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 זכרונות יותומלכ השנה בראש לפני אמרו הקב"ה אמר ,עקיבא רבי משום יהודה רבי אמר תניא' ).¬í"þ) ïאיתא בגמרא 

'. נמצא יום הדין בשופר ובמה ,לטובה לפני זכרוניכם שיעלה כדי זכרונות ,עליכם שתמליכוני כדי מלכיות ,ושופרות

יום שמות למצינו ג' באמת הגדול והנורא, יום ראש השנה, עומד על ג' עמודי עולם, מלכויות זכרונות שופרות, ו

 בחינת שופרות, שמצות היום בשופר. יהיה לכם'. היא ˙¯ÚÂ‰נקרא היום בשם 'יום  (ê ,¬× þëðôë)הקדוש הזה, בתוה"ק 

א כשם , שהיטעמי מצות התקיעהב ‰¯Ò"‚עוד מצינו שהוא יום המלכת המלוכה, יום המלכות, וכדרך שכתב 

יקנו לן אנשי כנסת הגדולה במטבע שעושים בעת המלכת המלוכה, והיא בחינת מלכויות, אמנם בנוסח התפילה ת

ה נבחר בנוסח התפילה, דייקא שם יש להבין למבאמת בחינת זכרונות, ו ,'‰ÔÂ¯ÎÊיום מקדש ישראל ו' לחתוםברכות 

 ‰¯˘·"‡ע"ש הזכרונות, וכנודע ששם הדבר מורה על עיקר מהותו ובחינתו הפנימית, כלשון  'כרוןייום הז'זה של 

 שם לו לקרות ראוי אין, קיום לו ואין, המתפסד ובדבר. הקיום על יורה, השם קריאת כי דע' ½−’ ð"ì) (ñבתשובותיו 

  וכו'. 
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 תחלת היום זהנוסח סדר הזכרונות, שיסד הפייטן 'אתה זוכר מעשה עולם ופוקד כל יצורי קדם וכו', ביש לעיין  עוד

 אמר' ).×í"þ) ïנזכר כבר בגמרא שאמרו נוסח זה '. ÈÎ ˜ÂÁ Ï‡¯˘ÈÏ ‡Â‰ ËÙ˘Ó È˜Ï‡Ï ·˜ÚÈ, ראשון ליום זכרון מעשיך

 דאמר אליעזר כרבי כמאן ,ראשון ליום זכרון מעשיך תחלת היום זה האידנא מצלינן כמאן יצחק בר שמואל רב

'כי חוק לישראל הוא משפט לאלקי  (í ,êõ)'. אך יש להבין לאיזה צורך הביאו קרא דתהילים העולם נברא בתשרי

 שופר בחדש תקעו ונאמר'משום שנאמר שם יעקב'. ובשלמא להלן הוא מובא בין פסוקי הכתובים בסדר שופרות, 

בא כתוב זה בתוך סדר זכרונות, ו'. אך לאיזה צורך היעקב יקלאל משפט הוא לישראל חוק כי, חגנו ליום בכסה

  .עיי"ש מש"כ ÔÂ‡ Ï"ˆÊ ‰ÈÁ ˘Ù�‰ ÏÚ· )í−ì ¾õòñ ³−þê¾î ó¾í−ì ¾õòñ ³−þê¾î ó¾í−ì ¾õòñ ³−þê¾î ó¾í−ì ¾õòñ ³−þê¾î ó¾ (−þëðëî í"ð íëî¾ ³ë¾ñ ¾îþð‰‚, ועמד בזה אין לו שייכותלכאורה ש
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 יצורי כל במשפט יעמיד היום, עולם הרת היוםשיש להתבונן בו, הוא נוסח התפילה במוספי ראש השנה ' נוסףענין 

 שתחננו עד תלויות לך עינינו כעבדים ואם, בנים על אב כרחם רחמנו כבנים אם, כעבדים אם כבנים אם, עולמים

 רק אנו מבקשים ',אם כבניםשל 'באפשרות '. והדברים תמוהים מאד, שבעוד שקדוש איום, משפטנו כאור ותוציא

