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כל המשפחה ביחד

הקדמה
תקִיעַת ׁשוֹפָר בראש השנה היא
ְּ
מצוות עשה מן התורה .ראש
השנה מכונה בתורה כ"יום
תרועה" ו"זכרון תרועה" ,וחז"ל
למדו מכך שיש מצווה להריע
בשופר בראש השנה .את האופן
בו אמורים לתקוע בשופר למדו
חז"ל מתיאורי התקיעה במצוות
היובל ,ובהתאם לכך הם הורו
לתקוע שלוש פעמים בראש
השנה .כמו כן הם התקינו
שלושה רצפים של תקיעות
הכוללים שלושה סוגים של
קולות :תקיעה  -קול ארוך ומושך.
שברים  -שלושה קולות קצרים.
תרועה  -מספר רב של קולות
קצרים ביותר (לפחות תשעה).
תוקעים בכל רצף  30קולות (18
תקיעות 6 ,שברים 6 ,תרועות)
ומוסיפים עוד  ,10כך שבסה"כ
אנו מצווים לשמוע  100קולות
בכל ראש השנה .כאשר ראש
השנה חל בשבת ,לא נהוג
לתקוע בשופר.
מצוות השופר מקושרת לרוב
להתעוררות הלב ולחשבון הנפש
שאנו עורכים בימים הנוראים,
קול התרועה מעורר אותנו
להרהר במעשינו ולשוב אל הלב
ואל האלוהות.

כשופר הרם/י קולך

(ישעיהו נח ,א)

"אז יתקע בשופרות לפתוח שערי שמיים״ (אברהם חלפי)
סדר תקיעת שופר
א לַמְ ַנ ּצֵחַ לִ בְ נֵי-ק ַֹרח מִ זְמוֹר.
ב ּכָל-הָ עַ ִּמיםִּ ,תקְ עוּ-כָף; הָ ִריעוּ לֵאל ֹהִ יםְּ ,בקוֹל
ִר ּנָה.
ל-כָל-הָ אָ ֶרץ.
ג ִּכי-יְהוָה עֶ לְ יוֹן נו ָֹרא; מֶ ל ְֶך ּגָדוֹל ,עַ ּ
ד י ְַד ּבֵר עַ ִּמים ַּתחְ ּ ֵתינוּ; וּלְ אֻ ִּמיםַּ ,תחַ ת ַר ְגלֵינוּ.

ֲשר קִ ְּד ׁ ָשנוּ
ּבָרו ְּך אַ ּ ָתה ה' ֱאל ֹהֵ ינוּ מֶ ל ְֶך הָ ע ֹולָם ,א ׁ ֶ
ְּבמִ צְ וֹתָ יו וְצִ וָּנוּ לִ ׁ ְשמוֹעַ קוֹל ׁש ֹופָר
ּבָרו ְּך אַ ּ ָתה ה' ֱאל ֹהֵ ינוּ מֶ ל ְֶך הָ ע ֹולָםֶ ׁ ,שהֶ ֱחיָנוּ וְקִ ּיְמָ נוּ
וְהִ ּגִיעָ נוּ ַלז ְּמַ ן הַ זֶּה
תוקעים  30קולות:

ֲשר-
ה יִבְ חַ ר-לָנוּ אֶ תַ -נ ֲחלָתֵ נוּ; אֶ ת ּגְאוֹן ַי ֲעק ֹב א ׁ ֶ
אָ הֵ ב ֶסלָה.

תקיעה שברים תרועה תקיעה:

ו עָ לָה ֱאל ֹהִ יםִּ ,ב ְתרוּעָ ה; יְהוָהְּ ,בקוֹל ׁש ֹופָר.

תקיעה שברים תרועה תקיעה:

ז ז ְַּמרוּ ֱאל ֹהִ ים ז ּ ֵַמרוּ; ז ְַּמרוּ לְ מַ לְ ּכֵנוּ ז ּ ֵַמרוּ.
ח ִּכי מֶ ל ְֶך ּכָל-הָ אָ ֶרץ ֱאל ֹהִ ים --ז ְַּמרוּ מַ ְׂש ִּכיל.

