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 ועד אחרית שנה 

"ארץ אשר עיניך ה' אלוקיך בה    )דברים יא, יב(כתוב בפסוק  

מרשית השנה ועד אחרית שנה". כולנו נמצאים באחרית  

תמיד  לא  "השנה".  על  דגש  השנה",  "מרשית  שנה. 

אחרית שנה, היא השנה. אנחנו נמצאים באחרית שנה, 

לא שערנו ברשית השנה מה תהיה באחרית. בראשית  

לה'  "הנסתרות  של  לגדר  קרוב  יותר  היה  הכל  שנה 

כח("  אלוקינו כט,  יותר )שם  זה  שנה  באחרית  ועכשיו   ,

מתאים לסיפא של הפסוק "והנגלות לנו ולבנינו". וכתוב 

כלל   מאורעות  שיש  עשירי,  דרוש  בסוף  הר"ן  בדרשות 

עולמיים שהקב"ה מביא לעולם, וזה מתחיל קודם בעולם 

לעמ"י,  סימן,  איתות,  מין  זה  לישראל.  מגיע  אח"כ  ורק 

 הוא בשביל ישראל.  מפני שכל דבר שבא לעולם 

 הקרבה לה' בראש השנה 

תקיעת  של  עשה  במצוות  מצווים  אנחנו  השנה  בראש 

שופר, אבל הקב"ה התחיל לתקוע כבר לפני חצי שנה. 

והרבה שואלים, עם מה להגיע לשנה החדשה? על מה 

לא   שאנחנו  הנסתרות  על  או  הנגלות,  על  דגש?  לשים 

הוא יום יודעים? ותשובתה בצדה: אין ספק שראש השנה  

אמונה,  להגביר  צריך  ביותר,  הגדול  הזמן  הוא  הדין, 

לפעול  לעמ"י  נתן  שהקב"ה  הדברים  באותם  להתחזק 

דצלותא,   יומא  הוא  השנה  שראש  בזוהר  כתוב  בהם. 

, כל מקום שנקרא )תהילים צה, ז("היום אם בקולו תשמעו"  

. העניין  )זוהר פנחס ח"ג רלא, א(היום הכוונה על ראש השנה  

ע. כתוב בראשונים, שכוונת הפסוק "קראוהו הוא לשמו

היא על ראש השנה. "אשר לו   )ישעיהו נה, ו(בהיותו קרוב" 

, בראש השנה במיוחד. )דברים ד, ז(אלוקים קרובים אליו"  

)בראשית הקב"ה אמר לאברהם אבינו "ואעשך לגוי גדול" 

, ופירש הרצי"ה, הכוונה על "גוי גדול אשר לו אלוקים  יב, ב(

טוב"  קרובים   לי  אלוקים  "ואני קרבת  עג, אליו".  )תהילים 

, קרבת האלוקים המיוחדת בראש השנה זהו הטוב. כח(

במשנה   הביטוי  א(  לכן  ד,  ראש )ר"ה  של  טוב  "יום  הוא 

 השנה שחל להיות בשבת". 

 קולו האמתי של השופר 

אנחנו אומרים בתפילה, "קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר 

. כל השנה מזכירים את , יח()תהילים קמהיקראוהו באמת" 

האמת, אבל במיוחד מוסיפים להזכיר זאת בראש השנה 

אתה   – "כי  באמת",  לעבדך  לבנו  "וטהר  אומרים  אנו 

מידת  את  פעמים  וכמה  כמה  מזכירים  אמת",  אלוקים 

זה הקול   קול השופר  ימות השנה.  יותר משאר  האמת 

הכי אמיתי שיש בעולם, משום שהוא לא מושפע משום  

חי כותב דבר  הגר"א  הנפש.  ממעמקי  יוצא  הוא  צוני, 

בפירוש ברכת "שמע קולנו", שישמע תפילתנו כמו את 

שישמע את מה שיש לנו בפנים שאנחנו    -קול השופר  

לא יודעים להוציא את זה החוצה במילים. ובראש השנה 

מדגישים שהקב"ה קרוב אלינו, בפרט לכל אשר יקראוהו 

כל   עם  אלא  התפילה,  רק  לא  שלה, באמת.  החלקים 

, שכאשר )בראשית רבה ח, ה(  במילים, בשופר. כתוב במדרש

הקב"ה ברא את העולם אמרה מידת האמת לקב"ה לא  

את  השליך  והקב"ה  שקר,  כולו  כי  האדם  את  לברוא 

האמת ארצה. אבל בראש השנה, כשהקב"ה בורא את 

האדם כל שנה מחדש, אז יש כבר הצדקה, לא כולו שקר. 

