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  ד'התשע תשרי                                          ד "בס

  
  ל"השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז

           למדרגותיה של התשובה
   )משה ליכטנשטייןהרב על פי שיעור של ( שבת שובה ולעשרת ימי תשובהל

  
  :'ראש חדש'ה "ד: מגילה לאתוספות ב. 1
דפורענותא קודם '  הפסיקתא לומר גשאנו נוהגין על פי"

חזון ' תשעה באב ואלו הן דברי ירמיה שמעו דבר ה
ישעיהו ובתר תשעה באב שב דנחמתא ותרתי דתיובתא 
ואלו הן נחמו נחמו ותאמר ציון עניה סוערה לבדה אנכי 

... אנכי רני עקרה קומי אורי שוש אשיש דרשו שובה
ק "ארע "ח נו"וסדר זה מתחיל בפנחס וסימניך דש

 ".ש"שד
   :ם בהלכות תעניות"הרמב. 2
כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה ויהיה זה "

זכרון למעשינו הרעים ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו 
שבזכרון דברים , עתה עד שגרם להם ולנו אותן הצרות

  "אלו נשוב להיטיב
  :"שובה"ביחס להפטרת שבת ב' התוס. 3
 דהיינו שבת שלפני ולעולם שוש אשיש באתם נצבים"
ה לפי שהוא סוף הנחמות ודרשו בצום גדליה ושובה "ר

בשבת שלפני יום הכפורים וכשיש שבת בין יום 
הכפורים לסוכות אז הוי דרשו בשבת שלפני יום 

בהמצאו והיינו ' הכפורים משום דכתיב ביה דרשו ה
בימי תשובה ושובה בין כפור לסוכות דכתיב בה ונתתי 

נתן קולו לפני חילו דמישתעי ' וכן והלך יורה ומלקוש 
במים ושייך שפיר לפני סוכות וזה המנהג לא ישתנה 

ת ולא כדברי רב "פ הפסיקתא וכן פירש ר"לעולם ע
החובל ההופך ומבלבל לומר שובה קודם כפור ושוש 
אשיש בין כפור לסוכות דאין להפסיק בין השש נחמות 

 שוש לשביעית אלא כדברי רבינו תם עם ישרים נחתם
 ".אשיש בראשיתו ושובה באחריתו

  :  ו"ה  ונ"ישעיה נ. 4

 ַיֲעזֹב ָרָׁשע ז  .ְּבִהָּמְצאֹו ְקָרֻאהּו ִּבְהיֹותֹו ָקרֹוב' ה ִּדְרׁשּו ו
-ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל' ה- ַּדְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחְׁשבָֹתיו ְוָיׁשֹב ֶאל

ִׁשְמרּו ִמְׁשָּפט ' הַמר  ּכֹה ָאא ...  .ַיְרֶּבה ִלְסלֹוחַ -ינּו ִּכיֵק ֱאלֹ

 ב  .ְקרֹוָבה ְיׁשּוָעִתי ָלבֹוא ְוִצְדָקִתי ְלִהָּגלֹות- ִּכי ַוֲעׂשּו ְצָדָקה
ָאָדם ַיֲחִזיק ָּבּה ׁשֵֹמר ַׁשָּבת -ּזֹאת ּוֶבן-ַאְׁשֵרי ֱאנֹוׁש ַיֲעֶׂשה

ם ּוְבֵני ַהֵּנָכר ַהִּנְלִוי ... .ָרע- ֵמַחְּללֹו ְוׁשֵֹמר ָידֹו ֵמֲעׂשֹות ָּכל
 ִלְהיֹות לֹו ַלֲעָבִדים 'הֵׁשם -ְיהָוה ְלָׁשְרתֹו ּוְלַאֲהָבה ֶאת- ַעל

 ַוֲהִביאֹוִתים ז  .ׁשֵֹמר ַׁשָּבת ֵמַחְּללֹו ּוַמֲחִזיִקים ִּבְבִריִתי- ָּכל
ַהר ָקְדִׁשי ְוִׂשַּמְחִּתים ְּבֵבית ְּתִפָּלִתי עֹולֵֹתיֶהם -ֶאל

ְּתִפָּלה ִיָּקֵרא -ֵביִתי ֵּבית ִּכי  ִמְזְּבִחי- ְוִזְבֵחיֶהם ְלָרצֹון ַעל

   .ָהַעִּמים-ְלָכל
ְבִׂשְמָחה ֵתֵצאּו ּוְבָׁשלֹום ּתּוָבלּון ֶהָהִרים ְוַהְּגָבעֹות - ִּכייב

