
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הלל בראש השנה ובכל השנה...                     
ע מפני מה אין ישראל אומרים שירה     "אמר רבי אבהו: אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה: "רבש"                          

     "אפשר מלך יושב על כסא דין וספרי חיים ומתים :? אמר להם "לפניך בראש השנה וביום הכיפורים                          .

 פתוחים לפניו, וישראל אומרים שירה" ? )ראש השנה לב.(                          .
זי"ע: ומה סברו המלאכים, וכי  החפץ חיים"ל, תלמיד זצוקמרדכי צוקרמן הי"ו את הגה"צ רבי  חיים שלמה רוזנטלשאל ר'  ◆ 

: בלי הסברא ש"ספרי חיים וספרי מתים נפתחים", באמת (שהיה בימי חייו האחרונים)לא ידעו שאלו ימי דין ? וענהו רבי מרדכי 
ש רחמים מבאר שבעצם הדין ידעת תבונות' ב'רמח"ל היה מן הראוי שיאמרו שירה והלל על עצם הדין בעצמו, )כידוע שה

 עצומים של הקב"ה עלינו(.
 בראש השנה לפי שיודעין שהקב"ה יעשה להם נס". שמחין)או"ח תקפ"א( כתוב: "ואוכלין ושותין ו טורולמרות שלא שרים, בו
 

 ט ?ו"ח וי"טז.( ש"אדם נידון בכל יום", לא נוכל לומר הלל גם בר"ה רבאם כן לרבי יוסי )ש על הגמרא הנ"ל, הקשו אחרוניםה ◆ 
 אומרים בו הלל.בין כל יום שהוא דין ליחיד ואין אומרים בו הלל, לודין של רבים ר"ה שהוא שיש לחלק בין  ,אליה רבהותירץ ה

 "ט.גם שאדם נידון בכל יום, ודאי שאין הוא נידון בשבת, בראש חודש וביוה, שחכמת שלמהבזצוק"ל תירץ  ש קלוגר"רוהג
לרבי יוסי אדם נידון בכל יום, היינו אם יש מקטרג ותובע בלבד, אבל ראש שמה  כתב, שכלפרי מגדים הלבעל אשל אברהם וב

 (נושאי הכלים על שלחן ערוך או"ח, סי' תקפ"ד)                                                 .תמיד השנה קבוע לדון בו את כל העולם

 ...שנים טובות" -שנה טובה "   
 העיר זצוק"ל, רב יוסף חיים זוננפלדהגאון רבי 

 .מלבד גדלותו התורנית גם יהודי שנון ופיקחירושלים היה 
 'סליחות',בה מתחילים האשכנזים לומר  "שפעם במוצא

 רחוב יהודים שברכו אותו בברכת 'שבוע טוב', השיב ובירכם ב'שנה טובה'.ב הוא פגש
 עקבותיו, תיקן את עצמו ובירכם ב'שנים טובות'.אחרי זה המשיך בדרכו ואז שב על 

ואז השיב להם הרב: "כשאדם מקבל דבר מה, עליו להשיב  ,היהודים תמהו מה קרה
בכפלים, לפיכך מי שמתברך בברכת 'שבוע טוב' ישיב ב'שנה טובה', וכך עשיתי, אבל 

, אתם ברכתם אותי בשבוע שלםוא"כ  ,עוד פחות משבועת השנה נגמרשאז שמתי לב 
 ואילו אני ברכתי אתכם בפחות מזה, לפיכך שבתי וברכתי אתכם בשנים טובות"...

 הכנה לתקיעות...
ת וזצוק"ל, ראש ישיב איסר זלמן מלצרהתבקש הגאון רבי  , לפני התקיעות,פעם

ניצב לפני העמוד ופתח ' לשאת את דברו לפני בני הישיבה. עלה, עץ חיים'ו 'סלוצק'
 .ללא הפסקהרצוף  פרץ בבכי מרטיט כעשר דקות ,לדבראת פיו, אך אז במקום 

 ...אחר כך שב למקומו בלא שאמר מילה אחת

 ...אימת הדין
זצ"ל, בעל ה'אורחות רבינו', על ראש השנה האחרון  כך סיפר הג"ר אברהם הורביץ

 :ה'חזון איש'זצוק"ל,  אברהם ישעיהו קרליץלחיי הגאון רבי 
"הלכתי עם מרן החזון איש להתפלל תפילת ערבית בליל ב' דראש השנה בכולל חזון 

בברכות, וקריאת שמע  –איש, עמדתי מאחורי מרן בתפילה, מרן עמד כל התפילה 
ושמונה עשרה, והתפלל בהתרגשות גדולה, בדביקות עצומה ובבכי גדול, וכל גופו דא 

ה דמות קדושת רבינו שעומד בתפלתו... לדא נקשן, ועד היום עומד לנגד עיני הוד מרא
לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה, ובאזני עדיין מהדהדות קולות התפילה המשתפכים 

 בקול ברור, המתחננים ומרוגשים של רבינו שפתחו לי לב מבקש ומתחנן".

