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 תקיעת שופר בחודש אלול

 תודות והערות  
מפני הקורונה.  תקופת  בזמן  ונכתב  נחקר  זה  נשארתי  ךכ מאמר  שלי,  הגיל  עקב   ,

של  רובם  בדירתי ולכן לא יכולתי ללכת לספריות לעיין בספרים עבור מחקרי. אולם  
  ים או במקומות אחר  HEBREWBOOKSהיו בביתי או באתר   להם צרכתינהספרים ש

סרקו   או  צלמו  אנשים  מספר  אחרים,  ספרים  עבור  הנדרש  את  באינטרנט.  המידע 
 בשבילי.  

 תודתי נתונה לאנשים הבאים שעזרו לי בהכנת המאמר: 

 . לאומיתה הרב יוסף לייכטר מקרית ארבע שסרק עבורי ספרים בספריה  •

בכולל של ישיבת "ניר" בקרית ארבע, שסרק מספר    הרב אליהו עמנו, אברך  •
 .ישיבת "ניר" של  בספריה 

 . ים בספריה שםצוות הספריה של קרית ארבע שאתרו בשבילי ספר •

 . רת מידע רלוונטיי מקרית ארבע עבור מס פינחס-הרב אליהו בן •

*************************** 

לא ניתן היה להזכיר כל מקור מספרי חז"ל על הנושא, וגם לא היה ניתן להיכנס לכל  
 דיון בנושאים שמוזכרים.

************************ 

 כתובים בראשי תיבות: המקורות מתועדים בקפדנות.  

 שו"ע = שלחן ערוך 

 או"ח = אורח חיים  

 מ"ב = משנה ברורה 

בפעם הראשונה שמוזכר ספר מסוים, יש פירוט של שם הספר וסימן או עמוד מתוך  
ספר  וצאת ההספר שבו נמצא המידע הרלוונטי שנדרש, דהיינו שם המחבר, מקום ה 

שם הספר וסימן    ספר, רק ניתן . אם יש עוד תזכורות של אותוך הוצאתולאור ותארי
את  או עמוד שהמידע הרלוונטי נמצא, וגם מופיע המילה "שם", וכוונתו הוא לכוון  

 הקורא לפעם הראשונה שספר זה מוזכר. 

************************* 

 חלק ראשון 

 הקדמה 
פרקי  שם "ב   בספר מדרשים ואגדות , הוא אלול  יעת שופר בחודש המקור הקדום לתק

הוא כותב:  בספר זה  .  " המיוחס לתנא רבי אליעזר הגדול בן הורקנוסאליעזר דרבי  
ולאחר ארבעים יום לקח    ... בהר    [משה]יהושע בן קרחה אומר ארבעים יום עשה    בי ר"

דש אלול אמר  ובתמוז שבר את הלוחות ... ובראש ח  י"זב ואת הלוחות וירד אל המחנה  
לה להר שלא יטעו עוד  ושהרי משה ע   הקב"ה עלי אלי ההרה והעבירו שופר במחנה,לו  

זרהאחר   היום  עבודה  אותו  נתעלה  א  והקב"ה  ,עלה  שנאמר  שופר  לקים  - באותו 
בשופר בראש חדש אלול    ןועל כן התקינו חכמים שיהיו תוקעי   ה' בקול שופר  בתרועה,

  1בכל שנה ושנה." 
 

 , פרק ארבעים וששה)פרקי רבי אליעזר , אליעזר בן הרקנוס )אליעזר הגדול(, )ויניציאה, שס"ח 1
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ז לת  ואולם  היחידה  הסיבה  ב  קיעהאינה  אלולמשך  בשופר  .  חודש 
 : ןה ו  ,מספר סיבות נוספות תותלמודית נמצא  הבאנציקלופדי 

 לערבב את השטן  •

 לעורר לתשובה  •

  2, דהיינו חודש שלם "תקעו בחודש שופר" •

  3המהר"ם מרוטנבורג נותן סיבה נוספת, דהיינו ללמד ולחנך איך לתקוע.   ,כן-כמו •

ת מספר שאלות כמו באיזה יום או ימים תוקעים בשופר בחודש אלול, ובאיזה  ונשאל  
 .  סיבות לתקיעות באלולל  בהתאםאלו שאלות  בשעות ביום תוקעים? אפשר לדון 

 משה על הר סיני 
השלישית   בפעם  סיני  להר  עלה  מסויםמשה  יום    ,בתאריך  לארבעים  שם  ונשאר 

לילה עלה  ,וארבעים  שהוא  ו  וביום  במחנה"  שופר  נתעלה- "העבירו  אותו    "הקב"ה 
  4היום באותו שופר." 

קול  את    שמעו  משה עלהיום    באיזה  זה אינו רק ענין היסטורי לדעת בדיוק
 .ופרשבבו  תוקעין היום  שאנו , לפי סיבה זו,אלא זה התאריך השופר, 

 ונביא כמה מהם: יש הרבה דיונים וחלוקי דעות על התאריכים הללו 
ביום  בתורה    כתוב וירד  אלול  בר"ח  עלה  סיני    ,יםכפורהשמשה  בהר  והיה 

היו   אילו  לילה.  וארבעים  יום  לא    שלושים לארבעים  אלול  בחודש    בעיה  היתהיום 
. אולם  יום באלול ועוד עשרה ימים בתשרישלושים  , דהיינו  להגיע למספר ארבעים

"מימות עזרא ואילך לא מצינו אלול    בגמרא: אפילו לפני קביעת הלוח העברי כתוב  
יש שכותבים שבשנה שמשה רבינו עלה להר    את הסתירה הזו,   ורת לפ כדי  5" . מעובר

 6בחודש אלול.  מיםי  שלושיםסיני היו 
דהיינו ביום    ,שמשה עלה ביום ראשון של ראש חודש אלול  אהצעה אחרת הי

וירד במשך היום    ,אבלחודש  של ל'  אם הוא עלה בבוקר    אפילו  אולם  7ל' לחודש אב. 
לא היו ארבעים ימים וארבעים לילות. כדי להשלים ארבעים יום    יםכפור השל יום  

יש   לילה  יום  ש וארבעים  לסוף  קרוב  סיני  מהר  ירד  שמשה  ויש   8, יםכיפורההציעו 
  9. יםכיפורהאומרים שהוא ירד למחרת של יום ש

אולם   10מביא שני פרושים שונים על דברי רש"י,   והוא  הב"חעוד דיון ע"י  יש   
 אחד מהם הוא מיד דוחה.  

ומ"ש רש"י בסדר כי תשא ובר"ח נאמר  "   : כתב  ב"ח ה  , הפירוש שהוא מקבלעל  
בליל ר"ח א"ל היה נכון לבקר והוא שיהא מזמין עצמו בלילה    לו ועלית בבוקר וכו' ה"פ

  עשה בענין שיהא בבקר בראש ההר וז"ש היה נכון לבקר ועלית בבקר אל הר סיני וכן  

 
 אנציקלופדיה תלמודית כרך שני , )הוצאת אנציקלופדיה תלמודית: ירושלים(, עמ' ב'  2
מנהגים, )ישראל שנהב אלפנביין, הוצאת "בית המדרש הרבנים באמריקא":    רבי מהר"ם ב"ר ברוך מרוטנבורג, ספר 3

הגאונים, כולל רס"ג, ועמרם גאון, לא מוזכרת תקיעת    תניו יורק ארה"ב, תרצ"ח(, סדר רינוס לערב ר"ה. נציין שבתקופו
'. האבודרהם )רבינו דוד  , סע' ב 10שופר בחודש אלול ]הרב שם טוב גאגין בספרו "כתר שם טוב", )לונדון, תשט"ז(, עמ' 

ברבי יוסף אבודרהם, )וורשא, תרל"ח(, כותב על עליית משה להר סיני בחודש אלול, אולם גם הוא אינו מזכיר תקיעת  
כן הרמב"ם אינו מזכיר תקיעות שופר בחודש אלול, ומפליא שספרי חז"ל אינם מצינים שהרמב"ם לא מזכיר  -שופר. כמו

 זאת.  
 פרק ארבעים וששהפרקי רבי אליעזר, שם, 4
יום באלול, )משנה מסכת שביעית   30השנה יט: ביצה ו. אולם , כנראה, שהיו מקרים בודדים שהיו  מסכתות: ראש  5

 פרק י' משנה ב'; משנה מסכת עירובין פרק ג' משנה ז( 
 סי' תקפא סע'ק ב  למשל: מגן אברהם שלחן ערוך אורח חיים ]מהלן: שו"ע או"ח[, 6
מה, )קראקא, שמ"ב(, מסכת שבת פרק ט דף פט.; הרב יעקב  הרב שלמה בן יחיאל לוריא )מהרש"ל(, ספר חכמת של 7

בן משה הלוי מולן, ספר מהרי"ל, )פרנקפורט דמיין, תמ"ח(, הלכות ימים נוראים; מגן אברהם, שו"ע או"ח סי' תקפא  
 סע"ק ב 

 הרב יואל סירקש מחבר פירוש בשם בית חדש )ב"ח( ]מהלן ב"ח[ על הטור או"ח סי' תקפ"א ד"ה תניא בפרקי  8
 התורה, שמות פרק יח פסוק יג   רבי משה בן נחמן, פירוש רמב"ן על 9

 כן יש תרגום למילה "נכון" בתרגום אונקלוס ובתרגום יונתן בן עוזיאל-רש"י שמות פרק לד פסוק ב; כמו  10
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ולא תקנו לתקוע בערב אלא   עלה אל ראש ההר  ובבקר  דבלילה היה בשיפולי ההר 
ופר במחנה  אש ההר כי באותה שעה העבירו ש רבשחרית דל' של אב כי אז עלה אל  

  11וכו'." 
  עבחומש משמ  פירוש רש"י  ך"וכ השני שהוא דוחה הוא כותב:  בפירוש  אולם  

לכאורה דביום שני דר"ח קאמר וקשה שהרי מר"ח עד בקרו של יה"כ אינו כ"א ל"ח  
  12יום ולילותיהן עמהם." 

-16- ה  שחי במאותשל רבי אליה מזרחי ]הרא"ם[    ופירושאת  מביא  גם  הב"ח  
ל עלייתו ממש בכ"ט לאב היה ולמה נמנים הארבעים יום משלשים באב ולא  אב"  :15

מכ"ט לאב שעלה בו ממש, מפני שבכ"ט לאב אין לילו עמו, והארבעים יום ליליהם  
עמהם, הלכך אין המנין של ארבעים יום אלא משלשים לאב, שהוא ראש חדש אלול,  

לו, שהיום הראשון הוא  מפני שבבקרו של יום שלשים לאב נשלם היום הראשון עם לי
יום כ"ט לאב, ולילו הוא ליל שלשים לאב. ולפי הסדר הזה תמצא, שהארבעים יום  
עם לילותיהן כלים בבקרו של יום הכפורים, שבו נתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל  

  13" .ומסר לו למשה את הלוחות האחרונות
א"כ אמאי  דותו    כן   כותב: "ואין הלשון משמע   אליה מזרחי, הב"חרבי  על דברי  

ובר"ח שהוא ל' של אב    לא תקיענן בכ"ט באב וי"מ דאלול דההיא שתא מלייה מליוה
ליישב   אפשר  ועוד   ... לילות  ומ'  יום  מ'  איכא  דהשתא  יה"כ  של  בבקרו  וירד  עלה 

יל  דירידתו ביה"כ סמוך לערב היתה ויה"כ ממנין מ' ]ארבעים[ הוא ועלייתו בתחלת ל 
כותב על ירידתו של    ( 18- )מאה ה  הפרי מגדים  כן -כמו  14ר"ח שהוא ל' של אב היתה." 

  15"אפשר ביוה"כ לעת ערב."  :משה
שמשה עלה להר סיני ביום ל' לחודש אב. אולם יש מקור  כתוב  ברוב המקורות  

יום שני של ר"ח אלול.  חודש  של    ראשוןה ביום  תהי   סבור שהעליהש אלול, דהיינו 
בפולין במאה ה  "אברהם מגן  "ה גומבינר, שחי  הלוי  מביא    (17-)הרב אברהם אבלי 

התנחומא ש"משה עלה ביום שני דר"ח אלול רק שעבורה לאלול    מדרש  התוספות בשם
"ונמצא יום עלייה    :כתוב  ,מביא  "רהם במגן א"שה   "תוספותדברי ה" ב 16דהאי שתא." 

ימים[  ארבעים  "מ' ]  :על זה יש הגהות הב"ח  17" .באלול  ']של משה[ של מ' אחרונים בא
  ]ארבעים[  "... וכל חדש אב הרי מ'  במדרש תנחומא כתוב:  18באחד באלול."  אחרונים 

... וישכם משה בבקר ויעל עשה  ]עליה שלישית[  . עלה בר"ח אלול]עליה השניה[  ימים 
  19מתשרי וירד בעשור."]ימים[ שם אלול כלו ועשרה 

אחרונות   לוחות  נתנו  הכפורים  "ביום  כותב:  הרמב"ן  התורה,  על  בפירושו 
א בתשרי משה ירד מהר  "ביום ירק  דהיינו    20וממחרתו ירד משה ודבר עם בני ישראל" 

  21. יםכיפור השל יום   וכותב שמשה ירד למחרת "כן ה"דעת זקנים-כמו סיני.
ליל    ת תחיל  בדגש על   ביום ל' באב,   להר סיני   עלה  משהלפי הדעות ש  סיכום,ל

ה,  הוא היה שם ארבעים יום וארבעים ליל,  סמוך לסופו,  יםכיפורהל' באב, וירד ביום  
אולם לפי הדעה שהוא   .יםכיפור השל יום    וירד למחרת  הואלפי הדעה ש  -  ויותר מזה

 
 ב"ח, שם, או"ח סי' תקפ"א ד"ה ומ"ש רש"י  11
 ב"ח ,שם, או"ח סי' תקפ"א ד"ה תניא בפרקי  12
כן הרב  -הם מזרחי, אליה מזרחי על פירוש רש"י, )קראקא, שנ"ה(, פ' והיה עקב ד"ה והתנפל. כמוהרב אליהו בן אבר 13

של משה בכ"ט באב, )ברדיטשוב, תקע"ח(, הלכות ראש השנה, סי'    ו מרדכי בן אברהם יפה )הלבוש( כותב על עליותי
 תקפא סע' א  

 ב"ח, שם, או"ח סי' תקפ"א ד"ה תניא בפרקי  14
מאיר תאומים, פרי מגדים, או"ח אשל אברהם, )ווארשא, תרמ"ט(, הלכות ראש השנה סי' תקפא סע'  הרב יוסף בן   15
 ב' 
 מגן אברהם שו"ע או"ח סי' תקפא סע"ק ב'  16
 תוספות מסכת בבא קמא פב. ד"ה כדי  17
 בבא קמה פב. הגהות הב"ח סע"ק ד   מסכת18
 מדרש תנחומא, )אמשטרדם, תצ"ג(, פ' כי תשא עמ' לג: 19
 על התורה פ' יתרו שמות פרק יח פסוק יג רמב"ן  20
 הרב יהודא בן אליעזר, דעת זקנים, )אפען, תקצ"ד(, דברים פ' עקב פרק י' פסוק י'  21
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אלול, בא'  רק  ירד    עלה  אם  של מחרת ל אפילו  מגיעים    צ"ע  ,יםפוריכ היום    ו  איך 
 . לארבעים יום וארבעים לילה

הנ"לכמ דעות  וחלוקי  הדיונים  להגיעל  צריכים  אנו  ל ל  ,  יום    מעשה הלכה  באיזה 
 . תוקעין

והיה רב בוועד ארבע ארצות ואב    16- שחי במאה ה)לניק  והרב בנימין אהרן ס 
ואחרי דיון    ,ויש ביום ב' דר"ח  ביום א' דר"ח,  יםקע וכתב שיש שת  (יןבית דין בפול

למס  הואבנושא   דר"חק הגיע  שני  ביום  לתקוע  שמתחילין  ש"אותם  הוא    נה  טעות 
  22בידם." 

