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Talmud Yoma 86b
Reish Lakish said: Great is repentance,
as the penitent’s intentional sins are
counted for him as unwitting
transgressions, as it is stated: “Return,
Israel, to the Lord your God, for you
have stumbled in your iniquity” (Hosea
14:2). The Gemara analyzes this: Doesn’t
“iniquity” mean an intentional sin? Yet
the prophet calls it stumbling, implying
that one who repents is considered as
though he only stumbled accidentally in
his transgression. The Gemara asks: Is
that so? Didn’t Reish Lakish himself
say: Great is repentance, as one’s
intentional sins are counted for him as
merits, as it is stated: “And when the
wicked turns from his wickedness, and
does that which is lawful and right, he
shall live thereby” (Ezekiel 33:19), and
all his deeds, even his transgressions, will
become praiseworthy? The Gemara
reconciles: This is not difficult: Here,
when one repents out of love, his sins
become like merits; there, when one
repents out of fear, his sins are counted
as unwitting transgressions.

: גמ' יומא פו.1
, גדולה תשובה:אמר ריש לקיש
 שנאמר,שזדונות נעשות לו כשגגות
ָׁש ְׂל ָת
ַ ׁשּובָ ה י ְִׂש ָר ֵאל עַ ד ה' אֱ ֹלקיָך כִ י כ
, הא עון מזיד הוא.)בַ עֲֹונָך (הושע יד
.וקא קרי ליה מכשול
 גדולה:איני? והאמר ריש לקיש
,תשובה שזדונות נעשות לו כזכיות
שנאמר ּובְׂ ׁשּוב ָרׁשָ ע ֵמ ִר ְׁׂשעָ תֹו וְׂ עָ ָשה
ִמ ְׁׂשפָט ּוצְׂ דָ ָקה עֲלֵ יהם הּוא י ְִׂחיה
-  לא קשיא; כאן- )(יחז' לג
. מיראה-  כאן,מאהבה

Talmud Rosh Hashanah 26a
Ulla said: This is the reasoning of the
Rabbis, who say that the horn of a cow is
unfit for sounding on Rosh HaShana. They
say this in accordance with the opinion
of Rav Ḥisda, as Rav Ḥisda said: For
what reason does the High Priest not
enter the innermost sanctum, the Holy of
Holies, with his golden garments to
perform the service there on Yom
Kippur? It is because a prosecutor
[kateigor] cannot become an advocate
[sanneigor].

. גמ' ראש השנה כו.3
 מפני מה אין כהן:דאמר רב חסדא
גדול נכנס בבגדי זהב לפני ולפנים
 לפי שאין קטיגור- לעבוד עבודה
.נעשה סניגור

 מהרש"א שם.2
וי"ל דעושה תשובה מאהבה
כדמסיק דבהכי איירי ודאי דעושה
תשובה גמורה ומוסיף במעשיו
הטובים יתר מכדי הצורך לגבי
אותו עון והרי אותן מעשים טובים
שמוסיף הם נעשים לו כזכיות
וקרא דמייתי מוכיח כן שנאמר
ּובְׂ ׁשּוב ָרׁשָ ע מֵ ִר ְׁׂשעָ תֹו וְׂ עָ ָשה ִמ ְׁׂש ָפט
ּוצְׂ דָ ָקה עֲלֵ יהם הּוא יִ ְׂחיה דמשמע
משפט וצדקה שהוסיף לעשות על
תשובתו עליהם חיה יחיה

