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     1. סידור אשכנז, ימי חול, תפילת שחרית, עמידה, גאולה א׳

 (א) ְרֵאה ְבָעְנֵינּו. ְוִריָבה ִריֵבנּו. ּוְגָאֵלנּו ְמֵהָרה ְלַמַען ְׁשֶמָך. ִּכי ּגוֵאל ָחָזק
  ָאָּתה. ָּברּוך ַאָּתה ה', ּגוֵאל ִישָרֵאל:

 
 2. מגילה י״ז ב:י״ג

 ומה ראו לומר גאולה בשביעית אמר רבא מתוך שעתידין ליגאל
 בשביעית לפיכך קבעוה בשביעית והאמר מר בששית קולות

 בשביעית מלחמות במוצאי שביעית בן דוד בא מלחמה נמי אתחלתא
 דגאולה היא

 
 

  3. רש"י על מגילה י״ז ב:י״ג:ג׳

 אתחלתא דגאולה היא - ואע"ג דהאי גאולה לאו גאולה דגלות היא
 אלא שיגאלנו מן הצרות הבאות עלינו תמיד דהא ברכת קיבוץ ובנין

 ירושלים וצמח דוד יש לכל אחת ואחת ברכה לעצמה לבד מגאולה זו
 אפילו הכי כיון דשם גאולה עלה קבעוה בשביעית:

 
 

  4. משנה תורה, הלכות תשובה א׳

 (א) ָּכל ִמְצֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה ֵּבין ֲעֵׂשה ֵּבין לֹא ַּתֲעֶׂשה ִאם ָעַבר ָאָדם ַעל
 ַאַחת ֵמֶהן ֵּבין ְּבָזדֹון ֵּבין ִּבְׁשָגָגה ְּכֶׁשַּיֲעֶׂשה ְּתׁשּוָבה וְָיׁשּוב ֵמֶחְטאֹו ַחָּיב

 ְלִהְתַוּדֹות ִלְפֵני ָהֵאל ָּברּוְך הּוא.... ְוֵכן ָּכל ְמֻחְּיֵבי ִמיתֹות ֵּבית ִּדין ּוְמֻחְּיֵבי
 ַמְלקֹות ֵאין ִמְתַּכֵּפר ָלֶהן ְּבִמיָתָתן אֹו ִּבְלקָּיָתן ַעד ֶׁשַּיֲעׂשּו ְּתׁשּוָבה
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  וְִיְתַוּדּו.
 

 
  5. משנה תורה, הלכות תשובה א׳:ד׳

 (ד) ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַהְּתׁשּוָבה ְמַכֶּפֶרת ַעל ַהּכל ְוַעְצמֹו ֶׁשל יֹום ַהִּכּפּוִרים
 ְמַכֵּפר.  ֵיׁש ֲעֵברֹות ֶׁשֵהן ִמְתַּכְּפִרים ִלְׁשָעָתן וְֵיׁש ֲעֵברֹות ֶׁשֵאין ִמְתַּכְּפִרים
 ֶאָּלא ְלַאַחר ְזַמן . ֵּכיַצד. ָעַבר ָאָדם ַעל ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשֵאין ָּבּה ָּכֵרת ְוָעָׂשה

 ְּתׁשּוָבה ֵאינֹו ָזז ִמָּׁשם ַעד ֶׁשּמֹוֲחִלין לֹו, ּוְבֵאּלּו ֶנֱאַמר (ירמיה ג כב)
 "ׁשּובּו ָּבִנים ׁשֹוָבִבים ֶאְרָּפה ְמׁשּובֵֹתיֶכם" וְגֹו'. ָעַבר ַעל ִמְצַות לֹא

 ַּתֲעֶׂשה ֶׁשֵאין ָּבּה ָּכֵרת ְולֹא ִמיַתת ֵּבית ִּדין ְוָעָׂשה ְּתׁשּוָבה, ְּתׁשּוָבה
 ּתֹוָלה וְיֹום ַהִּכּפּוִרים ְמַכֵּפר, ּוְבֵאּלּו ֶנֱאַמר (ויקרא טז ל) "ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה

 ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם". ָעַבר ַעל ְּכֵרתֹות ּוִמיתֹות ֵּבית ִּדין ְוָעָׂשה ְּתׁשּוָבה,
 ְּתׁשּוָבה וְיֹום ַהִּכּפּוִרים ּתֹוִלין וְִיּסּוִרין ַהָּבִאין ָעָליו ּגֹוְמִרין לֹו ַהַּכָּפָרה.

 ּוְלעֹוָלם ֵאין ִמְתַּכֵּפר לֹו ַּכָּפָרה ְּגמּוָרה ַעד ֶׁשָּיבֹואּו ָעָליו ִיּסּוִרין, ּוְבֵאּלּו
 ֶנֱאַמר (תהילים פט לג) "ּוָפַקְדִּתי ְבֵׁשֶבט ִּפְׁשָעם ּוִבְנָגִעים ֲעֹוָנם". ַּבֶּמה
 ְּדָבִרים ֲאמּוִרים ְּבֶׁשּלֹא ִחֵּלל ֶאת ַהֵּׁשם ְּבָׁשָעה ֶׁשָעַבר ֲאָבל ַהְמַחֵּלל ֶאת

 ַהֵּׁשם ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָעָׂשה ְּתׁשּוָבה ְוִהִּגיַע יֹום ַהִּכּפּוִרים ְוהּוא עֹוֵמד
 ִּבְתׁשּוָבתֹו ּוָבאּו ָעָליו ִיּסּוִרין ֵאינֹו ִמְתַּכֵּפר לֹו ַּכָּפָרה ְּגמּוָרה ַעד ֶׁשָּימּות.

 ֶאָּלא ְּתׁשּוָבה יֹום ַהִּכּפּוִרים וְִיּסּוִרין ְׁשָלְׁשָּתן ּתֹוִלין ּוִמיָתה ְמַכֶּפֶרת
 ֶׁשֶּנֱאַמר (ישעיה כב יד) "וְִנְגָלה ְבָאְזָני ה' ְצָבאֹות" וְגֹו' (ישעיה כב יד)

  "ִאם ְיֻכַּפר ֶהָעֹון ַהֶּזה ָלֶכם ַעד ְּתֻמתּון":
 

 
  6. משנה תורה, הלכות תשובה ה׳:א׳

 (א) ְרׁשּות ְלָכל ָאָדם ְנתּוָנה.  ִאם ָרָצה ְלַהּטֹות ַעְצמֹו ְלֶדֶרְך טֹוָבה
 ְוִלְהיֹות ַצִּדיק ָהְרׁשּות ְּבָידֹו. ְוִאם ָרָצה ְלַהּטֹות ַעְצמֹו ְלֶדֶרְך ָרָעה ְוִלְהיֹות

 ָרָׁשע ָהְרׁשּות ְּבָידֹו. הּוא ֶׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה (בראשית ג כב) "ֵהן ָהָאָדם
  ָהָיה ְּכַאַחד ִמֶּמּנּו ָלַדַעת טֹוב ָוָרע".
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  7. משנה תורה, הלכות תשובה ה׳:ג׳

 (ג) וְָדָבר ֶזה ִעָּקר ָּגדֹול הּוא ְוהּוא ַעּמּוד ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצָוה  ֶׁשֶּנֱאַמר
 (דברים ל טו) "ְרֵאה ָנַתִּתי ְלָפֶניָך ַהּיֹום ֶאת ַהַחּיִים". ּוְכִתיב (דברים יא

 כו) "ְרֵאה ָאנִֹכי נֵֹתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום".  ְּכלֹוַמר ֶׁשָהְרׁשּות ְּבֶיְדֶכם. וְָכל
 ֶׁשַּיְחּפֹץ ָהָאָדם ַלֲעׂשֹות ִמַּמֲעֵׂשה ְּבֵני ָהָאָדם עֹוֶׂשה ֵּבין טֹוִבים ֵּבין ָרִעים .

