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הסוגיה היומית של החמ"ד
הננו פותחים במיזם חדש: הסוגיה היומית של החמ"ד. 

המטרה: להוסיף עוד בקודש, ולהוסיף לימוד גמרא למעוניינים ולמעוניינות, וליצור אווירה של למידה וענין בגמרא. 
המיוחד הוא שמדובר בתוכנית לימוד גמרא של החמ"ד. לא כפוף  לתוכניות של הדף היומי העולמי, או העמוד היומי 
העולמי וכד', אלא מסלול ייחודי של תלמידי החמ"ד. לימוד אישי-חברותא למשך 20-15 דקות חמישה ימים בשבוע. 

קהל היעד: תלמידים וגם תלמידות מכיתות ז'-יב שמעונינים להרחיב והעמיק את ידיעותיהם בגמרא. זוהי תוכנית 
ייחודית של כלל תלמידי החמ"ד בכל מקום שהם. החיבור והשיתוף של קבוצות הלומדים בכל מקום יסייע מאד, 

יחבר בין הלומדים יעצים ויקשר אותם למשהו גדול ורחב. אותה תנועה חשובה שמחולל לימוד הדף היומי העולמי,  
או הרמב"ם היומי בחמ"ד, כך ליצור סביב לימוד גמרא של החמ"ד

תוכנית הלימודים: הלימוד יהיה על בסיס פרקים בגמרא ממסכתות שונות. לדוגמא: פרק ממסכת בסדר מועד 
]לדוגמא: פרק רביעי ממסכת ראש השנה[, פרק ממסכת מסדר נשים ]לדוגמא: פרק שלישי ממסכת קידושין[, 

פרק ממסכת בסדר נזיקין ]לדוגמא: פרק ששי ממסכת בבא מציעא[, וכך על זו הדרך. המבוקש הוא לגוון את 
הלמידה, ולאפשר גם למי שאבד את הרצף לחזור ולהשתתף. הלימוד של פרקים קצרים לפחות בשלב ראשון, 

מאפשר לעשות ביומי פרק ברוב עם, וככה להגדיל את מספר המשתתפים בלימוד. 
בכל יום ילמדו בין 15-10 שורות בגמרא לפי הענין והתוכן. הממוצע השבועי הוא דף וחצי- שני דפים לשבוע. 

לכל יום יצורף עמוד מנחה שתוכנו:  ביאור הגמרא, העמקה עיונית קצרה באחת הנקודות שבסוגיה היומית ]הפניה 
לראשונים\אחרונים וכד'[, ומשמעות ערכית, אמונית לנלמד.   

תודתנו הגדולה לרב חיים שחר הי"ו, ר"מ מישיבת איתמר שהגה והניע את הרעיון, וכן לצוות הרמי"ם והאברכים 
שעמלו יחד איתו והכינו את פרק רביעי ממסכת ראש השנה. יישר כח וחיילכם לאורייתא. 

אנו נשמח לשמוע הערות והארות, הצעות ורעיונות לגיוון ולשיפור. כאמור, המטרה היא להגדיל תורה ולהרבות 
בלומדים ובלומדות וכל פעולה שתסייע לכך, תבורך. 

נא עודדו את התלמידים והתלמידות להיות שותפים בלימוד זה, עזרו להם וחזקו את ידיהם. 
נגדיל ונגביר ביחד את לימוד התורה. 

"העוסק... בתלמוד אין לך מדה גדולה מזו" )בבא מציעא לג ע"א(

בברכה והצלחה 
הרב יהודה זולדן

מפמ"ר לתלמוד ותושבע"פ

ב"ה י"ז אדר ב' תשע"ו

תודה לראש החמ"ד שקבל בשמחה את היוזמה.

 תודה מיוחדת לרב יהודה זולדן מפמ"ר תושב"ע שעבר על כל הסוגיות והעיר

 וכיוון אותנו לאופן הנכון שהדברים צריכים לצאת לפועל.

תודה לישיבה הגבוהה באיתמר שלקחה חסות על הפרוייקט.

הרב בנצי רימון   |    הרב עקיבא כהנא   |   הרב אבי בסרגליק  

   הרב רונן בלכר   |    הרב חיים שחר

השתתפו
 בכתיבה



של  הראשון  היום  בה  בשנה   - בשבת  להיות  שחל  השנה  ראש  של  טוב  יום 
המקדש  בבית  תוקעים  היו  תוקעין  היו  במקדש  בשבת,  חל  השנה  ראש 
לא  המקדש  לבית  מחוץ  שהם  המקומות  בשאר  במדינה  לא  אבל  בשופר, 
היה  לא  המקדש  בית  את  שהחריבו  מזמן  המקדש  בית  משחרב  תוקעים.  היו 
שיהו  זכאי,  בן  יוחנן  רבן  תיקן  התקין  בשבת.  בשופר  לתקוע  ניתן  שבו  מקום 
שלדעתו:  אלעזר  רבי  אמר  בשבת.  גם  דין  בית  בו  שיש  מקום  בכל  תוקעין 
יוחנן  רבי  תקנת  בלבד  ביבנה  אלא  תוקעין  שיהו  זכאי  בן  יוחנן  רבן  התקין  לא 
הסנהדרין  גלתה  אליו  המקום   - ביבנה  ורק  אך  היתה  בשבת  שיתקעו  זכאי  בן 
מקום  כל  ואחד  יבנה  אחד  לו:  ואמרו  עליו  חלקו  חכמים  אך  מירושלים. 
דין. בית  יש  שבו  בארץ  מקום  בכל  היתה  יוחנן  רבי  תקנת  דין  בית  בו  שיש 
ירושלים  בקירבת  עיר  שכל  יבנה:  על  יתירה  ירושלים  היתה  זאת  ועוד 
ויכולה  וקרובה  התקיעות,  את  ושומעת  ירושלים  את  רואה  שהיא 
בשבת.  בה  תוקעין  להגעה,  שמפריע  מכשול  ואין  השנה  ראש  ביום  לבא 
ליבנה. הסמוכות  בערים  ולא  בלבד  דין  בבית  אלא  תוקעין,  היו  לא  וביבנה 

 דף כט ע"ב

ביאור

וכן  המשנה,  )פירוש  הרמב"ם  לדעת 
בהלכות שופר  ב  ח( המילה מקדש כוונתה 
לכל ירושלים: "כבר ביארנו לך כמה פעמים 
ומדינה,  כולה.  ירושלם  נקראת  מקדש  כי 
שאר ארץ ישראל". ראשונים אחרים חלקו 
על פירוש הרמב"ם ופירשו שבמשנה ישנה 
התייחסות לשתי תקופות שונות, בתקופה 
במקדש,  רק  בשבת  תוקעים  היו  קדומה 
תוקעים  היו  יותר  מאוחרת  בתקופה  ואילו 
תימא,  וכי  ד"ה  )ריטב"א  ירושלים  בכל 
ח( הלכה  ב  פרק  שופר  בהלכות  וראב"ד 

עיון והלכה

עבר  זכאי  בן  יוחנן  רבן  בתקופת  יבנה  תקופת 

ליבנה. מירושלים  ישראל  עם  של  הרוחני  המרכז 

מעבר זה נעשה מחוסר ברירה שהרי המקום הרצוי 

בתלמוד  שנכתב  כמו  ירושלים,  הוא  התורה  להפצת 

ירושלמי )סוטה  ז,  ה( שכשהסנהדרין מצויים ביבנה 

ישראל. בעם  ההדדית  לערבות  משמעות  פחות  יש 

נחלץ  יוחנן  רבי  כיצד  מסופר  ע"א(  נו  )גיטין  בגמרא 

מירושלים בזמן המצור, על מנת להקים מרכז רוחני 

תיקן  מהן  ורבות  ביבנה,  נתקנו  רבות  תקנות  ביבנה. 

רבן יוחנן בן זכאי. רובן של התקנות עוסקות בשאלות 

היומיות שהתעוררו לאחר שנחרב בית המקדש, ועזרו 

שנוצר. החדש  המצב  עם  להתמודד  ישראל  לעם 

מבט נוסף

״יום טוב של ראש השנה ....  ביבנה לא היו תוקעין אלא בבית דין בלבד.״
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 דף כט ע"ב

ביאור

שיש  מכיון  בשבת,  בשופר  לתקוע  אין 
ארבע  השופר  את  יעבירו  שאנשים  חשש 
מילה  ברית  מדוע  הרבים.   ברשות  אמות 
חלה  היא  כאשר  גם  מקיימים  אנחנו 
את  יעביר  שהמוהל  חוששים  ולא  בשבת, 
הרבים? ברשות  הברית  עבור  הסכין,  
שבברית  שכיון  השיב  )ר"ן(  ניסים  רבינו 
הוא  אם  גם  אחד,  אדם  רק  מצווה  מילה 
אמנם,  לו,  יזכירו  אחרים  אנשים  יטעה 
אחרים  אנשים  שגם  חשש  יש  בשופר 
שיהיו להוטים לקיים את המצוה שגם הם 
האדם  את  להזהיר  יזכרו  לא  בה,  מצווים 
אסורים. למקומות  השופר  את  שיוציא 

עיון והלכה

בשבת!  בשופר  תוקעים  לא   - אחד  בשביל  כולם 
אמורה  היתה  שופר  תקיעת  שמהתורה  למרות 
בשבת,  החל  השנה  בראש  אף  להתקיים 
מכיון  וזאת  בשבת,  לתקוע  שלא  גזרו  חכמים 
בטעות  עבירה  יעבור  אחד  אדם  שאולי  שחששו 
ההדדית  הערבות  מתבטאת  כך  השופר.  עם 
אם  השנה.  בראש  במיוחד  לחוש  צריכים  שאנחנו 
נתקע! לא  כולנו  ייכשל,  אחד  שאדם  חשש  יש 

מבט נוסף

״מנא הני מילי?...   והיינו טעמא דלולב, והיינו טעמא דמגילה.״
מנא הני מילי? מהיכן נלמד הדין שבשבת לא תוקעים בשופר?  אמר רבי לוי בר לחמא 
אמר רבי חמא בר חנינא: כתוב אחד אומר "שבתון זכרון תרועה" )ויקרא כג, כד( מפסוק 
זה  נראה שרק זוכרים את התקיעות אך לא תוקעים, וכתוב אחד אומר "יום תרועה יהיה 
לכם" )במדבר כט, א(. יש מצווה לתקוע בפועל. לא קשיא, אין קושיא כי: כאן - הפסוק 
הקובע כי יש רק לזכור את התרועה עוסק ביום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת, 
אי  רבא:  אמר  בחול.  להיות  שחל  טוב  ביום  עוסק  לתקוע  שחובה  הקובע  הפסוק  כאן 
מדאורייתא היא אם הדין שאין לתקוע בשבת הוא דין שמקורו מהפסוק - במקדש היכי 
תקעינן? איך מותר לתקוע במקדש גם כשראש השנה חל בשבת? ועוד: הא לאו מלאכה 
היא תקיעת שופר איננה נחשבת כלל למלאכה האסורה בשבת,  דאצטריך  שצריך קרא - 
פסוק למעוטי למעט מצוות תקיעת שופר בשבת? דתנא  - ברייתא שנשנתה דבי - בבית 
המדרש של שמואל: בפסוק כתוב שבראש השנה: 'כל מלאכת עבֹדה לא תעשו' )במדבר 
כט, א( - יצתה תקיעת שופר ורדיית הפת, שהיא חכמה בשביל לעשותם צריך חכמה, 
רבא הסביר  אלא אמר רבא  ואינה מלאכה כזו האסורה ביום טוב, ולא בשבת.  אך היא 
- מותר לתקוע  הסבר אחר מדוע לא תוקעים בשופר בשבת: מדאורייתא מישרא שרי 
דאמר  בשבת,   לתקוע  שלא  ביה  שגזרו  דגזור  הם  הוא  חכמים   - ורבנן  בשבת,  בשופר 
רבה: הכל כל הציבור חייבין בתקיעת שופר, ואין הכל בקיאין בתקיעת שופר לא כולם 
יודעים לתקוע כראוי, גזירה שמא יטלנו יקח את השופר בידו, וילך אצל הבקי בתקיעה 
ארבע  השופר  את  יעביר  הרבים  ברשות  אמות  ארבע  ויעבירנו  לתקוע,  איך  ללמוד 
דלולב שאין נוטלים  והיינו טעמא וזהו הטעם  אמות ברשות הרבים שזהו איסור תורה, 
בשבת. חל  פורים  אם  אסתר  מגילת  קוראים  שלא  דמגילה  טעמא  והיינו  בשבת  לולב 
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״משחרב בית המקדש...     ...איכא בינייהו בי דינא דאקראי״ 

השנה  ראש  חל  המקדש,  בית  חורבן  אחרי  מעטות  שנים  אחת  פעם  רבנן:  תנו 
תקיעות  את  לשמוע  מנת  על  ליבנה  מתכנסין  הערים  כל  והיו  בשבת.  להיות 
השופר בבית הדין הגדול שהיה ביבנה. אמר להם רבן יוחנן בן זכאי לבני בתירה 
שהיו גדולי הדור: נתקע! כתקנתו שלאחר החורבן יש לתקוע בשבת בכל מקום בו 
יש בית דין. אמרו לו: נדון!  נדון בשאלה האם לתקוע בשבת. אמר להם: נתקע 
להם  אמר  נדון!  יוחנן:  לרבן  בתירא  בני  לו  אמרו  שתקעו  לאחר  נדון.  כך  ואחר 
רבן יוחנן בן זכאי: כבר נשמעה קרן - קול השופר ביבנה. ואין לא משיבין דנים 
לאחר מעשה על מנת שאנשים לא יגידו שבית הדין טעו ועשו דברים שלא כדין.  
לו:  אמרו  בלבד.  ביבנה  אלא  זכאי  בן  יוחנן  רבן  התקין  לא  אלעזר:  רבי  אמר 
במשנה  התנאים  דברי  לו',  'אמרו  דין.  בית  בו  שיש  מקום  כל  ואחד  יבנה  אחד 
חלוקים  הם  בינייהו  איכא  קמא?  תנא  לדברי  זהים  דבריהם   - היינו  לו  שאמרו 
במקרה שבו יש בעיר בי דינא בית דין דאקראי - שאינו נמצא בקביעות בכל יום.
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ביאור

מהו מקום שיש בו בית דין?
 רבן יוחנן בן זכאי תיקן לאחר החורבן שיש 
בכל  בשבת  שחל  השנה  בראש  לתקוע 
מקום שיש בו בית דין. על פי פירוש הגמרא, 
התנאים במשנה  חלקו בהיקף תקנת רבן 
במקום  גם  לתקוע  יש  האם  זכאי.  בן  יוחנן 
אקראי. באופן  רק  שנמצא  דין  בית  שבו 
צריכים  ט(  ב,  שופר  )הל'  הרמב"ם  לדעת 
סמוכים,  להיות  הדין  שבבית  הדיינים 
כלומר, שיהיו סמוכים על ידי רב שגם הוא 
סמוך, על ידי רב אחר סמוך עד משה רבינו. 
אך כבר מזה שנים רבות בטלה הסמיכה, 
ולכן לא ניתן בימינו לתקוע בשום בית דין.
בראש  הר"ן  הסבר  )לפי  הרי"ף  דעת  אבל 
יש  שלהלכה  הרי"ף(   בדפי  א  ח,  השנה 
לתקוע בכל מקום שבו יש בית דין שנחשב 
הרא"ש  וידוע.   מוסמך  דין  לבית  בדור 
של  דינו  שבבית  כתב   א(  ד,  השנה  )ראש 
שחל  השנה  בראש  תוקעים  היו  הרי"ף 
הרי"ף  של  תלמידיו  כבר  אבל  בשבת, 
הלכה  כך  לנהוג  אין  ולכן  כך,  נהגו  לא 
בשולחן  להלכה  נפסק  כך  למעשה. 
ה(. תקפח,  סי'  השנה  ראש  הלכות  ערוך 

עיון והלכה

 תקיעות בשבת בבית הדין

בני  לבין  זכאי,  בן  יוחנן  רבן  שבין  הדיון  מובא  בגמרא 

בתירא בשאלה האם לתקוע בשבת במקום בית הדין.

גדולי החסידות כתבו, שאף שבגמרא נאמר שהסיבה 

שלא תוקעים בשבת היא משום גזירה, יש לגזירה טעם 

פנימי והוא שהתקיעות נועדו לעורר אותנו לתשובה, 

כלומר, לעורר בנו פחד ומורא. וזה לא מתאים לקדושת 

השבת שבה עבודת השם היא הרגשת הנועם ואהבת 

בשבת. החל  השנה  בראש  תוקעים  לא  ולכן  ה', 

למרות זאת בבית המקדש יש לתקוע גם בשבת, וזאת 

משום שאדם הנמצא בבית המקדש מתקדש למעלה 

ויראת ה' אינם  גבוהה שבה שני החלקים של אהבת 

בבית  גם  זכאי  בן  יוחנן  רבי  תיקן  וכך  כלל.  סותרים 

הדין הגדול - הסנהדרין שהם נמצאים במעלה גבוהה 

מאוד שבה אהבת ה' ויראתו מפרים זה את זה. )שם 

משמואל ורבי צדוק הכהן מלובלין בליקוטי מאמרים(

מבט נוסף

סוגיא 3



״אמרו לו אחד יבנה ואחד כל מקום....  עד ל' ע"א - לאפוקי שלא בזמן בית דין, דלא״
ציטוט מהמשנה: "אמרו לו חכמים לרבי אלעזר: אחד יבנה ואחד כל מקום שיש בו בית דין" יש 
לתקוע בהם בשבת. אמר רב הונא: "ועם בית דין". מאי מה הכוונה "ועם בית דין"? בפני  - במקומו 
שאסור לו לתקוע.  דלא  בפני בית דין -  לאפוקי להוציא באופן שהתוקע לא נמצא  של בית דין. 
מאי "ועוד  וכו',  רבא מדברי המשנה: "ועוד זאת היתה ירושלים יתירה על יבנה"  הקשה  מתיב 
זאת"? אילימא אם נאמר כדקתני? - שמה שכתוב במשנה הוא ההבדל היחיד. "זאת" מיבעי ליה 
היה צריך לומר בלי המילה "ועוד"! אלא: שיש הבדל נוסף: דבירושלים תוקעין גם אנשים יחידין 
שלא בזמן התקיעות הציבוריות )שבבית המקדש(, וביבנה אין תוקעין אנשים יחידין. וביבנה אין 
תוקעין יחידין? והא והרי כי אתא כשהגיע רב יצחק בר יוסף אמר: כי מסיים כאשר סיים שליחא 
דציבורא - התוקע בשופר תקיעה ביבנה, לא שמע איניש קל אוניה אדם לא היה יכול לשמוע קול 
באוזנו מקל תקועיא מרעש התקיעות דיחידאי של אנשים יחידים שתקעו שלא בזמן התקיעות 
הציבורית? אלא לאו וודאי צריך לומר שהעדיפות של ירושלים על יבנה היא, דבירושלים תוקעין 
וביבנה,  יושב.  הדין  בית  שאין  בזמן  ובין   - דין  בית  בזמן  שלא  ובין  יושבים,  הדין  שבית  בזמן  בין 
בזמן שבית הדין יושבים ִאין - היו תוקעים, שלא בזמן שבית הדין יושבים לא – היה אסור לתקוע, 
תוקעין ומזה נלמד שאפילו שלא בפני בית דין  מיהא בכל מקרה   - הא בזמן שבית הדין יושבים 
בין בפני בית דין, בין שלא בפני בית דין.  תקעו ביבנה? לא, דאילו בירושלים - תוקעין בשבת 
איכא  תקעו.  לא  לא    - דין  בית  בפני  שלא  תוקעים,  היו  אין   - דין  בית  במקום   - בפני   - וביבנה 
"ביום  דכתיב:  היובל:  בזמן  תקיעה  על  אהא  נאמרו  שדברי  הונא  דרב  להא  ששנו  יש  דמתני 
הכפורים תעבירו שופר בכל ארצכם" )ויקרא כה, ט(, מלמד שכל יחיד ויחיד חייב לתקוע ביום 
כיפור שבשנת היובל. אמר רב הונא: "ועם בית דין". מאי מה הכוונה "ועם בית דין"? בזמן שבית 
לתקוע. שאסור  דלא  דין,  בית  בזמן  שלא  להוציא  לאפוקי  לתקוע,  יכול  גם  יחיד  יושבים,  הדין 

כט ע"ב- ל ע"א

ביאור

תקיעות נוספות לאחר התפילה? 
מהגמרא עולה שאחרי התקיעות הציבוריות שהיו 
)ד"ה  תוספות  תוקעים.  שהיו  יחידים  היו  ביבנה 
שמעו  שטרם  אנשים  על  שמדובר  ביארו  וביבנה( 
פעם  לתקוע  להם  אסור  אחרת  התקיעות,  את 
נוספת, כשראש השנה חל בשבת. הרמ"א )דרכי 
כתב  תקפח(  סימן  חיים  אורח  הטור,  על  משה 
שעל פי האור זרוע )ב, רסו( מותר לתקוע בראש 
ידי  יצא  שאדם  אחרי  גם  חול  ביום  שחל  השנה 
וכך גם פסק הטורי זהב, )הט"ז אורח חיים  חובה 
סימן תקצו, ב( וכתב שתוספות עסקו רק בשבת, 
ולא ביום טוב. אך רמ"א חלק על האור זרוע וסבר 
נוספת  פעם  לתקוע  לו  אין  חובתו  ידי  שיצא  שמי 
וכך  טוב.  ביום  בהם  לנגן  שאסור  נגינה  כלי  כדין 
רמ"א פסק להלכה )שולחן ערוך תקצו, א(. אמנם 
אנשים  שראה  כתב  תקצו(  יוסף  )ברכי  החיד"א 
)עוד  חובה  ידי  שיצאו  אחרי  גם  שתוקעים  רבים 
נב(. חיים  אורח  ט,  אומר  יביע  בשו"ת  זה  בעניין 

עיון והלכה

מוסד  שבטל  לאחר  בשבת  בירושלים  תקיעות 
בית הדין הגדול פסקו מלתקוע בשופר כשראש 
השנה חל בשבת. אולם בשנת תרס"ד טען הרב 
בשבת  לתקוע  שיש  טען  שלזינגר,   יוסף  עקיבא 
בעיר העתיקה בירושלים, כיוון שטען שיש לפסוק 
לכל  הכוונה  ש"מקדש"  הרמב"ם  שיטת  כמו 
רבן  של  הכנסת  בבית  שיתכנסו  הציע  ירושלים. 
יוחנן בן זכאי או בחורבת ר' יהודה החסיד, ויתקעו. 
לתקוע  שאין  וטענו  עליו  חלקו  אחרים  רבנים 
פולמוס  התחולל  בשבת.  החל  השנה  בראש 
הלכתי גדול בענין.  בסופו של דבר  הרב שליזנגר 
מיכל  יחיאל  הרב  הדיון:  )סיכום  בביתו  תקע 
טיקוצנסקי, עיר הקודש והמקדש חלק ג סימן כ(
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״מתיב רבא: תקיעת ראש השנה ויובל...   בזמן בית דין ובפני בית דין.״
מתיב מקשה רבא על מה שרב הונא  אמר לעיל שתוקעים רק בזמן שתוקעים בבית הדין: תקיעת 

ראש השנה ויובל דוחה את השבת בגבולין בשאר המקומות, איש וביתו. מאי מה הכוונה איש 

וביתו? אילימא אם נפרש: איש ואשתו, האם באמת איתתא אשה מי מיחייבא מחויבת במצוות 

מצות  וכל  בזמן,  התלויה  היא  גרמא  שהזמן  עשה  מצות  הן  תקיעות  והרי  והא  ביובל?  תקיעות 

ואפילו  בביתו,  תוקע  איש  שכל  לאו:  אלא  פטורות?  נשים  בזמן-  התלויה  גרמא  שהזמן  עשה 

שלא בזמן שתוקעים בבית הדין! לא, לעולם בזמן שתוקעים בבית הדין. מתיב מקשה רב ששת 

קושיה נוספת על דברי רב הונא: שוה היובל לראש השנה לתקיעה שתוקעים ביום כיפור ביובל 

כמו בראש השנה ולברכות מנין הברכות ביום כיפור שביובל זהה למנין הברכות שבתפילת מוסף 

ובין בבית דין שלא  אלא שביובל תוקעין בין בבית דין שקידשו בו את החדש,  בראש השנה, 

קידשו בו את החדש, וכל יחיד ויחיד חייב לתקוע. ובראש השנה שחל בשבת לא היו תוקעין 

אלא בבית דין הגדול שקידשו בו את החדש, ואין כל יחיד ויחיד חייב לתקוע. מאי מה הכוונה 

אין כל יחיד ויחיד חייב לתקוע? אילימא אם נבאר: דביובל תוקעין יחידין ובראש השנה אין 

כי  אמר:  רב יצחק בר יוסף  כי אתא כשהגיע  אלא תוקעים רק בציבור? והא והרי  תוקעין יחידין 

איניש  שמע  לא  ביבנה,  לתקוע  הציבור  שליח  תקיעתא  דציבורא  שליחא  מסיים  כשהיה  הוה 

שהגיעו  אנשים  של  דיחידאי  התקיעות  רעש  מקול  תקועיא  מקל  באוזנו  קול  אוניה  קל  אדם 

לתקוע אחרי כולם. אלא לאו: ]דאילו[ ביובל - תוקעין בין בזמן בית דין בין שלא בזמן בית דין, 

ובראש השנה בזמן בית דין - אין מותר לתקוע, שלא בזמן בית דין - לא אסור לתקוע. קתני מיהת 

בכל מקרה שנינו: ביובל, בין בזמן בית דין בין שלא בזמן בית דין ומשמע שאפשר לתקוע גם בזמן 

בפני  תוקעין בין   - לא, לעולם בזמן בית דין, והכי קתני: ביובל, בזמן שבית דין יושבים  אחר? 

יושבים ובפני בית דין. תוקעין בזמן שבית דין  בראש השנה  בית דין בין שלא בפני בית דין, 

 דף ל ע"א

ביאור

חיוב התקיעות ביובל
רב  אמר  ד"ה  )כאן  הריטב"א  לדעת   
בשופר  לתקוע  אדם  כל  חייב  ביובל  הונא( 
מפי  תקיעה  לשמוע  יכול  ואינו  בעצמו, 
הכיפורים(  יום  )ד"ה  המאירי  תוקע.  בעל 
על  חובה  ידי  לצאת  גם  שאפשר  כתב 
אחרים. מאנשים  תקיעות  שמיעת  ידי 

הרדב"ז  )שו"ת ה, נז( כתב שגם אם ביובל 
אפשר לצאת ידי חובה בשמיעת תקיעות של 
אדם אחר, מכל מקום המצווה היא לתקוע, 
'על  ביובל  התקיעות  מצוות  על  יברכו  ולכן 
מברכים  שאנחנו  כמו  ולא  שופר'  תקיעת 
הוא  )וכך  שופר'  קול  'לשמוע  השנה  בראש 
דייק מהרמב"ם שמיטה י, י. ]הרמב"ם כתב 
קמב[(  סי'  הרמב"ם  בשו"ת  במפורש  זאת 
מפני שעיקר המצווה היא לשמוע קול שופר.

עיון והלכה

תקיעות ביובל בשנת היובל משתחררים כל העבדים 

השדות  כל  חוזרות  היובל  בשנת  לביתם,  וחוזרים 

שנמכרו חזרה לבעליהם הראשונים, והכל חוזר חזרה 

שהאדם  לומר  הוא  הרעיון  להיות,  שצריך  הטבע  אל 

אלא  שבטבע,  ואחרים  כאלו  לכוחות  משועבד  לא 

הכיפורים  ביום  הם  התקיעות  לכן,  לאלוקיו.  ורק  אך 

שלו. האמיתי  ולטבע  למקורותיו,  חוזר  אדם  כל  שבו 

אך  הזמן,  כל  הקיימת  מיוחדת  הזדמנות  לנו  יש 

מעשינו,  את  ולשפר  לשנות  השנה,  בראש  בייחוד 

הזדמנות  חדש,  עולם  מתוך  השנה  את  ולהתחיל 

שלנו. לטבע  לחזור  לנו  הקורא  בשופר  נרמזת  זו 

ואברבנאל( כה,  ויקרא  אריה  גור  )מהר"ל 

מבט נוסף
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״איתמר נמי, אמר רבי חייא בר גמדא..  . פרט למפסיק לה נהרא.״

יושבים  הדין  שבית  בזמן  רק  לתקוע  שמותר  קודם  שאמרנו  וכמו  נמי  איתמר 
אמר רבי חייא בר גמדא אמר רבי יוסי בן שאול אמר רבי: אין תוקעין  כך גם  
לעמוד  התחילו  ננערו  זירא:  רבי  הסתפק  בעי  יושבין.  דין  שבית  זמן  כל  אלא 
איכא  והא   - בעינן  צריך  יושבין  דין  בית  תוקעים?  האם  מהו  עמדו,  לא  ועדיין 
 - צריך  בעינן  יושבים  כלל  בדרך  דין  שבית  זמן  שמא  דלמא  או  יושבים,  והם 
ירושלים  היתה  זאת  ועוד  בספק.   נשאר  הדין   - תיקו  עבר?   הזמן  וכעת  וליכא 
התקיעות  את  ושומעת  ירושלים  את  רואה  שהיא  עיר  )שכל  יבנה  על  יתירה 
שבירושלים וקרובה לירושלים ויכולה לבוא בשבת לירושלים - תוקעין גם כשחל 
ראש השנה בשבת. וביבנה - לא היו תוקעין בערים קרובות אלא בבית דין בלבד( 
שיושבת  לעיר  פרט   - רואה  מהמילים:  אחד  בכל  הדרישה  מהי  מפרטת  הגמרא 
 - קרובה  ההר,  בראש  היושבת  לעיר  פרט   - שומעת  נמוך,  במקום   - בנחל 
לרחוקה  ונחשבת  אמה,  אלפיים  של  שבת  לתחום  מחוץ  היושבת  לעיר  פרט 
מירושלים, ויכולה לבוא - פרט לעיר שבינה לבין ירושלים מפסיק לה נהרא נהר.

 דף ל ע״א

ביאור

הרמב"ם  דין?  בית  בפני  תוקעים  מדוע 
שמותר  הדבר  שטעם  כתב  ט(  ב,  )שופר 
שבית  במקום  רק  בשבת  בשופר  לתקוע 
שלא  שהגזירה  בגלל  הוא  נמצאים,  דין 
שאדם  מחשש  הוא  בשופר  לתקוע 
אמות  ארבע  השופר  את  ויעביר  ישכח 
לתקוע  כשמתירים  אך  הרבים,  ברשות 
יזהירו את התוקעים  דין הם  בית  רק בפני 
השופר. עם  איסורים  ויעשו  ישכחו  שלא 

ישראל  תפארת  ליפשיץ,  ישראל  הרב 
שלא  כתב  ב(   ד,  השנה  ראש  )משנה 
יזהירו את התוקעים, אלא  דין  צריך שבית 
בפני  לתקוע  התוקעים  את  שחייבו  שכיון 
עליהם,  דין'  בית  'אימת  תהיה  דין,  בית 
שאסור  ההלכה  את  ישכחו  לא  והם 
הרבים ברשות  אמות  ארבע  להעביר 

עיון והלכה

תקיעה בבית דין בלבד

שהיא  לתשובה,  קריאה  גם  היא  בשופר  התקיעה   

האלקי  והמשפט  החוק  לשמירת  החזרה  בעצם 

בארץ. לסנהדרין יש את הכח המיוחד לקשר בין עולם 

להתנהג  כיצד  לישראל  ולפרש  החול,  לחיי  הקודש, 

דומה  באופן  בתורתו.  שנאמר  ה'  רצון  לפי  בפועל 

לייצג  ובכך  חודשים,  לקדש  הוא  הסנהדרין  תפקיד 

את הכח המיוחד של עם ישראל לקבוע את קדושת 

הזמנים, ולהכניס קדושה לזמן, כך בית הדין קובעים 

ידון את העולם.  ומתי הקב"ה  יחול ראש השנה,  מתי 

לפי זה התקיעות בכל יום שבו חל ראש השנה יכולות 

להיות רק מכח בית הדין, לכן גם כשתיקן רבי יוחנן בן 

זכאי תקיעות זכר למקדש, הוא תיקן אותם דווקא בפני 

וישראל(. יהודה  מועדי  הספר  מתוך  )ערוך  הדין  בית 

מבט נוסף
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״משנה: בראשונה היה הלולב ניטל במקדש...  מכלל דבעיא דרישה.״ 
במקדש  ניטל  הלולב  היה  קים  היה  המקדש  שבית  זמן  כל  בראשונה  משנה: 
מ(  כג,  )ויקרא  מהפסוק  זאת  למדו  הסוכות.  חג  ימי  כל  במשך  ימים,  שבעה 
אחד  יום   - ובמדינה  מ(.  כג,  )ויקרא  ימים’  שבעת  אלוקיכם  ד’  לפני  ‘ושמחתם 
הראשון’  ביום  לכם  ‘ולקחתם  בפסוק   שכתוב  וכפי  הראשון,  ביום  ורק  אך 
לולב  שיהא  זכאי  בן  יוחנן  רבן  התקין  המקדש  בית  משחרב  מ(.  כג,  )ויקרא 
יוחנן  רבן  למקדש.  זכר  הסוכות,  חג  ימי  שבעה  בכל  מקום,  בכל  במדינה  ניטל 
קרבן  את  מניפים  שבו  יום   - הנף  יום  שהוא  בניסן  ט”ז  יום  ושיהא  תיקן  זכאי  בן 
העומר כולו אסור באכילת התבואה החדשה, עד שתשקע השמש. אסור לאכול 
היום  שכל  היתה  והתקנה  בניסן,  ט”ז  יום  שמגיע  עד  זו,  בשנה  שצמחה  מתבואה 
זכר  שעושים  לנו  מניין  דעבדינן  ומנלן  גמרא:  החדשה.   מהתבואה  לאכול  אסור 
וציון  ישראל  על  שיאמרו  הגוים  דברי  על  בפסוק  שנאמר  קרא  דאמר  למקדש? 
“כי אעלה ארכה - רפואה לך וממכותיך  שהם נדחים והקב”ה לא דורש אותם: 
ארפאך נאם ה’, כי נדחה קראו לך, ציון היא דרש אין לה”)ירמיה ל, יז(, מכלל 
למקדש.  זכר  ולעשות  ציון  את  לדרוש  מצווה  שיש  נלמד  מכך  דרישה  דבעיא 

זכר למקדש וזכר לחורבן 
ובבית  העברי  השנה  בלוח  נעשות  רבות  פעולות 
היהודי זכר למקדש, נבחין בין שני סוגים: סוג אחד: 
אחרת  נוהגות  שהיו  מצוות   - שלנו  במשנה  כמו 
שהיו  כמו  אותם  לעשות  ונהגו  ובמדינה,  במקדש 
עושים בבית המקדש או בזמן המקדש. דוגמא נוספת: 
נהגה  בית המקדש המצווה  ספירת העומר שבזמן 
מהתורה, ואילו לאחר החורבן המצווה לספר ספירת 
העומר היא מדרבנן זכר למקדש )מנחות סו ע"א(.

