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עשרת ימי תשובה. וכידוע בראש השנה אין אנו מזכירים את חטאינו, ואם שון להוא היום הרא ראש השנה
עיקר מצוות התשובה  (הלכות תשובה פ"א הלכה א)ראש השנה, שהרי לפי הרמב"ם בהתשובה  כן קשה, מהו אופן

שתוקעים  השנה טז:)(ראש מאוד, עד שאמרו חז"ל  מהסגולת מצוות השופר עצוא וידוי דברים לפני ה'. ועוד, יה
השופר, ואיך הוא מערבב את השטן  . מהו כוחשלא ישטין –בשופר כדי לערבב את השטן, ופירש רש"י 

  ומפסיק את קטרוגו עלינו?
  

, כגון של ותחיות שאינן חלול שאר קרניו, בלבד שופר חלולשופר כשר הוא  (ראש השנה כו.)כתב הרשב"א 
  , שהוא חלול, ע"ש.)tube(" שפופרת" הוא מלשון" שופרי ""שופרות", כ ןצבי ודומיהן, אינראם ו

  
(שולחן , שופר מלשון שפופרת, רומז למה שמצינו בהלכות מקוואות (הדרת מלך עמ' לו)כתב האדמו"ר מסקוליא 

: הבא לערב מקווה פסול או חסר עם מקוה כשר להכשירו, צריך שיהא נקב ערוך יורה דעה, סימן רא סעיף נב)
, ע"ש. ועתה נבין מהו אופן התשובה הנעשית בראש השנה. תשובה מלשון כשפופרת הנאדשביניהם רחב 

. כמו בחיבור של מים שאובים עם וגדר התשובה בראש השנה דומה להשקת המקוהלשוב לה'.  –לשוב 
מים השאובים טהורים, כן בראש השנה, הנעשים  ,ארבעים סאה של מי מקווה, על ידי נקב כשפופרת הנאד

ה של בני ישראל אל הקב"ה (על ידי השופר), המטהר את ישראל, כדכתיב "בנים אתם לה' יש השק
אלקיכם", "ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם היום". ומה המקוה מטהר את הטמאים, אף הקב"ה 

  מטהר את ישראל, ע"כ דברי האדמו"ר מסקוליא. 
  

אשריכם ישראל לפני מי אתם  ,אמר רבי עקיבא: ה:)(יומא פומה מתוקים דבריו הקדושים עם דברי רבי עקיבא 
אף מה מקוה מטהר את הטמאים  ".מקוה ישראל ה'"שנאמר  ,אביכם שבשמים ,מיטהרין מי מטהר אתכם

ביננו לבין "מקוה  הומשיק ת, ע"כ. והשופר הוא השפופרת המחברהקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל
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להקב"ה כאן "אביכם שבשמים", שהרי הטהרה על ידי  ישראל ה'". ואפשר שלכך דקדק רבי עקיבא לקרא
  מקוה ישראל הוא מדין "בנים אתם לה' אלקיכם", המורה שקב"ה וישראל חד. 

  
במדבר (" יו עמו ותרועת מלך בוקאל ה'ון ביעקב ולא ראה עמל בישראל לא הביט א" ויתכן שזה פירוש הפסוק

תם של ישראל? אלא התשובה בהמשך הפסוק עצמו: . הקשו המפרשים, מדוע ה' לא רואה את עוונוכא) ,כג
על ידי דהיינו כי ישראל נעשו דבוקים ב"מקוה ישראל ה'" המטהר אותם מחטאתם,  -" יו עמוקאל ה'"
  השקה הנעשית על ידי השופר.ה–" ותרועת מלך בו"
  

כתב הרוקח טהרת ישראל בהשקה אל ה', על פי מה ש המוסיף האדמו"ר מסקוליא, שיש ללמוד עד היכן מגיע
: "לא יסדו הפייטנים לומר בראש השנה ויום הכיפורים "חי וקיים נורא מרום וקדוש", (הלכות ראש השנה סי' ר)

. הרי ההשקה של ,"ואתם הדבקים כ"", ע"חי ישראלה כל זמן שאין שייך לומר ב"להקב "חי"שלא נאמר 
חיים", אלא אם כן "חיים כולכם [בני לידי מידה כזאת שאין שייך לומר בו יתברך " הבה' אלקיכם", מגיע

  ישראל והקב"ה] היום", והדברים נוראים, עד כאן דבריו.
  

