מתוך "דרך ישרה" מסכת סוכה
דפים מא – מט ,פרשת שמיני
דרך ישרה תמצית הדף
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*לצאת ביו"ט* .החזקת הלולב* .טעה בדבר מצוה* .חינוך קטן.
 .àלצאת ביו''ט ראשון  .1בשל חבירו א''א ,שנא' לכם .2 .במתנה אף ע''מ להחזיר אפשר.
 .áהחזקת הלולב  .1בידו יוצא מביתו ,הולך לביכ''נ ,קורא ק''ש ומתפלל .2 .מניח מתי שקורא בתורה
ונושא כפיו .3 .הולך לבקר ולנחם לולבו בידו .4 .נכנס לביהמ''ד משגרו לביתו.
 .âטעה בדבר מצוה  .1שכח והוציא לרה''ר לר''י פטור ,ולא יצא כשהגביה בהוציא בכלי והוי דרך בזיון.
 .2עולת העוף שנמצאת בין אגפיים ואכלה פטור ,אף שלא עשה מצוה .3 .שחט תמיד שאינו מבוקר
חייב ,בלקח מלשכה שאינם מבוקרין.
 .ãחינוך קטן  .1היודע לנענע ,חייב בלולב .2 .להתעטף ,חייב בציצית .3 .לשמור תפילין ,אביו לוקח לו.
 .4לדבר ,אביו לומדו תורה צוה וק''ש .5 .לשמור גופו ,אוכלין על גופו טהרות ,וכן בידיו .6 .לישאל,
ברה''ר ספיקו טמא וברה''ר טהור .7 .לפרוס כפיו ,חולקין תרומה בבית הגרנות  .8לשחוט ,אוכלין
משחיטתו בגדול עומד ע''ג .9 .לאכול כזית דגן ,מרחיקין מצואתו ומימי רגליו .10 .לאכול כזית צלי,
שוחטין עליו פסח ,ולר''י באגוז ונוטלו צרור וזורקו.
הדרן עלך פרק שלישי -לולב הגזול
פרק רביעי לולב וערבה
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*שבת* .הלימודים* .סוכה בלילות* .ערבה דוחה שבת* .האידנא* .זכר לערבה* .דיני ערבה.
 .àשבת  .1דחיית שבת חוה''מ בביהמ''ק ,שמא יעבירנו ד''א ברה''ר ללמוד ,וה''נ בשופר ומגילה .2 .יום
ראשון תקנו בביתו ודחי לפני התקנה ,כיון דהויא מה''ת בגבולין לא גזרו ,והאידנא לא בקיאינן.3 .
תני חדא לביכ''נ ואידך להר הבית ,כשאין ביהמ''ק קיים ,או בזמן ביהמ''ק ובגבולין.
 .áהלימודים  .1ביום ואפי' בשבת ,לר''א למכשירי לולב ,ולחכמים למעט לילות .2 .ראשון ,אף בגבולין.
 .3הראשון דדוחה רק יו''ט ראשון.
 .âסוכה אפי' בלילות  .1אפשר ללמוד מלולב דרק בימים ונוהג לדורות .2 .מילואים אף בלילה ,ואינו רק
שעה אחת .3 .למסקנא תשבו לגז''ש.

