
 

 

  

  

  

  תקיעת קטנים ונשים

   2.(כדי לחנכם)עמהן עד שילמדו  1. ומתעסקין(בראש השנה)מעכבין את התינוקות מלתקוע אין : משנה (ל"ב ב')

  אין מעכבין לא את הנשים ולא את התינוקות מלתקוע ביום טוב! : והתניאהא נשים מעכבין?!  (ומקשה) (ל"ג א')

  שמעון. אמר אביי: לא קשיא, הא רבי יהודה, הא רבי יוסי ורבי

ר ֶאל: דתניא ּבֵ ָרֵאל "ּדַ ֵני ִיׂשְ . דברי רבי יהודה. (אסורות בסמיכה)בני ישראל סומכין, ואין בנות ישראל סומכות  ,ּבְ

  .כל מצות עשה שהזמן גרמא) (והוא הדין רבי יוסי ורבי שמעון אומרים: נשים סומכות רשות

  בשבת.  (בראש השנה שחל)אמר רבי אלעזר: אפילו  : ומתעסקין עמהן עד שילמדו)(שנינו

  .(שחל בחול) ם טובמתעסקין בהן עד שילמדו, אפילו בשבת. ואין מעכבין התינוקות מלתקוע ביו :נמי הכי תניא

  3!ו בשבת. והדר תני: ביו"ט. ביו"ט אין, בשבת לאהא גופא קשיא: אמרת מתעסקין בהן עד שילמדו, ואפיל

  ינוך, כאן בקטן שלא הגיע לחינוך.בקטן שהגיע לח לא קשיא, כאן (ומתרץ) ב') ג(ל"

  שיטות הראשונים

כשמקיימות מצות עשה שהזמן גרמא, עוברות משום  פירש, שלדידיה רש"י: דברי רבי יהודהואין בנות ישראל סומכות 

 וכן משום דמיחזי כעבודה בקדשים.הטעם שאין סומכות, פירש שלא עוברות על בל תוסיף, אלא  ר"יבל תוסיף. 

פירש, שכיון שפטורות,  וראב"דאבל בישיבה בסוכה, מותרת.  4יה לרגל, ותקיעת שופר.אסורות לרבי יהודה, בתפילין, על

    5ואו לידי זלזול וקלקול.יש חשש שיב

הלכה כרבי יוסי ש, רי"ץ גיאת, רמב"ם, תוספות, רא"ש, ור"ןדעת : נשים לסמוך ולקיים מצוות שהזמן גרמןמותר להאם 

ואין  7, שהלכה כרבי יהודה,הראב"דודעת  והוא הדין לכל מצות עשה שהזמן גרמא. 6ורבי שמעון, שהרשות בידן לסמוך,

בשם המאירי  וכן כתב לולב שרינן להו, שאין כאן לא קלקול ולא זלזול מצוה.נטילת סוכה ו נשים סומכות. אבל ישיבת

   8.גדולי המפרשים

                                                
  בגרסה לפנינו (דפוס וילנא): אבל מתעסקין. והגר"א הגיה: ומתעסקין. וכ"ה ברי"ף ורא"ש.  . 1
 המשך המשנה, המתעסק והשומע מן המתעסק, הובאה לעיל, כ"ח א', בסוגית התוקע לשיר וכוונה בתקיעה.  . 2
 ע"פ הגהת הגר"א שהגיה ע"פ גירסת הרי"ף והגאונים.   . 3
או משום ראיית פנים  ,כמביאה חולין לעזרהמשום דמיחזי  ,עלייה לרגל .ונשים אין זריזות ליזהר ,צריכין גוף נקיתפילין, משום ד  . 4

  . )"ד ב'פכדאמר בפ' כיסוי הדם (חולין  ,משום דתקיעה מלאכה דרבנן היא, ותקיעת שופר .בעזרה שלא לצורך
 פרק ב פרשה ב). מקורות: תוספות (עירובין צ"ו א', ד"ה מיכל). ראב"ד (תו"כ  . 5
עירובין צ"ו א') מיכל בת שאול היתה מנחת תפילין, ולא מיחו בידה חכמים. וכן אשתו דרבי יוסי, נימוקו עמו. וכן, משום דאמרינן (  . 6

 של יונה היתה עולה לרגל, ולא מיחו בידה חכמים. ואוקימנא התם כמאן דאמר נשים סומכות רשות, ומעשה רב. 
 יי"ש בהרחבה.דרבי מאיר ורבי יהודה פליגי עליה, וסתם לן תנא (ל"ב ב') כרבי מאיר ורבי יהודה. וע  . 7
ור' פיסקה הבאה. ראב"ד (תו"כ, דיבורא דנדבה,  מקורות: ר"ן (ט ב ברי"ף, ד"ה גרסי' בגמ' אין). מאירי (חגיגה ט"ז ב', ד"ה סמיכה).  . 8

  פרק ב, פרשה ב; כתוב שם, ט ב ברי"ף). 
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, שיכולות לברך ר"ןו, רא"ש, רשב"א, רי"ץ גיאת, רבינו תם: דעת האם נשים יכולות לברך על מצוות עשה שהזמן גרמא

פסק  והרמ"א. השו"ע. וכן פסק שלא יברכו וסמ"ג םרמב"ודעת  9אע"פ שהן פטורות, ואין כאן משום ברכה לבטלה.

  10.כרבינו תם

 .אינו יכול לתקוע להוציאן ,שיצא כבר יאחרש, בעל העיטור: דעת האם יכול לתקוע לנשים לאחר שיצא ידי חובתו

 ולזה הסכים 11.דרך רה"ר לואפי ולהוציא השופר בשבילם ,לתקוע להם שיצא יכול יכתב שאפילו אחר אבי"הרו

  13.השו"עוכן פסק  12.הרא"ש

, דתקיעה בראש השנה הותרה. ואפילו רצה לתקוע כל היום, הרשות בידו, האור זרוע: דעת שלא לצורךשופר תקיעה ב

דעת וכן  שלאחר שיצא ידי חובה, שוב אין לתקוע בחנם., העיטור בעלודעת  14.תוספותואע"פ שיצא. וכן משמע מדברי 

  16.הרמ"אוכן פסק  15.ש"ראה

ירש, הני מילי שמותר להתעסק אפילו בשבת, בקטן שהגיע לחינוך. אבל לא הגיע פ רש"י: כאן בקטן שהגיע לחינוך

  איפכא, שרק  ופירש ורא"ש ור"יפירשה בשבת הסמוכה ליום טוב. , אבל אב"דהר ביארוכן  17לחינוך, רק ביום טוב מותר.

                                                
יהודה  ביאמינא מאן דאמר לי הלכה כר ) אמר רב יוסף מריש הוה'א א") ובפ"ק דקידושין (ל'ז א"מדאמרינן התם בפרק החובל (פ  . 9

אם  ,דפטור ע"גיהודה א ביאלמא סומא לר .דאנא לא מפקידנא ועבידנא, עבידנא יומא טבא לרבנן ות,דאמר סומא פטור מכל מצו

 האי מאן דבעי נןיואמר ,שהרי היה מפסיד שכר הברכות ,במאי יכול לעביד רב יוסף יומא טבא לרבנן ,דאי לא. רצה עושה ומברך

 !למהוי חסידא ליקיים מילי דברכות
 ).ח"א סי' קכג(שו"ת, רשב"א (ראש השנה ד,ז). רא"ש  . רי"ץ גיאת (הו"ד ברא"ש).(הו"ד בתוספות ועוד)ר"ת מקורות: או"ח תקפט,ו.   . 10

סמ"ג  שחולק). (השגות, בשם יש מיראב"ד רמב"ם (הל' ציצית ג,ט; סוכה ו,יג).  ט ב ברי"ף, ד"ה ולעניין ברכה). (ראש השנהר"ן 

ור' בהרחבה אור  (עשין מב). תוספות (ראש השנה ל"ג א', ד"ה הא; עירובין צ"ו א', ד"ה מיכל). ראב"ד (פירש לתו"כ פ"ב, פרשה ב).

