
 
 

 
Rabbi Chaya Baker – Jerusalem 

 
 "...תקע בשופר גדול לחרותנו"

 
השופר הוא כלי הנגינה שלנו, הוא כלי הזעקה והשבר, הוא כלי התחנונים והיבבה לחסד ולרחמים, הוא המכריז 

 .מלחמות והוא הקורא דרור לכל הארץ בראשית שנת היובל
   הבכי.גם כלי הוא כלי החג ו

 האלה, ימים של סבל ושבר ופחד, שנושאים בתוכם גם ברכות קטנות ורגעים גדולים של חסד.הוא כמו הימים 
שלא כמו כלי נגינה שבהם הנגן שואף לדיוק, השופר משמיע את קול הלב,   הצליל הוא צליל של אבדן שליטה.

 איך שיוצא.
נרים קול; מריאות בריאות, מריאות חלשות, בלב בוכה וברוח עזה, קול שהולך  –" "כשופר הרם קולך –לכן בואו 

 מסוף העולם ועד סופו, לפני אדון העולם: 
  –קול של תחינה 

 לרפואה
 להצלה

 לצלילות
 לשלווה

 לתבונה וסבלנות
 לחרות גדולה

 לחיים.
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
“Sound the great shofar for our freedom…” 
 
The Shofar is our musical instrument. It is the instrument of outcry and crisis, of pleas and wails 
for grace and mercy. It is the declarer of wars, and it is the proclaimer of liberty throughout the 
land in every Jubilee year.  
 
It is the instrument of our festivals and also of our tears.  
Similar to our present days: days of suffering, brokenness and fear, combined with small 
blessings and great moments of grace. 
 
The Shofar’s sound is difficult to control. Unlike other musical instruments in which the 
musician strives for precision and perfection, the Shofar plays the sound of the voice of the 
heart, bare and unrefined.  
 
So we will now - "lift up our voice like a Shofar" – raise a voice; from healthy lungs, weak lungs, 
with a crying heart and resilient spirit; a voice that goes from one end of the world to the other, 
before the Master of the world: 
 
A voice of plea – 
For healing, 
For rescue, 
For clarity, 
For serenity,  
For reason and patience,  
For great freedom,  
For life. 
 


