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  ∗∗∗∗ בימי�השופר
  

לח�  והנה בשו1.דהיינו כלי מלחמה כנגד כוחות הרשע, "גירא בעיניה דסטנא"תקיעת שופר היא מעי� 
 בצד ימי� א� )שופר בראש השנה(וטוב לתקוע  ":א נאמר" בהגהת הרמ,)תקפה ב (רח חיי� אורו�ע

 במשו� דכתי, של פיו) בצד ימי�(: "פהמוסי) ק ז"ס(המשנה ברורה על אתר . 'וכו "אפשר לתקוע בכ�
 בש� 2)ה' סי(ל הלכות שופר "ואכ� כ� מובא במהרי. ")א:זכריה ג ('והשט� עומד על ימינו לשטנו'

  :שו�ל הבזה, הביא טע� נוס% לכ�) ש�( ובביאור הלכה 3.אברה� קלאוזנר' הוא ר, ק"מהרא
ראש ס "כי בש. טע� נכו�") האור שמח"ל בע(ר מאיר שמחה הכה� "ו� מהרעוד שמעתי בש� הגא

אצל ) כ: זפטי�שו(ובקרא , ילפי ליה תקיעת שופר מחצוצרות המלחמה, )א"ע(השנה ד% לד 
  ".ויחזיקו יד שמאל� בלפידי� וביד ימינ� השופרות לתקוע", מלחמת גדעו� כתיב

  4.מוטיב הסמלי של השופר ככלי מלחמהההרי לנו שוב 
, סו% סימ� קטז( 5,"אפרקסתא דעניא"בספרו , דוד שפרבר' הגאו� ר, ל"עוד נביא מדברי סבי מורי זצ

  ):ב"צח ע
" ביו� ההוא יתקע בשופר גדול"ש "ל בכוונת מ"דראיתי במהרי, ואגב יש להעיר מלתא חדתא

לפי זה יש ו. ש"ה יתקע בקר� הימיני של האיל שהוא גדול משמאל ע"דכביכול הקב, )יג: כזישעיה(
, א"בביה שנזכה לו "רמז לאותו שופר של הקב, מקו� לומר דראוי לדקדק ליקח שופר מקר� הימיני

משו� , או אפשר איפכא דיש לתקוע דוקא בקר� שמאלי. דמעובדא שלתתא איתמר עובדא דלעילא
 היה ראוי עתידיות פ לענ"ועכ. והראשו� נראה יותר, דביו� ההוא דוקא יתקע בשופר גדול

  .ההכרעהלה� משפט ' והבאי� בסוד ה, תעורר בזהלה
  ):יא' סי, רצב' עמ(ל " במהרינמצאואכ� כ� 

מאי , "ביו� ההוא יתקע בשופר גדול"מה שהפוקרי� ה� הפוקרי� על הפסוק , י סגל"אמר מהר
והוא , ה לעתיד"נראה לי ליישב דרוצה לומר בקר� של ימי� של איל יתקע בו הקב? שופר גדול
  . מדשמאלגדול יותר

מהדורת (אלעזר סו% פרק לא ' ( מפלטבוש שמקור הדברי� בפרקי דר"והעיר לי הרבה יונת� בנימי� כ
  :א"עב ע ,)ל"רד

                                                 
∗∗∗∗
 .ט"תשמ , חלק ז ירושלי�, דניאל שפרברמאת    מנהגי ישראלמנהגי ישראלמנהגי ישראלמנהגי ישראל    מתו� הספר 
1
  .48סו% הערה , קלג' ג  עמ" חמנהגי ישראלמנהגי ישראלמנהגי ישראלמנהגי ישראלראו בספרי  
2
 .טרפ' עמ, ט"י שפיצר ירושלי� תשמ"מהדורת רש 
3
 .טז' עמ, ח"ירושלי� תשל, י דיסי�"מהדורת רי, ה יא"יט הג' סי 
4
  .ל"ואכמ, ו:י' כד וכ� פירושו לבמד:כג' � לויק"עיינו ברמב 
5
 .רפ' עמ, ב"תשס, א"חי, הלוי פאללאק' אשר גדלי' שהוציא נכדו ר, ובמהדורה החדשה, �"מארע תרנ+סאטו 
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).  יט: יט'שמ" (ויהי קול שופר"שנאמר , של שמאל נשמע קולו על הר סיני, שני קרניו של איל
והיה ", שנאמר, ו( גלויותועתיד לתקוע בו לעתיד לבוא בקיב, וקר� של ימי� הוא גדול מ� שמאל

  ).יג: כז'יש" (ביו� ההוא יתקע בשופר גדול
  6:)אות ט(עקיבא ' ל ציי� להא דאיתא באותיות דר"והרד

שהוא אל% , ה שופר גדול בידו"מלמד שנוטל הקב? ה מחיה את המתי� לעול� הבא"וכיצד הקב
תקיעה ראשונה העול� ב. וקולו הול� מסו% העול� ועד סופו, ותוקע בו, ה"אמה באמתו של הקב

בתקיעה רביעית . בתקיעה שלישית עצמותיה� מתקבצי�. בתקיעה שניה העפר מתפרד. כולו רועש
בתקיעה ששית רוחות ונשמות מתכנסות . בתקיעה חמישית עורותיה� מתקרמי�. אברי� מתחממי�

 עליה� צבאות יג�' ה", שנאמר, בתקיעה שביעית חיי� ועומדי� על רגליה� בלבושיה�. לגופיה�
  ).וט: ט'זכ" (ואכלו וכבשו אבני קלע ושתו והמו כמו יי� ומלאו כמזרק כזוית מזבח

   . ועניינו של הימי� צרי� ביאור רחב7,)ס רג"סו(ברוקח הלכות ראש השנה ) במקצת(והובא 
                                                                                                                   

  דניאל שפרבר' פרופ 
  המכו� הגבוה לתורה

  
  
  

  הד% מופ( בסיוע קר� הנשיא לתורה ולמדע  
  

                                                 
6
 .31 עמ, י"ירושלי� תפרח,בית המדרש ליעללינסקי  
7
 .ל אות עו" בהערותיו של הרדיינווע. צו' עמ, ז"ירושלי� תשכ, ש שניאורסו�"מהדורת רב 


