
  

  ה" תשס●ז "בית יצחק ל

  צבי שכטרהרב 
  ראש ישיבה
  ץ"ש מרדכי ועדינה כ"ראש כולל ע

  תקיעות דמוצאי יום הכיפוריםב

שנהגו לתקוע בסוף תפילת ) תרכג' סוף סי(ח "ע או"יתא בשוא

  .טעמים' הובאו בזה ג' ובתוס. נעילה

 כ של יובל"זכר ליוה. א
כ במחזורים שהוא זכר לתקיעת "הביאו מש:) קיד(בשבת ' התוס

ז שפיר מובן מנהג המחבר שכתב לתקוע "ולפ.  של יובלכ"השופר ביו

 .]ם"ל בישיבת רמב"וכן הנהיג רבנו ז. [ת"תשר

ולא להמתין , כ גופא" היה מן הנכון באמת לתקוע ביוהי זהולפ

שתקיעת שופר , אלא דדבר זה אסור מדרבנן, ם הכיפוריםעד ליל מוצאי יו

. אינה מלאכהורדיית הפת שתיהן אסורות הן מדרבנן בתורת חכמה ו

) פ ספק יום"שהוא עכ(ש "פ בזמן ביה"ובאמת טפי עדיף היה לתקוע עכ

בשם ) ק יב"תרכג ס' סי(ב "כ המשנ"וכ. כ"מאשר לתקוע בליל מוצאי יוה

דכל , ש מותר לתקוע"ץ תפילת נעילה בזמן ביה"שאם גמר הש, ג"הפרמ

 פ איזה מקום"אם יש עכ, ש"דבר שהוא משום שבות לא גזרו עליו בביה

 .מצוה

) ב"שמב סק' סי(חדא שבהלכות שבת ,  דבר זהובאע ט"ובאמת צ

ב בשם החיי אדם להחמיר כדעת הסוברים שקולא זו רק נוהגת "כתב המשנ

ש דיציאת "ולא בביה, )שהזמן אז בחזקת חול(ש דליל כניסת השבת "בביה

. כ סותר לדבריו שמה"וכאן בהלכות יוה, )שהזמן אז בחזקת קודש(השבת 

כ של יובל כבר "איזו מצוה היא זו שמפני שנהגנו לעשות זכר ליוהד, ועוד

  .ע"וצ', מצוה'קבענו דבר זה לגדר של 

דלמה , שתמהו על טעם זה) בסוף הדבור(שבת ' ש בתוס"ועיי

 .וכי היה יובל בכל שנה ושנה, תוקעים בכל שנה ושנה
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  סימן לסילוק שכינה. ב

