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רמב"ם פרק ב' הלכות  
 תשובה

הרמב"ם בפרק ב' הלכות תשובה הלכה 
אומר ׁשּוָבה  :  א'  תְּ ִהיא  זֹו  ֶזה ֵאי  מּוָרה.  גְּ

ָידֹו   בְּ ָׁשר  ֶאפְּ וְּ בֹו  ֶׁשָעַבר  ָדָבר  ָידֹו  לְּ ֶׁשָבא 
ׁשּוָבה.   ַהתְּ ֵני  ָעָׂשה ִמפְּ ֹלא  וְּ ּוֵפַרׁש  ַלֲעׂשֹותֹו 
ֲהֵרי  ֵכיַצד.  כַֹּח.  לֹון  ִמִכׁשְּ ֹלא  וְּ ָאה  ִמִירְּ ֹלא 
ַיֵחד   ַמן ִנתְּ זְּ ַאַחר  ֶׁשָבא ַעל ִאָשה ַבֲעֵבָרה ּולְּ

הּוא וְּ גּופֹו    ִעָמּה  כַֹּח  ּובְּ ָבּה  ַאֲהָבתֹו  בְּ עֹוֵמד 
ֶזהּו   ָעַבר  ֹלא  וְּ ּוָפַרׁש  ָבּה  ֶׁשָעַבר  ִדיָנה  ּוַבמְּ
ָאַמר   ֹלמֹּה  ֶׁששְּ הּוא  מּוָרה.  גְּ ׁשּוָבה  תְּ ַבַעל 

יב ִביֵמי    א(-)קהלת  ֶאיָך  בֹורְּ ֶאת  כֹּר  'ּוזְּ
ִאם ֹלא ָׁשב ֶאָלא ִביֵמי   חּורֶֹּתיָך'. וְּ נּותֹו בְּ ִזקְּ

ֶשָהָיה   ַמה  ַלֲעׂשֹות  לֹו  ָׁשר  ֶאפְּ ֶׁשִאי  ֵעת  ּובְּ
ֵעָלה   מְּ ׁשּוָבה  תְּ ֶׁשֵאיָנּה  ִפי  ַעל  ַאף  עֹוֶׂשה 
ֲאִפלּו   הּוא.  ׁשּוָבה  תְּ ּוַבַעל  לֹו  ִהיא  מֹוֶעֶלת 
]א[  יֹום  בְּ ׁשּוָבה  תְּ ָעָׂשה  וְּ ָיָמיו  ָכל  ָעַבר 

ׁשּוָבתֹו ָכל ֲעוֹּ ָחִלין  ִמיָתתֹו ּוֵמת ִבתְּ נֹוָתיו ִנמְּ
ַׁשְך   ב(-)קהלת יבֶׁשֶנֱאַמר   'ַעד ֲאֶׁשר ֹלא ֶתחְּ

ָׁשבּו   וְּ ַהכֹוָכִבים  וְּ ַהָיֵרַח  וְּ ָהאֹור  וְּ ַהֶשֶמׁש 
ַהִמיָתה.  ֶהָע  יֹום  ֶׁשהּוא  ַהֶגֶׁשם'  ַאַחר  ִבים 

ֶׁשָימּות  קֶֹּדם  ָׁשב  וְּ אֹו  בֹורְּ ָזַכר  ֶׁשִאם  ָלל  ִמכְּ
לֹו:   ַלח  הוא ִנסְּ הרמב"ם  לבדרי  זהמקור 

דף  יומא  במסכת  יהודה  רב  של  מימרא 
היכי דמי בעל תשובה אמר רב יהודה  פ"ו:  

פעם   עבירה  דבר  לידו  שבאת  כגון 
וניצל ושניה  רב    ראשונה  מחוי  הימנה 

באותו  פרק  באותו  אשה  באותה  יהודה 
מהרמב"ם נראה שהוא אינו בעל    מקום.

זה. שבא   דבר  שקורה  עד  גמור  תשובה 

לידו דבר שעבר בו ואפשר בידו לעשות 
ופרש ולא עשה מפני התשובה. אנו היינו  
אומרים שזה רק ניסיון שבו אפשר לבדוק  
אינו   הוא  או  גמור  הוא בעל תשובה  אם 

את  בעל   עובר  הוא  ואם  גמור.  תשובה 
הניסיון הזה והוא מצליח ולא עושה את  
העבירה אז היינו אומרים שהתשובה היא  
מהרמב"ם   אבל  למפרע.  גמורה  תשובה 
נראה שהתשובה גמורה מתחילה באותו  
וזה   הזה.  הניסיון  את  עובר  שהוא  זמן 
רק   להיות  צריך  היה  זה  קשה.  מאוד 
גמורה. תשובה  היא  שהתשובה   הוכחה 

ולכן התשובה הייתה צריכה להיות יעילה  
למפרע. ההרהור תשובה עצמו היה צריך  
היינו   אנו  ככה  גמורה.  תשובה  להיות 
הגמרא  הגמרא.  דברי  את  מפרשים 

היכי דמי תשובה גמורה אמר רב :  אומרת
יהודה כגון שבאת לידו דבר עבירה פעם  

הימנה וניצל  ושניה  היינו   .ראשונה  אנו 
היכי דמי תשובה מפרשים שאלת הגמרא  

גמורה שהשאלה היא איך אפשר לבדוק  
אם הוא בעל תשובה גמורה או לא. האם  
הוא רציני בקבלת התשובה או הוא הוא  
אבל   התשובה?  בקבלת  רציני  אינו 
הרמב"ם אומר אי זו היא תשובה גמורה.  
בעל   הוא  איזה  אומר  אינו  הרמב"ם 

 תשובה. אלא אי זו היא תשובה גמורה. 
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נראה   לא    מהרמב"ם  היא  שהתשובה 
 שלימה עד שהוא מתעמת עם פיתוי זה. 

הרמב"ם   עדות.  בהלכות  כזו  הלכה  יש 
: בפרק י"ב הלכות עדות הלכה ט' אומר

ָיָצאת  מֹו ּומֹוֵכר וְּ ַעצְּ ֵכן ַטָבח ֶׁשָהָיה בֹוֵדק לְּ וְּ
ֵלי   ַלל אֹוכְּ ִבכְּ ֶׁשֲהֵרי הּוא  ָידֹו  ִמַתַחת  ֵרָפה  טְּ

לְּ  סּוִלין  פְּ ֶׁשֵהן  ֵרָפה  ָפסּול טְּ ֶזה  ֲהֵרי  ֵעדּות. 
ַעל   ֶׁשִנָחם  ִמַמֲעָׂשיו  ֶׁשֵיָרֶאה  ַעד  ֵעדּות  לְּ
חֹוִרים   ׁשְּ ִויַכֶסה  חֹוִרים  ׁשְּ ַבׁש  ִילְּ וְּ ָרָעתֹו. 
ִזיר   ַיחְּ וְּ אֹותֹו  ַמִכיִרין  ֶׁשֵאין  ָמקֹום  לְּ ֵיֵלְך  וְּ
ֵרָפה  טְּ יֹוִציא  אֹו  ָחׁשּוב.  ָממֹון  בְּ ֲאֵבָדה 

ָדָב  בְּ ָידֹו  ָחׁשּוב: ִמַתַחת  פה   ר  הרמב"ם 
בשינוי  היא  שהתשובה  מפורש  אומר 
תודעה שלו. הניסיון הוא רק להוכיח דבר 
זה. הניסיון הוא רק לבחון את התשובה  
שלו לדעת אם הוא רציני בתשובה שלו  
או הוא אינו רציני בתשובה שלו. אבל אין  
עם   עימות  עובר  שהוא  בזה  התשובה 
יעילה  היא  התשובה  ולכן  הפיתוי, 

פרע. אלא שאנו לא יודעים על הטבח למ
אם  טריפה  בשר  מוכר  היה  שפעם  הזה 
עשיית  של  הצגה  עושה  רק  הוא  עכשיו 
תשובה או הוא באמת עשה תשובה. אז  
עימות זו עם הפיתוי היא רק כדי להוכיח  
שהתשובה שלו היא תשובה רצינית. זה 
מה שהרמב"ם אומר עד שיראה ממעשיו  

המכשיר מהו  אז  רעתו.  על  מה  שנחם   ?
שינוי   הניחום.  לעדות?  אותו  מכשיר 
תודעה שלו. החרטה שלו.   שינוי  דעתו. 
שהרמב"ם   גמורה  תשובה  לגבי  אבל 
נראה   תושבה,  הלכות  ב'  בפרק  מפרש 
מהרמב"ם שהדבר הקריטי אינו הנחמה.  
הדבר הקריטי הוא לא ההחלטה שלו, לא  
הקריטי   הדבר  אלא  שלו.  תודעה  שינוי 

הוא אינו  הוא זה שהוא מגלה ומבליט ש
הדבר   עשה.  שהוא  עבירה  על  חוזר 

הקריטי הוא ההפגנה ודמונסטרציה שלו 
 שהוא אינו חוזר לעשות את העבירה. 

כדי   פשוט.  הוא  ברמב"ם  וההסבר 
שיש   מספיק  רשע  השם  את  להפקיע 
מנת  על  אומרת  הגמרא  תשובה.  הרהור 
שאני צדיק גמור אפילו רשע גמור הרי זו 

בלבו.  ספק מקודשת שמא הרהר תשובה  
אבל אפילו אם הוא יאמר ווידוי בקול רם  
אנו פשוט לא מאמינים לו. לכן הוא צריך 
אין   תשובה.  בעל  באמת  שהוא  להוכיח 
לנו אימון בו, ולכן הוא צריך להוכיח את 
רציני.   שהוא  להוכיח  צריך  הוא  עצמו. 
ההרהור  הוא  והמכשיר  המפקיע  אבל 
צריכים  בקידושין.  הגמרא  זה   תשובה. 

תשובה כדי להפקיע את השם   רק הרהור
להוכיח   להפגין,  צריך  הוא  אבל  רשע. 
לא   אנו  אחרת  התשובה.  את  ולהמחיש 

 מתייחסים אליו ברצינות. 

אבל זה רק לגבי הפקעת השם רשע. אבל 
לגבי כפרה של תשובה זה לא רק ההרהור 
תשובה שהוא חשוב. העימות עם הפיתוי 
והיכולת שלו בפועל לפרוש ולא להיכנע  

לגבי  ליצר   אבל  המכפר.  עצמה  זו  שלו 
עדות לא צריכים כפרה. כל מה שצריכים  
לגבי עדות הוא הרהור תשובה. שצריכים  
רק להפקיע את השם רשע. עבר אחד על  
ויום  תולה  תשובה  אז  לאווין  חייבי 
הכיפורים מכפר. ואם אחד עבר על חייבי 
תשובה   דין  בית  מיתות  וחייבי  כריתות 

ויי תולים  הכיפורים  ר"ל ויום  סורין 
כשר  נהיה  שהוא  ברור  אבל  מכפרים. 
ור"ל   הכיפורים  יום  בלי  גם  לעדות 
והוא  טריפה  בשר  מכר  אחד  ייסורים. 
שהוא  הוכיח  גם  והוא  תשובה  עשה 
והוא   עשה  שהוא  העבירה  על  התחרט 
עכשיו חזר בתשובה אז ברור שהוא נהיה 
יום   שיגיע  קודם  גם  לעדות  כשר 

אינ בגברא  רשע  השם  אז  ו  הכיפורים. 
קשור לכפרה. השם רשע בגברא מופקע 
תשובה  הרהור  תשובה.  הרהור  ידי  על 
בלבו מפקיע את השם רשע בגברא. אבל  
לכפרה לא מספיק הרהור תשובה. אז גם  
ולכן   הוא מכפר.  התנהגות שלו בהמשך 
מה   זה  מכפר.  הוא  הדמונסטרציה 

 שהרמב"ם אומר אי זו היא תשובה  
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ה  גמורה. זה לא יעיל למפרע. לגבי כפר
למפרע.  לא  היא  התשובה  של  היעילות 
לגבי כפרה, רק כשהוא עובר את העימות 
את   אוזר  והוא  הפיתוי  של  האתגר  עם 
העוז למלאות את האתגר אז זה מכפר. זה  
הוא   זמן  שלאחר  אומר  שהרמב"ם  מה 

 נתייחד עם אותה אשה.  

ֵעת ֶׁשִאי  נּותֹו ּובְּ ִאם ֹלא ָׁשב ֶאָלא ִביֵמי ִזקְּ וְּ
ָׁשר לֹו ַלֲעׂשֹות ַמה ֶשָהָיה עֹוֶׂשה ַאף ַעל    ֶאפְּ

לֹו   ִהיא  מֹוֶעֶלת  ֵעָלה  מְּ ׁשּוָבה  תְּ ֶׁשֵאיָנּה  ִפי 
ׁשּוָבה הּוא.   זה לא תושבה מעולה ּוַבַעל תְּ

בוודאי מפקיע את  זה  לגבי כפרה. אבל 
השם רשע והוא יהיה כשר לעדות. לגבי  
ימי   בין  הבדל  אין  רשע  שם  הפקעת 

אם הוא אינו ממשיך  ילדותו לימי זקנותו.  
את   עוזב  שהוא  העבירה  את  לעשות 

 החטא אז הוא כשר לעדות. 

