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ִביִעי ֶרק ׁשְ  ּפֶ

 

 

נחיצות התשובה ומעלתה

א 
הֹוִאיל ּוְרׁשּות ָּכל ָאָדם ְנתּוָנה לוֹ 

 )א,לעיל ה( ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו ,

 - 
ִיְׁשַּתֵּדל ָאָדם ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ְוִלְנע
ר ַּכָּפיו ֵמֲחָטָאיו

ְּכֵדי , 

 מּותֶׁשּיָ 
ְוהּוא ַּבַעל ְּתׁשּוָבה

 ,
ְּכֵדי ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא

.  

ב 
ְלעֹוָלם ִיְרֶאה ָאָדם אֶ 

ת ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא נֹוֶטה ָלמּות
, 

ְוֶׁשָּמא ָימּות ִּבְׁשָעתוֹ 
, 

ְוִנְמָצא עֹוֵמד ַּבֲחָטָאיו
ְלִפיָכ ָיׁשּוב  .

ֶׁשָּמא ָימּות  ,ֶׁשַאְזִקין ָאׁשּובּכְ  :אַמרְוא י, ֵמֲחָטָאיו ִמָּיד

הּוא ֶׁשְּׁשמ .ֶדם ֶׁשַּיְזִקיןק
ה אֹוֵמר ְּבָחְכָמתוֹ 

ֵעת  ְּבָכל" :

ִיְהיּו ְבָגֶדי ְלָבִנים
  .)ח,קהלת ט(" 

ְוַאל ּתג 

אַמר ֶׁשֵאין ַהְּתׁשּוָבה ֶאָּלא ֵמֲעֵברֹות ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן 

 ;ֵנָבהּוגְ  ָגֵזלְּכגֹון ְזנּות וְ  ,ַמֲעֶׂשה
ְּכֵׁשם ֶׁשָּצִרי ָאָדם ָלׁשּוב 

, ֵמֵאּלּו

ָּכ הּוא ָצִרי ְלַחֵּפׂש ְּבֵדעֹות ָרעֹות ֶׁשֵּיׁש לֹו ְוָלׁשּוב 

 ,רּותחֲ ַהּתַ ּוִמן  ,ּוִמן ַהִּקְנָאה ,ּוִמן ָהֵאיָבה ,ִמן ַהַּכַעס :ֵמֶהן

 ,ֶהֶתלּוִמן הַ 
ּוֵמְרִדיַפת ַהָּממֹון ְוַהָּכבֹוד

ּוֵמְרִדיפַ  ,
ת ַהַּמֲאָכלֹות 

ְוֵאּלּו  .ר ִּבְתׁשּוָבהזל ָצִרי ַלחֲ ִמן ַהּכ -  ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן

 ָהֲעוֹונֹות
ָקִׁשין ֵמאֹוָתן ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן ַמֲעֶׂשה

ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשָאָדם  ;

 -ֵאּלּו ִנְׁשָקע ּבָ 
ָקֶׁשה הּוא ִלְפֹרׁש

 בַיֲעז" :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר .

ְואִ  ָרָׁשע ַּדְרּכוֹ 
  .)ז,ישעיה נה(" ָתיויׁש ָאֶון ַמְחְׁשב

ד 

ִמְּפֵני ָהֲעוֹונֹות ְוַהַחָּטאֹות ֶׁשָעָׂשהַאל ְיַדֶּמה ַּבַעל ְּתׁשּוָבה ֶׁשהּוא ְמֻרָחק ִמַּמֲעַלת ַהַּצִּדיִקים 
ֶאָּלא , ָבר ֵּכןֵאין ַהּדָ . 

ָאהּוב ְוֶנחֱ 
ָמד הּוא ִלְפֵני ַהּבֹוֵרא

ּו ,
ְכִאּלּו א ָחָטא ֵמעֹוָלם

. 

ְוא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשְּׂשָכרֹו ַהְרֵּבה
, 

ֶׁשֲהֵרי ָטַעם ַטַעם ַהֵחְטא 

רֵ ּופֵ 
ׁש ִמֶּמּנּו ְוָכַבׁש ִיְצרוֹ 

ָמקֹום ֶׁשַּבֲעֵלי  :ָאְמרּו ֲחָכִמים. 

ְּתׁשּוָבה עֹוְמִדין ּבֹו 
 - 

ֵאין ַצִּדיִקים ְּגמּוִרין ְיכֹוִלין ַלֲעמ
 ֹד ּבו; 

 :ְּכלֹוַמר
ַמֲעָלָתן ְּגדֹוָלה 

ִמַּמֲעַלת ֵאּלּו ֶׁשא ָחְטאּו ֵמעֹוָלם
, 

ִמְּפֵני ֶׁשֵהן ּכֹוְבִׁשין ִיְצָרן ָיֵתר ֵמֶהן
.  

ה 
ָּכל ַהְּנִביִאים ֻּכָּלן ִצּוּו ַעל ַהְּתׁשּוָבה

, 
ְוֵאין ִיְׂשָרֵאל ִנְגָאִלין 

ֶאָּלא ִּבְתׁשּוָבה
 .

ּוְכָבר ִהְבִטיָחה ּתֹוָרה ֶׁשּסֹוף ִיְׂשָרֵאל 

ַלֲעׂשֹות ּתְ 
ׁשּוָבה ְּבסֹוף ָּגלּוָתן

, 
ּוִמָּיד ֵהן ִנְגָאִלין

: ֶׁשֶּנֱאַמר, 

... ֱאֶהייי  ַעד ְוַׁשְבּתָ  ...ַהְּדָבִרים אּו ָעֶלי ָּכלָיב ִכי ְוָהָיה"

, ְוִרֲחֶמ ְׁשבּוְת יי ֱאֶהי ֶאת ְוָׁשב
ְוָׁשב ְוִקֶּבְצ ִמָּכל 

ֶהייי ֱא ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ֱהִפיְצ
  .)ג-א,דברים ל(" ָׁשָּמה 

 ,ְּגדֹוָלה ְּתׁשּוָבהו 
ֶׁשְּמָקֶרֶבת ֶאת ָהָאָדם ַלְּׁשִכיָנה

: ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ׁשּוָבה"
ֶהיִיְׂשָרֵאל ַעד יי ֱא

 ָעַדי ֻׁשבּו" :ְוֶנֱאַמר ,)ב,הושע יד(" 

: ושם; יב,יואל ב(" ְנֻאם יי
ְנֻאם יי ֻׁשבּו ָעַדי

ָּתׁשּוב  ִאם" :ְוֶנֱאַמר ,)

ר זִאם ַּתחֲ  :ְּכלֹוַמר ,)א,ירמיה ד(" ֵאַלי ָּתׁשּוביי  ְׂשָרֵאל ְנֻאםיִ 

  .ִּבי ִּתְדַּבק - ִּבְתׁשּוָבה 

ַהְּתׁשּוָבה ְמָקֶרֶבת ֶאת ָהְרחֹוִקים
: 

ֶאֶמׁש ָהָיה ֶזה ָׂשנּוי ִלְפֵני 

 ְמֻׁשָּקץ ,ַהָּמקֹום
 ,ּוְמֻרָחק ְותֹוֵעָבה

ְוַהּיֹום הּוא ָאהּוב ְוֶנחֱ 
, ָמד

מֹוֵצא ֶׁשּבְ  הְוֵכן ַאּתָ . ְוָיִדיד בָקרוֹ 
ָלׁשֹון ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא
 

ְמַרֵחק ֶאת ַהַחָּטִאים
  - 

ָּבּה ְמָקֵרב ֶאת ַהָּׁשִבים
ֵּבין ָיִחיד ֵּבין  ,

ַעִּמי  ֵיָאֵמר ָלֶהם א ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ְוָהָיה": ֶׁשֶּנֱאַמר, ַרִּבים

 ,ַאֶּתם
ֵיָאֵמר ָלֶהם ְּבֵני 

 ִּביָכְנָיהְוֶנֱאַמר  ,)א,הושע ב(" ָחי ֵאל

 ֶאת ִּכְתבּו" :תוֹ ּוְּבִרְׁשע
ָהִאיׁש ַהֶּזה ֲעִריִרי

ִיְצַלח  ֶּגֶבר א, 

 ִיְהֶיה ָּכְנָיהּו ֶבן ִאם" ,)ל,ירמיה כב( "ְּבָיָמיו
ְיהֹוָיִקים ֶמֶל ְיהּוָדה 

. )כד,כב שם(" ַיד ְיִמיִני חֹוָתם ַעל
ְוֵכיָון ֶׁשָּׁשב ְּבָגלּו

ֶנֱאַמר  ,תוֹ 

 ֶאָּקֲח ְזֻרָּבֶבל ,ְצָבאֹותיי  ַההּוא ְנֻאם ַּבּיֹום" :ִּבְזֻרָּבֶבל ְּבנוֹ 

, יי ְנֻאם ַעְבִּדיְׁשַאְלִּתיֵאל  ֶּבן
ְוַׂשְמִּתי ַּכחֹוָתם

  .)גכ,חגי ב(" 

ז 
ַּכָּמה ְמֻעָּלה ַמֲעַלת ַהְּתׁשּוָבה

: 
ֶאֶמׁש ָהָיה ֶזה ֻמְבָּדל ֵמיי 

 ֵתיֶכםֲעֹונ": ֶׁשֶּנֱאַמר, ֵאלֱאֵהי ִיְׂשרָ 
ָהיּו ַמְבִּדִלים ֵּביֵנֶכם 

 ;)ב,ישעיה נט(" ְלֵבין ֱאֵהיֶכם
צֹוֵעק ְוֵאינֹו ַנֲעֶנה

 ַּגם": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ִּכי
ַתְרּבּו ְתִפָּלה ֵאיֶנִּני ׁש
 ְַועֹוֶׂשה ִמְצוֹות  ;)טו,א שם(" ֵמע

ְוטֹוְרִפין אֹוָתן ְּבָפָניו
ס את ִמֶּיְדֶכם ְרמִבֵּקׁש ז ִמי": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ,)י,מלאכי א(" ר ְּדָלַתִיםָּבֶכם ְוִיְסּג ַגם ִמי" ,)יב,א שם(" ֲחֵצָרי

 ְספּו ַעל לֹוֵתיֶכםע"
ִזְבֵחיֶכם ְוִאְכלּו ָבָׂשר

  . )כא,ירמיה ז(" 

ְוַהּיֹום הּוא ֻמְדָּבק ַּבְּׁשִכיָנה
 ייַהְּדֵבִקים ּבַ  ְוַאֶּתם": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ;)ד,דברים ד(" יֶכםֱאהֵ 
צֹוֵעק ְוַנֲעֶנה ִמָּיד

 ְוָהָיה": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ֶטֶרם
ִיְקָראּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה

 ;)כד,ישעיה סה(" 
ְועֹוֶׂשה ִמְצוֹות 

ּוְמַקְּבִלין אֹוָתן ְּבַנַחת ְוִׂשְמָחה
ְכָבר ָרָצה  ִּכי": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ,ְוא עֹוד. )ז,קהלת ט(" ַמֲעֶׂשי ָהֱאִהים ֶאת
ֶאָּלא ֶׁשִּמְתַאִּוים 

ִמְנַחת ְיהּוָדה וִ  יילַ  ְוָעְרָבה": ֶׁשֶּנֱאַמר, ָלֶהם
יירּוָׁשלַ 

ִּכיֵמי  ִ ם

עֹוָלם ּוְכָׁשִנים 
  .)ד,מלאכי ג( "תִנּיַקְדמ

 - ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ח 
ַּדְרָּכם ִלְהיֹות ְׁשָפִלים ַוֲעָנִוים ְּביֹוֵתר

: 

ִאם ֵחְרפּו אֹוָתן ַהְּכִסיִלים ּבְ 

ַמֲעֵׂשיֶהם ָהִראׁשֹוִנים
ְוָאְמרּו  ,

' ָלֶהם
ְוָכ ֶאֶמׁש ָהִייָת עֹוֶׂשה ָּכ

ר ָּכ מֵ וֹ ֶאֶמׁש ָהִייָת א'וְ , '

ְוָכ'  - 
 ,ַאל ַיְרִּגיׁשּו ָלֶהן

ֶאָּלא ׁשֹוְמִעין ּוְׂשֵמִחים
ְויֹוְדִעים  ,

 ,ֶׁשּזֹו ְזכּות ָלֶהם
ְוֶׁשָּכל ְזַמן ֶׁשֵהם ּב

ֶהם ִׁשים ִמַּמֲעֵׂשיוֹ 

ֶׁשָעְברּו ְוִנְכָלִמים ֵמֶהן
 ,הּבָ ְזכּוָתם ְמרֻ  -  

ּוַמֲעָלָתם ִמְתַּגֶּדֶלת
.  

ְוֵחְטא ָּגדֹול הּוא לֹוַמר ְלַבַעל ְּתׁשּוָבה 

ר ַמֲעֶׂשי ְזכ'

 ,'ָהִראׁשֹוִנים
אֹו ְלַהְזִּכיָרן ְלָפָניו ְּכֵדי ְלַבְּיׁשוֹ 

אֹו ְלַהְזִּכיר , 

ְּדָבִרים ְוִעְנָיִנים ַהּדֹומִ 

ין ָלֶהם ְּכֵדי ְלַהְזִּכירֹו ֶמה ָעָׂשה
ל ַהּכ - 

, ָאסּור
ּוֻמְזָהר ָעָליו ִּבְכלַ 

ל הֹוָנַית ְּדָבִרים ֶׁשִהְזִהיָרה ָעֶליָה 

  .)יז,ויקרא כה(" ֲעִמיתוֹ  תֹונּו ִאיׁש ֶאת ְוא": ֶׁשֶּנֱאַמר, ּתֹוָרה

 
 

ִמיִני ֶרק ׁשְ  ּפֶ

 

 

העולם הבא

א 
ַהּטֹוָבה ַהְּצפּוָנה ַלּצַ 

ִּדיִקים ִהיא ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא
ְוֵהן  ,

ַהַחִּיים ֶׁשֵאין ִעָּמֶהן ָמֶות
, 

ְוַהּטֹוָבה ֶׁשֵאין ִעָּמּה ָרָעה
הּוא  .

 ְלַמַען" :ֶׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה
ִייַטב ָל ְוַהֲאַרְכָּת ָיִמים

דברים ( "

 ;)ז,כב
ִמִּפי ַהְּׁשמּוָעה ָלְמדּו

ם ֶׁשֻּכּלֹו עֹולָ לָ " ְלַמַען ִייַטב לָ " :

 ,עֹוָלם ֶׁשֻּכּלֹו ָארלָ  "ָיִמים ּתָ כְ ְוַהֲארַ " ,טֹוב
ְוֶזה הּוא ָהעֹוָלם 

  .ַהָּבא


כותרת ברורה לכל עמוד



" ארנויכמו שב"הפניות ל
להקלת ההבנה והמעקב
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ִביִעי ֶרק ׁשְ ּפֶ
 

 

 

נחיצות התשובה ומעלתה

א 
הֹוִאיל ּוְרׁשּות ָּכל ָאָדם ְנתּוָנה לוֹ 

ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו ,
 )א,לעיל ה( 

 - 
ִיְׁשַּתֵּדל ָאָדם ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ְוִלְנע
ְּכֵדי , ר ַּכָּפיו ֵמֲחָטָאיו  מּותֶׁשּיָ 

ְוהּוא ַּבַעל ְּתׁשּוָבה
 ,

ְּכֵדי ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא
ב   .

ְלעֹוָלם ִיְרֶאה ָאָדם אֶ 

ת ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא נֹוֶטה ָלמּות
ְוֶׁשָּמא ָימּות ִּבְׁשָעתוֹ  ,

, 
ְוִנְמָצא עֹוֵמד ַּבֲחָטָאיו

ְלִפיָכ ָיׁשּוב  . ֶׁשָּמא ָימּות  ,ֶׁשַאְזִקין ָאׁשּובּכְ  :אַמרְוא י, ֵמֲחָטָאיו ִמָּיד ה אֹוֵמר ְּבָחְכָמתוֹ הּוא ֶׁשְּׁשמ .ֶדם ֶׁשַּיְזִקיןק
ֵעת  ְּבָכל" : ִיְהיּו ְבָגֶדי ְלָבִנים

ְוַאל ּתג   .)ח,קהלת ט(" 
אַמר ֶׁשֵאין ַהְּתׁשּוָבה ֶאָּלא ֵמֲעֵברֹות ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן 

 ;ֵנָבהּוגְ  ָגֵזלְּכגֹון ְזנּות וְ  ,ַמֲעֶׂשה
ְּכֵׁשם ֶׁשָּצִרי ָאָדם ָלׁשּוב  , ֵמֵאּלּו

ָּכ הּוא ָצִרי ְלַחֵּפׂש ְּבֵדעֹות ָרעֹות ֶׁשֵּיׁש לֹו ְוָלׁשּוב 
 ,ֶהֶתלּוִמן הַ  ,רּותחֲ ַהּתַ ּוִמן  ,ּוִמן ַהִּקְנָאה ,ּוִמן ָהֵאיָבה ,ִמן ַהַּכַעס :ֵמֶהן

ּוֵמְרִדיַפת ַהָּממֹון ְוַהָּכבֹוד
ּוֵמְרִדיפַ  ,

ת ַהַּמֲאָכלֹות  ְוֵאּלּו  .ר ִּבְתׁשּוָבהזל ָצִרי ַלחֲ ִמן ַהּכ -  ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן  ָהֲעוֹונֹות
ָקִׁשין ֵמאֹוָתן ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן ַמֲעֶׂשה

ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשָאָדם  ;  -ֵאּלּו ִנְׁשָקע ּבָ 
ָקֶׁשה הּוא ִלְפֹרׁש

ְואִ  ָרָׁשע ַּדְרּכוֹ  בַיֲעז" :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר .
ד   .)ז,ישעיה נה(" ָתיויׁש ָאֶון ַמְחְׁשב

ַאל ְיַדֶּמה ַּבַעל ְּתׁשּוָבה ֶׁשהּוא ְמֻרָחק ִמַּמֲעַלת ַהַּצִּדיִקים 

ִמְּפֵני ָהֲעוֹונֹות ְוַהַחָּטאֹות ֶׁשָעָׂשה
ֶאָּלא , ָבר ֵּכןֵאין ַהּדָ .  ָאהּוב ְוֶנחֱ 

ָמד הּוא ִלְפֵני ַהּבֹוֵרא
ּו ,

ְכִאּלּו א ָחָטא ֵמעֹוָלם
ְוא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשְּׂשָכרֹו ַהְרֵּבה .

, 
ֶׁשֲהֵרי ָטַעם ַטַעם ַהֵחְטא  רֵ ּופֵ 

ׁש ִמֶּמּנּו ְוָכַבׁש ִיְצרוֹ 
ָמקֹום ֶׁשַּבֲעֵלי  :ָאְמרּו ֲחָכִמים.  ְּתׁשּוָבה עֹוְמִדין ּבֹו 

 - 
ֵאין ַצִּדיִקים ְּגמּוִרין ְיכֹוִלין ַלֲעמ
 ַֹמֲעָלָתן ְּגדֹוָלה  :ְּכלֹוַמר ;ד ּבו

ִמַּמֲעַלת ֵאּלּו ֶׁשא ָחְטאּו ֵמעֹוָלם
ִמְּפֵני ֶׁשֵהן ּכֹוְבִׁשין ִיְצָרן ָיֵתר ֵמֶהן ,

ה   .
ָּכל ַהְּנִביִאים ֻּכָּלן ִצּוּו ַעל ַהְּתׁשּוָבה

, 
ְוֵאין ִיְׂשָרֵאל ִנְגָאִלין  ֶאָּלא ִּבְתׁשּוָבה

 .

ּוְכָבר ִהְבִטיָחה ּתֹוָרה ֶׁשּסֹוף ִיְׂשָרֵאל 
ַלֲעׂשֹות ּתְ 

ׁשּוָבה ְּבסֹוף ָּגלּוָתן
, 

ּוִמָּיד ֵהן ִנְגָאִלין
: ֶׁשֶּנֱאַמר, 

... ֱאֶהייי  ַעד ְוַׁשְבּתָ  ...ַהְּדָבִרים אּו ָעֶלי ָּכלָיב ִכי ְוָהָיה"
, ְוִרֲחֶמ ְׁשבּוְת יי ֱאֶהי ֶאת ְוָׁשב

ְוָׁשב ְוִקֶּבְצ ִמָּכל 
ֶהייי ֱא ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ֱהִפיְצ
 ,ְּגדֹוָלה ְּתׁשּוָבהו   .)ג-א,דברים ל(" ָׁשָּמה 

ֶׁשְּמָקֶרֶבת ֶאת ָהָאָדם ַלְּׁשִכיָנה
: ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ׁשּוָבה"
ֶהיִיְׂשָרֵאל ַעד יי ֱא

: ושם; יב,יואל ב(" ְנֻאם יי ָעַדי ֻׁשבּו" :ְוֶנֱאַמר ,)ב,הושע יד(" 
ְנֻאם יי ֻׁשבּו ָעַדי

ָּתׁשּוב  ִאם" :ְוֶנֱאַמר ,) ר זִאם ַּתחֲ  :ְּכלֹוַמר ,)א,ירמיה ד(" ֵאַלי ָּתׁשּוביי  ְׂשָרֵאל ְנֻאםיִ    .ִּבי ִּתְדַּבק - ִּבְתׁשּוָבה 

ַהְּתׁשּוָבה ְמָקֶרֶבת ֶאת ָהְרחֹוִקים
: 

ֶאֶמׁש ָהָיה ֶזה ָׂשנּוי ִלְפֵני   ְמֻׁשָּקץ ,ַהָּמקֹום
 ,ּוְמֻרָחק ְותֹוֵעָבה

ְוַהּיֹום הּוא ָאהּוב ְוֶנחֱ 
, ָמד

מֹוֵצא ֶׁשּבְ  הְוֵכן ַאּתָ . ְוָיִדיד בָקרוֹ 
ָלׁשֹון ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא
ְמַרֵחק ֶאת ַהַחָּטִאים 

  - 
ָּבּה ְמָקֵרב ֶאת ַהָּׁשִבים

ֵּבין ָיִחיד ֵּבין  , ַעִּמי  ֵיָאֵמר ָלֶהם א ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ְוָהָיה": ֶׁשֶּנֱאַמר, ַרִּבים  ,ַאֶּתם
ֵיָאֵמר ָלֶהם ְּבֵני 

 ֶאת ִּכְתבּו" :תוֹ ּוְּבִרְׁשע ִּביָכְנָיהְוֶנֱאַמר  ,)א,הושע ב(" ָחי ֵאל
ָהִאיׁש ַהֶּזה ֲעִריִרי

ִיְצַלח  ֶּגֶבר א,   ִיְהֶיה ָּכְנָיהּו ֶבן ִאם" ,)ל,ירמיה כב( "ְּבָיָמיו
ְיהֹוָיִקים ֶמֶל ְיהּוָדה  . )כד,כב שם(" ַיד ְיִמיִני חֹוָתם ַעל

ְוֵכיָון ֶׁשָּׁשב ְּבָגלּו
ֶנֱאַמר  ,תוֹ   ֶאָּקֲח ְזֻרָּבֶבל ,ְצָבאֹותיי  ַההּוא ְנֻאם ַּבּיֹום" :ִּבְזֻרָּבֶבל ְּבנוֹ 

, יי ְנֻאם ַעְבִּדיְׁשַאְלִּתיֵאל  ֶּבן
ְוַׂשְמִּתי ַּכחֹוָתם

ז   .)גכ,חגי ב(" 
ַּכָּמה ְמֻעָּלה ַמֲעַלת ַהְּתׁשּוָבה

: 
ֶאֶמׁש ָהָיה ֶזה ֻמְבָּדל ֵמיי   ֵתיֶכםֲעֹונ": ֶׁשֶּנֱאַמר, ֵאלֱאֵהי ִיְׂשרָ 
ָהיּו ַמְבִּדִלים ֵּביֵנֶכם   ;)ב,ישעיה נט(" ְלֵבין ֱאֵהיֶכם

צֹוֵעק ְוֵאינֹו ַנֲעֶנה
 ַּגם": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ִּכי
ַתְרּבּו ְתִפָּלה ֵאיֶנִּני ׁש
 ְַועֹוֶׂשה ִמְצוֹות  ;)טו,א שם(" ֵמע ְוטֹוְרִפין אֹוָתן ְּבָפָניו

ס את ִמֶּיְדֶכם ְרמִבֵּקׁש ז ִמי": ֶׁשֶּנֱאַמר,   ,)י,מלאכי א(" ר ְּדָלַתִיםָּבֶכם ְוִיְסּג ַגם ִמי" ,)יב,א שם(" ֲחֵצָרי
 ְספּו ַעל לֹוֵתיֶכםע"

ִזְבֵחיֶכם ְוִאְכלּו ָבָׂשר
  . )כא,ירמיה ז(" 

ְוַהּיֹום הּוא ֻמְדָּבק ַּבְּׁשִכיָנה
 ייַהְּדֵבִקים ּבַ  ְוַאֶּתם": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ;)ד,דברים ד(" יֶכםֱאהֵ 
צֹוֵעק ְוַנֲעֶנה ִמָּיד

 ְוָהָיה": ֶׁשֶּנֱאַמר, 
 ֶטֶרם

ִיְקָראּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה
 ;)כד,ישעיה סה(" 

ְועֹוֶׂשה ִמְצוֹות 
ּוְמַקְּבִלין אֹוָתן ְּבַנַחת ְוִׂשְמָחה

ְכָבר ָרָצה  ִּכי": ֶׁשֶּנֱאַמר,   ,ְוא עֹוד. )ז,קהלת ט(" ַמֲעֶׂשי ָהֱאִהים ֶאת
ֶאָּלא ֶׁשִּמְתַאִּוים  ִמְנַחת ְיהּוָדה וִ  יילַ  ְוָעְרָבה": ֶׁשֶּנֱאַמר, ָלֶהם

ירּוָׁשלַ 
ִּכיֵמי  ִ םי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים 

 - ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ח   .)ד,מלאכי ג( "תִנּיַקְדמ
ַּדְרָּכם ִלְהיֹות ְׁשָפִלים ַוֲעָנִוים ְּביֹוֵתר

ִאם ֵחְרפּו אֹוָתן ַהְּכִסיִלים ּבְ  :

ַמֲעֵׂשיֶהם ָהִראׁשֹוִנים
ְוָאְמרּו  , ' ָלֶהם

ְוָכ ֶאֶמׁש ָהִייָת עֹוֶׂשה ָּכ
ר ָּכ מֵ וֹ ֶאֶמׁש ָהִייָת א'וְ , ' ְוָכ'  - 

 ,ַאל ַיְרִּגיׁשּו ָלֶהן
ֶאָּלא ׁשֹוְמִעין ּוְׂשֵמִחים

ְויֹוְדִעים  ,  ,ֶׁשּזֹו ְזכּות ָלֶהם
ְוֶׁשָּכל ְזַמן ֶׁשֵהם ּב

ֶהם ִׁשים ִמַּמֲעֵׂשיוֹ  ֶׁשָעְברּו ְוִנְכָלִמים ֵמֶהן
 ,הּבָ ְזכּוָתם ְמרֻ  -  

ּוַמֲעָלָתם ִמְתַּגֶּדֶלת
.  

ְוֵחְטא ָּגדֹול הּוא לֹוַמר ְלַבַעל ְּתׁשּוָבה 

ר ַמֲעֶׂשי ְזכ'  ,'ָהִראׁשֹוִנים
אֹו ְלַהְזִּכיָרן ְלָפָניו ְּכֵדי ְלַבְּיׁשוֹ 

אֹו ְלַהְזִּכיר ,  ְּדָבִרים ְוִעְנָיִנים ַהּדֹומִ 

ין ָלֶהם ְּכֵדי ְלַהְזִּכירֹו ֶמה ָעָׂשה
ל ַהּכ - 

, ָאסּור
ּוֻמְזָהר ָעָליו ִּבְכלַ 

ל הֹוָנַית ְּדָבִרים ֶׁשִהְזִהיָרה ָעֶליָה 
  .)יז,ויקרא כה(" ֲעִמיתוֹ  תֹונּו ִאיׁש ֶאת ְוא": ֶׁשֶּנֱאַמר, ּתֹוָרה

 
 

ִמיִני ֶרק ׁשְ ּפֶ
 

 

 

העולם הבא

א 
ַהּטֹוָבה ַהְּצפּוָנה ַלּצַ 

ִּדיִקים ִהיא ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא
ְוֵהן  , ַהַחִּיים ֶׁשֵאין ִעָּמֶהן ָמֶות

, 
ְוַהּטֹוָבה ֶׁשֵאין ִעָּמּה ָרָעה

הּוא  .  ְלַמַען" :ֶׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה
ִייַטב ָל ְוַהֲאַרְכָּת ָיִמים

דברים ( "

 ;)ז,כב
ִמִּפי ַהְּׁשמּוָעה ָלְמדּו

ם ֶׁשֻּכּלֹו עֹולָ לָ " ְלַמַען ִייַטב לָ " :  ,עֹוָלם ֶׁשֻּכּלֹו ָארלָ  "ָיִמים ּתָ כְ ְוַהֲארַ " ,טֹוב
ְוֶזה הּוא ָהעֹוָלם    .ַהָּבא



כותרת ברורה לכל עמוד


" ארנויכמו שב"הפניות ל
להקלת ההבנה והמעקב
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מכיר את הרמב"ם?
מימון  בן  משה  רבנו  להציג.  צורך  אין  הרמב"ם  את 

היהודיים  וההוגים  הפוסקים  גדול   ,)1104-1138(

גדול  מאמין  רופא,  מדע,  איש  מנהיג,  הדורות.  בכל 

ופורץ דרך.

 למה כדאי להכיר את
משנה תורה?

ספר "משנה תורה" הוא החיבור המסכם את התורה 

שבעל פה בשלמותה. יצירת מופת זו של הרמב"ם 

כל  ואת  היהודית  ההגות  יסודות  כל  את  מקיפה 

המצוות המעשיות החלות בזמן הזה ולעתיד לבוא, 

מן התורה ומתקנות חכמים, בלוויית מעט מנהגים. 

