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 -מתנאי מצוות השופר על פי השולחן ערוך

 ההלכות השונות שיודע את  קיעהאגים לשופר כשר הלכתית, לבעל תדו .א

 ן קולות השופר.יוהמורכבות בעני

קול שבור  – תרועהקול שבור מתמשך,  – שבריםקול ארוך,  –תקיעה  .לשים לב לקולות השונים

 לגמרי. 

 .מצוות שופרשם קיום השומעים להן התוקע ו הן מכוונים .ב

 

  –גורמים לכך שמעתה הקולות הללו מלווים בליווי אלוקי  אלותנאים שני 

 משתלב עמם ופועל את פעולתו עלינו השומעים., ה' יורדבעל התוקע משמיע את הקולות ואור 

מוציאים את כל  ,ההקולות הללו "מפלחים" את הנפש הטבעית שלנו כאן למט: כפי שכבר הסברנו

אוהבת ומתמסרת  ,בו היא קשורה, אשר המקום האמיתי הטבעיומגלים את ה שלילת האגו שב

 לבוראה.

שם אנו תוקעים מתוך הנפש שלנו אל  ,בתקיעות שיהיו במהלך התפילה במוסף ,כאשר לאחר מכן

 ש. הבורא ושוב בתקיעות בסוף התפילה חוזרת הארת הבורא המטעינה את נשמתנו באור חד

 וחזרה לקול ה'. לסייע לנו, התעוררות שלנו בהתאם כך שיש כאן מהלך של התעוררות אלוקית

 

 

 )שלושים התקיעות שלפני מוסף(: 1כוונות התקיעות הראשונות
 

 באופן כללי:

 לעצמנו.ו ומנקים אותנו מכל רצון של אגו התקיעות הללו הם הקולות האלוקיים החודרים בנ

 

  עבודת ההקשבה:

 על ידי  לכוון את הקולות לחלקי הנפש השונים שלנו ניתןמיעת הקולות בעת ש

  שנתרכז בקולות ונכניסם לחלקי הנפש השונים שלנו לפי מקומם בגוף:

 .בכבד, וכלי המעשה בלב, הרגשות שבראהמחשבה 

 

                                                 
1

 .השל"ה הקדוש יפל , וע'שכו מודראיה חלק ב' ע  בעולת קוק הרב יפל ע 

 
 

 
 

  תקיעת שופר –לדרך  צידה
 ינולאחר שלמדנו את עני

 של ראש השנה בקובץ הראשון,
 -כום ופירוטקובץ זה הינו סי

 לתפילהאותו תוכלו לקחת אתכם 
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 לטהר את כל חלקי האישיות:לנו ונמשך עמה להאיר וומתחבר עם הנשמה שקול ה' שיורד אלינו 

 טהרת המוח. -תקיעה 

 .הרגשות, טהרת הלב -שברים 

 כלי המעשה., הכבד - תרועה

 סיכום: כל הכוחות טהורים.מעין  -תקיעה 

 מעשה.ומשם לטהרת המוח אל הלב  -מ :ויש כאן סדר

 

 הטובים שבנו:להזכיר זכות אבות, לעורר את ה"גנים" 

 )אהבה( הנובעת מהמחשבה שהכול שייך לה'. חסד: מידת האברהם -תקיעה 

 : מידת הגבורה הנצרכת כל כך בעולם הרגש.יצחק -שברים 

 המלך: מידת הענווה הנצרכת בעולם המעשה שלנו. דוד  -תרועה 

 : מידת הרחמים השילוב של כל המידות הללו באיזון נכון.יעקב - תקיעה

 

 לאחר שכל חלקי האישיות נוקו מכוונים עתה להעמידם נוכח פני ה':

 .המוח - תקיעה

 הרגשות. - שברים

 .המעשים - תרועה

 .ומוכנים לעבודת בוראנוכל הכוחות שלנו מכוונים  -תקיעה 
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עבודה שהיא  תש"תלאנו עוברים  ,דרת התשר"ת שהיא כללית על כל חלקי האישיותלאחר ס

 רטנית על חלקי הרגש והמעשה שבהם צריך את הניקיון ביותר:פ

 

 

 טהרת המוח. – תקיעה

  טהרת הרגש. – שברים

 חזרה אל טהרת המוח העוטפת את הרגש. –תקיעה 

 

 )חסד( אברהם -תקיעה

 )גבורה( יצחק. –שברים 

 . )הרחמים(יעקב –תקיעה 

 

 והכנתם לעבודתו. העמדת הרגש מול הבורא :םסיכו

 

 

 טהרת המוח. – תקיעה

 טהרת המעשה. – תרועה

 חזרה אל טהרת המוח העוטפת את המעשה. – תקיעה

 

 )החסד( אברהם –תקיעה 

 דוד )הענווה( – תרועה

 )הרחמים( יעקב – תקיעה

 

 .לעבודתו והכנתם מול הבורא ם העמדת כוחות המעשהסיכו

 

 



4 
 

 

 

  

 )רחל(  bezilop@gmail.com    3443003-450 הרב דוד פוטש -לובצ

 

 



 .זכות אברהם - מוסרים את כל הכוחות שלנו לבורא אנו -תקיעה 

, "מטהר" את כוח ההתבוננות שלנו וצד הבינה  ,נוחשל מו שמאליהקול ה' מאיר בצד  - שברים

 .זכות יצחק - הכוח של פיתוח הרעיונות

לתרגם את  נוישעני שלנוהמוח האחורי  - שלנודעת ה את כוחומטהר קול ה' מאיר  - תרועה

 .זכות דוד -הרעיונות לרגשות ומעשים 

שלנו לקבל רעיונות  ביכולת נו,מוחהצד הימני של  - ח החכמהכואת ומטהר קול ה' מאיר  - תקיעה

 .זכות יעקב –ולהתחדש חדשים, להקשיב 

 

 .קול ה' מאיר ומטהר את מידת האהבה והחסד שבנו - תקיעה

מנע יצור ולההכוח העוזר לנו לע ,מידת היראה הגבורה שבנו קול ה' מאיר ומטהר את - שברים

 כשצריך...

ר לנו להזדהות עם הכוח שעוז –קול ה' מאיר ומטהר את מידת הרחמים התפארת שבנו  - תקיעה

 ומתוך כך לפעול עבורו ולתת לו באופן הנכון והמתאים.   האחר, עם החוץ

  

 .טחון העצמייטחון בה' והביהב, מידת הנצח שבנו מאיר ומטהר את קול ה' - תקיעה

שהיא לא  כןפרז וטחון מויוה המאזנת מבוהענ ,את מידת ההוד שבנו קול ה' מאיר ומטהר - תרועה

 .תהיה ענוה משתקת

ת ינו היכולת לרכז את המחשבויהיסוד ענמאיר ומטהר את מידת היסוד שבנו, קול ה'  -תקיעה 

 .ם הסביבהתקשר נכון על נתמל והרגשות ע

 

 

 

 

 

 

 


