
Congregation Rinat Yisrael 

Pre-Selichot Shiur – Rosh Hashana 5781 

Rosh Hashana’s Unique Expression of Prayer and Its Resonance for תשפ"א 

I.  Shofar as a Medium of Prayer 

 "מתני' כל השופרות....נמי אקרו קרן," עם פי' רש"י   –ראש השנה כו. ( 1

כל השופרות כשרים חוץ משל פרה מפני שהוא קרן אמר רבי יוסי והלא כל השופרות נקראו קרן שנאמר במשוך בקרן  'מתני 

דכתיב בכור שורו הדר  שפיר קאמר רבי יוסי ורבנן כל השופרות אקרו שופר ואקרו קרן דפרה קרן אקרי שופר לא אקרי  'גמ :היובל

לו וקרני ראם קרניו ור' יוסי אמר לך דפרה נמי אקרי שופר דכתיב ותיטב לה' משור פר אם שור למה פר ואם פר למה שור אלא מאי  

שור פר משופר ורבנן כדרב מתנה דאמר רב מתנה מאי שור פר שהוא גדול כפר עולא אמר היינו טעמא דרבנן כדרב חסדא דאמר 

מה אין כהן גדול נכנס בבגדי זהב לפני ולפנים לעבוד עבודה לפי שאין קטיגור נעשה סניגור ולא והא איכא דם פר  רב חסדא מפני 

הואיל ואשתני אשתני והא איכא ארון וכפורת וכרוב חוטא בל יקריב קאמרינן והא איכא כף ומחתה חוטא בל יתנאה קא אמרינן והא 

ר נמי מבחוץ הוא כיון דלזכרון הוא כבפנים דמי והא תנא מפני שהוא קרן קאמר חדא  איכא בגדי זהב מבחוץ מבפנים קא אמרינן שופ

ועוד קאמר חדא דאין קטיגור נעשה סניגור ועוד מפני שהוא קרן ור' יוסי אמר לך דקא אמרת אין קטיגור נעשה סניגור הני מילי 

 .קרו קרןמבפנים והאי שופר מבחוץ הוא ודקא אמרת מפני שהוא קרן כל השופרות נמי א

והעברת שופר תרועה ובפרק  (ויקרא כה ) אינו קרוי שופר וגבי יוה"כ שופר כתיב .שהוא קרן  :בין של איל בין של יעל .כל השופרות 

אקרו קרן כדאמרן ואקרו   .אקרו קרן ואקרו שופר'גמ :'ויובל דיכרא הוא כדמפרש בגמ .בקרן היובל  :גמרינן ר"ה מיובל (.דף לד ) בתרא

של בכור שורו קרן אשכחן   .וקרני ראם קרניו  : במשוך היובל וגו' וכתיב ויהי קול השופר (שמות יט) דכתיב במתן תורהשופר 

ביום שנקרא שור היה גדול כפר זהו שור של מעשה   .שור שהוא פר  :תפלתי משופר ובשור קא משתעי קרא .'ותיטב לה :דאקרי

אין   :שור או כשב או עז ופר אינו נקרא עד בן שלש (ויקרא כב ) קרוי שור שנאמר בראשית שביום שנברא נברא בקומתו ושור בן יומו

האדם   .חוטא בל יקריב  :להיות דם ואין מראית הפר ניכר .הואיל ואישתני:זהב העגל ושופר של פרה נמי קטיגור דעגל הוא .קטיגור

שופר נמי אע"ג  .כיון דלזכרון קא אתי כלפנים דמי  :להתקשט בו בקרבו הלום .חוטא בל יתנאה :לא יקריבנו הלום שהוא חטא בו

  :דלית ביה משום חוטא בל יקריב ולית ביה משום חוטא בל יתנאה כיון דלזכרון קא אתי כבגדי כהן גדול שלפנים דמי

 ( חי' הריטב"א ראש השנה כו. ד"ה שאין קטיגור 2

 

 י' רש"י "מתני' שופר של ראש השנה....טפי מעלי," עם פ  -ראש השנה כו: ( 3

שופר של ראש השנה של יעל פשוט ופיו מצופה זהב ושתי חצוצרות מן הצדדין שופר מאריך וחצוצרות מקצרות שמצות היום   'מתני 

בשופר ובתעניות בשל זכרים כפופין ופיהן מצופה כסף ושתי חצוצרות באמצע שופר מקצר וחצוצרות מאריכות שמצות היום 

א"ר לוי מצוה של   'גמ :לתקיעה ולברכות רבי יהודה אומר בר"ה תוקעין בשל זכרים וביובלות בשל יעליםבחצוצרות שוה היובל לר"ה 

