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 בענין תשובה בראש השנה

 

 ראיות לתשובה בר"ה
 

 תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף יח עמוד א  . 1

אמר רב שמואל בר איניא משמיה דרב: מניין לגזר דין של צבור שאינו נחתם? אינו נחתם? והכתיב +ירמיהו ב+ נכתם  

והכתיב +ישעיהו   -אלהינו בכל קראנו אליו. נקרע, שנאמר +דברים ד+ כה'  -אלא, אף על גב שנחתם   -עונך לפני! 

אמר רבה בר אבוה: אלו עשרה ימים שבין ראש   -התם ביחיד, הכא בצבור. ביחיד אימת?   -נה+ דרשו ה' בהמצאו!  

 .. השנה ליום הכפורים.

 

 עמוס פרק ג . 2

ִעיר וַ  ה בְּ עָּ ֶיה רָּ דּו ִאם ִתהְּ ם לֹא ֶיֱחרָּ עָּ ִעיר וְּ ר בְּ ַקע ׁשֹופָּ ה: )ו( ִאם ִיתָּ שָּ  יֹקוָּק לֹא עָּ

 

 בחודש השביעי -יש שלום( פיסקא מ פסיקתא רבתי )א. 3

ואם לא עשיתם בהם תשובה הוו יודעים שדינכם מתפסק ביום הכיפורים, ולא עשיתי בכם אלא אתם עשיתם ...

]כדי שתהיו[ חרדים מתקיעת  שכך התקנתי לכם שתהיו תוקעים בשופר בראש השנה )כשתהיו( בעצמכם, למה, 

, אמר הנביא אם יתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו )עמוס ג' ו'( לפיכך אם יהיה  פר להתקין עצמיכם לתשובההשו

 רעה בעיר וה' לא עשה )שם /עמוס ג'/(. 

 

 רמב"ם הלכות תשובה פרק ג הלכה ד  . 4

ונרדמים הקיצו  אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב רמז יש בו כלומר עורו ישינים משנתכם 

מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם, אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן ושוגים כל שנתם  

בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל הביטו לנפשותיכם והטיבו דרכיכם ומעלליכם ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה  

מו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו חייב, וכן כל  ומחשבתו אשר לא טובה, לפיכך צריך כל אדם שיראה עצ

העולם חציו זכאי וחציו חייב, חטא חטא אחד הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה וגרם לו השחתה,  

עשה מצוה אחת הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות וגרם לו ולהם תשועה והצלה שנאמר וצדיק יסוד  

זה שצדק הכריע את כל העולם לזכות והצילו, ומפני ענין זה נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ובמעשים  עולם 

טובים ולעסוק במצות מראש השנה ועד יום הכפורים יתר מכל השנה, ונהגו כולם לקום בלילה בעשרה ימים אלו  

 ולהתפלל בבתי כנסיות בדברי תחנונים ובכיבושין עד שיאור היום.

 

 מורה הנבוכים חלק ג פרק מג  ספר . 5

כן ראש השנה יום אחד, מפני שהוא יום תשובה והערת בני אדם משכחתם, ומפני זה יתקע בו בשופר כמו שבארנו  

, כמו שהוא מפורסם בקבלת האומה מענין עשרת ימים שבין ראש  וכאלו הוא הצעה ופתיחה ליום הצוםבמשנה תורה, 

 השנה ויום הכפורים. 

 

 278ה למאירי עמ' חיבור התשוב . 6

 ...ואל זאת הכונה היתה המצוה לתקוע שופר להעיר הלבבות ולהחרידם לשוב מדרכיהם הרעים... 

 

 חידושי הריטב"א מסכת ראש השנה דף לד עמוד א  . 7

כתב הרי"ף נמצא עכשיו וכו'. ומה שכתב ומברכין עליהם ברכת התקיעה לא כתב רבינו ז"ל נוסח ברכה זו, אבל קבלה  

האיי ז"ל אביהם של ישראל שהוא לשמוע קול שופר, ויש בזה ב' שאלות למה אין הנוסח על תקיעת שופר כמו  מרבינו 

מקרא מגלה שמברכין על הקריאה ולא על השמיעה, ועוד למה היא בלמ"ד ואינה בעל כיון שתקיעת שופר אפשר על  

דהכא שמיעת השופר היא עיקר המצוה   ידי אחרים כעין מקרא מגלה שהיא בעל מטעם זה, והתשובה בשאלות אלו אחת 

