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  ג' עודה ס

  

   :הרב ואמר פתח

  

 יםאלוק לו אשר גדול גוי מי 'כי(ד, ז) בפרשתן  כתיב

. ודרשו חז"ל אליו' קראנו בכל ינואלוק כה' אליו ביםוקר

 קרובים יםאלוק לו 'אשר בזה"ל ב, יד)דב"ר (את הפסוק הזה 

 ה"הקב לפני השרת מלאכי כשמתכנסין יוחנן ר"א ,אליו

 אומר ה"הקב ,הכפורים יום ואימתי ה"ר אימתי לומר

 דין בית אצל נלך ואתם אני ,שואלים אתם מה לי ,להם

 - אליו קרובים יםוקאל לו אשר דכתיב מנין ,מטה של

 יםוקאל לו אשר אלא ,כאן כתיב אין קרובה אומה לו אשר

 אמר יוחנן רבי אמר ,שלו פמליא וכל הוא ,אליו קרובים

 ואילך מכאן ,'ה מועדי שלי אומה נעשית שלא עד ה"הקב

  .עכ"ל .תם'וא תקראו אשר

  

 )פיסקא טו(פסיקתא רבתי שם ציין לדברי הובמהרז"ו 

ר' פנחס ר' חלקיהו בר' סימן אמר בזה"ל ' ושדרש

מתכנסים כל מלאכי השרת אצל הקדוש ברוך הוא, ואמרו 

העולמים אימתי הוא ראש השנה, והוא אומר  לפניו רבון

להם, לי אתם שואלים, אני ואתם נשאל לבית דין שלמטן, 

כשאנו  ),ז ,(דברים דאלהינו בכל קראנו אליו  ומה טעם, כה'

מה קוראים המועדות אליו, ואין קראינו אלא מועדות כ

רבי קריספא בשם רבי  ז),ט ,ב(שמות ימקרא קודש  מראאת ד

 ),ד ,ג(ויקרא כלה מועדי ה' מקראי קודש איוחנן לשעבר 

רבי לוי אמר  ),ויקרא כג (שםמכאן ואילך אשר תקראו אותם 

  .'אם קראתם אתם מועדי ה', ואם לאו אינם מועדי ה'

  

שבני ישראל  ,הללו יםלמדים מדברי המדרש מציו

יום הדין, ועל פי אותה היה אימתי יהם הם שקובעים 

  . וביום הכיפורים בראש השנהקביעות, דן אותם הקב"ה 

  

דבמשנה תורה לכולי  (יבמות ד.)כבר אמרו חז"ל  והה

ויש שביארו ד'כולי עלמא' היינו עלמא דרשינן סמוכין. 

(עי' אמרי אמת ליקוטים שכל אחד יכול לדרוש בזה את הסמיכות 

סמוך פסוק הבמעתה נדרוש אף אנן סמוכין, ד תפילין),

 קיםוח לו אשר גדול גוי י'ומ (פסוק ח) לפסוק זה נאמר

 תןונ כיואנ אשר הזאת התורה ככל םיצדיק ומשפטים

א"ר ' )א, יג(איתא בירושלמי מסכת ר"ה ו היום'. לפניכם

ומי גוי גדול אשר לו חקים  )ח ,דברים ד(סימון כתיב 

 ,ר' חמא בי ר' חנינה ור' הושעיה ,ומשפטים צדיקים וגו'

בנוהג שבעולם אדם  ,חד אמר אי זו אומה כאומה הזאת

יודע שיש לו דין לובש שחורים ומתעטף שחורים ומגדל 

אבל ישראל אינן כן  ,שאינו יודע היאך דינו יוצא ,זקנו

אלא לובשים לבנים ומתעטפין לבנים ומגלחין זקנם 

יודעין שהקב"ה עושה להן  ,ואוכלין ושותין ושמחים

   .'ניסים

  

