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מפורש
בכוכבים
רבי אברהם אבן עזרא מוכר

מדורים

היכן ומתי
המפה והסרגל משקפים את המקומות ואת הזמנים שבהם עוסקים הכתבות והמדורים
שבגיליון .המספרים מייצגים את מספרי העמודים

כאחד הגדולים שבפרשני
המקרא בכל הזמנים ופירושיו
מודפסים בכל מהדורה
מסורתית של התנ״ך .לא
רבים יודעים כי הפרשן
הדגול היה גם אסטרולוג
וחיבר ספרים רבים בנושאי
אסטרולוגיה ,אסטרונומיה
ומתמטיקה .את חיי הנדודים
והעוני שלו הסביר — איך
לא — בגורלו המר שנכתב
בכוכבים  /מנחם רצון
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 52תרגום חדש של מיתוס 'עלילת
אקהת' חושף טפח נוסף מעולם שהיה
ואיננו  /יגאל בלוך
 54ספר חדש מבקש ללמוד
מהממצאים בחורבת קיאפה שבעמק
האלה על קיומו ועל מבנהו של מקדש
שלמה  /שרה ג'ו בן צבי

עוד חוזר הניגון
22

54

52

 44הכל בסדר בחזית
במלחמת העולם הראשונה השתתפו כמעט
מיליון וחצי יהודים ,והצבאות שבהם
שירתו סיפקו להם סידורים .בלי תיאום
מראש היו הסידורים שהדפיסו הצדדים
היריבים דומים למדי וחסרו בהם מרכיבים
מפתיעים ביותר  /דניאל ליפסון

 22התכנסות
בית הכנסת היה לאורך דורות מרכז הקהילה היהודית ,אלא
שחפירות ארכאולוגיות מלמדות כי בתי הכנסת נוסדו עוד
לפני החורבן .עובדה זו מעוררת תהיות :מתי נוסדו בתי
הכנסת לראשונה? מה היה תפקידם? והאם הייתה תחרות
בינם לבין המקדש שבירושלים?  /אייל ברוך

 68מסע בזמן

 34לא על האיִ ל לבדו

המגדל הלבן ברמלה הוא בכלל חום
וארבעים השודדים היו בכלל נוצרים.
כשהאגדות עולות על המציאות אפילו הארי
פוטר הופך לחלק מהסיפור  /תמר הירדני

השופר הוא אחד הסמלים היהודיים החשובים ביותר והסמל הבולט של ראש השנה .לאורך
ההיסטוריה יצרו יהודים שופרות מבעלי חיים שונים ותקעו בהם לא רק בתפילת ראש
השנה .מהבקעתה של חומת יריחו ועד להכרזה על כניסת השבת השופר הוא כנראה כלי
הנגינה היהודי האולטימטיבי  /ארי צבי זיבוטפסקי וארי גרינספן

4
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 66השיר 'ושאבתם מים בששון' הפך
לריקוד עם עליז ופופולרי .הסיפור
שעומד מאחורי כתיבת השיר עליז
הרבה פחות  /עטר פלג

צור קשר

סגּולה — מגזין ישראלי להיסטוריה
תכלת תקשורת ,רח' מנחם בגין 53
תל אביב6713812 ,
segula@tmags.co.il
מערכת
02-5004351
www.segulamag.com
המערכת שומרת לעצמה את הזכות לערוך
ולקצר מכתבים מטעמי בהירות
מכתבים לא יוחזרו לשולחים
פרסום
michal.shkolnik@tmags.com

סגולה

הירשמו
עכשיו!
להזמנת מנוי:
1-800-699-999
www.tmags.co.il

רואה אור
גם באנגלית!
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לבדו
האיל שהקריב אברהם אבינו
בעקדת יצחק הביא לכך ששופר
עשוי מקרן של איל נחשב למובחר
ביותר לתקיעה בראש השנה,
אולם לאורך הדורות תקעו יהודים
ברחבי העולם בקרניים של בעלי
חיים שונים .ולא רק בראש השנה
— גם בעת מלחמה וביובל ,ואפילו
רק כדי להכריז על כניסת השבת
— מאז ומעולם היה השופר סממן
לחיים יהודיים שוקקים
ארי צבי זיבוטפסקי וארי גרינספן
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ת

קיעת השופר המהדהדת בחודש אלול —
האחרון בחודשי השנה — ומגיעה לשיאה
בימי החגים לא השתנתה במאומה מאז
נשמעה לראשונה לפני אלפי שנים .קרן בעל החיים
הפשוטה והגולמית והצליל הקמאי הבוקע ממנה
מעוררים רגשות עמוקים .לפי ההלכה השופר יכול
להיעשות מקרן של תיש ,של זכר אנטילופה או של
כל בעל חיים כשר אחר ,אך הקרן המקובלת היא קרן
איל — זכר הכבש.