 ע (ח"ב, הל' ראש השנה, סי' רסו).זרו
בתקיעה שהיא חכמה  א הדין, הואף על גב דדמי קצת לעבודה בקדשים ,ועבדי סמיכה בהקפת ידייהו ,כיון דנשים סומכות רשות  . 11

  , ואף להוציא השופר ברה"ר לצורך זה. מותר לתקוע להם ,ואינה מלאכה
מתעסקין בהן כדי  ,לנשים דמכוונות למצוה , כל שכןדלא גריעה אשה מקטן שלא הגיע לחינוך דמתעסקין בהן כדי שילמדו  . 12

 רא"ש.שילמדו. 
 . רא"ש (סי' ז). (ראש השנה סי' תקלד) אבי"הר. )פר ד"ה גרסינן במגילההלכות שו( בעל העיטוראו"ח תקפט,ו. מקורות:   . 13
. ודייק הט"ז בשבתתוספות כתבו, שיחידים ששמעו תקיעת שליח ציבור, אין להם לתקוע שוב, שיש איסור שבות לתקוע בחנם   . 14

  . אין איסור לתקוע בחנם ,"ט בלא שבתובישמשמע מדבריהם, ד (תקצו, ס"ק ב)
תקע ד' שברים והחזירוהו, הרא"ש הביא את מעשה דמגנצא, שבסדר תש"ת, תקע התוקע ב' פעמים תש"ת, ובפעם השלישית   . 15

וגם התוקע עבר על שבות דשלא כדין החזירוהו  ר"א בר נתן, אליקים בר יוסף דשלא כדין החזירוהו, וכן הסכים חתנו ואמר רבי

  .דרבנן
יין בט"ז שדעתו ועצו,א. וכתב המשנ"ב (ס"ק ג), דכיון שאין צריך לתקוע, הוי ככל שאר יו"ט שאסור לתקוע משום שבות. או"ח תק  . 16

אבל קטן, א, "כתב הרמו .רונים הסכימו לאסור כדברי הרמ"אאבל רוב האח .אינו דומה לשאר יום טוב בזהאש השנה דיו"ט של ר

 והוסיף המשנ"ב (ס"ק ה), שמותר אף להשתדל ללמדו אופן .כל היום, ומותר לו לתקוע מותר לומר לו שיתקעאפילו הגיע לחינוך, 

, ד"ה וביבנה). העיטור (הו"ד בפיסקה מקורות: אור זרוע (ח"ב, הל' ראש השנה, סי' רסו). תוספות (ל' א' התקיעות כדי לחנכו.

  מג"א תקצו, ס"ק ב, ומחצית השקל).ור' טור (סי' תקפט, וסי' תקצ; ור'  .)סי' יא(ש "אר קודמת).
והלא אין מצות היום  ,האיך יכול לומר דבקטן שהגיע לחינוך מתעסקים ואפילו בשבת ,דבר תימה הואוהקשו תוספות והרא"ש, ש  . 17

הא אפילו  ?!אמאי ,אבל לכתחילה לא ,מלתקוע בשבת אין מעכבים (לפי גירסתם) דגבי קטן שלא הגיע לחינוך קתני ,ועוד !בשופר

 מעכבין בשבת, לתקוע (קטן שלא הגיע לחינוך) שאם בא. והר"ן פירש כרש"י, וביאר, לחינוך שרי להתעסק בו כדי שילמדובהגיע 

במילתא דלא מיפרסמא ולא נפיק מינה , הני מילי ב"ד מצווין להפרישו דקטן אוכל נבלות אין ')ד א"יבמות קי(י"ל יקד. ואע"ג עליו

כלומר , דלמא נפיק מינה חורבא לתקוע בשבת שלא כראוי ,מעכבין ,כי הא שהקרן נשמע לרבים ,אבל במילתא דמפרסמא .חורבא
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בל פירשה בשבת , אהרמב"םביאר  כןו אבל הגיע לחינוך, לא. 18קטן שלא הגיע לחינוך מותר להתעסק אתו בשבת.

ואפילו  ,קטן בשבת כלל שעכשיו אסור לתקוע לכל, רבינו אפריםבשם  הר"ןוכתב  19שאינה יום טוב של ראש השנה.

וכן  ,הרז"הוכן דעת  .שלא נאמרו דברים הללו אלא בזמן שהיתה תקיעת שופר דוחה את השבת אש השנה.בשבת של ר

   21.הרמ"אוכן פסק  20.בירושלמימוכח 

  שולחן ערוך

ח, הלכות ראש השנה, סימן תקפט)(א   ו"

ָבר, ָיכֹול ִלְתקַֹע ְלהֹוִציָאן, ֲאָבל ֵאי  ו.  ָצא ּכְ ּיָ טּורֹות, ְיכֹולֹות ִלְתקַֹע; ְוֵכן ַאֵחר ׁשֶ ים ּפְ ׁשִ ּנָ י ׁשֶ ן ְמָבְרכֹות ְולֹא ְיָבְרכּו ַאף ַעל ּפִ

ים ְמָבְרכֹות ַעל ִמְצַות ֲעׂשֵ  הגה:ָלֶהן.  ׁשִ ַהּנָ ְנָהג ׁשֶ אן ְמבָ ְוַהּמִ ם ּכָ ן ּגַ ָרָמא ַעל ּכֵ ַמן ּגְ ַהּזְ    ...ְרכֹות ְלַעְצָמןה ׁשֶ
( ח, הלכות ראש השנה, סימן תקצו   (או"

ִקיָעה.   א.  לֹא תְּ דֹוָלה ּבְ רּוָעה ּגְ ה ְמִריִעים תְּ ִפּלָ נִ ְוֵיׁש ְמקֹומֹות נֹוֲהִגין ַלֲחזֹר ְוִלְתקַֹע ל' קֹולֹות  הגה:ְלַאַחר ַהתְּ  ;ים)(ִמְנָהִגים ְיׁשָ

ר לֹוַמר לוֹ  יַע ְלִחּנּוְך, ֻמתָּ ם; ֲאָבל ָקָטן, ֲאִפּלּו ִהּגִ ִחּנָ ֶזה, ׁשּוב ֵאין ִלְתקַֹע עֹוד ּבְ ְצאּו ּבָ ּיָ ְתַקע ּוְלַאַחר ׁשֶ ּיִ יד פ''ב  ׁשֶ ּגִ (ַהּמַ

ל ַהּיֹום ֵמִהְלכֹות ׁשֹוָפר),  ר לֹו ִלְתקַֹע ּכָ ָנה)ּוֻמתָּ ָ רֹאׁש ַהׁשּ    .(אֹור ָזרּוַע ּדְ

                                                                                                                                                                         

  . שלא בפני ב"ד
אלא מניחו תולש ומניחו  ',הבא לי חותם' ',הבא לי מפתח') לא יאמר אדם לתינוק "ד א'פ' חרש (קיגב דתניא ביבמות ב ואף על  . 18

ל נבילות אין ב"ד כי היכי דלא תפשוט מינה דקטן אוכ ,וזורק בכרמלית דרבנן ,ומוקי לה אביי תולש בעציץ שאינו נקוב ,זורק

כיון דזמנין  ,בשבת לוכל מקום שרי להתעסק בו לתקוע אפימ, םמשמע דאיסורא דרבנן נמי לא ספינן ליה בידי, מצווין להפרישו

