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  בס"ד

 לשמוע קול שופר

 סימן תקפה  -שו"ע אורח חיים 

 קודם שיתקע יברך: לשמוע קול שופר 

 משנה ברורה סימן תקפה 

ר"ל שלא יאמר לתקוע בשופר )ט( דלאו בתקיעה תליא מילתא אלא  -יברך לשמוע וכו' 

 בשמיעה שהרי התוקע ולא שמע קול שופר לא יצא כמו שנתבאר

 

 כג אות א  ראש השנה: פסקא -פסיקתא דרב כהנא 

לעולם י"י דברך נצב בשמים )תהלים קיט פט( תני ר' אליע' בעשרים וחמשה באלול נברא 

העולם ואתיא דרב כהדא דתני ר' אליע' דתניא בתקיעתא דרב: זה היום תחילת מעשיך זכרון 

שלום ליום ראשון וגו' כי חק לישראל הוא משפט וג' על המדינות בו יאמר איזו לחרב ואיזו ל

 ריות בו יפקדו להזכירם חיים ומות לשובע איזו למות ואיזו לחיים וב איזו לרעב ואיזו

נמצאת אומ' בראש השנה נברא אדם הראשון. בשעה ראשונה עלה במחשבה בשנייה נמלך 

במלאכי השרת בשלישית כינס עפרו ברביעית גיבלו בחמישית ריקמו בשישית העמידו גולם 

ו נשמה בשמינית הכניסו לגן עדן בתשיעית ציוהו בעשירית עבר על על רגליו בשביעי' זרק ב

ציוהו באחת עשרה נידון בשתים עשרה יצא בדימוס מלפני הק"ב א' לו הקב"ה אדם זה סימן 

לבניך כשם שנכנסת לפניי בדין ביום הזה ויצאתה בדימוס כך עתידין בניך להיות נכנסין לפניי 

 י בחדש השביעי באחד לחדש )ויקרא כג כד(:בדין ביום הזה ויוצאין בדימוס אימת

 

 ספר בראשית פרק ג 

ַמר ֱאֹלִהים  ה ַאף ִכי אָּ ִאשָּ ֹּאֶמר ֶאל הָּ ה ה' ֱאֹלִהים ַוי שָּ ֶדה ֲאֶׁשר עָּ ל ַחַית ַהשָּ רּום ִמכֹּ יָּה עָּ ׁש הָּ ְוַהנָּחָּ

ׁש ִמְפִרי  ה ֶאל ַהנָּחָּ ִאשָּ ן: ַותֹּאֶמר הָּ ל ֵעץ ַהגָּ ֹּא תֹּאְכלּו ִמכֹּ ֵעץ ֲאֶׁשר ְבתֹוְך ל ֹּאֵכל: ּוִמְפִרי הָּ ן נ ֵעץ ַהגָּ

ֹּא מֹות  ה ל ִאשָּ ׁש ֶאל הָּ ֹּאֶמר ַהנָּחָּ ֹּא ִתְגעּו בֹו ֶפן ְתֻמתּון: ַוי ַמר ֱאֹלִהים לֹּא תֹּאְכלּו ִמֶמנּו ְול ן אָּ ַהגָּ

ְלֶכם ִמֶמנּו ְוִנְפְקחּו ֵעי ֵדַע ֱאֹלִהים ִכי ְביֹום ֲאכָּ ע: ְתֻמתּון: ִכי יֹּ ְדֵעי טֹוב וָּרָּ ֵניֶכם ִוְהִייֶתם ֵכאֹלִהים יֹּ

ֵעץ ְלַהְשִכיל ַוִתַקח ִמִפְריֹו  ד הָּ ֵעיַנִים ְוֶנְחמָּ ל ְוִכי ַתֲאוָּה הּוא לָּ ֵעץ ְלַמֲאכָּ ה ִכי טֹוב הָּ ִאשָּ ַוֵתֶרא הָּ

ַקְחנָּה ֵעיֵני ְׁשנֵ  ֹּאַכל: ַוִתפָּ ּה ַוי ּה ִעמָּ יֶהם ַוֵיְדעּו ִכי ֵעיֻרִמם ֵהם ַוִיְתְפרּו ֲעֵלה ַותֹּאַכל ַוִתֵתן ַגם ְלִאיׁשָּ

רֹּת: ֶהם ֲחגֹּ  ְתֵאנָּה ַוַיֲעשּו לָּ

 

 שפת אמת לראש השנה תרנ"א

מצות שופר. כי הקול קול יעקב. התורה שהוא ירושה לנו. אבל ע"י החטאים נתקלקל ונתעקם 

לעורר הקול פנימי שנמצא בנפשות בני ישראל. וז"ש כל הקולות  הקול. וע"י תשובה יכולין

 כשרין בשופר שע"י התשובה מתכשרין כל הקולות וחוזרין להיות קול פשוט ישר. 

