל, ובאר הכתוב כי 
פשע עבדי אלהי אביו הוא פשע אחיו כי יזכיר להם הש"י עונות ראשונים, והבן זה.

https://www.sefaria.org/Leviticus.8.34?lang=he&utm_source=etzion.org.il&utm_medium=sefaria_linker
https://www.sefaria.org/Leviticus.8.34?lang=he&utm_source=etzion.org.il&utm_medium=sefaria_linker
https://www.sefaria.org/Leviticus.8.34?lang=he&utm_source=etzion.org.il&utm_medium=sefaria_linker
https://www.sefaria.org/Leviticus.8.34?lang=he&utm_source=etzion.org.il&utm_medium=sefaria_linker
https://www.sefaria.org/Leviticus.8.34?lang=he&utm_source=etzion.org.il&utm_medium=sefaria_linker
https://www.sefaria.org/Leviticus.9.3?lang=he&utm_source=etzion.org.il&utm_medium=sefaria_linker
https://www.sefaria.org/Leviticus.9.3?lang=he&utm_source=etzion.org.il&utm_medium=sefaria_linker
https://www.sefaria.org/Leviticus.9.3?lang=he&utm_source=etzion.org.il&utm_medium=sefaria_linker
https://www.sefaria.org/Leviticus.9.3?lang=he&utm_source=etzion.org.il&utm_medium=sefaria_linker
https://www.sefaria.org/Leviticus.9.3?lang=he&utm_source=etzion.org.il&utm_medium=sefaria_linker
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28. משך חכמה ויקרא טז, ל

 יתכן כי הכפרה היה לפני ולפנים בבית הכפרת וההיכל, מקום של בנימין, משום שהוא לא היה בהחטא 
של מכירת יוסף, ולכן לא היה בעזרה חלקו של יודא, כמפורש יומא דף י"ב, משום שאמרו ריש סנהדרין 
בנימין, לפי שכל  זכה  לזה מפורש בספרי ברכה מפני מה  וקרוב  יעו"ש,  המברך את הבוצע ה"ז חוטא, 
השבטים היו במכירתו של יוסף כו' אני אומר כו' שיהיו מתפללים לפני ואני מתמלא עליהם רחמים והם 
לא היו מרחמים על אחיהם. נמצא שאמרו פוקד עון אבות על בנים, כשאוחזין מעשה אבותיהן בידיהן, 
וכשישראל חוטאין בדברים שבין אדם למקום, אז פוקד עליהם חטא העגל, ואם ישראל חוטאין בדברים 
שבין אדם לחבירו, אז פוקד עליהן חטא מכירת יוסף….ולכן להורות על כפרת החטא של מכירת יוסף, היה 
כתנת מובחרת, וכמוש"א זבחים פ"ח כתנת על שפיכות דמים כו', שנאמר וישחטו שעיר עזים ויטבלו את 

הכתנת בדם. ודו"ק.

וזה שאמרו כי אתה סלחן לישראל, היינו על כל החטאים שבין אדם למקום, שהרושם הוא משורש העגל, 
שנאמר אלא אלהיך ישראל, ושם נאמר סלחתי כדבריך, ומחלן לשבטי ישורון, הוא על חטאים שבין אדם 

לחבירו, ששורש שלהן הוא מחטא מכירת יוסף, שחטאו שבטי ישורון.

 

