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מבו רכי יום רביעי

אשרי העם יודעי תרועה  :עיונים במצוות שופר

יום תרועה...או זכרון תרועה?
?Day of Memory or Day of Cacophony
לע"נ רחל רבקה בת ר' מתתיהו הכהן ז"ל
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יהושע ה ,יג-טו

אמר ַּ֔לֹו ֲהלּ֥נו ַא ָ֖תה
הֹושָּׂ֤ע ֵאליו וַ ֹ֣י ֶ
הֹושע ביריח ֹֹ֒ו וַ ישָּׂ֤א ֵעיניו וַ ַַּ֔י ְרא וְ ה ֵנה־איש ע ֵֹמ֣ד ְלנֶ גְ ַּ֔דֹו וְ ַח ְר ּ֥בֹו ְשלופָ֖ה ְבי ֑דֹו וַ ֵֵּ֨י ֶל ְך יְ ֻׁ
(יג) וַ יְ ִ֗הי ִּֽב ְהי֣ ֹות יְ ֻׁ
אמר ַּ֔לֹו ּ֥מה ֲאדֹנָ֖י ְמ ַד ֵבּ֥ר ֶאל־
הֹושע ֶאל־פנּ֥יו ַ ַ֙א ְרצה וַ י ְש ַּ֔תחו וַ ֹ֣י ֶ
ִּֽא־ה' ַע ֣תה ב֑אתי וַ יפֹל יְ ֵּ֨ ֻׁ
אמר׀ ִ֗לֹא ִּ֛כי ֲאנּ֥י ַשר־צְ ב ָ֖
ם־לצ ֵ ִּֽרינו( :יד) וַ ֹ֣י ֶ
א ְ
הֹושע ֵכִּֽן:
ק ֶדש ֑הוא וַ יַ ַּ֥עש יְ ֻׁ ָ֖
הֹושע ַשל־נַ ִּֽ ַע ְלך ֵמ ַע֣ל ַרגְ ֶַּ֔לך ֣כי ַהמ ִ֗קֹום ֲא ֶשּ֥ר ַא ִּ֛תה ע ֵ ֹּ֥מד עלָ֖יו ֣ ֹ
ֹאמר ַשר־צְ ֵּ֨בא ה' ֶאל־יְ ִ֗ ֻׁ
ַע ְב ִּֽדֹו( :טו) וַ י ֶ
)2

שמות ג ,ד-ה

אמר ַאל־ת ְק ַ ֣רב ֲה ֑ל ֹם ַשל־
אמר ה ֵנִּֽני( :ה) וַ ָֹ֖י ֶ
אמר מ ֶֹשּ֥ה מ ֶֹשָ֖ה וַ ֹּ֥י ֶ
(ד) וַ ַ ּ֥י ְרא ָ֖ה' ֣כי ס֣ר ל ְר ֑אֹות וַ י ְקרא ֵא ֵּ֨ליו ֱאל ֹהים מ ֣תֹוךְ ַה ְס ִ֗ ֶנה וַ ִֹּ֛י ֶ
עֹומ֣ד ע ַּ֔ליו ַא ְד ַמת־ ָ֖קֹ ֶדש ִּֽהוא:
נְ ע ַ֙ ֶליך ֵמ ַע֣ל ַרגְ ֶַּ֔ליך ֣כי ַהמ ִ֗קֹום ֲא ֶשָּׂ֤ר ַאתה ֵ
)3

ויקרא כג ,כג-כה

ל־בנֵ ּ֥י י ְשר ֵאָ֖ל ֵלא ֑מֹר ַב ֵּ֨חֹ ֶדש ַה ְשביעי ְב ֶא ֣חד ַל ִ֗חֹ ֶדש י ְהיֶ ָּׂ֤ה ל ֶכם ַשב ַּ֔תֹון ז ְכ ּ֥רֹון ְתרועָ֖ה
(כג) וַ יְ ַד ֵבּ֥ר ָ֖ה' ֶאל־מ ֶֹשּ֥ה ֵלא ִּֽמֹר( :כד) ַד ֵבִּ֛ר ֶא ְ
ל־מ ֶלּ֥אכֶ ת ֲעב ָֹ֖דה ֣ל ֹא ַת ֲע ֑שו וְ ה ְק ַר ְב ֶ ּ֥תם א ֶשָ֖ה ַל ִּֽה':
מ ְקרא־ ִּֽקֹ ֶדש( :כה) כ ְ
)4

