
 

 א'פרק  תשובההלכות  | רמב"ם  .ד

ועצמו של יום הכפורים מכפר, יש עבירות שהן מתכפרים  אף על פי שהתשובה מכפרת על הכל ד.

עבר אדם על מצות עשה שאין בה כרת  ?כיצדלשעתן ויש עבירות שאין מתכפרים אלא לאחר זמן, 

עבר תשובה אינו זז משם עד שמוחלין לו ובאלו נאמר שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם וגו',  ועשה

 ועשה תשובה, תשובה תולה ויום הכפורים מכפר  תת בית דיןעל מצות לא תעשה שאין בה כרת ולא מי

ובאלו נאמר כי ביום הזה יכפר 

עבר על כריתות ומיתות עליכם, 

בית דין ועשה תשובה, תשובה ויום 

ויסורין הבאין עליו  הכפורים תולין

גומרין לו הכפרה, ולעולם אין 

מתכפר לו כפרה גמורה עד שיבואו 

קדתי עליו יסורין ובאלו נאמר ופ

בשבט פשעם ובנגעים עונם, במה 

דברים אמורים בשלא חילל את 

אבל המחלל את השם בשעה שעבר 

אע"פ שעשה תשובה והגיע  השם

יום הכפורים והוא עומד בתשובתו 

ובאו עליו יסורין אינו מתכפר לו 

כפרה גמורה עד שימות, אלא 

תשובה יום הכפורים ויסורין שלשתן 

גלה תולין ומיתה מכפרת שנאמר ונ

באזני ה' צבאות וגו' אם יכופר העון 

 הזה לכם עד תמותון.
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בשם ר' מאיר ושבת עד ה' אלהיך אמר ר' שמואל פרגריטא 

למה הדבר דומה לבן מלך שיצא לתרבות רעה והיה המלך 

אחריו ואמר לו חזור בך בני והיה הבן משלחו  משלח פדגוגו

ואמר לאביו באלו הפנים אני חוזר בי ואני מתבייש לפניך והיה 

ואומר לו בני יש בן מתבייש לחזור אצל אביו ואם אביו משלחו 

חוזר כך הקב"ה משלח ירמיה  אתה חוזר לא אצל אביך אתה

ן לישראל בשעה שחטאו ואמר לו לך אמור לבני חזרו בכם מני

הלוך וקראת את הדברים האלה וגו' והיו ישראל  )ירמיה ג( שנא'

אומרים לירמיה באלו הפנים אנו חוזרים להקב"ה מנין שנא' 

והיה הקב"ה משלח נשכבה בבשתנו ותכסנו כלמתנו וגו'  )שם(

ואומר להם בני אם חוזרים אתם לא אצל אביכם אתם חוזרים 

א"ר עזריה א"ל הקב"ה כי הייתי לישראל לאב וגו'  לא( )שםמנין 

לירמיהו לך אמור להם לישראל חייכם אני כופר בכם אתם 

אמרתם לי בסיני ומעי המו עליו אף אני כך אומר לכך מנין שנ' 

 הבן יקיר לי אפרים וגו'. )שם(
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אי זו היא תשובה גמורה, זה שבא לידו דבר שעבר בו ואפשר בידו לעשותו ופירש ולא עשה מפני  א.

בעבירה ולאחר זמן נתייחד עמה והוא  התשובה, לא מיראה ולא מכשלון כח, כיצד הרי שבא על אשה

עומד באהבתו בה ובכח גופו ובמדינה שעבר בה ופירש ולא עבר זהו בעל תשובה גמורה, הוא ששלמה 

אמר וזכור את בוראיך בימי בחורותיך, ואם לא שב אלא בימי זקנותו ובעת שאי אפשר לו לעשות מה 

ובעל תשובה הוא, אפילו עבר כל ימיו  שהיה עושה אף על פי שאינה תשובה מעולה מועלת היא לו

ועשה תשובה ביום מיתתו ומת בתשובתו כל עונותיו נמחלין שנאמר עד אשר לא תחשך השמש והאור 

והירח והכוכבים ושבו העבים אחר הגשם שהוא יום המיתה, מכלל שאם זכר בוראו ושב קודם שימות 

 נסלח לו.

עבירות שבין אדם למקום כגון מי שאכל דבר אסור  אין התשובה ולא יום הכפורים מכפרין אלא על ט.

או בעל בעילה אסורה וכיוצא בהן, אבל עבירות שבין אדם לחבירו כגון החובל את חבירו או המקלל 

חבירו או גוזלו וכיוצא בהן אינו נמחל לו לעולם עד שיתן לחבירו מה שהוא חייב לו וירצהו, אע"פ 

 ...צותו ולשאול ממנו שימחול לוך לרשהחזיר לו ממון שהוא חייב לו צרי
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כגון זנות וגזל וגניבה, אלא כשם שצריך  אל תאמר שאין תשובה אלא מעבירות שיש בהן מעשה ג.

ולשוב מן הכעס ומן האיבה ומן הקנאה ומן  כך הוא צריך לחפש בדעות רעות שיש לואדם לשוב מאלו 

ומרדיפת הממון והכבוד ומרדיפת המאכלות וכיוצא בהן מן הכל צריך לחזור בתשובה, ואלו  ההתול

וכן הוא אומר העונות קשים מאותן שיש בהן מעשה שבזמן שאדם נשקע באלו קשה הוא לפרוש מהם, 

  יעזוב רשע וגו'.

א שבתם גדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה שנאמר שובה ישראל עד ה' אלהיך, ונאמר ול ו.

, התשובה ונאמר אם תשוב ישראל נאם ה' אלי תשוב, כלומר אם תחזור בתשובה בי תדבקעדי נאם ה', 

אמש היה זה שנאוי לפני המקום משוקץ ומרוחק ותועבה, והיום הוא אהוב ונחמד  מקרבת את הרחוקים,

יחיד בין רבים, , וכן אתה מוצא שבלשון שהקב"ה מרחיק החוטאים בה מקרב את השבים בין קרוב וידיד

שנאמר והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי, ונאמר ביכניהו ברשעתו כתבו 

את האיש הזה ערירי גבר לא יצלח בימיו, אם יהיה כניהו בן יהויקים מלך יהודה חותם על יד ימיני וגו', 

חך זרובבל בן שאלתיאל עבדי נאם וכיון ששב בגלותו נאמר בזרובבל בנו ביום ההוא נאם ה' צבאות אק

 ה' ושמתיך כחותם. 
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 דבר ברור וגלוי שהטומאות והטהרות גזירות הכתוב הן, ואינן מדברים שדעתו של אדם מכרעתויב.  

והרי הן מכלל החוקים, וכן הטבילה מן הטומאות מכלל החוקים הוא שאין הטומאה טיט או צואה 

שתעבור במים אלא גזירת הכתוב היא והדבר תלוי בכוונת הלב, ולפיכך אמרו חכמים טבל ולא הוחזק 

כאילו לא טבל, ואעפ"כ רמז יש בדבר כשם שהמכוין לבו לטהר כיון שטבל טהור ואע"פ שלא נתחדש 

, כיון כך המכוין לבו לטהר נפשו מטומאות הנפשות שהן מחשבות האון ודעות הרעותבגופו דבר 

שהסכים בלבו לפרוש מאותן העצות והביא נפשו במי הדעת טהור, הרי הוא אומר וזרקתי עליכם מים 

טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם, השם ברחמיו הרבים מכל חטא עון 

 יטהרנו אמן. ואשמה 
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