 עיםשזמני הקודש נקבשהפסוק הראשון מלמד  הרי

על ידי ישראל, והפסוק הסמוך לו מלמד על כך דווקא 

לובשים ומתעטפין לבנים ואוכלין שישראל ביום דינם 

   .ושותין ושמחים

  

על פי דברי  ,הואהסמוכין בזה שביאור לומר  ואפשר

  פשיטא לי,  אמר רב הונא' .)מג(מסכת סנהדרין בהגמרא 
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אחד אבן שנסקל בה, ואחד עץ שנתלה בו, ואחד סייף 

כולן משל צבור. מאי  -שנהרג בו, ואחד סודר שנחנק בו 

וליתיה וליקטול  דמדידיה לא אמרינן ליה זיל' –טעמא 

  . 'נפשיה

  

סברא פשוטה שאי אפשר לומר לו לאדם יש ש הייוו

וכך . יהרגו אותושילך ויביא משלו את האמצעי שעל ידו 

שכל אלו הדברים משל ציבור  (סנהדרין ג, יג) הרמב"םפסק 

  הם באים.

  

, סברא פשוטה זו של רב הונא, נוכל אף אנן לומר ולפי

שקבעו זו שתמש בקביעות לא ישהקב"ה  דפשיטא היא

בכדי לגזור עליהן חלילה עם בני ישראל ליום ראש השנה 

זיל מדידיה לא אמרינן ליה 'גזירה של הפך החיים, שהרי 

שבין זהו אם כן ביאור השייכות , ו'קטול נפשיהליווליתיה 

שבני על כך שהפסוק הראשון מורה  ,שני הפסוקים הללו

יום הדין, וכיון שהם זמן ישראל הם הם שקובעים את 

אזי הם יכולים לשמוח  ,יום הדיןזמן קובעים את אלו ש

ולהיות בטוחים שהקב"ה עושה להם  ,ביום ראש השנה

ו היום שהם י אי אפשר שהקב"ה יקח את אותשהר ניסים,

, והוא וישתמש בזה כנגדם ,המשפט שלהםקבעוהו ליום 

  .לימוד זכות מופלא מאוד

  

 ,ולומר קעדיין יש מקום לדקדאליה וקוץ בה, ד אמם

הנה ם, בית דין שהם קובעים את הזמנידהא תינח דייני 

אך  ,ולהימלט מן הדין וז נהעהם יכולים להשתמש בט

שאינם דיינים ואינם קובעים את זמני בני ישראל שאר 

ולהיות שותים  להתעטף לבנים וכו'יוכלו ך המועדות, היא

והלא לא , ושמחים ובטוחים שהקב"ה יעשה להם ניסים

  יום הדין הגדול והנורא.על פיהם נקבע 

  

כל בני ישראל  כאשרעדיין יש מקום לענין זה,  ברם

נחשבים כולם אז באחדות השלימה,  מאוחדים זה עם זה

כולם אז יכולים , וםבני ישראל יחד עם דייניה ,כגוף אחד

 בני ישראלחלילה וחס כאשר אולם להימלט מן הדין, 

באמת אין להם  י, אזמאוחדים זה עם זה רח"לאינם 

הבטחה ה אתלהם ין ואז א ,שייכות עם קביעות הזמנים

  שה לנו ניסים. יעשהקב"ה הגדולה הזו 

  

שאין הדבר הזה תלוי אלא בנו, שככל שנשתדל  מצא

כך נוכל להועיל  ,באחדות הלבבות עם זולתנולהיות 

  לעצמנו להימלט מן הדין.

  

כהיום הזה, שאין המועדות נקבעות על פי בית דין,  וגם

לכל השנים כולם, ובית דינו הלל הזקן מ"מ כבר קבעום 

עפ"י בית  נואף שאין מקדשין את המועדות בזמנ ועל כן

, עדיין כוח קידוש המועדות עדיין תלוי דין של זמננו

וכל זמן שאנו בני ישראל נהיה  ,ועומד בחכמי ישראל

שמוח מאוחדים ונחזיק בשרשרת הדורות, נוכל עדיין ל

ביום הדין ולהיות בטוחים שהקב"ה עושה עמנו ניסים 

  וגוזר את גזר דיננו לטובה. 

