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 תש"ףאור לח"י אלול 

 

 בקורונה   תקיעת שופר דרכה ל ה 

 סדר התקיעות בראש השנה .   1

  תרועותלפני ואחרי כל אחת מהכאשר    ,מהתורה חייבים לשמוע בראש השנה שלוש תרועות .א

 תקיעה. יש לתקוע ולשמוע 

מוסכם שתרועה הינה קול שבור המבטא צער, שבר וחסרון )בניגוד לתקיעה שמבטאת  .ב

קול בכי ויללה )שאנו קוראים תרועה  עה הינה בגמרא נתלבטו אם התרושמחה ושלמות(. 

קול  או קול אנחה )מה שקרוי אצלנו שברים(, או שמא היא קולות קצרים כאדם בוכה(,  –

 תרועה(.  -יללה )שבריםו קול בכי  ויאנחה שלאחר

  – מהן תקיעה  תאנו תוקעים שלוש פעמים תרועה )כשלפני ואחרי כל אחמכיוון שכך,  .ג

תש"ת( ושלוש פעמים   –מהן תקיעה    תתר"ת(, ושלוש פעמים שברים )כשלפני ואחרי כל אח

  בפועל אנו תוקעים בדיוק  תשר"ת(. –מהן תקיעה  תתרועה )כשלפני ואחרי כל אח-שברים

 תשר"ת, תש"ת ותר"ת. –בסדר הפוך 

  3X4)   12+9+9  –י קולות הרי שסך כל הקולות הינו שלושים  נתרועה כש-אם סופרים שברים .ד

3X3 3X3 .) 

קהילות הספרדים וגם חלק מקהילות האשכנזים המתפללים בנוסח ספרד תוקעים תשר"ת  .ה

 . 30לעוד  קולות( אחרי מלכויות, זכרונות ושופרות וביחד מגיעים  10תש"ת תר"ת )

 קולות.  90-כך עושים גם בחזרת הש"ץ ובסה"כ מגיעים ל .ו

קולות )תשר"ת תש"ת תר"ת( בקדיש   הכדי להשלים למאה קולות נהגו להוסיף עוד עשר .ז

 לפני תתקבל צלותהון.  -תתקבל שאחרי מוסף 

לא ויתרו על אלא רק בחזרת הש"ץ קהילות האשכנזים שלא תוקעים בתפילת לחש  גם .ח

פעמים תשר"ת תש"ת   3)בקדיש תתקבל או לאחריו תקעו שלושים קולות    מאה קולות ולכן

למאה   גיע"ת ותר"ת כדי להשהשלימו עוד סדרה של תשר"ת ת  "חעלינו לשב"ולפני    (ותר"ת

 קולות.  

 

 . אופן התקיעות 2

 קולות קצרים מאוד.   הלפחות תשעצריכה להיות  –התרועה   .ט

 תרועה. אורכה של הקולות קצרים שכל אחד מהם כשליש    ה צריכים להיות שלוש  – השברים   .י

באורך התרועה כשהיא באה לפני ואחרי  לפחות ,צריכה להיות קול פשוט וישר -התקיעה  .יא

  ,שניות( 3-)כ ובאורך של השברים כשהיא באה לפני ואחרי שברים ,שניות( 2- )כ תרועה

 (. שניות 5- כ) תרועה-א באה לפני ואחרי שבריםתרועה כשהי -ובאורך שברים

או  )טו, טו, טו( קולות קצרים אבל ישרים  הלגבי השברים יש מחלוקת אם עושים שלוש .יב

 או(. -או טו -או, טו-קולות שבורים )טו ה שלוש

נושמים   ,תרועה בנשימה אחת או שעושים שברים-עושים שבריםמחלוקת נוספת היא אם   .יג

 תרועה. עם הוממשיכים מיד  , נשימה קצרה

- שברים  בשלושים התקיעות הראשונות כדי לצאת ידי חובת שתי האפשרויות אנו תוקעים   .יד

תוקעים את )אחרי מלכויות, זיכרונות ושופרות( חזרת הש"ץ וב ,תרועה בנשימה אחת
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שברים ץ וגם בתקיעות שלפני מוסף עושים  "גם בחזרת הש  .ימותתרועה בשתי נש-השברים

 קצרים וישרים.  

ומיד לאחר מכן  ,לסיים את השברים כראוייש להקפיד  ,תוקעים בנשימה אחתאשר כ .טו

ושתחילת התרועה לא תהיה   ,שתהיה הפרדה בין השברים לתרועהלהתחיל את התרועה )

 .  (בהמשך אחד עם היבבה השלישית של השברים

זכרונות ושופרות  ,בקהילות האשכנזים באלון שבות לא נוהגים לתקוע בסוף מלכויות .טז

באמצע הקדיש    - ובישוב  בישיבה,  כך  )לאחר קדיש תתקבל  , אלא כאמור לעיל,  בתפילת לחש

  כאןו ,נוהגים לתקוע עוד שלוש סדרות של תשר"ת תש"ת ותר"תלפני תתקבל צלותהון(  -

תרועה בנשימה  -או( ואת השברים-או טו-או, טו-)טועושים את השברים בקולות שבורים 

 אחת.

