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עיֹלית מוִדיעין - התורה ֹלֹלומִדי עיֹליתבמה מוִדיעין - התורה ֹלֹלומִדי במה

גֹליון
ס'

ֹלהשֹלים ותוֱקע שופר, בתֱקיעת מה"ת חובתו יִדי יצא שכבר במי ֹלחֱקור, יש
מצוה בזה מֱקיים האם אחרים, ֹלהוציא שתוֱקע או יותר, או ֱקוֹלות מאה

מצוה. סרך אפיֹלו בזה אין ִדיֹלמא או ֱקיומית,

עומִדין, כשהן ומריעין תוֱקעין איך הֱקשו ותוֱקעין) ִד"ה (טז: בר"ה התוס' א.
הא בזמנו, שֹלא הו"ֹל יצא שכבר ִדכיון תימא וכי תוסיף, בֹל משום ֱקעבר הא
ב"ת שייך ִדאין ותירצו ֹלהו. תֱקע הִדר אחרינא ציבורא ֹליה מתרמי איֹלו
ברשב"א וכ"כ ונוטֹל, חוזר אם בֹלוֹלב וה"ה פעמים, ב' אחת מצוה בעשיית
בֹלוֹלב (וכן שניה בתֱקיעה מצוה ִדאין מִדבריהם ומוכח ועוִד. ור"ן וריטב"א
מצוה מֱקיים עצמו הוא שהרי בזמנו הוי בוִדאי מצוה יש ִדאם שניה), בנטיֹלה
שייך ִדאיך ֹלֱק"מ, הֱקושיא עיֱקר ֱקיומית מצוה יש ִדאם ועוִד שיצא, אחר
מפורש וכן התורה, מצות עצמו זה הרי ֱקיומית, במצוה תוסיף בֹל שיש ֹלומר

ֹלזה. הסכים ֱקסז) וסי' כב, סי' (או"ח חת"ס ובשו"ת שם, רעֱק"א בחיִדושי

וֹלוֹלב, בשופר ֱקיומית מצוה ִדיש כתב ס"ג) תֱקפה (סי' זה ֹלעות ב.
אחת פעם תרועה יום ִדאטו תוסיף, בֹל משום ִדמיושב בתֱקיעות "ואין וז"ֹל:
כמה ואפיֹלו רחמנא תֹלה ביום כתיב, סתם ֹלכם יהיה תרועה יום כתיב,
צריך, אינו ויותר אחת בפעם שיוצאים אֹלא משמע, זה ביום שירצו פעמים
שנוטֹלין וֹלוֹלב באתרוג הטעם הוא וכן נ"ֹל. תוסיף, בֹל משום בה אין אבֹל

שתרצו". פעמים כמה ֹלכם וֹלֱקחתם משמע שכן ביום, פעמים כמה אותו

שיש ממצה ֹלזה ראיה והביא תמח), סי' (או"ח בשו"ת כתב וכן
שאֹלה (העמֱק בשופר. וה"ה מכשיעור יותר באכיֹלה ֱקיומית מצוה
ִדאם כתב שם) בר"ה שִדה מרומי ֹלו, סי' ח"א ִדבר משיב סֱק"ִד, נג סי'
אע"ג המצוה, מן ִדעתו הסיח ֹלא ועִדיין עוִד ֹלתֱקוע ִדעתו היה מתחיֹלה
עובר שאינו פשיטא ובזה מצוה, בתֱקיעתו מֱקיים בנתיים, מיִדו שהניחו
בתֱקיעה מצוה" ֱקצת ִד"איכא כתב תֱקצו) (סי' בס' גם ב"ת. משום

שניה.

שאמרו הנ"ֹל הראשונים ִדברי כֹל נגִד הם הנ"ֹל האחרונים ִדברי אמנם
בסוכה התוס' ִדברי עֹל ִדסמכו וי"ֹל ב"ת. משום בזה אין מִדוע אחרים טעמים
בִדבר "ִדיש הֹלוֹלב, את היום כֹל שהחזיֱקו ירושֹלים אנשי ֹלגבי שכתבו (ֹלט.)

כן. י"ֹל בשופר וה"ה ֱקיומית, מצוה בזה ִדיש ומשמע המובחר", מן מצוה

ופירש בחינם", עוִד ֹלתֱקוע אין שיצאו "אחר כתב: תֱקצו) (סי' ברמ"א והנה ג.
[שמא שבות משום ֹלתֱקוע שאסור יו"ט שאר ככֹל הוי שא"צ ִדכיון במ"ב,
יו"ט ֹלשאר ִדומה אינו ר"ה שֹל ִדיו"ט (סֱק"ב) הט"ז וִדעת שיר], כֹלי יתֱקן
האי רב מִדברי כִדבריו וִדייֱק חינם, שֹל תֱקיעה אפיֹלו ֹלתֱקוע ומותר בזה,
האחרונים רוב אבֹל הט"ז, בשיטת שעמִדו אחרונים כמה ויש ע"ש, ותוס'

הרמ"א. כִדברי ֹלאסור הסכימו

שנתבאר מה וֹלפי ֹלהתיר, הט"ז סברת בביאור מאִד נתֱקשו האחרונים והנה
ִדביו"ט המזרחי, ֱקושיית שהביא סֱק"ה), תֱקפח (בסי' ֹלטעמיה ִדהט"ז י"ֹל
הט"ז, ותירץ שיר. כֹלי יתֱקן שמא התֱקיעה את ֹלאסור נגזור נמי ר"ה שֹל
כן עֹל מצוה, שֹל ֹלתֱקיעה אֹלא ֹלשיר ניתן ֹלא השופר ִדֱקוֹל נראה "וֹלענ"ִד
ביה גזרינן ֹלא מצוה שֹל הוי התֱקיעה ִדאם מִדבריו ומבואר כן". גזרו ֹלא
ֱקיומית מצוה ִדיש הסוברים כשיטת ֹלהט"ז ִדס"ֹל י"ֹל א"כ יתֱקן, שמא
שיר. כֹלי יתֱקן שמא ֹלגזור מֱקום אין היום כֹל במשך וע"כ היום, כֹל בתֱקיעה

שם). ִדבר ובמשיב בישוע"י (וע"ע

השמיט תֱקצו בסימן הֹלבוש ִדהנה ֹלשיטתו, הֹלבוש ִדברי ֹלפ"ז נפֹלאו ומה
כִדעת ִדס"ֹל ִדמשמע שם בא"ר וכתב היום, כֹל ֹלתֱקוע האוסר הרמ"א ֹלִדברי
מצוה ִדיש ִדס"ֹל ֹלשיטתו ִדהֹלבוש נפֹלא, הוא וֹלִדברינו שמתיר, הט"ז

ֹלגזור. מֱקום אין וא"כ וכנ"ֹל, היום כֹל בתֱקיעה ֱקיומית

אחר שנמשכו משום י"ֹל היום, כֹל ֹלתֱקוע ִדאסור ִדס"ֹל וִדעימיה והרמ"א
היום, כֹל בתֱקיעה ֱקיומית מצוה ִדאין ִדס"ֹל הנ"ֹל הראשונים שיטת
יבא שמא הגזירה ֹלמֱקומה חוזרת חובתו יִדי שיצא אחר וממיֹלא

שיר. כֹלי ֹלתֱקן

בֹלבוש

נזר אבני
והנצי"ב

אהרן יִד

מצות ִדעֹל ר"ת ֹלשי' מייתו תֱקֹלִד) (שם ז"ֹל והראבי"ה סוס"י) ִדר"ה (פ"ִד הרא"ש א.
ִדֹלר"ת מוכיחים ומהא שופר. ֱקוֹל וֹלא שופר עֹל מברכין שופר
שהשמיעה וסיעתו שופר) הֹל' (ריש הרמב"ם עֹל בזה וחוֹלֱק המצוה, היא התֱקיעה
(תֱקפה ובברכ"י שצא). (או"ח ִדוִד בבית בִדעתו וכ"כ התֱקיעה. וֹלא המצוה היא
ִד"ה כח. (ר"ה סוגיות בחי' מהחת"ס וכ"נ והרא"ם, מהרא"ש משמע ִדהכי כ' ססֱק"ה)

ואי).

