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"יום טוב של ראש השנה שחל להיות  ::(כט)ראש השנה במשנה ה

 ."בשבת, במקדש היו תוקעין, אבל לא במדינה

שם: "מנא הני מילי? אמר רבי לוי בר לחמא אמר רבי חמא  ראובגמ
ה: "(ד"ג, כ"כ )אמור בר חנינא: כתוב אחד אומר תֹון ִזְכרֹון ְתרּועָּ בָּ , "שַׁ

ֶכם: "'(ט, א"כ פינחס) וכתוב אחד אומר ה ִיְהֶיה לָּ . לא קשיא; "יֹום ְתרּועָּ
ביום טוב שחל להיות  –ביום טוב שחל להיות בשבת, כאן  –כאן 

במקדש היכי תקעינן? ועוד:  –בחול. אמר רבא: אי מדאורייתא היא 
ל "הא לאו מלאכה היא דאצטריך קרא למעוטי, דתנא דבי שמואל:  כָּ

ֲעׂשּו ה ֹלא תַׁ יצתה תקיעת שופר ורדיית הפת, שהיא  "ְמֶלאֶכת ֲעֹבדָּ
חכמה ואינה מלאכה, אלא אמר רבא: מדאורייתא מישרא שרי, ורבנן 
הוא דגזור ביה, כדרבה. דאמר רבה: הכל חייבין בתקיעת שופר, ואין 
הכל בקיאין בתקיעת שופר, גזירה שמא יטלנו בידו וילך אצל הבקי 

ים. והיינו טעמא דלולב, ללמוד, ויעבירנו ארבע אמות ברשות הרב
 ."והיינו טעמא דמגילה

לפשר זת"ב יוסף חיים  נורבי נשאל, (תל"וסימן )בשו"ת תורה לשמה 
גזירת חז"ל: "בזמן הזה כשחל ראש השנה בשבת, דאין תוקעין משום 
גזרה שמא יעבירנו ד' אמות ברשות הרבים, וכן הוא הדין כשחל יום 

לולב, ואף על פי שהוא מצות עשה  ראשון דסוכות בשבת שאין נוטלין
מן התורה, איך משום גזרה דשמא יעביר ד' אמות ברשות הרבים 
יבטלו חז"ל מצוות עשה מן התורה? והלא אין ודאי נדחה מפני 
הספק, ובעלמא אמרינן אתי עשה ודחי לא תעשה, וכאן העשה נדחה 
 מפני ספק של לא תעשה דילמא יעביר. ועוד רצינו לידע, מאחר דעל
ידי מצות עשה של תקיעת השופר נעשה הנסירה ונתקן הפנימיות, 
אם כן כשחל ראש השנה בשבת במה נתקן ונעשה כל דברים הנעשים 
ע"י תקיעת שופר למעלה? וכן בענין נטילת לולב שהוא המשכת 

 "?החסדים דבר יום ביומו, במה יהיה המשכת החסדים אותו היום

ביחס לגזירות חז"ל: "הטעם והשיב רבי יוסף חיים תשובה יסודית 
דשמא יעבירנו ד' אמות ברשות הרבים לא אמרו רז"ל אלא בשביל 
לעשות טעם פשטי ונגלה לגזרתם לפני המון ישראל, כדי שתתקבל 
גזרתם אצל כל אדם ולא תהיה גזרה שאין בה טעם. אך אין זה עיקר 
הטעם שלהם, אלא העיקר הוא מפני שהם ידעו ברוח קדשם 

שה ע"י מצות אלו ביום זה, הנה כאשר חל יום זה שהתיקון הנע
בשבת הנה הוא נעשה מאיליו מכח קדושת השבת, ואין צריך לעשותו 
על ידינו. לכן בעבור כבוד שבת תקנו שלא לתקוע ביום זה ולא יטלו 
לולב, להורות שהתיקון של המצות האלה הוא נעשה מאיליו ע"י 

