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אלול התש'ע

בס"ד

מלכות וזכרון בחדש השביעי
לפרשת ניצבים וילך  -ערב ראש השנה התשע'א )ע"פ שעורו של הרב תמיר גרנות(
 .1ראש השנה לב.
משנה .סדר ברכות :אומר אבות וגבורות וקדושת השם ,וכולל
מלכויות עמהן ואינו תוקע .קדושת היום  -ותוקע ,זכרונות -
ותוקע ,שופרות  -ותוקע ,ואומר עבודה והודאה וברכת
כהנים ,דברי רבי יוחנן בן נורי.
אמר לו רבי עקיבא :אם אינו תוקע למלכויות למה הוא
מזכיר? אלא אומר אבות וגבורות וקדושת השם ,וכולל
מלכויות עם קדושת היום  -ותוקע ,זכרונות  -ותוקע ,שופרות
 ותוקע ,ואומר עבודה והודאה וברכת כהנים. .2תהילים מ"ז
ַצּ ַח ִל ְבנֵי ק ַֹרח ִמ ְזמוֹרָ :כּל ָה ַע ִמּים ִתּ ְקעוּ ָכף ָה ִריעוּ
ַל ְמנ ֵ
נוֹרא ֶמ ֶל ְך גָּדוֹל ַעל ָכּל
אלוֹקים ְבּקוֹל ִרנָּהִ :כּי ה' ֶע ְליוֹן ָ
ִ
ֵל
לוֹקים
ַמּרוּ ֱא ִ
שׁוֹפר :ז ְ
רוּעה ,ה' ְבּקוֹל ָ
לוֹקים ִבּ ְת ָ
אָרץָ ...ע ָלה ֱא ִ
ָה ֶ
ַמּרוּ
לוֹקים ,ז ְ
אָרץ ֱא ִ
ַמּרוִּ :כּי ֶמ ֶל ְך ָכּל ָה ֶ
ַמּרוּ ְל ַמ ְל ֵכּנוּ ז ֵ
ַמּרוּ ,ז ְ
זֵ
ָשׁב ַעל ִכּ ֵסּא ָק ְדשׁוֹ.
לוֹקים י ַ
לוֹקים ַעל גּוֹיִ םֱ ,א ִ
ַמ ְשׂ ִכּילָ :מ ַל ְך ֱא ִ
 .3מלכים א' ,פרק א' ,פסוק ל"ט
וַיִּ ַקּח ָצדוֹק ַהכּ ֵֹהן ֶאת ֶק ֶרן ַה ֶשּׁ ֶמן ִמן ָהא ֶֹהל וַיִּ ְמ ַשׁח ֶאת ְשׁלֹמֹה,
ֹאמרוּ ָכּל ָה ָעם יְ ִחי ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה.
שּׁוֹפר ַויּ ְ
וַיִּ ְת ְקעוּ ַבּ ָ
 .4תהילים קמ"ה ,י"ג.
"מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור".
 .5רשב"ם על במדבר פרק י' ,פסוקים ט'-י'
זכרון תרועה  -על ידי התרועה תזכרו למקום .כדכתיב:
"והריעותם בחצוצרות...ונזכרתם."...
 .6ויקרא כ"ה ,ט-י
רוּעה ַבּח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִעי ֶבּ ָעשׂוֹר ַלח ֶֹדשְׁ ,בּיוֹם
שׁוֹפר ְתּ ָ
ַ
ֲב ְר ָתּ
וְ ַהע ַ
ְק ַדּ ְשׁ ֶתּם ֵאת ְשׁנַת
אַר ְצ ֶכם :ו ִ
שׁוֹפר ְבּ ָכל ְ
ָ
ֲבירוּ
ֻרים ַתּע ִ
ַה ִכּפּ ִ
יוֹבל ִהוא
יהֵ ,
אָרץ ְל ָכל י ְֹשׁ ֶב ָ
אתם ְדּרוֹר ָבּ ֶ
וּק ָר ֶ
ַה ֲח ִמ ִשּׁים ָשׁנָה ְ
ִתּ ְהיֶה ָל ֶכם.
