
 

 

  

  

  

   פסולים בגוף השופר

קֹו  ::::משנה    (כ"ז ב') . דיבק שברי שופרות, פסול. ניקב )1(דהוה ליה כשני שופרותפסול  (בדבק)שופר שנסדק, וִדּבְ

  אם מעכב את התקיעה, פסול. ואם לאו, כשר. -וסתמו 

, כשר. ציפהו זהב, במקום הנחת פה, פסול (גלד דק)ידו על גלדו ארוך וקיצרו, כשר. גרדו, והעמ :תנו רבנן

. מבחוץ, אם נשתנה (שהתקיעה בזהב)מבפנים פסול  -. שלא במקום הנחת פה, כשר. ציפהו זהב )2(שהתקיעה בזהב

קולו מכמות שהיה, פסול. ואם לאו, כשר. ניקב וסתמו, אם מעכב את התקיעה, פסול. ואם לאו, כשר. נתן שופר 

  . (דאיכא מחיצות הפנימי מפסקת התקיעה)שופר, אם קול פנימי שמע, יצא. ואם קול חיצון שמע, לא יצא  בתוך

אם קול  -גרדו, בין מבפנים בין מבחוץ, כשר. גרדו והעמידו על גלדו, כשר. הניח שופר בתוך שופר  :תנו רבנן

  פנימי שמע, יצא. ואם קול חיצון שמע, לא יצא. הפכו ותקע בו, לא יצא.

, אלא שהרחיב את הקצר, וקיצר את (כהפיכת חלוק לעשות פנימי חיצון)אמר רב פפא: לא תימא דהפכיה ככתונא 

רּוָעה)? כדרב מתנה. דאמר רב מתנה: "ְוַהֲעַבְרתָּ (פסול). מאי טעמא (ברותחין)הרחב  , דרך העברתו בעינן 3"(ׁשֹוַפר תְּ

  .(כדרך שהאיל מעבירו בראשו בבהמה מחיים)

 (ממקום הסדק עד הנחת פיו), אם נשתייר בו )5(כל רוחבו להיקפולאורכו, פסול. לרוחבו (כולו) ... נסדק 4 :ןתנו רבנ

. ואם לאו, פסול. וכמה הוא שיעור (חשיב ליה כמאן דאשתקיל כוליה, והוה ליה ארוך וקצרו)שיעור תקיעה, כשר 

. היה קולו (משני צידי היד)לכאן ולכאן  (השופר) תקיעה? פירש רבן שמעון בן גמליאל: כדי שיאחזנו בידו, וֵיָראה

  , כשר, שכל הקולות כשירין בשופר.(יבש)דק, או עבה, או צרור 

 (ומתרץ)פשיטא! כולהו נמי מיקדח קדחו להו!  (ומקשה)ותקע בו, יצא.  (נקבו)שלחו ליה לאבוה דשמואל: ְקָדחו 

  . מהו דתימא מין במינו חוצץ, קמ"ל. 6כשקדחו בזכרותו

  שיטות הראשונים

  שדיבוק בדבק הוה ליה כסתימה שלא במינו, ופסול. ופירוש נסדק ודיבקו היינו  רמב"ןת : דעשופר שנסדק ודיבקו

                                                
רש"י. וכתב הרא"ש (סי' ב), דלא דמי לדיבק שני שופרות, דשאני התם שדבק שבר לשבר לאורך השופר והקול יוצא משבר לשבר   . 1

ושייך לפוסלו משום שנים ושלשה שופרות. אבל הכא שכל אורך השופר חתיכה אחת אין פסולו דומה לדיבק שברי שופרות 

 וסלקא דעתך אמינא לא מיפסיל. 
ולמד מכאן שאם הרחיק התוקע את השופר  .סול משום שיש הפסק בין פיו לשופר(דרשה לראש השנה), ביאר עוד, שהפ והרמב"ן  . 2

 תקפו,יט). סמוך לפיו. וכן פסק השו"ע (או"ח מפיו ונפח בו ותקע, פסול, הואיל ואין השופר
 ויקרא כה,ט.   . 3
א במינו, פסול. ניקב וסתמו וכו' (מחלוקת ת"ק ורבי נתן). ומובאת להלן תחילת הברייתא: הוסיף עליו כל שהוא, בין במינו, בין של  . 4

  בסמוך עם שיטות הראשונים בהרחבה, כסוגיא נפרדת.
רש"י. וכתב הרשב"א (בחידושיו, בד"ה לרחבו), דמסתברא דלאו דוקא כל דא"כ הוו להו שני שופרות אלא רוב הקיפו קאמר הא   . 5

 תקיעה כשר. מיעוטו אפי' לא נשתייר בו שיעור 
  כשהוא מחובר בבהמה, עצם בולט מן הראש, ונכנס לתוכו, ומוציאים אותו מתוכו. וזה לא הוציאו אלא נקב את הזכרות. רש"י.  . 6

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 
 זכ"| דף:  גפרק: 



 

 

  

  

  

  

ַתםשדוקא כְּ  הרא"שמעצמו, שחיממו באור ונפשר ונדבק. ודעת  סָּ נקב בחתיכה אחרת נקרא 'שלא במינו'. אבל  ׁשֶ

  7.כרמב"ןם יש מי שאומר ובש ,כרא"שסתם  והשו"עכשחיבר בדבק, חוזר לכמות שהיה, ואין הדבק ניכר בין הסדקים. 