ש"טעות הוא בידם" לתקוע    אולם האחרונים אינם מסכימים עם הדעה שלו 
  ( 19-18-)שחי בפולין במאות ה  מליסאלורברבוים  ביום שני של ראש חודש. הרב יעקב  

 23"ביום שני של ר"ח אלול מתחילין לתקוע." בפירושו בסידור "דרך החיים" כתב:  
הה   כן-כמו במאה  )שחי  מאט  משה  בספרו    16- רב  משהבפולין(  קצור  "ה  24" ,"מטה 

לא  הם  ו   ,שתוקעין ביום שני של ר"ח  כותבים  26" ערוך השלחן" וה  25" ערוךה שלחן  ה
"אין לזוז   :מסכם  " מגן אברהם" דיון בנושא, ה  לאחר מזכירים כלל את יום א' דר"ח. 

  27" .מהמנהג להתחיל ביום שני ]של ר"ח[
השונ מוזכר    יםשיוצא   יםבלוחות  שנה  שני    שמתחיליםכל  ביום  רק  לתקוע 

כולל אלו  לוחות  אלול.  טוקצינסקי(,   :יםדר"ח  )הרב  ישראל  לארץ  דבר   28לוח  לוח 
בעלזא  29, בעתו שלמה 30, לוח  היכל  לחיילו 31, לוח  כותב  -כמו  32.לוח  בעלזא  לוח  כן 

 33בפירוש "אין תוקעים בשופר ]בשלושים באב[" 
לת המאה  יצא לאור בתח שי)  ה"חיי אדם"  ו הרב אברהם דנזיג בספר  ,מאידך

בספר    ותמילים דומ   נןיש  34"ויש מתחילין מיום א' דר"ח ויש מיום ב'"   :כותב  (19-ה
אפרים" ה  "מטה  במאות  )שחי  מרגליות  זלמן  אפרים  הרב  ע"י    19-18- שנכתב 

)הרב יהודה אשכנזי שחי במחצית הראשונה של המאה    וגם ב"באר היטב"  35,בברודי(
  (36. 18-ה

-19- במאות השחי    , זלמן מלאדי  ניאור)שנכתב ע"י הרב שב"שלחן ערוך הרב"  
נמצאה שיטה מקורית בנושא. שם כתוב: "במשך יום ראשון דר"ח אלול תוקעים  (  18

  37להתלמד, ומתחילין לתקוע אחר התפלה ביום שני דר"ח." 
יום בחודש אלול מפני שלפי פרקי דרבי   עד עכשיו לא כתבנו שתוקעים בכל 

 . יום שמשה עלה להר סיניה ביום אחד, דהיינו אליעזר רק תוקעים 

 
 הרב בנימן אהרן שולניק, משאת בנימן, )מיץ, תקל"ן(, שאלה ב  22
רב ר"ה, סע' א עמ'  סדור אוצר התפלות, ספרד, )"ראם": ווילנא, תרפ"ח(, פירוש דרך החיים, דיני חודש אלול וע 23

כן הרב אליהו בן בנימין וולף שפירא, אליה רבה, )זולצבאך, תקיז(, או"ח סי' תקפא סע' ג' לבוש, וגם הרב  -תקיג; כמו
 משה פיינשטיין, אגרות משה או"ח חלק רביעי )בני ברק, תשמ"ב(, סי' כא סע' ה, סוברים כזה 

 י, ענין ראש חודש אלול, סע' תשעח הרב משה מאט, מטה משה, )ווארשא, תרלו(, חלק חמיש 24
 קצור שלחן ערוך, סי' קכח סע' ב  25
 ערוך השלחן, או"ח סי' תקפא סע' א'  26
 מגן אברהם, שו"ע או"ח סי' תקפ"א סע"ק ב  27
   83לוח לארץ ישראל לשנת תשפ"א )הרב טוקצינסקי(, ירושלים, אלול עמ'  28
 ה'תשנ"ח, )אחיעזר: בני ברק(, א באלול, עמ' תתרט"ו –לוח דבר בעתו  29
   301לוח הלכות ומנהגים "דבר יום ביומו" תשמ"ט, )קהל מחזיקי הדת בא"י, חסידי בעלזא(, חודש אלול עמ'  30
 90היכל שלמה" איחוד בתי כנסת בישראל, ירושלים(, אלול, עמ' לוח דינים ומנהגים תש"ן, )" 31
 לכו לחמו בלחמי, לוח לימוד תורה יומי לחייל ה' תשס"ג, )ישיבת שבי חברון(, ב' דר"ח אלול. 32
   301לוח חסידי בעלזא, שם, חודש אלול עמ'  33
 מצטט דברי החיי אדם, סי' תקצא סע"ק ג' חיי אדם, כלל קלח סע' א'. משנה ברורה ]מהלן מ"ב[  הרב אברהם דנזיג, 34
 הרב אפרים זלמן מרגליות, מטה אפרים, ווארשא, תר"פ(, סי' תקפא סע' ז'  35
 הרב יהודה אשכנזי, באר היטב, סי' תקפא סע"ק ג, )פירושו מופיע בהוצאות של המשנה ברורה(  36
   תשכא[עמ'  ] עמ' סח ,שו"ע הרב , הוספות מנהגי חודש אלול ,הרב שניאור זלמן מלאדי 37
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  תשופר של חודש אלול מוגבל  ת יעק לפנינו של פרקי דרבי אליעזר, תלפי הגרסה  
רבינו    ו וביניהםז גרסה    מביאיםאב או א' באלול. יש ראשונים שבל'    , או ליום אחד

  40.(13-14והרא"ש )המאות    39(, 13-)התחלת מאה ה   מחזור ויטרי  38, (14-ירוחם )מאה ה
 41הראבי"ה את  הם כוללים    :גרסה אחרת   , נראה שהיהאולם לכמה ראשונים

את  שמביאים    ,(14-)התחלת המאה ה  43והטור   ,(14-)מאה ה   42(, צדה לדרך 12-)מאה ה 
תוקעין   שיהיו  חכמים  התקינו  "ולכן  כותבים:  הם  אולם  אליעזר  דרבי  פרקי  דברי 

  44."כל החדש הם הוסיפו את המילים "ש דהיינו  "בראש חודש אלול כל החדש,
ה גרסה בלי המילים "כל החודש" הוא הוסיף "וכן  ת"פ שראינו שלרא"ש היאע

גם  ו  , (שמוזכרים לעיל)השנה    ותכן כל לוח - כמו  45" .נהגו באשכנז לתקוע כל חודש אלול
 כותבים בפירוש שתוקעים בכל חודש אלול. פירוש "דרך החיים" על הסידור, ה

, לכן מדוע תוקעים  יםכיפורה משה היה בהר סיני ארבעים יום דהיינו עד יום  
(  13-12-רב אלעזר מגרמייזא )שחי במאות הה  ?יםכיפור הל ולא עד יום  ו רק בחודש אל

ום עד יום הכפורים  י כתב על זה: "התקינו שיהו תוקעין מ' ]ארבעים[    "רוקחבספרו "ה 
משה למרום ואמר לתקוע בכל יום כדי שלא יטעו עוד    העל שם מ' יום אחרונים שעל

  46בעבודה זרה." אולם הוא מסיים שרק תוקעים עד ראש השנה. 
על הספר "מטה    שנכתב ע"י הרב חיים צבי אהרנרייך  הפירוש "קצה המטה"

  ביסס דבריו על הוא  רמז בספר תהלים לתקיעת שופר בחודש אלול.  מביא  אפרים"  
ש שכותב  יוסף"  מופיעה"בית  "הללו"  ב-שתים  ה המילה  פעמים    תהלים ספר  עשרה 

ה  ,ק"נ  פרק כנג  12- וזה כנגד  וכופלים הפסוק האחרון    13-החודש ה  דחדשי השנה, 
מעוברת.  שהח  47בשנה  מוסיף  המטה"  ה"קצה  אלול,  מזה  הוא  בשנה  השישי  ודש 

  48ו"הללו" השישי הוא "הללוהו בתקע שופר." 

  

 לעורר לתשובה 
רמז יש בו כלומר עורו ישנים משנתכם ונרדמים  "  כתוב ברמב"ם בענין תקיעת שופר:

 49" .הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם
על "מנהגן של ישראל להתחיל לתקוע מר"ח אלול" כותב הרב  בסברה דומה  

, בספרו "קו  ( 18-17- השהיה אב בית דין בפרנקפורט וחי במאות  )ר  ודנו ייא צבי הורש ק
  50יתעורר כל אחד ואחד לקול השופר המכריז ומעורר ומתרה על התשובה." " הישר":  

מדוע לא   לעשות תשובה,הציבור  את  עורר  כדי ל   תוקעים  אםנשאלת השאלה  
יותר רלוונטי לתקוע בימים    ?תוקעים בעשרת ימי תשובה אפילו אפשר להגיד שזה 

אלול.  והללו מלתק  בחודש  זאת ע  לראות  אע"פ  "  הרמב"ם שכותב:דברי  מגם    ניתן 

 
 רבינו ירוחם בר משולם, ספר תולדות אדם וחוה, )ויניציאה(, ספר אדם , הנתיב הששי, החלק הראשון  38
 רבינו שמחה מויטרי, אחד מתלמידי רש"י, מחזור ויטרי, )שמעון הלוי איש הורוויץ: נירנבערג, תרפ"ג(, סי' שכג   39
 רביעי רבי אשר בן יחיאל )הרא"ש( , מסכת ראש השנה, פרק  40
ראבי"ה, חלק שני, ) אביגדור אפטוביצר, חברת מקיצי נרדמים: ברלין, תרצ"ו(,   רבינו אליעזר בן יואל הלוי, ספר 41

 הלכות ראש השנה סי' תקמב 
 ראש השנה ..., פרק שני   תהרב מנחם בן אהרן אבן זרח, ספר צדה לדרך, )פירארא, שי"ד(, הכלל החמישי בהלכו 42
 טור, או"ח סי' תקפ"א  43
( שה"טור" הוסיף את המילים "וכל החדש"; אולם שהיו  10הרב שם טוב גאגין בספרו "כתר שם טוב" כתב )עמ'   44

 אחרים שעשו את זה בתאריך מוקדם יותר.
 הרא"ש, שם, מסכת ראש השנה, פרק רביעי   45
 הרוקח, הלכות ראש השנה סי' רז  הרב אלעזר מגרמייזא, 46
 הלן ב"י[ על הטור, או"ח סי' תקב ד"ה ומ"ש וקורין הרב יוסף קארו, פירוש בית יוסף ]מ 47
הרב חיים צבי אהרנרייך, פירוש קצה המטה על מטה אפרים, )קליינווארדיין )קישווארדה הונגריה(, תרפ"ג (, סי'   48

 תקפא סע"ק יח 
 רמב"ם, משנה תורה, ספר מדע, הלכות תשובה פרק ג' הלכה ד'  49
ק ראשון, )למברג, תרכ"ג(, פרק מח; אותו נושא הובא בספר מטה משה, שם, הרב צבי הירש קאיידנוור, קו הישר, חל 50

 ענין ראש חודש אלול וראש השנה סע' תשעח
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שהתשובה והצעקה יפה לעולם, בעשרה הימים שבין ראש השנה ויום הכפורים היא  
  51." יפה ביותר ומתקבלת היא ]מהיחיד[ מיד

"סדרי ימי תשובה". שם כתוב: "בכל  בכותרת    "שלחן ערוך"כן יש סימן ב-כמו
... ואומרים בכל   הימים שבין ראש השנה ליום הכפורים מרבים בתפלות ותחנונים 

יותר  שצריך  יש גם סימן שתוכנו הוא    52יום שלוש פעמים וידוי קודם עלות השחר." 
קיום מצוות בימים אלו: "אף מי שאינו נזהר מפת של כותים בעשרה ימי  על  הקפדה  

שובה צריך ליזהר, ויש לכל אדם לחפש ולפשפש במעשיו ולשוב מהם בעשרת ימי  ת
  53תשובה." 

על ידי הגאונים: "לרב    ת אמירת סליחות בעיקר בעשרת ימי תשובה כבר מוזכר
וכן אמר רב   כהן צדק מנהג ב' ישיבות לומר סליחות ותחנונים בעשרת ימי תשובה 

בכל יום ... ואמר רב האי    ]לבית הכנסת[  לב"ה  ןעמרם בעשרת ימי תשובה משכימי 
  54ימים לחוד."   העשרהנך מנהג לומר תחנונים ב

האחרונים של חודש    מיםליחות ביסלומר מתחילים  שאשכנזים אע"פ שהיום 
תשובה  אלול ימי  בעשרת  הסליחות  ארוהן  ,  יותר    אומרים שסליחות  המ   ותכ הרבה 

  55ימי אלול )חוץ מערב ראש השנה(. ב
יותר  אפילו  ו  עד יום כפורים?  מדוע לא תוקעים בעשרת ימי תשובה   צ"עמכל זה  

 ? הושענא רבה  לא עדלמה מזה, 
  א "ויום ערבה ]הושענ   :הושענא רבהכתב על  (  13-)המאה ה  ה"שבלי הלקט"

הדין   חתימת  יום  הוא  מקור    56" כפורים.היום  כרבה[  "ביומא  מהזה  ליש  זוהר: 
לכן יש מקום    57בשביעאה דחג הוא סיומא דדינא דעלמא ופתקין נפקין מבי מלכא." 

