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העליונים בעולמות  שמחה
חגינו ליום בכסה שופר בחודש דרשו"וחכז,תקעו ל

ח"ר('בגמ ר)ב"ע'ה זה בו מתכסה שהחודש חג .ה"איזהו

טעם"ואפ ומבינים יודעים אנו טובים הימים בשארי דהנה ל

יצי,השמחה של הנסים על הוא על,מ"דבפסח ובשבועות

התוה לקבלת ביו,ק"שזכינו גם שמחי"ואף שזוכיןכ על ן

עוונות בר,למחילת מה"אמנם לשמחה מובן אינו לכאורה ה

עושה גדול,זו בפחד זה ביום עומדים אנו דבודאי,דהלא ואף

בה חזק טובה'בטחונינו לשנה להכתב אעפי,שנזכה כ"אבל

למעלה כעת שמתרחש מה יודע דמי הפחד בר,גדול ה"וגם

בנ התפללו הזעם שנות ו"של כנסיות בבתי מדרשותי ,בבתי

שהי מהיללות ידע לא אחד בעת'ואף בשמים למעלה

ישראל הכלל על הנוראה גזירה יודעים,שנגזרה היו ואילו

עליהם מרחמין שהיו עד עולמות מרעישין שהיו בוודאי מזה

בו,מלמעלה שדנים הזה ביום הפחד גדול כעת כן וכמו

הפרט ועל הכלל על השכינ,למעלה על בו דנים הובעיקר

ית'הק מלכותו כבוד שיתגלה זמנא מטי כבר בעולם"אי ש

זו בר,בשנה לשמוח יכולים לעורר"והאיך צריכין הלא ה

מרובים שמים מה,רחמי עד יודע אתנו נצטווינו,ואין ולמה

הזה ביום אומרו,לשמוח להבין אפשר ליום"ובזה בכסה

התוה'פי,"חגינו שציותה בר"שהטעם לעשות חג"ק ה

זאתולשמו מבינים אנו שאין מאתנו מכוסה זה בו וכאמרם,ח

בירושלמי"ז סי(ל בטור מי)א"תקפ'הובא שבעולם דבנוהג

וכו שחורים לובש דין לו יוצא'שיש דינו האיך ידוע ,שאינו

בהשי מאמינים אנו הק"אמנם ובתורתו כן'ת ,שצותה

ר שגם להיות ראוי כן יהי"שבודאי לפעול,חג'ה נזכה ובאם

למפרעש יתברר אזי שלימה בישועה להוושע זו בשנה נזכה

שהי מפני והשמחה החג יו'טעם ושמחה"באמת גדול ט

העולמות בכל  .גדולה
עמ יואל  'ע'דברי

הוא לאלקים  המשפט
ונאספים ובאים לדין שיושבים הדין ביום עתה ובפרט

עלינו טוב להמליץ יושר מליצי גודל,למעלה לשער יוכל מי

וה חהבושה שנתנצחו רואים אם להם שיש נפש מי,ו"פחי

דין גזר שנכתב רואים אם ביניהם שיש היללות לשער יוכל

ח הקב,ו"קשה של הצער לשער יוכל כמו"ומי כביכול ה

מ(ל"שאמרז ע"סנהדרין מישראל)א"ו אחד שאדם דבשעה

מזרועי קלני מראשי קלני אומרת מה שכינה בצער 'ופי,הוא

ה חיים בתורת ומזרועישם מראשי דתפלין,כוונה דידוע

גוי ישראל כעמך מי ישראל של שבחן בהו כתיב עלמא דמרי

ו(אחד ובבזיון,)א"ע'ברכות בצער הם שישראל בעת ממילא

כביכול ראש של מתפילין היינו מראשי קלני שכינה ,אומרת

יד של תפילין היינו מזרועי שפי,וקלני מה ר"אאמו'וידוע

עה"זלה ל"ה הואפ לאלקים המשפט כי איש מפני תגורו ,א

על שדנין מה מפני תגורו לא הדין ביום המשפט בוא בעת כי

בו האיש של גם,ד"ענין שכביכול הוא לאלקים המשפט כי

נידון"הבוי יהי,ת שכבר זה על להיות צריך התפילה 'ועיקר

שמי ויתקדש  .רבא'יתגדל
עמ יואל  ג"צ'דברי

חזקות בטענות בא  משיח
שנה מדי ונרעש מתבהל שהשטן אנחנו,טעם דהנה

בעולמות"בעוה נעשה מה כלום רואים ולא יודעים אנו אין ר

שנא,העליונים הכל יודע השטן היום'אבל ר(ויהיה )ה"דא

וגו האלקים בני בתוכם'ויבואו השטן גם שומע,ויבוא והוא

ומזה למעלה המשיח מלך שטוען האלה החזקות הטענות גם

מאדמתבה השטן אותם,ל אנחנו גם שומעין היינו ואלמלי

מעשינו להטיב לתשובה מתעוררין היינו בודאי אז הטענות

ג נושעים היינו השנה"וע,כ"ואפשר בראש השטןכששומעכ

שמא וחושש בהיל הוא המשיח המלך של הללו הטענות

לגאולה ונזכה טענותיו של"וע,יתקבלו שופר שזהו סובר כ

ש,משיח שכןומה שרואה הגם ושנה שנה בכל כן מתבהל

הי'הי ולא השנים בשאר שנה,כלום'גם שבכל מפני הוא

מרוב המשיח מלך של טענותיו ויותר יותר מתחזקים

ש וחילול והיסורין בעולם"השפלות ויותר,ש יותר וראוי

ית למענו במהרה שגם.ש"שנגאל לעצמו מצייר אינו כן על

כא חזקות טענות גם כלוםעכשיו יפעול לא פן,לו וחושש

זמני הגיע כבר משיח'עתה של השופר והוא  .למתבלע
עמ יואל  ט"צ'דברי

ונחתם נכתב  הכל
על אם כי להשען מי על לנו אין כי נא דעו ורבותי מורי

עלינו ירחם הוא ורק שבשמים בידינו,אבינו מעשים אין ,כי

בשנ מצאתנו אשר התלאה כל את לבינו אל נשים הוהנה

נחרבו,שעברה קהילות כנסיות,כמה ובתי מדרשות בתי כמה

ונחרבו בר,נסגרו אשר יהודים אלפים היו"וכמה עוד העבר ה

הנם וכעת מדרשות ובבתי כנסיות בבתי ותוקעין מתפללים

תח הידועים הרשעים"במקומות בנ,י מאחינו רבבות י"וכמה

לביהכ לבוא וחושקים בחיים הם ולשמו"אשר להתפלל ענ

להתפלל"תק מהם שנמנע הידועים במקומות והנם נא,ש דעו

בר עוד ונחתם נגזר זה כל העבר"כי מה,ה אז יודעים היו ואילו

רחמים ומעוררין לבבם קורעין היו בטח למעלה עליהם שגוזרין

להנצל פועלים היו שאולי למעלה,עד עתה נעשה מה יודע ומי

עלינו וגוזרין כותבין  .מה
ע יואל  ב"צ'מדברי

תשובה הרהור רק  אפילו
הכלל ישועת על מתפללים שאנו בזמן בו לנו,אכן חלילה

בפרטיות גם נידון אחד שכל הזה,לשכוח כהיום נפקד לא ,ומי

מחטאי טהרתי לבי זכיתי יאמר כאשר,ומי כזאת לעת כן ועל

שופר לתקיעת עצמינו להכין קצר זמן רק לנו נתעורר,נשאר הבה

לתשובה השיכולנו לפני חטאים,ת"אמיתית מזכירין שאין ואף

השנה שצריך,בראש מה לבבו נגעי יודע אחד כל הרי מקום מכל

ומעשה דיבור במחשבה הצרות,לתקן כל בראותינו ובפרט

שעברה בשנה חז,והיסורים נה(ל"ואמרו בלא.)שבת יסורין אין

חטא בלא מיתה ואין ותיקון,עון לתשובה להתעורר וצריך

ששנינו,עשיםהמ פ(כמו מי"אבות טובים)א"ד ומעשים תשובה

הפורעות בפני נהרהר,כתריס אם אלו קצרים ברגעים ואף

הצדיקים למדריגת ולהתרומם להתעלות נזכה ,בתשובה

ז מט(ל"כמאמרם שאני:)קידושין מנת על האשה את המקדש

מקודשת,צדיק גמור רשע בדעתו,אפילו תשובה הרהר  .שמא
מש  ז"ס'עמ,הברך

 



 
 

ב  Kו מעיינות התאחדותנ מk   K ט "ראש השנה תשסk

  
 
 

 סיפורי צדיקים
על ראש השנה

 ה לא יעיד עלינו שום רעה"הקב
ע  לקח  לביתו  ילד  קטן "ק  רבי  דוד  מלעלוב  זי"הרה

, ]ע"ק  רבי  יצחק  מווארקא  זי"הרה[שקראו  לו  איציקל  

כשהגיע  ערב ,  שנתייתם  מאביו  ואמו  וגידלו  וחינכו  כבנו

ראש  השנה  וחסידי  החוזה  מלובלין  שכרו  עגלה  לנסוע 

יקל צ  מהילד  המאומץ  ואמר  לו  איצ"נפרד  הרה,  לרבם

אתה  לא  תיסע  אתנו  ללובלין  כי  יש  שם  דוחק  גדול 

ועוד  כי  בבואך  אתי  לבי  כל  הזמן ,  ויכולים  לרמוס  אותך

ולכן ,  ה  מבולבלת"ותהא  כל  תפילתי  בר,  להשגיח  עליך

 .תישאר הפעם בבית
וכאשר  כל  החסידים ,  ד  כלום"הילד  לא  ענה  להרר

קפץ  איציקל  ותלה  את  עצמו ,  ד  עלו  על  העגלה"וגם  הרר

ף  אחד  שיצא  מאחורי  העגלה  ונסע  אתם  בדרכם על  ד

ורק  כשהגיעו  לאיזה ,  ואף  אחד  לא  ידע  מכך  כלל

וירדו  כולם  מן  העגלה  בחנו  בו  ולקחו  אותו ,  קרעטשמע

 .בתוך העגלה
ד  שבהיות  ויש  כאן "בבואם  ללובלין  אמר  לו  הרר

דחיפות  עצומות  ולא  יוכל  למצוא  אותו  בין  המון 

ק  באבנט  שלו  וכך על  כן  מצוהו  שתמיד  יחזי,  האנשים

 .יהיה צמוד אליו תמיד
ה  אחרי  תפילת  שחרית  יצא  החוזה "דר'  ביום  א

וחיכו  עליו  זמן  רב  למאד ,  ד  ולא  חזר  לתקיעות"מביהמ

, והדבר  עורר  דאגה  רבה  בין  החסידים,  ועדיין  לא  הגיע

ד  מלעלוב  יכנס  אל  הרבי "עד  שקבעו  ואמרו  שהרר

 .שופרד לתקיעת "וישאל אותו למה אינו נכנס לביהמ
, ד  ואחז  באבנטו"גם  הילד  איציקל  נכנס  עם  הרר

