
 שופר בראש השנה 
 

ֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו יֹום  ֶיה ָלֶכם ָכל מְּׁ ָרא ֹקֶדׁש ִיהְּׁ ֶאָחד ַלֹחֶדׁש ִמקְּׁ ִביִעי בְּׁ רּוָעהּוַבֹחֶדׁש ַהשְּׁ ֶיה ָלֶכם תְּׁ  )במדבר כט( ִיהְּׁ
 

רֹון  ֶיה ָלֶכם ַׁשָבתֹון ִזכְּׁ ֶאָחד ַלֹחֶדׁש ִיהְּׁ ִביִעי בְּׁ אֹמר ַבֹחֶדׁש ַהשְּׁ ל לֵּ ָראֵּ י ִיׂשְּׁ נֵּ ר ֶאל בְּׁ רּוָעהַדבֵּ ָרא ֹקֶדׁש תְּׁ  )ויקרא כג( ִמקְּׁ
 

תֹ  י ֶׁשַבע ַׁשבְּׁ מֵּ ָך יְּׁ ָהיּו לְּׁ ָעִמים וְּׁ ֹתת ָׁשִנים ֶׁשַבע ָׁשִנים ֶׁשַבע פְּׁ ָך ֶׁשַבע ַׁשבְּׁ ָת לְּׁ ָסַפרְּׁ ָבִעים ָׁשָנה. וְּׁ וְּׁ ַארְּׁ ַׁשע וְּׁ ָת ת ַהָשִנים תֵּ ַהֲעַברְּׁ
רּוָעה ִבִעי ׁשֹוַפר תְּׁ ִרים  ַבֹחֶדׁש ַהשְּׁ יֹום ַהִכפֻּ ֶכם ַתֲעִבירּוֶבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש בְּׁ צְּׁ ָכל ַארְּׁ  )ויקרא כה( ׁשֹוָפר בְּׁ

 
 

ועה ביובל ובראש השנה שלש לפי שנאמר תר . תשע ?כמה תקיעות חייב אדם לשמוע בראש השנה שולחן ערוך:
פעמים וכל תרועה פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה ומפי השמועה למדו שכל תרועות של חדש השביעי אחד הן בין  

 בראש השנה בין ביום הכיפורים של יובל תשע תקיעות תוקעין בכל אחד משניהם תר"ת תר"ת תר"ת: 
 

אם היא היללה שאנו קורים תרועה או אם היא מה שאנו קורים שברים או אם   נסתפק לנותרועה זו האמורה בתורה 
 הם שניהם יחד לפיכך כדי לצאת ידי ספק צריך לתקוע תשר"ת שלש פעמים ותש"ת שלש פעמים ותר"ת שלש פעמים 

 
 

 יליל  מספקא ליה אי גנוחי גנח אי ילולי  .אתקין רבי אבהו בקסרי תקיעה שלשה שברים תרועה תקיעה: גמרא שם
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . נשים בתקיעת שופר:2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
היו ישראל נשאל רב האי גאון ז"ל וכי עד שבא ר' אבהו לא  ר"ן:

 אל  :וכלשון הזה השיב ?יוצאין ידי תקיעת שופר
כך , )אלא( תחשבו בלבבכם כי בימי ר' אבהו נפל ספק בדבר זה

מנהג בכל ישראל מהן עושין תרועה  םהיה הדבר מימים קדמוני
ואלו  ,תרועות יבבות כבדות שהן שברים ומהן עושין ,יבבות קלות

והיה הדבר נראה כחלוקה   ,יוצאין ידי חובתן ואלו יוצאין ידי חובתן
וחכמים של הללו מודים כי שברים תרועה  ,אף על פי שאינו חלוקה

וכשבא ר' אבהו  .היא וחכמים של הללו מודים כי יבבות תרועות הן
חד ולא יראה ראה לתקן תקנה שיהו כל ישראל עושין מעשה א

 ביניהם דבר שההדיוטות רואין אותם כחלוקה
 

 
נסתפק תרועה זו האמורה בתורה  רמב"ם:

לפי אורך השנים ורוב הגליות  לנו בה ספק
ואין אנו יודעין היאך היא, אם היא היללה 

שמיללין הנשים בנהייתן בעת שמיבבין, או 
האדם פעם אחר  האנחה כדרך שיאנח

פעם כשידאג לבו מדבר גדול, או שניהם 
כאחד האנחה והיללה שדרכה לבא אחריה 

הן הנקראין תרועה, שכך דרך הדואג 
מתאנח תחלה ואחר כך מילל, לפיכך אנו 

 עושין הכל.
 

