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 ?ובמה אין תוקעים במה תוקעים
 

חשוב על כן  1.שורה לימים הנוראים של ראש השנה היא לשמוע את תקיעת השופרשק אהמצווה היחידה מדאוריית
התשובה לשאלה זו . לייצר שופר אפשרמהם שכאן אתמקד בבעלי החיים ו ,למצווה זו נוגעותלהבהיר את ההלכות ה

. בתורה שבכתב בהקשר לראש השנה זכרתנ ינהא 'שופר'שהמילה  עוד מפתיעו ,בתורה שבכתב תנמצא ינהא
   :זואת  זוהמשנה משלימה את החסר אבל עם הוראות שנראות סותרות 

  )ב, ה ג"ר" (כל השופרות כשרין חוץ משל פרה" - 
  )ג, ה ג"ר" (פשוט ופיו מצופה זהב, שופר של ראש השנה של יעל" - 
  )ה, ה ג"ר" (ל יעליםוביובלות בש) איל(רבי יהודה אומר בראש השנה תוקעים בשל זכרים " - 

  :)א"ז עראש השנה ט(בעניין זה לו ומביאה עוד מאמר להגמרא מנתחת ומסבירה את האמירות ה
ה תיקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן "אמר הקב? אמר רבי אבהו למה תוקעין בשופר של איל

  . אברהם ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפני
במשניות סיפור אחד שכולל  ועמיתיו ראוהשולחן ערוך . נובעים מהמקורות האלו י הלכהשל פסקונים כיושני 

  ): א, ו"ח תקפ"או(שופרות שהם לכתחילה ושופרות שהם בדיעבד ופסק 
ומצווה . בין פשוטים בין כפופים, ובדיעבד כל השופרות כשרים. וכפוף, שופר של ראש השנה מצוותו בשל איל

  .ר מבפשוטין ושל פרה פסול בכל גונאבכפופים יות
  ): א, הלכות שופר א(ם "רמבפיכך פסק הל .ראו מחלוקת בין המשניות ממשיכיום ו"הרמב אבל

וכל . הוא קרן הכבשים הכפוף... ושופר שתוקעין בו... מצוות עשה של תורה לשמוע תרועת השופר בראש השנה
  . השופרות פסולין חוץ מקרן הכבש

. מועדף שופר של איל, ולפי השולחן ערוך. קרן איל פסול אפילו בדיעבד שאינוכל שופר ם "אכן לפי הרמב
כאן . בדרך אחרתטעות נהגו בוגם  פעמים שבמתכווןברם  ,רוב הקהילות בעולם השתמשו בקרן של איל ,למעשה
 .להציג שלוש דוגמאות אבקש

ופורטוגל להשתמש בקרן של אנטילופה  יתה מסורת אצל יהודי ספרדיכותב שה 2רב הרברט דוברינצקיה      
מדווח  3רב נתן קרדוזו. בשופרות אחרים ישללא הפיתולים ש, שופר זה ארוך יותר וישר, לדבריו. בשביל השופר

רבה של  4,הרב אברהם לוי אבל. פורטוגלית שבאמסטרדם משתמשת בשופר של אנטילופה- שהקהילה הספרדית
 ".רגיל"מדווח שהם משתמשים בשופר , פורטוגלית שבלונדון-הקהילה הספרדית

סיפור מרתק . נראה ששימוש זה היה מכוון, הסבר לשימוש האפשרי בשופר שאין מקורו באיל ניתןאף שלא       
 דייל ך זמן רב עד אשר התגלה הדבר ותוקן עשז בממתאר את השימוש בשופר מקרן עֵ  15- המאה ה מןמגרמניה 

  :האירועים כך מתאר רב זה אתו. רנירב פיקח ועֵ 

                                                 
אגרות ותשובות  וראו. י, ג, א, הלכות שופר סוכה ולולב א( פר כפי שמצוין בברכהאת השו לשמועהיא ם כותב שהמצווה "רמבה   1

רב קאפח על זה ציין ה). ההארות המקיפות שלו וראו. דוד יוסף בפאר הדור של א"נ- ב במהדורה של יהושע בלאו ו"קמ, ח"תשי
אם , מכאן .בשופר לתקועשהמצווה היא ) י, שמיטה ויובל י(ם "הרמב כתב מצוות שופר ביום כיפור של יובל לשע) 5הערה (

בספרות . אך היה יוצא ידי חובתו ביום כיפור של יובל ,לא היה יוצא ידי חובתו בראש השנה, זניו אטומותותקע אדם בשופר וא
 ורא. על נוסח הברכה יש לכך השלכותו, דיון מעמיק בשאלה אם המצווה בראש השנה היא לתקוע בשופר או לשמוע אותו יש
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ו נתבטלה בכל מדינות אשכנז כי זה ארבעים שנה אשר ראיתי הגוי אומן דר בארפורט "והנה אותה מצוה כמעט ח
ועתה עד היום קם בנו תחתיו פה עמנו דר בארפורט והמה תיקנו שופרות לרוב כל הארץ באו הנה לקנות עד אשר 

הן טארפורט למד תיקון השופרות ומתוך כך באו על ר זמלין הכ"נתפשטו אותן שופרות בארץ אשכנז והנה הוא הג
ל היו "הסוד אשר כל השופרות שנעשו פה היו של תישים ולא של אלים וקרנות האלים הנותנים להאומנים גוים הנ

