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דברי התעוררות שנאמרו ע"י
הגאון הגדול רבי פנחס קורח שליט"א

רב קהילת שערי הלכה 

נאמר באולמי ארמונות חן  ער"ה תשע"ה

 מאמר
כדלים וכרשים דפקנו דלתיך

ציבור  עצומים,  חכמים  תלמידי  הגדולים,  הגאונים  ורבנן  מרנן  ברשות 
רק  לא  התעוררות,  לעצרת  היום  נתכנסנו  ושלמים.  יראים  יקרים  אברכים 
אנו  איך  ולראות  להתעורר  היא  הכינוס  מטרת  עיקר  אלא  סליחות,  לשמוע 
מכינים את עצמינו לקראת יום הדין. ברור הדבר שברגע אחד לא ניתן לחולל 
בנו שינוי, ולפיכך אמרו חז"ל שבימים אלו נהגו לדרוש דרשות לעורר את לב 

הציבור לאבינו שבשמים, וזהו חלק מן ההכנה ליום הדין.

וראשית כל עלינו לפתוח בכבוד אכסניא, המארגנים של כל האירוע הגדול 
ופועל  ידעי שליט"א שעושה  ידידיה  ידידינו הרב  הזה, מזכי הרבים ובראשם 
הוראה  בתי  בהקמת  אף  אלא  לבד  זה  כינוס  בארגון  רק  ולא  הרבים,  בזיכוי 
ועוד כהנה וכהנה. ובשם כל הציבור אנו מאחלים לו שיזכה להמשיך לפעול 
גדולות ונצורות לרומם את קרנם של ציבור בני התורה, ולעודד אותם להמשיך 

ולהתמיד בתוה"ק, וזכות התורה תגן עליו ועל כל אחד ואחד.

חכמי  מגדולי  שמענו  אשר  כפי  אך  אנוכי,  דברים  איש  לא  ורבותי,  מורי 
המוסר, צריכים אנו תמיד לחפש דרכים ועצות איך לזכות ביום הדין. והנה, 
יתכן שיעבור עלינו ראש השנה ויום הכפורים וזה לא ישפיע עלינו ולא נוספה 
בנו שום התפעלות כלל. והסיבה לכך היא, שאנו באים ללא הכנה מוקדמת 
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וראויה קודם יום הדין, כל אחד ואחד בטוח בזכויות שלו, ב"ה עשיתי הרבה 

מצוות, למדתי תורה הרבה, יש לי בריאות, יש לי פרנסה ב"ה שנכנסת מידי 

חודש, ולמה אם כן לדאוג, על מה יש לבכות.

אולם זוהי הטעות החמורה, ראשית כל, אין שום בטחונות שמה שהיה הוא 
שיהיה, ועלינו לדעת שהדברים עשויים להשתנות. ומשום שכל שנה יש לה את 

התקציב שלה, ואם עד עכשיו קיבלנו לפי התקציב של השנה החולפת צריך 

לדעת שכעת התקציב נגמר, ואם חפץ אתה בחיים טובים, בריאות ופרנסה, 

זהו הזמן לבקש ולהתחנן מהשי"ת עבור השנה הבעל"ט. ולכן כל שנה ושנה 

לך  יערב  ומי  הבאה,  השנה  של  לתקציב  ושוב  שוב  ולהתחנן  לבקש  עלינו 

שתקבל חיים טובים ופרנסה.

נאמרו  רבים  ודברים  בזה,  יש  תנאים  הרבה  הדין,  ביום  לזכות  בכדי  אך 
בספרי בעלי המוסר, ואחד מן הדברים הגדולים זהו הכניעה, אדם בר"ה צריך 

להיות נכנע. כלומר, לדעת שאין לו כעת כלום, ולכך תקנו לנו חז"ל בסליחות 

ובתפילות לומר "כדלים וכרשים דפקנו דלתיך", אך איננו ממחישים לעצמינו 

את מה שאנו אומרים. להרגיש כעני בפתח, "לא בחסד ולא במעשים טובים 

באנו לפניך, כדלים וכרשים דפקנו דלתיך". לדפוק חזק כעני בפתח לפני בורא 

מאוד  יקשה  הללו  בימים  ודל  ורש  כנוע  להרגיש  ובלא  הכניעה.  וזוהי  עולם. 

לעבור כראוי את התפילות ואת הימים הנוראים. והעבודה בימים אלו לחוש 

כעני בפתח וכך לבקש מאיתו ית'.

ובע"ה באם נפנים זאת שלנו אין כלום משלנו, ואף מה שיש לנו בורא עולם 
הנדרש  כפי  הבעל"ט  הנוראים  הימים  את  לעבור  ונזכה  לנו,  שנתן  זה  הוא 

מאיתנו, יתן השם שנזכה לתכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה. והשי"ת 

יגזור עלינו גזירות טובות ושנת גאולה וישועה אמן.



