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מסכת יומא דף פו ע"ב

אמר ריש לקיש :גדולה תשובה ,שזדונות נעשות לו כשגגות ,שנאמר )הושע יד( שובה ישראל עד ה'
אלהי כי כשלת בעונ .הא עו מזיד הוא ,וקא קרי ליה מכשול .איני? והאמר ריש לקיש :גדולה
תשובה שזדונות נעשות לו כזכיות ,שנאמר )יחזקאל לג( ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה
עליה )חיה( ]מסורת הש"ס :הוא[ יחיה! & לא קשיא; כא & מאהבה ,כא & מיראה... .
היכי דמי בעל תשובה? אמר רב יהודה :כגו שבאת לידו דבר עבירה פע ראשונה ושניה וניצל הימנה,
מחוי רב יהודה :באותה אשה ,באותו פרק ,באותו מקו  .אמר רב יהודה :רב רמי ,כתיב )תהלי לב(
אשרי נשוי פשע כסוי חטאה וכתיב )משלי כח( מכסה פשעיו לא יצליח! לא קשיא :הא בחטא מפורס ,
הא & בחטא שאינו מפורס  .רב זוטרא בר טוביה אמר רב נחמ :כא & בעבירות שבי אד לחבירו,
כא & בעבירות שבי אד למקו  .תניא ,רבי יוסי בר יהודה אומר :אד עובר עבירה פע ראשונה &
מוחלי לו ,שניה & מוחלי לו ,שלישית & מוחלי לו ,רביעית & אי מוחלי לו ,שנאמר )עמוס ב( כה אמר
ה' על שלשה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו )ונאמר( ]מסורת הש"ס :ואומר[ )איוב לג( ה כל אלה
יפעל אל פעמי שלש ע גבר .מאי ואומר? & וכי תימא :הני מילי & בציבור ,אבל ביחיד & לא ,תא שמע
ה כל אלה יפעל אל פעמי שלש ע גבר) .מכא ואיל אי מוחלי לו ,שנאמר על שלשה פשעי ישראל
ועל ארבעה לא אשיבנו(.
רמב"ם הלכות תשובה פרק ב

הלכה א  /אי זו היא תשובה גמורה ,זה שבא לידו דבר שעבר בו ואפשר בידו לעשותו ופירש ולא עשה
מפני התשובה ,לא מיראה ולא מכשלו כח ,כיצד הרי שבא על אשה בעבירה ולאחר זמ נתייחד עמה
והוא עומד באהבתו בה ובכח גופו ובמדינה שעבר בה ופירש ולא עבר זהו בעל תשובה גמורה ,הוא
ששלמה אמר וזכור את בוראי בימי בחורותי ,וא לא שב אלא בימי זקנותו ובעת שאי אפשר לו
לעשות מה שהיה עושה א) על פי שאינה תשובה מעולה מועלת היא לו ובעל תשובה הוא ,אפילו עבר
כל ימיו ועשה תשובה ביו מיתתו ומת בתשובתו כל עונותיו נמחלי שנאמר עד אשר לא תחש השמש
והאור והירח והכוכבי ושבו העבי אחר הגש שהוא יו המיתה ,מכלל שא זכר בוראו ושב קוד
שימות נסלח לו.
הלכה ב  /ומה היא התשובה הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד
שנאמר יעזוב רשע דרכו וגו' ,וכ יתנח על שעבר שנאמר כי אחרי שובי נחמתי ,ויעיד עליו יודע
תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעול שנאמר ולא נאמר עוד אלהינו למעשה ידינו וגו' ,וצרי
להתודות בשפתיו ולומר עניינות אלו שגמר בלבו.
רמב"ם הלכות תשובה פרק ז

