תקצ .סֵ דֶ ר הָ ָראּוי ִל ְת ִקיעַ ת ׁשֹו ָפרּ ,ובֹו כ"א ְסעִ יפִ ים:
א כַּמָּ ה ְּת ִקיעֹות ַּחיָּב ָּאדָּ ם ל ְִּשמֹעַּ בְּ ר ֹאש ַּהשָּ נָּהא? – ֵּתשַּ ע :תר"תב ,תר"ת,
תֹורהגְּ :ש ַּת ִים בְּ ר ֹאש הַּ שָּ נָּהד,
תר"ת .לְּפִ י שֶׁ שָּ ֹלש פְּ עָּ ִמים " ְּתרּועָּ ה" נֶׁאֱ מַּ ר בַּ ָּ
ּומפִ י הַּ ְּשמּועָּ הו ל ְָּּמדּו שֶׁ הֵּ ן לְּמֵּ ִדין ֶׁזה ִמ ֶׁזהז,
פּורים שֶׁ ל יֹובֵּ להִ ,
וְּ ַּאחַּ ת בְּ יֹום הַּ כִ ִ
ּו ְּלכְָּך הֲ ֵּרי הּוא כְּ ִאּלּו כָּל הַּ שָּ ֹלש פְּ עָּ ִמים " ְּתרּועָּ ה" נֶׁאֱ מָּ ִרים בְּ כָּל ַּאחַּ ת מֵּ הֶׁ ןח,
וְּ כָּל " ְּתרּועָּ ה" צְּ ִרי ָּכה ִל ְּהיֹות פְּ שּוטָּ ה ְּלפָּ נֶׁיהָּ ּופְּ שּוטָּ ה ל ְַּּאחֲ ֶׁריהָּ  ,וְּ הֵּ ן הַּ נ ְִּק ָּר ִאים
ְּת ִקיעֹות ְּס ָּתם ,שֶׁ נֶׁאֱ ַּמרט "וְּ הַּ עֲבַּ ְּר ָּת שֹו ָּפר ְּתרּועָּ ה" ,מַּ ְּשמָּ ע שֶׁ צָּ ִריְך לְּ הַּ עֲבִ יר קֹול
פָּשּוט וְּ ַּאחַּ ר כְָּך ִת ְּהיֶׁה הַּ ְּתרּועָּ הִ ,דלְּשֹון "וְּ הַּ עֲבַּ ְּר ָּת" מַּ ְּשמָּ ע הַּ עֲבָּ ַּרת קֹול פָּ שּוטי,
"תעֲבִ ירּו שֹו ָּפר וגו'" ,מַּ ְּשמָּ ע שֶׁ ַּאחַּ ר הַּ ְּתרּועָּ ה צָּ ִריְך
וְּ ַּאחַּ ר הַּ ְּתרּועָּ ה נֶׁאֱ מַּ ריאַּ :
ּותרּועָּ ה בֵּ ין שֶׁ ל יֹובֵּ ל בֵּ ין שֶׁ ל ר ֹאש
גַּם כֵּן ְּלהַּ ע ֲִביר קֹול ָּפשּוט ,וְּ כֵּן בְּ כָּל ְּתרּועָּ ה ְּ
הַּ שָּ נָּה שֶׁ הֵּ ן לְּמֵּ ִדין ֶׁזה ִמ ֶׁזהיב.
תֹורהיג ְּמ ַּת ְּרגְּ ִמינָּן "י ֵַָּּּבבָּ א"ּ ,וכְּ ִתיביד "בְּ עַּ ד הַּ חַּ ּלֹון
מּורה בַּ ָּ
ב " ְּתרּועָּ ה" זֹו הָּ אֲ ָּ

א רמב"ם פ"ג ה"א .שו"ע ס"א.
ב תקיעה-תרועה-תקיעה.
ג גמרא לד ,א.
ד א) "זכרון תרועה" (ויקרא כג ,כד) .ב) "יום תרועה יהיה לכם" (במדבר כט ,א).
ה ביום הכפורים של שנת החמישים (מתחילת ספירת שמיטה ראשונה) נאמר (ויקרא
כה ,ט)" :והעברת שופר תרועה".
ו שמועה שהועברה בעל פה איש מפי איש ממשה רבנו עד לחכמי התלמוד.
ז ראש השנה מיובל ,ויובל מראש השנה.
ח גם בראש השנה וגם ביובל.
ט ויקרא כה ,ט.
י רש"י לד ,א ד"ה והעברת.
יא באותו פסוק (ויקרא שם).
יב כאמור לגבי תרועה ,והוא הדין לגבי תקיעה לפניה ואחריה.
וראה לקמן סי' תקצג ס"ג" :התקיעות מעכבות זו את זו ,שאם יודע לתקוע ואינו יודע
להריע – לא יתקע כלום ,לפי שאין כאן מצוה כלל ,אלא אם כן תוקע ומריע ותוקע ג'
פעמים ,כמ"ש בסי' תקצ".
יג בשלושת המקומות הנ"ל.
יד שופטים ה ,כח.

יס ָּרא"טו ,מַּ ְּשמָּ ע שֶׁ הַּ י ֵַָּּּבבָּ א" ִהיא כְּ קֹול שֶׁ ָּאדָּ ם מַּ ְּש ִמיעַּ
נ ְִּש ְּק ָּפה וַּ ְּתיַּבֵּ ב ֵּאם ִס ְּ
ּומ ַּי ֵּּלל .וְּ יֵּש ְּל ִה ְּס ַּת ֵּפק ִאם "י ֵַָּּּבבָּ א" זֹו ִהיא כְּ מֹו שֶׁ דֶׁ ֶׁרְך הַּ חֹולִים
כְּ שֶׁ הּוא בֹו ֶׁכה ְּ
ִיחֹותם ּומַּ ְּש ִמיעִ ים קֹול ַּאחַּ ר קֹול ּומַּ אֲ ִריכִ ים בָּ הֶׁ ם ְּקצָּ ת ,וְּ ֶׁזה
ָּ
שֶׁ מַּ אֲ ִריכִ ים בִ גְּ נ
ּומקֹונֵּן שֶׁ מַּ ְּש ִמיעַּ קֹולֹות ְּקצָּ ִרים
נ ְִּק ָּרא " ָּגנַּח"טז ,אֹו שֶׁ ִהיא כְּ מֹו ָּאדָּ ם ַּה ְּמ ַּי ֵּּלל ְּ
ְּמאֹד ְּתכּופִ ים ֶׁזה ָּל ֶׁזה ,וְּ ֶׁזה נ ְִּק ָּרא " ֵּילִיל"יז ,אֹו שֶׁ ִהיא כְּ מֹו ְּשנֵּיהֶׁ ם בְּ יַּחַּ ד ֶׁזה
ַּאחַּ ר זֶׁה הַּ ְּי ָּל ָּלה ַּאחַּ ר הַּ גְּ נִיחָּ היח ,שֶׁ כֵּן דֶׁ ֶׁרְך הַּ בֹו ֶׁכה ְּמ ַּגנ ֵַּּח וְּ ַּאחַּ ר ָּכְך ְּמ ַּיּלֵּליט.
וְּ ִת ְּקנּו חֲ כ ִָּמיםכ כְּ דֵּ י ָּלצֵּ את ְּידֵּ י כָּל הַּ ְּס ֵּפקֹותכא ל ְִּתקֹעַּ תשר"ת ג' פְּ עָּ ִמים ,שֶׁ ָּמא
הַּ ְּתרּועָּ ה ִהיא גְּ נִיחָּ ה וִ י ָּל ָּלה ְּביַּחַּ ד ,וְּ ַּאחַּ ר כְָּך תש"ת ג' פְּ עָּ ִמיםֶׁ ,ש ָּמא ַּה ְּתרּועָּ ה
ִהיא גְּ נִיחָּ ה ְּלבַּ דכב וְּ ָּהיּו הַּ ְּילָּלֹותכג הֶׁ פְּ סֵּ ק בֵּ ין הַּ ְּתרּועָּ הכד ְּלהַּ ְּת ִקיעָּ ה שֶׁ ּלְּ ַּאחֲ ֶׁריהָּ ,
יהכו בְּ ל ֹא הֶׁ פְּ סֵּ ק קֹול שֹו ָּפר שֶׁ ֵּאינֹו פָּשּוט
תֹורה ָּא ְּמ ָּרהכה :פְּ שּוטָּ ה ל ְַּּאחֲ ֶׁר ָּ
וְּ הַּ ָּ
בֵּ י ְּנ ַּת ִיםכז ,וְּ ַּאחַּ ר ָּכְך תר"ת ג' פְּ עָּ ִמים ,שֶׁ ָּמא ַּה ְּתרּועָּ ה ִהיא הַּ ְּילָּ ָּלה ְּלבַּ דכח ,וְּ ָּהיּו
הַּ גְּ נִיחָּ הכט שֶׁ בְּ סֵּ דֶׁ ר תשר"ת הֶׁ פְּ ֵּסק בֵּ ין הַּ ְּתרּועָּ ה ל ְַּּת ִקיעָּ ה שֶׁ ְּּלפָּ נֶׁיהָּ ל.
טו גמרא לג ,ב.
טז וזה מה שנקרא "שברים" אצלנו.
יז וזה מה שנקרא "תרועה" אצלנו.
יח וזה שברים ותרועה ביחד.
יט לכן תוקעים תחילה שברים ואח"כ תרועה.
כ גמרא שם" :אתקין רבי אבהו".
כא ראה גם לקמן סי' תקצב סוס"ג.
כב שברים שלנו.
כג תרועה שלנו.
כד שזהו שברים שלנו.
כה במה שכתבה "תעבירו שופר" מיד אחרי "שופר תרועה".
כו לאחרי התרועה.
כז ביניהם.
כח תרועה שלנו.
כט שברים שלנו .ואולי צ"ל :הגניחות.
ל כי התורה אמרה "והעברת שופר תרועה" ,דהיינו קול פשוט לפני התרועה בלא הפסק
קול שאינו פשוט ביניהם.
ולפי זה מי שלא תקע תקיעות אלו באופן האמור בפנים ,ספק אם יצא י"ח של תורה.
אבל מאידך ראה לקמן סי' תקצג ס"ג" :אם יודע להריע תרועה שלנו ואינו יודע לתקוע
השברים – יתקע תר"ת ג' פעמים ,וכן אם יודע לתקוע שברים ואינו יודע התרועה שלנו
– יתקע תש"ת ג' פעמים ,דשמא מה שהוא יודע זו היא תרועה האמורה בתורה ,ונמצא

ג ִאם ִה ְּתנָּה בִ ְּת ִקיעָּ ה ַּאחֲ רֹונָּה שֶׁ ל ג' ִס ְּד ֵּרי תשר"ת ֶׁש ִאם סֵּ דֶׁ ר תשר"ת הֵּ ן הֵּ ן
עִ ַּקר הַּ ִמ ְּצ ָּוהלא ַּת ֲע ֶׁלה לֹו ְּת ִקיעָּ ה זֹו לִ ְּת ִקיעָּ ה ַּאחֲ רֹונָּה שֶׁ ל תשר"ת ,וְּ ִאם ִס ְּד ֵּרי
תש"ת הֵּ ן עִ ַּקר הַּ ִמצְּ וָּ ה ּובָּ הֶׁ ן הּוא יֹוצֵּ א ְּי ֵּדי חֹובָּ תֹולב ַּת ֲע ֶׁלה לֹו ְּת ִקיעָּ ה זֹו
ל ְִּת ִקיעָּ ה ִראשֹונָּה שֶׁ ל תש"ת – ֵּאינֹו צָּ ִריְך לִ ְּתקֹעַּ שֵּ נִ ית ִלפְּ נֵּי תש"ת הָּ ִראשֹון,
שֶׁ הֲ ֵּרי ִממַּ ה נַּפְּ שָּ ְך הּוא יֹוצֵּ א בִ ְּת ִקיעָּ ה זֹולג .וְּ ֵּכן הַּ ִדיןלד ִאם ִה ְּתנָּה בִ ְּת ִקיעָּ ה
ַּאחֲ רֹונָּה שֶׁ ל תש"ת ֶׁש ַּת ֲע ֶׁלה לֹו ִל ְּת ִקיעָּ ה ִראשֹונָּה שֶׁ ל תר"תלה.
אֲ בָּ ל ִאם ל ֹא ִה ְּתנָּה כֵּ ן – ֵּאין ְּת ִקיעָּ ה ַּאחַּ ת עֹו ָּלה ל ְִּשנֵּי ְּסדָּ ִרים תשר"ת וְּ תש"ת,
וְּ ל ֹא לְּ תש"ת וְּ תר"ת ,לְּפִ י שֶׁ ִמצְּ ֹות צְּ ִריכֹות ַּכ ָּּונָּהלו .וְּ ִאם נִ ְּת ַּכּוֵּ ן בִ ְּת ִקיעָּ ה זֹו
ְּלהַּ ְּשלָּמַּ ת סֵּ דֶׁ ר תשר"ת – ֵּאינָּּה עֹו ָּלה ְּלהַּ ְּתחָּ לַּת תש"תלזֶׁ ,ש ִאם תש"ת עִ ַּקר
הַּ ִמצְּ ָּוה ִאם כֵּ ן כְּ שֶׁ נִ ְּת ַּכ ֵּּון בִ ְּת ִקיעָּ ה זֹו ְּלהַּ ְּש ָּל ַּמת תשר"ת – ל ֹא ָּת ַּקע לְּשֵּ ם ִמ ְּצ ָּוה
מקיים המצוה כמאמרה" .כלומר מצד ספק יתקע מה שיודע לתקוע .אבל פשוט שאינו
יכול לברך על תקיעות אלו ,משום חשש ברכה לבטלה ,כדלקמן סוסי"ט.
והנה בסי' תקצב ס"ד הביא רבנו את דעת רב האי גאון" :שמן התורה בין שברים בין
תרועה שלנו הכל נקרא תרועה ,ואיך שיעשה אדם בין שברים לבד בין תרועה שלנו
לבד הוא יוצא ידי חובתו ,ובדורות הראשונים היו מקצת מקומות נוהגין לעשות
שברים ,ומקצת נוהגין לעשות תרועה שלנו ,ואלו ואלו יוצאין ידי חובתן מן התורה,
אלא לפי שהיה הדבר נראה כמחלוקת בעיני ההמון ,לכן ראו חכמים לתקן שיהיו כל
ישראל עושין מעשה אחד ,ולא יראה ביניהם דבר שנראה כמחלוקת בעיני ההמון,
[ו]התקינו לתקוע תשר"ת ג' פעמים ,תש"ת ג' פעמים ותר"ת ג' פעמים ,כדי לצאת
מספיקות ההמון מחמת חלוקת מנהגים".
אך מזה שרבנו לא הביא דעה זו כאן ,משמע שאינו מקבל דעה זו להלכה (וכמובן גם
ממה שבסי' תקצג ס"ג הביא רק הטעם המובא בפנים כאן ,שמי שתוקע רק תר"ת או
תש"ת ספק אם יצא מן התורה) .ומה שהביא סברא זו בסי' תקצב ,זהו רק כדי לבאר
את המנהג לתקוע במוסף תשר"ת למלכויות ,תש"ת לזכרונות ,ותר"ת לשופרות ,אך
לא לענין לסמוך עליה להלכה בתקיעות מיושב ,כגון לענין שיוכל לברך על תקיעות
תר"ת או תש"ת בלבד.
לא כיון שיש בהם גם שברים וגם תרועה ,ולכן נקט "הן הן".
לב ולא בתשר"ת שתקע לפני כן.
לג שאם תשר"ת עיקר המצוה הרי התקיעה שייכת לתשר"ת ,ואם תש"ת עיקר המצוה
הרי התקיעה שייכת לתר"ת.
לד ב"י סוד"ה ומ"ש רבנו דמסתפקא לן .רמ"א ס"ו.
לה אם תר"ת הוא עיקר המצוה.
וראה לקמן סעי' י-יא אם האריך בתקיעה אחת כדי שיעור של שתי תקיעות ,האם
עלתה לו.
לו כדלעיל סי' תקפט ס"ה.
לז רא"מ בביאורו לסמ"ג הל' שופר (יא ,ד).

