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ששלשלפית"תרת"תרת"תרתשע"השנהבראשלשמועאדםחיבתקיעותכמהא
מפי.יובלישלהכיפוריםביוםואחדהשנהבראששניםבתורהגנאמרתרועהפעמים
למידיןשהןלמדוהשמועה

~
תרועהפעמיםהשלשכלכאלוהואהריולכךמנהיה

והןלאחריהופשומהלפניהפשומהלהיותצריכהתרועהוכל"מהןאחתבכלנאמרים
פשומקוללהעבירשצריךמשמעתרועהשופרוהעברת,שנאמרכתםתקיעותהנקראים

נאמריהתרועהואחר"פשומקולהעברתמשמעוהעברתדלשוןהתרועהןתהיהכ"ואח
תרועהבכלוכן'פשומקוללהעבירכ"גצריךהתרועהשאחרמשמע'וגושופרתעבירו
:"'מנהה~למדיןשהןהשנהראששלביןיובלשלביןותרועה
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~
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~
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והיולבדגניחההיאהתרועהשמאפעמים'גת"תשכ"ואחביחדויללהגניחההש
בלאלאחריהפשומהאמרההתורה.]]שלאחריהלהתקיעההתרועהביןהפסקהיללות

היללההיאהתרועהשמאפעמים'גת"תרכ"יאהנ]נינתיימפשותשאינושופרקולהפמק
:שלפניהםלתקיעההתרועהביןהפמקת"תשרשבמדרהגניחהוהיולבד

המצוהעיקרהןהןת"תשרמדרשאםת"תשרמדרי'גשלאחרונהבתקיעההתנהאםג
המצוהעיקרהןת"תשמדריואםת"תשרשלאחרונהלתקיעה11תקיעהלותעלה

.צרןאינות"תששלראשונהלתקיעה11תקיעהלותעלהחובהידייוצאהואובהן
אסהדיןוכן11בתקיעהיוצאהואנפשךסמה,שהרהראשךת"תימ.לפגשמתלתקוע
ך]ת"תרשלראשונהלתקיעהלושתעלהת"תששלאחרונהבתקיעההתנה

ת"לתשולאת"ומשת"תשרמדריםלשניעולהאחתתקיעהאיןכןהתנהלאאםאבל
אינהת"תשרמדרלהשלמת11בתקיעהנתכויןאם.,]כוונהצריכותשמצותלפית"ותר
להשלמת11בתקיעהכשנתכויןכ"אהמצוהעיקרת"תששאםתח"תשלהתחלתעולה
:ת"לתרת"תששביןבתקיעהכן.כללחמצוהלשםתקעלאת"תשר

תרועהושיעורבתורההאמורהתרועהכשיעורבתורההאמורהתקיעהשיעורך

יבבותיי'כגבתורההאמורה

חכמיםשתקנוועכשיו"1מרומימיןנקראיםוהםבעלמאכחות'גדהיינוןאומריםיש

.להארןצריךבתרועהשישהמפיקותמכללצאתכדית"תרת"תשת"תשרלתקוע
שהםבינוניםשברים'גדהיינו]1ת"תשרמדרשלתרועהכשיעורת"תשרשלבתקיעה

ת"תשרמדרשלתרועההואביחדהכלשהריקמנותיללות'וכגבינוניותגניחות'כג
שוהובינוניםשברים'גשיעורכדיאלאבתקיעותיולהאריךצריךאינות"תשובמדר
כדיאלאלהאריךצריךאינות"תרמדרשלובתקיעותת"תשמדרשלתרועהשיעור
ינת"תרמדרשלתרועהשיעורשוהוקמנותיללות'גשיעור

שיעוראמרוולאשירצהכמהלהאריךבידוהרשותתקיעהבכלהרבהלהאריךרוצהואם
שירצהכמהבמרומימיןלהאריךיכולבתרועהוכןמהשיעוריפחותשלאאלאלתקיעות

אוהתרועהביןכמפסיקביווייכלוםבכךאיןשברים'געלמיף,מאםבשבריםוכן
."1אחתבנשימההמרומימיןכלאוהשבריםכלשעושהכיוןשלאחריולתקיעההשברים

~1שירצהכמהלעשותיכולמרומימיןאבל,ןשברים'געללהוסיףשלאנהגומקוםומכל
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.שםי"ב.(ד,א')שופרהלג"לממבביאירית-ראבו .נ6'עתתה.66עתתנב"לטוראהנח

