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  ע'    סיוון התש                          ד"בס
 

  פרשיית החצוצרות
)פ שעורו של הרב יהודה ראק"ע(לפרשת בהעלותך 

  
  'הלכה א' פרק א, ם הלכות תענית"רמב. 1

מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה 
על הצר הצורר אתכם והרעותם "שנאמר , שתבא על הצבור

כל דבר שייצר :כלומר , )' פסוק ט',פרק י, במדבר" (בחצוצרות
 זעקו עליהן -כגון בצורת ודבר וארבה וכיוצא בהן , לכם

  .והריעו
  
  'במדבר פרק י. 2
  :ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר' ַוְיַדֵּבר ה) א(
ֲעֵׂשה ְלָך ְׁשֵּתי ֲחצֹוְצרֹת ֶּכֶסף ִמְקָׁשה ַּתֲעֶׂשה אָֹתם ְוָהיּו ְלָך ) ב(

  :ת ַהַּמֲחנֹותְלִמְקָרא ָהֵעָדה ּוְלַמַּסע ֶא 
  :ְוָתְקעּו ָּבֵהן ְונֹוֲעדּו ֵאֶליָך ָּכל ָהֵעָדה ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד) ג(
ְוִאם ְּבַאַחת ִיְתָקעּו ְונֹוֲעדּו ֵאֶליָך ַהְּנִׂשיִאים ָראֵׁשי ַאְלֵפי ) ד(

  :ִיְׂשָרֵאל
  :ּוְתַקְעֶּתם ְּתרּוָעה ְוָנְסעּו ַהַּמֲחנֹות ַהחִֹנים ֵקְדָמה) ה(
ְתַקְעֶּתם ְּתרּוָעה ֵׁשִנית ְוָנְסעּו ַהַּמֲחנֹות ַהחִֹנים ֵּתיָמָנה ְּתרּוָעה ּו) ו(

  :ִיְתְקעּו ְלַמְסֵעיֶהם
  :ּוְבַהְקִהיל ֶאת ַהָּקָהל ִּתְתְקעּו ְולֹא ָתִריעּו )ז(
ְלֻחַּקת ּוְבֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ִיְתְקעּו ַּבֲחצְֹצרֹות ְוָהיּו ָלֶכם ) ח(

  :ֶכםעֹוָלם ְלדֹרֵֹתי
ְוִכי ָתבֹאּו ִמְלָחָמה ְּבַאְרְצֶכם ַעל ַהַּצר ַהּצֵֹרר ֶאְתֶכם ַוֲהֵרעֶֹתם ) ט(

  :אלוקיֶכם ְונֹוַׁשְעֶּתם ֵמאְֹיֵביֶכם'  ִלְפֵני הִנְזַּכְרֶּתםַּבֲחצְֹצרֹת וְ 
ּוְביֹום ִׂשְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ּוְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשיֶכם ּוְתַקְעֶּתם ) י(

 ִלְפֵני ִזָּכרֹוןַעל עֹלֵֹתיֶכם ְוַעל ִזְבֵחי ַׁשְלֵמיֶכם ְוָהיּו ָלֶכם לְ ַּבֲחצְֹצרֹת 
  :אלוקיֶכם' אלוקיֶכם ֲאִני ה

  
   פרשיית החודש - ב"שמות פרק י. 3
  :ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאמֹר) א(
ֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדֵׁשי ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִׁשים ִראׁש) ב(

ַּדְּברּו ֶאל ָּכל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ֶּבָעׂשר ַלחֶֹדׁש ַהֶּזה ) ג:(ַהָּׁשָנה
ְוִאם ִיְמַעט ַהַּבִית ) ד:(ְוִיְקחּו ָלֶהם ִאיׁש ֶׂשה ְלֵבית ָאבֹת ֶׂשה ַלָּבִית

ְוָהָיה ) ו(... ֶׂשה ָתִמים ָזָכר ֶּבן ָׁשָנה ִיְהֶיה ָלֶכם) ה(...ִמְהיֹות ִמֶּׂשה 
ָלֶכם ְלִמְׁשֶמֶרת ַעד ַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהֶּזה ְוָׁשֲחטּו אֹתֹו ּכֹל 

ְוָלְקחּו ִמן ַהָּדם ְוָנְתנּו ַעל ְׁשֵּתי ) ז:(ְקַהל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ֵּבין ָהַעְרָּבִים
ְיָלה ַהֶּזה ְצִלי ְוָאְכלּו ֶאת ַהָּבָׂשר ַּבּלַ ) ח(..ַהְּמזּוזֹת ְוַעל ַהַּמְׁשקֹוף 

ְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ) יב(..ֵאׁש ּוַמּצֹות ַעל ְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו
ְוָהָיה ַהָּדם ) יג(..ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ְוִהֵּכיִתי ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים 

  ...ָלֶכם ְלאֹת 
 ַחג ַליהָֹוה  ְוַחּגֶֹתם אֹתֹוְלִזָּכרֹוןְוָהָיה ַהּיֹום ַהֶּזה ָלֶכם ) יד(

  :ְלדֹרֵֹתיֶכם ֻחַּקת עֹוָלם ְּתָחֻּגהּו
ִׁשְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ּתֹאֵכלּו ַאְך ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ַּתְׁשִּביתּו ) טו(

ְּׂשאֹר ִמָּבֵּתיֶכם ִּכי ָּכל אֵֹכל ָחֵמץ ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמִּיְׂשָרֵאל 
ּוַבּיֹום ָהִראׁשֹון ִמְקָרא קֶֹדׁש ) טז:(יִמּיֹום ָהִראׁשֹן ַעד יֹום ַהְּׁשִבעִ 

ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהַּמּצֹות ִּכי ) יז(...ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמְקָרא קֶֹדׁש 
ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה הֹוֵצאִתי ֶאת ִצְבאֹוֵתיֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים 

  :ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהּיֹום ַהֶּזה ְלדֹרֵֹתיֶכם ֻחַּקת עֹוָלם

  
ָּבִראׁשֹן ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש ָּבֶעֶרב ּתֹאְכלּו ַמּצֹת ַעד ) יח(

ִׁשְבַעת ָיִמים ְׂשאֹר לֹא ) יט:(יֹום ָהֶאָחד ְוֶעְׂשִרים ַלחֶֹדׁש ָּבָעֶרב
ִיָּמֵצא ְּבָבֵּתיֶכם ִּכי ָּכל אֵֹכל ַמְחֶמֶצת ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמֲעַדת 

ָּכל ַמְחֶמֶצת לֹא תֹאֵכלּו ְּבכֹל ) כ:(ר ּוְבֶאְזַרח ָהָאֶרץִיְׂשָרֵאל ַּבּגֵ 
  :מֹוְׁשבֵֹתיֶכם ּתֹאְכלּו ַמּצֹות

  
   פרשיית סדר עבודת יום הכיפורים- ז"ויקרא פרק ט. 4
ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן ָאִחיָך ְוַאל ָיבֹא ְבָכל ) ב(

ֶכת ֶאל ְּפֵני ַהַּכּפֶֹרת ֲאֶׁשר ַעל ָהָארֹן ְולֹא ֵעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש ִמֵּבית ַלָּפרֹ
ְּבזֹאת ָיבֹא ַאֲהרֹן ֶאל ) ג:(ָימּות ִּכי ֶּבָעָנן ֵאָרֶאה ַעל ַהַּכּפֶֹרת

ְּכתֶֹנת ַּבד קֶֹדׁש ) ד:(ַהּקֶֹדׁש ְּבַפר ֶּבן ָּבָקר ְלַחָּטאת ְוַאִיל ְלעָֹלה
ּוְבַאְבֵנט ַּבד ַיְחּגֹר ּוְבִמְצֶנֶפת ַּבד ִיְלָּבׁש ּוִמְכְנֵסי ַבד ִיְהיּו ַעל ְּבָׂשרֹו 

ּוֵמֵאת ) ה:(ִיְצנֹף ִּבְגֵדי קֶֹדׁש ֵהם ְוָרַחץ ַּבַּמִים ֶאת ְּבָׂשרֹו ּוְלֵבָׁשם
ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִיַּקח ְׁשֵני ְׂשִעיֵרי ִעִּזים ְלַחָּטאת ְוַאִיל ֶאָחד 

   ...ְלעָֹלה
ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ֶּבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש  ֻחַּקת עֹוָלםְוָהְיָתה ָלֶכם לְ ) כט(

ְּתַעּנּו ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם ְוָכל ְמָלאָכה לֹא ַתֲעׂשּו ָהֶאְזָרח ְוַהֵּגר ַהָּגר 
ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמּכֹל ) ל:(ְּבתֹוֲכֶכם

ַׁשָּבתֹון ִהיא ָלֶכם ַׁשַּבת ) לא:(ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני ְיהָֹוה ִּתְטָהרּו
ְוִכֶּפר ֶאת ִמְקַּדׁש ) לג (..:ֻחַּקת עֹוָלםְוִעִּניֶתם ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם 

ַהּקֶֹדׁש ְוֶאת אֶֹהל מֹוֵעד ְוֶאת ַהִּמְזֵּבַח ְיַכֵּפר ְוַעל ַהּכֲֹהִנים ְוַעל ָּכל 
  :ַעם ַהָּקָהל ְיַכֵּפר