29. משנה תענית ד ח

נֹות  ֶהן ּבְ ּבָ ּפוִּרים, ׁשֶ ָאב וְּכיֹום ַהּכִ ר ּבְ ה ָעשָׂ ָ ֲחִמּשׁ ָרֵאל ּכַ ן ּגְַמִליֵאל, לֹא ָהיוּ יִָמים טֹוִבים ְלִישְׂ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ָאַמר ַרּבָ
לִַים  ִלים ְטעוִּנין ְטִבילָה. וְּבנֹות ְירוּׁשָ ל ַהּכֵ ֵאין לוֹ. ּכָ ּלֹא ְלַביֵּׁש ֶאת ִמי ׁשֶ אוִּלין, ׁשֶ ְכלֵי לָָבן ׁשְ לִַים יֹוְצאֹות ּבִ ְירוּׁשָ
ן ֵעינֶיךָ  ּתֵ ה בֹוֵרר לָךְ. ַאל ּתִ א נָא ֵעינֶיךָ וְּרֵאה, ָמה ַאּתָ חוּר, שָׂ ָרִמים. וֶּמה ָהיוּ אֹוְמרֹות, ּבָ ּכְ יֹוְצאֹות ְוחֹולֹות ּבַ
ִרי  נוּ לָּה ִמּפְ ה ִיְרַאת ה' ִהיא ִתְתַהּלָל )משלי לא(. ְואֹוֵמר, ּתְ ָ ֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהיִֹּפי, ִאּשׁ ָחה. ׁשֶ ּפָ ׁשְ ן ֵעינֶיךָ ַבּמִ ַבּנֹוי, ּתֵ
ָרה ּלֹו  ִעּטְ ֲעָטָרה ׁשֶ לֹמֹה ּבָ לְֶך ׁשְ ּמֶ נֹות ִציֹּון ּבַ יָה. ְוֵכן הוּא אֹוֵמר, ְצֶאינָה וְּרֶאינָה ּבְ ָעִרים ַמֲעשֶׂ ְ יֶָדיָה, ִויַהְללוָּה ַבּשׁ
ְניַן  ְמַחת ִלּבוֹ, זֶה ּבִ ן ּתֹוָרה. וְּביֹום שִׂ יֹום ֲחֻתּנָתוֹ, זֶה ַמּתַ ְמַחת ִלּבֹו )שיר השירים ג(. ּבְ יֹום ֲחֻתּנָתֹו וְּביֹום שִׂ ִאּמֹו ּבְ

נֶה ִבְמֵהָרה ְביֵָמינוּ. ָאֵמן: ּבָ יִּ ׁש, ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ

Rabban Shimon ben Gamliel said: There were no days as joyous for the Jewish people 
as the fifteenth of Av and as Yom Kippur, as on them the daughters of Jerusalem would 
go out in white clothes, which each woman borrowed from another. Why were they 
borrowed? They did this so as not to embarrass one who did not have her own white 
garments. All the garments that the women borrowed require immersion, as those who 
previously wore them might have been ritually impure. And the daughters of Jerusalem 
would go out and dance in the vineyards. And what would they say? Young man, please 
lift up your eyes and see what you choose for yourself for a wife. Do not set your eyes 
toward beauty, but set your eyes toward a good family, as the verse states: “Grace is 
deceitful and beauty is vain, but a woman who fears the Lord, she shall be praised” 
)Proverbs 31:30(, and it further says: “Give her the fruit of her hands, and let her works 
praise her in the gates” )Proverbs 31:31(. And similarly, it says in another verse: “Go 
forth, daughters of Zion, and gaze upon King Solomon, upon the crown with which his 
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mother crowned him on the day of his wedding, and on the day of the gladness of his 
heart” )Song of Songs 3:11(. This verse is explained as an allusion to special days: “On 
the day of his wedding”; this is the giving of the Torah through the second set of tablets 
on Yom Kippur. The name King Solomon in this context, which also means king of 
peace, is interpreted as a reference to God. “And on the day of the gladness of his heart”; 
this is the building of the Temple, may it be rebuilt speedily in our days.

30. בראשית לט:ז

ֽי׃ ה ִעּמִ ְכָב֥ ֹ֖אֶמר ׁשִ ת־ֲאדֹנָ֛יו ֶאת־ֵעינֶ֖יָה ֶאל־יֹוֵס֑ף ַוּת ֧א ֵאֽׁשֶ ָ שּׂ ים ָהֵאּ֔לֶה ַוּתִ ָבִר֣ ַוְיִה֗י ַאַחר֙ ַהּדְ

 

ּפוִּרים ַהּזֶה. ֶאת יום ְסִליַחת ֶהָעון ַהּזֶה. ֶאת יום ִמְקָרא קֶדׁש ַהּזֶה.  ַאֲהָבה ֶאת יום ַהּכִ ן לָנוּ ה' ֱאלֵהינוּ ּבְ ּתֶ ַוּתִ
ַאֲהָבה ִמְקָרא קֶדׁש. ל ֲעונוֵתינוּ. ּבְ ָרה. ְוִלְמחל ּבו ֶאת ּכָ ִלְמִחילָה ְוִלְסִליָחה וְּלַכּפָ
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