
 

 

  

  

  

         סדר ברכות של תפלת מוסף של ראש השנה

, ("המלך הקדוש")וקדושת השם  ("מחיה מתים")וגבורות  אברהם") ("מגןסדר ברכות: אומר אבות  )1(: משנה (ל"ב א')

ש (שלוותוקע  ("אתה בחרתנו... ברוך מקדש ישראל ויום הזכרון")וכולל מלכיות עמהן. ואינו תוקע. קדושת היום 

ומע קול תרועת ("אתה נגלית... ברוך שותוקע. שופרות  ("אתה זוכר... ברוך זוכר הברית"). זכרונות )תקיעות, של שלוש שלוש

. דברי רבי יוחנן בן ("שים שלום")וברכת כהנים  ("מודים")והודאה  ("רצה")ותוקע. ואומר עבודה  עמו ישראל ברחמים")

  נורי.

? אלא אומר אבות וגבורות פסוקים)שם (אמר לו רבי עקיבא: אם אינו תוקע למלכיות, למה הוא מזכיר  )2(

(וחותם "ברוך... מלך על כל הארץ מלכיות עם קדושת היום  (פסוקי)ולל , וכ(וחותם: "המלך הקדוש")וקדושת השם 

  ואומר עבודה והודאה וברכת כהנים.ותוקע. זכרונות ותוקע. שופרות ותוקע.  מקדש ישראל ויום הזיכרון")

  שיטות הראשונים

ת היום, ותוקע. וכן כרבי עקיבא מחבירו, שכולל מלכויות עם קדוש רי"ף, רא"ש, ורמב"ם: פסקו מלכויותב תוקע האם

  1.השו"עפסק 

  שולחן ערוך

ח, הלכות ראש השנה, סימן תקצב)   (או"

ה, ְותֹוְקִעין ַעל ֵסֶדר הַ   א.  ִפּלָ ִליַח ִצּבּור ַהתְּ ָרכֹות ְלַמְלֻכּיֹות תשר''תַמֲחִזיר ׁשְ   ...ּבְ

  מלכיות, זכרונות ושופרותבמניין הפסוקים 

. פסוקים) שלושים ך הכל(סמלכיות, מעשרה זכרונות, מעשרה שופרות  (פסוקי)אין פוחתין מעשרה : משנה (ל"ב א')

  מכולן, יצא. (פסוקים)רבי יוחנן בן נורי אומר: אם אמר שלושה שלושה 

   ?)אמאן קאי ,יוחנן בן נורי, האי מכולם דקאמר ביהאי דר(אבעיא להו: היכי קתני 

(בכל ברכה  , ושלוש מן הכתובים, דהוו תשעשלוש מן התורה, שלוש מן הנביאים )אתורה נביאים וכתובים קאי(

   2, ואיכא בינייהו חדא.מהמלכיות זכרונות ושופרות)

אחד מן התורה ואחד מן הנביאים ואחד מן הכתובים,  )אמלכיות וזכרונות ושופרות קאי ,שוש שלוהאי של(או דלמא 

 ?)עשרבכל ברכה, ולת"ק  שלושריב"נ (שבע הזכרות, דל, ואיכא בינייהו טובא (הזכרות בכל ברכה)דהויין להו שלוש 

 ,מעשרה שופרות. ואם אמר שבע מכולן יצא ,מעשרה זכרונות ,אין פוחתין מעשרה מלכיות: דתניא א שמע,ת

  כנגד שבעה רקיעים. רבי יוחנן בן נורי אמר: הפוחת לא יפחות משבע, ואם אמר שלוש מכולן יצא, כנגד תורה 

                                                
  רא"ש (סי' ב).  שופר ג,ז).קורות: רמב"ם (הל' מאו"ח תקצב,א.   . 1
והכי קאמר: אם אמר שלוש מן התורה ושלוש מן הנביאים ושלוש מן הכתובים, מכל אחת ואחת, יצא, ולא פליג אדרבנן אלא   . 2

 אחדא, דאינהו אמרי עשרה ואיהו אמר תשעה. רש"י.