 רש"י שם.4
 זהב העגל ושופר של- אין קטיגור
.פרה נמי קטיגור דעגל הוא
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5. On Repentance – Rav Soloveitchik, “Blotting Out or
Elevating Sin”, pp. 253-261
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Exodus 32
(1-5) When the people saw that Moses
was so long in coming down from the
mountain, the people gathered against
Aaron and said to him, “Come, make us a
god who shall go before us, for that man
Moses, who brought us from the land of
Egypt—we do not know what has
happened to him.” Aaron said to them,
“Take off the gold rings that are on the
ears of your wives, your sons, and your
daughters, and bring them to me.” And all
the people took off the gold rings that
were in their ears and brought them to
Aaron. This he took from them and cast
in a mold, and made it into a molten calf.
And they exclaimed, “This is your god, O
Israel, who brought you out of the land of
Egypt!” When Aaron saw this, he built
an altar before it; and Aaron announced:
“Tomorrow shall be a festival of the
LORD!”
(21-24) Moses said to Aaron, “What did
this people do to you that you have
brought such great sin upon them?”
Aaron said, “Let not my lord be enraged.
You know that this people is bent on evil.
They said to me, ‘Make us a god to lead
us; for that man Moses, who brought us
from the land of Egypt—we do not know
what has happened to him.’ So I said to
them, ‘Whoever has gold, take it off!’
They gave it to me and I hurled it into the
fire and out came this calf!”
(35) Then the LORD sent a plague upon
the people, for what they did with the calf
that Aaron made.
Devarim 9
Moreover, the LORD was angry enough
with Aaron to have destroyed him; so I
also interceded for Aaron at that time.—
As for that sinful thing you had made, the
calf, I took it and put it to the fire; I broke

 שמות לב – חטא העגל.6
(א) ַו ַי ְׂרא הָ עָ ם כִ י בֹׁשֵ ׁש מֹׁשה לָרדת ִמן
ֹאמרּו
ְׂ ָההָ ר וַ י ִָק ֵהל ָהעָ ם עַ ל ַאהֲ רֹן וַי
ֹלהים אֲ ׁשר ֵילְׂכּו
ִ ֱֵאלָיו קּום עֲשֵ ה ָלנּו א
ְׂל ָפנֵינּו כִ י זה מֹׁשה הָ ִאיׁש אֲ ׁשר העֱלָ נּו
:מֵ ארץ ִמצְׂ ַריִם ל ֹא י ַָדעְׂ נּו מה ָהיָה לֹו
(ב) וַי ֹאמֶ ר אֲ לֵהֶ ם ַאהֲ רֹן פָּ ְרקּו נִזְ ֵמי
ְשיכֶ ם ְבנֵיכֶם
ֵ הַ זָּהָּ ב אֲ שֶ ר בְ ָּאזְ נֵי נ
פָרקּו
ְׂ וַיִת
ְׂ ) (ג:ּובְ נ ֵֹתיכֶם וְ הָּ בִ יאּו ֵאלָּי
כָל הָ עָ ם את נִזְׂ מֵ י ַהזָ ָהב אֲ ׁשר
ַיִקח
ַ  (ד) ו:בְׂ ָאזְׂ נֵיהם וַ יָבִ יאּו אל ַאהֲ רֹן
ֲשהּו עֵ גֶל
ֵ ִמיָּדָּ ם ַויָּצַ ר אֹתֹו בַ חֶ ֶרט ַו ַיע
ֹאמרּו ֵאלה אֱ ֹלהיָך י ְִׂש ָר ֵאל
ְׂ מַ סֵ כָּה ַוי
 (ה) ַוי ְַרא:אֲ ׁשר העֱלּוָך מֵ ארץ ִמצְׂ ָר ִים
ַאהֲ רֹן ַויִבֶ ן ִמזְ בֵ ַח ְל ָּפנָּיו וַיִ ְק ָּרא ַאהֲ רֹן
 (ו) ַוי ְַׁׂשכִ ימּו:וַי ֹאמַ ר חַ ג ַליקֹוָּק מָּ חָּ ר
ִממָ חֳ ָרת ַו ַיעֲלּו עֹֹלת ַו ַיגִ ׁשּו ְׁׂשלָ ִמים ַויֵׁשב
:הָ עָ ם לאֱ כֹל וְׂ ׁשָ תֹו ַוי ָֻקמּו ְׂלצַ ֵחק
(כא) ַוי ֹאמר מֹׁשה אל ַאהֲ רֹן ֶמה עָּ ָּשה
את עָּ לָּ יו חֲ ָּט ָּאה
ָּ ֵלְָך הָּ עָּ ם ַהזֶה כִ י הֵ ב
 (כב) וַי ֹאמר ַאהֲ רֹן ַאל י ִַחר ַאף:גְ ֹדלָּה
אֲ ֹדנִי ַא ָתה יָדַ עְׂ ָת את ָהעָ ם כִ י ְׂב ָרע
ֹלהים
ִ ֱֹאמרּו לִי ע ֲֵשה לָ נּו א
ְׂ  (כג) וַי:הּוא
אֲ ׁשר ֵילְׂכּו ְׂלפָ נֵינּו כִ י זה מֹׁשה ָה ִאיׁש
אֲ ׁשר ה ֱע ָלנּו מֵ ארץ ִמצְׂ ַריִם ל ֹא י ַָדעְׂ נּו
 (כד) ָּוא ַֹמר ל ֶָּהם ל ְִמי ז ָָּּהב:מה הָ יָה לֹו
וָּא ְשלִ כֵ הּו בָּ ֵאש
ַ ִה ְתפ ָָּּרקּו וַ י ְִתנּו לִי
:ַויֵצֵ א הָּ עֵ גֶל הַ זֶה
(לה) ַו ִיגֹף יְׂקֹוָק את ָהעָ ם עַ ל אֲ ׁשר עָ שּו
 ס:את הָּ עֵ גֶל אֲ שֶ ר עָּ שָּ ה ַאהֲ רֹן

