
Rav Yossi Goldin 
OU Israel Center 
Elul/August 2021 

Obligation or Opportunity? -Teshuva 
 

 דברים פרק ד  .1
 

ָ֛ה ֶאְתֶכֶ֖ם   ג ְיֹהוָּ ר ְיַנֵהִ֧ ם ֲאֶשֶׁ֨ ר ַבּגֹוִיִ֕ י ִמְספָָּּ֔ ים ְוִנְשַאְרֶת֙ם ְמֵתֵ֣ ַעִמִּ֑ ָ֛ה ֶאְתֶכֶ֖ם בָּ יץ ְיֹהוָּ ה׃ )ל( ְוֵהִפִ֧ מָּ ָֽׁ  שָּ
  ֹ ּון ְול א ִיְשְמעָּ֔ ֵֹ֣ א־ִיְראּו֙ן ְול ָֹֽׁ ר ל ֶבן ֲאֶשֶׁ֤ ץ וֶָּאָּ֔ ם ֵעֵ֣ ִּ֑ דָּ י אָּ ה ְיֵדֵ֣ ים ַמֲעֵשֶ֖ ם ֱאֹלִהָּ֔ ֵ֣ ן׃  )לא( ַוֲעַבְדֶתם־שָּ ָֽׁ א ְיִריח   ֹ ּון ְול אְכלֶ֖ ָֹֽׁ  א י
ָך׃  ְבָךֶ֖ ּוְבׇכל־ַנְפֶשָֽׁ ּנּו ְבׇכל־ְלבָּ י ִתְדְרֶשָּ֔ אתָּ ִכֵ֣ ִּ֑ צָּ יָך ּומָּ ם ֶאת־ְיֹהוָּ ה ֱאֹלֶהֶ֖ ָ֛ ם ִמשָּ  )לב( ּוִבַקְשֶת 

ים  ִמָּ֔ ֶלה ְבַאֲחִרי֙ת ַהיָּ ֵאִּ֑ ים הָּ ִרֵ֣ ל ַהְדבָּ ּוָך ֹכֶ֖ אִ֕ ר ְלָךָּ֔ ּוְמצָּ ֙ עַ )לג( ַבַצֵ֣ יךְוַשְבתָּ ֵ֣ה ֱאֹלֶהָּ֔ ֹו׃ ד־ְיֹהוָּ ֶ֖ ְבֹקלָֽׁ ַמְעתָּ  ְושָּ
 

 ל דברים פרק  .2

 
ים ( א) ִרֵ֣ יָך ׇכל־ַהְדבָּ ֶלֶ֜ אּו עָּ י־יָֹּבֶׁ֨ יָּ֩ה ִכָֽׁ ל־  ְוהָּ ָך ְבׇכֶׁ֨ ֶבָּ֔ ֙ ֶאל־ְלבָּ ֶנִּ֑יָך ַוֲהֵשֹבתָּ ִתי ְלפָּ ַתֶ֖ ר נָּ ה ֲאֶש  לָָּּ֔ ֙ה ְוַהְקלָּ כָּ ֶלה ַהְברָּ ֵאֵ֗ הָּ

ה׃  מָּ ָֽׁ יָך שָּ ר ִהִדיֲחָךָ֛ ְיֹהוָּ ה ֱאֹלֶהֶ֖ ם ֲאֶשִ֧  ַהּגֹוִיָּ֔
י ְמַצְּוָךֶ֖  ( ב) ֹנִכ  ל ֲאֶשר־אָּ ֹו ְכֹכָ֛ ֵ֣ ְבֹקלָּ֔ ַמְעתָּ יָ֙ך ְושָּ ֶׁ֤ה ֱאֹלֶה֙ ָך׃  ְוַשְבתָָּּ֞ ַעד־ְיֹהוָּ ְבָךֶ֖ ּוְבׇכל־ַנְפֶשָֽׁ יָך ְבׇכל־ְלבָּ ֶנָּ֔ ה ּובָּ ֵ֣ ֹום ַאתָּ   ַהיִּ֑
יְצָךָ֛ ְיֹהוָּ ה  (ג) ר ֱהִפָֽׁ ים ֲאֶשִ֧ ַעִמָּ֔ ֵ֣ ב ְוִקֶבְצָ֙ך ִמׇכל־הָּ ָך ְושֵָּ֗ יָך ֶאת־ְשבּוְתָךֶ֖ ְוִרֲחֶמִּ֑ ִ֧ה ֱאֹלֶהָ֛ ב ְיֹהוָּ ה׃ ְושֶָּׁ֨ מָּ ָֽׁ יָך שָּ  ֱאֹלֶהֶ֖
ה ַהשָּ  (ד) ַדֲחָךֶ֖ ִבְקֵצֵ֣ ָך׃ ִאם־ִיְהֶי ה ִנָֽׁ ֶחָֽׁ ם ִיקָּ ֶ֖ יָך ּוִמשָּ ֵ֣ה ֱאֹלֶהָּ֔ ם ְיַקֶבְצָ֙ך ְיֹהוָּ ִים ִמשֵָּ֗ ִּ֑  מָּ
 

