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 הנושאים העיקריים במסכת:
 .פסולהאיזו סוכה כשרה ואיזו  פרק א:

 .בסוכהסוכה כשרה ופסולה, דיני אכילה  פרק ב:

 .ודיני הללדיני ארבעת המינים  פרק ג:

 מצוות לולב במקדש כאשר יו"ט ראשון חל בשבת, מצוות זקיפת ערבה, פרק ד:

 וות החג.מצוות ניסוך המים, מספר הימים שבהם מקימים כל אחת ממצ

 בין כל  שמחת בית השואבה, תאור חלוקת הקרבנות וקבלת המנות רתיאו פרק ה:

 המשמרות ברגלים ובשבת.
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 פרק א'
 .איזו סוכה כשרה ואיזו פסולה קריים בפרק:יהנושאים הע

 
 :מושגים

סדין ארבעה עמודים העומדים בארבע קצות המיטה, ועליהם מוטות או חבלים. המשנה דנה במקרה ש :קינוף
 , האם אפשר לאכול או לישון תחת הסדין.הנמצא בסוכה הקינוף מכסה את

. מוטועל העמודים יש חבל או  ע, אחד למראשותיה ואחד למרגלותיה,ות המטה באמצועמודים בקצ 2 :נקליטי המטה
, האם אפשר לאכול או לישון , הנמצאת בסוכה נקליטי המטה מכסה אתהמשנה דנה במקרה שסדין 

 ן ?סדיתחת ה
אמות, ומרחק זה מלא בסכך פסול או בתקרה (אבל לא  4 -קטן מהסוכה אם המרחק בין הסכך לכותל  :עקומה דופן

 באויר), רואים את הכותל כאילו הוא דופן עקומה והסוכה כשירה.
 יין עמודים המקורה בתקרה והנמצא לפני הבתים המקיפים את החצר.נב :אכסדרה

 
 זו כשרה ?איזו סוכה פסולה ואי משנה א:

 .ֻסָּכה ֶׁשִהיא ְּגבֹוָהה ְלַמְעָלה ֵמֶעְשִרים ַאָּמה ְּפסּוָלה
 ַרִּבי ְיהּוָדה ַמְכִׁשיר.

 ְוֶׁשֵאיָנּה ְּגבֹוָהה ֲעָשָרה ְטָפִחים,
 ָלּה ָׁשלׁש ְּדָפנֹות, ְוֶׁשֵאין

 ְּפסּוָלה. ,ְוֶׁשַחָּמָתּה ְמֻרָּבה ִמִּצָּלָתּה
 ּפֹוְסִלין, ּוֵבית ִהֵּלל ַמְכִׁשיִרין.ֵּבית ַׁשַּמאי  ,ֻסָּכה ְיָׁשָנה

 ָּכל ֶׁשֲעָשָאּה קֶדם ֶלָחג ְׁשלִׁשים יֹום. ִהיא ֻסָּכה ְיָׁשָנה? ְוֵאיזוֹ 
 ְּכֵׁשָרה. ,ֲאָבל ִאם ֲעָשָאּה ְלֵׁשם ָחג, ֲאִפּלּו ִמְּתִחַּלת ַהָּׁשָנה

 גובה הסוכה:פסול ב 1
 אמה פסולה. 20 -סוכה הגבוהה יותר מ תנא קמא: 1.1
 מכשיר. :)(ואין הלכה כמותו ודהרבי יה 1.2

 טפחים פסולה. 10 -סוכה הנמוכה מ 2
 דפנות פסולה. 3סוכה שאין לה  3
 סוכה שחמתה מרובה מצילתה פסולה. 4
 :יום קודם החג) 30 -סוכה ישנה (שנעשתה יותר מ 5

 אם עשאה סתם (לא לשם סוכה): 5.1
 בית שמאי פוסלים. 5.1.1
 בית הלל מכשירים. 5.1.2

 .שאה שנה קודם, אפילו עאם עשאה לשם סוכה, כשרה 5.2
 

 סוכה שנעשתה תחת האילן או תחת סוכה אחרת משנה ב':
 ְּכִאּלּו ֲעָשָאּה ְּבתֹו� ַהַּבִית. ,ָהעֹוֶשה ֻסָּכתֹו ַּתַחת ָהִאיָלן