ר"ה ושל יוה"כ בכפופין ושל כל השנה בפשוטין והתנן שופר של ר"ה של יעל פשוט הוא דאמר כי האי תנא דתניא רבי יהודה אומר 

ולימא הלכתא כרבי יהודה אי אמרת הלכתא כר' יהודה הוה אמינא אפילו  בר"ה היו תוקעין בשל זכרים כפופין וביובלות בשל יעלים

של יובל נמי כר' יהודה סבירא ליה קא משמע לן במאי קמיפלגי מר סבר בר"ה כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלי וביום הכפורים 

ובתעניות כמה דכייף איניש דעתיה  כמה דפשיט איניש דעתיה טפי מעלי ומר סבר בראש השנה כמה דפשיט איניש דעתיה טפי מעלי

 :טפי מעלי

בשל  .ופיו מצופה זהב  :שטיי"ן בו"ק .יעל :מפרש טעמא בגמרא דמידי דתפלה בעי פשיטות .שופר של ראש השנה של יעל פשוט 

תקעו  (:דף טו) דאמרינן במס' תענית .ובתעניות :לאחר שחצוצרות פוסקין תקיעתן נשמע קול השופר.שופר מאריך  :מקדש קאמר

שני שופרות להן אחד מכאן ואחד מכאן והן   .ושתי חצוצרות באמצע :אילים שסתמן כפופין .בשל זכרים :הכהנים תקעו

שוה היובל   :והיו לך למקרא העדה(במדבר י ) דלכנופיא בעלמא נינהו וכל כנופיא בחצוצרות דכתיב .שמצות היום בחצוצרות :באמצע

דתקיעתו ביובל לא לתפלה ולא לזכרון אלא לסימן שילוח עבדים והשמטת מכירת שדות   בפשוטין ואף על גב .לראש השנה לתקיעה 

דבעי למימר תשע ברכות ביום  .ולברכות :(.דף לד ) אפילו הכי כדר"ה בעי למעבדי' דגמרינן לה לגזירה שוה שביעי שביעי בפ' בתרא



של   .ושל כל השנה'גמ :וגזירה שוה לא גמיר .יעליםוביובלות בשל  :'טעמא מפרש בגמ .'ר' יהודה אומר כו :הכפורים של יובל

כמה   :תנא קמא ורבי יהודה .במאי קמיפלגי :בר"ה אית ליה כרבי יהודה אבל ביובל לית ליה משום גזירה שוה .קמ"ל :תעניות

דלתפלה ולהזכיר עקידת הלכך בראש השנה  (מלכים א ט ) בתפלתו פניו כבושין לארץ טפי עדיף משום והיו עיני ולבי שם .דכייף איניש

משום נשא לבבנו אל  .כמה דפשיט טפי עדיף :יצחק בא בעינן כפופין ויובלות שהן לקרוא דרור בעינן פשוטין וגזירה שוה לית ליה

הלכך בראש השנה בפשוטין דלתפלה הוא ודיוה"כ נמי משום דשוייה בגזירה שוה ובתענית דלכנופיא לא איכפת לן  (איכה ג ) כפים

כפופין להכירא ולר' לוי אית ליה כר' יהודה דלתפלה בעינן כפופים וביום הכפורים סבירא ליה דשוה היובל לראש השנה  ועבדינן 

 :כרבנן הלכך תרווייהו בעינן כפופים

 מרדכי ראש השנה סי' תשכ"א ( 4

 

 ( שו"ת שאגת אריה סי' ו 5

כעונה אמרי' נמי לגבי אלם אע"פ שא"א לו לצאת ע"י עצמו כלל ואין זה מ"מ נ"ל דיוצא ידי חובתו אם שומע ק"ש מאחר משום דשומע 

ענין לאינו ראוי לבילה דבשלמ' התם כיון דכ' רחמנ' מצות בילה במנחה לכתחלה אע"ג דקי"ל אם לא בלל כשר מ"מ ראוי לבילה בענין 

כבת בו אפי' בדיעבד. אבל הכא לכתחילה  שהרי לכתחילה צריך בילה למצוה וכל שא"א לקיים מצות בילה במנחה זו מצות בילה מע

שומע כעונה דמי וא"צ לקרות בפיו דווק' ואפי' לכתחלה בשמיעה סגי ליה ופיו של חבירו כפיו דמי א"כ אפי' אם אינו ראוי לקרות 

בעצמו מחמת שהוא אלם מ"מ לא גרע בזה. וכמו שבמדבר רבי רחמנא שיוצא י"ח בקריאת אחר לכתחלה הה"נ לנשתתק אע"פ 

