
 בס"ד

 משמעות החיוב לחזור בתשובה

 תשובה פרק א|  רמב"םא. 

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' 

את חטאתם אשר עשו זה וידוי דברים, וידוי זה מצות עשה,  והתודו

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 

בעת שמביאין קרבנותיהן על  משובח, וכן בעלי חטאות ואשמות

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 

אף על עד שיעשו תשובה ויתודו, וכן החובל בחבירו והמזיק ממונו 

פי ששילם לו מה שהוא חייב לו אינו מתכפר עד שיתודה וישוב 

 מלעשות כזה לעולם שנאמר מכל חטאות האדם.

 מצות עשה עג| ספר המצוות לרמב"ם ב. 

והמצוה הע"ג היא שצונו להתודות על החטאים והעונות שחטאנו 

לפני האל יתעלה ולאמר אותם עם התשובה. וזה הוא הודוי. וכונתו 

נא השם חטאתי עויתי פשעתי ועשיתי כך וכך. ויאריך שיאמר א

המאמר ויבקש המחילה בזה הענין לפי צחות לשונו. ודע שאפילו 

 -החטאים שחייבים עליהם אלו המינים מן הקרבנות הנזכרים )מ' סח 

עב( שאמר יתעלה שמי שהקריבם נתכפר לו הנה לא יספיק לו עם 

ה( דבר אל בני ישראל  הקרבתם בלתי הוידוי. והוא אמרו ית' )נשא

איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם למעול מעל בי"י ואשמה 

הנפש ההיא והתודו את חטאתם אשר עשו. ולשון מכלתא בפירוש 

זה הפסוק לפי שנאמר והתודה אשר חטא יתודה על חטא אשר 

חטא, עליה על החטאת כשהיא קיימת לא משנשחטה, אין במשמע 

שזה הכתוב כלומר אמרו  -ת המקדש שיתודה היחיד אלא על ביא

ית' והתודה אשר חטא עליה אמנם בא בפרשת ויקרא )ה( במטמא 

מקדש וקדשיו ומה שנזכר עמו ממה שבארנו ונאמר שם במכילתא 

מנין  -שאנחנו לא נלמד מזה הכתוב אלא חיוב הוידוי למטמא מקדש 

אתה מרבה שאר כל המצות תלמוד לומר דבר אל בני ישראל והתודו, 

ומנין אף מיתות וכרתות אמר חטאתם, כל חטאתם לרבות מצות לא 

תעשה, כי יעשו לרבות מצות עשה. ושם נאמר גם כן מכל חטאת 

האדם ממה שבינו לבין חברו על הגנבות ועל הגזלות ועל לשון הרע, 

למעול מעל לרבות הנשבע בשם לשקר והמקלל, ואשמה לרבות כל 

גין על פי זוממין לא אמרתי אלא חייבי מיתות שיתודו, יכול אף הנהר

ואשמה הנפש ההיא. ר"ל שהוא אינו חייב להתודות כשידע שאין לו 

חטא אבל הועד עליו שקר. הנה כבר התבאר לך כי על כל מיני 

העונות הגדולים והקטנים ואפילו מצות עשה חייבים להתודות 

עליהם. ובעבור שבא זה הצווי שהוא והתודו עם חיוב הקרבן, שהיה 

ולה במחשבה שאין הוידוי לבדו מצוה בפני עצמה אבל הוא מן ע

הדברים הנגררים אחר הקרבן, הוצרכו שיבארו זה במכילתא בזה 

הלשון יכול בזמן שהם מביאין מתודין ומנין אף בזמן שאין מביאין 

תלמוד לומר דבר אל בני ישראל והתודו ועדיין אין משמע ודוי אלא 

מר והתודו את עונם ואת עון אבותם בארץ מנין אף בגלות תלמוד לו

וכן דניאל אומר לך י"י הצדקה ולנו בשת הפנים. הנה התבאר לך מכל 

מה שזכרנוהו שהוידוי מצוה בפני עצמה וחובה לחוטא על אי זה 

חטא שחטא ובין בארץ ובין בחוצה לארץ בין הביא קרבן בין לא 

 הביא קרבן הוא חייב להתודות כמו שאמר יתעלה והתודו את

חטאתם אשר עשו. ולשון ספרא גם כן )אח"מ פרש' ד( והתודה זה 

וידוי דברים. וכבר התבארו משפטי מצוה זו בפרק אחרון מיומא )פו 

 ב, פז ב(:

 מנין המצוות לרמב"םג. 

עג. להתודות לפני י"י מכל חטא שיעשה האדם בשעת הקרבן ושלא 

 בשעת הקרבן שנ' והתודו את חטאתם אשר עשו.

 תשובה פרק ב| רמב"ם ד. 

ב. ומה היא התשובה הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו 

ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד שנאמר יעזוב רשע דרכו וגו', וכן 

יתנחם על שעבר שנאמר כי אחרי שובי נחמתי, ויעיד עליו יודע 

תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם שנאמר ולא נאמר עוד 

וצריך להתודות בשפתיו ולומר עניינות אלו אלהינו למעשה ידינו וגו', 

 שגמר בלבו. 

