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 תשובה מעלתם של עשרת ימי 
 תשכ"ט

הגזירה קשה ואלו הן: תפלה וצדקה    מבטלין את : "אמר ר' אלעזר: שלשה דברים  )פ"ב דתענית ה"א(בירושלמי  

זו   – ויכנעו עמי אשר נקרא שמי עליהם, 'ויתפללו' ' : ז, יד( )דברי הימים ב'ותשובה. ושלשתן בפסוק אחד 

  'וישבו מדרכיהם  )תהלים יז, טו(.זו צדקה, כמה דאת אמר: 'אני בצדק אחזה פניך'  –תפלה, 'ויבקשו פני' 

לחטאתם וארפא את ארצם'"    ו כן מה כתיב תמן: 'ואני אשמע מן השמים ואסלח זו תשובה. אם עש  –הרעים'  

נקבעו עשרה ימים אשר קדושה מיוחדת   בראש כל שנה   )דברי הימים שם(.

לחשבון הנפש. "אע"פ שהתשובה   מסוגלים ביותר    נודעה להם, והם

  כותב  – והצעקה יפה לעולם"  – )פ"ב מהל' תשובה ה"ה(הרמב"ם 

היא יפה ביותר ומתקבלת   הכיפורים "בעשרה ימים שבין ראש השנה ויום  

כל  )ישעיה נה, ו(.קרוב'"  קראוהו בהיותו מיד, שנאמר: 'דרשו ה' בהמצאו  

מן   חלקו של האדם, מסיחות את דעתו  ימות השנה, דאגות וטרדות שהן מנת  

העיקר ואין הוא נותן לבו לשקול כל    רך מעשה ומעשה שלו ולבדוק אם הד

משבאים ימים אלה, דברים שמוסחים   שהלך בה ישרה ומועילה היא.  

חשבון עולמו היא דאגתו וחרדתו.   הופכים עיקר, ושאלת   היו מדעתו 

בכל ימות השנה, מהרהר ומתחרט,   במעשים שעשה   לפיכך מתבונן הוא

ל לשפוך  בראש כל שנה מתכנס כל אחד בעם ישרא אשר קלקל ולתקן אשר עוות. ומקבל על עצמו להיטיב 

מרוחק    להתחנן על נפשו על בני ביתו על עמו ועל העולם כולו, וגם מי שכל השנה היה  שיחו לפני בורא העולם,

לפני קונו. הכלל והפרט נידונים אם    מעל שלחן אביו, בא בימים אלה בתוך כל קהל ישראל וניצב בשברון לב

יותיו ועוונותיו של כל אחד  ו , ושוקלין זכ לפני המקום כבני מרון לשבט אם לחסד, וכל יושבי תבל עוברים

כנגד כמה   אינו לפי מנין הזכויות והעוונות, אלא לפי גודלם וערכם. יש זכות שהיא עולה ואחד, ושיקול זה

שהוא שקול כנגד כמה זכויות, שנאמר:   ויש עוון  " )מלכים א' יד, יג(,עוונות, שנאמר: "יען נמצא בו דבר טוב

"ואין שוקלין אלא בדעתו של אל דעות והוא היודע היאך   ט, יח(. )קהלתרבה" "וחוטא אחד יאבד טובה ה

 )שמות רבה כה, יב(: ואמרו במדרש, פרשת בשלח  רמב"ם פ"ג מהל' תשובה ה"ב(.)ד העוונות" כנג  עורכין הזכויות 

 תש"ף  גיליון תשרי 

 תשובהמעלת עשרת ימי 

דרשת הרב מקור למנהג 
 ב'שבת תשובה'

התרעה נגד מאמירי שער 
 הריבית 

תפילה למען יהודי ארצות 
ערב וברית המועצות 

לראש השנה ויום 
 הכיפורים



  , שבתורהאם תזכו לשמור שבת, מעלה אני עליכם כאילו שמרתם כל המצוות   "אמר להם הקב"ה לישראל:

שבת מחללו ושומר   שומר "חללתם אותה מעלה אני עליכם כאילו חללתם כל המצוות, וכן הוא אומר:  ואם