שאם נסדק לארכו אפילו במשהו פסול, בין מלמעלה בין מלמטה, , ראב"ד ורבינו יהונתן מלוניל: דעת נסדק לארכו

שנסדק לארכו פסול כשנסדק רוב אורך השופר  ריטב"אדעת  8והולך ונסדק כולו., מפני שאינו יכול לעמוד עם תקיעתו

 הרא"שודעת  9.הרוקחוכן דעת  .יפסל אא"כ נסדק על פני ארכו, מראשו עד סופוכתבו דלארכו לא מ תוספותמצד אחד. 

. ובברייתא מיירי בלא דיבקו, ובנסדק כלשהו פסול )כתוספות(ממצעת, שבמשנה מיירי בדיבקו, ופסול רק בנסדק כולו 

קום אם דיבקו, כשר, כתב שיש שאומרים אפילו בכלשהו פסול. ושיש אומרים דוקא ברובו. ומכל מ 10והשו"ע. )כראב"ד(

  11אא"כ נסדק כולו.

הוה ליה  ,אבל מיעוט ., דיראה דמיירי בנסדק רוב רחבוהרא"שכתב : נסדק לרחבו, אם נשתייר בו שיעור תקיעה, כשר

, שבין שהשיעור שנשתייר הוא לצד פה, ובין שהוא לצד הרחב, כשר. רי"ץ גיאת וריטב"אדעת  12כנקב בעלמא וכשר.

וכתב , מב"םכרסתם  והשו"עועוד, שההכשר הוא רק בנשתייר שיעור לצד פה.  אב"ד, רמב"ן, רא"שרש"י, רמב"ם, רודעת 

   13שיש מכשירין בשנשתייר אפילו שלא לצד פיו.

 הריטב"א לדעתהיינו שיעור טפח. , וכדי שיאחזנו בידו ויראה לכאן ולכאן ודשיעור (כ"ו א') נדהב: מבואר שיעור שופר

למד שהשיעור נקבע לפי התוקע, ואם ידו עבה, יצטרך שופר ארוך מטפח, וכן נראה מדברי נאמר הטעם כדי שיאחזנו, ל

, נאמר הטעם כדי שיאחזנו, משום דשיעוריה דטפח הר"ן דעתיאמרו לתוך ידו הוא תוקע. ול דנקט הטעם שלא הרא"ש

   .לכאן משלים את השיעורד' בגודל ושית בקטנות, וכשהוא אוחז אותו בד' אצבעות בינוניות מה שנראה ממנו לכאן ו

  

                                                
 ).סי' ברא"ש ( .ד"ה ומה שכתב), תקפו,ח. מקורות: רמב"ן (כ"ז א' או"ח  . 7
החוט מעמידו שלא יתבקע. והוסיף הכל בו דהיינו באופן  וכתב הר"ן בשיטה זו, שאם הדקו הרבה בחוט או במשיחה כשר שהרי  . 8

 –שישתייר שיעור תקיעה ממקום הקשירה ולמעלה לצד הפה. לדעת הרא"ש בשיטה זו, כל זמן שלא נסדק כולו, אם דיבקו, כשר 

שפירוש זה עיקר. המשנה שפסלה נסדק ודיבקו, היינו נסדק כולו, והברייתא שפסלה נסדק, היינו בכל שהוא וכשלא דיבקו. וסיים 

 אך לדעת הר"ן אין חילוק, ולכל השיטות היכא דפסול בנסדק היינו גם אם דיבקו, וזו הרבותא של המשנה. 
(חולין מ"ד ולהכי לא תני הכא אם נשתייר בו שיעור תקיעה כשר כדקתני גבי נסדק לרחבו, רא"ש. וכתב הרוקח דדמי להא דאמרינן   . 9

  סדקה לארכו אמר רב אפילו לא נשתייר בה אלא חוליה אחת למעלה וחוליא אחת למטה כשרה.פסוקת הגרגרת ברובה אבל נב') 
רוקח (הלכות  .(ד"ה נסדק לארכו) פותתוס .ברי"ף) א ונתן מלוניל (זרבנו יה .ראב"ד (בדרשתו, עמ' לד) :או"ח, תקפו,ח. מקורות  . 10

 ד"ה ויש אומרים).ריטב"א ( .)סי' ורא"ש ( .ראש השנה, סימן רג)
להשיג  י אפשרשא ,ם דחק גדול. וכתב הביאור הלכה (ד"ה וי"א דוקא), שבמקווהרוקח פותונראה שדעת הגר"א נוטה לשיטת התוס  . 11

 ),רש"י ותוספות ומרדכי וסמ"ק ורוקחוהם (דעות הסוברים דדוקא בנסדק כולו  יש לסמוך על ,שופר מחוץ לתחום אפילו ע"י נכרי

 אך אין לברך עליו.אבל כל שנשתייר מעט מכשירים, 
. אבל לא ברוחב .חוזק התקיעה יכול ליפקע יותר באורך ל ידימשום דשם ע אחת (ר' לעיל),ל לדעה ודפס ,ולא דמי לנסדק לארכו  . 12

 )."ק נשנ"ב (תקפו, סמ
ואין  ,צץנו אינו חולא חיישינן לזה דמין במי ,וא"כ יש הפסק בין פיו לשופר ,המיעוט שבפיו חוצץ ואף על פי שזהתקפו,ט.  או"ח  . 13

אכן  .סברא זולסמוך על  יכולבשעת הדחק ) ש, ושעה"צ ס"ק צבמשנ"ב (ס"ק נו. ע"פ ריטב"א. וכתב האנו רואין אותו כמו ניטל

