א .חשבי על הרגע בו נשמעת תקיעת השופר בבית הכנסת בראש השנה .כיצד את
מרגישה ברגע זה? מהי משמעותו עבורך?
ב .קראי את הפסוקים שלפנייך .איזה מועד הם מתארים? מה צריך לעשות ביום זה?
מה ניתן ללמוד על חג זה משמו?
ויקרא כ"ג
שבִיעִי ְב ֶאחָד לַח ֹדֶ ש י ִ ְהי ֶה ָלכֶם שַ בָתֹון
(כג) ַוי ְדַ בֵּר ה' אֶל משֶה לֵּאמ ֹר :דַ בֵּר אֶל ְבנֵּי יִש ְָראֵּל לֵּאמ ֹר בַחֹדֶש ַה ְ
זִכְרֹון תְ רּועָה ִמק ְָרא ק ֹדֶ ש :כָל ְמלֶאכֶת עֲב ֹדָ ה ֹלא תַ עֲשּו ְו ִהק ְַרבְתֶ ם ִאשֶה לה'
במדבר כ"ט
שבִיעִי ְב ֶאחָד לַח ֹ ֶדש ִמק ְָרא ק ֹדֶ ש י ִ ְהי ֶה ָלכֶם כָל ְמלֶאכֶת עֲב ֹדָ ה ֹלא תַ עֲשּו יֹום תְ רּועָה י ִ ְהי ֶה ָלכֶם
(א) ּובַח ֹדֶ ש ַה ְ
ג .קראי את דברי הפרשנים שלפנייך למילים "זכרון תרועה" .על איזה קושי הם עונים? מה
ההבדל בין פירושו של החזקוני לשני הפירושים האחרים?
רש"י:
זכרון תרועה ( -ר"ה לב) זכרון פסוקי זכרונות ופסוקי שופרות לזכור לכם עקידת יצחק שקרב תחתיו
איל:
חזקוני:
זכרון תרועה  -ע"י התרועה תהיו נזכרים לפני הקב"ה כדכתיב והרעותם ונזכרתם.
בעל הטורים:
(כד) שבתון זכרון תרועה  -שבשבת אין תוקעין שאין תקיעת שופר דוחה שבת ואין בו אלא זכרון תרועה
אבל במקדש תוקעין
ד .את מצוות התקיעה בשופר למדו חז"ל בגזירה שווה מהציווי על שנת היובל .לפנייך
מקורות שונים בהם מופיעה תקיעת שופר .קראי אותם וכתבי מה מוסיף כל מקור לגבי
מהותה של מצוות השופר?
שמות י"ט
שי ִבהְי ֹת הַבֹקֶר ַויְהִי קֹֹלת ּוב ְָר ִקים ְו ָענָן ָכבֵּד עַל ָההָר וְק ֹל שֹפָר ָחזָק מְא ֹד ַוּיֶח ֱַרד כָל
שלִי ִ
(טז) ַויְהִי בַּיֹום ַה ְ
ָהעָם ֲאשֶר ַב ַמ ֲחנֶה:
(יז) וַּיֹוצֵּא משֶה אֶת ָהעָם ִלק ְַראת ָהאֱֹלהִים מִן ַה ַמ ֲחנֶה ַוּי ִתְ יַצְבּו בְתַ חְתִ ית ָההָר:
שנֹו ְכ ֶעשֶן ַה ִכ ְבשָן ַוּיֶח ֱַרד כָל ָההָר מְא ֹד:
(יח) ְוהַר סִינַי ָעשַן כֻּלֹו ִמ ְפ נֵּי ֲאשֶר י ַָרד ָעלָיו ה' ָבאֵּש ַוּיַעַל ֲע ָ
(יט) ַויְהִי קֹול הַשֹפָר הֹולְֵּך ְו ָחז ֵּק מְא ֹד משֶה י ְדַ בֵּר ְו ָהאֱֹלהִים י ַ ֲענֶּנּו בְקֹול:

ויקרא כ"ה