,ג"מע"ושוטור.ב,לגתינהנט דשםי-רשל

שםע"ושיבמיר'האדעה,יתביתשלשה" "מלקמןתתבאר'הבורעה)

,(י .א"הר"פ'רושלמ'וראה,שםע"שולא

.שםע"ישוטור.'"םשםן-רא,שיעורה"דשם'תוסלב

.וציוניםמ"מוראה,ג"מולנועטור.שםש"ירא'תיםלג .שםושייסעתיר,שםש"ורא'תומלד

י-נהובא,מתקיףה"ר(ב,')רץ,ד-וע-וצוטוךראהלה מהשלחןממגרת.א"מלקמן,ונראהה"ר

,'ק"מקכט" בשם,ב"מקא-ים,חאית'"וגבהגדולהכנמת.ר'שילו

,עשהואםה"רמ"נ.(רצא'ע)שופר'ועל-תהרי חבימנתם

כ"חק"אגראה-והצישבריםשלשהלתקועד" .נו-נה'ע-א"חבו.במםהמלך.,למל

'מנוגאיצרראה-ד"חבמנהגה"וח.שםל"מהרילז ,ג-קבבלה"רד"חב
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שיעורכדישברים'מהגאחדבשבריאריךשלאת"תשרמדרשלבשבריםליזהריערירה
ואםת"תשרמדרשלתקיעהשיעורשזהומרומימיןדהיינויללות'וגבינוניםשברים'ג

ששיעורת"תשונמדרתקיעהנשםויקראשנרמכלליצאה~כשיעוראהדכשכרמאריך
שלאבינוניםשברים'גשיעורכדיאחדבשבריאריךלאבינוניםשברים'כגהואתקיעה

לפי)יצאלאבדיעבדאפילובכךנזהרלאואםתתקיעהבשםויקראשברמכלליצא
.(11מברא

['ג]שיעורכדיאחדבשבריאריךלאת"תשרבמדרשאפילוליזהרמזבולכתחלה
שםעליויהאהזהכשיעוריאריךואםת"תרמדרשלתקיעהשיעורשזהי.לפן.ט.טרימ

רק]תדאפשרמהבכלושברשברבכללקצרמובולפיכך"תשברשםלאת"תרתקיעת
:מרומימיןדהיינו]יללהתשםולאגניחהשםעליושיהאכדימדאייותריקצרשלא

'משהםיבבות'כגתרועהושיעורטרומימין'גהיאיבבאששיעורתיאומריםוישן
פחותלאבודאישבריםושיעורמרומימין'מכ"גתרועהכשיעורתקיעהושיעורמרשימין

לאשברבכללהאריךצריךב"ואהפחותלכל"מרומימיןת'מכ"גתרועהמשיעורהוא
.תרועהכשיעורמרומיטין'מספחותיהאלאביחדשברים'שבגכדימרומימין'מגפחות
שזהומרומימיןתןח"ימןפחותלא,תת"תשרשלבתקיעותלהאריךצריךדבריהםולפי

ח"מיפחותלאשהםביחדיבבות'וגגניחות'גדהיינות"תשרמדרשלתרועהשיעור
.מרומימיןם

איןמרומימיןח"ישעדלפי)מרומימיןח"ימןמעםפחותעדשברתןבכללהאריךויכול
שיעורשזהמרומימין'מכדיאחדבשבריאריךלאלכתחלהמקוםומכלתקיעהשם

בשברהאריךאםיוצאבדיעבדאבלעליות"תרתקיעתשםב"וא")ת"תרבמדרתקיעה
.תקיעהשםעליואיןעדייןהמדרשבזהכיון])מרומימיןח"כיפחותת"תשרשל

[])תרועה]שיעורשזהומרומימין'מכשיעורבתקיעותלהאריךצריךת"תששלובמדר

של
~

יצאלאבדיעבדאפילוהאריךואםמרומימין'מכשיעורבשבריאריךולאהמדרה

:י)המדרה~שלתקיעותבכללונכנסשברמכללשיצאלפי
ת"תשרבתקיעותשיאריךדהיינוהאחרונהכמבראתורהבשללהחמירישביונסולעניןז

לכלמרומימין'מכשיעורת"תרת"תשובתקיעותהפחותלכלמרומימיןח"יכשיעור
במדראפילומרומימין'מעדיאריךולא")מרומימין'גכדימעמיאריךשברובכלהפחות
תקעשכברבדיעבדאבל"שנתבארכמומרומימין'מלעשותצריךתרועהובכלת"תשר
."הראשונהמבראעללסמוךשישמפניולתקועלחוורצריךאינואלומכלאחדושינה

