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 5מתוך    1עמ'  

 

 תהלים פרק פא   –   מדרש הרנינו 

י ֹקַרח ִמְזמֹור: "  שני פרקים מספר תהלים 'מככבים' בראש השנה. פרק מז:  מים ראשונים: ַח ִלְבנֵּ ף    ַלְמַנצֵּ ַעִמים ִתְקעּו כָּ ל הָּ כָּ

ִריעּו לֵּאֹלִהים ְבקֹול ִרנָּה:   ַח ַעל ַהִגתִ : "וכו' ", שאנו אומרים לפני התקיעות, ופרק פאהָּ ף: ַלְמַנצֵּ ַהְרִנינּו לֵּאֹלִהים עּוזֵּנּו    ית ְלָאסָּ

י ַיֲעֹקב: ִריעּו לֵּאֹלהֵּ אומרים כשיר של יום חמישי כל   וכו' , שהוא שיר של יום כמנהג עדות המזרח והגר"א, פרק שאנו  הָּ

. שני הפסוקים (, אז טוב לכולי עלמאשנים רבותפי שקורה בראש השנה חל ביום חמישי, כבשנים בהם  ו)  ימות השנה

ר: "הבולטים שבגינם נכנסו פרקים אלה לתפילת ראש השנה הם ה ה' ְבקֹול ׁשֹופָּ ה ֱאֹלִהים ִבְתרּועָּ לָּ , וצמד  מז  תהלים" בעָּ

ֶסה ְליֹום ַחגֵּנּו: הפסוקים: " ר ַבכֵּ י ַיֲעֹקב  ִתְקעּו ַבֹחֶדׁש ׁשֹופָּ ט לֵּאֹלהֵּ ל הּוא ִמְׁשפָּ אֵּ פותח " בתהלים פא. בזה האחרון הִכי ֹחק ְלִיְשרָּ

 . למנצח על הגתית- ולט  הרנינו- לח  " נתמקד הפעם, בעקבות פסיקתא רבתי ַהְרִנינּו לֵּאֹלִהים עּוזֵּנּו בקריאה: "

ית ְלָאָסף: תִּ ַח ַעל ַהגִּ י ַיֲעֹקב:  ַלְמַנצֵּ אֹלהֵּ יעּו לֵּ נּו ָהרִּ ים עּוזֵּ אֹלהִּ ינּו לֵּ ם ָנֶבל:   ַהְרנִּ ים עִּ ּנֹור ָנעִּ ְמָרה ּוְתנּו ֹתף כִּ   ְשאּו זִּ

נּו:תִּ  ֶסה ְליֹום ַחגֵּ י ַיֲעֹקב:  ְקעּו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר ַבכֵּ אֹלהֵּ ְׁשָפט לֵּ ל הּוא מִּ ְשָראֵּ י ֹחק ְליִּ אתֹו ַעל   כִּ ף ָשמֹו ְבצֵּ יהֹוסֵּ דּות בִּ עֵּ

י ֶאְׁשָמע: ם ְשַפת לֹא ָיַדְעתִּ ְצָריִּ    1ֶאֶרץ מִּ

ּדּוד ַתֲעֹבְרָנה: ְכמֹו ַכָפיו מִּ ֶבל ׁשִּ סֵּ י מִּ ירֹותִּ יָבה ֶסָלה:   ֲהסִּ י ְמרִּ ֶתר ַרַעם ֶאְבָחְנָך ַעל מֵּ  ַבָצָרה ָקָראָת ָוֲאַחְלֶצָך ֶאֶעְנָך ְבסֵּ

י: ְׁשַמע לִּ ם תִּ ל אִּ ְשָראֵּ יָדה ָבְך יִּ י ְוָאעִּ ָכר:  ְׁשַמע ַעמִּ ל נֵּ ְׁשַתֲחֶוה ְלאֵּ ל ָזר ְולֹא תִּ ְהֶיה ְבָך אֵּ י ה' ֱאֹלֶהיָך ַהַמַעְלָך    לֹא יִּ ָאֹנכִּ

צְ  ֶאֶרץ מִּ הּו:מֵּ יָך ַוֲאַמְלאֵּ ם ַהְרֶחב פִּ י:  ָריִּ ל לֹא ָאָבה לִּ ְשָראֵּ י ְויִּ י ְלקֹולִּ ָבם יְֵּלכּו    ְולֹא ָׁשַמע ַעמִּ ירּות לִּ ְׁשרִּ הּו בִּ ָוֲאַׁשְלחֵּ

יֶהם: כּו:  ְבמֹוֲעצֹותֵּ ְדָרַכי ְיַהלֵּ ל בִּ ְשָראֵּ י יִּ ַע לִּ י ֹׁשמֵּ יַע ְוַעל ָצרֵּ   לּו ַעמִּ יֶהם ַאְכנִּ ְמַעט אֹוְיבֵּ י:כִּ יב ָידִּ י ה'   יֶהם ָאׁשִּ ְמַשְנאֵּ

ָתם ְלעֹוָלם: י עִּ יהִּ יֶעָך:  ְיַכֲחׁשּו לֹו וִּ צּור ְּדַבׁש ַאְשבִּ ָטה ּומִּ ֶלב חִּ חֵּ הּו מֵּ ילֵּ  2(.תהלים פרק פא) ַוַיֲאכִּ

ְזמֹור: י ֹקַרח מִּ ְבנֵּ ַח לִּ ָּנה:  ַלְמַנצֵּ ים ְבקֹול רִּ אֹלהִּ יעּו לֵּ ְקעּו ָכף ָהרִּ ים תִּ י ה' ֶעְליֹון נֹוָרא ֶמֶלְך ָגדֹול ַעל ָכל  כִּ   ָכל ָהַעמִּ

ינּו:  ָהָאֶרץ: ַרְגלֵּ ים ַתַחת  ּוְלֻאמִּ ינּו  ים ַתְחתֵּ ר ַעמִּ ב ֶסָלה:  ַיְדבֵּ ַיֲעֹקב ֲאֶׁשר ָאהֵּ נּו ֶאת ְגאֹון  ָלנּו ֶאת ַנֲחָלתֵּ ְבַחר  ָעָלה    יִּ

ְתרּוָעה ה' ְבקֹול ׁשֹוָפר: ים בִּ ר  ֱאֹלהִּ ים ַזמֵּ רּו:ַזְמרּו ֱאֹלהִּ נּו ַזמֵּ יל:   ּו ַזְמרּו ְלַמְלכֵּ ים ַזְמרּו ַמְשכִּ י ֶמֶלְך ָכל ָהָאֶרץ ֱאֹלהִּ   כִּ

