ROSH HASHANA SOURCES
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.

 )1ויקרא כג:כד ,במדבר כט:א
דַּ בֵּ ר ֶאל -בְּ נֵּי ִי ְֹּש ָר ֵּאל לֵּאמֹר בַּ חֹדֶ ׁש הַּ ְּשבִ יעִ י בְּ ֶאחָ ד ַּלחֹדֶ ׁש י ְִּהיֶה ָלכֶם ׁשַּ בָ תֹון זִ כְּ רֹון ְּתרּועָ ה ִמ ְּק ָרא-ק ֶֹדׁש:
ּובַּ חֹדֶ ׁש הַּ ְּשבִ יעִ י בְּ ֶאחָ ד ַּלחֹדֶ ׁש ִמ ְּק ָרא-קֹדֶ ׁש י ְִּהיֶה ָלכֶם כָלְּ -מלֶאכֶת ֲעב ָֹדה ל ֹא ַּת ֲעשֹּו יֹום ְּתרּועָ ה י ְִּהיֶה לָכֶ ם:
 )2דברים ד:ב
ל ֹא ת ִֹספּו עַּ ל-הַּ דָ בָ ר אֲ ׁשֶ ר ָאנֹכִ י ְּמצַּ ּוֶה ֶא ְּתכֶם וְּ ל ֹא ִתגְּ ְּרעּו ִממֶ ּנּו ל ְִּׁשמֹר ֶאתִ -מ ְּצֹות ד' אֱ ֹל ֵּקיכֶם אֲ ֶׁשר ָאנֹכִ י ְּמצַּ ּוֶה ֶא ְּתכֶ ם:
 )3שולחן ערוך ,אורח חיים תעא:א-ב
אסור לאכול פת משעה עשירית ולמעלה כדי שיאכל מצה לתיאבון...
 ...הגה אבל מצה שיוצאין בה בלילה אסורים לאכול כל יום ארבעה עשר (ר״ן פרק אלו עוברין בשם הרמב״ם והמגיד
פ״ו) וקטן שאינו יודע מה שמספרין בלילה מיציאת מצרים מותר להאכילו (ת״ה סי׳ ז) ויש נוהגין שלא לאכול חזרת
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
למנהג ההוא ויש מחמירין שלא לפרר או לשבור המצות בע״פ שלא לבא לאכול מהם (מהרי״ל) ואין לחוש גם לזה .מצה
שנאפה כתקנה ואחר כך נתפררה ונילושה ביין ושמן אינה נקראת מצה עשירה ואסורה לאכלה בע״פ (מהרי״ו):
 )4טור ,אורח חיים תקפא
תניא בפרקי ר"א בר"ח אלול אמר הקב"ה למשה עלה אלי ההרה שאז עלה לקבל לוחות אחרונות והעבירו שופר במחנה
משה עלה להר שלא יטעו עוד אחר ע"ג והקב"ה נתעלה באותו שופר שנאמר (תהלים מ"ז) עלה אלקים בתרועה וגו' לכן
התקינו חז"ל שיהו תוקעין בר"ח אלול בכל שנה ושנה וכל החדש כדי להזהיר ישראל שיעשו תשובה שנאמר (עמוס ג') אם
יתקע שופר בעיר וגו' וכדי לערבב השטן.
 )5תהילים מז:ו
ֹלקים בִ ְּתרּועָ ה ד' בְּ קֹול ׁשֹו ָפר:
עָ לָה אֱ ִ
 )6עמוס ג:ו
יִת ַּקע ׁשֹופָר בְּ עִ יר וְּ עָ ם ל ֹא יֶחֱ ָרדּו ִאם ִת ְּהיֶה ָרעָ ה בְּ עִ יר וַּד' ל ֹא עָ שָ ה:
ִאם ָ
 )7בית יוסף על טור אורח חיים תצה
...שכבר הביא ראיה משופר שתקעו במדבר ,ול"ל תו לאיתויי ראיה מ"אם יתקע שופר בעיר"? י"ל משום דאיכא למדחי
דאע"פ שע"י שופר נמנעו ישראל במדבר מלחטוא ,אינו מפני שהשופר מיוחד לכך דה"ה דאם היו מעבירין כרוז היו
נמנעים על ידו לחטוא .לכך הביא מ"אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו" דמשמע שקול השופר גורם להחריד האדם
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".