תרועת אזעקה

במקרא היו לשופר שימושים מגוונים .הוא מילא
תפקיד חשוב בכיבוש יריחו על ידי יהושע ,שם תקעו
שבעה כהנים בשופרות בעודם מקיפים את חומות
העיר; השופט גדעון נתן שופר לכל אחד מ־300
הלוחמים שבחר והורה להם לתקוע בו בעת שנפתחה
התקפת הפתע על המדיינים; ובמוצאי יום הכיפורים
של שנת היובל — פעם בחמישים שנה — מצווה
התורה לתקוע בשופר כדי לציין את שחרור העבדים
ואת התחלת המחזור הכלכלי מחדש:
www.segulamag.com

www.segulamag.com

רּועה ַ ּבח ֶֹדׁש ַה ְּׁש ִב ִעי ֶ ּב ָעׂשֹור ַלח ֶֹדׁש,
ׁשֹופר ְּת ָ
וְ ַה ֲע ַב ְר ָּת ַ
ׁשֹופר ְ ּבכָ ל ַא ְר ְצכֶ ם .וְ ִק ַ ּד ׁ ְש ֶּתם
ְ ּביֹום ַה ִּכ ּ ֻפ ִרים ַּת ֲע ִבירּו ָ
אתם ְ ּדרֹור ָ ּב ָא ֶרץ ְלכָ ל
ֵאת ׁ ְשנַ ת ַה ֲח ִמ ִּׁשים ׁ ָשנָ ה ְּוק ָר ֶ
יֹובל ִהוא ִּת ְהיֶ ה ָלכֶ ם וְ ׁ ַש ְב ֶּתם ִאיׁש ֶאל ֲא ֻחזָ ּ תֹו
יהֵ ,
י ׁ ְֹש ֶב ָ
וְ ִאיׁש ֶאל ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתֹו ָּת ׁ ֻשבּו (ויקרא כ"ה ,ט'־י').

״לבית התקיעה״ .האבן שהתגלתה
בצד הדרום מערבי של הר הבית
ושמורה כיום במוזאון ישראל
מספקת הוכחה ארכאולוגית
לדברי המשנה על מקום בהר הבית
בשם 'בית התקיעה'

בנימה רגועה יותר ,בימי קדם בישרה תקיעת השופר
על כניסת השבת .התלמוד הבבלי (שבת לה ):מתאר
סדרה של שש תקיעות שופר בערב שבת שנועדו
להודיע לבריות שיש לחדול ממלאכה ,להדליק נרות
ולוודא שהסעודה מוכנה .אחד מהממצאים המרתקים
שנמצאו בחפירות הארכאולוגיות באזור הר הבית
הוא אבן פינה בצד הדרום מערבי של ההר ועליה
הכתובת "לבית התקיעה" .נקודה גבוהה זו — שהייתה
קרובה גם לעיר העליונה באזור הרובע היהודי של
היום וגם לעיר התחתונה באזור עיר דוד — התאימה
לשמש מקום לתקיעה בשופר כדי להודיע לכל תושבי
ירושלים על כניסת השבת ולתקיעה בחצוצרה כדי
לבשר על עלות השחר בפתיחתה של עבודת המקדש
היומית.
ת ש ר י ת ש ע " ו  ,ס פ ט מ ב ר 2015
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במאה ה־ 16כתב רבי יוסף קארו
בשולחן ערוך:
כשהיו ישראל ביישובן היו תוקעין בערב
שבת שש תקיעות כדי להבדיל את העם מן
המלאכה (אורח חיים רנ"ו).
על כך כתב רבי משה איסרליש (הרמ"א):
תרועה בשופרות שימשה בצבאות
רבים מרכיב חיוני במהלך הקרב,
בדומה לשימוש שעשה השופט
גדעון בשופרות במטרה להפחיד
את המדיינים .ניקולה פוסין,
ניצחון גדעון על המדיינים,
שמן על בד1625 ,
מטבעות 'יהוד' הם כנראה המטבעות
הראשונים שטבעו יהודים והם
נטבעו כבר בתקופה הפרסית ,במאה
השישית לפסה"נ ,בפחוות יהודה .בין
הסמלים שהוטבעו על מטבעות יהוד
היה גם שופר
מאוסף נאמן

36
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ונהגו בקהילות הקדושות שכל שהוא סמוך לשבת
כחצי שעה או שעה שמכריז שליח ציבור להכין
עצמן לשבת ,והוא במקום התקיעות בימיהם ,וכן
ראוי לנהוג בכל מקום (שם).
אחד השרידים האחרונים של מנהג זה בימינו הוא
צפירת האזעקה הנשמעת בערים רבות בישראל דקות
אחדות לפני השעה שבה יש להדליק נרות שבת.