א ָקְדׁשֹו: סֵּ ים ָיַׁשב ַעל כִּ ם ֱאֹלהִּ ים ַעל גֹויִּ י ֶאֶרץ    ָמַלְך ֱאֹלהִּ ּנֵּ ים ָמגִּ אֹלהִּ י לֵּ י ַאְבָרָהם כִּ ים ֶנֱאָספּו ַעם ֱאֹלהֵּ י ַעמִּ יבֵּ ְנדִּ

 3(. פרק מז  תהלים)  ְמֹאד ַנֲעָלה:

 מסכת ראש השנה דף ל עמוד ב

 
"המשורר כדבריו:  סקא זו עפ"י פירוש דעת מקרא )עמוס חכם(, אשר מחלק את הפרק, בגדול, לשני חלקים. בחלק הראשון,  יצרנו פ  1

תקעו    פונה אל הציבור ומזרזו להריע ולזמר לה' ולנגן ולתקוע בשופר, על פי המצווה שנתן ה' לבני ישראל בימי יציאת מצרים".
י  בראש כל חודש ובמועדים, ככתוב בתורה: "  :טומתפרש כפשו  –בחודש שופר ... ליום חגנו   אׁשֵּ יֶכם ּוְברָּ ּוְביֹום ִשְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעדֵּ

יֶכם אֲ  רֹון ִלְפנֵּי ֱאֹלהֵּ ֶכם ְלִזכָּ יּו לָּ יֶכם ְוהָּ י ַׁשְלמֵּ יֶכם ְוַעל ִזְבחֵּ יֶכם ּוְתַקְעֶתם ַבֲחֹצְצֹרת ַעל ֹעֹלתֵּ ְדׁשֵּ יֶכםחָּ . בא ספר י(  במדבר י" )ִני ה' ֱאֹלהֵּ
ד(; וחז"ל, שנראה להלן, העמידו את  -תהלים ומוסיף את השופר )ראה שילוב חצוצרות ושופר, מסכת ראש השנה פרק ג משניות ג

. ראה גם הסברו של עמוס חכם לפסוק החותם את  ועל השופרשהוא המועד היחיד שחל בראש חודש,  עיקר הפסוק על ראש השנה  
המשורר אומר: מתוך קול השופר אני שומע שפה )דיבורים(    –א ידעתי אשמע  החלק הראשון ומשמש מבוא לחלק השני: "שפת ל

השמה  שאיני יכול לברר מה טיבם ... שקול השופר גרם למשורר שתשרה עליו רוח הקודש, וישמע מתוך קול השופר קול נבואה,  
    בפיו את הדברים שיבואו מכאן ועד סוף המזמור".

ם, הוא תוכחה לעם ישראל מתוך חשבון היסטורי שהקב"ה גאל אותם ממצרים, בחן אותם  החלק השני של המזמור, עפ"י עמוס חכ 2
במי מריבה, מזכיר להם את מעמד הר סיני )שני הדברות הראשונות בסדר הפוך: "לא יהיה אל זר ולא תשתחווה לאל ניכר: אנכי ה'  

מסיים פירוש דעת מקרא את הפרק במילים: "וקולות  אלוהיך המעלך מארץ מצרים"(, את שנות הנדודים והניסיונות במדבר וכו'. ו
השופר מזכירים עוד את החובה לשמוע בקול ה' ואת העונש לרשעים והגמול הטוב לצדיקים. מבחינה זאת, אפשר לומר שהמזמור  

לן,  במדרש הרנינו להגם  טיפוס לדרשות הנאמרות בבתי הכנסיות לפני תקיעת השופר של ראש השנה". כך נראה  -הזה הוא אב
 . שלהלן אבל ברבות שנים ומנהגים, נדחה מזמור זה מפני מזמור מז  .שאפשר שהיו אומרים מזמור זה לפני התקיעות

זה הפרק שדחק את פרק פא לעיל ונבחר, ברוב קהילות ישראל, להיאמר לפני תקיעות השופר. פרק זה כולו תרועה, תקיעה וקריאה    3
אולי בשל כך נבחר והועדף על פני פרק פא הרנינו לעיל שעוד נחזור אליו )ואת התוכחה  להמלכת הקב"ה בעולם, בלי תוכחה ומוסר, ו

דברי הכיבושין שנאמרים מפי הרב או מי מחשובי הקהילה לפני התקיעות(. שים לב לדואליות שבפרק זה  בימינו  והמוסר משלימים  
תקעו כף", בין "נחלתנו" ו"גאון יעקב" ובין "נדיבי עמים    בין "אלוהים" ובין "אלוהינו", בין "ידבר עמים תחתינו" ובין "כל העמים

נאספו עם אלוהי אברהם". פרק זה ממחיש את הדואליות של מלכויות ביום זה. בלבו פנימה, עם ישראל רוצה לראות את הקב"ה  
של הקב"ה לא תהיה כמלכו 'הפרטי' שלו וכאבא קרוב ואוהב, סולח, מנחם ומרחם; אבל בשכלו החוצה, מבין עם ישראל שמלכותו  

עם  נדיבי עמים ... . זה המתח המתמיד בין "גאון יעקב אשר אהב" ובין "וכל העמים יתקעו כף  שלימה אם לא יוכר כ"מלך כל הארץ"
 אלוהי אברהם". גם פרק זה מפורש יפה בדעת מקרא, ראה שם. 
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הרנינו לאלהים  "  –קרב כהלכתו, במוסף מהו אומר    -מתיב רב אחא בר הונא: תמיד של ראש השנה, שחרית  

ובזמן שחל ראש השנה להיות בחמישי    4. "קול ה' יחיל מדבר "  –. במנחה מהו אומר  "עוזנו הריעו לאלהי יעקב 

לא היה אומר בשחרית הרנינו, מפני שחוזר וכופל את הפרק, אלא    -זנו  שהשירה שלו הרנינו לאלהים עו  ,בשבת

אומר הרנינו אף על פי שחוזר וכופל    -ואם באו עדים אחר תמיד של שחר    5הסירותי מסבל שכמו.   -מהו אומר?  

  6את הפרק. 

 מסכת ראש השנה דף ח עמוד א 

מראשית השנה  " :ק אמר: לדין. דכתיברב נחמן בר יצח 7... , למאי הלכתא? "באחד בתשרי ראש השנה לשנים"

תקעו  "  :דכתיב  –  ?מראשית השנה נידון מה יהא בסופה. ממאי דתשרי הוא  -  " )דברים יא יב(ועד אחרית שנה 

כי חק לישראל  "  :וכתיב  .הוי אומר זה ראש השנה  ?דש מתכסה בוושהח  איזהו חג  -"  בחדש שופר בכסה ליום חגנו 

כי חק לישראל הוא משפט לאלהי יעקב, מלמד שאין בית דין של מעלה  . תנו רבנן:  "הוא משפט לאלהי יעקב

 8נכנסין לדין אלא אם כן קידשו בית דין של מטה את החדש.