 )8רמב"ם ,הלכות תשובה ב:ב
ומה היא התשובה הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד שנאמר יעזוב רשע דרכו וגו'
וכן יתנחם על שעבר שנאמר כי אחרי שובי נחמתי ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם...
 )9מדרש ספרי ,שופטים מט
 ...שמע קול הגפת תריסים ונבעת קול צהלת סוסים ומרתית קול תקיעת קרנים ונבהל.
 )10הלכות תשובה ג:ד
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...
 )11ברכת מצוות שופר
ֹותיו ,וְּ צִ ּוָנּו ל ְִּׁשמֹועַּ קֹול ׁשֹו ָפר:
ֹלקינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם ,אֲ ׁשֶ ר ִק ְּדׁשָ נּו בְּ ִמצְּ ָ
בָ רּוְך ַּא ָתה ד' ,אֱ ֵּ

 )12ראש השנה כז ,:שולחן ערוך ,אורח חיים תקפז:א
תנן :התוקע לתוך הבור או לתוך הדות לא יצא.
התוקע בתוך הבור או בתוך המערה ...והעומדים בחוץ ...ואם קול הברה שמעו ,לא יצאו.
 )13טור ,אורח חיים תקפה
וקודם שיתקע יברך לשמוע קול שופר ולא לתקוע דלאו בתקיעה תליא מילתא אלא בשומע כדתנן (כז ):התוקע לתוך
הבור כו' לא יצא.
 )14דברים יא:כו-כח ופירוש אור החיים
ּוק ָללָהֶ :את הַּ בְּ ָרכָה אֲ ׁשֶ ר ִת ְּׁש ְּמעּו ֶאל ִמ ְּצֹות ד' אֱ ֹל ֵּקיכֶם אֲ ֶׁשר ָאנֹכִ י ְּמצַּ ּוֶה ֶא ְּתכֶ ם הַּ ּיֹום:
ְּר ֵּאה ָאנֹכִ י נ ֵֹּתן לִפְּ נֵּיכֶם הַּ ּיֹום בְּ ָרכָה ְּ
וְּ הַּ ְּקלָלָה ִאם ל ֹא ִת ְּׁש ְּמעּו ֶאל ִמצְּ ֹות ד' אֱ ֹל ֵּקיכֶם וְּ סַּ ְּר ֶתם ִמן הַּ דֶ ֶרְך אֲ ׁשֶ ר ָאנֹכִ י ְּמצַּ ּוֶה ֶא ְּתכֶם ַּהּיֹום ָל ֶלכֶת ַּאחֲ ֵּרי אֱ ֹל ִקים אֲ חֵּ ִרים
אֲ ׁשֶ ר ל ֹא יְּדַּ עְּ ֶתם:
 )15פירוש אור החיים על דברים יא:כח
והקללה אם לא תשמעו  -פירוש המונע עצמו משמיעת התורה ,הרי הוא מקולל מעצמו ,וזה הוא שיעור הכתוב והקללה
אם לא תשמעו זו היא הקללה.
