
 'אורי וישעי' –דרשת הרב לר"ה   ב"ה 

 
-1- 

 דרשה לראש השנה
ביוה"כ. ונבאר בעה"י למה ייוחס  -בר"ה, 'וישעי' -"לדוד ה' אורי וישעי" ודרשו חז"ל בפסיקתא: 'ד' אורי'

לשון 'אורי' על השי"ת לר"ה ו'ישעי' ליוה"כ דוקא. ונקדים מה שמבואר בזוהר וכן נוהגים להלכה עפ"ד הפוסקי' שלא 
ר"ה שאינה כ"א בזכרון כבוד השי"ת והגדלת הודו לעיני כל, וענין וידוי  להתודות בר"ה, וכן נראה מתיקוני התפילה של

לחטא ועון לא נמצא בה כלל. והדבר צריך ביאור מאד, הלא העיקר אצלנו שראש כל הסמים היא התשובה והוידוי הוא 
פרקליט הגדול הזה עיקר גדול בתשובה, ואיך בר"ה שהוא יום הדין יום נורא ואיום, נהי' מוזהרים שלא לקחת לנו את ה

 של וידוי, והוא דבר מתמיה. 
 

אמנם לאחר העיון הדבר מבואר מאד ומורה על גודל אהבת השי"ת לישראל. שזהו דבר פשוט, שאע"פ שכל 
תשובה מועלת וכ"ז שאדם מתחרט מן החטא אפי' בהרהור תשובה בעלמא החטא הולך ומתכבס, מ"מ ודאי אינה דומה 

שכל, שישכיל בגדולתו ית' ויקר קדושת התורה ומצותי' ומעלת ישראל ומה שהאדם כלל מעלת התשובה הבאה עם ה
)יומא נעשות לו כזכיות"  ש"זדונותפועל לטוב בעשותו רצון קונו, שכל אלה הענינים יביאו את האדם לתשובה מאהבה 

 אל התשובה הבאה בלא חשבון כזה כ"א מיראת עונש פשוטה.  פו:(
ת העונש לתשובה מאהבה הוא, שתשובה מיראת עונש א"צ שום הכנה כלל, כי אבל החילוק בין תשובה מירא

תיכף כשמשים על לב כי אין הקב"ה ותרן ושיבא במשפט על כל נעלם הוא מתחרט מחטאיו, מה שא"כ תשובה מאהבה 
דרושה לחשבון והבנה להשכיל בהעקרים המביאים אליה. אבל החילוק שבין תועלת המגיעה מתשובה מאהבה אל 

תועלת שמגיעה מתשובה מיראה גדול מאד, כי לבד היתרון הגדול שבין זדונות לשגגות הנאמר בתשובה מיראה ה
ואור השכל האלהי שמאיר  )שם לט.(לזדונות כזכיות האמור עוד יש יתרון נוסף. כי הלא "עבירה מטמטמת לבו של אדם" 

מנו, מתחשך ע"י עניני החטאים שמאפילים את זוהר בנפשו להורות לו הדרך הישרה ושיכיר כל מכשול עון למען יסור מ
הנפש החכמה. ע"כ האיש שהלך בדרכי לבו משך זמן רב ולא שם לבבו אל דרכיו לישרם כראוי, אם בא אח"כ לשוב רק 
מיראה, אע"פ שכבר יצא ממוקשי מות אל מקום ההצלה, עם כ"ז א"א כלל שתהי' תשובתו שלמה. כי אי אפשר שיכיר 

וקלקולי מעשיו, כי דרך רשעים באפילה והאור האלהי אינו שלם אצלו מאחר שלא הספיקה תשובתו  כל פרטי חטאיו
כ"א שיעשו זרונותיו שגגות, והרי גם השגגות מחשיכות זוהר הנפש אפי' מצד עצמן מכש"כ כשהן באות מכח זדונות. 

ויתבונן אל ערך קדושתן ורוממות  והאור האמיתי מאור קדושת התורה והמצות, בא אל נפש האדם רק כאשר יעשה אותן
תכליתן באשר נתונות הן מאדון כל המעשים ית"ש, וע"י האור הזה המאיר בנפשו יכיר היטב פרטי מעשיו ויתקן גם 

 הרברים שלא הרגיש בהם זולת אור האלהי הזה. 
בהם"  ע"כ אמר דוד המלך ע"ה כשביאר מעלת התורה ומצותי' במזמור "השמים מספרים": "גם עבדך נזהר

שכונת הדברים לפ"ד היא שפי' "נזהר" הוא ע"ד שפי' הראשונים מלשון זוהר. אמר "גם עבדך" אימתי יגיע לנפשו האור 
האלהי הזה עד שיהי' "נזהר" ומבהיק ע"י אור התורה והמצוה, דוקא "בשמרם עקב רב", פי' בשביל גודל מעלתם ורב 

" כאלה אשר "מי יבין" אותן ו"נסתרות" מצד שכל האנושי, מכל ערכם, לא בשביל יראת העונש בלבד. ועי"ז "שגיאות
אלה "נקני". אבל אי אפשר לבקש על נקיון השגיאות והנסתרות כ"א אחרי ההשתדלות להכיר את הנסתרות, והוא העסק 
בתשובה ובמצות מאהבה מצד הכרה בגדולת השי"ת וגדולת מצוותיו כמו שאמרו חכמים "עשה דברים לשם פעלם" 

 ם סב.(. )נדרי
  

 -’כי רב מאד מחנהו‘בראש השנה,  )יואל ב, יא( -’וד' נתן קולו לפני חילו‘"  )דרב כהנא פסקא כה שובה(ובפסיקתא 
שהוא מעצים כחן של צדיקים שיעשו רצונו". ונראה לבאר כונתם ז"ל שהורו לנו  -’כי עצום עשה דברו‘אלו ישראל, 

פ שהוא מכללם. רק ענין ר"ה הוא להמליך את הבורא ית' עלינו, ולהכיר ענין ר"ה שהוא כעין הקדמה לימי התשובה אע"
 גדולתו וקדושתו ומעלת קדושת התורה והמצות ומעלת ישראל, וע"ז תקנו רז"ל מלכיות, זכרונות, שופרות.