ובשומעי זאת חרדתי ... כל זה הודה האומן גוי בן אומן הראשון... ממירין טוב ברע ולקחו תחתיהם קרני תישים
  .תיקן שופר של אייל לעיני על כן שמחתי שמחה גדולה... ל והוא"והחזקתי יד הכהן הנ... חרדה גדולה

 :ממשיך להסביר שבמשך כמה שנים הכינו שופרות של איילים בשביל כל מדינות אשכנז עד שהוא כתב רבה
עוד וארור  .שלא יעשה שום אדם שום שופר שאינו של אייל... ודע כתבי זהוהנני גוזר בתוקף גזרתנו שמיום שיִ "

  5".ובכללו התוקע בשופר של תיש היכא דאיכא של אייל... האיש אשר יעשנה אפילו של תיש
היה השופר המועדף , אשר בהחלט שונה מזה של האיל, )סוג של אנטילופה( שופר הקודו, בגרמניהכ שלא      
ך חמש שוביקר במ) ז"תרי( 1856נשלח מירושלים בשנת ש ר"שד ,עדות הרב יעקב ספירכ ,תימןכמה מקומות בב

ולבסוף חזר לירושלים וכתב  רבים מאורעות אימהבהוא שרד . זילנד-אוסטרליה וניו, הודו, תימן, שנים במצרים
 : ואלה דבריו. נטי של חיי היהודים בתימןתמסע הכולל תיאור או-יומן

כי היה עמדי מן המוכן  גם... בבית השוחט והבודק מורי סאלם]) 1859[כ "תר(ראש השנה ) א'מוכ(עשיתי פה 
באין להם , וכן הוא בכל ארץ התימן, ניסיתי לתקוע גם בשופר שלהם, ותקעתי בו חובת היום, שופר של איל

ארכו כשתי אמות ומפולתל כאשר הוא , הם תוקעים בשופר של יעל, או כי לא ידעו לעשותו, שופרות של איל
   6.וקולו גדול ומרעיד מיתרי הלב, בראש היעל

 ,ר בשאלת השופר"שדעוד כמה עשורים מצאנו מעורבות של לאחר  .ש בשופר מקרן הקודו נמשך בתימןהשימו
  7:וזה לשונו, המעשה ותפקידו של סבו במחלוקת זו, תיאר רבי יוסף קאפח את ההלכה לאחר מכן שנים רבותו

בכפרים רבים . איל-של-תימן תקעו בשופר-אך לא כל יהודי. לפי ההלכה, שופר שתוקעים בו הוא כמובן של איל
והיו שתקעו בשופר גדול ארוך , גם בעיר צנעא עצמה היו שתקעו בשופר של איל. יעל-של-היו תוקעים בשופר

טענה שאינה מתקבלת על הדעת , ולעומתם היו שתענו שהוא של איל, עוררים רבים יצאו נגד שופר זה. ופתלתול
תימן מימים קדומים -וע בשופרות אלו מוחזק בידי יהודיאלא שהמנהג לתק, אך יש שהודו שאינו של איל. כלל

ל התנגד בחריפות לשופר זה וטען שהוא קרן "י קאפח ז"סבי מהר; שכל השופרות כשרים, מאד וכפי עיקר הדין
  . שהוא ממשפחת הבקר ופסול מן הדין, של תאו

בענין זה לחכמי טבריה  שאלה שהעביר, ר מן טבריה"שד, רופא-יחזקאל שאול' יצא לתימן ר) 1887(ז "בשנת תרמ
 ...ר יחזקאל"ר כמהר"שהביא עימו השד אודות מין שופר'תשובתם היתה . ולקח עימו שופר אחד להראות להם
הנה כי כן על . גם מימינו לא שמענו כזה, לא נמצא כלל ועיקר במחוזותינו הנה מין השופר כזה שיהיה מהכבשים

 שלמה רחמים, יצחק אברהם בקיריה, יוסף דוד אבולעאפיא: םחתומי', דבר אודותיו ושלום ת לחקור"מעכ
  8.אבולעאפיא

שהשולחן ערוך מתיר שופרות  אף. פוסקיםשל ת ריפוקהילות גרר תגובות חבכמה השימוש בשופר שאינו מאיל 
אולם שיטה זו , שופרות אלו פסולים אפילו בדיעבד, ם"לשיטת הרמב. גם הוא שהם אינם המועדפים ודהמ, אלו
 :)ג, ו"אורח חיים תקפ( זהעניין זו דעת יחיד ומסיים את דיונו באין ערוך השולחן מראה ש. דעת יחיד בהחשנ

' י ותוס"מכל מקום כיון דרש, כמו שיתבאר) ם"הרמב(ן והטור פסקו שלא כדבריו "ש והר"ד והרא"פ שהראב"אע
, פשיטא שיש לנו לחוש לדבריהם, ם דאין שופר כשר רק של איל וכפף"י והיריאים פסקו כהרמב"ג והגהמ"וסמ

  .ובפרט באיסור תורה שלא להכשיר שום מין שופר אחר וכן נהגו כל ישראל
  ארי צבי זיבוטפסקי
  התוכנית למדעי המוח
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