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תשובה תשע"ז
תשובה וחילול ה'

רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ה

הלכה א  /כל בית ישראל מצווין על קדוש השם הגדול הזה שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל ,ומוזהרין שלא לחללו שנאמר ולא תחללו
את שם קדשי ,כיצד כשיעמוד עובד כוכבים ויאנוס את ישראל לעבור על אחת מכל מצות האמורות בתורה או יהרגנו יעבור ואל יהרג
שנאמר במצות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם ,וחי בהם ולא שימות בהם ,ואם מת ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו.
הלכה ב  /במה דברים אמורים בשאר מצות חוץ מעבודת כוכבים וגלוי עריות ושפיכת דמים ,אבל שלש עבירות אלו אם יאמר לו עבור על
אחת מהן או תהרג ,יהרג ואל יעבור ,במה דברים אמורים בזמן שהעובד כוכבים מתכוין להנאת עצמו ,כגון שאנסו לבנות לו ביתו
בשבת או לבשל לו תבשילו ,או אנס אשה לבועלה וכיוצא בזה ,אבל אם נתכוין להעבירו על המצות בלבד ,אם היה בינו לבין עצמו ואין
שם עשרה מישראל יעבור ואל יהרג ,ואם אנסו להעבירו בעשרה מישראל יהרג ואל יעבור ,ואפילו לא נתכוין להעבירו אלא על מצוה
משאר מצות בלבד.
הלכה יא  /ויש דברים אחרים שהן בכלל חילול השם ,והוא שיעשה אותם אדם גדול בתורה ומפורסם בחסידות דברים שהבריות מרננים
אחריו בשבילם ,ואף על פי שאינן עבירות הרי זה חילל את השם כגון שלקח ואינו נותן דמי המקח לאלתר ,והוא שיש לו ונמצאו
המוכרים תובעין והוא מקיפן ,או שירבה בשחוק או באכילה ושתיה אצל עמי הארץ וביניהן ,או שדבורו עם הבריות אינו בנחת ואינו
מקבלן בסבר פנים יפות אלא בעל קטטה וכעס ,וכיוצא בדברים האלו הכל לפי גדלו של חכם צריך שידקדק על עצמו ויעשה לפנים
משורת הדין ,וכן אם דקדק החכם על עצמו והיה דבורו בנחת עם הבריות ודעתו מעורבת עמהם ומקבלם בסבר פנים יפות ונעלב מהם
ואינו עולבם ,מכבד להן ואפילו למקילין לו ,ונושא ונותן באמונה ,ולא ירבה באריחות עמי הארץ וישיבתן ,ולא יראה תמיד אלא עוסק
בתורה עטוף בציצית מוכתר בתפילין ועושה בכל מעשיו לפנים משורת הדין ,והוא שלא יתרחק הרבה ולא ישתומם ,עד שימצאו הכל
מקלסין אותו ואוהבים אותו ומתאוים למעשיו הרי זה קידש את ה' ועליו הכתוב אומר ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר.
רמב"ם הלכות תשובה פרק א הלכה ד

אף על פי שהתשובה מכפרת על הכל ועצמו של יום הכפורים מכפר ,יש עבירות שהן מתכפרים לשעתן ויש עבירות שאין מתכפרים אלא
לאחר זמן ,כיצד עבר אדם על מצות עשה שאין בה כרת ועשה תשובה אינו זז משם עד שמוחלין לו ובאלו נאמר שובו בנים שובבים
ארפא משובותיכם וגו' ,עבר על מצות לא תעשה שאין בה כרת ולא מיתת בית דין ועשה תשובה ,תשובה תולה ויום הכפורים מכפר
ובאלו נאמר כי ביום הזה יכפר עליכם ,עבר על כריתות ומיתות בית דין ועשה תשובה ,תשובה ויום הכפורים תולין ויסורין הבאין עליו
גומרין לו הכפרה ,ולעולם 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 והוא עומד
בתשובתו ובאו עליו יסורין אינו מתכפר לו כפרה גמורה עד שימות ,אלא תשובה יום הכפורים ויסורין שלשתן תולין ומיתה מכפרת
שנאמר ונגלה באזני ה' צבאות אם יכופר העון הזה לכם עד תמותון.
רמב"ם הלכות תשובה פרק ג הלכה ו

