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 "שלושה ספרים נפתחים"

 1, תשט"זשל הראשון לציון זצ"ל שובה'תוך דרשת 'שבת מ

 ובמדרשים ס"בש ל"חז הפליגו כמה ידוע. (כט, לב דברים) "לאחריתם יבינו זאת ישכילו חכמו לו"
 כדאמרינן העולם לבריאת ברייתם שקדמה הדברים שבעת מן אחד שהיא, התשובה במעלת

 כשרה שעה וכל עת וכל, מישראל אדם לכל לרווחה המה פתוחים התשובה פתחי .(א, נד) בפסחים
 רצויה היא ,לרבים תשובה זמן שהוא כ"יוה עד ה"ר שמיום אלו ימים שבעשרה אלא, לתשובה

 יפה והצעקה שהתשובה פ"אע" :(ז–ו' הל תשובה' מהל ב"בפ) ם"הרמב ש"כמ, מיד ומתקבלת ביותר
 'ה דרשו: 'שנאמר ,מיד היא ומתקבלת ביותר יפה היא כ"ויוה ה"ר שבין הימים בעשרה ,לעולם

 וסליחה מחילה קץ והוא ,ולרבים ליחיד ,לכל תשובה זמן הוא כ"ויוה. ...(ו,  נה ישעיה) 'בהמצאו
 ,(תקלד רמז, יואל) שמעוני ובילקוט ."כ"ביוה ולהתוודות תשובה לעשות הכל חייבים לפיכך. לישראל

 'ה יום גדול כי ,דברו עושה עצום כי מחנהו מאד רב כי חילו לפני קולו נתן' וה" :הפסוק על דרשו
 אלו –' מחנהו מאד רב כי, 'ה"בר –' חילו לפני  קולו נתן' וה' : "(יא, ב יואל) "יכילנו ומי מאד ונורא

 – ' 'ה יום גדול כי' ,'רצונו שעושים צדיקים של כחם מעצים הוא כי – 'דברו עושה עצום כי' ,ישראל
 דשלושה, אלוה המדרש מדברי ונראה. "נפתחים ספרים שלשה – 'יכילנו ומי, 'הכיפורים יום זהו

 דברי את סותר זה לכאורה. כ"ביוה נפתחים ובינוניים גמורים ורשעים גמורים צדיקים של ספרים
 ונחתמין נכתבין גמורים צדיקים, ה"בר נפתחים אלו ספרים ששלושה ,(ב, טז השנה ראש) יוחנן רבי

 ועד ה"מר ועומדין תלויין ובינוניים, למיתה לאלתר ונחתמין נכתבין גמורים רשעים ,לחיים לאלתר
 ספרים שלושה דנפתחין ל"די נראה אך .למיתה נכתבין – זכו לא ,לחיים נכתבין – זכו .הכיפורים יום
 ,רשעים של בספרן תשובה לעשות זכו שלא אלו את ולכתוב ,הבינוניים את לדון כדי כ"ביוה גם אלו

 . צדיקים של בספרן תשובה לעשות שזכו ואלו

 לאלתר ונחתמים נכתבים גמורים דצדיקים יוחנן רבי שאמר דמה ,כתבו (ה"בר שם) התוספות הנה
 עולם לחיי לאלתר נכתבים גמורים שצדיקים, הבא לעולם הכוונה ,למיתה גמורים ורשעים לחיים

 למיתה נחתמים שצדיקים פעמים ,הזה עולם לענין אבל .הבא לעולם למיתה גמורים ורשעים הבא
 דאמרינן .(י, ז דברים) "להאבידו פניו אל לשנאיו ומשלם" :"דכתיב ,לחיים גמורים נחתמים ורשעים

 ולא כולה התורה כל את ששרף כמי ודומה ,לו מרעין מעונותיו מרובין שזכיותיו כל": (ב, לט קדושין)
 כל שקיים כמי ודומה לו מיטיבין מזכויותיו מרובין שעונותיו וכל .אחת אות אפילו ממנה שייר

