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עמידה לפני ה' בראש השנה: 

 האינדיבידואל והציבור 
ת''ר תקיעות : הגמרא במסכת ר"ה דף ל"ד: אומרת

אין מעכבות זו את זו ברכות אין מעכבות זו את זו 

תקיעות וברכות של ר''ה ושל יוה''כ מעכבות מ''ט 

אמר רבה אמר הקב''ה אמרו לפני בר''ה מלכיות 

כדי שתמליכוני עליכם זכרונות ושופרות מלכיות 

זכרונות כדי שיבא לפני זכרוניכם לטובה ובמה 

הפירוש בברייתא הוא שבתעניות תקיעות   בשופר:

אין מעכבות זו את זו וברכות אין מעכבות זו את זו. 

אבל תקיעות וברכות של ראש השנה ויום הכיפורים 

התקיעות והברכות מעכבות. בתענית מוסיפים שש 

. ואין שש ברכות אלו מעכבות ברכות לשמונה עשרה

זו את זו. ובתענית היו תוקעים על ברכה ראשונה של 

שש ברכות אלו תקיעה תרועה תקיעה ועל ברכה שניה 

תרועה תקיעה תרועה ועל ברכה שלישית תקיעה 

תרועה תקיעה  ועל ברכה רביעית תרועה תקיעה 

תרועה. וכן על ברכה חמישית וברכה ששית. בתענית 

ה מתפקדת כמו תקיעה. אבל בר"ה התרועה היית

התרועה הייתה ממוצעת בין שתי התקיעות. התרועה 

הייתה עצורה וכלואה בין שתי התקיעות. אנו 

משתמשים במילה כלואה מפני שככה זה על פי קבלה. 

לפי הקבלה התקיעה לפניה היא כנגד אברהם 

והתקיעה לאחריה היא כנגד יעקב. והתרועה באמצע 

ברהם קשר אותו על גבי המזבח. היא כנגד יצחק שא

ככה זה על פי קבלה. כנראה  שבתענית התרועה 

שיחקה  תפקיד יותר מרכזי. אז בתעניות מספר 

הברכות ומספר התקיעות לא היה מעכב. אם אחד לא 

יודע את כל הברכות בעל פה אז הוא יכול לומר חלק 

מהברכות שהוא כן יודע לומר. וכן אם אחד אינו יכול 

 כל התקיעות אז הוא תוקע מה שהוא יכול.  לתקוע את

אבל מספר הברכות בר"ה וביום כיפור של יובל הן 

מעכבות זא"ז. וכן מספר התקיעות בר"ה וביום כיפור 

של יובל הן מעכבות זא"ז. אם אחד אין לו מחזור והוא 

אינו יודע את הרבכה של מלכויות בעל פה אז הוא גם 

שהברכות מעכבות  לא יכול לומר זיכרונות ושופרות.

זא"ז. או שהוא אומר את כל שלוש הברכות של 

מלכויות זיכרונות ושופרות או שהוא אינו אומר אף 

אחת מהן. והיינו שלמוסף או הוא אומר תשע ברכות 

או הוא אינו אומר שום דבר. וכן אם הוא יכול לתקוע 

תרועה ואינו יכול לתקוע תקיעה אז הוא אינו תוקע 

אש השנה וביום כיפור. כשאנו בכלל. ככה זה בר

מדברים על מלכויות זיכרונות ושופרות ועל תקיעות 

ביום כיפור אנו מדברים על יום כיפור בשנת היובל. 

אבל ביום כיפור רגיל לא תוקעים בשופר וגם לא 

אומרים ביום כיפור רגיל את הברכות של מלכויות 

זיכרונות ושופרות. זה שאנו תוקעים בסוף יום כיפור 

ה לא חיוני. זה רק מנהג. אבל ביום כיפור של יובל ז

היו תוקעים בשופר בדיוק כמו שתוקעים בראש 

השנה. וכן היו אומרים במוסף מלכויות זיכרונות 

ושופרות. וההלכה היא שבראש השנה וביום כיפור 

בשנת היובל הברכות מעכבות זא"ז. וכן התקיעות 

ר"ה למה ב -: מ''ט מעכבות זא"ז. והגמרא אומרת

וביום כיפור הברכות תלויות זו בזו? ולמה ביום כיפור 

אמר רבה אמר הקב''ה  - התקיעות תלויות זו בזו?

אמרו לפני בר''ה מלכיות זכרונות ושופרות מלכיות 

כדי שתמליכוני עליכם זכרונות כדי שיבא לפני 

כנראה שהמוטיבים  זכרוניכם לטובה ובמה בשופר.

בראש השנה הם של מלכויות זיכרונות ושפרות 

מורכבים ביחד והם ביחד מהווים יחידה אחת. ולכן אם 

 אחד מחסר ברכה אחת הוא מפספס את כל הברכות. 
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לפי איך שאנו מפרשים את הגמרא כשהגמרא אומרת 

שהתקיעות והברכות מעכבות אין הפשט שהברכות 

מעכבות את התקיעות והתקיעות מעכבות את 

בתקיעות  הברכות. אין הפשט שהברכות תלויות

והתקיעות תלויות בברכות. אלא הפשט הוא 

שהברכות בינן לבין עצמן הן תלויות זו בזו. והיינו 

שאחד לא יכול לומר זיכרונות ושופרות בלי לומר 

מלכויות. וכן אחד לא יכול לומר מלכויות ושופרות 

בלי לומר זיכרונות. וזה גם הפשט לגבי התקיעות. 

בות זו את זו. והיינו שהתקיעות בינן לבין עצמן מעכ

שהוא צריך לתקוע את כל התשע קולות של תקיעה 

תרועה תקיעה, תקיעה תרועה תקיעה ותקיעה תרועה 

תקיעה. ואם הוא אינו תוקע כל תשע קולות אלו אלא 

 הוא תוקע רק מקצתן אז אין לו שום קיום המצווה. 

אבל ברור שאחד צריך לתקוע תשר"ת אף שהוא אינו 

"ת ותר"ת. וכן אחד צריך לתקוע יכול לתקוע תש

תש"ת אף שהוא אינו יכול לתקוע תשר"ת ותר"ת. וכן 

אחד צריך לתקוע תר"ת אף שהוא אינו יכול לתקוע 

תשר"ת ותש"ת. התשע קולות אמנם מעכבות זו את 

זו. אבל התקיעות של תשר"ת והתקיעות של תש"ת 

והתקיעות של תר"ת אינן מעכבות זו את זו. זה לא 

כה של תקיעות מעכבות זו את זו. אין תלות בכלל ההל

בין תשר"ת לתש"ת לתר"ת. אמנם יש מספר מינימום 

לתקיעות בראש השנה. אבל המינימום הוא תשע 

קולות. אז איך התשע קולות נהיו שלושים? זה מחמת 

ספק. שאנו לא יודעים מה היא התרועה הנאמרת 

בתורה? האם התרועה היא ילולי יליל כמו בכייה? 

לות קטנות שבורות. או התרועה היא כמו אנחה, קו

והיינו גנוחי גנח. ואולי תרועה היא הצירוף בין גנוחי 

גנח לילולי יליל. אז כדי לחשוש לכל הצדדים של ספק 

זה צריכים לתקוע שלושים קולות. וזה תשע פלוס 

תשע פלוס שתים עשרה. והיינו שתוקעים שלושים 

לתקוע תש"ת הוא קולות. ולכן גם אם אחד לא יכול 

בכל זאת צריך לתקוע תר"ת. שאולי התרועה בתר"ת 

היא התרועה האמתית. אז אם הוא יתקע תר"ת הוא 

יצא ידי חובה. וכן אם אחד לא יכול לתקוע תר"ת הוא 

בכל זאת צריך לתקוע תשר"ת ותש"ת. מפני שאולי 

בתש"ת או בתשר"ת יש את התרועה האמתית. ואז 

 הוא יצא ידי חובה.  כשהוא יתקע תשר"ת ותש"ת

אז מהו הפשט בגמרא שהתקיעות מעכבות זו את זו? 

הפשט הוא שהתקיעות בתוך כל סדר הן מעכבות זו 

את זו. התקיעות בתוך הסדר של תשר"ת מעכבות זו 

את זו. והתקיעות בתוך תש"ת מעכבות זו את זו. 

והתקיעות בתוך תר"ת מעכבות זו את זו. יש לנו 

תשר"ת, תש"ת ותר"ת. יש  שלושה סדרים. יש לנו

לנו שלש יחידות של תקיעות.  והתקיעות בתוך כל 

מעכבות זו את  -בתוך כל יחידה ויחידה  –סדר וסדר 

זו.  והיינו שהוא צריך לתקוע בתוך כל סדר תשע 

קולות. אלא שבתשר"ת זה נקרא שתים עשרה קולות. 

אבל בעצם זה תמיד הלכה של תשע קולות. והתשע 

זו את זו. והיינו למשל, אם הוא לא  קולות מעכבות

יודע לתקוע את השברים אז אין שום משתעות לתקוע 

את התקיעות לבד בלי השברים. וכן אם אחד אינו יודע 

לתקוע תקיעות אז לתקוע שברים לבד הוא בלי שום 

משמעות. והיינו שיש תלות פנימית בתוך כל קבוצה 

של תשע קלות. אבל אין תלות בין קבוצה אחת 

לקבוצה אחרת. כל קבוצה היא עצמאית ועומדת בפני 

עצמה. יש תלות רק בתוך הקבוצה. אין תלות בין 

 הקבוצות. 

ככה התוספות מפרשים את הגמרא. וככה הרא"ש 

מפרש את הגמרא. וככה הרמב"ם מפרש את הגמרא. 

תקיעות. וברכות : אבל נסתכל ברש"י.  רש"י אומר

את זו אם בירך דעלמא כגון תעניות אין מעכבין זו 

רש"י מפרש אם בירך ולא תקע. הוא אומר ולא תקע: 

את העשרים וארבע ברכות בתפילה של תעניות והוא 

לא תקע בסוף כל ברכה וברכה אז התקיעות אינן 

מעכבות את הברכות. המשמעות היא שבראש השנה 

ויום כיפור אם אחד יאמר מלכויות זיכרונות ושופרות 

ה וברכה אז הוא גם לא יוצא והוא לא יתקע על כל ברכ

ידי חובת הברכות של מלכויות זיכרונות ושופרות. 

שבראש השנה התקיעות כן מעכבות את הברכות. 

שאם הוא לא תוקע על כל ברכה וברכה אז הוא לא 

יוצא ידי חובת הברכות. והיינו שבראש השנה 

התקיעות מעכבות את הברכות והברכות מעכבות את 

רש את התלות אחרת. זה לא התקיעות. אז רש"י מפ

מדובר בתלות בברכות בינן לבין עצמן. לא מדובר 

בתלות בתקיעות בינן לבין עצמן. אלא מדובר בתלות 

בין הברכות לתקיעות. אז בראש השנה אם אחד 

התפלל מוסף ולא תקע בשופר על הכברות אז המוסף 

הוא חסר משמעות. ומצד שני אם אחד תקע בשופר 

סדר הברכות של מלכויות  אבל זה לא היה על

זיכרונות ושופרות אז הוא גם לא קיים את המצווה של 

 תקיעות שופר. שאין לתקיעות שופר שלא על סדר 
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הברכות שום משמעות. שהברכות מעכבות את 

 התקיעות והתקיעות מעכבות את הברכות. 

אבל זה קשה מאוד. זה נגד משנה מפורשת. המשנה 

חר כך נתמנה לו מי שבירך וא: בדף ל"ג: אומרת

רש"י  שופר תוקע ומריע ותוקע שלש פעמים.

התפלל תפילות מוספין ובירך תשע ברכות. מפרש: 

כשהוא התפלל מוסף לא היה לו שופר. מה הוא היה 

יכול לעשות? אז הוא התפלל מוסף בלי שופר. ואחרי 

שהש"ץ גמר את התפילה אז הגיע שופר. ברור שזה 

אבל הוא עכשיו תוקע כבר  מאוחר לשנות את המוסף. 

שלושים קולות. זה אמנם אחר מוסף. אבל הוא עדיין 

יכול לקיים מצוות שופר על ידי שזה שהוא תוקע 

עכשיו שלושים קולות. זה אמנם לא על סדר הברכות. 

אבל הוא יכול לקיים מצוות שופר אף שתקיעות הן לא 

על סדר הברכות. ככה אומרת המשנה. אז אנו רואים 

ינן מעכבות את הברכות והברכות אינן שהתקיעות א

 מעכבות את התקיעות. 

וגם קשה נגד רש"י מהברייתא בדף ל"ד: הברייתא 

 ומצווה בתוקעין יותר מן המברכין.אומרת: 

התקיעות הן יותר חשובות מהברכות. והברייתא 

כיצד שתי עיירות באחת תוקעין ובאחת : אומרת

ן מברכין הולכין למקום שתוקעין ואין הולכי

למקום שמברכין פשיטא הא דאורייתא הא דרבנן 

תקיעות  לא צריכא דאף על גב דהא ודאי והא ספק:

על סדר הברכות הוא רק כשיש שליח ציבור. אם אין 

שליח ציבור אז לא שייך לתקוע על סדר הברכות. 

אבל יש עיירה אחת שיש בה שליח ציבור ואין לה 

בה שליח  שופר. ויש עיירה שנייה שיש בה שופר ואין

ציבור. אז עדיף ללכת לעיירה שיש בה שופר, אף 

שאין בה שליח ציבור. מצווה בתוקעים יותר מן 

המברכים. אבל הרי לפי רש"י כשתוקעים לא על סדר 

הברכות אז אין שום משמעות לתקיעות. אז מה 

התועלת ללכת לעיירה שיש בה שופר ואין בה שליח 

ברכות לתקיעות ציבור. הרי לפי רש"י יש תלות בין ה

שהן מעכבות זו את זו. שתיהן חיוניות ואין שום 

 משמעות לאחת בלי השנייה. 

הרב אומר שקושיה אינה מטרידה אותו. אבל 

כשראשון מפרש גמרא וזה סותר מה שכתוב באותה 

גמרא בעוד כמה שורות הלאה זה מאוד מטריד את 

הרב. והרי רש"י למד את הסוגיא ורש"י פירש את 

אז איך ראש"י יכול לומר דבר שסותר מה הסוגיא. 

