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   מאמר בעין שיעור התקיעות

  מאת הרה"ג ארז רמתי שליט"א

  חתא דבי שיאה למו"ר הגאון הרב עזריה בסיס שליט"א

  לה יעל דיי תפבית תפילתי ועל דיי טהרה  באר מריםמחה"ס 

  לפי מהג אבותיו הגאוים חכמי תימן זת"ל 

  

יבאר מהג אבותיו תורה בתקיעת השופר בראש השה בפרט בשיעור השברים, ועוד כמה פרטים בשיעור 

  התקיעה אשר יש בהם פק"מ לדיא לעיכובא. 

  כתב רבו הרמב"ם (פ"ג מהלכות שופר ה"ד) שיעור תרועה כשתי תקיעות. שיעור שלשה שברים כתרועה ע"כ. 

שהוא קולות קטים, והתרועה היא שלש - דתא דידן סבר, שהוא ילולי וכתב הרב המגיד, ובשיעור תרועה פליגי

טי. ותא ברא סבר, שהוא גוחי וקראים שברים, והשבר מושלשה קולות קטים, וקראים בירושלמי טרי-יבבות

לא הזכיר שיעור התרועה, לפי שכבר ביאר שסתפק לו מה היא התרועה, אבל כתב ששיעור  רביוהוא קול גדול. ו

בות והשברים אחד, שהשברים הם שלש, והיבבות תשע, וכן כתבו ז"ל, ם הם כתרועה, וכן הוא ששיעור היבהשברי

  יפה עכ"ל.  רביוולא תבאר זה בדברי 

מפרש כפירוש בעל העיטור שכתב בעל הטורים  רביוהמגיד דסבירא ליה ד בוכתב הלחם משה, דראה מדברי הר

לא פליגי בעין השיעור, דכולי עלמא סברי דשיעורא חדא הוא, אלא דמ"ד שיעור (סי' תקצ) דתא דידן ותא ברא 

במהירות, שהם ט' כחות שכל יבבא הם ג' כוחות. אבל -תרועה כג' יבבות רצ"ל שצריך לעשות התרועה כעין ג' יבבות

רים הם ג', מ"ד כשלשה שברים הוא בקולות מופסקים שאין כאן בכל שבר שלשה כחות כמו בכל יבבא, מצא השב

והג' יבבות הם ט', כלומר הם תשעה כחות אבל שיעורן שווה, וזה שאמר הרב המגיד שהשברים הם ג' והיבבות הם 

תשע. ומ"ש הרב המגיד בשיעור תרועה פליגי, רצ"ל באיזה אופן יעשה אותה. וכן ראה שפירשה הרב ב"י באו"ח. 

 רביוכ כתב דראה לפרש דבריו דסובר במאי דקאמר אמם הלח"מ הוקשה לו פי' זה בדברי המגיד עיי"ש, וע"

, רצ"ל השיעור שיש בג' שברים הוא דכל אחד מהם הוי שיעור ג' שברים כתרועה, הייו כל אחד מהם הוא כתרועה

כתא דידן. ולזה כתב הרב המגיד - כתרועה והוא תרועה של ג' יבבות וכו' ולזה או קוראים תרועה, זה שהוא יללה

שבר אחד ושלש יבבות הם שיעור אחד,  רביושהיבבות כלומר הג' יבבות והשבר שיעור אחד, דלשהדין עמו, 

דחוק במ"ש שיעור שלש  רביושהשברים הם שלשה והיבבות ט' יבבות כלומר ט' יבבות הם ג' שברים. ומפי שלשון 

יו כתב הלח"מ וכל זה הוא יפה וכו'. ובסיום דבר רביושברים דמשמע כל השלשה, לכך קאמר לא תבאר זה בדברי 

  ועדיין צ"ע ע"כ. רביודוחק בפירוש דברי 

, דלדעת פירוש השי של הלחם משהכן ראה שהיא מסקת המעשה רוקח ומרכבת המשה והמקראי קדש  כו 

  עיי"ש.  שיעור התרועה ט' טרומיטין ושיעור כל שבר ג' טרומיטין, אלא שכל אחד פירש לפי דרכו רביו

