
 תשובה בלי איחור 

"רבי אליעזר אומר, יהי כבוד חברך חביב עליך    משנה דאבות פרק ב' משנה י'  (א

 כשלך, ואל תהי נוח לכעוס, ושוב יום אחד לפני מיתתך" 

- "תנן התם, רבי אליעזר אומר שוב יום אחד לפני מיתתך   שבת קנג. איתא במס'   (ב

שאלו תלמידיו את ר"א וכי אדם יודע איזהו יום ימות? אמר להם וכל שכן, ישוב  

ואף שלמה אמר בחכמתו, בכל עת   -היום שמא ימות למחר ונמצא כל ימיו בתשובה

 יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר )קהלות ט,ח( 

מרא, דכדי לשוב כל יום ויום מחשש שהוא יום אחד קודם  מבואר במשנה, ובג ( ג

 מיתתו.  

שזירז יותר מזה לשוב בכל יום ויום: "והוי זהיר לקרות בתורה   אגרת הרמב"ן, אי  (ד 

תמיד אשר תוכל לקימה, וכאשר תקום מן הספר תחפש כאשר למדת אם יש בו  

ך  ובזה יהיו כל ימי בבקר ובערבדבר אשר תוכל לקימו, ותפשפש במעשיך 

 בתשובה"

 באמת יש כמה מעלות וטעמים למה כדי הוא לשוב בבקר ובערב  (ה
"כל מצות שבתורה בין    לשון רמב"ם הלכות תשובה פרק ראשון הלכה א',ע'  (ו

כשיעשה  הן בין בזדון בין בשגגה, מעשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת 

אשה כי   אמר איש או נוישוב מחטאו חייב להתודות לפני הקל ברוך הוא ש תשובה 

וידוי זה מצות עשה. כיצד   - זה וידוי דברים - יעשו וגו', והתודו את חטאתם אשר עשו

מתודין, אומר אנא השם חטאתי עויתי פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך והרי נחמתי  

ובושתי במעשי ולעולם איני חוזר לדבר זה. וזהו עיקרו של וידוי. וכל המרבה 

 שובח".  הרי זה מלהתודות ומאריך בענין זה 

"ומה היא התשובה, הוא שיעזוב   הרמב"ם פרק שני הלכה ב', וע' עוד בלשון   ( ז

החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד שנאמר יעזוב רשע  

דרכו, וגו' וכן יתנחם על שעבר שנאמר כי אחרי שובי נחמתי, ויעיד עליו יודע  

אמר עוד אלקינו למעשה ידינו  תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם שנאמר ולא נ

 ".  להתודות בשפתיו ולומר עניינות אלו שגמר בלבו וגו' וצריך 

בדעת הרמב"ם, מלשונו, 'כשיעשה תשובה וישוב   המנחת חינוך מצוה שס"דודייק  (ח

מחטאו חייב להתודות' דאין חיוב עשה לשוב, אלא עצם תשובה היא מתנה, ועצה  

שיעשה תשובה, חייב להתודות. ומדמה טובה, רק האופן המועיל לתשובה הוא כ

זה לשחיטה וגירושין, דאין כאן מצוה לקיימו, אלא כשירצה לאכול בשר, יש אופן  

הכשר איך לשחוט, וכן אופן הכשר איך לגרש. וכן הוא לענין תשובה, כשרצה לשוב,  

יש אופן הכשר איך לשוב. ע"ש. ]ודייקו המפרשים מהכותרת 'מצות עשה אחת,  

 החוטא מחטאו לפני ד' ויתודה, ומשמע דיש כאן מצוה וחיוב לשוב[ והוא שישוב 

אבל דעת הרמב"ן מבואר, דיש כאן מצוה עשה חיובות לשוב בתשובה כשיחטא   (ט

 האדם:  



פרק ל', כי תשמע בקול ד' אלקיך לשמר מצותיו וחקתיו הכתובה    פרשת ואתחנן, (י

  כי המצוה הזאתבספר התורה הזה, כי תשוב אל ד' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך. 

 אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת הוא ממך ולא רחקה הוא.  

ופ' הרמב"ן שם, 'המצוה הזאת' על התשובה הנזכרת, כי והשבות אל לבבך, ושבת   ( יא

ונאמרה בלשון בינוני לרמז בהבטחה  מצוה שיצוה אותנו לעשות כן. קיך  עד ד' אל

 כי עתיד הדבר להיות כן.  

 ולפי זה, כמו בכל מצוה יש ענין שלא יתמהמה למעשותו, כמו"כ התשובה! (יב
בעבור   -פרשת ויקרא ד', ב' "נפש כי תחטא בשגגהיש עוד ענין, מבוארת ברמב"ן,  ( יג

כיר כאן נפש. וטעם הקרבנות על הנפש  היות המחשבה בנפש, והיא השוגגת, הז 

ולא תזכה להקביל פני  יולידו גנאי בנפש והם מום בה, השוגגת, מפני שכל העונות 

יוצרה רק בהיותה טהורה מכל חטא, ולולי זה, היו טפשי העמים זוכים לבא לפניו,  

ובעבור   לקרבה אל האלקים אשר נתנה, ולכן הנפש השוגגת תקריב קרבן שתזכה 

כיר נפש". וע' נפש החיים, שער א' פרק ו' שהאריך בענין הטומאה  זה ג"כ הז

הנעשה מחמת חטא, והקדושה המקיפו מחמת מצוה ע"ש דברים נפלאים. וזה עוד  

 טעם לשוב בכל ערב ובקר. 

בסופו, "כיו שאמרנו שראש   בדרשות הרמב"ן לראש השנה, ע' עוד דבריו נפלאים  (יד 

צריכין הכל לשים הדבר על לבם ולשוב  השנה יום דין לכל אדם וכולן נדונין בו, 

בתשובה, ולהתחרט על עונותם ופשעיהם, ולהרבות תפילה ותחנונים שימחול  

הקב"ה על לא הודע שלהם, שאין יום הכיפורים מכפר אלא על השבים. והתשובה  

חסד גדול על הבריות, אבל עונש גדול הוא להם, שבזמן שאדם חוטא עובר על רצון  

ת החטא, וכשהוא עומד ואינו שב בתשובה, עומד במרדו כל  בוראו שעה אחת בשע 

ימיו ואינו חושש לעשות רצון בוראו.. " ע"ש, דהוא מתנה גדולה, אבל מטלת  

ובאמת חז"ל כבר תיקן לנו בתפלה י"ח ג' פעמים ביום לשוב  אחריות גדולה עלינו. 

 ב'השיבנו, ובסלח לנו, ת"ל.  

 

Repent Often 
1) The Mishna in Pirkei Avos encourages us to repent before our last day. The students asked R’ 

Eliezer ‘how does one know when it is his last day?’ R’ Eliezer answered, ‘all the more so, one 

should repent every day, to ensure that he repented before his last day’. 

2) The Ramban in his letter exhorts us to repent every morning and evening. 

3) It is actually a positive mitzva to repent, so delaying repentance is delaying a mitzva, and 

repenting often is fulfilling a mitzva! 

4) A sin is considered a blemish that interferes with our ability to connect with Hashem, therefore 

it is important and worthwhile to repent often.  

5) Teshuva is a gift, but it also creates a responsibility; if we use the gift well, it is truly a blessing, 

however if we don’t, it creates a prolonged situation of ‘rebellion’  