 )איכה א, יא(,וזה מרמז ירמיהו הנביא: "נתנו מחמדיהם באוכל להשיב נפש"  )ישעיה נו, ב(.ידו מעשות כל רע" 

 ויטרי סי' קג ד"ה "אתה קדוש"(.  ה מחזור)רא  כאמור: "חמדת הימים אותו קראת"   כי שבת נקראת חמדת הימים,

ומתנצלים ואומרים כי מלחמת הקיום גורמת, ומוכרחים    ובעוונותינו הרבים יש מחללים את קדושת השבת,

  דעתם. וזהו "נתנו מחמדיהם" כלומר, את יום מחמדים, "באוכל" עבור האכילה.  לעבור על דעת קונם ועל 

הזה ששקול כנגד כל המצוות.    נית לתקן את העוון החמור והנוראוזה גורם "להשיב נפש", שהנפש תתגלגל ש

הוא בשמירת שבת קודש, וזוהי הסיבה לעכוב הגאולה   ומבואר בכמה ספרים כי בדורות אלו עיקר הנסיון 

   .ין ומצפה לגאולת ישראלישראל מאמ  אשר כל מי שיש לו נשמת

בעונך". וציוה ויעץ: "קחו   קרא בחיל: "שובה ישראל עד ה' אלקיך, כי כשלת ג(-)יד, ב והנה הנביא הושע 

וקח טוב ונשלמה פרים שפתינו". ופתח בלשון יחיד   עמכם דברים ושובו אל ה', אמרו אליו כל תשא עון

בעל    לשון רבים. גם יש להבין שמתחילה אמר "עד ה'" ואח"כ אמר "אל ה'". והרב   ב"שובה" וסיים ב"שובו"

וגוזר על עמו. ב. פקודת הרופא   י שלום" עמד ע"ז וכתב, שיש שני ענינים של גזירות: א. שהמלך פוקד"דרכ

מלאכול שמזיק לבריאותו. וההבדל שבין שניהם הוא, כי זה שלא    לחולה שיאכל וישתה, וממה שיחדל וימנע

ויעשה עמו חסד,    ווהול לו על חטאו שעבר על אשר צוגזירותיו יוכל לבקש מלפניו שימחהמלך    שמע לפקודת

החולה, לא שייך בזה מחילה, כי לא בזה שב   אבל החולה שלא שמע לעצת הרופא, שהיא מעין גזירה בעיני

 סמים שונים לרפואתו ולא יבריא במחילת הרופא.   ורפא לו, רק מוכרח החולה לקחת

זה שלא שמע בעצת  נפשו כחולה    האדם העובר על מצות השי"ת הרי שתים רעות עשה. א. מה שפגם בשלמות

כדי להסיר הכתם    )ישעיה א, טז(זה שאמר הנביא: "רחצו הזכו"    )שמות טו, כו(,הרופא, כמ"ש: "אני ה' רפאך"  

להתוודות ולהתחרט    מלכו של עולם. ועל חלק זה של גבוה, הרי העיקר  ,שעבר על מצות המלך  מנפשו. ב. מה

ירוחם, ולגבי זה הכל שווין כי כל הגדול מחברו   על חטאו, ולקבל על עצמו שלא לשוב לכסלה ומודה ועוזב

  גם הכהן הגדול היה מזכיר שם המפורש וצועק: "אנא ה' חטאתי נשערה מאד.    מדקדקין עמו ביותר וסביביו

זכו בעיניו, ועל כן על חלקו   עויתי פשעתי לפניך", כי לפי ערכו הרם לא יצא ידי חובתו. וגם צבא השמים לא

"שובה ישראל עד ה' אלקיך" בלשון   )יד, ב(: וזהו שאמר הנביא הושע  ומחילה.  של גבוה יש לבקש סליחה

בנפשו, ויקח סמים   כלומר מקודם על כל אדם מישראל לשוב אל אלוקיו בלב שלם לתקן מה שפגם יחיד,

"עד ה' אלקיך", היינו עד שתגיע לחלק של גבוה    ואיכותה, ולכן אמר   ,חטאו  ,לתרופתו כפי מהותה של מחלתו

