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 בס"ד

 ירושלים  -ישיבת הכֹּתל  

 שיחת הגאון הרב אביגדֹּר הלוי נבנצל שליט"א
 תשע"חכי תבוא  תפרשל

 ברכת שופרות ומשמעותה -"יום תרועה יהיה לכם" 
 

 ברוך אשר יקים את דברי התורה
ה' הבטיח בהר גריזים ובהר עיבל: "ברוך אשר ָיִקים את 

ז, כו ורש"י שם, )עי' דברים כדברי התורה הזאת לעשות אותם" 

שזהו ]. כשלומדים תורה, ועוזרים גם לאחרים ללמוד תורה יב(
םפירושו של " י ִק ָ שחוץ ממה שמקיים  ;את דברי התורה" י

ירו' סוטה פ"ז )עוזר גם לאחרים לקיים אותה  ,את התורה בעצמו

, יש לנו ברכה מובטחת מהר [ם(ה"ד, הביאו הרמב"ן בדברים ש
ת דברי התורה הזאת לעשות גריזים: "ברוך אשר יקים א

 אותם".
יםחז"ל אומרים עוד: "ברוך אשר  ק את דברי התורה  י

, )ירו' שם(הזאת"? וכי יש תורה נופלת? אלא זה חזן הכנסת 
כלומר מי שכיבדו אותו להגביה את ספר התורה, הוא מקיים 

ים"אשר  ק את דברי התורה הזאת", הוא מרים את התורה.  י
נקרא "אשר יקים את דברי התורה אלא שעדיין קשה, למה זה 

םהזאת  ת או ות  ש ע "?! כיצד גורמת הגבהת הספר לכך ל
שיבואו לעשות ולקיים את מה שכתוב בו? מפני שאדם 

, וכשהוא רואה שהתורה מונפת למעלה, ממראה עיניומושפע 
הוא חש שיש כאן דבר גבוה ונשגב, וממילא הוא מתעורר מזה 

 בה.להחשיב את התורה ולקיים את האמור 

 חומר הענין של קיום המצוות בשמחה
התורה מאריכה לבאר בפרשתנו אלו ברכות יבואו עלינו 

התורה, ואלו קללות ועונשים עלולים מצוות את  אכן נקיים אם
, את התורה. על איזה חטאנקיים ח"ו לבוא עלינו אם לא 

פרשה חטא  -עלולים לבוא הקללות?  למשל, לא נזכר בַּ
ת ה' " הוא, מסויים. כל מה שנאמר ְדָת אֶׁ ר ֹלא ָעבַּ ת ֲאשֶׁ חַּ תַּ

יָך ְבִשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ֵמֹרב ֹכל   .כח, מז( דברים)" ֱאֹלקֶׁ
כלומר, העונשים החמורים שבפרשה עלולים לבוא גם בלי 

דת את ה', קיימָת חטא מסויים.  , אלא שחסר מצוותאת כל הָעבַּ
יָך  -דבר אחד  ת ה' ֱאֹלקֶׁ ְדָת אֶׁ ְבִשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב". "ֹלא ָעבַּ

"יאשימנו הכתוב, ְבָעְבדֹו השי"ת, ולא היתה העבודה 
ה ח מ ש  .1התוכחה הנוראה לבד עלולה ח"ו לבואעל זה  ".ב

 .)שם( 2כך לפחות לפי רבינו בחיי
, ש"השמחה שישמח אומרהרמב"ם וצריך להבין: אמנם 

 וה בהן, עבודה גדולהל שצִ -אדם בעשיית המצוה ובאהבת האֵ 
)הלכ'  3היא, וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להפרע ממנו"

זה, שמי שאינו  דבראבל האם עד כדי כך חמור  .לולב פ"ח הט"ו(
פרשה?! מה כאלו המקיימו ראוי לעונשים נוראיים  מוזכרים בַּ

לינורא כל כך, אם יהודי מקיים את כל תרי"ג המצוות   ב
 שמחה?

פן האחד הוא, נראה לבאר ענין זה בשני אופנים: האו
אין המשכיות לקיום התורה בדורות הבאים.  - שבלי שמחה

אם הבן רואה שאביו שמח כשמגיע ראש השנה, שמח 
כשמגיע יום הכפורים, שמח כשמגיע פסח, שמח בציצית, 

גם הבן  -בתפילין, בתפלה, בתלמוד תורה ובשאר כל המצוות 
דרך הזו. אבל אם הבן רואה שאביו מקיים מצוות  ירצה ללכת בַּ

, אלא כפי בלי שמחה ובלי חשק, בלי סיפוק ובלי התלהבות
זו? ההוא חושב לעצמו: "מה לי ולצרה הרי  שכפאו שד,

את אבא כפה שד, אז כפה. מה אפשר לעשות. אבל בשלמא 
ואם  אותי לא כופה שום שד, אז למה שאעשה את כל זה"?...