ר ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל ְלַכּפֵ ֻחַּקת עֹוָלם ְוָהְיָתה ּזֹאת ָלֶכם ְל ) לד(
  :ַחּטֹאָתם ַאַחת ַּבָּׁשָנה ַוַּיַעׂש ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה ֶאת מֶׁשה

  
    פרשיית פרה- ט"במדבר פרק י. 5
זֹאת ֻחַּקת ) ב:(ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר) א(

ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה ֵלאמֹר ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך 
  ...ָפָרה ֲאֻדָּמה ְּתִמיָמה ֲאֶׁשר ֵאין ָּבּה מּום ֲאֶׁשר לֹא ָעָלה ָעֶליָה עֹל

ף ֶאת ֵאֶפר ַהָּפָרה ֶאת ְּבָגָדיו ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב ְוִכֶּבס ָהאֵֹס ) י(
  :ֻחַּקת עֹוָלםְוָהְיָתה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַלֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוָכם לְ 

הּוא ) יב:(ַהּנֵֹגַע ְּבֵמת ְלָכל ֶנֶפׁש ָאָדם ְוָטֵמא ִׁשְבַעת ָיִמים) יא(
ִביִעי ִיְטָהר ְוִאם לֹא ִיְתַחָּטא ִיְתַחָּטא בֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ּוַבּיֹום ַהְּׁש 

ְוִהָּזה ַהָּטהֹר ַעל ) יט( ...ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי לֹא ִיְטָהר
ְוִכֶּבס ַהָּטֵמא ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְוִחְּטאֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי 

ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְטָמא ְולֹא ) כ(:  ָּבָעֶרבְּבָגָדיו ְוָרַחץ ַּבַּמִים ְוָטֵהר
ִיְתַחָּטא ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמּתֹוְך ַהָּקָהל ִּכי ֶאת ִמְקַּדׁש ְיהָֹוה 

  :ִטֵּמא ֵמי ִנָּדה לֹא זַֹרק ָעָליו ָטֵמא הּוא
ּוַמֵּזה ֵמי ַהִּנָּדה ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו  ְֻחַּקת עֹוָלםְוָהְיָתה ָלֶהם ל) כא(
  :ַהּנֵֹגַע ְּבֵמי ַהִּנָּדה ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרבוְ 
ְוכֹל ֲאֶׁשר ִיַּגע ּבֹו ַהָּטֵמא ִיְטָמא ְוַהֶּנֶפׁש ַהּנַֹגַעת ִּתְטָמא ַעד ) כב(

  :ָהָעֶרב
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  'ע פסוק ח"ראב. 6
הלא , המחנות נוסעים להלחם כי -" והיו לכם לחוקת עולם"

: החוקהוהנה פירוש זאת . תראה דברי משה בנסוע הארון
שתעשו כן שיריעו הכהנים בחצוצרות בלכתם למלחמה 

וכן כי יבוא אויב בארצכם ותבואו , להלחם אל ארץ אויביהם
  .למלחמה עמו

  
  ה"פסוק ל', פרק י במדבר. 7
וינוסו , ויפוצו איביך' קומה ה: ויהי בנסוע הארון ואמר משה"

  " . משנאיך מפניך
  
  ) ' חבפירושו השני לפסוק(ע  "ראב. 8

  . זכר לנפשות לצעוק לשם-רועה הת
  
  ם"רמב. 9

מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה 
כגון בצורת ודבר , כל דבר שייצר לכם... שתבא על הצבור

  .זעקו עליהן והריעו, וארבה וכיוצא בהן
  

  פיסקא עו, בהעלותך, ספרי. 10
? ניןמ... שדפון וירקון, אין לי אלא מלחמה: עקיבא אומר' ר
 על כל צרה וצרה שלא תבוא -"  על הצר הצורר אתכם"ל "ת

  .על הצבור
  

  'במדבר פרק ט. 11
ּוְלִפי ֵהָעלֹות ֶהָעָנן ֵמַעל ָהאֶֹהל ְוַאֲחֵרי ֵכן ִיְסעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ) יז(

  :ּוִבְמקֹום ֲאֶׁשר ִיְׁשָּכן ָׁשם ֶהָעָנן ָׁשם ַיֲחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
 ָּכל ְיֵמי ֲאֶׁשר ַיֲחנּו' ִיְסעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ִּפי ה' ַעל ִּפי ה) יח(

  :ִיְׁשּכֹן ֶהָעָנן ַעל ַהִּמְׁשָּכן ַיֲחנּו
ְוָׁשְמרּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוְבַהֲאִריְך ֶהָעָנן ַעל ַהִּמְׁשָּכן ָיִמים ַרִּבים ) יט(