אנחנו השנה  אשר   בתחילת  לכל  באמת,  דבקים  כולנו 

יקראוהו באמת. וכשמדברים על אמת זה לא רק אמת 

מול שקר. המושג "אמת" בהרבה מקומות מדבר על דבר  

דבר  נקרא  יציבות  לו  שיש  דבר  וקיימא.  קביעא  שהוא 

עליו באמת" לכאורה  ותשב  "ויכון בחסד כסאך  אמיתי. 

חסד ואמת, הם לא בדיוק דבר שאחד משלים את השני, 

שכן חסד זה לפנים משורת הדין, ותשב עליו באמת? יש 

העולם  את  דן  הקב"ה  שכאשר  שאומרים,  מפרשים 

דבר  קיום,  מלשון  באמת,  עליו  יישב  אז  החסד  במידת 

שאנחנו   מהקב"ה,  מבקשים  זה  על  קיימא.  בר  שהוא 
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מבקשים דבר שהוא אמיתי, שהוא יציב, בלי שינויים. על 

כסא בחסד  יכון  יישב,  שהקב"ה  עליו  זה  תשב  אז  ך, 

 באמת, שמלכות ה' תהיה קביעא וקיימא.  

 תפילתו הפנימית של השופר 

כאשר מדברים על קירבה, "ומי גוי גדול אשר לו אלוקים 

זה  השופר  גם  התפילה,  על  מדברים  אליו",  קרובים 

"אמרו לפני    )ר"ה טז.(תפילה, תפילה ללא מילים. כתוב  

לים באמירה מתחי  -מלכויות", אמירה, "ובמה, בשופר"  

זה  השופר  שגם  מפני  השופר,  של  במעשה  ומסיימים 

השנה   בראש  בגמרא  דעות  יש  כו:(אמירה.  איזה   )ר"ה 

פשוט?  ולמה  כפוף  למה  פשוט.  או  כפוף  עדיף,  שופר 

כל  שם  ולבי  עיני  "והיו  פסוקים.  שני  יש  רש"י,  אומר 

. אז  )איכה ג, מא(, "נשא לבבנו אל כפים"  )מ"א, ט, ג(הימים"  

איזו צורה צריכה להיות לשופר? נושא עיניו למעלה, או  

יש  גמרא  אותה  עדיף?  למטה,  איניש,  דפשיט  כמה 

, שמאן דאמר אחד סובר שהמתפלל צריך )קה:( ביבמות  

כל  שם  ולבי  עיני  "והיו  שנאמר  למטה,  עיניו  את  לתת 

צריך  הוא  מתפלל  שכשאדם  אומר  ואחד  הימים". 

"נש  שנאמר  מעלה  כלפי  כפים". להסתכל  אל  לבבנו  א 

ומה  השופר  צורת  להיות  צריכה  איך  מחלוקת  אותה 

צריכה צורת התפילה, מפני שהקב"ה נתן לנו ביום ראש 

תפילה  לעוד  לנו  ישמש  שהוא  כלי  אותו  את  השנה 

הבוקעת מעמקי הלב. אנו אומרים "ושמע צעקתנו יודע 

לדעת  צריך  צעקה  לשמוע  בשביל  למה  תעלומות". 

ועקים, הקב"ה שומע את הצעקה, תעלומות? הלא אם צ

צעקתנו   "שמע  אומרים  אנחנו  זאת  יודע   -ובכל 

תעלומות"?  אלא הפירוש הוא, שגם אחרי הצעקה יש 

בראש  אותם;  לבטא  יכולים  לא  שאנחנו  בפנים  דברים 

עול  מקבלים  השנה  בראש  החוצה.  יוצאים  הם  השנה 

מלכות שמים, ממליכים את הקב"ה. והגמרא )ברכות יז.( 

שאור   אומרת  מעכב,  ומי  רצונך,  לעשות  שרצוננו 

שבעיסה. אבל השופר מעורר אותנו, מוריד את העלטה 

הזאת של השאור שבעיסה, ואז כל מה שטמון בלב פורץ 

 מאליו החוצה.  

