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 רמב"ם הלכות תשובה
כל מצות שבתורה בין עשה בין לא תעשה אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון בין בשגגה כשיעשה תשובה וישוב  ]א, א[

מחטאו חייב להתודות לפני האל ברוך הוא שנאמר איש או אשה כי יעשו וגו' והתודו את חטאתם אשר עשו זה וידוי דברים, 
תי פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך והרי נחמתי ובושתי במעשי וידוי זה מצות עשה, כיצד מתודין אומר אנא השם חטאתי עוי

ולעולם איני חוזר לדבר זה, וזהו עיקרו של וידוי, וכל המרבה להתודות ומאריך בענין זה הרי זה משובח, וכן בעלי חטאות 
וידוי דברים  ואשמות בעת שמביאין קרבנותיהן על שגגתן או על זדונן אין מתכפר להן בקרבנם עד שיעשו תשובה, ויתודו

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 

 .חטאות האדם וישוב מלעשות כזה לעולם שנאמר מכל
גדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה שנאמר שובה ישראל עד ה' אלהיך, ונאמר ולא שבתם עדי נאם ה', ונאמר  ]ז, ו[

אם תשוב ישראל נאם ה' אלי תשוב, כלומר אם תחזור בתשובה בי תדבק, התשובה מקרבת את הרחוקים, אמש היה זה 
משוקץ ומרוחק ותועבה, והיום הוא אהוב ונחמד קרוב וידיד, וכן אתה מוצא שבלשון שהקב"ה מרחיק  שנאוי לפני המקום

החוטאים בה מקרב את השבים בין יחיד בין רבים, שנאמר והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל 
אם יהיה כניהו בן יהויקים מלך יהודה חותם על חי, ונאמר ביכניהו ברשעתו כתבו את האיש הזה ערירי גבר לא יצלח בימיו, 

יד ימיני וגו', וכיון ששב בגלותו נאמר בזרובבל בנו ביום ההוא נאם ה' צבאות אקחך זרובבל בן שאלתיאל עבדי נאם ה' 
  .ושמתיך כחותם

ניכם לבין כמה מעולה מעלת התשובה, אמש היה זה מובדל מה' אלהי ישראל שנאמר עונותיכם היו מבדילים בי ]ז, ז[
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 
מצות ומקבלין אותן בנחת ושמחה שנאמר כי כבר רצה האלהים את מעשיך, שנאמר והיה טרם יקראו ואני אענה, ועושה 

 .ולא עוד אלא שמתאוים להם שנאמר וערבה לה' מנחת יהודה וירושלם כימי עולם וכשנים קדמוניות
 

 ותורה  –ליקוטי מוהר"ן קמא 
ר: ]ג[ ְתׁשּוָבה, ִכי ִמי יֹאמַּ ת הַּ  ְוָצִריְך ֶלֱאֹחז ָתִמיד ְבִמדַּ

ְרִתי ֵמחַּ  ָטאִתי" )ִמְׁשֵלי כ(, ִכי ְבָׁשָעה ֶׁשָאָדם "ִזִכיִתי ִלִבי, ָטהַּ
ר  אֹוֵמר: ְעִתי, ֲאִפּלּו ֶזה ִאי ֶאְפָׁשר לֹומַּ ָחָטאִתי, ָעִויִתי, ָפׁשַּ

ְרִתי  ר: "ִזִכיִתי ִלִבי, ָטהַּ ר ֵלָבב ְבִלי ְפִנָיה. )ְוֶזהּו: ִמי יֹאמַּ ְבבַּ
ר, ֶׁשִלבֹו ל לֹומַּ ְינּו ִמי יּוכַּ ָטאִתי", הַּ ְך ְוָטהֹור ִמְפִניֹות,  ֵמחַּ זַּ

ר ְוכּו':  ֲאִפּלּו ְבָׁשָעה ֶׁשאֹוֵמר: ָחָטאִתי ְוכּו'. ְוֶזהּו: "ִמי יֹאמַּ
ְינּו ֶׁשִיְהֶיה ָטהֹור ִמן ֶהָחָטאִתי, ָעִויִתי,  ָטאִתי", הַּ ְרִתי ֵמחַּ ָטהַּ

ְך ְוָטהֹור ְבִלי ְפִניֹו ם ָאז ֵאינֹו זַּ ר, ִכי גַּ ְעִתי ֶׁשָאמַּ "ל(. ָפׁשַּ נַּ ת, כַּ
ְינּו  ְתׁשּוָבה ָהִראׁשֹוָנה, הַּ ל הַּ ֲעשֹֹות ְתׁשּוָבה עַּ ִנְמָצא, ֶׁשָצִריְך לַּ