המסורת נמשכת

ייתכן כי בביקורנו באי ג'רבה שבתוניסיה ראינו
את המקום האחרון בעולם שבו נמשכת המסורת
במתכונתה המקורית .קהילת ג'רבה היא חריג בולט

בעולם המודרני :קהילה משגשגת ומסורתית של
יהודים שומרי מצוות בארץ מוסלמית שמספר בניה
עומד בסימן עלייה מתמדת .מדי יום שישי עובר
אדם המקבל את שכרו מהקהילה בין הבתים של
חרה כבירה — 'השכונה הגדולה' — שבה מתגוררים
רוב חברי הקהילה ,וקורא לבעלי החנויות לסגור את
עסקיהם לפני בוא השבת .מנהג דומה היה בירושלים
בפתח המאה העשרים ,אבל בג'רבה מתלווה לקריאות
גם תקיעת שופר .הם תוקעים פעמיים עשרה קולות
— תשר"ת ,תש"ת ותר"ת — כפי שנהוג לתקוע בראש
השנה ,פעם אחת עשר דקות לפני הדלקת הנרות ,כדי
להזכיר לבריות שעליהן לחדול מכל עיסוקיהן ,ופעם
נוספת בשעת ההדלקה עצמה .התוקע הנוכחי בג'רבה
הוא הרב ביטון ,המשמש גם רב הקהילה ,אבל הוא
תקע בשופר עוד לפני שמונה לרב .התוקע הקודם
עקר מהמקום לפני כמעט חמישים שנה והניח את
התפקיד לדודנו שטרם מלאו לו עשרים.
למרות מעמדו המכובד מתייחס עדיין הרב ביטון
במלוא הרצינות לתפקידו להודיע על כניסת השבת.
הגענו לביתו זמן מה לפני הדלקת הנרות במטרה
לתעד את המנהג קודם שייעלם כליל מן העולם .אחד
מאתנו התייצב בכיכר העיר ,במקום שאליו אמור קול
www.segulamag.com

השופר להגיע ,והשני ליווה את הרב אל הגג —
מהמקומות הגבוהים בעיר — שעליו הוא ניצב בעת
התקיעה .הרב הציץ שוב ושוב בשעונו קודם שתקע
את הסדרה הראשונה .הוא נראה קצר נשימה למדי
כשפסע לאטו על הגג במשך עשר הדקות הבאות,
ואז חזר למקומו ותקע שוב ,ממשיך את דרכם של
תוקעי השופר הקהילתיים במהלך הדורות ,כדי
להודיע ברבים שהגיע הזמן לקבל את פני שבת
המלכה .לכולם יש שעונים וטלפונים ניידים וכולם
יודעים בדיוק מה השעה ,אבל הם שמחים על
שהאנכרוניזם המקסים הזה עומד בעינו ומנציח את
המנהג העתיק.

תלוי בשרוך

אין צורך לומר שבעיני רוב היהודים השופר מתקשר
בראש ובראשונה לראש השנה .במשך דורות רבים
יהודים שזיקתם לדת רופפת ,והם פוקדים את בית
הכנסת לעתים רחוקות אם בכלל ,מקפידים ללכת
לבית הכנסת כדי לשמוע את תקיעת השופר בראש
השנה .מה קורה כשראש השנה חל בשבת? הרי לכם
סיפור מופלא.
במסכת ראש השנה דנה המשנה בשאלה האם
תוקעים בשופר בשבת:
www.segulamag.com

אחד מהממצאים המרתקים שנמצאו בחפירות
הארכאולוגיות באזור הר הבית הוא
אבן פינה בצד הדרום מערבי של ההר ועליה
הכתובת "לבית התקיעה"
יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת,
במקדש היו תוקעים אבל לא במדינה .משחרב
בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהו
תוקעין בכל מקום שיש בו בית דין .אמר רבי
אלעזר :לא התקין רבן יוחנן בן זכאי אלא ביבנה
בלבד .אמרו לו :אחד יבנה ואחד כל מקום שיש בו
בית דין (ראש השנה ד' ,א').