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 
 ל"ב| דף:  דפרק: 



 

 

  

  

  

   3לוים וישראלים. נביאים וכתובים, ואמרי לה כנגד כהנים

  4שמואל: הלכה כרבי יוחנן בן נורי.אמר רב הונא אמר 

  שיטות הראשונים

מיהו  ,דלכתחילה בעינן עשר ,הלכך הכי נקטינן, הלכה כרבי יוחנן בן נורי, הר"ןכתב : כמה פסוקים אומרים בכל ברכה

   7.השו"עוכן פסק  6.מוסיף ,שאם בא להוסיף על עשר, הגאוניםוכתבו  5.יצא ,שוש שלואם אמר של

  שולחן ערוך

ח, הלכות ראש השנה, סימן תקצא)   (או"

ל ּת   ד.  ָרָכה; ג' ֵמֶהם ׁשֶ ָכל ּבְ ל ׁשֹוָפרֹות ּבְ ל ִזְכרֹונֹות, ְוי' ׁשֶ ל ַמְלֻכּיֹות, ְוי' ׁשֶ סּוִקים ׁשֶ ָרה ּפְ תּוִבים, ג' אֹוְמִרים ֲעׂשָ ל ּכְ ֹוָרה, ג' ׁשֶ

ל ּתֹוָרה; וְ  ל ְנִביִאים ְוא' ׁשֶ איׁשֶ ַ תּוב  .ִאם ָרָצה ְלהֹוִסיף ַעל ֵאּלּו י', ַרׁשּ סּוק ַרק ָאַמר: ּוְבתֹוָרְתְך ּכָ ׁשּום ּפָ ִמיהּו ִאם לֹא ִהְתִחיל ּבְ

  (טּור). ֵלאמֹר, ָיָצא 

  הפסוקים בכל ברכה סדר

   זכרון מלכות ושופר של פורענות. (פסוקי)אין מזכירין : משנה ')א(ל"ב 

ומשלים בנביא. רבי יוסי אומר: אם השלים  (ואומר פסוקי כתובים)מתחיל בתורה,  ת)בכל אחת מהברכו: משנההמשך (

  .בתורה, יצא

ָרה ה'וַ פקדונות הרי הן כזכרונות, כגון ") :תניא( (ל"ב ב') ַקד ֶאת ׂשָ י ֶאְתֶכםוכגון " 8",ּפָ ַקְדתִּ קֹד ּפָ דברי רבי יוסי.  9",ּפָ

  רבי יהודה אומר: אינן כזכרונות.

  ! (ובמשנה משמע דיעבד)רבי יוסי אומר המשלים בתורה, הרי זה משובח : יאוהתנ (ומקשה)

                                                
שבע מן התורה ושבע  ,שבע נמי "כ, אאחדאחד ו ואי סלקא דעתך שלוש מן התורה ושלוש מן הנביאים ושלוש מן הכתובים לכל  . 3

 רבי יוחנן בן נורי מוסיף. רש"י. מן הנביאים ושבע מן הכתובים, הוה ליה
כיון שאמר ובתורתך כתוב  :אמר רב חננאל אמר רב) ה א'"ל(הא דאסיקנא בסוף פירקא  והביא , ובעקבותיו עוד פוסקים,ף"הרי  . 4

 ה א'."בהרחבה להלן, ל אם ירצה ה', יבואר,ולאמור, שוב אינו צריך. 
 כל מקוםומדרבי יוחנן בן נורי,  והלכתא כוותיהוהטור כתב,  .יצא ,כגון שאמר אחד של תורה ואחד של נביאים ואחד של כתובים  . 5

אבל לכתחילה,  ;דאינו נראה! דעד כאן לא פליג רבי יוחנן אתנא קמא אלא בדיעבד וכתב הב"י .לומר עשרה נא קמאנוהגין כת

דמשמע דלכתחילה מודה שצריך לומר עשרה. וכדברי הר"ן  דמתניתין, אם אמר שלוש שלוש, יצא,מודה ליה. והכי מוכח לישנא 

 כאן).הנזכרים (
, או כנגד עשרה מאמרות ,ברותיכנגד עשרת הד , אי נמילוליןואף על גב דלכאורה משמע דמצוה מן המובחר בעשרה כנגד עשרה ה  . 6