 הבן בכל זאת עוד עושה משהו, וממשיך לאחוז קצת במסורת
אביו, אבל הנכד ודאי כבר לא יעשה כלום, מפני שאינו מוצא 

התורה לא תעבור לדורות  - בזה שום תועלת. בלי שמחה
ת ה' . לכן באה התוכחה הנוראה, על זה ש"4הבאים ְדָת אֶׁ ֹלא ָעבַּ

יָך ְבִשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב  .5"ֱאֹלקֶׁ
אבל חוץ מזה יש הסבר נוסף, למה זה נורא כל כך אם 

 ,היא קנה המידההשמחה מקיים מצוות בלי שמחה. יהודי 
ואת הערכתו  שעל פיו ניתן להעריך את אהבת האדם למצוות

הוא מראה עד כמה  ,ככל שהוא שמח יותר במצוה אליהם.
יהודי שמקיים מצוות בלי שמחה, לא רק . חשובה היא בעיניו

שאינו מעביר לבניו את ההרגשה שכדאי לקיים מצוות, אלא 
מוגם זהו סימן ש צ ע וא  את התועלת  אינו מרגיש ה

שבעבודת ה'. אם היה ֵמבין שהמצוות שנצטוינו בהן הן 
טיב עמנו, שבכל פעולה קטנה יהטובה הגדולה ביותר שה' ה

אנו זוכים לחיי נצח בעולם הבא, ובכל מילה של לימוד תורה 
אנו בונים פלטרין של מעלה ושל מטה ומקרבים את הגאולה 

היה שייך שיעבוד את ה' בלי שמחה! אם לא  - )סנה' צט, ב(
נותנים לאדם מיליוני דולרים, הוא לא ישמח? ודאי שישמח! 
ממילא, אם אדם אינו שמח בקיום המצוות, סימן שחסר לו 
באמונה. הוא אינו מבין שהמצוות הן חיי עולם שה' נטע 
בתוכנו, ושהן טובה לנו גם בעולם הזה וגם לעולם הבא. 

 .6כבר באמת עבירה חמורהוחסרון באמונה הוא 

 תכנית העולם מראשיתו לאחריתו -ברכת שופרות 
דברנו בשיחות הקודמות על ברכת מלכויות ועל ברכת 

ל "תיקנו חזזכרונות. היום נדבר על הברכה השלישית ש
 ראש השנה, הלא היא ברכת שופרות.תפלת ב

ברכת שופרות עוסקת  - ות?רברכת השופענינה של מה 
"בקולות וברקים עליהם של מתן תורה, מצד אחד בשופר 

רנגלית,  ופ ש ל  קו ב בשופר  -ומצד שני עליהם הופעת",  ו
ץ, ִכְנשא ֵנס  של הגאולה העתידה: "ָכל יְשֵבי ֵתֵבל ְוֹשְכֵני ָארֶׁ

ּוָהִרים ִתְראּו  ע ָמ ְש ִת ר  ָפ וֹ ש עַּ  ֹק ְת ִכ , )ישעיהו יח, ג(" ְו
וֹ " ש ְב ע  קַּ ָת יִ א  ּו ה הַּ ם  וֹ ּי בַּ ה  ָ י ָה לְו וֹ ד גָ ר  ּוָבאּו , ָפ

ץ ִמְצָרִים" וכו'  רֶׁ ִנָדִחים ְבאֶׁ ּׁשּור ְוהַּ ץ אַּ רֶׁ . )שם כז, יג(ָהֹאְבִדים ְבאֶׁ
: אנו פועלים במסגרת , כךברכת שופרות אומרת, כביכול

תכנית, שתחילתה מעמד הר סיני, וסופה ימות המשיח, 
התכנית היא "לתקן ומסומלת ע"י שני השופרות שהזכרנו. 

מלכות שדי", ותכנית זו אי אפשר לשנות. מה שיעשו עולם ב

https://exchange.ccccloud.com/owa/redir.aspx?C=bGFUkMHYfk-nRA7wk_Nl0jrzLyv6UdIIr2pbZLmFs4zvqzSQ94Q4xWFowFRiaWFuyvfJfhYYrHg.&URL=http%3a%2f%2fwww.hakotel.org.il


 

 
  - http://www.hakotel.org.ilלמשפחת נבנצל ולישיבת הכותל, ירושלים -כל הזכויות שמורות  ©

2 
יש התכנית מסגרת לא ישנה את התכנית. אמנם ב -בני אדם 

ולפעול נגד  מה שירצובחירה לכל רשעי העולם לעשות 
אבל בסופו של דבר יגיע שופרו של  המגמה של תיקון העולם,

 משיח, וכל רשעי תבל לא יוכלו לשנות זאת.
תגם  ר ו ת למהלך הזה. הרי צורת התקיעות מרמז צ

 פשוטה לאחריה, וביניהן, 7פשוטה לפניהָ : התקיעות היא
ְלמה  .)ר"ה לד, א( "גנוחי גנח" ו"ילולי יליל" -שברים ותרועות 

המצב מרמזים הקולות הללו? "פשוטה לפניה" מרמזת על 
מלכות שמים השֵלמה שהיתה קודם השלם והמתוקן, ועל 

(, ועל 8טרם כל יציר נברא"הבריאה )"אדון עולם אשר ָמלך ב
מלכות שמים השלמה שהיתה ועל  המצב השלם והמתוקן

תולדות עם ישראל, כשכל ישראל אמרו בסיני "נעשה  ראשיתב
של מלכות שמים השלמה, ישנם  לאחר הופעות אלוונשמע". 

