


PEOPLE HEARING 

WITHOUT LISTENING: 
Discerning the Shofar’s 

Many Messages





המתעסק-ד:בולולבוסוכהשופר'הלם"רמב

וכןחובתוידייצאלאלהתלמדשופרבתקיעת

יצאלאהמתעסקמןהשומע

כונהבלאמצהאכל-ג:וומצהחמץ'הלם"רמב

ידייצאלאכוללסטיםאוגויםשאנסוהוכגון

...חובתו



כדרבדרבנןטעמאהיינואמרעולא-.כוהשנהראש'מס

זהבבבגדינכנסגדולכהןאיןמהמפניחסדארבדאמרחסדא

ולא.סניגורנעשהקטיגורשאיןלפיעבודהלעבודולפניםלפני

ארוןאיכאוהאאשתניואשתניהואילפרדםאיכאוהא

ומחתהכףאיכאוהאקאמרינןיקריבבלחוטאוכרובוכפורת

מבחוץזהבבגדיאיכאוהאאמרינןקאיתנאהבלחוטא

הואדלזכרוןכיוןהואמבחוץנמישופראמרינןקאמבפנים

דמיכבפנים

כל השופרות כשרים חוץ משל פרה-. ה כו"משנה ר



כדרבדרבנןטעמאהיינואמרעולא-.כוהשנהראש'מס

זהבבבגדינכנסגדולכהןאיןמהמפניחסדארבדאמרחסדא

ולא.סניגורנעשהקטיגורשאיןלפיעבודהלעבודולפניםלפני

ארוןאיכאוהאאשתניואשתניהואילפרדםאיכאוהא

ומחתהכףאיכאוהאקאמרינןיקריבבלחוטאוכרובוכפורת

מבחוץזהבבגדיאיכאוהאאמרינןקאיתנאהבלחוטא

הואדלזכרוןכיוןהואמבחוץנמישופראמרינןקאמבפנים

דמיכבפנים



...מר סבר בראש השנה כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלי-: ראש השנה כו' מס

פניובתפלתואינישדכייףכמה-שםי"רש

ולביעיניוהיו"משוםעדיףטפילארץכבושין

דלתפלההשנהבראשהלכך,(ט:א'מל)"שם

כפופיןבעינןבאיצחקעקידתולהזכיר

פשוטיןבעינןדרורלקרואשהןויובלות













יהיהתרועהיום(כטבמדבר)כתיב-:לגהשנהראש'מס
,גנחגנוחי:סברמר...לכוןיהאיבבאיום:ומתרגמינן,לכם
.ילילילולי:סברומר

החוליםכדרך,מלבוהגונחכאדם-גנחגנוחי-שםי"רש
,ומקונןהבוכהכאדם-ילילילולי.בגניחותיהןשמאריכין

