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  )י-ב:יד(הושע ) 1
 ּוְנַׁשְּלָמה טֹוב ְוַקח ָעֹון ִּתָּׂשא ָּכל ֵאָליו ִאְמרּו ְיקָֹוק ֶאל ְוׁשּובּו ְּדָבִרים ִעָּמֶכם ְקחּו )ג( :ַּבֲעֹוֶנָך ָכַׁשְלָּת ִּכי ֱאלֶֹהיָך ְיקָֹוק ַעד ִיְׂשָרֵאל ׁשּוָבה )ב(

 ְמׁשּוָבָתם ֶאְרָּפא )ה( :ָיתֹום ְיֻרַחם ְּבָך ֲאֶׁשר ָיֵדינּו ְלַמֲעֵׂשה ֱאלֵֹהינּו עֹוד נֹאַמר ְולֹא ָּכבִנְר לֹא סּוס ַעל יֹוִׁשיֵענּו לֹא ַאּׁשּור )ד( :ְׂשָפֵתינּו ָפִרים
 לֹו ְוֵריַח הֹודֹו ַכַּזִית ִויִהי קֹוָתיויְֹנ ֵיְלכּו )ז( :ַּכְּלָבנֹון ָׁשָרָׁשיו ְוַיְך ַּכּׁשֹוַׁשָּנה ִיְפַרח ְלִיְׂשָרֵאל ַכַּטל ֶאְהֶיה )ו( :ִמֶּמּנּו ַאִּפי ָׁשב ִּכי ְנָדָבה אֲֹהֵבם
 ִּכְברֹוׁש ֲאִני ַוֲאׁשּוֶרּנּו ָעִניִתי ֲאִני ָלֲעַצִּבים עֹוד ִּלי ַמה ֶאְפַרִים )ט( ס: ְלָבנֹון ְּכֵיין ִזְכרֹו ַכָּגֶפן ְוִיְפְרחּו ָדָגן ְיַחּיּו ְבִצּלֹו יְֹׁשֵבי ָיֻׁשבּו )ח( :ַּכְּלָבנֹון
  :ָבם ִיָּכְׁשלּו ּופְֹׁשִעים ָבם ֵיְלכּו ְוַצִּדִקים ְיקָֹוק ַּדְרֵכי ְיָׁשִרים ִּכי ְוֵיָדֵעם ָנבֹון ֵאֶּלה ְוָיֵבן ָחָכם ִמי )י( :ִנְמָצא ֶּפְרְיָך יִמֶּמִּנ ַרֲעָנן

  

  )כז-טו:ב(יואל ) 2
ִאְספּו ָעם ַקְּדׁשּו ָקָהל ִקְבצּו ְזֵקִנים ִאְספּו עֹוָלִלים ְויְֹנֵקי ָׁשָדִים ֵיֵצא ָחָתן ֵמֶחְדרֹו ְוַכָּלה ) טז( :ּיֹון ַקְּדׁשּו צֹום ִקְראּו ֲעָצָרהִּתְקעּו ׁשֹוָפר ְּבִצ) טו(

 ַעל ַעֶּמָך ְוַאל ִּתֵּתן ַנֲחָלְתָך ְלֶחְרָּפה ִלְמָׁשל ָּבם ּגֹוִים ָלָּמה ’הה  ְויֹאְמרּו חּוָס’הֵּבין ָהאּוָלם ְוַלִּמְזֵּבַח ִיְבּכּו ַהּכֲֹהִנים ְמָׁשְרֵתי ) יז( :ֵמֻחָּפָתּה
  ַוּיֹאֶמר ְלַעּמֹו ִהְנִני ׁשֵֹלַח ָלֶכם ֶאת ַהָּדָגן ְוַהִּתירֹוׁש’הַוַּיַען ) יט( : ְלַאְרצֹו ַוַּיְחמֹל ַעל ַעּמֹו’הַוְיַקֵּנא ) יח( :יֹאְמרּו ָבַעִּמים ַאֵּיה ֱאלֵֹהיֶהם