כְּ לָּללח .וְּ כֵּן בִ ְּת ִקיעָּ ה שֶׁ בֵּ ין תש"ת לְּתר"תלט.
תֹורה ,וְּ ִשעּור
מּורה בַּ ָּ
תֹורה כְּ ִשעּור ְּתרּועָּ ה הָּ אֲ ָּ
מּורה בַּ ָּ
ד ִשעּור ְּת ִקיעָּ ה ָּהאֲ ָּ
תֹורה כְּ ג' ְּיבָּ בֹותמ.
מּורה בַּ ָּ
ְּתרּועָּ ה הָּ אֲ ָּ
[וְּ ג' ְּיבָּ בֹותמא] – יֵּש
יטיןמד.
רּומ ִ
ְּט ִ

אֹומ ִריםמב
ְּ

ְּדהַּ יְּ נּו ג' כֹחֹות בְּ עָּ ְּל ָּמאמג ,וְּ הֵּ ם נ ְִּק ָּר ִאים

וְּ עַּ כְּ שָּ ו ֶׁש ִת ְּקנּו חֲ ָּכ ִמים ל ְִּתקֹעַּ תשר"ת תש"ת תר"ת כְּ דֵּ י ָּלצֵּ את ִמ ָּכל הַּ ְּספֵּ קֹות
שֶׁ יֵּש בַּ ְּתרּועָּ המה – צָּ ִריְך ְּלהַּ אֲ ִריְך בִ ְּת ִקיעָּ ה שֶׁ ל תשר"ת כְּ ִשעּור ְּתרּועָּ ה שֶׁ ל סֵּ דֶׁ ר
תשר"תמוְּ ,דהַּ יְּ נּו ג' ְּשבָּ ִרים בֵּ ינֹונִים ,שֶׁ הֵּ ם כְּ ג' גְּ נִיחֹות בֵּ ינֹונִ יֹותמזּ ,וכְּ ג' ְּי ָּללֹות
ְּק ַּטנֹותמח ,שֶׁ הֲ ֵּרי הַּ כֹל בְּ יַּחַּ ד הּוא ְּתרּועָּ ה שֶׁ ל ֵּסדֶׁ ר תשר"תמט.
לח שאם האמת היא שעיקר המצוה הוא תש"ת ,הרי הכוונה שלו בתקיעתו לשם
השלמת תשר"ת מפקיעה את המצוה מתקיעה זו ,וכאילו שתקע סתם.
לט שאם תר"ת עיקר המצוה ,אם כן כשנתכוין בתקיעה זו להשלמת תש"ת לא תקע
לשם מצוה כלל.
ומזה מובן שבאותו סדר עצמו ,תקיעה של סוף תשר"ת הראשון יכולה לעלות לו
לתחילה של תשר"ת השני ,כיון שאם תשר"ת הוא עיקר המצוה ,הרי גם אם נתכוין
לסוף תשר"ת הרי תקע לשם מצוה ,ואם כן יכולה לעלות לו גם לתחילה של תשר"ת
השני .והוא הדין בתש"ת ובתר"ת.
מ משנה לג ,ב .מה שכתב "כג' יבבות" ולא "ג' יבבות" ,משום שהכוונה ששיעור
התרועה בשופר הוא כמו שיעור ג' יבבות שהאדם מייבב בפיו (ע"פ תוס' יו"ט פ"ד
מ"ט) .ושיעור זה נקבע משום שכן דרך האדם לייבב ג' יבבות או ליילל ג' יללות
(רמב"ם בפיה"מ שם).
מא לכאורה כצ"ל ,ונשמט מפני מילים הדומות :כג' יבבות וג' יבבות.
מב רש"י שם ד"ה שלש יבבות .דעת החולקים מובאת לקמן ס"ו.
מג שלוש כוחות סתמיות ,דהיינו כל יבבא היא כח אחד .והנה רש"י שם הוסיף התיבות
"כל שהוא" ,וכן העתיק בשו"ע הב"י ,אך רבנו השמיטן ,מפני ששיעור כח זה תלוי
במחלוקת אם תרועה זו גניחה או יללא ,וכפי שיבאר בהמשך.
מד בירושלמי ר"ה פ"ד ה"א נקרא "טורמיטה" ,והוא מלשון יוני ,ופירושו :קול רועם
(ע"פ הערוך השלם) ,ואם כן ג' כוחות היוצאות מהשופר הם ג' טרומיטין.
והנה טרומיטין כאן הכוונה ל"כוחות בעלמא" ,ולא ירד לפרט מהו שיעור של כל כח.
אך בהמשך קורא "טרומיטין" רק לקולות התרועה ,כדי להבדילם מהשברים.
מה כדלעיל ס"ג.
מו תוס' שם ד"ה שיעור .רא"ש שם סי' י.
מז דהיינו גניחה ממוצעת ,לא ארוכה ולא קצרה.
מח שבאות אחר הגניחות.
מט כדלעיל ס"ב.

יעֹותיו ֶׁאּלָּ א כְּ דֵּ י ִשעּור ג' ְּשבָּ ִרים
ּובְּ סֵּ דֶׁ ר תש"ת ֵּאינֹו צָּ ִריְך ְּלהַּ אֲ ִריְך בִ ְּת ִק ָּ
בֵּ ינֹונִ ים ,שֶׁ ֶׁזהּו ִשעּור ְּתרּועָּ ה שֶׁ ל סֵּ דֶׁ ר תש"ת.
ּובִ ְּת ִקיעֹות שֶׁ ל סֵּ דֶׁ ר תר"ת ֵּאינֹו צָּ ִריְך ְּלהַּ אֲ ִריְך ֶׁאּלָּ א כְּ דֵּ י ִשעּור ג' ְּי ָּללֹות
ְּק ַּטנֹות ,שֶׁ ֶׁזהּו ִשעּור ְּתרּועָּ ה שֶׁ ל סֵּ דֶׁ ר תר"ת.
וְּ ִאם רֹוצֶׁ ה ְּלהַּ אֲ ִריְך הַּ ְּרבֵּ ה בְּ כָּל ְּת ִקיעָּ ה – הָּ ְּרשּות בְּ יָּדֹו ְּלהַּ אֲ ִריְך כַּ מָּ ה שֶׁ ִי ְּרצֶׁ ה,
וְּ ל ֹא ָּא ְּמרּו ִשעּור לַּ ְּת ִקיעֹות ֶׁאּלָּא שֶׁ ּל ֹא יִפְּ חֹת מֵּ הַּ ִשעּור.
מֹוסיף
יטין כַּמָּ ה שֶׁ ִי ְּרצֶׁ הנ ,וְּ כֵּן בַּ ְּשבָּ ִרים ִאם ִ
רּומ ִ
וְּ כֵּן בַּ ְּתרּועָּ ה יָּכֹול ְּלהַּ אֲ ִריְך בִ ְּט ִ
שבָּ ִריםנג
עַּ ל ג' ְּשבָּ ִרים – ֵּאין בְּ כְָּך כְּ לּוםנא ,וְּ ֵּאינֹו כְּ מַּ פְּ ִסיק בֵּ ין הַּ ְּתרּועָּ הנב אֹו הַּ ְּ
יטיןנד בִ נ ְִּשימָּ ה
רּומ ִ
ל ְַּּת ִקיעָּ ה שֶׁ ּלְּ ַּאחֲ ָּריו ,כֵּ יוָּ ן שֶׁ עֹושֶׁ ה ָּכל הַּ ְּשבָּ ִרים אֹו כָּל ַּה ְּט ִ
ַּאחַּ תנה.
יטין יָּכֹול ַּלעֲשֹות
רּומ ִ
הֹוסיף עַּ ל ג' ְּשבָּ ִריםנו ,אֲ בָּ ל ְּט ִ
ּומכָּל מָּ קֹום נָּהֲ גּו שֶׁ ּל ֹא ְּל ִ
ִ
כַּמָּ ה שֶׁ ִי ְּרצֶׁ הנז.

נ שאין הגבלה לתרועות (שו"ע).
נא כלומר ,אינו פוגם בזה כלום .ולהעיר שלגבי שברים נקט לשון יותר זהירה ,ולא
כלשון בתרועה" :יכול  ..כמה שירצה" ,משום שההוספה בשברים היא לא לכתחילה
ממש ,רק שאם מוסיף "אין בכך כלום" ,כלומר לא הפסיד .ולכן גם לפי המנהג
הזהירות שלא להוסיף היא רק בשברים ולא בתרועה ,עיין לקמן הטעם.
נב כשמאריך בתרועה.
נג כשמאריך בשברים.
נד של התרועה.
נה ראה טור ושו"ע ס"ד .ר"ן (י ,ב) ד"ה מתקיף ,הובא בב"י ד"ה ונראה.
אבל אם הוסיף על השברים או התרועה בהפסק נשימה – ראה לקמן סי"ז.
ומשמע שאם אינו עושה אותם בנשימה אחת – הרי זה הפסק.
נו מ"א סק"ב ,בשם מהרי"ל הל' שופר (ע' רצא) .והטעם לכך כתב המחצה"ש שהוא
כדי שיוכל לעשות שברים ותרועה בנשימה אחת ,שאם יאריך בשברים לא ישאר לו די
כח לעשות תרועה אחרי שברים באותה נשימה .וכדי שלא לחלק בין שברים של
תשר"ת לשברים של תש"ת – אין להוסיף גם בשברים של תש"ת.
ומנהג חב"ד לתקוע שלשה שברים וחצי – ראה אג"ק ח"כ ע' לט .המלך במסיבו ח"א
ע' נה-נז.
נז וכן מנהג חב"ד – ראה אוצר מנהגי חב"ד ר"ה ע' קכב-ג.

עֹושין ְּבסֹוף
עֹושיןנח בְּ סֹוף הַּ ג' ְּשבָּ ִרים קֹול ָּפשּוט כְּ עֵּ ין ְּת ִקיעָּ הנט ,וְּ ֵּכן ִ
וְּ יֵּש ִ
יטיןס .אֲ בָּ ל ֵּאין הַּ ִמ ְּנהָּ ג ַּלעֲשֹות ֵּכןסא.
רּומ ִ
הַּ ְּט ִ
ה וְּ צָּ ִריְך ִל ָּזהֵּ ר בַּ ְּשבָּ ִרים שֶׁ ל סֵּ דֶׁ ר תשר"ת שֶׁ ּל ֹא יַּאֲ ִריְך בְּ שֶׁ בֶׁ ר ֶׁאחָּ ד מֵּ הַּ ג'
יטיןסבֶׁ ,ש ֶׁזהּו ִשעּור
רּומ ִ
ְּשבָּ ִרים כְּ דֵּ י ִשעּור ג' ְּשבָּ ִרים בֵּ ינֹונִים וְּ ג' ְּי ָּללֹות ְּדהַּ ְּינּו ְּט ִ
ְּת ִקיעָּ ה שֶׁ ל סֵּ דֶׁ ר תשר"ת ,וְּ ִאם מַּ אֲ ִריְך בְּ שֶׁ בֶׁ ר ֶׁאחָּ ד כְּ ִשעּור ֶׁזה – יָּצָּ א ִמכְּ לַּל
שֶׁ בֶׁ ר וְּ י ִָּק ֵּרא בְּ שֵּ ם ְּת ִקיעָּ הּ .ובְּ סֵּ דֶׁ ר תש"ת שֶׁ ִשעּור ְּת ִקיעָּ ה הּוא כְּ ג' ְּשבָּ ִרים
בֵּ ינֹונִ ים – ל ֹא יַּאֲ ִריְך בְּ שֶׁ בֶׁ ר ֶׁאחָּ ד כְּ דֵּ י ִשעּור ג' ְּשבָּ ִרים בֵּ ינֹו ִנים ,שֶׁ ּל ֹא יֵּצֵּ א ִמכְּ ַּלל
שֶׁ בֶׁ ר וְּ יִ ָּק ֵּרא בְּ ֵּשם ְּת ִקיעָּ הסג .וְּ ִאם ל ֹא נִזְּ הַּ ר ְּבכְָּךסד – אֲ פִ ּלּו בְּ ִדיעֲבַּ ד ל ֹא יָּצָּ א
(לְּפִ י ְּסבָּ ָּרא זֹו)סה.
ּו ְּלכ ְַּּת ִח ָּּלה טֹוב ִל ָּזהֵּ רסו שֶׁ אֲ פִ ּלּו בְּ סֵּ דֶׁ ר תשר"ת ל ֹא יַּאֲ ִריְך בְּ שֶׁ בֶׁ ר ֶׁאחָּ ד כְּ דֵּ י ִשעּור
יטיןסז ,לְּפִ י שֶׁ ֶׁזהּו ִשעּור ְּת ִקיעָּ ה שֶׁ ל סֵּ ֶׁדר תר"תסח ,וְּ ִאם יַּאֲ ִריְך כ ִָּשעּור
רּומ ִ
ג' ְּט ִ
הַּ ֶׁזה ְּיהֵּ א עָּ לָּ יו ֵּשם ְּת ִקיעַּ ת תר"ת ל ֹא שֵּ ם שֶׁ בֶׁ רסטּ .ו ְּלפִ י ָּכְך ,טֹוב לְּ ַּקצֵּ ר בְּ כָּל
יֹותר ִמדַּ אי ,כְּ דֵּ י שֶׁ ְּי ֵּהא עָּ ָּליו שֵּ ם
שֶׁ בֶׁ ר וָּשֶׁ בֶׁ ר בְּ כָּל מַּ ה ְּד ֶׁאפְּ שָּ רַּ .רק שֶׁ ּל ֹא יְּ ַּקצֵּ ר ֵּ

נח ב"ח ד"ה ואם עשה.
נט כלומר עושים קול פשוט ארוך קצת בסיום השברים באותה נשימה (להורות על
סיום השברים) ,ואחריו עושים תקיעה ממש.
ס עושים כעין תקיעה אחרי התרועה.
סא מ"א שם .כיון שאין שום צורך בקול פשוט זה ,וגם יש לחוש להפסקה בינו לבין
התקיעה שלאחריו (פמ"ג).
סב היללות נקראות כאן טרומיטין.
סג רמ"א ס"ג ,כביאור מ"א סק"ב .הגהות אשרי פ"ד סי' י .מרדכי רמז תשכ.
סד הן בשברים של תשר"ת והן בשברים של תש"ת.
סה ולענין הלכה ראה לקמן ס"ז.
סו לפי דעה זו.
סז ולענין הלכה – ראה לקמן ס"ז.
סח כדלעיל ס"ד.
סט תוס' לג ,ב ד"ה שיעור .רא"ש פ"ד סי' י.
אבל בדיעבד יצא ,כיון שבסדר תשר"ת או תש"ת שבהם הוא עושה השברים – אין זה
שיעור תקיעה.

יטיןעא.
רּומ ִ
גְּ נִיחָּ הע וְּ ל ֹא שֵּ ם יְּ ָּל ָּלה ְּדהַּ יְּנּו ְּט ִ
יטיןעד ,וְּ ִשעּור ְּתרּועָּ ה כְּ ג'
רּומ ִ
אֹומ ִריםעב שֶׁ ִשעּור "י ֵַָּּּבבָּ א"עג ִהיא ג' ְּט ִ
ְּ
ו וְּ יֵּש
יטין ,וְּ ִשעּור ְּת ִקיעָּ ה כְּ ִשעּור ְּתרּועָּ ה גַּם כֵּן ט'
רּומ ִ
י ֵַָּּּבבֹותעה שֶׁ הֵּ ם ט' ְּט ִ
יטין ,וְּ ִשעּור ְּשבָּ ִרים בְּ ַּו ַּדאי ל ֹא ָּפחֹות הּוא ִמ ִשעּור ְּתרּועָּ ה גַּם ֵּכן ט'
רּומ ִ
ְּט ִ
יטין ְּל ָּכל הַּ ָּפחֹות ,וְּ ִאם כֵּ ן צָּ ִריְך ְּלהַּ אֲ ִריְך בְּ כָּל שֶׁ בֶׁ ר ל ֹא ָּפחֹות ִמג'
רּומ ִ
ְּט ִ
יטין כְּ ִשעּור
רּומ ִ
יטין ,כְּ דֵּ י שֶׁ בְּ ג' ְּשבָּ ִרים בְּ יַּחַּ ד ל ֹא ְּיהֵּ א ָּפחֹות ִמט' ְּט ִ
רּומ ִ
ְּט ִ
ְּתרּועָּ ה.
ּולְּפִ י ִדבְּ ֵּריהֶׁ ם צָּ ִריְך ְּלהַּ אֲ ִריְך בִ ְּת ִקיעֹות שֶׁ ל תשר"ת ל ֹא ָּפחֹות ִמן י"ח
ַּבבֹותעז
יטין ,שֶׁ ֶׁזהּו ִשעּור ְּתרּועָּ ה שֶׁ ל סֵּ דֶׁ ר תשר"תְּ ,דהַּ יְּ נּו ג' גְּ נִ יחֹותעו וְּ ג' י ֵָּּ
רּומ ִ
ְּט ִ
יטין.
רּומ ִ
בְּ יַּחַּ ד שֶׁ הֵּ ם ל ֹא ָּפחֹות ִמי"ח ְּט ִ
יטיןעטְּ ,לפִ י ֶׁשעַּ ד י"ח
רּומ ִ
וְּ יָּכֹול ְּלהַּ אֲ ִריְך בְּ כָּל ֶׁשבֶׁ רעח עַּ ד ָּפחֹות ְּמעַּ ט ִמן י"ח ְּט ִ
אחָּ דפא
ּומכָּל מָּ קֹום ,לְּ כ ְַּּת ִח ָּּלה ל ֹא יַּאֲ ִריְך בְּ ֶׁשבֶׁ ר ֶׁ
יטין ֵּאין שֵּ ם ְּת ִקיעָּ הפִ .
רּומ ִ
ְּט ִ
יטין ,שֶׁ זֶׁ ה ִשעּור ְּת ִקיעָּ ה בְּ סֵּ ֶׁדר תר"תפב ,וְּ ִאם ֵּכן ֵּשם ְּת ִקיעַּ ת
רּומ ִ
כְּ דֵּ י ט' ְּט ִ

ע שזהו השבר.
עא שזהו התרועה ,וכיון ש"יללה" הוא טרומיט אחד ,נמצא שהשבר צריך להיות לפחות
שני טרומיטין ,וזהו מה שמוסיף כאן רבנו כנראה "דהיינו טרומיטין" ,אף שכבר כתב
כן לעיל.
עב ריב"א בתוס' שם .מ"מ פ"ג ה"ד בדעת הרמב"ם.
עג יבבא אחת.
עד כלומר ,אם היבבא היא גניחה ,אז אורך כל גניחה היא שלוש כוחות ,ואם ה"יבבה"
הכוונה ליללה ,הרי שבכל יבבה יש ג' יללות .כלומר ,אורך יבבא אחת היא ג'
טרומיטין.
עה כי תרועה האמורה בתורה היא "יבבא" ,ואין יבבא פחות מג' יבבות.
עו שהם השברים.
עז נקט "יבבות" ,ולא "יללות" ,כי לדעה זו ה"יבבא" אינה יללה ,אלא שיעור של
תרועה .אך צ"ע איך זה מתאים עם האמור לעיל שחכמים הסתפקו אם ה"יבבא" זו
גניחה או יללה.
עח של סדר תשר"ת.
עט הגהות אשרי פ"ד סי' י .מרדכי רמז תשכ.
פ שזהו שיעור תקיעה בסדר תשר"ת.
פא אפילו של סדר תשר"ת.
פב תוס' שם .רא"ש שם.

