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What’s the Deal
with the Shofar?
Let’s get inspired
Every Rosh Hashanah, we pull out the shofar and sound
it. But why does the shofar show up at this particular
point? And why do we sound it in the ﬁrst place?

Instructions
Here are several sources which give us
various perspectives on sounding the
shofar. Read the sources and try to
articulate the function of the shofar in
each text. After reading all of the
texts, or as many as you like, think
about what functions of the shofar are
compelling to you. We hope that the
time you spend reading these texts
will help you to think of the shofar as
something deeper than an ancient
musical instrument.

?What’s the Deal with the Shofar

:שמות יט' טז
ַוְיִה י ַב ּיֹום ַה ְּׁש ִל יִׁש י ִּב ְה ֹית ַה ֹּבֶק רַ ,וְיִה י ֹקֹלת ּוְב ָר ִק ים ְוָע ָנן ָּכֵב ד ַע לָ-ה ָה רְ ,וֹקל ֹׁשָפ רָ ,ח ָזק ְמ ֹאד;
ַוֶּיֱח ַר ד ָּכלָ-ה ָע םֲ ,א ֶׁש ר ַּב ַּמ ֲח ֶנהַ .וּיֹוֵצ א ֹמֶׁש ה ֶא תָ-ה ָע ם ִל ְק ַר את ָה ֱא ֹלִה יםִ ,מ ןַ-ה ַּמ ֲח ֶנה; ַוִּיְת ַיְּצ בּו,
ְּב ַת ְח ִּת ית ָה ָה רְ .וַה ר ִס יַניָ ,ע ַׁש ן ֻּכּלֹוִ ,מ ְּפ ֵני ֲא ֶׁש ר ָיַר ד ָע ָל יו ְיהָוהָּ ,ב ֵא ׁש ; ַוַּיַע ל ֲעָׁש נֹו ְּכ ֶע ֶׁש ן ַה ִּכ ְב ָׁש ן,
ַוֶּיֱח ַר ד ָּכלָ-ה ָה ר ְמ ֹאדַ .וְיִה י קֹול ַה ֹּׁשָפ ר ,הֹוֵל ְך ְוָח ֵזק ְמ ֹאד; ֹמֶׁש ה ְיַד ֵּב רְ ,וָה ֱא ֹלִה ים ַיֲעֶנּנּו ְב קֹול.
ַ.וֵּיֶר ד ה׳ ַע לַ-ה ר ִס יַניֶ ,א לֹ-ראׁש ָה ָה ר; ַוִּיְק ָר א ה׳ ְל ֹמֶׁש ה ֶא לֹ-ראׁש ָה ָה רַ ,וַּיַע ל ֹמֶׁש ה
Exodus 19:16
On the third day, as morning dawned, there was thunder, and lightning,
;and a dense cloud upon the mountain, and a very loud blast of the horn
and all the people who were in the camp tremble

ויקרא כ״ג:כ״ד-כ״ה
ַוְיַד ֵּב ר ה׳ ֶא לֹ-מֶׁש ה ֵּלאֹמרַּ .ד ֵּב ר ֶא לְּ-ב ֵני ִיְׂש ָר ֵא לֵ ,לאֹמרַּ :ב ֹחֶד ׁש ַה ְּׁש ִב יִע י ְּב ֶא ָח ד ַל ֹחֶד ׁש ִ ,יְה ֶיה
ָל ֶכם ַׁש ָּב תֹוןִ--זְכ רֹון ְּת רּוָע הִ ,מ ְק ָר אֹ-קֶד ׁש ָּ .כלְ-מ ֶלאֶכת ֲע ֹבָד הֹ ,לא ַת ֲעׂשּו; ְוִה ְק ַר ְב ֶּת ם ִא ֶּׁש ה,
ַל ה׳ַ .וְיַד ֵּב ר ה׳ֶ ,א לֹ-מֶׁש ה ֵּלאֹמרַ .א ְך ֶּב ָע ׂשֹור ַל ֹחֶד ׁש ַה ְּׁש ִב יִע י ַה ֶּזה יֹום ַה ִּכ ֻּפ ִר ים הּוא,
ִ.מ ְק ָר אֹ-קֶד ׁש ִיְה ֶיה ָל ֶכםְ ,וִע ִּנ יֶת םֶ ,א תַ-נְפ ֹׁשֵת יֶכם; ְוִה ְק ַר ְב ֶּת ם ִא ֶּׁש הַ ,ל ה׳
Leviticus 23:24-25
The LORD spoke to Moses, saying: Speak to the Israelite people thus: In
the seventh month, on the first day of the month, you shall observe
complete rest, a sacred occasion commemorated with loud blasts. You
shall not work at your occupations; and you shall bring an offering by fire
to the LORD.
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