
 

 
 
 

חשבי על הרגע בו נשמעת תקיעת השופר בבית הכנסת בראש השנה. כיצד את  .א
 מרגישה ברגע זה? מהי משמעותו עבורך? 

 
 

 קראי את הפסוקים שלפנייך. איזה מועד הם מתארים? מה צריך לעשות ביום זה?ב. 
 מה ניתן ללמוד על חג זה משמו?

 

 ויקרא כ"ג

ל לֵּאמֹר ַבחֶֹדש ַהְשִביִעי ְבֶאָחד ַלחֶֹדש יְִהיֶה ָלֶכם ַשָבתֹון  :ֶאל מֶשה לֵּאמֹר ה')כג( ַויְַדבֵּר  ַדבֵּר ֶאל ְבנֵּי יְִשָראֵּ

 לה'ִמְקָרא קֶֹדש: ָכל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה ֹלא ַתֲעשּו ְוִהְקַרְבֶתם ִאֶשה  זְִכרֹון ְתרּוָעה

 

 במדבר כ"ט

 יְִהיֶה ָלֶכם יֹום ְתרּוָעהש ִמְקָרא קֶֹדש יְִהיֶה ָלֶכם ָכל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה ֹלא ַתֲעשּו )א( ּוַבחֶֹדש ַהְשִביִעי ְבֶאָחד ַלחֹדֶ 

 

קראי את דברי הפרשנים שלפנייך למילים "זכרון תרועה". על איזה קושי הם עונים? מה ג. 
 ההבדל בין פירושו של החזקוני לשני הפירושים האחרים?

 

 רש"י: 

( זכרון פסוקי זכרונות ופסוקי שופרות לזכור לכם עקידת יצחק שקרב תחתיו )ר"ה לב -זכרון תרועה 

 איל:

 

 חזקוני:

 ע"י התרועה תהיו נזכרים לפני הקב"ה כדכתיב והרעותם ונזכרתם. -זכרון תרועה  

 

 בעל הטורים:

עה שבשבת אין תוקעין שאין תקיעת שופר דוחה שבת ואין בו אלא זכרון תרו -)כד( שבתון זכרון תרועה 

 אבל במקדש תוקעין

 

למדו חז"ל בגזירה שווה מהציווי על שנת היובל. לפנייך מצוות התקיעה בשופר את ד. 
מקורות שונים בהם מופיעה תקיעת שופר. קראי אותם וכתבי מה מוסיף כל מקור לגבי 

 מהותה של מצוות השופר?
 

 שמות י"ט

ד ַעל ָהָהר ְוקֹל שָֹפר ָחזָק ְמאֹד ַוּיֱֶחַרד ָכל )טז( ַויְִהי ַבּיֹום ַהְשִליִשי ִבְהיֹת ַהבֶֹקר  ַויְִהי קֹֹלת ּוְבָרִקים ְוָענָן ָכבֵּ

 ָהָעם ֲאֶשר ַבַמֲחנֶה:

 )יז( ַוּיֹוצֵּא מֶשה ֶאת ָהָעם ִלְקַראת ָהֱאֹלִהים ִמן ַהַמֲחנֶה ַוּיְִתיְַצבּו ְבַתְחִתית ָהָהר:

ש ַוּיַַעל ֲעָשנֹו ְכֶעֶשן ַהִכְבָשן ַוּיֱֶחַרד ָכל ָהָהר ְמאֹד:)יח( ְוַהר ִסינַי ָעַשן כֻּלֹו ִמפְ   נֵּי ֲאֶשר יַָרד ָעָליו ה' ָבאֵּ

 )יט( ַויְִהי קֹול ַהשָֹפר הֹולְֵּך ְוָחזֵּק ְמאֹד מֶשה יְַדבֵּר ְוָהֱאֹלִהים יֲַענֶּנּו ְבקֹול:

 

 

 

 ויקרא כ"ה



ַשע ְוַאְרָבִעים )ח( ְוָסַפְרָת ְלָך ֶשַבע ַשְבתֹת שָ  י ֶשַבע ַשְבתֹת ַהָשנִים תֵּ נִים ֶשַבע ָשנִים ֶשַבע ְפָעִמים ְוָהיּו ְלָך יְמֵּ

 ָשנָה:

ִרים ַתֲעִבירּו שֹוָפר ְבָכל  ַאְרְצֶכם: )ט( ְוַהֲעַבְרָת שֹוַפר ְתרּוָעה ַבחֶֹדש ַהְשִבִעי ֶבָעשֹור ַלחֶֹדש ְביֹום ַהִכפֻּ

