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סדר ברכות של תפלת מוסף של ראש השנה
)ל"ב א'( משנה (1) :סדר ברכות :אומר אבות )"מגן אברהם"( וגבורות )"מחיה מתים"( וקדושת השם )"המלך הקדוש"(,
וכולל מלכיות עמהן .ואינו תוקע .קדושת היום )"אתה בחרתנו ...ברוך מקדש ישראל ויום הזכרון"( ותוקע )שלוש
תקיעות ,של שלוש שלוש( .זכרונות )"אתה זוכר ...ברוך זוכר הברית"( ותוקע .שופרות )"אתה נגלית ...ברוך שומע קול תרועת
עמו ישראל ברחמים"( ותוקע .ואומר עבודה )"רצה"( והודאה )"מודים"( וברכת כהנים )"שים שלום"( .דברי רבי יוחנן בן
נורי.
) (2אמר לו רבי עקיבא :אם אינו תוקע למלכיות ,למה הוא מזכיר )שם פסוקים(? אלא אומר אבות וגבורות
וקדושת השם )וחותם" :המלך הקדוש"( ,וכולל )פסוקי( מלכיות עם קדושת היום )וחותם "ברוך ...מלך על כל הארץ
מקדש ישראל ויום הזיכרון"( ותוקע .זכרונות ותוקע .שופרות ותוקע .ואומר עבודה והודאה וברכת כהנים.
שיטות הראשונים
האם תוקע במלכויות :פסקו רי"ף ,רא"ש ,ורמב"ם כרבי עקיבא מחבירו ,שכולל מלכויות עם קדושת היום ,ותוקע .וכן
פסק השו"ע1.
שולחן ערוך
)או" ח ,הלכות ראש השנה ,סימן תקצב(

יח צִ בּ וּר ַה ְּת ִפ ָ ּלה ,וְ תוֹ ְק ִעין ַעל ֵס ֶדר ַה ְ ּב ָרכוֹ ת לְ ַמלְ כֻ ּיוֹ ת תשר''ת...
אַ .מ ֲחזִ יר ׁ ְשלִ ַ

מניין הפסוקים במלכיות ,זכרונות ושופרות
)ל"ב א'( משנה :אין פוחתין מעשרה )פסוקי( מלכיות ,מעשרה זכרונות ,מעשרה שופרות )סך הכל שלושים פסוקים(.
רבי יוחנן בן נורי אומר :אם אמר שלושה שלושה )פסוקים( מכולן ,יצא.
אבעיא להו :היכי קתני )האי דרבי יוחנן בן נורי ,האי מכולם דקאמר ,אמאן קאי(?
)אתורה נביאים וכתובים קאי( שלוש מן התורה ,שלוש מן הנביאים ,ושלוש מן הכתובים ,דהוו תשע )בכל ברכה
2

מהמלכיות זכרונות ושופרות( ,ואיכא בינייהו חדא.

או דלמא )האי שלוש שלוש ,אמלכיות וזכרונות ושופרות קאי( אחד מן התורה ואחד מן הנביאים ואחד מן הכתובים,
דהויין להו שלוש )הזכרות בכל ברכה( ,ואיכא בינייהו טובא )שבע הזכרות ,דלריב"נ שלוש בכל ברכה ,ולת"ק עשר(?
תא שמע ,דתניא :אין פוחתין מעשרה מלכיות ,מעשרה זכרונות ,מעשרה שופרות .ואם אמר שבע מכולן יצא,
כנגד שבעה רקיעים .רבי יוחנן בן נורי אמר :הפוחת לא יפחות משבע ,ואם אמר שלוש מכולן יצא ,כנגד תורה
 .1או"ח תקצב,א .מקורות :רמב"ם )הל' שופר ג,ז( .רא"ש )סי' ב(.
 .2והכי קאמר :אם אמר שלוש מן התורה ושלוש מן הנביאים ושלוש מן הכתובים ,מכל אחת ואחת ,יצא ,ולא פליג אדרבנן אלא
אחדא ,דאינהו אמרי עשרה ואיהו אמר תשעה .רש"י.

