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

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

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

ועל אותו היום אמר להם ״כי קדוש היום , השביעי הוא ראש השנה

והעצב שאחז בבני ישראל באותו ראש השנה . לאדונינו ואל תעצבו בו״

משום שבתחילה שמחים היו  הוא ,שבגינו ציוה עזרא ״אל תעצבו״

אך אחרי שמעם את כל , ישראל בקדושת התורה ששמעו מעזרא

לכן  .'לא נהגו נכון ואף התרחקו מההם הבינו שעד היום  ,הדברים האלה

״לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו : אמר להם

  .היא מעזכם״' ה תכי קדוש היום לאדונינו ואל תעצבו כי חדו

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

ואל תעצבו״ על פי  'משמנים וכואת פשר הציווי של עזרא ״לכו אכלו 

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

   .עמו יגל יעקב ישמח ישראל״

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

לעורר לבות בני ישראל לשוב אליו כבראשונה בתשובה שלימה 

קום לחלוק ולומר שזאת יש למקטרג מ ,אולם לכאורה .ובמעשים טובים

התשובה אינה שלימה ואמיתית כי לא באה אלא מאיתערותא דלעילא 

וכיון שהימים , )התעוררות עליונה שיורדת מלמעלה ואוחזת בכל אחד(

אבל מי יאמר שבאמת הם לא ישובו , מעוררים לתשובה על כן הם שבו

 על, אלא? ומי יעיד שחרטה גמורה ישנה בלבם על העבר ,עוד לכסלה

' יוכח לעין כל כי ישראל שבו אל ה, ידי שמחת המצוה שיש בכל אחד

כי הרואה ישראל שמחים על הזכות שנפלה לחלקם לשוב , באמת

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

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

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

  . נקיים משמץ עוון וטהורים כבראשונה

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

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

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

ואם כן יאמרו השטן וחבורת מקטרגיו שאין ישראל , ובעזר ממרום אלוקי

לזה בא , זכאים ח״ו לישועה כי לא מעצמם שבו ואינם רוצים בזה באמת

שההוכחה  -״יגל יעקב ישמח ישראל״ : דוד המלך ע״ה כמתרץ ואמר

, לרצונם האמיתי של ישראל במצוות התשובה היא בשמחתם בה

  . ים לשוב אליו באמת ולעשות רצונווהשמחה היא כעדות נאמנה 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

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

  

  