 ָהֶעְליֹוָנה ְּכֵׁשָרה, ְוַהַּתְחּתֹוָנה ְּפסּוָלה. ,ֻסָּכה ַעל ַּגֵּבי ֻסָּכה
 ַהַּתְחּתֹוָנה ְּכֵׁשָרה. ,ין ָּבֶעְליֹוָנהַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: ִאם ֵאין ִּדּיּוִר 

 פסולה. ,סוכה שענפי אילן סוככים על הסכך שלה 1
 תחת סוכה אחרת:הנמצאת סוכה  2

 חזק ויציב, התחתונה פסולה. הסכך של התחתונהאם  2.1
 .(בסכך של העליונה) ואי אפשר לשבת עליה, התחתונה כשרהסכך של התחתונה חלש אם ה 2.2
 ק:חלשבת שם בדו אך אפשר ףפרוהסכך של התחתונה אם  2.3

 התחתונה פסולה והעליונה כשרה. תנא קמא: 2.3.1
 .ך של העליונה)כ(בס התחתונה כשרה  רבי יהודה: 2.3.2

 
 או מתחתיו.שלה על הסכך סדין סוכה שפרשו  משנה ג':

 ֵּפַרס ָעֶליָה ָסִדין ִמְּפֵני ַהַחָּמה, אֹו ַּתְחֶּתיָה ִמְּפֵני ַהְּנָׁשר,
 ְּפסּוָלה. ,י ַהִּקינֹוףאֹו ֶׁשֵּפַרס ַעל ַּגּבֵ 

 ַּגֵּבי ַנְקִליֵטי ַהִּמָּטה. ֲאָבל ּפֹוֵרס הּוא ַעל
 הסוכה פסולה.או תחת הסכך,  ,סדין על הסכך פרש 1
 אין לאכול או לישון מתחתיו.הנמצא בסוכה,  (ראה מושגים) על גבי קינוף פרש  2
 .מתחת לסדיןפשר לשבת אהנמצאת בסוכה,  (ראה מושגים) סדין על נקליטי המטה פרש 3

 
 ענפי עץגם סכך כשר וגם דין סכך שמעורב בו  משנה ד':

 ְּפסּוָלה. ,ִהְדָלה ָעֶליָה ֶאת ַהֶּגֶפן ְוֶאת ַהְּדַלַעת ְוֶאת ַהִּקּסֹום, ְוִסֵּכ� ַעל ַּגָּבּה
 ְוִאם ָהָיה ִסּכּו� ַהְרֵּבה ֵמֶהן,

 ְּכֵׁשָרה. ,אֹו ֶׁשְּקָצָצן
 ֵאין ְמַסְּכִכים ּבֹו, ,ַקֵּבל ֻטְמָאה ְוֵאין ִּגּדּולֹו ִמן ָהָאֶרץֶזה ַהְּכָלל: ָּכל ֶׁשהּוא מְ 

 ְמַסְּכִכין ּבֹו. ,ְוִּגּדּולֹו ִמן ָהָאֶרץ ְוָכל ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו ְמַקֵּבל ֻטְמָאה
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 :, או תחת הסכךעל גבי הסכך קסוםהדלה גפן או דלעת או  1
 אם הסכך הכשר מרובה מענפי הגפן או הדלעת, הסוכה כשרה. 1.1
 ענפי הגפן או הדלעת מרובים מהסכך:אם  1.2

 את הענפים מהגפן או הקסום, ונענע אותם, הסוכה כשרה. חתךאם  1.2.1
 אחרת הסוכה פסולה. 1.2.2

 :לסכך כשר או פסולכלל סיכום  2
 .פסול לסכך דולו מהקרקעידבר שאין גדבר המקבל טומאה, או  2.1
 ידולו מן הארץ כשר לסכך.ושגדבר שאינו מקבל טומאה  2.2

 
 דפנותלסכך או לשמשתמשים בהם ת קש, חבילות עצים וחבילות זרדים חבילו משנה ה':

 ֵאין ְמַסְּכִכין ָּבֶהן. ,ֲחִביֵלי ַקׁש ַוֲחִביֵלי ֵעִצים ַוֲחִביֵלי ְזָרִדין
 ְוֻכָּלן ֶׁשִהִּתיָרן ְּכֵׁשרֹות.
 ְוֻכָּלן ְּכֵׁשרֹות ַלְּדָפנֹות.