 *** 

ָעָׂשה  הרמב"ם אומר :ֲאפִילּו ָעַבר ָכל ָיָמיו וְּ
ׁשּוָבתֹו   ִבתְּ ּוֵמת  ִמיָתתֹו  ]א[  יֹום  בְּ ׁשּוָבה  תְּ

ָחִלין ֶׁשֶנֱאַמר    ב(-)קהלת יב ָכל ֲעוֹּנֹוָתיו ִנמְּ
ַהָיֵרַח   ָהאֹור וְּ ַׁשְך ַהֶשֶמׁש וְּ 'ַעד ֲאֶׁשר ֹלא ֶתחְּ
ָׁשבּו ֶהָעִבים ַאַחר ַהֶגֶׁשם' ֶׁשהּוא   ַהכֹוָכִבים וְּ וְּ

ב ָזַכר  ֶׁשִאם  ָלל  ִמכְּ ַהִמיָתה.  ָׁשב יֹום  וְּ אֹו  ֹורְּ
ַלח לֹו:   הרמב"ם מדבר על קֶֹּדם ֶׁשָימּות ִנסְּ

מועילה  שתשובה  המיתה  ביום  תשובה 
אפילו שנייה אחת קודם מיתתו. ומעניין 
שהרמב"ם בהלכות תשובה מזכיר את זה 
שלוש פעמים. הרמב"ם מזכיר את זה פה  
בפרק ב' הלכה א'. הרמב"ם מזכיר את זה  

ַמן ַהֶזה ֶׁשֵאין ֵבית ַבזְּ :  גם בפרק א' הלכה ג'
ַבח ַכָפָרה ֵאין ָׁשם   ֵאין ָלנּו ִמזְּ ָדׁש ַקָים וְּ ַהִמקְּ
ָכל   ַעל  ַכֶפֶרת  מְּ ׁשּוָבה  ַהתְּ ׁשּוָבה.  תְּ ֶאָלא 
ָעָׂשה   וְּ ָיָמיו  ָכל  ָרָׁשע  ֲאִפלּו  ָהֲעֵברֹות. 
ִכיִרין לֹו ׁשּום ָדָבר  ׁשּוָבה ָבַאֲחרֹוָנה ֵאין ַמזְּ תְּ

ֶׁשֶנֱאַמר  ֵמִרׁשְּ  ַעת    יב(-)יחזקאל לגעֹו  'ִרׁשְּ

עֹו'.  ֵמִרׁשְּ יֹום ׁשּובֹו  בְּ ָבּה  ִיָכֶׁשל  ָהָרָׁשע ֹלא 
ַהִכפ יֹום  ֶׁשל  מֹו  ַעצְּ ַלָשִבים וְּ ַכֵפר  מְּ ּוִרים 

ַכֵפר   ל(-)ויקרא טזֶׁשֶנֱאַמר   'ִכי ַביֹום ַהֶזה יְּ
פסוק    ֲעֵליֶכם': זה  על  מביא  והרמב"ם 

"ם בפרק ב' מביא את הפסוק אחר. הרמב
ַהֶשֶמׁש  בקהלת   ַׁשְך  ֶתחְּ ֹלא  ֲאֶׁשר  'ַעד 

ָׁשבּו ֶהָעִבים ַאַחר   ַהכֹוָכִבים וְּ ַהָיֵרַח וְּ ָהאֹור וְּ וְּ
הפסוק   .ַהֶגֶׁשם' את  מפרש  הרמב"ם 

הבן  של  החיים  של  הסיום  על  שמדובר 
אדם. שהאדם מתחיל לאבד את כוחותיו 

אשר אחד אחד, לאט לאט. זה הפסוק עד  
לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים  
בהתחלה   הגשם.  אחר  העבים  ושבו 
השמש שוקע. ואז הירח נעלם. האדם לא  
זה תהליך   זה תהליך ארוך.  מת פתאום. 

 אטי. את זה אנו מבינים. 

אבל איך הרמב"ם בפרק א' מוכיח את זה  
ַעת ָהָרָׁשע ֹלא ִיָכֶׁשל ָבּה  מהפסוק של   'ִרׁשְּ

ׁשּובֹו יֹום  עֹו'?בְּ ֵמִרׁשְּ יודעים     אנו  איך 
זה   המיתה?  ביום  מדובר  זה  שבפסוק 
ביום   אומר  שהפסוק  מפני  פשוט.  מאוד 
שובו מרשעו. והיינו בכל יום שהוא ישוב  
יכול  שלו  בחיים  אחרון  יום  גם  מרשעו. 
יום מיתתו  גם  יום שובו מרשעו.  להיות 
יכול להיות יום שובו מרשעו. אז הרמב"ם 

בפר גם  זה  דבר  הלכות אומר  א'  ק 
 תשובה. 

שלישית  פעם  זה  את  אומר  והרמב"ם 
בפרק ג' הלכות תשובה. הרמב"ם בפרק  

אומר י"ד  הלכה  ֶאָחד ג'  וְּ ֶאָחד  ָכל   :
ָבָעה ֲאָנִׁשים ֵאלּו ֶׁשָמִנינּו ַאף   ַארְּ ִרים וְּ ֵמֶעׂשְּ
ָרֵאל ֵאין ָלֶהם ֵחֶלק ָלעֹוָלם  ַעל ִפי ֶׁשֵהן ִמִיׂשְּ

ֵיׁש ֲעֵברֹו ַאף ַעל ִפי ֵכן  ַהָבא. וְּ ת ַקלֹות ֵמֵאלּו וְּ
ֵחֶלק   ָלֶהם  ֵאין  ָבֶהן  ֶׁשָהָרִגיל  ֲחָכִמים  רּו  ָאמְּ
ַרֵחק  ִהתְּ לְּ ֵהן  ַדאי[  ]ּוכְּ ֵדי(  )ּוכְּ ַהָבא  ָלעֹוָלם 
ֵׁשם   ַכֶנה  ַהמְּ ֵהן.  ֵאלּו  וְּ ָבֶהן.  ִהָזֵהר  ּולְּ ֵמֶהן 

ַהַמלְּ  וְּ ִכנּויֹו.  בְּ ַלֲחֵברֹו  ַהּקֹוֵרא  וְּ ִבין  ַלֲחֵברֹו. 
לֹון ֲחֵברֹו.  ַכֵבד ִבקְּ ַהִמתְּ ֵני ֲחֵברֹו ָבַרִבים. וְּ פְּ
ַבֶזה ַרבֹוָתיו.  ַהמְּ ִמיֵדי ֲחָכִמים. וְּ ַבֶזה ַתלְּ ַהמְּ וְּ
ֶאת   ַחֵלל  ַהמְּ וְּ ַהמֹוֲעדֹות.  ֶאת  ַבֶזה  ַהמְּ וְּ
ָבִרים ֲאמּוִרים ֶׁשָכל ֶאָחד  ַהָּקָדִׁשים. ַבֶמה דְּ

ֹלא  ֵמֵאלּו ֵאין לֹו ֵחלֶ  ֶׁשֵמת בְּ ק ָלעֹוָלם ַהָבא כְּ
הּוא  וְּ ּוֵמת  עֹו  ֵמִרׁשְּ ָׁשב  ִאם  ֲאָבל  ׁשּוָבה  תְּ
ַהָבא   ָהעֹוָלם  ֵני  ִמבְּ ֶזה  ֲהֵרי  ׁשּוָבה  תְּ ַבַעל 

ׁשּוָבה.   ֵני ַהתְּ ָך ָדָבר ֶׁשעֹוֵמד ִבפְּ  ֶׁשֵאין לְּ
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ָׁשב  ּוָבַאֲחרֹוָנה  ָיָמיו  ָכל  ָבִעָּקר  ָכַפר  ֲאִפלּו 
ל ֶׁשֶנֱאַמר  ֵיׁש  ַהָבא  ָלעֹוָלם  ֵחֶלק  )ישעיה  ֹו 

ָאַמר   יט(-נז ַלָּקרֹוב  וְּ ָלָרחֹוק  'ָׁשלֹום ָׁשלֹום 
ָׁשִע  ָהרְּ ָכל  ָפאִתיו'.  ּורְּ ַהמּוָמִרים  ה'  וְּ ים 

ָגלּוי ֵבין   ׁשּוָבה ֵבין בְּ רּו ִבתְּ ַכיֹוֵצא ָבֶהן ֶׁשָחזְּ וְּ
ֶׁשֶנֱאַמר   אֹוָתן  ִלין  ַקבְּ מְּ מֹוִניֹות  ַמטְּ בְּ ]ז[ 

ג ַאף   יד(-)ירמיה  ׁשֹוָבִבים'.  ָבִנים  'ׁשּובּו 
ַעל ִפי ֶׁשֲעַדִין ׁשֹוָבב הּוא ֶׁשֲהֵרי ַבֵסֶתר ָׁשב  
ׁשּוָבה: ִבתְּ אֹותֹו  ִלין  ַקבְּ מְּ ָגלּוי  בְּ ֹלא   וְּ
שלישי פסוק  זה  על  מביא  : הרמב"ם 

ה'   ָאַמר  ַלָּקרֹוב  וְּ ָלָרחֹוק  ָׁשלֹום  'ָׁשלֹום 
ָפאִתיו'.   ּורְּ

הרמב"ם  למה  פשוטה.  היא  השאלה 
זה שלוש פעמים? והרמב"ם   מזכיר דבר 
בכל פעם מזכיר פסוק נפרד. אנו נבין את  
שבו   המסוים  הקשר  את  נבדוק  אם  זה 

 הרמב"ם אומר דבר זה שלוש פעמים.  

בזמן המקדש לא היה שייך לומר שאחד 
יקבל כפרה גמורה ביום אחרון של חייו.  

חט שצריכות  עבירות  יש  את למשל, 
לכפרה. ואם הוא מת בלילה אז לא היה 
אפשרי לו להביא חטאת. ואפילו מת ביום 
למקדש,  החטאת  את  להביא  והספיק 
החטאת   את  יביאו  בהכרח  לא  הכוהנים 
מיד. הם יכולים לומר לו שהם יקריבו את  
החטאת למחר. אז הרבה פעמים, אם הוא  
אפשרי  בלתי  היה  זה  מיתתו  ביום  שב 

בזמן המקדש אי להשיג כפרה גמורה. ש
אפילו  קרבן.  בלי  כפרה  להשיג  אפשר 
חייבי עשה וחייבי לאוין הניתקין לעשה  
כפרה   להשיג  כדי  עולה  קרבן  צריכים 
ידי קרבן עולה.   גמורה. הכפרה היא על 
זקוקות לקרבן כדי שתהיה   רוב עבירות 
כפרה. אז איך יכולה להיות כפרה על ידי 
גר   לא  הוא  מיתתו.  ביום  תשובה 

 . הוא גר בבבל. בירושלים

בית   שאין  שבזמן  אומר  הרמב"ם  אבל 
המקדש התשובה נהיית מזבח כפרה. זו 

ברמב"ם.   חדשה  ֶׁשֵאין הלכה  ַהֶזה  ַמן  ַבזְּ
ַבח ַכָפָרה ֵאין  ֵאין ָלנּו ִמזְּ ָדׁש ַקָים וְּ ֵבית ַהִמקְּ
ַכֶפֶרת ַעל ָכל   ׁשּוָבה מְּ ׁשּוָבה. ַהתְּ ָׁשם ֶאָלא תְּ

ֲא  ָעָׂשה  ָהֲעֵברֹות.  וְּ ָיָמיו  ָכל  ָרָׁשע  ִפלּו 
ִכיִרין לֹו ׁשּום ָדָבר  ׁשּוָבה ָבַאֲחרֹוָנה ֵאין ַמזְּ תְּ

ֶׁשֶנֱאַמר   עֹו  ַעת    יב(-ל לג)יחזקאֵמִרׁשְּ 'ִרׁשְּ
עֹו'.  ֵמִרׁשְּ יֹום ׁשּובֹו  בְּ ָבּה  ִיָכֶׁשל  ָהָרָׁשע ֹלא 
ַלָשִבים  ַכֵפר  מְּ ַהִכפּוִרים  יֹום  ֶׁשל  מֹו  ַעצְּ וְּ

ַכֵפר   ל(-)ויקרא טזֶׁשֶנֱאַמר   'ִכי ַביֹום ַהֶזה יְּ
באומרו     ֲעֵליֶכם': ברמב"ם  החידוש  מה 

אין שם אלא תשובה? הרי זה פשוט שאם 
רק   ויש  קרבן  אין  אז  המקדש  בית  אין 
ברמב"ם.  פה  הלכה  יש  אלא  תשובה. 
שהחוסר של קרבן לא מונע את הגברא  
עצמה  התשובה  גמורה.  כפרה  מלהשיג 

אמור נ שהיה  הקרבן  כפרה.  מזבח  היית 
להיות קרב בזמן שבית המקדש היה קיים 
הוא   עשה  שהוא  העבירה  על  לכפר  כדי 

ַמן ַהֶזה ֶׁשֵאין    עכשיו לא חיוני לכפרה. ַבזְּ
ַבח ַכָפָרה ֵאין  ֵאין ָלנּו ִמזְּ ָדׁש ַקָים וְּ ֵבית ַהִמקְּ

ׁשּוָבה. הרמב"ם לא סתם אומר    ָׁשם ֶאָלא תְּ
סיפור שאי אפשר להביא קרבנות. זה  לנו  

מובן מאליו. אלא הרמב"ם אומר שבזמן  
רק   צריכים  קיים  המקדש  בית  שאין 
אחר.  דבר  שום  צריכים  לא  תשובה. 
הכפרה היא כפרה גמורה מיד עם תשובה.  

הפירוש    התשובה מכפרת על כל העברות.
חייבי  על  גם  מכפרת  שהתשובה  הוא 

א חייבי  ועל  עולה  חייבי  ועל  שם  חטאת 
מכיוון   אומר  ממשיך  הרמב"ם  אז  תלוי. 
היא  שהתשובה  תשובה  הוא  שהמכפר 

ֲאפִילּו ָרָׁשע ָכל  תחליף למזבח כפרה לכן  
ִכיִרין  ׁשּוָבה ָבַאֲחרֹוָנה ֵאין ַמזְּ ָעָׂשה תְּ ָיָמיו וְּ

עֹו. ֵמִרׁשְּ ָדָבר  ׁשּום  שבית    לֹו  בזמן  אבל 
 המקדש היה קיים זה היה שונה. 