  9מדרש הרנינו  -פסיקתא רבתי פיסקא לח 

 
בפרשת פקודי שמזמור זה הוא   תפילת שמונה עשרהתהלים מזמור כט שאנו אומרים בסוף פרקי תהלים בקבלת שבת. ראה דברינו  4

 (. מסכת ברכות דף כח עמוד ב ",יםכנגד שמונה עשרה אזכרות שאמר דוד בהבו לה' בני אלאחד המקורות לתפילת שמונה עשרה )"
דתני שירו של ה' היו אומרים ]תהילים פא ב[ הרנינו לאלהים עוזינו  הלכה ד בהבדל קטן: "  ראש השנה פרק דובמקבילה בירושלמי    5

ובמנחה  בשחרית היו אומרים הרנינו לאלהים עוזינו    ,היו אומרים ]שם ז[ הסירותי מסבל שכמו. חל יום טוב להיות בה'   אש השנהובר
  . "נמצאו אומרים שיר וכופלין אותו  .אם באו מן המנחה ולמטן אומרים הרנינו לאלהים עוזינו   . היו אומרים הסירותי מסבל שכמו

 ראה הסבר בהערה הבאה. 
קטע זה בגמרא דן במשנה המתייחסת למצב שבו היו מקדשים את החודש עפ"י עדים והיו מתחילים, מספק, לנהוג את יום השלושים    6

החודש היוצא, כיום א של החודש החדש )בכל ראש חודש ובראש השנה(, והיו מחכים עד המנחה לקבל עדים שראו את המולד    של
בלילה הקודם. אם באו עדים שראו, מסתבר שנהגו ראש חודש )ראש השנה( כדין, ואם לא באו )עד המנחה(, השלימו את היום  

לא ניכנס כאן לכל פרטי  .  וממנו מתחילה ספירת ימי החודש  וידעו שהשני עיקרבקדושה ונהגו ראש חודש )ראש השנה( גם למחרת.  
כדי שלא יתקלקלו הלוויים באמירת    :  הסוגיה, רק לעניין אמירת שיר של יום, שהיא הסיבה מדוע קבלו עדים רק עד שעת המנחה

יום, עולה בברור שמזמור פא הנ"ל:  שיר של יום. מהסוגיה, המנסה להסביר מהו בדיוק השיבוש שחששו ממנו באמירת שיר של  
"הרנינו לאלהים עוזנו" הוא שיר של ראש השנה, וזה מה שחשוב לנו. אבל פרק זה הוא גם של יום חמישי בכל ימות השבוע )ראה  

ואם ידעו    , אם חל ראש השנה )ל באלול( ביום חמישי, (, לפיכךמשנה ד  מסכת תמיד פרק ז פירוט שיר של יום לכל ימות השבוע ב
רק מפסוק ז ואילך )ראה החלוקה שמציע עמוס חכם    אומרים את פרק פא בתהליםהיו  בר בבוקר שזה ראש חודש )ראש השנה(,  כ

ובמוסף היו אומרים מתחילת הפרק: "הרנינו לאלהים עוזנו". ואם לא באו עדים עד סוף מוסף, היו אומרים את הפרק פעמיים,    .לעיל(
חשש מאמירת הפרק פעמיים "אומרו וכופלו", לא נתחוור לנו כל צרכו )אנחנו אומרים פרקים  גם בשחרית וגם במוסף. עניין זה של  

ופסוקים רבים, שלוש פעמים, שבע פעמים ועוד( ונשמח לשמוע עליו הסברים. מה שחשוב לעניינינו, כאמור, הוא המקור הברור  
 לאמירת מזמור "הרנינו" כשיר של ראש השנה.

שקובעת שאחד בתשרי הוא "ראש השנה לשנים":    , הפותחת את מסכת ראש השנה," על המשנהשאלה "פשוטה  תהגמרא שואל   7
למאי הלכתא? לאיזו הלכה אחד בתשרי הוא ראש השנה? לאחר שהביאה מספר דעות כגון שאחד בתשרי הוא לעניין השנה שנכתבת  

פי שנראה בא רב נחמן ומחדש לנו כ  ,תא"?("למאי הלכעדיין  )ואז    בתשרי נברא העולםשבאחד  רבי אליעזר  בשטרות, או כשיטת  
בראש השנה כל באי  : "מסכת ראש השנה, היינו שראש השנה הוא יום בו בני האדם נדונים, כמאמר המשנה בראש  הלן: "לדין"ל

 ". העולם עוברין לפניו כבני מרון שנאמר )תהלים ל"ג( היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם
אשר דנה, לקראת סוף המסכת, בסדר, מהות וכמות התקיעות    דף לד עמוד אעם הגמרא שם ב  את הגמרא הזו נראה לנו לחבר  8

והתרועות וכו'. ומי אמר בכלל שתוקעים בשופר? הרי בתורה כתוב: "יום תרועה" ולא כתוב באיזה כלי. ואם כבר יש לנו כלי שבו  
יֶכם  חצוצרות, ככתוב בתורה: "  אלהתוקעים ומריעים, בתורה, בהקשר של החגים ועבודת המשכן, הרי   ּוְביֹום ִשְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעדֵּ

רֹון ִלְפנֵּי   ֶכם ְלִזכָּ יּו לָּ יֶכם ְוהָּ י ַׁשְלמֵּ יֶכם ְוַעל ִזְבחֵּ יֶכם ּוְתַקְעֶתם ַבֲחֹצְצֹרת ַעל ֹעֹלתֵּ ְדׁשֵּ י חָּ אׁשֵּ יֶכםּוְברָּ יֶכם ֲאִני ה' ֱאֹלהֵּ !  י(  במדבר י" )ֱאֹלהֵּ
ְוַהֲעַבְרתָּ ׁשֹוַפר  הוא הלימוד משופר של יום הכיפורים שנזכר בפירוש בתורה, ככתוב בפרשת בהר: " הסבר אחד שנותנת הגמרא שם

ל  ַאְרְצֶכם ר ְבכָּ ִרים ַתֲעִבירּו ׁשֹופָּ שֹור ַלֹחֶדׁש ְביֹום ַהִכפֻּ ה ַבֹחֶדׁש ַהְשִבִעי ֶבעָּ .  השנ חמישיםואחת ליובל, " )ויקרא כה ט(. אבל זה בְתרּועָּ
תקעו בחדש שופר    :תלמוד לומר  -אף כאן חצוצרות?    - אי מה להלן חצוצרות  : "בסיכום הסוגיה פתרון אחר  הגמרא ה שם  מציע