"כי אתה  זה אנחנו אומרים בתפילה בראש השנה,  על 

 -שזו מצוות השופר, "ומאזין תרועה"    -שומע קול שופר"  

ה שקיימת בתוך השופר. "שומע קול  שהוא מאזין לתפיל

לומר  שייך  תפילה  על  ברחמים".  ישראל  עמו  תרועת 

שהיא תשמע ברחמים, לא על קול של מצווה? אי אפשר 

יראה אותה ברחמים?  לומר על אכילת מצה שהקב"ה 

בקול   הנסתרת  התפילה  על  הולכים  הרחמים  אלא 

השופר. לכן אומרת הגמרא שאסור לצפות שופר בזהב, 

טגור נעשה סנגור בדבר שנכנס לקודש הקודשים, שאין ק

לזיכרון,   הוא  כי  ולפנים,  לפני  שנכנס  נחשב  ושופר 

ומסביר הריטב"א, מפני שהשופר מכניס את התפילות 

)במדבר כג, של עמ"י למקום הכי גבוה. "ותרועת מלך בו"  

יודע כא( עמ"י  רק  וכי  המדרש,  שואל  הפירוש?  מה   ,

ה  באומות  חזנים  גם  יש  היא,  לתקוע?  התשובה  עולם. 

שרק בעמ"י יש מושג שמה שמתחבא מאחורי הצליל של 

השופר זה תפילה מתמדת של הנשמה, זה לא רק קול 

"ארשת  אומרים  התקיעות  אחרי  שופר.  של  ערטילאי 

שחל   השנה  בראש  רק  זה  את  אומרים  אבל  שפתינו", 

אומרים  לא  בשבת  בפועל.  תקיעות  יש  שאז  חול  ביום 

ה ארשת שפתינו זו התפילה, אז  ארשת שפתינו. לכאור

למה לא נאמר את זה בראש השנה שחל בשבת? מפני  

שבוקעת  התפילה  את  לנו  אין  משהו,  לנו  חסר  שאז 

  מהשופר. 

 ישמחו במלכותך 

קיים   בשבת,  שחל  השנה  בראש  וכמה  כמה  אחת  על 

"וטהר לבנו לעבדך באמת" כפול ומכופל. "אימת שבת 

בשבת משקר  אינו  הוא  הארץ",  עם  אנחנו  על  בשבת   .

איננו   ובה  הבא,  עולם  מעין  היא  שבת  אמיתיים,  יותר 

למה  אותנו  להחזיר  כדי  טבעיים  דברים  לקחת  צריכים 

שאחרי  פעם,  אמר  זצ"ל  ישראלי  הרב  באמת.  שאנחנו 

"בשופר  אומרים  השופר  על  הפסוקים  את  שאומרים 

זו תכלית השופר.   -גדול יתקע וקול דממה דקה ישמע"  

אחרי זה שהאדם יתבונן, לשמוע את   השופר מעורר, אבל 

היא   השבת  קדושת  של  כוחה  הדקה.  הדממה  קול 

שעושה  מה  ישמע.  דקה  דממה  לקול  מיד  להתעלות 

כתוב  הזמן.  מבחינת  השבת  עושה  חול,  ביום  השופר 

יג(  בחז"ל כב,  רבה  אדם הראשון עשה )בראשית  , שכאשר 

ליום השבת"  ואמר "מזמור שיר  תשובה הוא פתח מיד 

 .  צב, א( )תהילים

 מהות מלכות שמים 

טז:(הגמרא   נפתחים    )ר"ה  ספרים  ששלושה  אומרת 

ביום ראש השנה,  ולכן לא אומרים הלל  בראש השנה, 

הגר"א ביום   ואומר  לשמחה  מועדים  אומרים  לא  שלכן 

יום  הוא  הזה  שהיום  הכוונה  אין  גם  אבל  השנה.  ראש 

עצבות או חידלון. הרי זה מה שאמרו עזרא ונחמיה "ואל 

מעוזכם"   היא  ה'  חדוות  כי  י(תעצבו  ח,  איך )נחמיה   !