שאותה גמרא אומרת בעוד כמה שורות הלאה? איך 

רש"י יכול לומר שהברכות מעכבות את התקיעות 

והתקיעות מעכבות את הברכות? איך רש"י יכול לומר 

שהברכות והתקיעות הן תלויות זו בזו? הרי המשנה 

אומרת שהן לא תלויות זו בזו. וגם הברייתא אומרת 

שהן לא תלויות זו בזו. וההוכחה הכי טובה לזה היא 

בראש השנה שחל להיות בשבת. לא תוקעים בשופר, 

אבל אומרים את הברכות של מלכויות זיכרונות 

ושופרות. אבל לפי רש"י ההלכה הייתה צריכה להיות 

שבראש השנה שחל להיות בשבת לא אומרים 

ר מלכויות זיכרונות ושופרות. מעולם לא שמענו דב

כזה שבראש השנה שחל להיות בשבת לא אומרים 

מלכויות זיכרונות ושופרות. ויש הוכחה גם מראש 

השנה רגיל. אחד מתפלל ביחידות. ברור שהוא אומר 

מלכויות זיכרונות ושופרות בתפילת מוסף. אבל הרי 

הוא אינו תוקע על סדר הברכות. הוא אינו תוקע 

הוא תוקע במסגרת של מלכויות זיכרונות ושופרות. 

רק מה שאנו קוראים תקיעות דמיושב. אז אנו רואים 

הלכה למעשה שיש שמונה עשרה עם מלכויות 

זיכרונות ושופרות בלי תקיעות. אז איך רש"י יכול 

לומר שאין ברכות בלי תקיעות? איך רש"י יכול לומר 

שהתקיעות מעכבות את הברכות? לכאורה זה נשמע 

 מגוחך! 

פשוט. צריכים לפרש מחדש אבל התירוץ הוא  מאוד 

את המילה מעכבות. הבעיה  היא שאנו כל כך 

מושפעים מהמילה מעכב שזה מטעה אותנו. רש"י 

מתכוון לעיכוב. אבל אנו צריכים לא לפרש פה את 

המילה מעכב בצורה מילולית כמו שאנו תמיד רגילים 

 לפרש את המילה מעכב. 

)ברור כשמדברים שהתקיעות מעכבות את הברכות 

כוונה היא שצריכים את התקיעות על סדר הברכות. ה

אחרת אין בכלל צירוף בין התקיעות לברכות. 

כשהתקיעות אינן על סדר הברכות אז אף שהוא כן 

תוקע בשופר, אבל אז אין איחוד בין התקיעות 

והברכות. התקיעות והברכות צריכות להתאחד 

 כיחידה אחת שלימה.(

קה של המילה אנו צריכים לפרש מחדש את הסמנטי

מעכב. אנו רגילים לפרש את המילה מעכב בצורה 

מילולית. ארבעה מינים שבלולב מעכבים זא"ז. יש 

תלות בין כל הארבעה מינים. אם אין לאחד לולב אז 

 אין שום משמעות לנטילת שאר המינים. אין שום 
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משמעות לנטילה של אתרוג הדסים וערבות בלי 

בתפילין מעכבות שייטול את הלולב. ארבע פרשיות ש

זו את זו. אם יש בתפילין רק שלש פרשיות אז אין 

התפילין בכלל כשרים. כשיש בתפילין רק שלוש 

פרשיות שאין בהם פרשה רביעית אז התפילין הם 

פסולים. בהלכות אלו אנו מפרשים את המילה מעכב 

בצורה מילולית. הפירוש הוא  שכל הפרשיות הן 

אחת בתפילין או הוא חיוניות. ואם אחד מחסר פרשה 

מחסר מין אחד במצווה של נטילת לולב אז המצווה 

 נשארת חסרה כל משמעות. 

אבל פה לגבי ברכות ותקיעות אי אפשר לפרש את 

המילה מעכבות באופן מילולי. אחרת השיטה של 

רש"י היא ח"ו מגוחכת! והתוספות מקשים את זה נגד 

שיעור תרועה רש"י. התוספות בדף ל"ג:  בד"ה 

: וא''ת אהנך דישיבה בות בא"ד אומריםכשלש יב

היכי נפיק הא תניא בס''פ )דף לד:( תקיעות 

וברכות של ראש השנה ויום הכפורים מעכבות זו 

את זו אלמא בעידן צלותא בעי למיעבד לאו פירכא 

היא דאע''ג דמשמע מתוך פי' הקונטרס דאם בירך 

ולא תקע או תקע ולא בירך פירוש בירך מלכיות 

ונות ושופרות אי אפשר לומר כן דהתניא לקמן זכר

)שם( שתי עיירות באחת תוקעין ובאחת מברכין 

כשהוא הולך הולך למקום שתוקעין ואין הולך 

למקום שמברכין ותנן מי שבירך ואח''כ נזדמנה לו 

שופר משמע שבלא שופר יכול לברך אלא תקיעות 

וברכות מעכבות זו את זו היינו שהתקיעות מעכבות 

את זו והברכות מעכבות זו את זו כשמברך זו 

מלכיות זכרונות ושופרות יברך שלשתן או לא 

יברך כלל וכן תקיעות שברים תרועות אם בקי 

 . בשלשתן יתקע ואם לאו לא יתקע

אנו יודעים שההלכה של תקיעות דמיושב היא תקנה 

מאוחרת. בזמן המשנה לא היו תוקעים תקיעות 

קעים רק על סדר דמיושב. בזמן המשנה היו תו

הברכות. לפי רוב הראשונים תקיעות דמיושב היא 

תקנה מזמן הגמרא. לפי בעל המאור אפילו בזמן 

הגמרא לא היו תוקעים תקיעות דמיושב. אלא הגאונים 

הנהיגו לתקוע תקיעות דמיושב עבור חולים שלא 

יכולים להישאר בבית הכנסת לתפילת מוסף. הרמב"ן 

גם הרמב"ן סובר שבזמן  חולק על בעל המאור. אבל

המשנה לא תקעו תקיעות דמיושב. בזמן המשנה היו 

קוראים בתורה, היו מחזירים את הספר תורה לארון 

קדש, היו מתפללים תפילת מוסף והיו תוקעים 

בתפילת מוסף על סדר הברכות. היו תוקעים כל 

השלושים קולות בתפילת מוסף על סדר הברכות. 

ת דמיושב. ההלכה של בזמן המשנה לא היו תקיעו

תקיעות דמיושב היא תקנה מאוחרת. יש אומרים שזה 

תקנה של רבי אבהו בקיסרי. זה הדור הראשון של 

אמוראים. רבי אבהו היה תלמיד חבר של רבי יוחנן 

ושל רב ושמואל. ויש אומרים שהיא תקנה יותר 

מאוחרת. זה תקנה של דור שני או דור שלישי של 

עים בדיוק מתי חכמי הגמרא האמוראים. אנו לא יוד

תקנו את זה. למה תקנו תקיעות דמיושב? מסתמא 

עבור אלו שלא היו יכולים להישאר בבית הכנסת 

להרבה זמן. עבור זקנים וחולים שלא היו יכולים 

להישאר בבית הכנסת לתפילת מוסף. כדי שיוכלו 

לקיים את המצווה של שופר מצד עצמו, אף שיהיה 

קיעות על סדר הברכות. חסר להם הקיום של ת

והתוספות שואלים איך אפשר להם לקיים את המצווה 

של שופר כשהתקיעות הן לא על סדר הברכות? הרי 

הברייתא אומרת שהברכות מעכבות את התקיעות. 

התוספות בקושיה זו מבינים את הברייתא כפי הפירוש 

של רש"י שהברייתא אומרת שהברכות מעכבות את 

וא''ת עכבות את הברכות. התקיעות והתקיעות מ

אהנך דישיבה היכי נפיק הא תניא בס''פ )דף לד:( 

תקיעות וברכות של ראש השנה ויום הכפורים 

 מעכבות זו את זו אלמא בעידן צלותא בעי למיעבד. 

הרמב"ם אומר שבתקיעות קודם מוסף כל הקהל חוץ 

מהתוקע יושב. והיינו שכל הקהל צריכים לשבת. 

כל העם. ואף אחד לא יודע  הרמב"ם אומר יושבין

: למה? הרמב"ם בפרק ג' הלכות שופר הלכה י' אומר

יעֹות ֶׁשל רֹאׁש ַהָשָנה  ְנָהג ַהָפׁשּוט ְבֵסֶדר ַהְתקִּ ַהמִּ

ין  ירִּ ין ַבתֹוָרה ּוַמְחזִּ בּור ָכְך הּוא. ַאַחר ֶׁשּקֹוְראִּ ְבצִּ

ין ָכל ָהָעם ְוֶאָחד עֹו ְמקֹומֹו יֹוְׁשבִּ ֵמד ּוְמָבֵרְך ַהֵסֶפר לִּ

ְדָׁשנּו  ָברּוְך ַאָתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר קִּ

ין  ְׁשֹמַע קֹול ׁשֹוָפר ְוָכל ָהָעם עֹונִּ ָּונּו לִּ ְצֹוָתיו ְוצִּ ְבמִּ

ין  ָאֵמן. ְוחֹוֵזר ּוְמָבֵרְך ]ז[ ֶׁשֶהֱחָינּו ְוָכל ָהָעם עֹונִּ

יע ים ְתקִּ ְפֵני ַאֲחָריו ָאֵמן. ְותֹוֵקַע ְׁשֹלׁשִּ ֹות ֶׁשָאַמְרנּו מִּ

למה הרמב"ם אומר המנהג הפשוט?  ַהָסֵפק ַעל ַהֵסֶדר.

תקיעות היא לא מנהג. תקיעות היא מצווה דאורייתא. 

אלא זה מפני שגם הרמב"ם סובר שתקיעות דמיושב 

היא תקנה מאוחרת. בזמן המשנה לא היו בכלל 

תקיעות דמיושב. לכן הרמב"ם קורא לתקיעות 

 נהג הפשוט. דמיושב המ
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הרמב"ם אומר שמחזירים את הספר תורה קודם 

תקיעות. המנהג שלנו הוא לא ככה. אנו משאירים את 

הספר תורה על הבימה בשעת התקיעות. אנו תוקעים 

בשופר, ואחר התקיעות אנו מחזירים את הספר תורה 

לארון קדש. לפי הרמב"ם היו מסיימים קריאת 

ה למקומו ואז הם התורה, היו מחזירים את הספר תור

היו תוקעים תקיעות דמיושב. ובעצם, הרמב"ם צודק. 

איזה עניין יש להשאיר את הספר תורה על הבימה. 

הרי כבר סיימו את קריאת התורה. אז אין שום סיבה 

ואין שום עניין להשאיר את הספר תורה על הבימה. 

הספר תורה כבר אינו משחק שום תפקיד פה עכשיו. 

אומר שלא מחזירים את הספר  אבל השולחן ערוך

תורה לארון קדש עד לאחר התקיעות. אבל הרמב"ם 

ין ַהֵסֶפר : אומר ירִּ ין ַבתֹוָרה ּוַמְחזִּ ַאַחר ֶׁשּקֹוְראִּ

ְמקֹומֹו : יושבין כל העם. ואחד . והרמב"ם אומרלִּ

 רק אחד עומד. עומד ומברך. 

אז התוספות שואלים איך תיקנו תקיעות דמיושב? הרי 

קיום בתקיעות דמיושב מכיוון שהן לא על אין שום 

סדר הברכות. שהרי הברייתא אומרת שהברכות 

מעכבות את התקיעות. זה לעיכובא שהתקיעות יהיו 

במסגרת של הברכות. שאלה מאוד  פשוטה ותמימה. 

וא''ת אהנך דישיבה היכי נפיק הא תניא בס''פ )דף 

לד:( תקיעות וברכות של ראש השנה ויום הכפורים 

בות זו את זו אלמא בעידן צלותא בעי למיעבד. מעכ

התקיעות צריכות להיות בעידן דצילותא ולא קודם 

 לכן. 

: לאו פירכא היא דאע''ג דמשמע והתוספות עונים

מתוך פי' הקונטרס דאם בירך ולא תקע או תקע ולא 

בירך פירוש בירך מלכיות זכרונות ושופרות אי 

עיירות אפשר לומר כן דהתניא לקמן )שם( שתי 

באחת תוקעין ובאחת מברכין כשהוא הולך הולך 

למקום שתוקעין ואין הולך למקום שמברכין ותנן 

מי שבירך ואח''כ נזדמנה לו שופר משמע שבלא 

שופר יכול לברך אלא תקיעות וברכות מעכבות זו 

את זו היינו שהתקיעות מעכבות זו את זו והברכות 

ת מעכבות זו את זו כשמברך מלכיות זכרונו

ושופרות יברך שלשתן או לא יברך כלל וכן 

תקיעות שברים תרועות אם בקי בשלשתן יתקע 

התוספות חולקים על רש"י . ואם לאו לא יתקע

ואומרים שהעיכוב הוא בתקיעות בינן לבין עצמן 

שהתשע קולות מעכבות זו את זו. וכן הברכות של 

מלכויות זיכרונות ושופרות בינן לבין עצמן מעכבות 

ת זו. שאם הוא אינו אומר את כל השלוש ברכות זו א

של מלכויות זיכרונות ושופרות אז אין לו שום קיום 

המצווה של תפילת מוסף. או הוא יברך את כל שלשתן 

או הוא לא יברך כלל. אם יש ברכה אחת שהוא לא 

והברכות מעכבות זו יודע לברך אז לא יברך כלל. 

ת יברך את זו כשמברך מלכיות זכרונות ושופרו

. הרב סיפר על טמפל אחד שלשתן או לא יברך כלל

בבוסטון לפני הרבה שנים שהראביי האריך בדרשה 

ולכן הרב רצה לקצר בתפילה. אז הוא ניגש לש"ץ 

ואמר לו לדלג את הברכה של מלכויות. והש"ץ אמר 

הרי זה הברכה של מלכויות. והרב ר"ל ענה לו שזה 

ומרים שזה בין כה חסר כל משמעות. התוספות א

המשמעות של ההלכה שהברכות מעכבות זא"ז. אבל 

רש"י פירש אחרת. רש"י פירש שהתקיעות והברכות 

    מעכבות זא"ז. 

