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 (ת"תפילות עשי) ״אבינו מלכנו״

 הגרי״ל חסמןמבאר , שונים וסותרים זה את זה, "מלכנו"ו" אבינו, ה"שני התארים בהם אנו מכנים את הקב, לכאורה
. ומקווים שבקשותינו יתקבלו לחזק ולנמק מדוע אנו נשענים עליומשמעותה היא כפולה אל ה׳ שפנייה  ב״אור יהל״

כי הוא , רצון עז להיטיב עם בנו לאב יש ,מצד אחד .יש יתרונות ויש חסרונות ,מלך ואאב , כל אחד מהתאריםל
גם אם יחפוץ האב מאד להעניק , מאידךך א. ״כרחם אב על בנים״ האנו אומרים בתפילכפי ש אוהבו ומרחם עליו

אצל מלך המצב  .צעים והאפשרויות לכךכי חסרים לו האמ, במקרים רבים הוא לא יוכל לעשות זאת ,ולסייע לבנו
לא תמיד יש למלך את הרצון אך . העצומים שבידו ולפיכך בידו להיטיב על ידי האמצעים, הוא שולט במדינתו. הפוך

תה גם אבינו וגם כלומר א, "אבינו מלכנו: "ה אנו אומרים"בפנייתנו אל הקב, לכן. להעניק ולהיטיב עם בני עמו
 . היכולת להיטיבשאתה מושל בכל ובידך  ,"מלכנו"ו, להיטיב לבניך ולהחיותםהרצון מצד  , "אבינו". מלכנו

 .תביעה הנתבעת מאתנולהראות שאנו מבינים את הא י״אבינו מלכנו״ הה בתארים "לפנייה אל הקבמשמעות נוספת 
כיון שהוא לא  דבשמהטעם בנו של שאול המלך שיונתן על  ('יד שמואל א)אפשר להבין זאת על פי המסופר בנביא 

. ״מות תמות יונתן״: כששמע זאת שאול אמרו. שמע ששאול אביו השביע את העם לא לטעום באותו היום מאומה
כלומר יונתן ניצל ממות בזכות , ויפדו העם את יונתן ולא מת״... ?היונתן ימות : ויאמר העם: "ותגובת העם היתה

רואים אנו שאף על פי ששאול הוא , אלא ?פדה אותושאול מדוע לא , או העם מי קרוב ליונתן אביו, לכאורה. העם
תר ואין המלך יכול לואפילו המלך אינו יכול לעבור על הגזירה ו, גזירת מלךהיא מקום מכיון שגזירתו  מכל, האב

ן בתפילה בימי הדי דברים אלה מלמדים אותנו מה צריכה להיות הגישה שלנו כאשר אנו עומדים. אפילו לא לבנו
ורצונו להחיותנו ולהיטיב  "אבינו"לדעת שאמנם הוא  עלינו. ומבקשים על חיינו ואומרים ״אבינו מלכנו״, והרצון

ואפילו במה שנוגע להנהגתו עם בניו ובני  ,המלכות מחייבים גם את המלך עצמו חוקי, "מלכנו"אך הוא גם , עמנו
אותנו להשתמש בחוק  עובדה זו תאלץ. על רחמיו בלבד לא נוכל לסמוך, ון שאינו יכול לעבור על החוקוומכי .ביתו

אך כאשר שבים בתשובה נפתחים , מזור לחוליינו בלי תשובה אין. התשובה, נוסף שחקק מלך מלכי המלכים
, ״האין לנו מלך אלא את ״אבינו מלכנו: וממשיכים, לכן אנו פותחים תחילה ב״אבינו מלכנו חטאנו לפניך״ .השערים

. עמנו למען שמו שבו הוא יתברך נשבע לקבל תשובתנו אנו מבקשים שיעשה. ה עמנו למען שמך״״אבינו מלכנו עש
 . ״חדש עלינו שנה טובה״: אחר כך אנו מבקשים. אם בשוב רשע מדרכו וחיה״ כי ...״חי אני: שהרי נאמר

 

