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 (א 'כט במדבר)" יום תרועה יהיה לכם"

משום שבתקיעת , ל שלא לתקוע בשופר"שכאשר חל ראש השנה ביום שבת תקנו חז ב'צרדיבמבי לוי יצחק רמר וא
לשבור  כהצרי, תרועה מלשון ״רעה התרועעה הארץ״ ,השופרכלומר תרועת ״יום תרועה יהיה לכם״ : שופר נאמר

לכן אין , ״כי קודש הוא לכם״, ם ה״לכם״ הוא קודשגבשבת אילו ו, ות הנוףחוני החומר וגאת תענו -את ה״לכם״ 
 .צורך אז לשבור את ה״לכם״

 

 (ד 'לב דברים)״הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט״ 
 . התשובה והאמונה הוא לדעת ״כי כל דרכיו משפט״ ךאחד היסודות החשובים בדרש" חיים חפץ"ה מרוא

 מדוע על הרשע , מדוע הוא מביא עלינו מכות ואסונות חלילה .פעמים רבות איננו מבינים את הנהגתו של הבורא
 בלא שמץ של פקפוק שיש צדק ומשפט בכל , אבל חובה עלינו להאמין? הוא מרעיף טובות ועל הצדיק רעות

 שהרופא וההורים אינם , חולה שהוריו נותנים לו רפואה מרה והוא חושב לעצמובדיוק כמו ילד . מעשיו
 אתו הם נאלצים להלעיט אותו והאמת היא הפוכה שההורים רוצים ברפואתו וכדי לרפ ךא ,אוהבים אותו

ינו כדי לרפא את תחלואינו הוא נאלץ להביא על, לפעמים. נו ילדיונחא, כך בורא עולם .בתרופות הגורמות לו סבל
 .אהבה ״כי כל דרכיו משפט״ ךאבל הכל מתו, סבל

 

  (ו' לים מזתה)לוקים בתרועה ה׳ בקול שופר״ -״עלה א

בני  םמברכיבה הריעות ש הבאות היינוד, "עותיר"א מלשון יהבפסוק ״תרועה״ אומר שהמילה  וזה מלובליןחה
דת הדין מעל כסא יא מילוקים״ שה-דת ״אילה מוע ,״לשנה טובה תכתב״ ,ירו בליל ראש השנהאת חבישראל אחד 

 לוקים-״עלה א: כך מפרש הוא את הפסוקו .דת הרחמיםישהוא מ 'הכסא רחמים בבחינת  שב עליו 'וה, הדין
מתיישב ה "הקב -ואז ״ה׳ בקול שופר״ , לוקים״-״עלה א ,א מלשון ״תרועה״ הקב״היהריעות״ שהבזכות  -בתרועה״ 

  .דול לרחם על עמו ישראלג דהיינו בקול -עושה ״בקול שופר״ ואת זה הוא , ל כסא רחמים שהוא ״ה׳״ע
 

 ( .ראש השנה טז) כדי שאזכור לכם עקידת יצחק״, ״תקעו לפני בשופר של איל

הרי זה זכר , ת סכיןחהרי היה יותר מתאים לק, בשביל להזכיר את העקידה, לכאורה, בלאסי הירש מוידיבאל רוש
שאברהם , יותר ממה שאנו מתכוונים להזכיר את מעשה העקידה עצמוומתרץ ש ?השופר אשריותר מלעקידה חזק 

שהקב״ה אינו רוצה בקרבנות , אנו מכוונים בעיקר להזכיר, כים להקריב את בנו ויצחק היה מוכן להיות לקרבןסה
 , 'בשעה שאנו נעמדים בראש השנה להתפלל אל ה, ולפיכך. אדם ואת קרבנו של יצחק החליף לקרבן של איל

 , ם בנו ינהג כפי שנהג ביצחק אבינוגש, אנו מרמזים על השופר של איל, טאינוחעל , שלא יעניש אותנו הלילה
 .(לב 'יח יחזקאל) חפוץ במות המת״א״כי לא 
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מנוייה בברכת שנה מברכת את " ויזרע יצחק"מערכת 
 .שנת שלום ושלוה, שנת ברכה והצלחה, טובה ומבורכת
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  .(ב״ק נ) "כל האומר הקב״ה ותרן הוא יוותרו חייו"
 " דבר אברהם"אומר בעל ה ?ו במקומות רבים שהקב״ה הוא רב חסד מוחל וסולחינהרי מצ. אמירה קשה מאד

 אלא שהוא מעריך את , דבר הניתן במתנה יש לו חשיבות רבה בעיני הנותן. יש הבדל בין מחילה ובין ויתורש
אלא שהוא מעביר על מידותיו , העבירה חמורה בעיני המוחל. ולחסכך גם מי ש. חברו ולכן הוא מעניק אותה לו

הוא , כל האומר הקב״ה ותרן"על כן . המוותראין לדבר שהוא מוותר עליו כל ערך וחשיבות בעיני , בויתור. ומוחל לו
החטאים כביכול . ין בחטאי בניו על הארץיוכאילו אומר שאינו משגיח ומתענ ,משום שהוא כופר בקב״ה, "יותרו חייו

 . אינם חשובים כלל בעיניו
 

 (ז' משלי טז) ״ברצות ה׳ דרכי איש גם אויביו ישלים אתו״
דנים בשמים את כלומר , ראש השנה הוא ״דינא קשיא״ ראשון שלהיום הדין הבשם האריז״ל ש" בני יששכר"מובא ב

