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כשופר הרם/י קולך
"אז יתקע בשופרות לפתוח שערי שמיים״ )אברהם חלפי(

הקדמה

ַח ִלְבֵני-קַֹרח ִמְזמֹור. א  ַלְמַנּצֵ

קֹול  ְקעוּ-ָכף;    ָהִריעוּ ֵלאלִֹהים, ּבְ ים, ּתִ ל-ָהַעּמִ ב  ּכָ
ִרּנָה.

ל-ָהָאֶרץ. י-ְיהָוה ֶעְליֹון נֹוָרא;    ֶמֶלְך ּגָדֹול, ַעל-ּכָ ג  ּכִ

ַחת ַרְגֵלינוּ. ים, ּתַ ינוּ;    וְּלֻאּמִ ְחּתֵ ים ּתַ ר ַעּמִ ד  ַיְדּבֵ

ר- אֹון ַיֲעקֹב ֲאׁשֶ ה  ִיְבַחר-ָלנוּ ֶאת-ַנֲחָלֵתנוּ;    ֶאת ּגְ
ָאֵהב ֶסָלה.

קֹול ׁשֹוָפר. ְתרוָּעה;    ְיהָוה, ּבְ ו  ָעָלה ֱאלִֹהים, ּבִ

רוּ. נוּ ַזּמֵ רוּ ְלַמְלּכֵ רוּ;    ַזּמְ רוּ ֱאלִֹהים ַזּמֵ ז  ַזּמְ

יל. ּכִ רוּ ַמׂשְ ל-ָהָאֶרץ ֱאלִֹהים--    ַזּמְ י ֶמֶלְך ּכָ ח  ּכִ

א  ּסֵ ב ַעל-ּכִ ט  ָמַלְך ֱאלִֹהים, ַעל-ּגֹוִים;    ֱאלִֹהים, יָׁשַ
ָקְדׁשֹו.

ים, ֶנֱאָספוּ--    ַעם, ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם: י  ְנִדיֵבי ַעּמִ

י ֵלאלִֹהים, ָמִגּנֵי-ֶאֶרץ--    ְמאֹד ַנֲעָלה. ּכִ

תהילים מז, א-י 

ְרַחב יָּה: ּמֶ ַצר ָקָראִתי יָּה ָעָנִני ּבַ ִמן ַהּמֵ

ְוָעִתי: ְעֵלם ָאְזְנָך ְלַרְוָחִתי ְלׁשַ , ַאל ּתַ ָמְעּתָ קֹוִלי ׁשָ

ט ִצְדֶקךָ: ּפַ ל ִמׁשְ ָבְרָך ֱאֶמת, וְּלעֹוָלם ּכָ רֹאׁש ּדְ

ֻקִני ֵזִדים: ָך ְלטֹוב, ַאל ַיַעְשׁ ֲערֹב ַעְבּדְ

ָלל ָרב: מֹוֵצא ׁשָ ׂש ָאנִֹכי ַעל ִאְמָרֶתךָ, ּכְ ׂשָ

י: ִמְצֹוֶתיָך ֶהֱאָמְנּתִ י ּבְ ֵדִני, ּכִ טוּב ַטַעם ָוַדַעת ַלּמְ

ֵדִני: ֶטיָך ַלּמְ ּפָ י ְרֵצה ָנא ה', וִּמׁשְ ִנְדבֹות ּפִ

קֹול ׁשוָפר: ְתרוָּעה, ה' ּבְ ָעָלה ֱאלִֹהים ּבִ

ׁשוֹפָר בראש השנה היא  ְתִּקיעַת 
ראש  התורה.  מן  עשה  מצוות 
כ"יום  בתורה  מכונה  השנה 
וחז"ל  תרועה",  ו"זכרון  תרועה" 
להריע  מצווה  שיש  מכך  למדו 
בשופר בראש השנה. את האופן 
למדו  בשופר  לתקוע  אמורים  בו 
במצוות  התקיעה  מתיאורי  חז"ל 
הורו  הם  לכך  ובהתאם  היובל, 
בראש  פעמים  שלוש  לתקוע 
התקינו  הם  כן  כמו  השנה. 
תקיעות  של  רצפים  שלושה 
של  סוגים  שלושה  הכוללים 
קולות: תקיעה - קול ארוך ומושך. 
קצרים.  קולות  שלושה   - שברים 
קולות  של  רב  מספר   - תרועה 
תשעה(.  )לפחות  ביותר  קצרים 
תוקעים בכל רצף 30 קולות )18 
תרועות(   6 שברים,   6 תקיעות, 
שבסה"כ  כך   ,10 עוד  ומוסיפים 
קולות   100 לשמוע  מצווים  אנו 
ראש  כאשר  השנה.  ראש  בכל 
נהוג  לא  בשבת,  חל  השנה 

לתקוע בשופר.
לרוב  מקושרת  השופר  מצוות 
להתעוררות הלב ולחשבון הנפש 
הנוראים,  בימים  עורכים  שאנו 
אותנו  מעורר  התרועה  קול 
להרהר במעשינו ולשוב אל הלב 

ואל האלוהות.