ְעָיהּו  ר )ְיׁשַּ ר, ִכי ָעָליו ֶנֱאמַּ ְעִתי ֶׁשָאמַּ ל ָחָטאִתי, ָעִויִתי, ָפׁשַּ עַּ
ל ְיֵדי ְתׁשּוָבה זֹוֶכה ִלְכבֹוד  כ"ט(: ָפָתיו ִכְבדּוִני", ִכי עַּ "ִבֹשְ

ק ִמֶמִני":ה ְצמֹו,  ', "ְוִלבֹו ָרחַּ ֲאִפּלּו ִאם יֹוֵדעַּ ָאָדם ְבעַּ וַּ
ֲעשֹֹות ְתׁשּוָבה  ל ִפי ֵכן ָצִריְך לַּ ף עַּ ה ְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה, אַּ ֶׁשָעֹשָ

ה ְלִפי  ה ְתׁשּוָבה ָעֹשָ ל ְתׁשּוָבה ָהִראׁשֹוָנה. ִכי ִמְתִחָּלה ְכֶׁשָעֹשָ עַּ
ר כָ  חַּ ָגתֹו, ְואַּ ֹשָ אי הּוא הַּ דַּ ה ְתׁשּוָבה, ְבוַּ אי ְכֶׁשעֹוֹשֶ דַּ ְך ְבוַּ

ָגתֹו  ֹשָ ְך. ִנְמָצא ְלִפי הַּ ֵשם ִיְתָברַּ יג יֹוֵתר ֶאת הַּ ֹשִ ִכיר ּומַּ מַּ
ת  ָגתֹו ָהִראׁשֹוָנה הּוא ִבְבִחינַּ ֹשָ אי הַּ דַּ ְכָׁשו, ְבוַּ יג עַּ ֹשִ ֶׁשמַּ

ֲעשֹֹות  ְׁשִמיּות. ִנְמָצא, ֶׁשָצִריְך לַּ ָגתֹו גַּ ֹשָ ל הַּ ְתׁשּוָבה עַּ
ֵשם ֶאת רֹוְממּות ֱאֹלקּותֹו: ל ֶׁשִהְתגַּ ת  ָהִראׁשֹוָנה, עַּ ְוֶזה ְבִחינַּ

ְינּו כֻּּלֹו ְתׁשּוָבה, ְכמֹו  ָבת, הַּ ָבא, ֶׁשִיְהֶיה כֻּּלֹו ׁשַּ עֹוָלם הַּ
ד ה' ֱאֹלֶקיָך", ִכי ִעָקר עֹולָ  ְבָת עַּ ם ֶׁשָכתּוב )ְדָבִרים ל(: "ְוׁשַּ
ת ֱאֹלקּותֹו, ְכמֹו ֶׁשָכתּוב )ִיְרְמָיהּו ל"א(: גַּ ֹשָ ָבא הּוא הַּ  הַּ

יגּו  ֹשִ ד ְגדֹוָלם". ִנְמָצא ְבָכל ֵעת ֶׁשיַּ ָנם ְועַּ "ְוֵיְדעּו אֹוִתי ְלִמְקטַּ
ָגה ָהִראׁשֹוָנה: ֹשָ הַּ ל הַּ ֲעֹשּו ְתׁשּוָבה עַּ י יַּ ָגה ְיֵתָרה, ֲאזַּ ֹשָ ְוֶזה  הַּ

ְנֶהְדִרין(:ֶׁשָאְמרּו ֲחָכמֵ  'ָכל  ינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: )ָׁשם ְבסַּ
ת: "ְוִלִבי ָחָלל  ת ְתׁשּוָבה, ְבִחינַּ ְינּו ְבִחינַּ ּזֹוֵבחַּ ֶאת ִיְצרֹו', הַּ הַּ

ת  ת ֶכֶתר, ְבִחינַּ ה', ְבִחינַּת אקיה, ְבִחינַּ ת ֹדם לַּ ְבִקְרִבי", ְבִחינַּ
ֶדה עָ  "ל, 'ּוִמְתוַּ נַּ ת ִיְצרֹו, ָכבֹוד, כַּ ל ְזִביחַּ ֶדה עַּ ְינּו ֶׁשִמְתוַּ ָליו', הַּ

