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למי  -)רבא אמר: כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו, שנאמר נשא עון ועבר על פשע, למי נושא עון 
ליה עלמא, אמר להו: צביתו   שעובר על פשע. רב הונא בריה דרב יהושע חלש, על רב פפא לשיולי ביה. חזייה דחליש

ליה זוודתא. לסוף איתפח, הוה מיכסיף רב פפא למיחזייה. אמרו ליה: מאי חזית? אמר )ליה( +מסורת הש"ס: 
לא תקומו בהדיה, שנאמר נשא  -]להו[+: אין, הכי הוה. ואמר להו הקדוש ברוך הוא: הואיל ולא מוקים במיליה 

 פשע.  לעובר -עון ועבר על פשע, למי נושא עון 

 מיכה פרק ז. 2

ֵפ   י־חָּ ֹו ִכִּֽ ַע֙ד ַאפֶּ֔ יק לָּ ֑תֹו לֹא־ֶהֱחִזֵׂ֤ ית ַנֲחלָּ ַשע ִלְשֵאִרִ֖ ר ַעל־ֶפֶּ֔ ֹו֙ן ְוֹעֵבֵ֣ א עָּ ֗מֹוָך ֹנֵשֵׂ֤ ל כָּ נּו )יח( ִמי־ֵאֵ֣ ֲחֵמֶּ֔ ּוב ְיַרִּֽ ּוא:)יט( יָּשֵ֣ ֶסד הִּֽ ץ ֶחִ֖
ינּו ֹנֵת֑ ש ֲעֹוִּֽ ְעתָּ ִיְכֹבִ֖ ם ֲאֶשר־ִנְשַב  ֑ הָּ ֶסד ְלַאְברָּ ב ֶחִ֖ ן ֱאֶמ֙ת ְלַיֲִּֽעֹקֶּ֔ ם:)כ( ִתֵתֵׂ֤ ִּֽ ל־ַחטֹאותָּ ִ֖ם כָּ ֹות יָּ יְך ִבְמֻצל  יֵמי  ְוַתְשִלִ֛ ינּו ִמ  ַלֲאֹבֵתִ֖

ֶדם:  ֶקִּֽ

 תלמוד בבלי מסכת ערכין דף ח עמוד ב . 3

אלו נגעי   -אמר רב פפא: צדקתך כהררי אל נגעי בתים.  -נגעי אדם, ולא יתר על שלשה שבועות  -גמ'. פחות משבוע 
אלו נגעי בתים. פשטיה דקרא במאי כתיב? אמר רב יהודה: אלמלא צדקתך כהררי  -אדם, משפטיך תהום רבה 

אל, מי יוכל לעמוד לפני משפטיך תהום רבה; רבה אמר: צדקתך כהררי אל, מפני שמשפטיך תהום רבה. במאי  
חנינא, דאיתמר, רבי אלעזר אמר: כובש, רבי יוסי בר' חנינא אמר: נושא;   קמיפלגי? בדר' אלעזר ור' יוסי ברבי 

 רבה כרבי אלעזר, ורב יהודה כרבי יוסי ברבי חנינא. 

 רש"י מסכת ערכין דף ח עמוד ב. 4

הקדוש ברוך הוא כובש ומסתיר עונות תחת מחילת כסא הכבוד כדי  -רבי אלעזר אמר כובש  -במאי קמיפלגי ]וכו'[ 
 כיות. שיכריעו הז

 נושא ומגביה כף העונות למעלה כדי שיכריעו הזכיות. -נושא 

והכי קאמר צדקתך כהררי אל שאתה מצדיקנו במה שאתה כובש ומסתיר משפטיך דהיינו עונות  -רבה כר' אלעזר 
 בתהום רבה.

עונות מי והכי קאמר אלמלא צדקתך כהררי אל שאתה עושה לנו צדקה שאתה מגביה  -ורב יהודה כר' יוסי ]בר"ח[ 
 יוכל לעמוד מפני משפטיך שיהו מכריעין עד תהום רבה.