  (ז 'מז תהלים) "זמרו למלכנו זמרו זמרו יםקל-לא זמרו"
 צריךזמן שבו , הדין המתקת הם זמן של הכפורים ויום השנה ראשש "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצאומר 
אלא  דיןה דתיבמה צריך לשפוט את עמו לא "הקבגם ו ,הרחמים דתיבמ הבורא את ולעבוד הדינים את לחתוך האדם
 על זמרמ "יםקל-א"ש ידועזה רמוז בפסוק שלפנינו כי רעיון . בנו את ששופט האב וכמו, הרחמים דתיבמ לאחוז

אלא במידת , עמו את שופטכש דיןה דתיבמ ישב שלא, הזו דהיהמאת  לחתוך תראו כלומר, "זמרו" וזהו. דיןה
 . דופי מכל אותנו יציל והוא, הבן אתהשופט  כאבהרחמים 
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 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
 ו"תשע אייר' ע כג"נלבבן סוליקה  ל"ג אליהו דרעי זצ"הרה

 ה"תנצב        ז"שבט תשע' ע ד"ל נלב"דוד כהן בן שמחה ז            

 

 , תכלה שנה וקללותיה"
 "תחל שנה וברכותיה

מברכת את מנוייה בברכת שנה " ויזרע יצחק"מערכת 
 .שנת שלום ושלוה, שנת ברכה והצלחה, טובה ומבורכת
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 (א 'בראשית כא)" דבר ׳ לשרה כאשרהאת שרה כאשר אמר ויעש  פקד 'ה״ו
ידוע שדרכו  .קשה וןלש ו״דבר״ ז ,״אמר״ זו לשון רכה ?מה ההבדל בין ״אמר״ לבין ״דבר״: "חתם סופר"השואל 

, לפעמיםאלא  ברגע זהלהתחיל  אינו חייבנה לטוב הנצחי וווכהו .הטוב ביותר עבורולצדיק את ה לגזור "של הקב
׳ פקד את שרה כאשר הו״. כך גם היה עם שרה .יסוריםי כתמסקודם לעבור ך הצדיק צרי, להגיע לטוב הנצחי כדי

, בן כזהקבל ך על מנת לזכות לא. יצחק אבינו, צדיק שיהיה לה בן, בחסד אותה דפק 'ה. הכלשון רבדהיינו  ,אמר״
עקרות של שבעים שנה לסבול , לשון קשה, "כאשר דבר", עבור מסכת ייסוריםלה הצדיקה צריכ ,"אבינויצחק "
  .מידלה מתעברת ש השפחהבכך שלהתבזות תפילות ועוד ו

 

  (ע תקפג ב"שו)" נהיה לראש ולא לזנבלומר  אוכלים ראש כבש"
שאין  יקוב'אליעזר מדז רבימתרץ ? ש כבוד ושררהוכי ראש השנה זה הזמן לבק? "שנהיה לראש"הבקשה כוונת מה 

שנזכה להתגדל בבקשה כאן היא ונה ואלא הכ, להתגדל בעיני הבריות ברצוןלא ווכבוד שררה בקשה למדובר כאן ב
בינו 'צון א'עשות ר'ל: ראשי תיבות נהיה ״לראש״ הםכל בקשתנו היא שו, 'ן הרצואת ובמידות ולעשות  בתורה

 . וזו בקשה שמתאימה לראש השנה. בשמים'ש
 

  מידות על תשובה

. מעשה בהן שיש מהעוונות יותר הקשהוא , מעשה בהן שאין ,הרעות המידות עוון (ג"ה 'ז תשובה הלכות) ם"הרמבלפי  
 חיים ביר? מצוות בשאר כמו, האדםשל  מידותעבודת ה ןייבענ התורהמדוע לא הרחיבה  הז שלפי הקושיא וידועה
 אתז לכתובכלל  צורך אין ולכן, שעניין עבודת המידות הוא ביסוד האדם כל כך "קדושה שערי"במתרץ  וויטאל
 יןיבנ לו לבנות קבלן עם חוזהרך שע דםלא משל "רהלתו שי"מובא ב ".לתורה קדמה ארץ דרך"שנאמר  יפכ, בתורה

