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פסולים בתקיעה עצמה
)הד
)כ"ז ב'( משנה :התוקע לתוך הבור או לתוך הדות או לתוך הפיטס 1,אם קול שופר שמע ,יצא .ואם קול הברה ֵ

התקיעה( שמע ,לא יצא.
אמר רב הונא :לא שנו )שלא יצא( אלא לאותן העומדים על שפת הבור .אבל אותן העומדין בבור ,יצאו )שהם

לעולם שומעים קול השופר(.
תניא נמי הכי :התוקע לתוך הבור או לתוך הדות ,יצא .והתנן :לא יצא? אלא לאו שמע מינה כדרב הונא ,שמע
מינה.
)כ"ח א'( אמר רבה) :עמד על שפת הבור( שמע מקצת תקיעה )מחבירו התוקע( בבור ,ומקצת תקיעה )כשיצא חברו

לחוץ( על שפת הבור ,יצא .מקצת תקיעה )בלילה( קודם שיעלה עמוד השחר ,ומקצת תקיעה לאחר שיעלה עמוד
השחר ,לא יצא.
)ומקשה( מאי שנא התם )בסיפא( דבעינא כולה תקיעה בחיובא ,וליכא ,הכא נמי )כששמע חלק מהתקיעה בחוץ(

בעינא כולה תקיעה בחיובא ,וליכא!
)ומתרץ( הכי השתא ,התם לילה לאו זמן חיובא הוא כלל .הכא ,בור מקום חיובא הוא לאותן העומדים בבור.
)ומקשה( למימרא דסבר רבה שמע סוף תקיעה בלא תחילת תקיעה יצא ,וממילא תחילת תקיעה בלא סוף
תקיעה יצא?! תא שמע :התוקע לתוך הבור או לתוך הדות ...אם קול הברה שמע לא יצא .ואמאי ,ליפוק בתחלת
תקיעה ,מקמי דליערבב קלא )עם הד התקיעה(!
)ומתרץ( כי קאמר רבה ,בתוקע ועולה לנפשיה )בתוקע לעצמו ,שתחילתו וסופו בהכשר.(2
שיטות הראשונים
שמע מקצת תקיעה :דעת רמב"ן ,בעל העיטור ,ריטב"א ,ר"ן ,ומאירי ,דרבה מיירי בשומע מקצת שיש בו שיעור תקיעה.
ולמסקנה ,לעולם אינו יוצא עד שישמע כל התקיעה בכשרות .ודעת הרא"ש דמיירי שבאותו מקצת ששמע אין שיעור
תקיעה .ובזה לא יצא .אבל כשיש באותו מקצת שיעור תקיעה ,יצא .ורי"ף ורמב"ם השמיטו דין שומע מקצת תקיעה,
ודין תוקע ועולה לנפשיה שיצא 3.והשו"ע סתם כדעה ראשונה ,ובשם יש אומרים כרא"ש4.
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בור ודות חדא מילתא הוא ,אלא שהבור בחפירה ודות בבנין .פיטס ,חבית גדולה .וכתב רב האי גאון שדברים הללו היו צריכין להן
בימי הגזירה והמלכיות שהיו מתייראין מהן מלתקוע בגלוי .ר"ן.
דבתחילה הוא והשופר בבור ,ואמרן לעיל )כ"ז ב'( :אותן העומדים בבור יצאו .רש"י.
הרז"ה )ז א ברי"ף( כתב ,כיון דאסיקנא בתוקע ועולה לנפשיה ,שייכא ליה בדרב הונא דאמר לא שנו אלא לאותן העומדים על
שפת הבור וכו' לפיכך לא כתבו הרי"ף )משום שכבר כתב הא דרב הונא( .והר"ן כתב שהרי"ף השמיטה לפי שהוא דבר שאינו מצוי.
או"ח תקפז,ג .כתב המשנ"ב )ס"ק טו( שסברא ראשונה עיקר .ובשער הציון כתב שכן כתב הגר"א )ס"ק ד( .וכתב עוד ,ואעפ"כ לא
יברך עליו ,דספק ברכות להקל .מקורות :רמב"ן )הו"ד בריטב"א( .בעל העיטור )הו"ד בטור ,סוס"י תקפז( .ריטב"א )כ"ח א' ,ד"ה
ואמאי( .ר"ן )ז א ברי"ף ,ד"ה וגרסינן( .מאירי )כ"ח א' ,ד"ה מי ששמע( .רא"ש )בתוספותיו ,כ"ח א' ,ד"ה מקצת(.

התוקע לתוך הבור :מדברי רש"י משמע שהעומדים בתוך הבור לעולם יצאו ,והעומדים על שפת הבור ,פעמים שומעים
קול שופר ,ויצאו ,ופעמים שומעים קול הברה .וכן נראה מדברי הרמב"ם 5.ואילו הרא"ש ביאר שהעומדים על שפת הבור,
לעולם אינם שומעים אלא קול הברה )שהקול מתבלבל בבור קודם שיצא לחוץ( .והעומדים בבור לעולם קול שופר הם
שומעים ויצאו .והשו"ע פסק כרש"י6.
התוקע לתוך הפיטס :כתב הר"ן מסתברא כי היכי דמפלגינן בבור ,הכי נמי מפלגינן בפטס ,דאותם העומדים בתוך
הפטס יצאו .אבל הרמב"ם חילק בבור ודות ,ובפטס לא חילק 7.והשו"ע נקט לשון הרמב"ם8.
גדר המצווה של שופר :דעת רבינו תם וסמ"ג ,שהמצוה היא בתקיעה .ויש לברך 'על תקיעת שופר' .ודעת בה"ג ,רמב"ם,
רא"ש ,וריטב"א ועוד ,שהמצווה היא בשמיעת קול השופר ,ותקיעת השופר אינה אלא הכשר מצווה .ונוסח הברכה
'לשמוע קול שופר' .וכן פסק השו"ע9.
שולחן ערוך
)או" ח ,הלכות ראש השנה ,סימן תקפה (

