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דף לב.

סדר ברכות 1ותפילות של ראש השנה של מוסף ,אבות ,וגבורות ,וקדושת
היום ,וכולל מלכיות עם קדושת היום פירוש אתה בחרתנו ,ומפני חטאינו,
ועלינו לשבח ,ועל כן נקוה ,והפסוקים של מלכיות וחותם מלוך על כל העולם,
וזהו כולל מלכיות עם קדושת היום ,ותוקע .הצבור חייבין 2לשמוע התקיעות
על סדר הברכות ,כשמתפללין תפלת מוסף בציבור.3

 1ראב"ן ראש השנה
 2רמב"ם הלכות שופר וסוכה ולולב פרק ג הלכה ז
 3שו"ע ונו"כ תקצב א
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לפיכך יש לדקדק לשמוע חזרת הש"ץ ,4כדי שיהיה התקיעות לפי סדר
הברכות גם לשומעים.
ואם לא שמע  -יש אומרים 5שאינו יוצא ידי חובת תקיעת שופר כתיקונה ,ויש אומרים 6שכיון
שהתפלל עם הציבור תפלת לחש יוצא ידי חובתו.
ותקנו חכמים לתקוע תר"ת (תקיעה תקוע תקיעה) למלכיות ,תר"ת לזכרונות ,ותר"ת לשופרות,
ולפי שבתפלת מוסף בלחש כל אחד ואחד מתפלל לעצמו ,ואין אחד מסיים ברכותיו בשעה שחבירו
מסיים ,לפיכך אין תוקעין בתפלה זו כמו שאין תוקעין ביחיד כמו שיתבאר ,אלא ממתינין מלתקוע
עד שיחזור הש"ץ את התפלה ,ויש מקומות שנוהגין לתקוע ב' פעמים  -אחת בתפלת לחש ,ואחת
בחזרת הש"ץ ,וכ"כ האריז"ל 7וכן נהגו בקהילות הספרדים .8אבל במקום שאין מנהג אין לנהוג
כן לכתחלה.9
תקיעות אלו נקראים תקיעות מעומד ,לפי שאף השומעין צריכין לעמוד בעת שמיעת תקיעות
הללו ,משא"כ בתקיעות מיושב שאין צריך לעמוד אלא התוקע בלבד.
ועכשיו שתקנו לנו חכמים לצאת מידי כל הספיקות שיש להסתפק בתרועה כמו שיתבאר דף לד.
בעזהי"ת ,היה מהראוי לתקוע תשר"ת (תקיעה שברים תרועה תקיעה) תש"ת (תקיעה שברים
תקיעה) תר"ת למלכיות וכן לזכרונות וכן לשופרות כדי לצאת מכל הספיקות של תרועה ,אלא
לפי שאין מטריחין על הציבור אין נוהגין לתקוע אלא תשר"ת למלכיות וכן לזכרונות וכן לשופרות
שהרי בדרך זו הוא עושה כל הספיקות של תרועה.10

