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By Rabbi Dr. Nachum Amsel 
 
These sources are from the book, “The Encyclopedia of Jewish Values” published by Urim, 

or the upcoming books, “The Encyclopedia of Jewish Values: Man to Man” or “The 
Encyclopedia of Jewish Values: Man to G-d” to be published in the future. 

 
 

 , במדבר כט:אא כג:כדויקר( 1
ר ֶאל בֵּ ָרא-דַּ רּוָעה ִמקְּ רֹון תְּ ָבתֹון ִזכְּ ֶיה ָלֶכם ׁשַּ ֹחֶדׁש ִיהְּ ֶאָחד לַּ ִביִעי בְּ שְּ ֹחֶדׁש הַּ אֹמר בַּ ל לֵּ ָראֵּ י ִיֹשְּ נֵּ  ֹקֶדׁש:-בְּ

ָרא  ֹחֶדׁש ִמקְּ ֶאָחד לַּ ִביִעי בְּ שְּ ֹחֶדׁש הַּ ֶיה לָ -ּובַּ ֶיה ָלֶכם:-ֶכם ָכלֹקֶדׁש ִיהְּ רּוָעה ִיהְּ ֲעֹשּו יֹום תְּ ֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא תַּ  מְּ
 

 דברים ד:ב( 2
ל ֹמר ֶאת-לֹא ֹתִספּו עַּ עּו ִמֶמּנּו ִלׁשְּ רְּ לֹא ִתגְּ ֶכם וְּ ֶּוה ֶאתְּ צַּ ָדָבר ֲאֶׁשר ָאֹנִכי מְּ ֹות -הַּ ֶכם:קֵּ ֱאֹל ד'ִמצְּ ֶּוה ֶאתְּ צַּ  יֶכם ֲאֶׁשר ָאֹנִכי מְּ

 
 ב-איים תעא:שולחן ערוך, אורח ח( 3

 ...לתיאבון מצה שיאכל כדי ולמעלה עשירית משעה פת לאכול אסור
אבל מצה שיוצאין בה בלילה אסורים לאכול כל יום ארבעה עשר )ר״ן פרק אלו עוברין בשם הרמב״ם והמגיד  הגה ...

ין שלא לאכול חזרת פ״ו( וקטן שאינו יודע מה שמספרין בלילה מיציאת מצרים מותר להאכילו )ת״ה סי׳ ז( ויש נוהג
בע״פ כדי לאכול מרור לתיאבון )תא״ו נ״ה ח״ג( וכן ביום ראשון של פסח כדי לאכול בליל שני לתיאבון וכן נוהגין קצת 
למעט באכילת מצה ביום א׳ מה״ט )כל בו( ויש מחמירין עוד שלא לאכול פירות כדי לאכול החרוסת לתיאבון ואין לחוש 

לפרר או לשבור המצות בע״פ שלא לבא לאכול מהם )מהרי״ל( ואין לחוש גם לזה. מצה למנהג ההוא ויש מחמירין שלא 
 :שנאפה כתקנה ואחר כך נתפררה ונילושה ביין ושמן אינה נקראת מצה עשירה ואסורה לאכלה בע״פ )מהרי״ו(

 
 ( טור, אורח חיים תקפא4

בל לוחות אחרונות והעבירו שופר במחנה תניא בפרקי ר"א בר"ח אלול אמר הקב"ה למשה עלה אלי ההרה שאז עלה לק
ים בתרועה וגו' לכן קמשה עלה להר שלא יטעו עוד אחר ע"ג והקב"ה נתעלה באותו שופר שנאמר )תהלים מ"ז( עלה אל

כדי להזהיר ישראל שיעשו תשובה שנאמר )עמוס ג'( אם  וכל החדשהתקינו חז"ל שיהו תוקעין בר"ח אלול בכל שנה ושנה 
 וגו' וכדי לערבב השטן.יתקע שופר בעיר 

