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 רמב"ם הלכות תשובה
 

הלכות תשובה. מצות עשה אחת, והוא שישוב החוטא מחטאו לפני ה' ויתודה. וביאור מצוה זו ועיקרים הנגררים עמה 
 בגללה בפרקים אלו.

כל מצות שבתורה בין עשה בין לא תעשה אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון בין בשגגה כשיעשה תשובה  א, א[]
וישוב מחטאו חייב להתודות לפני האל ברוך הוא שנאמר איש או אשה כי יעשו וגו' והתודו את חטאתם אשר עשו 

תי פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך זה וידוי דברים, וידוי זה מצות עשה, כיצד מתודין אומר אנא השם חטאתי עוי
והרי נחמתי ובושתי במעשי ולעולם איני חוזר לדבר זה, וזהו עיקרו של וידוי, וכל המרבה להתודות ומאריך בענין 
זה הרי זה משובח, וכן בעלי חטאות ואשמות בעת שמביאין קרבנותיהן על שגגתן או על זדונן אין מתכפר להן 

וידוי דברים שנאמר והתודה אשר חטא עליה, וכן כל מחוייבי מיתות בית דין  בקרבנם עד שיעשו תשובה, ויתודו
ומחוייבי מלקות אין מתכפר להן במיתתן או בלקייתן עד שיעשו תשובה ויתודו, וכן החובל בחבירו והמזיק ממונו 

חטאות  אף על פי ששילם לו מה שהוא חייב לו אינו מתכפר עד שיתודה וישוב מלעשות כזה לעולם שנאמר מכל
 האדם. 

שעיר המשתלח לפי שהוא כפרה על כל ישראל כהן גדול מתודה עליו על לשון כל ישראל שנאמר והתודה  ב[ ]א,
עליו את כל עונות בני ישראל, שעיר המשתלח מכפר על כל עבירות שבתורה הקלות והחמורות, בין שעבר בזדון בין 

כפר בשעיר המשתלח, והוא שעשה תשובה, אבל אם לא עשה שעבר בשגגה, בין שהודע לו בין שלא הודע לו הכל מת
תשובה אין השעיר מכפר לו אלא על הקלות, ומה הן הקלות ומה הן החמורות, החמורות הן שחייבין עליהם מיתת 
בית דין או כרת, ושבועת שוא ושקר אף על פי שאין בהן כרת הרי הן מן החמורות, ושאר מצות לא תעשה ומצות 

 כרת הם הקלות. עשה שאין בהן 
בזמן הזה שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח כפרה אין שם אלא תשובה, התשובה מכפרת על כל  ]א, ג[

העבירות, אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירין לו שום דבר מרשעו שנאמר רשעת הרשע לא 
 ם שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם. יכשל בה ביום שובו מרשעו, ועצמו של יום הכפורים מכפר לשבי

ף על פי שהתשובה מכפרת על הכל ועצמו של יום הכפורים מכפר, יש עבירות שהן מתכפרים לשעתן ויש א ]א, ד[
עבירות שאין מתכפרים אלא לאחר זמן, כיצד עבר אדם על מצות עשה שאין בה כרת ועשה תשובה אינו זז משם 

ם שובבים ארפא משובותיכם וגו', עבר על מצות לא תעשה שאין בה כרת ולא עד שמוחלין לו ובאלו נאמר שובו בני
מיתת בית דין ועשה תשובה, תשובה תולה ויום הכפורים מכפר ובאלו נאמר כי ביום הזה יכפר עליכם, עבר על 

ולעולם  כריתות ומיתות בית דין ועשה תשובה, תשובה ויום הכפורים תולין ויסורין הבאין עליו גומרין לו הכפרה,
אין מתכפר לו כפרה גמורה עד שיבואו עליו יסורין ובאלו נאמר ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם, במה דברים 
אמורים בשלא חילל את השם בשעה שעבר אבל המחלל את השם אף על פי שעשה תשובה והגיע יום הכפורים 

ד שימות, אלא תשובה יום הכפורים ויסורין והוא עומד בתשובתו ובאו עליו יסורין אינו מתכפר לו כפרה גמורה ע
 שלשתן תולין ומיתה מכפרת שנאמר ונגלה באזני ה' צבאות אם יכופר העון הזה לכם עד תמותון.