ילוק ן לסג כתב שטעם מנהג התקיעות הוא לשמש כסימ"סמה

י "רש' יופ, 'במשך היובל המה יעלו בהר, ' יתרורשתוכדכתיב בפ, השכינה

וכיון ... הוא סימן סילוק שכינה , כשימשוך היובל קול ארוך, שמה

ומסתמא היינו טעמא דמנהג הנפוץ לתקוע . הם רשאים לעלות, שאסתלק

כשימשוך היובל קול ארוך , י"וכדברי רש, כ"תקיעה גדולה במוצאי יוה

 .'וכו

 שגורם לכפרה ם הכיפוריםל דעצומו של יו"יאור ענין זה נובב

. 'תטהרו' לפני ד'וכדכתיב , הוא מה שיש השראה מיוחדת של השכינה

', יום הכיפורים'כ בשם " נהגו הרבה לדקדק שלא לקרוא ליוהאי טעמאומה

וכאילו יש בזה משום חששא דמוציא שם . 'היום הקדוש'אלא בכינוי 

שהשכינה שרויה אצלנו ,  של היוםכל עצמווכאילו זהו , שמים לבטלה

יום 'וכאילו עצם השם , )טפי מאשר בשאר ימות השנה(באופן מיוחד 

ל שנהגו לקבל "ט י"ומה. מבטא את רעיון השראת השכינה' הכיפורים

אלקים נצב 'ל "דקיי, ד להתרת נדרים"י קביעות ב"כ לפניה ע"תוספת יוה

,  אנחנו מורידים את השכינה למטה אצלנוד"י קביעות הב"וע. 'בעדת קל

'  במצב זה של לפני ד- קודם התחלת כניסת היום -י כן אנו מתחילים "וע

נהגו לומר ) ה אמר"ד. ברכות לד' הסבירו התוס(ט "ומה. כ"המיוחד ליוה

ללוות את השכינה מאצלנו עד למעלה , הוא האלוקים' פ ד"לאחר נעילה ז

נפש הרב ' כ עוד בס"מש' ועי. ל"בנו זז שמעתי מר"כ. [מרקיע השביעי

 .)]ו"כ' עמ(

  קבלת תוספת שבת ביחיד ובציבור. ג

שכתבו שהעיקר הוא שתקיעה זו ) שבת' למס(' ש בתוס"אכן עיי

כ שחל להיות "שיוה, ש בסוגיא שהביאו ברייתא"דעיי', היא מדינא דגמ

כי , ר זירא"וא. לא היו מבדילין, ובמוצאי שבת, לא היו תוקעים, ש"בע

י דלא הוה מסיקנא "ופרש. הוינא בבבל הוה אמרי דהך ברייתא דברי הכל

אי חלבי שבת קרבים ', ע דמתני"ישמעאל ור' אדעתאי דתיהוי בפלוגתא דר

ש היינו בחינת תוספת שבת "דענין התקיעות של ע, כלומר. כ או לא"ביוה

בת דיש ענין של תוספת ש, )ג"רכ' עמ, נפש הרב' כ בס"מש' עי (של הצבור
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ואף היחידים נגררים אחר הצבור . של הצבורויש תוספת שבת , של היחיד

  .כשמקבל הצבור תוספת שבת

שבירושלמי מבואר שאסור להתפלל ) ו"רסג סט' סי(ע "ועיין שו

, משקיבל היחיד על עצמו את השבת, אף בזמן תוספתו, תפילת חול בשבת

יין לא קיבל על  ואף אם איזה יחיד עד.כבר אסור לו להתפלל תפילת חול

להיות ) שאליו הוא משתייך(אף היחיד נגרר אחר הצבור , עצמו תוספת

וענין קבלת תוספת שבת . ואף ליאסר להתפלל תפילת חול, אסור במלאכה

 ]כ בשם רבנו"מש) קנד' עמ(ש "עיי[ג י ניהו"ט מבעוד יום היינו ע"ויו

 ,ש"ות בעט שחל להי"נ ביו"א, רק שייך בחולוזה הגברא באיסור מלאכה 

שלא לנהוג בהיתרא , כלומר. י קבלתו הוא נוהג בכל איסורי שבת"וע

דשמא , ט שני של גלויות שנוהג בתורת ספקא דיומא"נ ביו"א. דאוכל נפש

אז ממילא שפיר שייך , היום הראשון הוא חול והיום השני הוא קודש

ט עבור היום "תוספת יו) ט" של היוראשוןבסוף יום ה(לקבל על עצמו 

וממילא , ורק היום השני הוא קודש, דאולי היום הראשון הוא חול, ניהש

ט עבור יום "בתוספת יו) בתורת ספק (ראשוןשפיר שייך לנהוג בסוף יום ה

  .שניה

 שחל להיות בסמוך לשבת או לפניה או ם הכיפוריםאכן ביו

דבשניהם ליתא , מלאכה' הימים לגבי אי'  שאין הבדל בין ב- לאחריה 

דלא שייך לנהוג , לא שייך בכלל כל הענין דתוספת, נ"להיתרא דאו

דהרי ביום המוקדם בין כה וכה נוהגים , ט"וה. באיסורי מלאכה מבעוד יום

י ניהוגו באיסור "א לומר שע"וא, כל איסור המלאכה דיום המחרת

 .קיבל בזה על עצמו במוקדם את קדושת היום דיום המחרת, המלאכה

  ש לא היו "כ שחל להיות בע"רייתא שביוהושפיר מובן הדין הראשון שבב

  

