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  "]מרבה בתוקעין" א"ענה -"כי אתא"א "ע נד[תקיעות במוספים המספר 

ועד חג , תקיעות 21חול שבו תקעו החל מיום , משנתנו מתארת את מספר התקיעות שהיו תוקעים במקדש

ברייתא שבימים שבהם יש מ למדרב אחא בר חנינא . תקיעות 48סוכות שחל להיות בערב שבת שבו תקעו 

 .)תקיעה תרועה תקיעה: הכוללות שלוש פעמים( תוקעים תשע תקיעותעל כל קורבן מוסף  - פר קורבנות מוסף מס

  .תקיעות 48בהם תוקעים גם ולא מקרים נוספים ש, מדוע נשנה המקרה הזהלשיטתו הגמרא תדון 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ברייתא
  

 ְוָהיּו ,ַּבֲחֹצְצרֹות ִיְתְקעּוִיְתְקעּוִיְתְקעּוִיְתְקעּו ַהֹּכֲהִנים ַאֲהֹרן ּוְבֵני"
 שאין )ח,י במדבר( "ְלֹדֹרֵתיֶכם םעֹולָ  ְלֻחַּקת ָלֶכם

ידוע לנו שהכוהנים ( "ִיְתְקעּו" לומר תלמוד

 ּוְביֹום" נאמר שכבר) לתקיעה בחצוצרות השתמשו
 ָחְדֵׁשיֶכם ּוְבָראֵׁשי ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ִׂשְמַחְתֶכם
 ִזְבֵחי ְוַעל ֹעֵתיֶכם ַעל ַּבֲחֹצְצֹרת ּוְתַקְעֶּתםּוְתַקְעֶּתםּוְתַקְעֶּתםּוְתַקְעֶּתם
? "ִיְתְקעּו" לומר דתלמו ומה, )י,שם( "ַׁשְלֵמיֶכם

  .תוקעין המוספין לפי הכל

ופירש , הביא ברייתא זו כשבא מדרום ארץ ישראל רב אחא בר חנינא
פרד לכל שתוקעים תשע תקיעות בנ" הכל פי המוספין תוקעין"שכוונתה 

שיר של "מקריבים קורבן מוסף של שבת ואומרים , ט"בשבת יו' לדו( מוסף שמוקרב

" שיר של חג"ט ואומרים "ומקריבים קורבן מוסף של יו, ותוקעים תשע תקיעות" שבת

  .)ותוקעים תשע תקיעות

נא אם לכל קורבן מוסף תוקעים בנפרד תשע תקיעות מדוע הת
סוכות שחל "את המספר המירבי של התקיעות ב במשנתנו לא שנה

מוסף חג ב 18, שבכל יום 21(תקיעות  51ח תוקעים "שלשיטת ראב, "בשבת

  ?)ניסוך המיםב 12, ושבת

  משנתנו

 48תקעו סך , סוכות שחל ביום שישי
  :וזהו מספר התקיעות המירבי, תקיעות

 9, פתיחת שערים 3( תקיעות שבכל יום

  )תמיד של בין הערביים 9, תמיד של שחר
21  

להורות לעם  3( תקיעות של כניסת שבת

  )השבת להורות שנכנסה 3ו להפסיק לעבוד
6  

  9  )הסוכות( קורבן מוסף של חג

 3, בשער העליון 3( תקיעות של ניסוך המים

פת יבזק 3, בשער המים 3, ןובשער התחת
   )הערבות במזבח

12  

תקיעות לפתיחת  3ביום שבת לא היו תוקעים בבוקר : רבי זירא
לא סימן א) כתקיעה בקורבנות( כיוון שתקיעות אלו אינן מצווה, השערים

. לכן אין דוחות שבת, בעלמא ללויים שיבואו למעמדם ודוכנם במקדש
  .תקיעות 48ט של סוכות ישנן "ממילא גם ביום שבת ויו

