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:"שנתבארלממעםפמולהרחבבצדשהומיףביןהקצרבצדשהוסיף

השופרפנימיותשהחוירחלוקשהופכיןכדרךשהפכוביןלןיצאלאבוותקעהפכו:יב
שהרכיבאלאשהיהכמותשהניחוביןפנימיותוןלהיותוחיצוניותוחיצוניותולהיות

הרחבןבצדביןהקצרבצרביןותקע]]ברותחין"הרחבןאתוקיצרשלוהקצרצדאת

מעבירושהאיל"]העברתוכדרךוגרשופרוהעברתי]שנאמריצאלאמתחלהקצרשהיה
:"צן"תק'בסיועייןן]להפךפרס,]מחייםבראשו

.כשרשופרןשיעורבונשאראםוקצרכן.ארךהיהיג
בינונימייאצבעותיו'ברדהיינובידוהתוקעם]שיאחזנוןכדי"ןמפחשופרשיעורוכמה

ע"ושיתיר.י'נשתאםה"ד'"ורששם[בריתא]גמראגט _שם

ב"מלבוש.אםה"ר(א,ז)ן"ר,שםש"רא,שם'"רשסי

.שםע"ישוטור.שםן"יר'"רשכמריש,שםבריתאא"ס -טסיב

.מקפדי .ץ'מטסוףלקמן.ימתמיניקבה"ד'"בראהסיג

,א'ר"םיכרלקמן.שםו"טסיד _שםו"טמיה

.'"םע"ושימור,א"מיע,בזמשנהסרו .שופרה"ד.שם'תוססיז

.שםע"ושישורסיח .ט"מקא-מסיט

.ב"מנ"פש"ראע .א,בוגמראראהעא

ו"ט.'"םלגוש.שםש"רא.ממילה"דמושא,מי-רשעב ,כ"מלקמןגםיראה.מזק"מ

.א"מלבוש.ף'הוםה"ד(ב,ו)ן"ר,במיהר"משםש"רהעג םע"ישוטור,ב,בז[ברייתא]גמראעד

.א"' .שםל-ישוסר,שםש-יאעה

.'.מל'כרלעעז ושיטיר.שםבריתאעז

,שםא"

ט.ובא,במיס)שיפרית.שנילאאחדשיפרמטעם,'מעיףעת מ

,(אחרורברשופרקולממעם-ו"מילקמןראה,ט' .ב"'םע"ושוטור.נ,בז[תא'ברי]גתראעט

(ב,ו)ן"ור,ר'.מג"בש"ברא'האינשריש,שםבפא.רבפ .שם1-וצושוך,ו"גה"פה"ר.הירושלםבשם,גמראה"ר

,שםע"ושיטיר.שםפפארבפא .שקיצרה"דשםרשייפב

,שםן-זך,ב"ניא-רםראהפג ,מ,כהמקראפד

.שםבגמראמתנהרבפה מלביש.והעברתה"דשםי-רן.פ

,ז"מקטו"ט,ב"' השלחןבקונמרם,(הפכו'למעוט)-רקה"דא,לר'"רשפז

.להפיך:ה'הג שדיראה,כמעץפח
איתב"מה"רמערכתר"אםחמד' .לר

.ג"'םע"ושיסיר,ב,בז[בריתא]גתראפט ,.ארעהיהה"ד(ב,1)ן"רצ
.שםע"ושוטוי נדהצא

וראה.ט"כושנייעטור.ו"מג"כש"רא.א,כי .'"מק"אגהא'תנ

ש"רא,ה"הא"פם"רמב,שםנדה.ב,כיה"רג"רשבצב _טור_שם

.ט"מלביש.שםש"ראצג כדה"ר.(א,ז)ן"רצד

,שםלבוש.טיר.'