הלכה ד  /ואל ידמה אד בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקי מפני העונות והחטאות שעשה,
אי הדבר כ אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא כאילו לא חטא מעול  ,ולא עוד אלא ששכרו הרבה
שהרי טע טע החטא ופירש ממנו וכבש יצרו ,אמרו חכמי מקו שבעלי תשובה עומדי אי
צדיקי גמורי יכולי לעמוד בו ,כלומר מעלת גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעול מפני שה
כובשי יצר יותר מה .
הלכה ה  /כל הנביאי כול צוו על התשובה ואי ישראל נגאלי אלא בתשובה ,וכבר הבטיחה תורה
שסו) ישראל לעשות תשובה בסו) גלות ומיד ה נגאלי שנאמר והיה כי יבאו עלי כל הדברי וגו'
ושבת עד ה' אלהי ושב ה' אלהי וגו'.
הלכה ו  /גדולה תשובה שמקרבת את האד לשכינה שנאמר שובה ישראל עד ה' אלהי ,ונאמר ולא
שבת עדי נא ה' ,ונאמר א תשוב ישראל נא ה' אלי תשוב ,כלומר א תחזור בתשובה בי תדבק,
התשובה מקרבת את הרחוקי  ,אמש היה זה שנאוי לפני המקו משוק* ומרוחק ותועבה ,והיו הוא
אהוב ונחמד קרוב וידיד ,וכ אתה מוצא שבלשו שהקב"ה מרחיק החוטאי בה מקרב את השבי בי
יחיד בי רבי  ,שנאמר והיה במקו אשר יאמר לה לא עמי את יאמר לה בני אל חי ,ונאמר
ביכניהו ברשעתו כתבו את האיש הזה ערירי גבר לא יצלח בימיו ,א יהיה כניהו ב יהויקי מל
יהודה חות על יד ימיני וגו' ,וכיו ששב בגלותו נאמר בזרובבל בנו ביו ההוא נא ה' צבאות אקח
<<<
זרובבל ב שאלתיאל עבדי נא ה' ושמתי כחות .
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הלכה ז  /כמה מעולה מעלת התשובה ,אמש היה זה מובדל מה' אלהי ישראל שנאמר עונותיכ היו
מבדילי ביניכ לבי אלהיכ  ,צועק ואינו נענה שנאמר כי תרבו תפלה וגו' ועושה מצות וטורפי אות
בפניו שנאמר מי בקש זאת מידכ רמוס חצרי ,מי ג בכ ויסגר דלתי וגו' ,והיו הוא מודבק
בשכינה שנאמר ואת הדבקי בה' אלהיכ  ,צועק ונענה מיד שנאמר והיה טר יקראו ואני אענה,
ועושה מצות ומקבלי אות בנחת ושמחה שנאמר כי כבר רצה האלהי את מעשי ,ולא עוד אלא
שמתאוי לה שנאמר וערבה לה' מנחת יהודה וירושל כימי עול וכשני קדמוניות.
יונה פרק ג