נו מבקשים , אכמובן בניםפחותה מדרגת  אהיא דרג'אם כעבדים', ששל  באפשרות 'רחמנו כרחם אב על בנים'. הנה

וגו', והוא דבר תימה וכלפי לייא, יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא, שבדרגת העבד  ''עיננו לך תלויות עד שתחננו

ר, עד שאנו מבקשים ודורשים 'עד שתחננו תוציא כאור משפטינו'. ומה טעם יש זוכים לבוא לבחינה גבוהה יות

  בדברים הללו, וכבר עמדו בזה רבים מן המפרשים ואמרו זה בכה וזה בכה.
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 אמרווזלה"ק ' ,Ù˘‰ ˜"‰¯‰‡˙Ó ‡"ÚÈÊ í"þ) (îþôê í"ð ¬"ñþ³˙ להביא יסוד נפלא שכתב נקדים הבין פשר הדברים ע"מ ל

 ,בא לפניו היצור כל וזכר הזה כהיום נפקד לא מי כיהו בלא כי אף רושפי. לטובה לפני זכרוניכם שיעלה זכרונות לפני

 ,למשפט הוא הזכירה שזו שיודעין י"אעפ ברך,ית לפניו זכרונינו שיעלה הזכירה מבקשיןישראל  שבני ל ידיע אבל

 וכדאי ,הרחמים אב שהוא ברךית הבורא לפני הזכירה מעלת גדלה כי ולהשכיל להבין ישראל איש לכל יש מ"ומ
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 זכרוניכם יעלה ל ידי זהע ,זאת יודעין ישראל שבני ל ידי זהוע ,רוך הואב לפניו זכרונינו שיעלה רק נשפט להיות

 י ישראלבנ ל ידי זהשע ,רחמים כסא על ויושב דין מכסא הוא ברוך הקדוש הופך עצמו ל ידי זהוע ,לטובה לפני

 ומתנה גדולה טובה הוא למשפט ברךית לפניו שהזכירה מבררין שהרי ,רחמים ממידת הדין ועושין הדינים ממתיקין

  '.ל"כנ הזכרון ביום לפניו נזכר להיות ת"מהשי
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ניכר ביותר גודל האהבה וחיבת הקודש שעם בני ישראל  ת הזכרונותהוא, שבבקש עומק דבריו הקדושיםביאור 

ומשתוקקים להתקרב אל הבורא ברוך הוא, וע"כ אע"פ שזכר כל היצור לפניו בא ביום הדין הגדול והנורא  כוספים

שם לעבור לפניו כבני מרון, אע"פ שהם פ, ומוסרים נקש ולהזכרבלהזה, מכל מקום עם בני ישראל כביכול מוסיפים 

מכל מקום מתוך השתוקקות וכיסופים לעבור לפני טוב, אותה זכירה יתכן שתביא להם גזר דין של היפך היודעים ש

 ×ó−ñí³) è¼ ,(ìהם מוסרים נפשם בפשוטו כדי לזכות לעבור לפניו, וכמאמר הכתוב ת את מלכנו, ורצוננו לראקל חי, 

הדין, בחינת יקוב הדין את ההר, מ"מ קרבת מידת אלקים רומז על  שבחינת'. אע"פ טוב לי יםקאל קרבת ואני'

חפצים ומשתוקקים להתקרב אליו ית"ש, אע"פ שיתכן עם בנ"י שהקבה טובה למרות מידת האלקים, אלקים לי טוב, 

, וענין שמתוך כך ייצא להם היפך הטוב, לפי שהקרבה עצמה היא הטוב הנעלה והנכבד ביותר, מכל הטובות שבעולם

קרבת ישראל יזכו בדין, אחר שנגלית ונראית לעין כל גודל אהבתם וחיבתם בכיסופי הנפש לזה לבדו גורם שעם בני 

, ענין זה עצמו פועל וממשיך רחמים מרובים בדין, והקב"ה עומד מכסא דין ויושב על אלקים, עד כדי מסירות נפש