כתב וז"ל: יש מי שפירש התקיעות דכולהו בבי וכו' ולפ"ז שיעור תקיעה כחצי והה הר"ן (דף י. בדפי הרי"ף) 

תרועה. וכן דעת הרמב"ם ז"ל בפ"ג מהלכות שופר. ולא הירא, דהא והעברת כתיב, דמייה ילפין פשוטה לפיה 



בירושלמי דהייו שלש טרימוטין דהייו ג' ופשוטה לאחריה, ולשון העברה קול ארוך משמע, ושלש יבבות אמרין 

קולות קטים ביותר, ופלגא דידיה דהייו טרימוט וחצי זוטר שיעוריה טפי, ובכהאי גווא לא מקרי העברה ע"כ. 

כיון דכתב דשיעור התרועה הוא ג' כוחות בעלמא, ולהכי קא מקשי ליה ד רביובדעת  מפרשראה ברור דהר"ן 

קול קצר מה שאיו  ת התקיעהמצאעות והתרועה איה אלא כג' כוחות בעלמא, דשיעור התרועה כשתי תקי

"שיעור שלשה שברים כתרועה" כפישוטו יהיה גם  רביובמשמע בלשון העברה שאמר הכתוב. וא"כ אם פרש לשון 

  ., וכפי שגם הבין הב"י בדבריושיעור כל הג' שברים כן, וכפירוש הראשון שכתב הלח"מ

שמשון בתוספות, וצריך להזהר  רביווז"ל: וכתב  בדברי הרמב"ן בדרשותיו לראש השהביותר  והדברים מפורשים

בשברים שלא יהא מאריך בכל אחת מהן כשיעור שלש יבבות של שלש קולות כל שהוא, דא"כ עשית כל אחת 

כפי דקדוק הלשון , ובאמת שיפה עיין וטוב להזהר. אבל תקיעה, דשיעור תקיעה כתרועה ושיעור תרועה שלש יבבות

אין ההפרש שבין השברים לתקיעה בין ארוך לקצר, אלא שזה קול פשוט סופו כתחילתו כאיש מרים קולו לשורר 

ולרן, וזהו קול שבור כעין המילל. וכבר פירשו רבותיו אליו דיגום הקול כשאמרו גוחי וילולי, וכן לשון התורה 

משה שכתב כי שיעור תקיעה יבבא  רביוואי לדברי שבר וכו'.  תרועה, ולשון התרגום יבבא שיהם לשון-עצמה

, אלא שההפרש והבדלה שבייהם בדמיון הקול הוא לא בגדלם וקטם וחצי כמו שהזכרו יהיה השבר קצר מאד

  עכ"ל הטהור.  

כולן, , וגדולי המחברים פירשו תקיעות דכולהו בבי על שה לד. סוף ד"ה שיעור תקיעה)וז"ל המאירי (ראש ה

ומצאת תקיעה כחצי תרועה, אלא שפסקו בתרועה כשלשה שברים ומצאת תקיעה כשיעור שבר וחצי. ואין 

פירוש אי אתה יכול לישבם שהרי הם מעמידים שתא של משתיו דבר  הדברים ראין לעין פסק, וכל שכן שלעין

(שכן כוותו  בדבריו בהבת דעת הרמב"םעל כל התקיעות עם היותו סובר שתרועה כשלש יבבות עכ"ל. הרי מפורש 

והתרועה כשלש יבבות והתקיעה כשבר  שהתרועה כשלשה שברים לגדולי המחברים בכל מקום לרביו הרמב"ם)

וחצי. וא"כ כיון ששיעור השברים הוא כשלש יבבות מצאת התקיעה שבר וחצי שהוא גם יבבא וחצי, וכפי המבואר 

  את הקול ולא בשיעורם. שכל החילוק בייהם הוא בצורת הוצ

אלא שמהרי"ץ (פעולת צדיק ח"ג סי' קח) כתב ולע"ד ברור דכשהקשה הר"ן, לא הקשה אלא למ"ד דשיעור תרועה 

