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  .נדד�  סוכה
  ].ה מהו"תוד[? וכשיטת מי, כמה יכול להפסיק בי� התקיעות
  

  ?וכשיטת מי אמר  ?כמה יכול להפסיק  
  יהודה' אליבא דר  1 אלא כדי נשימה לא כלו�   לרב כהנא

  אליבא דרבנ&  בתשע שעות'  אפי כמה שירצה   יוחנ�' לר
  אליבא דרבנ&  ת"כדי לגמור תר  אבהו' לר

  
  ?של ניסו� המי�) ב"מתו� י(תקיעות ' דלהל� בגבמה נחלקו התנאי� 

  
  ?ומדוע  ?היכ� תוקעי�  

  2דכבר תקעו לשער העליו& והתחתו&  ג המזבח "כשזקפו את הערבה ע  י" ראב מתניתי� ל
  3ג המזבח שהוא למילוי המי�"דאי& ניכר ע  במעלה עשירית  לחכמי�

  

  :סוכה ד� נד
  ?כמה תקיעות תוקעי� במקדש בערב פסח

  
  כשחל בשבת  ש"כשחל בע   ה ימי� א כשחל ב  

  שלש  שלש  שלש  פתיחת שערי�
  תשע  תשע  תשע  תמיד של שחר

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

         שש         ובי� קודש לחול, להבדיל ממלאכה
  תשע  תשע  4תשע  לכת ראשונה

  תשע  תשע  תשע  לכת שניה
  לכת   תשע  תשע  תשע  לרבנ�

  שלש  שלש  שלש  5יהודה' לר  שלישית
  ס�   57  54  48  לרבנ�

    51  48  42  יהודה' לר  הכל
                                                           

 .יהודה אמר רב כהנא שלא להפסיק כלל' ל שאליבא דר"א חולק וס"אכ
 הריטב, י"כ
 הוא דעת רש 1
 .א"מהרש' וע. ג המזבח"ולכ
 עדי� לתקוע ע, ואי
 טע� לתקוע למעלה עשירית שהיא אינה שער 2
ולכ
 עדי� שיתקע במעלה , דא� תוקע כשזוק� את הערבה אי
 ניכר שתקיעות אלו למילוי המי�', פי 3

  .ומעלה עשירית אי
 בה איזה עני
 מיוחד אלא שקבעו מקו�. עשירית
ולפחות התחילו  (פעמי�' ולכל כת היו קוראי� את ההלל ג, היו קוראי� את ההלל בשעת הקרבת הפסח 4

ונמצא שלכל כת , פעמי�' ל פע� כשמתחילי� לקרוא את ההלל היו תוקעי� גובכ, )הפע� השלישיתאת 
 פירשו) ה שייר"ד('  ותוס.א"יהודה רק כ' ולר, ז תקיעות"הכתות הוא כ' ולרבנ
 לג. תקיעות' תקעו ט

  .ולכל כת היו קוראי� את ההלל לפחות פע� אחת שלמה, תקיעות' פרקי� ובה� ט' שבכל הלל יש ג
כ "וא, פע� הראשונהדמימיה� של כת שלישית לא הגיעו לאהבתי של קריאת ההלל ל ש"יהודה ס' ר 5

  .ל הפירוש שקראו רק פרק אחד של הלל"הנ'  ולתוס.תקיעות בתחילת ההלל' נמצא שרק תקעו ג


