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  ע' התש                    אלול                                  ד "בס

  

  מלכות וזכרון בחדש השביעי
  )פ שעורו של הרב תמיר גרנות"ע(א 'ערב ראש השנה התשע - ניצבים וילךלפרשת 

  
  .ראש השנה לב. 1

וכולל , אומר אבות וגבורות וקדושת השם: סדר ברכות. משנה
 - זכרונות , ותוקע- שת היום קדו. מלכויות עמהן ואינו תוקע

ואומר עבודה והודאה וברכת ,  ותוקע-שופרות , ותוקע
  . דברי רבי יוחנן בן נורי, כהנים

אם אינו תוקע למלכויות למה הוא : אמר לו רבי עקיבא
וכולל , וקדושת השםאלא אומר אבות וגבורות ? מזכיר

 שופרות,  ותוקע- זכרונות ,  ותוקע-מלכויות עם קדושת היום 
  . ואומר עבודה והודאה וברכת כהנים,  ותוקע-
  ז"תהילים מ. 2

 ָהִריעּו ִּתְקעּו ָכףָּכל ָהַעִּמים : ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני קַֹרח ִמְזמֹור
 ָּגדֹול ַעל ָּכל ֶמֶלְך  ֶעְליֹון נֹוָרא' ִּכי ה: ֵלאלֹוִקים ְּבקֹול ִרָּנה

ַזְּמרּו ֱאלֹוִקים : ׁשֹוָפרְּבקֹול ' ה, ִּבְתרּוָעהָעָלה ֱאלֹוִקים ... ָהָאֶרץ
ַזְּמרּו , ָּכל ָהָאֶרץ ֱאלֹוִקים ֶמֶלְך  ִּכי: ַזְּמרּו ְלַמְלֵּכנּו ַזֵּמרּו, ַזֵּמרּו

    .ֱאלֹוִקים ָיַׁשב ַעל ִּכֵּסא ָקְדׁשֹו,  ֱאלֹוִקים ַעל ּגֹוִיםָמַלְך : ַמְׂשִּכיל
  ט"פסוק ל', פרק א', מלכים א. 3

,  ֶקֶרן ַהֶּׁשֶמן ִמן ָהאֶֹהל ַוִּיְמַׁשח ֶאת ְׁשלֹמֹהַוִּיַּקח ָצדֹוק ַהּכֵֹהן ֶאת
  .ַוִּיְתְקעּו ַּבּׁשֹוָפר ַוּיֹאְמרּו ָּכל ָהָעם ְיִחי ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה

 .ג"י, ה"תהילים קמ. 4
  ."מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור "
 'י-'פסוקים ט', ם על במדבר פרק י"רשב. 5

: כדכתיב. י התרועה תזכרו למקום על יד-זכרון תרועה 
  ...". ונזכרתם...והריעותם בחצוצרות"
  י- ט, ה"ויקרא כ. 6

ְּביֹום ,  ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִבִעי ֶּבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁשְּתרּוָעהְוַהֲעַבְרָּת ׁשֹוַפר 
 ֵאת ְׁשַנת ְוִקַּדְׁשֶּתם: ַּתֲעִבירּו ׁשֹוָפר ְּבָכל ַאְרְצֶכםַהִּכֻּפִרים 
יֹוֵבל ִהוא , ָׁשָנה ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ ְלָכל יְֹׁשֶביהָ ַהֲחִמִּׁשים 
  . ִּתְהֶיה ָלֶכם

  ה"ויקרא כ. 7
ִּכי ֵגִרים ְותֹוָׁשִבים ַאֶּתם , ְוָהָאֶרץ לֹא ִתָּמֵכר ִלְצִמֻתת ִּכי ִלי ָהָאֶרץ

  . ִעָּמִדי
  ...כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם

  :לג, ה"רמסכת . 8
  . שיהו כל תרועות חדש השביעי זה כזה -ל בחדש השביעי "ת
  'במדבר פרק י. 9
ֲעֵׂשה ְלָך ְׁשֵּתי ֲחצֹוְצרֹת ֶּכֶסף ִמְקָׁשה ַּתֲעֶׂשה אָֹתם ְוָהיּו ְלָך ) ב(

ְוָתְקעּו ָּבֵהן ְונֹוֲעדּו ֵאֶליָך ) ג:(ְלִמְקָרא ָהֵעָדה ּוְלַמַּסע ֶאת ַהַּמֲחנֹות
ְוִאם ְּבַאַחת ִיְתָקעּו ְונֹוֲעדּו ) ד:(ָּכל ָהֵעָדה ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד

ּוְתַקְעֶּתם ְּתרּוָעה ְוָנְסעּו ) ה:(ֵאֶליָך ַהְּנִׂשיִאים ָראֵׁשי ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל
ּוְתַקְעֶּתם ְּתרּוָעה ֵׁשִנית ְוָנְסעּו ) ו:(ַהַּמֲחנֹות ַהחִֹנים ֵקְדָמה

ּוְבַהְקִהיל ) ז:(יֶהםַהַּמֲחנֹות ַהחִֹנים ֵּתיָמָנה ְּתרּוָעה ִיְתְקעּו ְלַמְסעֵ 
ּוְבֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ִיְתְקעּו ) ח( :ֶאת ַהָּקָהל ִּתְתְקעּו ְולֹא ָתִריעּו

