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בין כסה לעשור-תשע"ב

רמב"ם יד החזקה  -הלכות תשובה פרק ז
)א( הואיל ורשות כל אדם נתונה לו כמו שבארנו ישתדל אדם לעשות תשובה ולהתודות בפיו מחטאיו
ולנעור כפיו מחטאיו כדי שימות והוא בעל תשובה ויזכה לחיי העולם הבא:
)ב( לעולם יראה אדם עצמו כאילו הוא נוטה למות ושמא ימות בשעתו ונמצא עומד בחטאו לפיכך ישוב
מחטאיו מיד ולא יאמר כשאזקין אשוב שמא ימות טרם שיזקין הוא ששלמה אמר בחכמתו בכל עת
יהיו בגדיך לבנים:
)ג( אל תאמר שאין תשובה אלא מעבירות שיש בהן מעשה כגון זנות וגזל וגניבה אלא כשם שצריך
אדם לשוב מאלו כך הוא צריך לחפש בדעות רעות שיש לו ולשוב מן הכעס ומן האיבה ומן הקנאה ומן
ההתול ומרדיפת הממון והכבוד ומרדיפת המאכלות וכיוצא בהן מן הכל צריך לחזור בתשובה ואלו
העונות קשים מאותן שיש בהן מעשה שבזמן שאדם נשקע באלו קשה הוא לפרוש מהם וכן הוא אומר
יעזוב רשע וגו':
)ד( ואל ידמה אדם בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים מפני העונות והחטאות שעשה אין
הדבר כן אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא כאילו לא חטא מעולם ולא עוד אלא ששכרו הרבה שהרי
טעם טעם החטא ופירש ממנו וכבש יצרו אמרו חכמים מקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורין
יכולין לעמוד בו כלומר מעלתן גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעולם מפני שהן כובשים יצרם יותר
מהם:
)ה( כל הנביאים כולן צוו על התשובה ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה וכבר הבטיחה תורה שסוף
ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד הן נגאלין שנאמר והיה כי יבאו עליך כל הדברים וגו' ושבת
עד ה' אלהיך ושב ה' אלהיך וגו':
)ו( גדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה שנאמר שובה ישראל עד ה' אלהיך ונאמר ולא שבתם
עדי נאם ה' ונאמר אם תשוב ישראל נאם ה' אלי תשוב כלומר אם תחזור בתשובה בי תדבק התשובה
מקרבת את הרחוקים אמש היה זה שנאוי לפני המקום משוקץ ומרוחק ותועבה והיום הוא אהוב
ונחמד קרוב וידיד וכן אתה מוצא שבלשון שהקב"ה מרחיק החוטאים בה מקרב את השבים בין יחיד
בין רבים שנאמר והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי ונאמר ביכניהו
ברשעתו כתוב את האיש הזה ערירי גבר לא יצלח בימיו אם יהיה כניהו בן יהויקים מלך יהודה חותם
על יד ימיני וגו' וכיון ששב בגלותו נאמר בזרובבל בנו ביום ההוא נאם ה' צבאות אקחך זרובבל בן
שאלתיאל עבדי נאם ה' ושמתיך כחותם:
)ז( כמה מעולה מעלת התשובה אמש היה זה מובדל מה' אלהי ישראל שנאמר עונותיכם היו מבדילים
ביניכם לבין אלהיכם צועק ואינו נענה שנאמר כי תרבו תפלה וגו' ועושה מצות וטורפין אותן בפניו
שנאמר מי בקש זאת מידכם רמוס חצרי מי גם בכם ויסגר דלתים וגו' והיום הוא מודבק בשכינה
שנאמר ואתם הדבקים בה' אלהיכם צועק ונענה מיד שנאמר והיה טרם יקראו ואני אענה ועושה מצות
ומקבלין אותן בנחת ושמחה שנאמר כי כבר רצה האלהים את מעשיך ולא עוד אלא שמתאוים להם
שנאמר וערבה לה' מנחת יהודה וירושלם כימי עולם וכשנים קדמוניות:
)ח( בעלי תשובה דרכן להיות שפלים וענוים ביותר אם חרפו אותן הכסילים במעשיהם הראשונים
ואמרו להן אמש היית עושה כך וכך ואמש היית אומר כך וכך אל ירגישו להן אלא שומעין ושמחים
ויודעין שזו זכות להם שכל זמן שהם בושים ממעשיהם שעברו ונכלמים מהן זכותם מרובה ומעלתם
מתגדלת וחטא גמור הוא לומר לבעל תשובה זכור מעשיך הראשונים או להזכירן לפניו כדי לביישו או
להזכיר דברים וענינים הדומין להם כדי להזכירו מה עשה הכל אסור ומוזהר עליו בכלל הוניית דברים
שהזהירה תורה עליה שנאמר ולא תונו איש את עמיתו:

[1רמב"ם יד החזקה  -הלכות תשובה הקדמה
הלכות תשובה מצות עשה אחת והוא שישוב
החוטא מחטאו לפני ה' ויתודה וביאור מצוה זו ועיקרים הנגררים עמה בגללה בפרקים אלו:
[2מנין המצוות לרמב"ם וראיתי לחלק חיבור זה לארבעה עשר ספרים :ספר ראשון :אכלול בו כל
המצוות שהן עיקר דת משה רבינו וצריך אדם לידע אותן תחלת הכל כגון ייחוד שמו ברוך הוא ואיסור
עבודה זרה .וקראתי שם ספר זה ספר המדע:
[3תלמוד בבלי מסכת יומא דף פו עמוד ב אמר ריש לקיש :גדולה תשובה ,שזדונות נעשות לו
כשגגות ,שנאמר +הושע יד +שובה ישראל עד ה' אלהיך כי כשלת בעונך .הא עון מזיד הוא ,וקא קרי
ליה מכשול .איני? והאמר ריש לקיש :גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכיות ,שנאמר +יחזקאל לג+
ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה עליהם )חיה( +מסורת הש"ס] :הוא[ +יחיה!  -לא קשיא;
כאן  -מאהבה ,כאן  -מיראה.
