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   זה ראש השנה-אורי 
 

על ". וישעי אורי 'ה לדוד" :ז בתהילים"נוהגים לומר את מזמור כ) ועד הושענא רבא(בימי חודש אלול 
ה ד רבנן "ר פרשה כא ד"ויקר ("הכפורים יום בוישעי השנה ראש באורי" :ל"פסוק זה נכתב בחז

 "כי נר מצווה ותורה אור" )כג ,ו(פי הפסוק במשלי  על לפרש  יש?ההשנ ראש זה אורי פשר מה). פתרין
ולכאורה מה הקשר בין תורה לבין .  דהיינו ראש השנה הוא יום של תורה,ראש השנה הוא יום של אור -

 ,כמו שהעלה הבית הלוי בדרשותיו,  לומר שיום הכיפורים הוא יום של תורהנראהיותר ? ראש השנה
זה בדרשותיו נושא ל פיתח "יק זצ'יציד סולוב"הרב יונינו , שיום הכיפורים הוא חג מתן תורה שבעל פה

 בכמה תורה של יוםן אכ הוא השנה שראש זאת בכל לומרנראה שניתן ,  מכל מקום1. לעשורהבין כס
 :כדלהלן, מישורים

 היום הרת עולם
אלול בה "ל בכ"לפי החישוב בחז. קופה שבה נברא העולם הת- יום הרת עולם ואראש השנה ה, כידוע

 מציינים את ,ריאהבר הנזוביום השנה לבריאת האדם שהוא , ראש השנה נברא האדםנברא האור וב
נברא בו יום שהולא  -הוא יום הרת עולם  ,יום של הריון העולם, זהרק יום ומדוע  .'היום הרת עולם'

ויהי " :התורה לא כתבה בסיכום יום הבריאה הששי. לא, א' י לבר"התשובה מונחת בדברי רש? העולם
  :י"ועל כך אומר רש, "הששייום "ה  אלא כתב,כמו ביתר הימים, "ששי י בֹקר יוםערב ויה

לומר שהתנה עמהם על מנת שיקבלו עליהם , בששי בגמר מעשה בראשית'  הוסיף ה-יום הששי 
הוא ששי , דבר אחר יום הששי כולם תלוים ועומדים עד יום הששי. ישראל חמשה חומשי תורה
 .בסיון המוכן למתן תורה

בקבלת התורה . אחרי יציאת מצריםשל הבריאה תלויה בקבלת כלל ישראל את התורה בששי לסיון כ
אלא יש צורך בעולם , לא מספיק עולם פיזי עם חוקים טבעיים. הלידה של העולםכביכול הסתיימה 

התורה היא הנותנת קיום לעולם ובלי קבלת .  הנהגת האדםתרוחני עם חוקים ומשפטים המתווים א
 !   התורה פשוט אין עולםבלעדי!  המציין את הבריאהראש השנהמקום ל אין התורה
תורתו לכל יצורי את נתן ש אלא גם המחוקק הגדול ,עולםהאינו רק אדון , ה אינו רק יוצר העולם"הקב
ה כמחוקק שלהם ובזה השלימו את מהותו של "את הקבעליהם בלו יבקבלת התורה עם ישראל ק. קדם
,  כמלך המשפטא לא רק כבעלים על העולם אל-ה נהפך למלך לכל דבר "הקב. לוה כאדון הכ"הקב

ותפקידו של העם לקבל עליו , כפי שמלכי בשר ודם שימשו גם כשופטים, כמלך שאוהב צדקה ומשפט
, כמלך המשפט, ה כמלך על כל הארץ"שממליכים את הקב', מלכויות'מהות של זוהי ה. מלכות זהעול 

רק , אך רק אחרי קבלת התורה בסיני.  עמו אם שמרו על החוק והמשפטישכמלך הבא לבדוק את מע
 זה ראש "אורי", ולכן. ה לפעול כמלך"יכול הקב,  מערכת משפט שמקורה ממלך עליוןקיימתאחרי ש
 !   אין ראש השנה"אורי"בלי ,  של ראש השנההשלמה מהווה "אורי" – השנה

 יום הזיכרון
המבטא את " יום הזיכרון"שם גם את הל העניקו לו "אבל חז" יום תרועה"בתורה נקרא ראש השנה 

 . ברכותה וכך שמו בכל התפילות ו,מהותו של יום זה
. במסורת מדור לדור עד למשה מסיני,  הוא בתורה שבעל פה לכךמקורהברור ש? ל שם זה"מניין לחז

 את בריאת ,כאמור, באותו יום המציין. ל לפי המסורת בהבנת היום"גילוי יסוד זה טמון במשנת חז
, התורה.  כולהאדם במשך השנהה י לסקור סקירה שלמה את מעש, כמלך המשפט,ה"נוהג הקב העולם
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 כל יקבעה את היום גם כיום של סקירת מעש, י קבלתה קיבל יום זה מעמד כיום של מלכות"שע
ה זוכר את "והקב, ין לדןשכל העולם עובר לפניו כבני מרו, 'זיכרונות'וכמובן זה הרעיון של . היצורים

