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 תיכם"וונשמרתם מאד לנפש"

 הראשון לציון הרב יצחק נסים זצ"ל דבר

אחת המצוות החשובות שבתורה היא החובה המוטלת על כל אדם לשמור על חייו. על פי ההלכה חיי האדם 

 הפרטי. קדושים הם ואינם קניינו

מאז  רבים והולכים.  ,ת בדרכיםוומקרי המו ,לבנו דואב עתה כי צווים נשגבים אלה אינם נשמרים בהקפדה

 ורבו יתומים ואלמנות בישראל. ,ספו אלפי נפשות יקרות, משפחותיהם שוכלו ונהרסוהמדינה נ קום

 -הכמיהה לחיים נוחים הגבירה את השימוש בכלי הרכב בדרכים, למעלה מן הצורך החיוני, ותוצאותיה 

 פזיזות יתרה והעדר תחושת קדושת החיים המפילים חללים יום יום.

ליוני נפשות, ואין כמוהו המצווה לנהוג זהירות ולשמור על נפש ידורנו שיכל במוראות השואה ובמלחמות מ

 כל יחיד ויחיד.

עתה בראשיתה של השנה החדשה, בימי התשובה, נעשה חשבון נפש, כמה אסונות היו נמנעים לו נהגנו 

להקפיד ולהישמר מכל משמר, איש איש על  ,נקבל על עצמנו מכאן ולהבא .דה גדולה יותר של זהירותיבמ

 חיי עצמו ועל חיי זולתו, ע"י נהיגה מחושבת ובישוב הדעת.

 זהירות רבה, כי לא אחת גם בהם האשם לגרימת תאונות קטלניות.  ואף הולכי הרגל מצווים על

ולהשגיח השגחה מעולה  ,חובה רבה מוטלת על הורים ומורים להרגיל את הילדים ולחנכם לכללי זהירות

 על קיומם של כללים אלה, לבל יחטאו בילד.

י לקחם, לקרוא ולחזור בנושאם דברים בפני שומע רוחניים יראו חובה קדושה לעצמם,הרבנים והרועים ה

בור לשמור על קדושת החיים, למען תהא חובת הזהירות שגורה וחקוקה תדיר בלב כל יחיד יולקרוא לצ

 ויחיד.

 ,שיחדש עלינו שנה ללא תאונות, שנה שבה חיי כל אדם יישמרו ויכובדו ,יהי רצון מלפני אבינו שבשמים

וכן: "השמר לך ושמר נפשך מאד"  רים ד, טו(,)דבכאמור בתורתנו הקדושה: "ונשמרתם מאד לנפשתיכם" 

 .ב( )דברים ד, ט; ברכות לב,

                                                                                         

 

                     

  

   

 

 

 

 
 

 

 

  

 לדור ולדורות, חלק שלישי: לאחדים בידך )בהדפסה(

 בשנת תשכ"דחובר 



 מצוה גדולה לעלות ולבקר בארץ־ישראל

  

 אל אחי היקרים שבגולה, ירבה אלהים שלומכם,

זכה לחדש את השלטון היהודי על חלק מארצו. הננו נמצאים שזכות גדולה נתגלגלה לדור הזה, 

נו ומשעבדינו שולטים עלינו, אלא עם ישראל שליט הוא איעתה, לא תחת שלטונות זרים ולא משנ

 ליו שליט אלא אדון כל הארץ.על ארצו ואין ע

נו בידי זרים וכחנו לנכרים, לא חדלו מלחונן עפרות אדמת הקודש. אבותינו, שבימיהם היתה נחלת

בחירוף נפש, בסכנות דרכים, היו מעפילים לעלות ההרה, אל ההר חמד אלהים לשבתו, להדבק 

ב לחונן את עמו, בקדושתה של הארץ, לשפוך שיח ותפלה במקומות הקדושים, ולבקש מה' לשו

לבנות את ארץ הקודש, להקים הריסותיה ולהשיבה כליל תפארת וחמדה בין הארצות כבראשונה. 

בימים ובמדבריות עברו, לא התחשבו בתנאי התחבורה המסוכנים של אותם הימים, וכל מגמתם 

 היה לראות פעם בחייהם את הארץ המקודשת מכל הארצות.

