
  (חלק שני) פרק ב –הלכות תשובה 

  החלק השני –הלכות תשובה פרק ב 

  היחס בין 'יפה', לבין 'מיד היא מתקבלת' ובין יחיד לציבור –הלכה ו 

 לפיכךמשמעות המילה קץ, 'זמן תשובה' לעומת 'קץ מחילה וסליחה' [במו"נ ג,מג נאמר שהוא 'נותן דעת התשובה'],  –הלכה ז 
כיפורים לאור החיוב להתוודות קודם, היחס בין וידוי של היחיד ווידוי חייבין הכל לעשות תשובה ולהתוודות. משמעות וידוי יום ה

  ימי תשובה ויראה ופחד; גם כאן נשמע שזה קודם כל זמן תשובה ורק אחר כך זמן דין. –חנוכה ג, ו הלכות  של שליח הציבור.

על התשובה עמ' ( כאן אפשר להבדיל בין וידוי של כפרה לבין וידוי של תשובהעיקר הוידוי בהודאה על החטא; גם  –הלכה ח 
  . סיפור הרא"ל)151

  צורת הריצוי, צריך לחשוב על היחס שבין אדם רגיל לרב (האם לרב מותר שלא למחול?) –הלכה ט 

  האיסור לכעוס, האם קשור להלכות תשובה או הערה שולית? –הלכה י 

  '. האם בקשת הסליחה היא אכן לרצות את החבר או על מנת ליצור תיקון אצל המבקש?מטרת העשרה וכו –הלכה יא 

   



  )שניפרק ב (חלק  – ִהְלּכֹות ְּתׁשּוָבה

אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם, בעשרת הימים שבין ראש השנה ח [ו] 
ויום הכיפורים היא יפה ביותר, ומיד היא מתקבלת, שנאמר "דרשו ה', בהימצאו; 

--ברים אמורים, ביחיד; אבל בציבורקראוהו, בהיותו קרוב" (ישעיהו נה,ו).  במה ד
כל זמן שעושין תשובה וצועקין בלב שלם הן נענין, שנאמר "כה' אלוהינו, בכל 

  קוראנו אליו" (דברים ד,ז).

  

הוא זמן תשובה לכול, ליחיד ולרבים, והוא קץ מחילה --ט  [ז] יום הכיפורים
ום הכיפורים.  וסליחה לישראל; לפיכך חייבין הכול לעשות תשובה ולהתוודות, בי

ומצות וידוי יום הכיפורים שיתחיל מערב היום קודם שיאכל, שמא ייחנק בסעודה 
קודם שיתוודה.  ואף על פי שהתוודה קודם שיאכל, חוזר ומתוודה בלילי יום 

הכיפורים ערבית; וחוזר ומתוודה בשחרית, ובמוסף, ובמנחה, ובנעילה.  והיכן 
  יבור, באמצע תפילתו בברכה רביעית.יחיד, אחר תפילתו; ושליח צ--מתוודה

  

אבל חטאנו . . ., והוא עיקר הווידוי.  עבירות --י  [ח] הווידוי שנהגו בו כל ישראל
חוזר ומתוודה עליהן ביום הכיפורים אחר, אף --שהתוודה עליהן ביום הכיפורים זה

על פי שהוא עומד בתשובתו:  שנאמר "כי פשעיי, אני אדע; וחטאתי נגדי, תמיד" 
  (תהילים נא,ה).

  

יא  [ט] אין התשובה ולא יום הכיפורים מכפרין אלא עבירות שבין אדם למקום, 
כגון מי שאכל דבר אסור או בעל בעילה אסורה וכיוצא בהן.  אבל עבירות שבין 

אינו נמחל --אדם לחברו, כגון חובל חברו או המקלל את חברו או גוזלו וכיוצא בהן
  ה שהוא חייב לו, וירצהו.לו לעולם, עד שייתן לחברו מ

  

יב  אף על פי שהחזיר לו ממון שהוא חייב לו, צריך לרצותו ולשאול ממנו שימחול 
לו; ואפילו לא הקניט את חברו אלא בדברים, צריך לפייסו ולפגוע בו עד שימחול 

  לו.

  

מביא לו שורה של שלושה בני אדם מריעיו, ופוגעין --יג  לא רצה חברו למחול לו
ן ממנו.  לא נתרצה להן, מביא לו שנייה ושלישית.  לא רצה, מניחו בו ומבקשי

הולך ובא אפילו אלף --והולך לו; וזה שלא מחל, הוא החוטא.  ואם היה רבו
  פעמים, עד שימחול לו.

  

יד  [י] לפי שאסור לאדם שיהיה אכזרי ולא יתפייס, אלא יהיה נוח לרצות וקשה 
וס, ובשעה שמבקש ממנו החוטא למחול, מוחל בלבב שלם ובנפש חפצה; לכע

ואפילו הצר לו הרבה וחטא לו הרבה, לא ייקום וייטור.  וזה הוא דרכם של זרע 
ישראל, וליבם הנכון.  אבל הגויים ערלי לב אינן כן, אלא "ועברתו שמרה נצח" 

ראל, "והגבעונים לא (עמוס א,יא); וכן הוא אומר על הגבעונים לפי שלא מחלו ליש
  מבני ישראל המה" (שמואל ב כא,ב).

  

מביא עשרה בני --טו  [יא] החוטא לחברו, ומת חברו קודם שיבקש ממנו מחילה
אדם ומעמידן על קברו, ואומר לפניהם חטאתי לה' אלוהי ישראל ולפלוני זה 

--לו יורששעשיתי לו כך וכך.  ואם היה חייב לו ממון, יחזירו ליורשיו; לא היה יודע 
 יניחנו בבית דין, ויתוודה.

 ד-; גגתשובה הלכות .א

כשם ששוקלין זכיות אדם ועונותיו בשעת 
מיתתו כך בכל שנה ושנה שוקלין עונות 
כל אחד ואחד מבאי העולם עם זכיותיו 
ביום טוב של ראש השנה, מי שנמצא 
צדיק נחתם לחיים, ומי שנמצא רשע 
ד יום נחתם למיתה והבינוני תולין אותו ע

הכפורים אם עשה תשובה נחתם לחיים 
ומפני ענין זה .. ואם לאו נחתם למיתה.

נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה 
מראש ובמעשים טובים ולעסוק במצות 

השנה ועד יום הכפורים יתר מכל השנה, 
ונהגו כולם לקום בלילה בעשרה ימים 

אלו ולהתפלל בבתי כנסיות בדברי 
 תחנונים ובכיבושין עד שיאור היום.

 מורה נבוכים ג,מג.ב

וענין צום כפור ג"כ סבתו מבוארת, שהוא 
נותן דעת התשובה, והוא היום שירד בו 

ות ובשרם אדון הנביאים בלוחות שני
בסליחת חטאם הגדול, והיה היום ההוא 

לנצח יום תשובה ועבודה גמורה, ולזה 
נאסרה בו כל הנאה גשמית וכל טורח 

ותועלת הגוף, ר"ל המלאכות אין עושים 
בו רק הוידוים, ר"ל שיודה בחטאיו וישוב 

 מהם

 ג,ו הלכות חנוכה.ג

ראש השנה ויום הכפורים אין בהן הלל 
לפי שהן ימי תשובה ויראה ופחד לא ימי 

 שמחה יתירה

 מקורות עזר


