
 

 

  

  

  

   תקיעות ביןהפסק 

  יצא.  ,אמר רבי יוחנן: שמע תשע תקיעות בתשע שעות ביום (ל"ד ב')

לא יצא. תקיעה , (בבת אחת)יצא. מתשעה בני אדם כאחד  ,שמע תשע תקיעות בתשע שעות ביום :י הכינמ תניא

  , ואפילו כל היום כולו.(בהפסקות)מזה, ותרועה מזה, יצא. ואפילו בסירוגין 

 ומי אמר רבי יוחנן הכי?! והאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק: בהלל ובמגילה, אם שהה (ומקשה)

  ! בתקיעות שופר) וא הדין(והכדי לגמור את כולה, חוזר לראש  רוגו)(בסי

  הא דרביה. (יצא)לא קשיא, הא דידיה  (ומתרץ)

 (רבי אבהו)ודידיה לא?! והא רבי אבהו הוה שקיל ואזיל בתריה דרבי יוחנן, והוה קרי ק"ש. כי מטא  (ומקשה)

(את הק"ש, מאחר שהיה הפסק : מהו לגמור לרבי יוחנן)(רבי אבהו  בתר דחליף, אמר ליהלמבואות מטונפות, אישתיק. 

  ת כדי לגמור את כולה, חזור לראש!: אם שהי(רבי יוחנן)? אמר ליה בק"ש)

צריך יהא  שההמשום ד נמיולא סבירא לי  1,(מה שהפסקת: לדידי לא סבירא לי (רבי יוחנן)הכי קאמר ליה  (ומתרץ)

  .ת כדי לגמור את כולה, חזור לראש, אם שהי)2תיהן(ואתה חולק עלי בש. לדידך דסבירא לך לחזור)

  שיטות הראשונים

 הראשונים שהייה כדי לגמור את כולה אינה פוסלת. והקשומסקנת הסוגיא, דלרבי יוחנן,  :שהה כדי לגמור את כולה

, גבי היה עומד בתפילה ומים שותתים על ברכיו, שפוסק עד שיכלו המים, וחוזר (כ"ב ב') ברכותמהסוגיא במסכת 

  חוזר לראש. ,ומתפלל. ושם מסיק רב אשי דלכולי עלמא אם שהה כדי לגמור את כולה

אבל בשאר  3ומשום חומרא דתפילה. ,שבתפילה בלחוד חוזר לראש, רי"ף ורמב"םדעת כרבי יוחנן. פסקו  ראשוניםה רוב

, (שאין השהיה פוסלת), שיש חילוק בין שהיה מרצון והרא"ש השר מקוצימצוות, שהה כדי לגמור את כולה, אינו חוזר. דעת 

, אפילו בתפילה, חוזר למקום שפסק, ואין חילוק בין שיהוי , דלעולםרבני צרפתכתב בשם  ורבינו יונה 4לשהיה מאונס.

  שהלכה כרב אשי, ובכולם צריך לחזור כששהה  תוספותדעת ו 5.בעל המאור ורבינו יהודהמחמת אונס או לא. וכן דעת 

                                                
דאית ליה לרבי יוחנן במסכת ברכות (כ"ד ב'): היה קורא קריאת שמע והגיע למבואות מטונפות, מניח ידו על פיו וקורא. רש"י.   . 1

 ובר במקום, ואין לו קביעות מקום, אין בו משום והיה מחניך קדוש.וביאר הריטב"א, שסובר רבי יוחנן שכשע
 דכיון דקא בעית מהו לגומרה, מכלל דסבירא לך סירוגין מעכבי קרייה, ומבעיא לך בכמה הוי סירוגין. רש"י.   . 2
  דתפילה רחמי, וצריך לעמוד באימה, כעומד לפני המלך. ראב"ד ורמב"ן.  . 3
(כגון שבא שור כנגדו, או עקרב, האם גם מקרה בו נאנס להפסיק מסיבה חיצונית  ואליבא דשיטת השר מקוצי, נחלקו האחרונים  . 4

, או רק כשגופו או המקום אינו ראוי. והמשנ"ב )(היות שסוף סוף אינו יכול להתפלל, כלול בגדר אונס או שפסק מחמת ליסטים)

(קד,ה, ס"ק טז) הביא שתי הדעות, וכתב להכריע בשם המג"א והרבה אחרונים, שבתפילה גם אונס חיצוני מוגדר כאונס, וחוזר 

. ובכל שאר (ומשום סיעת הראשונים הסוברים שבתפילה, גם בלא אונס, אם שהה כדי לגמור את כולה חוזר לראש)לראש 

  הדברים (הלל, מגילה, ק"ש וכדו') לא נקרא אונס כי אם כשהאיש או המקום אינם ראויים. 
ומשום שהבינו שהעיקר כמסקנת הגמרא בראש השנה שלא משנה כמה שהה, חוזר למקום שפסק. ולא חילקה בין תפילה לשאר   . 5

  עמים שונים בביאור הגמרא בברכות).דברים. והא דרב אשי במסכת ברכות, אין משם ראיה שכן סובר להלכה, עיי"ש (ט
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  6.כשר מקוצי ורא"שפסק  והרמ"א, כרי"ף ורמב"םפסק  שו"עהו כדי לגמור את כולה, אף בלא אונס.