, ד"אבל  החוזה  כלל  לא  הפנה  את  ראשו  לתלמידו  הרר

וענה  שקוראים  לו ,  ורק  שאל  את  הילד  איך  קוראים  לו

ענה  שהוא ,  שאלו  החוזה  ואתה  לומר  משהו,  איציקל

ושאלו  החוזה  ולמה ,  לומר  הסוגיא  שקרוב  פסוק  לעדות

רוב  יכול  להעיד  שקר  כי ענה  הילד  שכן  הק,  הוא  פסול

שאל  אותו  החוזה  האם ,  רוצה  לעשות  טובה  לקרובו

ענה ,  הכל  מובן  לו  כאן  או  האם  יש  לו  קושיא  בגמרא

הילד  שבאמת  קשה  לו  על  מה  שאמרו  קרוב  פסול  עדות 

ואיני מבין למה ,  בין  אם  אמר  לטוב  ובין  אם  אמר  לרעה

שאלו  החוזה  ויש  לך  איזה  תירוץ  על ,  גם  לרעה  יפסול

ענה  הילד  כי  קרוב  שמעיד  לרעה  על  קרובו  הוא ,  זה

, והכתוב  אומר  ועמדו  שני  האנשים,  בכלל  לא  בן  אדם

מיד  התלהב  החוזה ,  שהעדים  צריכים  להיות  אנשים

ובדאי  שלא  יכול  להעיד ,  ת"ואמר  מי  לנו  קרוב  כמו  השי

 )יהי אור(. ומיד נכנס לתקיעות, עלינו שום רעה

 רקידה באין קצבה
ק "הלך  לבקר  את  הרהע  "ק  מצאנז  זי"הרה

ק  מדזיקוב  התפלל "אמר  לו  הרה,  מדזיקוב  בחוליתו

אין  לעשות ,  ח"ענה  לו  הד,  עלי  כי  יש  לי  בנים  לגדלם

אמר  התפלל  עלי  כי  יש  לי ,  כלום  אם  קוראים  הולכים

שוב  ענה  אין  שום  עצה ,  תלמידים  ואני  צריך  להחזיקם

וכל  מה  שניסה  לומר  ענה ,  כאשר  קוראים  הולכים

, ק  מדזיקוב"ואז  אמר  הרה,  זור  לו  כלוםח  שלא  יע"הד

הרבי  יודע  כאשר  מגיע  יום  ראש  השנה  בזמן  ששרים 

ה  איזה  נחת  רוח "אין  קצבה  כאשר  אנו  רוקדים  להקב

גדול  נעשה  בשמים  עד  שכל  המלאכים  והשרפים 

ומי  ירקוד  עתה  אין  קצבה ,  מצטרפים  לרקידה

ח  את  מעילו  והלך  למקוה "ומיד  ביקש  הד,  ת"להשי

 )שבת משוש לבנו(. ועהופעל לו יש

 חיל במלחמת מצוה
ק  בעל "הגה(ז  "כשבא  אא,  דראש  השנה'  א  בליל  ב"פ

חלש '    להשלחן  לעשות  קידוש  הי)ע"מצאנז  זי"  דברי  חיים"

, והתיישב  על  יד  השלחן  ונאנח  מאוד  מאוד,  ועייף  מאוד

חידוש '  וזה  לא  הי,  וכמעט  כלתה  נפשו  מרוב  חולשה

ימי ,  ש  אלולכלל  לאחר  עבודה  כזו  במשך  כל  חוד

וכאשר  נאנח  ככה .  והעבודה  בראש  השנה,  הסליחות

שרצים ,  הלא  אתם  יודעים  איך  מתנהג  מלחמה,  אמר

הבעלי  מלחמה  בלי  הפסק  ועובדים  בכל  כוחם 

כ  לבוא  למקום "וכאשר  זוכים  אח,  ובמסירות  נפשם

ידוע  אז  דער  זעלנער  פאלט  אנידער  אין  מיטן ,  מנוחה

קייט  כי  אין  עוד דער  שטוב  אויף  דער  ערד  פאר  מידי

ז "ועכ,  להכין  עלצמו  מקום  לשכוב  כראוי'  בכוחו  אפי

כאשר  נשמע  פתאום  קול  השריקה  שצריכים  ללכת 

באותו  רגע  הוא  מתעורר  בגבורה  חדשה  וחוטף ,  הלאה

עייף  כלל '  כל  אשר  לו  ורץ  תיכף  כבתחילה  כאלו  לא  הי

קם  תיכף  מכסאו ,  ז  דיבורים  אלו"כשגמר  אא.  וכלל

ו  הקדושה  והתחיל  בקול  גדול ולקח  את  הכוס  ביד

 )חמדה גנוזה(". סברי"

 דנין את מלך המשיח ביום ראש השנה
א "צ  מקארלסבורג  שליט"שמעתי  מאת  הגה

נחמן '  ק  ר"ר  הגה"ששמע  ענין  זה  מפי  מר  אביו  אדמו

ל  ששמעו  מאיש  מהימן "ב  זצ"כהנא  מספינקא  ב

ע "ששמעו  מאיש  אחד  שהיה  אצל  מרן  הישמח  משה  זי

  להיות  נוכח  בעת  אשר  דרש  דרש וזכה,  בראש  השנה

ה  איש  האלהים  לפני  תקיעת  שופר  בהתעוררות "מש

ובאמצע  הדרשה ,  גדולה  ובבכיות  נוראות  כדרכו  בקודש

אתמול  בלילה  היתה  לי  עליית ,  ל"אמר  בערך  בזה

והנה  ראיתי  שרי  מעלה  מכל  המדינות  מעוטרים ,  נשמה

ויושבים  עלי ,  בכתרים  גדולים  של  זהב  ומרגליות  טובות

אות  לדון  על  השנה  הבאה  מחלקי  המלכיות  ששייכין כס

ופתח  השר  של  צרפת  וענה  להשר  של ,  לכל  אד

, ע  שחלק  אחד  ממלכותו  באמת  שייך  אליו"בריטאני

כ "ואח,  ולבסוף  התפשרו  על  חלק  אחד,  והוא  טען  נגדו

התחיל  השר  של  אשכנז  לטעון  נגד  השר  של  צרפת  על 

ך ך  שכבשו  צרפת  שבאמת  שיי"חלק  ממדינת  עסטריי

וכן  שמע  עוד ,  וגם  הוא  טען  נגדו  ולבסוף  התפשרו,  אליו

 .מכמה שרים אחרים כדברים האלה
ויהיה  בתוך  שיחתם  נפתחה  הדלת  ונכנס  יהודי 

, וזה  היה  המלך  המשיח,  קטן  וכתר  קטן  על  ראשו

והתחיל  לטעון  עד  מתי  תפארתי  ביד  צר  ואני  נע  ונד 

ומתי  כבר  יגיע  זמני  לקבל  גם  אני  את  חלקי ,  בגלות

מיד  קפצו  כל  השרים .  שיתגלה  בעולם  מלכות  שמיםו

עדיין  לא  הגיע  זמנך  ולא !  לא,  מעל  כסאם  וצעקו  לא

וכשמעו  זאת  הוא  פנה  ויצא  משום .  מגיע  לך  כלום

בבושות  גדולות  והתחיל  לבכות  מרה  בבכיות  גדולות 

וכל  השמים  ושמי ,  ונוראות  ושפך  דמעות  מאין  הפוגות

ועד  מתי  לא ,    צרואמרו  עד  מתי  יחרף,  השמים  בכו  עמו

מ  בבכיות  נוראות "ואמר  זאת  היש.  תרחם  את  ירושלים

וגעו  כל  העם  בבכיה  מקרב  הלב ,  ונמס  כל  לב  השומע

ואף  לב  קשה  כברזל  היה  נימוח ]  ויזלו  דמעות  כמים

ואם  אבן  הוא  התפוצץ  מהתעוררותו  הגדולה  והנוראה 

 .כדרכו בקודש
שכאשר  פתר  כן  היה  בדייקנות ,  וסיים  המספר

משך  אותה  שנה  היה  סכסוך  בעולם  בין  כמה וב,  רבה

וכלם  תבעו  את  חלקם  בדיוק  כאשר  תבעו ,  מדינות

ודבר ,  ולבסוף  התפשרו,  שריהם  למעלה  בראש  השנה

 )ה"כ' ילקוט מאורי אור עמ(. ע"זי, לא נפל ארצה' מדבריו הק

 עת רצון לתקיעת שופר
מצאנז "  דברי  חיים"ר  בעל  "מנהגו  של  מרן  אאזמו

ומר  למנצח  לבני  קרח  לפני  תקיעת ה  היה  שלא  ל"זצל

, ה"ר  בעל  דברי  יחזקאל  זצל"ובנו  אאזמו.  ה"שופר  בר

אמר ,  תיכף  בשנה  ראשונה  אחרי  פטירת  אביו  הקדוש

כמה  מהחסידים  התפלאו  על  שינוי ,  ש"למנצח  לפני  תק

ובישבו  בשלחנו  הטהור ,  מרן  משינאווא  הרגיש  בדבר,  זה

  סברא ה  היה  איזה"כי  העולם  חושבים  שאבי  זצל,  אמר

שלא  לומר  למנצח  אבל  האמת  אינו  כן  אלא  הטעם  שאבי 

לא  אמר  למנצח  הוא  מפני  שאבי  הרגיש  אימתי  הוא 

הרגע  של  עת  רצון  לתקוע  שופר  שלא  יוכל  השטן  לקטרג 

ו  לכן  זירז  עצמו  מאוד  מאוד  לתקוע  תיכף  באותו  רגע "ח

 –לכן  לא  אמר  שום  מזמור  ,  ולא  היה  יכול  להמתין  כלום

עוד  בעמדו  על  פתח  בית  המדרש  תיכף וכמה  פעמים  תיכף  

התחיל  הברכות  במרוצה  ובהגיעו  לשלחן  הקריאה  תקע 

 )דברי יחזקאל(. תיכף
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 מחבר התפילה
איכא  כמה  וכמה "  אדון  עולם"  המחבר  של  הפיוט  אודות

 . ולא נודע בבירור מי הוא המחבר, חילוקי דיעות
יש :  ל"  כותב  בזה)תיקון  תפלה(  אוצר  התפילות  בסידור

ז "ל  הש"וז,  וקרוב  מאוד  להיות,  ש  אבן  גבירול"מיחסים  אותו  לר
מי  שקראו לא  היה  במקרא  ,  )מ"דף  ק(ג  "שירי  השירים  לרשב'  בס