לא יספיק להמון קדושת השבת. אך זה הטעם הוא סוד ונסתר ו
ישראל, ולכן הוכרחו לעשות טעם אחר לגזרתם, והוא שמא יעבירנו 
ד' אמות ברשות הרבים. ומאחר שהם מוכרחים לגלות זה הטעם, על 

תוקעין, וכן  –כן במקדש דלא שייך זה הטעם דשמא יעביר ד' אמות 
גם כן תוקעין,  –במקום שיש סנהדרין של כ"ג, שהם סנהדרי קטנה 

י בית דין לא שייך טעם זה. ולעולם עיקר הטעם הוא משום דבפנ
משום דהתיקונים הנעשים ע"י מצוה זו הם נעשים מאליהם מכח 

 ."תוספת קדושת השבת

כתב הגאון רבי ישראל ונראה להסביר את פנימיות הדבר בהקדם, 
שופר של ( .)ראש השנה כושנינו במשנה , )אגרת ב(מסלנטר באגרתו 

נעשה סניגור,  משום שאין קטיגור והטעם,פרה פסול בראש השנה, 
כלומר שלא להזכיר מעשה העגל, שנעשה בפרה, וכמו שאין כהן גדול 

נכנס לפני ולפנים בקודש הקדשים עם בגדי זהב, רק בבגדי לבן שאין 
קטיגור נעשה סניגור כיון שהעגל נעשה מזהב, ושואלת הגמרא: 
ומדוע בחוץ עובד הכהן גדול בבגדי זהב? מתרצת הגמרא שרק בקודש 

סור להיכנס בבגדי זהב. שוב שואלת הגמרא, הרי גם הקדשים א
 .תקיעת שופר נעשה בחוץ בבית המדרש, ולא בקדשי הקדשים

מתרצת הגמרא תירוץ מבהיל, ״כיון דלזכרון הוא כבפנים דמי״ כלומר 
בשעת תקיעת שופר, צריך כל אחד להרגיש שהוא נמצא בקודש 

 .הקדשים

המקודש ביותר בעם  הבה נתבונן בדברי הגמרא, הכהן גדול האדם
להיכנס  כדיישראל, מכין עצמו שבעה ימים קודם יום הכיפורים, 

לקודש הקדשים, והוא מתקדש עולה ומתעלה, עד שמגיע לרגע 
הפיסגה של כל השנה כולה, ונכנס בדחילו ורחימו למקום המקודש 

  .ביותר, עם בגדי לבן

יעת כל אחד מאתנו, זוכה להיות בעת תקוהנה, מגלים לנו חז"ל כי 
ממילא שופר בדיוק כמו הכהן גדול בשעה שנכנס בקודש הקדשים, ו

 של עולם. מלכו  –גם יכולים לפעול אז הכל, כי נכנסים אל המלך 

ועל פי זה מתורץ קושיא חזקה, שהתורה צוותה לעלות לרגל שלש 
פעמים בשנה, בשלש רגלים, ומה היה אדם עושה בבית המקדש, 

שבבית המקדש היתה ד״ה כי מציון(  .כא)כתבו התוספות בבבא בתרא 
בית התלמוד לתורה ויראת שמים, וכמו שכתוב ״כי מציון תצא 

י שהיה רואה קדושה גדולה, וכהנים עוסקים בעבודה היה תורה״ לפ
  .מכוון לבו יותר ליראת שמים וללמוד תורה

שלכאורה הזמן המתאים ביותר לעלות לבית המקדש הוא  ,וקשה
כל העולם, וכל חיי האדם  בראש השנה ויום הכיפורים, שאז דנים את

 בכל השנה תלויים ועומדים בימים אלו, וכל אדם צריך להרבות
בימים אלו, ועוד שהרי בית המקדש הוא מקום  בתורה ויראה

התפילה, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, ומתי היא הזמן 
 המתאים לעלות לרגל, אם לא בימים אלו?