וכונת התורה כדי שיעור אדם לחזור בתשובה וגם שיכוון לרצות למדת הדין ביום הזה, ואילו תקע ולא שמע לא יצא,  

 ולפיכך תקנו הנוסח בשמיעה 
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 רמב"ם על משנה מסכת ראש השנה פרק ד משנה ז . 8

השנה ולא ביום הכפורים, לפי שהם ימי תפלה והכנעה לפני ה'  ואמרו ובשעת ההלל, לפי שאין קורין הלל לא בראש  

 ויראה ממנו וניסה אליו ותשובה ותחנה ובקשת מחילה, ואין ראוי במצבים כאלה לשמוח ולשיש. 

 

 י אגדות מסכת מגילה דף לב עמוד א מהרש"א חידוש. 9

ג"כ בזו הפרשה י"ל דלא תיקן משה    והא דנקט בברייתא שלש רגלים פסח ועצרת וחג ולא נקט נמי ר"ה ויוה"כ דכתיבי

בשאר מצות משום דלא אתיין מזמן לזמן וה"נ ר"ה ויוה"כ לא מקרו מזמן לזמן דיש לאדם ליתן לבו לתשובה בכל  

השנה כמו בר"ה ויוה"כ משא"כ בשלש רגלים דמצותן בזמנן בענינו של יום ומה"ט נמי מספקא לן בפרק בכל מערבין  

 רי שפיר מזמן לזמן אלא שלש רגלים דכתיב בהו מצות ראייה ושמחת חגיגה: אם אומרים זמן בר"ה דלא מיק

 

 וידוי והזכרת חטא בר"ה

 
 בית יוסף אורח חיים סימן תקפד  . 10

נוהגין בקצת מקומות לומר בראש השנה אחר התפלה אבינו מלכנו חטאנו לפניך וכתב הכל בו )סי' סד כח ע"ד( שהטעם  

דתעניות )כה:( שפעם אחת גזרו תעניות ולא נענו וירד רבי עקיבא לפני התיבה ואמר אבינו  משום דגרסינן בפרק ג' 

מלכנו חטאנו לפניך ומיד נענה וכשראו הדור שנענה באותה תפלה הוסיפו עליו דברי בקשות ותחנונים וקבעום לעשרת  

אבל חטאנו לפניך וכן כיוצא   ימי תשובה עכ"ל: ונראה לי דשאר בקשות שאומרים באבינו מלכנו אומרים בראש השנה 

 בו דבר שיש בו הודאת חטא אין אומרים מהטעם שאין אומרים וידוי בראש השנה 

 

 דרכי משה הקצר אורח חיים סימן תקפד  . 11

 )א( ואין המנהג כדבריו: 

 

 סעיף ב מגן אברהם סימן תקפד  . 12

וידוי בר"ה וכ"כ הזוהר   ]שאין אומרים[ בשם כל בו שלא לומר א"מ חטאנו לפניך שא"א]הרב בית יוסף[ הרב"י תב  כ

ובפי' המחזור  ...דרך וידוי )כ"ה סי' רל"ח /רל"ז/(אבל לומר פסוקים שיש בהן הזכרת חטא אין קפידא כיון שאינו 

ראיתי שמפרש א"מ חטאנו לפניך כלומר אבותינו חטאו שעבדו ע"א ואנו אין לנו מלך אלא אתה לכן עשה עמנו למען  

 ב מנהגינו שאומרים אותו בר"ה:  שמך ע"כ ובזה נתייש

 

 פרי מגדים אורח חיים אשל אברהם סימן תקפד  . 13

 )ב( אבינו מלכנו. ולפי זה אין להכות באגרוף על החזה לפירוש זה: 

 

 כנסת הגדולה אורח חיים סימן תקפד . 14

ם למדו מזה שלא  מהטעם שאין אומרים וידוי בראש השנה וכו' אמר המאסף: רבים מהמון העם וקצת חכמים בעיניה

להזכיר עון וחטא בראש השנה, ועל פי זה הגיהו בקצת פיוטים של ראש השנה שמוזכר בהם עון וחטא שלא לאמרם.  

ומורי הרב ז"ל היה מלעיג עליהם, שלא אמר רבינו המחבר ז"ל אלא שאין אומרים וידוי בראש השנה, כמו חטאתי  

ל להזכיר עון וחטא שלא כדרך וידוי לא אמר הרב ז"ל, דלא עדיף  עויתי פשעתי וחטאנו לפניך, ומחול וסלח ומחה, אב 

 ראש השנה משבת שאין אומרים וידוי, ולא נאסר להזכיר עון או חטא. 