אדם הראשון  -. בתולדות העולם 9שברים ותרועותהרבה 
דות עם ישראל אוכל מעץ הדעת, דור המבול ועוד, ובתול

מעשה העגל, מעשה המרגלים, ושאר  -אחרי מעמד הר סיני 
תרועות ושברים, עד חורבן הבית ועד לשואה האחרונה, ועד 

מהחמאס, מהאיראנים, ומכל רשעי  לצרות שיש לנו היום
להתפלל ולהתחנן לה' צריך לעשות תשובה,  .אומות העולם

אלה. אבל הויגן ויושיע את ישראל עמו מכל הצרות שיעזור 
לאחר השברים והתרועות מגיעה כי  צריך לדעת שהכל מוגבל.

המצב שוב "פשוטה לאחריה". הפשוטה לאחריה מרמזת על 
מלכות שמים השלמה של אחרית הימים. ועל  המתוקן

ּוָבאּו " אחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא!באחרית הימים, 
ִנָדִחים בְ  ּׁשּור ְוהַּ ץ אַּ רֶׁ ֲחוּו לַּ ָהֹאְבִדים ְבאֶׁ ץ ִמְצָרִים ְוִהְשתַּ רֶׁ  ה'אֶׁ

ם ש ִבירּוָשָלִ ֹקדֶׁ ר הַּ כשהתכנית האלקית תגיע אל ִקצּה, ". ְבהַּ
שוב תהיה מלכות שמים שלמה, במלכות בית דוד ובסנהדרין 

לזה רומזים קולות השופר, ולזה רומזת  הגדולה בירושלים.
שלאחר כל הצרות, ולאחר כל השברים  -ברכת שופרות 

מעשי בני מלכות שמים השלמה, ושוב לעות, נגיע והתרו
כל הגנוחי  .10למנוע זאת בשום פנים ואופןהאדם לא יוכלו 

 .עולם יגיע אל תיקונווה ,גנח והילולי יליל יעלמו
נולד הוא  .הסדרהוא כך באופן פרטי גם אצל כל אחד 

ר הוא חוטא, "בלא חטא, אח"כ  ץ ֲאשֶׁ ִדיק ָבָארֶׁ ִכי ָאָדם ֵאין צַּ
ה ּטֹוב ְוֹלא יֱֶׁחָטאיַּ  הוא מתקן את חטאו. ובסוף  ,)קהלת ז, כ(" ֲעשֶׁ

בסוף, אחרי אבל  ,בגהנם או בגן עדן התיקון יכול להיות או
 .11א על תיקונוהוא ב -החטא 

ַעל ה' ַלַמֲעֵנהּו ה" ,"כֹּל פָּ עָּ ע ְליוֹּם רָּ שָּ  ְוַגם רָּ
אפשרות לשנות את לשום אדם אין בענין שדברנו, ש

יש להוסיף עוד נקודה חשובה  ,של הבריאה קיתהתכנית האל
של האלקית לא רק שאי אפשר לשנות את התכנית ומיוחדת: 

הבריאה, אלא יותר מכך: כל מעשה שנעשה כדי לשנות את 
וםגורם בסופו של דבר דוקא  -הזו  התכנית ד קי התכנית!  ל

י יוסף. יוסף חולם על כך שההשגחה אחֵ  -דוגמא לדבר 
ָחיו. אֵחי יוסף אינם העליונה מתכוונת ל הפוך אותו למלך על אֶׁ

מרוצים מכך, מוכרים אותו לעבד, וסבורים שבכך יתפטרו 
רה באמת הוא, וממנו ומחלומותיו. ומה קורה באמת? מה שק

אחי יוסף להגשים במו ידיהם את מתחילים שבמעשה זה 
החלומות שאת הגשמתם רצו למנוע! אם לא היו מוכרים את 

יה נשאר בארץ כנען ופרעה לא היה שומע יוסף לעבד, יוסף ה

עליו. עכשיו שמכרו אותו, הוא הגיע למצרים, וכשפרעה 
מחפש פותר חלומות הוא שומע משר המשקים על יוסף, 

נה אותו לשליט בכל ארץ מצרים! האחים עצמם במו  ,וְממַּ
ידיהם, בנסיונם לבטל את התכנית האלקית, הביאו דוקא ְלמה 

 שיוסף ימלוך עליהם. -רצו שיקרה שלא האמינו שיקרה ולא 
ל  כך קורה גם עם מעשי הרשעים. הפסוק אומר: "ֹכל ָפעַּ