רגתקפוהשנהראשהלכות

.לתךיאמרושלאכדי,גודליןןאצבעות'דהואשהמפח"ומכאןןמכאןהשופרויראה
עלאףידומתוךנראההשופרואיןגדולאדםהואהתוקעאםואפילו"תוקעהואידו
שלהרהבנמקומומודדיןגודלין'דדהיינו"'נינומאדםשלממפהיותרצריךאיןכןפי הגודלת

:""שבתורהאצבעותבכלהדיןוכן"א"י'בסיש"כמ

-כדקשאינופ"ואע],כשרגלדכמומאדדקשעשאועדמבחוץביןמבפניםביןגרדויך
נקראהאילבראשצמיחתוכדרךשהואכצןמקוםמכלממשבראשומעבירושהאיל

:האילהבראש.צמיחתמדרךאותוששינההפכואםאלאמיעמוולאהעברתוכדרך

נקראשאיןלפיי"פמולבושניקבכגוןשופרממנוועשההקרןמןהנכרותהשיאאםמך
שאינוכיוןוהנכרותשפופרתלשוןהואששופרבמבעוחלולשהואדבראלאשופר

נקבבונקבאלאהקרןמןהנכרותהוציאלאאםאבל",שופרנקראאינובמבעוחלול
החלוללהדברהקולביןמפסיקהנכרותואפלון,כןלעשותמותרלכתחלהואפילו,,כשר

היהשלאכמוהואוהרי""חוצץאינובמינודמיןכלוםבכךאיןשופרשנקראבמבעו
שם

~
:כללכרות

במקוםהב~ציפהואםלפיכךן"להשופרהתוקעפיביןהפסקשוםיהאשלאצריךכזז
.ממךמידהואאםהשופרבאורךהואהצפויאםאפילו"'"לנאותוכדי'"הפההנחת

ונמצאעליומכמהושפתובפיוקצתומכניםשהתוקעלפי]',פמולהקצרבצדלראשו
במהכשרתהתוקעמפירחוקהואהציפויאםאבללשופרתשפתוביןחוצץהנהב

המתםדמןנשתנהאםיודעשאינואו,הציפויהמחמתקולונשתנהכשלאאמוריםדברים
הציפוימחמתהקולשנשתנהיודעאםאבלשהואשןכלציפויבשבלקולונשתנהלא

אחרדברוקולשופרקולאלאלבדשופרקולשאיןלפיפסולמעםהואשהשינויפ"ואע
:~'"הציפוידהיינו

הואאםאבלרחבועלאוהשופרעוביעלהוספההואכשהציפויאמוריםדבריםבמהיז
בעניןהשופרעוביעלמשהוהב~שםנתןאםשלוהרחבבצדאפלוארכועלהומפה
:]"למעלהשנתבארממעםכללן'"קולונשתנהשלאפ"אע"'"פסולמשהוהשופרשנתארך

ה"לרבדרשהן"רימבבשם,יטר,היוא"פמ"מקט כתב)

וישש"ומה"ד."בהובא,(דלו'עא"חן"הרמב' .ז"'םלבוש.מפרשים
.ץ'מטע-ופושור,שםם-רח1,ב,בזבריתאקי םלקמןראהקיא

מ"מיראה.לולבנטלת'גבמידתרנא" _ם'וצענ

ע"בשו'הסודעהטור,ג"מנ"פש"רא.שםממביןקיל .שםלבוש.שם

,שםולביששור.שםן"ימםקיג לפ,שםברייתאקיד
.שםע"ושיתיר,שםש"הרארוש' .שםישועמור,שם[בריתא]גמראקטו