מלך ,  אלקי  עולם,  ה  אדון  עולם  כי  אם  אדון  כל  הארץ"להקב
ש  בן  גבירול  וקראו  אדון  עולם  כאן "עד  שבא  הר,  קל  עולם,  עולם

וגם  מזה  זכר  לסברתי  כי  גם ,  ובשני  חיי  אדון  עולם  אשר  נעלם
וכן  בספר  נפש  חיה  כתב .  ל"אדון  עולם  אשר  מלך  לו  הוא  עכ

 .פלה אדון עולםשרבי שלמה אבן גבירול חיבר את הת
,   במנהגי  וורמייזא  איתא  שזמן  חיבורו  של  אדון  עולםוכן

ברור  שרק  זמן  רב  אחר  החורבן  התקבל  בסדר  התפילות  היומי 
וקבלתי  שזו  הקהל  ישנה  ועומדת  לפני ...  של  קהילות  ישראל
כ  הפסקה  זו  בין "ולכן  לא  קבלו  עליהם  אח,  שנתייסד  אדון  עולם

 .)ק וורמייזא"ת מנהגי קוראה להלן באריכו(. נטילה לברכה
ק  וורמייזא  נתייסדה  תיכף  אחר  חורבן  בית  ראשון "  קוהנה

  בשם  הגאון  רבי )יוזפא  שמש'  ערך  ר(כמו  שמובא  בסדר  הדורות  
והיה  זה  שנת ,  ק  פולדא"ד  בק"ל  שכשהיה  אב"ל  זצ"פנחס  סג

מה ,  ע"מ  וואלק  בעל  מחבר  סמ"ואמר  בשם  רבו  הג,  פ"ש
תר  משאר  קהלות  ומדינות  כי ק  ווירמשא  יו"ששכיחין  גזרות  בק

ק  ווירמז  ואחר  כלות "בחורבן  בית  ראשון  באו  ונתישבו  בק
שבעים  שנים  גלות  בבל  חזרו  הגולים  לירושלים  ולארץ  ישראל 

וכתבו  יושבי ,  ואלו  אשר  היו  בווירמז  לא  חזרו  לארץ  ישראל
ק  ווירמז  שיבואו  גם  הם  לישב  בארץ  ישראל "ירושלים  לאנשי  ק

ות  בשלש  רגלים  לירושלים  שהוא  רחוק כדי  שיהיו  יכולין  לעל
ולא  השגיחו  על  זה  וכתבו  תשובה  שבו  אתם  בירושלים ,  מאד  מהם

כי  באותו  הפעם  היו ,  הגדולה  ואנחנו  נדור  פה  ירושלים  קטנה
ובענין  זה ,  חשובים  מאד  בעיני  השר  והנכרים  והיו  עשירים  גדולים

 . נתחדש עליהם גזירות יותר משאר קהלות ומדינות
: )'א'  ו  סעי"מ'  סי(חוות  יאיר  בספרו  מקור  הברכה    כותב  הוכן

זולת  אחר ,  א  אותו  פה  בציבור  בקול  כל  השנה"א.  אדון  עולם"
והטעם  קבלתי  שהקהלה  ישנה  והוטבעה ...  תפילת  כל  נדרי

 ".ק"ודו, ולא שינו מנהג, אדניה לפני מטבע אדון עולם
ק  וורמייזא  נתייסדה  תיכף  אחר "ל  שק"  מכל  הנהיוצא

ז  לא  קיבלוהו "ני  שאדון  עולם  נתחבר  זמן  רב  אחומפ,  החורבן
 .עליהם לאומרו בכל יום

שעד  תקופת  הדפוס  לא  נהגו ,    שם  במנהגי  וורמייזאומסיק
אבל ,  בסדר  התפילות  של  קהילות  ישראל  לאומרו  בכל  יום

ל  בקהילות  רבות  לאומרו  מידי "למעשה  נהגו  כבר  בימי  מהרי
 )ל"ת מהרי"מובא שו(. אם כי לא בכולן, בוקר

  מביא  שתפילה )סדר  הנהגת  התפלה(ח  "  בליקוטי  מהריאמנם
וזה ,  זו  נתחברה  לפני  תקופתו  של  רבי  שלמה  אבן  גבירול

י  החסיד  ורב  האי  גאון  רב  שרירא "מ  בשם  ר"עיין  במט:  לשונו
גאון  שמי  שמכוון  באמירת  אדון  עולם  תפלתו  נענית  ואין  שטן 

אדון הנה  מזה  נראה  שנוסח  .  ש"עי',  מקטרג  על  תפילתו  וכו
ובאיזה  סידורי  אשכנז  הנדפסים ,  עולם  היה  גם  בזמן  הגאונים

הכריח  בראיות  שרבי  יוחנן  בן '  בוויען  ראיתי  שבספר  התחיי
וכן  בספר  צלותא  דאברהם  כתב .  זכאי  תיקן  נוסח  אדון  עולם

 .שתפלה זו נתחברה בזמני הגאונים
 לאומרו בתחילת ובסיום התפילה

] אחר  מה  טובו[כ  "ואח:    כתב)א"סימן  ל(  מטה  משה  בספר
 .והוא שיר נאה ומעולה" אדון עולם"מתחיל השליח צבור 

. לומר  אדון  עולם  אחר  הקדיש'  נוהגי'  ה  כו"  מבוכשיוצא
והטעם  כתב  במטה  משה  כיון  שמתחילין  בו  אז  אחר  שמסיימן 
ומתחילין  וחוזרין  שלא  יקטרג  השטן  כמו  בשמחת  תורה 

  )ב" קלסימן, אליה רבה(. שמתחילין בראשית מהאי טעמא
  לאמרו  בראשית  ובסוף  התפלות  להראות  שאין ונוהגים

 )ל"ק מקאצק זצ"שיח שרפי קודש בשם הרה(. ה"גבול לתהילותיו של הקב
 לשורר אדון עולם בימים הנוראים

אדון "להתחיל  את  התפילה  בפיוט  ,    בתפוצות  ישראלנוהגים
במיוחד  בימים  הנוראים  נהגו  לשורר  את  הפיוט  בניגון ,  "עולם
ץ  אדון  עולם "מתחיל  הש:  ל"וכן  מובא  במטה  אפרים  וז,  דתמיוח
 . וינגן בניגון יפה המתוקן ומקובל בכל תפוצות ישראל, ויגדל

ה  נתגלה "יען  שבר,    שהחזן  מתחיל  אדון  עולם  בניגוןוהטעם
אף  שהוא ,  שהוא  אדון  עולם  שברא  את  עולמו  שיהיה  נקרא  אדון

ק  אחר מ  לא  נקרא  אדון  ר"מ,  היה  קודם  שברא  את  העולם
 )אהל שלמה(. בריאת העולם

בציבור  לא  היו  אומרים  אותו :  )'ז'  סי(  במנהגי  וורמייזא  כתב
והחוות  יאיר  בספרו  מקור .  כ"מלבד  ליל  יו,    בכל  השנה)אדון  עולם(

  מדגיש  כי  אדון  עולם  אין  אומרים  אותו  פה )א"ו  ס"סימן  מ(חיים  
 .זולת אחר תפלת כל נדרי, "בקול"וורמייזא בציבור 

האחד  לפי  הנשמע  נתיישבה  הקהילה .  זה  שני  טעמים  בויש
כי ,  והיו  נוהגין  כמו  שהיה  נוהגים  במקדש,  מימות  חורבן  בית  ראשון

. ולא  עם  אדון  עולם'  י  וכו"גם  שם  היו  מתחילין  בבוקר  בברכת  בא
השיר  של  אדון  עולם  נתייסד  כמה  וכמה  שנים .  ם  אחרעוד  טע

ולא רצו אנשי , רבןעד  זמן  רב אחר החו,  אחרי  שנתיישבה  קהילתינו
מ  מאחר  שהוא  שיר "ומ.  כ"קהילת  וורמייזא  לשנות  מנהגם  אח

והוא  שבח  ותהלה ,  ד  הדקדוק  ביתד  ושתי  תנועות"מיוסד  ע,  נאה
 .אומרים אותו בניגון מיוחד בצבור בליל כל נדרי' נאה לשבח בו ית
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 לשוררו בימים שאין אומרים תחנון
בראש  חודש  ובימים  שאין :    אמשטרדאם  מובאבמנהגי

ועכשיו  בימים  שאין  אומרים ,  אומרים  תחנון  מנגנים  אדון  עולם
דאדון  עולם ,  ז"  הביא  ע)ט"עמוד  ע(י  קהלת  ובספר  דבר.  למנצח

 .בכל יום שאין אומרים תחנון נאמר בניגון מיוחד
בשאר  ימות  החול :    מביא  במנהגי  אמשטרדאםעוד

 . אם אין בר מינן בקהילתינו, אומרים אדון עולם בקול רם
מפני  שרצו  להודיע  שיש ,    הביא  בספר  דברי  קהלתוהטעם

שיגמלו  העם  חסד  עם ,    בפהמבלי  להוציא  דיבור  רעה,  בר  מינן
כיון  שהוא  ההודאה ,  ולמה  דווקא  באדון  עולם.  המת  ללוותו

אין  אומרים  אותה  ברבים  אם  מת ,  הראשונה  ביום  על  קיום  חיינו
 . וכן הוא מנהג פראנקפורט ומאגענצע-. אחד בעיר

והטעם  מובא .  ומנהג  זה  בוטל:    במנהגי  אמשטרדאםומסיק
והוא  כתב  הטעמים  על  מנהגי ,  משטרדאםק  א"פעדער  הוא  הרב  דק("  פעדער"ב

שכנראה  שמחמת  גודל  האוכלוסיה  לא  היה  שייך  שלא ,  )הקהילה
 .יהיה נפטר בקהלה

  בשבת  ויום  טוב  וחול  המועד  ופורים  וימי  הסליחות אולם
והטעם ,  יצילינו'  ו  בר  מינן  ד"מנגנים  אדון  עולם  אפילו  אם  יש  ח

 .ט אין אבלות בפרהסיא"דבגלל עונג שבת ושמחת יו
 סגולת אמירתו

" אדון  עולם"  כתוב  כל  מי  שמכוון  בעת  התחלת  ומצאתי
] ג"אבי  רה[ורב  האי  גאון  ורב  שרירא  גאון  ,  כתב  רבי  יהודה  החסיד

ואין , ואין שטן מקטרג על תפלתו, ערב אני בדבר שתפלתו נשמעת
א "וי,  ואויביו  נופלין  לפניו,  כ  בתפלתו"ה  וביוה"לו  שטן  ופגע  רע  בר

' ה  ברצות  ה"ועליו  אמר  שלמה  המלך  ע.    אתור  משלים"אף  יצה
 )א"ל' ס, מטה משה(. כ"דרכי איש גם אויביו ישלים אתו ע

 