: הרמב"ם בפרק ג' הלכות שופר הלכה י"ג אומר

יעֹות ֵאיָנן ְמַעְכבֹות ֶאת ַהְבָרכֹות ְוַהְבָרכֹות ֵאיָנן  ַהְתקִּ

יעֹות. ְׁשתֵ  י ֲעָירֹות ְבַאַחת יֹוֵדַע ְמַעְכבֹות ֶאת ַהְתקִּ

י ֶׁשְיָבֵרְך ָלֶהן ֵתַׁשע ְבָרכֹות ְוֵאין  ְבַוַדאי ֶׁשֵיׁש ָׁשם מִּ

ָיה ָסֵפק ֵיׁש ָׁשם תֹוֵקַע ָסֵפק ֵאין ָׁשם  ָׁשם תֹוֵקַע. ּוַבְשנִּ

ְבֵרי תֹוָרה  דִּ יָעה מִּ ָיה. ֶׁשַהְתקִּ תֹוֵקַע הֹוֵלְך ַלְשנִּ

דִּ  ים:ְוַהְבָרכֹות מִּ הרמב"ם אומר מפורש כמו  ְבֵרי סֹוְפרִּ

התוספות שהתקיעות אינן מעכבות את הברכות 

והברכות אינן מעכבות את התקיעות. אבל הראב"ד 

: א''א אבל של שם מפרש כרש"י. הראב"ד אומר

הראב"ד אומר שאמנם ר''ה מעכבות זו את זו עכ''ל: 

בתעניות התקיעות אינן מעכבות את הברכות והברכות 

ינן מעכבות את התקיעות. אבל בראש השנה א

התקיעות מעכבות את הברכות והברכות מעכבות את 

התקיעות. שבראש השנה יש תלות בין הברכות 

 לתקיעות. 

אבל איך הראב"ד יכול לומר את זה כשהרמב"ם 

ְׁשֵתי ֲעָירֹות ְבַאַחת יֹוֵדַע ְבַוַדאי : במפשט הבא אומר

י ֶׁשְיבָ  ֵרְך ָלֶהן ֵתַׁשע ְבָרכֹות ְוֵאין ָׁשם ֶׁשֵיׁש ָׁשם מִּ

ָיה ָסֵפק ֵיׁש ָׁשם תֹוֵקַע ָסֵפק ֵאין ָׁשם  תֹוֵקַע. ּוַבְשנִּ

ְבֵרי תֹוָרה  דִּ יָעה מִּ ָיה. ֶׁשַהְתקִּ תֹוֵקַע הֹוֵלְך ַלְשנִּ

ים: ְבֵרי סֹוְפרִּ דִּ והראב"ד ראה משפט זה  ְוַהְבָרכֹות מִּ

שמשפט זה בא  ברמב"ם. והראב"ד ידע מאוד טוב

מהברייתא. אז איך הראב"ד יכול לשלול מה 

שהרמב"ם אומר שהתקיעות אינן מעכבות את 

 הברכות והברכות אינן מעכבות את התקיעות. 
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הפתרון לבעיה זו הוא בסמנטיקה אחרת למילה מעכב. 

המילה מעכב באופן רגיל פירושה שאם מפספסים 

פה חלק זה אז אין שום משמעות לכל הפעולה. אבל 

הפירוש הוא שהמצווה איננה שלימה. אחד תקע 

בשופר לא על סדר הברכות. זה תקיעות דמיושב. אז 

המצווה של תקיעות לא התקיימה באופן אידיאלי. 

המצווה היא לא שלימה. וכן אם אחד אמר את הברכות 

של מלכויות זיכרונות ושופרות ולא התלוו תקיעות 

בשלימות. לברכות אז המצווה של הברכות היא לא 

)הרב סיפר על רב אחד שלימד משניות שני ימים 

קודם ראש השנה. והרב פירש מי שבירך ואח"כ 

נתמנה לו שופר שמדובר באחד שבירך לשמוע קול 

שופר ולא היה לו אז שופר. ואחד שאל את הרב אם 

לא היה לו שופר אז למה בירך לשמוע קול שופר. 

כה והרב ענה לו שלא מקשים על המעשה אלא כ

נאמרה ההלכה. זה הלכה. ברור  שהפשט במשנה הוא 

שהוא בירך מלכויות זיכרונות ושופרות. והמשנה 

אפילו לא ידעה על הברכה של לשמוע קול שופר. 

שברי בזמן המשנה היו תוקעים רק על סדר הברכות 

וממילא לא היתה ברכה של לשמוע קול שופר. המטבע 

רכות של הארוך של הברכה על מצוות שופר הוא הב

מלכויות זיכרונות ושופרות. המטבע הקצר של 

הברכה על המצווה של שופר הוא הברכה לשמוע קול 

שופר. אבל המשנה לא ידעה על הברכה לשמוע קול 

שופר. מכיוון שבזמן המשנה לא היו תקיעות דמיושב 

ממילא לא היה צורך לברכה לשמוע קול שופר. 

ארץ כשהש"ץ סיים את הברכה של מלך על כל ה

מקדש וישראל ויום הזיכרון התוקע לא אמר אקב"ו 

לשמוע קול שופר. מפני שיש מצוות שאין להן ברכת 

המצווה כמו המצווה של קריאת שמע. אף אחד לא 

אמר פעם אקב"ו לקרוא קריאת שמע. וכן אף אחד לא 

אמר פעם אקב"ו לברך על המזון. וגם קידוש הוא 

בל אך אחד לא מצווה. הוא מצווה של זכור ושמור. א

אמר פעם אקב"ו לקדש את היום. וכן אף אחד לא אמר 

ברכה על המצווה של תפילה. אף אחד לא אמר אקב"ו 

להתפלל. לפי הרמב"ם תפילה היא מצוות עשה 

דאורייתא. היא מצווה של ולעבדו בכל לבבכם. תפילה 

היא מצווה של עבודה שבלב. ולמה לא מברכים ברכת 

ו? למה לא מברכים ברכת המצווה על כל מצוות אל

המצווה על המצווה של הבדלה? למה לא מברכים 

 אקב"ו להבדיל בין קדש לחול? מה היא התשובה? 

יש מצוות שנוסחו על ידי חז"ל במטבע של ברכה כמו 

המצווה של קידוש. מדאורייתא אחד אינו צריך לומר 

נוסח של ברכה במצוות קידוש או במצוות הבדלה. 

בה של המצווה דאורייתא של הבדלה אחד יוצא ידי חו

אם אחד אומר המבדיל בין קדש לחול. הוא לא צריך 

לוקינו מלך העולם. אבל -לומר ברוך אתה ה' א

מדרבנן המטבע של ברכה הוא חיוני ולעיכובא. וכן 

לגבי קידוש. לגבי המצווה דאורייתא של קידוש 

מספיק לומר הפרשה של ויכולו. אבל מדרבנן אחד 

ידי חובה אם הוא אומר פרשה בתורה  אינו יוצא

המדברת על שבת. אלא כדי לצאת ידי חובה מדרבנן 

אחד צריך לומר את המטבע של ברכה שנוסחה על ידי 

חז"ל. אז מגוחך לברך אקב"ו לקדש על היין ואח"כ 

לוקיך מלך העולם וכו'. זה היה -לומר ברוך אתה ה' א

ור כפילות. ולכן חז"ל לא תיקנו ברכת המצווה עב

מצוה שהיא עצמה מתקיימת על ידי אמירת ברכה. 

המצווה אמנם מתקיימת על ידי ברכת השבח. אבל 

 חז"ל לא תיקנו על מצווה כזו ברכת המצווה. 

וחז"ל לא תיקנו ברכת המצווה על המצווה של קריאת 

שמע מפני שמדרבנן המצווה של קריאת שמע 

מתקיימת תוך מארג של ברכה. אמנם המצווה של 

ת איננה מתקיימת על ידי אמירת ברכה. קריאת קריא

שמע עצמה איננה ברכה. אבל היא ארוגה לתוך מרקם 

של ברכות. שתים לפניה ואחת לאחריה. או שתים 

לפניה ושתים לאחריה. על מצווה כזו חז"ל לא תיקנו 

 ברכת המצווה. 

ולכן בזמן המשנה לא הייתה ברכת המצווה של שופר. 

הייתה מתקיימת במסגרת מפני שהמצווה של שופר 

של ברכות. כשהש"ץ סיים מלך על כל הארץ מקדש 

ישראל ויום הזיכרון אין צורך לברך אקב"ו לשמוע 

קול שופר. מגוחך לעשות את זה. זה היה סתם כפילות. 

אז המשנה לא ידעה שום דבר על מטבע קצר של 

ברכת המצווה למצוות שופר. אבל כשחז"ל תיקנו 

ם תיקנו גם מטבע קצר של ברכה תקיעות דמיושב אז ה

 עבור מצוות שופר.( 

אז הברייתא אומרת אם אחד שמע תקיעות דמיושב 

והוא אז יצא מבית הכנסת אז זה לא רק שהוא לא קיים 

את הברכות של מלכויות זיכרונות ושופרות. אלא הוא 

גם לא קיים את המצווה של תקיעות בשלימות. 

ני שלא שמע המצווה של תקיעות היא לא שלימה מפ

את התקיעות על סדר הברכות. וכן אם אחד התפלל 

מוסף והוא לא שמע את התקיעות במסגרת של 

 הברכות של מלכויות זיכרונות ושופרות הוא גם לא 



 

7 
 

 

 

 

 

 

קיים את הברכות של מלכויות זיכרונו ושופרות 

בשלימות. הציבור התפללו מוסף, אבל הם לא תקעו 

ושופרות. אז  במסגרת הברכות של מלכויות זיכרונות

הקיום של אמירת מלכויות זיכרונות ושופרות איננו 

בשלימות. שהברכות של מלכויות זיכרונות ושופרות 

צריכות שיתלוו אליהן תקיעות. אין זאת אומרת 

שהיחיד אינו צריך להתפלל מוסף. אבל כשיחיד 

בראש השנה מתפלל מוסף זה לא רק שיהיה חסר לו 

כות אלא יהיה חסר הקיום של תקיעות על סדר הבר

לו גם הקיום של הברכות בשלימות. התפילה עצמה 

היא לא שלימה. התפילה של ראש השנה היא שלימה 

רק אם תקיעות מתלוות לתפילה. והתקיעות של ראש 

השנה הן שלימות רק אם התקיעות הן על סדר 

 הברכות. 

תקיעות דמעומד יכולות להתקיים רק בציבור. והנה 

היחיד לא יכול לתקוע תקיעות דמעומד. הגמרא 

מספרת שהיו אמוראים שרצו לתקוע תקיעות דמעומד 

: ביחידות, והפסיקו אותם. הגמרא בדף ל"ד: אומרת

רב פפא בר שמואל קם לצלויי אמר ליה לשמעיה 

כי נהירנא לך תקע לי אמר ליה רבא לא אמרו אלא 

רב פפא בר שמואל רצה לתקוע על סדר  חבר עיר.ב

הברכות כשהוא התפלל תפילת מוסף ביחידות. ורבא 

אמר שתקיעות על סדר הברכות הוא רק בחבר עיר. 

חבר עיר פירושו בקהילה. והיינו בציבור. השאלה 

נשאלת למה הגמרא משתמשת במונח חבר עיר ואינו 

משתמש במונח הרגיל של בציבור. ולכן הרבה 

אשונים אומרים שהתקיעות על סדר הברכות הן רק ר

במסגרת של חזרת הש"ץ ולא במסגרת של תפילה 

בלחש כמו שחסידים עושים. שאם התקיעות על סדר 

הברכות הן לא רק במסגרת של חזרת הש"ץ אלא הם 

גם במסגרת של תפילה בלחש אז הגמרא הייתה 

משתמשת במונח בציבור. הגמרא הייתה אומרת לא 

לא בציבור. אבל הגמרא משתמשת במונח חבר אמרו א

עיר. חבר עיר הוא בעצם לא הקהילה אלא הוא הש"ץ. 

מי היה נבחר להיות שליח ציבור? התלמיד חכם הכי 

גדול. זה  החבר עיר. האיש הכי מצוין בתורה בתוך 

הקהילה. זה החבר עיר. מכיוון שהגמרא משתמשת 

של במונח חבר עיר במקום להשתמש במונח הרגיל 

בציבור זה מוכיח שהגמרא הגבילה את התקיעות על 

סדר הברכות לחזרת הש"ץ. זו אחת מהראיות 

שהראשונים מביאים כדי לבסס השיטה שתקיעות 

 דמעומד הן רק בחזרת הש"ץ ולא בתפילה בלחש. 

תניא נמי הכי כשהוא שומען : והגמרא אומרת

שומען על הסדר ועל סדר ברכות במה דברים 

עיר אבל שלא בחבר עיר שומען על אמורים בחבר 

ושלא על סדר  -היינו כמו תקיעות דמיושב  –הסדר 

   ברכות.

אז התקיעות דמיושב אינן מתייחסות לציבור אלא הן 

מתייחסות לכל יחיד ויחיד. לא רק ציבור צריך לתקוע 

אלא כל יחיד חייב לתקוע. המצווה של שופר של יום 

ת על ציבור תרועה יהיה לכם היא אפילו לא מוטל

כציבור. אלא היא חובה המוטלת על כל יחיד. כמו 

במצוות אחרות המוטלות על כל יחיד. כמו לולב, 

ציצית, תפילין ומצה. המצווה של מצה בכלל אינה 

קשורה לציבור. אז גם תקיעות דמיושב היא לא חובה 

המוטלת על הציבור כציבור אלא היא חובה המוטלת 

 על כל יחיד.

ות דמעומד? מי צריך לתקוע תקיעות מה לגבי תקיע

 דמעומד? הציבור. אבל מתעוררת בזה שאלה. 

יש ראשונים שאומרים שהמצווה לתקוע על סדר 

הברכות היא מצווה דאורייתא. ככה סובר רש"י. שיש 

שני פסוקים. פסוק אחד הוא יום תרועה יהיה לכם. 

פסוק אחר הוא זכרון תרועה. יום תרועה פירושו 

בשופר. המובן של זכרון תרועה הוא  מצווה לתקוע

לפרש ולהבין את הקולות של השופר. להבין ולחוות 

את קול השופר. כשתוקעים תקיעות דמיושב לא 

מפרשים את קול השופר. תוקעים את השופר רק 

בצורה מכנית. תוקעים שלושים קולות בצורה מכנית. 

