
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כל שנה שאין תוקעין בה בתחילתה מרעין לה בסופה

בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה' )תהילים 
 צח ו(

יש לפרש בזה דבר נפלא ובהקדם דאיתא בגמ' )ר"ה טז:( אר"י כל 
שנה שאין תוקעין בה בתחילתה מרעין לה בסופה, מאי טעמא, 

הגמ' כאשר ר"ה יצא  דלא מערבב שטן, ומפרש הבה"ג דאין כוונת
בשבת ולא תקעו, אלא דאיתיליד להו אונס ולא תקעו. וקשה 

 מדוע, והא קיי"ל דאונס רחמנא פטריה.
ויש לפרש דהכי פירושו, שמאחר ולא איסתייע להם לתקוע ע"י 
אונס מראה להם בזה הקב"ה סימן שירע להם בסוף השנה, שלכן 

הם יכולים אירע להם אונס שלא יכלו לתקוע, וע"י שרימז ל
לעשות תשובה ויצטערו ועי"ז יכופר להם ולא תיגרם להם הרעה, 
ומפרש הבה"ג שלפיכך כאשר חל ר"ה בשבת ומחמת זה לא 
תוקעין אין מרעין להם בסופה, מפני שבזה לא שייך לומר 

 שהקב"ה מראה להם סימן כדי שיצטערו ויעשו תשובה.
ויבים וירעו ומהו מרעין לה בסופה, פירש הב"י שיבואו עליהם א

את העם בשופר ובתעניות. והמהרש"ל פירש מרעין לשון 
 שיבואו להם רע.

ופעם אחת בא לי בחלום פירוש הפסוק "בחצוצרות וקול שופר 
הריעו לפני המלך ה'", ע"ד הגמ' הזו דה"פ, שמזהיר הקב"ה 
לישראל "בחצוצרות וקול שופר הריעו" כלומר שיהיו נזהרים 

השנה, "לפני המלך ה'" כלומר קודם לקיים את התקיעות בראש 
שיריע המלך ה', ר"ל שיתקעו לפני שהקב"ה יצטרך לגרום להם 

 ההרעה.
 ט"ז )או"ח סי' תקפ"ה
 סק"ז(

 
ביאור בפסוק אם תעזבני יום יומים אעזבך שנאמר 

 על ר"ה

אם תעזבני יום יומיים אעזבך )ספרי פרשת עקב אות 
 מח(

 רכים.נראה לפרש את פסוק זה לגבי ר"ה בב' ד
א. איתא בגמ' ר"ה )טז:( אר"י כל שנה שאין תוקעין בה בתחילתה 
מרעין בה בסופה, מאי טעמא, דלא איערבב שטן. וכתבו תוס' 
משמיה דהבה"ג דלא מיירי בשבת אלא באיתיליד להו אונס, 
ופירוש הדבר שמכיון שחטאו מוליד להם הקב"ה אונס שלא 

הם בשאר ימות יתקעו בשופר, ואז יענשו שהאויבים ירעו ל
 השנה.

ודבר זה יש  לפרשו כאן דה"פ, "אם תעזבני יום יומיים" ומאי יום 
יומיים היינו ר"ה שהוא יומיים, וחז"ל אמרו שהיומיים הללו 
כיומא אריכתא הם, והיינו יום יומים, ואם תעזבני ביום יומיים 

דהיינו בר"ה שלא תתקעו, אזי "אעזבך" שיבאו עליכם אויבים 
 ע והיינו מרעין להם.ויהא לכם ר

ב. בעוד דרך יל"פ שהנה דרשו חז"ל עה"פ "דרשו ה' בהמצאו 
קראוהו בהיותו קרוב", שנאמר על עשרת ימי תשובה שהקב"ה 
קרוב אלינו, ויש לפרש שהקב"ה קרוב בימים אלו רק לאיש אשר 

 מתקרב אליו בר"ה ויוה"כ.
 