בעזהשי ” ת

מסכת :ראש השנה |
פרק :ד | דף :ל"ב

3

נביאים וכתובים ,ואמרי לה כנגד כהנים לוים וישראלים.
4

אמר רב הונא אמר שמואל :הלכה כרבי יוחנן בן נורי.
שיטות הראשונים

כמה פסוקים אומרים בכל ברכה :כתב הר"ן ,הלכה כרבי יוחנן בן נורי ,הלכך הכי נקטינן ,דלכתחילה בעינן עשר ,מיהו
אם אמר שלוש שלוש ,יצא 5.וכתבו הגאונים ,שאם בא להוסיף על עשר ,מוסיף 6.וכן פסק השו"ע7.
שולחן ערוך
)או" ח ,הלכות ראש השנה ,סימן תקצא(

ד .אוֹ ְמ ִרים ֲע ָ ׂ
ש ָרה ּ ְפסו ִּקים ׁ ֶשל ַמלְ כֻ ּיוֹ ת ,וְ י' ׁ ֶשל זִ כְ ר ֹונוֹ ת ,וְ י' ׁ ֶשל ׁש ֹו ָפרוֹ ת ְ ּבכָ ל ְ ּב ָרכָ ה; ג' ֵמ ֶהם ׁ ֶשל ּתו ָֹרה ,ג' ׁ ֶשל ְ ּכתוּבִ ים ,ג'
הוֹסיף ַעל ֵאלּ ּו י'ַ ,ר ׁ ּ ַשאיִ .מיה ּו ִאם ל ֹא ִה ְת ִחיל ְ ּב ׁשוּם ּ ָפסוּק ַרק ָא ַמר :וּבְ תוֹ ָר ְת ְך ָ ּכתוּב
יאים וְ א' ׁ ֶשל ּת ָוֹרה; וְ ִאם ָרצָ ה לְ ִ
ׁ ֶשל נְ בִ ִ
לֵ אמֹר ,יָ צָ א )טוּר(.