 שוכחים 
 לבקש... 

 

ה 'שמעלקר' רבי הגה"ק ה

נכנס לבית זי"ע, מניקלשבורג 

מר ולהכנסת קודם תקיעת שופר 
במליצה על אמר , ודברי כיבושין

 באיכה:כתוב ה
 

 - "כל עמה נאנחים מבקשים לחם"
 אולם ,כל הקהל בוכה ומתפלל

, "מבקשים לחם"שהם  הבעיה היא
 ..בגלות.ש השכינהו ה,גאולהולא על 

 

לפני הרבי ביום השני שוב עורר 
 , הפעםמליצהאמר שוב ו ,התקיעות

 :שאול המלך בנביא דברי על
 

גם תמול גם  "מדוע לא בא בן ישי
בן דוד למה משיח  -היום אל הלחם" 

       , כי גם אתמול וגם היום מתעכב
 ...התפללנו וכיונו דעתינו אל הלחם.

17:47        18:57       19:34                                 

18:02         18:58        19:28                 

17:53         18:57        19:29                 

18:04                   18:58                19:31 

 

 

 "ו.התשע, יום שני א' תשרי 160ן גליו ,בס"ד
 שנה טובה ומתוקה, תחל שנה וברכותיה !

)הכהן שבדרון( ז"ל שנפטר  יעקבבן גיל חנוך לע"נ 

 .פרק תהילים עבור נשמתואמרו  -ללא זש"ק 

 

ב' ביום  // ., יוסף הצדיק יוצא מבית האסורים במצרים )ר"ה יא(בר"ל תשריא' ביום // , יצחק אבינו מברך את יעקב אבינו )זוהר(. א' תשרי בקע"בביום 
ב' ביום  //. , ואביו של הראשל"צ הגר"מ אליהו זצ"ל, נפטר המקובל הג"ר סלמאן ב"ר יוסף אליהו זצ"ל, בעל 'כרם שלמה' על 'עץ חיים'התש"א תשרי
 ות משה'., נפטר הג"ר משה כהן זצ"ל, מחכמי ג'רבא, בעל 'זכהתרכ"ג תשרי

 ראש השנה התשע"ז
 

לאור 
 הזמן

ענינא 
  דיומא

 יציאת החג

 

 הדלקת הנר

 

עקב עיכוב, לוח השנה של מוסדותינו יצא לאור 

במשרדינו / בבית  -ניתן לקבלו  .לקראת יום כיפור

 ! הכמות מוגבלת –הרב / במייל / בפלאפון שלמעלה 



 
 
 

 
 

בראדין, למד בחור בעל כושר דיבור, בישיבתו של מרן החפץ חיים זי"ע 
אחת העיירות הסמוכות בראש השנה, ויעורר בוביקשוהו שיבוא לשהות 

וילהיב את הציבור בדרשותיו, הבחור מיאן ואמר שברצונו לשהות עם 
רבו בימים הנוראים, אך החפץ חיים ציווהו ליסוע ואמר שהאדם לא בא 

שרבים צריכים לו שם,  לעולם עבור עצמו, כי אם עבור אחרים ! וכיון
 "כי לכך נוצרת"... -מחובתו ליסוע 

, קדושים, מתעוררים לתשובהה, ימי הדין באלול, בראש השנה ויום כיפור
ביננו לאבינו שבשמים, הוא  -הפן של תיקון המעשים ב'בין אדם למקום' 

חסד ננסה להדגיש את ענין  בולט ומפורסם, אולם במסגרת זו העוסקת בעניני
 הימים הנוראים ב'בין אדם לחבירו'. שבתקופתהתיקון והעבודה 

מתנות ורעהו ליש אהקדמונים כתבו ש'אלול' הוא ראשי תיבות "
 להורות על ריבוי הצדקה בימים אלו. -אביונים" ל

גדולי ישראל רבים עסקו בעשיית חסד, בסגירת שידוך ודברים שנראים 
בשעות הנשגבות ביותר, כדי לתקן ודווקא בימים אלו  גשמיים וארציים

 נים אלו ולהרבות זכויות.יבעני
לקראת ראש השנה, בבית התלמוד של קלם  -וכך נהגו בעלי המוסר 

קבעו החלטה "לקבל כל אדם בסבר פנים יפות", ודווקא בזמן זה שמצוי 
 .בעצמם יותר שמחרדת הדין אנשים מתוחים ומכונסים

ביאר שבראש השנה ממליכים את  ,(פנקס הקבלות ש"א דהסבא מקלם )
הקב"ה, ומלכות הרי יכולה להתקיים רק כשיש אחדות בין העבדים, ולפיכך 
בערב יום הדין עלינו לקבל על עצמינו את המצוה של "ואהבת לרעך כמוך", 

 שנזכה לשנה טובה, שנת חסד.   .                   ואז יבוא זכרוננו לטובה

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אליהו שלום

 

 עיקר התשובה -עמל תורה 
 

   בשנה שעברה הבאנו פה עצות שיסייעו                                      
         ,צדקה  -   ביניהם הדין,  ביום    בסגולתם                                     .
    עניית "אמן יהא  , ותרנות , תענית דיבור                                  .
 , ועוד.שמ"ר" בכוונה                                      .