 טעמי אמירתו
  עולם  הוא  שיר  שבח  וקבול  עול  מלכות  שמים  להודות אדון

כי  כך ,  והוא  היה  והוה  ויהיה,  וכל  יכל,  כי  הוא  מלך  מלכי  המלכים

  ולהודות ראוי  לכל  המבקש  צרכיו  לפתוח  מתחלה  בהלל  ושבח
 )ה"קיצור השל(. למי שבידו למלאות משאלותינו

א  בא "שפ,  ת  כנפי  יונה"  יסודי  ישורון  מביא  בשם  שובספר
ל  לבקש  ממנו  הסכמה  על  פירושו  לסדר "א  זצ"להגר'  מחבר  א

ל  בריש  ספרו  טעם  להתחלת  התפלה "א  ז"התפלה  וראה  הגר
ה "  מיום  שברא  הקב)ב"ע'  ברכות  ו(י  "ש  רשב"י  מ"באדון  עולם  עפ

ה  אדון  עד  שבא  אברהם "את  העולם  לא  היה  אדם  שקראו  להקב
  וידוע )בראשית  טו(במה  אדע  '  שנאמר  ויאמר  אד,  אבינו  וקראו  אדון

כ  ראוי  לקבוע  את  השם  הזה "שאברהם  תקן  תפלת  שחרית  וע
ל  אלמלא  לא  בא  ספרו "א  ז"ואמר  הגר.  א"בראש  תפלתו  של  א

לות  המובא ובתיקון  תפי.  כ"ע,  בדפוס  אלא  בשביל  דבר  זה  די
 . א  עצמו"מביא כל זה בשם הגר, בסידור אוצר התפילות

מה .  אדון  עולם:  ק"וזל,  ל  מובא  בעץ  יוסף"  טעם  הנכעין
הוא  כדי .  י"ל  בתחלת  סידור  העבודה  שם  אדנ"שתיקנו  חז

ה "ל  מיום  שברא  הקב"והוא  כמאמר  חז.  להזכיר  זכות  אברהם
הם ה  אדון  עד  שבא  אבר"את  עולמו  לא  היה  מי  שקרא  להקב

ואף  דניאל  לא  נענה .  'שנאמר  ויאמר  אדני  אלהים  במה  אדע  וגו
אלא  בשביל  אברהם  שנאמר  ועתה  שמע  אלהינו  אל  תפלה 

למענך  מיבעי  ליה  אלא  בשביל  אברהם .  למען  אדני'  עמך  וגו
 .שקראך אדון

ל "יש  לומר  מה  שקראוהו  חז:    טעם  מובא  בעץ  יוסףעוד
  שבזמן א"א  בח"ש  המהרש"פ  מ"בשם  אדון  ולא  בשם  מלך  ע

אבל  בשעת  הגלות .  ק  קיים  נאה  לקרואו  בשם  מלך"שהיה  בהמ
אז  אין  השם  שלם  כביכול  ואין  הכסא  שלם  כביכול  אן  לקרוא 

והכי  פירושו  אדון  עולם  כי .  ולזה  פתחו  בשם  אדן.  בשם  מלך
רק  אשר  מלך  בתחילה  בטרם .  עכשיו  אדון  הוא  בעולמו  ולא  מלך

. יה  אז  מי  שיקראו  לךואז  היה  מלך  לעצמו  כי  לא  ה.  כל  יציר  נברא
ולעת  נעשה  בחפצו  כל  והוא  שנשתל  הועלם  כלו  ונשתל  זרע 

והיה .  ד  כסאו"אברהם  אוהבו  ונבנה  הארמון  על  תלו  והוכן  בחס
אבל  עכשיו .  שמו  שלם  וכסאו  שלם  אזי  מלך  שמו  נקרא

בעונותינו  הרבים  כביכול  אינו  מהעשר  בשם  מלך  עד  עת  שחשוב 
רשעים  מן  הארץ  והרשעה והוא  בעת  שינערו  .  המלוכה  לבעליה

כולה  כעשן  תכלה  כי  תעביד  ממשלת  זדון  מן  הארץ  אז  ותמלוך 
 . 'לבדך כו' אתה ה

 )ו"בימים  הנוראים  תשס(  שמענו  א"ר  שליט"ק  מרן  אדמו"ומכ
טעם  לשבח  על  מנהג  ישראל  בימים  הנוראים  להתחיל  תפלת 

 )אמור'  פ(ראש  דוד  בא  "על  פי  מה  שכתב  החיד,  היום  מאדון  עולם
ע  כמבואר "ולא  לאוהלישראל  דבר  שמועיל  תשובה  בטעם  ה
  אב  שמחל .)קידושין  לב(כי  על  פי  הדין  ,  )ד"תנחומא  האזינו  ס(במדרש  

, ומלך  שמחל  על  כבודו  אין  כבודו  מחול,  על  כבודו  כבודו  מחול
'   בנים  אתם  לה)דברים  יד  א(כדכתיב  ,  וישראל  נקראים  בנים  למקום

מה ,  להם  התשובהועל  כן  מועיל  ,  ה  למו  אב"והקב,  אלהיכם
 )תהלים  מז  ט(ככתוב  ,  ה  מלך"שאין  כן  לאומות  העולם  נקרא  הקב

  אך .ד"עכ,  על  כן  לא  מועיל  להם  התשובה,  מלך  אלהים  על  גוים
  טעם  על  קריאת  שם  בנים  לישראל )האזינו'  פ(כתב  בנועם  מגדים  

כי  העבד  יש ,  מהיות  כי  יש  הפרש  בין  אב  לאדון,  והעמים  עבדים
מה  שאין ,  יש  שמשועבד  לשני  אדונים  או  יותרו,  שיש  לו  אדון  אחד

והנה  אנחנו  שעובדים  לאלהינו ,  כן  אב  לא  יצוייר  רק  אב  אחד  לאדם
לבדו  בלי  שיתוף  לכך  יקרא  שמו  עלינו  אב  שהאב  הוא  רק  אב  יחידי 

' ולא כן העמים שעובדים בשיתוף לא יכוון אצלם תואר אב לה, לבן
ועל  כן   .ד"עכ,  יםלזה  יקראו  עבדים  ואנחנו  בנ,  צבאות  רק  אדון

בימים  הנוראים  טרם  מתחילים  לחלות  ולחנן  פני  שוכן  מעונים 
אנו  מזמרים  אדון  עולם  אשר  מלך  בטרם  כל ,  ולבקש  דרך  תשובה

להורות ,  והוא  אחד  ואין  שני  להמשיל  לו  להחבירה'  יציר  נברא  וכו
וכיון  שאנו ',  שהתנאי  העיקרי  של  קבלת  תשובה  הוא  האמונה  בה

ת "פיר  יש  לנו  דרך  תשובה  שיקבלינו  השיאחד  ש'  מאמינים  בה
 .ואב שמחל על כבודו כבודו מחול, מכח שהוא אבינו

 כוונת השמות
.   שתקנו  לומר  אדון  עולם  קודם  התפלה  ואחר  התפלהטעם

והנה  אדון .  כי  הוא  כמוסר  מודעא  שעל  כוונה  זו  יזכור  השמות
ולו  העוז '  בלי  ראשית  וכו.  י"היא  הקדמה  לשם  אדנ'  עולם  וכו

רה  היא  הקדמה  לשם  אלקים  דהיינו  תקיף  ובעל  היכולת והמש
כ  צריך "ה  ע"ב'  היא  הקדמה  לשם  הוי'  והוא  היה  והוא  הוה  וכו

כ  על  הקדמה  זו  יזכור  כל "לכוין  מאוד  באמרו  אדון  עולם  ואח
 .)ע"ק מאפטא זי"בשם הרה, טעמי המנהגים(. השמות
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דמועטין  הם  הזוכים 
לכתרה  של  תורה  להיות 
, מחובשי  בית  המדרש

להחזיק  ידי  לומדי אולם  
, תורה  שייך  בכל  אחד

והחוב  מוטל  על  כל  אחד 
                                                .להחזיק  לומדי  התורה

  )ד''דברי יואל ויגש דף תפ(
, מי  שאינו  בן  תורה

כופר  נפשו  על  ידי יתן  
אמנם  לא ,  ובזה  ישוה  להלומד,    ידי  הלומדשתומך

כל  אחד  ואחד אלא  ,  יתנכה  השכר  מחלק  הלומד
 )ח שמות ל יג''אוה(. יטול כנגד השנים

מזונותיהם  של  תלמידי  חכמים  מוטלת  על  כל 
רק  הוא  מתנת  שכרם ,  ישראל  ואינו  בכלל  הצדקה

חלף  עבודתם  עבודת  הלימוד  המוטל  על  כל 
 )ספר החיים( .ישראל לעשותו

תבאר  דכל  אחד  מישראל  מחוייב  להשתדל ונ
ולהספיק  ללומדים  אחרים  דאותן  שיכולים  לעזור 

ואפילו ,  ח  העניים  מחוייבים  בזה  מדין  ערבות''להת
גם  כן ,  ת  כדין''אם  מקיים  מצות  ת

. מחוייב  להחזיק  ידי  לומדים  אחרים
 )עץ פרי(

מעתה מאחר שאותו ממון שהוא 
מפזר  עבור  לחזק  ברכיים  כושלות  של 

נחשב  לו  לכפרה  לטהר ,  י  תורהלומד
כמה ,  נפשו  כמו  הקרבת  הקרבנות

שיהיה  האדם  וותרן  בממונו  וידו ראוי  
פתוחה  בעין  יפה  לחזק  כפי  כחו 

י ''ח  העניים  וע''ויכולתו  בדקן  של  ת
החזקתו  מוסיפים  כח  לעשות  חיל 

חפץ '  ובזה  יובן  גם  לענינינו  כי  הנה  לצד  כי  ה
, לזכות  בריותיו  ולהרבות  זכותם  בתורה  ובמצוות

על  כן  עשה  שתהא  פרנסתם  של  לומדי  תורה  על 
שאף  אם  אין  ביכלתם  של ,  ידי  המחזיקים

המחזיקים  לעסוק  בתורה  בעצמם  להשלים 
לא  יחסרו  להם  כל  אותם ,  מצוות  החסרות  להםה

על  ידי  שיחזיקו  ברכושם  ידי  לומדי כי  ,  המצוות
, תורה  שבאמצעות  כן  הרי  הם  מתקשרים  עמהם

הרי  יחשב  גם  להם  זכות  העוסקים  בתורה  כאילו 
 )נד-דברי יואל דף נג( .קיימוה הם בעצמם

וכן  יהיו  בטוחים  כל  אותן  שרואים  לתת  כבוד 
ח  שיוכלו  לעסוק ''חזקים  ידי  תק  ולומדיה  ומ''תוה