ְוֶאת ַהְּצפֹוִני ַאְרִחיק ֵמֲעֵליֶכם ְוִהַּדְחִּתיו ֶאל ֶאֶרץ ִצָּיה ּוְׁשָמָמה ֶאת ָּפָניו ֶאל ) כ( :ְוַהִּיְצָהר ּוְׂשַבְעֶּתם אֹתֹו ְולֹא ֶאֵּתן ֶאְתֶכם עֹוד ֶחְרָּפה ַּבּגֹוִים
 : ַלֲעׂשֹות’הַאל ִּתיְרִאי ֲאָדָמה ִּגיִלי ּוְׂשָמִחי ִּכי ִהְגִּדיל ) כא( : ַצֲחָנתֹו ִּכי ִהְגִּדיל ַלֲעׂשֹותַהָּים ַהַּקְדמִֹני ְוסֹפֹו ֶאל ַהָּים ָהַאֲחרֹון ְוָעָלה ָבְאׁשֹו ְוַתַעל

 ֱאלֵֹהיֶכם ִּכי ’הִּגילּו ְוִׂשְמחּו ַּבּוְבֵני ִצּיֹון ) כג( :ַאל ִּתיְראּו ַּבֲהמֹות ָׂשַדי ִּכי ָדְׁשאּו ְנאֹות ִמְדָּבר ִּכי ֵעץ ָנָׂשא ִפְריֹו ְּתֵאָנה ָוֶגֶפן ָנְתנּו ֵחיָלם) כב(
) כה( :ּוָמְלאּו ַהֳּגָרנֹות ָּבר ְוֵהִׁשיקּו ַהְיָקִבים ִּתירֹוׁש ְוִיְצָהר) כד( :ָנַתן ָלֶכם ֶאת ַהּמֹוֶרה ִלְצָדָקה ַוּיֹוֶרד ָלֶכם ֶּגֶׁשם מֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש ָּבִראׁשֹון

ַוֲאַכְלֶּתם ָאכֹול ְוָׂשבֹוַע ְוִהַּלְלֶּתם ֶאת ) כו( : ָאַכל ָהַאְרֶּבה ַהֶּיֶלק ְוֶהָחִסיל ְוַהָּגָזם ֵחיִלי ַהָּגדֹול ֲאֶׁשר ִׁשַּלְחִּתי ָּבֶכםְוִׁשַּלְמִּתי ָלֶכם ֶאת ַהָּׁשִנים ֲאֶׁשר
 ֱאלֵֹהיֶכם ְוֵאין עֹוד ְולֹא ’הֶקֶרב ִיְׂשָרֵאל ָאִני ַוֲאִני ִויַדְעֶּתם ִּכי ְב) כז( : ֱאלֵֹהיֶכם ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִעָּמֶכם ְלַהְפִליא ְולֹא ֵיבֹׁשּו ַעִּמי ְלעֹוָלם’הֵׁשם 

  ס: ֵיבֹׁשּו ַעִּמי ְלעֹוָלם
  

  )כ-יח:ז(מיכה ) 3
נּו ִיְכּבֹׁש ֲעֹונֵֹתינּו ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמ) יט( :ִמי ֵאל ָּכמֹוָך נֵֹׂשא ָעֹון ְועֵֹבר ַעל ֶּפַׁשע ִלְׁשֵאִרית ַנֲחָלתֹו לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא) יח(

  :ִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאבֵֹתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם) כ( :ְוַתְׁשִליְך ִּבְמֻצלֹות ָים ָּכל ַחּטֹאוָתם
  

   יד פרק הושע ק"רד) 4
 תשובתך לאא ממכשולך מקימך אין כי יתברך' ה אל לשוב לך יש לפיכך בעונך שכשלת רואה אתה כי בעונך כשלת כי - ישראל שובה )ב(