טו דברי התעוררות  | 

נאמר באולמי ארמונות חן ער"ה תשס"ו

 מאמר
כוח הבחירה

דברים  וארבעה  עשרים  מונה  ה"א(  )פ"ד  תשובה  בהלכות  הרמב"ם 
ואחד מן הדברים שכותב הרמב"ם עליהם שנועלים  שמעכבין את התשובה 
ואינו  מן הציבור  ואדם שפורש  מן הציבור.  זהו אדם שפורש  דרכי התשובה, 
משתתף עמם ממילא הוא אינו זוכה בזכויות אשר הציבור זוכים. כלומר, כאשר 
משתתפים כולם יחד בעצרת של ציבור, זהו זכות גדולה, וקידוש ש"ש גדול, 
שכולם יחד לכבודו של בורא עולם מתאספים, וכאו"א שנמצא עם הציבור הרי 

הוא שותף בזכות זו.

מורי ורבותי, אנו עומדים בסיומה של שנה, ובעיקר לקראת הימים הנוראים, 
שתחילתן הוא בר"ה, וסיומן )באופן פשוט( ביוה"כ. ימים אלו הם ימי דין, ודאי 

וודאי שצריך לבוא עם הכנה בכדי שנוכל לעבור כראוי ימים אלו.

בפרשת השבוע קראנו, "ראה אנוכי נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את 
ה"א".  את  לאהבה  היום  מצוך  אנוכי  "אשר  נא'  ובהמשך  הרע",  ואת  המות 
ובסה"פ נא' "ובחרת בחיים, למען תחיה אתה וזרעך". הרמב"ם  והרמב"ן ועוד 
השם,  בעבודת  גדול  יסוד  לנו  להורות  התורה  באה  בזה  מבארים,  ראשונים 

והוא ענין הבחירה, שכל יחיד ויחיד באפשרותו לבחור בטוב או ח"ו בהיפך.

מהל'  בפ"ה  הרמב"ם  )כ"כ  ועונש  שכר  התורה,  יסוד  הוא  הלא  זה  ויסוד   
לתת  מקום  היה  לא  לאדם  שניתן  הבחירה  כוח  שאילולא  ומשום  תשובה(. 
של  שיחודו  הרמב"ם,  ומוסיף  בשליטתו.  זה  אין  שהרי  הפוך,  או  שכר  לאדם 
אדה"ר הוא בכוח הבחירה שניתן לו, שנא' "הן האדם היה כאחד ממנו לדעת 
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טוב ורע" )בראשית ג.כב(. והרמב"ן מפרש פסוק זה באופן מיוחד, "הן האדם 
כל  פני  על  יחודו  ומהו  בכל הבריאה.  יחידי  יחודי בעולם,  היה כאחד ממנו", 

הבריאה, "לדעת טוב ורע", בידו לבחור בטוב, ומאידך בידו לבחור ג"כ ברע.

גדול שהרי  זהו מחייב  גדולה. ומאידך  וזכות  הבחירה הינו כוח עצום,  כוח 
בידינו לבחור, אולם גם ברע ח"ו. והקב"ה חפץ שנבחר בחיים "ובחרת בחיים, 
למען תחיה אתה וזרעך". אומר המדרש, משל למה הדבר דומה, למלך שהיה 
לו אוהב והזמינו לסעודה, ושם הגישו הרבה מיני מאכלים. המלך רמז לאהובו, 
קח את המנה הזאת. האהוב הזה כנראה לא הרגיש בכך ולא לקח, אולם המלך 
שרצה בטובתו של אהובו, לקח את ידו של אהובו והניח אותה על אותה מנה.

ואומר המדרש, כך אנחנו, לאחר שהתורה אומרת "ראה נתתי לפניך היום, 
ברכה וקללה וכו'", דבר פשוט הוא שצריך לבחור בברכה ובטוב, ומה הקב"ה 
ולהראות דרך, הלא דבר פשוט הוא. אלא שהקב"ה אינו  ולומר  צריך לצוות 
בחיים".  "ובחרת  היחידה,  הדרך  שזוהי  לנו  הוא  מראה  אלא  בזה,  מסתפק 

ופעמים שוכחים אנו, ולא שמים לב לזה, כאותו אורח אצל המלך.

צריך  אדם  כל  ל.יט(.  )דברים  וזרעך"  אתה  תחיה  למען  בחיים  "ובחרת 
יום, שעה שעה. להתמודד בכל הנסיונות,  יום  להשתמש בכוח הבחירה שלו 
כן לעשות, לא לעשות. ובכל צעד  ושעל האדם צריך לבחור בדרך החיים, ולא 
לשמוע לכל מיני יועצים, אלא להשתמש בכוח השיפוט שניתן לו, שעליו בנויה 

כל התורה כולה, "כוח הבחירה".