תר"ת עָּ לָּ יו .אֲ בָּ ל בְּ ִדיעֲבַּ ד יֹוצֵּ א ִאם הֶׁ אֱ ִריְך בְּ שֶׁ בֶׁ ר שֶׁ ל תשר"ת פָּ חֹות ִמי"ח
יטיןפגֵּ ,כיוָּן שֶׁ בְּ ֶׁזה הַּ סֵּ דֶׁ ר עֲדַּ יִן ֵּאין עָּ לָּ יו שֵּ ם ְּת ִקיעָּ ה.
רּומ ִ
ְּט ִ
יטיןֶׁ ,ש ֶׁזהּו ִשעּור
רּומ ִ
ּובְּ סֵּ דֶׁ ר שֶׁ ל תש"ת צָּ ִריְך ְּלהַּ אֲ ִריְך בַּ ְּת ִקיעֹות כְּ ִשעּור ט' ְּט ִ
יטין ,וְּ ִאם הֶׁ אֱ ִריְך
רּומ ִ
[תרּועָּ הפד] שֶׁ ל ֶׁזה הַּ סֵּ דֶׁ ר .וְּ ל ֹא יַּאֲ ִריְך בְּ שֶׁ בֶׁ ר כְּ ִשעּור ט' ְּט ִ
ְּ
– אֲ פִ ּלּו בְּ ִדיעֲבַּ ד ל ֹא יָּצָּ א ,לְּפִ י ֶׁשיָּצָּ א ִמכְּ לַּל שֶׁ בֶׁ ר וְּ ִנכְּ נַּס בִ כְּ לַּל ְּת ִקיעֹות שֶׁ ל ֶׁזה
הַּ סֵּ דֶׁ ר.
תֹורה כִ ְּסבָּ ָּרא הָּ ַּאחֲ רֹונָּהפהְּ ,דהַּ יְּנּו שֶׁ יַּאֲ ִריְך
ז ּו ְּלעִ ְּניַּן הֲ ָּלכָּה ,יֵּש ְּלהַּ ְּח ִמיר בְּ שֶׁ ל ָּ
יטין ְּלכָּל הַּ ָּפחֹותּ ,ובִ ְּת ִקיעֹות תש"ת
רּומ ִ
בִ ְּת ִקיעֹות תשר"ת כְּ ִשעּור י"ח ְּט ִ
יטין ְּלכָּל הַּ ָּפחֹותּ ,ובְּ כָּל שֶׁ בֶׁ רפו יַּאֲ ִריְך ְּמעַּ ט כְּ דֵּ י ג'
רּומ ִ
תר"ת כְּ ִשעּור ט' ְּט ִ
יטין אֲ פִ ּלּו בְּ סֵּ דֶׁ ר תשר"תפחּ ,ובְּ כָּל ְּתרּועָּ ה
רּומ ִ
יטיןפז ,וְּ ל ֹא יַּאֲ ִריְך עַּ ד ט' ְּט ִ
רּומ ִ
ְּט ִ
יטין כְּ מֹו ֶׁשנ ְִּתבָּ ֵּארפט.
רּומ ִ
צָּ ִריְך ַּלעֲשֹות ט' ְּט ִ
אֲ בָּ ל בְּ ִדיעֲבַּ ד שֶׁ כְּ בָּ ר ָּת ַּקע וְּ ִשנָּה ֶׁאחָּ ד ִמ ָּכל ֵּאּלּוצ – ֵּאינֹו צָּ ִריְך ַּלחֲ זֹר וְּ לִ ְּתקֹעַּ ,
ִמפְּ נֵּי ֶׁשיֵּש ִל ְּסמְֹך עַּ ל ְּסבָּ ָּרא הָּ ִראשֹונָּהצא.
אֲ בָּ ל ִאם ִשנָּה בִ ְּשנֵּי ְּדבָּ ִרים בְּ עִ נְּ יָּן שֶׁ ְּּלפִ י ְּש ֵּתי הַּ ְּסבָּ רֹות ל ֹא יָּצָּ א ,כְּ גֹון שֶׁ ּל ֹא
יעֹותיו כְּ ִשעּור שֶׁ נִ ְּתבָּ ֵּאר ְּלפִ י ְּסבָּ ָּרא הָּ ַּאחֲ רֹונָּהצב ,וְּ הֶׁ אֱ ִריְך בְּ שֶׁ בֶׁ ר
הֶׁ אֱ ִריְך בִ ְּת ִק ָּ
יֹותר ִמ ִשעּור ֶׁשנ ְִּתבָּ ֵּאר ְּלפִ י ְּסבָּ ָּרא הָּ ִראשֹונָּהצג ,אֹו שֶׁ ּל ֹא ֶׁהאֱ ִריְך
ִמן הַּ ְּשבָּ ִרים ֵּ
פג ט"ז סק"ג.
פד כן הגיה בקונטרס השלחן .ובדפוסים נשמטה תיבה זו.
פה דהיינו שתקיעה שברים ותרועה יהיו בשיעור ארוך יותר כדעה השניה ,ולא קצרים
כדעה הראשונה.
פו אפילו של תש"ת.
פז כי זהו שיעור שבר לפי הדעה השניה ,ודלא כדעה הראשונה לעיל ס"ה שלכתחילה
לא יאריך כג' טרומיטין.
פח כי זהו שיעור תקיעה של תר"ת לפי הדעה השניה .ובדיעבד אם האריך בסדר תשר"ת
עד ט' טרומיטין יצא ,כדלעיל סוס"ו.
פט סעיף ו.
צ באופן שלפי הדעה השניה לא יצא אפילו בדיעבד ,ולפי הדעה הראשונה יצא בדיעבד.
צא ב"ח סוד"ה ומ"ש וכן הוא דעת .מ"א סק"ג.
צב כגון שבתש"ת לא תקע כשיעור ט' טרומיטין כדעה הב' ,אלא כשיעור ג' שברים
בינוניים כדעה הא'.
צג כגון שהאריך בשבר אחד של תש"ת כשיעור ג' שברים בינוניים ,שזה פסול לדעה

בְּ שֶׁ בֶׁ ר ֶׁאחָּ ד ִמן הַּ ְּשבָּ ִרים כְּ ִשעּור ֶׁשנ ְִּתבָּ ֵּאר לְּפִ י ְּסבָּ ָּרא הָּ ַּאחֲ רֹונָּהְּ ,דהַּ יְּנּו ג'
יֹותר ִמ ִשעּור שֶׁ נִ ְּתבָּ ֵּאר לְּפִ י ְּסבָּ ָּרא
יטיןּ ,ובְּ שֶׁ בֶׁ ר ֶׁא ָּחד ִמן הַּ ְּשבָּ ִרים הֶׁ אֱ ִריְך ֵּ
רּומ ִ
ְּט ִ
יעֹותיוצה ,וְּ עַּ ל דֶׁ ֶׁרְך
הָּ ִראשֹונָּהצד – צָּ ִריְך לַּ חֲ זֹר וְּ ל ְִּתקֹעַּ (כְּ ִדין ַּהטֹועֶׁ ה ִב ְּת ִק ָּ
סֹותרֹות זֹו
שֶׁ י ְִּתבָּ ֵּארצו) ,וְּ ֵּאינֹו יָּכֹול ל ְִּתפֹס קּולֹות שֶׁ ל ְּש ֵּתי הַּ ְּסבָּ רֹותֵּ ,כי ָּון שֶׁ הֵּ ן ְּ
ֶׁאת זֹוצז.
ֲשֹותן
ח הַּ י ֵַָּּּב בֹות שֶׁ ל ְּתרּועֹות וְּ ֵּכן הַּ ג' ְּשבָּ ִרים שֶׁ הֵּ ם בִ ְּמקֹום ְּתרּועָּ ה – צָּ ִריְך ַּלע ָּ
בִ נ ְִּשימָּ ה ַּאחַּ תצח .וְּ ִאם ל ֹא עֲשָּ ָּאן בִ נְּ ִשימָּ ה ַּאחַּ ת – ל ֹא יָּצָּ אֶׁ ,ש ְּתרּועָּ ה ַּאחַּ ת
תֹורה וְּ ל ֹא מֻ פְּ סֶׁ ֶׁקת ִל ְּש ֵּתי ְּתרּועֹות.
ָּא ְּמ ָּרה ָּ
ּותרּועָּ ה ְּדתשר"ת ַּאף עַּ ל פִ י ֶׁש ְּש ֵּתיהֶׁ ן בְּ יַּחַּ ד הֵּ ן בִ ְּמקֹום
אֲ בָּ ל הַּ ְּשֹלשָּ ה ְּשבָּ ִרים ְּ
אחַּ ר זֹוצט
תֹורהְּ ,ד ֶׁשמָּ א ִהיא ַּהגְּ נִיחָּ ה וְּ ַּה ְּי ָּל ָּלה בְּ יַּחַּ ד זֹו ַּ
מּורה בַּ ָּ
ְּתרּועָּ ה ַּאחַּ ת הָּ אֲ ָּ
ֲשֹותן בִ נְּ ִשימָּ ה ַּאחַּ תְּ ,לפִ י ֶׁש ֵּאין דֶׁ ֶׁרְך ָּה ָּאדָּ ם ִלגְּ נ ַֹּח
 ַּאף עַּ ל פִ י כֵּ ן ֵּאין צָּ ִריְך ַּלע ֵָּּיהם כְּ דֵּ י נ ְִּשימָּ הְּ ,דהַּ ְּינּו שֶׁ עֹושֶׁ ה
ּו ְּל ַּי ֵּּלל ִבנ ְִּשימָּ ה ַּאחַּ תקֶׁ ,אּלָּ א מַּ פְּ ִסיק בֵּ ינ ֶׁ
תֹוקעַּ צָּ ִריְך ַּלעֲשֹות ְּנ ִשימָּ ה בֵּ י ְּנ ַּת ִיםקב.
נ ְִּשימָּ ה בֵּ י ְּנ ַּת ִיםקאּ ,ו ְּלפִ יכָּ ְך גַּם הַּ ֵּ
יֹותר ִמכְּ דֵּ י ַּלעֲשֹות נְּ ִשימָּ ה ַּאחַּ ת בֵּ ינְּ ַּת ִיםקג ,וְּ ל ֹא ַּי ְּמ ִתין
ּומכָּל מָּ קֹום ,ל ֹא יַּפְּ ִסיק ֵּ
ִ
ִמ ְּּלהָּ ִריעַּ עַּ ד ֶׁשי ְִּק ָּרא ַּהמַּ ְּק ִריא ְּל ָּפנָּיו ִמ ַּּלת " ְּתרּועָּ ה"קדֶׁ ,א ָּּלא י ִָּריעַּ מֵּ עַּ צְּ מֹו ַּאחַּ ר

הא' וכשר לדעה הב'.
צד כגון ששבר אחד של תש"ת הוא עשה קצר פחות מג' טרומיטין ,שזה כשר לדעה הא'
ופסול לדעה הב' ,ושבר שני הוא עשה ארוך כשיעור ג' שברים בינוניים ,שזה פסול
לדעה הא' וכשר לדעה הב'.
צה שצריך לחזור לתקוע שוב תקיעה ואח"כ שברים ,ולא שיחזור לתקוע רק שברים.
צו סעי' טו-יז.
צז שו"ע ס"ג.
צח רמב"ן לד ,א .רא"ש פ"ד סי' י-יא .ר"ת בתשובה (הובא בטור).
צט כדלעיל ס"ב .ואם כן ,הרי "תרועה אחת אמרה תורה ולא מופסקת לשתי תרועות".
ק ר"ת שם.
קא בשביל לקחת אויר.
קב ולא די בהפסקה של שיעור "כדי נשימה" בלבד ,אלא צריך נשימה בפועל .ואם עשאן
בנשימה אחת – ראה לקמן ס"ט.
קג מרדכי רמז תשכ.
קד ראה לעיל סי' תקפה ס"י" :נוהגין שהמתפלל שחרית מקרא סדר התקיעות לפני
התוקע מלה במלה כדי שלא יטעה בתקיעותיו ,ומנהג יפה הוא ,ועיין בסי' תקצ".

ּומיָּד לְּ ַּאחַּ ר שֶׁ עָּ שָּ ה נ ְִּשימָּ ה ַּאחַּ ת.
הַּ ְּשבָּ ִרים ֵּת ֶׁכף ִ
ימה ַּאחַּ ת,
אֹומ ִריםקה ְּד ַּאף עַּ ל פִ י שֶׁ ֵּאין דֶׁ ֶׁרְך הָּ ָּא ָּדם לִ גְּ נ ַֹּח ּולְּ ַּי ֵּּלל בִ נְּ ִש ָּ
ְּ
ט וְּ יֵּש
ּותרּועָּ ה הּוא מֵּ חֲ ַּמת ָּספֵּק ְּד ֶׁשמָּ א
תֹוקעִ ין ְּשבָּ ִרים ְּ
ִמכָּל מָּ קֹום ֵּכי ָּון ְּדמַּ ה שֶׁ ָּאנּו ְּ
תֹורהקוִ ,אם ֵּכן ֵּאין לָּ נּו ְּלהַּ פְּ ִסיק ,שֶׁ הֲ ֵּרי ְּתרּועָּ ה ַּאחַּ ת
מּורה בַּ ָּ
ֶׁזהּו ְּתרּועָּ ה הָּ אֲ ָּ
תֹורה וְּ ל ֹא מֻ פְּ סֶׁ ֶׁקת ִל ְּש ֵּתי ְּתרּועֹותקז .לְּפִ י ָּכְך ִאם ע ֲָּש ָּאן בִ ְּש ֵּתי נ ְִּשימֹות
ָּא ְּמ ָּרה ָּ
ּומכָּל מָּ קֹום ,יַּפְּ ִסיק ְּמעַּ ט
אֹותן בִ ְּנ ִשימָּ ה ַּא ַּחתקחִ .
ָּ
– ל ֹא יָּצָּ אֶׁ .אּלָּ א ַּיע ֲֶׁשה
בֵּ ינֵּיהֶׁ ם בְּ עִ נְּ ַּין ֶׁש ִי ְּהיּו נ ְֶּׁחל ִָּקין ִל ְּש ֵּני קֹולֹותקט.
וְּ הַּ ִמ ְּנהָּ ג ִב ְּמ ִדינֹות ֵּאּלּו כ ְַּּסבָּ ָּרא הָּ ִראשֹונָּהקי .וְּ ֵּאין לְּ שַּ נֹות הַּ ִמנְּ הָּ גִ ,מפְּ נֵּי
ֹלקתקיא.
הַּ מַּ חֲ ֶׁ
אֲ בָּ ל בְּ ָּמקֹום ֶׁש ֵּאין ִמ ְּנהָּ ג ָּקבּועַּ – יֵּש ְּלהַּ נְּ ִהיגקיב ַּלעֲשֹות ִב ְּת ִקיעֹות ְּמיֻשָּ ב
בִ נ ְִּשימָּ ה ַּאחַּ תקיד ,כְּ דֵּ י שֶׁ ִת ְּהיֶׁה הַּ בְּ ָּר ָּכה שֶׁ ְּמבָּ ְּרכִ ין עֲלֵּ יהֶׁ ם ַּכהֲ ָּלכָּ ה ְּל ִדבְּ ֵּרי
אֹומ ִריםקטז שֶׁ ִאם ע ֲָּש ָּאן בִ ְּנ ִשימָּ ה ַּאחַּ ת
ְּ
הַּ כֹלקטו ,שֶׁ ַּאף ל ְַּּסבָּ ָּרא ָּה ִראשֹונָּה יֵּש

קיג

קה רמב"ן שם .רא"ש שם סי' י-יא
קו כדלעיל ס"ב.
קז כדלעיל ס"ח.
קח כוונתו בזה הן לענין שיעשה כן לכתחילה ,והן לענין שאם טעה יחזור ויעשה אותן
בנשימה אחת.
קט שכן בפועל הם שני קולות ,אלא שתוקעים אותם ברצף זה אחר זה כי רק אז
נקראים "תרועה של תורה" ,ולכן אין לעשות הפסק נשימה בינתיים ,אך מאידך צריך
לעשות הפסק מעט ביניהם ,כדי להבחין בין סיום השברים לתחילת התרועה ,והרי גם
האדם המיילל אחרי הגניחה עושה הפסק מעט ביניהם .וראה לקמן בסוף הסעיף אם
לא עשה הפסק ביניהם.
קי רמ"א ס"ד .שיש לעשות הפסק נשימה בין שברים לתרועה.
קיא מפני ששינוי המנהג עלול לגרום מחלוקת בצבור.
קיב כדעה השניה.
קיג בשלושים תקיעות שתוקעים לפני מוסף ,והן תקיעות שיוצאים בהן מן התורה,
כדלקמן סי' תקצב סעי' ג ,ז ,ועליהן מברכים ,כדלעיל סי' תקפה ,ונקראות "מיושב"
מפני שהצבור רשאי לשבת בשעת תקיעות אלו ,כדלקמן סי' תקצב ס"ב.
קיד ב"י ד"ה ונראה דלדידן .שו"ע ס"ד.
קטו גם לפי הדעה הראשונה ,כדי שלא להכנס לחשש ברכה לבטלה .וראה לקמן סי"ט.
קטז ב"י שם .ט"ז סק"ו.