 
 ( תהילים מז:ו5

קֹול ׁשֹוָפר: רּוָעה ד'  בְּ  ָעָלה ֱאֹלִקים ִבתְּ
 
 ( עמוס ג:ו6

ד' לֹא ָעָשה: ִעיר וַּ ֶיה ָרָעה בְּ ָעם לֹא ֶיֱחָרדּו ִאם ִתהְּ ִעיר וְּ ע ׁשֹוָפר בְּ  ִאם ִיָתקַּ
 
 ( בית יוסף על טור אורח חיים תצה7

במדבר, ול"ל תו לאיתויי ראיה מ"אם יתקע שופר בעיר"? י"ל משום דאיכא למדחי ...שכבר הביא ראיה משופר שתקעו 
דאע"פ שע"י שופר נמנעו ישראל במדבר מלחטוא, אינו מפני שהשופר מיוחד לכך דה"ה דאם היו מעבירין כרוז היו 

להחריד האדם נמנעים על ידו לחטוא. לכך הביא מ"אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו" דמשמע שקול השופר גורם 
מפחד ה' ומהדר גאונו. ועי"ל דמשופר המדבר לא למדנו אלא שעל ידיו נמנעו מלחטוא אבל עדיין אנו צריכים ללמוד 

 שע"י קול השופר אדם מתעורר לשוב בתשובה, ולכך הביא פסוק ד"אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו".
 
 ( רמב"ם, הלכות תשובה ב:ב8

החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד שנאמר יעזוב רשע דרכו וגו' ומה היא התשובה הוא שיעזוב 
 וכן יתנחם על שעבר שנאמר כי אחרי שובי נחמתי ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם...

 
 ( מדרש  ספרי, שופטים מט9

 יעת קרנים ונבהל. ... שמע קול הגפת תריסים ונבעת קול צהלת סוסים ומרתית קול תק
 

 ( הלכות תשובה ג:ד10
אע"פ שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב רמז יש בו כלומר עורו ישינים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם 
וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר 

 לא יועיל ולא יציל...
 

 ( ברכת מצוות שופר11
ִצָּונּו  ֹוָתיו, וְּ ִמצְּ ָׁשנּו בְּ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקדְּ ָתה ד', ֱאֹלקֵּ מֹועַּ ָברּוְך אַּ  קֹול ׁשֹוָפר: ִלׁשְּ

 
 



 

 שולחן ערוך, אורח חיים תקפז:אראש השנה כז:, ( 21
  .יצא לא הדות לתוך או הבור לתוך התוקע: תנן

 .צאוואם קול הברה שמעו, לא י ...והעומדים בחוץ ...המערההתוקע בתוך הבור או בתוך 
 

 טור, אורח חיים תקפה( 13
וקודם שיתקע יברך לשמוע קול שופר ולא לתקוע דלאו בתקיעה תליא מילתא אלא בשומע כדתנן )כז:( התוקע לתוך 

 .יצאהבור כו' לא 
 

 כח ופירוש אור החיים-כו:( דברים יא14
ן ִלפְּ  ה ָאֹנִכי ֹנתֵּ אֵּ ֹות רְּ עּו ֶאל ִמצְּ מְּ ָרָכה ֲאֶׁשר ִתׁשְּ בְּ ָלָלה: ֶאת הַּ ָרָכה ּוקְּ ּיֹום בְּ יֶכם הַּ ּיֹום:קֵּ ֱאֹלד' נֵּ ֶכם הַּ ֶּוה ֶאתְּ צַּ  יֶכם ֲאֶׁשר ָאֹנִכי מְּ

ֹות  עּו ֶאל ִמצְּ מְּ ָלָלה ִאם לֹא ִתׁשְּ קְּ הַּ ּיֹוקֵּ ֱאֹלד' וְּ ֶכם הַּ ֶּוה ֶאתְּ צַּ ֶדֶרְך ֲאֶׁשר ָאֹנִכי מְּ ֶתם ִמן הַּ רְּ סַּ י ֱאֹליֶכם וְּ ֲחרֵּ ִרים ִק ם ָלֶלֶכת אַּ ים ֲאחֵּ
ֶתם: עְּ דַּ  ֲאֶׁשר לֹא יְּ