 ?  כדי לעורר את הציבור לתשובה  עד הושענא רבה  כל יום  תוקעיםלא  למה לשאול 
" שליח  .יםכיפורה"מיני יום    נחשב כמו   שהושענא רבהרי חז"ל  אנו רואים מספ

ואפילו יש שאומרים   59ים כיפור ההם של יום   ניגוניםחלק של ה  58, ציבור לובש קיטלה
המלך  "יש שאומרים    ,יותר מזהו  60,כמו "זכרנו לחיים" וכו'  בתפילת עמידה  התוספות

הושענא רבה  יום  בו יש גרסה בפיוט "ונתנה תוקף": "  61".המלך המשפט"ו  "הקדוש 
  63. בהושענא רבה ונתנה תוקףובקהילת רומא אמרו  62" , יחתמון

ואפילו יש    תהיא חיובי   בהושענא רבה? התשובה   לתקיעת שופריש מקור  האם  
רב דוד  ה  64זו תקיעה וערבה."  שוןושכתב: "ואותי יום יום ידר  מקור בתלמוד ירושלמי

פירוש "קרבן העדה" על  ה את וכתב  , 18- פרנקל שהיה רבה של קהילת ברלין במאה ה
ויום ז' של ערבה    ,תלמוד הירושלמיה מפרש על זה: "והם יום טוב של ראש השנה 

 "... סימן על  בכתוב בספר "כף החיים"    65]הושענא רבה[ שכל שומעין תקיעת שופר 
 

 רמב"ם, משנה תורה, ספר מדע, הלכות תשובה פרק ב' הלכה ו'  51
 שו"ע או"ח סי' תר"ב, סע' א, ורמ"א 52
 שו"ע או"ח סי' תר"ג סע' א, ורמ"א 53
 טור או"ח סי' תקפ"א  54
 ספרי סליחות של האשכנזים בכל  55
 הרב צדקיה בן אברהם הרופא, שבלי הלקט, )ויניציא, ש"ו(, כלל שנים עשר הלכות חג הסוכות סי' קכא  56
 זהר פ' צו עמ' לא:  57
 שו"ע או"ח סי' תרס"ד סע' א, רמ"א ; מ"ב סי' תרסד סע'ק ט  58
 לוח דבר בעתו, שם, תשנח, הושענא רבה, שחרית עמ' שא  59
 לות השנה למנהג רומניא, )ויניציאה(, תפלות של סכות ד"ה בבקר סדר תפ 60
      שמואל על פסקי הרא"ש, מסכת ברכות פרק ראשון תהרב אהרן שמואל קאיידנובר )מהרש"ק(, פירוש תפאר  61

 סע'ק מ'  
מחזור לסוכות ולשמיני עצרת ושמחת תורה כמנהג בני רומה, מהדורה שניה, )חברת יהודי איטליה בישראל:   62

; הרב מרדכי בן אברהם יפה, לבושי אור יקרות, )לבוב,   ירושלים, תשע"ה(, עמידה למוסף של סוכות עמ' קלח
תרמ"א(, פ' שלח; הרב מנחם מרקנאטי, פירוש על התורה על דרך האמת, )ויניציאה, רפ"ג(, שלח לך; הרב בצלאל  

 לנדוי ,הושענא רבה, )דעת, מכללת הרצוג, תשכ"ג( 
 . בני רומה, שם, עמידה למוסף של סוכות עמ' קלח מחזור לסוכות .. 63
 תלמוד ירושלמי, ראש השנה פרק רביעי הלכה ח'  64
 העדה ד"ה ואותי יום יום ידרושון   תלמוד ירושלמי, קרבן  65
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 " רבה:  אם  הושענא  בתקיעות  אם  אלול  מר"ח  רחמים  בבקשת  להתחיל  נוהגין 
נ"א   הם  רבה  הושענא  יום  עד  אלול  דר"ח  א'  ומיום  מנהגו  לפי  אחד  כל  בסליחות 

 . בכל יום עד הושענא רבה  לתקוע אפשר  ,לפי לשונו 66יום." 
שופר בהושענא רבה ה אינ יתקיעת    יש קהילות שתוקעין   ענין תיאורטי.  הא 

רבה.   בין    ןביניה בהושענא  תשר"ת  תוקעים  והם  חסידים  של  קהילות  כמה  יש 
ל"הושענא תוקעים ."הושענא"  צאנז  חסידי  דהיינו   "  מזה,  תש"ת    יותר  תשר"ת 

היום"ב  67תר"ת.  "סדר  ה  ספר  )המאה  מכיר  בן  משה  הרב  שהסיבה    כתוב (  16-של 
  68כפי מנהגו."  "כדי לעורר הרחמים וכל מקום ומקום :לתקיעות אלו היא

)שחי בסוף המאה    ,המכונה "חריף אחד" שלח שאלה לרב מאיר הורוויץ  אדם  
לתקיעת שופר בהושענא    נוגעכתב לו ב   אדם זה"  .הספר "אמרי נועםאת  חיבר  ו   , (19-ה

רבה: "כי אין למנהג זה שום שורש ולא נמצא בשום ספר עוד זאת כי יש איסור משום  
הרב  תתגודדו."  וכתב    את   דחה   הורוויץ  לא  "חריף אחד"  כמו  שדברי  רבנים  מספר 

"יש  שמקיימים אותו    לפי, ולכן  הלכו לפי מנהג זה  הצדיק מאפטא והצדיק מראפשיטן 
הרב הורוויץ מסכם: "בלי שום פקפוק מותר הדבר לתקוע שופר  לכם על מי יסמוכו."  

  69בטלו המנהג זה אשר ממקור קדוש."  תבהושענא רבה ... ושלא  
ופורטוגל   מספרד  הספרדים  של  כנסת  בתי  יש  החסידים,  למנהגי  בנוסף 

הקפה  אלו תקיעות    שמקיימים כל  ללאחר  הכנסת  ב  משל,.  ישראל "בית    " שארית 
  70בהושענא רבה.   תוקעים, 17-במאה הבמנהטן ניו יורק , שהוקם 

בקהילות  וכתוב ש  ,בליל הושענא רבה יש שקוראים תיקון ליל הושענא רבה
  71" .במשך קריאת התיקון "תוקעים בקטעים ידועים הספרדיות 

  , את שלושת סוגי התקיעות  למה תוקעים בכל יום בחודש אלול  , עוד שאלה היא
אין אחד    מדועולכן  ותרועה? קול השופר הוא לעורר לתשובה,    , שברים  , תקיעהדהיינו,  

חי"  מספיק?   אלו מקולות   איש  ה)  ה"בן  במאה  בבגדאד  שחי  חיים  יוסף    ( 19-הרב 
מסביר: "התקיעה רומזת לשמחה וטובה, ושברים ותרועה רומזים לצער ויסורין כי  

 עבור תשובה.    כולם נצרכיםלכן  72זה ]תרועה[ ילולי יליל וזה ]שברים[ גנוחי גנח." 

 תקעו בחודש שופר 
שתוקעים    ממנווחז"ל למדו    73ספר תהלים, בפסוק  מחלק    "תקעו בחודש שופר" הוא

לא    וגם  ,ימים  29  רק  בחודש אלול ישאולם  יום.    30חודש הוא  של    כואורחודש ימים, ו
  תוקעים   זהבנוסף ל אז  ו בחודש אלול,    ימים  28לכן יש רק  ,  תוקעים בערב ראש השנה

  למעשה לא תוקעים  אולם   74.ימים  30-ועל ידי זה מגיעים ל  , יומיים של ראש השנהב
ום ראשון של ראש  בי לאלא תוקעים בארבע שבתות בחודש אלול, וגם ש יום מפני 30

 ימים שתוקעים!  25או לפעמים רק  26חל בשבת. לכן למעשה יש רק אם השנה 
  :, ה"ערוך השלחן" כותב בפירושחודש אלול  ךבשבתות במש  בקשר לתקיעות

שבתות  ב  תוקעיםוע לא  דמ  75"ותוקעין ]במשך חודש אלול[ תשר"ת לבד בשבתות ..." 
נכון ש חודש אלול?  ב אולם    76בשנים שראש השנה חל בשבת אין תוקעין בשופר.זה 

 
 , או"ח סדר יום הושענא רבה, סי' תרסד סע' א הרב יעקב חיים סופר, כף החיים 66
 רבה, עמ' שב לוח דבר בעתו, תשנ"ח, שם, הושענא  67
 הרב משה בן מכיר, ספר סדר היום, )ויניציאה, שס"ה(, סדר ההקפות ... עמ' צד:  68
 הרב מאיר הורוויץ, אמרי נועם, חלק שני, )קראקא, תרמ"ו(, תשובה א   69
    oshannot  October 2015Hmi yodea What is the source for blowing the shofar during)אינטרנט( 70
 ש   -בעתו, תשנח, שם, הושענא רבה, עמ' רצט לוח דבר  71
  שנה ראשונה פ' נצבים , הקדמה ד"ה ומה שתוקעין , הרב יוסף חיים, בן איש חי 72
 ספר תהלים, פרק פא פסוק ד  73
וערב ראש השנה; מטה   72הרב יצחק אייזיק טירנא, ספר המנהגים, )ווארשא, תרכ"ט(, מנהג של ראש חודש אלול  74

 ענין ראש חודש אלול וראש השנה, סי' חשעח משה, שם, 
 ערוך השלחן, או"ח סי' תקפ"א סע' א  75
 שו"ע או"ח סי' תקפח סע' ה   76
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בקי ללמוד ויעבירנו ד' אמות ברשות  ה   אצלילך  ו"גזירה שמא יטלנו בידו    : הסיבה היא
  77" .הרבים

השאלה   להגיד  נשאלת  אפשר  בשבתות  שסברה    האות את  האם  לתקוע  לא 
א  י תקיעת שופר בראש השנה הש  ,נעוצה בעובדההסיבה  שלא.    נראהבחודש אלול?  

. אפשר להשוות את זה  מנהגרק  חודש אלול זה  עות ב י תקאולם    , מצוה מדאורייתא
מה קורה בזמן שיום ראשון של ראש השנה  של תשליך שעושים בראש השנה.    מנהגל

דוחים את  ש ויש    , יש עושים תשליך באותה שנה בשבת  –חל בשבת? יש חילוקי דעות  
  78זה ליום שני של ראש השנה. 

מדוע  אפשר לשאול    ,רק מנהגהוא  ש  ,אפילו בשבת  הדעה שעושים תשליךפי  ל
האם זה  נשאלת השאלה    ?מנהג  רקגם  זה  מפני ש  לא תוקעים בשבתות בחודש אלול

גמרא שזה לא כך: "תקיעת שופר ... שהיא חכמה  ה מלאכה לתקוע בשבת? רואים מ
? כתוב ברמב"ם: "אסור להשמיע קול של שיר  תוקעיםלא  מדוע  לכן    79ואינה מלאכה." 

  סור זה הואיוהסיבה לא   80רות ונבלים בין בשאר דברים." ובשבת בין בכלי שיר כגון כנ
לא   81"המתקן כלי באיזה דבר שיתקן." :  לאב מלאכה מכה בפטישבור  שמא יעגזירה  

ביום טוב של פסח שחל    ,למשל  82לנגן בכלי זמר.אסור  גם ביום טוב  רק בשבת, אולם  
בימי החול אסור לנגן בכלי זמר. נוסף לזה, אפילו בראש השנה שחל בימי חול, מותר  

   83" .בחנם עוד לתקוע ו"אין , למצוהרק  לתקוע 
  צר מצב של פחות וויסיכום, לא תוקעים בשבתות במשך חודש אלול, אע"פ ש ל

 של תקיעת שופר!  וםי  30-מ

 לערבב את השטן 
מעשים  בראש השנה. לכן אנו עושים    ם עם היהודי  על טן הוא לקטרג  שתפקידו של ה

לפני    אין שבת מברכין   :וביניהם,  ראש השנהחל  יר מן השטן מתי  תלהסשמטרתם  
בספר תהלים כתוב על ראש    84. במשך השנה(  החדשים  משונה ביתר)וזה    חודש תשרי
בקשר    86ראש השנה.חל    הזמן בו  , מכוסהזה    -  פירושוה   85"נו ם חגולי   ההשנה "בכס 

"כדי    לא תוקעים בערב ראש השנה אולם    אלול   כל חודש בתוקעים    , לתקיעת שופר
בלבל את השטן  ל  הסיבה היא כדי 87לערבב את השטן שלא ידע יום שהוא ראש השנה."

 יחשוב שראש השנה כבר עבר, ולכן הוא הפסיד את ההזדמנות לקטרג את ישראל.ש
בשופר  כתוב כן  -כמו תוקעים  השנה   שלא  ראש  בית    כדי   בערב  "להפסיק 

לכן נשאלת השאלה    88תקיעות דרשות ]בחודש אלול[ לתקיעות דחובה ]בראש השנה[." 
תקיעת  באותו יום  אין  אז  רה בשנים שיום ראשון של ראש השנה חל בשבת וומה ק
אלול ובין יום  יום אחרון של  בין תקיעות ב  הקסכהפ   ת? האם שבת זו גם נחשבשופר

 
 מסכת ראש השנה כט: ; מ"ב סי' תקפח סע"ק יג 77
כף החיים, שם, סי' תקפ"ג סע' לא; מ"ב סי' תקפג סע"ק ח; בן איש חי, שם, פ' נצבים סע' יב; הרב חיים יוסף דוד   78

 , ברכי יוסף, )ירושלים, תשכ"ט(, או"ח סי' תקפג סע' ו אזולאי
 מסכת ראש השנה כט:  79
 רמב"ם, משנה תורה, סדר זמנים, הלכות שבת פרק כג הלכה ד   80
 רמב"ם, משנה תורה, סדר זמנים, הלכות שבת פרק כג הלכה ד   81
 הרב דוד לאו, כלי נגינה ביום טוב, )מודיעין(, מורשת שו"ת, אלול תשס"ה, )אינטרנט(   –שאל את הרב  82
( שכתב  15-יש שחולקים על זה: הרב יוסף יוזפא אוסטרייכר )שחי במאה ה שו"ע או"ח סי' תקצו סע' א רמ"א. אולם  83

את הפסקים של רבו ה"תרומת הדשן" ומביא מקרה של    125בספרו "לקט יושר" חלק אורח חיים )ברלין, תרס"ג( עמ'  
 ד בו."  תקיעה בר"ה עצמו לא למצוה. הוא כותב: "מי שאינו מוחזק בשופר יכול לתקוע בבקר בראש השנה כדי להתלמ

מנהגים, שם, מנהג של ראש חודש    –הרב יצחק טירנא לבוש החור, שם, הלכות ערב ראש השנה, סי' תקפא סע' א;  84
 אלול  

 ספר תהלים, פרק פא פסוק ד   85
 מנהגים של המהר"ם מרוטנבורג, שם, סדר רינוס לערב ר"ה  86
אברהם קלויזנר )מהרא"ק( על ספר   לבוש החור, שם, הלכות ערב ראש השנה, סי' תקפא סע' א; הגהות הרב 87

 מהרי"ל, שם, הלכות ימים נוראים 
 מ"ב סי' תקפא סע"ק כד  88
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גם כן אין    ל יום א' של ר"ה בשבתחכש "ואף  קים כותבים  וסשני של ראש השנה? הפ
  90"כיון שאומרים זכרון תרועה הוי כמו תקיעה."   והסיבה 89" ,תוקעין בערב שבת

  הרב הראשי   בהסכמת  הבבריטני   19-בסוף המאה ה  סידור שיצא   יש  ,מאידך
כתוב    בחלקםש.  לסידור זה היו הוצאות לאור רבות, הרב נתן אדלר, ובריטניהשל    דאז

יצא לאור ע"י  ש סידור  ב  ,כמו כן 91תוקעים.  שבזמן שערב ראש השנה חל ביום שישי 
שופר ביום שישי  ב  וקעיןת  :כתבנ  ,רץעה  ב יוסף צבי, הרבבריטניה  דאז  הרב הראשי

   צ"ע איפה המקור לזה! 92. ערב ראש השנה
אולם   ".אדלר מבוסס על הסדור "עבודת ישראלנתן  הסדור שיצא תחת הרב  

ולא מוסיף שתוקעין אם חל ביום   93"אין תוקעין בערב ראש השנה"   :כתובבסידור זה  
   .שישי

יום אחד לפני ראש השנה, אלא שלושה    רקע  מפסיקים לתקו   א של  עוד מנהג יש  
ג' ימים לפני ראש השנה    על זה המהר"ם מרוטנבורג מסביר: "ומה שאין תוקעין   ימים. 