אין על פי הגמרא הנ״ל, ש א(,"תרנ, )ראש השנהותירץ השפת אמת 
וא נמצא, ך לעלות לרגל בראש השנה, כי כל אדם בכל מקום שהרוצ

הוא בקודש הקדשים, הוא אינו צריך לעלות לבית המקדש, הבית 
מקדש בא אליו, בכל בית מדרש שהוא מתפלל, שם ביתו של הקב״ה 

 בימים אלו. 

״מרחוק ה׳ נראה לי״, גם כשאני נמצא ׳מרחוק׳ מבית המקדש, ה׳ 
נראה לי. ומסיים השפת אמת, שיש להתבונן בגדלות ימים אלו, כי 

מן הזה בכל יו״ט חסר לנו איזה מצוה, ביום כיפור חסר את כידוע שבז
עבודת הכהן גדול, ברגל חסד לנו את העליה לרגל, אבל בראש השנה, 
נשאר לנו את אותה בחינה כמו שבזמן שבית המקדש היה קיים, כמו 
בזמן שבית המקדש היה קיים, לא היו עולים לרגל, אלא הקב״ה בא 

רה אצלנו כהיום, בדיוק כמו בזמן אל עם ישראל, אותה בחינה נשא
 שבית המקדש היה קיים. 

ואם כן אנו כל כך משתוקקים כבר לעלות ולראות בבנין בית המקדש 
אבל יומיים בשנה, יש לנו את הבית המקדש, בדיוק כמו בימים ההם, 

 ומתי, בראש השנה.
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ביאר זאת ביתר הרחבה, שהרי בית המקדש )דרשה ד( ובספר כרם צבי 
של הקב״ה, ולכן אנו צריכים לבא לביתו, כדי לשאוף אויר  הוא ביתו

של קדושה, אבל בימים אלו, הקב״ה בא אלינו, ״דרשו ה׳ בהמצאו 
קראוהו בהיותו קרוב״, אלו עשרת ימי תשובה, הקב״ה מתקרב אלינו, 
ומי שרוצה להתקרב, יכול לשאוף את אותו אויר של קדושה, בכל 

 מקום שהוא נמצא.

עניינה של כי את ענין השבת שמחליפה את השופר,  בזה נבוא ונבאר
השבת הא ההרגשה של "קטן הסמוך על שולחן אביו", וכפי שמובא 
מעשה )הובא בספר ליקוטים חדשים פרשת האזינו( על הרה"ק ר' 
 אברהם משה זי"ע בנו של הרה"ק ר' שמחה בונם מפשיסחא זי"ע,
אשר פעם אחת, נחלה בנו התינוק מאד בשבת, ונכנסה אליו אשתו 
הרבנית, ושאלה אותו, מדוע הוא אינו מתפלל על בנו החולה 
שיבריא? וענה לה: משל לאחד שהיו לו שני בנים, האחד היה סמוך 
על שולחן אביו, ואילו השני לא היה סמוך על שולחנו, אלא כל דבר 

. אם כן, מה השוני ביניהם? אמנם יש היה אביו שולח לו -שהיה צריך 
הבדל גדול, זה שסמוך על שולחן אביו, אינו צריך לבקש כל פעם 
מאביו שיתן לו צרכו, אלא לוקח תמיד מה שלבו חפץ. מאידך, הבן 
השני אינו כן, הוא חייב תמיד לבקש מאביו שישלח לו את צרכיו. 