ישראל בעזרת קדוש ישראל, ומשנתקרבו רחוקים והקשרים ועתה משזכינו לתחייתה של מדינת 

ה קדושה על כל איש בין המדינות נעשו הדוקים ואין עוד סכנת דרכים ושיבושי גייסות, הרי חוב

ישראל, לעלות ולהיראות בה, לשאוף מאווירה המחכים והמזכך  להשתקע בארץ מישראל לשאוף

מחזק בו את הקשר עם עמו ודתו. כל הסופג את המחשבה ומקרב את היהודי אל מקורו הראשון ו

וק ממעיינות הקדושה מקדושתה של הארץ, חזקה עליו שגם בשובו לארץ העמים ימשיך לינ

אין לשער גודל המצוה של העולה לבקר  ישראל ולהתחזק ביהדותו ולאומיותו. המיוחדת לארץ

אין לשער גם את הרווח  ישראל, וכבר כתבו הפוסקים שגם בזמננו המצווה היא מדאורייתא. בארץ

 לא יערכנו זהב וזכוכית. –הנפשי שכל עולה זוכה לו בארץ הקודש 

חזקו אחים יקרים, ואמרו: קומו ונעלה ציונה אל בית אלהי אבותינו. חזקו קשריכם עם מקום משכן 

השכינה, התחזקו במדינת ישראל, כי היא איננה רק נחלת היושבים עליה, אלא נחלת כל ישראל, 

איש ישראל חלק בה. באו ורשוה, בואו והתענגו מזיו קדושתה, למען יהי חלקם בידכם, ולמען ולכל 

תרגישו בקשר האמיץ אשר יש לעם ישראל עם ארצו החוזרת עתה ונבנית, ויהי רצון שיהיה 

 בניינה בנין עדי עד, אמן.

 יצחק נסים                                                                                                                   

 ראשון לציון                                                                                                                   

 ראלהרב הראשי ליש                                                                                                            

 

 

 

 לדור ולדורות, חלק שני: בקומה זקופה )בהדפסה(

 בשנת תשי"ח חובר



 

 

 
 לדור ולדורות, חלק שני: בקומה זקופה )בהדפסה(

 מאבק על שמירת קדושת השבת והחג

  

 לכבוד     

 יצ"ו משה שפיראמר  

 שר הדתות 

 ירושלים. 

 כב' השר הנעלה, 

שמועה שהדהימה אותי מאד. שמוע שמעתי שביום חג מתן תורתנו על הר סיני תבקר  הגיעתני

קבוצה גדולה ביותר של אנשים במדבר צין, הסמוך למקום שעליו נגלה ה' על עמו ונתן לו את תורתו. 

ובאותו יום יצאו ברכב ובתרועה ויבוזו לכל היקר לאומה, את היום הקדוש ואת השבת שלאחריו. 

ים יתלקטו מערי הארץ ומושבותיה, ויסעו לשמוע נאום של שר בממשלת ישראל. היתכן המונים המונ

ו, תאורגן פעולה הדבר, שלאחר שבחסד ה' זכינו להחזרת השלטון המדיני שלנו על חלק מארצנ

ומו הנצחי של עמנו וקשריו עם התחשבות בנכסי האומה שהם סוד קי לזול ואיז –שמעשיה ברור 

ל ידי כך צער רב להמוני בית ישראל בארץ ובגולה. יש בזה משום צעד שהדיו ארץ האבות, ולגרום ע

 השליליים ישמעו זמן מרובה בארץ ובגולה, ויתן אותותיו על יחסי החברה בישראל.

אין זה מקרה שהשבת מתחללת באופן הקשה ביותר בשל עניינים שאין בהם משום פקוח נפש ולא 

 אלה הולכים ונשנים ייעשה הדבר כהיתר.תועלת והכרח למדינה. על ידי שמעשים 

רואה אני מחובת כל מי שאוצר האומה יקר לו ושחרד באמת לגורל המדינה ואהבת ישראל, 

להתקומם ולעמוד על רוח ישראל שתשמר ולא תחולל חלילה. שואפים אנו לא רק לתקומה מדינית 

 אלא גם לתקומה רוחנית. פעולות אלו מטילות צל כבד על שאיפה זו.

