תקפטִ .1מי הֵ ם הָ ְראּויִ ים ִל ְת ִקיעַ ת ׁשֹו ָפרּ ,ובֹו ט' ְסעִ יפִ ים:
(אף 3עַ ל פִּ י שֶׁ עִּ ַקר ִּמצְ וַ ת [ ְת ִּקיעַ ת ]4שֹו ָפר ִּהיא ְש ִּמיעַ ת קֹולֹו בִּ ְלבַ דִּ ,5מ ָכל
[אַ ]2
מֹוציא אֲ חֵ ִּרים ְידֵ י חֹובָ ָתן
תֹוקעַ הּוא ָפטּור ִּמ ִּמצְ ָוה זֹו – ֵאינֹו ִּ
מָ קֹום) ִּאם הַ ֵ
בִּ ְת ִּקיעָ תֹו.6
טּורים :נ ִָּשיםַ 7ועֲבָ ִּדיםִּ 8מפְ נֵי ֶׁש ִּהיא ִּמצְ וַ ת עֲשֵ ה שֶׁ הַ זְ מַ ן גְ ָרמָ א,
וְ ֵאּלּו הֵ ן הַ פְ ִּ
וְ חֵ ֵרש וְ שֹוטֶׁ ה וְ ָק ָטן.
[וְ ָקטָ ןַ ]9אף עַ ל פִּ י שֶׁ ִּהגִּ יעַ ְל ִּחּנּוְךֵ – 10אינֹו מֹוצִּ יא ֶׁאת הַ גְ דֹולִּ יםְ 11ידֵ י חֹובָ ָתן
תֹורה.12
שֶׁ חַ יָבִּ ים ִּמן הַ ָ
[ב ]13חֵ ֵרש הַ ּׁשֹומֵ עַ וְ ֵאינֹו ְמדַ בֵ ר – הֲ ֵרי הּוא כְ פִּ ֵקחַ
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וְ חַ יָב ִּב ְת ִּקיעַ ת שֹו ָפר,15

 1סי' תקפט מתחיל בדפוסים בס"ה ,וכאן תוקן אל נכון.
 2בדפוסים זהו סי' תקפח ס"ו.
 3בדפוס ראשון (וכך עשו שאר הדפוסים אחריו) סעיף זה התחבר בטעות לסעיף ו של
סימן תקפח (ששם היה אמור להיות סיום הסימן) ,ובעקבות טעות זו רק בסעיף ט
מסתיים סימן תקפח ,וסי' תקפט מתחיל רק בסעיף המתחיל "מי שחציו עבד" ,וברור
שזהו טעות דמוכח שכן כל דיני הפטור והחיוב בשופר שייכים לסי' תקפט כפי שהוא
בטור ובשו"ע ,ואם כן ברור שבסעיף זה צריכה להיות ההתחלה של סי' תקפט .וכן
משמע גם מציון רבנו בסי' תקצב סוס"ח שציין לפטור הנשים מהשופר לסי' תקפט,
ואילו בדפוסים שלפנינו הוא בסי' תקפח ס"ו .ובעקבות כך וכדי לאשר ההדורים
קבענו בדפוס זה את תחילת הסימן בסעיף זה ,כפי שאכן צריך להיות אל נכון .אך כדי
שלא לבלבל משאר דפוסים צויינו בהערות גם לפי הדפוסים האחרים.
 4לכאורה כצ"ל .וכן הגיה בקוטנרס השולחן .ודלא כדפוסים :שמיעת.
 5כדלעיל סי' תקפה ס"ד.
 6משנה כט ,א.
 7ראה גם לקמן ס"ו .סי' תקצב ס"ח.
 8ראה גם לעיל סי' קפו סוף ס"א.
 9לכאורה כצ"ל ,ונשמט בדפוסים מפני כפל המילים" :וקטן ,וקטן".
 10תקיעת שופר.
 11אבל את הקטנים כמותו מוציא.
 12ראה לעיל סי' קפו ס"ג .סי' רעא ס"ז .אבל החיוב שהנשים קבלו על עצמן בשופר
בודאי יכולים להוציא ,שאין זה חיוב אפילו מדרבנן.