בין שלל הסמלים היהודיים
בפסיפסים שנחשפו בבתי כנסת
קדומים יש לא מעט שופרות .קטע
מהפסיפס בבית הכנסת בחמת
טבריה המתוארך למאות השלישית
והרביעית ובו שני שופרות

המסקנה היא שאין לתקוע בשופר בשבת שמא
יטלטלו אותו ברשות הרבים ,אבל בבית המקדש
מותר לתקוע אפילו בשבת משום שבמקום היה בית
דין מוסמך שימנע עברה בשוגג.
אחרי חורבן בית שני קבע רבן יוחנן בן זכאי,
מנהיגו הרוחני של הדור ,כי במקום מושבו של בית
דין מותר לתקוע בשופר בשבת כשם שהתירו זאת
ת ש ר י ת ש ע " ו  ,ס פ ט מ ב ר 2015
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מסורת עתיקה נמשכת על גגות
ג'רבה .הרב ביטון והשופר

אדם ברשות עצמו

הרב עקיבא יוסף שלזינגר שילב בדמותו בין שמרנות וקנאות דתית לבין רעיונות
חדשניים ומהפכניים ,מתקיעת שופר בשבת ועד לחידוש הקרבת קרבן פסח

קודם במקדש .התנאים במשנה נחלקו האם קביעתו
של רבן יוחנן בן זכאי חלה רק על מקום מושב
הסנהדרין — ביבנה — או שבכל מקום שיש בו בית דין
מותר לתקוע בשבת .גם פוסקי ההלכה בימי הביניים
נחלקו בשאלה זו .בעיר פס שבמרוקו פסק רבי יצחק
אלפסי (הרי"ף) כי די בבית דין רגיל של שלושה ,ולכן
בימיו תקעו יהודי מרוקו בערים הגדולות בשופר גם
בראש השנה שחל שבת.
עד לאחרונה לא שמענו על קהילות אחרות
המקיימות מסורת זו ,אבל בקטעי פיוט מהגניזה
הקהירית מתחילת ימי הביניים מתוארת תקיעת שופר
בראש השנה שחל בשבת במקום הקרוי 'בית ועד':
מלך הזהיר בוועד  /שיהיו תוקעים בבית הוועד /
בשבת וראש השנה  //מלך חיזקם בלימוד  /שיהא
שופר קשור לעמוד  /בשבת וראש השנה  //מלך
בירר לעדה  /שלא יתקעו אלא בפני ראשי ועדה /
בשבת וראש השנה  //מלך רחש שלא יימשך ביד /
אבל יינתן פה בו והוא מגויד  /בשבת וראש השנה
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(עזרא פליישר" ,פיוט על סדרי התקיעה בשופר בארץ
ישראל בראש השנה ושבת"' ,תרביץ' נד ,עמ' .)62
בפיוט מתואר שינוי שנעשה בשבת — קשירת השופר
לעמוד תקיעה בלי לגעת בו — שנועד להבטיח כי
התנאים הייחודיים של ראש השנה שחל בשבת לא
יישכחו מלב ,וכי אפשר יהיה לתקוע בשופר בלי
לחשוש שיטלטלו אותו בשבת לבית הכנסת.
ראיות נוספות לנוהג זה מצאנו בגניזה המצויה
במרתף של בית הקהילה הספרדית העתיקה בעיר
סופיה שבבולגריה .בגניזה ראינו שלושה שופרות
שחורים עתיקים שסביב כל אחד מהם כרוך שרוך ארוך.
תופעה דומה לזו לא ראינו בשום מקום אחר .הייתכן
ששרוכים אלה נועדו להצמיד את השופר לעמוד כדי
שאפשר יהיה לתקוע בו בראש השנה שחל בשבת?
בשנת תרמ"ב ( )1881חל ראש השנה בשבת.
בירושלים פסק הרב עקיבא יוסף שלזינגר (ראו
מסגרת) ,שהגיע זמן לא רב קודם לכן מהונגריה,
כי יש לתקוע בשופר בהתאם לפסיקתו של רבן
יוחנן בן זכאי .הוא אסף סביבו קבוצה של 23
רבנים מלומדים כדי שיוכל לתקוע בשופר בנוכחות
בית דין של  .23הרב יחיאל מיכל טוקצינסקי,
שהיה אז בן עשר ,תיאר בספרו 'עיר הקדש
והמקדש' (חלק ג' ,עמ' רפג) את ההתרחשויות
בעקבות הכרזתו של הרב שלזינגר על כוונותיו.
www.segulamag.com
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צילום :מפוכח

הרב ביטון הציץ שוב ושוב בשעונו קודם
שתקע את הסדרה הראשונה .הוא נראה
צר נשימה כשפסע לאטו על הגג במשך
ק
עשר הדקות הבאות ,ואז תקע שוב