מסתדרים שני הדברים יחד? מחד יום הדין, לא אומרים  

ומאידך "אל תעצבו   הלל כי ספרי חיים ומתים פתוחים,

ראש השנה נקבע ליום דין כי   ?כי חדות ה' היא מעזכם"

"מלך  היא  המלוכה  ומהות  הקב"ה,  את  ממליכים  בו 

כך כותב הגר"א. הפועל  )משלי כט, ד(  במשפט יעמיד ארץ"  

היוצא של מלכות שמים זה שהקב"ה שופט, "ה' שופטנו  
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יושיענו"   הוא  מלכנו  כב(  ה'  לג,  מלכות)ישעיהו  ה'   תוקף 

זה  השנה,  בראש  עליה  מבקשים  כ"כ  שאנחנו  בעולם 

יעמיד  במשפט  ש"מלך  בדרגה  להיות  רוצים  שאנחנו 

שופטנו,  הוא  שה'  שמחים  אנחנו  כך  ועל  ארץ", 

שהמלכות שגוזרת עלינו שעומדת מעלינו זו מלכות כזו 

דין   מכסא  יעמוד  שהמלך  השופר  ע"י  יכולת  לנו  שיש 

, אבל )דברים טז, יד(לכסא רחמים. אין פה "ושמחת בחגך" 

יש את "נגילה ונשמחה בך", בקב"ה שהיום יום המלכתו, 

 בזה אנחנו כן שמחים.  

 אשרי איש שלא ישכחך 

זה דבר שרואים אותו לאורך כל מאמרי חז"ל על ראש  

שיוסף יצא מבית האסורים בראש   )ר"ה יא.(השנה. כתוב  

השנה. אין פה דגש על זה שהוא יצא במעין "סור מרע",  

לאיפה הוא יצא בראש השנה? למלכות, הוא נהיה   אלא

אחד,  ברגע  אחד,  במהפך  השנה  בראש  למלך.  משנה 

אדם יכול להתחבר למהות אחרת. לא רק לצאת מבית 

"כי )ד, יד(  האסורים, אלא לצאת למלכות. כתוב  בקהלת  

מבית הסורים יצא למלוך" על מי מדבר הפסוק? כתוב 

יצר הטוב, "ממלך   -   בפסוק לפניו "טוב ילד מסכן וחכם"

יצר הרע, "כי מבית הסורים יצא למלוך". גם   -זקן וכסיל"  

חז"ל  לנו  אומרים  הזמן,  כל  ביצר הרע  מי שהיה שקוע 

שיוסף יצא מבית האסורים בראש השנה, אפשר לצאת. 

בגמרא   ביטוי  לה:( יש  את הרשעים.   )יומא  מחייב  שיוסף 

יוסף  במה? בכך שיש דבר בעולם שנקרא מהפך. למה 

מפני   חז"ל  אומרים  האסורים?  בבית  הרבה  כ"כ  ישב 

זכרתני"   אם  "כי  ודם  לבשר  פנה  יד(שהוא  מ,  , )בראשית 

שאני פותר לך את החלום אבל תזכור אותי, לכן הוסיפו 

חז"ל  אומרים  משם  יצא  כשהוא  אבל  שנים.  כמה  לו 

שעליו נאמר הפסוק "אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו" 

. יוסף הגיע לשיא הביטחון, הוא קיים "השלך )תהילים מ, ה(

יכלכלך"   והוא  יהבך  ה'  כג(על  נה,  חוק )תהילים  "כי   .