לחורבן  זכר  הם  שנתקנו  מצוות  של  שני  סוג 
המקדש. יש לזכור כל הזמן את העובדה שהמקדש 
לא  קטן  שטח  בבית  להשאיר  דוגמאות  חרב. 
ולשבור  א(  תקס,  סימן  או"ח  ערוך  )שולחן  מסויד 
ב(  תקס,  סימן  או"ח  ערוך  )שולחן  בחתונה  כוס 
הרמב"ם  כתב  השני  מהסוג  המצוות  על 
)תהילים  מהפסוק  נלמדות  שהם  יג(  ה,  )תעניות 
אם  אזכרכי,  לא  אם  לחכי  לשוני  "תדבק  קכא( 
שמחתי". ראש  על  ירושלים  את  אעלה  לא 

הם  כי  שונים,  מפסוקים  נלמדים  אלו  סוגים  שני 
בית  את  גם  לזכור  עלינו  שונים.  רעיונות  מבטאים 
חרב.  הוא  שכעת  לזכור  וגם  בבניינו,  המקדש 
)445-444 עמ'  המועדים  תורת  גורן,  שלמה  )הרב 

עיון והלכה
ללמוד את הלכות המקדש כהכנה לבנינו 

לשו"ת  )הקדמה  קוק  הכהן  יצחק  אברהם  הרב 

לעשות  תיקנו  שחכמים  שהסיבה  כתב  כהן(  משפט 

לא  המקדש  ובית  שמאחר  חששו  כי  למקדש  זכר 

ואנשים  מלב,  יישכחו  והלכותיו  המקדש  דיני  קיים, 

החוקים  את  לקיים  הזמן  אין  שכעת  שכיון  יאמרו 

אותם ללמוד  צורך  אין  גם  במקדש  התלויים 

מסוימות  מצוות  שנעשה  תקן  זכאי  בן  יוחנן  רבן  לכן 

כולנו  נלמד  וכך  במקדש,  אותם  עושים  שהיו  כמו 

כל  את  ללמוד  גדולה  מצווה  שיש  האלו,  מהמצוות 

המקדש.  לבנין  כהכנה  במקדש  התלויות  המצוות 

)רשימת  סולובייצ'יק  דב  יוסף  הרב  כתב  זה  בעניין 

שיעורים למסכת סוכה, עמ' רט( :"לזכור את המצוות 

הקשורות למקדש, היינו להעלות על ליבנו את המקדש 

שיהיה בבניינו במהרה בימינו. יסוד דינים אלו מהפסוק 

העבר,  על  חלות  בכך  אין  לה'.  אין  דורש  היא  'ציון 

ייבנה". כשהמקדש  לבוא,  העתיד  שם  על  קיום  אלא 

מבט נוסף
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״ושיהא יום הנף כולו אסור. מאי טעמא?..  אי נמי - דאיבני בליליא״
כולו אסור  ט”ז בניסן שהוא יום הנף - שמניפים בו את קרבן העומר  ושיהא יום 
מהרה יבנה בית המקדש,  מהו הטעם?  באכילת התבואה החדשה. מאי טעמא 
אשתקד שנה שעברה מי האם לא אכלנו בהאיר מזרח? עכשיו  אנשים:  ויאמרו 
לא  הוה  לא  שעברה  שנה  דאשתקד  ידעו  לא  אלו  ואנשים  ידעי  ולא  ניכול.  נמי 
התיר  הזריחה  אחרי  מזרח  האיר   - מקדש   בית  היה  שלא  כיון  עומר  קרבן  היה 
קרבן  את  שמקריבים  דאיכא  השנה  השתא  החדשה,  מהתבואה  לאכול  מותר 
החדשה.  מהתבואה  לאכול  מותר  העומר  הקרבת  לאחר  מתיר  העומר   - העומר 
בשיתסר  דאיבני  נאמר  אם  אילימא  המקדש?  בית  ייבנה  מתי  אימת  דמיבני 
שייבנה בט”ז בניסן - הרי האיר מזרח הזריחה כבר התיר מותר לאכול מהתבואה 
בט”ו  שייבנה  בחמיסר  דאיבני  אלא  המקדש.  בית  נבנה  שטרם  כיון  החדשה, 
החדשה,  התבואה  באכילת  מותר  יהיה  לשתרי  והלאה  ולהלן  היום  מחצות   -
מתי  יודעים  שאינם  הרחוקין  האנשים  ה(:  )י,  במנחות  במשנה  תנן  שהרי  דהא  
הקריבו בפועל את העומר מותרין באכילת התבואה החדשה מחצות היום ולהלן 
הקריבוהו!  שכבר  וודאי  ובחצות  בעומר  בו  מתעצלים  דין  בית  שאין  לפי  ואילך, 
בט”ו  יבנה  המקדש  בית  בחמיסר  דאיבני  שאולי,  לחשוש  צריך  נצרכא  לא 
בלילה. בליליא  שייבנה  דאיבני   - נמי  אי  החמה.  לשקיעת  סמוך  בערב  בניסן 

בניין בית המקדש השלישי בלילה 
נכתב  איך  הקשה  צריכא(  לא  )ד"ה  רש"י 
בגמרא שיתכן שבית המקדש ייבנה בלילה, 
ע"ב(  )טו,  בשבועות  בגמרא  נאמר  והלא 
שלא בונים את בית המקדש בלילה? ותירץ 
בידי שמים,  ייבנה  שבית המקדש השלישי 
בלילה. המאירי  גם  יוכל להבנות  הוא  ולכן 
)ד"ה יתבאר במקומו( כתב שחוששים שמא 
אנשים יטעו מרוב חשקם לקדושת המקדש 
פערלא  ירוחם  הרב  בלילה.  אותו  ויבנו 
רב  ומדברי  שמהרמב"ם  כתב  יא(  )עשה 
סעדיה גאון מבואר שיש מצווה לבנות את 
הזמן,  כשיגיע  השם  בעזרת  המקדש,  בית 
מהשמים?  ירד  לא  המקדש  בית  כן  ואם 
התשובה היא שחל איסור לבנות בלילה אך 
ורק אם סיום הבנייה הוא בלילה, ולא באופן 
הגמרא  וכוונת  ביום,  הוא  הבנייה  שסיום 
שרוב  הוא  בלילה  נבנה  המקדש  שבית 
השאירו  אבל  בלילה,  נגמר  המקדש  בית 
ביום. זאת  שיסיימו  מנת  על  בנוי  לא  קצת 

עיון והלכה
לאכול  שאין  היא  ההלכה  חדש!  דבר  כל  לבדוק 

קרבן  את  מקריבים  שלא  עד  החדשה  מהתבואה 

שעל  זה  את  מסמל  הדבר  המקדש.  בבית  העומר 

רעיון  וכל  חדשה,  אופנה  כל  לבדוק  ישראל  עם 

הדברים  האם  ולשאול  לראות  רבות,  בבדיקות  חדש 

החדשים הללו יתאימו לנו ויעזרו לנו ולדמות הרוחנית 

שלנו, ואם כן, איך נוכל למנוע השפעות שליליות של 

צריכים  הם  אך  חידושים,  נגד  איננו  הלו,  הדברים 

הרוחני  לעולם  התאמה  ותוך  הנכון  בזמן  להיות 

החדשה  התבואה  את  אוכלים  שאנו  לפני  לכן  שלנו, 

קוק,  )הראי"ה  המקדש  בבית  ממנה  להקריב  עלינו 

"החדש במדינה ובמקדש", מאמרי הראי"ה, עמ' 181(. 
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״רב נחמן בר יצחק אמר... עד ל ע"ב - והא התקין קתני!  מאי התקין - דרש והתקין. ״

רב נחמן בר יצחק אמר הסבר אחר לתקנת רבן יוחנן בן זכאי: רבן יוחנן בן זכאי 
שתיקן שאסור לאכול מהתבואה החדשה בכל יום ט”ז בניסן בשיטת רבי יהודה 
אמרה, דאמר שפירש את הפסוק שנאמר לגבי איסור אכילת חדש: “עד עצם היום 
הזה” )ויקרא כג, יד( - עד ַעצמו של יום ט”ז בניסן. וקסבר וסבר רבי יהודה: עד - 
ועד ויום ט”ז עצמו בכלל האיסור לאכול מהתבואה החדשה, כל עוד לא הקריבו את 
העומר. ומי סבר לה רבן יוחנן בן זכאי כוותיה כמו רבי יהודה? והא והרי הוא מפליג 
זכאי  בן  יוחנן  רבן  התקין  המקדש  בית  משחרב  דתנן:  עליו,  עליה  חולק  פליג 
שיהא יום הנף - יום ט”ז בניסן שבו מניפים את העומר כולו אסור באכילת התבואה 
החדשה. אמר רבי יהודה: והלא מן התורה הוא אסור ומדוע התנא במשנה אמר 
שזו תקנה? דכתיב: “עד עצם היום הזה”. התם שם רבי יהודה הוא דקא טעי טעה 
בהבנת תקנת רבן יוחנן בן זכאי: איהו סבר הוא חשב: רבן יוחנן בן זכאי מדרבנן 
קאמר אמר שאסור לאכול ביום ט”ז בניסן, ולא היא אין זה נכון כי: מדאורייתא 
קאמר גם לדעת רבן יוחנן בן זכאי יש איסור מהתורה לאכול מהתבואה החדשה 
זכאי  בן  יוחנן  שרבן  היא  במשנה  הלשון  הרי  קתני  התקין  והא  בניסן.  ט”ז  ביום 
התקין שיהיה יום הנף אסור? מאי התקין מה שכתוב התקין, פירושו שרבן יוחנן בן 
זכאי - דרש ברבים שזהו פירוש הפסוק והתקין וכך הוא תיקן זאת הלכה למעשה.

ביאור

איסור חדש להלכה 
מי"ז  החל  שנזרעה  מתבואה  לאכול  אין 
של  בניסן  לט"ז  עד  הקודמת,  בשנה  בניסן 
מהתבואה  לאכול  להתחיל  מותר  זו.  שנה 
)שולחן  בניסן.  בי"ז  ורק  אך  החדשה 
למצות  הקמח  רצג(  סימן  דעה  יורה  ערוך 
מחיטים  עשויות  לפסח,  בשוק  שנמכרות 
שעברה,  שנה  של  בניסן  ט"ז  לפני  שנזרעו 
בתחילת  החיטים  את  קוצרים  כלל  ובדרך 
שאחרי.   לפסח  מצות  יאפו  ומהם  הקיץ, 
חדש,  באיסור  מקילים  רבים  לארץ  בחוץ 
והסיבה היא מכיון שהם סומכים על השיטה 
הוא  לארץ  בחוץ  החדשה  התבואה  שאיסור 
רק דרבנן, וגם בדרך כלל הקמח בשוק הוא 
מזמן מותר, לכן לא נוהגים איסור בחדש, אלא 
רצג  סימן  השולחן  )ערוך  מעטים  אנשים  רק 
סעיפים ד - ו(.  הרבנות הראשית לישראל לא 
מחו"ל   מאכל  למוצר  כשרות  תעודת  נותנת 
חדשה. מתבואה  חומרים  בו  אין  אם  אלא 

עיון והלכה
מקרבן העומר לקרבן שתי הלחם 

יום למחרת חג ראשון של פסח אנו מקריבים בבית המקדש את 

קרבן העומר, קרבן שבא מתבואה חדשה של שעורים. בחג שבועות 

לעומת זאת אנחנו מביאים קרבן שתי הלחם שהוא עשוי מחיטה.

המדרגה של עם ישראל בזמן הגאולה היתה נמוכה מאוד, מ"ט 

גדולה  דחיפה  להם  נתן  הקב"ה  נגאלו  וכשהם  טומאה,  שערי 

כל  שאת  כיון  זאת  למרות  ממצרים.  לצאת  יוכלו  שהם  מנת  על 

הכוחות הללו עם ישראל קיבל כמתנה, הוא צריך עכשו להתחיל 

ממ"ט  חזרה  לעלות  מתחיל  ישראל  עם  ולכן  עצמו  על  לעבוד 

לשבועות. מגיע  שהוא  עד  העומר,  ספירת  בימי  טומאה  שערי 

אדם השקוע בטומאה דומה לבהמה בכך שהוא הולך אחרי תאוותיו, 

לכן קרבן העומר עשוי משעורים שהוא מאכל בהמה, והוא בא לתקן 

את הכוחות הבהמיים שבאדם, לאט לאט האדם מתקדם וכשהוא 

יכול כבר להקריב קרבן העשוי מחיטה, כיון  מגיע לשבועות הוא 

שהגיע למעלה גבוהה - מעלת התורה, כעת הוא יכול  להשתמש 

בכח המיוחד של האדם - הבחירה בטוב. )שפת אמת שבועות(.

מבט נוסף
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"משנה. בראשונה היו.... מקבלין עדות החדש כל היום. "

משנה: בראשונה בית הדין היו מקבלין עדות החדש - על ראיית הלבנה החדשה 
כל היום של היום השלושים בחודש. כדי שידעו שיום זה הוא היום הראשון של 
ראש השנה. פעם אחת קרה שנשתהו העדים מלבוא לא הגיעו עדים עד מאוחר 
ידעו  ולא  התמיד,  קרבן  הקרבת  בעת  שרו  הלוים  בשיר  הלוים  ונתקלקלו  ביום, 
איזה שיר לשיר. שיר של יום חול או שיר של יום טוב - ראש השנה. התקינו שלא 
המנחה  מן  עדים  באו  ואם  המנחה.  זמן  עד  אלא  החודש  עדי  את  מקבלין  יהו 
ולמעלה אחרי זמן מנחה - נוהגין שאותו היום יהיה קודש - ראש חודש, ולמחר 
קודש וגם למחרת יהיה ראש חודש, משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן 
בטל.  התקנה  שטעם  כיון  היום  כל  החדש  עדות  מקבלין  יהו  הדין  שבית  זכאי 

ביאור

 דף ל ע״ב

עיון והלכה

 הדין ביום השני של ראש השנה

שנה  בכל  תלוי  ה'  של  שהדין  שכיון  חכמים  אמרו 

חכמים  שקבעו  אחרי  שגם  הרי  החודש  בקידוש 

ישראל  בני  דן את  יומים, הקב"ה  יצויין  שראש השנה 

'דינא  הוא  ראשון  שיום  לומר  מקובל  מהאר"י  יומיים. 

קשיא' - דין קשה, ואילו ביום השני הדין הוא - דין רפה.

ביום  ש  מסביר  נצבים(  )פרשת  משמואל'  ה'שם 

הראשון אנו נמצאים בחשש מפני הפגישה המיוחדת 

שהמפגש  פשוט  והלא  הנוקב  הדין  ועם  הקב"ה,  עם 

הזה מעלה, אך ביום השני של ראש השנה אנו דווקא 

שבקשר  הטובות  המשמעויות  את  להבין  מתפנים 

עם הקב"ה, ואז אנחנו מצטרפים עם כל עם ישראל, 

לדין כללי, שבו אנחנו דנים על עתיד עם ישראל, ביום 

השני יש לנו יותר כח להכיל את היום המיוחד הזה, כי 

כבר אנחנו מבינים שיש בקשר הזה משהו נוקב, אבל 

משהו טוב ומיוחד. )על פי הסבר הרב יהושע שפירא(

מבט נוסף

ראש השנה יומיים
בשיר  הלוים  יתקלקלו  שלא  התקנה  מזמן  כי  מבואר  במשנה  בלבד.   בתשרי  א'  ביום  רק  מצוין  השנה  ראש  מהתורה 
ולמחר  יצא ש'אותו היום היה קודש  הקרבנות תיקנו חכמים שמזמן מסוים ביום לא יתקבלו עדים להעיד על החודש, כך 

אחד. יום  ולא  יומיים,  מצויין  השנה  שראש  כלומר,  קודש' 
תקנת  לאחר  שגם  כתב  מודה(  לא  מי  ד"ה  ב  ה,  )ביצה  רש"י 
שניתן  וקבע  הקודמת,  התקנה  את  שביטל  זכאי,  בן  יוחנן  רבן 
כיומיים,  השנה  ראש  את  מציינים  היו  היום,   כל  עדים  לקבל 
כל  העדים  את  מקבלים  היו  יוחנן  רבן  תקנת  שלאחר  אלא 
תריט(  סימן  הרשב"ש  )שו"ת  ששת  בר  שלמה  הרב  היום. 
הוסיף שתקנת ריב"ז היתה שמציינים את היום השני של ראש 
בתקנה  כמו  ולא  בימינו,  נוהגים  שאנו  כמו  בתשרי,  בב'  השנה 
הראשונה שהיו מציינים את ראש השנה בל' אלול ובא' בתשרי.

המקומות  שברוב  כתב  ז(  ה,  החודש  קידוש  )הל'  הרמב"ם   
שני  השנה  ראש  את  לציין  שנה  בכל  צריכים  היו  בעולם 
יודעים  היו  לא  לירושלים  פרט  מקום  שבכל  משום  ימים, 
ביום  נקבע  השנה  וראש  החודש,  עדי  התקבלו  האם 
אלול. לחודש  ל"א  ביום  רק  נקבע  שמא  או  באלול,  ל' 

רבינו  דעת  את  ד(  א,  )ביצה  הרא"ש  ציין  אלו  דברים  לפי 
על  מקדשים  שלא  בימינו  ישראל  ארץ  שבכל  הסובר  אפרים 
בתשרי,  א'  ביום  רק  השנה  ראש  את  לציין  ניתן  הראייה  פי 
בתקופות  ישראל  בארץ  נהגו  שכך  וכנראה  בתשרי,  בב'  ולא 
כתב  עצמו  הרא"ש  אך  המקדש.  בית  חורבן  שלאחר  קדומות 
יומיים בימינו, משום שיש להמשיך  שיש לציין את ראש השנה 
על  מקדשים  לא  שבימינו  למרות  בימיהם,  נוהג  שהיה  במנהג 
פי הראייה. וכך גם נפסק להלכה בשולחן ערוך )או"ח תרא, ב(
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״גמרא. מה קלקול קלקלו הלוים בשיר? ...  כלל אין לך שיבוש גדול מזה.״

פירשו:  כאן   - תרגימו  הכא  בשיר?  הלוים  שקלקלו  הקלקול  היה  מה  גמרא. 
לא אמרו שירה כל עיקר בכלל.  ידעו איזו שירה הם צריכים לומר,  שכיון שלא 
במקום  הערבים  בין  של  תמיד  עם  חול  יום  של  שירה  שאמרו  אמר:  זירא  רבי 
אמר לו רבי זירא לאהבה בריה בנו: פוק תני להו  לומר שירה של ראש חודש. 
צא ותאמר להם: התקינו שלא יהו מקבלין עדות החדש, אלא כדי שיהא שהות 
להקריב תמידין ומוספין ונסכיהם,  ביום שישאר אחרי העדות זמן מספיק כדי 
אמור  שהלוים  נאמר  אם  בשלמא   אמרת  אי  בשיבוש.  שלא  שירה  ולומר 
אמרו שירה של יום דחול - היינו דאיכא שיבוש מובן איזה שיבוש יש, אלא אי 
אמרת אם אתה אומר שלא אמור אמרו כלל - מאי שיבוש איכא מדוע זה נחשב 
שיבוש? - כיון שהלוים דלא אמור כלל לא אמרו שיר אין לך שיבוש גדול מזה.

 דף ל ע"ב

קלקול הלווים בשיר תוספות
מרא  והג  המשנה  מדוע  הקשו  ונתקלקלו(  )ד"ה 
מחפשות את הקלקלה בשירים, והרי יש מצוות עשה 
על פיה אחרי שמקריבים את התמיד של בין הערביים, 
ניתן  היה  לא  כן  ואם  אחר,  קרבן  שום  להקריב  אסור 
ראש  בכל  שמקריבים  מוסף  קרבן  את  כלל  להקריב 
השנה, כיון שהעדים מגיעים אחרי זמן הקרבת קרבן 
התמיד? תוספות מתרצים שמותר להקריב קרבן מוסף 
גם אחרי שמקריבים קרבן התמיד, זאת מכיון שמצוות 
איסור  את  דוחה  מוסף  קרבן  של  הציבורית  העשה 
התמיד. קרבן  אחר  אחרים  קרבנות  להקריב  העשה 
ה( כתב שכוונת המשנה  ג,  )קידוש החודש  הרמב"ם 
בבית  שהכהנים  בכך  היה  שהקלקול  לומר  והגמרא 
קרבן  אחרי  מוסף  קרבן  להקריב  רצו  לא  המקדש 
העדים  עם  יקרה  מה  לראות  חיכו  הם  ולכן  התמיד, 
ולא הקריבו קרבן התמיד עד שלא באו עדים, וזו היתה 
הבעייה. והקשו על דבריו )לחם משנה ותוספות יום טוב 
המשנה  כדברי  אינו  פירושו  שלכאורה  המשניות(  על 
ולא  שרו,  לא  שהלווים  בזה  היה  שהקלקול  והגמרא 
שתירצו  והיו  הקרבן?  בהקרבת  התעכבו  שהם  בכך 
שהיתה  לומר  התכוונה  שהמשנה  פירש  שהרמב"ם 
בעייה בכך שהכהנים התעכבו ולא הקריבו את התמיד 
קרבן  להקריב  צריכים  הם  אם  קודם  לדעת  רצו  כי 
מוסף, ולבסוף בגלל שהשתהו, כשהגיעו כבר להקרבה 
המיוחדת  הבעייה  ולכן  שירה,  לומר  הספיקו  לא 
שקרבן  לדעה  וזה  השירה,  היא  במשנה  המוזכרת 
בלי שירה פסול, אבל להלכה שהקרבן אינו פסול בלי 
שירה, כתבו את הבעייה המרכזית שהיא ההתעכבות 
המשנה(. )מרכבת  התמיד  קרבן  בהקרבת  הרבה 

עיון והלכה

הרמב"ם  ובתפילה  המקדש  בבית  השירה  תפקיד 

המקדש  בבית  שהשירה  כתב  מה(  ג,  נבוכים  )מורה 

של  הנפש  את  לעורר  נועדה  והנגינה,  השיר  כלי  עם 

וכתב  קדושים.  לרגשות  המקדש  לבית  המגיעים 

מהכיל  המקום  לי  "צר  יא(:  )ערכין  יעקב  עין  בספר 

אשר הרבו לומר החכמים מכבוד הדר השיר ותועלתו 

וכל  והעליון,  והאמצעי  השפל  העולמות  יופי  כל  כי 

תתעורר  וכמה  משובח,  ושיר  קולות  ערך  הוא  טובם 

ולהתרומם  להתנשא  והשיר  הנגון  מתוך  הנשמה 

גדולה  ועבודה  בוראה,  מכון  שמי  אל  מהחומר 

נעים  סודה  ידע  הקרבנות,  בעבודת  ה'  בהיכל  היתה 

ללויים  במקדש  ויסדה  הכינה  אשר  ישראל  זמירות 

במחלוקתם ומשמרותם ויש לה עיקר מן התורה".  לכן 

ישנו עניין מיוחד בשירים ונעימות במהלך התפילה על 

המתפלל  על  פעולתה  את  תפעל  שהתפילה  מנת 

ותצליח להעלות אותו יותר )שו"ת עשה לך רב ד, יז(.

מבט נוסף

ביאור
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״מתיב רב אחא בר הונא: .... עד לא ע"א- שאני התם, דשירה דיומיה היא.״
מתיב רב אחא בר הונא: קרבן התמיד של ראש השנה, שחרית - בבוקר - קרב 
שהלוים  השיר  מהו  אומר  מהו  במוסף  היום.  לאותו  השייך  השיר  עם   - כהלכתו 
במנחה  פא(.  )תהלים  יעקב”  לאלהי  הריעו  עוזנו,  לאלהים  “הרנינו  שרים? 
ובזמן  כט(.  )תהלים  מדבר”  יחיל  ה’  “קול  שרים?  הלוים  שיר  איזה  אומר  מהו 
שלו זהה לשירה של ראש  שחל ראש השנה להיות בחמישי בשבת שהשירה 
התמיד  עם  יחד   - בשחרית  אומר  היה  לא   - עוזנו”  לאלהים  “הרנינו  השנה: 
אלא  מוסף,  בתפילת  הפרק  את  וכופל  שחוזר  מפני  “הרנינו”,  בבוקר  המוקרב 
שיר  את  מתחיל  כלומר,   - ז(  פא,  )תהלים  שכמו”  מסבל  “הסירותי  אומר?  מהו 
להעיד  עדים  באו  ואם  הפרק.  מתחילת  ולא  בפרק,  השביעי  מהפסוק  יום  של 
שהיום ראש השנה רק אחרי שהקריבו את התמיד של שחר - אומר: בשירה של 
הבוקר “הרנינו” אף על פי למרות שחוזר וכופל את הפרק בשירה של מוסף. אי 
אמרת בשלמא  אם תאמר שכל היכא דמסתפקא בכל מקרה של ספק אמרינן 
אמרת  אי  אלא  וכופלו”,  “אומרו  דקאמר:  היינו  דחול,  יום   של  שירה  אומרים 
אם תאמר שבמקרה של ספק לא אמור - אומרים הלוים כלל שירה - מאי מדוע 
כלל?  שירה  בבוקר  אומרים  לא  הלוים  והרי  וכופלו”  “אומרו  נאמר:  בברייתא 
של  שירה  היא  “הרנינו”  דבר  של  שבסופו  כיון  היא  דיומיה  דשירה  התם,  שאני 
של  השירה  את  אומרים  ספק  של  מקרה  בכל  השנה,  ראש  של  וגם  חמישי,  יום 
כלל. יום  של  שיר  אומרים  היו  לא  ספק  של  במקרה  אחר  ביום  אבל  חמישי,  יום 

ל ע"ב- לא ע"א

שיר של יום בחגים בבית הכנסת
שיר  התפילה  בסיום  יום  בכל  לומר  נהגו   
של יום שהלווים היו אומרים בבית המקדש 
)הרמב"ם סדר התפילות, רמ"א אורח חיים 
השנה  שבראש  נאמר  בגמרא  ב(.   קלב, 
הלוים היו שרים שיר שונה מכל יום.  במסכת 
שהיו  השירים  מובאים  יח(  )פרק  סופרים 
מיוחדים של השנה. בימים  הלוים אומרים 
בימי החגים את הפרקים  לומר  היו שנהגו 
ה'שיר  במקום  סופרים  במסכת  המופיעים 
של יום' הרגיל הנאמר בכל יום )שו"ת רמ"ע 
מפאנו סימן כה(. מגן אברהם )שולחן ערוך 
נהגו  שלא  כתב  ד(  קלב,  סימן  חיים  אורח 
המיוחד,  יום  של  השיר  את  לומר  להקפיד 
כיון שהשיר של יום המיוחד הוא במוסף וגם 
יום'  של  ה'שיר  את  אומרים  שבימינו  בגלל 
רק כזכר לשיר שהיו אומרים במקדש, לא 
ויש קהילות  רצו לשנות מהימים האחרים. 
שלא נהגו ביום טוב לומר שיר של יום בכלל.

עיון והלכה

לחירות  יוסף  יציאת   - השנה  בראש  יום  של  שיר 
הוא  יום  של  שיר  השנה  שבראש  מבארת  הגמרא 

בגלל  היא  לכך  הסיבה  עוזנו"  לאלוקים  "הרנינו 

שביום ראש השנה יצא יוסף לחירות מבית האסורים.

לחירות  והיציאה  לחירות,  השנה  בראש  יצא  יוסף 

כל אדם,  לחירות של  היציאה  יוסף מסמלת את  של 

ולעולם  כלומר, שכל אדם כל השנה משועבד ליצרו 

המושך אותו, ואילו בראש השנה האדם צריך לנסות 

לחירות.  ולצאת  אותו,  המושכים  מהכוחות  להיחלץ 

)שפת אמת ראש השנה, שנים תרמ"ח, תרנ"ב, תרנ"ו(

מבט נוסף

ביאור
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״תניא, רבי יהודה אומר משום רבי עקיבא....   ליום שכולו שבת.״
השירים  מהם  מפרש  יהודה  רבי  עקיבא  רבי  משום  אומר  יהודה  רבי  תניא, 
הארץ  “לה’   - אומרים  היו  מה  ראשון  ביום  המקדש:  בבית  הלוים  שאמרו 
העולם  את  והקנה  והארץ  השמים  את  שקנה  שם  על  כד(,  )תהלים  ומלואה” 
ביום  נוספים.  יצורים  נבראו  שטרם  כיון  בעולמו  יחיד  ושליט  בו  הגרים  לאנשים 
שחילק  שם  על  מח(,  )תהלים  מאד”  ומהלל  ה’  “גדול  אומרים:  היו  מה  שני 
מעשיו ביום שני ה’ הבדיל בין המים לשמים, והכין מקום - בית המקדש וירושלים 
שלישי  ביום  העולם.  על  עליהן  מלך  יהיה  ושם  שכינתו  השראת  תהיה  ששם 
ביום  ארץ  שגילה  שם  על  פב(,  )תהלים  אל”  בעדת  נצב  “אלהים  אומרים:  היו 
העולם  את  תבל  הכין  וכך  בחכמתו,  שתיראה  היבשה  על  ציוה  ה’  השלישי 
על   - צד(  )תהלים  ה’”  נקמות  “אל  אומרים:  היו  ברביעי  ישראל,  לעם  לעדתו 
לשמש  שעובד  ממי  מעובדיהן  לנקום  ליפרע  ועתיד  ולבנה,  חמה  שברא  שם 
שם  על   - פא(  )תהלים  עוזנו”  לאלהים  “הרנינו  אומרים:  היו  בחמישי  ולירח. 
בששי  ה’.  של  לשמו  לשבח  מתחיל  יופיים  את  שהרואה  ודגים  עופות  שברא 
ה’  מלאכתו  שגמר  שם  על   - צג(  )תהלים  לבש”  גאות  מלך  “ה’  אומרים:  היו 
ומלך עליהן והופיעה מלכות ה’ על כל ברואיו.  סיים לברוא ביום זה את העולם, 
שכולו  ליום   - צב(  )תהלים  השבת”  ליום  שיר  “מזמור  אומרים:  היו  בשביעי 
שבת. כמו  יהיה  לכן  בעולם,  מלאכה  יעשו  ולא  העולם  את  יחריב  שה’  כיון  שבת 

 דף לא ע״א

ביאור

אמירת היום יום פלוני בשבת 
אנו  התפילה  אחרי  אומרים  שאנו  יום  של  בשיר 
בכל  בשבת’,  פלוני  יום  ‘היום  יום:  כל  מזכירים 
הסיבה  לשבת.  ביחס  היום  את  סופרים  אנו  יום 
לכך היא על מנת לקיים את מצוות ‘זכור את יום 
שאנו  זה  ידי  ועל  ח(  כ,  )שמות  לקדשו’  השבת 
יום איזה יום בשבת אנו גם זוכרים  מזכירים כל 
וכף  יז  תשא  כי  חי  איש  )בן  השבת  קדושת  את 
החיים סימן קלב( וכמו שכתב הרמב”ן )שמות כ, 
ח( שיש מצווה למנות את הימים למניין השבת, 
בפני  שם  יום  לכל  שקוראים  הגוים  כמו  ולא 
השבת.  שם  על  לימים  קוראים  אנחנו  עצמו, 
לדעת  ד(.   סימן  חרדים  בספר  גם  כתב  )וכך 
יורה  משה  אגרות  )שו”ת  פיינשטיין,  משה  הרב 
אדם  שכל  כיון  זו  פתיחה  נתקנה  מו(  ה,  דעה 
שאם  עומד,  הוא  בשבת  יום  באיזה  לדעת  חייב 
תיקנו  ולכן  שבת,  מתי  לשכוח  עלול  הוא  כן  לא 
שהאדם  מנת  על  יום  לכל  שונה  יום  של  שיר 
לאדם  אין  אם  ולדעתו  הוא,  יום  באיזה  יזכור 
יום  איזה  יאמר  לפחות  יום  של  שיר  לומר  זמן 
השבת. זכירת  חובת  ידי  יצא  וכך  בשבוע,  היום 

עיון והלכה

מלכות ה’ על ידי האדם
ומלך  “ה’ גמר מלאכתו   נאמר בגמרא שביום הששי 

שלימה  מלכות  מולך  ה’  עכשו  שרק  הסיבה  עליהן” 

היא בגלל שביום זה נברא האדם שהוא נזר הבריאה, 

והוא היצור בעל ההכרה, שיכול להסתכל על העולם 

ולהבין מי ברא אותו, ולשם מה ברא אותו. ולכן האדם 

לבדו מכל החיות הולך עם ראש זקוף, בניגוד לבעלי 

כל  ומביטים  כפוף  ראש  עם  שהולכים  אחרים  חיים 

ראש  עם  ללכת  צריך  האדם  האדמה,  כלפי  הזמן 

מאיתו  ש’הכל  ולהבין  מעלה  כלפי  להסתכל  זקוף, 

יתברך’ וכך לקשר את העולם לבוראו.  ולכן רק אחרי 

שלימה  מלכות  מולך  שה’  לומר  ניתן  האדם  שנברא 

מח(. לילה  רסיסי  מלובלין  הכהן  צדוק  )ר’  עולמו  על 
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״אמר רבי נחמיה: מה ראו חכמים לחלק בי..  שנאמר יחיינו מימים״.
אמר רבי נחמיה: מה ראו חכמים לחלק בין הפרקים הללו? אלא: ביום ראשון 
יחיד  ושליט  בו  הגרים  לאנשים  העולם  את  והקנה  והארץ  השמים  את  שקנה   -
שני  ביום  מעשיו  שחילק  שני  ביום  נוספים.  יצורים  נבראו  שטרם  כיון  בעולמו 
תהיה  ששם  וירושלים  המקדש  בית   - מקום  והכין  לשמים,  המים  בין  הבדיל  ה’ 
ארץ  שגילה   - שלישי  ביום  העולם.  על  עליהן  מלך  יהיה  ושם  שכינתו  השראת 
הכין תבל את העולם  וכך  בחכמתו,  ביום השלישי ה’ ציוה על היבשה שתיראה 
לנקום  ליפרע  ועתיד  ולבנה,  חמה  שברא   - ברביעי  ישראל,  לעם  לעדתו 
שהרואה  בחמישי - שברא עופות ודגים  ולירח.  ממי שעובד לשמש  מעובדיהן 
את יופיים מתחיל לשבח לשמו של ה’. בששי - שגמר מלאכתו ה’ סיים לברוא 
ביום זה את העולם, ומלך עליהן והופיעה מלכות ה’ על כל ברואיו. בשביעי - על 
שיתא  קטינא:  רב  דאמר  קטינא.  דרב  בדברי  ונחלקו  וקמיפלגי  ששבת.  שם 
הוא  ואחד  חרוב  וחד  העולם  מתקיים  עלמא  הוה  שנה  אלפים  ששת  שני  אלפי 
תרי  אמר:  אביי  יא(.  ב,  )ישעיהו  ההוא”  ביום  לבדו  ה’  “ונשגב  שנאמר:  חרב, 
ב(. ו,  )הושע  מיָֹמִים”  “יחיינו  שנאמר:  חרב,  יהיה  העולם  חרוב  שנה  אלפיים 

ביאור

האם העולם יחרב? 
הכוונה  שאין  כתב  כט(  ב,  נבוכים  )מורה  הרמב”ם 
יחרב באלף השביעי, אלא שהעולם ישתנה  שהעולם 
ויתעלה. רבי יצחק עראמה )עקידה בראשית ד( ביאר  
וביום השביעי שבת,  ימים  שהכוונה שכמו שיש ששה 
ירצו  לא  מעצמם  אנשים  יזדכך,  שהעולם  אחרי  כך 
אלא  והחומר,  הגוף  בענייני  רק  היום  כל  להתעסק 
בעיקר בענייני הרוח, ולכן העולם כאילו יהיה חרב, כיון 
שאנשים לא יתעסקו בעיקר בתיקון העולם, אלא בתיקון 
הרוח. והראב”ד )הלכות תשובה ח, ח( הבין שהדברים 
הם כפשוטם והעולם עתיד להחרב )וכן נראה מדברי 
כתב  כב(  )אגרות  הרמ”ה  ט(.  א,  בתשובה  הרשב”א 
שאין לחשוב שדברי חכמים בעניין תחית המתים וימות 
המשיח הם כפשוטם, אלא יש לפרש אותם רק על פי 
קבלה ומסורת. הרב שמעון בר ששת, הרשב”ש )שו”ת 
רלו( כתב שהשאלה הזו האם העולם יחרב היא שאלה 
העולם,  את  ברא  שה’  להאמין  הוא  והעיקר  משנית, 
יחליט להחריב  ה’  ואם  גם להחריב אותו,  יכול  ושהוא 
בריותיו,  לכל  לטובה  יהיה  ברור שזה  הרי  את העולם 
הגיוני  יותר  לכן  העולם,  את  יחריב  שה’  סיבה  אין  אך 
וכמובן  הרמב”ם.  כדברי  להתקיים  ימשיך  שהעולם 
שבינתיים עלינו להפיק את המירב מהעולם מהבחינה 
הרוחנית, ולא לשקוע באשליות בקשר לעתיד העולם.