יב ֵר ְךֶ ׁ :ש ֶה ֱחיָ נ ּו .הגה :וְ ֵאין ִחלּ וּק ֵ ּבין ִאם י ְָב ֵר ְך לְ ַעצְ מוֹ  ,אוֹ ׁ ֶש ְ ּכ ָבר יָ צָ א ו ְּמ ָב ֵר ְך לְ הוֹ צִ יא
ב .ק ֶֹדם ׁ ֶש ּי ְִת ַקע ְי ָב ֵר ְך :לִ ׁ ְשמ ַֹע קוֹ ל ׁש ֹו ָפר ,וִ ָ
ֲא ֵח ִריםֲ ,א ִפלּ ּו ָהכֵ י ְמ ָב ֵר ְך ַה ּתוֹ ֵק ַע ׁ ְש ֵּתי ְ ּב ָרכוֹ ת ַה ִּנזְ ָ ּכרוֹ ת ֵ ּ)בית יוֹ ֵסף ּו ְתרו ַּמת ַהדֶּ ׁ ֶשן(...
)או" ח ,הלכות ראש השנה ,סימן תקפז(

עוֹמ ִדים ְ ּבתוֹ ְך ַהבּ וֹ ר וְ ַה ּ ְמ ָע ָרה יָ צְ אוּ; וְ ָהעוֹ ְמ ִדים ַ ּבחוּץִ ,אם קוֹ ל ׁשוֹ פָ ר
אַ .ה ּתוֹ ֵק ַע ְ ּבתו ְֹך ַהבּ וֹ ר אוֹ ְ ּבתו ְֹך ַה ּ ְמ ָע ָרה ,אוֹ ָתם ָה ְ
ׁ ָש ְמעוּ ,יָ צְ אוּ ,וְ ִאם קוֹ ל ֲהבָ ָרה ׁ ָש ְמעוּ ,ל ֹא יָצְ אוּ; וְ כֵ ן ַה ּתו ֵֹק ַע לְ תוֹ ְך ָחבִ ית ְ ּגד ֹולָ ה וְ כַ ּי ֹוצֵ א ָ ּב ּהִ ,אם קוֹ ל ׁש ֹו ָפר ׁ ָש ַמע ,יָ צָ א,
וְ ִאם קוֹ ל ֲה ָב ָרה ׁ ָש ַמע ,ל ֹא יָצָ א.
בִ .אם ִה ְת ִחיל לִ ְתק ַֹע ַ ּבבּ וֹר וְ ָעלָ ה חוּץ לַ בּ וֹ ר וּגְ ָמ ָר ּה ,יָ צָ אֶ ׁ ,ש ָ ּכל ַמה ׁ ּ ֶש ׁ ּ ָש ַמע ֵ ּבין ִ ּבפְ נִ ים ֵ ּבין ַ ּבחוּץ ָהיָ ה קוֹל ׁש ֹו ָפר .הגה :וְ כֵ ן
אוֹ ָתם ׁ ֶש ָהי ּו ַ ּבבּ וֹ ר ִ ּב ְת ִח ַ ּלת ַה ְּת ִק ָיעה ְ ּ
)ג ָמ ָרא(.
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והרא"ש הקשה על פירוש זה ,דלא מיסתבר שיהא תלוי בהבחנת האדם ,דְּ לָ ָמה נשתנה תקיעת הבור ,פעמים קול שופר ופעמים
קול הברה )כלומר אם הנתונים קבועים ,מדוע שיהיה הבדל בין הפעמים השונות( .ואם תלוי בעומק הבור או בקירובו על שפת
הבור ובריחוקו ,כל זה צריך שיעור!
או"ח תקפז,א .מקורות :רמב"ם )הל' שופר ,ב,ח( .רא"ש )סי' ח(.
וכתב הר"ן שאולי דעת הרמב"ם שהברת הפיטס )היינו ההד שהוא יוצר( גדולה ,אפילו העומדים בתוכו אם קול הברה שמעו לא
יצאו.
או"ח תקפז,א .והביא המשנ"ב )ס"ק ח( את שתי האפשרויות בדעתו ,וכתב ,על כן יש להחמיר בזה )גם כשעמד בתוך החבית ושמע
שם תקיעה( ולחזור ולתקוע בלי ברכה ,אלא א"כ ברור לו שקול שופר שמע .מקורות :רמב"ם )הל' שופר ,א,ח( .ר"ן )ז א ברי"ף ,ד"ה
גמ'(.
או"ח תקפה,ב .מקורות :בה"ג ור"ת )הו"ד ברא"ש ועוד( .רמב"ם )הל' שופר א,א; ג,י; שו"ת 'פאר הדור' תשובה נא( .רא"ש )ד,י(.
ריטב"א )ל"ד א' ,ד"ה כתב הרי"ף( .רבינו ירוחם )תולדות אדם וחוה נתיב ו ,ח"ב( .סמ"ג )עשין מב ,ד"ה וכי מברך(.