  :אלהיך' ה עד שנאמר הכבוד כסא עד שמגעת תשובה גדולה ל"רז ואמרו עדי שובו אלהיך' ה עד ושבת וכן אל כמו עד ובאמרו אליו
 בכל' ה אל ושובו עונותיכם בהם שתתודו טובים דברים אלא עולות לא וזהב כסף לא בתשובה מכם שואל איני -  דברים עמכם קחו )ג(

 כל :בהם וכיוצא האלה כדברים לפניו אמרו' כלו -  אליו וואמר :לפניו תתודו שתשובו אחר פירושו או בלבד בשפתים ולא לבבכם
 לב או טוב דבר וקח טוב וקח עון תשא לכל' פי או שם קבר מקום כמו שהוא קבר שם מקום כמו הפוך והוא תשא עון כל -  עון תשא
 מועילות הקרבנות אין כי יותר תשובה בדברי רוצה אתה כי שפתינו וידוי לפניך נשלמה פרים במקום - שפתינו פרים ונשלמה :טוב
 גבי על דבר ממנו קרב היה לא כי דברים וידוי אלא היה לא המשתלח ובשעיר חטא אשר והתודה נאמר בכלם כי העון וידוי בלא

  :וגומר ישראל בני עונות כל את עליו והתודה שנאמר כמו הוידוי אלא המזבח
  

  )י, ג:יד(הושע ) 5
ִמי ָחָכם ְוָיֵבן ֵאֶּלה ָנבֹון ְוֵיָדֵעם ִּכי ) י ( : ִאְמרּו ֵאָליו ָּכל ִּתָּׂשא ָעֹון ְוַקח טֹוב ּוְנַׁשְּלָמה ָפִרים ְׂשָפֵתינּו’הׁשּובּו ֶאל ְקחּו ִעָּמֶכם ְּדָבִרים ְו) ג(

  : ְוַצִּדִקים ֵיְלכּו ָבם ּופְֹׁשִעים ִיָּכְׁשלּו ָבם’הְיָׁשִרים ַּדְרֵכי 
  

  דברים פרק ל ) 6
 : אלהיך שמה’הליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפניך והשבת אל לבבך בכל הגוים אשר הדיחך והיה כי יבאו ע) א
 אלהיך את שבותך ’הושב ) ג( : אלהיך ושמעת בקלו ככל אשר אנכי מצוך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך’הושבת עד ) ב(

  : אלהיך שמה’הורחמך ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך 
  

  דברים פרק ל   )7
) יא( פ:  אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך’ה אלהיך לשמר מצותיו וחקתיו הכתובה בספר התורה הזה כי תשוב אל ’הכי תשמע בקול ) י(

לא בשמים הוא לאמר מי יעלה לנו השמימה ויקחה ) יב( :כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת הוא ממך ולא רחקה הוא
כי קרוב ) יד( :ולא מעבר לים הוא לאמר מי יעבר לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמענו אתה ונעשנה) יג( :אתה ונעשנהלנו וישמענו 

  ס: אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשתו
  

  תלמוד בבלי מסכת עירובין דף נה עמוד א ) 8
 שאם בשמים -לא בשמים היא , ר לים היאלא בשמים היא ולא מעב+ 'דברים ל+היינו דאמר אבדימי בר חמא בר דוסא מאי דכתיב 

  .  אתה צריך לעבור אחריה- ואם מעבר לים היא , היא אתה צריך לעלות אחריה
  

  ן דברים פרק ל "רמב) 9
  :  לאבתיכם’הכל המצוה אשר אנכי מצוך היום תשמרון לעשות למען תחיון ורביתם ובאתם וירשתם את הארץ אשר נשבע 