הטעם מובן ליודעי : )פרק כה ,תניא איגרת הקודש(אמרו חז"ל, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. פירש בעל התניא 
לא היה בכעס  ,כי אילו היה מאמין שמאת ה' היתה זאת לו ,לפי שבעת כעסו נסתלקה ממנו האמונה ,בינה
ומתחייב בדיני אדם ובדיני שמים  ,או מזיק ממונו ,או מכהו ,ואף שבן אדם שהוא בעל בחירה מקללו .כלל

ולא עוד אלא  .זק כבר נגזר מן השמים והרבה שלוחים למקוםיעל הנ ף על פי כן,א ,על רוע בחירתו
ו וכמ .המחייהו ומקיימו ברךמתלבש בו כח ה' ורוח פיו ית ,או מקללואפילו בשעה זו ממש שמכהו 

אלא שמחשבה זו שנפלה  ?לשמעיזאת אמר ה'  והיכן ".כי ה' אמר לו קלל" אשאמר דוד על שמעי בן גר
רוחו של שמעי בשעה שדיבר את החיה  (ה'), כל צבאם הורוח פיו המחי ,ומוחו ירדה מאת ה'לשמעי בלבו 

, ע"כ. לא יכול לדבר מאומה ,רגע אחד מרוחו של שמעי ברךכי אילו נסתלק רוח פיו ית .דברים אלו לדוד
משרשי המצוה, שידע האדם ויתן אל לבו כי כל אשר יקרהו מטוב עד בנוגע לאיסור נקמה: " )מצוה רמא((וכן כתב ספר החינוך 

היה דבר בלתי רצון השם ברוך הוא, על כן רע, הוא סיבה שתבוא עליו מאת השם ברוך הוא, ומיד האדם מיד איש אחיו לא י
נקום ממנו כי ידע בנפשו כי עוונותיו גרמו והשם יתברך גזר עליו בכך, ולא ישית מחשבותיו ל ,כשיצערהו או יכאיבהו אדם

  ", ע"ש.)הוא אינו סיבת רעתו
  

עליו, ביישנו , וכעסנו עליו כעס גדול. צעקנו שפגע בנואדם עתה נעמוד על נקודה נוראה. נתאר לעצמנו, 
האיש. ולפתע, באמצע כעסנו וצעקתנו עליו, מתגלים פניו ואיננו יודעים מי אותו, וכו'. אך לא ראינו את פניו 

והנה הוא גדול הדור! איך היינו מרגישים באותו רגע? האם היינו יכולים להמשיך לכעוס ולצעוק עליו? 
  ם! היינו מתבלבלים ושותקים מיד, וכל טענותינו היו מתבטלי

  
לפתע  ,אך בעולם האמתכך יהיה בעולם האמת! בעולם הזה כעסנו וצעקנו על "פלוני" על מה שעשה נגדנו, 

ה בכבודו ובעצמו, "אלא הקב, שעשה לנו את הדבר "פלוני"אנו נגלה ונראה שזה באמת לא היה 
   ושבאמת כעסנו על ה' יתברך בכבודו ובעצמו!!

  

 ,פשענו ,לינו. בידו רשימה ארוכה מיני ים עם כל עוונותינובראש השנה, בא השטן לקטרג ולהשטין ע
וחטאינו. מתיצב השטן לפני הקב"ה ומתחיל להשטין: "פלוני" עשה חטא זה וזה, עבר עבירה זו וזו, וכו' וכו' 

. בני ישראל מתחברים השקה בינם לבין אביהם שבשמים יתולפתע תוקעים ישראל בשופר, ונעשוכו'. 
תם הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם היום", עד שלא ניתן לומר על הקב"ה "חי" אם להקב"ה בבחינת "וא

ובאותו "קב"ה וישראל חד".  –על ישראל לא ניתן לומר "חי". כגוף אחד ממש, בלי פירוד ובלי הבדל כלל 
שהוא רשע חוטא ופושע, ובאמצע קטרוגו, " פלוני"רגע... מתערבב השטן!!! הרי בא להשטין על 

, אלא על מלך מלכי המלכים בכבודו ובעצמו!!! מיד מתערבב, "פלוני"וא באמת לא מדבר על מגלה שה
מתבלבל, ושותק השטן מלהשטין עלינו עוד! יזכנו ה' לשנה טובה ומתוקה מרוב דבקות אמיתית 

  באבינו שבשמים!
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