ג לא "ובכה, דענין התקיעות הוא לקבל תוספת שבת של הצבור, תוקעים

  .וכאמור, שייך בכלל לעשות תוספת שבת

  כ שוות הן"קדושת שבת וקדושת יוה. ד

כ "דאם חל יוה, נ שפיר מובן טעמא דדין השני של הברייתא"וה

לין אלא כשיוצאים מיום קודש ליום דאין מבדי, לא היו מבדילים, ש"במוצ
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ונכנסים , אבל כשיוצאים מיום קודש קל. או מקודש חמור לקודש קל, חול

הבדלה  אין אומרים, )ש"ט שחל להיות בע"כגון יו(ליום קודש חמור 

יכף שהרי ת, א הבדלה בסוף שנת השמיטה"שא, שלמיה בירו"וכ. [ג"בכה

ר חמורה מאשר קדושת שנת שקדושתו יות, ה" של רי" נכנסים לקדוהומיד

 .]השמיטה

הקדושות ' ב, )לפניה או לאחריה(כ הסמוך לשבת "ואף ביוה

ם "ועיין בדברי הרמב. וכל נפששהרי בשניהם ליתא להיתרא דא, שוות הן

כ שחל בסמוך לשבת מסתברא לומר שהכל "שביוה) עירובין' סוף הל(

ל כדעת "ידכל הסיבה דקי, מודים שמהווים חדא קדושה ויומא אריכתא

א "היינו מפני שא, קדושות' ט הסמוך לשבת שהם מהווים ב"התנאים שביו

ט ישנו להיתר "דביו, שהרי שונים הם זו מזו, הקדושות להתמזג אהדדי' לב

, הקדושות שוות' שב, כ"יוהואכן בשבת . כ בשבת"משא, כל נפשאו

 1.ע יש כאן קדושה אחת"מסתברא לומר שלכו

  כ"דשת יוהקדושת השבת למעלה מקו. ה

ש בן פזי דיתיב " דר'בריכי סליקנא להתם אשכחיתיה ליהודה ... 

כיון דאמר חלבי שבת קרבים , ישמעאל' דאי ר, עקיבא היא' וקאמר ר

ז מורה על כך שבנוגע לדינים דאורייתא קדושת שבת חמורה "הר, כ"ביוה

ושפיר שייך להוסיף מחול על הקודש , כ"מאשר קדושת יוה) במקצת(

) ש" קודם לשקיעה בע2חצי שעה(ליתקע , וממילא, )ש"כ בע"והכשחל י(

ג אין שום הבדל "ואף דבכה. לשמש כקבלת תוספת שבת של הצבור

קודם לחצי שעה האחרון של (כ "בהנהגת הגברא משך כל היום דיוה

מ אית ליה להך אמורא דשפיר שייך "מ, לבין הנהגתו דסוף היום, )היום

שאפשר ) כדעת הלבוש(ל "ל דס"ולי יוא. ג"להיות תוספת אפילו בכה

 .או אולי באיזה אופן אחר, י נדר"לקבל תוספת קדושת היום ע

                                                                                                                    
  ).עו-עה' עמ(ארץ הצבי '  והארכנו בזה טובא בס 1

כ "מש' ועי, .)ביצה ל(רבנו פרץ ' פ דברי תוס" תפסנו את השעור של חצי שעה ע 2

  ).עא-ע' עמ(אן בעקבי הצ' עוד מזה בס
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  קיע את עצמו ממצוותלהפקבלת תוספת שבת . ו