ז. יום הכפורים הוא זמן תשובה לכל ליחיד ולרבים והוא קץ מחילה 

וסליחה לישראל, לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתודות ביום 

הכפורים, ומצות וידוי יום הכפורים שיתחיל מערב היום קודם 

ה, ואף על פי שהתודה שיאכל שמא יחנק בסעודה קודם שיתוד

קודם שיאכל חוזר ומתודה בלילי יום הכפורים ערבית וחוזר ומתודה 

בשחרית ובמוסף ובמנחה ובנעילה, והיכן מתודה יחיד אחר תפלתו, 

 ושליח צבור באמצע תפלתו בברכה רביעית.

 תשובה פרק ז| רמב"ם ה. 

הואיל ורשות כל אדם נתונה לו כמו שבארנו ישתדל אדם לעשות א. 

תשובה ולהתודות בפיו מחטאיו ולנעור כפיו מחטאיו כדי שימות 

 והוא בעל תשובה ויזכה לחיי העולם הבא.

 יסודי התורה פרק ב| רמב"ם ו. 

א. האל הנכבד והנורא הזה מצוה לאהבו וליראה אותו שנאמר 

 ת ה' אלהיך תירא. ואהבת את ה' אלהיך, ונאמר א



ב. והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו, בשעה שיתבונן האדם במעשיו 

וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ 

מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע השם 

הגדול כמו שאמר דוד צמאה נפשי לאלהים לאל חי, וכשמחשב 

מיד הוא נרתע לאחוריו ויפחד ויודע שהוא בריה בדברים האלו עצמן 

קטנה שפלה אפלה עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות, כמו 

שאמר דוד כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך מה אנוש כי תזכרנו, 

ולפי הדברים האלו אני מבאר כללים גדולים ממעשה רבון העולמים 

חכמים בענין כדי שיהיו פתח למבין לאהוב את השם, כמו שאמרו 

 אהבה שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם.

 תשובה פרק י| רמב"ם ז. 

ב. העובד מאהבה עוסק בתורה ובמצות והולך בנתיבות החכמה לא 

מפני דבר בעולם ולא מפני יראת הרעה ולא כדי לירש הטובה אלא 

עושה האמת מפני שהוא אמת וסוף הטובה לבא בגללה, ומעלה זו 

ה גדולה מאד ואין כל חכם זוכה לה, והיא מעלת אברהם היא מעל

אבינו שקראו הקדוש ברוך הוא אוהבו לפי שלא עבד אלא מאהבה 

והיא המעלה שצונו בה הקדוש ברוך הוא על ידי משה שנאמר 

ואהבת את ה' אלהיך, ובזמן שיאהוב אדם את ה' אהבה הראויה מיד 

 יעשה כל המצות מאהבה. 

ראויה הוא שיאהב את ה' אהבה גדולה יתירה ג. וכיצד היא האהבה ה

עזה מאוד עד שתהא נפשו קשורה באהבת ה' ונמצא שוגה בה תמיד 

כאלו חולה חולי האהבה שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אשה והוא 

שוגה בה תמיד בין בשבתו בין בקומו בין בשעה שהוא אוכל ושותה, 

כמו שצונו בכל  יתר מזה תהיה אהבת ה' בלב אוהביו שוגים בה תמיד

לבבך ובכל נפשך, והוא ששלמה אמר דרך משל כי חולת אהבה אני, 

 וכל שיר השירים משל הוא לענין זה. 

ד. אמרו חכמים הראשונים שמא תאמר הריני למד תורה בשביל 

שאהיה עשיר בשביל שאקרא רבי בשביל שאקבל שכר בעולם הבא 

עשו אלא תלמוד לומר לאהבה את ה' כל מה שאתם עושים לא ת

מאהבה, ועוד אמרו חכמים במצותיו חפץ מאד ולא בשכר מצותיו, 

וכן היו גדולי החכמים מצוים לנבוני תלמידיהם ומשכיליהם ביחוד 

אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב וכו' אלא מפני שהוא הרב ראוי 

 לשמשו כלומר עבדו מאהבה. 

ו פורענות ה. כל העוסק בתורה כדי לקבל שכר או כדי שלא תגיע עלי

הרי זה עוסק שלא לשמה, וכל העוסק בה לא ליראה ולא לקבל שכר 

אלא מפני אהבת אדון כל הארץ שצוה בה הרי זה עוסק בה לשמה, 

ואמרו חכמים לעולם יעסוק אדם בתורה ואפילו שלא לשמה שמתוך 

שלא לשמה בא לשמה, לפיכך כשמלמדין את הקטנים ואת הנשים 

אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל  וכלל עמי הארץ אין מלמדין

שכר, עד שתרבה דעתן ויתחכמו חכמה יתירה מגלים להם רז זה 

מעט מעט ומרגילין אותן לענין זה בנחת עד שישיגוהו וידעוהו 

 ויעבדוהו מאהבה. 

ו. דבר ידוע וברור שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בלבו של 

ה שבעולם חוץ ממנה, אדם עד שישגה בה תמיד כראוי ויעזוב כל מ

כמו שצוה ואמר בכל לבבך ובכל נפשך, אינו אוהב הקדוש ברוך הוא 

אלא בדעת שידעהו, ועל פי הדעה תהיה האהבה אם מעט מעט ואם 

הרבה הרבה, לפיכך צריך האדם ליחד עצמו להבין ולהשכיל בחכמות 

כמו ותבונות המודיעים לו את קונו כפי כח שיש באדם להבין ולהשיג 

 נו בהלכות יסודי התורה. שבאר


