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 (ה"תפילות ר" )חיים בספר כתבנו... זכרנו לחיים"

 ומיד , "זכרנו לחיים", ה שיזכרנו לחיים"באנו מבקשים מהק, לכאורה נראה שבתפילה זו ישנה כפילות מיותרת
 נו ן אוכי אי? לות זומדוע כפי, "כתבנו בספר חיים", חייםלשיכתבנו  ה"מהקב אחר כך אנו מבקשים

 הרי שאם , מתנהשייתן לו חבירו ל מבטיחדם א כאשרש ב'רבי לוי יצחק מברדיצמסביר ? ה"מאמינים לקב
 ום נדרשת תזכורת מכסימ, ןרבויהרי שהבטחה זו מספיקה ואין צורך בע, המבטיח מוכר כאדם ישר ונאמן

 כי אמנם מצד , ה לו נתינת המתנה הזו הרי שכעת לו מספיקה ההבטחהריעפשמאך כאשר יש מי . להבטחה
 ולכן נוצר הצורך לכתוב שטר  קטרגים שיכולים לעכב את נתינת המתנהאך יש את המ, יש נכונות לתת הנותן

 כיון שיש כאן התחייבות  ר אינם יכולים לפעולגים כבהמקטר, כיון שכאשר יש שטר חתום על המתנה הזו
  ,חיהשנ רוצהו מלכנוהוא  אתהמצד ש, "בחיים חפץ מלך לחיים זכרינו", זו הכוונה בתפילה שלפנינו. מוחלטת
  שמשטינים עלינו מקטרגים ישנםאך כיון שיודעים אנו ש, "לחיים זכרנו", לךזאת  מזכירים שאנודי בזה 

 , הדבר נובע מכךו, "חיים בספר כתבינו", החיים בספר תכתבנוש גם מבקשים אנוומתנגדים לחיינו לכן 
 מנוע ל המקטרגים יוכלו לאבאמצעות כתיבה זו לכן , מקטרגת, "לוהים-א", שמידת הדין ,"חיים לקים-א למענך"

  .את קבלת החיים
 

 (ה"תפילות ר" )כוןליה פניך באור ה׳, תרועה יודעי העם אשרי"

 אלא שלכאורה אין קשר בין תחילת . שמיושב שופרה תותקיע תוםאנו אומרים בראש השנה ב זהה פסוקאת ה
  בנים ״לכו הפסוק על יקלשבורגנמ שמעלקא רבי פירושאת הפסוק על פי  "יואל דברי"ה בירסמ. הפסוק לסופו

 את בניו  ללמדמעוניין  המלך דוד אם, הפסוק לא ברור לכאורהש ('לח תהילים) אלמדכם״ ה׳ יראת לי שמעו
שכאשר והתירוץ הוא ? ״םבני ״בואו הרי מן הראוי היה לומר להם בנים״ ״לכומדוע הוא אומר להם , "ה׳ יראת"

  מידך א. מעשיהם את ולתקן בתשובהחזור ל לבם מתעורר, המוכיח כםחה מפי רסהמו דבריאנשים שומעים 
  לכן. וחוזרים להרגליהם הרעים הכלהם שוכחים את , ענייניהםל ופונים המדרש מביתהם  םיוצאיר שאכ

 , כםילדרככלומר גם אחרי שתצאו מבית המדרש ותלכו , בנים״ ״לכו אדםה בני את זהירבא דוד המלך ומ
 את " דברי יואל"לפי פירוש זה מסביר ה. ואל תשכחו את מה שלמדתם, אלמדכם״ ה׳ יראת לי ״שמעו אז םג

 שתרועה הוא , "תרועה"ה יןיענאת  ליבם לע השמים םאנשיה אשרי, תרועה״ יודעי העם ״אשרי: וקסהפ
 . ועל ידי זה ישובו אל אביהם שבשמים, כי עניין התרועה הוא שבירת הלב ותיקון המעשים, מלשון שבירה

 בהם בוערת , כלומר לא די בשבירת הלב בראש השנה או בימים הנוראים, "פניך באור ״ה׳ש לדעתהם  צריכיםך א
 , הרגילהחיים  לולסלמ זרוחשי, ש״יהלכון״ בשעה, צריך שגם לאחר שיעברו הימים הללו אלא, בם רוח התשובה

 .יהלכון״ פניך ״באור', צריכים הם ללכת בדרכי ה אז גם
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  (ה"תפילות ר) לשמוע קול שופר״אשר קדשנו במצוותיו וצונו ״
 ?"העל מקרא מגיל"בפורים כמו שמברכים  ,"שופר תעיתק לע"מברכים ולא , מדוע מברכים ״לשמוע קול שופר״

ונרדמים הקיצו  כלומר עורו ישנים משנתכם, רמז יש בו, ה גזירת הכתובאש השנשופר בר שתקיעת יפל עף א"
אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן ושוגים כל שנתם , בוראכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרומתרדמתכם 

וישוב כל אחד מכם מדרכו , ומעלליכם והטיבו דרכיכם, הביטו לנפשותיכם, ולא יציל, אשר לא יועיל, וריק בהבל
 (ד 'תשובה ג כותהל םהרמב״" )הרעה ומחשבתו אשר לא טובה

וה היא ועיקר המצבראש השנה אלא שופר הלא די בתקיעת ש ״הצפנת פענח״לומד , ם"לפי דברים אלו של הרמב
. נה שווה מאומהמוסר אית קבלבלא מוסר הטפת כי , הנדרש מקול השופר המוסראת  מודוללאת קול השופר לשמוע 