גַ .ה ׁ ּשו ֵֹמ ַע ִמ ְקצָ ת ְּת ִק ָיעה ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּב ִח ּיוּב ,ו ִּמ ְקצָ ָת ּה ְ ּב ִח ּיוּב; אוֹ ׁ ֶש ָא ַמר לַ ּתוֹ ֵק ַע ְ ּכ ִמ ְת ַע ֵסקּ ַ :כ ֵּון לְ הוֹ צִ ֵיאנִ י י ְֵדי חוֹ ָב ִתי ,וְ ָת ַקע
ו ָּמ ׁ ַש ְך ָ ּב ּה ׁ ִשעוּר ְּת ִק ָיעה ,ל ֹא יָ צָ א; וְ י ֵׁש אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ּיָצָ א ִאי ִא ָ ּ
יעה ְ ּב ִח ּיוּב .הגה :וְ הוּא ַהדִּ ין ִאם ׁ ָש ַמע ִמ ְקצָ ת
יכא ׁ ִשע ּור ְּת ִק ָ
ַה ְּת ִק ָיעה קוֹ ל ֲה ָב ָרהּ ְ ,כגוֹ ן ׁ ֶש ָהיָה ַה ּתוֹ ֵק ַע ְ ּבבוֹ ר וְ הוּא עוֹ ֵמד ַ ּבחוּץ וּבְ ֶא ְמצַ ע ַה ְּת ִק ָיעה יָצָ א לַ חוּץ )טוּר(.
)או" ח ,הלכות ראש השנה ,סימן תקפח(

א .זְ ַמן ְּת ִק ַיעת ׁש ֹו ָפר ַ ּב ּיוֹ ם וְ ל ֹא ַ ּב ַ ּליְלָ ה; ו ִּמצְ וָ ָת ּה ִמ ׁ ּ ְש ַעת ָהנֵ ץ ַה ַח ּ ָמה וָ ֵאילָ ְך ,וְ ִאם ָּת ַקע ִמ ׁ ּ ֶש ָעלָ ה ַע ּמוּד ַה ׁ ּ ַש ַחר יָצָ א .וְ ִאם
יעה ק ֶֹדם ׁ ֶש ָעלָ ה ַע ּמוּד ַה ׁ ּ ַש ַחר ,ו ִּמ ְקצָ ָת ּה ַא ַחר ׁ ֶש ָעלָ ה ַע ּמוּד ַה ׁ ּ ַש ַחר ,ל ֹא יָ צָ א .הגה :וְ ִאם ָהיָה ׁ ִשעוּר ְּת ִק ָיעה
ׁ ָש ַמע ִמ ְקצָ ת ְּת ִק ָ
ְ ּב ַמה ׁ ּ ֶש ׁ ּ ָש ַמע ַ ּב ּיוֹ ם ,נִ ְת ָ ּב ֵאר ְ ּב ִס ָימן תקפז ָס ִעיף ג'.

תקיעה בשופר האסור בהנאה
)כ"ח א'( אמר רב יהודה :בשופר של עולה )ותלשו מחיים (10לא יתקע )שכן אסור בהנאה( .ואם תקע ,יצא .בשופר של
שלמים לא יתקע .ואם תקע ,לא יצא.
מאי טעמא? עולה בת מעילה היא ,כיוון דמעל בה )ע"י התקיעה( נפקא לה לחולין .שלמים ,דלאו בני מעילה
נינהו )דאין מעילה בקדשים קלים אלא באימורים ,ולאחר זריקה ,כשהובררו לחלק גבוה( ,איסורא הוא דרכיב בהו ,ולא
נפקי לחולין.
מתקיף לה רבא :אימת מעל? לבתר דתקע .כי קא תקע ,באיסורא תקע!
אלא אמר רבא :אחד זה ואחד זה ,לא יצא.
הדר אמר :אחד זה ואחד זה יצא; מצוות לאו ליהנות ניתנו )לישראל להיות קיומם להם הנאה ,אלא לעול על צואריהם
ניתנו(.
אמר רב יהודה :בשופר של עבודה זרה )ששימשו בו לע"ז ונאסר בהנאה( לא יתקע .ואם תקע ,יצא )דמצוות לאו הנאה

נינהו .(11שופר של עיר הנדחת 12לא יתקע .ואם תקע ,לא יצא.
מאי טעמא? עיר הנדחת כתותי מיכתת שיעוריה )דהא לשריפה קאי ,וכשרוף דמי.(13
אמר רבא :המודר הנאה מחברו ,מותר לתקוע לו תקיעה של מצווה .המודר הנאה משופר ,מותר לתקוע בו
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דאילו לאחר זריקה ,אין מעילה לא בעורה ולא בקרניה ,שהכל לכהנים ,כדאמרינן במנחות )פ"ג א'( ובזבחים )פ"ו א'( נאמר "לו
יהיה" בעולה ,ונאמר "לו יהיה" באשם ,מה אשם עצמותיו מותרין ,אף עולה עצמותיה מותרין .רש"י.
הקשה הריטב"א ,דלעיל אמר רב יהודה בשופר של שלמים לא יצא ,ולכאורה משום דלא סבירא סברא זו דמצוות לאו ליהנות
ניתנו .ויש שגרסו משום כך כאן 'רבא' .אבל בנוסחי התלמוד וברי"ף גרסינן 'רב יהודה' .ותירץ ,דהא דפריך רבא לעיל ותירץ ,אליבא
דרב יהודה היא .שאין לומר שחילק רב יהודה בין עולה לשלמים ,אלא או בשניהם יצא או לא יצא .ומסקנתו בדעת רב יהודה
שבשניהם יצא.
ְ
שהודחו רוב יושביה לעבוד עבודה זרה ,ודינה מבואר )דברים ,פר' ראה יג,יז(" ,וְ ֶאת ָ ּכל ׁ ְשלָ לָ ּה ִּת ְקבּ ֹץ ֶאל ּתוֹ ך ְרח ָֹב ּה וְ ָ ׂ
ש ַרפְ ָּת ָב ֵא ׁש
ֶאת ָה ִעיר וְ ֶאת ָ ּכל ׁ ְשלָ לָ ּה ָ ּכלִ יל לַ ה' ֱאל ֶֹה ָ
יך וְ ָהי ְָתה ֵּתל עוֹ לָ ם ל ֹא ִת ָ ּבנֶ ה עוֹ ד".
ושופר בעי שיעור ,כדאמרינן לעיל ,כ"ז ב' ,כדי שיאחזנו בידו ויראה לכאן ולכאן .רש"י.