רמב"ם (הלכות שופר  .)אש השנהת: רי"ץ גיאת (הלכות רמקורו. עיי"ש. בביאור הגר"א כתב שכל הפוסקים סוברים כדעה ראשונה

ד"ה נסדק לרחבו. , 'בריטב"א (בחידושיו, כ"ז  .)סי' ורא"ש ( ., ד"ה לרחבו)ב'רמב"ן (בחידושיו, כ"ז . ה עמ' לה)ראב"ד (דרש .א,ה)

 ד"ה אם נשתייר)., א ברי"ףר"ן (ז  .מעשה ראוי לחוש הואיל והורה זקן)והזכיר גם פירוש רש"י וסיים של



 

 

  

  

  

  

  

  14דא"כ הכל כפי מה שהוא אדם, אלא כדי שיאחזנו אדם בינוני והוא טפח. ,ולא כדי שיאחזנו התוקע קאמר

פירש שדוקא אם ציפהו מחצי השופר ולמטה פוסל בשינוי קול, דהיינו משתי רבינו יונה : ציפהו זהב במקום הנחת פה

אין דרכו להשתנות מחמת הציפוי. ואפילו אם נשתנה מעט אינו חשוב אבל מחציו ולמעלה לצד פיו  15אצבעות ולמטה.

שקולא גדולה היא זו. ופירש הוא דעובי השופר מקום שמניח  הרא"ששינוי, לפי ששם אינו עיקר השמעת קול. וכתב 

רש, עובי פי והר"ן 16אפילו סמוך להנחת פה. ,היינו מבחוץ ',שלא במקום הנחת פה'ו '.במקום הנחת פה'עליו הפה קרוי 

 17.'שלא במקום הנחת פה'. והצד החיצון מן העובי עצמו, קרי 'הנחת פה'השופר לצד פנימי, שמניח שם פיו, קרי 

   18בשם יש מפרשים. הר"ן והרא"שהביא פירושי  והשו"ע

, דהא דאמרינן אם קול פנימי שמע כשר, היינו כשלא נשתנה קולו ור"ן ,רמב"ן, רא"ש: דעת נתן שופר בתוך שופר

כתב שאפשר שאין החיצון פוסל בו מפני שמשנה קולו, כיון שעומד בפני עצמו, אינו מסייע  והריטב"א 19חמת החיצון.מ

  21.ור"ן ,רמב"ן, רא"שפסק כדעת  "עוהשו 20.יש מפרשיםבשם  רבנו ירוחםלערב כוח בקול כעין ציפוי. וכן כתב 

. 22פירשו שכשהפכו ככיתונא, הוא פסול א"ש ור"ןר: אמר רב פפא לא תימא דהפכיה ככיתונא. הפכו ותקע בו לא יצא

שכשהפכו ככיתונא, כשר. דאע"פ שהפכו, מכל מקום הקצר עומד  דיש מפרשיםהביא  והרא"ש 23.בירושלמיוכן מבואר 

  25פסק כדעה ראשונה. 24והשו"עבמקומו והרחב עומד במקומו, ודרך העברתו הוא. 

  

                                                
  ד"ה כדי שיאחזנו).ברי"ף,  אז ר"ן ( ., ד"ה וכמה)ב' כ"ז), ריטב"א (סי' ומקורות: רא"ש (  . 14
  לפי כשהקול נכנס ברחב השופר אז הוא משמיע קול ודרכו להשתנות מחמת הציפוי.  . 15
הילכך באי זה מקום מכל אורך השופר שיצפה זהב אם נשתנה קולו פסול. ומאי דקשה דאם כן היינו ציפהו זהב מבחוץ, איכא   . 16

כל דהו שעושה אצל פיו ומשום הכי סתים ותני שלא במקום הנחת פה כשר  למימר דפשיטא דאין קולו משתנה בשביל ציפוי

  "י.ו ואינו אצל פיו פסול. בדמסתמא אין דרכו להשתנות אבל אין הכי נמי שאם נשתנה קולו אף על פי שהציפוי אינו אלא כל דה
  דא"כ היינו צפהו זהב מבחוץ. ,הדליכא לפרושי שמה שבחוץ לגמרי חוץ לעובי בגב השופר קרי שלא במקום הנחת פ  . 17
  רי"ף, ד"ה במקום).ר"ן (ו ב בסי' ג). רא"ש ( רבינו יונה (הו"ד ברא"ש). . מקורות:תקפו,טזאו"ח   . 18
דאי נשתנה קולו נמצא הקול בא מכח ב' שופרות, והיינו בכלל אם קול חיצון שמע. רא"ש. ורמב"ן כתב, דהוו להו תרי קלי מחד   . 19

ויש קצת ראיה מצפהו זהב מבחוץ ונשתנה  .אלא בתר תוקע וחד הוא ,ים הםיולא אזלינן בתר שופרות ושנגברא ולא משתמעי, 

  דהא שמע תרוויהו וכתרי קלי נינהו. ,קולו מכמות שהיה
אבל הכא אינו , שופר ודבר אחר ה ליהוף השופר והוולא דמי לצפהו זהב מבחוץ שפסול אם נשתנה קולו, דהתם הזהב מחובר בג  . 20

 ובר.מח
רבנו . רי"ף, ד"ה אם קול פנימי)ב ב ר"ן (ו ., ד"ה נתן)ב'כ"ז ריטב"א ( .)סי' דרא"ש ( .רמב"ן (דרשה עמ' רלו) :פו,כ. מקורותאו"ח, תק  . 21