ואלו הן שאין להן חלק לעולם הבא אלא נכרתים ואובדין ונידונין על גודל רשעם וחטאתם לעולם ולעולמי עולמים :המינים
והאפיקורוסין והכופרים בתורה והכופרים בתחיית המתים ובביאת הגואל המורדים ומחטיאי הרבים והפורשין מדרכי צבור והעושה
עבירות ביד רמה בפרהסיא כיהויקים והמוסרים ומטילי אימה על הצבור שלא לשם שמים ושופכי דמים ובעלי לשון הרע והמושך
ערלתו.
מסכת יומא דף פו ע"א

רש"י

שאל רבי מתיא בן חרש את רבי אלעזר בן עזריה ברומי :שמעת
ארבעה חלוקי כפרה שהיה רבי ישמעאל דורש? אמר :שלשה הן,
ותשובה עם כל אחד ואחד .עבר על עשה ושב  -אינו זז משם עד
שמוחלין לו ,שנאמר שובו בנים שובבים .עבר על לא תעשה ועשה
תשובה  -תשובה תולה ,ויום הכפורים מכפר שנאמר כי ביום הזה
יכפר עליכם מכל חטאתיכם .עבר על כריתות ומיתות בית דין ועשה
תשובה  -תשובה ויום הכפורים תולין ,ויסורין ממרקין ,שנאמר
ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם ,אבל מי שיש חילול השם בידו -
אין לו כח בתשובה לתלות ,ולא ביום הכפורים לכפר ,ולא ביסורין
למרק .אלא כולן תולין ,ומיתה ממרקת ,שנאמר ונגלה באזני ה'
צבאות אם יכפר העון הזה לכם עד תמתון .היכי דמי חילול השם?
אמר רב :כגון אנא .אי שקילנא בישרא מטבחא ולא יהיבנא דמי
לאלתר .אמר אביי :לא שנו אלא באתרא דלא תבעי ,אבל באתרא
דתבעי  -לית לן בה .אמר רבינא :ומתא מחסיא אתרא דתבעי הוא.
אביי כדשקיל בישרא מתרי שותפי יהיב זוזא להאי וזוזא להאי,
והדר מקרב להו גבי הדדי ,ועביד חושבנא.

חלוקי כפרה  -שחלוקין בכפרתן זה כך וזה כך .אמר לו -
שלש הן הנחלקין ,שיש עבירה שהיא צריכה לזה ואינה
צריכה לזה אבל תשובה אינה מן החלוקין ,שהיא צריכה
לכולן .שובו בנים  -ומיד ארפא ,למדת שיש עבירה
שמכפרת בתשובה לבדה .כי ביום הזה יכפר  -למדת שיש
עבירה שצריכה יום הכפורים ,ופקדתי בשבט פשעם -
למדת שיש עבירה שצריכה יסורין ,ומסתברא ,הקל
לקלה והחמור לחמורה .חילול השם  -חוטא ומחטיא
אחרים .באזני ה' צבאות  -אמר הנביא :באזני אמר
הקדוש ברוך הוא אם יכופר העון עד תמותון ,למדנו שיש
עבירה שאין לה כפרה אלא במיתה .ולא יהיבנא דמי
לאלתר  -וכשאני מאחר לפרוע הוא אומר שאני גזלן,
ולמד ממני להיות מזלזל בגזל .באתרא דלא תבעי  -שאין
דרך הטבח לילך ולתבוע הקפותיו ,ועל הלוקח להביא לו
מעותיו לביתו .ומתא מחסיא  -מקומו של רבינא .יהיב
זוזא להאי וזוזא להאי  -שמא לא ידע חבירו שנתתיו לו,
ויש כאן חילול השם .ועביד חושבנא  -וחוזרין ונותנין לו
בשר כנגד מה שנטלו.
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