 
 
 
 
 

", יום היינו יוה"כ ולפי"ז כך פירוש הדבר, "אם תעזבני יום יומים
ויומים היינו ר"ה, אזי אומר הקב"ה "אעזבך" ר"ל בעשרת ימי 

 תשובה שלא אהיה קרוב אליך.
 טיול בפרדס )עלאגרת הטיול חלק הרמז

 שעל –ד"ה יום באמצעו 
 עמ' ה'( –אות י' 

 
בר"ה שחל בשבת  מדוע לא הותר לתקוע בשופר

 מדין פיקוח נפש

בשבת לא  יום טוב של ראש השנה שחל להיות
 תוקעין בשופר )ר"ה כט:(

הקשה בעל הברוך טעם בספרו מרגניתא דר"ב )דרוש לר"ה עמ' 
רלו(, מדוע אין תוקעין בשופר בר"ה שחל בשבת משום שבות 
גזרה שמא יעבירנו ד' אמות ברה"ר, והא בגמ' ר"ה )טז:( מבואר 
שמטרת השופר היא לערבב את השטן לבל ישטין, וא"כ אין לך 

גדול יותר מלדחות השטנת השטן, ומדוע לא אמרו  פיקוח נפש
שמשום פיקוח נפש יהיה מותר לתקוע בשופר אף בר"ה )ועיי"ש 

 מה שתירץ(.
ויש ליישב ע"פ דברי הרמב"ם בפירושו למשניות )יומא פ"ח מ"ו( 
שפירש מה הטעם לדין שמי שנשכו כלב שוטה בשבת ויו"ט אין 

ח נפש דוחה שבת, מאכילין אותו מחצר הכבד שלו אע"פ שפיקו
משום שזה רפואה סגולית, ומשום פיקו"נ לא הותר אלא רפואה 

 טבעית עיי"ש.
ועפי"ז מיושב שעירבוב השטן ע"י השופר הוא פעולת הצלה 
מפקו"נ באופן סגולי, וזה לא הותר משום פיקו"נ )עיי"ש אריכות 

 רבה בענין זה(.
 שו"ת דובב מישרים
 )ח"א סי' קי"ד ד"ה ויש להוסיף(
 

 ין מי ששכח לומר המלך הקדוש בתפילת ליל ר"הד

 (המלך הקדוש )נוסח התפילה

בחיי אדם )כלל כד( כתב בשם ר' אבלי זצ"ל מק"ק וילנא שאמר 
דין מחודש, שאם טעה אדם בלילי ראש השנה ולא אמר המלך 
הקדוש אינו חוזר, וזה כדין הטועה ולא הזכיר יעלה ויבוא בליל 

דשין את הלבנה בלילה, וה"ה בליל ר"ח שלא חוזר מפני שאין מק
ר"ה, עכ"ד. והקשו עליו כמה קושיות, ובראשם הקושיא שאין 

 אמירת המלך הקדוש תלויה בר"ח אלא ביו"ט )אכמ"ל(.
ויש לקיים דבריו היטב ובהקדם שהנה הטעם שתיקנו לומר המלך 
הקדוש וכן המלך המשפט ושאר פסוקי מלכויות, זהו משום 

 ט ודין שהקב"ה יושב ודן את עולמו,שימים אלו הם ימי משפ
ואיתא בגמ' ר"ה )ח( כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב, 
אין לי אלא לישראל, לאומות העולם מנין, ת"ל משפט לאלוקי 
יעקב, א"כ מה ת"ל כי חוק לישראל, מלמד שאין בי"ד של מעלה 

 חתשע"האזינו  פרשת -ראש השנה
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 לע"נמוקדש 
  ה"ע ויקטוריה נעמה תב חנה  הצדקנית הרבנית

 ת.נ.צ.ב.ה.

 

 לזכות התורם ומשפחתו בדין

נכנסים לדין אלא א"כ קידשו בי"ד של מטה את החודש, עכ"ד 
 הגמ'.