עיון והלכה

רצון לתיקון עולם בתפילה

לחיות  רצוננו  את  פעמים  מספר  מזכירים  אנו   

אחת  עולם,  בתיקון  ולראות  המשיח  בימות 

מהפעמים הללו היא בתפילת עלינו לשבח שם 

כרות  ש”האלילים  מקווים  שאנו  אומרים:  אנו 

והכוונה לזמן  יכרתון לתקן עולם במלכות שדי” 

והוא  לאלילים,  משמעות  תהיה  לא  שבו  הזה 

זמן המתאים לתקופה שבה אין משיכה לענייני 

האלילים, שהוא בזמן תיקון העולם, כמו האלף 

בקדושת  כן  כמו  בסידור(  )אבודרהם  השביעי 

‘אשרי ובא לציון’ אנו אומרים: ‘שנזכה ונחיה ונראה 

ונירש טובה וברכה לשני ימות המשיח’ - כלומר, 

העולם  בתיקון  ולראות  להגיע  ונזכה  שנחיה 

לתפילה(. בפירוש  )רוקח  המשיח  בימות  שהוא 
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״במוספי דשבתא מה היו אומרים? ?... כל שבתא ושבתא אמרי חד, שמע מינה. ״
במוסף של שבת מה היו הלווים אומרים? אמר רב ענן בר רבא אמר  במוספי דשבתא 

רב: הזי”ו ל”ך היו קוראים בפרשת האזינו, והיו מחלקים אותה לששה חלקים שהם ראשי 

מתחיל  השני  א(  לב,  )דברים  השמים”  “האזינו  בפסוק  מתחיל  האחד  ל”ך:  הזי”ו  תיבות 

בפסוק “זכור ימות עולם” )שם לב, ז( השלישי מתחיל בפסוק “ירכיבהו על במותי ארץ” 

)שם לב, יג( הרביעי מתחיל בפסוק: “וירא ה’ וינאץ” )שם לב, יט(,  החמישי מתחיל בפסוק 

“לולי כעס אויב אגור” )שם לב, כז(, והאחרון מתחיל בפסוק “כי ידין ה’ עמו” )שם לב, לו( . 

ואמר רב חנן בר רבא אמר רב: כדרך שחלוקים כמו שמחלקים את הפרשה כאן בשירת 

הלווים בבית המקדש - כך חלוקין  יש לחלק את פרשת האזינו בבית הכנסת. במנחתא 

היו אומרים?  איזו שירה  במנחה כלומר, בתמיד של בין הערביים של שבת מה  דשבתא 

)שמות טו, א( שירת הים עד הפסוק מי כמוך ומהפסוק “מי  אמר רבי יוחנן: “אז ישיר” 

איבעיא להו  יז(.  כמוך” )טו, יא( ועד סוף השירה.  ו”אז ישיר” שירת הבאר )במדבר כא, 

אמרו בשבת  בחד שבתא אמרי להו  האם את כל חלקי פרשת האזינו  הני כולהו  בעיה: 

אחד  חלק  אמרו  ושבת  שבת  כל  חד  אמרי  ושבתא  שבתא  כל  שמא  דלמא  או  אחת? 

אמר רבי יוסי: עד  דתניא נאמר בברייתא:  לפי הסדר? תא שמע הגמרא מביאה ראייה: 

השרים במוסף אומרת אחת מסיימת סבב אחד של קריאה, כלומר, בשש  שהראשונה 

ומזה  מינה  שמע  סבבים,  שני  מסיימים  שתים  חוזרת  במנחה  השרים  שניה   - שבתות 

שמע מינה. כל שבתא ושבתא אמרי חד שכל שבת ושבת אמרו רק חלק אחד,  נלמד: 

ביאור

 דף לא ע״א

עיון והלכה
קריאת התורה בפרשת האזינו הרמב”ם )תפילה יג, ה( כתב שלמרות ש”כל העולה 
האזינו  בפרשת  לתורה  העולה  טוב”  בדבר  ומסיים  טוב  בדבר  פותח  בתורה  לקרות 
שמפסיקים  שהסיבה  מסביר  הרמב”ם  בגמרא.  הנזכרת  החלוקה  לפי  ומסיים  פותח 
כלומר,  בתשובה”,  העם  שיחזרו  כדי  תוכחה  שהן  “מפני  היא:  אלו  במקומות  דווקא 
טוב. בדבר  דוקא  מסיימים  לא  ולכן  תוכחה,  הן  האזינו  בפרשת  הכתובות  שהפרשיות 

כדברי  פסק  ה(  תכח,  סימן  חיים  )אורח  ערוך  שולחן 
בשבת  הכנסת  בבית  בתורה  שכשקוראים  הגמרא 
פרשת האזינו חלה חובה לחלק את הפרשה לעליות 
את  מפרשת  הוא  )אך  בגמרא  הכתובה  החלוקה  לפי 
החלקים אחרת קצת מדברי רש”י(  ורמ”א הוסיף שבשני 
וחמישי מותר לחלק גם בצורה אחרת ולקרוא אחרת.
יש  אם  שאפילו  כתב  ז(  ס”ק  )שם  אברהם  מגן 
מכל  עלייה  לקבל  חייבים  שהם  אנשים  ויש  צורך 
שחייבים  כיון  עליות,  עוד  להוסיף  אין  סיבות,  מיני 
בגמרא.  הכתובה  בצורה  בדיוק  הפרשה  את  לחלק 
היא  הזו  שהשירה  מא(  לב,  )דברים  כתב  בחיי  רבינו 
שעם  כך  על  מדברת  שהיא  כיון  ישראל,  לעם  נחמה 
לכלות  האויבים  יוכלו  ולא  לתפארתו  יחזור  ישראל 
הזי”ו  בסדר  דווקא  שיקראו  תיקנו  לכן  ואולי  אותו, 
ישראל. לעם  והזוהר  הזיו  את  להחזיר  כלומר  ל”ך 

הזיו לך 
האזינו  פרשיות  שקוראים  בכך  רמזו  רמז 

ביום  שכן  לך’  ‘הזיו  של  תיבות  בראשי 

זיו  ישנו  ישראל  מעם  יהודי  לכל  השבת 

שקרן  בעת  רבינו  למשה  שהיה  כמו  מיוחד 

את  קוראים  היו  הלווים  לכן  פניו,  אור 

עם  קורות  על  שמדברת  האזינו  פרשת 

יעקב( ועין  )מהרש”א  הללו.  תיבות  בראשי  ישראל 
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״אמר רב יהודה בר אידי אמר רבי יוחנן: ... דכתיב אלך אשובה אל מקומי וגו’.״
השכינה  השנים  במהלך  שכינה  נסעה  מסעות  עשר  יוחנן:  רבי  אמר  אידי  בר  יהודה  רב  אמר 

מגמרא  גלויות,  עשר  סנהדרין  גלתה  וכנגדן  מפסוקים.  ראייה  לכך  ויש  מקראי  ממקומה,  עברה 

בכמה  המקדש  מבית  יצאה  השכינה  שכינה  נסעה  מסעות  עשר  מהמסורת.  ידוע  זה  ודבר 

שהיה  הכרובים  אחד  לכרוב  השכינה  השראת  של  הטבעי  מקומה  מכפורת  מקראי:  שלבים. 

לכניסה לבית, וממפתן לחצר בית המקדש  מעליה, ומכרוב לכרוב לכרוב השני ומכרוב למפתן 

- העזרה, ומחצר למזבח האבנים שהיה בעזרה, וממזבח לגג בית המקדש, ומגג לחומה לחומת 

הסמוך  למדבר  ומהר  ירושלים,  שליד  הזיתים  להר  ומעיר  לירושלים,  לעיר  ומחומה  העזרה, 

“אלך  שנאמר:  בארץ.  השראתה  בלי  במקומה  במקומה  וישבה  עלתה  וממדבר  לירושלים, 

דכתיב:   - למפתן  ומכרוב  לכרוב,  מכרוב  לכרוב,  מכפורת  טו(.  ה,  )הושע  מקומי”  אל  אשובה 

“ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפרת” )שמות כה, כב( משמע שהשכינה היתה בתחילה 

בכרוב,  הופיעה  שהשכינה  ומשמע  יא(  כב,  ב  )שמואל  ויעף”  כרוב  על  “וירכב  וכתיב:  בכפורת, 

ט,  )יחזקאל  הבית”  מפתן  אל  עליו  היה  אשר  הכרוב  מעל  נעלה  ישראל  אלהי  “וכבוד  וכתיב: 

הענן  את  הבית  “וימלא  דכתיב:   - לחצר  וממפתן  הבית.  למפתן  עברה  שהשכינה  משמע  ג( 

נצב  ה’  את  “ראיתי  דכתיב:   - למזבח  מחצר  ד(.  י,  )יחזקאל  ה’”  כבוד  נגה  את  מלאה  והחצר 

מגג  )משלי כא, ט(,  וממזבח לגג - דכתיב: “טוב לשבת על פנת גג”  על המזבח” )עמוס ט, א(, 

ה’  “קול  דכתיב:   - לעיר  מחומה  ז(.  ז,  )עמוס  אנך”  חומת  על  נצב  ה’  “והנה  דכתיב:   - לחומה 

ויעמד על ההר  ומעיר להר - דכתיב: “ויעל כבוד ה’ מעל תוך העיר  ו, ט(,  )מיכה  לעיר יקרא” 

)משלי  מדבר”  בארץ  שבת  “טוב  דכתיב:   - למדבר  ומהר  כג(,  יא,  )יחזקאל  לעיר”  מקדם  אשר 

טו(. ה,  )הושע  מקומי”  אל  אשובה  “אלך  דכתיב:   - במקומה  וישבה  עלתה  וממדבר  יט(.  כא, 

 דף לא ע״א

ביאור

השכנת השכינה במקדש בימינו
 האם קדושת המקדש היא בתוקפה גם היום? הרמב”ם 
הר  של  המקום  שקדושת  סבר  יד(  ו,  הבחירה  )בית 
הבית תקיפה גם היום, ואילו הראב”ד )שם( חלק עליו, 
הבית  הר  את  שקידשו  הראשונה  שהקדושה  וסבר 
תקיפה  שהיתה  כמו  בימינו  תקיפה  אינה  והמקדש 
אז, ולכן אין איסור כרת למי שנכנס בימינו להר הבית 
בטומאה. שו”ת בנין ציון )סימן ג( הקשה איך הרמב”ם 
הגמרא  בסוגית  והלא  תקיפה,  המקום  שקדושת  סבר 
מבית  הסתלקה  השכינה  כי  רואים  אנו  שלמדנו 
המקדש? הוא מתרץ שוודאי אין כל ספק גם לראב”ד 
המקדש  בבית  נמצאת  השם  ששכינת  לרמב”ם  וגם 
גם  אלו,  במקומות  ה’  אל  להתקרב  יותר  שקל  באופן 
בימינו, אולם השראת השכינה היתה בזמן בית המקדש 
מראים  שהיו  בפועל  ניסים  מיני  כל  רואים  והיו  בגלוי, 
שכינה  השראת  בימינו  ואילו  השכינה,  השראת  את 
באופן  ביאר  ב(  ו,  )יבמות  לנר  ערוך  נסתרת.  היא  זו 
השכינה  שהשראת  כיון  בימינו  לדעתו  שונה,  קצת 
מורא  איסורי  אין  לכן  גלויה,  אינה  המקדש  במקום 
התלויים  האיסורים  אך  המקדש,  בבית  חלים  מקדש 
גילוי  שהיה  בזמן  אסורים  שהיו  כיון  אסורים  בטומאה, 
שכינה במקום ומאז לא היה שום מעשה שהתיר אותם.

עיון והלכה

הדרגה בהשכנת השכינה

השכינה  שסילוק  שכשם  ללמדנו  בא  יהודה  רבי 

היה בהדרגה, שלב אחרי שלב, עד שהיא נסתלקה 

שנשארה  כמובן  נחרב,  והוא  מהמקדש  לגמרי 

באותה  לא  שהיא  אלא  השכינה,  מהשראת  חלק 

קיים. היה  המקדש  שבית  בזמן  שהיתה  כמו  רמה 

בהדרגה,  תבוא  הגאולה  הגאולה  בזמן  גם  כך 

תהליכים  ולאחר  ישראל,  לארץ  נבוא  בהתחלה 

רבים נזכה גם לבנות את בית המקדש ולהשראת 

על  מעשינו  את  לתקן  ועלינו  מלאה,  שכינה 

)הרב  זה  חזון  בהתגשמות  לראות  שנזכה  מנת 

צט( עמוד  ג  חלק  והדיבור  הדעה  סורוצקין  זלמן 

מבט נוסף
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 דף כ"ט ע"ב
״אמר רבי יוחנן: ששה חדשים ... עד ל"א ע"ב - התנערי מעפר קומי שבי.״

לא ע"א - לא ע"ב

ביאור

מעבר הסנהדרין לחנויות 
א  טו,  נאמר בגמרא בכמה מקומות )שבת 
סנהדרין מא, א( כי המעבר של הסנהדרין 
יזום,  מעבר  היה  לחנויות  הגזית  מלשכת 
דיני  לדון  יצטרכו  על מנת שלא  נועד  והוא 
רבים  רוצחים  שישנם  שראו  כיון  נפשות, 
בעם ישראל והם לא יכולים לדון את כולם.
כתב  אלא(  ד”ה  ע”א  טו  )שבת  תוספות 
הסנהדרין  של  הזכות  מדוע  ברור  שלא 
לדון דיני נפשות קיימת רק בלשכת הגזית 
ורמ”ה  נמצאים.  הם  שבו  מקום  בכל  ולא 
לדון  שניתן  שאף  כתב  ע”א(  מא  )סנהדרין 
רק  זה  הגדול,  דין  לבית  מחוץ  גם  למיתה 
כאשר יש בית דין שיושבים בלשכת הגזית, 
הגזית,  מלשכת  יצאו  הדין  בית  אם  אבל 
למיתה. לדון  יכול  לא  אחר  דין  בית  שום 

עיון והלכה
התעכבות השכינה ששה חודשים

התעכבה  השכינה  חודשים  שששה  נאמר  בגמרא   

בתשובה.  יחזרו  שאולי  במדבר  ישראל  לעם  וחיכתה 

הששה  הם  הללו,  חודשים  שהששה  אמר  ומהרש”א 

בתמוז  ט’  ועד  המצור  התחיל  שבה  בטבת  מי’  חודשים 

בתמוז  ט’  ועד  בטבת  שמי’  ולמרות  העיר.  נבקעה  שבו 

גדל  היום  שבה  שנה  החצי  שזו  כיון  יותר  טוב  זמן  הוא 

אך  והלך.  הפסיד  ישראל  עם  זאת  למרות  והולך, 

הערוך לנר הקשה על דבריו שהבקעת העיר לא היתה 

ואם  מכן,  שלאחר  בשנה  אלא  בתמוז,  בט’  שנה  באותה 

הרב  חודשים?  מששה  יותר  הרבה  על  כאן  מדובר  כן 

א,  סימן  י,  חלק  אליעזר  ציץ  )שו”ת  וולדינברג  אליעזר 

אות צא( ביאר שהכוונה לששה חודשים שמהחורבן ועד 

שבית  רק  שלא  ישראל,  עם  הבינו  שאז  עליו,  ההודעה 

ועד  המקדש נחרב אלא שגם השכינה הסתלקה ממנו, 

מחדש. אותו  יבנו  שאולי  אפשרות  היתה  למעשה  אז 

מבט נוסף

יוחנן:  רבי  אמר  במדבר.  היתה  היא  למקומה  חזרה  שהשכינה  שלפני  לעיל  ראינו 
ששה חדשים נתעכבה חיכתה שכינה לישראל במדבר, שמא יחזרו בתשובה. 
שנאמר:  ויאבדו,  יפחו  עצמותיהן  עצמן  תיפח  אמר:  בתשובה  חזרו  שלא  כיון 
כ(.  יא,  )איוב  נפש”  מפח  ותקותם  מנהם,  אבד  ומנוס  תכלינה,  רשעים  “ועיני 
יושבת  הסנהדרין  היתה  שם  הגזית   מלשכת  מגמרא:  סנהדרין,  גלתה  וכנגדן 
ומירושלים  לירושלים,  ומחנות  הבית,  הר  בתוך  מקום  שהוא  לחנות  בתחילה 
לאושא,  ומיבנה  חזרה,  ליבנה  חזרו  ליבנה  ומאושא  לאושא,  ומיבנה  ליבנה, 
ומאושא לשפרעם, ומשפרעם לבית שערים, ומבית שערים לצפורי, ומצפורי 
של  השפלות  מבחינת  וגם  גובהה,  מבחינת  גם  מכולן  עמוקה  וטבריא  לטבריא. 
ד(.  כט,  )ישעיה  תדברי”  מארץ  “ושפלת  שנאמר:  התקופה,  באותה  ישראל  עם 
מקומות שאליהן גלתה הסנהדרין, כיון שהוא מונה  רבי אלעזר אומר: שש גלות 
“כי  שנאמר:  גלתה.  שהסנהדרין  הפעמים  מספר  את  ולא  הגלות,  מקומות  את 
עפר”  עד  יגיענה  ארץ  עד  ישפילה  ישפילנה,  נשגבה  קריה  מרום  יושבי  השח 
)ישעיה כו, ה( ובפסוק זה יש שש מילים שרומזות על השפלת עם ישראל: ‘שח’, 
‘ישפילנה’, ‘ישפילה’, ‘עד ארץ’, ‘יגיענה’ ו’עד עפר’. אמר רבי יוחנן: ומשם מטבריה 
עתידין  עם ישראל ליגאל, שנאמר: “התנערי מעפר קומי שבי” )ישעיה נב, ב(.
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״ משנה. אמר ר' יהושע בן קורחה ועוד זאת התקין רבן יוחנן בן זכאי
 ...אבל הכא "עבד לווה לאיש מלווה"

תקנה נוספת התקין רבן יוחנן בן זכאי, שאפילו ראש בית דין בכל  אמר ר' יהושע בן קורחה: ועוד זאת 

יהיו העדים  שלא  ובית הדין נמצא במקום אחר  דין נמצא במקום אחד  מקום אם קרה מקרה שראש בית 

הולכין אלא למקום הוועד העדים הולכים להעיד במקום מושב בית הדין ולא במקומו של ראש בית הדין. 

אמימר  לפני  לדין   אותה  שהזמינו  בנהרדעי  דאמימר  קמיה  לדינא  דאזמנוה  אחת  אישה  איתתא  ההיא 

)ראש בית הדין של העיר נהרדעי(, אזל אמימר למחוזא הלך אמימר לעיר אחרת למחוזא, ולא אזלה בתריה 

האישה לא הלכה אחריו לעיר מחוזא לדיון בבית הדין, כתב פתיחא עילוה- כתב אמימר על האישה כתב נידוי 

על שסירבה לבוא לדין. אמר ליה לו רב אשי לאמימר- והא אנן תנן והרי שנינו במשנה אפילו ראש בית דין 

בכל מקום שלא יהיו העדים הולכים אלא למקום הועד אם ראש בית דין הולך לעיר אחרת העדים אינם 

צריכים ללכת אחריו אלא הם באים להעיד לפני בית הדין שבעיר. אמר ליה, הני מילי לעניין עדות החודש 

במשנה מדובר רק על עדות החודש דאם כן נמצאת מכשילן לעתיד לבוא לא מטריחים את העדים בעדות 

החודש כדי שיבואו להעיד גם בפעמים הבאות ולא ימנעו מלהגיע בעקבות הטרחה, אבל הכא אבל כאן, לגבי 

דיני ממונות, "עבד לווה לאיש מלווה")משלי כב,ז( הנתבע משועבד לטרוח ולבוא למקום שבו הדיין נמצא.

תיקן  זכאי  בן  יוחנן  רבן  דין.  הבית  ראש  בפני  להעיד  צריכים  החודש  על  המעידים  עדים  תורה  מדין  סיכום: 

שאם ראש הבית דין נאלץ לצאת למקום אחר, אין מטריחים את העדים ללכת אחריו אלא הם באים להעיד 

זו נאמרה רק בקידוש החודש אך בתביעה ממונית הנתבע צריך ללכת  במקום הקבוע של הבית דין. תקנה 

אחרי ראש הבית דין לכל מקום שהולך. הסיבה: "עבד לווה לאיש מלוה". הנתבע משועבד לתביעת התובע.

 דף לא ע"ב

ביאור

היכן נידונים בזמן הזה
א  סעיף  יד  סימן  משפט,  חושן  ערוך,  בשולחן 
פסק: "אם אמר המלווה נלך לבית הדין הגדול 
חלק  הרמ"א  עימו".  ועולה  הלווה  את  כופין 
הלווה  את  לכפות  יכול  שמלווה  שהדין  וכתב 
הוא בבית הוועד, במקום קיבוץ החכמים. אבל, 
מיוחד  דין  זה  הגדול,  הדין  בבית  מדובר  אם 
יכול לכפות את המלווה  שגם הלווה )הנתבע( 
הגדול. הדין  לבית  נלך  לו  ולומר  )התובע( 
הדין  בית  לנו  שאין  כיום  הדין  מה 
הוועד?  בית  לנו  אין  וגם  הגדול 
הרמ"א כתב שם: "וכל זה מדינא )מעיקר הדין( 
בית  שיש  זמן  שכל  הזה  בזמן  נהגו  כבר  אבל 
דין בעיר, אין אחד יכול לכוף חברו שיילך עימו 
לבית דין אחר כי אין לנו עכשיו בית דין הגדול 
או בית הוועד". הרב צבי יהודה בן יעקב בספר 
משפטיך ליעקב )חלק ה, סימן ל, עמ' שעז( כתב 
שבית דין קבוע אינו רק בית דין הממונה מטעם 
יכולים  קהילתיים  דין  בתי  גם  אלא  המדינה, 
לקבל מעמד של בית דין קבוע אם הם מקובלים 
ועל  החכמים  תלמידי  של  ובניין  מניין  רוב  על 
ממוקמים,  הם  בה  הקהילה  או  העיר  יושבי 
כמומחים.  הדיינים  של  שמם  נודע  ואם 

עיון והלכה
יחס נכון בין הציבור לדיינים

אחד  מצד  הציבור.  לבין  הדיינים  בין  הדדית  יחסים  מערכת  ישנה 

ומצד שני הדיינים מחוייבים שלא  הציבור מחוייב בכבודם של הדיינים, 

"והנה  ודין:  משפט  ערך  יועץ"  ה"פלא  שכתב  כמו  הציבור.  את  להטריח 

ליזהר  שצריכין  אזהרות  יש  לכן  ועיר  עיר  בכל  ותיקון  ישוב  שיהא  כדי 

)מורה  מ"ץ  הרב  בכבוד  ליזהר  שצריך  לדיין.  אזהרות  ויש  העיר  אנשי 

צדק(, אם מצד היותו תלמיד חכם אם מצד היותו דיין, וידוע מאמר חז"ל 

פשתה  כאשר  ולא  ת"ח  בפני  חבירו  המבזה  נקרא  האפיקורוס  שאמרו 

ומגדפים זה את זה בפני החברם. המספחת שבעומדם לדין מחריפים 

 והלואי שלא יבוז את החכם כאשר יצא חייב בדין או כשמוכיחו על פניו 

על אשר לא טוב עשה, כי דרך איש אויל ישר בעיניו הוא חכם בעיניו יותר 

מהחכם. חושב, שהחכם עשה עמו שלא כהוגן ושלא כצורת הדין, אוי לו 

לדור שכך עלתה בימיו. וכבר ידוע מארז"ל על הפסוק -ויהי בימי שפוט 

השופטים- ווי בימי ששופטים את שופטיהם. -ויהי רעב בארץ -רוצה לומר 

אפילו  כי  בכבודם,  ליזהר  צריך  הדיינין  הם  סוחרים  אנשים  אם  ואפילו 

ביניהם  שכינה  בדין  שיושבים  ושלשה  ליה,  מוקמי  משמיא  גרגותא  ריש 

שנא' בקרב אלקים ישפוט, ולפי הדין דינם כתלמיד חכם והמבזה אותם 

כמבזה ת"ח כמפורש בפוסקים, ועליהם נאמר ובוזי יקלו, ועל המכבדם 

נאמר כי מכבדי אכבד." ומצד הדיינים: ו"כבר צוה הקב"ה למשה לישא 

טרחנים  בני  לו  ואמר  היונק  את  האומן  ישא  כאשר  העם  משא  את 

סרבנים על מנת כן תקבלו עליכם ובזה יגדל שכרן של המנהיגים. ועוד 

ובפרט  האורחים,  ועל  העיר  עניי  על  פקוחות  עיניו  שיהיו  המורה  צריך 

בצערם." לידע  ויחפש  כגופו  עליהם  יחוס  שבעיר,  חכמים  התלמידי  על 

מבט נוסף
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״ת"ר: אין כהנים רשאין לעלות בסנדליהן לדוכן ...רב פפא אמר: כרם רבעי. 
רב נחמן בר יצחק אמר: לשון של זהורית.״

לחלוץ  הכהנים  צריכים  כהנים  בברכת  לדוכן.  בסנדליהן  לעלות  רשאין  כהנים  'אין  רבנן:  תנו 
את נעליהם, ואינם רשאים לעלות לברכת כהנים בסנדליהן או נעליהם. וזו אחת מתשע תקנות 
מנעל  נועלים  כשהם  כהנים  ברכת  לברך  לכהנים  מותר   תורה  מדין  זכאי  בן  יוחנן  רבן  שהתקין 
שמא  מחשש  סנדלים  או  נעלים  נועלים  כשהם  יברכו  שלא  זכאי  בן  יוחנן  רבן  תיקן  אך  סנדל  או 
לברכת  ראוי  אינו  שהוא  יחשוב  והציבור  לתקנו  או  לקושרו  ילך  והוא  בסנדל  רצועה  לכהן  תקרע 
התקנה   .1 זה,  בפרק  תקנות  שש  פירקא:  דהאי  שית  הכהנים.  שאר  עם  מברך  אינו  ולכן  כהנים 
לעיל:  במשניות  שנישנו  התקנות  וחמש  לדוכן  בסנדליהן  הכהנים  יעלו  שלא  כאן:  שבברייתא 
שבעת  בכל  מקום,  בכל  לולב  ליטול   .3 בשבת.  שחל  השנה  בראש  דין  בבית  תוקעים  שיהיו   .2
יהיה  בניסן,  בט"ז  העומר  הנפת  יום  כל  במשך  החורבן  שלאחר   .4 למקדש.  זכר  הסוכות,  ימי 
היום  כל  השנה  בראש  עדים  יקבלו  המקדש  שחרב  משעה   .5 החדשה.  מהתבואה  לאכול  אסור 
מושב  למקום  אלא  הדין  בית  ראש  אחר  הולכים  החודש  עדי  יהיו  שלא   .6 מנחה.  אחרי  ואפילו 
החודש  עדי  אין  הזה  שבזמן  הראשון:  בפרק  נוספת  תקנה  קמא  דפירקא  וחדא  הסנהדרין.7. 
הזה  בזמן  שנתגייר  גר  דתניא  נוספת  תקנה  ואידך   .8 תשרי.  ועל  ניסן  על  אלא  שבת  מחללים 
צריך שיפריש רובע לקינו. גר שהתגייר חייב מילה, טבילה, וקורבן. גם כיום שאין לנו בית מקדש 
שייבנה. יום  בכל  מצפים  שאנו  המקדש  בית  כשייבנה  קורבן  לקנות  כסף  להפריש  הגר  צריך 
בן  שמעון  רבי  התקלה  מפני  וביטלה  יוחנן  רבן  עליה  נמנה  כבר  אלעזר:  בן  שמעון  רבי  אמר 
אלעזר אומר שבבית דינו של רבן יוחנן בן זכאי התכנסו ודנו על תקנה זו של הפרשת דמי קורבן 
וביטלו אותה כדי שלא יבואו להשתמש בטעות בכסף זה לצרכי חולין. 9. ואידך התקנה התשיעית 
ורב נחמן  פלוגתא דרב פפא ורב נחמן בר יצחק מה היתה התקנה התשיעית, חלקו רב פפא   -
רב נחמן  רב פפא אמר: כרם רבעי רב פפא סובר שהתקנה היתה בהלכות כרם רבעי.  בר יצחק. 
רב נחמן בר יצחק אמר שהתקנה היתה בדין לשון של זהורית. בר יצחק אמר: לשון של זהורית 

בן  יוחנן  רבן  נעליהם.  את  לחלוץ  צריכים  אינם  הכהנים  כהנים,  בברכת  תורה  מדין  סיכום: 
ויחשבו  ויתקן  ילך  והכהן  יקרע  הסנדל  שמא  מחשש  נעליהם  את  יחלצו  שהכהנים  תיקן  זכאי 
זכאי.  בן  יוחנן  רבן  שתיקן  תקנות  מתשע  אחת  היא  זו  תקנה  לדוכן.  לעלות  ראוי  לא  שהוא 

ביאור

חובת חליצת הנעליים לפני הברכה
)שחי בתקופת  זכאי  בן  יוחנן  רבן  אחת מתשע התקנות שתיקן 
והיה אחד מגדולי ראשוני התנאים(,  בית המקדש השני,  חורבן 
נוגעת לדין נשיאת כפיים. תקנתו היא שהכהנים לא יעלו לדוכן 
לשאת את כפיהם כשלרגליהם סנדלים או נעליים. ושני טעמים 
שהכהנים  יאה  זה  שאין  הציבור,  כבוד  משום  ראשית  לתקנתו: 
ברפש.  התהלכו  שבהן  הנעליים  כשלרגליהם  העם  את  יברכו 
משום  נעליים,  ללא  היתה  המקדש  בבית  הכהנים  עבודת  וכן 
טעם  ועוד  בנעליים.  עליו  שידרכו  ראוי  שאין  המקום,  קדושת 
השרוכים  עלולים  לנעליים,  שרוכים  יהיו  שאם  שחששו  נזכר, 
הדוכן  על  עומד  והכהן  הואיל  נעימות,  אי  בזה  ותהיה  להפתח, 
את  להסתיר  וכדי  אותו,  רואים  העם  כל  גבוה,  מקום  שהוא 
בו  ויחשדו  נעליו,  את  ולקשור  להתכופף  הכהן  עלול  חרפתו 
שאינו כהן, ולכן הוא נמנע מלשאת את כפיו )סוטה דף מ' ע"א(.

זמן  לו  כהן בצבא, כשאין  יעשה  לעיתים מתעוררת שאלה, מה 
לחלוץ את נעליו הצבאיות. במקרים כאלו של שעת הדחק, ישנם 
פוסקים שמקילים שהכהן ישא את כפיו אבל לא יעלה לדוכן. כי 
לדעת כמה פוסקים כל התקנה היא דווקא שלא לעלות לדוכן 
בנעליים, משום שהדוכן הוא מקום גבוה, ואז הרגליים והנעליים 
של הכהנים נראות היטב ויש בכך גנאי. אבל אם הכהן עומד על 
כפיים  לשאת  איסור  אין  הציבור,  לשאר  שווה  בגובה  הריצפה 
הפוסקים  על  לסמוך  הכהנים  יכולים  הדחק,  ובשעת  בנעליים. 

