
במדבר כט, א
"בחדש השביעי באחד לחדש
מקרא קדש יהיה לכם כל

מלאכת עבודה לא תעשו יום
תרועה יהיה לכם"

מפרש התרגום: "יום יבבא
" – יום יבבה ובכי ן יהא לכו

יהיה לכם.
 

מה הנמשל?

למה הקב"ה רוצה

? את הצעקה שלנו

, מתי אנחנו בחיים שלנו

בוכים?

? למה ראש השנה הוא יום בכי

על מה יש לנו לבכות? 

 

משל הבעל שם טוב
(יום פטירתו, ח"י אלול היה אתמול)

י משל שהובא בשם הבעל שם טוב נשמתו בגנז
מרומים, שאמר להתוקעים ולבעלי תפילות. 

פעם אחת הזדמן שהחיות מרדו באריה מלכם.
ו החיות , והי ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערה בו
. ועמד השועל, יסו ן עצות ותחבולות לפי מבקשי
הפקח שבחיות, ואמר להם להחיות "לכו עמי אל
המלך, ואני יודע שלש מאות משלים הממשיכים
… , והלכו עמו יסו בהם" את הלב, אולי אוכל לפי
והנה בהגיעם לחצר המלך ממש, ענה השועל

, היות שנשכחו ואמר להם "אל נא ירע לבבכם עלי
, אולי יתן ; אך אף על פי כן לכו עמי כולם ממני
, ויתרצה ו השם יתברך לנו רחמים וחנינה לפני

, כי מה לנו עוד צדקה כי אם לשמוע בקול צעקתנו
. הנה כשמוע המלך צעקתם לצעוק אל המלך"
ן לבם, נתרצה להם ומחל להם, והנמשל ושברו

. מובן
 

לימוד התעוררות 
   לקראת ראש השנה

השל"ה הקדוש:
מספרו של הרב אליעזר מלמד

נו להריע בראש השנה בשופר ולא בחצוצרה, י ו נצטו
מפני שקול השופר מבטא יותר את התרועה, שקולו

. קול שקודם למילים הוא קול הלב, קול טבעי
ולניסוחים. לכן יש בקול השופר יכולת לבטא כאב
ן עצום על כל השקר בעולם, על המרחק הנורא שבי
ן שאיפותינו , ועל המרחק הגדול שבי האדם לבוראו

הטובות לחיים שלנו בפועל .
 

ירושלמי ראש השנה 
דף ז,ב:

י גדול ן כתיב (דברים ד) ומי גו א"ר סימו
 . . .  ' גו אשר לו חקים ומשפטים צדיקים ו
ו אומה כאומה הזאת בנוהג שבעולם אי ז
ן לובש שחורים אדם יודע שיש לו די

נו יודע ומתעטף שחורים ומגדל זקנו שאי
נן כן אלא נו יוצא אבל ישראל אי היאך די
ן לבנים ומגלחין לובשים לבנים ומתעטפי
ן ושמחים יודעין ן ושותי זקנם ואוכלי

שהקב"ה עושה להן ניסים.

מה אתה לוקח איתך

מהלימוד לשנה החדשה?

 

בעזרת ה' הטוב