הממוינת  עברית,  כתובה  הזאת  המסכמת  היצירה 

הלכות  בתבנית  המעוצבת  להפליא,  ומסודרת 

קצרות פסוקות, מיועדת לכל יהודי, והיא אחת מן 

בכל  היהודית  בהלכה  ביותר  המשפיעות  היצירות 

תולדות העם היהודי.

1000 פרקים המחולקים ל-14  יש  ב"משנה תורה" 

הלומד  את  מלווה  והוא  החזקה(,  )הי"ד  ספרים 

במעגל חייו היומיומי עד הייעוד הגדול של הבריאה. 

לימוד מקיף של הספר המתאפיין בקיצור ובשלמות 

מספק תשתית איתנה לכל לימוד תורה.

 במה עוסק מפעל
משנה תורה?

של  המדויק  הנוסח  את  לשחזר  כדי  הוקם  המפעל 

משנה תורה ולהנגיש אותו לציבור הרחב באמצעות 

ביאור יחודי, שלם וקצר.

מי כתב את הביאור?
הרמב"ם  דברי  כל  את  ליקטנו  רב  בעמל  הרמב"ם! 

פירוש  תורה,  משנה  מתוך  )בעיקר  ספריו  מרחבי 

ותשובותיו(  אגרותיו  הנבוכים,  מורה  המשנה, 

עומד  כך  הלכה.  בכל  שיטתו  על  לעמוד  המסייעים 

הרמב"ם,  פי  על  רמב"ם  שהוא  ביאור  הלומד  לפני 

תוך ציון המקורות )תוכל לבדוק בעצמך!(.

במאמץ יצירת הביאור שיתפו פעולה צוותים רבים 

מכון  המקדש,  )מכון  שונים  ממכונים  ומומחים 

והארץ,  התורה  מכון  חמדה,  וארץ  ארץ  משפטי 

מכון מש"ה ועוד(, רבנים ותלמידי חכמים מישיבות 

יחד  שהביאו  ועוד,  האקדמיה  מן  מומחים  שונות, 

להשלמת יצירת המופת. 

כדי  בו  הושקעה  רבה  מחשבה  לכל,  מיועד  הביאור 

מועט  זאת  עם  ויחד  למתחיל,  גם  פשוט  שיהיה 

במשנת  שבקי  מי  שגם  עד  המרובה,  את  המחזיק 

הרמב"ם יכול למצוא בו פנינים.

ולברכות  יהודית,  לתרבות  בפרס  זכה  המפעל 

יוסף  עובדיה  הרב  מן  קיר:  אל  מקיר  והסכמות 

זצ"ל והרב מרדכי אליהו זצ"ל עד לרבני חב"ד ורבני 

חינוך  אנשי  לצד  בתחומם  מומחים  רבנים  ברסלב, 

מובהקים )ראה רשימת ההסכמות באתר המפעל(.

 תקנת הלימוד של
הרמב"ם היומי

גדולי ישראל קראו ללימוד משנה תורה באופן של 

פרק ביום )מחזור לימוד של כשלוש שנים, 15 דקות 

דרך  פרץ  והיחודי  השלם  וביאורנו  זכינו  יום(.  בכל 

להמוני בית ישראל ללמוד את משנה תורה ולהבין 

את משנת הרמב"ם באופן בהיר קצר ושלם. אלפים 

רבים של תלמידי החמ"ד והישיבות התיכוניות ועוד 

למדו והחכימו. 

רבים גם לומדים בקצב שלהם. אנו קוראים לך - איש 

ללימוד  להצטרף   - הרמב"ם  שהדריך  כפי  ואישה, 

ולהכיר את כל התורה כולה, ולשאוף למימוש החזון 

היהודי היפה והשלם.

איזו מהדורה מתאימה לי?
 המהדורות מתאימות כדברי הרמב"ם לכל: "גדול וקטן, איש ואשה,

 בעל לב רחב ]הבנה מעמיקה[ ובעל לב  קצר  ]הבנה שטחית["
)ספר המדע, יסודי התורה ד,יג(.

כל הי"ד בכרך אחד
רמב"ם  לצטט  כדי  הביטחון  את  מעניק 

הרמב"ם  לכל  ונוחה  מלאה  נגישות  מדויק, 

במיוחד  מתאים  עזר.  מפתחות  ובצירוף 

לליווי לימוד הגמרא.

מהדורת מופת בכרך אחד עם מפתחות וללא 
ביאור. קיימת גם מהדורת זהב-חתנים

על השולחן
לאלו שרוצים לשבת וללמוד רמב"ם בנחת, 

או כמתנה לבעל או לחתן הצעיר.

מהדורה מופת מבוארת ומהודרת בגודל 
בינוני ב- 4 כרכים.

לכל מקום ולכל זמן
אפליקציית "רמב"ם פלוס" 

ת
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מ
ה

ת 
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דו
ה

מ
ה

בלכתך בדרך
לאלו שמחפשים משהו קליל לשלוף מהתיק 

וללמוד בדרכים. 

כרכים  ב-17  בינוני  בגודל  מבוארת  מהדורה 
בכריכה רכה. היא מהדורת פרוייקט המנויים,  

בשינוי הכריכה.

בכיס
לתלמידים ולחיילים. מתנה לנער המתבגר. 

מהדורת כיס מבוארת ב-19 כרכים.

היא מהדורת תלמידי החמ"ד.

תלמידי החמ"ד עם מהדורת הכיס...
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נחיצות התשובה ומעלתה

א 
הֹוִאיל ּוְרׁשּות ָּכל ָאָדם ְנתּוָנה לוֹ 

 )א,לעיל ה( ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו ,

 - 
ִיְׁשַּתֵּדל ָאָדם ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ְוִלְנע
ר ַּכָּפיו ֵמֲחָטָאיו

ְּכֵדי , 

 מּותֶׁשּיָ 
ְוהּוא ַּבַעל ְּתׁשּוָבה

 ,
ְּכֵדי ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא

.  

ב 
ְלעֹוָלם ִיְרֶאה ָאָדם אֶ 

ת ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא נֹוֶטה ָלמּות
, 

ְוֶׁשָּמא ָימּות ִּבְׁשָעתוֹ 
, 

ְוִנְמָצא עֹוֵמד ַּבֲחָטָאיו
ְלִפיָכ ָיׁשּוב  .

ֶׁשָּמא ָימּות  ,ֶׁשַאְזִקין ָאׁשּובּכְ  :אַמרְוא י, ֵמֲחָטָאיו ִמָּיד

הּוא ֶׁשְּׁשמ .ֶדם ֶׁשַּיְזִקיןק
ה אֹוֵמר ְּבָחְכָמתוֹ 

ֵעת  ְּבָכל" :

ִיְהיּו ְבָגֶדי ְלָבִנים
  .)ח,קהלת ט(" 

ְוַאל ּתג 

אַמר ֶׁשֵאין ַהְּתׁשּוָבה ֶאָּלא ֵמֲעֵברֹות ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן 

 ;ֵנָבהּוגְ  ָגֵזלְּכגֹון ְזנּות וְ  ,ַמֲעֶׂשה
ְּכֵׁשם ֶׁשָּצִרי ָאָדם ָלׁשּוב 

, ֵמֵאּלּו

ָּכ הּוא ָצִרי ְלַחֵּפׂש ְּבֵדעֹות ָרעֹות ֶׁשֵּיׁש לֹו ְוָלׁשּוב 

 ,רּותחֲ ַהּתַ ּוִמן  ,ּוִמן ַהִּקְנָאה ,ּוִמן ָהֵאיָבה ,ִמן ַהַּכַעס :ֵמֶהן

 ,ֶהֶתלּוִמן הַ 
ּוֵמְרִדיַפת ַהָּממֹון ְוַהָּכבֹוד

ּוֵמְרִדיפַ  ,
ת ַהַּמֲאָכלֹות 

ְוֵאּלּו  .ר ִּבְתׁשּוָבהזל ָצִרי ַלחֲ ִמן ַהּכ -  ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן

 ָהֲעוֹונֹות
ָקִׁשין ֵמאֹוָתן ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן ַמֲעֶׂשה

ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשָאָדם  ;

 -ֵאּלּו ִנְׁשָקע ּבָ 
ָקֶׁשה הּוא ִלְפֹרׁש

 בַיֲעז" :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר .

ְואִ  ָרָׁשע ַּדְרּכוֹ 
  .)ז,ישעיה נה(" ָתיויׁש ָאֶון ַמְחְׁשב

ד 

ִמְּפֵני ָהֲעוֹונֹות ְוַהַחָּטאֹות ֶׁשָעָׂשהַאל ְיַדֶּמה ַּבַעל ְּתׁשּוָבה ֶׁשהּוא ְמֻרָחק ִמַּמֲעַלת ַהַּצִּדיִקים 
ֶאָּלא , ָבר ֵּכןֵאין ַהּדָ . 

ָאהּוב ְוֶנחֱ 
ָמד הּוא ִלְפֵני ַהּבֹוֵרא

ּו ,
ְכִאּלּו א ָחָטא ֵמעֹוָלם

. 

ְוא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשְּׂשָכרֹו ַהְרֵּבה
, 

ֶׁשֲהֵרי ָטַעם ַטַעם ַהֵחְטא 

רֵ ּופֵ 
ׁש ִמֶּמּנּו ְוָכַבׁש ִיְצרוֹ 

ָמקֹום ֶׁשַּבֲעֵלי  :ָאְמרּו ֲחָכִמים. 

ְּתׁשּוָבה עֹוְמִדין ּבֹו 
 - 

ֵאין ַצִּדיִקים ְּגמּוִרין ְיכֹוִלין ַלֲעמ
 ֹד ּבו; 

 :ְּכלֹוַמר
ַמֲעָלָתן ְּגדֹוָלה 

ִמַּמֲעַלת ֵאּלּו ֶׁשא ָחְטאּו ֵמעֹוָלם
, 

ִמְּפֵני ֶׁשֵהן ּכֹוְבִׁשין ִיְצָרן ָיֵתר ֵמֶהן
.  

ה 
ָּכל ַהְּנִביִאים ֻּכָּלן ִצּוּו ַעל ַהְּתׁשּוָבה

, 
ְוֵאין ִיְׂשָרֵאל ִנְגָאִלין 

ֶאָּלא ִּבְתׁשּוָבה
 .

ּוְכָבר ִהְבִטיָחה ּתֹוָרה ֶׁשּסֹוף ִיְׂשָרֵאל 

ַלֲעׂשֹות ּתְ 
ׁשּוָבה ְּבסֹוף ָּגלּוָתן

, 
ּוִמָּיד ֵהן ִנְגָאִלין

: ֶׁשֶּנֱאַמר, 

... ֱאֶהייי  ַעד ְוַׁשְבּתָ  ...ַהְּדָבִרים אּו ָעֶלי ָּכלָיב ִכי ְוָהָיה"

, ְוִרֲחֶמ ְׁשבּוְת יי ֱאֶהי ֶאת ְוָׁשב
ְוָׁשב ְוִקֶּבְצ ִמָּכל 

ֶהייי ֱא ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ֱהִפיְצ
  .)ג-א,דברים ל(" ָׁשָּמה 

 ,ְּגדֹוָלה ְּתׁשּוָבהו 
ֶׁשְּמָקֶרֶבת ֶאת ָהָאָדם ַלְּׁשִכיָנה

: ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ׁשּוָבה"
ֶהיִיְׂשָרֵאל ַעד יי ֱא

 ָעַדי ֻׁשבּו" :ְוֶנֱאַמר ,)ב,הושע יד(" 

: ושם; יב,יואל ב(" ְנֻאם יי
ְנֻאם יי ֻׁשבּו ָעַדי

ָּתׁשּוב  ִאם" :ְוֶנֱאַמר ,)

ר זִאם ַּתחֲ  :ְּכלֹוַמר ,)א,ירמיה ד(" ֵאַלי ָּתׁשּוביי  ְׂשָרֵאל ְנֻאםיִ 

  .ִּבי ִּתְדַּבק - ִּבְתׁשּוָבה 

ַהְּתׁשּוָבה ְמָקֶרֶבת ֶאת ָהְרחֹוִקים
: 

ֶאֶמׁש ָהָיה ֶזה ָׂשנּוי ִלְפֵני 

 ְמֻׁשָּקץ ,ַהָּמקֹום
 ,ּוְמֻרָחק ְותֹוֵעָבה

ְוַהּיֹום הּוא ָאהּוב ְוֶנחֱ 
, ָמד

מֹוֵצא ֶׁשּבְ  הְוֵכן ַאּתָ . ְוָיִדיד בָקרוֹ 
ָלׁשֹון ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא
 

ְמַרֵחק ֶאת ַהַחָּטִאים
  - 

ָּבּה ְמָקֵרב ֶאת ַהָּׁשִבים
ֵּבין ָיִחיד ֵּבין  ,

ַעִּמי  ֵיָאֵמר ָלֶהם א ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ְוָהָיה": ֶׁשֶּנֱאַמר, ַרִּבים

 ,ַאֶּתם
ֵיָאֵמר ָלֶהם ְּבֵני 

 ִּביָכְנָיהְוֶנֱאַמר  ,)א,הושע ב(" ָחי ֵאל

 ֶאת ִּכְתבּו" :תוֹ ּוְּבִרְׁשע
ָהִאיׁש ַהֶּזה ֲעִריִרי

ִיְצַלח  ֶּגֶבר א, 

 ִיְהֶיה ָּכְנָיהּו ֶבן ִאם" ,)ל,ירמיה כב( "ְּבָיָמיו
ְיהֹוָיִקים ֶמֶל ְיהּוָדה 

. )כד,כב שם(" ַיד ְיִמיִני חֹוָתם ַעל
ְוֵכיָון ֶׁשָּׁשב ְּבָגלּו

ֶנֱאַמר  ,תוֹ 

 ֶאָּקֲח ְזֻרָּבֶבל ,ְצָבאֹותיי  ַההּוא ְנֻאם ַּבּיֹום" :ִּבְזֻרָּבֶבל ְּבנוֹ 

, יי ְנֻאם ַעְבִּדיְׁשַאְלִּתיֵאל  ֶּבן
ְוַׂשְמִּתי ַּכחֹוָתם

  .)גכ,חגי ב(" 

ז 
ַּכָּמה ְמֻעָּלה ַמֲעַלת ַהְּתׁשּוָבה

: 
ֶאֶמׁש ָהָיה ֶזה ֻמְבָּדל ֵמיי 

 ֵתיֶכםֲעֹונ": ֶׁשֶּנֱאַמר, ֵאלֱאֵהי ִיְׂשרָ 
ָהיּו ַמְבִּדִלים ֵּביֵנֶכם 

 ;)ב,ישעיה נט(" ְלֵבין ֱאֵהיֶכם
צֹוֵעק ְוֵאינֹו ַנֲעֶנה

 ַּגם": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ִּכי
ַתְרּבּו ְתִפָּלה ֵאיֶנִּני ׁש
 ְַועֹוֶׂשה ִמְצוֹות  ;)טו,א שם(" ֵמע

ְוטֹוְרִפין אֹוָתן ְּבָפָניו
ס את ִמֶּיְדֶכם ְרמִבֵּקׁש ז ִמי": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ,)י,מלאכי א(" ר ְּדָלַתִיםָּבֶכם ְוִיְסּג ַגם ִמי" ,)יב,א שם(" ֲחֵצָרי

 ְספּו ַעל לֹוֵתיֶכםע"
ִזְבֵחיֶכם ְוִאְכלּו ָבָׂשר

  . )כא,ירמיה ז(" 

ְוַהּיֹום הּוא ֻמְדָּבק ַּבְּׁשִכיָנה
 ייַהְּדֵבִקים ּבַ  ְוַאֶּתם": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ;)ד,דברים ד(" יֶכםֱאהֵ 
צֹוֵעק ְוַנֲעֶנה ִמָּיד

 ְוָהָיה": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ֶטֶרם
ִיְקָראּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה

 ;)כד,ישעיה סה(" 
ְועֹוֶׂשה ִמְצוֹות 

ּוְמַקְּבִלין אֹוָתן ְּבַנַחת ְוִׂשְמָחה
ְכָבר ָרָצה  ִּכי": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ,ְוא עֹוד. )ז,קהלת ט(" ַמֲעֶׂשי ָהֱאִהים ֶאת
ֶאָּלא ֶׁשִּמְתַאִּוים 

ִמְנַחת ְיהּוָדה וִ  יילַ  ְוָעְרָבה": ֶׁשֶּנֱאַמר, ָלֶהם
יירּוָׁשלַ 

ִּכיֵמי  ִ ם

עֹוָלם ּוְכָׁשִנים 
  .)ד,מלאכי ג( "תִנּיַקְדמ

 - ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ח 
ַּדְרָּכם ִלְהיֹות ְׁשָפִלים ַוֲעָנִוים ְּביֹוֵתר

: 

ִאם ֵחְרפּו אֹוָתן ַהְּכִסיִלים ּבְ 

ַמֲעֵׂשיֶהם ָהִראׁשֹוִנים
ְוָאְמרּו  ,

' ָלֶהם
ְוָכ ֶאֶמׁש ָהִייָת עֹוֶׂשה ָּכ

ר ָּכ מֵ וֹ ֶאֶמׁש ָהִייָת א'וְ , '

ְוָכ'  - 
 ,ַאל ַיְרִּגיׁשּו ָלֶהן

ֶאָּלא ׁשֹוְמִעין ּוְׂשֵמִחים
ְויֹוְדִעים  ,

 ,ֶׁשּזֹו ְזכּות ָלֶהם
ְוֶׁשָּכל ְזַמן ֶׁשֵהם ּב

ֶהם ִׁשים ִמַּמֲעֵׂשיוֹ 

ֶׁשָעְברּו ְוִנְכָלִמים ֵמֶהן
 ,הּבָ ְזכּוָתם ְמרֻ  -  

ּוַמֲעָלָתם ִמְתַּגֶּדֶלת
.  

ְוֵחְטא ָּגדֹול הּוא לֹוַמר ְלַבַעל ְּתׁשּוָבה 

ר ַמֲעֶׂשי ְזכ'

 ,'ָהִראׁשֹוִנים
אֹו ְלַהְזִּכיָרן ְלָפָניו ְּכֵדי ְלַבְּיׁשוֹ 

אֹו ְלַהְזִּכיר , 

ְּדָבִרים ְוִעְנָיִנים ַהּדֹומִ 

ין ָלֶהם ְּכֵדי ְלַהְזִּכירֹו ֶמה ָעָׂשה
ל ַהּכ - 

, ָאסּור
ּוֻמְזָהר ָעָליו ִּבְכלַ 

ל הֹוָנַית ְּדָבִרים ֶׁשִהְזִהיָרה ָעֶליָה 

  .)יז,ויקרא כה(" ֲעִמיתוֹ  תֹונּו ִאיׁש ֶאת ְוא": ֶׁשֶּנֱאַמר, ּתֹוָרה

 
 

ִמיִני ֶרק ׁשְ  ּפֶ

 

 

העולם הבא

א 
ַהּטֹוָבה ַהְּצפּוָנה ַלּצַ 

ִּדיִקים ִהיא ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא
ְוֵהן  ,

ַהַחִּיים ֶׁשֵאין ִעָּמֶהן ָמֶות
, 

ְוַהּטֹוָבה ֶׁשֵאין ִעָּמּה ָרָעה
הּוא  .

 ְלַמַען" :ֶׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה
ִייַטב ָל ְוַהֲאַרְכָּת ָיִמים

דברים ( "

 ;)ז,כב
ִמִּפי ַהְּׁשמּוָעה ָלְמדּו

ם ֶׁשֻּכּלֹו עֹולָ לָ " ְלַמַען ִייַטב לָ " :

 ,עֹוָלם ֶׁשֻּכּלֹו ָארלָ  "ָיִמים ּתָ כְ ְוַהֲארַ " ,טֹוב
ְוֶזה הּוא ָהעֹוָלם 

  .ַהָּבא


כותרת ברורה לכל עמוד



" ארנויכמו שב"הפניות ל
להקלת ההבנה והמעקב
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ִביִעי ֶרק ׁשְ  ּפֶ

 

 

נחיצות התשובה ומעלתה

א 
הֹוִאיל ּוְרׁשּות ָּכל ָאָדם ְנתּוָנה לוֹ 

 )א,לעיל ה( ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו ,

 - 
ִיְׁשַּתֵּדל ָאָדם ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ְוִלְנע
ר ַּכָּפיו ֵמֲחָטָאיו

ְּכֵדי , 

 מּותֶׁשּיָ 
ְוהּוא ַּבַעל ְּתׁשּוָבה

 ,
ְּכֵדי ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא

.  

ב 
ְלעֹוָלם ִיְרֶאה ָאָדם אֶ 

ת ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא נֹוֶטה ָלמּות
, 

ְוֶׁשָּמא ָימּות ִּבְׁשָעתוֹ 
, 

ְוִנְמָצא עֹוֵמד ַּבֲחָטָאיו
ְלִפיָכ ָיׁשּוב  .

ֶׁשָּמא ָימּות  ,ֶׁשַאְזִקין ָאׁשּובּכְ  :אַמרְוא י, ֵמֲחָטָאיו ִמָּיד

הּוא ֶׁשְּׁשמ .ֶדם ֶׁשַּיְזִקיןק
ה אֹוֵמר ְּבָחְכָמתוֹ 

ֵעת  ְּבָכל" :

ִיְהיּו ְבָגֶדי ְלָבִנים
  .)ח,קהלת ט(" 

ְוַאל ּתג 

אַמר ֶׁשֵאין ַהְּתׁשּוָבה ֶאָּלא ֵמֲעֵברֹות ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן 

 ;ֵנָבהּוגְ  ָגֵזלְּכגֹון ְזנּות וְ  ,ַמֲעֶׂשה
ְּכֵׁשם ֶׁשָּצִרי ָאָדם ָלׁשּוב 

, ֵמֵאּלּו

ָּכ הּוא ָצִרי ְלַחֵּפׂש ְּבֵדעֹות ָרעֹות ֶׁשֵּיׁש לֹו ְוָלׁשּוב 

 ,רּותחֲ ַהּתַ ּוִמן  ,ּוִמן ַהִּקְנָאה ,ּוִמן ָהֵאיָבה ,ִמן ַהַּכַעס :ֵמֶהן

 ,ֶהֶתלּוִמן הַ 
ּוֵמְרִדיַפת ַהָּממֹון ְוַהָּכבֹוד

ּוֵמְרִדיפַ  ,
ת ַהַּמֲאָכלֹות 

ְוֵאּלּו  .ר ִּבְתׁשּוָבהזל ָצִרי ַלחֲ ִמן ַהּכ -  ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן

 ָהֲעוֹונֹות
ָקִׁשין ֵמאֹוָתן ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן ַמֲעֶׂשה

ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשָאָדם  ;

 -ֵאּלּו ִנְׁשָקע ּבָ 
ָקֶׁשה הּוא ִלְפֹרׁש

 בַיֲעז" :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר .

ְואִ  ָרָׁשע ַּדְרּכוֹ 
  .)ז,ישעיה נה(" ָתיויׁש ָאֶון ַמְחְׁשב

ד 

ִמְּפֵני ָהֲעוֹונֹות ְוַהַחָּטאֹות ֶׁשָעָׂשהַאל ְיַדֶּמה ַּבַעל ְּתׁשּוָבה ֶׁשהּוא ְמֻרָחק ִמַּמֲעַלת ַהַּצִּדיִקים 
ֶאָּלא , ָבר ֵּכןֵאין ַהּדָ . 

ָאהּוב ְוֶנחֱ 
ָמד הּוא ִלְפֵני ַהּבֹוֵרא

ּו ,
ְכִאּלּו א ָחָטא ֵמעֹוָלם

. 

ְוא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשְּׂשָכרֹו ַהְרֵּבה
, 

ֶׁשֲהֵרי ָטַעם ַטַעם ַהֵחְטא 

רֵ ּופֵ 
ׁש ִמֶּמּנּו ְוָכַבׁש ִיְצרוֹ 

ָמקֹום ֶׁשַּבֲעֵלי  :ָאְמרּו ֲחָכִמים. 

ְּתׁשּוָבה עֹוְמִדין ּבֹו 
 - 

ֵאין ַצִּדיִקים ְּגמּוִרין ְיכֹוִלין ַלֲעמ
 ֹד ּבו; 

 :ְּכלֹוַמר
ַמֲעָלָתן ְּגדֹוָלה 

ִמַּמֲעַלת ֵאּלּו ֶׁשא ָחְטאּו ֵמעֹוָלם
, 

ִמְּפֵני ֶׁשֵהן ּכֹוְבִׁשין ִיְצָרן ָיֵתר ֵמֶהן
.  

ה 
ָּכל ַהְּנִביִאים ֻּכָּלן ִצּוּו ַעל ַהְּתׁשּוָבה

, 
ְוֵאין ִיְׂשָרֵאל ִנְגָאִלין 

ֶאָּלא ִּבְתׁשּוָבה
 .

ּוְכָבר ִהְבִטיָחה ּתֹוָרה ֶׁשּסֹוף ִיְׂשָרֵאל 

ַלֲעׂשֹות ּתְ 
ׁשּוָבה ְּבסֹוף ָּגלּוָתן

, 
ּוִמָּיד ֵהן ִנְגָאִלין

: ֶׁשֶּנֱאַמר, 

... ֱאֶהייי  ַעד ְוַׁשְבּתָ  ...ַהְּדָבִרים אּו ָעֶלי ָּכלָיב ִכי ְוָהָיה"

, ְוִרֲחֶמ ְׁשבּוְת יי ֱאֶהי ֶאת ְוָׁשב
ְוָׁשב ְוִקֶּבְצ ִמָּכל 

ֶהייי ֱא ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ֱהִפיְצ
  .)ג-א,דברים ל(" ָׁשָּמה 

 ,ְּגדֹוָלה ְּתׁשּוָבהו 
ֶׁשְּמָקֶרֶבת ֶאת ָהָאָדם ַלְּׁשִכיָנה

: ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ׁשּוָבה"
ֶהיִיְׂשָרֵאל ַעד יי ֱא

 ָעַדי ֻׁשבּו" :ְוֶנֱאַמר ,)ב,הושע יד(" 

: ושם; יב,יואל ב(" ְנֻאם יי
ְנֻאם יי ֻׁשבּו ָעַדי

ָּתׁשּוב  ִאם" :ְוֶנֱאַמר ,)

ר זִאם ַּתחֲ  :ְּכלֹוַמר ,)א,ירמיה ד(" ֵאַלי ָּתׁשּוביי  ְׂשָרֵאל ְנֻאםיִ 

  .ִּבי ִּתְדַּבק - ִּבְתׁשּוָבה 

ַהְּתׁשּוָבה ְמָקֶרֶבת ֶאת ָהְרחֹוִקים
: 

ֶאֶמׁש ָהָיה ֶזה ָׂשנּוי ִלְפֵני 

 ְמֻׁשָּקץ ,ַהָּמקֹום
 ,ּוְמֻרָחק ְותֹוֵעָבה

ְוַהּיֹום הּוא ָאהּוב ְוֶנחֱ 
, ָמד

מֹוֵצא ֶׁשּבְ  הְוֵכן ַאּתָ . ְוָיִדיד בָקרוֹ 
ָלׁשֹון ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא
 

ְמַרֵחק ֶאת ַהַחָּטִאים
  - 

ָּבּה ְמָקֵרב ֶאת ַהָּׁשִבים
ֵּבין ָיִחיד ֵּבין  ,

ַעִּמי  ֵיָאֵמר ָלֶהם א ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ְוָהָיה": ֶׁשֶּנֱאַמר, ַרִּבים

 ,ַאֶּתם
ֵיָאֵמר ָלֶהם ְּבֵני 

 ִּביָכְנָיהְוֶנֱאַמר  ,)א,הושע ב(" ָחי ֵאל

 ֶאת ִּכְתבּו" :תוֹ ּוְּבִרְׁשע
ָהִאיׁש ַהֶּזה ֲעִריִרי

ִיְצַלח  ֶּגֶבר א, 

 ִיְהֶיה ָּכְנָיהּו ֶבן ִאם" ,)ל,ירמיה כב( "ְּבָיָמיו
ְיהֹוָיִקים ֶמֶל ְיהּוָדה 

. )כד,כב שם(" ַיד ְיִמיִני חֹוָתם ַעל
ְוֵכיָון ֶׁשָּׁשב ְּבָגלּו

ֶנֱאַמר  ,תוֹ 

 ֶאָּקֲח ְזֻרָּבֶבל ,ְצָבאֹותיי  ַההּוא ְנֻאם ַּבּיֹום" :ִּבְזֻרָּבֶבל ְּבנוֹ 

, יי ְנֻאם ַעְבִּדיְׁשַאְלִּתיֵאל  ֶּבן
ְוַׂשְמִּתי ַּכחֹוָתם

  .)גכ,חגי ב(" 

ז 
ַּכָּמה ְמֻעָּלה ַמֲעַלת ַהְּתׁשּוָבה

: 
ֶאֶמׁש ָהָיה ֶזה ֻמְבָּדל ֵמיי 

 ֵתיֶכםֲעֹונ": ֶׁשֶּנֱאַמר, ֵאלֱאֵהי ִיְׂשרָ 
ָהיּו ַמְבִּדִלים ֵּביֵנֶכם 

 ;)ב,ישעיה נט(" ְלֵבין ֱאֵהיֶכם
צֹוֵעק ְוֵאינֹו ַנֲעֶנה

 ַּגם": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ִּכי
ַתְרּבּו ְתִפָּלה ֵאיֶנִּני ׁש
 ְַועֹוֶׂשה ִמְצוֹות  ;)טו,א שם(" ֵמע

ְוטֹוְרִפין אֹוָתן ְּבָפָניו
ס את ִמֶּיְדֶכם ְרמִבֵּקׁש ז ִמי": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ,)י,מלאכי א(" ר ְּדָלַתִיםָּבֶכם ְוִיְסּג ַגם ִמי" ,)יב,א שם(" ֲחֵצָרי

 ְספּו ַעל לֹוֵתיֶכםע"
ִזְבֵחיֶכם ְוִאְכלּו ָבָׂשר

  . )כא,ירמיה ז(" 

ְוַהּיֹום הּוא ֻמְדָּבק ַּבְּׁשִכיָנה
 ייַהְּדֵבִקים ּבַ  ְוַאֶּתם": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ;)ד,דברים ד(" יֶכםֱאהֵ 
צֹוֵעק ְוַנֲעֶנה ִמָּיד

 ְוָהָיה": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ֶטֶרם
ִיְקָראּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה

 ;)כד,ישעיה סה(" 
ְועֹוֶׂשה ִמְצוֹות 

ּוְמַקְּבִלין אֹוָתן ְּבַנַחת ְוִׂשְמָחה
ְכָבר ָרָצה  ִּכי": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ,ְוא עֹוד. )ז,קהלת ט(" ַמֲעֶׂשי ָהֱאִהים ֶאת
ֶאָּלא ֶׁשִּמְתַאִּוים 

ִמְנַחת ְיהּוָדה וִ  יילַ  ְוָעְרָבה": ֶׁשֶּנֱאַמר, ָלֶהם
יירּוָׁשלַ 

ִּכיֵמי  ִ ם

עֹוָלם ּוְכָׁשִנים 
  .)ד,מלאכי ג( "תִנּיַקְדמ

 - ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ח 
ַּדְרָּכם ִלְהיֹות ְׁשָפִלים ַוֲעָנִוים ְּביֹוֵתר

: 

ִאם ֵחְרפּו אֹוָתן ַהְּכִסיִלים ּבְ 

ַמֲעֵׂשיֶהם ָהִראׁשֹוִנים
ְוָאְמרּו  ,

' ָלֶהם
ְוָכ ֶאֶמׁש ָהִייָת עֹוֶׂשה ָּכ

ר ָּכ מֵ וֹ ֶאֶמׁש ָהִייָת א'וְ , '

ְוָכ'  - 
 ,ַאל ַיְרִּגיׁשּו ָלֶהן

ֶאָּלא ׁשֹוְמִעין ּוְׂשֵמִחים
ְויֹוְדִעים  ,

 ,ֶׁשּזֹו ְזכּות ָלֶהם
ְוֶׁשָּכל ְזַמן ֶׁשֵהם ּב

ֶהם ִׁשים ִמַּמֲעֵׂשיוֹ 

ֶׁשָעְברּו ְוִנְכָלִמים ֵמֶהן
 ,הּבָ ְזכּוָתם ְמרֻ  -  

ּוַמֲעָלָתם ִמְתַּגֶּדֶלת
.  