וכמדומה שיש לזה ביטוי באחד מקטעי הוידוי. אנו אומרים, "שבנו מאחריך, 
תעינו,  כצאן  "כולנו  )נג.ו(  בישעיה  פסוק  הוא  ומקורו  ואבדנו".  כצאן  תעינו 
איש לדרכו פנינו". מהו הפי' "כצאן תעינו", אומרים המפרשים )שם(, פעמים 
שהצאן כולה נגררת אחרי עז אחת, אע"פ שהרי אותה עז אינה הולכת בדרך 
הנכונה. כך אנחנו, "תעינו כצאן ואבדנו", נגררים אחרי כולם, ולא משתמשים 

בשיקול הדעת שניתן לנו, ומשום כך "ואבדנו".
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מורי ורבותי, דומני, שההנהגה שלנו כיום מבטא מאוד את הפ' הזה. אנחנו 
היום נתונים תחת השפעה, תחת שטיפת רוח, תחת חיקוי של הסביבה. פלוני 
עשה כך, גם אני עושה כך. לפלוני יש פלאפון, גם לי יש פלאפון. ]בלשון הרחוב 
קורים לזה "תופעת העדר"[. אנו לא משתמשים בכוח הבחירה שניתן לנו, מה 

שכולם עושים גם אני עושה.

וכך. הוא משיב, והלא גם  יהודי, מדוע אתה עושה כך  כששואלים  פעמים 
פלוני עושה כך וכך. ובאמת מי אמר לך שפלוני הולך בדרך הנכונה. מי ערב 
לך שהינך הולך בדרך הנכונה. האם בדקת, האם שאלת באם אתה נוהג בדרך 
הנכונה. אבל פלוני, ראיתי פלוני. אבל אולי גם הפלוני הזה הולך אחרי איזה 

עיזה סמיא.

ונשאל את עצמינו  נבדוק  ובכוח התוה"ק,  בכוח הבחירה,  נשתמש  כאשר 
האם מה שאנחנו עושים כעת זהו רצון השי"ת. רק זה יביא לשלימות, ואם לאו 
ח"ו יוריד עד שאול תחתית. וזוהי הנקודה, נקודה שצריך לקחת אותה בתור 

חומר למחשבה, ולהשתמש במעלה המיוחדת שניתנה לנו "כוח הבחירה".

אומר רבינו יונה בשערי תשובה )שער שלישי(, ודע, כי המעלות העליונות 
נמסרו לנו במצות עשה, כמו מעלת הבחירה שנא' ובחרת בחיים. ובסוף דבריו 
בשמי  הנקרא  כל  שנא'  האדם,  נברא  האלו  המעלות  ובעבור  כך,  כותב  הוא 
עסקו  ועיקר  נפשו  עמל  ישים  לא  אם  הנברא  תקות  ומה  בראתיו.  ולכבודי 

בדברים אשר נברא בעבורם. ע"כ.

מורי ורבותי, כאו"א צריך לשאול את עצמו, האם באמת מקיימים אנו את 
מה שדורשים מאיתנו. האם אנו בוחרים בכוח הבחירה כמו שצריך, ומיישמים 
או  הדור.  חכמי  התורה,  חכמי  לפי  התורה,  דרך  לפי  בחיים,  לבחירה  אותו 
שכאו"א חכם לעצמו. וכמו שהפ' בישעיה אומר "איש לדרכו פנינו". כל אחד 
עושה מה שלבו מבין. אומרים לו, תשאל. מה, דבר זה הוא דבר פשוט, לא צריך 
לשאול. איפה כתוב בתורה שאסור.  ולא  יודעים שלחכמי התורה יש ראיה 
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שונה, ראיה מעמיקה, ראיה שרואים את הנולד. ומי שאין לו ראיה כזו אזי הוא 

רואה את הנולד רק לאחר שכבר הוא נולד, ואזי קשה לתקן זאת.

כן, אחד מן הדברים שעלינו להתכונן לפני הימים הנוראים זהו לדעת  ועל 
"כולנו  של  ומהדרך  מהמושג  להתנער  עומדים.  אנו  היכן  איתנו,  קורה  מה 

תעינו כצאן ואבדנו", אלא ללכת רק אחר דרכי התורה, אחר חכמי התורה. לא 

להכנע לכל אותם אלו שמושכים אותנו עם הפרסומות שלהם, ועם כל מיני 

ואיך  פיתויים. לדעת שעל כל צעד ושעל בחיים ההלכה קובעת מה לעשות, 

לעשות. להיות צמוד להלכה. ואז יתקיים בנו מאמה"כ "ובחרת בחיים, למען 

תחיה אתה וזרעך".

נבחר בדרך הזאת, בחירה בחיים כפי שהתורה מדריכה אותנו, נזכה  באם 
ובספר הזיכרון. חיים לכאו"א, חיי תורה, שהם החיים  להכתב בספר החיים 

האמיתיים, שנא' "כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה". ובזה נזכה 

להוסיף זכויות לכלל ישראל.

יה"ר שנזכה כולנו להיכתב לשנת גאולה וישועה לכל עם ישראל, אמן.