תֹוקעַּ תר"ת אֹו תש"ת בִ נְּ ִשימָּ ה ַּאחַּ ת ְּדיָּצָּ אקיז ,כְּ מֹו שֶׁ יִ ְּתבָּ ֵּארקיח.
יָּצָּ א ,כְּ מֹו ַּה ֵּ
אֲ בָּ ל בִ ְּת ִקיעֹות ְּמעֻמָּ ד שֶׁ ֵּאין ְּמבָּ ְּרכִ ין עֲלֵּ יהֶׁ םקיט – ַּיעֲשֶׁ ה בִ ְּש ֵּתי ְּנ ִשימֹות ,כְּ דֵּ י
ָּלחּוש לִ ְּסבָּ ַּרת ִמי ֶׁשאֹומֵּ רקכ ְּדל ְַּּסבָּ ָּרא הָּ ִראשֹונָּה ִאם ע ֲָּש ָּאן בִ ְּנ ִשימָּ ה ַּאחַּ ת ל ֹא
יָּצָּ אקכא.
תֹוקעַּ תר"ת אֹו תש"תקכב בִ נ ְִּשימָּ ה ַּא ַּחתקכגִ ,אם ִהפְּ ִסיק ְּמעַּ ט בֵּ ינֵּיהֶׁ ם בְּ עִ ְּניָּן
הַּ ֵּ
שֶׁ ִי ְּהיּו נֶׁחֱ ָּל ִקין לְּג' קֹולֹותקכד – יָּצָּ אקכה.
אֹומ ִריםקכו שֶׁ ּל ֹא יָּצָּ א ,וְּ צָּ ִריְך ַּלחֲ זֹר וְּ ִל ְּתקֹעַּ כָּל הַּ ג' קֹולֹות ,שֶׁ ַּה ְּת ִקיעָּ ה
ְּ
וְּ יֵּש
הָּ ִראשֹונָּה ל ֹא הָּ יָּה לָּ ּה הֶׁ פְּ סֵּ ק וְּ סֹוף ,וְּ הַּ ְּת ִקיעָּ ה הָּ ַּאחֲ רֹונָּה ל ֹא ָּהיָּה ָּלּה ר ֹאש
וְּ הַּ ְּתחָּ ָּלה ,שֶׁ עָּ שָּ ה הַּ כֹל בִ נ ְִּשימָּ ה ַּאחַּ ת.
וְּ ַּאף עַּ ל פִ י שֶׁ הָּ עִ ָּקר כ ְַּּסבָּ ָּרא הָּ ִראשֹונָּהקכזִ ,מכָּל מָּ קֹום יֵּש ָּלחּוש ל ְַּּסבָּ ָּרא
הָּ ַּאחֲ רֹונָּה וְּ יַּחֲ זֹר וְּ יִ ְּת ַּקע כָּל הַּ ג' קֹולֹותקכח.
קיז משמע שהדבר תלוי בדין הכללי של התקיעות בנשימה אחת ,ולא בדין הפרטי של
תקיעה של שברים ותרועה של תשר"ת בנשימה אחת.
קיח בהמשך הסעיף ,שהעיקר כדעה האומרת שיצא .ואף ששם סיים שלמעשה יש
לחזור ולתקוע שוב ,הרי כאן שונה הדין ,כיון שלפי הדעה השניה יצא בודאי ,ובדעה
הראשונה העיקר הוא שיצא ,אף שיש חולקים ,לכן עדיף לנהוג לתקוע בנשימה אחת.
ואולי זהו מצד ספק ספיקא בברכות שמקילים.
קיט באופן ישיר ,ואף שהברכה של תקיעות דמיושב עולה גם על תקיעות דמעומד,
כדלקמן סי' תקצב ס"ז ,מכל מקום אין יותר חשש לברכה לבטלה ,כיון שיוצאים
בתקיעות דמיושב מן התורה.
קכ תרומת הדשן סי' קמב.
קכא כלומר ,גם למאן דאמר שהתוקע תר"ת או תש"ת בנשימה אחת יצא ,התוקע
שברים ותרועה בנשימה אחת לא יצא ,כיון שתקיעה ותרועה הן שתי תקיעות שונות
ולא חששו לכך ,וגם לא שייך לומר שדרך העולם לא לתקוע כך ,משא"כ בשברים
ותרועה ההקפדה היא שיהיה דוקא הפסק נשימה ביניהם ,משום שכן דרך העולם
לעשות הפסק נשימה בין גניחה ליללה (ע"פ תרומת הדשן שם).
קכב ואילו תשר"ת תלוי גם במחלוקת דלעיל.
קכג ירושלמי פ"ד ה"י .רא"ש פ"י ה"י לפירוש הטור.
קכד כדלעיל ריש הסעיף בענין שברים ותרועה.
קכה כיון שעל ידי הפסק מעט שבניהם (אף שאינו על ידי נשימה) הם נחלקים לקולות
נפרדים.
קכו רבנו ירוחם נ"ו ח"ב (מט ,ב) .ב"י ד"ה ומ"ש הרא"ש .אליה זוטא סק"ט.
קכז כיון שההפסק המעט שעושה בין הקולות עושה סוף וראש לקולות.
קכח אליה זוטא שם.

י וְּ ִאם ָּמשַּ ְך וְּ הֶׁ אֱ ִריְך בַּ ְּת ִקיעָּ ה הָּ ַּאחֲ רֹונָּהקכט שֶׁ ל בָּ בָּ א ַּאחַּ תקל (פֵּרּוש ,סֵּ דֶׁ ר תשר"ת

את "בָּ בָּ א ַּאחַּ ת") ִמבָּ בֹות תשר"ת אֹו
ַּאחַּ תקלא אֹו תש"ת ַּאחַּ ת אֹו תר"ת ַּאחַּ ת נ ְִּק ֵּר ָּ
תש"ת אֹו תר"ת כְּ דֵּ י ִשעּור ְּש ֵּתי ְּת ִקיעֹות כְּ דֵּ י שֶׁ ַּת ֲע ֶׁלה לֹו ְּת ִקיעָּ ה זֹו ל ְִּש ֵּתי
ְּת ִקיעֹותְּ ,דהַּ ְּינּו לְּשֵּ ם ְּת ִקיעָּ ה ַּאחֲ רֹונָּה שֶׁ ל בָּ בָּ א זֹו ּו ְּל ֵּשם ְּת ִקיעָּ ה ִראשֹונָּה שֶׁ ל
בָּ בָּ א שֶׁ ּל ְַּּאחֲ ֶׁריהָּ – ל ֹא עָּ ל ְָּּתה לֹו ֶׁאּלָּ א בִ ְּשבִ יל ְּת ִקיעָּ ה ַּאחַּ תְּ ,דהַּ יְּ נּו ְּת ִקיעָּ ה
ַּאחֲ רֹונָּה שֶׁ ל בָּ בָּ א זֹו ,לְּ פִ י שֶׁ ָּכל ְּת ִקיעָּ ה צָּ ִריְך ִל ְּהיֹות בֹו ר ֹאש וְּ סֹוף ,וְּ ִאם ְּנחַּ ּלֵּ ק
תֹוקעַּ – ֵּאין כָּ אן ר ֹאש ַּל ְּת ִקיעָּ ה
ְּת ִקיעָּ ה זֹו לִ ְּש ֵּתי ְּת ִקיעֹות כְּ מֹו שֶׁ חָּ שַּ ב ַּה ֵּ
הָּ ַּאחֲ רֹונָּהקלב וְּ ל ֹא סֹוף לִ ְּת ִקיעָּ ה ִראשֹונָּהקלגּ ,ו ְּלפִ י ָּכְך ֵּאין ָּאנּו הֹו ְּלכִ ין ַּאחַּ ר
חֹושבִ ין ְּת ִקיעָּ ה זֹו לִ ְּת ִקיעָּ ה ַּא ַּחת אֲ רֻ ָּכהקלד ,וְּ עֹו ָּלה לֹו
מַּ חֲ שַּ בְּ תֹו בָּ ֶׁזהֶׁ ,אּלָּ א ָּאנּו ְּ
בִ ְּשבִ יל ְּת ִקיעָּ ה ַּאחֲ רֹונָּה שֶׁ ל בָּ בָּ א זֹו.
אֹומ ִרים שֶׁ הַּ כֹל הֹולְֵּך ַּא ַּחר מַּ חֲ שַּ בְּ תֹו ,וְּ ֵּכיוָּן שֶׁ הּוא חָּ שַּ ב
יא וְּ יֵּש חֹו ְּל ִקיןקלה וְּ ְּ
ּוש ֵּתיהֶׁ ן
אֹותּה כִ ְּש ֵּתי ְּת ִקיעֹותְּ ,
ָּ
חֹושבִ ין
ְּ
שֶׁ ַּת ֲע ֶׁלה לֹו ל ְִּש ֵּתי ְּת ִקיעֹות ָּאנּו
פְּ סּולֹותִ ,מטַּ עַּ ם שֶׁ נִ ְּתבָּ ֵּארקלוּ ,ו ְּלכְָּך ֵּאינָּּה עֹו ָּלה לֹו אֲ פִ ּלּו בִ ְּשבִ יל ְּת ִקיעָּ ה ַּאחַּ ת,
וְּ צָּ ִריְך ַּלחֲ זֹר וְּ ִל ְּתקֹעַּ ְּת ִקיעָּ ה ִראשֹונָּה שֶׁ ל בָּ בָּ א זֹוקלז וְּ ִיגְּ מֹר ִמ ָּשם וְּ ֵּאילְָּך עַּ ל
הַּ סֵּ דֶׁ ר ,כְּ ִדין ִמי ֶׁשטָּ עָּ ה בְּ ֶׁא ְּמצַּ ע בָּ בָּ א שֶׁ חֹו ֵּזר ָּלר ֹאש כְּ מֹו ֶׁשי ְִּתבָּ ֵּארקלח.

קכט משנה לג ,ב.
קל וראה לעיל ס"ג לענין תקיעה אחרונה של סדר תשר"ת או תש"ת.
קלא מתוך שלוש תשר"ת שבסדרה.
קלב כלומר ,לתקיעה השניה (שבמחשבתו).
קלג לפי מחשבתו .מה שהקדים הפסול של התקיעה השניה לראשונה ,יש לומר ,משום
שהפסול של התקיעה השניה היא בפועל ,ואילו הפסול של התקיעה הראשונה היא
במחשבתו .ולכן גם להלכה אנו מחשיבים את התקיעה הראשונה בלבד.
קלד וראה לעיל סי' תקפז סוס"ד" :שכל תקיעה צריכה שתהא בכשרות מתחילתה ועד
סופה אפילו היא ארוכה הרבה" .וראה לקמן סי' תקצב ס"ח "שצריך לשמוע כל
התקיעה מראשה עד סופה אפילו היא ארוכה הרבה" ,ולכן אסור לרוק או להשמיע
קול באמצע התקיעה (והוא הדין בשברים ותרועה).
קלה ירושלמי פ"ד ה"י.
קלו סעיף י ,כיון שאין סוף לתקיעה הראשונה ולא ראש לתקיעה השניה.
קלז הראשונה ,אף שהפסול הוא בתקיעה האחרונה של בבא זו.
קלח סעי' טז-יז.

ּומכָּל ָּמקֹום ,טֹוב ָּלחּוש ל ְַּּסבָּ ָּרא ָּה ַּאחֲ רֹונָּהקמ.
ַּוהֲ ָּלכָּה כִ ְּסבָּ ָּרא הָּ ִראשֹונָּהקלטִ .
יב ַּאף עַּ ל פִ י שֶׁ ְּּל ַּכ ְּת ִח ָּּלה ָּאסּו ר ְּלהָּ ִשיחַּ ִמ ְּת ִח ַּּלת ְּת ִקיעֹות ְּמיֻשָּ ב עַּ ד סֹוף
הַּ ְּת ִקיעֹות ְּמעֻמָּ ד כְּ מֹו שֶׁ י ְִּתבָּ ֵּאר בְּ ִסימָּ ן תקצ"[ב]קמאִ ,מכָּל מָּ קֹום ִאם עָּ בַּ ר
תֹוקעַּ וְּ שָּ ח ,אֲ פִ ּלּו ִהפְּ ִסיק כַּמָּ ה שָּ עֹות בְּ ִשיחָּ ה ,אֲ פִ ּלּו בֵּ ין ְּת ִקיעָּ ה לִ ְּתרּועָּ הקמב,
הַּ ֵּ
ּובֵּ ין ְּתרּועָּ ה לִ ְּת ִקיעָּ הּ ,ובֵּ ין בָּ בָּ א ְּּלבָּ בָּ אקמגּ ,ובֵּ ין סֵּ דֶׁ ר לְּסֵּ דֶׁ רקמד – ֵּאין צָּ ִריְך
ַּלחֲ זֹר וְּ ִל ְּתקֹעַּ .
אֲ פִ ּלּו ִהפְּ ִסיק בֵּ ין הַּ קֹולֹות שֶׁ בְּ בָּ בָּ א ַּאחַּ תקמה ְּבקֹולֹות אֲ חֵּ ִרים ,כְּ גֹון שֶׁ ּל ְַּּאחַּ ר
שֶׁ ָּת ַּקע אֹו לְּ ַּאחַּ ר שֶׁ הֵּ ִריעַּ נִ ְּתעַּ ֵּסק בִ ְּת ִקיעֹות אֹו בִ ְּתרּועֹות אֲ חֵּ רֹות ,וְּ ִהפְּ ִסיק
יה – ֵּאין בְּ ָּכְך
אֹותּה הַּ בָּ בָּ א ְּלהַּ ְּת ִקיעֹות שֶׁ ְּּל ָּפנֶׁיהָּ ּול ְַּּאחֲ ֶׁר ָּ
בָּ הֶׁ ם בֵּ ין הַּ ְּתרּועָּ ה שֶׁ ל ָּ
כְּ לּוםְּ ,ד ֵּכי ָּון שֶׁ ּל ֹא נִ ְּת ַּכ ֵּּון בְּ קֹולֹות הָּ ֵּאּלּו שֶׁ נִ ְּתעַּ סֵּ ק בָּ הֶׁ ם בְּ ֶׁא ְּמצַּ ע הַּ בָּ בָּ א לְּשֵּ ם
ִמצְּ ָּוה ֶׁאּלָּ א כְּ ִמ ְּתעַּ ֵּסק בְּ עָּ לְּמָּ אקמו ,לְּפִ יכְָּך ֵּאינָּן חֲ שּובִ ין הֶׁ פְּ ֵּסק בֵּ ין הַּ ְּתרּועָּ ה
לַּפְּ שּוטָּ ה שֶׁ ְּּל ָּפנֶׁיהָּ וְּ שֶׁ ּלְּ ַּאחֲ ֶׁריהָּ קמז.
קלט מגיד משנה פ"ג ה"ד .ב"י ד"ה ואע"פ .שהתקיעה עולה לו כתקיעה אחרונה של
בבא זו.
קמ ב"י שם .ויחזור ויתקע שוב את הבבא הראשונה כולה.
קמא סעיף ז ,כדי שהברכה תעלה גם על תקיעות דמעומד .אך ראה שם בביאור
שלמעשה גם בתקיעות מיושב מצד עצמן אסור לדבר ,כדי לחשוש לדעה האומרת שיש
איסור הפסק באמצע מצוה שיש הכרח לסיימה ,עיין שם.
קמב שאין חוששים להפסק שבין תקיעה לתרועה ,משום שהדבור לא מהווה הפסק בין
תקיעה לתרועה ,כמו שיבאר בהמשך הסעיף.
קמג ואין חוששים להפסק השיחה באמצע התקיעות ,כיון שלא שייך הפסק באמצע
מצוה ,כדלקמן סי' תקצב ס"ז .תחילה נקט רבנו חידוש גדול יותר (שאין הפסק בין
תקיעה לתרועה) ,ורק אח"כ הזכיר הדין היותר פשוט (שאין הפסק באמצע מצוה) .אך
צע"ק שאם כן היה לו לכתוב" :וכל שכן בין בבא לבבא ובין סדר לסדר".
קמד מ"א סי' תקצב סק"ד.
קמה וכל שכן בין בבא לבבא שבהן מותר להפסיק אפילו בקולות של מצוה ,כדלקמן
סי"ח.
קמו והתוקע כמתעסק לא יצא י"ח .וראה גם לעיל סי' תעה סכ"ח" :שכשלא נתכוין
בעשייתן לשם מצוה – לא קיים המצוה כלל ,שאינו אלא כמתעסק בעלמא ,ואין
עשייתו נקראת עשיית מצוה".
קמז ואמנם לעיל סי' ס ס"ד מביא רבנו דעה הסוברת שמצוות לא צריכות כוונה,
ולדידם העושה מצוה באופן של מתעסק יצא י"ח ,אך להלכה פוסק שם רבנו לגמרי
כדעה שמצוות של תורה צריכות כוונה ,וכדעה זו פוסק בכל השו"ע כמובא לעיל.
ועוד יש לומר ,שלענין תקיעת השופר אפילו למאן דאמר מצוות אין צריכות כוונה,
התוקע כ"מתעסק"  -לא יצא י"ח ,כיון שכל מציאות התקיעה להחשב כתקיעה של

תֹורה ֶׁאּלָּ א שֶׁ ּל ֹא יַּפְּ ִסיק בֵּ ינֵּיהֶׁ ם ְּבקֹול שֹו ָּפר שֶׁ ֵּאינֹו
ָּ
לְּפִ י שֶׁ ּל ֹא ִה ְּקפִ ידָּ ה
תֹוקעַּ לְּ שֵּ ם ִמ ְּצ ָּוהקמטְּ ,ד ָּאז ֵּאין כָּ אן פְּ שּוטָּ ה ְּלפָּ נֶׁיהָּ אֹו
פָּשּוטקמח ֶׁשנ ְִּתכַּ ֵּּון בֹו הַּ ֵּ
יהקנא ,אֲ בָּ ל ִאם ל ֹא
ל ְַּּאחֲ ֶׁריהָּ קנֶׁ ,א ָּּלא קֹול שֹו ָּפר ֶׁש ֵּאינֹו פָּ שּוט לְּ ָּפנֶׁיהָּ אֹו לְּ ַּאחֲ ֶׁר ָּ
תֹוקעַּ ְּל ֵּשם ִמ ְּצ ָּוה – ֵּאין ָּכאן קֹול שֹו ָּפר שֶׁ ֵּאינֹו פָּשּוט ְּלפָּ נֶׁיהָּ אֹו
נ ְִּת ַּכּוֵּ ן בֹו הַּ ֵּ
ל ְַּּאחֲ ֶׁריהָּ  ,לְּפִ י שֶׁ ֵּאין קֹולֹו נ ְֶּׁחשָּ ב ִלכְּ לּוםקנב ,וְּ דֹומֶׁ ה לְּקֹול בְּ הֵּ מָּ ה וְּ חַּ יָּהקנג ,כֵּיוָּ ן
שֶׁ ּל ֹא נ ְִּתכַּ ּוֵּן בֹו לְּ שֵּ ם ִמצְּ ָּוהקנד.
יג וְּ כֵּ ן הַּ שֹומֵּ עַּ ִ ,אם שָּ ַּמע הַּ ְּת ִקיעֹות בְּ סֵּ רּוגִ יןקנהְּ ,דהַּ יְּנּו שֶׁ ִהפְּ ִסיק בֵּ ינְּ ַּתיִ ם הַּ ְּרבֵּ ה
בְּ ִשיחָּ ה – יָּצָּ א.

