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THE COMPREHENSIVE GUIDE TO TESHUVA WITH LOVE 

 תהלים פרק צב .1

ת ֹון :)א( ִמְזמֹ֥ור ִשִׁ֗יר ְליֹ֣ום ַהַשב ָּֽ ֵּ֖ר ְלִשְמך֣ ֶעְליָּֽ  :)ב( טִֹׁ֗וב ְלֹהדֹ֥ות ַלה֑' ּוְלַזמ 

 יחזקאל פרק א .2

֣ה ַלֹחֶֹ֔דש  ְרִביִעי֙ ַבֲחִמש  ִׁ֗ה ב ָּֽ נ  ים:)א( ַוְיִה֣י׀ ִבְשֹלִש֣ים ש  ֶאְרֶאֵּ֖ה ַמְראֹ֥ות ֱאֹלִהָּֽ ַמִֹ֔ים ו  ֑ר ִנְפְתחּו֙ ַהש  ֵּ֖ה ַעל־ְנַהר־ְכב  ֹוְך־ַהּגֹול   ַוֲאִנ֥י ְבתָּֽ

 תלמוד בבלי מסכת סוכה דף נג עמוד א .3

 מי כאן. -הכל כאן, ואם איני כאן  -תניא, אמרו עליו על הלל הזקן כשהיה שמח בשמחת בית השואבה אמר כן: אם אני כאן 

 מסכת פסחים דף נד עמוד א תלמוד בבלי .4

, וגן עדן, וגיהנם, וכסא הכבוד, ובית המקדש, ושמו של ותשובהתניא: שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם, ואלו הן: תורה, 

 דכתיב בטרם הרים ילדו וכתיב תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם. -דכתיב ה' קנני ראשית דרכו. תשובה  -משיח. תורה 

 רק כדבראשית פ .5

ל: ֵּ֖ם ַבֹכָּֽ ה  ַרְ֥ך ֶאת־ַאְבר  ה֛' ב  ִמ֑ים ַוָּֽ ֵּ֖א ַבי  ֹ֔ן ב  ק  ֣ם ז  ה   )א( ְוַאְבר 

 דברים פרק ל .6

֣ה ַהֹזֹ֔את ֲאֶש֛ר ָאֹנִכ֥י ְמַצְּוךֵּ֖  ֥את ִהוא֙ ִמְמךֹ֔ ַהיֹ֑ום )יא( ִכִּ֚י ַהִמְצו  א־ִנְפל  ואֹלָּֽ ֵּ֖ה ִהָּֽ  :ְוֹל֥א ְרֹחק 

ַמִֵּ֖ים ִה֑וא  ה:)יב( ֹל֥א ַבש  נ  ֵּּ֖ה ְוַנֲעֶשָּֽ ֥נּו ֹאת  ֹ֔נּו ְוַיְשִמע  ֶח֣ה  ל  ה֙ ְוִיק  ַמְ֙ימ  ָּ֤נּו ַהש  אֹמִׁ֗ר ִמ֣י ַיֲעֶלה־ל   ל 

ֵּּ֖ה ֥נּו ֹאת  ֹ֔נּו ְוַיְשִמע  ֶח֣ה  ל  ֶָּ֤בר ַהי ם֙ ְוִיק  ָ֜נּו ֶאל־ע  ר־ל  אֹמִׁ֗ר ִמ֣י ַיֲעב  ֵּ֖ם ִה֑וא ל  ֶ֥בר ַלי  ע  א־מ  ה:)יג( ְוֹלָּֽ נ    ְוַנֲעֶשָּֽ

ֹו: ס)יד( ִכָּֽ  ְבךֵּ֖ ַלֲעֹשתָּֽ ְלב  ֵּ֖ר ְמֹא֑ד ְבִפ֥יך ּוִבָּֽ ב  ֶל֛יך ַהד  רֹ֥וב א   י־ק 

 

 רמב"ן דברים פרק ל .7

על כל התורה כולה. והנכון, כי על כל התורה יאמר )לעיל ח א( "כל המצוה אשר אנכי מצוך היום", אבל  -)יא( וטעם כי המצוה הזאת 
 אל לבבך )בפסוק א( ושבת עד ה' אלהיך )בפסוק ב( מצוה שיצוה אותנו לעשות כן."המצוה הזאת" על התשובה הנזכרת, כי והשבות 

 ישעיהו פרק ו .8

ִׁ֗ע ּו ֣יו ִיְשמ  ָ֜יו ּוְבָאְזנ  ינ  ַש֑ע ֶפן־ִיְרֶאֶ֨ה ְבע  ֣יו ה  ינ  ֵּ֖ד ְוע  ֥יו ַהְכב  ֣ם ַהֶזֹ֔ה ְוָאְזנ  ע  ב־ה  ן֙ ל  ִב֛ין )י( ַהְשמ  ֥בֹו י  ֹו:ְלב  א לָּֽ ֥פ  ֵּ֖ב ְור  ש   ו 

 זוהר כרך ג )ויקרא( פרשת אחרי מות  .9

ועד לא ברא קודשא בריך הוא עלמא ברא תשובה אמר לה לתשובה אנא בעינא 
על מנת דכד יתובון לך מחוביהון דתהוי זמינא למשבק חוביהון ולכפרא עלייהו, ובכל שעתא ושעתא למברי ב"נ בעלמא 