הללו, ולברך את ישראל בנעליים שלא על גבי הדוכן, ובלבד שהנעליים יהיו נקיות )עיין אגרות 
יג(. ב,  וביחוה דעת  יא,  יד,  ולעניין שעת הדחק בציץ אליעזר  משה או"ח ב' ל"ב לגבי נכה; 

עיון והלכה

מעלת ברכת כהנים

"שחפץ  כהנים:  ברכת  תוכן  את  הסביר  שעח(  )מצווה  החינוך  ספר 

ה'  בית  תמיד  החונים  המשרתים  ע"י  עמו  לברך  הגדול  בטובו  ה' 

היום,  כל  ביראתו  קשורה  ונפשם  בעבודתו  דבקה  מחשבתם  וכל 

נעם  ויהי  מעשיהם  כל  ויתברכו  עליהם  הברכה  תחול  ובזכותם 

את  איתם  יצו  בברכתם,  ה'  חפץ  ולו  לאמור,  תתמה  ואל  עליהם.  ה' 

פעמים  לך  הקדמתי  כבר  הכהנים?  בברכת  צורך  ואין  הברכה 

הוא  ברוך  ידו  כי  עלינו,  הברכה  תחול  מעשינו  הכשר  בכח  כי  רבות 

כי  כן  ועל  הטוב.  לקבלת  ומוכן  מוכשר  בהיותו  שואל  לכל  פתוחה 

להכין  וציוונו  הזהירנו  בטובו  שנזכה  ועשה  העמים  מכל  בנו  בחר 

מעשינו ולהכשיר גופינו במצוותיו להיותנו ראויים אל הטוב, גם ציוונו 

המשרתים  ע"י  אותה  ושנשאל  הברכה  ממנו  לבקש  הגדול  בטובו 

בטובו". נזכה  כך  ומתוך  לנפשנו  זכות  יהיה  זה  כל  כי  הטהורים, 

מבט נוסף
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"רב פפא אמר כרם רבעי ...מאן חבריך רבן יוחנן בן זכאי "
רב פפא אמר: כרם רבעי דתניא שנינו בברייתא כרם רבעי היה עולה לירושלים מהלך יום לכל 
צד פירות של כרם בשנה הרביעית לאחר שניטע נקראים כרם רבעי. צריך להעלות את הפירות 
לירושלים שבין החומות ולאכול אותם שם. אפשרות נוספת היא לפדות את הפירות בכסף ולהעלות 
את הכסף לירושלים ושם לקנות דברי מאכל ולאוכלם. כל זה מדין תורה. חכמים תיקנו שאנשים 
הגרים בקרבת ירושלים )מהלך יום אחד מהעיר ירושלים( שלא יפדו את הפירות בכסף אלא יעלו 
את הפירות עימם. 'וזו היא תחומה: אילת מן הדרום ועקרבת מן הצפון  לוד מן המערב וירדן מן 
המזרח' מקומות אלו מסמנים את סביבות ירושלים בהם חלה התקנה. ואמר עולא ואיתימא רבה 
בר עולא אמר רבי יוחנן: מה טעם? כדי לעטר שווקי ירושלים בפירות סיבת התקנה הייתה ייפוי 
העיר ירושלים בפירות ותניא: כרם רבעי היה לו לרבי אליעזר במזרח לוד בצד כפר טבי, וביקש 
קשה  לו  והיה  התקנה  שחלה  במקום  רבעי  כרם  היה  אליעזר  לר'  לעניים  להפקירו  אליעזר  ר' 
אותם  יעלו  שהם  לעניים  הענבים  את  להפקיר  רצה  ולכן  לירושלים  עצמם  הפירות  את  להעלות 
לו  אמרו  והתירוהו  עליו  חבריך  נמנו  כבר  רבי  תלמידיו:  לו  אמרו  שם.  אותם  ויאכלו  לירושלים 
תלמידיו כבר ביטלו את התקנה ואפשר לפדות את הענבים בכסף ולהעלות את הכסף לירושלים. 
ירושלים  את  לעטר  חכמים  חששו  ולא  ירושלים  שחרבה  כיוון  התקנה  את  שביטלו  הסיבה 
הנתונה ביד אויבים. מאן חבריך מיהם התלמידי חכמים שביטלו את התקנה? רבן יוחנן בן זכאי.   

 דף לא ע"ב

ביאור

האם התקנה תשתנה
)מסכת  המשנה  תחילת  הובא  בגמרא 
בענין  ב'(  משנה  ה'  פרק  שני  מעשר 
כרם רבעי. בהמשך המשנה שם נאמר: 
יחזור  שירצו  שמתי  הדבר  היה  "ותנאי 
יוחנן  רבן  כשתיקן  שהיה"  לכמו  הדבר 
בטלה  הראשונה  שהתקנה  זכאי  בן 
שירצו  שמתי  בתנאי  זאת  התנה  הוא 
לעטר  ונחזור  שהיה  לכמו  הדבר  יחזור 
שווקי ירושלים בפירות.  התוס' יום טוב 
ציין לדברי הראב"ד שסובר שאם בטל 
הטעם בטלה התקנה. שואל התוס' יו"ט 
התבטל  אם  מראש  תנאי  צריך  מדוע 
ביד  כבר  ירושלים  אין  כלומר  הטעם? 
התקנה  תחזור  ממילא  האויבים- 
סביבות  פירות  שמעלים  הראשונה 
ירושלים  שווקי  לעטר  כדי  ירושלים 
בפירות. מתרץ התוס' יו"ט "נמצא שעד 
קצת  לאויבים  יהיה  דוד  בית  מלכות 
בתחילת  שהיה  וכמו  עלינו,  ממשלה 
ויהיו  בנו  האויבים  ובשלוט  שני  בית 
הטעם  נתבטל  לא  עדיין  בירושלים 
שהבי"ד  לתנאי  הוצרכו  לפיכך  לגמרי, 

עיון והלכה

עיסוק במקדש
טז(:  עמ'  )הקדמה  כהן  משפט  בשו"ת  קוק,  הראי"ה  כתב 

ישראל  גלות  בעת  היו  אשר  חז"ל,  של  קדשם  עיני  "הנה 

מעל אדמתו, מראשית צפו מדאגה בדבר, פן יאמר עם ה', 

לנו העת הזאת את החוקים  לקיים  לא עת  כי אחרי אשר 

את  ויזניחו  בלימודם,  בצע  מה  ובארץ  במקדש  התלויים 

לידי  מהביאו  תלויה,  בו  שישועתנו  הזה  הנכבד  החלק 

המעשה המיוחד לו. על כן קבעו "זכר למקדש". …לא נמלט 

מלעסוק בתורת החוקים התלויים במקדש ע"י החלק הניתן 

לנו לחובה מדברי חז"ל. גם נתנו בזה הערה לחכמי לב, כי 

ישמע חכם ויוסיף לקח, כי בין יבין כונתם ז"ל להשאיר איתנו 

מקצת זכרון חוקי המקדש, למען לא נסיר לבבנו מהגיונם 

הזכרונות  אלה  כי  מוסר,  נקח  מזה  בפועל.  קיומם  מאפס 

האחדים למקדש, לא ללמד על עצמם יצאו, כי אם ללמד 

על הכלל כולו יצאו, לזרז רוח נבונינו ושוקדי דלתי תורתנו, 

לשוב משמרת הקודש בתלמוד כל עניני המקדש והקודש, 

ה'  לישועת  תקוה  פתח  ונפתח  עמנו,  לעזרת  יד  נתן  ובזה 

ונושעה". נפנה אליו  ומצפה לעת  לנו, המציץ מן החרכים, 

מבט נוסף

סוגיא 20



"רב נחמן בר יצחק אמר לשון של זהורית ...
 עד לב ע"א ואמר מילתא ואסתבר טעמיה וקבעי רביה בשמיה"

יצחק  בר  נחמן  רב  התשיעית.  התקנה  מהי  חלקו  אמוראים  תקנות.  תשע  תקן  זכאי  בן  יוחנן  שרבן  הזכרנו 
אמר: שהתקנה היא בענין לשון של זהורית.  דתניא שנינו בברייתא בראשונה היו קושרין לשון של זהורית 
צמר  שהוא  זהורית  של  לשון  קושרים  היו  בתחילה  הכיפורים,  ביום  המקדש  בבית  מבחוץ  אולם  פתח  על 
צבוע באדום על פתח האולם.  הלבין הפך מאדום ללבן היו שמחין, מפני שבכך היה רמז שהתכפר להם לא 
הלבין היו עצבין. ואם הצמר לא היה מלבין ונשאר בצבע אדום הם היו עצובים. כדי שלא יהיו עצובים התקינו 
ורואין, הלבין היו שמחים,  שיהו קושרין אותו על פתח אולם מבפנים. ועדיין היו מציצין לתוך האולם 
לא הלבין היו עצבין. התקינו שיהו קושרין אותו חציו בסלע הסמוך למקום השילוח וחציו בין קרניו של 
שעיר המשתלח, ואז רק מי שהיה משלח את השעיר היה רואה אם הלבין או לא. לדעת רב נחמן בר יצחק את 
התקנה הזו תיקן רבן יוחנן בן זכאי. שואלת הגמרא, רב נחמן בר יצחק מאי טעמא לא אמר כרב פפא מדוע 
רב נחמן בר יצחק אמר אחרת מרב פפא וחלק עליו בשאלה מה היתה התקנה התשיעית. אמר לך אי סלקא 
דעתך רבן יוחנן בן זכאי חבריו של רבי אליעזר מי הווה, רבו הווה, לרב נחמן בר יצחק היה קשה הלשון 
"כבר נמנו חבריך עליו", אי אפשר לומר שרבי אליעזר מכונה חבר ביחס לרבן יוחנן בן זכאי כיוון שהיה תלמידו. 
ואידך? ורב פפא מדוע לא נתקשה בלשון זו, כיוון דתלמידים הוו לא אורח ארעא למימרא ליה לרביה 'רבך' 
כיוון שהמדברים לפני רבי אליעזר היו תלמידיו אין זו דרך ארץ לומר רבך עשה כך וכך. ורב פפא מאי טעמא 
לא אמר כרב נחמן בר יצחק? אמר לך: אי סלקא דעתך רבן יוחנן בן זכאי אם תעלה בדעתך שבתקופתו של 
רבן יוחנן בן זכאי בימי רבן יוחנן בן זכאי מי הווה האם היתה לשון של זהורית? והתניא שנינו בברייתא כל 
שנותיו של רבן יוחנן בן זכאי מאה ועשרים שנה. מ' שנה עסק בפרקמטיא מסחר, מ' שנה למד תורה, מ' 
שנה לימד לאחרים ותיקן תקנות, ותניא מ' שנה קודם שנחרב הבית לא היה לשון של זהורית מלבין אלא 
במשנה משחרב  ר' יוחנן בן זכאי לא תקן תקנות יותר מארבעים שנה לפני החורבן וזה מוכח ותנן  מאדים, 
הבית התקין רבן יוחנן בן זכאי מוכח שר' יוחנן תקן תקנות גם אחרי החורבן ואם לימד ותיקן תקנות בארבעים 
שנותיו האחרונות ודאי שהתחיל לתקן פחות מארבעים שנה לפני החורבן. לכן רב פפא לא הסכים שר' יוחנן 
תקן תקנה זו. ואידך ורב נחמן בר יצחק מסכים עם החשבון של רב פפא אלא שהוא אומר שבאותם ארבעים 
וטעם הדבר  דבר הלכה ואסתבר טעמיה  ואמר מילתא  תלמיד יושב לפני רבו הוה היה  שנה דלמד תורה 
הסתבר וקבעי רביה בשמיה וקבעו רבו בשמו, לכן החשיבו תקנה זו כתקנת ר' יוחנן בן זכאי. סיכום: רב נחמן 
בר יצחק סובר שהתקנה התשיעית של רבן יוחנן בן זכאי היא שהכניסו את לשון הזהורית פנימה. תקנה 
זו הוצעה על ידו בעודו תלמיד לרבו ורבו קבל את דבריו ותקן כך וקרא את אותה תקנה על שמו של ריב"ז.

מותר לקשור לשון של זהורית
כיצד התירו לקשור  האחרונים מקשים 
לשון של זהורית על קרני השעיר הרי יש 
בכך איסור מחמר בשבת. איסור מחמר 
הוא הוצאת משא על גבי בהמה מרשות 
בית  בשו"ת  ע"א(.  קנד  )שבת  לרשות 
אפרים )אורח חיים סי' נ"ג( תירץ שכיון 
שנעשה בשינוי והיה לצורך מצוה מותר 
לעשות כן. הרב יצחק זילברשטיין בספר 
לומד  ע"א(  פו  דף  )שבת  חמד  חשוקי 
בית  מפתח  את  ששכחו  למקרה  מכך 
הכנסת בביתו של הגבאי במקום שאין 
עירוב ורצו להביא את המפתח על ראש 
פי  על  מחמר.  איסור  למרות  כלב  של 
סברת הבית אפרים הוא רצה להתיר כיון 
שהוא לצורך מצוה )תפילה בבית כנסת( 
לכלב(. קשור  )מפתח  בשינוי  ונעשה 

עיון והלכה

למה להכניס פנימה

על התקנה שלא לקשור את לשון הזהורית מבחוץ אלא 

מבפנים כותב האדמו"ר רבי שמואל בורנשטיין בספר 

שם משמואל )מועדים לסליחות זכור ברית שנת תר"ע(: 

יותר  לכאורה  אדרבה  התקינה  למה  להבין  "ויש 

עושה?  זו  מה  ולשמחה  התכפרו  שלא  שידעו  נכון 

שנפלה  היינו  עצבין  היו  הלבין  לא  הפירוש  אך 

שצריך  מהכל,  גרוע  וזה  לגמרי,  עליהם  רוחם 

להיות  ולא  תשובה,  ולעשות  להתחזק  האדם 

והבן". היכולת,  בכל  מחדש  להתחיל  רק  בעצב, 

מבט נוסף
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"משנה. סדר ברכות: אומר אבות וגבורות וקדושת השם...לימא תשע, 
דהואיל ואשתני - אשתני."

משנה. סדר ברכות בתפילת מוסף של ראש השנה: אומר אבות ברכה ראשונה של תפילת שמונה 
עשרה 'מגן אברהם' וגבורות ברכה שניה של שמונה עשרה 'מחיה המתים' וקדושת השם ברכה 
שלישית 'אתה קדוש'. וכולל מוסיף את פסוקי מלכויות עמהן ואינו תוקע כשמסיים את הברכה. 
אחר כך אומר קדושת היום הברכה שפותחת 'אתה בחרתנו' וחותמת מקדש ישראל ויום הזיכרון 
'זוכר  וחותמת  זוכר מעשה עולם'  בסוף הברכה. אומר ברכת זכרונות שפותחת ב'אתה  ותוקע   –
הברית'  - ותוקע בסופה. ואומר ברכת שופרות הפותחת ב'אתה נגלית' וחותמת 'שומע קול תרועת 
עמו ישראל ברחמים- ותוקע בסופה. ואחר כך ואומר ומסיים בשלוש הברכות שמברך כל יום בסוף 
שמונה עשרה עבודה 'רצה' והודאה 'מודים' וברכת כהנים מתחילה ב'ברכנו בברכה המשולשת' 
ומסיימת 'המברך את עמו ישראל בשלום, עד כאן דברי רבי יוחנן בן נורי. אמר לו רבי עקיבא: אם 
אינו תוקע כאשר מזכיר לפסוקי מלכויות למה הוא מזכיר אותם בתפילה? אלא הסדר הוא שונה 
קדושת היום  מלכויות עם ברכת  אומר אבות וגבורות וקדושת השם, וכולל מוסיף את פסוקי 
כהנים.  וברכת  והודאה  עבודה  ואומר  ותוקע,   - שופרות  ותוקע,   - זכרונות  בסופה,  ותוקע   –
גמרא. ביאור דברי רבי עקיבא במשנה "אמר לו רבי עקיבא: אם אינו תוקע למלכיות - למה הוא 
מזכיר?" -  מקשה הגמרא למה הוא מזכיר? רחמנא אמר אידכר החובה להזכיר פסוקי מלכויות 
עשר  לומר  צריך  למה  להקשות  התכוון  עקיבא  רבי  אלא   – בהמשך!  שנראה  כפי  מהתורה  היא 
פסוקים במלכויות? - לימא יאמר תשע ואף פחות מכך, דהואיל מאחר ואשתני ונשתנתה ברכת 
מלכויות מזכרונות ושופרות שאין תוקעים- אשתני תשתנה שלא יאמרו בה דוקא עשרה פסוקים.

ותוקעים.  מלכויות  פסוקי  מזכירים  מתי  עקיבא  ורבי  נורי  בן  יוחנן  רבי  נחלקו  סיכום: 
היום  בקדושת  ורק  תוקעים,  ולא  השלישית  בברכה  שמזכירים  סובר  נורי  בן  יוחנן  רבי 
סובר  עקיבא  רבי  שופרות(.  וברכת  זכרונות  ברכת  של  התקיעות  )מלבד  תוקעים 
ושופרות(. זכרונות  )מלבד  ותוקעים  היום  קדושת  בברכת  מלכויות  פסוקי  שמזכירים 

דף לב ע"א

ביאור

המקור למלכויות זכרונות ושופרות
שהחובה  מבואר  הגמרא  בקושיית 
התורה.  מן  היא  במוסף  מלכויות  להזכיר 
שאם  מבואר  ע"ב  לד  דף  לקמן  מנגד, 
ומנין  בו  שתוקעין  אחת  בעיירה  מנין  יש 
ולא  שתוקעין  להיכן  ילך  שמברכין,  אחד 
למברכין כיון שתקיעה מדאורייתא וברכות 
הא  ד"ה  )בסוגייתנו  הרשב"א  מדרבנן. 
הביאו  שחכמים  שכיון  מסביר  דאקשינן( 
זכרונות  למלכויות  מפסוקים  מקורות 
אך  התורה,  מן  כאילו  עשאום  ושופרות 
התורה.  מן  אינה  להזכיר  החובה  למעשה 
תרועה'  'יום  בספרו  חביב  אבן  משה  רבי 
)ד"ה למה( שאכן  ומסביר בסוגייתנו  חולק 
ושופרות  החובה להזכיר מלכויות זכרונות 
הגמרא  שאמרה  מה  התורה.  מן  היא 
שחכמים  הכוונה  דרבנן  ברכות  לקמן 
מן  שדרשו  מקום  וכל  המקרא  את  דרשו 
המקרא ולא מפורש במקרא נקרא דרבנן.  

עיון והלכה

שלושה עיקרי האמונה
רבי יוסף אלבו בספרו 'העיקרים' )מאמר א' פ"ד( מבאר 

ההשגחה  ה',  מציאות  אמונה:  עיקרי  שלושה  שישנם 

מלכויות  לשיטתו,  השמים.  מן  ותורה  ועונש,  לשכר 

זכרונות ושופרות הן כנגד שלושת העיקרים. מלכויות 

כנגד מציאות ה'. זכרונות כנגד השגחה לשכר ועונש, 

האדם  לב  "להעיר  השמים-  מן  תורה  כנגד  ושופרות 

ושרשיהם  סעיפיהם  עם  הללו  העקרים  בהאמנת  כי 

השם". לפני  בדינו  האדם  יזכה  שראוי  מה  כפי 
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״תנו רבנן: מנין שאומרים אבות - שנאמר הבו לה' בני אלים....
זה בנה אב, לכל מקום שנאמר בו זכרונות - יהיו מלכיות עמהן.״

תנו רבנן: מנין  התבאר במשנה סדר הברכות של תפילת ראש השנה. הברייתא מביאה מקור לכל הברכות 
שאומרים ברכת אבות מגן אברהם - שנאמר "הבו לה' בני אלים" )תהילים כט,א( המילה אלים היא לשון 
ברכת  שאומרים  ומנין  האבות.  שלושת  אלים-  בני  ה'  לפני  הזכירו  כלומר  לה'  'הבו  אומר  והפסוק  תקיפות 
שאומרים  ומנין  וגבורתו,  עוזו  על  ה'  את  שבחו  )שם(  ועז  כבוד  לה'  הבו  שנאמר   - המתים  מחיה  גבורות 
שנאמר "הבו לה' כבוד שמו השתחוו לה' בהדרת קדש")שם כט,ב( הזכירו  ברכת אתה קדוש -  קדושות 
מלכיות זכרונות ושופרות? רבי אליעזר  בתפילת ראש השנה ברכות של  ומנין שאומרים  לפניו קדושתו. 
קדש")ויקרא  מקרא  תרועה  זכרון  שבתון  לכם  יהיה  לחדש  באחד  השביעי  "בחדש  שכתוב  דכתיב  אומר: 
תרועה - אלו  'שבתון' - זה קדושת היום ברכת אתה בחרתנו, 'זכרון' - אלו זכרונות זוכר הברית,  כג,כד(. 
הלכה  אלא  בתפילה  הלכה  מלמד  אינו   – קדש'  'מקרא  ברחמים,  ישראל  עמו  תרועת  קול  שומע  שופרות 
שהמילה  נאמר  לא  מה  מפני  עקיבא:  רבי  לו  אמר  מלאכה.  בעשיית  לקדשהו  שצריך  השנה  בראש 
'שבתון' – אינה מלמדת על ברכה בתפילה אלא היא המקור לכך שחובה לשבות, שבו פתח הכתוב תחילה 
ומסתבר שהתורה קודם תזהיר על עשיית מלאכה? אלא כך יש לדרוש את הפסוק: 'שבתון' - קדשהו בכך 
קדושת  זו   - קדש'  'מקרא  שופרות,  אלו   - 'תרועה'  זכרונות,  אלו   - 'זכרון'  מלאכה,  מעשיית  שתימנע  
הסמוך  והפסוק  כג,כב(  אלהיכם")ויקרא  ה'  "אני  אומר:  רבי  תניא,  מלכיות?  ברכת  שאומרים  מנין  היום. 
הפסוקים  מסמיכות  ללמוד  צריך  אינו  אומר:  יהודה  בר  יוסי  רבי  מלכות.  זו   - השביעי")שם,כד(  "ובחדש 
עולותיכם  על  בחצוצרות  ותקעתם  חדשיכם  ובראשי  ובמועדיכם  שמחתכם  וביום   " אומר  הוא  שהרי 
ה'  "אני  שהמילים  לומר  תלמוד  שאין  י,י(.  אלהיכם")במדבר  לפני  לזכרון  לכם  והיו  שלמיכם  זבחי  ועל 
אב  בנה  זה   - אלהיכם"  ה'  "אני  נאמר  זאת  בכל  ומדוע  לומר  תלמוד  ומה  דבר,  מלמדות  אינן  אלהיכם" 
לכל מקום שנאמר בו זכרונות - יהיו מלכיות עמהן כשם  אחת מהמידות שהתורה נדרשת בהן- בנין אב, 
השנה  בראש  כמו  התורה  בכל  כך  אלוקיכם(  ה'  )אני  למלכות  לזכרון(  לכם  )והיו  הזיכרון  נסמך  זה  שבפסוק 
המקור  מבואר  בגמרא  סיכום:  מלכויות.  ברכת  לו  להסמיך  ויש  זכרונות  ברכת  תרועה-  זכרון  בו  שנאמר 
התפילה  ברכות  כל  על  קודם  לימד  הפסוק  האם  עקיבא  ור'  אליעזר  ר'  נחלקו  השנה.  ראש  לתפילת 
ובסופו על איסור עשיית מלאכה- ר' אליעזר. או קודם על איסור עשיית מלאכה ואחר כך על הברכות- 
אב. מבנין  למד  יהודה  בר'  יוסי  ור'  מסמיכות  למד  רבי  למלכויות.  המקור  על  נחלקו  כן  כמו  עקיבא.  ר' 

ביאור

האם מחלוקתם של ר' אליעזר ור' עקיבא 
הינה רק בדרשת הפסוקים?

ר' מאיר שמחה הכהן מדוינסק בספר "אור שמח" 
)הל' שופר פ"א,ה"ד( תולה בין מחלוקת זו של ר' 
במסכת  אחרת.  למחלוקת  עקיבא  ור'  אליעזר 
שבת )קלא ע"א( סובר ר' אליעזר שמכשירי שופר 
דוחים יום טוב- כגון לחתוך את השופר או לתקנו 
לתקוע  שרק  וסובר  חולק  עקיבא  ר'  טוב.  ביום 
ה'אור  מלאכה.  ידי  על  להכשיר  ואסור  מותר 
הולך  שבת  במסכת  אליעזר  שר'  מסביר  שמח' 
לשיטתו במסכת ראש השנה. בראש השנה הוא 
ורק  ושופרות  זכרונות  כל  קודם  מהפסוק  למד 
ששופר  שסבר  נראה  מלאכה.  איסור  כך  אחר 
לעומתו,  אותה.  ודוחה  מלאכה  לאיסור  קודם 
מלאכה  עשיית  איסור  קודם  דרש  עקיבא  ר' 
שאיסור  שהבין  משמע  שופרות,  כך  אחר  ורק 
מלאכה גובר על הצורך בשופר, וגם אם השופר 
ידי מלאכה. מקולקל אסור לתקנו ביום טוב על 

עיון והלכה

אבות גבורות וקדושת השם

ר'  באר  השם  וקדושת  גבורות  אבות  ברכת  על 

"ויתן  יז(:  אות  ג,  )מאמר  הכוזרי  בספר  הלוי  יהודה 

מעלת  אבות,  הנקראת  הראשונה  מהברכה  לבו  אל 

לא  עולם  עד  להם  קיים  האלהים  ושברית  האבות, 

בניהם.  לבני  גואל  ומביא  אומר  שהוא  כמו  ימוש, 

לאלהים  כי  גבורות,  הנקראת  השנית  ומהברכה 

ואיננו כאשר חושבים  בעולם הזה ממשלה מתמדת, 

אל  ויתן  נסום,  אשר  הטבעים  על  שהוא  הטבעיים 

זה  רוחק  עם  שירצה  בעת  המתים  מחיה  שהוא  לבו 

הטבעיים(,  מהברואים  )נשגב  הטבעיים  מהקשת 

אסורים  מתיר  ובחפצו  וזולתו,  הרוח  משיב  וכן 

ואחר  ישראל.  בני  מעניני  זה  התבאר  וכבר  וזולתו, 

יתברך  שהוא  מדמות  שהם  וגבורות  באבות  שיאמין 

ויקדישהו  ירוממהו  הגופני,  הזה  בעולם  נתלה 

קדוש." אתה  והוא  יתברך,  השם  בקדושת  ויגדלהו.. 

מבט נוסף

דף לב ע"א  סוגיא 23



״והיכן אומרה לקדושת היום?... אמר רב חסדא: מאי שני - ליום שני לשנה הבאה״
ברכת  לומר  צריך  ובנוסף  ושופרות  זכרונות  מלכויות  ברכת  מוסף  בתפילת  לומר  שצריך  לומדים  מהברייתא 
קדושת היום- מקדש ישראל ויום הזיכרון. על כך שואלת הגמרא והיכן אומרה לקדושת היום? תניא שנינו 
בברייתא, רבי אומר: עם המלכויות אומרה כולל אותה, מה כמו שמצינו בכל מקום  - שאומרים את קדושת 
היום בברכה רביעית - אף כאן ברביעית. רבן שמעון בן גמליאל אומר: עם הזכרונות אומרה כולל אותה, 
תפילת  של  ברכות  שבע  של  אמצע  שהוא  רביעית  היא  היום  קדושת  באמצע  מקום  בכל  שמצינו  כמו  מה 
שבת- אף כאן באמצע ברכת זכרונות היא חמישית במוסף של ראש השנה מתוך תשע. וכשקידשו בית דין 
ירד להיות שליח ציבור לפני התיבה רבי יוחנן בן ברוקא לפני רבן שמעון בן גמליאל,  את השנה באושא 
ועשה כרבי יוחנן בן נורי שסובר במשנה שכוללים  את ברכת קדושת השם עם ברכת מלכויות ואין תוקעים 
אחריה. אמר לו רבן שמעון: לא היו נוהגין כן כאשר הסנהדרין שכנה ביבנה. ליום השני בהמשך יבואר מהו 
ברכת  את  שכוללים  במשנה  שסובר  עקיבא  כרבי  ועשה  הגלילי  יוסי  רבי  של  בנו  חנינא  רבי  ירד  שני  יום 
קדושת היום עם ברכת מלכויות ותוקעים אחריה. אמר רבן שמעון בן גמליאל: כך היו נוהגין כשהסנהדרין 
היתה ביבנה. מקשה הגמרא למימרא שמא נאמר דרבן שמעון בן גמליאל כרבי עקיבא סבירא ליה סובר 
כמותו? והא והרי אמר רבי עקיבא מלכויות עם קדושת היום אמר להו אמר להם שכך צריך לומר מלכויות 
שכוללים  סובר  להו  אמר  הזכרונות  עם  היום  קדושת  אומר  גמליאל  בן  שמעון  ורבן  היום,  קדושת  עם 
זירא: לומר שתוקעין למלכויות רבן שמעון מסכים עם  אמר רבי  ולא מלכויות!  זכרונות עם קדושת היום 
רבי עקיבא בכך שתוקעים בברכת מלכויות אך חולק עליו מתי אומרים את ברכת קדושת היום. הוא סובר 
שאומרים אותה עם זכרונות ורבי עקיבא עם מלכויות. ליום השני ירד רבי חנינא. מאי מהו שני? אילימא אם 
נאמר שהכוונה יום טוב שני ומדובר שעשו את אלול מלא )שלושים יום( ואז עשו יומיים ראש השנה הראשון 
בל' אלול והשני בא' תשרי- למימרא שמא נאמר דעברוה שעשו שלושים יום לחדש אלול? והאמר והרי אמר 
רבי חנינא בר כהנא: מימות עזרא ואילך לא מצינו אלול מעובר! - אמר רב חסדא: מאי שני - ליום שני 
לשנה הבאה בראש השנה שנה לאחר מכן. סיכום:  שלוש שיטות במשנה בסדר הברכות: ר' יוחנן בן נורי 
אומר שכולל מלכויות בקדושת השם, אחר כך קדושת היום, זכרונות ושופרות. ר' עקיבא במשנה ורבי 
בברייתא סוברים שקדושת השם לבדה, אחריה מלכויות עם קדושת היום, זכרונות ושופרות. רשב"ג 
הוא שיטה שלישית שאומר קדושת השם, מלכויות, קדושת היום כולל עם זכרונות ואחר כך שופרות.

דף לב ע"א 
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חובת קידוש היום
חובה  היא  היום  קדושת  ברכת  אמירת 
בסוגיא  שהובא  מהפסוק  שנלמדה 
מכאן  היום.  קדושת  זו  'שבתון'  שלנו 
'תורה  בפירוש  אפשטיין  ברוך  ר'  מוכיח 
שחובת  ו(  הערה  כג,ב  )ויקרא  תמימה' 
ה'המגן  אמנם  מדרבנן.  היא  היום  קידוש 
לדברי  ציין  סק"א(  רעא  )סימן  אברהם' 
על  משנה  המגיד  וביניהם  פוסקים  כמה 
ביו"ט  היום  שקידוש  כט,יח(  )שבת  רמב"ם 
אסמכתא. הם  והפסוקים  מדרבנן  הוא 

עיון והלכה
יום הדין או יום חג

טוב  יום  וגם  הדין  יום  גם  הוא  השנה  ראש 

ניתן  כיצד  היום.  קדושת  בו  שמזכירים 

יום?  אותו  של  לדין  טוב  יום  היותו  בין  לשלב 

השנה  )ראש  אמת  שפת  בספר  מגור  ליב  יהודה  ר' 

שנת תרל"ד( מבאר שבני ישראל חוגגים בראש השנה 

כיון שהם בטוחים שהם יכתבו ספרי צדיקים, לכן זה 

ובטוחים  ה'  אל  כך קרובים  כל  כיון שהם  חג. אמנם, 

"בכסה  כתוב  לכן  קיטרוג.  עליהם  להיות  עלול  בדין, 

על  לשמור  שצריך  ללמד  פא,ד(  )תהלים  חגנו"  ליום 

היתרון של ישראל בפנימיות, ולא להחצינו ולפרסמו. 
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״משנה. אין פוחתין מעשרה מלכויות, מעשרה זכרונות, מעשרה שופרות....
דכתיב בדבר ה' שמים נעשו״

משנה. אין פוחתין מעשרה פסוקים של מלכיות שעוסקים במלכות ה' בברכת מלכויות, 
מעשרה פסוקי זכרונות שעוסקים בזכירת ה' בברכת זכרונות, מעשרה פסוקי שופרות 
שמוזכר בהם שופר בברכת שופרות. רבי יוחנן בן נורי אומר:  אם אמר שלוש שלוש מכולן 
לכל אחת אמר שלוש – יצא ועשרה אינו לעיכובא אם כי גם הוא מודה שצריך עשרה לכתחילה. 
עשרה  כנגד  לוי:  רבי  אמר  נאמרים?  מי  כנגד  מלכיות  פסוקי  עשרה  אלו  הני  גמרא. 
הילולים לשונות של הילול שאמר דוד בספר תהילים. – מקשה הגמרא לשונות הילולים 
הכוונה  בהו  דכתיב  הנך  תירוץ-   – עשרה!  רק  ומדוע  תהילים  בספר  הם  רבים  הוו  טובא 
בפרק  'הללו'  בהם  שנאמר  אלה  ורק  שופר  בתקע  הללוהו  בהם  שכתוב  לאלה  רק  היא 
ק"נ בתהילים – "הללו א-ל בקדשו, הללוהו ברקיע עוזו, הללוהו בגבורותיו הללוהו כרב 
גדלו הללוהו בתקע שופר, הללוהו בנבל וכנור הללוהו בתוף ומחול הללוהו במינים ועגב. 
הללוהו בצלצלי שמע הללוהו בצלצלי תרועה". רב יוסף אמר: עשרה פסוקים אלו הרי הם 
כנגד עשרת הדברות שנאמרו לו למשה בסיני. רבי יוחנן אמר: כנגד עשרה מאמרות 
עשר אמירות של ה' שבהן נברא העולם. הי נינהו אלו הן? – "ויאמר" - )ויאמר( מספר 
הפעמים של אמירות של ה' דשנזכרים במעשה בראשית תשעה הוו הם ! – "בראשית 
ברא אלוקים את השמים ואת הארץ"  נמי גם מאמר הוא ונכלל בעשרה מאמרות למרות 
אמירתו  ועצם  לג,ו(  נעשו")תהלים  שמים  ה'  "בדבר  דכתיב  אמירה,  בו  כתוב  שלא 
כאמירה. גם  אלוקים  ברא  בראשית  את  להחשיב  אפשר  ולכן  השמים  את  יצרו  ה'  של 

זכרונות ושופרות כנגד מי
כנגד  מלכויות  עשרה  על  שאלה  הגמרא   
מי הן. לא מבואר בגמרא כנגד מי זכרונות 
ראשונים  הרבה  גירסת  אמנם  ושופרות. 
הגמרא  ששאלת  ועוד(  רשב"א  )רמב"ן 
גם  היא  והשאלה  מי"  כנגד  עשרה  "הני 
)ראש  בירושלמי  ושופרות.  זכרונות  על 
השנה פרק ד הלכה ז והובא בר"ח( מובא 
שעשרה מלכויות כנגד עשרה הילולים כמו 
עשרה  כנגד  זכרונות  עשרה  אצלנו.  לוי  ר' 
הזכו  "רחצו  ישעיהו  הנביא  שאמר  וידויין 
עיני חדלו הרע  ֹרע מעלליכם מנגד  הסירו 
למדו היטב דרשו משפט אשרו חמֹוץ שפטו 
ה'  ֹיאמר  ְונוכחה  לכו־נא  ריבו אלמנה  יתום 
אם  ַילבינו  כשלג  כשנים  חטֵאיכם  יהיו  אם 
א,טז- יהיו")ישעיהו  כצמר  כתולע  יאּדימו 
של  קרבנות  כנגד  שופרות  עשרה  יח(. 
ראש השנה, שבעה כבשים, פר איל ושעיר.