אין בשמיעת קול השופר שום חוויה. איפה אנו 

ול השופר? בתקיעות דמעומד. מפרשים את ק

בתקיעות דמעומד אנו לא סתם מאחדים שני דברים 

שלא תואמים זל"ז. אלא הברכה מפרשת את קול 

השופר. מלכויות מפרשת את קול השופר. זיכרונות 

מפרשת את קול השופר. ושופרות בוודאי מפרשת את 

קול השופר. מהו הפירוש של קול השופר? זה סיפור 

ת הן פירוש של קול השופר. ולפי אחר. אבל הברכו

רש"י זה חובה דאורייתא. צריכים לשמוע שופר 

בבחינה של יום תרועה. שופר בבחינה של יום תרועה 

בכלל לא קשור לברכות. אחד יכול לתקוע מתי שהוא 

רוצה ואיפה שהוא רוצה. אבל יש עוד מצווה לשמוע 

קול שופר שמתפרש על ידי הברכות. מצד מצווה זו, 

עות והברכות הן יחידה אחת. שופר שמתפרש התקי

 על ידי הברכות. 
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לכן אנו מבינים מאוד טוב את השיטה של רש"י 

והראב"ד שאם אחד אינו תוקע על סדר הברכות אז 

המצווה של שופר היא לא בשלימות והמצווה של 

הברכות איננה בשלימות. אם אחד אומר את הברכות 

דמה לספר בלי והוא אינו תוקע בשופר אז זה כמו הק

שיהיה את הספר. הוא הדפיס את ההקדמה אבל הוא 

לא הדפיס את הספר. ומצד שני, כשיש שופר בלי 

הברכות זה כמו ספר חתום. ספר שהוא אניגמה. לא 

כל מצווה עומדת להתפרש. אבל יש מצוות שזקוקות 

לפירוש. יש מצוות שבהן צריכים לא רק פעולה מכנית 

תפרש. אנו לא מתכוונים אלא צריכים גם שהמצווה ת

לפירוש לימודי. אלא אנו מתכוונים לפירוש הלכתי. 

ככה זה המצווה של מצה. רבן גמליאל אומר כל שלא 

אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו. 

פסח מצה ומרור. וככה זה במצווה של קריאת שמע. 

מה היא המטרה של הברכות של קריאת שמע? מה אנו 

י הברכות של קריאת שמע? הברכות משיגים על יד

של קריאת שמע הן בעצם הפירוש של הקריאת שמע. 

יש בעצם שלוש ברכות של קריאת שמע. אמנם בלילה 

יש ברכה נוספת לאחריה. זה הברכה  של השכיבנו, 

והיא רק ברכה של תפילה. היא ברכה של תפילה 

המתאימה לזמן של השכבה ושינה. אבל יש בעצם 

ביב לקריאת שמע. הברכה של יוצר שלוש ברכות מס

אור מקבילה לפרשה של שמע . הברכה של אהבה 

רבה מתאימה לפרשה של והיה אם שמוע. והברכה של 

עזרת אבותינו וגאל ישראל מקבילה לפרשה של 

ויאמר. היא מקבילה לפסוק של אשר הוצאתי אתכם 

מארץ מצרים. אז כל ברכה היא פירוש של פרשה 

אז גם בשופר יש שני  מסוימת בקריאת שמע.

אספקטים. אספקט אחד של מצוות שופר הוא אספקט 

מכני. אחד פשוט צריך לשמוע את קול השופר. 

שמיעה מכנית. שמיעה טכנית שאינה מעורבת בחוויה. 

שמיעת תשע קולות או שמיעת שלושים קולות. זה 

 –הפסוק של יום תרועה יהיה לכם. ויש מצווה נוספת 

שיו אם מצווה נוספת זו היא וזה לא חשוב לנו עכ

דאורייתא או היא רק דרבנן. רש"י והרבה ראשונים 

של תקיעות על סדר  –אומרים שזה דאורייתא. 

הברכות. מה אנו משיגים על ידי תקיעות על סדר 

הברכות? פירוש של קול השופר. המצווה היא לא רק 

מצווה שהיא אניגמטית, אלא היא מצווה שכוללת 

ת מסמלות מלכויות. שלוש קולות פירוש. שלש קולו

מסמלות זיכרונות. ועוד שלוש קולות מסמלות 

 שופרות, גילוי שכינה. 

אבל מצווה זו של שופר פלוס ברכות יכולה להתקיים 

אך ורק בציבור. היחיד אינו יכול לקיים מצווה זו של 

שופר פלוס ברכות. כשהתורה מחייבת זכרון תרועה 

מצווה זו היא  התורה מדברת לציבור. בין אם

דאורייתא בין אם מצווה זו היא רק דרבנן. אבל התורה 

במצווה זו מדברת אל הציבור. התורה דורשת מהיחיד 

רק תקיעת שופר. והיינו שהיחיד אינו חייב בתקיעות 

על סדר הברכות. אחד נמצא בבית. הוא אינו יכול 

להגיע לבית הכנסת. לא משנה למה? הוא מחויב 

דמיושב. ואם הוא לא יודע לתקוע  לשמוע רק תקיעות

בעצמו אז באים אחרי הצהרים ותוקעים שופר עבורו. 

האם הוא קיים חובתו או לא? כן. מכיוון שהוא רק 

יחיד אז הוא מעורב רק בחובה לתקוע  תקיעות 

דמיושב. הוא מעורב רק במצווה של יום תרועה. הוא 

לא מעורב במצווה של זכרון תרועה. הוא בכלל לא 

רב במצווה של זכרון תרועה. אם הוא היה בבית מעו

הכנסת והוא מתפלל עם הציבור אז הוא היה מעורב 

במצווה של זכרון תרועה והוא היה מקיים מצווה 

נוספת של זכרון תרועה. אבל היחיד שאינו שומע 

תקיעות על סדר הברכות אינו מבטל שום חובה מפני 

 שהחובה שמוטלת עליו מוגבלת ליום תרועה. 

לפי זה המצווה של יום תרועה היא מצווה שלימה בפני 

עצמה. אז אין לומר כמו רש"י שאם אחד שומע 

תקיעות לא על סדר הברכות שאז חסר לו בשלימות 

של המצווה של תקיעות. מפני שהוא יחיד והוא בכלל 

אינו מעורב במצווה של תקיעות על סדר הברכות. אנו 

אנשים להגיע בוודאי לא רוצים להחליש הרצון של 

לבית הכנסת בראש השנה. אבל על פי דין, כשאחד 

נשאר בבית שלו הוא מעורב רק במצווה של יום 

תרועה. הוא בכלל לא מתחייב במצווה של זכרון 

תרועה. על פי הלכה, אין חובה מוטלת על היחיד 

להגיע לבית הכנסת כדי לשמוע תקיעות על סדר 

לת לתקיעות הברכות. החובה המוטלת על היחיד מוגב

לבד, ליום תרועה. תקיעות ביחד עם פירוש התקיעות 

תקיעות  -על ידי אמירת מלכויות זיכרונות ושופרות 

זו חובה  –פלוס ברכות )מלך על כל הארץ וכו'( 

המוטלת על הציבור. זו חובת הציבור. יש הרבה 

מצוות שהן חובת הציבור. בניין בית המקדש היא 

רבנות ציבור הן מצווה חובה המוטלת על הציבור. ק

המוטלת על הציבור. ברכת כוהנים היא מצווה 

המוטלת על הציבור. קריאת התורה היא בעייתית 

 בהקשר זה. רוב המצוות הן חובה על היחיד ולא על 
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הציבור. קריאת שמע, תפילה, תפילין וציצית הן 

מצוות המוטלות על כל יחיד. האם שופר הוא מצוות 

ציבור? המצווה של יום תרועה היחיד או הוא מצוות ה

היא מצווה  –הפעולה הטכנית של שמיעת קול שופר  –

המוטלת על היחיד. המצווה של זכרון תרועה היא 

מצווה המוטלת על הציבור. למה? אנו נדבר על זה  

להלן מבחינת מחשבה והשקפה. אנו עכשיו מדברים 

 במונחים הלכתיים לבד. 

בפרק א' הלכות  זו היא השיטה של הרמב"ם. הרמב"ם

ְצַות ֲעֵשה ]א[ ֶׁשל תֹוָרה : שופר הלכה א' אומר מִּ

ְׁשֹמַע ְתרּוַעת ַהשֹוָפר ְברֹאׁש ַהָשָנה ֶׁשֶנֱאַמר  לִּ

ְהֶיה ָלֶכם'.  א(-)במדבר כט כשהרמב"ם 'יֹום ְתרּוָעה יִּ

אומר מצות עשה של תורה לשמוע תרועת השופר 

בראש השנה הוא לא הגביל את זה לומר שזה מוגבל 

לציבור. הרמב"ם לא תחם מצווה זו לומר שהיא 

מצווה המוטלת על הציבור. אז הפירוש בדברי 

ראש הרמב"ם הוא שהמצווה לשמוע קול שופר ב

השנה היא מצווה המוטלת על היחיד. והרמב"ם פה 

אינו מזכיר פה תקיעות על סדר הברכות. הרמב"ם פה 

 אומר רק לשמוע תרועת השופר בראש השנה. 

יעֹות הרמב"ם שם בפרק ג' הלכה א' אומר : ַכָמה ְתקִּ

י  יעֹות. ְלפִּ ְׁשֹמַע ְברֹאׁש ַהָשָנה. ֵתַׁשע ְתקִּ ַחָיב ָאָדם לִּ

ים. ֶׁשנֶ  ֱאַמר ְתרּוָעה ְביֹוֵבל ּוְברֹאׁש ַהָשָנה ָׁשֹלׁש ְפָעמִּ

י  פִּ ְוָכל ְתרּוָעה ְפׁשּוָטה ְלָפֶניָה ּוְפׁשּוָטה ְלַאֲחֶריָה. ּומִּ

י  יעִּ ַהְשמּוָעה ָלְמדּו ֶׁשָכל ְתרּועֹות ֶׁשל ֹחֶדׁש ַהְשבִּ

ים ֶׁשל ֶאָחד ֵהן. ֵבין ְברֹאׁש ַהָשָנה ֵבין ְביֹום ַהכִּ  פּורִּ

ְשֵניֶהן.  ין ְבָכל ֶאָחד מִּ יעֹות תֹוְקעִּ יֹוֵבל ֵתַׁשע ְתקִּ

יָעה.  יָעה ּוְתרּוָעה ּוְתקִּ יָעה. ְתקִּ יָעה ּוְתרּוָעה ּוְתקִּ ְתקִּ

יָעה:  יָעה ּוְתרּוָעה ּוְתקִּ הרמב"ם אינו אומר כמה ְתקִּ

תקיעות חייב הציבור לשמוע בראש השנה. אדם 

נדיבידואל. והרמב"ם אומר ברמב"ם פירושו האי

שהיחיד חייב לשמוע תשע קולות. והרמב"ם בהמשך 

אומר מכיוון שיש ספק מה היא התרועה האמתית 

כדי האמורה בתורה לכן תוקעים שלושים קולות 

 להסתלק מן הספק.

הרמב"ם מזכיר פעם ראשונה תקיעות דמעומד בפרק 

יןהרמב"ם שם אומרג' הלכה ז'.  בּור ַחָיבִּ ְׁשֹמַע  : ַהצִּ לִּ

בּור  יַח צִּ יעֹות ַעל ֵסֶדר ַהְבָרכֹות. ֵכיַצד. אֹוֵמר ְׁשלִּ ַהְתקִּ

ָאבֹות ּוְגבּורֹות ּוְקֻדַשת ַהֵשם ּוַמְלֻכיֹות ְותֹוֵקַע ָׁשֹלׁש. 

ְכרֹונֹות ְותֹוֵקַע ָׁשֹלׁש. ְואֹוֵמר ׁשֹוָפרֹות ְותֹוֵקַע  ְואֹוֵמר זִּ

ים: ָׁשֹלׁש. ְואֹוֵמר ֲעבֹוָדה ְוהֹודָ  ְרַכת ֹכֲהנִּ ָיה ּובִּ

הרמב"ם אומר מפורש שהמצווה לשמוע תקיעות על 

סדר הברכות היא חובה המוטלת על הציבור. לא על 

ְׁשֹמַע היחיד אלא על הציבור.  ין לִּ בּור ַחָיבִּ ַהצִּ

יעֹות ַעל ֵסֶדר ַהְבָרכֹות.  אז הרמב"ם אינו יכול ַהְתקִּ

א על להסכים עם רש"י שאם אחד שומע תקיעות ל

סדר הברכות הוא לא קיים את המצווה של תקיעות 

בשלימותה. שלפי הרמב"ם הן שתי מצוות נפרדות. 

מצווה אחת היא יום תרועה והיא מוטלת על כל יחיד. 

ומצווה נוספת היא המצווה של זכרון תרועה. מצווה 

נוספת זו היא חובה המוטלת רק על הציבור. לפי זה 

תקיעות בבית הוא אם אחד נשאר בבית והוא שמע 

קיים בשלימות המצווה לשמוע קול שופר. הוא בכלל 

לא מעורב במצווה השנייה לשמוע קול שופר על סדר 

הברכות. אמנם הוא היה יכול לערב את עצמו במצווה 

הנוספת של תקיעות על סדר הברכות. אבל לא מחמת 

זה נאמר שהוא לא קיים בשלימות את המצווה של יום 

ם היה יכול לערב את עצמו במצווה תרועה. הוא אמנ

של זכרון תרועה. אם היה לו אינטרס חזק לקיים 

מצוות אז הוא היה רץ לבית הכנסת כדי לשמוע 

תקיעות על סדר הברכות. אבל אנו מדברים על אחד 

שאין לו אינטרס זה. הוא רוצה רק לעשות המינימום 

שהתורה דורשת ממנו. כשאחד נשאר בבית שלו והוא 

פלל תפילת מוסף בציבור אז אין מוטלת עליו אינו מת

חובה ללכת לבית הכנסת כדי לשמוע תקיעות על סדר 

הברכות. הוא מחויב רק לשמוע תקיעות דמיושב. בעל 

תקיעה יכול לבוא אליו אחר הצהרים ולתקוע שופר 

עבורו. ועל ידי זה הוא מקיים את חובה של שמיעת 

 קול שופר באופן הכי אידיאלי. 

