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  :נגד�  סוכה
  ?מה הוא מני� התקיעות שהיו במקדש בימי דלהל�

  

    ש בסוכות"בע  רגילש "בע  כשיש מוס�  בכל יו
  שלש  שלש  שלש  שלש  פתיחת שערי
  תשע  תשע  תשע  1תשע  תמיד של שחר

  תשע  תשע  תשע  תשע  תמיד של בי� הערבי
  תשע  ������  תשע  �����  למוס�

  שלש  2שלש  �����  �����  להבדיל הע ממלאכה
  שלש  3שלש  �����  �����  להבדיל בי� קודש לחול

  4שלש  �����  �����  �����   שער ניקנור�לשער העליו� 
  שלש  �����  �����  �����   שער המזרחי�לשער התחתו� 

  5שלש  �����  �����  �����  למילוי המי
  שלש  �����  �����  �����  ג המזבח בזקיפת הערבה"ע

  48  27  30  21  ס� הכל
  

  ?י מהפסוקי דלהל�מה דורש
  

  " תקעת תרועהו"  
  "תרועה יתקעו" �

  "שנית"תקעת תרועה ומ
  

  בהקהיל את הקהל "
  "תתקעו ולא תריעו

   �יהודה ' לר
  6ת אחת היא"תר

 מכא" למדנו 
  7שה� מצוה אחת

 לפשוטה לפני 
  התרועה ולאחריה

�����  
   �לרבנ� 

  8כל אחד לחוד
  לפשוטה לפני 

  התרועה ולאחריה
  מ שכל אחד "ש  �����

    9מצוה לחוד
                                                           

ומחלקי� אותו , היו הלוי� אומרי� את השיר של יו�) וכ� במוספי�(בשעת ניסו היי� של קרב� התמיד  1
 .ונמצא שה� תשע תקיעות, ת"תקיעות שה� תר' חלקי� ובכל חלק היו תוקעי� בו ג' לג

אחת בשעת , דר זהתקיעות בס' כדי להודיע שמתקרבת השבת ושאסורי� במלאכה היו תוקעי� ג 2
 להורות לע�  כ "שניה אח,  והיא להורות לע� שבשדות להפסיק ממלאכת� ולהכנס לעיר  המנחה 

 להורות שהגיע הזמ� לסלק את הקדרות מעל  שלישית סמו לשקיעה , הנמצא בעיר להפסיק ממלאכתו
 .הכירה ולהטמינ�

  .והעושה מלאכה מעתה חייב סקילה, להודיע שהגיע זמ� השקיעה והתקדשה השבת 3
מ "מ, חת שערי�יוא" שכבר תקעו לפת, והיו תוקעי� בשביל שמחה לפתיחת השער הזה בקרות הגבר 4

  .ותקיעה זו היא בשביל מילוי המי� בשער העליו�, שבעה שערי� בעזרה
  .ל העזרה היו תוקעי�אחר שגמרו למלא את המי� ושבו לשער המי� ש 5
ולכ� ,  דהיינו שהכל נחשב כקול אחד ארו ת לתקיעה אחת "תקיעות של תר' יהודה מונה את כל הג' ר 6

והמוסי" לא יוסי" על שש , הפוחת לא יפחות משבע: " אמר בלשו� זו  יהודה אמר את די� משנתנו ' כשר
ח "וכ� מ, )ת אחד הוא"כי כל תר(שבע א תקיעות שבכל יו� לדעתו נחשבות רק כ"והיינו שכל כ, "עשרה

 .'ת הוא מצוה א"יהודה שכל התר' ז סובר ר"ולפ. ז תקיעות"כ נחשבות רק ט"ש שבחג ג"תקיעות שיש בע
 .'מ שה� מצוה א"ש, ושוב פתח בתרועה וסיי� בתקיעה, מזה שפתח הכתוב בתקיעה וסיי� בתרועהד 7
  .מצות וג� יכול להפסיק ביניה�' ו ויש כא� גוסבירא להו שכל אחד מהקולות הוא מצוה בפני עצמ 8
 .מ שאינ� מצוה אחת"ש, כלומר מזה שמצאנו שעושי� רק תקיעות בלי תרועות 9