אי זו היא תשובה גמורה, זה שבא לידו דבר שעבר בו ואפשר בידו לעשותו ופירש ולא עשה מפני התשובה,  ]ב, א[
לא מכשלון כח, כיצד הרי שבא על אשה בעבירה ולאחר זמן נתייחד עמה והוא עומד באהבתו בה ובכח לא מיראה ו

גופו ובמדינה שעבר בה ופירש ולא עבר זהו בעל תשובה גמורה, הוא ששלמה אמר וזכור את בוראיך בימי 
פי שאינה תשובה בחורותיך, ואם לא שב אלא בימי זקנותו ובעת שאי אפשר לו לעשות מה שהיה עושה אף על 

מעולה מועלת היא לו ובעל תשובה הוא, אפילו עבר כל ימיו ועשה תשובה ביום 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. 
ה היא התשובה הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד שנאמר יעזוב ומ ]ב, ב[

רשע דרכו וגו', וכן יתנחם על שעבר שנאמר כי אחרי שובי נחמתי, ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא 
 תיו ולומר עניינות אלו שגמר בלבו. לעולם שנאמר ולא נאמר עוד אלהינו למעשה ידינו וגו', וצריך להתודות בשפ

כל המתודה בדברים ולא גמר בלבו לעזוב הרי זה דומה לטובל ושרץ בידו שאין הטבילה מועלת לו עד  ]ב, ג[
שישליך השרץ, וכן הוא אומר ומודה ועוזב ירוחם, וצריך לפרוט את החטא שנאמר אנא חטא העם הזה חטאה 

 גדולה ויעשו להם אלהי זהב. 
דרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים ועושה צדקה כפי כחו ומתרחק הרבה מ ]ב, ד[

מן הדבר שחטא בו ומשנה שמו כלומר אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים ומשנה מעשיו כולן לטובה 
 ושפל רוח. ולדרך ישרה וגולה ממקומו, שגלות מכפרת עון מפני שגורמת לו להכנע ולהיות עניו
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 ספר שערי תשובה לרבינו יונה שער א
 

עזיבת חטאו בהזדמן לו והוא בתוקף תאותו. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה  – העיקר התשעה עשר[ מט]
)יומא פו ב(: איזהו בעל תשובה אשר תשובתו מגעת עד כסא הכבוד? כאשר נבחן ויצא נקי באותו פרק 

זדמן החטא לידו והוא בתוקף יצרו ואונו בשרירי בטנו כעת ובאותו מקום ובאותה אשה. רצה לומר, כי ה
מיראת השם וגאון פחדו. ומי שלא הזדמן לידו כענין הזה,  -הראשונה אשר חטא, וכבש יצרו ונמלט מעון 

יוסיף בנפשו יראת השם דבר יום ביומו, ככה כל הימים. וכאשר יחליף כח היראה די כבוש בכח הזה את 
התאוה, הלוא בוחן לבות הוא יבין ונוצר נפשו הוא ידע, כי אם יבוא לידי נסיון יצרו ומסת משלו בעוצם 

ויגיע לידו כענין הראשון, יציל את נפשו מיד יצרו. והנה הוא לפני ה' במדרגה העליונה מן התשובה. וזהו 
ה'  שאמר שלמה עליו השלום )משלי טז, ו(: בחסד ואמת יכופר עון וביראת ה' סור מרע, פירוש: וביראת

מקור, ויעיד על הפירוש הזה מה שלא אמר "וסור". ומה  -לסור מן הרע אם יזדמן לידו. ומלת "סור" 
שנאמר )תהלים לד, טו(: סור מרע ועשה טוב; )איוב א, ח( ירא אלקים וסר מרע, ענינו שיסור מן הרע 

רבותינו זכרונם  בהזדמן לידו, כי לא יאמרו אמור "סור מן המעשה" בלתי לאשר יקרב לעשותו. ואמרו
לברכה )מכות כ"ג ב(: ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוה, כגון שבא דבר עבירה לידו וניצל 

 .ממנו
 
 
 
 