ְַאר ָבעִים
שנִים תֵּ שַע ו ְ
שבְת ֹת ַה ָ
שבַע ַ
שבַע ְפ ָע ִמים ְוהָיּו לְָך י ְ ֵּמי ֶ
שנִים ֶ
שבַע ָ
ש נִים ֶ
שבְת ֹת ָ
שבַע ַ
(ח) ְו ָספ ְַרתָ לְָך ֶ
שנָה:
ָ
ַאר ְצכֶם:
ש ִבעִי ֶבעָשֹור לַח ֹדֶ ש בְיֹום ַה ִכפ ִֻּרים תַ ֲעבִירּו שֹופָר ְבכָל ְ
(ט) ְו ַה ֲעב ְַרתָ שֹופַר תְ רּועָה בַחֹדֶש ַה ְ
שבְתֶ ם אִ יש אֶל
שבֶי ָה יֹובֵּל הִוא תִ ְהי ֶה ָלכֶם ְו ַ
ָָארץ ְלכָל י ְ
שנָה ּוק ְָראתֶ ם דְ רֹור ב ֶ
שים ָ
שנַת ַה ֲח ִמ ִ
(י) ְו קִדַ שְתֶ ם אֵּת ְ
ש ַפחְתֹו תָ שֻּבּו:
ֲא ֻּחזָתֹו ְו ִאיש אֶל ִמ ְ
שנָה תִ ְהי ֶה ָלכֶם ֹלא תִ ז ְָרעּו וְֹלא תִ ְקצְרּו אֶת ְספִיחֶי ָה וְֹלא תִ ְבצְרּו אֶת נְז ִֶריהָ:
שים ָ
שנַת ַה ֲח ִמ ִ
(יא) יֹובֵּל הִוא ְ
עמוס ג
שה
(ו) ִאם י ִתָ קַע שֹופָר ְבעִיר ְועָם ֹלא יֶח ֱָרדּו ִאם תִ ְהי ֶה ָרעָה ְבעִיר וה' ֹלא ָע ָ
תהילים מ"ז
(א) ַל ְמנַ ֵּצ ַח ִל ְבנֵּי ק ַֹרח ִמזְמֹור:
(ב) כָל ָה ַע ִמים תִ קְעּו כָף ה ִָריעּו לֵּאֹלהִים בְקֹול ִרּנָה:
ָָארץ:
נֹורא ֶמלְֶך גָדֹול עַל כָל ה ֶ
(ג) כִי ה' ֶעלְיֹון ָ
(ד) י ַדְ בֵּר ַע ִמים ַתחְתֵּ ינּו ּו ְל ֻּא ִמים תַ חַת ַרגְלֵּינּו:
(ה) י ִ ְבחַר לָנּו אֶת נַ ֲחלָתֵּ נּו אֶת גְאֹון יַעֲק ֹב ֲאשֶר ָאהֵּב ֶסלָה:
(ו) ָעלָה אֱ ֹלהִים בִתְ רּועָה ה' בְקֹול שֹופָר:
(ז) זַמְרּו אֱֹלהִים ז ַ ֵּמרּו זַמְרּו ְל ַמ ְלכֵּנּו זַ ֵּמרּו:

מדרש רבא בראשית נ"ו ט'
" ַוּיִשָא ַאב ְָרהָם אֶת עֵּינָיו ַוּי ְַרא ְו ִהּנֵּה ַאי ִל ַאחַר נֶ ֱאחַז ַב ְסבְַך ְבק ְַרנָיו ַוּיֵּלְֶך ַאב ְָרהָם ַוּי ִ ַקח ֶאת הַָאי ִל ַוּי ַ ֲעלֵּהּו לְעֹלָה
תַ חַת בְנֹו"
א"ר חנינא ב"ר יצחק כל ימות השנה ישראל נאחזים בעבירות ומסתבכין בצרות ובראש השנה הן נוטלין
שופר ותוקעין בו ונזכרים לפני הקב"ה והוא מוחל להם וסופן ליגאל בקרנו של איל שנאמרָ :וה' ֲעלֵּיהֶם
י ֵָּראֶה ְויָצָא ַכב ָָרק חִצֹו וַה' אלוקים בַשֹופָר י ִתְ קָע ְו ָהלְַך ְב ַסעֲרֹות תֵּ ימן...
ה .למה מדמה המדרש את עם ישראל? מהי המשמעות של הקישור בין עקידת יצחק
לתקיעת השופר?