 ּוִמְּפֵני ֶזה ָהִעְניָן ֶנֱאַמר (דברים ה כו) "ִמי ִיֵּתן ְוָהָיה ְלָבָבם ֶזה ָלֶהם".
 ְּכלֹוַמר ֶׁשֵאין ַהּבֹוֵרא ּכֹוֶפה ְּבֵני ָהָאָדם ְולֹא ּגֹוֵזר ֲעֵליֶהן ַלֲעׂשֹות טֹוָבה אֹו

  ָרָעה ֶאָּלא ַהּכל ָמסּור ָלֶהם:
 

 
  8. משנה תורה, הלכות תשובה ז׳:א׳

 (א) הֹוִאיל ּוְרׁשּות ָּכל ָאָדם ְנתּוָנה לֹו ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו ִיְׁשַּתֵּדל ָאָדם ַלֲעׂשֹות
 ְּתׁשּוָבה  ּוְלִהְתַוּדֹות ְּבִפיו ֵמֲחָטָאיו ְוִלְנעֹר ַּכָּפיו ֵמֲחָטָאיו ְּכֵדי ֶׁשָּימּות ְוהּוא

  ַּבַעל ְּתׁשּוָבה וְיְִזֶּכה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא:
 

 
  9. משנה תורה, הלכות תשובה ז׳:ג׳

 (ג) ַאל ּתֹאַמר ֶׁשֵאין ְּתׁשּוָבה ֶאָּלא ַמֲעִבירֹות ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן ַמֲעֶׂשה ְּכגֹון ְזנּות
 וְֵגֶזל ּוְגֵנָבה. ֶאָּלא ְּכֵׁשם ֶׁשָּצִריְך ָאָדם ָלׁשּוב ֵמֵאּלּו  ָּכְך הּוא ָצִריְך ְלַחֵּפׂש

 ְּבֵדעֹות ָרעֹות ֶׁשֵּיׁש לֹו וְָלׁשּוב ִמן ַהַּכַעס ּוִמן ָהֵאיָבה ּוִמן ַהִּקְנָאה ּוִמן
 ַהִהּתּול ּוֵמְרִדיַפת ַהָּממֹון ְוַהָּכבֹוד ּוֵמְרִדיַפת ַהַּמֲאָכלֹות וְַכּיֹוֵצא ָּבֶהן ִמן

 ַהּכל ָצִריְך ַלֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה . ְוֵאּלּו ָהֲעֹונֹות ָקִׁשים ֵמאֹוָתן ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן
 ַמֲעֶׂשה ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשָאָדם ִנְׁשָקע ְּבֵאּלּו ָקֶׁשה הּוא ִלְפרׁש ֵמֶהם. ְוֵכן הּוא

  אֹוֵמר (ישעיה נה ז) "ַיֲעזֹב ָרָׁשע" וְגֹו':
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  10. נתיבות עולם, נתיב התשובה ב׳:ג׳

 (ג) אבל העובד מיראה היראה הזאת מצד הש"י לכך רפואתו מן
 הש"י לא מצד האדם עצמו, ודבר זה יש להבין מאוד. ... דמשמע
 התשובה אינה מן האדם והיא מצד הקב"ה שגורם לו בעל כרחו

 שישוב ... ומיראה הא על ידי יסורין כי כאשר הש"י מביא יסורין על
 האדם ומחמת יסורין חוזר בתשובה ובזה נאמר כי אנכי בעלתי בכם

 כלו' שהוא מכריח אותו לתשובה ע"י יסורין:
 