ליתקע כי היכי דליהוי ידעי , 'ש בן פזי היא"דר' י ברי"ולישנא דר

דליתקע , ל לנסח הוכחתו אחרת"ובפשוטו הו. 'כ"דחלבי שבת קרבים ביוה

י אותה הקבלת "ושע, )י תקיעת השופר יקבלו הצבור תוספת שבת"ושע(

, כ בחצי שעה האחרון של היום"תוספת שבת יהיה אסור להקטיר חלבי יוה

דהך ברייתא אזלא (ט ניסח הוכחתו "ומ, כ אין קרבים בשבת"דחלבי יוה

ליתקע כי היכי דליהוי ידעי דחלבי שבת 'ד, בסגנון שכזה) ע"רק אליבא דר

 ).כ בזה"ה ליתקע מש"ד' ש בתוס"עיי. ('כ"קרבים ביוה

ום לומר שאין רשות לאדם לקבל על עצמו תוספת ויש בזה מק

תר ' סי(ז "דוגמת נדון הט, שבת וליאסר ולהפטר בזה מאיזו ממצוות היום

ודימו , ש ולא היה לציבור שופר לתקוע כל היום"ה שחל בע"בר) ב"סק

 תוספת םוקיבלו על עצמ, בדעתם שלא יגיע להם עוד שופר באותו היום

אם , הגיע לידם שופר) בזמן התוספת(ן ובחצי שעה האחרו, שבת במוקדם

או בעלות על (כי יש סברא לומר דאין לאדם רשות , רשאים לתקוע אז

 ומצי כן יבטל מעל ע"לקבל תוספת קדושת יום המחרת באופן שע) עצמו

ת "שו' עוד מזה בס' ועי. (האפשרות לקיים מצות שופר של היום המוקדם

 .)ת"מהגאון האדר, פד' מענה אליהו סי

   כהנים זריזים הם.ז

, להוסיף תוספת שבתיש ג שפיר "נ אף בכה"דאה', והשיבו בגמ

, כ"ולקבל על עצמם במוקדם קדושת השבת בחצי שעה האחרונה של יוה

בתורת חכמה ואינה (ט תמיד אסור הוא מדרבנן "אך לתקוע בשבת ויו

כ חצי שעה לפני השקיעה "ולהתיר השבות דתקיעת שופר ביוה, )מלאכה

לפרסם אצל הכהנים (ק "ד דביהמ"ובנד, יהא שם איזה צורך גדולבעינן ש

  .כהנים זריזים הםד, כ צורך גדול"אין זה כ) כ"שחלבי שבת קרבים ביוה

שהביא מהפסוק יורו משפטיך ) ה זריזים"ד(י "ש ברש"ועיי

שמצותו של אותו שבט , ובאמת פסוק זה קאי אכל שבט לוי. ליעקב

ם "רמבבדברי ה יןועי, בהוראת ההלכהלהתעסק בלימוד התורה לאחרים ו

, ומצוה להיות בסנהדרי גדולה כהנים ולויים, )ב"ב ה"סנהדרין פ' הל(

ולא קאי בדוקא אכהנים העובדים . 'וגשנאמר ובאת אל הכהנים הלויים ו
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קאי ' כהנים זריזים הם'ד' וטפי היה נראה לפרש דמאמר הגמ, במקדש

שכל קרבנות , )ה צבור שאני"ד. לו(י לפסחים "וכפרש, אכהנים שבמקדש

והם מזרזים תמיד את כהני המקדש , ד הגדול"פ ב"הצבור נעשים תמיד ע
 .לדקדק בכל ענייני קרבנות הצבור

ש נמי "ט שחל בע" ביו' מהמשנה בסוכה שמבואר שאפי'ז הק"וע

ולא הסתפקו , תקעו במקדש כדי לפרסם את ענין תוספת שבת של הצבור

אף שתקיעת שופר הרי אסורה , תה ממלאכהבקבלה בפה או בניהוג בשבי

והתירו במיוחד שבות זו מפני שהחשיבו לזה , )כמו בשבת(ט "מדרבנן ביו

אף דהמדובר במשנה ,  כדי להבטיל את העם ממלאכה-לצורך גדול 
 .ז תירץ שהצורך היה עבור שאר עמא דירושלים"וע. שבסוכה הוא במקדש

  בדין קניבת ירק. ח

תקע בכל העולם חצי שעה לפני השקיעה ליג "בכהש, ושוב הקשו

כלומר . כי היכי דלידעי דשרי בקניבת ירק, לפרסם קבלת תוספת שבת

) פ מדרבנן"עכ(יש חומרא בשבת ) ישמעאל' ע ובין לר"בין לר(ע "דלכו

דהיינו דקניבת ירק אסורה מדרבנן בשבת ולא , כ"שאינה נוהגת ביוה

לקבל תוספת ) ש בן פזי" דר'בריי "אליבא דר(וממילא שפיר שייך , כ"ביוה

 .כ"ג דיני יוה"כי יש חומרא בדיני שבת ע, כ"ג קדושת יוה"שבת שתחול ע
ג קדושת "נ דשפיר אפשר לקבל תוספת שבת ע"דאה, ז תירץ"וע

