
 

 

  

  

  

  בהמה הכשרות לתקיעהקרני 

(ואינו קרוי כשרים חוץ משל פרה, מפני שהוא קרן  בין של יעל) 1(בין של אילל השופרות כ )1( :משנה (כ"ו א')

ֶקֶרן ַהּיֹוֵבל"  3אמר רבי יוסי: והלא כל השופרות נקראו קרן, שנאמר )2(. )2"שופר" ְמׁשְֹך ּבְ פירושו איל,  (ויובל"ּבִ

  .פרה כשר) קרן. לכן אף ראכדמפרש בגמ

יהו דרבנן, שופר אמר רחמנא ולא שניים ושלושה שופרות, והא דפרה, כיון דקאי אביי אמר: היינו טעמי(ומסיק) 

  מתחזי כשניים ושלושה שופרות. 4,גילדי גילדי

 .)מפרש טעמא בגמרא דמידי דתפילה בעי פשיטות(ישר. פשוט  (שהוא)של יעל  שופר של ראש השנה )1(: משנה (כ"ו ב')

לאחר שחצוצרות ( רות מן הצדדין. שופר מאריך וחצוצרות מקצרות. ושתי חצוצמקדש)(כשתוקע בופיו מצופה זהב 

   5, שמצות היום בשופר.)פוסקין תקיעתן, נשמע קול השופר

כפופין, ופיהן מצופה כסף. ושתי חצוצרות ) , שסתמם(איליםבשל זכרים  , במקדש)(ציבורובתעניות ) :משנה(המשך 

  7.ם בחצוצרותשופר מקצר, וחצוצרות מאריכות. שמצות היו 6.באמצע

  .)10דבעי למימר תשע ברכות(ולברכות  9,לראש השנה לתקיעה )8של שנת היובל ם הכיפורים(יושוה היובל ) משנה:(המשך 

(שהם . וביובלות בשל יעלים )כפופים(אילים, ששופרותיהם רבי יהודה אומר: בראש השנה תוקעין בשל זכרים  )2(

  .). וגזירה שוה לא גמירפשוטים

  

  

                                                
 כבש זכר.   . 1
רּוָעה", ובפרק בתרא (ל"ד א') גמרינן ראש השנה מיובל. רש"י.וגבי יום הכיפורים שופר כתיב (ויק  . 2  רא כה,ט) "ְוַהֲעַבְרתָּ ׁשֹוַפר תְּ
ֶקֶרן ַהּיֹוֵבליהושע ו,ה: "ְוָהָיה   . 3 ְמׁשְֹך ּבְ יָה וְ  ּבִ ְחתֶּ רּוָעה ְגדֹוָלה ְוָנְפָלה חֹוַמת ָהִעיר תַּ ֹוָפר ָיִריעּו ָכל ָהָעם תְּ ְמֲעֶכם ֶאת קֹול ַהׁשּ ׁשָ ָעלּו ָהָעם ּכְ

  ִאיׁש ֶנְגּדֹו".
  .וא כמין גלד מוסיף על גלד ראשוןבכל שנה ושנה ניכרת תוספתו, וה  . 4
(ואיך אפשר לשמוע קול השופר עם קול החצוצרה, ולצאת ידי  דאע"ג דקיימא לן תרי קלי לא משתמעימבאר בגמרא (כ"ז א'),   . 5

: בהלל ובמגילה אפילו עשרה קורין. אלמא (תוספתא מגילה, הובאה במסכת מגילה כ"א ב')מי לברייתא חובת תקיעה בשופר), ד

. ומה שמאריך בשופר (אף שבלאו הכי יוצא ידי חובה), כיון דחביב, יהיב דעתיה ושמעכיון דחביב, יהיב דעתיה (לשמוע). הכא נמי 