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

 ? תפוח ולא כל פרי אחר או אחד משבעת המינים

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

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

אף ישראל , פריו קודם לעליו, לומר לך מה תפוח זה, למה נמשלו ישראל לתפוח

  . בו בזמן שאומות העולם סרבו לקבל את התורה ,הקדימו נעשה לנשמע

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

, שכמו שקיבלו עליהם עול תורה ומצוות בלא שידעו מה שכתוב בה, ישראל

תחדש : בזכות זה מבקשים אנו מהרבונו של עולם, ובלא שום התחכמויות

  ...עדין אפילו שלא מגיע לנו! עלינו שנה טובה ומתוקה

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

שאחרי זמן , דהנה אנו יודעים שטבעו של התפוח: ן טויסיג שליט׳׳ארבי אהר

אך יש עצה אחת איך בכל זאת  .מתחיל צבעו להשחיר ,שמקלפים את קליפתו

והדבש בכח סגולתו הטבעי שומר , למרוח דבש על הפרי: לשמור על מראהו

  . ומגן על מראהו

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

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

אנחנו עושים מעשים נגד , ודחקותבלבולים  ,צרותמרוב ולפעמים , ויסורים

, אנו משחירים את פנינו לבלתי הכר בעבירות ומעשים לא טובים ובכך, רצונך

, תמרח ותציף אותנו בדבש ואך טוב וחסד תרדפינו! אך ריבונו של עולם

ומתחילים להכיר במתיקות של , ותראה איך פתאום אנו שומרים על מראנו

   !אליך ו משתדלים להיות כמה שיותר ויותר טוביםואנ, הטוב שנתת לנו

  !...על כן תזכנו בשנה טובה ומתוקה

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

 בראשית כז(ו אצל יעקב אבינו בשעה שבא לקחת וליטול את הברכות מעש

ויגש וישק לו וירח , ״ויאמר אליו יצחק אביו גשה נא ושקה לי בני: נאמר ,)כז-כו

. ״'את ריח בגדיו ויברכהו ויאמר ראה ריח בני כריח השדה אשר ברכו ה

  . שנתן בו ריח טוב וזה שדה תפוחים״ -״כריח השדה : מסביר שם רש״יו

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 דווקא  ע"מבעלעד זיטויסיג צ רבי יוסף "להגה" אדרת יוסף"בספר 

  ?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  – א"ר ממישקולץ שליט"ק מרן אדמו"כאלא הסביר 

לכן אנו בימים . את החלק הטוב שהוא הדבש וחלק הרע שהוא העוקץ

ה שגם "כי אנו מבקשים מהקב. קדושים אלו טובלים דווקא בדבש דבורים

  .הדברים שנראים לנו עוקצים וכואבים יהפכו לנו למתיקות

  !...אש בוערת –עורו ישנים משנתכם : תקיעת שופר
לשונו וזה ) 'הלכה ד' הלכות תשובה פרק ג( ם"הרמבידועים המה דברי 

, רמז יש בו, הכתובשתקיעת שופר בראש השנה גזירת  פ"אע": 'הק

נים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו עורו ישכלומר 

אלו השוכחים את האמת . במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם

, ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל, בהבלי הזמן

ויעזוב כל אחד מכם דרכו . הביטו לנפשותיכם והטיבו דרכיכם ומעלליכם

  ."ומחשבתו אשר לא טובה, הרעה

אם כדברי לכאורה , ע"יטאמיר זי'מז" אור המאיר"ק בעל ה"הרהשאל 

מדוע לא , ם שכל מטרת השופר היא לעורר את ישראל בתשובה"הרמב

יקבעו בכל עיר ועיר שיהא החכם יושב ודורש ויעורר את הקהל 

  ? מדוע אנו זקוקים לקול השופר דוקא, לתשובה בקול חוצב להבות

רה מוקפת חומה שהתגוררו בה עניים לעיי: אלא משל למה הדבר דומה

, והעמידו שומר בפתח שישמרו אותם מן המזיקים ומן הגנבים, ועשירים

לעיר ויצעק  והנה כאשר יבחין השומר בכנופיית גנבים המתקרבים

יתאספו אצלו כי אם העשירים לבדם הדואגים על לא !" גנבים! גנבים"