בעת עשיית התשובה ש, מעיקרי תשובת האדםאחד השנה נביא את 
 וולקבלבו , האדם צריך להתחזק ושב מהן ואחרי שהתחרט על רעותיו

 :השקידה בתורה והימנעות מביטולהוהוא על עצמו להבא, 
 

)תקפ"ה א( פסק ש"נוהגין לתקוע על הבימה במקום שקורין"  הרמ"א
שזכות התורה יגן עלינו לעלות : "כדי המשנ"בבתורה, והסביר 

 ".זכרונינו לפניו לטובה
"בראש השנה בו  כתב: כה(מ' ע 'יינה של תורההובא ב')השפת אמת ו

, כי אמרו חז"ל מתחדש גם יום מתן תורה ,מתחדשת בריאת העולם
אם יקבלו בני  –"תנאי התנה הקב"ה במעשה בראשית  :)שבת פח.(

מכאן למדים כי בזמן הבריאה היה כח של יום  ..ישראל את התורה".
 ".כח זה נמצא ומופיע בכל שנה בר"המתן תורה, 

 

שהתשובה המעולה היא  ,הגר"אבשם  ובאה ספרים הקדושיםב
 -בפסוק "ונקה לא ינקה", "ונקה"  , וכמו שמתרגמינןקבלת עול תורה

 .לשבין לתורה( -) " לדתייבין לאורייתא"
כתוב בגמרא ש"בחסד" זה ו ,"בחסד ואמת יכופר עון" :שכתובעוד אמר 

ים מכל טוב הם ובכדי לתקן את העבר ,גמילות חסד, "ואמת" זו תורה
 .ויעסוק בתורה ובגמילות חסדים ובזה יכופר עוונוהסיגופים, 

 

שכל עיקר גדר "שהארכתי... כתב:  מעלות התורההקדמה לוב
, כמאמר חז"ל: "תורה התשובה והתחלתה הוא התורה שתתעלה

מביאה לידי זהירות וזריזות" וכו'... וכמו שכתוב בזוהר הקדוש וז"ל 
)מתורגם(: "מי שרחוק מן התורה, רחוק מהקדוש ברוך הוא", וגם אי 

ק על ידי אפשר לבא לשום מעלה, או מדה טובה, או לשום דבר יראה, ר
התורה, שעל ידה יכיר גדל עונו, ויתעורר לשוב, כמו שאמר קין: "גדול 

 עוני מנשוא", ואז בא לידי התשובה.
ובפרט בדורות הללו, שכל אריכות הגלות הוא מחמת בטול תורה רח"ל, 
ואין הגליות מתכנסות אלא בזכות התורה, כדאיתא בגמרא הקדושה. 

כמו שכתוב  ,מחמת בטול תורהוכל הצרות הבאות עלינו תמיד הוא 
 בזהר הקדוש על פסוק: "נרפים אתם נרפים", ע"ש.

בגמרא ובזהר בהרבה , כמבאר גם התורה מכפרת על כל העונות
, וזאת התורה היא על כן אנו אין לנו אלא להתעורר בתורהמקומות... 

 לנו לעולה ולמנחה ולחטאת... וכמבואר בדברי האר"י ז"ל, שכל העניני
עקר  סגופים ותעניות המה לראשונים, אמנם האחרונים חלושי המזג, 

, ובפרט כי רבו משובותינו ועון בטול התשובה בחזוק התורה כל היום
תורה על כלנה, ואף מי שנגע יראת ה' בלבו ורצונו לעשות תשובה, 
עושה מן הטפל עקר, דהיינו תעניות וסגופים, ואינו חושש על העקר 

 ".דהיינו תורה
 

ועיקר הזכירה לפני ה' כתב בהגהות אור תורה: " אייזיק חברוהג"ר 
, ולכן כתיב )במדבר י י(: "וביום שמחתכם" כו', והוא הוא בזכות התורה

לזכור זכות התורה, תקיעת שופר בבית המקדש על כל קרבנות צבור, 
, שהוא הקול היוצא מן הלב, כמו שנאמר שנתנה בתקיעת שופר
ל קל יעקב" כו'. ולכן בראש השנה שהוא יום )בראשית כז כב(: "הק

הזכרון לזכור כל המעשים, ולפקוד על כל יצורי קדם, צוה הוא יתברך 
לתקוע בשופר, לזכור זכות התורה, שהיא העומדת לנו ביום שמו 

 , כי אחות לנו בבית המלך".הדין

ם ני לחיות בעולם הזה, מפני שבעול"רוצה א
ראש אין  ,אלולהבא אין ימים נוראים, אין 

, איזה טעם יש לחיים שאין יום כיפורו השנה
 (זי"ע ה מניקלשבורג')רבי שמעלק     ..בהם תשובה".