מצוה ,זהו רק כשאדם מתכוין בה לשם מצוה ,וכשתוקע באופן של "מתעסק" שלא
לשם מצוה ,הרי אלו סתם קולות ,ולא קולות של מצוה כלל ,ולכן גם לדעתם אין
בתקיעות אלו הפסק בין התקיעות של מצוה.
קמח כלומר ,שאינו תקיעה ,אלא שברים או תרועה.
קמט ר"ן (י ,ב) ד"ה מתקיף .מ"א ס"ק י.
קנ כפי שלומדים מהפסוקים שצריך תקיעה לפניה ותקיעה לאחריה ,כדלעיל ס"א.
קנא וזה מהווה הפסק בין התקיעה לתרועה שלאחריה ,או בין התרועה לתקיעה
שלאחריה.
קנב כלומר ,כיון שאין כאן קול תקיעה של מצוה ,הרי שאין הקול שיצא מהשופר נחשב
לכלום.
קנג ואף שבפועל נשמעו קולות ,הרי זה נחשב כקולות של בהמה וחיה ,שאינן מהוות
הפסק בתקיעת שופר.
קנד ויש לעיין בלשון רבנו לעיל סי' תקפט ס"ה" :השומע מן המתעסק לא יצא ,אע"פ
שנתכוין השומע לשם מצוה ,כיון שהתוקע לא נתכוין ,א"כ תקיעה פסולה שמע".
ולכאורה לפי האמור כאן לא שמע כלל קול תקיעת שופר ,אלא "קול בהמה וחיה",
ולמה נקט "תקיעה פסולה" ,שמשמעותה שזהו אכן תקיעת שופר ,אך אינה כשרה
לצאת בה י"ח ,או לחלופין למה לא נקט כאן שזהו "תקיעה פסולה" שאינה מהווה
הפסק.
ואולי יש לומר :א) כיון שבמצות שופר עיקרה השמיעה (ולא התקיעה) ,הרי כיון
שהשומע מחשיב את מה ששומע לתקיעה ,זה נחשב לו ששמע קול שופר ,אלא כיון
שהתוקע לא תקע לשם מצוה ,הרי יש כאן "תקיעה פסולה" .אבל כאן מדובר שהן
לגבי התוקע והן לגבי השומע היה זה כמתעסק ,לכן אין התקיעה נחשבת לגביהם
לכלום ,ולכל היותר כקול בהמה וחיה .ב) שם מדובר לענין לצאת י"ח ,ולענין זה די
לומר שזו "תקיעה פסולה" ,ולכן לא יצא י"ח ,אבל כאן רוצה לומר שאין בתקיעות
אלו הפסק ,ולזה הוצרך לנקוט בלשון חריפה יותר" :שאין קולו נחשב לכלום" ,כאילו
לא תקע כלל ,ולכן לא הוי הפסק ,וגם הקולות ששמע בפועל – הרי הן כקולות של
בהמה וחיה.
קנה גמרא לד ,רע"ב .טור ושו"ע סי' תקפח ס"ב .כלומר ,בהפסקות.

וְּ הּוא שֶׁ ְּב ֶׁא ְּמצַּ ע הַּ בָּ בָּ א ל ֹא ָּשמַּ ע קֹול שֹו ָּפר ֶׁש ֵּאינֹו ָּראּוי בְּ אֹותֹו ָּמקֹוםקנוְּ ,דהַּ יְּ נּו
שֶׁ בֵּ ין ַּה ְּתרּועָּ ה ֶׁשל הַּ בָּ בָּ א ְּלהַּ פְּ שּוטָּ הקנז שֶׁ ְּּל ָּפנֶׁיהָּ וְּ שֶׁ ּל ְַּּאחֲ ֶׁריהָּ ל ֹא ָּשמַּ ע קֹול שֹו ָּפר
תֹוקעַּ קס.
שֶׁ ֵּאינֹו ָּפשּוטקנח לְּשֵּ ם ִמ ְּצ ָּוהקנט ,וְּ עַּ ל דֶׁ ֶׁרְך ֶׁשנ ְִּתבָּ ֵּאר בְּ ֵּ
אֹותן
יד וְּ כֵּן ֵּאין צָּ ִריְך ֶׁשי ְִּש ַּמע כָּל הַּ ְּת ִקיעֹות מֵּ ָּאדָּ ם ֶׁאחָּ דֶׁ ,א ָּּלא אֲ פִ ּלּו ִאם שָּ מַּ ע ָּ
ּות ִקיעָּ ה ִמ ֶׁזה וְּ כֵּ ן עַּ ד סֹוף ָּכל
ּותרּועָּ ה ִמזֶׁ ה ְּ
ִמכַּמָּ ה ְּבנֵּי ָּאדָּ ם ְּת ִקיעָּ ה ִמ ֶׁזה ְּ
הַּ קֹולֹות – יָּצָּ א.
אֲ בָּ ל ִאם שָּ מַּ ע ְּת ִקיעָּ ה ְּתרּועָּ ה ְּת ִקיעָּ ה ִמ ְּשֹלשָּ ה בְּ נֵּי ָּאדָּ ם ֶׁש ָּת ְּקעּו ֻכּלָּם
כְּ ֶׁאחָּ דקסא ֶׁזה ְּת ִקיעָּ ה וְּ זֶׁ ה ְּתרּועָּ ה וְּ ֶׁזה ְּת ִקיעָּ ה – ל ֹא יָּצָּ א ,לְּפִ י ֶׁש ֵּאין ָּכאן
שּוטה ל ְַּּאחֲ ֶׁריהָּ  ,כֵּ יוָּן שֶׁ כֻּלָּ ם ָּת ְּקעּו בְּ בַּ ת ַּאחַּ ת.
פְּ שּוטָּ ה ְּל ָּפנֶׁיהָּ ּופְּ ָּ
וְּ ִאם כָּל ֶׁאחָּ ד וְּ ֶׁאחָּ ד ִמ ְּשל ְָּּש ָּתן ָּת ְּקעּו ְּת ִקיעָּ ה ְּתרּועָּ ה ְּת ִקיעָּ הַּ ,אף עַּ ל פִ י שֶׁ ָּכל
שֹומעִ ין אֲ פִ ּלּו
יֹוצ ִאין בְּ בַּ ת ַּאחַּ ת ֵּאין ְּ
יֹוצ ִאין בְּ בַּ ת ַּאחַּ תּ ,וב' קֹולֹות הַּ ְּ
הַּ קֹולֹות ְּ
ימן קמ"אקסגִ ,מכָּל ָּמקֹום ,בְּ שֹו ָּפר כֵּיוָּ ן ְּדחָּ בִ יב
ַּאחַּ ת מֵּ הֶׁ ןקסב כְּ מֹו שֶׁ נִ ְּתבָּ ֵּאר בְּ ִס ָּ
נֹותן דַּ עְּ תֹו וְּ שֹומֵּ עַּ אֲ פִ ּלּו
הּוא עַּ ל הַּ שֹומֵּ עַּ קסד ,לְּפִ י ֶׁש ֵּאינֹו ֶׁאּלָּא פַּ עַּ ם בְּ שָּ נָּה – הּוא ֵּ
כַּמָּ ה קֹולֹותקסה.

קנו באותה הבבא.
קנז לתקיעה.
קנח כגון שברים או תרועה.
קנט רמב"ן לד ,א ד"ה הא דאקשינן .ט"ז שם סק"ב ,דלא כלבוש שם ס"ב .מ"א שם
סוף סק"ג.
משמעות דבריו שאף אם התוקע תקע לשם מצוה ,הרי אם השומע לא נתכוין לצאת
י"ח תקיעות אלו ,אלא היו בעיניו כקולות שאינם לשם מצוה ,אין קולות אלו מהוות
אצלו הפסק בין התקיעות.
קס לעיל סעיף יב.
קסא גמרא לד ,ב ,לגירסת ופירוש תוס' שם ד"ה מתשעה .טור ושו"ע שם ס"ג.
קסב ראה גם לעיל סי' תפח ס"ד (לענין הלל) ,ושם" :אין שומעין יפה אפילו אחד מהם".
קסג לענין קריאת התורה .סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו ,וראה שו"ע שם ס"ב ומ"א
סק"ג.
קסד גמרא כז ,א .וראה גם לעיל סי' תפח ס"ד.
קסה ראה גם לעיל סי' תפח שם (לענין הלל) ,ושם כתב" :ההלל הוא חביב על הציבור
ונותנין דעתם יפה לשמוע אותו ,ולכן יכולין לשמוע אותו יפה ,אף כשהרבה קולות
יוצאין מכל אחד" .ואולי משום שבהלל צריך לשמוע הברות המילים ממש ,לכן צריך
לשמוע "יפה" ,משא"כ בתקיעות די בשמיעה רגילה.

ּומ ְּקצָּ ָּתן ָּת ְּקעּו בְּ שֹו ָּפר – י ְָּּצאּוקסו,
ּולְּפִ יכְָּך אֲ פִ ּלּו ִמ ְּקצָּ ָּתם ָּת ְּקעּו בַּ חֲ צֹוצְּ רֹות ִ
ְּדמֵּ חֲ מַּ ת חֲ בִ יבּותֹו נ ַָּּתן דַּ עְּ תֹו עַּ ל הַּ שֹו ָּפר ל ְִּשמֹעַּ קֹולֹו.
תֹוקעַּ הָּ עֹומֵּ ד בְּ סֵּ ֶׁדר תשר"ת ּולְּ ַּאחַּ ר שֶׁ ָּת ַּקע ֵּש ִני ְּשבָּ ִריםקסז קֹדֶׁ ם שֶׁ ִסיֵּם
ֵּ
טו
ִישי טָּ עָּ ה וְּ ִה ְּת ִחילקסח ְּלהָּ ִריעַּ קסט ,בֵּ ין שֶׁ גָּמַּ ר ֶׁאת הַּ ְּתרּועָּ ה שֶׁ ִה ְּת ִחיל
שֶׁ בֶׁ ר הַּ ְּשל ִ
בָּ ּה בְּ טָּ עּותקע ,בֵּ ין שֶׁ ּל ֹא גְּ מָּ ָּרּה עֲדַּ יִ ן ֶׁאּלָּ א נִזְּ ַּכר בָּ ֶׁא ְּמצַּ עקעא – יַּחֲ זֹר וְּ יִ ְּת ַּקע ג'
ְּשבָּ ִרים וְּ י ִָּריעַּ  ,וְּ ִיגְּ מֹר ִמשָּ ם וְּ ֵּאילְָּך עַּ ל הַּ סֵּ דֶׁ ר.
ק עַּ ֶׁאת הַּ ְּת ִקיעָּ ה הָּ ִראשֹונָּה שֶׁ ל בָּ בָּ א זֹו ,שֶׁ כְּ בָּ ר ָּת ַּקע
אֲ בָּ ל ֵּאינֹו צָּ ִריְך ַּלחֲ זֹר וְּ ל ְִּת ֹ
ּותרּועָּ ה ֶׁש ָּת ַּקע בְּ טָּ עּות בֵּ ין
קֹדֶׁ ם שֶׁ טָּ עָּ ה .וְּ ַּאף עַּ ל פִ י שֶׁ ִהפְּ ִסיק בִ ְּשנֵּי ְּשבָּ ִרים ְּ
ּותרּועָּ ה שֶׁ ל בָּ בָּ א זֹו – ֵּאין בְּ ָּכְך כְּ לּום,
ְּת ִקיעָּ ה ִראשֹונָּה שֶׁ ל בָּ בָּ א זֹו ל ְִּשבָּ ִרים ְּ
ְּדכֵּי ָּון שֶׁ הַּ ְּשבָּ ִריםְּ -תרּועָּ ה שֶׁ ָּת ַּקע בְּ טָּ עּות ֵּהן מֵּ עֵּ ין ְּשבָּ ִריםְּ -תרּועָּ ה שֶׁ יֵּש לֹו
תֹוקעַּ ֶׁשמַּ ְּת ִחיל ְּלהָּ ִריעַּ
ל ְִּתקֹעַּ בְּ בָּ בָּ א זֹו – ֵּאין זֶׁ ה הֶׁ פְּ סֵּ קקעב ,הָּ א לְּמַּ ה ֶׁזה דֹומֶׁ ה לְּ ֵּ
קצָּ רקעד
ּומ ְּת ִחיל ְּלהָּ ִריעַּ קעג ,שֶׁ ֵּאין הַּ קֹול הַּ ָּ
וְּ ֵּאין ַּהקֹול עֹו ֶׁלה ָּי ֶׁפה ּופֹוסֵּ ק וְּ חֹו ֵּזר ַּ
שֶׁ י ְִּש ְּמעּוקעה בְּ שֹו ָּפר חָּ שּוב הֶׁ פְּ סֵּ ק בֵּ ין ְּתרּועָּ ה לִפְּ שּוטָּ ה שֶׁ ְּּל ָּפנֶׁיהָּ  ,כֵּ יוָּ ן שֶׁ הּוא
מֵּ עֵּ ין ְּתרּועָּ ה ֶׁשצָּ ִריְך לִ ְּתקֹעַּ .
מּורים? ְּבסֵּ דֶׁ ר תשר"ת ,אֲ בָּ ל ִאם עֹומֵּ ד בְּ סֵּ דֶׁ ר תש"ת ,בֵּ ין
טז בַּ מֶׁ ה ְּדבָּ ִרים אֲ ִ
שֶׁ ִה ְּת ִחיל ְּלהָּ ִריעַּ ל ְַּּא ַּחר שֶׁ גָּמַּ ר הַּ ְּשבָּ ִרים ,בֵּ ין שֶׁ ִה ְּת ִחיל ְּלהָּ ִריעַּ קֹדֶׁ ם שֶׁ גָּמַּ ר

קסו רמ"א ס"ג.
קסז ולכאורה הוא הדין אם תקע רק שבר אחד ,אלא שנקט המצוי יותר ,וכן היה
המעשה במגנצא כדלקמן .אבל אם טעה והתחיל להריע לפני שתקע כלל שברים –
ראה לקמן סט"ז.
קסח באותה נשימה ,אבל אם הפסיק ביניהם בנשימה – ראה לקמן סט"ז.
קסט ראב"ן סי' סא (מעשה שהיה במגנצא בר"ה שנת תתק"ה).
קע בין שהריע ג' יללות קטנות (כדעה הא' המובא בס"ד) ,ובין שהריע ט' טרומיטין
(כדעה הב' המובא בס"ו).
קעא ב"ח ד"ה מעשה .ט"ז סק"ח.
קעב כיון שהם קולות של השברים והתרועה של בבא זו אלא שלא צלחו לו.
קעג ולא צריך לחזור על תקיעה שלפניה.
קעד כשהתחיל להריע ולא הצליח להמשיך.
קעה אולי צ"ל :ששמעו .ויותר נראה שנקט בלשון עתיד אף שהתחיל בלשון עבר ,כי
כוונתו לומר לו יצוייר שאכן המקרה הזה יקרה ,ולכן גם מסיים "שצריך לתקוע" ולא
"שהיה צריך לתקוע".

הַּ ְּשבָּ ִרים ,אֲ פִ ּלּו ל ֹא עָּ שָּ ה ֶׁא ָּּלא שֶׁ בֶׁ ר ֶׁאחָּ ד ,בֵּ ין שֶׁ ִה ְּת ִחיל ְּלהָּ ִריעַּ קֹדֶׁ ם שֶׁ ָּת ַּקע
אֲ פִ ּלּו שֶׁ בֶׁ ר ֶׁאחָּ ד – צָּ ִריְך ַּלחֲ זֹר וְּ ִל ְּתקֹעַּ גַּם ְּת ִקיעָּ ה הָּ ִראשֹונָּה שֶׁ ל בָּ בָּ א זֹוְּ ,ד ֵּכי ָּון
ִד ְּתרּועָּ ה זֹו ֵּאינָּּה מֵּ עֵּ ין הַּ ְּשבָּ ִרים שֶׁ צָּ ִריְך לֹו ִל ְּתקֹעַּ בְּ בָּ בָּ א זֹו ,לְּ פִ יכְָּך ִהיא
חֲ שּובָּ ה הֶׁ פְּ סֵּ ק בֵּ ין הַּ ְּשבָּ ִרים לִפְּ שּוטָּ ה ֶׁש ְּּל ָּפנֶׁיהָּ .
וַּאֲ פִ ּלּו בְּ סֵּ דֶׁ ר תשר"ת ל ֹא ָּא ְּמרּו שֶׁ ֵּאין צָּ ִריְך ַּלחֲ זֹר וְּ לִ ְּתקֹעַּ ְּת ִקיעָּ ה ִראשֹונָּהקעו,
ֶׁאּלָּא כְּ שֶׁ ּל ֹא ִהפְּ ִסיק בִ נ ְִּשימָּ ה בֵּ ין ִסיּום הַּ ְּשנֵּי ְּשבָּ ִרים ְּלהַּ ְּתחָּ לַּ ת הַּ ְּתרּועָּ ה
שֶׁ הֵּ ִריעַּ בְּ טָּ עּותקעז ,אֲ בָּ ל ִאם ִהפְּ ִסיק בֵּ ינֵּיהֶׁ ם בִ נְּ ִשימָּ ה – צָּ ִריְך ַּלחֲ זֹר וְּ ל ְִּתקֹעַּ גַּם
ְּת ִקיעָּ ה הָּ ִראשֹונָּה ֶׁשל בָּ בָּ א זֹוקעחְּ ,דכֵּי ָּון שֶׁ ִהפְּ ִסיק בִ נְּ ִשימָּ ה בֵּ ין ַּה ְּשבָּ ִרים
ֵּיהם נ ְֶּׁחשָּ בִ ים כִ ְּת ִקיעָּ ה [ ַּאחַּ תקעט] ,וְּ ֵּאין הַּ ְּתרּועָּ ה ִמצְּ טָּ ֶׁרפֶׁ ת
ְּלהַּ ְּתרּועָּ ה – ֵּאין ְּשנ ֶׁ
כְּ לָּל עִ ם הַּ ְּשבָּ ִריםקפַּ ,והֲ ֵּרי ֶׁזה דֹומֶׁ ה ְּל ִמי שֶׁ ֵּה ִריעַּ ְּתרּועָּ ה ְּלבַּ דֹו בְּ ל ֹא ְּשבָּ ִרים
קֹדֶׁ ם שֶׁ ָּת ַּקע הַּ ְּשֹלשָּ ה ְּשבָּ ִרים בְּ סֵּ דֶׁ ר תשר"תקפאְּ ,דצָּ ִריְך ַּלחֲ זֹר וְּ ִל ְּתקֹעַּ ְּת ִקיעָּ ה
ִראשֹונָּה שֶׁ ל בָּ בָּ א זֹוְּ ,לפִ י שֶׁ ִהפְּ ִסיק ִב ְּתרּועָּ ה זֹו בֵּ ין הַּ ְּשבָּ ִרים לִפְּ שּוטָּ ה
שֶׁ ּלִפְּ נֵּיהֶׁ ם ,שֶׁ הֲ ֵּרי ְּתרּועָּ ה זֹו ֵּאינָּּה מֵּ עֵּ ין הַּ ְּשבָּ ִרים שֶׁ צְּ ִריכִ ים לֹו לִ ְּתקֹעַּ בְּ בָּ בָּ א
זֹוקפב  ,וְּ ַּאף עַּ ל פִ י שֶׁ הּוא מֵּ עֵּ ין ַּה ְּתרּועָּ ה ֶׁשצָּ ִריְך לֹו ִל ְּתקֹעַּ בְּ בָּ בָּ א זֹו – ֵּאין זֹו
מֹועִ יל כְּ לּום ,כֵּ יוָּן ֶׁשּל ֹא ָּת ַּקע עֲדַּ יִן הַּ ְּשבָּ ִרים שֶׁ ל בָּ בָּ א זֹוקפג.
יז וְּ כֵּ ן ִאם ל ְַּּאחַּ ר ֶׁש ָּת ַּקע ְּשֹלשָּ ה

שבָּ ִריםקפד
ְּ

בֵּ ין בְּ סֵּ דֶׁ ר תשר"תקפה בֵּ ין ְּבסֵּ דֶׁ ר

קעו לעיל סט"ו.
קעז שאז זה נחשב טעות "מעין שברים ותרועה" של בבא זו ,ואינה הפסק.
קעח ר"ן (י ,ב) סוד"ה מתקיף .ב"י ד"ה ומ"ש או לאחר.
מסתימת דברי רבנו נראה שדבר זה נכון לדברי הכל (גם לדעה הא' לעיל ס"ח שאין
צריכים לעשות השברים והתרועה בנשימה אחת ,וכל שכן לדעה' הב' לעיל ס"ט) ,כי
הנשימה אחרי ב' שברים ,מורה שבזה סיים את השברים ,ואם כן לא תקע השברים
כמו שצריך ,והרי זה כאילו לא תקע השברים כלל ,וכשמתחיל אחר כך להריע  -הרי
זה כאילו מריע לפני עשיית השברים ,וכפי שמבאר בפנים.
קעט בדפוסים :הא' ,והוא טעות דפוס דמוכח ,וצ"ל :א' [=אחת] ,וכמו שתוקן בפנים.
קפ ואם כן אין זו מעין התרועה שהיה צריך לתקוע בבבא זו ,והוי הפסק.
קפא כלומר ,לפני שתקע כלל שברים.
קפב כיון שהתרועה מקומה לאחר השברים ולא לפניהם ,שכן הדרך לגנוח תחילה
ואח"כ ליילל ,כמובא לעיל סוס"ב.
קפג ואם כן עדיין לא הגיע זמן התרועה.
קפד טור בדעת הרמב"ן ,ושו"ע ס"ח.
קפה מ"א סקי"א ד"ה ודע.