) דההיא ' ב'בריש ערכין (ב. עוד הוסיפו הר"י ורא"ש, שמוכח כפירושם ולא דמי לשאר איסורים ,איכא מצוה בתקיעת שופר

נן אין מעכבין דת לאתויי קטן שהגיע לחינוך ',הכל חייבים בתקיעת שופר'דאמרינן התם  ,דמעכבים מתוקמא בהגיע לחינוך

 .התינוקות לתקוע
יעּו ְלִחּנּוְך זה לשון הרמב"ם: "  . 19 ּלֹא ִהּגִ ינֹוקֹות ׁשֶ ְתקַֹע  -ַהתִּ ִבין אֹוָתן ִמּלִ ׁשַ ֵאין ְמַעּכְ לּבְ ֵאיָנּה יֹום טֹוב ׁשֶ ת ׁשֶ ָנה ּבָ ָ ְלְמדּו. ֹראׁש ַהׁשּ ּיִ ֵדי ׁשֶ , ּכְ

ֵדי לְ  ֶהן ּכְ ק ִעּמָ ר ְלָגדֹול ְלִהְתַעסֵּ ִקיָעה ּוֻמתָּ ַהתְּ יַע ְלִחּנּוְך; ׁשֶ ּלֹא ִהּגִ ין ָקָטן ׁשֶ יַע ְלִחּנּוְך ּבֵ ִהּגִ ין ָקָטן ׁשֶ יֹום טֹוב, ּבֵ ָדן ּבְ א  -ַלּמְ ֵאין ִאּסּוָרּה ֶאּלָ

בֹות. ּום ׁשְ שלא יאמרו שתוקעין  ,וודאי מעכבין אותן ,לפי שביו"ט של ראש השנה שחל להיות בשבת" וביאר המגיד משנה, ִמׁשּ

 "ט של ראש השנה שחל להיות בשבת. ביו
תוקעין בכל מקום שיש בו  שהוא סובר שאפילו בזמן הזה ,אפשר לטעמיה אזיל, כתב הר"ן, דכתבה בהלכותיו הרי"ףואף על פי ש  . 20

  וע. ור' בהרחבה לעיל, בריש פרקין. ב"ד קב
ת, והתייחס רק לראש השנה שחל בחול, משום או"ח תקצו,א. על פי ביאור הגר"א (ס"ק ו), שביאר שהרמ"א השמיט דין שב  . 21

רא"ש (סי' ז; ובתוספותיו, ל"ג א', ד"ה תניא). תוספות (ד"ה רי"ף (ט ב, הובאו שני הפירושים). מקורות: דסבירא ליה כרבינו אפרים. 

ק ו, בהבנתו בדברי ר"ן (ט ב ברי"ף, ד"ה אבל קטן). רמב"ם וראב"ד (הל' שופר ב,ז; וראה מש"כ בביאור הגר"א, תקצו ס" תניא).

  הראב"ד). 

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



 

 

  

  

  ושיעורם, מניינם תקיעות סדר

  שיעור תקיעה ותרועה 

(אחת למלכויות, אחת לזכרונות, ואחת לשופרות. תקיעה ותרועה סדר תקיעות: שלוש של שלוש שלוש  :משנה (ל"ג ב')

  .ותקיעה, לכל אחת ואחת)

  .א)(שלוש קולות בעלמא, כל שהושיעור תקיעה כשלוש תרועות. שיעור תרועה כשלוש יבבות :) משנה(המשך 

 (תקיעה של אחר התרועה משך), ומשך בשנייה (פשוטה שלפני התרועה תקע כדרכה)תקע בראשונה :) משנה(המשך 

  .(דפסוקי תקיעה אחת לשתים לא מפסקינן), אין בידו אלא אחת 22כשתיים

  : שיעור תקיעה כתרועה! והתניא (שנינו במשנה: שיעור תקיעה כשלוש תרועות. ומקשה)

. תנא ברא קא חשיב חד בבא ותו לא 23קא חשיב תקיעה דכולהו בבי, ותרועות דכולהו בבי אמר אביי: תנא דידן

  .(שיעור התקיעה כשיעור התרועה, ותרוייהו חדא מילתא אמרי)

  ! (ארוכים מיבבות): שיעור תרועה כשלושה שברים והתניא (שנינו במשנה: שיעור תרועה כשלוש יבבות. ומקשה)

רּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם", ומתרגמינן "יום יבבא יהא לכון"  24דכתיבאמר אביי: בהא ודאי פליגי,  (הרי שקול תרועה "יֹום תְּ

ב ֵאם ִסיְסָרא". מר  25. וכתיב באימיה דסיסראהוא קול יבבה) ַיּבֵ ְקָפה ַותְּ ַעד ַהַחּלֹון ִנׁשְ  (תנא דברייתא דאמר שברים)"ּבְ

(כאדם ילולי יליל  (תנא דמתניתין), ומר סבר בגניחותיהם) (כאדם הגונח מלבו כדרך החולים שמאריכיםסבר גנוחי גנח 

  .הבוכה ומקונן קולות קצרים סמוכים זה לזה)

ובברייתא יליף ראש השנה מיובל בגזרה שוה: שיהיו כל  (שנינו במשנה: סדר תקיעות: שלוש של שלוש שלוש) (ל"ד א')

פשוטה לפניה  (תקיעה), ושתוקעים (בשופר)זה זה כ (של ראש השנה, ושל יוה"כ של יובל)תרועות של חודש שביעי 

   27.. הא כיצד? שלוש שהן תשע(תר"ת לכל אחת)ושיהיו שלוש של שלוש שלוש  26., ופשוטה לאחריה(לפני התרועה)

(=תשר"ת. פעם במלכיות, פעם בזכרונות ופעם אתקין רבי אבהו בקסרי: תקיעה, שלושה שברים, תרועה, תקיעה 

  .בשופרות)

                                                
 לצאת בה ידי שתיים, שהיה צריך לעשות זו פשוטה שלאחריה דמלכיות, ופשוטה שלפניה דזכרונות. רש"י.  . 22
 והכי קאמר: שיעור שלוש תקיעות כשלוש התרועות. רש"י.  . 23
 כט,א.  פינחס,פר'  ,במדבר  . 24
 שופטים ה,כח.   . 25
לומדים בגזרה . ו'תעבירו שופר, דכתיב '. פשוטה לאחריה'והעברת שופר תרועה' , דכתיב לגבי יובל (ויקרא כה,ט)פשוטה לפניה. 26

ותקעתם ' , דכתיבפשוטה לפניה ו):-וברייתא נוספת למדה מחצוצרות (במדבר י,ה שווה 'שביעי שביעי' מיובל לראש השנה.

ים בגזרה שווה 'תרועה תרועה' ולומד .'שנית', או מריבויא 'ותקעתם תרועה תרועה יתקעו'. פשוטה לאחריה, דכתיב 'תרועה

  מחצוצרות לראש השנה.
ולומדים בגזרה  .(לפניה ולאחריה) . ושתי תקיעות לכל אחת ואחת'והעברת שופר תרועה', 'יום תרועה', 'שבתון זכרון תרועה' דכתיב. 27

 שווה 'שביעי שביעי' מראש השנה ליובל.

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 

 "דל –ל"ג | דף:  דפרק: 



 

 

  

  

  

  

, לעביד תקיעה, (כשברים)לעביד תקיעה, תרועה ותקיעה. אי גנוחי גנח  (כתרועה)ילולי יליל  (תרועה)שך! אי מה נפ

  שלושה שברים, ותקיעה! 

  מספקא ליה אי גנוחי גנח אי ילולי יליל. 

  ודלמא ילולי הוה, וקא מפסיק שלושה שברים בין תרועה לתקיעה? 