  כי נכשלת ונחלשת כחולה הזה שלא שמע  – )שם(הנביא: "כי כשלת בעונך"  שעבר על מצות המלך. ומפרש

שלא שמרנו על גזרת המלך.    על מה שחטאנו   –  )שם, ג(לעצת רופאו, ואח"כ "קחו עמכם דברים ושובו אל ה'"  

  )שם( ליו כל תשא עון"  מלפניו יתברך סליחה ומחילה. "אמרו א  ועל חלקו של גבוה צריכים להתוודות ולבקש

קל לעוון   מהשי"ת שישא עון כי במה שנוגע להשי"ת הרי הכל בכלל, כי לאדם גדול חטא כולכם תבקשו –

יתחרט חרטה גמורה בכל    וידע נאמנה, אם  ,מי שרבו פשעיו וזדוניו אין לו להתיאש מן התשובה  לואפי  יחשב.

דה בדמע ובשברון לב, מלך מוחל וסולח יקבל את  ויתו  לבו על כל אשר העוה, ויקבל עליו שלא ישוב לכסלה

  לכל פשעיו כאשר נשבע: "חי אני נאום ה' אלקים אם אחפוץ במות הרשע, כי אם  תשובתו, וימחול ויסלח

  )יחזקאל לג, יא(.בשוב רשע מדרכו וחיה"  

 

 סג -לדור ולדורות: מאמרים ונאומים, עמ' סהרב יצחק נסים,  

  



 

 ' תשובהב'שבת הג להעמיד מוכיח לדרוש ברבים בדבר המנ

 תשל"א

 

אתמר    דברים לב, מז(.)  "כי לא דבר רק הוא מכם כי הוא חייכם, ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה"

ארפא  'מעונותיהם, שנאמר:  גדולה תשובה שהיא מרפאת את ישראל": )בתנא דבי אליהו זוטא פכ"ב(

רבי נהוראי אומר: מפני מה ניתנה קורת רוח   ה(. )הושע יד, ' ממנוובתם אוהבם נדבה, כי שב אפי מש

סיונות שנתנסה אברהם אבינו ונמצא ייום הכיפורים? כנגד עשרה נ  בעשרה הימים מראש השנה ועד

 לפיכך נתן הקב"ה לישראל עשרת הימים שבין ר"ה ליוה"כ. וכנגד עשרת הדברות  שלם בכולם,

יוה"כ שיקבלם   אל תשובה שלימה בעשרת ימים מר"ה עד שקיבלו ישראל בסיני, שאם יעשו ישר

יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו   לכו נא ונוכחה יאמר ה', אם'שובה שלימה לפניו, לכך נאמר: בת

 עכ"ל. )ישעיה א, יח(," ' אם יאדימו כתולע כצמר יהיו

א תרופה  רפואה, הי כדוגמת סתם סמי ,התשובה היא סם רפואה כללי, לא למחלה אחת או שתיים

כשל יאדם עלול, ביודעין או בלא יודעין, לה   לכלל המחלות על כל החטאים והעונות והפשעים אשר כל 

הקדים הרפואה והתקין התשובה לכל סוגי החוטאים מזרע ישראל    בהם. לכן אל ארך אפים ורב חסד 

שנברא   םשבעה דברים נבראו קוד :תניא"  )פסחים נד, ב(:כדאיתא  ,קודם בריאת העולם עם קדושו

 , ולא הגביל לה זמן, כל יום זמנה. "ואחד מהם התשובה ,העולם

וקדושה מיוחדת נודעת   אלא שעשרת הימים שמראש השנה ועד יום הכיפורים הם זמן תשובה לרבים

"אע"פ   ז(:-פ"ב מהל' תשובה ה"ו)הרמב"ם  להם, התשובה בהם רצויה ביותר ומתקבלת מיד. וכן כתב 

בעשרת הימים שבין ר"ה ויוה"כ היא יפה ביותר ומתקבלת היא מיד,   שהתשובה והצעקה יפה לעולם, 

ולרבים, והוא  יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל, ליחיד )ישעיה נה, ו(.'דרשו ה' בהמצאו'  שנאמר:

 קץ מחילה וסליחה לישראל". 