מלכיות כדי להכיר גדולת השי"ת שהוא מלך גדול על כל הארץ. זכרונות כדי להכיר מעלת בנ"א בכלל ומעלת 
ועי"ז יתעורר לתשובה מאהבה. אך צריך עוד  )תהילים קו(בפרט שהם נזכרים לפניו, וכמש"כ: "ויזכר להם בריתו"  ישראל

להכיר גדולת התורה, ע"כ נתנו שופרות שמסופר בהם ענין מתן תורה, "אתה נגלית בענן כבודך... על הר סיני ללמד 
 שבידינו שראוי שנדקדק בהן עד מאד. לעמך תורה ומצות וכו' ", שמזה נכיר רוממות התורה והמצות

והנה כדי שיקבע בלבנו גודל מעלת ישראל וחבתם לפניו ית', שרצונו שתהי' עבודתם עבודת בנים למקום ויהיו 
עובדים מאהבה, קבע יום ר"ה להמליך אותו ית' קודם התשובה, ולשום אל לב כל הענינים המביאים לאהבתו ית'. וע"פ 

לפניו עד עבור כל סדר היום וקדושתו כדי שיתעורר לבבנו בתשובה מאהבה אז נוכל  חז"ל מנע אותנו מהתודות
להתודות כראוי. וכדי להורות ע"ז שישראל עומדים במדרגה רמה והם נתבעים מפני חבתן בתשובה מאהבה שא"א כ"א 

לאהבתו ית"ש. עד אחרי הכנת היום הקדוש הזה, קבעו לנו אנשי כנה"ג בתפילה כל הענינים המורים שאנו נתונים 
שביום המשפט אין אנו משימים על לב להאריך כ"כ בצרכי עצמנו וכל האריכות אינה כ"א בכבוד שמים, וגם 
כשמבקשים על צרכי עצמנו "זכרנו לחיים" אנו מסיימים "למענך אלהים חיים" למען כבודך שנראה בעולם ע"י הצלחת 

 ישראל.
המפרשים שהוא שפע שכל, כמו "קול ד' בכח" שכונתו שפע  והנה ענין קול שמתיחס אל השי"ת כבר ביארו

השכל הנשפע ממנו ית', )ויש ג"כ שהוא קול נברא(. לזה אמר שבר"ה השי"ת משפיע שפע שכל כדי להכיר כבודו 
וגדלו, " 'וד' נתן קולו לפני חילו' בראש השנה", ופי' הטעם "כי רב מאד מחנהו" פי' רב באיכות וחשיבות, "אלו 

שהם חשובים וראויים לתשובה מאהבה, ע"כ ראוי להקדים להם היום המקודש הזה שהוא מכשיר לתשובה ישראל" 
 מאהבה. 
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והנה הבעלי תשובה שבישראל צריכים להקדמת ר"ה כדי לזכות לתשובה מאהבה, והצדיקים כדי שיוסיפו 
כי עצום עשה דברו' שהוא אומץ יותר בעבודתו, שהיא תשובת הצדיקים כמפורסם מעשה דר"ס גאון ז"ל. אמר " '

מעצים כחן של צדיקים שיעשו רצונו", ע"י ההכרה בגדולתו שר"ה מיוחד לזה, מוסיפין הצדיקים כח לעשות רצונו, כי 
מתוך שמשכילים עכשיו יותר בגדולתו הם מכירים שעבודתם הקודמת לא היתה חשובה כלום, ועי"ז גם הצדיקים 

טובה לישראל, שע"י שכולם יחד נעשים אגודה לעשות תשובה מתקבלת  הגדולים עסוקים הם בתשובה. וזוהי ג"כ
התשובה ביותר בכלל תשובת הצדיקים, מה שא"כ אם הצדיקים לא היו עסוקים בתשובה כלל לא הי' שיתופם עם 

, הבינונים שיתוף גמור כיון שזה עסוק בדבר אחד וזה בענין אחר. ואמר שכ"ז הוא הקדמה ליום ד' הגדול והוא יוה"כ
 כדי שתהי' התשובה שלמה ליוה"כ והזכות גדולה.

  

והנה לכאורה יש לחקור במניעת הוידוי בר"ה, דלכאורה יוכל לצאת מזה ח"ו הפסד גדול. שהרי סגולת הוידוי 
שגדולה מאד שכל המקטרגים פורשים ממי שמתודה ואין דינו נמסר כ"א למלך ממ"ה הקב"ה  )פנחס רלא.(נודעת בזוה"ק 

זה גדול מאד שהרי ע"ז התפלל דוד שע"י שימסר משפטו אליו ית' הזכות קרובה מאד כי רבים רחמיו. א"כ  בעצמו. ודבר
כיון דשלש כתות ליום הדין, צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים, רשעים גמורים למיתה, רק בינונים תלוים 

א מכלל הרשעים, והלא כשיתודה ימסר דינו למלכא ועומדים עד יוה"כ ותלוי בתשובה, א"כ הלא כ"א יחרד ח"ו שמא הו
 קדישא ית' ואולי יש תקוה, אבל בהתרשלו מוידויו והמנעו מזה שמא בתוך כך יגמר משפטו חלילה. 

אך צ"ל שבדי שיצא ארם מכלל רשעים גמורים די בהרהור תשובה והסכמה בלב לשוב בלב שלם לימי 
ת התשובה היא דוקא ע"י פה. וטעם הדבר כי עיקר חיות האדם התשובה הבאים ולכל השנה הבעל"ט, אע"פ שהשלמ

והכתוב אומר:  )תרגום אונקלוס שם(,"לרוח ממללא"  )ברא' ב, ז(כ"ז שהוא בגופו הוא ע"י הדיבור וכמש"כ: "לנפש חי'" 
ראוי שיכוון ג"כ שיעשה המצות בחיותו העקרית, וכמ"כ התשובה  )ויקרא יח, כה("אשר יעשה אותם האדם וחי בהם" 

שתעשה בכח החזק שבחיים שהוא כח הדיבור וכ"ז שהיא במחשבה בעלמא היא חלושה. וכן אי' בתיקונים שהרשעים 
שהרהרו תשובה לפני מותם ולא הוציאו בפה צריכים הצדיקים לירד לגיהנם להעלותם ובעצמם אינם יכולים לעלות. הרי 