סובר הוא ִדגם נימא האי כוֹלי ר"ת בִדברי ֹלכשנִדֱקִדֱק אמנם
מצוה גמר עֹל רֱק שמברכין מב: מנחות עפ"י שם מבואר טעמו ִדהא
מצוה הכשר עֹל מברכים ִדאין מבואר במנחות שם והנה המצוה. גמר היא והתֱקיעה
שהוא מצוה ִדהכשר ש"מ מצוה, הכשר רֱק שהוא משום וֹלא גמה"מ שאינו משום
היא ִדאה"נ ש"מ 'גמר-מצוה', ֹלתֱקיעה ר"ת מִדֱקרא ואכתי עֹליו. מברכין המצוה גמר

גמה"מ. שהיא כיון עֹלי' מברכים ִדמ"מ אֹלא שם, שהוזכרו וסוכה תפיֹלין כעשיית

יש שופר ֱקוֹל איתא: מג) סי' ֹלרש"י הפרִדס (ס' פֹלט בן ר"י ובתשו'
ִדעֹל ֹלהִדיא ֹלן הרי ֹלשמוע". וי"מ ֹלתֱקוע אותה מברכים יש בֱקהיֹלות, מחֹלוֱקת
וכן (נז,ִד), יואֹל ִדברי בשו"ת ר"ת ִדברי ביאר וכך ֹלתֱקוע. י"מ שופר ֱקוֹל "שמיעת"

נה.). חרִדים, ס' עֹל (פי' יאוִדה מבאר מביאים

שא"א כיון התֱקיעה, עֹל מברכין ִדֹלר"ת ִדהא ר"ֹל ס"ב) (תֱקפה הפר"ח והנה ב.
המצוה ִדגמר ִדכיון וִדחה, חזר אך ֹלתֱקוע'. 'וציונו ֹלמימר שייך תֱקיעה בֹלא ֹלשמיעה

ֹלשמוע. אֹלא ֹלתֱקוע מברכינן ֹלא השמיעה אֹלא התֱקיעה הוי ֹלא

שהיא משום התֱקיעה עֹל ִדמברכים ר"ת בִדברי חזינן ז"ג ִדהֹלא טובא, צ"ב וִדבריו
וע"כ המצוה. גמר שאינה ֹלפי התֱקיעה עֹל מברכין ִדאין כתב איך א"כ המצוה, גמר
עצם היינו גמה"מ הפוסֱקים ורוב הפר"ח ִדֹלסברת גמה"מ, בגִדר מחֹלו' שיש צ"ֹל
היא המצוה ִדאה"נ ִדאע"ג צ"ֹל, ִדר"ת אֹליבא אמנם השמיעה. ִדהיינו המצוה
שהגורם ֹלפי המצוה, עצם וֹלא שבה האחרון המעשה היינו גמה"מ מ"מ השמיעה,
הרי היא מעשה ֹלאו ִדשמיעה וכיון המצוה, וֹלא המצוה הוא ֹלברכה
גמה"מ ִדמיתֱקרי היא התֱקיעה ֹלכן זו, שבמצוה האחרון המעשה היא שהתֱקיעה
היא ִדהמצוה ר"ת בִדעת הפוסֱקים כֹל ֹלמִדו ֹלמה גם יובן ובזה מברכין. ועֹליה
ִדתֱקיעה ֹלר"ת ִדשמעי' וכיון המצוה, גוף היינו מצוה ִדגמר סברי ִדאינהו התֱקיעה,

המצוה. גוף שהיא ִדסובר ש"מ גמה"מ היא

מֱקומות: בכמה מוכח הכי המצוה, עֹל וֹלא המצוה עֹל ֱקאי ִדברכה והא
מצוה שֹליח ב) מצוה, איכא ִדשפיר הגם מעשה בהם שאין מצוות עֹל אי"מ א)
ט' (ִדמאי ובחזו"א ֹלמשֹלח. מתייחסת שהמצוה אע"פ המשֹלח וֹלא מברך הוא
הכא ה"ה א"כ עשייתה. בשעת מברכין ֹלאח"ז שתחוֹל מצוה עֹל שאף חיִדש סֱקט"ו)
ר"ת ִדעת א"ש התֱקיעה הוא שהמעשה כיון מ"מ בשמיעה, הוא המצוה שֱקיום אפיֹלו
שאר ובִדעת ברכה. ֹלענין הֱקובע ִדהוא המצוה, גמר הוא המצוה מעשה ברכה שֹלענין
הכא משא"כ עֹליו מברכין המצוה גם הוא שהמעשה היכא ִדרֱק צ"ֹל פוסֱקים
איפכא, צ"ב שֹלִדיִדהו ובאמת מעשה. מהאי איכפ"ֹל ֹלא המצוה מן אינה שהתֱקיעה
מברכין איך וא"כ היא, מעשה ֹלאו ִדשמיעה מעשה בה שאין מצוה שהיא ִדנמצא

עֹלי'.

מאורו, ההנאה היא המצוה ִדגמר אע"ג שבת הִדֹלֱק"נ עֹל מברכין שאנו מה [והנה
אכן נהנה. כבר שמִדֹליֱק שבשעה הר"י בשם רצִד) (שבת שבמרִדכי בהגהה תירץ
האחרון המעשה ִדהיא הִדֹלֱקה, בשעת ֹלברך צריך נהנה אינו ִדאפיֹלו י"ֹל, ר"ת ֹלִדברי
הוא ִדניגוב ר"ת בשם עט) (סי' באו"ז שהביא מה ֹלפרש אפשר גם וכך שבמצוה.
הנטיֹלה ִדגם אף במצוה האחרון המעשה הוא ִדהניגוב הנ"ֹל מטעם שהוא נט"י, עיֱקר
הוא שהניגוב משום וֹלא הנטיֹלה' 'עיֱקר ִדהניגוב הטעם שם שכתב אֹלא היא. מעשה

האחרון]. מעשה

מב) (עשה ֹלי' ִדחזי' ִדֹלמאי הסמ"ג, עֹל הֱקשה סֱק"י) תעה (או"ח השֹלחן ובערך ג.
המצוות, כוונת בה הצריך ֹלמה וא"כ מעשה, איכא זו שבמצוה הרי בתֱקיעה ִדהמצוה
אברהם [ובברכת ה"ִד) ִדשופר (פ"ב המ"מ כמ"ש כונה אי"צ מעשה ִדאיכא היכא הא
בה שיש ֹלפי כונה שאי"צ מצה גבי ה"ג) מחו"מ (פ"ו הרמב"ם פסֱק ומש"ה ֹלִד], סי'

מעשה.

גמר שהיא בגֹלֹל עֹלי' ומברכין בתֱקיעה מצוה ִדֹליכא סובר הסמ"ג גם אם והנה
בשמיעה, היא ִדהמצוה מעשה ֹליכא בשופר ִדבאמת ערה"ש, ֱקו' תתיישב המצוה,

י"ֹל [ובֹלא"ה הסמ"ג. בִדברי מיִדי מוכח שֹלא אֹלא המצוות, כונת בה צריך וֹלכך
צ"כ]. וִדאי ִדֹלכתחיֹלה ועוִד המ"מ, כחיֹלוֱק סובר אינו ִדהסמ"ג

ֹלשמוע תֱקיעת

מן אינה ִדתֱקיעה
המצוה,

"שמיעת

ֱקיום מעשה

ֱקיום מעשה
ֱקיום

שופר בתֱקיעת ֱקיומית מצוה

שופר בתֱקיעת ֱקיומית מצוה

שופר מצות בגִדר ר"ת שיטת

שופר מצות גִדר

ֹלוין יצחֱק ֹלויןהרב יצחֱק טעפהרב איתמר טעפהרב איתמר הרב

שופר תֱקיעת בענין - ויֹלך נצבים פרשת

תשס"ט אֹלוֹל כ"ב תשס"טערש"ֱק אֹלוֹל כ"ב ערש"ֱק

הציון הציוןשער שער

שומע שאינו תוֱקע בעֹל

שופר בתֱקיעת כונה

הבור ֹלתוך התוֱקע

זמר או יבבה שופר מצות
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אחרים מוציא אינו בִדבר מחויב שאינו כֹל תֱקפ"ט סי' שופר הֹל' בשו"ע א.
שומע ִדאינו ִדכיון מוציא אינו שומע ואינו מִדבר אפיֹלו וחרש חובתו יִדי
וטעמם והרשב"ץ, הכֹלבו בשם בב"י מובא הִדין ומֱקור הוא. חיובא בר ֹלאו
המצות בכֹל וחייב ִדבריו ֹלכֹל הוא שפיֱקח אע"פ שומע ואינו המִדבר ִדחרש
אינו בִדבר מחויב שאינו וכֹל בִדבר, מחויב אינו חשיב שופר ֹלגבי מ"מ
המצוה שופר ִדבתֱקיעת הב"י ומבאר (כט.). בר"ה כמבואר אחרים מוציא
אינו שומע שאינו חרש וֹלכן שופר ֱקוֹל ֹלשמוע מברכים שהרי בשמיעה היא
ֱקריאת ֹלגבי (יט:) במגיֹלה וכ"מ ב"ח. אינו נחשב וֹלכן המצוה ֹלֱקיים יכוֹל
שומע ואינו המִדבר חרש יצא, ֹלא ֹלאוזנו השמיע וֹלא ֱקרא ִדֹלמ"ִד המגיֹלה,
המֱקור ִדזהו (ונראה תרפ"ט. סי' בשו"ע הוא וכן אחרים. מוציא אינו
ז' סי' הגרע"א בתשו' וע"ע ב"ח). ֹלאינו נחשב המִדבר שחרש ֹלִדבריהם
ומגיֹלה בשופר ב"ח ֹלאו חשיב המִדבר ִדחרש ג"כ שנֱקט ֹלי) ונראה (בִד"ה