אינו ( מיהו הטוחן קמח ואינו שם לב שמוציאה מטחנתו סובין: רבא

המשנה ם שתירוצו של רבי זירא קשה משו !?)ואומר מדקדק לבדוק מהו טוחן
משמע שאף בשבת  - תקיעות  21אומרת שהיו תוקעים כל יום  במפורש

אם לפני התנא עמדו שני ימים שבהם , שנית? תקעו לפתיחת השערים
ומתוך כך  "סוכות שחל ביום שישי" בחר לשנותמדוע , תקיעות 48תקעו 

 אלא על גבי המזבח, שלא תקעו במעלה העשירית: חידש חידוש אחד

ויחדש שני " ות שחל בשבתסוכ"היה שונה , )ליעזר בן יעקבכשיטת רבי א(
 שתוקעים בכל מוסף בנפרד, שלא תקעו במעלה העשירית: חידושים

  ?)תנוכשיטת רב אחא בר חנינא בסוגיי(

  ברייתא
  א"נד ע

הלווים תוקעים בשמחת ( עשירית למעלה שלש

ת עומדם במדרגה העשירית שנמצאת בית השואבה בע

 רבי ,)ב"משנה נא ע. בין עזרת ישראל לעזרת נשים
המזבח  גבי על שלש: אומר יעקב בן אליעזר

  .)כמשנתנו(
, "ל בשבתסוכות שח"לשיטת רב אחא הסיבה שלא שנה התנא : רבא

כיוון שלא היו תוקעים בשבת את כל , תקיעות 39כיוון שתוקעים בו רק 
כיוון שהיו המים , התקיעות שהיו עושים במהלך הבאת המים לניסוך 12

  משנה  .)ט"מוסף יוב 9, מוסף שבתב 9, שבכל יום 21: סך( מוכנים במקדש לפני השבת
  ב"ע מח

, בשבת מעשהו כך בחול כמעשהו] ניסוך המים[
 זהב של חבית שבת מערב ממלא שהיה אלא

 ומניחה, השילוח )מי( מן, מקודשת שאינה
  .)שיהיו המים מוכנים לניסוך המים בשבת(בלשכה 

ראש "שהתנא ישנה מספר התקיעות המירבי ביום : קשה לרב אחא
ולשיטתו , שמקריבים בו שלוש קורבנות מוסף, "השנה שחל בשבת

 9, מוסף ראש חודשב 9 ,מוסף שבתב 9, שבכל יום 21( תקיעות 48יתקעו בו גם 

  .)מוסף ראש השנהב

כדי " סוכות שחל בשבת"תקיעות של  48התנא דווקא לשנות בחר 
  .)ל"כנ( לשנות את החידוש שתקעו על גבי המזבח

ראש השנה שחל "וגם " סוכות שחל בשבת"שישנה התנא במשנה גם 
  ?תקיעות 48שבשניהם תוקעים , "בשבת

סוכות שחל "אלא הוא שנה אחד , אין דרך התנא לשנות את כל המקרים
ראש השנה : "כדוגמת, וישנם מקרים נוספים שהוא לא שנה, "בשבת

 27, שבכל יום 21( תקיעות 48תקעו  בושגם " ערב פסח"ו, "שחל בשבת

לא סיימו לקרוא את " לא שלשו"שהכוונה במשנה בפסחים . בקריאת ההלל תשע פעמים
  )הריעו ותקעו, ולפני התחלת קריאת כל הלל תקעו, אך התחילו, ההלל

  משנה
 פסחים סד

  א"ע
  

 נעלו העזרה נתמלאה הראשונה כת נכנסה
יצתה ... ותקעו הריעו תקעו העזרה דלתות

, יצתה שניה .כת ראשונה ונכנסה כת שניה
כמעשה הראשונה כך מעשה  .נכנסה שלישית

אם . קראו את ההלל .השניה והשלישית
ולא סיימו להקריב את כל קורבנות , את ההלל( גמרו

אף על פי , שלשו -  ואם שנו, שנו -  )הפסחים
ותמיד , שהכוהנים זריזים( מימיהם שלא שלשו