 .ãערבה דחיא שבת בשביעי ,לפרסמה שהיא מה''ת  .1לולב גזירת טלטול ,וערבה ע''י שלוחי ב''ד.2 .
א''א שכל יום ידחה ,דיפקפקו בלולב .3 .דוחה דוקא בשביעי ,דבראשון נימא בגלל הלולב ,ולכן
אוקמה אשביעי.
 .äהאידנא  .1לא בקיאינן בירחא .2 .לא איקלע .3 .ערבה בזקיפה ,ומותבינן דבנטילה .4 .כיון דאנן לא
דחינן בא''י ,וה''נ לולב דחי רק כשביהמ''ק קיים.
 .åלא עושים זכר לערבה  .1יוצא י''ח בערבה שבלולב ,ודחי יאמרו מפני הלולב .2 .ערבה דרבנן ,וקשיא
לאבא שאול דאורייתא ולרבנן הל''מ .3 .למסקנא דאין לערבה עיקר מה''ת בגבולין.
 .æדיני ערבה  .1כהנים בערבה ,בעלי מומין בנטילה ותמימים בזקיפה .2 .בגבולין פליגי אם יסוד נביאים
או מנהג נביאים .3 .פליגי אם יוצא י''ח בערבה שבלולב או נוטל בפ''ע .4 .השעור ,א''צ שיעור ,ג'
בדין לחין ,עלה אחד בבד אחד.
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*מצות ערבה* .אסרו חג* .עצי שטים* .צדיקים.
 .àמצות ערבה  .1בכל יום מקיפים פ''א ,ובהו''ר שבע .2 .המצוה ,ערבה בצד המזבח ,ולריב''ב חריות
דקל שנא' כפות שנים או סימנא כתמר.
 .áאסרו חג בעבותים  .1להניח ע''ג היסוד .2 .הנוטל לולב והדס כבנה מזבח והקריב קרבן .3 .לעשות
איסור לחג באכילה ושתיה.
 .âעצי שטים עומדים  .1דרך גדילתם לצאת י''ח .2 .עמדו במשכן דרך גדילתן  .3מעמידים צפויין .4 .לא
אבד סברם.
 .ãצדיקים  .1שמונה עשר אלף באספקלריא שאינה מאירה .2 .ל''ו צדיקים ,שנכנסים ברשות .3 .מועטין
אפי' ב' ,באספקלריא מאירה ובלא בר.
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*ברכה* .הסתירה* .מצות לולב* .ברכת המצוות* .שביעי ושמיני* .בחול.
 .àהמח' בברכה  .1לולב ז' וסוכה א' ,דמפסקי לילות מימים .2 .סוכה ז' דאורייתא ,ולולב א' .3 .תרוייהו
שבעה.
 .áהסתירה  .1בלולב ,כל יום בזמן ביהמ''ק ,ובזה''ז פ''א או תנאי .2 .בסוכה מח' תנאים ,גבי תפילין
לרבי כל פעם שמניחן ולרבנן פ''א ביום.
 .âמצות לולב  .1כל ז' מצוה .2 .רק ביום א' ,ואח''כ מצות זקנים.
 .ãברכת המצוות  .1שהחינו ,מתי שעושה הסוכה אם יכול לחדש ,או בקידוש .2 .במצוות הרבה ,לת''ק
מברך על המצוות ולר''י על כל אחת.
 .äשביעי ושמיני  .1לר''י אתרוג בשביעי אסור .2 .לר''ל בשביעי שרי ,דלמצותה אתקצאי .3 .ללוי אף
בשמיני אסור דאתקצאי ביה''ש ,וסוכה בשמיני לכו''ע אסורה דחזיא לביה''ש.
 .åבחו''ל  .1שמיני ספק שביעי מחלוקת ולהלכה אסור ,תשיעי ספק שמיני מותר לכו''ע .2 .שמיני ,לל''ק
לכו''ע יתבינן ופליגי אם מברכים ,ולל''ב אין מברכים ופליגי אם יושבים.
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זמן בשמע"צ* .דיני שמע"צ* .לינה לר"י* .אך שמח.
 .àאומרים זמן בשמיני עצרת ולא בשביעי של פסח  .1דחלוק משלפניו בסוכה ,לולב ,וניסוך המים
לרבנן .2 .נאמר בו פר ולא פרים .3 .ביום ולא וביום .4 .כמשפט ולא כמשפטם.