 )ישעיהו נח, א(

נוּ  ׁשָ ר ִקּדְ ה ה' ֱאלֵֹהינוּ ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רוְּך ַאּתָ ּבָ
מֹוַע קֹול ׁשֹוָפר ִמְצֹוָתיו ְוִצוָּנוּ ִלׁשְ ּבְ

ָמנוּ  ֶהֱחיָנוּ ְוִקּיְ ה ה' ֱאלֵֹהינוּ ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רוְּך ַאּתָ ּבָ
ֶּה ַמן ַהז ְּ יָענוּ ַלז ְוִהּגִ

תוקעים 30 קולות: 

תקיעה שברים תרועה תקיעה:

תקיעה שברים תרועה תקיעה:

תקיעה שברים תרועה תקיעה:

תקיעה שברים תקיעה:

תקיעה שברים תקיעה:

תקיעה שברים תקיעה:

תקיעה תרועה תקיעה:

תקיעה תרועה תקיעה:

תקיעה תרועה תקיעה גדולה:

יאמר הש"ץ זה בקול רם והקהל חוזרים:

כוּן: ֶניָך ְיַהּלֵ אֹור ּפָ רוָּעה, ה' ּבְ ֵרי ָהָעם יֹוְדֵעי ּתְ ַאׁשְ

ל ַהּיום, וְּבִצְדָקְתָך יָרוּמוּ: ְמָך ְיִגילוּן ּכָ ׁשִ ּבְ

רוּם ַקְרֵננוּ: ה, וִּבְרצֹוְנָך ּתָ ָּמֹו ָאּתָ י ִתְפֶאֶרת ֻעז ּכִ

סדר תקיעת שופר
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פרשנות מסורתית 
על השופר ותקיעותיו

 תקיעה בשופר של אייל -
זכר לעקדת יצחק שלפי המסורת קרתה 

בראש השנה 

ּלֹא  ָרָאה ׁשֶ ֵאל, ׁשֶ ל ַסּמָ לֹום, ָחָרה ַאּפֹו ׁשֶ ׁשָ ב ַאְבָרָהם ֵמַהר ַהּמֹוִרּיָה ּבְ ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ
ָהַלְך  ה?  ָעׂשָ ֶמה  ַאְבָרָהם.  ל  ׁשֶ נֹו  ָקְרּבָ ל  ְלַבּטֵ  – ִלּבֹו  ֲאַות  ּתַ יָדֹו  ּבְ ָעְלָתה 
עֹוָלם? ָאְמָרה לֹו – לֹא. ָאַמר ָלּה:  ה ּבָ ַמְעּתְ ָמה ַנֲעׂשָ ָרה: לֹא ׁשָ ְוָאַמר ְלׂשָ
ָחטֹו, ְוִהְקִריבֹו ַעל עֹוַלת מֹוְקָדּה. ִהְתִחיָלה  ֵנְך וּׁשְ ָלַקח ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ּבְ
לֹׁש  ֶנֶגד ׁשָ לֹׁש ְיָללֹות ּכְ ִקיעֹות, ׁשָ לֹׁש ּתְ ֶנֶגד ׁשָ ִכּיֹות ּכְ לֹׁש ּבְ ֶלת ׁשָ ּבֹוָכה וְּמַיּלֶ

ָמָתּה וֵּמָתה. ְיָבבֹות וָּפְרָחה ִנׁשְ

ילקוט שמעוני פרק כג

ל ַאִיל?  ׁשֹוָפר ׁשֶ ה ּתֹוְקִעין ּבְ הוּ: ָלּמָ י ַאּבָ  ָאַמר ַרּבִ
ָלֶכם  ֶאְזּכֹר  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַאִיל  ל  ׁשֶ ׁשֹוָפר  ּבְ ְלָפַני  ְקעוּ  ּתִ הוּא:  רוְּך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָאַמר 

ם ַעְצְמֶכם ְלָפַני. ִאּלוּ ֲעַקְדּתֶ ן ַאְבָרָהם, וַּמֲעֶלה ֲאִני ֲעֵליֶכם ּכְ ֲעֵקַדת ִיְצָחק ּבֶ

בבלי, ראש השנה טז ע"א

תקיעה או שמיעה, על מה 
אנו מצווים?

אנו  האם  מצווים,  אנו  מה  על  ישראל  חכמי  חלקו 
השופר?  את  לשמוע  או  בשופר  לתקוע  מצווים 
שהמצווה  יודעים  אנו  אולם  לתקוע  נאמר  במקרא 
היא בעצם לשמוע. ואכן חלקו על כך רבינו תם והרמב"ם.  רבינו 
לעורר את  ומטרתה  היא תחליף לתפילה,  תם סבר שהתקיעה 
כל אדם לתקוע בעצמו כשם  על  ולכן  עלינו  רחמי האל שיחוס 
שהתקיעה  סבר  הרמב"ם  עצמו.  על  להתפלל  מצווה  שהוא 
ישמע את קול  ולכן עדיף שכל אחד  מטרתה לעורר את האדם 

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. 