 ב).ח"ם (תולדות אדם וחוה, נתיב ו, ירוח
יב את הקצר וקיצר את הרחב פסול. דהא פשיטא הוא! אלא אפילו הרח תימא דהפכיה כי כיתונא שהוא פסול: לא 'וכך פירוש הגמ  . 22

  .סא)-(משנ"ב תקפו ס"ק סוטעם שניהם דכתיב והעברת שופר תרועה דרך העברה בעינן דהיינו כדרך שהאיל מעבירו בראשו מחיים 
ירושלמי (הלכה ז) הפכו מהו ונשמעניה מן הדא גרדו בין מבחוץ בין מבפנים כשר ולא אמרו אלא גרדו אבל הפכו פסול מה   . 23

  יהם זה ביטל חללו וזה לא ביטל חללו וזה כלישנא קמא דהפכיה כי כיתונא פסול. רא"ש.בינ
 ד"ה לא תימא).רי"ף, ב ב ר"ן (ו .)סי' דרא"ש ( :או"ח תקפו,יב. מקורות  . 24
ותנא  .דבריהם, שגם אם השופר נעשה כתיקנו, אם תקע בצד הרחב לא יצא הרמ"א, והביא הירושלמיעל פי  רא"ש ור"ןעוד הביאו   . 25

 .'מן המצר קראתי יה'יהיב סימנא 

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 
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  שולחן ערוך

( ח, הלכות ראש השנה, סימן תקפו   (או"

חּוט אֹו בִּ   . ח ה ּבְ קֹו ַהְרּבֵ ן ִהּדְ א ִאם ּכֵ סּול, ֶאּלָ הּוא ּפָ ָכל ׁשֶ סּול. ֵיׁש אֹוְמִרים ֲאִפּלּו ּבְ ק ְלָאְרּכֹו, ּפָ יָחה ִנְסּדַ עּור ְמׁשִ ר ׁשִ ּיֵ תַּ ְוִנׁשְ

ה  יָרה ּוְלַמְעָלה ְלַצד ַהּפֶ ׁשִ קֹום ַהקְּ ִקיָעה ִמּמְ ל ּבֹו), ַהתְּ ֶדֶבק; ְוֵיׁש ְוֵיׁש אֹוְמִרים ּדַ (ּכָ קֹו ּבְ ּבְ ר ֲאִפּלּו ִאם ּדִ ׁשֵ קֹו, ּכָ ּבְ ֻרּבֹו; ְוִאם ּדִ ְוָקא ּבְ

ר ְקצֹוָתיו זֶ  ר ְוִחּבֵ ְפׁשַ ּנִ אּור ַעד ׁשֶ מֹו ּבָ ִחּמְ ַעְצמֹו, ׁשֶ קֹו ּבְ ּבְ ּדִ ׁשֶ א ּכְ ר ֶאּלָ ׁשֵ ֵאינֹו ּכָ אֹוֵמר ׁשֶ ּלֹו, ִמי ׁשֶ ק ּכֻ ה ִעם ֶזה; ְוִאם ִנְסּדַ

ר ְסָדָקיו ֶזה ִעם ֶזה. ֲאִפּלּו ִמצַּ  אּור ְוִחּבֵ מֹו ּבָ סּול ֲאִפּלּו ִחּמְ   ד ֶאָחד, ּפָ

ִקיָעה  ט.  עּור תְּ יו ׁשִ ַאר ֵמַהֶסֶדק ְלַצד ּפִ ן ִנׁשְ א ִאם ּכֵ סּול ֶאּלָ ֻרּבֹו, ּפָ ר; ּבְ ׁשֵ ִמעּוטֹו, ּכָ ק ְלָרְחּבֹו ּבְ ָעה ּגּוָדִלים, ִנְסּדַ ַהְינּו ַאְרּבָ , ּדְ

תַּ  ׁשְ ּנִ ּלֹא ְלַצד ּפִ ּוְכׁשֶ ר ֲאִפּלּו ׁשֶ ּיֵ תַּ ִנׁשְ יִרים ּבְ ִקיָעה; ְוֵיׁש ַמְכׁשִ ב ֶאת ַהתְּ ר ֲאִפּלּו ִאם ְמַעּכֵ ׁשֵ ְך ּכָ ר ּבֹו ּכָ   יו. ּיֵ

יו ׁשִ   י.  ֶנֶגד ּפִ ּכְ ֶבר ׁשֶ ֶ ׁשּ סּול ַוֲאִפּלּו ִאם ֵיׁש ּבַ ה ֵמֶהם ׁשֹוָפר, ּפָ ְבֵרי ׁשֹוָפרֹות ֶזה ִעם ֶזה ְוָעׂשָ ק ׁשִ ּבֵ   עּור ׁשֹוָפר. ּדִ

עּור ׁשֹופָ יא.  ה ׁשִ ִחּלָ סּול, ֲאִפּלּו ָהָיה ּבֹו ִמתְּ ִמינֹו, ּפָ ּלֹא ּבְ ין ׁשֶ ִמינֹו ּבֵ ין ּבְ הּוא, ּבֵ ל ׁשֶ   ר. הֹוִסיף ָעָליו ּכָ

ִניִמי  יב.  ֶהֱחִזיר ּפְ הֹוְפִכים ֶהָחלּוק ׁשֶ ֶדֶרְך ׁשֶ ין ֲהָפכֹו ּכְ א  ֲהָפכֹו ְוָתַקע ּבֹו, לֹא ָיָצא; ּבֵ ָהָיה ֶאּלָ מֹו ׁשֶ יחֹו ּכְ ִהּנִ ין ׁשֶ ַלִחיצֹון, ּבֵ