רע"א. סי' ֹלשו"ע ובחי' מ"ִד פ"ב במגיֹלה בתורע"א עוִד ִדבריו ושנה

אחרים מוציא המִדבר ִדחרש כ' (כט.) בר"ה מֹלוניֹל יונתן רבינו בחי' אמנם
פֹלוגתתם. וצ"ב עיי"ש, כזו ִדעה מביא שם במאירי וכן שופר בתֱקיעת

חייב והרי ב"ח ֹלאו נחשב המִדבר חרש ֹלמה זה בִדין מתֱקשים האחרונים
אינו וֹלמה יִד"ח ֹלצאת ֹלו אפשר שאי הוא שאנוס אֹלא המצוות בכֹל הוא
ִדאע"פ אנוס) בענין (ִד"ה מ"ח סי' הערות בֱקובץ הגרא"ו וכ' ערבות. בכֹלֹל
ֹלו שיש בפועֹל מחויב שיהיה ובעינן בזה סגי ֹלא מחויב, הוא שבעצם

ֹל"א. סי' ח"ב בֱקוב"ש וכ"כ המצוה ֹלֱקיים אפשרות

חיובא, ֹלבר נחשב המִדבר חרש ִדֹלעוֹלם כתב תֹל"ט) (או"ח נזר האבני ב.
ִדין יש שופר ִדבתֱקיעת משום הוא שופר בתֱקיעת אחרים מוציא ִדאינו ומה
ֹלאוזנו השמיע שֹלא וכֹל מ"ִד, ֹלחִד וֱקר"ש במגיֹלה וכמו ֹלאוזנו שישמיע
אחר. ֹלהוציא שיוכֹל מצוה מעשה זה אין וֹלכן התֱקיעה במעשה חסר
בספר וע"ע ואכמ"ֹל, ֹלאוזנו שישמיע ִדין יש שבשופר ֹלומר צ"ב (והִדברים
שמע שֹלא מי ֹלבין חרש בין חיֹלוֱק ִדאין כ' ועפ"ז כ'). סי' (מועִד יהוִדה שֹלום
ומביא אחרים. ֹלהוציא יכוֹל אין שמע שֹלא ִדכֹל וכיו"ב אוזניו שסתם ע"י

עיי"ש. יעֱקב בשבות שכ"כ

מוציא אינו שחרש הטעם מפורש הראשונים ִדבִדברי נתבאר כבר והנה
סיבה מחמת שמע ֹלא שאם פשוט וֹלפ"ז בשו"ע וכ"מ הוא חיובא בר ִדֹלאו
תֱקפ"ז סי' במ"ב מבואר וכן אחרים. ֹלהוציא יכוֹל אוזניו שסתם כגון צִדִדית
יצא ֹלא ֹלבור חוץ עומִד וגופו הבור ֹלתוך תֱקע שאם מהפמ"ג שמביא סֱק"י
ֹלהוציא בִדבר ֹלמחויב ִדנחשב וכ' יצאו ושמעו הבור תוך שהיו אחרים אבֹל
אוזנו סתם אם אבֹל מוציא אינו חרש ִדִדווֱקא שנתבאר כמו והוא אחרים.

אחרים. מוציא וכיו"ב

ִדכה"ג האבנ"ז כִדברי ֹלהוכיח יש (י"ט:) במגיֹלה רי"ִד התוס' מִדברי אוֹלם
בֱקריאת אחרים מוציא אינו ִדחרש טעמא שכתב בִדבר, מחויב חשיב שפיר
חשיבא ִדֹלא משום יצא, ֹלא ֹלאוזנו השמיע וֹלא ֱקרא ֹלמ"ִד המגיֹלה
מטעם אֹלא הוא בִדבר מחויב שאינו משום ִדֹלאו ומבו' ֱקריאה ֱקריאתו
המִדבר חרש בשופר שגם מִדבריו ֹלהוכיח אין עִדיין אמנם בִדיבור. שחסר
הֹלכה יש ג"כ שבשופר האבנ"ז שֹל חיִדוש הך ס"ֹל ִדֹלא ויתכן מוציא אינו

ֹלאוזנו. שישמיע

המִדבר שחרש ִדס"ֹל במאירי שהובא והִדעה יונתן הרבינו שי' יתבאר ובזה
ִדחרש במגיֹלה ִדמבו' ומה בִדבר מחויב נחשב שחרש ִדס"ֹל בשופר מוציא
שהוא ֹלאוזנו שישמיע ִדבעינן ֹלמ"ִד במגיֹלה ִדווֱקא זהו אחרים מוציא ֹלא
שופר הֹל' עזרי באבי ועיין אחרים. מוציא שפיר בשופר אבֹל בִדיבור שיעור
ִדצִדיך ֹלמ"ִד מוציא אינו חרש במגיֹלה ִדִדוֱקא כן ֹלחֹלֱק הרמב"ם בִדעת שכ'
ֹלהוציא החרש יכוֹל שופר בתֱקיעת אבֹל ִדיבור, שחסר כיון ֹלאוזנו שישמיע

אחרים.

יכוֹל ִדאינו הריח חוש ֹלו שאין במי כ' רצ"ז) (סי' ֹלשו"ע הגרע"א בחי' ג.
מחויב אינו ִדנחשב כיון אחר ֹלהוציא במוצ"ש בשמים מיני בורא ֹלברך
אינו ִדחרש ִדטעמא בכ"מ הנ"ֹל כשי' (והוא המִדבר ֹלחרש ומִדמה בִדבר
חשיב שפיר אז חזֱק ריח ֹלהריח יכוֹל אם אבֹל ב"ח) שאינו משום מוציא
ֹלו אין כעת וסו"ס חזֱק ריח שמריח ִדמ"ֹל צ"ב ִדבריו וֹלכאו' בִדבר. מחויב
בִדבר. מחויב נחשב וֹלמה המצוה מֹלֱקיים אנוס ונמצא ֹלהריח אפשרות
שיש כיון ב"ח ִדין ממנו מפֱקיע זה אין ִדאנוס ֹלגרע"א ִדס"ֹל והפשוט
זה כגון באונס וִדווֱקא אנוס, הוא שכעת אֹלא המצוה ֹלֱקיים שביִדו אופנים
שאינו כמי נחשב אז כֹלֹל הריח חוש ֹלו שאין או חרש כמו אבר חסר שהוא

ב"ח. ואינו כֹלֹל מצווה

ששכח במי כ' (תפ"ט) הפר"ח הנה ב"ח ֹלאינו נחשב אנוס אם זה ובענין
מחויב אינו שנחשב בברכה סופר אינו ִדשוב הימים באחִד ספיה"ע ֹלברך
מביא י"ט) (סע' שם יוסף ובברכי אחר, ֹלהוציא ֹלברך יכוֹל ואינו בִדבר
הֹל' עזרי באבי ועיין ֹלאחר. ֹלברך שיכוֹל וס"ֹל שחוֹלֱק ֱקוִדש מהמֱקראי

(חו"מ יואב חֹלֱקת וע"ע הפר"ח. בִדברי ֹלִדון שהאריך ה"י) (פ"א ברכות
(מ"ח). ֱקוה"ע (י"ג) ִדאורייתא אתוון אונס) ִדיני

סִדרים שני בין אחת תֱקיעה תֱקע שאם הרמ"א עמש"כ ס"ו המשנ"ב כתב
וכתב יצא. תֱקיעה אותה ֹלו תעֹלה הנכון הוא הסִדרים מין שאיזה והתנה
תֱקע התשר"ת שתֱקע ֹלאחר אֹלא כֹלֹל התנה ֹלא שאם כ"ג ס"ֱק השה"צ
התֱקיעה ספֱק מחמת ֹלצרף יכוֹלים אנו אין בוִדאי תֱקיעה שברים רֱק
והוי זה בשביֹל כוון ֹלא ִדהֹלא תֱקיעה. ֹלהשברים התשר"ת שֹל האחרונה