' דברים ט.7
(כ) ּובְ ַאהֲ רֹן ִה ְת ַאנַף יְקֹוָּ ק ְמאֹד
לְהַ ְש ִמידֹו וָא ְׂת ַפלֵ ל גַם בְׂ עַ ד ַאהֲ רֹן בָ עֵ ת
אתכם אֲ ׁשר
ְׂ ַ (כא) וְׂ את ַחט:הַ ִהוא
יתם ֶאת הָּ עֵ גֶל ל ַָק ְׂח ִתי וָא ְׂשרֹף
ֶ ע ֲִש
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it to bits and ground it thoroughly until it
was fine as dust, and I threw its dust into
the brook that comes down from the
mountain.

יטב עַ ד
ֵ אֹתֹו בָ ֵאׁש וָאכֹת אֹתֹו טָ חֹון ֵה
אֲ ׁשר דַ ק לְׂעָ פָר ו ַָא ְׁׂשלְִך את ֲעפָרֹו אל
:הַ נַחַ ל הַ י ֵֹרד ִמן הָ הָ ר

Rashi Devarim 9:20
TO DESTROY HIM — this denotes the
extermination of one’s children, and so, too,
it states, (Amos 2:9) “And I destroyed
( )ואשמידhis fruit (offspring) from above”

 רש"י דברים שם.8
 וכן הוא. זה כלוי בנים- להשמידו
 ט) ואשמיד פריו,אומר (עמוס ב
-  ואתפלל גם בעד אהרן:ממעל
 ומתו,והועילה תפלתי לכפר מחצה
שנים ונשארו השנים

(Leviticus Rabbah 7:1).
AND I PRAYED FOR AARON ALSO, and
my prayer availed to atone half, so that only
two of his sons died, and two remained alive.

(15-16) Thereupon Moses turned and went
down from the mountain bearing the two tablets
of the Pact, tablets inscribed on both their
surfaces: they were inscribed on the one side
and on the other. The tablets were God’s work,
and the writing was God’s writing, incised upon
the tablets.

 שמות ל"ב.9
ּוׁשנֵי
ְׂ (טו) וַ ִיפן ַו ֵירד מֹׁשה ִמן ָה ָהר
ֻלחֹת ָהעֵ דֻת ְׂביָדֹו ֻלחֹת כְׂ תֻ ִבים ִמ ְׂשנֵי
) (טז:ּומזה הֵ ם כְׂ תֻ ִבים
ִ עבְׂ ֵריהם ִמזה
ֹלהים הֵ ָמה וְׂ ַה ִמכְׂ ָתב
ִ ֱוְׂ הַ ֻלחֹת מַ עֲשֵ ה א
:ֹלהים הּוא חָ רּות עַ ל ַה ֻלחֹת
ִ ֱִמכְׂ ַתב א

(יז) וַיִ ְׁׂש ַמע יְׂהֹוׁשֻ עַ את קֹול ָהעָ ם בְׂ ֵרעֹה
:וַי ֹאמר אל מֹׁשה קֹול ִמלְ ָּח ָּמה בַ מַ חֲ נה
בּורה וְׂ ֵאין
ָ ְׂ(יח) ַוי ֹאמר ֵאין קֹול עֲנֹות ג
לּוׁשה קֹול עַ נֹות ָאנֹכִ י
ָ ֲקֹול עֲנֹות ח
: ַׁש ֵֹמע

(17-18) When Joshua heard the sound of the
people in its boisterousness, he said to Moses,
“There is a cry of war in the camp.” But he
answered, “It is not the sound of the tune of
triumph, Or the sound of the tune of defeat; It is
the sound of song that I hear!”