ק

~

.א"מלכא-ט,ג"מג"שש-ראצז ,במיסשלאיסתמוניקבן.לענ)המישםש"ראקיז

מיפיילענין.ג,מח)ב"חי"נדוהם'רבנו,(ז"מע"שבשו .ח".םלבוש.(זהב

~-וטוטוך.ג'סיג"פש-רא,ציפהיה"דב,בז'תוסקיח יכדלע.ח"מי

,(נו'מכשאיני)א".םל' .ז"עיולגושסרקיט

,(שםלביש)אחרוינברשיפרקיל'דהו,א"'-מ"מקב

.טור.שםש"א.שםם"ועב,ישםשםג"כשבצח ,תיר.שםן"ר.ב,מאמנחותצד

,ט"ממטילבוש.שםש"ראצו רצח

,מקרהא"מ.טוך.שםן" .שםא-חצט

.ה"ססיףק מוכדלעל.לוהלכהז"פישבת'הלם"רמבקא

ג"ממ.לנ" _נ"ש

.ד".םע"ושיסיר,ב,מ[בריתא]גמראקב ג"לסמבביאורוהראיםבשם,נשאראםש"ומה"די-1קג

,ד".מלבוש.(גיג)שימר'הל ה"ד(א,ו)ן"רולד

.י"מטע"ושיטיר,וכתבי לבוש.א'היצאםאבלרבנוש"ומה"ד."ב,שםן"רקח

-.מקז"ט,מחו
.א"סלעלגםוראה, ק

-

.שםע"ישוטור.שקרחוה"דשםי"ורשב,מגטרא הבשםגרמעןה"די"בקו
ק"סא"מ.י"חמטיג"פרישלמי' .מחיח"מ.כ

'פיג"!ש"ש.ה"הא"פם"מעב,שםבגמראאשירבגנח מבתעהמיל.לעגםיראה,ז

.ה"םתרנא"םלקמן.ז"



תקפוהשנהראשהלכותרד

במינימצופהכולושאיןפ"אעעושיןהןיפהלאלנאותוכדיצורותבשופרהמצייריםיח
כדיצורותעצמובשופרלחקוקמותראבל"],משתנההקוללפעמיםהציורין

אחרדברמןקולכאןשאיןכלוסבכךאיןכןידיעלקולוישתנהאסשאפילו]]"לנאותו
:ז]"בשופרכשריםהקיליתכל.צ"לבדהשופרקולאלא

מעמהפסקשישכיוןחובתוידייצאלאותקעבוונפחמפיומעםהשופראתהרחיקיכו
:לשופרייךפיובין

יותרבולסהואהקצרשבצדכגוןלבד,],פנימיקולשמעאםשופרבתוךשופרנתןכ
הפנימימןיותרבולמהחיצוןאיןהרחבבצד.ותקעכןבפיוהפנימיונתןהחיצוןמן
תערובותשוםדבתקיעהשאיןדנמצאן]"שוויןששניהםאוח]"יותרבולמהפנימיאלא
אחדשופרקולאלאכאןשאיןחובתוידייצאלפיכךלבדהפנימימןאלאהחיצוןמןקול
און,קולונשתנהאםאבלהחיצוןבתוךנתוןשהואמחמתקולונשתנהשלאוהוא

]ן"שויםהםשלוהקצרשבצדאו"הפנימיהמןיותרבולמשלוהרחבבצדשהחיצון
תורהאמרהאחדשופרדקוליי,יצאלאינ"שניהםקולאלאשמעשלאאפשראידאו
:"שופרותיישניקולולא

אלאשאינופ"אע,שניסביוםגםפוסלבשופרראשוןביוםהפוסלדברכלכא
:~ן,מדבריהם

תעשהולאעשההואמ"שיומפני"ן"מ"יועליומחלליןאיןהשנהראששלשופר:כב
בדברואפילות,ועשהתעשהלאאתדוחהדשופרעשהואיןין,ח"תצ'בסיש"כמ
לשלדבריהםאתהשוושחכמיםלפי"ת,עליומחלליןאיןמדרבנןאלאאינושאיסורו

:תנ"תעשהואלבשבתורהדברילבמלדבריהםוהעמידו]ת"תורה

אינותי,הואאלאאחרשופרלוואיןהנהרמעבראוהאילןבראשהשופרהיהכיצדכג
""אבניםשלגלעליונפלואם,ת,להביאוכדי"ת,המיםפניעלשםואינובאילןעולה