  אלא לידע (לפרסם) שמצות היום בשופר.
 בחצוצרות. תוספות (ד"ה ושתי).  שתי שופרות היו להן, אחד מכאן ואחד מכאן, כדי שיהיו החצוצרות באמצע, משום דמצות היום  . 6
ה תַּ   . 7 ֶסף ִמְקׁשָ י ֲחצֹוְצרֹת ּכֶ תֵּ ה ְלָך ׁשְ ה דלכנופיא בעלמא נינהו, וכל כנופיא בחצוצרות, דכתיב (במדבר, פר' בהעלותך, י,ב) "ֲעׂשֵ ֲעׂשֶ

ֲחנֹות". רש"י. ע ֶאת ַהּמַ   אָֹתם ְוָהיּו ְלָך ְלִמְקָרא ָהֵעָדה ּוְלַמסַּ
רּוָעהכה,ט) "ְוַהֲעַבְרתָּ  , פר' בהר,(ויקראביום הכיפורים של שנת היובל נאמר   . 8 ִרים  ׁשֹוַפר תְּ ּפֻ יֹום ַהּכִ ָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ּבְ ִבִעי ּבֶ ְ חֶֹדׁש ַהׁשּ ּבַ

ָכל ַאְרְצֶכם". ולקמן (ל"ג ב')  ֲעִבירּו ׁשֹוָפר ּבְ   . ראש השנה מיובל ליףיתַּ
בפשוטין, ואף על גב דתקיעתו ביובל לא לתפלה ולא לזכרון אלא לסימן שילוח עבדים והשמטת מכירת שדות, אפילו הכי כדראש   . 9

  ד א').השנה בעי למעבדיה דגמרינן לה לגזירה שוה שביעי שביעי בפרק בתרא (ל"
 ג' ראשונות, ג' אחרונות, ומלכויות זכרונות ושופרות באמצע.   . 10
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, ושל כל השנה )11(בשופרות כפופיםבכפופין  (של שנת היובל)י: מצָוה של ראש השנה ושל יום הכפורים אמר רבי לו

  בפשוטין. (של תעניות ציבור)

במקדש. אבל בגבולין, מקום שיש חצוצרות ? (שתוקעים בחצוצרות ובשופרות)במה דברים אמורים : תניא(כ"ז א') 

  , אין חצוצרות.כגון ראש השנה, ויוה"כ של יובל)(, אין שופר. מקום שיש שופר (כגון תעניות)

ֶלְך ה'",  12דכתיב ?קראה יהושע בן לוי: מאי אמר רבא, ואיתימא רבי ֲחצְֹצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר ָהִריעּו ִלְפֵני ַהּמֶ לפני "ּבַ

  . לא בל בעלמאן חצוצרות וקול שופר, אהוא דבעינ המלך ה'

  :(ט"ז א') בפרק קמא ,גרסינן לעיל

, כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם, ומעלה אני עליכם אילאמר רבי אבהו: למה תוקעין בשופר של 

  כאילו עקדתם עצמכם לפני. 

  שיטות הראשונים

שדין כפוף הוא  התוספותדעת  .ל ראש השנה בכפופיןמצוה שכרבי לוי, ש הפוסקים: פסקו תקיעה בשופר כפוף

היא לתקוע בשל זכרים והמצוה  13.הוא דין דרבנןש ,רוב הראשוניםדעת לעיכובא. דהיינו שהוא דין דאורייתא. 

  15.הראשונים כרובפסק  והשו"ע פסל אף בדיעבד כל השופרות, חוץ משל איל. והרמב"ם 14כפופים.

אינן בחיוב גמור, אלא בכנופיא ולהעלות  )במקדש( שתקיעות השופר בתענית, א"ריטבכתב  :כפופיןבשל זכרים בתעניות 

(של תעניות של כל השנה , מצוה אמר רבי לויגמרא וב סדר תקיעות ולא פסולי שופר מעכבין בהן.ואין תפילה בתקיעות. 

