
 

 בר"ה נידונים על המזונותתקיעת שופר מאחר ש

תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגינו כי חוק לישראל הוא 
נראה לבאר בהקדם  משפט לאלוקי יעקב )תהילים פא ד(

ידועים דברי החוות יאיר לבאר דברי המדרש דכל מה שישראל ד
שהנה גבי כל המצוות  ,מונהניזונים אין ניזונים אלא בזכות הא

וקשה  ,נתבאר בגמ' קידושין )לט:( דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא
ויש לומר שכבר נתבאר  ,הרי עובר הקב"ה בכך על בל תליןש

 ,בגמ' שמי ששוכר פועלים ע"י שליח אינו עובר בבל תלין
התורה ע"י משה שליחו את ולפי"ז שפיר שהרי הקב"ה נתן לנו 

ברם את שני הדברות הראשונות אמר  ,ל תליןותו אינו עובר על ב
ובשני דיברות הללו נצטוו ישראל  ,הקב"ה בעצמו ולא ע"י שליח

נמצא שעל מצוות האמונה צריך הקב"ה ליתן שכר  ,על האמונה
ולכן  ,לא נתנם ע"י שליחהרי בעוה"ז דאל"כ עובר בבל תלין ש

 .מה שניזונים ישראל הרי הוא בזכות האמונה
דהיינו  ,לבאר עפי"ז קרא דצדיק באמונתו יחיהובחת"ס הוסיף 

אמונתו שעל האמונה מגיע  בזכותשמה שהצדיק חי בעוה"ז הוא 
 .שאילו על שאר דברים מקבלים שכר רק בעוה"ב ,מזונות

 ,ם לתקיעת שופר בר"הירבינו סעדיה גאון כתב עשרה טעמוהנה 
 .אחד מהם הוא להזכיר קבלת התורה שנינתה ע"י קול השופרו

 ,אה לבאר הטעם שצריכים להזכיר את קבלת התורה בר"הונר
ע"פ מאי דאיתא בגמ' ביצה )טז.( שכל מזונותיו של האדם 

ומשמע  ,וא"ר אבהו מאי קראה כו' ,קצובים לו מר"ה ועד ר"ה
דהאי חק לישנא דמזוני הוא דכתיב ואכלו את חוקם אשר נתן 

מר זוטרא אמר מהכא הטריפני לחם חוקי הרי  ,להם פרעה
ולפי"ז שפיר  ,בר"ה נידון האדם על מזונותיו לכל השנהש

שהרי משום שבקבלת  ,שתוקעים בשופר להזכיר קבלת התורה
ונתחייב משום  ,התורה הקב"ה אמר את שני הדיברות הראשונות

ממילא צריך הוא  ,כך על המזונות בכדי שלא יעבור בבל תלין
 .לקצוב לכל אדם את מזונותיו לכל השנה הבאה לטובה

הפסוק שפתחנו בו "תקעו בחודש שופר בכסה את לפי"ז נבין ו
כסה ליום שהוא ר"ל שיתקעו ישראל בשופר בר"ה  ,ליום חגינו"

דהיינו שחוק הרי  ,והטעם לכך הוא "כי חוק לישראל הוא" ,חגינו
והיינו כי חוק לישראל שאז דינם על  ,נתבאר בגמ' הוא המזונות

משפט לאלוקי יעקב" " ,המזונות של האדם שנקראו לחם חוקו
יום זה שדנים בו על המזונות אזי יש להזכיר שע"פ בדהיינו ש

 ,המשפט מוכרח הקב"ה ליתן מזונות בדין ולא בחסד ורחמים
ולזה יש להזכיר ע"י השופר את קבלת  ,שאל"כ יעבור בבל תלין

התורה ששם נתחייב הקב"ה ע"פ חוק ומשפט של איסור בל 
 .תלין ליתן לבריותיו מזונות

 אבן יחזקאל )ר"ה(
 

תקיעת שופר עושה שאין הקב"ה יכול לדון את 
 מידת הדין ישראל

 
בכיסא דין  ,בשעה שהקב"ה יושב ועולה ,מדרשאיתא ב

ובשעה שישראל נוטלין שופרותיהן בידיהן  ,הוא עולה
בכיסא מיד עומד מכסא דין ויושב  ,ותוקעין לפני הקב"ה

 .וצריך ביאור בדברי המדרש .רחמים )ויקרא רבה כט ג(
והנראה לפרש בזה ובהקדם שהנה האריכו רבותינו לדון האם 
שייך הגזירה שמא יתקן כלי שיר בתקיעת שופר )עיי' רמ"א סי' 