שלא ) בעודו בבבל(זירא '  ואפילו לפי סברתו הראשונה של ר,כ"היום דיוה

ייך לקבל תוספת הכא ש, י ניהוג הגברא"שייך לקבל תוספת שבת אלא ע

כ "אם נתפוס להלכה כדעת רב הונא הסובר שביוה, י ניהוג"שבת אפילו ע

כ זה שחל "כ יוצא שביוה"א. שחל להיות בשבת אין להתיר קניבת ירק

עד , כל הזמן שהיה מן המנחה ולמעלה היתה מותרת קניבת הירק, ש"בע

 יובאותו הזמן של חצ, שקבלנו לתוספת שבת חצי שעה קודם להשקיעה

כי הזמן ההוא , השעה האחרונה שביום יש לנו לאסור כל אופני ההכנה

  3.כ שחל להיות בשבת"י קבלתנו תוספת שבת להיות בבחינת יוה"נהפך ע

                                                                                                                    
שהרי לאחר ,  מהזמן של תוספת שבת עבור שבתהכנהא לאסור "כ נימא דא" אא 3

  קאך אם נימא שיש בקניבת יר. 'הכל מהווה חטיבה אחת של שבת א, שהוסיף זמן זה
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  לפרסם קולא איננו צורך גדול. ט

כ שחל בשבת נמי יש להתיר "יוחנן הסובר שאף ביוה'  לר'ואפ

 תוספת שבת כ אין שמה אופן במה לקבל"וא, הכנה עבור יום המחרת

שהרי בין קודם לאותו חצי (ש "כ שחל בע"בחצי שעה האחרונה של יוה

ובשאר , )שעה ובין לאחר אותו חצי שעה עדיין יהיה מותר בקניבת ירק

ואין אופן לקבל תוספת שבת בניהוג , כ שוים הם"איסורים הלא שבת ויוה

ן קיימת עדיי ש בן פזי"דר' י ברי"אליבא דר מ" מ.הגברא באיסורים נוספים

אבל , אפשרות לקבל תוספת שבת בזמן חצי שעה האחרון של היום בפה

, צורך גדול איזה יהכ בעינן שיה"מ להתיר תקיעה האסורה מדרבנן ביוה"מ

כ צורך "איננו כ, לפרסם היתר וקולא, כלומר. להתירואין דוחין שבות 
 .הקלשאין דוחין שבות ל, יוסף' כך נשאר הסברו זה של ר, ולמסקנא. גדול