דאפילו למאן דסבר בתקיעות שהה כדי לגמור את כולה  ,ן"רמבכתב  :שהיה כדי לגמור את כולה בין התקיעותהפסק 

ה " ם"הרמבכתב  ולהלכה, חוזר לראש, אינו פוסל אלא בתוך הבבא. ִנּיָ ָעה ׁשְ ׁשָ ה ּבְ ִנּיָ ָעה זֹו ּוׁשְ ׁשָ ִקיָעה ַאַחת ּבְ ַמע תְּ  -ׁשָ

ּלֹו, ֲהֵרי ֵאּלּו ִמְצָט  ל ַהּיֹום ּכֻ ָהה ּכָ   8ששהייה אינה פוסלת כלל בתקיעות. השו"עפסק  וכן 7".ְרִפין, ְוָיָצא ְיֵדי חֹוָבתוֹ ֲאִפּלּו ׁשָ

ביאר, מפני שאי אפשר לשמוע  רשב"אשלא יצא.  שאר ראשוניםודעת  9שיצא. רש"ידעת  :שמע תשע תקיעות כאחת

ם שמעלא שמעם על הסדר, שלפי ש תרי קלי משתמעי,ביארו, אע"ג ד , רמב"ן, רא"ש, ריטב"א, ור"ןתוספות 10כולן יחד.

כולם מעורבות ביחד, ואנן בעינן תרועה באמצע ותקיעה לפניה ולאחריה, משא"כ בזו שאין התקיעה קודמת לתרועה 

  11.ו"עהשוכן פסק  .ולא מאוחרת לה

זה תש"ת וזה תר"ת וזה , שה בני אדם כאחדוהיכא שתקעו של, ריטב"אכתב : תקעו שלושה בבת אחת כל אחד ג' קולות

שלא יצא אלא ידי אחת  אומרים ויש .י גאוןרב האוכן דעת  13,שיצא ידי כולן יש אומרים, 12פעמים שווכן של ,תתשר"

  15וסיים שראוי להחמיר. 14.מהן

                                                
השר מקוצי (הו"ד בתוספות ברכות כ"ב ב', ד"ה אלא, וברא"ש ושאר ראשונים). רבינו יהודה (הו"ד בתוספות מקורות: או"ח סה,א.   . 6

ק ד). ; כן מבואר מסתימת הדברים, וכן כתב ביאור הגר"א, או"ח סה,א, ס"נקוט', ד"ה בכות כ"ב ב', ד"ה אלא; מגילה י"ח בר

תוספות (ראש השנה, ל"ד ב', ד"ה לדידי). רא"ש (ראש השנה ד,יג; ברכות ג,כג). רבינו יונה (יד א ברי"ף, ד"ה וכתב; טז א ברי"ף, 

ד"ה אבל). בעל המאור (ברכות, טו ב ברי"ף, ד"ה וזה שכתב). ראב"ד (הו"ד ברשב"א ברכות, כ"ג א', ד"ה אלא; רשב"א ל"ג א', ד"ה 

הו"ד במאירי; וראה בהשגות על בעל המאור, טו ב ברי"ף). ריטב"א (ראש השנה ל"ד ב', ד"ה אמר רבי יוחנן).  אמר רב יוסף; וכן

  רשב"א (ברכות כ"ג א', ד"ה אלא). מאירי (ברכות כ"ב ב', ד"ה והיכן)
תֵּ "  . 7 רּוָעה ְוַאֲחֶריָה ׁשְ ַמע תְּ ׁשְ ּיִ ָבא ֵמֶהן ַעל ִסְדָרּה, לֹא ׁשֶ ל ּבָ ַמע ּכָ ׁשְ ּיִ ֶזה.ְוהּוא ׁשֶ רּוָעה ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ִקיעֹות ְוַאֲחֵריֶהן תְּ י תְּ תֵּ ִקיעֹות אֹו ׁשְ   "י תְּ
אם שהה אפילו  ,הא בשהה באונס .בששהה ביניהם שלא מחמת אונס , דכל זההמג"א שםב, )ק ו"ס(ב "וכתב המשנ"ח תקפח,ב. או  . 8

ששהה כ(ן אם צריך לחזור ולברך יולעני. ),אבסי' סה(לפי פסק הרמ"א  ,יחזור לראש אותו הסדר ,רק כדי לגמור את כל הסדר

ש שהיינו רק במצוות "אמנם עיי( ה"ל שיש בזה מחלוקת בין האחרוניםיבב )סי' סה(עיין לעיל  ,)מחמת אונס כדי לגמור את כולה

דרשה (ן "רמב. )ג,ההל' שופר (ם "רמב :מקורות. )'עוז והדר'ב הערה. ב"וציברך. לכולי עלמא ופר שהוא דאורייתא, בשאבל דרבנן. 

  .)וכן מהה ", דה"לר
מתרי גברי משתמעי! ותיקן הגירסה על כ"ז א') תרי קלי לפני כל הראשונים היתה הגירסה 'לא יצא'. ורש"י הקשה, דהא אוקימנא (  . 9

  פי התוספתא (ראה ב,יב), בה היה כתוב לפני רש"י: מתשעה בני אדם כאחד, יצא, ואפילו בסירוגין, ואפילו כל היום כולו. 
ואינו דומה להא דאמרינן בפירקין דלעיל דתרי קלי מתרי גברי בהלל ובמגלה ובתקיעה משתמעי, דהתם הוא בשופר וחצוצרות   . 10

בזמן ששניהם תוקעין או ששניהם מריעין, דמיגו דחביבא ליה, יהיב דעתיה ושמע חד מינייהו; אבל הכא שזה תוקע וזה מריע וזה 

  תוקע, אי אפשר לשמוע כולן יחד. רשב"א (וביאורו השני כשאר ראשונים).
מתשעה). רשב"א וריטב"א (ל"ד ב', ד"ה ה"ג). ר"ן  רי"ף (יא ב בדפיו). רא"ש (סי' יג). תוספות (ל"ד ב', ד"המקורות: או"ח תקפח,ג.   . 11

  (יא ב ברי"ף, ד"ה מתשעה). 
  קיעות או ג' תרועות ביחד.שתוקעין כאחד ואחר כך מריעין ואחר כך תוקעין, דאיכא תרועות באמצע, אלא שהיה שומע ג' ת  . 12
יק בין תקיעה לתרועה. דהא קיימא לן דתרי קלי אם לא הפסיקו כולן בנשימה אלא ביחד, בענין שלא היה קול פסול מפס  . 13

  משתמעי, ואפשר לו לשומען כולן כאחד. ריטב"א.
דכי אמרינן בתרתי קלא דמשתמעי היינו שאין קול מצוה מתערב, אף על פי שיוצאין עמו קולות אחרים כגון שופר וחצוצרות,   . 14

ה. ריטב"א. וסיים: אבל הקולות כולם אינם נשמעין יפ ועשרה שקראו במגילה בפרשה אחת, ששומע קול אחד מהם מכל מקום.