 ותחבשמים את האנשים באופן פבו דנים , א ״דינא רפיא״ושני של ראש השנה הה ביוםהדין ו, האנשים באופן קשה
( 796) תרצ״זחודש אלול יש ב, חודש אלולמת ההכנות ליום הדין מהקדניתן להבין את  הזי פל ע. קשה ויותר רפוי

. (ז' משלי טז) ״ברצות ה׳ דרכי איש גם אויביו ישלים אתו״ :כתובה לערמז דבר זה מו. כמנין ׳קש״ה ורפ״ה׳, שעות
הרי  תפילהבבתשובה ו, השנה ראשלפני  ,שעות של אלול (תרצ״ו)ת "רצומי שמנצל את אותן  ״ברצות ה׳ דרכי איש״

, הקשה והרפה, הדיניםשני קו יימתאתו״  ״ישלים, היינו המקטרגים הבאים לקטרג עליו ביום הדיןד ״גם אויביו״ש
 .הפכו ל׳רצות׳ ולרצוןצרות׳ י'וה

 

 (ד 'פא תהלים)" תקעו בחודש שופר"

 כך ,קול ישר ללא פגםקיעה 'ת בתחילה. קיעה'ת ,רועה'ת, ברים'ש, קיעה'ת :ר נתנו רמז בתקיעת שופרבעלי המוס
דהיינו  ,שבעוונותיו נעשתה נשמתו שברים שברים לרמוז לאדם -ברים'ש. פגם ללא ,ה נשמתו של האדם בתחילהתהי

 קול, קיעה'תולבסוף שוב . כתרועה ולה וירעד ויחרדשיתעורר ויצעק צעקה גד -רועה'ת? לושתיקון הומה . שנפגמה
 .הוולדו כיוםללא פגם אכן הכל חזר להיות , שעשה שובהתלרמוז שעל ידי  -בלי שום פגם טפשו

 

 (א 'קב תהלים) ״שיחו ישפך 'ה כי יעטף ולפני ״תפילה לעני
 חצה להיות שליורהחליט שהוא ש ,תקיף ואליםשהיה , אחד עשיר רהתגורבעיירה אחת הסמוכה לפרמישלאן 

אבל , ה ממנוחנו הבני העיירה לא היתדעת , בימים הנוראים ציבור בבית הכנסת שבעיירה ולעבור לפני התיבהה
לשאול  י מאיר מפרמישלאןברנמלכו בני העירה ושלחו שליחים אל . דוגלסרב לו ולעמוד כנולא יכלו  תייראו ממנוה

 שבהיות ודרכם של בעלי התפילות מכל הערים הסמוכות לבא אליו, הצדיק והשיב להם. בעצתו כדת מה לעשות
לכן אראה אז אשר , אותו בעל תפילה שלכם םגומסתמא יבא , ולהתברך ממנו, זכיר את עצמםהקודם ראש השנה ל

והעשיר , לפרמישלאן פילה מהסביבה באוכשכל בעלי הת, קודם ראש השנה, כך היה ,ואכן. לפני ואדע מה לעשות
  :מצינו בפסוקי תהילים שלוש מיני תפילות: לו דרו ואמרחשל אותה העיירה בתוכם קרא לו הרבי ל

: זההבעלי תפילה באופן של ים גוהמרמזים על שלושה ס. "תפלה לעני" .ג. "לדוד תפלה". ב. "תפלה למשה". א
שהיה , ה רבינושמ כמו, התפילה חבנוס ךכל רא שמים אבל אינו בקי כבעל תפילה שהוא י מרמז על - "״תפלה למשה

ז על בעל תפילה מרמ -״תפילה לדוד״ . לירד לפני התיבה הוא ראויבכל זאת ו (יב' שמות ו) "ערל שפתיים"צדיק אבל 
 (א 'גשמואל ב כ) "ישראל נעים זמירות"היה בכל זאת הוא , מדברים עליו רעה ושהיו שונאי יפל עף שא לךמו דוד המכ

 מרמז על בעל תפילה שהוא עני שצריך -״תפלה לעני״ . לפני התפילה ם איש כזה ראוי לירדג, והיה בעל תפילה נפלא
ן ומכיו אתזל כם ע, ופה התפילהגב ואינו בקי, שאינו ירא שמים יפל עף א, תוסלהתפלל לפני העמוד לצורך פרנ
 והנה. ם הוא מותר להיות שליח ציבורלכן ג, "לוקים לא תבזה-נדכה או לב נשבר", שהוא עני ומתפלל לצורך פרנסתו

עלי , רוצה להיות בעל תפילה בימים הנוראים ואם אתה. ךינברוך השם א, ם עניגן ונגיודע אינך , צדיקאינך , אתה
עליך שתהיה  התפללא אוכל לשל ומאלימובן . לאחת משלוש המדרגות שבבעלי התפילה להתפלל עליך שתבוא

ותהיה , עני יהשתה ךלי עצה אחרת אלא להתפלל עלי אין. אוהרי זה תהיה תפילת שו ,פתאום לצדיק או ליודע נגן
 . "בעל תפילה אינני רוצה להיות ,אני מוותר, לא ,לא"בבהלה  שצעק האי. בבחינת ״תפילה לעני״ לפחות ךתפילת
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