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רמב"ם הלכות תשובה

[א ,א] כל מצות שבתורה בין עשה בין לא תעשה אם 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 ,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 בקרבנם עד שיעשו תשובה ,ויתודו וידוי דברים
שנאמר והתודה אשר חטא עליה ,וכן כל מחוייבי מיתות בית דין ומחוייבי מלקות אין מתכפר להן במיתתן או בלקייתן עד
שיעשו תשובה ויתודו ,וכן החובל בחבירו והמזיק ממונו אף על פי ששילם לו מה שהוא חייב לו אינו מתכפר עד שיתודה
וישוב מלעשות כזה לעולם שנאמר מכל חטאות האדם.
[ז ,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 כתבו 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 ,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.
ליקוטי מוהר"ן קמא – תורה ו

[ג] וְ צָ ִריְך לֶ אֱ חֹז ָת ִמיד ְב ִמדַּ ת הַּ ְתׁשּובָ ה ,כִ י ִמי י ֹאמַּ ר:
(מ ְׁש ֵלי כ) ,כִ י בְ ׁשָ עָ ה ׁשֶ ָאדָ ם
אתי" ִ
יתי לִבִ יָ ,טהַּ ְר ִתי ֵמחַּ טָ ִ
"זִ כִ ִ
יתי ,פָׁשַּ עְ ִתי ,אֲ פִ ּלּו זֶה ִאי ֶאפְ ׁשָ ר לֹומַּ ר
אתי ,עָ וִ ִ
אֹומֵ ר :חָ טָ ִ
יתי ִל ִבי ,טָ הַּ ְר ִתי
בְ בַּ ר לֵבָ ב בְ ִלי פְ נִ יָה( .וְ זֶ הּוִ :מי י ֹאמַּ ר" :זִ כִ ִ
לֹומרׁ ,שֶ לִבֹו זְַּך וְ ָטהֹור ִמפְ נִ יֹות,
אתי" ,הַּ יְ נּו ִמי יּוכַּל ַּ
מֵ חַּ טָ ִ
"מי י ֹאמַּ ר וְ כּו':
אתי וְ כּו' .וְ זֶהּוִ :
אֲ פִ ּלּו בְ ׁשָ עָ ה ׁשֶ אֹומֵ ר :חָ טָ ִ
יתי,
אתי ,עָ וִ ִ
אתי" ,הַּ יְ נּו ֶׁשיִ ְהיֶה ָטהֹור ִמן ֶהחָ ָט ִ
טָ הַּ ְר ִתי ֵמחַּ טָ ִ
פָ ׁשַּ עְ ִתי ׁשֶ ָאמַּ ר ,כִ י גַּם ָאז ֵאינֹו זְַּך וְ טָ הֹור בְ ִלי פְ נִ יֹות ,כַּ נַּ"ל).
נִמצָ אׁ ,שֶ צָ ִריְך ַּלעֲשֹוֹת ְתׁשּובָ ה עַּ ל הַּ ְתׁשּובָ ה הָ ִראׁשֹונָה ,הַּ יְ נּו
ְ
יתי ,פָׁשַּ עְ ִתי ֶׁש ָאמַּ ר ,כִ י עָ לָ יו נֶאֱ מַּ ר (יְׁשַּ עְ יָהּו
אתי ,עָ וִ ִ
עַּ ל חָ טָ ִ
כ"ט)" :בִ ְֹשפ ָָתיו כִ בְ דּונִי" ,כִ י עַּ ל ְי ֵדי ְתׁשּובָ ה זֹוכֶה לִכְ בֹוד
ה'" ,וְ לִ בֹו ָר ַּחק ִממֶ נִ י"ַּ :ואֲ פִ ּלּו ִאם יֹודֵ עַּ ָאדָ ם בְ עַּ צְ מֹו,
ׁשֶ עָ ָֹשה ְתׁשּובָ ה ְׁשלֵמָ הַּ ,אף עַּ ל פִ י כֵן צָ ִריְך ַּלעֲשֹוֹת ְתׁשּובָ ה
עַּ ל ְתׁשּובָ ה הָ ִראׁשֹונָה .כִ י ִמ ְת ִחּלָה כְ ׁשֶ עָ ָֹשה ְתׁשּובָ ה עָ ָֹשה לְ פִ י
הַּ ָֹשגָתֹו ,וְ ַּאחַּ ר ָכְך ְבוַּדַּ אי כְ ׁשֶ עֹו ֶֹשה ְתׁשּובָ ה ,בְ וַּדַּ אי הּוא
יֹותר ֶאת הַּ שֵ ם יִ ְתבָ ַּרְך .נ ְִמצָ א ְלפִ י הַּ ָֹשגָתֹו
מַּ כִ יר ּומַּ ִֹשיג ֵ
ׁשֶ מַּ ִֹשיג עַּ כְ ׁשָ וְ ,בוַּדַּ אי הַּ ָֹשגָתֹו הָ ִראׁשֹונָה הּוא בִ בְ ִחינַּת
נִמצָ אׁ ,שֶ צָ ִריְך לַּ עֲשֹוֹת ְתׁשּובָ ה עַּ ל הַּ ָֹשגָתֹו
ג ְַּׁש ִמיּותְ .
