
 מלוך על כל העולם כולו

 במאמר שלפנינו ניגע בשאלות ובנקודות החשובות הבאות:

 האם אפשר להתפלל את תפילות הלחש בימים נוראים בקול רם?! א.

 האמנם הקב"ה מדבר עם כלל ישראל ועם כל יהודי בפרט? ב.

 האם יש להמליך את הקב"ה, אפילו על אי במקום הנידח ביותר בעולם?! ג.

 כיצד שכח זקן עובד ה' להמליך את הקב"ה על עצמו? ד.

לשם הבנת הדברים ועמידה על חשיבותם, תחילה נביא דברים ששמעתי בענינים אלו 

 ממו"ר מרן הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין שליט"א, כדלהלן:

 תפילה בקול רם

דברים פסק השו"ע בהלכות תפילה )סי' קא סע' ב(: "לא יתפלל בלבו לבד אלא מחתך ה

בשפתיו ומשמיע לאזניו בלחש. ולא ישמיע קולו. ואם אינו יכול לכוין בלחש מותר 

להגביה קולו. והני מילי בינו לבין עצמו, אבל בציבור אסור, דאתי למטרד צבורא". והוסיף 

 הרמ"א: "ואם משמיע קולו בביתו כשמתפלל כדי שילמדו ממנו בני ביתו מותר" )טור(.

יש אומרים שבראש השנה ויום הכיפורים מותר להשמיע קולם ובסע' ג כתב השו"ע: "

בתפילה אפילו בצבור". והוסיף הרמ"א: "וכן נוהגים, ומ"מ יזהרו שלא להגביה קולם יותר 

 מדאי )דרשות מהרי"ו(.

הרי לנו מבואר מדברי השו"ע שתפילות הימים הנוראים שונים בדינם משאר תפילות 

ילות הלחש באופן שמגביה קולו, והעיד הרמ"א השנה בכך שניתן להתפלל בהם את תפ

 שאכן כך נוהגים.

ובהלכות ראש השנה )סי' תקפב סע' ט(, פסק השו"ע: "אף על פי שכל ימות השנה 

מתפללים בלחש, בראש השנה ויום הכיפורים נוהגים לאמר בקול רם, ולהטעות לא 

 חיישינן כאן שמצויים בידם מחזורים".

וראים מתפללים בקול רם, וכתב זאת השו"ע כאן שלא מבואר להדיא כאן שבימים נ

 כסברא של יש אומרים, אלא פסק זאת בסתם.

ובאמת, ידוע שמרן הרב מבריסק זצ"ל היה מנהגו להתפלל תפילות לחש בימים נוראים 

בקול. וגם בחו"ל וברוסיה היו מקומות בהם נהגו באמת להתפלל את כל התפילות  -

אף את תפילות הלחש. ואף על פי שבארץ ישראל ברוב של הימים הנוראים בקול רם, 

המקומות מתפללים בלחש אף בימים נוראים מ"מ בקהילות שנוהגים הציבור להתפלל 

בקול רם ימשיכו במנהגם ולא ישנו את מנהג המקום, וכל אדם היכן שמתפלל עליו 

 לנהוג כפי מנהג אותו מקום ואותה קהילה בה הוא מתפלל.

יחד עם זאת לשים לב שלא לבלבל  ב.להתפלל בקול רם.  א.נים: בתפילה יש שני עני

 את אלו שנמצאים סביבו במהלך תפילתם. וצריך לזה זהירות רבה.



 ימים נוראים בלומז'ה

 זכורני ימים מקדם בימי בחרותי סיפר הרב שליט"א: 

כאשר התפללנו תפילות הימים הנוראים בישיבת לומז'ה בפתח תקוה. התפילות שם 

תת ובזיע. היתה תחושה של קדושה והתעלות מיוחדת, באשר גדולי עולם היו בר

התפללו שם, וביניהם צדיק הדור הגאון רבי אליהו דושניצר זצ"ל. התפילות במשך יום 

הכיפורים היו אמנם בלחש )תפילות השמונה עשרה דיחיד( אך כאשר הגיעה עת 

קול. כרבע שעה לפני תפילת הנעילה כבר לא יכלו להתאפק וקיימו את התפילות ב

תפילת הנעילה היו לומדים כולם מוסר,  והרי מוסר נאמר בקול גדול, בשפתיים דולקות 

ובהתעוררות הלב, ולא פלא איפוא שלאחר מכן תפילת הנעילה היתה כעין המשך של 

אותו סדר מוסר, אף שלא התפללו תפילת לחש של נעילה בצעקות אך היתה נאמרת 

 בקול על ידי כולם.

מראה חי נושא מו"ר שליט"א בזכרונו את ימי נעוריו עת למד בישיבת לומז'ה, הוא כב

 מתרפק בגעגועים על הָעָבר, ומספר זאת כאילו היה זה אך עכשיו.

