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 ד"בס

 אילן-אוניברסיטת בר

 לשכת רב הקמפוס                                                             הפקולטה למדעי היהדות 
 

 ד ף  ש ב ו ע י
 ד"תשס ,פנחס פרשת                          מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות                             

 556 מספר                      ופאול שולמן                                                   ש הלנה "ע        

 

 
 "יום תרועה יהיה לכם"

 

, )סוכות, שבועות, פסח( הרגלים תשלוש, דהיינו, נחס מתוארים חמשת החגים שבלוח העברייבפרשת פ
רה בין תיאור החג בתורה ובין תוכן יש התאמה ברו, ארבעה מחגים אלהב. פוריראש השנה ויום כ

מוחלט בין הכתוב  שונייש , למעשה. ראש השנהבלא כך המצב . התפילות שאנו אומרים באותו חג
 . ראש השנה ובין האופן שבו אנו חוגגים אותו עלבתורה 
, בשבועות" זמן מתן תורתנו", בפסח" זמן חרותנו" -בתפילת העמידה  כינוי החג, שלושת הרגליםב

יום  בתפילת העמידה שלגם כך . תוכן החג על פי התורה תואם לחלוטין את - בסוכות" ן שמחתנוזמ"
ולמחול בו את , את יום הכפורים הזה למחילה ולסליחה ולכפרה ...ותתן לנו ":שבה אנו אומרים ,פוריכ

, כל חטאתםישראל מ-לכפר על בני ":תוכנו של יום זה על פי התורהמתאימות לה מילים - "כל עוונותינו
 ).כח:כגשם " (רים הוא לכפר עליכםכי יום כֻּפ" וכן ,)דל:טז' ויק" (אחת בשנה

וכן בין האמור , ין האמור בתורה ובין תפילות היוםכל קשר בלכאורה  אין , לעומת זאת,ראש השנהב
ראש השנה הוא היום הראשון , לפי המסורת.  לבין התכנים שהיהדות מייחסת ליום קדוש זהבתורה

תוכנו של ותפילות ראש השנה מבטאות את , סליחה ומחילה, של תשובה שהם זמן, שרת ימי תשובהעב
כך גם ההכנות האופפות את החג נושאות אופי של הכשרת . סליחה ומחילה, החג כיום של תשובה

לים מיוחד יאומרים פעמיים ביום פרק תה, במשך כל חודש אלול, לקראת ראש השנה :הלבבות לתשובה
במשך שבוע או חודש ו ,מנת לעורר לתשובה-בשופר עלתוקעים בכל בוקר , ) כז- "אורי וישעי' ה("
וממשיכים באמירת הסליחות , "סליחות"כנסת לומר - בביתיםמתכנס, לפני ראש השנה) בהתאם למנהג(

: משותףבייעוד פור י מתקשר ראש השנה ליום כ פעולות אלהידי-על. אחרי ראש השנהשגם בשבוע 
הימים  "- שם משותףגם  ראש השנה וליום כיפור ויש ל,וכפרה, מחילה, סליחה,  תפילה,תשובה
 ".הנוראים
אזכור החג ב? מחילה וכפרה, סליחה, יום של תשובהכראש השנה לייחודו של  המקור ומה

כל מלאכת , ובחֹדש השביעי באחד לחֹדש מקרא קֹדש יהיה לכם": כתוב. כךאף רמז לאין פרשתנו ב
 כמו כן . בתורהבשום מקום אחרגם אין רמז לכך , )א:כט" (יום תרועה יהיה לכם, תעשודה לא עבֹ

כאשר בתורה , "ימים נוראים"ראש השנה ליום כיפור כמה המקור למסורת המחברת בין נשאלת השאלה 
 .שני ימים אלואין רמז על קשר כלשהו בין 

יום תרועה  ": תקיעת שופר-ה ה אחת בלבד השייכת לראש השנומצו ישנה, כתוב בתורהעל פי ה
 .לא במפורש ולא בעקיפין, גם זה אינו כתוב בתורה? מה הטעם של מצוות תקיעת שופר". יהיה לכם

.  קצת שונהנוסח הבמקום אחר בתורה שופרב התקיעהמצוות בהופעתה של ש, מעניין להעיר
 'ויק" (דשקרא קֹועה מזכרון תר, דש יהיה לכם שבתוןבחֹדש השביעי באחד לחֹ ":בפרשת אמור כתוב

הבדלי הנוסח התייחסו לל "חז. נו הכתוב בפרשת"יום תרועה"לעומת " זכרון תרועה", דהיינו, )כד:כג
. שהרי אז אין תוקעים בשופר, בתפילת העמידה כאשר החג חל בשבת" זכרון תרועה"ושילבו את הביטוי 

אך , א רק זוכרים את תרועת השופראל, מרמז שאין תוקעים בשופר בפועל"  תרועהןזכרו"בכך הביטוי 
בא ללמד שהתרועה עצמה היא " זכרון תרועה" הביטוי .פשט על דרך הנראה שפרשנות הלכתית זו אינה