י והראב"ד אומרים שברכות מעכבות את אבל רש"

התקיעות. אם הוא שומע תקיעות לא על סדר הברכות 

אז הוא לא מקיים את המצווה של תקיעת שופר 

בשלימות. הם סוברים שיום תרועה וזכרון תרועה הם 

מצווה אחת. הם לא שתי מצוות. כל יחיד מחויב 

לשמוע תקיעות המנותקות מכל הקשר. תקיעות בלי 

קום ובלי שום הקשר. התקיעות אינן עטופות שום מי

על ידי שום ברכות. בבוקר או בצהרים. קודם תפילה 

או אחר תפילה. זה לא משנה. ואז הוא צריך לשמוע 

תקיעות על סדר הברכות. זה לא חובת ציבור, אלא זה 

 חובת היחיד. 

אבל איך אנו יכולים לומר שזה חובת יחיד? הרי 

תוקע על סדר הברכות. העובדה היא שהיחיד אינו 

 תקיעות על סדר הברכות הן רק בציבור. אז איך אנו 
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יכולים לומר שתקיעות על סדר הברכות הן חובת 

יחיד? הפשט הוא שהקיום והיישום של המצווה הוא 

אמנם רק בציבור. אבל המחייב של המצווה הוא על 

כל יחיד. החובה היא חובת יחיד. היישום של המצווה 

 . הוא רק בציבור

זה בדיוק כמו בקריאת התורה. החובה של קריאת 

התורה היא לא חובת ציבור. לימוד התורה אינו מוגבל 

לציבור. ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך 

ובשכבך ובקומך. אז החובה של קריאת התורה היא 

חובת היחיד. כל יחיד חייב בכל יום שני ובכל יום 

וטה. התקנה חמישי לשמוע קריאת התורה. מסיבה פש

היא כדי שלא ילכו ג' ימים בלא תורה. שאחד לא 

יישאר בלי לימוד תורה לשלושה ימים רצופים. זו לא 

בעיה של הציבור. זו בעיה של כל אחד ואחד. אבל 

עזרא תיקן שהיישום והקיום של המצווה זקוק 

לציבור. החובה היא חובת היחיד. החובה מוטלת על 

ילין. חובת תפילין היא כל יחיד. אבל זה לא כמו בתפ

מוטלת על כל יחיד וכל יחיד יכול לקיים את המצווה 

באווירה פרטית שלו. כל יחד יכול לקיים את המצווה 

של תפילין בבית שלו. הוא אינו צריך ללכת לבית 

הכנסת כדי לקיים מצוות תפילין. החובה של ציצית 

מוטלת על כל אחד וכל אחד יכול לקיים את המצווה 

ית בלי ללכת לבית הכנסת. כל אחד מחויב של ציצ

במצוות מצה וכל אחד אינו צריך ללכת לבית הכנסת 

כדי לקיים מצוות מצה. אבל יש מצוות שאף שהן 

מצוות היחיד, אבל חז"ל לא אפשרו ליחיד שאינו חלק 

מציבור לקיים את המצווה. חז"ל שמו מגבלה על 

על היחיד לגבי קיום ויישום המצווה. החובה מוטלת 

היחיד, אבל היישום של המצווה זקוק לציבור. אחד 

 חייב לבוא ולהצטרף לציבור כדי לקיים את המצווה. 

מאוד קשה לומר שהמצווה של קריאת התורה 

שנתקנה על ידי משה אך ורק כדי שלא ילכו ג' ימים 

בלא תורה שהיא לא חובת היחיד אלא היא חובת 

 לציבור.  הציבור. קשה מאוד לומר שתקנה זו הוגבלה

בשופר המצווה של יום תרועה היא חובה המוטלת על 

היחיד. והמצווה של זכרון תרועה היא מצווה אחת עם 

המצווה של יום תרועה. מי שחייב לשמוע את 

התקיעות של תשע קולות או שלושים קולות הוא גם 

חייב לאחד תקיעות עם פירוש שלהם המתבטא 

ת. מי שחייב בברכות של מלכויות זיכרונות ושופרו

לשמוע תקיעות דמיושב צריך גם לשמוע תקיעות 

דמעומד. הם מצווה אחת. תקיעות דמעומד הן המשך 

של המצווה של תקיעות דמיושב. הן לא שתי מצוות 

שאחת היא מצוות היחיד והשנייה היא מצוות הציבור. 

הם מצווה אחת. יש רק הבדל אחד. חצי הראשון של 

ד, שלא בציבור. החצי המצווה יכול להתקיים ביחי

השני של המצווה יכול להתקיים רק בציבור. הקיום 

של החצי השני של המצווה זקוק לציבור. אנו נסביר 

 להלן למה. 

לפי זה היחיד בראש השנה צריך ללכת לבית הכנסת. 

מפני שהוא חייב לקיים מצווה אחת שאיננה הומוגנית. 

זל"ז.  יש במצווה זו שני חלקים שאינם שווים בקיומם

המצווה היא הטרוגנית. חלק אחד מהמצווה יכול 

להתקיים על ידי היחיד לבד בלי להזדקק לציבור. אבל 

הקיום של החלק השני זקוק לציבור. אז אם אחד שמע 

היינו שלושים קולות ברצף  –בביתו תקיעות דמיושב 

הוא עכשיו מחויב ללכת לבית הכנסת להתפלל  –

ות על סדר הברכות. מוסף עם הציבור ולשמוע תקיע

ככה זה לפי רש"י. שלפי רש"י אחד ששמע תקיעות 

דמיושב בביתו הוא עוד לא קיים את שלימות המצווה. 

שמעשה מצווה שלו הוא לא שלם מכיוון שהוא עוד 

לא שמע תקיעות על סדר הברכות. אותה מצווה 

שמחייבת אותו לשמוע תקיעות דמיושב גם מחייבת 

מד. יש רק הבדל אחד בין אותו לשמוע תקיעות דמעו

תקיעות דמיושב לתקיעות דמעומד. אמנם שניהם 

חובה המוטלת על היחיד. אבל יש הבדל  ביניהם. 

היחיד יכול לשמוע תקיעות דמיושב גם כשהוא לבד. 

תקיעות על סדר  –אבל הקיום של תקיעות דמעומד 

 זקוק לציבור.   –הברכות 

קיעות. זו השיטה של רש"י שהברכות מעכבות את הת

 שתקיעות בלי ברכות הן לא קיום המצווה בשלימות.  

)אין זה בכלל קשור לשאלה אם מחזירים את הספר 

תורה קודם תקיעות דמיושב או מחזירים את הספר 

 תורה אחר תקיעות דמיושב.(

איפה יש עוד מצווה שבמהותה היא מצוות היחיד אבל 

קיום ויישום המצווה הוא רק בציבור? הדוגמה הכי 

טובה לזה היא, כמו שכבר אמרנו,  המצווה של קריאת 

התורה. קריאת התורה היא מצווה המוטלת על היחיד. 

ולכן ר' חיים מאוד הקפיד לא לפספס את המצווה של 

קריאת התורה. כשר' חיים היה נוסע ברכבת ביום שני 

או ביום חמישי ר' חיים היה יורד באמצע הדרך כדי 

 תחנה שהרכבת הייתה לשמוע קריאת התורה. שבכל 



 

11 
 

 

 

 

 

 

בה נעצרת הייתה קהילה יהודית לא  רחוקה מהתחנה. 

השיטה של ר' חיים הייתה שקריאת התורה היא חובת 

היחיד. מפני שזה בעצם מצווה של תורה.. ותורה היא 

מצוות היחיד. כל אינדיבידואל חייב ללמוד תורה. כל 

יחד אחראי שתורה לא תשכח. אלא שחז"ל עשו את 

ה מסובך ודרש מהיחיד שהוא יצטרף קיום המצוו

 לציבור כדי לקיים את המצווה. 

לפי רש"י והראב"ד חז"ל דרשו אותו דבר לגבי 

תקיעות דמעומד. החובה היא חובת היחיד. אבל אחד 

יכול לקיים את המצווה של תקיעות דמעומד רק אם 

הוא מצטרף לציבור. יש במצווה של שופר שני חלקים 

שהיא חובה המוטלת על  והם מהווים מצווה אחת

יכול  –תקיעות דמיושב  –היחיד. אלא שחלק אחד 

להתקיים על ידי היחיד לבד. גם על ידי יחיד בודד. 

והחלק השני של המצווה יכול להתקיים רק 

כשמצטרפים לציבור. קיום המצווה של תקיעות 

דמעומד זקוק לציבור. ורק כשאחד מקיים שני חלקים 

אז  -חד עם תקיעות דמעומד תקיעות דמיושב בי –אלו 

 הוא מקיים את המצווה בשלימות.  

זה נקודת המחלוקת בין הרמב"ם לרש"י והראב"ד. 

יעֹות הרמב"ם עצמו אומר ְׁשֹמַע ַהְתקִּ ין לִּ בּור ַחָיבִּ : ַהצִּ

היחיד אינו מחויב לשמוע תקיעות ַעל ֵסֶדר ַהְבָרכֹות. 

דמעומד. הוא שמע תקיעות בביתו ולא הצטרף 

בור. אז הוא קיים את המצווה בשלימות. הוא לצי

אמנם היה יכול לערב את עצמו במצווה של תקיעות 

על סדר הברכות. אבל הוא לא התנדב לעשות את זה. 

אין חובה מוטלת עליו לשמוע תקיעות על סדר 

 הברכות. 

לפי רש"י והראב"ד התקיעות מעכבות את הברכות 

ו שעיכוב והברכות מעכבות את התקיעות. ואנו אמרנ

פה אין הפירוש שהפעולה היא אז חסרה כל משמעות. 

אלא הפשט הוא שהוא לא קיים את המצווה בשלימות. 

ההסבר הוא שתקיעות דמיושב ותקיעות על סדר 

הברכות הן מצווה אחת שמוטלת כחובה על כל יחיד. 

כל יחד מחויב לשמוע תקיעות דמיושב וגם תקיעות 

נובעת מהפסוק של  על סדר הברכות. תקיעות דמיושב

יום תרועה יהיה לכם. ותקיעות על סדר הברכות 

נובעת מהפסוק של זכרון תרועה. הן מצווה אחת. 

תקיעות מצד עצמן ותקיעות פלוס פירוש התקיעות. 

פלוס פירוש  –אבל הקיום של תקיעות פלוס ברכות 

 זקוק לציבור.  –של התקיעות 

 בור?למה הקיום של תקיעות פלוס ברכות זקוק לצי

כשאחד לומד את הברכה של זיכרונות הוא יכול 

לראות שראש השנה שהוא יום הדין יש בזה שני 

אספקטים. האינדיבידואל מופיע לפני ה' והכלל מופיע 

 לפני ה'. 

איך קדושת היום של ראש השנה מבטאת את עצמה? 

אנו מבינים את קדושת היום של פסח, שבועות 

של ראש השנה?  וסוכות. אבל מה היא קדושת היום

אנו אפילו מבינים את יום כיפור. אבל מהו ראש 

השנה? מה היא קדושת היום של ראש השנה? מה הוא 

הרעיון הפנימי של ראש השנה? מהו המוטיב המרכזי 

 של ראש השנה? 

בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה'. ראש 

השנה הוא יום טוב שבו האדם פתאום מוצא את עצמו 

של בוראו. בנוכחות של ה'. לפני ה'. ומושג בנוכחות 

זה של לפני ה' הוא לא רק מושג מיסטי. הוא לא רק 

מושג רומנטי. זה לא רק רומנטיות דתית. הוא לא רק 

מושג של שירה. אלא הוא מושג הלכתי. הוא מושג 

הלכתי אובייקטיבי. מושג הלכתי מוגדר. לפני ה'. 

פסוק אומר ראש השנה הוא היום טוב של לפני ה'. ה

יש הרבה תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו. 

פירושים למילה כסה. פירוש אחד הוא מלשון כסא 

מלכות. ראש השנה הוא היום של כסא ממלכתו של 

הקב"ה, של מלכות ה'. פירוש אחד הוא שכסה הוא 

נסתר. אבל הפירוש העיקרי הוא היום המוזמן. היום 

. הפסוק . rendezvousשל הזמנה. היום של פגישה

במשלי אומר כי יבוא ליום הכסה. בעלי יבוא ליום 

. ויהי מכסת quotaולזמן שקבענו. מכסה הוא קווטה 

תקעו בחדש  הצאן. דבר מופרש למטרה מסוימת.

שופר בכסה ליום חגנו. לתקוע שופר ביום של 

הפגישה. פגישה בין מי למי? בכסה ליום חגנו. 

יום חגנו.  הפירוש הוא שהכסה מפרש את מהותו של

מהותו של קדושת היום. זה לא כסה בין החזן לקהל. 

אז הכסה בין מי למי? בין האדם לה'. זו קדושת היום 

של ראש השנה על פי הלכה. אחרת הרבה מצוות 

מאבדות את משמעות שלהן. והיינו אם אנו לא רואים 

את ראש השנה בפרספקטיבה זו. בכסה ליום חגנו. 

 ו מול ה'. האדם פתאום מוצא את עצמ

בכל השנה כולה, אם האדם רוצה למצוא את ה' 

 ולהתקרב לה' ולהידבק בה' ולחוש שה' הוא רע וחבר 
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שלו אז זו עבודה שלו, של האדם. זה אתגר של האדם 

לחפש ולדרוש את ה'. האדם יכול למצוא את ה'. 

לוקיך ומצאת כי תדרשנו בכל -משם את ה' אובקשתם 

לבבך ובכל נפשך. אבל יש על זה הגבלה קשוחה. 

תנאי קשוח. כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. אם 

תחפש ותדרוש את ה' אז תמצא את ה'. אם תתגעגע 

לה' בכל לבבך ובכל נפשך אז תמצא את ה'. זה אתגר 

די מורכב. אבל בראש השנה כל מה שהאדם צריך 

שות לפגוש את ה' הוא לפתוח את הדלת ולתת לה' לע

להיכנס. אם אחד סוגר את הדלת אז בוודאי ה' יעזוב. 

בראש השנה ה' מחפש ומוכן לפגוש את האדם. דרשו 

את ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב. חפש את ה'. 

תדרוש את ה'. כשה' מוכן. ה' הוא לא תמיד מוכן. 