הרב עקיבא יוסף שלזינגר (1837־ ,)1922אדם תמהוני במקצת
ונלהב ,היה ציוני שנוי במחלוקת שנולד בהונגריה ועלה לארץ
ישראל העות'מאנית ב־ .1870הוא היה תלמידו של הרב אברהם
שמואל בנימין סופר' ,הכתב סופר' ,בפרשבורג ,ואביו למד אצל הרב
משה סופר' ,החת"ם סופר' .למרות השקפותיו הדתיות הנוקשות
והקיצוניות ,ולמרות סלידתו מכל שינוי קל שבקלים ,עמדות שהיו
אמורות לחבב אותו על הממסד הדתי ביישוב הישן בירושלים,
אירע לא אחת שרעיונותיו הרדיקליים של הרב עקיבא יוסף הביאו
אותו לכלל עימות עמם .הוא הבין מוקדם יחסית כי החיים על כספי
החלוקה לא יסייעו לבניין הארץ וכי יש ליצור מקורות תעסוקה
לתושביה .כלקח מיוזמות חקלאיות קודמות שנעשו בקנה מידה קטן
הוא חבר לקבוצה ההונגרית שפעלה עם יואל משה סלומון להקמת
יישוב חקלאי דתי — פתח תקוה.
למרות עמדותיו חסרות הגמישות והתנגדותו לכל שינוי בהלכה
הסתבך שלזינגר בארבע סוגיות דתיות שנויות במחלוקת .הראשונה
הייתה החזרת פתיל תכלת לציצית .בשל המחסור בחילזון הארגמון
בגולה חדלו היהודים להוסיף פתיל תכלת לציצית ,וכך גם נשכח
המקור שממנו נלקח הצבע .במאה ה־ 19טען האדמו"ר החסידי
של העיר רדזין שבפולין כי עלה בידו לגלות את הצבע העתיק —
לשיטתו מקור התכלת בדיונון — וחסידיו החלו להוסיף חוט תכלת
לציציותיהם ולטליתותיהם.
הרב שלזינגר היה הראשון שהביא את הצבע מאירופה לירושלים
בתחילת שנות התשעים של המאה ה־ .19חידוש זה ,הפעוט למראית
עין ,עורר זעם נורא בצמרת העדה החרדית בירושלים ,שבראשה
עמד הרב משל גלבשטיין ,חסיד צעיר ומבריק של אדמו"ר יריב,
הרבי מקוצק .בספרו המרתק ונוטף הארס 'פתיל תכלת' טען הרב
גלבשטיין כי צבע התכלת המודרני המקובל על חסידי רדזין אינו
הצבע המקורי וכי מי שמשתמש בו הולך בדרכי עכו"ם (עובדי
כוכבים ומזלות) .כיוון שעכו"ם אינו עד כשר לפי ההלכה ,ניסה
הרב גלבשטיין להדיח את הרב שלזינגר ממשרתו כפוסק ההלכה
בבית הכנסת תפארת ישראל בירושלים .אנשיו של הרב גלבשטיין
התפרצו לתפילת שחרית בבית הכנסת שבו התפלל הרב שלזינגר
ותלשו מעליו את הטלית עם חוטי התכלת שבה .לאחר ההתכתשות
שפרצה בעקבות מעשה זה הם הביאו את הטלית המקוממת לרב
גלבשטיין והוא היה צריך להחליט מה לעשות בה .הרב גלבשטיין

פסק בסופו של דבר שיש לנהוג בה כבכל חפץ הקשור לעבודת
אלילים ולשרוף אותה ,והוא אכן שרף אותה בפרהסיה על גגו
השטוח של בית הכנסת החורבה ,מעל הכיכר המרכזית של העיר
העתיקה.
הרב שלזינגר היה גם מהקוראים לחידוש הקרבת קרבן פסח בהר
הבית .על פי ההלכה אפשר להקריב קרבנות במקום גם כשאין
בית המקדש ,אבל רעיון חידוש הקרבנות אחרי הפסקה של כמעט
 1,900שנה זעזע את רוב היהודים .הוא גם שקל לבטל את האיסור
שהטיל רבנו גרשום מאור הגולה במאה ה־ 11על פוליגמיה .סוגיות
אלה ,בנוסף למחלוקת על תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת,
מעוררות שאלות עקרוניות בדבר האפשרויות והדרכים לשינוי
הלכות ולפיתוחן ,שאלות שעומדות על הפרק גם כיום.
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דישון