  . (=תר"ת)תקיעה תרועה ותקיעה  שתקע תשר"ת) (לאחרדהדר עביד 

  ודלמא גנוחי הוה, וקא מפסקא תרועה בין שברים לתקיעה? 

  . בכל סדר ברכות עושה: תשר"ת תר"ת תש"ת)(=תש"ת. דהדר עביד תקיעה שברים תקיעה 

! אי ילולי יליל, הא (תש"ת)ח, הא עבדיה ?! אי גנוחי גנ(למה תוקע גם תשר"ת)אלא רבי אבהו מאי אתקין  (ומקשה)

  ! (תר"ת)עבדיה 

  . (יחד, וזוהי התרועה שבתורה)דלמא גנח ויליל  28מספקא ליה (ומתרץ)

  ? (תרש"ת)וליעביד נמי איפכא  (ומקשה)

  . (קצרות)והדר יליל  (גניחות ארוכות)סתמא דמילתא, כי מתרע באיניש מילתא, ברישא גנח  (ומתרץ)

  שיטות הראשונים

(שלוש , ושיעור התרועה (קול כל שהוא), יבבה האמורה במשנה היא כוח אחד רבנו חננאל ורש"י: לשיטת שיעור התרועה

, נמצאת תרועה תשעה (של כל שהוא), דיבבה היא שלושה כחות וסמ"ג ,ריב"א, ריב"םשלושה כוחות. ודעת  יבבות, דהיינו)

   29הביא שתי הדעות בשם יש אומרים. והשו"עכחות. 

, שלמסקנה שיעור תקיעה שווה לשיעור וריטב"א ,תוספות, רמב"ן, רא"ש: דעת תרועה תקיעה לשיעורס בין שיעור היח

ראב"ד ודעת  30.הגאוניםבשם  ר"ן, וכן כתב (ג' יבבות למשנה, ג' שברים לברייתא)תרועה, ומשתנה בהתאם לשיעור תרועה 

   32.כולי עלמא שיעור תקיעה קבוע, כדי תשעה כוחותאלא ל 31,, שלמסקנה, אין תקיעה תלויה בתרועה כללורשב"א

                                                
'ודומה שמשום ספק עשו  אבהו מסופק בדין, אלא שמצא מנהגים חלוקיםלרב האי גאון, רבנו חננאל ועוד, אין הכוונה שהיה רבי . 28

כיון שאין להם קבלה  ,אבהו ביחשש רורמב"ן ' ולתוספותכך... השלים ביניהן שיהו הכל נוהגים מנהג אחד ולא תיראה חלוקה'. 

'. וראה עוד ציאנו מכל ספקבתרועה אלא שהיא יבבא כדרך שהנשים מיבבות, דילמא גנח ויליל הוא שהרבה עושות כך, ורצה להו

  להלן בשיטות הראשונים.
ד "הו(ם "א וריב"ריבמקורות: או"ח תקצ,ג. והמשנ"ב (ס"ק יב) כתב בשם האחרונים דלכתחילה נכון להחמיר, כדעת ריב"א וריב"ם.   . 29

   .י)סי' רא"ש ( .מ"ג (עשין, מב)ס ., ד"ה שיעור)ב'ג "(ל פותתוס. )ראשוניםב
כשיעור כל אחת  במשנה (לפי תירוץ אביי) שיעור תקיעה כשלוש תרועות, פירושו: שיעור תקיעה הוא מה שכתובלשיטה זו, . 30

משלוש התרועות. כלומר, שיעור תקיעה כתרועה. או פירושו: שיעור שלוש התקיעות הראשונות של שלוש הבבות הוא כשיעור 

  שלוש התרועות.
מר בההיא דשיעור תקיעה שלש יבבות יכילנא למימר דלא פליגי ואפילו זה לשון הרשב"א: אמר אביי בהא ודאי פליגי, כלו  . 31

לכשיהיה שיעור התרועה לשניהם אחד, דמר קא חשיב כולהו בבי ומר לא קא חשיב אלא חד, אבל הכא ודאי פליגי דמר סבר 

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 

 ד א'"ל| דף:  דפרק: 



 

 

  

  

  

  

  

ביאר, ששיעור תקיעה כשיעור חצי  והרמב"םאלא שכל אחד נתן סימן לשיעור זה על פי שיטתו בשיעור תרועה. 

  34וסיעתם. כתוספותפסק  והשו"ע 33.תרועה

מאריך כל אחד בפני עצמו , שצריך ליזהר בשברים שלא יהא רבינו שמשון, תוספות, רא"ש, וריטב"א: דעת שיעור השבר

כתב שאין  מהרי"חבשם  הגהות אשרי 35.36כג' יבבות של שלשה קולות כל שהוא, דאם כן נעשה תקיעה ולא שברים

אלא צריך רק שלא ימשוך כשיעור שלוש גניחות  37,צריך ליזהר שלא יאריך בשברים כשיעור שלשה קולות כל שהוא

ובלבד שיאריך כנגדן בתקיעה  39,ן יותר, מאריך ואין בכך כלוםשאם רצה להאריך בה רשב"אדעת  38.ושלוש יללות

שלפניהם ולאחריהם, כדי להבדיל בין תקיעה לשברים. ואפילו אם רצה לרבות בשברים ולעשות ארבעה או חמישה, 

   40.שאין ההפרש בין שברים לתקיעה באורך התקיעה, אלא שזה קול פשוט וזה שבור הרמב"ןעושה ואינו נמנע. ודעת 

                                                                                                                                                                         

א חשיב, ולאפוקה מפשטה, גנוחי גנח ומר סבר ילולי יליל. והילכך תו לא איצטריכינן לפרושי מתניתין דתקיעות דכולהו בבי ק

אלא זהו שגורם מחלקותן ולשנות בה בלשונותן, דתנא דמתניתין סבירא ליה תרועה דאוריתא יבבות נינהו, דהיינו ילולי והם 

שלוש יללות שהם קולות קטנים, וקרי להו בירושלמי טרימוט, והילכך קתני שיעור תקיעה כשלוש תרועות שהן תשע טרימוטי, 

גנוחי גנח והיינו שברים גדולים, ויש בכל שבר ושבר כדי שלוש יבבות. ונמצא נמי ששיעור התקיעה לדבריו  ותנא דבריתא סבר

 שהן כתשע טרימוטי, ובשיעורא דתקיעה לא פליגי כלל, אבל בשעור תרועה עצמה הוא דפליגי.
. הדעת שאין פשוטה פחותה משיעור זהשיערו חכמים באומד מדכתיב 'והעברת' דהיינו פשוטה,  רשב"א, ביאר ומקור ט' כוחות  . 32

והיינו דבמתניתין שיעורה בשלש תרועות ובברייתא שיעורה בתרועה אחת, ואין בכתוב רמז לשיעור שלש תרועות לדעת מתניתין, 

 ולא רמז לתרועה אחת לדעת ברייתא, אלא כדאמרן. וכיון שכן, הפשוטה אינה משתנה מחמת ספיקותיו של רבי אבהו.
כל התקיעות שבשלוש הבבות יחד הן ככל התרועות יחד, כלומר שש היינו ש'תקיעות דכולהו בבי כתרועות דכולהו בבי',  ולשיטתו,  . 33

  תקיעות שיעורן כשלוש תרועות. דהיינו שיעור תקיעה כחצי תרועה.
. וזהו שכתב פירוש הגמראהביא שיטת הרמב"ם ששיעור תקיעה כחצי תרועה, וכתב ששיטתו נכונה ב(ס"ק א)  הגר"או או"ח תקצ,ג.  . 34