נמצא לפי"ז שתלוי המשפט שדן הקב"ה בקידוש החודש, שהרי 
אין בי"ד של מעלה יושבים לדון אלא כשקידשו את החודש, 
ומאחר ותלויים הדברים זב"ז י"ל שמאחר ואין מקדשים את 
החודש בלילה ולכן כששכח יעלה ויבוא בלילה אין חוזר, אזי ה"ה 

הקדוש  לגבי אמירת המלך הקדוש בלילה, שהרי אמירת המלך
תלויה דוקא בקידוש החודש ושפיר שדינו כדין יעלה ויבוא בליל 

 ר"ח.
כלומר שאה"נ שדין היום טוב והאיסור מלאכה לא תלוי בקידוש 
החודש אלא בכניסת יום טוב, אך מ"מ המשפט כן תלוי בקידוש 
החודש, ומאחר ואמירת המלך הקדוש לא שייכת לעצם היו"ט 
אלא לכך שהקב"ה דן את ישראל, שפיר לתלות את זה בדין ר"ח 

חודש שכששכח בלילה לא חוזר מפני שאין מקדשין את ה
 בלילה.

 שו"ת בנין שלמה )ח"ב סי'מו(
 

 היתרון בכך שישראל נדונים כעבדים

 אם כבנים אם כעבדים וכו' )מתוך התפילה(

יש להבין מדוע מתפללים אנו אם כעבדים. ונראה לפרש שהנה 
הקב"ה מקבל את תשובת ישראל אפי' אינם צדיקים גמורים, 

נשתיירו מקצת דהיינו מכיון שעושים תשובה אזי אפי' שבתוכם 
 מומים מקבל הקב"ה את סליחתם.

והנה איתא בגמ' כתובות )נז( שאשה שנתארסה לכהן אינה אוכלת 
בתרומה עד שתנשא שמא יש לה מום פנימי והוי קידושי טעות, 
אך בעבד איתא שלא אמרי' ביה מקח טעות דממ"נ, אם המום 
 חיצוני אי"ז מקח טעות שהרי נראה לעין כל, ואם המום פנימי

 נמי אי"ז מקח טעות שלא אכפת לאדון על כך.
ולפי"ז יש לפרש שמתפללים אנו לקב"ה שאפי' שיש לנו מומים 
פנימיים מ"מ קבל את תשובותינו כעבדים, דמומים שבסתר מה 

 אכפת ליה, משא"כ בבן שאכפת ליה ולכך אמרי' אם כעבדים.
ובזה נראה לפרש אף מה שאומרים בפיוטים "לצופה נסתרות 

דין לקונה עבדיו בדין" דה"פ, שמאחר שהקב"ה "צופה ביום 
נסתרות" ורואה המומים שבסתר לכאו' ימנע מלקבל את תשובת 
ישראל, לפיכך ממשיכים לומר "לקונה עבדיו ביום דין", דהיינו 
שמשולים אנו כעבדים ובעבד אמרי' דלא אכפת ליה לאדון 

 ממומים שבסתר.
 הישר והטוב )דרוש י"ב לר"ה

 טז:( -יש לפרש ג"כד"ה ובזה 
 

 מה מפסיד מי שאינו עושה תשובה אלא בתשליך

א רק לשטף ך לעת מצ  יעל זאת יתפלל כל חסיד אל
 מים רבים אליו לא יגיע )תהילים לב ו(

א זה עשרת ל זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצ איתא בחז"ל ע
 ימי תשובה.

ונראה לפרש בדרך הלצה, שהנה יש בני אדם החושבים שכאשר 
ולכים הם לתשליך ומשליכים עוונותיהם למים מנוקים הם מכל ה

עונותיהם ונמנעים מלעשות תשובה, אך אין אמת בפיהם, חדא 
מפני שהתשליך מועיל רק ע"י שיעשה גם תשובה, ועוד שאם 
עושה תשובה מאהבה רווח בידו שהזדונות נהפכות לזכויות, 

 משא"כ ע"י התשליך לבדו אינם נהפכות לזכויות.
עפי"ז יש לפרש הפסוק "על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת ו

 בעת  לקב"ה  יתפלל  קונו   עם שמתחסד  החסיד  דהיינו  מצוא", 
 

מצוא, שעת מצוא היינו עשרת ימי תשובה שהם זמן לעשיית 
תשובה, וממשיך קרא "רק לשטף מים רבים" ר"ל שאדם שלא 

