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  !זה היום תחילת מעשיך
בראש השנה השלים : מובא") בחודש השביעי(" "פסיקתא דרב כהנא"ב

, שישי שבו נברא האדם שאותו יום, בראשית הה את כל מעש"הקב

בראש : שאומר) ראש השנה יא(אליעזר ' ראש השנה היה לדברי ר

  .השנה נברא העולם

שהם ראשית ותחילה לעולם , )אליעזר' לדברי ר( בתשרי נולדו האבות

  .חדש לאחר שחטאו הדורות הראשונים

פקד אותן ביום ' כי עקרות היו וה, בראש השנה נפקדו שרה רחל וחנה

  .זה שתלדנה

שהיה כלוא שם שתים עשרה  בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים

  .ואורו התחיל זורח, שנה

ובאה להם ראשית  בראש השנה בטלה עבודת אבותינו במצרים

  .גאולתם

בשעה ראשונה עלה  ,הא כיצד. בראש השנה נברא האדם הראשון

, בשלישית כינס עפרו, בשניה נמלך במלאכי השרת, במחשבה

, בשישית עשאו גולם והעמידו על רגליו, בחמישי רקמו, ברביעית גבלו

על (בתשיעית ציוהו , בשמינית הכניסו לגן עדן, בשביעית זרק בו נשמה

בשתים עשרה , באחת עשרה נידון, בעשירית עבר על צוויו, )עץ הדעת

כשם : אתה סימן לבניך, אמר לו. ה"מלפני הקב) נמחל לו(יצא בדימוס 

כך עתידין בניך להיות , זה ויצאת בדימוסשנכנסת לפני בדין ביום ה

   . נכנסין לפני בדין ביום הזה ויוצאין לפני בדימוס

  !יום הדין
ביום זה אדם נידון על מעשיו . ראש השנה הוא יום הדין לכל באי עולם

' עיני ה"שנאמר . וכל קורותיו ומאורעותיו שיארעו לו בשנה הבאה

מראש השנה נידון מה  –" בה מראשית השנה ועד אחרית שנה ךיאלוק

  ).א"ע' ראש השנה ח(יהא בסופה 

בראש השנה כל באי עולם עוברים ): "א"ע' ראש השנה טז(ל "ואמרו חז

ואף על פי  .בזה אחר זה, אחד-שעוברים לפניו אחד ,"לפניו כבני מרון

ר יחד לבם היוצ): "תהלים לג(שנאמר , כולם נסקרים בסקירה אחת ,כן

רואה ללב כולם ביחד , ה שהוא היוצר"הקב ,"המבין אל כל מעשיהם

  .ומבין לכל מעשיהם

שלשה ספרים נפתחים בראש : אמר רבי כרוספדאי אמר רבי יוחנן

אחד של צדיקים גמורים ואחד של , אחד של רשעים גמורים: השנה

רשעים , נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים צדיקים גמורים. בינונים

בינונים תלויים ועומדים מראש , נכתבים ונחתמים לאלתר למיתה

לא זכו , נכתבים לחיים, זכו ועשו תשובה, השנה ועד יום הכיפורים

   ). ב"ראש השנה טז ע. (נכתבים למיתה, )שלא עשו תשובה(

  :מפני שני טעמים עיקריים נקבע ראש השנה ליום הדין
ועלה במחשבה  ,האחד לפי שביום זה נגמרה בריאת העולם הטעם

לפיכך נקבעה תחילת השנה  ,תחילה להנהיג את העולם במידת הדין

שביום זה עמד אדם , הטעם השני זה שכבר נאמר למעלה. ליום הדין

, זה סימן לבניך: ה"ואמר לו הקב. הראשון בדין ושב בתשובה ונמחל לו

כך עתידין בניך , ויצאת בדימוס כשם שעמדת לפני בדין ביום הזה

  .לעמוד לפני בדין ביום הזה ויוצאין בדימוס

: שני טעמים אלה מרומזים בתפילת המוסף שאנו אומרים בראש השנה

להזכר מעשים רבים והמון , כי תביא חוק זכרון להפקד כל רוח ונפש"

זה  –מראשית כזאת הודעת ומלפנים אותה גלית , בריות לאין תכלית

  זכרון ליום הראשון של גמר ". ילת מעשיך זכרון ליום ראשוןהיום תח

  
  