, חוק זה גם לשון מזונות. דוד )תהילים פא, ה( לישראל הוא"  

, אנחנו נמצאים  )ש"ב כד, יד(המלך אמר "נפלה נא ביד ה'" 

בכדי  ולא  להיות.  שיכולות  בעולם  טובות  הכי  בידיים 

ים בתפילה בראש השנה, "אשרי אדם עוז  אנחנו מזכיר

יתאמץ בך, כי  ובן אדם  לו בך" "אשי איש שלא ישכחך 

בתפילה  יום  כל  אומרים  אנו  יכשלו".  לא  לעולם  קוויך 

"ושים חלקנו עמהם, ולא נבוש כי בך בטחנו". אין הכוונה 

בושש משה" כי  "וירא העם  בושה, אלא מלשון   מלשון 

א(  לב,  הק)שמות  על  שמשליך  מי  את .  גם  יהבו,  ב"ה 

העובדה  בעצם  בטחנו.  בך  כי  נבוש  לא  אז  המשפט, 

רצים  אנחנו   שאליו  היחידי  שהמקום  יודעים  שאנחנו 

זה  על  לקב"ה,  רק  זה  אליו  ולברוח  מבטחנו  לשים 

, זה נאמר על יוסף. )איוב כח, ג(השמחה. "קץ שם לחושך"  

ה'  על  "השלך  קיים  כי  חשוך,  הכי  מהמצב  יצא  יוסף 

"ברו איש יהבך",  "אשרי  ה' מבטחו".  ך הגבר אשר שם 

)תהילים כז, שלא ישכחך", זה ראש השנה. "ה' אורי וישעי"  

 .  א(

 האור בראש השנה 

)גבורות . המהר"ל כותב  )וירק"ר כא, ד(בראש השנה"    -"אורי  

יז( פרק  למדרגה ה'  הכוונה  בתורה  "אור"  שהמושג   ,

כשנולד  האור.  זה  מהחומר  רחוק  הכי  שהדבר  רוחנית, 

אורה  מש הבית  התמלא  יב:(ה  המהר"ל,  )סוטה  אומר   .

"איש  ברוחניות,  התבשם  הכל  משה  שנולד  מהרגע 

א(האלוקים"   לג,  הכוונה )דברים  השנה"  ראש  זה  "אורי   .

עלי   גדולה  הכי  הרוחנית  הדקות  עם  היום  שזה  היא 

 )חגיגה יב, א( אדמות, בריאת העולם מחדש. וחז"ל אומרים  

העולם,   בבריאת  שנברא  מסוף שהאור  בו  רואים  היו 

לעתיד  לצדיקים  הקב"ה  שגנזו  אלא  סופו  ועד  העולם 

לבוא, אבל בכל שנה כשאנחנו מגיעים לראש השנה אז  

נגנז   שהוא  לפני  המקורי  המקור  מזכירים    -מתגלה 

 בראש השנה "צופה ומביט עד סוף כל הדורות".  

שמעתי מאבי זצ"ל פעם, שזה רמז למה שאוכלים דבש 

ית הדבש אורו עיניו של יהונתן, הוא  בראש השנה, שמרדי 

כך אורי בראש השנה. זו עבודת הקודש   -קיבל כוח רוחני  

שמיוחדת לעמ"י ביום ראש השנה. כל העולם נידון, ספרי 

חיים וספרי מתים פתוחים לפני הקב"ה אבל מי שמכריע  

כוח  את  לו  יש  עמ"י.  זה  בה',  שבטוח  מי  זה  באמת 

תפילה. כמו שאומר התפילה ואת כוח השופר שהוא גם  

ד(הטור   תקפא,  בראש   )או"ח  לבנים  לובשים  שישראל 

השנה, ובטוחים שה' יעשה להם נס. מפני שככל שיש 

אם   כבנים  "אם  לקב"ה,  גדולה  יותר  קרבה  לאדם 

כעבדים", מי שחי את המציאות ולומד להכיר מהי גדולת 

במלכותך שומרי  "ישמחו  ה'.  במלכות  הוא שמח  עמ"י, 

מר שבת כהלכתו, אפילו עובד עבודה שבת", "כל המש

. מפני שזה הזמן של )שבת קיח:(זרה כדור אנוש מוחלין לו"  

התגלות מלכות ה' בעולם כפי שהיה בראשית הבריאה 

בבריאת אדם הראשון, ביום השישי א' תשרי. מלכות היא  

תמיד מתקבלת כמו שאנחנו אומרים בתפילה "ומלכותו  

אמנם יש דין, אבל זה ברצון קבלו עליהם", לא בעצבות.  

