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Derech Hashem, Part Four, On Seasonal Commandments 5 

.1א. דרך ה', חלק ד, במצוות הזמנים ה׳ 
(ה) יום הכיפורים

ה. אמנם עניין יום הכיפורים הוא, שהנה הכין האדון, ברוך הוא, לישראל יום אחד, שבו תהיה
התשובה קלה להתקבל, והעוונות קרובים לימחות, דהיינו לתקן כל הקלקולים שנעשו על ידיהם,

ולהסיר כל החושך שנתגבר על ידיהם, ולהשיב השבים אל מדרגת הקדושה והקורבה אליו יתברך,
שנתרחקו ממנו על ידי חטאתיהם. והנה ביום זה מאיר אור שבכוחו נשלם כל זה העניין. ואמנם
הוא אור שלקבל אותו צריך שישמרו ישראל מה שנצטוו ליום זה, ובפרט עניין העינוי, שעליה

מתנתקים מן הגופניות ניתוק גדול, ומתעלים במקצת אל בחינת המלאכים. ושאר כל פרטי
הדברים, כפי פרטי התיקון.

...

Mishneh Torah, Repentance 7:4-6 

.2ב. משנה תורה, הלכות תשובה ז׳:ד׳-ו׳ 
(ד) ְוַאל יְַדֶּמה ָאָדם ַּבַעל ְּתׁשּוָבה ֶׁשהּוא ְמֻרָחק ִמַּמֲעַלת ַהַּצִּדיִקים ִמְּפנֵי ָהֲעֹונֹות ְוַהֲחָטאֹות ֶׁשָעָׂשה.
ָכרֹו ֵאין ַהָּדָבר ֵּכן ֶאָּלא ָאהּוב ְונְֶחָמד הּוא ִלְפנֵי ַהּבֹוֵרא ְּכִאּלּו Qא ָחָטא ֵמעֹוָלם. ְוQא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשּשְׂ

ַהְרֵּבה ֶׁשֲהֵרי ָטַעם ַטַעם ַהֵחְטא ּוֵפַרׁש ִמֶּמּנּו ְוָכַבׁש יְִצרֹו. ָאְמרּו ֲחָכִמים ָמקֹום ֶׁשַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה עֹוְמִדין
ֵאין ַצִּדיִקים ְּגמּוִרין יְכֹוִלין ַלֲעמֹד ּבֹו. ְּכלֹוַמר ַמֲעָלָתן ְּגדֹוָלה ִמַּמֲעַלת ֵאּלּו ֶׁשTא ָחְטאּו ֵמעֹוָלם ִמְּפנֵי

ֶׁשֵהן ּכֹוְבִׁשים יְִצָרם יֹוֵתר ֵמֶהם:
(ה) ָּכל ַהּנְִביִאים ֻּכָּלן ִצּוּו ַעל ַהְּתׁשּוָבה ְוֵאין יְִׂשָרֵאל נְִגָאִלין ֶאָּלא ִּבְתׁשּוָבה. ּוְכָבר ִהְבִטיָחה ּתֹוָרה ֶׁשּסֹוף

יְִׂשָרֵאל ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ְּבסֹוף ָּגלּוָתן ּוִמּיָד ֵהן נִגְָאִלין ֶׁשּנֱֶאַמר (דברים ל-א) "ְוָהיָה ִכי יָבֹאּו ָעֶליH ָּכל
ַהְּדָבִרים" ְוגֹו' (דברים ל-ב) "ְוַׁשְבָּת ַעד ה' ֱאRֶהיH" (דברים ל-ג) "ְוָׁשב ה' ֱאRֶהיH" ְוגֹו':

."HֶהיRִכינָה ֶׁשּנֱֶאַמר (הושע יד-ב) "ׁשּוָבה יְִׂשָרֵאל ַעד ה' ֱא (ו) ְּגדֹוָלה ְּתׁשּוָבה ֶׁשְּמָקֶרֶבת ֶאת ָהָאָדם ַלּשְׁ
ְונֱֶאַמר (עמוס ד-ו) "ְוRא ַׁשְבֶּתם ָעַדי נְֻאם ה'. "ְונֱֶאַמר (ירמיה ד-א) "ִאם ָּתׁשּוב יְִׂשָרֵאל נְֻאם ה' ֵאַלי ָּתׁשּוב".
ְּכלֹוַמר ִאם ַּתֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה ִּבי ִּתְדַּבק. ַהְּתׁשּוָבה ְמָקֶרֶבת ֶאת ָהְרחֹוִקים. ֶאֶמׁש ָהיָה זֶה ָׂשנאּוי ִלְפנֵי
ַהָּמקֹום ְמֻׁשָּקץ ּוְמֻרָחק ְותֹוֵעָבה. ְוַהּיֹום הּוא ָאהּוב ְונְֶחָמד ָקרֹוב ְויִָדיד. ְוֵכן ַאָּתה מֹוֵצא ֶׁשְּבָלׁשֹון