  .וזכרון ליום הדין הראשון, בריאת העולם

בוא וראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר : והוסיפו קדמונינו ואמרו

ואת אויבו , כדי לרחם עליו, דן את אוהבו בשעת רצונו –מדת בשר ודם : ודם

אלא דן את , ה אינו כן"והקב. יצוי הדיןכדי להיפרע ממנו במ, בשעת כעסו

בחודש תשרי שיש בו , בשעת רצונו בלבד) וגם את עוברי רצונו(העולם כולו 

ה "והקב' סוכה וארבעה מינים וכו, שופר וכיפור: מועדים ומצוות הרבה

   .מתרצה לבריותיו בחודש זה

  !חסד עבור עם ישראלראש השנה הוא יום טוב ו
ל על ברואיו לפקוד -מחסדי הא": וזה לשונו) 'מצוה שיא(מובא  "החינוך"בספר 

, כדי שלא יתרבו העוונות, אותם ולראות מעשיהם יום אחד בכל שנה ושנה

 -וכיון שהם מועטים . והוא ״רב חסד״ מטה כלפי חסד, ויהיה מקום לכפרה

נפרע מהם מעט  -ואם אולי יש בהם עוונות שצריכין מרוק , מעביר עליהן

יתרבו כל כך עד שיתחייב העולם כמעט , אם לא יפקדם עוד זמן רבו, מעט

  . "כליה חלילה

ולכן ראוי לעשות אותו יום , ״נמצא שהיום הנכבד הזה הוא קיומו של עולם

  ...טוב ולהיותו במנין מועדי השנה היקרים״

  !י השמחה בראש השנה סותמים את פי המקטרג"ע
לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו כי קדוש היום "

  .)י, נחמיה ח( "לאדונינו ואל תעצבו כי חדות ה׳ היא מעזכם

השביעי הוא נאמרו לעם ישראל באחד לחודש ' עזרא הסופר'דברים הללו מפי 

ועל אותו היום אמר להם ״כי קדוש היום לאדונינו ואל תעצבו , ראש השנה

והעצב שאחז בבני ישראל באותו ראש השנה שבגינו ציוה עזרא ״אל . בו״

משום שבתחילה שמחים היו ישראל בקדושת התורה ששמעו  הוא ,תעצבו״

לא נהגו הם הבינו שעד היום  ,אך אחרי שמעם את כל הדברים האלה, מעזרא

״לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים : לכן אמר להם .'נכון ואף התרחקו מה

היא ' ה תושלחו מנות לאין נכון לו כי קדוש היום לאדונינו ואל תעצבו כי חדו

  .מעזכם״

באופן נפלא את ) 'דרשות חלק א( זי״ע "חתם סופר"הגה״ק בעל הסביר הו

ואל תעצבו״ על פי הכתוב  'משמנים וכופשר הציווי של עזרא ״לכו אכלו 

שבות עמו יגל יעקב ' ״מי יתן מציון ישועת ישראל בשוב ה :)ז, יד(בתהילים 

   .ישמח ישראל״

התעוררות לעורר ' שולח ה ,דהנה בימים הקדושים הללו שהם ימי התשובה

 .לבות בני ישראל לשוב אליו כבראשונה בתשובה שלימה ובמעשים טובים

קום לחלוק ולומר שזאת התשובה אינה שלימה יש למקטרג מ ,אולם לכאורה

התעוררות עליונה שיורדת (ואמיתית כי לא באה אלא מאיתערותא דלעילא 

, וכיון שהימים מעוררים לתשובה על כן הם שבו, )מלמעלה ואוחזת בכל אחד

ומי יעיד שחרטה גמורה  ,אבל מי יאמר שבאמת הם לא ישובו עוד לכסלה

יוכח לעין , ידי שמחת המצוה שיש בכל אחד על, אלא? ישנה בלבם על העבר

כי הרואה ישראל שמחים על הזכות שנפלה , באמת' כל כי ישראל שבו אל ה

שאם לא , מיד יכיר וידע כי חפצים בה באמת, לחלקם לשוב בתשובה שלימה

ועל כרחך שכל יחיד והכלל כולו עמדו והבינו את , כן לשמחה מה זו עושה

שעל ידה יכולים לשוב לקרבת אלוקים , להל יתע-גודל המתנה שנתן הא

  . נקיים משמץ עוון וטהורים כבראשונה

נעים  דוד המלך ע״ה 'משיח הולפי זה מפרש באופן נפלא את מה שאמר 

כיצד ואיך תוכל הישועה  -״מי יתן מציון ישועת ישראל״ : זמירות ישראל

ובעזר  התשובה באה בכח אלוקי -שבות עמו״ ' הרי ״בשוב ה, לבוא לישראל

ואם כן יאמרו השטן וחבורת מקטרגיו שאין ישראל זכאים ח״ו , ממרום

  לזה בא דוד המלך ע״ה , לישועה כי לא מעצמם שבו ואינם רוצים בזה באמת



  