 אין מסככים בהם. 1
  תם על הסכך, הסוכה כשרה.וח אאפילו לאחר שהני את החבילות, אם התיר 2
 כל הדברים שפוסלים לסכך, כשרים לדפנות. 3
 

 סיכוך בנסרים משנה ו':
 ְמַסְּכִכין ַּבְּנָסִרים; ִּדְבֵרי ַרִּבי ְיהּוָדה.

 ְוַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵסר.
 ְּכֵׁשָרה, ,ָנַתן ָעֶליָה ֶנֶסר ֶׁשהּוא ָרָחב ַאְרָּבָעה ְטָפִחים

 ַּתְחָּתיו. ּוִבְלַבד ֶׁשּלא ִייָׁשן
 :טפחים) 3 -(ויותר מ טפחים 4 -נסרים שרוחבם פחות מ 1

 מותר לסכך בהם. רבי יהודה: 1.1
 (ואין הלכה במותו): אסור לסכך בהם. רבי מאיר 1.2

 בצד דופן הסוכה: שמונח אמות, (וכן כל סכך פסול), 4 -מ יותרדין נסר שרוחבו  2
 הסוכה כשרה. 2.1
 אלא תחת הסכך הכשר. הנסר, אין לישון תחת 2.2

 
 טפחים 4 -אשר רוחב הנסרים קטן מתקרת נסרים לא מטויחת, כ הכשרת שנה ז':מ

 ִּתְקָרה ֶׁשֵאין ָעֶליָה ַמֲעֵזיָבה,
 ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר:

 .ק ְונֹוֵטל ַאַחת ִמִּבְנַּתִיםֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים: ְמַפְקּפֵ 
 ַּתִים.אֹוְמִרים: ְמַפְקֵּפק אֹו נֹוֵטל ַאַחת ִמִּבנְ  ּוֵבית ִהֵּלל

 ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר: נֹוֵטל ַאַחת ִמִּבְנַּתִים, ְוֵאינֹו ְמַפְקֵּפק.
 רבי יהודה: 1

 :(ואין הלכה כמותו) בית שמאי 1.1
 את כל הנסרים.("מפקפק") מנענע  1.1.1
 , ושם במקומו סכך כשר.םכל שנימתוך נוטל נסר אחד  1.1.2

 .מקומוושם סכך כשר ב או מנענע או נוטל נסר אחד מתוך כל שניים בית הלל: 1.2
 (ואין הלכה כמותו ): רבי מאיר  2

 אין מחלוקת בנושא הזה בין בית הלל לבית שמאי. 2.1
 נסרים ולשים במקומו סכך כשר. םכל שני מתוךלהוציא נסר אחד  שישהכל מודים  2.2
 נענוע בלבד אינו מספיק. 2.3

 
 וגם מסכך כשר מורכב משיפודי ברזל או ארוכות המיטהש סכך משנה ח:

 ְּׁשפּוִדין אֹו ַּבֲארּוכֹות ַהִּמָּטה,ַהְמָקֶרה ֻסָּכתֹו ּבַ 
 ְּכֵׁשָרה. ,ִאם יֵׁש ֶרַוח ֵּביֵניֶהן ְּכמֹוָתן

 
 ֵאיָנּה ֻסָּכה. ,ַהחֹוֵטט ַּבָּגִדיׁש ַלֲעׁשֹות ּבֹו ֻסָּכה

 , הסוכה כשרה.ביניהם סכך כשרו ,ם), לפחות כמותהמוטות( או בין  השיפודיםאם יש רווח בין  1
 , הסוכה פסולה.םחות כמותאם אין רווח ביניהם לפ 2

 המוציא עומרים מתוך הגדיש, החלל שנוצר אינו כשר לסוכה. כותרת נוספת:
 

 דיני דפנות וסכך משנה ט:
 .ְּפסּוָלה ,ֶרץ ְׁשלָׁשה ְטָפִחיםַהְמַׁשְלֵׁשל ְּדָפנֹות ִמְלַמְעָלה ְלַמָּטה, ִאם ְּגבֹוָהה ִמן ָהָא

 ְּכֵׁשָרה. ,ן ָהָאֶרץ ֲעָשָרה ְטָפִחיםמִ  ִמְּלַמָּטה ְלַמְעָלה, ִאם ְּגבֹוָהה
 ֲעָשָרה ְטָפִחים. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ְּכֵׁשם ֶׁשִּמְּלַמָּטה ְלַמְעָלה ֲעָשָרה ְטָפִחים, ָּכ� ִמְלַמְעָלה ְלַמָּטה
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 ְּפסּוָלה. ,ִהְרִחיק ֶאת ַהִּסּכּו� ִמן ַהְּדָפנֹות ְׁשלָׁשה ְטָפִחים
 הפתח בין הרצפה לדפנות: בהגו 1