סדר הפסוקים בכל ברכה
)ל"ב א'( משנה :אין מזכירין )פסוקי( זכרון מלכות ושופר של פורענות.
)המשך משנה :בכל אחת מהברכות( מתחיל בתורה) ,ואומר פסוקי כתובים( ומשלים בנביא .רבי יוסי אומר :אם השלים
בתורה ,יצא.
)ל"ב ב'( )תניא (:פקדונות הרי הן כזכרונות ,כגון "וַ ה' ּ ָפ ַקד ֶאת ָ ׂ
ש ָרה" 8,וכגון " ּ ָפקֹד ּ ָפ ַק ְד ִּתי ֶא ְתכֶ ם" 9,דברי רבי יוסי.
רבי יהודה אומר :אינן כזכרונות.
)ומקשה( והתניא :רבי יוסי אומר המשלים בתורה ,הרי זה משובח )ובמשנה משמע דיעבד(!
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ואי סלקא דעתך שלוש מן התורה ושלוש מן הנביאים ושלוש מן הכתובים לכל אחד ואחד ,א"כ שבע נמי ,שבע מן התורה ושבע
מן הנביאים ושבע מן הכתובים ,הוה ליה רבי יוחנן בן נורי מוסיף .רש"י.
הרי"ף ,ובעקבותיו עוד פוסקים ,הביאו הא דאסיקנא בסוף פירקא )ל"ה א'( אמר רב חננאל אמר רב :כיון שאמר ובתורתך כתוב
לאמור ,שוב אינו צריך .ויבואר ,אם ירצה ה' ,בהרחבה להלן ,ל"ה א'.
כגון שאמר אחד של תורה ואחד של נביאים ואחד של כתובים ,יצא .והטור כתב ,והלכתא כוותיה דרבי יוחנן בן נורי ,ומכל מקום
נוהגין כתנא קמא לומר עשרה .וכתב הב"י דאינו נראה! דעד כאן לא פליג רבי יוחנן אתנא קמא אלא בדיעבד; אבל לכתחילה,
מודה ליה .והכי מוכח לישנא דמתניתין ,אם אמר שלוש שלוש ,יצא ,דמשמע דלכתחילה מודה שצריך לומר עשרה .וכדברי הר"ן
)הנזכרים כאן(.
ואף על גב דלכאורה משמע דמצוה מן המובחר בעשרה כנגד עשרה הלולין ,אי נמי כנגד עשרת הדיברות ,או כנגד עשרה מאמרות,
דעשרה הוו ולא יותר ,אפילו הכי מצינו כיוצא בהן )במגילה כ"א ב'( אין פוחתין מי' פסוקים בבית הכנסת ,ואמרינן עלה כנגד מי?
כנגד עשרה מאמרות ועשרת הדברות ,ואעפ"כ מוסיפין עליהן כמה שירצו .ר"ן.
או"ח תקצא,ד .מקורות :ר"ן )ח ב ברי"ף ,ד"ה גמ' אמר(.
בראשית ,פר' וירא ,כא,א.
שמות ,פר' שמות ,ג,טז.
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הכי קאמר )במשנה( :רבי יוסי אומר :משלים )לכתחילה( בתורה .ואם השלים בנביא ,יצא.
תניא נמי הכי :אמר רבי אלעזר ברבי יוסי :וותיקין היו משלימין אותה בתורה.
)ומקשה( בשלמא זכרונות ושופרות איכא טובא )פסוקים בתורה(; אלא מלכיות ,תלת הוא דהויין" :ה' ֱאל ָֹהיו ִע ּמ ֹו
ישרוּן ֶמלֶ ְך"" ,ה' י ְִמל ְֹך לְ עֹלָ ם וָ ֶעד" 10,ואנן בעינן עשר ,וליכא!
ו ְּתרו ַּעת ֶמלֶ ְך בּ וֹ "" ,וַ ְי ִהי בִ ׁ ֻ
אמר רב הונא :תא שמעְ ׁ ,ש ַמע ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאל ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ה' ֶא ָחד" ,מלכות ,דברי רבי יוסי .רבי יהודה אומר :אינה
מלכות" .וְ יָ ַד ְע ָּת ַה ּיוֹ ם וַ ֲה ׁ ֵשב ָֹת ֶאל לְ ָב ֶב ָך ִ ּכי ה' הוּא ָה ֱאל ִֹהיםֵ ...אין עוֹ ד" ,מלכות ,דברי רבי יוסי .רבי יהודה אומר:
אינה מלכותַ " .א ָּתה ָה ְר ֵא ָת לָ ַד ַעת ִ ּכי ה' הוּא ָה ֱאל ִֹהים ֵאין עוֹ ד ִמלְ ַבדּ ֹו" 11,מלכות ,דברי רבי יוסי .רבי יהודה אומר:
אינה מלכות.
שיטות הראשונים