במדבר כט ,א

ל־מ ֶלּ֥אכֶ ת ֲעב ָֹ֖דה ֣ל ֹא ַת ֲע ֑שו יּ֥ ֹום ְתרועָ֖ה י ְהיֶ ּ֥ה ל ֶכִּֽם:
ו ַב ֵּ֨חֹ ֶדש ַה ְשביעי ְב ֶאח֣ד ַל ִ֗חֹ ֶדש ִּֽמ ְקרא־ ַ֙קֹ ֶדש י ְהיֶ ֣ה ל ֶַּ֔כם כ ְ
)5

ירושלמי ראש השנה ג':ה'

זכרון תרועה אלו הזכרונות
)6

ירושלמי ראש השנה ד':א'

כתוב אחד אומר יום תרועה וכתוב אחד אומר זכרון תרועה
הא כיצד בשעה שהוא חל בחול יום תרועה בשעה שהוא חל בשבת זכרון תרועה מזכירין אבל לא תוקעין.
)7

ספרא ויקרא כ"ג:כ"ג-כ"ה

ְבנֵ י י ְשר ֵאל ...מ ְקרא ק ֶֹדש – אֵ ין הַ ּג ֹויִם ִמ ְק ָרא קֹדֶ ׁש.
א ֹו ְבנֵ י י ְשר ֵאל ,אֵ ין לִ י אֶ לָא בְ נֵי י ְִש ָראֵ לְ ,מ ַניִן לְ ַרּבוֹת אֶ ת הַ ּג ִֵרים וְ אֶ ת הָ עֲ בָ ִדים?
ִתלְ מֹד לוֹמַ ר י ְהיֶ ה לכֶ ם ַשבתֹון זכְ רֹון ְתרועה מ ְקרא ק ֶֹדשַ ,רּבִ י אֱ לִ יעֶ זֶר אוֹמֵ רַ :שבתֹון ,ז ֹו ְקדֻ ַשת הַ ּיוֹם.
זכְ רֹון – אֵ לּו הַ זִ כְ רוֹנוֹת.
ְתרועה – אֵ לּו הַ שוֹפָ רוֹת.
מ ְקרא ק ֶֹדש – ַק ְד ֵׁשהּו.
יתה ִראׁשוֹן.
ָאמַ ר ל ֹו ַרּבִ י עֲ ִקיבָ ה :אֵ ינ ֹו אוֹמֵ ר ַשבתֹון אֶ לָא ְׁשבּותֶׁ ,שכֵן הּוא ּפוֹתֵ חַ ּבִ ְׁשבִ ָ
אֶ לָא זכְ רֹון ,אֵ לּו הַ זִ כְ רוֹנוֹתְ ,תרועה ,אֵ לּו הַ שוֹפָ רוֹת ,מ ְקרא ק ֶֹדש ,ז ֹו ְקדֻ ַשת הַ ּיוֹם.
ְמ ַניִן ֶׁשהּוא כ ֹולֵל עִ מָ ן אֶ ת הַ מַ לְ כִ ּיוֹת?
ִתלְ מֹד לוֹמַ ר ֲאני יי ֱאל ֵֹהיכֶ םַ ...בח ֶֹדש ַה ְשביעי
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שמות יט ,י-יט