עיון והלכה
האם יש מחלוקת

רמב"ם  )על  ירמיהו  דברי  בספר  לעוו  ירמיהו  רבי 

חלקו  שלא  לומר  שיש  כתב  ג,ח(  פרק  שופר  הלכות 

החכמים כנגד מי תקנו אלא כל אחד הוסיף עוד סיבה 

י' מאמרות שנברא בהן  למה תקנו דוקא עשרה. נגד 

העולם ונתגלה כבוד ה' לעין כל מעשיו. נגד י' דברות 

מלכות  קבלת  כנגד  וזה  התורה  כל  בהם  שנכללת 

מושל  יהיה  שהוא  יתברך  ה'  רצון  עליו  לקבל  שמים 

כך  ידי  ועל  בהתורה  רצונו  שמתגלה  כמו  ברוחנו 

להדמות אליו כמו שנגלה לנו בי"ג מדות )רחום, חנון, 

בראשונה  השלימה-  העבודה  לכן  וכו'(.  אפים  ארך 

קבלת  כך  ואחר  מאמרות.  עשרה  ה'-  אחדות  הכרת 

הלולים  עשרה  ונגד  הדברות.  עשר  שמים-  מלכות 

בספר תהילים הנאמרים על מעשי ה' אחרי הבריאה 

אז  הבראם  אחרי  מעשיו  כל  על  ורחמיו  והשגחתו 

עלינו. ורחמיו  גדלו  מעשיו  על  אותו  מהללים  אנו 

מבט נוסף
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״רבי יוחנן בן נורי אומר אם אמר שלוש שלוש ... 
אמר רב הונא אמר שמואל: הלכה כרבי יוחנן בן נורי.״

להו:   איבעיא  יצא.   מכולן  שלוש  שלוש  אמר  אם  אומר:  נורי  בן  יוחנן  רבי  מהמשנה:  ציטוט 
היכי קתני בעיה: במה מדובר ? שלוש פסוקים מן התורה, שלוש פסוקים מן הנביאים, ושלוש 
פסוקים מן הכתובים, דהוו כולם יחד תשע - ואיכא בינייהו וההבדל בין דעת תנא קמא המובאת 
אחד מן התורה,  או דילמא או אולי, פסוק  חדא פסוק אחד.   במשנה, לבין דעת ר' יוחנן בן נורי 
ופסוק אחד מן הנביאים, ופסוק אחד מן הכתובים, דהויין להו כולם יחד  שלוש - ואיכא בינייהו 
ויש בין דעת תנא קמא, לדעת ר' יוחנן בן נורי טובא יותר פסוקים ?  תא שמע בוא ושמע תשובה 
מעשרה  פוחתין  אין  מלכויות,  פסוקי  מעשרה  פוחתין  אין  דתניא:  מברייתא  הגמרא,  לשאלת 
זכרונות וכן אין פוחתין מעשרה שופרות. ואם אמר שבע פסוקים מכולן מתורה נביאים וכתובים 
גם יחד יצא ידי חובה, כנגד שבעה רקיעים. רבי יוחנן בן נורי אמר: הפוחת - לא יפחות משבע, 
לוים  כהנים  כנגד  לה:  ואמרי  וכתובים.  נביאים  תורה  כנגד  יצא,   - מכולן  שלוש  אמר  ואם 
בן  יוחנן  ר'  ודעת  ובדיעבד,  לכתחילה  קמא:  תנא  דעת  דעות.  שתי  מובאים  בברייתא  וישראלים. 
נורי. מכיוון שברור בדעת תנא קמא שבדיעבד אם אמר שבע, יצא, הכוונה היא שבע מתורה נביאים 
כתובים גם יחד. כן ברור בדעת ר' יוחנן בן נורי שבאה להקל יותר, שאם אמר שלוש פסוקים מכולן 
גם יחד יצא. אמר רב הונא אמר שמואל: הלכה כרבי יוחנן בן נורי. שאם אמר שלושה פסוקים 
חובתו. ידי  יצא  בדיעבד  לשופרות,  פסוקים  ושלושה  לזכרונות,  פסוקים  שלושה  למלכויות, 
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אם רוצה להוסיף יותר פסוקים
שהלכה  בגמרא  פסק  שמואל  בשם  הונא  רב 
מודה  נורי  בן  יוחנן  ר'  אולם  נורי.  בן  יוחנן  כר' 
לומר  שיש  לכתחילה,  מצב  לגבי  קמא  לתנא 
זכרונות  פסוקי  עשרה  מלכויות,  פסוקי  עשרה 
רק  היא  המחלוקת  שופרות.  פסוקי  ועשרה 
שלושה  רק  אמר  אם  בדיעבד,  מצב  לגבי 
ידי  יצא  לא  קמא  לתנא  הכל,  בסך  פסוקים 
חובה, ולר' יוחנן בן נורי יצא ידי חובה, וכן הלכה. 
אם רוצה להוסיף יותר מעשרה פסוקים, כתב 
שהגמרא  למרות  להוסיף.  שיכול  העזרי,  אבי 
עשרה  כנגד  הם  פסוקים  שעשרה  אמרה 
עשרה  או  בתהילים,  דוד  שאמר  הילולים 
בעליות  מוצאים  אנו  דומה  דבר  מאמרות. 
הגמרא  בשבת,  התורה  בקריאת  לתורה, 
דברים  כנגד  עולים  שבעה  שיש  אמרה 
המלך(  פני  רואי  שבעת  כהנים,  )ברכת  שונים 
נוספות  עליות  להוסיף  אפשר  זאת  ובכל 
ד(. תקצא,  חיים,  אורח  יוסף,  )בית  לתורה 

עיון והלכה
המספר שלוש

הקשרים  כמה  מובאים  ע"א(  פח  )שבת   בגמרא 

תליתאי'  'אוריאן  את  נתן  הקב"ה  שלוש.  למספר 

ל'עם  וכתובים,  נביאים  תורה    – משולשת  תורה 

'על  וישראלים,  לויים  כהנים   – משולש  עם  תליתאי' 

שהוא  רבינו  משה  הוא  משולש,  ידי  על  תליתאי'  ידי 

שלישי לבטן, שנולד אחר מרים ואהרון, 'בירח תליתאי' 

לניסן.   שלישי  שהוא  סיוון  חודש  הוא  שלישי,  חודש 

מבאר המהר"ל בתפארת ישראל )פרק יא( שהמיוחד 

במספר שלוש שהוא מספר אמצעי. המספרים אחד 

ושניים, מייצגים את שני הצדדים השונים, מייצגים נטיה 

מייצג את  יציאה מהאיזון. המספר שלוש  אל הקצה, 

האמצע, את האיזון הנכון.   ואם אמר שלוש מכולן – יצא.
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״משנה. אין מזכירין )זכרון מלכות ושופר(  ]מלכות זכרונות ושופרות[ של פורענות. מתחיל בתורה ומשלים בנביא... 
 עד  ראש השנה לב עמוד ב: וה' פקד את שרה, פקדון דיחיד הוא! - כיון דאתו רבים מינה - כרבים דמיא. ״ 

משנה. בפסוקי מלכויות זכרונות ושופרות שאומרים במוסף של ראש השנה אין מזכירין פסוקים 
בפסוקים  ומשלים  מהתורה  בפסוקים  מתחיל  פורענות.  של  ושופרות  זכרונות  מלכות  של 
מלכיות  פסוקי  גמרא.  יצא.   – מהתורה  בפסוק  השלים  אם  ואומר:  חולק  יוסי  רבי  מהנביא, 
חזקה  ביד  לא  אם  ]אלהים[  ה'  נאום  אני  "חי  כגון  אותם:  מזכירים  אין  בפורענות,  העוסקים 
ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם" )יחזקאל כ, לג(. ואף על גב דאמר רב נחמן: כל 
כי האי ריתחא כל כעס כגון כעס זה לירתח קודשא בריך הוא עלן הלוואי שיכעס הקב"ה עלינו, 
אמור  דבריתחא  כיון  הכעס,  מאותו  אותנו  יגאל  הוא  שבסוף  לכך  הגורם  כעס  זה  כי  וליפרוקינן 
השנה  בראש  שתא  בריש  כעס  ריתחא  להזכיר  אדכורי  כעס   על  מדבר  הפסוק  סוף  שסוף  כיוון 
העוסקים בפורענות: כגון "ויזכור כי בשר המה רוח  אין אנו מזכירים. פסוקי זכרון  לא מדכרינן 
הולך ולא ישוב" )תהילים עח, לט(. פסוקי שופר העוסקים בפורענות – כגון "תקעו שופר בגבעה 
חצוצרה ברמה הריעו בית און אחריך בנימין" )הושע ה, ח(. אבל אם בא לומר במוסף של ראש השנה, 
פסוקי מלכות זכרון ושופר של פורענות של נוכרים - אומר: פסוקי מלכות העוסקים בפורענות 
וכגון "ה' מלך עולם ועד אבדו גוים מארצו"  כגון "ה' מלך ירגזו עמים" )תהילים צט, א(  גויים: 
)תהילים י, טז(.  פסוקי זכרון העוסקים בפורענות של גויים: כגון "זכור ה' לבני אדום את יום ירושלם 
האומרים ערו ערו עד היסוד בה" )תהלים קלז, ז(. פסוקי שופר העוסקים בפורענות של גויים: כגון 
"וה' אלהים בשופר יתקע והלך בסערות תימן, וכתיב ה' צבאות יגן עליהם" )זכריה ט, יד-טו(.
אין מזכירין במוסף של ראש השנה פסוק העוסק בזכרון של יחיד ואפילו לטובה, כגון "זוכרני ה' 
ברצון עמך פוקדני בישועתך" )תהילים קו, ד( וכגון "זכרה לי אלהי לטובה" )נחמיה ה, יט(. נחלקו ר' 
יוסי ור' יהודה לגבי פסוקים העוסקים בפקדונות הרי הן כזכרונות ואם אמר אותם במוסף, נחשבים 
כגון "וה' פקד את שרה" )בראשית כא, א(  וכגון "פקוד פקדתי אתכם",  הם כפסוקי זכרונות, 
)שמות ג, טז( דברי רבי יוסי. רבי יהודה חולק על ר' יוסי ואומר פסוקים העוסקים בפקדונות אינן 
כזכרונות ואם יאמר במוסף, אין הם נחשבים כפסוקי זכרונות. קושיה על ר' יוסי: ולרבי יוסי, נהי נמי 
דפקדונות הרי הן כזכרונות גם לר' יוסי שפקדונות הן כזכרונות, הרי הפסוק: "וה' פקד את שרה" 
פקדון דיחיד הוא! והרי אמרנו שאין אומרים פסוקים העוסקים ביחיד אלא רק העוסקים ביחיד? 
תירוץ: כיון דאתו רבים מינה כיוון שמשרה באו רבים כרבים דמיא הרי הפסוק נחשב כעוסק ברבים. 
ישראל,  של  בפורענות  העוסקים  פסוקים  השנה  ראש  של  במוסף  מזכירין  אין  סיכום: 
בכלל. אלא  ביחיד,  העוסקים  פסוקים  מזכירים  אין  וכן  מזכירים.  גויים  של  בפורענות  אך 

לב ע"א- לב ע"ב 

ביאור

מלכות ה' על ישראל או על העולם
ביד חזקה  לא  ]אלהים[ אם  ה'  נאום  אני  "חי  מיחזקאל:  הפסוק המובא 
ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם" )יחזקאל כ, לג(, אין אומרים 

אותו משום שהוא עוסק בפורענות. משמע שאם 
אותו.  אומרים  היו  בפורענות  עוסק  היה  לא  הוא 
הדבר תלוי במחלוקת ר' יהודה ור' יוסי בהמשך 
זמרו'  למלכנו  'זמרו  הפסוק  לגבי  הגמרא 
)תהילים מו, ז(.  לדעת ר' יהודה 'מלכנו' המוזכר 
שכוונת  מכיוון  למלכויות,  נחשב  אינו  בפסוק 
ישראל  על  רק  שהיא  מלכות  על  היא  המילה 
ה'  מלכות  את  מזכירים  אנו  השנה  ובראש 
יוסי  ר'  ולדעת  ישראל.  על  רק  ולא  כולו,  בעולם 
אם  שלנו,  הפסוק  גם  למלכויות.  נחשב  'מלכנו' 
הוא לא היה של פורענות, כיוון שעוסק במלכות 
ר'  במחלוקת  נתון  היה  ישראל,  על  רק  שהיא 
יוסי     )טורי אבן  ראש השנה לב ב(. ור'  יהודה 

עיון והלכה

כלל ולא פרט
מוזכר בגמרא שאין מזכירים פסוקים העוסקים בזכרון 

של יחיד, כגון "זכרה לי אלקי לטובה" )נחמיה ה, יט(. 

שאדם  בשעה  ה'.  המלכת  של  זמן  זה  השנה  ראש 

מדגיש את ענייניו הפרטיים, המלכת ה' פחות נגלית. 

לכן בראש השנה מזכירים רק פסוקים העוסקים בכלל.
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״שאו שערים ראשיכם והנשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. ... 
אומרה עם השופרות, דברי רבי יוסי. רבי יהודה אומר: אינו אומרה כל עיקר.״

עולם  פתחי  והנשאו  ראשיכם  שערים  "שאו  פסוקים:  ארבעת  לגבי  יהודה  ור'  יוסי  ר'  נחלקו 
ויבוא מלך הכבוד: מי זה מלך הכבוד ה' עיזוז וגיבור ה' גיבור מלחמה: שאו שערים ראשיכם 
ושאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד: מי הוא זה מלך הכבוד ה' צבאות הוא מלך הכבוד סלה" 
)תהילים כד, ז-י(: ראשונה שני הפסוקים הראשונים נחשבים שתים, שתי פעמים של הזכרת 
רבי  דברי  מלכות  הזכרת  של  פעמים  שלוש  נחשבים  האחרונים  הפסוקים  שני  שניה,  מלכות. 
הזכרת  של  אחת  כפעם  נחשבים  הראשונים  הפסוקים  שני  ראשונה  אומר:  יהודה  רבי  יוסי. 
שני  לגבי  יהודה  ור'  יוסי  ר'  נחלקו  כשתים.  נחשבים  האחרונים  הפסוקים  שני  שניה  מלכות,  
הפסוקים: "זמרו אלהים זמרו זמרו למלכנו זמרו כי מלך כל הארץ אלהים" )תהילים מז, ז-ח( 
האומר פסוק זה, נחשב כשתים שתי פעמים של מלכות דברי רבי יוסי. רבי יהודה אומר נחשב 
רק פעם אחת של מלכות. ושוין ר' יוסי ור' יהודה בפסוק "מלך אלהים על גוים אלהים ישב על 
בו  שיש  זכרון  של  פסוק  מלכות.  של  אחת  פעם  נחשבת  שהיא  ט(,  מז,  )תהילים  קדשו"  כסא 
עם  אומרה   - כד(  כג,  )ויקרא  קודש'  מקרא  תרועה  זכרון  'שבתון  כגון  תרועה,  גם  בו  שמוזכר 
הזכרונות ונחשב לו כפסוק של זכרונות, וכן אומרה עם השופרות ונחשב לו גם כשופרות דברי 
רבי יוסי. רבי יהודה אומר: אינו אומרה אלא עם הזכרונות בלבד אך אם יאמר עם השופרות, 
לא יחשב לו. מלכות שיש עמו תרועה, כגון "ה' אלהיו עמו ותרועת מלך בו" )במדבר כג, כא( 
אומרה עם המלכויות ואומרה עם השופרות, דברי רבי יוסי. רבי יהודה אומר: אינו אומרה אלא 
עם המלכויות בלבד ואם יאמר עם השופרות, לא יחשב לו. תרועה שאין עמה לא כלום, כגון 
אומרה עם השופרות, דברי  אף על פי שמוזכר בה רק תרועה ולא שופר  יום תרועה יהיה לכם 
תרועה. רק  אלא  שופר  בה  מוזכר  שלא  כיוון  עיקר  כל  אומרה  אינו  אומר:  יהודה  רבי  יוסי.  רבי 

 דף  לב ע״ב

ביאור

אם מזכיר מלכות רק על הגויים?
ר' יהודה ור' יוסי מסכימים שהפסוק "מלך 
כסא  על  ישב  אלוקים  גויים  על  אלוקים 
כהזכרת  נחשב  ט(  מז,  )תהילים  קדשו" 
מלכות אחת. רש"י  פירש, שהיינו חושבים 
ש'ישב על כסא קדשו' יחשב גם למלכות, 
הטורי  מלכות.  הזכרות  שתי  בפסוק  ויהיה 
ש'ישב  חושבים  היינו  מדוע  הבין  לא  אבן 
על כסא קדשו' יחשב למלכות? אלא סובר 
כי היה לומר בדעת ר' יהודה שאין מלכות 
על  אלוקים  ש'מלך  משום  בפסוק,  כלל 
וכמו  בישראל,  ולא  בגויים  רק  עוסק  גויים' 
על  רק  שהיא  שמלכות  סובר  יהודה  שר' 
נחשבת  אינה  'זמרו למלכנו'(  )כגון  ישראל 
גם מלכות שהיא רק  להזכרת מלכות, כך 
ולכן הגמרא משמיעה שבמקרה  גויים.  על 
להזכרת  שנחשב  יהודה  ר'  מסכים  זה 
העולם. רוב  הם  שהגויים  מכיוון  מלכות, 

עיון והלכה

התרועה והרצון הפנימי

'פודה ה' נפש עבדיו' )תהילים לד, כג( מבואר בשפת 

מקבלים  ישראל  שעם  שבשעה  שם(,  )תהילים  אמת 

על עצמם מלכות ה' מרצונם, ה' פודה אותם. ומוסיף 

הוא  מישראל  אחד  כל  של  הפנימי  שהרצון  לבאר 

מכוסה  הוא  הרצון  שלפעמים  אלא  ה',  עבד  להיות 

עוזרת  השנה  בראש  התרועה  קליפות.  בהרבה 

הפנימי.  הרצון  את  ומעוררת  הקליפות  את  להסיר 

המילה  בארמית  רעוה,  אותיות  יש  תרועה  במילה 

הרצון  גילוי  היא  בעצמה  התרועה  'רצון'.  היא  'רעוה' 

בו.  מתגלה  הפנימי  שהרצון  יום  תרועה'  'יום  הפנימי. 

דבר זה מסביר מדוע פסוק שמוזכר בו רק תרועה כגון 

"יום תרועה יהיה לכם" לדעת ר' יוסי אומר עם השופרות. 
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"מתחיל בתורה ומשלים בנביא. רבי יוסי אומר: אם השלים בתורה יצא ... 
אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלהים אין עוד מלבדו - מלכות, דברי רבי יוסי. 

רבי יהודה אומר: אינה מלכות."

את פסוקי מלכויות, זכרונות ושופרות הנאמרים במוסף של ראש השנה, מתחיל בתורה ומשלים 
יוסי  רבי  מהנביא.  בפסוקים  ומסיים  מהכתובים  פסוקים  מהתורה,  פסוקים  קודם  אומר  בנביא, 
אומר אם השלים בתורה יצא. יש לדייק במשנה בדעת ר' יוסי שרק אם השלים, בדיעבד – אין 
כן, אך לכתחילה – לא יסיים בפסוקים מהנביא. מקשה הגמרא מברייתא, והתניא, רבי יוסי אומר: 
אימא  המשלים בתורה הרי זה משובח! משמע שלכתחילה ישלים בפסוקים מהתורה. תירוץ:  
כתוב  הרי  קתני,  השלים'  'אם  והא  הגמרא  מקשה  לכתחילה.  ומשמע  משלים  במשנה  תאמר 
מציעה  הגמרא  בתורה.  ישלים  לא   – לכתחילה  כן,  אין   – שדיעבד  משמע  השלים'  'אם  במשנה 
משלים  אומר:  יוסי  רבי  בנביא.  ומשלים  בתורה  'מתחיל  קאמר:   הכי  במשנה:  אחרת  גרסא 
ברייתא  לכתחילה.  בתורה  שמשלים  יוסי  ר'  בדעת  ומשמע  יצא'.   – בנביא  השלים  ואם  בתורה, 
היו  וותיקין  יוסי:  ברבי  אלעזר  רבי  אמר  הכי,  נמי  תניא  בתורה:  שמשלים  המוכיחה  נוספת 
משלימין אותה בתורה. בשלמא זכרונות ושופרות מסיים בפסוקים מהתורה - איכא טובא יש 
תלת שלוש פסוקים  אלא מלכויות יש רק  בתורה הרבה פסוקים שעוסקים בזכרונות ושופרות, 
הוא דהויין העוסקים במלכויות, ואלו הם: "ה' אלהיו עמו ותרועת מלך בו" )במדבר כג, כא(, "ויהי 
בישרון מלך" )דברים לג, ה(, "ה' ימלוך לעולם ועד" )שמות טו, יח(, ואנן ואנו שרוצים לסיים גם 
בשל תורה בעינן צריכים עשר פסוקים, וליכא! ואין. - אמר רב הונא, תא שמע בא ושמע פסוקים 
נוספים מהתורה העוסקים במלכויות לדעת ר' יוסי: "שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד" )דברים ו, 
ד( - מלכות, דברי רבי יוסי. רבי יהודה אומר: אינה מלכות. "וידעת היום והשבת אל לבבך כי 
מלכות.  אינה  אומר:  יהודה  רבי  יוסי.  רבי  דברי  מלכות,   - )כנ"ל(  עוד"  אין  האלהים...  הוא  ה' 
רבי  דברי  מלכות,   - לה(  ד,  )דברים  מלבדו"  עוד  אין  האלהים  הוא  ה'  כי  לדעת  הראת  "אתה 
יוסי. רבי יהודה אומר: אינה מלכות. לסיכום: את פסוקי מלכויות זכרונות ושופרות הנאמרים 
ופסוקים  מהכתובים  פסוקים  ואח"כ  תורה  בפסוקי  פותחים  השנה,  ראש  של  במוסף 
מהנביא. בפסוקים  או  תורה,  בפסוקי  את  מסיימים  אם  יוסי,  ור'  חכמים  נחלקו  מהנביא. 

דף לב ע”ב 

ביאור

 מדוע כתובים לפני נביאים ?
סדר  זהו  יוסי.  כר'  פוסקים  אנו  להלכה 
שלושה  מהתורה,  שלושה  הפסוקים: 
ומסיימים  מהנביאים  שלושה  מהכתובים, 
עשרה  הכל  סך  מהתורה.  אחד  בפסוק 
מלכויות  מהברכות:  אחת  לכל  פסוקים 
)הלכות שופר  ושופרות. הרמב"ם  זכרונות 
שלושה  מהתורה,  'שלושה  כתב  ח(  ג, 
ומסיים  מנביאים  שלושה  מתהילים 
אמת  השפת  שואל  מהתורה'.   באחד 
במקום     'תהילים'  כתב  הרמב"ם  מדוע 
שהדבר  שאפשר  ותירץ   ? 'כתובים' 
מלכויות  פסוקי  נמצאו  שלא  משום  הוא 
ואיוב. במשלי  ולא  בתהילים,  רק  אלא 

תוספות מקשה, מדוע מקדימים את פסוקי 
עדיפים  הנביאים  דברי  הרי  הכתובים, 
שפסוקי  שמשום  ומתרץ,   ? מהכתובים 
המלך  דוד  דברי  מתהילים,  הם  הכתובים 
הנביאים. לדברי  בזמנן  קדמו  בתהילים 

עיון והלכה

נביאים וכתובים
מה חשוב ממה, דברי נביאים או דברי כתובים. מצד אחד יתרון 

יש לדברי הנביאים שהם בעצם לא דברי הנביאים אלא דבר 

ה'. הרב יצחק הוטנר )פחד יצחק, מאמר ב, ז עמ' לו(, כתב 

אומרים  השנה  ראש  של  במוסף  הנביאים  דברי  שבפתיחת 

ה'  של  הוא  הדיבור  לאמור',  כתוב  הנביאים  עבדיך  ידי  'ועל 

והוא נאמר על ידי הנביאים. ואילו בפתיחת פסוקי הכתובים 

אנו אומרים 'ובדברי קדשך כתוב לאמור' הם דברי הכתובים 

שנאמרו מצד הכותבים אותם. יתרון יש בכתובים שהם חכמה 

הבאה מצד הכותבים והיא לא דבר ה', יש בזה שבח בפני עצמו.  

לכתיבת  קדמו  הראשונים  הנביאים  הסטורית,  מבחינה 

הכתובים, והנביאים האחרונים נכתבו אחרי דברי הכתובים. 

מבט נוסף
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״משנה. העובר לפני התיבה ביום טוב של ראש השנה - השני מתקיע ... 
אפשר מלך יושב על כסא דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניו - וישראל אומרים שירה?״

מוסף  שמתפלל  הציבור  שליח  השני  השנה  ראש  של  טוב  ביום  התיבה  לפני  העובר  משנה: 

מתקיע את תקיעת השופר  ובשעת הלל  ביום שיש הלל, למשל ראש חודש, - הראשון מקרא את 

ההלל. הראשון הוא שחרית -קוראים את ההלל סמוך לשחרית גמרא. מאי שנא שני מתקיע מהי 

הסיבה שהתקיעות בראש השנה במוסף ולא בשחרית? - משום ד"ברוב עם הדרת מלך" )משלי, 

אי הכי הלל נמי נימא בשני  יד, כח( משום שיש יותר אנשים מאשר בשחרית, וזה מהודר יותר. 

משום ד"ברוב עם הדרת מלך"! אם כך אז גם הלל יקראו במוסף משום שזה ברוב עם? אלא: מאי 

שזריזים  משום  בשחרית,  אומרים  הלל  למצוות,  מקדימין  דזריזין  משום  דבראשון-  הלל  שנא 

מקדימים למצוות ! תקיעה נמי נעביד בראשון, משום דזריזין מקדימין למצוות! אם כך אז שגם 

יתקעו בראשון משום זריזים מקדימים למצוות.- אמר רבי יוחנן: בשעת גזרת מלכות שנו. הסיבה 

שתוקעים במוסף, היא לא בגלל 'ברוב עם' אלא בגלל גזרת מלכות בה הגויים אסרו לקיים מצוות. 

הגויים חשבו שיתקעו בשחרית, ולאחר שראו שלא תקעו בשחרית, הלכו הגויים, ואז היה אפשר 

לתקוע במוסף. מדקאמר בשעת הלל - מכלל דבראש השנה ליכא הלל,  מדברי המשנה משמע 

שבראש השנה אין  קוראים את ההלל מאי טעמא? מהי הסיבה לכך?- אמר רבי אבהו: אמרו מלאכי 

לפניך  שירה  אומרים  ישראל  אין  מה  מפני  עולם,  של  רבונו  הוא:  ברוך  הקדוש  לפני  השרת 

בראש השנה וביום הכפורים? - אמר להם: אפשר מלך יושב על כסא דין וספרי חיים וספרי 

מתים פתוחין לפניו - וישראל אומרים שירה? הסיבה שלא אומרים הלל בר"ה, משום שזה לא 

מתאים לומר הלל ושירה בזמן של דין, וראש השנה הוא זמן של דין. סיכום: תקיעות במוסף משום 

גזרת מלכות וההלל בשחרית משום זריזים מקדימים. בר"ה לא אומרים הלל כי זה שעת דין.

דף לב ע"ב

ביאור

התקיעות במוסף
דמיושב',  'תקיעות  נקראות  הם  מוסף  לפני  שתוקעים  התקיעות 

'תקיעות  הם  מוסף  בתפילת  והתקיעות 
ועליהם  התקיעות,  עיקר  והם  דמעומד'. 
התקיעות,  זמן  לגבי  מדברת.  המשנה 
המצווה היא לתקוע מממש מתחילת היום 
החשש  בגלל  בגמרא  כאמור  החמה.  נץ   –
את  העבירו  הגויים,  של  המלכות  מגזרת 
חשש  שאין  כיום  מדוע  למוסף.  התקיעות 
מהגויים לא תוקעים בשחרית? תוספות כתב 
שחוששים שמא יחזור מצב בו הגויים יאסרו 
שקבעו  לכך  נוספת  סיבה  מצוות.  לקיים 
הגויים  בתוספות:  מובאת  במוסף,  לתקוע 
להתאסף  כדי  תוקעים  שישראל  חששו 
שמתפללים  שראו  כיוון  אך  נגדם,  למלחה 
וקוראים בתורה ורק אחר כך תוקעים, הבינו 
את  ועזבו  מהתפילה,  חלק  שזה  הגויים 
היא  שהתקיעה  ביארו  ובירושלמי  ישראל. 
כמו עבודת המקדש, ולכן היא במוסף שהוא 
ח(. ד,  )ירושלמי  היום  מוסף  קורבן  כנגד 

עיון והלכה

תפילת יחיד מול תפילת רבים
הוא  לבדו,  לניצחון  מתפלל  המלך  של  אחד  כשחייל 

עצמו.   בשביל  רוצה  הוא  הניצחון  שאת  לחשוב  יכול 

אך כשכל החיילים מתפללים יחד, זה גורם לכל אחד 

לחשוב לא רק על הדברים שהוא רוצה, אלא גם על 

מה שאחרים רוצים וגם על דברים שכולם יחד צריכים.

על  רק  לא  חושב  בזה שכל אחד  המלך מאוד שמח 

עצמו אלא גם על אחרים, בזה מלכותו מהודרת יותר.

ברוב עם הדרת מלך ! )משלי יד, כח(

מבט נוסף
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״משנה. שופר של ראש השנה - אין מעבירין עליו את התחום ... 
השתא דרבנן אמרת לא, דאורייתא מיבעיא? - זו ואין צריך לומר זו קתני.״

  משנה. שופר של ראש השנה - אין מעבירין עליו את התחום, אסור לצאת מחוץ לתחום 
אלפיים אמה כדי לשמוע תקיעת שופר. שופר הקבור מתחת גל אבנים אין מפקחין אין 
מפנים עליו את הגל,האבנים. משום דין 'מוקצה'. שופר הנמצא על העץ לא עולין באילן, 
וכן לא רוכבין על גבי בהמה, וכן לא שטין על פני המים כדי להביא את השופר. ושופר 
שבות  משום  שהוא  בדבר  בין  אותו  חותכין  אין   - אותו  שיחתכו  ידי  על  תיקון  הדרוש 
ליתן  רצה  אם  אבל  תורה.  איסור  תעשה  לא  משום  שהוא  בדבר  ובין  חכמים,  איסור   -
לתוכו מים או יין – יתן, כדי לשפר את קול השופר. ילדים הרוצים לתקוע בראש השנה: 
להם  –נותנים  שילמדו  עד  עמהן  מתעסקין  אבל  מלתקוע,  התנוקות  את  מעכבין  אין 
לתקוע, וגם מראים להם איך לתקוע. והמתעסק מי שסתם תקע, שלא לשם מצווה לא 
יצא, ידי חובת מצוות שופר. והשומע מן המתעסק - לא יצא ידי מצוות שופר.  גמרא. מאי 
טעמא? מה הסיבה שאסור לצאת מתחום אלפיים אמה כדי לקיים מצוות שופר? שופר 
עשה הוא, ויום טוב עשה ולא תעשה, ואין עשה דוחה את לא תעשה ועשה. לשמוע 
שופר זה מצוות עשה. לשמור על קדושת יום טוב זה גם מצוות עשה שנאמר: "יהיה לכם 
שבתון" )ויקרא כג, כד(, וגם מצוות לא תעשה שנאמר "כל מלאכה לא ייעשה בהם" )שמות 
יב, טז(, ויש כלל שמצוות עשה אינה דוחה עשה ולא תעשה. וכן שופר הנמצא על האילן 
לא עולין באילן. ולא רוכבין על גבי בהמה וכו' – כדי לשמוע שופר. השתא דרבנן אמרת 
לא, דאורייתא מיבעיא? –האיסור לעבור תחום הוא איסור תורה, והאיסור לעלות באילן 
והאיסור לרכב על בהמה הם גזרות חכמים. שואלת הגמרא על המשנה - אם אסור לעבור 
על דברי חכמים כדי לשמוע שופר בראש השנה, מדוע נאמר במשנה  שגם אסור לעבור 
על דבר תורה כדי לשמוע שופר, הרי זה ברור? זו ואין צריך לומר זו קתני. זה באמת דבר 
ברור! אך דרך המשנה לומר דבר, ולהוסיף דבר שבעצם אין צריך לאומרו - זו ואין צריך לומר 
זו. לסיכום, כדי לשמוע שופר אסור לעבור על פעולות שאסור לעשותם בחג. כי אין 
עשה של תקיעה,\ דוחה עשה ולא תעשה של חג, וכן אסור לעבור על איסורי דרבנן.

ביאור

חיילים הנמצאים במוצב
זצ"ל  עוזיאל  חי  מאיר  ציון  בן  הרב 
ח,  )חלק  עוזיאל  משפטי  בספרו  כתב 
לתחום  מחוץ  לצאת  שהאיסור  נד( 
חיילים  על  גם  חל  בשופר  לתקוע  כדי 
שופר. שם  להם  ואין  במוצב  הנמצאים 

עיון והלכה

הכוח של חז"ל ? 
תורה.  לדברי  דבריהם  השוו  חכמים  אלו  במקרים 

תעשה':  ואל  'שב  של  במקרה  רק  קיים  זה  כלל 

לעלות  למשל  חכמים,  איסור  על  אעבור  לא  אם 

שופר  מצוות  לקיים  לא  לי  יגרום  זה  באילן, 

פ"ג(.  ס"ק  תקפ"ו  סי'  חיים,  אורח  ברורה,  )משנה 

מבט נוסף

סוגיא 31 דף לב ע"ב



"ואין חותכין אותו בין בדבר שהוא משום שבות ובין בדבר שהוא משום לא תעשה... 
כדי לצחצחו, מי רגלים - אסור, מפני הכבוד."