ֲעֵנהּו"  מַּ את הכל עשה ה' כדי שיצא ממנו  - )משלי טז, ד(ה' לַּ
ם ָרָשע ְליֹום ָרָעה"  גם מן העונשים  - )שם(קידוש השם, "ְוגַּ

שסופגים הרשעים ביום פקודה בגלל סרבנותם לשמוע בקול 
םקידוש השם יוצא על ידי יוצא קידוש השם!  ה', ל ו , ע"י כ

נו לא היה פסח, אבל גם יהרשעים. בלי משה רב הצדיקים וע"י
הבלי  ע ר לא היה פסח! כדי שתתרחשנה כל הנפלאות, כל  פ

עשרת המכות שהיו במצרים וקידוש השם הגדול שיצא מהן, 
נו, ומצד שני היה צורך יהיה צריך מצד אחד את משה רב

להוציא את ישראל  שיסרב לשמוע בקול ה' ,כמו פרעהברשע 
, (להבדיל אלף אלפי הבדלות ביניהם)ממצרים. שניהם יחד, 

ה'  ובכל זאת,הביאו את קידוש השם הגדול שהיה במצרים. 
אינו מעוניין שקידוש שמו יבוא בדרך כזאת. ה' רוצה שכולם 
יהיו כמו משה, לא כמו פרעה, גם אם בסופו של דבר יוצא 

דוש השם מן המכות המופלאות שבאות עליו. כך אמרו קי
ץ ָהְיָתה ֹתהּו ָוֹבהּו'  אלו מעשיהן של רשעים.  -חז"ל: "'ְוָהָארֶׁ

ר אֱ  ֹּיאמֶׁ אלו מעשיהן של צדיקים. אבל איני  -אֹור' ְיִהי  יםִק ֹל'וַּ
ת ָהאֹור ִכי ִק ֹלא אֱ ְר ּיַּ יודע באיזה מהם ָחֵפץ. כיון דכתיב: 'וַּ  ים אֶׁ

: במעשיהן של צדיקים ָחֵפץ, ואינו חפץ ומרא טֹוב', הוי
, למרות שגם ממעשיהם יוצא )ב"ר ב, ה(במעשיהם של רשעים" 

 קידוש השם.
בכלל, באחרית הימים ֵיֵצא קידוש השם גדול מאד מן 

ם ֲעָבָדיו ִיקֹוםהרשעים. התורה אומרת, " מֹו ִכי דַּ ְרִנינּו גֹוִים עַּ  ,הַּ
מוֹ ְוָנָקם ָיִשיב ְלָצָריו ְוִכפֶׁ  . כלומר, )דברים לב, מג(" ר ַאְדָמתֹו עַּ

והגויים  נ נ ר ביו י וש את הקב"ה על הדין והמשפט  ח
ְרִנינּו גֹוִים"  ּו" :תרגם אונקלוס -שיעשה בהם! ]"הַּ ח ָב  שַּ

ָּיא..."[. ְממַּ מה יש להם לרנן ולשבח על כך? הרי הדין עמם  עַּ
והתשובה היא, שהרינון יהיה על  -יהיה איום ונורא!  ד  קדק

קהדין. כשיראו עד כמה  ד וק ד , הדין שהקב"ה עושה עמם מ
ת ָצְדקּו יְַּחָדו"  , שאינו )תהלים יט, י(ועד כמה "ִמְשְפֵטי ה' ֱאמֶׁ

ע" )'יהודי' בגרמנית( לדינו  דומה דינו של גוי שרק צעק "יּודֶׁ
של גוי שגם ירק על היהודי, ואינו דומה דינו של זה שירק 

גם הגוים יכירו את יופי ויושר  -י לדינו של זה שנתן סטירת לח
יהיה בזה  .12המשפט, וגם הם יצטרכו לשבח על זה בעל כרחם

 .אבל הלואי ולא היינו צריכים את זה ,קידוש השם גדול מאד
ולא היה צורך לרשעי אומות העולם  ,היינו צדיקיםוהלואי 

שבסוף נראה את למרות , נפשות להרוג בישראל כ"כ הרבה
 .מה שעשוכל על את ענשם בדקדוק קבלו יהמשפט שהם 

 תשובה ממידות רעות
על  - )במדבר כט, א(" ֹום ְתרּוָעהראש השנה נקרא בתורה "י

שם תקיעת השופר שבו. אחד הביאורים לשם זה הוא, 
ְך כמו שאמר בלעם: "ת, ּועלשון רֵ היא  "ְתרּוָעה"ש לֶׁ ת מֶׁ ּוְתרּועַּ

. לפי ביאור זה, "י שם()רשּות ערֵ לשון חיבה ו ,)במדבר כג, כא(בֹו" 
 לאמתקרבים בו אנו כי  ,"ֹום ְתרּוָעהי"ראש השנה הוא 

חודש כל  .13שלנו ַערֵ וגם הוא מתקרב אלינו, ונעשה הקב"ה, 
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, כל )שיר השירים ו, ג("ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי" הוא בסימן של אלול 