  וראוי להחמיר.
וכן הביא המשנ"ב (תקפח,ג, ס"ק יא) שתי הדעות (ובשעה"צ, ס"ק כב, כתב שכדעת רב האי נראה מכל הפוסקים שלא תירצו   . 15

  כרשב"א משום תרי קלי), וסיים שראוי להחמיר.
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שלפחות ידי קול אחד יצא ידי חובת תקיעה. ודעת  ריטב"א: דעת שמע תשע תקיעות מתשעה בני אדם כאחד, לא יצא

   16שלא יצא אפילו ידי אחת. רמב"ם

דבמקום תרועה קיימי, אבל ג'  ,שה שברים בנשימה אחת עבדינן להוושלד רבינו תם: דעת התקיעותהפסק נשימה בין 

 וריטב"א, , רא"ש,רמב"ןודעת  17.דגנוחי ויילולי בחדא נשימה לא עבדי אינשי ,שברים ותרועה דתשר"ת לא מסתברא

ם יש אומרים, וכתב שירא שמים הביא שתי הדעות בש והשו"ע 18.ואי אפשר להיות בה הפסק בשום פנים ,תרועה היאד

המנהג כתב ש והרמ"אובתקיעות דמעומד יעשה בב' נשימות. , יצא ידי כולם, ובתקיעות דמיושב יעשה בנשימה אחת

 19, ואין לשנות.הפשוט לעשות הכל בב' נשימות

שלא יצא.  כתב הרא"שבשם  ורבינו ירוחםכתוב, תני, עשאן בנפיחה אחת, יצא.  בירושלמי: תקע תר"ת בנשימה אחת

  20סתם שיצא, ובשם יש מי שאומר, שלא יצא. והשו"ע

 21.שהפסק קול בין תקיעה לתרועה, ולהיפך, פוסל ,, וריטב"ארא"שא, , ריב"רמב"ןראב"ן, : דעת הפסק קול בין התקיעות

אף  ,ל הלויורבינו יוא אריב"ול דוקא בהפסק בתוך הבבא. הפסק קול פוסל ,רמב"ן וריטב"אראב"ן, ל -ונחלקו בסיעה זו 

שהפסק קול אינו פוסל, ודינו כשהייה סתם, כדין שמע תשע תקיעות  וראב"ד ,רז"ה רבינו תם,ודעת  בין בבא לבבא.

  22.רמב"ןראב"ן וכפסק  שו"עוהבתשע שעות ביום יצא. 

                                                
 יצחק לרב 'זכרון תרועה',ר' (וראה שער הציון, תקפח, ס"ק יט, שדן בטעמו, ווא תימה והמאירי הביא דברי הרמב"ם, וכתב עליו שה  . 16

הביא הדעות. (תקפח,ג, ס"ק ט) . ולעניין דינא, הב"י הביא רק דעת הרמב"ם, ולא הביא מי שחולק. ואילו המשנ"ב )555עמ'  שילת,

  ג,ו). ר' לעיל. רמב"ם (הל' שופרמקורות: וכתב (שעה"צ ס"ק יז) שהפרי חדש הסכים לדעת ריטב"א. 
שהצורך בהפסק נשימה היינו לכתחלה, אבל בדיעבד ודאי (תקצ,ד, ד"ה ונראה להנהיג) , דעת הב"י ונחלקו בביאור דברי רבינו תם  . 17

 יעבד אין יוצאים בלא הפסק.שלשיטת רבינו תם, גם בד(סי' קמב) יצא אם עשאן בנשימה אחת. ודעת תרומת הדשן 
ועל טענת רבינו תם, כתב ריטב"א: דאורחא דאיניש כד מיתרע ביה מילתא גנוחי וילולי בזה אחר זה בנשימה אחת. אבל הרא"ש   . 18

כתב: ושברים ותרועה יש לעשות בנשימה אחת משום דילמא גנוחי גנח וילולי יליל והכל תרועה אחת הן. ואע"פ שאין דרך האדם 

 ויליל בנשימה אחת, מכל מקום תרועה היא גנוחי ויליל ובעינן שתהא התרועה כאחת בלא הפסק. לגנוח
או"ח תקצ,ד. הגר"א בביאורו (ס"ק יג) ביאר שהדעה הראשונה היא שצריך לעשות השברים תרועה בשתי נשימות, כרבינו תם,   . 19

  וכהבנת המאירי והטור. היש אומרים השני הוא דעת הרמב"ן וסיעתו. 