תקיעה של מצווה.
ואמר רבא :המודר הנאה מחברו ,מזה עליו מי חטאת) ,ודווקא( בימות הגשמים )שאין כאן אלא הנאת קיום המצוה,

ומצוות לא ניתנו ליהנות( ,אבל לא בימות החמה )דאיכא הנאת הגוף( .המודר הנאה ממעיין ,טובל בו טבילה של
מצווה )להיטהר( .בימות הגשמים ,אבל לא בימות החמה.
שיטות הראשונים
המודר הנאה מחבירו מותר לתקוע לו תקיעה של מצוה :דמצוות לאו ליהנות ניתנו .דעת הרז"ה ,דהיינו דווקא בשופר
של ראש השנה ,שמצוותו מן התורה .אבל בחצוצרות בתענית )שתקיעתם מדרבנן( ,לא .וכתב הר"ן ,דלפי דבריו ,אף
בתקיעות דראש השנה צריך לדקדק ,לפי שיש בהן מדרבנן .וכתב שאין דבריו מחוורין ,דמכל מקום מצוה איכא.
המודר הנאה מחברו ומבקש ממנו להוציאו בשופר :כתב הר"ן ,מסתברא לי ,דכי אמרינן מותר לתקוע לו תקיעה של
מצוה ,דוקא כשהוא תוקע מאליו להוציא המודר הנאה .אבל כל שאמר לו המודר' :תקע לי והוציאני' ,אסור,
דשליחותיה קא עביד ,ומהני ליה14.
שופר של עבודה זרה לא יתקע ,ואם תקע יצא :כתבו הראשונים דמיירי בשל גוי ,דיכול לבטלה ,ולכן לא אמרינן כתותי
מכתת שיעוריה .ודווקא במגביה הישראל על מנת שלא לקנותה 15.אבל עבודה זרה של ישראל אין לה ביטול עולמית,
וכיון שאין לה בטול כתותי מיכתת שיעוריה ,ולא יצא 16.והמרדכי כתב בשם רבינו תם דאפילו בעבודה זרה של גויים
לא יצא ,אלא דווקא לאחר ביטול .ואפילו לאחר ביטול ,לכתחילה לא יטול .ואם נטל יצא ,וכגון שנתבטל מערב יום
טוב 17.והשו"ע פסק כראשונים .והרמ"א כתב כמרדכי בשם יש מחמירין18.
שופר הגזול :כתב הרא"ש ,אם תקע בשופר גזול ,יצא .והכי איתא בירושלמי ,מה בין לולב לשופר? אמר רב אסי בלולב
כתיב "וּלְ ַק ְח ֶּתם לָ כֶ ם" ,משלכם .ברם הכא "יוֹ ם ְּתרו ָּעה י ְִהיֶה לָ כֶ ם" ,מכל מקום .וכן פסק הרמב"ם .וכתבׁ " ,שוֹ ָפר ַה ָ ּגזוּל
ׁ ֶש ָּת ַקע בּ וֹ  -יָ צָ א י ְֵדי חוֹ בָ תוֶֹ ׁ ,ש ֵאין ַה ּ ִמצְ וָ ה ֶא ָ ּלא ִ ּב ׁ ְש ִמ ַיעת ַה ּקוֹ לַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשלּ ֹא נָ גַ ע בּ וֹ וְ ל ֹא ִהגְ ִ ּביהוֹ ַה ׁ ּשוֹ ֵמ ַע ,וְ ֵאין ַ ּב ּקוֹל
דִּ ין ָ ּגזֵ ל 19".והמאירי כתב בשם מקצת גדולי הדור ,שפסול אף בדיעבד 20.והשו"ע פסק כרמב"ם ורא"ש21.
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וראיה לדבר מדאמרינן בפרק אין בין המודר )דף לה ב( איבעיא להו הני כהני שלוחי דידן הן או שלוחי דשמיא הן למאי נפקא
מינה למודר הנאה אי אמרת שלוחי דידן הא קא מהני ליה ואסיר ואמרי' נמי התם אלא מדעתיה דבעל הכרי הא קא מהני ליה
דקא עביד שליחותיה אלמא כל היכא דקא עביד שליחותיה אסור.
דעבודה זרה של נכרי נמי ,מכי אגבהה נעשית עבודה זרה של ישראל ,כדאמרינן בפ' כל הצלמים )מ"ב א'( גזירה דלמא מגבה להו
והדר מבטל.
וכי האי גוונא איכא בפרק לולב הגזול )ל"א ב'( אהא דאמר רבא לולב של עבודה זרה אם נטל יצא ,ופריך ממתניתין לולב של
אשירה פסול ,ומשני מתניתין באשירה דמשה ,והכא מיירי בע"ז של נכרי ,כיון דראויה להתבטל ,לא מיכתת.
אבל ביו"ט ,בעיא היא פרק כל הצלמים )מ"ז א'( אם יש דיחוי אצל מצוות ולא אפשיטא.
או"ח תקפו,ג .וכתב המשנ"ב )ס"ק יח( ,ולענין דינא קיימא לן כסברא הראשונה ,שהוא סברת רוב הפוסקים )וגם הרמ"א שהגיה כן,
מכל מקום בהלכות לולב ,סי' תרמט,ג ,השמיט הגהתו ורמזה ברמז( ,ואפילו בלא נתבטלה כלל יכול לתקוע בו ,אם אין לו אחר.
רק אם ימצא אח"כ שופר כשר ,צריך לתקוע בו מחדש לצאת ידי סברא זו ,ובלי ברכה .מקורות :רא"ש )סי' ט( .ר"ן )ז א ברי"ף ,ד"ה
אמר( .רשב"א וריטב"א )ד"ה ואם תקע( .מרדכי )סי' תשטז(.
והקשה הראב"ד ,ואפילו יהיה בו דין גזל" ,יום תרועה יהיה לכם" ,מכל מקום ,הכי איתא בירושלמי!
וחולקים על הירושלמי ,וסוברים ,שכל המקיים מצוה בדבר הגזול לא קיים את המצוה ,אא"כ קנאה מן הדין כגון ביאוש ושנוי