לא מצדיק עצבות, אלא לשמוח שאנחנו עבדי ה'. וגם אם 

אנחנו נמצאים במציאות שלא יודעים מה ילד יום, באיזו 

לנו   הנגלות  או  אלוקינו  לה'  הנסתרות  אנחנו,  מציאות 

ולבנינו, אבל צריך לדעת שהקב"ה יעשה כטוב בעיניו, יש 

וצריך לשמוח שיש מי ש מעורר מי שמנהל את העולם 

אותנו. "לכל אשר יקראוהו באמת", וכמו שאמרנו לא רק 
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אמת של ההפך משקר אלא יציבות וקביעות לכל אשר 

 יקראוהו באמת.  

 כנגד השכחה  - יום הזיכרון 

ראש השנה הוא יום הזיכרון. זה לא יום של שכחה, זה 

לא יום של ייאוש ח"ו. רש"י אומר במסכת ברכות, שהמת 

חודש, י"ב  אחרי  מלב   משתכח  כמת  "נשכחתי  שנאמר 

. אומר רש"י, כי אחרי י"ב )תהילים לא, יג(הייתי ככלי אובד" 

חודש יש ייאוש בעלים על הכלי ולכן הוא משתכח. דהיינו, 

איפה יש שכחה, במקום שיש ייאוש. השכחה זה מילה 

חופפת לייאוש, לחוסר אונים. מנסים לשכוח את העבר. 

כל הזמן רוח חיים   לעומת זאת, הזיכרון הוא זה שמפיח

חדשה לא רק על ההווה אלא עם כל מה שהיה בתחילת 

)קהלת הבריאה, "כי מי אשר יחובר אל החיים יש בטחון"  

. התקווה זה מה שמחבר אותנו לחיים. הטור מסביר ט, ד(

כי אצל חיים שייך לשון    -, "זכרנו לחיים"  )או"ח תקפב, א(

, כלי אובד, זכירה. אבל דבר שאנחנו כבר מתייאשים ממנו

לא שייך לזכור. ראש השנה נותן לנו עוצמות של חיים, 

לכן אומרים את הביטוי זכרנו, זכירה, לחיים. בלי זכירה, 

ההפך  זה  ייאוש  שכחה,  איזו  ח"ו  יש  אם  חיבור,  בלי 

מהחיים. זו שכחה, זה לא יום הזיכרון. אך השופר מעורר 

ובאו   גדול  בשופר  יתקע  ההוא  "ביום  לחיים.  אותנו 

אשור"   מארץ  ג(האובדים  כז,  התוס', )ישעיהו  אומרים   .

שהגיע  מפחד   הוא  השופר  קול  את  שומע  כשהשטן 

הרגע של תחיית המתים, מפני שזה ההפך מכל אלה 

כמו  הזמן  בהבלי  את האמת  לצערנו  ושוכחים  שרוצים 

. כשנשברו הלוחות )הל' תשובה פ"ג ה"ד(שאומר הרמב"ם  

בתורה.   לעולם, שכחה  למה? מפני ששם ירדה שכחה 

השניות הלוחות  ואחרי  העגל  אחרי  שעמ"י    כתוב 

, הם כבר )שמות לג, ד(התאבל "ולא שתו איש עדיו עליו"  

לא שמו את הכתרים שבהם הקב"ה פאר את ישראל,  

זה לא מה שהקב"ה רצה, גם אחרי  ירדה שכחה.  ולכן 

חטא העגל ואחרי י"ג מידות של רחמים, הקב"ה לא רצה 

שתרד שכחה. זה לא היה עונש, אלא בגלל שהתייאשו,  

 בגלל שהתאבלו ירדה שכחה, כי שכחה וייאוש באים יחד. 

