
 שיפה ושונה תהא השנה

מדרכי התשובה: להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים, ועושה צדקה כפי כוחו, ומתרחק הרבה  .1

ומשנה שמו, כלומר: אני אחר, ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים, ומשנה מעשיו   הדבר שחטא בו;-מן

מכפרת עוון, מפני שגורמת לו להיכנע ולהיות עניו ושפל וגולה ממקומו, שגלות    כולן לטובה, ולדרך ישרה.

 .רוח

 . ד. רמב"ם, משנה תורה, הלכות תשובה, פרק ב

וצדקה ותשובה. ושלושתם  לים גזירות רעות, ואלו הם: תפילהר' יודן בשם ר' אלעזר אמר: שלשה דברים מבט .2

א ְשִמי  ר ִנְקרָּ ְנעּו ַעִמי ֲאשֶׁ ִעים ַוֲאִני  נאמרו בפסוק אחד: "ְוִיכָּ רָּ ם הָּ בּו ִמַדְרֵכיהֶׁ ַני ְויָּשֻׁ ם ְוִיְתַפְללּו ִויַבְקשּו פָּ ֲעֵליהֶׁ

ם" )דברי הימים ב ז יד(. ת ַאְרצָּ א אֶׁ ְרפָּ ם ְואֶׁ אתָּ ְסַלח ְלַחטָּ ַמִים ְואֶׁ ְשַמע ִמן ַהשָּ זו תפילה.   –"ויתפללו"  15אֶׁ

: "ואסלח לחטאם וארפא את . ואח"כזו תשובה –הרי צדקה … "וישובו מדרכם הרעה"  –"ויבקשו פני" 

  ארצם".

מאנשי  –מעשה טוב מאברהם ושרה. –טוב. שנוי השם  ' הונא בשם רב יוסף אמר: אף שינוי שם ומעשהר

ר ִד  ה ֲאשֶׁ עָּ רָּ ֱאֹלִהים ַעל הָּ ם הָּ ה ַוִינָּחֶׁ עָּ רָּ בּו ִמַדְרכָּם הָּ ם ִכי שָּ ת ַמֲעֵשיהֶׁ ֱאֹלִהים אֶׁ ר ַלֲעשֹות בֶׁ נינוה שנאמר: "ַוַיְרא הָּ

ה" )יונה ג י( שָּ ם ְולֹא עָּ הֶׁ  לָּ

 בראשית רבה פרשת לך לך, פרשה מד סימן יב

רבי אליעזר אומר: בתשרי נברא העולם, בתשרי נולדו אבות, בתשרי מתו אבות, בפסח נולד יצחק,   ,תניא .3

בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה, בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים, בראש השנה בטלה עבודה 

סן נולדו  רבי יהושע אומר: בניסן נברא העולם, בני .מאבותינו במצרים, בניסן נגאלו, בתשרי עתידין ליגאל 

אבות, בניסן מתו אבות, בפסח נולד יצחק, בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה, בראש השנה יצא יוסף  

 .מבית האסורין, בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים, בניסן נגאלו, בניסן עתידין ליגאל

 דף יא, עמוד א -אש השנה, דף י, עמוד ב רתלמוד בבלי, מסכת 

ה ַעל כָּל ֲאשֶׁ )יב( ֲאִני  .4 ְכמָּ תּור ַבחָּ ת ִלִבי ִלְדרֹוש ְולָּ ִם: )יג( ְונַָּתִתי אֶׁ לָּ ֵאל ִבירּושָּ ְך ַעל ִיְשרָּ לֶׁ ִייִתי מֶׁ ת הָּ לֶׁ ה ֹקהֶׁ ר ַנֲעשָּ

ת כָּל ַהַמֲעִשים שֶׁ  ִאיִתי אֶׁ ם ַלֲענֹות בֹו: )יד( רָּ דָּ אָּ ע נַָּתן ֱאֹלִהים ִלְבֵני הָּ ִים הּוא ִעְנַין רָּ מָּ ש ַתַחת ַהשָּ מֶׁ ַנֲעשּו ַתַחת ַהשָּ

נֹות:  ְסרֹון לֹא יּוַכל ְלִהמָּ ּוָּת לֹא יּוַכל ִלְתֹקן ְוחֶׁ ל ּוְרעּות רּוַח: )טו( ְמעֻׁ בֶׁ  ְוִהֵנה ַהֹכל הֶׁ