יונה פרק ד

ד2לה וַ;ִ ַחר ל) :2ב( וַ;ִ ְת ַ? ֵIל ֶאל
ֵרע ֶאל י2נָה ָר ָעה גְ ָ
)א( ַו; ַ
)א( וַיְ ִהי ְד ַבר יְ קֹוָק ֶאל י2נָה ֵ4נִ ית ֵלאמֹר:
ֱי2תי ַעל
ֹאמר ָA7ה יְ קֹוָק ֲהל2א זֶה ְד ָב ִרי ַעד ה ִ
יְ קֹוָק ַו; ַ
5ק ָרא
ד2לה ְ
)ב( קֵ 5ל ְ ֶאל נִ ינְ וֵה ָה ִעיר ַהָ ְ6
ָד ְע ִBי ִ<י
י4ה ִ<י י ַ
>ד ָמ ִתי ַעל ֵ< ִק ְַ :מ ִBי ִל ְבר ַֹח ְַ Bר ִָ 4
ְ
י:
יה ֶאת ַה ְִ 8רי7ה ֲא ֶ4ר 7נ ִֹכי ֵֹ :בר ֵא ֶל ָ
ֵא ֶל ָ
>?יִ וְ ַרב ֶח ֶסד וְ נִ ָח ַעל
>Bה ֵאל ַח 5Aוְ ַרחֶ 5א ֶר ְ ַ
ָ
ֵל ְ ֶאל נִ ינְ וֵה ִ< ְד ַבר יְ קֹוָק וְ נִ ינְ וֵה
ָק י2נָה ַו; ֶ
)ג( ַו; ָ
ַפ ִ4י ִמ ֶ ִADי ִ<י ט2ב
ָה ָר ָעה) :ג( וְ ַע ָBה יְ קֹוָק ַקח נָא ֶאת נ ְ
ד2לה ֵלאל ִֹהי ַמ ֲה ַל ְ ְ4ל ֶֹ4ת
ָהיְ ָתה ִעיר ָ ְ6
יטב ָח ָרה ָל ְ:
ֹאמר יְ קֹוָק ַה ֵה ֵ
מ2תי ֵמ ַח;ָי :ס )ד( ַו; ֶ
ִ
ָחל י2נָה ָלב2א ָב ִעיר ַמ ֲה ַל ְ י2
ָמי ) :ד( ַו; ֶ
יִ
ַע@ ל4ָ 2
ֵ4ב ִמ ֶֶ 8ד ָל ִעיר ַו; ַ
ֵצא י2נָה ִמ ָה ִעיר ַו; ֶ
)ה( ַו; ֵ
>ר ָ= ִעי י 2וְ נִ ינְ וֵה
אמר ע2ד ְ
ֶא ָחד וַ;ִ ְק ָרא ַו;ֹ ַ
יה ַ= ֵEל ַעד ֲא ֶ4ר יִ ְר ֶאה ַמה ;ִ ְהיֶה ָ= ִעיר:
ֵ4ב ְַ Bח ֶָ B
Hס ָ<ה ַו; ֶ
ַא ִמינ> 5נְ ֵ4י נִ ינְ וֵה ֵ=אל ִֹהי
ֶה ָ? ֶכת) :ה( ַו; ֲ
נְ
ַעל ֵמ ַעל ְלי2נָה ִל ְהי2ת
יקיַ 2ו; ַ
)ו( וַיְ ַמ יְ קֹוָק ֱאל ִֹהי ִק ָ
ד2ל וְ ַעד
וַ;ִ ְק ְרא 5צ 2וַ;ִ ְל ְ=8ִ @ַ 54י ִמ ְָ 6
יקי2
ֵצל ַעל רֹאְ 24ל ַה ִEיל לֵ 2מ ָר ָעת 2וַ;ִ ְ@ ַמח י2נָה ַעל ַה ִָ 8
ָק
ְק ַט ָ) : Aו( וַ;ִ ַ6ע ַה ָָ :בר ֶאל ֶמ ֶל ְ נִינְ וֵה ַו; ָ
2Bל ַעת ַ=עֲל2ת ַה ַַ Jחר
ַ
ד2לה) :ז( וַיְ ַמ ָה ֱאל ִֹהי
ֵ4ב ַעל ִ@ ְמ ָחה גְ ָ
>ְ :רֵ 2Bמ ָע ָליו וַיְ ַכס ַ@ק ַו; ֶ
ֲבר ַ
ִמ ִ< ְסאַ 2ו ַ;ע ֵ
יב) :4ח( וַיְ ִהי ִ< ְזר ַֹח ַה ֶֶ Jמ4
יקי 2וַ;ִ ָ
ֶַ ְ Bאת ַה ִָ 8
ַל ֳָ Dח ָרת ו ַ
ֹאמר ְ=נִ ינְ וֵה ִמ ַַ Cע ַה ֶֶ Dל ְ
ָה ֵא ֶפר) :ז( ַו; ְַז ֵעק ַו; ֶ
י4ית ַו ַַ ְ Bה ֶֶ Jמַ 4על רֹא4
ר5ח ָק ִדי ֲח ִר ִ
ַ
וַיְ ַמ ֱאל ִֹהי
7ד וְ ַה ְ= ֵה ָמה ַה ָ= ָקר וְ ַהֹEא
5גְ ד ָֹליו ֵלאמֹר ָה ָ
מ2תי
ֹאמר ט2ב ִ
ַפָ 24למ5ת ַו; ֶ
י2נָה וַ;ִ ְת ַע ָ )Iוַ;ִ ְ>4ל ֶאת נ ְ
5מיִ >ל יִ ְ:5B4
א5מה >ל יִ ְרעַ 5
>ל יִ ְטעֲמְ 5מ ָ
יטב ָח ָרה ְל ָ ַעל
ֹאמר ֱאל ִֹהי ֶאל י2נָה ַה ֵה ֵ
7ד וְ ַה ְ= ֵה ָמה וְ יִ ְק ְראֶ 5אל ֵמ ַח;ָי) :ט( ַו; ֶ
)ח( וְ יִ ְת ַ<8ִ @ַ 5Fי ָה ָ
ֹאמר
יטב ָח ָרה ִלי ַעד ָמוֶת) :י( ַו; ֶ
ֹאמר ֵה ֵ
יקיַ 2ו; ֶ
ַה ִָ 8
5מ
ָ4בִ 5איִ 4מ ְַ :ר<ָ 2ה ָר ָעה ִ
ֱאל ִֹהי ְ= ָח ְז ָקה וְ י H
יקיֲ 2א ֶ4ר לֹא ָע ַמ ְל ָ 2= Bוְ לֹא
>Bה ַח ְס ַָ Bעל ַה ִָ 8
יְ קֹוָק ָ
י2ד ַע יָ54ב וְ נִ ַח
יה ) :ט( ִמי ֵ
ֶה ָח ָמס ֲא ֶ4ר ְ= ַכ ֵ? ֶ
ַאנִ י לֹא
7בד) :יא( ו ֲ
5ב ַליְ ָלה ָ
ַרא ִג ְַ :לַ =ִ 4ֶ 2Bליְ ָלה ָהיָה ִ
ֹאבד) :י( ַו; ְ
ָה ֱאל ִֹהי וְ ָ4ב ֵמ ֲחר 2?> 2וְ לֹא נ ֵ
ד2לה ֲא ֶ4ר יֶַ L=ָ 4ה ְר ֵ=ה
יה ִ<י ָ4בִ 5מ ְַ :ר ָ< ָה ָר ָעה 7ח5ס ַעל נִ ינְ וֵה ָה ִעיר ַה ְָ 6
ֲ@ ֶ
ָה ֱאל ִֹהי ֶאת ַמע ֵ
ָדע ֵ=י יְ ִמינ2
7ד ֲא ֶ4ר לֹא י ַ
ִמ ְBֵ 4י ֶע ְ@ ֵרה ִר=ָ 2
ָח ָה ֱאל ִֹהי ַעל ָה ָר ָעה ֲא ֶ4ר ִ=ֶ :ר ַלעֲ@2ת
וַ;ִ ֶ A
5ב ֵה ָמה ַר ָ=ה:
ִל ְ@מֹאלְ 2
ָל ֶה וְ לֹא ָע ָ@ה:
תהלים פרק קג פסוק יג