(19-20) As soon as Moses came near the camp
and saw the calf and the dancing, he became
enraged; and he hurled the tablets from his
hands and shattered them at the foot of the
mountain. He took the calf that they had made
and burned it; he ground it to powder and
strewed it upon the water and so made the
Israelites drink it.

(יט) וַ ְׂי ִהי כַאֲ ׁשר ָק ַרב אל ַה ַמחֲ נה
ּומחֹֹלת ַוי ִַחר ַאף מֹׁשה
ְׂ ַוי ְַׂרא את ָהעֵ גל
ַוי ְַׁׂשלְֵך ִמי ָָדיו את הַ ֻלחֹת ַו ְׂי ַׁשבֵ ר א ָֹתם
יִקח את ָהעֵ גל אֲ ׁשר
ַ ַ (כ) ו:ַתחַ ת ָההָ ר
יִטחַ ן עַ ד אֲ ׁשר ָדק
ְׂ ַעָ שּו וַיִ ְׂשרֹף בָ ֵאׁש ו
וַיִ זר עַ ל פְׂ נֵי ַה ַמ ִים ַוי ְַׁׂש ְׂק את בְׂ נֵי
:י ְִׂש ָר ֵאל

Shemot 17
I will be standing there before you on the
rock at Horeb. Strike the rock and water will
issue from it, and the people will drink.” And
Moses did so in the sight of the elders of
Israel. The place was named Massah and
Meribah, because the Israelites quarreled and
because they tried the LORD, saying, “Is the
LORD present among us or not?” Amalek

 שמות יז.10
(ו) ִה ְׂנ ִני עֹמֵ ד לְׂ פָניָך שָ ם עַ ל ַהּצּור
ית בַ ּצּור וְׂ יָצְׂ אּו ִממנּו ַמ ִים
ָ ִבְ ח ֵֹרב וְׂ ִהכ
וְׂ ׁשָ ָתה ָהעָ ם וַ יַעַ ש ֵכן מֹׁשה לְׂ עֵ ינֵי זִ ְׂקנֵי
:י ְִׂש ָר ֵאל
(ח) ַויָב ֹא ע ֲָמלֵק וַ ִילָ חם עִ ם ִי ְׂש ָר ֵאל
ַ (ט) וַי ֹאמר מֹׁשה אל יְהֹושֻׁ ע:ידם
ִ ִבִ ְׂרפ
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came and fought with Israel at Rephidim.
Moses said to Joshua, “Pick some men for us,
and go out and do battle with Amalek.
Tomorrow I will station myself on the top of
the hill, with the rod of God in my hand.”
Joshua did as Moses told him and fought with
Amalek, while Moses, Aaron, and Hur went
up to the top of the hill.

בְׂ חַ ר לָנּו אֲ נ ִָׁשים וְׂ צֵ א ִהלָ ֵחם בַ ע ֲָמלֵק
ּומ ֵטה
ַ מָ חָ ר ָאנֹכִ י ִנּצָ ב עַ ל ר ֹאׁש ַהגִ ְׂבעָ ה
ַ (י) וַ יַעַ ש יְׂהֹוׁשֻ ע:ֹלהים ְׂבי ִָדי
ִ ֱהָ א
כַאֲ ׁשר ָאמַ ר לֹו מֹׁשה ל ְִׂהלָ ֵחם בַ ע ֲָמ ֵלק
:ּומֹשֶ ה ַאהֲ רֹן וְ חּור עָ לּו ר ֹאׁש ַהגִ ְׂבעָ ה
(יא) וְׂ הָ יָה כַאֲ ׁשר י ִָרים מֹׁשה יָדֹו וְׂ גָבַ ר
:י ְִׂש ָר ֵאל וְׂ כַאֲ ׁשר יָנִ יחַ יָדֹו וְׂ גָבַ ר ע ֲָמלֵק