ְוֵחְטא ָּגדֹול הּוא לֹוַמר ְלַבַעל ְּתׁשּוָבה 

ר ַמֲעֶׂשי ְזכ'

 ,'ָהִראׁשֹוִנים
אֹו ְלַהְזִּכיָרן ְלָפָניו ְּכֵדי ְלַבְּיׁשוֹ 

אֹו ְלַהְזִּכיר , 

ְּדָבִרים ְוִעְנָיִנים ַהּדֹומִ 

ין ָלֶהם ְּכֵדי ְלַהְזִּכירֹו ֶמה ָעָׂשה
ל ַהּכ - 

, ָאסּור
ּוֻמְזָהר ָעָליו ִּבְכלַ 

ל הֹוָנַית ְּדָבִרים ֶׁשִהְזִהיָרה ָעֶליָה 

  .)יז,ויקרא כה(" ֲעִמיתוֹ  תֹונּו ִאיׁש ֶאת ְוא": ֶׁשֶּנֱאַמר, ּתֹוָרה

 
 

ִמיִני ֶרק ׁשְ  ּפֶ

 

 

העולם הבא

א 
ַהּטֹוָבה ַהְּצפּוָנה ַלּצַ 

ִּדיִקים ִהיא ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא
ְוֵהן  ,

ַהַחִּיים ֶׁשֵאין ִעָּמֶהן ָמֶות
, 

ְוַהּטֹוָבה ֶׁשֵאין ִעָּמּה ָרָעה
הּוא  .

 ְלַמַען" :ֶׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה
ִייַטב ָל ְוַהֲאַרְכָּת ָיִמים

דברים ( "

 ;)ז,כב
ִמִּפי ַהְּׁשמּוָעה ָלְמדּו

ם ֶׁשֻּכּלֹו עֹולָ לָ " ְלַמַען ִייַטב לָ " :

 ,עֹוָלם ֶׁשֻּכּלֹו ָארלָ  "ָיִמים ּתָ כְ ְוַהֲארַ " ,טֹוב
ְוֶזה הּוא ָהעֹוָלם 

  .ַהָּבא


כותרת ברורה לכל עמוד



" ארנויכמו שב"הפניות ל
להקלת ההבנה והמעקב
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ִביִעי ֶרק ׁשְ  ּפֶ

 

 

נחיצות התשובה ומעלתה

א 
הֹוִאיל ּוְרׁשּות ָּכל ָאָדם ְנתּוָנה לוֹ 

 )א,לעיל ה( ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו ,

 - 
ִיְׁשַּתֵּדל ָאָדם ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ְוִלְנע
ר ַּכָּפיו ֵמֲחָטָאיו

ְּכֵדי , 

 מּותֶׁשּיָ 
ְוהּוא ַּבַעל ְּתׁשּוָבה

 ,
ְּכֵדי ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא

.  

ב 
ְלעֹוָלם ִיְרֶאה ָאָדם אֶ 

ת ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא נֹוֶטה ָלמּות
, 

ְוֶׁשָּמא ָימּות ִּבְׁשָעתוֹ 
, 

ְוִנְמָצא עֹוֵמד ַּבֲחָטָאיו
ְלִפיָכ ָיׁשּוב  .

ֶׁשָּמא ָימּות  ,ֶׁשַאְזִקין ָאׁשּובּכְ  :אַמרְוא י, ֵמֲחָטָאיו ִמָּיד

הּוא ֶׁשְּׁשמ .ֶדם ֶׁשַּיְזִקיןק
ה אֹוֵמר ְּבָחְכָמתוֹ 

ֵעת  ְּבָכל" :

ִיְהיּו ְבָגֶדי ְלָבִנים
  .)ח,קהלת ט(" 

ְוַאל ּתג 

אַמר ֶׁשֵאין ַהְּתׁשּוָבה ֶאָּלא ֵמֲעֵברֹות ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן 

 ;ֵנָבהּוגְ  ָגֵזלְּכגֹון ְזנּות וְ  ,ַמֲעֶׂשה
ְּכֵׁשם ֶׁשָּצִרי ָאָדם ָלׁשּוב 

, ֵמֵאּלּו

ָּכ הּוא ָצִרי ְלַחֵּפׂש ְּבֵדעֹות ָרעֹות ֶׁשֵּיׁש לֹו ְוָלׁשּוב 

 ,רּותחֲ ַהּתַ ּוִמן  ,ּוִמן ַהִּקְנָאה ,ּוִמן ָהֵאיָבה ,ִמן ַהַּכַעס :ֵמֶהן

 ,ֶהֶתלּוִמן הַ 
ּוֵמְרִדיַפת ַהָּממֹון ְוַהָּכבֹוד

ּוֵמְרִדיפַ  ,
ת ַהַּמֲאָכלֹות 

ְוֵאּלּו  .ר ִּבְתׁשּוָבהזל ָצִרי ַלחֲ ִמן ַהּכ -  ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן

 ָהֲעוֹונֹות
ָקִׁשין ֵמאֹוָתן ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן ַמֲעֶׂשה

ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשָאָדם  ;

 -ֵאּלּו ִנְׁשָקע ּבָ 
ָקֶׁשה הּוא ִלְפֹרׁש

 בַיֲעז" :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר .

ְואִ  ָרָׁשע ַּדְרּכוֹ 
  .)ז,ישעיה נה(" ָתיויׁש ָאֶון ַמְחְׁשב

ד 

ִמְּפֵני ָהֲעוֹונֹות ְוַהַחָּטאֹות ֶׁשָעָׂשהַאל ְיַדֶּמה ַּבַעל ְּתׁשּוָבה ֶׁשהּוא ְמֻרָחק ִמַּמֲעַלת ַהַּצִּדיִקים 
ֶאָּלא , ָבר ֵּכןֵאין ַהּדָ . 

ָאהּוב ְוֶנחֱ 
ָמד הּוא ִלְפֵני ַהּבֹוֵרא

ּו ,
ְכִאּלּו א ָחָטא ֵמעֹוָלם

. 

ְוא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשְּׂשָכרֹו ַהְרֵּבה
, 

ֶׁשֲהֵרי ָטַעם ַטַעם ַהֵחְטא 

רֵ ּופֵ 
ׁש ִמֶּמּנּו ְוָכַבׁש ִיְצרוֹ 

ָמקֹום ֶׁשַּבֲעֵלי  :ָאְמרּו ֲחָכִמים. 

ְּתׁשּוָבה עֹוְמִדין ּבֹו 
 - 

ֵאין ַצִּדיִקים ְּגמּוִרין ְיכֹוִלין ַלֲעמ
 ֹד ּבו; 

 :ְּכלֹוַמר
ַמֲעָלָתן ְּגדֹוָלה 

ִמַּמֲעַלת ֵאּלּו ֶׁשא ָחְטאּו ֵמעֹוָלם
, 

ִמְּפֵני ֶׁשֵהן ּכֹוְבִׁשין ִיְצָרן ָיֵתר ֵמֶהן
.  

ה 
ָּכל ַהְּנִביִאים ֻּכָּלן ִצּוּו ַעל ַהְּתׁשּוָבה

, 
ְוֵאין ִיְׂשָרֵאל ִנְגָאִלין 

ֶאָּלא ִּבְתׁשּוָבה
 .

ּוְכָבר ִהְבִטיָחה ּתֹוָרה ֶׁשּסֹוף ִיְׂשָרֵאל 

ַלֲעׂשֹות ּתְ 
ׁשּוָבה ְּבסֹוף ָּגלּוָתן

, 
ּוִמָּיד ֵהן ִנְגָאִלין

: ֶׁשֶּנֱאַמר, 

... ֱאֶהייי  ַעד ְוַׁשְבּתָ  ...ַהְּדָבִרים אּו ָעֶלי ָּכלָיב ִכי ְוָהָיה"

, ְוִרֲחֶמ ְׁשבּוְת יי ֱאֶהי ֶאת ְוָׁשב
ְוָׁשב ְוִקֶּבְצ ִמָּכל 

ֶהייי ֱא ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ֱהִפיְצ
  .)ג-א,דברים ל(" ָׁשָּמה 

 ,ְּגדֹוָלה ְּתׁשּוָבהו 
ֶׁשְּמָקֶרֶבת ֶאת ָהָאָדם ַלְּׁשִכיָנה

: ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ׁשּוָבה"
ֶהיִיְׂשָרֵאל ַעד יי ֱא

 ָעַדי ֻׁשבּו" :ְוֶנֱאַמר ,)ב,הושע יד(" 

: ושם; יב,יואל ב(" ְנֻאם יי
ְנֻאם יי ֻׁשבּו ָעַדי

ָּתׁשּוב  ִאם" :ְוֶנֱאַמר ,)

ר זִאם ַּתחֲ  :ְּכלֹוַמר ,)א,ירמיה ד(" ֵאַלי ָּתׁשּוביי  ְׂשָרֵאל ְנֻאםיִ 

  .ִּבי ִּתְדַּבק - ִּבְתׁשּוָבה 

ַהְּתׁשּוָבה ְמָקֶרֶבת ֶאת ָהְרחֹוִקים
: 

ֶאֶמׁש ָהָיה ֶזה ָׂשנּוי ִלְפֵני 

 ְמֻׁשָּקץ ,ַהָּמקֹום
 ,ּוְמֻרָחק ְותֹוֵעָבה

ְוַהּיֹום הּוא ָאהּוב ְוֶנחֱ 
, ָמד

מֹוֵצא ֶׁשּבְ  הְוֵכן ַאּתָ . ְוָיִדיד בָקרוֹ 
ָלׁשֹון ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא
 

ְמַרֵחק ֶאת ַהַחָּטִאים
  - 

ָּבּה ְמָקֵרב ֶאת ַהָּׁשִבים
ֵּבין ָיִחיד ֵּבין  ,

ַעִּמי  ֵיָאֵמר ָלֶהם א ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ְוָהָיה": ֶׁשֶּנֱאַמר, ַרִּבים

 ,ַאֶּתם
ֵיָאֵמר ָלֶהם ְּבֵני 

 ִּביָכְנָיהְוֶנֱאַמר  ,)א,הושע ב(" ָחי ֵאל

 ֶאת ִּכְתבּו" :תוֹ ּוְּבִרְׁשע
ָהִאיׁש ַהֶּזה ֲעִריִרי

ִיְצַלח  ֶּגֶבר א, 

 ִיְהֶיה ָּכְנָיהּו ֶבן ִאם" ,)ל,ירמיה כב( "ְּבָיָמיו
ְיהֹוָיִקים ֶמֶל ְיהּוָדה 

. )כד,כב שם(" ַיד ְיִמיִני חֹוָתם ַעל
ְוֵכיָון ֶׁשָּׁשב ְּבָגלּו

ֶנֱאַמר  ,תוֹ 

 ֶאָּקֲח ְזֻרָּבֶבל ,ְצָבאֹותיי  ַההּוא ְנֻאם ַּבּיֹום" :ִּבְזֻרָּבֶבל ְּבנוֹ 

, יי ְנֻאם ַעְבִּדיְׁשַאְלִּתיֵאל  ֶּבן
ְוַׂשְמִּתי ַּכחֹוָתם

  .)גכ,חגי ב(" 

ז 
ַּכָּמה ְמֻעָּלה ַמֲעַלת ַהְּתׁשּוָבה

: 
ֶאֶמׁש ָהָיה ֶזה ֻמְבָּדל ֵמיי 

 ֵתיֶכםֲעֹונ": ֶׁשֶּנֱאַמר, ֵאלֱאֵהי ִיְׂשרָ 
ָהיּו ַמְבִּדִלים ֵּביֵנֶכם 

 ;)ב,ישעיה נט(" ְלֵבין ֱאֵהיֶכם
צֹוֵעק ְוֵאינֹו ַנֲעֶנה

 ַּגם": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ִּכי
ַתְרּבּו ְתִפָּלה ֵאיֶנִּני ׁש
 ְַועֹוֶׂשה ִמְצוֹות  ;)טו,א שם(" ֵמע

ְוטֹוְרִפין אֹוָתן ְּבָפָניו
ס את ִמֶּיְדֶכם ְרמִבֵּקׁש ז ִמי": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ,)י,מלאכי א(" ר ְּדָלַתִיםָּבֶכם ְוִיְסּג ַגם ִמי" ,)יב,א שם(" ֲחֵצָרי

 ְספּו ַעל לֹוֵתיֶכםע"
ִזְבֵחיֶכם ְוִאְכלּו ָבָׂשר

  . )כא,ירמיה ז(" 

ְוַהּיֹום הּוא ֻמְדָּבק ַּבְּׁשִכיָנה
 ייַהְּדֵבִקים ּבַ  ְוַאֶּתם": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ;)ד,דברים ד(" יֶכםֱאהֵ 
צֹוֵעק ְוַנֲעֶנה ִמָּיד

 ְוָהָיה": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ֶטֶרם
ִיְקָראּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה

 ;)כד,ישעיה סה(" 
ְועֹוֶׂשה ִמְצוֹות 

ּוְמַקְּבִלין אֹוָתן ְּבַנַחת ְוִׂשְמָחה
ְכָבר ָרָצה  ִּכי": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ,ְוא עֹוד. )ז,קהלת ט(" ַמֲעֶׂשי ָהֱאִהים ֶאת
ֶאָּלא ֶׁשִּמְתַאִּוים 

ִמְנַחת ְיהּוָדה וִ  יילַ  ְוָעְרָבה": ֶׁשֶּנֱאַמר, ָלֶהם
יירּוָׁשלַ 

ִּכיֵמי  ִ ם

עֹוָלם ּוְכָׁשִנים 
  .)ד,מלאכי ג( "תִנּיַקְדמ

 - ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ח 
ַּדְרָּכם ִלְהיֹות ְׁשָפִלים ַוֲעָנִוים ְּביֹוֵתר

: 

ִאם ֵחְרפּו אֹוָתן ַהְּכִסיִלים ּבְ 

ַמֲעֵׂשיֶהם ָהִראׁשֹוִנים
ְוָאְמרּו  ,

' ָלֶהם
ְוָכ ֶאֶמׁש ָהִייָת עֹוֶׂשה ָּכ

ר ָּכ מֵ וֹ ֶאֶמׁש ָהִייָת א'וְ , '

ְוָכ'  - 
 ,ַאל ַיְרִּגיׁשּו ָלֶהן

ֶאָּלא ׁשֹוְמִעין ּוְׂשֵמִחים
ְויֹוְדִעים  ,

 ,ֶׁשּזֹו ְזכּות ָלֶהם
ְוֶׁשָּכל ְזַמן ֶׁשֵהם ּב

ֶהם ִׁשים ִמַּמֲעֵׂשיוֹ 

ֶׁשָעְברּו ְוִנְכָלִמים ֵמֶהן
 ,הּבָ ְזכּוָתם ְמרֻ  -  

ּוַמֲעָלָתם ִמְתַּגֶּדֶלת
.  

ְוֵחְטא ָּגדֹול הּוא לֹוַמר ְלַבַעל ְּתׁשּוָבה 

ר ַמֲעֶׂשי ְזכ'

 ,'ָהִראׁשֹוִנים
אֹו ְלַהְזִּכיָרן ְלָפָניו ְּכֵדי ְלַבְּיׁשוֹ 

אֹו ְלַהְזִּכיר , 

ְּדָבִרים ְוִעְנָיִנים ַהּדֹומִ 

ין ָלֶהם ְּכֵדי ְלַהְזִּכירֹו ֶמה ָעָׂשה
ל ַהּכ - 

, ָאסּור
ּוֻמְזָהר ָעָליו ִּבְכלַ 

ל הֹוָנַית ְּדָבִרים ֶׁשִהְזִהיָרה ָעֶליָה 

  .)יז,ויקרא כה(" ֲעִמיתוֹ  תֹונּו ִאיׁש ֶאת ְוא": ֶׁשֶּנֱאַמר, ּתֹוָרה

 
 

ִמיִני ֶרק ׁשְ  ּפֶ

 

 

העולם הבא

א 
ַהּטֹוָבה ַהְּצפּוָנה ַלּצַ 

ִּדיִקים ִהיא ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא
ְוֵהן  ,

ַהַחִּיים ֶׁשֵאין ִעָּמֶהן ָמֶות
, 

ְוַהּטֹוָבה ֶׁשֵאין ִעָּמּה ָרָעה
הּוא  .

 ְלַמַען" :ֶׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה
ִייַטב ָל ְוַהֲאַרְכָּת ָיִמים

דברים ( "

 ;)ז,כב
ִמִּפי ַהְּׁשמּוָעה ָלְמדּו

ם ֶׁשֻּכּלֹו עֹולָ לָ " ְלַמַען ִייַטב לָ " :

 ,עֹוָלם ֶׁשֻּכּלֹו ָארלָ  "ָיִמים ּתָ כְ ְוַהֲארַ " ,טֹוב
ְוֶזה הּוא ָהעֹוָלם 

  .ַהָּבא


כותרת ברורה לכל עמוד



" ארנויכמו שב"הפניות ל
להקלת ההבנה והמעקב
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ִביִעי ֶרק ׁשְ ּפֶ
 

 

 

נחיצות התשובה ומעלתה

א 
הֹוִאיל ּוְרׁשּות ָּכל ָאָדם ְנתּוָנה לוֹ 

ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו ,
 )א,לעיל ה( 

 - 
ִיְׁשַּתֵּדל ָאָדם ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ְוִלְנע
ְּכֵדי , ר ַּכָּפיו ֵמֲחָטָאיו  מּותֶׁשּיָ 

ְוהּוא ַּבַעל ְּתׁשּוָבה
 ,

ְּכֵדי ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא
ב   .

ְלעֹוָלם ִיְרֶאה ָאָדם אֶ 

ת ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא נֹוֶטה ָלמּות
ְוֶׁשָּמא ָימּות ִּבְׁשָעתוֹ  ,

, 
ְוִנְמָצא עֹוֵמד ַּבֲחָטָאיו

ְלִפיָכ ָיׁשּוב  . ֶׁשָּמא ָימּות  ,ֶׁשַאְזִקין ָאׁשּובּכְ  :אַמרְוא י, ֵמֲחָטָאיו ִמָּיד ה אֹוֵמר ְּבָחְכָמתוֹ הּוא ֶׁשְּׁשמ .ֶדם ֶׁשַּיְזִקיןק
ֵעת  ְּבָכל" : ִיְהיּו ְבָגֶדי ְלָבִנים

ְוַאל ּתג   .)ח,קהלת ט(" 
אַמר ֶׁשֵאין ַהְּתׁשּוָבה ֶאָּלא ֵמֲעֵברֹות ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן 

 ;ֵנָבהּוגְ  ָגֵזלְּכגֹון ְזנּות וְ  ,ַמֲעֶׂשה
ְּכֵׁשם ֶׁשָּצִרי ָאָדם ָלׁשּוב  , ֵמֵאּלּו

ָּכ הּוא ָצִרי ְלַחֵּפׂש ְּבֵדעֹות ָרעֹות ֶׁשֵּיׁש לֹו ְוָלׁשּוב 
 ,ֶהֶתלּוִמן הַ  ,רּותחֲ ַהּתַ ּוִמן  ,ּוִמן ַהִּקְנָאה ,ּוִמן ָהֵאיָבה ,ִמן ַהַּכַעס :ֵמֶהן

ּוֵמְרִדיַפת ַהָּממֹון ְוַהָּכבֹוד
ּוֵמְרִדיפַ  ,

ת ַהַּמֲאָכלֹות  ְוֵאּלּו  .ר ִּבְתׁשּוָבהזל ָצִרי ַלחֲ ִמן ַהּכ -  ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן  ָהֲעוֹונֹות
ָקִׁשין ֵמאֹוָתן ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן ַמֲעֶׂשה

ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשָאָדם  ;  -ֵאּלּו ִנְׁשָקע ּבָ 
ָקֶׁשה הּוא ִלְפֹרׁש

ְואִ  ָרָׁשע ַּדְרּכוֹ  בַיֲעז" :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר .
ד   .)ז,ישעיה נה(" ָתיויׁש ָאֶון ַמְחְׁשב

ַאל ְיַדֶּמה ַּבַעל ְּתׁשּוָבה ֶׁשהּוא ְמֻרָחק ִמַּמֲעַלת ַהַּצִּדיִקים 

ִמְּפֵני ָהֲעוֹונֹות ְוַהַחָּטאֹות ֶׁשָעָׂשה
ֶאָּלא , ָבר ֵּכןֵאין ַהּדָ .  ָאהּוב ְוֶנחֱ 

ָמד הּוא ִלְפֵני ַהּבֹוֵרא
ּו ,

ְכִאּלּו א ָחָטא ֵמעֹוָלם
ְוא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשְּׂשָכרֹו ַהְרֵּבה .

, 
ֶׁשֲהֵרי ָטַעם ַטַעם ַהֵחְטא  רֵ ּופֵ 

ׁש ִמֶּמּנּו ְוָכַבׁש ִיְצרוֹ 
ָמקֹום ֶׁשַּבֲעֵלי  :ָאְמרּו ֲחָכִמים.  ְּתׁשּוָבה עֹוְמִדין ּבֹו 

 - 
ֵאין ַצִּדיִקים ְּגמּוִרין ְיכֹוִלין ַלֲעמ
 ַֹמֲעָלָתן ְּגדֹוָלה  :ְּכלֹוַמר ;ד ּבו

ִמַּמֲעַלת ֵאּלּו ֶׁשא ָחְטאּו ֵמעֹוָלם
ִמְּפֵני ֶׁשֵהן ּכֹוְבִׁשין ִיְצָרן ָיֵתר ֵמֶהן ,

ה   .
ָּכל ַהְּנִביִאים ֻּכָּלן ִצּוּו ַעל ַהְּתׁשּוָבה

, 
ְוֵאין ִיְׂשָרֵאל ִנְגָאִלין  ֶאָּלא ִּבְתׁשּוָבה

 .

ּוְכָבר ִהְבִטיָחה ּתֹוָרה ֶׁשּסֹוף ִיְׂשָרֵאל 
ַלֲעׂשֹות ּתְ 

ׁשּוָבה ְּבסֹוף ָּגלּוָתן
, 

ּוִמָּיד ֵהן ִנְגָאִלין
: ֶׁשֶּנֱאַמר, 

... ֱאֶהייי  ַעד ְוַׁשְבּתָ  ...ַהְּדָבִרים אּו ָעֶלי ָּכלָיב ִכי ְוָהָיה"
, ְוִרֲחֶמ ְׁשבּוְת יי ֱאֶהי ֶאת ְוָׁשב

ְוָׁשב ְוִקֶּבְצ ִמָּכל 
ֶהייי ֱא ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ֱהִפיְצ
 ,ְּגדֹוָלה ְּתׁשּוָבהו   .)ג-א,דברים ל(" ָׁשָּמה 

ֶׁשְּמָקֶרֶבת ֶאת ָהָאָדם ַלְּׁשִכיָנה
: ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ׁשּוָבה"
ֶהיִיְׂשָרֵאל ַעד יי ֱא

: ושם; יב,יואל ב(" ְנֻאם יי ָעַדי ֻׁשבּו" :ְוֶנֱאַמר ,)ב,הושע יד(" 
ְנֻאם יי ֻׁשבּו ָעַדי

ָּתׁשּוב  ִאם" :ְוֶנֱאַמר ,) ר זִאם ַּתחֲ  :ְּכלֹוַמר ,)א,ירמיה ד(" ֵאַלי ָּתׁשּוביי  ְׂשָרֵאל ְנֻאםיִ    .ִּבי ִּתְדַּבק - ִּבְתׁשּוָבה 

ַהְּתׁשּוָבה ְמָקֶרֶבת ֶאת ָהְרחֹוִקים
: 

ֶאֶמׁש ָהָיה ֶזה ָׂשנּוי ִלְפֵני   ְמֻׁשָּקץ ,ַהָּמקֹום
 ,ּוְמֻרָחק ְותֹוֵעָבה

ְוַהּיֹום הּוא ָאהּוב ְוֶנחֱ 
, ָמד

מֹוֵצא ֶׁשּבְ  הְוֵכן ַאּתָ . ְוָיִדיד בָקרוֹ 
ָלׁשֹון ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא
ְמַרֵחק ֶאת ַהַחָּטִאים 

  - 
ָּבּה ְמָקֵרב ֶאת ַהָּׁשִבים

ֵּבין ָיִחיד ֵּבין  , ַעִּמי  ֵיָאֵמר ָלֶהם א ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ְוָהָיה": ֶׁשֶּנֱאַמר, ַרִּבים  ,ַאֶּתם
ֵיָאֵמר ָלֶהם ְּבֵני 

 ֶאת ִּכְתבּו" :תוֹ ּוְּבִרְׁשע ִּביָכְנָיהְוֶנֱאַמר  ,)א,הושע ב(" ָחי ֵאל
ָהִאיׁש ַהֶּזה ֲעִריִרי

ִיְצַלח  ֶּגֶבר א,   ִיְהֶיה ָּכְנָיהּו ֶבן ִאם" ,)ל,ירמיה כב( "ְּבָיָמיו
ְיהֹוָיִקים ֶמֶל ְיהּוָדה  . )כד,כב שם(" ַיד ְיִמיִני חֹוָתם ַעל

ְוֵכיָון ֶׁשָּׁשב ְּבָגלּו
ֶנֱאַמר  ,תוֹ   ֶאָּקֲח ְזֻרָּבֶבל ,ְצָבאֹותיי  ַההּוא ְנֻאם ַּבּיֹום" :ִּבְזֻרָּבֶבל ְּבנוֹ 

, יי ְנֻאם ַעְבִּדיְׁשַאְלִּתיֵאל  ֶּבן
ְוַׂשְמִּתי ַּכחֹוָתם

ז   .)גכ,חגי ב(" 
ַּכָּמה ְמֻעָּלה ַמֲעַלת ַהְּתׁשּוָבה

: 
ֶאֶמׁש ָהָיה ֶזה ֻמְבָּדל ֵמיי   ֵתיֶכםֲעֹונ": ֶׁשֶּנֱאַמר, ֵאלֱאֵהי ִיְׂשרָ 
ָהיּו ַמְבִּדִלים ֵּביֵנֶכם   ;)ב,ישעיה נט(" ְלֵבין ֱאֵהיֶכם

צֹוֵעק ְוֵאינֹו ַנֲעֶנה
 ַּגם": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ִּכי
ַתְרּבּו ְתִפָּלה ֵאיֶנִּני ׁש
 ְַועֹוֶׂשה ִמְצוֹות  ;)טו,א שם(" ֵמע ְוטֹוְרִפין אֹוָתן ְּבָפָניו

ס את ִמֶּיְדֶכם ְרמִבֵּקׁש ז ִמי": ֶׁשֶּנֱאַמר,   ,)י,מלאכי א(" ר ְּדָלַתִיםָּבֶכם ְוִיְסּג ַגם ִמי" ,)יב,א שם(" ֲחֵצָרי
 ְספּו ַעל לֹוֵתיֶכםע"

ִזְבֵחיֶכם ְוִאְכלּו ָבָׂשר
  . )כא,ירמיה ז(" 

ְוַהּיֹום הּוא ֻמְדָּבק ַּבְּׁשִכיָנה
 ייַהְּדֵבִקים ּבַ  ְוַאֶּתם": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ;)ד,דברים ד(" יֶכםֱאהֵ 
צֹוֵעק ְוַנֲעֶנה ִמָּיד

 ְוָהָיה": ֶׁשֶּנֱאַמר, 
 ֶטֶרם

ִיְקָראּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה
 ;)כד,ישעיה סה(" 

ְועֹוֶׂשה ִמְצוֹות 
ּוְמַקְּבִלין אֹוָתן ְּבַנַחת ְוִׂשְמָחה

ְכָבר ָרָצה  ִּכי": ֶׁשֶּנֱאַמר,   ,ְוא עֹוד. )ז,קהלת ט(" ַמֲעֶׂשי ָהֱאִהים ֶאת
ֶאָּלא ֶׁשִּמְתַאִּוים  ִמְנַחת ְיהּוָדה וִ  יילַ  ְוָעְרָבה": ֶׁשֶּנֱאַמר, ָלֶהם

ירּוָׁשלַ 
ִּכיֵמי  ִ םי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים 

 - ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ח   .)ד,מלאכי ג( "תִנּיַקְדמ
ַּדְרָּכם ִלְהיֹות ְׁשָפִלים ַוֲעָנִוים ְּביֹוֵתר

ִאם ֵחְרפּו אֹוָתן ַהְּכִסיִלים ּבְ  :

ַמֲעֵׂשיֶהם ָהִראׁשֹוִנים
ְוָאְמרּו  , ' ָלֶהם

ְוָכ ֶאֶמׁש ָהִייָת עֹוֶׂשה ָּכ
ר ָּכ מֵ וֹ ֶאֶמׁש ָהִייָת א'וְ , ' ְוָכ'  - 

 ,ַאל ַיְרִּגיׁשּו ָלֶהן
ֶאָּלא ׁשֹוְמִעין ּוְׂשֵמִחים

ְויֹוְדִעים  ,  ,ֶׁשּזֹו ְזכּות ָלֶהם
ְוֶׁשָּכל ְזַמן ֶׁשֵהם ּב

ֶהם ִׁשים ִמַּמֲעֵׂשיוֹ  ֶׁשָעְברּו ְוִנְכָלִמים ֵמֶהן
 ,הּבָ ְזכּוָתם ְמרֻ  -  

ּוַמֲעָלָתם ִמְתַּגֶּדֶלת
.  