 1313בדפוסים סי' תקפח ס"ז.
 14ראה גם לעיל סי' נה סי"א .סי' קצט ס"י.
 15כי העיקר בשופר שהוא שומע.

ּׁשֹומעִּ ין ְמבָ ֵרְך וְ הּוא
מֹוציא אֲ חֵ ִּריםְ 16ידֵ י חֹובָ ָתן ,17וְ ֶׁאחָ ד מֵ הַ ְ
ִּ
ּולְפִּ יכְָך הּוא
תֹוקעַ .18
ֵ
אֲ בָ ל הַ ְמדַ בֵ ר וְ ֵאינֹו שֹומֵ עַ – ֵאינֹו מֹוצִּ יאְ ,19דכֵיוָן ְד ֵאינֹו שֹומֵ עַ – ָלאו בַ ר ִּחיּובָ א
הּואְ ,20ד ֵאין ַה ִּמ ְצוָה בַ ְת ִּקיעָ ה ֶׁאּלָא בַ ְּׁש ִּמיעָ ה.21
סּומא חַ יָב בִּ ְת ִּקיעַ ת שֹו ָפר.23
ָ
[ג]22
אֹומֵ ר24

וְ ִּאם הָ יָה מֻ ְח ָזק ִּל ְתקֹעַ בְ כָל ָשנָה ,וְ ִּס ְּלקּוהּו ִּמפְ נֵי שֶׁ חָ ְששּו ְל ִּדבְ ֵרי הָ
תֹורהִּ ,אם ֵאין בָ ִּקי בִּ ְת ִּקיעָ ה כָמֹוהּו –
סּומא ָפטּור ִּמכָל ַה ִּמצְ ֹות הָ אֲ מּורֹות בַ ָ
ְד ָ
יַחֲ זִּ ירּוהּו לְ ִּמּנּויֹו.

אֲ בָ ל ְלכ ְַת ִּח ָּלה ֵאין ְל ַסּלְקֹו ַאף עַ ל פִּ י ֶׁשּנ ְִּמצָ א בָ ִּקי ָכמֹוהּוְ ,25לפִּ י שֶׁ הָ עִּ ָקר ֶׁאצְ לֵ נּו
תֹורה.26
סּומא ַחיָב בְ כָל הַ ִּמ ְצֹות הָ אֲ מּורֹות בַ ָ
ְד ָ
[ד ]27טֻ ְמטּום וְ ַא ְנ ְדרֹוגִּ ינֹוסֵ 28אין חַ יָבִּ ין ֶׁא ָּלא ִּמ ָספֵקֶׁ ,שמָ א הֵ ן זְ ָכ ִּרים ,29לְ פִּ יכְָך
יאין ֶׁאת אֲ חֵ ִּרים שֶׁ חַ י ִָּבים ְב ַודַ אי.
מֹוצ ִּ
ֵאינָן ִּ
אֲ בָ ל מֹוצִּ יא הּוא הָ ַאנְ ְדרֹוגִּ ינֹוס ֶׁאת הָ ַא ְנ ְדרֹוגִּ ינֹוס כְ מֹותֹו ,שֶׁ ֵאינֹו חַ יָב ֶׁא ָּלא

 16אפילו פקחים גמורים.
 17ב"י בשם התשב"ץ (ח"ג סי' קיג).
 18ב"ח סוד"ה אדם .מ"א סק"א .וראה לקמן יו"ד סי' א ס"ק מו.
 19אחרים החייבים בשופר.
 20כלבו סי' סד .שו"ע ס"ב .כלומר ,אין עליו חיוב שמיעת שופר מלכתחילה ,ולא שהוא
פטור מחמת אונס ,אלא לכתחילה לא חייבו אותו.
 21ומי שאינו בשמיעה אין עליו חיוב.
 22בדפוסים זהו סי' תקפח ס"ח.
 23כמו שהוא חייב בכל המצוות.
 24רב יהודה ב"ק פז ,א .רבנו ירוחם נתיב ה ח"ד (מב ,ד) ונתיב יג ח"א (קג ,א).
 25שו"ת רדב"ז ח"ד סי' נט (א'קלא) .כנסת הגדולה הגה"ט .מ"א סק"א.