אי זו היא תשובה גמורה ,זה שבא לידו דבר שעבר בו
[4רמב"ם הלכות תשובה פרק ב הלכה א
ואפשר בידו לעשותו ופירש ולא עשה מפני התשובה ,לא מיראה ולא מכשלון כח ,כיצד הרי שבא על
אשה בעבירה ולאחר זמן נתייחד עמה והוא עומד באהבתו בה ובכח גופו ובמדינה שעבר בה ופירש
ולא עבר זהו בעל תשובה גמורה ,הוא ששלמה אמר וזכור את בוראיך בימי בחורותיך ,ואם לא שב
אלא בימי זקנותו ובעת שאי אפשר לו לעשות מה שהיה עושה אף על פי שאינה תשובה מעולה
מועלת היא לו ובעל תשובה הוא ,אפילו עבר כל ימיו ועשה תשובה ביום א מיתתו ומת בתשובתו כל
עונותיו נמחלין שנאמר עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים ושבו העבים אחר הגשם
שהוא יום המיתה ,מכלל שאם זכר בוראו ושב קודם שימות נסלח לו.
ומה היא התשובה הוא שיעזוב החוטא חטאו
[5רמב"ם הלכות תשובה פרק ב הלכה ב
ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד שנאמר יעזוב רשע דרכו וגו' ,וכן יתנחם על שעבר
שנאמר כי אחרי שובי נחמתי ,ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם שנאמר ולא
נאמר עוד אלהינו למעשה ידינו וגו' ,וצריך להתודות בשפתיו ולומר עניינות אלו שגמר בלבו.
[6תלמוד בבלי מסכת יומא דף פו עמוד ב
היכי דמי בעל תשובה? אמר רב יהודה :כגון שבאת
לידו דבר עבירה פעם ראשונה ושניה וניצל הימנה ,מחוי רב יהודה :באותה אשה ,באותו פרק ,באותו
מקום
דעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני אדם וזו משונה מזו
[7רמב"ם הלכות דעות פרק א הלכה א
ורחוקה ממנו ביותר ,יש אדם שהוא בעל חמה כועס תמיד ,ויש אדם שדעתו מיושבת עליו ואינו כועס
כלל ואם יכעס יכעס כעס מעט בכמה שנים ,ויש אדם שהוא גבה לב ביותר ,ויש שהוא שפל רוח
ביותר ,ויש שהוא בעל תאוה לא תשבע נפשו מהלוך בתאוה ,ויש שהוא בעל לב טהור מאד ולא יתאוה
אפילו לדברים מעטים שהגוף צריך להן ,ויש בעל נפש רחבה שלא תשבע נפשו מכל ממון העולם,
כל מצות שבתורה בין עשה בין לא תעשה אם
[8רמב"ם הלכות תשובה פרק א הלכה א
עבר אדם על אחת מהן בין בזדון בין בשגגה כשיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתודות לפני האל
ברוך הוא שנאמר איש או אשה כי יעשו וגו' והתודו את חטאתם אשר עשו זה וידוי דברים ,וידוי זה
מצות עשה ,כיצד מתודין אומר אנא השם חטאתי עויתי פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך והרי נחמתי
ובושתי במעשי ולעולם איני חוזר לדבר זה,
[9רמב"ם הלכות תשובה פרק ה הלכה א-ב רשות לכל אדם נתונה אם רצה להטות עצמו לדרך
טובה ולהיות צדיק הרשות בידו ,ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע הרשות בידו ,הוא
שכתוב בתורה הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע ,כלומר הן מין זה של אדם היה יחיד בעולם
ואין מין שני דומה לו בזה הענין שיהא הוא מעצמו בדעתו ובמחשבתו יודע הטוב והרע ועושה כל מה
שהוא חפץ ואין מי שיעכב בידו מלעשות הטוב או הרע וכיון שכן הוא פן ישלח ידו .....וכיון שכן הוא
נמצא זה החוטא הוא הפסיד את עצמו ,ולפיכך ראוי לו לבכות ולקונן על חטאיו ועל מה שעשה לנפשו
וגמלה רעה ,הוא שכתוב אחריו מה יתאונן אדם חי וגו' ,וחזר ואמר הואיל ורשותנו בידינו ומדעתנו
עשינו כל הרעות ראוי לנו לחזור בתשובה ולעזוב רשענו שהרשות עתה בידינו הוא שכתוב אחריו
נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה וגו'.
אמר :אין הדבר תלוי אלא בי ,הניח ראשו בין
[10תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף יז עמוד א
ברכיו וגעה בבכיה עד שיצתה נשמתו .יצתה בת קול ואמרה :ר"א בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא.