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

לאמר כי אם יהיה נדחך בקצה השמים ואתה ביד העמים , והטעם. כןונאמרה בלשון הבינוני לרמוז בהבטחה כי עתיד הדבר להיות 
כי אין הדבר נפלא ורחוק ממך אבל קרוב אליך מאד לעשותו בכל עת ובכל , ולעשות ככל אשר אנכי מצוך היום' תוכל לשוב אל ה

  :מקום
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ויקבלו עליהם היום התורה לעשותה ', וישובו בלבם אל ה,  שיתודו את עונם ואת עון אבותם בפיהם-וזה טעם בפיך ובלבבך לעשותו 
  לדורות 

  

  תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף יח עמוד א ) 10
אידי ,  לא-?  לאחר גזר דין-כאן ,  קודם גזר דין- מאי לאו כאן , כי אם תכבסי בנתר ותרבי לך ברית נכתם עונך לפני+ ירמיהו ב+כתיב 

דאמר רב . כדרב שמואל בר אמי,  בגזר דין שאין עמו שבועה- כאן ,  עמו שבועה בגזר דין שיש- כאן ; ולא קשיא, ואידי לאחר גזר דין
שמואל א + שנאמר -מנין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו נקרע : ואמרי לה אמר רב שמואל בר נחמני אמר רב יונתן, שמואל בר אמי

אבל מתכפר ,  אינו מתכפר- בזבח ובמנחה : באאמר ר. נשבעתי לבית עלי אם יתכפר עון בית עלי בזבח ובמנחה] ולכן) [לכן+ (ג
רבה דעסק בתורה , רבה ואביי מדבית עלי קאתו. אבל מתכפר בתורה ובגמילות חסדים,  אינו מתכפר-בזבח ומנחה : אביי אמר. בתורה

  .  חיה שיתין שנין- אביי דעסק בתורה ובגמילות חסדים , חיה ארבעין שנין
  

  ם הלכות תשובה הקדמה "רמב) 11
 . ויתודה' והוא שישוב החוטא מחטאו לפני ה, מצות עשה אחת. ת תשובההלכו

 

  שמואל א פרק טו ) 12 
נחמתי כי המלכתי את שאול למלך כי שב מאחרי ואת דברי לא הקים ויחר לשמואל ויזעק אל ) יא( : אל שמואל לאמר’הויהי דבר ) י(
ל לאמר בא שאול הכרמלה והנה מציב לו יד ויסב ויעבר וירד וישכם שמואל לקראת שאול בבקר ויגד לשמוא) יב( : כל הלילה’ה

ויאמר שמואל ומה קול הצאן הזה באזני ) יד( :’ה הקימתי את דבר ’הברוך אתה לויבא שמואל אל שאול ויאמר לו שאול ) יג( :הגלגל
 אלהיך ואת ’המען זבח ל על מיטב הצאן והבקר לאשר חמל העםויאמר שאול מעמלקי הביאום ) טו( :וקול הבקר אשר אנכי שמע

ויאמר ) יז( ס: ויאמר לו דבר> ויאמרו< אלי הלילה ’הויאמר שמואל אל שאול הרף ואגידה לך את אשר דבר ) טז( ס: היותר החרמנו
 בדרך ויאמר לך והחרמתה ’הוישלחך ) יח( : למלך על ישראל’השמואל הלוא אם קטן אתה בעיניך ראש שבטי ישראל אתה וימשחך 

ויאמר ) כ( ס: ’ה ותעט אל השלל ותעש הרע בעיני ’הולמה לא שמעת בקול ) יט( :את החטאים את עמלק ונלחמת בו עד כלותם אתם
העם ויקח ) כא( : ואביא את אגג מלך עמלק ואת עמלק החרמתי’ה ואלך בדרך אשר שלחני ’השאול אל שמואל אשר שמעתי בקול 