שופר שדרוש לתקנו על-ידי כך שיחתכו אותו, אין חותכין אותו בראש השנה בין בדבר 
שהוא משום שבות איסור חכמים, ובין בדבר שהוא משום לא תעשה איסור תורה. מהי 
משום שבות? - מגלא, לחתוך עם מגל. מכיוון שאין דרכו בכך, זה רק  הדוגמא שאסור 
איסור  שהוא  תעשה  לא  משום  שאסור  הדוגמא  ומהי  תורה.  איסור  ולא  מדרבנן  איסור 
תורה? סכינא. לחתוך את השופר עם סכין זה איסור תורה, מכיוון שזו הדרך הנורמאלית 
איסור  על  לעבור  גם  שאסור  שלמדנו  לא,  אמרת  שבות  משום  עכשיו  השתא  לחתוך. 
דרבנן כדי לתקוע בשופר לא תעשה שהוא איסור תורה מיבעיא? צריך לומר ?! הרי פשוט 
שאם אסור לעבור על איסור  דרבנן, אסור גם לעבור על איסור תורה, אז מדוע המשנה 
מפרטת גם איסור תורה ?!- תשובה -  זו ואין צריך לומר זו קתני. לשון המשנה לפעמים 
שהיא אומרת דבר, ואח"כ היא אומרת דבר נוסף, שהיינו יכולים להבינו גם ללא המשנה. 
מותר  יתן.  השופר  את  לנקות  כדי  יין  או  מים  השנה  בראש  לתוכו  ליתן  רצה  אם  אבל 
לנקות  אך  מותר,  כן  אין,   - יין  או  מים  יין.   או  מים  עם  השופר  את  לנקות  טוב  ביום 
שאול  אבא  דתניא,  היא.  שאול  אבא   - מני  מתניתין  אסור.   לא.   - רגלים  מי  בעזרת 
הסיבה  הכבוד.  מפני  אסור,   - רגלים  מי  לצחצחו,  כדי  מותר,   - יין  או  מים  אומר: 
לתקן  אסור  סיכום:  אסור.   בחול  וגם  הכבוד,  מפני  היא  רגליים  מי  לתת  שאסור 
את  לנקות  מותר  דרבנן.  באיסור  ובין  תורה  באיסור  בין  טוב,  ביום  השופר  את 
הכבוד. מפני  חול,  ביום  אפילו  אסור  רגליים  במי  אך  יין,  או  במים  טוב  ביום  השופר 

דף  לג ע"א

ביאור

טעם איסור השימוש במי רגליים
משתמשים  שהיו  הסמים  בין  היא  ציפורן 
לציפורן.  יפים  רגליים  מי  לקטורת.  במקדש 
מפני  למקדש  רגליים  מי  מכניסין  אין  אך 
כתב  שם  רש"י  ע"א(.   ו  דף  )כריתות  הכבוד 
משום  למקדש,  רגליים  מי  מכניסים  שאין 
אך  מצווה.  שזה  בגלל  ולא  מקדש,  כבוד 
אפשר לשרות את הציפורן במי רגליים מחוץ 
לציפורן.  ומועיל  יפה  שזה  כיוון  למקדש, 
רגליים למקדש מפני  מי  אלא שאין מכניסים 
שלנו,  מהגמרא  מוכיח  שם,  תוספות  הכבוד. 
ללא  רגליים  במי  השופר  את  לשרות  שאסור 
שהשופר  מכיוון  רק  אלא  למקדש,  קשר 
אסור  הציפורן  לגבי  גם  כך  למצווה,  קיים 
לשרות אותה במי רגליים גם מחוץ למקדש. 
סימן  משה,  מתנות  )שו"ת  דוד  בן  משה  הרב 

אסור  שבשופר  הסיבה  לציפורן.  שופר  בין  הבדל  שיש  כתב  נ( 
משום שכבר נעשתה בו מצווה, אז לא ראוי לשרותו במי רגליים, 
 – לה  מועיל  ומכיוון שזה  נעשתה המצווה,  לא  עוד  בציפורן  אך 
בשופר  גם  רגליים  מי  לתת  לאסור  נראה  להלכה  אך  מותר.  
מועילים  לא  רגליים  שמי  משום  מצווה,  בו  נעשתה  לא  שעוד 
לה.   יפים  רגליים  מי  דווקא  ובציפורן  יין,  או  ממים  יותר  לשופר 

עיון והלכה

השופר והקטורת

אלו  לכאורה  לקטורת.  השופר  בין  השוונו  בהרחבות 

שני דברים שונים. הקטורת היא עולה על גבי המזבח 

אמת  השפת  מצווה.  לקיום  כלי  הוא  השופר  ואילו 

)ראש השנה לג ע"א( מציע שאכן קיים דמיון בינהם: 

'זכרון  שנאמר  ל'זכרון',  היא  השופר  שמצוות  כיוון 

תרועה מקרא קודש' )ויקרא כגף כד(, נחשב השופר 

הקטורת. כמו  המקדש  בית  בתוך  לעבודה  ככלי 

מבט נוסף
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״אין מעכבין את התינוקות מלתקוע. הא נשים ...
 דברי רבי יהודה. רבי יוסי ורבי שמעון אומרים: נשים סומכות רשות.״

מעכבין  אין  טוב,  ביום  בשופר,  לתקוע  שרוצים  למצוות  הגיעו  שלא  קטנים 
הגמרא,  מדייקת  טוב.  ביום  לתקוע  מהם  מונעים  לא  מלתקוע.  התינוקות  את 
אבל נשים שרוצות  שרק ילדים לא מונעים מהם מלתקוע, הא נשים - מעכבין. 
בברייתא  והרי   והתניא:  זה,  דיוק  קשה  לגמרא  מלתקוע.  מעכבים  כן  לתקוע, 
 - טוב!  ביום  מלתקוע  התינוקות  את  ולא  הנשים  את  לא  מעכבין  אין  נאמר: 
אמר אביי: לא קשיא; הא - רבי יהודה, הא - רבי יוסי ורבי שמעון. אביי מתרץ 
שהדבר תלוי מחלוקת תנאים. בגמרא מובא מקור נוסף לזה מברייתא שמדברת 
על מצוות סמיכה על הקורבן  דתניא, "דבר אל בני ישראל" )ויקרא א, ב( - בני 
הקורבן,  על  לסמוך  מצווים  הגברים  סומכות,  ישראל  בנות  ואין  סומכין  ישראל 
יקריב  כי  אדם  אליהם  ואמרת  ישראל  בני  אל  'דבר  קרבן  בענין  שם  כתוב  שהרי 
לא  ולכן  מצוות  לא  והנשים  ב-ד(,  א,  )ויקרא  קרבנו"  ראש  על  ידו  וסמך  מכם... 
אומרים:  שמעון  ורבי  יוסי  רבי  אך  יהודה.  רבי  דברי  ירצו,  אם  אפילו  סומכות 
רשות.  סומכות  נשים  מחוייבות,  שאינן  אפילו  לסמוך  רוצות  נשים  שאם 
בשופר  מלתקוע  אותם  מעכבים  לא  למצוות  הגיעו  שלא  קטנים  סיכום: 
ביום טוב, אפילו שאינן מחוייבים. לגבי נשים הדבר שנוי במחלוקת תנאים.

ביאור

האם מברכים על קיום מצווה שברשות
כי  שופר,  תקיעת  ממצוות  פטורות  נשים 
שמצוה  מפני  בזמן,  תלויה  היא  זו  מצווה 
וכל  השנה,  בראש  רק  שופר  קול  לשמוע 
פטורות. נשים  גרמא,  שהזמן  עשה  מצוות 
גרמא,  שהזמן  עשה  מצווה  לקים  יכולה  אשה 
מברכת  אשה  אם  בשאלה  ראשונים  חלקו  אך 
)הל'  הרמב"ם  גרמא.  שהזמן  עשה  מצוות  על 
ציצית ג,ט( פסק שאינן מברכות ]וכך מנהג בנות 
יכולה  והנימוק הוא שאשה לא  קהילות ספרד[, 
תם  רבינו  אך  צוותה.  לא  היא  כי  "וציוונו"  לברך 
על  מברכת  שאשה  כתב  בסוגייתנו(  )בתוספות 
מצוות עשה שהזמן גרמן ]וכך מנהג בנות קהילות 
אשכנז[, כי הברכה היא כללית, על כך שהקב"ה 
זה.  מסויים  בזמן  זו  מצווה  לקיים  אותנו  ציווה 
הרב יוסף דב סולוביצ'יק )חידושי הגרי"ד- סוכה, 
היא  הראשונים  שמחלוקת  הסביר  רל(  עמ' 
בשאלה הבאה: כשמברכים ברכת המצוות האם 

מברכים על קיום המצוה או על חובת המצוה? ונפקא מינה אם מברכים על מצות 
רשות. נראה דלהרמב"ם מברכים רק על חיוב המצוה ולא על קיום המצוה, 
קיום  לאשה  שיש  שמסתבר  אע"פ  ט,  ג,  ציצית  בהל'  משיטתו  לכך  וראיה 
במצוות עשה שהזמן גרמא. ואילו לרבינו תם הברכה היא על קיום המצווה.

עיון והלכה

מצוות עשה שהזמן גרמא

הרמב"ם בפירוש המשנה )קידושין א, ט( מסביר שאף 

רק  זה  גרמא,  שהזמן  שנשים פטרוות ממצוות עשה 

מצוות  של  דופן  יוצאי  מקרים  יש  אך  הרוב,  דרך  על 

עשה שהזמן גרמא שנשים כן חייבות, לדוגמא: אכילת 

מצה בליל פסח, שמחה במועדים, הקהל, נר חנוכה. 

וכן יש מצוות שאין הזמן גרמא שנשים פטורות מהן, 

עמלק. ומלחמת  הבן  פדיון  תורה,  לימוד  לדוגמא: 

מבט נוסף
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"אבל מתעסקין בהם עד שילמדו. אמר רבי אלעזר: ... 
עד לג ע"ב כאן שהגיע לחינוך, כאן - בקטן שלא הגיע לחינוך. 

את  מעכבין  שאין  נאמר  במשנה  שילמדו.  עד  בהם  מתעסקין  אבל  מהמשנה:  ציטוט 
התינוקות מלתקוע, 'אבל מתעסקין עמהן עד שילמדו'. אמר רבי אלעזר: אפילו בשבת 
מתעסקין עם התינוקות בתקיעת שופר. תניא נמי הכי,  וכן יש ברייתא שלומדת דין זה: 
בשבת,  מלתקוע  התינוקות  מעכבין  ואין  בשבת.  אפילו  שילמדו,  עד  בהן  מתעסקין 
ואין צריך לומר ביום טוב. הגמרא מקשה מלשון הברייתא: הא גופא קשיא;מצד אחד: 
שלכתחילה  מכך  יוצא  אלמא   - בשבת  ואפילו  שילמדו  עד  בהן  מתעסקין  אמרת 
אמרינן תקעו, משמע מהרישא של הברייתא שאפשר לומר לתינוקות לתקוע לכתחילה. 
מהסיפא  משמע  התינוקות,  את  לעכב  לא  מעכבין,  אין  ואמר:  התנא  וחזר  תנא  והדר 
הם  אם  תקעו!  אמרינן  לא   - לכתחילה  הא  מעכבין.  דלא  הוא  שעכובא  הברייתא  של 
הרישא  בין  סתירה  לתקוע.   להם  לומר  אין  לכתחילה  אך  לעכבם,  אין  לתקוע,  רוצים 
כאן כשאומרים להם לכתחילה לתקוע מדובר בקטן  ! לא קשיא; אין זה קשה!  לסיפא 
ולכן  מתלמד,  הוא  ואין  לחינוך  הגיע  שלא  בקטן  כאן  להתלמד,  ועליו  לחינוך,  שהגיע 
אין אומרים לו לתקוע לכתחילה, אך אם הוא תוקע מעצמו אין מעכבין אותו )ע"פ רש"י(. 
לסיכום: קטן שלא הגיע לחינוך אין מתעסקין איתו לכתחילה עם תקיעת שופר, אך 
אם הוא תוקע מעצמו אין מעכבין אותו. קטן שהגיע לחינוך מתעסקין איתו לכתחילה. 

לג ע"א- לג ע"ב

באיזה שבת מדובר ?
פשט הגמרא כאן פרשנו על פי פירוש רש"י. הראב"ד על הרמב"ם פסק כמו 
רש"י )רמב"ם הל' שופר ב,ז(. וראיה לדבריו היא מגמרא בסוכה )מב ע"א(, שם 
נאמר שקטן היודע לנענע אביו לוקח לו לולב. מכאן שקטן שהגיע לחינוך יש 
מצווה להרגילו במצוות, ולכן אפשר גם ללמדו לכתחילה לתקוע בשופר בשבת. 
אך קטן שלא הגיע לחינוך, אסור לכתחילה להתעסק איתו עם שופר בשבת. 
בתוס' )ד"ה תניא( הקשו, איך אפשר לומר לקטן שהגיע לחינוך לעשות איסור 
לכתחילה? ולכן הבינו הפוך מרש"י. לדבריהם מדובר בשבת שהיא גם ראש 

אין מתעסקין  לחינוך,  ולכן קטן שהגיע  השנה, 
דרבנן,  איסור  שהוא  משום  לכתחילה,  איתו 
היה  שבת  לולא  כי  מעכבין,  אין  בדיעבד  אך 
מצווה לתקוע. ובקטן שלא הגיע לחינוך, מותר 
חובה. בכך  אין  אך  לכתחילה,  איתו  להתעסק 

עיון והלכה

שכינה בתינוקות
יהונתן  ר'  בשבת?  לתקוע  לתינוקות  נותנים  כיצד 

שלאחר  מבאר  א(  ב,  חלק  דבש  )יערות  אייבשיץ 

ומכיוון  התינוקות,  על  שורה  השכינה  החורבן 

יכולים  התינוקות  גם  כך  בשבת,  תקעו  שבמקדש 

עליהם. תשרה  ושכינה  בשבת,  אף  לתקוע 

מבט נוסף

ביאור

סוגיא 34



"והמתעסק לא יצא. הא תוקע לשיר - יצא ... 
 איכוון ותקע לי! - דלמא איידי דתנא רישא מתעסק, תנא סיפא נמי מתעסק.״

שנינו במשנה: והמתעסק התוקע בשופר מתוך התעסקות סתם, ללא כוונה להשמיע קולות, לא 
אם הוא לא סתם התעסק, אלא  הא תוקע לשיר  יצא ידי חובת מצוות שופר. מדוייק מהמשנה: 
התכוון להשמיע קול מהשופר, אע"פ שלא כיוון למצווה  יצא ידי חובת מצוות שופר. לימא מסייע 
ליה לרבא, הדיוק ממשנה מסייע לשיטת רבא, דאמר רבא: שהרי אמר רבא: התוקע לשיר יצא, 
אע"פ שלא כיוון למצווה. דוחה הגמרא את הדיוק מהמשנה לרבא, דילמא אולי המקרה של תוקע 
לשיר נמי גם הוא נכלל בביטוי המופיע במשנה: מתעסק קרי ליה. ואין ראיה לדברי רבא מהמשנה, 
משום שכשהמשנה כותבת 'מתעסק' היא מתכוונת גם למקרה שתוקע לשיר וכתוב במשנה: השומע 
תקיעות  ששומע  מי  לעצמו  המשמיע  מן  השומע  אבל  הגמרא,  מדייקת  יצא.  לא  המתעסק  מן 
מאדם אחר שמתכוון לצאת ידי חובה. מאי מה יהיה דין השומע - יצא? לימא תיהוי תיובתיה דרבי 
זירא. דבר זה הוא קשה על ר' זירא. דאמר ליה רבי זירא לשמעיה: שהרי ר' זירא ביקש משמשו 
איכוון תתכוון להוציא אותי, ותקע לי! ומשמע שהתוקע חייב להתכוון כדי שהשומע יצא ידי חובה.  
דלמא אולי איידי דתנא רישא מתעסק, תנא סיפא נמי מתעסק. זה שכתוב במשנה לגבי השומע 
מן המתעסק, את הביטוי 'מתעסק' זה רק מכיוון שגם ברישא כתוב הביטוי 'מתעסק', אך באמת 
גם השומע ממי שאינו מתעסק אלא אף אם מתכוון למצווה, אך התוקע לא התכוון להוציא את 
מהמשנה זירא  ר'  על  קושיא  אין  וממילא  זירא,  מר'  שלמדנו  מה  כפי  יצא,  לא  השומע   – השומע 

 דף לג ע"ב

ביאור

הבדל בין מצוות מצה לשופר
ע"ב(  כח  השנה  )ראש  בגמרא  מבואר 
מצה,  לאכול  שכפאוהו  מי  בין  ההבדל 
מצה  שאכל  מי  השופר:  עם  מתעסק  לבין 
יצא  מצה  לאכול  אותו  שכפו  כך  בעקבות 
לא  השופר  עם  שהתעסק  ומי  חובה,  ידי 
שמצוות  היא  הדבר  סיבת  חובה.  ידי  יצא 
אם  גם  כן  ועל  מצה  לאכול  היא   העשה 
גופו  וכן  אכל,  הוא  הרי  לאכול,  אותו  כפו 
נהנה מהמצווה. במצוות שופר כתוב 'זכרון 
תרועה' )ויקרא כג, כד( ולכן צריך שיכוון את 
וכן פסק הרמב"ם  ליבו לשמוע קול שופר. 
מצה  שהאוכל  ג(   ו,  ומצה  חמץ  )הלכות 
בלא כונה, כגון שאנסוהו גוים לאכול - יצא 
ולגבי שופר  ידי חובת מצוות אכילת מצה. 
כדי  ותוקע  שהמתעסק  הרמב"ם  פסק 
ד(.  ב,  שופר  )הלכות  יצא  לא  להתלמד, 
לגבי מצה יש שפסקו )מובא במגיד משנה, 
ו, ג( שיוצא ידי חובה בכפאוהו,  חמץ ומצה 
אך  הפסח,  חג  הוא  שהיום  ידע  אם  רק 
לא  שכלל  או  חול,  יום  שהוא  חשב  אם 
חובה. ידי  יצא  לא  מצה,  אוכל  שהוא  ידע 

עיון והלכה

התקיעה הפנימית
הקיצו  ונרדמים  משנתכם  ישנים  'עורו  הרמב"ם:  כותב 

מתרדמתכם... וזכרו בוראכם' )הלכות תשובה ג, ד(.  משמעות 

דברי הרמב"ם היא שמטרת מעשה המצווה של השמעת קול 

שופר על ידי תקיעה היא שמיעתו הפנימית באוזן התוקע ובאוזן 

השומעים, המביאה לתמורה נפשית בלב השומע, למהפך פנימי. 

מעשה המצווה - הוא התקיעה. בתקיעה, כמו בתפילה, דיבור 

ללא כוונה הרי הוא כגוף ללא נשמה. לכן ראוי שהתוקע ילמד 

שיעשה  כדי  והפנימיות  הפשוטות  הכוונות  וגם  שופר  הלכות 

המצווה בשלמות. )הרב שאר ישוב הכהן, בספר זכרון משה(.

חב"ד(  של  הראשון  )האדמו"ר  הזקן  האדמו"ר  וכן 

להכין  לאדם  שיש  שופר,  מצוות  לפני  בסידורו  כותב 

כגון  אחרת,  מצווה  בשום  כתב  שלא  דבר  אליה,  עצמו 

במצוות  המיוחדות  על  המלמד  דבר  ותפילין.  ציצית 

יותר. נצרכת  בה  שהכוונה  המצוות  כל  שאר  על  שופר 

מבט נוסף
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״משנה. סדר תקיעות: שלש של שלש שלש....תנא ברא - קא חשיב חד בבא, ותו לא.״

של  ושופרות  זכרונות  מלכויות  בברכת  שתוקעים  פעמים  שלוש  תקיעות:  סדר 

שיעור  ותקיעה.  תרועה  תקיעה  תקיעות,  משלוש  מורכבת  תקיעה  כל  שלוש  שלוש 

קצר  קול  היא  יבבה  יבבות  כשלוש  תרועה  שיעור  תרועות.  כשלוש  רגילה  תקיעה 

בתקיעה  כשתים   בשניה  ומשך  הריע  כך  ואחר  בראשונה  רגילה  תקיעה  תקע  מאד. 

לו  נחשבת  אחת  אלא  בידו  אין  שתים  כמו  ארוכה  תקיעה  תקע  התרועה  שאחר 

ברכת  את  שבירך  מי  הבאה.  התקיעה  בשביל  שתים  שתקע  נחשב  ולא  אחת  תקיעה 

שופר,  לו  נמצא  נתמנה  כך  ואחר  לתקוע  שופר  לו  היה  ולא  ושופרות  זכרונות  מלכויות 

מלכויות  שהפסיד  מה  כנגד  רצוף  פעמים  שלוש  פעמים  שלוש  ותוקע  ומריע  תוקע 

המילים  את  לומר  חייב  ציבור  ששליח  כשם  תקיעות.  תשע  הכל  סך  ושופרות  זכרונות 

מועילה  הש"צ  חזרת  מהחזן.  חובה  ידי  יוצא  ואינו  להתפלל  חייב  ויחיד  יחיד  כל  כך 

הרבים  את  מוציא  ציבור  שליח  אומר  גמליאל  רבן  לבד.  להתפלל  יודע  שלא  למי  רק 

להתפלל.  הבקי  את  גם  חובה  ידי  מוציא  שהחזן  ואומר  חולק  גמליאל  בן  חובתן,  ידי 

אמרנו  במשנה  והרי  כתרועה  תקיעה  שיעור  בברייתא  שנינו  והרי  והתניא  גמרא: 

חשיב  קא  המשנה  של  התנא  דידן  תנא  אביי  אמר  תרועות?!  כשלש  שתקיעה 

של  ותרועות  בבי  דכולהו  ותרועות  הסדרים  כל  של  תקיעה  בבי  דכולהו  תקיעה 

כשיעור  תקיעות  שלוש  שיעור  במשנה  שנינו  כאילו  זה  הרי  כלומר  הסדרים.  כל 

החשיב  לא  ותו  בבא  חד  חשיב  קא  הברייתא  של  התנא  ברא  תנא  תרועות.  שלוש 

לתרועה.  שווה  שתקיעה  אמר  ולכן  אחת,  ותרועה  אחת  תקיעה  אחד,  סדר  רק 

 דף לג ע"ב

ביאור

ארוכה  תקיעה  לתקוע  אפשר  אי  מדוע 
כמו שתים? שתי אפשרויות:

הפסקה  אין  כי  שתים  שתוקע  ניכר  לא  א. 
ביניהן.

ב. כל תקיעה צריכה נשיפה בפני עצמה.
מה זה משנה?

 אם תקע ותוך כדי התקיעה התחיל לעשות 
האפשרות  לפי  הפסקה.  ללא  תרועה 
הראשונה ניכר שתקע תקיעה ותרועה ויצא 
נשף  לא  השניה  האפשרות  לפי  חובה.  ידי 
פעמיים ולכן לא יצא )עי' שולחן ערוך אורח 

חיים סי' תק"צ סעיף ה(. 

עיון והלכה

פעולת השטן
השטן עושה שלש פעולות: מחטיא אותנו, אחר כך עולה 

ומעניש  למטה  יורד  ולבסוף  עלינו,  ומקטרג  לשמים 

אותנו. לפעמים כשעוברים עבירה מרגישים שנפלנו, 

ממשיכים  אנו  זה  ובגלל  מה',  רחוקים  אנחנו  ועכשיו 

תקיעה  תקיעה.  תרועה  תקיעה  זה  כנגד  להידרדר. 

תרועה-  בטעות,  לנו  קרה  שהחטא  לצעוק  ראשונה 

שלישית  ותקיעה  להתרחק,  ולא  לה'  לשוב  רוצים 

הרוקח(. ספר  פי  )על  בעליה  נתחיל  ואילך  מכאן 

מבט נוסף
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״שיעור תרועה כשלש יבבות...מר סבר: גנוחי גנח, ומר סבר: ילולי יליל.״

שיעור תרועה כשלוש יבבות, והתניא הרי שנינו בברייתא שיעור תרועה כשלשה שברים ולמדנו 

למעלה שיבבא הוא קול קצר כל שהוא, ושבר הוא ארוך מיבבא אמר אביי בהא ודאי פליגי לעומת 

הסוגיא הקודמת שתרצנו את הקושיא ואמרנו שאין מחלוקת בין הברייתא למשנה, כאן הן חולקות. 

דכתיב שהרי כתוב "יום תרועה יהיה לכם" )במדבר כט, א( ומתרגמינן ומתרגמים פסוק זה "יום 

יבבא יהא לכון" פירוש המילה תרועה הוא יבבא, וכתיב באימיה דסיסרא וכתוב עוד לגבי אמו של 

סיסרא כשחיכתה לשובו ממלחמתו בישראל "בעד החלון נשקפה ותייבב אם סיסרא" )שופטים 

ה, כח(. פירוש המילה יבבא היא צער. אביי מבאר את המחלוקת בין הברייתא למשנה, מר סבר גנוחי 

התנא בברייתא שאמר שתרועה היא ארוכה כשלושה שברים, סבר שתרועה הכוונה לאדם  גנח 

שגונח מלבו ומאריך בה כמו חולה, ומר סבר ילולי יליל התנא של משנתנו שאמר שתרועה היא שלוש 

יבבות קצרות סבר שקול יבבא של הפסוק הוא כאדם שבוכה ומקונן קולות קצרים סמוכים זה לזה.

תרועה  המשנה  ע"פ  תרועה.  מהי  לברייתא  המשנה  בין  מחלוקת  יש  סיכום: 

גניחה. כמו  יותר  ארוכים  מקולות  הברייתא  ע"פ  יללה.  כמו  קצרים  מקולות  מורכבת 

ביאור

מהי יבבא? ע"פ רש"י יבבא היא קול קצר 
שהוא".  כל  בעלמא  קולות  "שלש  מאד 
קצרים  קולות  שלשה  הן  יבבות  שלש 
מאד- 'קצרצרים'.  למעלה למדנו שתקיעה 
שווה  שתרועה  למדנו  כאן  לתרועה.  שווה 
אינו  אחד  שבר  כלומר  שברים.  לשלשה 
לפי רש"י  ולא לתקיעה.  שווה לא לתרועה 
קולות  שלשה  קצרה,  מאד  היא  תרועה 
להיזהר  צריך  רש"י  לפי  לכן  קצרצרים. 
נאריך  אם  כי  קצר,  מאד  שבר  לעשות 
שלשה  כמו  יהיה  כבר  הוא  בשבר,  קצת 
תקיעה.  כמו  יהיה  וממילא  קצרים  קולות 
אמנם, ראשונים אחרים )רמב"ם הל' שופר 
שיבבא  וסוברים  רש"י  על  ד(חולקים  ג, 
כלשהם.  קולות  לשלשה  היא  הכוונה 
יבבות  שלש  הינה  שתרועה  מכיון  ממילא, 
כלשהם  קולות  תשעה  היא  שתרועה  יוצא 
)לפחות(. לשיטתם אין צריך להיזהר ולקצר 
בשברים. וכשיטה זו נכון לנהוג )שולחן ערוך 
אורח חיים סי' תקצ, ג ומשנה ברורה שם(

   עיון והלכה

מדוע תקיעת שופר היא כמו בכי?

פי  על  'אף   : כתב:  ד(  ג,  תשובה  )הלכות  הרמב"ם 

רמז  הכתוב,  גזירת  השנה  בראש  שופר  שתקיעת 

הקיצו  ונרדמים  משנתכם  ישינים  עורו  כלומר  בו  יש 

מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו 

הזמן  בהבלי  האמת  את  השוכחים  אלו  בוראכם, 

ולא  יועיל  לא  אשר  וריק  בהבל  שנתם  כל  ושוגים 

ומעלליכם  דרכיכם  והטיבו  לנפשותיכם  הביטו  יציל 

אשר  ומחשבתו  הרעה  דרכו  מכם  אחד  כל  ויעזוב 

של  שענינו  הרמב"ם  מדברי  למדנו  טובה..'.  לא 

ולחזור  מעשינו  את  לתקן  אותנו  לעורר  הוא  השופר 

עמוק  ברגש  מלווה  אמיתית  התעוררות  בתשובה. 

השופר,  מגמת  זוהי  הרמב"ם  לפי  ובכי.  צער  של 

לחזרה  שלנו  ביותר  העמוקים  הרגשות  את  לעורר 

תיקון. של  חדש  ומהלך  בתשובה  וכנה  אמיתית 

מבט נוסף
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״תנו רבנן: מנין שבשופר? ... עד לד ע"א הא כיצד? שלש שהן תשע.
 שיעור תקיעה כתרועה, שיעור תרועה כשלשה שברים.״

תנו רבנן שנו חכמים בברייתא מנין אנו יודעים שהתרועה שכתובה בתורה בראש השנה שבשופר דוקא ולא 
ביום  בחדש השביעי  "והעברת שופר תרועה  תלמוד לומר אנו לומדים מהפסוק  בחצוצרה או בכלי אחר? 
הכיפורים תעבירו שופר בכל ארצכם" )ויקרא כה,ט(. פסוק זה נאמר לגבי שנת היובל, ומכאן נלמד שתרועה 
היא  שתרועה  למדנו  יובל  לגבי  שדוקא  נאמר  שמא  ביובל  אלא  לי  אין  הגמרא  שואלת  כך  על  בשופר.  היא 
"בחודש השביעי" )שם(, שאין  זה מסיים הפסוק  בראש השנה מנין? תלמוד לומר ללמדנו דבר  בשופר, 
תלמוד לומר "בחדש השביעי" שהרי סיומת זו של הפסוק מיותרת לכאורה שהרי ברור שיום הכיפורים הוא 
בחודש השביעי מכמה מקומות בתורה למשל "בעשור לחודש השביעי יום הכיפורים" )ויקרא כג, כח(, ומה 
שיהיו כל תרועות של חודש שביעי זה כזה  תלמוד לומר מה מלמדנו המשך הפסוק "בחודש השביעי"? 
לפניה  רגילה  תקיעה  שתוקעים  שפשוטה  ומנין  בשופר.  שיהיו   חודש  אותו  של  התרועות  כל  את  להשוות 
התרועה  לפני  להקדים  משמעותה  והעברת  לשון  תרועה"  שופר  "והעברת  לומר   תלמוד  התרועה?  לפני 
הפסוק  סוף  לומר  התרועה?תלמוד  אחרי  לאחריה  גם  רגילה  תקיעה  שפשוטה  שתוקעים   ומנין  תקיעה.  
אלא  לי  ואין  התרועה.  אחרי  נוספת  תקיעה  שיש  משמע  שופר"  תעבירו  הכיפורים  "ביום  לעיל  שהבאנו 
שתוקעים תקיעה לפני ואחרי התרועה ביובל, בראש השנה מנין? - תלמוד לומר "בחודש השביעי" , שאין 
תלמוד לומר "בחודש השביעי", ומה תלמוד לומר "בחודש השביעי" שיהו כל תרועות החדש השביעי 
של  לשלוש  ומנין  תקיעה.  ואחריהן  לפניהן  שיהיה  השביעי  חודש  של  התרועות  כל  את  להשוות  כזה  זה  
לשופרות,  ואחת  לזכרונות  אחת  למלכויות  אחת  תקיעה  תרועה  תקיעה  של  סדרים  שלושה  שלוש  שלוש 
תרועה"  זכרון  "שבתון  ונאמר  יובל   ט(לגבי  כג,  )ויקרא  תרועה"  שופר  "והעברת  נאמר  לומר  תלמוד 
ומנין  "יום תרועה יהיה לכם")במדבר כט,א( לגבי ראש השנה.  וכן נאמר  )ויקרא כג,כד( לגבי ראש השנה, 
שיש  ללמד  שוה  לגזירה  "שביעי"  "שביעי"  לומר  תלמוד  בזה?  זה  ושל  בזה  זה  של  האמור  את  ליתן 
בין  גמורה  השוואה  נקיים  כך  תשע  שהן  שלוש  כיצד?  הא  השנה.  וראש  יובל  של  הפרשיות  בין  להשוות 
הפרשיות.  ביובל ובראש השנה יתקעו שלושה סדרים שלש פעמים. הברייתא מסיימת בשיעור אורכן של 
שברים. כשלושה  תרועה  שיעור  כתרועה,  תקיעה  אורך  שיעור  במשנה  שראינו  למה  בדומה  התקיעות 

 לג ע"ב- לד ע"א 

ביאור

שופר של ראש השנה ושופר של יובל
הרמב"ם  פסק  שופר  בהלכות  א'  בפרק 
תרועת  לשמוע  תורה  של  עשה  :"מצות 
יום  שנאמר  השנה  בראש  השופר 
שהמצוה  משמע  לכם".  יהיה  תרועה 
שופר.  קול  בשמיעת  היא  השנה  בראש 
שמיטה  מהלכות  י'  בפרק  זאת,  לעומת 
לתקוע  עשה  :"מצות  הרמב"ם  פסק  ויובל 
היובל,  בשנת  לתשרי  בעשירי  בשופר 
ומצוה זו מסורה לבית דין תחילה )שנאמר 
והעברת שופר תרועה( וכל יחיד ויחיד חייב 
ותוקעין  שופר,  תעבירו  שנאמר  לתקוע 
בשופר תשע כדרך שתוקעין בראש השנה, 
ומעבירין שופר בכל גבול ישראל". מדבריו 
בתקיעה  היא  ביובל  שהמצוה  משמע 
שופר. בהלכות  שכתב  כפי  בשמיעה  ולא 

הסביר  קלז(   עשה  )מצות  המצוות  בספר 
של  שופר  בין  החילוק  את  הרמב"ם 
"וידוע  יובל:  של  לשופר  השנה  ראש 
היא  אמנם  ביובל,  הזאת  שהתקיעה 
ההכרזה  מן  מין  ושהוא  החרות  לפרסם 
ענין  ענינה  ואין  דרור.  וקראתם  אמרו  והוא 
תקיעת ראש השנה כי היא זכרון לפני ה'".

עיון והלכה

חסד דין ורחמים
התרועה  לפני  פשוטה  שצריך  מהפסוקים  למדנו 

הפשוטה  הדין.  מדת  כנגד  היא  התרועה  ולאחריה. 