  94כדי שלא יהא המזיק ]דהיינו השטן[ מורגל ל' ימים רצופין." 
  לפני ר"ה שימים  ה  תשלא לתקוע בשלוש  מנהגהם את הבשיש    מקומותהחלק מ 

  ווירצבורג   96)העיר פירט שנמצא במדינת בוואריה שבגרמניה(   פיורדא  95, פרנקפורט  הם
  97. )במדינת בוואריה שבגרמניה(

מקרה  יש  כן    אולם  השנהבו  ראש  בערב  לתקוע  רבה":  אפשר  "אליה  בספר  כתוב   .
"מותר לתקוע להתלמד בערב ראש השנה ... מצאתי בספר אמכרל כתוב על קלף וז"ל  

בפירוש בסידור    ,מאידך  98. מי שרוצה לתקוע כדי ללמוד תוקע במקוה או בחדר סגור
השנה   ראש  מערב  חוץ  אלול[  ]בחודש  בחול  יום  כל  "]תוקעים[  כתוב:  יעקב"  "בית 

  99אפילו בביתו להתלמד." 

 ללמוד איך לתקוע 
כמעט    מנהג לתקועהובחודש אלול יש    ,בראש השנה יש חיוב מן התורה לתקוע בשופר

יום הבכל  שופר  תקיעת  חכמה י.  בחודש   100א  התקיעות  ידי  הזדמנות  ועל  יש  אלול 
"נהגו לתקוע שופר ... מר"ח    :על זה כותב המהר"ם מרוטנבורג  ללמוד איך לתקוע.

קודם ראש השנה כדי ללמד ולחנך במצות דאומרים מר    ימים  חודש אלול עד ג' )יום(
בהלכות אשו יום  לים  ל'  הרגל  קודם  מרוטנבורב  ) 101." הרגל  שהמהר"ם  מזה  נראה 

 ( על ראש השנה.גם חל   102שלושים יום לפני הרגל  כלל סובר שה

 
 מ"ב סי' תקפא סע"ק כד  89
 שער הציון של מ"ב, סי' תקפא סע"ק לה  90
91Authorised Daily Prayer Book The   סדר תפלות כל השנה ע"י שמעון סינגער בהסכמת הרב הראשי בבריטניה נתן

  85. אולם בהוצאות הקודמות, למשל , תרס"ד עמ' 90, תשכ"ב עמ' 85של, הוצאה משנות תרפ"ט עמ' אדלר הכהן: למ
 לא מוזכרת כלל תקיעת שופר בחודש אלול 

92  Authorised Daily Prayer Book The   ,סדר תפלות כל השנה עם פירוש של הרב הראשי בבריטניה יוסף צבי הערץ
   232עמ'  1976הוצאה משנת 

דמיין,   סדר עבודת ישראל, הוצאה ע"י ר' יצחק בן אריה יוסף דוב המכונה ד"ר זלינמן באר, )רעדעלהיים פרנקפורט  93
 . ההוצאה הראשונה של סידור זה היתה בשנת תרכ"ח.383תרס"א(, עמ' 

  - "ם מרוטנבורג, שם, סדר רינוס לערב ר"ה; הרב בנימין הלוי, מחזור מעגלי צדק )סביוניטה, שי"ז מנהגים של המהר 94
 ש"כ(, אלול

תורני זכור לאברהם, )בית המדרש ישיבת אליהו שלוחת מכון ירושלים חולון,   )העורך( הרב אביגדור ברגר, קובץ  95
 תש"נ(, על שו"ע או"ח סי' תקפא סע' ג

 בן גומפיל, ספר מנהגים דקהילתינו )פיורדא( יצ"ו, )פיורדא, תקכ"ז(, סע' עט אל ר' ישר 96
 והערה פד   26הלוי כולל מנהגי ק"ק ווירצבורג, )ברלין, תרס"ז(, עמ'  ר' נתן הלוי באמבערגער, לקוטי  97
במקום "ספר אמכרל"  ושם אליה רבה, שם, או"ח תקפא סע' ד לבוש; גם הובא ע"י המ"ב סי' תקפא סע'"ק כד, 98

  "ב "ספר אמרכלוכת
 76שער שלכת שער הדלק, סע' ג, עמ'  פירוש (,)ווארשא, תרמ"א ,כמנהג אשכנז חלק ראשון )עמדין(  סידור בית יעקב 99

 ט: קיז:, שבת קלא:, ראש השנה כ : שבת ותמסכת  100
  מנהגים של המהר"ם מרוטנבורג, שם, סדר רינוס לערב ר"ה101
 פסחים ו.  מסכת 102
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צית השניה של המאה  במחשחי  )  חיים אור זרוע רבינו  ות  שבדרי  כן נכתב -כמו
ולא  (13-ה בתקיעה  רגיל  שיהא  כדי  אלול,  חדש  כל  לתקוע  העולם  נהגו  "לכך   :

  103" . יטעה
מתחילין  ר כן וכתב: "בסו  (20-19-)המאות ה  קוק  הכהן  הרב אברהם יצחק  גם

בהלכות פסח קודם לפסח ל' יום ה"ה הלכות חג בחג וכו', א"כ צריך ללמוד ל' יום  
קודם הלכות ראש השנה, והתקיעות צריך לימוד בסידורן ובעצמן, א"כ צריך התוקע  

 104להתחיל מר"ח אלול שהוא ל' יום קודם." 
  ולכן  ,ראש השנהב  איך לתקועהן ללמוד  תקיעות בחודש אלול  ל  סיבה שה  מכאן

  ברור שאין צורך לתקוע אחרי ראש השנה.
ופר, דהיינו: תקיעה, שברים, תרועה. לכל  בש סוגי קולות שתוקעים    השלושיש  

יום בחודש אלול תוקעים לפחות  .  הפיק את הקולאחרת איך ל  שיטהאחד יש   בכל 
 . התמקצע בהפקת קולות אלול  הזדמנות   תוקעהבעלי  ל תשר"ת ועל ידי זה יש 

 יהדות ל ות  משתייכ  רובןו  105, רק תשר"תבחודש אלול    הקהילות תוקעיםרוב  
 ים כולל ש  109סוגי חסידים   מספר  108וליטא,   107, כולל פרושים בארץ ישראל  106אשכנז 

  115לוב. עול  114וויזניץ  113אמשינאוו,  112באבוב,  111ברסלב,  110בעלזא, את 
בנוסף    קהילותיש  אולם   תוקעים  אלול  תשר"תלשבימי    סדר ב גם    ,סדר 

 120, קרלין -סטולין 119, צאנז  118,חב"ד   117, , פרנקפורטבהם  116" .ת""תר סדר  ת" ו""תש
קרעטשניף    122.סאטמאר ו  121, טשערנאביל שחרית,    תוקעיםחסידי  תפילת  לפני 

  123.תשר"ת, תש"ת, תר"ת  , תוקעים בכל יוםכנראהו
הוא בב"ח    ,ת" ת וסדר תר"סדר תש את  תקיעות חודש אלול  ב המקור לכלול  

ת  "ר הזה ]תשרד: "כל יחיד התוקע בצבור אין לו לתקוע אלא בסעל הטור שכותב
ת[ משום דאם יתקע תשר"ת או תש"ת או תר"ת לבד יסברו השומעים שזה  "ת תר"תש

חדש   היא עיקר התקיעה ויבואו לטעות ]בראש השנה[ ... ולפי זה כל תקיעות אף דכל
אל בפחות  יתקעו  לא  הזה  אאלול  תר"ת[  כסדר  תש"ת  הב"ח    אז  אולם"  . ]תשר"ת 

 
הרב חיים אליעזר אשכנזי בן ה"אור זרוע", תשובות מהר"ח אור זרוע, )מ' אביטן: ירושלים, תשס"ב(, סי לג, דיני   103

 ר"ה, עמ' סב 
 תש"ל(, או"ח סי' תקפא הרב אברהם יצחק הכהן קוק, מצות ראיה, )הוצאת מוסד הרב קוק: ירושלים,   104
 דיני אלול סע' ג 56חוקי חיים", פ' שופטים תש"פ, מס' י ופסקי הלכות "טהרב חיים אהרן בלייעד, ליקו  105
חודש   ,ג חגים ומועדים ק פר ,מכללת הרצוג(, הרב אביגדור אונא, מנהגי עדות ישראל, ממנהגי יהדות אשכנז, )דעת 106

 1אלול סע' 
פרק   ,מכללת הרצוג(  ,)דעתיהדות אשכנז )פרושים( בארץ ישראל ,   מנהגי עדות ישראל ממנהגיהרב בצלאל לנדוי ,  107

 1ג' חגים ומועדים, אלול סע' 
 לוח דבר בעתו, תשנ"ח, שם, א באלול, עמ' תתרטו; תקיעות של אלול, פינת ההלכה ומנהג , )חב"ד ארץ ישראל(  108
תקיעות   ;2פרק ג' חודש אלול סע'   ,מכללת הרצוג(  ,דעת)דים, ממנהגי החסיהרב טוביה בלוי, מנהגי עדות ישראל,  109

 של אלול, פינת ההלכה ומנהג, שם, )אינטרנט(  
 301לוח דבר יום ביומו בעלזא , שם, תשמ"ט חודש אלול עמ'  110
 ת חודש אלול , ברסלב, כו באב תשע"ט, )אינטרנט( על מהו 111
 השנה, )ירושלים, אלול ה'תשס"א(, פרק ד הערה ח נטעי גבריאל, הלכות ראש  הרב גבריאל ציננער, 112
 נטעי גבריאל, שם, הלכות ראש השנה, פרק ד הערה ח   113
 נטעי גבריאל, שם, הלכות ראש השנה, פרק ד הערה ח   114
 נטעי גבריאל, שם, הלכות ראש השנה, פרק ד הערה ח  115
הלכות ראש השנה סי' קפה; הרב  הרב שמאי קהת הכהן גראס, שבט הקהתי, חלק ראשון, )ירושלים, תשמ"ז(,  116

חיים אלעזר שפירא, דרכי חיים ושלום, )ירושלים, תשל"ד(, חודש אלול סי' תרצ. ]הוצאה הראשונה יצאה לאור  
 במונקאטש בשנת ת"ש[ 

מנהגי תפלות ק"ק פרנקפורט על המאין, )תרכ"ב(, החוברת    –הרב זלמן בן אהרן יחיאל מיכל גייגר, דברי קהלת  117
 ס"ו ... ראשון של ר"ח אלול, סע' א הרביעית יום 

 שו"ע הרב, שם, הוספות מנהגי חודש אלול... עמ' סח ]עמ' תשכא[,   118
 לוח דבר בעתו, שם, תשנ"ח, א באלול, עמ' תתרט"ו  119
 לוח דבר בעתו, שם, תשנ"ח, א באלול, עמ' תתרט"ו  120
 ול סע' ג דיני אל 56פ' שופטים תש"פ, מס'  ,י ופסקי הלכותט ליקו,שם,  חוקי חיים 121
 דיני אלול סע' ג  56פ' שופטים תש"פ, מס'  ,י ופסקי הלכותט ליקוחוקי חיים, שם,  122
 לוח דבר בעתו, תשנ"ח, שם, א באלול עמ' תתרטו  123
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כן נהגו  "ולא  סיבה,מסיים  נותן  אותם  "והוא  לתקוע  דתיקן    :לא  דלר"ת  "ואפשר 
  124" .תשר"ת אין לחוש אף אם יתקעו תשר"ת לבד ואנו מנהגינו כר"ת

 125" ,יים ושלום ח"דרכי    ילעיל, וגם מספר  יםמן המנהגים שמוזכראולם רואים  
הקהתי הב"חש   יש  שלמעשה  126" , ו"שבט  סיכום  לפי  הולכים  וקעים  תאלא    ,לא 

 . במשך חדש אלול תשר"ת, תש"ת, תר"ת
  ו אתרועה בנשימה אחת  -בראש השנה לתקוע שברים  יש צורךדיונים אם  יש  

שאלה: "האם בחודש אלול בסדר תשר"ת תוקעים את  ה  תבשתי נשימות? על זה נשאל
" התשובה שנתנה ע"י רבני מכון הלכה  . יםיהשברים והתרועה בנשימה אחת או שת 

  בראש השנה אפילו ש , מפניברור שזה רק לכתחילה 127חב"ד היתה: "בנשימה אחת." 
  128בנשימה אחת או בשתי נשימות.  שברים תרועה  יש חילוקי דעות לתקוע

ה  למרות  אלול,    תרגוליםכל  בחודש  מקרים    נםיש ששו"ע  ב  כתובהמעשיים 
ולא  שהבעל תוקע אינו מצליח לתקוע בראש השנה. כתוב שם: "אם התחיל לתקוע  

יכול להשלים ישלים אחר ואפילו ג' או ד' ודי בברכה שבירך הראשון... ואפילו אם  
שו"ע    129בטלה." בירך ולא יכול לתקוע כלל השני תוקע בלא ברכה ולא הויא ברכה ל

  130"וכן לעולם" דהיינו אפילו הרבה יותר מג' או ד' אנשים. הרב כותב 
הצליח לא  מומחים  תוקע  שבעלי  מקרים  בכלל  והיו  השנה  לתקוע  !  בראש 

לס ביינס   שטינמן בעיר בקס  ליב  הודהי  התפלל הרב אהרןבו    ןי מקרה אחד קרה במני
ארע    תקופה הבערך באותה  שקרה    נוסף   מקרה  131מלחמת עולם השנייה.   זמןב  בשוויץ

  132ר פינס בארץ ישראל. פבישוב כ

  
 חלק שני  

   תקיעת שופר באלול אצל הספרדים
מתחילים    הספרדים  ספרדים מנהג אחר בקשר לתקיעת שופר בחודש אלול.אצל היש  

אמירת הסליחות. הרב מרדכי    שעתתוקעים ב ו  להגיד סליחות ביום ב' של חודש אלול, 
מ שונים    זכיר אליהו  מנהגים  יש    בהקשר שלושה  הסליחות  אמירת  "בשעת  זה: 

נוהגים  שויש    ,י"ג מידות- התשר"ת בעת אמירת  הקולות  דים שנוהגים לתקוע  רמהספ
ותעתרו' 'תענו  לפני  בקדיש  כלל.  133, לתקוע  תוקעים  שאין  מלשונוכ 134ויש    , נראה 

לפי לשון    ,. אולם)ולא בשניהם(  בקדיש תתקבל  אובשלוש עשרה מידות    אותוקעים  
כמו האשכנזים(: "ומיהו    ת שחריתתפיל  ה"כף החיים" תוקעים בשניהם )בנוסף לסוף

ה  כדברי  ערוך"הנוהגים  נוהגי  " שלחן  יש  הספרדים[  בסליחות    ן ]דהיינו  ג"כ  לתקוע 
  135באמרם י"ג מידות וגם קודם תתקבל, כדי לקיים דברי הכל." 