כי  בכל  רגע ,  כי  גדול  זכותם  בזה  ובבא'  בתורת  ה
מקיימין  בזה  בכל  רגע ורגע  שמשתדלים  בעסקיהן  

ח  הלומדים ''מצות  לימוד  התורה  כמו  הת
  )עץ פרי( .והעוסקים בתורה על ידי החזקתם

מה  שנאמר  בכולם ,  ועשו  ארון  עצי  שיטים
  עץ  חיים  היא לפי  שנאמר,  ועשית  וכאן  נאמר  ועשו

ללומדיה  לא  נאמר  אלא  למחזיקים ,  למחזיקים  בה
ובהיות  שלא ,  רמז  למחזיקים  בידי  לומדי  תורה,  בה

ומכל  מקום  יש  צד ,  כל  אדם  מוכן  לתלמוד  תורה
כי  אף ,  בכל  אדם  שיכול  להיות  שיהיה  חלקו  בתורה

אם  אינו  מוכן  ללמוד  מכל  מקום  יכול  הוא  להחזיק 
א  לומדה  כיששכר ידי  לומדיו  ונחשב  לו  כאלו  הו

לכך  נאמר  ועשו  ארון  עצי  שיטים  כי  מצד ,  וזבולן
היות  שארון  העץ  הוא  רמז  על  כי  עץ  חיים  היא 
למחזיקים  בה  ואם  כן  היו  כולם  יכולים  לעשותה 

 )כלי יקר(. ק''ודו
וזה  היה  מדריגת  זבולן  ויששכר  שהיה  יוצא 
בפרקמטיא  בימים  ובדרכים  כדי  להשפיע  ללומדי 

נכון  וישר  לכל  אדם  כי  בצל וזהו  הדרך  ה,  תורה
אבל  זאת  העבודה  היא  עבודה ,  החכמה  בצל  הכסף

בשביל  אחרים '  קשה  מאד  שיהיה  אדם  עוסק  וכו

ולא  יחשוב  בו  לעצמו 
יותר  משאר  עניים 

כ  הזהירה ''ע,  ואביונים
ק  שתהיה ''התוה

כוונתכם  בשעת  נטיעה 
מיד  לנטעות  עץ  שיהיה 
למאכל  לאחרים  ולא 
לבדך  רק  להשפיע 

ל  שיהיה ''ר,  לאחרים
כוונתכם  בעת  התעסקות 

. 'בעולם  הזה  להיות  מחזיקים  בלומדי  תורה  וכו
 )מאור ושמש פרשת קדושים(

ח  שלא  יראה ''והענין  שכל  מי  שאינו  מהנה  ת
תיכף  לתלמידי  חכמים משום  ד,  ברכה  לעולם

' שנאמר  נחשתי  ויברכני  הברכה  במעשה  ידיהם  
ח  שבשבילו ''ואם  כן  זה  שאינו  מהנה  ת,  בגללך

ברכים  אחרים  מדה  כנגד  מדה  שלא  יראה  סימן מת
 )מ''מעיל צדקה אלף ר(. והדבר בהפוכו, ברכה לעולם

ומה  נשיב  אם  ישאלו  אותנו  על  כל  הנפשות 
ובושה  וכלימה  תכסה  פני  האיש  כאשר ,  האלה

ה  הלא  בהון  שנתתי ''ישאל  אותו  הקב
לך  היה  בכחך  להחזיק  תלמידי  חכמים 

ים וכמה  נפשות  עני,  העוסקים  בתורתי
מזרע  עם  קודש  היה  ביכלתך  להחיות 

ומה ,  באור  התורה  בהון  שנתתי  לך
עשית  בהם  התחזקת  להכניס  אותם 
באוצר  עד  יום  מותך  ולא  הבאת  אותם 

או  הוצאת  אותם ,  לקברך  אף  מאומה
להבלך  או  שקעת  אותם  בבנין  עצים 

' ועל  תורת  ה,  ואבנים  בנוי  לתלפיות
שהיא  חייך  וחיי  כל  המציאות  לא  נתת 

 )מאמר תורה אור(. אל לבך
עשירים  שבבבל  מפני  מה  הם  זוכין  מפני 

 )שבת דף קיט(. שמכבדים את התורה

'שהסכימו  כן  כל  חכמי  הדורות  משום  עת  לעשות  לה

לא  היה  פרנסת  הלומדים  מצויה  לאהפרו  תורתך  שאלו  

היו  יכולין  לטרוח  בתורה  כראוי  והיתה  התורה  משתכחת

חס  ושלום  ובהיותה  מצויה  יוכלו  לעסוק  ויגדיל  תורה

ל  כתב  להחזיק  המנהג  ומסיק  ואמת''וגם  מהרש,  ויאדיר

שאם  לא  כן  כבר  היתה  בטלה  תורה  מישראל  כי  אי  אפשר

התפרנסלכל  אדם  לעסוק  בתורה  ולהחכים  בה  וגם  ל

 .ממעשה ידיו
)ו''סימן רמ, ת''ך יורה דעה הלכות ת''ש(

עוד  ירצה  לפי  שאין  אדם  יודע  ביציאתו 
לזה ,  לסחורה  אם  יצליח  אם  לא  עד  שיחזור  מוצלח

זבולון  שמח  מעת  יציאתך  כי  בודאי אמר  ל
שליח ,  והטעם  כיון  שיששכר  באהליך,  שתצליח

וכינה  אהל  יששכר   תורה  מצוה  אתה  לזון  לומדי
 )ח ברכה לג יח''אוה(. לזבולון כי הוא הבונה אהלו

דאף ,  אבל  כאן  אמר  שמח  זבולן  בצאתך
ולא  יחוש ,  בצאתך  למסחור  תוכל  לשמוח  בטח

וכל  להיות  בטוח  אשר כי  י,  כלל  שמא  לא  ירוויח
יצליח  אף  בנסיעותו  לסחור  כי  יש  לו  זכות  רב  להגן 

 )יעץ פר(. עליו במה שישכר באהלך
ומכאן  למדנו  גם  לבעלי  צדקה  וגומלי  חסד 

אדרבה ,  שלא  יתייראו  פן  יחסר  מממונם  מאומה
על  ידי  שיתמכו  ויחזיקו  את  העמלים  בתורה  יהיו 

ויתברכו  בברכה ,  ה  לבדו''מושפעים  מתחת  יד  הקב
מובטחים  התומכים  והמחזיקים כמו  כן  ,  מרובה

בידי  לומדי  תורה  שלא  יגיע  אליהם  הפסד  מחמת 
שהרי ,  ם  מממונם  להחזקת  התורהשהם  מחסרי

ה  לבדו  שלא ''השפעתם  באה  מאת  הקב
ולפיכך  יהיו  מתברכים  בברכה ,  באמצעות  שליח

 )ג''דברי יואל אמור דף קפ( מרובה
 Kו מעיינות התאחדותנ מk

ואין  לך  קונה  עולמו ,  בתורה  ועבודה
 )משכיל אל דל(. בשעה אחת יותר מזה

נם  בעלי  יכולת  כל  כך  עליהם וגם  אלו  שאי
לא  היה  סיפק ,  ל''ר  הנ''כדחזינן  מדברי  המד,  לתת

ולכאורה ,  בידו  להחזיק  והחזיק  הרי  זה  בכלל  ברוך
אם  אין  סיפק  בידו  להחזיק  כיצד  החזיק  בעמלי 

אם ,    אלא  ודאי  דאף  מי  שאין  בידו  להחזיק,תורה
יסייעהו ,  הוא  חפץ  באמת  להחזיק  לומדי  תורה

 –י  ''דברי  יואל  במדבר  דף  ק(  .זיקת  שיוכל  להח''השי

 )א''קי
מלבד  גודל  שכר  רב  הצפון  שיש  למחזיק 

ל  כל  הנביאים  כולן  לא ''עד  שאחז,  ב''תורה  לעוה
ח  ולעושה ''נתנבאו  אלא  למשיא  בתו  לת

אלא ,  ח  מנכסיו''ח  ולמהנה  ת''פרקמטיא  לת
על  ידי  מצות  החזקת  תורה  יש ז  ש''שנוסף  לו  בעוה

ולקיים  מצות  השם ר  ''לו  תבלין  לכבוש  היצה
 )י מטראני''מהר(. כאילו היה לומד תורה בעצמו

מעשה  בחסיד  אחד  שהיה  בן  שבעים  שנה 
והיה  אומר ,  ולא  היה  לו  בן  והיה  לו  ממון  הרבה
עמד  ופזר ,  בלבו  מה  הנאה  יש  לי  בכל  נכסים

ח  ואמר  אולי  ושמא  יהיה  לי  חלק ''מנכסיו  לת
מיד  נתגלגלו  רחמיו  של ,  עמהם  לעולם  הבא

מעיל  צדקה  מבעל (.  ה  ונתן  לו  בן  לשבעים  שנה''הקב

 )מ''שבט מוסר סימן ת
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אאא"""ר שליטר שליטר שליט"""ק מרן אדמוק מרן אדמוק מרן אדמו"""מכמכמכ
 א"ר שליט"ק מרן אדמו"י ועד להוצאת ספרי כ"נערך ע

 בדמעה אחת יכולים להביא הגאולה
ונקבל עלינו , נפיל נא תחנתינו לפניו יתברך, הנה עכשיו מצות היום לפנינו, ו"לום ולא נצא ריקם חנראה שלא להניח לעבור את זו השעה בלא כ

 .כי בדמעה אחת אמיתית של יהודי יכולים להביא הגאולה, ונתפלל לפניו דמעות אמיתית, עול מלכותו באמת
דברי יואל ראש השנה אות לא

 

 אפשר לצאת משבי היצר
ùøãîá  )יאשיה  כתיב מר  רבי  א)ד"ט  ס"ר  פכ"ויק  

  וכי  אין  אומות ,אשרי  העם  יודעי  תרועה  )תהלים  פט  טז(

  אלא  שהן  מכירין  לפתות  את '    וכוהעולם  יודעים  להריע
והוא  עומד  מכסא  דין  לכסא  רחמים   ,בוראן  בתרועה

והופך  להם  מדת  הדין  למדת ,  ומתמלא  עליהם  רחמים

ב  במה  יכולים  בני "וצ,  אימתי  בחודש  השביעירחמים  
ישראל  לפתות  את  בוראם  במצות  תקיעת  שופר  יותר 

 .משאר האומות
øàáúéå  שמא   )פרק  ע(  על  פי  מה  שכתב  החרדים

הנה  המלך  זקן  וכסיל  שם  אותי ,  יאמר  הבעל  תשובה
משלי  ד (מתחילה  לא  ידעתי  להזהר  כמאמר  שלמה  ,  במשמר