 

עשיית 
תשובה

 עשרה טעמים בתקיעת שופר:
וה'אבודרהם' הביאו מרבינו סעדיה גאון בעל 'מנורת המאור', 

 (אמורפרשת ב)טעמים למצות השופר, וה'אברבנאל'  הזי"ע עשר

 נביא את הטעמים בקיצור:ה טעמים, הביא שבע

 המלכת ה' בעולם )ר"ה טז.(, ותוקעים כמו בעת המלכת מלך.  =
 עשיית תשובה והתעוררות מקול השופר.  =

 השופר.זכירת מעמד הר סיני וקול   =
 שנזכור דברי הנביאים שנמשלו לתקיעת שופר )יחזקאל לג ד(.  =

 שנזכור חורבן בית המקדש שהיה בקולות, שופרות ותרועה.  =
 שנזכור עקידת יצחק אבינו ע"ה, שנשחט איל תחתיו.  =

 לעורר יראה, פחד והכנעה מקול ותרועת השופר.  =

שנזכור את יום הדין הגדול העתיד לבוא, שהוא "יום שופר   =
 ונפחד ממנו. ,ותרועה" )צפניה א טז(

 שנכסוף לקיבוץ הגלויות, אז "יתקע בשופר גדול" )ישעיה כז יג(.   =

 שנזכור יום תחיית המתים, שיתקע להם בשופר ויתקבצו כולם.  =

 תתקע !! –נותנים לך שופר 
 

 ..שופר.יני יהבנתו של גוי מגושם בענהחיזוק שבאו בזכות מוסר השכל ודברי 
 

הגה"צ  המגיד  בא ,הימים ששת במלחמתהגדול  הניצחוןי אחר
 אמרואך  ,צבאי הודייה אירועדבר בל ,גלינסקי זצ"ל ה'יענקל׳ 'ר
 ותשובות. שאלות - 'סימפוזיון' זה יהיה אלא ,ידרוש שלא לו

ר' יענקל'ה, המפורסם במסירות נפשו לחיזוק התורה, ובשנינותו 
 סיפור:שברצונו לספר  להם אמרוחכמתו, לא ויתר, ו

 בעל היה ,זצוק״ל איגר עקיבא רביהגאון הקדוש  של בעירו
 התקיעות את השנה בראשתקע  רבות שניםש ,ותיק תוקע

 הוא שלאחרונה לב שם  הרבאחת שנה  מהתורה, המחוייבות
 והחליט שלימה, אמונתו ואין המשכילים אחר לנטות החל

 .ממשרתו ופטרו תוקע בעל ראוי להיות שאינו
 נאור, שהוא בכך רע מה – המושל אצל התלונןו הלך הלה

 שומר הוא גם החשוך, הרי הרב כמו שלא ,ומשכיל מתקדם
 ..ומצוות. תורה
 אותו העליתי להיפך" :הרב לו אמר הרב, את כך על המושל שאל

 החותמת ביותר הארוכה התקיעה את לתקוע לו נתתי בדרגה,
 התפילה ואת הכיפורים, יום - ליהודים ביותר הקדוש היום את

 רק מנהג(... היאתקיעה זו ) נעילה - ביותר הקדושה
 דיבר אמת האם התוקע את ושאל הרב בפני המושל התנצל

 ..."אבל כן" ענההלה התגמגם ו הרב,
 שלכם הקדוש ביום ממנו, רוצה אתה מה ״אז המושל קצף

 טובה״... כפוי מתלונן, ואתה לתקוע לך נותנים
 תקיעות מאה יש השנה בראש ,שעדיין להסביר הלה ניסה
הגוי  המושל סבלנות אבל ...אחתתקיעה  רקר כיפו וביום
 השופר ? משנה זה מה ,אחת תקיעה ,תקיעות ״מאה – פקעה
 רוצה״... שאתה כמה תתקע ביד, אצלך
 מה ואגיד בידי, קרופוןיהמ אני, אף" - ואמר יעקב רבי סיים
של  הניצחון שכל והסבירבחיזוק לקהל  פתח ואז ..."רוצה שאני

 )ויחי יעקב(               ..     בלבד. התורה בכח הואהצבא היהודי 

 שנה של חסד