 . התקיעות צריכות להזכירש ו הדברמה לא נאמר אולם. כרוןיהיא הז
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על למד  מ,"כרוןייום הז ",הפורמלי של החג שכן שמו, שולי ענייןכרון אינו יראוי להדגיש שהז
התורה אומרת אין  כאןאולם גם . באמצעות תקיעת השופר המועלה זיכרון,  בחגכרוןיזמרכזיותו של ה
 .כרון מדוברילנו על איזה ז

 וייעודו בלוח מטרת החג: גדולות ורבות שאלות בפנינו  אפואראש השנה מציבעל בתורה הכתוב 
מהות ושופר ב ההסיבה לתקיע, תשובההן יהמקור לתפילות הרבות בעני, פוריהקשר ליום כ, העברי

 .פנינו חידה הדורשת פענוחל ."כרוןיז"ה
 עלינו לבחון אם ; בתורהמקבילותחיפוש אחר היא אחת הדרכים למצוא תשובות לשאלות הללו 

: נאמר. מהם אפשר ללמוד לגבי תקיעת שופר בראש השנהאשר ו, בהם חייבים לתקועש םישנם עוד כלי
 :חצוצרותב ההאירועים שמחייבים תקיע מפורטיםבאותו פרק ו ,)ב: י'במ( "סףת כעשה לך שתי חצוצרֹ"

וביום שמחתכם (" בימי חג ,) ה'פס, "ותקעתם תרועה ונסעו המחנות("כאשר עם ישראל נוסע במדבר 
, חצוצרותב התקיעמחייב ה נוסףאירוע יש כן  ו,) י'פס, "תובמועדיכם ובראשי חֹדשיכם ותקעתם בחצֹצרֹ

 .וד לענייננומאך שייהאירוע 
ֹאו מלחמה בארצכם וכי תבֹ. "גם אז חייבים לתקוע בחצוצרות, כאשר האויב מתקרב, בזמן מלחמה

פסוק ).  ט'פס" (יביכםונושעתם מאֹ, לֹהיכם-א' ונזכרתם לפני ה, והרעֹתם בחצֹצרֹת, על הצר הצֹרר אתכם
. רנו אל מול התקפת האויבלעזה עומד לצדנו " הקב;ו לבד עומדזה מדגיש שבעת צרה עם ישראל אינו

 ,כביכול, התרועהובעקבות , חצוצרותלהריע ב אנחנו חייבים ;ת אוטומטיאינהה "עזרתו של הקב, אולם
הפסוק מגלה לנו "). יביכםונשעתם מאֹ("פועל לעזרתנו וכעם הנבחר ") ונזכרתם("ה זוכר אותנו "הקב

התרועה בחצוצרות מבטאת את  . ור לנוה לעז" מהקב,אף לדרושאולי ו, שיש לעם ישראל זכות לבקש
 . והוא עוזר לנו,אנו פונים אליו:  בעת צרהה"המחויבות ההדדית שבינינו לבין הקב

עם ישראל עלול בעולם הזה . שופרב התקיעה ה שלמטרהמפרשת החצוצרות אפשר ללמוד גם על 
 האויב נשקפת מצדיקרית הסכנה הפיזית הע.  סכנה פיזית וסכנה רוחנית: סכנותם שלשני סוגי בללהיתק

בכל חייו האדם . סכנה רוחנית,  גם סכנה אחרתנהאולם ישו .נושעומד להתקיף אותנו ורוצה להשמיד
, גילוי עריות, כסף שאינו מגיע לו,  מאכלות אסורות-רה  אותו לדבר עֵבעלולים לגרורשפיתויים במוקף 

 ותחייבים התמודדמ וים הרובצים לפתחנופיתוי, ' וכוהתעלמות מצרכי הזולתכמו  התנהגות בלתי הולמת
התורה , ולכן.  לעמוד בהההטובכוונתם  למרות ,התמודדות הזו נכשלים מדי פעם ברבים. מית עמםיומיו

גם במשימה הקשה הזאת אנחנו . קובעת יום אחד בשנה שמטרתו לעורר אותנו ולהחזיר אותנו למוטב
ה דורש שנפנה אליו ונבקש את "הקב,  מלחמהעתמו ב אבל כ. לנוה מוכן לעזור" הקב;לבדעומדים איננו 
, בעת סכנה פיזיתהנעשית חצוצרות ב התקיעל ובדומה, שופרב התקיעהיא באמצעות ההפנייה . עזרתו

מנת לזכות - בתשובה עלהחזירםל ו,בעת סכנה רוחניתה לעזור לעם ישראל "קוראת לקבשופר ב התקיעה
 .וכפרה, מחילה, בסליחה

 השוואה זו בין השופר . אבל הוא חייב לעשות את הצעד הראשון,ה"יוע של הקבעם ישראל זוכה לס
סליחה , שבהן הדגש העיקרי הוא על תשובה, התוכן של תפילות ראש השנהאת והחצוצרות מסבירה 

מול  דרושה לא פחות ,")יבכםונושעתם מאֹ ("אויבים פיזייםהמובטחת מול ה "עזרת הקב. ומחילה
 .כרוןישהוא יום הז, מרכזי בתפילות ראש השנהעניין זה מהווה א נושו, אויבים רוחניים

 

 נתן אביעזר' פרופ
 המחלקה לפיסיקה
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