 

  

שההוכחה לרצונם האמיתי  -״יגל יעקב ישמח ישראל״ : כמתרץ ואמר

והשמחה היא כעדות , של ישראל במצוות התשובה היא בשמחתם בה

  . ים לשוב אליו באמת ולעשות רצונונאמנה שרוצ

שבאה אזהרתו : אל ישראל "עזרא הסופר"ומעתה יתבארו היטב דברי 

שאם היו מתעוררים  ,וכוונתו לומר להם, לשבים שלא יעצבו בזה היום

אז ודאי , בתשובה בשאר כל ימות השנה ומעצמם היו מתעוררים לזה

אבל כעת שהיום , שיש להם להתעצב מחמת פחד החטאים ורוב העוון

על כן אם תעצבו יהיה , קדוש מעצמו והתשובה באה בעזרתו יתברך

לבעל דין ולמקטרג פתחון פה לטעון ולומר שאין חלקכם עם התשובה 

כולה באה רק מהתעוררות שמלמעלה ולא מתשובה עצמית ח״ו כי 

על כן ״אל תעצבו״ ושמחו וגילו עם התשובה לגלות שאנו , ואמיתית

בזה אתם תקפים  -שמחים שזכינו להתעוררות הלב ״כי היא מעזכם״ 

  ...עליהם ובכך יסתמו פיות משטיננו ומקטרגינו

   .מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה
כל , תני רב תחליפא אחוה דרבנאי חוזאה) "א, ביצה טז(איתא בגמרא 

ומנין  .'וכו" אש השנה ועד יום הכיפוריםמזונותיו של אדם קצובים לו מר

ליום תקעו בחודש שופר בכסה "כתוב : הסביר רבי אבהו? לומדים זאת

וכתיב  .הוי אומר זה ראש השנה? מתכסה בו איזהו חג שהחודש, "נוחג

" מזון"הוא לשון של " חוק"ו". כי חוק לישראל הוא משפט לאלקי יעקב"

" ואכלו את חוקם אשר נתן להם פרעה) "כב, בראשית מז(דכתיב 

אמר ביוסף הצדיק שקנה מן העם את שדותיהם בתבואה מקרא זה נ(

רק אדמת הכהנים לא קנה כי חוק לכהנים מאת פרעה "ו, שנתן להם

    .")ואכלו את חוקם אשר נתן להם פרעה על כן לא מכרו את אדמתם

ל "וכי לא היה לחז: ע"מגור זי" פני מנחם"ק בעל ה"הגהתמה ושאל 

אלא מן הכתוב אצל  ,מהיכן ללמוד את צרכי פרנסת עם ישראל

רבונו : כי זוהי אמירה כלפי שמיא, אלא, אין זאת? "כמרים"וה" גלחים"ה

אם כי פרעה מבין כי לכהני הדת יש דין נפרד מכל העם , של עולם

כי חק לכהנים מאת פרעה ואכלו את חוקם אשר "ועליו לדאוג לפרנסתם 

 צריך, מלכו של עולם על אחת כמה וכמה שאתה, "להם פרעהנתן 

לבניך אהוביך רחומיך המפרסמים את שמך ... לדאוג לכהני הדת שלך

ווח ובשפע מזונותינו לשנה הבאה לקראתנו בר ולפיכך קצוב את. בעולם

  ...כראוי לכהני דת

  תפוח בדבש
נוהגין לאכול בליל ראש השנה תפוח מתוק ) "סימן תקפ״ג( הרמ׳׳אכתב 

ולכאורה למה ". תתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה: ואומרים, מדבש