מי שיודע לתקוע תרועה בסגנון תימני קול רצוף שבור )טואואואואואואואוא( יכול לעשות   . יז

 התר"ת האחרונים בתרועה תימנית ולהרויח בכך גם את הדעה שזו התרועה הנכונה.   3את 

אבל בהפסקת   , השברים שבוריםאנו תוקעים עוד שלוש תשר"ת כששוב    "עלינו לשבח"לפני   .יח

נהוג ברוב המקומות  מה שנשימה בין השברים לתרועה )זה בניגוד לכתוב במחזורים ול

קולות, ולמיטב זכרוני מנהג זה הובא אלינו  100תשר"ת תש"ת ותר"ת להשלמת  תוקעיםש

ומאז  ,ע"י הרב ליכטנשטיין זצ"ל כדי להרויח תשר"ת בשתי נשימות עם שברים שבורים

 קולות(.  102 ם גם באלון שבות לתקוענוהגי

 

 . הלכות מיוחדות לראש השנה תש"ף בעידן הקורונה 3

עיקר התקיעות הן השלושים הראשונות עליהן מברכים את הברכה לשמוע קול שופר   .יט

ברכות שמלוות  ה ן שה -בחזרת הש"ץ זכרונות ושופרות  ,והתקיעות שבסוף מלכויות

 .את משמעותן של התקיעה והתרועה םומבהירי  השופראת מצוות תקיעת ומעצימות 

כלל יוכלו להסתפק בתקיעות הללו ולא לתקוע  מניינים שיתקשו בכל כך הרבה תקיעות  לכן   .כ

 את התקיעות שאחרי התפילה.  

 תקיעות שאחרי התפילה. צורך הכמו"כ, אפשר להחליף בעל תקיעה ל .כא

תוקע  וה   ,תקיעות הראשונותיכול אחר להחליפו גם בשישים ה  ,אם התוקע מתקשה לתקוע .כב

 .  צריך לברך  ואינו  סומך על ברכת התוקע הראשוןהשני 

החלפה כזו אפשרית אך ורק אם כל אחד תוקע בשופרו ולא מעבירים שופר מאחד לשני,   . כג 

 מקפידים לחטא את השופר היטב היטב מבפנים ומבחוץ לפני העברתו מאחד לשני. ש   ו א 

במקרה צורך יכול גם שליח הציבור במוסף להיות התוקע )אלא שמבחינה מעשית זה אמור  .כד

 להיות קשה מאוד(. 

לכסות את  מאוד רצוי  , בעל התקיעה לקהל  מפי בלתי נראים כדי שלא ינתזו רסיסי רוק  . כה 

פתחו הרחב של השופר במסכה )בתקיעת שופר רסיסי רוק יכולים לצאת בעוצמה ולמרחק  

 . ר שיבטיח שרסיסי רוק לא יגיעו לכיוון אדם אחר או למצוא פתרון אח  רב( 

ושניהם יעמדו רחוק משליח  ,המקריא יעמוד רחוק מהתוקע -בניגוד לנהוג בשנים רגילות  .כו

אם יש צורך לומר משהו לתוקע לצורך   -, ולמרות שלא מדברים עד סוף התקיעות הציבור

 התקיעות אין בכך הפסק. 
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ולכן אם יש שני מניינים קרובים שבמנין אחד   , יש להקפיד לשמוע את התקיעות כסדר  . כז 

ורק אז   , יש להמתין לסיום התקיעות של המנין השני  - שומעים את תקיעות המנין השני 

 להתחיל את התקיעות כדי שהתקיעות יישמעו כסדר הראוי. 

 

 . מתי יש לחזור לתחילת השורה בה אוחזים? 4

 מנסים עד שמצליחים.  - אם לא מצליחים בתקיעה הראשונה בשורה  .כח

אם לא מצליחים לתקוע כראוי או תוקעים    כך בדרך כלל גם לגבי התקיעה האחרונה בשורה .כט

התוקע טעה וניסה לתקוע קול  קרה ו, אלא אם  עד שמצליחיםמנסים    – תקיעה קצרה מידיי  

לחזור   ךרי , שאז צתרועה(-אחר או שיצא לו בטעות קול אחר )שברים או תרועה או שברים

 . קיעה הראשונהלת

ייתכנו מקרים  שבאמצע השורה תרועה או בשברים או בתרועה -לעומת זאת, בשברים .ל

 . וכדלהלן:  עה הראשונהשבהם יש צורך לחזור לתקי 

 .קולות קצרים ופחות מתשע(  התרועה קצרה מידיי )שלושיוצאת כאשר  •

 . כאשר עשה את אחד משלושת הקולות בשברים ארוך מידיי •

כאשר עשה תרועה כשרה ובכל אופן רצה לתקן את עצמו ולעשות שוב תרועה   •

 טובה יותר )גם אם בסוף רק התחיל את התרועה(. 