 ,מצד שנייותר.  ת היא חזקהעּורֵ הָ  אש השנה, שאזשכן בר
הוא ש ימ .מתרועע -זה גם מלשון רעוע, שמה שרע תרועה 

מתרועע  -רע הוא ש ילקב"ה, ומ עַּ נדבק בקב"ה ונהיה רֵ  - טוב
 ,, ולנו הבחירהאש השנהברקיימים שני הדברים  .ומתמוטט

ים של הקב"ה כביכול, או חלילה עִ להיות מאלה שהם רֵ האם 
 מאלה שמתרועעים.
אש השנה "אף על פי שתקיעת שופר בר, הרמב"ם אומר

גזירת הכתוב, רמז יש בו, כלומר: עּורּו ישנים משנתכם, 
ונרדמים הקיצו מתרדמתכם... השוכחים את האמת בהבלי 

ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל,  ,הזמן
םהביטו לנפשותיכם  כ כי ר ד בו  י ט ֵה )הלכ' תשובה פ"ג  14..."ו

 .ה"ד(
שצריך לשפר  ,רומזת על השיפורעצמה  "שופר"המילה 

חִתְקעּו חז"ל אמרו: " .את המעשים שלנו רֹבַּ ָפ וֹ ש ש  " דֶׁ
שובחדש זה " - (תהלים פא, ד) ד בחדש  ,מעשיכם בשופר תח

והזה  פר אם שפרתם  :אמר להן הקב"ה לישראל .מעשיכם ש
מה שופר זה מכניס  .מעשיכם הריני נעשה לכם כשופר הזה

שב על כסא כך אני עומד מכסא הדין ויו ,בזו ומוציא בזו
בחדש  -אימתי  .רחמים והופך לכם מדת הדין למדת רחמים

 ., ו(כט ר"ויק) השביעי
, כי השופר מתחיל מהעקדה "ירושלם"בגימטריא  "שופר"

מתחיל השיפור של המעשים לקראת שם תה בירושלים, ישה
עלה " ם.בירושליגם הוא בהר הקדש השיפור הסופי שיהיה 

כשיש כל היא בתרועה, קים( )אל, מידת הדין "קים בתרועהאל
 -מידת הרחמים  - אבל ה'מיני "תרועות" במעשים שלנו. 

 מביא את מידת הרחמים. , השיפורשיפורכשיש  .בקול שופר
קול  .צריך להתעורר, לחשוב על העתיד, מה ה' דורש ממך

, להיות 15נפשהחשבון עשות ל ת האדםהשופר צריך לעורר א
. ורעּועים עיםלא ח"ו רָ ו ,עים של הקב"הבאמת במצב של רֵ 

 - , ואיך צריכים להיות המעשיםשלנו צריך לתקן את המעשים
לחן ערוך" שו"ב .ובשאר הפוסקים לחן ערוך"שו"מפורש ב

 בענין איך צריך להתנהג בשבת, איך צריך להתנהגמפורש 
החפץ חיים כתב ספר,  ון הרעבהלכות לש המאכלים, כשרות

 .וכן שאר פוסקים
ם רעים בלבד אינה מספיקה. הרמב"ם מעשימאבל תשובה 

)הלכ' תשובה  תשובה גם על מידות רעותלעשות שצריך  אומר

 .מלתקן את המעשיםהרבה יותר וזה לפעמים קשה  ,פ"ז ה"ג(
לא הקפיד עד היום על כשרות המאכלים, כי מעשים, אם אדם 

אפשר להחליט ולקיים. אבל לשנות  להקפיד.יום יתחיל האז מ
שיפסיק  ,אדם שעד היום היה כעסן .לא קלזה  -דות יאת המ

להיות כעסן, זה רצוי מאד, כך צריך להיות, אבל זה בבת אחת 
שיותר קל  ,אמרזצ"ל ישראל מסלנט הג"ר  .לא הולך בקלות

לא לבטל, רק  .מלהחליש מדה אחת ,ס"כל השאת ללמוד 
. ולשנות את עצמיותמאד לאדם, קשה זהו דבר כי  .להחליש

ְחְשֹבָתיו""יַּ הנביא אומר,  ן מַּ ְרכֹו ְוִאיש ָאוֶׁ )ישעיהו  ֲעֹזב ָרָשע דַּ

, שֵאלו הם המעשים לעזובהרשע לא רק את הדרך צריך  .נה, ז(
מחשבות וצריך לעזוב, הרעות אלא גם את המחשבות  הרעים,

 דות טובות.ילהגיע למרעות מקורן במידות רעות. צריך 
 "שפרו מעשיכם".