 תנא קמא: 1.1
 .הסוכה פסולה ,טפחים 3 -גדול מ אם המרחק בין הרצפה לדפנות 1.1.1
 טפחים הסוכה כשרה. 10אם גובה הדפנות מהקרקע הוא  1.1.2

 .וטפחים לא משנה מקומ 10ובה הדופן הוא גאם  (ואין הלכה כמותו): רבי יוסי 1.2
 הסוכה פסולה. ,טפחים 3והדפנות יש אויר של יותר מ ך בין הסכאם  2
 

 עקומה דופן משנה י:
 ְּפסּוָלה. ,ַּבִית ֶׁשִּנְפַחת ְוִסֵּכ� ַעל ַּגָּביו, ִאם ֵיׁש ִמן ַהּכֶתל ַלִּסּכּו� ַאְרַּבע ַאּמֹות

 ְוֵכן ָחֵצר ֶׁשִהיא ֻמֶּקֶפת ַאְכַסְדָרה.
 ת ְּפסּוָלה.ֻסָּכה ְּגדֹוָלה, ֶׁשִהִּקיפּוָה ְּבָדָבר ֶׁשֵאין ְמַסְּכִכים ּבֹו, ִאם יֵׁש ַּתְחָּתיו ַאְרַּבע ַאּמוֹ 

 :ראה מושגים)( דופן עקומה פסולה בגלללסוכה דוגמאות  שלוש 1
 .פסולהאמות, הסוכה  4 מפרידה תקרה של הפתח והגג קצה ובין  ,בית שגגו פתוח באמצע 1.1
 .פסולההסוכה  אמות, 4הוא  האכסדרה גג  ורוחב ,)ראה מושגים( המוקפת אכסדרהחצר  1.2
 אמות הסוכה פסולה. 4וחב של בר פסולסכך צמוד לדפנות שיש לה סוכה  1.3

 
 סוכה שדפנותיה משופעות משנה יא':

 ָהעֹוֶשה ֻסָּכתֹו ְּכִמין ְצִריף,
 ַוֲחָכִמים ַמְכִׁשיִרין. .ֵסל, ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ָלּה ַּגגַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ּפוֹ  ,אֹו ֶׁשְּסָמָכּה ַלּכֶתל

 
 ָקִנים ְּגדֹוָלה, ַמֲחֶצֶלת

 ֶלת ֻטְמָאה ְוֵאין ְמַסְּכִכין ָּבּה;ְמַקּבֶ  ,ֲעָשָאּה ִלְׁשִכיָבה
 ְמַסְּכִכין ָּבּה ְוֵאיָנּה ְמַקֶּבֶלת ֻטְמָאה. ,ְלִסּכּו�

 ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ַאַחת ְקַטָּנה ְוַאַחת ְּגדֹוָלה, ַרִּבי
 ְוֵאיָנּה ְמַקֶּבֶלת ֻטְמָאה. ָּבּה ְמַסְּכִכין ,ְלִסּכּו�, ְמַקֶּבֶלת ֻטְמָאה ְוֵאין ְמַסְּכִכין ָּבּה ,ֲעָשָאּה ִלְׁשִכיָבה

 סוכה שאין לה גג, כגון: 1
 , פסולה.והן משמשות גם כסכך זו ("צריף"),כנגד זו דפנותיה משופעות  סוכה ששתי •
 סוכה שדופן שלה מונחת בשיפוע על הקיר והיא משמשת גם כסכך, •
 כיון שאין לה גג. פוסל, :)רבי אליעזר (ואין הלכה כמותו 1.1
 .מכשירים חכמים: 1.2
 דין מחצלת לשמש כסכך רת נוספת:כות

 תנא קמא: 1
 מחצלת גדולה: 1.1

 אם עשאה לשכיבה, פסולה. 1.1.1
 עם עשאה סתם, כשרה לסכך (כיון שסתמה עשויה לסכך). 1.1.2

 מחצלת קטנה: 1.2
 .)עשאה סתם, פסולה לסכך (כיון שסתמה עשויה לשכיבה 1.2.1
 כשרה. ,עשאה במיוחד לסכך 1.2.2