פקדונות האם הם כזכרונות :כתבו רי"ף ורא"ש ,דאע"ג דקיימא לן דרבי יוסי ורבי יהודה הלכה כרבי יוסי ,הכא נהוג
עלמא כרבי יהודה ,שאינן כזכרונות .וכן פסק הרמב"ם12.
האם משלים בתורה או בנביא :למסקנה ,לכולי עלמא מתחיל בפסוקי תורה .ונחלקו בפסוק המשלים .ולרבי יוסי
משלים בתורה .ואם השלים בנביא ,יצא .וכן פסקו רי"ף ,רמב"ם ,ורא"ש.
סדר הפסוקים מנביאים וכתובים :כתב הרא"ש ,דתניא בתוספתא מתחיל בשל תורה ומסיים בשל תורה ,ואומר של
נביאים וכתובים באמצע .אף על גב דמזכיר של נביאים תחילה ,אנו נוהגין למימר של כתובים תחילה 13.וכן כתבו
הגאונים שמסורת בידם שכתובים קודמין .ובמסכת סופרים תניא :בכל מקום דברי נביאים קודמין לדברי קדושה ,חוץ
מכאן שדברי קדושה קודמין לדברי נביאים .וכן פסק השו"ע14.
"ש ַמע ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאל יי ֱאל ֵֹהינ ּו יי
וותיקין היו משלימין אותה בתורה :כתב הרי"ף דקיימא לן כרבי יוסי .וכן כתב הרמב"םְ ׁ " ,
"א ָּתה ָה ְר ֵא ָת לָ ַד ַעת" ,"...וְ יָ ַד ְע ָּת ַה ּיוֹ ם וַ ֲה ׁ ֵשב ָֹת ֶאל לְ ָבבֶ ָך ִ ּכי יי הוּא ָה ֱאל ִֹהים ַ ּב ׁ ּ ָש ַמיִם ִמ ּ ַמ ַעל וְ ַעל ָה ָא ֶרץ ִמ ָּת ַחתֵ ,אין
ֶא ָחד"ַ ,
עוֹ ד" ּ ָ -כל ּ ָפסוּק ֵמ ֵאלּ ּו ַמלְ כוּת הוּא ִענְ ָינוֹ ַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ זֵ כֶ ר ַמלְ כוּת ,וַ ֲה ֵרי הוּא ְ ּכמוֹ "יי י ְִמל ְֹך לְ עֹלָ ם וָ ֶעד"" ,וַ י ְִהי
ישרוּן ֶמלֶ ְך15"."...
בִ ׁ ֻ
השלמת פסוקי שופרות בפסוק וביום שמחתכם :כתב הרא"ש ויש מרננים על מה שאנו משלימין בשופרות בהאי קרא
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במדבר ,פר' בלק ,כג,כא; דברים ,פר' וזאת הברכה ,לג,ה; שמות ,פר' בשלח ,טו,יח.
דברים ,פר' ואתחנן ,ו,ד; דברים ,פר' ואתחנן ,ד,לט; דברים ,פר' ואתחנן ,ד,לה.
מקורות :רי"ף )ח ב בדפיו( .רא"ש )סי' ג( .רמב"ם )הל' שופר ג,ט(.
משום שאנו אומרים פסוקים הכתובים בספר תהלים ,ודוד קדים להני פסוקים דנביאים דאמרינן .ותנא דתוספתא לא דקדק על
הסדר אלא לאשמועינן דנביאים וכתובים באמצע אגב דבכל דוכתא מזכיר של נביאים תחילה .כדאמר )ל"א א'( דבר זה כתוב
בתורה ושנוי בנביאים ומשולש בכתובים ,הזכירם נמי הכא תחילה .אי נמי משום דאמר מסיים בתורה התחיל בנביאים שאצלו
ומונה אחורנית.
או"ח תקצא,ד .מקורות :תוספתא )ב,י( .מסכת סופרים )פ' יח ,הל' ג( .רא"ש )סי' ג(.
מקורות :רמב"ם )הל' שופר ג,ט(.
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"וּבְ יוֹ ם ִ ׂ
ש ְמ ַח ְתכֶ ם וּבְ מוֹ ֲע ֵדיכֶ ם" 16,שכתוב בו "ו ְּת ַק ְע ֶּתם ַ ּב ֲחצֹצְ רֹת" ,ואין כתוב בו שופר .וכתב ראבי"ה משום דאנו רגילין
להוסיף )פסוקים( ,והרי הזכיר עשרה פסוקים ,ואם השלים בנביא יצא .ואותו פסוק קבעוהו בתפלה שהוא דברי רצוי
ורחמים .והרמב"ן היה אומר "ל ֹא ִה ִ ּביט ָאוֶ ן ְ ּביַ ֲעקֹב" 17.ה"ר יונה היה אומר "יוֹ ם ְּתרו ָּעה י ְִהיֶה לָ כֶ ם" 18.וסיים הרא"ש ,ואני
אומר שאין לשנות מטבע ברכות שנהגו בימות הראשונים19.
שולחן ערוך
)או" ח ,הלכות ראש השנה ,סימן תקצא(