 

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות ראש השנה סימן תקפג סעיף ב . 15

 אוכלים ראש כבש לומר: נהיה לראש ולא לזנב, וזכר לאילו של יצחק.  

ה וניעה ומבטלים התפלה  , ועוד שהן מרבים כיחיש מדקדקים שלא לאכול אגוזים, שאגוז בגימטריא חטא הגה: 

 .. )מהרי"ל(.

 

 רמב"ם הלכות תשובה פרק א הלכה א . 16

מחטאו לפני ה' ויתודה. וביאור מצוה זו ועיקרים הנגררים עמה הלכות תשובה. מצות עשה אחת, והוא שישוב החוטא 

 בגללה בפרקים אלו. 
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כל מצות שבתורה בין עשה בין לא תעשה אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון בין בשגגה כשיעשה תשובה וישוב  

ר עשו זה וידוי  מחטאו חייב להתודות לפני האל ברוך הוא שנאמר איש או אשה כי יעשו וגו' והתודו את חטאתם אש

 ... דברים, וידוי זה מצות עשה 

 

 מנחת חינוך פרשת נשא מצוה שסד . 17

אך מדברי הר"מ שכ' כאן בתחלת פ"א כל מצוה כו' אם עבר כו' כשיעשה תשובה וישוב מחטאתו חייב להתודות וידוי  

לעשות מ"ע שיתוודה בפיו  זה הוא מ"ע כו' מבואר בדבריו דאין התשובה מ"ע דלא כתב מ"ע שיעשה תשובה רק אם בא  

 וכ"נ מלשון הרהמ"ח א"כ אם לא עשה תשובה אין לו עונש כלל על מה שלא עשה תשובה רק על העבירה שעבר. 

 

 שינה בראש השנה
 

 ב"ח אורח חיים סימן תקצז  . 18

שופר  כתב בספר אבן שועיב )דרשה לר"ה פט ע"ג( בשם )הרמב"ן( ]הרמב"ם[ ז"ל )הל' תשובה פ"ג ה"ד( כי בתקיעת 

יש רמז לדין כמו עורו ישנים מתרדמתכם רצונו לומר כי השעה צריכה הערה כמו שנאמר )עמוס ג ו( אם יתקע שופר  

בעיר ועם לא יחרדו מכאן כתוב בירושלמי שאסור לאדם לישן בראש השנה כדאמר התם איך בר נש דדמיך בריש שתא  

)יונה א ו( מה לך נרדם וגו' עכ"ל ומהר"ם היה רגיל לישן  ועוסקים בדיניה ועוד יש לומר כי הוא מורה עצלות כדכתיב  

 כמו בשאר יום טוב 

 

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות ראש השנה סימן תקפג  . 19

והולכין אל הנהר לומר פסוק: ותשליך במצולות ים כל חטאתינו וגומר )מיכה ז, יט( )מנהגים(. וגם נוהגים  הגה: ... 

 מי(, ומנהג נכון הוא. שלא לישן ביום ראש השנה )ירושל

 

 ט"ז אורח חיים סימן תקפג  . 20

 דאיתא בירושלמי מאן דדמיך בריש שתא דמיך מזלי':  -)ג( )פמ"ג( שלא לישן.  

 

 משנה ברורה סימן תקפג  . 21

משום דאיתא בירושלמי מאן דדמיך בריש שתא דמיך מזלי'. והאר"י ז"ל אמר שאחר חצות מותר   -)ט( שלא לישן וכו' 

ר נתעורר המלאך ע"י תפלות ותקיעות וב"ח כתב שהר"מ היה ישן בר"ה. ויושב בטל כישן דמי ועיין בח"א  לישן שכב

שכתב דאחר האכילה יקבע עצמו ללימוד ואם ראשו כבד עליו יישן מעט אם א"א לו בלא זה ויש נוהגים לגמור כל  

 התהילים:

 

 תשליך
 

 לבוש אורח חיים סימן תקצו  . 22

ורגילין לילך על הנהר זכר לעקידה, משום דאיתא במדרש ]ילקוט שמעוני וירא רמז צט[ כשהלך אברהם אבינו ע"ה  

לעקוד את יצחק בנו, הוליכו השטן עד שבא עד צוארו במים, ואמר אברהם הושיעה יי' כי באו מים עד נפש וניצול.  