תש"ת ִהפְּ ִסיק בִ ְּנ ִשימָּ הקפו וְּ חָּ ַּזר וְּ ָּת ַּקע ְּשבָּ ִרים אֲ חֵּ ִריםקפז ,וַּאֲ פִ ּלּו ל ֹא חָּ ַּזר
וְּ ָּת ַּקע ֶׁאּלָּ א שֶׁ בֶׁ ר ֶׁאחָּ ד ,וְּ כֵּן ִאם ל ְַּּאחַּ ר שֶׁ ג ַָּּמר ֶׁאת הַּ ְּתרּועָּ הקפחְּ ,דהַּ ְּינּו ְּשֹלשָּ ה
יטין ְּלפִ י ְּסבָּ ָּרא הָּ ִראשֹונָּה שֶׁ בֵּ ַּא ְּרנּוקפטִ ,הפְּ ִסיק ִבנ ְִּשימָּ הקצ ,וְּ חָּ ַּזר וְּ הֵּ ִריעַּ ,
רּומ ִ
ְּט ִ
אֲ פִ ּלּו ל ֹא גָּמַּ ר ֶׁאת ַּה ְּתרּועָּ ה – צָּ ִריְך ַּלחֲ זֹר וְּ לִ ְּתקֹעַּ גַּם ְּת ִקיעָּ ה ִראשֹונָּה שֶׁ ל בָּ בָּ א
זֹוקצא ,וְּ גֹומֵּ ר ִמ ָּשם וְּ ֵּאילָּ ְך עַּ ל הַּ סֵּ דֶׁ רְּ ,דכֵּי ָּון שֶׁ ִהפְּ ִסיק בִ ְּשבָּ ִרים ֵּי ֵּת ִרים אֹו
בִ ְּתרּועָּ ה ֵּי ֵּת ָּרה ,בֵּ ין הַּ ְּשבָּ ִריםקצב אֹו בֵּ ין הַּ ְּתרּועָּ הקצג לַּפְּ שּוטָּ הקצד שֶׁ ּלְּ ַּאחֲ ֵּריהֶׁ ןקצה,
וְּ ִאם יַּחֲ זֹר וְּ יִ ְּת ַּקע הַּ ְּשבָּ ִריםקצו אֹו ַּה ְּתרּועָּ הקצז וְּ ִיגְּ מֹר ִמשָּ ם וְּ ֵּאי ָּלְך עַּ ל הַּ סֵּ דֶׁ ר –
ִי ְּהיּו הַּ ְּשבָּ ִרים הַּ ֵּי ֵּת ִרים אֹו הַּ ְּתרּועָּ ה הַּ ֵּי ֵּת ָּרה שֶׁ ָּת ַּקע כְּ בָּ רקצח ֶׁהפְּ סֵּ ק בֵּ ין
הַּ ְּשבָּ ִרים אֹו ַּה ְּתרּועָּ ה הַּ כְּ שֵּ ִריםקצט שֶׁ ל בָּ בָּ א זֹו לַּ פְּ שּוטָּ ה שֶׁ ִּלפְּ נֵּיהֶׁ ןר ,לְּפִ י שֶׁ ֵּאי ָּנן
מֵּ עֵּ ין ְּשבָּ ִרים אֹו ְּתרּועָּ ה שֶׁ צָּ ִריְך לֹו ל ְִּתקֹעַּ בְּ בָּ בָּ א זֹורא ,שֶׁ הֲ ֵּרי ֵּאין צָּ ִריְך לֹו
אֹותם.
כְּ לּוםרב ,כֵּיוָּן שֶׁ כְּ בָּ ר ָּת ַּקע ָּ
יח כָּל ָּמקֹום שֶׁ נִ ְּתבָּ ֵּאר שֶׁ צָּ ִריְך ַּלחֲ זֹר וְּ לִ ְּתקֹעַּ גַּם ְּת ִקיעָּ ה ִראשֹונָּה שֶׁ ל הַּ בָּ בָּ א,
קפו ר"ן שם בדעת הרמב"ן .ב"י שם.
קפז אבל אם לא הפסיק בנשימה הם עדיין חלק מהשברים הכשרים ,ואינם מהווים
הפסק ,כמובא לעיל סוס"ד שמן הדין ניתן להוסיף בשברים כל עוד שזה בנשימה אחת.
קפח טור ושו"ע שם .בין בסדר תשר"ת ובין בסדר תר"ת ,וכדלעיל גבי שברים.
קפט סעיף ד .וראה שם ס"ז שלהלכה יוצאים בדיעבד ידי תרועה גם בג' טרומיטין ,ואין
צריך לחזור.
קצ אבל אם לא הפסיק בנשימה יכול להריע כמה שרוצה ,כדלעיל סוס"ד.
קצא כשחוזר לתקוע שוב את השברים או את התרועה.
קצב "בשברים יתרים".
קצג "בתרועה יתרה".
קצד לתקיעה הפשוטה.
קצה ומשום כך צריך לחזור ולתקוע שוב שברים או תרועה.
קצו רק השברים ,ולא יחזור על התקיעה שלפניהם.
קצז רק התרועה ,ולא יחזור על התקיעה שלפניה.
קצח לפני כן.
קצט לאחר שחזר ותקע אותם בלבד.
ר שתקע קודם לכן ,ולכן כשחוזר לתקן השברים או התרועה באופנים דלעיל ,צריך
לחזור גם על התקיעה שלפניהן.
רא שאז היה ניתן לומר שאין זה הפסק ,כדלעיל סט"ו.
רב לא שברים ולא תרועה.

אֹותּה
ָּ
ִאם ל ֹא נִזְּ ַּכר מֵּ הַּ טָּ עּות עַּ ד לְּ ַּאחַּ ר ֶׁש ָּת ַּקע ְּת ִקיעָּ ה ַּאחֲ רֹונָּה שֶׁ ל הַּ בָּ בָּ א –
ְּת ִקיעָּ ה ַּאחֲ רֹונָּה עֹו ָּלה לֹו בִ ְּמקֹום ְּת ִקיעָּ ה ִראשֹונָּהרג ,וְּ גֹומֵּ ר ִמשָּ ם וְּ ֵּאילְָּך עַּ ל
הַּ סֵּ דֶׁ ררד.
וְּ ִאם ל ֹא נִזְּ ַּכר עַּ ד שֶׁ עֹומֵּ ד בְּ בָּ בָּ א ַּאחֶׁ ֶׁרתרה ,אֹו אֲ פִ ּלּו בְּ סֵּ דֶׁ ר ַּאחֵּ ר ,כְּ גֹון שֶׁ טָּ עָּ ה
ִמסֵּ דֶׁ ר תשר"ת וְּ ל ֹא ִנזְּ ַּכר עַּ ד שֶׁ עֹומֵּ ד ְּבסֵּ דֶׁ ר תש"ת אֹו תר"ת – גֹומֵּ ר כָּל הַּ סֵּ דֶׁ ר
תֹוקעַּ בָּ בָּ א ַּאחַּ ת תשר"תרז.
שֶׁ נִזְּ כַּר בֹורו וְּ ַּאחַּ ר כְָּך ֵּ
וְּ ַּאף עַּ ל פִ י שֶׁ ִהפְּ ִסיק ְּב ֶׁא ְּמצַּ ע הַּ סֵּ דֶׁ ר שֶׁ ל תשר"ת בִ ְּת ִקיעֹות שֶׁ ל תש"תרח – ֵּאין
תֹורה ֶׁא ָּּלא שֶׁ ּל ֹא ְּלהַּ פְּ ִסיק בֵּ ין ְּתרּועָּ ה לִפְּ שּוטָּ ה
בְּ כְָּך כְּ לּום ,שֶׁ ּל ֹא ִה ְּקפִ ידָּ ה ָּ
יהרט ,אֲ בָּ ל ִאם מַּ פְּ ִסיק בֵּ ין בָּ בָּ א ְּלבָּ בָּ א אֲ פִ ּלּו ְּבקֹול שֹו ָּפר
ֶׁיה וְּ שֶׁ ּלְּ ַּאחֲ ֶׁר ָּ
שֶׁ ְּּל ָּפנ ָּ
שֶׁ ֵּאינֹו ָּראּוי ְּלאֹותֹו ֵּסדֶׁ ררי – ֵּאין בְּ כְָּך כְּ לּוםריא.
יט ָּכל מָּ קֹום ֶׁשנ ְִּתבָּ ֵּאר שֶׁ ִאם טָּ עָּ ה צָּ ִריְך לַּ חֲ זֹר וְּ לִ ְּתקֹעַּ ְּת ִקיעָּ ה ִראשֹונָּה שֶׁ ל
בָּ בָּ א זֹו שֶׁ טָּ עָּ ה בָּ ּה – ֵּאין ִחּלּוק בֵּ ין ְּת ִקיעֹות ְּמעֻמָּ ד לִ ְּת ִקיעֹות ְּמיֻשָּ ב ,בְּ כָּל ַּא ַּחת
מֵּ הֶׁ ן צָּ ִריְך ַּלחֲ זֹר ,וְּ עַּ ל דֶׁ ֶׁרְך שֶׁ נ ְִּתבָּ ֵּאר.
ֹלשים קֹולֹות בִ ְּת ִקיעֹות ְּמעֻמָּ דריב – ֵּאין
תֹוקעִ ין ָּכל הַּ ְּש ִ
וַּאֲ פִ ּלּו בְּ מָּ קֹום ֶׁש ְּ
תֹוקעַּ בִ ְּת ִקיעֹות ְּמיֻשָּ ב ִנ ְּסמְֹך עַּ ל ְּת ִקיעֹות ְּמעֻמָּ ד וְּ ל ֹא
אֹומ ִרים ֶׁש ִאם טָּ עָּ ה הַּ ֵּ
ְּ
הגֶׁן שֶׁ ּל ֹא ְּתהֵּ א
ֲשֹותן ַּכ ֹ
ְּיהֵּ א צָּ ִריְך ַּלחֲ זֹרְּ ,ד ֵּכיוָּ ן שֶׁ בֵּ ַּרְך עַּ ל ְּת ִקיעֹות ֵּאּלּו צָּ ִריְך ַּלע ָּ
בִ ְּרכָּתֹו ְּלבַּ טָּ ָּלהריג.

רג למרות שבכוונתו תקיעה זו היא סוף בבא – אין זה מונע מלהחשיבה כתחילת בבא.
רד מ"א סקי"ב.
רה באותו סדר.
רו תש"ת או תר"ת.
רז שטעה בה.
רח שהרי תוקע את סדר תש"ת לפני שסיים אל נכון את סדר תשר"ת.
רט כדלעיל סעי' א-ב ,יב.
רי אלא לסדר אחר.
ריא אבל ראה לעיל סי' רסג קו"א סק"ה (קרוב לסופו) שמי שלא היה בתחילת
התקיעות" :יצטרך אחר כך לשמוע על הסדר" .וצ"ע.
ריב כדלקמן סי' תקצב ס"ה.
ריג ראה גם לעיל ס"ט.

אֲ בָּ ל ִאם טָּ עָּ ה בִ ְּת ִקיעֹות שֶׁ ַּאחַּ ר הַּ ְּתפִ ָּּלה – ֵּאין בְּ ָּכְך כְּ לּום ,לְּפִ י שֶׁ ֵּאינָּן ַּרק ִמ ְּנהָּ ג
בְּ עָּ לְּמָּ אריד:
"מן הַּ מֵּ צַּ ר
כ ִאם ָּת ַּקע ְּבצַּ ד הָּ ָּרחָּ ב שֶׁ ל שֹו ָּפר – ל ֹא יָּצָּ ארטו ,וְּ ֶׁרמֶׁ ז ַּלדָּ בָּ ררטזִ :
אתי וגו'"ריז.
ָּק ָּר ִ
יֹודעֵּ י ְּתרּועָּ ה וגו'"ריט.
"א ְּש ֵּרי הָּ עָּ ם ְּ
כא וְּ ַּאחַּ ר ֶׁש ָּת ַּקע י ְַּּת ִחיל הַּ ְּשלִיחַּ צִ בּורריחַּ :
יֹושבֵּ י
"א ְּש ֵּרי ְּ
"תרּום ַּק ְּרנֵּנּו"רכ .וְּ ַּאחַּ ר ָּכְך י ְַּּת ִחילַּ :
וְּ יֵּש נֹוהֲ גִ ין לֹומַּ ר עַּ ד ָּ
תֹורה ִל ְּמקֹומֹו.
וכו'"רכא .וְּ ַּאחַּ ר כְָּך מַּ חֲ זִ ִירין ַּהסֵּ פֶׁר ָּ
תקצבְ .תפִ ַלת מּוסָ ף ְבקֹול ָרם וְ סֵ דֶ ר הַ ְת ִקיעֹותּ ,ובֹו י"א ְסעִ יפִ ים:
א כְּ שֶׁ ִמ ְּת ַּפ ְּל ִלים ְּתפִ ּלַּ ת מּוסָּ ף בְּ צִ בּוררכב ִת ְּקנּו חֲ ָּכ ִמים ִל ְּתקֹעַּ תר"ת
לְּמַּ ְּלכֻיֹות ,תר"ת לְּזִ כְּ רֹונֹות ,ותר"ת לְּשֹו ָּפרֹותרכד.

רכג

ּולְּפִ י שֶׁ ִב ְּתפִ ַּּלת מּוסָּ ף בְּ ַּלחַּ ש כָּל ֶׁאחָּ ד וְּ ֶׁאחָּ ד ִמ ְּת ַּפ ֵּּלל ְּלעַּ צְּ מֹו ,וְּ ֵּאין ֶׁאחָּ ד ְּמסַּ יֵּם
תֹוקעִ ין בִ ְּתפִ ָּּלה זֹו כְּ מֹו שֶׁ ֵּאין
ְּ
כֹותיו בְּ שָּ עָּ ה שֶׁ חֲ בֵּ רֹו ְּמסַּ יֵּםרכה ,לְּפִ יכְָּך ֵּאין
בִ ְּר ָּ

ריד ראה לקמן סי' תקצו ס"א.
רטו ירושלמי הובא בר"ן (ו ,ב) סוד"ה גמ' .וראה לעיל סי' תקפו סי"ב שאם הצר את
הצד הרחב ותקע בו – לא יצא ,עיין שם הטעם.
רטז שצריך לתקוע מהצד הצר.
ריז תהלים קיח ,ה.
ריח משמע שהשליח צבור מתחיל ,והקהל אומר גם כן .ומנהג חב"ד שהתוקע אומר
פסוקים אלו והקהל אומר אחריו פסוק בפסוק.
ריט תהלים פט ,טז.
רכ תהלים שם טז-יח .טור ריש סימן תקצא .וכן מנהג חב"ד.
רכא והקהל אומרים עמו.
רכב משא"כ ביחיד ,כדלקמן ס"ז.
רכג תר"ת של תורה (שיש לנו ספק בה מה היא ,וכדלעיל סי' תקצ ס"א) .וראה לקמן
ס"ג.
רכד משנה לב ,א .וראה לקמן סי' תקצג ס"ד" :הברכות אינן מעכבות את התקיעות,
שאם אינן יודעים לברך הברכות האלו – אעפ"כ יתקעו ג' סדרים" .ויתרה מזו ראה
שם ,שבדיעבד יוצאים י"ח תקיעות אלו גם בסיום תפלת מוסף.
רכה ואם כן אין מצב שכולם יהיו יחד בסוף הברכה ,וממילא אין מקום לתקוע.

