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 1) רמב"ם הלכות תשובה הקדמה 
 . ויתודה' והוא שישוב החוטא מחטאו לפני ה, מצות עשה אחת. הלכות תשובה

 

 ם הלכות תשובה פרק א הלכה א"רמב 2)
כל מצות שבתורה בין עשה בין לא תעשה אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון בין בשגגה כשיעשה תשובה 

והתודו את חטאתם ' וך הוא שנאמר איש או אשה כי יעשו וגווישוב מחטאו חייב להתודות לפני האל בר
כיצד מתודין אומר אנא השם חטאתי עויתי פשעתי לפניך , וידוי זה מצות עשה, אשר עשו זה וידוי דברים

וכל המרבה , וזהו עיקרו של וידוי, ועשיתי כך וכך והרי נחמתי ובושתי במעשי ולעולם איני חוזר לדבר זה
 .ענין זה הרי זה משובחלהתודות ומאריך ב

 

 דברים פרשת ניצבים פרק ל 3)
     ָך ְבָכל־ַהוֹּוִים ְוָהָיה ִכי־ָיֹבאּו ָעֶליָך ָכל־ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ַהְבָרָכה ְוַהְקָלָלה ֲאֶשר ָנַתִתי ְלָפֶניָך ַוֲהֵשֹבָת ֶאל־ְלָבבֶ ( א)

 :  ֲאֶשר ִהִדיֲחָך ְיֹקָוק ֱאֹלֶהיָך ָשָמה
 : ּוְבָכל־ַנְפֶשָךְוַשְבָת ַעד־ְיֹקָוק ֱאֹלֶהיָך ְוָשַמְעָת ְבֹקלֹו ְכֹכל ֲאֶשר־ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַאָתה ּוָבֶניָך ְבָכל־ְלָבְבָך( ב)
 :ֹקָוק ֱאֹלֶהיָך ָשָמהְוָשב ְיֹקָוק ֱאֹלֶהיָך ֶאת־ְשבּוְתָך ְוִרֲחֶמָך ְוָשב ְוִקֶבְצָך ִמָכל־ָהַעִמים ֲאֶשר ֱהִפיְצָך יְ ( ג)
 :ִאם־ִיְהֶיה ִנַדֲחָך ִבְקֵצה ַהָשָמִים ִמָשם ְיַקֶבְצָך ְיֹקָוק ֱאֹלֶהיָך ּוִמָשם ִיָקֶחָך( ד)
 :ִכי ַהִמְצָוה ַהֹזאת ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ֹלא־ִנְפֵלאת ִהוא ִמְמָך ְוֹלא ְרֹחָקה ִהוא( יא)
 :ִים ִהוא ֵלאֹמר ִמי ַיֲעֶלה־ָלנּו ַהָשַמְיָמה ְוִיָקֶחָה ָלנּו ְוַיְשִמֵענּו ֹאָתּה ְוַנֲעֶשָנהֹלא ַבָשמַ ( יב)
 :ְוֹלא־ֵמֵעֶבר ַלָּים ִהוא ֵלאֹמר ִמי ַיֲעָבר־ָלנּו ֶאל־ֵעֶבר ַהָּים ְוִיָקֶחָה ָלנּו ְוַיְשִמֵענּו ֹאָתּה ְוַנֲעֶשָנה( יג)
 ס: ָך ַהָדָבר ְמֹאד ְבִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעֹשתוֹ ִכי־ָקרֹוב ֵאֶלי( יד)
 

 ן דברים פרק ל "רמב 4)
כל המצוה ( "לעיל ח א)כי על כל התורה יאמר , והנכון. על כל התורה כולה -וטעם כי המצוה הזאת ( יא)

בת וש( בפסוק א)כי והשבות אל לבבך , על התשובה הנזכרת" המצוה הזאת"אבל , "אשר אנכי מצוך היום
 .מצוה שיצוה אותנו לעשות כן( בפסוק ב)אלהיך ' עד ה

 

 ם הלכות תשובה פרק ז הלכה ה"רמב 5)
וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל , כל הנביאים כולן צוו על התשובה ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה

אלהיך ' עד ה ושבת' לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד הן נגאלין שנאמר והיה כי יבאו עליך כל הדברים וגו
 .'אלהיך וגו' ושב ה

 
 הלכה אם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק א "רמב 6)

מפי השמועה למדו שעבודה זו היא תפלה , אלהיכם' מצות עשה להתפלל בכל יום שנאמר ועבדתם את ה
, ואין מנין התפלות מן התורה, שנאמר ולעבדו בכל לבבכם אמרו חכמים אי זו היא עבודה שבלב זו תפלה

 .ואין לתפלה זמן קבוע מן התורה, לה הזאת מן התורהיואין משנה התפ
 

 הלכה אם הלכות מלכים פרק ט "רמב 7)
, הוסיף לנח אבר מן החי שנאמר אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו...:על ששה דברים נצטווה אדם הראשון

והוא , אלו במילה בא אברהם ונצטוה יתר על, וכן היה הדבר בכל העולם עד אברהם, נמצאו שבע מצות
ויעקב הוסיף גיד הנשה והתפלל , ויצחק הפריש מעשר והוסיף תפלה אחרת לפנות היום, התפלל שחרית

 ...ערבית
 

 ם מצות עשה ה "ן לספר המצוות לרמב"השגות הרמב 8)
ו עלינו ששומע ועונה בכל קראינ' אלא ודאי כל ענין התפלה אינו חובה כלל אבל הוא ממדות חסד הבורא ית