כג' יבבות, דהייו ג' כוחות בעלמא של כל שהן, אבל למ"ד דשיעור יבבא אחת ג' כוחות של כל שהן שמצא שיעור 

ון דפלגא דידה ד' כוחות וחצי שפיר קרין לתקיעה כשיעור העברה. התרועה ט' כוחות, בזה לא הקשה הר"ן, כי

וכבר פירשו המגיד והטור שדעת רמב"ם ששיעור היבבא אחת ג' כוחות וכו'. שוב ראיתי להתוספות יו"ט שכתב 

כדבריו דאין קושיית הר"ן רק על הסוברים דשעור היבבא כח כל שהוא יע"ש. וראיתי למהר"ם ן' חביב שהבין 

  קושיתו על הרמב"ם, ולפ"ד דברי התוספות יו"ט ראין עכ"ל.  דהר"ן

ואחר המח"ר ושיקת עפ"מ, דבריו לא אוכל אבין, האחת במה שכתב כי קושיית הר"ן איה על הרמב"ם אלא 

למ"ד דשיעור תרועה כג' יבבות וכו'. אי סבירא ליה להר"ן דהרמב"ם לא קאי בשיטה זו מאי קא מקשי, עד דדחי 

ית מ"ש דהטור והמגיד מפרשי בדעת לדבריו מפוי קושיא זו. והשדשיעור התרועה ט' כוחות, לכאורה בב"י  רבי

משמע דשיטת הרמב"ם כבעל העיטור, ואף הבין כן בדברי המגיד. שכן כתב שם הטור דבעל העיטור כתב, מסתברא 

שאין הפסק בייהם וכו'. שלשה שברים שלשה קולות קטים מופסקים, ושלשה יבבות כשיעור שלשה שברים אלא 

וכתב הב"י בפירוש שי, דדעת בעל העיטור דשיעור תרועה שלשה קולות קטים מופסקים שהן יותר משיעור שלשה 

קולות קטים תכופים וכדפירש רש"י שברים ארוכים מיבבות. אלא דבהא פליג ארש"י שהוא סובר דתאי לא פליגי 

כשלשה קולות קטים מופסקים, אלא בגווא דתרועה פליגי, דמר עביד בשיעור תרועה, דלכולי עלמא שיעור תרועה 

לה בקולות מופסקים ומר עביד לה בקולות תכופים והוא יליל, ופירוש זה ראה יותר ע"כ. וא"כ כתב, דמ"ש הטור 

 וכ"כ הרמב"ם ז"ל, איו מבואר בדבריו, שהוא לא כתב אלא שיעור שלשה שברים כתרועה, אבל הרב המגיד ראה



שפירשם כן וכו'. ואף שישם המפרשים דברי המגיד באופן אחר כ"ל, מ"מ בב"י לא משמע כדבריהם. והבאתי את 

השלישית, מה שכתב מהרי"ץ כי הראה הוא כדברי התוספות יו"ט בדעת הרמב"ם וכפי שביארו בדברי המגיד, 

   ח בהבת הר"ן בדברי הרמב"ם כ"ל.הלא לא יסתור זאת להכר

שהתרועה ט' טרומיטין, הוא מחמת דברי המגיד משה  רביווהה כל מה שהביא למפרשים האחרוים לבאר דברי 

פסק כהירושלמי בזה, וכפי הראה מדברי  רביושהביא דברי הירושלמי, אבל לכאורה אין כל הכרח לומר ד

שהיה ברור להם בדעת הרמב"ם שהתרועה איה אלא ג' כוחות בעלמא, ואף דפליגי עליה למעשה,  הראשוים ה"ל

  . מ"מ בדעת הרמב"ם הכי פשיטא להו

הרמב"ם וסברי דשיעור תקיעה כתרועה, ואף  רביווהשו"ע (סי' תקצ סעיף ג) פסק כדעת רוב הראשוים דפליגי על 

, ולפ"ז צריך ליזהר עה כתב יש אומרים דשיעור תרועה ג' טרומיטיןבזה. ולעין שיעור התרו רביולא הזכיר דעת 

  ויש אומרים ט' טרומיטין. וכפי הכלל בדבריו הרי שפסק כיש אומרים בתרא.  שלא יאריך בשבר כג' טרומיטין,

ומהרי"ץ בעץ חיים (ח"ג דף ע) הביא רק דעת הרמב"ם ולא זכר מדברי השו"ע, ראה שדעתו היא שכן עיקר להלכה. 