 ועה"רמזים נוספים ב"שופר" וב"תר
גנוחי "אם ה ,התרועה היאחלוקת מה מ נהחשבתי, הרי יש

עושים את אנו מספק  .או שניהם יחד ,"יליל ילולי"או  ,"גנח
ילולי "ו "נוחי גנחג"מה ההבדל בין  .של התרועה כל הצורות

מי שיש הוא כנגד  "גנח גנוחי"? אולי אפשר להסביר, ש"יליל
אבל יש סיכוי  ,הוא רשע . אמנםעוד סיכוי שיחזור בתשובה

ו, אבל אולי עוד אוי אוי, כואב ל ,אדם נאנח .שיחזור בתשובה
אותם רשעים שכבר אין כנגד  זה ",יליל ילולימשא"כ " .יתקן

יש רק  ,סיכוי שיחזרו בתשובה, כבר אין מה להאנח אצלם
יש מי  .אלה שני סוגי הקולות שיש לנו בתרועה .ילולי יליל

שרק תרועה, ויש מי שסובר שרק שברים, יש מי שסובר 
כל מיני רשעים, אצל שסובר שברים תרועה, שזה המצב 

 ממעשיהם לקולח ,יש עדין תקנה בתשובהממעשיהם שלחלק 
 .ח"ו, כבר אין תקנה

אדם על עצמו כמובן צריך לקוות שהוא לא מאלה שאין 
להתעורר לשפר, צריך  .להם תקנה אלא מאלה שיש להם תקנה

לא  .אותו לשפר את המעשיםהשופר יעורר ש ,שאמרנו פיכ
אלא מאלה שיש להם  ,לחשוב שהוא מאלה שאין להם תקנה

 תקנה בתשובה.
" תרועהאולי " ,חשבתי ",תרועה"עוד פירוש על המילה 

התרועה היא שער  ".שער"בארמית זה ש ,"תרעא"היא מלשון 
שער ה .נו רוצים לבוא אל המלךאלה אבימים  .לבוא אל המלך

שופר, להמליך התקיעת ע"י תרועה, ההוא להכנס אל המלך 
ויכתוב ויחתום  ,עלינו את המלך כדי שיזכור לנו עקדת יצחק

 זו התרועה, התרעא להכנס אל המלך. .אותנו לחיים טובים
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                                           
לות שבתוכחה )רש"י במדבר כט, יח ד"ה ולכבשים(. כי חג הקלצ"ח כבשים שמקריבים בחג הסוכות מסלקים ומבטלים את צ"ח ולכן . 1

הסוכות הוא "זמן שמחתנו", ובו אנו מתקנים מה שקלקלנו בעבודת ה' בלי שמחה. ממילא, ע"י תיקון זה, מסתלקות ומתבטלות הקללות 
 שבתוכחה, הבאות כעונש על עבודת ה' בלא שמחה.

 .. ועי' בהערה הבאה, שישנם עוד שפירשו כן2
יָך ְבִשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ֵמֹרב ֹכל" )ע"ש ברמב"ם(. ]ומבואר שגם  -וכיח הרמב"ם דבר זה מן הפסוק הנ"ל וה. 3 ת ה' ֱאֹלקֶׁ ְדָת אֶׁ ר ֹלא ָעבַּ ת ֲאשֶׁ חַּ "תַּ

 עבודת ה' שלא בשמחה. ובספר ה"תניא" )פכ"ו( רמז לפירוש זה בשם האר"י ז"ל[.הוא פירש, שענשי התוכחה באים על 
בזה הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל )הרב מפוניבז'(, למה דוקא בברכת "והערב נא" אנו מבקשים "ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי ואמר . 4

 הבנתו של העורך,שטחיות השיחה נערכה לפי 

 וכל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד.
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עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה"? משום שאם תתקיים בקשת "והערב נא", ודברי התורה יהיו ערבים בפינו, אזי גם 

זו וילמדו תורה לשמה. אבל אם דברי התורה לא יהיו ערבים בפינו ח"ו, ולא נשמח בהם, אז גם אצל הבנים יהיה כך, ואף  צאצאינו ימשיכו בדרך
 גרוע מזה )קונטרס בעניני חנוכה להג"ר חנוך העניך קרלנשטיין זצ"ל, עמ' מ"ח(.

כת דמים, ובית שני חרב בגלל שנאת חינם )יומא ט, ב(, יש שהקשו, הרי בגמרא מבואר שבית ראשון חרב בגלל עבודה זרה גילוי עריות ושפי. 5
ואין זכר בגמרא ְלחטא זה של עבודת ה' בלא שמחה )עי' "שם משמואל" כי תבוא תרע"א, ד"ה תחת אשר לא עבדת(. ובפשטות צ"ל, שאם היו 

חה היא זו שגרמה שיגיעו לעבירות הללו, עובדים את ה' בשמחה, לא היו מגיעים לכל החטאים החמורים שנזכרו בגמרא, ורק עבודת ה' בלי שמ
 אין המשכיות לקיום התורה בדורות הבאים. -מהטעם שנתבאר כאן, שבלי שמחה 

וכן במסילת ישרים  העבודה" )פירוש רבינו יונה לספר משלי ד, כא(. מעיקרי -ואולי מפני זה כתב רבינו יונה, "כי השמחה במצוות . 6
ידותכל העושה המצוות בשמחה, יש לו שכר ול בעבודה". ]וב"אורחות צדיקים" כתב: ")פי"ט( כתב, שהשמחה היא "עיקר גד יותר ממי  אלף 