.לזהזהסמוכיןקצריםקולות



תקיעהשברים תרועה תקיעה 

תקיעהשבריםתקיעה 

תקיעהתרועהתקיעה 



פרק)ה"ר'מס–הקדושה"השלספר

האדםאתאלקיםעשהוהנה-(אורתורה

והואעצמואתמקלקלשהאדםרק,ישר

תקיעהמורהזהעל,ופתלתולעקש

.וישרפשוטקולשהואראשונה

רומז,גנחגנוחישהואשבריםכךואחר

עלרומזילילכךואחר,הנפשחוליעל

להיותהאדםצריךזהעל...גדוליםחטאים

מיםפלגירבהבבכיהוילילגנחגנוחי

...עיניוירדו



עושהכשאדם...-שםהקדושה"השל

לדרכוהואשבאז,שלימהתשובה

יתברךהשםאותועשהכאשרהראשון

כןגםשהיאאחרונהתקיעהוזהו,ישר

...וישרפשוטקול

כי,(י,ידהושע)הכתובשאמרוזהו

כלומר,רביםלשוןישרים',הדרכיישרים

אותושעשהדהיינו,ישרפעמיםשתי

...ישרלהיותמחזירוושבוכשחטא,ישר



ספר האבודרהם 
טעמים לתקיעת שופר בראש השנה

מה שציווה , כתב רב סעדיה גאון
הבורא יתברך לתקוע שופר בראש 

ענייניםהשנה יש בזה עשרה





העולםה"הקבבראשבוהבריאהתחילתשהיוםמפני
עליוומלך

לפניהםשתוקעיםמלכותםבתחלתהמלכיםעושיןוכן
תחלתמקוםבכלולהשמיעלהודיע,ובקרנותבחצוצרות
מלכותם

וכך.זהביום'יתהבוראאתעלינוממליכיםאנווכן
הריעושופרוקולבחצוצרות(וח"צ)בתהיליםדודאמר
'ההמלךלפני



דרקיעאמלכותאכעיןדארעאמלכותא–.נחברכות'מס



תכה'עמב"חשורעלי



קלז' עמ' שפתי חיים מועדים א' ס



ח-ו' חוקי חיים עמ' ס





ימילעשרתראשוןהואהשנהראשיוםכי
כמיעלינולהכריזשופרבוותוקעים,תשובה
לאוואם,ישובלשובהרוצהכלואומרשמזהיר

.עצמועלתגריקרא

תחלההעולםאתשמזהיריןהמלכיםעושיןוכן
איןההזהרהאחרהעוברוכל,בגזרותיהם

.טענהלושומעין



פ"אע-גפרקתשובההלכותם"רמב
גזירתהשנהבראששופרשתקיעת

ישיניםעורוכלומר,בוישרמזהכתוב
הקיצוונרדמים,משנתכם

וחזרו,במעשיכםוחפשו,מתרדמתכם
אלו,בוראכםוזכרו,בתשובה

,הזמןבהבליהאמתאתהשוכחים
לאאשרוריקבהבלשנתםכלושוגים

לנפשותיכםהביטו,יצילולאיועיל
כלויעזוב,ומעלליכםדרכיכםוהטיבו

אשרומחשבתוהרעהדרכומכםאחד
טובהלא





שנאמרסיניהרמעמדלהזכירנו
ונקבל,"מאדחזקשופרוקול"בו
עלאבותינושקבלומהעצמנועל

.ונשמענעשהעצמם





ה ָּ ֲעַנןִנְגֵליתָּ ַאת  ַ בֹוֶדךָּ ב  ךָּ ַעםַעלכ ְ ְדש ְ רקָּ ֵ םעִ ְלַדב  ָּ ַמִיםִמן.מ  ָּ םַהש   ָּ ַמְעת  ִהש ְ
יֲעֵליֶהםְוִנְגֵליתָּ ,קֹוֶלךָּ  ֵ ל  ְ ַעְרפ  ם.ֹטַהרב ְ ַ לג  ָּ םכ  עֹולָּ וֹ הָּ ל  ֻּ לכ  ֶניךָּ חָּ ָּ ְבִרי ֹות,ִמפ  ו 

ית ֵראש ִ ְרדו  ב ְ ך ָּ חָּ ֶ לֹוְתךָּ ,ִממ  ָּ ִהג  נו  ב ְ ֵ ד:יַניסִ ַהרַעלַמְלכ  ֵ ךָּ ְלַלמ  ְ הְלַעמ  ֹורָּ ת 
ִמיֵעם.ו ִמְצוֹות ש ְ ַ רֹות,קֹוֶלךָּ הֹודֶאתַות  ךָּ ְוִדב ְ ְדש ְ קֹולֹות.ֵאש  ֲהבֹותִמל ַ קָּ ב ְ
ִקים רו ְבקֹול,ִנְגֵליתָּ ֲעֵליֶהםו ְברָּ ֹופָּ ָּ ֲעֵליֶהםש  ְעת  .הֹופָּ

