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מאת  ובהידור',  כהלכה  התקיעות  'קונטרס  הופעת  עם  המדקדקים,  ויגילו  הלומדים  ישמחו 

מחודשת  במהדורה  ירושלים,  ראב"ד  שליט"א  שטרנבוך  משה  רבי  האמיתי  הגאון  הדור,  פוסק  מרן 

ומורחבת.

הרמב"ן,  לדרשת  בצירוף  )תשכ"ג(  שנה  מחמישים  למעלה  לפני  לראשונה  יצא  זה  קונטרס 

וזמנים,  מועדים  הספר  בתוך  כסימן  נדפס  אח"כ  העת,  באותה  הלומדים  לפני  הרבה  מצוי  היה  שלא 

לבעל-תוקע  ובפרט  אלו,  בסוגיות  העוסקים  לכל  והבסיס  היסוד  והוא  ליחו,  נס  לא  היום  ועד  ומאז 

ולמקריא.

מצות  ישראל  עם  אצל  גרוע  למה  הדבר,  תמוה  'שבאמת  מתאונן,  הוא  זה  קונטרס  רבינו  כשכתב 

שופר  ומצות  הדקדוקים,  כל  עם  וכשר  נאה  שתהא  כסף,  הרבה  עבורה  שמפזרים  אתרוג  ממצות  שופר 

בסייעתא  והיום  להקל'.  קלושות  סברות  על  אף  וסומכין  מאד,  בה  מקילין  דאורייתא  מ"ע  ג"כ  שהיא 

'ופלא  תשע"ד(   - קל"ב  סי'  )ח"ו  והנהגות  בתשובות  רבינו  שציין  וכמו  כלל,  דומה  אינו  המצב  דשמיא, 

בני  הרבה  התחילו  דוקא  ובזמנינו  הספיקות  בהם  ורבו  הדת  מעיקרי  שהם  מצוות  שתי  שישנם  הדבר 

בו  רבו  שופר  ובתקיעת  וכו'.  שופר  תקיעת  ומצות  תפילין  מצות  והיינו  הדיעות,  כל  לצאת  להדר  תורה 

הדעות, שכבר נסתפקו חז"ל אם לתקוע שברים או תרועה. וכן נחלקו הראשונים אם תשר"ת בנשימה 

אחת או שתי נשימות. וכן כמה אריכות קול השבר, ג' כוחות או פחות, וכן יש חילוקי מנהגים בצורת קול 

השבר. וגם בזה בזמן האחרון התחילו הרבה בני תורה לחפש לצאת לכל הדעות'. ואין ספק כי יש לזקוף 

שינוי זה, גם בעקבות ספרי רבנו.

לאחר שנתקבל בשמחה וברצון הקונטרס 'מצות כתיבת ספר תורה במשנת רבנו', שהופיע לרגל 

ולשבחו.  להדרו  זה,  יומין  עתיק  בקונטרס  לעסוק  מתנינו  שנסנו  רמות,  הגדולה  לישיבה  ס"ת  הכנסת 

במהדורה זו, ערכנו את הקונטרס הראשוני, הוספנו מדברי רבנו בשאר מקומות, והבאנו דברי מחברים 

שהתייחסו בספרם לקונטרס, ופלפלנו בהם, לפרש ולבאר דברי רבנו ]הערות אלו שוזרו בתוך הדברים, 

בכתב רש"י[. עוד זכינו לקבל הערות שכתב הגה"צ רבי ישראל אליהו וינטרויב זצ"ל  עלי ספר, הקונטרס 

המצורף לדרשת הרמב"ן.     



ידו  על  רבנו,  תורת  המפיץ  שליט"א  שטרנבוך  יוסף  ישראל  הרה"ג  רבנו  לנכד  והברכה  התודה 

הושתת היסוד למהדורה זו. וכן לידי"נ הרה"ג אבנר זומר שליט"א, ולידידי נכד רבנו הרה"ג יוסף זייבלד 

שליט"א, עמם פלפלתי וליבנתי חלקים מקונטרס זה. 

בתקוה שיהא לתועלת הלומדים והמעיינים, וכן לכל החפצים לדקדק לקיים מצות שופר כהלכה 

ובהידור. 

      שנזכה ויעלו תקיעותינו לרצון, וישמע ד' קול תרועת עמו ישראל ברחמים, אמן.

מרדכי יחזקאל גולדיש



בסוגית  היטב  העיון  ולאחר  דאורייתא,  מ"ע  היא  השנה  בראש  תקיעות  מצות 

הנוגעים  נחוצים  דברים  הרבה  לנו  יבוארו  הפוסקים,  גדולי  ובדברי  וראשונים  הש"ס 

לכל אחד למעשה, שלא נתבארו כדי הצורך במפרשי השו"ע. והאמת שכל אחד ואחד, 

אלו  בהלכות  ראש השנה  לפני  ושנה  בכל שנה  לעסוק  מחוייבים  תורה,  בני  ובמיוחד 

בשורשן. שרק לאחר שילמדו בעיון הלכות תקיעות עם דברי הראשונים, יתברר להם 

היאך הלכות אלו קשים ומסובכים, וכמה נחוץ להיות בקי בהם, שבלי הלימוד בעיון 

של הלכות תקיעות, אי אפשר לקיים המצוה כתיקונה. ולכן חז"ל כינו תקיעת שופר 

'חכמה ואינה מלאכה', שאינה רק אומנות כמו שהעולם מדמין, רק חכמה גדולה לתקוע 

כהלכה. שהתוקע צריך להיות בקי היטב בכל הלכות תקיעות ולהתרגל הרבה שיוכל 

לתקוע כדין, וכן המקריא והקהל יהיו בקיאין היטב בהלכות אלו, והדברים לא נתבארו 

בפוסקים כדי הצורך.

ובקונטרס זה עם בירור וליבון של הסוגיא דתקיעות עם הראשונים ומפרשי השו"ע, 

שיש  ההידורים  בזה  ידעו  וכן  הפוסקים.  שיטת  בביאור  רב  תועלת  תורה  לומדי  ימצאו 

מסדרי  לשנות  בכוחם  או  ברצונם  שאין  אותם  ואפילו  וספק.  חשש  מכל  לצאת  לקיים 

התקיעות שנוהגים במקום שמתפללין, מ"מ העיון כאן יביא להם תועלת בכמה פרטים 

שיכולים לתקן בקל. ובכמה הלכות במה שזכינו שנתגלה לנו תורת רבינו הגדול הרמב"ן 

זצ"ל בדרשתו לראש השנה, האיר עינינו להבין השיטות והמנהגים כמו שיבואר לפנינו. 

ולכן יעיין כל אחד היטב בכל הערה בקונטרס זה, ואקוה לה' שלא אכשל בדבר הלכה, רק 

אזכה שהדברים שיתבדרון בבי מדרשא, יהיו מכוונים לאמתה של תורה וכפי רצונו ית"ש.

והנה בקונטרס דלהלן הבאנו כמה חומרות שראוי להחמיר לצאת מ"ע דתקיעות בלי 

כן תמהו, הלא בדורות  ורבים כאשר ראו  וכן הבאנו בסוף ספר דרשת הרמב"ן.  פקפוק, 

הראשונים שהיו גאוני ארץ וקדושי עליון לא נהגו להחמיר בזה, וא"כ מה לנו להחמיר 

ולהתחסד יותר מהם, ואין יסוד מספיק להחמיר ככל השיטות בזמנינו דוקא. רק פוק חזי 

מאי עמא דבר, וראוי לנהוג כאבותינו ורבותינו ולא להמציא חומרות בתקיעות. 

מהגאון  כ"ה(  )שאלה  חיים  עץ  פאר  מספר  נפלאים  דברים  אביא  הדברים,  ולהבין 

רבי חיים קראזר ז"ל ]ששיבחו גאוני דורו זצ"ל את ספרו, ובראשם הגה"ק הגרי"ל דסקין 



זצ"ל, שבהסכמתו מפליג שהסברות ישרות משובצים בפניני התבונה, וכל דלידא אימא 

כוותו תלד! וכן הגאון רבי יצחק אלחנן זצ"ל בהסכמתו מפליג בשבחו[ , והוא מבאר היטב 

השיטות בתקיעות, ומסיק הלכה למעשה שצריך לצאת כל השיטות ולשמוע ק"נ קולות 

אינו  דבריו שהספר  כאן שורש  ואעתיק  בזה השטן מתבלבל,  ורק  כל החששות,  לצאת 

מצוי כ"כ.

ולעיקר הקושיא למה לנו היום להתחכם ולחפש חומרות לצאת כל השיטות, תמה 

שם, האי קושיא על רב אבהו גופא, שתיקן לתקוע תשר"ת תר"ת ותש"ת, שהראשונים 

קודם  כן  החמירו  לא  למה  ותמוה  המנהגים,  ככל  להחמיר  לחייב  היתה  פירשו שכוונתו 

לתקנתו, ומה מקום מצא לחייב כל אחד בשלושים קולות בזמנו דוקא.

ופירש שהאמת יורה דרכו, שבכל המצות בירור ההלכה תלוי בדידן, שהקב"ה נתן לנו 

תורתו, וכל אחד חייב לנהוג כרבותיו ולא לחוש טפי, שזהו עיקר דין תורה. ועד הכרעה 

ברורה במקומו של ר"א, כרתו עצים למצות מילה בשבת, ולא עברו איסור שכך היתה 

ההלכה עבורם, וכל זה לענין קיום המצוה כאן למטה.

אמנם בתקיעות יש גם ענין נוסף, שהתקיעות יסודם למתק הדינים למעלה ולערבב 

אלו  וכמאמרם  ושורש,  מקור  ומנהג  שיטה  לכל  יש  מעלה  של  ובדין  שמקטרג,  השטן 

ואלו דברי אלקים חיים, וכדי לסתום שלא יהא שום קטרוג למעלה שלא קיימנו המצוה, 

)עו, ב( שכשמתפללים עבור  ולכן מבואר בזוה"ק פרשת לך לך  צריך לצאת כל הדעות. 

חולה מזכירין שם האם ולא שם האב, דלמטה אזלינן בתר רוב וסמכינן בזה דהוא אביו, 

אבל לרחמים למעלה שם צריך דבר ברור ודאי דוקא, והיינו דאזלינן בתר אמו. ועד רב 

רב אבהו ראה שהדינים  בימי  היו מתוקנים, אבל  כ"כ שמעשיהם  היה קטרוג  לא  אבהו 

מתגברים, וקטרוג השטן גובר מאד, וצריך לחסום פיו וכחו לגמרי, והיינו בקיום המצוה 

הזה  בזמן  וכ"ש  והמנהגים.  השיטות  ככל  המצוה  לקיים  תיקן  ולכן  דוקא,  הדעות  לכל 

שירדנו פלאים בעו"ה, והקטרוג רב מאד שראוי להחמיר ולדקדק לצאת בלי פקפוק ולכל 

הדיעות והשיטות ע"ש.

והוסיף ביאור בדברי הגמרא בר''ה )טז, ב( כל שנה שאין תוקעין לה בתחלתה מריעין 

לה בסופה. ופירשו התוס' )ד"ה שאין( דלא מיירי בשבת, רק בנאנס ולא תקע. ולדעתו 

המצוה  לקיים  שרוצה  והכוונה  הברכות,  מועילות  תקע  ולא  שנאנס  כיון  כשם שבשבת 

למתק הדינים, הוא הדין בכל אונס הדין כן. רק הכא איירי דאין תוקעין 'לה', לא שאין 

יודעי  העם  'ואשרי  הדעות.  לכל  לצאת  המצוה  צורך  כדי  תקעו  דלא  רק  כלל,  תוקעין 



פניך  'באור  שאז   - ה'  לפני  גם  הדעות,  לכל  למעלה  הדין  כפי  ברורה  ידיעה   - תרועה' 

ככל  לצאת  בתקיעות  להחמיר  נפלאים  תיקונים  סוד,  ע"פ  עוד  והסביר  לעולם.  יהלכון' 

השיטות דוקא, ע"ש היטב שהאריך טובא.

והוסיף בזה שיתקעו ק"נ קולות לערבב השטן, שלא יהיה לו שום פתחון פה לקטרג, 

ואשרי  הרב  ואשרי  מאד,  רחוק  אפילו  חשש,  מכל  בהם  שיוצאים  תקיעות  ידי  על  וזה 

הציבור שנשמעים לו. וכתב עוד, שהרב יסביר לקהל שאינו חש לשנוי המנהג, כיון שזו 

טובתם שיזכו ביום הדין הגדול והנורא. ואם אין בידו לשנות בציבור, ישפיע על התוקע 

לצאת כל החששות, ובאופן שלא ירגישו שיש כאן שנוי.

ויזהיר הבעל תוקע שירגיל עצמו בהרבה נסיונות שיהא מכיר ורגיל בעבודה, דומיא 

דכהן גדול ביוה''כ, דכיון שתקיעות לזכרון קאתי כלפנים דמי וכמבואר בר"ה )כו, א( ע"ש. 

ויהא מורגל בכוחותיו כ"כ עד שידע לכוון השיעורים שיהיו כהלכה, ולכן יבחר בעל תוקע 

ירא שמים גדול ובעל תורה שיסכים לנסיונות הרבה, והרב ילמד אותו מהו חומרא, ומהו 

מעיקר הדין. ומי שאין לו מדות הללו לא יניח אותו לתקוע, ואין בזה טענת מוחזק כיון 

ודי  ובשכרם,  בתקיעות  המחמירים  ובשבח  במעלת  עוד  והאריך  הציבור,  לטובת  שהוא 

במה שהבאנו.

היו  אבהו  רב  הדיעות, שעד  כל  לצאת  בזמנינו  שראוי  טעם  עוד  בזה  שיש  ונראה 

ישראל מאוחדים תחת ריש גלותא אף שמפולגים היו במנהגיהם, וכה''ג השטן מעורבב 

מכל מקום, כאן בזה, וכאן בזה. אבל לאחר כך כשגבר הפירוד ונפוצו ואינם מאוחדים, כה"ג 

ראוי לכל קהלה לצאת כל הדעות. וכ"ש בזמנינו שראוי לספוקי טובא, לדוגמא, אם מנהג 

הישיבה שלומד בה קובע, או אביו או בית אביו, ונאה ויאה לצאת כל החששות. ושמעתי 

מכמה מקומות בארץ ובחו"ל שנוהגין לאחר התפלה לצאת כל החששות וממתקים בכך 

הדינים בלי פקפוק, ויזכו לאור ה' לשנה טובה.

הנה כתבנו בקיצור נמרץ מה שיש לדקדק ולהדר במצות תקיעות. ואם כי אין כל 

בית ישראל נוהגין כן, ויש תולים מנהגם על גדולי תורה שלא החמירו כ"כ, הבאנו הדברים 

כמות שהם עם דעת גדולי ישראל ומנהגיהם, וכל אחד יבחר לעצמו הדרך שיתנהג בה. 

וכמדומני שכל ערום ביראה, יעשה בדעת, לקיים המצוה בלי פקפוק, שלא יהא מקום 

לשטן לקטרג עליו שלא קיים המצוה כדין. וגם למה יגרע מצות אלקינו מצרכי עצמו, 

שאדם מבטיח לעצמו ודואג על הנאותיו שלא יהיה בהם שום ספק )כמבואר האי טעמא 

בתשובות הריב"ש(. 



מדאורייתא  וספקות  חששות  הרבה  כ"כ  עם  מצוה  שום  שאין  נראה,  וביותר 

עד  תקיעות,  במצות  כמו  לנהוג,  היאך  ספק  לנו  גם  ונשאר  בה,  הכריעו  לא  שהפוסקים 

שראוי הרבה פעמים לפקפק שמא ח"ו לא קיימנו מעולם מצות תקיעות כהלכה. ואחד 

מגדולי הזמן זצ"ל ביאר הדבר, שמתחבולותיו של השטן לערבב ולבלבל אותנו שלא נוכל 

לתקוע כדין, ולכן לא זכינו בעו"ה במצוה זו להלכה ברורה.

והנה חז"ל אמרו ר"ה )טז, ב( 'כל שנה שאין תוקעין בתחילתה מריעין לה בסופה', הא 

תוקעין כהלכה מטיבין, שמדה טובה, מרובה אלפי פעמים. ובזכות קיום מצות תקיעות 

כהלכה ובהידור, יזכה כל שומע תקיעה בפרט, ובית ישראל בכלל, לישועה ולרחמים בדין, 

שה' ישמע קול תרועת עמו ישראל, ונזכה לשמוע בקרוב קול שופרו של משיח צדקנו, 

שיבוא במהרה בימינו בקרוב.

)מתוך מועדים וזמנים ח"א ס"ה; ח"ו ס"ד; דרשות הרמב"ן(
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ולדידן  השופר,  קול  בשמיעת  שופר  מצות  קיום  דעיקר  דנקטינן  אף 
נוסח הברכה 'לשמוע קול שופר' א, טוב ונאה הדבר שיתכוון התוקע להוציא 

והשומעים לצאת, בין במעשה התקיעה ובין בשמיעה ב.  

גם  שופר  תקיעת  יד"ח  לצאת  'לכוון  לציבור  להכריז  נכון  זה,  ולפי 
'לכוון לצאת מצות עשה  ולהכריז  דיש לסתום  או  וגם בשמיעה',  בתקיעה 
מהרב  שמעתי  וכן  לכו"ע.  בזה  ויוצא  שניהם,  כלולים  וממילא  דשופר' 

קול  ריש הלכות שופר שהמצוה היא בשמיעת  ידועה שיטת הרמב"ם  א. בעיקר מצות תקיעת שופר, 
כעין עשיית  י"ט( שאין התקיעה מגוף המצוה אלא הכשר  )סימן  וכן כתב להדיא בתשובותיו  השופר, 

סוכה, אבל בכמה ראשונים מוכח שהתקיעה חלק ממצות שופר. 

ונראה בזה, דאף דאנו מברכים 'לשמוע קול שופר', הלוא דעת רבינו תם )ברא"ש ר"ה פ"ד ס"י( לברך 
'לתקוע בשופר', וכן דעת הסמ"ג )מ"ע מ"ב( ודעת רבינו יהודאי גאון, ובאבני נזר )סי' תל"א( מחזק שיטה 
יכול  )כט, א( שאפילו חרש שאינו שומע דאינו  יהונתן )הקדמון( על ר"ה  וכן משמע בפירוש רבינו  זו. 
ועיין בר"ן  יכול לתקוע לקיים מצות תקיעה, עיי' במוע"ז )ח"א ס"א(.  לקיים מצות שמיעת קול שופר, 
פ"ק בפסחים )ד. בדפי הרי"ף ד"ה ותו( בשם הרמב"ן ותוס' שעושה מצוה גם בתקיעה. ובפמ"ג )יו"ד א, 
משב"ז יז( כתב דטעמא דבשופר השומע אינו מברך, שהתוקע עביד מצוה ואין לחלק המצוה. ומשמע 
שאין המצוה בשמיעה לבד. ושמעתי שכמה אדמורי"ם שלא יכלו לתקוע מפאת חולשתם, ועכ"פ בירכו 
על התקיעה. ולפמ"ג כששומע לבד אין לעשות כן. אבל דעת הגר"א )בביאורו לסי' תקפ"ה ס"ג( נראה 
שאינו  אף  לברך,  יכול  האדמו"ר  או  הרב  ולכן  יוצאין.  ששניהם  בזמן  מברך  ואחר  תוקע  שאחד  ברור, 
תוקע. ובשם הגר"ח מבריסק זצ"ל שמעתי לחשוש ששניהם המצוה, התקיעה והשמיעה, והברכה היא 
על השמיעה שעושה בגופו, ואין מברכין על מעשה שלוחו כמבואר במ"א )תל"ב סק"ו(. ]תשוה"נ ח"ג 

קס"ח; ח"ד קמ"א קמ"ב; ח"ה קע"ו[

ב. בספר נתיבות הקודש מעיד ששמע מפי הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל, ששמע מהגאון רבי יצחק 
בלזר זצ"ל, ששמע מפי הגאון רבי ישראל סלנטר זצ"ל, שצריך לכוין להוציא ולצאת בין בתקיעה ובין 
בשמיעה, ולפי זה אם יכול לתקוע בעצמו מצוה בו יותר מבשלוחו ע"ש. ולפי זה אנו יוצאין יד"ח המ"ע 
בשמיעת קול השופר, ועדיין יש מצוה במעשה התקיעה, ובזה אנו סומכין שהבעל תוקע משמש כשליח 
מתייחס  התקיעה  דמעשה  והיינו  בשמי",  לתקוע  "תתכוין  א(  כט,  )ר"ה  רש"י  וכמ"ש  להתקיעה  שלנו 
מצות  גם  דר"ה  בתקיעות  לכוין  אחד  לכל  ראוי  וע"כ  התקיעה,  מעשה  מצות  מקיימין  ושפיר  לשומע, 

תקיעה וגם לשמוע ששניהם מצוה, ודבריו הם חידוש גדול להלכה ולמעשה. 

נמצא לפ"ז שאין די במה ששומעים קול שופר, אלא צריך שיהא התוקע גם שלוחם לתקיעה עצמה. 
וכן בשו"ת חתם סופר )או"ח קפ"ב( מביא הרבה פוסקים דיוצא במצות התקיעה ע"י חבירו בשליחות, 
וכ"ה בספר יום תרועה )כט, א( ע"ש. ובשם הגר"ח מבריסק זצ"ל כתבו )בחי' הגר"ח על הש"ס( דאף 
אם המצוה בשמיעה היינו רק הקיום, אבל יש גם מעשה המצוה של התקיעה, וכשהוא שליח המעשה 
נעשה על ידו. ואמנם נוסח הברכה לדידן הוא 'לשמוע קול שופר' שזהו לדידן עיקר קיום המצוה, אבל 
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הדבר  )ונאה  שופר.  יד"ח  לצאת  דיכוונו  התקיעות  קודם  שהכריז  מבריסק 
שגם הקהל יאמרו כן להדיא, שבאמירה בפה מתקדש טפי, כמבואר בספה"ק 

שיש להוציא בפיו הכנתו והזמנתו, קודם לקיום המצוה( ג.

טוב לציבור לשלם לבעל תוקע שכר על תקיעתו, שנעשה בזה כפועל 
נדנוד  שום  בזה  וליכא  תקעוד.  עצמם  הם  כאילו  ונחשב  בעה"ב,  כיד  שידו 
תוקע מלשלם  פוטרים הבעל  ובפרט אם  ויו"ט ה,  עבירה משום שכר שבת 

עבור מקומו בבית הכנסת וכדו' ו.

מ"מ ראוי לתוקע ולציבור לקיים גם מצות התקיעה גופא וכמ"ש, ולכמה גדולי הפוסקים הנוסח ודאי 

'על תקיעת שופר', וזו הערה מחודשת בס"ד. וטוב הדבר ונאה לכוין לצאת המצוה לתקוע ולשמוע, אף 

בנוסח הברכה לדידן דמברכים על השמיעה, כיון שבשמיעה נשלמת המצוה, ע"כ תיקנו האי הברכה. 

]תשוה"נ ח"ג קס"ח[

ג. תשוה"נ ח"ד קמ"א, קמ"ב; ורשימת כת"י ליקוטי תשוה"נ ר"ה.

ד. לפי מש"כ דהרבה נוקטים דיש גם מצוה במעשה התקיעה, והתוקע מוציא בה מדין שליחות, א"ש 

משא"כ  מבשלוחו,  יותר  בו  מצוה  הלוא  שליח,  בגדר  תוקע  הבעל  שאם  תוקע.  לבעל  לשלם  המנהג 

ק"ה,  ר"ס  חו"מ  בש"ך  וכמבואר  בעה"ב  כיד  שידו  'פועל',  אלא  גרידא  שליח  אינו  אזי  לו,  כשמשלמין 

ויוצאים המצוה לכתחילה, כיון שמשלמים לו. ]תשוה"נ ח"ג קס"ח; ח"ד קמ"א[

ה. הן אמת דכתב בש"ע סו"ס תקפ"ה הנוטל שכר לתקוע בר"ה וכו' בשבתות וי"ט אינו רואה סימן ברכה 

מאותו שכר. אך נראה דמיירי שהתוקע אינו מוכן לתקוע אלא בשכר, דהוי כמשא ומתן ביום טוב, ע"ע 

בשו"ע או"ח סי' ש"ו סע"ה ובנו"כ שם. אבל אם מוכן לתקוע בחינם, ורק הצבור רוצים בדווקא לשלם 

לו, כדי לשעבדו למקום זה ולא יוכל להפטר וללכת להתפלל במקום אחר, כה"ג כיון שאין עיקר כוונתו 

להכנסה הכספית, מותר לקבל שכר. ועוד נהגו להקל בזה, דנראה שהתשלום עבור החזרות שעשה פעם 

אחר פעם לפני החג, ועל זה דורש שכרו, ולא בשכר שבת ויו"ט.

ואף שבעלמא הנוטל שכר שבת לא הוי 'חסיד' וכמבואר בשבת )קכ, א(, כה"ג שזה טובתם, שמשלמים 

לצורך המצוה שיחשב כאילו הם עצמם תקעו, נראה דחסיד נמי הוה, ומצוה קעביד ואין בזה נדנוד 

ולא חש  זצ"ל הגאב"ד דבריסק הקפיד ליתן שכר לש"ץ דמוסף  יודע אני שמרן הגריז"ס  וכן  איסור. 

מידי. ]שם[

ו. דבר חידוש ראיתי בשו"ת תורה לשמה מהגאון בעל בן איש חי )סי' קנ"ו(, שאם משלמין חוב של 

הבעל תוקע, לא נקרא נהנה, ואין כאן איסור לשלם. ולדבריו יש בזה עצה להיתר בלי חשש, שיבקש 

התוקע מהציבור, לשלם לבעל חובו וכדומה, שאינו אלא מבריח ארי. אבל לדעתי כשהקפידא מדין 

שכר שבת, בזה ראוי להמנע מלשלם אפילו בגדר מבריח ארי, שבאופן שאסור לשלם משום שכר 

שבת, לא שמענו שמותר לפטרו מחובו. אלא יש לתלות ההיתר מדינא מהטעמים שהבאנו לעיל. ומה 

י"א דלא נאסר כל שכר שבת בדבר מצוה, וכמבואר בשו"ע סו"ס תקפ"ה. ואולי  גם שבעיקר הדין, 

כשמשלם חובו, מועיל לענין סימן ברכה, שאין למיחש אפילו לזה בכהאי גוונא. ]תשוה"נ ח"ב רע"ט; 

ח"ה ק"פ[
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יותר(  )או  קולות  המאה  בכל  דתקיעות  מ"ע  לקיים  לכוון  צריך 
שישמע, אמנם אף אי נתכוין לצאת מצוה דרבנן בתקיעות דמעומד, לא 
לקיים  דכוונתו  הברכות,  סדר  שעל  דתקיעות  המ"ע  עיקר  מבטל  חשיב 

המצוה כתקנת חז"ל ז.

לבזיון  לחשוש  ואין  שתוקעין,  בעת  הבימה  על  הס"ת  שיהא  עדיף 
הס"ת אף בעת שרוב הציבור יוצא חוץ לבית הכנסת אחר קריאת התורה 

קודם לתקיעות ח.

יוצאין בכל תקיעת ג"פ תשר"ת, אמנם אם מוסיף ותוקע מקיים עוד פעם  ז. נלע"ד אף דמדאורייתא 
על  אף  למעלה  קצבה  שאין  ומשמע  תרועה,  יום  דזהו  לכם'  יהיה  תרועה  'יום  כתיב  דבשופר  המ"ע, 
'לא שמע איניש קל אוניה מקל תקועיא  )ל, א(  וכן משמע קצת בראש השנה  פי שיש קצבה למטה. 
יותר ששומע, לקיים  דיחידאי', עיי"ש בפני יהושע )תוד"ה וביבנה(.וצריך לכוין בכל המאה קולות או 
מ"ע דתקיעות. וא"כ, אף שכיוון כבר לצאת את המצוה בתקיעות הראשונות, מ"מ שפיר מקיים מ"ע 

קיומית עם הברכות.  

וכיון שכן, נראה שאפילו יכוין בתקיעות שעל סדר הברכות לקיים מצוה דרבנן, א"ש, שכשתיקנו חז"ל 
תקיעות דמיושב לא ביטלו בזה מקיום המצוה דאורייתא שעל סדר הברכות, רק שהוסיפו על המצוה 
דאורייתא שעל סדר הברכות את התקיעות דמיושב, ואם מכוין לדרבנן היינו כפי תקנתם, שמקיימין בזה 
יוצאין  )וכעין זה במצות קידוש ליל שבת, דאיתא בפוסקים דבתפילת ערבית  מ"ע דאורייתא קיומית. 
יד"ח קידוש דאורייתא, וכמבואר בברכות )לג, ב( שמדמה הבדלה בתפלה לקידוש שמקיימין המצוה. 
ואף שמצוות צריכות כוונה לקידוש, והכא הלוא מכוין רק לשם תפילה, י"ל דחז"ל תיקנו תפלת ליל שבת 
מצות  יד"ח  לצאת  כוונה  גם  כולל  זה  וממילא  כתקנתם,  היינו  לתפלה  וכשמכוין  דתפלה,  קידוש  בגדר 

קידוש דאורייתא(. 

וכן בתקיעת שופר י"ל דתחילה מקיים דאורייתא ואח"כ דרבנן, ועיקר המצוה היא התקיעה שעם הברכות 
שממתקים הדינים. ולכן לא מיבעיא אם מכוין בברכות לקיום המ"ע א"ש, אלא גם אי מכוין לדרבנן, מ"מ 
הם גופא תיקנו כהמשך למצות תקיעות שתהא על סדר הברכות וכמש"נ. )ואף שלכמה מנהגים תוקעין 
במעומד רק ג"פ תשר"ת זהו משום דס"ל כהראשונים )ר"ה לג ב( שגם בזה יוצאין, ורב אבהו כלל כל 

המנהגים לצאת לדברי הכל(. ]תשוה"נ ח"ד קל"ט[

שזכות  מפרש,  שם  ובמ"ב  שקורין,  במקום  הבימה  על  שתוקעים  סע"א(  )תקפ"ה  ברמ"א  מפורש  ח. 
התורה תגן עלינו וא"כ במונח עליו ס"ת עדיף. ע"ש בביאור הגר"א שצדקה ותורה בימין וצריך לכלול 
הדין במקום תורה, ודבריו סתומין ומסוד ה'. ובפשוטו נראה שבקול שופר מעורר האדם לפחד מאימת 
הדין, אבל לא די בפחד ולבקש רחמים, רק שיהיה הס"ת בסמוך כדי לעורר שחובת היום לקבל ע"ע 
הטבע  אבל  הטבע  ובורא  ברא  שהקב"ה  והיינו  הטבע,  משנה  שהתורה  עוד,  להסביר  ויש  תורה.  עול 
משתנה לפי התורה. והוא הדין בעולמות העליונים הטביע הקדוש ברוך הוא שע"י עבירה נברא מקטרג 
כפי העבירה, אבל ע"י תורה זה משתנה, והיינו אם האדם מקבל ע"ע עול תורה הבריאה למעלה גם כן 
משתנה כמבואר באריכות נפש החיים שער ד' פרק י"ח, והכל תלוי בר"ה שאז נברא האדם, והטביע 
הקדוש ברוך הוא אז הסדר שיכול לפעול בעולמות העליונים לטוב או ח"ו לרע, ולכן נאמר ה' בפסוק 
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ראוי שיאמר התוקע קודם הברכות בקול רם, 'הריני מכוון לקיים מ"ע 
לכם,  יהיה  תרועה  יום  ככתוב  ית"ש  הבורא  ציונו  אשר  שופר  תקיעת  של 

והריני מכוון להוציא רבים ידי חובת מ"ע זו' ט. 

ראוי שלא יצא הבעל תוקע חובת מצות שופר קודם שתוקע לציבור י. 

יום הששי לרמז גם על שישי בסיון שניתנה תורה לישראל, שבכח התורה לשנות הבריאה והיינו הטבע 
למטה וגם הסדר למעלה. 

ואף שברמב"ם פ"ג דשופר )ה"י( כתב שתוקעין בשופר אחרי שהחזירו ס"ת, ובמעשה רוקח פ"ג דשופר 
שלא  כדי  התקיעות  קודם  למקומו  הס"ת  להחזיר  אביו  שמנהג  הרמב"ם  בן  אברהם  רבי  דברי  מביא 
וכיוצא בו ממה שנהגו לומר  תהא הפסקה בין תקיעות דמיושב לתקיעות דמעומד, ואפילו במזמור 
בעת חזרת ס"ת, וע"ז ראוי לסמוך וכו', ומי שסומך על זולת זה ויקדים תקיעות שמיושב לחזרת ס"ת 
למקומו נוהג בזה מנהג בלתי נכון, ע"ש. נראה שהרמב"ם לשיטתו שתקעו מיושב, ולא קיימו עדיין 
הא  )וכעין  לצאת  כוונתם  שאין  להוכיח  מעשה  לעשות  ישבו  ולכן  השטן  לערבב  רק  תקיעות  מצות 
דסוכה )מא א( בשמיני עצרת בחו"ל דיתובי יתבינן ברוכי לא מברכינן ושע"כ לא מברכים על ישיבת 
סוכה להוכיח שאין רצונו לצאת ע"ש(, ולכן חששו טובא להפסק בין ברכת התקיעה לתפלת המוסף 
שבה תוקעין. אבל לדידן עומדים ויוצאין אז החובה מה"ת, ואח"כ תוקעין עוד פעם על סדר הברכות 
זכרונות ושופרות, ראוי לתקוע על  ומקיימין בזה החובה דרבנן שאסמכו על קראי לתקוע במלכיות 
הבימה בס"ת דוקא. )ובמק"א ביארתי בזה הא דלא הביא הרמב"ם בפ"ג דשופר ה"י לומר אשרי אחרי 
התקיעות, דכיון דעיקר הברכה על תקיעות דמעומד, אין להפסיק גם באמירת אשרי(. ולפי זה לכאורה 
בתקיעות שעל סדר הברכות שאין ס"ת מונח על הבימה לא צריך לתקוע במקום הבימה, וע"ש בעטרת 
זקנים שמביא בזה שנוי מנהגים, ואפשר ד'מקום שקורין' גם מעורר זכות התורה, ועכ"פ נראה דבס"ת 

בבימה עדיף. 