Vayikra Rabbah 10
Rabbi Berachiyah said in the name of
Rabbi Abbah Bar Kahana expounding on
the verse about Aaron. At the time when
the Israelites were about to commit the act
[make the golden calf] they first came to
Chur, and they said to him: "Make us a
god!" Since he did not listen to them, they
rose up and slew him. This is why it's later
written in the prophets: "Also in your
wings we find the blood of the souls of the
innocent and the poor etc." This refers to
the blood of Chur. . . . " Afterwards, they
went to Aaron and said to him: "Make us a
god." Aaaron had heard about what they
did to Chur, and became afraid. It is
therefore written: "Aaron was frightened
and built an alter before them." Aaron was
frightened that he might be the one who
was going to be slaughtered. Aaron said,
what should I do? They've already killed
Chur, and he was was a prophet. Now if
they kill me, the priest, they will fulfill the
word later written in scripture: "Should
priest and prophet be slain in the sanctuary
of G_D (Eicha 2:20)." If they kill me, they
will all be exiled.

 ויקרא רבה פרשה י סימן ג.11
ַרבִ י ברכְׂ יָה בְׂ ׁשֵ ם ַר ִבי ַאבָ א בַ ר כַהֲ נָא
 ְב ָּשעָּ ה ֶשעָּ שּו,פ ַָתר ְׂק ָריָא ְׂב ַאהֲ רֹן
 בַ ְת ִחלָּ ה ָּה ְלכּו,ִש ָּר ֵאל אֹותֹו מַ עֲשֶ ה
ְ י
:) א, ָא ְׂמרּו לֹו (שמות לב,ֵאצֶ ל חּור
 ֵכי ָון ֶשל ֹא ָּש ַמע,ֹלהים
ִ ֱקּום עֲשֵ ה לָ נּו א
 הֲ ָדא הּוא,לָּהֶ ן עָּ ְמדּו עָּ לָּיו וַהֲ ָּרגּוהּו
 גַם ִבכְׂ נָפַ ִיְך:) לד,ִדכְׂ ִתיב (ירמיה ב
, וְׂ זהּו דָ מֹו ׁשל חּור,'נ ְִׂמצְׂ אּו דַ ם וגו
 ל ֹא בַ ַמ ְׂחתרת:) לד,(ירמיה ב
 עַ ל אֲ ׁשר עָ שּו,אתים כִ י עַ ל כָל ֵאלה
ִ ְָׂמצ
. ֵאלה אֱ ֹלהיָך י ְִׂש ָר ֵאל:) ד,(שמות לב
: ָא ְׂמרּו לֹו,וְׂ ַאחַ ר כְָך ָהלְׂכּו ֵאצל ַאהֲ רֹן
 ֵכיוָ ן ׁש ָש ַמע,ֹלהים
ִ ֱקּום עֲשֵ ה ָלנּו א
 הֲ ָדא הּוא,ַאהֲ רֹן כֵ ן ִמיָד ִנ ְׂתי ֵָרא
 וַ י ְַׂרא ַאהֲ רֹן:) ה,ִדכְׂ ִתיב (שמות לב
ָבּוח
ַ  נִ ְׂתי ֵָרא מֵ ַהז,ַו ִיבן ִמזְׂ בֵ חַ לְׂ ָפנָיו
 ָאמַ ר ַאהֲ רֹן מָ ה אעֱשה הֲ ֵרי,ְׂל ָפנָיו
 עַ כְׂ ָׁשיו ִאם,הָ ְׂרגּו את חּור ׁשהָ יָה נָבִ יא
אֹותי ׁשאֲ ִני כ ֵֹהן ִמ ְׂת ַקיֵם
ִ
הֹורגִ ים
ְׂ
:) כ,ֲעלֵיהם הַ ִמ ְׂק ָרא ׁש ָכתּוב (איכה ב
ּומיָד
ִ ,ִאם יֵהָ ֵרג ְׂב ִמ ְׂקדַ ׁש ה' כֹהֵ ן וְׂ נ ִָביא
.הֵ ם גֹולִ ין

Shemot 24
To the elders he had said, “Wait here for us
until we return to you. You have Aaron
and Hur with you; let anyone who has a
legal matter approach them.” When Moses
had ascended the mountain, the cloud
covered the mountain.