 ?ואמרינן עלה כנגד מי ית הכנסת,אין פוחתין מי' פסוקים בב ')א ב"במגילה כ(אפילו הכי מצינו כיוצא בהן  ,יותרדעשרה הוו ולא 

 . ר"ן.עליהן כמה שירצוואעפ"כ מוסיפין  ,כנגד עשרה מאמרות ועשרת הדברות
 מקורות: ר"ן (ח ב ברי"ף, ד"ה גמ' אמר). או"ח תקצא,ד.   . 7
 בראשית, פר' וירא, כא,א.  . 8
 שמות, פר' שמות, ג,טז.  . 9

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 
 ל"ב| דף:  דפרק: 



 

 

  

  

  

  

  בתורה. ואם השלים בנביא, יצא. (לכתחילה): רבי יוסי אומר: משלים (במשנה)הכי קאמר 

  ה בתורה. אמר רבי אלעזר ברבי יוסי: וותיקין היו משלימין אות :נמי הכי תניא

ו ִעּמֹו ה' ֱאלָֹהי" :תלת הוא דהויין ,אלא מלכיות ;)פסוקים בתורה( איכא טובא ות ושופרותבשלמא זכרונ )ומקשה(

רּון ֶמֶלךְ ", "ּוְתרּוַעת ֶמֶלְך ּבוֹ    ואנן בעינן עשר, וליכא!  10,"ה' ִיְמלְֹך ְלעָֹלם ָוֶעד", "ַוְיִהי ִביׁשֻ

ַמע יִ  ,תא שמע :אמר רב הונא ָרֵאל ה' ֱאלֵֹהינּו ה' ֶאָחדׁשְ מלכות, דברי רבי יוסי. רבי יהודה אומר: אינה  ,"ׂשְ

בָֹת ֶאל לְ "מלכות.  י ה' הּוא ָהֱאלִֹהיםְוָיַדְעתָּ ַהּיֹום ַוֲהׁשֵ מלכות, דברי רבי יוסי. רבי יהודה אומר: , "ֵאין עֹוד... ָבֶבָך ּכִ

י ה' הּוא "אינה מלכות.  ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ּכִ מלכות, דברי רבי יוסי. רבי יהודה אומר:  11,"ָהֱאלִֹהים ֵאין עֹוד ִמְלַבּדוֹ ַאתָּ

  נה מלכות.אי

  שיטות הראשונים

ורבי יהודה הלכה כרבי יוסי, הכא נהוג אע"ג דקיימא לן דרבי יוסי , דורא"ש רי"ףו : כתבפקדונות האם הם כזכרונות

  12.הרמב"םוכן פסק . , שאינן כזכרונותעלמא כרבי יהודה

ם. ולרבי יוסי . ונחלקו בפסוק המשלימתחיל בפסוקי תורה: למסקנה, לכולי עלמא האם משלים בתורה או בנביא

  .ורא"ש ם,", רמברי"ף פסקוכן . והשלים בנביא, יצאואם . משלים בתורה

ואומר של  ,מתחיל בשל תורה ומסיים בשל תורה בתוספתאתניא , דהרא"ש: כתב ים מנביאים וכתוביםסדר הפסוק

וכן כתבו  13.אנו נוהגין למימר של כתובים תחילה ,אף על גב דמזכיר של נביאים תחילה .נביאים וכתובים באמצע

חוץ  ,בכל מקום דברי נביאים קודמין לדברי קדושה :תניא סופרים כתמסורת בידם שכתובים קודמין. ובמסש הגאונים

  14.ע"השופסק כן ו קדושה קודמין לדברי נביאים.דברי מכאן ש

ָרֵאל יי ", ם"הרמבכתב ן וכ. וסיי בין כרא לימקיד ף"הרי כתב :ה בתורהוותיקין היו משלימין אות ַמע ִיׂשְ ֱאלֵֹהינּו יי "ׁשְ

ַמִים ַדַעת..."ה ָהְרֵאָת לָ , "ַאתָּ "ֶאָחד ָ ׁשּ י יי הּוא ָהֱאלִֹהים ּבַ בָֹת ֶאל ְלָבֶבָך ּכִ ַחת,, "ְוָיַדְעתָּ ַהּיֹום ַוֲהׁשֵ ַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמתָּ  ֵאין	ִמּמַ

