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את   הקב"ה  ברא  שבו  הבריאה  תחילת  היום  א. 
העולם ומלך עליו, ותקיעת השופר היא דרך קבלת  
ומריעים   תוקעים  למלכים,  עושים  כך  כי  המלכות, 
נאמר:  וכך  מלכותם.  תחילת  את  להודיע  לפניהם 
  " ה'  המלך  לפני  הריעו  שופר  וקול  "בחצוצרות 
צ"ח(.   )תהילים, 

 
לעשרת הראשון  היום  הוא  השנה  ראש  ימי    ב. 

שכל   ולהזהיר  להכריז  בשופר,  ותוקעים  תשובה, 
לשוב   )אל   - הרוצה  תגר  יקרא  אל  לא  ואם  ישוב, 

דינו.   על   יתלונן( 
 

ג. להזכיר את מעמד הר סיני שנאמר בו: "וקול שופר  
מה  עצמנו  על  ונקבל  י"ט(,  )שמות,  מאד"  חזק 

ואמרו אז  אבותינו  ונשמע".    -שקיבלו   "נעשה 
 

הנבי דברי  להזכירנו  לתקיעת  ד.  שנמשלו  אים 
בשופר   "ותקע  ל"ג(  )יחזקאל,  שנאמר  שופר.כמו 
העם..."   והזהיר 

 
ה. להעלות על ליבנו זיכרון חורבן בית המקדש וקול  
קול   "כי  שנאמר:  כמו  האויבים,  מלחמות  תרועת 
ד'(,  )ירמיהו,  מלחמה"  תרועת  נפשי,  שמעה  שופר 
המקדש.   בית  בנין  על  ה',  מאת   ונבקש 

 
עק להזכירנו  וכן  ו.  לה',  נפשו  שמסר  יצחק,  ידת 

אנחנו נמסור נפשנו על קדושת שמו. ויעלה זיכרוננו  
השנה.   ראש  הוא  הדין  ביום  לטובה   לפניו 

 
ז. שנירא ונחרד ונשבור עצמנו לפני הבורא, כי כך 
טבע השופר מרעיד ומחריד, כמו שנאמר: "אם יתקע  
ג'(.  )עמוס,  יחרדו"  לא  ועם  בעיר   שופר 

 

הדין הגדול ולירא ממנו,כמו שנאמר: ח. להזכיר יום 
"קרוב יום ה' הגדול, קרוב ומהר מאוד קול יום ה'... 
א'(.  )צפניה,  ותרועה"  שופר   יום 

 
אליו   ולהתאוות  ישראל,  נדחי  קיבוץ  להזכירנו  ט. 
כמו שנאמר: "והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול,  
כ"ג(.  )ישעיה,  וכו'  אשור"  בארץ  האובדים   ובאו 

 
להזכיר כמו  י.  בה  ולהאמין  המתים,  תחיית  נו 

נס  כנשוא  ארץ,  ושוכני  תבל  יושבי  "כל  שנאמר: 
 הרים תראו וכתקוע שופר תשמעו" )ישעיה, י"ח(.

 
 
  רמב"ם הלכות תשובה פרק ג .  2

ד   השנה    -הלכה  בראש  שופר  פי שתקיעת  על  אף 
ישינים   עורו  כלומר  בו  יש  רמז  הכתוב  גזירת 

מתרדמתכם   הקיצו  ונרדמים  וחפשו משנתכם 
אלו  בוראכם,  וזכרו  בתשובה  וחזרו  במעשיכם 
השוכחים את האמת בהבלי הזמן ושוגים כל שנתם  
הביטו   יציל  ולא  יועיל  לא  אשר  וריק  בהבל 
כל   ויעזוב  ומעלליכם  דרכיכם  והטיבו  לנפשותיכם 

 אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה...
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ואמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות.   

זכרונות    -מלכיות   עליכם,  שתמליכוני  כדי    -כדי 
 בשופר.  -שיעלה זכרוניכם לפני לטובה, ובמה 

 
 
 תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף כו עמוד א  .  4

מפני  פרה  משל  חוץ  כשרים,  השופרות  כל  משנה. 
 ..הוא קרן.ש

דרבנן    גמרא:.... טעמא  היינו  אמר:  כדרב    -עולא 
חסדא. דאמר רב חסדא: מפני מה אין כהן גדול נכנס 

עבודה   לעבוד  ולפנים  לפני  זהב  לפי שאין    - בבגדי 



כיון    -נמי מבחוץ הוא!    ....שופרקטיגור נעשה סניגור.
 כבפנים דמי. -דלזכרון הוא  

 
 
 ו עמוד ב  תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף כ .  5

גמרא. אמר רבי לוי: מצוה של ראש השנה ושל יום  
והתנן:    -הכפורים בכפופין ושל כל השנה בפשוטין.  