 .([שער השמחה "אורחות צדיקים" )"שהמצוות עליו למשא
 לפני התרועה.. 7
ות ה' קיימת גם כשאין לבדו ימלוך נורא" משמע שמלכ -", וכן "אחרי ככלות הכל אדון עולם אשר ָמלך בטרם כל יציר נבראמלשון הפיוט ". 8

המשמעות היא, שגם במצב כזה הקב"ה יכול לעשות כל מה  -עולם ואין נבראים. מה המשמעות של מלכות ה', כשאין נבראים למלוך עליהם? 
מאי  -לכא שירצה. כי המלוכה, אין עיקר ענינה השליטה על אחרים, אלא עיקר ענינה הוא שהמלך אינו מוגבל, ויכול לעשות כל אשר יחפוץ. ]"מ

וגבל, דבעי עביד. שהמלך פורץ גדר... ואין מוחין בידו" )פסחים קי, א([. )ורק ממילא יוצא מזה גם ענין השליטה על אחרים. שכיון שהמלך אינו מ
בת ועושה עמם מה שהוא חפץ, ואין מי שיעכב בידו(. ]ומה שמובא בסה"ק שסי -במידה וקיימים "אחרים"  -ממילא הוא שולט על האחרים 

זהו רק כדי להוציא את  ," )פרקי דר"א פ"ג(אם אין צבא למלך ואין מחנה למלך על מה הוא מולךבריאת העולם היתה, כי "אין מלך בלא עם", "ו
 הקב"ה מלך[. -המלכות אל הפועל, ולגלותה. אבל באמת ובעצם, גם בלי ָעם 

ץֹרָעה ִהתְ עי' במפרשים על הפסוקים " -. גם תרועה היא לשון שבר 9 ט " )ירמיהו ב, טז(, "ִיְרעּוְך ָקְדֹקד, יט(, "ישעיהו כד" )ֹרֲעָעה ָהָארֶׁ ְתֹרֵעם ְבֵשבֶׁ
ל ְרזֶׁ  .ועוד , ט(,הלים ב" )תבַּ
תולא רק צורת . 10 ו ע י ק ת םמרמזת למהלך הזה, אלא גם צורת סידור  ה י ק ו ס פ ְבִבְרכות מלכויות זכרונות ושופרות מרמזת לכך. דהנה, כבר  ה

, שזה נגד המקובל והידוע נביאיםהכתובים קודם פסוקי הפסוקי בברכות אלו את מה שאומרים ר"ה לב, א ד"ה מתחיל( על נתקשו התוס' )
. שהנביאים חשובים יותר מהכתובים, וא"כ היה לנו להקדים ולומר את פסוקי הנביאים קודם לפסוקי הכתובים. ועי' מה שתירצו על זה )תוס' שם(

שנזכר בכל אחד פסוקים  ,כל הפסוקים של מלכויות זכרונות ושופרותן מלובלין זצ"ל תירץ שאלה זו כך: "הנה ואולם הגה"צ רבי צדוק הכה
ההפסוקים של  :ענינים ג'הם מדברים מ ,מתורה נביאים וכתובים ר ו ררובם ככולם מדברים מהתגלות מלכות זכרונות ושופרות של  - ת ב ע . כי ה

םובכל פסוקי  .'להורות לנו דרכיו ית ,זהו שורש התורה י א י ב נ אמדברים ומרמזים על  -של המלכויות זכרונות ושופרות  ה ו ב ל ד  י ת ע כי  .ל
םהנבואה מגלה מה שעתיד להיות. ופסוקי  י ב ו ת כ ההמה כולם מרמזים על ההנהגה של  -שופרות ושל מלכויות זכרונות  ה ו ו ה . והמה מרמזים ה

כי כך  .מה שאומרים פסוקי כתובים קודם פסוקי נביאים ,יתורץ קושית התוס' בכללות על השתלשלות הקדושה של העבר וההווה והעתיד. ובזה
 אות כ"ח(.לראש השנה  "פרי צדיק)" ואחר כך העתיד ,מתחילה ההווה ,הוא הסדר

ע ְבקֹול  ְוָהָיה ִאם ָשמֹועַּ , כפי שנאמר בברכות שבפרשתנו: "כבר כאן בעולם הזה -כולל התיקון  - כולוומי שזוכה, מסיים את התהליך . 11 ִתְשמַּ
ּיֹום ,יָךקֶׁ ֱאֹלה'  ְּוָך הַּ ר ָאֹנִכי ְמצַּ ת ָכל ִמְצֹוָתיו ֲאשֶׁ ֲעשֹות אֶׁ ה ְוִהִשיֻגָך ...ִלְשֹמר לַּ ְבָרכֹות ָהֵאלֶׁ יָך ָכל הַּ ָך... ּוָבאּו ָעלֶׁ אֶׁ בֹ ְב ה  ָת אַּ ְך  רּו ה  ,ָב ָת אַּ רּוְך  ָב ּו

