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  ב"ה

  מהות ראש השנה   -תקיעת  השופר

  

  1קבוצה  

  מהו ראש השנה? 

  אם נתבונן בתפילת מוסף של ראש השנה נבחין ברעיונות שונים כמו: 

*יום בריאת האדם *אימת הדין   *בקשות לשנה טובה  *מעמד של הכתרת המלך  *התעוררות  

  ...לתשובה   *הזכרת זכויות   *עקדת יצחק *גאולה   *מעמד הר סיני 

  

  מה קרה וקורה בראש השנה? 

    .ראש השנה הוא יום ההולדת של האדם 

  בראש השנה ממליכים את ה' למלך  

  ראש השנה הוא יום הדין 

  תקיעה בשופר    -מצוותו של ראש השנה  

  

  ?  מהי המהות המרכזית 

  

ה' למלך   את  יום שבו מכתיריםראש השנה הוא  תורת החסידות מתמקדת במהותו המרכזית של  

  קבלת עול המלכות.  - באמצעות עבודת האדם

  מדוע ההמלכה היא המהות ומרכזית? 

  ליום הדין, למעמד הר סיני ולגאולה? ליום הזיכרון,  כיצד ההכתרה קשורה ליום הולדת האדם, 

  

  בעבר   –ראש השנה  

  התפקיד והמטרה:

ה' הניח אותו בגן עדן "לעבדה ולשמרה". תפקידו של האדם הוא     בראש השנה נברא האדם הראשון.

קיום  באמצעות  מלכות ה'לעשות לו לה' דירה בתחתונים בעולם הזה. שבעולמנו התחתון תתגלה 

  ה'. שלמות הייעוד תהיה בביאת הגואל.  מצוות

  ה':   הבטחת

  לתת לאדם את כל צרכו כדי שיוכל למלא את שליחותו. 

  ובפועל:

  יום ההמלכה  -קיבל האדם את מלכות ה' בפעם הראשונה...ביום זה  
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נכרעה .." הוא  נשתחווה וכשנברא האדם הוא מיד קרא לכל הבריאה להמליך את ה' למלך "בואו 

  קיבל את עול מלכות ה'.

העולם   ולהפוך את ה' נתן לו מצוות (לא לאכול מפרי עץ הדעת והחיים), והאדם התחייב לקיימם

  לדירה לה'. 

 יום חשבון נפש   -מרד האדם בה' בפעם הראשונה...וגם התחרט על מה שעשה... ביום זה

 ותשובה 

   יום הדין   –ביום זה ה' שפט את האדם ופסק את דינו 

  לאדם. - שיבוש בקשר בין מלך העולםביום זה ארע  

  הסיבה: חטא האדם 

 ביום זה האדם גורש מגן עדן,  והתחיל מסע ארוך של גילוי השכינה שהסתלקה 

  

  2קבוצה  

  כרון ליום ראשון... י ז   -השנה בהווה ראש  

  

  :והמטרה דהתפקי

באמצעות קיום   מלכות ה'לעשות לו לה' דירה בתחתונים בעולם הזה. שבעולמנו התחתון תתגלה 

  . שלמות הייעוד תהיה בביאת הגואל. מצוות ה'

  : הבטחת ה'

  לסייע לאדם למלא את שליחותו "והיה אם שמוע..ונתתי גשמיכם בעיתם"

  ובפועל:

  יום ההמלכה   -...את מלכות ה'מחדש  מקבלים  ביום זה 

  כהכנה להמלכה: -  עבודת האדם

  האדם עורך חשבון נפש עד כמה הוא מקבל את המלכות ומקיים את מצוות ה' ושב בתשובה  

 . אם מרד 

 כדי לעורר את רצונו של ה' למלוך עלינו.  מזכירים את זכויותינו 

 במעמד הר סיני  - מזכירים את מעמדנו: נבחרנו למלא את התפקיד של המלכת ה' בעולם 

    .מזכירים ומבקשים להגיע לייעוד: מלכות ה' בביאת הגואל 

  קבלת ההמלכה ע"י ה' ':  תוצאה

 אחד באופן פרטי עד כמה תתגלה מלכותו בעולם באופן כללי ולכל  –פטו ביום זה ה' ש 

בחסידות מוסבר שבכל שנה מסתלק רצון ה' מקיום העולם, בליל ראש השנה ה' שופט ודן עד כמה  

ראויים בני האדם לקבלת מלכות ה',  ונמשכת המשכה חדשה לשנה חדשה רק למחרת בתקיעת  

  השופר.  
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  לסיכום להעשרה והתרשים . 
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  לסיכום: 

קבלת עול מלכות שמים היא מהותו של ראש השנה, וממנה נגזרים   נראה כי הכתרת ה' למלך על ידי  

שאר המוטיבים: ההתחייבות שלנו לה', התשובה (התיקון למרד במלך) המשפט (בהתייחס למרידה  

  ובהתייחס לתיקון וביחס לאופן המלוכה), גילוי מלכות ה' לעתיד לבוא.  

   

בחינה מחודשת של אופן הסתלקות מלכות ה', ו– ראש השנה
 מלכות ה' בעולם

התגלות מלכות ה' בעולם בביאת  שלמות  :היעד 
 המשיח.

המלכת ה' בעולם על תיקון העולם ועצמו על ידי 
 בקיום רצונו של ה'.קבלת עול מלכות שמים ידי 

קיים חוסר בקבלת 
השפע והברכה. ישנו 

 נתק וצמצום

יהודי  ממלא את ה
 תפקידו

 היהודי מורד במלך

שליחות פגיעה ב
 קשיים ובעיות -קשרוב

חזרה בתשובה 
וקבלת המלכות 

 מחדש בראש השנה

 נקודת עצירה  שנתית   

 תוצאה

רוחני  בטו –גילוי מלכות ה' בעולם תיקון וגילוי 
 וגשמי.

 פתרון

 הבטחת ה' תפקיד היהודי
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  3קבוצה  

  ומה הקשר לשופר? 

   

  .אמר הקב"ה אמרו לפני בר"ה מלכיות זכרונות ושופרות לד, ב):   הכתוב במסכת ראש השנה (ר" 

השופר הוא      "זכרונות כדי שיבא לפני זכרוניכם לטובה ובמה בשופר .מלכיות כדי שתמליכוני עליכם

  כלי לביטוי המוטיבים המרכזיים של ראש השנה.  

  

  

  להמלכת ה' בעולם, בקולו הוא מעורר את האדם לתשובה כדי להיות ראויים  כלי השופר הוא

  למלכות ה', הוא גם מזכיר את זכות האבות בדין. 

   'השופר מחבר בין עבר הווה ועתיד; הוא מזכיר לבני ישראל את מעמד ההתחייבות שלהם לה

  הווה.  בהר סיני. הוא מזכיר להם את המשפט על הפרת ההתחייבות ומעוררם לתשובה ב

   השופר גם מביע את התקווה להגיע לייעוד  של תיקון העולם בשלמות בשמיעת שופרו של

  משיח 
  