המודר הנאה ממעיין אינו טובל בו בימות החמה :ביאר המאירי ,שכל מצוה שהנאת הגוף מצטרפת בקיומה להנאת
קיום המצוה ,אסור למודר הנאה ממנו .ובשם גדולי הרבנים כתב ,שהאיסור הוא דווקא אם באה הנאה לגוף גם אחר
עשיית המצוה .אבל בלאו הכי ,הנאת הגוף הבאה בשעת קיום המצווה אינה נחשבת כלום23 22.
המודר הנאה ממעיין טובל בו בימות הגשמים :כתב המאירי ,יש מי שאומר ,דהיינו דווקא במצוה מן התורה ,כשופר
וטבילת נידה .אבל מצוה מדברי סופרים ,כגון טבילת בעל קרי ,אינה מפקעת את הנדר ,והמודר הנאה ממעיין ,אינו
טובל אף בימות הגשמים .ודחה המאירי דבריהם ,שהיות שאין כאן הנאת הגוף כלל ,אף בשל רשות מותר ,וכל שכן
בסרך מצוה.
שולחן ערוך
)או" ח ,הלכות ראש השנה ,סימן תקפו (

בַ .הגּ וֹ זֵ ל ׁש ֹו ָפר וְ ָת ַקע בּ וֹ  ,יָצָ א ֲא ִפלּ ּו ל ֹא נִ ְתי ֲָא ׁש ּו ַה ְ ּב ָעלִ ים ִמ ּ ֶמ ּנוּ.
בוֹדת כּ וֹ כָ בִ ים ׁ ֶשל ִי ְ ׂ
יה; ֲא ָבל ְ ּב ׁ ֶשל
ש ָר ֵאל ,ל ֹא יָצָ אֶ ׁ .ש ֵאינָ ּה ְ ּב ֵטלָ ה עוֹ לָ ִמית וְ כַ ּתו ֵּתי ִמכְ ַּתת ׁ ִשעו ֵּר ּ
גָּ .ת ַקע ְ ּב ׁש ֹו ָפר ׁ ֶשל ֲע ַ
ֲעבוֹ ַדת כּ ֹוכָ בִ ים ׁ ֶשל עוֹ בֵ ד כּ ֹוכָ בִ ים ,וְ כֵ ן ִ ּב ְמ ׁ ַש ּ ְמ ׁ ֵשי ֲעבו ַֹדת כּ וֹ כָ בִ ים ׁ ֶשל עוֹ ֵבד כּ ֹוכָ בִ ים ,ל ֹא י ְִת ַקע; וְ ִאם ָּת ַקע בּ וֹ  ,יָ צָ א וְ הוּא
יה ֲעבו ַֹדת כּ וֹ כָ בִ ים ׁ ֶשל ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאל )וְ ׁיֵש ַמ ְח ִמ ִירין דַּ ֲא ִפלּ ּו
ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְת ַ ּכ ֵּון לִ זְ כּ וֹ ת בּ וֹ; ֲא ָבל ִאם נִ ְת ַ ּכ ֵּון לִ זְ כּ וֹת בּ וֹ  ,ל ֹא יָצָ א דַּ ֲהוָ ה לֵ ּ
ְ ּב ׁ ֶשל עוֹ ֵבד כּ וֹ כָ בִ ים ֵאינוֹ יוֹ צֵ א ֶא ָ ּלא ְ ּבנִ ְת ַ ּב ֵּטל ְ ּב ֶע ֶרב יוֹ ם טוֹ ב( ) ָמ ְרדְּ כַ י( )וְ ַע ֵ ּין לְ ֵעיל סי' תרמטָ ,ס ִעיף ג'(.

בוֹדת כּ ֹוכָ בִ יםֲ ,אפִ לּ ּו ָהיָ ה ׁ ֶשל ע ֹו ֵבד כּ וֹ כָ בִ יםֶ ׁ ,ש ָּת ַקע בּ וֹ  ,ל ֹא יָ צָ א ִמ ׁ ּשוּם דְּ ֵאינָ ּה ְ ּב ֵטלָ ה עוֹ לָ ִמית.
דׁ .שוֹ פָ ר ׁ ֶשל ִּת ְקרֹבֶ ת ֲע ַ
הַ .ה ּ ֻמדָּ ר ֲהנָ ָאה ִמ ׁ ּשוֹ פָ רָ ,א ָדם ַא ֵחר ּתוֹ ֵק ַע בּ וֹ וְ זֶ ה יוֹ צֵ א י ְֵדי חוֹ בָ ה; ֲא ָבל ִאם ָא ַמר :ק ֹונָ ם לִ ְת ִק ָיעתוֹ ָעלַ יָ ,אסוּר לִ ְתק ַֹע בּ ֹו
ֲא ִפלּ ּו ְּת ִק ָיעה ׁ ֶשל ִמצְ וָ ה.
)יו"ד ,הלכות נדרים ,סימן רכא (

יגַ .ה ּ ֻמדָּ ר ֲהנָ ָאה ִמ ׁ ּש ֹו ָפרֻ ,מ ָּתר לִ ְתק ַֹע בּ ֹו ְּת ִק ָיעה ׁ ֶשל ִמצְ וָ הַ .ה ּ ֻמ ָּדר ֲהנָ ָאה ִמ ּ ַמ ְעיָ ן ,טוֹ ֵבל בּ וֹ ְטבִ ילָ ה ׁ ֶשל ִמצְ וָ ה ִ ּבימוֹת
ַה ְ ּג ׁ ָש ִמיםֲ ,א ָבל ל ֹא ִ ּבימוֹ ת ַה ַח ּ ָמה )כפול סי' ריז,כו(.