ֶׁש הרמב"ם אומר   יב( -)יחזקאל לגֶנֱאַמר  : 
ׁשּובֹו   יֹום  בְּ ָבּה  ִיָכֶׁשל  ֹלא  ָהָרָׁשע  ַעת  'ִרׁשְּ

עֹו'. בכל יום. גם יום אחרון של חייו   ֵמִרׁשְּ
תשובה    הוא לעשות  יכול  הוא  שבו  יום 

דבר   לומר  יכול  יחזקאל  איך  ולהתכפר. 
כזה? הרי צריכים מזבח כפרה. יש חובה  
חלק   הוא  קרבן  לכפרה.  קרבן  להקריב 
מהתהליך של כפרה. אז איך הנביא יכול 

 לומר ביום שובו מרשעו? התירוץ הוא  
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בזמן שבית המקדש  הנביא מדבר  שאין 
על זמן שאין  היה קיים, אלא הנביא מדבר  

בית המקדש קיים. הנביא מדבר על זמן 
ׁשּוָבה הזה.   תְּ ָעָׂשה  וְּ ָיָמיו  ָכל  ָרָׁשע  ֲאִפלּו 

ָדָבר  ׁשּום  לֹו  ִכיִרין  ַמזְּ ֵאין  ָבַאֲחרֹוָנה 
עֹו.   ֵמִרׁשְּ

ואומר דבריו  מסיים  :  ומעניין שהרמב"ם 
ַלָשִבים  ַכֵפר  מְּ ַהִכפּוִרים  יֹום  ֶׁשל  מֹו  ַעצְּ וְּ

ַכֵפר   ל(-)ויקרא טזֱאַמר  ֶׁשנֶ  'ִכי ַביֹום ַהֶזה יְּ
עצמו ֲעֵליֶכם':   את  מזכיר  הרמב"ם  למה 

שיום  מפני  הוא  התירוץ  כיפור?  יום  על 
ה שבית  כיפור  בזמן  דבר.  אותו  וא 

המקדש היה קיים אז יום כיפור לבד לא  
היה מכפר. יום כיפור היה מכפר ביחד עם  
הקרבנות. ונשא עליו השעיר את עוונותם  
הכיפורים  יום  של  עצמו  גזרה.  ארץ  אל 
כפרה   מכפר  היה  לא  הקרבנות  בלי 
ידי   על  הכפרה  הקרבנות  בלי  גמורה. 

מורה. עצמו של יום הייתה כפרה שאינה ג
הכפורים  יום  של  עצמו  הזה  בזמן  אבל 
מכפר פירושו שהוא מכפר כפרה גמורה.  
אין שום דבר שחסר. כאילו הקריבו את  
כל הקרבנות שהתורה חייבה כדי להשיג  

 כפרה ביום הכפורים.  

הלכה   ב'  בפרק  לנו  אומר  הרמב"ם  ומה 
אומר שתשובה   הפעם  עוד  הרמב"ם  א'. 

החיים   של  אחרון  ביום  גם  של  מועילה 
החוטא. אנו קודם הסברנו שכפרה גמורה 
שמתבררת  תשובה  הרהור  ידי  על  אינה 
שאח"כ   מכיוון  גמורה  כתשובה  למפרע 
הוא לא נכנע לפיתוי של העבירה. אלא  
עצם העובדה שהוא לא נכנע לפיתוי של 
היה   זה  אם  מכפר.  גופא  זה  העבירה 
הרי  אז  שמכפר  לבד  תשובה  ההרהור 

בש"ע בוחן רבש"ע אינו צריך הוכחות. ר
עניין של הוכחה   זה רק  ולב. אם  כליות 
צריך  לא  אז רבש"ע  עדות  בהלכות  כמו 

מחשבות.  יודע  רבש"ע  להוכחה. 
תשובה  הלכות  ב'  בפרק  פה  והרמב"ם 
נדע   שאנו  אלינו  ביחס  מדבר  אינו 
שהתשובה היא תשובה גמורה ושהכפרה  
היא כפרה גמורה. זה העסק של הרמב"ם  

ת בהלכות  ולא  עדות  שובה. בהלכות 
גמורה  תשובה  שהיא  אומר  כשהרמב"ם 
פירושו כלפי הקב"ה. אז מה הקב"ה צריך 
הוכחות? הקב"ה לא צריך הוכחות מתוך 
זה שהחוטא יימצא באותו מקום ובאותה  
לא   והעוז  הכוח  לחוטא  ויהיה  אישה 
להיכנע לפיתוי של העבירה. הקב"ה יודע 
שהעובדה   הוא  התירוץ  הוכחות.  בלי 

לפיתוי של העבירה    שאח"כ הוא לא נכנע
לאחר   שבא  האקשן  המכפר.  היא 
התשובה הוא המכפר. לא ההחלטה. ואף  
ואין   רצינית.  החלטה  הייתה  שההחלטה 
הרצינות  לגבי  ספקות  לו  שיש  אחד  אף 
ידי  על  היא  הכפרה  אבל  שלו.  וישרות 

 האקשן. 

היצר  חייו  של  אחרון  שביום  ברור  אבל 
בשעת   שהיה  כמו  חזק  אינו  והפיתוי 

לא תהיה תשובה   העבירה. אז התשובה 
גמורה.  תשובה  לא  אמנם  והיא  גמורה. 
ֵעת ֶׁשִאי  נּותֹו ּובְּ ִאם ֹלא ָׁשב ֶאָלא ִביֵמי ִזקְּ וְּ
ָׁשר לֹו ַלֲעׂשֹות ַמה ֶשָהָיה עֹוֶׂשה ַאף ַעל   ֶאפְּ
לֹו   ִהיא  מֹוֶעֶלת  ֵעָלה  מְּ ׁשּוָבה  תְּ ֶׁשֵאיָנּה  ִפי 

ָע  ֲאִפלּו  הּוא.  ׁשּוָבה  תְּ ָיָמיו  ּוַבַעל  ָכל  ַבר 
ּוֵמת   ִמיָתתֹו  ]א[  יֹום  בְּ ׁשּוָבה  תְּ ָעָׂשה  וְּ
ֶׁשֶנֱאַמר  ָחִלין  ִנמְּ ֲעוֹּנֹוָתיו  ָכל  ׁשּוָבתֹו  ִבתְּ

ַׁשְך ַהֶשֶמׁש    ב(-)קהלת יב 'ַעד ֲאֶׁשר ֹלא ֶתחְּ
ָׁשבּו ֶהָעִבים ַאַחר   ַהכֹוָכִבים וְּ ַהָיֵרַח וְּ ָהאֹור וְּ וְּ
ָלל ֶׁשִאם ָזַכר  ַהֶגֶׁשם' ֶׁשהּוא יֹום ַהִמיָתה. ִמכְּ
לֹו:  ַלח  ִנסְּ ֶׁשָימּות  קֶֹּדם  ָׁשב  וְּ אֹו    בֹורְּ
הרמב"ם אומר אף על פי שאינה תשובה  

 מעולה. 

צר אנו  הרמב"ם. אבל  דברי  להבין  יכים 
ׁשּוָבה  הרמב"ם אומר   ַאף ַעל ִפי ֶׁשֵאיָנּה תְּ

ׁשּוָבה הּוא.   ּוַבַעל תְּ לֹו  ִהיא  ֵעָלה מֹוֶעֶלת  מְּ
האם התשובה היא תשובה גמורה או היא  
אינה תשובה גמורה? אנו צריכים להבין 
את המילים של הרמב"ם. התשובה אינה  
תשובה  אינה  היא  מושלמת.  תשובה 

ולה. אבל מועלת היא לו. היא יעילה  מע
 עבורו. ובעל תשובה הוא. הרי הוא לא  
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צריך יותר מזה. אז מה הרמב"ם מתכוון 
לומר באומרו שאינה תשובה מעולה? אנו 
המילים  פירוש  פשוט  להבין  צריכים 
ברמב"ם. הרי הרמב"ם אומר שהתשובה 
מועלת לו וכו' מכלל שאם זכר בוראו ושב  

הפשט הוא ככה.   קודם שימות נסלח לו.
לו   ואין  וחלש  חולה  הוא  עכשיו  הזקן 
פיתוי לעבירה. אין לו פיתוי לשום דבר 
נכנע   לא  כרגע  הוא  אבל  השמש.  תחת 
לעבירה. אמנם במצב שלו זה לא דורש  
הרבה כוח ועוז לא להיכנע לעבירה. אבל  
הקב"ה מקבל תשובה שלו. מפני שהוא  
כן נמנע מלהמשיך לעשות את העבירה. 

הא לא לגבי  זה  ומכפר,  שמטהר  קשן 
כמו  גבורה  של  אקשן  זה  אם  משנה 
לא   האקשן  או  הצדיק  יוסף  של  האקשן 
דורש שום מאמץ מצדו. התשובה נבחנת  
האקשן   שלו.  המצב  לפי  חוטא  בכל 
הוא המקור של הכפרה.  מטהר. האקשן 
לא   שלו  הנחישות  של  הדמונסטרציה 
להיכנע לעבירה. בזקן זה לא דורש הרבה 

ה מאמץ. באדם צעיר זה  התלהבות והרב
עוז.   והרבה  מאמץ  הרבה  דורש  בוודאי 
אבל זה נבחן בכל איש לפי המצב שלו.  
במזבח   הצורך  לגבי  אומרים  שאנו  כמו 
כפרה. כשיש מזבח אז התשובה לבד היא  
גם   צריך  הוא  אלא  לכפרה  מספיק  לא 
תשובה   אז  מזבח  וכשאין  קרבן.  להביא 
לבד היא מספיק להשיג כפרה. התשובה 

צעיר היא   באדם  אז  לקרבנות.  תחליף 
הקרבה  יותר  מאמץ.  יותר  צריכים 
עצמית. אקשן של יותר הקרבה עצמית. 
נכנע   לא  שהוא  מספיק  זה  זקן  באדם 
לעבירה אף שזה לא דורש הרבה מאמץ  
מצדו. אז התשובה של הזקן היא תשובה  
תשובה   אינה  התשובה  למה  אז  גמורה. 
הוא  למה  חיכה.  שהוא  מפני  מעולה? 

ע לעשות  חיכה  כדי  זקן  נהיה  שהוא  ד 
 תשובה? 

חיכה  והוא  צעיר  היה  אחד חטא כשהוא 
ביום  ואז  לחטוא  וממשיך  חייו  ימי  כל 
הולדת שמונים הוא עושה תשובה. והוא  
את   עובר  הוא  גמורה.  תשובה  עושה 
היא   התשובה  אז  מצוין.  באופן  המבחן 
תשובה שאינה מעולה. אבל אם הוא חטא  

אז   תשובה  ועשה  זקן  התשובה  כשהוא 
היא תשובה גמורה. למה? אנו מבינים את  
הוא   בתשובה  החיסרון  ההבדל. 
כשהחוטא מחכה לעשות תשובה. שהוא  
פה  אומר  הרמב"ם  התשובה.  את  דחה 
יֹום ]א[   ׁשּוָבה בְּ ָעָׂשה תְּ ֲאִפלּו ָעַבר ָכל ָיָמיו וְּ

ׁשּוָבתֹו.   ִבתְּ ּוֵמת  כל ִמיָתתֹו  עבר  אפילו 
חיכה לעשות   ימיו. הפירוש הוא שהחוטא

עשיית  את  דחה  ימיו  כל  הוא  תשובה. 
התשובה. העובדה שהוא חיכה עושה את 
אבל   מעולה.  שאינה  לתשובה  התשובה 
לגבע כפרה, הם   אין הבדל.  לגבי כפרה 
לא   אמנם  היא  בזקן  התשובה  שווים. 
אישיות  על  כתם  יש  מושלמת.  תשובה 
לזה אפקט על התשובה.   שלו. אבל אין 

אב  אקשן.  רוצה  משנה  הקב"ה  לא  זה  ל 
להקב"ה באיזה סוג אקשן אחד עושה. כל  
של   התשובה  שלו.  היכולת  לפי  אחד 
וכל   זהות  הצעיר והתשובה של הזקן הן 
ידי  על  גמורה  כפרה  מתכפר  אחד 

שלו.   אֹו התשובה  בֹורְּ ָזַכר  ֶׁשִאם  ָלל  ִמכְּ
ַלח לֹו:  ָׁשב קֶֹּדם ֶׁשָימּות ִנסְּ  וְּ

אומר שהתשובה של הקן   אבל הרמב"ם 
מעולה.  אינ תשובה  ֶאָלא  ה  ָׁשב  ֹלא  ִאם  וְּ

ָׁשר לֹו ַלֲעׂשֹות   ֵעת ֶׁשִאי ֶאפְּ נּותֹו ּובְּ ִביֵמי ִזקְּ
ׁשּוָבה   ַמה ֶשָהָיה עֹוֶׂשה ַאף ַעל ִפי ֶׁשֵאיָנּה תְּ

ֵעָלה היא מְּ שהתשובה  אומר  הרמב"ם   .
עשה   החוטא  אם  רק  גמורה  תשובה 

ה  ֲהֵרי ֶׁשָבא ַעל ִאָש תשובה בימי צעירותו.  
הּוא עֹוֵמד   ַיֵחד ִעָמּה וְּ ַמן ִנתְּ ַאַחר זְּ ַבֲעֵבָרה ּולְּ
ִדיָנה ֶׁשָעַבר ָבּה   כַֹּח גּופֹו ּוַבמְּ ַאֲהָבתֹו ָבּה ּובְּ בְּ
מּוָרה. גְּ ׁשּוָבה  תְּ ַבַעל  ֶזהּו  ָעַבר  ֹלא  וְּ  ּוָפַרׁש 
זה נכון. אבל הכפרה היא שווה בשניהם.  
גמורה.  תשובה  איננה  שהתשובה  אלא 

ינו אומרים שיש כתם על אישיות  אנו הי
 שלו. התשובה לא מושפעת מזה.   
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הרמב"ם  ג'?  בפרק  אומר  הרמב"ם  ומה 
אומר י"ד  בהלכה  ָבִרים  שם  דְּ ַבֶמה   :

ֵחֶלק  לֹו  ֵאין  ֵמֵאלּו  ֶאָחד  ֶׁשָכל  ֲאמּוִרים 
ׁשּוָבה ֲאָבל ִאם   ֹלא תְּ ֶׁשֵמת בְּ ָלעֹוָלם ַהָבא כְּ

