לא מוגה

בס"ד

סוכה נב) :שורה  2בשורות הרחבות( עד נג) :משנה(

על  4מתחרט
הקב"ה
שבראם:
 .1גלות,
 .2כשדים,
 .3ישמעאלים,
 .4יצר הרע.

"ויראני ה' ארבעה

מקראות שמהם משמע שהעוונות
והזכויות בידי הקב"ה:

 .1משיח בן דוד,
 .2משיח בן יוסף,
 .3אליהו,
 .4כהן צדק.

"ואשר הרעתי".

חָ ָ ׁ ִ
רשים"  -מי הם:

"הנה כחומר ביד היוצר כן אתם בידי".
"והסרתי את לב האבן מבשרכם ונתתי
לכם לב בשר".
"ואת רוחי אתן בקרבכם".

"...שבעה רועים
ושמנה נסיכי אדם"

שבעה רועים:
אדם ,שת ,מתושלח ,דוד ,אברהם ,יעקב,
משה.
שמנה נסיכי אדם:
ישי ,שאול ,שמואל ,עמוס ,צפניה,
צדקיה ,משיח ,אליהו.

ציטוט מהמשנה
•
•
•
•

שמחת בית השואבה:
><zoharc@herzog.ac.il
zoharc@herzog.ac.ilבראשיהם
מנורה  50אמה( ו 4-ספלי זהב
היו שם מנורות של זהב )גובה כל
 4סולמות היו לכל מנורה ו 4-כהנים בחורים שהחזיקו כדים של  30לוג )וביחד  120לוג( כדי להטיל לספלים.
לא היתה חצר בירושלים שלא האירה מאור בית השואבה) .עד כדי כך שניתן היה לברור לאור זה חיטין(
חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין באבוקות של אור בידיהן ואומרים לפניהם דברי שירות ותשבחות.

רבן שמעון בן גמליאל:
היה זורק ותופס  8אבוקות אש בו-זמנית.
השתחוה באופן מורכב.
ר' יהושע בן חנניה:
כמעט ולא ישנו  -תפילות ,קרבנות ,אכילה ושמחה וחוזר חלילה.

חסידים ואנשי מעשה היו אומרים :אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו.
בעלי תשובה היו אומרים :אשרי זקנותנו שכפרה את ילדותנו.
אלו ואלו היו אומרים :אשרי מי שלא חטא ומי שחטא ישוב וימחול לו.
הלל היה אומר )בשמו של הקב"ה  -רש"י( :אם אני כאן  -הכל כאן.
אם איני כאן  -מי כאן?

מימרות נוספות של הלל:
• למקום שאני אוהב  -שם רגלי מוליכות אותי.
• )בשמו של הקב"ה (:אם אתה תבא אל ביתי  -אני אבא אל ביתך.
• כשראה גולגולת שצפה על פני המים אמר לה :בגלל שהרגת אחרים הרגו אותך ,וסוף אלו שהרגוך לההרג.

ציטוט מהמשנה

• הלוים ניגנו על  15המדרגות שהם כנגד ' 15שיר המעלות' שבתהילים.

כשכרה דוד את השיתין ,מי התהום צפו למעלה ,ואז
כתב את שם השם על חרס והשליך לתהום,
אז מי התהום נסוגו  16,000אמה  -ואז אמר דוד 15
שירי המעלות כדי להעלות את מי התהום בחזרה
 15,000אמה.

•  2כהנים עמדו בשער העליון )שיורד מעזרת ישראל לעזרת נשים( וכשקרא
הגבר הם תקעו בחצוצרות ,וכשהגיעו למדרגה העשירית תקעו שוב...

לא ברור האם זו המדרגה העשירית מלמעלה או
מלמטה.

• כשהגיעו לשער מזרח הסתובבו מערבה ואמרו' :אבותינו שהיו במקום הזה
אחוריהם אל ההיכל ופניהם קדמה ומשתחוים לשמש ואנו ליה עינינו'.
ר' יהודה :היו אומרים 'אנו ליה וליה עינינו'.

לר' יהודה היו אומרים:
אנו ליה משתחוים ,ועינינו ליה מיחלות.
)כך זה לא נשמע שמתכוונים ל 2רשויות(

תיאור שמחת בית השואבה:

http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

©הראל שפירא ועמיחי גורדין-ישיבת הר עציון