 26ראה גם לעיל סי' נג סי"ח.
 27בדפוסים סי' תקפח ס"ט.
 28גמרא כט ,א .טומטום שהוא אטום לגמרי ולא נודע אם הוא זכר או נקבה,
ואנדרוגינוס שיש לו זכרות ונקבות (לעיל סי' יז ס"ב).
 29ראה גם לעיל סי' יז ס"ב .לקמן סי' תרמ ס"ב.

מֹוציא ֶׁאת הַ טֻ ְמטּום.30
ִּמסָ ֵפק ,אֲ בָ ל ֵאינֹו ִּ
מֹוציא ֶׁאת הָ ַא ְנ ְדרֹוגִּ ינֹוס .]31וַאֲ פִּ ּלּו טֻ ְמטּום כְ מֹותֹו ֵאינֹו
[וְ כֵן ַהטֻ ְמטּום ֵאינֹו ִּ
מֹוציאַ ,32אף עַ ל פִּ י שֶׁ ְּׁשנֵיהֶׁ ם סָ פֵ קְ ,ד ֶׁשמָ א ִּלכְ שֶׁ י ִָּק ַרע טֻ ְמטּום ֶׁזה יִּ ָמצֵ א ָז ָכר
ִּ
וְ ִּלכְ שֶׁ ִּת ָק ַרע זֹו ִּתמָ צֵ א נ ְֵקבָ ה.33
חֹורין ְלהֹוצִּ יאֹו.36
חֹורין – 35צָ ִּריְך ֶׁש ִּי ְת ַקע לֹו בֶׁ ן ִּ
[הִּ ]34מי שֶׁ חֶׁ צְ יֹו עֶׁ בֶׁ ד וְ חֶׁ צְ יֹו בֶׁ ן ִּ
אֲ בָ ל ֵאינֹו יֹוצֵ א ִּב ְת ִּקיעָ תֹו שֶׁ ל עַ צְ מֹו ,37לְפִּ י שֶׁ צַ ד חֵ רּות שֶׁ בֹו נ ְִּת ַחיֵב בְ ֵתשַ ע
ּות ִּקיעָ ה
ְת ִּקיעֹות ְש ֵלמֹות 38בְ כ ְַשרּותֹו ,וְ ִּאם יִּ ְת ַקע בְ עַ ְצמֹו – ְת ֵהא כָל ְת ִּקיעָ ה ְ
שֶׁ יֹוצֵ את ִּמפִּ יו ֶׁחצְ יָּה פְ סּו ָלה מֵ חֲ ַמת צַ ד עַ בְ דּות שֶׁ בֹו.
[וַ ]39אף עַ ל פִּ י שֶׁ הַ ּנ ִָּשים פְ טּורֹותִּ ,40מ ָכל ָמקֹום ִּאם ָרצּו ִּל ְתקֹעַ בְ עַ צְ ָמן הָ ְרשּות
סּורה ִּמ ִּדבְ ֵרי סֹופְ ִּריםִּ ,42מכָל
בְ יָדָ ן .41וְ ַאף עַ ל פִּ י שֶׁ ַה ְת ִּקיעָ ה בְ יֹום טֹוב בְ ִּחּנָם אֲ ָ
מָ קֹום כְ דֵ י לַ עֲשֹות נ ַַחת רּוחַ לַ ּנ ִָּשיםִּ 43ה ִּתירּו לָ הֶׁ ן ִּאסּור ַקל ָכ ֶׁזה ֶׁש ֵאין בֹו אֲ פִּ ּלּו
ִּמּׁשּום ְשבּות גָמּור ֶׁאּלָא ִּמּׁשּום עּובְ ִּדין ְדחֹל.44

 30שאינו מוציא אלא מינו .וראה הטעם לקמן.
 31כיון שאינו מינו .קטע זו נשמט בדפוסים כנראה מפני מילים הדומות ,ולכאורה צ"ל
כבפנים ,שללא קטע זה אין הבנה להמשך הדברים.
 32ברייתא שם .טור ושו"ע שם.
 33ראה גם לעיל סי' קצט ס"ח.
 34בדפוסים כאן מתחיל סי' תקפט ס"א.