 )16דברים ו:ד ,יא:יג ,כ:ג
ְּׁשמַּ ע יִ ְּש ָר ֵּאל ד' אֱ ֹל ֵּקינּו ד' ֶאחָ ד:
ּובכָל נַּפְּ ְּׁשכֶם:
ְּבַּבכֶם ְּ
ְּעָבדֹו ְּבכָל ל ְּ
ֹותי אֲ ׁשֶ ר ָאנֹכִ י ְּמצַּ ּוֶה ֶא ְּתכֶם הַּ ּיֹום ל ְַּּאהֲבָה ֶאת ד' אֱ ֹל ֵּקיכֶם ּול ְּ
וְּ הָ יָה ִאם ׁשָ מֹעַּ ִת ְּׁש ְּמעּו ֶאל ִמצְּ ַּ
ֵּיהם:
עַּרצּו ִמפְּ נ ֶ
ְּבַּבכֶם ַּאל ִת ְּיראּו וְּ ַּאל ַּת ְּחפְּ זּו וְּ ַּאל ַּת ְּ
איְּבֵּיכֶם ַּאל י ֵַּּרְך ל ְּ
וְּ ָאמַּ ר אֲ לֵּהֶ ם ְּׁשמַּ ע י ְִּש ָר ֵּאל ַּא ֶתם ְּק ֵּרבִ ים הַּ ּיֹום ל ִַּמלְּחָ מָ ה עַּל ֹ
ֹאמרּו כֹל אֲ ֶׁשרִ -דבֶ ר ד' ַּנ ֲע ֶֹשה וְּ נ ְִּׁש ָמע:
וַּ ּי ִַּקח ֵּספֶ ר ַּה ְּב ִרית ַּוּי ְִּק ָרא ְּב ָאזְּ נֵּי ָהעָ ם וַּּי ְּ
 )17שמות כד:ז
ֹאמרּו כֹל אֲ ֶׁשרִ -דבֶ ר ד' ַּנ ֲע ֶֹשה וְּ נ ְִּׁש ָמע:
וַּ ּי ִַּקח סֵּ פֶר הַּ ְּב ִרית ַּוּי ְִּק ָרא ְּב ָאזְּ נֵּי ָהעָ ם וַּּי ְּ
 )18בראשית ג:ז ,ב:כה
לָהם חֲ ֹגרֹת:
וַּּיִתפְּ רּו ֲעלֵּה ְּת ֵּאנָה ַּו ַּּיעֲשּו ֶ
ֵּיהם וַּ ּי ְֵּּדעּו כִ י עֵּ ירֻ ִמם ֵּהם ְּ
ו ִַּתפ ַָּק ְּחנָה עֵּ ינֵּי ְּׁשנ ֶ
רּומים הָ ָאדָ ם וְּ ִא ְּׁשתֹו וְּ ל ֹא י ְִּתבׁשָ ׁשּו:
ַּוּי ְִּהיּו ְּׁשנֵּיהֶ ם ֲע ִ
וַּּיִק ָרא ד'
ְּ
וַּ ִּי ְּׁש ְּמעּו ֶאת קֹול ד' אֱ ֹל ִקים ִמ ְּת ַּהלֵּ ְך בַּ גָן לְּרּוחַּ הַּ ּיֹום ַּוּי ְִּת ַּחבֵּ א הָ ָא ָדם וְּ ִא ְּׁשתֹו ִמפְּ נֵּי ד' אֱ ֹל ִקים ְּבתֹוְך עֵּ ץ ַּהגָן:
ירא כִ י עֵּ ירֹם ָאנֹכִ י ו ֵָּא ָחבֵּ א:
קלְָּך ׁשָ מַּ עְּ ִתי בַּ גָן ו ִָא ָ
אֱ ֹל ִקים ֶאל הָ ָאדָ ם וַּּי ֹאמֶ ר לֹו ַּא ֶּיכָה :וַּּי ֹאמֶ ר ֶאת ֹ
 )19בראשית ג:ח-י'
וַּּיִ ְּׁש ְּמעּו ֶאת קֹול ד' אֱ ֹל ִקים ִמ ְּתהַּ ֵּלְך בַּ גָן ְּלרּוחַּ הַּ ּיֹום וַּ ּי ְִּתחַּ בֵּ א ָה ָא ָדם וְּ ִא ְּׁשתֹו ִמפְּ נֵּי ד' אֱ ֹל ִקים ְּבתֹוְך עֵּ ץ ַּהגָן :וַּ ּי ְִּק ָרא ד' אֱ ֹל ִקים
ירא כִ י עֵּ ירֹם ָאנֹכִ י ו ֵָּא ָחבֵּ א:
קלְָּך ׁשָ מַּ עְּ ִתי בַּ גָן ו ִָא ָ
ֶאל הָ ָאדָ ם וַּּי ֹאמֶ ר לֹו ַּא ֶּיכָה :וַּּי ֹאמֶ ר ֶאת ֹ
 )20אבן גבירול" ,כתר מלכות" לח
ברח ִממֶ ָך ֵּאלֶיָך  /וְּ ֶא ְּתכַּסֶ ה מֵּ חֲ מָ ְּתָך בְּ צִ לֶָך,
וְּ ִאם ְּתבַּ ֵּקׁש ַּלעֲֹונִיֶ ,א ַּ
 )21מדרש שיר השירים רבה ג:יח
תני עד שלא יחטא אדם נותנין לו אימה ויראה והבריות מתפחדין ממנו כיון שהוא חוטא נותנין עליו אימה ויראה
ומתפחד הוא מאחרים תדע לך שכן אמר ר' עד שלא חטא אדם הראשון היה שומע קול הדיבור עומד על רגליו ולא היה
מתיירא כיון שחטא כששמע קול הדיבור נתיירא ונתחבא שנא' (בראשית ג') את קולך שמעתי וגו' ויתחבא האדם.