רמב"ן (בחידושיו,  .ראב"ד (הל' שופר ג,ד; הו"ד בר"ן)רמב"ם ו :וש רש"י אי אפשר להולמו. מקורות'תקיעות דכולהו בבי' וכו', דלפיר

  אמר אביי). גמ' וד"ה ד"ה  ר"ן (י א ברי"ף,. י)סי' רא"ש ( .)ב'ג "ר"ה לרשב"א וריטב"א ( .ד"ה תנא דידן וד"ה והוי יודע), 'בג "ר"ה ל
דהא שיעור תקיעה כתרועה, ושיעור תרועה כג' יבבות. הריטב"א הוסיף ביאור לדבר: "ונראין דברים שהשבר קטן מתקיעה, דאי   . 35

' לא, הוי ליה תקיעה, וגם גדול הוא מן היבבה של בני אדם. וכיון שכן, נמצא שהשבר אינו אלא כדי ב' יבבות ויותר מעט, אבל לא ג

יבבות שלימות, שהרי התקיעה של תר"ת שיעורה ג' יבבות והיאך יהיה שבר דתנא ברא כתקיעה דתנא דידן! ואין לומר שאין 

  הפרש בין תקיעה לשבר באריכות הקול אלא בשינויו (כדעת רמב"ן להלן), שזה אינו, וכו', וכן כתב רבינו שמשון, והוא הנכון." 
ב"א וריב"ם (שיבבה היא שלושה כוחות), "אין לחוש אם מאריך קצת בשברים. וצריך למשוך וכתבו עוד תוספות, דלפירוש רי  . 36

לתקיעה של תשר"ת לפירושם כשיעור ג' שברים ותשעה כחות. ומי שלא משך התקיעות כשיעור הזה, ומשך קצת בשברים לא 

  קיים מצוה, לא כמר ולא כמר."
כן תקיעה לא הוי אלא כשיעור שלוש גניחות, והם גדולות יותר! ובשביל תשר"ת  דהא דעבדינן שברים היינו משום גנוחי גנח, אם  . 37

  לא הוי אלא כשיעור ג' גניחות ושלוש יללות. 
דהא תשר"ת עבדינן מספיקא דשמא תרועה דקרא  ,בשברים של תשר"ת לא יאריך בשבר אחד כשיעור ג' שברים ותרועהכלומר,   . 38

ובתש"ת לא יאריך בשבר אחד  .וע"כ אף שהאריך קצת בשברים לית לן בה .שניהם יחדהוא שניהם יחד וא"כ גם התקיעה צ"ל כ

   . משנה ברורה (תקצ, סק"ט).כשיעור ג' שברים מהאי טעמא
וכדתנן 'תקע בראשונה ומשך בשניה כשתים, אין בידו אלא אחת', הא אחת מיהא יש בידו, ואף על פי שהאריך בה כשתים, והוא   . 39

  הדין לשברים.
זה לשונו: כפי הנראה מדקדוק הלשון, אין ההפרש שבין השברים לתקיעה בין ארוך לקצר, אלא שזה קול פשוט, סופו כתחילתו,   . 40

  כאיש מרים קולו לשורר ולרנן, וזהו קול שבור, כעין המייליל.

  ת”בעזהשי
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   41.כהגהות אשריפסק  והרמ"א. כתוספותפסק  "עוהשו

פירשו, שהתקיעה  רמב"ם, רמב"ן, רשב"א, רא"ש, וריטב"א: תקע בראשונה ומשך בשניה כשתים אין בידו אלא אחת

פירשו,  ורי"ץ גיאת וראב"דהארוכה עולה רק לשם פשוטה שאחר התרועה. ואת הבבא השניה צריך להתחיל מהתחלה. 

ה עולה כלל לאף תקיעה. ו'אין בידו אלא אחת', היינו התקיעה הראשונה שתקע קודם התרועה שאותה שהאריך בה אינ

  43.כרי"ץ גיאת, ובשם יש אומרים רמב"ם ורא"שסתם כדעת  והשו"ע. 42ולא האריך בה

מבואר שהמנהג  בראשוניםאמנם  44.מבואר שהתקיעות הן על סדר הברכות של התפילה במשניות: תקיעות דמיושב

(ג' תשר"ת, ג' תש"ת, , שקודם מוסף היה מברך התוקע ברכת 'לשמוע קול שופר', והיו תוקעים שלושים קולות בזמנם היה

  .(ראה להלן)במיושב. ובחזרת הש"ץ במוסף היו תוקעים עוד עשרה קולות  )45וג' תר"ת

ועיקר הטעם  , שמנהג תקיעות דמיושב, יסודו בגמרא, ורבותינו חכמי התלמוד האמוראים התחילו בו.רמב"ןדעת 

, שלא היה כן בימי רבותינו חכמי רז"ה, שהמנהג קדום. ודעת ראב"ד וריטב"אוכן דעת  46.במנהג, לערבב את השטן

התלמוד, אלא מנהג הוא שהנהיגו דורות האחרונים, משום חולים ומשום אנוסים דקדמי ונפקי מבית הכנסת, ולא נטרי 

  49.50והתקיעות במוסף הן לערבב השטן 48,די לצאת ידי הספקותביאר הטעם במנהג, כ וריב"א 47.עד צלותא דמוספי

                                                
טב"א (ל"ג ב', ד"ה הרי למדנו). רבינו תוספות (ל"ג ב', ד"ה שיעור). רא"ש והגהות אשרי (סי' י, הגהה א). רימקורות: או"ח תקצ,ג.   . 41

  ).מוה"ק, הוצאת רמאשמשון (הו"ד ברמב"ן וריטב"א). רשב"א (ל"ג ב', ד"ה גם נראה לי). רמב"ן (דרשתו לראש השנה, עמ' 
טב"א ראה רמב"ן, רא"ש וריועל פי הירושלמי (ר"ה ד,י), דאמר רבי זעירה 'אפילו אחת אין לו', והשוו דברי הירושלמי לבבלי.   . 42

   שהאריכו להקשות על שיטה זו.
או"ח תקצ,ו. ובב"י כתב 'ואע"פ שהלכה כדברי הרמב"ם וסיעתו, מכל מקום היכא דאפשר יחזור לתקוע, כדי לחוש לדברי החולקים   . 43

). . וכן פסק המשנ"ב (ס"ק כהכתב שסברא ראשונה עיקר, ושכן הסכימו הרא"ש ושאר פוסקים(ס"ק יח)  הגר"א בביאורוועליו'. 

). רא"ש בחידושיו, כז ע"ארמב"ם (הל' שופר ג,ד; וכן פירשו דבריו רבינו מנוח והכס"מ. וכן בפירוש המשניות), רמב"ן ( :מקורות

  ). (הו"ד בראשונים). ראב"ד (בדרשתורי"ץ גיאת ריטב"א (בחידושיו לג ע"ב). ח). ד,(
ל"ב א'): סדר ברכות, אומר אבות וגבורות וקדושת השם וכולל מלכויות עם קדושת היום ותוקע. זכרונות ותוקע. שופרות במשנה (  . 44

  ותוקע. וכן מבואר במשניות שאח"כ. ובגמרא (ל"ד ב') הא הוה ליה שופר מעיקרא, כי שמע להו אסדר ברכות שמע להו.
תחילה גם בתקיעות דמיושב, וכן הוא בסידורי רב עמרם גאון ורב סעדיה ברי"ף וברמב"ם מפורש שהמנהג הוא לתקוע תשר"ת   . 45

מה שאנו מקדימין תשר"ת, לפי שמעלין בקודש. כי בתחילה  ,גאון. וביאר הריטב"א (ט"ז ב', ד"ה כדי; ל"ד א', ד"ה עוד כתב רבינו)

