
  
  

למשפחת   על תודה  ביננפלד 
  תרומת המאווררים! 

  
צ'ונג למשפחת  אלוורס -תודה 

יום  לרגל  הקידוש  תרומת  על 
טוב  מזל  שירה!  של  הולתה 

  שירה! 
  

  רשימת חזנים לראש השנה: 

  ראש השנה יום א
  אלידע ברק  : ערבית
  אור כלפא-נתן  : שחרית

  סקי איציק פינ  : מוסף 
  משה קאס   : מנחה

  ראש השנה יום ב
  ג הילל בר  : ערבית
  אליקים פרץ  : שחרית 

  עקיבא גרדנר  : מוסף
  אהרון פרץ   : מנחה

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
    
      

  "ובחודש השביעי באחד לחודש מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, יום תרועה 
    " יהיה לכם 

  
  מציינת ביום א' בתשרי. התורה לא    –התורה מחדשת יום טוב נוסף, בחודש השביעי באחד לחודש  

א' בתשרי ניתן למצוא בגמרא,  -, ואת ההסבר לשבתורה  בניגוד לשאר המועדיםאת הסיבה לכך,  
הדין   יום  כי חוק  בתהילים  מהכתובהלומדת שיום זה הוא  : "תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו, 

לאלוקי יעקב". הפסוק בתהילים מדבר על תקיעת שופר בראש החודש, ביום   לישראל הוא, משפט
בזמן שהלבנה מכוסה; מכל המועדים שבתורה, הלבנה כידוע מכוסה במועד    חגנו שהוא ב"כסה",

  חל יום המשפט לאלקי יעקב. –היא חוק לישראל, וביום זה  –תקיעת שופר זו  א' בתשרי.-שנקבע ב
  

התרועה   הואיום המשפט,    הוא כאמור גםשא' בתשרי,  -של המועד שנקבע ל בתורה  המאפיין המרכזי  
פעמים  – שלוש  ויקרא).  בספר  שמופיע  כפי  תרועה",  "זכרון  (וגם  לכם"  יהיה  תרועה  בתורה   "יום 

תרועה    ים בהקשר של ראש השנה ("יום תרועה יהיה לכם", "זכרון מופיעה המילה "תרועה", פעמי
שופר ("והעברת  היובל  בשנת  הכיפורים  יום  של  בהקשר  אחת  ופעם  קודש")   תרועה").  מקרא 

 בשלושת הפסוקים המדברים על התרועה נאמר גם "בחודש השביעי" ומכאן למדים גזירה שווה בין 
 ת זהות לתרועות שביובל ולהיפך, ומכיוון שמופיעההתרועות בראש השנה צריכות להיו  –התרועות  

הפסוק המלא    המילה "תרועה" שלוש פעמים, הרי שהחיוב הוא לחזור על התרועה שלוש פעמים.
בעשור השביעי  בחודש  תרועה  שופר  "והעברת  כלהלן:  הוא  ביובל  התרועה  ביום    בעניין  לחודש 

"העברת שופר",   התרועה שבפסוק יש  הכיפורים תעבירו שופר בכל ארצכם". לפני התרועה ואחרי
ש בין  נמצאת  התרועה  כי  הגמרא  לומדת  ומכאן  פשוט  שופר  קול  השמעת  שופר   ינדהיינו  קולות 

בראש השנה,    תקיעה לפני ותקיעה אחרי. בהתאם לגזירה השווה שלעיל, חל דין זה גם  –פשוטים  
  ותרועת ראש השנה כוללת תקיעה פשוטה לפניה ותקיעה פשוטה לאחריה. 

  
שופר פשוטה לפני ואחרי כל תרועת    תרועות, עם תקיעת  3אם כן, בראש השנה יש לתקוע בשופר  

    ולות שופר שיש בתפילת ראש השנה ?שופר. איך הגענו למאה ק תקיעות 9שופר, ובסה"כ 
  

בכי נאנח ויכול להיות בכי מיילל.    התרגום מפרש את המילה "תרועה" כ"יבבה", בכי, שיכול להיות
אנחות   קול התרועה מתחלק בין "שברים", שנשמע כבכי נאנח (וכולל  ספק מהי אותה יבבה,ה  מפני  

יבבות (וכולל  מיילל  כבי  שנשמע  "תרועה",  לבין  תחומה  קצ  ארוכות)  תרועה  כשכל  ומהירות)  רות 
לפניה פשוטה  [  בתקיעה  התקיעות:  מחזורי  לשלושת  החלוקה  כן  ועל  תקיעה1ואחריה.  שברים   ] 

    – ] תקיעה תרועה תקיעה (תר"ת)  3[-(תש"ת) ו ] תקיעה שברים תקיעה2תרועה תקיעה (תשר"ת), [
מתייחס לאפשרות שכוונת התורה ב"תרועה"   סדר תשר"ת

ו אנחה  גם  לאפשרות   גםהיא  מתייחס  תש"ת  סדר  יללה; 
  מתייחס    תר"ת    סדר    בלבד;      לאנחה  היא      התורה   שכוונת  

    30    בסה"כ    מיילל.    לבכי    היאלאפשרות שכוונת התורה  
  התרועה.   תקיעות, שזה החיוב כדי לצאת ידי ספק מהי

    - ו    במוסף    60עוד    להוסיףכיום כידוע, אנו נוהגים  
  בסה"כ   ומגיעים     התפילה      בסוף       10

  למאה תקיעות.