ד.
ה.
ו.
ז.

אוֹ ְמ ִרים ֲע ָ ׂ
ש ָרה ּ ְפסו ִּקים ׁ ֶשל ַמלְ כֻ ּיוֹ ת ,וְ י' ׁ ֶשל זִ כְ ר ֹונוֹ ת ,וְ י' ׁ ֶשל ׁש ֹו ָפרוֹ ת ְ ּבכָ ל ְ ּב ָרכָ ה; ג' ֵמ ֶהם ׁ ֶשל ּתו ָֹרה ,ג' ׁ ֶשל ְ ּכתוּבִ ים ,ג'
יאים וְ א' ׁ ֶשל ּת ָוֹרה...
ׁ ֶשל נְ בִ ִ
אוֹמ ִרים ּ ָפסוּק ְ ּב ַמלְ כֻ ּיוֹ ת ,וְ ל ֹא ְ ּבזִ כְ ר ֹונוֹ ת וְ ל ֹא ְ ּב ׁש ֹו ָפרוֹתֶ ׁ ,של ּפו ְּר ָענִ ּיוֹ ת ׁ ֶשל ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאל; וְ ֵאין או ְֹמ ִרים ּ ָפסוּק זִ כְ ר ֹונוֹת ׁ ֶשל
ֵאין ְ
יָ ִחיד.
יֵ ׁש קו ִֹרים ִּת ָ ּגר ַעל ַמה ׁ ּ ֶשנּוֹ ֲהגִ ים לְ ַה ׁ ְשלִ ים ּ ְפסו ֵּקי ׁש ֹו ָפרוֹת ַ ּב ּ ָפסוּק וּבְ יוֹ ם ִ ׂ
ש ְמ ַח ְתכֶ םֶ ׁ ,ש ֵאין ַמזְ ִ ּכיר בּ וֹ ׁש ֹו ָפר ֶא ָ ּלא
ֲחצוֹ צְ רוֹ ת ,וְ ָהר ׁ
ֹא''ש וְ ָה ַר''ן ָ ּכ ְתב ּו לְ ַק ֵ ּים ַה ּ ִמנְ ָהג.
ְ
לוֹמר :לְ זֶ ַרע יַ ֲעקֹב ִּתזְ כּ ֹרְ ,מ ׁ ַש ֶּנה ִמ ּ ַמ ְט ֵ ּב ַע
'וַ ֲע ֵק ַדת יִצְ ָחק ַה ּיוֹ ם לְ זַ ְרעוֹ ִּתזְ כּ ֹר'ּ ָ ,כך ִהיא ַה ֻ ּנ ְס ָחא ַה ְמ ֻפ ְר ֶס ֶמת; וְ ַה ְמ ַד ְקדֵּ ק ַ
יח צִ בּ וּר מוֹ ִסיף :אוֹ ִחילָ ה ו ׁ ְּש ָאר ּ ִפ ּיו ִּטיםּ ָ ,כל ָמקוֹ ם
ׁ ֶש ָּטבְ ע ּו ֲחכָ ִמים ַ ּב ְ ּב ָרכוֹ ת וְ ֵאינוֹ ֶא ָ ּלא טוֹ ֶעה 20.הגה :וְ אוֹ ְמ ִריםָ :עלֵ ינוּ ,ו ְּמל ְֹך ,וְ ַה ׁ ּ ְשלִ ַ
לְ ִפי ִמנְ ָהגוֹ )טוּר(.

מי תוקע ואומר הלל בימים שיש שחרית ומוסף
)ל"ב ב'( משנה :העובר לפני התיבה ביו"ט של ראש השנה ,השני )המתפלל תפילת מוספין( מתקיע .בשעת ההלל
קרא את ההלל.
)בשאר ימים טובים( הראשון )שליח ציבור שחרית( ַמ ֵ
)ומקשה( תקיעה נמי נעביד בראשון )כמו בימים טובים( משום דזריזין מקדימין למצוות!
21

אמר רבי יוחנן :בשעת גזירת המלכות שנו.

)ומדייק( מדקאמר 'בשעת ההלל' ,מכלל דבראש השנה ליכא הלל .מאי טעמא?
אמר רבי אבהו :אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה :רבש"ע מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בראש

.16
.17
.18
.19
.20
.21

במדבר ,פר' בהעלותך ,י,י.
אף על פי שכבר אמרו עם המלכיות ,הא אמר ר' יוסי :אומרה עם המלכיות ואומרה עם השופרות .במדבר ,פר' בלק ,כג,כא.
במדבר ,פר' פנחס ,כט,א.
וכי היכי דתרועה בלא שופר מיקרי שופר ,הוא הדין נמי תקיעה .ומשום דכתיב חצוצרות בקרא לא גריעי .וכן משמע בירושלמי
שהיו משלימין בו 'שופרות' .מקורות :רא"ש )סי' ג(.
שהרי שנינו בנדרים )ל"א א'( 'קונם שאיני נהנה לזרע אברהם' ,אסור בישראל ומותר באומות העולם ,משום שנאמר )בראשית ,פר'
וירא ,כא,יב( " ִ ּכי בְ יִצְ ָחק י ָ ִּק ֵרא לְ ָך זָ ַרע" .ריב"ש )שו"ת סי' לח; הו"ד בב"י(.
אויבים גזרו שלא יתקעו ,והיו אורבין להם כל שש שעות לקץ תפילת שחרית .לכן העבירוה לתקוע במוספין .רש"י .וכתב הרא"ש
)סי' ד( :אף על פי שהצרה בטלה גזירה במקומה עומדת עד שיבוא בית דין ויבטל.