פשוט! יעל  של  השנה  ראש  של  במאי    .....שופר 
כמה דכייף איניש    - קמיפלגי? מר סבר: בראש השנה  

הכפורים   וביום  מעלי,  טפי  דפשיט   -דעתיה  כמה 
השנה  בראש  סבר:  ומר  מעלי.  טפי  דעתיה  איניש 
כמה דפשיט איניש דעתיה טפי מעלי, ובתעניות כמה  

 דכייף איניש דעתיה טפי מעלי.
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שברים,   שלשה  תקיעה,  בקסרי:  אבהו  רבי  אתקין 
לעביד    -מה נפשך? אי ילולי יליל    -תרועה, תקיעה.  

גנח   גנוחי  ואי  ותקיעה,  תרועה  לעביד    - תקיעה 
ותקיעה!   שברים  שלשה  אי   -תקיעה  ליה  מספקא 

יליל.   ילולי  אי  גנח  נמי   ....גנוחי  ליעבד  הכי,    אי 
ותקיעה,   שברים  שלשה  תרועה,  תקיעה,  איפכא: 

סתמא דמילתא, כי מתרע באיניש   -דלמא יליל וגנח!  
 ברישא גנח והדר יליל.  -מילתא 

 
 

 סדר שופרות:

ם. ִמן  ְדְשָך ְלַדֵבר ִעמָּ ה ִנְגֵליתָּ ַבֲעַנן ְכבֹוֶדָך. ַעל ַעם קָּ ַאתָּ
ם קֹוֶלָך. ְוִנְגֵליתָּ עֲ  ַמִים ִהְשַמְעתָּ ֵליֶהם ְבַעְרְפֵלי ֹטַהר. ַגם ַהשָּ

 , ְרדּו ִמֶמךָּ ֶניָך, ּוְבִרּיֹות ְבֵראִשית חָּ ל ִמפָּ ם כֻּּלו חָּ עֹולָּ כָּל הָּ
ה ּוִמְצֹות,  לֹוְתָך ַמְלֵכנּו ַעל ַהר ִסיַני ְלַלֵמד ְלַעְמָך תֹורָּ ְבִהגָּ

ִמַּלֲהב ְדְשָך  קָּ ְוִדְברֹות  קֹוֶלָך,  הֹוד  ֶאת  ֵאש. ַוַתְשִמיֵעם  ֹות 
ֲעֵליֶהם   ר  שֹופָּ ּוְבקֹול   , ִנְגֵליתָּ ֲעֵליֶהם  ִקים  ּוְברָּ ְבקֹולֹות 

ְעתָּ   .הֹופָּ

ֶתָךַככָּתּוב   :ְבתֹורָּ

ִקים   • ּוְברָּ ֹקֹלת  ַוְיִהי  ַהבֶקר  ִבְהֹית  ַהְשִליִשי  ַבּיֹום  ַוְיִהי 
ְמֹאד,   זָּק  חָּ ר  ֹשפָּ ְוֹקל  ר  הָּ הָּ ַעל  כֵָּבד  נָּן  כָּל ְועָּ ַוֶּיֱחַרד 

ם ֲאֶשר ַבַמֲחֶנה עָּ  :הָּ

 :ְוֶנֱאַמר

ְיַדֵבר   • ֹמֶשה  ְמֹאד,  ֵזק  ְוחָּ הֹוֵלְך  ר  ַהֹשפָּ קֹול  ַוְיִהי 
ֱאֹלִהים ַיֲעֶנּנּו ְבקֹול  :ְוהָּ

 :ְוֶנֱאַמר

ְוֵאת קֹול   • ַהַּלִפיִדם  ְוֶאת  ַהּקֹוֹלת  ֹרִאים ֶאת  ם  עָּ הָּ ְוכָּל 
ר   הָּ הָּ ְוֶאת  ר  ַוַּיַעְמדּו  ַהֹשפָּ נֻּעּו  ַוּיָּ ם  עָּ הָּ ַוַּיְרא  ֵשן,  עָּ

ֹחק  :ֵמרָּ

 

ְדְשָךּוְבִדְבֵרי   :כָּתּוב ֵלאֹמר  קָּ

ר • ה, ְייָּ ְבקֹול שֹופָּ ה ֱאֹלִהים ִבְתרּועָּ לָּ  :עָּ

 :ְוֶנֱאַמר

ִריעּו ִלְפֵני ַהֶמֶלְך ְייָּ  • ר, הָּ  :ַבֲחֹצְצרֹות ְוקֹול שֹופָּ

 :ְוֶנֱאַמר

ַבֹחֶדש   • ֹחק  ִתְקעּו  ִכי  ַחֵגנּו.  ַלּיֹום  ַבֶכֶסה  ר,  שֹופָּ
ט ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֵאל הּוא, ִמְשפָּ  :ְלִיְשרָּ

