
 

 

 

 

                                
                                       

 אלו תשבחות שבחו להקב"ה בשמחת בית השואבה? .1

  ישה את זקנותנו בעבירות.יאשרי ילדותינו שלא ב :חסידים .א

 עלי תשובה: אשרי זקנותנו שכפרה על ילדותנו. אלו ואלו אומרים אשרי מי שלא חטא ומי שחטא ישוב וימחול לו.ב

 מי יבוא כאן. ,הלל אמר: כביכול הקב"ה אומר אם אני בביהמ"ק הכל כאן ואם איני כאן משום שתחטאו .ב

 

 מרות של הלל נאמרו?ימעוד אלו  .2

 למקום שאני אוהב }ביהמ"ק{ רגלי מוליכות אותי.  .א

 הקב"ה אומר לישראל אם תבוא אל ביתי אבוא אל ביתך ואם לא תבוא לא אבוא. .ב

פון }יציפו יטפך אטפוך" }על שרצחת והצפת גולגלות במים, הציפו גולגלתך{ ומטיפיך יטדאכשראה גולגולת על מים אמר לה: "אל  .ג

הגמ' מספרת על שלמה המלך שראה את מלאך המות עצוב ושאלו אמאי עציבת? ענה לו: משום שמבקשים ממני ומציפיך{ גולגולת 

 שלמה  ראהוכשהגיעו לפתח העיר מתו. למחרת  ,ביד שדים לעיר לוז שאין מתים שם מיד מסרםנשמות סופריך הכושים.  2ליטול 

 שלמה רגלי אדם ערבות לו ומוליכות אותו למקום שנתבע. אמרשימותו. המלך את מלאך המות שמח משום שהגיעו למקום שנגזר 

 

 נוגעים זו בזו. וכן היה עושה 'קידה'. מה היא 'קידה'? נםכשאי פםרשב"ג היה זורק באויר לפידים ומחלי .3

עשה קידה לפני רבי נהיה צולע.  הריצפה וזוקף ואין כל בריה יכולה לעשות כן. וכשלוי קאגודלים על ארץ, נשען עליהם ושוחה ונוש 2נועץ 

 סכינים  8לוי רצה לשמח את רבי וזרק ועוד מצינו: זמן העונש היה כשעשה קידה. וטיח דברים כלפי מעלה הוסיבת העונש היתה ש

 {.4ביצים שלא נשברו }וי"א  8-כוסות יין שלא נשפכו. ואביי לפני רבה ב 8-ב מלכא ורשבושמואל לפני  .ותופסם

 

 ?ימי החגה בעיננו". כיצד היה סדר היום ב"לא ראינו שינ .4

 תיה, תפילת מנחה, תמיד של בין הערבים ומכאן ואילך שמחת שמוד תורה, אכילה וימוספין, ל תתמיד של שחר, תפילה, קרבן מוסף, תפיל

 מלקין אותו וישן לאלתר.בית השואבה. וכוונתו 'טעם' שינה לא טעמנו  שהיו מנמנמים איש על כתף רעהו. שהרי הנשבע שלא ישן ג' ימים 

 

 שיר מעלות שבתהילים נאמרו על ידי דוד להוריד את התהום שלא יציף את העולם. מה היה המעשה? 15 .5

למים לעוצרם לא ענו לו. אמר מי שיודע ולא  'שם'אם מותר להשליך , שכרה דוד את השתין, התהום החל להציף ושאל דוד אם יודע משהו

מותר, שהרי שם שמים נמחק בסוטה לשלום בין איש לאשתו ק"ו שלום לכל העולם. וכשהשליך דוד את  ,בגרונו. אמר אחיתופל אומר יחנק

 אמה והעמידו אלף אמה תחת האדמה.  05,111אמר שיר המעלות והעלו  ,אמה. חשש דוד שהאדמה תיבש 06,111השם ירד התהום 

  [פרת. ומה שחופרים מעט ויוצא מים זה ממחילות נהר]

 אחוריהם אל היכל ד' הכוונה שפורעין ומתריזין :ארויעוד בתיקו.  – 01או  5ו למעלה עשירית האם ירדו דבמה ששנינו שיר :והגמ' מסתפקת

 משתחוים ומיחלים. :ענינים 2 כאן זהמשום ש ,מודים –מודים  ,שמע –רשויות כמו שמע  2-ה אין נראה כ-ה ועיננו לי-לי ונא :ובמה שאמרו

   

 כמה תקיעות תוקעים במקדש ואלו הם? .6

 .של בין הערבים 9תמיד של שחר.  9. פתיחת שערים  3 : 21 כל יום

 בזמן ניסוך היין. 9: נוסף 33 יום שיש בו מוסף

 יב סקילה ילהודיע זמן שח 3-להבטיל ממלאכה ו 3: נוסף 36שיש בו מוסף  ערב שבת

 שזקפו הערבה ע"ג המזבח. 3למלוי מים,  3שער תחתון,  3שהגיעו לשער עליון,  3: נוסף 48 ערב שבת שבחג הסוכות

 ?המחלוקת. מה טעם 7 נחשב 21ולכן ' יהודה תקיעה תרועה ותקיעה נחשב כאחד לר .7

 ה. משמע שהיא מצוה אחת עם התקיעה. ולרבנן: כוונת הפסוק שכל תרועה צריכה תקיעה לפניה ולאחרי "דכתיב: "ותקעתם תרועה

 . ורבנן: התורה עשתה זאת כמצוה .אינה מצוה אלא סימן שמשה מדברההיא  ולר"י: ."תתקעו ולא תריעו" ואיך אפשר לחצות מצוה לרבנן:

 

    ' תשע"ד   באדר  ו"כ' ויום  בס"ד

  גנ" –סוכה 

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