?ROSH HASHANAH: CAN WE TRULY IMPACT GOD
)(1תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף לד עמוד ב
אמר רבה ,אמר הקדוש ברוך הוא :אמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות .מלכיות
 כדי שתמליכוני עליכם ,זכרונות  -כדי שיבא לפני זכרוניכם לטובה ,ובמה  -בשופר.) (2שולחן ערוך אורח חיים הלכות ראש השנה סימן תקפב סעיף א
)א( בעשרת ימי תשובה אומר) :ב( המלך הקדוש ,המלך המשפט; ואם טעה )ג( או שהוא א ]א[
מסופק אם הוא בהמלך הקדוש) ,ד( חוזר לראש;
משנה ברורה סימן תקפב
)ב( המלך הקדוש  -משום שעכשיו הם ימי דין שהקב"ה יושב ודן כל העולם ומראה מלכותו
וממשלתו שהוא בכל משלה:
) (3תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף לב עמוד א
והיכן אומרה לקדושת היום? תניא ,רבי אומר :עם המלכיות אומרה ,מה מצינו בכל מקום -
ברביעית  -אף כאן ברביעית .רבן שמעון בן גמליאל אומר :עם הזכרונות אומרה ,מה מצינו בכל
מקום באמצע  -אף כאן באמצע.
) (4דברים פרק כו
ית
)טז( הַ יּוֹם הַ זֶּה יְקוָֹק אֱ �הֶ י� ְמצַ וְּ � ַלעֲשׂוֹת ֶאת הַ חֻ ִקּים הָ ֵאלֶּה וְ ֶאת הַ ִמּ ְשׁפּ ִָטים וְ שָׁ מַ ְר ָתּ וְ עָ ִשׂ ָ
ֵא�הים וְ ָל ֶלכֶת בִּ ְד ָרכָיו
אוֹתם בְּ כָל לְבָ בְ � וּבְ כָל נַפְ שֶׁ � ):יז( ֶאת יְקוָֹק הֶ אֱ מַ ְר ָתּ הַ יּוֹם ל ְִהיוֹת לְ� ל ִ
ָ
וּמ ְשׁפָּטָ יו וְ ל ְִשׁמֹעַ בְּ קֹלוֹ ):יח( וַיקוָֹק הֶ אֱ ִמ ְיר� הַ יּוֹם ל ְִהיוֹת לוֹ לְעַ ם ְסגֻלָּה
וֹתיו ִ
וּמצְ ָ
וְ ל ְִשׁמֹר חֻ ָקּיו ִ
וֹתיו:
כַּאֲ שֶׁ ר ִדּבֶּ ר לָ� וְ ל ְִשׁמֹר כָּל ִמצְ ָ
) (5רמב"ן דברים פרק כו פסוק יז
)יז( וטעם את ה' האמרת היום  -כיון שקבלתם עליכם כל התורה בפירושיה ובדקדוקיה
ובחדושיה ,הנה גדלתם השם ורוממתם אותו שיהיה הוא לבדו לכם לאלהים לא תודו באל אחר
כלל:
) (6דברים פרק כז
אוֹתם וְ ָאמַ ר כָּל הָ עָ ם ָאמֵ ן:
תּוֹרה הַ זּ ֹאת ַלעֲשׂוֹת ָ
)כו( ָארוּר אֲ שֶׁ ר ל ֹא י ִָקים ֶאת ִדּבְ ֵרי הַ ָ
) (7רמב"ן דברים פרק כז פסוק כו
)כו( אשר לא יקים את דברי התורה הזאת  -כאן כלל את כל התורה כולה ,וקבלוה עליהם
באלה ובשבועה ,לשון רש"י .ולפי דעתי ,כי הקבלה הזאת ,שיודה במצות בלבו ויהיו בעיניו
אמת ויאמין שהעושה אותן יהיה לו שכר וטובה והעובר עליהן יענש ,ואם יכפור באחת מהן או
תהיה בעיניו בטלה לעולם הנה הוא ארור .אבל אם עבר על אחת מהן ,כגון שאכל החזיר
והשקץ לתאותו או שלא עשה סוכה ולולב לעצלה ,איננו בחרם הזה ,כי לא אמר הכתוב אשר
לא יעשה את דברי התורה הזאת ,אלא אמר אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות,
כטעם קיימו וקבלו היהודים )אסתר ט כז( .והנה הוא חרם המורדים והכופרים:

) (8תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף יז עמוד ב
ויעבר ה' על פניו ויקרא ,אמר רבי יוחנן :אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו ,מלמד
שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח צבור ,והראה לו למשה סדר תפלה .אמר לו :כל זמן
שישראל חוטאין  -יעשו לפני כסדר הזה ,ואני מוחל להם .ה' ה' …אל רחום וחנון ,אמר רב
יהודה :ברית כרותה לשלש עשרה מדות שאינן חוזרות ריקם ,שנאמר +שמות לד +הנה אנכי
כרת ברית.