בעזהשי ” ת

מסכת :ראש השנה |
פרק :ד | דף :ל"ב

השנה וביום הכיפורים? אמר להם :אפשר מלך יושב על כסא דין ,וספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניו,
וישראל אומרים שירה?!
שיטות הראשונים
התוקע אינו השליח צבור :כתב הרא"ש בשם רב האי גאון ,מדקאמר מתקיע ולא אמר תוקע ,אלמא ַא ֵחר תוקע ולא
שליח צבור 22.וכן כתב בעל העיטור ,מסתברא שאם שליח צבור יודע לתקוע ,הרשות בידו; אלא מנהג הראשונים שהיו
זריזין במצוות ומחבבין אותן ,כל אחד ואחד נוטל חלקו כדי לקבל שכר.
המנהג להקרות לפני התוקע :כתב הרא"ש ,ועל שמקרין לתוקע ,מנהג כשר הוא ,מחמת שאימת צבור הוא על התוקע,
ובהול הוא ,איכא למימר שמא יטעה; והפסק אינו ,כמו גביל לתורי )ברכות מ' א'( .וכן כתב הרמ"א23.
שולחן ערוך
)או" ח ,הלכות ראש השנה ,סימן תק פד (

אֵ .אין או ְֹמ ִרים ַה ֵ ּלל ְ ּבר ׁ
ֹאש ַה ׁ ּ ָשנָ ה וְ יוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים .הגה :וְ נוֹ ֲהגִ ין לוֹ ַמר ָאבִ ינ ּו ַמלְ ֵ ּכנ ּו ַעל ַה ֵּס ֶדר ,וְ ִאם הוּא ׁ ַש ָ ּבת ֵאין אוֹ ְמ ִרים אוֹ תוֹ ַ)ר''ן
פ''ב דְּ ר ׁ
ֹאש ַה ׁ ּ ָשנָ ה וְ ִר ַיב ׁ''ש ִס ָימן תקי''ב( .ו ַּמ ֲא ִריכִ ים ְ ּב ִפ ּיו ִּטים ו ְּתפִ לּ וֹ ת ַעד ֲחצוֹ ת ַ)מ ֲה ִרי''ל(.
)או" ח ,הלכות ראש השנה ,סימן תק פ ה (
יח צִ בּ וּרּ ְ ,כ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא י ְִת ַ ּבלְ ֵ ּבל; וְ ִאם הוּא ֻמבְ ָטח ׁ ֶשח ֹוזֵ ר לִ ְת ִפ ָ ּלתוַֹ ,ר ׁ ּ ַשאי לִ ְתק ַֹע .הגה :וְ ַדוְ ָקא ְּת ִקיעוֹת
דַ .א ֵחר ּתוֹ ֵק ַע וְ ל ֹא ׁ ְשלִ ַ
ּ
)כל
יח צִ בּ וּר לִ ְתק ַֹע ָ ּ
וֹק ִעין ִמי ׁ ֶֹשב ,דְּ ַהיְנ ּו ק ֶֹדם ׁ ֶש ּ ִמ ְת ּ ַפ ְ ּללִ ין מו ָּסףֻ ,מ ָּתר לִ ׁ ְשלִ ַ
יח צִ בּ וּר לִ ְתק ַֹע; ֲא ָבל ְּת ִקיעוֹ ת ׁ ֶש ּת ְ
ׁ ֶש ַעל ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָ ּלה ָאסוּר לִ ׁ ְשלִ ַ
יח צִ בּ וּר ּת ֵוֹק ַע ְמי ׁ ּ ָֻשבָ ,ראוּי ׁ ֶשאוֹ תוֹ ַה ּתוֹ ֵק ַע י ְִת ַקע ַ ּגם ֵ ּכן ַעל ֵס ֶדר ַה ְ ּב ָרכוֹ ת; ִ ּכי ַה ּ ַמ ְת ִחיל ְ ּב ִמצְ וָ ה אוֹ ְמ ִרים לוֹ ּ ְ :גמֹר)ַ ,ר ְמ ַ ּב''ם
בּ וֹ (; וְ ִאם ֵאין ַה ׁ ּ ְשלִ ַ
וְ א''ח(; נוֹ ֲהגִ ין לְ ַה ְקרוֹ ת לִ ְפנֵ י ַה ּת ֵוֹק ַע ֵס ֶדר ַה ְּת ִקיעוֹ ת ִמ ָ ּלה ְ ּב ִמ ָ ּלה ְ ּכ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא י ְִט ֶעה ,וְ נָ כוֹ ן הוּא.