  16.דבריו סתם ם"הרמבוכן  , דרבי לוי אף בפשוטין קאמר.א"א וריטב"רשבוכתבו . בפשוטין ציבור)

ּבּור, ", ם"הרמבכתב : שמצות היום בחצוצרות בֹוא ַעל ַהּצִ תָּ ל ָצָרה ׁשֶ ֲחצֹוְצרֹות ַעל ּכָ ה ִמן ַהּתֹוָרה ִלְזעֹק ּוְלָהִריַע ּבַ   ִמְצַות ֲעׂשֵ

                                                
  בראש השנה סובר כדעת רבי יהודה. אבל ביובל אינו סובר כמותו, אלא בכפופים, משום גזירה שוה.   . 11
  . תהילים צח,ו  . 12
דהא ר'  ,תדע דלמצוה פליגי. ואבל כולהו מודו דיוצא בדיעבד בין בשל איל בין בשל יעלדלא פליגי (ת"ק ורבי יהודה) אלא למצוה.   . 13

מיניה. וכיון דכולהו אקרו  אש השנהכתיב ביובל וילפינן ר 'תעבירו שופר' ,אטו פשוט וכפוף בקרא כתיבי ,ועוד !לוי מצוה קאמר

ולא קיימא אפלוגתא דת"ק  ,יהודה מחלוקת בפני עצמה בידמשמע מילתייהו דרבנן ור ,ועוד !אמאי לא יצא ,שופר חוץ משל פרה

  ור' יוסי. רא"ש.
איל ויעל שנקטו התנאים, לדוגמא בעלמא נקטו. ודינו של רבי אבהו שתוקעין בשל איל, משום מצוה מן המובחר, לזכרון של ו  . 14

  העקידה.
או"ח תקפו,א. וכתב המשנ"ב (ס"ק ה) שהמחבר לא ביאר איל פשוט, וכפוף משאר מינים, איזה מהן עדיף. אכן מסקנת רוב   . 15

אינו אלא  ,משא"כ שופר של איל .רבנן לתקוע בכפוף לסימן שיכפפו לבם למקום בתפלההפוסקים דמעלת כפוף עדיף. דתקון 

רי"ף ור"ן (ו א בדפיו, ד"ה וביובל). רמב"ן מקורות: ואיכא בזה מצוה מן המובחר.  ,מנהג שנהגו כל ישראל מעולם לזכר עקידה

  . תוספות (כ"ו ב', ד"ה של).ריטב"א .)ה שופר"ו א', ד"כ( ר א,א). רשב"אד (הל' שופ(הו"ד ברא"ש). רא"ש (סי' א). רמב"ם וראב"
ַמִים. ּוִביֵמי ַהתַּ " :לשונוזה   . 16 ָ ֻרֲחמּו ִמן ַהׁשּ ּיְ ּבּור ַעד ׁשֶ בֹוא ַעל ַהּצִ תָּ ל ָצָרה ׁשֶ ְבֵרי סֹוְפִרים ְלִהְתַעּנֹות ַעל ּכָ ְתִפּלֹות, ּוִמּדִ ֲעִנּיֹות ָהֵאּלּו זֹוֲעִקין ּבִ

ׁש  ְקּדָ ּמִ ְלַבד. ְוִאם ָהיּו ּבַ ֲחצֹוְצרֹות ּבִ ִנים ּוְמִריִעין ּבַ ּמִ ְמִרי -ּוִמְתַחּנְ ר ְוַהֲחצֹוְצרֹות ַמֲאִריכֹות, ׁשֶ ֹוָפר ְמַקּצֵ ֹוָפר, ַהׁשּ ֲחצֹוְצרֹות ּוַבׁשּ ַות צְ ִעין ּבַ

ֲחצֹוְצרֹות.   .)ה לתקיעה ולברכות"ד(א "ריטב. )ה הא דאמר"דו ב', "כ(א "רשב. )הל' תעניות א,ד(ם "רמב :מקורות "..ַהּיֹום ּבַ