 .7ויקרא כ"ה
אַתּם
תוֹשׁ ִבים ֶ
ֵרים וְ ָ
אָרץִ ,כּי ג ִ
אָרץ לֹא ִת ָמּ ֵכר ִל ְצ ִמ ֻתת ִכּי ִלי ָה ֶ
וְ ָה ֶ
ִע ָמּ ִדי.
כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם...
 .8מסכת ר"ה ,לג:
ת"ל בחדש השביעי  -שיהו כל תרועות חדש השביעי זה כזה .
 .9במדבר פרק י'
ֲשׂה א ָֹתם וְ ָהיוּ ְל ָך
צוֹצרֹת ֶכּ ֶסף ִמ ְק ָשׁה ַתּע ֶ
ֲשׂה ְל ָך ְשׁ ֵתּי ֲח ְ
)ב ( ע ֵ
יך
וּל ַמ ַסּע ֶאת ַה ַמּ ֲחנוֹת):ג( וְ ָת ְקעוּ ָבּ ֵהן וְ נוֹעֲדוּ ֵא ֶל ָ
ְל ִמ ְק ָרא ָה ֵע ָדה ְ
אַחת יִ ְת ָקעוּ וְ נוֹעֲדוּ
מוֹעד):ד( וְ ִאם ְבּ ַ
ָכּל ָה ֵע ָדה ֶאל ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
ָסעוּ
רוּעה וְ נ ְ
וּת ַק ְע ֶתּם ְתּ ָ
אַל ֵפי יִ ְשׂ ָר ֵאל):ה( ְ
אשׁי ְ
יאים ָר ֵ
יך ַהנְּ ִשׂ ִ
ֵא ֶל ָ
ָסעוּ
רוּעה ֵשׁנִ ית וְ נ ְ
וּת ַק ְע ֶתּם ְתּ ָ
ַה ַמּ ֲחנוֹת ַהחֹנִ ים ֵק ְד ָמה):ו( ְ
וּב ַה ְק ִהיל
יהם):ז( ְ
רוּעה יִ ְת ְקעוּ ְל ַמ ְס ֵע ֶ
ימנָה ְתּ ָ
ַה ַמּ ֲחנוֹת ַהחֹנִ ים ֵתּ ָ
ֹהנִ ים יִ ְת ְקעוּ
אַהרֹן ַהכּ ֲ
וּבנֵי ֲ
ֶאת ַה ָקּ ָהל ִתּ ְת ְקעוּ וְ לֹא ָת ִריעוּ) :ח( ְ
יכם:
עוֹלם ְלדֹר ֵֹת ֶ
ַבּ ֲחצ ְֹצרוֹת וְ ָהיוּ ָל ֶכם ְל ֻח ַקּת ָ
ַה ֵרע ֶֹתם
אַר ְצ ֶכם ַעל ַה ַצּר ַהצּ ֵֹרר ֶא ְת ֶכם ו ֲ
)ט( וְ ִכי ָתבֹאוּ ִמ ְל ָח ָמה ְבּ ְ
יכם:
נוֹשׁ ְע ֶתּם ֵמאֹיְ ֵב ֶ
יכם וְ ַ
ַבּ ֲחצ ְֹצרֹת ו ְִנ ְז ַכּ ְר ֶתּם ִל ְפנֵי יְ הֹוָה ֱאל ֵֹה ֶ
וּת ַק ְע ֶתּם
אשׁי ָח ְד ֵשׁ ֶכם ְ
וּב ָר ֵ
יכם ְ
ֲד ֶ
וּבמוֹע ֵ
וּביוֹם ִשׂ ְמ ַח ְת ֶכם ְ
)י( ְ

ְהיוּ ָל ֶכם ְל ִז ָכּרוֹן ִל ְפנֵי
יכם ו ָ
יכם וְ ַעל ִז ְב ֵחי ַשׁ ְל ֵמ ֶ
ַבּ ֲחצ ְֹצרֹת ַעל עֹל ֵֹת ֶ
יכם:
יכם ֲאנִ י יְ הֹוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ֱאל ֵֹה ֶ
 .10מסכת ר"ה ,לד.