 תספיק להוציאו מכלל רשעים גמורים. שהתשובה שבלב לבדה חלושה, וראוי א"כ לפחוד ח"ו שמא לא 
אבל כ"ז הי' אם הי' מתרשל מוידוי בפה ע"י עצלות או פריקת עול ח"ו, או ע"י שאינו מחשיב חטאו לפגם 
וכיו"ב, אבל בר"ה שאין אנו מתודים בפה לכבוד שם השי"ת, כדי להורות שעדיין אין אנו מכירים איך להתודות לפניו 

ממרום ע"י קדושת היום הקדוש והתקיעות והתפילות הנאמרות בו, א"כ הוא ית' מחזק ג"כ  ית' עד אשר יערה עלינו רוח
את כח המחשבה של הרהור התשובה, אע"פ שלגבי האדם הגופני הוא כח חלש מ"מ השי"ת מחזקו כיון שהוא לכבודו 

 ית', אין לפחוד. 
איני מתודה בר"ה כ"א אני עסוק וזהו מאמר הפסיקתא וביאור הכתוב לדעתם ז"ל "ד' אורי בר"ה", כלומר 

שיאיר ד' אורי ואכיר איך לשוב כראוי, ועי"ז אושע ביוה"כ, שאז תגמר התשובה הגמורה. שמא תאמר, כיון שאין כאן 
וידוי פה יש לפחוד ממקטרגים, אמר: "ד' מעוז חיי", מחזק כח החיים החלש שלי שהוא המחשבה וההרהור, כיון שהוא 

חד". ומש"כ: "בקרב עלי מרעים לאכל את בשרי" הוא ע"ד המתבאר בזוה"ק שהמהרהרים לכבודו ית' א"כ "ממי אפ
אבל כאן "המה כשלו  )ישעיהו סו, כג(בתשו' שלא הוציאו בפה נקראו בני בשר ועליהם נאמר "יבואו כל בשר להשתחוות" 

 ונפלו" ולא ישלטו בבשרי כיון שהדיבור נמנע מהדין.
 זצ"ל, דרוש י"ח.( )ספר 'מדבר שור', הראי"ה קוק  

 
 

 מקורות:
 

 הלכות ראש השנה  -ספר קצור שו"ע סימן קכט  .1
)יא( בראש השנה כשאומר אבינו מלכנו חטאנו לפניך, אין להכות באגרוף על החזה כמו בחול וביוהכ"פ, כי אין 

ינו חטאו לפניך אומרים וידוי בראש השנה שהוא יו"ט, אלא יכוין הפירוש אבינו מלכנו חטאנו לפניך, כלומר, אבות
 שעבדו ע"ז, אבל אנחנו אין לנו מלך אלא אתה, לכן אבינו מלכנו עשה עמנו למען שמך:

 

 קידושין דף מט/ב  .2
 )האומר הרי את מקודשת לי( על מנת שאני צדיק אפילו רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובה בדעתו.

 
 יומא דף פו/ב  .3

גות שנאמר "שובה ישראל עד ה' אלהיך כי כשלת בעונך" הא עון מזיד אמר ריש לקיש גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כשג
 הוא וקא קרי ליה מכשול. 

איני והאמר ריש לקיש גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכיות שנאמר "ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה עליהם 
 הוא יחיה" לא קשיא כאן מאהבה כאן מיראה.

 רש"י 
 ב כמכשול שהיא שגגה:עונך יחש -כי כשלת בעונך 

 על כל מה שעשה, ואף על העבירות: -עליהם הוא יחיה 
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 עבודה מיראה / מאהבה
 

 הלכות תשובה פרק י  -רמב"ם יד החזקה  .4

)א( אל יאמר אדם הריני עושה מצות התורה ועוסק בחכמתה כדי שאקבל כל הברכות הכתובות בה או כדי 
זהירה תורה מהן כדי שאנצל מן הקללות הכתובות בתורה או שאזכה לחיי העולם הבא ואפרוש מן העבירות שה

כדי שלא אכרת מחיי העולם הבא. אין ראוי לעבוד את ה' על הדרך הזה שהעובד על דרך זה הוא עובד מיראה 
ואינה מעלת הנביאים ולא מעלת החכמים ואין עובדים ה' על דרך זה אלא עמי הארץ והנשים והקטנים שמחנכין 

 אה עד שתרבה דעתן ויעבדו מאהבה:אותן לעבוד מיר
)ב( העובד מאהבה עוסק בתורה ובמצות והולך בנתיבות החכמה לא מפני דבר בעולם ולא מפני יראת הרעה 
ולא כדי לירש הטובה אלא עושה האמת מפני שהוא אמת וסוף הטובה לבא בגללה. ומעלה זו היא מעלה גדולה 

בינו שקראו הקב"ה אוהבו לפי שלא עבד אלא מאהבה והיא מאד ואין כל חכם זוכה לה והיא מעלת אברהם א
המעלה שצונו בה הקב"ה על ידי משה שנאמר 'ואהבת את ה' אלהיך'. ובזמן שיאהוב אדם את ה' אהבה הראויה 

 מיד יעשה כל המצות מאהבה:
 )ג( וכיצד היא האהבה הראויה הוא שיאהב את ה' אהבה גדולה יתירה עזה מאוד עד שתהא נפשו קשורה
באהבת ה' ונמצא שוגה בה תמיד כאלו חולה חולי האהבה שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אשה והוא שוגה בה 
תמיד בין בשבתו בין בקומו בין בשעה שהוא אוכל ושותה יתר מזה תהיה אהבת ה' בלב אוהביו שוגים בה 

בה אני' וכל שיר השירים תמיד כמו שצונו 'בכל לבבך ובכל נפשך'. והוא ששלמה אמר דרך משל 'כי חולת אה
 משל הוא לענין זה:

)ד( אמרו חכמים הראשונים שמא תאמר הריני למד תורה בשביל שאהיה עשיר בשביל שאקרא רבי בשביל 
שאקבל שכר בעולם הבא תלמוד לומר 'לאהבה את ה' ' כל מה שאתם עושים לא תעשו אלא מאהבה. ועוד אמרו 

תיו. וכן היו גדולי החכמים מצוים לנבוני תלמידיהם ומשכיליהם ביחוד חכמים 'במצותיו חפץ מאד' ולא בשכר מצו
 'אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב' וכו' אלא מפני שהוא הרב ראוי לשמשו כלומר עבדו מאהבה:

)ה( כל העוסק בתורה כדי לקבל שכר או כדי שלא תגיע עליו פורענות הרי זה עוסק שלא לשמה וכל העוסק בה 
לקבל שכר אלא מפני אהבת אדון כל הארץ שצוה בה הרי זה עוסק בה לשמה ואמרו חכמים לא ליראה ולא 

לעולם יעסוק אדם בתורה ואפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה לפיכך כשמלמדין את הקטנים ואת 
מה הנשים וכלל עמי הארץ אין מלמדין אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר עד שתרבה דעתן ויתחכמו חכ

 יתירה מגלים להם רז זה מעט מעט ומרגילין אותן לענין זה בנחת עד שישיגוהו וידעוהו ויעבדוהו מאהבה:
)ו( דבר ידוע וברור שאין אהבת הקב"ה נקשרת בלבו של אדם עד שישגה בה תמיד כראוי ויעזוב כל מה 

דעת שידעהו ועל פי הדעה שבעולם חוץ ממנה כמו שצוה ואמר בכל לבבך ובכל נפשך אינו אוהב הקב"ה אלא ב
תהיה האהבה אם מעט מעט ואם הרבה הרבה לפיכך צריך האדם ליחד עצמו להבין ולהשכיל בחכמות ותבונות 

 המודיעים לו את קונו כפי כח שיש באדם להבין ולהשיג כמו שבארנו בהלכות יסודי התורה. 
 נגמר ספר ראשון והוא ספר המדע:

 

 תורה פרק ב הלכות יסודי ה -רמב"ם יד החזקה  .5

)א( האל הנכבד והנורא הזה מצוה לאהבו וליראה אותו שנאמר 'ואהבת את ה' אלהיך' ונאמר 'את ה' אלהיך 
 תירא':

)ב( והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהן 
תאוה תאוה גדולה לידע השם הגדול כמו שאמר חכמתו שאין לה ערך ולא קץ מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומ

 דוד 'צמאה נפשי לאלהים לאל חי'.
וכשמחשב בדברים האלו עצמן מיד הוא נרתע לאחוריו ויפחד ויודע שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומדת 
בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות כמו שאמר דוד 'כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך מה אנוש כי תזכרנו'. 

הדברים האלו אני מבאר כללים גדולים ממעשה רבון העולמים כדי שיהיו פתח למבין לאהוב את השם כמו ולפי 
 שאמרו חכמים בענין אהבה 'שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם':

 
 4שיחת הרצ"י 'בינה יתירה באשה', סע'  .6

מן, אלא מעל הזמן, יותר ממה יש מצוה אחת שאינה קשורה בזמן, שלא הזמן גרמה, לא משועבדת לסדר הז
שבזמן, והיא מצוה יסודית, הכרחית וחיונית, גם לנשים וגם לאנשים: מצות אמונה. לברר עניני אמונה הוא צורך 

 חיוני לכולנו, אנשים ונשים. כולנו נקראים ישראל מאמינים.
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 טמטום הלב
 מוסר אביך עמוד יט .7

                ג. סור מרע                                 
אם וסור מרע, והלא ישנם דברים ידועים -ונבין ג"כ דברי סיום הכתוב שאמר "וסור מרע בינה", שלא אמר שלא לעשות רע כי

שהם רע, כל מה שאסרה התורה בכלל ובפרט, וא"כ נייתי ספר ונחזי, כשנלמוד נדע איך שלא לעשות. אבל ההסרה אינה העדר 
ו מרוחק מהרע, וזה יתכן כשיבין לפי שכלו כונת התורה לשמרנו מהרע ולראות באמת אנה רצונו העשיה לבד כ"א שיהי' בדרכי

ית' נוטה לפנות לטוב, אז יסור מהרע בחפץ נפשו והכרתו האמתית. וזה מתחלף הרבה בין איש לאיש, אע"פ שההעדר מעשות הרע 
ושכלו. א"כ למניעה מעשות רע א"א  לפי טבעו ומצבו כולל את כל הכלל כולו, אבל הדרכים איך לסור ממנו מיוחדים בכל איש

לומר שהיא בינה, הבנת דבר מתוך דבר, אע"פ שצריך להשתמש בכח הבינה לדעת שהם מכלל הרע, אבל אחרי שיודעו לאדם 
באמת שוב ישוב גם זה לידיעה פשוטה שאינה צריכה כח הבינה כ"א כח השמירה והזכרון. וכבר כתב החכם המופלא ר' יש"ר 
מקאנדיה בספרו "אילים" שכח השכל אינו כ"א הדרוש לעיון, אבל הידיעה היא כח אחר. אבל להסרה מהרע כל אחד לפי ענינו 
דורש בזה דרך אחר מיוחד ומצוין, ולזה ודאי דרושה בינה יתירה, שיבין מדברים אחדים כפי הבנתו בעניני התורה ודרכי' איך הם 

דרך זה בענינים הפרטיים אשר לו. ויש לעיין כמה הדרכים הפרטיים מסורים לכל, ושאינם פועלים עליו לטובה ולקדושה, ללכת ב
חכמים שהם מכירים הדרכים או גם לכל איש ישר שנתן השי"ת דעה בלבבו לדעת איך לתמוך בתום -אם לתלמידי-מסורים כי

זהו ענין דברי חז"ל "כל השם ארחותיו ביושר, ואם יתן לבבו להתבונן יוכל כל אחד להשיג מטבע נפשו דרכי יושר רבים. ו
 בעוה"ז זוכה ורואה בישועתו של הקב"ה".

 
                                             ד. עבירה מטמטמת

"עבירה מטמטמת לבו של אדם" מצד שהיא עבירה, א"כ אין חילוק בין אכילת איסור או דברים בטלים וביטול תורה, מלבד מה 
מטמטמת את הלב. וכשילך בהרגלו באפלה לא ירגיש טמטום הלב, רק כשיתחיל לעבוד וללמוד, כמו הרעב כמה שהיא עבירה היא 

ימים שע"י ריח המאכל מתחזק אצלו הרעבון, כמש"כ "מתנובות שדי" וכמו שפי' ז"ל. ע"כ לא יהי' תמיד ח"ו שב על קאו, כי 
ש לחוש שנשאר עדיין עמו מעט וחוזר וניעור כיון שלא נתבטל טמטום הלב מתגדל בכל פעם, וכיון שעוד לא מאס הרע לגמרי י

 לגמרי. ובעל נפש ישים לבו ושכלו לדעת את אשר לפניו.  
 