  :ַּבֲחצְֹצרֹות ְוָהיּו ָלֶכם ְלֻחַּקת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם
ְוִכי ָתבֹאּו ִמְלָחָמה ְּבַאְרְצֶכם ַעל ַהַּצר ַהּצֵֹרר ֶאְתֶכם ַוֲהֵרעֶֹתם ) ט(

  : ִלְפֵני ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם ְונֹוַׁשְעֶּתם ֵמאְֹיֵביֶכםְוִנְזַּכְרֶּתםַּבֲחצְֹצרֹת 
  ּוְביֹום ִׂשְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ּוְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשֶכם ּוְתַקְעֶּתם) י(

 ִלְפֵני ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזָּכרֹון ַעל עֹלֵֹתיֶכם ְוַעל ִזְבֵחי ַׁשְלֵמיֶכם ַּבֲחצְֹצרֹת
  :ֱאלֵֹהיֶכם ֲאִני ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם

  .דל, ה"רמסכת . 10
 תקיעה בפני עצמה -) 'ה', במדבר י" (ותקעתם תרועה"דתניא 

אתה אומר תקיעה בפני עצמה ותרועה . ותרועה בפני עצמה
היא כשהוא ? א תקיעה ותרועה אחתאו אינו אל, בפני עצמה

) 'פסוק ז, שם" (ובהקהיל את הקהל תתקעו ולא תריעו"אומר 
ומנין . הוי אומר תקיעה בפני עצמה ותרועה בפני עצמה

ומנין שפשוטה ) 'ו" (ותקעתם תרועה"ל "שפשוטה לפניה ת
  ".תרועה יתקעו"ל "לאחריה ת

  ו"כ, ג"איוב ל. 11
  . ַוָּיֶׁשב ֶלֱאנֹוׁש ִצְדָקתֹוִּבְתרּוָעההּו ַוַּיְרא ָּפָניו ֶיְעַּתר ֶאל ֱאלֹוַּק ַוִּיְרצֵ 

  .דל, ה"רמסכת . 12
עם המלכויות : רבי אומר, תניא? והיכן אומרה לקדושת היום

.  אף כאן ברביעית-מה מצינו בכל מקום ברביעית , אומרה
מה מצינו , עם הזכרונות אומרה: רבן שמעון בן גמליאל אומר

וכשקידשו בית דין את .  אף כאן באמצע-בכל מקום באמצע 
השנה באושא ירד רבי יוחנן בן ברוקא לפני רבן שמעון בן 

לא היו : אמר לו רבן שמעון, ועשה כרבי יוחנן בן נורי, גמליאל
ליום השני ירד רבי חנינא בנו של רבי יוסי . נוהגין כן ביבנה

כך : אמר רבן שמעון בן גמליאל. הגלילי ועשה כרבי עקיבא
  . יו נוהגין ביבנהה

, למימרא דרבי שמעון בן גמליאל כרבי עקיבא סבירא ליה
, והא אמר רבי עקיבא מלכויות עם קדושת היום אמר להו

ורבן שמעון בן גמליאל אומר קדושת היום עם הזכרונות אמר 
  .לומר שתוקעין למלכויות : אמר רבי זירא! להו

  .ה לב"רמסכת . 31
' אני ה: "רבי אומר, תניא? מנין שאומרים מלכויות

 זו -) ד"כ-ב"כ, ג"ויקרא כ" (ובחדש השביעי...אלוקיכם
  . מלכות

והיו "הרי הוא אומר , אינו צריך: רבי יוסי בר יהודה אומר
שאין ; )8 מקור – 'י,' במדבר י" (לכם לזכרון לפני אלוקיכם

' אני ה"ומה תלמוד לומר , "אלוקיכם' אני ה"תלמוד לומר 
 יהיו -אב לכל מקום שנאמר בו זכרונות זה בנה ? "אלוקיכם

  . מלכויות עמהן
   המקור של רבי–ג "ויקרא כ. 41
ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת ְקִציר ַאְרְצֶכם לֹא ְתַכֶּלה ְּפַאת ָׂשְדָך ְּבֻקְצֶרָך ) כב(

ֲאִני ְיהָֹוה ְוֶלֶקט ְקִציְרָך לֹא ְתַלֵּקט ֶלָעִני ְוַלֵּגר ַּתֲעזֹב אָֹתם 
  :ְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ֵּלאמֹרוַ ) כג( :ֱאלֵֹהיֶכם

 ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעיַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ) כד(
  :ִיְהֶיה ָלֶכם ַׁשָּבתֹון ִזְכרֹון ְּתרּוָעה ִמְקָרא קֶֹדׁש

  הופעותיה של המילה אלוקים אצל האבות. 51
  ).'ז, ז"ת יבראשי("  ולזרעך אחריךאלוקיםלהיות לך ל"
   )א"כ, ח"שם כ(" אלוקיםלי ל' והיה ה"
  ב"שמות פרק י. 61
   ...החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לכם) ב(
  . "זה ויקחו להם איש שה לבית אבותבעשור לחודש ה) ג(