 
 חכ:דברים יאעל  ( פירוש אור החיים15

פירוש המונע עצמו משמיעת התורה, הרי הוא מקולל מעצמו, וזה הוא שיעור הכתוב והקללה   - והקללה אם לא תשמעו
 .אם לא תשמעו זו היא הקללה

 
 ( דברים ו:ד, יא:יג, כ:ג16

ע  מַּ ל ׁשְּ ָראֵּ  ֶאָחד: ד'  ינּוקֵּ ֱאֹל ד' ִישְּ
ֲהָבה ֶאת  אַּ ּיֹום לְּ ֶכם הַּ ֶּוה ֶאתְּ צַּ י ֲאֶׁשר ָאֹנִכי מְּ ֹותַּ עּו ֶאל ִמצְּ מְּ ָהָיה ִאם ָׁשֹמעַּ ִתׁשְּ ֶכם:יֶכם קֵּ ֱאֹלד' וְּ ׁשְּ ָכל נַּפְּ ֶכם ּובְּ בְּ בַּ ָכל לְּ דֹו בְּ ָעבְּ  ּולְּ

ּיֹו ִבים הַּ רֵּ ֶתם קְּ ל אַּ ָראֵּ ע ִישְּ מַּ ֶהם ׁשְּ ר ֲאלֵּ ָאמַּ נֵּיֶהםוְּ צּו ִמפְּ רְּ עַּ ל תַּ אַּ זּו וְּ פְּ חְּ ל תַּ אַּ אּו וְּ ל ִתירְּ ֶכם אַּ בְּ בַּ ְך לְּ ל יֵּרַּ יֶכם אַּ בֵּ ל ֹאיְּ ָחָמה עַּ ִמלְּ  :ם לַּ
רּו ֹכל ֲאֶׁשר ּיֹאמְּ י ָהָעם וַּ נֵּ ָאזְּ ָרא בְּ ִּיקְּ ִרית וַּ בְּ ֶפר הַּ ח סֵּ ִּיקַּ ָמע: ד'ִדֶבר -וַּ ִנׁשְּ ה וְּ ֲעֹשֶ  נַּ

 
 שמות כד:ז( 17

ֶפר הַּ  ח סֵּ ִּיקַּ רּו ֹכל ֲאֶׁשרוַּ ּיֹאמְּ י ָהָעם וַּ נֵּ ָאזְּ ָרא בְּ ִּיקְּ ִרית וַּ ה  ד'ִדֶבר -בְּ ֲעֹשֶ ָמענַּ ִנׁשְּ  :וְּ
 

 ( בראשית ג:ז, ב:כה18
ּיֲַּעשּו ָלֶהם ֲחֹגֹרת:  ָנה וַּ אֵּ ה תְּ רּו ֲעלֵּ פְּ ִּיתְּ ם וַּ יֻרִמם הֵּ עּו ִכי עֵּ דְּ ּיֵּ יֶהם וַּ נֵּ י ׁשְּ ינֵּ ָנה עֵּ חְּ ִתָפקַּ  וַּ

יֶהם עֲ  נֵּ יּו ׁשְּ ִּיהְּ בָׁשׁשּו: וַּ לֹא ִיתְּ תֹו וְּ ִאׁשְּ  רּוִמים ָהָאָדם וְּ
עּו ֶאת קֹול  מְּ ִּיׁשְּ י ִק ֱאֹל ד' וַּ נֵּ תֹו ִמפְּ ִאׁשְּ א ָהָאָדם וְּ בֵּ חַּ ִּיתְּ ּיֹום וַּ רּוחַּ הַּ ָגן לְּ ְך בַּ לֵּ הַּ ָגן:ִק ֱאֹל ד' ים ִמתְּ ץ הַּ תֹוְך עֵּ ָרא   ים בְּ ִּיקְּ  ד' וַּ