לכן  רחמים.   – ולאחריה  החסד,  כנגד  לפניה- 

להמתיק  באמצע,  היא  הדין  מדת  שהיא  התרועה 

תהליך  אותנו  מעביר  השופר  האף.  חרון  את 

זכאים  שנהיה  אותנו  ומרומם  שמנקה  רוחני 

יעקב(.  תולעת  ספר  גבאי,  מהר"ם  )ע"פ  בדין 
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״האי תנא, מעיקרא מייתי לה בהיקישא, והשתא מייתי לה בגזירה שוה?...
ומנין שפשוטה לאחריה - תלמוד לומר תרועה יתקעו.״

בשופר  היא  שתרועה  ללמוד  כשרצה  בתחילה  מעיקרא  הברייתא,  תנא  האי  מקשה-  הגמרא 
לגבי  השביעי  בחודש  שכתוב  מכך  בהיקישא  זאת  לומד  לה  מייתי  ולאחריה  לפניה  ושתוקעים 
מייתי  והשתא   , שוות  יהיו  החדש  של  התרועות  שכל  להקיש  ובאו  מיותרות  אלו  ומילים  יובל, 
קאמר:  הכי   - 'שביעי'?  'שביעי'  שוה  בגזירה  זאת  לומד  תרועות  שלש  חיוב  לענין  ועתה  לה 
דאתיא  השתא  בהיקש,  לומד  היה  בהיקישא  לה  מייתינא  הוה   - שוה  הגזירה  לולא  לאו  אי 
בהיקש.  צורך  אין  צריך  לא  היקישא    – שווה  גזירה  מסיני  למשה  שלמדנו  עתה  שוה  גזירה 
תקיעת  מפרשת  לומד  בגמרא  כעת  שיובא  התנא  ממדבר  שוה  בגזירה  לה  מייתי  תנא  והאי 
היא  הפסוק  כוונת  י,ה(  )במדבר  תרועה"  "ותקעתם  בברייתא:  ששנינו  דתניא  במדבר,  חצוצרות 
עצמה  בפני  תקיעה  המחנה-  מסע  בשעת  תרועה  לתקוע  ואח"כ  פשוטה  תקיעה  לתקוע  שיש 
עצמה,  בפני  ותרועה  עצמה  בפני  תקיעה  אומר  אתה  הגמרא  שואלת  עצמה.  בפני  ותרועה 
בלבד?  תרועה  לתקוע  בפסוק   וכוונה  היא  אחת  ותרועה  תקיעה  אלא  כך  זה  אין  שמא  אינו  או 
הקהל  את  "ובהקהיל  העם  את  לאסוף  שתפקידה  התקיעה  לגבי  אומר  כשהפסוק  כשהוא 
אומר  הוי  תרועה  ללא  תוקעים  העם  שבאסיפת  משמע   – י,ז(  תריעו")במדבר  ולא  תתקעו 
הברייתא  ממשיכה  עצמה.  בפני  ותרועה  עצמה  בפני  תקיעה  שתהיה  צריך  המחנה  שבמסע 
לאחריה  שפשוטה  ומנין  תרועה",  "ותקעתם  לומר  תלמוד   - לפניה  פשוטה  שתקיעה  ומנין 
י,ו( משמע שאחר התרועה תבוא עוד תקיעה פשוטה - תלמוד לומר "תרועה יתקעו" )במדבר 

דף לד ע״א 

מדוע שופר בצד ימין
החפץ  מראדין,  הכהן  מאיר  ישראל  הרב 
חיים  )אורח  הלכה  ביאור  בספר  חיים, 
מאיר  ר'  בשם  מבאר  ב(  סעיף  תקפה  סי' 
שמח'  ה'אור  בעל  מדוינסק,  הכהן  שמחה 
בצד  דוקא  בשופר  לתקוע  צריך  מדוע 
בסוגיא  שלמדנו  היא  לכך  הסיבה  ימין. 
שהיו  מהחצוצרות  שופר  תקיעת  על 
אצל  למלחמה.  גם  ששמשו  במדבר 
שמאלם  ביד  "ויחזיקו  כתוב  גדעון  השופט 
לתקוע"  השופרות  ימינם  וביד  בלפידים 
לתקוע  שצריך  משמע  ז,כ(.  )שופטים 
השנה.  בראש  הדין  והוא  במלחמה  בימין 

עיון והלכה
טעמן של חצוצרות 

נצטוינו  לדורות  שבמדבר.   החצוצרות  נזכרו  בסוגיה 

הקרבת  ובשעת  מלחמה  בשעת  בחצוצרות  לתקוע 

שפד(:  )מצוה  החינוך  ספר  כתב  הדבר  בטעם  הקרבן. 

"לפי שבשעת הקרבן היו צריכין לכוון דעתם יפה בענינו 

כמו שידוע שהוא נפסל במחשבות ידועות, וגם כן צריך 

וגם  עליו,  שציונו  הכל  אדון  לפני  שלמה  כוונה  הקרבן 

לפי  בהתחננו  גדול  כיוון  האדם  צריך  הצרה  בעת  כן 

בוראו שירחם עליו ויצילהו מצרתו, ולכן נצטוו בתקיעת 

החצוצרות בעיתים אלה. לפי שהאדם מהיותו בעל חומר 

צריך התעוררות גדול אל הדברים. כי הטבע מבלי מעיר 

ידוע  הניגון,  קולות  כמו  יעוררהו  דבר  ואין  כישן,  יעמוד 

הדבר, וכל שכן קול החצוצרות שהוא הקול הגדול שבכל 

לפי  החצוצרות  בקול  נמצא  תועלת  יש  ועוד  ניגון.  כלי 

הדומה, מלבד ההתעוררות אל הכוונה, כי בכח הקולות 

יסיר האדם מלבו מחשבת שאר עסקי העולם ולא יתן לב 

באותה שעה כי אם בדבר הקרבן, ומה אאריך וידוע זה 

לכל אשר הטה אוזן לשמוע חצוצרות וקול שופר בכוונה". 
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״רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא אומר...יום תרועה 
יהיה לכם - לתלמודו הוא בא. ״

בגמרא מובאת ברייתא ממנה לומדים  שצריך תקיעה לפני התרועה ולאחריה. כעת מובא בגמרא 
מקור אחר לכך שצריך פשוטה אחרי התרועה. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא אומר: 
ללמוד  יש  אלא  י,ו(  )במדבר  יתקעו"  "תרועה  מהפסוק  תרועה  אחר  פשוטה  ללמוד  צריך  אינו 
תימנה  החנים  המחנות  ונסעו  שנית  תרועה  "ותקעתם  אומר  הוא  הרי  הפסוק   מתחילת  זה  דין 
תלמוד  ומה  מיותרת,  שנית  שהמילה  "שנית"  לומר  תלמוד  שאין  למסעיהם",  יתקעו  תרועה 
תהא   - "תרועה"  שנאמר  מקום  שכל  אב:  בבנין  מכאן  ללמוד  ניתן  אב  בנה  זה   - "שנית"  לומר 
אין לי אלא בתקיעת חצוצרות במדבר, בראש השנה  יתקעו תקיעה אחריה.  תקיעה שניה לה 
במדבר,  צוונו  עליהם  החצוצרות  בפסוקי  שנאמרה  "תרועה"  לומדים  אנו  לומר  תלמוד  מנין? 
ושלש תרועות נאמרו בראש השנה: "שבתון  לגזירה שוה.  ו"תרועה" שנאמרה בראש השנה 
זכרון תרועה" )ויקרא כג,כד(," יום תרועה")במדבר כט,א(, "והעברת שופר תרועה" )ויקרא כה,ט( 
פסוק זה נאמר לגבי יובל אך למדנו גזירה שווה 'שביעי' )במדבר כט,א( 'שביעי' )ויקרא כה,ט(מיובל. 
בראש  נאמרו  תקיעות  ושש  תרועות  שלש  למדין:  מצינו  ואחת.  אחת  לכל  תקיעות  ושתי 
שופר  "והעברת  תרועה",  זכרון  "שבתון  סופרים;  מדברי  ואחת  תורה  מדברי  שתים  השנה, 
תרועה" - מדברי תורה, "יום תרועה יהיה לכם" - לתלמודו הוא בא הוא נכתב כדי ללמוד גזירה 
שווה ממדבר כפי שלמדנו לעיל, ואם נלמד ממנו חיוב תרועה נוסף הוא לא יהיה פנוי לגזירה שווה, 
ושופרות. זכרונות  מלכויות  בין  להשוות  כדי  מדרבנן  היא  השלישית  שהתרועה  לומר  צריך  ולכן 

 דף לד ע״א

ביאור

למה זה משנה מה המקור 
לשלוש תרועות?

לשלוש  המקור  מה  חלוקות  הברייתות 
הראשון  התנא  השנה.  בראש  תרועות 
למד מיובל גזרה שווה "שביעי" "שביעי". 
התנא השני למד מהתקיעה בחצוצרות 
ד"ה  סוגייתנו  )על  הריטב"א  במדבר.  
ומנין( מסביר שלפי הברייתא הראשונה 
שלוש התרועות הן מדאורייתא. וכך הבין 
הריטב"א את  הרי"ף  )על סוגייתנו י. בדפי 
הרי"ף(. הברייתא השניה סוברת ששתי 
וכך  מדרבנן.  ואחת  מהתורה  תרועות 
פסק בעל המאור )סוכה כא. בדפי רי"ף(.

עיון והלכה

"יום תרועה יהיה לכם". מהו לשון "לכם"? 

האם רק עם ישראל יודעים לתקוע וכי אומות העולם 

אלו  הם  ישראל  שדוקא  אלא  לתקוע?  יודעים  אינם 

עומד  ה'  ומיד  בתרועה  בוראם  את  לרצות  שיודעים 

לישראל  רק  רחמים.  כסא  על  ויושב  דין  מכסא 

אמיתית  חזרה  מתוך  בשופר  לתקוע  הכשרון  יש 

ועמוקה אל פני ה' ומתוך כך הם מרצים את בוראם 

תשרי(.  לחדש  מאמרים  יששכר  בני  ספר  )ע"פ 
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״רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן... אי זהו חג שהחדש מתכסה בו - 
הוי אומר זה ראש השנה, וקאמר רחמנא שופר.״ 

רבי שמואל בר נחמני אמר בשם רבי יונתן: אחת מדברי תורה, ושתים מדברי סופרים. "והעברת שופר תרועה" )ויקרא 
כה,ט(  - מדברי תורה בא ללמד שמהתורה חייבים להריע תרועה אחת , ומשני הפסוקים הנוספים: "שבתון זכרון תרועה" 
)ויקרא כג,כד(, ו"יום תרועה יהיה לכם" )במדבר כט,א( - לתלמודו הוא בא משני הפסוקים האחרונים נלמד דינים אחרים 
מאי לתלמודו הוא בא? אמנם פסוק אחד נצרך ללמוד מתקיעת חצוצרות במדבר בגזירה שווה 'תרועה' 'תרועה' שלכל תרועה 
מוסיפים שתי תקיעות לפניה ולאחריה, אך מה הדין שנלמד מהפסוק השני? – מיבעי נצרך ללמד שתקיעת שופר של ראש 
השנה כשרה ביום ולא בלילה. ואידך התנא השני שלמד ששתי תרועות מדאורייתא ואין לו פסוק פנוי ללמוד ביום ולא 
בלילה מנא ליה מנין לו ששופר של ראש השנה פסול בלילה? - נפקא ליה דרש אותו מ"ביום הכפורים תעבירו שופר בכל 
ארצכם" )ויקרא כה,ט( שנאמר לגבי יובל, ומשם למדנו בגזירה שווה 'שביעי' )במדבר כט,א( 'שביעי' )ויקרא כה,ט( לראש 
השנה שדוקא ביום ולא בלילה.- אי אם מ"ביום הכפורים" יליף למד - נגמור נמי מיניה לפשוטה לפניה ופשוטה לאחריה 
נלמד מיום כיפורים של יובל שתוקעים פשוטה לפניה ולאחריה ולא נצטרך ללמוד מהחצוצרות במדבר! – "והעברת שופר 
תרועה" שלמד ממנו התנא פשוטה לפניה "תעבירו שופר בכל ארצכם" שלמד ממנו פשוטה לאחריה- לא משמע להו אין 
משמע לתנא ללמוד מהם על חיוב תקיעות פשוטות.  - אלא מאי דרשי בהו אם אינו דורש לפשוטות מה הוא לומד בכל זאת? 
"והעברת" – כדרב כדרשת רב מתנא , דאמר רב מתנא: "והעברת"- דרך העברתו כדרך שגדל על ראש האיל אך אם הפכו 
ותקע בו פסול, "תעבירו" נצרך ללמד שיש להשמיע קול בשופר, ולולא לימוד זה הייתי אומר דקאמר רחמנא נעבריה ביד 
שהתורה אמרה לאחוז את השופר ביד ולא לתקוע בו. ואידך התנא שלמד מ'והעברת' 'תעבירו' לפשוטה לפניה ולאחריה, 
ילמד את דינו דרב של רב מתנא שצריך לתקוע דרך גידולו מדשני מכך ששינה הפסוק בדיבוריה לשונו שלא היה לו לכתוב 
לשון העברה אלא לשון תקיעה. והלימוד השני שלמד תעבירו ביד פסולה - לא מצית אמרת אף ללא פסוק מיותר הייתי 
יודע שפסול, דגמר "עברה" "עברה" ממשה, כתיב הכא כתוב כאן "והעברת שופר תרועה" )ויקרא כה,ט(, וכתיב התם 
שם לגבי נדבת המשכן "ויצו משה ויעבירו קול במחנה לאמר איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש" )שמות 
לו,ו(, מה להלן כפי שאצל משה הכוונה היא בקול  - אף כאן העברה שנאמרה ביובל בקול. - ולהאי תנא לתנא זה דמייתי 
תלמוד   - חצוצרות?  כאן  אף   - בחצוצרות   תקעו  במדבר  להלן  מה  כך  אם  אי  ממדבר,  פשוטות  תקיעות  דין  שלמד  לה 
)תהלים פא,ד( כלומר שיש  לתקוע בחג שהלבנה מתכסה בו  "תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו"  לומר משם נלמד 
אי זהו חג שהחודש מתכסה בו - הוי אומר זה ראש השנה, וקאמר רחמנא ונאמר בפסוק "שופר" דוקא ולא חצוצרות. 
לפסול  נצרך  הפסוק  זו  לדעה  מדרבנן.  ושתים  מהתורה  אחת  תרועה  שרק  נוספת  שיטה  מביאה  הגמרא  סיכום: 
'והעברת'  ואת  בלילה  שפסול  יובל  של  משופר  בלילה  שפסול  למדה  זו  דעה  על  החולקת  השיטה  בלילה.  תקיעה 
בו.    אוחזים  ולא  בשופר  שתוקעים  וללמוד  השופר  הפך  אם  לפסול  אלא  ולאחריה  לפניה  לפשוטה  למדה  לא  'תעבירו' 

 דף לד ע״א

ביאור

מה הכוונה "דרך העברתו"?
שופר"  "והעברת  מהפסוק  למדה  הגמרא 
)ראש  לעיל  העברתו.  דרך  לתקוע  שצריך 
השנה כז ע"ב( מוסבר שהפסול הוא גם אם 
והצר את  הרחיב את הצד הצר של השופר, 
הצד הרחב ותקע )רש"י הסביר שם שעושה 
זאת ברותחים(. רש"י )בד"ה והעברת( הסביר 
את  להשאיר  שצריך  הוא  לפסול  שהטעם 
השופר כמו בראש האיל ולכן כאשר משנים 
את צורתו, השופר  פסול. הריטב"א )כז ע"ב 
הקפידה  שהתורה  כתב  העברתו(  דרך  ד"ה 
שיתקע בצד הצר כמו שגדל על ראש האיל 
והצד הרחב  חוץ  הוא כלפי  ששם הצד הצר 
הצד  את  יצר  אם  לכן,  האיל.  של  בצד  הוא 
הקפידה  שהתורה  כיון  פסול,  ויתקע  הרחב 
ההרחבה(  )לפני  המקורי  הצר  בצד  שדוקא 

שהוא  הרחב  בצד  ולא  האדם  כלפי  היה  שהוא  יתקע 
הרב  אותו.  והצר  שינוי  בו  שעשה  למרות  האיל,  כלפי 
הסביר   נד(  סי'  ח'  חלק  יצחק  מנחת  )שו"ת  וייס  יצחק 
צורת  את  ששינה  בכך  הוא  הפסול  עיקר  רש"י  שלפי 
לשיטת  יפסול.  צורה  שינוי  כל  דבריו  ולפי  השופר, 
הריטב"א עיקר הפסול שתקע בצד הרחב ולא ששינה 
צורתו, ולכן אם ישנה צורת השופר אך לא יהפכנו- כשר.

עיון והלכה

מדוע ראש השנה בהסתר?

כתב  בכסה"  שופר  בחדש  "תקעו  הפסוק  על 

השנה  ראש  תרמ"ד(:  שנת  )דברים,  אמת  השפת 

ע"י השופר אמרו  אך  )הירח מכוסה(,  הוא באתכסיא 

חז"ל כיון שהוא בא לזכרון הוא כמו עבודת כהן גדול 

בקדש הקודשים והוא השגחה שבאה מתוך ההסתר. 
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״אתקין רבי אבהו בקסרי: תקיעה, שלשה שברים, תרועה, תקיעה...
ברישא גנח והדר יליל. ״

מתוך  יללה  כמו  קצרות  יבבות  הוא  שבתורה  תרועה  המילה  פירוש  האם  התנאים  שנחלקו  למדנו  ע"ב(  )לג  לעיל 

אבהו  רבי  תקן  אתקין  בענין:  אבהו  רבי  תקנת  מובאת   בגמרא  בכי.  מתוך  ארוכות  גניחות  הוא  שהפירוש  או  בכי, 

בעירו בקסרי בקסריה שיתקעו בסדר זה: תקיעה, שלושה שברים כגניחה, תרועה יבבות קצרות כיללה, תקיעה. 

כיללה  יבבות  שלוש  היא  התורה  של  שתרועה  סובר  הוא  אם  יליל  ילולי  אי  יקשה:  שנסביר  צד  לאיזה  נפשך  מה 

קול  שהיא  כגניחה  היא  שתרועה  סובר  הוא  אם  גנח  גנוחי  ואי  ותקיעה,  תרועה  תקיעה  שיתקעו  שיתקן  לעביד 

לפניה  ופשוטה  בתרועה  די  התורה  מן  ותקיעה!  שברים  שלושה  תקיעה  שיתקעו  שיתקן  לעביד  מיבבה  ארוך 

תרועה  אם  יליל  ילולי  אי  גנח  גנוחי  אי  הסתפק  אבהו  רבי  ליה  מספקא  תירוץ,  שברים?  הוסיף  ומדוע  ולאחריה, 

ודלמא  עוירא:  רב  כך  על  מקשה  לה  מתקיף  כשברים.   יותר  ארוכים  קולות  או  יבבות  שלוש  כלומר  יללות  היא 

ושמא ילולי הוה תרועה כשלוש יבבות, וקא מפסיק ואם כן ישנו הפסק כאשר תוקע שלושה שברים בין תרועה 

בין  להפסק  חשש  אבהו  רבי  אכן  תירוץ-  שברים!   אלא  התרועה  לפני  פשוטה  תקיעה  ואין  הראשונה  לתקיעה 

הקשה על כך רבינא: ודלמא  תקיעה תרועה ותקיעה. מתקיף לה  דהדר עביד חוזר ותוקע  תקיעה לתרועה ולכן 

בין שברים  וישנו הפסק כאשר תוקעה תרועה  גניחה היא, וקא מפסקא  גנוחי הוה  שמא באמת הוא סבר תרועה 

מקשה  תקיעה.   שברים  תקיעה  ותוקע  חוזר  עביד  דהדר  ולכן  זה  להפסק  גם  חשש  אבהו  רבי  תירוץ-  לתקיעה!   

הגמרא, אלא רבי אבהו מאי אתקין מה תקן? אי גנוחי גנח אם תרועה היא גניחות- הא עבדיה כבר עשאה בתקיעה 

שברים תקיעה, אי ילולי יליל אם תרועה היא יללה - הא עבדיה כבר עשאה בתקיעה תרועה תקיעה! – תירוץ-  רבי 

אבהו מספקא ליה הסתפק דלמא גנח ויליל שמא תרועה האמורה בתורה היא גניחה ויללה יחד ולכן תיקן שברים 

ויללה, ליעבד נמי  גניחה  אם כן שחשש שתרועה היא  אי הכי  גונח ואחר כך מילל. מקשה הגמרא,  תרועה שמא 

איפכא היה צריך גם תקיעה שלושה שברים תרועה תקיעה וגם תקיעה, תרועה, שלושה שברים ותקיעה, דלמא 

סתמא דמילתא סתם הדבר ודרך העולם, כי מתרע באיניש מילתא  יליל וגנח שמא מילל ואחר כך גונח!  תירוץ 

בתחילה הוא גונח גניחות ארוכות ואחר כך מילל יללות קצרות. ברישא גנח והדר יליל  כשקורה לאדם דבר רע- 

תקיעה(  תרועה  )תקיעה  תר"ת  תקיעה(  שברים  )תקיעה  תש"ת  שיתקעו  תקן  אבהו  רבי  סיכום: 

יללה  רק  או  גניחה  רק  היא  תרועה  שמא  שחשש  כיון  תקיעה(  תרועה  שברים  )תקיעה  ותשר"ת 

יללה. לפני  לגנוח  העולם  שדרך  כיון  השברים  לפני  תרועה  תקן  ולא  יללה,  וגם  גניחה  גם  או 

דף לד ע"א

ביאור

מה עשו לפני רבי אבהו?
)ד"ה אתקין( מביא שאלה  הריטב"א בסוגייתנו 
לפני תקנת  היה  גאון מה  רב האי  ששאלו את 
הוא דבר שנוהג  רבי אבהו, הרי תקיעת שופר 
בדבר  הכרעה  להם  שהיתה  וודאי  שנה  כל 
מעיקר  שבודאי  השיב  האי  רב  איש.  מפי  איש 
בגניחה  בין  היא  בתורה  שכתובה  תרועה  הדין 
כפי  עושה  היה  אחד  כל  ובתחילה  ביללה  ובין 
החכמים  חובה.  ידי  יוצא  והיה  לו  נראה  שהיה 
אבהו  ר'  אך  כשרים,  הללו  הקולות  שכל  ידעו 
קולות  שאלו  שכיון  יחשבו  העם  שהמון  חשש 
חובה.  ידי  יוצאים  שאינם  כאלה  ישנם  שונים 
חשש  יש  שונים  שבמנהגים  חשש  זאת  מלבד 
אבהו  ר'  לכן  תורות.  כשתי  התורה  שתהא 
תר"ת(  וגם  תש"ת  )גם  המנהגים  את  איחד 
כל  כנגד  )תשר"ת(  משלו  מנהג  הוסיף  וגם 
יוצא בכל  הקולות הנשברים. להסבר זה אדם 
שלוש  תר"ת  או  תש"ת  תוקע  אם  גם  מקרה 
המנהג  את  הריטב"א  מסביר  כך  פעמים. 
שנהגו בזמנו לתקוע תשר"ת למלכויות תש"ת 
לזכרונות ותר"ת לשופרות )בניגוד למנהג שלנו 
ברכה(.    לכל  תר"ת  תש"ת  תשר"ת  לתקוע 

עיון והלכה

סודו של רבי אבהו
שם  בספר  בורנשטיין  שמואל  רבי  האדמו"ר 

תרפ"א(  שנת  השנה  ראש  )מועדים  משמואל 

את  אבהו  רבי  הסתיר  התקנה  ידי  שעל  מסביר 

והקולות  "שהשופר  כיון  היא,  ומתי  היא  מה  התרועה 

ואין  אומר  אין  גבוהים  ענינים  על  ומרמזים  מורים 

שיודע  בלחש  מתפילה  יותר  מכוסה  והוא  דברים, 

על  תקיעות,  הרבה  תקן  לכן  מדבר".  מה  עכ"פ 

הנשגבת, התרועה  את  'החביא'  בעצם  כך  ידי 

ולעורר  פגם  ללא  להתגלות  תוכל  היא  וכך   

מתוקן. באופן  בתשובה  לחזרה  אותנו 
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"תקע בראשונה ומשך בשניה כשתים: אמר רבי יוחנן וכו' עד ל"ד ע״ב הכי קאמר ליה לדידי לא סבירא לי, 
לדידך דסבירא לך אם שהית כדי לגמור את כולה חזור לראש."

תשע  במשך  אותם  שמע  אפילו  תקיעות  תשע  שמע  יוחנן  ר'  אמר  יוחנן:  ר'  של  מימרא  מובאת  בגמרא 
ביום  שעות  בתשע  תקיעות  תשע  שמע  כך-  שנו  גם  בברייתא  הכי-  נמי  תניא  יצא.    ביום  שעות 
שתקעו    - כאחד  אדם  בני  מתשע  ששמע  כגון  אחת  בבת  תקיעות  תשע  שמע  אם  אבל  חובה,  ידי  יצא- 
יצא,  זה  אחר  בזה  שני  מאדם   - מזה  ותרועה  אחד  מאדם   - מזה  תקיעה  שמע  אם  ורק  יצא.  לא  יחד 
חובה.  ידי  יצא  כולו  היום  כל  נמשך  ואפילו  לשני  האחד  בין  הפסק  שהיה  ואפילו  בסירוגין-  ואפילו 
יוחנן משום ר' שמעון בן יהוצדק הרי שמענו  ר'  והאמר  כך,   יוחנן הכי  ר'  אמר  האם  ומי  מקשה הגמרא: 
יוחנן אמר בשם ר' שמעון יהוצדק  שבאמירת הלל ובקריאת מגילה  אם שהה אם הפסיק שיעור זמן  שר' 
יהיה הדבר שונה?  ומדוע בתקיעות  להתחלת  ההלל והמגילה.  כולה חוזר לראש  כדי לגמור את  שמספיק 
עונה הגמרא לא קשיא לא קשה, הא דידיה זה שלו, המאמר הראשון, הא דרביה זה של רבו, המאמר השני. 
תלמידו הוה שקיל ואזיל היה  ר' אבהו  והרי  והוא לא סובר כך, והא  ודידיה לא  וממשיכה הגמרא לשאול, 
כשהגיע  מטא  כי  שמע,  קריאת  קורא   והיה  קרי  והוה  יוחנן  ר'  של   מאחוריו  יוחנן  דר'  בתריה  והולך  נוטל 
והפסיק מקריאתו, בתר דחליף  למבואות מטונפות רחובות מלוכלכים בצואה וכדומה אישתיק- נשתתק 
אחרי שעברו את המקומות האלו אמר ליה- ר' אבהו אמר לר' יוחנן מהו לגמור? האם אני יכול לסיים את 
הקריאה? אמר ליה-אמר לו ר' יוחנן  לרבי אבהו בתשובה, אם שהית הפסקת שיעור זמן המספיק כדי לגמור 
צריך  מרובה  זמן  שהמפסיק  סבור  עצמו  יוחנן  ר'  שגם  רואים  כן  ואם  להתחלה.  חזור  לראש  חזור  כולה  את 
להתחיל מהתחלה, ומדוע בתקיעות אע"פ שהפסיק יצא? מתרצת הגמרא, הכי קאמר ליה כך אמר לו ר' יוחנן 
לר' אבהו, לדידי לא סבירא לי לעצמי איני סובר כך, שצריך להפסיק בקריאה או שהפסקה מפריעה, לדידך 
דסבירא לך לשיטתך ר' אבהו, שאתה כן סובר שהפסקה מפריעה כמו שעולה משאלתך ורק מסתפק מאיזה 
לראש  חזור  כולה  את  לסיים  לגמור  כדי  זמן  שיעור  הפסקת  שהית  שאם  תשובתך  אזי  מפריע,  זה  אורך 
עליך לחזור מההתחלה.   סיכום: אדם השומע את כל התקיעות ביחד כגון מכמה בני אדם לא יצא. אדם 
המספיק  זמן  שיעור  מצוות  ובשאר  בתקיעות  המפסיק  אדם  יצא.  זה  אחר  בזה  התקיעות  את  השומע 
לגמור את יתר המצווה- לדעת ר' יוחנן יצא, ואילו לדעת ר' שמעון בן יהוצדק ור' אבהו לא יצא. אדם  
הקורא קריאת שמע והגיע לרחובות עם ריח רע לדעת ר' יוחנן יכול לסיים, לדעת ר' אבהו צריך להפסיק.

לד ע"א- לד ע"ב

ביאור

שמיעת מספר תקיעות בו זמנית
בברייתא נאמר שמע תשע תקיעות מט' בני אדם כאחד לא יצא. רש"י ]ד"ה מתשעה[ שואל, הרי 
ניתן לשמוע את שניהם, לכל  למדנו בגמרא למעלה ]ראש השנה כז.[ ששני קולות משני אנשים 

שופר,  כמו  עליו  החביב  בדבר  הפחות 
זו הביא  יצא? מחמת שאלה  ומדוע כאן לא 
הגורסת  התוספתא  של  הגירסא  את  רש"י 
יצא'.  כאחד  אדם  בני  'מתשעה  להיפך: 
הגירסא  את  מיישב  מתשעה[  ]ד"ה  תוס' 
משני  לשמוע  שאפשר  אע"פ  ואומר:  שלנו 
בעיה  יש  אופן  בכל  רש"י  כדברי  אדם  בני 
אין  אחת  בבת  שומע  שכאשר  אחרת, 
התקיעה  אין  וכן  לתרועה  קודמת  התקיעה 
יצא. לא  ולכן  לתרועה,  מאוחרת  האחרונה 

הרשב"א ]ד"ה ה"ג מתשעה[ חולק על עצם 
ההשוואה של רש"י ואומר שיש הבדל גדול 
מהגמרא למעלה: שם עסקנו כששומע את 
אותו קול משני בני אדם כגון שומע תקיעה 
קול,  אותו  זה  אבל  ומהשופר  מהחצוצורות 
קולות  שתי  על  מדברים  אנו  כאן  ואילו 
משני,  ושברים  מאחד  תקיעה  כגון  שונים 
לשמוע  מצליח  שאדם  אומרים  לא  ובזה 
שחביבים. ואפילו  אחת  בבת  דברים  שני 

עיון והלכה

קריאת שמע במקום נקי

מטונף  למקום  והגיע  שמע  קריאת  שקרא  אדם 

לקרוא.  להפסיק  עליו  האם  אבהו  ור'  יוחנן  ר'  חלקו 

שמע. קריאת  שם  לקרוא  להתחיל  שאסור  ברור  אך 

לו  נעים  שלא  במקום  נמצא  שאדם  כיוון  מדוע?  

זה.  במצב  ה'  אל  לפנות  כבוד  זה  אין  בו  לשהות 

פיו  בין  לנתק  אפשר  ואי  אורגנית  יחידה  הוא  האדם 

המדבר בדברי הקודש ובין תחושתו ומצבו הכלליים.

ביכולת  פוגעת  והמצוות  התורה  בכבוד  פגיעה 

]על  האדם.  על  לטובה  שלהם  וההשפעה  הפעולה 

נ"ג[ פיסקא  שלישי  פרק  א  חלק  ברכות  אי"ה  עין  פי 
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"ת''ר תקיעות אין מעכבות זו את זו ברכות אין מעכבות זו את זו... 
זכרונות כדי שיבא לפני זכרוניכם לטובה ובמה בשופר"

בהן,  ותקעו  לתפילה  ברכות  שש  הוסיפו  בהן  בתעניות  בברייתא,   חכמים  שנו  רבנן-  תנו 

לשמוע  שיכול  מי  זו.  את  זו  מעכבות  אין  התפילה  ברכות  וכן  זו  את  זו  מעכבות  אין  התקיעות 

ויתקע,  יברך  בתפילה,  הנוספות  מהברכות  מקצת  רק  לברך  שיכול  מי  וכן  התקיעות  מקצת  רק 

השנה  ראש  של  וברכות  תקיעות  זאת  לעומת  מעכבות.  הברכות  ושאר  התקיעות  שאר  ואין 

לברך  או  התקיעות  כל  את  לתקוע  יכול  אינו  אם  מעכבות.  היובל  בשנת  הכפורים   יום  ושל 

מאי  הגמרא  שואלת  יברך.  או  יתקע  לא  שיכול  מה  את  אף  במוסף,  הנוספות  הברכות  כל  את 

רבה,  אמר  מעכבות?   כן  והתקיעות  הברכות  כיפור  ויום  השנה  שבראש  הטעם  מה  טעמא? 

פסוקי  השנה  בראש  לפני  אמרו  ישראל:  לבני  הקב''ה  אמר  שבו  בכך  מיוחד  השנה  ראש 

כדי  זכרונות  פסוקי  עליכם,  שתמליכוני  כדי  מלכויות  פסוקי  ושופרות,  זכרונות  מלכויות 

השנה  ראש  של  המוסף  שבברכות  וכיוון  שופר:  בפסוקי  ובמה?  לטובה,  זיכרונכם  לפני  שיבא 

מדרבנן.  רק  שהם  אפילו  האחרות,  את  מעכבת  ברכה  כל   - ה'  לפני  מתפללים  בו  מיוחד  סדר  יש 

סיכום:
1. בראש השנה התקיעות והברכות מעכבות זה את זה 

2. בראש השנה ברכות מלכויות זכרונות ושופרות הם יחידה אורגנית אחת, ואין להפריד ביניהם. 

דף לד ע"ב

ביאור

ברכות ותקיעות מעכבות זה את זה.
הגמרא  שכוונת  להבין  ניתן  תקיעות[  ]ד"ה  ברש"י 
כולל גם שאם  זו"  זו את  וברכות מעכבות  "תקיעות 
תקע ולא בירך או בירך ולא תקע לא יצא ידי חובה.
תוס' ]לג: סוף ד"ה שיעור[ הוכיח מהגמרא בהמשך 
לגבי שתי עיירות, באחת תוקעים ובאחת מברכים, ילך 
לזו שתוקעים, שאין הברכות מעכבות את התקיעות 
או להיפך. ולכן מפרש שהכוונה "מעכבות זו את זו" 
היינו בתוך הברכות צריך לברך את שלושתן ואם חסר 
ברכה אחת לא יברך, וכן בתוך התקיעות צריך לדעת 
חלק  רק  יודע  ואם  ותקיעות  תרועות  השברים,  את 
מהם לא יתקע כלל. גם במאירי ]לד: ד"ה תקיעות[ 
מעכב  הסדר  שגם  ומוסיף  תוס',  שיטת  עם  הסכים 
היינו שצריך לברך דווקא בסדר של מלכויות זכרונות 
חובה, ידי  יצא  לא  הסדר  את  שינה  ואם  ושופרות 
התקיעה  לפני  התרועה  יתקע  אם  בתקיעות  וכן   
לגבי  אומנם  חובה.  ידי  יצא  לא  התרועה  או 
את  יקדים  אם  היינו  מעכב,  אינו  השונים  הסימנים 
לתקיעה-  )תש"ת(  תקיעה  שברים-  התקיעה- 
חובה.  ידי  יצא  )תשר"ת(  תקיעה  תרועה-  שברים- 
בגלל  הם  השונים  שהסימנים  בזה,  והסברא 
לעשות  די  הדין  ומעיקר  לד.[  לעיל  ]ע'  הספק 
תקיעה- תרועה- תקיעה, אלא שאיננו בקיאים מהי 
התרועה ולכן עושים שלושתן, וממילא לא שייך בזה 
סימן  יודע  לא  אם  גם  מזאת,  ויתרה  יעכב.  שהסדר 
האחר  הסימן  את  מעכב  זה  אין  כלל  מסוים 

ודאמרינן[ ד"ה  הרי"ף  מדפי  יא:  ]ר"ן  הספק.   מצד  רק  נעשים  שהרי 
כתוס'  תקצ"ג[  סי'  חיים  ]אורח  ערוך  השולחן  פסק  להלכה 
זו,  את  זו  מעכבות  תקיעות  וכן  זו  את  זו  מעכבות  שברכות 
אינם  השונים  הסימנים  אבל  כלל,  יעשה  לא  חלק  רק  יודע  ואם 
ברורה  ובמשנה  יעשה.  מהסימנים  חלק  יודע  ואם  מעכבים 
הסימן. ובתוך  הברכות  בתוך  מעכב  הסדר  שגם  הוסיף  ה[  ]ס"ק 

עיון והלכה

משמעות מלכויות, זכרונות ושופרות.
הפסוקים שחז"ל תקנו  לומר, מחדדים שלוש הכרות 

חשובות:

1. מלכויות- הכרת גדולת ה' ומלכותו.

2. זכרונות- הכרת גדולת מין האדם בכלל, וחביבות 

עם ישראל בפרט אשר למעלתם יש להם ברית עם 
ה' וזכרונם בא לפניו.

3. שופרות- הכרת גדולת התורה והמצוות אשר 
ניתנו בהר סיני בקול שופר.

שלוש הכרות האלה יחד מעוררות האדם לאהבת 

ה' ורצון לקיום התורה והמצוות שהן הדרך להתקרב 
אליו.