חילול יום טוב לצורך מצות שופר
)ל"ב ב'( משנה :שופר של ראש השנה ,אין מעבירין עליו את התחום )לילך חוץ לתחום לשמוע תקיעה( ,ואין מפקחין
עליו את הגל )אם נפל גל אבנים על השופר( .לא עולין באילן ,ולא רוכבין על גבי בהמה ,ולא שטין )שוחים( על פני
המים )להביאו( .ואין חותכין אותו )לתקנו( בין בדבר שהוא משום שבות ,ובין בדבר שהוא משום לא תעשה.
)ומבאר( מאי טעמא? שופר עשה הוא ,ויו"ט עשה ולא תעשה ,ואין עשה דוחה את לא תעשה ועשה )ואף איסורי
דרבנן אינו דוחה(.

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

 .22וביאר הרא"ש טעמו ,כי הא דתנן בפרק אין עומדין )ברכות ל"ד א'( ,העובר לפני התיבה לא יענה אמן אחר הכהנים מפני הטרוף,
פירוש ,שמא יטרף דעתו בעניית אמן ,ואז לא ידע מהיכן יתחיל לחזור .ואם אין שם כהן אלא הוא ,לא ישא את כפיו מזה הטעם
עצמו .ואם הוא בטוח שנושא כפיו וחוזר לתפלתו ,שאינו מתבלבל ,רשאי .וכן הטעם כאן ,דתקיעה ודאי לא הוי הפסק ,הלכך אם
הוא מובטח שחוזר לתפלתו ,רשאי לתקוע.
 .23או"ח תקפה,ד .מקורות :רא"ש )שו"ת ,כלל ד ,סי' יח(.
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)ומדייק( מים או יין אין ,מי רגלים לא .מתניתין מני? אבא שאול היא ,דתניא :אבא שאול אומר :מים או יין
מותר ,כדי לצחצחו .מי רגלים אסור ,מפני הכבוד.
שיטות הראשונים
חילול יום טוב על ידי גוי לצורך שופר :מבואר ,שאפילו בדבר שאין בו אלא איסור דרבנן ,אסור לחלל יום טוב לצורך
השופר .וכתב הר"ר יונה ,דווקא ישראל אסור ,אבל מותר לומר לגוי לעשותו ,כיון שהוא שבות דשבות במקום מצוה .וכן
דעת הרמב"ם .ודעת תוספות דדוקא מילה )שהיא גופה דוחה שבת( התירו אמירה לגוי ,או משום יישוב ארץ ישראל .אבל
משום מצוה אחרת ,אסור לומר לגוי לעשותו .והשו"ע פסק כרמב"ם24.
שולחן ערוך
)או" ח ,הלכות ראש השנה ,סימן תק פ ו (

ֹאש ַה ׁ ּ ָשנָ ה ֵאין ְמ ַח ְ ּללִ ין ָעלָ יו יוֹ ם טוֹ ב ֲא ִפלּ ּו ְ ּב ָד ָבר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש בּ וֹ ִמ ׁ ּשוּם ׁ ְשבוּתּ ֵ .כיצַ דָ ,היָ ה ַה ׁ ּש ֹו ָפר ְ ּבר ׁ
כאׁ .ש ֹו ָפר ׁ ֶשל ר ׁ
ֹאש ָה ִאילָ ן
אוֹ ֵמ ֵעבֶ ר ַה ָּנ ָהר וְ ֵאין לוֹ ׁש ֹו ָפר ֶא ָ ּלא הוּאֵ ,אינוֹ עוֹ לֶ ה ָ ּב ִאילָ ן וְ ֵאינוֹ ׁ ָשט ַעל ּ ְפנֵ י ַה ּ ַמיִם ְ ּכ ֵדי לַ ֲהבִ יאוֹ; וְ ַעל י ְֵדי ֵאינוֹ יְהו ִּדי
)פרו ּׁשִ ,אסוּר ֲא ִמ ָירה לְ גּ וׁי ְ ּב ִאסוּר דְּ אוֹ ַרי ְָתא הוּא ִמ ׁ ּשוּם ׁ ְשבוּתֶ ׁ ,ש ָא ְמר ּו ֲחכָ ֵמינ ּו זִ כְ רוֹ נָ ם לִ בְ ָרכָ ה לִ ׁ ְשבּ ֹת ִמ ֶּזה
ֻמ ָּתרְּ ,ד ָהוֵ י ׁ ְשבוּת דִּ ׁ ְשבוּת ּ ֵ
ימן ש''ז(.
ֲא ִמ ָירה לְ גּ וׁי ,וּבְ ִאסוּר דְּ ַר ָ ּבנָ ן הוּא ׁ ְשבוּת דִּ ׁ ְשבוּת(; וּבִ ְמקוֹ ם ִמצְ וָ ה ל ֹא ָ ּגזְ ר ּו ַ)ר ָ ּבנָ ן( )וְ ַע ּיֵן לְ ֵעיל ִס ָ
כבִ .אם גּ וׁי ֵהבִ יא ׁש ֹו ָפר ִמחוּץ לַ ְּתחוּםּ ,תוֹ ְק ִעין בּ וֹ ; וְ הוּא ַהדִּ ין ִאם ָע ָ ׂ
שה ּגוׁי ׁשוֹ פָ ר ְ ּביוֹם טוֹ בֻ ,מ ָּתר לִ ְתק ַֹע בּ ֹו.
כג .יָ כוֹ ל לִ ֵּתן ְ ּבתוֹכוֹ ַמיִם אוֹ יַ יִן לְ צַ ְחצְ חוֹ ; ֲא ָבל ֵמי ַרגְ לַ יִםַ ,אף ַ ּבחֹל ָאסוּר ִמ ּ ְפנֵ י ַה ָ ּכבוֹ ד.
)או" ח  ,הלכות ש בת  ,סימן שז (