ּיֶ ִק ֱאֹל ּיֹאֶמר לֹו אַּ א: ָכה:ים ֶאל ָהָאָדם וַּ ָחבֵּ יֹרם ָאֹנִכי ָואֵּ ָגן ָוִאיָרא ִכי עֵּ ִתי בַּ עְּ ָך ָׁשמַּ ּיֹאֶמר ֶאת ֹקלְּ  וַּ
 

 י'-( בראשית ג:ח19
עּו ֶאת קֹול  מְּ ִּיׁשְּ י ִק ֱאֹל ד'וַּ נֵּ תֹו ִמפְּ ִאׁשְּ א ָהָאָדם וְּ בֵּ חַּ ִּיתְּ ּיֹום וַּ רּוחַּ הַּ ָגן לְּ ְך בַּ לֵּ הַּ ָגן:ִק ֱאֹל ד'ים ִמתְּ ץ הַּ תֹוְך עֵּ ָרא וַּ   ים בְּ ים ִק ֱאֹל ד' ִּיקְּ

ֶּיָכה: ּיֹאֶמר לֹו אַּ א: ֶאל ָהָאָדם וַּ ָחבֵּ יֹרם ָאֹנִכי ָואֵּ ָגן ָוִאיָרא ִכי עֵּ ִתי בַּ עְּ ָך ָׁשמַּ ּיֹאֶמר ֶאת ֹקלְּ  וַּ
 

 אבן גבירול, "כתר מלכות" לח( 20
צִ  ָך בְּ ֲחָמתְּ ֶסה מֵּ כַּ ֶאתְּ ֶליָך / וְּ ח ִמֶמָך אֵּ ֲעֹוִני, ֶאברַּ ׁש לַּ קֵּ בַּ ִאם תְּ  ֶלָך,וְּ

 
 ים רבה ג:יחר( מדרש שיר השי21

תני עד שלא יחטא אדם נותנין לו אימה ויראה והבריות מתפחדין ממנו כיון שהוא חוטא נותנין עליו אימה ויראה 
תדע לך שכן אמר ר' עד שלא חטא אדם הראשון היה שומע קול הדיבור עומד על רגליו ולא היה  ומתפחד הוא מאחרים

 .שמע קול הדיבור נתיירא ונתחבא שנא' )בראשית ג'( את קולך שמעתי וגו' ויתחבא האדםמתיירא כיון שחטא כש
 

 ומנורת המאור רצא א:י'רבה במדבר ( מדרש 22
 מתשרי מנו להם עשרים שהוא ראש השנה לברייתו של אדה״ר
 .אשוןואחד בתשרי הוא יום הדין, לפי שהוא ראשון לבריאת אדם הר

 
 ויקרא רבה כט:א( מדרש 23

 מעשיך תחלת היום זה דרב בתקיעתא דתנינן ר״א דתני כההיא דרב ואתיא העולם נברא באלול בכ״ה ר״א בשם תני
רב ואיזו לשלום איזו לרעב ואיזו לשובע לח איזו יאמר בו המדינות ועל וגו׳ הוא לישראל חוק כי ראשון ליום זכרון

ם ר״ה ראש השנה בשעה ראשונה עלה במחשבה בשניה ובריות בו יפקדו להזכירם לחיים ולמות נמצאת אתה אומר ביו
נתייעץ עם מלאכי השרת בשלישי כנס עפרו ברביעי גבלו בחמישי רקמו בששי עשאו גולם בשביעי נפח בו נשמה בשמיני 

צטוה בעשירי עבר באחד עשר נידון בשנים עשר יצא בדימוס אמר הקב״ה לאדם זה סימן לבניך הכניסו לגן בתשיעי נ
כשם שעמדת לפני בדין היום הזה ויצאת בדימוס כך עתידין בניך לעמוד לפני בדין ביום זה ויוצאין לפני בדימוס אימתי 

 בחדש השביעי באחד לחדש.
 