עכ"ֹל, ומ"א]. בב"י [כ"מ כונה בֹלי כתוֱקע

תֱקיעה באיזה ֹלִדעת התוֱקע שצריך ֹלמעשה הֹלכה גִדוֹל חיִדוש ומבואר
התשר"ת. שבתחיֹלת בתֱקיעה או התשר"ת שבסוף בתֱקיעה האם תוֱקע.
תֱקיעה באיזו ֹלב ֹלשים הִדין מעיֱקר צריך השומע שגם במועו"ז ֹלפ"ז וכתב

חובה. יִדי יצא וֹלא בכונה שֹלא הוי ִדבֹלא"ה אוחזים

בתֱקיעה האריך אם וז"ֹל המחבר כתב הסעיף שבריש צע"ג וֹלענ"ִד
תֱקיעה ֹלשם שתעֹלה כִדי תֱקיעות שתי כשיעור תשר"ת שֹל האחרונה
אֹלא ֹלו עֹלתה ֹלא תשר"ת שֹל הראשונה ובשביֹל תשר"ת שֹל אחרונה
ֹלו. עֹלתה ֹלא אחת בשביֹל שאפיֹלו אומרים ויש אחת תֱקיעה בשביֹל

עכ"ֹל.

תֱקיעה ֹלכֹל וסוף תחיֹלה ִדבעינן כיון ִדס"ֹל הרמב"ן ִדעת זו ראשונה וִדעה
שֹל אחת תֱקיעה הכֹל ונחשב מחשבתו בתר אזֹלינן ֹלא הכי משום ותֱקיעה
בתר ִדאזֹלינן ִדס"ֹל גיאת הריץ ִדעת זו שניה וִדעה תשר"ת. שֹל האחרונה
ע"ש וסוף. תחיֹלה אין שֹלשניהם כיון פסוֹלות תֱקיעות ב' ונחשב מחשבתו

הראשונה. כסברא ִדהעיֱקר שכתב וע"ש וכ"ה. כ"ִד ס"ֱק משנ"ב

ֹלא. או כונה צריכות מצוות אי תֹלוי זה ִדֹלכאורה תמהו והר"ן והרשב"א
היתה התֱקיעה שֹל השניה שמחצית וכיון וסוף. תחיֹלה ִדבעינן נֱקטינן ִדהא
א"צ מצוות וֹלמ"ִד ֱקמא. ֹלמחצית ֹלפסוֹל צריך א"כ אחרת תֱקיעה ֹלשם
מצוות אי בפֹלוגתא תֹלוי שזה הרשב"א סובר וכך ֹלהכשיר. צריך כונה
צ"ֹל כוונה. א"צ ֹלמ"ִד גם ֹלכו"ע שפוסֹל גיאת הרי"ץ [וֹלִדעת כוונה. צריכות

מעכב.] וֹלכו"ע הפכית כונה הוי אחרת תֱקיעה ֹלשם ִדכוונה

ִדכיון הרשב"א מיישב אחת. תֱקיעה יִדי שיוצא ִדס"ֹל הרמב"ן ובִדעת
תֱקפ"ט בסימן ִדפסֱקינן ֹלִדיִדן צע"ג וֹלפ"ז כונה. נחשב מצוה ֹלשם שכונתו
ִדבעינן ס"ג תֱקפ"ז בסימן ופסֱקינן פסוֹל. ֹלשיר והתוֱקע כונה ִדבעינן ס"ח
אחרת תֱקיעה ֹלשם שכשתוֱקע הרשב"א כתירוץ עכצ"ֹל וסוף. תחיֹלה
איזו ֹלשם כונה שצריך המשנ"ב מחִדש מִדוע א"כ ֹלמצוה. כונה נחשב

וצע"ג. תֱקיעה

ֹלתוֱקע יצא ִדֹלא בשופר. מהמתעסֱק שומע בין ֹלחֹלֱק הר"ן שכתב ומה
ֹלִדבר מתכוון שהמתעסֱק יצא. אחת תֱקיעה שיִדי כשניים ארוכה תֱקיעה
שתי ֹלעשות מתכוון הכא משא"כ חינוך. מצוות ִדמֱקיים מצוה. ועשה מצוה
מצוות ֹלמ"ִד רֱק זה תרוץ ןֹלכאורה אחת. מצוה אֹלא ֹלו עֹלתה וֹלא מצוות
שם וכמש"כ הפכית. כוונה ִדיש ֹלהועיֹל צריך היה ֹלא כאן ִדאפ"ה כונה. א"צ
ריעותא אין השניה המצוה חֹלה שֹלא ִדכיון הר"ן מיישב וע"ז ֹלהִדיא. הר"ן
שום אין ֹלהֹלכה שנפסֱק וכמו כונה צריכות ֹלמ"ִד אבֹל הראשונה. במצוה
אחרת תֱקיעה ֹלשם נעשתה התֱקיעה סוף הרי חובה יִדי יוצא מִדוע הסבר

בכונה] שֹלא חשיב ֹלא מצוה ֹלתֱקיעת שכונתו שכיון ועכצ"ֹל

צריך זה היה ס"ִד תֱקפ"ח בסימן המחבר ִדכתב מהא הֱקשה ובמועו"ז
את מוציאה אחת תֱקיעה אחרונה. פשוטה צריך וזה ראשונה. פשוטה
מחוייב. שהשומע תֱקיעה אותו ֹלשם התוֱקע נתכוון ֹלא ִדהא וצ"ע שניהם.
כוונה חשיב סִדר שבאותו אחרת תֱקיעה ֹלשם נתכוון שאם ֹלחִדש ויצא
תשר"ת שבסוף פשוטה בין שהתנה איירי המשנ"ב משא"כ ֹלמצוה.

כוונה. חיסרון ואיכא אחר סִדר ִדהוי תש"ת שבתחיֹלת ֹלפשוטה

גרע אחרת מצוה שמֱקיים שבמֱקום הר"ן ִדֹלפמש"כ הפוכה הסברא וֹלענ"ִד
החיוב מעיֱקר התֱקיעות ששני סִדר באותו כשמשנה א"כ מתעסֱק. והוי טפי
שכֹל ֹלסִדר מסִדר משא"כ טפי. וגרע אחרת מצוה ֹלשם כונה חשיב
ממצוה כונה כאן ואין ֱקעביִד מצוה ֹלאו מנייהו חִד וממ"נ מספֱק. התֱקיעות

סִדר. באותו כ"ש כונה חיסרון איכא בזה ִדגם המשנ"ב וֹלִדעת ֹלמצוה.

שיש [ואפיֹלו השמיעה זהו המצוה שעיֱקר פשוט ִדזה ִדֹלֱק"מ והאמת
עֹלות ֱקוִדם ומֱקצתו חיובא. בר בעינן ִדהרי ֹלתֱקוע מצוה גם שיש הוכחות
וע"כ סוף ועִד מתחיֹלה ֹלשמוע צריך שֹלא בגמ' בס"ִד גם פסוֹל השחר
ואכמ"ֹל.] החיוב. בזמן כוֹלו שצריך ֹלגמ' פשיטא תֱקיעה המעשה שמצִד
שהסִדר ֹלחוִד בשומע תֹלויה הכונה א"כ שופר. ֱקוֹל 'ֹלשמוע' מברכים ִדהא
שגם ֹלפ"ז [ויתכן תֱקיעה. המעשה עצם מספיֱק התוֱקע ומצִד יִדו. עֹל נֱקבע
המעשה את ֹלייחס צריך וֹלא ֹלשמוע שמספיֱק ערבות בֹלי מוציא יצא

בֱקיִדוש] הִדג"מ ֹלִדעת אפיֹלו נשים. גם ֹלהוציא ויכוֹל תֱקיעה.