 רבי אליעזר: 2
 אין הבדל בין מחצלת קטנה למחצלת גדולה. 2.1
 .לסכך פסולהמקבלת טומאה ו, )סתםעשאה ש ודהיינ( הלשכיבאם עשאה  2.2
 .אינה מקבלת טומאה וראויה לסכךאם עשאה לסכך,  2.3

 
 פרק ב'

 פסולה, דיני אכילה בסוכה.סוכה סוכה כשרה ו : נושאים עקריים בפרק
 

 מושגים:
ומשום כך  ד יורד,חלה וענף אאלא ענף אחד עו הסכך אינם מסודרים יפה זה לצד זה.סוכה שענפי  :סוכה מדובללת

 מחמתה. צילתה מרובה ההייתחמתה מרובה מצילתה. אולם אם היו הענפים מסודרים יפה 
 

 שינה תחת המיטה בסוכהדין  משנה א':
 לא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו. ,ַהָּיֵׁשן ַּתַחת ַהִּמָּטה ַּבֻּסָּכה

 ִּבְפֵני ַהְּזֵקִנים, ְולא ָאְמרּו ָלנּו ָּדָבר. ְיֵׁשִנים ַּתַחת ַהִּמָּטהָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה: נֹוֲהִגין ָהִיינּו, ֶׁשָהִיינּו 
 ַהִּמָּטה, ֶׁשָהָיה ָיֵׁשן ַּתַחת ,ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון: ַמֲעֶשה ְּבָטִבי ַעְבּדֹו ֶׁשל ַרָּבן ַּגְמִליֵאל

 ְוָאַמר ָלֶהן ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ַלְּזֵקִנים:
 ."ַהֻּסָּכה; ְלִפיָכ� ָיֵׁשן הּוא ַּתַחת ַהִּמָּטה ֶׁשהּוא ַּתְלִמיד ָחָכם ְויֹוֵדַע ֶׁשֲעָבִדים ְּפטּוִרין ִמן ְרִאיֶתם ָטִבי ַעְבִּדי,"

 ּוְלִפי ַּדְרֵּכנּו ָלַמְדנּו, ֶׁשַהָּיֵׁשן ַּתַחת ַהִּמָּטה לא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו.
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 לא יצא ידי חובתו.הישן תחת המיטה בסוכה,  תנא קמא: 1
 יצא ידי חובתו.מביא ראיה לכך ש :)(ואין הלכה כמותו דהרבי יהו 2
 מספר מעשה: רבי שמעון: 3

 ת המיטה בסוכה.חי עבדו של רבן גמליאל ישן תבט 3.1
 :אמר לזקנים בן גמליאלר 3.2

 טבי תלמיד חכם וידע שנשים ועבדים פטורים ממצוות סוכה.
 ישן תחת המיטה בסוכה לא יצא ידי חובתו.השמסיפור המעשה לומדים  3.3

 
 סוכה הנשענת על מוטות המיטה כך שאם יזיזו את המיטה כל הסכך יזוז עמה נה ב':מש

 ַהּסֹוֵמ� ֻסָּכתֹו ְּבַכְרֵעי ַהִּמָּטה ְּכֵׁשָרה.
 ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: ִאם ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ַלֲעמֹוד ִּבְפֵני ַעְצָמּה ְּפסּוָלה.

 
 ַהְמֻדְבֶלֶלת, ֻסָּכה

 ְּכֵׁשָרה. ,ֵמַחָּמָתּהְוֶׁשִּצָּלָתּה ְמֻרָּבה 
 ְּכֵׁשָרה. ,ַהְמֻעָּבה ְּכִמין ַּבִית, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ַהּכֹוָכִבים ִנְרִאים ִמּתֹוָכּה

 הסוכה כשרה.  תנא קמא: 1
 הסוכה פסולה. רבי יהודה: 2

 בסוכהוסידורו כמות הסכך  כותרת נוספת:
 כשרה. (ראה מושגים)סוכה מדובללת  1
 כשרה.מרובה מחמתה  תהשציל סוכה 2
 סוכה שהסכך שלה עבה ואין רואים מתוכה את הכוכבים, כשרה. 3
 

 דין סוכה שאינה בנויה על הקרקע משנה ג:
 ְּכֵׁשָרה, ְועֹוִלין ָלּה ְּביֹום טֹוב. ,ָהעֹוֶשה ֻסָּכתֹו ְּבראׁש ָהֲעָגָלה אֹו ְּבראׁש ַהְּסִפיָנה

