
 

 

 

 

                                
                                       

 כיצד מצוות ערבה? .1

מלקטים מורביות ממוצא ]מלשון 'מוצא' ממס[ זוקפים אותם כפופים על המזבח, תקעו והריעו ותקעו. בכל יום מקיפים 

 י: אני והו ]בגי' אנא ה'. וכןפעמים.  אמירתם בהקפה: לת"ק: אנא ה', הושיעה, הצליחה. לר" 7, ביום שביעי 1המזבח פעם 

 שמות בבשלח[ מעשהו בשבת דומה. אלא שבער"ש מלקטים הערבות ומניחים בגיגיות זהב שלא יתייבשו. 77כנגד 

 

 אמה כדי שיהיו גוחות אמה מעל מזבח. מה ההכרח שמעמידים אותם על היסוד ולא על הארץ? 11המורביות היו גבוהות   .2

 מהסובב ולמעלה[ אם מהקרקע עומדות הערבות   - 3מיסוד עד סובב.  – 5יסוד.  – 1אמות. ]כדלהלן:  9גובה המזבח 

 מוטות כלפי מטה.  –אמות שיהיו גוחות  7סובב[ לא יתכן שישאר למעלה  1יסוד.  1אמות. ] 7באלכסון של  11שגובהם 

 

 מה הביאור, "אסרו חג בעבותים עד קרנות המזבח"?  .3

 ות המזבח.ר' אבהו: הקיפו את הערבות עד קרנ

 ר' אלעזר: הנוטל לולב באגודו והדס בעבותו. מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב קרבן.

 רשב"י: אוגד החג בעונג אכילה ושתיה ]בהמות עבות[ מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב קרבן.

 

 מה לומדים מהפסוק עצי שיטים "עומדים"? .4

 שעומדים לעולם ולא תאמר שבטל סיכויין.  ג.   שמעמידים את ציפוי הזהב. .ב  כל המצוות יוצא בהם דרך גדילתם.   .א

 

 מה אמר על עצמו רשב"י? .5

 יכול אני לפטור כל העולם מן הדין בזכות סבלי מיום שנבראתי. יחד עם אלעזר בני אפטור מיום שנברא העולם.  .א

 יחד עם יותם בן עוזיהו מיום בריאת עולם ועד סופו. 

 מועטין. אני ובני מהם. בין אם ישנם: אלף, מאה או שנים. וכוונתו שהם מסתכלים באספקלריה  ראיתי בני עליה והן .ב

  10.111. וכאלו שנמצאים מסביב ישנם ל"ו, שנא' אשרי כל חוכי 33מבלי לבקש רשות. ואלו שמבקשים רשות לפחות  

 

 ע אין כאן איסור של שיתוף?ה ולך מזבח. מדו-בשעה שנפרדו מהמזבח אמרו: לת"ק: יופי לך מזבח. לר"א: לי .6

 ומקלסים שחביב לכפר לפני ה'.   משבחים. ואת המזבח מודיםכוונתם: לה' 

 

 היו חובטין?דקל מה טעמו של ר' יוחנן בן ברוקא שבחריות של  .7

 .. משום שנמשלו לתמר, יש להם לב אחד לאביהם בשמיםב. אחד לולב ושני למזבח. 7"כפת" לומדים מהקרי שמשמע . א

 

 על סוכה ולולב, האם מברכים ברכה אחת לשבעה ימים או מברכים כל יום? .8

 פעם אחת. -כל יום. סוכה שלא מפסיקה נחשבת כיום ארוך  -שמואל: לולב שמפסיק בלילה 

 פעם אחת. -כל יום. לולב בגבולין דרבנן ]בשאר הימים[  -רבב"ח בשם ר' יוחנן: סוכה דאורייתא 

 מברכים כל יום.  ורב יוסף נקט כרבב"ח, משום שכל האמוראים כשיטתו בסוכה.רבין בשם ר' יוחנן: בשניהם 

 

    ' תשע"ד   באדר  חי"' היום  בס"ד

   המ" –סוכה 

 .  ניתן לקבל כל יום לתיבת מייל או לפקס        5709307-03פקס:    okmail.co.iln101@מייל:    

 

 בלבדלהפיץ לזיכוי הרבים תחת השם 'נר שמואל'  ניתן      

 )חגיגה ט("אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת"  
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