יום תרועה  יהיה לכם,  ״ובחודש השביעי באחד לחודש מקרא קודש 
בראש  בשופר  לתקוע  בתורה  נצטוינו  א(.  כט,  )במדבר  לכם״  יהיה 
משנתכם  ישנים  עורו  בו:  יש  רמז  הכתוב,  גזירת  שזה  ואע״פ  השנה, 
וזכרו  וחזרו בתשובה  וחפשו במעשיכם  ונרדמים הקיצו מתרדמתכם 
שנתם  כל  ושוגים  הזמן  בהבלי  האמת  את  השוכחים  אלו  בוראכם. 
והטיבו  לנפשותיכם  הביטו   - יציל  ולא  יועיל  לא  אשר  וריק  בהבל 
דרכיכם ומעלליכם, ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר 

לא טוב״

רמב״ם הלכות תשובה ד׳ ג׳

כוונת הלב בשמיעת 
תקיעת השופר

בשמיעה  די  ולא  הלב  בכוונת  היא  המצווה  עיקר 
בלבד:

ס, ִאם  ּטָ ַהּתֹוֵקַע ְלתֹוְך ַהּבֹור אֹו ְלתֹוְך ַהּדוּת אֹו ְלתֹוְך ַהּפִ
ָהיָה  ׁשֶ ִמי  ְוֵכן  יָָצא.  לֹא  ַמע,  ׁשָ ֲהָבָרה  קֹול  ְוִאם  יָָצא.  ַמע,  ׁשָ ׁשֹוָפר  קֹול 
ַמע  ְוׁשָ נֶֶסת,  ַהּכְ ְלֵבית  ָסמוְּך  ֵביתֹו  ָהיָה  ׁשֶ אֹו  נֶֶסת,  ַהּכְ ֵבית  ֲאחֹוֵרי  עֹוֵבר 
וֵּן ִלּבֹו, יָָצא. ְוִאם ָלאו, לֹא יָָצא. ַאף ַעל  ה, ִאם ּכִ קֹול ׁשֹוָפר אֹו קֹול ְמִגּלָ

וֵּן ִלּבֹו ְוֶזה לֹא ִכוֵּן ִלּבֹו: ַמע, ֶזה ּכִ ַמע ְוֶזה ׁשָ ֶּה ׁשָ ז י ׁשֶ ּפִ

מסכת ראש השנה פרק ג׳

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

בשופר" 

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 
שהייתה  לבוא  לעתיד  של  בחינה  מבטא  סיני  הר  שבמעמד 

במעמד
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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 לבין 
הלך 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 " 

וְִדבֶּר פִּי בַּצַּר לִי".

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?

חדש?  משהו  מהם  ליצור  נוכל  האם  בחיינו?  שיש  השברים  מהם  שברים: 
בשנה  שלנו  נקודות השבירה  היו  מה  כזיכרון?  כעדות?  עליהם  לשמור  או  אותם  לרפא 

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



חגי תשרי בתנועה הרפורמית

שירה עברית מודרנית
שופרות

נעמה הנקין

 לֹא בְּהְַרכָּנַת רֹאׁש וְלֹא בִּכְפִיפַת גּוּף.
 גֵּוִי זָקוּף וּמָתוּחַ ׁשֶלֹּא לְהַחְמִיץ אֶת

ְבִָרים נֶאֱסָפִים לִכְֵדי  הֶָרגַע הַהוּא כְּׁשֶהַּשׁ
 ּתְִקיעָה גְּדוֹלָה וּׁשְלֵמָה.

וֹפָר הוֹלֵךְ וְחָזֵק מְאֹד,  וַיְהִי קוֹל הַּשׁ
 וּבְיָד ַקלָּה אֲנִי מְסִיָטה אֶת מַלְמֶלֶת הַמְּחִצָּה

 ׁשֶבֵּין חְַדֵרי לִבִּי, ׁשָם אַּתָה עוֹמֵד וּמְִתפַּלֵּל
 בְּפִנְָּתךָ וַאֲנִי בְּפִנִָּתי,

ּוֹ ׁשֶבְִּקְרבְָתךָ.  וְאֵין ִקְרבָה גְּדוֹלָה אֵלָיו מִז
 וְהֶָרגַע נֶאֱסָף

 וְהִנֵּה כְּבָר מוּסָף.
אַׁשְֵרי יוֹׁשְבֵי בֵיֶתךָ.

קול גלגל

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

 קוֹל גַּלְגַּל הַמְִּתגַּלְגֵּל מִמַּּטָה לְמַעְלָה,
מְֶרכָּבוֹת סְתוּמוֹת הוֹלְכוֹת וּמְִתגַּלְגְּלוֹת. 

 קוֹל נְעִימוֹת עוֹלֶה וְיוֵֹרד,
הוֹלֵךְ וּמְׁשוֵֹטט בָּעוֹלָם. 

 קוֹל ׁשוֹפָר נִמְׁשָךְ בְּעָמְֵקי הַמְַּדֵרגוֹת,
 וּמְסוֹבֵב הַגַּלְגַּל סָבִיב. 

ּ קוֹל, קוֹל גַּלְגַּל עוֹלֶה וְיוֵֹרד. ּ קוֹל, זֶהו זֶהו