 ? דווקא תפוח ולא כל פרי אחר או אחד משבעת המינים

על פי הסבר נאה כ״ק מרן אדמו׳׳ר ממישקולץ שליט׳׳א  הסביראלא 

״כתפוח ) ג ,ב(על הפסוק בשיר השירים  )א"שבת פה ע(דברי חז״ל 

פריו , לומר לך מה תפוח זה, למה נמשלו ישראל לתפוח -בעצי היער״ 

בו בזמן שאומות העולם  ,אף ישראל הקדימו נעשה לנשמע, קודם לעליו

  . סרבו לקבל את התורה

בכדי לעורר זכות בעד , בראש השנה אוכלים אנו דווקא תפוח ,ל כןע

שכמו שקיבלו עליהם עול תורה ומצוות בלא שידעו מה , עם ישראל

בזכות זה מבקשים אנו מהרבונו של , ובלא שום התחכמויות, שכתוב בה

  ...עדין אפילו שלא מגיע לנו! תחדש עלינו שנה טובה ומתוקה: עולם

  ?תפוח בדבשמדוע מטבילים את ה
 הנודע המשפיעמ שמעתי בדבשאת התפוח  טעם נפלא מדוע מטבילים

דהנה אנו יודעים שטבעו של : ן טויסיג שליט׳׳אהגה״צ רבי אהר

אך  .מתחיל צבעו להשחיר ,שאחרי זמן שמקלפים את קליפתו, התפוח

, למרוח דבש על הפרי: יש עצה אחת איך בכל זאת לשמור על מראהו

  . והדבש בכח סגולתו הטבעי שומר ומגן על מראהו

כי אנו אומרים , ולכן אנו לוקחים בליל ראש השנה דווקא ״תפוח בדבש״

עבר ועובר כל כך הרבה , הרי עם ישראל שנמשל לתפוח כנ״ל :להקב״ה

אנחנו עושים , ודחקותבלבולים  ,צרותמרוב ולפעמים , צרות ויסורים

אנו משחירים את פנינו לבלתי הכר בעבירות  ובכך, מעשים נגד רצונך

תמרח ותציף אותנו בדבש ואך ! אך ריבונו של עולם, ומעשים לא טובים

, ותראה איך פתאום אנו שומרים על מראנו, טוב וחסד תרדפינו

ו משתדלים להיות ואנ, ומתחילים להכיר במתיקות של הטוב שנתת לנו

   !אליך כמה שיותר ויותר טובים

  !...על כן תזכנו בשנה טובה ומתוקה

  !אכילת התפוח בכדי לגנוב מהשטן את הברכות
 :ראיתי טעם יפה לאכילת תפוח בדבש זי׳׳ע "בן איש חי"מהגה״ק בעל ה

ו אצל יעקב אבינו בשעה שבא לקחת וליטול את הברכות מעשהנה ד

״ויאמר אליו יצחק אביו גשה נא ושקה לי : נאמר ,)כז-כו בראשית כז(

  ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו ויברכהו ויאמר ראה ריח בני , בני

  

  

שנתן בו ריח  -״כריח השדה : מסביר שם רש״יו. ״'כריח השדה אשר ברכו ה

  . טוב וזה שדה תפוחים״

ם בכדי שנוכל גם בזה היו, וזהו א״כ הטעם שאוכלים את התפוח בראש השנה

כמו , הוא השטן המשחית -ולהוציא מידי עשו , לבוא ולחטוף את הברכות לנו

  !..ועל ידי כך נתברך בשנה טובה ומתוקה, שחטף יעקב ממנו את הברכות

  ...ח"ראשי התיבות של תפו
פירש מדוע  ע"מבעלעד זיטויסיג צ רבי יוסף "להגה" אדרת יוסף"בספר 

  ?דווקא בחרו את התפוח לטבול בדבש ולא פרי אחר

היה נוהג לאכול  ע"ין זי'ל מרוזאק רבי ישר"שהרהדהנה ידוע , ואולי יש לומר

: שתפוח נוטריקון ,בדרך מליצהזאת והסביר , תפוח לפני שאמר דברי תורה

  .ידושיןחתמרון ותגמין פגלון ת

הרומז על עסק התורה וחידושין נוהגין אנו לאכול תפוח , ואולי לרמז זה

ואם , לרמז שבאמת רצוננו לעשות רצונך, וטובלין אותה בדבש, דאורייתא

 אה איך שכולם יעסקו בתורה ויחדשותר, תתן לבני ישראל שנה מתוקה

: ק"ה כדברי הזוה"שבזאת שמח הקב, חידושים בתורה מתוך שמחה ושלוה

   ...ה חדי בפלפולא דאורייתא"קוב

  ?על ישראל להטביל בדבש דבורים ולא בדבש תמרים מדוע נוהגים
נוהגים לאכול בליל ראש השנה תפוח מתוק בדבש ): סימן תקפג( א"הרמ כתב