 שעת צרה ומצוקה

 שורש הדברים נראה כך:

אין ספק כי תפילת הימים הנוראים שונה בתכלית מהתפילה הנאמרת כל השנה, משום 

דם מרגיש שהוא בעת צרה, וכשנמצא האדם בצרה ומצוקה הוא שבימים נוראים הא

 !!!צועקכבר לא מדבר אלא... 

 אלו היו הזעקות של לומז'ה!

 בקול רם!!!וזה עיקר הטעם שפסק השו"ע שבימים נוראים נוהגים לומר 

 הקב"ה מדבר אלינו

אין אנו יודעים בבירור מה הקב"ה רוצה מעמנו, מה לתקן מה לעשות במה להתחזק, 

 במה חטאנו בפרט ובאיזה תחום עלינו להשתפר.

אין אנו חיים בדור של נביאים, שאז באמצעות מסר אלוקי היורד לעם ע"י נביא, היו הכל 

 יודעים כיצד לשפר מעשיהם ולשוב מחטאם. אך ללא ספק שהקב"ה מדבר עמנו.

לפרנסתו הכרתי יהודי מבוגר שלמד בצעירותו בישיבה ואח"כ עזב אותה והתחיל לעבוד 

ובעוה"ר נחלש ביהדותו. וכשנפגשתי עמו לאחר שנים רבות אמר לי בזו הלשון: אני לא 

 יודע איך זה אצל אחרים, אבל איתי הקב"ה מדבר!!!

 כן! הוא מדבר איתי!

 ואיך?!

 !!!מכותע"י 

הוא סיפר שהקב"ה נותן לו מכות חזקות, ובדרך זו הוא מדבר איתו כדי שיתעורר לעבודת 

 ה'.



הוא הוסיף לתאר כיצד לא מזמן נפל מהסוס ונשבר לו הראש ולכן שכב חדשיים בבית 

"שהקב"ה  –אמר אותו יהודי  -חולים. דבר שגרם לו להפסד רב בפרנסתו. "ברור לי" 

 תתעורר"!!!ניער אותי, ואמר לי 

לאחר תקופה באמת קיבל על עצמו להתחזק ולשוב אל ה', בקיום תורה ומצוות 

 בשלימות.

ופה האחרונה )קיץ תשע"ד( הקב"ה דיבר ִעם ַעם ישראל במכות מסוג אחר. טילים בתק

ורקטות, שיורים אויבינו על תושבי הדרום, ואף על המרכז והצפון לא פסחו, וכל כך 

 למה?!

אין לנו נביאים, אך ללא ספק שהקב"ה מדבר עמנו ואומר: ָבַני! תתעוררו! ָבַני! תתחזקו 

 בעבודת ה'!

 כם מידות מגונות, כעס מחלוקת וקפדנות.ַסלקו מעלי

 המליכוני עליכם!

 מלכות על סיני בקצה העולם

 עוד המשיך מו"ר שליט"א בדבריו:

שמעתי מהמשגיח הגה"צ רבי אבא גרוסברד זצ"ל שדיבר הרבה בענין עבודת ימי הדין 

"ותמלוך אתה ה' לבדך"  -כפי שרואים בנוסח התפילה  –להמליך את הקב"ה עלינו 

ראש השנה הוא יום של המלכה. ביום זה אנו  ך על כל העולם כולו בכבודך" וכו'."מלו

ממליכים את ריבונו של עולם על העולם כולו, כמו שאנו מבקשים בתפילת ראש השנה. 

 הדבר בא לידי ביטוי גם בתקיעות השופר.

היצורים שבעולם, אפילו אחד לא פחות!!!  כלמחובתנו להבין שהקב"ה הוא מלך על 

ם יחשוב היהודי שיש גוי אחד ואפילו איזה סיני אחד בקצה העולם במקום הנידח א

ביותר, שהקב"ה ח"ו אינו מולך עליו, הרי שבכך איבד את ההכרה במלכותו הבלעדית 

 של הבורא על כל העולם כולו.

שהרבה פעמים על אף שהאדם ממליך את  -אמר המשגיח זצ"ל  -אך מה לעשות 

פילו על אותו סיני נידח מכל מקום הוא שוכח להמליכו על הקב"ה על כל העולם וא

 מישהו אחד, ומיהו אותו אדם?

 הוא בעצמו!!! -זה 

 מתחיל בתיקון העצמי -תיקון העולם כולו 

מסופר על אחד, שסיפר שבצעירותו רצה לתקן את כל העולם, אלא שראה שאיננו 

הצליח, והחליט לתקן את מצליח, ועל כן החליט שיתקן את אנשי מדינתו. גם בזאת לא 

ניסה לתקן לכל הפחות את בני משפחתו, אך לבסוף  -יושבי עירו, וכשלא עלה בידו 

הבין שעליו לתקן קודם כל את... עצמו. או אז, כשעבד על תיקונו העצמי, תיקן גם את 

 -כי תיקון העולם כולו  משפחתו, עירו ומדינתו, ולבסוף השפיע לטובה על העולם כולו.