 הנה שמע ’ה בעלות וזבחים כשמע בקול ’הויאמר שמואל החפץ ל) כב( : אלהיך בגלגל’הר ראשית החרם לזבח למהשלל צאן ובק
ויאמר ) כד( ס:  וימאסך ממלך’הכי חטאת קסם מרי ואון ותרפים הפצר יען מאסת את דבר ) כג( :מזבח טוב להקשיב מחלב אילים

ועתה שא נא את חטאתי ושוב עמי ) כה( : יראתי את העם ואשמע בקולם ואת דבריך כי’השאול אל שמואל חטאתי כי עברתי את פי 
ויסב ) כז( ס:  מהיות מלך על ישראל’ה וימאסך ’הויאמר שמואל אל שאול לא אשוב עמך כי מאסתה את דבר ) כו( :’הואשתחוה ל

 :ך היום ונתנה לרעך הטוב ממך את ממלכות ישראל מעלי’הויאמר אליו שמואל קרע ) כח( :שמואל ללכת ויחזק בכנף מעילו ויקרע
ויאמר חטאתי עתה כבדני נא נגד זקני עמי ונגד ישראל ושוב עמי ) ל( :וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם כי לא אדם הוא להנחם) כט(

וילך ויאמר שמואל הגישו אלי את אגג מלך עמלק ) לב( ס: ’הוישב שמואל אחרי שאול וישתחו שאול ל) לא( : אלהיך’הוהשתחויתי ל
ויאמר שמואל כאשר שכלה נשים חרבך כן תשכל מנשים אמך וישסף שמואל את ) לג( ס: אליו אגג מעדנת ויאמר אגג אכן סר מר המות

ולא יסף שמואל לראות את שאול עד יום ) לה( :וילך שמואל הרמתה ושאול עלה אל ביתו גבעת שאול) לד( ס:  בגלגל’האגג לפני 
  פ:  נחם כי המליך את שאול על ישראל’הל ומותו כי התאבל שמואל אל שאו

 

  שמואל ב פרק יב ) 13
כי אתה ) יב( : הנני מקים עליך רעה מביתך ולקחתי את נשיך לעיניך ונתתי לרעיך ושכב עם נשיך לעיני השמש הזאת’הכה אמר ) יא(

 ’ה ס ויאמר נתן אל דוד גם ’החטאתי לויאמר דוד אל נתן ) יג( ס: עשית בסתר ואני אעשה את הדבר הזה נגד כל ישראל ונגד השמש
  : בדבר הזה גם הבן הילוד לך מות ימות’האפס כי נאץ נאצת את איבי ) יד( :העביר חטאתך לא תמות

  

  שמואל ב פרק כד  ) 14
  : לחרות בישראל ויסת את דוד בהם לאמר לך מנה את ישראל ואת יהודה’הויסף אף ) א
 העבר נא את עון עבדך כי נסכלתי ’ה חטאתי מאד אשר עשיתי ועתה ’ה ס ויאמר דוד אל ויך לב דוד אתו אחרי כן ספר את העם) י

  :מאד
 דבר בישראל מהבקר ’הויתן ) טו( :רחמיו וביד אדם אל אפלה> רחמו< כי רבים ’הויאמר דוד אל גד צר לי מאד נפלה נא ביד ) יד(

  :ועד עת מועד וימת מן העם מדן ועד באר שבע שבעים אלף איש
  

  שמואל ב פרק כד  )15
 בראתו את המלאך המכה בעם ויאמר הנה אנכי חטאתי ואנכי העויתי ואלה הצאן מה עשו תהי נא ידך בי ובבית ’הויאמר דוד אל ) יז(

  :ארונה היבסי> ארניה< מזבח בגרן ’הויבא גד אל דוד ביום ההוא ויאמר לו עלה הקם ל) יח( פ: אבי
  

ויאמר המלך אל ארונה לא כי קנו אקנה מאותך ) כד( : אלהיך ירצך’המר ארונה אל המלך הכל נתן ארונה המלך למלך ס ויא) כג
 ויעל עלות ’הויבן שם דוד מזבח ל) כה( : אלהי עלות חנם ויקן דוד את הגרן ואת הבקר בכסף שקלים חמשים’הבמחיר ולא אעלה ל

  : לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל’הושלמים ויעתר 
  

  הלכה דה פרק ב ם הלכות תשוב"רמב) 16
מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים ועושה צדקה כפי כחו ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו ומשנה 

שגלות מכפרת , שמו כלומר אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים ומשנה מעשיו כולן לטובה ולדרך ישרה וגולה ממקומו
  . הכנע ולהיות עניו ושפל רוחעון מפני שגורמת לו ל

 

  שמואל א פרק א ) 17
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 צבאות אם ראה תראה בעני אמתך וזכרתני ולא תשכח את ’הותדר נדר ותאמר ) יא( : ובכה תבכה’הוהיא מרת נפש ותתפלל על ) 
 ועלי שמר ’ה לפני והיה כי הרבתה להתפלל) יב( : כל ימי חייו ומורה לא יעלה על ראשו’האמתך ונתתה לאמתך זרע אנשים ונתתיו ל

ויאמר אליה עלי עד מתי תשתכרין ) יד( :וחנה היא מדברת על לבה רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע ויחשבה עלי לשכרה) יג( :את פיה
אל ) טז( :’הותען חנה ותאמר לא אדני אשה קשת רוח אנכי ויין ושכר לא שתיתי ואשפך את נפשי לפני ) טו( :הסירי את יינך מעליך

  : אמתך לפני בת בליעל כי מרב שיחי וכעסי דברתי עד הנהתתן את
  

  ם הלכות תשובה פרק ב "רמב) 18
בעשרה הימים שבין ראש השנה ויום הכפורים היא יפה ביותר ומתקבלת היא מיד , פ שהתשובה והצעקה יפה לעולם"אע: הלכה ו

' ם תשובה וצועקין בלב שלם הם נענין שנאמר כהבמה דברים אמורים ביחיד אבל צבור כל זמן שעושי, בהמצאו' שנאמר דרשו ה
  . אלהינו בכל קראנו אליו

לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה , יום הכפורים הוא זמן תשובה לכל ליחיד ולרבים והוא קץ מחילה וסליחה לישראל: הלכה ז
  , ולהתודות ביום הכפורים

  

  ם הלכות תשובה פרק ז "רמב) 19
אלא כשם שצריך אדם לשוב מאלו כך הוא ,  אלא מעבירות שיש בהן מעשה כגון זנות וגזל וגניבהאל תאמר שאין תשובה: הלכה ג

צריך לחפש בדעות רעות שיש לו ולשוב מן הכעס ומן האיבה ומן הקנאה ומן ההתול ומרדיפת הממון והכבוד ומרדיפת המאכלות 
 בהן מעשה שבזמן שאדם נשקע באלו קשה הוא לפרוש ואלו העונות קשים מאותן שיש, וכיוצא בהן מן הכל צריך לחזור בתשובה

  . 'וכן הוא אומר יעזוב רשע וגו, מהם
ונאמר אם ', ונאמר ולא שבתם עדי נאם ה, אלהיך' גדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה שנאמר שובה ישראל עד ה: הלכה ו

אמש היה זה שנאוי לפני המקום , רבת את הרחוקיםהתשובה מק, כלומר אם תחזור בתשובה בי תדבק, אלי תשוב' תשוב ישראל נאם ה
 , והיום הוא אהוב ונחמד קרוב וידיד, ותועבה משוקץ ומרוחק 

  

  לכה גהם הלכות תשובה פרק י "רמב) 20
ונמצא שוגה בה תמיד ' אהבה גדולה יתירה עזה מאוד עד שתהא נפשו קשורה באהבת ה' וכיצד היא האהבה הראויה הוא שיאהב את ה

