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 דברים פרק לא 

ְוָחָרה �ִ�י ב� ַב��� ַהה�א ַוֲעַזְבִ�י� ) יז(
ה�   ְוִהְסַ�ְרִ�י ָפַני ֵמֶה� ְוָהָיה ֶלֱאכֹל �ְמָצא�

 י"רש
 : כמו שאיני רואה בצרת�% והסתרתי פני) יז(

 

 :ָרע�ת ַר*�ת ְוָצר�ת ְו.ַמר ַ*��� ַהה�א ֲהלֹא ַעל ִ-י ֵאי, ֱאלַֹהי ְ*ִקְרִ*י ְמָצא�ִני ָהָרע�ת ָהֵאֶ(ה
ְו.נִֹכי ַהְסֵ�ר �ְסִ�יר ָ�ַני ַ*��� ַהה�א ַעל ָ-ל ָהָרָעה ֲא0ֶר ָעָ/ה ִ-י ָפָנה ֶאל ֱאלִֹהי� ) יח(

 :ֲאֵחִרי�
 

 ן "רמב
 הלא על כי אי, אלהי בקרבי איננו וידוי גמור כעני, והתודו את ביו� ההוא וטע� ואמר )יז(

ואנכי וטע� ) יח: (שיתחרטו על מעל� ויכירו כי אשמי� ה�, אבל הוא הרהור וחרטה, עונ�

כי בעבור שהרהרו ישראל בלב� כי חטאו לאלהי� ועל כי אי, ,  פע� אחרתהסתר אסתיר פני
היה ראוי לרוב חסדי הש� שיעזר� ויציל� שכבר כפרו , רעות האלהאלהיה� בקרב� מצאו� ה

כי על כל , ולכ6 אמר: הנני נשפט אות6 על אמר6 לא חטאתי) ירמיה ב לה(וכעני, שאמר , ז"בע
לא כמסתר פני� הראשו, שהסתיר , ז יסתיר עוד פני� מה�"הרעה הגדולה שעשו לבטוח בע

ויעמדו בהבטחת פני , היו בהסתר פני הגאולהרק שי, פני רחמיו ומצאו� רעות רבות וצרות
עד ' וא8 ג� זאת בהיות� באר7 אויביה� לא מאסתי� ולא געלתי� וגו) ויקרא כו מד(רחמיו 

' ושבת עד ה) ל ב(כמו שנזכר למעלה , שיוסיפו על החרטה הנזכרת וידוי גמור ותשובה שלימה
 :'אלהי6 וגו

 

 ם הלכות תשובה פרק ב הלכה ו"רמב
 בעשרה, לעול� יפה והצעקה בהשהתשו פ"אע

 היא הכפורי� ויו� השנה ראש שבי, הימי�
 דרשו שנאמר מיד היא ומתקבלת ביותר יפה

 אבל ביחיד אמורי� דברי� במה, בהמצאו' ה
 בלב וצועקי, תשובה שעושי� זמ, כל צבור
 קראנו בכל אלהינו' כה שנאמר נעני, ה� של�
 . אליו
 

 ם הלכות תשובה פרק ג הלכה ד "רמב
 גזירת השנה בראש שופר שתקיעת פ"אע

 ישיני� עורו כלומר בו יש רמז הכתוב
 וחפשו מתרדמתכ� הקיצו ונרדמי� משנתכ�

 אלו, בוראכ� וזכרו בתשובה וחזרו במעשיכ�
 כל ושוגי� הזמ, בהבלי האמת את השוכחי�

 יציל ולא יועיל לא אשר וריק בהבל שנת�
 ומעלליכ� דרכיכ� והטיבו לנפשותיכ� הביטו

  ומחשבתו הרעה דרכו מכ� אחד כל יעזובו
, חייב וחציו זכאי חציו כאילו כולה השנה כל עצמו שיראה אד� כל צרי6 לפיכ6, טובה לא אשר

 כולו העול� כל ואת עצמו את הכריע הרי אחד חטא חטא, חייב וחציו זכאי חציו העול� כל וכ,
 לכ8 כולו העול� כל ואת ועצמ את הכריע הרי אחת מצוה עשה, השחתה לו וגר� חובה לכ8

 העול� כל את הכריע שצדק זה עול� יסוד וצדיק שנאמר והצלה תשועה ולה� לו וגר� זכות
 ולעסוק טובי� ובמעשי� בצדקה להרבות ישראל בית כל נהגו זה עני, ומפני, והצילו לזכות

