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 ב "מסכת יומא דף פו ע
' ה עד ישראל שובה )יד הושע( שנאמר, כשגגות לו נעשות שזדונות, תשובה גדולה: לקיש ריש מרא

 גדולה: לקיש ריש והאמר? איני. מכשול ליה קרי וקא, הוא מזיד עו� הא. בעונ� כשלת כי אלהי�
 וצדקה משפט ועשה מרשעתו רשע ובשוב )לג יחזקאל( שנאמר, כזכיות לו נעשות שזדונות תשובה
   ....מיראה & כא�, מאהבה & כא�; קשיא לא &! יחיה] הוא: ס"הש מסורת[) חיה (עליה 

  

, הימנה וניצל ושניה ראשונה פע  עבירה דבר לידו שבאת כגו�: יהודה רב אמר? תשובה בעל דמי היכי
 )לב תהלי ( כתיב, רמי רב: יהודה רב אמר. מקו  באותו, פרק באותו, אשה באותה: יהודה רב מחוי
, מפורס  בחטא הא: קשיא לא! יצליח לא פשעיו מכסה )כח משלי( וכתיב חטאה כסוי פשע נשוי אשרי
, לחבירו אד  שבי� בעבירות & כא�: �נחמ רב אמר טוביה בר זוטרא רב. מפורס  שאינו בחטא & הא
 & ראשונה פע  עבירה עובר אד : אומר יהודה בר יוסי רבי, תניא. למקו  אד  שבי� בעבירות & כא�

 אמר כה )ב עמוס( שנאמר, לו מוחלי� אי� & רביעית, לו מוחלי� & שלישית, לו מוחלי� & שניה, לו מוחלי�
 אלה כל ה� )לג איוב (]ואומר: ס"הש מסורת[) ונאמר (נואשיב לא ארבעה ועל ישראל פשעי שלשה על' ה

 שמע תא, לא & ביחיד אבל, בציבור & מילי הני: תימא וכי &? ואומר מאי. גבר ע  שלש פעמי  אל יפעל
 ישראל פשעי שלשה על שנאמר, לו מוחלי� אי� ואיל� מכא�. (גבר ע  שלש פעמי  אל יפעל אלה כל ה�
 .) אשיבנו לא ארבעה ועל
 
 ם הלכות תשובה פרק ב "ברמ

 עשה ולא ופירש לעשותו בידו ואפשר בו שעבר דבר לידו שבא זה, גמורה תשובה היא זו אי / הלכה א
 עמה נתייחד זמ� ולאחר בעבירה אשה על שבא הרי כיצד, כח מכשלו� ולא מיראה לא, התשובה מפני
 הוא, גמורה תשובה בעל זהו עבר ולא ופירש בה שעבר ובמדינה גופו ובכח בה באהבתו עומד והוא

 לו אפשר שאי ובעת זקנותו בימי אלא שב לא וא , בחורותי� בימי בוראי� את וזכור אמר ששלמה
 עבר אפילו, הוא תשובה ובעל לו היא מועלת מעולה תשובה שאינה פי על א( עושה שהיה מה לעשות

 השמש תחש� לא אשר עד אמרשנ נמחלי� עונותיו כל בתשובתו ומת מיתתו ביו  תשובה ועשה ימיו כל
 קוד  ושב בוראו זכר שא  מכלל, המיתה יו  שהוא הגש  אחר העבי  ושבו והכוכבי  והירח והאור
 . לו נסלח שימות

 

 עוד יעשהו שלא בלבו ויגמור ממחשבתו ויסירו חטאו החוטא שיעזוב הוא התשובה היא ומה / הלכה ב
 יודע עליו ויעיד, נחמתי שובי אחרי כי שנאמר רשעב על יתנח  וכ�', וגו דרכו רשע יעזוב שנאמר

 וצרי�', וגו ידינו למעשה אלהינו עוד נאמר ולא שנאמר לעול  החטא לזה ישוב שלא תעלומות
 . בלבו שגמר אלו עניינות ולומר בשפתיו להתודות

 

 ם הלכות תשובה פרק ז "רמב
, שעשה והחטאות העונות נימפ הצדיקי  ממעלת מרוחק שהוא תשובה בעל אד  ידמה ואל / הלכה ד