שאין  אנו  שביארנו,  ולמה  ההפסקה,  קודם  הס"ת  להחזיר  ישיבות  בהרבה  המנהג  ששמעתי  וכפי 
חוששין להפסק במזמורים בחזרת הס"ת למקומו, יש לנו לקיים המנהג שיהא הס"ת על הבימה בשעה 
שתוקעין, ואף כשעושין 'הפסקה', אם נשארו חלק מהציבור בבית הכנסת והס"ת מכוסה אין לחשוש 
שיש ח"ו בכך בזיון לס"ת, ויש להניחו על הבימה בעת שתוקעין וכמ"ש. ועיין באלף למטה שמבואר 
כמ"ש, שאם יש מנין שנשארו בבית הכנסת אין לחשוש לבזיון הס"ת, ובפרט למנהגינו שמכסין הס"ת 
בטלית, שעדיף, ובס"ת על הבימה הוא עת רצון ולכן נאה הדבר להשאירו וכמ"ש. ומיהו בקצה המטה 
מביא שאם עושין הפסקה בין קרה"ת לתקיעות יש להחזיר הס"ת למקומו וכמנהג הנ"ל. ]תשוה"נ 

ח"ב רע"ז[

ט. שורש הדבר מפורש בליקוטי תשובות הגרע"א )סימן נ"א( העתק ממנהגי ק"ק פוזן ע"פ רבנו )או' ב(, 
ובודאי כיון שיצא מפי הגרע"א, כן ראוי לנהוג )אמנם אצל מרן הגאון דבריסק הגרי"ז זצ"ל לא שמעתי 

שהתוקע מכריז כן(  ]תשוה"נ ח"ה ק"פ[

י. השאגת אריה )סי' י"ג( כתב דשיטת הבה"ג ועוד גאונים, רש"י רמב"ם ראב"ד ורמב"ן, דהא דאמרינן 
במצוות  אבל  דרבנן,  במצוות  דוקא  היינו  לאחר,  להוציא  יכול  המצוה  חובת  יצא  שכבר  מי  דגם  בגמ' 
דאורייתא )כקידוש וברכהמ"ז( אמרינן דביצא אינו מוציא. ולדבריו אם הבעל תוקע כבר יצא ידי תקיעות 

לא יוכל להוציא הציבור אח"כ לשיטת הבה"ג וסייעתו. ]תשוה"נ ח"ו קל"א[.
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'לשמוע'  הברכות,  בב'  הציבור  ולהוציא  לברך  יכול  אכתי  ביצא,  אף  ומ"מ 
ו'שהחיינו' יא. 

אין ראוי שיהא ָאֵבל בעל תוקע כל י"ב חודש, אבל כשאין אחר כמוהו, 
לזכות הרבים בהמצוה כהלכתה, אדרבה עליו  וראוי  שהוא היותר מתאים 

לתקוע יב, ולברך גם שהחיינו ולא יחשוש כלל יג.  

יא. דעת הרמ"א )תקפ"ה סע"ב( שתוקע שכבר יצא מברך להוציא בב' ברכות, ולדעת החוות יאיר באופן 
זה רק השומע הוא שיברך שהחיינו, שאין ערבות אלא על מצות שופר וברכתה, אבל שהחיינו שאינו 
שהחיינו  שמברך  וכמו  בעצמו.  לברך  צריך  מצוה,  בקיום  ששמח  מה  על  אלא  המצוה,  ברכות  מעצם 
על שאר הנאות שאין בזה  ערבות, וכדין שאר ברכות הנהנין. )ומיהו צ"ע מר"ה )כט, ב( דברכת הנהנין 
שנתחייב בה בגלל מצוה יש ע"ז ערבות, כגון ברכת המוציא על מצה. ובדוחק יש לחלק דשם הברכת 
ולכן  הנהנין הוא על המצוה, נמצא שכדי לקיים עצם המצוה שמחויב בה, מחויב לברך ברכת הנהנין, 
יש ע"ז ערבות. משא"כ כאן שהברכה הוא על דבר צדדי )והיינו ההנאה( שבא כתוצאה מהמצוה ואין 
ע"ז ערבות(.  ואין  ובפוסקים קוראים לשהחיינו ברכת הרשות,  כדי לקיים עצם המצוה.  מחויב בברכה 
ועיין  וכדו',  כגון לחולה  וכבר הוציא קודם לאחר  זה לכאורה מצוי, שבעל תוקע שתוקע לציבור  ודבר 
בדברינו במוע"ז )ח"ו ס"ו( ובתשוה"נ )ח"ג סי' קס"ז( שיש חוששין שאינו מועיל להוציא לאחר אא"כ 
יוצא בעצמו, ובלא"ה אין זה מעשה מצוה אצלו )ומה שמועיל לתקוע לאֵחר לאַחר שיצא, היינו משום 
שבדין ערבות חוזר ומתחייב במצוה ויוצא בה לעצמו(, וכשחושש לזה, וכשתקע לחולה התכוון לצאת 
בעצמו, שוב לא יוכל לברך שהחיינו כשתוקע לציבור שכבר יצא. ומיהו יש לצדד שציבור שאני ועדיף 

ויכול לברך להם שהחיינו )עיין בשעה"צ סי' תקפ"ה ס"ק ט"ו בשם המט"א(. ]תשוה"נ ח"ה קעז[

יב. נהגו שאין אבל מתפלל כל י"ב חודש אף בשבת כיון שהדין מתוח עליו, וקפדינן ע"כ גם בר"ה ויוה"כ, 
ויש מקפידים גם בסליחות, ויש שמקפידן רק בר"ה ויוה"כ דחמיר טפי, וכמ"ב שם. ולפי זה נלע"ד דבעל 
תוקע שהוא מעורר רחמים ומכניס התפילה לפני ולפנים, וכשם שאין האבל ש"צ בימים נוראים, כך אינו 
יכול לתקוע, דהתקיעות כתפילות לעורר  ראוי שיהא אבל בעל תוקע. אבל כשאין אחר כמוהו ממש, 
רחמים והוא השליח לכך. ואמנם אם אפשר באחר כמוהו ראוי שלא יהא ש"צ או בעל תוקע כיון שהדין 

מתוח עליו כל י"ב חודש. ]תשוה"נ ח"ג קס"ו[

יג. בשעה"צ תקפ"א )או' י"א( כתב שאין לאבל לברך שהחיינו על נ"ח, וחזר כן להלן במ"ב תרע"א ס"ק 
מ"ד, ומסיק שם דעת שמחה היא לציבור ואין כדאי שאבל ידליקם. ונראה מלשונו שהקפידא היא דוקא 
בציבור, וכנראה שבשעת הברכה זהו זמן שמחה לציבור, וע"כ כשאומר ברכת שהחיינו מראה ששותף 
לשמחה, ולהכי כיון שכשאפשר להדליק ע"י אחר, מונעים האבל מלומר שהחיינו, אלא אחר ידליק ויברך 
כן בעת הברכות, אבל הפוסקים לא חלקו(. אמנם לענין תקיעת שופר בר"ה  בזמננו המנהג  )וצ"ב אם 
נותנים לאחר לברך, שלכתחילה  ולא  ודאי מברך שהחיינו,  ואם האבל תוקע  לדעתי אין לחשוש כלל, 
אין חולקין הברכות מהתקיעות, וכיון שהוחזק לתוקע לא מעבירים אותו בשביל שהחיינו, שאינו אלא 

חומרא בעלמא, והואיל ותוקע ומברך על התקיעות, המצוה עליו לומר גם שהחיינו. 

ועכשיו ראיתי בספר פאת שדך )ח"א קמ"ב( שכתב סברא לאסור לאחר לברך שהחיינו במקום האבל, 
ולא  בשבת  גם  מקום  משנה  שהאבל  נוהגין  אנו  שהרי  תמוהין,  ודבריו  בפרהסיא,  אבילות  הוי  דכה"ג 
חיישינן לאבילות בפרהסיא, כיון שאין זה דין באבלות שבעה, אלא כל י"ב חודש ולכן גם בשבת נוהג. 
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בעל תוקע ספרדי התוקע לאשכנזים מברך שהחיינו ביום השני להוציא 
דיכול  לצדד  יש  זה,  ביום  וכן ספרדי המתפלל אצל אשכנזים  השומעים יד. 
ברכת  בין  להפסק  לחשוש  צריך  ואינו  שהחיינו,  ברכת  אחר  אמן  לענות 

'לשמוע' לתקיעות טו. 

ובפרט  בסידורים,  הנדפס  רצון  יהי  שום  לומר  שלא  הדבר  ונאה  טוב 
מהדרישה.  יותר  הפרישה  על  שכר  ויקבלו  לחבירו,  אחד  סדר  תקיעת  בין 
ושמעתי את מרן הגאון דבריסק הגרי"ז זצ"ל שהכריז לפני התקיעות, שאין 

לומר יהי רצון כלל טז. 

והוא הדין כאן דאינו אבילות ממש לא קפדינן כל השנה גם בשבת ויום טוב. וביותר נראה דאין למנעו 
לברך שהחיינו בר"ה מפני שאינו שעה לשמוח, דמפני אימת הדין נהגו לומר הברכות באימה וביראה, 

וכה"ג אין קפידא כלל לאבל לומר שהחיינו. ]שם[

יד. הנה לכאורה כיון שהספרדי נוהג על פי בית דינו ופטור, א"כ אין עליו חיוב ערבות לדאוג עבור אחרים 
לברכת שהחיינו. וגם לדידן חשיב לאו בר חיובא, שרק לאשכנזים חייבו ולא ספרדים, אם כן אין לו לברך 
שהחיינו. ונבוך הייתי שאולי אחד מהקהל יברך את ברכת שהחיינו, והוא יברך רק לשמוע קול שופר, 

ומוזר הדבר.  

כבר  נפטרו  שיטתם  שלפי  רק  שהחיינו,  ברכת  מצוה  על  לברך  ראוי  שלכו"ע  כיון  נראה  העיקר  אמנם 
בשהחיינו ביום ראשון, משא"כ הקהל האשכנזי הא לא יצאו גם לפי שיטתם, ע"כ יכול להוציאם מדין 
ערבות מידי חיובם, שגם לפי שיטתו חייבין הם לנהוג כרבותיהם, והואיל ושייך בעיקר מצות שהחיינו 

מהני להוציאם כפי חיובם. 

ולכאורה יש להביא ראיה מפסחים )קו, א( ממעשה דרב אשי שרצה לומר ביום קידוש דלילה עם נוסח 
הארוך משום שחשב שנהגו שם כן, וקשה היאך רצה להוציאם והלוא אינו בר חיובא הוא שלפי שיטתו 
פטור, רק כיון דלשיטתם חייב מוכן היה להוציאם ולברך כן מקודם, והוא הדין כאן כיון שהציבור חייב 
בשהחיינו  להוציא  ערבות  משום  דחייב  כיון  ומהשתא  חובה.  ידי  אותם  להוציא  לברך  יכול  בשהחיינו 
לתקיעת שופר דאשכנזים, הוי כעסוק במצות שופר ולכן לא הוי הפסק בין הברכה לתקיעת שופר גם 
לדידיה. שו"מ שבתשובות חיים שאל )סוף חלק א'( כבר העיר החיד"א מראיה זו, ולמד מכאן דאף מי 
שלא מברך על הלל דר"ח אם נקלע לציבור שמברכין והוא ש"ץ יש לו לברך ע"ש. ]תשוה"נ ח"א שמ"ז[.

טו. האחרונים דנו לענין נשים שבירכו שהחיינו בהדלקת נרות אם יענו אמן בקידוש, עיין בהגדה של פסח 
נ"מ למעשה גם לענין אמן דשהחיינו דשופר  ולפ"ז הוי  וזמנים שהעלינו לחוש משום הפסק,  מועדים 
ביום ב' דרה"ש להרבה בני ישיבות ספרדים, אם מותר להם לענות אמן. ויש לצדד דלא נקרא הפסק כיון 

שלהרבה פוסקים הוי חיובא, ע"כ לכו"ע אין בעניית 'אמן' דין הפסק, וצ"ב. ]שם[.

טז. כתב בספר פסקים ותקנות להגרע"א זצ"ל )הנהגות ותקנות או' ה( 'הנהיג שלא לומר שום יהי רצון 
בין סדר אחד לחבירו לא התוקע ולא הציבור רק אחר שתקע כל הסדרים יאמר יהי רצון ויכלול בו כל 
הסדרים'. ובאמת כבר צווחו על האומרים יהי רצון באמצע התקיעות שזהו הפסק כיון שמספקא לן אם 
גנוחי גנח או ילולי יליל או תרוייהו ואמירת היה"ר לא חשיב צורך התקיעות עצמן, וכן שמות המלאכים 
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*)א( מצות שופר מקיימין רק כששומעין קול התקיעה כולה ואפילו היא 
ארוכה הרבה, ואף כששמע ממנה כשיעור תקיעה אינו יוצא, עד שישמע כל 

התקיעה כולה מראשה ועד סופה ממש יז.

ויש להתחיל התקיעה בקול רם כדי שישמעו תחילת התקיעה. משום 
התקיעה  וכשמתחיל  א(,  כח,  )ר"ה  יצא  לא  תקיעה  מקצת  שמע  דאמרינן 

נשתבשו שמה ר"ל, וראוי לבטל המנהג לאומרו, שאין לזה יסוד לא ע"פ הלכה ולא ע"פ סוד, ולכן אצלנו 

ממשיכים בתקיעות כרגיל ולא מפסיקים באמצע כלל. וגם שבשמות המלאכים עלולים להשתבש, ואז 

מקלקל ח"ו בתיקוני התקיעות, )עי' בלבוש ס' תקפ"ד שאין אנו בקיאין בשמות המלאכים ובשינוי נקודה 

אחת עלול להפך הכונה ח"ו( וראיתי כמה קונטרסים שנכתבו על כך שלא לומר את היה"ר כלל, ואכן כך 

טוב הדבר ונאה. ויקבלו שכר על הפרישה יותר מהדרישה. ]תשוה"נ ח"א שד"מ[

בשנייה  ומשך  בראשונה  תקע  דאיתא  ב(,  )לג,  השנה  ראש  דסוף  המשנה  דינא  האי  מקור  והנה  יז. 

כשתים אין בידו אלא אחת. כלומר, אם האריך בתקיעה אחרונה של תשר"ת כשיעור ב' תקיעות, כדי 

שתעלה לשם תקיעה אחרונה של תשר"ת ובשביל הראשונה של תש"ת, לא עלתה לו אלא תקיעה 

אחת. ונחלקו המפרשים שם בפירוש האי משנה, ע"ש ברא"ש )פ"ד ס"ח( ר"ן וריטב"א בארוכה. דעת 

הרי"ץ גיאת וסיעתו שבהאי תקיעה שהאריך לא יצא חובתו כלל, לפי שכל תקיעה צריך להיות בה ראש 

וסוף כמפורש בירושלמי, ואם נחלק תקיעה זו לשתי תקיעות אין כאן סוף לתקיעה ראשונה, ולא ראש 

לתקיעה אחרונה, וע"כ אין בידו תקיעה כלל, ואפילו בשביל אחת לא עלתה לו. והא דאיתא במשנה אין 

בידו אלא אחת, דמשמע דאחת מיהת אית ליה, היינו התקיעה הראשונה שקודם לש"ת שלא האריך 

בה נשארה בידו, אבל מהתקיעה שהאריך ונתכוון לשתים אין בידו כלום, שאין כאן כוונה בסוף ע"ש. 

וע"ע הע' י"ט דלהלן.

ליזהר  לשומע  דצריך  ב(  סי'  שופר  )הל'  מהרי"ל  כתב  וז"ל,  תקפ"ט  ס"ס  משה  בדרכי  הדין  מפורש  וכן 

שלא יפסיק כלל תוך התקיעה אפילו כיחו וניעו אסור לרוק דלא יפסיק משמוע, דבעינן ראשו וסופו של 

וניעה ולכן היה מהרי"ל )שם( נזהר  כל תקיעה ותקיעה. לכן יזהר מלאכול דברים המביאים לידי כיחה 

מלאכול אגוזים בראש השנה, עיי"ש. ומפורש דבעינן לשמוע מראשו ועד סופו דוקא.

בחידושי בתרא )פ"ד או' כז( הקשה דצ"ע אי מיירי במאריך בתקיעה והשומע מפסיק בסוף התקיעה אחר ששמע 
כשיעור, א"כ למה כתב דוקא 'שלא יפסיק כלל תוך התקיעה', הול"ל 'שלא יפסיק אף בסוף התקיעה' דזה עיקר 
ויהיה לו הפסק  ובא רק להזהיר העם דע"י הכיחה שייך שלא ישמע  החידוש, אלא ע"כ לא מיירי במאריך כלל, 

בתקיעה וגם יחסר לו בשיעור התקיעה, דמיירי בתוקע כשיעור ולא יותר כרגיל, עכ"ל. 

ונראה דאינו כן, דהא לא נתן הדרכ"מ טעם לדבריו דלא יפסיק משמוע משום שיחסר לו השיעור אלא 'דבעינן ראשו 
וסופו של כל תקיעה ותקיעה', ומפורש דהטעם משום שצריך לשמוע כל התקיעה כולה מראשה ועד סופה, ואף אם 
שמע קול התקיעה כשיעור מלבד אותו הזמן שהיה צריך לרוק, אינו יוצא. וכ"מ בא"ר )תקפ"ז סק"ו(, ולהדיא בגר"ז 
)תקצ"ב, ח( ובמ"ב )שם סק"י( 'ובשעת התקיעות עצמן פשיטא דאסור לשוח ואפילו לרוק אסור, לפי שצריך לשמוע 
כל התקיעה מראשה לסופה אפילו היא ארוכה הרבה כמ"ש בסימן תק"צ', והראה מקורו בשעה"צ )יב( דרכ"מ בשם 

מהרי"ל סימן תקפ"ט. וע"ע במ"ב סי' תקפ"ז סקט"ו ובשעה"צ שם. 

* לתועלת המעיינים הבאנו סימון הסעיפים ממהדורות קודמות
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בקול נמוך, בקל יבוא שאין נשמעת התקיעה כולה יח. ושמענו מגדולי עולם 
שישמעו  לתוקע  מאד  עצמם  שקירבו  הגרי"ז[,  מרן  אצל  ראיתי  ]וכן  זצ"ל 

הראש והסוף, דשמיעת הראש וסוף ממש מעכב. 

המקריא  שיגמור  קודם  לתקוע  יתחיל  שלא  לדקדק  תוקע  לבעל  ויש 
להשמיע קולו, וכן לא יתחיל להקריא קודם שיגמור התוקע לתקוע. 

ומצוי ג"כ שהקהל כשמרגישים שהתוקע מאריך, אין מתכוונים לצאת עוד, 
וע"כ מצוה להזהירם דאף אם מאריך אין יוצאין אלא אם שומעין הסוף ממש. 

יח. לקט יושר )או"ח סי' קכה( בשם רבו, והוא תלמידו של תרומת הדשן, ומוכח כמ"ש.

בחידושי בתרא שם הקשה, די"ל דהזהיר התרוה"ד להתחיל בקול רם להוציא מהמכשלה שלא ישמעו ההתחלה ויחסר 
להם השיעור, אבל בשמעו כשיעור אח"כ, מספיק אף דלא שמעו ההתחלה. דהנה מהסוגיא )כח, א( רואים רק דיש 
חסרון אם לתקיעה אין סוף )תקע בראשונה וכו'(, וכן יש חסרון כשבסוף היתה ערבוביא של קול הברה בקול שופר, 
ואף דשמע השיעור מקודם מ"מ כיון דקול השופר נמשך, חל שם שופר גם על התוספת, ואם יש ריעותא בחלק אחד 
מהקול שופר, נפסלת תקיעה זו לגמרי )דומיא דשחיטה דאף דדי בשחיטת רוב, אם המשיך לשחוט וקרה ריעותא 
בסוף, כיון דשם שחיטה גם על התוספת נפסל הכל(. נמצא דיש חסרון אם התקיעה לאו כתיקונה. אבל אם בשמיעה 
וכן לא מצד  יש חסרון, למשל, שהתחיל לתקוע בקול נמוך ואח"כ שמע השיעור בסופו, אין חסרון מצד התקיעה 

השומע, דמה דשמע לא היה בה שום חסרון ומנא לנו שלא יצא, וצ"ע, עכ"ד.

הנה לעצם הדברים, הא דנקט דתקיעה בבור שיש ערבוב קולות הוי ריעותא ופסלות בגוף התקיעה, ואינו יוצא אף 
בשמע כשיעור תקיעה, כבר חילקה הגמ' )כח, א( בין תחילת תקיעה קודם לעה"ש דהוי שלא בחיובא והוא פסלות 
בגוף התקיעה, לתקיעה בבור דהוי בחיובא, דבור מקום חיובא לאותן שעומדין בבור, וא"כ לא חלה שום פסלות 
וריעותא בעצם התקיעה, רק דהשומע מחוץ לבור שומע גם קול הברה ולא שומע רק קול התקיעה ואינו יוצא )ויש 
ראשונים דסברי דחוץ לבור אף תלוי בהבחנת השומע(, והרי זה כתקיעת חצוצורות בשעת תקיעת השופר בסוגיא 
דלעיל. וא"כ שפיר יש לדמות שומע מקצת תקיעה, לדין שומע מקצת תקיעה מתוך הבור דאין בה פסלות בעצם 
התקיעה )ועיי' בזה בטו"א כח, א ד"ה למימרא, ובהגהת הג"ר זלמן סנדר שם(. וכ"ה למסקנת הסוגיא דהחסרון 
)פ"ג ס"ח( דהשומע מקצת  וכדברי הרא"ש  בשמע מקצת בקול הברה, דלא שמע כל התקיעה מרישא עד גמירא, 
תקיעה בבור לא יצא, 'שהשומע תחלת תקיעה בלא סופה או סופה בלא תחלתה לא יצא', וא"כ ה"ה בלא שמע תחילת 

התקיעה כלל, אף דשמע ממנה כשיעור. 

מלבד זאת כבר כתבו גדולי האחרונים דאין לחלק בין אם חלק מהתקיעה נעשה בפסול, לבין שכולו נעשה בחיוב רק 
דלא שמע כולה, עיי' לבוש )תקפ"ז סע"ג( פמ"ג )תקפ"ח משב"ז ד(, פרי חדש )סו"ס תקפ"ז( ומטה יהודה )תקפ"ז סק"ג( 
ידי חובתי, ותקע ומשך בה כשיעור  וכ"פ במ"ב )תקפ"ז סקי"ד( ע"ד השו"ע דבאמר לתוקע במתעסק כון להוציאני 
תקיעה לא יצא - שהרי עכ"פ חסר לו התחלת התקיעה. וה"ה נמי אם כל התקיעה היה בחיוב אלא שהוא נכנס באמצע 
התקיעה או שיצא מביהכ"נ באמצע התקיעה ושוב לא שמע, לא יצא אף על פי שהיה שיעור תקיעה במה ששמע, וכמאן 
דשמע חצי שיעור תקיעה דמי. ובשעה"צ )כ( ביאר, ואין לחלק בין היה מקצת תקיעה פסולה כמו בתוקע מקצת קודם 
שעלה עמוד השחר ובין עניננו שהתקיעה כולו בחיוב רק הוא לא שמעה בכולה, דזהו רק לפי סלקא דעתך דש"ס דף 
כ"ח ע"א, אבל לפי המסקנא דכי קאמר רבה בתוקע ועולה, לא שני לן כלל, וכל שלא שמע כולה תקיעה לא יצא, וכן 
משמע ברא"ש בסוגין, עיין שם. )אמנם עיי' בסי' תקפ"ח בביה"ל ד"ה תקיעה אחת דדעת הנהר שלום דיש לחלק בהכי(.      
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והקהל אין מדקדקין בזה כלל, דכששמעו כבר כשיעור, ממהרין לומר 
ה'יהי רצון' ואין נוהגין להמתין עד הסוף ממש, ובפרט בתקיעה גדולה. וע"כ 
מצוה לפרסם ונכון להזהיר לפני שתוקעין, שמבטלין בזה המ"ע דאורייתא יט. 
יצאו  לא  וע"כ  הסוף  עד  שמעו  ולא  מקצתן  שמיהרו  כשמרגיש  והמקריא 
הראשונה  מתקיעה  שוב  לתקוע  לחזור  לתוקע  יורה  האחרונה,  בתקיעה 

דוקא, דהפסידו כל אותה הבבא כ.

יט. לעיל הע' י"ז הבאנו דעת הרי"ץ גיאת, והנה מפורש בדברי החולקין עליו שם, דלא פליגי אלא במקום 
שנתכוון עכ"פ למצות תקיעה, אבל אם הוא מתעסק בתחילה או בסוף ודאי דלא יצא, כמבואר בירושלמי. 
וכן קיימא לן לדינא כמבואר במג"א )סק"ה( וביאור הגר"א ס"ס תקפ"ז. ולמ"ד מצוות צריכות כוונה, בלי 
כוונה דינו כמתעסק, כמבואר בגמרא )לג, ב( תוקע לשיר נמי מתעסק קרי ליה. והא ודאי אם התחיל כבר 
לומר יהי רצון אינו מתכוון עוד לשמוע ולצאת, וע"כ ביטל מ"ע דאורייתא. ואף שאם היה יודע הדין היה 
מתכוון ג"כ לצאת עד הסוף, אבל כיון שמתעסק באמירת יהי רצון גרע, ולא יצא כלל. ומצוה לפרסם 

ולהזהיר דבר זה שרבים נכשלין בו.

בפותח שער העיר )ר"ה לג, ב(, ולכאו' אפ"ל שאין ראיה ממתעסק, דשאני כשהתוקע מתעסק ויש חיסרון בעצם 
מעשה התקיעה, אבל כשלהשומע חסרה כוונה, זה חיסרון רק בקיום המצוה, וי"ל שיצא בשיעור תקיעה ששמע עם 
כוונה, כיון שכל התקיעה מצד התוקע היתה תקיעה של מעשה מצוה. אכן אולי יש להוכיח מכל הנדון בדברי הר"ן )יא, 
ב בדפי הרי"ף( דתולה דין המשנה להרי"ץ גיאות אי החיסרון מצד מצ"כ. אכן עדיין יש לחלק, שהרי גם במשך בשניה 
כשתים מדובר שהחיסרון מצד התוקע, שהוא גם התוקע וגם השומע, וא"כ אולי חשיב חיסרון במעשה התקיעה, 
משא"כ בשומע בלבד שהתוקע עשה כל תקיעתו בכוונה כמעשה תקיעה מעליא, שאין בזה חיסרון שהשומע שמע רק 

חלק מהתקיעה שיש בו שיעור.

הנה מלבד מה שכתבנו לעיל לדחות החילוק בין שמע מקצת תקיעה שכולה בכשרות לבין שמע תקיעה שחלקה שלא 
בחיוב, יש להוכיח מדברי הרמב"ן )כז, א( גופא, דלא חילק בהכי. דפי' הרמב"ן דהירו' בענין מתעסק הובא בסוגית 
הגמ' שם, משום דקתני במתני' שופר מאריך וחצוצרות מקצרות וכו', וקס"ד שיוצא באותו אריכות דהוא מקצת תקיעה 
)שיטת הרמב"ן דיש שיעור במה שהשופר מאריך(, ועלה קאמר הדא אמרה שמע מקצת מן המתעסק יצא. ושאלה הגמ' 
דאולי יש לחלק דבמתני' מכולה תקיעה נפיק כדמוקמינן בגמרא, עכ"ד. והיינו דמשוינן תקיעת מתעסק, לתקיעה 
שאינו שומע תחילתה מחמת קול החצוצרות. הרי דגם היכא דהוי רק חסרון של השומע שלא שמע רישא דתקיעה, 
ולא חסרון במעשה התקיעה, מדמינן לתקיעה שחלקה במתעסק, ויש בו דין של רישא וסיפא דתקיעה. וע"ע בפי' 

מתעסק במטה יהודה תקפ"ז סק"ג.

וכן הזהיר במסגרת השלחן )לקצושו"ע סי' קכ"ט ס"ק י"ג( שלא להתחיל היהי רצון עד שהתוקע מסיים 
התקיעה כדי שישמע הסוף ממש דוקא ע"ש. וכן שמעתי מרן הגאון החסיד רבי יצחק זאב סולווייציג 
בסוף  רצון  יהי  שהאומרים  התקיעות  לפני  השנה  בראש  בעצמו  להכריז  שנהג  דבריסק  הגאב"ד  זצ"ל 

התקיעות, יזהרו שלא להתחיל עד הסוף ממש דוקא, שאם מקדימין אין יוצאין חובת התקיעות.

בחי' בתרא שם כתב לדחות דגם בזה מיירי כשהתוקע אינו מאריך ויחסר לו שמיעת שיעור התקיעה, ע"כ. 
אמנם ברור דלא ראה דברי המסגרת השלחן בפנים הספר, דז"ל וצריכין ליזהר מאד שלא להתחיל היהי רצון עד אחר 
שיסיים התוקע תקיעה שעומד בה, כדי שישמעו כל הקהל התקיעה עד סופה, דצריך לשמוע כל תקיעה מראשה ועד 

סופה אף אס היא ארוכה הרבה, עכ"ל. 

כ. כ"ז פשוט וברור, רק נכון לעורר דבכה"ג צריכים לחזור כל הסדר, דמאחר שהתקיעה לא עלתה יש 
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)ב( התוקע והקהל ראוי להם לדקדק ולכוון לאיזה סדר שייכת התקיעה, 
כגון אי הוי תקיעה אחרונה של תשר"ת או תקיעה ראשונה של תש"ת כא.

שהקשו  בראשונים  מבואר  וכן  אחריה.  שתקע  לפשוטה  התרועה  בין  הפסק  והוי  פסולה,  תקיעה  כאן 
על פירוש הרי"ץ גיאת דתקיעה שהאריך בה אינו עולה כלל ומ"מ התקיעה הראשונה בידו, דאם כן גם 
הראשונה לא תעלה דהפסיק בקול אחר שלא כדין והפסיד כל הבבא. והכא נמי יש לחזור להתחלה, וז"ב  

]עיי' בלבוש סי' תק"צ סע"ו, במג"א )שם סק"ה( ובמ"ב )שם סקכ"ה([ . 

הערת הגה"צ רי"א וינטרויב זצ"ל -  עיין גליון רעק"א או"ח סי' תק"צ דלגבי השומע אין קול פסול שהוא מעין 
אותו סדר מפסיד הסדר ועל כן יתקע תקיעה ותו לא, ע"כ לשון ההגה"ה.

ויש להעיר דלא קי"ל כדברי הלבוש אף דרעק"א יישב דבריו, וגם בשומע קול אחר אף שהוא לא תקע, חשיב הפסק 
עיי' מ"ב תקפ"ח סק"ז, ובתק"צ ביה"ל ד"ה כמתעסק.   

כא. מקור הדבר, קושיית הראשונים סוף ראש השנה )לג, ב( על הא דתוקעין שלשים קולות, דכשגמר 
תשר"ת, אם לא בעינן לתרועה גנח ויליל, תעלה התקיעה האחרונה שתקע בתשר"ת, אלפניה דתש"ת, 
רצו  לא  התרועה,  שלאחר  פשוטה  לשם  התקיעה  שעשו  כיון  'ושמא  שיעור(  )ד"ה  שם  בתוס'  ופירשו 
שתעלה לשם פשוטה שלפניה'. ולכאורה הכוונה, דבאמת יוצאין בתקיעה אחת ממה נפשך, רק חז"ל 
רצו שנקיים המצוה ונתקע תשר"ת, תש"ת, ותר"ת בתקיעה לפניה ואחריה דווקא כמנהגנו. אמנם התוס' 
דחו פירושם ומסיימי, 'ומיהו אשכחן במשך בשנייה בשתים שהיתה עולה לשתים אי לאו משום דפסוקי 
הא  לדידהו  דגם  מהתם,  קושיא  שום  כאן  שאין  תמוהין,  ודבריהם  ע"ש.  מפסקינן'  לא  בתרתי  תקיעה 
יוצאין בדיעבד, רק חז"ל לא רצו שנקיים המצוה כך, וא"כ מה הקשו מהא דיוצאין במשך כשתיים, דהא 

מעיקר הדין יכול לצאת גם בתקיעה אחת ממה נפשך.