 )22מדרש במדבר רבה א:י' ומנורת המאור רצא
מתשרי מנו להם עשרים שהוא ראש השנה לברייתו של אדה״ר
ואחד בתשרי הוא יום הדין ,לפי שהוא ראשון לבריאת אדם הראשון.
 )23מדרש ויקרא רבה כט:א
תני בשם ר״א בכ״ה באלול נברא העולם ואתיא דרב כההיא דתני ר״א דתנינן בתקיעתא דרב זה היום תחלת מעשיך
זכרון ליום ראשון כי חוק לישראל הוא וגו׳ ועל המדינות בו יאמר איזו לחרב ואיזו לשלום איזו לרעב ואיזו לשובע
ובריות בו יפקדו להזכירם לחיים ולמות נמצאת אתה אומר ביום ר״ה ראש השנה בשעה ראשונה עלה במחשבה בשניה
נתייעץ עם מלאכי השרת בשלישי כנס עפרו ברביעי גבלו בחמישי רקמו בששי עשאו גולם בשביעי נפח בו נשמה בשמיני
הכניסו לגן בתשיעי נצטוה בעשירי עבר באחד עשר נידון בשנים עשר יצא בדימוס אמר הקב״ה לאדם זה סימן לבניך
כשם שעמדת לפני בדין היום הזה ויצאת בדימוס כך עתידין בניך לעמוד לפני בדין ביום זה ויוצאין לפני בדימוס אימתי
בחדש השביעי באחד לחדש.
 )24ראש השנה י':
נולד יצחק בראש השנה.

 )25בראשית כב:א
ֹאמר ִה ֵּּננִי:
וַּיְּהי ַּאחַּ ר הַּ ְּדבָ ִרים הָ ֵּאלֶה וְּ הָ אֱ ֹל ִקים נִסָ ה ֶאת ַּאבְּ ָרהָ ם וַּּי ֹאמֶ ר ֵּאלָיו ַּא ְּב ָר ָהם וַּּי ֶ
ִ
 )26בראשית כב:א-ה
ידָך
יְּח ְּ
ֹאמר ַּקח נָא ֶאת ִבנְָּך ֶאת ִ
ֹאמר ִה ֵּּננִי :וַּּי ֶ
וַּיְּהי ַּאחַּ ר הַּ ְּדבָ ִרים הָ ֵּאלֶה וְּ הָ אֱ ֹל ִקים נִסָ ה ֶאת ַּאבְּ ָרהָ ם וַּּי ֹאמֶ ר ֵּאלָיו ַּא ְּב ָר ָהם וַּּי ֶ
ִ
אֲ ׁשֶ ר ָאהַּ בְּ ָת ֶאת ִיצְּ חָ ק וְּ לְֶך לְָּך ֶאל ֶא ֶרץ הַּ מ ִֹרּיָה וְּ הַּ ֲעלֵּהּו ׁשָ ם ְּל ֹעלָה עַּ ל ַּא ַּחד ֶה ָה ִרים אֲ ֶׁשר א ַֹּמר ֵּאלֶיָך :וַּ ּי ְַּּׁשכֵּ ם ַּא ְּב ָר ָהם בַּ ב ֶֹקר
וַּ ּיַּחֲ בׁש ֶאת חֲ מֹרֹו וַּ ּי ִַּקח ֶאת ְּׁשנֵּי נְּעָ ָריו ִאתֹו וְּ ֵּאת ִיצְּ חָ ק בְּ נֹו ַּויְּבַּ ַּקע עֲצֵּ י ֹעלָה ַּוּי ָָקם ַּו ֵּּילְֶך ֶאל ַּה ָמקֹום אֲ ֶׁשר ָא ַּמר לֹו ָהאֱ ֹל ִקים:
ֹאמר ַּא ְּב ָר ָהם ֶאל נְּעָ ָריו ְּׁשבּו לָכֶם פֹה עִ ם ַּהחֲ מֹור וַּאֲ נִי