בכל לבבנו כלומר בכוונה ' ועיקר הכתוב ולעבדו בכל לבבכם מצות עשה שתהיה כל עבודתינו לאל ית. אליו
 .לא שנעשה המצות בלא כונה או על הספק אולי יש בהם תועלת, רצויה שלימה לשמו ובאין הרהור רע
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 אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך 'האת ענין ואהבת ב
 

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כו עמוד ב  9)
. תפלות כנגד תמידין תקנום: רבי יהושע בן לוי אמר; תפלות אבות תקנום: רבי יוסי ברבי חנינא אמר, איתמר

: תניא כוותיה דרבי יוסי ברבי חנינא. ותניא כוותיה דרבי יהושע בן לוי, תניא כוותיה דרבי יוסי ברבי חנינא
, ואין עמידה אלא תפלה, שנאמר וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם -אברהם תקן תפלת שחרית 
ואין , שנאמר ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב -יצחק תקן תפלת מנחה ; שנאמר ויעמד פינחס ויפלל

שנאמר  -יעקב תקן תפלת ערבית , ישפך שיחו' יעטף ולפני ה -שנאמר תפלה לעני כי , שיחה אלא תפלה
שנאמר ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תשא בעדם רנה , ואין פגיעה אלא תפלה, לן שםויפגע במקום וי

שהרי תמיד  -מפני מה אמרו תפלת השחר עד חצות : תניא כוותיה דרבי יהושע בן לוי. ותפלה ואל תפגע בי
 שהרי תמיד של שחר קרב והולך עד, עד ארבע שעות: ורבי יהודה אומר; של שחר קרב והולך עד חצות

; שהרי תמיד של בין הערבים קרב והולך עד הערב -ומפני מה אמרו תפלת המנחה עד הערב . ארבע שעות
ומפני מה אמרו . שהרי תמיד של בין הערבים קרב והולך עד פלג המנחה, עד פלג המנחה: רבי יהודה אומר

 .הלילה שהרי אברים ופדרים שלא נתעכלו מבערב קרבים והולכים כל -תפלת הערב אין לה קבע 
 

 ן שמות פרק יג "רמב 10)
וכוונת רוממות הקול בתפלות , ואין אל עליון חפץ בתחתונים מלבד שידע האדם ויודה לאלהיו שבראו

זהו שיהיה לבני אדם מקום יתקבצו ויודו לאל שבראם והמציאם , וכוונת בתי הכנסיות וזכות תפלת הרבים
ויקראו אל ( א"ב ה"ירושלמי תענית פ)ל "וונתם במה שאמרו זוזו כ, ויפרסמו זה ויאמרו לפניו בריותיך אנחנו

 .מכאן אתה למד שתפלה צריכה קול, (יונה ג ח)אלהים בחזקה 
 

 הלכה ום הלכות תשובה פרק ב "רמב 11)
בעשרה הימים שבין ראש השנה ויום הכפורים היא יפה ביותר , אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם

במה דברים אמורים ביחיד אבל צבור כל זמן שעושים תשובה , בהמצאו' שו הומתקבלת היא מיד שנאמר דר
 . אלהינו בכל קראנו אליו' וצועקין בלב שלם הם נענין שנאמר כה

 

 ן דברים פרק ל "רמב 12)
בכל ' שתשוב אל ה -אלהיך ושמעת בקלו ככל אשר אנכי מצוך היום אתה ובניך ' וטעם ושבת עד ה( ב)

כאשר עשו בגאולה , ל עליך ועל בניך לדורותם לעשות ככל אשר אנכי מצוך היוםלבבך ובכל נפשך ותקב
ובאים באלה ובשבועה ללכת בתורת האלהים אשר נתנה ביד משה עבד האלהים ( נחמיה י ל)השנית דכתיב 

 .אדנינו ומשפטיו וחקיו' ולשמור ולעשות את כל מצות ה
 

 שמות פרשת יתרו פרק יט 13)
 :ֲאֶשר ָעִשיִתי ְלִמְצָרִים ָוֶאָשא ֶאְתֶכם ַעל־ַכְנֵפי ְנָשִרים ָוָאִבא ֶאְתֶכם ֵאָליַאֶתם ְרִאיֶתם ( ד)
 :־ָהָאֶרץְוַעָתה ִאם־ָשמֹוַע ִתְשְמעּו ְבֹקִלי ּוְשַמְרֶתם ֶאת־ְבִריִתי ִוְהִייֶתם ִלי ְסגָֻלה ִמָכל־ָהַעִמים ִכי־ִלי ָכל( ה)
 :י ַמְמֶלֶכת ֹכֲהִנים ְוגֹוי ָקדֹוש ֵאֶלה ַהְדָבִרים ֲאֶשר ְתַדֵבר ֶאל־ְבֵני ִיְשָרֵאלְוַאֶתם ִתְהיּו־לִ ( ו)
 

 במדבר פרשת בהעלותך פרק יא 14)
 :ַוַּיַען ְיהֹוֻשַע ִבן־נּון ְמָשֵרת ֹמֶשה ִמְבֻחָריו ַוֹּיאַמר ֲאֹדִני ֹמֶשה ְכָלֵאם( כח)
 :ֵנא ַאָתה ִלי ּוִמי ִיֵתן ָכל־ַעם ְיֹקָוק ְנִביִאים ִכי־ִיֵתן ְיֹקָוק ֶאת־רּוחֹו ֲעֵליֶהםַוֹּיאֶמר לֹו ֹמֶשה ַהְמקַ ( כט)

 

 דברים פרשת ואתחנן פרק ד 15)
 :ּוִבַקְשֶתם ִמָשם ֶאת־ְיֹקָוק ֱאֹלֶהיָך ּוָמָצאָת ִכי ִתְדְרֶשנּו ְבָכל־ְלָבְבָך ּוְבָכל־ַנְפֶשָך( כט)