שאני  בבית  האסורים  הרי ועתה  ,  מכל  משמר  נצור  לבך  )כג
נשיב .  אין  חבוש  מתיר  עצמו  מבית  האסורים  :)ברכות  ה(אמרו  
שתפלתו  של  חולה  מועילה  לו   )ד"ג  סי"ר  פנ"ב(הרי  אמרו  ,  לו

  שערי ,ואף  כי  הוא  בבית  האסורים,  מתפילת  שאר  אדם
שובו  )יואל ב יב(לכך אמר הנביא ו,  :)ברכות  לב(  דמעה  לא  ננעלו

מיד  יצא  מבית ואז  ,  בכי  ובמספדעדי  בכל  לבבכם  ובצום  ו

 .ד"עכ', הכלא ויהלך בדרכי ה
ìéå"ô    באותה  שעה  נשא )ג"ה  סי"ר  פע"ב(בזה  המדרש  

ותלה  עיניו ,  יעקב  את  עיניו  וראה  את  עשו  שהוא  בא  מרחוק

ושמע  תפלתו ,  ה"למרום  בכה  וביקש  רחמים  מלפני  הקב
. והבטיחו  שהוא  מושיעו  מכל  צרותיו  בזכותו  של  יעקב

  שהאבות  הקדושים  עשו  בכל )לך'  פ(ן  "הרמבדהנה  כתב  

מעשיהם  פועל  דמיוני  לדורות  הבאים  ולבניהם  אחריהם 
וזה  הכוונה  שראה  את  עשו  שהוא  בא .  בכל  דור  ודור

כלומר  בדורות  האחרונים  ראה  התגברות  כוחותיו ,  ק"מרחו

ולזה  תלה ,  ו  בשבי  היצר"של  עשו  על  בני  ישראל  שיפלו  ח
ìòôå ,  ה"  רחמים  מלפני  הקביעקב  עיניו  למרום  בכה  וביקש

 éðôì  úåòîã  úãøåäå  äéëáä  éãé  ìòù  åæ  äöò  æà
á÷ä"òøä  øöéä  øñàîî  úàöì  åìëåé  ä, והבטיחו  
ת  שהוא  מושיע  את  בניו  מכל  צרותיו  בזכותו  של "השי
íãàäù  íåéá הוא  ,  ביום  צרה'  וכמו  שנאמר  יענך  ה,  יעקב

 åùôðá  ùéâøîù  ä÷åöîå  äøöá  åäðä  ìáà  áåùì  äöåø
á  åððéàù àåäù  úîçî  äùåã÷ä  ìà  áø÷úäì  úìåëé

äöéä  øñàîå  éáùá"ø  ,בזכותו ,  ישגבך  שם  אלהי  יעקב

 .של יעקב אבינו יזכה לצאת משבי היצר
äðäå  זוהר  אמור  דף  צט(  מבואר  בכוונת  תקיעת  שופר(: 

ראש (דהוא  ,  ותרועה  רמז  לבכי.  סוד  התרועה  נגד  יעקב

ופר  הוא ולזה  פעולת  הש.    גנוחי  גניח  ילולי  יליל.)השנה  לד
  תקעו  בחודש )תהלים  פא  ד(ש  "דוקא  בזכותו  של  יעקב  כמ

כי ,  כי  חק  לישראל  הוא  משפט  לאלקי  יעקב'  שופר  וגו

. 'בזכותו  של  יעקב  נפעל  על  ידי  הבכיה  להתקרב  אל  ה
שבני ,  ה  דוקא"וזהו  הכוונה  אשרי  העם  יודעי  תרוע
ìå÷á  åðééä ,  ה"ישראל  יודעים  לפתות  את  בוראם  בתרוע

éëá  ìù  äòåøúá÷ä  éðôì  íéðåðçúå  "ä  , וגם  בזמן
ר  יכולים  הם  לחזור  ולהתקרב "שהם  בשבי  ומאסר  היצה

 .ה בזכותו של יעקב הרמוז בתרועה"אל הקב
 

 לרחוץ הצלם אלקים המלוכלך
ãåò  עיין  ייטב (  יתבאר  על  פי  המבואר  בספרי  קודש

אך ,  יםהשנברא  בצלם  אל  חביב  אדם  ד)פנים  שקלים  אות  כד

מסתלק  ממנו  דמות  דיוקנו  של   ל"שהוא  חוטא  רעל  ידי  
וכתב  הגאון  רבי  שלמה  קלוגער .  מעלה  ומאור  פניו

éî   ד)לראש  השנה  עמוד  רמד(ה  בקהלת  יעקב  "זללה
íéäìà  íìöä  åðîî  ÷ìúñðù  ,éãé  ìò  ÷ø  éåä  åúð÷ú 

 

úåòîã  ,åéðô  íäá  õçåøù  éãé  ìòù  , åðîî  ïéëìåä
íéäìà  íìö  åì  äùòðå  åéðôá  íéîùøðä  úåðåòä  .ופי '

,   היתה  לי  דמעתי  לחם  יומם  ולילה)תהלים  מב  ד(ב  בזה  הכתו
תהלים (ש  "כמ,  שרק  הדמעות  הם  המנחמין  ומסעדין  אותנו

כן  נמי  הדמעות  מסעדין ,    ולחם  לבב  אנוש  יסעד)קד  טו
איה  תואר  הפנים ,  באמור  אלי  כל  היום  איה  אלהיך,  אותנו
, כי  מי  שיש  לי  צלם  אלהים  זה  הוי  אלהים  לנגד  עיניו,  שלך

, לק  ממנו  צורת  אלהים  שואלין  לו  איה  אלהיךאבל  אם  נסת
וזה  שאנו .  ד"עכ,  ואין  לו  תקנה  לתקן  רק  על  ידי  הדמעות

, הצדקה  ולנו  בושת  הפנים'  אומרים  בסליחות  לך  ה

åðà  éë ,  דבימים  הקדושים  יש  לנו  בושת  הפנים
á÷ä  éðôì  íéçéù  êåôùð  íéðô  äæéàá  íéùééáúî" ä

äåòá  øùàë"ååò  íéàèçá  åðçðà  íéëìëåìî  ø úåð
íé÷ìà  íìö  åðîî  øñåäå  íéòùôå  , àåä  äöòä  øåîàëå

á÷ä éðôì ïéîç úåòîãá ÷ø"ä. 
äæåביאור  המדרש  אשרי  העם  יודעי  תרועה   ,

היינו  בלב  נשבר ,  ה"שיודעים  לרצות  את  בוראם  בתרוע
ך  יהלכון  באור "ר  פני"באו'  ועל  ידי  זה  ה,  ודמעות  שליש

 .פני מלך חיים שזוכים לחזור הצלם אלהים
 

 דמעות לא ננעלו גם בזמן צרהשערי 
ãåò  ברכות  לב(  יתבאר  בהקדם  מה  דאיתא  בגמרא(: 

מיום  שחרב  בית  המקדש  ננעלו  שערי ,  אמר  רבי  אלעזר

,   גם  כי  אזעק  ואשוע  שתם  תפלתי)איכה  ג  ח(שנאמר  ,  תפלה
, ואף  על  פי  ששערי  תפלה  ננעלו  שערי  דמעה  לא  ננעלו

אזינה  אל ושועתי  ה'    שמעה  תפלתי  ה)תהלים  לט  יג(שנאמר  

ונתקשו  המפרשים  להבין  מה  נשתנו .  דמעתי  אל  תחרש
והרי  אותו  כתוב  המלמדינו ,  שערי  דמעות  משערי  תפילה

 .בו נאמר גם שמעה תפלתי, שהדמעות מתקבלות
øàéáåפ(ה  בברך  משה  "ר  זללה"ק  מרן  אאמו"  כ '

 :)סנהדרין  מד(  על  פי  מה  דמבואר  בגמרא  )וישלח  עמוד  רטו
והנה .  יקדים  אדם  תפלה  לצרהלעולם  ,  אמר  רבי  אלעזר

  מיום  שחרב  בית  המקדש  אין  יום .)סוטה  מט(ל  "אמרו  חז
ומעתה  יש  לומר  דרבי .  שלא  תהא  קללתו  מרובה  מחבירו

שהרי  אחר  חורבן  בית  המקדש ,  אלעזר  לשיטתיה  אזיל

ומכיון  שסבירא  ליה  לרבי ,  כל  יום  ויום  היא  עת  צרה
 מהאי  טעמא,  אלעזר  שהתפלה  צריכה  שתקדים  להצרה

כי ,  אמר  שמיום  שחרב  בית  המקדש  ננעלו  שערי  תפלה

מאחר  שעומדים  כבר  בתוך  עת  הצרה  שוב  אין  התפלה 
åìòðð  äìôú  éøòùù  óà  , éøòùאמנם  .  מועלת

åìòðð  àì  úåòîã  , óà  ìéòåú  úåòîã  íò  äìôúä  éë
äøöä  êåúá  øáë  ãîåòùë, וטעם  הדבר  מכיון  שעל  

ל  כן ע,  ה"ה  ב"ידי  הצעקה  בדמעות  מעוררים  את  שם  הוי
דמבואר ,  מתקבל  תפלתו  אף  כשעומד  כבר  בתוך  הצרה

ה  פירושו  היה "  שהשם  הוי)ח  סימן  ה"או(בשולחן  ערוך  
 והעבר  והעתיד,  ואינו  מוגבל  בשום  זמן,  הוה  ויהיה

 

ואם  כן  על  ידי  שמעורר  את .  וההוה  חשובים  אצלו  כאחד
, ה  שוב  אין  חילוק  בין  קודם  הצרה  לאחר  הצרה"השם  הוי

וזה .  יד  אף  כשהוא  כבר  בתוך  הצרהומתקבל  תפלתו  תמ

, ה  ושועתי  האזינה"שמעה  תפלתי  הוי,  למדים  מן  הכתוב
והטעם  כי  אל ,  ה"שתפלתו  תקובל  בכח  שם  הוי'  פי

ואז ,  מכיון  שהוא  מתפלל  בדמעות,  י  אל  תחרש"דמעת

 .ד"עכ, התפילה מתקבלת בכל עת ובכל שעה
äæåשיודעים ,    ביאור  המדרש  אשרי  העם  יודעי  תרועה

, והיינו  גנוחי  גניח  ילולי  יליל,  ה"את  בוראם  בתרועלרצות  

, בקול  בכי  ודמעות  יודעים  בני  ישראל  לרצות  את  בוראם
ובאיזה  כח  הם  זוכים  לזה  הלא  הם  נמצאים  כבר  בתוך 

ה "שבכח שם הוי, ה באור פניך יהלכון"לזה אמר הוי, הצרה

ואף על פי , שאינו מוגבל בזמן אנו הולכים באור פניו יתברך
 .תפלה ננעלו שערי דמעות לא ננעלוששערי 

 

 זכות הדמעות על סילוקן של צדיקים
úëñîá  אמר  רבי  שמעון  בן  פזי  אמר   :)דף  קה(  שבת