"מר"פאשריהגהות.ב"מקא"מאיר.כב,ג"מא-רחת
_תשברכוזמדכי_' מור,ימיפידש-יא,עיר.ש.ה"דנ,לג'תוסמא

ע"חשי _ג"ר

_ררמ,והנה"ד'"במב מרדכנסג

_שם.אשרהגהות.שברמז' מיר"פש"וכמא,עור'שה"רבלג'בתוםיריביםא-ריבכ1ד

.ג"ר.ע"בשו'הברעה.מ-הרבבדעתד"חג"כמ"מ,' ,ד"מקו"ט.שםמ"ומם"רמבמה

,שםע"שו.שםירטםא"ב'רסו .ג"מקא"מ.שםו"ט.רעתהואוכןש"ימה"מודה"בנגז

.שמחמיר'מש'ובשםבשיפושםמ"מגםיראה _שם1"ממח

,שםע"שי.שםראםא"רנמט מר"פאשריהגהותנ

.ג"מקו"ט,תשכרמזתרדמי..'" ט,שםניח.שםן-דא.שם'תוסנא

-

.ב"מקא"מ,שם בנב

_שםן-ש_שםה" .השלחןנקינטרםה'וגכןגג

_שםח"בנד הראהגה

.א,עזצדקצמהדהבי' ,יף'מענו
,שםא-מ,שםח-1גז
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בתקיעותיוהאריךשלאכגוןיצאלאהמברותשתישלפיבעניןדבריםבשנישינהאםאבל
שנתבארמשיעוריותרהשבריםמןבשברוהאריךהאחרונהמבראלפישנתבארכשיעור

לפישנתבארכשיעורהשנריםמןאהדנשברהאריךשלאאו"~הראשונהמבראלפי
שנתבארמשיעוריותרהאריךהשבריםמןאחדובשברמרומימין'גדהיינוהאחרונהמברא

(ן)שיתבארדרךועלבתקיעותיוהתועהכדין)ולתקועלחוורצריךהראשונהמבראלפי

:"11את11מותרותשהןכיוןהמברותשתישלקולותלתפוסיכולואינו

בנשימהלעשותןצריךתרועהבמקוםשהםשברים'הגוכןתרועותשלהיבבותח
ילאתורהאמרהאמתשתריעה]!יצאלאאמתמה,ננישעשאןלאיאם"!אמת
נ"תרועותלשתימופסקת

אחתתרועהבמקוםהןביחדששתיהןפ"אעת"דתשרותרועהשבריםהשלשהאבל
לעשותןצריךאיןכ"אעפי"11אחר11ביחדוהיללההגניחההיאדשמאבתורההאמורה
ביניהםמפסיקאלא"אחתןבנשימהוליילללגנוחהאדםדרךשאיןלפיאחתבנשימה

בינתיםנשימהלעשותצריךהתוקעגםולפיכךבינתייםנשימהשעושהדהיינונשימהכדי
עדמלהריעימתיןולא,ןבינתייםאחתנשימהלעשותמכדייותריפסקלאמקוםומכל

לאחרומידתיכףהשבריםאחרמעצמויריעאלאתרועהמלתלפניוהמקראשיקרא
:"אחתנשימהשעשה

כיוןמקוםמכלאחתבנשימהוליילללגנוחהאדםדרךשאיןפ"דאע"ןאומריםישכן

האמורהתרועה1הודשמאמפקמחמתהואותרועהשבריםתוקעיןשאנודמה
לשתימופמקתולאתורהאמרהאחתתרועהשהרילהפסיקלנואיןכ"אן"בתורה

]אחתלבנשימהאותןיעשהאלא"יצאילאנשימותבשתיעשאןאםלפיכךתרועותי

.קולותלשתינחלקיןשיהיובעניןלנביניהםמעתיפסיקמקוםומכל
אבלהמחלוקתמפניהמנהג"לשנותיואיןהראשונהליכמבראאלובמדינותוהמנהג
שתהיהכדיאחתובנשימהמיושבבתקיעותלעשותלהנהיגישקבועמנהגשאיןבמקום
שאםטאומריםישהראשונהלמבראשאףהכללדבריכהלכהעליהםשמברכיןהברכה
שיתבארכמודיצאאחתבנשימהת"תשאות"תרהתוקעכמויצאאחתבנשימהעשאן
מילמברתיוכדינשימותפבשתייעשהעליהםמברכיןשאיןמעומדבתקיעותאבל