ל ִהוא ִתְהיֶה ָלֶכם ְוַשְבתֶ )י( וְ  ת ְשנַת ַהֲחִמִשים ָשנָה ּוְקָראֶתם ְדרֹור ָבָאֶרץ ְלָכל יְשֶביָה יֹובֵּ ם ִאיש ֶאל ִקַדְשֶתם אֵּ

בּו: זָתֹו ְוִאיש ֶאל ִמְשַפְחתֹו ָתשֻּ  ֲאחֻּ

ל ִהוא ְשנַת ַהֲחִמִשים ָשנָה ִתְהיֶה ָלֶכם ֹלא ִתזְרָ   עּו ְוֹלא ִתְקְצרּו ֶאת ְסִפיֶחיָה ְוֹלא ִתְבְצרּו ֶאת נְזִֶריָה:)יא( יֹובֵּ

 עמוס ג

 ֹלא ָעָשה וה' )ו( ִאם יִָתַקע שֹוָפר ְבִעיר ְוָעם ֹלא יֱֶחָרדּו ִאם ִתְהיֶה ָרָעה ְבִעיר

 

 תהילים מ"ז

ַח ִלְבנֵּי קַֹרח ִמזְמֹור:  )א( ַלְמנַצֵּ

 יעּו לֵּאֹלִהים ְבקֹול ִרּנָה:)ב( ָכל ָהַעִמים ִתְקעּו ָכף ָהרִ 

 ֶעְליֹון נֹוָרא ֶמֶלְך ָגדֹול ַעל ָכל ָהָאֶרץ: ה')ג( ִכי 

ינּו: ִמים ַתַחת ַרגְלֵּ ינּו ּוְלאֻּ  )ד( יְַדבֵּר ַעִמים ַתְחתֵּ

ב ֶסָלה: נּו ֶאת ְגאֹון יֲַעקֹב ֲאֶשר ָאהֵּ  )ה( יְִבַחר ָלנּו ֶאת נֲַחָלתֵּ

 ְבקֹול שֹוָפר: ה'רּוָעה )ו( ָעָלה ֱאֹלִהים ִבתְ 

רּו: נּו זַמֵּ רּו זְַמרּו ְלַמְלכֵּ  )ז( זְַמרּו ֱאֹלִהים זַמֵּ

 

 

 

 מדרש רבא בראשית נ"ו ט'

ינָיו ַוּיְַרא ְוִהּנֵּה ַאיִל ַאַחר נֱֶאַחז ַבְסַבְך ְבַקְרנָיו ַוּיֵֶּלְך ַאְבָרָהם ַוּיִַקח אֶ " ֲעלֵּהּו ְלעָֹלה ת ָהַאיִל ַוּיַ ַוּיִָשא ַאְבָרָהם ֶאת עֵּ

 " ַתַחת ְבנֹו

א"ר חנינא ב"ר יצחק כל ימות השנה ישראל נאחזים בעבירות ומסתבכין בצרות ובראש השנה הן נוטלין 

יֶהם  'הוָ  :שופר ותוקעין בו ונזכרים לפני הקב"ה והוא מוחל להם וסופן ליגאל בקרנו של איל שנאמר ֲעלֵּ

י ' אלוקיםיֵָּרֶאה ְויָָצא ַכָבָרק ִחצֹו ַוה  מן...ַבשֹוָפר יְִתָקע ְוָהַלְך ְבַסֲערֹות תֵּ

 
למה מדמה המדרש את עם ישראל? מהי המשמעות של הקישור בין עקידת יצחק ה. 

 לתקיעת השופר?
  

 מדרש רבא ויקרא כ"ט ג'

בשעה שהקב"ה יושב ועולה  .)ג( יהודה ברבי נחמן פתח )תהלים מז( עלה אלהים בתרועה ה' בקול שופר

ובשעה שישראל נוטלין את שופריהן  .עלה אלהים בתרועה ?מאי טעם .על כסא דין בדין הוא עולה

ומתמלא עליהם רחמים  .ה' בקול שופר :ותוקעין לפני הקב"ה עומד מכסא הדין ויושב בכסא רחמים דכתיב

 דת הדין לרחמים ומרחם עליהם והופך עליהם מ

 
צד את המילים "קול שופר"? מה מתרחש ע"י כיצד מבין המדרש את המילה "תרועה" וכיו. 