 הרבה ששכרו אלא עוד ולא, מעול  חטא לא כאילו הבורא לפני הוא ונחמד אהוב אלא כ� הדבר אי�
 אי� עומדי� תשובה שבעלי מקו  חכמי  אמרו, יצרו וכבש ממנו ופירש החטא טע  טע  שהרי

 שה� מפני מעול  חטאו שלא אלו ממעלת גדולה מעלת� כלומר, בו לעמוד יכולי� גמורי� צדיקי 
 . מה  יותר יצר  כובשי 

 

 תורה הבטיחה וכבר, בתשובה אלא נגאלי� ישראל ואי� התשובה על צוו כול� הנביאי  כל / הלכה ה
' וגו הדברי  כל עלי� יבאו כי והיה שנאמר נגאלי� ה� ומיד גלות� בסו( תשובה לעשות ישראל שסו(
 . 'וגו אלהי�' ה ושב אלהי�' ה עד ושבת

 

 ולא ונאמר, אלהי�' ה עד ישראל שובה שנאמר לשכינה האד  את שמקרבת תשובה גדולה / והלכה 
, תדבק בי בתשובה תחזור א  כלומר, תשוב אלי' ה נא  ישראל תשוב א  ונאמר', ה נא  עדי שבת 

 הוא והיו , ותועבה ומרוחק משוק* המקו  לפני שנאוי זה היה אמש, הרחוקי  את מקרבת התשובה
 בי� השבי  את מקרב בה החוטאי  מרחיק ה"שהקב שבלשו� מוצא אתה וכ�, וידיד קרוב דונחמ אהוב
 ונאמר, חי אל בני לה  יאמר את  עמי לא לה  יאמר אשר במקו  והיה שנאמר, רבי  בי� יחיד

 מל� יהויקי  ב� כניהו יהיה א , בימיו יצלח לא גבר ערירי הזה האיש את כתבו ברשעתו ביכניהו
 אקח� צבאות' ה נא  ההוא ביו  בנו בזרובבל נאמר בגלותו ששב וכיו�', וגו ימיני יד לע חות  יהודה
      >>>     . כחות  ושמתי�' ה נא  עבדי שאלתיאל ב� זרובבל
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 היו עונותיכ  שנאמר ישראל אלהי' מה מובדל זה היה אמש, התשובה מעלת מעולה כמה / הלכה ז
 אות� וטורפי� מצות ועושה' וגו תפלה תרבו כי שנאמר נענה ואינו עקצו, אלהיכ  לבי� ביניכ  מבדילי 

 מודבק הוא והיו ', וגו דלתי  ויסגר בכ  ג  מי, חצרי רמוס מידכ  זאת בקש מי שנאמר בפניו
, אענה ואני יקראו טר  והיה שנאמר מיד ונענה צועק, אלהיכ ' בה הדבקי  ואת  שנאמר בשכינה
 אלא עוד ולא, מעשי� את האלהי  רצה כבר כי שנאמר ושמחה חתבנ אות� ומקבלי� מצות ועושה

 . קדמוניות וכשני  עול  כימי וירושל  יהודה מנחת' לה וערבה שנאמר לה  שמתאוי 
 

 יונה פרק ג 
 :ֵלאמֹר 4ִֵנית י2ָנה ֶאל ְיקָֹוק ְדַבר ַוְיִהי) א(
 5ְקָרא ַה6ְד2ָלה ָהִעיר ִניְנֵוה ֶאל ֵלְ� ק5 ) ב(

 :ֵאֶליָ� :ֵֹבר 7נִֹכי ֲא4ֶר ַה8ְִרי7ה ֶאת ֵאֶליָה
 ְוִניְנֵוה ְיקָֹוק ִ>ְדַבר ִניְנֵוה ֶאל ַוֵ;ֶלְ� י2ָנה ַוָ;ָק ) ג(

 4ְל4ֶֹת ַמֲהַלְ� ֵלאלִֹהי  6ְד2ָלה ִעיר ָהְיָתה
 י2  ַמֲהַלְ� ָבִעיר ָלב2א י2ָנה ַוָ;ֶחל) ד( :ָיִמי 
 ְוִניְנֵוה י2  <ְרָ=ִעי  ע2ד אַמרַו;ֹ ַוִ;ְקָרא ֶאָחד