ישי ִ ֵ֣כי׀ ַביֵ֣ ֹום ַהש ִל ִׁ֗ ִשי י ֵ֧רד ה'
ל־ה ָ֔ ָעם ו ִק ַדש ָ ָּ֥תם ַהיּ֖ ֹום ו ָמ ָחָ֑ר ו ִכב ּ֖סו ִשמל ָ ָֽתם( :יא) ו ָהיָּ֥ ו נכנִ ּ֖ים ַליֵ֣ ֹום ַהש ִל ִ ָ֑
אמר ה' ֶאל־מ ֶשה לֵ֣ך ֶא ָ
(י) וַ ֹּ֨י ֶ
ל־הנגָּ֥ע ָב ָהּ֖ר ָּ֥מֹות יו ָ ָֽמת:
אמר ִה ָשמ ָּ֥רו ָל ֶכם ֲע ָּ֥לֹות ָב ָהּ֖ר ונ ֵ֣גע ב ָקצָ֑הו ָכ ַ
ת־ה ָעם ָס ִ ֵ֣ביב ל ָ֔
ל־הָּ֥ר ִסינָ ָֽי( :יב) ו ִהג ַבל ָת ֶא ָ
ל־ה ָעּ֖ם ַע ַ
לעינָּ֥י ָכ ָ
ם־איש ֵ֣לא יִ חיֶ ָ֑ה ִבמשך ַהי ָ֔בל ה ָּ֖מה יַ ֲע ָּ֥לו ָב ָהָֽר( :יד) וַ ֵ֧י ֶרד מ ֶשה ִמן־
י־סקֹול יִ ָסקל אֹו־יָ ֵ֣רה יִ יָ ֶ ָ֔רה ִאם־בה ָ ָּ֥מה ִא ִ ּ֖
א־ת ַֹּ֨גע ּ֜בֹו ִָׁ֗יד ִ ָֽכ ָ
(יג) ל ִ
ל־א ָשָֽה( :טז) וַ י ִהי
ל־תג ּ֖שו ֶא ִ
ל־ה ָ֔ ָעם ֱהיָּ֥ ו נכנִ ּ֖ים ִלש ֵ֣ל ֶשת יָ ִ ָ֑מים ַ ָֽא ִ
אמר ֶא ָ
ת־ה ָ֔ ָעם וַ ָֽי ַכב ּ֖סו ִשמל ָ ָֽתם( :טו) וַ ֹּ֙י ֶ
ל־ה ָעָ֑ם וַ י ַקדש ֶא ָ
ָה ָהּ֖ר ֶא ָ
יֹוצא
שר ַב ַָֽמ ֲחנֶ ָֽה( :יז) וַ ֹּ֨
ל־ה ָעּ֖ם ֲא ֶ ָּ֥
ל־ה ָָ֔הר ו ָּ֥קל שפָ ּ֖ר ָחזָ ֵ֣ק מ ָ֑אד וַ יֶ ֱח ַ ָּ֥רד ָכ ָ
ישי ִ ָֽבה ֵ֣ית ַה ִׁ֗ב ֶקר וַ י ִהי ק ֹּ֨לת וב ָר ִּ֜קים ו ָענָ ן ָכבד ַע ָ
ַביֹּ֨ ֹום ַהש ִל ּ֜ ִ
שן ֻּכ ָ֔לֹו ִ֠ ִמפני ֲא ֹּ֨ ֶשר יָ ַ ָּ֥רד ָע ָליו ּ֖ה' ָבאָ֑ש וַ יַ ַעל
ן־ה ַָֽמ ֲחנֶ ָ֑ה וַ ִיָֽתיַ צ ּ֖בו ב ַתח ִ ָּ֥תית ָה ָהָֽר( :יח) ו ַהר ִסינַ י ָע ַ ֵ֣
ת־ה ָעם ִלק ַ ָּ֥ראת ָה ֱָֽאל ִ ּ֖הים ִמ ַ
מ ֶשֵ֧ה ֶא ָ
ל־ה ָהּ֖ר מ ָֽאד( :יט) וַ י ִהי ֵ֣קֹול ַהש ָ֔ ָפר הֹולּ֖ך ו ָחזֵ֣ק מ ָ֑אד מ ֶשֵ֣ה י ַד ָ֔בר ו ָה ֱאל ִ ּ֖הים יַ ֲענֶ ָּ֥נו ב ָֽקֹול:
ֲע ָשנֹו כ ֶע ֵֶ֣שן ַה ִכב ָ֔ ָשן וַ יֶ ֱח ַ ָּ֥רד ָכ ָ
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שמות כ ,טו