דתניא "ותקעתם תרועה" )במדבר י' ,ה'(  -תקיעה בפני עצמה
ותרועה בפני עצמה .אתה אומר תקיעה בפני עצמה ותרועה
בפני עצמה ,או אינו אלא תקיעה ותרועה אחת? היא כשהוא
אומר "ובהקהיל את הקהל תתקעו ולא תריעו" )שם ,פסוק ז'(
הוי אומר תקיעה בפני עצמה ותרועה בפני עצמה .ומנין
שפשוטה לפניה ת"ל "ותקעתם תרועה" )ו'( ומנין שפשוטה
לאחריה ת"ל "תרועה יתקעו".
 .11איוב ל"ג ,כ"ו
ָשׁב ֶל ֱאנוֹשׁ ִצ ְד ָקתוֹ.
רוּעה ַויּ ֶ
ַרא ָפּנָיו ִבּ ְת ָ
לוֹקּ וַיִּ ְר ֵצהוּ ַויּ ְ
ֶע ַתּר ֶאל ֱא ַ
יְ
 .12מסכת ר"ה ,לד.
והיכן אומרה לקדושת היום? תניא ,רבי אומר :עם המלכויות
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 .וכשקידשו בית דין את
השנה באושא ירד רבי יוחנן בן ברוקא לפני רבן שמעון בן
גמליאל ,ועשה כרבי יוחנן בן נורי ,אמר לו רבן שמעון :לא היו
נוהגין כן ביבנה .ליום השני ירד רבי חנינא בנו של רבי יוסי
הגלילי ועשה כרבי עקיבא .אמר רבן שמעון בן גמליאל :כך
היו נוהגין ביבנה.
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
להו! אמר רבי זירא :לומר שתוקעין למלכויות .
 .13מסכת ר"ה לב.
מנין שאומרים מלכויות? תניא ,רבי אומר" :אני ה'
אלוקיכם...ובחדש השביעי" )ויקרא כ"ג ,כ"ב-כ"ד(  -זו
מלכות.
רבי יוסי בר יהודה אומר :אינו צריך ,הרי הוא אומר "והיו
לכם לזכרון לפני אלוקיכם" )במדבר י ',י' – מקור  ;(8שאין
תלמוד לומר "אני ה' אלוקיכם" ,ומה תלמוד לומר "אני ה'
אלוקיכם"? זה בנה אב לכל מקום שנאמר בו זכרונות  -יהיו
מלכויות עמהן.
 .14ויקרא כ"ג – המקור של רבי
אַר ְצ ֶכם לֹא ְת ַכ ֶלּה ְפּאַת ָשׂ ְד ָך ְבּ ֻק ְצ ֶר ָך
וּב ֻק ְצ ְר ֶכם ֶאת ְק ִציר ְ
)כב( ְ
יר ָך לֹא ְת ַל ֵקּט ֶל ָענִ י וְ ַלגֵּר ַתּ ֲעזֹב א ָֹתם ֲא ִני ְיהֹוָה
וְ ֶל ֶקט ְק ִצ ְ
משׁה ֵלּאמֹר:
יכם) :כג( ַויְ ַד ֵבּר יְ הֹוָה ֶאל ֶ
ֱאל ֵֹה ֶ
יעי ְבּ ֶא ָחד ַלח ֶֹדשׁ
)כד( ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר ַבּח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ
רוּעה ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ:
יִ ְהיֶה ָל ֶכם ַשׁ ָבּתוֹן ִז ְכרוֹן ְתּ ָ
 .15הופעותיה של המילה אלוקים אצל האבות
"להיות לך לאלוקים ולזרעך אחריך" )בראשית י"ז ,ז'(.
"והיה ה' לי לאלוקים" )שם כ"ח ,כ"א(
 .16שמות פרק י"ב
)ב( החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לכם...
)ג( בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבות".