]ע"פ הרב קוק, מדבר שור, דרשה יח[
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״מי שבירך ואח''כ נתמנה לו שופר תוקע ומריע ותוקע:... לא צריכא, דאף על גב דהא ודאי והא ספק." 

מי שבירך את ברכות מוסף  ואחר כך נתמנה נזדמן  לו שופר תוקע ומריע ותוקע: מדייקת הגמרא טעמא 
דלא הוה ליה טעם הדבר שתוקע לאחר הברכות משום שלא היה לו שופר מעיקרא מתחילה הא הוה ליה 
אבל אם היה לו שופר מעיקרא  מהתחלה אז כי שמע להו כאשר שומע אותם את התקיעות אסדר ברכות 
להתפלל,  עמד  לצלויי  קם  שמואל  בר  פפא  רב  הגמרא  מספרת  אותם.  שומע  הברכות  סדר  על  להו  שמע 
תתקע  כאשר  אסיים את הברכה ארמוז ואזכיר לך ואז  אמר ליה לשמעיה אמר לו לשמשו, כי נהירנא לך 
לי, אמר ליה אמר לו רבא לא אמרו אלא בחבר עיר חבורת הציבור שבה צריך לתקוע על סדר הברכות וכאן 
אתה יחיד ואינך צריך להקפיד בזה. בגמרא מובא סיוע, תניא נמי הכי בברייתא שנינו גם כך כשהוא שומען 
את התקיעות שומען על הסדר תקיעה תרועה תקיעה ועל סדר ברכות המוסף, במה דברים אמורים? בחבר 
עיר חבורת הציבור, אבל שלא בחבר עיר אלא ביחיד צריך לשומען על הסדר אבל יכול לשומען גם  ושלא 
אפילו  להיות תוקע לו  חבירו  על סדר ברכות. בברייתא נוספו עוד שני דינים: ויחיד שלא תקע עדיין, יכול 
שהתוקע עצמו כבר תקע, ואילו יחיד שלא בירך ברכות המוסף אין חבירו שכבר התפלל מברך עליו ומוציאו. 
תוקעין  באחת  עיירות  שתי  כיצד?  המוסף,  ברכות  המברכין  מן  יותר  בשופר  בתוקעין  מצוה  השני  והדין 
ואינם יודעים הברכות ובאחת מברכין ואין להם שופר לתקוע, הולכין למקום שתוקעין ואין הולכין למקום 
שמברכין. שואלת הגמרא פשיטא? דין זה פשוט  שהרי הא דאורייתא זה מהתורה תקיעות שופר ואילו הא 
לא נצרך אלא ללמד  עונה הגמרא לא צריכא  דרבנן- הברכות זה מדרבנן, וברור שיילך לשמוע התקיעות? 
הברכות הם וודאי שיספיק לשומעם והא ספק ואילו התקיעות הם בספק אם ישמעם,  דאף גב דהא ודאי 
בכל אופן עדיף ללכת למקום שתוקעים ולא למקום שמברכים.  סיכום:  בציבור צריך לשמוע התקיעות על 
סדר הברכות אלא אם כן אין לו שופר. יחיד יכול לכתחילה לתקוע אחרי הברכות. התוקע בשופר יכול 
להוציא אחרים, אך אינו יכול להוציא בברכות עדיף ללכת למקום התקיעות אפילו כשיש ספק אם ישמע.

 דף לד ע"ב

ביאור

שמיעת התקיעות על סדר הברכות ביחיד.
על  התקיעות  את  לשמוע  הרוצה  יחיד 
כן?  לעשות  יכול  האם  הברכות,  סדר 
לדעה  דעות:  שתי  מובאות  במאירי 
היחיד  את  פטרה  רק  הגמרא  הראשונה 
ציבור  כמו  שאינו  ואמרה  הזה  מהמאמץ 
שחייבים לשמוע על הסדר ביש להם שופר 
כיוון  השניה  לדעה  שרשאי.  וודאי  אבל 
שאינו חייב בכך יש גם בעיה לעשות זאת, 
והטעם שיש כאן הפסק בין ברכה לברכה. 
המאירי כיוון עצמו סובר שגם לדעה זו אם 
ורשאי. לו אין כאן הפסק  יתקע  אדם אחר 

עיון והלכה
התקיעות בתפילת לחש ובתפילת הציבור.

גם  הברכות  סדר  על  לתקוע  מובא  האר"י  בשם 

המתפללות  רבות  בקהילות  נהגו  וכן  לחש,  בתפילת 

יוסף קצור שולחן ערוך  ]ילקוט  בנוסח עדות המזרח 

סימן תק"צ ב, ערוך השולחן סימן תקצ"א ו[ וכן המנהג 

ברוב חצרות האדמורי"ם ]ישורון א תשנ"ז[. ר' צדוק 

הכהן מסביר שיש להבחין בין החסד שהיא מידתו של 

יעקב.  של  מידתו  שהיא  הרחמים  ובין  אבינו  אברהם 

החסד הוא מתנת חינם וככזה הוא כרוך בבושה של 

אלו  ובחשאי-  בלחש  נעשית  שלו  והבקשה  המקבל 

תקיעות על סדר הברכות בתפילת לחש. לעומת זאת 

עצמו  שהמשפט  היינו  שבמשפט  חסד  הם  הרחמים 

בניו-  את  המאכיל  אבא  דוגמת  לרחם,  שצריך  אומר 

שאומנם זה חסד אבל הדין מחייב שאבא ידאג וירחם 

על בניו. ברחמים אין בושה ואין חשש קטרוג ולכן נעשים 

הברכות  סדר  שעל  התקיעות  אלו  ובפרסום-  בקול 

בתפילת שליח ציבור ]רסיסי לילה לו ד"ה והם גם כן[.
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"כשם ששליח ציבור חייב כך כל יחיד ויחיד וכו'.... 
כי אמר רבי יוחנן להא שמעתא - אפליג עליה ריש לקיש, ואמר: עדיין היא מחלוקת."

נאמר במשנה כשם ששליח ציבור חייב בתקיעות שופר כך כל יחיד ויחיד וכו' חייב בהם ולדעת 
רבן גמליאל החזן יכול להוציאם ידי חובתם. בגמרא מובאת ברייתא תניא, אמרו לו חכמים לרבן 
תפילת  מתפללין  ציבור  למה  חובה  ידי  הרבים  את  מוציא  הציבור  ששליח  לדבריך,  גמליאל: 
הלחש  תפילת  בזמן  תפילתו  ציבור  שליח  להסדיר  כדי  גמליאל:  רבן  להם  אמר  כן?  לפני  לחש 
לו. אמר להם רבן גמליאל: לדבריכם,  ומסודרת  זה תפילתו שגורה  ידי  ועל  החזן מתפלל עימם 
חזרת  ומתפלל  התיבה  לפני  יורד  ציבור  שליח  למה  היחידים  את  מוציא  אינו  ציבור  ששליח 
הש"ץ? אמרו לו חכמים: הש"ץ מתפלל כדי להוציא בתפילתו את שאינו בקי בתפילה ואינו יכול 
שאינו בקי – כך הוא  כשם ששליח הציבור מוציא את  אמר להם רבן גמליאל:  להתפלל בעצמו. 
כלומר  גמליאל  לרבן  חכמים  מודים  יוחנן:  רבי  אמר  חנה  בר  בר  רבה  אמר  הבקי.   את  מוציא 
רב אמר:  חזרו חכמים והודו לרבן גמליאל במה שאמר ששליח ציבור מוציא גם את הבקי. ואילו 
בר  דרבה  בנו   בריה  חייא  ]רבי[  אותה  שמע  שמעה  חכמים.  לו  הודו  ולא  מחלוקת  היא  עדיין 
ואמר  הלך  לשמעתא  אמרה  אזל  גמליאל,  לרבן  חכמים  שהודו  יוחנן  ר'  של  המימרא  את  נחמני 
עדיין  רב:  אמר  כך  הכי  דימי:  רב  לו  אמר  ליה  אמר  חיננא.  בר  דימי  דרב  לפני  קמיה  זו   שמועה 
רבה בר בר חנה נמי הכי קאמר גם כך אומר שחלקו  אמר לו  ר חייא:  אמר ליה  היא מחלוקת. 
השמועה  את  שמעתא  להא  יוחנן  רבי  אמר  כאשר  כי  חנה,  בר  בר  רבה  אמר  שהרי  יוחנן,  ר'  על 
גמליאל. לרבן  חכמים  בין  מחלוקת  היא  עדיין  ואמר:  לקיש,  ריש  עליו  נחלק  עליה  אפליג  הזו 

הש"ץ  וחזרת  בתפילה  הבקי  את  בתפילתו  מוציא  אינו  החזן  חכמים  לדעת  סיכום: 
את  גם  להוציא  יכול  החזן  גמליאל  רבן  לדעת  ואילו  בקי,  שאינו  מי  את  להוציא  תפקידה 
האמוראים  נחלקו  תפילתו.  לסדר  החזן  שיוכל  תפקידה  לחש  תפילת  ולשיטתו  שבקי  מי 
חכמים. לו  הודו  שיטתו  גמליאל  רבן  שהסביר  לאחר  האם  לקיש[  וריש  רב  עם  יוחנן  ]ר' 

ביאור

הסדרת התפילה של השליח ציבור.
שיוכל  מנת  על  בלחש  מתפלל  הציבור  גמליאל  רבן  לדעת 
החזן להסדיר תפילתו. ניתן להבין כוונתו שבזמן שהיחידים 
להתפלל  שעתיד  התפילה  את  הש"ץ  מסדר  מתפללים 
שהש"ץ  לפרש  גם  ניתן  אולם  להסדיר[,  ד"ה  ]ריטב"א 
הלחש  ותפילת  היחידים  עם  בלחש  הוא  גם  מתפלל 
]פסקי  שלו  בקול  לתפילה  הטובה  ההכנה  היא  עצמה 
עליו  הוטל  שכבר  נראה  מזו  יתירה  כשם[.  ד"ה  הרי"ד 
בין  שוני  שיש  במקום  ולכן  היחידים,  כל  כמו  תפילה  חובת 
תפילת היחיד לתפילת הציבור כגון בתענית שהיחיד אומר 
לרפאנו  ישראל  גאל  בין  החזן  ואילו  תפילה  בשומע  עננו 
תפילה. בשומע  יאמרה  לחש  בתפילת  ציבור  השליח  גם 
ולפי זה שליח ציבור שנכנס לבית הכנסת לא יוכל להתפלל 
בלחש  קודם  להתפלל  עליו  אלא  החזרה  תפילת  את  מיד 
שהציבור  כגון  דחק  שעת  זה  אם  אומנם  בקול.  אח"כ  ורק 
פסק  התיבה  לפני  לעבור  שצריך  זה  והוא  התפללו  כבר 
להתפלל  שיכול  ב[  קכ"ד  חיים  ]אורח  ערוך  השולחן 
בלחש. שוב  להתפלל  כך  אחר  יצטרך  ולא  רם  בקול  מיד 
בשביל  היא  לחש  שתפילת  לחכמים  שגם  להעיר,  יש 
ציבור,  השליח  בתפילת  חובה  ידי  יוצאים  שאינם  הבקיאים 
שהטעם  שמודים  נראה  ציבור  השליח  לגבי  אופן  בכל 
]הרב  תפילתו  להסדיר  כדי  הוא  בלחש  גם  שמתפלל 
כט[. סי'  ב  חלק  או"ח  משה  אגרות  שו"ת  פיינשטיין,  משה 

עיון והלכה

תפילת הציבור והיחידים

עניינים  שני  שיש  מבאר  מסאכטשאב  האדמו"ר 

כל  הפרט  מצד  היא  תורה  ועבודה,  תורה  בישראל: 

הציבור.  מצד  היא  עבודה  אבל  הבנתו  לפי  אחד 

קורבנות  זה  העיקר  שבמקדש  הקורבנות  בעבודת 

תמיד  היום-  את  ומסיימים  פותחים  היו  ובהם  ציבור 

של שחר ותמיד של בין הערביים, וכל הקורבנות יחיד 

קרבים ביניהם כדי להיכלל עם קורבנות הציבור. גם 

ותפילת היחיד  ועיקרה בציבור,  התפילה היא עבודה 

התפילות  מכל  "ונעשה  הציבור.  בתפילת  נכללת 

ברוך  הקדוש  המלכים  מלכי  למלך  אחת  עטרה 

הוא" ]שם משמואל פרשת במדבר תרעא ד"ה וי"ל[.
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שבין  הדיון  מובא  בגמרא  הדין  בבית  בשבת  תקיעות 

האם  בשאלה  בתירא  בני  לבין  זכאי,  בן  יוחנן  רבן 

החסידות  גדולי  הדין.  בית  במקום  בשבת  לתקוע 

תוקעים  שלא  שהסיבה  נאמר  שבגמרא  שאף  כתבו, 

בשבת היא משום גזירה, יש לגזירה טעם פנימי והוא 

כלומר,  לתשובה,  אותנו  לעורר  נועדו  שהתקיעות 

לקדושת  מתאים  לא  וזה  ומורא.  פחד  בנו  לעורר 

השבת שבה עבודת השם היא הרגשת הנועם ואהבת 

ה', ולכן לא תוקעים בראש השנה החל בשבת. למרות 

זאת בבית המקדש יש לתקוע גם בשבת, וזאת משום 

למעלה  מתקדש  המקדש  בבית  הנמצא  שאדם 

ויראת ה' אינם  גבוהה שבה שני החלקים של אהבת 

בבית  גם  זכאי  בן  יוחנן  רבי  תיקן  וכך  כלל.  סותרים 

הדין הגדול - הסנהדרין שהם נמצאים במעלה גבוהה 

מאוד שבה אהבת ה' ויראתו מפרים זה את זה. )שם 

משמואל ורבי צדוק הכהן מלובלין בליקוטי מאמרים(

מבט נוסף

"ומי אמר רבי יוחנן הכי?... עד לה עמוד א אלא משום דאוושי ברכות".
רבי  והרי אמר  והאמר   ? יוחנן כך שחכמים הודו לרבן גמליאל  ר'  יוחנן הכי האם אמר  ומי אמר רבי  שואלת הגמרא 
כרבן גמליאל במחלוקתו עם חכמים. ומדייקת  יוחנן: הלכתא הלכה  חנה ציפוראה ]אשר בא מציפורי[ אמר רבי 
ויוצא אם כן שלא הודו חכמים לרבן גמליאל  הלכתא מכלל דפליגי הלכה, זאת אומרת שיש חולקים,  מזה הגמרא 
ועלה  שב  כאשר  מימי  אבא  רבי  סליק  כי  הגמרא  מתרצת  חכמים.  שהודו  יוחנן  ר'  של  הקודמת  האמירה  את  וסותר 
בברכות של ראש השנה ושל  פירש אותה שאכן מודים חכמים לרבן גמליאל אבל זה רק  ר' אבא מהים  פירשה 
יום הכפורים, ואילו מה שדייקנו מדברי ר' יוחנן הלכה מכלל דפליגי זאת אומרת שחלקו זה מדבר בברכות דשל כל 
השנה. מקשה הגמרא על התירוץ, איני כך הדבר שבברכות ראש השנה הודו חכמים לרבן גמליאל והאמר והרי אמר 
רבי חנה ציפוראה אמר רבי יוחנן: הלכה כרבן גמליאל בברכות הוא של ראש השנה ושל יום הכפורים, ומאחר 
שהוצרך לפסוק כמותו גם בראש השנה זאת אומרת שגם שם חלקו חכמים ולא הודו? אלא אמר רב נחמן בר יצחק 
הסבר אחר בישוב הסתירה בדברי ר' יוחנן: מאן מודים מי החכמים שעליהם אמר ר יוחנן שמודים לרבן גמליאל רבי 
מאיר, ואילו מה שדייקנו הלכה מכלל דפליגי שיש חולקים, אלו הם רבנן חכמים אחרים מלבד ר' מאיר. בגמרא מובא 
סיוע לכך מברייתא דתניא שנינו בברייתא  ברכות של ראש השנה ושל יום הכפורים - שליח ציבור מוציא הרבים 
ידי חובתן, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים: כשם ששליח ציבור חייב - כך כל יחיד ויחיד חייב. ויוצא שר' מאיר 
מודה לרבן גמליאל ואילו החכמים האחרים חלקו עליו. מבררת הגמרא מאי שנא הני מדוע שונים אלו-  ברכות ראש 
השנה ויום כיפור משאר התפילה? אילימא אם נאמר משום דנפישי קראי מרובים הפסוקים שבמוסף וקשה לזוכרם 
והאמר והרי אמר רב חננאל אמר רב: כיון שאמר המברך ובתורתך כתוב לאמור - שוב אינו צריך להזכיר את הפסוק 
עצמו ואם כן לא קשה לזכור אלא ההסבר הוא משום דאוושי ברכות מרובים וארוכים הברכות ואף הבקיאים עלולים 

לטעות. לסיכום: שלוש שיטות: 
רבן גמליאל- שליח הציבור מוציא את הבקי בין בראש השנה ויום כיפור ובין בכל השנה כולה.

ר' מאיר- שליח הציבור מוציא את הבקי בראש השנה אבל לא בכל השנה
חכמים- שליח הציבור אינו מוציא את הבקי בין בכל השנה ובין בראש השנה ויום כיפור

להלכה- ר' יוחנן פסק כרבן גמליאל רק בתפילות ראש השנה ויום כיפור.
טעם החילוק שכיוון שברכות ראש השנה ויום כיפור מרובות וארוכות יש חשש שגם הבקי יכשל בהם.

לד ע"ב- לה ע"א 

ביאור

חובת פירוט הפסוקים בתפילות
ודחתה  המרובים,  הפסוקים  בגלל  ימים  משאר  השנה  ראש  של  ההבדל  את  להסביר  חשבה  הגמרא 
של  מרובים  פסוקים  שהכוונה  נראה  בפשטות  לאמור".  כתוב  "בתורתך  במקומם  לומר  שיכולים 
במקום  שגם  יצא  זה  לפי  שהרי  זה,  פירוש  דוחה  אלא[  ]ד"ה  רש"י  אולם  ושופרות.  זכרונות  מלכויות 
פסוקים אלו מספיק לומר "ובתורתך כתוב לאמור" וזה שלא כדעת אף אחד מהתנאים לעיל ]לב ע"א[, 
שחכמים אמרו שם אין פוחתין מעשרה בכל ברכה וגם לר' יוחנן בן נורי צריך לפחות שלושה פסוקים.
וראש חודש המצטרפים  ביאר רש"י שהכוונה פסוקים מרובים פסוקי המוספים של ראש השנה  ולכן 
זה  לאמור"  כתוב  "ובתורתך  לומר  שמספיק  הגמרא  ומסקנת  ושופרות,  זכרונות  מלכויות,  לפסוקי 
זכרונות  מלכויות  פסוקי  על  כאן  מדובר  שאכן  מתרץ  מאי[  ]ד"ה  הרמב"ן  המוספים.  פסוקי  לגבי  רק 
רב  אמר  ובשיטתו  חובה,  ידי  יצא  שלושה  אמר  שאם  נורי  בן  יוחנן  ר'  בשיטת  שלנו  והגמרא  ושופרות, 
הפסוקים  במקום  ואילו  מהתורה  הפסוק  במקום  והיינו  לאמור  כתוב  ובתורתך  לומר  שמספיק  חננאל 
יוחנן  ר'  ואומנם  ידי עבדיך הנביאים"   ״וכן כתוב על  "וכן כתוב בדברי קדשך״  יאמר  ונביאים  מכתובים 
הבקי  את  הציבור  שליח  שיוציא  תיקנו  מדוע  הגמרא  שואלת  אופן  בכל  בדיעבד,  רק  מדבר  נורי  בן 
לו  ויחשב  וכו'  ידי עבדיך  ועל  וכו'  וכן כתוב  וכו',  ובתורתך  יש פתרון אחר שיאמר כל אחד רק את  הרי 
כשלושה פסוקים שיוצא בהם בדיעבד לר' יוחנן בן נורי ]ר"ן ד"ה והא[. רבנו תם מתרץ שאפשר להעמיד 
את  לפרט  בהתחיל  רק  זה  שכל  רב  בשם  חננאל  רב  שחידש  אלא  פסוקים  עשרה  שצריך  כרבנן  גם 
וכן כתוב בתורתך בלי לפרט שום פסוק  יאמר  ואז חלקו האם עשרה או שלושה, אולם אם  הפסוקים 
הרמב"ן  לפי  מלכויות,  פסוקי  במקום  כתוב'  'ובתורתך  לומר  אפשר  אי  רש"י  לפי  כן:  אם  יוצא  יועיל. 
לומר  לכתחילה  יכול  תם  רבנו  ולפי  קדשך'  בדברי  כתוב  'וכן  כתוב'  'ובתורתך  לומר  יכול  בדיעבד  רק 
'ובתורתך כתוב' ובתנאי שלא יפרט שום פסוק. הרמ"א ]שלחן ערוך אורח חיים סימן תקצא, ד[ הביא 
יצא. כתוב'  'ובתורתך  אמר  ורק  פסוק  שום  לומר  התחיל  לא  שאם  תם  רבנו  שיטת  את  להלכה 

עיון והלכה

סוגיא 47



"גופא, אמר רב חננאל אמר רב: כיון שאמר ובתורתך כתוב לאמור - שוב אינו צריך.... 
שאני רב יהודה, כיון דמתלתין יומין לתלתין יומין הוה מצלי - כפרקים דמי".

גופא- נעיין בגוף הדברים , אמר רב חננאל אמר רב: כיון שאמר בתפילה ובתורתך כתוב לאמור שוב אינו 
צריך להזכיר את הפסוקים עצמם. סבור מינה הבינו מזה חכמי הישיבה הני מילי אלו הדברים  אמורים רק 
וחייב  לאמור'  כתוב  'ובתורתך  באמירת  להסתפק  יוכל  לא  בתפילתו  הציבור  שליח  בציבור  אבל  ביחיד, 
להזכיר הפסוקים עצמם. אבל אתמר נאמר בבית המדרש אחרת, אמר רבי יהושע בן לוי: אחד יחיד אחד 

ציבור, כיון שאמר ובתורתך כתוב לאמור - שוב אינו צריך להזכיר את הפסוקים עצמם. 
אמר רבי אלעזר: לעולם יסדיר אדם תפלתו ואחר כך יתפלל. אמר רבי אבא: מסתברא מילתיה מסתברים 
דבריו דשל רבי אלעזר בברכות של ראש השנה ושל יום הכפורים ושל פרקים- מועדים הבאים מזמן לזמן, 
אבל דשל כל השנה - לא. מקשה הגמרא איני כך הוא שבכל השנה לא צריך לסדר תפילתו? והא והרי רב 
רב  מסדר תפילתו ומתפלל! וזה היה בכל השנה. מתרצת הגמרא שאני שונה   יהודה מסדר צלותיה ומצלי 
יהודה, כיון דמתלתין יומין לתלתין יומין הוה מצלי משלושים יום לשלושים יום היה מתפלל בגלל שתורתו 

אומנתו ולא רצה להפסיק מלימודו כפרקים דמי כתפילות המועדים דומה וצריך לסדר תפילתו.
לסיכום:

1. הדין של רב חננאל שאם אמר ובתורתך כתוב אינו צריך לפרט הפסוקים נכון גם בציבור.
2. צריך להסדיר התפילה בתפילות שאינם תמידיות כגון ראש השנה יום כיפור והחגים וכן מי 

שמתפלל מזמן לזמן.

דף לה ע"א

הסדרת התפילה מראש
ר' אבא חידש שהצורך להסדיר תפילתו לא קיים כל השנה אלא רק 
יב  ]ראש השנה דף  ופרקים. הרי"ף  כיפור  יום  בתפילות ראש השנה, 
מדפי הרי"ף[, והרא"ש ]ראש השנה ד, סימן יד ד"ה אמר ר' אלעזר[ למדו 
מהסיפור על רב יהודה שההגדרה של פרקים היא משלושים יום ולהלן.
את  להסדיר  צריך  האם  חדשים  ראשי  תפילת  לגבי  הראשונים  דנו 
תפילתו מראש כיוון שמתפללים אותה רק פעם בחודש. דעת הריטב"א 
]ד"ה אמר[ שזה נכלל בהגדרת הרי"ף משלושים יום ולהלן ולכן צריך 
יט[ והכוונה כל  וכן פסק הרמב"ם ]הל' תפילה ד,  להסדיר גם אותה. 
א[. ס"ק  ק  סימן  חיים  אורח  הגר"א  ]ביאור  יום  לשלושים  שקרוב  מה 
שראש  הרא"ש  בדעת  למד  ק[  סימן  ]או"ח  הטור  זאת  לעומת 
תפילתו  להסדיר  חייבו  שלא  התדיריות  בתפילות  נכלל  חודש 
חוזר  הקודמת  לתפילה  השלושים  ביום  שכבר  והטעם  בהם, 
להסדיר. צריך  תפילה  בלי  יום  שלושים  שעוברים  מה  ורק  ומתפלל 
תפילת  מתפללים  לא  השנה  שבראש  כיוון  הטור  לדעת  שגם  והעירו 
כמעט  עברו  כבר  חשוון  חודש  שבראש  יוצא  חודש  ראש  של  מוסף 
שישים יום מהתפילה הקודמת של ראש חודש וצריך להסדיר תפילתו 
א[. ק,  סימן  חיים  אורח  ערוך  שולחן  רבה  אליה  ]ע'  שמתפלל  לפני 
במילים  יתבלבל  שלא  כדי  תפילתו  להסדיר  הצורך  ההלכה-  טעם 
צריך  ולא  חשש  אין  בהם  שרגיל  בתפילות  ולכן  התפילה  של 
סידור,  מתוך  מתפלל  שאדם  במקרה  היא  מינה  הנפקא  להסדיר. 
מראש  תפילתו  שיסדיר  נצריך  שלא  יהיה  והדין  טעות,  חשש  אין  אז 
חיים  אורח  ]טור  מנוח  רבנו  פסק  וכן  תדיריות,  שאינם  בתפילות  גם 
לפניו  יש  שאפילו  ואמר  חלק  יוסף  הבית  אולם  יוסף[.  בבית  ק  סימן 
הרמ"א  בזריזות.  בפיו  שגורה  שתהא  כדי  להסדיר  צריך  סידור 
א[. ק  סימן  חיים  אורח  ערוך  ]שולחן  מנוח  כרבנו  להלכה  פסק 
התפילה  בהסדרת  נוסף  עניין  מובא  א[  ס"ק  ]שם  זהב  בטורי 
מתוך  המתפלל  אדם  גם  זה  ולפי  התפילה,  מילות  הבנת  והוא 
גם  וודאי  הרגילות  תפילות  תפילתו.  להסדיר  צריך  עדיין  סידור 
יש  רחוקות  לעיתים  שמתפללים  תפילות  אך  פירושם,  את  מבין 
צריך  ובהם  המילים  פירוש  מבין  אינו  שהמתפלל  פעמים  בוודאי 
קשה. שלשונם  פיוטים  שיש  בימים  ובפרט  תפילתו,  להסדיר 

עיון והלכה

ההכנה לקראת מצוות ותפילה 

האדם  את  המדריכים  המעשים  "ומן  הרמח"ל:  כתב 

לבוא לידי מדה זו )מידת הטהרה(, הוא ההזמנה לדברי 

המצוה  בקיום  יכנס  שלא  והיינו,  והמצוות,  העבודה 

ויכולה  עליו  מיושבת  עדין  דעתו  שאין  פתאום  בפתע 

לדבר  עצמו  יזמין  אלא  עושה,  שהוא  במה  להתבונן 

ויכין לבו במתון עד שיכנס בהתבוננות ואז יתבונן מה 

הוא הולך לעשות, שהרי  מי  ולפני  הוא הולך לעשות 

הפניות  מעליו  שישליך  הוא  קל  הזה,  בעיון  בהכנסו 

הרצויה.  האמיתית  הכונה  בלבו  ויקבע  החיצוניות 

ותראה שהחסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת 

קודם תפלתם ואחר - כך מתפללים, כדי שיכוונו לבם 

למקום. ובודאי שלא היו פונים שעה אחת לבטלה, אלא 

מתכוונים ומכינים לבם לתפלה שהיה להם להתפלל, 

ודוחים מעליהם המחשבות הזרות ומתמלאים היראה 

יא(: אם אתה הכינות  )איוב  ואומר  והאהבה הצריכה, 

יז[. פרק  ישרים  ]מסילת  כפיך  אליו  ופרשת  לבך 

מבט נוסף

ביאור
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"אמר רב אחא בר עוירא אמר רבי שמעון חסידא: פוטר היה רבן גמליאל
 אפילו עם שבשדות.... מאי טעמא - משום דאניסי במלאכה, אבל בעיר – לא"

אמר  היחידים:  את  גם  להוציא  יכול  הציבור  ששליח  גמליאל  רבן  בשיטת  לעסוק  חוזרת  הגמרא 

עם  אפילו  היחידים  את  גמליאל  רבן  היה  פוטר  חסידא:  שמעון  רבי  אמר  עוירא  בר  אחא  רב 

שבשדות שלא באו כלל לתפילה. ומקשה הגמרא ולא מיבעיא ולא צריך לומר הני דקיימי הכא 

אלו שנמצאים כאן שפטורים? והרי אדרבא, הני אניסי אלו שנמצאים בשדה אנוסים הם ולא יכלו 

לבא, ואילו הני לא אניסי אלו שבעיר אינם אנוסים ומדוע פשוט שיפטרו בתפילת השליח ציבור? 

עם  בברייתא:  חייא  בר  בנימין  דרב  בריה  אבא  ששנה  דתני  זו,  להבחנה  ראיה  הגמרא  ומוסיפה 

שאחורי כהנים העומדים מאחורי הכהנים בבית הכנסת  אינן בכלל הברכה של הכהנים! ואילו עם 

שבשדות כן בכלל הברכה, ובהכרח החילוק שאלו שבבית הכנסת אינם אנוסים ואלו שבשדות כן, 

ואף פה נחלק כך? אלא: כי אתא כאשר בא רבין מארץ ישראל אמר בשם רבי יעקב בר אידי אמר 

רבי שמעון חסידא: לא פטר רבן גמליאל את היחידים אלא עם שבשדות, מאי טעמא - משום 

הציבור. שליח  בתפילת  היחידים  נפטרים  לא  בעיר  אבל  במלאכה,  אנוסים  במלאכה   דאניסי 

היא  הכוונה  אך  חובה,  ידי  היחידים  את  מוציא  ציבור  שליח  גמליאל  רבן  לפי  סיכום:  

חובה. ידי  יוצאים  לא  שבעיר  אלו  אבל  לבוא  יכולים  ולא  אנוסים  שהם  שבשדות  לאלו 

 דף לה ע"א

ביאור

ההבדל בין אלו שבשדות לאלו שבעיר.
זה  לפי  נראה  תפילתם.  להסדיר  יכולים  שבעיר  שאלו  שבשדות  לאלו  שבעיר  אלו  בין  שההבדל  מפרש  רש"י 
הציבור. שליח  בתפילת  יוצאים  אינם  התפילה  את  בעצמם  להסדיר  שיכולים  כיוון  הכנסת  בבית  יהיו  אם  שגם 
לבית  לבוא  יכולים  לא  שבשדות  אלו  אחרת.  ההבדל  את  פירשו  שהגאונים  מובא  פטר[  לא  ]ד"ה  ברמב"ן 
אם  זו  לדרך  בתפילתו.  הציבור  שליח  את  ולשמוע  הכנסת  לבית  לבוא  יכולים  שבעיר  אלו  אבל  הכנסת 
כשלא  רק  זה  יצאו  שלא  שאמרו  מה  וכל  שנפטרו,  ברור  אז  התפילה  את  ושמעו  הכנסת  לבית  באו  אכן 
בזה  אנוס  היה  אך  הכנסת   לבית  בא  ולא  בעיר  שנמצא  מי  שגם  זו,  לשיטה  נראה  ועוד  הכנסת.  לבית  באו 
ונפטרים.  מלבוא  שאנוסים  שבשדות  אלו  כמו  בדיוק  הציבור  שליח  בתפילת  חובה  ידי  יצא  לבוא  יכל  שלא 

נוסף שגם אלו  ]לד ע"ב סוף ד"ה כך[ מובא פירוש  בתוספות 
שבשדות אין הכוונה שהיו בשדות ולא שמעו את תפילת הש"ץ, 
אלא הכוונה שבאו לבית הכנסת ושמעו תפילת הש"ץ אבל לא 
קודם  לבוא  יכלו  אלו שבעיר  קודם אבל  לבוא  פנאי  היה להם 
הציבור. שליח  בתפילת  נפטרים  לא  ולכן  היחידים  לתפילת 
לפירוש  הקודמים.  מהפירושים  עקרונית  שונה  זה  פירוש 
בה,  נפטר  ציבור  משליח  התפילה  את  ששומע  מי  רק  זה 
את  שמע  שלא  מי  שגם  יוצא  הראשונים  לפירושים  ואילו 
התפלל  ציבור  ששליח  העובדה  ועצם  לצאת  יכול  התפילה 
היא פוטרת את כל השייכים לקהילה זאת )בתנאי שאנוסים(.
טעם הדבר מסביר בעל התוס רי"ד ]פסקי רי"ד ד"ה כי[ תפילה 
וכמו שבעבודת הקורבנות  ודומה לעבודת הקורבנות  מיוחדת 
הכוהנים מקריבים את קורבנות התמיד והמוספים ופוטרים את 
כל עם ישראל, כך גם בתפילה שליח הציבור מתפלל ומוציא את 
האחרים ידי חובתם אפילו שלא נמצאים כאן אלא בשדה. אבל 
שאר המצוות כגון קריאת מגילה ואפילו תקיעת שופר ברור שמי 
שלא שמע בעצמו לא יצא. ]גם בברכת כהנים מבואר בגמרא 
שחלה אף על מי שלא נמצא לפני הכהנים אם היה אנוס בכך[.

עיון והלכה

השפעת שלוחי הציבור על הכלל.

רוצה  הוא  ברוך  שהקדוש  מבאר  אמת'  ה'שפת  בעל 

צורך  יש  אבל  ישראל,  עם  על  ברכה  שפע  להשפיע 

שבני ישראל יפתחו פתח כחודו של מחט כדי לקבל 

מהווים  במקדש  העובדים  הכהנים  הברכה.  את 

לאביהם  אותם  לחבר  ישראל  עם  של  שלוחים 

והכהנים  לחול  לברכה  מקום  יש  וממילא  שבשמים 

נעשים אז שלוחים של ה' להשפיע את הברכה לעם 

ישראל, וזוהי מהותה של ברכת כהנים. ומוסיף שלא 

רק הכהנים אלא כל מי שנבחר להתקרב ולקרב את 

עם ישראל יכול למשוך ברכה לכל הכלל ]שפת אמת 

כהנים[. ברכת  בעניין  ד"ה  תרנו  שנת  נשוא  פרשת 

מבט נוסף
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