
  ִהְלּכֹות ְּתׁשּוָבה

ּוֵבאּור ִמְצָוה זֹו  ִמְצַות ֲעֵׂשה ַאַחת, ְוִהיא ֶׁשָּיׁשּוב ַהחֹוֶטא ֵמֶחְטאֹו ִלְפֵני ה', ְוִיְתַוֶּדה.
  ְוִעיָקִרים ַהִּנְגָרִרים ִעָּמּה ִּבְגָלָלּה, ִּבְפָרִקים ֵאּלּו.

ִאם ָעַבר ָאָדם ַעל ַאַחת ֵמֶהן, --ָּכל ַהִּמְצוֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה, ֵּבין ֲעֵׂשה ֵּבין לֹא ַתֲעֶׂשה[א] 
ׁשּוב ֵמֶחְטאֹו, ַחָּיב ְלִהְתַוּדֹות ִלְפֵני ָהֵאל ְּכֶׁשַּיֲעֶׂשה ְּתׁשּוָבה ְויָ --ֵּבין ְּבָזדֹון ֵּבין ִּבְׁשָגָגה

-ַחּטֹאת ָהָאָדם . . . ְוִהְתַוּדּו, ֶאת-ִאָּׁשה ִּכי ַיֲעׂשּו ִמָּכל-ָּברּו הּוא:  ֶׁשֶּנֱאָמר "ִאיׁש אֹו
  ז), ֶזה ִוּדּוי ְּדָבִרים.  ּוִוּדּוי ֶזה ִמְצַות ֲעֵׂשה.-ַחָּטאָתם ֲאֶׁשר ָעׂשּו" (במדבר ה,ו

, ַוֲהֵרי --יַצד ִמְתַוֶּדהּכֵ  , ְוָעִׂשיִתי ָּכ ְוָּכ אֹוֵמר ָאָּנא ה' ָחָטאִתי ָעִויִתי ָּפַׁשְעִּתי ְלָפֶני
ִנַחְמִּתי ּוֹבְׁשִּתי ְּבַמֲעַׂשי, ּוְלעֹוָלם ֵאיִני חֹוֵזר ְלָדָבר ֶזה.  ֶזה הּוא ִעיָקרֹו ֶׁשַּלִּוּדּוי; ְוָכל 

  ַהֲאִרי ְּבִעְנָין ֶזה, ֲהֵרי ֶזה ְמֻׁשָּבח.ַהַּמְרֶּבה ְלִהְתַוּדֹות ּולְ 

ְּבֵעת ֶׁשְּמִביִאין ָקְרְּבנֹוֵתיֶהם ַעל ִׁשְגָגָתן אֹו ַעל ְזדֹוָנן, ֵאין --ְוֵכן ַּבֲעֵלי ַחָּטאֹות ַוֲאָׁשמֹות
--ֶׁשֶּנֱאָמר "ְוִהְתַוָּדה ִמְתַּכֵּפר ָלֶהן ְּבָקְרָּבָנם, ַעד ֶׁשַּיֲעׂשּו ְּתׁשּוָבה, ְוִיְתַוּדּו ִוּדּוי ְּדָבִרים: 

  ֲאֶׁשר ָחָטא, ָעֶליָה" (ויקרא ה,ה).

ֵאין ִמְתַּכֵּפר ָלֶהם ְּבִמיָתָתם אֹו --ְוֵכן ָּכל ְמֻחְּיֵבי ִמיתֹות ֵּבית ִּדין, ּוְמֻחְּיֵבי ַמְלקּות
ַאף ַעל --ַהַּמִּזיק ְממֹונֹו ִּבְלִקָּיָתם, ַעד ֶׁשַּיֲעׂשּו ְּתׁשּוָבה ְוִיְתַוּדּו.  ְוֵכן ַהחֹוֵבל ַּבֲחֵברֹו אֹו

ֵאין ִמְתַּכֵּפר לֹו, ַעד ֶׁשִּיְתַוֶּדה ְוָיׁשּוב ִמַּלֲעׂשֹות ְּכֶזה --ִּפי ֶׁשִּׁשַּלם לֹו ַמה ְׁשהּוא ַחָּיב לֹו
  ַחּטֹאת ָהָאָדם" (במדבר ה,ו).-ְלעֹוָלם:  ֶׁשֶּנֱאָמר "ִמָּכל

ָרה ְלָכל ִיְׂשָרֵאל, ּכֹוֵהן ָּגדֹול ִמְתַוֶּדה ָעָליו ַעל ְלׁשֹון ְלִפי ְׁשהּוא ַּכּפָ --ָׂשִעיר ַהִּמְׁשַּתֵּלחַ [ב] 
  ֹנת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (ויקרא טז,כא).ֲעֹו-ָּכל-ָּכל ִיְׂשָרֵאל:  ֶׁשֶּנֱאָמר "ְוִהְתַוָּדה ָעָליו ֶאת