הּו עֹו ּוֵמת וְּ ׁשּוָבה ֲהֵרי ֶזה  ָׁשב ֵמִרׁשְּ א ַבַעל תְּ
ֶׁשעֹוֵמד   ָדָבר  ָך  לְּ ֶׁשֵאין  ַהָבא  ָהעֹוָלם  ֵני  ִמבְּ
ָיָמיו   ָבִעָּקר ָכל  ָכַפר  ֲאִפלּו  ׁשּוָבה.  ֵני ַהתְּ ִבפְּ
ַהָבא   ָלעֹוָלם  ֵחֶלק  לֹו  ֵיׁש  ָׁשב  ּוָבַאֲחרֹוָנה 

נזֶׁשֶנֱאַמר   ָׁשלֹום   יט( -)ישעיה  'ָׁשלֹום 
ָכל   ָפאִתיו'.  ּורְּ ה'  ָאַמר  ַלָּקרֹוב  וְּ ָלָרחֹוק 
רּו   ֶׁשָחזְּ ָבֶהן  ַכיֹוֵצא  וְּ ַהמּוָמִרים  וְּ ָׁשִעים  ָהרְּ

ֵבין   ָגלּוי  בְּ ֵבין  ׁשּוָבה  מֹוִניֹות ִבתְּ ַמטְּ בְּ ]ז[ 
ִלין אֹוָתן ֶׁשֶנֱאַמר   ַקבְּ 'ׁשּובּו   יד(-)ירמיה גמְּ

ׁשֹוָבב  ֶׁשֲעַדִין  ִפי  ַעל  ַאף  ׁשֹוָבִבים'.    ָבִנים 
ִלין  ַקבְּ מְּ ָגלּוי  בְּ ֹלא  וְּ ָׁשב  ַבֵסֶתר  ֶׁשֲהֵרי  הּוא 

ׁשּוָבה: הרמב"ם בפרק א' אומר   אֹותֹו ִבתְּ
אפילו רשע כל ימיו. הרמב"ם פה בפרק 
ג' אומר אפילו כפר בעיקר כל ימיו. אבל  

ששב  כנראה שדברי הרמב"ם פה על אחד  
באחרונה קשורים להמשך דברי הרמב"ם 
רּו   ַכיֹוֵצא ָבֶהן ֶׁשָחזְּ ַהמּוָמִרים וְּ ָׁשִעים וְּ ָכל ָהרְּ
מֹוִניֹות  ַמטְּ בְּ ]ז[  ֵבין  ָגלּוי  בְּ ֵבין  ׁשּוָבה  ִבתְּ

ִלין אֹוָתן ֶׁשֶנֱאַמר   ַקבְּ 'ׁשּובּו   יד(-)ירמיה גמְּ
ׁשֹוָבב   ֶׁשֲעַדִין  ִפי  ַעל  ַאף  ׁשֹוָבִבים'.  ָבִנים 
ִלין  ַקבְּ מְּ ָגלּוי  בְּ ֹלא  וְּ ָׁשב  ַבֵסֶתר  ֶׁשֲהֵרי  הּוא 

ׁשּוָבה: ִבתְּ אפילו    אֹותֹו  אומר:  הרמב"ם 
נה שב לו יש כפר בעיקר כל ימיו ובאחרו

לו חלק לעולם הבא שנאמר שלום שלום 
לרחוק ולקרוב אמר ה' ורפאתיו. אבל אם  
הוא שב ברגע אחרון קודם שהוא מת אז  
לתשובה   ואם  זה.  על  ידע  לא  אחד  אף 
או  אשמה  על  ברבים  הודאה  צריכים 
ההכרה ברבים שהוא עשה טעות אז היה  
אי אפשר לעשות תשובה באחרונה. שאם  

אז באחרונה  לספר   זה  הזדמנות  לו  אין 
לחבריו ולהתחיל להתנהג אחרת. אבל זו  
לרחוק  שלום  שלום  של  ההלכה  היא 
רחוק?  לו  קורא  הרמב"ם  למה  ולקרוב. 

מפני שאנשים מחשיבים אותו כאתאיסט.  
בנים   שובו  הפסוק  את  מבין  הרמב"ם 
שובבים שפירושו שהוא שובב גם אחרי  
מבינים   היינו  אנו  תשובה.  עושה  שהוא 

ש הוא שהם שובבים קודם שהם שהפירו
עושים תשובה. שעל ידי תשובה הם כבר  
הרמב"ם מפרש שהם   אבל  לא שובבים. 
תשובה.  עושים  אחרי שהם  גם  שובבים 
רוצים  הם  אם  אפילו  יעילה  התשובה 
החברה.  כלפי  והיינו  שובבים,  להישאר 
מפני שהם מתביישים להודות בפומבי על  
תשובה   שובבים.  בנים  שובו  אשמה. 

לבינך.  יכו ביני  קונספירציה  להיות  לה 
אפילו כפר בעיקר כל ימיו. הוא היה נודע 
לא   הוא  באחרונה.  ושב  כאתאיסט. 
הוא   על אשמה.  להודות בפומבי  הספיק 
שהוא  שלו  לתלמידים  לומר  הספיק  לא 
שינה את דעתו וכל השקפותיו. אבל הוא  
זה   תשובה.  ועושה  הקב"ה  לפני  עומד 

 מספיק.  

פה אומר  הרמב"ם  הלכות.    אז  שלוש 
הלכה אחת היא שלא צריכים מזבח כפרה  
מזבח   היא  עצמה  תשובה  לתשובה. 
מתקבלת  עצמה  התשובה  ולכן  כפרה. 
לא   שלתשובה  היא  שנייה  הלכה  מיד. 
היכולת   לאדם  יש  אם  סבל.  צריכים 
להימנע מעבירה מפני שהעבירה כבר לא 
יעילה.  היא  התשובה  אותו  מושכת 

עכ שהוא  אף  יעילה  היא  שיו התשובה 
נמנע מהעבירה  מפני שאין לו פיתוי כבר 
לעבירה. שלתשובה לא צריכים שהבעל 
תשובה יתעמת עם פיתוי לעבירה בלתי  
מנוצח. אפילו לא קיים לו פיתוי לעבירה,  
אבל אם הוא נמנע מעבירה באופן עקבי 
והלכה  תשובה.  בעל  נחשב  הוא  אז 
צריכים   לא  שלתשובה  היא  שלישית 

 טעות שלו.  שהוא יודה בפומבי על 

אחטא   באומר  הלכה  אין  הרמב"ם  )לפי 
אלא   יעילה.  לא  היא  שהתשובה  ואשוב 
יותר קשה לעשות  ההלכה היא רק שאז 
תשובה. אבל אם הוא באמת עשה תשובה 
יעילה אף שהוא קודם   אז התשובה היא 
אמר אחטא ואשוב. זה מפורש ברמב"ם. 
מעכב   שזה  אומר  קודם  אמנם  הרמב"ם 

 פרק ד' הלכות את התשובה. הרמב"ם ב
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ִרים :  תשובה הלכה א' אומר ֶעׂשְּ ָבָעה וְּ ַארְּ
ָבָעה ֵמֶהן  ׁשּוָבה. ַארְּ ִבין ֶאת ַהתְּ ַעכְּ ָבִרים מְּ דְּ
ַהָּקדֹוׁש   ֵאין  ֵמֶהן  ֶאָחד  ָהעֹוֶׂשה  וְּ ָגדֹול  ָעוֹּן 
ׁשּוָבה   תְּ ַלֲעׂשֹות  ָידֹו  בְּ ִפיק  ַמסְּ הּוא  ָברּוְך 

ֵאלּו ֵהן.   אֹו. וְּ ִפי גֶֹּדל ֶחטְּ ִטיא ֶאת  לְּ א( ַהַמחְּ
ָהַרִבים  ֶאת  ַעֵכב  ַהמְּ ֶזה  ָעוֹּן  ַלל  ּוִבכְּ ָהַרִבים 
ַהַמֶטה ֶאת ֲחֵברֹו ִמֶדֶרְך   ָוה. ב( וְּ ִמַלֲעׂשֹות ִמצְּ
גֹון ֵמִסית ּוַמִדיַח. ג( ָהרֹוֶאה   ָרָעה כְּ טֹוָבה לְּ
ָידֹו.   ַמֶחה בְּ ֵאינֹו מְּ בּות ָרָעה וְּ ַתרְּ נֹו יֹוֵצא לְּ בְּ

ּו ָהָיה  הֹוִאיל  בֹו  ִמָחה  ִאלּו  ׁשּותֹו  ִברְּ נֹו  בְּ
ַלל ָעוֹּן ֶזה ָכל   ִטיאֹו. ּוִבכְּ ַמחְּ ָצא כְּ ִנמְּ פֹוֵרׁש וְּ
ָיִחיד   ֵבין  ַבֲאֵחִרים  חֹות  ִלמְּ ָידֹו  בְּ ָׁשר  ֶׁשֶאפְּ
לֹוָנם.   ִכׁשְּ ֹלא ִמָחה ֶאָלא ַיִניֵחם בְּ ֵבין ַרִבים וְּ

ַל  ָאׁשּוב ּוִבכְּ ָטא וְּ ָהאֹוֵמר ֶאחְּ ל ֶזה ָהאֹוֵמר  ד( וְּ
ַכֵפר:   יֹום ַהִכפּוִרים מְּ ָטא וְּ אבל הרמב"ם  ֶאחְּ

אומר ו'  בהלכה  ָבִרים  אח"כ  ַהדְּ ֵאלּו  ָכל   :
ֶאת   ִבין  ַעכְּ ֶׁשמְּ ִפי  ַעל  ַאף  ָבֶהן  ַכיֹוֵצא  וְּ
ִעין אֹוָתּה ֶאָלא ִאם ָעָׂשה   ׁשּוָבה ֵאין מֹונְּ ַהתְּ

ׁשּוָבה ֵמֶהן ֲהֵרי ֶזה ַבַעל תְּ  ֵיׁש  ָאָדם תְּ ׁשּוָבה וְּ
והיינו שאפילו אמר לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָבא:  

זה  הרי  תשובה  עשה  אם  ואשוב  אחטא 
בעל תשובה ויש לו חלק לעולם הבא. אם  
את   עושה  זה  ואשוב  אחטא  אמר  הוא 

 התשובה יותר מורכב ויותר קשה.( 

 *** 

הרמב"ם בפרק ב' הלכות תשובה הלכה 
ׁשּוָב ב' אומר ה. הּוא ֶׁשַיֲעזֹּב  : ּוַמה ִהיא ַהתְּ

מֹּר  ִיגְּ וְּ תֹו  ִמַמֲחַׁשבְּ ִויִסירֹו  אֹו  ֶחטְּ ַהחֹוֵטא 
ֶׁשֶנֱאַמר   עֹוד  ַיֲעֵׂשהּו  ֶׁשֹּלא  ִלבֹו  )ישעיה  בְּ

ַנֵחם    ז(-נה ִיתְּ ֵכן  וְּ גֹו'.  וְּ כֹו'  ַדרְּ ָרָׁשע  'ַיֲעזֹּב 
ֶׁשֶנֱאַמר   ֶׁשָעַבר  לאַעל  'ִכי    יח(-)ירמיה 

ִת  ִנַחמְּ ׁשּוִבי  יֹוֵדַע  ַאֲחֵרי  ָעָליו  ָיִעיד  וְּ י'. 
עֹוָלם   לְּ א  ַהֵחטְּ ֶזה  לְּ ָיׁשּוב  ֶׁשֹּלא  ַתֲעלּומֹות 

ֹלא נֹּאַמר עֹוד ֱא   ד(-)הושע יד ֶׁשֶנֱאַמר   - 'וְּ
ַודֹות ֹל ִהתְּ ָצִריְך לְּ גֹו'. וְּ ַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו' וְּ ֵקינּו לְּ

ִלבֹו:  בְּ ֶׁשָגַמר  ֵאלּו  ָינֹות  ִענְּ לֹוַמר  וְּ ָפָתיו  ִבׂשְּ
העבר   על  שחרטה  דורש  פה  הרמב"ם 

צריך  הוא  להבא.  על  קבלה  אחר  תהיה 
הוא  שלו.  חיים  סגנון  לשנות  קודם 
באה   ואז  להבא.  אחרת  להתנהג  מחליט 

בר. זה הרמב"ם בפרק ב'. חרטה על הע
זה   את  סותר  א'  בפרק  הרמב"ם  אבל 
ואומר הפוך. הרמב"ם בפרק א' הלכה א'  

ַהֵשם  :  אומר ָאָנא  אֹוֵמר  ַוִדין.  ִמתְּ ֵכיַצד 
ָכְך   ָעִׂשיִתי  וְּ ָפֶניָך  לְּ ִתי  ָפַׁשעְּ ָעִויִתי  ָחָטאִתי 
עֹוָלם  ּולְּ ַמֲעַׂשי  בְּ ִתי  ּובֹּׁשְּ ִתי  ִנַחמְּ ַוֲהֵרי  ָכְך    וְּ
ִודּוי.  ֶׁשל  ִעָּקרֹו  ֶזהּו  וְּ ֶזה.  ָדָבר  לְּ חֹוֵזר  ֵאיִני 
הוא קודם מזכיר נחמתי ובושתי במעשי 
ואח"כ הוא אומר ולעולם איני חוזר לדבר  
זה. אז חרטה על העבר היא קודם לקבלה  
על להבא. ואולי אפשר לחלק בין הסדר  
באמירת הווידוי לסדר במעשה התשובה.  

נסב אבל  נכון.  לא  זה  את אבל  קודם  יר 
 התירוץ הזה.  

לגבי המעשה תשובה, הכי חשוב הוא מה  
שהוא יעשה להבא. חשוב, קודם כול, מה 
הוא יעשה מחר. כרגע לא מעניין אותנו 
מה הוא עשה אתמול. אחרי שהוא יסדר 
יצטרך  הוא  אז  מחר  יתנהג  הוא  איך 
על   הוא  הדגש  אבל  העבר.  על  להחליט 
הוא   מה  העתיד.  על  הוא  הדגש  להבא. 
בווידוי הוא מסדר את   יעשה מחר. אבל 
זה אחרת. בווידוי הוא קודם מבטא חרטה  

 שלו ואז הוא מקבל על להבא.  