רוב. יש לנו קראוהו. לקרוא בשם ה' כשה' נמצא ק

פסוק כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. לחפש 

ולדרוש את ה' הוא לא אתגר פשוט. הוא תהליך ארוך 

מאוד. וזה דורש כל כך הרבה מסירות נפש. וכל כך 

הרבה מאמץ וכל כך הרבה השתדלות. וכל כך הרבה 

נתינה עצמית. ופתאום הפסוק אומר דרשו את ה' 

ז חז"ל אומרים אלו בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב. א

עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. כל 

התקופה בין ראש השנה ליום כיפור הוא ייחודי. במה 

הוא ייחודי? במה הוא שונה משאר ימות השנה? רק 

בדבר אחד. המרחק בין האדם לה' בשאר ימות השנה 

הוא כמעט בלתי מוגבל. בראש השנה המרחק הזה 

ם יכול להסתובב ולמצוא את נהיה הרבה פחות. והאד

ה'. עומד קרוב או אפילו לצדו. לפני ה'. אז קודם כול, 

כל אינדיבידואל עומד בראש השנה לפני ה'. זה מהותו 

לא רק של ראש השנה אלא גם של יום כיפור. מהו 

מחילה וסליחה? לפני ה' תטהרו. אז בראש השנה 

מתחילה עלייה זו. זו התפייסות בין ה' לאדם כשה' 

ופיע מתוך נבכי האין סוף שלו וממקום טרנסנדנטי מ

שלו ומתקרב יותר ויותר לאדם. תהליך זה מתחיל 

בראש השנה ונגמר ביום הכיפורים. וזה מחילה 

 וסליחה של יום הכיפורים. זה לפני ה' תטהרו. 

זה מושג הלכתי. אבל מושג זה צריך להיהפך לחוויה. 

הכיפורים. זו הבעיה של בני אדם עם ראש השנה ויום 

או שבני אדם בהתייחסות שלהם לראש השנה 

משתמשים במשפטים שאין להם הרבה משמעות, 

. ככה זה החומר הפופולרי שמתעסק clichésקלישות 

 Sentimentalism andברגשות שטחיות. 

emotionalism פשוט חסר ערך. ולכן זה כל כך .

קשה להסביר לאנשים מלכויות, זיכרונות ושופרות. 

שנה. יום כיפור. לפני ה' תטהרו. וזה מחמת ראש ה

סיבה אחת. מפני שהמוטיבים של ראש השנה שהם 

בעצם חוויות לא ניתנים לניסוח. קשה מאוד לנסח 

ולבטא חוויות. הרבה חוויות שלנו לא ניתנים לניסוח 

ולביטוי. הם לא יכולים להתפרש. וככל שהחוויה היא 

כמו אהבה יותר יסודית ויותר עמוקה ויותר מקיפה 

לילד היא פחות ניתנת לניתוח רציונלי, להסבר 

ולפירוש. תשאל אבא למה הוא אוהב את הבן שלו. 

הבן לפעמים מורד בגסות נגד כל מה שאבא שלו מיצג. 

הבן כל כך לא נכנע  וכל כך מורד נגד אבא שלו. וכל 

כך מתעלל באבא שלו. האבא לא יוכל לתת תשובה 

תשובה על זה. אבל  על זה. אף אחד לא יכול לתת

האהבה של האבא מתגברת על הכול. והעובדה 

שהאבא לא יכול להסביר את זה אינו אומר שהאהבה 

עבור הילד נהיית פחות או היא נחלשה. הרב אומר 

שקשה לו לתאר ולפרש באופן רציונלי את המוטיבים 

של ראש השנה. הרב אומר שכרבי הוא יכול לנתח 

בהלכה ובפילוסופיה.  ולבטא דברים מאוד מורכבים.

אבל הרב לא יכול לפרש ולתת ביטוי לחוויה יסודית 

שלו. הרב לא יכול לתאר צער שלו. והוא גם לא יכול 

לתאר את שמחה שלו. יש הרבה חוויות שהרב לא 

יכול לתאר אותן. והרב חושב שזה נכון לגבי כל אחד. 

חיים רגשיים הם לא שטחיים אלא הם בעומק של 

דם. ואין האדם מסוגל לתת ביטוי האישיות של הא

לזה. אנשים שהרגשות שלהם אינן מושרשות עמוק 

באישיות שלהם לא מבינים את זה. ולכן יש אנשים 

שלא יכולים לחוות את הנוכחות של ה'. והמושג 

היסודי של ראש השנה הוא לפני ה'. איך אפשר לתאר 

את החוויה של לפני ה'? צריכים לחוש את זה. צריכים 

ת את זה. צריכים לחיות את זה. הרב אומר שהוא לחוו

אינו יכול לתת קריטריונים לפרש מה היא החוויה של 

לפני ה'. הרב אומר שהוא יודע מה זה. והרב אומר 

שהוא אינו מתגאה בעצמו כשהוא אומר את זה. הרב 

אומר שהוא יודע מה זה. זה זמן כשהאדם לא מרגיש 

פת לו ממנו. בדידות. כשהאדם מרגיש שיש אחד שאכ

זה זמן כשהאדם מרגיש שיש משמעות לחיים שלו. 

והחיים שלו הם לא רק דבר זמני וחולף. כמו בועה של 

סבון. שיש נצחיות בחיים שלו. שהוא לא חתיכה 

שבורה של עץ שצפה ונדחף על ידי הגלים. בלי לדעת 

מאיפה הוא בא ובלי לדעת לאן הוא נע. כשאין פחד 

ש אחד שחובק אותך. שיש של מוות. כשמרגישים שי

אחד שמגן עליך. יש אחד שמשגיח עליך. כשאין לך 

 תחושה של בדידות.  כשחשים אקסטזה בלב. הרב 
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אומר שזה לא תיאור אלא זה מבטא את ההגבלות של 

החוויה. זה מגביל ומתחים את החוויה. זה מסמן את 

ההיקף של החוויה. חוויה זו בוודאי צריכה להתבטא 

בות. לא צריכים לרקוד עבור זה. אין בתפילה ובהתלה

צורך לאקסטזה מיסטית. אנו לא מתנהגים ככה. אבל 

 יש תחושה שמעניקה שמחה ללב. 

בסליחות אנו אומרים והמצא לנו בבקשתינו כמו 

לוקיך ומצאת כי -שכתוב ובקשת משם את ה' א

תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. מהו פירוש הדברים. 

בקשה שה' יקבל את יש תרגום אחד שמפרש שזה 

תפילות שלנו וה' ייתן לנו מה שאנו מבקשים 

בתפילתנו. זו בקשה שה' יגשים את כל שאיפות שלנו. 

ואין זה פירוש נכון. קודם כול, פירוש זה לא תואם 

למילים אלו של המצא לנו בבקשתנו. היינו צריכים 

לומר מלא כל משאלותינו. קבל ברחמים וברצון את 

מצא לנו בבקשתנו לא תואם תפילתנו. המונח ה

לפירוש זה לומר שאנו מבקשים שה' ימלא כל 

משאלותינו וה' ייתן לנו כל צרכים שלנו ושה' יגשים 

לנו כל שאיפותנו. אין זה המצא. וגם זה לא תואם 

לוקיך -להמשך של כמו שכתוב ובקשתם משם את ה' א

ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. איך פסוק 

' יגשים את כל משאלותנו? אלא הפירוש זה מוכיח שה

הוא שאנו מבקשים שה' יזמין את עצמו אלינו כשאנו 

מבקשים את ה'. כשאנו דורשים את ה'. לא להיות 

רחוק מאתנו. שה' לא יסתיר את עצמו. שה' לא יכסה 

את עצמו בענן. וירד ה' בענן. אלא כל פעם שאנו 

ה' דורשים את ה' ואנו מתגעגעים לה' ולנוכחותו ש

יזמין את עצמו להיות מוכן לזה. כמו שכתוב ובקשתם 

לוקיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך -משם את ה' א

ובכל נפשך. שאם אנו נבקש את ה' בכל לבנו ובכל 

נפשנו ואנו נהיה רציניים ואמתיים בדרישה 

ובגעגועים שלנו, אז ומצאת. אנו נמצא את ה'. זה אולי 

י גבוהה בכל התפלה הכי נשגבה והכי גדולה והכ

 הסליחות. 

ודבר זה הוא קודם כול לגבי היחיד. היחיד מוצא את 

עצמו בראש השנה מול ה'. ריבונו של עולם פוגש את 

היחיד. יש בראש השנה פגישה בין ריבונו של עולם 

ליחיד. וה' פקד את שרה. מהו הפירוש של פקד? וה' 

פקד את שרה למועד אשר אמר. ויעש ה' לשרה כאשר 

קד פקדתי אתכם ואת העשוי לכם במצרים. דבר. פ

להיפקד כל רוח ונפש. מהו הפירוש של להיפקד? 

לבקר אצל מישהו. להיות מעורב אתו. לבוא אליו. 

במצרים בכמה מאות שנים שזעקו לשמים והרימו את 

קולם ה' לא ענה להם והמצריים העוינים המשיכו 

 לרדות בעם. לענות אותם. אז ה' היה מאוד רחוק. פקד

פקדתי את אשר עשו לכם במצרים. ועכשיו אני אבקר 

אצל עמי ישראל. כשמגיעה ישועה אז ה' תמיד מגיע 

ביחד עם הישועה. וה' פקד את שרה. שרה חיכתה 

תשעים שנה. או שבעים שנה. ואנשים עשו צחוק 

מהם. ומה היה הצחוק? איזו בדיחה עשו מהם? אמרו 

מהם. היו  להם שה' לא נמצא ביחד אתם. ה' הוא רחוק

לוקים. בכל זמן ובכל -כאלו שר"ל הכחישו את קיום א

דור יש אתאיזם. יש אתאיסטים, אגנוסטיים וספקנים.  

יש אנשים שהם ציניים. אבל כשקרה נס זה אז זה היה 

וה' פקד את שרה. שה' כאילו ביקר אצל שרה. ה' עשה 

 את הנוכחות שלו נודע. 

אמנו כדי  אנו לא צריכים להגיע לעבר הרחוק לשרה

להדגים רעיון זה. בשנות השואה מיליוני יהודים 

נהרגו בתאי הגז ובכבשני האש. זה היה הסתר פנים. 

מהו הפירוש של הסתר פנים? ה' מעלים את עצמו מן 

ה' ניסוג לנבכי האין סוף ולטרנסנדנטיות.   העולם.

העולם נכנע לשטן. יש את המושג של הסתר פנים. 

וילך בשבת תשובה. ואנכי אנו נקרא על זה בפרשת 

הסתר אסתיר את פני ביום ההוא והיה לאכול. הם 

פשוט יהיו נאכלים ונבלעים. הסתר פנים הוא לא 

עונש. לעונש יש מידה. עונש הוא מדויק. עונש הוא 

כמו גזירה מבית משפט. אבל יש צורה יותר טרגית 

של סבל. וזה הסתר פנים. העדר מוחלט. נסיגה 

מהעולם. וכשה' ניסוג מהעולם אז  מוחלטת. ה' ניסוג

מה שולט בעולם? החוק המכני. השטן. החוק המכני 

הוא לפעמים מאוד אכזרי. אדיש לגמרי לסבל אנושי. 

אנו יודעים מאוד טוב מה המסיונריים עשו ואמרו 

בשנות הארבעים. זה החליש מאוד האמונה של הרבה 

יהודים. כל הקטסטרופה של השואה. וזה השתנה 

ה מדינת ישראל. וזה לא משנה איזה מקום כשנוסד

מדינת ישראל צריכה  לתפוס בהשקפה יהודית. אבל 

זה היה ישועה. וביחד עם הישועה ריבונו של עולם 

חזר. וה' פקד את שרה. פקד פקדתי אתכם. במשך 

מאות שנים השמים היו אדישים וחרשים לסבל יהודי 

. במצרים. השמים לא היו רגישים. השמים לא הגיבו

השמים לא ענו לשום זעקה. השמים לא ענו לזעקות 

של הילדים הרכים שגולגולת שלהם נשברה על קיר 

ביטון. על ידי פרעה ועל ידי הנאציים יימח שמם 

וזכרם. לא הייתה שום תגובה. ופתאום השמים 

 נפתחים וה' יורד מהשמים ומהאין סוף. מנבכי 
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. האוניברס. לתוך החברה האנושית. ומתחיל לשלוט

זה פקד פקדתי אתכם. זה הפירוש של וה' פקד את 

שרה. לכן חז"ל אומרים פקדונות אינן כזכרונות. זה 

 סמנטיקה שונה. 

כי תביא חוק זיכרון להיפקד כל רוח ונפש. ה' עומד 

מול כל אינדיבידואל. כל רוח וכל נפש. כל 

אינדיבידואל. בין יהודי ובין לא יהודי. להיפקד כל רוח 

ש השנה הוא בעצם החג של ונפש. אז רא

האינדיבידואל מפני שזה פגישה שלו עם ריבונו של 

עולם. עם האין סוף. לפני ה'. בחצוצרות וקול שופר 

הריעו לפני המלך ה'. בכסה ליום חגנו. היחיד חוגג 

הפגישה שלו עם ריבונו של עולם. אנו תוקעים בשופר 

מפני ששופר הוא הסמל של גילוי שכינה. ובקול שופר 

עליהם הופעת. ה' התגלה אליהם מלווה עם הקול של 

השופר. השופר הוא המכשיר של גילוי שכינה. זה 

השופר של כל אחד ואחד בראש השנה. מפני שהשופר 

שייך ליחיד. ולכן שופר הוא חובת היחיד. כמה 

תקיעות חייב אדם לשמוע בראש השנה. ככה אומר 

תקוע הרמב"ם. כמה תקיעות חייב כל אינדיבידואל ל

בראש השנה. זו חובה של האינדיבידואל. יש 

אינדיבידואל אחד בעיר. או הוא גר בתוך היער. זה לא 

משנה איפה הוא גר. אפילו אם הוא גר בתוך חברה 

שונה או בתוך חברה אכזרית. בין אם הוא גר בחברה 

אתאיסטית בין אם הוא גר בחברה של מאמינים. ה' 

רק אם הוא רוצה  פוגש אותו בראש השנה. ברור שזה

להיפגש עם ה'. כמו שר' חיים מוולוזין אומר. ה' דופק 

על הדלת. אבל ה' לא פורץ פנימה. התורה אומרת אם 

במחתרת ימצא הגנב. ה' לא רוצה להיות כמו הפרשה 

של מחתרת. ככה אומר ר' חיים מוולוזין. כשה' דופק 

על הדלת אז צריכים לפתוח את הדלת. ה' לא יפרוץ 

. אם הדלת היא נעולה אז ה' ילך. בין בראש את הדלת

 השנה ובין ביום כיפור. 