  .כסא רחמים לדונם באהבה וחיבה
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יתיישב לן כמין חומר טעם הדבר שבנוסח התפילה, תיקנו לן אנשי כנסת הגדולה לברך  ועפ"ד הרה"ק השפ"א זיע"א,

רה ע"ש השופרות, ולא יום וכשם שהוא נקרא בת ˙¯ÚÂ‰ע"ש הזכרונות, ולא יום  '‰ÔÂ¯ÎÊ'מקדש ישראל ויום 

‰ÎÂÏÓ‰  ,לחיים מלך חפץ זכרנו 'לפי שבעת התפילה ובקשות התחנונים, אחר שמבקשים ומתחננים ע"ש המלכויות

אע"פ הם מוסרים נפשם עבור קרבת אלקים, עם בני ישראל הקדושים, שהמופלאה של זכות האת , מזכירים 'בחיים

פט אמת, ופעמים שמזכירים עצמם כדי להתקרב, הם נשפטים במ יודעים ומבינים שדייקא ע"י הזכרונות שהםהם ש

וקקותם לקרבת אלקים לי טוב גוברת על כל הרצונות ומכל מקום השתשיקוב הדין את ההר וישפטו להיפך הטוב, 

שזו  '.‰ÔÂ¯ÎÊהאחרים, וענין זה עצמו היא המלצת זכות הגדולה ביותר, וע"כ תיקנו לברך 'מקדש ישראל ויום 

  המלצת זכות הגדולה ביותר על עם בני ישראל.
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בתוך סדר הזכרונות, אע"פ  חוק לישראל הוא משפט לאלקי יעקב'דתהילים 'כי הזכרת כתוב  יש ליישבועל דרך זו 

 ‡·ÏÚ· ÂÈ, בשם ÂÏ‰˙ ¯È‡Ó Ï"ˆÊ ‰Ó‡¯Ú ¯È‡Ó È·¯Ï˙מאמר יקר המובא בספר  שאינו ענין לו כלל, ובהקדים

Ï"ˆÊ ‰Ó‡¯Ú ˜ÁˆÈ È·¯ ‰„È˜Ú‰' עם נעים כנור ףות ותנו זמרה שאו .יעקב יקלאל הריעו עוזנו יםקלאל הרנינו, וז"ל 

 שזה יען ירצה .)êõ ó−ñí³)ë -í,  חוק לישראל הוא משפט לאלקי יעקב כי .תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו .נבל

 מלבושים ולובשים ושותים אוכלים שישראל מה כי , לזה אמרבכסה ליום חגנו ,ראש השנה בחג נאמר הוא המזמור

 אבל לשישמחו, טעם אין כך טעמו, ידוע אינו שהחוק כמו כי ק,וח דבר הוא הענין אותו ה,"בר ושמחים לבנים

היום הוא משפט, שהיא בדאגה להשי"ת אלקי יעקב  שאותו כיון לאור דינם שיצא עד עצמם לצער להם היה אדרבה

   עכ"ד. ה'."זלה אבא מר מפרש ועל דרך זו לאור, בניו דין עד שיצא

  

ëš¼− −šñêñ ¬õ¾ô êîí ñêþ¾−ñ šîì −×ëš¼− −šñêñ ¬õ¾ô êîí ñêþ¾−ñ šîì −×ëš¼− −šñêñ ¬õ¾ô êîí ñêþ¾−ñ šîì −×ëš¼− −šñêñ ¬õ¾ô êîí ñêþ¾−ñ šîì −×        
  

ביאור דברי קדשו, שעם בני ישראל, אע"פ שיודעים ומבינים ומשכילים גודל השעה ועומק הדין, ביום הדין הגדול 

והנורא, ביום ראש השנה, עם כל זה הם אוכלים ושותים ולובשים לבנים ושמחים בשירה וזמרה, 'הרנינו לאלקים 



−"íë     ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾    þþþþíò¾í ¾êíò¾í ¾êíò¾í ¾êíò¾í ¾ê    "¼¾³"¼¾³"¼¾³"¼¾³êêêê    ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš   è 
יום המשפט שכל וההגיון, שהיה להם לצער עצמם בעוזנו'. וענין זה הוא דבר חוק בלא טעם, שאין לו מובן בדרכי ה

הגדול והנורא, אמנם עומק הענין בזה רמוז בתיבות הכתוב עצמו 'כי חוק לישראל הוא משפט לאלקי יעקב'. 