 משנה מסכת ראש השנה פרק א. 5

 משנה ב

  ]*[ בארבעה פרקים העולם נידון בפסח על התבואה בעצרת על פירות האילן בראש השנה כל באי העולם עוברין 
 לפניו כבני מרון שנאמר )תהלים ל"ג( היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם ובחג נידונין על המים: 

 קיצור שולחן ערוך סימן קכט. 6

גם נוהגין שלא לאכול אגוזים ולוזים כי אגוז בגימטריא "חטא" וגם מרבים כיחא וניעה המבטלים את התפלה, 
 ד משניות מסכת ראש השנה. ויש ללמוד על השלחן תורה, ונוהגין קצת ללמו

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יב עמוד ב . 7

ואמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרב: כל השנה כולה אדם מתפלל האל הקדוש, מלך אוהב צדקה ומשפט, חוץ 
מעשרה ימים שבין ראש השנה ויום הכפורים שמתפלל המלך הקדוש והמלך המשפט. ורבי אלעזר אמר: אפילו  

יצא, שנאמר: ויגבה ה' צבאות במשפט והאל הקדוש נקדש בצדקה. אימתי ויגבה ה' צבאות  -וש אמר האל הקד
 אלו עשרה ימים שמראש השנה ועד יום הכפורים -במשפט 



 

 רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק א. 8

 הלכה א

יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא כל נמצא, וכל הנמצאים משמים וארץ ומה 
 שביניהם לא נמצאו אלא מאמתת המצאו.  

 הלכה ב

 ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי אין דבר אחר יכול להמצאות. 

 הלכה ג

ואם יעלה על הדעת שאין כל הנמצאים מלבדו מצויים הוא לבדו יהיה מצוי, ולא יבטל הוא לבטולם, שכל 
 הנמצאים צריכין לו והוא ברוך הוא אינו צריך להם ולא לאחד מהם, לפיכך אין אמתתו כאמתת אחד מהם.

 רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ב. 9

 הלכה א

 יראה אותו שנאמר ואהבת את ה' אלהיך, ונאמר את ה' אלהיך תירא. האל הנכבד והנורא הזה מצוה לאהבו ול

 הלכה ב

והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו, בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהן חכמתו 
שאין לה ערך ולא קץ מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע השם הגדול א כמו שאמר דוד 

אה נפשי לאלהים לאל חי, וכשמחשב בדברים האלו עצמן מיד הוא נרתע לאחוריו ויפחד ויודע שהוא בריה צמ
קטנה שפלה אפלה עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות, כמו שאמר דוד כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך 

מים כדי שיהיו פתח למבין  מה אנוש כי תזכרנו, ולפי הדברים האלו אני מבאר כללים גדולים ממעשה רבון העול
 לאהוב את השם, כמו שאמרו חכמים בענין אהבה שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם. 

 חידושי אגדות למהר"ל ראש השנה דף יז עמוד א. 10

למי שמשים עצמו כשיריים. דע כי המשי' עצמו שפל ופחות, הקדוש ברוך הוא עובר ]על[ פשעיו, כי בעבור ]שהוא 
משים עצמו כשיריים דהיינו כאלו לא היה דבר כלל ובשביל כך הוא פשוט לגמרי, ומי שהוא פשוט מסולק מן 

יל כך לובן, וזה כי האודם אינו  החטאים, כי החטאים נקראים בשביל כך כשנים כתולע והמצות נקראים בשב
פשוט ואדרבא הוא כתם נקרא, אבל הלובן הוא אינו מראה כלל, ומפני שאינו מראה הוא פשיטת גמור, ולפיכך 
אמר שאם משים עצמו כשיריים דבר זה הוא פשיטת ומפני כך הש"י מוחל לו החטאים כי הוא יסולק מן החטא  

ביר על מדותיו מעבירין על פשעיו, חדא כי הוא מדה נגד מדה. ועוד  ודבר זה מבואר[. וכן טעם מה שאמר כל המע
]כי הוא זה בעצמו מפני שאין[ דביקי' בו העונות כמו שהם דביקים במי שאינו מעביר על מדותיו, ]שאז מתחקים בו 

מי שהוא עובר כל עניניו, ומפני שמתחקים בו עניניו אינו[ עובר על מדותיו לכך אין מעבירין על מדותיו ]ג"כ[, אבל 
על מדותיו ]כיון שאין מתחקה ואין דבק לגמרי מה שנעשה, כך אין מתחקה ואין דבק בו חטאיו, כי גם זה מורה על 
מדת הפשיטות ולכך עובר על מדותיו. ולכך העובר על מדותיו ולא נקבע בו מה שעשה לו חבירו אינו נקבע בו גם כן  

עיו[ מפני שהוא קל ההסרה, אבל מי שאינו עובר על מדותיו ונקבע פשעיו, ]מפני מדת הפשיטות שבו ומעבירין פש
בו והם קבועים בעצם בו ואינו קל הסרה ]הרי אין בו מדת הפשיטות, וכן[ חטאיו גם כן בלתי קלים הסרה והם  

 עצמים לו ודברים אלו ראוים להבין אותם. 

 

 

 

 בצמ"א