ִיׁשי וַּּיִ ָשא ַּא ְּב ָר ָהם ֶאת עֵּ ינָיו ַּוּי ְַּּרא ֶאת הַּ מָ קֹום מֵּ ָרחֹק :וַּּי ֶ
בַּ ּיֹום ַּה ְּשל ִ
וְּ הַּ ּנַּעַּ ר ֵּנ ְּלכָה עַּ ד כֹה וְּ נ ְִּׁש ַּתחֲ וֶה וְּ נָׁשּובָ ה אֲ לֵּי ֶכם:
 )27מדרש פסיקתא דרב כהנא כו:ג
וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק (שם שם ד) מה ראה ראה ענן קשור על גבי ההר א' לבנו בני רואה את
מה שאני רואה א' לו הן א' לו ומה אתה רואה א' לו אני רואה ענן קשור על גבי ההר א' לנעריו רואים אתם מה שאנו
רואים א' לו לאו א' להם הואיל ואין אתם רואים כלום והחמור אינו רואה שבו לכם פה עם החמור (שם שם ה) עם
הדומה לחמור.
 )28בראשית כב:יב-יד ,יח
ידָך
יְּח ְּ
וַּּי ֹאמֶ ר ַּאל ִת ְּׁשלַּח י ְָּדָך ֶאל הַּ ּנַּעַּ ר וְּ ַּאל ַּתעַּ ש לֹו ְּמאּומָ ה כִ י עַּ ָתה יָדַּ עְּ ִתי כִ י י ְֵּּרא אֱ ֹל ִקים ַּא ָתה וְּ ל ֹא ָח ַּשכְּ ָת ֶאת ִבנְָּך ֶאת ִ
ִממֶ ּנִיַּ :ו ִּישָ א ַּאבְּ ָרהָ ם ֶאת עֵּ ינָיו ַּוּי ְַּּרא וְּ ִהּנֵּה ַּאיִל ַּאחַּ ר נֶאֱ חַּ ז בַּ ְּסבַּ ְך בְּ ַּק ְּרנָיו וַּ ּיֵּלֶ ְך ַּאבְּ ָר ָהם וַּ ּי ִַּקח ֶאת ָה ַּאיִל וַּ ַּּיעֲלֵּהּו לְּ עֹלָה ַּתחַּ ת
ַּּיִק ָרא מַּ ל ְַּּאְך ד' ֶאלַּ -א ְּב ָר ָהם ֵּׁשנִית ִמן-
בְּ נֹוַּ :וּי ְִּק ָרא ַּא ְּב ָר ָהם ֵּׁשם הַּ מָ קֹום ַּההּוא ד' י ְִּר ֶאה אֲ ׁשֶ ר י ֵָּאמֵּ ר הַּ ּיֹום ְּב ַּהר ד' י ֵָּר ֶאה :ו ְּ
קלִי:
הַּ שָ מָ יִ ם...:וְּ ִה ְּתבָ רֲ כּו בְּ ז ְַּּרעֲָך כֹל גֹויֵּי הָ ָא ֶרץ עֵּ ֶקב אֲ ׁשֶ ר ׁשָ מַּ עְּ ָת בְּ ֹ
 )29בראשית כו:ד-ה
יתי ֶאת-ז ְַּּרעֲָך כְּ כֹוכְּ בֵּ י הַּ שָ מַּ יִם וְּ נ ַָּת ִתי ְּלז ְַּּרעֲָך ֵּאת כָל-הָ אֲ ָרצֹת ָה ֵּאל וְּ ִה ְּתבָ רֲ כּו ְּבז ְַּּרעֲָך כֹל גֹויֵּי ָה ָא ֶרץ :עֵּ ֶקב אֲ ׁשֶ רׁ-שָ מַּ ע
וְּ ִה ְּרבֵּ ִ
קֹותי וְּ תֹור ָֹתי:
ֹותי חֻ ַּ
קלִי וַּ ִּי ְּׁשמֹר ִמ ְּׁש ַּמ ְּר ִתי ִמצְּ ַּ
ַּאבְּ ָרהָ ם בְּ ֹ
 )30אבות ה:ו ,מדרש ,במדבר רבה יז:ב
אֹומ ִרים ...וְּ ֵּאילֹו ֶׁשל ַּא ְּב ָר ָהם ָא ִבינּו...