 ראש השנה י': (24
 .בראש השנהנולד יצחק 

 
 



 

 אשית כב:א( בר25
ָהֱאֹל ֶלה וְּ ָבִרים ָהאֵּ דְּ ר הַּ חַּ ִהי אַּ יְּ ָרָהם ִק וַּ בְּ ָליו אַּ ּיֹאֶמר אֵּ ָרָהם וַּ בְּ ִניים ִנָסה ֶאת אַּ ּיֹאֶמר ִהּנֵּ  : וַּ

 
 ה-( בראשית כב:א26

ָהֱאֹל ֶלה וְּ ָבִרים ָהאֵּ דְּ ר הַּ חַּ ִהי אַּ יְּ ָרָהם ִק וַּ בְּ ָליו אַּ ּיֹאֶמר אֵּ ָרָהם וַּ בְּ ּיֹאֶמר ִהּנֵּ ים ִנָסה ֶאת אַּ ָך ִניוַּ ִחידְּ ָך ֶאת יְּ ח ָנא ֶאת ִבנְּ ּיֹאֶמר קַּ : וַּ
ד ֶהָהִרים  חַּ ל אַּ ֹעָלה עַּ הּו ָׁשם לְּ ֲעלֵּ הַּ ֹמִרָּיה וְּ ָך ֶאל ֶאֶרץ הַּ ֶלְך לְּ ָחק וְּ ָת ֶאת ִיצְּ בְּ ֶליָךֲאֶׁשר ָאהַּ ר אֵּ ֹבֶקר  :ֲאֶׁשר ֹאמַּ ָרָהם בַּ בְּ ם אַּ כֵּ ּיַּׁשְּ וַּ

י  נֵּ ח ֶאת ׁשְּ ִּיקַּ ּיֲַּחבׁש ֶאת ֲחֹמרֹו וַּ ר לֹו ָהֱאֹלוַּ ָמקֹום ֲאֶׁשר ָאמַּ ֶלְך ֶאל הַּ ּיֵּ ָּיָקם וַּ י ֹעָלה וַּ ע ֲעצֵּ קַּ בַּ יְּ נֹו וַּ ָחק בְּ ת ִיצְּ אֵּ ָעָריו ִאתֹו וְּ  ים:ִק נְּ
יָניו  ָרָהם ֶאת עֵּ בְּ ִּיָשא אַּ ִליִׁשי וַּ שְּ ּיֹום הַּ ָרֹחקבַּ ָמקֹום מֵּ א ֶאת הַּ ּיַּרְּ ָרָהם  :וַּ בְּ ּיֹאֶמר אַּ בּו ָלֶכםוַּ ָעָריו ׁשְּ ֲחמֹור ֶאל נְּ ֲאִני  ֹפה ִעם הַּ וַּ

יֶכם: ָנׁשּוָבה ֲאלֵּ ֲחֶוה וְּ תַּ ִנׁשְּ ד ֹכה וְּ ָכה עַּ לְּ ר נֵּ עַּ ּנַּ הַּ  וְּ
 
 

 תא דרב כהנא כו:גפסיק( מדרש 27
וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק )שם שם ד( מה ראה ראה ענן קשור על גבי ההר א' לבנו בני רואה את 

אתה רואה א' לו אני רואה ענן קשור על גבי ההר א' לנעריו רואים אתם מה שאנו  מה שאני רואה א' לו הן א' לו ומה
רואים א' לו לאו א' להם הואיל ואין אתם רואים כלום והחמור אינו רואה שבו לכם פה עם החמור )שם שם ה( עם 