 ,ק"ד(-תקצ"ו ובט"ז סק"א וסק"ב וע"ע בשאגת אריה סי' ק"ג
רחי שהקשה ובט"ז )או"ח סי' תקפ"ח סק"ה( הביא בשם המז

 ,דביו"ט נמי נגזור שלא לתקוע בשופר שמא יבוא לתקן כלי שיר
וכתב הט"ז ליישב שבדבר שכתוב בתורה מפורש אין חכמים 

שופר לתקוע בוהרי בתורה כתוב מפורש  ,יכולים לגזור על כך
 .בר"ה

וביאור הענין נראה שהרי גלוי ויודע לפני הקב"ה כל מה שחכמים 
וכדאיתא בגמ' מגילה )יט:( וביק"ר )פר'  ,יוסיפו ויגזרו בתורתו

 ,כ"ב( שנאמר למשה בסיני כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש
איתא בירולשמי )ר"ה פ"ג( שהקב"ה מקיים את דברי דוביותר 
ולפי"ז בדבר המפורש בתורה ע"כ שאין על כך גזירת  ,חכמים

ולכן שופר  ,חכמים שאילמלי כן לא היה הקב"ה כותבו מפורש
ב בתורה לתקוע בר"ה ע"כ דלא שייך בו גזירת ותשבמפורש כ

 .זהו עומק פירוש דברי הט"ז ,חכמים שמא יבוא לתקן כלי שיר
 ,הנה איתא בגמ' מס' ביצה )לו:( שגזרו חז"ל שאסור לדון ביו"טו

א"כ והנה מאחר שנתבאר שהקב"ה שומע ומקיים דברי חכמים 
ואיתא  ,טל לדון את ישראל בר"ה שהוא יו"ואין הקב"ה יכ לכאו'

דהיינו שכיון  ,בגמ' סנהדרין )צה.( דכיון ששבת דינא בטל דינא
 .שלן הדין בטל הדין

שבשעה שישראל נוטלין  ,ולפי"ז מובנים היטב דברי המדרש
 ,שופרותיהן כו' ומהא שתוקעין ע"כ שחכמים לא גוזרים על כך

וע"כ הטעם שמשום שבתורה כתוב מפורש לתקוע והקב"ה הרי 
וממילא שפיר שקם מכיסא משפט ועובר  ,חכמיםמקיים גזירות 
שמכיון שמקיים דברי חכמים ע"כ שאינו יכול  ,לכיסא רחמים

לכן עובר  ,ו חכמים שאסור לדון ביו"טרלדון את ישראל שהרי גז
 .לכיסא רחמים

נמי קרא דתקעו בחודש שופר וגו' )תהילים פד א(  יתבארובזה 
שיתקעו בשופר "תקעו בחודש שופר" דהיינו  ו,דהכי פירוש

ליום חגינו" שהרי מחמת יו"ט  הולזה מקשה קרא "בכס ,בר"ה
ולזה מתרץ  ,השופר שמא יבוא לתקן דברי שיראת ראוי לכסות 

דהיינו  ,קרא "כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב"
חכמים עושים חוק הרי שהוא חיוב אף על אלוקי יעקב כשש

רש בתורה החיוב וממילא מכך שנתפ ,שאף הקב"ה מקיים חוקם
והך סברא גופא "כי  ,לתקוע ע"כ שבשופר לא גוזרים משום כך

א יה ,לוקחים עמהם השופרמחמתה ש "חוק לישראל הוא
דהיינו שאין הקב"ה יכול  ,למדינו "משפט לאלוקי יעקב"ת

 .לשופטינו וע"כ שעובר הוא לכסא רחמים
 יציב פתגם )ר"ה(
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 ויוה"כ מתי ראש השנהאיהמלאכים  מהי שאילת
 

איתא במדרש רבה )דברים ב יד( שאלו מלאכי השרת 
 יאמר להם הקב"ה אנ ,לפני הקב"ה אימתי ר"ה ויוה"כ

ותמוה חדא וכי לא ידעו מתי ר"ה  ,ואתם נרד למטה ע"כ
 .מה תשובה ענה להם באומרו נרד למטהועוד  ,ויוה"כ

דהיינו שאין ראש  ,ונראה לפרש שהרי קיי"ל לא אד"ו ראש
ואיתא עוד במדרש תנחומא  ,השנה חל בימים א' ד' ו'