מפני   נכון  לא  הוא  זה  תירוץ  אבל 
: שהרמב"ם בפרק ב' סוף הלכה ו' אומר

ָינֹות   ִענְּ לֹוַמר  וְּ ָפָתיו  ִבׂשְּ ַודֹות  ִהתְּ לְּ וצריך 
ִלבֹו:   אז הרמב"ם דורש אותו  ֵאלּו ֶׁשָגַמר בְּ

בווידוי.   גם  ב'  סדר  בהלכה  והרמב"ם 
זה  נחמתי.  כי אחרי שובי  מצטט פסוק: 
שבווידוי  היא  הפשטות  בפסוק.  מפורש 
צריכים רק הכרת החטא. אבל בווידוי של  

על להבא וחרטה   הרמב"ם יש גם קבלה
של   היסודות  כל  בווידוי  יש  העבר.  על 
התשובה. אבל הווידוי הממוצע בשמונה 
עשרה וביום כיפור הוא רק אשמנו. שום  
דבר לא מוזכר על חרטה. יש רק הכרת 

אומר   הרמב"ם  אבל  ָצִריְך  החטא.  וְּ  .
ֵאלּו  ָינֹות  ִענְּ לֹוַמר  וְּ ָפָתיו  ִבׂשְּ ַודֹות  ִהתְּ לְּ

ִלב אנו לא אומרים ביום כיפור  ֹו:  ֶׁשָגַמר בְּ
ביום   גדול  הכוהן  וגם  כזה.  ווידוי  שום 

 הכיפורים לא אמר ווידוי כזה. הוא רק  

file:///C:/Users/User/Documents/ToratEmetUserData/temp/his_temp_1_2.htm%23bm:0000771-%23ישעיה%20פרק-נה-%7bז%7d!
file:///C:/Users/User/Documents/ToratEmetUserData/temp/his_temp_1_2.htm%23bm:0000771-%23ישעיה%20פרק-נה-%7bז%7d!
file:///C:/Users/User/Documents/ToratEmetUserData/temp/his_temp_1_2.htm%23bm:0000772-%23ירמיה%20פרק-לא-%7bיח%7d!
file:///C:/Users/User/Documents/ToratEmetUserData/temp/his_temp_1_2.htm%23bm:0000774-%23הושע%20פרק-יד-%7bד%7d!


 

9 
 

 

 

 

 

 

אמר חטאתי עוויתי פשעתי לפניך. אבל  
מזכיר  אינו  שהרמב"ם  אחד  יסוד  יש 
היה  זה  כפרה.  בקשת  תפילה.  בווידוי. 
החלק השני של הווידוי של הכוהן גדול.  

מזכיר אינו  הרמב"ם  אבל    אבל  זה.  את 
החטא.   הכרת  להיות  צריך  בעצם  ווידוי 
והרמב"ם עצמו בפרק ב' הלכה ח' אומר  

ַהִּודּוי ֶׁשָנֲהגּו בֹו :  לגבי הווידוי ביום כיפור
ָלנּו(  נּו ָחָטאנּו )כֻּ ָרֵאל ֲאָבל ]ה[ ֲאַנחְּ ָכל ִיׂשְּ

ַהִּודּוי.   ִעַּקר  הּוא  מתכוון וְּ הרמב"ם 
הנ שהגירסא  אמר  הרב  כונה לאשמנו. 

של   הווידוי  והיינו  וכו'.  היא  ברמב"ם 
חרטה   אין  אשמנו  של  בווידוי  אשמנו. 
רק  באשמנו  יש  להבא.  על  קבלה  ואין 

 הכרת החטא. 

כנראה שיש שני סוגי ווידוי. ווידוי אחד  
התשובה.  ממעשה  אינטגרלי  חלק  הוא 
לא   בפה.  להתבטא  צריכה  התשובה 
התשובה   בלב.  התשובה  את  להסתיר 

להתבטא   לומר צריכה  צריך  הוא  בפה. 
בפיו מה שיש לו בלבו. אז מה הוא צריך  
לומר בפיו? מה שיש לו בלבו. ומה יש לו  
בלבו? חרטה על העבר וקבלה על להבא.  
אחרת   להתנהג  ונחישות  חרטה.  בושה. 

 להבא.  

אחד   ווידוי.  של  אחרת  הלכה  יש  אבל 
עשה תשובה וכבר אמר בפיו מה שגמר  

לומר נפרד  קיום  יש  אבל  ווידוי.   בלבו. 
עבירות   על  גם  ווידוי  לומר  צריך  אחד 
חטאתי   זמן.  הרבה  לפני  עשה  שהוא 
חלק   אינו  זה  ווידוי  תמיד.  לנגדי 
נפרד  הוא  זה  ווידוי  תשובה.  מהמעשה 
הכרת   רק  הוא  זה  ווידוי  מהתשובה. 
החטא. אז בעצם ביום כיפור אחד צריך  
ווידוי שכולל לא רק הכרת החטא   לומר 

א וחרטה.  קבלה  גם  ווידוי  אלא  זה  בל 
שאומרים כשעושים תשובה. אבל הווידוי 

שאומרים בשמונה עשרה הוא רק ווידוי 
פורמלי שהוא קיום בפני עצמו. ככה זה  
לומר  שמגוחך  גדול.  הכוהן  של  הווידוי 
כלל   עבור  תשובה  עושה  גדול  שהכוהן 
כל  ישראל,  כלל  לגבי  ישראל. 
אינדיבידואל צריך לעשות תשובה בפני  

כוהן גדול יש קיום ווידוי. עצמו. אלא שב
כפרת דברים. בקיום זה של ווידוי יש רק  
זה גם בקשת   בווידוי  ויש  הכרת החטא. 
כפרה. אבל לגבי האינדיבידואל יש שתי 
הלכות של ווידוי. אבל זה לא תירוץ על  

 הסתירה ברמב"ם.  

על   מדבר  תשובה  בשערי  יונה  רבינו 
השאלה אם החרטה צריכה להיות קודם 

או   קודם לקבלה  להיות  צריכה  הקבלה 
לחרטה. רבינו יונה אומר שיש שני מיני  
לעשיית   שהתרגל  חוטא  יש  חוטאים. 
עבירה. ויש חוטא שרק במקרה פעם אחת 
מכור  אחד  אם  העבירה.  את  עשה  הוא 
לעבירה ולפשע אז הוא צריך קודם לקבל 
על להבא. הוא צריך קודם לשנות סגנון 

בר החיים שלו. שאז חרטה ודמעות על הע
כול,  קודם  צריך,  הוא  משני.  דבר  הוא 
כשאחד   אבל  שלו.  חיים  סגנון  לשנות 
במקרה חטא מחמת נסיבות חיצוניות אז,  
מודאגים.  לא  אנו  העתיד  לגבי  אדרבה, 
אנו צריכים למחוק את החטא. זה פחות  

 או יותר מה שרבינו יונה אומר. 

 *** 

אומר ג'  הלכה  ב'  בפרק  ָכל :  הרמב"ם 
ַוֶדה ִב  ִלבֹו ַלֲעזֹּב ֲהֵרי  ַהִמתְּ ֹלא ָגַמר בְּ ָבִרים וְּ דְּ

ִביָלה   ָידֹו ֶׁשֵאין ַהטְּ ֶׁשֶרץ בְּ טֹוֵבל וְּ ֶזה דֹוֶמה לְּ
הּוא   ֵכן  וְּ ַהֶשֶרץ.  ִליְך  ֶׁשַיׁשְּ ַעד  לֹו  מֹוֶעֶלת 
רֹּט ]ב[   ָצִריְך ִלפְּ ָחם. וְּ רֻּ עֵֹּזב יְּ אֹוֵמר ּומֹוֶדה וְּ

ֶׁשֶנֱאַמר   א  ַהֵחטְּ לבֶאת  'ָאָנא   לא(-)שמות 
ָלֶהם   ַוַיֲעׂשּו  דָלה  גְּ ֲחָטָאה  ַהֶזה  ָהָעם  ָחָטא 

ָזָהב':   שזה  ֱאֹלֵהי  זה  את  אומרת  הגמרא 
זה מאוד  בידו. אבל  ושרץ    דומה לטובל 

מעשה  יש  בידו  ושרץ  בטובל  קשה. 
בידו   שרץ  לו  שיש  מכיוון  אלא  טבילה. 
לכן הטבילה היא לא יעילה. אבל אם אחד  
אומר חטאתי ובאותו זמן הוא מתכנן איך 
עשרה  בשתים  היום  לגנוב  לבית  יפרוץ 

 זה  בלילה אז זה לא ווידוי ולא תשובה.  
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לא טובל ושרץ בידו. אלא זה אוחז שרץ  
ווידוי בלי תשובה הוא  בידו ולא טבל. שה

מה   אומרת  הגמרא  אמנם  כלום. 
שהרמב"ם אומר. אבל אנו צריכים להבין  

 את הגמרא והרמב"ם. 

הגמרא לא אומרת ולא גמר בלבו הרי זה  
דומה לטובל ושרץ בידו. הגמרא אומרת  
שמדובר  לפרש  יש  אז  בו.  חוזר  ואינו 
שהוא עושה תשובה והוא רציני בזה. הוא 

ומר בלבו לא לעשות  אומר אשמנו והוא ג
יוצא  הוא  אח"כ  אבל  עוד.  העבירה  את 
מפני  העבירה  של  לפיתוי  נכנע  והוא 
שהוא חלש. והיינו שיש קבלה על להבא,  
אלא שהוא אינו עקבי בזה. הגמרא אינה 
גומר   הוא  אלא  בלבו.  גמר  ולא  אומרת 
בלבו. אבל זה נשאר רק החלטה יפה. על 
מפני   טבילה.  שיש  אומרת  הגמרא  זה 

בעל שבשע הוא  ספציפי  רגע  באותו  תו 
ושרץ   טובל  נחשב  הוא  אבל  תשובה. 
בידו. מכיוון שהוא לא התגבר עדיין על 
אבל   בידו.  שרץ  עדיין  זה  אז  חולשתו 
בו.   חוזר  ואינו  אומר  אינו  הרמב"ם 
כמו   אז  בלבו.  גמר  ולא  אומר  הרמב"ם 
אומרת   הגמרא  בכלל.  טבל  שלא  אחד 

אינ שהוא  הוא  הפירוש  בו.  חוזר  ו  ואינו 
מיישם החלטה שלו. אבל הוא כן מחליט. 
בהחלטה  רציני  הוא  ההחלטה  ובשעת 
מאוד  הם  ככה.  אנשים  הרבה  יש  שלו. 
הם   אבל  מחליטים.  כשהם  רציניים 
לפיתוי.   נכנעים  אח"כ  והם  מדי  חלשים 
הם לא מושמעים ואין להם הכוח ליישם 
הגמרא  זה  על  שלהם.  ההחלטה  את 
בידו.   ושרץ  לטובל  דומה  שזה  אומרת 
לא   בלבו.  גמר  ולא  אומר  הרמב"ם  אבל 
גמר בלבו הוא סיפור אחר. הפירוש הוא 
על   לחזור  לא  מתכוון  לא  בכלל  שהוא 

 העבירה. 

ׁשּוָבה. הּוא    :נחזור להלכה ב' ּוַמה ִהיא ַהתְּ
תֹו   ִמַמֲחַׁשבְּ ִויִסירֹו  אֹו  ֶחטְּ ַהחֹוֵטא  ֶׁשַיֲעזֹּב 

ֶׁש  עֹוד  ַיֲעֵׂשהּו  ֶׁשֹּלא  ִלבֹו  בְּ מֹּר  ִיגְּ ֶנֱאַמר וְּ
ֵכן    ז(-)ישעיה נה וְּ גֹו'.  וְּ כֹו'  'ַיֲעזֹּב ָרָׁשע ַדרְּ

ַנֵחם ַעל ֶׁשָעַבר ֶׁשֶנֱאַמר    יח(-)ירמיה לא ִיתְּ
וְּ  ִתי'.  ִנַחמְּ ׁשּוִבי  ַאֲחֵרי  יֹוֵדַע  'ִכי  ָעָליו  ָיִעיד 

עֹוָלם   לְּ א  ַהֵחטְּ ֶזה  לְּ ָיׁשּוב  ֶׁשֹּלא  ַתֲעלּומֹות 
ֹלא נֹּאַמר עֹוד א  ד(-)הושע יד ֶׁשֶנֱאַמר   - 'וְּ
ָצִריְך    ֱֱלוקינּו וְּ גֹו'.  וְּ ָיֵדינּו'  ַמֲעֵׂשה  לְּ

ֵאלּו  ָינֹות  ִענְּ לֹוַמר  וְּ ָפָתיו  ִבׂשְּ ַודֹות  ִהתְּ לְּ
ִלבֹו:   בְּ יעזוב  ֶׁשָגַמר  של  הפירוש  מהו 

יחזור   שלא  הוא  הפירוש  חטאו?  החוטא 
של   הפירוש  ומהו  העבירה.  את  לעשות 
להסיר  הוא  הפירוש  ממחשבתו?  ויסירו 

ממחשבתו לגמרי  העבירה  רק את  לא   .
שלא יחזור לחטוא. אלא גם שהעבירה לא 
פנימית  גישה  כבר  זה  פיתוי.  לו  תהווה 

inner attitude  ומה הפירוש של ויגמור .
בלבו שלא יעשהו עוד? הרי הרמב"ם כבר 
ויסירו   חטאו  החוטא  שיעזוב  אמר 
ויגמור  של  הפירוש  מה  אז  ממחשבתו. 
בלבו שלא יעשהו עוד? למשל, אחד חילל  

ואח"כ רע   שבת.  דבר  שזה  הבין  הוא 
לחלל שבת. אז הוא מפסיק לחלל שבת.  
לא  והתחייבות  החלטה  הייתה  לא  אבל 
החלטה  הייתה  לא  עוד.  שבת  לחלל 
והתחייבות שלא משנה כמה קשות יהיו  
יצטרך   הוא  כמה  משנה  ולא  הנסיבות 
את   יחלל  לא  הוא  עצמו  את  להקריב 
יעזוב  חסרה.  זו  החלטה  עוד.  השבת 

פירוש חטאו  הוא החוטא  פקטו  שדה  ו 
אינו חוזר לעשות את העבירה. אבל לא  
הייתה החלטה טוטלית. ויגמר בלבו שלא  
לא   הוא  פירושו שבכל מצב  עוד  יעשהו 
הרמב"ם   העבירה.  את  לעשות  יחזור 
קודם מדבר על עזיבת החטא. לעזוב את  
להפסיק   מעשיים.  במונחים  החטא 
ממחשבתו   ויסירו  החטא.  את  לעשות 

לחשוב על העבירה.    פירושו שהוא יפסיק
והיינו יפסיק לחשוב כמה נפלא זה היה  
את  והחזיק  שבת  חילל  כשהוא  עבורו 
חנות שלו פתוחה בשבת. כמה נפלא זה  
כסף   יותר  הרבה  הרוויח  אז  שהוא  היה 

שיפסיק    עכשיו.  מרוויח  שהוא  ממה 
עם   ישחק  שלא  העבירה.  על  לחשוב 

 זיכרונות מעשיית העבירה. למחוק את  
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מזיכרון    To blot the sinשלו.  החטא 

out of his memory  אבל זה עדיין לא .
לעשות   לחזור  לא  החלטה  שיש  אומר 
קשים  יהיו  הנסיבות  אם  אף  העבירה 
העבירה.  את  לעשות  חזק  דחף  וירגיש 
שלא   בלבו  יגמור  הוא  השלישי  והדבר 
דברים.  שלשה  יש  אז  עוד.  יעשהו 
להפסיק לעשות החטא. להוציא זיכרונות 

 Abolition  תו. והחלטה.    של החטא מדע

of the sin, dismissal of the sin from 

his memory and an unqualified 

decision .ואז יש חרטה . 