 השופר כקרבן 

י איש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך" להעלות "אשר

הכוחות   כל  את  יכולים,  שאנחנו  מה  כל  את  מתוכנו 

ע"י  אותם  להוציא  בתוכנו,  רדומים  שהם  לנו  שנדמה 

באמת   יקראוהו  אשר  לכל  ע"י   - תפילה  תפילה,  ע"י 

אומרת  ישמע.  דקה  דממה  קול  ע"י  השופר,  תקיעת 

ל להיות , "יום טוב של ראש השנה שח)ר"ה כט:( הגמרא  

בשבת, במקדש תוקעים אבל לא במדינה" מנה"מ, אמר 

רבי לוי בר לחמא אמר רבי חמא בר חנינא פעם כתוב 

תרועה"   כד("זכרון  כג,  תרועה"   )ויקרא  "יום  כתוב  ופעם 

א(   כט,  זיכרון  )במדבר  רק  זה  בשבת  שחל  השנה  וראש 

תוקעים  איך  אז  ככה,  אם  הגמרא,  שואלת  תרועה. 

ה אומרת  לכן  שמא  במקדש?  גזירה  דרבנן  שזה  גמרא 

יעביר ד' אמות. אך איך רבי לוי ורבי חמא בר חנינא יתרצו  

"זכרון  הרי  במקדש?  תוקעים  באמת  איך  הקושיה,  את 

בתורה  בשבת?  שחל  השנה  ראש  על  מדבר  תרועה" 

בפרשת  כתוב  לא  פנחס,  בפרשת  תרועה"  "יום  כתוב 

המועדים, איפה שכתוב את כל הקורבנות שם כתוב "יום 

כתוב ת שם  המועדים,  פרשת  אמור,  ובפרשת  רועה"; 

"זכרון תרועה". לכאורה בפרשת המועדים הייתה צריכה 

לכתוב "יום תרועה"? מדוע התורה כותבת "יום תרועה" 

בפרשת הקורבנות? אלא זה מה שסוברים לוי ורבי חמא  

שייך   למקדש,  שייך  זה  שופר  שתקיעת  חנינא,  בר 

שתקיעת שופר מרצה לקורבנות. יש ראשונים שאומרים  

ולפנים דמי"    -כקורבן. "שופר   כו.(כלפני  . אז אע"פ )ר"ה 

במקדש  שבת,  על  מדבר  וזה  תרועה  זיכרון  שכתוב 

תוקעים כי במקדש מקריבים קורבנות. והשופר שכתוב 

בפרשת פנחס בתוך הקורבנות בא ללמד אותנו שיש את  

 )ויקרא א, ט( הסממן הזה בשופר כמו בקורבן. לפי הרמב"ן  

את   עושה  שאדם  הוא  הקורבנות  הקרבת  של  היסוד 

החשבון שיש משהו שבא במקומי. ועשיתם את עצמכם, 

אומרים חז"ל בראש השנה, ע"י השופר האדם עושה את 

עצמו מחדש. כאילו הוא הקריב את עצמו לפני הקב"ה. 

ה'  לפני  "ונזכרתם  יש  בשבת  שחל  השנה  בראש  גם 

 .  )במדבר י, ט(אלוקיכם" 

 חד לבוא כאיש א 

שאנחנו   לשמוח  הלבבות,  את  יחזק  הקב"ה  בעז"ה 

יותר  עצמנו  את  נבטל  שאנחנו  ככל  בישועתו,  בטוחים 

לרצון ה', כמה שאנחנו נבוא יותר זכים ויותר נקיים. יש 

השנה,  ראש  ערב  גם  והשנה  יו"כ,  כמו  נקיים  ימים 

שאנחנו צריכים להקדים ולבוא כאיש אחד בלב אחד. בלי  

ת לא נקיות, מפני שהכל תלוי  קפידות, בלי שום מחשבו 

"ישמעו   גם  וכך  נזכה.  כולנו  וכך  בנו.  תלוי  הכל  בעמ"י, 

מלך  ישראל  אלוקי  "ה'  יגידו  וכולם  ויבואו",  רחוקים 

בעז"ה  כולנו  שנכתב  רצון  יהי  משלה".  כולו  ומלכותו 

לשנה בריאה בכתיבה וחתימה טובה, ותהיה נחת רוח 

בדברים שבאמ ואחד  ת הוא  וסייעתא דשמיא לכל אחד 

צריך, וכל אחד יודע את מאווי נפשו. "וטהר לבנו לעבדך 

 באמת" בעז"ה. 