סיימו את הקרבת הפסחים עוד בעת אמירת ההלל 

רבי  .)פעמים הלל 6ולמעשה אמרו , בפעם השנייה
מימיהם של כת שלישית לא  :אומר יהודה
, )א,תהילים קטז( "'ה ִיְׁשַמע ִּכי ָאַהְבִּתי"ל והגיע

, מים הללפע 7ולמעשה אמרו ( מפני שעמה מעטין
ורק התחילו לומר את , היית קטנה השלישית כתכי ה

 .)ההלל וכבר סיימו הכוהנים לשחוט את הפסחים
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וממילא , פעמים את ההלל 7אמרו הסובר ש, כשיטת רבי יהודה ומשנתנו הינהתנא של ייתכן ש
ראש השנה שחל "וחוזרת השאלה איזה מקרים נוספים מלבד , תקיעות 42תקעו באותו יום רק 

  ?")ירתנא ושי" להסברת המשנה לרב אחא כדי שנוכל לטעון( ההתנא לא שנ" בשבת

שאת הרישא של המשנה העמדנו לא לא ניתן להעמיד שמשנתו הינה כשיטת רבי יהודה כיוון 
תרועה , התקיע"לכן , שכל תקיעה הינה מצווה בפני עצמה( אלא כשיטת חכמים, כשיטת רבי יהודה

  .)הינן שלוש מצוות" ותקיעה

  ב"נג ע
  

אין פוחתין : "משנה
מעשרים ואחת 
ואין , תקיעות במקדש

מוסיפין על ארבעים 
 מתניתין "...ושמנה

, דהיהו כרבי דלא
 יהודה רבי": דתניא
 לא - הפוחת: אומר

 משבע יפחות
 לא והמוסיף, )תקיעות(

אך , )להחשיב כל תקיעה כמצווה( שמא התנא של משנתנו סובר ברישא כחכמים: דחיית התירוץ  ."עשרה שש על יוסיף
אינו " ערב פסח"שומכאן , תקיעות 42בסיפא סובר כרבי יהודה שתוקעים במקדש בערב פסח 

" ראש השנה שחל בשבת"וחוזרת השאלה איזה מקרים נוספים מלבד . נחשב שיור לפי שיטתו
  ?")תנא ושייר" להסברת המשנה לרב אחא כדי שנוכל לטעון( התנא לא שנה

תקיעות  27שאף לשיטת רבי יהודה שתוקעים רק , "ערב פסח שחל בערב שבת"התנא שייר 
תקיעות נוספות בגין הבדלת העם ממלאכה  6יש , )תקיעות משיטת חכמים 6ונגרע ( בקריאת ההלל
למסקנה לשיטת רב אחא התנא שנה ( תקיעות 48 ואזי גם לשיטת רבי יהודה תוקעים, בכניסת השבת

  .")ערב פסח שחל בערב שבת"ו, "ראש השנה שחל בשבת: "ושייר, "סוכות שחל בשבת"

  משנתנו
ערב  "...ואין מוסיפין על ארבעים ושמנה

שבת שבתוך החג היו שם ארבעים 
  .ושמנה

ערב פסח "והרי ב? 48כיצד התנא אמר שהמספר המירבי של התקיעות הינו 
במוסף  9, שבכל יום 21( לחכמים 57ו, תקיעות לרבי יהודה 51ישנם " שבתשחל ב

  !)בקריאת הלל בקורבן הפסח 27, שבת

אבל חג פסח שחל , חג הסוכות' כדו, המשנה שונה מקרים שקורים בכל שנה
ולכן אין התנא שונה אותו כמקרה שיש , במוצאי שבת אינו קורה בכל שנה

  .בו מספר תקיעות מירבי

שחל יום טוב סוכות , והרי התנא עצמו שנה מקרה שלא קורה בכל שנה
ביום , ועוד קשה. מ"חוהלט והן "יולהן שכוונתו משמע , "סוכות"התנא שנה ( ביום שישי