 אורות התשובה פר"י .8
ו. העברות והמדות הבלתי מזוקקות הן מטמטמות את הלב, וכל זמן שהנפש חשוכה על ידן אי אפשר כלל להסתכלות העצמית    

הבהירה שתתרחב ותתפשט יפה. המעין, החפץ להתעלות למרומי ההשכלה העליונה, ירגיש את זה מנפשו, והכרח גמור ירגיש 
בעצמה שלא תהיה לקויה. אמנם על כל חטאת האדם, שבין אדם למקום,  בעצמו לשוב בתשובה שלמה, לצרך ההשכלה העליונה

התשובה הרוחנית משיבה מיד את ששון הישע של אור הרוח, אבל בעברות שבין אדם לחברו אי אפשר לנפש להשתלם עד 
ם את אור הדעת, שיתוקנו בפועל, ולפעמים יפגשו מכשולים ומניעות, שאי אפשר להתגבר עליהם, וכל זמן שלא נתקנו הם מונעי

וממילא הן מעכבות את ההכרה של הצדק הכללי ואת החשק אליו לצאת מהסתרתו. מ"מ ע"י הסכמה חזקה להזהר לפחות להבא 
מחטא לבני אדם, ולהתאמץ בתקון העבר, כפי אותה המדה של התקימות התשובה במעשה כן יוסיף האור הרוחני לזרוח על 

לו דרכים איך להשלים את התשובה המעשית, כדי שיוכל האור הרוחני לחול על  הנשמה. עד אשר אומץ הרוח בעצמו ירבה
 הנשמה, הצמאה אליו בכל מלואו ובכל טובו.      

 

                                              עולת ראי"ה ח"ב עמ' שלח .9
מעטות זו של היראה ואהבה הרי היא חלי תעשה, יש לו סבה במעוט יראת ה' ואהבתו, והת-ואל-ועשה או בשב-כל חטא, אם בקום

בנפש, הגורם לקלקול המדות, שהן חוזרות וגורמות לגופי עברות, שריפויו של חלי זה הוא מוכרח לפני תיקון תולדותיו, שהם פרטי 
בזמן  החטאים עצמם, וריפוי זה הוא בא ע"י התחדשות הנפש כברי' חדשה בזמנים הנתונים והקבועים לכך. על כן תקעו בחודש,

אם מעורר מגלה וקובע אהבה ויראה, תקיעה בחסד כנגד אהבה, ותרועה בגבורה -ההתחדשות, שופר, שאין בו דברים מפורטים כי
כנגד יראה, ומיטיב את המדות ברגשות הנפש ע"י חרדת קודש. בכסה, שהחודש מתכסה בו, שהתכסות הכתמים שבהתחדשות זו 

ת יום המשפט, שהוא בזמן הכפרה הכללי יום חגנו, כי כמו שנתן חוק וזמן ללבנה היא קבוע ליום חגנו, ולפיכך אפשר להיו
בחידושה וכיסויה כן חוק הוא לישראל ומשפט לאלהי יעקב, שקבע לבניו ולעמו את זמן הכפרה בהתחדשותם והתכסותם. ואחרי 

טול החטאים, באים אנו לזמן החשבון שאנו עוסקים מקודם לחזק את האהבה והיראה והמדות הטובות, שהן הסיבות הנכונות לבי
 הפרטי בימי התשובה הבאים עלינו לטובה.

 

 עולת ראיה א עמוד קכז  .11
כל חטא עושה איזה חוב. קלקל האדם את עצמו וקלקל את ההויה עמו, הרי הוא צריך  . "ותמחל לנו על כל חטאתינו"

פילו החטא של השגגה, שהוא המובן הפשוט של לסבול עד שיתקן את מה שקלקל. אמנם כל קלקול הבא מחמת חטא, יהיה א
החטא, הרי הוא בא מתוך מיעוט האור של הנשמה, שלא האירה יפה בתוכיות החיים. אבל כאשר גוברים הרחמים העליונים, על 
סבלותיו של האור האלהי המוטל בתוך מעצורים, שעי"ז הנשמה מחדשת את אורה, וכחה הרוחני מתגלה בשדרת החיים עם כל 

עתם החמרית, אז משתלם הקלקול הבא מתוך חוסר האורה, והחוב נמחק. וזהו התכן של המחילה, שבאה כאן עם קשר החטא. הטב
 שתמחל לנו על כל חטאתינו. 
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 יראת עונש
 

 אורות הקדש ד' עמוד תיז  .11
 יסוד יראת הענש

 כז

תה היותר שפלה של שדרת הרוח הוא יושב, לא נעקור את היסוד הגס של יראת העונש מקרב הגות רוחנו, אע"פ שרק בתחתי    
 וצריך הוא רק שם לקחת את מקומו,אבל שמרים הללו מאמצים הם את הכח של היין המעולה, בהיותם שוכנים בתחתיתו.            

ל מה הננו מתדמים לשכלול היצירה. הצרות והרעות שבעולם, הפורעניות והעלבונות, עם כל מה שאנחנו לוחמים נגדם. עם כ    
 שאנו כואבים על ידם, הנה הנם מלח העולם.                      

ומחשבות וציורים הללו שמיסוד יראת העונש, בהיותם מוגדרים בגדריהם, ממוזגים ומשוערים, הנם מרימים את אור האצילות     
ן החברה היותר מאושרה. על גבי נקודה שבנשמה, מישבים את החיים, וממלאים אותנו תוכן רציני, הראוי להיות ליסוד נכון בבני

  גסה זו הולכים ונבנים בנינים רמים לתלפיות, הגיונות ושאיפות רוממות, מרהיבי עין בקרני הודם.                                     

י החיים, והוא הגורם זהירות פנימית, שוה עם טבע היראה מכל אסון, והזהירות הטבעית ממנו, זהו היסוד הנלוה אל כל אמוצ    
 בקורטוב המעורב שלו, דמשתכח כי קורטיתא בכורא, לחבב את החיים כולם, לעשותם רעננים ומאושרים.                               