רֹוממּות אֱ ֹלקּותֹו :וְ זֶה בְ ִחינַּת
הָ ִראׁשֹונָה ,עַּ ל ׁשֶ ִה ְתגַּשֵ ם ֶאת ְ
עֹו ָלם הַּ בָ אׁ ,שֶ יִ ְהיֶה כֻּּלֹו ַּׁשבָ ת ,הַּ יְ נּו כֻּּלֹו ְתׁשּובָ ה ,כְ מֹו
ֹלקיָך" ,כִ י עִ ָקר עֹו ָלם
ׁשֶ כָתּוב ְ(דבָ ִרים ל)" :וְ ׁשַּ בְ ָת עַּ ד ה' אֱ ֶ
הַּ בָ א הּוא הַּ ָֹשגַּת אֱ ֹלקּותֹו ,כְ מֹו ׁשֶ כָתּוב ( ִי ְר ְמיָהּו ל"א):
אֹותי לְ ִמ ְקטַּ נָם וְ עַּ ד גְ דֹולָם" .נ ְִמצָ א בְ כָל עֵ ת ֶׁש ַּי ִֹשיגּו
"וְ י ְֵדעּו ִ
יְת ָרה ,אֲ זַּי ַּי ֲעשֹּו ְתׁשּובָ ה עַּ ל ַּההַּ ָֹשגָה הָ ִראׁשֹונָה :וְ ֶזה
הַּ ָֹשגָה ֵ
ׁשֶ ָא ְמרּו חֲ כָ ֵמינּו ,זִ כְ רֹונָם לִבְ ָרכָהׁ( :שָ ם בְ סַּ נְהֶ ְד ִרין)' :כָל
הַּ ּזֹובֵ חַּ ֶאת ִיצְ רֹו' ,הַּ יְ נּו בְ ִחינַּת ְתׁשּובָ ה ,בְ ִחינַּת" :וְ ִל ִבי חָ לָ ל

כֶתרְ ,ב ִחינַּת
בְ ִק ְר ִבי"ְ ,ב ִחינַּת דֹם לַּה'ְ ,ב ִחינַּת אקיהְ ,ב ִחינַּת ֶ
יחת יִ צְ רֹו,
'ּומ ְתו ֶַּדה עָ ָליו'ַּ ,ה ְינּו ֶׁש ִמ ְתוַּ ֶדה עַּ ל זְ ִב ַּ
כָבֹודַּ ,כנַּ"לִ ,
הַּ ְינּו ֶׁשעֹו ֶֹשה ְתׁשּובָ ה עַּ ל ְתׁשּובָ תֹו וְ ַּה ָֹשגָתֹו ָה ִראׁשֹונָה' ,כְ ִאּלּו
כִ בְ דֹו ל ְַּה ָקדֹוׁש בָ רּוְך הּוא ִב ְׁשנֵי עֹולָמֹות' .כִ י ְתׁשּובָ ה
הָ ִראׁשֹונָהְ ,ב ִחינַּת כְ בֹוד עֹולָם ַּה ֶּזה .וְ ַּא ַּחר ַּה ְתׁשּובָ ה ׁשֶ ּזֹוכֶ ה
רֹוממּות אֱ ֹלקּותֹו ,וְ עֹו ֶֹשה
יֹותר ֶאת ְ
ּומכִ יר ְב ֵ
לְהַּ ָֹשגָה י ְֵת ָרהַּ ,
ְתׁשּובָ ה עַּ ל ְתׁשּובָ תֹו ,ז ֹאת ַּה ְתׁשּובָ ה הּוא ְב ִחינַּת כְ בֹוד עֹולָ ם
הַּ בָ א :וְ זֶה ֶׁש ָא ְמרּו חֲ ָכ ֵמינּו ,זִ כְ רֹונָם ל ְִב ָרכָ ה (פְ ָס ִחים נ:).