בתיקון העצמי. המגמה והשאיפה אמנם צריכה להיות כללית, אלא שהדרך אל מתחיל 

 הכלל עוברת באישיותו של כל אחד ואחד!!!

 איך נמליך את הקב"ה?

בראש השנה אנו ממליכים את הקב"ה על כל העולם: "מלוך על כל העולם כולו 

 בכבודך". 

 איך עושים דבר כזה? 

 לעשות להגשמתה?מה עלינו לכוון בתפילה זו, ומה עלינו 

 התשובה היא: 

 המלכת הקב"ה מתחילה מהאדם עצמו, ומתוך כך היא מקרינה אל כל העולם כולו.

 אבל, האדם עלול לשכוח זאת. הוא יכול להמליך את הקב"ה על כולם חוץ מעל עצמו... 

 הגמרא בברכות )יג, ב( מספרת:

ושנותיו... רבי ירמיה הוה יתיב מאריכין לו ימיו  -תניא, סומכוס אומר: כל המאריך באחד 

קמיה דרבי חייא בר אבא, חזייה דהוה מאריך טובא )ראה שהיה מאריך הרבה(. אמר 

ליה: כיון דאמליכתיה )שהמלכת את ה'( למעלה ולמטה ולארבע רוחות השמים, תו לא 

 צריכת.

 הבה"ג, בהביאו גמרא זו, מוסיף מילה אחת, המעמידה אותנו על משמעות העניין:

ועל השמים ועל הארץ ועל ארבע רוחות  עליךליה לא צריכת, אלא כדי שתמליכהו  אמר

 העולם.

 ותמוה, כיצד יכול אדם להמליך את הקב"ה על השמים, וכי השמים ברשותו?

אלא הוא שאמרנו. כאשר ממליך האדם את ה' על עצמו, יכול הוא להמליכו אף על 

היג ומשגיח, ומעורב בכל צעד שהוא השמים. המאמין שהקב"ה שייך לכל פרט בחייו, מנ

עושה, הרי שבכך הוא מבין כי הקב"ה שייך לכל. יכול הוא לומר: "מלוך על כל העולם 

 כולו בכבודך".

המלכת הקב"ה "עליך", היא הבנה כי הקב"ה שייך אל חיינו, כי "לית אתר פנוי מיניה", 

 ואין בעולם דבר שאינו שייך למציאות ההשגחה האלוקית.

 לד בשעת הנעילהסטר לי

 להמחשת הדברים סיפר מו"ר שליט"א:

בכדי לדעת כיצד ניתן להמליך את הקב"ה על כל העולם מלבד על עצמו, אספר מעשה 

ששמעתי ממו"ר אבי הגאון רבי צבי יהודה אדלשטיין זצ"ל אשר ראה זאת בילדותו 

 ברוסיה.

כל תפילותיו היו ביום הכיפורים ישב לא רחוק ממני בבית הכנסת יהודי מבוגר אשר 

 מתוך בכי גדול, ברתת ובזיע ובדבקות מופלאה.



 שעת הנעילה. -והנה הגיע שעת השיא 

הרגילות בביהכ"נ היתה לנוח מעט בין מוסף למנחה, ולצורך כך הביאו קצת תבן וקש 

לשים על הרצפה ולשכב עליהם כדי לחצוץ בין הגוף לרצפה הקרה של רוסיה. בשעת 

ט מעט את הקש לכיוונו של אותו יהודי כך שכאשר צעד לאחוריו הנעילה, אותו ילד הסי

את פסיעות "עושה השלום במרומיו" נתקלו רגליו במקצת בערימת הקש. הלה התקצף 

 וכעס מאד, בחרון אף צעק על הילד ולא נרגע עד שסטר לו על לחיו לעיני כולם!!!

 ה זרה!!!כל הכועס כאילו עובד עבוד -ושכח ברוב רוגזו את שאמרו חז"ל 

 הוא המליך את הקב"ה על כולם אך שכח להמליכו על עצמו...

 הכאת "חטאנו פשענו" על ליבו של הזולת!

 עוד סיפר מו"ר שליט"א מה ששח לפניו מלמד תשב"ר:

היה ילד אחד בכיתה שכאשר כולם היו מתוודים לאחר התפילה והיו מכים על בית החזה 

שה כך, אלא מה? היה מכה פעם ביד ימין על באמירת 'חטאנו' 'פשענו' היה גם הוא עו

חזהו של חברו אשר עמד לימינו ופעם ביד שמאל על חזהו של חברו אשר עמד לצד 

 שמאלו...

ומזה למדנו שאמנם אפשר להכות על חטא אך באותה שעה לחשוב על החטאים של 

 הזולת ולא של עצמו.

 עצמו!!! חובת האדם איפוא היא להמליך את הקב"ה בראש ובראשונה על

 לקבל משמעות!!! "מלוך על כל העולם כולו בכבודך"ובכך, מתחיל נוסח הבקשה 

 

 