רבי  יהושע  בן  לוי  משום בר קפרא כל המוריד דמעות על 
ולכאורה .  ה  סופרן  ומניחן  בבית  גנזיו"כשר  הקב  אדם

ה  בבית "צריך  ביאור  מהו  ענין  גניזה  זו  שמניחן  הקב
 .ה את הדמעות"ו ועל איזה זמן מניח הקבגנזי

éå"ì    אב דף ' לז(על  פי  מה  שכתב  החתם  סופר  בדרשותיו

ה "  כל  המוריד  דמעות  על  אדם  כשר  הקבבביאור  ענין  .)שלא
כי  לכל  כפרה  ורפואת  הנפש  צריך ,  סופרן  ומניחן  בבית  גנזיו

וכהן  גדול  ביום  הכיפורים  כך  היה  מונה  אחת  ושתים ,  מנין

, קרנות'  או  ד'  שהן  ד'  ן  דמים  על  המזבח  בומת,  אחת  ושלש
וכן  נוהגים  כל  פדיון ,  ומונין  השקלים  לכפר  על  נפשותיכם

והיות  מיתת  הצדיק  מכפר  על  כל  ישראל .  נפש  על  ידי  מנין

ה "על  כן  הקב,    והדמעות  כטיפי  דמים,.)מועד  קטן  כח(  כקרבן
. ד"עכ,  סופרן  ומונה  אחת  ושתים  ככהן  גדול  ביום  הכיפורים

ה  גונז  ומניח  הדמעות  בספר "  יש  לומר  כי  הקבולפי  זה

שם  נחרת  שבחי  המתים ,  ם"י  מתי"מיוחד  הנקרא  ספר
, ופעולותיהם  וכמה  דמעות  הורידו  החיים  עליהם  במותם

çù  ïîæáå" íéðæàî  óë  òéøëäì  øùåé  õéìî  ïéà  å
úåëæì  ,á÷ä" ìë  úåëæì  óøöîå  øôñä  äæ  ìèåð  ä

øùë  íãà  ìò  ìàøùé  éðá  åãéøåäù  úåòîãä  ,ìòå 
åðéðéã øåàì àéöåî àåä äæ éãé. 

äæìåדבראש  השנה :)ראש  השנה  לב(ל  "  אמרו  חז  
ב "ולכאורה  צ,  ספרי  חיים  וספרי  מתים  פתוחין  לפניו

, דבשלמא  ספרי  חיים  פתוחים  כי  הם  נידונים  ביום  זה

אמנם  לדרכינו .  אבל  לאיזה  צורך  נפתחים  גם  ספרי  מתים
ר  מול ר  בגודל  שפלותינו  אין  מליץ  יוש"ל  כי  בעוה"י

ה  לפתוח  ביום  זה  ספרי "ועל  כן  צריך  הקב,  מגיד  פשע

להמציא  לנו  זכות  הדמעות  שהורדנו  על  מיתת ,  מתים
לפניו  יתברך  מביאים  כל  הדמעות  שהורידו ,  אדם  כשר

, ה"ר  זללה"ק  מרן  אאמו"בני  ישראל  על  פטירת  כ

 .ובזכות אותן הדמעות אנו מצפים לצאת זכאי ביום דין
åäæåכי  קול  התרועה  הוא  גנוחי ,  ענין  תקיעת  שופר  

והוא ,    רמז  על  בכי:)ראש  השנה  לג(גניח  וילולי  יליל  

עיין (במספר  מיוחד  שלש  טרומיטין  או  תשעה  טרומיטין  

, בשביל  שיהיה  הכפרה  במנין  ובמספר,  )ג"צ  ס"תק'  ח  סי"או
 úåòîã  éôéè  åîë  íä  äòåøúä  ìå÷  ìù  ïéèéîåøèäå

íé÷éãöä  úúéî  ìò  ,  äéëáä  úåëæ  åðì  øéëæäì ìò
äáåèì  úåëæ  óë  åðì  òéøëäìå  íé÷éãöä  úúéî, ולכך  

ה  עומד  מכסא "  הקב)ד"ט  ס"ר  פכ"ויק(על  ידי  תקיעת  שופר  

 .דין ויושב על כסא רחמים ומתמלא עלינו ברחמים
 )המשך בעמוד הבא(
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Tä ùàøì íéðéã úö÷  äðùt 
,אאומר  תיכף  המלך  הקדוש  וממשיך  תפלתו,  מי  ששכח  ואמר  האל  הקדוש  תחת  המלך  הקדוש  אם  נזכר  תוך  כדי  דיבורא

נזכר  אחר  כדי  דיבור  חוזר  מתחלת  שמונה  עשרה   'פסיעות  וגם  אין  צריך  להמתין  ד'    ואין  צריך  לעשות  גב)שפתי  תפתח'  ה(אבל  
תפלה לתפלה  ג.אמות 

ו  תוך  כדי,  חוזר  לראש)  מברכת  אתה  חונן"  אתה"כגון  שהתחיל  תיבת  (  תיבה  מברכה  שלאחריה  אבל  אם  התחילב

  (
אם  

בין 
אפיל)  

 ו.ע חוזר"יותר מכדי דיבור שאז לכו' נכון להמתין עד שיהי, הז"כיון שיש חולקים עדדיבור
ראשאין  צ'  כ  גופי"ה  ויוה"אבל  בר,  זכ  לחזור  לראש"צריך  ג,  כשמסופק  אם  אמר  המלך  הקדוש  או  לא)ג

ומ, 
ריך  לחזור  ל  

 ח.'דמסת אמר המלך הקדוש כיון שאומר ובכן תן פחדך וכו
,  טשאם  אמר  מלך  אוהב  צדקה  ומשפט  לדעת  הרבה  פוסקים  לא  יצא  ידי  חובתו,  הר  מאוד  לומר  המלך  המשפטד

מא
אבליז)  

התפלללמעשה    שנית  דרךואם  רוצה  ל,  יאם  שכח  ואמר  מלך  אוהב  צדקה  ומשפט  נקטינן  כהפוסקים  שאין  צריך  לחזור  ולהתפלל
מוחין בידו  יא.נדבה א

ו  אם(וכתוב  ,  וכן  הדין  במי  כמוך,  יב'מלך  עוזר  וכו'  חוזר  ואומר  זכרינו  וכו'  כל  שלא  אמר  תיבת  ה,  שכח  לומר  זכרינוה
ין 
ואפיל)  

 .בספר ויג)ל ישועתינו-ואומר פעם שנית הא' חוזר לומר וכתוב וכו', כל שלא הזכיר ה' ל ישועתינו ועזרתינו וכואמר 
ה-והוא  רמז  להמלאך  הנקרא  ספריא,  א"שני  התיבות  בגימטריא  שפ,  יד'רבה  נוהגין  שאומרים  עושה  השלום  עם  ה)ו

-הא
ל  שעולה  

פר  הנ"ג ,  טוומזכירין  אותו  עתה  שיכתוב  אותנו  לחיים  טובים  ולשלום,  והוא  הממונה  על  הכתיבה,  ל"כ  כמ ואומרים  כן  בהפסיעותס
 טז.שמונה עשרה ולאחר קדיש

éãá ìéìá åðééçäù úëøá ï 'äðùä ùàøã 
יזכדי  שברכת  שהחיינו  שאומרים  בקידוש  יחול  גם  על  הפרי,  ה  מניחים  פרי  חדש  בשעת  קידוש"דר'  ליל  בז

שלאחר 

  ויכוין  בשעתב)  
ל שמחת היום טוב וגם על שמחת הפרי  יח.הברכה

יק  סמוךיטשעת  הדלקהז  ברכת  שהחיינו  שהאשה  מברכת  ב"גם  בשעת  הדלקת  הנרות  מניחים  פרי  חדש  שיחול  עח
 ע
  ותדל)  

 כ].לא הוי הפסק לענין זה' והקידוש גופי[הפסק בין ברכת שהחיינו ואכילת הפרי ' מש כדי שלא יהי
  דהיינו  האיש-  ואין  צריך  לאכול  מהפרי  אלא  מי  שבירך  ברכת  שהחיינו  כאאחר  קידוש  קודם  נטילת  ידים  אוכלים  הפריט

דוש והאשה שהדליקה נרות   כב. אבל שאר המסובים שלא בירכו שהחיינו אין צריכים לאכול הפרי-שעשה
ושאר[כגון  אם  אוכל  כזית  מרמון  מברך  על  העץ  (ז  ברכה  אחרונה  קודם  נטילת  ידים  "שאוכל  כזית  מהפרי  צריך  לברך  ע)י

פטר בברכה זו ו, ברכת המזון שאינו דומה ליין קידוש שנפטר בכג)ואם אוכל שאר פירות מברך בורא נפשות] הפירות

לקידוש מ
  (

 קי
כ  

מכיון שיש ל נ
ם  הסעודה "משא,  שאין  קידוש  אלא  במקום  סעודה,  שייכות כ  אכילת  פרי  זה  אין  לו  שייכות  עם  הסעודה  אלא  עם  ברכת  ע

ז  אינו"ואפילו  אחר  ברכת  המזון  שבהמ,  ואם  שכח  מלברך  ברכה  אחרונה  קודם  הסעודה  מברכו  אפילו  תוך  הסעודה  (
 כה]).חוץ תמרים שנפטרים בדיעבד בברכת המזון[ות פוטר ברכה אחרונה על פיר
  ידי,  ג  אינו  מברך  ברכה  אחרונה  על  הפרי  שאוכל  קודם  הסעודה"בכה,  בתוך  הסעודה"  קאמפאט"ואם  רוצה  לאכול  

כדשהחיינו

שעל)  יא
רי  העץ  שבירך  על  פרי  זו ק  מהסעודה"ובכה,  שיאכל  בתוך  הסעודה"  קאמפאט"ע  מלברך  על  ה"פוטר  א,  הבורא ג  נחשב  כחל  פ

 כו.טר בברכת המזוןונפ
====================== 

 )'ב סעיף ב"תקפ' סי(ע  א
 )'סעיף א(ע  ב
 ש"אמות עיי' צ לא עקירת רגליו ולא המתנת ד"ומבואר מדבריו דכל שלא סיים תפלתו אי,  בשם השלחן שלמה)ג"ה סק"ק' סי(ב "ע ג
 )בסדר ראש השנה(ח " וליקוטי מהרי)ז"ט סק"קכ' סי( ומסגרת השלחן ]ז"י תפ"ל סוס"בה' וע[ )ז"סק(ב " משנ)'סעיף ט(א "מט,  בשם המטה יהודה)ב"סק(שערי תשובה  ד
 ג" שמבאר דברי הפמ)'נ' ח סי"מהדורא תליתאי או(ש בלבושי מרדכי "מ'  וע)ב"סקכ( הובא בפתחי תשובה כן ובאלף המגן )א"ז סק"א תפ"מ(ג  ה
ת"ד  בשע"ש  והו"ע  ולא  הוי  כגורם  ברכה  שאינה  צריכה  ע"מותר  לעשות  פעולה  שיתחייב  לברך  לכו,  שבמקום  ספק  ברכה  )ז"ט  סקי"י'  סי(ד  התבואות  שור  "  ו
 ש בנדון דידן דלרוב הפוסקים צריך לחזור לראש"ט ועוד אחרונים וכי "סוס