 4שו"ת מנח"י ח"ד סי' מ"ח ,ובשעה שאומר הש"ץ פיוטים אין חייב לשמוע.
 5שם בשם הגרי"ז מבריסק זצ"ל ,וע"ע מועדים וזמנים ח"א סי' ח
 6חזו"א סי' קל"ז אות ג' וד' ועיי"ש אות ה ש אף אם לא שמע כלל חזרת הש"ץ אפשר דקעביד מצוה בשמיעת
תקיעות של ציבור ומשתתף עמהם.
 7וכ"ה בסידור הרב (אף על פי שבשולחנו כתב לא לתקוע בלחש) ,ועיין שו"ת אבנ"ז סי' תמ"ה ותמ"ו שיצא
נגד זה שנתפשט המנהג לתקוע בלחש כי אינו אלא לבאים בסוד ה' ועפ"י נגלה יש פקפוקים בתקיעות בתפלת
לחש ומסיים "והצעירים המתחסדים יחשבו כי תקיעות דלחש הם מעיקרי החסידות" ,אמנם בשו"ת מנח"א
ח"ד סי' ל"ז מיישב המנהג שנתפשט לתקוע בלחש ומסיים "ולחינם שפך חמתו על הצעירים ,כי בצדק יחשבו
שתקיעות דלחש הוא מעיקרי החסידות כי בכתבי האר"י ז"ל מבואר שמסוגל לבטל היצה"ר דג"ע והשחתת
זרע ,ושמירת הברית כללא לכל שייפין ,וזהו יסוד החסידות ,ואין לבטל תקיעות אלו" עיין שם , ,וע"ע מועדים
וזמנים ח"א סי' ז' עוד טעמים לשבח למנהג לתקוע בתפלת לחש.
 8כה"ח סק"א ,שו"ת יחו"ד ח"ב סי' ע"ה
 9מ"ב שם א
 10ואין כאן חשש אלא (שמא התרועה אינה אלא שברים לבד ותרועה לבד ונמצא) שמא הוא מפסיק בין
תרועה לפשוטה שלפניה או שלאחריה ואין אנו חוששין לזה כיון שכבר יצאנו ידי חובה מן התורה בתקיעות
מיושב שבתקיעות ההם יצאנו מכל הספיקות כמו שנתבאר .מ"ב שם ג
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ויש נוהגין לתקוע למלכיות תשר"ת פעם אחת ,ולזכרונות תש"ת ,ולשופרות תר"ת .11ויש נוהגין
לתקוע ג' פעמים תשר"ת למלכיות ג' פעמים תש"ת לזכרונות וג' פעמים תר"ת לשופרות .ויש
נוהגין לתקוע תשר"ת תש"ת תר"ת למלכיות וכן לזכרונות וכן לשופרות ומנהג זה הוא המובחר
שבמנהגים ,וכ"כ השל"ה הקדוש וכן מנהג רוב הקהילות בימינו .ואחר אנעים זמירות עוד תשר"ת
תש"ת תר"ת כדי להשלים עד מאה קולות.12
ונוהגים לומר בכל פעם שתוקעין היום הרת עולם וכו' ,ארשת שפתינו וכו' ,ואפילו כשחל בשבת
שאין תוקעין אומרים היום הרת כו' ,אבל אין אומרים ארשת כו'.
המתפלל מוסף 13ביחיד אין מפסיק 14כדי לתקוע סדר הברכות ,ואפילו יש לו מי שתוקע לו אין
מפסיק לשומעם ,שלא תקנו לתקוע על הסדר אלא בציבור .15ומכל מקום התקיעות שחייב לשמוע
מן התורה דהיינו תשר"ת ג' פעמים תש"ת ג' פעמים תר"ת ג' פעמים ,טוב שישמע אותן קודם
תפלת מוסף ,אם לא שמע התקיעות דמיושב מפי הש"ץ כדי לערבב השטן שלא יקטרג עליו
בשעת תפלתו ,16ואם אין לו מי שיתקע לו קודם תפלתו יכוין לשומעם אחר תפלתו.
אף על פי שתקיעות מעומד הן מצוה מדברי סופרים ,אעפ"כ אין מברכין עליהן כמו שמברכין על
כל מצוה מדברי סופרים לפי שנפטרין בברכה שבירכו על תקיעות מיושב.