.יצאלאאחתבנשימהעשאןאםהראשונהדלמבראשאומרת

.ג"מסיףע"שי,שםש"רא,שם'תיםות מענט

.ץ-סי" ,שםן-שו(ושור).שםש"רא'תוססי

,ת"רבחשיבת'מצאתישובה"דא,לד1.]רתסיא כתב)ח"לרכדרשה

ר"פש-רא,(רם'עא"חן"רמב' ע"שי.ינטורשםן"ברמבהכא,בתשובהת-ר,א'י"ם

"הגבהגדילהכנמתשיירסב_ד"ם

.מקיזעטאאליה.זאות' ק

(תרועהם'שברלענין)שםן"רמבג-

,ד"םלבוש,
.ב"מל'כדלעסיד ס

ע"משי'הארעה.הממביםבדעתשםמ"מ,שםת-רה" _שם

'"כפרש,'"םר"פ'אשרוהגהות,כ"תרמזמרמיסרו ,כלוםולאה"רב"מוע,במיכה

,שםע"שי ,ח"מקרבהאליה.י"מק.מיף.ו"טפיז

ץ"הריבדעתסיר,ללא"משםש-רא.שם1.רתבסיח ג

.שםע"בשו'החדעה,(בו'ע)את' ,ב"מכמלעיליט

.שםן"רמבע עא

,ונראהה"ד'"בלב"מבתשובהש"ב'י בנשטהעשה'וחזור'טעהשאם)א'"משםש"כעב

_(אהה "ב,קמבמיהדשןתרומתעג

פ"ע.רלדעתינראהה"רר' ,אחתמה'בנשה"דב,מין'חיל'"רש

.ר"מא-רת,גק"סמשה'דרכעד משלוםמשמרתיראה,שםא"רמעה

."םמא" יו.דן'רלדונראהה"די-בעו

ד"םוי-וי-

,

.י"מקן-ש,שםח"ב,שםי-1עי .שם.ע"שו.שםי"בעת

,קמב"מהזמןתרופתעט



רמותקצהשנהראשהלכות

'לגנחלקיןשיהיובעניןביניהםמעםהפסיקאםאחתןבנשימהת"תשאות"תרהתוקע
שהתקיעהקולות'הגכלולתקועלחוורוצריךיצאשלא]]אומריםוישעא"קולותי

שעשהנ]והתהלהראשלההיהלאהאחרונהוהתקיעהומנףהפסקלההיהלאהראשונה
למבראלחושישמקוםמכלי]הראשונהכמבראשהעקרפיעלואףאחתבנשימההכל

:"קולותי'הגכלויתקעויחוורהאחרונה

אואחתת"תשרמדרפירוש)אחתרבבאשל,]האחרונהבתקיעהוהאריךמשךואםי
ת"תראות"תשאות"תשרמבבות(אחתבבאנקראתאחתת"מראואחתת"תש

תקיעהלשםדהייהתקיעותלשתי11תקיעהלושתעלה,כדתקיעות.שתע1ר.ש.כד
בשבלאלאלועלתהלאשלאחריהבבאשלראשונהתקיעהולשם11בבאשלאחרונה
בולהיותצריךתקיעהשכללפין]1ובבאשלאחרונהתקיעהדהינו"אחתןתקיעה
לתקיעהראשכאןאיןהתוקעשחשבכמותקיעותלשתי11תקיעהנחלקואםומוףראש

אנואלאב1המחשבתואחרהולכיןאנואיןולפיכךראשונהןלתקיעהסוףולאהאחרונה

חושביי
:11בנאשלאחר1נהעה.תקנשכוללו1ע1להארוכהאחתלתקיעה11תקיעה

לשתילושתעלהחשבשהואוכיוןמחשבתואחרהולךשהכלואומרים"חולקיןןוישיא
לכך.שנתבארהממעםפסולותושתיהןתקיעותכשתיאותהחושביןאנו]תקיעותי