ת־ה ַלפ ִ֗ידם ואת ֵ֣קֹול ַהש ָ֔ ָפר וְ ֶאת־ההָ֖ר ע ֵש֑ן וַ ַ ָּׂ֤י ְרא העם וַ י ַּ֔ ֻׁנעו וַ יַ ִַּֽע ְמ ָ֖דו ֵ ִּֽמר ִּֽחֹק:
ת־הקֹול ֹת וְ ֶא ַ
וְ כל־העם ר ֵֹּ֨אים ֶא ַ
 )10שמות יג ,ט

וְ היה ְל ֵּ֨ך ְלאֹות ַעל־י ְד ִ֗ך ו ְלזכרֹון ֵב֣ין ֵע ַּ֔ ֶיניך ְל ִַ֗מ ַען ת ְהיֶ ִּ֛ה ת ַ ֹּ֥ורת ָ֖ה' ְבפ֑יך ִּ֚כי ְבי ֣ד ֲחז ַּ֔קה הֹוצ ֲִּֽא ּ֥ך ָ֖ה' ממצְ ִּֽרים:
 )11שמות יז ,יד

הֹושע ִּֽכי־מ ָּׂ֤חֹה ֶא ְמ ֶחה ֶאת־זֵ ֣כֶ ר ֲעמ ֵַּ֔לק מ ַ ָ֖ת ַחת ַהש ִּֽמים:
תב ָֹּׂ֤זאת זכרֹון ַב ֵַּ֔ספֶ ר וְ ָ֖שים ְבאזְ נֵ ֣י יְ ֻׁ ֑
אמר ה' ֶאל־מ ִ֗ ֶֹשה ְכ ֵּ֨ ֹ
וַ ֵֹּ֨י ֶ
 )12שמות לט ,ז

וַ י ֶ֣שם א ִֹ֗תם ִּ֚עַ ל כ ְת ֹ֣פת ה ֵא ַּ֔פֹד ַא ְבנֵ ּ֥י זכ ָ֖רֹון ל ְבנֵ ֣י י ְשר ֵא֑ל ַכ ֲא ֶשִּ֛ר צוּ֥ה ָ֖ה' ֶאת־מ ֶֹשִּֽה:
 )13במדבר ה ,טו

ל־הכ ֵֹהןֹ֒ וְ ֵהבָּׂ֤יא ֶאת־ק ְרבנה ע ֶַּ֔ליה ֲעש ּ֥ירת ה ֵאיפָ֖ה ֶ ֣ק ַמח ְשע ֹ֑רים ִּֽל ֹא־י ֵּ֨צֹק עליו ִ֗ ֶש ֶמן וְ ִּֽל ֹא־י ֵתָּׂ֤ן עליו
וְ ֵה ֵּ֨ביא ה ֣איש ֶאת־א ְשתֹו ֶא ַ
ְלב ַֹּ֔נה ִּֽכי־מנְ ַחָּׂ֤ת ְקנאֹת ַּ֔הוא מנְ ַ ּ֥חת זכ ָ֖רֹון ַמזְ ֶ ּ֥כ ֶרת ע ִֹּֽון:
 )14יהושע ד ,ז

ית־ה' ְבע ְברֹו ַביַ ְר ֵ ַּ֔דן נ ְכ ְר ָ֖תו ֵ ֣מי ַהיַ ְר ֵ ֑דן ְ֠ ְוהיו ה ֲאב ֵּ֨נים ה ֵא ֵֶ֧לה ְלזכ ִּ֛רֹון ל ְבנֵ ּ֥י
ימָּׂ֤י ַהיַ ְר ֵדן מ ְפנֵ י ֲא ֣רֹון ְבר ַּ֔
וַ ֲא ַמ ְר ֶ ֣תם ל ִֶ֗הם ֲא ֵּ֨ ֶשר נכְ ְרתו ֵמ ֵ
י ְשר ֵאָ֖ל ַעד־עֹולִּֽם:
 )15מלאכי ג ,טז

ת־ר ֵע֑הו וַ יַ ְק ֵשָּׂ֤ב ַ֙ה' וַ י ְש ַּ֔מע ְ֠ ַויכ ֵתב ֵס֣פֶ ר זכ ָּׂ֤רֹון ְלפניו ְלי ְר ֵ ֣אי ַּ֔ה' ו ְלח ְֹש ֵבָ֖י ְש ִּֽמֹו:
אֵ֧ז נ ְד ְב ִּ֛רו י ְר ֵ ּ֥אי ָ֖ה' ֣איש ֶא ֵ
 )16במדבר י ,ט-י