העוקר את הציור התחתיתי הזה מסרס הוא את החיים, ונוטל מהם את האפשרות של שגשוגם, ומרפה את ידיה של הנשמה,     
ם מוכרח להיות ניכר בכל תנועה טבעית ושכלית. ראשית חכמה יראת ד' ויראת ד' מקור חיים היא למען סור משאול ורישום המו

 מטה. צוף דבש אמרי נועם, מתוק לנפש ומרפא לעצם.                            

 
 בסיס ליראת הרוממות

 כט
בעצמה עונש ויסורים, מכל מקום הרי היא ממרקת. ויש בה אף על פי שיראת העונש הגדולה מאד, כשהיא מתרחבת, הרי היא     

 טובה עליונה שנעשית בסיס ליראת הרוממות.                             
 

 יראת הענש ויראת חטא
 לז

 יראת העונש, המדה השפלה, שבצורת המוסר הרוחני, הרי היא גם כן המדה העליונה כשהיא אידיאלית.                        
הא כיצד, מכיר האדם את החטא לכיעור, והכיעור למתועב להנפש, ומתועב אל ההויה. והתיעוב מצער הוא צער רוחני אמיץ מאד. 
ולפי גודל האור שבנשמה, ככה הכתם של החטא נראה, וככה הוא מונע את ההרמוניה היפה שלה עם ההויה, עם יפיה ותפארתה, 

 עם כבודה וקדושתה, ויראת החטא באה. 
                                   

  182עין איה ברכות ב' עמוד  .12
ל.  אמר ר"מ אר"י הרגיל בעדשים אחד לשלשים יום מונע אסכרה מביתו, אבל כל יומא לא, מ"ט משום 

 דקשה לריח הפה.
סרי של זכרון הערה מוסרית יש להסמיך, שעדשים הם מאכל אבלים ובמזון המוסרי ראוי לפרקים ג"כ להעיר לב על חלק המו

המיתה כהסיבות המתרגשות בעולם, ויראת העונש הפשוטה מביאה גם היא תכלית טובה ע"י מה שמשברת לבו של אדם להתרחק 
מגאוהו שמביאה לשכחת השם ית'. אמנם רק לפרקים ראוי להשתמש בכח המוסרי הזה, אבל בתמידות ראוי להיות משתמש בצד 

בנועם השם ית'. כי התמידיות ברעיון המוסר הפשוט של יראת העונש מביאה לידי עצב הגבוה של המוסר, באהבת הטוב והצדק 
ושיעמום, שבסתר הלב הוא מחולל דיעות רעות, כי האדם שלם בדיעותיו ובמדותיו רק בעת שנפשו שמחה, ואז שפתותיו שושנים 

פש ועצבונה מורידה את האור הנפשי עד נוטפות מר, ששמחת הנפש מרחבת את הדעת ומגבהת את הלב ביראת ד'. אבל קדרות הנ
שתקצר נפשו ולא יערבו לו דברי תורה וארחות יושר. כמו שע"י רוע העיכול יש לו ריח הפה, שלא יטעם טעם הגון במאכלו, 
וביותר יחסר לו הצד הרוחני שהוא הריח הטוב שנלוה אל כל מאכל במצב הבריאות הנכונה. כמו כן הנלקה בעצב יותר על המדה, 

ד מעלת נפשו ולא ירגיש ההוד שבמאור התורה ודרכי היושר, ע"כ לא יפריז בזה על המדה כ"א לפרקים באורח חכמה, כדי תר
        להפיק התועלת הרצויה להנצל משחיתות היצר.

 
 

 אות יא  -תקנת השבין  .13
שזהו כל כח השתדלות אדם בעבודת ה' יתברך רק ליראה על ידי  בההתחילה הוא מיראהוכן הוא סדר ודרך כל הבא לשוב אל ה', 

שזה התחילת עבודה פי רמ"א ז"ל בהג"ה דריש אורח חיים, שויתי ה' לנגדי תמיד שהוא כלל גדול בתורה שנזדמן ברוח הקודש ב
לפחד הבא לילך בדרך החיים לדעת ולהכיר שה' יתברך נכחו תמיד וצופה ומביט על כל דרכיו ומעלליו דעל ידי זה יגיע  לאדם
ה' יתברך,  ממנו תמיד, והמתעורר לשוב אחר שחטא הרי זה מתחיל מחדש ליכנס לעבודת והכנעה ובושתוממנו יתברך  ויראה

שכל בעלי תשובה גם כן יבואו  וזה השערוראשית החכמה שהוא כל התורה כולה הוא יראת ה' דהוא תרעא לאעלא גו מהימנותא 
 למחילת השוגגבו בתחילת תשובתן, ואחר ששוקד בתשובתו וחטאתו נגדו תמיד להיות לבו נשבר בקרבו על ידו זוכה אחר כך 

הכל עד שישוב  לתשובה מאהבהטהור ידים יוסיף אומץ שיזכה שמן השמים יסייעוהו להגיע  ולהיות כמי שלא חטא כלל, ועדיין
 שזהו שלימות תיקון התשובה: זכויות
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 באהבה ויראה  -חלק ד פרק ג  -דרך ה'  .14
 ביראה

המקרבים ומדביקים האדם בבוראו. וזה נאמר באהבה ויראה א. הנה כבר ביארנו בחלק א' פרק ד', ענין האהבה והיראה, שהם 
האמיתית, שהם אהבת שמו ית' ולא אהבת השכר, ויראת רוממותו לא יראת העונש. והנה היראה הזאת היא ממהרת את האדם 

מגיע להיות מחשך חומריותו וגופניותו, ומשרה עליו השראת השכינה. וכפי שיעור היראה כן יהיה שיעור הטהרה וההשראה. ומי ש
ירא ביראה זאת תמיד, תהיה השכינה שורה עליו תמיד. ודבר זה נמצא בשלימות במשה רבינו ע"ה שאמרו עליו, יראה לגבי 
משה מלתא זוטרתי היא, וכן זכה להשראת שכינה תמידית. והנה הדבר קשה לשאר בני האדם שישיגוהו כראוי, אמנם כפי מה 

שתו, כמ"ש. ובפרט בעת התעסקו במצות או בתלמוד, שהנה היא לו תנאי הכרחי שישיג ממנה, כן יהיה כח טהרתו וקדו
 לשלימות התלמוד ההוא או המצוה ההיא, וכמ"ש:

 באהבה
ב. והאהבה היא המדבקת ומקשרת את האדם בבוראו, ומיפה כחו ומעטירתו עטרות גדולות. והעיקר, בשמחת הלב והתלהטות 