שוֹת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ֶא ָ ּלא ִמ ׁ ּשוּם ׁ ְשבוּתֻ ,מ ָּתר לְ ִי ְ ׂ
ה .דָּ ָבר ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמלָ אכָ ה ,וְ ֵאינוֹ ָאסוּר לַ ֲע ׂ
ש ָר ֵאל לוֹ ַמר לְ גוֹ י לַ ֲעשׂוֹתוֹ ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת; וְ הוּא
ׁ ֶש ּי ְִהיֶ ה ׁ ָשם ִמ ְקצָ ת חֹלִ י ,א ֹו י ְִהיֶ ה צָ ִר ְ
יך לַ ָּד ָבר צ ֶֹר ְך ַה ְר ֵ ּבה ,אוֹ ִמ ּ ְפנֵ י ִמצְ וָ ה; ֵ ּכיצַ ד? אוֹ ֵמר ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאל לְ גוֹי ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת לַ ֲעלוֹת
אוֹס ִרין .הגה:
ָ ּב ִאילָ ן לְ ָהבִ יא ׁש ֹו ָפר לִ ְתק ַֹע ְּת ִק ַיעת ִמצְ וָ ה; אוֹ לְ ָהבִ יא ַמיִם דֶּ ֶר ְך ָחצֵ ר ׁ ֶשלּ ֹא ֵע ְרבוֹ  ,לִ ְרחֹץ בּ וֹ ַה ּ ִמצְ ַט ֵער; וְ י ֵׁש ְ
וּלְ ַק ּ ָמן סי' תקפ"ו ּ ָפ ַסק לְ ַה ִּתיר ,וְ ַע ֵ ּין לְ ֵעיל סי' רע"ו )ס"ב( דְּ ׁיֵש ְמ ִק ִ ּלין ֲא ִפלּ ּו ִ ּב ְמלָ אכָ ה דְּ אוֹ ַר ְי ָיתא) ,וְ ע"ש ס"ג(.

 .24או"ח תקפו,כא .ובהלכות שבת ,הוסיף השו"ע )שז,ה( שיש אוסרים .אמנם כתב שם המשנ"ב )ס"ק כג( בשם האחרונים ,שהלכה
כדעה ראשונה .ור' עוד שהביא הרמ"א )או"ח רעו,ב( דעת בעל העיטור המיקל באמירה לגוי אפילו באיסור דאורייתא ,עיי"ש .וראה
מש"כ בהרחבה ב"נתיבי הלכה" עירובין ס"ח א' .מקורות :רבינו יונה )הו"ד בטור תקפו( .רמב"ם )הל' שבת ו,ט-י( .תוספות )גיטין ח'
ב' ,ד"ה אע"ג; בבא קמא פ' ב' ,ד"ה אומר לנכרי( .ור' עוד בהרחבה ר"ן )שבת ,נו א ברי"ף ,ד"ה שבתא(.