 מפורש ירושלמי היפך לכאורה הם התוספות שדברי אלא. "ממנה אחת אות חסר ולא כולה התורה

                                                           
הדרשה המובאת שובה". שבת "לשאת דרשה בפני הציבור ב ,מסורת היתה של הראשונים לציון מזה מאות בשנים 1

כאן בקיצורים ניכרים, היא הדרשה הראשונה שנשא הראשון לציון הרב נסים זצ"ל לאחר היבחרו לכהונה הרמה, 
 ם.בחצר בית היתומים הספרדי בירושליבבית הכנסת "קהל ציון" 



 אין ?מתים דין מאיזה כ"יוה ועד ה"מר שמתים אלו: אבא בר חייא רבי דבעי, (ג"ה, א"פ ה"ר)
 .כדון ממות שתא כל מוריכין הוון הכן דנפקא בשתא תימר אם ,עלת לא כדון עד דעלת משתאתימר

 של אחת ,הם פינקסיות ששלושה יוחנן רבי דאמר הא חייא לרבי ליה שמיע דלא ,בגמרא שם ואמרו
 נטלו כבר גמורים צדיקים של זה .בינוניים של ואחת גמורים רשעים של ואחת גמורים צדיקים
 של. ה"מר שלהם איפופסי נטלו כבר גמורים רשעים של זה, ה"מר חיים של (דין גזר) איפופסי
 ,הצדיקים עם נכתבים תשובה עשו אם, כ"ליוה ה"ר שבין תשובה ימי עשרת להם נתן כבר בינוניים

 דאלו משום ,חייא רבי לשאלת מקום אין יוחנן רבי דברי לפי, כלומר .הרשעים עם נכתבים לאו ואם
 יוחנן רבי דכוונת ,התוספות ולדברי, ה"בר למיתה שנחתמים מאלו הם כ"יוה עד ה"מר המתים

 מהא עניין אין הלא ,יוחנן דרבי הא חייא לרבי ליה שמיע דלא הירושלמי קאמר מאי, ב"עוה לעניין
 דלא קאמר ושפיר ,הזה העולם לענין כ"ג מיירי יוחנן דרבי ל"צ כ"ע? חייא דרבי להא יוחנן דרבי

 . התוספות כשיטת ודלא חייא לרבי יוחנן דרבי הא שמיע

 :חכמים שאמרו זה: "וכתב, התוספות דברי על חולק (הגמול בשער ,האדם תורת) בספרו ן"הרמב
 רשעים וכמה לאלתר מתים צדיקים שכמה, זכויות להם שאין רשעים ולא עוונות להם שאין צדיקים

 :רבותינו ואמרו .הרשעים כמעשה אליהם שמגיע צדיקים שיש צווח והכתוב ,בשלוה ימים מאריכין
 יש ,המדה היא כך אלא .(יד, ד אבות) 'הצדיקים מיסורי לא ואף הרשעים משלות לא בידינו אין'

 ליפרע שהדין מהם ויש ,הזה בעולם מהם ליפרע צדיקים של ומשפטו ה"הקב של שדינו עונות
 בעולם שכרו שמשלם ויש ז"בעוה שכרו משלם יתברך הגמול שבעל מהן יש הזכויות וכן .ב"בעוה
 ומעשים צדקות כן גם ועושה בחטאים ומתטנף בעונות ומתלכלך השנה כל חוטא וכשאדם ,הבא

 והצדיק ,אלו מפני אלו מעשים אותן שוקל שמו יתברך הוא ,הכל אדון לפני מעשיו ובאין, טובים
 הטוב מעשה על ז"בעוה טוב שכר לו לשלם נותן שדינו, הרשע וכן .לחיים זוכה גמור צדיק שהוא
 צדיק זה נמצא ,וכבוד ונכסים בעושר ושלום חיים לו פוסקין כלומר, לחיים ונחתם נכתב ,שעשה

 שנכשל טוב מעשה בעל וכן .למיתה לאלתר נחתם ,צד מכל גמור רשע שהוא והרשע .בדינו גמור
 בתחלואים שיחיה או הזאת בשנה שימות ,כלומר ,למיתה השנה בראש נכתב ,בלבד אחת בעבירה