עֲשָ ָרה ְּדבָ ִרים נִבְּ ְּראּו בְּ עֶ ֶרב ׁשַּ בָ ת בֵּ ין הַּ ְּשמָ ׁשֹות ,וְּ ֵּאלו הֵּ ן ...וְּ יֵּׁש ְּ
אמר אברהם רבון העולמים אי אפשר לי לירד מכאן בלא קרבן אמר לו הקב״ה הרי קרבנך מתוקן מששת ימי בראשית
(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.
 )31שמות כ:טו
שפָר וְּ ֶאת הָ הָ ר עָ ֵּׁשן ַּוּי ְַּּרא ָהעָ ם ַּו ָּינֻעּו ַּוּיַּעַּ ְּמדּו ֵּמ ָרחֹק:
ידם וְּ ֵּאת קֹול הַּ ֹ
וְּ כָל הָ עָ ם ר ִֹאים ֶאת הַּ קֹוֹלת וְּ ֶאת הַּ לַּפִ ִ
 )32דברים ד:יב ,לג
ּותמּונָה ֵּאי ְּנכֶם ר ִֹאים זּול ִָתי קֹול:
וַּיְּדַּ בֵּ ר ד' אֲ לֵּיכֶם ִמתֹוְך הָ ֵּאׁש קֹול ְּדבָ ִרים ַּא ֶתם ׁש ְֹּמעִ ים ְּ
הֲ ׁשָ מַּ ע עָ ם קֹול אֱ ֹל ִקים ְּמדַּ בֵּ ר ִמתֹוְך הָ ֵּאׁש כַּאֲ ׁשֶ ר ׁשָ מַּ עְּ ָת ַּא ָתה ַּוּי ִֶחי:
 )33תפילת "ונתנה תוקף" במוסף חזרת הש"ץ לר"ה ויוה"כ
ּובְּ ׁשֹופָר גָדֹול י ִָת ַּקע .וְּ קֹול ְּדמָ מָ ה דַּ ָקה יִשָ מַּ ע.
“Festivals of Life,” Rabbi Zev Leff, Targum Press, 2009, pages 57-61 )34
 )35תפילת "ונתנה תוקף" במוסף חזרת הש"ץ לר"ה ויוה"כ
ּיֹותיָך.
כְּ בַּ ָק ַּרת רֹועֶ ה עֶ ְּדרֹו .מַּ עֲבִ יר צ ֹאנֹו ַּתחַּ ת ִׁשבְּ טֹו .כֵּן ַּתעֲבִ יר וְּ ִת ְּספֹר וְּ ִת ְּמנֶה וְּ ִתפְּ קֹד ֶנפֶׁש כָל ָחי .וְּ ַּת ְּחתְֹך ִק ְּצבָ ה לְּכָל ְּב ִר ֶ
וְּ ִתכְּ תֹב ֶאת גְּ זַּר ִדי ָנם:בְּ ר ֹאׁש הַּ שָ נָה ִיכ ֵָּתבּוןּ .ובְּ יֹום צֹום כִ פּור יֵּחָ ֵּתמּון
ּובְּ ׁשֹופָר גָדֹול י ִָת ַּקע .וְּ קֹול ְּדמָ מָ ה דַּ ָקה יִשָ מַּ ע.
 )36משנה ראש השנה א:ב
משנה :בארבעה פרקים העולם נידון בפסח על התבואה בעצרת על פירות האילן בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו
כבני מרון שנאמר היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם ובחג נידונין על המים:
 )37ראש השנה יח .ופירוש רש"י
בראש השנה כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרון .מאי כבני מרון? הכא תרגימו כבני אמרנא .ריש לקיש אמר :כמעלות
בית מרון( .אמר) רב יהודה אמר שמואל :כחיילות של בית דוד .אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן :וכולן נסקרין
בסקירה אחת.