ִדברי את תנאי שמהני הרמ"א ִדברי עֹל מציין ס"ו תֱק"צ הגר"א ובהגהות
אנשים. שני אחת בתֱקיעה ֹלצאת שיכוֹלים ס"ִד. תֱקפ"ח בסימן המחבר
ֹלאופן ֹלִדמות הגר"א נזֱקֱק וֹלמה כשהתנה. איירי שהרמ"א וצ"ע
צריך שֹלא ִדס"ֹל מוכח וֹלכאורה תֱקיעות. ֹלשני אחת תֱקיעה עם שמשתמש

הגר"א ועכ"פ כהמשנ"ב.וצ"ע. וִדֹלא תנאי וֹל"ב תֱקיעה אותו ֹלשם כוונה
ֹלִדעת וא"כ כהמועו"ז. וִדֹלא סִדרים ֹלשני סִדר אותו בין חיֹלֱק ֹלא

סִדר. באותו ה"ה כוונה שצריך המשנ"ב

[

בשופר אחרים ֹלהוציא שומע ואינו המִדבר חרש
ווֹלך שמעון ווֹלךהרב שמעון הרב

שופר בתֱקיעת כונה
פרוש רפאֹל פרושהרב רפאֹל הרב



שופר מצות תכֹלית

יצחֱק עֱקיִדת זכרון

השטן ערבוב

עורו שופר, בתֱקיעת ִדהרמז (ג,ִד) תשובה בהֹל' הרמב"ם ִדברי מפורסמים
ומחשבתו הרעה ִדרכו מהם כ"א ויעזוב בתשובה... וחזרו משנתכם... ישנים
ֹלִד.) (ר"ה הריטב"א וכ"כ ִדהוא ומבואר טובה. ֹלא אשר

בתשובה. ֹלחזור אִדם שיעור כִדי התורה שכוונת

וֱקוֹל חטאיו... עֹל רחמים ֹלבֱקש טבעו ֹלהעיר כ"א שצריך כ' (תה) והחינוך
וכ"נ ִדהוא ומבואר שומעיו... כֹל ֹלב הרבה מעורר השופר
"ִדֹלתפיֹלה כפוף, שופר ִדבעי הטעם שכ' כמה) (ִד"ה כו: בר"ה רש"י ִדעת
כִדי בכפופין "ֹלמה ה"ִד פ"ג בירוש' ֹלזה ומֱקור בא". יצחֱק עֱקיִדת וֹלהזכיר

בתפיֹלה". ֹלבן שיכפפו

זכר בו יש ההתעוררות, תכֹלית שמֹלבִד בחינוך ועי"ש
ֹלתשובה. ֹלעורר הרמב"ם ממ"ש אחר טעם הוא וֹלכאו' ֹלשמים. ֹלבו וֹלכוף

היצה"ר. את ֹלהכניע הוא השטן ערבוב ִדענין (ג.) ר"ן ועי'

רֱק שהוא (כו:) הר"ן כ' יצחֱק, עֱקיִדת ֹלזכור טז. בר"ה שאמרו והטעם
בִדרש"י אך המצוה, תכֹלית מעצם אינו וא"כ איֹל. בשֹל המובחר מן ֹלמצוה
וכן המצוה. בעצם גִדר ִדהוא מבואר בא") יצחֱק עֱקיִדת "ֹלהזכיר (שכ' הנ"ֹל
משפטו ומיום מִדיניו ותפחִד מאֹלֱקיך ויראת שכ' (תיט) ביראים מבואר
[וע"ע טז. ריטב"א ועי' ֹלך ויזכור איֹל שֹל בשופר ותֱקעת

ֹלֱק'].

שמו" ביהוסף עִדות שופר... בחוִדש "תֱקעו הפס' פי' ֹלר"ה הראב"ִד בִדרשת
כֹל עֹל שאנו השופר תֱקיעת הוא עִדות

העוֹלם

כִדי איֹל שֹל בשופר ֹלתֱקוע שבה ומובחר המצוה "עיֱקר המאירי כ'
יצחֱק, ֹלעֱקיִדת מתוכו

ֹלפי כמוהו, נעֱקִדו בעצמם הם כאיֹלו הֱקב"ה עֹליהם מעֹלה כך ומתוך
ֹלמעשה." מצרפה הֱקב"ה טובה שמחשבה

יצחֱק עֱקיִדת "ֹלהזכירנו הו' הענין רס"ג, שכ' התֱקיעות עניני י' ובתוך
ויעֹלה שמו ֱקִדושת עֹל נפשנו נמסור אנחנו וכן ֹלשמים נפשו שמסר

ֹלטובה." ֹלפניו זכרוננו

מנהג רֱק היא איֹל בשֹל ִדתֱקיעה ִדאע"ג טז. ריטב"א ועי'
בִדרכי שמחזיֱקין ע"י הזכירה ז"ג מ"מ
איֹל שֹל בשופר ֹלפני תֱקעו הֱקב"ה "אמר בחיבה. המצוה ועושים האבות
אני מעֹלה

מורי." מפי ועשיתם, ֹלפני עצמכם ֹלעֱקוִד ֹלכם אמרתי כאיֹלו עֹליכם

ב' היו ִדבעֱקיִדה וביאר אברהם" בן יצחֱק "עֱקיִדת הגמ' בֹל' ִדֱקִדֱק הערוֹל"נ
הֱקב"ה וֹלכן נפשו. שמסר יצחֱק ושֹל רחמיו, שכבש אברהם שֹל זכויות,
העוֱקִד זכות שזוכר נעֱקִדתם, כאיֹלו וֹלא עצמכם" עֱקִדתם "כאיֹלו מעֹלה

והנעֱקִד.

חן אמרי בס' הגר"ח בשם מ"ש ועי'
שאמרת בשעה אברהם שאמר נו,י) (ב"ר המִדרש ֹלבאר
שבניו שבשעה יה"ר רצונך, ֹלעשות רחמי כבשתי אֹלא כן עשיתי ֹלא וכו' ֹלי
משום ִדענינו העֱקיִדה. זכות ֹלהם נזכר תהא עבירות ֹליִדי באים יצחֱק שֹל
ביצחֱק כי ֹלהבטחה סתירה ה"ז ֹלעוֹלה והעֹלהו ֹלאברהם השי"ת שבציווי
וכבש הֱקו' את אברהם הֱקשה ֹלא ואעפ"כ שהאריך], [עי"ש זרע, ֹלך יֱקרא
ישראֹל כֹלֹל מעשי עֹל גִדוֹלות ֱקושיות כשיהיו שכמו"כ התפֹלֹל וע"ז רחמיו.
העֱקיִדה השי"ת ֹלהם יזכור מ"מ עֹליהם, זכות ֹלימוִד שום יהיה וֹלא

רחמים. עֹליהם ויתמֹלא

השטן, את ֹלערבב כִדי הם וִדמעומִד ִדמיושב ִדתֱקיעות מבואר טז: בגמ'
מסתתמין המצוות את מחבבין ישראֹל כשישמע ישטין שֹלא ופירש"י
במה המצוה שמחבבין (ֱקא) בעיטור מבואר המצוה חיבוב וענין ִדבריו.
שרואה ר"ח בשם כ' המנהגות) (בס' מֹלוניֹל והרא"ש עֹליה. ששונין

המובחר. מן ֹלמצוה הברכות סִדר עֹל ֹלתֱקוע שחוזרין במצוות שמִדֱקִדֱקין

בתֱקיעות המצוה יִד"ח יצאו שכבר ִדכיון ִד.) ח"א (ִדרשות החת"ס מ"ש ועי'
שוב כשתוֱקעין א"כ וכו'. ה' ֹלהמֹלכת או ֹלתשובה והתעוררו ִדמיושב
יום שֹל מ"ע ֹלֱקיים שזכינו המצוה ֹלשמחת רֱק אֹלא זו ֹלחובה אינו במוסף

עי"ש. השטן, מתערבב ועי"ז תרועה,

את שמחבבין ִדע"י אמור) ס"פ יפות ובפנים ט אות (בהֱקִד' המֱקנה וכ'
עוונותם עֹל שישטין מה כֹל וא"כ מאהבה תשובה שעושין רואה המצוות

ִדבריו. מסתתמין וֹלכן ֹלזכויות, יהפך

כ' והראב"ִד היצה"ר, ֹלהכניע ִדהיינו פי' מִד"ה) (ג. והר"ן והרשב"א
כבר ֹלֱקטרג ֹלו שהיה מה תפיֹלה בשעת שֹלא שתֱקעו ִדכיון (בִדרשה)
(תֱקפה). הטור וכ"כ מִדבר. אינו שוב ותֱקיעה תפיֹלה ובשעת עשה,

מֱקטרג שאינו בטור] גם [ומובא הירוש' עפ"י שם בתוס' וע"ע
ִדֹלעת"ֹל. השופר מפני שנבהֹל כיון

ֹלתשובה, ֹלעורר

ֹלתפיֹלה, ֹלעורר

היצה"ר ֹלהכניע

יצחֱק. עֱקיִדת

מֹלך שהוא הבורא עֹל מעיִדין

הוא היכן עִד ויראה אהבה גבוֹל ויבחינו שיתעוררו
מגיע,

בִדרכיו, והוֹלכין יצחֱק, ֹלעֱקיִדת זכר זו מצוה מחבבין שאתם

בתֱקיעת. ענינים י' מרס"ג שהביא אבוִדרהם ועי' (כג,כִד). אמור פר' רמב"ן ועי'
מהנ"ֹל. אחרים ענינים ורובם במחזורים] [מובא שופר.