 35עבד שהיה שייך לשני שותפים ,ושחרר אחד מהם את חלקו ,אזי רק חצי אחד שלו
נעשה בן חורין ,אבל חציו השני עדיין עבד.
 36כי הוא חייב בשופר משום צד חירות שבו .וראה גם לקמן סי' תרמ ס"א שמצד זה
חייב בסוכה.
 37גמרא כט ,סוע"א.
 38כפי החיוב שמן התורה כדלקמן סי' תקצ ס"א.
 39בדפוסים :סימן תקפט ס"ב.
 40משנה קידושין כט ,א .וכדלעיל ס"א.
 41רא"ש פ"ד סי' ז .טור .ראבי"ה סי' תקלד (ע'  .)215ר"ן (ט ,ב) ד"ה ולענין .ראב"ן
ר"ה (קעז ,ג).
 42ראה גם לקמן סי' תקצו ס"ב.
 43ראה גם לקמן שם.
 44משמעות הגמרא ורש"י ,כדלעיל סי' תקפח ס"ד .וראה גם לקמן שם.

הֹוציא
וְ כֵן ָאדָ םַ 45אחַ ר שֶׁ יָצָ א כְ בָ ר ְידֵ י חֹובָ תֹו 46מֻ ָתר ל ְִּתקֹעַ ָל ֶׁהןּ .47ומֻ ָתר ְל ִּ
הַ ּׁשֹופָר ִּל ְרשּות הָ ַרבִּ ים כְ דֵ י ִּל ְתקֹעַ ָלהֶׁ ן.48
ּוכְ בָ ר נִּ ְתבָ ֵאר בְ ִּסימָ ן י"[ז] 49שֶׁ ּנָהֲ גּו הַ ּנ ִָּשים ְלבָ ֵרְך עַ ל ָכל ִּמ ְצֹות עֲשֵ ה שֶׁ הַ זְ ַמן
גְ ָרמָ א ,50עַ ל כֵ ן גַם ָכאן יְ בָ ְרכּו הַ ּנ ִָּשים לְעַ ְצמָ ן.
תֹוקעִּ ים ַרק
ְ
אֲ בָ ל אֲ נ ִָּשים ל ֹא ְיבָ ְרכּו ָלהֶׁ ן ִּאם כְ בָ ר י ְָצאּו ְי ֵדי חֹובָ ָתם וְ ֵאינָן
בִּ ְשבִּ יל הַ ּנ ִָּשים ,51לְפִּ י ֶׁש ִּהיא בְ ָרכָה ְלבַ טָ ָלהֶׁ ,שהֲ ֵרי הַ ּנ ִָּשים בְ עַ צְ ָמן ֵאינָן ַחיָבֹות
יאן ְידֵ י חֹובָ ָתן בִּ בְ ָר ָכה זֹוֶׁ ,אּלָ א שֶׁ ָּלהֶׁ ן בְ עַ ְצ ָמן
בִּ בְ ָר ָכה זֹו שֶׁ ְיבָ ֵרְך ֶׁזהְ 52להֹוצִּ ָ
הָ ְרשּות בְ י ָָדן ְלבָ ֵרְךִּ 53מטַ עַ ם ֶׁשּנ ְִּתבָ ֵאר שָ ם ,אֲ בָ ל ַאחֵ ר לָמָ ה ְיבָ ֵרְך בְ ִּחּנָם.54
וְ הָ רֹוצֶׁ ה לִּ ְתקֹעַ לַ ּנ ִָּשים ּו ְלבָ ֵרְך ָלהֶׁ ן – ִּי ְת ַקע לָ הֶׁ ן קֹדֶׁ ם ֶׁש ִּי ְשמַ ע הַ ְת ִּקיעֹות בְ בֵ ית
הַ כְ נֶׁסֶׁ ת ,55אֹו ֶׁש ְי ַכּוֵ ן בְ ִּלבֹו שֶׁ ּל ֹא לָ צֵ את ְידֵ י חֹובָ תֹו 56בִּ ְת ִּקיעֹות שֶׁ ל בֵ ית הַ כְ נֶׁסֶׁ ת,
ְד ָאז יָכֹול ְלבָ ֵרְך בִּ ְשבִּ יל עַ צְ מֹו שֶׁ עֲדַ יִּן ל ֹא יָצָ א ְידֵ י חֹובָ תֹו.57
וְ ַאף עַ ל פִּ י שֶׁ הֹולְֵך ָל ֶׁהן ִּל ְתקֹעַ בְ בָ ֵתיהֶׁ ן וְ חֹו ֵזר ְלבֵ ית הַ כְ נ ֶֶׁׁסת וְ שֹומֵ עַ הַ ְת ִּקיעֹות
ִּד ְמעֻמָ ד שֶׁ עַ ל סֵ דֶׁ ר הַ ְב ָרכֹותֵ – 58אינֹו צָ ִּריְך לַ חֲ זֹר ּו ְלבָ ֵרְך ֲעלֵיהֶׁ ם ,וְ ַאף עַ ל פִּ י

 45כלומר לא רק לנשים מותר לתקוע לעצמן אף לאיש מותר לתקוע לנשים.