תקיעה שברים תרועה תקיעה:

ל-כ ּסֵא
ט מָ ל ְַך ֱאל ֹהִ ים ,עַ לּ -ג ֹויִם; ֱאל ֹהִ ים ,י ׁ ַָשב עַ ִּ
קָ ְד ׁשוֹ.

תקיעה שברים תקיעה:
תקיעה שברים תקיעה:

י נ ְִדיבֵי עַ ִּמיםֶ ,נאֱסָ פוּ --עַ םֱ ,אל ֹהֵ י אַ בְ ָרהָ ם:

תקיעה שברים תקיעה:

תהילים מז ,א-י

תקיעה תרועה תקיעה:

ִּכי לֵאל ֹהִ ים ,מָ ִג ּנֵי-אֶ ֶרץ --מְ א ֹד ַנ ֲעלָה.

אתי יָהּ עָ ָננִי ּב ּ ֶַמ ְרחַ ב יָהּ :
מִ ן הַ ּ ֵמצַר קָ ָר ִ
לְרוְחָ ִתי לְ ׁ ַשוְעָ ִתי:
קוֹלִ י ׁ ָשמָ עְ ּ ָת ,אַ ל ַּתעְ לֵם אָ ְזנ ְָך ַ
ֹאש ְּדב ְָר ָך אֱמֶ ת ,וּלְ ע ֹולָם ּכָל מִ ׁ ְש ּפַט צִ ְדקֶ ָך:
ר ׁ
ֲער ֹב עַ בְ ְּד ָך לְ טוֹב ,אַ ל יַעַ ׁשְ קֻ נִי ז ִֵדים:
ש אָ נֹכִ י עַ ל אִ מְ ָרתֶ ָךְּ ,כמ ֹוצֵא ׁ ָשלָל ָרב:
ש ׂ
ָׂ
טוּב טַ עַ ם וָדַ עַ ת ל ְַּמדֵ נִיִּ ,כי ְּבמִ צְ וֹתֶ ָ
יך הֶ אֱמָ נ ְִּתי:
נ ְִדבוֹת ּ ִפי ְרצֵה נָא ה' ,וּמִ ׁ ְש ּ ָפט ָ
ֶיך ל ְַּמדֵ נִי:

תקיעה תרועה תקיעה:
תקיעה תרועה תקיעה גדולה:
יאמר הש"ץ זה בקול רם והקהל חוזרים:
אַ ׁ ְש ֵרי הָ עָ ם יו ְֹדעֵ י ְּתרוּעָ ה ,ה' ְּבאוֹר ּ ָפנ ָ
ֶיך יְהַ ּלֵכוּן:
ְּב ׁ ִשמְ ָך ְיגִילוּן ּכָל הַ ּיום ,וּבְ צִ ְדקָ ְת ָך יָרוּמוּ:
ִּכי ִתפְ אֶ ֶרת עֻ זָּמ ֹו אָ ּ ָתה ,וּבִ ְרצ ֹונ ְָך ּ ָתרוּם קַ ְרנֵנוּ:

עָ לָה ֱאל ֹהִ ים ִּב ְתרוּעָ ה ,ה' ְּבקוֹל ׁשופָר:
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קול
דממה
דקה
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פרשנות מסורתית
על השופר ותקיעותיו

תקיעה או שמיעה ,על מה
אנו מצווים?