הגנבים ולגרשם  ורק הם יסייעו לשומר להתגבר כנגד, כספם ורכושם

כ אם "כי לא איכפת להם כ, ואילו העניים ישאר בבתיהם, מתחום העיר

אך  ,מאחר שבלאו הכי אין מה לגנוב מהם, יכנסו הגנבים בתוך העיר

שהעיירה בוערת וכל הרוצה להציל  "!אש! אש"אם יצעק השומר בקול 

  .אזי ימלטו כולם על נפשם, את נפשו עליו לעזוב את העיר

היו , אם היה החכם דורש לפני העם להתחזק בעניני תפילהוהכי נמי 

ואם , חלקם אומרים שהם מתפללים כהוגן ואין הדברים מכוונים אליהם

היה מעוררם בלימוד התורה היו התלמידי חכמים מתנערים ואומרים 

ואם היה מוכיחם על עניני גמילות , שהם עסקו בתורה כל השנה כולה

, שלא אליהם נאמרה התוכחה, לב רגועחסדים היו העסקנים הולכים ב

שזה מעורר את כל , ולכן אמרה תורה לתקוע בשופר בקול רעש גדול

וא הולב יודע מרת נפשו ו, אחד ואחד לחזור בתשובה בכל מצב שהוא

הגורם  !"אש! אש"וכדוגמת השומר הזועק , עצמו מכיר בנגעי עצמו

   .לכולם לברוח ממקומם

וזה מה  :ברמז נפלא ע"יטאמיר זי'מז" המאיראור "ק בעל ה"הרהומסיים 

לא תעשה כל , 'תנא דבי רבי ישמעאל) "ב"שבת קיז ע(ל "שאמרו חז

". יצא תקיעת שופר ורדיית הפת שהיא חכמה ואינה מלאכה' מלאכה

רק מלאכת הרדייה הוא מה שהאופה , ומה ענין שתי חכמות אלו אהדדי

ואם ישאירנו לעוד זמן , מוציא במרדה את הפת מן התנור בגמר האפייה

וזה נמי הענין של , קצר ישרף ויחרך כל הפת ולא יהא ראוי לאכילה עוד

וחייבים , שמרמזים לאדם שהנה בוערת כעת אש גדולה, תקיעת שופר

לכן , ה הוא מלך מתרצה בדמעות"והקב, לעורר רחמי שמים מרובים

   .  צריך לשפוך לב כמים בדמעות שליש ולעורר רחמים וחסדים

  תקיעת שופר
״תקעו : )ראש השנה ט״ז ע״א(הטעם לתקיעת שופר מסבירה הגמרא 

  . כדי שאזכור לכם עקידת יצחק״, לפני בשופר של איל

הרה״ק מפשיסחא אביו של  הרה״ק רבי הירש מווידיסלאב זי״עשאל 

הרי היה יותר מתאים לקחת , בשביל להזכיר את העקידה, לכאורה ,זי״ע

  ... ?הרי זה זכר הרבה יותר חזק מן השופר, סכין

אבל באמת יותר ממה שאנו מתכוונים להזכיר את מעשה העקידה 

, שאברהם הסכים להקריב את בנו ויצחק היה מוכן להיות לקרבן, עצמו

וצה בקרבנות אדם ואת שהקב״ה אינו ר, אנו מכוונים בעיקר להזכיר

בשעה שאנו נעמדים , ולפיכך... קרבנו של יצחק החליף לקרבן של איל

על  שלא יעניש אותנו חלילה, שם יתברךבראש השנה להתפלל אל ה

שגם בנו ינהג כפי שנהג , אנו מרמזים על השופר של איל, חטאינו

  ...״כי לא יחפוץ במות המת״ -ביצחק אבינו 

  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 , לכאורה זי״ע "הפלאה"הרה״ק בעל השאל 

וכל עבודתו והשתדלותו נמצאת , שהיהודים מחבבים את המצוות

הרי מרוב התמרמרות הוא צריך להגביר עוד יותר את הקטרוג , בסכנה

  ? עליהם

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

  

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

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

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

  ... שהוא 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

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

   ?מה טענתנו אליו

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

תקיעת שופר כדי להזכיר את זכות קבלת התורה שהיה מתוך קולות 

  וברקים וקול שופר חזק מאד
כי אחד מטעמי התקיעות הוא  רבינו סעדיה גאוןכתבו הראשונים בשם 

וקול שופר חזק "ות וברקים ת זכות קבלת התורה שהיה מתוך קוללהזכיר א

ששיר של יום שהיו אומרים בתמיד ) ב, ה ל"ר(וכפי שמבואר בגמרא ". מאד

' קול ה –בני אלים ' מזמור לדוד הבו לה"של בין הערביים בראש השנה הוא 

כדי להזכיר בראש השנה "י שזה "ופירש רש, )תהלים פרק כט" (יחיל מדבר

 א"הרמוהוא עצמו הטעם למה שכתב ". זכות קול שופרות של מתן תורה

ומבואר , "הבימה במקום שקוריןנוהגין לתקוע על "ש) 'א ,ה"סימן תקפ(

כדי שזכות התורה יגן עלינו לעלות זכרונינו "על אתר שזה  "משנה ברורה"ב

   ".לפניו לטובה

•   

ק רבי לוי יצחק "הרהכתב , ל שכתב רבי סעדיה גאון"על הטעם הנ

  :הקדוש וכה לשונו, "קדושת לוי"משל נאה בספרו , ע"מברדיטשב זי

למלך בשר ודם שנסע ליער גדול , ומליצהונבוא לבאר על דרך משל "