 46אפילו שאינו צריך לתקוע עבור עצמו.
 47שבשביל לעשות נחת רוח לנשים התירו לגברים לתקוע לנשים (לקמן שם).
 48שאף שלא התירו הוצאה ברשות הרבים ביו"ט אלא לצורך מצוה קצת או לצורך
יו"ט ,כדלעיל סי' תצה ס"ג ,הרי שהוצאת השופר עבור הנשים נקראת אף היא צורך
מצוה או צורך יו"ט.
 49סעיף ג.
 50שהן מקיימות .עיין שם הטעם.
 51דרכי משה ס"ק ב .רמ"א שם.
 52כלומר שיוכל איש זה לברך להן.
 53דרכי משה שם.
 54והוי לבטלה.
 55רמ"א שם .וראה לקמן סי' תקצא סוף סי"ד שאין ליחיד לתקוע קודם שעברו שלוש
שעות מהבקר ,משום שעד אז הקב"ה אינו עושה לפנים משורת הדין.
 56כלומר ,יכוין שאינו יוצא ,אך לא די שאינו מכוין לצאת ,כי חוששים לדעה שגם
במצות של תורה לא צריכים כוונה לצאת ,כמבואר לעיל סי' ס ס"ד.
 57מ"א שם.
 58מלכויות זכרונות ושופרות.

שֶׁ ִּהפְ ִּסיק בַ הֲ לִּי ָכה ְלבֵ ית הַ כְ נ ֶֶׁׁסת בֵ ין בִּ ְרכָתֹו ל ְִּת ִּקיעֹות ֵאּלּו ,59שֶׁ הֲ ֵרי אֲ פִּ ּלּו ִּאם
ימן
ִּהפְ ִּסיק בְ ִּשיחָ ה בֵ י ְנ ַתיִּ םֵ 60אינֹו צָ ִּריְך ַלחֲ זֹר ּו ְלבָ ֵרְךִּ ,מטַ עַ ם ֶׁשיִּ ְתבָ ֵאר בְ ִּס ָ
תקצ"ב.61
[זִּ ]62מי שֶׁ הּוא מֻ דַ ר הֲ נ ָָאה מֵ חֲ בֵ רֹוֶׁ ,ש ָאמַ ר :קֹונָם ֶׁשאֲ נִּ י נֶׁהֱ נֶׁה ִּמפְ לֹונִּ י – מֻ ָתר
חֲ בֵ רֹו ל ְִּתקֹעַ לֹו ְת ִּקיעָ ה שֶׁ ל ִּמ ְצ ָוה ,63שֶׁ ֵאין זֹו חֲ שּובָ ה הֲ נ ָָאה 64כְ מֹו ֶׁשּנ ְִּתבָ ֵאר
ֹאמר ַלחֲ בֵ רֹו
ימן תקפ"ו .65וְ הּוא שֶׁ ִּי ְת ַקע לֹו חֲ בֵ רֹו מֵ עַ ְצמֹו ,אֲ בָ ל הּוא ל ֹא י ַ
בְ ִּס ָ
ִּיח
שֶׁ ִּי ְת ַקע לֹוְ ,66דכֵיוָ ן שֶׁ ָאסַ ר חֲ בֵ רֹו הֲ נ ָָאתֹו עָ ָליו – ָאסּור לֹו ַלעֲשֹות חֲ בֵ רֹו שָ ל ַ
ל ְִּתקֹעַ לֹו.67