ְוֵחְטא ָּגדֹול הּוא לֹוַמר ְלַבַעל ְּתׁשּוָבה 

ר ַמֲעֶׂשי ְזכ'  ,'ָהִראׁשֹוִנים
אֹו ְלַהְזִּכיָרן ְלָפָניו ְּכֵדי ְלַבְּיׁשוֹ 

אֹו ְלַהְזִּכיר ,  ְּדָבִרים ְוִעְנָיִנים ַהּדֹומִ 

ין ָלֶהם ְּכֵדי ְלַהְזִּכירֹו ֶמה ָעָׂשה
ל ַהּכ - 

, ָאסּור
ּוֻמְזָהר ָעָליו ִּבְכלַ 

ל הֹוָנַית ְּדָבִרים ֶׁשִהְזִהיָרה ָעֶליָה 
  .)יז,ויקרא כה(" ֲעִמיתוֹ  תֹונּו ִאיׁש ֶאת ְוא": ֶׁשֶּנֱאַמר, ּתֹוָרה

 
 

ִמיִני ֶרק ׁשְ ּפֶ
 

 

 

העולם הבא

א 
ַהּטֹוָבה ַהְּצפּוָנה ַלּצַ 

ִּדיִקים ִהיא ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא
ְוֵהן  , ַהַחִּיים ֶׁשֵאין ִעָּמֶהן ָמֶות

, 
ְוַהּטֹוָבה ֶׁשֵאין ִעָּמּה ָרָעה

הּוא  .  ְלַמַען" :ֶׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה
ִייַטב ָל ְוַהֲאַרְכָּת ָיִמים

דברים ( "

 ;)ז,כב
ִמִּפי ַהְּׁשמּוָעה ָלְמדּו

ם ֶׁשֻּכּלֹו עֹולָ לָ " ְלַמַען ִייַטב לָ " :  ,עֹוָלם ֶׁשֻּכּלֹו ָארלָ  "ָיִמים ּתָ כְ ְוַהֲארַ " ,טֹוב
ְוֶזה הּוא ָהעֹוָלם    .ַהָּבא



כותרת ברורה לכל עמוד
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תרומה גדולה

מעשר ראשון

השנים  משש  באחת  הגדלים  מיבולים  אותה  מפרישים 
במחזור השמיטה. 

הבעלים נותנים אותה לכהן.

ראה  והאסורים  המותרים  )לשימושים  ולהשחיתה  לבזותה  אסור 
תרומות פרק יא(.

הכהנים טמאים, ואסור להם לאכול ממנה. ולכן 
נוהגים להפריש חלק כלשהו ולקבור אותו באדמה או לעטוף 

אותו בשתי שקיות ולהשליכו לאשפה.

מפרישים עשירית מן היבול הגדל בכל אחת משש השנים 
במחזור השמיטה.

בוודאי  חייב  היבול  ללוי. אם  נותן את המעשר  הבעלים 
בהפרשה, כגון שגדל בחצר פרטית, חייב בעליו לתת מעשר 
ראשון ללוי. ואם היבול ספק חייב בהפרשה ספק אינו חייב, 
כגון שנקנה בשוק ואין ידוע אם הפריש ממנו המוכר תרומות 
ומעשרות, אין הקונה אותו חייב לתת מעשר ראשון ללוי 

)מעשר ט,ב(.

החלק  את  מגדירים  להלן,   המובא  בנוסח 
ללוי  נותנים  ואין  שם"(.  )"קריאת  מקומו  ואת  המופרש 
בפועל, אלא מקנים לו באחד מדרכי הקנין )ראה להלן בחוזה 

ההלוואה למעשר ראשון וביאורו(. 

נספח לספר זרעים

הפרשת תרומות ומעשרות
מאת "מכון התורה והארץ" ו"מפעל משנה תורה"
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 תוכן:  התרומות והמעשרות - כללים והגדרות

 נוסח הפרשת תרומות ומעשרות  חוזי הלוואה למעשר ראשון ולמעשר עני

   תרומה גדולה

בימינו:

בימינו: ה'  שאמר  הדברים   – יח1  ֵאמּוִרין 
קודשים).  לסדר  הקדמה  (פה"מ,  להקריב 
מערכת   – ַהֶּקֶרב  ֶׁשַעל  שומן.   – ֵחֶלב 
הגרה  מעלי  החיים  בעלי  של  הקיבות 
בית  הכרס,  חלקים:  מארבעה  מורכבת 
ההקדמה  (ראה  והקיבה  המסוס  הכוסות, 
הוא  הקרב  שעל  החלב  שחיטה).  להלכות 

החלב שעל המסוס ושעל בית הכוסות, 
בקלות  ביד  הנקלף  דק  קרום  לו  שיש 
(מאכלות אסורות ז,ו; בבלי חולין מט,ב). החלב 

שעל הקרב נקרא 'ֶּפֶדר' (ויקרא א,ח; להלן 
חצי  כעין  היא  הקיבה   – ַהֵּקָבה  ו,ה2). 

החיצוני  חלקה  שעל  והחלב  עיגול, 
אסורות  מאכלות  (ראה  הקרב  הוא  המעוגל 
שתי   – ֶׁשֲעֵליֶהן  ַּבֵחֶלב  ַהְּכָליֹות  שם). 
 – ְּכָסִלים  בחלב.  העטופות  הכליות 
הצלעות  שבין  באזור  הבהמה  מותני 
לבין אגן הירכיים, ובלשון רבנו: "חלב 
(מאכלות  מבפנים"  הירכיים  שבעיקרי 
מן  חלק   – ַהָּכֵבד  יֹוֶתֶרת  שם).  אסורות 

ממנו  היוצאת  כאצבע  שצורתו  הכבד 
בנספח   7.5 איור  ראה  לקדשים.  הקדמה  (פה"מ 

תמונות צבע לספר קדושה).

יח2  ָהַאְלָיה ְּתִמיָמה – זנב הכבש הרחב מלא השומן 
ִאֶּׁשה  ַהְּׁשָלִמים  ִמֶּזַבח  "ְוִהְקִריב  ֶׁשֶּנֱאַמר:  בשלמותו. 
[עם  ְיִסיֶרָּנה  ֶהָעֶצה  ְלֻעַּמת  ְתִמיָמה  ָהַאְלָיה  ֶחְלּבֹו  ַלה' 
העצמות], ְוֶאת ַהֵחֶלב ַהְמַכֶּסה ֶאת ַהֶּקֶרב ְוֵאת ָּכל ַהֵחֶלב 
ֲאֶׁשר ַעל ַהֶּקֶרב". ִמְזֵּבַח ַהִחיצֹון – המזבח שבעזרה. וחייב 
להקטיר את כל האימורים כאחד, ולא כל חלק בנפרד 

(בבלי פסחים סד,ב; תמידין ומוספין י,טז).

יט  ֶׁשָּכלּו ֳחָדָׁשיו ֶׁשָּלֻעָּבר – נסתיימו חודשי ההיריון, 
אך עדיין לא יצא ממעי אמו. ְּכֶאָחד ֵמֵאָבֶריָה – ונאכל 

כבשר הקודשים (ראה תמורה ד,ג).

הכתושים  חיטה  גרגרי   – א  סֶֹלת 
ומנופים  קליפותיהם  בלא  גסה  כתישה 
(ראה  קמח  אבקת  בהם  שאין  היטב, 
איסורי מזבח ו,יא–יב; ז,ד–ה). ְוַהּסֶֹלת ְלַבָּדּה 

בשמן.  המעורבת  הסולת  מנחת   –
הצומח. מן  הבא  הקרבן  היא  והמנחה 

ב א פרק  הקרבנות מעשה הלכות  עבודה ספר

ְוַהַּמֲעֵׂשר  ְוַהְּבכֹור  ֶׁשַּלָּיִחיד  ְׁשָלִמים  ֲאָבל  ָקָדִׁשים',  'ָקְדֵׁשי 
ְוַהֶּפַסח ִנְקָרִאים 'ָקָדִׁשים ַקִּלים'.

האימורים

יח1  ָהֵאָבִרים ֶׁשּׂשֹוְרִפין אֹוָתם ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח ִמן ַהַחָּטאֹות 
ַהֶּנֱאָכלֹות ּוִמן ָהֲאָׁשמֹות ּוִמן ַהְּׁשָלִמים ֵהם ַהִּנְקָרִאין 'ֵאמּוִרין'. 
ַהֶּקֶרב,  ֶׁשַעל  ַהֵחֶלב  ֶׁשָּלֵעז:  אֹו  ֶׁשַּלּׁשֹור  ָהֵאמּוִרין  ֵהן  ְוֵאּלּו 
ּוִבְכָללֹו ֵחֶלב ֶׁשַעל ַּגֵּבי ַהֵּקָבה, ּוְׁשֵּתי ַהְּכָליֹות ַּבֵחֶלב ֶׁשֲעֵליֶהן 
ִעם ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר ַעל ַהְּכָסִלים, ְויֹוֶתֶרת ַהָּכֵבד, ְונֹוֵטל ִמן ַהָּכֵבד 

ְמַעט ִעם ַהּיֹוֶתֶרת.

ֵאּלּו  ַעל  מֹוִסיף   – ַהְּכָבִׂשים  ִמִּמין  ַהָּקְרָּבן  ָהָיה  יח2  ְוִאם 
ַהְּכָליֹות,  ְמקֹום  ַעד  ַהִּׁשְדָרה  ִמן  ֻחְליֹות  ִעם  ְּתִמיָמה,  ָהַאְלָיה 
ָהֵאמּוִרין  ְוָכל  ג,ט).  (ויקרא  ְיִסיֶרָּנה"  ֶהָעֶצה  "ְלֻעַּמת  ֶׁשֶּנֱאַמר: 

ִנְׂשָרִפין ַעל ִמְזֵּבַח ַהִחיצֹון.

ֳחָדָׁשיו  ֶׁשָּכלּו  ִּפי  ַעל  ַאף   – ְמֻעֶּבֶרת  ַהְּבֵהָמה  יט  ָהְיָתה 
ֶׁשָּלֻעָּבר, ַוֲאִפּלּו ִנְמָצא ַחי, ֵאינֹו ַמֲעֶלה ֶחְלּבֹו ִעם ֵחֶלב ִאּמֹו, 

ֶאָּלא ֵחֶלב ִאּמֹו ִּבְלַבד, ַוֲהֵרי ָהֻעָּבר ְּכֶאָחד ֵמֵאָבֶריָה.

ִני ׁשֵ ֶרק ּפֶ
הנסכים

הגדרת הנסכים

'ְנָסִכים',  ַהִּנְקָרִאין  ֵהן  ַהָּקְרָּבן  ִעם  ֶׁשְּמִביִאין  ְוַהּסֶֹלת  א  ַהַּיִין 
ֵאיָנּה  ְנָסִכים  ּוִמְנַחת  ְנָסִכים'.  'ִמְנַחת  ִנְקֵראת  ְלַבָּדּה  ְוַהּסֶֹלת 

הביק

תוילכ

בלח
לעש
ברקה

םילסכ

בלח
לעש
הביקה

דבכ

איור מבאר 
להלכה יח: 
האימורים

ב א הנוסחפרק
הרמב"ם  נוסח  את  לומד  שהוא  ביטחון  ללומד  מעניק 

המדויק ביותר הקיים היום כדי לדייק בו ולצטט ממנו. 

עיצוב  מדפיסים.  ושיבושי  הצנזורה  משיבושי  מנופה 

כפי  להלכות  המקורית  החלוקה  עם  לקריאה  נעים 

שיצאה מתחת ידי הרמב"ם.

המפתחות והנספחים
בסוף כל ספר מוצעות ללומד הרחבות במגוון תחומים 

חוזים  הבית,  הר  השמיטה,  כגון:  זמננו,  בת  בהלכה 

והסכמים, מפות הארץ ותמונות מרהיבות בצבע.

לפני כל חטיבת הלכות: מבנה כללי ופסוקי התורה מבוארים

הטבלאות והסיכומים
וסיכומים,  הקדמות  עיניים,  מאירות  רבות  טבלאות 

מעניקים מבט כללי ללומד ומקילים על הבנת העניינים 

לעומקם.

האיורים והראליה
עצמה,  בפני  אנציקלופדיה  המהווים  איורים  מאות 

המחיים את ההלכות ומעניקים חוויית לימוד משיבת 

נפש לעולמם של חכמים בעקבות הזיהוי המדויק של 

הצומח החי והדומם.

הביאור
לכל  וברורה  קצרה  לשון  המפעל.  של  הכותרת  גולת 

אדם, גדול וקטן, גם בהלכות הדורשות עיון רב, בשיטת 

מועט  כתביו.  כל  מתוך  הרמב"ם,  פי  על  הרמב"ם 

המחזיק את המרובה עם הפניות למקורות הביאור.

הקדמות  הקרבנות מעשה הלכות  עבודה ספר

ההלכות מבנה
אכילת ט ו ושלמים אשם חטאת עולה ה ג וההקרבה המקריב ב א והנסכים הקרבנות

יט יח לעזרה מחוץ והקרבה שחיטה יז יד ונדבה נדר יג יב המנחות יא י קדשים

סוגי הקרבנות א
וכלליהם

סוגי הקרבנות (א-ג), קרבנות הציבור והיחיד (ד-ו3), אחריות הנסכים (ז), מין הקרבן 
וסוגו (ח- יא1), גיל הקרבן (יא2-יד), עוד כללים והגדרות (טו1-יז), האימורים (יח1-יט).

הגדרת הנסכים (א), הקרבנות הטעונים נסכים (ב-ג), כמות הנסכים ומדידתם (ד1-יא), הנסכיםב
הבאת הנסכים (יב-יג), קרבנות מילואים (יד-טו2).

המקריבים; ג
הסמיכה

ואופן  הסמיכה  מקום  הסמיכה (ו-י),  מצַות  ומשומדים (א-ה),  גויים  שותפים,  קרבן 
הסמיכה (יא-טו2).

כללי ההקרבהד
הנדרשות  הכוונות  והקבלה (ז-ט),  השחיטה  אופן  להקרבה (א-ו),  הכשרים  הזמנים 

לעבודת הקרבן (י-יא).

כללי ההקרבה ה
(המשך)

דם  נתינת  (ו),  והשלמים  והאשם  העולה  דם  נתינת  (א-ה),  הקודשים  שחיטת  מקום 
הבכור  דם  נתינת  (יא-טז),  הנשרפות  החטאות  דם  נתינת  (ז1-י),  הנאכלות  החטאות 

והמעשר והפסח (יז1-יז2), הפשטת העור והזכייה בעורות הקודשים (יח-כא).

עולת מעשה העולהו מעשה  האברים (י-יט),  הולכת  העולה (ה1-ט),  ניתוח  האברים (א-ד),  הקטרת 
העוף (כ-כג).

מעשה החטאת; ז
הקפת המזבח

מעשה החטאת הנאכלת והנשרפת (א-ב), מקום ואופן שרפת הקודשים (ג-ה), מעשה 
חטאת העוף (ו1-ט), קרן דרומית-מערבית (י1-י2), העלייה למזבח והקפתו (יא1-יב).

חטאת שנבלעה ח
בבגד ובכלי ובאוכל

כלים  הכיבוס (י),  אופן  כיבוס (ו-ט),  החייב  הדם  חטאת (א-ה2),  דם  בו  שנבלע  בגד 
שבישלו בהם קודשים (יא-טו1), מזון שנגע בקודשים (טו2-יח), דבר הטעון כיבוס או 

שטיפה שיצא מן העזרה (יט-כא2).

מעשה האשם ט
והשלמים

מעשה האשם (א-ב), מעשה השלמים (ג-ט), מתנת חזה ושוק (י-יא), המורם מתודה 
ומאיל נזיר (יב-יד), הנפה של שותפים ואישה (טו-טז), הכנת לחם תודה (יז-כב), הכנת 

רקיקי נזיר (כג-כד), מעשה הבכור והמעשר והפסח (כה).

אכילת הקודשיםי
מצַות אכילת קודשים (א-ב), הרשאים לאכול ומקום האכילה (ג-ה2), זמן אכילת הקרבן 
(ו-ח); רק טהורים אוכלים וכפי שירצו (ט-יא), תערובות (יב1-יג), חלוקת הקודשים 

לראוי ולטהור (יד-כ), טהרה משעת הזריקה עד ההקטרה (כא-כג).

איסורים באכילת יא
הקודשים

קודשים האסורים באכילה (א-ג2), אכילה קודם זריקת הדם (ד), בשר קודשים שיצא 
חוץ למקום אכילתו (ה-ז), זר שאכל בשר קודשי קודשים (ח-ט).

סוגי המנחות יב
וכלליהן

הסולת (ה),  כמות  היחיד (ג-ד),  ומנחות  הציבור  מנחות  המנחה (א-ב),  קרבן  הגדרת 
התנופה וההגשה (ו), השמן והלבונה (ז-ח), הקמיצה ואכילת המנחה (ט-יג), האיסור 

לחמץ את המנחה (יד1-כ), מקום הכנת המנחות (כא-כג).

מעשה המנחותיג
מנחת חביתין ומנחת חינוך (א-ד), מנחת הסולת (ה), המנחות האפויות: מחבת ומרחשת 
ומאפה תנור (ו-י), הפעולות שאינן מעכבות (יא), סדר הבאת המנחה (יב1-יב2), הקמיצה 

(יג-יד).

כללי נדר ונדבהיד
הגדרת נדר ונדבה (א-ו), נדר ונדבה למקדש שאינו במקומו (ז1-ז2), חטאת ואשם בנדבה 
(ח), הנודר כחברו והנודר על חברו (ט-יא), כוונה ומחשבה בנדר (יב1-יב2), זמן הבאת 

הנדר (יג1-יד), כפייה להבאת קרבן (טו-יז).

הקדמות  הקרבנות מעשה הלכות  עבודה ספר

רבים הם הפסוקים בתורה העוסקים בקרבנות. להלן הפסוקים בהקשר להבאתם והכנתם. בחטיבות ההלכה המתאימות 
בספרי המקדש (עבודה, הקרבנות וטהרה) באים הפסוקים בהקשרם המקומי.

קדמות הקרבנות

בראשית ד,ג-ד: 
קרבנם של קין 
והבל.

הּוא ַגם ֵהִביא ְוֶהֶבל ַלה ִמְנָחה ָהֲאָדָמה ִרי ִמּפְ ַקִין ַויֵָּבא ָיִמים ץ ִמּקֵ ַוְיִהי
ִמְנָחתֹו ְוֶאל ֶהֶבל ֶאל ה ע ׁשַ ַויִּ ּוֵמֶחְלֵבֶהן צֹאנֹו כֹרֹות ִמּבְ

בראשית ח,כ-כא: 
קרבנו של נח.

ַויַַּעל הֹור ַהּטָ ָהעֹוף ּוִמּכֹל הָֹרה ַהּטְ ֵהָמה ַהּבְ ִמּכֹל ח ּקַ ַויִּ ַלה ַח ִמְזּבֵ ֹנַח ֶבן ַויִּ
[משל, הגיע אל ה' נחת הרוח שנעשתה לפניו  יחַֹח ַהּנִ ֵריַח ֶאת ה ַויַָּרח ַח ְזּבֵ ּמִ ּבַ עֹלֹת

(מו"נ א,מז)]

הנסכים למיניהם (מבוארים בפרק ב)

במדבר טו,א-טז: 
הנסכים

ָתֹבאּו י ּכִ ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרּתָ ָרֵאל ִיׂשְ ֵני ּבְ ֶאל ר ּבֵ ּדַ אֹמר ּלֵ ה ֹמׁשֶ ֶאל ה ר ַוְיַדּבֵ
ֶזַבח אֹו עָֹלה ַלה ה ֶ ִאּשׁ יֶתם ַוֲעׂשִ ָלֶכם ֹנֵתן ֲאִני ר ֲאׁשֶ ֹבֵתיֶכם מֹוׁשְ ֶאֶרץ ֶאל
[שיתקבל  ַלה ִניחַֹח ֵריַח ַלֲעׂשֹות ֹמֲעֵדיֶכם ּבְ אֹו ִבְנָדָבה אֹו ֶנֶדר א[להפריש] ְלַפּלֵ
ִמְנָחה ַלה נֹו ָקְרּבָ ְקִריב ַהּמַ ְוִהְקִריב ַהּצֹאן ִמן אֹו ָקר ַהּבָ ִמן ברצון לפניו (ת"א)]

[כ-0.9 ליטר] ַהִהין ְרִבִעית ּבִ [מעורב] לּול ּבָ [כ-2.16 ליטר קמח מובחר] רֹון ִעּשָׂ סֶֹלת
ַלזַָּבח אֹו ָהעָֹלה ַעל ה ֲעׂשֶ ּתַ ַהִהין ְרִביִעית [לצקת על המזבח] ֶסְך ַלּנֶ ְוַיִין ֶמן ׁשָ
ֶמן ֶ ַבּשׁ לּוָלה ּבְ רִֹנים ֶעׂשְ ֵני ׁשְ סֶֹלת ִמְנָחה ה ֲעׂשֶ ּתַ ָלַאִיל אֹו ָהֶאָחד ֶבׂש ַלּכֶ
ַלה ִניחַֹח ֵריַח ְקִריב ּתַ ַהִהין ית ִלׁשִ ׁשְ ֶסְך ַלּנֶ ְוַיִין [כ-1.2 ליטר] ַהִהין ית ִלׁשִ ׁשְ

ן ּבֶ ַעל ְוִהְקִריב ַלה ָלִמים ׁשְ אֹו ֶנֶדר א ְלַפּלֵ ָזַבח אֹו עָֹלה ָקר ּבָ ֶבן ה ַתֲעׂשֶ ְוִכי
ְוַיִין [כ-1.6 ליטר] ַהִהין ֲחִצי ֶמן ֶ ּשׁ ּבַ לּול ּבָ רִֹנים ֶעׂשְ ה לֹׁשָ ׁשְ סֶֹלת ִמְנָחה ָקר ַהּבָ
אֹו ָהֶאָחד ֹור ַלּשׁ ה ֵיָעׂשֶ ָכה ּכָ ַלה ִניחַֹח ֵריַח ה ֵ ִאּשׁ ַהִהין ֲחִצי ֶסְך ַלּנֶ ְקִריב ּתַ
ֲעׂשּו ּתַ ָכה ּכָ ֲעׂשּו ּתַ ר ֲאׁשֶ ר ְסּפָ ּמִ ּכַ ים ָבִעזִּ אֹו ים ָבׂשִ ַבּכְ ה ַלּשֶׂ אֹו ָהֶאָחד ָלַאִיל
[היהודי] ָהֶאְזָרח ל ּכָ [כמניין הקרבנות שתקריבו יהיה מניין הנסכים] ָרם ִמְסּפָ ּכְ ָלֶאָחד
[גר  ר ּגֵ ֶכם ִאּתְ ָיגּור ְוִכי ַלה ִניחַֹח ֵריַח ה ֵ ִאּשׁ ְלַהְקִריב ה ֵאּלֶ ֶאת ָכה ּכָ ה ַיֲעׂשֶ
ֲעׂשּו ּתַ ר ֲאׁשֶ ּכַ ַלה ִניחַֹח ֵריַח ה ֵ ִאּשׁ ה ְוָעׂשָ ְלדֹרֵֹתיֶכם תֹוְכֶכם ּבְ ר ֲאׁשֶ אֹו צדק]

ֶכם ּכָ ְלדֹרֵֹתיֶכם עֹוָלם ת ֻחּקַ ר ַהּגָ ר ְוַלּגֵ ָלֶכם ַאַחת ה ֻחּקָ ָהל ַהּקָ ה ַיֲעׂשֶ ן ּכֵ
ֶכם ִאּתְ ר ַהּגָ ר ְוַלּגֵ ָלֶכם ִיְהֶיה ֶאָחד ט ּפָ ּוִמׁשְ ַאַחת ּתֹוָרה ה ִלְפֵני ִיְהֶיה ר ּגֵ ּכַ

שבכתב התורה פסוקי

נספחים ומפתחות      מפות וגבולות הארץ   1158
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4.2 צליית הפסח. בירושלים השתמשו לצליית הפסח בתנורים המותאמים לצליית כבש שלם. כלשון הרמב"ם: "ֵּכיַצד צֹוִלין אֹותֹו? 
ּתֹוֲחבֹו ִמּתֹו ִּפיו ַעד ֵּבית ַנְקבּותֹו ְּבַׁשּפּוד ֶׁשְּלֵעץ, ְותֹוֶלה אֹותֹו ְלתֹו ַהַּתּנּור, ְוָהֵאׁש ְלַמָּטה. ְותֹוֶלה ְּכָרָעיו ּוְבֵני ֵמָעיו ַּבַּתּנּור חּוָצה לֹו... 

ְוַׁשּפּוד ֶׁשְּלִרּמֹון ָהיּו ּבֹוְרִרין ִלְצִלָּיתֹו" (קרבן פסח ח,י; השווה לאיורנו שם).

4.3 ליל הסדר בזמן שבית המקדש קיים. בליל הסדר בזמן שבית המקדש קיים מתכנסים בני החבורה סביב קרבן הפסח שנמנו עליו 
ועושים סביבו את הפסח, כדברי הרמב"ם: "ּוְמִביִאין ֻׁשְלָחן ָערּו ְוָעָליו ָמרֹור ְוָיָרק ַאֵחר ּוַמָּצה ַוֲחרֶֹסת ְוגּופֹו ֶׁשְּלֶכֶבׂש ַהֶּפַסח ּוְבַׂשר 
ֲחִגיָגה ֶׁשְּליֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר" (חמץ ומצה ח,א). בציור זה נראה הבן שואל את השאלה הנוהגת רק בזמן שבית המקדש קיים: "ַמה ִּנְׁשַּתָּנה 

ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ִמָּכל ַהֵּלילֹות? ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָּבָׂשר ָצִלי ָׁשלּוק ּוְמֻבָּׁשל, ְוַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכּלֹו ָצִלי" (שם,ב).

1129 נספחים ומפתחות      תמונות הצומח לפי סרר הא-ב   

תמונות הצומח לפי סדר הא-ב

ִחָּטה

ִׁשיפֹוןֻּכְּסִמין )בימינו: חיטה דו-גרגירית(

ַאּגָס )בימינו: ָׁשִזיף(

אֹוג ַהּבּורְְסָקִאים - אשכול פירות

ְּׂשעֹורָה

ֱאגֹוז - קליפת אגוז המלך מתבקעת בעודו על העץ

ִׁשּבֹלֶת ׁשּוָעל

חמשת מיני תבואה הנזכרים בספר זרעים

דף לדוגמא.
ביאור שהוא חוויה לימודית

נשאר משהו שלא הבנת?

תפתח, תבין
נוסח מדויק. פיסוק עשיר ומבהיר.

הסבר עשיר, 
קצר ושלם. 

רמב"ם על פי 
הרמב"ם.

מראי 
מקומות 

לביאור

השלמת 
פסוקים. 

להבין את כל 
ההקשר

הסבר מדויק מכל רחבי 
כתבי הרמב"ם. דוגמא 

למושג סולת שהרמב"ם 
מסביר אחרת מהפירוש 

הנפוץ.

המחשה. בהירות שאין 
למעלה ממנה.

כותרת לכל פרק

השבנו את 
החלוקה 

המקורית 
והנכונה כפי 

שיצאה מתחת 
ידי הרמב"ם.

כאן עורכי 
הדפוסים 

המשובשים 
צרפו לרצף אחד 

שתי הלכות 
תחת הלכה יח.  

במהדורה זו 
הפרדנו בין שתי 

ההלכות, וציינו 
אותם במספרים 

יח1 ו-יח2.

תתי כותרות
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ִביִעי ֶרק ׁשְ  ּפֶ

 

 

נחיצות התשובה ומעלתה

א 
הֹוִאיל ּוְרׁשּות ָּכל ָאָדם ְנתּוָנה לוֹ 

 )א,לעיל ה( ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו ,

 - 
ִיְׁשַּתֵּדל ָאָדם ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ְוִלְנע
ר ַּכָּפיו ֵמֲחָטָאיו

ְּכֵדי , 

 מּותֶׁשּיָ 
ְוהּוא ַּבַעל ְּתׁשּוָבה

 ,
ְּכֵדי ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא

.  

ב 
ְלעֹוָלם ִיְרֶאה ָאָדם אֶ 

ת ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא נֹוֶטה ָלמּות
, 

ְוֶׁשָּמא ָימּות ִּבְׁשָעתוֹ 
, 

ְוִנְמָצא עֹוֵמד ַּבֲחָטָאיו
ְלִפיָכ ָיׁשּוב  .