 )'סעיף א(ע  ז
 )ו"סק(ים וכף החי,  בשם תשובת מים חיים)ד"סק(ב " ומשנ)'ח דין ח"כלל כ(אדם  ח
 )'ב סעיף ב"תקפ' סי(פ התניא "וכ,  כתב שיחזור ויתפלל תפלת נדבה)ב"מ סק"ק' בסי(ז " והט)'ח סעיף א"א ובסימן קי"ב ס"תקפ' סי(ש המחבר " ט
 )ת"בדיני עשי(ח " בשם הדרך החיים ושאר אחרונים וכן סתם בליקוטי מהרי)ג"ח סק"קי' ו ובסי"ב סק"תקפ' סי(ב "מ י
 )'ב סעיף ו"תקפ' סי(המטה אפרים לשון  יא
ומשמע  שאינו  חוזר  ואומר(  שכתב  שאם  שכח  אומרם  במקום  שנזכר  )'סעיף  ו(וזהו  שלא  כדברי  התניא  ,  ג  ושאר  אחרונים"  בשם  הפמ)ז"סקט(ב  "  ומשנ)'סעיף  י(מטה  אפרים    יב
מלך עוזר וכו
  שסתימת  האחרונים  משמע)ו"סקכ(מ  כתב  האלף  המגן  "מ',  ל  וכו-ב  שלא  יחזור  ויאמר  הא  כת)'סעיף  י(  ואף  שהמטה  אפרים  )ז"סקט(ב  "  ומשנ)ד"א  סק"א(ג  "  יג
,ג"  כתב  שהשדי  חמד  העלה  שהעיקר  לדינא  כהפמ)ח"סקי(וכן  בקצה  המטה  ,  ש"עיי'  כא  איסור  להזכיר  השם  הלא  דרך  ברכה  אם  אומרו  דרך  שבח  והודי,ג"כהפמ
 ש"ענינו ע לענין )'ב סעיף ח"תר' בסי(א עצמו כ ה"ושכ

)'ב  סעיף  א"תקפ'  סי(כ  המטה  אפרים  "וכ,  ש"עושה  השלום  תחת  המברך  את  עמו  ישראל  בשלום  ע'  ת  חותמין  ברוך  אתה  ה"  שבעשי)'ב  סוף  סעיף  ה"תקפ'  סי(בלבוש    יד

שם  שהרבה  נוהגין  שלא  לשנות  חתימת  הברכה אומרים,  פסיעות  וכן  בקדיש'  ור  כשפוסע  ג  שלא  ישנה  החתימה  אלא  שבסוף  אלקי  נצ)ב"בסעיף  כ(כ  עוד  "וכ,  אלא  שכ
והרמז  של  הגימטריא  הוא  אחר,  ה  קורא  תגר  על  המשנים  נוסח  הברכה"  כתב  שבסידור  של)סדר  ראש  השנה(ח  "  וכן  בליקוטי  מהרי)ז"ש  באלף  המגן  סקל"ועיי(ש  "עושה  השלום  ע

וסע ואומר עושה שלום  )ז"סק(ש עוד והובא דבריו בקצה המטה "ועיי, התפלה כ
 ל" בשם המהרי)ג"סקי(ר "לשון הא טו
 וכנזכר לעיל מהמטה אפרים ועוד טז
 )'ר סעיף ב"ת' סי(ע  יז
 )ג"וסעיף י' שם סעיף ה(מטה אפרים  יח
 )ד"ר ססק"ת' סי(משנה ברורה  יט
 )ג"א באלף למטה סקל"תקפ' ה וכן בסי"ש באלף למטה סק"ועיי' ט סעיף ט"תקצ' בסי(מטה אפרים  כ
 )א"ר סק"ת' סי( ומחצית השקל )' יסעיף(א "מט כא
 ש"לסימן טוב לחידוש השנה ע'  ומסיים שאפשר שמה שנוהגין כל המסובין לאוכלו הוא שיהי)'סעיף ו(א "מט כב
רכה  אחרונה  אפילו  עלא  דמברך  ב"  שאז  י)כגון  גרגיר  של  רמון('  חוץ  אם  אוכל  פרי  שלם  שהוא  ברי,  ואם  אוכל  פחות  מכזית  אין  צריך  ברכה  אחרונה,  )'סעיף  י(א  "מט  כג

 )ש"עיי' א שיש אופנים שיכול לבטל מהפרי דין ברי"ש במט"א ועיי"י ס"ר' י המבואר בסי"כן מבואר בדברי המטה אפרים שם עפ(ג יקפיד לאכול כזית ולברך ברכה אחרונה "כ בכה"וע, פחות מכזית
 )'ד באות א"ו סק"קע' סי(ב "משנ כד
  ושאר אחרונים)במוסגר' ד סוף סעיף ו"קע' בסי(פ התניא " וכ)ח"סקי(ז "ש בט" ועיי)ז"ח סעיף י"ר' סי(ע "וכמבואר בשו כה
 )'ד סעיף ו"קע' סי( ובתניא )ובאחרונים שם' ט סעי ף ח"רצ' סי(ע " וכמבואר בשו)'ד אות א"ו סק"קע' ל סי"הנ(ב "מ כו
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 במשנתו של
 א"ר שליט"ק מרן אדמו"כ

 )המשך מעמוד הקודם(
 

 לעורר רחל אמינו שיבכה על בניה
äøèôäáקול  ברמה )ירמיה  לא  יד(ה  "דר'    יום  ב  

דלכאורה ,  נשמע  נהי  בכי  תמרורים  רחל  מבכה  על  בניה
מה  שאמר  נהי  בכי  תמרורים  מוסב  על  בכייתה  של  רחל 

מר  קול ואם  כן  לפי  צחות  הלשון  היה  לו  לו,  אמינו
, ברמה  נשמע  רחל  מבכה  על  בניה  נהי  בכי  תמרורים

ולמה  הקדים  לומר  תחילה  קול  ברמה  נשמע  נהי  בכי 

ואחר  כך  מפרש  שהיא  קול  בכייתה  של  רחל ,  תמרורים
 .אמינו

ôàå"ì דהנה  כאשר  אנו  מתבוננים  במצבינו  הדל  

ר  צרות  ישראל  רבו  עד "בעוה,  תאחזנו  חלחלה  ורעדה
ומעולם  היו  צדיקים ,  ניותאין  שיעור  בגשמיות  וברוח

' וקדושי  עליון  שליחי  ציבור  אשר  עוררו  רחמים  לפני  ה

אבל  בימינו  אלה ,  לשכך  אף  חימה  מעל  שארית  ישראל
ואין ,  נסתם  כל  חזון  אבדו  חסידינו  ומפגיע  אין  בעדינו

. מי  שיעורר  רחמים  ויבקש  ישועה,  לנו  אל  מי  לפנות

, ו"חאולם  אף  שמצד  עצמינו  אין  אנו  ראויים  לישועה  
עם  כל  זה  יש  לנו  אל  מי  לפנות  מי  שיתפלל  בעדינו לפני 

כי מדרך העולם בזמן שיש לו לאדם צרה בתוך , ה"הקב

אז  הולך  אל  אמו  ומפרש  שיחתו ,  ביתו  וזקוק  לישועה
ùøôðå  úàæë  úòì  àáð  åðçðà  íâ  ïëá ,  אליה

åðéîà  ìçø  éðôì  åðéúçéù  , úà  åðéúééëáá  àð  øøåòð
åðéîà  ìçø  ,úà  äì  àð  øôñðåðéúåøö    , ìçø  åîë  éî

íéðá  éëåùç  ìù  ìåãâä  øòö  äðéáîå  úòãåé  åðéîà ,
éëðà  äúî  ïéà  íàå  íéðá  éì  äáä  äøîà  àéä  , éî

 äúéááù äòùá íàä úúéî ìù øòöä äðéáî äåîë
íéîåúé  íéðá  íéøàùð  , ìöà  íéîçø  øøåòð  äáä

åðéîà  ìçø  , äðá  ìò  úîçøîä  íàë  åðéìò  úîçøîä
åðéøòö  íò  úøòèöîå  ,úòîåùùëå àéä  åðéúééëá  

åðîò  úììéîå  úéëåá  , àéä  àìä  úéëåá  àéäù  ïåéëå
úéðòð  äéäúù  äéåàø  äîöò  ,úéçãð äðéà  äúééëáå ,

äòåùéì äëæð äæ éãé ìòå. 
ìòåקול  ברמה  נשמע ,  ה"  דבר  זה  הבטיח  לנו  הקב

היינו  מה  שבני  ישראל  בוכים ,  נהי  בכי  תמרורים

ובכייתם  עולה ,  ומיללים  על  צרות  ישראל  המרובים
, שמי  רום  עד  שגם  רחל  אמינו  שומעת  קול  בכייתינול

כי  אמינו  רחל ,  ואז  רחל  מבכה  על  בניה  מאנה  להנחם

ובכייתה ,  אם  רחמנית  היא  ומצטרפת  עם  בכיותינו
נשמעת לפני כסא הכבוד לרחם עליה ועל בניה הנתונים 

ועל  בכייתה  באה  הבטחת ,  והיא  אינה  נדחית,  במיצר

 .לישועהה ושבו בנים לגבולם ויזכו "הקב
 

  בדמעותלהתפלל עמנו מצטרפים האבות
áúë  נצבים  דף  שנ'  לפ(  החתם  סופר  בדרשותיו  מרן:( 

 מתוקבלנו  שבראש  השנה  הנשמות  הקדושות  שכבר  

ונשמות  האבות  מצטרפים  עמנו  בבית  הכנסת 
 .ל"עכ, ותפלתם עושה רושם, בתפלתינו

ïëúéå  כי  אלו  הצדיקים  שהתפללו  בחיים לומר  

  לאחר  הסתלקותם  כאשר  הם  באים גם,  חיותם  בדמעות
  הכנסת  להצטרף  עם  תפלות  החיים  הם  מתפללים בבית

  éàãåáå  íä ìë  íéçúåôù  úîà  ìù  úåòîã,  בדמעות
íéøòùä  , åðéúåìôú  íâ  íéìòî  íä  äæ  éãé  ìòå

 íéñéðëîååðéúåòîãúåòîãá äöøúî êìî éðôì . 

òì"åî ð" äìàéîçøé íçðîò "ä 
á" øäùîð "é 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