 .ורהדומה לחמ
 

 יד, יח-( בראשית כב:יב28
אַּ  ר וְּ עַּ ּנַּ ָך ֶאל הַּ ח ָידְּ לַּ ל ִתׁשְּ ּיֹאֶמר אַּ א ֱאֹלוַּ רֵּ ִתי ִכי יְּ עְּ ָתה ָידַּ אּוָמה ִכי עַּ ש לֹו מְּ עַּ ָך ִק ל תַּ ִחידְּ ָך ֶאת יְּ ָת ֶאת ִבנְּ כְּ לֹא ָחשַּ ָתה וְּ ים אַּ

ח אֶ  ִמֶמִּני: ִּיקַּ ָרָהם וַּ בְּ ֶלְך אַּ ּיֵּ ָניו וַּ רְּ קַּ ְך בְּ בַּ סְּ ז בַּ ר ֶנֱאחַּ חַּ ִיל אַּ ה אַּ ִהּנֵּ א וְּ ּיַּרְּ יָניו וַּ ָרָהם ֶאת עֵּ בְּ ִּיָשא אַּ ת ת וַּ חַּ ֹעָלה תַּ הּו לְּ ֲעלֵּ ּיַּ ִיל וַּ ָהאַּ
נֹו: הּוא  בְּ ָמקֹום הַּ ם הַּ ָרָהם ׁשֵּ בְּ ָרא אַּ ִּיקְּ ר  ד'וַּ הַּ ּיֹום בְּ ר הַּ ֶאה ֲאֶׁשר יֵָּאמֵּ ָרֶאה: ד' ִירְּ ְך  יֵּ אַּ לְּ ָרא מַּ ִּיקְּ ִנית ִמן-ֶאל ד'וַּ ָרָהם ׁשֵּ בְּ -אַּ

ָשָמִים: י ָהָאֶרץ ...הַּ ֲעָך ֹכל גֹויֵּ רְּ זַּ ָבֲרכּו בְּ ִהתְּ ֶק וְּ ֹקִליעֵּ ָת בְּ עְּ  :ב ֲאֶׁשר ָׁשמַּ
 

 ה-בראשית כו:ד( 29
יִתי ֶאת בֵּ ִהרְּ ת ָכל-וְּ ֲעָך אֵּ רְּ זַּ ִתי לְּ ָנתַּ ִים וְּ ָשמַּ י הַּ בֵּ כֹוכְּ ֲעָך כְּ רְּ י ָהָאֶרץ: -זַּ ֲעָך ֹכל גֹויֵּ רְּ זַּ ָבֲרכּו בְּ ִהתְּ ל וְּ ֶקב ֲאֶׁשרָהֲאָרֹצת ָהאֵּ ע -עֵּ ָׁשמַּ
ֹקִלי ָרָהם בְּ בְּ רְּ  אַּ מַּ ֹמר ִמׁשְּ ִּיׁשְּ תֹוֹרָתי:וַּ י וְּ י ֻחקֹותַּ ֹותַּ  ִתי ִמצְּ

 
 מדרש, במדבר רבה יז:ב, אבות ה:ו( 30

ן לו הֵּ אֵּ ָמׁשֹות, וְּ שְּ ין הַּ ָבת בֵּ ֶעֶרב ׁשַּ אּו בְּ רְּ ָבִרים ִנבְּ ִרים ...ֲעָשָרה דְּ יֵּׁש אֹומְּ ָרָהם ָאִבינּו. ...וְּ בְּ ילֹו ֶׁשל אַּ אֵּ  ..וְּ
בלא קרבן אמר לו הקב״ה הרי קרבנך מתוקן מששת ימי בראשית  מכאן לירד לי אפשר אי העולמים רבון אברהם אמר