בבאשלראשונהתקיעהולתקועלחוורוצריךאחתתקיעהבשבילאפילולועולהאינה

כמולראששחוורבבאבאמצעשמעהמיכדיןהמדרעלואילךמשםויגמורנויי שיתבארו

".
:~האחרונהןלמבראלחושמוסמקוםומכל,הראשונהןכמבראוהלכה

מעומדהתקיעותמוףעדמיושבתקיעותמתחילתלהשיחאמורשלכתחלהפ"אע:יב
כמההפסיקאפילוושחהתוקעעבראםמקוםמכל"י[ב]"תקצ'בסישיתבארכמו
מדרוביןלבבאבבאוביןלתקיעהתרועהוביןלתרועהתקיעהביןאפילויןבשיחהשעות
.ולתקועלחוורצריךאין,למדר
לאחראושתקעשלאחרכגוןאחריםבקולותאחתשבבבאהקולותביןהפמיקאפילו
הבבאאותהשלהתרועהביןבהםוהפסיקאחרותבתרועותאובתקיעותנתעמקשהריע

שנתעמקהאלובקולותנתכויןשלאדכיוןכלוםבכךאיןולאחריהשלפניהלהתקיעות

רעה.הטוךלפירושה"ה'"פן-רא,'"הפידירושלטיפ א
.ה"םע"משי' פרפא

.המעיףש'רל'יכדלע,מקידא"אם'מגד' י-ב.שםש"המאבדעתבג,מט)ב"חניוירוחםרךנופב

דעה.העבב,פהתימפתאבשם,ש"הראש"ומה"ד .ה"םהלבישבדעת,ט"מקדשאאליה,שםע"בשו'הב

.ר"מקא"מ,טור,שםש"ראפג 'האדעהשהשא,שםע"השובדעתשםעטא.ה.אלפד

_במחם .שםדשאאליהפה

,י"מע"ושיטית.בלגתשהפד דרבנוש"ומה"דח"בפז

לעלוראה.ה"מקסיףא"מ.זהן' .תשתאו.ת"תשרמדרשלאחרונהתתנגהלעניןג"מ

.רתנן.האה"דא,בזן"רמב.שםמ"ומהידנ"פם"רמבפח דבגמראמזבחשכןתיר,ה'.מד"פש"רא

.(א,כז)דן' ,שםע"בשו'האדעה

.ולפירךה"ד(ב,א')ן"רפט ט,א,לזגמראצ

-

,מקיז "הד"פירושלמיצא

ן"ברמבהיבא,(מ'ע)את'גרחץ.' .שםע"משי'הבדעה,יטורשםש"רא,שם

.(הירושלמידעתכביאיר)שםש"ראצב ,.מעיףצג

.ה"מקא"מ.י"מלבושצד _ט-1"ממצה

ע"בשי'האדעה,פ"יאעה"רי-ב.ר"הנ"פמשה]תגיצד .במתן

,שםי-ךצו מעצח

,זף' .ב"רע,להרגכראדברבכריש."מקא"מצט

,ב'"מד"פש"הראבשם,]-סקתקצב"םשתא-מק ראבבשם
,תקלה"מב"חה"'



תקצהשנהראשהלכותרטז

ביןהפסקחשוביןאינןלפיכךבעלמאכמתעמקאלאמצוהלשםהבבאבאמצעבהם
ביניהםיפסיקשלאאלאתורההקפידהשלאלפיושלאחריהשלפניהלפשומההתרועה

אולפסהפשוטהכאןאיןדאו""מצוהלשםהתוקענושנתכויןפשוטשאינושופרכקול
התוקעבונתכויןלאאםאבללאחריהאולפניהפשומשאינושופרקולאלאלאחריה

לכלוםנחשבקולושאיןלפילאחריהאולפניהפשומשאינושופרקולכאןאיןמצוהלשם
:],מצוהלשםבונתכויןשלאכיוןוחיהבהמהלקולודומה

יצאבשיחההרבהבינתייםשהפסיקדהיינו)"במירוגיןהתקיעותשמעאםהשומעוכןיג
שניןדהיינומקוםניא1ת1ראוישאינושופרקולשמעלאהננאשבאמצע1ה1א
לשםפשומשאינושופרקולשמעלאושלאחריהשלפניהלהפשומההבבאשלהתרועה
:בתוקעשנתבארדרךועלי"מצוה
מכמהאותןשמעאםאפילואלאאחדמאדםהתקיעותכלשישמעצריךאיןוכןיך

אבליצאהקולותכלסוףעדוכן""מ1הותקיעהמ1הותרועהמ1התקיעהאדםבני
תהתקיעה1ה,,כאחדכולםשתקעואדםבנימשלשהתקיעהתרועהתקיעהשמעאם