ַוֶדה   :ואז הרמב"ם בהלכה ג' אומר ָכל ַהִמתְּ
ִלבֹו ַלֲעזֹּב ֲהֵרי ֶזה דֹוֶמה  ֹלא ָגַמר בְּ ָבִרים וְּ ִבדְּ

ֶׁשֵאי ָידֹו  בְּ ֶׁשֶרץ  וְּ טֹוֵבל  ִביָלה מֹוֶעֶלת  לְּ ַהטְּ ן 
אֹוֵמר  הּוא  ֵכן  וְּ ַהֶשֶרץ.  ִליְך  ֶׁשַיׁשְּ ַעד  לֹו 
ֶאת  ]ב[  רֹּט  ִלפְּ ָצִריְך  וְּ ָחם.  רֻּ יְּ עֵֹּזב  וְּ ּומֹוֶדה 

א ֶׁשֶנֱאַמר   'ָאָנא ָחָטא    לא(- )שמות לבַהֵחטְּ
ֱאֹלֵהי   ָלֶהם  ַוַיֲעׂשּו  דָלה  גְּ ֲחָטָאה  ַהֶזה  ָהָעם 

הרמב"ם אינו אומר שלא עזב את    ָזָהב':  
החטא. הוא אמנם עזב את החטא. והוא  
מדעתו.   החטא  של  זיכרונות  את  הוציא 
כטובל   הוא  ההחלטה.  הייתה  לא  אבל 

אבל הטבילה היא  ושרץ בידו. יש טבילה.  
זמן שלא הייתה  לא מספיק טובה. שכל 
את   יש  תמיד  מוגבלת  הבלתי  ההחלטה 

 האפשרות יזחל ויופיע פתאום.  

 *** 

שבעלי   ב'  בהלכה  ברמב"ם  משפט  יש 
בימי  וכבר  הרבה,  עליו  דברו  המוסר 
היא   מה  ברור  לא  זה  בזה.  דנו  הביניים 
ויעיד   אומר  הרמב"ם  הרמב"ם.  כוונת 

תעלומו יודע  לחטא  עליו  ישוב  שלא  ת 
א עוד  נאמר  ולא  שנאמר  לעולם  - הזה 

לקינו למעשה ידינו אשר בך ירוחם יתום. 
בשני  מתפרשים  הרמב"ם  דברי  זה 

יודע   שה'  הוא  הפשוט  הפירוש  אופנים. 
שהוא לא יחזור לחטא הזה לעולם. אבל  
אז אנו נלכדים מרגל עד ראש בבעיה של  
לחטא   יחזור  לא  הוא  וידיעה.  בחירה 

מפנ לא  לעולם  שהוא  יודע  שהקב"ה  י 
יחזור לזה החטא לעולם. אז יש מפרשים  
ששינו את הפשט. אחד אומר אני מעיד 
פירוש  מה  הארץ.  ואת  השמים  את 
הדברים? משה רבינו אמר האזינו השמים 
ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי. ואעידה 
פסוק   זה  הארץ.  ואת  השמים  את  בם 
בפרשת נצבים. מהו הפירוש הפשוט של  

ה? הפירוש הוא שאני קורא להם פסוק ז
עדות.   I invoke them asלהיות עדות.  

אקיים  לא  אני  שאם  הוא  הפירוש 
התחייבות שלי אז הם יהיו אלו שידרשו 
אומר   כשהרמב"ם  אז  עבורי.  ר"ל  עונש 
ויעיד עליו יודע תעלומות אין הפשט שזה  
עליו   עדות  יגיד  שהקב"ה  עתיד  בלשון 

ם. שאז  שהוא לא יחזור לזה החטא לעול
אנו מעורבים בבעיה של ידיעה ובחירה. 
אלא הפשט הוא שהחוטא יקרא להקב"ה  
שהקב"ה יהיה לו לעד. שהקב"ה יהיה לו 
לעד שהוא רציני בהחלטה שלו. מה היא  
מעשיים?  במונחים  הדברים  משמעות 
שהוא   להעיד  הקב"ה  את  מזמין  החוטא 
רציני. ואם הוא יוכיח את עצמו להיות לא 

ה יהיה העד נגדו וידרוש רציני אז הקב"
 ר"ל עונש עבורו.  

איפה דבר זה מתבטא בטקסט של ווידוים 
לזה  קורא  הרמב"ם  השם.  אנא  שלנו? 
לפני ה'. הרמב"ם תמיד אומר לגבי ווידוי  

הא  לפני  להתוודות  הוא.  -חייב  ברוך  ל 
מהו   א'(  הלכה  תשובה  הלכות  א'  )פרק 

הא לפני  הוא -הפירוש של  כל מקום  ל? 
הרמב"ם בפרק ב' הלכה ה' ל. ו-לפני הא

הא  לפני  שב  אלא  הוא.  -אומר:  ברוך  ל 
הא לפני  שב  של  הפירוש  ברוך  -מהו  ל 

לפני   לא  שהיא  תשובה  יש  איפה  הוא? 
מזמין  -הא שהשב  הוא  הפירוש  אלא  ל? 

שהתשובה   לזה  ערב  להיות  הקב"ה  את 
 לא תהיה תשובה שקרית. 

אבל יש פה עוד שאלה. מהו הקשר בין 
מ שהרמב"ם  לפסוק  מאוד  זה  זה  ביא? 

 :  קשה. הנביא הושע אומר בפרק י"ד
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א ה'  ַעד  ָרֵאל  ִיׂשְּ ָת - ׁשּוָבה  ָכַׁשלְּ ִכי  לוקיך 
חּו }ג{ַבֲעוֶֹּנָך:   ָבִרים  ִעָמֶכם  קְּ ׁש  דְּ ּובּו ֶאל ה' וְּ

ָמה  ַׁשלְּ ַקח טֹוב ּונְּ רּו ֵאָליו ָכל ִתָשא ָעוֹּן וְּ ִאמְּ
ָפֵתינּו:     ַעל   יֹוִׁשיֵענּו  ֹלא  ַאשּור }ד{ָפִרים ׂשְּ

אִנרְּ   ֹלא  סּוס עֹוד  נֹּאַמר  ֹלא  וְּ לקינו -ָכב 
ָיתֹום:   ַחם  רֻּ יְּ ָך  בְּ ֲאֶׁשר  ָיֵדינּו  ַמֲעֵׂשה  רב לְּ

סבור   ודעות  באמונות  גאון  סעדיה 
שבפסוקים אלו מונח כל הלכות תשובה. 
ספר  הם  הושע  בספר  אלו  שפסוקים 
הרבה  לומד  גאון  סעדיה  רב  התשובה. 
פה  והרמב"ם  אלו.  מפסוקים  הלכות 

ה שיעיד עליו יודע בהלכה ב' לגבי ההלכ
ֹלא נֹּאַמר  תעלומות מצטט פסוק זה של   וְּ

ַחם  רֻּ ָך יְּ ַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ֲאֶׁשר בְּ עֹוד ֱאֹלֵהינּו לְּ
ואנו לא מבינים איך פסוק זה קשור  ָיתֹום.  

להלכה שיעיד עליו יודע תעלומות שלא  
 ישוב לזה החטא לעולם.  

ֹלא  מהו הפירוש הפשוט בפסוק זה של   וְּ
ָך  - נֹּאַמר עֹוד א ַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ֲאֶׁשר בְּ לקינו לְּ
ַחם ָיתֹום? רֻּ ככה    –הפירוש הפשוט הוא    יְּ
שלא נאמר שאלילים שהם   –מפרש רש"י  

א שהם  ידינו  בהם  -מעשה  אשר  לקינו 
לעבוד   שנפסיק  והיינו  יתום.  ירוחם 
ידינו  מעשה  להחשיב  שנפסיק  אלילים. 

שא קשה  מאוד  פירוש  זה  יך  כאלהינו. 
נכנס לזה המשפט אשר בך ירוחם יתום?  
לפי הרמב"ם הפירוש הוא ולא נאמר עוד  
לפירוש   דומה  זה  נשבח.  עוד  לא  שאנו 
הגדתי  של  הפסוק  על  אונקלוס  תרגום 

לוקיך. שהפירוש הוא שאני -היום לה' א
היום משבח את ה'. אז אמירה בפסוק זה  

- הוא כמו בפסוק וענית ואמרת לפני ה' א
וק זה המובן הוא לשבח.  לוקיך. גם בפס

לוקינו.  -ולא נאמר עוד. אנו לא נשבח. א 
לוקינו אשר  -אנו מתחייבים לך הקב"ה. א

לך  מתחייבים  אנו  יתום.  ירוחם  בך 
אמירה  יתום.  ירוחם  בך  אשר  הקב"ה 

אמירה   של  במובן  לא  הוא  זה  בפסוק 
ואמרת.   וענית  של  במובן  אלא  רגילה 
שככה  כנראה  והודאה.  שבח  של  במובן 

עליו הרמב ויעיד  הפסוק.  את  פירש  "ם 
להקב"ה.  יתחייב  שהוא  תעלומות.  יודע 

ל. אנו מתחייבים לך הקב"ה  -זה לפני הא
אשר בך ירוחם יתום שאנו לא נשבח עוד  

 למעשה ידינו. 

 *** 

אומר ד'  בהלכה  ֵכי :  הרמב"ם  ִמַדרְּ
ֵני   ִלפְּ ָתִמיד  צֹוֵעק  ַהָשב  יֹות  ִלהְּ ׁשּוָבה  ַהתְּ

ּו ִכי  ִבבְּ ָדָקה  ַהֵשם  צְּ ]ג[  עֹוֶׂשה  וְּ ַתֲחנּוִנים  בְּ
ֶׁשָחָטא   ַהָדָבר  ִמן  ֵבה  ַהרְּ ַרֵחק  ּוִמתְּ כֹּחֹו  ִפי  כְּ
ֵאיִני אֹותֹו   לֹוַמר ֲאִני ַאֵחר וְּ מֹו כְּ ַׁשֶנה ׁשְּ בֹו ּומְּ
ַׁשֶנה  ּומְּ ַהַמֲעִׂשים  אֹוָתן  ֶׁשָעָׂשה  ָהִאיׁש 

ג וְּ ָׁשָרה  יְּ ֶדֶרְך  ּולְּ טֹוָבה  לְּ ָלן  כֻּ ֹוֶלה ַמֲעָׂשיו 
ֵני   ִמפְּ ָעוֹּן  ַכֶפֶרת  מְּ ֶׁשָגלּות  קֹומֹו.  ִממְּ
ַפל רּוַח: יֹות ָעָנו ּוׁשְּ ִלהְּ ִהָכַנע וְּ  ֶׁשגֹוֶרֶמת לֹו לְּ
אז   התשובה.  דרכי  על  מדבר  הרמב"ם 
של   למעשה  מוגבלת  לא  היא  חרטה 
נמשך.   תהליך  היא  חרטה  אלא  תשובה. 
היא תהליך קבוע. זה לא דבר חולף. אלא  

ננטי. תהליך תמידי. כמו  זה תהליך פרמ
באחד שאבד לו משהו יקר. אז כל פעם  
חד.   כאב  לו  יגרום  זה  בזה  נזכר  שהוא 
כאב.   יגרום  חטא  של  שהזיכרון  והיינו 
שהזיכרון של חטא יהיה לא נעים. שזה  

אומר שהרמב"ם  מה  זה  כאב.   :יגרום 
ִכי  ֵני ַהֵשם ִבבְּ יֹות ַהָשב צֹוֵעק ָתִמיד ִלפְּ ִלהְּ

ַתֲחנּו זה לא רק שיש חרטה כחלק   .ִניםּובְּ
לא   היא  החרטה  מהתשובה.  אינטגראלי 
נפש   הלך  היא  החרטה  חולף.  דבר 
כשאחד  מתמיד.  רוח  הלך  פרמננטי. 
עושה  שהוא  כמו  גדולה  טעות  עושה 
מפסיד  והוא  טובה  לא  מאוד  השקעה 
הרבה כסף אז תמיד כשהוא יזכור את זה 
בדיוק  זה  נוח.  לא  מאוד  ירגיש  הוא 

 החטא על האדם.  האפקט של 

ִפי כֹּחֹו ָדָקה כְּ עֹוֶׂשה ]ג[ צְּ . למה הרמב"ם  וְּ
מציין דווקא המצווה של צדקה. הרמב"ם 

ֶדֶרְך אומר   ּולְּ טֹוָבה  לְּ ָלן  כֻּ ַמֲעָׂשיו  ַׁשֶנה  ּומְּ
ָׁשָרה שעשיית יְּ תשובה,  לגבי  נכון  זה   .