מּורים? כְ שֶׁ ָאסַ ר הֲ נ ַָאת חֲ בֵ רֹו עָ ָליו ,אֲ בָ ל ִּאם ָאסַ ר ְת ִּקיעַ ת
[ח ]68בַ מֶׁ ה ְדבָ ִּרים אֲ ִּ
חֲ בֵ רֹו עָ לָיוֶׁ ,ש ָאמַ ר :קֹונָם ְת ִּקיעָ תֹו ֶׁשל פְ לֹונִּ י עָ לָ יו – ָאסּור לֹו לִּ ְשמֹעַ אֲ פִּ ּלּו
ְת ִּקיעָ ה שֶׁ ל ִּמ ְצ ָוה מֵ חֲ בֵ רֹו.69
[טָ ]70כל הַ ִּמ ְצֹות ֵאין ָא ָדם יֹוצֵ א בָ הֶׁ ם ְידֵ י חֹובָ תֹו ֶׁאּלָ א ִּאם כֵ ן נִּ ְת ַכ ֵּון 71בַ ע ֲִּשי ָָתן
ימן ס'ְ .73לפִּ יכְָך,
שֶׁ הּוא עֹושֶׁ ה דָ בָ ר זֶׁ ה לְשֵ ם ִּמ ְצ ָוה 72כְ מֹו שֶׁ ּנ ְִּתבָ ֵאר בְ ִּס ָ
הַ ִּמ ְתעַ ֵסק בִּ ְת ִּקיעַ ת שֹופָר כְ דֵ י ְל ִּה ְתלַמֵ ד – ל ֹא יָצָ א ְי ֵדי חֹובָ תֹו .וְ כֵן הַ ּׁשֹומֵ עַ ִּמן
 59והליכה כזו הוי הפסק בין הברכה למצוה – ראה לעיל סי' ח קו"א סוף סק"ה .סי'
קד ס"ב .סי' תלב ס"ז.
 60בין תקיעות מיושב למעומד.
 61סעיף ז.
 62בדפוסים סי' תקפט ס"ג.
 63גמרא כח ,א .טור ושו"ע ס"ז.
 64רש"י שם ד"ה מותר לתקוע לו (דמצות לאו ליהנות ניתנו) .טור.
 65ראה ט"ז שם ס"ק ד (סעיף זה בשוע"ר לא הגיע לידינו) .לעיל שם סעיף כד וש"נ.
 66ר"ן (ז ,ב) ד"ה אמר .שו"ע שם.
 67ראה ר"ן שם .לבוש ס"ז.
 68בדפוסים סי' תקפט ס"ד.
 69ר"ן שם בסופו .רמ"א ס"ז .וכדלעיל סי' תפה ס"ב (לענין אכילת מצה).
 70בדפוסים סי' תקפט ס"ה.
 71גמרא כח ,ב כרב זירא .שכן פסק הרי"ף (ז ,ב) ,לפירוש הרא"ש פ"ג סי' יא .טור .ב"י
ד"ה ולענין הלכה .ט"ז ס"ק ג.
 72מ"מ פ"ב ה"ד .וראה גם לקמן סי' תקצ סוף ס"ג .לעיל סי' תעה סכ"ח.
 73דעה הא' שם ס"ה ,ושכן הלכה.

תֹוקעַ
הַ ִּמ ְתעַ ֵסק – ל ֹא יָצָ אַ ,74אף עַ ל פִּ י ֶׁשנ ְִּת ַכּוֵ ן הַ ּׁשֹומֵ עַ ְל ֵשם ִּמ ְצוָה ,כֵ יוָ ן שֶׁ הַ ֵ
ל ֹא נ ְִּת ַכּוֵ ן ִּאם כֵן ְת ִּקיעָ ה פְ סּו ָלה שָ מַ ע.