(ס"ק יח) שב'חיי אדם' השמיט מה שכתב הרמ"א דהמנהג הפשוט לעשות הכל בשתי נשימות, דבאמת הכרעת  ה"צוכתב בשע  

השו"ע טובה מאד, דבזה אנו יוצאין ידי כל הדעות, וגם דדעת הב"י דאפילו לדעת ר"ת אם עשאן בנשימה אחת יצא, ואם כן אם 

    נעשה בנשימה אחת יותר טוב לצאת ידי הדין. 
דאיתא התם,  .כ"ח א', ראש השנה, . וכתב שכן משמע בבבליהכריע כדעה ראשונהטז) - (ס"ק טו ובביאור הגר"אאו"ח תקצ,ה.   . 20

למימרא דסבר רבה שמע סוף תקיעה בלא תחילת תקיעה יצא, וממילא תחילת תקיעה בלא סוף תקיעה יצא, תא שמא תקע 

אין בידו אלא אחת, ואמאי, תסלק לה בתרתי! פסוקי תקיעתא מהדדי לא פסקינן. הרי שהגמרא  בראשונה ומשך בשניה כשתיים

סברה שאף שתקע הכל בנשימה אחת, יש לחשוב זאת לשתי תקיעות. ודחיית הגמרא היא דוקא בתקיעה, שאין ניכר לפי שאין 

מקורות: אחת. וכן פסק המשנ"ב (ס"ק כב). שיעור לתקיעה. אבל בתקיעה ותרועה דניכר, סלקי לכל אחד, אף שעשאם בנשימה 

 רבינו ירוחם (תולדות אדם וחוה, נתיב ו, ח"ב). .כתב כן בתחילה, ואח"כ כתב שבירושלמי לא משמע הכי) 'רא"ש (בסי' י
, וכו', יק שלשה שברים בין תרועה לתקיעהודלמא ילולי הוה, וקא מפס, וכו', מספקא ליה, וכו' אתקין רבי אבהו בקסרי מדאמרינן,  . 21

וכן הביאו רשב"א ור"ן דברי הרמב"ן, ואף שדחו דבריו, כתבו שיש  ודלמא גנוחי הוה, וקא מפסקא תרועה בין שברים לתקיעה!

 . לחוש ולהחמיר כדבריו
שהעיר ומצאתי קול פוסל. ע רק בשם יש אומרים שהפסק "כתב השו )ח תקפח,ב"או(ב שכן לעיל מיניה "נם צאמ או"ח תקצ,ט.  . 22

ל פליגי ע המאור לוכן בע בינו תםמשום דר ש אומרים',י'כתב זה בלשון בביה"ל (תקפח,ב) שכתב: , )ה ויש"תקפח ד(ל "זה הביהב

ואפילו בתרועה אחר תרועה דקילא  !סתם להחמיר ולא הביא שום דעה החולקת )ח-תקצ,ז(שהרי המחבר בעצמו  ,. אמנם קשהזה

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 

 ב' "דל| דף:  דפרק: 



 

 

  

  

  

  

, שאינו חוזר ומברך, לא בששח בין תקיעה דמיושב לתקיעות דמעומד, גאוןבשם תשובת  רי"ף: דעת השח בין התקיעות

 וריטב"א 24.שמכל מקום לכתחילה לא ידבר רא"שרמב"ם וופסקו  23ולא בששח באמצע הסימן של תקיעות דמיושב.

ח התוקע בין הברכה ובין הסדר עד שמסיים שאם ש רבינו שמחהודעת  25רשאי לשוח לכתחילה, ואין גוערין בו.כתב, ש

  26.כרא"שפסק  ו"עשוה .להילה לתפיכמו סח בין תפ ,חוזר ומברך ,כל הסדר

  ךשולחן ערו

ח, הלכות ראש השנה, סימן תקפח)   (או"

ּיֹום, יָ   ב.  עֹות ּבַ ט' ׁשָ ִקיעֹות ּבְ ַמע ט' ּתְ ֵני ָאָדםׁשָ ה; ְוֵיׁש  ,ָצא ַוֲאִפּלּו ֵהם ִמט' ּבְ ה ּוְתִקיָעה ִמּזֶ ה ּוְתרּוָעה ִמּזֶ ִקיָעה ִמּזֶ ּתְ

אֹוָתהּ  ֵאינֹו ָראּוי ּבְ קֹול ׁשֹוָפר ׁשֶ יֵניֶהם ּבְ ּלֹא ִהְפִסיק ּבֵ ׁשֶ ַדְוָקא ּבְ ָבא.  אֹוְמִרים ּדְ   ּבָ

ְקע  ג.  תָּ ֵני ָאָדם ׁשֶ ִקיעֹות ִמט' ּבְ ַמע ט' תְּ ׁשּוָטה ְלָפֶניָה ּוְפׁשּוָטה ְלַאֲחֶריָה. ׁשָ אן ּפְ ֵאין ּכָ ֶאָחד, לֹא ָיָצא, ׁשֶ ם ּכְ ּלָ ְוִאם  הגה:ּו ּכֻ

ֹוָפר  יּה ַעל ַהׁשּ ְעתֵּ ָיִהיב ּדַ ֲחצֹוְצרֹות, ָיָצא ּדְ ַקע ּבַ ֶדר, ַוֲאִפּלּו ֶאָחד תָּ ל ַהסֵּ ֶאָחד ּכָ ְקעּו ּכְ ַנִים תָּ ִרי ּוְגָמָר ׁשְ הֹות ֲאׁשֵ ין)(ַהּגָ ית ּדִ    .א פ' ָראּוהּו ּבֵ

ֵניֶהם  ד.  ִקיָעה ַאַחת מֹוִציָאה ֶאת ׁשְ ׁשּוָטה ַאֲחרֹוָנה, תְּ ׁשּוָטה ִראׁשֹוָנה ְוֶזה ָצִריְך ּפְ   . ָהָיה ֶזה ָצִריְך ּפְ
ח, הלכות ראש השנה, סימן תקצ)   (או"

בָ   ד.  יָמה ַאַחת, ֲאָבל ג' ׁשְ ְנׁשִ ָבִרים ָצִריְך ַלֲעׂשֹוָתם ּבִ יָמה ג' ׁשְ ְנׁשִ ֵאינֹו ָצִריְך ַלֲעׂשֹוָתם ּבִ תשר''ת ֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ ִרים ּוְתרּוָעה ּדְ