 11לפי שמן התורה בין שברים בין תרועה שלנו הכל נקרא תרועה ,ואיך שיעשה אדם בין שברים לבד בין
תרועה שלנו לבד הוא יוצא ידי חובתו ,ובדורות הראשונים היו מקצת מקומות נוהגין לעשות שברים ומקצת
נוהגין לעשות תרועה שלנו כמו שיתבאר דף לד .ואלו ואלו יוצאין ידי חובתן מן התורה אלא לפי שהיה הדבר
נראה כמחלוקת בעיני ההמון לכן ראו חכמים לתקן שיהיו כל ישראל עושין מעשה אחד ולא יראה ביניהם
דבר שנראה כמחלוקת בעיני ההמון התקינו לתקוע תשר"ת ג' פעמים תש"ת ג' פעמים ותר"ת ג' פעמים כדי
לצאת מספיקות ההמון מחמת חלוקת מנהגים לפ יכך לא הטריחו על הציבור לתקוע כדרך הזה גם בתקיעות
מעומד אלא מראין בתקיעות מעומד שכל ספיקות התרועה הן נקראים תרועה ואדם יוצא בהם ידי חובתו
ולכך תוקעין פעם אחת תשר"ת פעם אחת תש"ת פעם אחת תר"ת כדי להראות שכל אחד ואחד מסדרים
הללו הן נכונים וכשרים .שו"ע הרב שם ד
 12מ"ב שם ד
 13שו"ע ונו"כ שם ב
 14ועיין שערי תשובה שם א "והרדב"ז ח"ב סי' שמ"ז כת' דיחיד מותר להפסיק בדרכ' ובבר"י תמה עליו ובאמת
תמוה מה שלא הזכיר מדברי הטור ושאר פוסקים דאינו מפסיק אף אם תקע ליה אחריני ומכ"ש שהוא עצמו
אין לו לתקוע" ועיין בשד"ח מע' ר"ה סי' ב' אות ל"ו
 15מ"ב שם ו
 16מ"ב שם ז
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אין 17פוחתין משלשה פסוקי מלכיות ,לקבל עליו עול מלכות שמים,
ומשלשה פסוקי זכרונות ,שעל ידי זה יעלה זכרונינו לפניו לטובה ,ומשלשה
פסוקי שופרות שבשופר יעלה זכרוננו ונמליכהו ,פסוק אחד של תורה והשני
של כתובים והשלישי של נביאים ,ואם פיחת לא יצא ,אבל לכתחלה צריך
שיאמר עשרה פסוקים של מלכיות ,ועשרה של זכרונות ,ועשרה של שופרות,
כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא העולם .וכנגד י' פסוקים של הללו אל
בקדשו ,וכנגד עשרת הדברות.18
במה דברים אמורים כשכבר התחיל לומר פסוק אחד של מלכיות ,או של זכרונות ,או של שופרות,
אז צריך להזכיר כל העשרה פסוקים .אבל אם לא התחיל עדיין בשום פסוק ,אם הוא רוצה אינו
תו ָר ֶת ָך ,19וְ כֵ ן
בודַּ ,כ ָּכתוּב ְ ּב ֹ
עו ְל ֵמי ַעד ּת ְמל ְֹך ְ ּבכָ ֹ
צריך להזכיר כלל הפסוקים ,אלא אומר  -ו ְּל ֹ
ְ
ָּכתוּב ְ ּבד ְב ֵרי ָק ְד ְש ָך ,וְ כֵ ן נֶאֱ ַמר עַ ל יְ ֵדי עֲ בָ ֶד ָ
בו ֵתינוְּ ,מ ֹלוך ַעל ָּכל
יך הַ ּנְביאים ,אֱ לֹהֵ ינ ּו וֵ אלֹהֵ י אֲ ֹ
חול ַה ָ ּיםַּ .כ ָּכתוּב
רות ּ ֵתבֵ ל וְ צֶ אֱ ָצ ָאיו ְ ּכ ֹ
עו ְ ּכ ַעפְ ֹ
בו ֶד ָך ,וכו' וכן בזכרונותְ ,להַ ְרבּ ֹות ז ְַר ֹ
עו ָלם ּ ֻּכלּ ֹו בּ ְכ ֹ
ָה ֹ
ָ
ָ
ָ
בו ֵתינוּ,
תו ָר ֶתך וְ כֵ ן ָּכתוּב ְ ּבד ְב ֵרי ָק ְד ְשך ,וְ כֵ ן נֶאֱ ַמר עַ ל יְ ֵדי עֲ בָ ֶדיך ַה ּנְביאים ,אֱ לֹהֵ ינ ּו וֵ אלֹהֵ י אֲ ֹ
ְ ּב ֹ
ָ
ָ
תו ָר ֶתך .וְ כֵ ן ָּכתוּב
הופָ ְע ּ ָתַּ .כ ָּכתוּב ְ ּב ֹ
קול ש ֹופָ ר עֲ לֵ יהֶ ם ֹ
טוב ְלפָ נֶיך וכו' .וכן בשופרות ו ְּב ֹ
רון ֹ
זָ ְכ ֵרנ ּו ְ ּבז ָּכ ֹ
ָ
ָ
ְ ּבד ְב ֵרי ָק ְד ְשך ,וְ כֵ ן נֶאֱ ַמר ַעל יְ ֵדי עֲ בָ ֶדיך הַ ּנְביאים,
ָדול ְלחֵ רו ֵּתנ ּו וכו'.
בו ֵתינוְּּ ,ת ַקע ְ ּבש ֹופָ ר ּג ֹ
אֱ לֹהֵ ינ ּו וֵ אלֹהֵ י אֲ ֹ
במה דברים אמורים בימים הראשונים ,אבל בזמן הזה אסור לעשות כן לכתחלה ,לפי שכבר קבלו
כל ישראל עליהם חובה ,לומר כל העשרה פסוקים ואין לשנות.20