והגאון בעל   "שבת תשובה",  ו בישראל ורבו יתירה אשתכחת ביום השבת הקדוש הזה אשר נקרא שמ 

באמת אמרו מנהגן  "חקר חקירת חכם, וז"ל:  )ח"ב, דרוש קכד, דף רנו ע"ג("מערכי לב"  פר חקרי לב בס

והזקן שבהם אומר להם דברי    "שבת תשובה",האידנא קורין אותו    של ישראל תורה היא, דיומא כי

)ויקרא   צטוינו בזה בעשה ד"הוכיח תוכיח"העם לתשובה, אע"ג דנראה דלכאורה לא נ  כיבושין לעורר

ולהפרישו כפשטיה דקרא.  כי אם בעת שרואה אדם שבא לעבור על איסור, אז צריך להודיעו יט, יז(,

"איש בעון אחיו",  – )ויקרא כו, לז(איש באחיו"  על הפסוק: "וכשלו)שבועות לט, א( וכן מה שאמרו 

 מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה. 

לאחר שעבר עבירה   היינו בשיש בידו למחות, התם נמי הוי בעת שיעבור האיסור אוומסיק הש"ס ד 

בידו למחות דיהיה חייב להודיעו דרכי   והוא לא ידע באיסור, אבל במי שעבר ביודעין ובמזיד ואין

 ם )פ"ו מהל' דעות ה"ז( ברור לזה כי אם מה שכתב הרמב" התשובה ולהחזירו מרשעו, אין לנו לימוד

  שחטא או שהלך בדרך לא טובה, מצוה להחזירו למוטב ולהודיעו שהוא חוטא  רווז"ל: "הרואה חב

ואע"פ די"ל דאיירי   ע"ש. )ויקרא יט, יז(,על עצמו במעשיו הרעים, שנאמר: 'הוכח תוכיח את עמיתך'" 

ר דבכל  מבוא )בספר המצות עשין רה(מדבריו  במי שלא ידע שדבר זה אסור, אבל ביודע לא חייב, הלא

: "ואתה בן אדם לג, ז(יחזקאל )הוא עשה מדברי קבלה, מדכתיב  גוונא חייב להוכיחו. ונראה דלימוד



ומה שכתב, דמה   לבית ישראל, ושמעת מפי דבר והזהרת אותם ממני", זה תורף דבריו.  צופה נתתיך 

  בתשובה, הוא ממה שמצינו בנביאים  שסמכו לדרוש ברבים ב"שבת תשובה" להחזיר את העם

שמנה   פ"ד מהל' תשובה()עצמו יא בדברי הרמב"ם מבואר בהד שהזהירו את ישראל על התשובה, זה

  שם(:  ה"ב)הם הוא השונא את התוכחות, וז"ל המעכבים את התשובה, שאחד מ שם כ"ד דברים

לתשובה, שבזמן שמודיעין    שהרי לא הניח לו דרך תשובה. שהתוכחה גורמת   – "והשונא את התוכחות  

שכתוב בתורה: 'זכור אל תשכח את אשר הקצפת   חטאיו ומכלימין אותו חוזר בתשובה, כמולו לאדם  

'עם נבל   )שם כט, ג(,'ולא נתן ה' לכם לב'  )דברים ט, ז(,הייתם עם ה' '  את ה' אלקיך במדבר... ממרים

להוכיח    הוכיח את ישראל, ואמר: 'הוי גוי חוטא'. וכן צוהו האל  )א, ד( וכן ישעיה    לב, ו(,  )שםולא חכם'  

הוכיחו לישראל עד שחזרו   וכן כל הנביאים )שם נח, א(.לחטאים, שנאמר: 'קרא בגרון אל תחשך' 

מישראל חכם גדול וזקן וירא שמים מנעוריו ואהוב   בתשובה. לפיכך צריך להעמיד בכל קהל וקהל 

ן בתשובה, וזה ששונא את התוכחות אינו בא למוכיח ולא שומע  ומחזיר  להם, שיהא מוכיח לרבים