הרי לנו שני לימודים חשובים    ." הוי אומר זה ראש השנה, וקאמר רחמנא שופר  -אי זהו חג שהחדש מתכסה בו    -  בכסה ליום חגנו
א, פרק הרנינו, מהפסוק: "תקעו בחודש שופר": האחד, שהתרועה והתקיעה של  ומרכזיים של ראש השנה שנלמדים מתהלים פרק פ

 . , סוגר ומתחיל מעגל חיים, סוגר חשבון ישן ומתחיל חדשראש השנה הם בשופר; והשני, שראש השנה הוא יום דין 
, אשר דורשות את  שלום( על פני שתי פסיקתאות: לח, לט )בהוצאת איש ,הגענו סוף סוף למדרש הרנינו המשתרע, בפסיקתא רבתי  9

א בתהלים. בספרות מחקר המדרש, נחשב 'מדרש הרנינו' כמדרש שאבד מאיתנו ואשר פתח כנראה בפסוק: "הרנינו גוים  פפרק  
יו ְוכִ עמו" מהתורה, דברים לב מג, החותם את שירת האזינו: " רָּ ִׁשיב ְלצָּ ם יָּ קָּ יו ִיּקֹום ְונָּ דָּ תֹו ַעמוֹ ַהְרִנינּו גֹוִים ַעמֹו ִכי ַדם ֲעבָּ ";  ֶפר ַאְדמָּ

ומכאן שמו. המדרש נזכר ומצוטט בעיקר בספרות אשכנזית מימי הביניים כמקור גם להלכה, גם לאגדה. שירת האזינו נקראת בשבת  
שובה או בשבת שלאחר יום הכיפורים ולפני סוכות, והרבה מן החומר המובא ממדרש הרנינו קשור לימים הנוראים ולחג הסוכות.  

א' אפ כל המובא  אך  ולדעתו  וסוכות,  הכיפורים  יום  כינוי לפסיקתות לראש השנה, שבת שובה,  הנו  הרנינו  שטיין טען שמדרש 
בראשונים בשם המדרש נמצא בפסיקתא רבתי שאנו מציגים כאן וב"פסיקתא אחרינא" לסוכות. )ראה דברי אפשטיין ובובר על  

נרננה ומדר זו,  -ש הרנינו״, מקדמוניות היהודים ח״ב, עמ' ר״עמדרש הרנינו במאמרו של הראשון: "מדרש לכו  רע״ז(. לפי שיטה 
וחיבור זה מתאים לקריאת התורה של בבל דווקא,  מתלכדים במדרש הרנינו שני הרנינו: זה של תהלים פא וזה של שירת האזינו  

ה לפרופ'  דלדרוש. ותולהרחיב ול כך ניתן  עוגם  שבה היו קוראים בפרשת האזינו בימים אלה, לקראת השלמת התורה בשמחת תורה.  
 חננאל מאק שסייע לנו בעניין זה. 

. 

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%941
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עבירות  : "כך שנו רבותינו  ?כיצד מתכפר לו ביום הכפורים  , אם היתה קטטה בין אדם לחבירו  : ילמדנו רבינו

יום הכיפורים מכפרשבין אדם למ  חבירו  .קום  לבין  יום הכיפורים מכפר עד שירצה את    ,עבירות שבינו  אין 

יביא    : אמר רבי שמואל בר נחמן  ?מה יעשה  , ואם הלך לרצותו ולא קיבל עליו  .ט(רק ח משנה  )יומא פ  "חבירו 

ו לפייסו ולא רצה  וביקשתי ממנ  ,קטטה הייתה ביני ובין פלוני  :עשרה בני אדם ויעמידם שורה ויאמר לפניהם

י  : "שכן הוא אומר  ?ומניין  .נעניתי לו  .אלא הרי הוא בסרבנו   ,לקבל י ְוָיָשר ֶהֱעֵויתִׁ ֹׁאֶמר ָחָטאתִׁ ים ַוי ָישֹׁר ַעל ֲאָנשִׁ

י ֹׁא ָשָוה לִׁ רואה שמשפיל עצמו ומכפר לעונותיו, שכל זמן שאדם בזדונו אין נמחלים   הקב"הו 10. ג כז()איוב ל" ְול

שאיוב אמר  ...  הייתה מידת הדין מתוחה  ,וחביריו כנגדו , כל זמן שהיה איוב עומד כנגד חביריו רצונך לידע, .לו

ים "  :להם י ְלָימִׁ ֶמנִׁ ים מִׁ ירִׁ ָבנּו "   :)איוב ל א( והם אומרין לו  "ְוַעָתה ָשֲחקּו ָעַלי ְצעִׁ יש    . )שם טו י(   "ַגם ָשב ַגם ָישִׁ

ְתַפְללֹו ְבַעד  "  :שנאמר  הקב"הב עליו  אותה שעה ש  ,כשנרצה להם ובקש רחמים עליהם יֹוב ְבהִׁ ַוה' ָשב ֶאת ְשבּות אִׁ

ַחְמָך: "וכן הוא אומר  ".בהתפללו בעד רעהו"  ?אימתי  .)איוב מב י(  "ֵרֵעהּו ים ְורִׁ   . ח(ג י)דברים י  "ְוָנַתן ְלָך ַרֲחמִׁ

  , אברהם  .המקום מרחם עליך  ,סימן זה יהא בידך, כל זמן שאתה מרחם על חברך  :אמר רבי יוסי בן דורמסקית 

וירפא  אמר: "שנ  ,מיד נטל שכרו  ,רחמים על אבימלך ונתפלל בעדו  שבקשמפני   ויתפלל אברהם אל האלהים 

וה' פקד  "   :שנאמר  ,שנפקדה אשתו וילדה לו בן  ? ומה שכר נטל .ז(י  )בראשית כ   "אלהים את אבימלך ואת אשתו

 11כא א(.)שם  "רבֵ כאשר אמר ויעש ה' לשרה כאשר דִׁ את שרה 

 למנצח על הגיתית  -פסיקתא רבתי )איש שלום( פיסקא לט 

 ב(. -)תהלים פא א "למנצח על הגתית לאסף הרנינו לאלהים עוזנו הריעו לאלהי יעקב"

אם מעכב הוא התקיעה פסול  "  :כך שנו רבותינו ?מהו שיהא כשר לתקוע בו ,שופר שניקב וסתמו :ילמדנו רבינו

מה    -)זכריה ט יד(    "וה' אלהים בשופר יתקע"  :בידכת  ?מה טעם  .ד(ג משנה    פרק  )ראש השנה  "ואם לאו כשר 