 שמות כד.12
(יד) וְׂ אל הַ זְׂ ֵקנִ ים ָאמַ ר ְׁׂשבּו לָנּו בָ זה
עַ ד אֲ ׁשר נָׁשּוב אֲ לֵיכם וְׂ ִהנֵה ַאהֲ רֹן
וְ חּור עִ מָּ כֶם ִמי בַ עַ ל ְׂדבָ ִרים ִי ַגׁש
 (טו) ַויַעַ ל מֹׁשה אל ָה ָהר ַו ְׂי ַכס:אֲ לֵהם
:העָ נָן את ָההָ ר
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 .13דהי"ב יג
(יז) ַויַכּו בָ הם אֲ בִ יָה וְׂ עַ מֹו ַמכָה ַרבָ ה
ַויִפְׂ לּו חֲ ָללִ ים ִמ ִי ְׂש ָר ֵאל חֲ ֵמש ֵמאֹות
ֶאלֶף ִאיש בָּ חּור( :יח) ַויִ כָנְׂעּו ְׂבנֵי
הּודה
י ְִׂש ָר ֵאל בָ עֵ ת ַה ִהיא ַויא ְׂמצּו ְׂבנֵי ְׂי ָ
בֹותיהם:
כִ י נ ְִׁׂשעֲנּו עַ ל ְׂיקֹוָק אֱ ֹלהֵ י אֲ ֵ

II Chronicles 13:17-18
Abijah and his army inflicted a severe
defeat on them; 500,000 men of Israel fell
slain. The Israelites were crushed at that
time, while the people of Judah triumphed
because they relied on the LORD God of
their fathers.

 .14זוהר ויק' מצורע נג:
יתא.
ׁשּוׁש ִבינָא ְׂד ַמ ְׂטרֹו ִנ ָ
ׁשּוׁשבִ ינָא ְׂדמַ ְׂלכָא ַ -אהֲ רֹן ְׂ
ְׂ
מֹׁשה
 .15מדרש הגדול (פר' וארא ח:ט)
...את זו דרש תודוס איש רומי :מה ראו חנניה מישאל ועזריה שהפילו עצמן
לכבשן האש? ...ר' נתן אומר :בתחלה הלכו אצל יחזקאל ,שנא' 'באו אנשים
מזקני ישראל לדרש את ה' וישבו לפני' (יחז' כ:א) מי הן האנשים הללו? אלו
חמו"ע שבאו להמלך ביחזקאל .אמרו לו :גזרה עלינו מלכות הרשעה לעבוד
ע"ז ,מה תאמר ,נעבוד או לא נעבוד? אמר להם 'אשר יעשה אתם האדם וחי
בהם' (ויק' יח:ה) ,ולא שימות בהם .אמרו לו הרי הוא אומר 'זבח לאלהים
יחרם' (שמ' כב:יט)? ומלכא גזר למרמי יתנא בגו אתון נורא יקידתא (דנ'
ג:כ) ,אם נקביל מילי דאורייתא הרי אנו מחוייבין מיתה למלכות ,ואם נקביל
מילי דמלכותא הרי אנו מחוייבין מיתה למקום ,הרי אנו מחוייבין מיתה
מכל מקום .מוטב שנמות על קידוש שמו שלהקב"ה ואל נעבוד ע"ז .התחיל
יחזקאל מטפח על פניו ואומר' :אבדה שארית יהודה' (ירמ' מ:טו)"
 .16גמ' סנהדרין דף ו עמוד ב
רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי
אומר :אסור לבצוע (פשרה בדין),
וכל הבוצע  -הרי זה חוטא ,וכל
המברך את הבוצע  -הרי זה מנאץ,
ועל זה נאמר בצע ברך נאץ ה' ,אלא:
יקוב הדין את ההר ,שנאמר כי
המשפט לאלהים הוא ,וכן משה היה
אומר יקוב הדין את ההר
אבל אהרן  -אוהב שלום ורודף
שלום ,ומשים שלום בין אדם
לחבירו ,שנאמר תורת אמת היתה
בפיהו ועולה לא נמצא בשפתיו
בשלום ובמישור הלך אתי ורבים
השיב מעון.