יני הדת, להעלות את השאלה בישיבת כב' כשר בממשלה והאחראי בה לעני ונה אני איפוא אלפ

הממשלה ביום א' הקרוב, כי זה עניין ראשון במעלה הדורש דיון רציני, האם רשאי שר בישראל לבוז 

למועדי ישראל וקודשיו? דבר זה מחייב לדעתי כל שר בממשלה, ורצוי מאד שהממשלה תתערב 

לול שם האומה. יכול כב' לקרוא מכתבי זה בפני חברי הממשלה, כי על דבר זה אם לבטל את חי

וחטאנו לה' ולמדינה. רוצה אני לקוות שהממשלה בתבונתה תדע להעריך רגשותינו ולהביא  –נחריש 

 הדבר לתיקונו.

 ברגשי כבוד והוקרה                                                                                                              

 יצחק נסים                                                                                                                     

 ראשון לציון                                                                                                                     

 הרב הראשי לישראל                                                                                                            

 לדור ולדורות, חלק שלישי: לאחדים בידך )בהדפסה(

 תשט"ונכתב בשנת 



 "נפרץ כל גדר בכללי קדושת חיי אנוש"

 1בסוריה לרגל עליית אליהו כהן הי"ד לגרדום

 

"האנושות הוכתה קשות בראותה כיצד בימינו יכולה ממשלה לפרוץ כל גדר בכללי קדושת חיי אנוש, 

נו זכותו להגן על עצמו ולהתקלס בו אחרי להתעלל באדם, לדכאו בייסורים קשים ומרים, למנוע ממ

נאמר בהודעה שפרסם הראשון לציון הרב הראשי לישראל י. נסים לרגל  –שנלקחה ממנו נשמתו" 

 העלאתו של אליהו כהן הי"ד לגרדום בסוריה.

שעם ישראל דגל בו ובעקבותיו האנושות, חולל  )דברים כא, כג(הצו האלקי: "לא תלין נבלתו על העץ" "

בצורה מחרידה ביותר. חובת כל אשר נשמה באפו ורוח בקרבו להביע שאט נפשו וסלידתו ממעשה 

 נאמר בהמשך ההודעה. –רצח נתעב זה, שהבלגה עליו היא לא רק פשע אלא עידוד כוחות הרע" 

קותי" לאחר קריאת בת, פרשת "בחם השבסיום ההודעה נאמר: "עם ישראל בכל אתר ואתר יתפלל ביו

 התורה לעילוי נשמתו של אליהו בן סופיה כהן הי"ד ולמען יתמו חטאים מן הארץ".

 "ונקיתי דמם לא נקיתי והשם שוכן בציון".

ע"י הצבא הסורי, והוצא  סלב בצמרת השלטון הסורי. הוא נתפכהן היה מרגל ישראלי שהצליח להשת הואלי .1

 בט"ז באייר תשכ"ה. ,להורג בתלייה במרכז דמשק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 הרב יצחק נסים זצ"להראשון לציון על  –סדרת הרצאות 

 

הרצאות על הראשון לציון הרב יצחק נסים זצ"ל: תולדות חייו, פועלו ומשנתו.  בחודש זה תחל סדרת

 היא תינתן ע"י הרב שמואל כ"ץ, חוקר תולדות הרבנות הראשית לדורותיה.

 חשוןב י"ד תתקיים אי"ה ביום ,)בלווי מצגת מרתקת(בנושא: "תולדות חייו" ההרצאה הראשונה 

 .19:00בשעה  15/11/16 –תשע"ז 

ביום ו' תתקיים יסוס מעמד הרבנות הראשית לישראל", שנייה בנושא: "הרב ופועלו לבההרצאה ה

 .19:00בשעה  6/12/16 –תשע"ז  כסלוב

ה' תתקיים ביום  ,"כותל המערביוה הר הבית, לירושליםביחס ההרצאה השלישית בנושא: "עמדת הרב 

 .19:00בשעה  3/1/17 –תשע"ז טבת ב

 שבטבד' יום תתקיים ב ,"1964 -האפיפיור בארץ בשנת תשכ"ד ההרצאה הרביעית בנושא: "ביקור 

 .19:00בשעה  31/1/17 –תשע"ז 

 . 19:00בשעה  28/2/17 –תשע"ז  אדרבב' יום תתקיים ב ",הרצאה חמישית בנושא: "בית אבי

 

                                         הציבור הרחב מוזמן.           , ירושלים.44יד הרב נסים', רח' ז'בוטינסקי ב'כל ההרצאות יתקיימו 

 

 לדור ולדורות, חלק שלישי: לאחדים בידך )בהדפסה(

 ט"ז באייר תשכ"הנכתב ב

 