הרמב"ם, כי מנהג   לפיכך יעמוד בחטאתיו שהם בעיניו טובים", עכ"ל. הרי לך בפירוש בדברי  דבריו, 

שמצינו בנביאי האמת והצדק שהזהירו על    זה להעמיד מוכיח לדרוש ברבים על התשובה, נלמד ממה

 לב".  התשובה והם ממש כדברי ה"מערכי

שנאמר: "זכור אל תשכח    והנה זה שכתב הרמב"ם דכשמודיעים לו לאדם חטאיו חוזר בתשובה, כמו    

פשט דבריו מורים דקא מייתי ראיה למוכיח   )דברים ט, ז(,את אשר הקצפת את ה' אלקיך במדבר" 

הקצפת את שמצינו שכן כתוב בתורה: "זכור אל תשכח את אשר  שחייב להודיע לחוטא חטאיו, כמו

ומצוה   במדבר", שהודיע משה בתוכחות החטאים שחטאו ישראל במדבר, ואינו ציווי  ה' אלקיך

דף ה' ע"ג( כתב וז"ל:   לישראל שיזכרו בחטאים הללו. אולם מהרימ"ט )בתשובה ח"ב או"ח סי' ח' 

ו  ויתבייש מהם, כמ  ,שמעל לנגד עיניו "לפיכך מחוייב השב, שיהיו כל הפשעים ומרדים ומעילות

אשר הקצפת את ה' אלקיך במדבר', ומנאה הרמב"ם  שהוזהרו בדור המדבר: 'זכור אל תשכח את 

ויזכירם בפה ואל תשכח בלב", עכ"ל. הנה מבואר דקרא   , לנגד עיניו במנין המצות להיות חטאיו 

שיזכור את    תשכח את אשר הקצפת את ה' אלקיך במדבר" הוא חיוב מצות עשה לחוטא,  ד"זכור אל

 "היד".  בלב ובפה, ולא למוכיח כמו שנראה מדברי הרמב"ם בספרעונותיו 

 

 סז -רות: מאמרים ונאומים, עמ' סהר ולדולדוהרב יצחק נסים,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בבית נשיא המדינה, יצחק בן צבי 



  

 קריאה לרבנים להתריע נגד מאמירי שער הריבית 

 כ"ז באב תשי"ח

 

הרוחנית והמוסרית לשרש  מלוא השפעתם בפניה אל הרבנים והסופרים בישראל להטיל את 

 יצא –שער הרבית והבזבוזים המופרזים שפשו בזמן האחרון  מחברתנו את התופעות של האמרת

 הרב הראשי לישראל הגר"י נסים שליט"א: 

 

 לדבר ה'!   רבני ישראל, מרביצי התורה, סופרים ואישי הרוח הנאמנים

מקיפה לקרוב לבבות ולהתעוררות  ולפתוח בהסברהעליכם לרדת בחודש אלול הקרוב אל העם 

 הבעל"ט. בפנותכם אל אזרחי ישראל בימי הרחמים והסליחות  רוחנית לקראת הימים הנוראים

ם צבירת שבנשך לפי שער גבוה ל לנטוע בהם אמונה ולעשות חשבון נפש רוחני, דברו על לב הנותנים 

יש  שקבעו חכמים לתקנת השוק. 'עיסקאהיתר 'מובנו האמתי של  לבל יסולף  ,רווחים מופרזים

  ה ולשבירת מט  ,להתרוששותם של לווים רבים לראות בחומרה יתרה תופעה ממארת זו, הגורמת

 לחמם.  