ֶׁשָּמא ָימּות  ,ֶׁשַאְזִקין ָאׁשּובּכְ  :אַמרְוא י, ֵמֲחָטָאיו ִמָּיד

הּוא ֶׁשְּׁשמ .ֶדם ֶׁשַּיְזִקיןק
ה אֹוֵמר ְּבָחְכָמתוֹ 

ֵעת  ְּבָכל" :

ִיְהיּו ְבָגֶדי ְלָבִנים
  .)ח,קהלת ט(" 

ְוַאל ּתג 

אַמר ֶׁשֵאין ַהְּתׁשּוָבה ֶאָּלא ֵמֲעֵברֹות ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן 

 ;ֵנָבהּוגְ  ָגֵזלְּכגֹון ְזנּות וְ  ,ַמֲעֶׂשה
ְּכֵׁשם ֶׁשָּצִרי ָאָדם ָלׁשּוב 

, ֵמֵאּלּו

ָּכ הּוא ָצִרי ְלַחֵּפׂש ְּבֵדעֹות ָרעֹות ֶׁשֵּיׁש לֹו ְוָלׁשּוב 

 ,רּותחֲ ַהּתַ ּוִמן  ,ּוִמן ַהִּקְנָאה ,ּוִמן ָהֵאיָבה ,ִמן ַהַּכַעס :ֵמֶהן

 ,ֶהֶתלּוִמן הַ 
ּוֵמְרִדיַפת ַהָּממֹון ְוַהָּכבֹוד

ּוֵמְרִדיפַ  ,
ת ַהַּמֲאָכלֹות 

ְוֵאּלּו  .ר ִּבְתׁשּוָבהזל ָצִרי ַלחֲ ִמן ַהּכ -  ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן

 ָהֲעוֹונֹות
ָקִׁשין ֵמאֹוָתן ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן ַמֲעֶׂשה

ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשָאָדם  ;

 -ֵאּלּו ִנְׁשָקע ּבָ 
ָקֶׁשה הּוא ִלְפֹרׁש

 בַיֲעז" :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר .

ְואִ  ָרָׁשע ַּדְרּכוֹ 
  .)ז,ישעיה נה(" ָתיויׁש ָאֶון ַמְחְׁשב

ד 

ִמְּפֵני ָהֲעוֹונֹות ְוַהַחָּטאֹות ֶׁשָעָׂשהַאל ְיַדֶּמה ַּבַעל ְּתׁשּוָבה ֶׁשהּוא ְמֻרָחק ִמַּמֲעַלת ַהַּצִּדיִקים 
ֶאָּלא , ָבר ֵּכןֵאין ַהּדָ . 

ָאהּוב ְוֶנחֱ 
ָמד הּוא ִלְפֵני ַהּבֹוֵרא

ּו ,
ְכִאּלּו א ָחָטא ֵמעֹוָלם

. 

ְוא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשְּׂשָכרֹו ַהְרֵּבה
, 

ֶׁשֲהֵרי ָטַעם ַטַעם ַהֵחְטא 

רֵ ּופֵ 
ׁש ִמֶּמּנּו ְוָכַבׁש ִיְצרוֹ 

ָמקֹום ֶׁשַּבֲעֵלי  :ָאְמרּו ֲחָכִמים. 

ְּתׁשּוָבה עֹוְמִדין ּבֹו 
 - 

ֵאין ַצִּדיִקים ְּגמּוִרין ְיכֹוִלין ַלֲעמ
 ֹד ּבו; 

 :ְּכלֹוַמר
ַמֲעָלָתן ְּגדֹוָלה 

ִמַּמֲעַלת ֵאּלּו ֶׁשא ָחְטאּו ֵמעֹוָלם
, 

ִמְּפֵני ֶׁשֵהן ּכֹוְבִׁשין ִיְצָרן ָיֵתר ֵמֶהן
.  

ה 
ָּכל ַהְּנִביִאים ֻּכָּלן ִצּוּו ַעל ַהְּתׁשּוָבה

, 
ְוֵאין ִיְׂשָרֵאל ִנְגָאִלין 

ֶאָּלא ִּבְתׁשּוָבה
 .

ּוְכָבר ִהְבִטיָחה ּתֹוָרה ֶׁשּסֹוף ִיְׂשָרֵאל 

ַלֲעׂשֹות ּתְ 
ׁשּוָבה ְּבסֹוף ָּגלּוָתן

, 
ּוִמָּיד ֵהן ִנְגָאִלין

: ֶׁשֶּנֱאַמר, 

... ֱאֶהייי  ַעד ְוַׁשְבּתָ  ...ַהְּדָבִרים אּו ָעֶלי ָּכלָיב ִכי ְוָהָיה"

, ְוִרֲחֶמ ְׁשבּוְת יי ֱאֶהי ֶאת ְוָׁשב
ְוָׁשב ְוִקֶּבְצ ִמָּכל 

ֶהייי ֱא ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ֱהִפיְצ
  .)ג-א,דברים ל(" ָׁשָּמה 

 ,ְּגדֹוָלה ְּתׁשּוָבהו 
ֶׁשְּמָקֶרֶבת ֶאת ָהָאָדם ַלְּׁשִכיָנה

: ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ׁשּוָבה"
ֶהיִיְׂשָרֵאל ַעד יי ֱא

 ָעַדי ֻׁשבּו" :ְוֶנֱאַמר ,)ב,הושע יד(" 

: ושם; יב,יואל ב(" ְנֻאם יי
ְנֻאם יי ֻׁשבּו ָעַדי

ָּתׁשּוב  ִאם" :ְוֶנֱאַמר ,)

ר זִאם ַּתחֲ  :ְּכלֹוַמר ,)א,ירמיה ד(" ֵאַלי ָּתׁשּוביי  ְׂשָרֵאל ְנֻאםיִ 

  .ִּבי ִּתְדַּבק - ִּבְתׁשּוָבה 

ַהְּתׁשּוָבה ְמָקֶרֶבת ֶאת ָהְרחֹוִקים
: 

ֶאֶמׁש ָהָיה ֶזה ָׂשנּוי ִלְפֵני 

 ְמֻׁשָּקץ ,ַהָּמקֹום
 ,ּוְמֻרָחק ְותֹוֵעָבה

ְוַהּיֹום הּוא ָאהּוב ְוֶנחֱ 
, ָמד

מֹוֵצא ֶׁשּבְ  הְוֵכן ַאּתָ . ְוָיִדיד בָקרוֹ 
ָלׁשֹון ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא
 

ְמַרֵחק ֶאת ַהַחָּטִאים
  - 

ָּבּה ְמָקֵרב ֶאת ַהָּׁשִבים
ֵּבין ָיִחיד ֵּבין  ,

ַעִּמי  ֵיָאֵמר ָלֶהם א ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ְוָהָיה": ֶׁשֶּנֱאַמר, ַרִּבים

 ,ַאֶּתם
ֵיָאֵמר ָלֶהם ְּבֵני 

 ִּביָכְנָיהְוֶנֱאַמר  ,)א,הושע ב(" ָחי ֵאל

 ֶאת ִּכְתבּו" :תוֹ ּוְּבִרְׁשע
ָהִאיׁש ַהֶּזה ֲעִריִרי

ִיְצַלח  ֶּגֶבר א, 

 ִיְהֶיה ָּכְנָיהּו ֶבן ִאם" ,)ל,ירמיה כב( "ְּבָיָמיו
ְיהֹוָיִקים ֶמֶל ְיהּוָדה 

. )כד,כב שם(" ַיד ְיִמיִני חֹוָתם ַעל
ְוֵכיָון ֶׁשָּׁשב ְּבָגלּו

ֶנֱאַמר  ,תוֹ 

 ֶאָּקֲח ְזֻרָּבֶבל ,ְצָבאֹותיי  ַההּוא ְנֻאם ַּבּיֹום" :ִּבְזֻרָּבֶבל ְּבנוֹ 

, יי ְנֻאם ַעְבִּדיְׁשַאְלִּתיֵאל  ֶּבן
ְוַׂשְמִּתי ַּכחֹוָתם

  .)גכ,חגי ב(" 

ז 
ַּכָּמה ְמֻעָּלה ַמֲעַלת ַהְּתׁשּוָבה

: 
ֶאֶמׁש ָהָיה ֶזה ֻמְבָּדל ֵמיי 

 ֵתיֶכםֲעֹונ": ֶׁשֶּנֱאַמר, ֵאלֱאֵהי ִיְׂשרָ 
ָהיּו ַמְבִּדִלים ֵּביֵנֶכם 

 ;)ב,ישעיה נט(" ְלֵבין ֱאֵהיֶכם
צֹוֵעק ְוֵאינֹו ַנֲעֶנה

 ַּגם": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ִּכי
ַתְרּבּו ְתִפָּלה ֵאיֶנִּני ׁש
 ְַועֹוֶׂשה ִמְצוֹות  ;)טו,א שם(" ֵמע

ְוטֹוְרִפין אֹוָתן ְּבָפָניו
ס את ִמֶּיְדֶכם ְרמִבֵּקׁש ז ִמי": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ,)י,מלאכי א(" ר ְּדָלַתִיםָּבֶכם ְוִיְסּג ַגם ִמי" ,)יב,א שם(" ֲחֵצָרי

 ְספּו ַעל לֹוֵתיֶכםע"
ִזְבֵחיֶכם ְוִאְכלּו ָבָׂשר

  . )כא,ירמיה ז(" 

ְוַהּיֹום הּוא ֻמְדָּבק ַּבְּׁשִכיָנה
 ייַהְּדֵבִקים ּבַ  ְוַאֶּתם": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ;)ד,דברים ד(" יֶכםֱאהֵ 
צֹוֵעק ְוַנֲעֶנה ִמָּיד

 ְוָהָיה": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ֶטֶרם
ִיְקָראּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה

 ;)כד,ישעיה סה(" 
ְועֹוֶׂשה ִמְצוֹות 

ּוְמַקְּבִלין אֹוָתן ְּבַנַחת ְוִׂשְמָחה
ְכָבר ָרָצה  ִּכי": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ,ְוא עֹוד. )ז,קהלת ט(" ַמֲעֶׂשי ָהֱאִהים ֶאת
ֶאָּלא ֶׁשִּמְתַאִּוים 

ִמְנַחת ְיהּוָדה וִ  יילַ  ְוָעְרָבה": ֶׁשֶּנֱאַמר, ָלֶהם
יירּוָׁשלַ 

ִּכיֵמי  ִ ם

עֹוָלם ּוְכָׁשִנים 
  .)ד,מלאכי ג( "תִנּיַקְדמ

 - ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ח 
ַּדְרָּכם ִלְהיֹות ְׁשָפִלים ַוֲעָנִוים ְּביֹוֵתר

: 

ִאם ֵחְרפּו אֹוָתן ַהְּכִסיִלים ּבְ 

ַמֲעֵׂשיֶהם ָהִראׁשֹוִנים
ְוָאְמרּו  ,

' ָלֶהם
ְוָכ ֶאֶמׁש ָהִייָת עֹוֶׂשה ָּכ

ר ָּכ מֵ וֹ ֶאֶמׁש ָהִייָת א'וְ , '

ְוָכ'  - 
 ,ַאל ַיְרִּגיׁשּו ָלֶהן

ֶאָּלא ׁשֹוְמִעין ּוְׂשֵמִחים
ְויֹוְדִעים  ,

 ,ֶׁשּזֹו ְזכּות ָלֶהם
ְוֶׁשָּכל ְזַמן ֶׁשֵהם ּב

ֶהם ִׁשים ִמַּמֲעֵׂשיוֹ 

ֶׁשָעְברּו ְוִנְכָלִמים ֵמֶהן
 ,הּבָ ְזכּוָתם ְמרֻ  -  

ּוַמֲעָלָתם ִמְתַּגֶּדֶלת
.  

ְוֵחְטא ָּגדֹול הּוא לֹוַמר ְלַבַעל ְּתׁשּוָבה 

ר ַמֲעֶׂשי ְזכ'

 ,'ָהִראׁשֹוִנים
אֹו ְלַהְזִּכיָרן ְלָפָניו ְּכֵדי ְלַבְּיׁשוֹ 

אֹו ְלַהְזִּכיר , 

ְּדָבִרים ְוִעְנָיִנים ַהּדֹומִ 

ין ָלֶהם ְּכֵדי ְלַהְזִּכירֹו ֶמה ָעָׂשה
ל ַהּכ - 

, ָאסּור
ּוֻמְזָהר ָעָליו ִּבְכלַ 

ל הֹוָנַית ְּדָבִרים ֶׁשִהְזִהיָרה ָעֶליָה 

  .)יז,ויקרא כה(" ֲעִמיתוֹ  תֹונּו ִאיׁש ֶאת ְוא": ֶׁשֶּנֱאַמר, ּתֹוָרה

 
 

ִמיִני ֶרק ׁשְ  ּפֶ

 

 

העולם הבא

א 
ַהּטֹוָבה ַהְּצפּוָנה ַלּצַ 

ִּדיִקים ִהיא ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא
ְוֵהן  ,

ַהַחִּיים ֶׁשֵאין ִעָּמֶהן ָמֶות
, 

ְוַהּטֹוָבה ֶׁשֵאין ִעָּמּה ָרָעה
הּוא  .

 ְלַמַען" :ֶׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה
ִייַטב ָל ְוַהֲאַרְכָּת ָיִמים

דברים ( "

 ;)ז,כב
ִמִּפי ַהְּׁשמּוָעה ָלְמדּו

ם ֶׁשֻּכּלֹו עֹולָ לָ " ְלַמַען ִייַטב לָ " :

 ,עֹוָלם ֶׁשֻּכּלֹו ָארלָ  "ָיִמים ּתָ כְ ְוַהֲארַ " ,טֹוב
ְוֶזה הּוא ָהעֹוָלם 

  .ַהָּבא


כותרת ברורה לכל עמוד



" ארנויכמו שב"הפניות ל
להקלת ההבנה והמעקב
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ִביִעי ֶרק ׁשְ  ּפֶ

 

 

נחיצות התשובה ומעלתה

א 
הֹוִאיל ּוְרׁשּות ָּכל ָאָדם ְנתּוָנה לוֹ 

 )א,לעיל ה( ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו ,

 - 
ִיְׁשַּתֵּדל ָאָדם ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ְוִלְנע
ר ַּכָּפיו ֵמֲחָטָאיו

ְּכֵדי , 

 מּותֶׁשּיָ 
ְוהּוא ַּבַעל ְּתׁשּוָבה

 ,
ְּכֵדי ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא

.  

ב 
ְלעֹוָלם ִיְרֶאה ָאָדם אֶ 

ת ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא נֹוֶטה ָלמּות
, 

ְוֶׁשָּמא ָימּות ִּבְׁשָעתוֹ 
, 

ְוִנְמָצא עֹוֵמד ַּבֲחָטָאיו
ְלִפיָכ ָיׁשּוב  .

ֶׁשָּמא ָימּות  ,ֶׁשַאְזִקין ָאׁשּובּכְ  :אַמרְוא י, ֵמֲחָטָאיו ִמָּיד

הּוא ֶׁשְּׁשמ .ֶדם ֶׁשַּיְזִקיןק
ה אֹוֵמר ְּבָחְכָמתוֹ 

ֵעת  ְּבָכל" :

ִיְהיּו ְבָגֶדי ְלָבִנים
  .)ח,קהלת ט(" 

ְוַאל ּתג 

אַמר ֶׁשֵאין ַהְּתׁשּוָבה ֶאָּלא ֵמֲעֵברֹות ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן 

 ;ֵנָבהּוגְ  ָגֵזלְּכגֹון ְזנּות וְ  ,ַמֲעֶׂשה
ְּכֵׁשם ֶׁשָּצִרי ָאָדם ָלׁשּוב 

, ֵמֵאּלּו

ָּכ הּוא ָצִרי ְלַחֵּפׂש ְּבֵדעֹות ָרעֹות ֶׁשֵּיׁש לֹו ְוָלׁשּוב 

 ,רּותחֲ ַהּתַ ּוִמן  ,ּוִמן ַהִּקְנָאה ,ּוִמן ָהֵאיָבה ,ִמן ַהַּכַעס :ֵמֶהן

 ,ֶהֶתלּוִמן הַ 
ּוֵמְרִדיַפת ַהָּממֹון ְוַהָּכבֹוד

ּוֵמְרִדיפַ  ,
ת ַהַּמֲאָכלֹות 

ְוֵאּלּו  .ר ִּבְתׁשּוָבהזל ָצִרי ַלחֲ ִמן ַהּכ -  ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן

 ָהֲעוֹונֹות
ָקִׁשין ֵמאֹוָתן ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן ַמֲעֶׂשה

ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשָאָדם  ;

 -ֵאּלּו ִנְׁשָקע ּבָ 
ָקֶׁשה הּוא ִלְפֹרׁש

 בַיֲעז" :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר .

ְואִ  ָרָׁשע ַּדְרּכוֹ 
  .)ז,ישעיה נה(" ָתיויׁש ָאֶון ַמְחְׁשב

ד 

ִמְּפֵני ָהֲעוֹונֹות ְוַהַחָּטאֹות ֶׁשָעָׂשהַאל ְיַדֶּמה ַּבַעל ְּתׁשּוָבה ֶׁשהּוא ְמֻרָחק ִמַּמֲעַלת ַהַּצִּדיִקים 
ֶאָּלא , ָבר ֵּכןֵאין ַהּדָ . 

ָאהּוב ְוֶנחֱ 
ָמד הּוא ִלְפֵני ַהּבֹוֵרא

ּו ,
ְכִאּלּו א ָחָטא ֵמעֹוָלם

. 

ְוא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשְּׂשָכרֹו ַהְרֵּבה
, 

ֶׁשֲהֵרי ָטַעם ַטַעם ַהֵחְטא 

רֵ ּופֵ 
ׁש ִמֶּמּנּו ְוָכַבׁש ִיְצרוֹ 

ָמקֹום ֶׁשַּבֲעֵלי  :ָאְמרּו ֲחָכִמים. 

ְּתׁשּוָבה עֹוְמִדין ּבֹו 
 - 

ֵאין ַצִּדיִקים ְּגמּוִרין ְיכֹוִלין ַלֲעמ
 ֹד ּבו; 

 :ְּכלֹוַמר
ַמֲעָלָתן ְּגדֹוָלה 

ִמַּמֲעַלת ֵאּלּו ֶׁשא ָחְטאּו ֵמעֹוָלם
, 

ִמְּפֵני ֶׁשֵהן ּכֹוְבִׁשין ִיְצָרן ָיֵתר ֵמֶהן
.  

ה 
ָּכל ַהְּנִביִאים ֻּכָּלן ִצּוּו ַעל ַהְּתׁשּוָבה

, 
ְוֵאין ִיְׂשָרֵאל ִנְגָאִלין 

ֶאָּלא ִּבְתׁשּוָבה
 .

ּוְכָבר ִהְבִטיָחה ּתֹוָרה ֶׁשּסֹוף ִיְׂשָרֵאל 

ַלֲעׂשֹות ּתְ 
ׁשּוָבה ְּבסֹוף ָּגלּוָתן

, 
ּוִמָּיד ֵהן ִנְגָאִלין

: ֶׁשֶּנֱאַמר, 

... ֱאֶהייי  ַעד ְוַׁשְבּתָ  ...ַהְּדָבִרים אּו ָעֶלי ָּכלָיב ִכי ְוָהָיה"

, ְוִרֲחֶמ ְׁשבּוְת יי ֱאֶהי ֶאת ְוָׁשב
ְוָׁשב ְוִקֶּבְצ ִמָּכל 

ֶהייי ֱא ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ֱהִפיְצ
  .)ג-א,דברים ל(" ָׁשָּמה 

 ,ְּגדֹוָלה ְּתׁשּוָבהו 
ֶׁשְּמָקֶרֶבת ֶאת ָהָאָדם ַלְּׁשִכיָנה

: ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ׁשּוָבה"
ֶהיִיְׂשָרֵאל ַעד יי ֱא

 ָעַדי ֻׁשבּו" :ְוֶנֱאַמר ,)ב,הושע יד(" 

: ושם; יב,יואל ב(" ְנֻאם יי
ְנֻאם יי ֻׁשבּו ָעַדי

ָּתׁשּוב  ִאם" :ְוֶנֱאַמר ,)

ר זִאם ַּתחֲ  :ְּכלֹוַמר ,)א,ירמיה ד(" ֵאַלי ָּתׁשּוביי  ְׂשָרֵאל ְנֻאםיִ 

  .ִּבי ִּתְדַּבק - ִּבְתׁשּוָבה 

ַהְּתׁשּוָבה ְמָקֶרֶבת ֶאת ָהְרחֹוִקים
: 

ֶאֶמׁש ָהָיה ֶזה ָׂשנּוי ִלְפֵני 

 ְמֻׁשָּקץ ,ַהָּמקֹום
 ,ּוְמֻרָחק ְותֹוֵעָבה

ְוַהּיֹום הּוא ָאהּוב ְוֶנחֱ 
, ָמד

מֹוֵצא ֶׁשּבְ  הְוֵכן ַאּתָ . ְוָיִדיד בָקרוֹ 
ָלׁשֹון ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא
 

ְמַרֵחק ֶאת ַהַחָּטִאים
  - 

ָּבּה ְמָקֵרב ֶאת ַהָּׁשִבים
ֵּבין ָיִחיד ֵּבין  ,

ַעִּמי  ֵיָאֵמר ָלֶהם א ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ְוָהָיה": ֶׁשֶּנֱאַמר, ַרִּבים

 ,ַאֶּתם
ֵיָאֵמר ָלֶהם ְּבֵני 

 ִּביָכְנָיהְוֶנֱאַמר  ,)א,הושע ב(" ָחי ֵאל

 ֶאת ִּכְתבּו" :תוֹ ּוְּבִרְׁשע
ָהִאיׁש ַהֶּזה ֲעִריִרי

ִיְצַלח  ֶּגֶבר א, 

 ִיְהֶיה ָּכְנָיהּו ֶבן ִאם" ,)ל,ירמיה כב( "ְּבָיָמיו
ְיהֹוָיִקים ֶמֶל ְיהּוָדה 

. )כד,כב שם(" ַיד ְיִמיִני חֹוָתם ַעל
ְוֵכיָון ֶׁשָּׁשב ְּבָגלּו

ֶנֱאַמר  ,תוֹ 

 ֶאָּקֲח ְזֻרָּבֶבל ,ְצָבאֹותיי  ַההּוא ְנֻאם ַּבּיֹום" :ִּבְזֻרָּבֶבל ְּבנוֹ 

, יי ְנֻאם ַעְבִּדיְׁשַאְלִּתיֵאל  ֶּבן
ְוַׂשְמִּתי ַּכחֹוָתם

  .)גכ,חגי ב(" 

ז 
ַּכָּמה ְמֻעָּלה ַמֲעַלת ַהְּתׁשּוָבה

: 
ֶאֶמׁש ָהָיה ֶזה ֻמְבָּדל ֵמיי 

 ֵתיֶכםֲעֹונ": ֶׁשֶּנֱאַמר, ֵאלֱאֵהי ִיְׂשרָ 
ָהיּו ַמְבִּדִלים ֵּביֵנֶכם 

 ;)ב,ישעיה נט(" ְלֵבין ֱאֵהיֶכם
צֹוֵעק ְוֵאינֹו ַנֲעֶנה

 ַּגם": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ִּכי
ַתְרּבּו ְתִפָּלה ֵאיֶנִּני ׁש
 ְַועֹוֶׂשה ִמְצוֹות  ;)טו,א שם(" ֵמע

ְוטֹוְרִפין אֹוָתן ְּבָפָניו
ס את ִמֶּיְדֶכם ְרמִבֵּקׁש ז ִמי": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ,)י,מלאכי א(" ר ְּדָלַתִיםָּבֶכם ְוִיְסּג ַגם ִמי" ,)יב,א שם(" ֲחֵצָרי

 ְספּו ַעל לֹוֵתיֶכםע"
ִזְבֵחיֶכם ְוִאְכלּו ָבָׂשר

  . )כא,ירמיה ז(" 

ְוַהּיֹום הּוא ֻמְדָּבק ַּבְּׁשִכיָנה
 ייַהְּדֵבִקים ּבַ  ְוַאֶּתם": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ;)ד,דברים ד(" יֶכםֱאהֵ 
צֹוֵעק ְוַנֲעֶנה ִמָּיד

 ְוָהָיה": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ֶטֶרם
ִיְקָראּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה

 ;)כד,ישעיה סה(" 
ְועֹוֶׂשה ִמְצוֹות 

ּוְמַקְּבִלין אֹוָתן ְּבַנַחת ְוִׂשְמָחה
ְכָבר ָרָצה  ִּכי": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ,ְוא עֹוד. )ז,קהלת ט(" ַמֲעֶׂשי ָהֱאִהים ֶאת
ֶאָּלא ֶׁשִּמְתַאִּוים 

ִמְנַחת ְיהּוָדה וִ  יילַ  ְוָעְרָבה": ֶׁשֶּנֱאַמר, ָלֶהם
יירּוָׁשלַ 

ִּכיֵמי  ִ ם

עֹוָלם ּוְכָׁשִנים 
  .)ד,מלאכי ג( "תִנּיַקְדמ

 - ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ח 
ַּדְרָּכם ִלְהיֹות ְׁשָפִלים ַוֲעָנִוים ְּביֹוֵתר

: 

ִאם ֵחְרפּו אֹוָתן ַהְּכִסיִלים ּבְ 

ַמֲעֵׂשיֶהם ָהִראׁשֹוִנים
ְוָאְמרּו  ,

' ָלֶהם
ְוָכ ֶאֶמׁש ָהִייָת עֹוֶׂשה ָּכ

ר ָּכ מֵ וֹ ֶאֶמׁש ָהִייָת א'וְ , '

ְוָכ'  - 
 ,ַאל ַיְרִּגיׁשּו ָלֶהן

ֶאָּלא ׁשֹוְמִעין ּוְׂשֵמִחים
ְויֹוְדִעים  ,

 ,ֶׁשּזֹו ְזכּות ָלֶהם
ְוֶׁשָּכל ְזַמן ֶׁשֵהם ּב

ֶהם ִׁשים ִמַּמֲעֵׂשיוֹ 

ֶׁשָעְברּו ְוִנְכָלִמים ֵמֶהן
 ,הּבָ ְזכּוָתם ְמרֻ  -  

ּוַמֲעָלָתם ִמְתַּגֶּדֶלת
.  

ְוֵחְטא ָּגדֹול הּוא לֹוַמר ְלַבַעל ְּתׁשּוָבה 

ר ַמֲעֶׂשי ְזכ'

 ,'ָהִראׁשֹוִנים
אֹו ְלַהְזִּכיָרן ְלָפָניו ְּכֵדי ְלַבְּיׁשוֹ 

אֹו ְלַהְזִּכיר , 

ְּדָבִרים ְוִעְנָיִנים ַהּדֹומִ 

ין ָלֶהם ְּכֵדי ְלַהְזִּכירֹו ֶמה ָעָׂשה
ל ַהּכ - 

, ָאסּור
ּוֻמְזָהר ָעָליו ִּבְכלַ 

ל הֹוָנַית ְּדָבִרים ֶׁשִהְזִהיָרה ָעֶליָה 

  .)יז,ויקרא כה(" ֲעִמיתוֹ  תֹונּו ִאיׁש ֶאת ְוא": ֶׁשֶּנֱאַמר, ּתֹוָרה

 
 

ִמיִני ֶרק ׁשְ  ּפֶ

 

 

העולם הבא

א 
ַהּטֹוָבה ַהְּצפּוָנה ַלּצַ 

ִּדיִקים ִהיא ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא
ְוֵהן  ,

ַהַחִּיים ֶׁשֵאין ִעָּמֶהן ָמֶות
, 

ְוַהּטֹוָבה ֶׁשֵאין ִעָּמּה ָרָעה
הּוא  .

 ְלַמַען" :ֶׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה
ִייַטב ָל ְוַהֲאַרְכָּת ָיִמים

דברים ( "

 ;)ז,כב
ִמִּפי ַהְּׁשמּוָעה ָלְמדּו

ם ֶׁשֻּכּלֹו עֹולָ לָ " ְלַמַען ִייַטב לָ " :

 ,עֹוָלם ֶׁשֻּכּלֹו ָארלָ  "ָיִמים ּתָ כְ ְוַהֲארַ " ,טֹוב
ְוֶזה הּוא ָהעֹוָלם 

  .ַהָּבא


כותרת ברורה לכל עמוד



" ארנויכמו שב"הפניות ל
להקלת ההבנה והמעקב
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ִביִעי ֶרק ׁשְ  ּפֶ

 

 

נחיצות התשובה ומעלתה

א 
הֹוִאיל ּוְרׁשּות ָּכל ָאָדם ְנתּוָנה לוֹ 

 )א,לעיל ה( ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו ,

 - 
ִיְׁשַּתֵּדל ָאָדם ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ְוִלְנע
ר ַּכָּפיו ֵמֲחָטָאיו

ְּכֵדי , 

 מּותֶׁשּיָ 
ְוהּוא ַּבַעל ְּתׁשּוָבה

 ,
ְּכֵדי ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא

.  

ב 
ְלעֹוָלם ִיְרֶאה ָאָדם אֶ 

ת ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא נֹוֶטה ָלמּות
, 

ְוֶׁשָּמא ָימּות ִּבְׁשָעתוֹ 
, 

ְוִנְמָצא עֹוֵמד ַּבֲחָטָאיו
ְלִפיָכ ָיׁשּוב  .