תֹוקעִ ין בְּ י ִָּחידרכו כְּ מֹו ֶׁשיִ ְּתבָּ ֵּאררכזֶׁ ,אּלָּ א ַּמ ְּמ ִתינִ ין ִמ ִּל ְּתקֹעַּ עַּ ד שֶׁ יַּחֲ זֹר ַּה ְּשלִיחַּ
ְּ
צִ בּור ֶׁאת ַּה ְּתפִ ָּּלהרכח.
וְּ יֵּש ְּמקֹומֹות ֶׁשנֹוהֲ גִ ין ִל ְּתקֹעַּ ב' פְּ עָּ ִמיםַּ ,אחַּ ת בִ ְּתפִ ּלַּ ת ַּלחַּ ש וְּ ַּאחַּ ת בַּ חֲ ָּז ַּרת
הַּ ְּשלִיחַּ צִ בּוררכט .אֲ בָּ ל בְּ ָּמקֹום שֶׁ ֵּאין ִמ ְּנהָּ ג ֵּאין לִ ְּנהֹג כֵּן ְּלכ ְַּּת ִח ָּּלהרל.
שֹומעִ ין צְּ ִריכִ ין
ב ְּת ִקיעֹות ֵּאּלּו נִ ְּק ָּר ִאים " ְּת ִקיעֹות ְּמעֻמָּ ד"רלאְּ ,לפִ י שֶׁ ַּאף הַּ ְּ
ַּל ֲעמֹד בְּ עֵּ ת ְּש ִמיעַּ ת ְּת ִקיעֹות הַּ ּלָּלּורלב ,מַּ ה שֶׁ ֵּאין כֵּן בִ ְּת ִקיעֹות ְּמיֻשָּ ב ֶׁש ֵּאין צָּ ִריְך
תֹוקעַּ בִ לְּ בַּ ד ,כְּ מֹו שֶׁ נִ ְּתבָּ ֵּאר בְּ ִסימָּ ן תקפ"הרלג.
ַּל ֲעמֹד ֶׁאּלָּא ַּה ֵּ
ג וְּ עַּ כְּ ָּשו ֶׁש ִת ְּקנּו לָּ נּו חֲ כ ִָּמים לָּצֵּ את ִמידֵּ י ָּכל הַּ ְּספֵּקֹות שֶׁ יֵּש ְּל ִה ְּס ַּתפֵּ ק בִ ְּתרּועָּ ה
ימן תק"צרלד עַּ יֵּן שָּ ם ,הָּ יָּה מֵּ הָּ ָּראּוי לִ ְּתקֹעַּ תשר"ת תש"ת
כְּ מֹו ֶׁשנִ ְּתבָּ ֵּאר בְּ ִס ָּ
תר"ת ְּל"מַּ ְּלכֻיֹות" ,וְּ כֵּן ְּל"זִ כְּ רֹונֹות" ,וְּ ֵּכן ְּל"שֹו ָּפרֹות" ,כְּ דֵּ י לָּ צֵּ את ִמכָּל
יחין עַּ ל הַּ צִ בּוררלה ֵּאין נֹוהֲ גִ ין ִל ְּתקֹעַּ
הַּ ְּספֵּקֹות שֶׁ ל ְּתרּועָּ הֶׁ ,אּלָּא ְּלפִ י ֶׁש ֵּאין מַּ ְּט ִר ִ
ֶׁא ָּּלא תשר"ת ְּל"מַּ ְּלכֻיֹות" ,וְּ ֵּכן ְּל"זִ כְּ רֹונֹות" ,וְּ כֵּ ן לְּ "שֹו ָּפרֹות"רלו ,שֶׁ הֲ ֵּרי בְּ דֶׁ ֶׁרְך
זֹו הּוא עֹושֶׁ ה כָּל ַּה ְּספֵּ קֹות שֶׁ ל ְּתרּועָּ ה ,וְּ ֵּאין כָּאן חֲ שָּ ש ֶׁאּלָּ א (שֶׁ מָּ א הַּ ְּתרּועָּ ה
ּותרּועָּ הרלז ְּלבַּ ד ,וְּ ִנ ְּמצָּ א) שֶׁ מָּ א הּוא מַּ פְּ ִסיק בֵּ ין ְּתרּועָּ ה
ֵּאינָּּה ֶׁא ָּּלא ְּשבָּ ִרים ְּלבַּ ד ְּ
רכו בתפלת מוסף .אם כי לפי המנהג שתוקעים ממתינים עד שרוב הצבור מגיעים לסוף
הברכה.
רכז סעיף ז.
רכח ט"ז (לא נמצא כן בט"ז) ,ואולי צ"ל :ריא"ז (הובא בשלטי הגבורים י ,סע"ב).
רכט וכ"כ רבנו בסידורו.
רל מ"א ריש הסימן .מהטעם האמור לעיל.
רלא ראה גמרא טז ,רע"ב.
רלב מ"א שם .וראה לעיל סי' קכד ס"ז (במוסגר)" :ולכן נקראו התקיעות שבחזרת
השליח צבור בראש השנה תקיעות מעומד ,לפי שכל העם עומדים בחזרת השליח
צבור" .ומשמע שלא עומדים בגלל התקיעות ,אלא כיון שבלאו הכי עומדים לכן
עומדים גם בשופר .אך מכאן משמע שהעמידה היא בשביל השופר ,ואולי משום
שתוקעים בתפלה שהיא בעמידה ,לכן גם השומעים צריכים לעמוד בשעת התקיעות
עכ"פ.
רלג סעי' א-ב ,עיין שם הטעם למה התוקע צריך לעמוד.
רלד סעיף ב.
רלה רמב"ם פ"ג הי"ב .רא"ש פ"ד סי' י.
רלו רמ"א ס"א.
רלז בקונטרס השלחן הגיה :או תרועה .ובכל אופן זהו הפירוש גם בלא הגהה.

חֹוש ִשין ָּל ֶׁזה ,כֵּיוָּ ן שֶׁ כְּ בָּ ר יָּצָּ אנּו
יהרלח ,וְּ ֵּאין ָּאנּו ְּ
ֶׁיה אֹו שֶׁ ּל ְַּּאחֲ ֶׁר ָּ
לִפְּ שּוטָּ ה שֶׁ ְּּלפָּ נ ָּ
תֹורה בִ ְּת ִקיעֹות ְּמיֻשָּ ב ,שֶׁ בַּ ְּת ִקיעֹות הָּ הֵּ ם יָּצָּ אנּו ִמכָּל הַּ ְּספֵּקֹות,
ְּידֵּ י חֹובָּ ה ִמן הַּ ָּ
ימן תק"צרלט.
כְּ מֹו ֶׁשנ ְִּתבָּ ֵּאר בְּ ִס ָּ
ד וְּ יֵּש נֹוהֲ גִ יןרמ לִ ְּתקֹעַּ לְּ מַּ ְּלכֻיֹות תשר"ת פַּעַּ ם ַּאחַּ ת ּולְּזִ כְּ רֹונֹות תש"ת
תֹורה בֵּ ין ְּשבָּ ִרים בֵּ ין ְּתרּועָּ ה שֶׁ ּלָּ נּו הַּ כֹל נ ְִּק ָּרא
ּולְּשֹו ָּפרֹות תר"ת ,לְּפִ י שֶׁ ִמן הַּ ָּ
" ְּתרּועָּ ה" ,וְּ ֵּאיְך ֶׁש ַּיע ֲֶׁשה ָּאדָּ ם בֵּ ין ְּשבָּ ִרים ְּלבַּ ד בֵּ ין ְּתרּועָּ ה שֶׁ ָּּלנּו ְּלבַּ ד הּוא יֹוצֵּ א
ְּידֵּ י חֹובָּ תֹו.
ּומ ְּקצָּ ת
ּובַּ דֹורֹות הָּ ִראשֹונִים הָּ יּו ִמ ְּקצָּ ת ְּמקֹומֹות נֹוהֲ גִ ין ַּלעֲשֹות ְּשבָּ ִריםִ ,
תֹורהֶׁ .א ָּּלא
נֹוהֲ גִ ין לַּ עֲשֹות ְּתרּועָּ ה שֶׁ ּלָּנּורמא ,וְּ ֵּאּלּו ָּו ֵּאּלּו יֹוצְּ ִאין ְּידֵּ י חֹובָּ ָּתן ִמן ַּה ָּ
ֹלקת בְּ עֵּ ינֵּי הֶׁ הָּ מֹוןָּ ,ל ֵּכן ָּראּו חֲ כ ִָּמים ל ְַּּת ֵּקן שֶׁ ִי ְּהיּו
לְּפִ י שֶׁ הָּ ָּיה הַּ דָּ בָּ ר ִנ ְּר ֶׁאה כְּ מַּ חֲ ֶׁ
ֹלקת בְּ עֵּ ינֵּי
עֹושין מַּ ע ֲֶׁשה ֶׁאחָּ ד ,וְּ ל ֹא י ֵָּּר ֶׁאה בֵּ ינֵּיהֶׁ ם דָּ בָּ ר שֶׁ ִנ ְּר ֶׁאה כְּ מַּ חֲ ֶׁ
כָּל י ְִּש ָּר ֵּאל ִ
הֶׁ הָּ מֹוןִ ,ה ְּת ִקינּורמב ל ְִּתקֹעַּ תשר"ת ג' פְּ עָּ ִמים ,תש"ת ג' פְּ עָּ ִמים ,וְּ תר"ת ג'
פְּ עָּ ִמים ,כְּ דֵּ י לָּצֵּ את ִמ ְּספֵּיקֹות הֶׁ הָּ מֹון מֵּ חֲ ַּמת חֲ ל ַֻּקת ִמ ְּנהָּ גִ יםרמג.
לְּפִ יכְָּך ל ֹא ִה ְּט ִריחּו עַּ ל הַּ צִ בּור ִל ְּתקֹעַּ כְּ דֶׁ ֶׁרְך הַּ ֶׁזה גַּם בִ ְּת ִקיעֹות ְּמעֻמָּ דֶׁ ,אּלָּ א
מַּ ְּר ִאין בִ ְּת ִקיעֹות ְּמע ָֻּמד שֶׁ כָּל ְּספֵּקֹות הַּ ְּתרּועָּ ה הֵּ ן נ ְִּק ָּר ִאים " ְּתרּועָּ ה" ,וְּ ָּאדָּ ם
תֹוקעִ ין פַּעַּ ם ַּאחַּ ת תשר"ת ,פַּעַּ ם ַּא ַּחת תש"ת,
ְּ
יֹוצֵּ א בָּ הֶׁ ם ְּידֵּ י חֹובָּ תֹוּ ,ו ְּלכְָּך

רלח כדלעיל סי' קצ ס"ב.
רלט סעיף ב.
רמ רמב"ם פ"ג ה"י.
רמא מלבד המנהג המרכזי כנראה לתקוע תשר"ת ,ולכן לא הזכירו בפנים .ועצ"ע.
רמב אולי צ"ל :והתקינו.
רמג רב האי גאון בתשובה ,הובא ברא"ש פ"ד סי' י ,ור"ן (י ,סוע"א).
דעה זו הביא רבנו בדוקא לענין מנהג סדר התקיעות במוסף ,אך לא לעיל בסי' תקצ
לענין מצות התקיעה מן התורה ,ומכך יש להסיק שרבנו לא מקבל דעה זו להלכה ,ולא
ניתן לסמוך עליה לומר שבתקיעות של תשר"ת או תש"ת או תר"ת בלבד אכן יוצא
בודאות מן התורה ,ולא הביאה רבנו כאן אלא לבאר מנהג התוקעים במוסף תשר"ת
למלכויות ,תש"ת לזכרונות ותר"ת לשופרות.
ועפ"ז מובן מה שלקמן סי' תקצג ס"ג כותב" :אם יודע להריע תרועה שלנו ואינו יודע
לתקוע השברים – יתקע תר"ת ג' פעמים ,וכן אם יודע לתקוע שברים ואינו יודע
התרועה שלנו – יתקע תש"ת ג' פעמים" ,וכותב הטעם :דשמא מה שהוא יודע זו היא
תרועה האמורה בתורה ,ונמצא מקיים המצוה כמאמרה" .ואינו מביא הטעם המובא
כאן (אף לא בתור תוספת) ,שלפי דעה האמורה כאן בודאי מקיים מצוה מן התורה.

פַּעַּ ם ַּאחַּ ת תר"ת ,כְּ דֵּ י ְּלהַּ ְּראֹות שֶׁ כָּל ֶׁאחָּ ד וְּ ֶׁאחָּ ד ִמ ְּסדָּ ִרים הַּ ּלָּלּו הֵּ ן ְּנכֹונִים
ּוכְּ שֵּ ִריםרמד.
ה יֵּש נֹוהֲ גִ ין לִ ְּתקֹעַּ ג' פְּ עָּ ִמים תשר"ת ְּל"מַּ ְּלכֻיֹות" ,ג' פְּ עָּ ִמים תש"ת
ְּל"זִ כְּ רֹונֹות" ,וְּ ג' פְּ עָּ ִמים תר"ת ְּל"שֹו ָּפרֹות".
וְּ יֵּש נֹוהֲ גִ יןרמה ל ְִּתקֹעַּ תשר"ת תש"ת תר"ת ְּל" ַּמ ְּלכֻיֹות" ,וְּ כֵּ ן ְּל"זִ כְּ רֹונֹות" ,וְּ כֵּן
ּומ ְּנהָּ ג זֶׁ ה הּוא הַּ מֻ בְּ חָּ ר שֶׁ בַּ ִמנְּ הָּ גִ יםרמו.
ְּל"שֹו ָּפרֹות"ִ .
תֹוקעִ ין" :הַּ יֹום הֲ ַּרת עֹו ָּלם וכו'"" ,אֲ ֶׁרשֶׁ ת ְּשפָּ ֵּתינּו
ו וְּ נֹוהֲ גִ ים לֹומַּ ר בְּ כָּל פַּ עַּ ם שֶׁ ְּ
וכו'".
אֹומ ִרים "הַּ יֹום הֲ ַּרת כו'"רמח ,אֲ בָּ ל ֵּאין
תֹוקעִ יןרמז ְּ -
וַּאֲ פִ ּלּו כְּ שֶׁ חָּ ל בְּ שַּ בָּ ת ֶׁש ֵּאין ְּ
אֹומ ִרים "אֲ ֶׁרשֶׁ ת כו'".
ְּ
ז הַּ ִמ ְּת ַּפּלֵּל מּוסָּ ף בְּ י ִָּחיד – ֵּאין מַּ פְּ ִסיק כְּ דֵּ י לִ ְּתקֹעַּ סֵּ דֶׁ ר הַּ בְּ ָּרכֹותרמט ,וַּ אֲ פִ ּלּו יֵּש
תֹוקעַּ לֹורנ ֵּ -אין מַּ פְּ ִסיק ְּל ָּש ְּמעָּ ם ,שֶׁ ּל ֹא ִת ְּקנּו ֶׁאּלָּא בְּ צִ בּור.
לֹו ִמי שֶׁ ֵּ
תֹורהְּ ,דהַּ ְּינּו תשר"ת ג' פְּ עָּ ִמים,
ּומכָּל ָּמקֹום ,הַּ ְּת ִקיעֹות שֶׁ חַּ יָּב ל ְִּשמֹעַּ ִמן הַּ ָּ
ִ
אֹותן קֹדֶׁ ם ְּתפִ ַּּלת
ָּ
תש"ת ג' פְּ עָּ ִמים ,תר"ת ג' פְּ עָּ ִמיםרנא  -טֹוב שֶׁ י ְִּשמַּ ע
מּוסָּ ףרנב.
ַּאף עַּ ל פִ י שֶׁ ְּת ִקיעֹות ְּמעֻמָּ ד הֵּ ן ִמצְּ ָּוה ִמ ִד ְּב ֵּרי סֹופְּ ִריםרנג ַּ -אף עַּ ל פִ י כֵּ ן ֵּאין
ְּמבָּ ְּרכִ ין עֲלֵּ יהֶׁ ן כְּ מֹו ֶׁש ְּמבָּ ְּרכִ ין עַּ ל כָּל ִמצְּ ָּוה ִמ ִדבְּ ֵּרי סֹופְּ ִריםרנד ,לְּפִ י שֶׁ נִפְּ טָּ ִרין
רמד שו"ת ריטב"א סי' כט בסופו .הובא ב"י סי' תקצ ד"ה וכתבו הרא"ש והר"ן.
רמה וכ"ה בסידור.
רמו ראה לעיל סי' תקצ ס"ט שבתקיעות מעומד יעשה השברים ותרועה דתשר"ת בשתי
נשימות.
רמז כדלעיל סי' תקפח ס"א.
רמח רמ"א ס"א.
רמט גמרא לד ,ב.
רנ [טור ו]שו"ע ס"ב .בדפוסים :ט"ז שו"ע ,וכנראה טה"ד.
רנא כדלעיל סי' תקצ ס"ב.
רנב ומבואר הטעם לקמן בסוגריים .וראה לקמן סי' תקצה ס"ב.
רנג כדלעיל ס"א.
רנד כדלעיל סי' קנח סי"ז.