בממדים גדולים בחגיגות  בזבוזים הנערכיםכמו־כן, נגד גילויי הלהיטות המופרזת אחר  התריעו,

הג שחיוניותו מפוקפקת, וגורם קשיים זהו נו וברי־מצוה.  שונות ובמסיבות משפחתיות של חתונות

הוויכוחים שהתנהלו לאחרונה בקרב  מרובים למשפחות שאין מצבן הכספי מרשה זאת. כלכליים

העם על עיקרי   מחייבים הסברה מוגברת ומעמיקה להמון  ,הלכתיים–יהודיים  הציבור על נושאים 

ושמירה על יחסים חברתיים תקינים  למען קרוב לבבות    לפעול  ,וכן  .מאור שבההיהדות, ולחשוף את ה

 האומה.  בין חלקי

בחנים ולהדריכם למען יעמדו במ ,שובי העולים, להשקותם מבארות התורהיעליכם לצאת גם אל י

ישמש נא חודש אלול    ולעודד מאמציהם לשמור על מורשתנו הרוחנית.  ,רוחניים נוכח קשיי הקליטה

ולאמץ הקשרים בין רועי ישראל   , חיה הנאמניםע"י שלי חודש תנופה למען הפצת דבר התורה  ,זה

 וההמונים. 

 ז -לדור ולדורות: לאחדים בידך, עמ' ו                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הרב הרצוג, שר הדתות משה שפירא, נשיא הרב הראשי מימין לשמאל: יצחק וולפסון, טקס בהיכל שלמה'. 
 נסים )נואם(.יצחק הרב הראשון לציון צבי, -המדינה יצחק בן



 

 

 תפילה למען יהודי ארצות ערב וברית המועצות

 ערב ראש השנה תש"ל

 

לאומרה בכל בתי הכנסת   נסים,ר' יצחק  הראשון לציון הרב הראשי לישראלתפילה שחוברה ע"י כב' 

למען אחינו   , הבעל"ט לעת פתיחת ארון הקודש,בראש השנה וביום הכפורים שבישראל ובתפוצות

 ומצוק ולמען שלום ארצנו.  בגולת ישמעאל ומאחורי מסך הברזל השרויים במצור

 

 אלהינו בשמים,  

 אות מבניו שנשללה מהםובתחנונים, ומבקש על מאות ריבו  עמך ישראל עומד לפניך היום בתפילה 

מדרשותיהם נהרסים ונסגרים  חרותם ונגזר עליהם ניתוק מגוף האומה, בתי־כנסיותיהם ובתי־

 ולשמור מצוותיך וחוקותיך.   ואינם יכולים לעסוק בדברי תורתך

לדכא את רוחם   ,שהושמו עליהם מקים בבדידותם ברסן ובכבליםים, נאנקים ונאחינו אלה נהרג 

יש בהם  ולא יזכר עוד, חלילה, שם ישראל עליהם. אבל עדיין  ,בגויים טמיעםואת יהדותם כדי לה

 כמה שיוכלו.   שמקיימים תורתך ומוסרים נפשם לשמור מצוותיך כל

אברהם ושלא ייכחד, ובכל צרתם לך  אתה הבטחתנו שלא תישכח תורה מפי זרעו של  אבינו מלכנו,

שארית  ומפילים תחנונינו לפניך ומבקשים לשמורשבנו אליך לשחרך,  צר ומלאך פניך יושיעם. 

אבדו. הראם ישועתך, הפר לבל י , הברזל הם אחינו הכבולים בגולת ישמעאל ומאחורי מסך , יעקב

חוקיך   וקרא להם דרור למען יוכלו לשמור ,גאל אותם משעבודם ולחצם , הם ומעניהםעצת מדכא

 ויפריחו שממותיה.  והעלם לארץ קודשך   ,ותורתך באין מחריד. פתח להם שער

ילי צבא ישראל יאויביהם מסביב, הצלח ח   ואת אחינו בארץ הקודש פקוד ברחמיך, הגן עליהם מפני

לשלום  ישובו ,וכל היוצאים להגן על ארץ קודשך .וסכוך עליהם באברתך , להודפם ולהדבירם

ן על כל הארץ ו כל הגויים כי אתה ה' עלי  וידעו   ,לבתיהם בריאים ושלמים. פרוש סוכת שלומך עלינו

 . גואל ישראל ומושיעו

 רעח-לדור ולדורות: בקומה זקופה, עמ' רעז                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ש"י זוין, ראש  . מימינו: הרב ראובן מרגליות, הרב  תורה שבעל פה במוסד הרב קוק, בירושלים  בכנס נואם  

 הממשלה משה שרת והרב צבי יהודה הכהן קוק.