ֶׁשָּמא ָימּות  ,ֶׁשַאְזִקין ָאׁשּובּכְ  :אַמרְוא י, ֵמֲחָטָאיו ִמָּיד

הּוא ֶׁשְּׁשמ .ֶדם ֶׁשַּיְזִקיןק
ה אֹוֵמר ְּבָחְכָמתוֹ 

ֵעת  ְּבָכל" :

ִיְהיּו ְבָגֶדי ְלָבִנים
  .)ח,קהלת ט(" 

ְוַאל ּתג 

אַמר ֶׁשֵאין ַהְּתׁשּוָבה ֶאָּלא ֵמֲעֵברֹות ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן 

 ;ֵנָבהּוגְ  ָגֵזלְּכגֹון ְזנּות וְ  ,ַמֲעֶׂשה
ְּכֵׁשם ֶׁשָּצִרי ָאָדם ָלׁשּוב 

, ֵמֵאּלּו

ָּכ הּוא ָצִרי ְלַחֵּפׂש ְּבֵדעֹות ָרעֹות ֶׁשֵּיׁש לֹו ְוָלׁשּוב 

 ,רּותחֲ ַהּתַ ּוִמן  ,ּוִמן ַהִּקְנָאה ,ּוִמן ָהֵאיָבה ,ִמן ַהַּכַעס :ֵמֶהן

 ,ֶהֶתלּוִמן הַ 
ּוֵמְרִדיַפת ַהָּממֹון ְוַהָּכבֹוד

ּוֵמְרִדיפַ  ,
ת ַהַּמֲאָכלֹות 

ְוֵאּלּו  .ר ִּבְתׁשּוָבהזל ָצִרי ַלחֲ ִמן ַהּכ -  ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן

 ָהֲעוֹונֹות
ָקִׁשין ֵמאֹוָתן ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן ַמֲעֶׂשה

ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשָאָדם  ;

 -ֵאּלּו ִנְׁשָקע ּבָ 
ָקֶׁשה הּוא ִלְפֹרׁש

 בַיֲעז" :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר .

ְואִ  ָרָׁשע ַּדְרּכוֹ 
  .)ז,ישעיה נה(" ָתיויׁש ָאֶון ַמְחְׁשב

ד 

ִמְּפֵני ָהֲעוֹונֹות ְוַהַחָּטאֹות ֶׁשָעָׂשהַאל ְיַדֶּמה ַּבַעל ְּתׁשּוָבה ֶׁשהּוא ְמֻרָחק ִמַּמֲעַלת ַהַּצִּדיִקים 
ֶאָּלא , ָבר ֵּכןֵאין ַהּדָ . 

ָאהּוב ְוֶנחֱ 
ָמד הּוא ִלְפֵני ַהּבֹוֵרא

ּו ,
ְכִאּלּו א ָחָטא ֵמעֹוָלם

. 

ְוא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשְּׂשָכרֹו ַהְרֵּבה
, 

ֶׁשֲהֵרי ָטַעם ַטַעם ַהֵחְטא 

רֵ ּופֵ 
ׁש ִמֶּמּנּו ְוָכַבׁש ִיְצרוֹ 

ָמקֹום ֶׁשַּבֲעֵלי  :ָאְמרּו ֲחָכִמים. 

ְּתׁשּוָבה עֹוְמִדין ּבֹו 
 - 

ֵאין ַצִּדיִקים ְּגמּוִרין ְיכֹוִלין ַלֲעמ
 ֹד ּבו; 

 :ְּכלֹוַמר
ַמֲעָלָתן ְּגדֹוָלה 

ִמַּמֲעַלת ֵאּלּו ֶׁשא ָחְטאּו ֵמעֹוָלם
, 

ִמְּפֵני ֶׁשֵהן ּכֹוְבִׁשין ִיְצָרן ָיֵתר ֵמֶהן
.  

ה 
ָּכל ַהְּנִביִאים ֻּכָּלן ִצּוּו ַעל ַהְּתׁשּוָבה

, 
ְוֵאין ִיְׂשָרֵאל ִנְגָאִלין 

ֶאָּלא ִּבְתׁשּוָבה
 .

ּוְכָבר ִהְבִטיָחה ּתֹוָרה ֶׁשּסֹוף ִיְׂשָרֵאל 

ַלֲעׂשֹות ּתְ 
ׁשּוָבה ְּבסֹוף ָּגלּוָתן

, 
ּוִמָּיד ֵהן ִנְגָאִלין

: ֶׁשֶּנֱאַמר, 

... ֱאֶהייי  ַעד ְוַׁשְבּתָ  ...ַהְּדָבִרים אּו ָעֶלי ָּכלָיב ִכי ְוָהָיה"

, ְוִרֲחֶמ ְׁשבּוְת יי ֱאֶהי ֶאת ְוָׁשב
ְוָׁשב ְוִקֶּבְצ ִמָּכל 

ֶהייי ֱא ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ֱהִפיְצ
  .)ג-א,דברים ל(" ָׁשָּמה 

 ,ְּגדֹוָלה ְּתׁשּוָבהו 
ֶׁשְּמָקֶרֶבת ֶאת ָהָאָדם ַלְּׁשִכיָנה

: ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ׁשּוָבה"
ֶהיִיְׂשָרֵאל ַעד יי ֱא

 ָעַדי ֻׁשבּו" :ְוֶנֱאַמר ,)ב,הושע יד(" 

: ושם; יב,יואל ב(" ְנֻאם יי
ְנֻאם יי ֻׁשבּו ָעַדי

ָּתׁשּוב  ִאם" :ְוֶנֱאַמר ,)

ר זִאם ַּתחֲ  :ְּכלֹוַמר ,)א,ירמיה ד(" ֵאַלי ָּתׁשּוביי  ְׂשָרֵאל ְנֻאםיִ 

  .ִּבי ִּתְדַּבק - ִּבְתׁשּוָבה 

ַהְּתׁשּוָבה ְמָקֶרֶבת ֶאת ָהְרחֹוִקים
: 

ֶאֶמׁש ָהָיה ֶזה ָׂשנּוי ִלְפֵני 

 ְמֻׁשָּקץ ,ַהָּמקֹום
 ,ּוְמֻרָחק ְותֹוֵעָבה

ְוַהּיֹום הּוא ָאהּוב ְוֶנחֱ 
, ָמד

מֹוֵצא ֶׁשּבְ  הְוֵכן ַאּתָ . ְוָיִדיד בָקרוֹ 
ָלׁשֹון ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא
 

ְמַרֵחק ֶאת ַהַחָּטִאים
  - 

ָּבּה ְמָקֵרב ֶאת ַהָּׁשִבים
ֵּבין ָיִחיד ֵּבין  ,

ַעִּמי  ֵיָאֵמר ָלֶהם א ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ְוָהָיה": ֶׁשֶּנֱאַמר, ַרִּבים

 ,ַאֶּתם
ֵיָאֵמר ָלֶהם ְּבֵני 

 ִּביָכְנָיהְוֶנֱאַמר  ,)א,הושע ב(" ָחי ֵאל

 ֶאת ִּכְתבּו" :תוֹ ּוְּבִרְׁשע
ָהִאיׁש ַהֶּזה ֲעִריִרי

ִיְצַלח  ֶּגֶבר א, 

 ִיְהֶיה ָּכְנָיהּו ֶבן ִאם" ,)ל,ירמיה כב( "ְּבָיָמיו
ְיהֹוָיִקים ֶמֶל ְיהּוָדה 

. )כד,כב שם(" ַיד ְיִמיִני חֹוָתם ַעל
ְוֵכיָון ֶׁשָּׁשב ְּבָגלּו

ֶנֱאַמר  ,תוֹ 

 ֶאָּקֲח ְזֻרָּבֶבל ,ְצָבאֹותיי  ַההּוא ְנֻאם ַּבּיֹום" :ִּבְזֻרָּבֶבל ְּבנוֹ 

, יי ְנֻאם ַעְבִּדיְׁשַאְלִּתיֵאל  ֶּבן
ְוַׂשְמִּתי ַּכחֹוָתם

  .)גכ,חגי ב(" 

ז 
ַּכָּמה ְמֻעָּלה ַמֲעַלת ַהְּתׁשּוָבה

: 
ֶאֶמׁש ָהָיה ֶזה ֻמְבָּדל ֵמיי 

 ֵתיֶכםֲעֹונ": ֶׁשֶּנֱאַמר, ֵאלֱאֵהי ִיְׂשרָ 
ָהיּו ַמְבִּדִלים ֵּביֵנֶכם 

 ;)ב,ישעיה נט(" ְלֵבין ֱאֵהיֶכם
צֹוֵעק ְוֵאינֹו ַנֲעֶנה

 ַּגם": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ִּכי
ַתְרּבּו ְתִפָּלה ֵאיֶנִּני ׁש
 ְַועֹוֶׂשה ִמְצוֹות  ;)טו,א שם(" ֵמע

ְוטֹוְרִפין אֹוָתן ְּבָפָניו
ס את ִמֶּיְדֶכם ְרמִבֵּקׁש ז ִמי": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ,)י,מלאכי א(" ר ְּדָלַתִיםָּבֶכם ְוִיְסּג ַגם ִמי" ,)יב,א שם(" ֲחֵצָרי

 ְספּו ַעל לֹוֵתיֶכםע"
ִזְבֵחיֶכם ְוִאְכלּו ָבָׂשר

  . )כא,ירמיה ז(" 

ְוַהּיֹום הּוא ֻמְדָּבק ַּבְּׁשִכיָנה
 ייַהְּדֵבִקים ּבַ  ְוַאֶּתם": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ;)ד,דברים ד(" יֶכםֱאהֵ 
צֹוֵעק ְוַנֲעֶנה ִמָּיד

 ְוָהָיה": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ֶטֶרם
ִיְקָראּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה

 ;)כד,ישעיה סה(" 
ְועֹוֶׂשה ִמְצוֹות 

ּוְמַקְּבִלין אֹוָתן ְּבַנַחת ְוִׂשְמָחה
ְכָבר ָרָצה  ִּכי": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ,ְוא עֹוד. )ז,קהלת ט(" ַמֲעֶׂשי ָהֱאִהים ֶאת
ֶאָּלא ֶׁשִּמְתַאִּוים 

ִמְנַחת ְיהּוָדה וִ  יילַ  ְוָעְרָבה": ֶׁשֶּנֱאַמר, ָלֶהם
יירּוָׁשלַ 

ִּכיֵמי  ִ ם

עֹוָלם ּוְכָׁשִנים 
  .)ד,מלאכי ג( "תִנּיַקְדמ

 - ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ח 
ַּדְרָּכם ִלְהיֹות ְׁשָפִלים ַוֲעָנִוים ְּביֹוֵתר

: 

ִאם ֵחְרפּו אֹוָתן ַהְּכִסיִלים ּבְ 

ַמֲעֵׂשיֶהם ָהִראׁשֹוִנים
ְוָאְמרּו  ,

' ָלֶהם
ְוָכ ֶאֶמׁש ָהִייָת עֹוֶׂשה ָּכ

ר ָּכ מֵ וֹ ֶאֶמׁש ָהִייָת א'וְ , '

ְוָכ'  - 
 ,ַאל ַיְרִּגיׁשּו ָלֶהן

ֶאָּלא ׁשֹוְמִעין ּוְׂשֵמִחים
ְויֹוְדִעים  ,

 ,ֶׁשּזֹו ְזכּות ָלֶהם
ְוֶׁשָּכל ְזַמן ֶׁשֵהם ּב

ֶהם ִׁשים ִמַּמֲעֵׂשיוֹ 

ֶׁשָעְברּו ְוִנְכָלִמים ֵמֶהן
 ,הּבָ ְזכּוָתם ְמרֻ  -  

ּוַמֲעָלָתם ִמְתַּגֶּדֶלת
.  

ְוֵחְטא ָּגדֹול הּוא לֹוַמר ְלַבַעל ְּתׁשּוָבה 

ר ַמֲעֶׂשי ְזכ'

 ,'ָהִראׁשֹוִנים
אֹו ְלַהְזִּכיָרן ְלָפָניו ְּכֵדי ְלַבְּיׁשוֹ 

אֹו ְלַהְזִּכיר , 

ְּדָבִרים ְוִעְנָיִנים ַהּדֹומִ 

ין ָלֶהם ְּכֵדי ְלַהְזִּכירֹו ֶמה ָעָׂשה
ל ַהּכ - 

, ָאסּור
ּוֻמְזָהר ָעָליו ִּבְכלַ 

ל הֹוָנַית ְּדָבִרים ֶׁשִהְזִהיָרה ָעֶליָה 

  .)יז,ויקרא כה(" ֲעִמיתוֹ  תֹונּו ִאיׁש ֶאת ְוא": ֶׁשֶּנֱאַמר, ּתֹוָרה

 
 

ִמיִני ֶרק ׁשְ  ּפֶ

 

 

העולם הבא

א 
ַהּטֹוָבה ַהְּצפּוָנה ַלּצַ 

ִּדיִקים ִהיא ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא
ְוֵהן  ,

ַהַחִּיים ֶׁשֵאין ִעָּמֶהן ָמֶות
, 

ְוַהּטֹוָבה ֶׁשֵאין ִעָּמּה ָרָעה
הּוא  .

 ְלַמַען" :ֶׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה
ִייַטב ָל ְוַהֲאַרְכָּת ָיִמים

דברים ( "

 ;)ז,כב
ִמִּפי ַהְּׁשמּוָעה ָלְמדּו

ם ֶׁשֻּכּלֹו עֹולָ לָ " ְלַמַען ִייַטב לָ " :

 ,עֹוָלם ֶׁשֻּכּלֹו ָארלָ  "ָיִמים ּתָ כְ ְוַהֲארַ " ,טֹוב
ְוֶזה הּוא ָהעֹוָלם 

  .ַהָּבא


כותרת ברורה לכל עמוד



" ארנויכמו שב"הפניות ל
להקלת ההבנה והמעקב
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ִביִעי ֶרק ׁשְ ּפֶ
 

 

 

נחיצות התשובה ומעלתה

א 
הֹוִאיל ּוְרׁשּות ָּכל ָאָדם ְנתּוָנה לוֹ 

ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו ,
 )א,לעיל ה( 

 - 
ִיְׁשַּתֵּדל ָאָדם ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ְוִלְנע
ְּכֵדי , ר ַּכָּפיו ֵמֲחָטָאיו  מּותֶׁשּיָ 

ְוהּוא ַּבַעל ְּתׁשּוָבה
 ,

ְּכֵדי ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא
ב   .

ְלעֹוָלם ִיְרֶאה ָאָדם אֶ 

ת ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא נֹוֶטה ָלמּות
ְוֶׁשָּמא ָימּות ִּבְׁשָעתוֹ  ,

, 
ְוִנְמָצא עֹוֵמד ַּבֲחָטָאיו

ְלִפיָכ ָיׁשּוב  . ֶׁשָּמא ָימּות  ,ֶׁשַאְזִקין ָאׁשּובּכְ  :אַמרְוא י, ֵמֲחָטָאיו ִמָּיד ה אֹוֵמר ְּבָחְכָמתוֹ הּוא ֶׁשְּׁשמ .ֶדם ֶׁשַּיְזִקיןק
ֵעת  ְּבָכל" : ִיְהיּו ְבָגֶדי ְלָבִנים

ְוַאל ּתג   .)ח,קהלת ט(" 
אַמר ֶׁשֵאין ַהְּתׁשּוָבה ֶאָּלא ֵמֲעֵברֹות ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן 

 ;ֵנָבהּוגְ  ָגֵזלְּכגֹון ְזנּות וְ  ,ַמֲעֶׂשה
ְּכֵׁשם ֶׁשָּצִרי ָאָדם ָלׁשּוב  , ֵמֵאּלּו

ָּכ הּוא ָצִרי ְלַחֵּפׂש ְּבֵדעֹות ָרעֹות ֶׁשֵּיׁש לֹו ְוָלׁשּוב 
 ,ֶהֶתלּוִמן הַ  ,רּותחֲ ַהּתַ ּוִמן  ,ּוִמן ַהִּקְנָאה ,ּוִמן ָהֵאיָבה ,ִמן ַהַּכַעס :ֵמֶהן

ּוֵמְרִדיַפת ַהָּממֹון ְוַהָּכבֹוד
ּוֵמְרִדיפַ  ,

ת ַהַּמֲאָכלֹות  ְוֵאּלּו  .ר ִּבְתׁשּוָבהזל ָצִרי ַלחֲ ִמן ַהּכ -  ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן  ָהֲעוֹונֹות
ָקִׁשין ֵמאֹוָתן ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן ַמֲעֶׂשה

ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשָאָדם  ;  -ֵאּלּו ִנְׁשָקע ּבָ 
ָקֶׁשה הּוא ִלְפֹרׁש

ְואִ  ָרָׁשע ַּדְרּכוֹ  בַיֲעז" :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר .
ד   .)ז,ישעיה נה(" ָתיויׁש ָאֶון ַמְחְׁשב

ַאל ְיַדֶּמה ַּבַעל ְּתׁשּוָבה ֶׁשהּוא ְמֻרָחק ִמַּמֲעַלת ַהַּצִּדיִקים 

ִמְּפֵני ָהֲעוֹונֹות ְוַהַחָּטאֹות ֶׁשָעָׂשה
ֶאָּלא , ָבר ֵּכןֵאין ַהּדָ .  ָאהּוב ְוֶנחֱ 

ָמד הּוא ִלְפֵני ַהּבֹוֵרא
ּו ,

ְכִאּלּו א ָחָטא ֵמעֹוָלם
ְוא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשְּׂשָכרֹו ַהְרֵּבה .

, 
ֶׁשֲהֵרי ָטַעם ַטַעם ַהֵחְטא  רֵ ּופֵ 

ׁש ִמֶּמּנּו ְוָכַבׁש ִיְצרוֹ 
ָמקֹום ֶׁשַּבֲעֵלי  :ָאְמרּו ֲחָכִמים.  ְּתׁשּוָבה עֹוְמִדין ּבֹו 

 - 
ֵאין ַצִּדיִקים ְּגמּוִרין ְיכֹוִלין ַלֲעמ
 ַֹמֲעָלָתן ְּגדֹוָלה  :ְּכלֹוַמר ;ד ּבו

ִמַּמֲעַלת ֵאּלּו ֶׁשא ָחְטאּו ֵמעֹוָלם
ִמְּפֵני ֶׁשֵהן ּכֹוְבִׁשין ִיְצָרן ָיֵתר ֵמֶהן ,

ה   .
ָּכל ַהְּנִביִאים ֻּכָּלן ִצּוּו ַעל ַהְּתׁשּוָבה

, 
ְוֵאין ִיְׂשָרֵאל ִנְגָאִלין  ֶאָּלא ִּבְתׁשּוָבה

 .

ּוְכָבר ִהְבִטיָחה ּתֹוָרה ֶׁשּסֹוף ִיְׂשָרֵאל 
ַלֲעׂשֹות ּתְ 

ׁשּוָבה ְּבסֹוף ָּגלּוָתן
, 

ּוִמָּיד ֵהן ִנְגָאִלין
: ֶׁשֶּנֱאַמר, 

... ֱאֶהייי  ַעד ְוַׁשְבּתָ  ...ַהְּדָבִרים אּו ָעֶלי ָּכלָיב ִכי ְוָהָיה"
, ְוִרֲחֶמ ְׁשבּוְת יי ֱאֶהי ֶאת ְוָׁשב

ְוָׁשב ְוִקֶּבְצ ִמָּכל 
ֶהייי ֱא ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ֱהִפיְצ
 ,ְּגדֹוָלה ְּתׁשּוָבהו   .)ג-א,דברים ל(" ָׁשָּמה 

ֶׁשְּמָקֶרֶבת ֶאת ָהָאָדם ַלְּׁשִכיָנה
: ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ׁשּוָבה"
ֶהיִיְׂשָרֵאל ַעד יי ֱא

: ושם; יב,יואל ב(" ְנֻאם יי ָעַדי ֻׁשבּו" :ְוֶנֱאַמר ,)ב,הושע יד(" 
ְנֻאם יי ֻׁשבּו ָעַדי

ָּתׁשּוב  ִאם" :ְוֶנֱאַמר ,) ר זִאם ַּתחֲ  :ְּכלֹוַמר ,)א,ירמיה ד(" ֵאַלי ָּתׁשּוביי  ְׂשָרֵאל ְנֻאםיִ    .ִּבי ִּתְדַּבק - ִּבְתׁשּוָבה 

ַהְּתׁשּוָבה ְמָקֶרֶבת ֶאת ָהְרחֹוִקים
: 

ֶאֶמׁש ָהָיה ֶזה ָׂשנּוי ִלְפֵני   ְמֻׁשָּקץ ,ַהָּמקֹום
 ,ּוְמֻרָחק ְותֹוֵעָבה

ְוַהּיֹום הּוא ָאהּוב ְוֶנחֱ 
, ָמד

מֹוֵצא ֶׁשּבְ  הְוֵכן ַאּתָ . ְוָיִדיד בָקרוֹ 
ָלׁשֹון ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא
ְמַרֵחק ֶאת ַהַחָּטִאים 

  - 
ָּבּה ְמָקֵרב ֶאת ַהָּׁשִבים

ֵּבין ָיִחיד ֵּבין  , ַעִּמי  ֵיָאֵמר ָלֶהם א ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ְוָהָיה": ֶׁשֶּנֱאַמר, ַרִּבים  ,ַאֶּתם
ֵיָאֵמר ָלֶהם ְּבֵני 

 ֶאת ִּכְתבּו" :תוֹ ּוְּבִרְׁשע ִּביָכְנָיהְוֶנֱאַמר  ,)א,הושע ב(" ָחי ֵאל
ָהִאיׁש ַהֶּזה ֲעִריִרי

ִיְצַלח  ֶּגֶבר א,   ִיְהֶיה ָּכְנָיהּו ֶבן ִאם" ,)ל,ירמיה כב( "ְּבָיָמיו
ְיהֹוָיִקים ֶמֶל ְיהּוָדה  . )כד,כב שם(" ַיד ְיִמיִני חֹוָתם ַעל

ְוֵכיָון ֶׁשָּׁשב ְּבָגלּו
ֶנֱאַמר  ,תוֹ   ֶאָּקֲח ְזֻרָּבֶבל ,ְצָבאֹותיי  ַההּוא ְנֻאם ַּבּיֹום" :ִּבְזֻרָּבֶבל ְּבנוֹ 

, יי ְנֻאם ַעְבִּדיְׁשַאְלִּתיֵאל  ֶּבן
ְוַׂשְמִּתי ַּכחֹוָתם

ז   .)גכ,חגי ב(" 
ַּכָּמה ְמֻעָּלה ַמֲעַלת ַהְּתׁשּוָבה

: 
ֶאֶמׁש ָהָיה ֶזה ֻמְבָּדל ֵמיי   ֵתיֶכםֲעֹונ": ֶׁשֶּנֱאַמר, ֵאלֱאֵהי ִיְׂשרָ 
ָהיּו ַמְבִּדִלים ֵּביֵנֶכם   ;)ב,ישעיה נט(" ְלֵבין ֱאֵהיֶכם

צֹוֵעק ְוֵאינֹו ַנֲעֶנה
 ַּגם": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ִּכי
ַתְרּבּו ְתִפָּלה ֵאיֶנִּני ׁש
 ְַועֹוֶׂשה ִמְצוֹות  ;)טו,א שם(" ֵמע ְוטֹוְרִפין אֹוָתן ְּבָפָניו

ס את ִמֶּיְדֶכם ְרמִבֵּקׁש ז ִמי": ֶׁשֶּנֱאַמר,   ,)י,מלאכי א(" ר ְּדָלַתִיםָּבֶכם ְוִיְסּג ַגם ִמי" ,)יב,א שם(" ֲחֵצָרי
 ְספּו ַעל לֹוֵתיֶכםע"

ִזְבֵחיֶכם ְוִאְכלּו ָבָׂשר
  . )כא,ירמיה ז(" 

ְוַהּיֹום הּוא ֻמְדָּבק ַּבְּׁשִכיָנה
 ייַהְּדֵבִקים ּבַ  ְוַאֶּתם": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ;)ד,דברים ד(" יֶכםֱאהֵ 
צֹוֵעק ְוַנֲעֶנה ִמָּיד

 ְוָהָיה": ֶׁשֶּנֱאַמר, 
 ֶטֶרם

ִיְקָראּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה
 ;)כד,ישעיה סה(" 

ְועֹוֶׂשה ִמְצוֹות 
ּוְמַקְּבִלין אֹוָתן ְּבַנַחת ְוִׂשְמָחה

ְכָבר ָרָצה  ִּכי": ֶׁשֶּנֱאַמר,   ,ְוא עֹוד. )ז,קהלת ט(" ַמֲעֶׂשי ָהֱאִהים ֶאת
ֶאָּלא ֶׁשִּמְתַאִּוים  ִמְנַחת ְיהּוָדה וִ  יילַ  ְוָעְרָבה": ֶׁשֶּנֱאַמר, ָלֶהם

ירּוָׁשלַ 
ִּכיֵמי  ִ םי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים 

 - ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ח   .)ד,מלאכי ג( "תִנּיַקְדמ
ַּדְרָּכם ִלְהיֹות ְׁשָפִלים ַוֲעָנִוים ְּביֹוֵתר

ִאם ֵחְרפּו אֹוָתן ַהְּכִסיִלים ּבְ  :

ַמֲעֵׂשיֶהם ָהִראׁשֹוִנים
ְוָאְמרּו  , ' ָלֶהם

ְוָכ ֶאֶמׁש ָהִייָת עֹוֶׂשה ָּכ
ר ָּכ מֵ וֹ ֶאֶמׁש ָהִייָת א'וְ , ' ְוָכ'  - 

 ,ַאל ַיְרִּגיׁשּו ָלֶהן
ֶאָּלא ׁשֹוְמִעין ּוְׂשֵמִחים

ְויֹוְדִעים  ,  ,ֶׁשּזֹו ְזכּות ָלֶהם
ְוֶׁשָּכל ְזַמן ֶׁשֵהם ּב

ֶהם ִׁשים ִמַּמֲעֵׂשיוֹ  ֶׁשָעְברּו ְוִנְכָלִמים ֵמֶהן
 ,הּבָ ְזכּוָתם ְמרֻ  -  

ּוַמֲעָלָתם ִמְתַּגֶּדֶלת
.  

ְוֵחְטא ָּגדֹול הּוא לֹוַמר ְלַבַעל ְּתׁשּוָבה 

ר ַמֲעֶׂשי ְזכ'  ,'ָהִראׁשֹוִנים
אֹו ְלַהְזִּכיָרן ְלָפָניו ְּכֵדי ְלַבְּיׁשוֹ 

אֹו ְלַהְזִּכיר ,  ְּדָבִרים ְוִעְנָיִנים ַהּדֹומִ 

ין ָלֶהם ְּכֵדי ְלַהְזִּכירֹו ֶמה ָעָׂשה
ל ַהּכ - 

, ָאסּור
ּוֻמְזָהר ָעָליו ִּבְכלַ 

ל הֹוָנַית ְּדָבִרים ֶׁשִהְזִהיָרה ָעֶליָה 
  .)יז,ויקרא כה(" ֲעִמיתוֹ  תֹונּו ִאיׁש ֶאת ְוא": ֶׁשֶּנֱאַמר, ּתֹוָרה

 
 

ִמיִני ֶרק ׁשְ ּפֶ
 

 

 

העולם הבא

א 
ַהּטֹוָבה ַהְּצפּוָנה ַלּצַ 

ִּדיִקים ִהיא ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא
ְוֵהן  , ַהַחִּיים ֶׁשֵאין ִעָּמֶהן ָמֶות

, 
ְוַהּטֹוָבה ֶׁשֵאין ִעָּמּה ָרָעה

הּוא  .  ְלַמַען" :ֶׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה
ִייַטב ָל ְוַהֲאַרְכָּת ָיִמים

דברים ( "

 ;)ז,כב
ִמִּפי ַהְּׁשמּוָעה ָלְמדּו

ם ֶׁשֻּכּלֹו עֹולָ לָ " ְלַמַען ִייַטב לָ " :  ,עֹוָלם ֶׁשֻּכּלֹו ָארלָ  "ָיִמים ּתָ כְ ְוַהֲארַ " ,טֹוב
ְוֶזה הּוא ָהעֹוָלם    .ַהָּבא



כותרת ברורה לכל עמוד


" ארנויכמו שב"הפניות ל
להקלת ההבנה והמעקב
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אם את או אתה רק מתחילים....
אם את או אתה רק מתחילים ברמב"ם, אנו ממליצים לכם לקחת את 

הקלה.  במהדורה  המדע,  ספר  תורה:  במשנה  והיסודי  הראשון  הספר 

ביותר.  היסודיים  ולמושגים  להלכות  סימונים  עם  מיוחדת  הוצאה  זו 

בהצלחה!

הלכה למעשה...
הרמב"ם הוא יסוד ותשתית לכל לימוד. והבנתו השלמה מעניקה תמונה שלמה ומבוססת 

לכל היהדות. בשיתוף פעולה  עם הרב אליעזר מלמד שליט"א מחבר ספרי "פניני הלכה" 

לכל  בימינו  הנוהגים  יהיו באתר המפעל פסקים קצרים של הלכה למעשה   - הידועים 

העדות, והם כוללים את ההגיון שבהלכה.

ספרי הרמב"ם היומי - זה מפעל משנה תורה
במחזור הלימוד האחרון בשלוש השנים האחרונות למדו אלפים רבים מספרי 
החמ"ד.  ולפרוייקט  המנויים  לפרויקט  שנמסרו  שונות  בכריכות  המפעל 

לקראת המחזור הבא אנו קוראים לכל מי שמבין בערכו של הביאור 
 להמשיך ללמוד עמנו ולרכוש את המהדורות החדשות ולהוסיף דעת.

כל הסטים הושלמו. חפשו את הלוגו של המפעל!

פרקים   1000 יש  תורה"  ב"משנה 

מלווה  והוא  ספרים,  ל-14  המחולקים 

עד  היומיומי  חייו  במעגל  הלומד  את 

הייעוד הגדול של הבריאה. 

מחצית משנה תורה עוסקת בהנהגת 

היחיד, ומחציתו בהנהגת הכלל. הספר 

פותח באהבת ה' ויראתו הבאה מתוך 

הכרת ה', ומסיים בחזון נפלא זה.

ספר עבודה 
קרבנות הציבור

ספר הקרבנות 
קרבנות היחיד 

 ספר טהרה
הטהרה למקדש

 ספר נשים
המשפחה

 ספר קדושה
עריות ומאכלות

 ספר הפלאה
שבועות ונזירות

 ספר זרעים
אדמת הארץ

 ספר המדע
יסודות האמונה 

 ספר אהבה
תפילה ויומיום

 ספר זמנים
מועדי השנה 

האדריכלות
של משנה תורה

לפי סדר א"בברכות והסכמות

החיים 
ומעגלם

היחיד הנהגת 

הבית 
והארץ

המקדש 
והטהרה

המשפט 
והשלטון

 ספר נזקים
נזקי גוף ונפש

 ספר קניין
ניהול הבעלות על נכסיו

 ספר משפטים
התחייבויות ממוניות

 ספר שופטים
הסנהדרין והשלטון
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■ הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו 
זצ"ל לשעבר הרב הראשי לישראל

מדויקת  מהדורה  מתוך  “ללמוד... 
ומטעויות,  מצנזורה  נקייה  ונכונה, 
המקיפים  בדבריו  שיעורים  ולקבוע 
כולם  הממוזגים  והבהירים,  הטהורים 
מכל היקפי תורתנו הקדושה. ויהיו הכל, 
רב ותלמיד, ממשמשים בספר זה תמיד, 
מלכות  התורה,  כל  כבוד  ולבקש  לידע 
ומשפט, מקדש וטהרה, בשמחה וברנה, 

לבוא גואל במהרה”.