ר ֶאת ָהָרָחב  ָצר ְוִקּצֵ ִהְרִחיב ֶאת ַהּקָ סּול ׁשֶ קֹום ָהָרָחב ּפָ ּמָ ַקע ּבַ ין ִאם תָּ ראש השנה). ְוהּוא ַהּדִ   (ר''ן פ''ג ּדְ

ר.   יג.  ׁשֵ ִקיָעה, ּכָ עּור תְּ ַאר ּבֹו ׁשִ רֹו, ִאם ִנׁשְ   ָהָיה ָארְֹך ְוִקּצְ

ר.   יד.  ׁשֵ ֶלד, ּכָ מֹו ּגֶ ק ְמאֹד ּכְ אֹו ּדַ ֲעׂשָ חּוץ ַעד ׁשֶ ְפִנים אֹו ִמּבַ ְרדֹו ִמּבִ   ּגֵ

ַק   טו.  ּנָ גֹון ׁשֶ ּנּו ׁשֹוָפר, ּכְ ה ִמּמֶ ְכרּות ְוָעׂשָ ר; ֲאָבל ִאם הֹוִציא ַהּזַ ׁשֵ א ָנַקב ּבֹו, ּכָ סּול. לֹא הֹוִציא ַזְכרּותֹו ֶאּלָ   ב ּבֹו, ּפָ

הּו זָ   טז.  חּוץ,ִצּפָ סּול; ִמּבַ ְפִנים, ּפָ הּו ָזָהב ִמּבִ ר. ִצּפָ ׁשֵ ה, ּכָ ְמקֹום ֲהָנַחת ּפֶ ּלֹא ּבִ סּול; ׁשֶ ה, ּפָ ְמקֹום ֲהָנַחת ּפֶ ה  ָהב ּבִ ּנָ תַּ ׁשְ ִאם ּנִ

ה ַהְינּו עִֹבי ַהׁשּ  ים ָמקֹום ֲהָנַחת ּפֶ ר. ֵיׁש ְמָפְרׁשִ ׁשֵ סּול, ְוִאם ָלאו ּכָ ָהָיה, ּפָ מֹות ׁשֶ יו, קֹולֹו ִמּכְ ם ּפִ ִניַח ׁשָ ּמֵ ִניִמי ׁשֶ ֹוָפר ְלַצד ּפְ

צָ  קֹום ַהּקָ ּמָ ָעְביֹו ּבַ ים ּדְ ה; ְוֵיׁש ְמָפְרׁשִ ְמקֹום ֲהָנַחת ּפֶ ּלֹא ּבִ ד ַהִחיצֹון ִמן ָהעִֹבי ַעְצמֹו ָקרּוי ׁשֶ ה, ְוַהּצַ ר הּוא ְמקֹום ֲהָנַחת ּפֶ

ל אֶֹרְך ַהׁשּ  ה ַהְינּו ּכָ ְמקֹום ֲהָנַחת ּפֶ ּלֹא ּבִ ָצר ַעד ַצד ָהָרָחב. ְוׁשֶ ד ַהּקָ   ֹוָפר ִמּצַ

ים.   יז.  ֵדי ְלָנאֹותֹו, לֹא ָיֶפה ֵהם עֹוׂשִ ִמיֵני ִצְבעֹוִנים ּכְ ֹוָפר צּורֹות ּבְ ׁשּ ִרים ּבַ ֵדי ְלָנאֹותֹו ַהְמַצּיְ ֹוָפר ַעְצמֹו צּורֹות ּכְ ׁשּ ר ַלֲחקֹק ּבַ ֲאָבל ֻמתָּ

ית יֹוֵסף).    (ּבֵ

הּוא ּוָפסּול. ִאם ָנַתן ָזָהב ַעל עֳ   יח.  ל ׁשֶ ד ָהָרָחב, ַהְינּו הֹוִסיף ָעָליו ּכָ ּצַ ֹוָפר ּבַ   ִבי ַהׁשּ

סּול.   יט.  ֹוָפר ְוָנַפח ּבֹו ְוָתַקע ּבֹו, ּפָ   ִהְרִחיק ֶאת ַהׁשּ

ִניִמי  כ.  ֵני ְצָדִדין ְוָנַתן ַהּפְ ְ ִניִמי עֹוֵדף ַעל ַהִחיצֹון ִמׁשּ ר;  ָנַתן ׁשֹוָפר ְלתֹוְך ׁשֹוָפר, ִאם ַהּפְ ׁשֵ ִפיו ְוָתַקע ּבֹו, ּכָ ְוִלי ִנְרֶאה  הגה:הגה:הגה:הגה:ּבְ

ִניִמי ָיָצא, כֵּ  ּפְ ה ְוָתַקע ּבַ ֶוה ַלִחיצֹון, הֹוִאיל ּובֹוֵלט ְלַצד ַהּפֶ ד ָהָרָחב ַרק ׁשָ ּצַ ֲאִפּלּו ֵאינֹו ּבֹוֵלט ּבַ ׁשֹון ָהרֹא''ׁש); ן נ''ל ּדַ ן מּוָבא ִמּלְ ּלֹא (ּכֵ ְוהּוא ׁשֶ

מַ  ה קֹולֹו ּבְ ּנֶ סּול. ְיׁשַ תֹוְך ַהִחיצֹון; ְוִאם ָלאו, ּפָ הּוא ָנתּון ּבְ ֶ   ה ׁשּ

  

  

  

  



 

 

  

  

  ניקב וסתמו

  אם מעכב את התקיעה, פסול. ואם לאו, כשר. -ניקב וסתמו  :משנה (כ"ז ב')

בין במינו, בין שלא במינו,  )1(. ניקב וסתמו: 26הוסיף עליו כל שהוא, בין במינו, בין שלא במינו, פסול :תנו רבנן

  י נתן אומר: במינו כשר, שלא במינו פסול.רב )2(פסול. 