 תקיעת השופר? כיצד את מבינה תהליך זה?
 

 מדרש רבא ויקרא כ"ט ו'

בחדש הזה שפרו  ,בחדש זה תחדשו מעשיכם בשופר ...)ו( ר' ברכיה פתח )תהלים פא( תקעו בחדש שופר 

ה מה שופר זה פרתם מעשיכם הריני נעשה לכם כשופר הזיאמר להן הקב"ה לישראל אם ש .מעשיכם

מכניס בזו ומוציא בזו כך אני עומד מכסא הדין ויושב על כסא רחמים והופך לכם מדת הדין למדת רחמים 

 אימתי בחדש השביעי:

 
משמעות תקיעת השופר ע"פ תחילתו של המדרש? מה הקשר בין צורתו החיצונית  ימהז. 

 של השופר לבין המעבר מכיסא דין לכסא רחמים?

בחיבור שחיבר  ו חיים מוולאזין, תלמידו הגדול של הגאון מווילנא, נשתמרו בידינושל רבנ הנהגותיו

 :תלמידו, ושמו 'כתר ראש'. ושם בעניני ראש השנה כתוב כך



המדינה  היה שמח מאד בעת תקיעת שופר, וכן אמר שצריך להיות ברוב שמחה וחדוה כדוגמת  רבינו"

להקב''ה בכל עולמות שאנחנו  בתקיעת שופר ממליכיםביום שממליכים מלך ומעטרים אותו, כן אנחנו 

 ."עמו

 מהי המשמעות הנוספת לתקיעת השופר הנלמדת ח. 

 מדבריו של רב חיים מוולאז'ין?

 

 

 ר' שלמה קרליבך על ראש השנה:

אני ממש צריך שתפתחו את שערי הלב. אם אני אשאל אתכם מתי הוא הרגע, היהדות, בתורה, שהכי 

אתם תגידו לי תורות, ואני בטוח שכל אחד יגיד את הדבר הנכון, כי יש שני מיליון ברור לכם שה' אחד? 

 רגעים כאלה. אבל האמת היא שהרגע הכי ברור, הכי ברור שה' אחד, הוא: כשתוקעים בשופר.

כל החיים שלנו היו משתנים. כל אחד חושב: כן,  -אתם יודעים, חברים, אם היה ברור לנו שבאמת ה' אחד

 בקדוש ברוך הוא, אני יהודי קדוש, אני מתוק, אני חמוד... אני מאמין

 אבל השאלה היא: מתי מש ממש ברור לכם לגמרי שהשם אחד?

ואני בטוח שזה ברור לכם: מה אנחנו עושים בראש השנה? מה כל העבודה של ראש השנה? ראש  -וכאן

וי! בשנה שעברה עשיתי כך  –השנה הוא לא זמן, כמו שיש שחושבים, שבו אנחנו נאנחים ואומרים: אוי 

ומסדר אותם  וכך דברים לא בסדר, ואני יושב שם ופותח את המזוודה שלי, מוציא את כל החטאים שלי

כדי לעשות לקב"ה עבודה יותר קלה, כי אני יודע שהוא מאד מסודר... הנה החטאים של יום רביעי, של 

 ם בבית...יום חמישי, של שבת... ופתאום אני נזכר ששכחתי כמה חטאי

אבל כולם יודעים שבראש השנה לא אומרים "על חטא". זה יהיה החילול הכי גדול של ראש השנה... 

בראש השנה אנחנו ממליכים את הקב"ה על העולם!!! ומלכותו תלויה בשאלה כמה אנחנו באמת יודעים 

 שהוא המלך.

אני אומר שאני לא כל כך אם תשאלו אותי, למשל: האם הקייזר וילהלם הוא הקייזר של גרמניה? ו

בטוח... מה זאת אומרת? זאת אומרת שהוא לא באמת הקייזר, נכון? אם אני מסתפק בדבר אני נוטל 

 מהמלכות שלו, נכון?

 מלכות, זה כשאני בטוח לגמרי.

אני עבדו של  -אבל באמת, כשאנחנו תוקעים בשופר, פתאום זה ברור: "אנא עבדא דקודשא בריך הוא"

 הקב"ה.

 

פי דבריו של רב שלמה קרליבך: מה נהיה ברור לנו כשאנו שומעים את תקיעת  ט. על
 השופר?

המצווה המרכזית בראש השנה היא תקיעת השופר. מהי, אם כן, מהותו של יום  -י. נסו לסכם
 זה?  

 