עד שבא לעמק היער ולא מצא , להשתעשע ולקבל תענוג מצידת חיות ועופות

ושאלם על , וראה ביער אנשי כפרים, את דרך המלך הנכון והישר לשוב לביתו

כי מעולם לא ידעו את , ולא ידעו מה להשיב לו, ולא הכירו את המלך, הדרך

, ושאלו על הדרך, עד שמצא איש חכם ונבון. הישרדרך המלך הגדול הנכון ו

ויראהו את , נזדעזע לאחוריו ושמע תיכף לרצונו, אז החכם הבין שהמלך הוא

ויולך את המלך לבית , כי מרוב חכמתו ידע את דרך המלך הנכון והישר, הדרך

וימצא האיש ההוא חן בעיני המלך  .וישב אותו על כסא ממלכתו, המלוכה

ואת , וילבש את האיש ההוא בגדים יקרים, מכל שרי המלוכהוינשאהו , מאוד

  .בדיו צוה להכניס לבית גנזיו

ויצו לשרים , ויקצוף עליו המלך, ויהי אחרי ימים רבים חטא אותו איש למלך

, היושבים ראשונה במלכות לשפוט אותו האיש כדין העובר על מצות המלך

ע לו על דבר אשר חטא כי ידע כי משפטו יהיה חרוץ לר, ויצר להאיש מאוד

ויתחנן לו שקודם שיצא דבר , ויפול לפני המלך ויבקש על נפשו, נגד המלך

להלביש אותו בגדיו הראשונים בשעה : המשפט ימלא שאלתו בדבר אחד

הלביש אותו ויהי כאשר . וישא לו המלך לדבר ההוא, שהוליך את המלך מהיער

אשר , אותו האיש זכר המלך את גודל החסד אשר עשה עמו, את הבגדים

וימצא , ויכמרו רחמיו, החזיר אותו לבית המלכות ויושיבהו על כסא ממלכתו

   ".והעביר את חטאתו מלפניו והשיבו על כנו, חן וחסד לפניו
 

בשעת מתן תורה , כמו כן אנחנו עמו בית ישראל –ל "הנה כל המשל הנ"

, )ז ב"ע(ה על כל אומה ולשון שיקבלו את התורה ולא רצו "אשר החזיר הקב

עד אשר , ואנחנו עמו בית ישראל קיבלנו את התורה בשמחה ותענוג גדול

והמלכנו אותו למלך , וקבלנו עלינו עול מלכות שמים, קדמנו נעשה לנשמע

ובראש , ועתה פשענו מרדנו נגדו. תיו ותורתו הקדושהוקיבלנו מצוו, עלינו

ולכל איש ואיש , השנה יראים אנחנו מיום הדין אשר בא במשפט על כל נעלם

ו נומלבישין אנחנו אות, לכן אנחנו תוקעין בשופר. נקצב משפטו כפי מעשיו

שקיבלנו את התורה והמלכנו אותו , באותו הלבוש שהיה במתן תורה

והוא ', הולך וחזק מאוד וכוויהי קול השופר ) יט, שמות יט(כמו שכתוב , בשופר

וימחול לנו על כל עוונותינו ופשעינו ויפטרנו מן , כדי שיזכור לנו מזה הזכות

      ... !"אמן כן יהי רצון, ויכתבנו לאלתר לחים ארוכים וטובים, הדין

 

  עילוי נשמת הדפסת והפצת הגליון ל
 ל "ר שאול ז"ב בודנר אברהם מנחם ר"הר

  ה"תנצב ז"תשרי התשנ 'ע ג"נלב
 