'. שהיא בחינת ÚÈ È˜Ï‡Ï˜·שבאמת הוא ענין חוק לישראל, אבל עם בני ישראל נוהגים כן משום שהוא 'משפט 

לי טוב, ומתוך כיסופי הנפש וההשתוקקות להתקרב אליו ית"ש, רצוננו לראות את מלכנו, אזי עם בני  קרבת אלקים

ישראל מוכנים למסור נפשם להזכיר עצמם ביום הדין, העיקר לזכות להתקרב אליו ית"ש, ומאחר שכבר פסק הנביא 

 Ï‡Â Â·ˆÚ˙ ÈÎ נינוולאד היום קדוש כי לו נכון לאין מנות ושלחו ממתקים ושתו משמנים אכלו לכו'י) , ח (נחמיה

˙Â„Á ‰ '‡È‰ ÚÓÂÌÎÊ הנה בקיום ציווי זה, מתקרבים אליו ית"ש, וע"כ אע"פ שהוא דבר חוק בלא טעם, בני ישראל .'

    מוסרים עצמם על הדבר, ובגין כך יזכו בדין. 

   

óêóêóêóê    ó−ðë¼×ó−ðë¼×ó−ðë¼×ó−ðë¼×    îò−ò−¼îò−ò−¼îò−ò−¼îò−ò−¼    µñµñµñµñ    ³î−îñ³³î−îñ³³î−îñ³³î−îñ³    ð¼ð¼ð¼ð¼    îòòì³¾îòòì³¾îòòì³¾îòòì³¾    ê−®î³îê−®î³îê−®î³îê−®î³î    þîê×þîê×þîê×þîê×    îò¬õ¾ôîò¬õ¾ôîò¬õ¾ôîò¬õ¾ô        
  

 כבנים אם, עולמים יצורי כל במשפט יעמיד היום, עולם הרת היוםלשון התפילה ' טעם גם אתבטוב ז יש לבאר ועפ"

 כאור ותוציא שתחננו עד תלויות לך עינינו כעבדים ואם, בנים על אב כרחם רחמנו כבנים אם, כעבדים אם

'. שבבחינת בנים, אנו סמוכים ובטוחים על רחמי האב על הבן, רחמנו כרחם אב על בנים, קדוש איום, משפטנו

אינו חושש וע"כ הבן סמוך ובטוח על רחמי האב, בעוד שמעולה יותר, לפי ש זובחינה הרי אמנם אם כעבדים, 

לדרגת בנים,  וכיםכשאין זעצמו לפניו בעת הדין, לפי שיודע שרחמי האב על הבן, אמנם אם כעבדים, את להזכיר 

כדי להתקרב מסירות נפש  , יש בחינה מסוימה שלעצמנואת מזכירים בזה שאנו מרוחקה יותר, אזי  אדרגאלא ל

ע"כ אנו מבקשים 'עיננו לך תלויות עד שתחננו ותוציא כאור שהלוא הזכרה זו יכולה להביא היפך הטוב, אליו ית"ש, 

 ÍÏ'עיננו שיעלה זכרוננו לפניו ית"ש, הרי ש ',רצוננו לראות את מלכנושל 'משפטנו'. שמתוך הרצון וההשתוקקות 

שיחננו ויוציא כאור משפטנו, מכוח מסירות  אנו מקויםשאיננו חפצים אלא בך, אנא נסיב מלכא, מתוך כך  תלויות',

  הנפש להתקרב אליו ית"ש.

