
יו"ל ע"י מכון הלכה חב"ד )ע"ר(                                                                   מוגש לרגל ראש השנה תש"פ

תוקע'  ה'בעל  חייב  תוקע':  א. ה'בעל 
להיות בקי בהלכות תקיעת שופר המבוארים 

בפוסקים1.
 – התפילה  קודם  ילמד  תוקע'  ב. ה'בעל 
בשני הימים של ר"ה, מאמר ד"ה 'להבין עניין 
מן  בחלק  וכן  בסידור,  שנדפס  שופר'  תקיעת 

המחזורים2. 
באצבע  מורה   – המקריא  ג. המקריא: 
התוקע  בדיבור3,  מקריא  אינו  אבל  בסידור, 
מאריך בתקיעתו עד שמסיר המקריא אצבעו.

ד. כיסוי השופר: נוהגים לכסות את השופר 
במפה, ויהיה מכוסה עד גמר הברכות4.

"לשמוע  מברך  תוקע  הבעל  ה. הברכה: 
קול שופר", ו"שהחיינו".

ו. אם טעה ובירך 'לשמוע בקול שופר', לא 
יצא ידי חובתו וצריך לחזור ולברך5.

ז. כשמברך הבעל תוקע יכוון להוציא את 
השומעים ידי חובתם בברכות ובתקיעות, וגם 
השומעים יכוונו לצאת ידי חובתם, ולא יענו 

'ברוך הוא וברוך שמו'6.
ה'בעל  לתקיעות:  הברכה  בין  ח. הפסק 
תוקע' וכן השומעים את התקיעות – אסור להם 
הפסיק,  אם  לתקיעות.  הברכות  בין  להפסיק 
ודיבר דברים שאינם שייכים לתקיעות – חוזר 

ומברך7. 
ט. עמידה בשעת התקיעות: התוקע צריך 

1( ספר המנהגים ע' 56 הע' 7. חשוב להבהיר: מי שאינו בקי 
בהלכות שופר, אינו יכול להסתפק בכך שיחזור ויתקע שוב 
בר"ה  והתקיעה  מאחר  כראוי.  תקע  האם  מסתפק  כאשר 
אסורה מדברי סופרים, ורק לצורך מצוה היא מותרת – ואם 
משום  ביו"ט  תק"ש  איסור  על  עבר  הרי  כדין,  שלא  תוקע 
בטור  המובא  דמגנצא'  מ'מעשה  כמוכח  דחול'.  'עובדין 
ועלול לטעות בסדר  כן, פעמים  ופוסקים סימן תק"צ. כמו 

התקיעות – ויש בזה פרטים שונים כיצד יש לנהוג. 
2( ספר המנהגים, שם.

3( ספר המנהגים עמ' 56.
4( מט"א סימן תקפ"ה ס"ג.

5( שו"ע אדה"ז סימן תקפ"ה ס"ד.
6( שו"ע אדה"ז סימן קכ"ד ס"ב.

7( ע"פ שו"ע אדה"ז סימן תקצ"ב ס"ז. עיי"ש.

להישען  שלא  ויזהר  שתוקע,  בשעה  לעמוד 
במהלך התקיעות על הבימה או כיוצא בזה8.

 – התקיעות  את  השומעים  שגם  י. נהגו 
עומדים.

התקיעות
חייב  התקיעות:  בין  נשימה  יא. הפסק 
ותקיעה  תקיעה  כל  בין  בנשימה,  להפסיק 
תשר"ת,  שבסדר  ב'שברים־תרועה'  )מלבד 

כפי שיפורט לקמן(. 
בנשימה,  הפסיק  לא  אם  יב. בדיעבד, 
ידי  יצא   – קלה  בעצירה  רק  הפסיק  אלא 
חובתו. אמנם, לכתחילה יש להחמיר – ועליו 
לחזור ולתקוע את התקיעות הללו, ולהפסיק 

בנשימה בין תקיעה לתקיעה9.
בין  כלום  הפסיק  ולא  ברצף  תקע  יג. אם 
תקיעה לחבירתה, לא יצא ידי חובתו – וחייב 

לחזור ולתקוע שוב.
יד. אורך התקיעות: 

בסדר תשר"ת:
להיות  צריך  התקיעה,  אורך   – התקיעה 

לפחות כאורך השברים־והתרועה יחד.
השברים – תוקעים שלוש קולות ומחצה. 