אי תשובה תבת לגבי קודשא בריך הוא וכפר על כלא ודינין אתכפיין תשובה זמינא לגבי בני נשא וכד בני נשא תייבין מחובייהו ה
 ומתבסמאן כלהו וב"נ אתדכי מחוביה, אימתי אתדכי ב"נ מחוביה בשעתא דעאל בהאי תשובה כדקא חזי

 בראשית רבה פרשת בראשית פרשה כא .10

, אין ועתה אלא תשובהועתה, ו ועתה פן ישלח ידו, א"ר אבא בר כהנא מלמד שפתח לו הקדוש ברוך הוא פתח של תשובה, 

 שנאמר )דברים י( ועתה ישראל מה ה' אלהיך וגו'
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 ישעיהו פרק נו פסוק א .11

ֹות: לָּֽ ִתֵּ֖י ְלִהּג  בֹֹ֔וא ְוִצְדק  ִתי֙ ל  ּוע  ָּ֤ה ְישָּֽ י־ְקרֹוב  ֑ה ִכָּֽ ק  ֵּ֖ט ַוֲעשּ֣ו ְצד   ֹכִּ֚ה ָאַמ֣ר הֹ֔' ִשְמרּ֥ו ִמְשפ 

 דברים פרק ד פסוק כט .12

ך:ּוִבַקְשֶת֥ם  ל־ַנְפֶשָּֽ ְבךֵּ֖ ּוְבכ  ל־ְלב  ֑את  ִכ֣י ִתְדְרֶשֹ֔נּו ְבכ  צ  ֛ם ֶאת־ה֥' ֱאֹלֶהֵּ֖יך ּומ   ִמש 

 שפתי חכמים ויקרא פרק יג .13

 שעיקר ראיה של אדם בשחור שבעין 

 מלכים א פרק יט .14

ה: ֥ה ַדק ָּֽ מ  ֹ֔ש קֵֹּ֖ול ְדמ  א  ֵּ֖ש ה֑' ְוַאַח֣ר ה  א  ֹ֔ש ֹל֥א ב  ַרַ֙עש֙ א   )יב( ְוַאַחָּ֤ר ה 

 תלמוד בבלי מסכת יומא דף פו עמוד ב .15

, שנאמר ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכיותוהאמר ריש לקיש: 

 מיראה. -, כאן מאהבה -כאן לא קשיא;  -עליהם הוא יחיה? 

 במדבר פרק ח .16

יֶהֹ֔ם ְיַכְבסּו֙ ִבְגד  ְתַחְט֣אּו ַהְלִוִיִׁ֗ם ַוָּֽ  ...)כא( ַוִיָּֽ

 תלמוד בבלי מסכת יומא דף כט עמוד א .17

 הרהורי עבירה קשו מעבירה

 שמות פרק לו .18

֥ה הֵּ֖' ַלֲעֹש֥ ֹ֔ה ֲאֶשר־ִצּו  אכ  ה֙ ַלְמל  ֲעֹבד  ָּ֤י ה ָּֽ ִב֑יא ִמד  ֵּ֖ם ְלה  ע  אֹמֹ֔ר ַמְרִב֥ים ה  ּה:)ה( ַוֹיאְמרּו֙ ֶאל־ֹמֶש֣ה ל   ת ֹאת ָּֽ

 תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף יז עמוד א .19

שלא בא עליה. פעם אחת שמע שיש זונה אחת בכרכי  אמרו עליו על ר"א בן דורדיא, שלא הניח זונה אחת בעולם: והתניא

רת למקומה, כך הים והיתה נוטלת כיס דינרין בשכרה, נטל כיס דינרין והלך ועבר עליה שבעה נהרות. בשעת הרגל דבר הפיחה, אמרה: כשם שהפיחה זו אינה חוז
מקבלין אותו בתשובה. הלך וישב בין שני הרים וגבעות, אמר: הרים וגבעות בקשו עלי רחמים, אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על  אלעזר בן דורדיא אין

שן כי שמים כעעצמנו, שנאמר: כי ההרים ימושו והגבעות תמוטינה. אמר: שמים וארץ בקשו עלי רחמים, אמרו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנאמר: 
מה. אמר: נמלחו והארץ כבגד תבלה. אמר: חמה ולבנה בקשו עלי רחמים, אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנאמר: וחפרה הלבנה ובושה הח

הניח אלא בי,  כוכבים ומזלות בקשו עלי רחמים, אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנאמר: ונמקו כל צבא השמים. אמר: אין הדבר תלוי
ראשו בין ברכיו וגעה בבכיה עד שיצתה נשמתו. יצתה בת קול ואמרה: ר"א בן דורדיא מזומן 

 לחיי העולם הבא.

 תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף פד עמוד א .20

: אמר ליה -חילך לאורייתא! יומא חד הוה קא סחי רבי יוחנן בירדנא, חזייה ריש לקיש ושוור לירדנא אבתריה, אמר ליה: 

ולא מצי הדר.  -יהיבנא לך אחותי, דשפירא מינאי. קביל עליה. בעי למיהדר לאתויי מאניה  -אמר ליה: אי הדרת בך  -שופרך לנשי! 
 אקרייה ואתנייה, ושוייה גברא רבא.

 תלמוד בבלי מסכת סוטה דף ג עמוד א .21

 י תשטה אשתו, תשטה כתיב., שנא': איש איש כאין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטותריש לקיש אמר: 