  ,הבא העולם לחיי וזכה צדיק שהוא פ"אע בדינו גמור רשע זה נמצאו ,ויסורין צער חיי רעים
 קל אחד חטא על נדון שבנביאים גדול שיהיה עד ,לגמרי ואובד גמור רשע לחיים שזכה והראשון

' 'וגו מלפני אחאב נכנע כי הראית: 'בו שנאמר ,כאחאב ויהיה .גמור רשע בכאן נקרא עליו ונענש
 ,בלבד בימים הכוונה אין, ולמיתה לחיים ,שאמרו וזה .גמור צדיק בכאן נקרא ,(כט, כא' א מלכים)

 בלשון כינוהו הטוב והגמול והשכר ,'מיתה' בשם כינו 'וכו וחולאים עוני, ז"שבעוה העונשין כל אלא
 העלה וכן. ש"ע בדבריו והאריך ן"הרמב שיטת את כ"ג הביא (שם ה"לר בחידושיו) א"הריטב'". חיים'

 דצדיקים, ן"הרמב לשיטת נמצא .אלו ן"הרמב דברי את כ"ג והזכיר דטרני י"ר בשם (שם) ן"הר
 לאלתר ונחתמין נכתבין, מזכויותיהם מרובים שעונותיהם רשעים וכן, חטא שום להם שאין גמורים
 לאלתר ונחתמין נכתבין, מעונותיו מרובין שזכויותיו צדיק וכן צד מכל גמור ורשע. ז"בעוה לחיים

  .ז"בעוה למיתה

 נחתם כבר כ"יוה עד ה"מר המתים דאלו הירושלמי דלשיטת ,והירושלמי הבבלי פליגי דבזה ונראה
 כמה ומצינו ,גמורים רשעים ו"ח הם כ"יוה עד ה"מר המתים דכל נאמר דאיך, ה"בר למיתה דינם
 דלפעמים ,הירושלמי דברי שפיר אתו ן"הרמב לשיטת אמנם? כ"ליוה ה"ר בין שמתו צדיקים וכמה

 ונקראים .גמורים רשעים כמו למיתה ה"בר נחתמים ,מעונותיהם מרובות שזכויותיהם צדיקים גם
 שאירע אדם, איתא (א, טז ה"ר) דילן ס"בש אמנם. כ"ליוה ה"ר בין המתים הם ואלו ,רשעים זה בדין

 נידון הכיפורים יום לאחר ,(עליו נגזר אשתקד של כ"ביוה' פי) לשעבר נידון כ"יוה קודם אונס או קרי לו
 שנחתם מאותם הוא כ"יוה קודם אונס או קרי לו שאירע דאדם נימא לא דאמאי ,ותמוה .להבא

 דילן ס"בש גם המובא ה"בר נפתחים ספרים דשלושה בהא יוחנן' ר וכדברי, ה" בר דין הגזר עליהם
 ש"כמ יוחנן רבי לדברי מפרש דילן ס"דהש ,לומר צריך כרחך על אלא ?בירושלמי וכדאמרינן
 הכי ומשום, כ"ביוה הדין וגזר ה"בר נכתבין הכל ז"עוה לענין אבל, ב"עוה לענין דמיירי, התוספות

   .דאשתקד כ"יוה של דין מגזר הם כ"ליוה ה"ר בין שהמתים לומר הוכרחו

 נ-מחלדור ולדורות, חלק ראשון: מאמרים ונאומים, עמ' 



  ברכה לדוד בן-גוריון במלאות לו 80 שנה2

 ג' חול המועד סוכות תשכ"ז

יצ"ו   גוריון-דוד בן לכבוד  מר  

 בוקר  -שדה

לברכתי. כי מה  שעהואם אתה ת לא מעט הרהרתי אם גם אני אמנה בין מברכיך,
-תורה ומביני-בעלי בני הארץ והגולה, אברכך ולא נתברכת בו מפי ידידיך וקרוביך,

כלום בין ריבואות הברכות תימצא אחת חדשה, מקורית? וכיצד  מדע ואנשי מדינה.
שכמי אשר אמונת היהדות וערכיה הנאמנים  והיטב ידעת, הן ידעת, תתקבל ברכתי?