וזהו הרמז פשוטה לפני' ולאחרי' ובאמצע שברים תרועה שאינו קול ישר. כי ראשיתן ואחריתן 

ר ושלם. ולעתיד ג"כ טוב אחרית דבר של בנ"י הוא טוב. ובקבלת התורה זכו בנ"י לקול יש

מראשיתו. והזמן שבינתיים. אעפ"י שחטאנו. ע"י תשובה מתקנים החטאים ומתבטל קול 

נשבר שבאמצע לקול פשוט שלפני' ואחרי'. והרמז איסורא ברובא בטל. וזהו התרועה 

שמתבטלת אל קול פשוט כנ"ל. והזכותים שיש לבנ"י מרובין על החטאים וחד בתרי בטל 

 נ"ל:כ
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 פרשה כז פסקה ט  -מדרש רבה שמות 

משל למלך שאמר לעבדיו שמרו לי ב' כוסות הללו והיה דיאטריטא א"ל הוי  .שמעו דבר ה''

זהיר בהם עד שהוא נכנס לפלטין היה עגל אחד שרוי על פתח הפלטין נגח העבד ונשבר אחד 

שנגחני עגל ושבר אחד מהם והיה העבד עומד ומרתית לפני המלך אמר לו למה מרתית אמר 

משני הכוסות א"ל המלך א"כ דע והזהר בשני כך אמר הקב"ה שני כוסות מזגתם בסיני נעשה 

 ונשמע שברתם נעשה עשיתם לפני עגל הזהרו בנשמע הוי שמעו דבר ה' בית יעקב. 

ד"א שמעו דבר ה' הה"ד )ישעיה נה( שמעו ותחי נפשכם היאך חביבים ישראל שהוא מפתה 

הם אם יפול אדם מראש הגג כל גופו לוקה והרופא נכנס אצלו ונותן לו רטייה אותם אמר ל

בראשו וכן בידיו וכן ברגליו ובכל אבריו נמצא כולו רטיות אני איני כך אלא רמ"ח אברים באדם 

הזה והאוזן אחד מהם וכל הגוף מלוכלך בעבירות והאוזן שומעת וכל הגוף מקבל חיים שמעו 

עו דבר ה' בית יעקב וכן אתה מוצא ביתרו שע"י שמיעה זכה לחיים ותחי נפשכם לכך אמר שמ

 ששמע ונתגייר שנאמר וישמע יתרו את כל אשר עשה אלהים למשה ולישראל עמו וגו':

 

 

 שפת אמת לראש השנה תרל"ג

 לשמוע קול שופר עיקר המצוה השמיעה כמ"ש ברא"ש וטור. 

'. כי הקול לא קלקלו שהוא מקום גבוה וי"ל ע"פ המדרש קלקלתם נעשה הזהרו בנשמע כו

 יותר וקיים לישראל לעולם כמ"ש הקול קול יעקב. 

ואמו"ז ז"ל אמר על המד' קלקלתם נעשה הזהרו בנשמע. שאין הפי' שלא לעשות. רק שקודם 

ולזאת  החטא זכו לשמוע בכח הקדמת הנעשה. ועתה השמיעה מסייעת לתקן העשי' כו'.

 ל לבוא למעשה שהוא הדיבור כמ"ש עושי דברו כו':עכשיו מצפין ע"י שמיעת הקו

 

 

 עקב תרל"טשפת אמת 

בפסוק והי' א"ש תשמעו. פירש"י שמוע בישן תשמע בחדש. ע"פ מאמר המשנה למה קדמה 

פ' שמע כדי שנקבל תחילה עמ"ש ואח"כ עול מצות. והוא ענין עושי דברו לשמוע בק"ד וצריכין 

מ"ש אשר אנכי מצוך היום. והוא ע"י הכנה לקבל עול בנ"י בכל יום לעורר בחי' מתן תורה כ

 מלכותו ית' שהוא פי' עושי דברו כמ"ש במ"א. עי"ז זוכין אח"כ לשמוע דבר ה'. 

ושייך שמיעה זו בכל נפש מישראל שיוכל להתעורר משמים ע"י הכנת עמ"ש כראוי. וע"ז 

 היום: נאמר אשרי איש שישמע למצותיך הוא הציווי ממש כמ"ש אנכי מצוך

 