 ותוקעין ומריעין כשהן עומדין כדי לערבב השטן ואמר רבי יצחק למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין - גמרא ראש השנה טז

יהיו  ך הכלעוד שבס דהיינו שלשים דישיבה והתקיעות של סדרים ושלשים אחר התפלה ולהוסיף לתקוע מאה קולותובשל"ה כתב 

 מאה קולות:

 ?איזוהי מצות עשה שהזמן גרמא נו רבנן: ת...  אנשים חייבין ונשים פטורות וכל מצות עשה שהזמן גרמא גמרא מסכת קידושין:

 ותפילין סוכה ולולב שופר וציצית

      אשה פטורה, משום דהוי מצַות עשה שהזמן גרמא. שולחן ערוך:

לעצמן, וזהירֹות וזריזֹות לקיים רוב מצוות עשה שהזמן גרמן, כגון שופר  "רוב נשי דידן ]= הנשים שלנו[ מחמירין ר' עקיבא איגר:

 סוכה לולב וכן בקידוש יו"ט, והווי כקיבלו עלייהו ]= והרי זה כאילו קיבלו עליהן הנשים מצוות אלו["

רת חיוב ובאים לבית פטורות מן הדין כי זו מצות עשה שהזמן גרמה, אך רוב הנשים קבעו מצוה זו עליהם בתוהנשים  בן איש חי:

הכנסת לשמוע קול שופר, ולכן האשה שנהגה בכך כמה שנים נעשה עליה חיוב, ואם נאנסה שלא היתה יכולה לבא לבית הכנסת יבא 

התוקע אצלה לביתה ויתקע לה אך לא תברך וכן נהגו בביתנו, ואשה שנהגה במצוה זו ונזדמן לה פעם אחת שלא תוכל לבא לבית 

 ל להביא תוקע לביתה תעשה התורה בערב ראש השנה על קבלת המנהג:הכנסת וגם לא תוכ



 

 סימנים בראש השנה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )מתורגם( א עמוד יב דף הוריות מסכת גמרא

אם , מי שרוצה לדעת אם תעלה לו השנה, יתלה נר בעשרת הימים בין ר"ה ליוה"כ בבית שאין בו רוח: אמי רבי אמר

 –ורוצה לדעת האם יצליח, יגדל תרנגול, אם ישמין ויגדל טוב  ומי שרוצה לעשות עיסקה. ימשך האור, ידע שתעלה

יעמוד בבית חבירו ואם יראה בבואה דבבואה ידע שישוב , יצליח. מי שרוצה לצאת לדרך ורוצה לדעת אם ישוב בשלום

 . אך לא עושים זאת, שמא תחלש דעתו וירע מזלו לביתו.

 .ותמרי וסילקא כרתי, ורוביא קרא שתא בריש למיחזי רגיל יהא[ לעולם, ]היא מילתא סימנא: דאמרת השתא, אביי אמר

  יומא מסכת מרדכי

 ואוכלים מתיקה, מיני וכל דבש ואוכלים השנה בראש כבשים ראשי ליקח רגילים שאנו נחישות נוחשי שאנו וששחקתם
 מסתכלין ושאנו הבית בני למספר כפורים יום בערב תרנגולין שוחטין ושאנו וכרתי, רוביא ואוכלין שומן בשר עם טיסני

 .פנינו ורוחצים הבדלה של בכוס מים ומטילין האש, מאורי בברכת בצפרנים
  – ואגדות המקרא מיסוד ורובו הוא טוב כזה הניחוש כי אחרון אחרון ועל ראשון ראשון על לכם נשיב