■ הרה"ג אמיתי בן־דוד שליט"א, מחבר 
ספר”שיחת חולין" 

" וראיתי שהשקיעו ועשו בעניינים אלו 
עבודה יסודית וטובה לבאר דברי הנשר 
מהם  והמסתעף  מקורותיהם  עם  הגדול 
בלוויית תמונות מאירות עינים והסברים 

בהירים ונהירים..."

■ הרה"ג אברהם גיסר שליט"א, רב 
היישוב עפרה, יו"ר מכון "משפטי ארץ" 

מפתחותיו  ופירושיו,  נספחיו  "על 
ספר  אדם  שילמד  אפשר  והסבריו... 
אותו  שילמד  אפשר  למעשה;  הלכה  זה 
את  ילווה  שהספר  אפשר  בבקיאות... 
שיטת  הכרת  בש"ס...  בלימוד  האדם 
ותשתיתית  יסודית  כשיטה  הרמב"ם 

דבר גדול היא..."

■ הרה"ג ד"ר אליהו רחמים זייני 
שליט"א, ראש ישיבת "אור וישועה" 

ידי  על  נפש  לכל  השווה  "מהדורה 
אבל  וקל,  ברור  פירוש  בצירוף  הוצאתה 
על  כולו  המבוסס  הׂשערה,  אל  קולע 
פירוש  הרמב"ם...  הגדול,  הנשר  דברי 
מסודר  ומפוסק,  מנוקד  מאויר,  זה 
דבר...  לכל  מפתחות  עם  לפסקאות 
אשנב  פותח  והקולע  הבהיר  פירושו 

להציץ בכל העולם ההלכתי והמחשבתי 
של המאור הגדול..."

■ הרה"ג שמואל טל שליט"א, ראש 
ישיבת "תורת החיים"

ומדוקדק  מדויק  בנוסח  תורה  "משנה 
לו  שם  וקולע,  תמציתי  ביאור  ובצירוף 
למטרה לפרש את דברי הרמב"ם על פי 
ועל  וכתביו  חיבוריו  בשאר  עצמו  דברי 
פי נושאי כליו, ראשונים ואחרונים, ועד 
שאפשר  באופן  ימינו,  בני  למפרשים 
לגרוס את דברי הרמב"ם בהבנה בהירה 
ופשוטה... ועל גביו יוכל כל לומד לבנות 

קומות נוספות של ידיעת התורה..."

■ הראשון לציון, הרה"ג עובדיה יוסף זצ"ל
נוסחאות  פי  על  חדשה  "במהדורה 
הרב  הגדול  הגאון  ידידי  של  ודקדוקים 
בבקיאותו  הידוע  זצ"ל,  קאפח  יוסף 
הגדולה בנוסחאותיו של הרמב"ם... דבר 
ובאותיות  והדר  פאר  ברוב  ומתוקן  נאה 
מאירות עינים, ועוד כמה מעלות טובות"

■ הרה"ג ישראל מאיר הלוי לוינגר 
שליט"א 

ומבוארת  מובאת  הרמב"ם  "שיטת 
זה  עצמו.  הרמב"ם  של  המקורות  לפי 
של  ככוונתו  שבספר...  החידושים  אחד 
הרמב"ם... מעלה את רמת הלימוד של 
הדברים  של  לעומקם  השורה  מן  אדם 

בסוגיות התלמוד העמוקות"

■ ד"ר אברהם ליפשיץ, מנהל החינוך 
הדתי במשרד החינוך

"משנה  בספר  תלמידינו  את  "ציידנו 
ובמהדורת  הכיס  במהדורת  תורה" 
תורה”,  משנה  "מפעל  של  המופת 

והדברים מדברים בעד עצמם... 

של  ביותר  המוצלחים  מן  מיזם  זהו 
יסודי  לאומי,  חשוב,  מפעל  החמ"ד... 
אחד  בכל  לנגוע  בכוחו  שיש  וקלסי, 
דרך,  פורצת  המהדורה  מאתנו...  ואחד 
גדול  פעולה  בשיתוף  שנעשתה  וניכר 
ידועות,  ישיבות  חכמים,  תלמידי  עם 
וחכמי  התמחותם  בתחום  תורה  מכוני 
מהווה  עצמו  שהשילוב  כך  אקדמיה, 
שאנו  הגדול  ליעד  המכוונת  עוצמה 

מכוונים אליו את תלמידינו..." 

■ הראשון לציון הרה"ג שלמה עמאר 
שליט"א, לשעבר הרב הראשי לישראל

וכמה  כמה  הוסיף  ועוד  מצוין...  "רעיון 
סוגי מפתחות, לעשות אוזניים מבינות, 
יהיה  ולא  במקומו,  דבר  כל  למצוא 
שיעור  הקובע  שכל  וידוע  בהעלם... 
כל  את  לומד  הוא  הרי  הרמב"ם,  בדברי 

התורה כולה, שבכתב ושבעל פה”

■ הרב יהודה הלוי עמיחי שליט"א, יו"ר 
"מכון התורה והארץ" 

ברורה  הלכה  דבריו  שיהיו  "...כדי 
החוקרים  מבחירי  נתאספו  ופסוקה... 
שלהם  וההסברים  שמים...  יראי 
מעניקים ללומד את הידע הדרוש להבנת 
המציאות ההלכתית... נוספו בסוף הספר 
נספחים העוסקים במציאות העכשווית 
את  ליצור  בהם  ויש  ההלכה,  וביישום 
בה..." חיים  שאנו  למציאות   הקשר... 

■ הרה"ג ד"ר רצון ערוסי שליט"א, ראש 
מכון מש"ה למשנת הרמב"ם 

של  הניקוד  מסורת  לפי  גם  "מנוקדת 
בה  שיש  ערוכה,  מהדורה  הרמב"ם; 
שמות,  של  ומנחות  קצרות  כותרות 
נושאים ותת־נושאים; מהדורה מבוארת 

באופן תמציתי ובבהירות" 

ההסכמות המלאות ומכתבים נוספים מגדולי ישראל – נתנות לצפיה באתר

הנהגת הכלל
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נחיצות התשובה ומעלתה

א 
הֹוִאיל ּוְרׁשּות ָּכל ָאָדם ְנתּוָנה לוֹ 

 )א,לעיל ה( ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו ,

 - 
ִיְׁשַּתֵּדל ָאָדם ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ְוִלְנע
ר ַּכָּפיו ֵמֲחָטָאיו

ְּכֵדי , 

 מּותֶׁשּיָ 
ְוהּוא ַּבַעל ְּתׁשּוָבה

 ,
ְּכֵדי ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא

.  

ב 
ְלעֹוָלם ִיְרֶאה ָאָדם אֶ 

ת ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא נֹוֶטה ָלמּות
, 

ְוֶׁשָּמא ָימּות ִּבְׁשָעתוֹ 
, 

ְוִנְמָצא עֹוֵמד ַּבֲחָטָאיו
ְלִפיָכ ָיׁשּוב  .

ֶׁשָּמא ָימּות  ,ֶׁשַאְזִקין ָאׁשּובּכְ  :אַמרְוא י, ֵמֲחָטָאיו ִמָּיד

הּוא ֶׁשְּׁשמ .ֶדם ֶׁשַּיְזִקיןק
ה אֹוֵמר ְּבָחְכָמתוֹ 

ֵעת  ְּבָכל" :

ִיְהיּו ְבָגֶדי ְלָבִנים
  .)ח,קהלת ט(" 

ְוַאל ּתג 

אַמר ֶׁשֵאין ַהְּתׁשּוָבה ֶאָּלא ֵמֲעֵברֹות ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן 

 ;ֵנָבהּוגְ  ָגֵזלְּכגֹון ְזנּות וְ  ,ַמֲעֶׂשה
ְּכֵׁשם ֶׁשָּצִרי ָאָדם ָלׁשּוב 

, ֵמֵאּלּו

ָּכ הּוא ָצִרי ְלַחֵּפׂש ְּבֵדעֹות ָרעֹות ֶׁשֵּיׁש לֹו ְוָלׁשּוב 

 ,רּותחֲ ַהּתַ ּוִמן  ,ּוִמן ַהִּקְנָאה ,ּוִמן ָהֵאיָבה ,ִמן ַהַּכַעס :ֵמֶהן

 ,ֶהֶתלּוִמן הַ 
ּוֵמְרִדיַפת ַהָּממֹון ְוַהָּכבֹוד

ּוֵמְרִדיפַ  ,
ת ַהַּמֲאָכלֹות 

ְוֵאּלּו  .ר ִּבְתׁשּוָבהזל ָצִרי ַלחֲ ִמן ַהּכ -  ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן

 ָהֲעוֹונֹות
ָקִׁשין ֵמאֹוָתן ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן ַמֲעֶׂשה

ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשָאָדם  ;

 -ֵאּלּו ִנְׁשָקע ּבָ 
ָקֶׁשה הּוא ִלְפֹרׁש

 בַיֲעז" :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר .

ְואִ  ָרָׁשע ַּדְרּכוֹ 
  .)ז,ישעיה נה(" ָתיויׁש ָאֶון ַמְחְׁשב

ד 

ִמְּפֵני ָהֲעוֹונֹות ְוַהַחָּטאֹות ֶׁשָעָׂשהַאל ְיַדֶּמה ַּבַעל ְּתׁשּוָבה ֶׁשהּוא ְמֻרָחק ִמַּמֲעַלת ַהַּצִּדיִקים 
ֶאָּלא , ָבר ֵּכןֵאין ַהּדָ . 

ָאהּוב ְוֶנחֱ 
ָמד הּוא ִלְפֵני ַהּבֹוֵרא

ּו ,
ְכִאּלּו א ָחָטא ֵמעֹוָלם

. 

ְוא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשְּׂשָכרֹו ַהְרֵּבה
, 

ֶׁשֲהֵרי ָטַעם ַטַעם ַהֵחְטא 

רֵ ּופֵ 
ׁש ִמֶּמּנּו ְוָכַבׁש ִיְצרוֹ 

ָמקֹום ֶׁשַּבֲעֵלי  :ָאְמרּו ֲחָכִמים. 

ְּתׁשּוָבה עֹוְמִדין ּבֹו 
 - 

ֵאין ַצִּדיִקים ְּגמּוִרין ְיכֹוִלין ַלֲעמ
 ֹד ּבו; 

 :ְּכלֹוַמר
ַמֲעָלָתן ְּגדֹוָלה 

ִמַּמֲעַלת ֵאּלּו ֶׁשא ָחְטאּו ֵמעֹוָלם
, 

ִמְּפֵני ֶׁשֵהן ּכֹוְבִׁשין ִיְצָרן ָיֵתר ֵמֶהן
.  

ה 
ָּכל ַהְּנִביִאים ֻּכָּלן ִצּוּו ַעל ַהְּתׁשּוָבה

, 
ְוֵאין ִיְׂשָרֵאל ִנְגָאִלין 

ֶאָּלא ִּבְתׁשּוָבה
 .

ּוְכָבר ִהְבִטיָחה ּתֹוָרה ֶׁשּסֹוף ִיְׂשָרֵאל 

ַלֲעׂשֹות ּתְ 
ׁשּוָבה ְּבסֹוף ָּגלּוָתן

, 
ּוִמָּיד ֵהן ִנְגָאִלין

: ֶׁשֶּנֱאַמר, 

... ֱאֶהייי  ַעד ְוַׁשְבּתָ  ...ַהְּדָבִרים אּו ָעֶלי ָּכלָיב ִכי ְוָהָיה"

, ְוִרֲחֶמ ְׁשבּוְת יי ֱאֶהי ֶאת ְוָׁשב
ְוָׁשב ְוִקֶּבְצ ִמָּכל 

ֶהייי ֱא ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ֱהִפיְצ
  .)ג-א,דברים ל(" ָׁשָּמה 

 ,ְּגדֹוָלה ְּתׁשּוָבהו 
ֶׁשְּמָקֶרֶבת ֶאת ָהָאָדם ַלְּׁשִכיָנה

: ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ׁשּוָבה"
ֶהיִיְׂשָרֵאל ַעד יי ֱא

 ָעַדי ֻׁשבּו" :ְוֶנֱאַמר ,)ב,הושע יד(" 

: ושם; יב,יואל ב(" ְנֻאם יי
ְנֻאם יי ֻׁשבּו ָעַדי

ָּתׁשּוב  ִאם" :ְוֶנֱאַמר ,)

ר זִאם ַּתחֲ  :ְּכלֹוַמר ,)א,ירמיה ד(" ֵאַלי ָּתׁשּוביי  ְׂשָרֵאל ְנֻאםיִ 

  .ִּבי ִּתְדַּבק - ִּבְתׁשּוָבה 

ַהְּתׁשּוָבה ְמָקֶרֶבת ֶאת ָהְרחֹוִקים
: 

ֶאֶמׁש ָהָיה ֶזה ָׂשנּוי ִלְפֵני 

 ְמֻׁשָּקץ ,ַהָּמקֹום
 ,ּוְמֻרָחק ְותֹוֵעָבה

ְוַהּיֹום הּוא ָאהּוב ְוֶנחֱ 
, ָמד

מֹוֵצא ֶׁשּבְ  הְוֵכן ַאּתָ . ְוָיִדיד בָקרוֹ 
ָלׁשֹון ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא
 

ְמַרֵחק ֶאת ַהַחָּטִאים
  - 

ָּבּה ְמָקֵרב ֶאת ַהָּׁשִבים
ֵּבין ָיִחיד ֵּבין  ,

ַעִּמי  ֵיָאֵמר ָלֶהם א ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ְוָהָיה": ֶׁשֶּנֱאַמר, ַרִּבים

 ,ַאֶּתם
ֵיָאֵמר ָלֶהם ְּבֵני 

 ִּביָכְנָיהְוֶנֱאַמר  ,)א,הושע ב(" ָחי ֵאל

 ֶאת ִּכְתבּו" :תוֹ ּוְּבִרְׁשע
ָהִאיׁש ַהֶּזה ֲעִריִרי

ִיְצַלח  ֶּגֶבר א, 

 ִיְהֶיה ָּכְנָיהּו ֶבן ִאם" ,)ל,ירמיה כב( "ְּבָיָמיו
ְיהֹוָיִקים ֶמֶל ְיהּוָדה 

. )כד,כב שם(" ַיד ְיִמיִני חֹוָתם ַעל
ְוֵכיָון ֶׁשָּׁשב ְּבָגלּו

ֶנֱאַמר  ,תוֹ 

 ֶאָּקֲח ְזֻרָּבֶבל ,ְצָבאֹותיי  ַההּוא ְנֻאם ַּבּיֹום" :ִּבְזֻרָּבֶבל ְּבנוֹ 

, יי ְנֻאם ַעְבִּדיְׁשַאְלִּתיֵאל  ֶּבן
ְוַׂשְמִּתי ַּכחֹוָתם

  .)גכ,חגי ב(" 

ז 
ַּכָּמה ְמֻעָּלה ַמֲעַלת ַהְּתׁשּוָבה

: 
ֶאֶמׁש ָהָיה ֶזה ֻמְבָּדל ֵמיי 

 ֵתיֶכםֲעֹונ": ֶׁשֶּנֱאַמר, ֵאלֱאֵהי ִיְׂשרָ 
ָהיּו ַמְבִּדִלים ֵּביֵנֶכם 

 ;)ב,ישעיה נט(" ְלֵבין ֱאֵהיֶכם
צֹוֵעק ְוֵאינֹו ַנֲעֶנה

 ַּגם": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ִּכי
ַתְרּבּו ְתִפָּלה ֵאיֶנִּני ׁש
 ְַועֹוֶׂשה ִמְצוֹות  ;)טו,א שם(" ֵמע

ְוטֹוְרִפין אֹוָתן ְּבָפָניו
ס את ִמֶּיְדֶכם ְרמִבֵּקׁש ז ִמי": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ,)י,מלאכי א(" ר ְּדָלַתִיםָּבֶכם ְוִיְסּג ַגם ִמי" ,)יב,א שם(" ֲחֵצָרי

 ְספּו ַעל לֹוֵתיֶכםע"
ִזְבֵחיֶכם ְוִאְכלּו ָבָׂשר

  . )כא,ירמיה ז(" 

ְוַהּיֹום הּוא ֻמְדָּבק ַּבְּׁשִכיָנה
 ייַהְּדֵבִקים ּבַ  ְוַאֶּתם": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ;)ד,דברים ד(" יֶכםֱאהֵ 
צֹוֵעק ְוַנֲעֶנה ִמָּיד

 ְוָהָיה": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ֶטֶרם
ִיְקָראּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה

 ;)כד,ישעיה סה(" 
ְועֹוֶׂשה ִמְצוֹות 

ּוְמַקְּבִלין אֹוָתן ְּבַנַחת ְוִׂשְמָחה
ְכָבר ָרָצה  ִּכי": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ,ְוא עֹוד. )ז,קהלת ט(" ַמֲעֶׂשי ָהֱאִהים ֶאת
ֶאָּלא ֶׁשִּמְתַאִּוים 

ִמְנַחת ְיהּוָדה וִ  יילַ  ְוָעְרָבה": ֶׁשֶּנֱאַמר, ָלֶהם
יירּוָׁשלַ 

ִּכיֵמי  ִ ם

עֹוָלם ּוְכָׁשִנים 
  .)ד,מלאכי ג( "תִנּיַקְדמ

 - ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ח 
ַּדְרָּכם ִלְהיֹות ְׁשָפִלים ַוֲעָנִוים ְּביֹוֵתר

: 

ִאם ֵחְרפּו אֹוָתן ַהְּכִסיִלים ּבְ 

ַמֲעֵׂשיֶהם ָהִראׁשֹוִנים
ְוָאְמרּו  ,

' ָלֶהם
ְוָכ ֶאֶמׁש ָהִייָת עֹוֶׂשה ָּכ

ר ָּכ מֵ וֹ ֶאֶמׁש ָהִייָת א'וְ , '

ְוָכ'  - 
 ,ַאל ַיְרִּגיׁשּו ָלֶהן

ֶאָּלא ׁשֹוְמִעין ּוְׂשֵמִחים
ְויֹוְדִעים  ,

 ,ֶׁשּזֹו ְזכּות ָלֶהם
ְוֶׁשָּכל ְזַמן ֶׁשֵהם ּב

ֶהם ִׁשים ִמַּמֲעֵׂשיוֹ 

ֶׁשָעְברּו ְוִנְכָלִמים ֵמֶהן
 ,הּבָ ְזכּוָתם ְמרֻ  -  

ּוַמֲעָלָתם ִמְתַּגֶּדֶלת
.  

ְוֵחְטא ָּגדֹול הּוא לֹוַמר ְלַבַעל ְּתׁשּוָבה 

ר ַמֲעֶׂשי ְזכ'

 ,'ָהִראׁשֹוִנים
אֹו ְלַהְזִּכיָרן ְלָפָניו ְּכֵדי ְלַבְּיׁשוֹ 

אֹו ְלַהְזִּכיר , 

ְּדָבִרים ְוִעְנָיִנים ַהּדֹומִ 

ין ָלֶהם ְּכֵדי ְלַהְזִּכירֹו ֶמה ָעָׂשה
ל ַהּכ - 

, ָאסּור
ּוֻמְזָהר ָעָליו ִּבְכלַ 

ל הֹוָנַית ְּדָבִרים ֶׁשִהְזִהיָרה ָעֶליָה 

  .)יז,ויקרא כה(" ֲעִמיתוֹ  תֹונּו ִאיׁש ֶאת ְוא": ֶׁשֶּנֱאַמר, ּתֹוָרה

 
 

ִמיִני ֶרק ׁשְ  ּפֶ

 

 

העולם הבא

א 
ַהּטֹוָבה ַהְּצפּוָנה ַלּצַ 

ִּדיִקים ִהיא ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא
ְוֵהן  ,

ַהַחִּיים ֶׁשֵאין ִעָּמֶהן ָמֶות
, 

ְוַהּטֹוָבה ֶׁשֵאין ִעָּמּה ָרָעה
הּוא  .

 ְלַמַען" :ֶׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה
ִייַטב ָל ְוַהֲאַרְכָּת ָיִמים

דברים ( "

 ;)ז,כב
ִמִּפי ַהְּׁשמּוָעה ָלְמדּו

ם ֶׁשֻּכּלֹו עֹולָ לָ " ְלַמַען ִייַטב לָ " :

 ,עֹוָלם ֶׁשֻּכּלֹו ָארלָ  "ָיִמים ּתָ כְ ְוַהֲארַ " ,טֹוב
ְוֶזה הּוא ָהעֹוָלם 

  .ַהָּבא


כותרת ברורה לכל עמוד



" ארנויכמו שב"הפניות ל
להקלת ההבנה והמעקב
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ִביִעי ֶרק ׁשְ  ּפֶ

 

 

נחיצות התשובה ומעלתה

א 
הֹוִאיל ּוְרׁשּות ָּכל ָאָדם ְנתּוָנה לוֹ 

 )א,לעיל ה( ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו ,

 - 
ִיְׁשַּתֵּדל ָאָדם ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ְוִלְנע
ר ַּכָּפיו ֵמֲחָטָאיו

ְּכֵדי , 

 מּותֶׁשּיָ 
ְוהּוא ַּבַעל ְּתׁשּוָבה

 ,
ְּכֵדי ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא

.  

ב 
ְלעֹוָלם ִיְרֶאה ָאָדם אֶ 

ת ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא נֹוֶטה ָלמּות
, 

ְוֶׁשָּמא ָימּות ִּבְׁשָעתוֹ 
, 

ְוִנְמָצא עֹוֵמד ַּבֲחָטָאיו
ְלִפיָכ ָיׁשּוב  .

ֶׁשָּמא ָימּות  ,ֶׁשַאְזִקין ָאׁשּובּכְ  :אַמרְוא י, ֵמֲחָטָאיו ִמָּיד

הּוא ֶׁשְּׁשמ .ֶדם ֶׁשַּיְזִקיןק
ה אֹוֵמר ְּבָחְכָמתוֹ 

ֵעת  ְּבָכל" :

ִיְהיּו ְבָגֶדי ְלָבִנים
  .)ח,קהלת ט(" 

ְוַאל ּתג 

אַמר ֶׁשֵאין ַהְּתׁשּוָבה ֶאָּלא ֵמֲעֵברֹות ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן 

 ;ֵנָבהּוגְ  ָגֵזלְּכגֹון ְזנּות וְ  ,ַמֲעֶׂשה
ְּכֵׁשם ֶׁשָּצִרי ָאָדם ָלׁשּוב 

, ֵמֵאּלּו

ָּכ הּוא ָצִרי ְלַחֵּפׂש ְּבֵדעֹות ָרעֹות ֶׁשֵּיׁש לֹו ְוָלׁשּוב 

 ,רּותחֲ ַהּתַ ּוִמן  ,ּוִמן ַהִּקְנָאה ,ּוִמן ָהֵאיָבה ,ִמן ַהַּכַעס :ֵמֶהן

 ,ֶהֶתלּוִמן הַ 
ּוֵמְרִדיַפת ַהָּממֹון ְוַהָּכבֹוד

ּוֵמְרִדיפַ  ,
ת ַהַּמֲאָכלֹות 

ְוֵאּלּו  .ר ִּבְתׁשּוָבהזל ָצִרי ַלחֲ ִמן ַהּכ -  ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן

 ָהֲעוֹונֹות
ָקִׁשין ֵמאֹוָתן ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן ַמֲעֶׂשה

ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשָאָדם  ;

 -ֵאּלּו ִנְׁשָקע ּבָ 
ָקֶׁשה הּוא ִלְפֹרׁש

 בַיֲעז" :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר .

ְואִ  ָרָׁשע ַּדְרּכוֹ 
  .)ז,ישעיה נה(" ָתיויׁש ָאֶון ַמְחְׁשב

ד 

ִמְּפֵני ָהֲעוֹונֹות ְוַהַחָּטאֹות ֶׁשָעָׂשהַאל ְיַדֶּמה ַּבַעל ְּתׁשּוָבה ֶׁשהּוא ְמֻרָחק ִמַּמֲעַלת ַהַּצִּדיִקים 
ֶאָּלא , ָבר ֵּכןֵאין ַהּדָ . 

ָאהּוב ְוֶנחֱ 
ָמד הּוא ִלְפֵני ַהּבֹוֵרא

ּו ,
ְכִאּלּו א ָחָטא ֵמעֹוָלם

. 

ְוא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשְּׂשָכרֹו ַהְרֵּבה
, 

ֶׁשֲהֵרי ָטַעם ַטַעם ַהֵחְטא 

רֵ ּופֵ 
ׁש ִמֶּמּנּו ְוָכַבׁש ִיְצרוֹ 

ָמקֹום ֶׁשַּבֲעֵלי  :ָאְמרּו ֲחָכִמים. 

ְּתׁשּוָבה עֹוְמִדין ּבֹו 
 - 

ֵאין ַצִּדיִקים ְּגמּוִרין ְיכֹוִלין ַלֲעמ
 ֹד ּבו; 

 :ְּכלֹוַמר
ַמֲעָלָתן ְּגדֹוָלה 

ִמַּמֲעַלת ֵאּלּו ֶׁשא ָחְטאּו ֵמעֹוָלם
, 

ִמְּפֵני ֶׁשֵהן ּכֹוְבִׁשין ִיְצָרן ָיֵתר ֵמֶהן
.  

ה 
ָּכל ַהְּנִביִאים ֻּכָּלן ִצּוּו ַעל ַהְּתׁשּוָבה

, 
ְוֵאין ִיְׂשָרֵאל ִנְגָאִלין 

ֶאָּלא ִּבְתׁשּוָבה
 .

ּוְכָבר ִהְבִטיָחה ּתֹוָרה ֶׁשּסֹוף ִיְׂשָרֵאל 

ַלֲעׂשֹות ּתְ 
ׁשּוָבה ְּבסֹוף ָּגלּוָתן

, 
ּוִמָּיד ֵהן ִנְגָאִלין

: ֶׁשֶּנֱאַמר, 

... ֱאֶהייי  ַעד ְוַׁשְבּתָ  ...ַהְּדָבִרים אּו ָעֶלי ָּכלָיב ִכי ְוָהָיה"

, ְוִרֲחֶמ ְׁשבּוְת יי ֱאֶהי ֶאת ְוָׁשב
ְוָׁשב ְוִקֶּבְצ ִמָּכל 

ֶהייי ֱא ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ֱהִפיְצ
  .)ג-א,דברים ל(" ָׁשָּמה 

 ,ְּגדֹוָלה ְּתׁשּוָבהו 
ֶׁשְּמָקֶרֶבת ֶאת ָהָאָדם ַלְּׁשִכיָנה

: ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ׁשּוָבה"
ֶהיִיְׂשָרֵאל ַעד יי ֱא

 ָעַדי ֻׁשבּו" :ְוֶנֱאַמר ,)ב,הושע יד(" 

: ושם; יב,יואל ב(" ְנֻאם יי
ְנֻאם יי ֻׁשבּו ָעַדי

ָּתׁשּוב  ִאם" :ְוֶנֱאַמר ,)

ר זִאם ַּתחֲ  :ְּכלֹוַמר ,)א,ירמיה ד(" ֵאַלי ָּתׁשּוביי  ְׂשָרֵאל ְנֻאםיִ 

  .ִּבי ִּתְדַּבק - ִּבְתׁשּוָבה 

ַהְּתׁשּוָבה ְמָקֶרֶבת ֶאת ָהְרחֹוִקים
: 

ֶאֶמׁש ָהָיה ֶזה ָׂשנּוי ִלְפֵני 

 ְמֻׁשָּקץ ,ַהָּמקֹום
 ,ּוְמֻרָחק ְותֹוֵעָבה

ְוַהּיֹום הּוא ָאהּוב ְוֶנחֱ 
, ָמד

מֹוֵצא ֶׁשּבְ  הְוֵכן ַאּתָ . ְוָיִדיד בָקרוֹ 
ָלׁשֹון ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא
 

ְמַרֵחק ֶאת ַהַחָּטִאים
  - 

ָּבּה ְמָקֵרב ֶאת ַהָּׁשִבים
ֵּבין ָיִחיד ֵּבין  ,

ַעִּמי  ֵיָאֵמר ָלֶהם א ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ְוָהָיה": ֶׁשֶּנֱאַמר, ַרִּבים

 ,ַאֶּתם
ֵיָאֵמר ָלֶהם ְּבֵני 

 ִּביָכְנָיהְוֶנֱאַמר  ,)א,הושע ב(" ָחי ֵאל

 ֶאת ִּכְתבּו" :תוֹ ּוְּבִרְׁשע
ָהִאיׁש ַהֶּזה ֲעִריִרי

ִיְצַלח  ֶּגֶבר א, 

 ִיְהֶיה ָּכְנָיהּו ֶבן ִאם" ,)ל,ירמיה כב( "ְּבָיָמיו
ְיהֹוָיִקים ֶמֶל ְיהּוָדה 

. )כד,כב שם(" ַיד ְיִמיִני חֹוָתם ַעל
ְוֵכיָון ֶׁשָּׁשב ְּבָגלּו

ֶנֱאַמר  ,תוֹ 

 ֶאָּקֲח ְזֻרָּבֶבל ,ְצָבאֹותיי  ַההּוא ְנֻאם ַּבּיֹום" :ִּבְזֻרָּבֶבל ְּבנוֹ 

, יי ְנֻאם ַעְבִּדיְׁשַאְלִּתיֵאל  ֶּבן
ְוַׂשְמִּתי ַּכחֹוָתם

  .)גכ,חגי ב(" 

ז 
ַּכָּמה ְמֻעָּלה ַמֲעַלת ַהְּתׁשּוָבה

: 
ֶאֶמׁש ָהָיה ֶזה ֻמְבָּדל ֵמיי 

 ֵתיֶכםֲעֹונ": ֶׁשֶּנֱאַמר, ֵאלֱאֵהי ִיְׂשרָ 
ָהיּו ַמְבִּדִלים ֵּביֵנֶכם 

 ;)ב,ישעיה נט(" ְלֵבין ֱאֵהיֶכם
צֹוֵעק ְוֵאינֹו ַנֲעֶנה

 ַּגם": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ִּכי
ַתְרּבּו ְתִפָּלה ֵאיֶנִּני ׁש
 ְַועֹוֶׂשה ִמְצוֹות  ;)טו,א שם(" ֵמע

ְוטֹוְרִפין אֹוָתן ְּבָפָניו
ס את ִמֶּיְדֶכם ְרמִבֵּקׁש ז ִמי": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ,)י,מלאכי א(" ר ְּדָלַתִיםָּבֶכם ְוִיְסּג ַגם ִמי" ,)יב,א שם(" ֲחֵצָרי

 ְספּו ַעל לֹוֵתיֶכםע"
ִזְבֵחיֶכם ְוִאְכלּו ָבָׂשר

  . )כא,ירמיה ז(" 

ְוַהּיֹום הּוא ֻמְדָּבק ַּבְּׁשִכיָנה
 ייַהְּדֵבִקים ּבַ  ְוַאֶּתם": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ;)ד,דברים ד(" יֶכםֱאהֵ 
צֹוֵעק ְוַנֲעֶנה ִמָּיד

 ְוָהָיה": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ֶטֶרם
ִיְקָראּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה

 ;)כד,ישעיה סה(" 
ְועֹוֶׂשה ִמְצוֹות 

ּוְמַקְּבִלין אֹוָתן ְּבַנַחת ְוִׂשְמָחה
ְכָבר ָרָצה  ִּכי": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ,ְוא עֹוד. )ז,קהלת ט(" ַמֲעֶׂשי ָהֱאִהים ֶאת
ֶאָּלא ֶׁשִּמְתַאִּוים 

ִמְנַחת ְיהּוָדה וִ  יילַ  ְוָעְרָבה": ֶׁשֶּנֱאַמר, ָלֶהם
יירּוָׁשלַ 

ִּכיֵמי  ִ ם

עֹוָלם ּוְכָׁשִנים 
  .)ד,מלאכי ג( "תִנּיַקְדמ

 - ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ח 
ַּדְרָּכם ִלְהיֹות ְׁשָפִלים ַוֲעָנִוים ְּביֹוֵתר

: 

ִאם ֵחְרפּו אֹוָתן ַהְּכִסיִלים ּבְ 

ַמֲעֵׂשיֶהם ָהִראׁשֹוִנים
ְוָאְמרּו  ,

' ָלֶהם
ְוָכ ֶאֶמׁש ָהִייָת עֹוֶׂשה ָּכ

ר ָּכ מֵ וֹ ֶאֶמׁש ָהִייָת א'וְ , '

ְוָכ'  - 
 ,ַאל ַיְרִּגיׁשּו ָלֶהן

ֶאָּלא ׁשֹוְמִעין ּוְׂשֵמִחים
ְויֹוְדִעים  ,

 ,ֶׁשּזֹו ְזכּות ָלֶהם
ְוֶׁשָּכל ְזַמן ֶׁשֵהם ּב

ֶהם ִׁשים ִמַּמֲעֵׂשיוֹ 

ֶׁשָעְברּו ְוִנְכָלִמים ֵמֶהן
 ,הּבָ ְזכּוָתם ְמרֻ  -  

ּוַמֲעָלָתם ִמְתַּגֶּדֶלת
.  