 
  11. נתיבות עולם, נתיב התשובה ב׳:ז׳

 (ז) ... אבל השב מיראה אין זה שבא אל הש"י להתדבק בו ו ולכך
 לא יאמר בזה שנסתלק ונזדכך מן הפחיתות שבו, ולכך אמרו כי

 השב מיראה זדונות שלו נעשים כשגגות:
 

 
  12. משנה תורה, הלכות תשובה ז׳:ו׳

 (ו) ֶאֶמׁש ָהָיה ֶזה ָׂשנאּוי ִלְפֵני ַהָּמקֹום ְמֻׁשָּקץ ּוְמֻרָחק ְותֹוֵעָבה. ְוַהּיֹום
  הּוא ָאהּוב וְֶנְחָמד קרֹוב וְָיִדיד.

 
 

  13. משנה תורה, הלכות תשובה ז׳:ז׳

 (ז) ַּכָּמה ְמֻעָּלה ַמֲעַלת ַהְּתׁשּוָבה. ֶאֶמׁש ָהָיה ֶזה ֻמְבָּדל ֵמה' ֱאלֵֹהי
 ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֶּנֱאַמר (ישעיה נט ב) "ֲעֹונֹוֵתיֶכם ָהיּו ַמְבִּדִלים ֵּביֵנֶכם ְלֵבין

 ֱאלֵֹהיֶכם".  צֹוֵעק וְֵאינֹו ַנֲעֶנה  ֶׁשֶּנֱאַמר (ישעיה א טו) "ִּכי ַתְרּבּו ְתִפָּלה"
 וְגֹו'.  וְעֹוֶׂשה ִמְצֹות ְוטֹוְרִפין אֹוָתן ְּבָפָניו  ֶׁשֶּנֱאַמר (ישעיה א יב) "ִמי ִבֵּקׁש

 זֹאת ִמֶּיְדֶכם ְרמֹס ֲחֵצָרי", (מלאכי א י) "ִמי ַגם ָּבֶכם וְִיְסּגֹר ְּדָלַתִים" וְגֹו'.
 ְוַהּיֹום הּוא ֻמְדָּבק ַּבְּׁשִכיָנה  ֶׁשֶּנֱאַמר (דברים ד ד) "ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים ַּבה'

  ֱאלֵֹהיֶכם".
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  14. דברים ל׳:ב׳

 (ב) ְוַׁשְבָּת֞ ַעד־ְיהוָ֤ה ֱאלֶֹה֙יָך֙  ְוָׁשַמְעָּת֣ ְבקֹלֹ֔ו ְּככֹ֛ל ֲאֶׁשר־ָאנִֹכ֥י ְמַצְּוָך֖ ַהּיֹ֑ום
 ַאָּת֣ה ּוָבֶנ֔יך ְּבָכל־ְלָבְבך֖ ּוְבָכל־ַנְפֶׁשך׃

 
 

  15. דברים ל׳:ג׳

 (ג) ְוָׁש֨ב ְיהוָ֧ה ֱאלֶֹה֛יָך ֶאת־ְׁשבּוְתָך֖  ְוִרֲחֶמָ֑ך ְוָׁש֗ב ְוִקֶּבְצָך֙ ִמָּכל־ָהַ֣עִּמ֔ים
יְצך֛ ְיהוָ֥ה ֱאלֶֹה֖יך ָׁשָּמה׃  ֲאֶׁש֧ר ֱהפִֽ

 
 

  16. ישעיהו מ״ד:כ״ב

 (כב) ָמִח֤יִתי ָכָעב֙ ְּפָׁשֶע֔יך ְוֶכָענָ֖ן ַחּטֹאוֶת֑יך  ׁשּוָב֥ה ֵאַל֖י ִּכ֥י ְגַאְלִּתיך ׃
 

 
  17. נתיבות עולם, נתיב התשובה ב׳:ו׳

 (ו) אמר רבי יוסי הגלילי (שם) גדולה תשובה שמביאה גאולה
 שנאמר ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב מאי טעמא ובא לציון גואל