 

 

  

  

  

  

  

ֲחצְֹצרֹת"  ר ַהּצֵֹרר ֶאְתֶכם ַוֲהֵרעֶֹתם ּבַ ֱאַמר: "ַעל ַהּצַ ּנֶ ּצֶֹרת ְוֶדֶבר ְוַא (במדבר י,ט)ׁשֶ גֹון ּבַ ֵצר ָלֶכם, ּכְ ּיָ ָבר ׁשֶ ל ּדָ לֹוַמר: ּכָ ה , ּכְ ְרּבֶ

ֶהן     17בתעניות אינה אלא מדרבנן.תקיעה בחצוצרות שה ה"הרזודעת  "ַזֲעקּו ֲעֵליֶהן ְוָהִריעּו. -ְוַכּיֹוֵצא ּבָ

ְתִפּלֹות, " ש,קדלמוץ חות שמוממקי גבל ,ם"הרמבכתב  :אין שופר מקום שיש חצוצרות ֲעִנּיֹות ָהֵאּלּו זֹוֲעִקין ּבִ ּוִביֵמי ַהתַּ

ִנים ּוְמִר  ְלַבד.ּוִמְתַחּנְ ֲחצֹוְצרֹות ּבִ תוקעים ת ובתענישמבואר ש )ד א'"י( תעניתממסכת הקשו  שוניםהראאבל  "יִעין ּבַ

אין לתקוע  ,בתענית צבור דעלמאבאמת ש ,הראשוניםכתבו ו נהגו. ךשכ הגאוניםמבואר בתשובת מהוכן  בשופרות.

או , תוקעים בחצוצרות. במקום כנופיא דכל ישראל או רובם בשעת מלחמה וכיוצאשנה והכון אכו אלא בשופרות.

  18אלא הרשות באיזה שירצו., שאין תוקעים בשניהם הברייתא כוונתש

  שולחן ערוך

( ח, הלכות ראש השנה, סימן תקפו   (או"

ׁשּוִטים  א.  ין ּפְ ִרים, ּבֵ ׁשֵ ֹוָפרֹות ּכְ ל ַהׁשּ ל ַאִיל ְוָכפּוף; ּוְבִדיֲעַבד, ּכָ ׁשֶ ָנה ִמְצָותֹו ּבְ ָ ל רֹאׁש ַהׁשּ פּוִפים, ּוִמְצָוה  ׁשֹוָפר ׁשֶ ין ּכְ ּבֵ

ֵהם ֶעֶצם ֶאָחד ְוֵאיבִּ  ְוָנא; ְוֵכן ַקְרֵני רֹב ַהַחּיֹות ׁשֶ ָכל ּגַ סּול ּבְ ָרה ּפָ ל ּפָ ְפׁשּוִטים; ְוׁשֶ ְפִנים ַזְכרּות, ְכפּוִפים יֹוֵתר ִמּבִ ן ָלֶהם ִמּבִ

סּוִלים.  סּול(ּפְ ֵהָמה ְטֵמָאה, ּפָ ָנה). )ְוֵכן ׁשֹוָפר ִמּבְ ָ רֹאׁש ַהׁשּ   (ַר''ן פ''ג ּדְ

  

                                                
גרסי' ה "ף, ד"ובתענית ה א ברי; ו א ברי"ף, ד"ה ומקום שישבראש השנה  ן"ד בר"הו( ה"זר. )אהל' תעניות א,(ם "רמב :מקורות  . 17

  . )בגמ'
גרסי' ה "ף, ד"ובתענית ה א ברי; ו א ברי"ף, ד"ה ומקום שישבראש השנה  ן"ד בר"הו( ה"זר. )דהל' תעניות א,(ם "רמב :מקורות  . 18

  .)ה תניא נמי הכי"ד( א"ריטבו א"רשב. )מלחמות(ן "רמב. )ד בראשונים"הו(ד "ראב. )בגמ'
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