ְשֹורר וְ ל ֹא נִּ ְת ַכ ֵּון לִּ ְת ִּקיעַ ת ִּמצְ ָוה – ל ֹא יָצָ א .76וְ כֵ ן הַ ּׁשֹומֵ עַ
תֹוקעַ ל ֵ
[י ]75וְ ֵכן הַ ֵ
ִּמ ֶׁמּנּו – ל ֹא יָצָ א.
הֹוציא ֶׁאת הַ ּׁשֹומֵ עַ ְידֵ י חֹובָ תֹו וְ ל ֹא נִּ ְת ַכ ֵּון הַ ּׁשֹומֵ עַ
תֹוקעַ ְל ִּ
[יאִּ ]77אם נ ְִּת ַכּוֵ ן הַ ֵ
לָצֵ את ְידֵ י חֹובָ תֹו בִּ ְש ִּמיעָ ה זֹו ,אֹו שֶׁ ּנִּ ְת ַכּוֵ ן הַ ּׁשֹומֵ עַ ָלצֵ את ְידֵ י חֹובָ תֹו וְ ל ֹא נִּ ְת ַכּוֵ ן
תֹוקעַ ְלהֹוצִּ יא ֶׁאת הַ ּׁשֹומֵ עַ ֶׁאּלָ א ָת ַקע לְעַ ְצמֹו – ל ֹא יָצָ א הַ ּׁשֹומֵ עַ ְידֵ י חֹובָ תֹו,
הַ ֵ
עַ ד שֶׁ י ְִּתכַ ּוְ נּו ְשנֵיהֶׁ ם שֹומֵ עַ ּומַ ְש ִּמיעַ .78
ִּמי ֶׁש ָת ַקע וְ נִּ ְת ַכ ֵּון ְלהֹוצִּ יא ָכל ִּמי ֶׁשי ְִּשמַ ע ְת ִּקיעָ תֹו וְ ָשמַ ע הַ ּׁשֹומֵ עַ וְ נִּ ְת ַכ ֵּון לָ צֵ את
תֹוקעַ ִּמ ְת ַכּוֵ ן לִּפְ לֹונִּ י ֶׁזה שֶׁ ָּׁשמַ ע ְת ִּקיעָ תֹו וְ ֵאינֹו
ְידֵ י חֹובָ תֹוַ ,אף עַ ל פִּ י שֶׁ ֵאין הַ ֵ
הֹוציא
תֹוקעַ נִּ ְת ַכּוֵן ְל ִּ
יֹודעֹו כְ לָל – ַאף עַ ל פִּ י כֵן יָצָ א הַ ּׁשֹומֵ עַ ְידֵ י חֹובָ תֹו ,שֶׁ הֲ ֵרי הַ ֵ
ְ
ְלכָל ִּמי ֶׁשי ְִּשמָ עֶׁ ּנּו.79
ִּיח
לְפִּ יכְָךִּ ,מי שֶׁ ָהיָה ְמ ַהּלְֵך בַ דֶׁ ֶׁרְך אֹו יֹושֵ ב בְ תֹוְך בֵ יתֹו וְ שָ מַ ע ְת ִּקיעֹות ִּמ ְּׁשל ַ
צִּ בּור – יָצָ א ִּאם נִּ ְת ַכּוֵ ן ָלצֵ את בִּ ְש ִּמיעָ ה זֹו ,80שֶׁ הֲ ֵרי הַ ְּׁשלִּיחַ צִּ בּור הּוא ִּמ ְת ַכּוֵ ן
ְלהֹוצִּ יא ֶׁאת הָ ַרבִּ ים יְ דֵ י חֹובָ ָתן ִּב ְת ִּקיעָ תֹו.81
[יבִּ ]82מי שֶׁ ָּׁשמַ ע ְת ִּקיעַ ת ִּמצְ ָוה וְ ַאחַ ר כְָך ִּנ ְס ַת ֵפק לֹו ִּאם נ ְִּתכַ ֵּון ָלצֵ את
בִּ ְש ִּמיעָ תֹו – צָ ִּריְך ִּל ְתקֹעַ לֹו ֵש ִּנית ִּמסָ ֵפק .83אֲ בָ ל ִּמי שֶׁ ָהיָה ְמהַ ֵּלְך וְ עָ מַ ד כְ דֵ י
ל ְִּשמֹעַ הַ ְת ִּקיעֹות ִּמ ְּׁשלִּיחַ צִּ בּור ,וְ ַאחַ ר כְָך נִּ ְס ַתפֵ ק לֹו ִּאם נ ְִּתכַ ֵּון ָלצֵ את
 74משנה לב ,סוע"ב ,וכמסקנת הגמרא לג ,ב (בתוקע לשיר) .רמב"ם פ"ב ה"ד
(להתלמד) .טור ושו"ע ס"ח.