 התקיעות של 12את  כי אין תוקעים ?כפי שהתנא אמר 48תקיעות ולא  39שכזה תוקעים רק 
  ).ב"שיטת חכמים במשנה נ ע .יום טוב ותדוח כיוון שאינן, שמחת בית השואבה

, ביום שישי) ו תשרי"ט( אין כזו אפשרות שיחול יום טוב ראשון של סוכות
מקדימים ד "ובי ,במוצאי שבת חל ) תשרי 'י(  שבכזו שנה יום כיפורכיוון 

אלא ביום ( ש"שלא יהיה יום כיפור במוצא ומוסיפים יום מעברים את החודשו

  .)א"ה כ ע"ר. המת מיום שישי עד מוצאי יום כיפוריסריח ת או ו הירקותייבשושלא י. ראשון

 משנה

   שבת

  א"ע גקי

שלא  ערביםה בין של תמיד של( שבת חלבי

  .הכפורים ביום קריבין) ש"במוצא. הוקטרו

רבי זירא 
  שבת 

  ב"קיד ע

הוה  כי הוינן בי רב בבבל: רבי זירא
יום הכפורים שחל "הא דתניא : אמרי

להבדיל ( להיות ערב שבת לא היו תוקעין

כיוון  שאסור  ,את העם ממלאכה לפני שבת

 ובמוצאי שבת, )יום כיפוראף ב לעשות מלאכה
 ,לקטן לשתות ויתן על הכוס(לא היו מבדילין 

" שבת"כיוון שיוצאים מקדושה קלה  .או בתפילה

דברי הכל היא  ")יום כיפור"לקדושה חמורה 
 החולקים, בין לרבי עקיבאושמעאל בין לרבי י(

החל במוצאי  יום כיפורהאם חלבי שבת קרבים ב

כשעליתי לארץ ( כי סליקית להתם .)שבת

אשכחתיה לרבי יהודה בריה דרבי  )ישראל
עקיבא  רבי: דיתיב וקאמר, שמעון בן פזי

ואם כך שנה התנא ? )וביום שישי( והרי מצינו שחל יום כיפור במוצאי שבת  .)הכל ואין היא סברת( היא
  ?בכל שנה קורה מקרה שלא

  אחרים

 לעצרת עצרת בין אין: אומרים אחרים
 לראש השנה ראש בין ואין) של שנה הבאה(

 ימים ארבעה אלא )של שנה הבאה( השנה
לכך אם , ימים 4שבועות ו 50כוללת שנה ( בלבד

שנה הבאה יחול בהשנה ביום ראשון חל ראש 

ואם היתה שנה , )ראש השנה ביום חמישי
 שמוסיפים החודשתמיד ( חמשה -מעוברת 

ות בועש 54שנה מעוברת כוללת לכך .  יום 29הינו 

  .)ימים 5ו

כדי ( הברייתא הינה לשיטת אחרים שאין מעברים את החודש אפילו לצורך

כן לשיטתם ייתכן ול, )מיםשלא יהיה הבדלים בין שנה לשנה יותר מארבעה או חמישה י
ד מעברים את "שבי לשיטת חכמיםאך . שיום כיפור יחול ביום ראשון

אין  לכך ,)ל"כנ( לא יכול לצאת יום כיפור ביום ראשון - החודש לצורך
שונה  לומר שהתנאניתן , ממילא. ט סוכות ביום שישי"אפשרות שיהיה יו

שונה מקרים שלא לא  אך, "בסוכות שחל "' מקרים שחלים בכל שנה כדו
  .)תקיעות 48אפילו שיש בו יותר מ( "ערב פסח שחל בשבת" 'כדו בכל שנה קורים