והנה למטה  ,)משפטים ה'( שכשיש דין למטה אין דין למעלה
 .דנים בימים ב' וה'בי"ד נתפרש בגמ' ריש מגילה ש

שאכן ידעו מתי  ,טענת המלאכיםאת ולפי"ז נבוא להבין היטב 
 ,ע"כ לעולם לא יכול הקב"ה לדון בר"השבר"ה אלא ששאלו 

ואילו בב' וה' לא יכול  ,שהרי בא' ד' ו' לא יכול לצאת ר"ה
וא"כ אין ר"ה יכול להיות אף  ,הקב"ה לדון שהרי יש דין למטה

אם ר"ה הרי ש ,ואף בג' וז' הנותרים לא יכול להיות ר"ה ,בב' וה'
וזה נמי לא  ,ואם ר"ה בז' אזי יוה"כ בב' ,' אזי יוה"כ בה'גביום 

 ,אף יוה"כ הוא יום דין וא"א לעשותו בב' וה'הרי יכול להיות ש
נמצא שבאף יום לא יכול להיות ר"ה וזו היתה שאלת 

 .המלאכים
דהיינו שאנו נרד  ,ולזה ענה להם הקב"ה אני ואתם נרד למטה

כשיש דין שלק"מ  ותו ,לדונם לישראל מלמטה ולא מלמעלה
ושפיר  ,למטה א"א לדון למעלה שאכן אף אנו נדונם מלמטה

 .או בג' וז' שאז יוה"כ בב' וה' ,שיכול ר"ה לצאת בב' וה'
 דברי מהרי"א )ר"ה(
 מרגניתא דר"ב לבעל הברוך טעם הגרש"פ ד"ה שמעתי

כיצד אע"פ שאין מליץ יושר יצאו ישראל זכאין 
 בדין

שע תגיד ליעקב דבר חוק באין מליץ יושר מול מגיד פ
ומשפט וצדקנו במשפט המלך המשפט האוחז ביד מדת 

נראה לפרש ובהקדם דאיתא  משפט )פיוט במוסף לר"ה(
בר"מ )פ"ט מהל' סנהדרין( בי"ד שפסקו כולם לחובה בדיני 
נפשות ואף אחד לא פסק לזכות זכאי, עד שיהיו מקצתן מזכין 

יושר למעלה אלא  ורובן מחייבין. נמצא לפי"ז שאם אין מליץ
 כולם מחייבים יצא האדם זכאי בדין דבעי מקצת מזכים.

וכך הוא הפירוש "באין מליץ יושר מול מגיד פשע" ר"ל כשאין 
אף אחד שמליץ יושר על האדם מול המליצי רשע, אזי "תגיד 
ליעקב דבר חק ומשפט", דהיינו תאמר שהדין של ישראל 

רים בדינם, ולזה במשפט שכזה הוא לזכות ויצאו ישראל פטו
 מסיימים "וצדקנו במשפט" שע"י זה נצא זכאים במשפט.

 מדרש שמחה )לרה"ק מפרשיסחא( לר"ה

 מדוע צריכה הלבנה להתכסות בר"ה

 תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגינו וגו' )תהילים פא ד(
איתא בגמ' )ר"ה י:( בראש השנה נדון העולם משום דכתיב 

ו כי חק לישראל הוא תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגינ
משפט לאלוקי יעקב, איזה חג שהלבנה מתכסה בו, זה ר"ה, 
וכתיב כי חק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. ותמוה מה 

 שייכות כי חק לישראל הוא.
ונראה לפרש ובהקדם דהקשו המפרשים מדוע באמת הלבנה 
מתכסת בו, ותירצו שהטעם משום שהחמה והלבנה הם שני 

ואם הלבנה תהיה מגולה הרי שיש ב' עדים עדים על ישראל, 
 על מעשיהם הרעים של ישראל, לכן הלבנה מתכסית.