וע"כ נראה פשוט דסברו התוס' שמהדין אין יוצאין תקיעה של תש"ת בתקיעה של תשר"ת, רק דיכול 
לצאת אם יעשה תנאי, שאם צריך לפניו יעלה אלפניו, ואם לאחריו אלאחריו. ועל זה תירצו דלא רצו 

חז"ל שנקיים המצוה בתקיעה אחת אף בתנאי, שאין כל אחד בקי להתנות כראוי, ובלי תנאי לא מהני.

הערת הגה"צ רי"א וינטרויב זצ"ל - פי' דברי התוס' דבכה"ג נראית כשתים כי עולה לכאן ולכאן, הגם שיש 
ממנ"פ. וע"ז הקשו דחזינן דאי לאו דלא מפסקי לב' יכול לעלות לב', א"כ גם כאן יהיה כך. ועוד למה לא תי' הגמ' 
דלהכי לא עלתה לב' משום דלא רצו שתקיעה א' - שכן נראתה בקולה שם - לעלות לב' סדרים, ע"כ לשון ההגה"ה.

הגה"צ פי' דחז"ל לא התירו לתקוע בממנ"פ, כיון דלא רצו שיראה שתקיעה אחת עולה לשתים. ולפירושו, קושיית 
התוס' מהא דמשך בשניה על טעם זה של חז"ל, דמוכח מהתם מההו"א וכן מהא דלא תירצו כן, דאין ענין כזה, ואם 
אין צריך להפסיק התקיעה, אין בעיה שיראה שעולה לשתים. ואולם רבינו פי' דאין 'הלא רצו' של תוס' אינו טעם 
מדינא דאינה עולה לתרי, אלא דמחששות מסויימים לא רצו חז"ל שלכתחילה יקיימו המצוה באופן זה. וע"כ הקשה 
על קושיית התוס' מהא דמשך בשניה, דהלוא מדינא גם הם מודים דעולה בדיעבד, ומה מקום להקשות משם. וע"כ 
הסביר דלתוס' היתה הנחה ראשונית דתקיעת ממנ"פ אינה מועילה מדינא, דצריך כוונה מסוימת לאיזה תקיעה הוא 
תוקע. )והא דלא רצו הוא רק טעם למה לא יתקע בתנאי(. ועל הא דצריך כוונה מסוימת, הקשו התוס' ממשך בשניה, 

דמוכח דאינו צריך כוונה מסוימת, וכמ"ש בפנים. 

ואם כנים הדברים נזכה להבין עומק הפשט בדברי התוס'. דדבריהם תמוהין מאד לכאורה, דמה הקשו 
מהא דמשך כשתיים מהני לולי הא דתקיעה בתרתי לא מפסקינן, והא לא דמי כלל, דהתם כוונתו שחצי 
התקיעה תעלה לאחריה וחצי לפניה, ושפיר מהני לולי האי הלכה דתקיעה בתרתי לא מפסקינן. אבל 
נידון דידן הוא שאותה התקיעה תעלה לאחריה או לפניה, ובזה יש לומר דלא מהני, ומה דימו התוס' הני 

תרי להדדי, ודבריהם לכאורה צע"ג. 
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ומצוי מאד הדבר, שהתוקע לא תקע כשיעור או דלדעת המקריא לא 
היה כהוגן, ועל כן מסמן שיש לחזור ולתקוע, והקהל אינם רואים וחושבין 

בחידושי בתרא )שם או' כא(, נראה מקושיתו דסובר דתוס' הקשה לפי ההו"א דפסקינן קלא, אבל האמת יורה דרכו 
דכוונת תוס' להקשות לפי המסקנא.

לכאו' יכלו התוס' להקשות ממסקנת הגמ', אבל מה נעשה שדברי התוס' ברור מללו דקיימו להוו"א דגמ' דז"ל, 
'שהיתה עולה לשתים אי לאו משום דפסוקי תקיעה בתרתי לא מפסקינן', וכ"מ בלשון האו"ז )ר"ה סי' רס"ט(, וע"ע 

לקמן. 

דצריך  מהני,  לא  הדין  מעיקר  תנאי  דבלי  התוס'  סברו  דמעיקרא  מאירים.  דבריהם  שביארנו  מה  ולפי 
לכוון לאן שייכת התקיעה, לאחריה או לפניה. וע"ז שפיר הקשו מהא דאם משך כשתים מהני )לולא הא 
דלא מפסקינן(, דפי' הא דהאריך כשתים דנתכוון לתקיעה אחת ארוכה, ולא דנתכוון לתקיעה דאחריה 
וללפניה, וא"כ היאך מועיל, הא חסר הכוונה המסויימת לתקיעה לפניה או לאחריה דוקא. ושפיר הכריחו 
מזה התוס' שלא צריך כלל כוונה אלפניה ולאחריה, וא"כ תקשי דתקיעה אחרונה תעלה ממה נפשך בלי 
תנאי, דבנתכוון לתקיעה סגי, והדר תקשי למה צריך שתי תקיעות בסוף תשר"ת ותחילת תש"ת, דהא 
מהני כוונה דאחריה גם אלפניה, דסגי בכוונת תקיעה לחוד, וא"כ תסגי לך בתקיעה אחת ממה נפשך, 

ודו"ק היטב כי הדברים ברורים.

אמנם הרא"ש הביא תירוץ התוס' ולא הזכיר כלל דיחויים, ומשמע שמסכים דבלי תנאי לא מהני, שצריך 
כוונה אלפניה או לאחריה דוקא ע"ש. וכן מצאתי להדיא בדרכי משה )סימן תק"צ סק"ה( דמדברי הרא"ש 
נראה דבלא תנאי לא יצא, דבעינן כוונה אלפניה או לאחריה דוקא, וכן מבואר בלבוש שם, ובביאור שיטת 

הרא"ש עי' הע' כ"ב דלהלן.

רצה  בס"ח  דהא  תוס',  לקושית  דאין מקום  בהדיא הטעם  פירש  הרא"ש  ולכאורה  כב(,  או'  )שם  בתרא  בחידושי 
לכתחלה להוכיח דהסוגיא דדף כ"ז לא סוברת כהירושלמי, דפשיטא לה לגמרא דידן דבמשך כשתיים דלחדא מיהא 
סלקא, ואח"כ מפרש הרא"ש דגמ' דידן כמו הירושלמי עיי"ש ביאור סוגית הגמ'. ונמצא דלמסקנת הרא"ש, לפי ההו"א 
דגמרא דמפסיקין בתקיעה, אין מקום לקושית התוס' כקושית ספר הנ"ל, דהא הוי כשתי תקיעות מופרדות וודאי 
דעלתה לו תרתי. ולפי המסקנא, לא מועיל לו כלל כירושלמי, דבעינן תחלה וסוף, וזה מתאים לדברי הרא"ש לפסול 
מהאי טעמא כשתולה התקיעה בין תשר"ת לתש"ת. אבל תוס' סובר כהו"א דהרא"ש, דבאמת חולק הירושלמי אסוגיא 
דלעיל, דרק לתרתי לא עלתה לו אבל לחד מהני אף לפי המסקנא, ושפיר הקשה דאיך מועיל, והא בעינן תחלה וסוף, 

ומזה הוכיח תוס' דאין ההקפדה בזה, עכת"ד.

דידן כשיטת  גמ'  אי  והתוס',  ונחלקו הרא"ש  דקושיית התוס' ממסקנת הגמ',  דלעיל,  לבאר כשיטתו  הנה המשיך 
הריצ"ג דהשניה לא עלתה לו, מכיון דבסופו כוון לתקיעה ראשונה דבבא הבאה, אינה עולה כסוף תקיעה דלפניה. 
דמחשבת  דמוכח  הרי  הבאה,  לראשונה  בסופה  דכוון  אף  לאחת,  לו  עולה  דהשניה  ראשונים,  כשאר  סברי  והתוס' 
התקיעה אינה מעכבת. והאי דנקט בשיטת הרא"ש דסבר כריצ"ג, נראה דלבסוף מסיק הרא"ש באותו סימן כדברי 
הרמב"ן, דהשניה עולה לאחת, וכן נקט בטור דהבבלי חולק על הירו' בזה, וע"ש בב"ח )ד"ה ואם האריך( דכן הוא 
דעת הרא"ש )ויש לדון אי חולק הירו' בזה, דהא לרמב"ן במשך כשתים גם לדעת הירו' לאחת עולה לו, ורק במתעסק 

לא, וצ"ב(, וא"כ לכאו' אין לפרש בזה הא דלא דחה הרא"ש כדברי התוס'. 

וכבר הקשה השפת אמת ר"ה שם כקושית רבנו דלא דמו, דאי מפסיקין לתרי הוו כשתי תקיעות ושפיר עולה לשתים, 
ועוד הקשה דטפי יכלו להוכיח מגוף הדין דעולה לו לאחת אף דבסופו כיון לתקיעה הבאה דלפניה, דרוב הפוסקים 
סברי דלא כריצ"ג. כלומר, דהבין דתוס' הקשו מההוו"א דגמ', ועוד הקשה דטפי ראוי להקשות ממסקנת הגמ' לדעת 
רוב הפוסקים. וביאר דברי התוס', 'לכן נלע"ד שכן שיעור דבריהם, דהוכיחו דודאי נתכוין לשם פשוטה שלפני' בסוף 
התקיעה מדהי' עולה לשתים אי לאו כו', וא"כ ממ"נ, אי מיירי כן, א"כ אמאי אחת יש בידו הא הסוף הי' לשם פשוטה 
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שממשיכים הלאה לתקוע, ומתכוונים לתקיעה שלפניה דסדר אחר, ואולי 

שלפני', ואי מיירי שנתכוין בה לפשוטה שלאחרי', מ"מ מוכח מדהי' עולה לשנים אם הי' מפסיקין תקיעה לשתים'.

לדעת רבנו, קושית התוס' רק מההו"א דאיירי בכיון לתקיעה ארוכה דאחריה, ומדהיה עולה גם לתקיעה דלפניה )אי 
לאו דלא פסקינן(, מוכח דאין מעכבת כוונה דלפניה ואחריה, וכדביאר גם השפ"א הקושיא מההו"א. 

ונראה דיש להביא סמך לפי' זה מדברי האו"ז )ר"ה סי' רסט( וז"ל, 'וצריך לדקדק באותן ל' קולות שאנו תוקעין בישיבה, 
שכשמסיים )השלשי'( ]השלשה[ קשרקי"ם ומתחילין )הקשרקי"ם( ]הקשקי"ם[, או כשמסיימין )הקשרקי"ן( ]הקשקי"ם[ 
ומתחילין הקרקי"ם, למה יתקע ב' תקיעות זו אחר זו, דמה נפשך יפטר בתקיעה אחת. דאי גנח ויליל הרי יצא בג' 
יליל לחוד, אותה  וכן אם  גנח לחוד, אותה תקיעה אחרונה של קשר"ק אחרון תעלה לו למנין קש"ק.  ואי  קשר"ק, 
תקיעה של קש"ק אחרון תעלה לו למנין קר"ק. וליכא למימר דכיון שעשה התקיעה לשום פשוטה שאחר התרועה אין 
לה להעלות לשום פשוטה שלפניה, דהא תנן משך בשנייה כשתים אין בידו אלא אחת משום דפסוקי תקיע' בתרתי 
לא פסקי', הא אי פסקי' עלתה לה בפשוטה שלפניה, אף על פי שעשאה לשם פשוטה שלאחריה. ונראה לענין הלכ' 
למעשה שכן הוא האמת שדי לו בתקיעה אחת, ואם לא עשה אלא תקיעה אחת יצא ידי חובתו. מיהו נהגו לעשות שתי 
תקיעות לרווחא דמילתא כדפרי' לעיל, שאם לא היה צריך אלא תקיעה אחת ועשה שתי תקיעות לא הוי הפסק' עכ"ל.

ס"ד  האיך  דאחריה,  תקיעה  לשם  דתקע התקיעה  דכיון  בתרתי',  ליה  ד'תיסלק  דגמ'  דקשה מההו"א  מבואר  הנה 
דתעלה גם לתקיעה דלפניה, אלא מכאן, דליכא למימר לענין תקיעה בין תשר"ת לתש"ת, דכיון שעשה התקיעה 
לשום פשוטה שאחר התרועה אין לה להעלות לשום פשוטה שלפניה, ולענין הלכה למעשה אם לא עשה אלא תקיעה 

אחת יצא יד"ח.

מדברי האו"ז נראה דסברת התוס' דבעי כוונה לאיזה מן התקיעות יצא יד"ח, ללפניה או לאחריה, ואינו בדין דתקיעה 
דכיון בה לאחריה תעלה ללפניה, וע"ז הקשו ממשך כשתים. והיינו דהקושיא מתפרשת ממש כדברי רבנו, רק דבאו"ז 
הסברא דאינו יוצא כשכוין לתקיעה אחרת הם עצם דברי התוס' )וכ"נ מהלבוש תק"צ סע"ב עיי"ש(, ורבנו פי' דסברא 
זו קדמה לדברי התוס', דמחמתם בעו התוס' לתנאי, ופירשו התוס' דלא רצו לעשות תקיעה אחת בתנאי וכו' ]ויש 
להעיר על שינוי הלשון, דבתוס' כתוב ד'לא רצו שתעלה' - דמשמע דהוי מכוח חשש של חכמים, לבין לשון האו"ז 'אין 

לה לעלות' - דמשמעו מדינא, דאין יכול לצאת כשכוון לתקיעה אחרת[.

והנה האו"ז פי' דהתקיעה במשך כשנים עשאה לשם פשוטה שאחריה )וכ"פ השפ"א ורבנו לעיל אי מקשינן מההו"א(, 
ולכאורה האריך בתקיעה זו שתעלה לו לשתים, חציה הראשון לתקיעה דאחריה וחציה השני ללפניה הבא, ומדברי 
האו"ז נראה דבכל התקיעה כיון לאחריה. וקצת לפרש הדברים, הנה יש להבין מדוע כתבו הראשונים והפוסקים, דאין 
בידו אלא אחת - היינו תקיעה האחרונה )מלבד הריטב"א שכתב )כז, א ד"ה ועיקר( 'או אם רצה לאבד הסימן שעשה 
ושתעלה לו זו לראש סימן אחר וישלים עליו הרשות בידו'(. והנראה, דזה ודאי דכוונת התוקע היתה להשלים תקיעה 
אחרונה, דהא בסדר זה אחז באותה שעה, וגם אי לא בעי כונה מיוחדת לצאת יד"ח תקיעה אחרונה, מ"מ לפי סדר 
התקיעה זוהי מהותה. רק דרצה התוקע דאותה התקיעה יאריך בה ותעלה לו לשתים, אך כיון דלא פסקינן תקיעה 
אחת לתרי - היינו שאין תקיעה אחת יכולה לעלות למנין כשתים, דכל תקיעה בעי ראש וסוף, ובעי פסוקי קלא 
לעלות לשתים )עיי' מגן אבות למאירי ענ' ב, וע"ע בט"ז תקפ"ח סק"ד ובמ"ב סקי"ב וביה"ל ד"ה תקיעה(, וע"כ אין 
כוונתו לתקיעה ראשונה שייכת כאן דיש כאן רק תקיעה אחת, והיא התקיעה תנשארת במהותה, ואכן עולה לתקיעה 
דאחריה )עיי' כעי"ז בגר"ז תק"צ סע"י ומ"ב סקכ"ד(. ולפי"ז אפשר אולי לפרש דברי האו"ז דלא כשאר ראשונים, 
דאין כוונת התוקע לחלק התקיעה לשני חצאים, ורישא לאחריה וסיפא ללפניה, אלא רצונו שתעלה לו לשתים כיון 
שעשאה ארוכה, וע"ז דחינן דאין תקיעה אחת יכולה לעלות לשתים )ובזה חלוק התוקע בין הסדרים תשר"ת לתש"ת 
ובעי לצאת ידי שניהם, דבזה בעינן באמת רק לתקיעה אחת(. ומוכח א"כ דסברנו בהו"א, דיכול לצאת תקיעה דלפניה 
בתקיעה שבמהותה היא תקיעה דלאחריה. ולפי"ז נוכל גם לפרש מדוע לא הוכיחו ממסקנת הגמ' מדאחת יש בידו, 
דיוצא גם בכיון לתקיעה אחרת. דהכא ברור דהתקיעה היא תקיעה של אחריה, רק דרצה התוקע שתקעה ארוכה 

שתעלה לו לשתים, ובטלה מחשבתו והתקיעה נשארה במהותה, ועוד צ"ב.       



יג ובהידור כהלכה  התקיעות 

אין יוצאין בזה חובת המצוה, דבין סדר לסדר מחוייבין מהתורה לידע איזה 
תקיעה תוקעין כב.

שעולה  דמשך  מהא  הראיה  דאין  דסבר  נראה  התוס',  לדחיית  הביא  לא  שהרא"ש  הדבר  ובטעם  כב. 
לשתים מוכרחת, דהא במשנה מיירי בסדר אחד, דהא לא תקעו אז כל הספקות, דרק רבי אבהו תיקן 
כה"ג  אחד,  בסדר  דמיירי  וכיון  סק"ה(,  )תק"ץ  במ"א  להדיא  וכמבואר  ותר"ת  תש"ת,  תשר"ת,  להריע 
תקיעה  מהני  ולא  מסויימת,  כוונה  צריך  לסדר  מסדר  שרק  ולאחריה,  אלפניה  כוונה  צריך  אין  באמת 
דאחריה מחד סדר, אלפניה דסדר אחר, אבל בחד סדר מהני תקיעת אחריה אלפניה. וא"כ שפיר סברא 
הגמ' דיועיל לשתיים, דאיירי בסדר אחד קודם לרבי אבהו, ולא צריך כוונה אלפניה ולאחריה, אבל לדידן 

מסדר לסדר לא מהני.

בחידושי בתרא )שם או' כא( וצע"ג בתירוץ הנ"ל דזה דוקא שיטת הלבוש, ע' מג"א סתק"צ סק"ה דחילק בין סדר 
אחר לאותו סדר, אבל המג"א פסק דאין חילוק, ואפי' באותו סדר יש אותה מחלוקת שהביא המחבר שם סק"ו, דלחד 
עלה לו בשביל תקיעה אחת. ולשיטת הירושלמי והרא"ש ז"ל אפי' בשביל אתת לא עלתה לו. וע' במשנה ברורה שם 

סקכ"ג ובשער הציון סקכ"א דפסק כמג"א נגד הלבוש.

כבר כתבנו לעיל שאין הרא"ש סובר כדעת הריצ"ג אלא כהרמב"ן, וא"כ אינו ענין לדברי המג"א שהוכיח שדברי 
הריצ"ג קאי אמתני' דאיירי בסדר אחד, ודחה בזה דברי הלבוש. ואפשר א"כ לחלק בפשטות בין סדרים שונים דהוו 
כעין מצוות נפרדות, וצריך כוונה באיזה קאי, לבין תקיעה שלפניה ולאחריה דחשיבי מצוה אחת באותו הסדר, ויתכן 
והרא"ם דאינו  יראה שדבריו מורכבים מסברת התוס'  והנה עצם דברי הלבוש, המעיין  זה.  דהרא"ש סובר חילוק 
יכול לכוון לתרתי, דלא ידעינן להאיך נשדי דהוי חמר גמל )עיי' בלבוש סע"ב, וסע"ו(, ובעינן תנאי )כדעת הב"י(. 
ואח"כ חילק הלבוש לדעה הסוברת דבמשך כשניה תקיעה אחרונה עולה לו )דלא כריצ"ג(, דבשני סדרים י"ל דשמא 
כיון לסדר שאינו אמת והוי תקיעה פסולה, ואיך נקחנה לסדר אמיתי שתהא תקיעת מצוה. משא"כ בתקיעה שלפניה 

ואחריה באותו סדר. ועד"ז יש לפרש דברי הרא"ש, כדביאר רבנו לעיל. ולהלן יתבאר יותר.

וכן משמע בירושלמי בפ"ב דמגילה ה"ב )מובא להלכה במחבר בהלכות שופר תקפ"ח סע"ד( דאם התוקע 
תקע, ושומע אחד נתכוון אלפניה ואחר אלאחריה שניהם יצאו, אף שהתוקע לא נתכוון לתרווייהו, והיינו 
טעמא דלא בעינן באותו סדר כוונה אלפניה ולאחריה, ובמתכוון לתקיעה סגי )ועיין בריטב"א ר"ה )כז, 
א( שדחה ראיה דילן מירושלמי מגילה(. וכן מבואר להדיא בתוספתא סוף ראש השנה )פ"ב ה"ב( "תקע 
והריע ותקע, וחזר והריע ותקע, אין בידו אלא אחת", והיינו ע"כ הסדרה האחרונה לבד לשיטת הריצ"ג, 

ומבואר שבאותו סדר מהני כשנתכוון תקיעה דאחריה, ללפניה.

לכאו' טפי היה עדיף להוכיח מהתוספ' כגי' הרמב"ן, 'תקע והריע וחזר והריע ותקע אין בידו אלא אחת', והיינו 
כגי'  אלא  הכי,  התוספ'  יגרוס  לא  הריצ"ג  אך  לראשונה.  עולה  אחרונה  דתקיעה  מיניה  ומוכח  אחרונה.  תקיעה 
הרשב"א, תקע והריע ותקע, וחזר והריע ותקע, אין בידו אלא אחת. דבזה יתרץ הא דשמשך בשניה אחת עולה לו 
- הראשונה, ואין התקיעה השניה הפסולה מפסקת לתקיעה ראשונה, וכ"נ הגר"א בשיטת הריצ"ג עיי' ס"ק י"ח. אך 
לפי"ז לכאורה אין להוכיח דלשיטת הריצ"ג, בסדר אחד מהני בלא כוונה לאחריה או לפניה, דכתב הרשב"א, 'ונראה 
לי פירושו, שלאחר שתקע באחרונה לתר"ת ראשון חזר והריע, וחשב שתעלה לו אותה תקיעה משום פשוטה שלאחר 
תר"ת ראשון, ומשום פשוטה שלפני תר"ת השני, דהא היא הויא לכלהו פשוטה, פשוטה לאחריה של זו ופשוטה לפניה 
של זו. ומשו"ה קאמר אין בידו אלא אחת, דהיינו לפשוטה שלאחר תר"ת הראשון, דאנן פשוטה לכל חדא וחדא בעינן, 
כדקתני שלש של שלש שלש, וזו לא תעלה לו לשתים, ומיהו יש לחוש להחמיר בדבר', עכ"ל. ולפי"ז לכאו' אין ראיה 

דתקיעה שאחריה עולה ללפניה.   

ונראה עוד, דאפילו להרי"ץ גיאת דס"ל דבתקיעה שהאריך כשתים אינו יוצא כלל, ומיירי אפילו באותו 
הסדר, כמו שדייק המג"א בדבריו דהרי המשנה מיירי באותו סדר, מ"מ גם הוא מודה שאין צריך כוונה 



ובהידור כהלכה  התקיעות  יד

ונכון  לחזור,  המקריא  מסמן  אי  תמיד  להסתכל  למדקדק  ראוי  כן  ועל 

לפניה ולאחריה, ורק כשמתכוון לחלק התקיעה, שחצי תקיעה תעלה אלפניה וחצי לאחריה, הוא דאינו 
מועיל, דמגרע גרע, דלראש התקיעה אין סוף, ולסוף התקיעה אין ראש. אבל תקיעה אחת כשנתכוון 

שכולה תעלה לאחריה מהני גם אלפניה, ועוד צ"ע בחילוק זה. 

ועיקר יסוד דברינו דמסדר לסדר לא מהני כוונה מפורש ברמ"א )תק"צ סע' ו( שפוסק "ואם תקע תקיעה 
אחת והתנה שאיזה מן הסדרים הוא הנכון תעלה לו אותה תקיעה יצא", ומשמע דוקא התנה, אבל אם 
במשנה  וע"ש  אחריו,  הבא  דסדר  דלפניו  לתקיעה  מהני  דלא  ודאי  אחד,  דסדר  אחרונה  תקיעה  תקע 
ברורה )סקכ"ו( ובשעה"צ )או' כג( דמפורש שם להדיא לדינא, דבעינן כונה לאיזה סדר תעלה התקיעה, 

ובלאו הכי לא יצא, ע"ש.

ובבית יוסף בשם הרא"ם דמחמיר מאד שאפילו תנאי לא מהני ]עיי' )בתשוה"נ ח"ב רע"ו(  במה שונה 
מתנאי דמהני בכל המצוות[, אבל דבר פשוט לכל הפוסקים דבעינן כוונה באיזה סדר קאי. וכן מבואר 
להדיא בלקט יושר מתלמידו של בעל תה"ד )עמ' קכ"ה( 'אם שמע תקיעה ולא ידע אם התקיעה מתש"ת 

או תר"ת לא יצא', הרי מפורש כדברינו הנ"ל.

 ויוצא מכל דברינו הלכה למעשה דאם נתכוון לתקיעה דלפניה דסדר אחד, ובאמת היא תקיעה דאחריה 
דסדר אחר, או להיפך, לא יצא השומע חובת התקיעות.  

הערת הגה"צ רי"א וינטרויב זצ"ל - כ"ז תמוה דהרמב"ן דף כ"ז ובריטב"א דף ל"ד מפורש דרק כונת לצאת בעי 
ולא יותר, ואין שום מחשבה אחרת קובעת צורת התקיעה לדידן יעו"ש. ובתוספתא דתקע תרר"ת שאין בידו אלא א' 
והיא תקיעה אחרונה שנהפכת מאחרונה דבבא זו לראשונה דבבא זו ולא איכפת לן, הה"נ מבבא לבבא הוא, כמובן 

באותה בבא ודאי, ותו לא מידי, ע"כ לשון ההגה"ה.

דברי הרמב"ן והן הריטב"א קאי אדברי הריצ"ג, והיינו בתקיעה דלפניה ואחריה דסדר אחד, וכן יש להעמיד  הן 
התוספ', וא"כ אין להקשות מהתם לדברי הרמ"א, דהרי הוא מיירי בשני סדרים. אמנם הגה"צ כבר העיר לעיל, על 
עצם חילוקו של רבינו בין תקיעה שבשני סדרים, לבין תקיעה שבסדר אחד, 'דאין לזה כל הבנה', וע"כ לא נחית לחלק 

בין דברי הרמ"א לבין דברי הראשונים.

ונראה דיש לפרש חילוקו של רבינו בתרי אנפי. האחד, דילפי' מקרא דצריך לשמוע ג' תרועות, ועוד ילפי' דצריך 
של  לתקיעה  להתייחס  דיש  אפשר  וא"כ  שביניהם.  לתרועה  מתייחסות  שהתקיעות  והיינו,  ואחריה.  לפניה  תקיעה 
תרועה, כעין מצוה אחרת מאשר תקיעה של שברים. וע"כ צריך כוונה מפורשת אי הוי תקיעה של שברים או תקיעה 
של תרועה. משא"כ תקיעות של תרועה, אף שהאחת לפניה, והאחת אחריה, עדיין חשיבי ממצוה אחת, ואין צריך 
כוונה מסוימת אי הוי לפניה או אחריה. עוד אפשר לפרש, עפ"י דברי הלבוש )סע"ו(, שחילק דבתקיעה אחת שבין 
שני סדרים בעי תנאי כדי שתעלה לאחת, ובסדר אחד לענין לפניה ואחריה, אין צריך תנאי כדי שתעלה לתקיעה 
אחת. וכתב, 'בתשר"ת ותש"ת דסתרו אהדדי, שאם זה אמת אין זה אמת, ולפיכך ס"ל מבחינת אמרנו שמא תעלה 
לאותו סדר שאינו אמת הוי לה תקיעה פסולה, ושוב איך נקחנה לסדר האמיתי שתהיה תקיעת מצוה. אבל הכא ממה 
נפשך עכ"פ תקיעת מצוה היא, ונוכל לקחת אותה לאחרונה של תרועה שעברה, ונתקע אחרת להיות ראשונה לתרועה 
שאחריה', ע"כ. ונראה דיש להוכיח כחי' רבנו מדברי המ"ב, דהא הובאו לעיל דברי המ"ב )סקכ"ו( דבלא תנאי לא 
מהני תקיעת תשר"ת לתש"ת, דהוי בלא כוונה. ומאידך, כתב שם )סקל"ה( דבתקע תרר"ת )כגי' הרמב"ן בתוספתא(, 
'אם כבר תקע גם תקיעה אחרונה אותה תקיעה עולה לו במקום תקיעה ראשונה, וגומר משם ואילך על הסדר'. ואם 

נחלק בין שני סדרים לסדר אחד, א"ש.    

ולא  הבא,  דסדר  שלפניה  תקיעה  כבר  שהיא  חושבים  והקהל  לחזור  מסמן  שהמקריא  הדבר  ומצוי 
יצאו מה"ת חובת תקיעות, וצריכים לחזור לראש הסדר שעבר, דהאי תקיעה בלי כוונה כדין, מפסקת 
להפשוטה שלאחריה כמו שביארנו נמי לעיל סוף סע"א )ואף שדעת הלבוש ומ"א בר"ס תקפ"ה שקול 



טו ובהידור כהלכה  התקיעות 

שהמקריא ידפוק על הבימה לסמן להתוקע שיחזור על התקיעה, דאז ידע 

פסול פוסל כל הסדר רק לתוקע ולא לשומע, לא קיימא לן הכי כמבואר שם במ"ב(, וע"כ צריכים לחזור 
כל הסדר, וכן מפורש במטה אפרים כאן )סע' כו(, ולכמה פוסקים כשחוזרין, צריכים לחזור להתחלת כל 

התשעה קולות כמבואר להלן בסעי"ב.

וכהיום אין נזהרין כלל בכל זה, ואולי סומכין על שיטת רבינו האי גאון דשברים ותרועה שניהם כשרים 
להחמיר  הסכימו  הפוסקים  כל  אבל  מהני,  וע"כ  פסול  לקול  בתקיעה  הכוונה  אין  וא"כ  הדין,  מעיקר 
ידפוק בידו על  יחזור על התקיעה,  נכון שאם המקריא רוצה שהתוקע  וע"כ  שספיקא דאורייתא היא, 

הבימה שאז הקהל ידעו שחוזר, ויכוונו כדין. 

בין ב' סדרים, כדי שתעלה  כז( ביאר השמטת המחבר הא דבעינן תנאי בתקע תקיעה אחת  )סי'  בברכת רפאל 
לו התקיעה הנכונה, על אף שכתב כן בב"י, דהמחבר לשיטתו )תקצ"ב סע"א( דתוקע במעומד תשר"ת למלכויות 
לזכרונות תש"ת ולשופרות תר"ת, וס"ל כדברי רב האיי שהביא הר"ן, דיוצא בכל ענין שעושה התרועה, ורבי אבהו 
רק כינס המנהגים שלא יראה כמחלוקת. וכיון דהא דצריך כוונה לאיזה סדר תוקע הוא משום דמצוות צריכות כוונה, 
לשיטת רב האי בכל ענין הוי תקיעת מצוה, ואין כאן חסרון אי חשב לתקוע לסדר אחר, דאכתי הוי תקיעת מצוה 

ואינו כמתעסק. 

ולפי"ז כתב להעיר, דלדעת השו"ע אי ס"ל כרב האי גאון א"צ כלל לדעת לשם איזה סדר עושה התקיעה. ואפי' 
לדעת הרמ"א דהוי ספק מה היא תרועה ובעינן תנאי, היה נראה דעדיף שלא ידע כלל באיזה סדר נמצא ויכוון על כל 
התקיעות ששומע שיהי' לשם מצוה דאורייתא, ואז יצא לכו"ע. דהא טעמא שצריך לידע הסדר, משום דס"ל מצות צ"כ 
ואם לא יכוין לשם סדר מסויים אלא יכוון שהתקיעות יהיו לשם מצוה יוצא בזה, ואם מכוון לדעת התוקע ודאי דשפיר 
דמי, ובפרט לנשים שאינן יודעות כלל ענייני התקיעות, עדיף שיכוונו לדעת התוקע, ואז יצאו לכו"ע וכמש"נ, ע"כ.

הנה נראה דפי' דהא דבעי תנאי בתקיעה, כיון דבתקע לסדר שאינו אמיתי לא הוי תקיעת מצוה, והוי מתעסק ואינו 
יכול לעלות לסדר הבא אחריו. וכפירוש הלבוש לעיל כ"נ הגר"ז )סע"ג( 'אבל אם לא התנה כן, אין תקיעה אחת 
עולה לשני סדרים תשר"ת ותש"ת, ולא לתש"ת ותר"ת, לפי שמצות צריכות כוונה, ואם נתכוין בתקיעה זו להשלמת 
סדר תשר"ת אינה עולה להתחלת תש"ת, שאם תש"ת עיקר המצוה, א"כ כשנתכוין בתקיעה זו להשלמת תשר"ת, לא 
תקע לשם מצוה כלל, וכן בתקיעה שבין תש"ת לתר"ת' )וכ"ה בדברי הלבוש שהבאנו לעיל(. ולפי"ז כתב דלרב האי 
לא הוי מתעסק, דשפיר הוי תקיעת מצוה. ואמנם הודה דלרמ"א בעי תנאי, רק הציע שיכוון בסתם לשם מצוה בלא 

כוונת הסדר, ויועיל.