ל - "עֹוד סּוק ּכָ י ַעל ַאף, ִעְנָינוֹ  הּוא ַמְלכּות ֵמֵאּלוּ  ּפָ ֵאין ּפִ מוֹ  הּוא ַוֲהֵרי, ַמְלכּות ֵזֶכר ּבוֹ  ׁשֶ  ַוְיִהי, ""ָוֶעד ְלעָֹלם ִיְמלֹךְ  יי" ּכְ

רּון   15"...."ֶמֶלךְ  ִביׁשֻ

  ויש מרננים על מה שאנו משלימין בשופרות בהאי קרא  הרא"ש: כתב וביום שמחתכם השלמת פסוקי שופרות בפסוק

                                                
  שמות, פר' בשלח, טו,יח. ת הברכה, לג,ה; דברים, פר' וזאפר' בלק, כג,כא;  במדבר,  . 10
  פר' ואתחנן, ד,לט; דברים, פר' ואתחנן, ד,לה. ,דבריםפר' ואתחנן, ו,ד;  דברים,  . 11
  . רמב"ם (הל' שופר ג,ט). רא"ש (סי' ג). רי"ף (ח ב בדפיו) :מקורות  . 12
ותנא דתוספתא לא דקדק על  נן. ודוד קדים להני פסוקים דנביאים דאמרי ,משום שאנו אומרים פסוקים הכתובים בספר תהלים  . 13

) דבר זה כתוב 'א א"וכתא מזכיר של נביאים תחילה. כדאמר (להסדר אלא לאשמועינן דנביאים וכתובים באמצע אגב דבכל ד

חיל בנביאים שאצלו הזכירם נמי הכא תחילה. אי נמי משום דאמר מסיים בתורה הת ,בתורה ושנוי בנביאים ומשולש בכתובים

  . ומונה אחורנית
  . רא"ש (סי' ג). ג) הל' ,חי' סופרים (פמסכת . )ב,י( תוספתא :קורותמ .ח תקצא,ד"או  . 14
  .)הל' שופר ג,ט(ם "רמב :קורותמ  . 15

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 
 ל"ב| דף:  דפרק: 



 

 

  

  

  

  

ְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכםּוְביוֹ " ֲחצְֹצרֹת"שכתוב בו  16,"ם ׂשִ ם ּבַ משום דאנו רגילין  ראבי"השופר. וכתב  ואין כתוב בו, "ּוְתַקְעתֶּ

דברי רצוי  ואואם השלים בנביא יצא. ואותו פסוק קבעוהו בתפלה שה ,והרי הזכיר עשרה פסוקים ,)פסוקים( להוסיף

ַיֲעקֹב"היה אומר  והרמב"ןורחמים.  יט ָאֶון ּבְ רּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם"היה אומר  ר יונהה" 17."לֹא ִהּבִ ואני  ,ש"הראוסיים  18."יֹום תְּ

   19אומר שאין לשנות מטבע ברכות שנהגו בימות הראשונים.

  שולחן ערוך

ח, הלכות ראש השנה, סימן    תקצא)(או"

ל ּת   ד.  ָרָכה; ג' ֵמֶהם ׁשֶ ָכל ּבְ ל ׁשֹוָפרֹות ּבְ ל ִזְכרֹונֹות, ְוי' ׁשֶ ל ַמְלֻכּיֹות, ְוי' ׁשֶ סּוִקים ׁשֶ ָרה ּפְ תּוִבים, ג' אֹוְמִרים ֲעׂשָ ל ּכְ ֹוָרה, ג' ׁשֶ

ל ּתֹוָרהׁשֶ    ...ל ְנִביִאים ְוא' ׁשֶ

ִזכְ   ה.  ַמְלֻכּיֹות, ְולֹא ּבְ סּוק ּבְ ל ֵאין אֹוְמִרים ּפָ סּוק ִזְכרֹונֹות ׁשֶ ָרֵאל; ְוֵאין אֹוְמִרים ּפָ ל ִיׂשְ ל ּפּוְרָעִנּיֹות ׁשֶ ׁשֹוָפרֹות, ׁשֶ רֹונֹות ְולֹא ּבְ

  ָיִחיד. 