 רמב"ן שם  .3
 

שתשוב אל ה' בכל   ושבת עד ה' אלהיך ושמעת בקלו ככל אשר אנכי מצוך היום אתה ובניךוטעם 
 לבבך ובכל נפשך ותקבל עליך ועל בניך לדורותם לעשות ככל אשר אנכי מצוך היום

 
 א׳:א׳ שערי תשובה  .4

 
מן הטובות אשר היטיב הש"י עם ברואיו כי הכין להם הדרך לעלות מתוך פחת מעשיהם. ולנוס מפח   - א

פשעיהם. לחשוך נפשם מני שחת ולהשיב מעליהם אפו. ולמדם והזהירם לשוב אליו כי יחטאו לו לרוב  
. ואם  " יורה חטאים בדרךטוב וישר ה' על כן " )תהילים כ״ה:ח׳(  -שנאמר  ,טובו וישרו כי הוא ידע יצרם 

שובו  " הרבו לפשוע ולמרוד ובגד בוגדים בגדו לא סגר בעדם דלתי תשובה שנאמר )ישעיהו ל״א:ו׳( 
. והוזהרנו על " שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם" . ונאמר )ירמיהו ג׳:כ״ב( " לאשר העמיקו סרה

החוטא מרוב צרותיו. כל התשובה בכמה מקומות בתורה. והתבאר כי התשובה מקובלת גם כי ישוב 
שכן אם ישוב מיראת השם.. והתבאר בתורה כי יעזור השם לשבים כאשר אין יד טבעם משגת. 

והנביאים והכתובים דברו תמיד על דבר התשובה  ..ויחדש בקרבם רוח טהור להשיג מעלות אהבתו.
 :עד כי באו עקרי התשובה כולם מפורשים בדבריהם כאשר יתבאר

 
שר יתאחר לשוב מחטאתו יכבד עליו מאוד ענשו בכל יום. כי הוא יודע כי יצא הקצף  ודע כי החוטא כא - ב

עליו ויש לו מנוס שמה. והמנוס הוא התשובה. והוא עומד במרדו והנו ברעתו. ובידו לצאת מתוך 
 :ההפכה. ולא יגור מפני האף והחמה. ע"כ רעתו רבה )ועין במדרש קהלת משל על זה(

 

 
 רבה ז׳:ט״ו  קוהלת .5

ה ִת ... ְבדָּ ה, ֵמת אָּ רּוְך הּוא ְמַצֶפה לֹו ִלְתשּובָּ דֹוש בָּ ם ַחי ַהקָּ דָּ ל ְזַמן ֶשאָּ תֹו, כָּ עָּ ע ַמֲאִריְך ְברָּ שָּ ְקוָּתֹו,  ְוֵיש רָּ
ֲאסּוִר ( משלי יא, ז)ֶשֶּנֱאַמר  ה ְבֵבית הָּ ה ֲחבּושָּ ְיתָּ ע תֹאַבד ִתְקוָּה. ְלַכת ַאַחת ִלְסִטין ֶשהָּ שָּ ם רָּ דָּ ַתר  ְבמֹות אָּ ין, חָּ

א ַהִשְלטֹון, ִהְתחִ  ַרח, ֵכיוָּן ֶשבָּ ד ֵמֶהן ְולֹא בָּ ם ֶאחָּ ן, ִנְשַתֵיר שָּ ְרחּו כ לָּ ה ַאַחת ּובָּ ד ֵמֶהם ֲחִתירָּ ְבטֹו  ֶאחָּ יל ְלחָּ
ִת  ֵריק. כְָּך ֶלעָּ א ֲהֵוית עָּ ְך לָּ א קֹומָּ א, ֲחִתיְרתָּ א ּוְטִמיַע ַמְזלָּ רּוְך הּוא ְבַמֵקל, ֲאַמר ֵליּה ִביש ַּגדָּ דֹוש בָּ בֹוא ַהקָּ יד לָּ