)בראשית כב( וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל ושנו רבותינו אילו של אברהם נברא בין השמשות נטלו אברהם 
 .והעלהו עולה תחת בנו כמו שאמר ויקח את האיל ויעלהו לעולה
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קֹוֹלת ָכל ָהָעם ֹרִאים ֶאת הַּ ָרֹחק: וְּ דּו מֵּ מְּ ּיַּעַּ ָּינֻעּו וַּ א ָהָעם וַּ ּיַּרְּ ן וַּ ֶאת ָהָהר ָעׁשֵּ ֹשָפר וְּ ת קֹול הַּ אֵּ ִפיִדם וְּ לַּ ֶאת הַּ  וְּ
 

 ד:יב, לג דברים( 32
ר  בֵּ דַּ יְּ ֶכם ֹרִאים זּוָלִתי קֹול:  ד' וַּ ינְּ מּוָנה אֵּ ִעים ּותְּ ֶתם ֹׁשמְּ ָבִרים אַּ ׁש קֹול דְּ יֶכם ִמתֹוְך ָהאֵּ  ֲאלֵּ

ע ָעם  ֶּיִחי:ִק קֹול ֱאֹלֲהָׁשמַּ ָתה וַּ ָת אַּ עְּ ֲאֶׁשר ָׁשמַּ ׁש כַּ ר ִמתֹוְך ָהאֵּ בֵּ דַּ  ים מְּ
 

 כ"ויוה ה"לר ץ"הש חזרת במוסף" תוקף ונתנה" תפילת( 33
ע ָקה ִיָשמַּ ָמָמה דַּ קֹול דְּ ע. וְּ ׁשֹוָפר ָגדֹול ִיָתקַּ  .ּובְּ

 
34) 61-ges 57Rabbi Zev Leff, Targum Press, 2009, pa” of Life, Festivals“ 
 

 כ"ויוה ה"לר ץ"הש חזרת במוסף" תוקף ונתנה" תפילת( 35
ת ָקרַּ בַּ רֹו רֹוֶעה כְּ ֲעִביר. ֶעדְּ ת צֹאנֹו מַּ חַּ טֹו תַּ ן. ִׁשבְּ ֲעִביר כֵּ ֹפר תַּ ִתסְּ ֶנה וְּ ִתמְּ ֹקד וְּ ִתפְּ ֹתְך. ָחי ָכל ֶנֶפׁש וְּ חְּ תַּ ָבה וְּ ָכל ִקצְּ ִרּיֹוֶתיָך לְּ . בְּ
ֹתב ִתכְּ ר ֶאת וְּ זַּ רֹאׁש:םִדינָ  גְּ ָשָנה בְּ בּון הַּ יֹום. ִיָכתֵּ מּון ִכפּור צֹום ּובְּ  יֵָּחתֵּ

ע ָקה ִיָשמַּ ָמָמה דַּ קֹול דְּ ע. וְּ ׁשֹוָפר ָגדֹול ִיָתקַּ  .ּובְּ
 

 א:ב השנה ראשמשנה ( 36
 לפניו עוברין עולם באי כל השנה בראש האילן פירות על בעצרת התבואה על בפסח נידון העולם פרקים בארבעה: משנה

 :המים על נידונין ובחג מעשיהם כל אל המבין לבם יחד היוצר שנאמר מרון כבני
 

 ופירוש רש"י .יח השנה ראש( 37
 כמעלות: אמר לקיש ריש. אמרנא כבני תרגימו הכא? מרון כבני מאי. מרון כבני לפניו עוברין העולם באי כל השנה בראש

 נסקרין וכולן: יוחנן רבי אמר חנה בר בר רבה אמר. דוד יתב של כחיילות: שמואל אמר יהודה רב( אמר. )מרון בית
 .אחת בסקירה

 לצאת יכולין שאין, קטן בפתח זה אחר זה ויוצאין, לעשרן אותן שמונין ככבשים  - בראש השנה כל באי עולם כו׳ כבני אמרנא

 . כאחד



 

 : גרסינן הכי. הדרך צידי משני קעמו שהעמק, זה בצד זה לילך יכולין שנים ואין, קצר הדרך  - מרון בית כמעלות