כך אנו נאחזים  גים, לזכור שאנו משולים כדגים חיים הללו שנאחזים במצודה, ורגילין לילך למקום שרואין שם ד

 : במצודת המות והדין, ומתוך כך נהרהר יותר בתשובה

 

 מנהגי חודש אלול 
 

 טור אורח חיים הלכות ראש השנה סימן תקפא  . 23

חות אחרונות והעבירו  תניא בפרקי ר"א בר"ח אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה עלה אלי ההרה שאז עלה לקבל לו

שופר במחנה משה עלה להר שלא יטעו עוד אחר ע"ג והקב"ה נתעלה באותו שופר שנאמר )תהלים מ"ז( עלה אלהים  

בתרועה וגו' לכן התקינו חז"ל שיהו תוקעין בר"ח אלול בכל שנה ושנה וכל החדש כדי להזהיר ישראל שיעשו תשובה  

 ... וכדי לערבב השטן שנאמר )עמוס ג'( אם יתקע שופר בעיר וגו' 
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 של"ה מסכת ראש השנה פרק תורה אור  . 24

נג. וכל אדם יתעורר מאוד בתקיעות של ראש חודש אלול, שהיה שלא יטעו עוד לחטוא. גם האדם יתעורר ויזכור  

ר  בחטאיו ועונותיו ופשעיו, ויעשה מוסכם חזק נאמן וקיים, שלא יטעה עוד ולא ישוב לכסלה, ומודה ועוזב ירוחם. אח

כך בתקיעות בכל יום ויום, יקיים 'אם יתקע שופר בעיר', ויהיה חרד לעורר בתשובה, ויתקן כל המעוות, לעשות תשובה  

על כל ענין וענין, כי השופר מעורר על התשובה, כענין שכתב הרמב"ם בשופר של ראש השנה, פרק ג' מהלכות תשובה  

שנה גזירת הכתוב, רמז יש בו, כלומר, עורו ישנים משנתכם  פי שתקיעת שופר בראש ה -על   -)ה"ד(, זה לשונו: אף 

 ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה.  

נד. ויהיו דברים אלה נמשכים למה שאמרו בירושלמי, וזה לשונם: הך בר נש דדמיך בריש שתא, ועוסקים בדיניה  

ונראה, דלאו דוקא ישן ממש, אלא אפילו ער ויושב בטל,   לעיל, מורה עצלה, דכתיב )יונה א, ו( 'מה לך )כי( נרדם'.

ואינו מבקש על נפשו בתפלה ובתחנונים, ישן מיקרי, ואדם מועד לעולם בין ער בין ישן )בבא קמא כו א(, אם אינו  

 . התעוררות הזו, יתעורר בכל יום מימי אלול בתקיעת שופרעוסק בתורה ובמעשים טובים. 
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אך אם הוא באופן שא"א מחצות ולהלן ויתבטלו אותו הצבור מסליחות יש להתיר בגדר הוראת שעה גם מתחלה, כי  

בדברים אלו אין מקור מגמ' אלא הם מדברי רבותינו האחרונים ע"פ ספרי הקבלה שמסתבר שאין בזה ענין איסור אלא  

ם תפלה, ולכן כדי שלא יתבטלו מלומר סליחות  שאין מועילין בכח י"ג מדות שיש הבטחה שלא יחזרו ריקם אלא כסת

 טוב יותר לומר אף מתחלה הוראת שעה.  שלא יהיה להצבור שום התעוררות לתשובה 
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א אכול  ירושלמי בפ"ק דשבת )הלכה א( ר' חייא רבה מפקיד לרב אי את יכול למיכל כולה שתא בטהרה אכול ואי ל

שבעה ימים בשתא וכתב ראב"י העזרי ז"ל קבלתי שאלו שבעה ימים הן שבין ראש השנה ליום הכפורים על כן נהגו  

 באשכנז אף אותן שאין נזהרין מפת של נכרים כל השנה בעשרת ימי התשובה נזהרין: 
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גין להזהר בו בכל עשרת ימי תשובה, והיינו מראש השנה עד  אפילו מי שלא נזהר מפת של גוים בשאר ימות השנה, נוה

 יום כיפור, כדי להנהיג עצמו בטהרה באלו הימים ולזכור שהם משונים למעליותא יותר משאר ימות השנה 

 

 

 

 