)"שופרקוללשמועכדיתן"לתחוםחוץלילךואיןם"לימלוכדיהאבניםלמלמלאמור

:"),לתחוםמחוץאותומביאיןשאיןלזמרצריךואין

.(דלו'עא"חן"ודמםכתבי)ה"לדבדרשהן-רצןקכא ויוטור

'מיוי-יו-

.ץ די-1קבב

.מיץא-רם.ן"הרמםבשםש"ימה" .ט"'םלבושגלכג

.ט"מל'לעגםוראה.ו"םע"ישוטור,ב,בזבריתאלכד ב".מע-ושןשוך,שםן-רמולכה

.כ"מע"ושיטית.ב,בז[תא.בר]מראיכו מנ"פש-ראקנז

ע"הבימור,קלאםה"ד(ב,ו)ן"ר.ר" _שם

.שםע"שי.שררנתןה"מודי-ךקנח .ט"מקן-ט.כ"מא-רת,הק"ממשהדרכיקנט

,שםע"ישוטור.שםש-דאיזל .שםמשהדרכיקלא

.סרקלל ,כ"מלבוש.טיר.שםש"מאקלג

,טור,שםש"רא.שםתא"ברקלך ראגזלה
ל'וכדלע.כבק"מא"מ.כ"מולבושתיר,שםש" "מ

'_

ק"ממשה'ררכ.תדל"יםכג"מא"חא-הרקת"שוגזלי ן'לענ)ל"מתעהמיל'לעוראה."הםמוף.א-ת.ג

,(מינים'דלענין)א"מכתרמס"מלקמן.(מצה מלקמןגםראהקלו

,מידסיףתר" ,א"מכע"ישוטור.ב"מיע,לנמשנהקלח

.ג"וש.מלידקלט .ג"מקכא"מ.שםגמראקם

,שםושיניעטיר.שםמשנהקמא .ג"מקכא-תקשב

וראה.ג"ושג"מקכח"מל'וכדלע,א"מכלבוש,טורקעג לע

תרס"מ,ה"סתרבהסף,ה"מק.א"קותצח"מל' _'"מ

.טירגםוראה.שםע"שיקפד ,שםע"ושוטיר.שםמשנהגלפנה

.שםע"ושיטירקעד ,שםע"ישוטור.שםמשנהקעת

יקרדוםבמראלפקחשכןוכל,ג"מקכא-ת,שוךקפח .ב"משבד'סיכדלעילהתורהמןשאמיר

_שםמשנהקמט דשםי-רשקג

.א"מכלבוש.נפלה"ד."ב,שומרה" "ב.שורקנא

.שם.לביש.שם'
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אינושאיסורודברכללעשותמותרנכריי"עאבלישראלי"עאמוריםדבריםבמהכד
כיוצאוכלי),לתחוםמחוץלהביאו.נ),באילןלעלותכגון]),מופריםמדבריאלא

.")"נשנילוגמורהמלאכהלעשותלנכרילזמראמוראכלכוה
לתקועמותרמ"ביושופרשעשהכגוןגמורהמלאכהמעצמועשההנכריאםמקוםומכל
""לעשותולנכריהישראליאמרשמאחוששיןואיןישראלבשבילשעשהפ"ואע",בו
""הגוףלהנאתנתנושלאהמצותאבלאדםלגוףהנאהשישבדבראלאלוהחוששיןאין
:המצוהרןלקייםכדיעבירהשיעבורחוששיןאין

נולדאיסורמשוםבוראיןשלומקרןהשופרהנכריכשעשהאמוריםדבריםבמהכה
מלעשותדעתוהקצהלאוהנכריהנכריבידהקרןהיההשמשותשביןכיוןן"מ"ביו

."ן,שירצהמהממנולעשותהואברשותו.בידושהרישופרממנו
עומדהקרןהיהלאהשמשותשביןכיוןישראלשלמקרןמ"ביושופרנכריעשהאםאבל