 כבני חיילות של מלך,  - ןוכבני מרו

 לשון מרות ואדנות, וכך היו מונין אותם יוצאים זה אחר זה, בצאתם למלחמה. - מרון
 

 ו:כט רבה ויקרא מדרש( 38
 הקב״ה להן אמר מעשיכם שפרו הזה בחדש בשופר מעשיכם תחדשו זה בחדש תשרי בחדש אלא... שופר בחדש תקעו"

 הדין מכסא עומד אני כך בזו ומוציא בזו מכניס זה שופר מה הזה כשופר לכם נעשה הריני מעשיכם שפרתם אם לישראל
 :השביעי בחדש אימתי רחמים למדת הדין מדת לכם והופך רחמים כסא על ויושב

 
 השנה ראש מוסף של" זכרונות( "39

ל עַּ ִדינֹות וְּ מְּ ר בֹו הַּ יזֹו יֵָּאמֵּ ֶחֶרב אֵּ יזֹו, לַּ אֵּ ָשלֹום וְּ יזֹו, לַּ יזֹו, ָלָרָעב אֵּ אֵּ ע וְּ ִרּיֹות, ָלּשבַּ דּו בֹו ּובְּ ִכיָרם ִיָפקֵּ זְּ הַּ ִּיים לְּ חַּ ָמֶות לְּ לַּ  לֹא ִמי. וְּ
ד קַּ ּיֹום ִנפְּ הַּ ֶזה כְּ ֶכר ִכי. הַּ צּור ָכל זֵּ יְּ ָפֶניָך הַּ ה. ָבא לְּ ֲעשֵּ ֻקָדתֹו ִאיׁש מַּ ֲעִלילֹות ּופְּ י וַּ ֲעדֵּ חְּ . ָגֶבר ִמצְּ בֹותמַּ בּולֹוָתיו ָאָדם ׁשְּ חְּ תַּ י וְּ רֵּ ִיצְּ  וְּ

י לֵּ לְּ עַּ  ִאיש  מַּ
 

 כא:יט משלי( 40
בֹות ֲחָׁשבֹות רַּ ֶלב מַּ ת ִאיׁש-בְּ ֲעצַּ  :ָתקּום ִהיא' ד וַּ

 
 הכיפורים יום עמידה( 41

י ד. ֱאֹלקַּ ִתי ֶׁשלֹא עַּ רְּ יִני נֹוצַּ אי אֵּ דַּ ָׁשו, כְּ כְּ עַּ ִתי וְּ רְּ ִאלּו ֶׁשּנֹוצַּ ִתי לֹא כְּ רְּ  .נֹוצַּ
 

 פירוש עולת ראי"ה על עמידה ליום הכיפוריפ( 42
י ד. ֱאֹלקַּ ִתי ֶׁשלֹא עַּ רְּ יִני נֹוצַּ אי אֵּ דַּ ָׁשו, כְּ כְּ עַּ ִתי וְּ רְּ ִאלּו ֶׁשּנֹוצַּ ִתי לֹא כְּ רְּ לתי מוגבל בתו הזמן האוכל  נוצרתילפני ש -- נֹוצַּ

 נוצר  הייתישביל איזו תכלית והשלמה ב ם שהי' צריך לי כי אם הייתי חסרשמעולם עד שנוצרתי ודאי לא היה דבר בעול
י צורך כי אם לעת כזאת בולא היה להבראות  אזאות שלא הייתי כדאי עד  הואוכיון שלא עצרתי עד אותו הזמן 

 תכליתמיחד מעשי אל  הייתילו איו .מציאותהי צריך למלא איזה דבר להשלמה נמפני שהגיעה השעה שא ,שנבראתי
ן עדיי ואיניתי אתכלית ברי אלהרי לא הגעתי  ,ים לטוב התכליתוניל כיון שאין מעשי מכובא ,עכשיו כדאי הנניבריאתי 

 .קודם לכן כמו איכד
 