ל־ה ַצר ַהצ ֵ ֹ֣רר ֶא ְת ֶַּ֔כם וַ ֲה ֵרע ֶ ָֹ֖תם ַב ֲחצֹצְ ֑רֹת וְ נזְ ַכ ְר ִֶ֗תם לפְ נֵ י ֣ה' ֱא ִּֽל ֹ ֵה ֶַּ֔יכם
(ט) וְ ִּֽכי־ת ֵּ֨בֹאו מ ְלחמה ְב ַא ְרצְ ִֶ֗כם ַע ַ
נֹוש ְע ֶ ָ֖תם ֵמאֹיְ ֵב ֶיכִּֽם:
וְ ַ
אש֣י ח ְד ֵש ֶיכ ֹ֒ם ו ְת ַק ְע ֶ ֣תם ַב ֲח ִֹּֽצצְ ִ֗רֹת ִּ֚עַ ל ֣עֹל ֵֹת ֶַּ֔יכם וְ ַעָ֖ל ז ְב ֵח֣י ַש ְל ֵמ ֶיכ֑ם וְ היֵּ֨ ו
מֹוע ֵד ֶיכם ו ְבר ֵ
(י) ו ְביֵּ֨ ֹום ש ְמ ַח ְת ֶכּ֥ם ִּֽו ְב ֲ
ל ֶכ ָּׂ֤ם ְלזכרֹון לפְ נֵ ֣י ֱא ִּֽל ֹ ֵה ֶַּ֔יכם ֲאנָ֖י ּ֥ה' ֱאל ֵֹה ֶיכִּֽם:
 )17יהושע ו ,ב-ה

שי ַהמ ְלח ַּ֔מה ַה ֵ ּ֥קיף
ֹורי ֶה ִּֽחיל( :ג) וְ ַסב ֶ ֹ֣תם ֶאת־ה ִ֗עיר ִּ֚ ֹכל ַאנְ ֵ ֣
ת־מ ְלכ֑ה גב ֵ ָ֖
יחֹו וְ ֶא ַ
הֹושע ְר ֵאה נ ַ ֣תתי ְבי ְִּֽד ַּ֔ך ֶאת־יְ ר ָ֖
אמר ַ֙ה' ֶאל־יְ ַּ֔ ֻׁ
(ב) וַ ָֹּׂ֤י ֶ
יעי
ֹובלים לפְ נֵ ֣י הא ַּ֔רֹון ו ַביֹום ַה ְשב ַּ֔
ֶאת־ה ָ֖עיר ַפ ַ֣עם ֶאח֑ת ֹּ֥כה ַת ֲע ֶשָ֖ה ֵש ֶּ֥שת י ִּֽמים( :ד) וְ ש ְבע֣ה כ ֲֹה ִ֡נים י ְשאו ש ְב ֵּ֨עה שֹופְ ָּׂ֤רֹות ַהיִּֽ ְ
ת־קֹול ַהש ַֹּ֔ופר י ּ֥ריעו כל־
יֹובל ְכש ְמ ֲע ֶכם ֶא ֣
שךְ ׀ ְב ֶ ֣ק ֶרן ַה ִֵ֗
ש ַבע ְפע ֑מים ו ַה ֵ֣כ ֲה ָ֔ ִנים יִ תק ּ֖עו ַבשֹופָ ָֽרֹות( :ה) וְ ה ָ֞יה ב ְמ ֣ ֹ
ת ּ֥סֹבו ֶאת־ה ָ֖עיר ֶ ֣
חֹומָּׂ֤ת העיר ַת ְח ֶַּ֔תיה וְ ע ּ֥לו העָ֖ם ּ֥איש נֶ גְ ִּֽדֹו:
העָ֖ם ְתרוע֣ה גְ דֹול֑ה וְ ֵּ֨נפְ לה ַ
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רפואה שלמה לשיר רבקה בת דינה רחל
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