  

וש, שבהם ילה והקידהתפברכות מנוסח גם כן  ומוכח

(ברכות כהסבר חז"ל , ו'מקדש ישראל והזמנים'ם יראנו אומ

  לזמנים'.ישראל דקדשינהו 'מט.) 
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 פי יסוד זה נוכל גם להבין את עומק דברי הזוה"ק  על

להזכיר את לא טוב לו לאדם  יום ראש השנהבש (ח"א סט:)

לפני הקב"ה, כי כאשר מזכירין את שמו של בנפרד שמו 

ועל מזכירין גם את חובותיו, ובאים לעיין בדינו, אדם, 

כן אמרה האשה השונמית לאלישע שרצה להזכירה לטובה 

לא בעינא  - 'בתוך עמי אנכי יושבתביום ראש השנה '

מאן דעייל רישיה , דידכרון לי וישגחון בי אלא בתוך עמי

בגיני כך  ,לא ישגחון עליה למידן ליה לביש ,בין עמא

והיינו שהאשה השונמית לא רצתה  '.אמרה בתוך עמי

כי ידעה  ,שיזכירו את שמה אפילו לטובה בראש השנה

בו עלולים להשגיח שמי שמזכירין את שמו בראש השנה 

ועל כן צריך כל אדם להזהר ביום הדין שלא לדונו לרע, 

  לפרוש מן הציבור, וכך לא ישגיחו לדון אותו לרע. 

  

שכאשר האדם  ,פי האמור לעיל, מובן טעם הדבר ועל

המיוחדת שהזכרנו אין לו את הזכות  ,פורש מן הציבור

קובעים את זמני הם להיות מאוחד עם דייני ישראל ש

הדין, ומשכך אין לו את היכולת להימלט מן הדין מן 

וליתיה  מדידיה לא אמרינן ליה זיל'הטעם הפשוט של  

, ורק כאשר אדם מכניס את עצמו בתוך 'וליקטול נפשיה

הוא זוכה  יר בבחינת 'בתוך עמי אנוכי יושבת', אזהציבו

  להימלט מן הדין יחד עם דייני ישראל וכאמור.  

  

פרשת ואתחנן  ,כל האמור נכתב בפרשתן בדייקא והה

הוא הפתח יום זה ש ,מינה מתברך יום חמשה עשר באבד

 'אור המאיר'וכמו שכתב בספה"ק להכנה ליום הדין, 

כת ששהיה אומר  ,זי"ע הק'המגיד הרב בשם  )דרוש לר"ה(

בם יל יםעוררמ ,אל פניהםיראת אלקים נוגע שראשונה 

ומעלים  ,קרבם אל עבודת הבורא ב"ה מט"ו באבב

כי הימים ממשמשין ובאין  ,אימת הדיןאת בזכרונם אז 

והוסיף וכתב  ,שבון לפני כסא כבודו יתברךחן דין ותלי

בבואם כאשר ראו עיני ולא זר בימים הראשונים, בזה"ל '

כל אחד ואחד מהמתקדשים ומטהרים  ,עתים הללו

להכניס צווארם בעבודת אדוניהם, ומלאה לבם לגשת 

ולקרב לתורתו ולעבודתו יתברך, היה ניכר על פניהם 

יראת הבורא בורך הוא, ומוראם וחיתתם מוטלת על 

   .כל דבה"ק עיי"שהבריות, 

  