אמנם ברא"מ שהוא המקור לצורך לעשות תנאי, נראה דלא כתב כדברי הגר"ז, דהקשה כקושית התוס', שתקיעה אחת 
בין הסדרים תעלה לשתים, ותי' דאתי לאחלופי דמספיק לתקוע ש"ת ולא בעי תקיעה לפניו. 'א"נ משום דס"ל כר' 
זירא )לג,ב( דאמר מצות צריכות כוונה ותו לא מצינן לאחשובי תקיעה אחרונה דקשר"ק לשם תקיעה ראשונה דקש"ק 
כוונה לא לתקיעה  ותנאה לא שייכא הכא דא"כ ליכא  ולא תקיעה אתרונה דקש"ק לשם תקיעה ראשונה דקר"ק. 
ראשונה ולא לתקיעה אחרונה ואינו יוצא בה לא לזה ולא לזה. והדתנן )שם( תקע בראשונה ומשך בב' כשתים אין בידו 
אלא א' וקאמר בגמ' משום דפסוקי תקיעות לא מפסקינן דמשמע אי הוה מפסקינן היתה עולה לכאן ולכאן, שאני 
התם שהיה מכוון לצאת בחצי התקיעה לכאן וחצי התקיעה לכאן, ואיכא כוונה אכל חדא וחדא, אבל היכא דאינו 
מכוין אלא לא' בלבד, ואין לו כוונה מיוחדת לזו או לזו לא', עכ"ל. ומפורש, דמדין מצוות צריכות בעי כוונה לאיזה 
ואדרבא, מהא דהקשה ממשך בשניה  הוי כמתעסק.  ואין הטעם משום דתקיעה שאינה אמיתית  סדר הוא תוקע, 
כשתים, נראה דגם בסדר אחד בעי כוונה לפניו או לאחריו, דלכאו' המשנה מיירי בסדר אחד, רק דכתב הרא"ם 
דאינו מועיל, דאינו יכול לחשוב כוונה מסויימת לשתי תקיעות, והשיב הב"י ע"ד דשפיר מועיל תנאי, ושפיר חשיב 

בזה מכוון לתקיעה הראויה.

ומוכרח א"כ, דלא סגי בכוונה כללית שתוקע לשם מצוה, אלא בעי לכוון בפרטות לאיזה תקיעה מכוון, והרא"ם מיירי 
אף בסדר אחד ולא רק בשתי סדרים. אך יתכן דלדינא לא קיי"ל בזה כמותו, וכנראה מפסקי המ"ב.



ובהידור כהלכה  התקיעות  טז

הקהל מה לכוון. ואפילו בתקיעות שבאותו סדר גופא נכון לעשות כן כג. 

)ג( בתקיעות צריכים ליזהר מאד שיהא קול פשוט מתחילה עד הסוף 
בלא שום שבירה כלל, בראש או באמצע או בסוף ]ובניכר היטב כקול שבר 
קול  לתקוע  שיוכל  עד  הרבה  להתרגל  צריך  והתוקע  התקיעה[.  נפסלת 

תקיעה כראוי כד.

ולעצה שהציע שיכוון לצאת כפי דעת התוקע, נראה דעצה טובה היא, ואולי אפשר להוכיח דמועיל לתלות בדעת השני, 
מתי' הריטב"א )כז, א ד"ה ת"ש( לדברי התוספ' היה זה צריך לתקיעה שלפניה וזה שלאחריה לשיטת הריצ"ג, דכתב, 
'דההיא יש לפרשה כשאחד תקע לשניהן ומתכוין בה לדעת שניהם, וכל אחד מתכוין בה למה שצריך', וא"כ אפשר 
להתכוון לתקיעה ע"ד חבירו'. אמנם יש לדחות דשם התוקע אינו צריך לצאת, ואפשר לומר דאין הוא תוקע להוציא 
בכוונה ע"ד השומעים, אלא דהוא תוקע בסתם, והשומעים יוצאים בתקיעה כפי דעתם. וכ"ה בלבוש )תקפ"ח סע"ג(, 
'היו השומעין שנים, וזה צריך פשוטה ראשונה וזה צריך פשוטה אחרונה, תקיעה אחת מוציא]ה[ את שניהם, דתלוי הכל 

בכונת דעת השומע, וזה יחשבנה לראשונה וזה יחשבנה לאחרונה'. וא"כ אין מכאן ראיה לעצה זו. 

אפילו  לאחריה  או  אלפניה  כוונה  דבעינן  נראה  שלכתחלה  כן,  לעשות  נכון  סדר  באותו  גם  לדעתי  כג. 

באותו סדר וכ"ש להרי"ץ גיאת שהבאנו לעיל.

בחי' בתרא )שם או' כב( ולפי הנ"ל בהרא"ש לא רק בב' סדרים צריך האדם לדעת אם התקיעה הוי סוף הסדר או 
תחילתה אלא גם בסדר א' יש הקפדה, ולא כמו ספר מועדים וזמנים ס"ה סק"ב דפירש דההקפדה הוה דוקא בין סדר 

א' לסדר א', אבל באותו סדר רק נכון לעשות כן.

באמת מצינו ראשונים שנראה מדבריהם שגם בסדר אחד בעי כוונה בתקיעה שלפניה ואחריה. ואף שהרמב"ן )כז, 
א ד"ה הא( והריטב"א )כז, א ד"ה ת"ש( כתבו מפורש דלא בעי לכוונה זו, הנה כן מוכח מהתוס' כמו שכתב רבינו, 
וכ"ה בפשטות שיטת הריצ"ג כמו שהקשו לו הראשונים, וכ"ה ברשב"א )כז, א ד"ה תקע( למ"ד מצוות צריכות כוונה, 
וכ"ה בר"ן )יא, א בדפי הרי"ף ד"ה ודאמרי', ובחי' כז, א ד"ה וממילא( ואף למ"ד מצוות א"צ כוונה, בחשב למצוה 
אחת אינה עולה לו לאחרת )ולשיטתו שם תקיעה כראשונה או אחרונה הוו כשתי מצוות(, רק דתי' דיתכן דתלוי אם 
באמת עלתה לו לאותה מצוה. וכן לכאו' נראה מדברי הרא"ם כמ"ש, וע"ע בביאור הגר"א )סקי"ט(. וא"כ מקום גדול 
יש להניח דצריך כוונה גם בזו. אך מאידך יסתער עלינו האי דינא דתוספ' דבטעה והפסיק, תקיעה אחרונה עולה 
לו לראשונה, הובא במ"ב )סקל"ה(. וא"כ אף דלצאת דעת הראשונים, ודאי יש מקום גדול להחמיר בזה, אך לדינא 

נראה דיש להקל כמ"ש.

כד. התקיעה היא קול ארוך פשוט, ובעינן מתחלה ועד הסוף קול פשוט בלי שבירה, והדבר קשה לתקוע 

תקיעה כראוי. ויסוד הדבר מבואר בריטב"א בראש השנה )לג, ב( שפירש 'וכשעושין תקיעה ומשברין 

אותה וסופה אינה יפה שהרי אותו הקול שעושין בסופה אינו נידון מקול התקיעה שהיא פשוטה והוה 

ליה שבר באפי נפשיה והוי הפסקה, וכן קבלתי שיטה זו מרבינו נר"ו וכן נהגו כל הרבנים והגדולים' ע"ש.

דזה  לפרש  הריטב"א  שבא  בוא"ו,  "וסופה"  הריטב"א  מדכתב  המחבר  דקדק  והנה  העיר,  כד(  )או'  בתרא  בחי' 
דמשברין אותה היינו שעושין קול שאינה יפה כתחלתה. אבל לפי"ז קשה שהריטב"א מאריך בלשון 'שהרי אותו הקול 
כו'', והיינו שנותן טעם לדינו. וקשה, דעדיין לא פסק מהו הדין ואיך בא לברר טעמו. דעד כה כתב רק מה שעשו, 
ומבלי לפסוק כבר בא הטעם. ועוד לפי מחבר הנ"ל, החסרון הוא בתקיעה דבעינן שתהא פשוטה בקול שוה מתחלתה 
עד סופה, וא"כ אמאי כתב הריטב"א דהחסרון הוא משום דהאי שבר נידון באפי נפשיה ומפסיק בין התקיעה לקול 

הבאה אחריה, דמשמע דאין חסרון מצד התקיעה כלל.



יז ובהידור כהלכה  התקיעות 

דכתב  לריטב"א  יש  לגמרי  אחרת  כוונה  וא"כ  בבי"ת,  "בסופה"  אלא  "וסופה"  כתוב  לא  שלפנינו  בריטב"א  והנה 
"וכשעושין תקיע' ומשברין אותה בסופה" והיינו שבסוף התקיעה יש שבר והפסק ממש ואח"ז ממשיכין עוד בתקיעה, 
ועל זה פוסק הריטב"א "אינה יפה", דהיינו שלא טוב עשו והטעם "שהרי אותו קול שעושין בסופה אינו נדון מקול 
התקיעה שהיא פשוטה בלי הפסק, וכאן שהפסיק וה"ל שבר באפי נפשיה, והוי הפסקה". ונמצא דבהדיא פי' הריטב"א 
דאין חסרון מצד התקיעה אלא מטעם הפסק אבל כל זמן שליכא הפסק לא שמענו כלל שיהא איזה חסרון במה שקול 

עולה ויורד, ע"כ.

נראה דהבין דבהא 'דמשברין אותה' היינו שעשו בתקיעה הפסק ממש, וממילא יש כאן קול נפרד של שבר. אולם א"כ, 
למה קורא הריטב"א לשבר זה סופה של התקיעה, מה עוד דנתן טעם דאינו נדון מקול התקיעה 'שהיא פשוטה', 
ומבואר דשינוי הקול - 'דאינו קול פשוט' הוא שהפריד מן התקיעה. וכשיטת הריטב"א להלן שם )ד"ה והא דקתני( 
'וכי אמרינן שצריך הפסקה, דוקא בין ב' תקיעות לפי שקולותיהן שוין, אבל תקיעה ותרועה אף על פי שלא הפסיק 
ביניהם כלל יצא, ששינוי הקול זהו הפסקתו'. והיינו ששינוי הקול עושה הפסקה בקולות, כהפסק נשימה. ויתרה מזו 
כתב שם, דלא רק בין תקיעה לתרועה מועיל שינוי הקול, אלא 'ובתקיעות נמי, אם הפסיק ביניהן בקול כלל בענין 
שנראות שתים, אף על פי שלא הפסיק בנשימה יצא וכו''. ומפורש דשינוי הקול בתקיעה עצמה חולק התקיעה לשנים, 

וצריך שיהא קול התקיעה קול אחד פשוט סופו כתחילתו, רק דיש לדון באיזה שינוי קול הוי לעיכובא. 

ונראה דאם נפסק קול התקיעה, דנשמע רק כעין אויר בשופר ללא השמעת קול, שינוי קול זה עושה התקיעה לשני 
קולות, דבאופן כזה התקיעה נראית כשתי תקיעות, ופסול. דהנה כבר כתב המט"א )סעי' כה( דאם הפסיק בשתיקה 
)אף דלא הפסיק בנשימה עיי' קצה המטה סקכ"א ביישוב הסתירות בדברי המט"א(, דנראה כשתי  באמצע הקול 
תקיעות מפורדין, נפסד הקול ונתקלקל. ואף דכאן לכאורה עדיפא, דאכתי המשיך הקול ולא נשתתק לגמרי, מ"מ כיון 
דעשה שינוי ולשומע נראה כשני קולות, נראה דחשיב כב' תקיעות. ויש להוסיף עוד את דברי הערוך השלחן )תקפ"ו 
סעי"ג( דאף דכל הקולות כשרים עכ"פ צריך 'דווקא קול רם, אבל אם הקול הוא קול לחש לא יצא ידי חובתו אפילו 
כשאחר הסמוך לו שומע, דלחש לאו קול הוא כלל, ואנן בעינן לשמוע קול שופר'. וא"כ אם הפסיק הקול, ונשמע רק 

קול לחש, נראה דחשיב כב' תקיעות. 

]ויש שהוכיחו מדברי המאירי במגן אבות )ענ' הב'(, דלא מיפסלא תקיעה בהגברת הקול ונמיכתו. אמנם המעיין שם 
יראה דהמאירי כתב כן לשיטתו, דאין שינוי הקול מחלק התקיעות, ובתקע תר"ת בנשימה אחת לא יצא, דלחילוק 
הקולות לג', בעינן דוקא נשימה ביניהם. אבל לשיטת הראשונים דבתקע תר"ת בנשימה אחת יצא, דשינוי הקול מחלק, 

וקיי"ל כשיטה זו עיקר לדינא, ה"ה דיש לחשוש לשינוי הקול בתקיעה אחת, וכמ"ש לעיל. 

ויש לכאו' להוכיח דגם הרמב"ן סובר דשינוי קול מחלק לשתי תקיעות )מלבד דדעתו דבתקע תר"ת יצא(, מהא דפי' 
)כז, א( דבמשך שניה כשתים, תנא ברישא 'תקע בראשונה' דהו"א דהוי כאילו הפסיק ותקע שתים, שהרי השניה ניכרת 
כאן, קמ"ל. והיינו דהתקיעה הראשונה מוכיחה על השניה שהיא כשתים, והוי כאילו הפסיק התקיעה הארוכה. והא 
דבאמת לא מהני פי' 'לפי שכיון שאין לה )- לתקיעה( שיעור למעלה עדיין תקיעה אחת היא, אף על פי שתקע וקצר 
בראשונה, שפעמים שאדם מאריך בזו ומקצר בזו ומשו"ה אפסוקי תקיעתא לא מפסקינן. אבל תקע והריע בבת אחת 
יצא ועולות לו לתקיעה ותרועה, לפי ששנוי קול התרועה או התקיעה הוה ראש לה, ולא מיקריא תחילה בלא סוף 
וסוף בלא תחילה'. ונשמע, דאם היה תוקע באופן שהיה ניכר דהוו שתי תקיעות שפיר מהני. וצ"ל דלא היה נראה 
להעמיד מתני' דמשך בשניה דוקא באופן זה, דשנו בסתם, וע"כ נקטו דאין בידו אלא אחת )וע"ע בביאור הגר"א 

סקט"ו([.  

וביותר הדבר מפורש בדרשת הרמב"ן לראש השנה שפירש דבעינן לתקיעה 'קול פשוט סופו כתחילתו 
כשרים  הקולות  שכל  ואף  ממש,  בהתחלה  כמו  בסוף  פשוטה  דבעינן  הרי  לשורר',  קולו  מרים  כאיש 
בשופר, היינו דלא שנא קול עב או דק או צרוד - כשר, וכדאיתא בר"ה )כז, ב(, וכן פירש בקרית ספר )סוף 

מצוה מא(, אבל הא ודאי דבעינן באותו הקול, קול פשוט מתחלה ועד הסוף ממש דוקא.

הערת הגה"צ רי"א וינטרויב זצ"ל -  כוונת הרמב"ן לאפוקי קול ארוך שיש בו ניגון של בכיה עיי"ש, וא"כ כל 
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)ד( צריכים להאריך בתקיעות דתש"ת כדי י"ב כוחות כל שהו, ובתשר"ת 

דברי המחבר אינם נוגעים כאן, ע"כ לשון ההגה"ה.

אכן עיקר דברי הרמב"ן חילוק בין שבר לתקיעה, אך דייק רבנו מהגדרת התקיעה כ'קול פשוט סופו כתחילתו כאיש 
מרים קולו לשורר', דבעינן קול פשוט )ישר( מתחילה ועד סוף.

בחי' בתרא שם, ראייתו מהרמב"ן ז"ל מוכרחת היא, דבא שם לברר החילוק בין שבר לתקיעה וז"ל, 'וכתב ר"ש בתוס' 
וצריך להזהר בשברים שלא יהא מאריך בכל אחת מהן כשעור שלש יבבות של שלש קולות כל שהוא, דא"כ נעשית כל 
אחת תקיעה כו' אבל כפי הנראה מדקדוק הלשון אין ההפרש שבין השברים לתקיעה בין ארוך לקצר )כדעת תוס'(, 
אלא שזה קול פשוט סופו כתחילתו כאיש מרים קולו לשורר ולרנן )לתפוש ה"טאן" כדרך החזנים שמוציאים קול שוה 

מתחלתה עד סופה( וזהו )שבר( קול שבור כעין המיליל' )שהקול עולה ויורד טו-הו או הו-טו( ע"כ.

והנה הריטב"א ז"ל )לג, ב סד"ה שיעור( פירש בהדיא דבעינן ליזהר שלא יאריך בשבר כשיעור ג' יבבות דאז נעשה 
כתקיעה וז"ל, 'ואין לומר שאין הפרש בין תקיעה לשבר באריכות הקול אלא בשינויו, שזה אינו, שהתקיעה קול פשוט 
בלא שבירה, וכל השבר בעצמו אינו נעשה לשברים שא"כ חזר יבבות. ועל כרחנו שבר ותקיעה קול פשוט ואין בהן 
כדי שנוי בנגון ואין שנוי בהם אלא באריכות הקול כו'' ע"כ. ונמצא דבזה חלקו הרמב"ן מצד א', והריטב"א ותוס' 
מצד שני. דלרמב"ן דמחלק בין קול דתקיעה לשל שבר, אין צריכים ע"פ דין ליזהר שלא יאריך בשבר. ולפי הריטב"א 
ותוס' דאין למצוא חילוק ביניהם בעצם הקול, ע"כ החילוק הוא באריכתן ולכן צריך ליזהר. ונמצא דלהלכה דהרא"ש 
והטור והמחבר תפשו כתוס' דצריכים ליזהר, ודאי סברי כריטב"א דאין חילוק בין עצם קול שבר לקול תקיעה, ולא 
בעינן דהתקיעה תהא שוה מתחלתה עד סופה וגם היא יכולה להיות כקול בכייה וילילה כשבר כל זמן שאין הפסק 
ממש, וא"כ הא דהחמיר הגרי"ל דיסקין ז"ל להחמיר כרמב"ן בא לצאת דעת יחיד כיאות לגדול כמותו, אבל להלכה 

לכאורה אין עיכוב בעליית וירידת הקול בתקיעה. 

לכאו' כל דבריו הם לענין הגדרת קול השבר, אם חלוק הוא בצורתו מקול התקיעה, אם לאו. דלדעת הריטב"א 
והתוס' קול השבר הוא קול פשוט כעין התקיעה, וחלוק מהתקיעה בשיעורו. ולדעת הרמב"ן חלוקים התקיעה והשבר 
בצורתם, וכמ"ש רבנו להלן סע"ה. אמנם בהא דצריכה התקיעה להיות קול פשוט ללא שבירה, אין לנו מחלוקת. 
ואדרבא לפי מה שהבאנו לעיל, דעת הריטב"א דשינוי הקול בתקיעה הוי כהפםקה, וחשיב כב' תקיעות. וא"כ היכי 
דיש לדון דהיה בתקיעה שינוי הקול, צריך להגדיר עפ"י אריכות הקול אחר שנשתנה, אי הוי שבר או תרועה, או אפי' 
אם ארוכה היא והוי כתקיעה, מ"מ אם אין בה כשיעור, אין יוצא בה תקיעה ראשונה, דהוי הפסקה בין התקיעה 

לתרועה, ועיי' באשל אברהם מבוטשאטש סי' תקצ לט"ז סק"ו ד"ה שמעתי.  

ולעכובא לא קבלנו עד כמה מיקרי עוד פשוטה, וע"ע להלן סע"ה הערה כ"ט ד"ה ומצאנו. רק נראה פשוט 
דלא ניתנה תורה למלאכי השרת, ורק אם ניכר היטב כקול שבר פסול. ולא כדין הוא מה שנוהגין הרבה 
בעלי תקיעות להתחיל בקול טו-או או שגומרין התקיעה בשבירה, ואנן בעינן קול פשוט מהתחלה עד 
הסוף, וראוי להזהיר על זה. שאם התוקע מתרגל היטב לפני ראש השנה לתקוע בקול פשוט מהתחלה 

עד הסוף, בקל יכול לתקוע כהלכה בקול פשוט בראש השנה. 

ומעידים על הגאון הקדוש רבי יהושע ליב דיסקין זצ"ל )הרב דבריסק( שתקעו לפניו כמה וכמה פעמים 
בראש השנה שדקדק מאד שהתקיעה לא תהא בה שום שבירה כלל בראש או באמצע או בסוף. ואפילו 
בהיותו בבית האסורים בר"ה, דקדק בזה מאד ולא הסתפק בתקיעה אחת, רק תקעו לפניו הרבה פעמים 

עד דהיה בטוח דהיה זה קול פשוט. 

וז"ל "ומורי הגאון  וכן מצאתי בספר שאלת שלמה )מהגרש"א ווערטהיימער זצ"ל( )ח"ב תשובה נ"ה( 
במשך  קול  שנוי  איזה  רק  היה  שאם  בזה  גדול  מדקדק  היה  פה,  זצ"ל  דיסקין  מהרי"ל  מבריסק  הגדול 
התקיעה ואף בסוף, היה מצוה לתקוע שנית. ולפעמים היו עוברין לפניו כעשר תוקעין עד שעשו התקיעה 

ישרה ופשוטה לפניו זי"ע, וכן אני נוהג אחריו ת"ל ית"ש", ע"ש. )ומרן הגרי"ז לא נהג חומרא זו(.
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כדי כ"א כחות דוקא כה. ובסדר שמריעין השברים תרועה בשתי נשימות יש 

וכדאי להביא כאן זכרונות שנרשמו על ידי אחד מתלמידי הגה"ק הגרי"ל דיסקין זצ"ל, 'מראש חודש 
אלול ניכר התרגשות בבית מרן זצ"ל שמבינים עצמם למצות תקיעות ומביאים לפניו "בעלי-תקיעות" 
שיתקעו לפניו אם ישרה היא בעיניו או לא, והוא בוחר המובחרין שבתוקעין לתקוע לפניו בראש השנה. 
אחר קידוש ואכילה ביום הדין, באים לפניו עוד בעלי תקיעות לתקוע עבורו, והוא מקשיב ושומע לכל 
וכשמרגיש  מחדש.  להתחיל  רומז  הסוף  עד  מראש  פשוט  ישר  אינו  שהקול  דבמקום  ותקיעה  תקיעה 
ורבינו הקדוש עומד בפינה בדביקות  וזה בא,  נכנס  זה  שבעל תוקע כבר מתעייף קורא אחר במקומו, 

עצומה, ועד קרוב לסוף היום הוא עסוק במצות תקיעות לקיים המצוה כהלכה בלי פקפוק". 

]אמנם ראוי לידע דרוב גדולי ישראל לא הקפידו על זה )כהחזו"א, והובא בשם גרשז"א דלא הקפידו 
בזה( וכן אצל הרב מבריסק לא ראיתי ולא הרגשתי דהחמיר בזה כ"כ. מה עוד, דיש שיטות דלכתחילה 

התקיעה כשרה אף בקול שבור מעט, שכל הקולות כשרים בשופר. מתוך רשימות כת"י[

כה. אף שבפוסקים מבואר דבתשר"ת שיעור התקיעה י"ח כחות, דג' שברים הם ט' כחות, והתרועה נמי 
ט' כחות, אך כיון דשברים ארוכין קצת מן היללות, ע"כ בעינן כ"א כחות, וכן מבואר בביאור הגר"א סימן 

תק"ץ )או' ח(, דתשר"ת הם יותר מי"ח טרימוטין דשברים יותר מתרועה.

בחידושי בתרא )שם או' ל(, ותמיה גדולה לפרש כן כוונת הגר"א, דאילו כוון בלשון מעט יותר דהיינו כ"א כחות, למה 
כתב בתחלת דבריו 'צ"ל י"ח', הא כיון דצריכים עד כ"א יאמר להדיא 'צ"ל כ"א', דבין כך בא לתקן, וא"כ יתקן אליבא 
דאמת. דבשלמא אילו אמר המחבר לשון י"ח שייך דהגר"א יאמר לאו דוקא אלא בעינן כ"א, אבל כיון דהוא בעצמו 
בא לתקן לשון המחבר, יאמר כפי דעתו דצ"ל כ"א, וכן אותו הלשון יש במ"ב. אלא ע"כ כוונת הגר"א כמו שפירש שם 
הלבושי שרד )או' כא( וז"ל לאו דוקא ]י"ח[, אלא יותר מעט, דהא תרועה ט' טרומיטין, ובש"ס מבואר דכל גניחה דהיינו 
שבר אחד הוא עכ"פ משהו יותר מיללה שהוא ג' טרומטין, א"כ ג' שברים הוא ט' טרומיטין וג' משהויין, והתרועה 
ט' טרומיטין, והתקיעה הוא כשיעור עולה י"ח טרומיטין וג' משהויין. אלא משום דהמשהו אין לו שיעור והוא משהו 
בעלמא א"א לצמצם בו כ"כ, לכן לא כ' רק שיעשה י"ח טרומיטין בריוח, ואז בודאי יש גם שיעור אלו המשהויין, ע"כ.

ולכאורה דברי המטה אפרים הובא בשער הציון )שם סק"ח( הטעה לספר הנ"ל, דכתב דעכ"פ שברים ארוכים מיבבות 
וא"כ יש בכל שבר שיעור ב' כחות כל שהוא כיון דאפיקתיה מכח אחד ע"כ, ולכן דן ספר הנ"ל דמסתמא גם כאן 
מוציאים מג' כוחות וקובעים ד', ונמצא דסך השברים הם י"ב. אבל מדברי הגר"א והמ"ב רואים דלא כן הוא, וכן 
מכל המפרשים שהביא המג"א דבפי' אמרו י"ח, והא דלא החמירו באמת שיהא כל שבר של ד', י"ל דדוקא ברש"י 
דמקיל בקיצור קול, החמירו שיהא השבר קול א' יותר, אבל כיון דבין כך שיטת הריב"א חומרא שיהא כט' כוחות, די 

להחמיר להוסיף משהו ממש לכל שבר.

הנה הביא החי' בתרא דברי המטה אפרים דשברים ארוכים מיבבות, ויש בכל שבר ב' כוחות כיון דאפיקתיה מכח 
אחד. אמנם יש להוסיף דכבר כתב המט"א שם לבאר יותר )באלף למטה סק"א(, 'כיון דאפקתיה מכח א' אוקמיה 
אשני כחות, דכח כ"ש א"א לחלקו לחצאין'. והיינו דאין מושג של תוספת משהו שהוא פחות מכח אחד, וא"כ השבר 

שהוא ארוך מן היללה חייב להיות ארוך יותר בכח אחד לכה"פ )אמנם עיי' בלבו"ש סקי"ג, כ"א(.

לדעת המט"א עצמו השבר ארוך מהיללה, כלומר דיללה היינו קול אחד, והשבר ארוך יותר, אך כן הוא שיעורו גם 
אי סברינן דיש לעשות ג' קולות קצרים לכל יללה. דלדעה ראשונה דרך המילל לילל בקול אחד בלבד, ולשיטה זו דרך 
המילל לצעוק בג' קולות קצרים תכופים זה לזה, וע"כ התרועה מורכבת מג' יללות שהן ט' קולות קצרים, אך כל קול 
עדיין הוא של כח אחד. וא"כ באורך השבר שהוא קול אחד ארוך בלי הפסק, בכנגד ב' קולות קצרים סגי, דהשבר 
ארוך יותר מקול אחד מהג' קולות שעושה המילל, כן דעת המט"א בהגהת היד אפרים בשו"ע שם )לט"ז סק"ג ד"ה 
והגניחות אינם משתנים( עיי"ש. שו"מ דבאלף למטה )סקי"ב( כתב להדיא כדבארנו בדבריו, ועיי"ש מה שרצה להגיה 

ולפרש דברי השו"ע דבשל תש"ת י"ב טורמיטין )וכמש"כ רבנו(.
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להאריך יותר, שצריך להאריך גם כנגד שיעור הנשימה כו.

שלפני  התקיעה  להאריך  צריך  שאין  הפוסקים  רוב  הסכימו  לדינא 
ואחרי התרועה, שלא תהא פחותה מאורך התרועה שהריעו בפועל ביניהן, 
ודי לתקוע כשיעור התרועה המחוייב באותו בבא מדינא. מ"מ יש מהדרין 
לקול  התקיעה  ומתאימין  פקפוק,  בלי  המצוה  לצאת  לכתחילה  לדקדק 
התרועה שתקעו ביניהן. וע"כ אם מאריכין התרועה כנהוג, מדקדקין להאריך 

התקיעות באותו סדר שלא יהיו פחותין ממנה כז.

אמנם לדעת הגר"א שגם לדעה דהיללה היא של ג' קולות השבר ארוך יותר מהיללה, מוכרח דהשבר הוא יותר מג' 
כוחות, ולדברי המט"א דא"א לחלק קול אחד לחצאין, ע"כ דאורך כל שבר לכה"פ ד' כוחות, נמצא א"כ שיעור תש"ת 
י"ב כוחות ותשר"ת כ"א כוחות. אין הכוונה לבאר ששיעור השבר מן הדין הוא ד' כוחות, רק דאם מצריכים אנו קול 
ארוך יותר מג' יבבות במציאות א"א לדבר על פחות מד', דאין מושג מציאותי של פחות מכח א', וע"כ יוצא דשיעורו 
ד'. )ויש להביא דגם הפמ"ג )שם אש"א סק"ג( כתב כדברי הגר"א 'ומיהו יותר מי"ח ראוי להיות, כי גניחות הם ארוכות 
וג' שברים כעין ט' טורמיטין, והבן'. נמצא  'ולדעה א' אתי שפיר י"ב טורמיטין, תרועה ג' כוחות  יותר'. והוסיף 
דלדעת הפמ"ג השבר ארוך מן היבבה בכעין ב' כוחות, שהתרועה כוח אחד והשבר כעין ג'. ואף דכתב כן לדעה א', 
ואפשר אולי ללמוד מכאן גם לדעה ב'(. ואף דלפי"ז לא א"ש כ"כ הלשון 'מעט יותר' דמוסיפים אנון במנין הכחות, 
אך גם לפי הלבו"ש יקשה, וכי ג' משהויין אינם עולים לכה"פ לכדי כוח אחד, וא"כ היה צ"ל י"ט כוחות לכה"פ.      

כו. אמנם מה שיש להסתפק במקום שתוקעין השברים תרועה בשתי נשימות, וכדי לנשום נמי בעינן 

זמן, אי בעינן לאורך התקיעה שלה שיעור גם כנגד הנשימה, וא"כ בעינן יותר מכ"א כחות שצריך נמי 

כדי נשימה, וכן נראה מדברי המפרשים סוף ראש השנה, דבעינן בתקיעה גם כשיעור ההפסקה ביניהם.

ומצאתי בספר אש דת )סע"ג( שמעורר בזה, ומביא מדברי הרא"ם על הסמ"ג שפירש להדיא דבעינן 

שיתקע תקיעה בשברים תרועה כדי שיעור הנשימה ג"כ, ע"ש היטב, והוא מסיק שקשה לצמצם כמה 

ולכן לדעתו  יותר,  או  כוחות  היא שיעור הנשימה, אבל הוא שיער בעצמו כמה פעמים שהוא כששה 

צריכים בתשר"ת כשמריעין כשתי נשימות, לכה"פ כ"ז כחות ע"ש )ולדעתי, דבריו צ"ע דשיעור ששה 

כחות לנשימה, היא הרבה יותר מהצורך(. 

הערת הגה"צ רי"א וינטרויב זצ"ל -  בבעל העיטור מבואר דאין ההפסקה בכלל השיעור, דהרי לדידיה ברייתא 
ומשנה שוים בשיעור התקיעה, כי השברים הם ג"כ ג' כחות כ"ש, ורק שעושים אותם עם הפסקות יעו"ש. וע"ע במגן 
אבות להמאירי לגבי שיטתו דג' שברים צריך בין שבר לשבר נשימה, ומ"מ שיעור תקיעה כתרועה שוה בין ברייתא 

למשנה, ע"כ לשון ההגה"ה.

והשיב רבנו, דיש לחלק בין ההפסקות של בעל העיטור והנשימות שבין השברים לשיטת המאירי, דבאו רק לחלק 
בין הקולות, לבין תשר"ת בשתי נשימות דר"ת דהוא עצם צורת המצוה, דדרך הבוכים לנשום בין הגניחות ליללות, וכך 

נקבעה מצות התרועה, ושפיר הוי הנשימה כחלק מהשמעת הקול.  

מפורש  הדבר  בפועל,  שתקעו  התרועה  שיעור  כפי  בתקיעות  להאריך  מחמירין  שיש  שהבאנו  מה  כז. 