אש  בעל מום כשר לתקוע בר  :אמר רבי עקיבא...    יהא שלם  אש השנהאף שופר של ר  ,שלם  הקב"השופרו של  

ולמה    12. אבל על הזבחים לאו  ,)ויקרא כה ט(  "והעברת שופר תרועה וגו' בכל ארצכם"  :שנאמר  ,וביובל  השנה

עלה אלהים  "  :שנאמר  ,ברחמים ויזכה אותם  הקב"הכדי שידין אותם    ?ל תוקעים בשופר בראש השנהישרא

מרחם על ישראל ומזכה אותם    הקב"ההואיל ובשופר הזה  "  :אמר אסף  13. )תהלים מז ו(  "בתרועה ה' בקול שופר

 
פז ע"א, אשר מרחיבה על דברי המשנה    10 יומא  זה שאדם צריך לפייס את חברו, והציטוט של הפסוק מאיוב, בגמרא  עניין  ראה 

אין יום הכפורים מכפר    -  עבירות שבין אדם לחבירו  .יום הכפורים מכפר   -עבירות שבין אדם למקום  החותמת את מסכת יומא: "
סיונות  יראה שם דוגמאות חיוביות ושליליות של ננפטר.    חברואם כיצד בדיוק להעמיד שורה ומה לעשות  כולל,  ".  עד שירצה חברו

רב    ;סליחה  ריצוי בין אדם לחברו. רב זירא שהיה "ממציא את עצמו" לפני מי שפגע בו, כך שייקל עליו לבקש ממנו )מרב זירא(
  סיפור רב והטבח   וראה בכך סגירת החשבון;  גע ברמי אבא ובא לפייסו ושפכה אמתו של רבי אבא מי שופכים על ראשוירמיה שפ

גם קבעו חכמים: "כל המבקש מטו  שם  ועוד. ו  ,רב שהקפיד עליו רבי חנינא כדי שיעלה לבבל וייעשה שם לראש מתיבתא  האלים;
   מחברו, אל יבקש ממנו יותר משלוש פעמים".

ראה שיש חידוש גדול, שגם בעבירות שבין אדם לחברו הקב"ה מתערב, או יכול להתערב ולסייע. צריך סייעתא דשמיא גם  פה נ  11
אברהם מתפלל להסרת הפגע מבית אבימלך, לאחר שאבימלך הוכיח    ,בעבירות שבין אדם לחברו. בדוגמא של אברהם ואבימלך

הגם שכבר הובטח  ,  בפרשת וירא(. והקב"ה בתמורה, פוקד את שרה  הגוי גם צדיק תהרוגאותו ואברהם הכיר שטעה )ראה דברינו  
סייעתא  באמצעות  בפרשת ויצא(. הפיוס בין אברהם לאבימלך, בא    אין הבטחה לצדיק בעולם הזהראה דברינו  )ע"י המלאכים    ה בןל

ביום הראשון של ראש השנה. ראה דברינו   וה' פקד את שרה, אולי קבלנו הסבר חדש מדוע אנחנו קוראים בפרשת  דשמיא. ואגב כך
יותר.  בנושא זה בראש השנה בשנה האחרת. במקרה של איוב   הערבוב בין אדם לחברו ובין אדם למקום, הוא רב ומורכב עוד 

ים, תוכחתם כלפי איוב וטענותיו כלפיהם, הסיטו את העניין  עִ רֵּ קובלנתו של איוב הייתה בתחילה רק כלפי המקום. בואם של הָּ 
געו על שפגעו בו?(, הוא שמביא  " )שלא ייפנרצה להם ובקש רחמים עליהםלמישור שבין אדם לחברו. הפיוס ביניהם, כאשר איוב "

בדברי התוכחה של עלי    וגם לפיוס בינו ובין הקב"ה. נראה שכל הרעיון שגם בין אדם לחברו יש תמיד מעורבות של המקום, יסוד
א ִאיׁש ִמי ִיְתַפֶלל לוֹ לבניו: " א ִאיׁש ְלִאיׁש ּוִפְללֹו ֱאֹלִהים ְוִאם ַלה' ֶיֱחטָּ וכבר הארכנו בעניין זה, כולל הערת  כה(.    שמואל א ב" )ִאם ֶיֱחטָּ

 ביום הכיפורים.  ין אדם לחברו ובינם למקוםב הגמרא ביומא פז ע"א על דברי עלי, בדברינו 
לעיל. לגבי    8- ו  1  ותהערשהבאנו בעל החצוצרות  הפסוק  היינו לא בתקיעות המלוות את הקרבנות במועדים ובראשי חודשים, ראה    12

דבר פרשת  ספרי במלגבי תקיעות במקדש של בעלי מומים,    תקיעה בשופר לבעלי מומים, ראה המחלוקת בין רבי טרפון ורבי עקיבא
א"ל רבי    ...תמימים ולא בעלי מומים   ר:ר' עקיבא אומ  .דברי ר' טרפון  ,הכהנים, בין תמימים בין בעלי מומים"  :בהעלותך פיסקא עה

גר ברגלו  יאקפח את בניי אם לא ראיתי שמעון אחי אימא שהיה ח  !איני יכול לסבול  ?עד מתי מגבב ומביא עלינו עקיבא  :טרפון
  . שבעלי מומין כשרין בהקהל וביום הכיפורים וביובל  ,ל ראיתהֵּ קְ הָּ שמא בְ   ,הין רבי   :אמר לו  .יע בחצוצרותשהיה עומד ומר  ,אחת
  . עקיבא דורש מעצמו ומסכים להלכה  ,טרפון ראה ושכח  .אשריך אברהם אבינו שיצא מחלציך עקיבא  . העבודה שלא בידיתה  :א"ל

השופר, צריך שיהיה  שבעל מום יכול לתקוע בשופר של ראש השנה.    ". וכאן רבי עקיבא מסכיםהא כל הפורש ממך כפורש מחייו
 . בחי אלהים, רוח נשברה""זאולי דווקא בעל מום, בבחינת שלם, אבל התוקע יכול להיות בעל מום. 