שלא להשתדל בכל כוחנו עלינו כבר מעתה כן  ועל

וביותר הדברים אמורים עתה בימי לפרוש מן הציבור, 

בין הזמנים שיש שמזלזלים בתפילה בציבור אם זה מנחה 

או מעריב, אם זה בסוף התפילה או בתחילת התפילה, 

הצלתנו  ולזכור שההתאחדות עם הציבור היא היא עוגן

שא ולעורר ליבנו בקרבנו להיות בבחינת 'בחור  ,מן הדין

לשמור עינינו  -הן בענינים שבין אדם למקום נא עיניך', 

לישא  -הן בענינים שבין אדם לחברו ו, בקדושה ובטהרה

שהקב"ה יעשה לנו נזכה כך , זולתנועל עינינו לטוב 

  אכי"ר.  ,ויגזור את גזר דיננו לטובה ,ניסים

  

������������  
  

הצדיק ידידנו של יומא דהילולא חל ח"י באב  ביום

 ולםכ זצ"ל, אברהם יהודה קורדישרבי הבלתי נשכח 

דבר יום  קפיד על תפילה בציבורהיה מזוכרים היאך 

לא ויתר אפילו לא על ו, שחרית מנחה וערבית, ביומו

כן ת, אע"פ שהיה מסבימי השלג והקור תפילת ערבית

שפעם אחת בליל  ,אשתו הצדקניתשמענו מ, כמו שבנפשו
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נתקל  וכיסאו ,תפילת ערביתלהתפלל יצאה ללוותו שלג 

שהיו  בחורים כמהו, השלג לתוך הושלךהוא ו, התהפךו

 מלאבכסאו כך  כשישבו, והושיבוהו בכסאו הוהרימושם 

הוא לא התפעל  אבל, לביתו שיחזור אשתו הציעה, בשלג

שהרימוהו מן השלג וביקש מאותם בחורים  ,כלל מכל זה

   .הכנסת לבית להגיע והורשיעז

  

העיד  רונו לברכהכז יצחק זוסמאן רבי ר"הר גם

חלון בעד למ ראה כמחזה הזההיה מלמד בחיידר כשש

שארבע אנשים ראה  שביום שלג סוער ,חדר הלימוד

שיגשו  למידיולתקרא וביהמ"ד, עבר ל דוחפים את כסאו

הביטו וראו ויראו את המראה הנורא הזה, ואמר להם, 

אם אי פעם יסית אתכם יצרכם שלא להתאמץ ללכת 

מחזה זה נגד בוא להתפלל בציבור מחמת קושי כלשהו, י

   עיניכם ותתחזקו לנצח את יצרכם.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

נקיות דעתו תפילתו ועל על נוסף נין ע זכיר

כזכור לכל היה רבי אברהם יהודה משתפך ומחשבתו, 

 בא אלי ושאלתו פעם בכל תפילה ותפילה, שליש בדמעות 

, המערבי מתפלל בכותלכשהוא ש חושש הואש ,בפיו

האנשים שסביבו חושבים שהוא בוכה על חורבן הבית, 

דמעותיו מתערבים בתוך כי הוא מטעה אותם, יתכן שו

ועל כן אינו יודע מה , על עניניו האישייםג"כ דמעות 

  לעשות, כי לעצור דמעותיו בתפילה אינו יכול.

  

אברהם יהודה מחייב את כולנו הבריאים בגופנו,  רבי

שבקדושה, ובוודאי עבור  למסור נפשנו עבור כל דבר

תפילה בציבור, שכאמור היא הנותנת לזכות ביום הדין 

יומא דהילולא דיליה הוא יום המסוגל הקרב והבא, ו

לקבל על עצמנו קבלה של ממש להתחזק בעניני תפילה 

לטוב לנו כל הימים ולחיותנו ביום  ,בציבור בכל כוחנו

  אכי"ר. ,הדין
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  'מאמר א

  רבה אליהו דבי תנא

  )זיאות  ב(פרק 

 

מכאן  ,(תהלים כט, ב) לה' בהדרת קודש השתחוו'

אל יעמוד אדם בתפלה עד שיאמר הלכה אמרו 

לכך נאמר השתחוו לה'  ,דאחת או פסוק אח

אין מים  - (שם פסוק ג) בהדרת קודש. קול ה' על המים

  . 'אלא תורה

  

אין עומדין  'תנו רבנן (לא.)מרו חז"ל בברכות א וכן

להתפלל לא מתוך עצבות, וכו' אלא מתוך דבר 

ר' ירמיה  (ברכות א, א),וכן אמרו בירושלמי הלכה'. 