מכלל, דשלא במינו, אע"פ שנשתייר רובו, פסול  27אמר רבי יוחנן: והוא שנשתייר רובו. -'במינו כשר' (ואמרינן) 

  .(כלומר, צריך שני תנאים, במינו ונשתייר רובו, כדי להכשיר)

נן: והוא שנפחת רובו. מכלל דבמינו, אע"פ אמר רבי יוח - : 'שלא במינו פסול' (לקולא) איכא דמתני לה אסיפא

  . (כלומר, צריך שני תנאים, שלא במינו ונפחת רובו, כדי לפסול)שנפחת רובו, כשר 

  שיטות הראשונים

, שמדובר שמעכב התקיעה קודם שסתמו וכשסתמו חזר הקול ראב"ד ור"ן: דעת ניקב וסתמו, אם מעכב התקיעה פסול

דסתימה זו מסייעת לקול. משום ששופר אחד אמר רחמנא, ולא שיסייע שום דבר לכמות שהיה. וטעמו דפסול, כיון 

אם לאחר הסתימה מעכב התקיעה, כשר, דלא נשתנה קולו מחמת דבר אחר. ודעת  ,ולפי זה 28אחר לקול השופר.

, דמעכב התקיעה לאחר שסתמו קאמר. דכיון דהסתימה מעכבת את התקיעה הוי כמו שופר ודבר אחר. כי הרא"ש

דכיון דעתה חוזר  .תנה הקול מחמת הסתימה ודמי לציפהו זהב. אבל עיכוב הקול דקודם הסתימה לא חיישינןנש

  29.כרא"שכתב בזה  והשו"עאין זה נקרא שופר ודבר אחר.  ,לכמות שהיה

 : תרי לישני אליבא דרבי יוחנן, לישנא קמא לחומרא, במינו כשר והואהאם נחלקו רבי נתן וחכמים כשנשתייר רובו

, הראשונים, ורוב ככל הגאוניםשנשתייר רובו. ולישנא בתרא לקולא, שלא במינו פסול, והוא שלא נשתייר רובו. כל 

פסק כדעה  והשו"ע 31פסק כלישנא בתרא דרבי יוחנן, לקולא. ורי"ץ גיאת 30פסקו כלישנא קמא דרבי יוחנן, לחומרא.

  32ראשונה.

                                                
  פירוש, ואפילו אינו מעכב התקיעה, דאפילו משום תוספת כל שהו חשבינן ליה שני שופרות. ריטב"א.  . 26
. דאם לא נשתייר רובו שלם פסול לכו"ע אפילו סתם במינו וקולו כמות שהיה תחלה דתו בטיל ממנה שם שופר ולא נעשה שופר 27

  .  ב)ל"ק , ס(משנ"באורך השופר לצד פיו . ורובו היינו רובו שלם בא)ל ק"(משנ"ב תקפו, סונמצא דהוי שופר ודבר אחר  אלא ע"י סתימה זו
כמו ציפהו זהב דאם נשתנה קולו פסול ואם לא היה מעכב התקיעה שלא נשתנה הקול מחמת הנקב הרי קולו כמו שהיה ואין   . 28

י (הל' ו) רבי יוסי בר זימנא בשם רבי זירא והוא שסתמו אבל לא סתמו כשר שכל דבר אחר מסייעו כשר ועוד גרסינן בירושלמ

  הקולות כשרין בשופר. ולאחר סתימה גריעה טפי משום דסתימה מסייע לקול. רא"ש (סי' ה).
 .קב)ב ברי"ף, ד"ה ני (ור"ן  .)סי' ה(רא"ש . שופר א,ה) ל'השגות לה; ב (כתוב שם, ואו"ח תקפו,ז. מקורות: ראב"ד   . 29
וכן פסק ר"י בכל מקום, דבכל תרי לישני של תורה הלך אחר המחמיר. וריב"א כתב, דבכל דוכתא הלכה כלישנא קמא שהוא דברי   . 30

  .ינו יש אומרים, והן מועטין. רא"שהמרובין, אבל איכא דאמרי הי
רי מי שישרו בעיניו וסידרן באחרונה רי"ץ גיאת כתב דכל היכא דאיכא תרי לישני הלכתא כלישנא בתרא דבעל הגמרא ראה דב  . 31

לקבוע הלכה כההיא לישנא. והרא"ש כתב דנראה דהכא לא דמיא לתרי לישני דעלמא משום דאורחא למימר ארישא תחילה ובתר 

  הכי איכא דמתני לה אסיפא. הלכך ליכא למיקם עלה הי מנייהו דאחריתי וצריכין למיעבד לחומרא.
אונים ורבינו חננאל (כ"כ ריטב"א בשמם). בה"ג (הו"ד ברא"ש). רמב"ן (בדרשה עמ' רלה). רא"ש (סי' כל הג :או"ח תקפו,ז. מקורות  . 32

  ה). רי"ץ גיאת (הו"ד ברא"ש וריטב"א). ריטב"א (ד"ה ניקב).