"אֹור יְ ָקרֹות וְ ִק ָפאֹון" (זְ ַּכ ְריָה י"ד)' ,אֹור ֶׁשהּוא י ָָקר בָ עֹולָ ם
הַּ ּזֶהִ ,י ְהיֶה ָקפּוי וְ ַּקל ָלעֹולָם ַּהבָ א' .נ ְִמצָ א בָ עֹולָ ם ַּהבָ א,
כְ ֶׁש ִיזְ כּו לְ ַּה ָֹש ָגה יְ ֵת ָרה בֶ אֱ ֹלקּותֹוְ ,בו ַַּּדאי יִ ְת ָח ְרטּו וְ ַּי ֲעשֹּו
ְתׁשּובָ ה עַּ ל ַּה ָֹשגַּת עֹולָם ַּהּזֶה ,כִ י ַּה ָֹשגַּת עֹולָ ם ַּהּזֶה ִבבְ ִחינַּת
גֶׁשֶ ם ֶנגֶד ַּה ָֹשגַּת עֹולָם ַּהבָ א .וְ זֶ ה כְ ִאּלּו כִ ְבדֹו לְ ַּה ָקדֹוׁש בָ רּוְך
יחת ַּהיֵצֶ ר ִהיא ַּה ְתׁשּובָ ה
הּוא ִב ְׁשנֵי עֹולָמֹות ,כִ י זְ ִב ַּ
הָ ִראׁשֹונָה ,הּוא ְב ִחינַּת כְ בֹוד עֹולָם ַּהּזֶ ה ,וְ ַּהּוִ דּוי עַּ ל זְ בִ יחַּ ת
הַּ יֵצֶ רַּ ,היְ נּו ְתׁשּובָ ה ְׁש ִניָהִ ,היא ְב ִחינַּת כְ בֹוד עֹולָ ם ַּהבָ א,
ׁשֶ הַּ כָבֹוד ָה ִראׁשֹון ַּנ ֲע ָֹשה ָקפּוי וְ ַּקלֶ ,נגֶד ַּהכָבֹוד ַּה ֵשנִ י :וְ זֶה
ית
ש ָ
"אּלֶה עָ ִ ֹ
(ת ִהּלִים נ)ֵ :
אֹומר ַּה ָקדֹוׁש בָ רּוְך הּוא ְ
ׁשֶ ֵ
ית הֱ יֹות ֶא ְהיֶה כָמֹוָך" ,כִ י ָה ָא ָדם עַּ ל יְ ֵדי
וְ הֶ חֱ ַּר ְׁש ִתיִ ,ד ִמ ָ
ׁשֶ מַּ חֲ ִריׁשַּ ,נ ֲע ֶֹשה ְב ִחינַּת אקיהַּ ,כנַּ"ל .אֲ בָ ל ַּה ָקדֹוׁש בָ רּוְך
הּואַּ ,מה ֶש ַּמחֲ ִריׁש ל ָָא ָדםֵ ,אין זֶה ִב ְׁש ִביל אקיהַּ ,חס
וְ ׁשָ לֹום ,כִ י זֶה ֵאין ַּׁשיְָך ֵאצֶ ל ַּה ָקדֹוׁש בָ רּוְך הּואֵ .אין זֶ ה
ֶאּלָא כְ ֵדי ֶׁשי ְַּק ְבלּו עָ ְנ ָׁשם בָ עֹולָ ם ַּהבָ אֶׁ ,ש ָאז ְמ ַּס ְד ִרין לְ עֵ ינָיו
יח אֹותֹו עַּ ל פָ נָיו ,וְ זֶה :אֹוכִ יחֲ ָך וְ ֶאעֶ ְרכָ ה
ֲוֹונֹותיו ,וְ יֹוכִ ַּ
ָ
ע
לְעֵ ינֶיָך:
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