שתי  רק  לתקוע   – נפוצה  טעות  ישנה 
קולות ומחצה, וצריך להיזהר כי זה מעכב גם 

בדיעבד(10.
התרועה – יש לתקוע תשעה קולות קצרים. 

אך מנהגינו להרבות בקולות התרועה.
טו. בסדר תש"ת: 

התקיעה – צריכה להיות כאורך השברים.
טז. בסדר תר"ת: 

התקיעה – צריכה להיות כאורך התרועה.
ל'תרועה':  'שברים'  בין  נשימה  יז. הפסק 
בסדר תשר"ת – נחלקו הפוסקים האם צריך 
לתקוע את ה'שברים־תרועה' בנשימה אחת, 

או לא. על כן:

8( שו"ע אדה"ז סימן תקפ"ה ס"א.
9( עיין היטב בשו"ע אדה"ז סימן תק"צ ס"ט.

את  לחקות  ברצונם  רבים  כי  בזה,  רבה  זהירות  צריך   )10
כמין  )שהם  מדאי  קצרים  בשברים  נכשלים  הזו  ההנהגה 
תקיעות  חובת  ידי  יוצאים  לא  כלל  ולעיתים  שברים(  חצאי 

שופר, ואין צורך לבאר את חומרת הדבר.

דמיושב',  'תקיעות   – הראשונות  בתקיעות 
בהפסק  אך  אחת,  בנשימה  לתקוע  צריך 
בין  מעט  לעצור  דהיינו,   – ביניהם  'משהו' 

ה'שברים' ל'תרועה'. 
'תקיעות   – מוסף  שבתפילת  בתקיעות 
ה'שברים־תרועה'  את  לתקוע  יש  דמעומד', 

בהפסק נשימה ביניהם11.
בין  ונשם  טעה  בתקיעות:  יח. טעויות 
השברים והתרועה של תקיעות מיושב, צריך 
לחזור ולתקוע מתחילת תשר"ת זה, אך אינו 
צריך לחזור לסדר תשר"ת הראשון12. ובשעת 
הדחק, יכול לסמוך על התקיעות שתקע כבר 

ולא יחזור ויתקע13.
בין  ב'משהו'  הפסיק  ולא  יט. טעה 
ה'שברים־תרועה', לא יצא ידי חובתו, וצריך 

לחזור ולתקוע14.
ובין  לתש"ת  תשר"ת  בין  בלחש:  כ. וידוי 
במחשבתו15.  התוקע  יתוודה  לתר"ת  תש"ת 
ועניינו, לא וידוי על חטא ועוון, אלא געגועים 
פנימיים. ומקובל אצל חסידים שזהו ציור פני 

הרבי.

מבצע שופר
בעת  בשופר  התוקע  תוקע:  כא. הבעל 
בקי  להיות  הוא  גם  צריך  שופר',  'מבצע 
בהלכות שופר, ונכון שילמד את המאמר ד"ה 
בסידור,  שנדפס  שופר'  תקיעת  עניין  'להבין 

וכן בחלק מן המחזורים16.
מי  אשר  להקפיד  יש  כב. לכתחילה, 
הראשון של ר"ה, יהיה  שתוקע בשופר ביום 
ברור שהוא גדול ע"פ תורה. דהיינו, שהביא 

ב' סימנים.