ומ"ש שם בסוגריים בשיעור התרועה שהיא כט' טרומיטין כתב הר"ש צאלח שאיו מדבריו אלא תוספת הגה 

מהרי"ץ מסכימה לזה, שכן כתב המקור לדבריו מהמעשה רוקח, ומבואר לעיל עת דשמאחי"ה. ומ"מ ראה 

"ץ בפעולת צדיק ה"ל ראה מדברי מהרישהתרועה היא כט' טרומיטין. וכן  רביושהמעשה רוקח סבירא ליה בדעת 

  שפסק כדעת הרמב"ם בזה, וכהמפרשים בדבריו דשיעור התרועה הוא כט' טרומיטין. 

בזה, וראיתי כי מהג התוקעים הוא שהתקיעה והתרועה ורבותיו מה מהג אבותיו  ועתה לא שאר לבאר אלא

ק יצח יחיא ר"בן מו"ר הגמאריכים בהם הרבה, ובשבר מקצרים מאד. כן שמעו את התוקע המומחה ר' שלמה 

וכן לפי הגאון הרב השה"ט משה סיאי ז"ל שהיה תוקע לפי מו"ר גאון עולם מארי חיים כסאר זצ"ל, וז"ל, הלוי 

ממשיך אחריו בו מו"ר הגאון הרב פחס וכן  קורח זצ"ל וסףיהיה תוקע מו"ר הגאון מארי  וכן, אלישיב זצ"ל

כן ו. ע"כ שמקצרים השבר כל מה שאפשר שכן והגים העולםועל כולה דברי השת"ז (שם ס"ק יא) שכתב  שליט"א.

בין בלדי בלא חילוק  ט"א שכן הוא המהג לקצר השבר מאדוכן שמעתי ממו"ח הגאון הגדול הרב בסיס שליהוא 

מרבותיו ותלמידיהם כפי שקבלו וכן ישן הרבה הקלטות ישות מלפי עשרות שים מכמה וכמה תוקעים  .לשאמי

  איש מפי איש.

המעכב בתקיעות, ואף לדעת רביו אין חיוב  –והראה לע"ד כי רביו הרמב"ם לא דיבר אלא בשיעור המיימלי 

ריך בהם אפילו הרבה אין בכך לעשות התקיעה כחצי מהתרועה ולא שתהא התרועה כג' יבבות בדוקא, ואם הא

לא דקדקו להראות כחו וגבורתו של התוקע אבל  שמאריכים בתקיעה ובתרועה תוקעיםוכך היה מהג רוב ה כלום.

  בשיעורן כך או כך ולא שתהא תקיעה כחצי תרועה, אמם ודאי שיתכן שהיו שדקדקו בזה וכפשטות דברי רביו.  

הדבר  "ממכט' טרומיטין, , כי אף אם ברור לו שדעת מהרי"ץ בהבת דברי הרמב"ם שהתרועה היא מעתה אמור

בזה, אלא כפי שבארו גדולי הראשוים הרמב"ן הר"ן והמאירי בדעת הרמב"ם, ולא חשו  לא הגו כדבריושברור 

אלא שעתה (כשלשים או ארבעים שה) החלו בי הישיבות לתקוע כדעה השיה בשו"ע . כלל לדעת השו"ע בעין זה

, ולו חכמו ישכילו זאת, שאל כמהג טעות ח"ו וכפי שראו בישיבות אשכזיות וספרדיות וחשבו למהג אבותיהם

וכפי שהיה רגיל בלשוו של מו"ר הגאון מארי חיים כסאר  מאמר הכתוב "לא טוב  .אביך ויגדך זקך ויאמרו לך

  אכי מאבתי".