 ַּתַחת יג  .ָכף- ֲעֵצי ַהָּׂשֶדה ִיְמֲחאּו-ִיְפְצחּו ִלְפֵניֶכם ִרָּנה ְוָכל
ֶלה ֲהַדס ַהִּסְרַּפד ַיעֲ ) ְוַתַחת(ַהַּנֲעצּוץ ַיֲעֶלה ְברֹוׁש תחת 

 ַוֲהִביאֹוִתים ז ...  .ְוָהָיה ַליהָוה ְלֵׁשם ְלאֹות עֹוָלם לֹא ִיָּכֵרת
ַהר ָקְדִׁשי ְוִׂשַּמְחִּתים ְּבֵבית ְּתִפָּלִתי עֹולֵֹתיֶהם -ֶאל

ְּתִפָּלה ִיָּקֵרא - ִּכי ֵביִתי ֵּבית ִמְזְּבִחי- ְוִזְבֵחיֶהם ְלָרצֹון ַעל

   .ָהַעִּמים-ְלָכל
  ג- ד ב"הושע י. 5

 ְקחּו ג  .ֶֹנךָ   ִּכי ָכַׁשְלָּת ַּבֲעו  ׁשּוָבה ִיְׂשָרֵאל ַעד ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ ב

ֹן  ִּתָּׂשא ָעו-ְיהָוה ִאְמרּו ֵאָליו ָּכל-ִעָּמֶכם ְּדָבִרים ְוׁשּובּו ֶאל

 ַאּׁשּור לֹא יֹוִׁשיֵענּו ד  .טֹוב ּוְנַׁשְּלָמה ָפִרים ְׂשָפֵתינּו-ְוַקח
נֹאַמר עֹוד ֱאלֵֹהינּו ְלַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו - ְולֹאסּוס לֹא ִנְרָּכב - ַעל

   .ְּבָך ְיֻרַחם ָיתֹום-ֲאֶׁשר
  :ט- ח' הושע ב. 6
ְּגֵדָרּה -ַּדְרֵּכְך ַּבִּסיִרים ְוָגַדְרִּתי ֶאת- ָׂשְך ֶאת- ָלֵכן ִהְנִניח

-ְמַאֲהֶביָה ְולֹא- ְוִרְּדָפה ֶאתט  .ּוְנִתיבֹוֶתיָה לֹא ִתְמָצא
ָׁשַתם ְולֹא ִתְמָצא ְוָאְמָרה ֵאְלָכה ְוָאׁשּוָבה ַתִּׂשיג אָֹתם ּוִבְק 

  .ִאיִׁשי ָהִראׁשֹון ִּכי טֹוב ִלי ָאז ֵמָעָּתה-ֶאל
  : של ראש השנה' בהפטרת יום בירמיהו . 7
  ". כי הייתי לישראל לאב ואפרים בכרי הוא"
  :ו"ז ה"ם בהלכות תשובה פ"הרמב. 8

 נאמרש, גדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה  ו

  )... ב,הושע יד" (יךקאלו' ה, עד, ישראל, שובה"
  .בי תדבק, כלומר אם תחזור בתשובה
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   :ד ה"הושע י. 9
  ". ארפא משובתם אהבם נדבה כי שב אפי ממנו"

 :י על אתר"רש. 10
ח הקודש  אמר הנביא כך אמר לי רו-ארפא משובתם "

מאחר שיאמרו לפני כן ארפא משובתם ואוהבם בנדבת 
 כי י שאינן ראויין לאהבה אתנדב לאהבתם"אעפרוחי 

 ".שב אפי ממנו
  :ח- וד"הושע י .11

   ֶאְהֶיה ַכַּטל ְלִיְׂשָרֵאל ִיְפַרח ַּכּׁשֹוַׁשָּנה ְוַיְך ָׁשָרָׁשיו ַּכְּלָבנֹוןו
   ֵיְלכּו יְֹנקֹוָתיו ִויִהי ַכַּזִית הֹודֹו ְוֵריַח לֹו ַּכְּלָבנֹוןז