שכולםכיוןלאחריהופשומהלפניהפשומהכאןשאיןלפייצאלאתקיעהו1התרועה

פ"אע""תקיעהתרועהתקיעהתקעומשלשתןואחדאחדכלואם"אחתבבתתקעו
מהןאחתאפילושומעיןאיןאחתבבתהיוצאיןקולות'ובאחתבבתיוצאיןהקולותשכל
אלאשאינולפי'"השומעעלהואדחביבכיוןבשופרמקוםמכל"א"קמבמימןש"כמ
.]',קולותכמהאפילוושומעדעתונותןהוא"בשנהרפעם

חביבתודמחמתנ"יצאובשופרתקעוומקצתןבחצוצרותתקעומקצתםאפילוולפיכך
:יי,קולולשמועהשופרעלדעתונתן

השלישישברשמייםקודםשבריםשנישתקעולאחרת"תשרבמדרהעומדתיקעכן
גמרהשלאביןבמעותבהשהתחילהתרועהאתשגמרבין,ן,להריעוהתחילמעה

המדרעל-,ואימשםויגמורויריעשברים'גויתקעיחוורבאמצעכןנוכראלאעדיין
קודםתקעשכבר11בבאשלהראשונההתקיעהאתולתקועלחוורצריךאינואבל

שלראשונהתקיעהביןבמעותשתקעותרועהשבריםבשנישהפמיקפ"ואעק"שמעה

במעותשתקעתרועהשהשבריםדכיוןכלוםבכךאין11בבאשלותרועהלשברים11בבא
לתוקעדומה1הלמההאהפסק1האין11בבבאלתקועלושישתרועהשבריםמעיןהן

לשםנתקעל"הרא)נן'ראקשהאה.רא,לרן.דמבקא )].בןהכא.(אהר1ת11ת,תקמצנה

.מתקיףה.ר(ב,'

.שםא.מקב .ב.פתונק'.בע.,ש,סנן.ב.רן,לרתךא)קו
.ב.פשםכיאשרלא,ב.פקשם,.ס.שם].]יהקד .נ.פקפלשםא,ת
.ב.פתקפה"פן.1ש1מ1ד.ב,לרבריתאקח לנ,שם,בריתא)תךא)קו

ה.רשם'כבר1ש'1פרפת' .נ.פשםע.,ש,סין.מתישיה
.ר.פשםלנגש.נ'"מר.פש.רא.שם'ת1פקו .נ.פשםא.רמקח
ן.יש1מורנראה,נ1'לךיגןלאר.בשיעזהפשלקט .נ.פקא.שב.פשם

,ד"חתפהמיל'לעגםיראה.א,בזגמראקי ,בה'דהבה"רשם'"רשמשמעיתקיא

הלכות'חקר,שםל'לעיראה.שםא"רמ.שםגמראקים .ב,לגא"ח

.א"הגכתבה"דשםי"ב.א"מנ"פ'אשרונהיתקיג .שםא-יח

.שם'"ב.שםגמראקיד ראבקטו

שנתה"ברבמגמיאשהיהמעשה)מאמידן" סיר.א'"מפידש"רא.קעאמיה"ראבי,(ה"תתק

.ז"כע"יש .בשם(187ן))שםה"דאביכזיז

היבא.עאלרבהאמי .מעשהה"דח-1,(מס'ע)תשברמזהשלם'במרדכ

,ח"מחן-ש ראקיז
,שםע"ישומור.שםש"



ריזתקצהשנהראשהלכות

הקצרהקולשאיןלהריעומתחילוחוורופוסקיפהעולההקולואיןלהריעשמתחיל
.שצרןתרועהמעיןשהואכיוןשלפניהלפשומהתרועהביןהפסקחשובבשופרשישמעו
:"'"לתקוע

שהתפלביןין,ת"תשבמדרעומדאםאבלת"תשרבמדראמוריםדבריםבמהכזז
לאאפילוהשבריםשגמרקודםלהריעשהתחילביןהשבריםשגמרלאחרלהריע