סקר את ,  ביום ההולדת שלו,גם אצל מלך בשר ודם כמו פרעה מצאנו שביום השנה שלו. כל מעשיהם
; כך גילתה לנו התורה שראש השנה הוא יום הזיכרון.  שריו ודן אותם בהתאםימלכותו ואת מעש

 . הקובע את ראש השנה כיום הזיכרוןהוא "אורי",  זה ראש השנה"אורי"
 ועהיום תר

האם הצורה ו? ומה צורת? ומאיזה בהמה אפשר לעשות? שופרהמהו . ופרשב התקיעמצוות היום היא 
ם  תוקעים ביוהיכן?  משך זמנם וצלילם-מה היחס ביניהם ? מה זאת תקיעה ומה זאת תרועה? מעכבת
ומה  מתי תוקעים .)לפי הירושלמי החילוק בין מקדש לבין גבולין הוא מן התורה(?  שחל בשבתטוב

 ?  תקיעות דמיושב או תקיעות דמעומד-העיקר 
מצוות את  היה לקיים לא ניתןללא תורה שבעל פה . תורה שבעל פהה באמצעותכמובן שכל זה נלמד 

תחילת ף ב"השגותיו לריב(ד "הרי לפי הראב.  תקיעהויודעים מה זה שופר ומה זהיינו  שהרי לא ,היום
 דהיינו כל מקורו של ."נו מפורש בגבולין אלא מדרשא אתיאי"תקיעת שופר , )של מסכת סוכה' פרק ד

שהרי לפי דעתו פסוקי התורה מתייחסים , ל ואינו מפורש בתורה"שופר חוץ למקדש נלמד מדרשת חז
אין היום בכלל מצוות שופר שכן אין לנו , תורה שבעל פהה אבל, ד"לפי הראב, כ"א. לשופר במקדש

 !בית מקדש
,  של ברכת שופרות הוא גילוי שכינהה ומהותהל שנושא"יק זצ'יציסולובב יוסף דור הרב "שמעתי ממו

פסוקים הראשונים של ברכת שופרות מתארים את מעמד ה' ג. שיש גילוי שכינה יש תקיעת שופרהיכן ו
פסוקים האחרונים מן הנביאים מתארים ה' ג. הר סיני שבו היה גילוי שכינה וממילא הייתה תקיעת שופר

: פסוקים של הכתוביםה' וג.  יהיה גילוי שכינה וממילא תהיה תקיעת שופראז שגם את ביאת המשיח
תקעו בחודש "ו "'בחצוצרות ובקול שופר הריעו לפני ה", "שופרבקול ' תרועה ההים בל-עלה א"

ה כמלך "שבו מופיע הקב, שמידי שנה בשנהמתארים את גילוי השכינה של כל ראש השנה " רשופ
מנין שבגילוי . יש תקיעת שופר, במקום שיש גילוי שכינה. קר את מעשי אנושדיין אמת הסו, עליון

מצוות ? מקדש מחייב שופר אפילו בשבתהאיך נלמד שגילוי שכינה במקום ? שכינה יש תקיעת שופר
.  יום של גילוי שכינה,יום של זיכרון,  יום של מלכות-שופר מפני תכליתו ומהותו של היום בא יהיום ה

 הוא המלמד שראש השנה "אורי"! המגדיר ומפרט את מצוות היוםהוא  "אורי", אש השנה זה ר"אורי"
 ! הוא יום של גילוי שכינה

 !תשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירהו
, פ שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב הוא"אע: ") דכההל, ג(ם כתב בהלכות תשובה "הרמב

וחפשו במעשיכם וחזרו ! והקיצו נרדמים מתרדמתכם! ם משנתכםכלומר עורו עורו ישני, רמז יש בו
ונתנה  "פיוטב מו שמתואר כ, ומסמלת אותה מצוות התשובהעוררת את תקיעת השופר מ."בתשובה
י שיפור מעשינו נבטל את פסק הדין " ורק ע,ה יושב בדין וקובע מי ימות ומי יחיה"הקבש, "תוקף

 . האיום המאיים עלינו
 :מרכזיים אלו שזמנם בעשרת ימי תשובה מושתתים על התורהשלושה מרכיבים 

,  אומרים בכל יום אחרי ברכת התורהושאנברייתא ב.  הרי לפנינו הדגמה של גמילות חסדים-צדקה 
 ותלמוד תורה כנגד ...  גמילות חסדים-אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הבא : ל"קבעו חז
תלמוד תורה הוא . תת צדקהערך הצדקה וכמה למה , הרי התורה היא המדריכה מה זה חסד. כולם