ומנהג ישראל הוא להטביל בדבש . ואומרים תתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה

ונשאלת השאלה למה לא בדבש תמרים שהיא אחת משבעת . דבורים דווקא

  ?ץ ישראלהמינים שנשתבחה בהם אר

כידוע לדבורה יש את  – א"ר ממישקולץ שליט"ק מרן אדמו"כאלא הסביר 

לכן אנו בימים קדושים אלו . החלק הטוב שהוא הדבש וחלק הרע שהוא העוקץ

ה שגם הדברים שנראים "כי אנו מבקשים מהקב. טובלים דווקא בדבש דבורים

  .לנו עוקצים וכואבים יהפכו לנו למתיקות

  תקיעת שופר
״למה : מביאה טעם נוסף לתקיעת שופר )בראש השנה ט״ז ע״(הגמרא 

״שלא : ועל כך אומר רש״י שם. כדי לערבב השטן״, תוקעין בראש השנה

  . וכשישמע ישראל מחבבין את המצוות מסתתמין דבריו״, ישטין

בשעה שהשטן רואה שהיהודים , לכאורה זי״ע "הפלאה"הרה״ק בעל השאל 

הרי מרוב , וכל עבודתו והשתדלותו נמצאת בסכנה, מחבבים את המצוות

  ? התמרמרות הוא צריך להגביר עוד יותר את הקטרוג עליהם

, על כן. יות״וזדונות נעשין לו כזכ, ״העושה תשובה מאהבה: אלא חז״ל אמרו

והם , חבבין את המצוות״כשרואה השטן שהיהודים חוזרים בתשובה והם ״מ

מיד הוא מפסיק את הקטרוג ופוסק מלפרט , עושים את המצוות מתוך אהבה

שמא ייחשבו להם כל העבירות שהוא , מפני שהוא מתיירא, את עבירותיהם

  ... מפרט כזכויות

  ? איך, תקיעת שופר לערבב את השטן
של תקיעת שופר  אחד מן הטעמים: אמר הרה״ק רבי בונים מפשיסחא זי״ע

וכך  די שהשטן יהיה מתבלבל מן התקיעותכ, כדי לערבב את השטן״ב״ הוא

, הרי הוא עושה את עבודתו, אך צריכים אנו להבין .לא יוכל לקטרג עלינו

   ?כ מה טענתנו אליו"א

הנה : אנו מבקשים להשפיע על השטן ולהראות לו דוגמא ממנו עצמואלא 

כי בשעה שאתה מתבלבל  ראה ,רבהאד ?אתה מנסה לקטרג עלינו, ראה

לשונך ניטלת ממך ואין אתה , בגלל דבר מועט כמו התקיעות, ברעיונותיך

המהלכים תמיד , עכשיו מה יאמרו היהודים... יודע לכלכל את מעשיך

ואיך אתה יכול לבוא עוד ? מלאים צרות ודאגות פרנסה, במחשבות מבולבלות

  ...?!ןשאינם נוהגים כראוי וכנכו, אליהם בטענה

  נו בספר פרנסה וכלכלה כתב
ממתי יש ספר מיוחד לפרנסה  - זי״ע "תפארת שלמה"הרה״ק בעל השאל 

בינונים , צדיקים דעים שיש רק ״שלושה ספרים נפתחיםהרי אנו יו? וכלכלה

  ? "ורשעים

שנוכל , את האפשרות, רבונו של עולם, תן לנו: אלא הכוונה בבקשתנו היא

שלא נהיה שקועים  -ועם ״הפרנסה״ עם ה״ספר״ : להישאר עם שני הדברים

ו שהות ומנוחה ללמוד ולעיין שלא תהיה לנ ,בדאגת הפרנסה עד כדי כך

 שאין מה, שלא נצטרך לשבת ולעיין בספר משום כך בלבד ,ולהיפך .בספר

  ...שאין התעסקות ואין פרנסה, לעשות
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