לשורצריךאחדשבראפילושתקעקודםלהריעשהתחילבין]"אחדשבראלאעשה
לושצריךהשבריםמעיןאינה11דתרועהדכיון11בבאשלהראשונהתקיעהגםולתקוע
."נ,שלפמהלפש1מההשנריםניןהפסקדשונההיאכך.לפ11ננבאלתקוע
כשלאאלאראשונהתקיעהולתקועלחוורצריךשאיןאמרולאת"תשרבמדרואפילו
הפסקאםאבלבמעותשהריעהתרועהלהתחלתשבריםהשנימיוםביןבנשימההפסיק
שהפסקדכיון]]"וובבאשלהראשונהתקיעהגםולתקועלחוורצריךבנשימהביניהם
התרועהאין.נ]"'האכתקיעהנחשביםשניהםאיןלהתרועההשבריםביןבנשימה
קודםשבריםבלאלבדותרועהשהריעלמידומה1הוהריהשבריםעםכללמצמרפת
בבאשלראשונהתקיעהולתקועלחוורדצריךת"תשרבמדרשבריםהשלשהשתקע

מעיןאינה11תרועהשהרישלפניהםלפשומההשבריםבין11בתרועהשהפסיקלפיז],.1
בבבאלתקועלושצריךהתרועהמעיןשהואפ"ואע11בבבאלתקועלושצריכיםהשברים

:ך],1ובבאשלהשבריםעדייןתקעשלאכיוןכלוםמועיל11אין11

הפמקת"תשבמדרביןן]"ת"תשרבמדרבין,]"שבריםשלשהשתקעלאחראםוכןיז
וכןאחדכןשבראלאותקעחורלאואפילואחריםשבריםותקעחור.מ,בנשימה

הראשונהמבראלפי"ן,מרומימיןשלשהדהיינון,התרועהאתשגמרלאחראם
לשורצריךהתרועהאתגמרלאאפילווהריעחור.ינ"בנשימההפמיק]ן"שביארנו

יי"שהפמיקדכיוןהמדרעלואילךמשםוגומר11בבאשלראשונהתקיעהגםולתקוע
אם.שלאחריהןלפשומההתרועהביןאוהשבריםביןיתירהבתרועהאויתיריםבשברים
היתיריםהשברים.יהיהמדרעלואילךמשםויגמורהתרועהאוהשבריםויתקעיחוור
11בבאשלהכשריםהתרועהאוהשבריםביןהפמקכברשתקעהיתירההתרועהאו

איןשהרי11בבבאלתקועלו.שצרןתרועהאושבריםמעיןשאינןלפישלפניהןלפשומה
:אותםתקעשכברכיוןכלוםלוצריך

נוכרלאאםהבבאשלראשונהתקיעהגםולתקועלחוורשצריךשנתבארמקוםכליה

"מב"חה"איר'שכמשנהיראה,סיר,שםש"ראקיח .קנג

.ז"מסיףע"ישוטור.שםש"הראמשמעיתקיט ,מ"מקא"מקב

,וסירשםש"מאקנא מתקמידיהה"ד(ב,מן-רקננ
איש"ימה"די.].ף' לריןם'לימדימזה.מ"מדלעילהבלדעה)לאחר

ם'שברעשהכלא'רהי,ם.השבר'באחרבנשותההפמק והתהכלל

"ם(ח"אוליקיטים)ן'מ.הבןיראה,(בתרועהל' .ם'וציונמ"מ.ג'"מ(ץ"נ)הודה'קילת"שו,י

.(אחתתרועהכלומר)'א:ל"אוצקנג ט.דלאא".ה"רח"ב.תקיעותמדראבודרהםינד

" .מקראמלוא"מ,י"מק

,שםה"בקנה .ח"מע-וזו,ן"הרמםברעתשוךקנו

.(זהאהרזהתרועות'בלענין)ורעה"רמקראא-מקנז ,שםי-נ.ן"הרמבבדעתשם].רקנח

,שםל"שי,שםן"רקנט לג,ב",הב"פתימפתאקל

וזהה"דא,בזן"הרמברמת' ן-ויושור.ף'מתקה"ר(ב,י)בריןהיבא,הפירוש

.(שברים'באחרתרועהלעתן)חק"מא"מקלא_שם

,דמעיףקלנ הבןיאהקלג

,י"מ(ח"אום'לקיט)ן'מ' מיר,שםן"רקלך
,שםע"ושי



תקצא-תקצהשנהראשהלכותריח

לועולהאחרונהתקיעהאותההבבאשלאחרונהתקיעהשתקעלאחרעדמהמעות
."המדרהעל-,ואימשםוגומרראשונהתקיעהבמקום