אנו אומרים ובריות בו יפקדו. הפירוש הוא 

אינדיבידואלים. בריות. הם כולם עומדים מול ה' 

בראש השנה. הם פוגשים את ה' בראש השנה ועומדים 

מול ה'. להזכירם לחיים ולמוות. מי לא נפקד כהיום 

ל אחד ואחד. אנו לא אומרים מי הזה. ה' מבקר אצל כ

לא נזכר כהיום הזה. אלא מי לא נפקד כהיום הזה. מי 

לא נכלל בזה. ה' לא משאיר אף אחד שה' לא יבקר 

 אצלו.

אבל מצד שני גם האנושות כולה כקבוצה וכהמון 

פוגשת את ריבונו של עולם. ועל המדינות בו יאמר. 

 כל מדינה. כל ארץ. כל גזע. בעברית המודרנית

הפירוש של מדינה הוא היחידה הפוליטית של מדינה. 

אבל בעברית של חז"ל מדינה פירושו כל יחידה. 

מדינה פוליטית, קבוצה, ההמון או האנושות עצמה. 

ועל המדינות בו יאמר איזו לשובע איזו לרעב איזו 

לשלום ואיזו לחרב. ובריות בו יפקדו. יש כבר פה 

ה'. והאנושות כולה הניגוד. כל אינדיבידואל פוגש את 

פוגשת את ה'. וכל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון. 

זה משנה. ואנו אומרים את זה בונתנה תוקף. למילה 

כול בעברית יש סמנטיקה רבה. כול פירושו כל אחד 

ה. הפירוש הוא -ה הללוי-ואחד. כל הנשמה תהלל י

שכל נשמה תשבחת את ה'. וכול פירושו גם הכלל. 

העם. הקולקטיב. אז כל באי עולם פירושו הכולל. כל 

כל אחד ואחד מבאי עולם. באי עולם פירושו כל מי 

שנכנס לעולם זה. עוברין לפניו כבני מרון. כבני מרון 

פירושו אחד אחד. וכבני מרון פירושו גם הכלל 

 כיחידה אחת. האנושות כולה כיחידה אחת נידונה. 

אחת היא  יש לריבונו של עולם שתי חשבונות. חשבון

עם האינדיבידואל. וחשבון אחר עם האנושות כולה 

כיחידה אחת. יש חטאים שנעשים על ידי 

האינדיבידואל. גניבה. שקר. רצח. אבל יש פשעים 

שנעשים על ידי הכלל. על ידי הקבוצה. האו"ם עושה 

פשעים. אי צדק. עיוותים. השחתה. עוולות. אי אפשר 

נדיבידואלית. לומר שהפשע נעשה על ידי מדינה אי

כולנו מעורבים. גם המערב הוא מעורב. אפילו 

אמריקה שלנו ההגון, ברוב התקופות הוא מעורב. 

כולנו מעורבים. אז יש לריבונו של עולם שני ספרים. 

ספר אחד הוא עבור מעשי איש ופקודתו ועלילות 

מצעדי גבר. וספר אחר עבור ההיסטוריה של 

כולה. שראש  האנושות. אבל נשכח כרגע מהאנושות

ממשלת רוסיה הקומוניסטית בין כה אינו יודע מה זה 

ראש השנה. שאם הוא היה יודע מה זה ראש השנה 

הוא לא היה עושה כל הפשעים שהוא עשה. מה היא 

הבעיה עם החברה המודרנית? היא חברה שאינה 

מבינה לפני ה' תטהרו. החברה המודרנית מתפוררת. 

רה של החברה. מה קורה עכשיו? התפוררות גמו

התפוררות של מוסר חברתית. התפוררות של משמעת 

חברתית. התפוררות של כוח. של כל דבר. מפני שהם 

לא מבינים מה זה דין וחשבון. ומה זה לפני ה'. 

 בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה'. 

אבל נדבר על היהודים. גם היהודי פוגש את ריבונו 

 ד. כל אינדיבידואל. יש של עולם בראש השנה. כל יחי
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עבירות שיהודי עושה שהן מורכבות באופן בלתי 

נפרד מהחיים האינדיבידואליים שלו. למשל, עבירות 

ישרות. עבירה כמו -שהוא עושה בעסקים שלו. אי

חילול שבת. עבירה כמו טריפות ונבילות. הם עבירות 

אינדיבידואליות. חטאים אינדיבידואליים. אחד 

טים של היהודי באמריקה והיהודי מהחטאים הכי בול

אחריות שלו לגבי החינוך של -בעולם המערב הוא האי

הילדים שלו. זה החטא הכי גדול מהחטאים שלו. אין 

דבר יותר טרגי ויותר כטוסט רפי מחטא זה של הזנחה 

בחינוך הילדים. אנו איבדנו שתי דורות מחמת חטא 

אבל זה. אנו משתדלים עכשיו לתקן את זה לאט לאט. 

היהודי גם נידון כחבר בקהילה. אנו לא מתכוונים 

 לקהילה מקומית. אלא אנו מתכוונים לכלל ישראל. 

הגמרא במסכת מגילה אומרת שעזרא תיקן להם 

לישראל שיהו קוראין בברכות וקללות שבמשנה 

לפני  -התוכחה והברית שבפרשת כי תבוא  –תורה 

אש ראש השנה. למה זה כל כך חשוב? בשבת לפני ר

השנה אנו קוראים פרשת נצבים. בשבת לפני זה אנו 

קוראים פרשת כי תבוא. אבל בשבת הסמוכה לראש 

השנה אנו קוראים פרשת נצבים. וזה מפני שפרשת 

נצבים היא ההמשך של התוכחה בפרשת כי תבוא. 

הסיום של התוכחה הוא לא בפרשת כי תבוא אלא 

ר בפרשת נצבים. שבסיום תוכחה התורה אמורה לדב

על גאולה. אבל בתוכחה של כי תבוא הפסוק האחרון 

יֹות ַבֶדֶרְך ֲאֶׁשר הוא  ם ָבֳאנִּ ְצַריִּ יְבָך ְיהָוה מִּ ֶוֱהׁשִּ

ְתַמַכְרֶתם ָׁשם  ְרֹאָתּה ְוהִּ יף עֹוד לִּ י ְלָך לֹא ֹתסִּ ָאַמְרתִּ

ְׁשָפחֹות ְוֵאין ֹקֶנה:  ים ְולִּ איך יכול ְלֹאְיֶביָך ַלֲעָבדִּ

סיים את התוכחה בלי לומר דברי להיות שמשה רבינו י

ניחומים. שמשה רבינו יתאר להם רק עתיד עצוב 

ומדכא?! למשל, בתוכחה וכריתת ברית בהר סיני 

התורה מסיימת וזכרתי להם ברית ראשונים. פסוק זה 

בסיום התוכחה שבתורת כוהנים מופיע כפסוק של 

זיכרונות. וזכרתי להם ברית ראשונים. אבל בתוכחה 

קודם שמשה רבינו מת, משה רבינו  בארץ מואב

פתאום עוצר ומסיים את התוכחה עם הקללה 

ים האחרונה.  ְתַמַכְרֶתם ָׁשם ְלֹאְיֶביָך ַלֲעָבדִּ ְוהִּ

ְׁשָפחֹות ְוֵאין ֹקֶנה:  אנשים כל כך ישנאו אתכם שהם ְולִּ

אתם  אפילו לא ירצו לקנות אתכם לעבדים ולשפחות.

ומוחרם  תהיו ר"ל כמו מצורעים. לגמרי מבודד

מהחברה האנושית. ואז נקודה. איך משה רבינו מסיים 

 את התוכחה בצורה כזו טרגית? 

ְוָהָיה התשובה היא שהתוכחה נגמרת בפרשת נצבים. 

ים ָהֵאֶלה ַהְבָרָכה ְוַהְּקָלָלה  י ָיֹבאּו ָעֶליָך ָכל ַהְדָברִּ כִּ

י ְלָפֶניָך ַוֲהֵׁשֹבָת ֶאל ְלָבֶבָך ְבָכל ם ֲאֶׁשר  ֲאֶׁשר ָנַתתִּ ַהּגֹויִּ

יֲחָך ה' א דִּ ֱֹלֶקיָך -ַעד ה' אְוַׁשְבָת  }ב{ֱֹלֶקיָך ָׁשָמה: -הִּ

י ְמַצְּוָך ַהיֹום ַאָתה ּוָבֶניָך  ְוָׁשַמְעָת ְבֹקלֹו ְכֹכל ֲאֶׁשר ָאֹנכִּ

ֱֹלֶקיָך ֶאת ְׁשבּוְתָך -ְוָׁשב ה' א  ְבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶׁשָך:

יְצָך ה' א ים ֲאֶׁשר ֱהפִּ ָכל ָהַעמִּ ֶבְצָך מִּ ֲחֶמָך ְוָׁשב ְוקִּ -ְורִּ

ָשם  }ד{ֱֹלֶקיָך ָׁשָמה:  ם מִּ ְקֵצה ַהָשָמיִּ ַדֲחָך בִּ ְהֶיה נִּ ם יִּ אִּ

ָּקֶחָך: -ְיַקֶבְצָך ה' א ָשם יִּ יֲאָך ה' א }ה{ֱֹלֶקיָך ּומִּ -ֶוֱהבִּ

ְבָך  ְׁשָתּה ְוֵהיטִּ ירִּ ֱֹלֶקיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָיְרׁשּו ֲאֹבֶתיָך וִּ

ְרְבָך ֵמֲאֹבֶתיָך: לכן תקנת עזרא לקרוא קודם ראש  ְוהִּ

רשת השנה ברכות וקללות שבמשנה תורה זה כולל פ

 כי תבוא וגם פרשת נצבים. 

למה זה כל כך חשוב לקרוא הברכות וקללות 

שבמשנה תורה קודם ראש השנה? זה לא טקס חדש. 

עזרא הסופר תיקן דבר זה. זה חוזר לתחילת בית שני. 

זה בערך לפני אלפיים וארבע מאות או אלפיים וחמש 

מאות שנה. למה זה כל כך חשוב? למה היה צורך 

ברית? כריתת ברית אחת בתורת  לשתי כריתות

כוהנים. מלבד הברית אשר כרת עמהם בחורב. ועוד 

ית ֲאֶׁשר כריתת ברית בארץ מואב.  ְבֵרי ַהְברִּ ֵאֶלה דִּ

ְשָרֵאל ְבֶאֶרץ  ְכֹרת ֶאת ְבֵני יִּ ָּוה ְיהָוה ֶאת ֹמֶׁשה לִּ צִּ

ָתם ְבֹחֵרב: ית ֲאֶׁשר ָכַרת אִּ ְלַבד ַהְברִּ למה היה  מֹוָאב מִּ

 ורך לזה? צ

והנה הברית בתורת כוהנים נאמרה בלשון רבים. 

והברית בפרשת כי תבוא היא בלשון יחיד בגוף שני. 

זו הסיבה למה אנשים יותר מפחדים לעלות לתורה 

לתוכחה בפרשת כי תבוא מלעלות לתורה לתוכחה 

שבפרשת בחוקותי. שבתוכחה בפרשת בחוקותי 

הוא לא  התורה מדברת בלשון רבים. אחד אמר שלכן

נרתע מלעלות לתורה לתוכחה שבפרשת בחוקותי. 

אבל הוא לא רוצה לעלות לתורה לברכות וקללות 

שבמשנה תורה. שהתורה בפרשת כי תבוא אומרת 

ידבק ה' בך את המהומה ואת המארה. זה נשמע לו 

כאילו הבעל קריאה מדבר אליו לעולה לתורה. 

בתוכחה בפרשת בחוקותי התורה מדברת בלשון 

ם. ובתוכחה בפרשת כי תבוא התורה מדברת רבי

 בלשון יחיד. 

ויש לזה סיבה פשוטה. הברית בתורה כוהנים היא 

ברית שנכרתה עם היהודים כעם. כקהל. כרבים. לא 

עם כל אינדיבידואל בנפרד. כרבים. ברור שאם 

 הברית מוטלת על הרבים אז כל אינדיבידואל הוא 
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. שהרבים מעורב בזה. כל אינדיבידואל משתתף בזה

מורכב מהרבה אינדיבידואלים. אבל ה' דיבר לעם 

ולקהל כיחידה אחת. אבל הברית בפרשת כי תבוא 

יׁש ַאֵחר  –נאמרה בלשון יחיד  ָשה ְתָאֵרש ְואִּ אִּ

ְבֶנה ְולֹא ֵתֵׁשב בֹו ֶכֶרם  ת תִּ ְׁשָכֶבָנה ַביִּ )ישגלנה( יִּ

ַטע ְולֹא ְתַחְלֶלנּו:  ׁשֹוְרָך ָטבּוַח ְלֵעיֶניָך ְולֹא  }לא{תִּ

ְלָפֶניָך ְולֹא ָיׁשּוב ָלְך צֹאְנָך  ֶמנּו ֲחֹמְרָך ָּגזּול מִּ תֹאַכל מִּ

יעַ  ברית שנכרתה עם זו  .ְנֻתנֹות ְלֹאְיֶביָך ְוֵאין ְלָך מֹוׁשִּ

 כל אינדיבידואל באופן נפרד. 

ואנו נוכיח את זה. אנו יודעים את זה לא רק מהלשון 

יחיד שבו התורה מדברת בפרשת כי תבוא. משה 

ית : אומר י ֹכֵרת ֶאת ַהְברִּ ְתֶכם ְלַבְדֶכם ָאֹנכִּ ְולֹא אִּ

י ֶאת ֲאֶׁשר ֶיְׁשנֹו ֹפה  }יד{ַהזֹאת ְוֶאת ָהָאָלה ַהזֹאת:  כִּ

ְפֵני ה' אֱ  ָמנּו ֹעֵמד ַהיֹום לִּ ֹלקינּו ְוֵאת ֲאֶׁשר ֵאיֶננּו -עִּ

ָמנּו ַהיֹום: משה אומר לבני ישראל שברית זו  ֹפה עִּ

ים פה. אלא גם עם אלה היא לא רק אתכם שנוכח

שאינם נוכחים פה. עם אלה שעוד לא נולדו. עם דורות 

עתידים. עד סוף הזמן. זה מה שמשה רבינו אומר פה. 

