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  בסוד שיח השופר 
  רמב"ם הלכות שופר וסוכה ולולב הקדמה  .  1

(א)  פרטן:  הוא  וזה  עשה.  מצות  שלש  בכללן  יש  ולולב.  וסוכה  שופר  שופר    הלכות  קול  לשמוע 
    באחד בתשרי 

  
  לכות שופר וסוכה ולולב פרק א הלכה א  רמב"ם ה .  2

ושופר    לשמוע תרועת השופר בראש השנה עשה של תורה    מצות לכם,  יהיה  יום תרועה  שנאמר 
    קרן הכבשים הכפוף השנה בין ביובל הוא   שתוקעין בו בין בראש

  
    ב   -  תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף כח עמוד א .  3

אמר רב אשי: שכפאוהו פרסיים.  ....יצא. כפאו מאן?  -שלחו ליה לאבוה דשמואל: כפאו ואכל מצה  
זאת אומרת: התוקע לשיר   היינו הך?    - אמר רבא,  מהו דתימא: התם אכול מצה    - יצא. פשיטא, 

אכל והא  רחמנא  הכא    אמר  תרועה אבל  לן.    זכרון  משמע  הוא, קא  והאי מתעסק בעלמא  כתיב, 
  אלמא קסבר רבא: מצות אין צריכות כוונה.

  
  י מסכת ראש השנה דף כו עמוד ב  תלמוד בבל .  4

יום הכפורים   לוי: מצוה של ראש השנה ושל  כל השנה בפשוטין.בכפופין  אמר רבי  במאי ...  ושל 
  כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלי,   -בראש השנה  קמיפלגי? מר סבר: 

  
  רש"י מסכת ראש השנה דף כו עמוד ב  .  5

בראש השנה דלתפלה, ולהזכיר  הלכך,    ...פי עדיףבתפלתו, פניו כבושין לארץ, ט  - כמה דכייף איניש  
    בעינן כפופין   -עקידת יצחק בא  

  
  תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף כט עמוד א  .  6

מי שחציו עבד וחציו בן חורין אינו מוציא לא את מינו ולא את שאינו מינו. אמר רב הונא: ולעצמו  
דלא לאחרים  שנא  הונא: מאי  לרב  נחמן  רב  ליה  צד    -   מוציא. אמר  ומפיק  עבדות  צד  אתי  דלא 

אף   נחמן:  רב  אמר  דידיה! אלא  חירות  צד  ומפיק  דידיה  עבדות  צד  לא אתי  נמי,  לעצמו  חירות, 
  אף לעצמו אינו מוציא.   -מי שחציו עבד וחציו בן חורין    לעצמו אינו מוציא. תניא נמי הכי: 

  
    הלכה ה   רמב"ם הלכות תשובה פרק ז .  7

וכבר הבטיחה תורה שסוף    כל הנביאים כולן צוו על התשובה ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה,
נגאלין   הן  ומיד  גלותן  בסוף  תשובה  לעשות  וגו'  ישראל  הדברים  כל  עליך  יבאו  כי  והיה  שנאמר 

  ושבת עד ה' אלהיך ושב ה' אלהיך וגו'.
  
  שמות פרק לב  .  8

  ִּכי ִׁשֵחת ַעְּמ ֲאֶׁשר ֶהֱעֵליָת ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:   ֶל ֵרד ֶאל ֹמֶׁשה   ה'ַוְיַדֵּבר (ז) 
  
  שמות פרק לד  .  9

ֶאל ֹמֶׁשה ְּפָסל ְל ְׁשֵני לֹֻחת ֲאָבִנים ָּכִראֹׁשִנים ְוָכַתְבִּתי ַעל ַהֻּלֹחת ֶאת ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָהיּו  ה'    ַוֹּיאֶמר(א)  
ַהֻּלֹחת ָהִראֹׁשִנים ֲאֶׁשר ִׁשַּבְרָּת: ְוִנַּצְבָּת ִלי ָׁשם ַעל    ְוָעִליָת ַבֹּבֶקר ֶאל ַהר ִסיַני ְהֵיה ָנכֹון ַלֹּבֶקר  (ב) וֶ   ַעל 

  ֹראׁש ָהָהר: 
  
  משנה ו   , משנה מסכת יומא פרק ו .  10

מה היה עושה חולק לשון של זהורית חציו קשר בסלע וחציו קשר בין שתי קרניו ודחפו לאחוריו 
  שנעשה אברים אברים והוא מתגלגל ויורד ולא היה מגיע לחצי ההר עד  

  
  רמב"ם הלכות תשובה פרק ג הלכה ד  .  11

עורו ישינים משנתכם ונרדמים    אע"פ שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב רמז יש בו כלומר
  וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכםהקיצו מתרדמתכם  

  
  שופטים פרק טז פסוק יט  .  12

 : ַוָּיַסר ֹּכחֹו ֵמָעָליו ְקָרא ָלִאיׁש ַוְּתַגַּלח ֶאת ֶׁשַבע ַמְחְלפֹות ֹראׁשֹו ַוָּתֶחל ְלַעּנֹותֹו  ַוּתִ  ַוְּתַיְּׁשֵנהּו ַעל ִּבְרֶּכיהָ 