שכן היתה תקופה שאתה  מכמה מעשים אשר עשית, חרדתי הם בראש כל מעייניו,
משום  וקולך היה לכל* המון. קבעת במדינה הזאת בכל ענין אשר הבעת דעתך עליו,

והדברים  סיתי לעמוד בשער נגד אותם מעשים.ינ גודל השפעתך וקבלת דעתך,
  3עתיקים.

 בהם,כל הודה -שכל המעשים הגדולים אשר עשית ואשר פי אך דומה שברכה אחת לך,
הם העומדים, ושאר הדברים היו  בצפיית תוצאותם ובחשיבותם, בתעוזת עשייתם,

שגם גדול שבגדולים בשגם הוא  אדם,-קטנות וחולשת-כלומר שעת בחינת הזמן גרמם,
 . ווחלפהם שוב אינם קיימים רוח נשאתם  אדם נתפש להם.

אלה הדברים  4ההחלטה להכריז על עצמאות ישראל והחזרת עטרת הבירה לירושלים,
לא יהיה בהם משום  אם יימנו אחרים עמהם, הגדולים שלרוב עוצמתם וייחודם,

 תוספת. 

כלום אנו צריכים לדקדק כך עם  הוא מדקדק עם חסידיו כחוט השערה.-ברוך-הקדוש
גדולינו? הגם אנחנו רשאים לעשות מאזן זכויות וחובות? אין אנו כמותו בוחנים 

מה הוא רחום אף אתה רחום, מה , "אנו להלך בדרכיומצווים  ברם, לבבות וכליות.
כלומר לא לשמור עברה, ולא ליטור  .(ע"פ שבת קלג ע"א) הוא חנון אף אתה חנון"

לא רק בשעת שמחה אלא גם לאחריה, אלא למחוק את  איבה ולא לעשות חשבונות,
 כפי שאנו מבקשים זאת מבוראנו.  לסלקו ולהעבירו מן העולם, החשבון,

הנני מתפלל אל מי שנתן לך בריאות וחיים  יתי ונתתי את לבי לברכך.וזאת רא
לאמץ רוחך להוסיף  ;ךשחננשיוסיף לחננך כטוב  כוח ויכולת העשייה, ארוכים,

מתוך עוז  ולעשות למשמרת העם וארצו מתוך להט המעשה אשר בשקט ייעשה,
 ולמען שלום העם והרביית אהבתו ואחדותו.  הדיבור אשר בנחת יישמע,

תזכה לשנים רבות נעימות  :ךיובלועתה ברכת החג שנזדמנה ונשתלבה עם ברכת 
 וטובות.    

 ברחשי יקר,  

 םיצחק נסי                                                                                                        

                                                           
-ד בןשדה בוקר לכבוד ראש הממשלה לשעבר, דו ליד מדרשתחגיגית  עם-י"ח בתשרי תשכ"ז התקיימה עצרתיום ב 2

מצא לנכון  עיתון 'מעריב'. מכל אלפי המכתבים שהגיעו אליו, שנה. הרב נסים שלח לו מכתב ברכה 80גוריון, במלאת לו 
  דווקא ממכתב זה, בשל ייחודו ותוכנו הרציני והמעמיק.קטעים כמה לפרסם בעמוד הראשון שלו 

עמד הרב נסים  .לפטרודרש פגע בכבודו ואף  גוריון-ם בןמיפע כמה .גוריון היו מורכבים-הרב נסים לבןהיחסים בין  3
 ומורשת ישראל. דרכה של תורה היאכאשר חשב שדרכו  לא נכנע מעולםו ,בגאון על דעותיו, לא נרתע מאיומיםבעוז ו

שירושלים היא בכסלו תש"י, בכ"ב להודעתו בכנסת, . 2. ו על הקמת המדינה בה' באייר תש"חלהכרזת. 1 :הכוונה 4
כבר למחרת(, וזאת, את לשכתו הוא העלה ) אביב-לירושלים מתל יעלומשרדי הממשלה והכנסת ו מדינת ישראל,בירת 