דף לב:

 17שו"ע ונו"כ תקצא ד
 18מ"ב שם ז
 19נוסח זה בשו"ע הרב שם ח וכיין מ"ב שם י יא
 20מ"ב שם יא מהמג"א
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אין 21אומרים לא במלכיות ,ולא בזכרונות ,ולא בשופרות ,פסוקים שיש בהן
ָשוּב (תהלים
שר הֵ ּ ָמה רוּחַ הוֹּ לֵ ְך וְ לֹּא י ׁ
פורעניות של ישראל ,כגון וַ ִּ ּיז ְּכֹּר ִּּכי בָ ָ
עח פסוק לט) בזכרונותִּ .אם לֹּא ְּביָד חֲ ז ָָקה ו ִּּבזְרוֹּ עַ נְ ט ּויָה ו ְּבחֵ מָ ה ְׁשפוּכָ ה
ֶא ְמלוֹּ ְך עֲלֵ יכֶ ם (יחזקאל כ פסוק לג) במלכויותִּּ .ת ְקע ּו ׁשוֹּ פָ ר ּ ַב ִּּג ְבעָ ה חֲ צ ְֹּצ ָרה
ּ ָב ָרמָ ה הָ ִּריע ּו ּ ֵבית ָאוֶן ַאחֲ ֶר ָ
יך ִּּבנְ י ִָּמין (הושע ה פסוק ח) בשופרות.
אבל אומרים פסוקים שיש בהם פורעניות של נכרים כגון ה' מֶ לֶ ְך עוֹּ לָ ם וָ עֶד
ָא ְבד ּו גוֹּ יִּ ם מֵ ַא ְרצוֹּ (תהלים י פסוק טז) .וַ ה' עֲלֵ יהֶ ם י ֵָר ֶאה וְ יָצָ א כַ ּ ָב ָרק ִּחצּוֹּ וה'
אלוקים ּ ַב ּ ׁשוֹּ פָ ר יִּ ְת ָקע וְ הָ לַ ְך ְּבסַ עֲרוֹּ ת ּ ֵתימָ ן( .זכריה ט פסוק יד)
שר
כל אֲ ׁ ֶ
אין אומרים פסוק זכרונות של יחיד ,כגון ז ְָכ ָרה ִּּלי אֱ לֹּהַ י לְ טוֹּ בָ ה ּ ֹּ
יתי עַ ל הָ עָ ם הַ זֶּה( ,נחמיה ה פסוק יט) ז ְָכ ֵרנִּ י ה' ִּּב ְרצוֹּ ן עַ ּ ֶמ ָך ּ ָפ ְק ֵדנִּ י
עָ ִּש ִּ
ָ
ישוּעָ ֶתך( .תהלים קו פסוק ד)
ִּּב ׁ

סדרם של פסוקי מלכויות זכרונות שופרות -,שלשה פסוקים הראשונים של
תורה ,ושלשה פסוקים של כתובים ,ושלשה האחרונים של נביאים ,ומסיים
בפסוק אחד של תורה ,ואם סיים בנביא שאמר ארבעה פסוקים של נביאים,
יצא.22

שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד ,הוא עולה למנין המלכיות ,שמלת אחד הוא
ענין מלכות כלומר שהוא יחיד ומיוחד ,ואין דומה לו ,ומלכותו בכל משלה.
ולפיכך אנו משלימין בו המלכיות כדי לסיים בשל תורה.
תרועה 23הרי הוא כשופרות כגון יום תרועה יהיה לכם ,עולה למנין השופרות ,וכן תקיעה הוא
כשופרות כגון ותקעתם בחצוצרות וגו' ,ואף על פי שכתוב בו חצוצרות אין בכך כלום כיון שיש
בו לשון תקיעה ,עולה למנין שופרות ,ולפיכך אנו מסיימין בו השופרות כדי לסיים בשל תורה.