 

 

  

  

  

  

ן, דמתניתין לפי פשטא אתיא שלכאורה היה נראה דהלכה כרבנ שהרא": כתב הכרעת ההלכה במחלוקת רבי נתן וחכמים

וכן פסקו  33פסק כרבי נתן, מדמפרש רבי יוחנן מילתיה אלמא כוותיה סבירא ליה. שרבינו חננאלאבל כתב  .כרבנן

   34."עהרמב"ם והשו

דרבי נתן וחכמים  , דפלוגתאורא"ש ,תוספות, רז"ה: דעת האם נחלקו רבי נתן וחכמים במעכב התקיעה או באינו מעכב

רמב"ן,  36רש"י, רמב"ם,ודעת  35.(אבל כשאינו מעכב התקיעה, לכולי עלמא כשר, אף באינו מינו)אמעכב התקיעה קאי, ולקולא 

, ולחומרא, וחכמים פוסלים בכל מקרה, ורבי נתן ('ואם לאו, כשר'), דפלוגתייהו אאינו מעכב קאי רשב"א, ריטב"א ור"ן

  .37נו מעכב את התקיעהפוסל שלא במינו, אפילו אי

וסיעתו, שופר שניקב וסתמו, יש צורך בשלושה תנאים: נשתייר רובו, סתמו במינו, ואינו מעכב לרמב"ן , נמצא להלכה

, די בשני תנאים: נשתייר רובו, ותנאי נוסף: סתמו במינו, או שאינו מעכב את ולרא"שאת התקיעה אחר שנסתם. 

  39.כרא"שובשעת הדחק וסיעתו. כרמב"ן פסק והשו"ע  38התקיעה.

: לדעת בעל העיטור, בניקב וסתמו שלא במינו אם נשתייר בו שיעור תקיעה סתמו שלא במינו ונשתייר שיעור שופר

, ובסמ"ג כתב שמסופק רבינו יצחק אם יפסל 40כשר והוא שאינו מעכב את התקיעה. וכתב על זה הטור דלא נהירא

  .41צץאפילו ניקב חוץ לשיעור הכשירו כל זמן שלא נק

וכן פסק  42.בירושלמישבלא סתימה נמי, אפילו נשתנה קולו, כשר, כדאיתא  הראשונים: כתבו רוב ככל ניקב ולא נסתם

, דשופר נקוב אין תוקעין בו עד הרא"שוכן כתב  .ל מקום ראוי לסתמו שלא יראה פגום, דמכהכלבו. וכתב השו"ע

והכי עבדינן עובדא. וכן פסק  ,נקוב ע"פ הירושלמי והבבלישיסתם הנקב ואינו מעכב התקיעה, כי רבו פירושים בשופר 

  43.הרמ"א

                                                
  וכתב הרא"ש דלאו ראיה גמורה היא, עיי"ש. מיהו דבריו דברי קבלה.  . 33
  ).סי' הרא"ש ( .)רמב"ם (הלכות שופר א,ה :ו"ח תקפו,ז. מקורותא  . 34
  והמשנה הפוסלת במעכב התקיעה, כחכמים, ופסול בין סתמו במינו בין שלא במינו. או כרבי נתן כשסתמו שלא במינו.  . 35
  כן הבינו ר"ן, טור, מגיד משנה, כס"מ וב"י ולח"מ, ששיטת הרמב"ם כרמב"ן.   . 36
  מיירי בסתמו במינו. והמשנה שמכשירה באינו מעכב את התקיעה, על כרחך כרבי נתן, ו  . 37
במינו כשר אפילו לא חזר לקולו כבתחילה והוא שנשתייר רובו. שלא במינו, אם לא חזר קולו כבתחילה פסול אפילו אם נשתייר   . 38

רובו. וטעמא דרבי נתן, סתמו שלא במינו ונשתנה קולו הוי שופר ודבר אחר כי שינוי הקול בא מחמת דבר אחר שאינו ממין 

  נו, אפילו נשתנה קולו אין דבר אחר גורם שינוי הקול וכל הקולות כשרין בשופר. רא"ש.השופר. אבל מי
הל' רמב"ם ( .י"ף)ב בר רז"ה (ו. , ד"ה ניקב)'בז "(כ פותתוס :. מקורותוהרא"ש עיקר פותוהגר"א כתב ששיטת התוסח תקפו,ז. או"  . 39

  רי"ף, ובחידושיו).ר"ן (ו ב ב .)חי'ריטב"א (ו רשב"א .)סי' הרמב"ן (מלחמות, ו ב ברי"ף), רא"ש ( .שופר א,ה)
נראה שטעמו משום דלא דמי דהתם דלא מיפסל אלא משום סדק דין הוא שכשנשתייר בו שיעור שופר כשר אבל בסתמו שלא   . 40

 .ב"יי קול שופר ודבר אחר הוא. במינו דמיפסל משום קול שופר ודבר אחר כי נשתייר בו שיעור שופר מאי הוי אכת
  תקפו). טור (או"ח .סמ"ג (עשין מב). טור (עשרת הדיברות, הלכות שופר)עי :ורותמק  . 41
אם היה מעכב את התקיעה פסול ואם לאו כשר ר' אבא בר זמינא בשם ר' זעירה והוא  תיןיוחנן כיני מתני ביר' חייה בשם ר  . 42

האי טעמא נמי בלא סתימה אף מעכב כשר שסתמו אבל אם לא סתמו כשר שכל הקולות כשירין בשופר. (ירושלמי ר"ה ג,ו). ומ