אודו לקידוש שמו ית', ולעשות נחת רוח לפניו. וכבר נתבארו ענינים אלה במקומם, הנשמה לפני בוראה, והמסר האדם עם כל מ
ואין צורך להאריך בם. והנה לחלק הזה מתחבר האמונה בו וביחודו, הבטחון וכיוצא, כלם ענינים מדביקים האדם בבורא ית' 

 ומחזיקים בו הקדושה וההארה:

  
 מצוה ג  -מצות עשה  -ספר המצות להרמב"ם  .15
היא שצונו לאהבו יתעלה וזה שנתבונן ונשכיל מצותיו ופעולותיו עד שנשיגהו ונתענג בהשגתו תכלית התענוג  -ג מצוה 

וזאת היא האהבה המחוייבת ולשון ספרי לפי שנאמר ואהבת את ה' אלהיך איני יודע כיצד אוהב את המקום תלמוד לומר 
אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם. כבר בארו לך כי והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך שמתוך כך 

בהשתכלות תתאמת לך ההשגה ויגיע התענוג ותבא האהבה בהכרח. וכבר אמרו שמצוה זו כוללת גם כן שנדרש ונקרא 
האנשים כלם לעבודתו ית' ולהאמין בו וזה כשתאהב אדם תשים לבך עליו ותשבחהו ותבקש האנשים לאהב אותו וזה על צד 

ן כשתאהב האל באמת כמה שהגיעה לך מהשגת אמיתתו הנה אתה בלי ספק תדרש ותקרא הכופרים והסכלים המשל. כ
לידיעת האמת אשר ידעת אותה. ולשון ספרי ואהבת את ה' אהבהו על הבריות כאברהם אביך שנאמר ואת הנפש אשר 

שהיה גם כן לגודל השגתו, דרש  עשו בחרן ר"ל כמו שאברהם בעבור שהיה אוהב השם כמו שהעיד הכתוב אברהם אוהבי
 כן אתה אהוב אותו עד שתדרש האנשים אליו: -האנשים אל האמונה מחוזק אהבתו 
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 יראה

 ! על יראהעי פרשת וירא במקורות

 

 הלכות ראש השנה  -ספר קצור שו"ע סימן קכט 

כי אין אומרים ול וביוהכ"פ, על החזה כמו בח להכות באגרוף, אין כשאומר אבינו מלכנו חטאנו לפניך)יא( בראש השנה 

לפניך שעבדו ע"ז,  אבותינו חטאו, אלא יכוין הפירוש אבינו מלכנו חטאנו לפניך, כלומר, וידוי בראש השנה שהוא יו"ט

 :אבל אנחנו אין לנו מלך אלא אתה, לכן אבינו מלכנו עשה עמנו למען שמך

 

 הרב מרדכי אליהו
 וידוי בראש השנה ובין התקיעות

יג( "מכסה פשעיו לא יצליח", ופסוק אחד אומר )תהלים לב, א( "אשרי נשוי  ,מר )משלי כחפסוק אחד או
אשר  חטאה", ולכאורה הדברים סותרים. אלא שביום כיפור יתוודה על כל מעשיו ולא יכסה את כל פשע כסוי

יעלה שום  שלא בראש השנה צריך להשתיק את הקטגורעשה, שזהו יסוד היום הגדול והנורא, אבל 
יעמוד ח"ו הקטגור לפני  קטרוגים על עם ישראל ועל כן יש להסתיר את החטאים ואת העוונות כדי שלא

בעל דין כמאה עדים דמי, וביום ראש  הקב"ה ויאמר הנה עם ישראל מודים בפירוש שהם חוטאים, והודאת
ומשום כך רק אל. ממנו לבל יעלה שום קטרוג על עם ישר השנה עלינו לבלבל את השטן ולהסות אותו ולמנוע

. כי הוא כדי להתוודות בלחש, לפי שאז מתערבב השטן ואינו מקטרג בין התקיעות של מיושב עושים הפסק
 ."הם של "והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול מפחד שמא תקיעות אלו

 

 הלכות שופר סימן ב,  מהרי"ל ^ .1

 מגן אברהם סימן תקפד ס"ק ב  ^ .2

, וזה גם מעמדו בראש ובראשונה ראש השנה הוא יום טוב"בכסה ליום חגנו". יש לזכור כי  –זו סיבה לחגיגה גדולה 

נוסחים , ועל כן דנו הראשונים אם בכלל מותר לצום בוההלכתי. הוא יום טוב כי בו אנו חוגגים יום המלכה והכתרה. על כן 

. על כן חלים עליו דינים של יום טוב, ואף שהוא אסור התפילה אינם מזכירים וידוי ועוונות ומידות של רחמים מדויקים של

. אין אנו שוכחים כי הכתרה משמעה לכבדו ולענגו בעונג יום טוב. על כן נצטווינו אוכל נפשבכל מלאכה מותר לעשות בו 

 גם דין, שכן בשעה שריבונו של עולם

 

הרצון והאופי איננו מתעלה מהחוג של השלמת העולם המעשי, עומד התוכן אז בצורה כשהרעיון ו קמב.

ממנו, על  יוצא, כי אם איזה פועל בעצמו. אין המגמה המעשית אפשרית להיות המעשה עבודת עבדעבדותית, 

. אבל כאשר התמצית של האידיאל המעשי כבר שולט, אז מתרומם כל העולם המעשי, ונשמה פרסמנת לקבל 

שכר מצוה , שכרו בתוכו, ומוצא והרעיון המעשהזרקת בקרבו, הנותנת לו חיים חדשים עליונים, שמתאחד נ

כשחושבים בטעות, שהעולם האידיאלי העליון הוא נפרד  , ודבר בם לשמן.לשם פעלן. עשה דברים מצוה

. אמנם השניותמת מהעולם המעשי, ואין לו עסק עמו, מפרידים את הרשויות, ויוצאים מקדושת האחדות לזוה

אם שקועה היא המחשבה רק בעולם המעשי, אף על פי שנראים גם בו סימני גדולה רוחב והעמקה, כללותו 

הוא אם ישאר  ומסוכן, לחנוך, שיפה הוא נערות וקטנותאיננו יכול לעלות בכל זה מערכו המזער, והוא תוכן 

התוכן המעשי כולו חי אידיאל רצוני ושאיפתי  אבל מפני שבעולם האידיאלי היצירתי של אחריתית. בתור מטרה

עליון, שמגיע בהכרח למעלה למעלה מכללותו המוגבלה במעשה, מתוך כך נקשרים כתרים גם מבלי הדעת 

המפורטה של הקשורים בכל חושי חייהם בעולם המוגבל ההוא, והכתרים עולים בכח הגנוז שבעיקר מהותם, 

זהו חלק התם, שיש במסורת, בקדושת ההנהגה  עליונה. ותיתחירונמצא שהכל מתאחד לחיים ולמציאות 

ושמירת תורת אם בלא נטישה. אבל המגמה שבחיים התוריים וויא התעיות אופיית אל העולם השאיפתי, 

 שממקורו העליון נותן הוא את כל כח הצמיחה והרטיבות לכל העולם המעשי כולו.