דאי , יוסף' דרב אידי הציע אפשרות לחלוק על ר' שישא ברי' ור

, היינו מחשיבים אף את זה לצורך גדול, הוי מיבעיא לן היתרא האידנא

אבל השתא דלא . כ שרי בקניבת ירק" לפרסם הך קולא דביוה,דהיינו

שהרי בשבת לא , )ש"שחל בע( בשנה זוקניבת ירק הך קולא דמיבעי לן 

כ " שיחול יוהבשנה אחרתלהודיענו היתר רק א תקיעה זו ותה, יבשלום

  .לא התירו דשבות קרובה התירו שבות רחוקה לא התירו, באמצע שבת

  בגדר בעידנא בדחיית איסורים. י

ל דבעינן "ת קיי"לשה דוחה דלגבי הדין דאורייתא דע, כלומר

שהמדובר הוא להתיר שבות דרבנן , וכאן, א ממש"דהיינו בב, בעידנא

אבל .  סגי להיחשב כבעידנאצורך היוםכל שיש בו איזה , רך גדוללצו

כ בזה "מש' ועי. (זו לא שמענו, להתיר שבות של היום עבור צורך רחוק

 4.)נז' עמ, בעקבי הצאן' בס

                                                                                                 
, ל"ל כנ"אז שפיר י, ההכנהבנוסף על בעיית איסור , מלאכה מדרבנןמשום איסור 

  .ואין להתיר בו הך מלאכה דרבנן, שחל בשבתכ "שחצי שעה זה האחרון דינו כיו

ועשו ערוב , 'או ביום ו' ט שחל ביום ה"שביו) ג"ז סקי"תקכ' סי(א "מג'  ועי 4

. דשבות רחוקה לא התירו, עבור השבת' אין להתיר בישול ביום ה', תבשילין ביום ד

שי והיה ביום הש'ישנה למצות ' דרק ביום ו, )ל"הנ(בעקבי הצאן ' כ בזה בס"ועמש
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דרב אידי שרצה לחלוק על רב יוסף ' ועל שיטת רב שישא ברי

ם כדי לפרס(ש תוקעים "ט שחל להיות בע"יו, הקשו מהמשנה בחולין

ולא ) במקום אוכל נפש' ליאסר אפי, ט"ג קדושת יו"קבלת תוספת שבת ע

, )שהרי יוצאים כאן מקדושה קלה ונכנסים לקדושה חמורה(מבדילים 

) שהרי יוצאים מקדושה חמורה ונכנסים לקדושה קלה( מבדילים -ש "מוצ

ט "ט ולהעמיס קדושת היום דיו"יו' א לקבל תוס"שהרי א(ולא תוקעים 

 ).דאין כאן הוספת קדושה, היום דשבתג קדושת "ע

נ דאין תוקעים חצי שעה קודם סוף היום "דאה, ז הקשו"וע

מ "מ. ל"וכנ, אפילו בפהט "יוואף לא שייך לעשות קבלת תוספת , דשבת

כי היכי דלידעי דשרי בשחיטה לאלתר אלא ) כ"בשעת צה(ליתקע 

פיק צורך מסלפרסם קולא לא נחשב ד, יוסף' ל כדר"מחוורתא מן ההכרח צ

 .להתיר שבותבכדי 

  כ"ענין תקיעת שופר בתחילת צה. יא

ש ובכל מוצאי "כ בכל מוצ"ט אין תוקעין בצה"מ, ז קשה"אכן לפ

ט לא נתקע "ומ, דאז אין שמה בעיא של דחיית שבות, ט שהוא יום חול"יו

 .לפרסם שכעת יש היתר מלאכה

 דאף דמצוה יש לערוך שלחנו, מ"דזה לק', ז ביארו התוס"וע

כ מצוה חשובה "מ אין בזה כ"מ, ש ולאכול סעודת מלוה מלכה"במוצ

כ בכדי לפרסם שכבר "של צההראשון  ברגע כף ומידישנצטרך לתקוע ת

שמצוה גדולה יש לשחוט (ש "ט במוצ"ודוקא בחל יו. הגיע זמן ההיתר

 .'ולתקע', 'הגמלקא דעתך הוא ששאלו בס) ט"משום שמחת יו

אבל במקרה .  דוחין שבות להקלדאין, יוסף' ז השיבו כדר"וע

ט שום איסור "שאין באותו היו, ט חשוב במוצאי שבת"שחל איזה יו

שמצוה גדולה יש לערוך אז סעודה לרגל , כ"כגון בכל מוצאי יוה(מלאכה 

                                                                                                 
 של יום בבקרערב שבת שחידש שהך מצוה רק מתחילה ' ב להל"משנ' ועי. 'והכינו

י "אפילו ע, עבור שבת'  מליל וולפי דבריו יש מקום לחדש ולומר שאין לבשל', ו

  .האלף לך שלמה'  וכן משמע קצת בתשו.עירוב תבשילין
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את  בשעת ציכף ומידיש לתקוע ת) שמחת בטחוננו במחילת עונותינו

 ולבשל עבור לפרסם שכבר הגיע הזמן לשחוט) ראמדינא דגמ (הכוכבים

כ "ש דמוצאי יוה"פשיטא שאין לתקוע בזמן ביה, ז"ולפ. סעודת הלילה

  .כ" אלא דוקא לאחר צה)ל"ג הנ"ודלא כדעת הפמ(

  