  ברייתא
 שחל חדש ראש

 שיר -  בשבת להיות
 דוחה חדש ראש של
  .שבת של שיר

ש מדוע שיר של ראש חוד, )השיר תוקעיםובשעת ( לרב אחא הסובר שעל כל מוסף תוקעים בנפרד
  ?לשיטתו יאמרו גם של שיר של שבת וגם שיר של ראש חודש ,דוחה את שיר של שבת

אלא מקדימים את שיר של , שיר של שבתלא שאין אומרים , "דוחה"רייתא כוונת הב: רב ספרא
  .)ב"כב עשקלים רבי יוסה . למרות שאת קורבן שבת מקריבים קודם קורבן ראש חודש( ראש חודש לשיר של שבת
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כיצד ניתן לאמר שמקדימים את שיר של 
ינו תדיר ושא"והרי ? ראש חודש לשבת

  !?"תדיר קודם - תדיר 

אך עשו , "תדיר קודם"אומנם : רבי יוחנן
כיוון , חכמים חיזוק לראש חודש להקדימו

 שקידשוהו דין לבית להו דפשיטא שיכירו"
 דרוב, עליו אדם לב יגמגם ולא, כהלכתו

  .)י"רש( "הלבנה חידוש ראו לא אדם בני

לשים את איברי , והרי עשינו היכר אחר
קורבן מוסף של ראש חודש בחצי העליון 

 ,)מעל איברי קורבן מוסף של שבת(של המזבח 

שעשו כן להיכר ראש  רבי יוחנןואמר 
ומדוע , )ד לא טועים"ובי( חודש שנקבע בזמנו

  ?ר נוסףצריך היכ

, חכמים עשו שני היכרים לראש חודש
ורבן את השיר של ק נם כאלה שישמעושיש

ויש כאלה שיראו את , מוסף שהוקדם
  .איברי המוסף שנמצאים במזבח

 שקלים
  ח"מ ה"פ

הכוהנים ( במזרח ולמטה כבש מחצי ניתנין שחר של תמיד) יבראוגם ( חלבי

כדי שלא  ,לסימן שהם איברי התמיד ,את איברי התמיד בתחתית הכבש ניחיםהיו מ

 צימח ניתנין מוספין ושל, )א"ע כז יומא. עם איברי קורבן המוסףהמקריב  יתבלבל
איברי (ו, )כנגד איברי התמיד של שחר, הכבש חציחו גם בנוה( במערב ולמטה כבש

  .ולמטה המזבח כרכוב תחת) מקוםבכבש מול ( ניתנין חדש ראש של) מוסף

מקום איברי 
  מוסף שבת

 שקלים
  ח"מ ה"פ

 חדש ראש ועל ,עצמו בפני שבת )קורבן מוסף של( על שתוקעין כשם יכול
 -  )ינו מקריב עימו קורבן מוסף נוסףוא, חוליום בכאשר חל ראש חודש ( עצמו בפני

: לומר תלמוד? )יחדב כשחלים( ומוסף מוסף כל על )בנפרד( תוקעין יהיו כך
 במדבר( "ַּבֲחֹצְצֹרת ּוְתַקְעֶּתם ָחְדֵׁשֶכםָחְדֵׁשֶכםָחְדֵׁשֶכםָחְדֵׁשֶכם    ּוְבָראֵׁשיּוְבָראֵׁשיּוְבָראֵׁשיּוְבָראֵׁשי ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ִׂשְמַחְתֶכם ּוְביֹום"

  .)י,י

מתוך הפסוק  ,שאין תוקעין על כל מוסף בנפרדמהיכן הבינה המשנה 
  ?לתקוע בחצוצרות בראש חודש המחייב

, להקיש כל החודשים זה לזה, ידלשון יח "ָחְדֵׁשֶכם ּוְבָראֵׁשי"כתוב : אביי
 ,תשרי שיש בו מוסף ראש חודש וראש השנה אפילו ראש חודש( שוותותיהם יעקשת