 ימי� בעשרה בלילה לקו� כול� ונהגו, השנה מכל יתר הכפורי� יו� ועד השנה מראש במצות
 .היו� שיאור עד ובכיבושי, תחנוני� בדברי כנסיות בבתי ולהתפלל אלו
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  הדרוש התשיעי - ן"דרשות הר
 

התנה , בתנו מקובלתפ שהבטיחנו לומר שאפילו מתו6 הצרה תהיה תשו"ומכל מקו� אע... 
וביאור זה העני, שהשב מתו6 הצרה הוא על שני . כי תדרשנו בכל לבב6 ובכל נפש6: ואמר
אי, ', שע� היות שבעת צרת� קוראי� אל ה, יש מה, שאי, התשובה נקבעת בלב� לגמרי. פני�

ו בראות� כי היתה הרוחה יכביד, רק אחרי צרת�[העני, נגמר בלב� כל כ6 ולא נפקחו עיניה� 
ולהוציא עני, זה . ובעת צרת� יאמרו קומה והושיענו: יעל אלה נאמר' ]את לב� וישובו לכסלה 5 

והוא שמתו6 , כלומר שתהיה התשובה על האופ, השני, כי תדרשנו בכל לבב6 ובכל נפש6: אמר
, לפי שבעת השלוה אד� שותה ושכור מתענוגי העול� הזה ותאותיו, הצרה יכנ� מרדות בלב6

. שתהיה תשובתו מעולה מאד,  בעת ההיא ישיב אל לבו להסיר את יינו מעליוואי, ספק שא�
אחר , י"אלא שמתו6 הצרה ישוב אל הש, אבל הכתוב הבטיחנו שג� כשלא יהיה בעני, זה

עד שאחרי עבור הצרה יוסי8 , שישוב אליו בכל לבבו ובכל נפשו ויהיה הדבר נקבע בלבו כל כ6 10 

הרי זו תשובה שלמה , ו ולשבחו אשר הטיב עמוי ולהלל"אומ7 ויחל8 כח להתדבק בש
 ]:ומקובלת[

שיש בני , ופירוש העני,, ואני תמיד איחל והוספתי על כל תהלת6: ה"ועל כיוצא בזה אמר דהע
י לה� מהללי� שמו "ובעת הטיב הש, ת אלא כאשר צר לה�"אד� שאינ� מיחלי� לשי

 15 אשר בתוק8 חליו כלו עיניו מיחל כמו שנאמר על דר6 משל שיש חולה, ואומרי� נואש אחרי כ,

ויבר6 בנפש רחבה הגומל , יודה לאל גומל עליו, וכאשר יקו� והתהל6 על משענתו, לאלהיו
לא ישיב אל לבו לא דעת ולא תבונה לבר6 , ואחרי כ, בשובו לעצ� בריאותו, לחייבי� טובות

ה אינני "6 אמר דהעולפיכ. כי נשכחו הצרות הראשונות וכי נסתרו מעיניו, י ולהודות שמו"לש
וא� בתו6 רבי� אהללנו כי , כי אני תמיד איחל לא בצרתי לבד אבל ג� בעת שלותי, נוהג כ,

ועל  :אבל אוסי8 על תהלתו, לא אגרע חוקי אהרי כ, מהללו ולבר6 בשמו, יושיעני בעת צרתי 20 

כ כיו, שהיתה התשובה גמורה הרי "אעפ, פ שתחלת התשובה היתה מתו6 הצרה"דר6 זה אע
וזה התנאי הצרי6 שיגאלנו , כי תדרשנו בכל לבב6 וכל נפש6: וזה שאמר. יא נשמעת ומקובלתה

, פ שלא היתה התשובה שלימה כל כ6"אבל אע, י מבי, אומות ויוליכנו קוממיות לארצנו"הש
והיה כי יבאו עלי6 כל , וזהו שאמר הכתוב, מועיל לה ומגינה מ, היסורי, וממעטת את התלאה

א� יהיה נדח6 ' אלהי6 את שבות6 ורחמ6 וגו' ושב ה' רכה והקללה וגוהדברי� האלה הב 25 

:הפרשה כ6 הוא' ופי. אלהי6 ומש� יקח6' בקצה השמי� מש� יקבצ6 ה