רצה  אם  אבל  למטה,  השיעורים  אלו  'וכל  הרשב"א  בשם  יא(  או'  ר"ה  מלוניל  )לר"א  חיים  באורחות 

להאריך יותר אין בכך כלום, והוא הדין לשברים, ובלבד שיאריך כנגדן בתקיעות שלפניהם ולאחריהם, 

והוא הדין לתרועה אם רצה לעשות אפי' מאה טרימוטות עושה'.
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מחוזות  בהרבה  המקום.  מנהג  כפי  תלוי  דשברים  הקול  צורת  )ה( 
רוסיא וליטא מריעין בקול טו-או-טו, ובפולין ואונגרין וכו' נהגו בקולות 

בקונטרס יעננו בקול )לגר"ש דבליצקי שליט"א( העיר דאחר נגלות כת"י הרשב"א למסכת ר"ה, נראה דאין כן כוונת 
הרשב"א דז"ל, ומיהו זה שיעורן למטה אבל אלו רצה להאריך בהן יותר מאריך ואין בכך כלום. וכדתנן תקע בראשונה 
ומשך בשניה כשתים אין בידו אלא אחת, הא אחת מיהא יש בידו ואף על פי שהאריך בה כשתים. וה"ה לשברים 
ובלבד שיאריך כנגדן בתקיעה שלפניהם ולאחריהם 'כדי להבדיל בין תקיעה לשברים', ואפילו אם רצה לרבות בשברים 
ולעשות ארבעה או חמשה עושה ואינו נמנע ובלבד שלא יפריד ביניהם אלא יעשם בנפיחה אחת דתקיעה אחת הן. 
ותדע לך דהא לתנא דמתני' תרועה שלש יבבות ואלו רצה להוסיף ולהאריך ביבבות ואפי' מאה מאריך ואינו נמנע 
וכן נהגו דא"א לצמצם, וכן כתב הרב ר' יצחק אבן גיאת ז"ל משמן של גאונים ז"ל, ע"כ. והיינו דדברי הרשב"א נסבו 
למה שכתבו כמה ראשונים ונפסק דעתם בשו"ע, דאין להאריך בכל חלק מהשבר יותר מדי, מדנהפך ע"י זה לתקיעה. 
על זה חידש הרשב"א ז"ל דמותר להאריך בכל חלק מחלקי השברים רק צריך אז להאריך בתקיעה יותר מחלק השבר 
ההוא 'כדי להבדיל בין השברים לתקיעה'. וכבר הביא הר"ן )יא, ב בדפי הרי"ף ד"ה וממתני'( כשיטה זו וז"ל, אבל 
אם רצה להאריך בשברים יש מי שכתב )לדברינו הוא הרשב"א( שהרשות בידו ובלבד שיאריך התקיעה יותר מן השבר 

להכיר ביניהן, ע"כ. והר"ן עצמו לא ס"ל הכי, ע"ש. 

הנה אכן מבואר בחי' הרשב"א מכת"י דאיירי בהאריך בשיעור השבר, ולא שהאריך בריבוי השברים )וכדמוכח ממה 
שכתב רק בהמשך 'אם רצה לרבות בשברים'. וממילא איירי בהאריך בשבר, שצריך להאריך התקיעה יותר משיעור 
השבר האחד, ואין המדובר בהארכת התקיעה כנגד כל השברים שתקע בפועל. אמנם יש להעיר מדברי צרור החיים 
שהביא בקונטרס שם )דיני התקיעות סע"ה ד"ה שיעור התקיעה( והוא תלמיד הרשב"א, דנראה דלא פירש כן, וז"ל, 
שיעור התקיעה ט' טוטין, וזה שאמרו תקיעה כתרועה )ר"ה לג, ב(. וזהו שיעורן למטה, ואם רצה להאריך מאריך 
בין בתקיעה בין בתרועה. וכדתנן שם תקע בראשונה ומשך בשנייה כשתיים אין בידו אלא אחת, הא אחת יש בידו. 
הוא הדין אם רצה להאריך בשברים שיאריך בתקיעה שלפניהם ושלאחריהם, ובלבד שלא יפסיק בין השברים אלא 
יעשה בנפיחה אחת, דתרועה אחת הן. אבל אם רצה להאריך יאריך, שלא נתנה תורה למלאכי השרת ואין כל אדם 
איפשר לצמצם, ע"כ. הנה דבריו נסבו על הא דתנן 'שיעור תקיעה כתרועה', וכוונתו ברורה דאיירי בריבוי השברים 
וכן מהמשך לשונו, אם רצה  ולא בהארכתם, דהא כתב ובלבד שלא יפסיק בין השברים אלא יעשה בנפיחה אחת. 
להאריך וכו' דלא נתנה תורה למלאכי השרת וא"א לצמצם )ואם איירי ביללות הוי שפיר טפי, וכ"מ ממאי דכתב דהוי 
ט' טרומיטין(. ואף בקונטרס הנ"ל העיר דלא עסק שם באורך השבר. ולכאו' עוד יתירה מזו, השיעור עליו דיבר 
הוא שיעור התקיעה ט' טוטין, רק דשיעור תקיעה כתרועה. וי"ל דאין ההוכחה ממשך בשניה בסתם, ממה שמרבה 
בתקיעה ה"ה דכול להרבות בשברים, אלא כיון 'דתקיעה כתרועה', כלומר דשיעורם נלמד זה מזה, אי מצינו להוכיח 
דיכול להאריך, דט' טרומיטין זהו שעורו למטה, ה"ה דשיעור התרועה הוא שיעורו למטה. וכיון דתקיעה כתרועה 
יכול להאריך ולהרבות בתרועות )עיי' היטב בלשונו(. אמנם הוסיף בזה תנאי 'שיאריך בתקיעה שלפניהם ושלאחריהם' 
כלומר, כשמאריך, צריך להשוות שניהם באותה בבא. ועוד י"ל, דלכאו' הראיה מסתברת טפי אי איירי בריבוי, דהרי 
אין להוכיח ממה שהאריך בתקיעה דיכול גם להאריך באורך השבר או התרועה, דהרי באורך מסויים מסתבר שמאבד 
שמו. )ועיי' היטב בלשון הארחות חיים דמיירי בריבוי התרועות אם רצה לעשות אפי' מאה 'וכן נהגו דא"א לצמצם', 
ואפשר דכן כוונתו גם בענין השברים, דאיירי בריבוי השברים, וכמו שכתב 'וה"ה לתרועה וכו'', ועל זה כתב שיאריך 

כנגדן בתקיעות שלפניהם ואחריהם(. 

עוד יש להוסיף, דהנה כתב הרשב"א דכ"כ הריצ"ג בשם הגאונים. וז"ל הריצ"ג )סוף הל' ר"ה ד"ה פסק הלכה( 'והכי 
אמר רב שרירא דאית ליה לתוקע לאורוכי ביבבות כמו דמאריך בתקיעות מכמה אנפי, חדא דהכין מנהגא במתיבתא 
ובכל ישראל למעבד ]תרועה[ טובה, ועוד דתנן בהדיא תקע בראשונה ומשך בשניה כשתים אין בידו אלא אחת, והא 
קמ"ל דאחת כשתים ישנה בידו, וכיון דיש לו להאריך, יאריך בתרועה יתר משלש יבבות דליהוו קרובים מהדדי, עכ"ל. 
ומבואר א"כ להדיא בדברי רב שרירא דיש להשוות היבבות לאורך התקיעות, ודו"ק. ]אמנם יש להעיר, דהרשב"א 
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]ונראה דיוצא בזה רק אם הקול יורד קצת, שהוי  קצרים פשוטים דוקא 
דרך גנוח ובכי כח[. 

בחי' לא ס"ל האי כללא דתקיעה כתרועה, אלא דשיעורו קבוע ט' טרומיטי בין לתנא דמתני' ובין לתנא דברייתא[. 

עוד כתב בקונטרס הנ"ל, דיש המביאים ראיה שצריך להאריך בתקיעה כתרועה בפועל מדרשות הרמב"ן דז"ל, 'הילכך 
לר' אבהו דאמר תרועה היינו גנוחי וילולי, שיעור תקיעה דידיה כשיעור תרועה דידיה דהיינו שברים ותרועה, וצריך 
כל אחד לשיעוריה תקיעה כתרועה 'דנפשיה', וכשתוקע תשר"ת צריך להאריך בתקיעות שבו כדי שלשה שברים ושלש 
יבבות שהיא תרועה שבו', ע"כ. הנה מלשונו יש שהבינו דכאילו ס"ל להאריך בתקיעות כשיעור שמאריכים בקולות 
שביניהם, וזה אינו, דהמובן ברמב"ן שכתב כתרועה דנפשיה, אין כוונתו כשיעור אורך התרועה שעושה התוקע אז, 
אלא רצה לומר כנפשיה דאותה בבא, דהרי המשיך וכתב דכשתוקע תשר"ת צריך להאריך בתקיעה שבו כדי שלשה 
תרועות ושלשה יבבות. וא"כ זהו ביאור דבריו במה שכתב כתרועה דנפשיה, וכבר העיר על זה בספר שופר תרועה, 

ע"כ.

ויש להעיר דהלשון 'וצריך כל אחד' נותן מקום להבין דאיירי 'בתוקע', דאין נראה דכוונתו למתני' ברייתא או רבי 
אבהו, וא"כ פירשו גם לשון 'נפשיה', דכוונתו לתוקע.

וכן בחידושי שפת אמת על מסכת ראש השנה )לג, ב( נתכוון מדעת עצמו לסברא זו, ע"ש שמסיק כן, 
ומפרש בזה המשנה. 

וכ"ה בסידור היעב"ץ )סדר תקיעות סע"ו( דכתב 'וכן בתרועה יכול להאריך בו כמה שירצה, וכן אם מוסיף על ג' 
שברים אין כאן בית מיחוש, בלבד שלא יוסיף יותר מכדי שיעור התקיעה' )ומיירי ודאי במוסיף על מנין השברים, ולא 

באורך השבר, כמדויק בלשונו, וכמו שדימה למאריך בתרועה(.  

כח. דהנה הריטב"א )לד, א( הביא ד'נשאל לרב האי ז"ל, וכי קודם שבא ר' אבהו לא יצאו ישראל ידי 
תקיעת שופר, שהרי נראה שהיה הדבר ספק ביניהם ענין התרועה, כדאמרן בהא ודאי פליגי, ואין ספק 
שהכרעה היתה להם בדבר. כי האיך אפשר שבמצוה כזו שהיתה בכל שנה לא ידעו אמתתה, ולא ראו 
אלו לאלו איש מפי איש עד משה רבינו ע"ה איך היה נוהג'. ואחר שהביא תירוצו של רב האי, דלא 
פליגי וכינס המנהגות להוציא מלבן של הדיוטות שלא תהא תורה כשתי תורות, הביא תירוץ אחר, 
וז"ל, 'יש אומרים דודאי הא דר' אבהו ספיקא ממש הוי, ובודאי שבדורות הראשונים נהגו בתרועה 
כמו שראו למשה, אבל אותה תרועה בטלה בדורות התנאים והאחרונים, שהרי התורה אמרה סתם 
תרועה קול נשבר כדרך שאדם עושה בשברו וסגנון אחד אמרה תורה לכולם, ואין הדורות שוין בדבר, 
שהרי תמצא במיני הניגונין ענין קול שהיה קול מנגן לדור שעבר וחזר קול תמרור )לקול( ]לדור[ אחר. 
וגם יש  כי לא היו בדורות האחרונים מריעים על שברם כדרך הראשונים,  וכן אירע בענין התרועה 
שמריעין בשתיהן או בשלשתן, פעם בזה ופעם בזה, ואינו יודע איזה יכשר הזה או זה, ולכך הוצרך ר' 

אבהו לתקן זה'. 

ומעתה נראה פשוט, דלנוהגין בשבר בקול פשוט כתקיעה קצרה, נראה שצריך להקפיד על צליל בכי, 
אבל בקול פשוט ממש דתקיעה, שלא בוכין לא מהני, שאין זה כדרך שמייבבים כלל, וחסר עיקר צורת 
המצוה. ורק כשצועקים הוי הוי הוי, היינו קול קצר שיורד קצת ומיד אחריו תיכף קול אחר בהפסק משהו 
כמשמעו, אז יש כאן ג' שברים כדרך יבבה כמצותה. ובאמת רבינו סעדיה גאון ורב שרירא גאון כתבו 
תוי נגינה להדגיש צורת הקול. וראיתי מאמר מהרב הענקין זצ"ל שהזהיר ע"ז וכתב ופשוט הוא שאין 
יוצאין אם לא שומעים קול יבבא, וכאן הסברנו הדברים בעזהשי"ת. ]מוע"ז )ח"ח לקוטי הערות ח"ו ס"ד( 

ותשוה"נ ח"א שמ"ג[
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בקולות  אבותיו  מנהג  ואם  אבותיו.  מסורת  אחר  לילך  בזה  והעיקר 
פשוטין, ומתפלל במקום שמריעין או-טו, יש מהדרין לשמוע אחר התפלה 
כמנהג אבותיהם, לצאת המ"ע גם כפי מסורת שלהם דוקא כט. ויש מי שסבר 

כט. נחלקו המנהגים בהצורה איך להריע שברים, ונתחלקו בית ישראל לאגודות אגודות. יש נוהגין להריע 
בקול פשוט והיינו שהם ג' כחות קצרים פשוטים, וכך נוהגין בארצות פולין, גרמניא, אונגארין וכו', אבל 

בהרבה מחוזות רוסיא וליטא כולם נוהגין להריע שברים באופן אחר טו-או-טו.

ראש  סוף  בריטב"א  מפורש  וכן  דוקא,  פשוטין  קולות  שהם  כהמנהג  מפורש  בראשונים  וכשנעיין 
השנה "ונראין הדברים שהשבר קטן מתקיעה דאי לא, הוי תקיעה. ואין לומר שאין הפרש בין תקיעה 
לשבר באריכות הקול אלא בשנויו, זה אינו, שהתקיעה קול פשוט בלי שבירה וכל שבר בעצמו אינו 
נעשה לשברים שא"כ חזר להיות יבבות, וע"כ שבר ותקיעה קול פשוט ואין בהם כדי שנוי בניגון אלא 
באריכות הקול" ע"ש. הרי מפורש שהשבר הוא קול פשוט כתקיעה ממש רק פחות משיעורה, והיינו 
דלא כמנהג ליטא, וכן מצאתי בסידור הגאון רבי סעדיה זצ"ל )דף רי"ז( "התקיעה קול ארוך ממושך, 
והשברים שלשה קולות קצרים שכל אחד מהם הוא כשליש הקול הארוך". הרי מבואר שאין בהם כדי 
שנוי בניגון, וכדמוכח נמי מהציורים שמצייר שמה, והחילוק רק באריכות הקול, וכן מבואר בסדור רב 

עמרם גאון.

ונראה מוכרח כשיטה זו מדברי התוס' ועוד הרבה ראשונים, שכתבו שאין להאריך בשבר, דנעשה בזה 
תקיעה. ואם השבר הוא קול פשוט א"ש, דאם מאריך נעשה תקיעה ממש, אבל אם תוקעין בקול שבור 
טו-או-טו בניגון שאינו דומה לקול פשוט, הלא גם אם מאריך לא נעשה תקיעה, וע"כ מוכרח שהוא קול 
פשוט דוקא. וכן מבואר נמי מדברי רש"י ור"ח שחילקו דשברים בהפסק, ותרועה בלי הפסק, ולא חילקו 
שבעצם הניגון השברים לא דמי כלל לקול תרועה, וע"כ מוכח שכולהו קולות פשוטין והחילוק רק  אי 

מופסקין או ארוכין טפי.

בחידושי בתרא )שם או' כו(, וצ"ע דמאן יימר לן דשווין בהעדר ניגון דכמו דתקיעה בקול שוה ופשוט, כ"כ שברים, 
דילמא להיפך הוא, דכמו בשברים יללה ובכי ולא בוכים בקול פשוט ושוה, כ"כ התקיעה יכולה להיות כן. דהא הרמב"ן 
הוא דחידש דהא דנקרא תקיעה 'פשוטה', הוא משום דהוי קול פשוט סופו כתחילתו כאיש מרים קולו לשורר ולרנן. 
אבל הריטב"א )לג, ב בא"ד והתניא( כתב וז"ל, וא"כ לשיטת הרמב"ם תקיעה תר"ת שיעורא יבבא ומחצה בלחוד, וזה 
א"א שהרי לכך התקיעה נקראת פשוטה, לפי שהוא קול נמשך ופשוט )מתפשט(, וכמו שלמדנו ויעבירו קול והעברת 
קול אינו קול קצר כל כך, ע"כ. וא"כ לדידיה גם התקיעה אין הקפדה אלא באריכותה בלי הפסק, אבל אין הקפדה 
במה שהקול עולה ויורד. וא"כ גם השבר הדומה לה הוה בעולה ויורד כדרך בכי. וכן הראשונים דסברי דצריכים ליזהר 
שלא להאריך בשבר סברי כריטב"א, וא"כ גם להם לשון פשוטה דמוצאים בתקיעה לא הוה פירושה כרמב"ן, דתהא 

קול שוה מתחלה עד סוף, אלא שתהא ארוכה בלי הפסק ושבר.

ומצאנו דכעין דבריו כתב רבנו בתשובות והנהגות )א, שמ"ג(, דלאחר שפסק דיש לתקוע שבר פשוט כדרך בכי )הבאנו 
דבריו לעיל הע' כ"ח( הסיק, ולפי זה אף שאנו מקפידים מאד בתקיעה ליהוי פשוט ממש דוקא מהתחלה עד סוף, 
ובשברים פירשו הקדמונים שאם יאריך נעשה תקיעה, ולדברינו השבר אינו פשוט ממש, וג' קולות פשוטין ממש אינן 
צורת בכי כלל. אך נראה שאם הקול עולה ויורד ממש פסול לתקיעה, אבל קול אחד נמשך רק הולך ויורד קצת בסופו 

לא נפסל לתקיעה. 

ויש לתמוה על מנהג בני רוסיא וליטא להריע בקול טו-או-טו, וכפי הנראה נהגו כן גם בבית מדרשו של 
רבינו הגדול הגר"א זצ"ל, וכן נוהגין גם גדולי ישראל בארץ ובגולה, ותמוה מאין קיבלו מסורת להריע כן 

נגד משמעות רבותינו הראשונים.



ובהידור כהלכה  התקיעות  כד

ונראה פשוט בטעמם, שבאמת נחלקו רבותינו הראשונים בשיעור אריכות כל שבר, אי בעינן דוקא פחות 
מג' כחות, או אדרבה צריך דוקא ג' כחות. וא"כ ממ"נ אי אפשר לצאת לכל הדיעות. שאם מריע פחות 
בקול  השבר  מריעין  וע"כ  שיטה.  לאידך  יצא  לא  כחות  כג'  מריע  ואם  שיטה,  לחד  יצא  לא  כחות,  מג' 
כחות  שבג'  ור"ח  רש"י  לדעת  דאף  לכ"ע.  שיוצאין  בזה  תקנו  ולדעתם  כחות,  כג'  שהיא  אף  טו-או-טו 
נעשית כתקיעה, אבל כפי שהם מריעים בקול טו-או-טו לא נעשה מעולם תקיעה, שאין הקול פשוט 
וא"ש מנהגם. רק תמוה הדבר מנלן לבדות מדעתנו צורה לקול שברים נגד פשטות משמעות רבותינו 

הראשונים שעל פיהם אנו חיים.

אמנם שבתי וראיתי שכל מנהגי ישראל יסודם בהררי קודש, שמצאתי בדרשת הרמב"ן לראש השנה 
דברים ברורים ומפורשים שאין השבר קול פשוט, ולא דמי כלל גם בדיגום הקול לקול שבר, וז"ל , "וכתב 
רבינו שמשון בתוס' וצריך להזהר בשברים שלא יהא מאריך בכל אחת מהן כשיעור שלש יבבות של שלש 
קולות כל שהוא, דאם כן נעשית כל אחת תקיעה, דשיעור תקיעה כתרועה, ושיעור תרועה שלש יבבות, 
ובאמת שיפה עיין וטוב להזהר. אבל כפי הנראה מדקדוק הלשון, אין ההפרש שבין השברים לתקיעה 
בין ארוך לקצר, אלא שזה קול פשוט סופו כתחילתו כאיש מרים קולו לשורר ולרנן, וזהו קול שבור כעין 
וכן לשון התורה עצמה תרועה,  וילולי,  גנוחי  וכבר פירשו רבותינו אלינו דיגום הקול כשאמרו  המילל, 
ולשון התרגום יבבא שניהם לשון שבר וכו', ואי לדברי רבינו משה שכתב כי שיעור תקיעה יבבא וחצי כמו 
שהזכרנו יהיה השבר קצר מאד, אלא שההפרש והבדלה שביניהם בדמיון הקול הוא לא בגודלם וקוטנם" 
עכ"ל הטהור. הרי לפנינו דברים ברורים שהשברים אינו קול פשוט רק ניגון אחר לו, שאפילו מאריך בו 

לעולם לא יהא כתקיעה.

לרבינו שמשון  ומה שמודה הרמב"ן  כקול פשוט.  דוקא, שאינם מריעין  וליטא  רוסיא  בני  וא"ש למנהג 
'שיפה עיין וטוב להזהר' שלא להאריך בשבר, אף שלפי דעתו לעולם לא יהא בו תורת תקיעה שיש לו ניגון 

אחר, היינו מפני שאפילו יש שנוי בניגון, מ"מ באריכות השיעור דתקיעה דמי לה, וע"כ טוב ויפה ליזהר. 

ואם כי אולי צורת שבר אינה טו-או-טו כמנהג בני רוסיא רק קול אחד שאינו שבור, ומשונה מתקיעה 
במה שהקול יורד ואינו קול אחד פשוט סופו כתחילתו, מ"מ כיון שמסורת היא להריע כקול טו-או-טו 
דוקא, אין לזוז ממנהג שיסודו מסורת דור אחר דור וקבלה היא בידם להריע דוקא כך את קול השברים, 

וע"כ פשיטא שיש לסמוך על האי מנהג.

)והגאון  רבי חיים מבריסק זצ"ל דקדק שלא להריע טו-או-טו שבהאי קול טו בסוף אולי הוה כמריע תוך 
שבר רק הריעו או-טו לבד(. ]וביאר רבנו במק"א, דהיינו דיכול לתקוע או-טו או טו-או, דרק באופן שתקע 
טו-או-טו יש לחשוש שה-טו האחרון הוי כמריע מתוך השבר, שיש להחשיב הטו-או כשבר, וע"כ ה-טו 
האחרון הוי כמריע מתוך השבר. אבל בתוקע או-טו או טו-או אין להחשיב ה-טו או ה-או הראשון כשבר, 

ואין כאן מריע מתוך השבר, אלא כולו שבר אחד[.

בעמק ברכה )שופר או' ג( כתב כעין דברי רבנו, והביא ששמע כן מהגרי"ז בשם אביו הגר"ח, וסייע מלשון הריטב"א 
'וכל שבר אינו נעשה לשברים שא"כ חזר יבבות', עיי"ש. אמנם בשיעורי משולם דוד הלוי )ערכין י, א הובא בהערה 
ט"ו( ביאר באופן אחר, שאלו למו"ר שליט"א איך נהג הגר"ח 'בשברים', ואמר מו"ר שליט"א שלא היה תוקע 'טו-
או-טו' כנהוג, אלא 'או-טו', וזאת משום שחשש ד'טו' קמא יהיה לתקיעה אם ישהה בה קימעא. כי לדעת הרמב"ם 
שיעור תקיעה כחצי תרועה, ותרועה לשיטת רש"י וסיעתיה היינו ג' כוחות, ואם נחשוש לתרי השיטות יוצא שבשיעור 
כח ומחצה הוי תקיעה. )ול'טו' בתרא ליכא למיחש שיהיה לתקיעה, שהרי ליכא תחילת תקיעה(. ועוד אמר שהגר"ח 
היה נוהג לתקוע פעם שברים קצרים מג' כוחות, ופעם שברים ארוכים מג' כוחות כדי לצאת ב' השיטות, והכל היה 

'או-טו' אלא שפעם היה מקצר ופעם היה מאריך ע"כ.



כה ובהידור כהלכה  התקיעות 

שהוא חיוב מעיקר הדין ל. 

יש להעיר, שהחושש אחר התפילה לצאת כמסורת אבותיו, יש מקום 
להדר לצאת דוקא מבעל תוקע שגם אצלו הוא מסורת אבותיו, שמא בעל 

ומעתה נראה שהאופן להריע שברים היא מחלוקת בין אבות העולם, ולא לנו להכניס ראשינו ולהכריע, 
נוהג בזה כמנהג אבותיו או רבותיו שכפוף להם בכל הליכותיו. אבל הפוסקים לא הזכירו  רק כל אחד 
כלל משנוי הצורה דשברים בין מקום למקום, ומשמע לכאורה שדעתם היא שבדיעבד יוצאין בכל אופן, 
דבמה שהוא קול קצר ושבור מקרי שבר לכל המנהגים, והמחלוקת אינו אלא לכתחילה היאך לנהוג. והא 
דהזהירו שלא להאריך שבר דנעשה בזה כתקיעה, היינו מפני שנהגו אז להריע בקול פשוט, שפיר הזהירו 
שלא להאריך, אבל מודו שאם עושין אותו בקול אחר אם הם ג' קולות קצרים שבורים נמי מהני. וא"ש 
שלא העירו הפוסקים בצורת השברים דספיקא דאורייתא היא, שאין כאן ספק דמה"ת מהני בכל גוונא 

יוצא בדיעבד, והשינוי אינו אלא בלכתחילה, ודו"ק היטב בכ"ז.

אמנם אין זה מוכרח, שכבר הבאנו לעיל מהראשונים שנקטו שצורתו כקול פשוט דוקא, וכמבואר בלשון 
הריטב"א שהבאנו לעיל, ובהע' כ"ח הבאנו דמעיקר הדין בעינן מה"ת צורת שבר כמו שאדם נוהג ליבב 
ואין הדרך  וכדומה,  ודאי בפשטות לולא המסורת, הדרך ליבב בקולות פשוטין  והא  באותו דור, ע"ש. 
ליבב בטו-או-טו, וע"כ מי שאין לו המסורת בקול טו-או-טו עליו לנהוג כפשטות הראשונים דבעינן קול 

פשוט דוקא כמנהגו. 

ושמעתי שיש מחמירין אם שומעין בבית הכנסת כמנהגי ליטא, ומסורת אבותיו בקול פשוט, שומע עוד 
הפעם בסוף התפלה לצאת המצוה כפי קבלת אבותיו, ולדעתי אף שאין זה חיוב מדינא, מ"מ נכון הדבר 

להחמיר דיוצא בזה המצוה גם כפי מסורת שלו בלי פקפוק.

ל. עתה מצאתי בקונטרס תל תלפיות )ר"ה תשס"ה( שהביא מנהג הגאון הגדול רבי אלעזר מנחם שך 
זצ"ל, שלא הקפיד כלל לשמוע שברים בקול פשוט, אלא נהג רק לשמוע התקיעות כמנהגו, מנהג ליטא, 
וכפי שתקעו בישיבה. ואף שאחר התפילה היו תוקעין מחוץ להיכל הישיבה שברים בקול פשוט לצאת 

כל הדעות, לא חש להחמיר לשמוע שוב התקיעות.

ומביא שם עובדא שפעם אחת אחר התפילה, כשמרן זצ"ל ירד במדרגות, ניגש אליו תלמידו לבקש ממנו 
ברכה, ואז פנה אליו ושאלו איפה שמע תקיעות, והשיב תלמידו - כאן בישיבה. ואז שאלו איזה שברים 
לשמוע  ועליך  חובתך,  ידי  יצאת  לא  כן  אם  השיב  וע"ז  חסידיים,  שברים  והשיב  אביך,  בבית  תוקעים 
בויז'ניץ,  רק  לשמוע  יוכל  כזאת  מאוחרת  שבשעה  לו  אמר  ותלמידו  אבותיך.  כמנהג  אחרות  תקיעות 
וכשיחזור משם יפסיד סעודת החג בישיבה. והשיב, אעפ"כ תלך לשם, ושאלו תלמידו וכי כולי האי צריך 

להחמיר, והשיבו אל תטוש תורת אמך, עכתו"ד.

חייב  אבותיו  כמנהג  שלא  תקיעות  שמע  ואם  אבותיו,  כמנהג  לנהוג  לו  יש  אחד  שכל  מדבריו  ולמדנו 
לשמוע שוב תקיעות כמנהג אבותיו. אמנם אם שמע כמנהג אבותיו אינו צריך לחשוש כלל למנהג אחר, 

וכמו שהגרא"מ שך זצ"ל לא הקפיד לשמוע השברים שלא כמנהג אבותיו.

ודבריו חידוש גדול, ואנו לא שמענו זאת מעולם, ואפילו בני תורה לא הקפידו לשמוע עוד פעם אחר 
התפילה כמנהג אבותיהם, ורק בזמן האחרון נהגו בהרבה ישיבות, לתקוע אחר התפילה שברים חסידיים, 
לצאת  קולות  שאר  לשמוע  שמהדרין  כמו  הוי  אלא  הדין,  מעיקר  חיוב  שהוא  משום  כן  נהגו  לא  אבל 
יד"ח לכל הדעות. וכדהבאתי לעיל, דמסתימת הפוסקים שלא הזכירו שיש שינוי בקול השברים ממקום 
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תוקע שאינו נוהג כפי מסורת זו, אינו יכול להוציאו מדין ערבות לא.   

)ו( נחלקו גדולי הראשונים בשיעור אורך השבר, אי בעינן שכל שבר 
יהא פחות משלשה כחות, דבשלשה כחות יצא מכלל שבר ונעשה תקיעה. 
)ומשהו( לג, ששיעור שלשה  כחות לב  דוקא שלשה  יש לעשות  או אדרבה, 

למקום, משמע לכאורה דבדיעבד יוצא בכל אופן, ולכן כל אחד יסמוך על מנהג הקהילה שמתפלל ודי 

בכך, ורק יחידי סגולה, מדקדקים לצאת כל השיטות שיעלו לרצון לכ"ע. )תשוה"נ ח"ו קלב(

לא. תשוה"נ ו, קלא עיי"ש באורך.

בעל  ר"ח,  רש"י,  כדעת  דוקא,  כחות  מג'  פחות  שיהיה  צריך  אי  שבר  דכל  בשיעור  להסתפק  יש  לב. 

ג' כחות דוקא,  כיון דשיעור התרועה ט' כחות, יש לתקוע כל שבר  וכו', או אדרבה  ורא"ש  העיטור, 

כדעת ריב"א וריב"ם, סמ"ק, רשב"א וכו'. והדבר נוגע לספיקא דאורייתא, שלדעה הראשונה הקפידא 

כלל,  יצא  לא  כחות  מג'  בפחות  השניה  ולדעה  תקיעה,  נעשית  כחות  שבג'  דוקא,  כחות  מג'  בפחות 

כהלכה  המ"ע  לקיים  היאך  גדולה  למבוכה  נכנסים  ואנו  כחות,  ט'  שיעור  שברים  הג'  מכלל  דבעינן 

דספיקא דאורייתא היא.

והנה ברמ"א ר"ס תק"ץ )סע"ב( מבואר שאפילו האריך בשבר כג' כחות כשר לכו"ע, שאפילו לדעת רש"י 

דשיעור  לן,  איכפת  לא  כחות  ג'  כדי  בשבר  האריך  אם  כוחות,  ג'  תר"ת(  )בסדר  תקיעה  דשיעור  ור"ח 

תקיעה בסדר תש"ת הוא כג' שברים דהיינו ששה כוחות. וא"כ אם האריך בשבר עד ששה כוחות, לא 

גם לשיטת רש"י אלא בשש  לכו"ע, שאין פסול  ויותר, שכשר  כג' כחות  וא"ש אם תקע  נפסל השבר. 

כחות, וע"ש היטב בב"ח ובט"ז )סק"ב(. אבל בראשונים מפורש שבג' כחות פסול לשיטת רש"י, וע"כ 

מעיד המג"א כאן )בס"ק ב(, שהמנהג פשוט לקצר בכל שבר שלא יהא אפילו ג' כחות ע"ש. ודברי המג"א 

צ"ע, שלדעת ריב"ם והרמב"ן לא יצאו כה"ג דבעינן דוקא בג' שברים שיעור ט' כחות, וא"כ לא הועילו 

כלל במה שקיצרו, וצ"ע היאך לנהוג למעשה.

וכתבנו לעיל )סע"ה( שאנשי ליטא וסביבתה עושין השבר בקול שבור ולא בקול פשוט, דאף אם יאריך 

השבר לא נעשה תקיעה שאינו קול פשוט, ולדעתם יצאו בזה מכל ספק. אבל כבר הבאנו שם, שבהרבה 

ראשונים מפורש שהוא קול פשוט דוקא, וכן הרמב"ן בדרשה לראש השנה, אף שפירש דאין השבר קול 

פשוט, מ"מ כתב על חשש רבינו שמשון שלא להאריך בשבר ש'יפה עיין וטוב להזהר'. וא"כ אפילו מי 

שנוהג בקול שבור, אין לו להאריך יותר מג' כחות, כמו שהבאנו לעיל.

שוב האיר ה' את עיני ומצאתי בט"ז כאן )ס"ק ג'( דברים נפלאים, ותמהני שהאחרונים לא הביאו דבריו. 

והיינו שלדעתו גם לשיטת התוס' וסיעתם שהתרועה היא ט' כחות כל שהו, מכל מקום הג' שברים 

שלשיטת  התרועה,  בשיעור  אלא  אינו  ותוס'  רש"י  בין  והמחלוקת  כוחות,  ב'  שבר  שכל  שברים  הם 

רש"י היא כג' כחות, ולדעת התוס' ט' כחות, אבל בשיעור שבר תרוייהו מודו דסגי בב' כחות ע"ש. 