 75בדפוסים סי' תקפט ס"ו.
 76מסקנת הגמרא לג ,ב (כרב זירא) .טור ושו"ע ס"ח.
 77בדפוסים סי' תקפט ס"ז.
 78שם כט ,א וכמסקנת הגמרא לג ע"ב כרבי זירא שם .טור ושו"ע שם.
 79רמב"ם פ"ב ה"ה .שו"ע ס"ט.
 80משנה כז ,ב .רמב"ם שם .שו"ע שם.
 81גמרא כט ,א .רמב"ם שם .שו"ע שם.
 82בדפוסים סי' תקפט ס"ח.
 83ראה לעיל סי' ס רס"ה שהמתעסק אינו יוצא מהתורה (וא"כ הוי ספיקא דאורייתא
ולחומרא).

בִּ ְש ִּמיעָ תֹו – ֵאין צָ ִּריְך ל ְִּתקֹעַ לֹו ֵשנִּיתְ ,דכֵיוָ ן שֶׁ עָ מַ ד מֵ הֲ לִּיכָ תֹו – חֲ זָ ָקה שֶׁ ּנִּ ְת ַכ ֵּון
לָצֵ את ְי ֵדי חֹובָ תֹו.84
[יגִּ ]85מי שֶׁ בָ א ְלבֵ ית ַהכְ נֶׁסֶׁ ת כְ דֵ י לִּ ְשמֹעַ הַ ְת ִּקיעֹות ִּמ ְּׁשלִּ יחַ צִּ בּור וְ לָצֵ את ְידֵ י
חֹובָ תֹו עִּ ם הַ צִּ בּורַ ,אף עַ ל פִּ י שֶׁ בְ שָ עָ ה שֶׁ ּׁשָ מַ ע ל ֹא הָ יָה לֹו שּום ַכּוָ נָה ֶׁאּלָא ָשמַ ע
ְס ָתם – יָצָ אְ ,86לפִּ י שֶׁ הּוא נִּגְ ָרר ַאחַ ר מַ חֲ שַ בְ תֹו הָ ִּראשֹונָה 87שֶׁ בָ א ְלבֵ ית הַ כְ נֶׁסֶׁ ת
כְ דֵ י לָצֵ את ְידֵ י חֹובָ תֹו.
יאתֹו כְ דֵ י לָ צֵ את ְי ֵדי
אֲ בָ ל ִּמי שֶׁ בָ א ְלבֵ ית הַ כְ נֶׁסֶׁ ת ִּב ְס ָתם ,88שֶׁ ּל ֹא נ ְִּת ַכּוֵ ן בְ בִּ ָ
חֹובָ תֹו בִּ ְש ִּמיעַ ת הַ ְת ִּקיעֹות מֵ הַ ְּׁשלִּ יחַ צִּ בּור ,וְ ַאחַ ר ָכְך שָ מַ ע בִּ ְס ָתם בְ ל ֹא שּום
ַכ ָּונָה – ל ֹא יָצָ א ,שֶׁ ִּמצְ ֹות צְ ִּריכֹות ַכּוָ נָה כְ דֵ י לָ צֵ את בָ הֶׁ ן ְידֵ י חֹובָ ָתן.

 84ירושלמי פ"ג ה"ז .ר"ן (ז ,א) ד"ה ירושלמי .מ"א סק"ה.
 85בדפוסים סי' תקפט ס"ט.
 86שו"ת רדב"ז ח"ב סי' תתט .מ"א סק"ד.
 87ראה שבת צא ,רע"א.
 88מ"א שם בשם רדב"ז.