 קהלת פרק א

בעולם הזה, מי שהוא מעוות יכול לתקון ומי   –אמר קהלת: "מעות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להימנות"  .5

מתוקן יכול לעוות. אבל לעתיד לבוא, מי שהוא מעוות אין יכול לתקן ומי שהוא מתוקן אין יכול  שהוא 

יש מהרשעים שמזדווגין )חברים( זה עם זה בעולם, אחד מהן עשה   –וחסרון לא יוכל להימנות" " לעוות

רשעים.  תשובה לפני מותו ואחד לא עשה תשובה. נמצא זה עומד בחבורת הצדיקים וזה עומד בחבורת ה

והוא רואה אותו ואומר: אוי לי, שמא משוא פנים יש בדבר? אני וזה גנבנו, אני וזה הרגנו כאחת. זה עומד  

בחבורת צדיקים ואני בחבורת רשעים. והן משיבין ואומרין לו: שוטה שבעולם, מנוול היית ומושלך לאחר 

תולעה" )ישעיה י"ד(. כשהבין זה מיתתך שלשת ימים ולא בחבלים גררוך לקבר: "תחתיך יוצע רמה ומכסך 

חברך, שב מאותו הדרך ואתה היית בידך ספיקה לעשות תשובה ולא עשית. אמר להם: הניחוני שאלך 

לעשות תשובה. והן משיבין לו ואומרין: שוטה שבעולם, אין אתה יודע שעולם זה דומה לשבת ועולם שבאת 

אכל בשבת? ועוד, עולם זה דומה לים ועולם  ממנו דומה לערב שבת. אם אין אדם מתקן בערב שבת מה י

שבאת ממנו דומה ליבשה. אם אין אדם מתקן ביבשה, מה יאכל בים? ועוד, העולם הזה דומה למדבר ועולם 

 ?שבאת ממנו דומה ליישוב. אם אין אדם מתקן ביישוב, מה יאכל במדבר

 רות רבה פרשה ג סימן ג

 -מה הים הזה לעולם פתוח, כך שערי תשובה לעולם פתוחים. ונמשלה תפילה במקוה  -נמשלה תשובה בים   .6

מה המקוה הזה פעמים פתוח פעמים נעול, כך שערי תפילה פעמים פתוחים פעמים נעולים. מה המקוה הזה  

 ה ויורד וטובל אדם מבקש לטבול ומצא אביו או רבו שם ונתבייש והולך לו, אבל הים הזה, מפליג קימא

 פסיקתא דרב כהנא פיסקא כה

ַגע ֲאַדֵבר ַעל ּגֹוי   .7 ה" )שמות לג יב(. זהו שכתוב: "רֶׁ ם ַהזֶׁ עָּ ת הָּ ה ֹאֵמר ֵאַלי ַהַעל אֶׁ ל ה' ְרֵאה ַאתָּ ה אֶׁ ר ֹמשֶׁ ַויֹאמֶׁ

כָּה ִלְנתֹוש ְוִלְנתֹוץ ּוְלַהֲאִביד" )ירמיה יח ז(. מהו "רגע אדבר"? כהרף עין אני גוזר על האדם שימות,   ְוַעל ַמְמלָּ

ה   עָּ רָּ יו ְוִנַחְמִתי ַעל הָּ לָּ ר ִדַבְרִתי עָּ תֹו ֲאשֶׁ עָּ ב ַהּגֹוי ַההּוא ֵמרָּ והוא עושה תשובה ואני מתנחם עליו, שנאמר: "ְושָּ



ַשְבִתי ַלֲעשֹות לֹו". )שם ח(. ומי ה ר חָּ ה  אלו אנשי נינוה., מה כתוב בה םֲאשֶׁ ִעיר ַהְּגדֹולָּ ל ִניְנֵוה הָּ ם? "קּום ֵלְך אֶׁ

א ד ַוִיְקרָּ חָּ ִעיר ַמֲהַלְך יֹום אֶׁ בֹוא בָּ ל יֹונָּה לָּ נָּי" )יונה א ב( ואומר: "ַויָּחֶׁ ם ְלפָּ תָּ עָּ ה רָּ ְלתָּ יהָּ ִכי עָּ לֶׁ א עָּ ַויֹאַמר עֹוד    ּוְקרָּ