ּזֹו:  עֻּ ִבְרִקיַע  ַהְללּוהּו  ְדשֹו.  ְבקָּ ֵאל  ַהְללּו  ַהְללּויָּּה,  ְוֶנֱאַמר, 
ְבֵתַקע  ַהְללּוהּו  גְֻּדלֹו:  ְכֹרב  ַהְללּוהּו  יו.  ִבְגבּוֹרתָּ ַהְללּוהּו 

ר. הַ  חֹול. ַהְללּוהּו  שֹופָּ ְללּוהּו ְבֵנֶבל ְוִכּנֹור: ַהְללּוהּו ְבֹתף ּומָּ
ְבִצְלְצֵלי   ַהְללּוהּו  ַמע,  שָּ ְבִצְלְצֵלי  ַהְללּוהּו  ב:  גָּ ְועֻּ ְבִמִּנים 

ה ְתַהֵּלל יָּּה ַהְללּויָּּה מָּ ה: ֹכל ַהְּנשָּ  :ְתרּועָּ

 

ֶדיָך   :כָּתּוב ֵלאֹמר ַהְּנִביִאיםְוַעל ְיֵדי ֲעבָּ

ל   • ִתְראּו  כָּ ִרים  הָּ ֵנס  ִכְנשֹא  ֶרץ,  אָּ ְוֹשְכֵני  ֵתֵבל  ֹיְשֵבי 
עּו ר ִתְשמָּ  :ְוִכְתֹקַע שֹופָּ

 :ְוֶנֱאַמר

ֹאְבִדים   • אּו הָּ דֹול ּובָּ ר גָּ ַקע ְבשֹופָּ יָּה ְביֹום ַההּוא ִיתָּ ְוהָּ
ַלייָּ   ְוִהְשַתֲחוּו  ִים,  ִמְצרָּ ְבֶאֶרץ  ִחים  ְוַהִּנדָּ ַאשּור  ְבֶאֶרץ 

ִיםְבהַ  לָּ  :ר ַהֹּקֶדש ִבירּושָּ

 :ְוֶנֱאַמר

ר  • ק ִחּצֹו, ַוייָּ ֱאֹלִהים ַבשֹופָּ רָּ א ַכבָּ ֶאה ְויָּצָּ ַוייָּ ֲעֵליֶהם ֵירָּ
אֹות יֵָּגן ֲעֵליֶהם: ֵכן   ן ְייָּ ְצבָּ ַלְך ְבַסֲערֹות ֵתימָּ ע, ְוהָּ ִיְתקָּ

ֵאל ִבְשלֹוֶמָך ֵגן ַעל ַעְמָך ִיְשרָּ  :תָּ

דֹול ְלֵחרּוֵתנּוֹוֵתינּו, ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאב  ר גָּ א  ְתַקע ְבשֹופָּ , ְושָּ
ֵרב ְפזּוֵרינּו ִמֵבין ַהגֹוִים, ּוְנפּוצֹוֵתינּו   לֻּּיֹוֵתינּו, ְוקָּ ֵנס ְלַקֵבץ גָּ
ַלִים   ֶרץ. ַוֲהִביֵאנּו ְלִצּיֹון ִעיְרָך ְבִרּנָּה, ְוִלירּושָּ ַכֵּנס ִמַּיְרְכֵתי אָּ

ְבִש  ְשָך  ִמְקדָּ ֶאת  ֵבית  ֶניָך  ְלפָּ ַנֲעֶשה  ם  ְושָּ ם.  עֹולָּ ְמַחת 
ֹמֶשה   ְיֵדי  ַעל  ֶתָך  ְבתֹורָּ ֵלינּו  עָּ ּוָּה  ִכְמצֻּ חֹובֹוֵתינּו,  ְרְבנֹות  קָּ

 .ַעְבֶדָך, ִמִפי ְכבֹוֶדָך

מּור אָּ  :כָּ

ְדֵשֶכם   • חָּ אֵשי  ּוְברָּ ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם  ִשְמַחְתֶכם  ּוְביֹום 
ַבֲחֹצְצֹרת ַעל ֹעֹלֵתיֶכם ְוַעל ִזְבֵחי ַשְלֵמיֶכם, ּוְתַקְעֶתם  

רֹון ִלְפֵני ֱאֹלֵהיֶכם ֲאִני ְייָּ ֱאֹלֵהיֶכם ֶכם ְלִזכָּ יּו לָּ  :ְוהָּ

ְך ה ְוֵאין דֹוֶמה לָּ ר, ּוַמֲאִזין ְתרּועָּ ה שֹוֵמַע קֹול שֹופָּ . ִכי ַאתָּ
ה ְייָּ,  רּוְך ַאתָּ ֵאל ְבַרֲחִמיםבָּ :שֹוֵמַע קֹול ְתרּוַעת ִעמֹו ִיְשרָּ

 
 