 ֵ=אלִֹהי  ִניְנֵוה <ְנ4ֵי ַוַ;ֲאִמינ5) ה( :ֶנְהָ?ֶכת
 ְוַעד ִמ6ְד2ָל  ַ@8ִי  ַוִ;ְלְ=54 צ2  ַוִ;ְקְרא5
 Aַָוָ;ָק  ִניְנֵוה ֶמֶלְ� ֶאל ַהָ:ָבר ַוִ;6ַע) ו( :ְקַט 
 ַעל ַוֵ;4ֶב ַ@ק ַוְיַכס ָליוֵמָע <ַ:ְר2B ַוַ;ֲעֵבר ִמִ>ְסא2
 ַהDֶֶלְ� ִמCַַע  ְ=ִניְנֵוה ַו;ֹאֶמר ַוַ;ְזֵעק) ז( :ָהֵאֶפר
 ְוַהEֹא� ַהָ=ָקר ְוַהְ=ֵהָמה ָה7ָד  ֵלאמֹר 5ְגדָֹליו
 :ִי5B4ְ <ל 5ַמִי  ִיְרע5 <ל ְמא5ָמה ִיְטֲעמ5 <ל
 ֶאל ְוִיְקְרא5 ֵהָמהְוַהְ= ָה7ָד  ַ@8ִי  ְוִיְתַ>5F) ח(

ב5 ְ=ָחְזָקה ֱאלִֹהי  H45ִמ� ָהָרָעה ִמַ:ְר>2 ִאי4 ְוָי 
 ְוִנַח  ָי54ב י2ֵדַע ִמי) ט( :ְ=ַכֵ?יֶה  ֲא4ֶר ֶהָחָמס

 ַוַ;ְרא) י( :נֹאֵבד ְולֹא <?2 ֵמֲחר�2 ְו4ָב ָהֱאלִֹהי 
 ָהָרָעה  ִמַ:ְרָ> 4ָב5 ִ>י ַמֲעֵ@יֶה  ֶאת ָהֱאלִֹהי 
 ַלֲע@2ת ִ:ֶ=ר ֲא4ֶר ָהָרָעה ַעל ָהֱאלִֹהי  ַוִ;Aֶָח 
 :ָעָ@ה ְולֹא ָלֶה 

 יונה פרק ד 
 ֶאל ַוִ;ְתַ?Iֵל) ב( :ל2 ַוִ;ַחר ְגד2ָלה ָרָעה י2ָנה ֶאל ַוֵ;ַרע) א(

 ַעל ֱהי2ִתי ַעד ְדָבִרי ֶזה ֲהל2א ְיקָֹוק Aָ7ה ַו;ֹאַמר ְיקָֹוק
 ִ>י ָיַדְעBִי ִ>י Bְַר4ִי4ָה ִלְברַֹח ִקַ:ְמBִי ֵ>� ַעל <ְדָמִתי
 ַעל ְוִנָח  ֶחֶסד ְוַרב <ַ?ִי  ֶאֶרְ� ְוַרח5  ַח�5A ֵאל <Bָה
 ט2ב ִ>י ִמAִDֶי ַנְפ4ִי ֶאת ָנא ַקח ְיקָֹוק ְוַעBָה) ג( :ָהָרָעה
  :ָלְ� ָחָרה בַהֵהיֵט ְיקָֹוק ַו;ֹאֶמר) ד(   ס : ֵמַחָ;י מ2ִתי

 4ָ  ל2 ַוַ;ַע@ ָלִעיר ִמ8ֶֶד  ַוֵ;4ֶב ָהִעיר ִמ� י2ָנה ַוֵ;ֵצא) ה(
ָ>ה Hיָה ַוֵ;4ֶב סBְֶחBַ לEֵ=ַ ִעיר ִ;ְהֶיה ַמה ִיְרֶאה ֲא4ֶר ַעד=ָ: 

 ִלְהי2ת ְלי2ָנה ֵמַעל ַוַ;ַעל ִקיָקי�2 ֱאלִֹהי  ְיקָֹוק ַוְיַמ�) ו(
 ַה8ִיָקי�2 ַעל י2ָנה ַוִ;ְ@ַמח ֵמָרָעת2 ל2 ְלַהEִיל רֹא24 ַעל ֵצל