 ין עֹוִלין ָלּה ְּביֹום טֹוב.ְּכֵׁשָרה, ְואֵ  ,ְּבראׁש ָהִאיָלן אֹו ַעל ַּגֵּבי ָּגָמל
 ְוֵאין עֹוִלין ָלּה ְּביֹום טֹוב. ְּכֵׁשָרה, ,ְׁשַּתִים ָּבִאיָלן ְוַאַחת ִּביֵדי ָאָדם, אֹו ְׁשַּתִים ִּביֵדי ָאָדם ְוַאַחת ָּבִאיָלן

 ְּכֵׁשָרה, ְועֹוִלין ָלּה ְּביֹום טֹוב. ,ָׁשלׁש ִּביֵדי ָאָדם ְוַאַחת ָּבִאיָלן
 ְּכֵׁשָרה, ְועֹוִלין ָלּה ְּביֹום טֹוב. ,ָהִאיָלן ִויכֹוָלה ַלֲעמֹוד ִּבְפֵני ַעְצָמּה ל: ָּכל ֶׁשִּנַּטלֶזה ַהְּכלָ 

 כנס אליה ביו"ט.ימותר להו כשרה, סוכה על גבי עגלה או ספינה 1.1
 לתוכה ביו"ט. היכנסאסור לו, כשרה, סוכה על גבי אילן או על גבי גמל 1.2

 חלק על האילן:חלק מדפנותיה על הקרקע ושסוכה  2
 אליה ביו"ט. היכנסאסור ל, הסוכה כשרה אך על הקרקעדפנות או רק דופן אחת  2אם  2.1
 אליה ביו"ט. היכנסל אף מותרודופן אחת באילן, מדפנותיה על הקרקע  3אם  2.2

 כלל סיכום לגבי סוכה שחלק מדפנותיה על הקרקע וחלק על האילן: 3
 שבקרקע,אם ילקח האילן ותוכל הסוכה לעמוד על דפנותיה 

 .ומותר להיכנס לתוכה ביו"ט הסוכה כשרה
 

 הסכך לא נשען עליהם), כשרהוסוכה שהאילנות משמשים לה כדפנות ( משנה ד':
 ָהעֹוֶשה ֻסָּכתֹו ֵּבין ָהִאיָלנֹות, ְוָהִאיָלנֹות ְּדָפנֹות ָלּה ְּכֵׁשָרה.

 
 ְׁשלּוֵחי ִמְצָוה ְּפטּוִרין ִמן ַהֻּסָּכה.

 ְּפטּוִרין ִמן ַהֻּסָּכה. יֶהןחֹוִלין ּוְמַׁשְּמׁשֵ 
 אֹוְכִלין ְוׁשֹוִתין ֲעַראי חּוץ ַלֻּסָּכה.

 מי הם הפטורים מסוכה נוספת: תכותר
 ות סוכה.ופטורים ממצ מצווהשלוחי  1
 ות סוכה.וחולים ומשמשיהם פטורים ממצ 2
 אכילת עראי ושתית עראי מותרים מחוץ לסוכה. 3
 

 סוכותב סיפורי מעשה לגבי אכילת עראי משנה ה':
 ַמֲעֶשה ְוֵהִביאּו לֹו ְלַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי ִלְטעֹום ֶאת ַהַּתְבִׁשיל,

 ."ַהֲעלּום ַלֻּסָּכה"ְוָאְמרּו:  ּוְלַרָּבן ַּגְמִליֵאל ְׁשֵּתי כֹוָתבֹות ּוְדִלי ֶׁשל ַמִים,
 ַאֲחָריו. ָּפה ַוֲאָכלֹו חּוץ ַלֻּסָּכה ְולא ֵּבַר�ּוְכֶׁשָּנְתנּו לֹו ְלַרִּבי ָצדֹוק אֶכל ָּפחֹות ִמַּכֵּביָצה, ְנָטלֹו ַּבּמַ 

 .ובקש לעשות זאת בסוכה מנו,לטעום מתבשיל יאו לרבן יוחנן בן זכאי בה 1
 אכול ולשתות בסוכה.לודלי מים ובקש  תמרות 2הביאו לרבן גמליאל  2
 ואכלו מחוץ לסוכה.מכביצה, הביאו לרבי צדוק אוכל פחות  3
 

 דם לאכול בסוכה במהלך חג הסוכותא חייבשסעודות מספר ה משנה ו':
 ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ַאְרַּבע ֶעְשֵרה ְסעּודֹות ַחָּיב ָאָדם ֶלֱאכֹול ַּבֻּסָּכה, ַאַחת ַּבּיֹום ְוַאַחת ַּבַּלְיָלה.