אך יש להקשות דהא קיי"ל עדות שלא ראו ב' העדים את 
 המעשה באותה שעה לא הוי עדות, והרי השמש והירח אינם

יכולים לראות את מעשיהם הרעים של ישראל באותו זמן 
 ה הלבנה להתכסות.וא"כ עדותם פסולה, ומדוע צריכ

ויש לתרץ דהא קיי"ל שדוקא בדיני נפשות איכא פסול אם לא 
ראו העדים את העדות באותה שעה, אך בדיני ממונות עדותם 

 כשרה אף כשלא ראו באותה שעה.
ואיתא בגמ' ביצה שחוק היינו מלשון מזונות, מלשון הטריפני 
 לחם חוקי, ומעתה אתי שפיר דברי הגמ' דה"פ, בר"ה נידון
העולם דכתיב "תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגינו" והלבנה 
מתכסה בר"ה, וקשה מדוע הלבנה מתכסה, וי"ל כדי שלא 
תהיה עדות רעה על ישראל, וקשה דמ"מ הא הוי עדות פסולה 
שלא ראו ביחד את המעשה, וי"ל שבממונות העדות כשרה 
אפי' שלא ראו ביחד, ולזה ממשיך קרא "כי חק לישראל הוא 

פט לאלוקי יעקב" דהיינו שהמשפט שאותו דן אלוקי מש
יעקב הוא על החק לישראל, דהיינו על המזונות של ישראל, 
וא"כ שפיר שצריכה הלבנה להתכסות כדי שלא תעיד על 

 מעשיהם הרעים.
 מדרש יהונתן

 מדוע אין לישון ביום ר"ה

נוהגים שלא לישון ביום ר"ה ומנהג נכון הוא )שו"ע 
יש ליתן טעם מדוע  סעי' ב' ברמ"א(או"ח סי' תקפ"ג 

 נוהגים שלא לישון בר"ה ביום, ומדוע א"כ בלילה כן ישנים.
שהנה יש להקשות כיצד הקב"ה דן את ישראל לחובה והא אין 
חבין לאדם שלא בפניו, וי"ל שכאשר האדם ישן עולה נשמתו 

 למרום והרי שדן הקב"ה את הנשמה בפניו. 
ני נפשות בלילה, ומעתה יש והנה קיי"ל בגמ' שאין דנים די

ליתן הטעם שכאשר ישן אדם בליל ר"ה והנשמה לפני הקב"ה 
הרי שאינו יכול לדונו למיתה, שאין דנים דיני נפשות בלילה, 
משא"כ ביום אפשר לדונו דיני נפשות, ולזה אם ישן בר"ה הרי 
שנשמתו עולה וניצבת לפני הקב"ה ויכול לדונו נפשות, ולכן 

ום כשאפשר לדון נפשות אין יכולים לדונו לא ישנים וכך בי
 דהוי שלא בפניו ואין חבין שלא בפניו.

 הל' שינה ביום ר"ה סק"ט( -ספר בית דין )חמוי 

 הטעם שרק יעקב נרמז בתורה לגבי התקיעות

איתא במסורה ג' זיכרון: א.  זכרון תרועה )ויקרא כג כד(
לחכם עם  זכרון תרועה, ב. אין זכרון לראשונים, ג. אין זכרון

 כסיל. ונראה לפרש שתלויים זב"ז.
דאיתא בזוה"ק שתקיעה שברים תרועה הם כנגד אברהם יצחק 
ויעקב, תקיעה כנגד אברהם שברים כנגד יצחק ותרועה כנגד 
יעקב, וקשה א"כ מדוע הזכירה תורה דוקא זכרון תרועה 
שהוא נגד יעקב שהיה אחרי אברהם ויצחק, ולא הזכירה 

ה שהוא כנגד אברהם או זכרון שברים התורה זכרון תקיע
שהוא כנגד יצחק שקדמו ליעקב, וי"ל הטעם משום שיעקב 
היה מובחר שבאבות שהיתה מיטתו שלימה שכל בניו 
צדיקים, משא"כ אברהם שיצא ממנו ישמעאל ויצחק שיצא 

 ממנו עשיו, ולכך הוזכר דוקא יעקב.
רועה" ולפי"ז יתפרשו היטב הג' מסורות, שעל הכתוב "זכרון ת

קשה מדוע דוקא יעקב הוזכר והרי אברהם ויצחק קדמו לו, 
וזהו מה שהוקשה למסורה "אין זכרון לראשונים" ר"ל מדוע 
זכרה תורה רק את יעקב ולא את הראשונים אברהם ויצחק, 
ולכך ממשיך המסורה "אין זכרון לחכם עם כסיל", ר"ל שהם 
 לא הוזכרו משום שלא היתה מיטתם שלימה שאצלם היה

חכם עם כסיל, שאברהם השאיר את יצחק וישמעאל ויצחק 
 השאיר את יעקב ועשיו.

 פנינים יקרים

 )בליקוטים לתפילת ר"ה(
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