דברי הברייתא, ואח"כ תר"ת כדברי התנא. עושין כדברי רבי אבהו שהוא אמורא, ולפי שחוששין שמא אינו כדבריו, עושין תש"ת כ

כי היאך עושין תחילה כדברי הגדול וחוששין לו, ועושין כדברי הקטן. ולמדנו, שאם החליף סימן בסימן, או אם נתקלקלו 

  התקיעות, או שלא דקדק בהם כראוי, אינו מעכב, כיון שאינו אלא לחובת ברכות.
עין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין כשהן עומדין כדי לערבב את השטן. ופירוש וזהו שאמרו בגמרא אמר רבי יצחק למה תוק  . 46

כשהן יושבין, קודם תפילת המוספין, ומברכין עליהם במטבע קצר כדרך שמברכין על כל המצות, ואחר כך תוקעין ומריעין כשהן 

שב), אלא שהברכות מעיקרן בתקיעות נתקנו, עומדין בתפילה על סדר ברכות. לא שלא יצאו ידי חובת שופר (בתקיעות דמיו

כדאמרינן אמרו לפני מלכיות וכו' ובמה בשופר, ופירוש כדי לערבב את השטן הכי קאמר: למה הנהיגו באותן תקיעות ראשונות, 

 ולא פטרו עצמן בתקיעות דעל סדר ברכות שהן חובה ואינן יכולין לפטור עצמן מהם? כדי לערבב את השטן קודם תפילה שלא

ישטין על תפילתם. וריטב"א ביאר, דמדינא יצאנו ידי חובת מצות שופר בתקיעה דמיושב, ואין תקיעות שעל סדר ברכות באות 

לחובת מצות שופר, אלא לחובת תפילה בציבור להעלות תפילה בתרועה. כעניין שעושין בתעניות, שתוקעין על ז' ברכות ד'מי 

  בשופר. עיי"ש עוד. שענה' (תענית ט"ו א') כדי להעלות תפילה
'והנהיגו לברך עליהם ברכת התקיעה במטבע קצר, ואין ברכה במטבע קצר בשופר אלא ממנהג אחרונים, אבל עיקר הברכות הם   . 47

הברכות של תפלה, והם מלכיות זכרונות ושופרות (והן ברכות המצוות של תקיעת שופר!), ועליהם שנינו מי שבירך ואח"כ נתמנה 
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: סדר התקיעות, לאחר תקנת רבי אבהו, מברך מלכויות, ותוקע תשר"ת תר"ת תש"ת. וכן בזכרונות וכן תקיעות דמעומד

קולות. אמנם בראשונים מבואר שהמנהג בזמנם היה, שאת שלושים הקולות היו תוקעים  30בשופרות. סך הכל 

  ובחזרת הש"ץ במוסף היו תוקעים עוד עשרה קולות בלבד.במיושב, 

 רבינו תם, לתקוע במוסף במלכיות תשר"ת, בזכרונות תש"ת, ובשופרות תר"ת. בראשוניםהמנהג הפשוט המוזכר 

כתב, מכאן אנו למדים דבעינן ל' בעמידה כמו  ובערוך 52.לתקוע גם בזכרונות ובשופרות תשר"ת, כמו במלכיות 51הנהיג

. וכתב שעכשיו נוהגים לתקוע למלכויות תשר"ת ג' הראשוניםסתם כמנהג הפשוט שכתבו רוב  והשו"ע 53.הל' בישיב

  55.כרבינו תםכתב המנהג  והרמ"א 54.פעמים, ולזכרונות תש"ת ג' פעמים, ולשופרות תר"ת ג' פעמים

קיעה ובלא שברים, , שבסוף התפילה מריעים תרועה אחת גדולה, בלא תרב עמרם גאון: דעת תקיעות שאחר התפילה

  כתב: והלין דמחמרי, תוקעין ל'  והערוך 56.שהוא כדי לערבב את השטן ,המנהג הטורושכן המנהג בשתי ישיבות. וביאר 

                                                                                                                                                                         

דרבי יצחק (ט"ז א') דאמר למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין, ותוקעין ומריעין כשהן עומדין, ענין אחר הוא (וכפי  לו שופר. וההיא

שמבאר שם הרז"ה, ש'יושבין', הכוונה לתקיעות שבחזרת הש"ץ, שאז הציבור יושב. ו'עומדין', היינו שהיה מנהג בידם לתקוע אחר 

  התפילה, לערבב השטן)'. 
ותינו זה מה שאנו תוקעין בישיבה לאחר קריאת התורה קשר"ק קש"ק קר"ק כל סדר וסדר ג"פ דהיינו כתקנת ר' דעיקר תקיע  . 48

אבהו ויוצאין אנו בהן ממה נפשך מט' תקיעות, בלי הפסק בינתיים (של תקיעה אחרת, ראה להלן, סוגיא הבאה, שלשיטת ריב"א, 

  הפסק קול בין התקיעות, פוסל).
ת בעמידה על סדר הברכות, שהרי מצוה מן המובחר לצאת על סדר הברכות, היינו טעמא משום דלא איפשר ומה שלא תקנו לצא  . 49

לצאת על הסדר הברכות הואיל דמספקא לן בתרועה מה היא. דהאיך ניתקן? דאפילו היינו מתקנין לתקוע בכל ברכה וברכה סדר 

ברכה וברכה הוא יוצא מידי תרועה שכתב בתורה  שלשתן קשר"ק קש"ק קר"ק, פעם אחת כל סדר, דהשתא ממה נפשך בכל

ופשוטה לפניה ופשוטה לאחריה, מכל מקום היה הפסק בין התקיעות! דאם קשר"ק דיו לתקוע, נמצא מה שתקנו קש"ק קר"ק 

הפסיקו בין קשר"ק שתקע בברכה ראשונה לקשר"ק שיתקע בברכה שניה! וכן לעולם אי אפשר בלא הפסק כשנתקע קש"ק 

לא היה יוצא על  כי נמיתאמר נתקן סדר שלשתן ג' פעמים כל סדר וסדר על כל ברכה וברכה, כמו שעושין בישיבה, הקר"ק. ואם 

סדר ברכות דברכה ראשונה היה יוצא מכל ט' תקיעות. לפיכך הואיל דאי אפשר לעולם לצאת על סדר ברכות התחילו לצאת 

  כדי לערבב את השטן. בישיבה מידי כולם ושוב לתקוע בעמידה שלא לשם חובה אלא
שוב). ריטב"א (ט"ז ב', ד"ה כדי. ל"ד א', ד"ה נשאל). ראב"ד נ, ד"ה אבל עכשיו רמברמב"ן (דרשתו לראש השנה, עמ' מקורות:   . 50

  ב ברי"ף). ריב"א (הו"ד באור זרוע). אור זרוע (הלכות ראש השנה, סי' רסט).ע" '(דרשתו לראש השנה, עמ' מד). רז"ה (ראש השנה י
כתבו תוספות: ועל מנהג שלנו היה תמיה ר"ת דתשר"ת של מלכיות ותש"ת דזכרונות ותר"ת דשופרות סותרין זה את זה! דאי גנח    .51

  ויליל, כולהו בעי למיעבד תשר"ת! ואי גנח לחוד, כולהו בעי למיעבד תש"ת! ואי יליל, כולהו תר"ת. 
לא לשנות המנהג ביותר, דהא אמרינן שמע תשע תקיעות בט' שעות דהשתא נפיק מכל ספיקי וליכא אלא הפסק. ובהכי סגי ש  . 52

  ביום יצא. 
לכאורה כוונתו במיושב ג"פ תשר"ת, ג"פ תש"ת, ג"פ תר"ת. ובחזרת הש"ץ על כל ברכה תשר"ת, תש"ת ותר"ת. וראה עוד להלן   . 53