כים על בשבת קודש אנחנו מתייחדים עם השי"ת, וכאילו אנו סמו
שלחנו, ולכן אין לנו צורך להתפלל ולבקש את צרכינו, כי הוא ממילא 
נותן לנו מה שאנו זקוקים, ובתוך זה רפואות וישועות )ועי' שער 
הכוונות סדר שבת דרוש א', שכתב וז"ל: אמנם ביום השבת כל מה 
שנעשה בחול ע"י תפילות, הוא נעשה מאליו ומעצמו בשבת וכו' 

ובזה פירש את הפסוק )האזינו ל"ב, ג'( "כי שם ה'  יעו"ש כל דבריו(.
בגימטריא "שבת" )כולל ארבע התיבות(, בשבת אין צריך  -אקרא" 

בא. להנו", ורפואה קרובה ל"הבו גודל לא –להתפלל, רק יתן שבח 
 .עכ"ד

 בזה נבוא ונבאר כשבעל הבית חוזר מבית הכנסת בליל שבת הוא
אומר: 'שלום עליכם מלאכי השרת מלאכי עליון', מקדם הוא 
אותם בברכת 'בואכם לשלום מלאכי השלום', ומבקש מהמה 
'ברכוני לשלום מלאכי השלום'. ומיד פונה הוא אליהם ואומר 

וכבר עמדו עלכךרבים וגם טובים,  .''צאתכם לשלום מלאכי השלום
מדוע  מהו פשר הדבר שמיד אומרים להם 'צאתכם לשלום',

 משלחים אותם לדרכם?

ונאמרו על כך תירוצים רבים על ידי גדולי הדורות, כמו גם כאלו 
 שאכן לא אמרו קטע זה מטעם זה או גם טעמים נוספים.

אחד ההסברים לקטע זה, המרוממים ומגדילים את ערך יקרת השבת, 
נאמר על ידי רבי שמשון פינקוס זצ"ל, וכך ביאר הוא במתק שפתיו: 

ידוש בשבת קודש, כל אדם הוא כמו כהן גדול הנכנס בשעת הק
לקודש הקדשים ביום הכפורים, רגע שעליו נאמר 'וכל אדם לא יהיה 
באוהל מועד בבואו לכפר בקודש', ודרשו חז"ל שהכתוב בא לומר 
שאפילו מלאכים הקרויים 'אדם' גם הם לא יהיו באוהל מועד בעת 

א בדיוק שעת הקידוש, כניסתו של כהן גדול לקודש הקדשים. כך הו
שעת ייחוד של כלל ישראל עם הקדוש ברוך הוא, שבו אפילו 
למלאכים אין להם שותפות. לכך, קודם הקידוש, פונים אנו אל 
המלאכים ואומרים להם 'צאתכם לשלום מלאכי השלום', כי עכשיו 
עומדים אנו לקדש את השבת, שעת הייחוד שלנו עם הקדוש ברוך 

 .נו שותפיםהוא הגיעה ובו רק א

נמצא כי בשבת קודש דומה האדם לזמן תקיעת שופר, ועניינם אחד, 
כניסה אל קדש הקדשים מקומו של הקב"ה. ממילא ביום ראש השנה 
שחל ביום חול רק על ידי תקיעת השופר נכנסים אל קדש הקדשים, 

 אולם בשבת קודש על ידי עצם היום נכנס אל קדש הקדשים. 

 

 
חלקי ארץ ישראל התחלקו בין השבטים על ידי גורל, דבר מענין 

: אלמלא שנתן הקב"ה חן כל מקום )יומא פ"ד ה"א(אומר הירושלמי 
שהיה כל אחד  -לעולם )בעיני יושביו לא היתה ארץ ישראל מתחלקת 

בורר לעצמו חלק יפה ולא היו מתרצים בהטלת הגורל, קרבן העדה(, 
ותני כן, שלושה חינין נן: חן אשה בעיני בעלה, חן מקום בעיני 

 יושביו, חן מקום בעיני לוקחיו". 