ניטל דבור פיו מ"מ דיבור פיו של חבירו במקומו עומד לצאת הוא בשמיעתו משום שומע כעונה כשאר כל אדם שאינו אלם. ויש לי ש

להביא ראיה לדברי מהא דאמרינן בספ"ג דר"ה )דף כט( לענין תקיעת שופר שמי שחציו עבד וחציו בן חורין אינו מוציא לא את מינו 

ולעצמו מוציא א"ל ר"נ לרב הונא מ"ש לאחרים דלא דלא אתי צד עבדות ומפיק צד חירות לעצמו נמי ולא את שאינו מינו. א"ר הונא 

לא אתי צד עבדות דידיה ומפיק צד חירות דידיה. אלא אר"נ אף לעצמו אינו מוציא. תני' נמי הכי מי שחציו עבד וחציו בן חורין אף 

ורין אינו יכול להוציא א"ע מ"מ חייב בתקיעת שופר וע"כ אין לו תקנה אלא  לעצמו אינו מוציא. הרי אע"ג דמי שחציו עבד וחציו בן ח

ע"י ששומע תקיעת שופר מאחרים המחוייב בדבר. ואמאי ה"נ נימא כל שאינו ראוי לבילה הבילה מעכבת בו והואיל ואין יכול להוציא  

 נין לאינו ראוי לבילה ומטעמא דאמרן. א"ע ע"י תקיעתו אין יוצא י"ח ע"י שהוא שומע מאחר. אלא ע"כ כל כה"ג אין לו ע

 ( ראש השנה כט. 6

ת"ר הכל חייבין בתקיעת שופר כהנים ולוים וישראלים גרים ועבדים משוחררים וטומטום ואנדרוגינוס מי שחציו עבד וחציו בן חורין 

מינו מי שחציו עבד וחציו בן חורין טומטום אינו מוציא לא את מינו ולא את שאינו מינו אנדרוגינוס מוציא את מינו אבל לא את שאינו 

אמר רב הונא ולעצמו מוציא א"ל רב נחמן לרב הונא מאי שנא לאחרים דלא דלא אתי   ....אינו מוציא לא את מינו ולא את שאינו מינו

תניא נמי  צד עבדות ומפיק צד חירות לעצמו נמי לא אתי צד עבדות דידיה ומפיק צד חירות דידיה אלא אר"נ אף לעצמו אינו מוציא  

 .הכי מי שחציו עבד וחציו בן חורין אף לעצמו אינו מוציא

 :דלא אתי צד עבדות דמשמיע ומפיק צד חירות דשומע .'מי שחציו עבד כו

 ( ראש השנה טז. 7

תניא א"ר יהודה משום ר"ע מפני מה אמרה תורה הביאו עומר בפסח מפני שהפסח זמן תבואה הוא אמר הקב"ה הביאו לפני עומר  

בפסח כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות ומפני מה אמרה תורה הביאו שתי הלחם בעצרת מפני שעצרת זמן פירות האילן הוא 

אמר הקב"ה הביאו לפני שתי הלחם בעצרת כדי שיתברכו לכם פירות האילן ומפני מה אמרה תורה נסכו מים בחג אמר הקדוש ברוך 

י שנה ואמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות מלכיות כדי שתמליכוני הוא נסכו לפני מים בחג כדי שיתברכו לכם גשמ

 .עליכם זכרונות כדי שיעלה זכרוניכם לפני לטובה ובמה בשופר

 

 

 

 



 ( תוספתא ראש השנה א:י"א 8

 

 "מתני' סדר ברכות....וברכת כהנים," עם פי' רש"י  –משנה ראש השנה לב.  ( 9

וגבורות וקדושת השם וכולל מלכיות עמהן ואינו תוקע קדושת היום ותוקע זכרונות ותוקע שופרות סדר ברכות אומר אבות  'מתני 

ותוקע ואומר עבודה והודאה וברכת כהנים דברי ר' יוחנן בן נורי אמר לו ר"ע אם אינו תוקע למלכיות למה הוא מזכיר אלא אומר  

זכרונות ותוקע שופרות ותוקע ואומר עבודה והודאה וברכת   אבות וגבורות וקדושת השם וכולל מלכיות עם קדושת היום ותוקע

 :כהנים

 ( ראש השנה לד:10

מי שבירך ואח"כ נתמנה לו שופר תוקע ומריע ותוקע: טעמא דלא הוה ליה שופר מעיקרא הא הוה ליה שופר מעיקרא כי שמע להו  

לך תקע לי אמר ליה רבא לא אמרו אלא בחבר   אסדר ברכות שמע להו רב פפא בר שמואל קם לצלויי אמר ליה לשמעיה כי נהירנא

עיר תניא נמי הכי כשהוא שומען שומען על הסדר ועל סדר ברכות במה דברים אמורים בחבר עיר אבל שלא בחבר עיר שומען על 

 .הסדר ושלא על סדר ברכות

  :כולו ואח"כ תוקע תשע תקיעותחבורת צבור אבל יחיד מברך את  .אלא בחבר עיר :לסימן שסיימתי הברכה .כי נהירנא לך 

   ירושלמי תענית ב:א(  11

 ולמה תוקעין בקרנות לומר חשבינו כאילו גועים כבהמה לפניך.