ילאת"תשרממדרשמעהכגיןאחרנמדראשלי,אאחרתננבאשעומדעדמכרלאאם,
אחתבבאתוקעמךואחרבושנוכרהמררכלגומרת"תראות"תשבמררשעומרערנוכר
כלוםבכךאיןת"תששלבתקיעותת"תשרשלהמדרבאמצעשהפסיקפ"ואעת"תשר
אבל,ן"ושלאחריהשלפניהלפשומהתרועהביןלהפסיקשלאאלאתורההקפידהשלא
:~ן"כלוםבכךאיןמדרלאותוראוישאינושופרבקולאפילולבבאבבאביןמפסיקאם

שמעה11בבאשלראשונהתקיעהולתקועלחוורצריךמעהשאםשנתבארמקוםכליכו
"לחזורםצריךמהןאחתבכלמיושבלתקיעותמעומדתקיעותביןחילוקאיןבה

איןמעומדכןבתקיעותקולותהשלשיםכלשתוקעיןבמקום.ואפילשנתבארדרךועל
.צרןיהאולאמעומדתקיעותעלנסמוךמיושבבתקיעותהתוקעמעהשאםאומרים
.לבמלהברכתותהאשלאת"גן,כהלעשותןצריךאלותקיעותעלשבירךדכיוןלחזור
:]ת"בעלמאמנהגרקשאינןלפי"ת,כלוםבכךאיןהתפלהשאחרבתקיעותמעהאםאבל

:"ת"'וגוקראתיהמצרמןלדברניתירמן.תנ"יצאלאשופרשלהרחבבצדתקעאםכ

עדלזמרנוהגיןוישתן,'וגותרועהיודעיהעםאשרי,ת,ץ"השיתחילשתקעואחרכא
תורההמפרירין~מחכ"ואחוכויתןיושביאשרייתחילכ"ואחיי"קרננותרום

:),למקומו

:סעיפיםו"טובוביחידטוסףתפלתסדרונקפא

ושלשראשונותשלשדהיינוברכותשבעמתפללאדםמזביםוימיםשבשבתותפ"אעא
במוסףלהתפלל]חכמיםתיקנוהשנהבראשאבל"באמצעהיוםוקדושתאחרונות

כדימלביותיפסוקיכוללהיוםקדושתשבברכתדהיינוברכותיתשעהימיםשנישל
זכרונותפמוקיבהואומרכרונות~ברכתאומריםכ"ואח"שמיםמלכותעולעלינולקבל

שופרותברכתכךאחראומרלפיכך,שופרי"עמהי"ועלמוכהלפניוכרונינו~שיעלהכדי
:שופרותפמוקיואומר

אבלבקישאינומיאתאלאבתפלתומוציאץ"השאיןהשנהימותשבשארפ"אעב

'ר)ל"-הארמריר.שםשוך,ה'-טזשםתהלםקשח אתשהאומרד"חבומנהג.מקרבט"באה.שבתק

שלשתאתלאחריהםכ"גמבןהתקיעותקררםהפסוקים אחראימד.והקהל]הפסיקים
ם'המנהגמפר)[בפסוקפסוקי' .(קבי'עה"רד"חב'מלהגאוצרגםוראה.56לןד"חב-

מפר)ו'הד'איתום'אומרהקהלשכלר"הבומנהגולננט המנהג

.(שםד"חב'מנהגאוצר.שםד"חב-ם' .שםא"רמ.שםטיתקנ

מקצאסיימן מכדלעילא

"מ,(מיסף)ג"ים(שבתבתפלות)ב"מרמה" .(עיטתפלות)ב-א"מעתפו
.הברכיתה"דב,מאשבתרשייב ,א"מע"שו.יר'.םר"פש"רא.ע"ונרא,לבתשנהג

,במשנהשםע"פד גתה

"מלבוש.ב,לד.א,סוא-

,ב ,שםלבוש,שםגמרא1

,1-סקיא-תקלה כדלעקלו

,ב"ימי_ב-א"מל' למופזקריבה"מקא"קיממג'.םלעילוראה,שםא"מקלו

כ"אחזטרך:עית'התקלת.בתההיהשלאלמי. ,המדרעל,לשמוע

,שםא"מקלח .מיהתקצב'.םכדלקמןקלט

.93זךתתיאב"וטויראה,שםא"מקע .שםא"מקמא

.א"מתקצי"מלקמןראהקרב )ן-בךהיבאירושלמיקעג

.ט"סע"שי/גםמוריה(ב,י .ב"מיתקפי'.םלעילוראה

,א".מקז"מ,י"מלטשמגאן'ם)שםן"רקפד ,ה,ח.קתהלםקפה

.(ץ"השאומר)ט"סא"רמ,יור"מרשתירקפו .סו,פסם.תהלקש