צילום :צחי אבנור

יעל סיבירי
צילום :שאטרסטוק

אנטילופה הודית
צילום :שאטרסטוק

תיש

צילום :שאטרסטוק

קודו

צילום :שאטרסטוק

אחד אחד ובאין רואה נעלמו להם  23חברי בית הדין,
עד שנותרו סביב הרב שלזינגר רק בודדים .הרב
אליהו מרדכי אייזנשטיין העיד כי הרב שמואל סלנט
אמר באותה שנה שאינו מורה להלכה לתקוע בשבת,
ואם ישאלו אותו יאמר שלא לעשות כך ,אבל גם לא
ימנע ממי שרוצה בכך ללכת לשמוע את התקיעות.
הרב טוקצינסקי הביא סיפור נוסף הקשור לפסיקתו
החריגה של הרב שלזינגר:
בקיץ תרס"ד ,כשהבאתי את לוח דיני ומנהגי ארץ
ישראל לשנת תרס"ה אל הגאון רבי אליהו דוד
רבינוביץ־תאומים זצ"ל ,נאנח אז ואמר" :חבל
שראש השנה הבא (ה'תרס"ה) חל בשבת ,ומי יודע
אם אזכה עוד לשמוע את קול שופר דאורייתא"
(הוא הרגיש את עצמו חלש ,ואמנם שבק חיים לכל
חי ג' אדר ראשון תרס"ה) .והוסיף לאמור אליי בזו
הלשון" :אילו היה הרב רבי עקיבא יוסף [שלזינגר]
עושה מעשה בראש השנה הבא לתקוע בשבת
הייתי הולך ועומד מאחורי הכותל לשמוע קול
שופר״ (הרב יחיאל מיכל טוקצינסקי' ,עיר
הקדש והמקדש' חלק ג' ,עמ' רפד).

קרניים מאבנים

כבש מופלון
יחמור

צילום :שאטרסטוק

צילום :שאטרסטוק
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כדי לרדת לעומקה של סוגיית השופרות האקזוטיים
יש לדעת מעט על האנטומיה של סוגי הקרניים
השונים .קרן היא בליטה של עצם חיה המכוסה
בשכבה של חלבון קרטין ומזדקרת מגולגולת בעל
החיים .יש להבדיל בין קרניהם של בני משפחת
האייליים לבין קרניהם של בני משפחת הפריים.
הראשונות עשויות עצם מוצקה ,נושרות מדי
שנה ואינן יכולות לשמש לתקיעה .השופר
הכשר נעשה מקרן של בן משפחת הפריים.
לאחר כריתת הקרן מגולגולת הבהמה המתה
יש להפריד בין העצם הפנימית למעטה הקרטין
החיצוני .שפופרת הקרטין החלולה היא ההופכת
לשופר .החלק הרחב של הקרן הוא שהיה מחובר
במקורו לגולגולת ומהחוד המוצק של העצם
יוצרים את הפייה שדרכה תוקעים .כדי לאפשר
את נשיפת האוויר דרך הפייה יש לקדוח חור בחלק
המוצק הזה .רוב השופרות הנעשים בימינו עוברים
טיפול בחום המאפשר את יישורו של החלק המוצק
לצורך הקידוח .אם קודחים בחלק המעוקל של הקרן
הדבר עשוי לנקב גם את צד השופר ולפסול אותו
לשימוש.
הואיל וכל בעלי הקרניים בני משפחת הפריים הם
בהמות כשרות אפשר על פי ההלכה להשתמש בכל
קרן שהיא ליצירת שופר ,מלבד קרן של פרה .כל
בעלי החיים השייכים לתת המשפחה של האנטילופות
ובהם הצבאים — וגם היעל שאינו שייך לתת משפחה
www.segulamag.com