 כאילו צועקין כבהמה בעלת קרנים ותרחם עלינו. – קרבן העדה שם

 137-141"בסוד שיח השופר," עמ'  –  ימי זכרון לרב סולוביצ'יק(  12

 

II.  The Simanim and Inarticulate Prayers 

 ת"ר אין מושחין....סילקא ותמרי," עם פי' רש"י " –ו.    -כריתות ה: (  13

ת"ר אין מושחין את המלכים אלא על המעיין כדי שתימשך מלכותן שנאמ' ויאמר המלך כו[ )אל בניהו( וגו' והורדתם אותו על גיחון 

אי כז[ משכא שתא אי לא מייתי שרגא בהלין עשרה יומין דבין ריש שתא   )וגו'( ומשח אותו שם אמר רב אמי האי מאן דבעי לידע

ליומא דכיפורי וניתלי בביתא דלא נשיב זיקא אי משיך נהוריה נידע דמסיק שתיה ומאן דבעי נעביד עיסקי ובעי דנידע אי מצלח עיסקי 

י דנידע אי הדר לביתיה ניעול ניקום בביתא כח[  אי לא נירבי תרנגולא אי שמין ושפר נידע דמצלח האי מאן דבעי ניפוק באורחא ובע

לבבואה דבבואה נידע דאתי לביתיה ולאו מילתא היא דילמא חלשא דעתיה ומתרע מזליה אמר אביי השתא   דבהתא אם חזי בבואה

 .דאמרת סימנא מילתא היא יהא רגיל איניש ב[ למיכל ריש שתא קרא ורוביא כרתי סילקא ותמרי

 

  :אפל במקצת .בביתא לב[ דבהתא :לשם כך .נייתי תרנגולתא :סמוך לירושלים ולא זהו גיחון הגדול היוצא מעדןמעיין קטן  .גיחון 

דלא ליעביד איניש הכי דלמא הוי סימנא בישא ומצער נפשיה ומיתרע   .ולאו מילתא היא :צל לצלו .בבואה לבבואה

  :יתלתן והני איכא דגדלי מהר ואיכא דמתק .רוביא  :דלעת .קרא :מזליה
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17) Rabbi Eli Baruch Shulman, Drosho for Rosh ha’Shana 5764 

I would like to add something to this beautiful idea of the בני יששכר. As we stand here at the start of the new year, each of 

us has many things that we wish for in the coming year. We ask הקב"ה for health, for נחת, for פרנסה, for security, for peace 

– for all the many, many ingredients that go into making a happy life. And we express those wishes in our thoughts and 

our words as best we can. And we hope that our  תפילות will be accepted. 

 

But there are other wishes that we have for the coming year that we cannot express in words. These are the wishes that 

we can hardly articulate even to ourselves, and the needs of which we are not yet aware; the half-formed dreams and 

half-glimpsed possibilities, the vague stirrings of our heart which we cannot yet articulate… wishes for הצלחה in pursuits 

we have not yet undertaken … guidance in challenges that have not yet arisen… deliverance from threats that have not 

yet appeared…  נחת from children who have not yet been born… wisdom for dilemmas that have not yet been posed… 

recovery from sickness that has not yet been contracted… realization of dreams we have not yet dreamed… 

 

These are the תפילות that cannot be expressed in words.  צרכי עמך מרובים ודעתם קצרה; we from whom the future is hidden 

cannot begin to know, much less to express, all the many תפילות that we really need to daven for the coming year. 

 

And so we offer a תפילה without words; a תפילה where words would fail. We dip an apple in honey and silently pray that 

the year will be as sweet. We eat all the many  סימנים and pray that year will live up to their symbolism. A year in which all 

the unspoken wishes of our hearts will be fulfilled. A year in which all the unspoken needs of people will be met. A year in 

which all the undeclared enemies of Israel will be defeated. A year in which all their unhatched plots will be foiled. A year 

in which children yet unborn will be healthy and safe. A year in which all the dreams that we have not yet even begun to 

dream will be fulfilled. A year in which deliverance we cannot even imagine will come about. A year of peace and 

tranquility for us and for all of  בית ישראל – Amen. 


