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 דרשות הר"ן דרשה ו

 במה אקדם ה' אכף לאלהי מרום האקדמנומיכה ו ו: "
בעולות בעגלים בני שנה. הירצה ה' באלפי אילים 

ברבבות נחלי שמן האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת 
נפשי. הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך כי אם 

 "עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלהיך

אין ספק שהמציאות כלו חסד '" במה אקדם ה' וגו"
 (תהלים פט) פשוט, כמו שאמר הכתוב

כי לא קדם לנו דבר ראוי שנקבל עליו  ."עולם חסד יבנה
גמול. אבל טובותיו מתמידות עלינו תמיד, ומרוב 
התמדתם והרגלם אצלנו סכלנו בהם. כמו שאמר 

ואנכי תרגלתי לאפרים קחם על ( "הושע יא) הכתוב
פירוש כי מרוב הטובה ." זרועותי ולא ידעו כי רפאתים

שהטיב השם יתברך לאפרים, סכלו בה ולא חשבוה 
 .גשלטובה כלל, כי הדבר המורגל לא יור

ומן הטובות הגדולות שהטיב השם יתברך לנו והחסדים 
העצומים הוא ששיער המצות בענין שתושג עשייתם 

בנקלה ולא יבואו לטורח. כי רצה השם יתברך לזכותנו, 
ולא העמיס עלינו העבודות הכבדות שנקוץ בהם. וזהו 

אשר לא צויתי ולא דברתי ולא " תענית )דף ד(שדרשו ב
עלתה על לבי". ובפרט נתבאר זה בענין התשובה, 

שההקש יורה ויחייב שעבד סכל שהמרה במלך גדול 
שהטיבו בתכלית הטוב, שאם יתן איש כל הון ביתו 

בתכלית הכוסף  בכופר עונו, בוז יבוזו לו, ושיהיה כוסף
לתת כל אשר לו גם בניו ובנותיו בכפרת חטאיו, זה היה 
מן הראוי. אבל השם יתברך הקל על זה ובחר בתשובה 

וצוה עליה ובאר ענינה בדבר קל מאד, והוא החרטה על 
מה שעבר והטבת המעשה על העתיד. והבטיחנו בזה 

הבטחה שלימה שאם יעשה כן יכופרו העוונות 
 .זה פלא עצום וחסד נשגב למאודהקודמים לגמרי. ו

כל זה ביאר הנביא בכאן, אמר על צד ההצעה, שהיה מן 
הראוי ושהשכל יורה שיהיה החוטא בזאת המחשבה 

ושיאמר כן, במה אקדם ה' וגו' ויכפר לי על חטאי, 
היספיק לי בזה שום דבר. האקדמנו בעולות וגו' הירצה 

יספיק ה' באלפי אלים ויכפר על חטאי. ואם כל זה לא 
לי, היספיק לי אם אתן בכורי לכופר פשעי ופרי בטני 

לתרופת חטאת נפשי. ובכאן דקדק הר"ר יונה זצ"ל, כי 
על הפשעים שהם המרדים, כמו שמוזכר ביומא פרק 
הממונה )דף לו(, אמר בכורי שהוא היותר יקר, ועל 

החטאים שהם השגגות אמר פרי בטני. כל אלה דברי 
ה ראוי שיאמר כן החוטא, הנביא על צד ההצעה שהי

כאיש נכסף להשיג דבר יקר, שלא יוקר בעיניו דבר 
ובלבד שיוכל להשיג הדבר ההוא שהוא כוסף ומשתוקק 

 .אליו, והוא סליחת העונות

והייתה התשובה, "הגיד לך אדם מה טוב וגו'". כלומר, 
באמת כן היה ראוי וכן גוזר השכל כדבריך עמך, אבל 

עשות ואינו רוצה מעמך אלף השם יתברך הפליא עמך ל

אלפים אלים וכו' ולא בכורך ופרי בטנך, כמו שאמר 
הכתוב )ירמיה יט( "אשר לא צויתי ולא דברתי ולא 

עלתה על לבי", וכמו שדרשו רז"ל, אינו רוצה מאתך רק 
כשרון המעשה והוא עשות משפט וגו'. והם דברים 

 .קלים מאד יושגו מהרה

 רמב"ם הלכות תשובה ב א

היא תשובה גמורה? זה שבא לידו דבר שעבר בו,  אי זו
ואפשר בידו לעשותו, ופירש ולא עשה מפני התשובה, 
לא מיראה ולא מכשלון כח. כיצד? הרי שבא על אשה 
בעבירה, ולאחר זמן נתייחד עמה, והוא עומד באהבתו 

בה ובכח גופו, ובמדינה שעבר בה, ופירש ולא עבר, זהו 
ה אמר: "וזכור את בעל תשובה גמורה. הוא ששלמ

 .(קהלת יב, א) "בוראיך בימי בחורותיך

ואם לא שב אלא בימי זקנותו, ובעת שאי אפשר לו 
עשות מה שהיה עושה, אף על פי שאינה תשובה ל

מעולה, מועלת היא לו ובעל תשובה הוא. אפילו עבר 
כל ימיו, ועשה תשובה ביום מיתתו ומת בתשובתו, כל 

עונותיו נמחלין, שנאמר: "עד אשר לא תחשך השמש 
והאור והירח והכוכבים ושבו העבים אחר 

שהוא יום המיתה, מכלל שאם זכר (קהלת יב, ב) "הגשם
 .בוראו ושב קודם שימות, נסלח לו
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