 משום ולשבי פשע ביעקב, אמר רבי יונתן גדולה תשובה שמקרבת
 גאולה לעולם שנאמר שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי
 לבא וצדקתי להגלות. פירוש מפני שבעל תשובה חוזר בתשובה

 ונבדל מן היצר הרע ויוצא בזה לחירות, כי בעל החטא הוא משועבד
 למלך זקן וכסיל זה יצר הרע למה נקרא שמו מלך שהכל שומעין לו

 וכו' כדלעיל. ומפני שהאדם תחת רשות יצרו אשר הוא מושל בו ובעל
 תשובה יוצא לחירות מן היצר הרע ודבר זה גאולה ג"כ, ולפיכך
 מקרב ג"כ הגאולה שיהיו נגאלים מכח האומות המושלים והם

 מחטיאים את ישראל, וכבר בארנו שבשביל טעם זה היובל שהוא
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 גאולה לעבדים היה ביום הכפורים כדכתי' ביוה"כ תעבירו שופר בכל
 ארצכם ובכל ארצכם גאולה תתנו לארץ וכמו שהתבאר במקומו, וזה
 כי יום הכפורים הוא גאולה לנפש האדם שיוצא לחירות מן יצר הרע

 אשר משעבד באדם, ולכך היו שניהם ביחד גאולת הגוף וגאולת
 הנפש ולכך אמר כי התשובה מקרבת הגאולה. וידוע עוד כי התשובה

 מצד המדריגה העליונה שהיא מדריגת הגאולה ששם היציאה
 לחירות מכח האומות, ודבר זה מבואר מאוד:

 
 

  18. תוספות על מגילה ל״א ב:א׳

  לפי שאנו נוהגין על פי הפסיקתא לומר ג' דפורענותא קודם תשעה
 באב ...ובתר תשעה באב שב דנחמתא ותרתי דתיובתא ... ודרשו

  בצום גדליה ושובה בשבת שלפני יום הכפורים ...
 

 
  19. ישעיהו נ״ה:ו׳

ְהיֹותֹ֥ו קֽרֹוב׃  (ו) ִּדְרׁשּ֥ו ְיהוָ֖ה ְּבִהָּמְצאֹ֑ו קָרֻא֖הּו ּבִֽ
 

 
  20. ישעיהו נ״ה:ז׳

 (ז) יֲַעזֹ֤ב ָרָׁשע֙ ַּדְרּכֹ֔ו וְִא֥יׁש ָא֖וֶן ַמְחְׁשבָֹת֑יו  וְָיׁשֹ֤ב ֶאל־ְיהָוה֙ וִֽיַרֲחֵמ֔הּו
 ְוֶאל־ֱאלֵֹה֖ינּו ּכִֽי־ַיְרֶּב֥ה ִלְסֽלֹוַח׃

 
 

  21. ישעיהו נ״ו:ו׳

 (ו) ּוְבנֵ֣י ַהֵּנָכ֗ר ַהִּנְלוִ֤ים ַעל־ְיהָוה֙ ְלָׁשְ֣רתֹ֔ו ּֽוְלַאֲהָבה֙ ֶאת־ֵׁש֣ם ְיהוָ֔ה ִלְהיֹ֥ות
י׃ ַחְּללֹ֔ו ּוַמֲחִזיק֖ים ִּבְבִריתִֽ  לֹ֖ו ַלֲעָבִד֑ים  ָּכל־ׁשֵֹמ֤ר ַׁשָּבת֙ מֵֽ
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  22. ישעיהו נ״ו:ז׳

 (ז) ַוֲהִביאֹוִת֞ים ֶאל־ַה֣ר ָקְדִׁש֗י ְוִׂשַּמְחִּתים֙ ְּבֵב֣ית ְּתִפָּלִת֔י  עֹולֵֹתיֶה֧ם
ים׃  וְִזְבֵחיֶה֛ם ְלָרצֹ֖ון ַעל־ִמְזְּבִח֑י ִּכ֣י ֵביִת֔י ֵּבית־ְּתִפָּל֥ה ִיּקֵר֖א ְלָכל־ָהַעּמִֽ