 21שו"ע ונו"כ שם ה
 22מ"ב שם ט
 23שו"ע ונו"כ שם ו
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עו ֶשל יַ עֲ קֹב
יש מדקדקים 24לומר לפני חתימת זכרונות יהיה גם עשו בכלל ,וַ עֲ ֵק ַדת י ְצחָ קְ ,לז ְַר ֹ
עו ַהי ֹּום ְ ּב ַרחֲ מים דבתפלת ימים נוראים יש לנו לפרש בענין
ַהי ֹּום ְ ּב ַרחֲמים ּתזְ כּ ֹר שאם יאמר ְלז ְַר ֹ
25
שלא יהא שום ספק בבקשתינו .ויש אומרים שאין לשנות הנוסחא הישנה והמשנה נחשב כמשנה
עו הַ י ֹּום ְ ּב ַרחֲ מים ּתזְ כּ ֹר אין עשו בכלל זה,
ממטבע שטבעו חכמים ואומרים וַ עֲ ֵק ַדת י ְצחָ קְ ,לז ְַר ֹ
שהרי נאמר לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל ,ולעשו לא ניתן מכלל שאינו נחשב מזרעו של
יצחק כלל .וינקוט כל אחד לפי מנהג מקומו ,שיש לכל אחד על מי לסמוך.26
משנה .העובר לפני התיבה ביום טוב של ראש השנה  -השני מתקיע ,ובשעת הלל  -הראשון
מקרא את ההלל.
גמרא .מאי שנא שני מתקיע  -משום דברב עם הדרת מלך ,אי הכי הלל נמי נימא בשני משום
דברוב עם הדרת מלך! אלא :מאי שנא הלל דבראשון  -משום דזריזין מקדימין למצות ,תקיעה
נמי נעביד בראשון ,משום דזריזין מקדימין למצות!  -אמר רבי יוחנן :בשעת השמד שנו .מדקאמר
בשעת הלל  -מכלל

אין אומרים הלל 27בראש השנה ויום הכיפורים ,לפי שהקב"ה יושב על כסא
דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו ,ואיך יאמרו שירה ,ואף על גב
שאנו בטוחים שנצא זכאים בדין ,מ"מ צריך להיות ירא וחרד מאימת הדין,
ועי"כ נזכר לזכות .28
אותם האומרים תהלים בכל יום ואירע להם בראש השנה ויום הכיפורים אמירת הלל ,מותרים
לומר כדרכן ,כיון שאין אומרים אותן דרך שירה ,רק דרך תחינה ובקשה.29