  בפסק השו"ע.
וכתבו תוספות: "ונראה שיש קצת ליתן טעם על המנהג שלנו, דסבר לה כמאן דאמר בסמוך אחת מדברי תורה ושתים מדברי  54

תפלה אלא ספיקא דאורייתא.  וכיון שעשו בישיבה כל הספיקות של תורה ושל סופרים לא חשו לחזור ולעשות בשעתסופרים, 

 ובקדושת דאגן הסהר שעשה ר' שמשון ב"ר יונה כתיב 'נוי ארבעים קולות בהריענו', והיינו כמנהגינו".
י, וכתב סי' תב שכן המנהג הפשוט), רא"ש (וכ .שופר ג,יהל' מב"ם (ר .)י ב בדפיורי"ף ( .ערוך (ערך ערב א') :או"ח תקצב,א. מקורות  . 55

  .  , בד"ה שיעור)ב'ג "ל( וספותת .ריטב"א (ט"ז ב', ד"ה כדי) .שכן המנהג בכל העולם)
לא שמע איניש  ואמר מכי מסיים ש"צ תקיעתא ביבנהלא בתורת מנהג אנו עושין אלא מכי אתא ר' יצחק והוסיף בשם רב האי, ד. 56

  .אודניה מקל תקיעתא למדנו שיחידים היו רגילין לתקוע אחר התפלה ואם אין עושין כן אין עיכוב בדבר שכבר יצא ידי חובתו
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כדיתבין, ול' בלחש, ול' על הסדר, כנגד ק' פעיות דפעי אימיה דסיסרא. ואילין י' אינון כשגומרין כל התפילה, דקול 

כתב שיש מקומות שנוהגים לחזור ולתקוע שלושים  והרמ"א. כגאוניםפסק  והשו"עתקיעתא דיחידאי מיבעי להיות י'. 

  57.58קולות

  ךשולחן ערו

ח, הלכות ראש השנה, סימן תקפה)   (או"

ֶהֱחָינּו;   ב.  מַֹע קֹול ׁשֹוָפר, ִויָבֵרְך: ׁשֶ ְתַקע ְיָבֵרְך: ִלׁשְ ּיִ ין ִאם ְיָבֵרְך ְלַעְצמֹו, א הגה:קֶֹדם ׁשֶ ָבר ָיָצא ּוְמָבֵרְך ְלהֹוִציא ְוֵאין ִחּלּוק ּבֵ ּכְ ֹו ׁשֶ

רֹות  ְזּכָ ָרכֹות ַהּנִ י ּבְ תֵּ ן)ֲאֵחִרים, ֲאִפּלּו ָהֵכי ְמָבֵרְך ַהּתֹוֵקַע ׁשְ ׁשֶ ית יֹוֵסף ּוְתרּוַמת ַהּדֶ ָעִמים, ; (ּבֵ ''ת ג' ּפְ ָעִמים, ְוַתׁשַ ַר''ת ג' ּפְ ׁשְ ְוִיְתַקע תַּ

ָעִמים;  ָכְך ְוטֹוב ִלְת  הגה:ְוַתַר''ת ג' ּפְ ר ִלְתקַֹע ּבְ ַצד ָיִמין, ִאם ֶאְפׁשָ ֱאַמר: ָעָלה ֱאלִֹהים (ִמְנָהִגים), קַֹע ּבְ ּנֶ ֹוָפר ְלַמְעָלה, ׁשֶ ְוֵכן ַיֲהפְֹך ַהׁשּ

ְתרּוָעה  ים מז, ו') (רֹוֵקַח ּוַמֲהִרי''ל)ּבִ ִהּלִ   . (תְּ
ח, הלכות ראש השנה, סימן תקצ)   (או"

ב ָאָדם לִ   א.  ִקיעֹות ַחּיָ ה תְּ ּמָ רּועָ ּכַ ָעִמים, ְוָכל תְּ ָנה ג' ּפְ ָ ּיֹוֵבל ּוְברֹאׁש ַהׁשּ רּוָעה ּבַ ֱאַמר: תְּ ּנֶ ע; ְלִפי ׁשֶ ׁשַ ָנה, תֵּ ָ רֹאׁש ַהׁשּ מַֹע ּבְ ה ׁשְ

ִביִעי ֶאָחד ְ ל חֶֹדׁש ַהׁשּ רּועֹות ׁשֶ ל תְּ ּכָ מּוָעה ָלְמדּו ׁשֶ ְ י ַהׁשּ ׁשּוָטה ְלָפֶניָה ּוְפׁשּוָטה ְלַאֲחֶריָה, ּוִמּפִ ין הֵ  ּפְ ָנה ּבֵ ָ רֹאׁש ַהׁשּ ין ּבְ ן, ּבֵ

ֵניֶהם: תר''ת, תר''ת, תר''ת. ְ ָכל ֶאָחד ִמׁשּ ִקיעֹות ּתֹוְקִעין ּבְ ע תְּ ׁשַ ל יֹוֵבל, תֵּ ּפּוִרים ׁשֶ יֹום ַהּכִ   ּבְ

רּוָעה, אוֹ   ב.  ָאנּו קֹוִרים תְּ ק ָלנּו ִאם ִהיא ַהְיָלָלה ׁשֶ ּפֵ ּתֹוָרה, ִנְסתַּ רּוָעה זֹו ָהֲאמּוָרה ּבַ ָבִרים, אֹו  תְּ ָאנּו קֹוִרים ׁשְ ֶ ִאם ִהיא ַמה ׁשּ

ָעִמים, ְות ָעִמים, ְותש''ת ג' ּפְ ֵדי ָלֵצאת ְיֵדי ָסֵפק ָצִריְך ִלְתקַֹע תשר''ת ג' ּפְ ֵניֶהם ַיַחד; ְלִפיָכְך, ּכְ ָעִמים.ִאם ֵהם ׁשְ   ר''ת ג' ּפְ

עּור תְּ   ג.  ְתרּוָעה, ְוׁשִ ִקיָעה ּכִ עּור תְּ ִ ׁשּ הּוא ְוֵהם ִנְקָרִאין ֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ ל ׁשֶ ָעְלָמא ּכָ ַהְינּו ג' ּכֹחֹות ּבְ ה ְיָבבֹות, ּדְ לֹׁשָ ׁשְ רּוָעה ּכִ

ַלל  ן ָיָצא ִמּכְ ִאם ּכֵ ה ְטרּוִמיִטין, ׁשֶ לֹׁשָ ׁשְ ֶבר ּכִ ׁשֶ ּלֹא ַיֲאִריְך ּבְ ֵהר ׁשֶ ִקיָעה; ִטרּוִמיִטין; ּוְלִפי ֶזה ָצִריְך ִלּזָ ה תְּ ֶבר ְוַנֲעׂשָ ְוֵיׁש ׁשֶ

אי ְוֵכן נֹוֲהִגין  ּלֹא ַיֲאִריְך יֹוֵתר ִמּדַ ָבִרים ְקָצת, ּוִבְלַבד ׁשֶ ְ ׁשּ ֵאין ָלחּוׁש ִאם ֶהֱאִריְך ּבַ ִרי פי''ט), אֹוְמִרים ּדְ הֹות ֲאׁשֵ ַכי ְוַהּגָ ְוָצִריְך ְלַהֲאִריְך (ָמְרּדְ

ל תש''ת יֹוֵתר מִ  ל תש''ת, ּוְבׁשֶ ׁשֶ ל תשר''ת יֹוֵתר ִמּבְ ִקיָעה ׁשֶ תְּ ִקיָעה ֵאין ּבַ ָכל תְּ ה ּבְ ל תר''ת; ּוִמיהּו ִאם ַמֲאִריְך ַהְרּבֵ ׁשֶ ּבְ