11( שו"ע אדה"ז סימן תק"צ ס"ט.
להקל  אפשר  במבצעים  כגון  גדולה,  הדחק  ובשעת   )12

]ראה שו"ע סימן תקצ ס"י[.
שה'מנהג  בפרט  ס"ט.  תקץ  סימן  אדה"ז  משו"ע  כ"מ   )13
במדינותינו' שמציין אדה"ז, הוא לתקוע עם 'הפסק נשימה' 

בין התקיעות הללו.
14( שו"ע אדה"ז, שם.

 .41-42 עמ'  תש"ד  סה"ש  גם  וראה   ,102 עמ'  לקו"ת   )15
ועיין 'המלך במסיבו' ח"א עמ' רלב. וראה עוד שם ח"ב ע' 

קע"ד.
16( ע"פ המבואר בספר המנהגים, ע' 56 הע' 7.

דיני תקיעת שופר
פרק י' מתוך הספר 'הלכה למעשה' - תשרי

ב"ה

דיני תקיעת שופר
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כג. השומעים: 'תקיעת שופר' אסורה ביום 
קיום  לצורך  ורק  דחול',  'עובדין  משום  טוב, 

המצווה מותר לתקוע. 
מישהו  עבור  רק  לתקוע  להקפיד  יש  לכן, 
תקיעות  לתקוע  ולא  מצווה,  בכך  שמקיים 
משחק  לשם  תוקע  כאשר  כגון,   – לחינם 
את  לשמוע  מבקש  גוי  כאשר  או  וכדומה, 

התקיעה. 
במצוות  חייבים  אינם  קטנים  כד. קטנים: 
'חינוך'  מצוות  בשביל  אך   – שופר'  'תקיעת 
לתקוע  מותר  לכן  ישמעו.  קטנים  שגם  ראוי 

עבורם, גם אם התוקע כבר יצא ידי חובה.
כה. הברכה: לכתחילה יברך האדם היוצא 
בתקיעה זו ידי חובתו. באם ישנם כמה אנשים 
– אחד יברך בקול ויוציא את כולם ידי חובה. 
כאשר  לברך  יכולות  נשים  כו. נשים: 
התוקע  אך  שופר'.  'תקיעת  שומעות  הן 
כבר  יצא  באם  עבורם,  לברך  יכול  אינו 
באם  לעצמן17.  יברכו  הן  אלא   – חובתו  ידי 
ללא  עבורן  יתקע  לברך,  מעוניינות   אינן 

ברכה.
 – לברך  יודע  השומע  שאין  כז. במקרה 
יאמר איתו את הברכה מילה במילה. אך באם 
בעצמו  הברכה  את  לומר  יכול  השומע  אין 
על הברכה כראוי אחרי  ואינו מצליח לחזור 
התוקע  אם  גם  לברך,  התוקע  יכול  התוקע, 

יצא כבר ידי חובתו – והשומע, יענה 'אמן'18.
באמצע  גם  תוקע  בעל  להחליף  כח. ניתן 
התקיעות, וימשיך התוקע השני מאותו המקום 

שעצר הראשון, ואין צריך לברך שוב19.
כט. לכתחילה אין לעבור מחדר לחדר תוך 
כדי התקיעות – כי ההליכה נחשבת להפסק20.
צריך  והלכותיהן:  התקיעות  ל. מספר 
שלוש  )תשר"ת  קולות   30 אחד  לכל  לתקוע 
שלוש  ותר"ת  פעמים  שלוש  תש"ת  פעמים, 

פעמים(21.
צריך שהשברים־ 'תשר"ת',  לא. בתקיעת 
יהיו בנשימה אחת, כמו ב'תקיעות  והתרועה 

17( שו"ע אדה"ז סימן תקפ"ט ס"ב.

18( שו"ע אדה"ז סימן תקפ"ה ס"ה.

19( שו"ע אדה"ז סימן תקפ"ה ס"ח.
20( ע"פ שו"ע אדה"ז סימן תקפ"ט ס"ב.