מּורֹות, ֵּבין ֶׁשָעַבר ָׂשִעיר ַהִּמְׁשַּתֵּלַח ְמַכֵּפר ַעל ָּכל ֲעֵברֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה, ַהַּקּלֹות ְוַהחֲ 
ַהֹּכל ִמְתַּכֵּפר ְּבָׂשִעיר --ְּבָזדֹון ֵּבין ֶׁשָעַבר ִּבְׁשָגָגה, ֵּבין ֶׁשהֹוַדע לֹו ֵּבין ֶׁשּלֹא הֹוַדע לֹו

ַהִּמְׁשַּתֵּלַח:  ְוהּוא, ֶׁשָעָׂשה ְּתׁשּוָבה; ֲאָבל ִאם לֹא ָעָׂשה ְּתׁשּוָבה, ֵאין ַהָּׂשִעיר ְמַכֵּפר לֹו 
  ל ַהַּקּלֹות.ֵאָלא עַ 

ּוַמה ֶהן ַהַּקּלֹות, ּוַמה ֶהן ַהֲחמּורֹות:  ַהֲחמּורֹות ֶהן ָהֲעֵברֹות ֶׁשַחָּיִבין ֲעֵליֶהן ִמיַתת 
ַאף ַעל ִּפי ְׁשֵאין ָּבּה ָּכֵרת, ֲהֵרי ִהיא ִמן --ֵּבית ִּדין אֹו ָּכֵרת; ּוְׁשבּוַעת ָׁשְוא ְוֶׁשֶקר

  ֶהן ַהַּקּלֹות.--ַתֲעֶׂשה, ּוִמְצוֹות ֲעֵׂשה ְׁשֵאין ָּבֶהן ָּכֵרתַהֲחמּורֹות.  ּוְׁשָאר ִמְצוֹות לֹא 

ֵאין ָׁשם ֵאָלא ְּתׁשּוָבה.  --ִּבְזָמן ְׁשֵאין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקָּים, ְוֵאין ָלנּו ִמְזַּבח ַּכָּפָרה[ג] 
--ָׂשה ְּתׁשּוָבה ָּבַאֲחרֹוָנהַהְּתׁשּוָבה ְמַכֶּפֶרת ַעל ָּכל ָהֲעֵברֹות:  ַאִפּלּו ָרָׁשע ָּכל ָיָמיו, ְועָ 

ִיָּכֶׁשל ָּבּה, ְּביֹום ׁשּובֹו -ֵאין ַמְזִּכיִרין לֹו ֵׁשם ִרְׁשעֹו, ֶׁשֶּנֱאָמר "ְוִרְׁשַעת ָהָרָׁשע לֹא
ַבּיֹום -ֵמִרְׁשעֹו" (יחזקאל לג,יב).  ְוַעְצמֹו ֶׁשְּליֹום ַהִּכּפּוִרים ְמַכֵּפר ַלָּׁשִבים, ֶׁשֶּנֱאָמר "ִּכי

  ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם" (ויקרא טז,ל).ַהֶּזה 

ֵיׁש --ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַהְּתׁשּוָבה ְמַכֶּפֶרת ַעל ַהֹּכל, ְוַעְצמֹו ֶׁשְּליֹום ַהִּכּפּוִרים ְמַכֵּפר[ד] 
ֲעֵברֹות ְׁשֶהן ִמְתַּכְּפִרין ְּבָׁשָעָתן, ְוֵיׁש ֲעֵברֹות ְׁשֵאין ִמְתַּכְּפִרין ֵאָלא ְלַאַחר ְזָמן.  ֵּכיַצד:  

ֵאינּו ָזז ִמָּׁשם ַעד ֶׁשּמֹוֲחִלין --ַבר ָאָדם ַעל ִמְצַות ֲעֵׂשה ְׁשֵאין ָּבּה ָּכֵרת, ְוָעָׂשה ְּתׁשּוָבהעָ 
  לֹו ִמָּיד, ּוְבֵאּלּו ֶנֱאָמר "ׁשּובּו ָּבִנים ׁשֹוָבִבים, ֶאְרָּפה ְמׁשּוֹבֵתיֶכם" (ירמיהו ג,כב).

