? C AN Y OU H EAR M E
S HOFAR

OF THE

S OUND

OF THE

M ULTIPLE M EANINGS

R A B B A N IT S A LL Y M A YER
 .1הרב סעדיה גאון ,סדר תפילות ראש השנה (882-
)CE 942
א .היום תחילת הבריאה שבו ברא הקב"ה את
העולם ומלך עליו ,ותקיעת השופר היא דרך קבלת
המלכות ,כי כך עושים למלכים ,תוקעים ומריעים
לפניהם להודיע את תחילת מלכותם .וכך נאמר:
"בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה' "
צ"ח).
(תהילים,
ב .ראש השנה הוא היום הראשון לעשרת ימי
תשובה ,ותוקעים בשופר ,להכריז ולהזהיר שכל
הרוצה לשוב  -ישוב ,ואם לא אל יקרא תגר (אל
דינו.
על
יתלונן)
ג .להזכיר את מעמד הר סיני שנאמר בו" :וקול שופר
חזק מאד" (שמות ,י"ט) ,ונקבל על עצמנו מה
שקיבלו אבותינו אז ואמרו" -נעשה ונשמע".
ד .להזכירנו דברי הנביאים שנמשלו לתקיעת
שופר.כמו שנאמר (יחזקאל ,ל"ג) "ותקע בשופר
העם"...
והזהיר
ה .להעלות על ליבנו זיכרון חורבן בית המקדש וקול
תרועת מלחמות האויבים ,כמו שנאמר" :כי קול
שופר שמעה נפשי ,תרועת מלחמה" (ירמיהו ,ד'),
ונבקש מאת ה' ,על בנין בית המקדש.
ו .להזכירנו עקידת יצחק ,שמסר נפשו לה' ,וכן
אנחנו נמסור נפשנו על קדושת שמו .ויעלה זיכרוננו
לפניו לטובה ביום הדין הוא ראש השנה.
ז .שנירא ונחרד ונשבור עצמנו לפני הבורא ,כי כך
טבע השופר מרעיד ומחריד ,כמו שנאמר" :אם יתקע
שופר בעיר ועם לא יחרדו" (עמוס ,ג').

ח .להזכיר יום הדין הגדול ולירא ממנו,כמו שנאמר:
"קרוב יום ה' הגדול ,קרוב ומהר מאוד קול יום ה'...
א').
(צפניה,
ותרועה"
שופר
יום
ט .להזכירנו קיבוץ נדחי ישראל ,ולהתאוות אליו
כמו שנאמר" :והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול,
ובאו האובדים בארץ אשור" וכו' (ישעיה ,כ"ג).
י .להזכירנו תחיית המתים ,ולהאמין בה כמו
שנאמר" :כל יושבי תבל ושוכני ארץ ,כנשוא נס
הרים תראו וכתקוע שופר תשמעו" (ישעיה ,י"ח).
 .2רמב"ם הלכות תשובה פרק ג
הלכה ד  -אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה
גזירת הכתוב רמז יש בו כלומר עורו ישינים
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 טובה...
 .3תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף טז עמוד א
ואמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות.
מלכיות  -כדי שתמליכוני עליכם ,זכרונות  -כדי
שיעלה זכרוניכם לפני לטובה ,ובמה  -בשופר.
 .4תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף כו עמוד א
משנה .כל השופרות כשרים ,חוץ משל פרה מפני
שהוא קרן...
גמרא ....:עולא אמר :היינו טעמא דרבנן  -כדרב
חסדא .דאמר רב חסדא :מפני מה אין כהן גדול נכנס
בבגדי זהב לפני ולפנים לעבוד עבודה  -לפי שאין

קטיגור נעשה סניגור.....שופר נמי מבחוץ הוא!  -כיון
דלזכרון הוא  -כבפנים דמי.
 .5תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף כו עמוד ב
גמרא .אמר רבי לוי :מצוה של ראש השנה ושל יום
הכפורים בכפופין ושל כל השנה בפשוטין - .והתנן:
שופר של ראש השנה של יעל פשוט! .....במאי
קמיפלגי? מר סבר :בראש השנה  -כמה דכייף איניש
דעתיה טפי מעלי ,וביום הכפורים  -כמה דפשיט
איניש דעתיה טפי מעלי .ומר סבר :בראש השנה
כמה דפשיט איניש דעתיה טפי מעלי ,ובתעניות כמה
דכייף איניש דעתיה טפי מעלי.
 .6תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף לד עמוד א
אתקין רבי אבהו בקסרי :תקיעה ,שלשה שברים,
תרועה ,תקיעה - .מה נפשך? אי ילולי יליל  -לעביד
תקיעה תרועה ותקיעה ,ואי גנוחי גנח  -לעביד
תקיעה שלשה שברים ותקיעה!  -מספקא ליה אי
גנוחי גנח אי ילולי יליל .... .אי הכי ,ליעבד נמי
איפכא :תקיעה ,תרועה ,שלשה שברים ותקיעה,
דלמא יליל וגנח!  -סתמא דמילתא ,כי מתרע באיניש
מילתא  -ברישא גנח והדר יליל.