ומהאי טעמא א"ש המנהג לקצר בכל שבר שיהא ב' כחות שיוצאין בזה לכו"ע. והדברים צ"ע שהרבה 

ופשיטא שאין להקל  בג' שברים ט' כחות דוקא לעיכובא,  ראשונים הסכימו לדברי הראב"ד דבעינן 

דסגי בששה כחות.

לג. עיי' הע' כ"ה דלמעשה אין מושג של תקיעה של כוח אחד ומשהו, אלא הוי תמיד ב' כוחות כמבואר 

במט"א, וממילא גם הכא הוי ד' כוחות לכה"פ.
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שברים כשיעור תשעה כוחות ויותר מעט לד, ובפחות מזה לא יצא. והמנהג 
הפשוט היום לתקוע כל שבר אף ביותר משלשה כחות, אבל נכון להזהיר 

לד. מצאתי בספר קצה המטה )סק"ה( שמצא עצה לצאת לכו"ע, שיעשה ד' או ה' שברים כשכל אחד 
מהם פחות מג' כחות דוקא, דלדעת רש"י השבר לא נעשה תקיעה, כיון שכל שבר אין בו ג' כחות, ולדעת 
התוס' יצא, שיש כאן בצירוף שיעור ט' כחות ע"ש )וכן נהג באמת הגר"ח מבריסק זצ"ל(. אבל אינו ברור 
דמהני, דלדעת המרדכי וההגהות אשר"י - מובא בבית יוסף )ד"ה והמרדכי( אם מקצר השברים הרבה 
לא מיקרי קול גנוחי ולא יצא ע"ש, וא"כ אינו מספיק שבר של ב' כוחות. ועוד, הא דעת הריטב"א )כז, א 
ד"ה ה"ג אלא( והרבה ראשונים דדוקא בתקיעה בעינן שיצא בקול אחד מתחלה ועד סוף, אבל בשברים 
כשיעור  בשמע  ואף  וסוף,  תחלה  בעינן  לא  קולות קצרים  צירוף  שהוא  מופסקים,  הקולות  הכי  דבלאו 
ממקצתם יצא ע"ש, וא"כ כיון דאין כאן קול אחד של כל השברים יחד, אלא כל שבר מופסק מחבירו, 
אולי לא מהני כאן הצירוף, ועוד דאפשר דהלמ"מ שיתקע שיעור ט' כחות דוקא בג' שברים. ובכלל דעת 
הב"ח )ד"ה כתב במנהגים( שאין לעשות יותר מג' שברים, וא"כ לפי מנהגנו שאין מריעין אלא ג' שברים, 

עדיין צ"ע היאך לנהוג למעשה.

הקצה המטה ייסד דבריו על שיטת הראב"ד, ובפשטות הוא כמעט הראשון היחיד שמפרש להדיא ששיעור השבר ג' 
כוחות, ואדרבא, לשיטתו בפשט הגמ' דברי קצה המטה צ"ב טפי. אמנם יש מקום לדון מדברי המאירי בסוגיין )לג, 
ב( וביותר מדבריו בחיבור התשובה )מא"ב פ"ו( שכתב בשיטת הראב"ד, 'אם כן לא נחלקו כלל בתקיעה ששעורה ט' 
טרימוטות. אבל בשיעור התרועה נחלקו, שאין שעורה אלא ג' טרימוטות לדעת משנתינו, ולדעת הבריתא שעורה 
ט' טרימוטות, הן שתהא היא בעצמה טרימוטות או שברים. וכתב הרב עוד בזה הלשון ואמר, ולדידן דנקטינן בה 
תקיעה  שיעור  דאין  כלומר,  עכ"ל.  טרימוטות'  ט'  שעור  ולאמשוכי  דבריתא  כתנא  בה  לפסוק  נראה  טרימוטות, 
דבריתא ט' טרימוטות מחמת דבעי ג' שברים )דכן הדרך לגנוחי וכדו'( ושיעורם עולה לט' טרימוטות, וע"כ שיעור 
התרועה ט' טרימוטות. אלא אדרבא, הבריתא חולקת על המשנה, בשיעור התרועה כמחלוקת בפני עצמה, וסוברת 
דבעי ט' טרימוטות ולא ג' טרימוטות, וגם אי יתקע יבבות ולא שברים, יש לו לתקוע כשיעור ט' טרימוטות, וכן 
העלה המאירי לדינא. ויש א"כ מקום לומר, דלראב"ד גם אי יתקע חמשה שברים קצרים של ב' כוחות גם יצא, דהוי 
טפי מט' טרימוטות. ונראה דיש לדחות, דכל הטעם דידעינן דשיעור תרועה דבריתא הוא ט' טרימוטות הוא מחמת 
דשיערו אותו בג' שברים, וכל שבר כג' כוחות, וא"כ לכאורה אדרבא, מוכח דהכי קיימ"ל דשיעור השבר חייב להיות 

כג' כחות, דבלא"ה הרי לא ידעינן כלל שיעור תרועה דברייתא, וליכא לישובא דאביי.

אמנם נראה דמדברי הראב"ד בדרשה יש מקום להשיב על טענה זו, דז"ל, 'נמצא עכשיו דשיעור תקיעה כתשע 
ילילות שהם טרימוטות, או כשלשה שברים ומידה אחת הן, ואין ביניהם מחלוקת כי אם בין גנוחי וילולי בלבד. 
ולא עוד אלא כי שיעור המשנה יותר קצוב מן השברים, שיש בהם ארוכים וקצרים ולא נודע שיעורו יפה, אך 
שיעור הטרימוטות ידוע ומבואר, אין להוסיף עליו ואין לגרוע'. ומשמע דבאמת אי היה כתוב רק דהתרועה כג' 
שברים לא היינו יודעים שיעור השבר, דאינו קצוב, ויש בהם ארוכים וקצרים, ורק מחמת תירוצא דאביי דהשווה 
המשנה והבריתא לשיעור אחד בתקיעה, ויודעים אנו מהמשנה ששיעור התקיעה בט' טרימוטות, שהן קצובים, 
ממילא יודעים אנו לומר, דשיעורא דבריתא בשברים של ג' טרימוטות כ"א. וא"כ שוב יש לומר, כיון דעיקר דינא 
דבריתא דשיעור התרועה בט' טרימוטות, בין אי גנח ובין אי יליל כמבואר במאירי, דזהו שיעור אורך התרועה 
וממילא שיעור תקיעה, יתכן דיכול לצאת גם אי תקע כשיעור זה ביותר מג' גניחות, מגניחות קצרות הפחותות 

מג' כוחות.

אך נראה דיש להעיר דמלבד דברי הב"ח שאין לתקוע יותר מג' שברים וטעמו מחשש דשמא שבר האחרון יעשה 
תקיעה עיי"ש, יש להוכיח מק"מ דג' שברים הוי מעצם שיעור התרועה. דהנה הב"י )ד"ה כתב הרוקח( הביא 'דכתב 
הרוקח )סי' רה עמ' צב( בשם אביו, מאחר שיש בהלכה שברים ואין בספרים ישנים שלשה שברים, אלא שברים סתם, 
כן מדברי הפוסקים אלא  נראה  'דאין  ודחה הב"י  כאן'.  מנין שברים עד  יצא שאין בספרים  שני שברים  אם תקע 
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להבעל תוקע שלא יאריך בכל שבר כשיעור ד' כחות וחצי, אף שהוא שיעור 
מועט מאד לה. 

ויש מחמירין בסוף התפלה לצאת התקיעות כפי השיטות דבעינן בכל 
נזהרין  פשוטין  בשברים  הנוהגין  ובפרט  דוקא,  כחות  משלשה  פחות  שבר 

בדבר לו. 

ביניהם משהו  יפסיק  ומ"מ  בין שבר לשבר,  )ט( אין להפסיק בשהייה 

שלשה שברים בעינן וכל שתקע פחות מהם משמע שלא יצא. וכ"כ הוא עצמו בשם ראב"ן, וכן מבואר במעשה שאירע 
במגנצ"א שכתב רבינו בסמוך'. וכוונתו לדברי הראב"ן )שו"ת סי' סא( 'וגם על הסדר השני קש"ק שתקע ב' פעמים 
קש"ק ובשלישי תקע ד' שברים וסיים הסדר אומר אני כי לא הפסיד כלום מכל סידרו, לפי שנחשוב אותו שבר רביעי 
וכו' וא"ת ה"מ כשהאריך בא' מן השברים דלא פסל אבל היכא  כאילו האריך בתרועה שהרי שברים תרועה הם, 
דהוסיף על המניין שמנו חכמים פסל. איברא לא פסל, שהרי ציצית עיקר מנינו ד' ציצית ואם הוסיף החמישי לא פסל 
את הראשונים בכך, וכו' ה"נ האי שבר רביעי אינו מעשה לפסול את הראשונים'. ומבואר דעיקר מנינו של תרועה בג' 

שברים, דומיא דציצית דמנינו בד', ודו"ק.            

לה. והעיקר נראה שראוי ליזהר מאד שלא להאריך בכל שבר בשיעור ד' כחות וחצי, והוא שיעור קטן מאד, 

חצי  תקיעה  ששיעור  הרמב"ם  כדעת  להלכה  לן  קיימא  תק"ץ(  )ר"ס  בביאורו  זצ"ל  הגר"א  רבינו  שלדעת 

מחמירין  המדקדקין  וע"כ  ופסול.  תקיעה  נעשה  וחצי  כחות  בד'  כחות,  ט'  תרועה  ששיעור  וכיון  תרועה, 

כוותיה, ויש לקצר כל שבר שיהיה כג' כחות, ולא יאריך עד ד' וחצי, והוא דבר קשה מאד לכוין. ומנהג העולם 

להאריך אפי' יותר מד' כחות ולא יצאו כדין, לא רק לשיטת רש"י וסיעתו, אלא גם לרבינו הגר"א זצ"ל. 

לו. ולהנוהגין כמנהג ליטא לעשות טו-או-טו וכדו', גם בתוקעין כג' כוחות א"ש, לפי שיש לומר שמעיקר 

הדין כה"ג לא נעשה לעולם תקיעה. אבל העושין אותו בקולות פשוטין, יזהרו מאד שכל שבר יהא  מג' 

כחות ורק עד ד' וחצי. אבל האמת שלשיטת רש"י הר"ח והרא"ש גם בכה"ג אולי לא יצאו, וע"כ יש נוהגין 

לצאת גם האי דעה, ותוקעין בסוף התפלה שבר בשתי כחות לבד, והוא משהו יותר מקול אחד דתרועה, 

ויוצאין בזה דעת רש"י, והר"ח, והוא מנהג העולם המובא במג"א, ואשרי חלקם שזוכין לקיים המצוה לכל 

הדעות. ומרן הגרי"ז סיפר לי שאביו מרן הגר"ח היה חושש לשיטת הרמב"ם, ולשיטתו יש לנקוט שהשבר 

יותר מכח אחד ופחות משנים, והוא דבר קשה מאוד לכוון. אמנם הגרי"ז עצמו לא נהג להחמיר בזה. 

ולע"ד נראה להעיר, שגם בימי האמוראים נחלקו היאך לעשות בשברים, וחכמי ישראל החמירו לעצמם 

דאיתא  השנה,  ראש  סוף  ירושלמי  הוא  הדבר  ומקור  חשש.  מכל  לצאת  הדעות  כשתי  ועשו  אז,  גם 

ובערוך  ע"ש,  דקיקין"  תלת  אמר  וחורנא  טרימוטא,  אהן  אמר  חד  מנא  ור'  חנניא  ר'  הרעה,  היא  "איזו 

השלחן )תק"ץ סע' ט'( ביאר המחלוקת, דבמשנה מפורש דשיעור המשך התרועה כ-ג' יבבות, אבל איזו 

והיינו היבבא מה היא, חד אמר אהן טרימוטא, כלומר  היא מהות התרועה כלומר כל חלק מהתרועה 

טרימוטא אחת, ושיעור תרועה כג' טרימוטות, וחורנא אמר תלת דקיקין, והיינו כל יבבא כתלת דקיקין, 

ושברים  תרועה  בשיעור  הראשונים  גדולי  בין  המחלוקת  והיינו  דקיקין.  ט'  משך  הוי  דהתרועה  ונמצא 

ובירושלמי שם מסיים "רב חנניא חשש להדא דר' מנא ולהדא דידן", הרי שהריע מספק כשתי  ע"ש. 

הדיעות, והיינו כמנהג המחמירין שהבאנו.



כט ובהידור כהלכה  התקיעות 

מג'  הנמשך  אחד  קול  ואינו  שברים,  ג'  כאן  שיש  להדגיש  ממש,  כמשמעו 
קולות לז.

לז. הראשונים האריכו בשברים תרועה אי לעשותן בנשימה אחת או בשתי נשימות, והאחרונים הוסיפו 
לבאר אי בעינן להו בכח אחד או בשני כחות, אבל בג' שברים לא ביארו, ומשמע דפשיטא להו דבעינן 
להו בכח אחד. אמנם האמת שגם בג' שברים צ"ע היאך לנהוג, שרבינו חננאל בסוגיין פירש דבשברים 
בעינן הפסק מעט, וכן מפורש בטור בשם בעל העיטור, וכן מביא המאירי בשם אחד מגדולי הרבנים הרב 
אלברגלוני זצ"ל. אבל הרשב"א בראש השנה )לג, ב( פירש שלא יפריד ביניהם כלל, וכן פירש הריטב"א 
בסוכה )נד, א( וביותר מצאתי מפורש בארחות חיים )הלכות ר"ה יא( בשם הרי"ץ גיאת 'והוי יודע שאין 
פירוש שברים שישבור הקול ויפסיק, אלא שבר כאדם הגונח משבר ומכאב לב והן יבבות ארוכות, וטועין 

התוקעין המפסיקין אותן לגמרי' ע"ש.

צריך  וע"כ  קול,  שבר   - כמשמעו  הוא  'שברים'  פירוש  אבל  כלל,  בשהייה  להפסיק  שאין  נראה  ולע"ד 
משהו הפסקה רק כדי שיהיה ניכר שהם ג' קולות. וביותר מצאתי בספר פאר עץ חיים )סימן כה( שפוסל 
גם בדיעבד כשאין הפסק משהו ביניהם, וצווח על מה שאין מקפידין בזה, דלדעתו מבטלין בזה המ"ע 
ע"ש היטב, אבל אינו מבסס שם דבריו מדברי הראשונים, רק סומך על פירושו בדברי רש"י והר"ח לבד, 
ומסמיך שכן הוא מעצם השם 'שברים' בלשון רבים, ולא כ'תרועה' שהוא לשון יחיד, שהשברים הם ג' 

כחות, והתרועה כח אחד דוקא בלי הפסק כלל אפי' משהו, ע"ש.

אמנם נראה שאם מפסיק רק משהו כדי להדגיש היטב שהקולות מופסקין, א"ש, וכמו שמפסיק לרב 
יהודה בין תקיעה לתרועה, פחות מכדי נשימה )כמבואר בריטב"א בסוכה נד, א(, הכי נמי מפסיק משהו 
ואינו שוהה, ומקיים בזה המצוה לכו"ע. דלשיטת ר"ח ובעל העיטור שמצות ג' שברים בהפסקה דוקא, 
הלא הפסיק, ואפילו לשיטת הפוסקים שאין להפסיק כלל, הלא עד שיעור כדי נשימה אינו חשיב הפסק, 

וכ"ש בהפסקה כל שהו להדגיש בין שבר לשבר יוצא לכו"ע, ומקיים בזה המצוה בהידור.

שוב מצאתי בדרשת הרמב"ן לראש השנה שמביא דברי רבינו חננאל דשברים הם בניחותא ובהפסק 
בינתיים, ומפרש הרמב"ן 'ולא הפסק גמור שישהא, אלא שיהיו שני קולות, שיפסיק הקול בשבר ניגון' 
ע"ש. וכוונתו נראה שאין לשהות כלל, אבל מפסיק הקול בשבר ניגון, והיינו שההפסקה היא רק בשיעור 

הצריך לחלק בין קול לקול שלא יעשה הג' קולות בלי שום הפסק כלל כמו שביארנו.

במעגלי צדק )ליקוטי או"ח לד( כתב, והנה בקונטרס התקיעות כהלכה ובהידור )אות ט'( העיר בהא דאיתא בשו"ע 
דג' שברים יש לעשותם בנשימה אחת, ולא נתבאר בפוסקים אי יש לעשותם בכח אחד בלי שום הפסק, או שיש להפסיק 
ביניהם הפסק משהו, ולעשות בב' כחות. והביא שבספר פאר עץ חיים כבר דן בזה, וכתב שיש לעשות השברים בב' 
כחות, משום דבעינן הפסק משהו. ובמ"ב )ס"ק י"ח( לענין שברים תרועה, כתב שלא יעשה ש"ת בכח אחד, ובדין 

השברים לא הזכיר נידון זה. 

והנה בפי' הר"ח )ר"ה לג, ב( כתב וז"ל, פ' ג' יבבות - ג' תרועות זו אחר זו דבוקות, וג' שברים הן בניחותא ומעט 
הפסק בינתיים, נמצא שיעור ג' שברים יותר מג' יבבות עכ"ל. ובקונטרס הנ"ל כתב שמדברי הר"ח נראה שיש הפסק 
בין שבר לשבר. אלא שהביא מש"כ בדרשת הרמב"ן על דברי הר"ח, וז"ל הרמב"ן, ולא הפסק גמור שישהה, אלא שיהיו 

שני קולות, והוא שמפסיקו בשבר ניגון, עכ"ל.

ולכאורה נראה בכונת הרמב"ן בפירוש דברי הר"ח, שאין כונתו דבעי הפסק משהו בין שבר לשבר, אלא דהרמב"ן הביא 
זה כהמשך לדבריו שם שכתב וז"ל, אבל כפי הנראה אין ההפרש שבין השברים לתקיעה בין ארוך לקצר, אלא שזה 
קול פשוט סופו כתחילתו, כאיש מרים קולו לשורר ולרנן, וזהו קול שבור כעין המילל וכו', אלא שההפרש וההבדלה 
שביניהם בדמיון הקול הוא, ולא בגדלם וקטנם. וכתב ר"ח פי' יבבות זו אחר זו, שברים בניחותא והפסק בינתים, ע"כ. 



ובהידור כהלכה  התקיעות  ל

להריע  המנהג  נתפשט  כהיום  המנהגים,  נחלקו  התרועה  בצורת  )י( 
נוהגין  יש  אבל  פוסקים,  הרבה  דעת  וכן  טו-טו,  נמשכים  קצרים  בקולות 

ולא הפסק גמור שישהה, אלא שיהיו שני הקולות שיפסיק הקול בשבר ניגון עכ"ל. וכבר העיר בקונטרס הנ"ל, שזה 
מקור למנהג שעושים שברים בקול שבור שנפסק באמצעיתו, וחולק בזה על הריטב"א )בסוף ר"ה( שכתב דכל השנוי 
בין תקיעה לשבר הוא רק בגודל התקיעה, שהשבר הוא יותר קצר, ואין בהם שנוי בניגון ורק בגודל הקול. ולדעת 

הרמב"ן יש שבירה בגוף הקול של השבר. 

ומעתה יתכן דזהו מה שביאר הרמב"ן בדברי הר"ח. דמש"כ בהפסק בנתיים, אין כוונתו הפסק של שתיקה, אלא הפסק 
בצורת הקול, דהיינו שישבור הקול של השברים. וזהו שכתב ולא הפסק גמור שישהה, אלא שיהיו שני קולות שיפסיק 
הקול בשבר ניגון, והיינו שהשבר עצמו יהיו בו ב' קולות, והוא שמפסיקו בשבר ניגון וכגון שעושה טו-או שאז נשבר 
צורת הקול והוי ב' קולות. והרמב"ן הרי מביא את זה כהמשך לדבריו שם, שהשבר הוא קול שבור, ולמש"כ הביא דברי 
ר"ח לסייע לדבריו, שהשבר קול שבור הוא. אמנם מש"כ הר"ח "בניחותא" עדיין צ"ע. אכן עוד העיר שם מדברי הטור 
שהביא בשם בעל העיטור בחילוק שבין שברים לתרועה, ויעוין בב"י )שם ד"ה ומ"ש רבנו בשם העיטור(, שביאר בזה 

ב' פירושים, ולפירושו שם מוכח שבשברים יש הפסק בין שבר לשבר, והוא חלוק מתרועה.

הנה מש"כ לבאר דהרמב"ן הביא דברי הר"ח לסייע שהשבר קול שבור, נראה להעיר, שהרמב"ן לא כתב דיש לשבור 
קול השבר לשני קולות, וכמו שהגדיר במעגלי צדק שם 'קול שבור שנפסק באמצעיתו', אלא דאינו כקול התקיעה 
שהוא קול פשוט סופו כתחילתו, אלא קול שבור כעין המילל, אך אין כאן ענין של 'הפסק' בקול המחלקו לשניים. מה 
גם, דמה ענין 'הפסק גמור שישהה' לשינוי בקול השבר. וכן לכאו' מפורש בחידושי הרמב"ן )לד, א(, 'והוי יודע שאין 
פירוש השברים שישבור הקול ויפסיק, אלא שבר כאדם הגונח משברו מכאב לב והן יבבות ארוכות, וטועין התוקעין 
ע"י הפסקת  לג'  נחלקים  הריטב"א השברים  דלשיטת  דרך מש"כ,  לומר על  ויש מקום  לגמרי'.  אותם  המפסיקים 
השמעת הקול, ובא לומר דלדעת הר"ח אינו מפסיק ושוהה בלא השמעת קול בין שבר לשבר, אלא שינוי הקול בשבר 

הניגון הוא שמחלק את הג' שברים, ואין ביניהם הפסקה ממש )וכעין דברי הריצ"ג(. 

אך יותר נראה דאיירי בסמיכות הקולות וכדברי רבינו. דהנה הרמב"ן צטט את סוף דברי ר"ח, אך בתחילת דבריו כתב 
הר"ח לשון יותר מבורר, וז"ל, 'פ' ג' יבבות - ג' תרועות זו אחר זו 'דבוקות', וג' שברים הן בניחותא 'ומעט הפסק' 
בינתיים', היינו דמחלק בין סמיכות התרועות שהן דבוקות זו אחר זו, לבין השברים שהם קולות ארוכים יותר ויש 
ביניהם הפסק מעט )וכעין דברי בעל העיטור(. ובזה נראה יותר כדברי רבנו, ש'הפסק מעט בינתיים', היינו כדברי 
רש"י בחולין )כו, ב( דאף בנשימה אחת  - 'ומכל מקום מפסיק הוא בינתיים'. וי"ל דדברי הרמב"ן מוסבים בעיקר 

למש"כ קודם לזה בענין ההפסק בש"ת, עיי"ש. 

שו"מ דיש להוכיח כדברי רבינו מדברי הב"י והדרכ"מ. דהנה הביא הב"י בשם הכל בו )סי' סד( בשם הרי"ג, 'הוי יודע 
שאין פירוש שברים שישבור הקול ויפסוק, אלא שבר כאדם הגונח משבר ומכאב לב, והן יבבות ארוכות וטועין התוקעין 
המפסיקין לגמרי עד כאן לשונו. וכו' ומה שכתב וטועין המפסיקין לגמרי פשוט הוא', עכ"ל הב"י. ודברי הכל בו הם 
בעצם כלשון הרמב"ן, וע"ז כתב הב"י דשלא להפסיק לגמרי פשוט הוא. ואם למד הב"י שאיירי בהפסק בין השברים 
אפשר להבין שהוא פשוט, אך אם מיירי בצורת קול השברים מדוע הוא פשוט, והרי לרוב הראשונים השבר דומה 
לתקיעה. ומוכח דכן פירושו, שעל דברי הב"י כתב הרמ"א בדרכי משה הקצר )באו' ד( 'וכך הם דברי הרא"ש לעשות 
כל השלשה שברים בנשימה אחת', ומוכרח א"כ דאיירי בענין ההפסק בין השברים וכ"פ דברי הב"י והכל בו, ודו"ק. 

וכדברי רבינו כ"מ בחיי אדם )כלל קמ"ב( ובהלכתא גבירתא )ר"ה פ"ד או' ה( 'כל קול מקולות השופר צריכין שיהיו 
בשלימות בנשימה אחת, דתרועה כתיב ולא תרועות וכו'. ולכן צריך ליזהר שיעשה הג' שברים בנשימה א', דאף על 
גב דשברים הם קולות מופסקים, אין הכוונה שיפסיק בין שבר לחבירו אלא הכוונה שיהיה ניכר שכל שבר הוא בפני 

עצמו ולא תכופים יחד כתרועה'.    

וכמה  כמה  גדולים  וחכמים  רבנים  בשם  שמביא  שני(  )ענין  אבות  במגן  במאירי  נפלא  דבר  ומצאתי 



לא ובהידור כהלכה  התקיעות 

להריע אותה כקול אחד ממושך המתרעש לח.

לאלפים ולמאות שאין למעלה מהם בעולם, שהפסיקו בשברים בנשימה בין שבר לשבר ע"ש. והדבר 

המצוה  יצאו  לא  וכו',  ירוחם  רבינו  אבודרהם,  חיים,  וארחות  הריטב"א,  ראשונים  הרבה  דלדעת  צע"ג 

וסבירא להו  גדולים פליגי,  פי' דהני  ובמאירי  זצ"ל בביאורו.  רבינו הגר"א  וכן דעת  בכה"ג אף בדיעבד. 

דלא רק שיוצאין בהפסק נשימה, רק כך עיקר המצוה להפסיק בין שבר לשבר בנשימה, וצ"ע בזה. ומ"מ 

מדבריהם נתבאר שיש להפסיק בין שבר לשבר, ולדברינו במשהו ממש סגי ואין לשהות כלל יותר מזה. 

לח. קול תרועה הוא תשעה קולות כל שהו בלתי מופסקין, אבל יש מקור בראשונים שמריעין תרועה 

בלי טו-טו רק קול אחד המתרעש בלי שום טוט, וכן מפורש בסידור רב סעדיה גאון 'והתרועה קול ארוך 

רועד', ומצאתי במגדל עוז )פ"ג דשופר ה"ד( שמביא 'כשזכיתי לבוא בארץ הקדושה מצאתי תרועתם 

בקבלת אבותם כקול המתרעש ואין בהם טוט כלל. ושאלתי לכמה גדולים ולא פירשו לי דבר עד ככסף 

רבינו  מתשובת  השנה  ראש  בהלכות  שפירשה  גיאת  לרי"ץ  ומצאתי  חפשתיה  וכמטמונים  בקשתיה 

שרירא ורב האי גאון שכל דבריהם קבלה כו' ומקור הדבר הוא מירושלמי 'כהדין טרימוטא' ומפרשי לה 

בקול המתרעש'.

)וגיסי הרה"ג המופלג בתו"י הרב אריה שכטר שליט"א הריע לי בראש השנה תרועה גם כקול המתרעש 

הנ"ל והוא מכנה לה 'תרועה תימנית', מפני שקבלה אצל חכמי התימנים איש מפי איש שזוהי התרועה 

האמורה בתורה(.

אבל כפי הנראה גם אצל גדולי אשכנז יש שהריעו כן, וכן סיפר לי ידידי הגאון רבי ישראל וועלץ )שליט"א( 

זצ"ל שנהגו כן בבית מדרשו של הגה"ק החתם סופר זצ"ל בפרשבורג, ובהרבה מקומות בגליל העליון 

ובעל הפלאה  זצ"ל,  נתן אדלר  רבי  וקדוש  כן מרבותיו הגאון  דאונגרין, ומשערים שהחתם סופר קיבל 

זצ"ל, שכל מנהגיו הי' על פיהם לבד, וא"ש בזה המנהג בקול המתרעש בלי טו.

הנה יש להעיר דברס"ג וכן ברי"צ גאות ובמנהיג נראה דהוי קול אחד ארוך שמתרעש, וכן נקטו שהוא מנהג תימן 
בסידור כנה"ג )ח"ג סי' נב( ובשו"ע המקוצר )סי' קי סעי"ב ובעיני יצחק שם(. אמנם יש שנקטו דלא הוי קול אחד 
אלא קולות קצרים הדבוקים ותכופים כ"כ עד שנשמע כקול אחד המתרעש, והוא כשיטת בעל העיטור וכשיטת הר"ח 
)שהבאנו לעיל הע' ל"ז( וכ"ה באבודרהם 'יבבא ענין יללא שאין בה הפסק כדרך שמיילל אדם מתוך צערו ואומר אוי 
אוי שלשה פעמים במהירות בלא הפסק'. ונראה דכן נקט במנהג תימן בשו"ת דברי חכמים )סי' צ"ד( שכתב 'שהיליל 
קולות קצרים תכופים וסמוכים זה לזה', ועיי' 'בקונטרס בעניני תקיעת שופר'. ונראה דכן גם הוא המנהג באשכנז, 
כפי שכתב בסדור עבודת ישראל 'התרועה קולה מחובר לפחות מתשע קולות עבות וקטנות מאד סמוכות זו אחר זו 

בנשימה אחת, עד שדומה קול התרועה לקול הרעם'.  

לנו לשנות ח"ו  ופשיטא שאין  אמנם היום המנהג פשוט אצלנו להריע בקולות קצרים פשוטין טו-טו, 

המנהג ומסורת, )ואולי בזמנם היו מייללין בקול המתרעש, ועיקר המצוה להריע כפי המנהג באתו מקום 

אסור  דוקא  בטו  אצלינו  המסורת  אם  אנו  אבל  השנה(,  ראש  סוף  הריטב"א  שהביא  כמו  דור  ובאותו 

לשנות ובפרט בציבור, ויש להריע התרועה כמנהג אבותינו.

ובמור וקציעה )סי' תקצ( כתב 'ואין להפליא מזה כל כך ]שיטת רב האי שהיה חילוק מנהגים בעשיית התרועה[ מאחר 
שאנו רואים שאפי' בזמננו הן עוד היום מנהגי הארצות חלוקות באופן עשיית התרועה עצמה. כי יש בה שינוי גדול 
בין האשכנזים והספרדים ואנשי פולוניא, שהללו עושין אותה כעין טרומיטין )- קול רועד בלשון יון( והללו עושין 
אותה טוט טוט. על כן נראין דברי רב האי גאון ששינוי המקומות גרם החלוף, וגם בעשיית התרועה כל אחד עושה 
כמנהגו ויוצא בה, כי בכל אופן מהנ"ל היא התרועה. ומ"מ נראה יותר טוב ומן המובחר לעשותה טרומיטין כדרך 

שזכרוה הפוסקים וכ"כ והרעותם', עכ"ל.
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שמנענעים  ע"י  המתרעש  כקול  תרועה  המריעים  תקיעה  בעלי  ישנם 
השופר בידם בשעת התקיעה, ומסורת מגאוני תימן דאין יוצאין בזה, ויש 
בנדנוד  מהמרעישים  עדיף  והוא  הגרון,  קנה  דרך  מהריאות  הקול  להוציא 

הלשון לט.

)ז( בשברים-תרועה נחלקו הראשונים אי בעינן להו בנשימה אחת או בשתי 
נשימות. ויש נוהגין בתקיעות דמיושב בנשימה אחת ובמעומד בשתי נשימות, 

אבל יש מקומות שאין מריעין אלא בשתי נשימות לבד, וכדעת הרמ"א מ. 

לט. בשו"ע המקוצר )להרה"ג הרב יצחק רצאבי שליט"א  סי' קי עיני יצחק או' לג( מביא מגאוני תימן 
שע"י נענוע ביד אין יוצאין תרועה, וע"כ יש להתאמץ לעשות התרועה בנשימה והיינו מהגרון או בדיעבד 
בלשון, אבל נענוע ביד לא מהני, והנוהגים כן אינם בקיאין בתרועה המתרעש כהלכתה, ואשרי העם יודעי 

תרועה כפשוטו, ולכן יש להתאמץ ללמוד קודם ר"ה עד שבקי בתרועה. 

עיין בשו"ת דברי חכמים )סימן צ"ד( שכתב ללמוד את אופן השמעת התרועה, ממה שאמרו בגמ' ראש השנה )לג, ב( 
דתרועה גנוחי גנח ופירש"י כאדם הגונח מליבו, וכן יש להשמיע הגניחות והיללות בשופר, מהלב יוצא מהקנה דרך 

הגרון ולא בלשון, כך אנו התימנים מריעין, ושמעתי שגם הבבליין והכורדים נוהגים כמונו, יעוש"ב.

וז"ל שלחן ערוך המקוצר שם 'ידוע ומקובל בידינו מהרבה תלמידי חכמים ומהתוקעים המומחים בעי"ת צנעא ובכל 
גלילות תימן דלהוציא התרועה בנשימה דהיינו בהפסקות קלות של האויר היוצא מן הבטן ועד קנה הגרון, הוא עדיף 
יותר מן המוציאים אותה בנדנוד הלשון, אך בשום אופן לא על ידי נענוע היד כמנהג איזה תוקעים בכמה מקהילותינו, 
שזה אינו אלא מתוך חוסר ידיעה ובקיאות. גם באופן שאין נענוע היד עיקר רק כתוספת וסיוע להגביר רעדת הקול, 
לפי שהתרועה היא הקשה שבכולם ובה עיקר האימון, ולא עוד אלא שרבים מהם אומרים שאפילו בדיעבד אין יוצאים 
ידי חובה ע"י ההרעדה ביד, וכך קיבלתי כי עובדא הוה ומהר"י יצחק הלוי זצ"ל ראב"ד צנעא העביר תוקע שלא היה 
יכול להריע אלא ע"י נענוע היד. וכן מעשה ראיתי בפני אאמו"ר זצ"ל ראב"ד רצאבה והוה פשיטא ליה שהעושה כן 
אינו אלא מרמה בבחינת אוחז את העיניים וכו'. אף כי מאידך ברור דאם בשעת תקיעה נענע בידו בשגגה באופן 

שנשמע הקול רועד לא מהניא נמי בתורת תקיעה, עיי"ש.