ם וחוזר ועושה שוב שברים או אפילו שבר אחד כאשר עשה שברים כשרי •

 השברים כשרים(. – מהשלושה )אם בטעות עשה ארבעה שברים ברציפות 

 

 . דיני המקריא 4

המקריא יקרא שברים תרועה בנשימה אחת או בהפסקה בין שברים ותרועה בהתאם למה  .לא

 בנשימה אחת או בשתי נשימות.  -שהתוקע אמור לתקוע 

לעשות הבחנה בהקראה בין התקיעה הפותחת את השורה ובין התקיעה   ישכמו"כ,  .לב

 המסיימת את השורה. 

 

 . תקיעות שלא במסגרת התפילה אלא לאחריה 5

יתקע    – במסגרת התפילה אלא כדי להוציא ידי חובה מי שלא שמע תקיעות    מי שתוקע לא .לג

-רק את הסדרה הראשונה של התקיעות שלפני מוסף ויעשה את השברים ואת השברים

 .(תרועה בנשימה אחת ואת השברים בקולות ישרים קצרים-השבריםתרועה כמו בסדרה זו )

 זכרונות ושופרות. ,חרי מלכויותמוסף א אינו תוקע בעת תפילת –מי שמתפלל ביחיד  .לד

  ברוך אתה... אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לשמוע "אם תוקעים עבור נשים תברך אחת מהן   .לה

 .  וקיימנו והגיענו לזמן הזה"  שהחיינו"ברכת ו "קול שופר

 גם אשה יכולה לתקוע עבור עצמה או עבור נשים אחרות. .לו

שתתפו בתפילה  ייקבע זמן לתקיעות באיזורו עבור אנשים ונשים שלא ה  כדאי שכל מנין .לז

 ורוצים לשמוע את תקיעות השופר. 
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 שבת ללא תקיעת שופר 

בחדש השביעי באחד לחדש מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת "  :פנחס  בפרשתהמצווה עלינו    ההתור

השנה כשאחד לחודש השביעי חל בשבת אנו מנועים . והנה "יום תרועה יהיה לכםעבדה לא תעשו  

   מלתקוע בשופר ולקיים את מצוות היום.

אחד הדברים הקשים מאוד להבנה הוא שחכמים גזרו לבטל מצווה מהתורה שלא לתקוע בשופר  

בשבת מחשש שמא יבוא לטלטל את השופר על מנת ללמוד את התקיעות. הקושי גדול במיוחד 

בימינו כשאנו לא נמנעים מלטלטל בשבת על סמך הערוב שקיים כמעט בכל מקום, וממילא החשש 

טול השופר כלל לא קיים, ולכאורה מציאות זו בוודאי עדיפה על מקום בו  של חילול שבת בגלל טל

 שלא יבואו לידי טלטול השופר.  ישמור מכיוון שבית הדין   ,יש בית דין שהתירו לתקוע גם בשבת

גם כאשר   "יום תרועה"אלא שלאמיתו של דבר נראה לי שאנו לא מפסידים את המצווה מהתורה של  

וזאת מכיוון שתרועה הינה שילוב של תרועה בפה שהיא   ,בשבתיום ראשון של ראש השנה חל 

תפילה וזעקה לקב"ה עם תקיעות השופר, כאשר בשבת הקיום של יום תרועה הינו באמצעות  

וכאשר ראש השנה   .בפרט  –זכרונות ושופרות    ,מלכויות  –הכוללת    התפילה בכלל ותפילת המוספין

פילות עם תרועת השופר שמעצימה את התפילות  התרועה נעשית בשילוב של ת – אינו חל בשבת 

  , ובאמירת פסוקי מלכויות ן. לכן ראוי להתכוון בתפילת המוספיומעלה אותם לפני כסא הכבוד

מצוות   –וגם בעת שמיעתן משליח הציבור לכך שיש בזה קיום של מצוות היום  , זכרונות ושופרות

כיום תרועה גם בלי שאנו שומעים   ובאמצעות תפילות אלו אנו יכולים להגדיר את היום ,התרועה

 קול שופר.

וניתן אולי להוסיף שהשבת אף היא תורמת להעצמת התפילה וכוחה ובשבת ניתן להגיע עם  

התפילות בלבד לעוצמת יום תרועה אליה אנו מגיעים ביום חול בשילוב של התפילות עם תקיעות  

 השופר. 

חתם בספר החיים  יכתב ולה יבאהבה וברצון ונזכה לה ותקיעותינו ן שיתקבלו כל תפילותינו יהי רצו

 לבנו לטובה. ולחיים טובים ולשלום ולמילוי כל משאלות  ,בבריאות טובה ואיתנה

  זאב וייטמן 
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