קולות   10 יתקע  קולות,   30 לתקוע  כלל  אפשר  כשאי   )21
־)תשר"ת תש"ת תר"ת( ללא ברכה. ויש אומרים שיכול לת

קוע ובברכה. וראה בעיונים אות ג'.

מיושב'. )ראה לעיל סעיף ט"ו, פרטי הדינים 
שבזה(.

לב. בעת 'מבצע שופר' יש לשים לב, אשר 
התקיעות   – ממהרים  השומעים  כאשר  גם 
נעשות כהלכה. בעיקר יש להשגיח, אשר: א. 
אורך התקיעות הוא כפי ההלכה. ב. יש הפסק 

של נשימה בין כל תקיעה ותקיעה. 
מומלץ להתייעץ עם רב מורה הוראה, מהו 
כך   – וכיו"ב  התקיעות  המינימלי של  האורך 
שיוכלו לקיים את המצווה כראוי, ולזכות כמה 

שיותר אנשים במצוות שופר.
לג. זמן מצוות שופר: מצוות תקיעת שופר 
אמנם  הכוכבים.  צאת  עד  היום  בכל  הינה 
לילה,  ספק  שהוא  ואילך  השקיעה  משעת 

יתקע בלא ברכה22.
אסור  לצורך:  שלא  בשופר  לד. תקיעה 
כיון  לצורך,  שלא  טוב  ביום  בשופר  לתקוע 
שהוא 'עובדין דחול' ואסור ביו"ט. ואפילו על 

מנת להתלמד לתקיעות של יום ב' – אסור. 
קטנים  לילדים  לומר  מותר  לה. אמנם, 
ממצוות  חלק  שזה  מכיוון  להתלמד,  שיתקעו 

חינוך23.

דיני השופר
מקרן  שופר  ליקח  המובחר  מן  לו. מצוה 
את  לנו  יזכור  זה  ידי  שעל  כבשים,  איל  של 
עקידת יצחק. באם אין להשיג שופר של איל, 

22( משנ"ב סימן ת"ר סק"ז.
23( שו"ע אדה"ז סימן תקצ"ו ס"ב.

מותר לתקוע בכל קרן של בהמה כשירה, חוץ 
מקרן של פרה או שור24.  

ראש  של  שהשופר  נכון  לז. לכתחילה 
השנה יהיה כפוף ולא 'פשוט' - ישר, בדיעבד 

אם תקע בשופר פשוט, יצא ידי חובה25. 
על  להדביק  שלא  נכון  לח. לכתחילה 
זו  ותוספת  מאחר  תוספת שהיא,  כל  השופר 

עלולה לשנות את קול השופר26. 
יש  לט. שופר שנסדק, אם כשר לתקיעה, 
לרב  להראותו  יש  ולכן  רבים  דין  פרטי  בזה 

מורה הוראה הבקי בדינים אלו.
מ. אורך השופר צריך להיות לפחות טפח 

אחד - שמונה ס"מ27.
באותו  בשופר  להשתמש  מא. מותר 
הבעלים  רשות  ללא  אף  בו,  שנמצא  מקום 
שיעשו  לאדם  לו  נוח  הסתם  שמן  מכיוון 
כיס,  חסרון  בו  שאין  בדבר  בממונו   מצוה 
ללא  ממקומו  השופר  את  להוציא  אין   אך 

רשות28.
מב. פעמים רבות שופרות נפגמים במהלך 
באופן  אותם  מתקנים  והיצרנים  הייצור, 
לרכוש  יש  כן  על  מכשרותם.  אותם  הפוסל 

שופר עם הכשר מהודר.

24( שו"ע אדה"ז סימן תקפו ס"ב.
25( שו"ע אדה"ז שם.

26( שו"ע אדה"ז שם סי"ח.
27( שו"ע אדה"ז שם סי"ג.
28( שו"ע אדה"ז שם ס"ה.
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