הנה, דווקא מדרש הרנינו פסיקתא רבתי מהפך בזכות פרק מז בתהלים ומביא את הפסוק המרכזי שם: "עלה אלהים בתרועה ה'   13
 לקשר בין השופר והדין ברחמים. ול שופר", פסוק שאמרנו שאין ממנו שום לימוד להלכה, כסמך בק

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%92%D7%95%D7%99-%D7%92%D7%9D-%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A7-%D7%AA%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%92
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97%D7%94-%D7%9C%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A7-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%94
http://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%95%D7%94-%D7%A4%D7%A7%D7%93-%D7%90%D7%AA-%D7%A9%D7%A8%D7%94
http://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%9C%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95-%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-1
http://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%9C%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95-%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-1
http://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%9C%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95-%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-1
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ל ידם ומזכה אתכם  והוא מרחם ע  הקב"הומתריעים לפני  אש השנה  הוו זהירים להיות נוטלים שופרות בר  ,בדין

  14. "הרנינו לאלהים עוזנו הריעו לאלהי יעקב" :מזמור ממה שקרינן בענין  ?מנין .בדין

מה ראה בלעם    -   א( ג כ)במדבר כ  "לא הביט און ביעקב"   :כך פתח רבי תנחומא בר' אבא  ". הרנינו לאלהים וגו'"

ישמעאל ובני קטורה,    :הם פסולתאלא ראה שעמד מאבר  ?אלא ליעקב  ,להזכיר ליעקב ולא לאברהם ולא ליצחק

פסולת קודש  :מיצחק  כולו  יעקב  אבל  ואלופיו,  שכתב  ,עשו  וגו'"  :כמה  עשר  שנים  ישראל  שבטי  אלה    "   כל 

  15. "הריעו לאלהי יעקב סלה"  :לפיכך לא הזכיר לאחד מן האבות אלא ליעקב  .)בראשית מט כח(

רק  באותה מידה מודדים לו )סוטה פ  ,דם מודדבמידה שא  :כך שנו רבותינו  ?למה ליעקב מכל האבות  :דבר אחר

ראה המקום הזה שאני מבקש    :הביא לראשון, אמר  . למלך שהיו לו ג' אוהבים, ובקש לבנות פלטין  .ז(שנה  א מ

זכור הייתי אותו    :הביא לשני, ואמר לו  .ר הייתי אותו הר מתחילהכּוזָ   :אמר לו אותו אוהבו  .לעשות לי פלטין

  , חייך  :אמר לו  .זכור הייתי אותה פלטין מתחילה  :הביא אוהבו השלישי, ואמר  .ךהניחו המל  ,שדה מתחילה

אברהם קרא לבית    .הקב"הכך אברהם יצחק ויעקב היו אוהביו של    .שאני בונה אותה פלטין וקורא אותו לשמך

ח  ראה ריח בני כרי"  :שנאמר  ,ויצחק קרא אותו שדה  . )בראשית כב יד(  " בהר ה' יראה"  :שנאמר  , המקדש הר

מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית  "  :שנאמר  ,ויעקב קרא אותו פלטין  .)שם כז כז(  אשר ברכו ה' "  השדה

חייך שאני בונה אותו וקורא אותו    ,אתה קורא אותו בית עד שלא נבנה  :הקב"האמר לו    .)שם כח יז(  "אלהים

אל בית אלהי יעקב וגו'  ...  כו עמים רבים  והל"   :וכן  16. )ישעיה ב ה(  "  בית יעקב לכו ונלכה באור ה': "בית יעקב

לדברים ולא    18טשַ ואף אסף קָ   .ח(י  )ירמיה ל  "הנני שב את שבות אהלי יעקב: "ואף ירמיה אומר כן  17.)שם שם ג(

 . " הריעו לאלהי יעקב" :שנאמר ,הזכיר בתרועה אלא יעקב

אש  בר  :הוא כיסוי. דבר אחרבחדש ש  ה"? בכס"מהו    -  )תהלים פא ד(   " ליום חגנו  התקעו בחודש שופר בכס "

כשתיטלו את    בי:אמר רבי ברכיה הכהן בר  "?תקעו בחדש שופר"מהו    :דבר אחר  19שיש בו חג הסוכות. חודש  

 
מהפסוק: "הרנינו לאלהים עוזנו הריעו לאלוהי יעקב" גרידא, אלא מכל  איננו  ממה שקרינו בעניין מזמור וכו', משמעו שהלימוד    14

ה ּוְתנּו ֹתף ִכנהעניין, מהמשך הפסוקים שם: " ֶבל:ְשאּו ִזְמרָּ ִעים ִעם נָּ ֶסה ְליֹום ַחגֵּנּו:  ֹור נָּ ר ַבכֵּ ל הּוא    ִתְקעּו ַבֹחֶדׁש ׁשֹופָּ אֵּ ִכי ֹחק ְלִיְשרָּ
י ַיֲעֹקב ט לֵּאֹלהֵּ נושאים זמרה ותוף וכינור נעים ביום חוק ומשפט לאלוהי יעקב? בפשט הפסוקים אין בעיה, ראה שוב  ". איך  ִמְׁשפָּ

רשה יש מה לומר. עכשיו שדרשנו "כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב" הוא ראש  דעת מקרא על הפרק. אבל בדרשה על ד
: מדוע אין  השנה יום הדין, נשיאת זמרה עם תוף וכינור נעים משמעה שעם ישראל מובטח שהוא יוצא זכאי בדין. מחד גיסא אמרו

וישראל אומרים    -ים וספרי מתים פתוחין לפניו  אפשר מלך יושב על כסא דין וספרי חי: "הלל )שירה( בראש השנה ויום הכיפורים
אדם שיודע שיש לו דין לובש שחורים ומתעטף שחורים ומגדל   ,בנוהג שבעולם"ב(. מאידך גיסא אמרו: "ראש השנה לב ע" )שירה?

"  בראש השנהשאינו יודע היאך יוצא דינו. אבל ישראל ... לובשים לבנים ומתעטפים לבנים ומגלחים זקנם ושותים ושמחים    ,זקנו
נֹות  פסוק י: "  (. ראה נחמיה פרק חירושלמי ראש השנה, פרק א הלכה ג) ֶהם ְלכּו ִאְכלּו ַמְׁשַמִנים ּוְׁשתּו ַמְמַתִּקים ְוִׁשְלחּו מָּ ַוֹיאֶמר לָּ

ְזֶכם עֻּ בּו ִכי ֶחְדַות ה' ִהיא מָּ צֵּ עָּ דֹוׁש ַהיֹום ַלֲאֹדנֵּינּו ְוַאל תֵּ כֹון לֹו ִכי קָּ ין נָּ  . בראש השנה חדוות ה' היא מעוזכםאה דברינו ". רְלאֵּ
פסחים  שווה דרשה זו עם דברי הגמרא בכי אכן, עם ישראל נקרא בני ישראל או בית יעקב ומיעקב החלה האומה להתפתח. אבל ה 15

ושם כל מי שנותנים לו כוס לברך מסרב,  .  "לעשות לצדיקים ביום שיגמל חסדו לזרעו של יצחקב"ה  עתיד הק"ב על הסעודה "שקיט ע
לו    אומר"  ". ובסוף, רק דוד מברך:אומר לו ליעקב: טול וברך! אומר להם: איני מברך, שנשאתי שתי אחיות בחייהןכולל יעקב: "

עכ"פ, מדרש זה, והבא אחריו,    ."לדוד: טול וברך: אומר להן: אני אברך, ולי נאה לברך, שנאמר כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא
 מדגישים מאד את בית יעקב ו"גאון יעקב" שבפרק הרנינו, היינו את הגישה הפרטיקולרית של ראש השנה. 

והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל    :רבי אלעזר: מאי דכתיבואמר "א: "פסחים פח עראה מדרש זה בתמצית בגמרא  16
אשר יאמר היום בהר ה'   :אלהי יעקב ולא אלהי אברהם ויצחק? אלא: לא כאברהם שכתוב בו הר, שנאמר   -  בית אלהי יעקב וגו'

ויקרא את שם המקום ההוא    : אמראלא כיעקב שקראו בית, שנ  ;ויצא יצחק לשוח בשדה  :ולא כיצחק שכתוב בו שדה, שנאמר  ;יראה
כנוסח הפסיקתא לעיל. למרות שהמדרש מדגיש את עשייתם מאהבה  שהוא מדרש תהלים שוחר טוב מזמור פא ראה גם  ."בית אל

של אברהם ויצחק, למרות שהר ושדה הם גילוי ה' במרחב )שבחים רבים נאמרו במדרש ובחסידות על התפילה בשדות, במקום  
אולי בשל כך, הועדף  שוב,  ו  , , העדיפות הברורה היא ליעקב ולבית. יש כאן צמצום ברור ופרטיקולריות בולטתהטבע הפתוח והטהור(

 מזמור מז האוניברסאלי לאמירה לפני התקיעות כפי שכבר הערנו לעיל. 
ית הראה הפסוקים שם בתחילת פרק ב בישעיהו: "  17 כֹון ִיְהֶיה ַהר בֵּ ִמים נָּ יָּה ְבַאֲחִרית ַהיָּ יו  ְוהָּ לָּ ֲהרּו אֵּ עֹות ְונָּ א ִמְגבָּ ִרים ְוִנשָּ ' ְבֹראׁש ֶההָּ

ל  ַהגֹוִים: ה ְבאֹ   כָּ יו ְונְֵּלכָּ כָּ נּו ִמְדרָּ י ַיֲעֹקב ְוֹירֵּ ית ֱאֹלהֵּ ְלכּו ַעִמים ַרִבים ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ה' ֶאל בֵּ ה  ְוהָּ א תֹורָּ צֵּ יו ִכי ִמִציֹון תֵּ ְרֹחתָּ
םּוְדַבר ה' ִמיר לִָּ  ".  ּוׁשָּ

י ֱאֶמת: "כא משלי כבכך נראה לנו לנקד. ונראה שהוא מלשון לומר אמת )קושטא בארמית( וכפסוק ב 18  ". ְלהֹוִדיֲעָך ֹקְׁשְט ִאְמרֵּ
הרי לנו שהמילה "בכסה" בכלל מכוונת לחג הסוכות שמצוי במרכזו של חודש תשרי. ראה פרק ח בנחמיה שהכינוס בראש השנה    19

בראש השנה, שם הרחבנו בנושא    חדוות ה' היא מעוזכםדברינו  שוב  הסוכות )בלי אזכור של יום הכיפורים(. ראה    מביא ישירות לחג
"  , מכאן נתחיל החשבון, בו מתחיל חשבון השנה החדשה: "מה שהלך הלךעל סוכות שהוא "ביום הראשון"זה. ראה גם המדרשים  

,  שמביא, בסיכום פרק פא,  ראה שוב פירוש דעת מקרא   ., בחג הסוכות(כיפור לכפות וכסה לסוכות מבדברינו  מובא  )ויקרא רבה ל ז, 
אורה".  , שהוא "יום מילוי הלבנה, כאשר היא מתכסה במעטה  את האפשרות ש"בכסה" הוא חג הסוכות  עפ"י תרגומים עתיקים,

והוא גם מפנה שם לגמרא בסוכה נה ע"א שמציינת שפרק פא בתהלים נאמר ביום חמישי של חול המועד סוכות. ראה עוד בעניין  
אין מקרא  כג לד, שמבחין בין דרשת חז"ל ובין פשוטה של המילה "בכסה" ומסכם שם: "יקרא  , ו)הנצי"ב(   העמק דברזה את פירוש  

לשון הכנה כמו ]משלי ז' כ'[ ליום הכסא יבוא    -בכסה  . ופירוש  שופר הכנה ליום החג של סוכותוהאש השנה  יוצא מידי פשוטו שר
שמופיע    ".ביתו כפי  ל"בכסה"  שינינו  אנחנו  מקום.  בכל  "בכסא"  כתוב  למעלה  שהבאנו  שלום  איש  רבתי  פסיקתא  בנוסח  אגב, 

 שהנצי"ב מביא בפירושו.  בכתובים. ואולי לא היינו צריכים לשנות ונוסח הפסיקתא משמר את "בכסא"

http://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%90-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%9B%D7%9D
http://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%90-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%9B%D7%9D
http://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8-%d7%9c%d7%9b%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d6%b4%d7%9b%d6%bc%d6%b6%d7%a1%d6%b6%d7%94-%d7%9c%d7%a1%d7%95%d7%9b%d7%95%d7%aa
http://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8-%d7%9c%d7%9b%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d6%b4%d7%9b%d6%bc%d6%b6%d7%a1%d6%b6%d7%94-%d7%9c%d7%a1%d7%95%d7%9b%d7%95%d7%aa
http://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8-%d7%9c%d7%9b%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d6%b4%d7%9b%d6%bc%d6%b6%d7%a1%d6%b6%d7%94-%d7%9c%d7%a1%d7%95%d7%9b%d7%95%d7%aa
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  : כמה שנאמר   ,ואפילו יש בידכם כמה עבירות אני מכסה עליהם  20. חדשו מעשיכם ועשו תשובה  , השופר לתקוע

י ֵאל ָכמֹוָך נֵֹׁשא ָעֹון ְועֵֹׁבר ַעל ֶפשַ " י ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא:מִׁ יק ָלַעד ַאפֹו כִׁ ֹׁא ֶהֱחזִׁ ית ַנֲחָלתֹו ל ְשֵארִׁ ְכבֹׁש    ע לִׁ ָישּוב ְיַרֲחֵמנּו יִׁ

ֹׁאוָתם ְמֻצלֹות ָים ָכל ַחט יְך בִׁ  21(.יט -)מיכה ז יח" ֲעֹונֵֹׁתינּו ְוַתְשלִׁ

 מדרש תהלים )שוחר טוב; בובר( מזמור ב

  . נה, והלכו בני המדינה ופייסו את בן המלך שיפייס את המלךלמלך שכעס על בני המדי  ?משל למה הדבר דומה

לי אתם אומרים    :אמר להם המלך  .כיון שנתפייס לבנו, הלכו בני המדינה לומר הימנון למלך  .הלך ופייס את אביו

אומות העולם אומרים    ,כך   .י, שאילולי הוא כבר הייתי מאבד את בני המדינהנִׁ בְ לכו ואמרו הימנון לְ   ?הימנון

  ? לי אתם אומרים הימנון  : הקב"ה)תהלים מז ב(, אמר להם    " כל העמים תקעו כף"   :הקב"ה הימנון, שנאמרל

)דברים    "הרנינו גוים עמו"   :לכו ואמרו לישראל, שאלמלא הם לא נתקיימה העולם אפילו שעה אחת, שנאמר

 22לב מג(. 
 