  ָיֻׁשבּו יְֹׁשֵבי ְבִצּלֹו ְיַחּיּו ָדָגן ְוִיְפְרחּו ַכָּגֶפן ִזְכרֹו ְּכֵיין ְלָבנֹוןח
 :ד ט"הושע י. 12

אפרים מה לי עוד לעצבים אני עניתי ואשורנו אני "
 ".כברוש רענן ממני פריך נמצא

  :ד י"שע יהו.  13
' מי חכם ויבן אלה נבון וידעם כי ישרים דרכי ד"

  "וצדקים ילכו בם ופשעים יכשלו בם
  : 'יואל ב.  14
 ִּתְקעּו ׁשֹוָפר ְּבִצּיֹון ְוָהִריעּו ְּבַהר ָקְדִׁשי ִיְרְּגזּו ּכֹל יְֹׁשֵבי א

 יֹום חֶֹׁשְך ַוֲאֵפָלה ב  .ְיהָוה ִּכי ָקרֹוב- ָבא יֹום- ִּכי ָהָאֶרץ
ֶהָהִרים ַעם ַרב ְוָעצּום -ם ָעָנן ַוֲעָרֶפל ְּכַׁשַחר ָּפֻרׂש ַעליֹו

ְׁשֵני ּדֹור - ָהעֹוָלם ְוַאֲחָריו לֹא יֹוֵסף ַעד- ָּכמֹהּו לֹא ִנְהָיה ִמן

ֵעֶדן - ְלָפָניו ָאְכָלה ֵאׁש ְוַאֲחָריו ְּתַלֵהט ֶלָהָבה ְּכַגןג  .ָודֹור
ָהְיָתה -ְּפֵליָטה לֹא-ה ְוַגםָהָאֶרץ ְלָפָניו ְוַאֲחָריו ִמְדַּבר ְׁשָממָ 

 ה  . ְּכַמְרֵאה סּוִסים ַמְרֵאהּו ּוְכָפָרִׁשים ֵּכן ְירּוצּוןד  .ּלֹו
ָראֵׁשי ֶהָהִרים ְיַרֵּקדּון ְּכקֹול ַלַהב ֵאׁש -ְּכקֹול ַמְרָּכבֹות ַעל

 ִמָּפָניו ָיִחילּו ַעִּמים ו  .אְֹכָלה ָקׁש ְּכַעם ָעצּום ֱערּוְך ִמְלָחָמה

 ְּכִגּבֹוִרים ְיֻרצּון ְּכַאְנֵׁשי ִמְלָחָמה ז  .ִנים ִקְּבצּו ָפארּורּפָ - ָּכל

 ח  .ַיֲעלּו חֹוָמה ְוִאיׁש ִּבְדָרָכיו ֵיֵלכּון ְולֹא ְיַעְּבטּון אְֹרחֹוָתם
ְוִאיׁש ָאִחיו לֹא ִיְדָחקּון ֶּגֶבר ִּבְמִסָּלתֹו ֵיֵלכּון ּוְבַעד ַהֶּׁשַלח 

ִעיר ָיׁשֹּקּו ַּבחֹוָמה ְיֻרצּון ַּבָּבִּתים ַיֲעלּו  ּבָ ט  .ִיּפֹלּו לֹא ִיְבָצעּו

 ְלָפָניו ָרְגָזה ֶאֶרץ ָרֲעׁשּו ָׁשָמִים י  .ְּבַעד ַהַחּלֹוִנים ָיבֹאּו ַּכַּגָּנב

 ַויהָוה ָנַתן יא  .ֶׁשֶמׁש ְוָיֵרַח ָקָדרּו ְוכֹוָכִבים ָאְספּו ָנְגָהם
  ּו ִּכי ָעצּום עֵֹׂשה ְדָברֹוקֹולֹו ִלְפֵני ֵחילֹו ִּכי ַרב ְמאֹד ַמֲחֵנה

  .ְיהָוה ְונֹוָרא ְמאֹד ּוִמי ְיִכיֶלּנּו- ָגדֹול יֹום- ִּכי
   :)ב"ג מ"פ (בתעניתה המשנ. 15

, על השידפון ועל היירקון-- על אלו מתריעין בכל מקום
; ועל חיה רעה ועל החרב, ועל הארבה ועל החסיל