התקיעות הוא דעת רביו הרמב"ם ולפי ביאור הראשוים ה"ל, יש לו  שיעורממהג אבותיו שואחר שתבאר 

  ק"מ הוספות היוצאות לו מזה למעשה.לבאר הפ



שאע"פ שאם שמע תשע תקיעות בתשע שעות ביום יצא הייו כתב, (ריש פרק שלישי מהלכות אלו) הרב המגיד דהה 

דוקא בשלא הפסיק בייהן בקול שופר שאיו מן הראוי באותה בבא, כלומר שאם היה שומע בבת תש"ת ושמע 

תקיעה ואחריה שברים ובין השברים לתקיעה של אחריהם שמע תרועה לא יצא, וכן הדין בכל הבבות. לפי שאע"פ 

ז"ל למטה (הלכה ה) שכתב והוא  רביובהפסקה בקול שופר שאיו ראוי פוסל. ולזה תכוין  שאין השהייה פוסלת,

וכן פסק השו"ע (שם סעיף ח) וז"ל: אם הפסיק  שישמע כל בבא מהן על הסדר. וכ"כ הרמב"ן ז"ל ועיקר עכ"ל.

ת זו אחר זו או בתרועה בין תקיעה לשברים או שהפסיק בשברים בין תרועה לתקיעה, וכן אם הריע שתי תרועו

שתקע אחר התרועה תקיעה כמתעסק שלא לשם תקיעה והפסיק בה בין תרועה לתקיעה או לאחר שתקע שלשה 

שברים שתק והפסיק ואח"כ תקע שברים אחרים ואפילו שבר אחד, בכל אלו הוי הפסק והפסיד גם תקיעה ראשוה 

  ע"כ. 

מדברי רש"י , וכפי שכתב השו"ע והוא לא כשברו כתקיעהאם מאריך בשבר מעט קרוב מאד שיחשב  .אולפיכך: 

תוקעים שאמם מקצרים בשי ה אצל כמה מצויכמבואר בטור, ופסלה תקיעת השברים בכך. וטעות גדולה זו 

  אחרון מושכים בו מעט.שבר האבל ב ,השברים הראשוים

ר והפסיק והריע בשית אם שיעור התרועה לכל הפחות כג' יבבות אם התחיל להריע ותקע השופכיון שתבאר ש ב. 

היה במה שהריע בתחילה שיעור ג' יבבות הרי יש כאן שתי תרועות א"כ הפסיק בקול תרועה וסף בין התרועה 

  לתקיעה וחייב לחזור הפסקה שאוחז בה מהתחלה כמבואר בשו"ע.

אים עדיין תוקעים שמה שמצוי שהרבה יש ליזהר בעה, שיעור התקיעה לכל הפחות כחצי תרוכיון שתבאר שוג. 

מומחים כ"כ בתקיעה מתחילים התרועה בקול פשוט ואח"כ מתחילים להריע שאפשר ויש בה שיעור תקיעה 

  ל שאיו מקומו. ווהפסיק בין השברים לתרועה בק

ואף שבקיצור השבר מצא שאין או יוצאים ידי חובת תקיעה אליבא דהשו"ע, זו איה טעה שכן מהגו כהרמב"ם 

עת השו"ע יהג כן דדברים אפילו החמורים מזה, ומי שירצה "להחמיר" על עצמו ולשמוע התקיעות גם ככבשאר 

  ן הוא המהג.כובן מדבריו שילעצמו ואל יורה כן לאחרים בפרט אם 

, להאריך השברים. ולא ידעו כי דבר זה הוא גד המהג הכון המבוגר ממואף עט מהדור הצעיר ו, טו מועתה

  לו מאבותיו ויש בו אף חשש שפסלו תקיעותיהם כמבואר.המשתלשל 

לא כתבו דברים אלו בכדי לצח ח"ו אלא להעביר הדברים למי שירצה לשמוע דבר אמת ועוה צדק. ה' יסייעו על 

מעשה רצוו ויאיר עייו במאור תורתו שלא בוש בעולם הזה ולא כלם לעולם הבא בפי אבותיו גאוי עולם 

  אכי"ר.

   

   

                                

    