ִבים ֵּבין יִָחיד ֵּבין ַרִּבים. ֶׁשּנֱֶאַמר (הושע ב-א) ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוX הּוא ַמְרִחיק ַהחֹוְטִאים ָּבּה ְמָקֵרב ֶאת ַהּשָׁ
"ְוָהיָה ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר יֵָאֵמר ָלֶהם Rא ַעִּמי ַאֶּתם יֵָאֵמר ָלֶהם ְּבנֵי ֵאל ָחי". ְונֱֶאַמר ִּביָכנְיָהּו ְּבִרְׁשָעתֹו (ְּכתֹב)
[ִּכְתבּו] (ירמיה כב-ל) "ֶאת ָהִאיׁש ַהּזֶה ֲעִריִרי ֶּגֶבר Rא יְִצַלח ְּביָָמיו", (ירמיה כב-כד) "ִאם יְִהיֶה ָּכנְיָהּו ֶּבן
ב ְּבגָלּותֹו נֱֶאַמר ִּבזְֻרָּבֶבל ְּבנֹו (חגי ב-כג) "ַּבּיֹום יְהֹויִָקים ֶמֶלX יְהּוָדה חֹוָתם ַעל יַד יְִמינִי" ְוגֹו'. ְוֵכיָון ֶׁשּשָׁ

ַההּוא נְֻאם ה' ְצָבאֹות ֶאָּקֲחH זְֻרָּבֶבל ֶּבן ְׁשַאְלִּתיֵאל ַעְבִּדי נְֻאם ה' ְוַׂשְמִּתיH ַּכחֹוָתם":

(4) Let a ba’al teshuvah not think that he is far from the level of the righteous because of the sins and
transgressions he has committed – it is not so, but he is loved and cherished before the Creator as if he
had never sinned. Furthermore, his reward is great, because he has tasted the flavor of sin and separated
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from it and conquered her temptation. Our Sages said: “In a place where ba’alei teshuvah stand, the
completely righteous can not stand,” meaning that their level is greater than those who have never sinned
– because they have done more to conquer their temptation.
(5) All the prophets, all of them commanded [the nation] to repent, and Israel will only be redeemed
through Teshuva. The Torah has already promised that, in the end, Israel will do Teshuva, and
immediately they will be redeemed. As it is says: "And it shall come to pass, when all these things...";
"and shalt return unto the LORD thy God".
(6) Great is repentance, for it draws one close to the Shechinah... Yesterday, he was unloved before the
Omnipresent, despicable and distant and abhorrent, and today he is loved and cherished, close and dear...

Unetaneh Tokef 4 

.3ג. ונתנה תוקף ד׳ 
נָה יִָּכֵתבּון, ּוְביֹום צֹום ִּכּפּור יֵָחֵתמּון. ַּכָּמה יַַעְברּון, ְוַכָּמה יִָּבֵראּון, ִמי יְִחיֶה, ּוִמי יָמּות, ִמי (ד) ְּברֹאׁש ַהּשָׁ
ְבִקּצֹו, ּוִמי Rא ְּבִקּצֹו, ִמי ַבַּמיִם, ּוִמי ָבֵאׁש, ִמי ַבֶחֶרב, ּוִמי ַבַחּיָה, ִמי ָבָרָעב, ּוִמי ַבָּצָמא, ִמי ָבַרַעׁש, ּוִמי

ֵלו, ּוִמי יְִתיַָּסר, ִמי יֲַענִי, ֵקט, ּוִמי יְּטֵֹרף, ִמי יִּשָׁ ַבַּמֵּגָפה, ִמי ַבֲחנִיָקה, ּוִמי ַבְּסִקיָלה, ִמי יָנּוַח, ּוִמי יָנּוַע, ִמי יִּשָׁ
ּוִמי יֲַעִׁשיר, ִמי יְֻׁשַּפל, ּוִמי יָרּום. ּוְתׁשּוָבה ּוְתִפָּלה ּוְצָדָקה ַמֲעִביִרין ֶאת רַֹע ַהְּגזֵָרה.

(4) On Rosh Hashanah it is inscribed, and on Yom Kippur it is sealed - how many shall pass away and
how many shall be born, who shall live and who shall die, who in good time, and who by an untimely
death, who by water and who by fire, who by sword and who by wild beast, who by famine and who by
thirst, who by earthquake and who by plague, who by strangulation and who by stoning, who shall have
rest and who wander, who shall be at peace and who pursued, who shall be serene and who tormented,
who shall become impoverished and who wealthy, who shall be debased, and who exalted. But
repentance, prayer and righteousness avert the severity of the decree.

Deuteronomy 6:5 

.4ד. דברים ו׳:ה׳ 
יH ְּבָכל־ְלָבְב֥\ ּוְבָכל־נְַפְׁש֖\ ּוְבָכל־ְמאֶֹדֽ\׃ ת ה' ֱאRֶה֑ ַהְבָּת֔  ֵא֖ (ה) ְוָא֣

(5) And thou shalt love the LORD thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy
might.
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