 ַהJַַחר ַ=ֲעל2ת 2Bַלַעת ָהֱאלִֹהי  ַוְיַמ�) ז( :ְגד2ָלה ִ@ְמָחה
 ַהJֶֶמ4 ִ>ְזרַֹח ַוְיִהי) ח( :ַוִ;יָב4 ַה8ִיָקי�2 ֶאת ַוBְַ� ַלDֳָחָרת
 רֹא4 ַעל ַהJֶֶמBַ 4ְ�ַו ֲחִרי4ִית ָקִדי  ר5ַח ֱאלִֹהי  ַוְיַמ�
 מ2ִתי ט2ב ַו;ֹאֶמר ָלמ5ת ַנְפ24 ֶאת ַוִ;4ְ<ל ַוִ;ְתַעIָ( י2ָנה
 ַעל ְלָ� ָחָרה ַהֵהיֵטב י2ָנה ֶאל ֱאלִֹהי  ַו;ֹאֶמר) ט( :ֵמַחָ;י

 ַו;ֹאֶמר) י( :ָמֶות ַעד ִלי ָחָרה ֵהיֵטב ַו;ֹאֶמר ַה8ִיָקי�2
 ְולֹא =2 ָעַמְלBָ לֹא ֲא4ֶר ַה8ִיָקי�2 ַעל ַחְסBָ> Bָה ְיקָֹוק
2Bלֹא ַוֲאִני) יא( :7ָבד ַלְיָלה 5ִב� ָהָיה ַלְיָלה 4ִֶ=� ִגַ:ְל 
 ַהְרֵ=ה ָ=L ֶי4 ֲא4ֶר ַה6ְד2ָלה ָהִעיר ִניְנֵוה ַעל 7ח5ס

 ְיִמינ2 ֵ=י� ָיַדע לֹא ֲא4ֶר 7ָד  ִר=2 ֶעְ@ֵרה ִמBֵ4ְי 
 :ַרָ=ה 5ְבֵהָמה ְ@מֹאל2ִל

 
 תהלים פרק קג פסוק יג 

 : ְיֵר7יו ַעל ְיקָֹוק ִרַח  ָ=ִני  ַעל 7ב ְ>ַרֵח 
 

 תהלים פרק קכג 
 יְ>ֵעיֵנ ֲאד2ֵניֶה  ַיד ֶאל ֲעָבִדי  ְכֵעיֵני ִהAֵה) ב( :ַ=Jָָמִי  ַה;4ְִֹבי ֵעיַני ֶאת ָנָ@אִתי ֵאֶליָ� ַהDֲַעל2ת 4ִיר) א(

  :ב5ז ָ@ַבְענ5 ַרב ִ>י ָחAֵנ5 ְיקָֹוק ָחAֵנ5) ג( :4ְֶ;ָחAֵנ5 ַעד ֱאלֵֹהינ5 ְיקָֹוק ֶאל ֵעיֵנינ5 ֵ>� 6ְִבְרLBָ ַיד ֶאל 4ְִפָחה
 :ִלְגֵאי2ִני  ַה=5ז ַהJֲַאַנAִי  ַהIַַעג ַנְפ4ֵנLIָ 5 ָ@ְבָעה ַרַ=ת) ד(
 

 )ה"מתןך תפילת מוסף דר(' היום הרת עולם'פיוט 
  ַה;2  ֲהַרת ע2ָל 

  ע2ָלִמי  ַה;2  ַיֲעִמיד ַ=4ְDִָ?ט ָ>ל ְיצ5ֵרי
  ִא  ְ>ָבִני  ִא  ַ>ֲעָבִדי 

  ִא  ְ>ָבִני  ַרֲחֵמנ5 ְ>ַרֵח  7ב ַעל ָ=ִני 
  Bְ4ֶָחAֵנ5 ְוִא  ַ>ֲעָבִדי  ֵעיֵנינ5 ְלָ� ְתל5י2ת ַעד

  א2ר ִמ4ְָ?ֵטנ5ְות2ִציא ָכ
 :7י2  ָקד42
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