מבואר מדברי הירושלמי שמחמת הטעם של "חן מקום בעיני יושביו" 
 . בארץ ישראל הם קיבלומצא חן בעיני השבטים הנחלות ש

)ו.( מדברי הגמרא במגילה  )עמ"ס סוטה מז.(והקשה בעיון יעקב 
זבולון עם חרף נפשו 'שנאמר  ,וזבולון מתרעם על מדותיו הוה"

אמר זבולון לפני  .משום דנפתלי על מרומי שדה? מה טעם ',למות
לאחיי נתת להם שדות וכרמים  !רבונו של עולם :הקדוש ברוך הוא

לאחיי נתת להם ארצות ולי נתת ימים  ,תולי נתת הרים וגבעו
 .כולן צריכין לך על ידי חלזון :אמר לו .ונהרות

ומתבאר כי זבולון על אף "חן מקום בעיני יושביו" התלונן והתרעם 
 והעיון יעקב נשאר בקושיה ללא תירוץ.על חלקו. 

הרה"ק רבי חיים אלעזר ממונקאטש בספרו הגהות הירושלמי תירץ, 
כיון דסיים שמה בגמרא שאמר לו הקב"ה הכל  "אולם יש לומר,

צריכין לך על ידי חילזון וכו', עיי"ש. ואם כן פייסו ונתפייס שוב קבלם 
 מרצונו הטוב. ע"כ.  

אלא שאין זה מתרץ, כי הפיוס על ידי החילזון נועד בגלל שלא נחה 
מדוע לא הועיל "חן מקום בעיני י קשה אכתדעתו על חלקו ונחלתו, ו

 יושביו". 

דלפי פשוטו  ונראה ליישב על פי מה שכתב המהרש"א במגילה )שם(
ן שחרף נפשו למות במלחמה ונפתלי על מרומי שדה ושמשתבח בזבול

דרשו ביה דבאותה מלחמה שראו בני  שום הכיומ ,לא ידענו מה שבחו
ויזעק ברק את 'כדכתיב  ,ן את נחלת בני נפתלי כי שם נקבצווזבול

יא נחלת נפתלי כמה שאמר מקדש נפתלי שה 'זבולן ואת נפתלי קדשה
וע"י שראו בני זבולן את נחלת נפתלי שהיה על מרומי שדה מקום 

חרף הוא נפשו למות על רוע מזלו שנפל בגורלו ימים  ,שדות וכרמים
 . עכ"ל. והרים וגבעות שאינו מקום שדות וכרמים

ומבואר שתלונתם של בני זבולון היתה אחר שהם באו לעזור 
 אז ראו את חלקו של נפתלי והתלוננו.במלחמה, ו

לפי זה יש לומר, כי כל התועלת של "חן מקום בעיני יושביו" הוא רק 
כאשר האדם אינו רואה את חלקו של השני ואז מסתפק בשלו ונהנה 
מכך. אולם כאשר שבט זבולון ראו את חלקו של נפתלי כבר לא 

 לוננו. הועיל הטבע של "חן מקום בעיני יושביו" ולכן קמו והת

ובזה נבין כי חז"ל מדמים זאת גם ל"חן אשה בעיני בעלה" וגם בזה 
כל התועלת הוא רק כאשר שומר על עיניו ולא מביט על נשים זרות 

ביט על נשים זרות לא תהיה התועלת של "חן אשה מאבל כאשר ח"ו 
 בעיני בעלה", ולא תמצא חן בעיניו.    

ט"ז סוף הלכה ב'( מסופר על פרק )ות דרבי נתן בזה נבוא ונבאר, באב
אל תתמה על רבי נסיון קשה שנתנסה רבי עקיבא וכך מובא שם: '

כשהלך לארץ אוכילו קורצא אצל  ,עקיבא גדול ממנו ביצדוק שהרי ר
גר לו שתי נשים יפות רחצום וסכום וקשטום ככלות ישלטון אחד וש

ת זאת אומרת חזור אצלי וזא ,חתנים והיו מתנפלות עליו כל הלילה
הלכו  .והיה יושב ביניהם ומרקק ולא פנה אליהן ,אומרת חזור אצלי

שוה לנו מות משתתננו לאיש  :להן והקבילו פני השלטון ואמרו לו
מפני מה לא עשית עם הנשים הללו  מר לו:שלח וקרא לו א .הזה

לא בנות אדם כמותך  ?לא יפות המה ?כדרך שבני אדם עושים לנשים
מה אעשה ריחן בא עלי  :אמר לו ?אותם מי שברא אותך לא ברא ?הן

 מבשר נבלות וטרפות ושרצים. 