Talmud Sanhedrin 6b
Rabbi Eliezer, son of Rabbi Yosei
HaGelili, says: It is prohibited to
mediate a dispute; and anyone who
mediates [habotze’a] a dispute is a
sinner; and anyone who blesses the
mediator is cursing God. And of this, it
]is stated: “And the covetous [botze’a
blesses himself, though he despises the
Lord” (Psalms 10:3). Rather, the judge
must assure that the true judgment will
prevail at all costs and metaphorically
pierce the mountain, as it is stated: “For
the judgment is God’s” (Deuteronomy
1:17). And similarly, Moses would say:
Let the judgment pierce the mountain.
But by contrast, Aaron, whose role was
not that of a judge, was a lover of peace
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and a pursuer of peace, and he would
apply peace between one person and the
other, as it is stated: “The law of truth
was in his mouth, and unrighteousness
was not found in his lips; he walked with
Me in peace and uprightness, and
turned many away from iniquity”
(Malachi 2:6).
Vayikra 16
The LORD spoke to Moses after the death
of the two sons of Aaron who died when
they drew too close to the presence of the
LORD. The LORD said to Moses: Tell
your brother Aaron that he is not to come
at will 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. Thus only shall Aaron enter the
Shrine: with a bull of the herd for a sin
offering and a ram for a burnt offering.—
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.— And from the Israelite
community he shall take two he-goats for a
sin offering and a ram for a burnt offering.
Aaron is to offer his own bull of sin
offering, to make expiation for himself and
for his household.

 ויקרא טז.17
(א) ַויְׂדַ בֵ ר ְׂיקֹוָק אל מֹׁשה ַאחֲ ֵרי מֹות
ְׁׂשנֵי בְׂ נֵי ַאהֲ רֹן ְׂב ָק ְׂרבָ ָתם ִלפְׂ נֵי ְׂיק ָֹוק
 (ב) וַי ֹאמר ְׂיקֹוָק אל מֹׁשה:ַויָמֻ תּו
דַ בֵ ר אל ַאהֲ רֹן ָא ִחיָך וְׂ ַאל יָב ֹא ְׂבכָל עֵ ת
אל הַ קֹדׁש ִמבֵ ית לַ ָפרֹכת אל פְׂ נֵי
הַ ַכפֹרת אֲ ׁשר עַ ל הָ ָארֹן וְׂ ל ֹא יָמּות כִ י
 (ג) ְׂבז ֹאת:בעָ נָן ֵא ָראה עַ ל הַ ַכפֹרת
יָב ֹא ַאהֲ רֹן אל הַ קֹדׁש ְב ַפר בֶ ן בָּ ָּקר
 (ד) כְׂ תֹנת בַ ד:לְחַ טָּ את וְׂ ַאיִל ְׂל ֹעלָה
ּומכְׂ ְׂנ ֵסי בַ ד י ְִׂהיּו עַ ל ְׂב ָשרֹו
ִ קֹדׁש ִילְׂבָ ׁש
ּובְׂ ַאבְׂ נֵט בַ ד י ְַׂחגֹר ּובְׂ ִמצְׂ נפת בַ ד ִי ְׂצנֹף
בִ גְׂ דֵ י קֹדׁש הֵ ם וְׂ ָרחַ ץ בַ מַ יִם את ְׂב ָשרֹו
 (ה) ּומֵ ֵאת עֲדַ ת ְׂבנֵי י ְִׂש ָר ֵאל:ּולְׂבֵ ׁשָ ם
ירי עִ זִ ים ל ְַׂח ָטאת וְׂ ַא ִיל
ֵ ִי ִַקח ְׁׂשנֵי ְׂשע
 (ו) וְׂ ִה ְׂק ִריב ַאהֲ רֹן את ַפר:אחָ ד ְׂל ֹעלָה
ּובעַ ד
ְ הַ חַ טָ את אֲ ׁשר לֹו וְ כִ פֶר בַ עֲדֹו
\:בֵ יתֹו

Shoftim 20:16
… of all this force—700 picked
men—were left-handed. Every one of
them could sling a stone at a hair and
not miss.

' שופטים כ.18
(טז) ִמכֹל הָ עָ ם הַ זה ְׁׂשבַ ע ֵמאֹות ִאיׁש
קלֵעַ בָ אבן
ֹ בָ חּור ִאטֵ ר יַד י ְִׂמינֹו כָל זה
אל הַ שַ ע ֲָרה וְ ל ֹא יַחֲ ִטא
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