תקיעה בשופר של אייל -
זכר לעקדת יצחק שלפי המסורת קרתה
בראש השנה
ְּכ ׁ ֶש ּׁ ָשב אַ בְ ָרהָ ם מֵ הַ ר הַ מּ ו ִֹר ּיָה ְּב ׁ ָשלוֹם ,חָ ָרה אַ ּפ ֹו ׁ ֶשל סַ ּ ָמאֵ לֶ ׁ ,ש ָראָ ה ׁ ֶשלּ ֹא
שה? הָ ל ְַך
עָ לְ תָ ה ְּביָד ֹו ַּת ֲאוַת לִ בּ ֹו – לְ ב ַּטֵל קָ ְר ּבָנ ֹו ׁ ֶשל אַ בְ ָרהָ ם .מֶ ה עָ ָ ׂ
שה ּבָע ֹולָם? אָ מְ ָרה ל ֹו – ל ֹא .אָ מַ ר לָהּ :
ש ָרה :ל ֹא ׁ ָשמַ עְ ְּת מָ ה ַנ ֲע ָ ׂ
וְאָ מַ ר לְ ָ ׂ
ְ
לָקַ ח אַ בְ ָרהָ ם אֶ ת יִצְ חָ ק ְּבנֵך ו ׁ ְּשחָ טוֹ ,וְהִ קְ ִריב ֹו עַ ל ע ֹולַת מוֹקְ דָ הּ  .הִ ְתחִ ילָה
בּ ֹוכָה וּמְ י ּ ֶַללֶת ׁ ָשל ֹׁש ְּבכִ ּיוֹת ְּכ ֶנגֶד ׁ ָשל ֹׁש ְּתקִ יעוֹתָ ׁ ,של ֹׁש ְילָלוֹת ְּכ ֶנגֶד ׁ ָשל ֹׁש
ְיבָבוֹת וּפ ְָרחָ ה נ ׁ ְִשמָ תָ הּ וּמֵ תָ ה.
ילקוט שמעוני פרק כג
אָ מַ ר ַר ִּבי אַ ּבָהוּ :ל ּ ָָמה תּ וֹקְ עִ ין ְּב ׁש ֹופָר ׁ ֶשל אַ יִל?
אָ מַ ר הַ ָּקדו ֹׁש ּבָרו ְּך הוּאִּ :תקְ עוּ לְ ָפנַי ְּב ׁש ֹופָר ׁ ֶשל אַ יִל ְּכדֵ י ׁ ֶשאֶ זְכּ ֹר ָלכֶם
עֲקֵ דַ ת יִצְ חָ ק ּבֶן אַ בְ ָרהָ ם ,וּמַ ֲעלֶה ֲאנִי ֲעלֵיכֶם ּכְאִ לּ וּ עֲקַ ְד ּ ֶתם עַ צְ מְ כֶם לְ ָפנַי.
בבלי ,ראש השנה טז ע"א

מלכויות זכרונות ושופרות
בשופר"

אמר רבה :אמר הקב"ה אמרו לפני בר"ה מלכיות
זכרונות ושופרות .מלכויות – כדי שתמליכוני עליכם,
זכרונות – כדי שיבא לפני זכרונכם לטובה ,ובמה –

תלמוד בבלי ,מסכת ראש השנה ,דף ל"ד ,עמוד ב'
תפילת מוסף של ראש השנה מחולקת לשלושה חלקים  ,מלכויות
זכרונות ושופרות  ,לכל חלק יש ברכה מיוחדת וכל חלק מסתיים
בשלושים תקיעות שופר.
א .מלכויות  -הקב"ה מולך על העולם .פסוקי המלכות מבטאים
את עצם העובדה שהקב"ה הוא מלך העולם.
ב .זכרונות  -יושב למשפט  -זוכר ודן את העולם  -התייחסות אל
כל הפרטים.
ג .שופרות  -בחינת התיקון העתידי ,שופרו של משיח (גם השופר
שבמעמד הר סיני מבטא בחינה של לעתיד לבוא שהייתה
במעמד
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חלקו חכמי ישראל על מה אנו מצווים ,האם אנו
מצווים לתקוע בשופר או לשמוע את השופר?
במקרא נאמר לתקוע אולם אנו יודעים שהמצווה
היא בעצם לשמוע .ואכן חלקו על כך רבינו תם והרמב"ם .רבינו
תם סבר שהתקיעה היא תחליף לתפילה ,ומטרתה לעורר את
רחמי האל שיחוס עלינו ולכן על כל אדם לתקוע בעצמו כשם
שהוא מצווה להתפלל על עצמו .הרמב"ם סבר שהתקיעה
מטרתה לעורר את האדם ולכן עדיף שכל אחד ישמע את קול
השופר ויתעורר ממנו.
ואכן ,נפסקה ההלכה ע"פ הרמב"ם ואנו מצווים לא רק לשמוע
את התקיעה ,אלא לתת לה לחלחל אל נפשנו ולעורר אותנו אל
התשובה.
״ובחודש השביעי באחד לחודש מקרא קודש יהיה לכם ,יום תרועה
יהיה לכם״ (במדבר כט ,א) .נצטוינו בתורה לתקוע בשופר בראש
השנה ,ואע״פ שזה גזירת הכתוב ,רמז יש בו :עורו ישנים 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  -הביטו לנפשותיכם והטיבו
דרכיכם ומעלליכם ,ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר
לא טוב״
רמב״ם הלכות תשובה ד׳ ג׳