הרשב"א כשי' [ִדֹלא

המובחר], מן מצוה שהוא והמאירי והר"ן

ֱקֹלג, עמ' ח"ב שמועה במעתיֱקי [מובא

העֱקיִדה], פר' בביאור

השמיעה או התֱקיעה - המצוה גִדר

התוֱקע שֹליחות

בשבת שחֹל ר"ה

כ' בה"ג ושם בר"ה, השופר תרועת תורה שֹל מ"ע כ' (א,א) הרמב"ם
וכ"כ הֱקוֹל". בשמיעת אֹלא המצוה "שאין יצא בו שתֱקע הגזוֹל ששופר
שופר, ֱקוֹל ֹלשמוע שמברכים הבה"ג וכ"ִד ֹלשמוע. שהמצוה תה החינוך
(תֱקפה). בטור וכ"ה היא ִדהמצוה משום
בתשו' הִדברים ויסוִד ו'.] ושאג"א (א,א) ֹלח"מ עי' האחרונים [ובֱקו'

ֹלבִד, בשמיעה שהמצוה הִדור) (פאר הרמב"ם
מצוה]. הכשר רֱק ִדהיא [כֹלומר

וביאר גנב"ך. סוכת כמו ֱקטן בתֱקיעת ייִד"ח ִדֹלפי"ז (תֹלא,ב) האבנ"ז והֱק'
מאֹליה, שתבא וֹלא במצוה מעשה שיעשה ִדצריך הוא התֱקיעה ִדגִדר
שיעשה צריך מ"מ בשמיעה שהמצוה אף וֹלכן ס"ת], כתיבת [כמצות
שאינו חשו"ֱק וממיֹלא שֹלוחו. או הוא שיתֱקע והיינו ישמע, שעי"ז מעשה
עצם עֹל ֹלברך יכוֹל עצמו התוֱקע ִדֹלפי"ז [וכ' שֹליח. נעשה אינו מחוייב
רחמנא שהרי מצוה הכשר ֹל"ח ִדוִדאי (ו) מ סי' באבנ"ז ועי"ש התֱקיעה].

כנ"ֹל. מעשה בעי וֹלכן "תֱקעו", אמר

היא ִדהמצוה (ֱקעִד) והשאיֹלתות מב) (עשין הסמ"ג שיטת אבֹל
ר"ת בשם סס"י) (פ"ִד הרא"ש וכ"כ בשופר. ֹלתֱקוע ֹלברך שצריך עוִד וכתבו
בִד' אכן מצותה". גמר היא ִדעשייתה משום שופר תֱקיעת עֹל ֹלברך "שיש
ברכ"י. ועי' הסוכה, עשיית עֹל שמברכים כהירוש' ִדס"ֹל ִדי"ֹל הפר"ח כ' ר"ת

בשניהם היא ִדהמצוה כ' כט.) תרועה (יום חביב המהר"ם
תֱקיעה ִדבעיֱקר (ו) השאג"א וכ"ִד עיֱקר]. שהשמיעה [אֹלא
שאֹל"כ הרמב"ם בשי' גם כן הכריח ברכה והעמֱק המנ"ח. וכ"כ תֹליא, נמי
שמיעה אֹלא תֱקיעה א"צ והרי השומעים, ֹלהוציא ֹלכוון התוֱקע צריך ֹלמה

תֱקיעה, גם בעינן ִדֹלכו"ע וע"כ גריִדא.

שֹלו תֱקיעה שצריך מֱקרא ִדיֹלפי' חיִדש וע"כ) ִד"ה ֹלג (או"ח יואב החֹלֱקת
שֹלו, שאינו את ממעט ֹלכם ובֹלוֹלב ֹלכם, יהיה תרועה יום מִדכתיב בשופר,

ממעט ִדֹלכם אע"כ בגזוֹל, שיוצאין בירוש' אי' בשופר אבֹל
תֱקע כאיֹלו ִדעי"ז שֹליחות מִדין רֱק הוא אחר שֹל בתֱקיעה ִדיוצא ומה

שֹלו. הֱקוֹל והוי בעצמו

הוא שהתוֱקע ִדע"י שֹליחות ִדין ִדצריך תֹלא) (או"ח הנ"ֹל האבנ"ז וכ"ִד
נפֱק"מ וֹלכאו' תֱקיעה. מעשה עשה שהשומע נחשב השומעים, שֹל שֹליח

משום בעצמו ֹלתֱקוע עִדיף אם ֹלגבי בזה

ִדהתֱקיעה [ֹלשי' ֹלתֱקוע ִדין שיש כיון שֹליח יועיֹל ִדֹלא ֹלהֱקשות יש מאיִדך
מהני ִדמ"מ (שם) חביב המהר"ם ע"ז ותי' שבגופו. מצוה הוי מהמצוה] חֹלֱק
בתרועה יוצאין ישראֹל שכֹל ֹלכם" יהיה תרועה "יום ֱקרא ִדגֹלי שֹליח ע"י

סה. סי' חו"מ אבנ"ז ועי"ע בעצמו. ֹלתֱקוע כ"א עֹל חיוב שאין וע"כ אחת,

ֹלוי ֹלרבי בשבת, שחֹל בר"ה תוֱקעים שאין הִדין במֱקור נחֹלֱקו כט: בר"ה
תרועה" "זכרון מֱקרא יֹלפי'

תרועה. שֹל מֱקראות יאמרו שרֱק משמעו ִדזכרון שם ופירש"י

ֹלוי]. כרבי אי' (כט,י) ובויֱק"ר [ובירוש' תוֱקעים. אין ִדמִדאורייתא והיינו

ברה"ר. יעבירנו שמא גזרו שרבנן אֹלא תוֱקעים ִדמִדאורייתא רבא וִדעת

בִדבריו. האריכו וכבר ֹלרשות, מרשות שיוציא או שהוסיף (ב,ו) רמב"ם ועי'

אטו והאיסור רבוא ס' בה שיש רה"ר מצוי שֹלא ִדבזמננו ִדנו האחרונים
סי' הֹל' בביאור בזה עי' ֹלגזירה, גזירה הוי ֹלכאו' א"כ ִדאורייתא, רה"ר
הוצאה ֹלגבי רֱק הוא רבוא ס' ִדִדין חיִדש (פז) יעֹלה יהוִדה ובשו"ת שמה.
ִדנֱקטו בזה וביאר עי"ש, ס"ר בה כשאין גם הוא ברה"ר ִד"א מעביר אבֹל

יוציא. שמא וֹלא יעבירנו שמא ִדוֱקא בגזירה

שעבר אע"פ בשבת, שחֹל בר"ה שתֱקע ִדמי ח) מער' (ִדו"ח הגרעֱק"א ִדעת
(תֱקפח) שֹלמה ובחכמת מִדאורייתא. המצוה ֱקיים ִדרבנן שבות עֹל

השֹלישית. שיגמור נימא אי תֱקיעות ב' ותֱקע עבר אם בזה נסתפֱק

ֹלשמוע

בתֱקיעה. וֹלא שופר ֱקוֹל בשמיעת

ֹלישב סוכה כעושה והתֱקיעה
בה.

ֹלתֱקוע.

התֱקיעה
יחִד, והשמיעה

שֹלו. שאינו ֱקוֹל

מבשֹלוחו. יותר בו מצוה

ִדבעינן א) (ר"ה חיים במשמרת ביאר וכעי"ז
העמֱק מ"ש ֹלֱק' [וע"ע תֱקיעה. סתם שהיא ֱקטן תֱקיעת ֹל"מ וֹלכן מצוה שֹל תֱקיעה

ברכה].

ֹלתֱקוע. היא המצוה ִדעצם מפורש ובסמ"ג בשאיֹלתות מ"מ אך

מפני שמיעה רֱק הזכיר שהרמב"ם אֹלא
שיהיה משמע שעיֱקרו תרועה" "יום נא' שבתורה

א]. סי' ומו"ז וטז ט סי' ֱקִדש מֱקראי [ועי'

מטה ועי'
בשמיעה, אֹלא בתֱקיעה המצוה שאין כיון מבימ"ב בתֱקיעה ִדֹליכא (תֱקפה,י) אפרים

בו. ִדמצוה ִדינא הִדר שֹליחות ֹלִדין בעינן אם אכן

"יום פנחס בפר' ממ"ש בשונה אמור, בפר' [שנאמר

תרועה"].