)] (9רבינו[ בחיי בראשית פרק לח
ידוע כי שם אלהים הנזכר בבראשית הוא מלך העולם והוא התשובה ,וזה אנו אומרים בראש
השנה שבו נברא העולם :המלך הקדוש והמלך המשפט ,לפי שהיום ההוא הוא תחלת מעשיו
שאין מלך בלא עם,
) (10ישעיהו פרק מד פסוק ו
�הים:
וּמבַּ לְעָ דַ י ֵאין אֱ ִ
כֹּה ָאמַ ר יְקוָֹק מֶ לֶ� י ְִשׂ ָר ֵאל וְ גֹאֲ לוֹ יְקוָֹק צְ בָ אוֹת אֲ נִי ִראשׁוֹן וַאֲ נִי ַאחֲ רוֹן ִ
) (11ליקוטי מהרי"ל ליקוטים
אֲ דון עולָם אֲ שֶׁ ר מָ לַ� .בְּ טֶ ֶרם כָּל יְצִ יר נִבְ ָרא:
לְעֵ ת ַנעֲשה בְ חֶ פְ צו כּל .אֲ זַי מֶ לֶ� ְשׁמו נ ְִק ָרא
:כי הקדוש ברוך הוא וברוך שמו אין צריך לשום הסכמה ,כי היה הוה ויהיה ,ומפני זה היה
מלך אפילו קודם בריאות העולם ,רק לא היה אדם שיקרא מלך .וזהו לעת נעשה בחפצו כל אזי
מלך שמו נקרא ,היה קראו מלך ,אבל מלך היה ג"כ קודם ,ודו"ק:
) (12סדר ראש השנה
ובכן תן פחדך ה' אלהינו על כל מעשיך ,ואימתך על כל מה שבראת ,וייראוך כל המעשים,
וישתחוו לפניך כל הברואים,
) (13סדר ראש השנה
על כן נקוה לך ה' אלהינו לראות מהרה בתפארת עזך להעביר גלולים מן הארץ והאלילים כרות
יכרתון .לתקן עולם במלכות שדי וכל בני בשר יקראו בשמך להפנות אליך כל רשעי ארץ.
) (14קדושה בחזרת הש"ץ:
יא�:
ישׁים אותו בִּ ְשׁמֵ י מָ רוםַ .כּכָּתוּב עַ ל יַד נְבִ ֶ
נ ְַקדֵּ שׁ ֶאת ִשׁ ְמ� בָּ עולָם .כְּ שֵׁ ם שֶׁ מַּ ְק ִדּ ִ
וְ ָק ָרא זֶה ֶאל זֶה וְ ָאמַ ר:
קו"ח ָ -קדושָׁ .קדושָׁ .קדושׁ ה' צְ בָ אותְ .מלא כָל הָ ָא ֶרץ כְּ בודו:
חזן ְ -לעֻמָ ָתם בָּ רוּ� יאמֵ רוּ:
קו"ח  -בָּ רוּ� כְּ בוד ה' ִמ ְמּקומו:
חזן  -וּבְ ִדבְ ֵרי ָק ְד ְשׁ� כָּתוּב לֵאמר:
קו"ח  -י ְִמל� ה' לְעולָם .אֱ להַ יִ� צִ יּון לְדר וָדר .הַ לְלוּיָהּ:

) (15ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה ט
והמצוה התשיעית היא שצונו לקדש השם והוא אמרו )אמור כב( ונקדשתי בתוך בני ישראל.
…ולשון ספרא )אמור ספ"ט( על מנת כך הוצאתי אתכם מארץ מצרים על מנת שתקדשו שמי
ברבים.