בראש השנה כל באי עולם כו׳ כבני אמרנא  -ככבשים שמונין אותן לעשרן ,ויוצאין זה אחר זה בפתח קטן ,שאין יכולין לצאת
כאחד.

כמעלות בית מרון  -הדרך קצר ,ואין שנים יכולין לילך זה בצד זה ,שהעמק עמוק משני צידי הדרך .הכי גרסינן:
וכבני מרון  -כבני חיילות של מלך,
מרון  -לשון מרות ואדנות ,וכך היו מונין אותם יוצאים זה אחר זה ,בצאתם למלחמה.

 )38מדרש ויקרא רבה כט:ו
"תקעו בחדש שופר ...אלא בחדש תשרי בחדש זה תחדשו מעשיכם בשופר בחדש הזה שפרו מעשיכם אמר להן הקב״ה
לישראל אם שפרתם מעשיכם הריני נעשה לכם כשופר הזה מה שופר זה מכניס בזו ומוציא בזו כך אני עומד מכסא הדין
ויושב על כסא רחמים והופך לכם מדת הדין למדת רחמים אימתי בחדש השביעי:
" )39זכרונות" של מוסף ראש השנה
לַּמוֶתִ .מי ל ֹא
ירם ל ְַּּחּיִים וְּ ָ
ּוב ִרּיֹות בֹו ִיפ ֵָּקדּו ל ְַּּהזְּ כִ ָ
וְּ עַּ ל הַּ ְּמ ִדינֹות בֹו י ֵָּאמֵּ ר ֵּאיזֹו לַּחֶ ֶרב ,וְּ ֵּאיזֹו לַּשָ לֹוםֵּ ,איזֹו ל ָָרעָ ב ,וְּ ֵּאיזֹו לָּשבַּ עְּ ,
בּולֹותיו וְּ יִ צְּ ֵּרי
ָ
נִפְּ ַּקד כְּ הַּ ּיֹום הַּ זֶה .כִ י ֵּזכֶר כָל הַּ ְּיצּור ְּל ָפנֶיָך בָ א .מַּ עֲשֵּ ה ִאיׁש ּופְּ ֻקדָ תֹו ַּו ֲעלִילֹות ִמ ְּצע ֲֵּדי גָבֶ רַּ .מ ְּח ְּׁשבֹות ָא ָדם וְּ ַּת ְּח
מַּ עַּ לְּלֵּי ִאיש
 )40משלי יט:כא
ַּרבֹות מַּ חֲ ׁשָ בֹות בְּ לֶבִ -איׁש ַּועֲצַּ ת ד' ִהיא ָתקּום:
 )41עמידה יום הכיפורים
ֹלקי .עַּ ד ׁשֶ ל ֹא נֹוצַּ ְּר ִתי ֵּאינִי כְּ דַּ אי ,וְּ עַּ כְּ ׁשָ ו ׁשֶ ּנֹוצַּ ְּר ִתי כְּ ִאלּו ל ֹא נֹוצַּ ְּר ִתי.
אֱ ַּ
 )42פירוש עולת ראי"ה על עמידה ליום הכיפוריפ
ֹלקי .עַּ ד ׁשֶ ל ֹא נֹוצַּ ְּר ִתי ֵּאינִי כְּ דַּ אי ,וְּ עַּ כְּ ׁשָ ו ׁשֶ ּנֹוצַּ ְּר ִתי כְּ ִאלּו ל ֹא נֹוצַּ ְּר ִתי  --לפני שנוצרתי כל אותו הזמן הבלתי מוגבל
אֱ ַּ
שמעולם עד שנוצרתי ודאי לא היה דבר בעולם שהי' צריך לי כי אם הייתי חסר בשביל איזו תכלית והשלמה הייתי נוצר
וכיון שלא עצרתי עד אותו הזמן הוא אות שלא הייתי כדאי עד אז להבראות ולא היה בי צורך כי אם לעת כזאת
שנבראתי ,מפני שהגיעה השעה שאני צריך למלא איזה דבר להשלמה המציאות .ואילו הייתי מיחד מעשי אל תכלית
בריאתי הנני עכשיו כדאי ,אבל כיון שאין מעשי מכווניים לטוב התכלית ,הרי לא הגעתי אל תכלית בריאתי ואיני עדיין
כדאי כמו קודם לכן.