מ"ביונולדהואהשופר1הכ"א]נכריהשלברשותוהיהלאשהרישופרממנולעשות
.שפרמיתקיעתמפנישבותרוחיןשאיןנ",בולתקועכדילמלמלוהישראלואמור
"ן"המתיריןעללמהוךוישבולתקועמותרהואאלאאחרשופרשםאיןאםמקוםומכל
:תורהשלעשהמצותלבמלשלאכדימזבביוםנולר

מחיןהביאואפילו,ישראלהבשביללתחוםמחוץמובביוםשופרהביאנכריאםכך

ן""להאומריםאפילו"ן,בשבילושהובאהישראלאףבולתקועמותרמילדןב"לי
מותרלתחוםמחוץהבאדברשהריהתורהטמןתחומיןאימורישמילב"לירחוץ

במיש"כמ"בושלהשתמשדהיינובהנאהאובאכילהאלאאמורואינובמלמול
שנתבארכמוי"כללהנאהחשובה11איןמצוהשלתקיעהבושתוקעתה]ל"ו"תקמ

.לי,למעלה
,ל"."תקמ'בסישנתבארדרךועל"אמותי'לדחווןימלמלנושלאליזהרצריךמקוםומכל
:המימשקכמנףשםועיין

.ענהר"היכתבה"ר'"בפגימת,זנה'ר"הבשםשוךקבב -שו

.ב".משז'.םלעיליראהגם,א"מכ~ ,עשם"שיקנג

"םלקמןה"יכ.ר"מקכא"מ,ב"מבהלבושהגהתקנד ,דרבנךלצורךאפילו)ב"ם.תקצה

.א"מכלביש,שם."בגלנה .מכיבע-יו.תשבהרבץמיכהתרדמיקגד

.ג"ושב"מרמג"מל.כדלעקט גםיראה,א,כהה"רקנח

ליריההגיעשלא)ה"םע"שי מל.לע,רק"מ."מ.(בסעיד

תמה"מ,מ"מקכח" .ב"מימילההל.ב"מיתומט'.ם,ג"מתקפטמילקמן,ח"מ

מחטהמארלעניןמכיווכדלקמן,מכיבלבחרקנט וש,לתחית

.עחאותיסף.ומריןוראה,נ" ,ה"מקבא-תקס4

'בראה)ו"םשכה'.ם.ב".םרגב"מלעלגםראהקמא ,שמןהרעית

,ג"מף:ם.ש'סיל'לעראהקסיב מקסיג

.שםא"

ג

~

,מכיבכדלעילס4ד לעקשה

.ערךוראה.א"מתקא"מ,ג"מיתצה"מל' ,ליף'מעהשלהן

.ב"מבע"שי,ומיר"פ.אשרהנהיתקקי .ד"מכל'כדלע,לכתחלהלי'אפמיתרשבפחותקסת

,ב'ו!רב"העיראהקשח לעקמיט

.א"משצי"םל' ק

,ד"מקכא-ת,מכיבלבושג" ,(שבהבאואףה"ד)מקירא"י,תקז"מל'לעראהקעא מקעב

,(הבבדעה)א" קעג

ת"שי,כב"מ(פראג)מרוטנברגמהרםת"שי .(תרנהמיבטורהיבא)תתמר"מא"חא"הרשב

'אשרהגהות,שמשוןרבניבשם.,ד'תקרכהן'רוב'ע'מדדכ .שםא"מ.שם

.נ"ישכדף'מעיאהכלגד .שםא-תקעה

.סוף'מעקער מעקעו

"
_כב



תקפז-תקפוהשנהראשהלכותרו

מיאבל],מ"ביוכליכמתקןה~ואיןלן,לצחצחוכדי"ייןיאומיםבתוכוליחןיכולכז
:"],הכבודמפניאמורבחולאףרגלים

:סעיפים'הובוהנורלתורהתוקעדיןרנקסוז
הקולשמעאםאבלכללאחרקולערבובבלאלהיותצריכהשופרקולשמיעתא