  .)שיש בו מוסף ראש חודש בלבד לראש חודש אלול תקיעותיובמספר  יהיה שווה

ראש , ידלשון יח "ָחְדֵׁשֶכם" וכתוב ,לשון רבים "ּוְבָראֵׁשי"כתוב : רב אשי
כ "ואעפ, )ודשראש השנה וראש ח( השנה הינו חודש יחיד שיש בו שני ראשים

ללמדנו שלעניין תקיעות נחשב הוא , "ָחְדֵׁשֶכם"כתבה התורה בלשון יחיד 
  .)י קורבנות מוסףאפילו שיש בו שנ. תקיעות 9רק ( כיחיד

  ברייתא
המוסף של  בשיר( אומרים היו מה) מ"של חוה( בראשון, )סוכות( מועד של בחולו

ושקולו נמצא ', מזמור המתאר את כבוד ה. א,כט שם( "ֵאִלים ְּבֵני' ַלה ָהבּו"? )קורבן

 ַמה ֱאִהים ָאַמר ְוָלָרָׁשע" ?אומרים היו מה בשני. )מים לכבוד ניסוך, מיםעל ה
דיבורי כיבושים לעם שיחזרו בתשובהבמזמור ישנם . טז,נ שם( "ֻחָּקי ְלַסֵּפר ְּל, 

. )א"ה ד ע"ר. עד חג הסוכות שנה שלמה שיש לשלם נדרים, וישלמו בזמן את נדריהם
מזמור המשבח . טז,צד שם( "ְמֵרִעים ִעם ִלי ָיקּום ִמי" ?אומרים היו מה בשלישי

, שלמרות שהינם משועבדים תחת האומות הם שמחים בחג הסוכות, את עם ישראל

 "ָּבָעם ֹּבֲעִרים ִּבינּו" ?אומרים היו מה ברביעי. )נצל מרעתםיומתפללים לה
מהתבואה  ם אותם שיפרישו כראוי מעשרותהם מזהיריתילפני שפורשים העם לב. ח,שם(

 התבוננו ,בסתר הואף שהפרשת מעשרות הינ. םולא יהיו צרי עין כלפי העיניי ,שנאספת
 !"?ַיִּביט ֲהא - ַעִין ֹיֵצר ִאם"הרי  "!?מי יראני"בלבבם  האומרים ,בעם )הטפשים( עריםהב

במזמור . ז,שם פא( ִׁשְכמוֹ  ִמֵּסֶבל ֲהִסירֹוִתי" ?אומרים היו מה בחמישי .))ט,שם(

 וב בדין על המיםיגזור עליהם טאת מצוותיו ה מודיע לבני ישראל שאם ישמרו "זה הקב

 ?אומרים היו מה בששי .)שלח לכם ברכהיו, )א"ה א ע"ר. בחג נידונים על המים(
 ָוָרׁש ָעִני" כדי לומר את הפסוק המזמור אומרים. ה,שם פב( "ָאֶרץ מֹוְסֵדי ָּכל ִיּמֹוטּו"