ֵאין ַמְזכִּ   ו.  ְמַחְתֶכם, ׁשֶ סּוק ּוְביֹום ׂשִ ּפָ סּוֵקי ׁשֹוָפרֹות ּבַ ִלים ּפְ ּנֹוֲהִגים ְלַהׁשְ ֶ ר ַעל ַמה ׁשּ ּגָ א  יר ּבוֹ ֵיׁש קֹוִרים תִּ ׁשֹוָפר ֶאּלָ

ְנָהג.  ְוָהרֹא''ׁש ְוָהַר''ןֲחצֹוְצרֹות,  ם ַהּמִ ְתבּו ְלַקּיֵ   ּכָ

ְזּכֹר'  ז.  ַע 'ַוֲעֵקַדת ִיְצָחק ַהּיֹום ְלַזְרעֹו תִּ ְטּבֵ ה ִמּמַ ּנֶ ְזּכֹר, ְמׁשַ ק לֹוַמר: ְלֶזַרע ַיֲעקֹב תִּ ְסָחא ַהְמֻפְרֶסֶמת; ְוַהְמַדְקּדֵ ְך ִהיא ַהּנֻ , ּכָ

ְבעוּ  ּטָ א טֹוֶעה. ׁשֶ ָרכֹות ְוֵאינֹו ֶאּלָ ּבְ ל ָמקֹום  הגה: 20ֲחָכִמים ּבַ ּיּוִטים, ּכָ ָאר ּפִ ִליַח ִצּבּור מֹוִסיף: אֹוִחיָלה ּוׁשְ ְ ְואֹוְמִרים: ָעֵלינּו, ּוְמלְֹך, ְוַהׁשּ

  (טּור). ְלִפי ִמְנָהגֹו 

          מי תוקע ואומר הלל בימים שיש שחרית ומוסף

הלל בשעת ה מתקיע. )המתפלל תפילת מוספין(העובר לפני התיבה ביו"ט של ראש השנה, השני  משנה: (ל"ב ב')

  ַמקֵרא את ההלל. שחרית) ליח ציבור(שהראשון  )בשאר ימים טובים(

  משום דזריזין מקדימין למצוות! (כמו בימים טובים) תקיעה נמי נעביד בראשון  )מקשהו(

 21בשעת גזירת המלכות שנו.אמר רבי יוחנן: 

  , מכלל דבראש השנה ליכא הלל. מאי טעמא? 'בשעת ההלל'מדקאמר  )ומדייק(

  ו מלאכי השרת לפני הקב"ה: רבש"ע מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בראש אמר רבי אבהו: אמר

                                                
  פר' בהעלותך, י,י. במדבר,  . 16
  בלק, כג,כא.פר'  במדבר,. אומרה עם המלכיות ואומרה עם השופרות :הא אמר ר' יוסי ,אף על פי שכבר אמרו עם המלכיות  . 17
  פנחס, כט,א. פר' במדבר,  . 18
וכן משמע בירושלמי  .תקיעה. ומשום דכתיב חצוצרות בקרא לא גריעי , הוא הדין נמיוכי היכי דתרועה בלא שופר מיקרי שופר  . 19

  . (סי' ג)ש "רא :קורותמ .'שופרות'שהיו משלימין בו 
, פר' משום שנאמר (בראשית ,באומות העולם אסור בישראל ומותר ',קונם שאיני נהנה לזרע אברהם') "א א'שהרי שנינו בנדרים (ל  . 20

ֵרא ְלָך ָזַרעכִּ "יב) ,כא וירא,   ". ריב"ש (שו"ת סי' לח; הו"ד בב"י).י ְבִיְצָחק ִיּקָ
עות לקץ תפילת שחרית. לכן העבירוה לתקוע במוספין. רש"י. וכתב הרא"ש אויבים גזרו שלא יתקעו, והיו אורבין להם כל שש ש  . 21

  (סי' ד): אף על פי שהצרה בטלה גזירה במקומה עומדת עד שיבוא בית דין ויבטל.