 לאומי.  -תחת משטר בין תהיווסביבתה לירושלים על  כידית על החלטת האו"ם כתגובה מי

 תלה-לדור ולדורות, חלק ראשון: מאמרים ונאומים, עמ' תלד 



 הברכה דברי גוריון על-של דוד בן תשובה מכתב

    13.1.67  ז"תשכ שבט' כ,  בוקר שדה

 ,לציון הראשון לכבוד

 .נסים יצחק הראשי הרב

 חדשים למיטה מרותק והייתי נצטננתי שלי שמונים חגיגת סידור של הרגש בימי
 להשיב יכלתי לא הזמן שכל מצטער ואני ,הנה לשוב יכולתי אתמול ורק בחיפה אחדים
 . ז.ש בתשרי ח"י מיום ולמכתבך לברכות

 ודברי ,כנים לדברים אני חסיד כי ךמברכותי פחות לא לי נעמו נגדי טענותיך דווקא
 היטב יודע ואני .ושבח תהלה מדברי פחות לא בעיני יקרים אמונים איש של בקורת

 ,ואמונתו מצפונו צו לפי ולדבר לפעול איש חייב אבל -נענו לכחך  ומעשי דברי כל שלא
 . והמנוגד המחלק על מרובה והמשותף המאחד, שונות דרכינו דברים בהרבה כי ואם

 בהם רואה ואני  – משותפים נביאינו ודברי העברית המסורת והוקרת ישראל אהבת
 דבר כל אני מקבל ולכן– לי מאשר פחות לא ללבך קרובים שהם יודע ואני העיקר
 .   באשמתי שלא, בתשובתי האיחור על לי ותסלח ,תודה ברחשי

  בהוקרה                                                                                                                     

                        גוריון                 -דוד בן                                                                                                                 

                                                                                                          

 

 

כרב ראשי הוא פעל . וברוך כישרונות היה רב פעלים זצ"ל הרב יצחק נסים
בתחומים רבים, בקרב כל שדרות העם, בארץ ובתפוצות. הוא כתב אלפי 

אשי רעם מכתבים ומאמרים. היתה לו התכתבות מאלפת תשובות, 
. כמו כן, הוא נאם מאות נאומים העולםהדתות ומנהיגי ועם המדינה 

תוך הקפדה לא להאריך כדי לא להטריח את  ,הצטיינו בבהירותש
הכל תועד ונשמר. אוצר בלום ומרתק זה היה אצור עשרות השומעים. 

שנים בארכיון המצוי ב"יד הרב נסים". כדי שהציבור הרחב ייהנה ממנו, 
 ,לימינושיש להם משמעות גם הוחלט לפרסם את המסמכים המיוחדים 

 מתוך עשרות אלפי מסמכים המצויים בארכיון. 

 (,בשנת תשע"ג)נדפס  ,"מאמרים ונאומים"לדור ולדורות חלק ראשון: 
דברים למועדי השנה, מאמרי הגות בענייני השעה, נאומים  :ללוכ

 ציבוריים ודברי הערכה לאישים. 

 אחרונים, והם:  מצויים כעת בשלבי עריכה שלושה ספרים
 

כולל: קריאות ומנשרים בכל , "בקומה זקופה" לדור ולדורות: חלק שני:
  וראיונות. תפילותתחומי החיים שהתפרסמו בעיתונות, 

 
כולל: התייחסות לשאלות , "לאחדים בידך"לדור ולדורות חלק שלישי: 

הלכה וחברה; ביקורים בערי הארץ ובהתיישבות על כל זרמיה,  ,יהדות
, וברכות לאישים, מוסדות וליהדות התכתבות עם ראשי המדינה

   .התפוצות
 

מאות לקצרות וקצובות תשובות  :כולל, "יין הטוב", חלק ג'שו"ת 
 ישראל. לשי ראשה הרבמהארץ ומרחבי התפוצות בכהנו כ שנשאלשאלות 

 תלולדור ולדורות, חלק ראשון: מאמרים ונאומים, עמ' 

 הרב נסים" מרכז מורשתמהנעשה ב"

 

 

 

 