 24שו"ע הרב שם יב
 25שו"ע שם ז
 26מ"ב שם יב
 27שו"ע ונו"כ תקפד א
 28מ"ב שם א
 29מ"ב שם ב
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שופר של ראש השנה 30אין מחללין עליו יום טוב ,מפני ששמירת יו"ט יש
בה עשה ולא תעשה ,31ואין עשה של קיום מצות שופר דוחה את לא תעשה
ועשה ,ואפילו בדבר שאיסורו אינו אלא מדרבנן ,אין מחללין עליו .לפי
שחכמים השוו את דבריהם לשל תורה והעמידו דבריהם לבטל דברי תורה
בשב ואל תעשה.
כיצד מונח על עץ או מעבר הנהר ,ואין לו שופר אחר אלא הוא ,אינו לוקח מהעץ כיון שיש בו
איסור דרבנן של שימוש העץ ,ואינו שט על פני המים אפילו במעבורת 32שהוא איסור דרבנן
כדי להביאו ,ואם נפל עליו גל של אבנים אסור לטלטל האבנים כדי ליטלו שהרי הם מוקצה .ואין
לילך חוץ לתחום כדי לשמוע קול שופר ,ואין צריך לומר שאין מביאין אותו מחוץ לתחום.
במה דברים אמורים ע"י ישראל ,אבל ע"י נכרי מותר 33לעשות כל דבר שאיסורו אינו אלא
מדברי סופרים ,34כגון לעלות באילן ,35ולהביאו מחוץ לתחום ,כל שהוא תוך י"ב מיל ,או לומר
לנכרי ללחוץ על כפתורי המעלית ,וכל כיוצא בזה .אבל אסור לומר לנכרי לעשות מלאכה גמורה
בשבילו .כגון לשבור דלת או חלון להביא את השופר.
ומכל מקום אם הנכרי עשה מעצמו מלאכה גמורה ,כגון שעשה שופר ביום טוב מקרן שהיתה
בידו ,36מותר לתקוע בו ואף על פי שעשה בשביל ישראל .ואין חוששין שמא יאמר הישראל
לנכרי לעשותו ,אין חוששין לזה אלא בדבר שיש הנאה לגוף אדם ,אבל המצות שלא נתנו להנאת
הגוף אין חוששין שיעבור עבירה כדי לקיים המצוה.
 30שו"ע ונו"כ תקפו כא
 31ועיין בר"ן דגמרא קושטא דמלתא נקט ,ובלאו הכי הלא אין עשה דוחה לא תעשה רק היכא דבעידנא
דמיעקר לאו מקיים עשה .מ"ב שם פב ,פג ,שער הציון סימן תקפו ס"ק קטז.
 32מ"ב שם פה
 33אפשר אפילו במקום שיש לו שופר רק שאינו של איל דמותר להביא ע"י נכרי שופר של איל דמצוה באיל
ואפי' לשם הידור מצוה ג"כ התירו ,מ"ב שם פו ועיין שו"ת אג"מ או"ח ח"ד סוסי' קכד.
 34דהוה שבות דשבות באמירה לנכרי שהתירו במקום מצוה.
 35ועיין שמירת שבת כהלכתה  -פרק כו הערה סה שביאר מדוע אינו מוקצה.
 36שכשעשה הנכרי השופר מקרן שלו ,אין בו משום איסור נולד ביום טוב כיון שבין השמשות היה הקרן ביד
הנכרי ,והנכרי לא הקצה דעתו מלעשות ממנו שופר שהרי בידו וברשותו הוא לעשות ממנו מה שירצה .אבל
אם עשה נכרי שופר ביום טוב מקרן של ישראל ,כיון שבין השמשות לא היה הקרן עומד לעשות ממנו שופר
שהרי לא היה ברשותו של נכרי ,א"כ זה השופר הוא נולד ביום טוב ,ואסור הישראל לטלטלו כדי לתקוע בו
שאין דוחין שבות מפני תקיעת שופר .ומכל מקום אם אין שם שופר אחר אלא הוא מותר לתקוע בו ויש לסמוך
על המתירין נולד ביום טוב כדי שלא לבטל מצות עשה של תורה.מ"ב שם פח
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אולם אם נכרי הביא שופר ביום טוב מחוץ לתחום בשביל ישראל אפילו הביאו מחוץ לי"ב מיל,37
מותר לתקוע בו אף הישראל שהובא בשבילו ,אפילו להאומרים דחוץ לי"ב מיל יש איסור תחומין
מן התורה ,שהרי דבר הבא מחוץ לתחום מותר בטלטול ,ואינו אסור אלא באכילה או בהנאה,
וזה שתוקע בו תקיעה של מצוה ,אין זו חשובה הנאה כלל שמצוות לאו ליהנות ניתנו .38ומכל
מקום צריך ליזהר שלא יטלטלנו חוץ לד' אמות.

יכול ליתן בתוכו מים 39או יין כדי לצחצחו ,ואין זה כמתקן כלי ביום טוב,40
אבל מי רגלים אף בחול אסור מפני הכבוד .אפילו אם התוקע מוחל ע"ז ג"כ
אסור.

 37מ"ב שם פז
 38דלא אסרינן אלא הנאת הגוף ,אבל כל שאין בו הנאת הגוף ,גם אם יש לו הנאת המצוה ,שרינן ,דמצוות
לאו ליהנות ניתנו.
 39שו"ע ונו"כ שם כג
 40אף על גב דמתקנו בכך כיון דלא מינכרא מילתא דהוי עובדא דחול שהרי מדיחין כלים ביום טוב שרי .מ"ב
שם פט
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