ואני הכרתי לפני קרוב לחמשים שנה יהודי תימני זקן, שזכה להיות בעל תוקע אצל הגה"ק הגרי"ל דיסקין 
זצ"ל, שדקדק לשמוע תרועה גם בקול המתרעש, והיינו דרך נשימה דוקא, וכן התקיעה אצלו היה פשוט 
בלי עליות או ירידות. והוסיף לספר שבשעת התקיעות היו פני הגריל"ד זצ"ל כלפיד אש מרוב שמחה שזוכה 
לקיים מצות תקיעות בהידור, וסיים אשרי מי שראה אותו בעבודתו במצות תקיעות בר"ה. והיה רגיל כמה 

ימים לפני ר"ה לקרוא לפניו את התוקעים לבחון אותם אם יעשו התקיעות בהידור. )תשוה"נ ח"ד קמג, ב(.

וכדעת  לעיכוכא  דוקא  אחת  בנשימה  אותם  שיעשה  בעינן  אי  הראשונים  נחלקו  תרועה  בשברים  מ. 
דוקא,  נשימות  מצוותה בשתי  או אדרבה  בנשימה,  אי הפסיק  וכו', שפוסלין  ריטב"א  הרא"ש, רמב"ן, 
כיון דלא עבדי אינשי שברים ותרועה בנשימה אחת, ולכן מצותה בשתי נשימות דוקא וכדעת רבינו תם. 
והמחבר בשו"ע הכריע דירא שמים יצא כשתי הדעות, ובתקיעות דמיושב יריע בנשימה אחת, ובתקיעות 
דמעומד בשתי נשימות, וכן נוהגין היום בהרבה קהלות, אבל הרמ"א פוסק שאין לשנות מהמנהג הפשוט 
להריע בשתי נשימות דוקא, וכן נוהגין עד היום בכמה מקומות, שאין יוצאין חובת שברים תרועה, אלא 

בשתי נשימות לבד וכדעת הרמ"א, וכן נהג מרן הגרי"ז.
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בינתיים,  ממש  לנשום  דיש  נשימות,  בשתי  להנוהגין  לעורר  ונראה 
יצא לכו"ע. דמאחר ששהה  ולא נשם אולי לא  שאם רק שהה כדי נשימה 
כדי נשימה לא מיקרי עוד בנשימה אחת, וכיון דגם לא נשם לא הוי בשתי 
שנוהגין  דבמקום  תוקע  להבעל  להזהיר  יש  וע"כ  אינשי.  כדעבדי  נשימות 
בשתי נשימות יפסיק וינשום דוקא, שרק בזה חשיב לכו"ע בשתי נשימות מא. 

אבל באמת יש לתמוה מאוד על פסק זה, דהא דעת הרא"ש, רמב"ן, רשב"א, וריטב"א בשם כל רבותיו, 
וכן הריב"ש מביא בשם כל האחרונים דבעינן בנשימה אחת דוקא, ומפורש להדיא בדברי הרא"ש ורמב"ן 
שאם עשה בשתי נשימות לא יצא אף בדיעבד, וא"כ למה באמת לא נעביד כדעת המחבר לצאת מכל 
מגדולי  הרבה  לדעת  והא  דוקא,  נשימות  בשתי  לכתחילה  נריע  והיאך  תקיעות,  במצות  וספק  חשש 

הראשונים לא יצאנו כלל חובת תקיעות אף בדיעבד וצע"ג.

הרמב"ם,  שדעת  וכיון  דוקא.  נשימות  בשתי  לעשות  בזמנו  המנהג  על  בעיקר  סומך  שהרמ"א  ונראה 
והמחזור ויטרי ועוד ראשונים, דבעינן שתי נשימות, המנהג מכריע להלכה כמותם ואין לשנות. וביותר 
סוף ראש  בריטב"א  אחת, מבואר  בנשימה  דמה שפירשו הראשונים דבעינן שיעשה  לומר,  נוכל  אולי 
השנה )לג, ב( 'דאורחא דאיניש כד מיתרע ביה מילתא, לגנוחי וילולי בזה אחר זה בנשימה אחת', ופליגי 
על עיקר יסוד החידוש של רבינו תם דלא עבדי אינשי הכי. וא"כ יש לומר, שמה שהתוקעין נהגו היום 
דככה  רק  דוקא,  נשימות  שתי  דבעינן  הפוסקים  כשיטת  להלכה  שהכריעו  מפני  אינו  נשימות,  בשתי 
גופא הכריע הלכה שאין לשנות, מפני  וא"כ המנהג  לכו"ע כדעבדי אינשי,  ואנן בעינן  עדיפי להו טפי, 
שכך הוא הדרך לעשות בשתי נשימות, ועדיין צ"ע בזה. ועיין בשו"ת משכנות יעקב )או"ח סימן קנג( 
שמכריע להלכה דבעינן בשתי נשימות וכפסק הרמ"א, וכן הכריע ג"כ האבני נזר זצ"ל בזקנותו כמבואר 

בתשובותיו )או"ח סימן תמד ס"ק יז(.

מא. אמנם נסתפקתי הלכה למעשה היאך לנהוג כשעושין בשתי נשימות, אי בעינן דוקא שינשום ממש, 
)סימן  ומצאתי בשו"ע הגרש"ז  נשימה.  כדי  או דסגי בהפסקה בשיעור  אינשי,  לא עבדי  נשימה  דבחדא 
תק"ץ סע' ח( שפירש להדיא דבעינן נשימה ממש בינתיים דוקא, שכתב, 'לפי שאין דרך האדם לגנוח וליילל 
בנשימה אחת אלא מפסיק ביניהם כדי נשימה, דהיינו שעושה נשימה בינתיים, ולפיכך גם התוקע צריך 

לעשות נשימה בינתיים', הרי מפורש דלא סגי בהפסק שיעור דכדי נשימה רק בעינן נשימה ממש דוקא, 

וכן מוכח להדיא מלשון התה"ד )סו"ס קמ"ב( שכתב, 'ועוד נראה דבכל זמן שיתקע ש"ת בנשימה אחת, 
מיקרי  לא  דבכה"ג  הפסק,  שום  בלתי  אחד  בכח  ש"ת  לתקוע  תוקעים  שרגילין  כמו  יתקע  שלא  יזהר 
'רק שלא יעשה נשימה בנתים', כך מפרש רש"י שלהי פ"ק דחולין'.  יפסיק מעט,  בנשימה אחד, אלא 
ומבואר דבשתי נשימות הכוונה שעושה נשימה בינתיים. וכן נראה קצת מלשון הר"ן שפירש בסוף ראש 
השנה )י, ב בדפי הרי"ף(  'ומסתברא שאם בא לרבות בשברים ולעשות מהן ארבעה או חמשה או יותר 
עושה ואינו נמנע שהרי שברים וכו' ומ"מ צריך להזהר לעשות השברים כולן והיבבות כולן בנשימה אחת 
דשברים ויבבות לדידן ודאי מצוה אחת נינהו כתקיעה ותרועה לרבי יהודה, וכי היכי דלרבי יהודה צריך 
שיעשה תקיעה ותרועה בנשימה אחת כדמוכח בפרק החליל, ה"נ בשברים ויבבות לדידן דמצוה אחת 

נינהו. ואם הוסיף שבר אחד 'ועשאו בנשימה אחרת' וכו''. 

הראב"ן  דשיטת  שפירש  ממש,  נשימה  דבעינן  להדיא  משמע  כ(  )ס"ק  בביאורו  זצ"ל  הגר"א  ומרבינו 
במעשה דמגנצ"א דיכול להוסיף עוד שבר תלוי 'אם הפסיק בנשימה' או לא, וכשיטתו שתוקעין ש"ת 

בנשימה אחת, ע"ש דמבואר דש"ת בשתי נשימות היינו שהפסיק בנשימה. 
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ונראה דמפסיק לנשום כדרכו מב.  

ויש לדייק בלשון הרמב"ם דמפסיק בנשימה, דפסק )פ"ג משופר ה"ג( 'ותוקע תקיעה ואחריה שלשה שברים 'ואחריה' 
ותרועה,  שברים  שלושה  ואחריה  לכתוב  לו  והיה  וכו'',  פעמים  שלשה  הזה  כסדר  וחוזר  תקיעה,  ואחריה  תרועה, 
ומדוייק דתוקע בשתי נשימות, והוי התרועה קול נפרד לגמרי שתוקעים אותו בנשימה אחרת, כדוגמת 'תוקע ואחריה 
שלשה שברים' וכל שאר התקיעות שמנה שם, וכן סיכם בסוף ההלכה דמנין התקיעות שלשים. וכבר דייק כעין זה 

במים חיים לפר"ח, ונראה דזו כוונת ההגהות מיי' שציין האו' א על תיבת ואחריה, וע"ז הביא לדברי ר"ת, עיי"ש.

וכן מבואר במאירי במגן אבות )הע' הב'(, דאחר שכתב דצריך הפסק נשימה בין השלושה שברים, דשהייה פוסלת אבל 
הפסק נשימה אינה הפסק, ואדרבא אם לא הפסיק בנשימה אינו יוצא, דכל שאינו מפסיק לא חשיב שלושה שברים, 
כתב, 'אף רבינו יעקב שהיה מגדולי צרפת ורבניה שאתם מגלגלים עלינו כתב, שהשברים אין ראוי להפסיק ביניהם 
אפילו בנשימה, מפני שדרך הגניחות כך הם, אבל בין שברים ותרועה צריך הפסק נשימה, שאין אדם גונח ומילל בנשימה 
אחת. הרי שלא כתב רק אלו מפני שסובר שהגניחות כך הם נעשות, וודאי כבר פשוט הוא, שאף הגניחות אדם עושה 
אותם בהפסק, וא"כ בודאי צריכות הפסק' עכ"ל. ויש להוסיף דכן מדויק בלשון הט"ז )סק"ו( 'נ"ל דיש ללמוד להתוקע 
שלא יעשה שום שהיה בין השברי' לתרוע', ויעשה תכופים כל מה דאפשר אף על פי שיש בהם נשימה אחרת', עכ"ל.    

שהמחבר  טו(  )סע'  תקיעות  בענין  דת  אש  בקונטרס  ראיתי  עכשיו  רק  דינא,  האי  ביארו  לא  והפוסקים 
נגע בשאלה זו, ומסיק נמי דלא מקרי בשתי נשימות אלא אם נושם ממש. ולדעתו, אותם בעלי-תקיעות 
שמפסיקין ואינם נושמין, מבטלין בזה מ"ע דתקיעות. דבנשימה אחת לא הוה, דהא הפסיק שיעור כדי 
נשימה, ובשתי נשימות לא הוה דהא לא נשם כדבעי אינשי. ולדעתי אין דבריו מוכרחין כלל, דיסודו הוא 
דבלי נשימה לא הוה כדעבדי אינשי וע"כ פסול. ומסברא נראה שאין הדבר כן, דמצות התורה היא לשמוע 
ודוקא אם לא הפסיק כדי נשימה אין שומעין קול כדעבדי  יללה כדעבדי אינשי,  והיינו קול  קול שופר, 
אינשי וע"כ פסול, אבל אם התוקע הפסיק אף שלא נשם, הא בגוף הקול אינו ניכר אם היה נשימה או לא, 

וכיון ששומעין הקול כהלכה יוצאין כדין, אף שהתוקע לא הריע מעשה התרועה כדעבדי אינשי.

אמנם נראה דאף שאין היכר בגוף הקול אי נושם ממש או לא, סברת הפוסקים דבעי נשימה, דמאחר 
דאינשי עבדי בשתי נשימות כמשמעה, ומצות התורה יבבא וילולי כדעבדי אינשי, יש לומר שאם מריע 
בהפסק לחוד, התוקע מתכוון לקול אחד ארוך עם הפסק, ואי מצוותה לתקוע בשתי נשימות, המצוה 
כשני  לתקוע  מתכוון  ודאי  דאז  מחדש,  ממש  נושם  וע"כ  אהדדי,  סמוכים  נפרדים  קולות  שני  לתקוע 

קולות, וגם נראה כשני קולות ממש כמצוותה, וכ"ז צע"ק. 

ועוד יש לומר שרבינו תם לשיטתו, שבמצות שופר אף התקיעה היא חלק מהמצוה, ונוסח הברכה אף 
היא 'על תקיעת שופר' והתוקע מוציא הקהל, וא"כ שפיר דורש ר"ת שינשום ממש ליהוי כשתי נשימות, 
אף דאין נשמע בקול השופר אי נשם בפועל, דעשיית התוקע אף היא חלק מחלקי המצוה. אבל לדעת 
הפוסקים דעיקר המצוה היא בשמיעה, י"ל דסגי בהא שלא יהא קול אחד ממש, ולפי זה אפילו לא נשם 
יוצאין בהפסק מועט כפשוטו. אכן צריך להחמיר ולצאת המ"ע גם כדעת ר"ת בשתי נשימות, וינשום 

בינתיים כמ"ש. )תשוה"נ ח"ד קמב(.

אינו  נשימה  ובלי  לכתחילה,  גם  לכו"ע  בזה  דיוצא  בינתיים  לנשום  להבעל-תוקע  להזהיר  יש  ודאי  וא"כ 
כדעבדי אינשי, ואינו מקיים המצוה כהלכתה להרבה פוסקים. וע"כ נהגו אצלנו להריע בשתי נשימות ממש 
בתקיעות דמעומד ובסוף התפלה כמו שביארנו להלן )סעי"ב(. והתוקע מפסיק רק לנשום בינתיים ולא יותר.

מב. ועדיין לא זכינו לברר כמה הוא שיעור הפסקה דכדי נשימה, דנימא שלאחר הפסקה בשיעור כזה 
כבר אינו כבנשימה אחת ופסול. דלכאורה דרך האדם כשרוצה לתקוע בשופר, נושם כדי אריכות הקול 
שצריך להשמיע, ולתקיעה ארוכה נושם טפי. וא"כ הכדי נשימה בין שברים לתרועה תלוי בשיעור תרועה. 
חמשה  לדוגמא  הוא  שיעורא,  האי  לתקוע  הנצרכת  הנשימה  כחות,  כט'  תרועה  דשיעור  דלהפוסקים 
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)ח( נחלקו גדולי הפוסקים אי שברים-תרועה בנשימה אחת היינו בכח 
דוקא  כחות  בשתי  שיהיה  צריך  אדרבה  או  דוקא,  שבר  תוך  כמריע  אחד, 
אחת  בנשימה  כשמריע  שמהנכון  ונראה  נשימה.  כדי  עד  מעט  ומפסיק 
השבר  סוף  הקולות,  שינוי  להדגיש  ממש,  כמשמעו  במשהו  רק  להפסיק 

וראש התרועה מג.

כחות. ולפי זה להרבה פוסקים דשיעור התרועה היא רק כג' כחות, א"כ שיעור הנשימה הנצרך הוא פחות 

משתי כחות כל שהוא, ובהפסיק שיעור כזה, כבר חשיב דהפסיק בשיעור ד'כדי נשימה' ופסול, ודו"ק 

היטב כי זהו דבר פלא לכאורה.

ולע"ד מסתברא שאין ההפסקה דכדי נשימה תלוי בשיעור התרועה שצריך לתקוע, רק אדם נושם כדרכו 

ואינו חושש. ואף אם אין צריך תרועה אלא כג' כחות, נושם יותר גם לכתחילה, שהנשימה היא כדעבדי 

אינשי. וכן יש להוכיח מהא דאנן מחמירין ומצריכים לתרועה דתשר"ת ט' כחות בתוקע בשתי נשימות, 

דאם  מדאי,  יותר  בנשימה  מפסיק  נמצא  לבד,  כחות  כג'  היא  דתרועה  שיטות  לאותן  דלכאורה  וקשה 

מפסיק יותר ממה שצריך כדי לתקוע, פסול. אלא ע"כ הדבר פשוט שנושם כדרכו, שלא מצינו דחייבין 

לנשום רק כדי שיעור התרועה שצריך.

ונראה דבמקום שעושין בנשימה אחת יש להחמיר שלא להפסיק יותר ממשהו, דיש לחוש לחומרא 

דבשיעור קטן ביותר הוי כבר כדי נשימה, ובמקום שעושין בשתי נשימות מפסיק לנשום כדרכו, וכל 

זמן שמפסיק רק בנשימה כדרכו, אינו חושש כלל, וכמדומני שכן המנהג פשוט אצל המדקדקין, ודו"ק 

היטב בכ"ז.

מג. במקום שעושין כנשימה אחת דוקא, מביא הבית יוסף בשם תרוה"ד שצריך ג"כ לעשות בשתי כחות, 

כדי  לא  אבל  דוקא,  מועט  הפסק  צריך  אחת  בנשימה  שגם  )סקי"ח(  כאן  ברורה"  ה"המשנה  פוסק  וכן 

נשימה ע"ש. אבל רבינו החזון איש זצ"ל פליג, ולדעתו במקום דבעינן בנשימה אחת הכוונה בכח אחד 

דוקא כמריע תוך שבר, ואם הפסיק אפילו משהו פסול, דדינו כבר בזה כבשתי נשימות ע"ש. ולדעתי 

דבריו בזה צע"ג כמו שיבואר לפנינו. והמנהג פשוט להריע בשתי כחות דוקא כהסכמת האחרונים, אבל 

אין הכוונה בהפסק מעט עד שיעור כדי נשימה, רק בהפסק  כל שהו להדגיש השינוי שיש בין שני קולות, 

ואדרבה המריע מתוך שבר יש לחוש שלא יצא לדברי הפוסקים הנ"ל כמו שיבואר.

ויסוד לדברינו נראה מהסוגיא דחולין )כו, ב( גבי יום טוב שחל בערב שבת שתוקעין בשנוי, דאיתא 'היכי 

תוקע אמר רב יהודה תוקע ומריע מתוך תקיעה, ורב אסי אמר תוקע ומריע בנשימה אחת'. הרי מפורש 

שיש מחלוקת אי בעינן בנשימה אחת או כמריע תוך תקיעה, ומבואר שבנשימה אחת אינו כמריע תוך 

תקיעה, רק הכוונה בנשימה אחת היא בהפסק מועט וכמבואר בדברי רש"י שם. ומכאן שגם בנשימה 

אחת צריכים להריע בשתי כחות והיינו בהפסק דוקא, וא"כ הוא הדין שברים תרועה בנשימה אחת, אף 

לדידן שאחת היא, אין הכוונה כמריע מתוך שבר, רק בשנוי הקול צריך ג"כ הפסק משהו להדגיש השנוי, 

וגם מפני שכן הדרך לעשות שני קולות כשתי כחות דוקא, כמו שיבואר, 

)ותמוהין מאד דברי החזו"א זצ"ל )או"ח קלו(, שנדחק דהתם דוקא מפרשינן בנשימה אחת בהפסק, 

דאי לאו הכי הוה ממש דברי אידך מאן דאמר דס"ל דמריע מתוך תקיעה ע"ש. ודבריו צע"ג דלמה 

לא נוכיח מזה שגם בעלמא הכוונה תמיד דנשימה אחת אינו כמריע תוך שבר, רק בהפסק כמו כאן, 

וכדעת האחרונים(.
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)יא( התוקע ולא עלתה לו וע"כ חוזר לתקוע, לא יתקע באותה נשימה 
יש  וע"כ  בפסול.  ותחילתה  אחד,  קול  חשיבא  כולה  נשימה  שבכדי  כנהוג, 

אמנם באמת גם מסברא הדבר מוכרח שאין לעשות כמריע תוך שבר, דעיקר הכרח הראשונים דבעינן 
שברים תרועה בנשימה אחת, מפני דדמי להא דאמרינן בסוכה )נג, ב( דלרבי יהודה דתקיעה ותרועה אחת 
היא אין ביניהם ולא כלום, והוא הדין לדידן דשברים תרועה אחת היא, אין להפסיק כלל אפילו שיעור 
כדי נשימה. ומעתה בין תקיעה לשברים לדעת רבי יודה אין ביניהם כלום, הלא לאותם הנוהגין לעשות 
גמר התקיעה לשבר, דאם אינו מפסיק, השבר  בין  שברים בקולות פשוטים דוקא, ע"כ מפסיק משהו 
ראשון הוא המשך התקיעה, ואין כאן אלא ב' שברים, רק ע"כ מפסיק משהו ביניהם, ומ"מ אכתי מקרי 
בנשימה אחת, שאין ההפסק אלא כדי להדגיש שנוי הקול, והוא הדין בין שברים לתרועה דעת הפוסקים 
כיון שהם קולות שונין אין ממשיכים תרוייהו בקול ארוך, רק מפסיקין משהו, ושפיר מקרי בנשימה אחת, 
דדוחק לומר שבין תקיעה לשברים שאני שאי אפשר בענין אחר. וע"כ נראה שגם להחזו"א זצ"ל בהפסק 

משהו כמשמעו חשיב עדיין ככח אחד, וא"כ קשה לצייר גדר כח אחד דבעינן לדידיה לעיכובא. 

וביותר נראה שבראשונים מפורש שאפילו אי מפסיקין משהו חשיב בנשימה אחת, ורק בהפסיק כדי 
נשימה פסול. וכן איתא להדיא בריטב"א )לג, ב ד"ה וכל שיעורי( "ובלבד שלא יפסיק ביניהם בנשימה 
וכו' וצריך ליזהר שלא יפסיק ביניהם בנשימה וכו'" ע"ש היטב. הרי מבואר להדיא שתלוי בשיעור נשימה 
דוקא, אבל הפסק כל שהוא אינו פוסל כלל. וכן משמע ברשב"א בראש השנה )לג, ב( שתלוי בנפיחה 
בנשימה  ועשאו  שבר  הוסיף  שאם  להדיא  פירש  השנה  בראש  ובר"ן  ע"ש.  הקול  נפרד  בזה  ורק  אחת, 
אחרת פסול, וכן מבואר בתוס' הרא"ש בסוכה )נד, ב(, ובראשונים הוזכר תמיד השיעור דכדי נשימה. ואף 
שברא"ש וברמב"ן מבואר שבהפסק כל שהו פסול, היינו כשנקרא הפסק, אבל בכדי נשימה לא מיקרי 
הפסק כלל, וכ"ש מה שמפסיק להדגיש שהם שני קולות ודאי לא מקרי הפסק, וא"כ בהפסיק כל שהו, 

ודאי אין לחוש בדיעבד.

וכן הוא להדיא בריטב"א )סוכה נד, א ד"ה ואימא( 'וכיון שכן לא הוה ליה ]- לר' כהנא[ למימר האי לישנא דלא 
כלום דמשמע שאסור להפסיק נשימה ביניהם כלל. אלא ודאי רבי יהודה ]היא[ דחשיב תר"ת כחדא, וצריך לאמרם 
והתרועה  דכיון שהשברים  לדברי חכמים לסימן תשר"ת  ומכאן למדנו  כלום.  ולא  ביניהם  יהא  בנשימה אחת שלא 
במקום תרועה אחת עולין, שאם הפסיק בנשימה כלל בין שבר לשבר ובין שברים לתרועה הרי הוא פסול וכדכתיבנא 
התם'. ומפורש דכל זמן דלא הפסיק בנשימה שפיר דמי, ואכתי הוי בכלל 'ולא כלום'. אמנם הרמב"ן מפרש דרק 
אליבא דרבנן מפסיק ביניהם דהוו ג' תקיעות, אבל לר"י הוי תקיעה אחת ואינו מפסיק בניהם כלל, וכלשונו בדרשה, 
'לדברי ר' יהודה דאמר תקיעה ותרועה ותקיעה אחת היא, כלומר קול אחד ממש שצוה הכתוב להעביר קול אחד 
שיהיה תחלתו וסופו פשוט ואמצעיתו מרועע. ואמר רב כהנא אין בין תקיעה לתרועה ותקיעה ולא כלום, ואוקי' 
כר' יהודה כדאיתא בפרק החליל', ומפורש ד'ולא כלום' היינו דהוי קול אחד ממש שאין בו הפסק כלל. אמנם לפי"ז 
יקשה במה שונה התקיעה ביו"ט שחל בע"ש מהתקיעה בכל ערב שבת. ואולי הסוגיא שם אליבא דרבנן, אבל לר"י 

תוקע ולא מריע כפשוטו, וצ"ע.  

ולמעשה נראה דנכון הדבר לעשות שברים תרועה בהפסק משהו דוקא וכדעת המ"ב והאחרונים, כיון 
דלדברינו הנ"ל זו מצותה, ולכו"ע מהני בדיעבד עד שיעור כדי נשימה. משא"כ במריע מתוך שבר, אולי 
לא עבדי אינשי הכי, ופסול אף בדיעבד. ומהאי טעמא כשחל יו"ט בע"ש מריעין מתוך תקיעה, כיון דזהו 
קול אחר ופסול בשאר ערבי שבתות, הכא נמי אם מריע תוך שבר יש לחוש שזהו קול אחר ופסול, וע"כ 
)סי' תמ"ג, תמ"ד(  נזר  )ועיין בשו"ת אבני  ויוצא בזה המצוה בנשימה אחת לכו"ע.  מפסיק רק במשהו 
בין  הקולות  כלל, דשינוי  הפסק  בלא  אחד ממש  בכח  היינו  אחת  נשימה  נמי דבמקום דבעינן  שמסיק 
שברים לתרועה מהני כהפסק ע"ש. אבל בריטב"א מפורש דשינוי קולות גם לא מהני  אלא בהפסק מועט 
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להזהיר להבעל תוקע, שידקדק לנשום מחדש קודם שחוזר ותוקע, שיהא 
קול כשר מתחילה ועד סוף מד. 

ושפיר בארנו להפסיק במשהו, וגם בתרוה"ד מבואר דבשברים תרועה לא מהני השינוי קול, דבעינן בה 
כדעבדי אינשי, וא"כ ראוי לחוש דבכח אחד לא עבדי ופסול(.

מד. לע"ד נראה להעיר, דמצוי הדבר שאין התקיעה עולה יפה כשיעור, והתוקע מתחיל תיכף מחדש 
ותוקע תקיעה כהלכה, ומהראוי לספוקי דאולי לא מהני כיון דלא הפסיק ביניהם בכדי נשימה אינו קול 

כשר מהתחלה עד הסוף, וגם אולי בהפסקה כי האי,  מיקרי רק תקיעה מופסקת. 

ונהגתי להזהיר להבעל תוקע לפני התקיעות, שאם תקיעה אינו עולה לו, יפסיק וינשום מחדש שלא יהיו 
מחוברין קול כשר ופסול בנשימה אחת, רק יעשה קול כשר מתחלה בנשימה אחרת, וכמדומני שהדבר 

נכון מסברא, וכן מצאתי כעין זה בספר אש דת )סעי"ח(.

אבל שוב האיר ה' את עיני ומצאתי בדברי הגאון וקדוש רבי יהושע לייב דיסקין זצ"ל ברשימותיו )שו"ת 
קו"א סי' ה או' עו( דספוקי מספקא ליה כעין האי דינא, ומביא ראיה ממעשה דמגנצ"א המובא במחבר 
)סע' ז(, שאם טעה בתשר"ת ואחר שתקע ב' שברים לבד התחיל להריע, אם נזכר מיד חוזר וגומר שבר 
אחר, ע"ש. וקשה, הא התחיל להריע וכמתעסק דמי, וא"כ אין כאן קול כשר מתחלה עד סוף, אלא מוכח 
דלא איכפת לן בזה. ומ"מ מסתפק דאולי לדעת הרא"ש דפליג, בעינן קול כשר מהתחלה עד הסוף דוקא, 
ע"כ נראה שנכון להחמיר בדבר. וכן מוכח מדברי התרומת הדשן )סי' קמב( שפירש דכשמריעין ש"ת 
בנשימה אחת, אי מתחיל בשברים באותה נשימה של תרועה ותר"ת אמת הוא, ושברים לאו כלום הוא, 
לא חשיבא תרועה כלל כה"ג, דבשילהי פ"ק דחולין )כו, ב( חשיב כה"ג 'תוקע ולא מריע', כשהוא מריע 

מתוך תקיעה באותה נשימה, עיי"ש.

שו"מ בהגהות זקיני בעל ההפלאה זצ"ל )סימן תק"צ( דבעינן קול כשר מתחלת נשימה דוקא, ואם לאו 
פסול, וצריך להפסיק הנשימה הקודמת ולנשום מחדש, ע"ש.

ולא  ובהידור, שכתב שהתוקע  כהלכה  בקונטרס התקיעות  וראיתי  כתב,  לב(  סי'  או"ח  )ליקוטי  צדק  במעגלי 
קול התקיעה הכשר עם  דאז מתחבר  נשימה, משום  באותה  יתקע  לא  לתקוע,  וחוזר  כהוגן,  לו תקיעה  עלתה 
הקול הפסול שתקע מקודם, ולכן ינשום לפני שחוזר לתקוע, ויעוי"ש שהביא מדברי הגה"ק מהרי"ל דיסקין זצ"ל, 

שנסתפק כעין זה. 

ולכאורה אי נימא כמש"כ לצדד במטה אפרים )תק"צ סע' יט(, דבתקע תר"ת בהפסק פחות מכדי נשימה יצא 
לכו"ע, לכאורה הביאור בזה כמש"כ לעיל, דהפסק פחות מכדי נשימה משוי לה לב' קולות נפרדין, ומסתבר דבלא 
עלתה לו, אם יפסיק פחות מכדי נשימה סגי. אכן אי נימא כהפמ"ג )תק"צ אש"א סק"ב( שכל שאין הפסק נשימה 
חשיבי הקולות כקול אחד, בזה מסתבר שאם לא יפסיק כדי נשימה, מצטרפין קול הפסול עם הכשר להיות קול 
אחד, והתקיעה הכשירה רק חלק מקול וזה לא מהני, וכדי להפריד חייב להפסיק בנשימה. אכן עדיין יש לעיין 
בזה אם חזר לתקוע בכח אחד, ולא הפסיק אפי' פחות מכדי נשימה, ודבר זה תלוי במה שיבואר לקמן בעז"ה, 

עיי"ש.

הנה כדעת הפמ"ג, כן הוכיח שם במעגלי צדק משיטת המאירי במגן אבות, דהיכי דבעי הפסק בין הקולות צריך 
בנשימה אחרת דוקא. וגם מדברי התרוה"ד )שם( יש להוכיח דבהפסק מועט אכתי חשיב בנשימה אחת, והוי קול אחד. 
ואף אי ננקוט דדעת המט"א דהפסק מועט שפיר מחלק הקולות, מ"מ למעשה יש לחשוש להחמיר ולהפסיק בנשימה, 
מפני דעת התרוה"ד. אמנם יש לדון אי יסמוך המט"א על הפסק מועט בנדון שבפנינו, דכתב לפרש דינו דתקע תר"ת 
בנשימה אחת באלף למגן )סקי"ד( 'כיון דיש אומרים דיצא אם עשה בנשימה אחת, יש לסמוך להקל אם הפסיק מעט', 

והיינו בצירוף שני צדדים יחד, וא"כ הכא דליתא, י"ל דגם המט"א יורה דיש לפסוק בנשימה. 
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ובנתקלקל הקול ולא עלה בידו כשיעור, ראוי לבעל תוקע ולשומעים 
להמשיך ולהתכוון בו לשם מצוה, דאם לאו, אי מועיל אותו הקול לחלק 
לחזור  וצריך  הבבא,  אותו  כל  ומפסיד  כמתעסק,  הוא  הרי  הפוסקים  מן 

לתקיעה ראשונה מה.

)יב( מי שתקע בתקיעות דמיושב בבא אחת או שתים כהוגן, והפסיק 
או טעה באופן שהפסיד בבבא האחרונה שתקע גם תקיעה ראשונה, נראה 
שמהנכון לחזור ולשמוע שוב ברצף את כל התשעה קולות, בלי טעות דקול 
פסול, כיון שיש פוסקים שאין יוצאין אלא בכה"ג, וע"כ ראוי לחזור להתחלת 

הסדר של אותה בבא מו.

ברם יש לדון דלמש"כ המעגלי צדק בדעת הפמ"ג, לדעה ראשונה בסעי' ה, דבתקע תר"ת בנשימה אחת יצא, ה"ה 
דכאן אין לחשוש. אמנם במשב"ז שם )סק"ו( הקשה מהגמ' בחולין )כו, ב( דבנשימה אחת חשיב תוקע ולא מריע, על 
מ"ד דתר"ת בנשימה אחת יצא. ותירץ, 'זה במצות התורה לא יבטל חד אגב אינך, מה שאין כן ברשות כהאי גוונא 
דחולין, וכל שכן אם השברים אין מצוה כלל, והבן'. נמצא דרק במקום דשניהם של מצוה אין קול אחד שתקע בנשימה 
אחת מתבטל אגב הקול השני, דכך מצות התורה. משא"כ במקום דהוי קול פסול )או רשות( דמבטל. וא"כ בנדון 
דידן יש להפסיק בנשימה גם למ"ד דבתקע בנשימה אחת עם הפסק מעט יצא. ואולם אכתי יש לדון אי ננקוט כפי' 
זו, דאם ניכר  זו, גם הכא שייכת סברא  הראשונים, דבתקע תר"ת בנ"א יצא מחמת שינוי הקולות, דלכאו' להבנה 

שמתחיל בקול חדש שפיר מועיל אף דלא הפסיק בנשימה.           