אמר לא יעמוד אדם להתפלל אלא מתוך דבר 

'אין עומדין  (תפילה ד, יח)הרמב"ם וכן פסק הלכה'. 

  להתפלל וכו', אלא מתוך דברי תורה'. 

  

יה מנהג ה (פ"ז), בתשובות הגאונים ואיתא

להשכים לבית  ,בבבל מתחלת גלות ראשונה

והסכימו על מנהג דוד  ,הכנסת וללמוד עד שחרית

חצות לילה אקום להודות לך.  (קיט, סב) המלך שאמר

כתב, יש עוד עשרה  עמוד התפלה) (ח"ג הקדוש והשל"ה

דברים שעוזרים על הכוונה, והנני מבאר הראשון, 

והוא הגורם הגדול שבכולם, שהיא התורה, ודע כי 

כשירבה האדם העסק בתורה ובמצוות, הנה 

בסבת זה ובאמצעותו יקרב אל האלוקים ויתדבק 

אליו ותהיה יראתו ואהבתו תקועה בלבו, ואז 

עליו כלל להתחנן  כשיקום להתפלל לא יקשה

כי תיכף ומיד השי"ת  ,ולכוין לבו, אבל יקל מאד

  במחשבתו כיון שהוא מוכן לכך. ע"כ.

  

 ,פרשת ואתחנןענין זה קשור לפרשתן  הנהו

שהיה  בתפילות משה רבינופותחת פרשה זו שהרי 

והוא ממש בבחינת , עמוד התורה ובחינת התורה

  תורה שקדמה לתפילה.

  

לענין התורה בדייקא נצרך הסבר עדיין  אמנם

לפני התפילה, ומדוע לא סגי בתפילה קודם 

  .התפילה

  

ברכות לומר על פי מה דאיתא בגמרא  נראהו

אין  בתירא היה אומר'תניא, רבי יהודה בן  (כב.)

דברי תורה מקבלין טומאה. מעשה בתלמיד אחד 

אמר  ,מרבי יהודה בן בתיראמגמגם למעלה שהיה 

בני, פתח פיך ויאירו דבריך; שאין דברי תורה  ליה

א כה דברי והל (ירמיה כג, כט)מקבלין טומאה שנאמר 

אף דברי  ,מה אש אינו מקבל טומאה ,כאש נאם ה'

  תורה אינן מקבלין טומאה'. 

  

רוחצין  'כל הטמאין )ד ,תפילה ד( רמב"םהפסק  וכן

 הגהותוב'. ידיהן בלבד כטהורין ומתפללים
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בזה"ל  ,הראבי"ההביא בשם  שם מיימוניות

אפילו ר"י בן בתירא לא אמר שפטור אלא לדברי '

ובדברי תורה קיימא לן  ,אבל להתפלל לא ,תורה

ואני כל מה שנראה  ,האידנא כר' יהודה בן בתירא

עכ"ל  ,והמחמיר יאריך ימים ושנים ,לי כתבתי

  '.ראבי"ה

  

שיש חילוק גדול ועצום  ,למדים מן הדא נמצינו

בין דברי תפילה שצריכין טהרה וצריכין נקיות 

ולכל הפחות נטילת ידים, ובין דברי תורה שאינם 

  מקבלים טומאה כלל וכלל. 