כוונת הלב בשמיעת
תקיעת השופר
עיקר המצווה היא בכוונת הלב ולא די בשמיעה
בלבד:
הַ תּ וֹקֵ עַ לְ תו ְֹך הַ בּ וֹר א ֹו לְ תו ְֹך הַ ּדוּת א ֹו לְ תו ְֹך הַ ּ ִפ ּטָס ,אִ ם
קוֹל ׁש ֹופָר ׁ ָשמַ ע ,יָצָא .וְאִ ם קוֹל ֲהב ָָרה ׁ ָשמַ ע ,ל ֹא יָצָאְ .וכֵן מִ י ׁ ֶשהָ יָה
ְשמַ ע
ע ֹובֵר אֲחו ֵֹרי בֵית הַ ְּכ ֶנסֶת ,א ֹו ׁ ֶשהָ יָה בֵית ֹו סָ מו ְּך לְ בֵית הַ ְּכ ֶנסֶת ,ו ׁ ָ
קוֹל ׁש ֹופָר א ֹו קוֹל מְ ג ִּלָה ,אִ ם ִּכוֵּן לִ בּ וֹ ,יָצָא .וְאִ ם לָאו ,ל ֹא יָצָא .אַ ף עַ ל
ּ ִפי ׁ ֶשזֶּה ׁ ָשמַ ע ְוזֶה ׁ ָשמַ ע ,זֶה ִּכוֵּן לִ בּ ֹו ְוזֶה ל ֹא כִ וֵּן לִ בּ וֹ:
מסכת ראש השנה פרק ג׳
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פרשנות מודרנית על תקיעות השופר
מתי אנחנו במיצר? כיצד נהפוך את המצר למרחב?
בספרו "ספר השתפכות הנפש"(רבי נחמן מברסלב ,ספר השתפכות הנפש
 אות סח ,סימן רע"ט) רבי נחמן מברסלב קושר בין צורתו של השופר לביןהלך הרוח הרגשי של המתפללת והמתפלל ,בו אדם בא להתפלל אך מוצא את עצמו
שקוע כל כך בצרותיו הגשמיות ,צרות הנפש והגוף ,עד שאין הוא יכול לשאת את קולו
בתפילה .המועקה יושבת כגוש על מיתרי הקול וחוסמת את מעבר הקול .רבי נחמן מזמין
אותנו להיות במקום הצר הזה .לחוות אותו ,להרגיש אותו ,לבכות אותו ,להתעורר ממנו.
כאשר האדם מאפשר לעצמו להתעורר מן המקום הצר ,הוא או היא יצאו משם אל תוך
מרחב התפילה ,למקום שבו המילים מסתובבות באופן חופשי ובלתי מופרע בין האדם
לבין אלוהיו ,כמו תנועת הקול מצידו הצר של השופר אל צידו הרחב .כאשר אנו מצליחות
ומצליחים להתפלל מתוך מיצרי נפשנו ,אנו הופכות והופכים בעצמנו לכלי השופר" :וזה
בחינת שופר שהרחב הוא למעלה והקצר הוא למטה אצל הפה .כפי הכתוב בתהלים "
ו ְ ִדב ֶ ּר פִּי בַּצַ ּר ל ִי".
הרבה יעל קריא