מעשה .וכתב על זה המאירי ,ואין הדברים נראין כלל.
 .21או"ח תקפו,ב .וכתב המשנ"ב )ס"ק ט( ,וכל זה בשתקע .אבל לכתחלה אסור לתקוע בו בעל כרחו של בעל השופר ,ואפילו נתייאשו
הבעלים ממנו .ומכל שכן דאין לברך עליו משום בוצע ברך וגו' .ועיין לעיל )או"ח יא,ו( בביה"ל ,דאפילו היה יאוש ושינוי רשות או
שינוי מעשה ,גם כן אין כדאי לברך .וכתבו האחרונים דמותר ליטול שופר של חבירו בלא ידיעתו ולתקוע בו ,דניחא ליה לאינש
למיעבד מצוה בממונו ,ובודאי היה מתרצה .ורשאי לתקוע בו כל המאה קולות ,אע"פ שאינו מדינא ,כיון שנהגו כן בודאי לא ימחה
בזה .מקורות :ירושלמי )סוכה פרק ג ,הלכה א( .רמב"ם )הל' שופר א,ג( .רא"ש )סי' ט(.
 .22וטעם איסור מעיין בימות החמה הוא ,שאף לאחר המצוה משיג הגוף הנאה ממנה מצד מה שנתקרר .ואף בהזאה הם מפרשים
שיש הנאה מועטת אחר מעשה .וכתב המאירי ,ואין נראה לי כן ,שהרי מודר משופר ,אלמלא שאין הנאה לגוף בתקיעתו ,היה אסור.
הא אם היה הנאה לגוף בתקיעתו ,אסור ,אף על פי שבשעת הנאתו היה מקיים המצוה.
.23

כוונה בתקיעת שופר
)כ"ז ב'( משנה :מי שהיה עובר אחורי בית הכנסת ,או שהיה ביתו סמוך לבית הכנסת ,ושמע קול שופר ,או קול
מגילה :אם כיוון לבו ,יצא .ואם לאו ,לא יצא .אע"פ שזה שמע וזה שמע )מכל מקום( זה כיוון לבו )ולכן יצא( ,וזה
לא כיוון לבו.
)כ"ח א'( שלחו ליה לאבוה דשמואל :כפאו ואכל מצה )בלילה ראשון של פסח( ,יצא.
)ומברר( כפאו מאן? אילימא כפאו שד )רוח רעה( ,והתניא) :אדם שהוא( עתים חלים ,עתים שוטה ,כשהוא חלים,
הרי הוא כפיקח לכל דבריו .כשהוא שוטה ,הרי הוא שוטה לכל דבריו! אמר רב אשי :שכפאוהו פרסיים )ואע"ג
שלא נתכוון לצאת ידי חובת מצה בליל ראשון של פסח ,יצא(.

אמר רבא :זאת אומרת התוקע לשיר ,יצא.
)ומקשה( פשיטא! היינו הך! )ומתרץ( מהו דתימא התם )באכילת מצה( אכול מצה אמר רחמנא ,והא אכל .אבל הכא
)בתקיעת שופר( 'זכרון תרועה' כתיב ,והאי מתעסק בעלמא הוא ,קמ"ל24.
)כ"ח ב'( אלמא קסבר רבא :מצות אין צריכות כוונה.
אמר ליה אביי :אלא מעתה הישן בשמיני בסוכה ילקה!
אמר לו :שאני אומר מצות אינו עובר עליהן אלא בזמנן.
מתיב רב שמן בר אבא :מנין לכהן שעולה לדוכן ,שלא יאמר :הואיל ונתנה לי תורה רשות לברך את ישראל,
אוסיף ברכה אחת משלי ,כגון "ה' אלהי אבותכם יסף עליכם"? תלמוד לומר לא תספו על הדבר .והא הכא ,כיון
דבריך ליה עברה ליה זמניה ,וקתני דעבר!
שאני הכא ,כיון דאלו מתרמי ליה צבורא אחרינא הדר מברך ,כוליה יומא זמניה הוא.
)ושקיל וטרי ,ומסיק( אלא אמר רבא :לצאת לא בעי כוונה .לעבור )על בל תוסיף( ,בזמנו )אם מוסיף בזמן המצווה( לא
בעי כוונה .שלא בזמנו )כגון הישן בשמיני בסוכה( בעי כוונה )ואם אינו מתכוון למצווה ,אינו עובר בבל תוסיף.(25

 .24רש"י פירש ,מהו דתימא התם אכול מצה קאמר רחמנא והא אכל ונהנה באכילתו ,הלכך לאו מתעסק הוא ,שהרי אף לעניין חיוב
חטאת אמרינן )כריתות י"ט ב'( :המתעסק בחלבים ובעריות חייב ,שכן נהנה )משא"כ בשופר ,אין גופו נהנה( .ולפי רש"י ,קשה מה
שכתוב 'אבל הכא זכרון תרועה' .וראה ריטב"א ור"ן .ורבינו חננאל גרס 'אבל הכא כוונת הלב בעינן ,וליכא' )בניגוד למצה ,שם עיקר
המצווה אינה כוונת הלב אלא האכילה(.
 .25וביאר המאירי )כ"ח ב' ,ד"ה כשם שצריך( הטעם שאינו עובר בבל תוסיף שלא בזמנו אלא בכוונה ,משום שכששובת שמונת ימי
החג ,כדינו ,והוסיף ושבת יום תשיעי שהוא ודאי חול ,אינו נקרא מוסיף ,שהרי דרכו של אדם לשבות אף בחול .וכן אם אכל מצה
אחר שבעת ימי הפסח ,אינו מוסיף במצוה ,שהרי דרכו של אדם לאכול מצה אף בשאר ימות השנה .ואינו נקרא מוסיף ,אלא אם כן
התכוין לעשות כן דרך קיום מצוה )אבל בזמן המצוה ,אף על התוספת יש שם של מצוה ,וגם בלא כוונה עובר ,כיון שמצוות אין
צריכות כוונה(.