מקרן ראם הצבי הדרום אפריקני ניתן להפיק
צלילי באס יפהפיים ,עמוקים
וממושכים ,אך למרות יופיו של הצליל ,קרן
האיִ ל היא המועדפת על יהודים
ַ
זו — יכולים לספק שופרות כשרים .מקרן ראם
הצבי הדרום אפריקני למשל ניתן להפיק צלילי
באס יפהפיים ,עמוקים וממושכים ,הדומים לצלילי
האיִ ל —
חצוצרה ,אך למרות יופיו של הצליל קרן ַ
כבש הבית — הייתה המועדפת על יהודים לאורך
הדורות ,שכן לפי המסופר במקרא בעקדת יצחק
הקריב אברהם את האיל שנאחז בסבך תחת בנו.
איננו יודעים בוודאות באילו קרניים השתמשו
בימי קדם ,אך מטבעות ופסיפסים עתיקים
יכולים לספק רמזים כלשהם .הייצוגים הגולמיים
והזעירים המופיעים על מטבעות רומזים כנראה
לקרן קצרה וקמורה כקרן האיל ,אולם פסיפסים
— שבהם הציורים גדולים הרבה יותר —
מספקים מידע טוב יותר .ב־ 1921נחשפה
רצפת פסיפס בחמת טבריה שמדרום לעיר,
בשרידי בית כנסת שהתקיים כנראה מהמאה
השלישית עד המאה הרביעית — תקופה
שבחלקה ישבה הסנהדרין בטבריה .בית
הכנסת ,הקרוי כיום על שם סוורוס המופיע
בכתובת ההקדשה שלו ,היה כנראה בית הכנסת
המרכזי באזור וייתכן מאוד שגדולי החכמים באותם
זמנים התפללו בו .השופר הנראה באחד הלוחות
המרכזיים של הפסיפס — לצד מנורה ,מחתה
וארבעת המינים — אינו שופר מפואר ומרובה
סלסולים ,והוא דומה דווקא לקרן פרה ,אלא שלפי
רוב הדעות קרן הפר אינה כשרה לשופר ולכן
נראה כי מדובר בקרן איל שיושרה.
בית הכנסת 'שלום על ישראל' שנחשף ביריחו
ב־ 1936נבנה כנראה במאה השביעית .על רצפת
הפסיפס של בית הכנסת ,לצד מנורה ולולב ,מצויר
שופר מקרן איל .ציורים דומים מופיעים בפסיפסים
של בתי כנסת בבית שאן ,בציפורי ובאשקלון.

שופר תימני העשוי מקרן הקודו
צילוםOlve Utne :

אילים נעשו תיישים

עם זאת ,היו זמנים ומקומות שבהם הוחלפה קרן האיל
המקובלת במשהו אחר ,ולא תמיד בכוונה תחילה.
פרשייה מפתיעה מתוארת בעיתון 'הלבנון' .אברהם
ברלינער ("דברים עתיקים" ,כ"ו באלול תרכ"ט,
 ,2.9.1869עמ'  )7מביא את סיפורו של הרב יום טוב
ליפמן מילהאוזן (נפטר בסביבות  .)1420עמיתו ,הרב
ת ש ר י ת ש ע " ו  ,ס פ ט מ ב ר 2015
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זכר למנהג עתיק? שופר שחור קשור
בשרוך שהתגלה במרתף של בית
הקהילה הספרדית בסופיה
קצין הדת יוסף חיים פרידמן מצבא
ארצות הברית תוקע בשופר בראש
השנה תש"ג ,בעיצומה של מלחמת
העולם השנייה
צילוםE.M. Henderson :

הרב זמלין הכהן ביקר בסדנה שבה ייצרו שני
גויים שופרות ששימשו ברחבי גרמניה.
כך נודע לו באקראי סוד נורא :כל השופרות

נעשו מקרני תיש

תמונה זו ,שצולמה בערב שבת
על ידי אנשי 'אמריקן קולוני'
במאה שערים ב־ ,1934מספקת
ראיה לכך שהמנהג לתקוע
בשופר כדי להכריז על כניסת
השבת התקיים בירושלים עוד
במאה העשרים
מאוסף ספריית הקונגרס
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זמלין הכהן ,שלמד את אומנות יצירת השופר בעיר
ארפורט ,ביקר בסדנה שבה ייצרו שני גויים — אב
ובנו — שופרות ששימשו ברחבי גרמניה .כך נודע לו
באקראי סוד נורא :כל השופרות שייצרו השניים נעשו
מקרני תיש .אפילו כשהיהודים הביאו להם קרן איל
וביקשו לעשות ממנה שופר הם החליפו אותה בקרן
תיש .הסיבה הייתה פשוטה :קרן התיש ישרה יותר
מקרן האיל ולכן אפשר לקדוח בה את חור הפייה בלי
העמל הרב הכרוך בחימום הקרן וביישורה .מילהאוזן
המזועזע קונן על כך שבמשך ארבעים שנה השתמשו
יהודי גרמניה בשופרות מקרני תיישים .לפני שנים
אחדות ,בעת הדגמה של ייצור שופרות על ידי חסידי
חב"ד בארצות הברית ,התברר כי גם הם השתמשו
בקרני תיישים ,כנראה בשוגג.
הרב מילהאוזן ביקש מהרב זמלין הכהן ללמד
יהודים נוספים את רזי המקצוע ,ובמשך שנתיים עסקו
תלמידיו בייצור שופרות מקרן איל .נראה שהיו אלה
זמנים קשים ,והרב מילהאוזן תלה את האירועים
בכך שלא תקעו כהלכה בקרן איל ,כדברי רבי יצחק
בגמרא" :כל שנה שאין תוקעין לה בתחילתה ,מריעין
לה בסופה" (ראש השנה טז .):בניסיון להביא את