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 
 ל"ב| דף:  דפרק: 



 

 

  

  

  

  

השנה וביום הכיפורים? אמר להם: אפשר מלך יושב על כסא דין, וספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניו, 

  וישראל אומרים שירה?!

  שיטות הראשונים

תוקע ולא ַאֵחר מדקאמר מתקיע ולא אמר תוקע, אלמא , רב האי גאוןבשם  ש"הראכתב : רבוצ יחשלה נואיע וקתה

אלא מנהג הראשונים שהיו  ;הרשות בידו ,יודע לתקוע ליח צבורמסתברא שאם ש ,העיטור בעל כתבן וכ 22שליח צבור.

  .אחד ואחד נוטל חלקו כדי לקבל שכרכל  ,ות ומחבבין אותןוזריזין במצ

ר הוא על התוקע, ועל שמקרין לתוקע, מנהג כשר הוא, מחמת שאימת צבו, ש"הראכתב  :להקרות לפני התוקעהמנהג 

  23.א"הרמ כן כתבו. )' א'(ברכות מובהול הוא, איכא למימר שמא יטעה; והפסק אינו, כמו גביל לתורי 

  שולחן ערוך

ח, הלכות ראש השנה, סימן    )פדתק(או"

ּפּוִרים.   א.  ָנה ְויֹום ַהּכִ ָ רֹאׁש ַהׁשּ ל ּבְ ת ֵאין אֹוְמִרים אֹותֹו ְונֹוֲהִגין לֹוַמר ָאִבינּו ַמלְ  הגה:ֵאין אֹוְמִרים ַהּלֵ ּבָ ֶדר, ְוִאם הּוא ׁשַ נּו ַעל ַהסֵּ (ַר''ן ּכֵ

ָנה ְוִריַב''ׁש ִסיָמן תקי''ב) ָ רֹאׁש ַהׁשּ ִפּיּוִטים ּוְתִפּלֹות ַעד ֲחצֹות  .פ''ב ּדְ   . (ַמֲהִרי''ל)ּוַמֲאִריִכים ּבְ
ח, הלכות ראש השנה, סימן    )הפתק(או"

אי ִלְת   ד.  ַ תֹו, ַרׁשּ חֹוֵזר ִלְתִפּלָ ל; ְוִאם הּוא ֻמְבָטח ׁשֶ ְלּבֵ ּלֹא ִיְתּבַ ֵדי ׁשֶ ִליַח ִצּבּור, ּכְ ִקיעֹות  הגה:קַֹע. ַאֵחר ּתֹוֵקַע ְולֹא ׁשְ ְוַדְוָקא תְּ

ּתֹוְקִעין ִמּיֹׁשֶ  ִקיעֹות ׁשֶ ִליַח ִצּבּור ִלְתקַֹע; ֲאָבל תְּ ה ָאסּור ִלׁשְ ִפּלָ ַעל ֵסֶדר ַהתְּ ִליַח ִצּבּור ִלְתקַֹע ׁשֶ ר ִלׁשְ ִלין מּוָסף, ֻמתָּ ּלְ ְתּפַ ּמִ ַהְינּו קֶֹדם ׁשֶ ל ב, ּדְ (ּכָ

י  ;ּבֹו) ָרכֹות; ּכִ ן ַעל ֵסֶדר ַהּבְ ם ּכֵ אֹותֹו ַהּתֹוֵקַע ִיְתַקע ּגַ ב, ָראּוי ׁשֶ ָ ִליַח ִצּבּור ּתֹוֵקַע ְמֻיׁשּ ְ ִמְצָוה אֹוְמִרים לְוִאם ֵאין ַהׁשּ ְתִחיל ּבְ מֹר, ַהּמַ ''ם ֹו: ּגְ (ַרְמּבַ

ּלֹא ִיְטֶעה, ְוָנכֹון הּוא ;ְוא''ח) ֵדי ׁשֶ ה ּכְ ִמּלָ ה ּבְ ִקיעֹות ִמּלָ   . נֹוֲהִגין ְלַהְקרֹות ִלְפֵני ַהּתֹוֵקַע ֵסֶדר ַהתְּ