כתֱקיעות. חשוב תרועה" "זכרון בשבת ִדמ"ש ֹלה) (אות תֱקפא שעה"צ ועי'

ועיֱקר
אם ִד"ת, במֱקום ִדבריהם העמיִדו ִדחכמים בהא האחרונים בחֱקירת תֹליא הנִדון

ואכ"מ. ִדאורייתא, החיוב ֹלגמרי ִדנפֱקע או ופטור, אנוס הוי ִדעי"ז

שהתרועה ִדהיינו תרועה שֹל יום
תישמע.
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הציון שער הציון שער



והנצחות: ֹלתרומות הענין. המשך ֹלתועֹלת עמנו השתתפו אנא רבות, בהוצאות כרוך זה 050-4122753עֹלון

ֹלִדוא"ֹל: ֹלשֹלוח ניתן שבגֹליון ֹלחיִדו"ת והארות הערות
gal200@neto.bezeqint.net
ִדפרשה". "עומֱקא בתיבת או

מֹלא. שם תחת רֱק ֹלתגובות מתיחסת המערכת
בר"ת). ֹלהשתמש אפשר התגובה (בפרסום

הֱקרובות הפרשיות הֱקרובותנושאי הפרשיות נושאי
היום בעניני הערות - השנה ראש

בעיו"כ אכיֹלה מצות - האזינו
מורחב) (גֹליון הסוכות חג ענייני - סוכות

בִדוא"ֹל או בִדיסֱק רֱק חומר יתֱקבֹל סוכות ֹלגֹליון

ֹלא שמע הברה ֱקוֹל ואם יצא, שמע שופר ֱקוֹל אם הִדות, ֹלתוך או הבור ֹלתוך התוֱקע (כז:) ר''ה
שופר ֱקוֹל שהם ופרש"י יצאו, בבור ֹלעומִדים אבֹל בחוץ ֹלעומִדים אֹלא שנו ֹלא הונא וא''ר יצא.
ֱקוֹל שישמעו יתכן בחוץ שהעומִדים שמשמע מִדבריו (ס"ח) הרא''ש וִדייֱק שמעו. ֹלעוֹלם
שהבחנת תֹלוי זה שיהא מסתבר ִדֹלא העומִדים וֱקירוב בריחוֱק אם תֹלוי זה במה ותמה שופר,
שאמרו מה וֹלפי''ז שומעים, הברה ֱקוֹל ֹלעוֹלם הבור שפת עֹל שֹלעומִדים פי' וֹלכן אִדם. כֹל

בבור. ֹלעומִד היינו שופר ֱקוֹל ואם בחוץ, ֹלעומִד היינו שמע הברה ֱקוֹל אם במשנה

בבור תֱקיעה מֱקצת שמע בתחיֹלה אמר ִדרבה הגמ' מהמשך כרא''ש הוכיח (תֱקפ'ז,א) והט''ז
אֹלא התֱקיעה כֹל ֹלשמוע שא''צ משמע כִדין. היתה עצמה שהתֱקיעה כיון יצא בחוץ ומֱקצת
שעור שהיה מיירי ִדֹלרמב''ן הראשונים, בזה [ונחֹלֱקו סופה את שמע שֹלא אפי' שיעור רֱק
הו''א ואפ''ה תֱקיעה שיעור היה הכֹל בין וֹלרשב''א ֹלחוץ, ויצא התֱקיעה והאריך בבור תֱקיעה
א''צ ואם יצא. ֹלא בחוץ העומִד בבור שתוֱקע ממתני' והֱק' כִדין]. היה התוֱקע שמצִד כיון שיצא
הֱקוֹלות. ֹלהתערבב שמתחיֹל ֹלפני התֱקיעה בתחיֹלת יִד"ח יצא א''כ התֱקיעה, סוף ֹלשמוע
בכה''ג יצא ֹלא ִדאה''נ בה חזרה הגמ' וֹלכן זמן, אחר רֱק נוצרת שהברה ֹלגמ' שפשוט היינו
וֱקמ''ֹל ִדיצא, ֹלבור מחוץ ראשו הוציא התֱקיעה ובאמצע בבור שתֱקע עצמו ֹלתוֱקע מיירי ורבה
ומשמע הברה. שומע והוא בבור השופר ונמצא ֹלשופר ֱקוִדם ראשו שיוציא חוששים ִדֹלא
בריחוֱק תֹלוי אם ֹלרש''י הט''ז והֱק' יצא. ֹלא ֹלשופר ֱקוִדם ראשון שיוציא כן יהיה באמת שאם
החשש מה ראשו שהוציא עצמו בתוֱקע א''כ הברה, או שופר ֱקוֹל זה אם מֱקום וֱקירוב
ֹלא שבכה''ג משמע ואעפ''כ מזה ֱקרוב יותר ֹלך אין הרי השופר ֹלפני ראשו ֹלהוציא שיֱקִדים

מֱקום. בֱקירוב אפיֹלו יצא וֹלא הוא הברה ֱקוֹל ֹלבור חוץ שכֹל כרא''ש אע''כ יצא,

אחר רֱק מתערבבים הֱקוֹלות שאין הגמ' אמרה ֱקוִדם הרי ראשו, בהוציא החשש מה ֹלעי' ויש
עירבוב אין תֱקיעה בתחיֹלת שה''מ וצ''ֹל ֱקוֹלות. עירבוב אין וִדאי זה מועט בזמן א''כ זמן
את גם ששומע ואפיֹלו הברה, יוצרים הבור מִדפנות הֱקוֹלות חוזרים זמן אחר ורֱק ֱקוֹלות
רֱק שומע הבור תוך אבֹל הברה. בֹלי שופר ֹלשמוע שצריך (כח.) רש''י כמש''כ יצא ֹלא השופר
שבבור אף הברה נוצר בבור שכבר תֱקיעה באמצע שהוא ראשו במוציא אבֹל בברור. שופר
ביִד מבואר וכן יצא. ֹלא וֹלכן הברה גם ישמע ראשו כשיוציא מיִד אבֹל שופר שומע עצמו

אפרים.

וט''ז ִדֹלב''י האחרונים, נחֹלֱקו הברה ֱקוֹל יש אם בבור והשומע בחוץ שהתוֱקע הפוך ובמֱקרה
וכ''כ מבחוץ, ֹלבור בבואו מתבֹלבֹל השופר ֱקוֹל אין וֹלב''ח יצא, וֹלא הברה ֱקוֹל יש בכה''ג ה''ה
אין זה שבאופן הראש וֹלא השופר תחיֹלה ֹלהוציא יֱקפיִד ראשו ומוציא בבור שבתוֱקע המג''א
ִדא''א וֱקיי''ֹל השופר עם בצמצום ראשו ֹלהוציא צריך א''כ יצא ֹלא כה''ג גם ִדאם הברה, ֱקוֹל

ֹלצמצם.

שהצֹליֹל כיון בבור, הברה ֱקוֹל יש בחוץ בתוֱקע שגם נאמר אם שאפי' ֹליישב, כתב חת''ס ובהג'
אבֹל הבור, באויר נתבֹלבֹל כבר ֹלאוזנו הצֹליֹל שיגיע וטרם הֹלאה וכן שבסמוך ֹלאויר מגיע
י''ח. ויצא ֹלאוזנו יגיע הִד, ויצור ֹלבור השופר ֱקוֹל שיגיע ֹלפני א''כ ראשו ֱקוִדם השופר במוציא
וצריך ויצא. ֱקוִדם ֹלאוזנו מגיע שהצֹליֹל ֱקוִדם ראשו במוציא גם כן נאמר ֹלא ֹלמה א''כ וֹלכאו'
וֹלא הברה מיִד שומע ֱקצר ֹלזמן אפיֹלו ראשו שמוציא ברגע הברה שנוצר שאחר כנ''ֹל ֹלפרש
את מוציא כאשר אבֹל ֱקוֹלות, עירבוב כבר שנוצר התֱקיעה באמצע כרגע שאוחז כיון שופר, רֱק
שופר, רֱק שומעים בבור שֹלעומִדים חסרון בזה אין בבור הברה שהיה ממה הרי ֱקוִדם, השופר
הוא הפסוֹל ושם בפנים, ושומע בחוץ תוֱקע כמו יהא ֹלחוץ השופר שיוציא ברגע אֹלא
שיגיעו שֱקוִדם משום חשש אין בזה א''כ הב''י, כִדעת מתערבבים ֹלבור שמגיעים שהֱקוֹלות
הוא שהרי מאוִד, ֱקצר זמן משך שזה כיון אוֹלם ֹלבור, יגיעו שאח''כ ואף ֹלאוזנו, יגיעו ֹלבור
ומוציא ֹלצמצם שא''א אף י''ח יוצא וֹלכן בחוץ, והשופר ראשו ונמצא אח''כ מיִד ראשו מוציא