ְוֵחְטא ָּגדֹול הּוא לֹוַמר ְלַבַעל ְּתׁשּוָבה 

ר ַמֲעֶׂשי ְזכ'

 ,'ָהִראׁשֹוִנים
אֹו ְלַהְזִּכיָרן ְלָפָניו ְּכֵדי ְלַבְּיׁשוֹ 

אֹו ְלַהְזִּכיר , 

ְּדָבִרים ְוִעְנָיִנים ַהּדֹומִ 

ין ָלֶהם ְּכֵדי ְלַהְזִּכירֹו ֶמה ָעָׂשה
ל ַהּכ - 

, ָאסּור
ּוֻמְזָהר ָעָליו ִּבְכלַ 

ל הֹוָנַית ְּדָבִרים ֶׁשִהְזִהיָרה ָעֶליָה 

  .)יז,ויקרא כה(" ֲעִמיתוֹ  תֹונּו ִאיׁש ֶאת ְוא": ֶׁשֶּנֱאַמר, ּתֹוָרה

 
 

ִמיִני ֶרק ׁשְ  ּפֶ

 

 

העולם הבא

א 
ַהּטֹוָבה ַהְּצפּוָנה ַלּצַ 

ִּדיִקים ִהיא ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא
ְוֵהן  ,

ַהַחִּיים ֶׁשֵאין ִעָּמֶהן ָמֶות
, 

ְוַהּטֹוָבה ֶׁשֵאין ִעָּמּה ָרָעה
הּוא  .

 ְלַמַען" :ֶׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה
ִייַטב ָל ְוַהֲאַרְכָּת ָיִמים

דברים ( "

 ;)ז,כב
ִמִּפי ַהְּׁשמּוָעה ָלְמדּו

ם ֶׁשֻּכּלֹו עֹולָ לָ " ְלַמַען ִייַטב לָ " :

 ,עֹוָלם ֶׁשֻּכּלֹו ָארלָ  "ָיִמים ּתָ כְ ְוַהֲארַ " ,טֹוב
ְוֶזה הּוא ָהעֹוָלם 

  .ַהָּבא


כותרת ברורה לכל עמוד



" ארנויכמו שב"הפניות ל
להקלת ההבנה והמעקב
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ִביִעי ֶרק ׁשְ  ּפֶ

 

 

נחיצות התשובה ומעלתה

א 
הֹוִאיל ּוְרׁשּות ָּכל ָאָדם ְנתּוָנה לוֹ 

 )א,לעיל ה( ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו ,

 - 
ִיְׁשַּתֵּדל ָאָדם ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ְוִלְנע
ר ַּכָּפיו ֵמֲחָטָאיו

ְּכֵדי , 

 מּותֶׁשּיָ 
ְוהּוא ַּבַעל ְּתׁשּוָבה

 ,
ְּכֵדי ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא

.  

ב 
ְלעֹוָלם ִיְרֶאה ָאָדם אֶ 

ת ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא נֹוֶטה ָלמּות
, 

ְוֶׁשָּמא ָימּות ִּבְׁשָעתוֹ 
, 

ְוִנְמָצא עֹוֵמד ַּבֲחָטָאיו
ְלִפיָכ ָיׁשּוב  .

ֶׁשָּמא ָימּות  ,ֶׁשַאְזִקין ָאׁשּובּכְ  :אַמרְוא י, ֵמֲחָטָאיו ִמָּיד

הּוא ֶׁשְּׁשמ .ֶדם ֶׁשַּיְזִקיןק
ה אֹוֵמר ְּבָחְכָמתוֹ 

ֵעת  ְּבָכל" :

ִיְהיּו ְבָגֶדי ְלָבִנים
  .)ח,קהלת ט(" 

ְוַאל ּתג 

אַמר ֶׁשֵאין ַהְּתׁשּוָבה ֶאָּלא ֵמֲעֵברֹות ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן 

 ;ֵנָבהּוגְ  ָגֵזלְּכגֹון ְזנּות וְ  ,ַמֲעֶׂשה
ְּכֵׁשם ֶׁשָּצִרי ָאָדם ָלׁשּוב 

, ֵמֵאּלּו

ָּכ הּוא ָצִרי ְלַחֵּפׂש ְּבֵדעֹות ָרעֹות ֶׁשֵּיׁש לֹו ְוָלׁשּוב 

 ,רּותחֲ ַהּתַ ּוִמן  ,ּוִמן ַהִּקְנָאה ,ּוִמן ָהֵאיָבה ,ִמן ַהַּכַעס :ֵמֶהן

 ,ֶהֶתלּוִמן הַ 
ּוֵמְרִדיַפת ַהָּממֹון ְוַהָּכבֹוד

ּוֵמְרִדיפַ  ,
ת ַהַּמֲאָכלֹות 

ְוֵאּלּו  .ר ִּבְתׁשּוָבהזל ָצִרי ַלחֲ ִמן ַהּכ -  ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן

 ָהֲעוֹונֹות
ָקִׁשין ֵמאֹוָתן ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן ַמֲעֶׂשה

ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשָאָדם  ;

 -ֵאּלּו ִנְׁשָקע ּבָ 
ָקֶׁשה הּוא ִלְפֹרׁש

 בַיֲעז" :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר .

ְואִ  ָרָׁשע ַּדְרּכוֹ 
  .)ז,ישעיה נה(" ָתיויׁש ָאֶון ַמְחְׁשב

ד 

ִמְּפֵני ָהֲעוֹונֹות ְוַהַחָּטאֹות ֶׁשָעָׂשהַאל ְיַדֶּמה ַּבַעל ְּתׁשּוָבה ֶׁשהּוא ְמֻרָחק ִמַּמֲעַלת ַהַּצִּדיִקים 
ֶאָּלא , ָבר ֵּכןֵאין ַהּדָ . 

ָאהּוב ְוֶנחֱ 
ָמד הּוא ִלְפֵני ַהּבֹוֵרא

ּו ,
ְכִאּלּו א ָחָטא ֵמעֹוָלם

. 

ְוא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשְּׂשָכרֹו ַהְרֵּבה
, 

ֶׁשֲהֵרי ָטַעם ַטַעם ַהֵחְטא 

רֵ ּופֵ 
ׁש ִמֶּמּנּו ְוָכַבׁש ִיְצרוֹ 

ָמקֹום ֶׁשַּבֲעֵלי  :ָאְמרּו ֲחָכִמים. 

ְּתׁשּוָבה עֹוְמִדין ּבֹו 
 - 

ֵאין ַצִּדיִקים ְּגמּוִרין ְיכֹוִלין ַלֲעמ
 ֹד ּבו; 

 :ְּכלֹוַמר
ַמֲעָלָתן ְּגדֹוָלה 

ִמַּמֲעַלת ֵאּלּו ֶׁשא ָחְטאּו ֵמעֹוָלם
, 

ִמְּפֵני ֶׁשֵהן ּכֹוְבִׁשין ִיְצָרן ָיֵתר ֵמֶהן
.  

ה 
ָּכל ַהְּנִביִאים ֻּכָּלן ִצּוּו ַעל ַהְּתׁשּוָבה

, 
ְוֵאין ִיְׂשָרֵאל ִנְגָאִלין 

ֶאָּלא ִּבְתׁשּוָבה
 .

ּוְכָבר ִהְבִטיָחה ּתֹוָרה ֶׁשּסֹוף ִיְׂשָרֵאל 

ַלֲעׂשֹות ּתְ 
ׁשּוָבה ְּבסֹוף ָּגלּוָתן

, 
ּוִמָּיד ֵהן ִנְגָאִלין

: ֶׁשֶּנֱאַמר, 

... ֱאֶהייי  ַעד ְוַׁשְבּתָ  ...ַהְּדָבִרים אּו ָעֶלי ָּכלָיב ִכי ְוָהָיה"

, ְוִרֲחֶמ ְׁשבּוְת יי ֱאֶהי ֶאת ְוָׁשב
ְוָׁשב ְוִקֶּבְצ ִמָּכל 

ֶהייי ֱא ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ֱהִפיְצ
  .)ג-א,דברים ל(" ָׁשָּמה 

 ,ְּגדֹוָלה ְּתׁשּוָבהו 
ֶׁשְּמָקֶרֶבת ֶאת ָהָאָדם ַלְּׁשִכיָנה

: ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ׁשּוָבה"
ֶהיִיְׂשָרֵאל ַעד יי ֱא

 ָעַדי ֻׁשבּו" :ְוֶנֱאַמר ,)ב,הושע יד(" 

: ושם; יב,יואל ב(" ְנֻאם יי
ְנֻאם יי ֻׁשבּו ָעַדי

ָּתׁשּוב  ִאם" :ְוֶנֱאַמר ,)

ר זִאם ַּתחֲ  :ְּכלֹוַמר ,)א,ירמיה ד(" ֵאַלי ָּתׁשּוביי  ְׂשָרֵאל ְנֻאםיִ 

  .ִּבי ִּתְדַּבק - ִּבְתׁשּוָבה 

ַהְּתׁשּוָבה ְמָקֶרֶבת ֶאת ָהְרחֹוִקים
: 

ֶאֶמׁש ָהָיה ֶזה ָׂשנּוי ִלְפֵני 

 ְמֻׁשָּקץ ,ַהָּמקֹום
 ,ּוְמֻרָחק ְותֹוֵעָבה

ְוַהּיֹום הּוא ָאהּוב ְוֶנחֱ 
, ָמד

מֹוֵצא ֶׁשּבְ  הְוֵכן ַאּתָ . ְוָיִדיד בָקרוֹ 
ָלׁשֹון ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא
 

ְמַרֵחק ֶאת ַהַחָּטִאים
  - 

ָּבּה ְמָקֵרב ֶאת ַהָּׁשִבים
ֵּבין ָיִחיד ֵּבין  ,

ַעִּמי  ֵיָאֵמר ָלֶהם א ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ְוָהָיה": ֶׁשֶּנֱאַמר, ַרִּבים

 ,ַאֶּתם
ֵיָאֵמר ָלֶהם ְּבֵני 

 ִּביָכְנָיהְוֶנֱאַמר  ,)א,הושע ב(" ָחי ֵאל

 ֶאת ִּכְתבּו" :תוֹ ּוְּבִרְׁשע
ָהִאיׁש ַהֶּזה ֲעִריִרי

ִיְצַלח  ֶּגֶבר א, 

 ִיְהֶיה ָּכְנָיהּו ֶבן ִאם" ,)ל,ירמיה כב( "ְּבָיָמיו
ְיהֹוָיִקים ֶמֶל ְיהּוָדה 

. )כד,כב שם(" ַיד ְיִמיִני חֹוָתם ַעל
ְוֵכיָון ֶׁשָּׁשב ְּבָגלּו

ֶנֱאַמר  ,תוֹ 

 ֶאָּקֲח ְזֻרָּבֶבל ,ְצָבאֹותיי  ַההּוא ְנֻאם ַּבּיֹום" :ִּבְזֻרָּבֶבל ְּבנוֹ 

, יי ְנֻאם ַעְבִּדיְׁשַאְלִּתיֵאל  ֶּבן
ְוַׂשְמִּתי ַּכחֹוָתם

  .)גכ,חגי ב(" 

ז 
ַּכָּמה ְמֻעָּלה ַמֲעַלת ַהְּתׁשּוָבה

: 
ֶאֶמׁש ָהָיה ֶזה ֻמְבָּדל ֵמיי 

 ֵתיֶכםֲעֹונ": ֶׁשֶּנֱאַמר, ֵאלֱאֵהי ִיְׂשרָ 
ָהיּו ַמְבִּדִלים ֵּביֵנֶכם 

 ;)ב,ישעיה נט(" ְלֵבין ֱאֵהיֶכם
צֹוֵעק ְוֵאינֹו ַנֲעֶנה

 ַּגם": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ִּכי
ַתְרּבּו ְתִפָּלה ֵאיֶנִּני ׁש
 ְַועֹוֶׂשה ִמְצוֹות  ;)טו,א שם(" ֵמע

ְוטֹוְרִפין אֹוָתן ְּבָפָניו
ס את ִמֶּיְדֶכם ְרמִבֵּקׁש ז ִמי": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ,)י,מלאכי א(" ר ְּדָלַתִיםָּבֶכם ְוִיְסּג ַגם ִמי" ,)יב,א שם(" ֲחֵצָרי

 ְספּו ַעל לֹוֵתיֶכםע"
ִזְבֵחיֶכם ְוִאְכלּו ָבָׂשר

  . )כא,ירמיה ז(" 

ְוַהּיֹום הּוא ֻמְדָּבק ַּבְּׁשִכיָנה
 ייַהְּדֵבִקים ּבַ  ְוַאֶּתם": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ;)ד,דברים ד(" יֶכםֱאהֵ 
צֹוֵעק ְוַנֲעֶנה ִמָּיד

 ְוָהָיה": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ֶטֶרם
ִיְקָראּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה

 ;)כד,ישעיה סה(" 
ְועֹוֶׂשה ִמְצוֹות 

ּוְמַקְּבִלין אֹוָתן ְּבַנַחת ְוִׂשְמָחה
ְכָבר ָרָצה  ִּכי": ֶׁשֶּנֱאַמר, 

 ,ְוא עֹוד. )ז,קהלת ט(" ַמֲעֶׂשי ָהֱאִהים ֶאת
ֶאָּלא ֶׁשִּמְתַאִּוים 

ִמְנַחת ְיהּוָדה וִ  יילַ  ְוָעְרָבה": ֶׁשֶּנֱאַמר, ָלֶהם
יירּוָׁשלַ 

ִּכיֵמי  ִ ם

עֹוָלם ּוְכָׁשִנים 
  .)ד,מלאכי ג( "תִנּיַקְדמ

 - ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ח 
ַּדְרָּכם ִלְהיֹות ְׁשָפִלים ַוֲעָנִוים ְּביֹוֵתר

: 

ִאם ֵחְרפּו אֹוָתן ַהְּכִסיִלים ּבְ 

ַמֲעֵׂשיֶהם ָהִראׁשֹוִנים
ְוָאְמרּו  ,

' ָלֶהם
ְוָכ ֶאֶמׁש ָהִייָת עֹוֶׂשה ָּכ

ר ָּכ מֵ וֹ ֶאֶמׁש ָהִייָת א'וְ , '

ְוָכ'  - 
 ,ַאל ַיְרִּגיׁשּו ָלֶהן

ֶאָּלא ׁשֹוְמִעין ּוְׂשֵמִחים
ְויֹוְדִעים  ,

 ,ֶׁשּזֹו ְזכּות ָלֶהם
ְוֶׁשָּכל ְזַמן ֶׁשֵהם ּב

ֶהם ִׁשים ִמַּמֲעֵׂשיוֹ 

ֶׁשָעְברּו ְוִנְכָלִמים ֵמֶהן
 ,הּבָ ְזכּוָתם ְמרֻ  -  

ּוַמֲעָלָתם ִמְתַּגֶּדֶלת
.  

ְוֵחְטא ָּגדֹול הּוא לֹוַמר ְלַבַעל ְּתׁשּוָבה 

ר ַמֲעֶׂשי ְזכ'

 ,'ָהִראׁשֹוִנים
אֹו ְלַהְזִּכיָרן ְלָפָניו ְּכֵדי ְלַבְּיׁשוֹ 

אֹו ְלַהְזִּכיר , 

ְּדָבִרים ְוִעְנָיִנים ַהּדֹומִ 

ין ָלֶהם ְּכֵדי ְלַהְזִּכירֹו ֶמה ָעָׂשה
ל ַהּכ - 

, ָאסּור
ּוֻמְזָהר ָעָליו ִּבְכלַ 

ל הֹוָנַית ְּדָבִרים ֶׁשִהְזִהיָרה ָעֶליָה 

  .)יז,ויקרא כה(" ֲעִמיתוֹ  תֹונּו ִאיׁש ֶאת ְוא": ֶׁשֶּנֱאַמר, ּתֹוָרה

 
 

ִמיִני ֶרק ׁשְ  ּפֶ

 

 

העולם הבא

א 
ַהּטֹוָבה ַהְּצפּוָנה ַלּצַ 

ִּדיִקים ִהיא ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא
ְוֵהן  ,

ַהַחִּיים ֶׁשֵאין ִעָּמֶהן ָמֶות
, 

ְוַהּטֹוָבה ֶׁשֵאין ִעָּמּה ָרָעה
הּוא  .

 ְלַמַען" :ֶׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה
ִייַטב ָל ְוַהֲאַרְכָּת ָיִמים

דברים ( "

 ;)ז,כב
ִמִּפי ַהְּׁשמּוָעה ָלְמדּו

ם ֶׁשֻּכּלֹו עֹולָ לָ " ְלַמַען ִייַטב לָ " :

 ,עֹוָלם ֶׁשֻּכּלֹו ָארלָ  "ָיִמים ּתָ כְ ְוַהֲארַ " ,טֹוב
ְוֶזה הּוא ָהעֹוָלם 

  .ַהָּבא


כותרת ברורה לכל עמוד



" ארנויכמו שב"הפניות ל
להקלת ההבנה והמעקב



1001 ספר שופטים      הלכות מלכים ומלחמות      פרק יב 
 

על  בנבואה   – ִּביַׁשְעָיה  ִהָּכם א1  ֶׁשֶּנֱאַמר  ֵּכן  "ַעל  ֶׁשֶּנֱאַמר:  המשיח.  ָעְצמּו ְיָׁשְדֵדם ָנֵמר ׁשֵֹקד ַעל ָעֵריֶהם ָּכל ַהּיֹוֵצא ]את עם ישראל[ ַאְרֵיה ִמַּיַער ְזֵאב ֲעָרבֹות ימות  ִּפְׁשֵעיֶהם  ַרּבּו  ִּכי  ִיָּטֵרף,  ֵמֵהָּנה 
שהן א2  ְמָׁשִלים ֵהם – "ודע כי ההבטחות ְמֻׁשבֹוֵתיֶהם". אומרים  שאנו  ודומיהן,  שהם משל, אין דברינו זה החלטי, לפי שלא הללו  להודיענו  ה'  מאת  חזון  לנו  אלו משל, ולא מצאנו מסורת לחכמים מפי בא  עניינים  בפרטי  בפירוש  והוא ששאיפתנו שהם משל, אבל הביא אותנו לידי כך הנביאים  מיחידי עניין שאבארהו לך,  החכמה  אנשי  כל  המוני ושאיפת  כי  ההמון.  שאיפת  הפך  בו שהוא קצוות הסותרים זה את זה, ומבארים כל לסכלותם לעשות את התורה והשכל שני בעלי התורות יותר חביב עליהם וערב סגולה  וטוענים  נגד המושכל,  במה ונתאר כל הדברים כפי סדר טבעי אפשרי שואפים לאחד בין התורה והמושכל, שאינו מובן, דבר נפלא וגדול[... ואנחנו הטבע ]שרואים דווקא במיסטי, בדבר נס, ומתרחקים מכך שיהא דבר על דרך דבר  ה'  גדלות  את  ]רואים  אלה  גויים, ַמְלֻכּיֹות ִּבְלַבד – שבימות המשיח, עם מהדורת ק', עמ' פז-פח(.   ב1  ֶאָּלא ִׁשְעּבּוד נאלץ לומר שהוא נס" )מאמר תחיית המתים, ואין שום אפשרות לבארו כלל, רק אז זולתי מה שנאמר בו בפירוש שהוא נס, שמובן יותר, אף אם הוא נראה פשוט[, בכל  שלטון  תחת  יהיה  לא  לישראל" ישראל  תחזור  שהמלכות  "אלא 

ב2  ּגֹוג ּוָמגֹוג – גוג הוא שם המלך ומגוג שם העם )ע"פ יחזקאל פרק לח(. ְלַיֵּׁשר ִיְׂשָרֵאל ּוְלָהִכין ִלָּבם – לחזרה בתשובה )תשובה ט,ב(.

)ראה לעיל יא,א ביאור 'ושב ה' את שבותך'(. ֶׁשֶּנֱאַמר: "ִהֵּנה ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ָלֶכם ֵאת ֵאִלָּיה ַהָּנִביא, ִלְפֵני ּבֹוא יֹום ה' ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא. 

ְוֵהִׁשיב ֵלב ָאבֹות ַעל ָּבִנים ְוֵלב ָּבִנים ַעל ֲאבֹוָתם" – ו"תדע כי כל יום יהא בו ניצחון גדול או צרה גדולה, הרי הוא נקרא 

יום ה' הגדול והנורא" )מו"נ ב,כט(. ֹלא ְלַטֵהר ַהָּטֵמא... ְוֹלא ִלְפסֹל – שאינו בא להורות הלכה, כגון בטומאה וטהרה, 

מפני שאינו בא להוסיף על התורה או לגרוע ממנה )פה"מ עדויות ח,ז(. ֶאָּלא ָלׂשּום ָׁשלֹום ָּבעֹוָלם – כש"יסלק ]אליהו 

הנביא[ את מעשה העוול... ואין עוול ביוחסין ]אם אדם פסול מוחזק ככשר או להפך[, ש'כל הנקרא בשמי' וכו' 

]'ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו'[, הכל מתייחסין אל האמת, והתורה היא אב לכל. אבל העוול הוא השנאה שיש 

ָאבֹות – התורה, שהיא אב לכל )שם(.בין בני אדם, לפי שהיא שנאת חינם, והוא עושה לו עוול בשנאתו אותו, והוא אמרם 'לעשות שלום בעולם'" )שם(. ֵלב 

ר ֵנים ָעׂשָ ֶרק ׁשְ ּפֶ ימות המשיחיב 
עולם כמנהגו נוהג מלבד הפסקת שעבוד מלכויות

ֶׁשִּיְהיּו ְּכִמְנָהגֹו הֹוֵלְך. ְוֶזה ֶׁשֶּנֱאַמר ִּביַׁשְעָיה )יא,ו( "ְוָגר ְזֵאב ִעם ֶּכֶבׂש, ֶׁשָּלעֹוָלם, אֹו ִיְהֶיה ָׁשם ִחּדּוׁש ְּבַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית; ֶאָּלא עֹוָלם א1  ַאל ַיֲעֶלה ַעל ַהֵּלב ֶׁשִּבימֹות ַהָּמִׁשיַח ִיְבַטל ָּדָבר ִמִּמְנָהגֹו  ַהָּדָבר:  ִעְנַין  ְוִחיָדה;  ָמָׁשל   – ִיְרָּבץ"  ְּגִדי  ִעם  ְוָנֵמר 
ִּבְזֵאב  ַהְּמׁשּוִלים  ָהעֹוָלם  ִרְׁשֵעי  ִעם  ָלֶבַטח  יֹוְׁשִבין  ִיְׂשָרֵאל 
ְוָנֵמר, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְזֵאב ֲעָרבֹות ְיָׁשְדֵדם, ָנֵמר ׁשֵֹקד ַעל ָעֵריֶהם" 
ַיְׁשִחיתּו  ְוֹלא  ִיְגְזלּו  ְוֹלא  ָהֱאֶמת,  ְלַדת  ֻּכָּלם  ְוַיַחְזרּו  ה,ו(,  )ירמיה 
"ְוַאְרֵיה  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּכִיְׂשָרֵאל,  ְּבַנַחת  ַהֻּמָּתר  ָּדָבר  יֹאְכלּו  ַהָּמִׁשיַח ַּכָּבָקר יֹאַכל ֶּתֶבן" )ישעיה יא,ז; סה,כה(.ֶאָּלא  ְּבִעְנַין  ַהְּכתּוִבים  ַהְּדָבִרים  ְּבֵאּלּו  ַּכּיֹוֵצא  ָּכל  ֶזה א2  ְוֵכן  ְלֵאי  ַלּכֹל  ִיָּוַדע  ַהָּמִׁשיַח  ַהֶּמֶלְך  ּוִבימֹות  ֵהם,  ְמָׁשִלים  ֲחָכִמים: –  ָּבֶהם.   ב1  ָאְמרּו  ָרמּוז  ִעְנָין  ּוָמה  ָמָׁשל,  ָהיּו  ַמְלֻכיֹות ָּדָבר  ִׁשְעּבּוד  ֶאָּלא  ַהָּמִׁשיַח  ִלימֹות  ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ֵּבין  ֵאין 

ִּבְלַבד.
סדר הדברים בימות המשיח

ְימֹות  ֶׁשִּבְתִחַּלת  ַהְּנִביִאים,  ֶׁשְּלִדְבֵרי  ִמְּפׁשּוָטם  ֶׁשֶּנֱאַמר: ַהָּמִׁשיַח ִּתְהֶיה ִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג, ְוֶׁשּקֶֹדם ִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג ב2  ֵיָרֶאה  ִלָּבם,  ּוְלָהִכין  ִיְׂשָרֵאל  ְלַיֵּׁשר  ְלִיְׂשָרֵאל,  ָנִביא  ַיֲעמֹד 
ְוֵאינֹו  )מלאכי ג,כג(.  ַהָּנִביא..."  ֵאִלָּיה  ָלֶכם ֵאת  ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח  ָלׂשּום ָׁשלֹום ָּבעֹוָלם, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְוֵהִׁשיב ֵלב ָאבֹות ַעל ָּבִנים" ֶׁשֵהם ְּבֶחְזַקת ַּכְׁשרּות ְוֹלא ְלַהְכִׁשיר ִמי ֶׁשֻהְחְזקּו ְּפסּוִלין, ֶאָּלא ָּבא ֹלא ְלַטֵהר ַהָּטֵמא ְוֹלא ְלַטֵּמא ַהָּטהֹור, ְוֹלא ִלְפסֹל ֲאָנִׁשים "ִהֵּנה 

)שם ג,כד(.

את הרמב"םלמה חשוב להסביר?לפי הרמב"םאת הרמב"םלמה חשוב להסביר?לפי הרמב"ם

מתחילים את מחזור הלימוד הקרוב בספר המדע ב-כ"ג כסלו!רמב"ם לפי הרמב"ם - אין חכם מזה!

הרמב"ם טוען ש"וגר זאב עם כבש" הביאור עונה על שאלה: מדוע 
הוא משל?

מחשבתו של הרמב"ם, ולהתענג!ממקום אחר. לקרוא. להבין את עומק הבאנו את תשובתו של הרמב"ם 

המפעל יעמיד באינטרנט ובאפליקציה מגוון עזרים: ⋅ לוח לימוד יומי
⋅ סיכומי שיעורים ⋅ שיעורים באודיו ובוידאו ⋅ הלכה למעשה מ"פניני הלכה" ועוד

מחירים 
מיוחדים 

לסט המלא 
אסור 

להחמיץ

להזמנות דרך האתר:
www.mishnetorah.co.il
 Rambam4u@gmail.com  |  077-4167003 טל' 