ְרֶצה; ְוֵכן ִאם מֹוִסיף ַעל ּיִ מֹו ׁשֶ ּה ּכְ ְתרּוָעה ָיכֹול ְלַהֲאִריְך ּבָ עּור ְלַמְעָלה; ְוֵכן ּבִ ֵאין ָלּה ׁשִ ה ד' אֹו  ָלחּוׁש, ׁשֶ ָבִרים ְועֹוׂשֶ ג' ׁשְ

עּור ה', ֵאין ָלחּוׁש. ְוֵיׁש אֹוְמִר  ֵהם ט' ְטרּוִמיִטין; ְוׁשִ ה ְיָבבֹות, ׁשֶ לֹׁשָ ׁשְ רּוָעה ּכִ עּור תְּ עּור ְיָבָבא ג' ְטרּוִמיִטין; ְוׁשִ ִ ׁשּ ים ׁשֶ

ָבִרים; ְוָצִריךְ  ְ ׁשּ ְתרּוָעה; ּוְלִפי ֶזה ֵאין ָלחּוׁש ִאם ֶהֱאִריְך ְקָצת ּבַ ָעה ְטרּוִמיִטין, ּכִ ׁשְ ן תִּ ם ּכֵ ִקיָעה ּגַ ל   ְלַהֲאִריךְ תְּ ִקיָעה ׁשֶ תְּ ּבַ

עּור י''ב ְטרּוִמיִטין ׁשִ ַמר  59,תשר''ת ּכְ ם ַהִמְצָוה לֹא ּכְ ָבִרים, לֹא ִקּיֵ ְ ׁשּ ה ְוֶהֱאִריְך ּבַ עּור ַהּזֶ ִ ׁשּ ִקיָעה ּכַ תְּ ּלֹא ֶהֱאִריְך ּבַ ּוִמי ׁשֶ

ַמר.    ְולֹא ּכְ

  

  

                                                
וביאר הגר"א (ס"ק ב) שהוא כמנהג שכתבו תוספות על פי הערוך, שתוקעים עוד עשר תקיעות (תקיעתא דיחידאי) כשגומרים כל  .57

התפילה, אלא שמשלימים מה שחיסרו בתפילה (שתקעו במוסף רק פעם אחת תשר"ת תש"ת ותר"ת) שתי פעמים תשר"ת תש"ת 

בשל"ה כתב לתקוע מאה קולות דהיינו שלשים דישיבה והתקיעות של סדרים ), דבס"ק  ,תקצו(משנה ברורה וכתב ה תר"ת.

  .יהיו מאה קולות ך הכלושלשים אחר התפלה ולהוסיף עוד שבס
  שיעור).ל"ג ב', ד"ה (בתוספות  באו דבריהםהו ערב).ערוך (ערך  ),או"ח תקצו,א. רב עמרם גאון (סדר רב עמרם גאון .58
כן היא הגירסה גם בדפו"ר בשו"ע, והוא תמוה, דתרועה הוא ט' טרומיטין, וגם שברים הוא לפחות כן, ואם כן הוא י"ח וגם יותר מעט,   . 59

. וכ"כ משנ"ב שהוא טעות סופר, וצריך לומר י"ח טרומיטין(ס"ק ח) והגר"א (ס"ק ג) כתבו המג"א ארוכים יותר מעט! וכן דהא שברים 

 (ס"ק יד).

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 
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עּור ב' תְּ   ו.  ׁשִ ל תשר''ת ּכְ ְתִקיָעה ַאֲחרֹוָנה ׁשֶ ִביל ִאם ֶהֱאִריְך ּבִ ל תשר''ת ּוִבׁשְ ִקיָעה ַאֲחרֹוָנה ׁשֶ ם תְּ ֲעֶלה ְלׁשֵ תַּ ֵדי ׁשֶ ִקיעֹות, ּכְ

ִביל ַאַחת לֹא ׁשְ ֲאִפּלּו ּבִ ִקיָעה ַאַחת; ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ ִביל תְּ ׁשְ א ּבִ ל תש''ת, לֹא ָעְלָתה לֹו ֶאּלָ  הגה:הגה:הגה:הגה:ָעְלָתה לֹו.  ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ

ִקיָעה ַאַחת בֵּ  ַקע תְּ ִקיָעה, ָיָצא ְוִאם תָּ ֲעֶלה לֹו אֹוָתּה תְּ כֹון תַּ ָדִרים הּוא ַהּנָ ֵאיֶזה ִמן ַהסְּ ית יֹוֵסף). ין ב' ְסָדִרים ְוִהְתָנה ׁשֶ   (ּבֵ

ֶבר ַאֵחר; ְוִא   ז.  ד ִיְתַקע ׁשֶ ר ִמּיָ ָבִרים ָטָעה ְוִהְתִחיל ְלָהִריַע, ִאם ִנְזּכַ ַקע ב' ׁשְ תָּ תשר''ת ְוַאַחר ׁשֶ ר ַעד  ם לֹאִאם ָטָעה ּבְ ִנְזּכַ

א חֹוֵזר ְותֹוֵקַע ג ַקע, ֶאּלָ תָּ ִקיָעה ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ָטעּות, לֹא ִהְפִסיד ַהתְּ ּה ּבְ ִהְתִחיל ּבָ רּוָעה ׁשֶ ַמר ַהתְּ ּגָ ָבִרים ּוֵמִריַע ׁשֶ ' ׁשְ

ִקיָעה ִראׁשֹוָנה. ם תְּ תש''ת אֹו תר''ת, ִהְפִסיד ּגַ   ְותֹוֵקַע; ֲאָבל ִאם ֵאַרע ּבְ
ח, הלכות   ראש השנה, סימן תקצב) (או"

ַעם ַאַחת, ּוְלִזְכרֹונֹות ת  א.  ָרכֹות ְלַמְלֻכּיֹות תשר''ת ּפַ ה, ְותֹוְקִעין ַעל ֵסֶדר ַהּבְ ִפּלָ ִליַח ִצּבּור ַהתְּ ש''ת, ּוְלׁשֹוָפרֹות ַמֲחִזיר ׁשְ

ָעִמים, ְלִזכְ  ה ּפְ לֹׁשָ ו נֹוֲהִגים ִלְתקַֹע ְלַמְלֻכּיֹות תשר''ת ׁשְ ָעִמים, ּוְלׁשֹוָפרֹות תר''ת תר''ת; ְוַעְכׁשָ ה ּפְ לֹׁשָ רֹונֹות תש''ת ׁשְ

ָעִמים.  ה ּפְ לֹׁשָ ַעם ַאַחת הגה:ׁשְ ּתֹוְקִעים תשר''ת ְלַמְלֻכיֹות ּפַ ם ּוִמְנָהִגים), ְוֵכן ְלִזְכרֹונֹות, ְוֵכן ְלׁשֹוָפרֹות  ,ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ נּו תָּ ם ַרּבֵ ׁשֵ (טּור ּבְ

ְמִדי ְנָהג ּבִ ת ְוֵכן ַהּמִ ְקעּו: ַהּיֹום ֲהַרת עֹוָלם, ַוֲאֶרׁשֶ תָּ ַעם ַאַחר ׁשֶ ל ּפַ ֵאין ּתֹוְקִעין, אֹוְמִרים:  ;(ַמֲהִרי''ל)נֹות ֵאּלּו. ְוָנֲהגּו לֹוַמר ּכָ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ ַוֲאִפּלּו ּבְ

ת     .(ִמְנָהִגים)ַהּיֹום ֲהַרת עֹוָלם, ֲאָבל לֹא ֲאֶרׁשֶ

  