מדרש רבא ויקרא כ"ט ג'
(ג) יהודה ברבי נחמן פתח (תהלים מז) עלה אלהים בתרועה ה' בקול שופר .בשעה שהקב"ה יושב ועולה
על כסא דין בדין הוא עולה .מאי טעם? עלה אלהים בתרועה .ובשעה שישראל נוטלין את שופריהן
ותוקעין לפני הקב"ה עומד מכסא הדין ויושב בכסא רחמים דכתיב :ה' בקול שופר .ומתמלא עליהם רחמים
ומרחם עליהם והופך עליהם מדת הדין לרחמים
ו .כיצד מבין המדרש את המילה "תרועה" וכיצד את המילים "קול שופר"? מה מתרחש ע"י
תקיעת השופר? כיצד את מבינה תהליך זה?
מדרש רבא ויקרא כ"ט ו'
(ו) ר' ברכיה פתח (תהלים פא) תקעו בחדש שופר  ...בחדש זה תחדשו מעשיכם בשופר ,בחדש הזה שפרו
מעשיכם .אמר להן הקב"ה לישראל אם שיפרתם מעשיכם הריני נעשה לכם כשופר הזה מה שופר זה
מכניס בזו ומוציא בזו כך אני עומד מכסא הדין ויושב על כסא רחמים והופך לכם מדת הדין למדת רחמים
אימתי בחדש השביעי:
ז .מהי משמעות תקיעת השופר ע"פ תחילתו של המדרש? מה הקשר בין צורתו החיצונית
של השופר לבין המעבר מכיסא דין לכסא רחמים?
הנהגותיו של רבנו חיים מוולאזין ,תלמידו הגדול של הגאון מווילנא ,נשתמרו בידינו בחיבור שחיבר
תלמידו ,ושמו 'כתר ראש' .ושם בעניני ראש השנה כתוב כך:

"רבינו היה שמח מאד בעת תקיעת שופר ,וכן אמר שצריך להיות ברוב שמחה וחדוה כדוגמת המדינה
ביום שממליכים מלך ומעטרים אותו ,כן אנחנו בתקיעת שופר ממליכים להקב''ה בכל עולמות שאנחנו
עמו".
ח .מהי המשמעות הנוספת לתקיעת השופר הנלמדת
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
ברור לכם שה' אחד? אתם תגידו לי תורות ,ואני בטוח שכל אחד יגיד את הדבר הנכון ,כי יש שני מיליון
רגעים כאלה .אבל האמת היא שהרגע הכי ברור ,הכי ברור שה' אחד ,הוא :כשתוקעים בשופר.
אתם יודעים ,חברים ,אם היה ברור לנו שבאמת ה' אחד -כל החיים שלנו היו משתנים .כל אחד חושב :כן,
אני מאמין בקדוש ברוך הוא ,אני יהודי קדוש ,אני מתוק ,אני חמוד...
אבל השאלה היא :מתי מש ממש ברור לכם לגמרי שהשם אחד?
וכאן -ואני בטוח שזה ברור לכם :מה אנחנו עושים בראש השנה? מה כל העבודה של ראש השנה? ראש
השנה הוא לא זמן ,כמו שיש שחושבים ,שבו אנחנו נאנחים ואומרים :אוי – וי! בשנה שעברה עשיתי כך
וכך דברים לא בסדר ,ואני יושב שם ופותח את המזוודה שלי ,מוציא את כל החטאים שלי ומסדר אותם
כדי לעשות לקב"ה עבודה יותר קלה ,כי אני יודע שהוא מאד מסודר ...הנה החטאים של יום רביעי ,של
יום חמישי ,של שבת ...ופתאום אני נזכר ששכחתי כמה חטאים בבית...
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.
אם תשאלו אותי ,למשל :האם הקייזר וילהלם הוא הקייזר של גרמניה? ואני אומר שאני לא כל כך
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.
אבל באמת ,כשאנחנו תוקעים בשופר ,פתאום זה ברור" :אנא עבדא דקודשא בריך הוא" -אני עבדו של
הקב"ה.
ט .על פי דבריו של רב שלמה קרליבך :מה נהיה ברור לנו כשאנו שומעים את תקיעת
השופר?
י .נסו לסכם -המצווה המרכזית בראש השנה היא תקיעת השופר .מהי ,אם כן ,מהותו של יום
זה?