שהתלמוד מביא לידי , תלמוד גדול "):ב" ע,קידושין מ(בבלי בכפי שנאמר גם , מכשיר לעשיית מצוות
 .ממילא התורה היא תורת חסדו, "מעשה

היא קהילה העושה , כנסת ישראל, ל שקהילת הברית" זציק'בייצולוס ד"ר הגרי"שמעתי ממו, יתר על כן
 The Covenantal Community is a Teaching) חסד והיא קהילה המלמדת תורה

Community) . מוכן להעניק מזמנו , עילוי וגאוןואולי גם , בקי ברזיהה שגדול בתורה ,חסד גדולזהו
טלקטואלי נתלמידים ותלמידות שאולי כשרונם האי, בית רבןשל כדי ללמד תינוקות ' ועיסוקו בתורת ה

. מ ללמד" וגדול הלומד ע,כל מצוות תלמוד תורה לאחרים היא מעשה חסד גדול. חדיומ גדול בואינ
 2.למי שעני בידיעותיוות תורניים צדקה אינה רק בממון אלא גם בהענקת אוצר

, לתת צדקה,  לעזור לזולתיתמיד טבעאדם אין זה ה בני אצל. א גם כלי הבונה אישיותותלמוד תורה ה
ובראתי לו תורה בראתי יצר הרע "ל אמרו "חז. וללמד את מי שאינו מחונן, לעסוק בחסד של אמת

התורה היא תורת חסד !   תלמוד תורהעל ידישבור את היצר  אפשר ל- )ב" ע,בבלי קדושין ל( "תבלין
 .ובסיס לצדקה שמעבירה את רוע הגזירה

                                                           
ותורת פיה פתחה בחכמה  ') משלי לא(מאי דכתיב : ואמר רבי אלעזר: "ב"ע, תלמוד בבלי מסכת סוכה מטראה עוד ב   2

שלא ,  זו היא תורה של חסד-תורה לשמה : אלא? וכי  יש תורה של חסד ויש תורה שאינה של חסד' לשונהחסד על 
 זו היא תורה -שלא ללמדה ,  זו היא תורה של חסד-תורה ללמדה : איכא דאמרי.  זו היא תורה שאינה של חסד-לשמה 

 ".  שאינה  של חסד
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אבינו מלכנו זכרנו . בתפילה אנו מתחננים לבורא עולם לחוס עלינו. א עבודה שבלב תפילה הי-תפילה 
  אי,ברייתאאת ה וציטט , שהתפילה היא במניין המצוות)מצווה ה(ם קבע בספר המצוות "הרמב! לחיים

 .שיח בין האדם לבין קונו-עבודה שבלב היא דו! זו תפילההוי אומר ?  עבודה שבלביאהו ז
מהלל , צועק ומבקש, ותובע ומתחנן' הוא עומד נוכח פני ה. ה"ר לקביתח ערוץ ישבתפילה האדם פו
? ו עונה לכיצד הוא? ה" של הקב התגובההיכןו.  קורא ומדבר כלפי מעלההאדם. ומרצה את בוראו

אנו התורה מוד יבל. מרצה אותנוו מהלל אותנו ,מתחנן, נואתה בתורתו תובע מ" הקב! התורהמודיבל
י "שיח נשלם ע-דוה. מקבלים את התגובה מאבינו מלכנוומאזינים לבורא עולם , ה"שומעים את הקב

 .תלמוד תורה
 ,' דיבור ישיר עם ה-  עבודה זו תפילה.עולם את האדם בגן לעבדה ולשמרההבורא לאחר הבריאה שם 

שיח -קיים דו, מיום שנברא האדם, ןכבר מראש השנה הראשו. ל"כדרשת חזתורה שמירה זו תלמוד ו
מצוות התפילה שמעבירה את בסיס העבודה שבלב היא התורה המחדשת , אם כן. ין האדם לבין קונוב

 .את רוע הגזירה
הוא , כל דבר שהוא מוסיף בלימודו.  אפילו צדיק גמור שלא חטא כל ימיו חייב בתשובה-תשובה 

 אמנם שוגג ,יםאז מעשיו אתמול לא היו שלמ, ואם הוא היה חסר ידיעה זו. מוסיף בהבנתו ובמעשיו
ויש אומרים שגם . טאונקרא חהוא גם , השוגג חייב חטאתגם אבל , יודע היוםהוא הוא שלא ידע מה ש
תשובה אלמנטרית אינה רק ממעשים רעים . האונס פוטר אותו מן העונשש אלא, מי שאנוס נקרא חוטא

 .תשובה נעוצה בתלמוד תורה. הרעיון של ההלכה, היסוד, ידיעת הדין-אלא מאי
את יש מקום לשפר ,  שאפילו שמעשי האדם מושלמים) ב,י(תשובה ' ם בסוף הל"הרמבעל כך מוסיף 