  שופר מצותחילול יום טוב לצורך 

, ואין מפקחין תקיעה)חוץ לתחום לשמוע  לילך(שופר של ראש השנה, אין מעבירין עליו את התחום  משנה: (ל"ב ב')

על פני  (שוחים). לא עולין באילן, ולא רוכבין על גבי בהמה, ולא שטין פר)אבנים על השו גל (אם נפלעליו את הגל 

  בין בדבר שהוא משום שבות, ובין בדבר שהוא משום לא תעשה.  (לתקנו). ואין חותכין אותו להביאו)(המים 

י (ואף איסורמאי טעמא? שופר עשה הוא, ויו"ט עשה ולא תעשה, ואין עשה דוחה את לא תעשה ועשה  (ומבאר)

  ). ו דוחהדרבנן אינ

  . )ולא אמרינן קא מתקן מנא(, ייתן )לצחצחו(אבל אם רצה ליתן לתוכו מים או יין  )משנה:(המשך 

                                                
 ,העובר לפני התיבה לא יענה אמן אחר הכהנים מפני הטרוף ,)ד א'"ברכות ל( כי הא דתנן בפרק אין עומדיןש טעמו, "הראוביאר   . 22

לא ישא את כפיו מזה הטעם  ,ואם אין שם כהן אלא הוא .ואז לא ידע מהיכן יתחיל לחזור ,שמא יטרף דעתו בעניית אמן רוש,פי

הלכך אם  ,דתקיעה ודאי לא הוי הפסק, כאןם וכן הטע .רשאי ,שאינו מתבלבל ,ואם הוא בטוח שנושא כפיו וחוזר לתפלתו .עצמו

  .רשאי לתקוע, א מובטח שחוזר לתפלתוהו
  . ), סי' יחת, כלל ד"שו(ש "רא :קורותמ .,דח תקפה"או  . 23

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 
 ל"ב| דף:  דפרק: 



 

 

  

  

  

  

אבא שאול אומר: מים או יין  :דתניאמים או יין אין, מי רגלים לא. מתניתין מני? אבא שאול היא,  )ומדייק(

  מותר, כדי לצחצחו. מי רגלים אסור, מפני הכבוד. 

  הראשוניםשיטות 

יום טוב לצורך  מבואר, שאפילו בדבר שאין בו אלא איסור דרבנן, אסור לחלל :י לצורך שופריום טוב על ידי גול חילו

וכן , דווקא ישראל אסור, אבל מותר לומר לגוי לעשותו, כיון שהוא שבות דשבות במקום מצוה. ר יונה"הרוכתב השופר. 

אבל  התירו אמירה לגוי, או משום יישוב ארץ ישראל. )שהיא גופה דוחה שבת(דדוקא מילה  תוספותודעת . ם"הרמבדעת 

  24.ם"מבכרפסק  ע"והשו, אסור לומר לגוי לעשותו. משום מצוה אחרת

  שולחן ערוך

ח, הלכות ראש השנה, סימן    )ופתק(או"

יַצד, ָהיָ כא.  בּות. ּכֵ ּום ׁשְ ׁש ּבֹו ִמׁשּ ּיֵ ָדָבר ׁשֶ ִלין ָעָליו יֹום טֹוב ֲאִפּלּו ּבְ ָנה ֵאין ְמַחּלְ ָ ל רֹאׁש ַהׁשּ רֹאׁש ָהִאיָלן  הׁשֹוָפר ׁשֶ ֹוָפר ּבְ ַהׁשּ

ֵדי ַלֲהִבי ִים ּכְ ֵני ַהּמַ ט ַעל ּפְ ִאיָלן ְוֵאינֹו ׁשָ א הּוא, ֵאינֹו עֹוֶלה ּבָ ָהר ְוֵאין לֹו ׁשֹוָפר ֶאּלָ אֹו; ְוַעל ְיֵדי ֵאינֹו ְיהּוִדי אֹו ֵמֵעֶבר ַהּנָ

בּות  ׁשְ בּות ּדִ ָהֵוי ׁשְ ר, ּדְ רּוׁש, ִאסּור ֲאִמיָרה לְ ֻמתָּ בּות יו ׁגּ (ּפֵ ּום ׁשְ אֹוַרְיָתא הּוא ִמׁשּ ִאסּור ּדְ ה  ,ּבְ ּבֹת ִמּזֶ ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ִלׁשְ ׁשֶ