היא  טרחתוהרי שכל , אש מניצוץאת ה יםבעירמדע איך ויך הוא אינו א ותמלאכת הנפחאת שלמד  םלאדהדבר דומה 
שנזכה , ״לשמוע קול שופר״לכן הברכה בראש השנה היא . מוסר ללא שמיעת הלבהדבר בהטפת הוא  ךכ, לשוא

 ". שופר תעיתק לע", מברכים רק על עצם התקיעהולא לקבל את המוסר מהשמיעה הזו 
 

תקעו לפני בשופר של איל כדי 'ה "הקבאמר ? למה תוקעין בשופר של איל, אבהו מר רביא"

 .( ר״ה טז) "'ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם את עצמיכם, של יצחק שאזכור לכם עקידתו

 אם צריך כל שכן , דוש ה׳ינפשו על קאת מסור להיות מוכן למוסר וללמוד אדם אומר שכל ה השל״ה הקדוש
  או, לתפילה ואתורה לימוד לם בבוקר השכלמשל לקום , תיותאוואחת מ רושבלאו  ,מאבריו חדמסור אל
  ."מקום נו שלרצו רצונו מפניאת בטל מ"בזה הוא . כיוצא בזה ואשיחה בטלה  כגון תענוגיםהתאוות וה רשאמ
 ורוצה  ומנסה אותה "קבהברגע זה אולי ש, והובאה לידו איזה עבירה או איזה מצכאשר , חשובל האדם לע

 שהרי ברור שלו היה . אברהם אבינוה את "הקבשניסה פי כ, או שיקיים אותם' לדעת האם יעבור על דברי ה
 מייעץ , לכן, ומשתדל לעשות את הטוב נזהר מאודהוא היה , ה מנסה אותו ברגע זה"האדם יודע בוודאות שהקב

 שהוא , ה"מדתו של הקב הואהיא ון שכך כי. ןיענימחשבה כזאת בכל עת ובכל חשוב ל , ה הקדוש"לנו השל
  . את האדם כדי לנסות יןשולח איזה עני

 

 (ה"תפילות ר" )לזרעו תזכורהיום ועקידת יצחק "
משתמשים לשון שבאותה הולא חותמים  ,"ועקידת יצחק", העקידה ליצחקניסיון את בחתימת ברכה מייחסים  דועמ

, "חתם סופר"מבאר ה ?"ת יצחק בנוהעקידה שעקד א תא... זכור לנו״ו, בברכה אשר מייחסת את הניסיון לאברהם
העקידה שהרי אברהם שמע את ציווי , "תורה שבכתב"בה שלו אמונהגודל  תעקידה ניכרשל אברהם במעשה המש

כיון שיצחק , "תורה שבעל פה"ה שלו באמונהגודל  תיצחק ניכרשל מעשה המ, לעומת זאת .עצמו מהקב״הישירות 
לא הרהר הוא , ה מדרבנןוונפשו על מצאת מסר יוצא שיצחק , ה אלא מאברהם"לא שמע את ציווי העקידה מהקב

כלומר אנו , ״ועקידת יצחק לזרעו היום תזכור״ מה שאנחנו אומרים וזה. עצמו לעקידהאת דברי אביו ומסר  יאחר
אינם מהרהרים ו, "תורה שבעל פה"בהמאמינים אלה אותם , תעמוד ״לזרעו״של יצחק שזכות העקידה מבקשים 

זו ואינו יכול התפילה האינו בכלל הוא , מאמין בתורה שבעל פהאבל מי שאינו . תקנותיהםו דברי חכמים יאחר
  .ולהציל את עצמו העקידהשל זכות יהנות מהל

 

 (יז' כב בראשית) ״זרעך את ארבה והרבה כי ברך אברכך"
  תשלח אל"ואומר לו נגלה אליו הוא ש רך את אברהם בפעם הראשונהבמהמלאך לא רואים לפי הפסוקים ש

 ״ויקרא מלאך ה׳ אל אברהם , היבפעם השניכאשר הוא נגלה אליו המלאך מברך את אברהם רק  ."הנער אל ידך
 מעשה העקידה בכי וא ביותר ילוהדבר מפ. במקום יצחק קריב את האילאברהם מש יאחר ,"מן השמיםשנית 

 ? מעשה העקידהליחסית פעוט  הוא האיל תבהקרמעשה ברור לכל ש, הלוא? אין הקרבה המצדיקה ברכה
 הדבר עדיין אך , לעקוד את בנוהצורך , סיון קשה מאדיבנעמד אבינו אברהם אמנם ש ישראל מסלנט ביראר במ

 הגדולה תהיה וההקרבה  מעשה הגדול ביותרההאדם יעשה את שליו ברכה כיון שיכול להיות אינו די לקבל ע
 הרי , ן בנפשוינעשה קני נולעליה ברוחניות ואיאינו גורם לו  ,משפיע על האדםאינו אבל אם הדבר , ביותר

 , ניסיוןשעמד בלאחר  ,לכן המלאך לא מברך את אברהם בפעם הראשונה. משמיםראוי לברכה אינו האדם ש
  ,בלא. 'יותר אל ה קרבהתהביא אותו לאברהם והשפיע על ניסיון היון שלא ניתן היה עדיין לדעת האם כ

 , סיוןילברוח מהנדרך לא חיפש אנו לומדים שאברהם , במקום יצחק קריב את האילמתעקש להאברהם לאחר ש
 . ות לו הברכותמגיעועל כך , 'אל ה קרבתהסיון הביא אותו ליאלא הנ
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