של  מהקיום  חלק  היא  אח"כ  מצוות 
 תשובה. לבעל תשובה יש בעשיית 

file:///C:/Users/User/Documents/ToratEmetUserData/temp/his_temp_1_3.htm%23הושע%20פרק-יד-%7bג%7d!
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שיבות מיוחדת. עשיית מצוות  המצוות ח
הלוי  הבית  האדם.  את  ומכפרת  מטהרת 
מביא  התורה  על  לספרו  שלו  בהקדמה 
מדרש. זה מדרש בילקוט. הילקוט אומר  
רעים.   דינרים  לו  שהיו  לאדם  לו  משל 
הפירוש הוא דינרים מזויפים. הרעיון הוא 
שיש אנשים שדוחים עשיית המצוות עד  

אומר   הלוי  והבית  תשובה.  שזה שיעשו 
טעות. גם בעל עבירה צריך מיד להתחיל  
יובילו  שהמצוות  מפני  מצוות.  לעשות 
מצוות   המדרש.  זה  לתשובה.  אותו 
כשאחד   לתשובה.  הדרך  את  סוללות 
להעריך  מתחיל  הוא  אז  מצוות  עושה 
כדי  מצוות  לעשות  צריך  אחד  מצוות. 
להעריך מצוות. אם אחד לא עושה מצוות 

אחד לא    אז הוא לא יכול להעריך מצוות.
יכול להעריך מצוות בתיאוריה. מצוות לא 
הכוח  בתיאוריה.  אדם  לרתק  יכולות 
כשאחד   רק  הוא  במצוות  שיש  משיכה 
עושה מצוות. אבל כנראה שיש קיום של  
אחרי   גם  מצוות  בעשיית  תשובה 
חשיבות   המצוות  לעשיית  יש  התשובה. 
 מיוחדת לבעל תשובה גם אחרי התשובה. 

צדקה   מציין  הרמב"ם  באופן אבל 
במיוחד  תשובה  של  קיום  יש  ספציפי. 
למה  צדקה?  למה  צדקה.  בעשיית 
הגמרא  צדקה?  דווקא  מציין  הרמב"ם 
מדברת על ארבעה דברים. צעקה, צדקה, 
שינוי השם ושינוי מעשה. הרמב"ם אומר 
הכוונה   אין  לטובה.  כולן  מעשיו  ומשנה 
שכל   עבירות.  לעשות  לא  ייזהר  שהוא 

לעשות   לא  ליזהר  צריך  עבירות. אחד 
מעשיו.   את  לשפר  הוא  הפירוש  אלא 
מה  שכל  לשמור  צריך  תשובה  הבעל 
שהוא עושה יהיה באיכות יותר גבוהה מה 
בחטא.   מעורב  נהיה  שהוא  קודם  שהיה 
אין גבול לכמה אחד יכול לשפר מעשיו  

ולהתרומם. אז הוא צריך להוסיף שיפור  
לכל המצוות שהוא היה עושה. שיתפלל 

וביות התלהבות  כוונה. שיבזבז  ביותר  ר 
מצוות.   עשיית  על  כסף  ַׁשֶנה יותר  ּומְּ

ָׁשָרה יְּ ֶדֶרְך  ּולְּ טֹוָבה  לְּ ָלן  כֻּ אין  ַמֲעָׂשיו   .
הפירוש שהוא היה קודם לכן בדרך הלא  
הפשט   אלא  מצוות.  עשיית  לגבי  נכונה 
הוא שבלי קשר כמה עשיית מצוות שלו  
הייתה טובה, הוא עכשיו צריך לשפר את 

הוא צריך לעשות את    עשיית מצוות שלו.
מפני   זה  גבוהה.  יותר  באיכות  המצוות 
מתשובה.  חלק  היא  המצוות  שעשיית 
תשובה.   לבעל  מכפרת  מצוות  עשיית 
במיוחד  מצוינת  ספציפית  צדקה  אבל 

 בהקשר של דרכי תושבה.

אֹותֹו   ֵאיִני  וְּ ַאֵחר  ֲאִני  לֹוַמר  כְּ מֹו  ׁשְּ ַׁשֶנה  ּומְּ
ַהַמֲעִׂש  אֹוָתן  ֶׁשָעָׂשה  הרמב"ם .  יםָהִאיׁש 

הוא היחיד שמסביר את העניין של שינוי 
הבעל   זהות.  החלפת  היא  המטרה  שם. 
של   האישיות  זהותו.  מחליף  תשובה 
הבעל תשובה היא אחרת מהאישיות שלו 

ֵאיִני קודם שהוא עשה תשובה.  ֲאִני ַאֵחר וְּ
שינוי  .  אֹותֹו ָהִאיׁש ֶׁשָעָׂשה אֹוָתן ַהַמֲעִׂשים

החלפה   זהות.  של  של  גמור  גמורה 
של  גבוהה  הכי  הדרגה  זו  שלו.  אישיות 

 תשובה. 

חוק  יש  תשובה.  לגבי  בעיה  שיש 
הסיבתיות. אין פעולות מבודדות בעולם.  

מביאה עמה תגובת שרשרת.  כל פעולה
של ארוך  אפשר    תהליך  אי  סיבתיות. 

לבודד פעולה. אז אם אחד עשה דבר לא 
תוצאות   עוד  הוליד  זה  מעשה  אז  טוב 

אז מה   שליליות.  לבטל  יכול  הוא  איך 
את   להשיב  יכול  הוא  איך  עשה?  שהוא 
המצב לקדמותו? איך אפשר למחוק את 
העבר? זו הבעיה המרכזית בתשובה. איך  
שלו   המעשה  העבר?  את  למחוק  אפשר 
הוליד תהליך ארוך של סיבתיות שעכשיו  
לא ניתן לעצור אותו. זה לגבי סיבתיות 
  אובייקטיבית. אבל הבעיה היא גם לגבי
של   התועלת  מה  עצמו.  תשובה  הבעל 
ידי   על  ומונחה  מודרך  הוא  גם  תשובה? 
שהוא   התועלת  מה  אז  הסיבתיות.  חוק 
יקבל על עצמו לשוב ולשנות את עצמו? 

 הרי הוא מורגל למניעים מסוימים שלא 
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מרכזית  הבעיה  זו  אותם.  לשנות  ניתן 
זה.   על  דברו  המוסר  חכמי  בתשובה. 

יכול  התשובה של הרמב"ם היא שהאדם  
לשנות את עצמו. האדם יכול לשנות את  
המבט שלו על החיים. הוא יכול לשנות 
מפני  אפשרי  זה  שלו.  המוטיבציה  את 
שהוא משנה את מטרות שלו בחיים. זה  
המוטיבציות   כל  המטרות.  הן  מה  תלוי 
שאחד   באובייקטיב  במטרה.  תלויות 
רוצה להשיג בחיים. אם האובייקטיב של 

סף אז הוא יתנהג  אדם בחיים הוא השגת כ
בשונה  מסוימים  אירועים  לגבי  אחרת 
מאחד שהאובייקטיב שלו בחיים הוא לא  
כל  קובע  האובייקטיב  חכמה.  אלא  כסף 
אדם משנה  איך  מוטיבציה שלו.  תהליך 
מטרות   את  משנה  הוא  עצמו?  את 
תכלית  לאדם  יש  אז  שלו.  ושאיפות 
ואז   שונה.  סופית  מטרה  לו  יש  אחרת. 

משתנית   שלו  הרמב"ם  אישיות  לגמרי. 
הוא הראשון לומר שתשובה היא לא רק 
כפרה. כפרה פירושה לשטוף את האדם  
אדם.   אותו  נשאר  האדם  אבל  מעוונות. 
של   האישיות  שינוי  היא  תשובה  אבל 
האדם. הרמב"ם הדביק רעיון זה לרעיון  
של שינוי השם שמוזכר בגמרא. שזה לא  
שם   באיזה  משנה  זה  מה  מובן.  כך  כל 

ה זה משנה אם קוראים לו קוראים לו? מ
לכן   שמעון?  לו  קוראים  או  ראובן 
רק  הוא  השם  ששינוי  מפרש  הרמב"ם 
סמל. שינוי השם מסמל שינוי נפשי של 

ָהִאיׁש  האישיות.   אֹותֹו  ֵאיִני  וְּ ַאֵחר  ֲאִני 
ַהַמֲעִׂשים אֹוָתן  זהות    .  ֶׁשָעָׂשה  להוריד 

מה   הרבה  יש  אחרת.  זהות  ולאמץ  אחת 
נוש זה  זה.  על  מרכזי לדבר  מאוד  א 

    בתשובה.

ֵני  ִמפְּ ָעוֹּן  ַכֶפֶרת  מְּ ֶׁשָגלּות  קֹומֹו.  ִממְּ גֹוֶלה  וְּ
ַפל רּוַח: יֹות ָעָנו ּוׁשְּ ִלהְּ ִהָכַנע וְּ  ֶׁשגֹוֶרֶמת לֹו לְּ

גדולי ישראל היו גולים ממקומם. במאה 
עשרה.  השמונה  ובמאה  עשרה  השבע 
חיים   ר'  לגלות.  הלך  מווילנא  הגאון 

ות. השאגת אריה הלך  מוולוזין הלך לגל
לגלות. הם היו נעלמים לשנה או שנתיים 
היו  הם  קהילות.  בהרבה  מבקרים  והיו 
הקהילה.   של  אורחים  בהכנסת  ישנים 
וגדולי ישראל ככה חשפו את עצמם לכל 
לבושה   ובמיוחד  החיים.  של  התהפוכות 
אותם.  לא הכירו  וזלזול. מפני שאנשים 
על   גדולי ישראל  יש הרבה סיפורים על 

בשנות  מ בהם  נקלעו  שונים שהם  צבים 
 גלותם. 

אנו   מכפרת?  שגלות  יודעים  אנו  איך 
יודעים את זה מערי מקלט. וגם קין היה 
גולה. גלות היא כפרה וגם עונש. קין היה   
אדם  וגם  בארץ.  תהיה  ונד  נע  גולה. 
הראשון גלה. אדם הראשון גלה מגן עדן  
אדם   הדעת.  מעץ  אכל  שהוא  אחרי 

מגן גורש  החטא    הראשון  מחמת  עדן 
פירשו  גלות  הדעת.  מעץ  אכל  שהוא 
מקלט  בערי  וגלות  בית.  חסר  להיות 
אבל   רציחה.  של  העבירה  על  מכפרת 
גלות מכפרת על כל עבירות. לא רק על  
רציחה. אבל לפי הרמב"ם המכפר בעצם 
בגלות  הכרוכה  הבושה  אלא  גלות  אינו 

לענווה.   ִהָכַנע  שמובילה  לְּ לֹו  ֶׁשגֹוֶרֶמת 
ִלהְּ  רּוַח:וְּ ַפל  ּוׁשְּ ָעָנו  איך    יֹות  אבל  ענווה. 

אפשר לזרז ולהאיץ ענווה? אז גלות היא  
יעילה למטרה זו לזרז ענווה. לפעמים זה 
קשה לזרז אמוציות מסוימות. אבל גלות  
של  האמוציה  לזרז  יעילה  מאוד  היא 

 ענווה. 

זעקה   כולל:  תשובה  דרכי  הרמב"ם  לפי 
מצוו ועשיית  ה'.  לפני  ותחנונים  ת ובכי 

וגלות.   וצדקה.  גבוהה.  יותר  באיכות 
 ושינוי השם. . 

ִכי  ֵני ַהֵשם ִבבְּ יֹות ַהָשב צֹוֵעק ָתִמיד ִלפְּ ִלהְּ
כוחו.  כפי  צדקה  ועושה  ַתֲחנּוִנים  ּובְּ
הפירוש הוא שזיכרון החטא תמיד יגרום  
לו כאב. וכל מצווה שהוא עושה תיעשה 
וצדקה  איכותי.  ויותר  יעיל  יותר  באופן 

ֵבה ִמן  ה נפרדת. היא הלכ ַרֵחק ַהרְּ  ּוִמתְּ
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בֹו ֶׁשָחָטא  עצמו  .  ַהָדָבר  את  לחשוף  לא 
 לפיתוי. ושינוי השם. וגלות. 

מדובר כשאחד כבר הגיע להחלטה שלא  
יחזור לחטא זה לעולם. ובכל זאת חשוב  
וברור  לפיתוי.  עצמו  את  יחשוף  שלא 
שאין לו מצווה לחשוף את עצמו לפיתוי 

נו חוזר לחטא זה  ככדי להבליט שהוא אי
 לעולם.  

