
 

 

 

 

                                
                                       

 להפסיק בין תרועה לתקיעה? שיכולשיעור הכמה  .1

 "ולא כלום"{  :אמר רב כהנא: 'כדי נשימה' }ומוכח -מצוה אחת  שניהםלר' יהודה ש

 שעות יצא.  9-תקיעות ב 9אפילו שמע אמר ר' יוחנן:  -מצוות  2ולרבנן שהם 

 

 נחלקו היכן היו. מה הדעות? מהתקיעות 3. על 48ערב שבת שבחג תקעו שנינו:  .2

 ועל מעלה עשירית לא תקעו כיון שכבר תקעו לפתיחת שערים וזו אינה שער.  .על גבי המזבח :לר' אליעזר בן יעקב }וכמשנתנו{

 לזקיפת הערבה ע"ג המזבח. יכים ילא שו ,שכל התקיעות משום מילוי המים פנימ ,מעלה עשיריתבלרבנן: תוקעים 

 

 .שבגמרא , והתנא שייר. סכם את הזמנים והשיטות48שתוקעין לכל מוסף בפני עצמו. לפ"ז ישנם עוד ימים שתוקעין  ארר' אחא בי .3

 {. ולא תוקעים על פתיחת שערים בשבת. למילוי מים-82למוספין -88לתמידין. -88. }48לר' זירא  – שבת שבתוך החג .א

 ום' משמע שתקעו מתני' 'בכל ימ .א :' זירא}והקשה על רמשום שלא תוקעין על מילוי מים בשבת.  .39 - לרבא

 {שיש בו גם את החידוש של כל מוסף ומוסף ,זה 48דין  לדבריו מדוע לא הביאה המשנה .ב  על פתיחת שערים

 של מוספי: ראש השנה, ר"ח ושבת{ 27-של כל יום ו 28} .48 – ראש השנה בשבת .ב

 { .כתות שוחטין שקראו הלל שלששל  27של כל יום,  28} .48 – פסחערב  .ג

 ל'אהבתי'.  אפילו  והיו מועטין ולא הגיעש כיווןמ, 3ע רק ותקהספיקו ל מפני שהכת השלישית .42 -ודה לר' יה

 של כניסת שבת{  6לל של כת שלישית ונוספו מה 6}חסרו  .48לר' יהודה  – ערב פסח בערב שבת .ד

 בהלל{  28מוסף,  9, הקבועים 28} .51לר' יהודה  – ערב פסח בשבת .ה

 משום שמקרה זה אינו מצוי כל שנה. 48ואעפ"כ שנינו אין מוסיפין על  .{27}משום שבהלל היה  .57לרבנן: 

 

 ?ב שבתהרי אינו מצוי בשנה שיו"ט ראשון בער 'ערב שבת שבחג'כיצד שנינו דין אם התנא שנה רק קבועים,  .4

{ יסריחו המתים ויכמשו הירקות יםישביומ} במוצ"שיוה"כ  יחולאלול כדי שלא בער"ש. כיון שחכמים מעברים לא יהיה יו"ט ראשון 

 של שנה זו או ראש השנה חולקים ולשיטתם אין מעברין לצורך ואין משנים מהכלל קבוע: שתמיד בין עצרת  'אחרים'אמנם 

 חסר[ תמיד העיבור שחודש כיון] ימים. 5ובשנה מעוברת הפרש:  .ימים 4הפרש  ,לשל שנה אחרת

 

 נחלקו?עוד קרבים. היכן  נםקרבין במוצאי שבת שהוא יוה"כ. ולר' ישמעאל אי ,חלבי תמיד של בין הערבים של שבת בי עקיבא,לר .5

 . יו"כ -לקדושה חמורה אין מבדילין וכן ביוה"כ במוצ"ש .שהרי כבר מובטלים ,יום הכפורים בערב שבת אין תוקעים להבטיל ממלאכה

 {ששיך יו"כ במוצ"ש משמע כאחרים"מ אך בא"י שמע שזה רק בדעת ר' עקיבא. }ומ ,בי רב חשב שזה לכו"עבלמד וביאר ר' זירא: ש

 

 כדי שבודאי כולם ידעו שהוקבע ר"ח בזמנו }כשחל בשבת{? ,עשו חכמים דינים להיכראלו  .6

 {מוסף לכל שיר כך מוסף לכל תוקעין שכשם אחא' כר ואתיא} מקדימים שיר של ר"ח לשל שבת. ולא אומרים תדיר קודם. .א

 במערב. שמוסף בתחתון  לון שבמזרח ושתחתמניחים את חלקי קרבן ר"ח בחצי העליון של הכבש ושל תמיד בחצי ה .ב

    ' תשע"ד   באדר  כ"ז לשבת קודש בס"ד

  נ"ד –סוכה 
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