כֶׁת" )יונה ג ד(. ואומר: "ַוַיֲאמִ  ִעים יֹום ְוִניְנֵוה נְֶׁהפָּ ם  ַאְרבָּ ינּו ַאְנֵשי ִניְנֵוה ֵבאֹלִהים ַוִיְקְראּו צֹום ַוִיְלְבשּו ַשִקים ִמְּגדֹולָּ

ה" )שם ה ם ְוַהְבֵהמָּ דָּ אָּ ח(. אמרו לפניו: ריבון העולם, הבהמה אינה יודעת כלום ואתה מזכה -ְוַעד ְקַטנָּם … הָּ

, הבקר והצאן, אל יטעמו מאומה) אותה, אף אנו חשוב אותנו כבהמה וזכנו כבהמה, שנאמר: "האדם והבהמה

 שם ז(. מיד: " וינחם ה' על הרעה אשר דבר לעשות להם ולא עשה".

 שמות רבה פרשת כי תשא פרשה מה סימן א

 יונה  .8

   פרק ג

ל-ַוְיִהי ְדַבר א ל ב :יֹונָּה ֵשִנית ֵלאֹמר-ה' אֶׁ ת ִניְנֵוה-קּום ֵלְך אֶׁ יהָּ אֶׁ א ֵאלֶׁ ה ּוְקרָּ ִעיר ַהְּגדֹולָּ ֹנִכי -הָּ ר אָּ ה ֲאשֶׁ ַהְקִריאָּ

יָך ל ג :ֹדֵבר ֵאלֶׁ ְך אֶׁ ם יֹונָּה ַוֵילֶׁ ה ִעיר-ַויָּקָּ ְיתָּ ת יִָּמים-ִניְנֵוה ִכְדַבר ה' ְוִניְנֵוה הָּ ה ֵלאֹלִהים ַמֲהַלְך ְשֹלשֶׁ ל   ד :ְּגדֹולָּ ַויָּחֶׁ

חָּ  ִעיר ַמֲהַלְך יֹום אֶׁ בֹוא בָּ כֶׁתיֹונָּה לָּ ִעים יֹום ְוִניְנֵוה נְֶׁהפָּ א ַויֹאַמר עֹוד ַאְרבָּ ַוַיֲאִמינּו ַאְנֵשי ִניְנֵוה ֵבאֹלִהים  ה :ד ַוִיְקרָּ

ם ְוַעד-ַוִיְקְראּו ל ו  :ְקַטנָּם-צֹום ַוִיְלְבשּו ַשִקים ִמְּגדֹולָּ ר אֶׁ בָּ ם ִמִכְסאֹו ַוַיֲעֵבר-ַוִיַּגע ַהדָּ ְך ִניְנֵוה ַויָּקָּ לֶׁ יו   מֶׁ לָּ ַאַדְרתֹו ֵמעָּ

ב ַעל ר-ַוְיַכס ַשק ַוֵישֶׁ ֵאפֶׁ ר ְוַהצֹאן ַאל ז :הָּ קָּ ה ַהבָּ ם ְוַהְבֵהמָּ דָּ אָּ יו ֵלאֹמר הָּ ְך ּוְגֹדלָּ לֶׁ ר ְבִניְנֵוה ִמַטַעם ַהמֶׁ -ַוַיְזֵעק ַויֹאמֶׁ

ה ַאל אָּ  ח :ִיְשתּו-ִיְרעּו ּוַמִים ַאל-ִיְטֲעמּו ְמאּומָּ לְוִיְתַכּסּו ַשִקים הָּ ה ְוִיְקְראּו אֶׁ ם ְוַהְבֵהמָּ בּו ִאיש -דָּ ה ְויָּשֻׁ ְזקָּ ֱאֹלִהים ְבחָּ

ה ּוִמן עָּ רָּ ם-ִמַדְרכֹו הָּ ר ְבַכֵפיהֶׁ ס ֲאשֶׁ מָּ חָּ ב ֵמֲחרֹון ַאפֹו ְולֹא נֹאֵבד-ִמי ט :הֶׁ ֱאֹלִהים ְושָּ ַוַיְרא   י :יֹוֵדַע יָּשּוב ְוִנַחם הָּ

ת ֱאֹלִהים אֶׁ ם ִכי-הָּ בּו מִ -ַמֲעֵשיהֶׁ ֱאֹלִהים ַעלשָּ ם הָּ ה ַוִינָּחֶׁ עָּ רָּ ר-ַדְרכָּם הָּ ה ֲאשֶׁ עָּ רָּ ר ַלֲעשֹות-הָּ ה-ִדבֶׁ שָּ ם ְולֹא עָּ הֶׁ    .לָּ