הדברים לתיקונם הכריז הרב מילהאוזן כי תוטל קללה
על כל מי שייצר שופר שלא מקרן איל או ישתמש
בשופר כזה .כוונתו הייתה כמובן רק למקומות שבהם
אפשר היה להשיג קרן של איל ,גם אם היא הייתה
קטנה מקרניים כשרות אחרות או הפיקה צליל נחות
מהן.
אגב ,זה לא היה הנושא ההלכתי היחיד שעליו קבל
הרב מילהאוזן .לטענתו גם ספרי התורה בזמנו היו
פסולים מפני שסופרי הסת"ם לא ידעו כיצד לאיית
את הכתוב או לרווח אותו נכון .קשה להאמין כי בקרב
ציבור מאורגן ומשכיל כמו יהודי גרמניה ה'יקים'
נעשה שימוש בספרי תורה פסולים ,ולכן אולי אין
לקבל את הטרוניות שלו במלוא הרצינות ,אבל ברור
כי השימוש בקרני תיישים במקום בקרני אילים לא
הוגבל רק לזמנו ולמקומו.

צלילי קודו

הדוגמה המפורסמת ביותר לשימוש בשופר שלא
מקרן איל היא גם התמוהה ביותר .יהודי תימן נוהגים
כידוע בכל התחומים על פי פסיקות הרמב"ם ,והוא
קבע נחרצות במשנה תורה:
www.segulamag.com

ושופר שתוקעין בו בין בראש השנה בין ביובל הוא
קרן הכבשים הכפוף ,וכל השופרות פסולין חוץ
מקרן הכבש (הלכות שופר סוכה ולולב א' ,א').
אולם דווקא בהלכה זו חורגים יהודי תימן מדרכם
ולא פוסקים על פי הרמב"ם אלא תוקעים בקרן קודו
גמלני — סוג של אנטילופה — המכונה בפי העם
'שופר תימני'.
דומה שנוהג זה היה מקובל בתימן במשך שנים
רבות .הרב הירושלמי יעקב ספיר ביקר במוחא
שבתימן בראש השנה תר"ך ( )1859וסיפר עד כמה
התקשה לתקוע בשופרות המקומיים .לדבריו ,השופר
שבו ניסה לתקוע לא היה מקרן איל אלא מקרן בהמה
אחרת .אורך הקרן היה שתי אמות ,כשהייתה מחוברת
לראש החיה היא הייתה מסולסלת ותקיעתה הייתה
קולנית ומבהילה .הוא קרא לחיה יעל ,אלא שקרני
היעל ,בניגוד לקרני הקודו ,אינן מסולסלות אלא
מעוקלות.
הרב יוסף קאפח טען כי רוב יהודי תימן אכן
www.segulamag.com

תקעו בקרני איל כמצוות הרמב"ם ,אך הודה
שקצתם תקעו בקרן הקודו הארוכה והמסולסלת,
בייחוד בעיר צנעא .בתגובה לטענות שהושמעו
כנגדם השיבו מי שהשתמשו בשופרות קודו כי הם
משמרים מסורת עתיקה של יהודי תימן ,העולה
בקנה אחד עם הכלל הבסיסי במשנה הקובע כי "כל
השופרות כשרין חוץ משל פרה" (ראש השנה ג',
ב').

מגוון קרניים

השופר — בין אם הוא מיועד לשימוש רק בימים
הנוראים ובין אם גם למטרות אחרות; בין אם תוקעים
בו להכריז על השבת ובין אם תוקעים בו בראש
השנה למרות שחל בשבת; ובין אם הוא משמיע
צלילים עמוקים כקרן הקודו או צלילים גבוהים יותר
ומאנפפים כקרן האיל — ממשיך להדהד בתודעתנו
גם כיום .מעניין שבימינו הולכת ומתחזקת המגמה
להשתמש במגוון קרניים ,מהן קלות יותר להפקת
צליל ומהן קשות יותר ,וכולן מחייבות מידות שונות
של דיוק .על כל פנים ,בכל מקום שתוקעים בו ,ובכל
דרך ,צלילו של השופר פועם בעם היהודי במהלך
נדודיו הממושכים והמאתגרים■ .
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עם שאינו יודע
את עברו ,ההווה
שלו דל ועתידו
לוט בערפל
יגאל אלון
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