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 לידידנו ותומכינו היקרים

 שנה טובה ומתוקה 

 .'שנת התעלות בעבודת ה

 

 :רצינו לשתף אתכם במחשבות העולות מתוך עיסקינו בעבודת המקדש

רֹון תְּׁ "הצווי בתורה  ָבתֹון ִזכְּׁ ֶיה ָלֶכם ׁשַּ חֶדׁש ִיהְּׁ ֶאָחד לַּ ִביִעי בְּׁ שְּׁ חֶדׁש הַּ ָרא בַּ רָעָעה ִמקְּׁ

, פ הראיה"לרוב אינו יכול להתקיים כפשוטו כאשר מקדשים את החודש ע, "ׁשודֶ ק

ובמקומות , כיוון שמתחילת היום יש ספק אם יגיעו עדים על המולד היום או רק מחר

מבית הדין מראש ברור שיצטרכו לעשות שני ימים כיוון שרק אחריהם הרחוקים 

תהילים " ]לוקים שתים זו שמעתיאחת דיבר א" -. 'האחד לחודש'יתברר איזהו היום 

ומבטא בכך שיכולת , הכפול' יומא אריכתא'הצווי לעשות יום אחד מופיע ב[ ב"ס

 .ואת מלכותו בשני שלבים' הקליטה שלנו את דבר ה

 

הצווי  בבית המקדש אך. לפי חיוב השבתון ותקיעת שופר בכל מקוםנכונים הדברים כ

ממתינים לעדים  ,להקריב מוסף של ראש השנה ושל ראש חודש אינו יכול להיות כפול

 !ומכרעים איזה יום הוא ראש השנה

כדברי ]בית המקדש הוא ההמשך של הר סיני , "מרום מראשון מקום מקדשנו"

שם אין ספקות שם , ורה לפני התקבלותה אצלינוודאות הת, ['ה א"ן שמות כ"הרמב

 .ישנה הכרעה ברורה מקורית

 

והדין , ה"יום המלכת הקב, כל עוד בית המקדש חסר לנובכל מקום ובזמן הגלות 

הדין מתחלק למדרגות שונות שאנו , אינו יכול להיות מרוכז ביום אחד, העליון

, ותשובה מאהבה' עובדת המלכת העבודתינו בכן  ועל, מעכלים אותם בשני שלבים

 .עשיית יום טוב ותקיעת שופר מתארכת ליומא אריכתא

 

ניתן להכיל את הקדושה והתביעה , ומתוך כך בכל ירושלים, אך במדרגת בית המקדש

 .מה של יום הדין העליון בריכוז ובאחדותועצה

 

של גילוי  דרגה עליונה זוגיע למשעם ישראל כולו יתרומם ויאנו תפילה 

ד" ונזכה להקריב. ברוממותה, כינהש חָּ ִיל אֶּ ד אַּ חָּ ר אֶּ קָּ ָּ ן ב  ֶּ ר ב  ַּ בייחוד " 'וגו פ 

 .לבבינו ביום אחד