 פרק ד

ל א ה ַוִיַחר לֹו-ַוֵיַרע אֶׁ ה ְגדֹולָּ עָּ ל ב :יֹונָּה רָּ נָּה ה' ֲהלֹוא-ַוִיְתַפֵלל אֶׁ ִרי ַעד-ה' ַויֹאַמר אָּ ִתי ַעל-ֱהיֹוִתי ַעל-זֶׁה ְדבָּ ֵכן -ַאְדמָּ

ה ה ֵאל  ִקַדְמִתי ִלְבֹרַח ַתְרִשישָּ ְך ַאַפִים ְוַרב-ִכי יַָּדְעִתי ִכי ַאתָּ רֶׁ ם ַעל-ַחנּון ְוַרחּום אֶׁ ד ְוִנחָּ סֶׁ ה-חֶׁ עָּ רָּ ה ה'   ג :הָּ ְוַעתָּ

ת-ַקח י -נָּא אֶׁ ִני ִכי טֹוב מֹוִתי, ֵמַחיָּ ְך ד :ַנְפִשי ִממֶׁ ה לָּ רָּ ר ה' ַהֵהיֵטב חָּ ִעיר -נָּה ִמןַוֵיֵצא יֹו ה :ַויֹאמֶׁ ם לָּ דֶׁ ב ִמקֶׁ ִעיר ַוֵישֶׁ הָּ

ה ַמה ר ִיְראֶׁ יהָּ ַבֵצל ַעד ֲאשֶׁ ב ַתְחתֶׁ כָּה ַוֵישֶׁ ם סֻׁ ִעיר-ַוַיַעש לֹו שָּ יֹון ַוַיַעל ֵמַעל ְליֹונָּה  -ַוְיַמן ה' ו :ִיְהיֶׁה בָּ ֱאֹלִהים ִקיקָּ

תֹו ַוִיְשַמח -ִלְהיֹות ֵצל ַעל עָּ ה-יֹונָּה ַעלרֹאשֹו ְלַהִציל לֹו ֵמרָּ ה ְגדֹולָּ יֹון ִשְמחָּ ֱאֹלִהים תֹוַלַעת ַבֲעלֹות  ז :ַהִקיקָּ ַוְיַמן הָּ

ת ת ַוַתְך אֶׁ ֳחרָּ ש-ַהַשַחר ַלמָּ יֹון ַוִייבָּ ש ַעל ח :ַהִקיקָּ מֶׁ ִדים ֲחִריִשית ַוַתְך ַהשֶׁ ש ַוְיַמן ֱאֹלִהים רּוַח קָּ מֶׁ -ַוְיִהי ִכְזֹרַח ַהשֶׁ

תרֹאש יֹונָּה ַוִיְת  ף ַוִיְשַאל אֶׁ י -ַעלָּ ר טֹוב מֹוִתי ֵמַחיָּ מּות ַויֹאמֶׁ ל ט :ַנְפשֹו לָּ ר ֱאֹלִהים אֶׁ ה-ַויֹאמֶׁ רָּ -ְלָך ַעל-יֹונָּה ַהֵהיֵטב חָּ

ה רָּ ר ֵהיֵטב חָּ יֹון ַויֹאמֶׁ וֶׁת-ִלי ַעד-ַהִקיקָּ ה ַחְסתָּ ַעל י :מָּ ר ה' ַאתָּ ר לֹא-ַויֹאמֶׁ יֹון ֲאשֶׁ ֹ -ַהִקיקָּ ַמְלתָּ בֹו ְול ִבןעָּ -א ִגַדְלתֹו שֶׁ

יָּה ּוִבן ה הָּ ד-ַלְילָּ בָּ ה אָּ חּוס ַעל יא :ַלְילָּ ר יֶׁש-ַוֲאִני לֹא אָּ ה ֲאשֶׁ ִעיר ַהְּגדֹולָּ ּה ַהְרֵבה ִמְשֵתים-ִניְנֵוה הָּ ְשֵרה ִרבֹו -בָּ עֶׁ

ר לֹא ם ֲאשֶׁ דָּ ה-יַָּדע ֵבין-אָּ ה ַרבָּ   .ְיִמינֹו ִלְשמֹאלֹו ּוְבֵהמָּ

 

 