למה משה לא אמר דברים אלו בברית בחורב? למה 

משה רבינו הוסיף התנאה זו רק בברית בארץ מואב 

ולא בברית בחורב? ולא אתכם לבדכם. הרי היו שתי 

רית אחת בהר חורב. ועוד ברית בארץ בריתות. ב

ית ַהזֹאת מואב.  י ֹכֵרת ֶאת ַהְברִּ ְתֶכם ְלַבְדֶכם ָאֹנכִּ ְולֹא אִּ

י ֶאת ֲאׁשֶ  }יד{ְוֶאת ָהָאָלה ַהזֹאת:  ָמנּו כִּ ר ֶיְׁשנֹו ֹפה עִּ

ְפֵני ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ְוֵאת ֲאֶׁשר ֵאיֶננּו ֹפה  ֹעֵמד ַהיֹום לִּ

ָמנּו ַהיֹום:  למה משה רבינו אומר את זה רק בברית עִּ

בארץ מואב ולא אמר את זה בברית בחורב? ולמה 

ַאֶתם משה בברית בארץ מואב היה צריך לפרט? 

ים ַהיֹום ֻכְלכֶ  ָצבִּ ְפֵני ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ָראֵׁשיֶכם נִּ ם לִּ

ְשָרֵאל:  יׁש יִּ ְקֵניֶכם ְוֹׁשְטֵריֶכם ֹכל אִּ ְבֵטיֶכם זִּ ׁשִּ

ֶרב ַמֲחֶניָך ֵמֹחֵטב ַטְפֶכם ְנֵׁשיֶכם ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ְבקֶ  }י{

למה משה רבינו לא פירט כל  ֵעֶציָך ַעד ֹׁשֵאב ֵמיֶמיָך:

 זה גם בברית בחורב? 

התשובה היא ככה. כשכורתים ברית עם העם לא 

צריכים להתנות ולפרש שברית זו יש לה תוקף לדור 

זה וגם לדורות הבאים. הברית היא עם העם. אז 

ל אומרים אין הברית היא עם כל הדורות. כמו שחז"

ציבור מתים. הציבור הוא תמיד חי. כשאנו מדברים 

על עם ישראל אנו לא מתכוונים רק לאלו שחיים 

עכשיו. אלא זה כולל אלו שכבר חיו וכבר מילאו 

תפקידם ונסוגו. אף שהם כבר לא אתנו. וזה כולל גם 

אלו שעוד לא נולדו. גוי קדוש חותך כל ההגבלות של 

הגבלות של זמן. עבר, הווה ההווה. זה חותך כל ה

ועתיד כלולים במונח זה של גוי קדוש. אז לא צריכים 

להתנות. אם ארצות הברית תחתום הסכם עם גרמניה 

האם יצטרכו לפרט שזה מחייב גם דורות עתידים. 

יעשו פירוט רק אם ירצו להטיל מגבלה של זמן על 

ההסכם. למשל, שההסכם יהיה רק לארבעים שנה או 

נה. אבל כשאין בהסכם או בברית שום לחמישים ש

הגבלה של זמן אז כלול בהסכם זה או בברית זו שזה 

מחייב גם דורות הבאים. זה מחייב גם את הדור 

העשירי. זה המושג של אין ציבור מתים. הציבור 

לעולם לא מת. אינדיבידואלים מתים. אבל ציבור 

לעולם לא מת. אבל העם תמיד קיים. זה כמו עץ 

הוא מאבד את העלים שלו. אבל העץ בזהותו שבסתיו 

כעץ שורד בכל העונות. בסתיו, בחורף, באביב ובקיץ. 

לכן בברית בהר חורב משה לא היה צריך לומר ולא 

אתכם לבדכם אנכי כורת את הברית הזאת. משה בהר 

חורב לא היה צריך לפרט ראשיכם שבטיכם זקניכם 

א להם ושטריכם. הברית הייתה עם העם כולו. ה' קר

ממלכת כוהנים וגוי קדוש. ה' בחורב לא דיבר עם 

האינדיבידואל. אבל הברית בפרשת כי תבוא היא 

ברית שנכרתה עם כל אינדיבידואל. עם כל 

 אינדיבידואל יהודי. 

אז היהודי הוא תחת מחויבות של ברית במחויבות 

כפולה. הוא חבר בקהל שמחויב על ידי ברית עם ה'. 

ברית זו מפני שהוא חבר בקהל כל אחד הוא מעורב ב

זה שה' כרת אתה ברית. אז כל אחד מחויב לברית זו. 

אבל יש ברית שנכרתה עם כל יהודי ויהודי באופן 

נפרד. עם כל יהודי. ראשיכם שבטיכם זקניכם 

ושטריכם. עני או עשיר. אינטלקטואל או פשוט ותם. 

תלמיד חכם או בור. עם כל יהודי. מחוטב עציך עד 

מיך. לעברך בברית ה'. זה נאמר לכל אחד שואב מי

באופן נפרד. זה לשון יחיד בגוף שני. משה רבינו 

מדבר לכל יהודי באופן נפרד. לכן משה רבינו היה 

צריך לפרט. כשחותמים עם הסכם על אינדיבידואל אז 

הסכם זה אינו מחייב את דור הבא. אלא אם כן יש 

ְתֶכם ְלַבְדֶכם התנאה על זה.  י ֹכֵרת ֶאת ְולֹא אִּ ָאֹנכִּ

ית ַהזֹאת ְוֶאת ָהָאָלה ַהזֹאת:  י ֶאת ֲאֶׁשר  }יד{ַהְברִּ כִּ

ְפֵני ה' אֱ  ָמנּו ֹעֵמד ַהיֹום לִּ ֵאת ֲאֶׁשר ֹלקינּו וְ -ֶיְׁשנֹו ֹפה עִּ

ָמנּו ַהיֹום:   ֵאיֶננּו ֹפה עִּ

זה מה שעזרא תיקן. הברית הראשונה נקראת לפני חג 

השבועות. ועזרא אמר שאי אפשר לחגוג את ראש 

 השנה אלא אם כן הברית השנייה תהיה נקראת. מפני 
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שהיהודי בראש השנה צריך לדעת שיש לו מחויבות 

הוא אחראי כפולה. יש לו מחויבות גם כיחיד. ובזה 

עבור עצמו ועבור משפחתו. כאבא, כאח וכשכן. 

האינדיבידואל הוא לא מבודד. חז"ל לעולם לא ראו 

את האינדיבידואל מבודד ובנסיגה. הוא צריך לקחת 

אחריות. אחריות מוטלת עליו כמה שאדם יכול לקחת 

אחריות. אבל מצד אחר יש ליהודי אחריות מפני שהוא 

לו אחריות לא רק עבור חבר וחלק מקהילה. אז יש 

עצמו ומשפחה שלו אלא גם עבור הקהל כולו. זה 

העיקרון של כל ישראל ערבים זה לזה. וזה חשבון 

נפרד בראש השנה. מה עשית עבור הקהל כולו. זה לא 

מספיק שאתה סיפקת חינוך טוב עבור הבן שלך. מה 

עשית עבור הבן של השכן שלך? אם הייתה לו היכולת 

בי החינוך של הבן של השכן שלו אז לעשות משהו לג

מוטלת עליו אחריות לספק חינוך גם לבן של השכן 

שלו. אתה היית יכול לשלם עבור זה. אז יש לך 

אחריות לעשות את זה. הוא חלק מקהל ולכן הוא נושא 

באחריות עבור הקהל כולו. אז היהודי כשהוא פוגש 

את ריבונו של עולם בראש השנה וריבונו של עולם 

מד מולו וקורא לו אז ריבונו של עולם קורא לו עו

בשתי בחינות. כיחיד. ובריות בו יפקדו. וגם כנציג 

ושגריר עבור הקהל כולו. כל יהודי הוא שגריר של 

הקהל כולו. היהודי חייב למלאות לא רק חובתו 

הפרטית אלא הוא חייב למלאת גם חובת היסטורית 

יהודי שלו. והשאלה העיקרית שעומדת מולו של ה

היא: כיחיד, האם מילאת אחריות שלך כאב, כאח. 

כיהודי כיחיד. זה כולל רק הבית שלו וחיים פרטיים 

שלו. אבל יש שאלה שעומדת מולו ונשאלת ממנו 

כחבר וכחלק מהקהילה. מה עשית לעזור שהקהל 

ישרוד? כשריבונו של עולם אמר וזכרתי להם ברית 

אז ריבונו ראשונים אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים 

של עולם זוכר את הברית מימים עתיקים. אז גם 

היהודי צריך לזכור את הברית מימים עתיקים. ומה 

נקרא לזכור עבור היהודי? אם הוא עושה את החלק 

שלו ליישם את הברית, ובמיוחד להנציח את הברית. 

עכשיו יש בעיה אחת מסביב לציבור ולקהל. האם 

   הקהל ישרוד או הקהל לא ישרוד?

הבעיה היא עדיין גדולה אף שיש מדינת ישראל. 

מדינת ישראל בוודאי מסייעת לנו, אבל היא לא 

הפתרון. אם היהודים בגולה לא יבינו כמה זה חיוני 

אנו לא אומרים  –לשמור על ייחודיות שלהם 

שצריכים להינתק מהחברה הכללית. אבל היהודי 

 צריך לשמור על ייחודיותו הרוחנית בתוך החברה

אז היהודים לא יוכלו לשרוד. זו היא  –הכללית. 

הבעיה העיקרית בימינו. כשאנו אומרים זכור לנו 

ברית אבות כאשר אמרת, רבש"ע שואל שאלה 

פשוטה: מה עם הזיכרון שלכם? לי יש זיכרון טוב, 

אבל מה עם זיכרון שלכם? אני אמנם זוכר את 

אברהם, יצחק ויעקב. אבל מה אתם עושים עבור 

ם, יצחק ויעקב? ההיסטוריה שלנו היא אברה

היסטוריה של מסירות נפש על קידוש השם. אם ח"ו 

היהדות לא תשרוד, אז זה לא רק שאנו מאבדים דבר 

גדול ויקר. אלא אז יתברר שדורות אין ספור של 

דורות אין ספור של  –מסירת נפש על קידוש השם 

היו לשווא. כדי שהמסירות נפש על  –דמעות ודם 

ש השם שהייתה במסעי הצלב ובפוגרומים של קידו

חלמני צקי ואפילו בשואה לא תהיה לשווא שלא מתו 

לשווא זה חובה שלנו לקיים את הברית ולהנציח את 

הברית. ולתרום ולתת כמה שאפשר כדי שהברית 

תשרוד. יש רק דרך אחת לעשות את זה: על ידי חינוך. 

הברית ואת אין ניסים שישיגו לנו את זה. זכור לנו את 

החסד ואת השבועה אשר נשבעת לאברהם אבינו בהר 

המוריה. אבל רבש"ע שואל אותנו שאלה זו? האם 

אתם זוכרים את הברית ואת החסד ואת השבועה? 

שבראש השנה האינדיבידואל נמצא לפני ה' וגם הכלל 

נמצא לפני ה'. ובוודאי כל אחד הוא חלק מהכלל. אז 

לא רק באופן  אחד בראש השנה פוגש את רבש"ע

נפרד כאינדיבידואל אלא גם כחלק מהכלל. ובברכה 

של זיכרונות אנו מדגישים את הקונטרסט בין 

האינדיבידואל לכלל. ועל המדינות בו יאמר איזו 

לחרב ואיזו לשלום איזו לרעב ואיזו לשובע ובריות בו 

יפקדו להזכירם לחיים ולמוות מי לא נפקד כהיום הזה. 

פעל. ה' זוכר את היצירה כולה אתה זוכר את כל המ

כיחידה אחת. וגם כל היצור לא נכחד ממך. בזה אנו 

מדגישים את האינדיבידואל שפוגש ועומד לפני 

רבש"ע בראש השנה. הסמנטיקה של המילה כל 

משתנית פה. וגם כל היצור. כל בריה ובריה. לא נכחד 

ממך. לא יכול להיסתר ממך. אבל החתימה היא זוכר 

מות העיקרית בראש השנה היא ברמה הברית. העי

ההיסטורית. היהודי הוא חלק מחברה היסטורית 

עתיקת יומין שהקריבה הרבה מעצמה כדי לשרוד. 

והוטל על היהודי אחריות. ועיקר השאלה שריבונו של 

עולם שואל היא האם אתה ממלא חובתך לדאוג לכלל 

 ולקיום הברית.
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יחיד  לכן יש שני חלקים במצוות שופר. החלק של

והחלק של ציבור. מה  הוא שופר? שופר הוא גילוי 

שכינה. שופר הוא המכשיר והסמל של גילוי שכינה. 

בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה'. אתה 

נגלית בענן כבודך על עם קדשך לדבר עמם. בקולות 

וברקים עליהם נגלית ובקול שופר עליהם הופעת. 

ה. ויש גילוי שכינה שופר הוא המכשיר של גילוי שכינ

כפול. יש עימות כפולה. יש פגישה כפולה. הכלל 

והיחיד. והיחיד פוגש את ריבונו של עולם גם כחלק 

מהכלל. ומעניין שלגבי היחיד ההלכה אומרת שמספיק 

לשמוע את קול השופר בלי שקול השופר יתפרש. 

אבל כשאנו באים לעימות ופגישה בין עם ישראל 

ות על כל יחיד לדאוג ולפעול לרבש"ע ובזה יש אחרי

שהכלל ישרוד אז לא מספיק רק קול שופר. כשאחד 

פוגש את רבש"ע בראש השנה כחלק מהכלל הוא 

יתקע בשופר והוא יפרש את המסר והסמל של קול 

השופר. ולכן תקיעות דמעומד הוא רק בציבור. זה 

בעצם מפני שראש השנה הוא יום הדין עבור שניהם, 

הכלל. לכן יש שני אספקטים  עבור היחיד ועבור

בשופר. היחיד בראש השנה פוגש את רבש"ע. והכלל 

בראש השנה פוגש את ריבונו של עולם. אם הן שתי 

מצוות או הן מצווה אחת זה המחלוקת בין הרמב"ם 

לרש"י והראב"ד. המחלוקת הוא אם היחיד חייב 

להצטרף לציבור כדי לקיים את המצווה של תקיעות 

ל קול השופר או לא. אבל בין כה וכה פלוס הפירוש ש

יש שני אספקטים במצוות שופר. וזה מפני שיש בראש 

השנה שני אספקטים. וגם ביום כיפור יש שני 

אספקטים אלו. ביום כיפור יש כפרה, סליחה ומחילה 

עבור היחיד. ויש כפרה, סליחה ומחילה גם עבור 

 היחיד כחלק מהכלל.   

             

 

 