מנהגים שונים בקשר לתקיעות בחודש  יש  ספרדים במדינות שונות,  ה  עדות   בין 
היה מחבר של ספרי "כתר  ו, שנפטר באנגליה בשנת תשי"ג)אלול. הרב שם טוב גאגין  

בפר כולל  ותוכנו  כרכים,  בשבעה  שיצא  טוב"  מנהגי  שם  את  פרטים  ים  יספרד הטי 

 
 ב"ח על הטור או"ח סי' תקצב ד"ה ומ"ש דכל  124
 דרכי חיים ושלום, שם, חדש אלול סי' תרצ  125
 שבט הקהתי, חלק ראשון, שם, הלכות ראש השנה סי' קפה   126
 שאלה למכון הלכה חב"ד, )אינטרנט(  127
 שו"ע או"ח סי' תקצ סע' ד וגם רמ"א 128
 שו"ע או"ח סי' תקפה סע' ג 129
 שו"ע הרב, או"ח סי' תקפה סעי' ח'  130
131   Account”  p.145Mishpacha English edition issue 791, 25 December 2019 “Swiss  
 פינחס, כסלו תשפא, קרית ארבע -מידע מהרב אליהו בן 132
 קדיש "תענו ותעתרו" הוא קדיש מיוחד שנאמר בנוסח הספרדים והתימנים לאחר הסליחות  133
 הרב מרדכי אליהו, הלכות חודש אלול, תשס"ג, )אתר ישיבה, בית המדרש(, )אינטרנט(  134
 סע"ק יג כף החיים , שם, או"ח סי' תקפא   135
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דהיינו,  דים בארץ ישראל, סוריה, תורגמה )רשהספשם    . כתב(מהמזרח ומן המערב
ששליח   בזמן  תוקעין  ומצרים  וקודם  הטורקיה(,  מידות  עשרה  שלוש  אומר  ציבור 

הם תקעו בסליחות,    מיםלא ברור מדבריו עד איזה י  136  קדיש תתקבל בסוף הסליחות.
 עשרת ימי תשובה.  את וגם אם זה כולל  

בספר "ילקוט מנהגים" כתוב על הירושלמיים הספרדים: "לא נהגו    ,מאידך
ופר בחודש אלול, כדי לא להעיב על מצוות התקיעה בראש השנה, אך גם  שלתקוע ב

בשעת אמירת 'קל מלך    , תקעכאשר היה מי שתקע, לא היו מוחים בידו. ואם תקע
הסתירה בין "כתר    את   להסביר נראה שאפשר    137יושב על כסא הרחמים', שבסליחות." 

בארץ    ים כמו מקומות אחר  ה מנהג בירושלים לא היה" ש,שם טוב" ו"ילקוט המנהגים
  ים כמו במקומות אחר   כמו שכתוב ב"ילקוט מנהגים" שבירושליםלהציע  ישראל, וגם  

 היו שתקעו.   בא"י
כתב שהמנהג בלונדון ואמשטרדם הוא לתקוע בסוף    ה"כתר שם טוב" בנוסף    

  שהם לא תקעו בחודש אלול. ,נראה מדבריו 138בעשרת ימי תשובה.  א דווקהסליחות 
"בארם צובה אין תוקעים כלל בימי הסליחות, וזה לפלא בעיני,    :תבוהוא גם כ

  139." םכי בארם צובה כל המנהגים הם כמנהג ארץ ישראל, ובא"י תוקעי
כתב על מנהג מרוקו לתקיעות בחודש  ( 21-)המאה ה   הרב רפאל משה דלויה 

"בסליחות יש שנהגו לתקוע תשר"ת תש"ת תר"ת כל פעם שאומרים 'ויעבור'    : אלול
וסיף שהוא שמע את זה מפי הרב אברהם חפוטא והרב  הוהוא    ",ינו י"ג מידות[]דהי 

" וגם הוא כותב שיש  ,לזה הוסיף הרב מאור קיים "גם בקדיש תתקבל 140. שלום גבאי
   141לוב. י מנהג זה ביוצאי מצרים ובוכארה, ויוצא

כותב על    (20-)מאה ה  "ברית כהונה" בספרו    הכהןמשה  כלפון רב  ה  , בנושא זה
ג "מנהגי'מנהג  תוניסיה(:  של  וחלק  ליד,  )אי  שאחר    נורבא  כנסיות  בתי  בכל  פה 

  142הסליחות תוקעים תשר"ת תש"ת תר"ת אם יש להם תוקע ושופר." 
"בכמה בתי כנסת נוהגים לתקוע תשר"ת תש"ת תר"ת    :הוא  מנהג כורדיסטאן

רכה של תקיעת  לאחר הסליחות. בבתי כנסת אחרים אין תוקעים, כדי לא לגרוע מע
וביום הכיפורים" "וביום הכיפורים"    כי  ,נראה  143. שופר שבראש השנה  הכוונה של 

  .יםכיפורההוא שנת היובל או התקיעות של אחרי יום 
- שנכתב ע"י הרב דוד משרקי, פוסק תימני שחי במאה ההספר "שתילי זתים"  

אלו אחר הסליחות עד  תב: "ומנהגינו לתקוע בימים  כוהוא  תימן    ימנהג את  מביא    ,18
מוסיף לזה שחלק   (20-21  -)פוסק תימני במאות ה הרב יצחק רצאבי    144כ"ח באלול." 

גם בי"ג מידות. מ נוהגים לתקוע  אולם בספר "הליכות תימן" של הרב   145השמאים 
המנהג לתקוע בסליחות  את  הוא לא מזכיר    ,(20-)פוסק תימני במאה ה   יוסף קאפח,

מנהג של הילדים: "במשך כל חודש אלול אינן  את ה  ביאבחודש אלול, אלא הוא מ

 
   10כתר שם טוב, שם, מנהגים לחדש אלול עמ'  136
ילקוט מנהגים, הרב יעקב אלעזר, ממנהגי הירושלמיים הספרדיים, )משרד החינוך והתרבות אגף החינוך הדתי   137

 5והאגף לשילוב מורשת יהדות: ירושלים, התשמ"ט(, פרק ג, חגים ומועדים, חודש אלול, סע' 
   10חודש אלול עמ' כתר שם טוב, שם, מנהגים ל 138
 ד"ה ועתה נודע  11כתר שם טוב , שם, עמ'  139
הרב רפאל משה דלויה, זוכר ברית אבות, )הר ברבה, ארץ ישראל, תש"ע(, חודש אלול ועשרת ימי תשובה, סע' א   140

 295והערה מס' 
 ים )אינטרנט( הרב מאור קיים, הרחבות לפניני הלכה, סי' א': תקיעת שופר בחודש אלול, סע' ז': מנהג ספרד 141
 כהונה, )ג'רבא, תש"א(, או"ח חלק א, מערכת סמך, סע' ו  ברית משה הכהן, כלפון הרב  142
, פרק ג' חגים ומועדים, חודש  מכללת הרצוג(  ,)דעתיהדות כודיסתאן,    ממנהגי   ,, מנהגי עדות ישראליצחק עמדיהרב  143

  תקיעת שופר בחודש אלול, סע' ז': מנהג ספרדים )אינטרנט(; הרב מאור קיים, הרחבות לפניני הלכה, סי' א':  6אלול סע'  
 הרב דוד משרקי, שתילי זתים, או"ח, הלכות ראש השנה, סי' תקפ"א 144
 הרב מאור קיים, הרחבות לפניני הלכה, סי' א': תקיעת שופר בחודש אלול, סע' ז': מנהג ספרדים )אינטרנט(  145
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מפסיקים לתקוע ביום ובלילה, ונוהגים היו להתחרות מי יוכל לתקוע תקיעות ארוכות  
  146יותר ומוטעמות יותר. בשל כך היו מצויים שם מומחים רבים לתקיעות." 

  
 לישי חלק ש

דנו עכשיו  אלול  ב  עד  בחודש  שופר  לתקיעות  השונות  סיבות    של  שלכות וההסיבות 
 . לתקיעת שופר בחודש אלול ות הקשורות י ות כללג נדון בהנה עת כ. והלל 

 במשך היום לתקיעת שופר בחודש אלול  מועדה
"מר"ח   כותב:  ויש  ]אלול[  הרמ"א  שחרית  התפלה  אחר  לתקוע  מתחילין  ואילך 

בערבית ג"כ  כותב   147" , מקומות שתוקעין    : משמע ממש בסוף התפלה. אולם המ"ב 

במד התפלה  י "ונוהגין  גמר  אחר  יום  בכל  לומר  הכפורים  יום  עד  אלול  מר"ח  נתינו 
לפני או אחרי אמירת לדוד    –לכן מתי תוקעים    148מזמור לדוד ד' אורי כו' בוקר וערב." 

לדוד ה'    להגידד' אורי? למעשה אין סתירה בין דברי הרמ"א ודברי המ"ב. המנהג  
המאה   ת בתחיליצא לאור " שאורי מוזכר בכתב בפעם הראשונה בספר "שם טוב קטן

מיד לפני לדוד   קוע לת  הואהיום המנהג   אחרי תקופת הרמ"א.זאת אומרת ל 149. 18-ה
 ה' אורי. 

"וכן    :הרא"ש כתב.  בכתבי הראשוניםכבר  לתקיעת שופר בתפילה מוזכר  הזמן  
בכל  תוקעין  ,נציין שלפי דעת הרא"ש  150." נהגו באשכנז לתקוע כל חדש אלול בקר וערב

מפני שהוא    מבינים זאת מכך פעם בבקר ופעם בערב. אנו    - פעמיים בכל יממה    מקום
לשון דומה ע"י  נכתב ב  העניןכן  -כמו  ג"כ בערבית".  שתוקעין  יש מקומות" לא כתב  

  151הטור. 
אחר ב אדם"בדברי  נכתב    תלשון  גם  ה"חיי  שתוקעין  מקומות  "ויש   :

תקיעה  שההאם הכוונה    ?מילה "גם"בהוא משתמש    מדוע  ת השאלהנשאל  152." במנחה
 ? נוסף ל"ערב" או במקום "ערב"ב  יאה  במנחה

 :הם קשיםדברי ה"חיי אדם"   ,"מילי דאבות"רב משה ליב צילץ בספרו ה לפי 
"מאחר שמכל הפוסקים משמע לאחר ערבית לתקוע, ואפשר לע"ד שגם החיי אדם לא  

  153ם א' דר"ח אלול." ומיירי לתקוע במנחה בכל חודש אלול אלא רק בי 
פיינשטייןגם     משה  ה)  הרב  "ערב"  (  21-20- המאות  המילה  של  בכוונה  דן 

שהוא יום דוקא או דהיה זה אחר מנחה או אף  כ: "ומסתבר דהערב נמי הוא  באומרו
אם נימא דהיה זה אחר מעריב הוא משום שהיו מתפללין ערבית בעוד היום גדול, דלא  

  154עד אחר חצות."   מסתבר שיתקעו בלילה שאינו עת רצון בתחלתה
ה   שאלו את הרב חיים קניבסקי אם (  "סטייפלר" בן של הה,  21-20-)המאות 

ש בשחריבמקרה  בשופר  לתקוע  שכח  אלול  ת הציבור  לתקוע האם    , בחודש    אפשר 

 
לחקר קהילות ישראל במזרח: ירושלים, תשס"ב(, ימים נוראים , עמ'  צבי  -הרב יוסף קפאח, הליכות תימן, )מכון בן 146
30  
 שו"ע או"ח סי' תקפא סעי' א' רמ"א; גם מובא במחזור מעגלי צדק, שם, אלול 147
 מ"ב סי' תקפא סע"ק ב'  148
  טוב קטן, )סיגעט, תרנ"א(, הנהגות ודינים ותפלות קדושות ונוראות  דה ליב, שםוהרב בנימן בינש הכהן בן יה 149

 מראש חודש אלול... עמ' י' ]ההוצאה הראשונה יצא לאור בזולצבך בשנת תס"ו.[ 
 רא"ש, שם, ראש השנה, פרק רביעי, קרוב לסוף הפרק  150
 טור או"ח סי' תקפא. זה גם מוזכר ע"י רבנו ירוחם, שם, ספר אדם, נתיב ששי, חלק ראשון  151
 חיי אדם, שם, כלל קלח סע' א  152
 שו"ת מילי דאבות, )בארדיאב )ברדיוב סלובקיה(, תרפ"ה(, או"ח חלק ה' סי' כ' חלק ב' , משה ליב צילץ הרב 153
 אגרות משה, שם, חלק רביעי סי' כא חלק ה'  154
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מנחה "יכולים."   ?בתפילת  ענה  שאפשר    155והוא  כתב  פיינשטיין  הרב  דומה  במצב 
  156לשחרית בערב.  השלמהלעשות 

רואים  אנו  אונגוואר    אולם  הגאב"ד  קליין,  משה  הרב  שו"ת מפסקי    מחבר 
הלכות ביום  ", "משנה  מאוחר  יותר  לתקוע  יכולים  או  שאפשר  פי  על  "אין    :שאף 

  157צריכים להשלים ולתקוע לאחר תפילת מנחה." 
תקיעה  שוהסיבה    ,פעם ביוםרק  גם סבר שהמנהג הוא לתקוע    הרב פיינשטיין

ובמנחה אין הכל מצוין, וגם בשחרית    "נ מצוין בביהכ   הכלשבשחרית  "ש א  יבשחרית ה 
מתפללים בתפלת שחרית    אולם למעשה הרבה  158." שהוא קודם שיוצאין למלאכתן

לפני   למלאכתן"  מפסידים  "יוצאים  ואז  התפילה  לפי  !  שופר התקיעת  את  סוף  לכן 
עדיף לתקוע במשך חזרת הש"ץ כמו במוסף של  אפשר להציע )רק להציע!( ש  ,סברה זו

 אחר ברכת "תקע בשופר גדול"! לאפשר   - אש השנה ר
ה ובערב  בין  בשחרית  שתקעו   160פרנקפורט   159, פראג  נמצאותקהילות 

,  ה העיר קוצקתמנהג לא לתקוע בכלל בחודש אלול היבה  שפעם היה    העיר  161. ופיורדא
  פי הנראה בתקופה כ  מרכז חשוב של החסידות.  יש בהו  ,במזרח פולין ת שנמצאעיירה 

  162. בעיירה זו לתקוע באלול שיש הרב יצחק מאיר אלתר מגור קבע   ,מאוחרת יותר
היא האם אפשר לדחות    דש אלול בקשר לתקיעת שופר בימי חו   נוספתשאלה  

בבוקר כשיש ברית מילה בבית הכנסת מיד אחרי    יותר  מאוחר  מועדאת התקיעות ל
דן בנושא זה    בספרו "נטעי גבריאל"   (, 21-)מאה ה   הרב גבריאל ציננער, תפילת שחרית.  