 אוכלין שאנו ומה לזנב ולא לראש וישימנו ה"בר לטובה הוא ברוך הקדוש שישמענו כדי אוכלין שאנו כבשים ראשי על
 עזרא בספר כן וכתוב ושמינה. מתוקה עלינו הבאה השנה שתהא כדי מתיקה מיני וכל דבש ושותין שומן ובשר טיסני
  שונאינו שיכרתו כדי וכרתי כרוביא נכסינו שירבו כדי אוכלין אנו ורוביא ממתקים" ושתו משמנים "אכלו
 כ"עיו תרנגולין לוקחין בתים ובעלי ישראל חכמי בכל מנהג נמי וכן עושין אנו טובה בכוונה כ"עיו תרנגולין שוחטין ושאנו
 לחיים נכנס זה פלוני חלוף וזה פלוני תחת זה אומר וכן שבבית' וא' א כל ראש סביב בחייהן אותן ומחזירין ונקבות זכרים

  נפשנו על כפרה שיהא כדי ואלמנות ויתומים עניים בין ומחלקין ושוחטין למיתה נכנס וזה
 

 תקפג סימן השנה ראש הלכות חיים אורח ערוך שולחן

, תמרי, סילקא, כרתי, תלתן דהיינו רוביא ה"בר לאכול רגיל אדם יהא

 יכרתו, כרתי; זכיותינו שירבו ר"יה: יאמר רוביא וכשיאכל קרא,

 שונאינו...

 שלא מדקדקים ... יש בדבש מתוק תפוח לאכול נוהגין ויש רמ"א:

 וניעה כיחה מרבים שהן ועוד, חטא בגימטריא שאגוז, אגוזים לאכול

 ים במצולות ותשליך: פסוק לומר אל הנהר והולכין התפלה. ומבטלים

 

  ברורה משנה

 הכל עושין הענינים אלו כל והנה
 שיזהר פשיטא ולכן טוב לסימן
 האלו בימים יכעוס שלא מאד

 שיהיה כדי האיסור גודל מלבד
 לבו שמח יהיה רק טוב לסימן
 :ט"ומעש התשובה עם' בד ובטוח

 דאיתא משום -' וכו לישן שלא
'מי שישן בר"ה, מזלו  בירושלמי

 .ויש דמי כישן בטל ויושב. ישן'
 :התהילים כל לגמור נוהגים

 

 דאיתא משום' וגו תרחמנו תשוב ולומר הנהר אל לילך : נוהגים משה דרכי
 מים באו כי' ה הושיעה ואמר צוארו עד במים אברהם שעבר לעקידה זכר במדרש

  נפש עד

: ל"א. להתפלל: ל"א? הולך אתה להיכן: ל"א. לזקן לו ונדמה לפניו ועמד שטן בא'
: ל"א. ולאכול לאפות ויומים יום אשהה שמא: ל"א? למה ומאכלת והאש והעצים

: ל"א?! בדין ותתחייב נשמה ותאבד בזקנתו לו שניתן בנו יאבד שכמותך אדם
 ... לי אמר הוא ברוך הקדוש

 אמר. לעבור יוכלו שלא גדול כנהר לפניהם ונעשה הלך, לשטן שמעו שלא כיון
 להם עמדו(, בעצמו) ירד. יטבעו שמא אני מתירא הנערים יורדים אם: אברהם

 נגלית העולמים רבון: אמר, לשמים עיניו את אברהם תלה. צואריהם עד המים
 ולא לעולה בנך והעלה העולם בכל שמי הודע יחיד ואתה יחיד אני לי ואמרת עלי

 טובע אם, נפש עד מים באו ועכשיו מאמריך עכבתי ולא דבריך אחר הרהרתי
 '.  לו והלך בשטן הוא ברוך הקדוש גער מיד ?שמך יתיחד היאך בני יצחק

 הכפורים: יום הלכות רמ"א
 זה )לעשות מנהג שכתבו מהגאונים יש

 על תרנגול לשחוט כיפורים יום בערב כפרה

 כתבו וכן, פסוקים( עליו ולומר זכר בן כל

 בכל נוהגין וכן, האחרונים מן רבים אותו

. ותיקין מנהג הוא כי, לשנות ואין אלו מדינות

 ולנקבה, לזכר זכר תרנגול ליקח ונוהגין

  תרנגולת לוקחין