  :ְולֹא ִיָּסעּו' ֶאת ִמְׁשֶמֶרת ה
ַיֲחנּו ' ַעל ִּפי הה ֶהָעָנן ָיִמים ִמְסָּפר ַעל ַהִּמְׁשָּכן ְוֵיׁש ֲאֶׁשר ִיְהיֶ ) כ(

  :ִיָּסעּו' ְוַעל ִּפי ה
ְוֵיׁש ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ֶהָעָנן ֵמֶעֶרב ַעד ּבֶֹקר ְוַנֲעָלה ֶהָעָנן ַּבּבֶֹקר ) כא(

  :ְוָנָסעּו אֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה ְוַנֲעָלה ֶהָעָנן ְוָנָסעּו
 אֹו ָיִמים ְּבַהֲאִריְך ֶהָעָנן ַעל ַהִּמְׁשָּכן ִלְׁשּכֹן אֹו יַֹמִים אֹו חֶֹדׁש) כב(

  :ָעָליו ַיֲחנּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ִיָּסעּו ּוְבֵהָעלֹתֹו ִיָּסעּו
ָׁשָמרּו ַעל ִּפי ' ִיָּסעּו ֶאת ִמְׁשֶמֶרת ה' ַיֲחנּו ְוַעל ִּפי ה' ַעל ִּפי ה) כג(

  :ְּבַיד מֶֹׁשה' ה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :  כח-. מנחות כח. 12
שעשה משה כשרים לו וכשרים לדורות  תנו רבנן כל הכלים

  .חצוצרות כשרות לו ופסולות לדורות
  

 'פרק ב, ירמיהו. 13
ָזַכְרִּתי ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך ַאֲהַבת ְּכלּולָֹתִיְך ֶלְכֵּתְך ' ּכֹה ָאַמר ה)...ב(

  :ַאֲחַרי ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ לֹא ְזרּוָעה
ֵראִׁשית ְּתבּוָאתֹה ָּכל אְֹכָליו ֶיְאָׁשמּו ָרָעה ' קֶֹדׁש ִיְׂשָרֵאל ַלה) ג(

  :' ָּתבֹא ֲאֵליֶהם ְנֻאם ה
     

  ג "במדבר פרק כ.14
לֹא ִהִּביט ָאֶון ְּבַיֲעקֹב ְולֹא ָרָאה ָעָמל ְּבִיְׂשָרֵאל ְיהָֹוה ֱאלָֹהיו ) כא(

  :ּבֹוְּתרּוַעת ֶמֶלְך ִעּמֹו ו
  

  פיסקא עב, בהעלותך, במדבר, ספרי. 15
למה ". עשה לך שתי חצוצרות כסף: אל משה לאמר' וידבר ה"

' יחנו ועל פי ה' על פי ה: "לפי שהוא אומר? נאמרה פרשה זו
שומע אני הואיל ונוסעים על פי הדיבר וחונים על פי " יסעו

עשה לך : "תלמוד לומר; לא יהיו צריכים חצוצרות, הדיבר
כתוב שאף על פי שנוסעים על פי מגיד ה, "שתי חצוצרות כסף

  .צריכים היו חצוצרות', וחונים על פי ה' ה
  

  פיסקא עו, בהעלותך, ספרי. 16
אתה . הכתוב מדברמלחמת גוג ומגוג  ב-" על הצר הצורר"

או אינו מדבר אלא , אומר במלחמת גוג ומגוג הכתוב מדבר
ונושעתם : "תלמוד לומר? בכל המלחמות שבתורה

צא וראה איזו היא מלחמה שישראל אמרת ; "מאויביכם
אין אתה מוצא אלא , ין אחריה שעבודנושעים ממנה וא
ונלחם בגוים ' ויצא ה: "וכן הוא אומר, מלחמת גוג ומגוג

' והיה ה"וכן הוא אומר , )'פסוק ג, ד"פרק י, זכריה" (ההם
אין לי : עקיבא אומר' ר). 'פסוק ט, שם" (למלך על כל הארץ

רקון ואשה מקשה לילד וספינה שדפון וי, אלא מלחמה
 -" על הצר הצורר אתכם: "תלמוד לומר? המטרפת בים מנין

  .על כל צרה וצרה שלא תבוא על הצבור
  

  :לד, ה"מסכת ר. 17
, ִאמרו לפני בראש השנה מלכויות: ה"אמר הקב:  אמר רבה

זכרונות ;  כדי שתמליכוני עליכם-מלכויות . ושופרות, זכרונות
  .בשופר? ובמה; זכרוניכם לטובהשיבוא לפני  כדי -