 היסודות וחפירת היותש טענהב הקבלן בא זמן לאחר. סיכמו על מחירו ,'וכו חדריםמספר ו קומותעל מספר ב גדול
 ןיהבני את להעמיד חשבת היכן וכי, ההיבתמ יןיהבנ בעל עליו צעק. נוסף בתשלום חפץ הוא לכן, בחוזה נכללה לא

 יןישהבנ ככל ,ואדרבה. זאת לפרט צורך ואין, כלום והוש אינו יסודות לאל יןיבנש מבין דעת בר אדם כל ? אוירב
 יסודמ לאל יתכן לא התורה ןיבני, שלפנינו בקושיא הביאור כך  .יותר וחזקים גדולים יסודות הוא צריך כך, יותר גדול

 . והנהדר הגדול יןיהבנ יושתת עליהם אשר, טובותה מידותה חזק אתול, הרעות המידותת א לשרש היינוד, המידות
 

  (תפילות ימים נוראים) "כי לא יצדק לפניך כל חי, את עבדךאל תבא במשפט "
זמן , חובהר טשחתם על ה וווהל, סכום של כסףהלווה לחברו שאדם למשל באת זמפרש מאויהל " ישמח משה"ה

את ש הלווה יחכאם י ,מיד הלווה לתבוע את הכסףהולך המלווה , ע את חובוופרהגיע להלווה לא  ךא יעגהפרעון ה
, היות ויש בידו שטר חוב חתוםו ,המלווה לדיןאת  עותבאזי עומדת למלווה האפשרות ל, חוב ויכפור בודבר ה

בקש יטען שאין בידו כעת את הכסף ומאבל , שהוא חייביודה המלווה אבל אם . לשלםבית הדין את הלווה יכריחו 
אל תבוא במשפט ": אומרים ושאנמה  וזה ? בכךויח המלווה ומה ירלא יכול המלווה לתבוע אותו לדין כי  ,ארכההוא 
אין אנו טוענים היות ש, "כל חי ךכי לא יצדק לפני"? ומדוע. נו לדיןאות אל תתבעבונו של עולם יר, "בדךעאת 

כדלים "הלוא , שאין בידינו לשלםטוענים אנו אלא ". ויתיולא ל"טוען שלווה מו הכ, אנוטשצדיקים אנחנו ולא ח
  ? המשפטמה יועיל , אם כך, "רשים דפקנו דלתיךכו

 

 (תפילות ראש השנה)" מלך יושב על כסא דין" 

. עאותו מכל ר הליצלם הבא ומעוהלחיי אותו זכה מ שהאדם נזהר וכל זהירות מאיסורשאדם עושה וב טכל מעשה  
" 'אדם ובהמה תושיע ה. משפטך תהום רבה"כמאמר הפסוק , אך ישנם דברים שהם כלל לכל המצוות ולכל המידות

 ,"'אדם ובהמה תושיע ה"בכל זאת , "יך תהום רבהטמשפ"ש יפל עף אש, שמולאביץבי חיים רמבאר  ('תהילים לו)
, ם באהבהאות ומקבל ,סוריםישמח בי ,ורחבישביזהו זיון יאינו מרגיש בב. צמו כבהמהאת עהאדם ישים אם דהיינו 

מידה כנגד מידה כשם שהוא . מעבירים לו על כל פשעיובזכות זה הרי , דותיוימעביר על מים ועולב םואינמהנעלבים 
והיא יסוד לכל המידות  יאהשפלות הו והומידת הענלומדים מכאן ש. כך ינהגו עמו בשמים. תרומוחל וסולח ומו

 . "בהריך תהום טמשפ"ה ממציל
 

 "ברית יצחק"ו" חנוכת בית"ספרים ל": בית יצחק"ח "גמ( איטר, אשכנזי, ספרדי)י "מבחר תפילין רש": יד יצחק"ח "גמ
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