
 

 

 

 

 

   – מדרשי בית ללימוד דף מקורות

 התשובה כתהליך לקיחת אחריות  –'והיה דן את כל האדם לכף זכות' 

 

 

 הלכות תשובה, פרק א' הלכה א'  .1

כל מצות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון בין בשגגה, "

לפני האל ברוך הוא, שנאמר: "איש או אשה כי יעשו  כשיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתודות

 . "וגו' והתודו את חטאתם אשר עשו

כיצד מתודין? אומר: 'אנא השם, חטאתי, עויתי, פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך, והרי נחמתי ובושתי 

 במעשי, ולעולם איני חוזר לדבר זה'. " 

  ?מהם הדגשים ביחס לתהליך התשובה העולים בהלכה א' מהלכות תשובה של הרמב"ם 

  ?אילו תחושות מעלה תהליך הוידוי 

 

 מסכת קידושין דף מ' ע"ב  .2

עשה מצוה אחת אשריו שהכריע עצמו  :יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאילעולם ת"ר 

וחוטא אחד " (קהלת ט, יח( שנאמר ,ו לכף חובהעבר עבירה אחת אוי לו שהכריע את עצמ .לכף זכות

  .בשביל חטא יחידי שחטא אובד ממנו טובות הרבה "יאבד טובה הרבה

עשה מצוה  ,והיחיד נידון אחר רובו ,שהעולם נידון אחר רובו לפי :שמעון אומר ן רביאלעזר ב ביר

עבר עבירה אחת אוי לו שהכריע את  .שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות - אחת אשריו

 .עצמו ואת כל העולם לכף חובה

  מהי תודעת החיים שמבקשת הברייתא לחדד עבור האדם? מה תודעה זו אומרת ביחס לתהליך

 התשובה? 

  נסה לעמוד על ההבדלים שבין קבלת אשמה לבין קבלת אחריות?  איזה תהליך מחדדת יותר

 הברייתא? 
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 בי חיים מצאנז )מתוך אור הגנוז, מרטין בובר(:   ר .3

ִתי כִ  ִתי, ָיַדעְּ ַבַגרְּ ִהתְּ שֶׁ מּוָטב . כְּ ת ָכל ָהעֹוָלם לְּ ִזיר אֶׁ ַאחְּ ָיִמים, ָסבּור ָהִייִתי שֶׁ ָהִייִתי ָצִעיר לְּ שֶׁ י כְּ

ָיִדי לֹא ָעָלה ַהָדָבר בְּ ִתי ָיִמים ַרִבים, וְּ ַבד. ָיַגעְּ י ִעיִרי ִבלְּ שֵׁ ת ַאנְּ מּוָטב אֶׁ ִזיר לְּ יֶׁה ִלי ַדי ִאם ַאחְּ . ִיהְּ

יִתי.  י בֵׁ נֵׁ ִתי ּובְּ ַפחְּ ל ִמשְּ חֹות ַהַחִיים שֶׁ ת אֹורְּ ֹבַע אֶׁ ָפחֹות יֵׁש ִבי ַהֹכַח ִלקְּ ִתי, לְּ ן ָאַמרְּ ַאַחר ִמכֵׁ לְּ

 ֹ ה ֲעַדִין ל ה ַגם ָדָבר זֶׁ ִהנֵׁ ת. וְּ ֱאמֶׁ ם בֶׁ ת ַהשֵׁ ֱעֹבד אֶׁ אֶׁ ִשי, שֶׁ ת ַנפְּ ן אֶׁ ַתקֵׁ צֹוִני לְּ ִתי רְּ ַקנְּ זְּ א ַעָתה ִמשֶׁ

ל ַהֹפַעלִהצְּ  הֹוִציא אֶׁ ִתי לְּ  .                 ַלחְּ

  ?האם לדעתך הסיפור מייצג תהליך של קבלת אחריות או קבלת אשמה? מדוע 

  ?כיצד יכול להשפיע סיפור זה על האופן שבו נתייחס למאבקים לגיטימיים בין קבוצות בחברה 

 

 

 

 הלכות תשובה לרמב"ם, פרק ב' הלכה י':  .4

ש  ַבקֵׁ מְּ ֹעס. ּוַבָשָעה שֶׁ ה ִלכְּ ָקשֶׁ צֹות וְּ א נֹוַח ִלרְּ הֵׁ ָלא יְּ ַפיֵׁס, אֶׁ לֹא ִיתְּ ָזִרי וְּ יֹות ַאכְּ ָאָדם ִלהְּ ָאסּור לְּ

ה  בֵׁ ָחָטא לֹו ַהרְּ ר לֹו וְּ צֵׁ ָצה. ַוֲאִפלּו הֵׁ ש ֲחפֵׁ פֶׁ נֶׁ ם ּובְּ ב ָשלֵׁ לֵׁ ל בְּ ֹחל, מֹוחֵׁ א ִלמְּ נּו ַהחֹוטֵׁ לֹא ִיֹקם  -ִממֶׁ

לֹא יִ  ִלָבם ַהָנכֹוןוְּ ל וְּ ָראֵׁ ַרע ִישְּ ל זֶׁ ָכם שֶׁ הּו ַדרְּ זֶׁ  .)שם, פרק ב', הלכה י'( ֹטר, וְּ

  מדוע מכניס הרמב"ם את חובת הסליחה בתוך הלכות תשובה? מה הקשר בין התשובה לבין

 הסליחה? 

 

 

 בבלי תענית, דף כ"ה ע"ב: .5

 שוב מעשה בר' אליעזר שירד לפני התיבה ואמר עשרים וארבע ברכות ולא נענה, 

  "למענך רחם עלינו !אבינו מלכנו ,אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה" :ירד רבי עקיבא אחריו ואמר

 וירדו גשמים 

 הוו מרנני רבנן)= התחילו לזלזל( 

  )רבי אליעזר( הגדול מז )רבי עקביא( יצתה בת קול ואמרה: לא מפני שזה

 מעביר על מדותיו וזה אינו מעביר על מדותיו.)=רבי עקיבא( אלא שזה 

 ?מה ההבדל בין התפילה של רבי אליעזר לתפילה של רבי עקיבא 

 ?מה מלמדת אותם הבת קול 

 ?"באיזה אופן יתבונן בעולם  מה לדעתכם הכוונה בביטוי: "מעביר על מידותיו

 אדם המעביר על המידותיו? 

  ניתן להיות 'להעביר על מידותינו' גם במרחב הציבורי? נסה להשתמש כיצד

 בדוגמא מתוך העולם שלך!

 

 



 רבי נחמן מברסלב, ליקוטי מהור"ן, תורה רפ"ב:  .6

 
דע כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות, ואפילו מי שהוא רשע גמור, צריך לחפש ולמצוא בו 

ידי זה שמוצא בו מעט טוב, ודן אותו לכף איזה מעט טוב, שבאותו המעט אינו רשע, ועל 
 זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לכף זכות, ויוכל להשיבו בתשובה".

 

  ?כיצד ניתן להביא אדם לכדי תשובה ע"פ רבי נחמן 

 כיצד ניתן לתרגם את דבריו למישור החיים הציבוריים?  

 

 

 

 כאןלמשוב לחצו 
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