בּות);  ,יו ׁגּ לְ ֲאִמיָרה  ׁשְ בּות ּדִ ָנן הּוא ׁשְ ַרּבָ ְזרּו ּוְבִאסּור ּדְ ָנן)ּוִבְמקֹום ִמְצָוה לֹא ּגָ ן ְלֵעיל ִסיָמן ש''ז( (ַרּבָ   . )ְוַעּיֵ

ה  יו ׁגּ ִאם כב.  ין ִאם ָעׂשָ חּום, ּתֹוְקִעין ּבֹו; ְוהּוא ַהּדִ ר ִלְתקַֹע ּבֹו.  יו ׁגּ ֵהִביא ׁשֹוָפר ִמחּוץ ַלתְּ יֹום טֹוב, ֻמתָּ   ׁשֹוָפר ּבְ

בֹוד.   כג.  ֵני ַהּכָ חֹל ָאסּור ִמּפְ תֹוכֹו ַמִים אֹו ַיִין ְלַצְחְצחֹו; ֲאָבל ֵמי ַרְגַלִים, ַאף ּבַ ן ּבְ   ָיכֹול ִלתֵּ
  )שז, סימן שבת, הלכות (או"ח

א  ה.  ת ֶאּלָ ּבָ ׁשַ ֵאינֹו ְמָלאָכה, ְוֵאינֹו ָאסּור ַלֲעׂשֹות ּבְ ָבר ׁשֶ ָרֵאל לֹוַמר לְ  ּדָ ר ְלִיׂשְ בּות, ֻמתָּ ּום ׁשְ ת; ְוהּוא  גֹויִמׁשּ ּבָ ׁשַ ַלֲעׂשֹותֹו ּבְ

ה ָבר צֶֹרְך ַהְרּבֵ ם ִמְקָצת חִֹלי, אֹו ִיְהֶיה ָצִריְך ַלּדָ ְהֶיה ׁשָ ּיִ יַצדׁשֶ ֵני ִמְצָוה; ּכֵ ָרֵאל לְ  ?, אֹו ִמּפְ ת ַלֲעלֹות  גֹויאֹוֵמר ִיׂשְ ּבָ ׁשַ ּבְ

ִאיָלן ְלָהִביא ְצַטֵער; ְוֵיׁש אֹוסְ  ּבָ ּלֹא ֵעְרבֹו, ִלְרחֹץ ּבֹו ַהּמִ ֶרְך ָחֵצר ׁשֶ ִקיַעת ִמְצָוה; אֹו ְלָהִביא ַמִים ּדֶ  הגה:ִרין. ׁשֹוָפר ִלְתקַֹע תְּ

ן סי' תקפ ן ְלֵעיל סי' רע"ּוְלַקּמָ יר, ְוַעּיֵ ַסק ְלַהתִּ אֹוַריְ  ב)"(סו "ו ּפָ ְמָלאָכה ּדְ ין ֲאִפּלּו ּבִ ֵיׁש ְמִקּלִ   ג)."ש ס"(ְועיָתא, ּדְ

  

                                                
בשם האחרונים, שהלכה  )ק כג"ס(ב "כתב שם המשנאמנם  שיש אוסרים. )שז,ה(ע "השו וסיףה, ובהלכות שבת .ו,כאח תקפ"או  . 24

 וראה ש."דעת בעל העיטור המיקל באמירה לגוי אפילו באיסור דאורייתא, עיי )רעו,בח "או(א "שהביא הרמעוד  ור' כדעה ראשונה.

גיטין ח' (תוספות . )י-הל' שבת ו,ט(ם "רמב. )ד בטור תקפו"הו(רבינו יונה  :קורותמ .ח א'"עירובין ס "נתיבי הלכה"בכ בהרחבה "מש

  .)ה שבתא"ף, ד"שבת, נו א ברי(ן "עוד בהרחבה ר ר'ו .)ה אומר לנכרי"ג; בבא קמא פ' ב', ד"עה א"ב', ד

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 
 ל"ב| דף:  דפרק: 