)כ"ט א'( אמר ליה רבי זירא לשמעיה )לשמשו( :איכוון ותקע לי )תתכוון לתקוע בשמי להוציאני ידי חובתי() .ומדייק(

אלמא קסבר משמיע בעי כוונה )להוציא השומע(.
מיתיבי :היה עובר אחורי בית הכנסת או שהיה ביתו סמוך לבית הכנסת ,ושמע קול שופר ,או קול מגילה ,אם
כיוון לבו יצא .וכי כיוון לבו מאי הוי ,היאך )האחר ,התוקע( לא קא מיכוון אדעתא דידיה!
)ומתרץ( הכא בשליח ציבור עסקינן ,דדעתיה אכוליה עלמא.
)ומסיק( תנאי היא ,דתניא :שומע ,שומע לעצמו .ומשמיע ,משמיע )לעצמו( לפי דרכו .אמר רבי יוסי :במה דברים
אמורים )שמשמיע לפי דרכו(? בשליח ציבור .אבל ביחיד ,לא יצא )השומע( עד שיתכוון שומע ומשמיע.
שיטות הראשונים
מצוות אם צריכות כוונה :דעת רב האי גאון ,רי"ץ גיאת ,רז"ה ,רשב"א ,וריטב"א ,שלהלכה מצוות אין צריכות כוונה .דעת
רמב"ן ורא"ש ,שלהלכה מצוות צריכות כוונה .ודעת ראב"ד דכל לענין אכילה לא בעינן כוונה למצוה ,אבל לשאר מצוות
בעינן כוונה 27.26והשו"ע הביא שתי הדעות הראשונות ,והכריע דמצוות צריכות כוונה28.
לעבור על בל תוסיף ,בזמנו ,לא בעי כוונה :דעת רבינו ירוחם ,דלעבור על בל תוסיף ולצאת ידי חובת המצווה ,דין אחד
להם .ואם לצאת בעי כוונה ,הוא הדין לעבור .וכן להיפך .ואילו הרא"ש פסק שמצוות צריכות כוונה ,ובלעבור על בל
תוסיף ,בזמנו ,פסק שאין צריך כוונה .וכן פסק השו"ע29.
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דרבי זירא אדרבא הוא דפליג דאמר התוקע לשיר יצא ,אבל אדאבוה דשמואל לא פליג .והיכא דכפאוהו ואכל מצה יצא ,דשניא
אכילה משאר מצות הואיל ונהנה ,שכן מצינו )כריתות י"ט א'( מתעסק בשבת פטור ,אבל מתעסק בחלבים ועריות חייב ,שכבר
נהנה .ורבא הוא דיליף לשאר מצות מאכילת מצה ,ולא קיימא לן כוותיה ,אלא כרבי זירא דמעשה רב .ראב"ד )כתוב שם ,פסחים(.
בדעת הרי"ף נחלקו הראשונים .הרי"ף הביא רק את הברייתא שאומרת לא יצא עד שיתכוין שומע ומשמיע ,וכן את דברי רבי זירא.
וכן בפסחים הביא דברי רבי יוסי שאמר אע"פ שטיבל בחזרת ,מצוה להביא לפניו חזרת )שמשם למדה הגמרא שסובר מצווות
צריכות כוונה( ,ולא הביא את הברייתא 'אכלן בלא מתכוין ,יצא' .והבינו בשיטתו הרמב"ן ,רבינו יונה ,רז"ה ,רא"ש ,ורבינו ירוחם,
שהוא פוסק מצוות צריכות כוונה .אמנם הרשב"א דייק מדבריו שסובר להלכה מצוות אין צריכות כוונה.
וכן בדעת הרמב"ם נחלקו המפרשים :בהל' שופר )ב,ד( פסק שלא יצא עד שיתכוין שומע ומשמיע .בהל' חמץ ומצה )ו,ג( פסק
שאם אכל בלא כוונה ,כגון שאנסוהו ,יצא .דעת הר"ן )והכס"מ( ששיטת הרמב"ם כשיטת ראב"ד ,שסתם מצוות צריכות כוונה,
למעט מצוות שיש הנאת הגוף בעשייתן ,שאינן צריכות כוונה .ודעת רבי אברהם בן הרמב"ם שלדעת הרמב"ם בכל המצוות שיש
בהן מעשה ,אין צריך כוונה ,למעט תקיעת שופר ,שם המצווה היא השמיעה ,וללא כוונה לא עשה כלום )וכעין זה במגיד משנה,
הל' שופר ב,ד ,ועיי"ש שמסתפק בדבר(.
או"ח ס,ד .וביאר בב"י )תקפט,ח( דהכי נקטינן ,כיון דהרי"ף והרמב"ם והרא"ש מסכימין דמצוות צריכות כוונה )וזה כפי הבנתו
ברי"ף וברמב"ם( .וכתב המשנ"ב )ס,ד ,ס"ק י( שהמג"א כתב בשם הרדב"ז ,דדווקא במצווה דאורייתא צריך כוונה .אבל במצווה
דרבנן ,אין צריך כוונה .אמנם מביאור הגר"א )או"ח תפט,ג-ד ,ס"ק ו-ז ,ועיי"ש 'ברכת אליהו' הערה  (3משמע שאין לחלק בין מצווה
דאורייתא לדרבנן .עוד כתב המשנ"ב ,שגם לפסק השו"ע שצריך כוונה ,כשלא כיוון וחוזר לקיים המצוה ,לא יברך עליה ,לחוש
לדעה השניה .עוד כתב בשם החיי אדם ,שהיכא שמוכח לפי העניין שעשייתו היא כדי לצאת ,אע"פ שלא כיוון בפירוש ,יצא .עיי"ש.
מקורות :רב האי גאון )הו"ד ברי"ץ גיאת ,הל' ראש השנה ,ד"ה ולענין פסקא( .רמב"ן )מלחמת ה' ,ז א ברי"ף( .רז"ה וראב"ד )מאור
וכתוב שם  -פסחים כד ב-כה א ברי"ף; ראש השנה ז א ברי"ף( .רמב"ם )הל' שופר ב,ד; הל' חמץ ומצה ו,ג( .רא"ש )סי' יא( .וכן ראה
תוספות )פסחים קט"ו א' ,ד"ה מתקיף(.
או"ח תרנא,יד )ומשנ"ב ס"ק נח; ועיי"ש ביה"ל ד"ה משום( .מקורות :רבינו ירוחם )נתיב יג ,ח"ג; הו"ד במג"א תרנא,יד ,ס"ק כז(.