יָמה  ְנׁשִ ִריְך ַלֲעׂשֹוָתם ּבִ ּצָ יָמה, ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ ֵדי ְנׁשִ ַהְפָסָקה יֹוֵתר ִמּכְ ֶהה ּבַ ּלֹא ִיׁשְ ַמִים ֵיֵצא ַאַחת, ְוהּוא ׁשֶ ַאַחת; ִויֵרא ׁשָ

ם, ּובִ  ּלָ ימֹות. ְיֵדי ּכֻ ב' ְנׁשִ ה ּבְ ד ַיֲעׂשֶ ְמֻעּמָ יָמה ַאַחת; ּוִבְתִקיעֹות ּדְ ְנׁשִ ה ּבִ ב ַיֲעׂשֶ ָ ְמֻיׁשּ ׁשּוט ַלֲעׂשֹות  הגה:ְתִקיעֹות ּדְ ְנָהג ַהּפָ ְוַהּמִ

ּנֹות.  ימֹות, ְוֵאין ְלׁשַ ב' ְנׁשִ   ַהּכֹל ּבְ

אֹומֵ   ה.  יָמה ַאַחת, ָיָצא; ְוֵיׁש ִמי ׁשֶ ְנׁשִ ַקע תר''ת ּבִ ּלֹא ָיָצא. ִאם תָּ   ר ׁשֶ

  

                                                                                                                                                                         

 ,משום דההפסק הוא רק על ידי שמיעה ש אומרים',י'ואפשר דנקט בלשון . ו באמת באו"ז בשם ריב"א להקל בזהוכמו שמצינ ,טפי

  ל."עכ .שעמד בזה י חדשומצאתי בפר .וצ"ע ,ענין תרועה אחר תרועהוכמו שחילק בזה בלבוש ובמג"א ל

). ברי"ף). רמב"ן (דרשתו לראש השנה). רז"ה (י א ברי"ף). ראב"ד (כתוב שם, י ב ו תם (תוספות ל"ג ב', ד"ה שיעוררבינמקורות:   

הל' ראש (ז "או. )באו"זש ו"ברא). ריב"א (הו"ד ילולי ה ודלמא"ף, ד"ב ברי יר"ן (). ', ד"ה שיעור; ל"ד א', ד"ה ונשאלריטב"א (ל"ג ב

  . )גנוחי ה ודילמא"ד א', ד"ל(א "שבר רא"ש (סי' י). ראב"ן ורבינו יואל (הו"ד ברא"ש, סי' יא במעשה דמגנצא). ).השנה סי' רסט
כן ביאר ריטב"א דברי הגאון שהובאו ברי"ף, וכן כתב בפירוש ראבי"ה (הו"ד ברא"ש). ואף שהיה אפשר לומר שדין התקיעות כשתי   . 23

ה, ולפיכך מצוות, שהראשונות (דמיושב) חובת היום, והאחרונות (דמעומד) חובת ברכות, והוה ליה כתפילין שכל אחת ענין לעצמ

כששח בין תפלה לתפלה חוזר ומברך, לא דמי דהתם כל חד וחד מצוה גמורה באפי נפשה, אלא שכשלא שח ביניהן, נעשו כמצוה 

אחת, אבל כששח אין להם חיבור, אלא כל אחת חלקה רשות לעצמה. אבל כאן, אע"פ ששתיהן באות על עניין אחד, מכל מקום 

, וכשיירי מצוה ונוייה, וכדאי הם להפטר בברכת התפלה שעל התקיעות. ריטב"א (בביאור אין האחרונות אלא כתשלום הראשונות

  דברי רי"ף).
סח בין תפלה לתפלה עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמה וכל שכן האי שסח בין תקיעות שמיושב (מנחות ל"ו א') דתנן   . 24

ורי"ץ גיאת כתב ולא עוד אלא אפילו הקהל צריכין ליזהר שלא  לתקיעות שמעומד אלא שאינו חוזר ומברך דמצוה אחת היא.

  להסיח, שאין זה מברך לתקוע אלא לשמוע בקול שופר. רא"ש.
, וכיון שטעם כל שהוא, (אלא בצרכי הברכה כגון טול ברוך וכיוצא בו)כי היכי דבברכת הנהנין אינו רשאי לשוח בין ברכה להנאה   . 25

כך בברכת המצוות אסור לשוח בין ברכה לתחלת מעשה אלא לענין צורך המעשה, ואם שח חוזר רשאי לשוח ואינו חוזר ומברך, 

  ומברך. אבל כיון שהתחיל במעשה רשאי לשוח ואינו הפסק. עיי"ש.
יב).  רי"ף (יא א דפיו). רמב"ם (הל' שופר ג,יא). רבינו שמחה (הו"ד בהגהות מיימוניות, אות ט). רא"ש (סי'מקורות:  או"ח תקצב,ג.  . 26

  ריטב"א (ל"ד א', ד"ה עוד כתב רבינו).

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 

 ב' "דל| דף:  דפרק: 



 

 

  

  

  

  

  

ֶ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 ִאם ָטָעה ּבְ ם לֹא ִנְזּכַ

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

ִקיָעה ִראׁשֹוָנה. ם תְּ תש''ת אֹו תר''ת, ִהְפִסיד ּגַ   ְותֹוֵקַע; ֲאָבל ִאם ֵאַרע ּבְ

רּוָעה ִלְתִקיָעה, ְוֵכן ִאם ֵהִר   ח.  ין תְּ ָבִרים ּבֵ ׁשְ ִהְפִסיק ּבִ ָבִרים, אֹו ׁשֶ ִקיָעה ִלׁשְ ין תְּ ְתרּוָעה ּבֵ רּועֹות זֹו ַאַחר ִאם ִהְפִסיק ּבִ יַע ב' תְּ