הוא    לאחר מכן. אולם  ןוכתב: "כשיש ברית מילה בחודש אלול מלין ואח"כ תוקעי
  163תיכף אחר התפילה."  "ובדומה שאין נוהגין כן אלא תוקעין  :מוסיף

מביא חידוש: "התקינו    ה"שבלי הלקט"  ת השופר, נראה כי עי תקמועד  בקשר ל
דורות האחרונים לתקוע בלילי ר"ח אלול ובמוצאי יום הכפורים לזכר אותן התקיעות  

בשמחה."  האחרונים  לוחות  אלו    164שקבלו  תקיעות  יחידות  ההתקיעות  הן  האם 
 תקיעות בחודש אלול? לנוסף ב א יה   וכוונתשאו  ,שתוקעים

לתקוע שנוהגים  בערב  קהילות  תוקעים    בהן  האם  אלול,  גם בחודש  בהם 
אכן  פראג הם בעיר   לפי הספר "מילי דאבות"שאלה למעשה מפני ש  וז   ?במוצאי שבת

   165תקעו במוצאי שבת. 
עד צאת    צריך להמתין שאלות. האם  כמה    נן בקשר לתקיעות במוצאי שבת יש 

או האם אפשר כבר לתקוע בבין השמשות?    , מוצאי שבתשל  זמן  הדהיינו    ,הכוכבים
לפני   לתקוע  אפשר  )שהאם  הבדלה  בתוך  דהיינו,  אומרים  חוננתנו(  תפילת  אתה 

 ת הבעל תוקע עשה הבדלה? חולפ שהעמידה או צריכים לחכות עד 
שתי    נןיש  .יםכיפור המוצאי יום בוזה   ,בכל שנה שתוקעים בערב תאח  פעםיש 

"ויש  :  שתי הדעותאת  אחרי נעילה או אחרי ערבית. ה"טור" מביא    -  דעות מתי לתקוע
לתקוע מיד אחר תפלת נעילה קודם ערבית אף על פי שעדיין לא הבדילו אין    ןנוהגי 

להמתין עד אחר ערבית ואפילו    נכון יותרחוששין כיון שתקיעת שופר אינה מלאכה ו 

 
בנתיבות ההלכה, תשע"ד, )והגית, ארגון עולמי לחיזוק ההלכה: ירושלים(, שו"ת ממרן הגאון הגדול רבי חיים   155

 168קניבסקי, עמ' 
 רביעי סי' כא חלק ה'  אגרות משה, שם, חלק   156
 38אלול תשע"א, שם, פסקי הרב משה קליין הגאב"ד אונגוואר סע' ג' עמ'   24בנתיבות ההלכה, גליון  157
 אגרות משה, שם, חלק רביעי סי' כא חלק ה'  158
 אליה רבה, שם, או"ח תקפא סע' ג לבוש 159
 יוסף, )האנויא, תע"ח(, הלכות חלוק הפרשיות פ' ראה  הרב יוסף יוזפא בן משה קושמן, נהג כצאן 160
 ספר מנהגים פיורדא, שם, סי' עט  161
 נטעי גבריאל, שם, פרק ד תקיעת שופר בחודש אלול סוף הערה ב  162
 נטעי גבריאל, שם, פרק ד תקיעת שופר בחודש אלול סע' טו  163
 שבלי הלקט, שם, כלל אחד עשה הלכות יום הכפורים ד"ה ירושלמי  164
 דאבות, שם, או"ח חלק ה' סי' כ' חלק ב'   שו"ת מילי 165
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  : הב"ח כותב על הטור  166דם שהבדיל אין לחוש כיון שהבדיל בתפלה." וק   אם יתקע
  "משנה ברורה" ה   167." כן נוהגין עכשיו  ..."ויש נוהגים לתקוע מיד אחר תפלת נעילה  

"אפילו הוא בין    , יםפוריכ המוצאי יום  ב  שאפילו אם עדיין לא זמן צאת הכוכבים  כתב
 168שבות לצורך מצוה אבל אם הוא בודאי יום אסור לתקוע."  אהשמשות מותר דהו 

דקות לפי    12  יוצא  דקות לאחר השקיעה וזה   21תוקעים    ארץ ישראל"לכתוב ב"לוח  
כותבים שתוקעין    171וה"ערוך השלחן"   170ה"מטה אפרים"   כן-כמו  169צאת הכוכבים. 

צ"ע לפי הדעות שתוקעים    172שתי הדעות. את  ויטרי מביא  "מחזור  . אולם  לאחר נעילה
 קא לאחר צאת הכוכבים. ו אחר ערבית, האם צריך להיות דו

דן    בבוסקוביצה צ'כיה,  18-חי במאה השלין  ע ק  נתן נטע הלויבן    שמואלרב  ה
יום    וספרב   ם מבדילישלפני    יםכיפורה"מחצית השקל" האם מותר לתקוע במוצאי 

בתפילה. על זה הוא כתב: "אע"ג דמוצאי שבת קודם שהבדיל בתפלה אסור אפילו  
ההלכה    ימה   ,צ"ע לפי דבריו  173"[.יםכיפור הטלטול נר מ"מ הקילו כאן ]מוצאי יום  

 בזמן שיום כיפור חל בשבת?
האם   השאלה  להשתמשנשאלת  שופרקמס  ן אות ב   אפשר  בתקיעת  של    נות 

שהנושא של תקיעת שופר  נראה במוצאי שבת בחודש אלול?   גם  מוצאי יום הכיפורים 
  ם הב   מוזכר  שהוא  ותמקורהכמעט לא מוזכר בספרי חז"ל.    במוצאי שבת בחודש אלול

דאבות"    בספר למטה"ובפירוש  "מילי  אפרים"  ולספר "  אלף    :בתו כושם    " ,מטה 
ו  ומשמע שתוקעין" ]בחודש אלול[ גם במוצאי שבת  צריך לתקוע מי  בתפלת ערבית 

התפללו ערבית  ש  על ידי מימותר לתקוע   אולם לא כתוב אם 174שכבר הבדיל בתפלה" 
 בבין השמשות. רק 

 תקיעת שופר באלול על ידי קטן 
 אלול? ודש תקיעת שופר בחקטן יכול לתקוע  השאלה האם   תנשאל

"כל שאינו    :יש סימן "מי הם הראוים לתקיעת שופר" ושם כתוב לראש השנה    בהלכות
   176". יש "קטןהללו    בין הפטורים 175מחוייב בדבר אין מוציא אחרים ידי חובתם". 

בספר "שבט הקהתי"    בחודש אלול?חלה גם  הלכה    האות  נשאלת השאלה האם
אלול["   כתוב: ]בחודש  קטן  יתקע  שלא   ... להקפיד  מכתבי    ,מאידך  177"יש  רואים 

לתקועשמציינים  אחרים   לקטן  אפשר  ההלכה  אלול  שבעיקר  הם  בחודש  אבל   ,
  178הוא יתקע מפני כבוד הציבור.   ,גדול שיודע לתקועיש  מוסיפים שאם 

שלא יכול לתקוע?    "קטן "מה ההגדרה של  ראשון של ראש השנה,  היום  לבקשר  
כתב: "אפילו הוא בן י"ג שנה, כל זמן שלא ידעינן שהביא שתי שערות    על זה המ"ב 

אחרים להוציא  לתקע  יכול  ה  179" ,אינו  השנה  ראש  ביום  שופר  שתקיעת  א  י ומפני 
מועיל  מדאורייתא אינו  דרבא  הוא    180" ."חזקה  השנה  ראש  של  שני  שיום  אע"פ 

 
 טור או"ח סי' תרכד   166
 ב"ח על טור או"ח סי' תרכד ד"ה ומ"ש ותוקעין  167
 מ"ב סי' תרכג סע"ק יב   168
   27לוח לארץ ישראל )הרב טוקצינסקי(, תשפ"א חודש תשרי, עמ'  169
 מטה אפרים, שם, סי' תרכג סעי' ז  170
 סע' ח  ערוך השלחן, או"ח סי' תרכג 171
 מחזור ויטרי, שם, סי' שנו ד"ה ושליח ציבור וד"ה שמעתי   172
 הרב שמואל בן נתן נטע הלוי קעלין, מחצית השקל, חלק שני, )הרובשוב, תקע"ח(, סי' תרכג, סוף  173
 מילי דאבות, שם, או"ח חלק ה' סי' כ' חלק ב'; אלף למטה לספר מטה אפרים, שם, סי' תקפ"א סע"ק ח 174
 תקפט סעי' א  שו"ע או"ח סי' 175
 שו"ע או"ח סי' תקפט סעי' ב  176
 שבט הקהתי, שם, חלק ראשון, שם, הלכות ראש השנה סי' קפה  177
נטעי גבריאל, שם, הלכות ראש השנה, פרק ד תקיעת שופר בחודש אלול סע' ח; הרב יהודה לב, למה לא מברכים על   178

 ות טעמים ומנהגים(תקיעת שופר בחודש אלול? ואם קטן יכול לתקוע? )לב המועדים, הלכ
 מ"ב או"ח סי' תשפט סע'ק ב  179
 שער הציון על מ"ב סי' תקפ"ט סע"ק ב  180
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פראנק פסח  צבי  הרב  ה  מדרבנן,  ירושלים(    20-)המאה  של  האשכנזי  הראשי  הרב 
שנידן   מפני  דרבא"  "חזקה  על  לסמוך  אפשר  אם  כיומא  המסתפק  השני  יום 

   181אריכתא. 
שנים    ילד שהגיע לגיל י"גאם    ולכן צ"ע   ,רק מנהג  ןת בחודש אלול הותקיעה

  182אם אפשר לסמוך על "חזקה דרבא". דהיינו לתקוע,   יכול 
בתקיעת שופר בראש   ידי חובה  אחרים  יכולים להוציא  לא כולםגם  כן  -כמו

  הלכות ן  אות   חלות אליהםה  אוכנר  184, וטומטום  ס אנדרוגינו  183, האיש  :ביניהםהשנה.  
 כמו בקטן. 

  זה   את  מגביליםוכו' לתקוע באלול, האם    , אישה לקטן  שמתירים   הדעות לפי  
האם    , אם מלמדים קוף לתקוע  ,. למשלבעלי חיים מסוימים  ל גם לאו זה כו  לבני אדם 

לעשות פעולות  למדו  יש קופים ש ש   ? זה לא מגוחך מפניהוא יכול לתקוע בחודש אלול
בקיום כמה    זור עיכול לשהקוף    בספרי הלכה  ע מופיש  יש מקרים  185שונות עבור נכים. 

 186נטילת ידיים. מצות  אדם עבור  ידי  יש מתירים לקוף לשפוך מים על  למשל,  .  מצוות
  לכן צ"ע אם   188. ועירוב תחומים  187,יכול להיות שליח עבור משלוח מנות   קוףכמו כן  
 ! קוף יכול לתקוע בחודש אלולה (!י טיור ת )בענין 

הקלטה. אם בשופר  הקול  את  האם בחודש אלול אפשר לשמוע    איה  עוד שאלה
עזור. אולם אם הסיבה ללמוד איך  תא לעורר אנשים לתשובה, גם הקלטה יהסיבה ה 
 ! עזור תהקלטה לא כנראה ש לתקוע, 

 בחודש אלול  פסול שופר בשימוש 
  אלו התקיעות. דברים    לצורך לפסול שופר    יםשיכול   ליקויים בראש השנה יש מספר  

  ה היסטורי ל   יםלהיות קשור   יםוגם יכול   , שופר, למשל סדקבגוף ה  פיגום  יותלה  יםיכול 
אלו פוסלים    מים גופיהאם    נשאלת השאלה   189למשל שופר של עבודה זרה.  , של השופר

כתב   (14-13- )המאות ה הריטב"א בחודש אלול?  תקיעותהכולל  בר"ה,   את השופרגם 
כן  -כמו   190". בפירוש על זה: "אין מדקדקין בה בשום פיסול לא בתקיעה ולא בשופר

" כותב:  הקאתי  שבטהספר "  ,מאידךאולם    191" .זה הובא בספר "נטעי גבריאלרעיון  
יש  אע"פ כן    192"יש להקפיד ... שהשופר לא יהיה פסול ודינו לכתחלה כשופר דר"ה." 

