
 

 

 

 

                                
                                       

 מדוע? .לכל מוסף תוקעיןשנדחו דברי ר' אחא  הלמסקנ .1

 מוספין.  2בשבת שיש  ר"חאף אם  .במספר התקיעות ראשי חדשיםלאביי: הוקשו כל  –שכתוב: "ובראשי חדשכם"  .א

 מוספיו. 2-תקעו אחד ל ם ]ראש השנה[ראשי 2יום שהוא  -בים{ חדשכם }יחיד{ ולרב אשי: ובראשי }ר

 . של שישי לא יאמרשל אותו יום למחרת ושיר ידחה  אלא שירים 2אין  מפורש בברייתא שאם חל שבת באחד מימי חול המועד .ב

 .ם בתוקעיםשמרבילרבנן דקיסרי:  .שמאריכים בתקיעות :לרבינא ':הכל לפי המוספין': כוונת הברייתא הלמסקנ

 

 ?יהםבימי חול המועד ומה טעמ והי יםשיר אלו .2

 "על המים" ניסוך המים. . ד ועוז" שמחת בית השואבהו"כב :בו שיש בו לד' בני אלים,ה" – בראשון

. שסוכות הוא האחרון ברגלים לענין בל תאחר ם.בו: כיבושין לרשעים שבאו לעזרה, וקיום נדרי "ולרשע אמר אלהים" שיש – בשני

  באים לשמוח בחג.ישראל  ,שאע"פ ששולטים זרים בבית שני "מי יקום לי עם מרעים" – בשלישי

 תן מתנות עניים שכעת זמנם. יוטע אוזן ורואה מי שלא ינשהקב"ה  -וערים בעם" ב"בינו  – ברביעי

 ושתתקבל בקשת המים.  .דברי תנחומים שיצילם מצרה -בל שכמו" ס"הסירותי מ – בחמישי

 ."יהומהב 'בינו'[ 'הסירותי']פפא  'רסדר ול ."יהומבה ,ספרא : ר'סימןלר"ת גוזל עניים גורם חורבן.  -"ימוטו כל מוסדי ארץ"  – בשישי

 

 ימים ראשונים אומרים את פסוקי הקורבנות של יום ראשון. כיצד נוהגים ביום השלישי }שהוא א' חוה"מ{? 2-תפילת מוסף בחו"ל: ב .3

 .וכן בימים הבאיםגם שני וגם שלישי  :מימרא: ביום השני }ושביעי ידחה, וכן משמע בברייתא{ רבאביום השלישי }ושני ידחה{  אביי:

 

 מתחלקים בעבודות הקרבנות בימי החג? כ"ד משמרות כהונה. כיצד .4

 שעיר{.  6לים, יא 2 ,פרים 61} .קורבנות החג 61 ותמשמרות מקריב 61 :א' ביום

 { 6 מקריבות כל אחתמשמרות  2-ו . 2 המקריבות כל אחתמשמרות  1} הכבשים 61 ות: מקריבותהנותר 8

ל יום פחתה משמרת אחת כ וממילאהכבשים.  61-הפרים והצטרפה לחלוקה ב יבירקמשמרת ממ בכל יום נפחתה בימים הבאים:

 מקריב אילים וחוזרים חלילה.  מקריב היום פרים למחרה .6כבשים עד שביום השביעי כולן הקריבו  2המקריבה 

 .פרים 2שהקריבו רק  אחרונות משמרות 2למעט  ,פרים פעמים 1כל משמר הקריב  ,פרים 07כיון שהיו  סיכום:

 

 משתתף בפיס של יום השמיני?מי  .5

 י המשמרות שלא הקריבו פעם שלישית פרים.תרק ש לחכמים:כל המשמרות.  לרבי:

 

 כנגד מי פרי החג? .6

 שאין להם כפרה{  –שיזכו גם הם למים. }ואוי להם לגויים שאין יודעין מה שאבדו  אומות 07כנגד  – פרים 77

 .שאהנה ממך ,לו סעודה וביום האחרון בקש מאוהבו עשה לי סעודה קטנה משל למלך שבקש מעבדיו שיעשולישראל.   – פר שמ"ע

 

 בין המשמרות בג' רגלים?ההקרבה והמתנות כיצד חלוקת  .7

 . בקורבנות שאמורים ברגלים }עור עולת ראיה, חזה ושוק של שלמי חגיגה{ אכל המשמרות שווים. 

 וכן בלחם הפנים שבשבת הרגל. ובעצרת שחל בשבת מחלקים לכולם גם משתי הלחם ואומרים הילך מצה הילך חמץ. ב.

 הרגל. תמידים, נדרים, נדבות, ושאר קורבנות ציבור שאינם מחמת  מקריביםמשמר שזמנו קבוע ברגל: 

 .בשער אחד םאימתי ב"אחד שעריך" כשכל עם ישראל מתכנסיו " ת נפשו ושרתוואובא בכל ": המקור שכולם שווים ברגל

     ' תשע"ד   באדר  ח"כ יום ראשון בס"ד

  הנ" –סוכה 

 .  ניתן לקבל כל יום לתיבת מייל או לפקס        5709307-03פקס:    okmail.co.iln101@מייל:    

 

 בלבדלהפיץ לזיכוי הרבים תחת השם 'נר שמואל'  ניתן      

 )חגיגה ט("אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת"  
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