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שלמה וכל המשפחה שלום רב ,ושנה טובה
מה שלומכם?
אני מקוה שהקב"ה ישמע לתפילותינו ויימלאו משאלות לבנו לטובה אמן.
דברי תורה לראש השנה
בתפילת מוסף אנחנו אומרים בתפילת "ונתנה תוקף" "כי זוכר כל הנשכחות אתה"..
יש רעיון נפלא בקטע הזה.
מה פירוש הקב"ה זוכר כל הנשכחות"?
הפירוש הוא  :הקב"ה זוכר כל מה שהאדם שוכח.
אם אדם עשה מעשים טובים ,והאדם שכח אותם ,אל דאגה  ,זה רשום במקום חשוב ,והקב"ה זוכר
אותם לנצח .זו תכונה מיוחדת של הקב"ה שהוא זוכר מה שהאדם שוכח.
צא ולמד מזה דבר הפוך אם האדם זוכר כביכול הקב"ה שוכח .אם האדם זוכר את מה שחטא ,כפי שאמר
דוד המלך "וחטאתי נגדי תמיד" -הקב"ה ישכח לו את החטא שעשה.
כמו כן אם האדם עשה מעשה חסד ,עשה מצוה ,וכל הזמן הוא מודיע ומכריז ,ומספר לכולם ,דבר שיכול
להוביל אותו לידי גאוה ,במקרה כזה ,אין ערך למצוה שעשה ,וכביכול הקב"ה "שוכח" ומבטל את ערך
המצוה שנעשתה..
ראש השנה הוא יום מספר אחד בשנה ,והוא מסמל את יום האמת .ידוע הביטוי ":אמת יש רק אחת".
מה מסמל את האמת? אחדות שלמות ,הקב"ה ,שהוא אחד  ,אהבת אדם לאדם ועוד...
ובראש השנה אנחנו תוקעים בשופר .קול השופר גם הוא מסמל אחדות .
יש דיבור ויש קול .ההבדל ביניהם .הדיבור הוא בנוי מחלקים ,מאותיות מעיצורים,ממילים ממשפטים.
הדיבור מסמל פירוד ,בגלל כל החלקים ממנו הוא בנוי .ה"קול" לעומת זה הוא משהו ממושך ,אין בו
הבחנה בין אדם לאדם .אדם המדבר ,גם אם נעצום את העיניים נוכל להבחין מי המדבר .אם אדם תוקע
בשופר ,אם נעצום עיניים ,לא נדע מי התוקע ..כי ה"קול" של השופר שווה אצל כולם .אין שם דיבור
המסמל פירוד של כל אדם הדיבור המיוחד לו אלא השופר מסמל שוויון בין כולם...
המצוה היא "לשמוע קול שופר" .אין מצוה בראש השנה "לתקוע" יש מצוה "לשמוע" .
ו"לשמוע " פירושו "להבין" ולקבל" כמו "שמע ישראל "..אין הכוונה רק לשמוע באוזן אלא להתבונן
ולקבל"..להאזין ולהיות מאוזנים
גם אנו נצא מחוזקים מימי ראש השנה ,בדעה כי השלום ,האהבה ,האחוה ,השלמות האחדות והייחוד של
רבונו של עולם הם החשובים לנו,
לאורם נלך כל השנה אמן