ה "אבות פ( לקללהאת העניים במתנותיהם גורם הגוזל ש, מעשרות אלו )ג,שם" (ַהְצִּדיקּו

ואין אומרים באותו ( מהם באחד שבת חל ואם. )ולהתמוטטות יסודות הארץ )ט"מ

 ,מזמור אחד לא נאמר בשבת( ידחה "ִיּמֹוטּו" ?)יום טוב המוסף של חג עליום שיר 

, ם ראשוןאחריו ביודר המזמורים ממשיכים לומר את המזמור שסוכדי לשמור את 

  .)אינו נאמר "ִיּמֹוטּו" המזמור האחרוןמילא מ

  מערב

  מזרח

  )מהגובה 2/3( אמות 6

  אמות 3

איברי קורבן מוסף ראש חודש הושמו 
  ריכלה, שליש העליון של המזבחמתחת ל

לכל קורבן תוקעים אין מהברייתא משמע ש
  .תיובא, תיובתא דרב אחא .מוסף בנפרד

 אומרים שיראין מהברייתא משמע ש

בנוסף  ,החגקורבן  לע) וממילא אין תוקעים(
את אלא רק ( שבתקורבן מוסף ל עשיר של

תיובתא דרב  .)ורבן מוסף של שבתקל עהשיר ש
  .אתתיוב, אחא

, "לרשעוווו", "בוהההה(" י"הומבה: ניח סימן לזכור את סדר המזמוריםה רב ספרא

, "לרשעוווו", "בוהההה(" י"בההניח סימן הומ רב פפא, ")מוטויייי", "סירותיהההה", "ינובבבב", "יממממ"

לזכור את סימנו של רב ספרא הגמרא וכדי . ")מוטויייי", "ינובבבב", "סירותיהההה", "יממממ"
מבוי הש .סופרים אצליה וה גדולה של אנשים המצחבור( "יאמבוהא דספר"אומרת 

שדרך האבות והאמהות כיוון " הוא דספריאמב"נקרא  תקונומלמדי התי בו נמצאיםש

" ספרי"ו, "הומבהי"דומה ל" אמבהוא"ש )עבור ילדיהםשם ללכת ולהתכנס 
  .דומה לרב ספרא

כיצד ניתן לדחות את דבריו של רב אחא 
הרי הוא הסתמך על ברייתא , בר חנינא

  ?שמקורה בפסוק

 ִיְתְקעּוִיְתְקעּוִיְתְקעּוִיְתְקעּו"ללמוד מ כוונת הברייתא: רבינא
" תוקעין המוספין לפי הכל"ש "ַּבֲחֹצְצרֹות

עד שיגמרו , שמאריכים את התקיעות
אך נתקעות ( המוספיםנסכי להקריב את כל 

  .)תקיעות 9רק 

כוונת : י קיסריא בשם רבי אחאחכמ
 ףמוס כמה קורבנות בשעה שישש הברייתא

אין "( יחדיו כולם שיתקעו לוויםמוסיפים  -

עד ) חצוצרות(פין יומוס... פוחתין משתי חצוצרות

  .)א"ערכין יג ע). כפי שירצו(עולם 

מקום איברי 
  תמיד של שחר

מקום איברי 
  מוסף ראש חודש
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ודווקא מקרה ( תקיעות 48קרה אחד של נתמך בכך שהתנא שנה מ) הסובר שתוקעים בכל שחיטת מוסף( הסבר המשנה לשיטת רב אחא בר חנינא

  .)אין דרך התנא לשנות את כל המקרים האפשריים( ושייר מקרים נוספים שלא שנה, )זה כדי לחדש חידוש

שחל  סוכות  
  יום שישיב

סוכות שחל 
  בשבת

ראש השנה 
  שחל בשבת

ערב פסח 
  ביום חול

ערב פסח שחל 
  ביום שישי

ערב פסח 
  שחל בשבת

תמיד  9, פתיחת שערים 3( תקיעות שבכל יום 21

  )תמיד של בין הערביים 9, של שחר
  18: ז"ר  21

  21: רבא
21  21  21  21  

להורות לעם להפסיק  3( תקיעות בכניסת שבת 6

  )השבת להורות שנכנסה 3ו לעבוד
6        6    

  9      9  9    תקיעות בקורבן מוסף של שבת 9

        9      תקיעות בקורבן מוסף של ראש חודש 9

        9  9  9  בן מוסף של חגתקיעות בקור 9

בשער  3, בשער העליון 3( תקיעות בניסוך המים 12

   )פת הערבות במזבחיבזק 3, בשער המים 3, ןוהתחת
  12: מ"חוה
  אין: ט"יו

  12: ז"ר
  אין: רבא

        

תקיעות בקריאת ההלל בעת שחיטת קורבן 
  הפסח

  27: חכמים      
  21: י"ר

  27: חכמים
  21: י"ר

  27: חכמים
  21: י"ר
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