 *** 

אומר ה'  בהלכה  ָגדֹול הרמב"ם  ֶׁשַבח  וְּ  :
ָלֶהם  ָׁשָעיו  פְּ יֹוִדיַע  וְּ ָבַרִבים  ַוֶדה  ֶׁשִיתְּ ַלָשב 
ַלֲאֵחִרים   ֲחֵברֹו  ֵבין  לְּ ֶׁשֵבינֹו  ֲעֵברֹות  ַגֶלה  ּומְּ
ָעִׂשיִתי  לֹוִני וְּ ָנם ָחָטאִתי ִלפְּ אֹוֵמר ָלֶהם ָאמְּ וְּ

ָכְך וְּ ָכְך  ָכל  לֹו  וְּ ַנֵחם.  ּוִמתְּ ָׁשב  ַהיֹום  ַוֲהֵריִני   
ָׁשָעיו  פְּ ַכֶסה  מְּ ֶאָלא  ֵאינֹו מֹוִדיַע  וְּ ָגֶאה  ַהִמתְּ

ֶׁשֶנֱאַמר   מּוָרה  גְּ ׁשּוָבתֹו  תְּ כחֵאין  - )משלי 
ִליַח'.    יג( ַיצְּ ֹלא  ָׁשָעיו  פְּ ַכֶסה  ַבֶמה   *'מְּ

ָבִרים ֲאמּוִרים ַבֲעֵברֹות ֶׁשֵבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו   דְּ
ֲאָבל ַבֲעֵברֹות ֶׁשֵבין ָאָדם ַלָמקֹום ֵאינֹו ָצִריְך  
ַעזּות ָפִנים ִהיא לֹו ִאם  וְּ מֹו ]ד[  ֵסם ַעצְּ ַפרְּ לְּ

ֵני ָהֵאל ָברּוְך הּוא ּופֹוֵרט  ִגָלם. ֶאָל  א ָׁשב ִלפְּ
ַרִבים  ֵני  ִלפְּ ֲעֵליֶהם  ַוֶדה  ּוִמתְּ ָפָניו  לְּ ֲחָטָאיו 
ֲעוֹּנֹו  ַגָלה  ִנתְּ ֶׁשֹּלא  לֹו  ִהיא  טֹוָבה  וְּ ָתם.  סְּ

ׂשּוי ֶפַׁשע    א(-)תהילים לב ֶׁשֶנֱאַמר   ֵרי נְּ 'ַאׁשְּ
סּוי ֲחָטָאה':   כְּ

אדם לחברו  למה יש צורך בעבירות בין  
להם?  פשעיו  ויודיע  ברבים  שיתוודה 
בעבירות בין אדם למקום עדיף שאף אחד  
לא ידע מעבירות שלו. אז למה בעבירות 
בין אדם לחברו יש צורך שיתוודה ברבים 
פשוטה.  סיבה  ברבים?  פשעיו  ושיודיע 
אנשים  שני  יש  לחברו  אדם  בבין 
מעורבים. אחד גנב כסף מחברו. או אחד  

חבר את  נזק  השמיץ  עשה  הוא  אז  ו. 
לחברו. ואנשים לא יודעים מי צודק ומי  

תשובה  יעשה  אחד  אם  אז  צודק.  לא 
בסתר אז הוא לא יתקן את הנזק שהוא  
הנזק   את  לתקן  אפשר  איך  לשני.  גרם 
שהוא עשה לשני אם אף אחד לא יודע על 
זה? אז הוא צריך לומר ברבים שהוא צדק 

הוא  ואני לא צדקתי. זה ווידוי. על ידי זה  
הטוב  למעמדו  הנפגע  האדם  את  מחזיר 
אחר   מישהו  שיש  הסיבה.  זו  הקודם. 
מתוודה   שהוא  זה  ידי  על  בזה.  מעורב 

ָגֶאה  ברבים הוא מציל את השני.   ָכל ַהִמתְּ וְּ
ֵאין   ָׁשָעיו  פְּ ַכֶסה  מְּ ֶאָלא  מֹוִדיַע  ֵאינֹו  וְּ

ֶׁשֶנֱאַמר   מּוָרה  גְּ ׁשּוָבתֹו  כחתְּ   יג( -)משלי 
ִליַח'.   ַיצְּ ֹלא  ָׁשָעיו  פְּ ַכֶסה  אין 'מְּ למה 

את  תיקן  שהוא  מפני  גמורה?  תשובתו 
 הנזק שהוא גרם לשני.     

ֶׁש  ַבֲעֵברֹות  ֲאמּוִרים  ָבִרים  דְּ ָאָדם ַבֶמה  ֵבין 
ַלָמקֹום  ָאָדם  ֶׁשֵבין  ַבֲעֵברֹות  ֲאָבל  ַלֲחֵברֹו 
ָפִנים   ַעזּות  וְּ ]ד[  מֹו  ַעצְּ ֵסם  ַפרְּ לְּ ָצִריְך  ֵאינֹו 

ֵני ָהֵא  ל ָברּוְך  -ִהיא לֹו ִאם ִגָלם. ֶאָלא ָׁשב ִלפְּ
ֲעֵליֶהם   ַוֶדה  ּוִמתְּ ָפָניו  לְּ ֲחָטָאיו  ּופֹוֵרט  הּוא 

ָתם. סְּ ַרִבים  ֵני  ֶׁשֹּלא    ִלפְּ לֹו  ִהיא  טֹוָבה  וְּ
ֶׁשֶנֱאַמר   ֲעוֹּנֹו  ַגָלה  לבִנתְּ   א( - )תהילים 

ֲחָטָאה': סּוי  כְּ ֶפַׁשע  ׂשּוי  נְּ ֵרי  זה    'ַאׁשְּ למה 
לא  עז שהוא  הוא  הפירוש  פנים?  ות 

מתבייש מחטאיו. שאם הוא היה מתבייש  
מגלה   היה  לא  לעולם  הוא  מחטאיו 

ֵני ָהֵא עבירות שלו ברבים.   - . ֶאָלא ָׁשב ִלפְּ
ַוֶדה   ּוִמתְּ ָפָניו  לְּ ֲחָטָאיו  ּופֹוֵרט  הּוא  ָברּוְך  ל 

ָתם.   ֵני ַרִבים סְּ מה שאסור הוא ֲעֵליֶהם ִלפְּ
אסור לומר ווידוי  פירוט החטא. אבל לא  

 ברבים. 

אומר אמורים  :  הראב"ד  דברים  במה 
וכן  א''א  לחבירו.  אדם  שבין  בעבירות 
אע''פ   ומגולות  המפורסמות  עבירות 
שאינן עם חבירו שכמו שנתפרסם החטא  
ויתבייש  התשובה  לפרסם  צריך  כך 

כנראה    ברבים: זה.  את  אומרת  הגמרא 
אפילו  זה.  את  פוסק  לא  שהרמב"ם 

המפור לומר  בעבירות  צורך  אין  סמות 
עליהן ווידוי ברבים. מה היא הסברא של  
המפורסמות  בעבירות  למנה  הראב"ד? 
הוא צריך להתוודות ברבים ולפרסם את 
פרהסיה   פשוטה.  סיבה  שלו?  התשובה 
עשיית  לגבי  חשוב  מאוד  גורם  היא 
 עבירות. לגבי חילול שבת, זה משנה את  
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כל התמונה של חילול שבת. מחלל שבת 
כולה. בצינעא   התורה  לכל  מומר  אינו 

לכל   מומר  הוא  בפרהסיה  שבת  ומחלל 
התורה כולה. אמנם לגבי שאר עבירות, 
חשובים   גורמים  אינם  ופרהסיה  צינעא 
בעבירה מבחינה הלכתית. אבל מבחינה  
עבירה  בין  גדול  הבדל  יש  נפשית, 
מפני  למה?  בפרהסיה.  לעבירה  בצינעא 
שאם אחד עושה עבירה ברבים זה אומר  

א לא מתבייש מעשיית העבירה. יש שהו
פנים   עזות  פנים.  עזות  של  מושג 
עזות  עדן.  לגן  פנים  ובושת  לגיהינום 
מהעובדה   מתבייש  שהוא  פירושו  פנים 
את   איבד  הוא  עבירה.  עושה  שהוא 
הרגישות שלו והמבט הנכון לגבי עשיית 
עבירה. הוא לא מתבייש. הוא מסתכל על  
בפרסום  אז  רגילה.  כפעולה  עבירה 

ירה ברבים יש עזות פנים. לגבי שבת, עב
פרהסיה הוא גורם כזה חשוב שהוא נהיה  
מומר לכל התורה כולה מפני שהוא חילל 
שבת בפרהסיה. זה לא העבירה של חילול  
התורה   לכל  מומר  אותו  שעושה  שבת 
כולה. אם העבירה של חילול שבת הייתה 
עושה אותו מומר לכל התורה כולה אז גם  

בצינעא   שבת  למומר מחלל  נחשב  היה 
לכל התורה כולה. אם העבירה של חילול  
התורה  לכל  למומר  החוטא  עושה  שבת 
את   מעשן  הוא  אם  משנה  זה  מה  כולה 
אלא   ברחוב?  או  שלו  בבית  הסיגריה 
לכל  מומר  אותו  עושה  והמרד  העזות 
תמיד  היא  ברבים  עבירה  כולה.  התורה 
בן   שאלישע  מספר  הירושלמי  מרד. 

ם הכיפורים שחל אבויה רכב על סוס ביו
על  ברכב  מדובר  למה  בשבת.  להיות 
בהכרח   הסוס  על  שרכיבה  מפני  הסוס? 
להיות  יכול  לא  זה  בפרהסיה.  היא 
זה  בצינעא. אלא אם כן אחד יעשה את 
בלילה כשזה חשוך וכולם כבר ישנים. אז  

רכיבה על הסוס היא חילול שבת באופן  
מאוד בולט. באופן מאוד ניכר. אז הייתה 

פ עזות  בעל  לו  רק  לא  היה  הוא  נים. 
עבירה. אלא הוא היה גם גאוותן. ובשבת  
היא   המומרות  לעבירה.  חדש  ממד  זה 
לא רק   ומהגאווה.  תוצאה מהעזות פנים 
המעשה עבירה. וממד זה של עזות פנים 
עבירות.   שאר  לגבי  גם  שייך  וגאווה 
עזות   זה  ברבים  עבירה  עושה  כשאחד 
פנים. אז מה שהראב"ד דורש פה הוא מה 
שהרוקח קורא תשובת המשקל. תשובת  
המשקל היא מה שהגמרא קוראת ייסורים  
יש משוואה  עוונותיו של אדם.  מכפרים 
בין הסבל לתענוג שהוא קיבל מהעבירה. 
אם אחד קיבל תענוג מהעבירה אז הסבל  
והיינו  העבירה.  עבור  תשובה  הוא 
כשהסבל הוא שווה לתענוג שהוא קיבל  

ראב"ד דורש על ידי עשיית העבירה. אז ה
המשקל.   תשובת  שנתפרסם  פה  שכמו 

החטא כך צריך לפרסם התשובה ויתבייש  
   ברבים:

 *** 

אומר ו'  בהלכה  ִפי  הרמב"ם  ַעל  ַאף   :
ַבֲעָׂשָרה   ָיָפה ָלעֹוָלם.  ָעָקה  ַהצְּ וְּ ׁשּוָבה  ֶׁשַהתְּ
ַהִכפּוִרים  יֹום  וְּ ַהָשָנה  רֹּאׁש  ֶׁשֵבין  ַהָיִמים 

ּו יֹוֵתר  בְּ ָיָפה  ִמָיד  ִהיא  ִהיא  ַקֶבֶלת  ִמתְּ
אֹו'.   ו(-)ישעיה נהֶׁשֶנֱאַמר   ִהָמצְּ ׁשּו ה' בְּ 'ִדרְּ

ָיִחיד ֲאָבל ִצ  ָבִרים ֲאמּוִרים בְּ בּור ָכל ַבֶמה דְּ
ָׁשֵלם   ֵלב  בְּ צֹוֲעִקין  וְּ ׁשּוָבה  תְּ ֶׁשעֹוִׂשים  ַמן  זְּ

ֶׁשֶנֱאַמר   ַנֲעִנין  דֵהם  א  ז(-)דברים  - 'ַכה' 
ָקרְּ  ָכל  בְּ ֵאָליו':לקינו  יודעים    ֵאנּו  לא  אנו 

בדיוק המובן של זה על פי הלכה. יש פה 
שתי בעיות. בעיה אחת היא מהו המובן  
של עשרת ימי תשובה על פי הלכה? האם 
פי  על  תשובה  ימי  מושג של עשרת  יש 
ראש  ויש  כיפור.  יום  יש  לא?  או  הלכה 
אבל   הדין.  יום  הוא  השנה  ראש  השנה. 

בה בעשרת  האם יש חיוב נפרד של תשו
ימי תשובה? או אולי עשרת ימי תשובה  
יום כיפור  לגבי  ימות השנה?  הם כשאר 
מחילה  קץ  הוא  כיפור  יום  מפורש.  זה 
ז'   בהלכה  הרמב"ם  לישראל.  וסליחה 

ׁשּוָבה ַלכל  אומר ַמן תְּ : יֹום ַהִכפּוִרים הּוא זְּ
ִליָחה   ּוסְּ ִחיָלה  מְּ ֵקץ  הּוא  וְּ ָלַרִבים  וְּ ַלָיִחיד 

ָר  ִיׂשְּ ִפיָכְך ַחָיִבים ַהכל ַלֲעׂשֹות  לְּ  ֵאל. לְּ
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ַהִכפּוִרים. יֹום  בְּ ַודֹות  ִהתְּ ּולְּ ׁשּוָבה  יום   תְּ
של  נפרד  מחייב  בוודאי  הוא  הכיפורים 
תשובה. יש ביום כיפור מצווה נפרדת של  

כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר  תשובה.  
תטהרו.  ה'  לפני  חטאתיכם  מכל    אתכם 

של   נוסף  קיום  יש  האם  תשובה אבל 
יודעים.  לא  אנו  תשובה?  ימי  בעשרת 
הרמב"ם אומר שתשובה היא יותר יעילה 
בעשרת ימי תשובה. אבל הרמב"ם אינו 
תשובה   של  נפרד  חיוב  שיש  אומר 

 בעשרת ימי תשובה. אנו לא יודעים.

ׁשּוָבה ַלכל ַלָיִחיד  ַמן תְּ יֹום ַהִכפּוִרים הּוא זְּ
ִחיָלה ּו הּוא ֵקץ מְּ ָלַרִבים וְּ ָרֵאל.  וְּ ִיׂשְּ ִליָחה לְּ סְּ

ׁשּוָבה   תְּ ַלֲעׂשֹות  ַהכל  ַחָיִבים  ִפיָכְך  לְּ
ַהִכפּוִרים.   יֹום  בְּ ַודֹות  ִהתְּ הוא  ּולְּ הפשט 

רבים.   בתורת  ורבים  יחיד  בתורת  יחיד 
שיש שתי כפרות ביום כיפור. יש כפרת  
היחיד  אז  הרבים.  כפרת  ויש  היחיד 
מתכפר   גם  והוא  בודד.  כאיש  מתכפר 

  הילה. כחלק מכנסת ישראל. כחלק מהק