  

ñ×ëñ×ëñ×ëñ×ë    µëëñµëëñµëëñµëëñ    µ¾õò ñ×ëµ¾õò ñ×ëµ¾õò ñ×ëµ¾õò ñ×ë    µðêô ñ×ëîµðêô ñ×ëîµðêô ñ×ëîµðêô ñ×ëî        
  

לפניו בין תוקקים להתקרב אליו ית"ש, ובגין כך מפקירים עצמם להזכר אחר שנתברר לן זכות עם בני ישראל, המש

זכות זו הם זוכים בדין, והיא מעלת הזכרונות עד שנקרא כל היום הגדול והקדוש  ךלטובה או ח"ו להיפך הטוב, ומתו

‰˘Ó‡ ˙Ù˙ ‰¯‰"˜ זאת ע"פ מאמר נוסף שכתב ענין זה יש בו אחריות גדולה, ו, יום הזכרון, יש לידע שםעל שמ

‡"ÚÈÊ )í"þ ñþ³"ì (ö−ò¼ í"ð 'כל לקבל הוא. בשופר לפני זכרוניכם יעלה עליכם שתמליכוני שופרות זכרונות מלכיות ענין 

עבודה זרה גילוי עריות  עבירות' בג נפשו למסור והיא ,שמים מלכות עול אש השנהבר עצמו על מישראל אחד

 עבודה זרה, נגד הוא מלכות עול קבלת. (í ,î ó−þëð) דךמאובכל  נפשךבכל  לבבך בכל נתבחי והם ושפיכות דמים,

ילוי ג זכרונות נתבחי והוא הנפש הרגשת הוא נפשך בכלוכו'  דמים שפיכות נגד ושופרות ,ילוי עריותג נגד וזכרונות

 מאודו כל שמוסרין מה וכפי ,מרעהו איש קנאת והוא מאדם שחוץ כח דבר תיקון הוא מאודך ובכל. כידוע עריות

 בך אשר ישראל התפארת עיקר והוא ,ואביזרייהו דמים משפיכות וניצול ישראל בכלל נכנס זה ידי על ,'ה בעבור

  '.אתפאר

µñôµñôµñôµñô    î−õ−ëî−õ−ëî−õ−ëî−õ−ë    íò−ïì³íò−ïì³íò−ïì³íò−ïì³    µ−ò−¼µ−ò−¼µ−ò−¼µ−ò−¼        
  

מדבריו הקדושים חידוש גדול, שענין מלכויות זכרונות שופרות, שממליכים מלכותו ית"ש עלינו ומעלים  למדנו

לפניו לטובה, הוא ע"י שיקבל האדם על עצמו בקבלה גמורה ומוחלטה, לעמוד בכל כוחו כנגד ג' יצרים  זכרוננו

הללו, עד כדי מסירות נפש שלימה, ובאמת יצרא דעבודה זרה כבר ביטלוהו אנשי כנסת הגדולה, ויצרא דשפיכות 

ים טובא, וכנודע מאמר רבוה"ק, דמים כפשוטו ב"ה אינו שייך כמעט בקרב מחננו, אמנם יצרא דעריות תקיף ואל

א דעריות, שנפשו של אדם מחמדתן, מעתה נמצא שענין הזכירה בראש שאחר שנתבטל יצרא דע"ז נכנס כוחו ביצר

לא תועיל לו מסירות נפש זו, אם לא ישלים הנה , כאמור איש ישראל מוסר נפשו להזכר לפניו ית"שהשנה כאשר 

וד בנסיונות יצרא דעריות, להתרחק מכל וכל מעניני עריות ואביזירייהו עד נפשו גם בבחינת מסירות נפש ורצון לעמ

ועל ידי למען תזכרו'.  -הקצה הכי אחרון, ובזה יזכה לבוא לבחינת יעלה זכרוניכם לפני לטובה', בחינת 'ולא תתורו 

, ברע מראות עיניו צםוע' −í−¼¾−) èñ ,î¬-(ïבדברי הכתוב אפשר לרמוז זאת זה יוכל לבוא לבחינת כדי שתמליכוני עליכם, ו



−"íë     ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾    þþþþíò¾í ¾êíò¾í ¾êíò¾í ¾êíò¾í ¾ê    "¼¾³"¼¾³"¼¾³"¼¾³êêêê    ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš   ð 
ם עיניו מראות ברע, ונזהר ונשמר בכל עניני עריות וגדרי הקדושה עד צ'. שע"י שעועיניך תחזינה ביפיו מלך וגו'