שולחן ערוך
)או" ח ,הלכות קריאת שמע ,סימן ס(

ד .יֵ ׁש אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ֵאין ִמצְ וֹ ת צְ ִריכוֹ ת ַ ּכ ָּונָ ה ,וְ י ֵׁש אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ְּצ ִריכוֹ ת ַ ּכ ָּונָ ה לָ צֵ את ַ ּב ֲע ִ ׂ
ש ַ ּית או ָֹת ּה ִמצְ וָ ה ,וְ כֵ ן ֲהלָ כָ ה.
)או" ח ,הלכות ראש השנה ,סימן תקפט(

חַ .ה ּ ִמ ְת ַע ֵסק ִ ּב ְת ִק ַיעת ׁשוֹ פָ ר לְ ִה ְתלַ ּ ֵמד ,ל ֹא יָ צָ א י ְֵדי חוֹ בָ תוֹ; וְ כֵ ן ַה ׁ ּשוֹ ֵמ ַע ִמן ַה ּ ִמ ְת ַע ֵסק ,ל ֹא יָצָ א; וְ כֵ ן ַה ּתוֹ ֵק ַע לְ ׁש ֵוֹרר וְ ל ֹא
נִ ְת ַ ּכ ֵּון לִ ְת ִק ַיעת ִמצְ וָ ה ,ל ֹא יָ צָ א .נִ ְת ַ ּכ ֵּון ׁשוֹ ֵמ ַע לָ צֵ את י ְֵדי ח ֹו ָבתוֹ ,וְ ל ֹא נִ ְת ַ ּכ ֵּון ַה ּתו ֵֹק ַע לְ הוֹ צִ יאוֹ; אוֹ ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּכ ֵּון ַה ּתוֹ ֵק ַע
לְ הוֹ צִ יאוֹ וְ ל ֹא נִ ְת ַ ּכ ֵּון ַה ׁ ּשוֹ ֵמ ַע לָ צֵ את ,ל ֹא יָ צָ א י ְֵדי ח ֹו ָבתוֹ ַעד ׁ ֶש ּי ְִת ַ ּכ ֵּון ׁשוֹ ֵמ ַע ו ַּמ ׁ ְש ִמ ַיע.
)או" ח ,הל כות פסח ,סימן תעה(

דָ .אכַ ל ַמ ָּצה ְ ּבל ֹא ַ ּכ ָּונָ הּ ְ ,כגוֹ ן ׁ ֶש ֲאנָ סוּה ּו ַעכּ וּ''ם אוֹ לִ ְס ִטים לֶ ֱאכֹל ,יָ צָ א י ְֵדי ח ֹו ָבתוֹ ֵ ּכיוָ ן ׁ ֶשהוּא יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ַה ַ ּליְלָ ה ּ ֶפ ַסח וְ ׁ ֶשהוּא
ַח ָ ּיב ַ ּב ֲאכִ ילַ ת ַמ ָּצה; ֲאבָ ל ִאם ָהיָ ה ָסבוּר ׁ ֶשהוּא חֹל ,אוֹ ׁ ֶש ֵאין זוֹ ַמ ָּצה ,ל ֹא יָצָ א.
)או" ח ,הלכות מגילה ופורים ,סימן תרצ(

כוֹת ָב ּה; ִאם ִ ּכ ֵּון לִ בּ וֹ לָ צֵ את ֵיְדי ח ָוֹבתוֹ ,יָצָ א ,וְ הוּא ׁ ֶש ְּת ֵהא ְ ּכתוּבָ ה
יגָ .היָה כּ ְוֹת ָב ּהֶ ׁ ,ש ּק ֵוֹרא ּ ָפסוּק ַ ּב ּ ְמגִ ָ ּלה ׁ ֶשהוּא ַמ ְע ִּתיק ִמ ּ ֶמ ּנָה ,וְ ְ
דוֹר ׁשוֹ,
דּוֹר ׁ ָש ּהֶ ׁ ,ש ּק ֵוֹרא ּ ָפסוּק ִ ּב ְמגִ ָ ּלה ׁ ְשלֵ ָמה וְ ְ
ֻ ּכ ָ ּל ּה לְ ָפנָיו ַ ּב ּ ְמגִ ָ ּלה ׁ ֶשהוּא ַמ ְע ִּתיק ִמ ּ ֶמ ּנָה; וְ כֵ ן ִאם ָהיָה ַמ ִ ּג ָיה ּה; וְ כֵ ן ִאם ָהיָה ְ
דּוֹר ׁ ָש ּהֶ ׁ ,ש ָאסוּר לְ ַה ְפ ִסיק ָ ּב ּה ְ ּב ִענְ יָנִ ים ֲא ֵח ִרים.
יַפ ִסיק ָ ּב ּה ְ ּב ִענְ יָנִ ים ֲא ֵח ִרים ְ ּכ ׁ ֶש ְ
חוֹבתוֹ ,יָצָ א; וְ ל ֹא ְ
ִאם ִ ּכ ֵּון לִ בּ וֹ לָ צֵ את י ְֵדי ָ
)או" ח ,הלכות לולב ,סימן תרנא (

יוֹסיף ִמין ַא ֵחר ַעל ַא ְר ַ ּב ַעת ַה ּ ִמינִ יםִ ,מ ׁ ּשוּם ַ ּבל ּתוֹ ִסיף )דְּ ָב ִרים ד,ב(.
יד .ל ֹא ִ

רא"ש )סוכה ג,כד(.