ָגתֹו ָהִראׁשֹוָנה, 'ְכִאּלּו  ֹשָ ל ְתׁשּוָבתֹו ְוהַּ ה ְתׁשּוָבה עַּ ְינּו ֶׁשעֹוֹשֶ הַּ
ָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ִבְׁשֵני עֹוָלמֹות'. ִכי ְתׁשּוָבה  ִכְבדֹו ְלהַּ

ּזֶ  ת ְכבֹוד עֹוָלם הַּ ְתׁשּוָבה ֶׁשּזֹוֶכה ָהִראׁשֹוָנה, ְבִחינַּ ר הַּ חַּ ה. ְואַּ
ה  ִכיר ְביֹוֵתר ֶאת רֹוְממּות ֱאֹלקּותֹו, ְועֹוֹשֶ ָגה ְיֵתָרה, ּומַּ ֹשָ ְלהַּ

ת ְכבֹוד עֹוָלם  ְתׁשּוָבה הּוא ְבִחינַּ ל ְתׁשּוָבתֹו, זֹאת הַּ ְתׁשּוָבה עַּ
ָבא: ְוֶזה ֶׁשָאְמרּו ֲחָכֵמינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ְפָסִחים נ.(:  הַּ

ְרָיה י"ד(, 'אֹור ֶׁשהּוא ָיָקר ָבעֹוָלם  "אֹור ְיָקרֹות ְוִקָפאֹון" )ְזכַּ
ָבא,  ָבא'. ִנְמָצא ָבעֹוָלם הַּ ל ָלעֹוָלם הַּ ֶּזה, ִיְהֶיה ָקפּוי ְוקַּ הַּ

גָ  ֹשָ ֲעֹשּו ְכֶׁשִיְזכּו ְלהַּ אי ִיְתָחְרטּו ְויַּ דַּ ה ְיֵתָרה ֶבֱאֹלקּותֹו, ְבוַּ
ת  ֶּזה ִבְבִחינַּ ת עֹוָלם הַּ גַּ ֹשָ ֶּזה, ִכי הַּ ת עֹוָלם הַּ גַּ ֹשָ ל הַּ ְתׁשּוָבה עַּ
ָקדֹוׁש ָברּוְך  ָבא. ְוֶזה ְכִאּלּו ִכְבדֹו ְלהַּ ת עֹוָלם הַּ גַּ ֹשָ ֶגֶׁשם ֶנֶגד הַּ

ְתׁשּוָבה הּוא ִבְׁשֵני עֹוָלמֹות, כִ  ֵיֶצר ִהיא הַּ ת הַּ י ְזִביחַּ
ת  ל ְזִביחַּ ִּודּוי עַּ ֶּזה, ְוהַּ ת ְכבֹוד עֹוָלם הַּ ָהִראׁשֹוָנה, הּוא ְבִחינַּ

ָבא,  ת ְכבֹוד עֹוָלם הַּ ְינּו ְתׁשּוָבה ְׁשִנָיה, ִהיא ְבִחינַּ ֵיֶצר, הַּ הַּ
ָכבֹוד ל, ֶנֶגד הַּ ה ָקפּוי ְוקַּ ֲעֹשָ ָכבֹוד ָהִראׁשֹון נַּ ֵשִני: ֶׁשהַּ ְוֶזה  הַּ

יָת  ָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא )ְתִהִּלים נ(: "ֵאֶּלה ָעֹשִ ֶׁשאֹוֵמר הַּ
ל ְיֵדי  ְׁשִתי, ִדִמיָת ֱהיֹות ֶאְהֶיה ָכמֹוָך", ִכי ָהָאָדם עַּ ְוֶהֱחרַּ

ָקדֹוׁש ָברּוְך  "ל. ֲאָבל הַּ נַּ ה ְבִחינַּת אקיה, כַּ ֲעֹשֶ ֲחִריׁש, נַּ ֶׁשמַּ
חֲ  ה ֶשמַּ ס הּוא, מַּ ִריׁש ָלָאָדם, ֵאין ֶזה ִבְׁשִביל אקיה, חַּ

ָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא. ֵאין ֶזה  ָיְך ֵאֶצל הַּ ְוָׁשלֹום, ִכי ֶזה ֵאין ׁשַּ
ְדִרין ְלֵעיָניו  ָבא, ֶׁשָאז ְמסַּ ְבלּו ָעְנָׁשם ָבעֹוָלם הַּ ֶאָּלא ְכֵדי ֶׁשְיקַּ

ל ָפָניו, ְוֶזה : אֹוִכיֲחָך ְוֶאֶעְרָכה ֲעוֹונֹוָתיו, ְויֹוִכיחַּ אֹותֹו עַּ
 ְלֵעיֶניָך:
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