  הוא זוכה לקבל עול מלכותו בשלימות, בחינת מלך ביופיו תחזינה עיניך.אז הקצה הכי אחרון, 

נו ביום ראש השנה, לבקש ולהתחנן שיתן בלבנו הכוח והיכולת וענין זה צריך שיהיה בראש מעיננו ועיקר תכלית

לעמוד כנגד ניסיונות היצר בעניני הקדושה, להתרחק מכל עניני הרע הרחק מן הכיעור ומן הדומה לו, ועל ידי זה 

נזכה שיעלה זכרוננו לפניו לטובה, ע"י מסירות הנפש והרצון, לשבר כל התאוות ורצונות הגוף, ומסירות הנפש 

תקרב אליו ית"ש, ואני קרבת אלקים לי טוב, בזה זוכים שיעמוד הקב"ה מכסא דין וישב על כסא רחמים לגזור לה

  עלינו חיים טובים וארוכים.
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הסתיר דבריו בקודש וכדרכו , �Ú‰ È·¯ ˜"‰¯‰È‡"ÚÈÊ ¯„�ÒÎÏ‡Ó Íעמוק, שאמר  יסודסיום הענין נזכיר בזה ל

אמר שג' נעשה להם נס בראש השנה, ואחד מהם אלו ישראל, שתקנו לומר ז' פעמים קודם והעמוקים בדבר צחות, 

התקיעות מזמור מ"ז דתהילים, למנצח לבני קרח מזמור, והיו יכולים לתקן לומר ז' פעמים קפיט"ל קי"ט, אשרי 

  משמים ועשו להם נס שאין צריכים לומר קפיטל ארוך. על ישראלרק שחסו י דרך, תמימ

לבאר דבריו הסתומים וחתומים, שנרמזו בהם סודות  מהלכים עמוקים,וכבר דורות רבים שאמרו גדולי החסידים 

והנפלאות וקים מכבשונו של עולם, אך בדרך הפשוט יש לומר שנתכוין לרמז, שאחר כל ההשגות הגדולות מרבים וע

שמשיגים בראש השנה, יש לזכור לא לטפס ולהעפיל לעולם הדמיון, ולסבור שמתוך כל ההשגות והכוונות והסודות 

ע"כ , ואנו גבוהים ומרוממים מכל עניני גשמיות, ואוהייחודים בעת קיום מצות תקיעת שופר, הנה כבר עלינו בדרג

כבר אחר הפעם קצרי רוח ו ל קי"ט, היינמתקנים לומר קפיט" לזכור שאם היואמר הרה"ק מאלכנסדר זיע"א, שיש 

כבר התעלינו לדרגת מלאכים, עדיין היינו מבקשים לסיים כבר אמירה ארוכה זו, אנו סוברים ש, ואע"פ שהראשונה

לזכור ולהזכיר שעדיין איננו מלאכים, ואפילו איננו בדרגת בעלי מדרגה ומעלה, וצריך לעמוד בשני כל זאת כדי 

עשה אשר נעשה, מחד לידע גודל הזמן של זכרונות, שאנו הרגליים על גבי הארץ, לידע את הדרך אשר נלך בה והמ

זוכים להתקרב אליו ית"ש, ובגין כך אנו רוצים ומבקשים להשליך נפשנו מנגד, כדי לזכות לקרבת אלקים לי טוב, 

ועל ידי זה יעלה זכרוננו לפניו לטובה, אך בתנאי קודם למעשה, שנקבל על עצמנו בקבלה גמורה ומוחלטה, שלא 

לה רח"ל, ונזהר ונשמר מכל נדנוד עבירה, להוסיף ולבצר חומות הקדושה, להסתלק ולהתרחק מכל דבר נשוב לכס

  אכי"ר.  ,מכוער, ומן הדומה לדומה לכיעור, ובזה נזכה שיעלה זכרוננו לטובה, להכתב ולהחתם לחיים טובים ולשלום
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