בִ בְּ ָּרכָּה שֶׁ בֵּ ְּרכּו עַּ ל ְּת ִקיעֹות ְּמיֻשָּ ב.
ֵּיהם בְּ ִשיחָּ ה.
וְּ כֵּיוָּ ן שֶׁ הֵּ ן נִפְּ טָּ ִרין בִ בְּ ָּר ָּכה ַּאחַּ תָּ ,לכֵּ ן יֵּש ִל ָּז ֵּהר שֶׁ ּל ֹא ְּלהַּ פְּ ִסיק בֵּ ינ ֶׁ
תֹוקעַּ בִ ְּלבַּ ד שֶׁ בֵּ ַּרְך עַּ ל הַּ שֹו ָּפרֶׁ ,אּלָּ א אֲ פִ ּלּו ַּהצִ בּור שֶׁ ּל ֹא בֵּ ְּרכּו לְּעַּ ְּצמָּ ן
וְּ ל ֹא ַּה ֵּ
תֹוקעַּ – ַּאף הֵּ ן ל ֹא י ִָּשיחּו ִמ ְּת ִחּלַּ ת ְּת ִקיעֹות ְּמיֻשָּ ב
ֶׁאּלָּא ָּש ְּמעּו בִ ְּרכַּת הַּ שֹו ָּפר מֵּ הַּ ֵּ
עַּ ד ַּאחַּ ר ְּת ִקיעֹות ְּמע ָֻּמדרנה.
שֹומעִ ין – ֵּאין צָּ ִריְך ְּלבָּ ֵּרְך עַּ ל ְּת ִקיעֹות ְּמעֻמָּ ד.
תֹוקעַּ בֵּ ין הַּ ְּ
וְּ ִאם עָּ בַּ ר וְּ שָּ ח ,בֵּ ין הַּ ֵּ
וְּ ַּאף שֶׁ הַּ פֹוטֵּ ר ְּש ֵּתי ִמצְּ ֹות בִ בְּ ָּר ָּכה ַּאחַּ ת וְּ ָּשח בֵּ ינֵּיהֶׁ ם צָּ ִריְך ַּלחֲ זֹר ּו ְּלבָּ ֵּרְך עַּ ל
ימן כ"הרנזִ ,מכָּל ָּמקֹום כֵּי ָּון
ִמצְּ ָּוה הַּ ֵּשנִית כְּ מֹו ֶׁשנִ ְּתבָּ ֵּאר בְּ ִסימָּ ן ח'רנו ּובְּ ִס ָּ
אֹותנּו
תֹורה ִח ְּיבָּ ה ָּ
ּומיֻשָּ ב ֵּהן כְּ עֵּ ין ִמצְּ וָּ ה ַּאחַּ תרנח ,שֶׁ הַּ ָּ
שֶׁ ֵּאּלּו הַּ ְּת ִקיעֹות ְּמע ָֻּמד ְּ
אֹותן עַּ ל סֵּ דֶׁ ר
ָּ
ל ְִּשמֹעַּ ֵּתשַּ ע ְּת ִקיעֹות בְּ ר ֹאש הַּ שָּ נָּהרנט ,וְּ ִת ְּקנּו חֲ כ ִָּמים ִל ְּשמֹעַּ
את הַּ שָּ טָּ ןרסא
בִ ְּרכֹות "מַּ ְּלכֻיֹות"" ,זִ כְּ רֹונֹות" וְּ "שֹו ָּפרֹות"רסֶׁ ,א ָּּלא כְּ דֵּ י לְּעַּ ְּרבֵּ ב ֶׁ
( ֵּפרּוש ,כְּ דֵּ י שֶׁ יִ ְּתעַּ ְּרבֵּ ב ִמיָּד בַּ ְּת ִקיעֹות שֶׁ ִּלפְּ נֵּי הַּ ְּתפִ ָּּלה וְּ ל ֹא יְּ ַּק ְּט ֵּרג בַּ ְּתפִ ָּּלה) ,עַּ ל
תֹורה וְּ שֶׁ ל ִדבְּ ֵּרי סֹופְּ ִרים ִל ְּש ֵּתי
כֵּן נָּהֲ גּו כָּל י ְִּש ָּר ֵּאל ְּלחַּ ּלֵּק ֶׁאת הַּ ְּת ִקיעֹות שֶׁ ל ָּ
גֹומ ִרין
יהן ,וְּ ְּ
ּומבָּ ְּרכִ ין עֲלֵּ ֶׁ
תֹורה ְּ
תֹוקעִ ין ְּמי ָֻּשב כְּ דֵּ י ל ְַּּקיֵּם ִמצְּ ָּוה ִמן הַּ ָּ
פְּ עָּ ִמים ,וְּ ְּ
ֶׁאת הַּ ִמ ְּצ ָּוה שֶׁ ל ִדבְּ ֵּרי סֹופְּ ִרים ִב ְּת ִקיעֹות ְּמעֻמָּ ד שֶׁ עַּ ל סֵּ דֶׁ ר הַּ בְּ ָּרכֹות כְּ מֹו שֶׁ ִת ְּקנּו
חֲ כ ִָּמיםרסב.
יח בֵּ ינֵּיהֶׁ ם
וְּ כֵּיוָּ ן שֶׁ ֵּהן ִמ ְּצ ָּוה ַּא ַּחת וְּ ִנ ְּר ִאין כִ ְּש ֵּתי ִמצְּ ֹותרסגְּ ,לפִ י ָּכְך ֵּאין ְּלהָּ ִש ַּ
רנה ראה גם לעיל סי' תקצ סי"ב.
רנו סעיף כא (לענין ציצית).
רנז סעיף יח (לענין תפילין).
רנח בהמשך הסעיף" :מצוה אחת ,ונראין כשתי מצות".
רנט כדלעיל סי' תקצ ס"א.
רס כדלעיל ס"א.
רסא גמרא טז ,רע"ב .וראה גם לעיל סי' תקפה ס"[ז]" :טוב לתקוע בצד ימין של פיו ..
משום שנאמר והשטן עומד על ימינו ,והתקיעה מערבבת השטן".
רסב כלומר ,תקנת חכמים היתה שיתקעו שלושים תקיעות של תורה בתפלת מוסף לפי
סדר מלכויות זכרונות ושופרות ,ובזה יוצאים י"ח תקיעות של תורה ושל חכמים יחד.
אך בפועל התקבל המנהג לתקוע שלושים תקיעות של תורה לפני תפלת מוסף ,דלא
כתקנת חכמים ,ומנהג זה התקבל אצל כל ישראל ,ובלשון רבנו "נהגו כל ישאל" ללא
יוצא מן הכלל.
רסג ראה לעיל סי' תלב ס"ז ,שאף במצוה אחת ממש יש אומרים שהוי הפסק ,כשהוא
מוכרח לגמור אותה ,כמו בדיקת חמץ .וכאן אפשר דומה למצות סוכה ותפילין דלקמן.

ְּדבָּ ִרים בְּ טֵּ לִיםרסד.
אֲ בָּ ל מֻ ָּתר ְּלהָּ ִשיחַּ בֵּ ינֵּיהֶׁ ם מֵּ עִ ְּניְּ נֵּי הַּ ְּתפִ ָּּלה וְּ הַּ ְּת ִקיעֹותרסהֵּ ,כי ָּון שֶׁ הֵּ ן בֶׁ אֱ מֶׁ ת
ִמצְּ ָּוה ַּאחַּ ת.
וְּ כֵּן ִאם עָּ בַּ ר וְּ שָּ ח אֲ פִ ּלּו ְּדבָּ ִרים בְּ טֵּ לִ ים – ֵּאין צָּ ִריְך ַּלחֲ זֹר ּו ְּלבָּ ֵּרְךְּ ,ד ֵּאין שַּ יְָּך
הֶׁ פְּ סֵּ ק בְּ ֶׁא ְּמצַּ ע ִמ ְּצ ָּוה ַּאחַּ ת ,כְּ מֹו שֶׁ ַּהיֹושֵּ ב בַּ סֻ ָּכה וְּ הַּ ָּּלבּוש ְּתפִ ִּלין מֻ ָּתר ָּלשּוחַּ ,
ַּאף עַּ ל פִ י שֶׁ כָּל ֶׁרגַּע ָּו ֶׁרגַּע שֶׁ הּוא יֹושֵּ ב בַּ סֻ ָּכהרסו וְּ ָּלבּוש בַּ ְּתפִ ּלִ יןרסז הּוא ְּמ ַּקיֵּם
ִמצְּ וַּת ַּה ָּקדֹוש בָּ רּוְך הּוא.
אֲ בָּ ל ִאם שָּ ח בֵּ ין בְּ ָּר ָּכה ל ְִּת ִקיעֹות ְּמיֻשָּ ב ,אֲ פִ ּלּו שָּ ח מֵּ עִ נְּ ְּינֵּי ַּה ְּתפִ ּלֹות – צָּ ִריְך
ַּלחֲ זֹר ּו ְּלבָּ ֵּרְך ,כֵּי ָּון שֶׁ ִהפְּ ִסיק בֵּ ין הַּ בְּ ָּר ָּכה ְּלהַּ דָּ בָּ ר שֶׁ ְּמבָּ ֵּרְך עָּ לָּיו .אֲ בָּ ל ִאם שָּ ח
מֵּ עִ נְּ ְּינֵּי ַּה ְּת ִקיעֹות – ֵּאינֹו צָּ ִריְך ַּלחֲ זֹר ּו ְּלבָּ ֵּרְךרסח.

ומ"מ אין להשיח כיון שנראין כשתי מצוות ,הא' מהתורה והב' מד"ס.
רסד משמעות דבריו שהסיבה שאסור לדבר באמצע תקיעות מיושב היא מפני תקיעות
של תפלת מוסף ,אבל לולי זה היה מותר לדבר באמצע תקיעות מיושב ,כיון שלא שייך
הפסק באמצע המצוה.
אך בסימן תלב ס"ז הביא רבנו דעה האוסרת לדבר באמצע מצוה שיש הכרח לסיימה,
כמו בדיקת חמץ ,ש"אינו דומה למשיח באמצע סעודתו כשיושב בסוכה שאין צריך
לחזור ולברך לישב בסוכה ,לפי שאינו מוכרח בישיבה זו שלאחר השיחה ,שאם ירצה
שלא לאכול עוד ושלא לישב בסוכה הרשות בידו ,אבל בבדיקת חמץ מוכרח הוא לגמור
את הבדיקה שלאחר השיחה ,שחייב לבדוק בכל המקומות שמכניסין בהן חמץ".
ולמעשה חושש רבנו שם לדעה זו לענין לכתחילה שלא לדבר באמצע בדיקת חמץ ,אבל
בדיעבד אם עבר ודיבר סומך על הדעה האומרת שלא שייך הפסק באמצע מצוה כלל.
ולפי זה הוא הדין בשופר ,שהרי השופר דומה בזה לבדיקת חמץ ,שכן חייב הוא לתקוע
 30קולות מן התורה ,ועוד קולות בתפלת מוסף כתקנת חכמים ,ואם כן אינו יכול
להפסיק באמצע בדבור.
ומה שרבנו לא הביא דעה זו כאן ,יש לומר משום שכאן הוא רצה לבאר שגם לדעה
המתירה לדבר באמצע המצוה ,ושהעיקר להלכה כמותה ,כמובא בסי' תלב ,מ"מ
בתקיעת שופר גם לדידם אסור לדבר לכתחילה ,כדי לא להפסיק בין תקיעות מיושב
לתקיעות מעומד.
אבל למעשה גם אלו שתוקעים רק  30תקיעות דמיושב ולא תוקעים בתפלת מוסף,
כמו אלו המתפללים ביחידות ,גם להם אסור לדבר באמצע תקיעות אלו ,כדי לחשוש
לדעה האוסרת לדבר באמצע מצוה שמוכרח לסיימה ,וכנ"ל.
רסה רמ"א ס"ג.
רסו ראה לקמן סי' תרלט סעי' ד ,טז.
רסז ראה לעיל סי' לח ס"ז.
רסח מ"א סק"ה.

אֲ בָּ ל ְּלכ ְַּּת ִח ָּּלה ָּאסּור לָּ שּוחַּ בֵּ ין הַּ בְּ ָּר ָּכה ל ְַּּת ִקיעָּ ה אֲ פִ ּלּו מֵּ עִ ְּניְּ נֵּי הַּ ְּת ִקיעֹותֶׁ ,א ָּּלא
ִאם ֵּכן ִאי ֶׁאפְּ שָּ ר לֹו ְּל ַּקיֵּם הַּ ִמצְּ ָּוה ִאם ל ֹא י ִָּשיחַּ  ,כְּ גֹון שֶׁ אֹומֵּ ר " ְּתנּו ִלי
הַּ שֹו ָּפר" ,וְּ כַּיֹוצֵּ א בָּ ֶׁזהרסט.
ח ּובִ ְּשעַּ ת הַּ ְּת ִקיעֹות עַּ צְּ ָּמן ,בֵּ ין ְּת ִקיעֹות ְּמיֻשָּ ב בֵּ ין ְּת ִקיעֹות ְּמעֻמָּ דָּ ,אסּור
ָּלרֹקרעְּ ,לפִ י שֶׁ צָּ ִריְך ִל ְּשמֹעַּ ָּכל הַּ ְּת ִקיעָּ ה מֵּ ר ֹאשָּ ּה עַּ ד סֹו ָּפּה אֲ פִ ּלּו ִהיא אֲ רֻ ָּכה
ימן תק"צרעא.
הַּ ְּרבֵּ ה ,כְּ מֹו ֶׁשנ ְִּתבָּ ֵּאר בְּ ִס ָּ
ּולְּפִ יכְָּךֵּ ,אין ְּלהָּ בִ יא ְּקטַּ נִ ים שֶׁ ּל ֹא ִהגִ יעּו ְּל ִחנּוְך ְּלבֵּ ית הַּ כְּ נ ֶֶׁׁסת בְּ עֵּ ת הַּ ְּת ִקיעֹות,
טּוריןרעב,
אֹותן ֶׁאצְּ לָּ ן ,שֶׁ הֵּ ן פְּ ִ
ָּ
שֹומעִ יםַּ .אְך הַּ נ ִָּשים ִי ְּקחּו
שֶׁ ּל ֹא ְּיבַּ ְּלבְּ לּו דַּ עַּ ת הַּ ְּ
ימן תקפ"טרעג.
כְּ מֹו ֶׁשנ ְִּתבָּ ֵּאר בְּ ִס ָּ
תֹוקעַּ ָּשםִ ,מפְּ נֵּי כְּ בֹוד
תֹוקעַּ עַּ ל הַּ בִ ימָּ הרעד וְּ ֵּ
ט נֹוהֲ גִ ין שֶׁ בִ ְּת ִקיעֹות ְּמיֻשָּ ב עֹו ֶׁלה הַּ ֵּ
יחין אֹותֹו
הַּ צִ בּור .אֲ בָּ ל בִ ְּת ִקיעֹות ְּמעֻמָּ ד כֵּ יוָּ ן שֶׁ הֵּ ן ְּבתֹוְך הַּ ְּתפִ ָּּלה – ֵּאין מַּ ְּט ִר ִ
תֹוקעַּ רעו.
ַּלעֲלֹות ֶׁאּלָּא עֹומֵּ ד [בִ ְּמקֹומֹורעה] וְּ ֵּ
ִיח צִ בּור הַּ ִמ ְּתפַּ ּלֵּל
אֹותן הַּ ְּשל ַּ
ָּ
י ַּה ְּת ִקיעֹות שֶׁ עַּ ל סֵּ ֶׁדר הַּ בְּ ָּרכֹות – ל ֹא יִ ְּת ַּקע
מּוסָּ ףֶׁ ,שמָּ א יִ ְּתבַּ ְּלבֵּ ל וְּ ל ֹא יּוכַּל ַּלחֲ זֹר לִ ְּתפִ ּלָּ תֹו בְּ ל ֹא טֵּ רּוף דַּ עַּ תרעז.
אֲ בָּ ל ִאם הּוא מֻ בְּ טָּ ח ְּבעַּ צְּ מֹו שֶׁ חֹו ֵּזר לִ ְּתפִ ָּּלתֹו בְּ ל ֹא טֵּ רּוף דַּ עַּ תרעח ,אֹו ֶׁש ִמ ְּת ַּפ ֵּּלל
ִמתֹוְך הַּ ִסדּור שֶׁ ְּב ַּודַּ אי הּוא מֻ ְּבטָּ חרעט – יּוכַּל ל ְִּתקֹעַּ ַּאף ִאם יֵּש ָּא ָּדם ַּאחֵּ ר

רסט מ"א שם .וראה גם לעיל סי' קסז ס"ט .סי' תלב ס"ו.
רע מ"א סק"ב .וראה לעיל סי' תקפג ס"ו.
רעא ראה שם ס"י .וראה גם סי' תקפז ס"ד.
רעב מ"א ריש סי' תקפט.
רעג ס"א.
רעד ראה גם לעיל סי' תקפה ס"ג.
רעה כן הגיה בקונטרס השלחן .ובדפוסים נשמטה תיבה זו.
רעו רמ"א בדרכי משה סי' תקפה אות א.
רעז טור ושו"ע סי' תקפה ס"ד.
רעח טור ושו"ע שם.
רעט ראה גם לעיל סי' קכח סעי' ל ,לב ,לג.

שֶׁ יֹודֵּ עַּ לִ ְּתקֹעַּ כְּ מֹותֹורפ ,לְּפִ י שֶׁ הַּ ְּת ִקיעָּ ה ֵּאינָּּה הֶׁ פְּ סֵּ ק כְּ לָּל בַּ ְּתפִ ּלָּ הרפא ,כֵּיוָּ ן
שֶׁ צָּ ִריְך לִ ְּתקֹעַּ עַּ ל סֵּ דֶׁ ר הַּ בְּ ָּרכֹותרפבִ ,אם כֵּן הּוא צ ֶֹׁרְך הַּ ְּתפִ ָּּלה.
תֹוקעַּ ְּת ִקיעֹות ְּמיֻשָּ ב ָּראּוי ֶׁש ִי ְּת ַּקע גַּם כֵּ ן ְּת ִקיעֹות ְּמעֻמָּ דרפד,
וְּ ָּל ֵּכןרפג הַּ ֵּ
אֹומ ִרים לֹו גְּ מֹררפהֶׁ ,א ָּּלא ִאם כֵּן שֶׁ הּוא ְּשלִ יחַּ צִ בּור
ְּ
שֶׁ הַּ מַּ ְּת ִחיל בְּ ִמ ְּצ ָּוה
הַּ ִמ ְּת ַּפּלֵּל מּוסָּ ף וְּ ֵּאינֹו מֻ בְּ טָּ ח שֶׁ חֹו ֵּזר ל ְִּתפִ ּלָּ תֹו בְּ ל ֹא טֵּ רּוף דַּ עַּ ת.
מּורים? בַּ דֹורֹות הָּ ִראשֹונִים שֶׁ ָּהיּו נֹוהֲ גִ ים ִל ְּתקֹעַּ בִ ְּס ָּתם,
יא בַּ מֶׁ ה ְּדבָּ ִרים אֲ ִ
וְּ ִאם כֵּ ן ָּז ָּכה ִמיָּד בְּ כָּל הַּ ְּת ִקיעֹות אֲ פִ ּלּו שֶׁ ל ֵּסדֶׁ ר הַּ בְּ ָּרכֹות ִמטַּ עַּ ם ֶׁשנִ ְּתבָּ ֵּאררפו,
וְּ ֵּאין ְּלהַּ עֲבִ יר הַּ ִמצְּ ָּוה ִמ ֶׁמנּו.
אֲ בָּ ל עַּ כְּ שָּ ו ֶׁשנֹוהֲ גִ ין ִב ְּקצָּ ת ְּמקֹומֹות ִל ֵּתן ַּה ְּת ִקיעֹות ֶׁש ְּמעֻמָּ ד לְּ ַּאחֵּ רִ ,אם כֵּן
אֹותן לְּ ָּאדָּ ם ַּאחֵּ ר בְּ ָּכל
מֵּ עֹו ָּלם ל ֹא ָּז ָּכה הָּ ִראשֹון בִ ְּת ִקיעֹות ְּמעֻמָּ דּ ,ומֻ ָּתר לִ ֵּתן ָּ
מָּ קֹוםרפז.

רפ מ"א סי' קכח סקכ"ט וסקל"א.
רפא לכן מותר לשליח צבור לתקוע באמצע חזרת הש"צ.
רפב כפי תקנת חכמים כדלעיל ס"א.
רפג כלומר ,כיון שאין חיוב על השליח צבור לתקוע בשופר ,ומאידך גם אין עליו איסור
אם הוא מובטח לחזור בתפלתו.
רפד רמב"ם פ"ג הי"א .והכוונה ,בין אם הוא שליח צבור ובין אם הוא אדם אחר.
רפה ירושלמי ר"ה פ"א ה"ח.
רפו המתחיל במצוה אומרים לו גמור.
רפז מ"א סק"ז.