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94#_ref-5#_ref-5
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94#_ref-5#_ref-5
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%94%D7%A8%D7%99%22%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94#_ref-6#_ref-6
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94#_ref-6#_ref-6
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  אורי וישעי / הרב ברוך קץ

 ."תשובה השנה ליום הכפורים נקראים בפינו "עשרת ימי -שעשרת הימים שבין רא

הוידוי  -שהרי סממני התשובה העיקריים  ,"לכאורה יש לתמוה על הכללתו של ראש השנה בתואר זה של "ימי תשובה

יחת נפקד מקומם ביום זה. )אמירת י"ג מידות בעת פת -מצידו של הקב"ה  מצידנו, וגילוי י"ג מידות הרחמים -וה"סליחות" 

שבראש  בערב ראש השנה מרבים בעדות אשכנז באמירת ה"סליחות", דווקא משוםמסדר תפילת היום(.  ארון הקודש אינה

 .השנה עצמו נמנעים מאמירתן לחלוטין

אחר. ביום זה, "יום הרת עולם", היום בו הושלמה בריאת העולם ו"נעשה בחפצו  לעומת זאת, מוקדש היום עצמו לעניין

העולם כולו ועל  נתגלתה מלכותו על כל יצורי עולמים. מידי שנה מתחדשת המלכתו על -ך שמו נקרא" מל "אזי -כל" 

במעשים, המאפיין את התשובה, כרוך בהתרכזות  "אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם". הפשפוש -ישראל עמו 

 .ות ה' אשר בכל משלהמהתבוננות בעניין גדול זה של מלכ עצמית, המסיטה את תשומת לבו של האדם

תשים עליך  "שום -מאמירת וידוי ביום זה שאינו עניינו. כמו כן אין הופעת מידת הרחמים בעת כזאת  לפיכך מנעונו חכמינו

הדין והמשפט הוא. גילוי הרחמים ביום  ראש השנה יום הופעת -שתהא אימתו עליך", ו"מלך במשפט יעמיד ארץ"  -מלך 

"אימרו לפני זכרונות כדי שיבא לפני זכרונכם לטובה,  -בתרועת השופר  ת מלכותו והכרזתהזה הוא דווקא על ידי קבל

 .תרועת השופר, תרועת מלך, היא המעלה זכרון ממליכי ה' לפניו לטובה ."בשופר -במה 

המדינות בו מרון", "ועל  ואינו מיוחד לישראל, "כל באי עולם עוברים לפניו כבני בריאת העולם אוניברסלי הוא יוםאמנם 

יחוד לישראל בכך, שיודעים הם להמליכו עליהם באמת,  יאמר איזו לחרב ואיזו לשלום... מי לא נפקד כהיום הזה". אך

 .פניך יהלכון", ולכן הם, ולא אחרים, זוכים לרחמים בתוך הדין "אשרי העם יודעי תרועה ה' באור

מתוודים לפניו  על כסא רחמים, המוחל עוונות עמו, ואנוהוא הוא יום התשובה. בו מתגלה ה' כיושב  - יום הכיפורים

ואין לאומות העולם חלק בו. היום בו נתבשרו ישראל  ,חטאותינו, ומזככים עצמנו בעינוי נפשנו. יום זה מיוחד הוא לישראל

מדי לתוכם, נקבע לדורות כיום העברת אשמתינו וחידוש השראת שכינה בתוכנו  על מחילת חטאם בעגל והשבת שכינה

ישראל להשבת  הכפורים: השעיר הפנימי מטהר את המקדש מטומאות בני-שעירים עומדים במרכז עבודת יום שנה. שני

 .מחטאתם שכינה לתוכו, והשעיר לעזאזל נושא עוונות בני ישראל אל ארץ גזירה לטהרם

לינו את יום הכפורים לר"ה, ה' ברחמיו ע לאור זאת, תמוה מדוע עומד ראש השנה בראש ימי התשובה, ומדוע לא הקדים

 .למשפט לטהרנו מחטאתנו קודם עומדנו לפניו

אופי ומתאמץ להשתחרר ממנו, היא בעלת  בבאור הדבר נראה, כי תשובה שתחילתה וסופה האדם עצמו, המכיר חטאו

וא יום השנה, שה-תשומת לבו והכל בו מתמקד. ועל ידי זה שראש בעיות האדם עצמו וחטאיו, מרכזים את אגוצנטרי.

 תוך התעלמות מהאדם הפרטי וחטאיו, "כי במה נחשב הוא", עומד בראש הימים המיועדים ,המלכת ה', והתרכזות בה

במלכותו. בנוסף לכך,  עולם מכוון הוא לתיקוןלתשובה,מקבלת התשובה כיוון, שבמרכזו עומד הקב"ה, וכל צעד מצעדיה 

לעומת עולם ומלואו, מקבלים משמעות אחרת לאור  נחשבצדקותיו ואף חטאותיו של האדם, שהוא כאבק דק שלא 

ובזה מהווה ראש השנה בסיס לפשפוש במעשים של הימים הבאים אחריו, אף  ,השתלבותם במערכת של מלכות ה' בעולם

 ביוה"כ". לאור - בראש השנה, וישעי -אמרו חכמינו: "אורי  -מיועד לפעילות זו. "לדוד ה' אורי וישעי"  שהוא עצמו אינו

  .מלכות ה' שבראש השנה משוועים אנו לישועת הכפרה של יוה"כ

 