ִק  ם תְּ ּלֹא ְלׁשֵ ִמְתַעֵסק ׁשֶ ִקיָעה ּכְ רּוָעה תְּ ַקע ַאַחר ַהתְּ תָּ ַקע זֹו, אֹו ׁשֶ תָּ רּוָעה ִלְתִקיָעה; אֹו ְלַאַחר ׁשֶ ין תְּ ּה ּבֵ יָעה ְוִהְפִסיק ּבָ

ָכל ֵאּלּו ָהֵוי הֶ  ֶבר ֶאָחד, ּבְ ָבִרים ֲאֵחִרים, ַוֲאִפּלּו ׁשֶ ַקע ׁשְ ְך תָּ ַתק ְוִהְפִסיק ְוַאַחר ּכָ ָבִרים ׁשָ ה ׁשְ לֹׁשָ ם ׁשְ ְפֵסק ְוִהְפִסיד ּגַ

ִקיָעה ִראׁשֹוָנה.    תְּ

ַק   ט.  י, ֵאין ָצִריְך ַלֲחזֹר ֶא ִאם תָּ ִליׁשִ ְ ׁשּ הֶֹגן ְוָטָעה ּבַ ֵני תר''ת ּכַ ֵני תש''ת, אֹו ׁשְ ֵני תשר''ת, אֹו ׁשְ ָעה ּבוֹ ע ׁשְ ּטָ א ָלַאֲחרֹון ׁשֶ   ...ּלָ
ח, הלכות ראש השנה, סימן תקצב)   (או"

ב  ג.  ָ ְמֻיׁשּ ִקיעֹות ׁשֶ ין תְּ ּבּור, ּבֵ יַח, לֹא ַהּתֹוֵקַע ְולֹא ַהּצִ ד לֹא ָיׂשִ ְמֻעּמָ ִפּלֹות ֵאין ֶהְפֵסק( .ִלְתִקיַעת ׁשֶ ִקיעֹות ְוַהתְּ ִעְנָין ַהתְּ  )ִמיהּו ּבְ

ַכי ּוַמֲהִרי''ל) ֵטִלים( .(ָמְרּדְ ָבִרים ּבְ ִקיעֹות, ִא ; (טּור) )ֵאין ָצִריְך ַלֲחזֹר ּוְלָבֵרךְ  ,ְוִאם ָסח ּדְ ָרָכה ַלתְּ ין ּבְ יחּו ּבֵ ּלֹא ָיׂשִ ם ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ׁשֶ

ִקיעֹות.  ִעְנַין ַהתְּ   לֹא ּבְ

 תקיעות וברכות אם מעכבות זו את זו

אין מעכבות זו את זו. ברכות אין מעכבות זו את זו. תקיעות וברכות  (בתענית ציבור)תקיעות : תנו רבנן (ל"ד ב')

  .(זו את זו)מעכבות  (של יובל)של ראש השנה ושל יום הכפורים  (מלכיות, זכרונות ושופרות)

אמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות. מלכיות כדי  ,אמר הקדוש ברוך הוא :טעמא? אמר רבהמאי 

  .בשופר ?ובמה .שתמליכוני עליכם, זכרונות כדי שיבא לפני זכרוניכם לטובה

  שיטות הראשונים

בות את הברכות, משמע שהתקיעות מעכ רש"י: מתוך פירוש תקיעות וברכות של ראש השנה ושל יום הכפורים מעכבות

או , יך לברך מלכיות וזכרונות ושופרותצרשאין מעכבות, אלא פירושו ש ,, וריטב"אתוספות, רא"ש, ר"ןודעת  27ולהיפך.

שדוקא  הר"ןכתב ו 28ולא יתקע. ,ואם לאו ,שתן יתקעואם הוא יודע של ,וכן תקיעה שברים ותרועה .לא יברך כלל

  30.שו"עהוכן פסק  29מקצת סימן לא יעשה, אבל סדרן אינו מעכב.

                                                
רש"י פירש ברישא, תקיעות וברכות דעלמא כגון דתעניות אין מעכבות זו את זו אם בירך ולא תקע או תקע ולא בירך. וכתבו   . 27

הקשו עליו הראשונים שמשמע מתוך פירושו דראש השנה ויום הכפורים מעכבות זו את זו, אם בירך ולא תקע או תקע ולא בירך. ו

שאי אפשר לומר כן דהא תנן שתי עיירות באחת תוקעין ובאחת מברכין הולך למקום שתוקעין ואינו הולך למקום שמברכין! ותנן 

  שופר, משמע דבלא שופר יכול לברך!נמי מי שבירך ואח"כ נזדמן לו 
שא דקתני ברכות אין מעכבות זו את זו, ופירושו, שש ברכות שמוסיפין בתענית צבור אם אינו יודע כולן, יאמר מקצתן, דומיא דרי  . 28

דאינן מעכבות זו את זו. וכן תקיעות שמפורש התם דאחר כל ברכה וברכה תוקעין ומריעין ותוקעין, ואם יודע לתקוע ולא להריע, 

  דע. רא"ש.או יודע להריע ולא לתקוע, יעשה מה שיו
ודאמרינן דתקיעות מעכבות זו את זו הני מילי דתשר"ת לומר שאם אינו יכול לעשות כל הסימן אינו עושה מקצתו וכן תש"ת וכן   . 29

תר"ת. אבל תשר"ת ותש"ת ותר"ת אין מעכבין זה את זה, ואם ידע לעשות אחד מהן או שנים עושה ובלבד שיעשה כל הסימן 

  על הספק הם נעשין ואם איתא להאי ליתא להאי ואפשר שאותו שיעשה הוא עיקר.וטעמא דמילתא משום דמתחלה 

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 

 ב' "דל| דף:  דפרק: 



 

 

  

  

  

  שולחן ערוך

( ח, הלכות ראש השנה, סימן תקצג   (או"