בניןדהיינו)ברותאו]בבוראוגדולהחביתבתוךהעומרלפיכך"יצאלאבערבוביא
הקרקעבתוךשמקצתופ"אעהקרקעמןלמעלהרובואםאבל)הקרקעיתחתשרובו
להםברוראםמבחוץאחריםושמעוותוקע,המערהבתוךהעומדוכן("כניתדינו

קודםוהדותהבורבהבלמתבלבלשהקוללפייצאוןלאלאוואםיצאושופרקולששמעו
שקוללושברורשאףלהחמירומזב"הברהקולאלאשמעושלאואפשרלחוץשיצא
בבורהתוקעמןשלאהתקיעותשניתוישמעויחזורבקיאותועליסמוךלאשמעשופר
:להקלברכותדמפקהברחןקולששמעלוברורכןאםאלאשניתיברךלאאבל

העומדיםאותםוכןעצמוהתוקעאכללכורהנץהעומדיםנאותםאמוריםדנרימנמהבנ
ומערהודותבבוראמוריםדבריםבמה"'שמעושופרקולשבודאייצאויבבורעמו

שישמעואפשרבתוכהעמווהעומדיםהתוקעאףגדולהשהברתהגדולהבחביתאבל
:]יצאוילאלאוואםיצאושופרקולששמעולהםברוראםלפיכךהברהקול

ידייצאבבורשהתחילהתקיעהאתוגמרלבורחוץועלהבבורלתקועהתחילאםג
שופרןקולבודאיהיהבחוץכשהיהביןבפניםכשהיהביןששמעמהשכל)'חובתו

אלא,יצאןלאלחוץהשופרשהוציאקודםלכורהנץאמוהוציאמהנורכשעלהואס
האזניםשיוציאלצמצםאפשרשאיולפישופרקולשמעההיאשברגעלוברורכןאם

שופרקולישמעבודאידאון"לאזניםקורםתחלההשופרשיוציאמזבלכןכאחדוהשופר
.הברהקולשםשאיןבמקוםבחוץהואשהשופרכיון

עמויצאושלאפיעלאףן'שםלתקועשהתחילבשעהבבורעמועומדיםשהיוואותם
שימעביראילבירחוץוהשופרבבורדכשאדםבתקיעותיוצאיםהםכןפיעלאףמהבור
:"'שנתבארכמוהברהקולולאהשופרקול

והתוקעלבורחוץעומדשהיהכגוןהברהקולומקצתשופרקולתקיעתמקצתהשומעך

,ג"מכע"ישומר.ב"מוע,לבמשנהקעת סיר:אלגבריתאקעט

,שםע"ושי .ג"מכלבוש.רצהאםה"דשםבמשנהי-רשקפ

.שםע"ושומור,שם[בריתא]גתראקפא

מקפוסיימן .א"מלביש.שורא

.א"סע"ה2ימיר,ב,,כבמינהנ _אק"מא"מ_שםנישנהג

לעלראה,.שםא"ת.בזרשלה.רב,קבן'ב,ד.י..דשד ם

_ג"מתנה" _שםא"מה

,שםע-יו.ה"הא"פמ-רתע1 ם-ורמךאותהה"דשםי-רשלפירוש,שםוגמראמשנהז

ה"די"וב,ח"םנ"פהראושמאר,שםן-ישו,שם סז"במהובא,ש"הראש"ימ

.שםלבוש.אק"

_שםש"אח _שםז-שט

.שםע"ישמור.שםמראי _שם'"רשיא

לבים.תרהא'ום.הרמבברית,ממראה"ר(א,1)ן,ךיב ).שם

.ב"מקא-ת~ ,ב"מהסייעמיה.א,כח.מראיג "רשיד
.שםע"ישומור,בתוקעה"דשם' .ג"מקא-ת.שםגמראט1

_שםא"מטז התקכשכל)ב"מע,כז.גמראיז

ב"מא-רם,(בפניםעה' הואאבלש"ימה"די.],(ם'בפנעה'התקכשתחלת)

.ו..ך,נווראעיין.(ש:% שיוצשמזביח

,ם"לאזנקידםתחלההשופרא'