--ֵרת ְולֹא ִמיַתת ֵּבית ִּדין, ְוָעָׂשה ְּתׁשּוָבהָעַבר ַעל ִמְצַות לֹא ַתֲעֶׂשה ְׁשֵאין ָּבּה ּכָ 
ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם" -ְּתׁשּוָבה ּתֹוָלה ְויֹום ַהִּכּפּוִרים ְמַכֵּפר, ּוְבֵאּלּו ֶנֱאָמר "ִּכי

  (ויקרא טז,ל).

ַהִּכּפּוִרים ּתֹוִלין,  ְּתׁשּוָבה ְויֹום--ָעַבר ַעל ְּכֵרתֹות ּוִמיתֹות ֵּבית ִּדין, ְוָעָׂשה ְּתׁשּוָבה
ְוִיּסּוִרין ַהָּבִאין ָעָליו ּגֹוְמִרין לֹו ַהַּכָּפָרה, ּוְלעֹוָלם ֵאין ִמְתַּכֵּפר לֹו ַּכָּפָרה ְּגמּוָרה, ַעד 

ָנם" (תהילים ֶׁשָּיבֹואּו ָעָליו ִיּסּוִרין; ּוְבֵאּלּו ֶנֱאָמר "ּוָפַקְדִּתי ְבֵׁשֶבט ִּפְׁשָעם; ּוִבְנָגִעים ֲעֹו
  פט,לג).

--ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים, ְּבֶׁשּלֹא ִחַּלל ֶאת ַהֵּׁשם ְּבֵעת ֶׁשָעַבר.  ֲאָבל ַהְּמַחֵּלל ֶאת ַהֵּׁשם
ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָעָׂשה ְּתׁשּוָבה ְוִהִּגיַע יֹום ַהִּכּפּוִרים ְוהּוא עֹוֵמד ִּבְתׁשּוָבתֹו ּוָבאּו ָעָליו 

ֹו ַּכָּפָרה ְּגמּוָרה ַעד ֶׁשָּימּות, ֵאָלא ְּתׁשּוָבה ְויֹום ַהִּכּפּוִרים ְוִיּסּוִרין ִיּסּוִרין, ֵאינּו ִמְתַּכֵּפר ל
ן ְיֻכַּפר ֶהָעֹו-ְׁשָלְׁשָּתן ּתֹוִלין ּוִמיָתה ְמַכֶּפֶרת, ֶׁשֶּנֱאָמר "ְוִנְגָלה ְבָאְזָני, ה' ְצָבאֹות:  ִאם

 ְּתֻמתּון" (ישעיהו כב,יד).-ַהֶּזה ָלֶכם, ַעד

 מט ע"בקידושין .א

על [האומר לאשה הרי את מקודשת לי] 
 -מנת שאני צדיק, אפילו רשע גמור 

 מקודשת, שמא הרהר תשובה בדעתו

 מנחת חינוך שס"ד.ב

נהי דוידוי מעכב כפרה מ"מ הוא בעצמו 
הוי צדיק אם עשה תשובה בלב כמו 

שמבואר דרשע גמור אמרינן שמא הרהר 
תשובה בלבו הוא אמת נכון וברור דצדק 

 א תליא בכפרהורשע ל

 ב-רמב"ם תשובה י, א.ג

אל יאמר אדם הריני עושה מצות התורה 
ועוסק בחכמתה כדי שאקבל כל הברכות 
הכתובות בה או כדי שאזכה לחיי העולם 

הבא, ואפרוש מן העבירות שהזהירה 
תורה מהן כדי שאנצל מן הקללות 

הכתובות בתורה או כדי שלא אכרת מחיי 
ת ה' על העולם הבא, אין ראוי לעבוד א

הדרך הזה, שהעובד על דרך זה הוא 
העובד מאהבה עוסק  ...עובד מיראה

בתורה ובמצות והולך בנתיבות החכמה 
לא מפני דבר בעולם ולא מפני יראת 

הרעה ולא כדי לירש הטובה אלא עושה 
 האמת מפני שהוא אמת

 93על התשובה, עמ' .ד

כדי לזכות בכפרת היחיד, הוא חייב 
לעשות תשובה... ואילו כדי לזכות 

בכפרת הציבור, הוא חייב להתחבר 
 ולהתדבק לציבור

 תשובה ד,ב.ה

חמשה דברים הנועלים דרכי התשובה 
בפני עושיהן, ואלו הן: (א) הפורש מן 

הצבור, לפי שבזמן שיעשו תשובה לא 
יהיה עמהן ואינו זוכה עמהן בזכות 

 ...שעושין
כל אלו הדברים וכיוצא בהן אף על פי 

שמעכבין את התשובה אין מונעין אותה 
אלא אם עשה אדם תשובה מהן הרי זה 

 בעל תשובה ויש לו חלק לעולם הבא.

 מקורות עזר