  

חז"ל ואליהו ציוו מדוע  ,יסוד זה נוכל להבין לפי

דברי תורה להקדים את עם בני ישראל הנביא 

דברי תפילה, לפי שדברי תורה אינם מקבלים ל

במצב אפילו טומאה, ובכל מצב שהאדם נתון בו 

על כן והוא יכול להידבק בדברי תורה, הכי שפל, 

אמרו לכל אשר בשם ישראל יכונה, שקודם בואו 

הנה כשנפשו שרויה בתוך לפרוש כפיו בתפילה, 

סחי ומאוס לא די לו שירחץ כפיו או שיטבול, אלא 

וטהרה זו  ,ליבוגם את נפשו וטהר צריך להוא 

הלכה אחת או דברי תורה, ולו רק נעשית על ידי 

תיטהר אזי  ,כיון שילמד דברי תורהשפסוק אחד, 

  , ואז יוכל לבוא אל על כל פנים נפשו במידת מה

  

  

התפילה כשלא רק גופו מטוהר אלא גם נפשו 

  מטוהרת. 

  

נפשות  ווציאתורה הדברי היה לעולמים ש וכבר

תוך שאול תחתיה, ואפילו בימינו אנו כמה וכמה מ

בעלי תשובה יש שחזרו לפנים מן המחיצה אך ורק 

אמרו חז"ל באיכה רבה ך וכ ,מחמת דברי תורה

חייא בר אבא  'ר' הונא ור' ירמיה בשם ר' (פתיחתות)

ואותי עזבו ואת תורתי לא ) , יאז(ירמיה טאמרי כתיב 

, מתוך שהיו שמרו, הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו

  מתעסקין בה המאור שבה היה מחזירן למוטב'.

  

'יש לתמוה  (סט.) כתבו במסכת ע"ז תוס' והנה

והלא רגלי  ,עכשיו היאך אנו אוכלים דבש דבורים

הדבורים מעורבים בדבש'. ובטעם הדבר כתב 

'תדע שהרי הדבש אם ברכות לא:)  (על הרי"ף רבינו יונה

נפל בו חתיכה של איסור אין הדבש אסור אף על 

שדרך הדבש פי שהאיסור נימוח בתוך הדבש, כיון 

כמו דבש דיינינן  ,להחזיר הדבר שנופל לתוכו דבש

   .ליה ומותר'

  

להפך הדבר הנופל דבש דרכו של הכך  ואם

אמר הם עליק"ו לדברי תורה שאזי התוכו לדבש, 

   (תהלים יט, יא) דילן  סעודתא   בעל   ע"ה  המלך  דוד 
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פך את הם לבכוחשבוודאי ש ',מתוקים מדבש'

   .האדם מטומאה לטהרה

  

הדבורים שיש תנאי בדבר, שכשם שרגלי  אלא

כל כולם ם שקועים שהנהפכים לדבש מחמת 

בוודאי אינה , ורגל דבורה שמקצתה בחוץ שבדב

דברי תורה בתהפך לדבש, כך גם יכולה לה

להיות שקועים בהם ראשו על קרביו ועל  צריכים

להתהפך מטומאה לטהרה, אפשר אז רק כרעיו, ו

  צריך להיות ש ,ולו רק בהלכה אחת או בפסוק אחד

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ח אבריםבהלכה זו ובפסוק זה בכל רמ" יםשקוע

  .ואז אפשר להתהפך לטוב ולהיטהר ,םושס"ה גידי

  

שזמני הלימוד מרופפים, בימי בין הזמנים  ועתה

לקבוע סדר לימוד לפני כל  ,הזמן להתחזק בזההוא 

 להרויח  אפשר   , וכך ולו רק לימוד קצר תפילה

בימי בין  בכפליים, גם לקבוע עיתים לתורה

 ל "וחז   לקיים את דברי אליהו הנביא , וגם הזמנים

נה לתפילה, וכך נזכה להגיע לבחיתורה  להקדים –

  אכי"ר.  ,זו של 'המאור שבה שמחזירו למוטב'
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