ְ< ַר ֵח 7ב ַעל ָ=נִ י ִר ַח יְ קֹוָק ַעל יְ ֵר7יו:
תהלים פרק קכג

ֵיה ְ< ֵעי ֵני
ֲב ִדי ֶאל יַד ֲאד2נ ֶ
אתי ֶאת ֵעינַי ַה; ְִֹ 4בי ַ= ָָ Jמיִ ) :ב( ִהֵAה ְכ ֵעינֵי ע ָ
ָ@ ִ
י נ ָ
)א( ִ4יר ַה ַDעֲל2ת ֵא ֶל ָ
ְִ 4פ ָחה ֶאל יַד ְִ 6ב ְר ֵָ <ֵ LBעינֵינֶ 5אל יְ קֹוָק ֱאל ֵֹהינַ 5עד ֶָ ְ;4חֵAנ) :5ג( ָחֵAנ 5יְ קֹוָק ָחֵAנ<ִ 5י ַרב ָ@ ַב ְענ 5ב5ז:
ַפ ֵ4נַ 5ה ַַ Iעג ַה ֲַ Jאנַ ִAי ַה=5ז ִלגְ ֵאי2נִ י :
)ד( ַר ַ=ת ָ@ ְב ָעה ָ LIנ ְ
פיוט 'היום הרת עולם' )מתןך תפילת מוסף דר"ה(

ע2ל
ַה;ֲ 2ה ַרת ָ
ע2ל ִמי
צ5רי ָ
ֲמיד ַ= ִ?ָ 4ְ Dט ָ<ל יְ ֵ
ַה;ַ 2יע ִ
ֲב ִדי
ִא ְ< ָבנִ י ִא ַ<ע ָ
ִא ְ< ָבנִ י ַר ֲח ֵמנַ <ְ 5ר ֵח 7ב ַעל ָ=נִ י
ֲב ִדי ֵעינֵינְ 5ל ָ ְתל5י2ת ַעד ֶָ Bְ 4חֵAנ5
וְ ִא ַ<ע ָ
ת2ציא ָכא2ר ִמ ְֵ ?ָ 4טנ5
וְ ִ
7יָ 2קד:42
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