א  ה ִלְפֵניֶכם ְולֹא ַשְבֶתם, ֶאלָּ ִעים, ַהְתשּובָּ ְרשָּ ִעים ִתְכֶלינָּה (איוב יא, כ)אֹוֵמר לָּ  .ְוֵעיֵני ְרשָּ
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 רמב"ם הלכות תשובה פרק א' .6

 מצות עשה אחת והיא שישוב החוטא מחטאו לפני ה' ויתודה  -כותרת

ל  -א'הלכה  ה  כָּ גָּ דֹון ֵבין ִבְשגָּ ם ַעל ַאַחת ֵמֶהן ֵבין ְבזָּ דָּ ַבר אָּ ה ֵבין ֲעֵשה ֵבין לֹא ַתֲעֶשה ִאם עָּ ִמְצֹות ֶשַבתֹורָּ
רּוְך הּוא ֶשֶּנֱאַמר ְכֶשַיֲעֶשה ֵאל בָּ ה ְויָּשּוב ֵמֶחְטאֹו ַחיָּב ְלִהְתַודֹות ִלְפֵני הָּ ה ( "  במדבר ה ו) ְתשּובָּ ִאיש אֹו ִאשָּ

ִרים. ִודּוי ֶזה ִמְצַות ֲעֵשה. ֵכיַצד  ( " במדבר ה ז' )ִכי ַיֲעשּו" ְוגו שּו" ֶזה ִודּוי ְדבָּ ם ֲאֶשר עָּ אתָּ ְוִהְתַודּו ֶאת ַחטָּ
ְך ַוֲהֵרי ִנַחְמִתי ּוֹבְשִתי ְבמַ ִמְתַוִדין ְך ְוכָּ ִשיִתי כָּ ֶניָך ְועָּ ַשְעִתי ְלפָּ ִויִתי פָּ אִתי עָּ טָּ ּנָּא ַהֵשם חָּ ם  . אֹוֵמר אָּ ֲעַשי ּוְלעֹולָּ

רֹו ֶשל ִודּוי. ְוכָּל ַהַמְרֶבה ְלִהְתַודֹות ּוַמֲאִריְך ְבִעְניָּן ר ֶזה. ְוֶזהּו ִעקָּ בָּ ח ֵאיִני חֹוֵזר ְלדָּ בָּ  .ֶזה ֲהֵרי ֶזה ְמש 

 מנחת חינוך מצוה שסד  .7
 

ולכאורה נלע"ד מד' הרהמ"ח דהמ"ע דכאן אינו התשובה רק הוידוי בפה   -וכו'  שנצטוינו להתודות
דגזה"כ היא דאם מתנחם מהחטא צריך להתוודות בפיו ככל מ"ע שתלוי בדיבור כגון ק"ש ודומיהם וכ"נ 

כו' שהוידוי בא"י כו' מנלן אף בח"ל כו'. ובאמת תשובה מבואר מלשון המכילתא שמביא הרהמ"ח ועדיין 
להדיא בתורה בפ' תשובה בפ' נצבים והשבות אל לבבך בכל הגוים אשר הדיחך כו' ושבת כו' ושב ה' 

אלהיך את שבותך כו' ומיירי בח"ל כדכתיב בכל הגוים כו' ובפ' ואתחנן והפיץ וכו' ושבת עד כו' כי רחום כו'  
תשובה לחוד דהיא אפילו בלב אם מתחרט בלב   לא ודאיוב דאף בח"ל מהני תשובה א ג"כ מבואר בכת

שלם הקב"ה מקבל תשובתו רק כאן היא מ"ע ככל מ"ע שבתורה לומר הוידוי בפה ואם לא אמר בע"פ 
 ...ביטל מ"ע אבל מכל מקום לענין כפרה על העבירה שעבר נתכפר בתשובה בלב

 
פ"א כל מצוה כו' אם עבר כו' כשיעשה תשובה וישוב מחטאתו חייב   אך מדברי הר"מ שכ' כאן בתחלת

להתודות וידוי זה הוא מ"ע כו' מבואר בדבריו דאין התשובה מ"ע דלא כתב מ"ע שיעשה תשובה רק אם  
בא לעשות מ"ע שיתוודה בפיו וכ"נ מלשון הרהמ"ח אם כן אם לא עשה תשובה אין לו עונש כלל על מה 

עבירה שעבר. וא"כ בעשה תשובה ולא התודה אין לו עונש על הוידוי מכ"ש שלא עשה תשובה רק על ה
דאם לא עשה תשובה כלל אין לו עונש ומאי איכפת בעשה ולא התודה בפה אם כן אינה מצוה מחויבת  