מה. ולע"ד נראה לעורר עוד בדבר חדש, שאף אם הקול נתקלקל קצת ונתקצר משיעורו, ובלאו הכי 

יחזרו לתקוע אותו, ובכה"ג אין רגילים לכוון עליה לשם מצוה, ראוי ליזהר לכוון עליה לשם מצוה 

עד סוף אותו הקול, דהא לכמה פוסקים אפילו בשיעור ג' כחות הוי תקיעה כדין, ואם מתעסק ואינו 

מכוון בתקיעה כשיעור עד הסוף, אז פוסל כל הבבא לדעת המחבר סימן תק"צ )סע' ח( ועיי' בביאור 

הגר"א )סקי"ח(, וא"כ צריכים לחזור להתחלת הבבא. ולכן צדדנו שיש לכוון תמיד למצוה עד הסוף, 

דבכה"ג חוזרין על אותה התקיעה לבד כנהוג, ואין צריך לחזור לתחלת הבבא. דלשיטת הפוסקים 

אינו  ואם  בה,  יוצא  שפיר  למצוה  שהתכוון  כיון  כשיעור,  היתה  שנתקלקלה  הראשונה  שהתקיעה 

יכוון עד  חשיב כשיעור, אינו הפסק כלל לכו"ע כמבואר בשו"ע. משא"כ אם בקול המתקלקל לא 

ודו"ק  ולשיטת הפוסקים שהתקיעה כשרה, פוסל כל הסדר כשמתעסק בה,  הסוף, הוי כמתעסק, 

היטב כי קצרתי.

נתכוון כשראה  וכדברינו, אבל התוקע לא  נתכוון למצוה עד הסוף  ועדיין צ"ע היאך הדין אם השומע 

שבלאו הכי מתקלקל, אולי מקרי גם בזה לשומע קול פסול שפוסל כל הסדר, ולא מהני מה שהוא כוון עד 

הסוף, דכיון שהתוקע לא נתכוון להוציאו, אכתי יש לו קול פסול, שפוסל כל הסדר ואכמ"ל. ואם התוקע 

בן תורה ראוי להזהירו ע"ז. ובמק"א אבאר בעזהשי"ת הענין יותר, וכאן לרמז לבד באתי.

לפי  מ"מ  האחרונה,  שלפני  לפשוטה  אלא  חוזר  שאינו  ט'(  )סע'  במחבר  מפורש  שבשו"ע  אף  מו. 

שזכינו שנתגלו לנו ב"ה הרבה ראשונים שלא היו למראה עיני האחרונים והם מחמירין בדבר, ראוי 

לחוש בחשש דאורייתא לדבריהם. והיינו דמלבד דעת רבינו יואל המובא בבית יוסף, מצינו גם בבעל 
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בתקיעות  רק  נשימות  בשתי  תשר"ת  התוקעים  הטעם,  ומאותו 
דמעומד, ראוי שיחזרו ויתקעו אחר חזרת התפילה ג' בבות תשר"ת בשתי 

נשימות, ברצף מז. 

)יג( יש מבני התורה שמחמירין אחר התפלה או האכילה לשמוע תקיעות 
שלא  תקיעות  משום  בזה  ואין  יצאו,  שלא  הפוסקים  דעת  לצאת  נוספות 
לצורך יו"ט, דקעבדי לצאת מכל ספק. אבל אין להטריח הציבור בחומרות, 
אלא כפי מה שביארנו ע"פ הלכה, והמחמיר ומהדר טפי לעצמו שלא בצבור 

תע"ב )ועיין להלן בסוף הקונטרס להמחמירין( מח.

העיטור והאור זרוע שכתבו כן, שהם פירשו מנהג קדמונים לתקוע במלכיות תשר"ת לבד, ובזכרונות 

תש"ת, ובשופרות תר"ת, אף שיכולים לתקוע תשר"ת תש"ת ותר"ת לכל חלק מסדר הברכות ויצאו 

מכל ספק, דאם אחד מן הסדרים אינו כשר, למשל תש"ת או תר"ת, יש הפסק בין תשר"ת לתשר"ת 

וכן פירש רבינו הגר"א ר"ס תקצ"ב )סק"ג( ע"ש. והרמב"ן  בתקיעות פסולין, וצריכים לחזור לראש, 

בדרשה לראש השנה מביא בשם חכמי התוס' שמחמירין, וכן מוכח להדיא בפירוש ר"ח גבי תקנת רב 

אבהו ע"ש, וכן מבואר בראבי"ה. וכיון דדעת כל הני ראשונים להחמיר פשיטא שנכון לחוש לדבריהם 

בדאורייתא, )וכבר הבאתי לעיל שכן נהג הגה"ק הגרי"ל דיסקין זצ"ל לדקדק לחזור להתחלה דוקא(. 

וכן מצאתי בספר בנין שלמה מהגר"ש הכהן מווילנא )סימן מ( שיש להחמיר בטעות, לחזור לתקוע 

כל הסדר, ע"ש.

מז. ומהאי טעמא דלעיל, אין אנו סומכין על התקיעות שעל סדר הברכות לצאת בהן חובת תקיעות, 

דלהני פוסקים אין יוצאין בהן שיש הפסק. ולכן מאחר שאנו מחלקין התקיעות דתשר"ת, לצאת 

בנשימה אחת בתקיעות דמיושב, ובשתי נשימות בתקיעות דמעומד, ולכל הני פוסקים אין יוצאין 

המ"ע בתקיעות דמעומד שיש ביניהם הפסק, נמצא א"כ, דאין יוצאין המצוה בשתי נשימות, ולכן 

בלי  כראוי  המצוה  בזה  ויצאנו  דוקא,  נשימות  בשתי  להריע  נהגנו  התפלה  אחר  קולות  בשלושים 

ספק. 

לצורך  שלא  דתקיעות  תקצ"ו(,  )ס"ס  הרמ"א  כדעת  לן  דקיימא  מפני  תקיעות  לרבוי  חוששין  יש  מח. 

כלל,  לזה  ואחרונים, אבל האמת שאין לחוש  אסורין משום שבות בראש השנה, ע"ש בביאור הגר"א 

דלדידן עיקר האיסור הוא בשמתכוון להנאתו לשיר ולא כשתוקע למצוה, וכן מוכח מהא דתוקעין מאה 

קולות ואין חוששין לאיסור שבו.

וכבר כתב כן החיי אדם )כלל קמב סעיף יג( 'מכל מקום נראה לי דהמחמיר לא הפסיד כיון דאין כאן נדנוד 
איסור, וכו'. ואף על גב דלתקוע בחנם הוי שבות כמו שהשיג בתשו' ח"צ סי' ל"ה על הט"ז, מכל מקום במקום 
ספק נראה לי דבודאי ליכא איסור שהרי כתבו האחרונים לתקוע ק' קולות. וצריך לומר מאחר שעושין לשם מצוה 

אין איסור'.

וביותר נראה, דבאופן שמתחילה מתכוון להרבות בתקיעות, אולי מקיים עוד את המ"ע, דאף שיוצאין 

בתשעה קולות, בתוקעין טפי אולי מקיימין בזה מצוה קיומית. וכן משמע קצת בראש השנה )ל, א( 'לא 

'יום תרועה  ולכאורה לישנא דקרא משמע הכי דכתיב  שמע איניש קל אוניה מקל תקועיא דיחידאי', 
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בתפילה  בשופר  לתקוע  שלא  והנהיגו  אשכנזים  ע"י  שנוסדה  קהילה 
בלחש, או קהילה שנוסדה ע"י חסידים או ספרדים והנהיגו לתקוע בתפילה 
בלחש, כל זמן שנשארו מבני הקהילה, אפי' הם מיעוט, יש בכוחם לדרוש 
שלא לשנות מהמנהג כיון שנתייסדה הקהילה ע"ד מנהג זה. אמנם קהילה 
שלום  להטיל  ראוי  לנהוג,  כיצד  דעות  חילוקי  בה  או שיש  מנהג  בה  שאין 

ביניהם, ונראה דלקבוע המנהג לתקוע בלחש עדיף מט. 

ובנו הגרי"ז זצ"ל, שצריך כל אחד לשמוע כל  דעת הגר"ח סולובצ'יק 
יוצא  אז  ורק  מתפלל,  הוא  כאילו  שיחשב  כדי  הש"ץ  בחזרת  ותיבה  תיבה 
החזו"א  דעת  אמנם  בציבור.  דוקא  שמצותן  הברכות  סדר  שעל  בתקיעות 

יהיה לכם' משמע שאין קצבה למעלה אף על פי שיש קצבה למטה, עיי"ש בפני יהושע )תוד"ה וביבנה(. 
ובהגדה של פסח מועדים וזמנים רמזתי קצת בכ"ז )עי"ש בעמוד ק"ח(, וכן גדולי עולם זצ"ל הרבו לתקוע 
לצאת מכל חשש ולא חשו לאיסור שבות )רק העירו שלא לשכוח ולהסיח דעת מעיקר חובת היום לבקש 

רחמים ולהתעורר לתשובה שלימה(.  

מט. קהלה שיש מחלוקת אם לתקוע בלחש או לא, אלו טוענים מנהג אבותיהם בידיהם לתקוע, ואלו 
טוענים שחוששין להפסק וכמבואר במ"א )ר"ס תקצ"ב(. נראה דמדינא הכל תלוי ביסוד הקהלה, ואם 
מעיקרא אשכנזים אפילו נשארו מיעוט, מ"מ כל זמן שיש להם עוד ציבור ודורשים לא לשנות, יש בכחם 

כן, כיון שנתייסד כהאי מנהגא. והוא הדין להיפך בספרדים גם כן הדין כן.

וכן למנוע מחלוקת, אין  ולדעתי אם רוצים לתקוע כדי לצאת שיטת הפוסקים שצריך לתקוע בלחש, 
שהבאנו  וכמו  בלחש,  לתקוע  גדול  יסוד  יש  הלכה  ע"פ  שגם  ובפרט  כדין,  כה"ג  דעבדי  הפסק,  חשש 
במועדים וזמנים )ח"א סימן ז'(. וכפי ששמעתי גם הגאון רבי חיים מבריסק זצ"ל בנערותו נהג לשמוע 
התקיעות גם בלחש, אבל לא המשיך כן, וגם מרן הגרי"ז זצ"ל לא נהג כן. אמנם הוא באמת הקפיד מאד 
שעשרה ישמעו חזרת הש"ץ מלה במלה, שרק בזה נחשבות התקיעות על סדר הברכות, ולדידן התקנה 
לכך להרבה פוסקים היא ע"י שתוקעים בלחש, דהוה גם כן על סדר הברכות. וכאן הלוא גדול השלום, 
ובפרט ביום הדין דר"ה, ואם ימנעו מלתקוע יש להם גם כן צער ועגמת נפש, והוריתי לתקוע על סדר 

הברכות גם בלחש. 

שוב מצאתי בתולדות הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל מכתב מכת"י בשאלה זאת ממש, והשיב 'בעיקר 
הדברים הנני מחזק טענת החסידים יותר משל המתנגדים, אף שאנכי אינני מן החסידים, מכיון שיסוד 
הדברים נשנה בראשונים, וכבר כתב כן הערוך שהמחמירים תוקעים ג"פ בלחש וכמבואר בב"י, אם כן 
החסידים שכבר הורגלו כן חסר להם המצוה והתעוררות בעת התפלה, שלמתנגדים הוא כגדר יתר. וכל 
הטענה שזהו בלבול בתפלה, הנה לפי מה שאנו מתפללים תוך הסידור אין זה טענה כלל, ובפרט שכל 
או  רגע  ינוחו  ואם  ושופרות,  זכרונות  ממלכיות  ברכה  כל  אחר  קצת  להמתין  יכול  המתנגדים  גם  אחד 
איזה רגעים לא יתבלבלו בתפלתם ואדרבה יהיה להם כח להתפלל בחוזק יותר, ע"כ לדעתי האשכנזים 
צריכים לוותר ושישאר המנהג כמו בהתחלה עד שיבוא המשיח בב"א ואז ינהגו הכל כמנהג אחד", עכ"ל. 

]תשוה"נ ח"ב ער"ה[



מא ובהידור כהלכה  התקיעות 

שיוצא אף בלא שמע כל התפילה מהש"ץ נ. ]והגר"ח זצ"ל נהג כן אף בשבת, 
אף שאין תוקעין בה[ נא.

זה כתיקון  זה, הרי  אמנם רק אם יש עשרה שומעין מהש"ץ על אופן 
אך במקום שאין עשרה שומעין  הציבור.  ברכות  סדר  על  - תקיעות  חז"ל 
אין הידור ליחיד אם מדקדק בזה נב. ונראה שאין צריך למהר ולבטל תפילה 

נ. העיר לן מרן הגאון החסיד רבי יצחק זאב סולווייצ'יק זצ"ל דלדעתו מעיקר הדין כל אחד צריך לשמוע 
בראש השנה חזרת הש"ץ כל מלה מפי הש"ץ, שרק אז התקיעות הם על סדר הברכות, אבל אם אינו 
שומע חזרת הש"ץ רק התקיעות לבד, אינו יוצא מצות תקיעות על סדר הברכות. רק הוסיף עוד, שעיקר 
החיוב לשמוע על סדר הברכות חל על הצבור דוקא, וא"כ יחיד שלא שמע לא נצטרף לצבור ודינו כיחיד 
שלא נתחייב כלל, ולכן אינו עובר, אבל לא קיים המצוה, דלקיומה בעינן שיצטרף לציבור, והיינו שישמע 
מהש"ץ כל התפלה ואז מקיים מצות היום לתקוע על סדר הברכות כתיקונה. וכן מפורש ברי"ץ גיאות 
הברכות  סדר  על  תקיעות  מצוה  ויקיימו  עיר,  בחבר  שיתפללו  כדי  היא  השנה  בראש  הש"ץ  שחזרת 
במצותה. ]וז"ל, 'שליח ציבור יורד ומוציא ידי חובת בקי וכל שכן מי שאינו בקי, ועוד כדי שיהו שומעין 
תקיעות על סדר הברכות, דהא ק"ל דחבר עיר דהיינו צבור, שומעין על הסדר ועל סדר ברכות, ושלא 
בחבר עיר שומעין על הסדר ושלא על סדר ברכות[. ומהאי טעמא יש לכל אחד ליזהר מאד לשמוע כל 
חזרת הש"ץ בראש השנה שיהא שייך לתפלת הציבור, שרק אז מקיים מצות תקיעות על סדר הברכות 
כמצות היום, ע"כ שמעתי מדבריו הנחמדים. ]ומיהו כמנהג הגר"ח זצ"ל, נהגו כן רק תלמידיו ותלמידי 

בנו מרן זצ"ל[.

אמנם אחד מגדולי הזמן ה"ה רבינו החזו"א זצ"ל בספרו )או"ח קל"ז( פירש דרך אחרת, ולדעתו אין לחוש 
לזה, ראשית דקיימא לן דמאחר שהתפללו בציבור תפלה בלחש נתחייבו בתקיעות על סדר הברכות, 
ומהני נמי אחר התפלה כמבואר ברמ"א סו"ס תקצ"ב, והכא נמי אפילו אין שומעין חזרת הש"ץ, יוצאין 
ועוד, לדעתו אפילו מי שלא שמע  אז חובת תקיעות על סדר הברכות שנתחייבו כבר בתפלה בלחש. 
הש"ץ ואינו יכול לצאת בתפילתו, מ"מ כיון דהוא משותף במצות תפלה של הש"ץ )דלא גרע לענין זה 
מהאנוס שיוצא בלא ששמע(, בשומע תקיעות של הציבור, שמיעתו מצוה, ע"ש היטב. ]מוע"ז ח"א ח; 

תשוה"נ ג קס"ח[.

נא. שמעתי שהגר"ח נהג גם בשבת לשמוע כל הברכות מלה במלה, שתיקנו תקיעות על סדר הברכות 
בחזרת הש"ץ שהיא תפלת 'הציבור' ומעולה טפי, ולכן גם בשבת שאין תוקעין, תפלת הציבור מקובלת 
הנוהגין  זה  ולפי  כן בשבת(.  נהג להחמיר  לא  זצ"ל  )ויש אומרים שהגרי"ז  ובזה ממתקין הדינים.  יותר, 
לתקוע בלחש )דחשיב להו תפילת הציבור( צריכים ליזהר כשחל בשבת גם כן להתפלל יחד, ולהפסיק 
כמו בחול בין מלכיות זכרונות ושופרות, ואדרבה בשבת שאין תקיעות רק הברכות, יש ליזהר מאד שיהיו 
בצירוף ציבור וכמבואר בע"ז ) ד, ב( שבר"ה צריך מאד זכות ציבור, ובפרט בשבת וכמ"ש. ]תשוה"נ ח"ג 

קסח; ח"ד לקוט מנהגים מהגר"ח, ס"ו[ 

נב. בזמנם שהיו בציבור מי שאינם בקיאין ששמעו הברכות כדי לצאת בהם, בזה ראוי לכ"א לשמוע כדין, 
שאז שמע התקיעות עם הברכות כמצותה, אבל היום אם הציבור לא נוהגים כן רק יחידים ממש, לא יצאו 
בשמיעתן שיטת הרי"ץ גיאות, שאין זה תקיעות על סדר הברכות בציבור. )ומיהו בציבור גדול ע"פ רוב 

ישנם עשרה ששומעים כל מילה, ושפיר יש הידור להזהר בזה(. ]תשוה"נ ח"ה קפ"א[   
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בכוונה טפי כדי לשמוע חזרת התפילה נג.  

יכול לצאת המ"ע  נוכח בעת התקיעות דמיושב,  היה  נראה דמי שלא 
דתקיעות דאורייתא, בשמיעת תקיעות דמעומד נד. 

נג. נראה דאין כדאי למהר בתפילה כדי לשמוע החזרה, שגם לדעת מרן הגרי"ז זצ"ל אינו חיוב מדינא 
יצאו.  גם  בלחש  תפילה  אחר  כשתוקעין  פוסקים  ולכמה  הברכות,  סדר  על  ולשמוע  לציבור  להצטרף 
וע"כ אין צריך למהר ולבטל בשביל זה תפילה בכוונה טפי, שהיא מעיקר חובת היום, וצ"ע בזה. ]ליקוט 

תשוה"נ ר"ה[

נד. ראיתי בספר שנחלקו בדבר זה רבינו החזו"א ומרן הגרי"ז. לדעת מרן הגרי"ז אינו יוצא יד"ח אא"כ 
המ"ע  להוציא  כדי  דמעומד  בתקיעות  מכוון  אינו  תוקע  דהבעל  וכיון  דאורייתא,  המ"ע  לצאת  מכוון 
דאורייתא, אלא מכוון לתקוע כדי להוציא יד"ח חיוב דרבנן לתקוע על סדר הברכות, ובתקיעות שאחר 
בתקיעות  דאורייתא  המ"ע  יד"ח  לצאת  לשומע  א"א  קולות,  למאה  להשלים  לתקוע  מכוון  התפילה 
דמעומד ובתקיעות שאחר התפילה. ורבינו החזו"א ס"ל דלא בעינן כוונה לצאת המ"ע דאורייתא, אלא 

בשנתכוון למצות תקיעות סגי, ויוצא בכך המ"ע דאורייתא. 

תוקעין  דמיושב  שבתקיעות  סע"ד(  )תקצ  השו"ע  כדעת  הנוהגים  דאותם  נמצא  הגרי"ז,  מרן  ולדעת 
כדי  נשימות  בשתי  תוקעין  דמעומד  ובתקיעות  והרמב"ן,  הרא"ש  דעת  לצאת  אחת  בנשימה  תשר"ת 
לצאת דעת ר"ת, כיון דלר"ת יוצאין יד"ח המ"ע בתקיעות דמעומד, צריך הבעל תוקע והשומעים לכוון 

להדיא בתקיעות דמעומד לצאת יד"ח המ"ע מה"ת. 

ולפמש"כ בהע' ז אם מכוון התוקע לקיים מ"ע בכל התקיעות שתוקע, יוכל השומע הנזכר לצאת  מ"ע 
דתקיעות אף בתקיעות שאחר התפילה, גם לדעת מרן הגרי"ז. ובלא נתכוון לכל הקולות, מ"מ תקיעות 
דמעומד כפי תקנת חז"ל, הרי הם תקיעות דאורייתא וכמש"נ, ושפיר יכול השומע לצאת בהם. ]תשוה"נ 

ח"ו קל"א ובע"פ[ 



מג ובהידור כהלכה  התקיעות 

אמנם בקונטרס זה נתבאר מה שיש ליזהר מעיקר הדין, אבל לכמה פוסקים 

לא יצאנו כלל בזה מצות תקיעות, וע"כ יש קצת ת"ח ובני תורה שרצונם לצאת 

הפעם  עוד  התפלה  אחר  לשמוע  מהדרין  וע"כ  הדעות,  לכל  הדין  ביום  חובתם 

סדר התקיעות. ואביא כאן הסדר שנוהגין. ובסדר זה, אין צריך להטריח להציבור 

יצא כלל בבית הכנסת  כפי הדין, דאפילו מי שלא  המתפלל בבית הכנסת, אלא 

יוצא עכשיו אחר התפלה בהידור, ובלבד שהתקיעות יהיו תמיד כשיעור ופשוטין 

יש  כמתעסק,  התקיעה  או  תרועה  או  בשברים  הוא  אם  טעות  ובמקום  כהלכה, 

חוזרין להתחלת התשעה קולות כמו שביארנו לעיל.

אבל העיקר שהבעל תוקע של אחר התפלה יהא בן תורה, שיבין מה שדורשים 

ממנו. ולכן נהגו להודיע לתוקע )או תוקעין( לפני ראש השנה מה שדורשים ממנו, 

שיתאמן יפה ויבין תיכף כוונת המקריא, ואם מתאמן, הדבר יעלה בניקל, והשומעין 

יוצאין חובתן בלי פקפוק, ודבר זה יעמוד לתוקע לזכות גדול. )ועיין בספר פאר עץ 

חיים )תשובה כה( דמסיק להלכה דמי שאינו יכול לתקוע בכל הדקדוקים בהלכה 

לא מועילה אצלו טענת חזקה וצריכים לחפש אחר(. הסדר מתוך תשובות והנהגות 

)ח"א סי' שמ"ה(, וכך נוהגים בבית הכנסת של רבנו.

1. סדר תקיעות דמיושב

התקיעה באורך כ"א כוחות *)ד(; השברים תרועה בנשימה אחת עם הפסק 
מעט )ז, ח(; השברים קצרים, פחות מארבע וחצי כחות )ו(; פשוטים יורדים כעין 

בכי )ה(; עם הבדל קטן בין שבר לשבר )ט(.

*הסעיף בו נתבאר הדין 

תקיעה – שברים תרועה – תקיעה

תקיעה – שברים תרועה – תקיעה

תקיעה – שברים תרועה – תקיעה

בכי  כעין  יורדים  פשוטים  )ו(;  כחות  וחצי  מארבע  פחות  קצרים,  השברים 
)ה(; עם הבדל קטן בין שבר לשבר )ט(.

תקיעה – שברים – תקיעה 
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תקיעה – שברים – תקיעה 

תקיעה – שברים – תקיעה 

תקיעה – תרועה – תקיעה 

תקיעה – תרועה – תקיעה

תקיעה – תרועה – תקיעה 

30 קולות

2. סדר התקיעות דמעומד ]חזרת הש"ץ[

תקיעה באורך כ"ה כוחות )ד(; השברים תרועה בשתי נשימות עם נשימה 
ממש )ז(; השברים קצרים, פחות מארבע וחצי כחות )ו(; פשוטים יורדים כעין 

בכי )ה(; עם הבדל קטן בין שבר לשבר )ט(.

תקיעה – שברים ]נשימה[ תרועה – תקיעה 

בכי  כעין  יורדים  פשוטים  )ו(;  כחות  וחצי  מארבע  פחות  קצרים,  השברים 
)ה(; עם הבדל קטן בין שבר לשבר )ט(.

תקיעה – שברים – תקיעה 

תקיעה – תרועה – תקיעה

וכך חוזר במלכויות ובשופרות, אך שם מסיים שופרות בתקיעה גדולה

30 קולות

3. תקיעות בקדיש לפני תתקבל

השברים תרועה בשתי נשימות עם נשימה ממש כמו במעומד )יב(.
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תקיעה – שברים ]נשימה[ תרועה – תקיעה

תקיעה – שברים ]נשימה[ תרועה – תקיעה

תקיעה – שברים ]נשימה[ תרועה – תקיעה

12 קולות

4. תקיעות אחר תפילת 'עלינו לשבח'

עם  אחת  בנשימה  תרועה  השברים  )ד(;  כוחות  כ"א  באורך  התקיעה  א. 
הפסק מעט )ז, ח(; השברים כמנהג ליטא ]או טו[ )ה(; עם הבדל קטן בין שבר 

לשבר )ט(.

תקיעה – שברים תרועה – תקיעה

תקיעה – שברים תרועה – תקיעה

תקיעה – שברים תרועה – תקיעה

עם  נשימות  בשתי  תרועה  השברים  )ד(;  כוחות  כ"ה  באורך  תקיעה  ב. 
נשימה ממש )ז(; השברים כמנהג ליטא ]או טו[ )ה(; עם הבדל קטן בין שבר 

לשבר )ט(.

תקיעה – שברים ]נשימה[ תרועה – תקיעה

תקיעה – שברים ]נשימה[ תרועה – תקיעה

תקיעה – שברים ]נשימה[ תרועה – תקיעה

ג. השברים כמנהג ליטא ]או טו[ )ה(; עם הבדל קטן בין שבר לשבר )ט(.

תקיעה – שברים – תקיעה 

תקיעה – שברים – תקיעה 

תקיעה – שברים – תקיעה 
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ד. תרועה בקול מתרעש )י(.

תקיעה – תרועה – תקיעה

תקיעה – תרועה – תקיעה

תקיעה – תרועה – תקיעה גדולה
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5. אחר התפילה יש מהדרים 

עם  אחת  בנשימה  תרועה  השברים  )ד(;  כוחות  כ"א  באורך  התקיעה  א. 
הפסק מעט )ז, ח(; שברים פחות מג' כוחות )ו(; פשוטים יורדים כעין בכי )ה(; 

עם הבדל קטן בין שבר לשבר )ט(.

תקיעה – שברים תרועה – תקיעה

תקיעה – שברים תרועה – תקיעה

תקיעה – שברים תרועה – תקיעה

ב. תקיעה באורך כ"ה כוחות )ד(; השברים תרועה בשתי נשימות עם נשימה 
ממש )ז(; שברים פחות מג' כוחות )ו(; פשוטים יורדים כעין בכי )ה(; עם הבדל 

קטן בין שבר לשבר )ט(. 

תקיעה – שברים ]נשימה[ תרועה – תקיעה

תקיעה – שברים ]נשימה[ תרועה – תקיעה

תקיעה – שברים ]נשימה[ תרועה – תקיעה

ג. שברים פחות מג' כוחות )ו(; פשוטים יורדים כעין בכי )ה(; עם הבדל קטן 
בין שבר לשבר )ט(.
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תקיעה – שברים – תקיעה 

תקיעה – שברים – תקיעה 

תקיעה – שברים – תקיעה 

כמריע  הפסק  בלא  תרועה  שברים  )ד(;  כוחות  כ"א  באורך  התקיעה  ד. 
מתוך השבר כשיטת החזו"א )ח(; השברים קצרים, פחות מארבע וחצי כחות 

)ו(; פשוטים יורדים כעין בכי )ה(; עם הבדל קטן בין שבר לשבר )ט(.

תקיעה – שבריםתרועה – תקיעה

תקיעה – שבריםתרועה – תקיעה

תקיעה – שבריםתרועה – תקיעה

ה. תקיעה באורך כ"א כוחות )ד(; שברים תרועה בלא הפסק כמריע מתוך 
השבר כשיטת החזו"א )ח(; השברים כמנהג ליטא ]או טו[ )ה(; עם הבדל קטן 

בין שבר לשבר )ט(.

תקיעה – שבריםתרועה – תקיעה

תקיעה – שבריםתרועה – תקיעה

תקיעה – שבריםתרועה – תקיעה

עם  אחת  בנשימה  תרועה  השברים  )ד(;  כוחות  כ"א  באורך  התקיעה  ו. 
פשוטים  )ו(;  כחות  וחצי  מארבע  פחות  קצרים,  השברים  ח(;  )ז,  מעט  הפסק 
בקול  והתרועה  )ט(;  לשבר  שבר  בין  קטן  הבדל  עם  )ה(;  בכי  כעין  יורדים 

המתרעש )י(.

תקיעה – שברים תרועה – תקיעה

תקיעה – שברים תרועה – תקיעה

תקיעה – שברים תרועה – תקיעה
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עם  נשימות  בשתי  תרועה  השברים  )ד(;  כוחות  כ"ה  באורך  תקיעה  ז. 
פשוטים  )ו(;  וחצי כחות  )ז(; השברים קצרים, פחות מארבע  נשימה ממש 
והתרועה בקול  )ט(;  )ה(; עם הבדל קטן בין שבר לשבר  יורדים כעין בכי 

המתרעש )י(.

תקיעה – שברים ]נשימה[ תרועה – תקיעה

תקיעה – שברים ]נשימה[ תרועה – תקיעה

תקיעה – שברים ]נשימה[ תרועה – תקיעה

עם  אחת  בנשימה  תרועה  השברים  )ד(;  כוחות  כ"א  באורך  התקיעה  ח. 
הפסק מעט )ז, ח(; השברים כמנהג ליטא ]או טו[ )ה(; עם הבדל קטן בין שבר 

לשבר )ט(; עם הבדל קטן בין שבר לשבר )ט(; והתרועה בקול המתרעש )י(.

תקיעה – שברים תרועה – תקיעה

תקיעה – שברים תרועה – תקיעה

תקיעה – שברים תרועה – תקיעה

ט. תקיעה באורך כ"ה כוחות )ד(; השברים תרועה בשתי נשימות עם נשימה 
ממש )ז(; השברים כמנהג ליטא ]או טו[ )ה(; עם הבדל קטן בין שבר לשבר )ט(; 

עם הבדל קטן בין שבר לשבר )ט(; והתרועה בקול המתרעש )י(.

תקיעה – שברים ]נשימה[ תרועה – תקיעה

תקיעה – שברים ]נשימה[ תרועה – תקיעה

תקיעה – שברים ]נשימה[ תרועה – תקיעה
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ביום ב' דר"ה, אע"פ שהוא רק דרבנן וגם דינא רפיא, מ"מ ראוי להחמיר 
ולחוש לצאת כל הדעות כמו ביום הראשון נה.

 

נה. כבר הבאנו בפתיחה דברי הפאר עץ חיים )סי' כה( בטעם דיש להחמיר במיוחד במצות שופר לצאת 
כל השיטות. ובסוף דבריו  סיים, 'ודע דכל החששות הנ"ל ראוי לחוש מטעם עירבוב השטן גם ביו"ט שני 
דרבנן, והכי משמע נמי מהסוגיא דר"א שם לענין הפסק בין התקיעות ע"ש. והגם דאין זה אלא מדרבנן 
בעלמא והזכר' למעלה, וה"ה ביו"ט ב' דרבנן. והגם דיש לחלק בזה מטעם דיו"ט ב' הוה דינ' רפיא וכידוע 
ליודעים, אבל מ"מ ראוי להחמיר ולחוש בכולן גם ביו"ט ב', עכ"ל. ]ולכאו' אדרבא כיון שהוא דינא רפיא 
יותר קל אז להצליח לערבב השטן ולמתק הדין, ולכן יש להשתדל מאוד גם ביום משני לתקוע לצאת כל 

הספיקות, כדי שמצות שופר יפעל להחליש הדין לגמרי[.

וביותר נראה שאם ביום הראשון שהוא מה"ת מחמירין בציבור לתקוע לצאת כל השיטות, וביום שני אין 
הציבור מקפידין על כך, אפשר דיש אנשים מהציבור )והיינו עמי הארץ שביניהם שאינם יודעים להבדיל 
מה אנו תוקעים רק להידור בעלמא, ומה אנו תוקעים כדי לצאת מדינא, רק אצלם הכל שווה בעיניהם(, 
שכשרואים שאין תוקעים ביום שני כבראשון נראה אצלם שאנו לא חוששין לצאת חיוב דרבנן כמו חיוב 
מה"ת  בירך בהמ"ז דספקו  )וכעין מש"כ המג"א דהמסופק אם  זלזול בדרבנן שאסור.  והוי  דאורייתא, 
וחייב לברך, מברך גם ברכה רביעית דרבנן, דלא אתי לזלזולי ביה(. ולכן אין לנו לזלזל במצות שופר שהוא 
פעם בשנה, וראוי גם ביום השני לצאת כל הדעות, ובפרט בזמנינו )שחסר אצלנו ביר"ש( ראוי להדר כן, 

שהדקדוק מביא יר"ש. ]תשוה"נ ח"ו קל"ב[
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