 .áשמיני עצרת  .1טעון קרבן שיר ברכה ולינה .2 .ברכה ,להו''א שהחיינו ,ודחי להזכיר בברהמ''ז
ותפלה ,ופליגי אי אומרים זמן ולהלכה אומרים .3 .רגל בפני עצמו לענין פז''ר קש''ב ,פייס זמן רגל
קרבן שיר ברכה.
 .âלינה לר''י  .1אין טעון שישה ,א''צ לינה ,ודחי לפסח שני .2 .ביכורים טעונים קרבן שיר תנופה ולינה
ותנופה כר''י ,ודחי כראב''י דיליף תנופה משלמים.
 .ãהלל ושמחה שמונה ,והיית אך שמח  .1לרבות ליל שמיני עצרת שיש שמחה לפניו .2 .למעט יו''ט
ראשון.
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*ביום השביעי* .ניסוך המים* .השיתין* .מעילה בנסכים שירדו* .חסד* .מים בכלי מקודש.
*מסננת.
 .àביום השביעי  .1גמר לאכול אין להתיר סוכתו ,אבל מוריד הכלים לביתו מהמנחה לכבוד יו''ט אחרון.
 .2אין לו מקום להוריד ,פוחת ארבעה ,מדליק נר בסוכה קטנה ,או מכניס כלי אכילה.
 .áניסוך המים  .1לת''ק של כסף ולר''י של סיד ומושחרין .2 .לת''ק ג' לוגין ולר''י לוג .3 .לת''ק שבעה
ימים ולר''י שמונה.
 .âהשיתין  .1מששת ימי בראשית .2 .מחוללין עד התהום .3 .לראב''צ אחת לשבעים שנה מוציאים משם
יין קרוש ושורפין ,ש''מ דאינו עד התהום.
 .ãנסכים שירדו לשיתין אין מועלין  .1כראב''צ דלא עד התהום ,ואף כרבנן בקלט .2 .כרבנן דיצא
מביהמ''ק ,ודחי אף כראב''צ דנעשית מצוותו .3 .פוקקין את השיתין שנא' שכר ,לשון שתיה שביעה
ושכרות.
 .äדברי ר''א בחסד  .1והצנע לכת עם אלוקיך ,במת ובכלה שדרכן בפרהסיא ,כ''ש בצדקה שבצנעא.2 .
גדולה צדקה מקרבנות .3 .גמ''ח גדול מצדקה ,וצדקה משתלמת לפי חסד שבה .4 .העושה צדקה
כממלא העולם חסד .5 .תורת חסד ,לשמה או ע''מ ללמדה .6 .גמ''ח אף לעשירים ,בגופו ,אף למתים.
.å

א''א להביא במקודשת  .1אין שיעור למים וכ''ש מקדשין שלא לדעת ויפסל בלינה .2 .שמא יאמרו
שקדש לדעת .3 .שמא יאמרו מלאן לקדוש ידים ורגלים.

 .æמסננת א''א  .1כרבנן דר' נחמיה ,דס''ל מסננת לא מהני .2 .אף כר''נ ,ולגבוה לא משום הקריבהו נא
לפחתך.
הדרן עלך פרק רביעי -לולב וערבה

שאלות לחזרה ושינון
áî -àî óã 
 .àלצאת ביו"ט ראשון )(2
 .áהחזקת הלולב )(4
 .âטעה בדבר מצוה )(3
 .ãחינוך קטן ,וממתי )(10
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 .àהדינים בשבת )(3
 .áהלימודים והמ"ד )(3
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סוכה אפילו בלילות )(3
ערבה דוחה שבת בשביעי ,ולולב )(3
האידנא ומ"ט )(4
מ"ט לא עושים זכר לערבה )(3
דיני ערבה )(4
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 .àמצות ערבה )(2
 .áאסרו חג בעבותים )(3
 .âעצי שטים עומדים )(4
 .ãהצדיקים ומספרם )(3
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שביעי )(2
 .àדדיני היום הש
 .áנניסוך המים )(3
 .âההשיתין )(3
 .ãממעילה בנסכיים שירדו לשיתין )(3
 .äדדברי ר"א בחחסד )(6
 .åא"א להביא ההמים בכלי קדדוש )(3
 .æא"א מסננת )(2

בברכה )(3
ה
המח'
הסתירה בלוולב ובסוכה )(2
מצות לולב )(2
ברכת המצווות )(2
שביעי ושמינני )(3
הדין בחול )(2
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 .àזמן בשמיני עעצרת )(4
 .áדיני שמיני עעצרת )(3
 .âלינה לר"י )(2
 .ãוהיית אך שממח )(2
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ד -שיחות
שגה תמיד
אהבתה תש
בא
באאהבת תורה ודרכי זכירתה מהגאון
רבבי בונים שרייבבר שליט"א.
איזוהי דרך ישרה -כיצצד ללמוד
א
עם הכנה למסכתת מכות.
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ובקרוב בס"ד על סדרי זרעים וטטהרות.

אל -סוגיות מסכת ב"ק.
שירת ישרא
קיצור חרדים מנוקד ומססודר.

שיך רות
קיצור אלש
שיך אסתר
קיצור אלש
שיך איכה
קיצור אלש
בקרוב בס"ד עעל שה"ש וקהללת.
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לשיטת בה"ג ואאזהרות ר"ש אבן גבבירול.
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יהודי ,עם הררב מרדכי גנוט שליט"א.