ֶתךָּ  תֹורָּ תו ב ב ְ כ ָּ ַ ֹ, כ  ְהיֹות ַהב  י ב ִ ִליש ִ ְ ן  , ֶקרַוְיִהי ַבי ֹום ַהש   נָּ ִקים ְועָּ ַוְיִהי קֹולֹות ו ְברָּ
ר הָּ ֵבד ַעל הָּ ָּ ק ְמֹאד, כ  זָּ ר חָּ ֹופָּ ם אֲ , ְוקֹול ש  עָּ ל הָּ ֱחַרד כ ָּ ֲחֶנהַוי ֶ ַ מ  ר ב ַ ֶ :ש 

ֵזק ְמֹאד, ְוֶנֱאַמר ר הֹוֵלְך ְוחָּ ֹופָּ ר, ַוְיִהי קֹול ַהש   ֵ ה ְיַדב  ֶ ו  ְבקֹולמש  ֱאלִֹקים ַיֲעֶננ  :ְוהָּ

ֹולֹות, ְוֶנֱאַמר ם רֹוִאים ֶאת ַהק  עָּ ל הָּ יִדם, ְוכָּ ִ פ  ר ְוֶאת  ְואֵ , ְוֶאת ַהל ַ ֹופָּ ת קֹול ַהש  
ן ֵ ש  ר עָּ הָּ ֹחק, הָּ ַעְמדו  ֵמרָּ נֻּעו  ַוי ַ ם ַוי ָּ עָּ ְרא הָּ :ַוי ַ





להזכירנו דברי הנביאים שנמשלו בתקיעת  
ושמע השומע את ( לג)שנאמר ביחזקאל . שופר

ותבוא חרב ותקחהו דמו , קול השופר ולא נזהר
.והוא נזהר את נפשו מלט', בראשו יהיה וגו





להזכירנו חורבן בית המקדש וקול  
כמו שנאמר , תרועת מלחמות האויבים

בירמיה כי קול שופר שמעתי תרועת  
,  וכשאנו שומעים קול השופר. מלחמה

.על בנין בית המקדש' נבקש מאת ה



להזכירנו חורבן בית המקדש וקול  
כמו שנאמר , תרועת מלחמות האויבים

בירמיה כי קול שופר שמעתי תרועת  
,  וכשאנו שומעים קול השופר. מלחמה

.על בנין בית המקדש' נבקש מאת ה







להזכירנו עקדת יצחק שמסר  
וכן אנחנו נמסור  , נפשו לשמים

נפשנו על קדושת שמו ויעלה  
.זיכרוננו לפניו לטובה









ולהתאוות  , להזכירנו קיבוץ נדחי ישראל
והיה  ( ג"ז י"כ)שנאמר בו בישעיה , אליו

ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו 
'האובדים בארץ אשור וגו







כשנשמע תקיעת השופר נירא ונחרד  
כי כך  , ונשבר עצמנו לפני הבורא

הוא טבע השופר שהוא מרעיד  
אם ( ו' ג)כמו שנאמר בעמוס , ומחריד

.יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו



כשנשמע תקיעת השופר נירא ונחרד  
כי כך  , ונשבר עצמנו לפני הבורא

הוא טבע השופר שהוא מרעיד  
אם ( ו' ג)כמו שנאמר בעמוס , ומחריד

.יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו





להזכיר יום הדין הגדול וליראה  
(  ד"י' א)שנאמר בצפניה , ממנו

הגדול קרוב ומהר ' קרוב יום ה
.יום שופר ותרועה, מאד







להזכירנו תחיית המתים ולהאמין  
כל ( ח נ"י)שנאמר בישעיה , בה

יושבי תבל ושוכני ארץ כנשוא נס  
הרים תראו וכתקוע שופר תשמעו 





IN SEARCH 

OF SOLITUDE: 
Finding One’s Way Into 

the Holy Of Holies