ה חולי האהבה שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אשה והוא שוגה בה תמיד בין בשבתו בין בקומו בין בשעה שהוא אוכל כאלו חול
והוא ששלמה אמר דרך משל כי , בלב אוהביו שוגים בה תמיד כמו שצונו בכל לבבך ובכל נפשך' יתר מזה תהיה אהבת ה, ושותה

   .  זהלענין   וכל שיר השירים משל הוא , חולת אהבה אני
  

  תלמוד בבלי מסכת יומא דף פו עמוד ב ) 21
הא עון . אלהיך כי כשלת בעונך' שובה ישראל עד ה+ הושע יד+שנאמר , שזדונות נעשות לו כשגגות, גדולה תשובה: אמר ריש לקיש

ובשוב + חזקאל לגי+שנאמר , גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכיות: והאמר ריש לקיש? איני. וקא קרי ליה מכשול, מזיד הוא
  .  מיראה- כאן ,  מאהבה-כאן ;  לא קשיא-! יחיה] הוא) [חיה(רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה עליהם 

  

  רא פרק טז ויק) 22
כי ) ל( :והיתה לכם לחקת עולם בחדש השביעי בעשור לחדש תענו את נפשתיכם וכל מלאכה לא תעשו האזרח והגר הגר בתוככם) כט

 :שבת שבתון היא לכם ועניתם את נפשתיכם חקת עולם) לא( : תטהרו’הטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ביום הזה יכפר עליכם ל
  

  תלמוד בבלי מסכת יומא דף פה עמוד ב ) 23
על עשה ועל לא , תשובה מכפרת על עבירות קלות.  מכפרין עם התשובה-מיתה ויום הכפורים .  מכפרין-חטאת ואשם ודאי . משנה
 אין מספיקין בידו לעשות - אחטא ואשוב , האומר אחטא ואשוב. הוא תולה עד שיבא יום הכפורים ויכפרועל החמורות , תעשה
 יום הכפורים מכפר עבירות שבין אדם - עבירות שבין אדם למקום .  אין יום הכפורים מכפר- אחטא ויום הכפורים מכפר , תשובה

תטהרו עבירות '  מכל חטאתיכם לפני ה)ויקרא טז(: בי אלעזר בן עזריהדרש ר. עד שירצה את חבירו,  אין יום הכפורים מכפר- לחבירו 
: אמר רבי עקיבא. עד שירצה את חבירו,  אין יום הכפורים מכפר-עבירות שבין אדם לחבירו ,  יום הכפורים מכפר-שבין אדם למקום 
 וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם )לויחזקאל (שנאמר ,  אביכם שבשמים-מי מטהר אתכם , לפני מי אתם מטהרין, אשריכם ישראל

  .  אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל- מה מקוה מטהר את הטמאים ) 'ה( מקוה ישראל )ירמיהו יז(ואומר 
  

  ספר שערי תשובה לרבינו יונה שער ב ) 24
. ין ראש השנה ליום הכפורים אלו עשרה ימים שב-" בהמצאו' דרשו ה): "ו, ישעיה נה, יבמות מט ב(ואמרו רבותינו זכרונם לברכה 

, "תטהרו' מכל חטאתיכם לפני ה): "ל, ויקרא טז(שנאמר , ומצות עשה מן התורה להעיר אדם את רוחו לחזור בתשובה ביום הכפורים
  . בתשובתנו והוא יכפר עלינו ביום הזה לטהר אותנו' על כן הזהירנו הכתוב שנטהר לפני ה

  

  יונה פרק ג ) 25
מי יודע ישוב ונחם ) ט( :דם והבהמה ויקראו אל אלהים בחזקה וישבו איש מדרכו הרעה ומן החמס אשר בכפיהםויתכסו שקים הא) ח(

וירא האלהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה וינחם האלהים על הרעה אשר דבר לעשות ) י( :האלהים ושב מחרון אפו ולא נאבד
  :להם ולא עשה