 . חודש אלולמשך  שופר בבתקיעת  שצריכים עיון פרטיםכמה 
ל  מתי   נעיין בהלכות שופר  בהתאם בחודש אלול  מסוים  שופר  ב  תקוע אפשר 

 . פגמיםשמתירים להשתמש באלול בשופרות עם   דעהל
קרן ולא   ווהסיבה "מפני שנקרא  193" ,נאו "שופר.... של פרה פסול בכל גו  :כתוב

 . שופר מפרהב אלול לא יכולים להשתמשחודש גם ב  ילכן בוודא  194" .שופר

 
  5שו"ע או"ח סי' תקפט, דרשו סי'  181
 ברור שהם שמתירים אפילו לקטן לתקוע , מותר לכל ילד שהגיע לגיל יג שנים לתקוע  182
 שו"ע או"ח סי' תקפ"ט סעי' ג  183
 שו"ע או"ח סי' תקפ"ט סעי' ד   184
185  , Journal of sAn Evaluation of Capuchin Monkeys Trained to Help Severely Disabled Individual 

Rehabilitation Research and Development, vol.28, no.2, pp.91-96   
  שו"ע או"ח סי' קנט סעי' יב 186
מסכת גטין, גטין כב:; הרב יצחק זילברשטיין, חשוקי חמד על מסכת  הרב משה סופר, חידושי חתם סופר על  187

 מגילה, )ירושלים, תשס"ז(, מגילה ז.
 שו"ע או"ח סי' תט סעי' ח  188
 שו"ע או"ח סי' תקפו  189
 ריטב"א(, חידושי הריטב"א, )ירושלים, תשכ"ז(, ראש השנה פרק שלישי דף כו: )  הרב יום טוב בן אברהם אשבילי190
 ם, הלכות ראש השנה פרק ד תקיעת שופר בחודש אלול סי יג  נטעי גבריאל, ש 191
 שבט הקהתי, חלק ראשון, שם, הלכות ראש השנה סי' קפה  192
 שו"ע או"ח סי' תקפו סעי' א  193
 מ"ב סי' תקפו סע"ק י'  194
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"אם אין לו שופר   המ"ב כותב:  195אע"פ שהרמ"א פוסל שופר מבהמה טמאה, 
אפשר    אלולפי תנאים    196אחר יתקע בו אכן לא יברך עליו דשמא הוא פסול מדינא" 

 שופר זה באלול. בלהשתמש 
אלא   והשופר אינ   תהסיבה היא "שמצו  197" ."הגוזל שופר ותקע בו יצא  :כתוב

ולכן גם    198" ,אין לברך עליוד. ומכל שכן  .השמיעה לבד ואין בשמיעת קול דיני גזל .
לא מברכים  שהברכה אינו רלוונטי  נושא  ו ,  בחודש אלול אפשר להשתמש בשופר גזול

 שופר בחודש אלול. תקיעת על 
ש"שיעור ]גודל[ השופר כדי שיאחזנו בידו ויראה לכאן    "ערוך השלחן" כתוב ב

ולכאן ... ושיעורו טפח ... והטעם מה שצריך שיתראה לכאן ולכאן כדי שלא יאמרו  
ידו הוא תוקע."  אין    , מפני שתקיעות בחודש אלול הם רק מנהגאם  צ"ע    199שלתוך 

 .לודחשש מגו
השנה  אם של  בתוקעים    בראש  כוכבים  עבודת  של  של    , ישראלשופר  וגם 

הסיבה היא שחייבים    200לא מקיימים מצות תקיעת שופר.   ,תקרובת של עובדי כוכבים
לכן    201" .היודל השופר "כיתותי מכתת שיעור ג  רלשרוף אותם ואם שורפים לא יישא

 . שופר כזהבצ"ע אם אפשר להשתמש אם אין שיעור של השופר באלול, 
פוסלים    גמיםהפ כלל  בר"האת  שבדרך  סדקים    נקביםהם    השופר  או 
שפוסקים    מי שאפילו  אם יש חילוקי דעות על כשרות שופר מסוים, נראה    202מסוימים. 

 .  אותם ויתיר  ,לא להשתמש שופר פסול באלול
"ד בשו"ע:  פסול."   בקיכתוב  שופר,  מהם  ועשה  זה  עם  זה  שופרות   203שברי 

אותה סיבה  מ 204הסיבה היא: "דשופר אחד אמר רחמנא ולא שנים ושלשה שופרות." 
עליו  :כתוב ש  "הוסיף  פסול."   אוהכל  במינו,  שלא  בין  במינו  מותר    205בין  אם  צ"ע 

 שופר זה בחודש אלול.  בלהשתמש 
העברת שופר תרועה  והטעם הוא "  206הפכו ]שופר[ ותקע בו לא יצא." "   :כתוב

חודש אלול מפני שזה לא נקרא  תקיעה בשזה גם חל על    ,כנראה  207" . דרך העברה בעינן
 תקיעה כלל. 

 מתפללים ביחידות 
מתפלל  " או האם מי ש  ,לתפילות בבית הכנסת  ת האם תקיעת שופר בחודש אלול מוגבל

זו    צריך לתקוע  האם  בחודש אלול  ביחידות לציבור?" שאלה  או שנתקן רק  בשופר 
ענה "כמדומה שלא." והוא  קניבסקי  חיים  לרב  כזה:    הוגשה  והוא מציע שבמקרה 

גם הרב משה קליין סובר שזה    208"נכון לילך למקום אחר כשלא שמע במנין שלו."
לאחר תפילתו. הוא  ע תקיעות  ושמלך לי  האדם שהציבור, אולם הוא לא דורש    חובת 

 
 שו"ע או"ח סי' תקפו סעי' א' רמ"א   195
  מ"ב סי' תקפו סע"ק ח' 196
 שו"ע או"ח סי' תקפו סעי' ב'  197
 ו סע' ט'  מ"ב סי' תקפ  198
 ערוך השלחן, או"ח סי' תקפו סעי' יד  199
  ד-שו"ע או"ח סי' תקפו סע' ג200
 מסכת סוכה לא:  201
 ט' -שו"ע או"ח סי' תקפו סעי' ז' 202
 שו"ע או"ח סי' תקפו סעי' י'  203
 ערוך השלחן, או"ח סי' תקפו סעי' כד   204
 שו"ע או"ח סי' תקפו סעי' י'  205
 שו"ע או"ח סי' תקפו סעי' י'ב  206
 סי' תקפו סע"ק ס' מ"ב  207
 168בנתיבות ההלכה, תשע"ד, שם, הרב חיים קניבסקי, עמ'  208
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שופר   כותב: אין    "תקיעת  ביחידות  המתפלל  ולכן  רק בציבור,  נתקנה  אלול  דחודש 
  209" .אחר תפילתו צריך לתקוע 

נה שזה  ק מגיעים למס  מהם   חלק  זה.  דנו בנושא  נוספים   מספר פוסקים   , בנוסף
  דעות ה  קיול יח של    ןשזה גם חיוב ליחיד. מקור  רוסב   אחר מהם  וחלק   ,רק חיוב בציבור

אברהם":את    מפרשים  בהבדרך    הוא ה"מגן  להתלמד    דברי  לתקוע  מותר  "בביתו 
 210" .]בערב ר"ה[

א חובת היחיד מפני  ישופר בחודש אלול ה  הרב צבי פסח פראנק סובר שתקיעת
ל   שהמג"א  כדי  בערב ר"ה  לא צריך    211, למדהתהתיר לתקוע בביתו    להפסיק דהיינו 

יוצא  ו  ,ותוקע בביתכבר  חודש אלול הוא כל שבמשך  דהיינולתקוע בביתו בערב ר"ה, 
 תקנה לתקוע בחודש אלול.ב כלל נשגם היחיד   מזה

דוחה  "ציץ אליעזר"  ( בספרו  20-מאה ה הנברג )י לדו רב אליעזר יהודה ואולם ה 
ה כוונתו של ה"מגן אברהם" מפני שהוא  תלא הי  ושז  סוברו   ,דברי הרב פראנקאת  

  האינ תקיעת שופר בחודש אלול  ולכן    רק להתלמד,מילה "להתלמד" דהיינו  במשתמש  
  וא "מעולם לא שמענו בכזאת שמי שה   :חובת הציבור, והוסיף  אלא רק   יחידה חובת  

שיביאו   ביחידות  לעת הצורך  בחדש אלול כשמתפלל  יהדר  ביותר  אפילו מדקדקים 
  212שופר לתקוע לפניו כדי לקיים התקנה לתקוע בחדש אלול." 

גבריאל" סבר  ה צ ל שבעבר  "נטעי  , אולם באלול  בתקיעת שופר  ורךיחיד אין 
לתקוע    :וסבר  בו   חזר  יותר מאוחר    בתאריך  יש  אלול  בימי  ביחידות  המתפלל  "גם 
אלישיב יוסף  הרב    -   מאידך   213בשופר."  ה  שלו'  צריך   (20-21- )המאות  שאינו    סבר 

  214. לתקוע
המתשובותיובאחת   )המאות  גרינבלט  אפרים  הרב  "רבבות  21-20- ,  בספרו   )

.  דעתם בנושאאת  בל  יק   באופן אישי  והביא מספר פוסקים שהוא  ,דן בנושא  אפרים"
דמה דזה רק בצבור ואם ירצה  נאחד מהם היה אביו הרב אברהם ברוך שכתב לו: " 

, ראש ישיבה  כן הרב יצחק ברנשטיין-יחיד לתקוע נראה דאין מעכבין על ידו." כמו
חזקיהו חסידים,  ""כנסת  יחיד    בכפר  בין  לחלק  אין  המנהג  טעמי  כל  "דלפי  סבר: 

, ראש  מןדרו ר   יעקב יצחק  והרבאכשבסקי  ס." מאידך הוא הביא את הרב משה  לציבור
בצבור    רק ן שתקיעות בחודש אלול ה  שסברו  ישיבת "נר ישראל" בבולטימור ארה"ב, 

  215ולא ביחיד. 

 שינוי בקול השופר  
  קול השופר בלי שום שינוי את  , חייבים לשמוע  השנהמצות שופר בראש  את  כדי לקיים  

המערה אותם העומדים בתוך  "התוקע בתוך הבור או בתוך    שו"ע:הב  ת. על זה כבקול
הבור ובמערה יצאו, והעומדים בחוץ אם קול שופר שמעו יצאו, ואם קול הברה שמעו  

  216לא יצאו." 
הכהן  תשובה של הרב אברהם יצחק    יש וקול שופר,    ממשלשמוע    המצווה היא

בנוגע לקיום מצוות תקיעת שופר בראש השנה במידה ואדם מכסה אזניו בטליתו    קוק 
הוא כתב: "שאין    מעמיקאחרי דיון  ?  מקיים את מצות שופר הוא  האם  בעת התקיעות.  

 
 38בנתיבות ההלכה, תשע"א, שם, הרב משה קליין, עמ'  209
 מגן אברהם, שו"ע או"ח סי' תקפא סע"ק יד  210
 הובא בספר ציץ אליעזר של הרב אליעזר יהודה וולדינברג, )ירושלים, תשל"ו(, חלק שנים עשה סי' מח 211
 ציץ אליעזר, שם, חלק שנים עשה סי' מח  212
 נטעי גבריאל, שם, הלכות ראש השנה פרק ד סע' ט וגם הערה יד  213
 6שו"ע או"ח סי' תקפא, דרשו סעי'   214
 רבבות אפרים חלק א', או"ח, )מעמפיס טענסי ארה"ב, תשל"ה(, סי' שצד   הרב אפרים גרינבלט, 215
 שו"ע או"ח סי' תקפז סע' א  216
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מעל   חוצץ  דבר  כל  להסיר  רגיל  ג"כ  אני  בעלמא,  מצוה  לחיבוב  זולת   ... בזה  לחוש 
  217האזנים." 

אוזניו את  המכסה  לאדם  בנוגע  קול    צ"ע  שמיעת  בעת  בחודש  שופר  בטלית 
שום  אין    בחודש אלול ש  נראה,  מצוה  בובילח זה רק  אפילו בראש השנה  מפני ש  . אלול
 . בעיה

שירי  כמ  של   נם סוגי שוניםיש  בימינוש, מפני  שאלות נוספות בנושאיש    , בימינו
מותר    אםה  בנושאלדיון    רבות   שאלות   והפוסקים כתבו   ,קולות  יעת לשמ   קה אלקטרוני

השופר את  לשמוע   השנה  דרכם  קול  מותריםש   במקרה  .בראש  השנה  הם  ,  בראש 
אם הם אסורים בראש השנה, צריך לברר    מאידך,הם מותרים בחודש אלול.  ש   דאיווב
 אם הם מותרים בחודש אלול.ה

ממכשיר השמיעה אחד  השאלה  י  ונשאלת  הטלפון  את   הוא  מקיימים  האם 
  ג בטלפון יחישל דרך הטלפון. )מפני    בראש השנה קול השופר   את   אם שומעים  ההמצוו
 (218. בטלפון חייגי אינו יהודי  ש צריך ביום טוב )ראש השנה(אסור 

ים"  ע וש שע טע "נבספרו  ,20-, רב בהונגריה במאה ה לסע רב נטע שלמה שליסה
בנושא ארוכה  תשובה  כמו    ודן  כתב  חריג  בבמקרה  שהיה  או  אדם  האסורים  בית 

ואז    אינו יהודי יחייג בטלפוןאדם ש  אז  ,מקום שאי אפשר להשיג שופר בשום אופןב
הוא מסביר: "שבעת שמשמיע המשמיע   219" .להתיר שיתקע ]השנה[  "יש מקום בראש

אין כאן שום הפסק, ואותו הקול ממש שמדבר המשמיע שומר חבירו אפילו ברחוק  
כף ומיד באותו רגע כמימרא בלי שום הפסק ויש התקשורת  מאות פרסאות תי   כו"כ

ואף שקול המדבר אינו ברור מללו תמיד, אבל קול    ...  גמור בין השומע ובין המשמיע
  220" צוצרות ושאר מיני כלי זמר הם ברורים מאוד תמיד חשופר וה 

לא   במונקאץ' בצ'כוסלובקיה(   20-19-)שחי במאות ה  אולם ה"מנחת אלעזר"
יוצאיה אם  שנשאלתי  שופר  לענין  "אמנם  וכתב:  הטעלעפאן    ןסכים  ע"י  בשמיעתו 

לאותן  דלא יצא. דלא עדיף מהתוקע לתוך הבור או לתוך הדות    לע"ד ט  ]טלפון[. זה פשו 
 221בחוץ."  העומדים

הציע    ( בספרו "רץ כצבי" 21- הרב צבי רייזמן מלוס אנג'לס ארה"ב )המאה ה
ביןה  ילוק ילח   הסיבהש אלעזר ה"  דעות  שעש"וה   "מנחת  שבזמן  עו נטע  היא  ים" 

גבוה כל כך ולא    כת הטכניקה "לא היתהאתשובתו מלאת  כתב    "שה"מנחת אלעזר 
קול שופר, אבל בזמנינו שנתייפו עבודות הללו  השמעו על הטלפון רק קול הברה עם  

בעשר מעלות, ואנו רואים שקול תקיעה או שברים או תרועה ע"י הטלפון הוא קול  
   222שופר ממש בלי שום תערובת קול אחר." 