  דאין כאן שינוי מחמת דבר אחר. רא"ש.
 ,כדאמרינן בפסיקתא רבתי בפרשת הרנינו ,שופר צריך שיהא שלם למצוה ח:וציין הגר"א למה שכתב ספר הרוק או"ח תקפו,ז.  . 43

מה  .כב את התקיעה פסול ואם לאו כשראם מע :כך שנו רבותינו ?שופר שניקב וסתמו מהו שיהא כשר לתקוע בו ,ילמדנו רבינו

תוספות  :מקורות .אף שופר של ראש השנה יהא שלם ,מה שופרו של הקדוש ברוך הוא שלם ,דכתיב וה' אלהים בשופר יתקע ?טעם

ד"ה ד"ה ניקב). רשב"א (, 'בז "רי"ף). רמב"ן (בחידושיו, כב בראב"ד (כתוב שם, ו י"ף). רב ב , ד"ה ניקב). רז"ה (ו'ב"ז (ר"ה כ



 

 

  

  

  

  

  

, שאם הוסיף עליו כל שהוא, בין במינו בין שלא במינו פסול, ואפילו תוספות ורא"ש: דעת הוסיף עליו כל שהוא פסול

תחילה , שמוסיף כלשהו פסול רק כשלא היה מראב"ד ורבינו יהונתן מלונילודעת  44היה בו שיעור שופר מתחילה.

   45.ורא"ש פותוסכתפסק  "עוהשושיעור שופר, והתוספת השלימה לשיעור. 

  שולחן ערוך

( ח, הלכות ראש השנה, סימן תקפו   (או"

ֹוָפר.   ו.  ׁשּ ִרים ּבַ ׁשֵ ל ַהּקֹולֹות ּכְ ּכָ ר, ׁשֶ ׁשֵ ק ְמאֹד, ּכָ   ָהָיה קֹולֹו ָעב ְמאֹד אֹו ּדַ

י ׁשֶ   ז.  ב, ִאם לֹא ְסָתמֹו ַאף ַעל ּפִ ר ִאם ִנּקַ ׁשֵ ה קֹולֹו, ּכָ ּנָ תַּ ׁשְ ֵאין ִלְתקַֹע ּנִ י ֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ ֶזה, ּכִ ִמיהּו ִאם ֵיׁש ׁשֹוָפר ַאֵחר ֵאין ִלְתקַֹע ּבָ

ׁשֹוָפר ָנקּוב  ל ּבֹו ּוְתׁשּוַבת ָהרֹא''ׁש)ּבְ ִקיָעה לְ ; (ּכָ ב ֶאת ַהתְּ ֵאינֹו ְמַעּכֵ י ׁשֶ ִמינֹו, ַאף ַעל ּפִ ּלֹא ּבְ ָחַזר ְוִאם ְסָתמֹו ׁשֶ ַאַחר ְסִתיָמה, ׁשֶ

ר ֻר  ּיֵ תַּ ִמינֹו, ִאם ִנׁשְ ר ּבֹו ֻרּבֹו; ְוִאם ְסָתמֹו ּבְ ּיֵ תַּ סּול ֲאִפּלּו ִנׁשְ ה, ּפָ ִחּלָ תְּ ָהָיה ּבַ ָקִבים קֹולֹו ִלְכמֹות ׁשֶ בּו ַהּנְ ֵלם ְולֹא ִעּכְ ּבֹו ׁשָ

הָ  א ָחַזר קֹולֹו ִלְכמֹות ׁשֶ ִקיָעה, ֶאּלָ מּו ֶאת ַהתְּ ְסתְּ ּנִ סּול. ְוִאם הּוא ׁשֶ ה, ּפָ לֹׁש ֵאּלֶ ָ ר, ְוִאם ָחֵסר ַאַחת ִמׁשּ ׁשֵ ב, ּכָ ּקַ ּנִ ָיה קֶֹדם ׁשֶ

ר ֻרּבֹו, ֲאִפּלּו לֹא חָ  ּיֵ תַּ ִמינֹו ִאם ִנׁשְ ְסָתמֹו ּבְ יר ּבִ ֵאין ׁשֹוָפר ַאֵחר ָמצּוי, ֵיׁש ְלַהְכׁשִ ַחק, ׁשֶ ַעת ַהּדַ ָהָיה; ְוֵכן ׁשְ ַזר קֹולֹו ִלְכמֹות ׁשֶ

בֵיׁש לְ  ּקַ ּנִ ה קֶֹדם ׁשֶ ְתִחּלָ ָהָיה ּבִ ר ֻרּבֹו ְוָחַזר קֹולֹו ִלְכמֹות ׁשֶ ּיֵ תַּ ִמינֹו, ִאם ִנׁשְ ּלֹא ּבְ ְסָתמֹו ׁשֶ יר ּבִ   .ַהְכׁשִ

  

                                                                                                                                                                         

  .רג) '(הלכות ראש השנה, סיהרוקח ). סי' ה; שו"ת כלל כד,חירושלמי). רא"ש (
  דשופר אחד אמר רחמנא, ולא שני שופרות. רא"ש.   . 44
נו יהונתן מלוניל (על הרי"ף ו ב, רב. ראב"ד (בדרשתו, עמ' לז). ד)סי' רא"ש ( ., ד"ה ציפהו)'בז כ"( פותתוס :או"ח, תקפו,יא. מקורות  . 45

  סיף עליו).ד"ה הו

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 
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