    .מפני שהיא מכה מהלכת, מתריעין עליהן מיד
   :יואל ב .16

 ַוּיֹאֶמר 'ה ַוַּיַען יט  .ַעּמֹו- ַוַּיְחמֹל ַעל ְלַאְרצֹו 'ה ַוְיַקֵּנא יח
ַהָּדָגן ְוַהִּתירֹוׁש ְוַהִּיְצָהר -ְלַעּמֹו ִהְנִני ׁשֵֹלַח ָלֶכם ֶאת

- ְוֶאתכ  .ֶאֵּתן ֶאְתֶכם עֹוד ֶחְרָּפה ַּבּגֹוִים- ּוְׂשַבְעֶּתם אֹתֹו ְולֹא
ֶאֶרץ ִצָּיה ּוְׁשָמָמה -ֵליֶכם ְוִהַּדְחִּתיו ֶאלַהְּצפֹוִני ַאְרִחיק ֵמעֲ 

ַהָּים ָהַאֲחרֹון ְוָעָלה -ַהָּים ַהַּקְדמִֹני ְוסֹפֹו ֶאל-ָּפָניו ֶאל- ֶאת

ִּתיְרִאי - ַאלכא  .ָבְאׁשֹו ְוַתַעל ַצֲחָנתֹו ִּכי ִהְגִּדיל ַלֲעׂשֹות

ִּתיְראּו -ַאל כב  . ַלֲעׂשֹות'הִהְגִּדיל -ֲאָדָמה ִּגיִלי ּוְׂשָמִחי ִּכי
ֵעץ ָנָׂשא ִפְריֹו - ִּכי ַּבֲהמֹות ָׂשַדי ִּכי ָדְׁשאּו ְנאֹות ִמְדָּבר

 'ה ּוְבֵני ִצּיֹון ִּגילּו ְוִׂשְמחּו ּבַ כג  .ְּתֵאָנה ָוֶגֶפן ָנְתנּו ֵחיָלם
ַהּמֹוֶרה ִלְצָדָקה ַוּיֹוֶרד ָלֶכם - ָנַתן ָלֶכם ֶאת-יֶכם ִּכיקֵ ֱאלֹ

 ּוָמְלאּו ַהֳּגָרנֹות ָּבר כד  .ׁש ָּבִראׁשֹוןֶּגֶׁשם מֹוֶרה ּוַמְלקֹו

- ְוִׁשַּלְמִּתי ָלֶכם ֶאתכה  .ְוֵהִׁשיקּו ַהְיָקִבים ִּתירֹוׁש ְוִיְצָהר
 ֵחיִלי  ַהָּׁשִנים ֲאֶׁשר ָאַכל ָהַאְרֶּבה ַהֶּיֶלק ְוֶהָחִסיל ְוַהָּגָזם

ְוָׂשבֹוַע  ַוֲאַכְלֶּתם ָאכֹול כו  .ַהָּגדֹול ֲאֶׁשר ִׁשַּלְחִּתי ָּבֶכם
ָעָׂשה ִעָּמֶכם ְלַהְפִליא -יֶכם ֲאֶׁשרקֵ  ֱאלֹ'הֵׁשם - ְוִהַּלְלֶּתם ֶאת

   .ֵיבֹׁשּו ַעִּמי ְלעֹוָלם- ְולֹא
  :ז"י' יואל ב. 17
 ְויֹאְמרּו 'ה ֵּבין ָהאּוָלם ְוַלִּמְזֵּבַח ִיְבּכּו ַהּכֲֹהִנים ְמָׁשְרֵתי יז

ָּבם - ְלֶחְרָּפה ִלְמָׁשלִּתֵּתן ַנֲחָלְתךָ -ַעֶּמָך ְוַאל- ַעל'החּוָסה 

   .יֶהםקֵ ּגֹוִים ָלָּמה יֹאְמרּו ָבַעִּמים ַאֵּיה ֱאלֹ
   :יחזקאל. 18
ואחמל על שם קדשי אשר חללוהו בית ישראל בגוים "

' לכן אמר לבית ישראל כה אמר ד. אשר באו שמה
אלקים לא למענכם אני עשה בית ישראל כי אם לשם 

  ". םקדשי אשר חללתם בגוים אשר באתם ש
 :ז"ט- ו"ט' יואל ב. 19
אספו עם קדשו קהל קבצו זקנים אספו עוללים וינקי "

בין האולם ולמזבח . שדים יצא חתן מחדרו וכלה מחפתה
 “....יבכו הכהנים

  
לשוב בתשובה שלמה ולגמר כולנו זכה יהי רצון שנ
  חתימה טובה 