כוונות לתקיעה ,שברים תרועה
תקיעה :מה "תוקע" אותנו בחיינו? מה יאפשר לנו לצאת מן המקום הזה?
האם המקום התקוע משרת אותנו או מעכב אותנו?
שברים :מהם השברים שיש בחיינו? האם נוכל ליצור מהם משהו חדש?
לרפא אותם או לשמור עליהם כעדות? כזיכרון? מה היו נקודות השבירה שלנו בשנה
הזאת? כיצד נשכיל לא להגיע אליהן בשנה החדשה?
תרועה :מה גורם לנו להריע? לשמוח בחלקנו? להוציא מפינו קול שמחה ספונטני? שיר
הלל?
הרבה יעל קריא
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שירה עברית מודרנית
שופרות

קול גלגל

נעמה הנקין

מילים :על פי ספר הזוהר ,פרשת ויחי
לחן :אברהם טל

לֹא ב ְ ּהַרְכ ָּנ ַת ר ֹ ׁ
אש ו ְלֹא ב ִּכְפִיפַת גּוּף.
ג ֵּוִי ז ָקוּף וּמָתוּחַ ׁשֶלֹּא לְהַחְמִיץ אֶת
שבָרִים נֶאֱסָפִים ל ִכְדֵי
ְשהַ ׁ ּ ְ
הָ ֶרג ַע הַהוּא כ ּ ׁ ֶ
שלֵמָה.
תקִיעָה ג ְּדוֹל ָה ו ּׁ ְ
ְּ
ְ
שוֹפָר הוֹל ֵך וְחָז ֵק מְאֹד,
וַיְהִי קו ֹל הַ ׁ ּ
וּב ְי ָד קַל ָּה אֲנ ִי מְסִיטָה אֶת מַלְמֶל ֶת הַמְּחִצ ָּה
ׁשֶב ֵּין חַ ְדרֵי ל ִב ִּיׁ ,שָם אַ ּ
תפַּל ֵּל
תָה עוֹמֵד וּמִ ְ
ב ְ ּפִנ ָ ּתְך ָ וַאֲנ ִי ב ְ ּפִנ ָ ּתִי,
וְאֵין ִק ְרב ָה ג ְּדוֹל ָה אֵל ָיו מִזו ּ ֹ ׁשֶב ְ ּ ִק ְרבָתְךָ.
וְהָ ֶרג ַע נֶאֱסָף
וְהִנ ֵּה כ ְּב ָר מוּסָף.
ַשרֵי יו ׁ ְֹשב ֵי ב ֵיתֶךָ.
אְׁ

קו ֹל ג ַ ּל ְג ַּל הַמִּתְג ַ ּל ְג ֵּל מִמַּ ּ
טָה לְמַעְל ָה,
מֶרְכ ָּבו ֹת סְתוּמו ֹת הוֹל ְכו ֹת וּמִתְג ַ ּל ְג ְּלו ֹת.
קו ֹל נְעִימו ֹת עוֹל ֶה וְיוֹרֵד,
הוֹל ֵך ְ וּמ ְׁשוֹטֵט ב ָּעוֹל ָם.
קו ֹל ׁשוֹפָר נִמ ְׁשָך ְ ב ְ ּעָמְקֵי הַמַּ ְדרֵגו ֹת,
וּמְסוֹב ֵב הַג ַ ּל ְג ַּל סָב ִיב.
ז ֶהו ּקו ֹל ,ז ֶהו ּקו ֹל ,קו ֹל ג ַ ּל ְג ַּל עוֹל ֶה וְיוֹרֵד.

חגי תשרי בתנועה הרפורמית