ָך אתֶׁ ֵצ  " )רש"י שם, ו(.ן העולם בלא חטא כביאתך לעולםשתהא יציאתך מ" -ו( -" )דברים כח, אְב
ְננּו ְלֻאִמים :כאמרו ,שיכירו כולם כי ישר ה' ולא עולתה בו. כן פירש הספורנו, שהרינון של הגוים יהיה על דקדוק הדין עמם, "12 ִכי  ,ִיְשְמחּו ִוירַּ

ִמים ִמישֹור לאותו רש"י פירש שרינון הגוים כלל לא יהיה קשור לדין שיעשה ה' עמם, אלא ". אבל (; ספורנו דברים לב, מג)תהלים סז, ה "ִתְשֹפט עַּ
". וכן משמע שדבקו בהקב"ה בכל התלאות שעברו עליהם ולא עזבוהו ,מה שבחה של אומה זו אּוְר  :את ישראלהזמן ישבחו האומות 

 באונקלוס.
 .רש"י )שבת לא, א ד"ה דעלך סני(, דהקב"ה נקרא ֵרעַּ לישראלועי' . 13
. וכל כך חשוב הוא ענין זה, עד אשר לדעת הריטב"א הרי הוא קובע את עיקר צורת המצוה וגדרה. דהנה כתב הריטב"א על נוסח ברכת 14

כמו  ,שופר 'תקיעת'למה אין הנוסח על  :ויש בזה ב' שאלות '.לשמוע קול שופר'שהוא  ,אביהם של ישראל ,ז"ל יקבלה מרבינו האיהשופר: "
כעין מקרא  ,כיון שתקיעת שופר אפשר על ידי אחרים ',על'למה היא בלמ"ד ואינה ב ,ועוד .כין על הקריאה ולא על השמיעהשמבר ,מגלה 'מקרא'

עור אדם לחזור וכונת התורה כדי שיֵ  ,שמיעת השופר היא עיקר המצוה ,דהכא :והתשובה בשאלות אלו אחת .מטעם זה 'על'מגלה שהיא ב
וכיון שהשמיעה אי אפשר לה על  ,ין ביום הזה, ואילו תקע ולא שמע לא יצא, ולפיכך תקנו הנוסח בשמיעהוגם שיכוון לרצות למדת הד ,בתשובה

 ,יצא -ואפילו קרא ולא שמע ולא הבין  ,משום פרסומי ניסא ,הקריאה עיקר ,אבל מקרא מגלה .כיון שהוא עובר לעשייתה ,היא בלמ"ד - ידי אחרים
 ד"ה כתב הרי"ף(. א ,לדר"ה הריטב"א  'חי'" )על'פשר על ידי אחרים היא במידי דהוי אנשים ועמי הארץ, וכיון שא

", קובע את גדר המצוה כך, עד שאינו יוצא בתקיעה, אלא עור אדם לחזור בתשובהכדי שיֵ הרי שענין זה, שכוונת התורה בתקיעת השופר היא "
עיקר לה, הרי הוא יוצא בקריאה אף בלא שמיעה, כי במגלה הבשמיעה, כי רק השמיעה יש בה כדי לעורר את האדם לתשובה. משא"כ מקרא מג

עי' משנ"ב  -. ]ולהלכה אם שמיעה מעכבת במקרא מגלה יצא, ולכן פרסומי ניסאהרי יש כאן אפילו קרא ולא שמע בזה ו ,משום פרסומי ניסאהוא 
 סי' תרפ"ט סק"ה ושעה"צ שם[.

שופר". דהנה הטור והשו"ע )או"ח סי' תקפ"ה  בקול"לשמוע  -בכמה ראשונים  . יש מבארים לפ"ז את נוסח ברכת השופר כפי שהוא מופיע15
ס"ב( כתבו לומר לשמוע "קול" שופר, כמנהגנו וכנוסח הרמב"ם )פ"ג משופר ה"י(. וכתב שם הב"ח, דאין לומר "בקול", דמשמע לעשות צביונו 

 -ט"ז )שם סק"ב(. ואולם בכמה ראשונים הנוסח הוא "בקול" שופר וכ"כ המג"א )סי' תקפ"ה סק"ב( וה .ולשמוע בקולו, אלא יאמר "קול" שופר
האי עי' רא"ש )ר"ה פ"ד סוף סי' י'( שהביא כן בשם ראבי"ה )סי' תקל"ד( ובה"ג, וכן הוא באו"ז )ח"ב סי' רע"א(, ובמנהיג )הלכ' ר"ה( בשם רב 

ש בו, עורו ישנים משנתכם וכו', א"כ שייך לברך לשמוע "בקול" גאון, ועוד. ובדעת ראשונים אלו צ"ל דאדרבה היא הנותנת, דלפי ששופר רמז י
 שופר, שהשופר כביכול אומר לנו "עורו ישנים ושובו אל ה'", ומצוה לשמוע בקולו.
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