 
 

  23. הושע י״ד:ד׳

 (ד) ַאּׁשּ֣ור ׀ לֹ֣א יֹוִׁשיֵע֗נּו ַעל־סּוס֙ לֹ֣א ִנְרָּכ֔ב ְולֹא־נֹ֥אַמר עֹ֛וד ֱאלֵֹה֖ינּו
 ְלַמֲעֵׂש֣ה ָיֵד֑ינּו ֲאֶׁשר־ְּבך֖ ְיֻרַח֥ם ָיֽתֹום׃

 
 

  24. הושע י״ד:ה׳

 (ה) ֶאְרָּפא֙ ְמׁשּ֣וָבָת֔ם אֲֹהֵב֖ם ְנָדָב֑ה ִּכ֛י ָׁש֥ב ַאִּפ֖י ִמֶּמּנּו׃
  25. רש"י על הושע י״ד:ה׳

 (א) ארפא משובתם. אמר הנביא כך אמר לי רוח הקודש מאחר
 שיאמרו לפני כן ארפא משובתם ואוהבם בנדבת רוחי אעפ"י שאינן

  ראויין לאהבה אתנדב לאהבתם כי שב אפי ממנו:
 

 
  26. מטה אפרים תקפ״ב

 (א) סדר תפילות ראש השנה ועשרת ימי תשובה
 (כח) נוהגין לבכות ולהוריד דמעות בתפילת ראש השנה ויום

  הכיפורים, אף כשחל בשבת.
 

 
  27. ספר החינוך ט״ז

 (א) שלא לשבר עצם מן הפסח - שלא לשבר עצם מכל עצמות
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 הפסח, שנאמר (שמות יב מו) ועצם לא תשברו בו.
 (ב) משרשי המצוה. לזכר נסי מצרים ... ובכל שנה ושנה באותו

 הזמן, ראוי לנו לעשות מעשים המראים בנו המעלה הגדולה שעלינו
 בה באותה שעה. ומתוך המעשה והדמיון שאנחנו עושין, נקבע

 בנפשותינו הדבר לעולם...ועתה בני, אם בינה שמעה זאת, והטה
 אזנך ושמע (משלי כב יז), אלמדך להועיל בתורה ובמצות. דע, כי

 האדם נפעל כפי פעלותיו, ולבו וכל מחשבתיו תמיד אחר מעשיו
 שהוא עוסק בהם אם טוב ואם רע, ואפילו רשע גמור בלבבו וכל יצר

 מחשבות לבו רק רע כל היום, אם יערה רוחו וישים השתדלותו
 ועסקו בהתמדה בתורה ובמצות, ואפילו שלא לשם שמים, מיד ינטה

 אל הטוב, ומתוך שלא לשמה בא לשמה, ובכח מעשיו ימית היצר
  הרע, כי אחרי הפעלות נמשכים הלבבות...

  28. טור, אורח חיים קט״ו

 (א) ברכה... ששית סלח לנו ומה ראו לומר סליחה אחר תשובה כי
 ע"י תשובה הקב"ה סולח דכתיב וישוב אל ה' וירחמהו ואל אלהינו

 כי ירבה לסלוח. שביעית ראה נא בעניינו ומה ראו לומר גאולה
 בשביעית כי היה ראוי לומר רפאינו אחר סלח כסדר הפסוק הסולח
 לכל עוניכי הרופא לכל תחלואיכי אלא אמר רבא מתוך שאנו עתידין
 ליגאל בשביעית קבעוה בשביעית אע"ג דבששית קולות בשביעית

 מלחמות במוצאי שביעית בן דוד בא מלחמות אתחלתא דגאולה היא
  ועוד נכון לומר תיכף לסליחה גאולה:
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