וכיוצא בזה היה לו לרבי עקיבא עם אשתו של טורונוסרופוס 
ובפירוש המיוחס לרש"י כתב, אשתו , הרשע כמבואר בנדרים )נ:(

של טורונוסרופוס אמרה אני אפתנו ואכשילהו לרבי עקיבא באה 
 '.י עקיבא וכואצלו וגילתה שוקה כנגדו ורקק רב

התעשר  עקיבא שרבי:( נ נדרים) בגמרא לנו מספרים ל"ז וכן חכמינו
 ותוספות י"רש ופירשו. הרשע מעושרה של אשת טורנוסרופוס

 קיסר בפני הרשע לטורנוסרופוס מקפחו עקיבא רבי שהיה, שם
: אשתו לו אמרה, וזעף סר לביתו בא אחת פעם. בדברים ומקנטרו

 אותי שמקנטר עקיבא רבי מפני: לה אמר? זועפים פניך מה מפני
 תן הוא, זימה שונא אלו של אלהיהם: לו אמרה. בדברים יום בכל

 ונתקשטה רשות לה נתן. עבירה בדבר אותו ואכשיל רשות לי
 שחק רק אותה עקיבא רבי כשראה, עקיבא רבי אצל לה והלכה
 מה? )מילין תלת הנך אינון מה: לו אמרה(. ובכה צחק רקק, )ובכה

 לא שלישי אפרש שנים: לה אמר(. הללו הדברים שלושת הם
 שופרא האי על בכיתי, סרוחה מטיפה שבאת על רקקתי, אפרש
 להתגייר שעתידה הקודש ברוח שצפה שחק, והוא בארעא. דבלי

 אמר תשובה? יש כלום: לו אמרה. להודיעה רצה ולא, לו ולהינשא
 ממון לו והכניסה עקיבא לרבי לו ונשאת ונתגיירה הלכה הן, לה:

 .הרבה

הרי לנו כי על ידי רקיקה יכול להינצל מחטא עריות. וכך כתב 
 בכתבי ק' אות ל"ט( וז"ל: ראיתי החיד"א בספרו דבש לפי )מערכת

 וניצול ירוק לאונסו אשה איזו ראה שאם ל,"ז י"האר גורי
 שרומז במחשבה פוגם בהרהורים הנה כי לומר, ואפשר. מהרהורים

 הרומז משקר שהם קר שאותיות כלומר קרי, לידי בא ולזה ד"יו
 ו"ח ד"יו שהיא במחשבה מה בצד אחיזה לה היה לסטרא אחרא

 נשארת ד"והיו ר"ק אותיות משליך ק"ר וכשהוא. נפשו מדרגת לפי
 עקיבא רבי שרק למה טעם שזה ואפשר. קרי יראה ולא עמו

 בעניותי שכתבתי כמו טורנוסרופוס, של אשתו אליו כשבאה
 ש. עכ"ל."ע ד"בס ב"ע' נ דף על בנדרים עינים פתח בקונטרס

ונראה לבאר כיצד הרקיקה מועילה להצילו, כי כל אדם את הרוק 
שלו בולע ואף נהנה מכך לעומת זאת רוק של אדם אחר אדם אינו 
מסוגל לבלוע ואף נגעל מכך. כך צריך להתבונן כלפי כל אשה, 

ומת זאת מאשה אחרת שאם היא שלו מותר לו להנות מיופיה לע
 מן הראוי להיגעל ולדחות זאת. 

 בענין חן אשה בעני בעלה