 ... כלל ושפיר נוכל לומר דאפילו בלא וידוי נתכפר על העבירה שעשה רק לא קיים העשה דוידוי 
 

 40-38שובה עמ' הרב סולווויציק על הת  .8
 

בעל "מנחת חינוך" ודודי, רבי מנחם קרקובסקי, בעל "עבודת המלך" על הרמב"ם, סבורים כי תדובה 
לדעת הרמב"ם אינה מצוה אלא מעשה מובן מאליו, שהרי לא יתכן ולא יתואר שיישאר אדם מישראל  

די ה"מנחת חינוך".  שקוע בחטא ולא ישוב בתשובה. לדעתי, קשה לקבל הנחה זו, שנעשתה רווחת על י
היא אינה מתקבלת על דעתי...שהרי יש בתורה כמה וכמה פסוקים המדברים במפורש על התשובה כעל 

 מצוה... 
 

ברם, כלום לראיות מעין אלו אנו צריכים? וכי מי יוכל להעלות על הדעת שוידוי ייחשב למצוה ואילו 
 ידוי כזה, מה משמעותה?תשובה אינו כן? וכי ייתכן וידוי בלא תשובה? מה ערכו של ו

 
לעמוד על שיטתו המיוחדת של הרמב"ם במניין המצוות, או, יותר  נדמה לי שאף בסוגיא זו אנו יכולים 

נכון, בהגדרת המצוות. לפי שיטה זו שני סוגי מצוות הם: יש מצוות שקיום במצווה ופעולת המצוה אחד  
וכאשר לוקחים את הלולב עושים בכך את  התורה אומרת "ולקחתם לכם", -הוא לגביהן, כמו מצות לולב

פעולת הלקיחה, אף מקיימים בכך את המצוה...ואולם, יש מצוות שבהן פעולת המצוה וקיום המצוה אינם  
זהים. דרך משל, כאשר פעולת המצוה היא ביד או פה ואילו קיום המצוה נתון בלב. הפעולה נעשתה 

עדיין המצוה. הקיום תלוי ברגש מסוים, במצב רוח   אמנם בעת האמירה או העשייה, אך בכך לא נתקיימה
 מסויים... 
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שיטה זו אנו מוצאים גם בהלכות תשובה. תשובה בעיני הרמב"ם היא מעין עבודה שבלב. זוהי מצוה 
שעיקרה אינו במעשים ובפעולות, אלא בתהליך הנמשך לעתים על פני שנות החיים...התשובה אינה 

מחת וגדלה, צמיחה איטית וממושכת, עד שמביאה את האדם  אלא צוקשורה במעשה אחד ומכריע, 
למטמורפוזה, ואז לאחר שהשתנה ונעשה אדם אחר, מגיע מעשה התשובה. ומה מעשה התשובה? הווה 

 אומר: הוידוי. 
 

 
9. Rav Aharon Lichteinstein Return and Renewal, pgs. 1-12 

 
How do we categorize and describe teshuva: as an opportunity or as an obligation? The 
two terms are, of course, quite different. When we speak of opportunity, we generally 
have in mind some fortunate, perhaps undeserved, option to which we are glad to have 
access, whereas obligation conjured up a sense of pressing demand, a categorical 
imperative grounded in an existential situation or mandated by an authoritative 
commander. One doesn’t need to think hard to realize that the answer is that teshuva is 
both. I would like to examine in what sense it is both and how these two aspects of 
teshuva are related… 
 
So if we ask ourselves whether teshuva is an opportunity, a chesed granted by G-d, or 
an obligation, a demand imposed upon us, the answer is not only that it is both, 
independently; it is both, intertwined. The very existence of the opportunity imposes a 
fresh obligation. This is the meaning of the Rambam’s expression, “Accordingly”. It is 
inconceivable that a person who attaches significance to his own spiritual state should 
be totally impervious and insensitive to the ability to restore his relationship with G-d 
and to cleanse himself. If, indeed he does not seize the opportunity, this is both a 
symptom and a cause of spiritual weakness. 
 
The sense that opportunity engenders obligation in the spiritual realm is not just a 
universal religious conception but a central category of a Torah-based worldview. The 
failure to exploit spiritual potential, the failure to drink spiritual life to the lees, is not just 
some kind of pallid passivity, but, in the perception of Chazal, it is spiritual rot, described 
as such and condemned as such… 
 
We are expected to lead a life charged with a sense of obligation, on the one hand, and 
with a sense of the awareness of opportunity, on the other. We need to keep our eyes 
and ears open to know where opportunity is present, and to live a life suffused with the 
interaction with the two.  
 
 
 

 
 
 