ֶ   א.  ם לֹא יֹאַמר ַמה ׁשּ ּלָ ִאם ֵאינֹו יֹוֵדַע ּכֻ בֹות זֹו ֶאת זֹו, ׁשֶ ּפּוִרים ְמַעּכְ ָנה ְויֹום ַהּכִ ָ ל רֹאׁש ַהׁשּ ָרכֹות ׁשֶ א לֹא ּבְ ּיֹוֵדַע ֵמֶהם, ֶאּלָ

לּום.    יֹאַמר ּכְ

ִקיעוֹ   ב.  ּיֹוֵד ְוֵכן תְּ ה אֹותֹו ִמְקָצת ׁשֶ ּלֹא ַיֲעׂשֶ א ִמְקָצת ַהִסיָמן, ׁשֶ ֵאינֹו יֹוֵדַע ֶאּלָ י ׁשֶ בֹות זֹו ֶאת זֹו; ְוָהֵני ִמּלֵ ַע, ֲאָבל ת ְמַעּכְ

ה.  ַנִים, עֹוׂשֶ ִבין ֶזה ֶאת ֶזה, ְוִאם ָיַדע ַלֲעׂשֹות ֶאָחד ֵמֶהם אֹו ׁשְ ָרכֹות ֵאין ֲאָבל הַ  הגה:תשר''ת, תש''ת, תר''ת ֵאין ְמַעּכְ ּבְ

ה  ּיֹוֵדַע, ַיֲעׂשֶ ָרכֹות ְוֵאיֶזה ֵמֶהם ׁשֶ ִבין ַהּבְ ִקיעֹות ֵאין ְמַעּכְ ִקיעֹות, ְוֵכן ַהתְּ ִבין ַהתְּ ב (טּור); ְמַעּכְ ָנה), ְוֵכן ִסְדָרן ֵאינֹו ְמַעּכֵ ָ ְוִאם (ַר''ן סֹוף רֹאׁש ַהׁשּ

ַקע, ָיָצא תָּ ל קֶֹדם ׁשֶ ּלֵ   .ִהְתּפַ

   ת בציבור וביחידתקיעות על סדר הברכו

לו שופר, תוקע ומריע  (נזדמן)נתמנה  ר כךואח )התפלל תפילת מוספין, ובירך תשע ברכות(מי שבירך  משנה: (ל"ג ב')

  .בשביל מלכיות, וכן בשביל זכרונות, וכן בשביל שופרות) אחת(ותוקע שלוש פעמים 

פר מעיקרא, כי שמע להו, אסדר ברכות טעמא דלא הוה ליה שופר מעיקרא. הא הוה ליה שו )ומדייק((ל"ד ב') 

  שמע להו. 

שסיימתי  לסימן,(כי נהירנא לך  (לשמשו). אמר ליה לשמעיה (ביחידות בראש השנה)רב פפא בר שמואל קם לצלויי 

  , תקע לי.הברכה)

חר כך , מברך את כולו, ואהציבור. אבל יחיד חבורת(אלא בחבר עיר  (לתקוע על סדר הברכות)אמר ליה רבא: לא אמרו 

  .)תוקע תשע תקיעות

. במה דברים אמורים? בֶחבר (במוסף), ועל סדר ברכות (תר"ת)כשהוא שומען, שומען על הסדר  :נמי הכי תניא

  מען על הסדר, ושלא על סדר ברכות.. אבל שלא בחבר עיר, שו(בחבורת העיר)עיר 

  , אין חברו מברך עליו.הברכות במוסף)(תשע ויחיד שלא תקע, חברו תוקע לו. ויחיד שלא בירך ) הברייתא:(המשך 

שתי עיירות, באחת תוקעין, ובאחת מברכין, הולכין  ?ה בתוקעין יותר מן המברכים. כיצדומצוו) הברייתא:(המשך 

  עין, ואין הולכין למקום שמברכין.למקום שתוק

  דרבנן!  (מוסף)דאורייתא, והא  (תקיעת שופר)פשיטא! הא  (ומקשה)

   31.אף על גב דהא ודאי והא ספקלא צריכא, ד (ומתרץ)

                                                                                                                                                                         
  ). ריטב"א (ד"ה תקיעות)."ף, ד"ה תנו רבנן; וד"ה ודאמרינןרא"ש (סי' יד). ר"ן (יא ב ברימקורות: ב. - או"ח תקצג,א  . 30
ח צבור ויוציאנו ידי חובתו, ואם ילך אצל התוקעין, שמא כבר ודאי הוא לו שאם ילך אצל המברכין ימצא שם עשרה, ויתפלל שלי  . 31

 עמדו והלכו לביתם. רש"י.

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 

 ב' "דל| דף:  דפרק: 



 

 

  

  

  

  שיטות הראשונים

   33.השו"עוכן פסק  32פירשו בציבור. רש"י וריטב"א: חבר עיר

 ,שיצא מוציא ע"פ"ג דקי"ל כל הברכות כולן אדאע, ר"ן, מרדכי, וריטב"א דעת: יחיד שלא בירך אין חברו מברך עליו

אבל  ;ומיהו הני מילי בשיודע לברך 34.להיותפ עריאת שמברכת המזון וק בברכות בירושלמיכבר הוציאו מכלל זה 

שאין היחיד מוציא אפילו את שאינו בקי, אלא  ,ב"ארשו ,שרירא גאון, רי"ץ גיאת רבודעת  35.חבירו מוציאו, בשאינו יודע

   37.והמרדכי כר"ןכתב  והרמ"א, שיחיד שלא התפלל אין חברו יכול להוציאו סתם השו"עו 36.יוצא רק בציבור

ֵהן עֹוְמִדין" הרמב"םכתב : ב תוקע במעומדהתוקע במיוש ׁשֶ ָרכֹות ּכְ ּתֹוֵקַע ַעל ֵסֶדר ּבְ ִבין, הּוא ׁשֶ ֵהם יֹוׁשְ ׁשֶ ּתֹוֵקַע ּכְ ". ֶזה ׁשֶ