רייזמן  ה בהקשרדעתו  את  ביא  מרב  אלול  בנושא  "בעניןלחודש  שמיעת    : 
תקיעת שופר דרך הטלפון שנתבאר לעיל דעות הפוסקים המכשירים ופוסלים שמיעת  

נראה שבשמיעת קול תקיעת שופר שנהגו לתקוע בימי חודש אלול, לכל   – קול השופר 
 223הדעות יוצא ידי חובה." 
השאלה אותו   :נשאלת  להוריד  חייב  שמיעה  מכשיר  שמרכיב  אדם    "האם 

)המאה    וע קול שופר דרך רמקול?" הרב דוד חי הכהן על מנת לא לשמ ]בראש השנה[  
ענה: "אין חובה להוריד את המכשיר, כי הוא רק מגביר את השמיעה. אמנם    (21-ה

גם ללא המכשיר אז אפשר להוריד   ויש להניח שהוא ישמע  כיון שקול השופר חזק 

 
 הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שו"ת אורח משפט, )מוסד הרב קוק: ירושלים, תשמ"ה(, או"ח סי' קמ  217
 , )מונקאטש, תרפ"ה(, פרק ד, עמ' ט הרב נטע שלמה שליססעל, שו"ת נטע שעשועים 218
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 פריעד, בספרו פני מבין )ברוקלין ארה"ב, תשל"א(, או"ח סי' קג  
 )לוס אנג'לס, תשס"ה(, סי' י סע' ב כצבי , חלק ב', הרב צבי רייזמן, רץ  222
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פסק: "השומע שופר    הרב שלמה זלמן אויערבאך  ,מאידך  224משום מידת חסידות." 
רק  האוזן שומעת    על יד מכשיר שמיעה לא יוצא ידי חובתו, מאחר ובמכשיר שמיעה

השופר."  של  ישירים  קול  גלי  ולא  הכלי  דעות  שנראה    225תנודות  חילוקי  שיש  מפני 
 .  שמיעההאת מכשיר   להוריד אין צורךבנושא, בחודש אלול  

וכו'. מפני   רמקולים  מיקרופונים,  כמו  קולות  להגברת  יש מכשירים אחרים 
הסיבה שהפוסקים לא    שזונראה  כמכשירים אלו בראש השנה,  ב שאסור להשתמש  

שופר.    בהםדנים   לתקיעת  ה להסיבה  ש  כיווןבקשר  אלול  בחודש  שופר  א  יתקיעת 
לתשובה,   אנשים  שלעורר  שופר    ות ב יחש  איןנראה  תקיעת  שומעים  קצת    "י עאם 

לשמוע תקיעת שופר בחודש אלול    יהיה מותר   אפשרגם  סיבה זו  מ.  ותבקול  ים שינוי
 . ות שונותעל ידי הקלט 

 ברכת המצווה וברכת שהחיינו 
ראשון של  ה ה יש מצוות מן התורה כמו תקיעת שופר בראש השנה, אכילת מצוה בליל 

כן יש  -. כמו המצווהטרם קיום    ת ווצת המ וברכ   עליהם   רכיםבשמ   , בסוכה  ה פסח, ישיב
שבת נרות  הדלקת  ידים,  נטילת  כמו  דרבנן  ה  ,מצוות  שאומרים    ,שלם  ללואמירת 

  היא   והשאלה  ,שמקיימים מטעם מנהגבנוסף יש גם מעשים  .  תוצוברכות המעליהם  
מברכים  ה התשובה  את  אם  אלו.  מנהגים  על  המצוות  מהם    כמה  עלהיא  ברכות 

הדל  כמו  בבית  קמברכים  חנוכה  נרות  ב  226הכנסת, ת  הלל  חודשואמירת  )לפי    ראש 
  ת כמו חביט   ,עליהם  שלא מברכיםמנהגים  אולם יש    227.הספרדים(מ   האשכנזים וחלק

  228. רבה בהושענאהערבות 
אלול,   בחודש  שופר  תקיעת  נותניםעל  לא    הפוסקים  למה  סיבות  מספר 

, מכל  מברכים. ה"אמרי אמת" כתב שאע"פ שזה "תקנת חכמים לתקוע בר"ח אלול
זה,    מקום, על  מברכין  להזכיר אין  כדי  שזה  מכוון  שאין    ייתכן  וכמו  התשובה,  על 

  229, הגם שהוא מן התורה." מברכין על מתענין ומתריעין
בספר של הרב משה שטרנבוך שכתב: "ושמעתי מקשין    תסיבה אחרת נמצא

כין על מנהג כמו בהלל דר"ח, למה לא נברך על התקיעות ]בחודש אלול[,  ברכיון שמ 
ונראה כמו דמצינו בשמיני עצרת דיושבין בסוכה ולא מברכים,    ,ובפרט בר"ח וכמ"ש

שיהא    והטעם משום היכר כדי שלא יהא חשש דבל תוסיף, ה"ה כאן אין מברכין כדי
  230ניכר שהתקיעות רק לקיים המנהג ולא למצוה." 

  מפני שהתקיעות שהאדמו"ר רבי אברהם מסוכטשוב שסבר    שליש עוד סיבה  
נועדו להכין את  "רק הכנה למצוות שופר בראש השנה ותקיעות אלו    ן ה  בחודש אלול

סומכים  התקיעות דר"ה, ואין מברכים על הכנות למצוות, אבל    לקבלהלב כדי שיוכל  
  231על הברכה שאומרים בר"ה." 

לברך, האם  השאלה  נשאלת   יום בחודש   מברכים היו  אילו היה המנהג  בכל 
על הדלקת נרות בבית    לפי המנהג לברךלפיכך  אלול או רק בפעם הראשונה באלול.  

  , כן-כמו  לברך בכל יום בחודש אלול.  צריך אזי יהיהנוכה,  ימי החשל    ערב  בכלהכנסת  
  מפני  ?הברכה בחודש אלול "לשמוע קול שופר" או "על תקיעת שופר"  נוסח  יהיה  מה

"על תקיעת    היהת רק מנהג, הברכה  וזה    בחודש אלול   שאין מצוה לשמוע קול שופר 
 תיאורטי מפני שלא מברכים! באופן ך להוסיף שזה רק ורשופר." אין צ

 
 מצוות שמיעת קול שופר לכבדי שמיעה, )ישיבה, שאל את הרב, כא אדר ב' תשעד(, )אינטרנט(   הרב דוד חי כהן, 224
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  , האם מברכים ברכת שהחיינו על תקיעת שופר בחודש אלולשאלה נוספת היא  
  : סוכה  כתוב בגמרא שבזמן שאדם בונהאם חוזרים על הברכה בראש השנה?  ה ואם כן  

אולם למעשה    232." [מברך ]ברכת שהחיינו  ]הכוונה לפני החג[  "העושה סוכת לעצמו
- כמו  233".של קידוש  אומרים על הכוסהשו"ע: "שאנו סומכים על זמן שאנו  דעת  לפי  

  עליהם   לברך  ה סיבה  234. חג הסוכותנה עם איגוד הלולב לפני  קאותו ענין ומס את  כן יש  
 הכנות לחג הסוכות.  ןפעולות אלו ה ש  יאה  שהחיינו

בתקיעת    ברכת שהחיינו  להגיד ו  סברה זובלהשתמש    אם אפשרה  השאלה היא,
כמה  לעורר לתשובה ולפי    ןשופר באלול הלפי הסיבות שתקיעת  ?  שופר בחודש אלול

של   התקיעות  ב הרס"גמטעמי  והשמיני,   ייחוד,  השביעי  הם ש  235השני,    תוכנם 
ברכתלדון    אפשר  ,לתשובה  תהתעוררו כמו שהחיינו    על  אלול.  את  יש  כן  -בחודש 

התקיעות באלולש  נה ק מסה את  לתקוע   דוללמהוא    מטרת  ולכן    , בראש השנה  איך 
פעם  רק מברכים שהחיינו    לחגים  ההקשור  . בכל מצוה זו  וה למצו  כנה ה התקיעה היא

כ ,  אחת בשנה בחודש  ברכת שהחיינ  לכן במקרה שמברכים  .תקיעת שופר  ללווזה  ו 
מברכים לא  אז  השנה  אלול,  ובראש  פלפול  רק  זה  כל  אולם  מברכים  למעשה  .  לא 
 ! בתקיעת שופר שהחיינו בחודש אלול

 התקיעות הפסק במשך התפילה עבור 
  י ט בקצב איתפילת שחרית והוא מתפלל    בבית הכנסתמתפלל  שאדם    בו   נעיין במצב 

בזמן    תפילת שחרית  אמצעא בותוצאה מזה הכ ו  ,לבית הכנסת  באיחורגיע  ההוא  שאו  
אדם זה להפסיק    , או אפילו חייב  ,שמגיעים לתקיעת שופר. השאלה היא האם מותר

הוא בעצמו  הבעל תוקע האם    אהוש  במקרה  ,או  ,להקשיב לתקיעותו את התפילות שלו  
 מותר לתקוע? 
  , נוספים  לענות לכל דברים   או קשורה  , תקיעת שופרל  כת שיי  לא רק  זו  שאלה

קדי  ענייתכמו   ברכו,  על  לענות  לברכות,  וכו'ש"אמן"  קדושה  פרטים    . ,  הרבה  יש 
וכועל  ,  הוא הגיע  איזה מקום בתפילה ב  ים קשורשבהלכה   יש    236'. איזה פרט לענות 

  237" .הפסקות בשעת התפילה בקיצורהת דיני טבל"סידורים עם 
בלי לדבר  מסוימים  לעשות דברים  במקומות שכל דיבור אסור, לפעמים מותר  

להניח תפילין בלי    מותר  עשרה,שמונה  תפילת  בין גאל ישראל ו  ,למשל  מילה,  אפילו
  ( למשל)ציבור מגיע  האם שליח    , עוד דוגמא היא  238להגיד את הברכות על התפילין. 

את   סיים  לא  עדיין  שאדם  בזמן  עשרה תפילת  לקדושה  יפסיק    שלו,   שמונה  הוא 
  239" .שליח ציבורהן למה שאומר  י , "ישתוק ויכולהתפלל

דנים אלול  ש  אדםב  הפוסקים  תפילת   מצע נבחודש  עשרהה  באמצע  ,  שמונה 
ראש    מוסף ב  דומהענין  לשמוע תקיעת שופר? יש  ותפילתו  את  יכול להפסיק    האם הוא 

מקום  ב  נמצאיםהמתפללים  מ  רביםו   ,לחשהקעים בתפילת  ו כנסת שתההשנה בבתי  
לשמוע    על מנת   המתפללים אלו עושים הפסק   אע"פ כן   . שתוקעים  בזמן בתפלתם  אחר  

  240לתקיעות. 
הרב חיים קניבסקי ענה על  יש פוסקים שדנים בפירוש במצב זה בחודש אלול.  

לשמוע תקיעת שופר באלול  על מנת  שומנה עשרה  תפילת  שאלה אם מותר להפסיק בה
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"אם לא יוכל לשמוע אחר    :בנושא זה  כתב  ה"שבט הקהתי  כמו כן  241וענה "אפשר." 
ון לשמוע תקיעת שופר ...  נהג קדמ מלהפסיק לשמוע כיון דהוא    וכך התקיעות מותר ל 

. ומ"מ אם אפשר לו שיגמור הברכה, טוב יותר שיפסיק אחר  הפסק לצורך מצוהה והוי  
  242" גמר הברכה בשתיקה.

: "מי שאוחז באמצע שמונה עשרה ושומע  פוסק  משה קלייןהרב    , מאידךאולם  
תקיעות אף שלא יוכל לשמוע התקיעות אח"כ אין צריך להפסיק באמצע שמו"ע כדי  

  243לשמוע." 
אפרים"   כוונתהשתקיעת    חשש ה"רבבות  את  יפריע  זמן  ב  המתפלל  שופר 

"לאמיתו של דבר נשמע קול שופר ומוכרח לשמוע ולא    :וכתב  ונה עשרהמתפילת ש
  את דברי ביא ההוא גם    244ן לתפילתו וא"כ אולי יפסיק לרגע וישמע." ו ון ויכו צריך לכ

נראה    ת התפלהנבכוו   לו  כתב שאם התקיעות "מפריעש  שטייןנקרל   חנוך העניך  הרב
   245פשוט שאין צריך להפסיק."

  ]בחודש אלול[   "אם עומד באמצע שמונה עשרה  :בפירוש  בכת   "ה"נטעי גבריאל
ת לשמוע  להפסיק  לו  שאין  אלו."פשיטה  מבריס-כמו   246קיעות  במהר"ם  )הרב    כן 

ה המאה  בריסק,  אפילו  (  20-מרדכי  התפלה  באמצע  מפסיק  אינו  "דיחיד  כתב: 
 247לשמוע." 

לתקיעת שופר    יםבית הכנסת מגיע בתפילה ב ש  חודש אלול  מהלךביוצא מזה ש
ש חילוקי דעות אם  י,  שמונה עשרהתפילת  של    עבאמצ   נמצא  האדם מסוים שבזמן  
הפסקהלעליו   שופר.    עשות  לתקיעת  היאולהקשיב  שהתשובה  קל  חיובית,    במידה 

  שלילית, היא  התשובה    אחרות. אולם אםהתפילות  הכל  לוחומר שההפסקה מותרת  
 צ"ע עבור תפילות אחרות.   במהלך חודש אלול

ההלכה   תוקע מה  לבעל  תפילת   שנמצא  בנוגע  אלול באמצע  בחודש  .  שחרית 
 תקוע בשופר? לו לשמש בעל תוקע ול האם מותר

כותב    , (19-18-)המאות ה   באוקראינה   )בוצ'אץ'(   רב אברהם דוד מבוטשאטשה
"אשל אברהם" על זה: "נראה שמותר לתקוע מי שעומד בפסוקי דזמרה, ואולי  בספרו  

גם כשעומד בברכת קריאת שמע, כי אין זה הפסק כלל והוא רק כמנשים נשימות בלי  
רק   אין כאן  ומצדו  ידי השופר  על  רק  נשמע  והקול  כלל  אות  ובלי שום  הברה  שום 

אך לא  ות ק"ש כ ברב תירשהוא מ  מן הכתוב ניתן לראות 248בלי שום הברה." הכנשימ 
כן ה"נטעי גבריאל" מתיר  -כמו  .שמונה עשרהתפילת  את    לא כוללשזה  וברור    , בקלות

, אולם הוא מגביל את זה "בין פרק לפרק" וגם במקרה ש"אין  בברכות קריאת שמע
   249". שם בעל תוקע אלא הוא

בזמן   דברים אחרים  על  לדבר  מתפלל  שאע"פ שאסור  שמונה  תפילת  האדם 
"העומד בתפלה ]שמונה עשרה[ ונסתפק    ,עשרה, יש פעולות שהוא יכול לעשות. למשל

בתפלה דבר  איזה  ששכח  כגון  יתפלל  איך  דין  למקום    באיזה  ממקומו  לילך  מותר 
   250מיוחד ולעיין שם בספר."

 
 168בנתיבות ההלכה, תשע"ד, שם, הרב חיים קניבסקי, עמ'  241
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שמונה עשרה,  תפילת  באמצע של  נמצא  בעל תוקע  ה  בו במקרה  ש יוצא מזה 
  רשאי בעל התוקע ,  היכן נמצא השופרוהמתפללים לא יודעים    ,ידוהשופר אינו בהישג  ו

   251לתקוע. יכד  נמצא  השופר  בוללכת למקום 
 

שמע לפני ביאת המשיח, ונתפלל שנגיע  ת תקיעת שופר גם   :סוף דבר

 לזמן הזה במהרה בימינו. 

 ************************************************* 

צילומים מתוך ספרים וחומרים אחרים המופיעים 

 במאמר 

צילומים מתוך ספרי תנ"ך, תלמוד בבלי, רמב"ם משנה  ]לא הובאו: 

 [  הרתורה, שלחן ערוך עם משנה ברו

  

 
 הסברה שמותר בשבילו לתקוע באמצע העמידה זה בהתאם  251
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