ֱקוִדם. השופר

ֱקוֹל הוא הברה ִדפי' הברה ֱקוֹל חשיב בריחוֱק בהכ''נ אחרי גם שֹלרש''י שחיִדש בט''ז עי'
שהעתיֱקוהו ֹלשיטתו חשש ואם) ִד''ה (תֱקפ''ז והביאו''ה ֱקוֹלות, עירבוב רֱק וֹלא חֹלוש
אם הֱקרֱקע בשפת וחֹלונותיו האִדמה תחת שנמצא בבית והסתפֱק הפוסֱקים. כֹל

וצ''ע. הֱקוֹל מתערבב ֹלא בכה''ג ִדאוֹלי בחוץ ֹלעומִדים כבור ִדינו

יבבה שֹל ענין הוא שופר ִדענין מבואר ֹלג: ר"ה ִדבגמ' השופר מצות בעיֱקר ֹלתמוה יש הנה
בעִד ִדסיסרא באימיה וכתיב ֹלכון יהא יבבא יום ומתרגמינן ֹלכם יהיה תרועה יום ִדכתיב
גנוחי ופרש"י יֹליֹל. יֹלוֹלי או גנח גנוחי אם ִדנה שם והגמ' סיסרא אם ותייבב נשֱקפה החֹלון
ומֱקונן הבוכה כאִדם יֹליֹל יֹלוֹלי בגניחותיהן שמאריכים החוֹלים כִדרך מֹליבו הגונח כאִדם
זו תרועה ה"ב משופר פ"ג הרמב"ם ֹלשון וכ"ה עכ"ֹל. ֹלזה זה סמוכים ֱקצרים ֱקֹלות
האנחה או וכו' הנשים שמיֹלֹלין היֹלֹלה היא אם וכו' ספֱק בה ֹלנו נסתפֱק בתורה האמורה
עושים ֹלפיכך וכו' שניהם או גִדוֹל בִדבר ֹלבו שיִדאג פעם אחר פעם האִדם שיאנח כִדרך

עכ"ֹל. הכֹל

שירה שֹל ענין הוא השופר ִדענין נראה שופרות שֹל הפסוֱקים בכֹל ֹלכאורה ִדהא ֹלעיין ויש
ֹלפני הריעו שופר וֱקוֹל בחצוצרות ונאמר שופר, בתֱקע הֹלֹלוהו הפסוֱק כֹלשון וזמרה
ֹלפני ֹלמנצח בֹלשון וכן והאנחה. היבבה ענין מוזכר ֹלא הפסוֱקים בשאר וכן ה', המֹלך
שופר אם וצ"ב זמרה, ענין הוא ִדהשופר והיינו וכו'. זמרו ֹלאֹלוֱקים זמרו שופר תֱקיעת

זמר. או יבבה ענינו

כאומרו במֹלכם יגיֹלו בה מֹלך תרועת זכרון תרועה זכרון כ"ג ויֱקרא הספורנו ֹלשון והנה
כנ"ֹל וצ"ב עכ"ֹל וכו' מֹלכינו שהוא עֹל ביותר ֹלשמוח ֹלנו וראוי וכו' יעֱקוב ֹלאֹלוֱקי הריעו

יבבה. היא התֱקיעה עיֱקר ִדהא

אמר כן כי שופר תֱקיעת בעת מאוִד שמח היה ִדהגר"א ֱק"ִד אות ראש בכתר מובא וכן
אותו ומעטרים מֹלך שממֹליכים ביום המִדינה כִדוגמת וחִדוה שמחה ברוב ֹלהיות שצריך

כנ"ֹל. וצ"ב עי"ש וכו'

אית ִדינים וב' ביסוִדם הם וחֹלוֱקים ביה איתנייהו מצות תרי שופר ִדמצות ע"כ והמתבאר
זמרו מִדין והוא המֹלכות יום שהוא ר"ה יום מצות ִדזוהי מֹלכויות מצות הוא האחִד ביה
תרועה. יום הִדין יום מהֹלכות והוא יבבה ִדין הוא והב' זמרו. ֹלמֹלכינו זמרו זמרו ֹלאֹלוֱקים

גנוחי היבבה מִדין זה השברים ִדהיא התרועה ִדענין והיינו ותוֱקעים מריעים ִדמה"ט ונראה
שעושים כִדרך פשוטה היא וֹלכך המֹלכות מצוות זה התֱקיעה ענין אך יֹליֹל ויֹלוֹלי גנח

ֹלמֹלכים.

ִדמפסיֱק ִדסובר ר"ת שי' עֹל ִדהֱק' ר"מ) (עמ' בִדרשות ברמב"ן מבואר הוא הִדברים ויסוִד
ותרועה תֱקיעה ִדאמר מִדר"י ֱק"ו כֹלֹל נכון אינו זה וז"ֹל ֹלתרועה שברים בין בנשימה
ֱקוֹלות שהם ואע"פ וכו' פסוֹלה הפסיֱק אם היא אחת ִדסבר וכיון היא אחת ותֱקיעה
וֹלא כֹלֹל ֹלזה זה ִדומים וֹלא שוים ֱקוֹלות ואין שוים שמותן שאין ֹלגמרי מזה זה משונים
תרועה כ"ש ובכיה יֹלֹלה ֹלשון והאחִד רחמים ֹלשון שהאחִד שוות רמיזותן שאין אֹלא עוִד
זה ותֱקיעה ובכיה יֹלֹלה ֹלשון זה ִדתרועה ברמב"ן ומבואר עכ"ֹל. וכו' אחִד מין שהן ושברים

רחמים. ֹלשון

ֱקוֹל ֹלשמוע מברכים אמאי ִדהֱק' ֹל"ִד. ר"ה בריטב"א וכמבואר ֹלמעשה נפֱק"מ הוא ובאמת
המצוה עיֱקר היא השופר שמיעת ִדהכא והתשובה וז"ֹל וכ' שופר תֱקיעת עֹל וֹלא שופר

היום הִדין ֹלמִדת ֹלרצות שיכוון וגם בתשובה ֹלחזור אִדם שייעור כִדי התורה וכוונת
בשופר ִדנכֹלֹל בריטב"א ומבואר עכ"ֹל. וכו' בשמיעה הנוסח תֱקנו וֹלפיכך וכו' זה

ֹלרצות שיכוון הוא והב'. בתשובה. ֹלחזור והוא השבר ענין הוא הא' תרתי.
ֹלשניהם. ֹלכוון וצריך המֹלכויות ענין והוא הִדין ֹלמיִדת

נושא

9:00-1:00

9:00-1:00

11:30-1:00

9:00-1:00

הנץ ֹלפני וחצי שעה

9:00-1:00

פתוח

ִדרומית גב' עִדיף

חברון

ברכפֹלִד

פתוח

משה זכרון

הֹלימוִדזמן מֱקום

ֹלחברותות ִדרושים
ֱקיִדושין

-עיון בתרא בבא

הספֱק בתרא בבא

הספֱק

יומי ִדף

ערובות ת וחזרה - או"ח

מועִד

יומי ִדף

סוכה

מנחות

גמ'

ֱקמא בבא

גמ'

מועִד

יומי ִדף

מ"ב - מֱקִדש האיש

כתובות

יומי ִדף

גמ'

3:30-6:30

6:00-7:00

4:00-7:00

4:00-7:00

4:00-7:00

5:00-7:00

5:00-6:00

4:00-7:00

7:00-9:00

7:00-11:00

9:00-11:00

9:00-11:00

10:00-11:00

ֱקמ"ח

פתוח

פתוח

פתוח

ברכפֹלִד

צפונית גב'

משה זכרון אזור

משה זכרון

פתוח

צפונית גב'

צפונית גב'

תפיֹלה בית

תפיֹלה בית

חברותא ֹלֱקביעת
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[עִד מתאימים ִד"ת
חמִד. שִדי רח' יוסף בית אוצה"ס בפתח ִדפרשה" "עומֱקא בתיבת

הנ"ֹל. בִדוא"ֹל ֹלשֹלוח או
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