ו לא מתפלל לקב"ה בעת מצוא אלא רק עושה תשליך "אלי
יגיעו", ר"ל שלא תגיע לו תועלת מכך לכפר על עונותיו. )א.ה. 
עפי"ז יש לפרש באופן שונה במקצת סיום הפסוק "אליו לא 
יגיעו" דקאי גבי תשובה מאהבה, שהחסיד העושה תשובה 
מאהבה בעשי"ת הזדונות נהפכות לזכויות וזכויות אלו שלו הם, 

ובה מאהבה משא"כ מי שסומך רק על התשליך ולא עושה תש
"אליו לא יגיעו", ר"ל לא ירוויח שיגיעו הזכויות הללו אליו, מפני 

 שזדונותיו לא יהפכו לזכויות אלא רק ישקעו במצולות(.
 
 לחמי תודה לבן ההפלאה
 )דף נז. ד"ה והנה אמרו(

 

 האזינו
 

 מדוע ישראל יחשבו "עם נבל ולא חכם"

הלה' תגמלו זאת עם נבל ולא חכם הלא הוא אביך 
 ך הוא עשיך ויכננך )לב ו(קנ

 פסוק זה צריך בירור בהבנתו.
ונראה לפרש שהנה בן שאינו מציית לאביו נקרא הוא רע ולא 
שוטה, ואילו עבד שאינו מציית לרבו נקרא הוא שוטה ולא רע, 
שהרי רבו לא ישלם לו שכרו, ברם אם האב פסק שכר לבנו ובנו 

וגם שוטה מפני לא מציית לו הרי הוא גם רע מפני שאביו הוא 
 שיפסיד את השכר שפסק לו אביו.

והשתא כך הוא ביאור המקרא, "הלה' תגמלו זאת" כלומר וכי כך 
תגמלו לקב"ה שלא תצייתו לדבריו, ואם גומלים אתם לו כך הרי 
שאתם גם "עם נבל" וגם עם "לא חכם", כלומר גם רעים וגם 
", שוטים, והטעם לזה ממשיך קרא שהרי "הלא הוא אביך קנך

ומי שלא מציית לאביו הוא רע ונבל, וגם "הוא עשך ויכננך" 
כלומר זנך ומחייך, והיינו שפסק לכם שכר וא"כ אתם אף עם "לא 

 חכם".
 דברי מהרי"א
 

 האם אפשר להוכיח מפרשתנו שחלב מותר

 חמאת בקר וחלב וצאן וגו' )לב יד(

סוגיא שלמה יש בגמ' בכורות )ו:( מנלן שחלב מותר עיי"ש, 
ו המפרשים מדוע לא מוכיחה הגמ' ממקרא זה שהחלב והקש

 מותר, דהא בהדיא כתיב כאן "חמאת בקר וחלב וגו'".
ונראה לפרש ע"פ מה שכתב הש"ך )יו"ד סי' פ"א סקי"ב( לפרש 
שכונת הגמ' לדון לגבי חלב רק מדין אבר מן החי, כלומר מדוע 
לא יאסר משום אבר מן החי, וע"ז מוכיחה הגמ' שהחלב מותר 

אין לדונו כאבר מן החי מפני שזה שייך רק בבשר שהוא גוף ו
הבהמה עצמה, משא"כ החלב שאינו גוף הבהמה אלא רק היוצא 

 מן הבהמה לא שייך בו אבהמ"ח.
ועפי"ז יש לפרש שממקרא דידן אין הוכחה שהחלב מותר ואין 
בו דין אבמה"ח, דאפש"ל דקרא כאן קאי על חלב של בן פקועה, 

ניתר בשחיטת אמו ולא שייך בו דין אבר מן שהרי הבן פקועה 
החי, וא"כ אף בחלב שלו לא שייך דין אבמה"ח ומותר, אך חלב 
של סתם בהמה אכן אסור מדין אבהמ"ח, ולכן הגמ' לא מוכיחה 
מכאן אלא ממקו"א שמשם מוכח שאין בו כלל דין אבמה"ח 

 כדברי הגמ' והש"ך.
 חמודי צבי