ּוב ִד ְב ֵרי ָּק ְד ְשָך כָּתּוב לֵ אמֹר:
ְ
•

ְונֶאֱ ַמר:
•

•

יאים כָּתּוב לֵ אמֹר:
ּנְב ִ
וְעַ ל י ְֵדי עֲבָּ ֶדיָך הַ ִ
•

•

•

•

ֹלהים בַ שֹופָּ ר
וַי ָּי עֲלֵ יהֶ ם י ֵָּראֶ ה ְויָּצָּא כַבָּ ָּרק ִחּצֹו ,וַי ָּי אֱ ִ
ימן ְי ָּי צְ בָּ אֹות ָּיגֵן עֲלֵ יהֶ ם :כֵן
י ְִת ָּקע ,וְהָּ לַ ְך ְבסַ עֲרֹות ֵת ָּ
לֹומָך:
ָּתגֵן עַ ל עַ ְמָך י ְִש ָּראֵ ל ִב ְש ֶ
ְשא
רּותנּו ,ו ָּ
ֹותינּוְ ,ת ַקע ְבשֹופָּ ר גָּדֹול ְלחֵ ֵ
אֱ ֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲ ב ֵ
פּוצֹותינּו
ֵ
זּורינּו ִמבֵ ין הַ גֹויִםּ ,ונְ
ֻּּיֹותינּו ,ו ְָּק ֵרב ְפ ֵ
נֵס ְל ַקבֵ ץ ָּגל ֵ
ירּושלַ יִם
ַכּנֵס ִמּי ְַרכְ ֵתי אָּ ֶרץ .וַהֲ ִביאֵ נּו ְלצִ ּיֹון ִע ְירָך ְב ִרּנָּה ,ו ְִל ָּ
ֲשה ְלפָּ נֶיָך אֶ ת
ְשם ַנע ֶ
בֵ ית ִמ ְק ָּד ְשָך ְב ִש ְמחַ ת עֹולָּ ם .ו ָּ
ֹשה
תֹור ֶתָך עַ ל י ְֵדי מ ֶ
חֹובֹותינּו ,כִ ְמ ֻּצּוָּה עָּ לֵ ינּו ְב ָּ
ֵ
ָּק ְר ְבנֹות
בֹודָך.
עַ ְב ֶדָךִ ,מ ִפי כְ ֶ

ֹשה י ְַדבֵ ר
ַוי ְִהי קֹול הַ שֹפָּ ר הֹולֵ ְך וְחָּ זֵק ְמאֹ ד ,מ ֶ
ֹלהים ַי ֲענֶּנּו ְבקֹול:
וְהָּ אֱ ִ

ְוכָּל הָּ עָּ ם ר ִֹאים אֶ ת הַ ּקֹוֹלת וְאֶ ת הַ ּלַ ִפ ִידם וְאֵ ת קֹול
הַ שֹפָּ ר וְאֶ ת הָּ הָּ ר עָּ ֵשןַ ,וּי ְַרא הָּ עָּ ם ַו ָּּינֻּעּו ַוּיַעַ ְמדּו
ֵמ ָּרחֹ ק:

אֹב ִדים
ִת ַקע ְבשֹופָּ ר גָּדֹול ּובָּ אּו הָּ ְ
וְהָּ יָּה ְביֹום הַ הּוא י ָּ
ְבאֶ ֶרץ אַ שּור וְהַ ּנִ ָּד ִחים ְבאֶ ֶרץ ִמצְ ָּריִם ,ו ְִה ְש ַתחֲ וּו לַ י ָּי
ירּושלָּ יִם:
ְבהַ ר הַ ּקֹ ֶדש ִב ָּ
ְונֶאֱ ַמר:

ּוב ָּר ִקים
בקר ַוי ְִהי קֹ ֹלת ְ
ישי ִב ְהיֹ ת הַ ֶ
ַוי ְִהי בַ ּיֹום הַ ְש ִל ִ
וְעָּ נָּן כָּבֵ ד עַ ל הָּ הָּ ר וְקֹ ל שֹפָּ ר חָּ זָּק ְמאֹ דַ ,וּיֶחֱ ַרד כָּל
הָּ עָּ ם אֲ ֶשר בַ ַמחֲ נֶה:

ְונֶאֱ ַמר:

יֹשבֵ י ֵתבֵ ל ְושֹכְ נֵי אָּ ֶרץ ,כִ נְש ֹא נֵס הָּ ִרים ִת ְראּו
כָּל ְ
וְכִ ְתקֹ עַ שֹופָּ ר ִת ְש ָּמעּו:
ְונֶאֱ ַמר:

ְונֶאֱ ַמר:
•

ִת ְקעּו בַ חֹ ֶדש שֹופָּ ר ,בַ כֶסֶ ה לַ ּיֹום חַ גֵנּו .כִ י חֹ ק
ְלי ְִש ָּראֵ ל הּואִ ,מ ְשפָּ ט לֵ אֹלהֵ י ַיעֲקֹ ב:
ְונֶאֱ ַמר ,הַ ְללּויָּּה ,הַ ְללּו אֵ ל ְב ָּק ְדשֹו .הַ ְללּוהּו ִב ְר ִקיעַ עֻּּזֹו:
הַ ְללּוהּו ִבגְ בּור ָֹּתיו .הַ ְללּוהּו כְ רֹב ג ְֻּדלֹו :הַ ְללּוהּו ְב ֵת ַקע
ּומחֹול .הַ ְללּוהּו
שֹופָּ ר .הַ ְללּוהּו ְבנֵבֶ ל וְכִ ּנֹור :הַ ְללּוהּו ְבתֹף ָּ
ְב ִמּנִים ְו ֻּעגָּב :הַ ְללּוהּו ְבצִ ְלצְ לֵ י ָּש ַמע ,הַ ְללּוהּו ְבצִ ְלצְ לֵ י
ּנְש ָּמה ְתהַ ּלֵ ל יָּּה הַ ְללּויָּּה:
ְתרּועָּ ה :כֹל הַ ָּ

תֹור ֶתָך:
ַככָּתּוב ְב ָּ
•

בַ חֲ צֹצְ רֹות וְקֹול שֹופָּ ר ,הָּ ִריעּו ִל ְפנֵי הַ ֶמלֶ ְך ְי ָּי:
ְונֶאֱ ַמר:

סדר שופרות:
בֹודָך .עַ ל עַ ם ָּק ְד ְשָך ְל ַדבֵ ר ִע ָּמםִ .מן
ית בַ ֲענַן כְ ֶ
אַ ָּתה נִ גְ לֵ ָּ
ית ֲעלֵ יהֶ ם ְבעַ ְר ְפלֵ י טֹ הַ ר .גַם
הַ ָּש ַמיִם ִה ְש ַמ ְע ָּתם קֹולֶ ָך .וְנִגְ לֵ ָּ
אשית חָּ ְרדּו ִמ ֶמךָּ,
ּוב ִרּיֹות ְב ֵר ִ
כָּל הָּ עֹולָּ ם כֻּּלו חָּ ל ִמפָּ נֶיָךְ ,
ּומצְ ֹות,
תֹורה ִ
ָּלֹותָך ַמ ְלכֵנּו עַ ל הַ ר ִסינַי ְללַ ֵמד ְלעַ ְמָך ָּ
ְב ִהג ְ
ו ַַת ְש ִמיעֵ ם אֶ ת הֹוד קֹולֶ ָך ,ו ְִד ְברֹות ָּק ְד ְשָך ִמּלַ הֲ בֹות אֵ ש.
ּובקֹול שֹופָּ ר עֲלֵ יהֶ ם
יתְ ,
ּוב ָּר ִקים עֲלֵ יהֶ ם נִגְ לֵ ָּ
ְבקֹולֹות ְ
הֹופָּ ְע ָּת.

ֹלהים ִב ְתרּועָּ הְ ,י ָּי ְבקֹול שֹופָּ ר:
עָּ לָּ ה אֱ ִ

כָּאָּ מּור:
•

אשי חָּ ְד ֵשכֶם
ּוב ָּר ֵ
ּובמֹוע ֲֵדיכֶם ְ
ּוביֹום ִש ְמחַ ְתכֶם ְ
ְ
עֹֹלתיכֶם וְעַ ל זִ ְבחֵ י ַש ְל ֵמיכֶם,
ֵ
ּות ַק ְע ֶתם בַ חֲ צֹצְ רֹת עַ ל
ְ
וְהָּ יּו לָּ כֶם ְלזִ כָּרֹון ִל ְפנֵי אֱ ֹלהֵ יכֶם אֲ נִ י ְי ָּי אֱ ֹלהֵ יכֶם:
דֹומה לָּ ְך.
ּומאֲ זִ ין ְתרּועָּ ה וְאֵ ין ֶ
שֹומעַ קֹול שֹופָּ רַ ,
ֵ
כִ י אַ ָּתה
שֹומעַ קֹול ְתרּועַ ת ִעמֹו י ְִש ָּראֵ ל ְב ַרחֲ ִמים:
ֵ
בָּ רּוְך אַ ָּתה ְייָּ,