? כיצד. האדם צריך להפוך מעובד מיראה לעובד מאהבה. שיפור שקשה להשיגו,  למעשיםהמניע
לא מפני יראת , עוסק בתורה ובמצוות והולך בנתיבות החכמה לא מפני דבר בעולם, האהבהמהעובד "

רק ". ואין כל חכם זוכה לה...!  אלא עושה האמת מפני שהוא אמת-ולא כדי לירש הטובה הרעה 
די יתשובה עילאית זו היא כנראה רק ליח. בתורה ובעבודה לשמה יש תשובה שלמה לכל מעשה האדם

תשובה אינה רק ממעשה . ת על הבנה ברורה במהותה של תורה שהיא אמת כשלעצמהתסגולה ומושת
כל בה  לרמה נשגבה ש, תועלתואחרי איזשבה יש רדיפה  ת אנושיה אינטלקטואליתמרממסוים אלא גם 

 .תשובה נעוצה בתורה לשמה. הם לשמההאדם מעשי 
, וילנא(ל במדרש שיר השירים רבה "אומרים חזכך על . אבל לא כל אחד יכול להשיג רמה עילאית זו

 קֹול ּדֹוִדי דֹוֵפק ִּפְתִחי ִלי ֲאחִֹתי ַרְעָיִתי יֹוָנִתי ַתָּמִתי על הפסוק אני ישנה ְוִלִּבי ֵער) ה ב קול דודי"פרשה ה ד
בני פתחו לי : ה לישראל"אמר הקב, רבי יסא אמר, פתחי לי ":ֶׁשּרֹאִׁשי ִנְמָלא ָטל ְקֻוּצֹוַתי ְרִסיֵסי ָלְיָלה

 ".פתח אחד של תשובה כחודה של מחט ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרניות נכנסות בו
? כיצד מתחילים את המסע הגדול של חזרה בתשובה. התורה היא גם הפתח הקטן ביותר בדרך לתשובה

ברכות האמצעיות של שמונה עשרה יש הבכל ? של מחטכחודו מה הצעד הראשון לפתוח פתח 
רק בברכה אחת אין כמעט שום שינוי בנוסח . נוסח הברכות לעמנהגים הכתות וההעדות ובין מחלוקת 
. הנאמרת שלוש פעמים ביום,  שבשמונה עשרה ברכת התשובהוהי וז, במנהגים הנפוצים היום,הברכה
והחזירנו , והחזירנו מלכנו לעבודתך, השיבנו אבינו לתורתך: " יש נוסח איך לחזור בתשובהובברכה ז

 ; אוזן למה שאומר אביךהטה. קטןאחד עשו צעד ? רוצים לחזור בתשובה". לפניך בתשובה שלימה
חודו הלימוד הזה הוא פתיחת פתח כ.  מאבינו שבשמיםת למד אפילו אות אח; הלכה אחת מאבאשמע
אם .  הרי האבא כבר התחיל לדבר אתך.לשמוע ולהרגיש, הערוץ נפתח ומתחילים להאזין. מחטשל 

נעבוד עבודה שבלב ונבין שאין כאן אבינו בלבד אלא גם , ה"נחזור גם לדבר אל הקב, נשוב לתורה
ה תשובה מתחילה בפתיח. בדרך לתשובה שלימה' שיח נעמוד נוכח פני ה-בפתיחת הדו. לכנואבינו מ

 !   פשוטו כמשמעו-תורה תשובה נעוצה בתלמוד . לתורהבלב קטן של פתח 
אם נאמר נר למה , כתיב נר לרגלי דבריך "):רמז תשו(רעיון זה נמצא גם בילקוט שמעוני לתהילים 

, אלא אמר דוד כשאני מתחיל בתורה מעט אני מתחיל בהם, נאמר נרואם נאמר אור למה , נאמר אור
 ."וכשאני נכנס לתוכו שערים הרבה נפתחים לי

 איך נחזור .ימי התשובהעשרת ראש השנה הוא תחילת .  זה ראש השנה"אורי" – "אורי' לדוד ה"
ר אותם בגילוי  וסוקנומעשיאת י מלך העולם הזוכר " עה  איך נעביר את רוע הגזירה שנכתב?בתשובה

 התורה היא - "אורי" .את הדרך מאיר לנו "אורי" – זה ראש השנה "אורי"? שכינה של ראש השנה
אין ,  אין ראש השנה"אורי" זה ראש השנה שהרי בלי "אורי. "תשובה ולעבודה שבלבל ,בסיס לצדקהה

 !  אין שופרות ואין תשובה,אין זכרונות, מלכיות
 הרב שלמה זאב פיק

  לתורהוההמכון הגב
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