 תכתבו ותחתמו    שנה טובה ל 

 23לשנת חיים וקיימים 

 מחלקי המים 

 
)תהלים  בכסה ליום חגנו  תקעו בחדש שופר    : ר' ברכיה פתח: "פרשת אמורכט ו,  ויקרא רבה  מדרש  השווה מדרש זה עד כאן, עם    20

  ו בנכסה ויש  ודש  ווהלא ניסן ח  .ליום חגנו  :אלא  ם?דשים אינן נכסיוהח כל  וכל    .בכסה   –אלא    ?דשודשים אינן ח ווכי כל הח   -פא(  
  , חדשו מעשיכם   -דש  ובח, אלא תשרי. דבר אחר:  וחגו בן יומו   , ו חגבנכסה ויש  , אין לך חודש שהוא  אלא  .בפני עצמו   וחגש  חג? אלא
מה שופר זה מכניס   .אם שפרתם מעשיכם הריני נעשה לכם כשופר הזהבני,    :לישראלב"ה  הק  םאמר לה  .שפרו מעשיכם  -בשופר  

  . "דש השביעיובח  ?אימתי  .ושב על כסא רחמים והופך לכם מדת הדין למדת רחמיםכך אני עומד מכסא הדין וי  ,בזו ומוציא בזו
 הלכות תשובה פרק גאפשר שממדרשים אלה )ראה גם פסיקתא דרב כהנא כג בחודש השביעי( לקח הרמב"ם את דבריו הידועים ב

משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם  אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב רמז יש בו כלומר עורו ישינים  : "הלכה ד
 ". וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם

ינּו  והסיום שם: " פסוקים שאנו מוסיפים להפטרת שבת שובה שהיא מהושע.    21 ם ֲאֶׁשר ִנְׁשַבְעתָּ ַלֲאֹבתֵּ הָּ ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ֶחֶסד ְלַאְברָּ ִתתֵּ
י ֶקֶדם או "בחיר  )בראשית רבה עו א(,  וא "הבחור שבאבות"  היעקב    , הוא הבית, הפלטין". אז בסוף חזרנו לאברהם. יעקב הוא  ִמימֵּ

 (, אבל במידת האמת, לא בטוח שנצא זכאים בדין. טוב הוא שיהיה גם קצת "חסד אברהם". שכל טוב וישלח לג יז) "האבות
ַח ִלְבנֵּי ֹקַרח ִמְזמֹור:שים לב איך מדרש זה מחבר את פרק מז בתהלים: "  22 ה  ַלְמַנצֵּ אֹלִהים ְבקֹול ִרנָּ ִריעּו לֵּ ף הָּ ַעִמים ִתְקעּו כָּ ל הָּ " עם  כָּ

"הרנינו" של פרשת האזינו ומשאיר את "הרנינו" של תהלים מחוץ לתמונה. הרי "הרנינו" שבתורה, הוא פסוק קשה למדי ואין בו  
תֹו ַעמוֹ   ַהְרִנינּו גֹוִים ַעמֹו ִכי"  :רינה או רננה כלשהם, רק כעס נורא על אומות העולם יו ְוִכֶפר ַאְדמָּ רָּ ִׁשיב ְלצָּ ם יָּ קָּ יו ִיּקֹום ְונָּ דָּ ".  ַדם ֲעבָּ

ספרי דברים פרשת  לא בכדי מצוטט פסוק זה בתפילת אב הרחמים על מקדשי השם שאנו אומרים כל שבת! ראה ריכוך הפסוק ב
ולא זו תחילה להם    ,לם מתרגזים לפניומביא גאולה לישראל אומות העו  ב"ההרנינו גוים עמו, למחר כשהק: "האזינו פיסקא שלג

רגזו בשירת הים הוא פחדו, השתוממו ונבהלו. ראה בספרי שם נוסח פייסני    ." שמעו עמים ירגזון  :שכבר רגזו מקדם כענין שנאמר
ו בחר  מישה   ."הרנינו גוים עמו, עתידים אומות העולם להיות מקלסים לפני ישראל שנאמר הרנינו גוים עמו  :דבר אחרעוד יותר: "

להתעלם מהרנינו של תהלים ולהסתמך רק על הרנינו של התורה, שהפך מנקמה קשה לקילוס ושבח, עם כל הקושי שבדבר. אולי  
זה של תהלים וזה של התורה,   –לעיל שמדרש הרנינו האבוד, כלל את שני "הרנינו"  9גם מכאן יש סיוע להשערה שהעלינו בהערה 

ך מאד הרנינו של שירת האזינו, שהיא בשנים רבות הפרשה של שבת תשובה הבאה עלינו  ובעקבות הרנינו של תהלים, גם רוכ
 לטובה. 

שכל טוב )בובר( בראשית  תפילת הכהן הגדול ביום הכיפורים, מצאנו מקורו והוא במדרש  שיסודו ב איחול נאה זה לראש השנה,    23
בודאי אשוב בלי ספק, כעת חיה. כעת הזאת לשנה הבאה,    ל הדיבור, כלומר אמת ונכון, כיפָּ ויאמר שוב אשוב אליך. כָּ : "פרק יח

,  טשאנו מאחלים איש לרעהו שנזכה לעמוד למועד הזה כעת חיה בראש השנה הבעל"ט שנת תשע"  ,". מכאןוכולכם היו חיין וקיימין
זו עוד סיבה, אם    יום הראשון של ראש השנה. ואוליבשאת פקידתה אנו קוראים    , כולנו חיים וקיימים, כמו שהמלאך בישר לשרה

 . במועד זה בשנה האחרת וה' פקד את שרהכי עקיפה, לקריאת פקידת שרה ביום הראשון של ראש השנה שלא הזכרנו בדברינו  
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