אלא בא לומר שאין להעביר המצוה ממנו , (שאחר לא יתקע)שאינו לעיכובא  הרמב"םבדעת  ש אומריםיש הכל בווכתב 

  38.השו"ע. וכן פסק )גמור(=מרק מי שהתחיל במצוה אומרים לו  פ"א ה"ח) אש השנה,י ר(ירושלמכדאמרינן  ,כיון שהתחיל בה

  שולחן ערוך

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 ּוְלׁשֹוָפרֹות ש''ת, ַמֲחִזיר ׁשְ

ָעִמים, ּוְלׁש  ה ּפְ לֹׁשָ ָעִמים, ְלִזְכרֹונֹות תש''ת ׁשְ ה ּפְ לֹׁשָ ו נֹוֲהִגים ִלְתקַֹע ְלַמְלֻכּיֹות תשר''ת ׁשְ ֹוָפרֹות תר''ת תר''ת; ְוַעְכׁשָ

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

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

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

ְתַקע לֹו.   ב.  ּיִ ָרכֹות, ַוֲאִפּלּו ֵיׁש לֹו ִמי ׁשֶ ּבְ ל מּוָסף, ְוֵאין ְצִריִכין ִלְתקַֹע  הגה:ָיִחיד ֵאינֹו ַמְפִסיק ִלְתקַֹע ּבַ ּלֵ ְתּפַ ּיִ א ּתֹוְקִעים לֹו קֶֹדם ׁשֶ ֶאּלָ

ִנית  ל ּבוֹ לֹו ׁשֵ ם א''ח) (ּכָ ׁשֵ    .ּוֵבית יֹוֵסף ּבְ

ָרכֹות.   ד.  ִבין, ּתֹוֵקַע ַעל ֵסֶדר ַהּבְ ֵהן יֹוׁשְ ׁשֶ ּתֹוֵקַע ּכְ י  הגה:ֶזה ׁשֶ ַתְבתִּ ְך; ּוְכָבר ּכָ ָראּוי ַלֲעׂשֹות ּכָ א ׁשֶ ב ְוָיכֹול ַאֵחר ִלְתקַֹע, ֶאּלָ ּוִמיהּו ֵאינֹו ְמַעּכֵ

  .ה"ְלֵעיל ִסיָמן תקפ

                                                
וכתב ריטב"א: "ובמסכת מגילה (כ"ז ב') אמרו חבר עיר על חבר הממונה על כל דברי מצוה המוטלין על הציבור, והוא מן הלשונות   . 32

) פירש: חבר, שם תלמיד חכמים. נמצא פירוש 'חבר עיר' שבתלמוד שעניינם מתחלף." אבל הרמב"ם (פירוש המשנה, ברכות ד,ז

  חכם של עיר, והוא כינוי לתפילת הצבור, לפי שמתקבצים אצל חכם שבהם.
  ריטב"א (ל"ד ב', ד"ה לא אמרו).מקורות: או"ח תקצב,ב.   . 33
הרי כל ישראל ערבין זה לזה חד, א ת מוטלות על כלושאע"פ שהמצו ,ת אף על פי שיצא מוציאוכל ברכות המצו'זה לשון הריטב"א:   . 34

ובלבד , את הבקידק"ש ששליח ציבור מוציא ידי חובה מהם אפילו  ברכותובכלל זה גם . וכערב הפורע חוב חבירו, וכולם כגוף אחד

בדין הוא  :כדאמר טעמא בירושלמי (ברכות פ"ג ה"ג) ,אבל בק"ש ותפלה אינו מוציא את הבקי .כדמוכח בפרק מי שמתו, בצבור

  .'ושיהא כל אחד מבקש רחמים על עצמו ,א כל אחד ואחד משנן בפיושיה
  כדאמרינן בברכות (פרק שלשה שאכלו, מ"ה ב') אבל אחד סופר ואחד בור סופר מברך ובור יוצא.  . 35
משא"כ  .וכתב רי"ץ גיאת, הא דאמרינן סופר מברך ובור יוצא, דוקא בברכת המזון וברכת המצוות שנהגו להשמיען אפילו ליחיד  . 36

   לה שלא נתקנה אלא בלחש.יבתפ
  .(ברכות, פ"א מ"א, ד"ה קורין)' להגר"א שנות אליהוור' ' או"ח תקצד,א.  . 37
  רמב"ם (הל' שופר, ג,יא). כל בו (סי' סד).מקורות: או"ח תקצב,ד.   . 38

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 

 ב' "דל| דף:  דפרק: 



 

 

  

  

  

  

  

  

ח, הלכות ראש השנה   , סימן תקצד)(או"

ָרכֹות, ֵא   א.  ל ט' ּבְ ּלֵ ּלֹא ִהְתּפַ ַקע, ֲחֵברֹו ָיכֹול ִלְתקַֹע לֹו ְלהֹוִציאֹו ְיֵדי חֹוָבה; ֲאָבל ָיִחיד ׁשֶ ּלֹא תָּ ין ֲחֵברֹו ָיכֹול ְלהֹוִציאֹו. ָיִחיד ׁשֶ
ל, ֲחֵברֹו ָיכֹול  הגה: ּלֵ ִאם לֹא ָיכֹול ְלִהְתּפַ תֹו ְוֵיׁש חֹוְלִקין ְואֹוְמִרים ּדְ ְתִפּלָ רֹאׁש ְלהֹוִציאֹו ּבִ ִרי ספ''ג ּדְ הֹות ֲאׁשֵ ַכי ְוַהּגָ ָנה ּוָמְרּדְ ָ (ַר''ן סֹוף רֹאׁש ַהׁשּ

ָנה) ָ   .ַהׁשּ

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 

 ב' "דל| דף:  דפרק: 