 אֹוְמִרים: ַוֲחָכִמים
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 ד.ֵאין ַלָּדָבר ִקְצָבה, חּוץ ִמֵּליֵלי יֹום טֹוב ִראׁשֹון ֶׁשל ֶהָחג ִּבְלבַ 
 ָאַכל ֵליֵלי יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון, ַיְׁשִלים ְּבֵליֵלי יֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון. ְועֹוד ָאַמר ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר: ִמי ֶׁשּלא

 ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ֵאין ַלָּדָבר ַּתְׁשלּוִמין,
 ִהָּמנֹות".יּוַכל לְ -יּוַכל ִלְתקן, ְוֶחְסרֹון לא-"ְמֻעָּות לא :ֶנֱאַמר (קהלת א, טו) ַעל ֶזה

 סעודות, אחת ביום ואחת בלילה בכל יום. 14 רבי אליעזר (ואין הלכה כמותו): 1
 אינו חייב.כלל, אם אינו רוצה לאכול  הזמןבשאר רק בליל יו"ט ראשון, חובה  חכמים: 1.1

 האם יכול להשלים בליל יו"ט אחרון ? אם לא אכל בליל יו"ט ראשון 2
 שלים.יכול לה רבי אליעזר (ואין הלכה כמותו): 2.1
 אין אפשרות להשלים. חכמים: 2.2

 
 גופו נמצא בסוכה בשעה שהוא אוכלאדם שרק חלק מ משנה ז':

 :ִמי ֶׁשָהָיה ראׁשֹו ְוֻרּבֹו ַּבֻּסָּכה, ְוֻׁשְלָחנֹו ְּבתֹו� ַהַּבִית
 ֵּבית ַׁשַּמאי ּפֹוְסִלין,
 ּוֵבית ִהֵּלל ַמְכִׁשיִרין.

 :ִהֵּלל ְלֵבית ַׁשַּמאי ָאְמרּו ָלֶהן ֵּבית
 ַהחֹוָרִני, ֶׁשָהְלכּו ִזְקֵני ֵּבית ַׁשַּמאי ְוִזְקֵני ֵּבית ִהֵּלל ְלַבֵּקר ֶאת ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן ? לא ָּכ� ָהָיה ַמֲעֶשה

 ? ּוְמָצאּוהּו ֶׁשָהָיה יֹוֵׁשב ראׁשֹו ְוֻרּבֹו ַּבֻּסָּכה ְוֻׁשְלָחנֹו ְּבתֹו� ַהַּבִית, ְולא ָאְמרּו לֹו ָּדָבר
 ַׁשַּמאי: ן ֵּביתָאְמרּו ָלהֶ 

 ? ַאף ֵהם ָאְמרּו לֹו: ִאם ֵּכן ָהִייָת נֹוֵהג, לא ִקַּיְמָּת ִמְצַות ֻסָּכה ִמָּיֶמי�. ִמָּׁשם ְרָאָיה
 אם ראשו ורובו בתוך הסוכה אך שולחנו בתוך הבית (בין בסוכה גדולה ובין בסוכה קטנה): 1

 לא יצא ידי חובתו. בית שמאי: 1.1
 יצא ידי חובתו. בית הלל: 1.2

 י, שישב ראשו ורובו בסוכה.נמביאים ראיה לדבריהם מר' יוחנן בן החור  בית הלל: 2
 י, שאם עשה כך לא קיים מצוות סוכה.נאין ראיה מר' יוחנן בן החור בית שמאי: 3
 

 נשים, קטנים ועבדים כנעניים פטורים ממצוות סוכה. משנה ח':
 ה.ְּפטּוִרים ִמן ַהֻּסּכָ  ,ָנִׁשים ַוֲעָבִדים ּוְקַטִּנים

 
 ַחָּיב ַּבֻּסָּכה. ,ָקָטן ֶׁשֵאינֹו ָצִרי� ְלִאּמוֹ 

 ַהָּזֵקן, ּוִפֵחת ֶאת ַהַּמֲעֵזיָבה ְוִסֵּכ� ַעל ַּגֵּבי ַהִּמָּטה ִּבְׁשִביל ַהָּקָטן. ַמֲעֶשה ְוָיְלָדה ַּכָּלתֹו ֶׁשל ַׁשַּמאי
 דין חינוך למצוות סוכה לגבי קטן כותרת נוספת:

 פל בו כשהוא ניעור משנתו:קטן שאינו צריך לאמו שתט 1
 .מדין חינוך בסוכה מחויב חכמים: 1.1
 .שעשה סוכה אף לתינוק שרק נולד שמאי הזקןמעשה ב 1.2

 
 כל שבעת ימי החג עושה אדם סוכתו קבע וביתו עראי משנה ט:

 ָּכל ִׁשְבַעת ַהָּיִמים ָאָדם עֹוֶשה ֻסָּכתֹו ְקַבע ּוֵביתֹו ֲעַראי.
 

 ַהִּמְקָּפה. י ֻמָּתר ְלַפּנֹות? ִמֶּׁשִּתְסַרחָיְרדּו ְּגָׁשִמים, ֵמֵאיָמתַ 
 ָמְׁשלּו ָמָׁשל: ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה? ְלֶעֶבד ֶׁשָּבא ִלְמזֹוג ּכֹוס ְלַרּבֹו, ְוָׁשַפ� לֹו ִקיּתֹון ַעל ָּפָניו.

 עראי. תלו כדיר וביתו ישמשהיה בסוכה, תאדם שעיקר דירתו  ידאגכל שבעת הימים 
 ת גשמים בסוכותיריד כותרת נוספת:

 אם התבשיל יכול להתקלקל, מותר לפנות את הכלים מהסוכה. 1
 את הכוס על פניו.ך וזה האחרון שפגשם שיורד בסוכות דומה לאדם שמזג לרבו כוס  2
 

 פרק ג
 דיני ארבעת המינים ודיני הלל הנושאים העיקריים בפרק:

 
 מושגים:
לאכול מהתבואה החדשה קודם הקרבת מנחת העומר בזמן המקדש, ביום ששה עשר בניסן אסור היה  יום הנף:

(הנפת העומר). לאחר שהוקרב העומר אפשר היה לאכול מהתבואה החדשה כבר באותו יום. לאחר שחרב 
 ., שהוא "יום הנף"כל יום ששה עשר בניסןבהמקדש נאסרה התבואה כחדשה 

 
 דיני לולב משנה א:

 ָּפסּול. ,לּוָלב ַהָּגזּול ְוַהָּיֵבׁש
 ָּפסּול. ,ֵׁשָרה ְוֶׁשל ִעיר ַהִּנַּדַחתֶׁשל אֲ 

 ָּפסּול. ,ִנְקַטם ראׁשֹו, ִנְפְרצּו ָעָליו
 .ָּכֵׁשר ,ִנְפְרדּו ָעָליו

 ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: יאְגֶדּנּו ִמְלַמְעָלה.
 ְּכֵׁשרֹות. ,ִצֵּני ַהר ַהַּבְרֶזל

 ָּכֵׁשר. ,ּבוֹ  לּוָלב ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ְׁשלָׁשה ְטָפִחים ְּכֵדי ְלַנֲעֵנעַ 
 מקרים הבאים:בלולב פסול  1
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 .לולב גזול או יבש 1.1
 דחת.ישצמח בעיר הנאו  לולב של אילן ששימש כאשרה 1.2
 לולב שנקצץ חלקו העליון. 1.3
 לולב שנשרו עליו מהשדרה המרכזית. 1.4

 :(אך לא נתלשו) לולב שעליו נפרדו זה מזה 2
 כשר. תנא קמא: 2.1
 שדרת הלולב.כשר רק אם יאגדם עם  (ואין הלכה כמותו): רבי יהודה 2.2

 לולב שצמח בהר הברזל כשר. 3
 .טפחים), כשר 4(ס"ה  טפחים ועוד טפח כדי לנענע בו 3לולב שיש לו  4
 

 דיני הדס משנה ב':
 ָּפסּול. ,ֲהַדס ַהָּגזּול ְוַהָּיֵבׁש

 ָּפסּול. ,ֶׁשל ֲאֵׁשָרה ְוֶׁשל ִעיר ַהִּנַּדַחת
 ִנְקַטם ראׁשֹו, ִנְפְרצּו ָעָליו

 .ְמֻרּבֹות ֵמָעָליו ָּפסּול יואֹו ֶׁשָהיּו ֲעָנבָ 
 ְוִאם ִמֲעָטן ָּכֵׁשר.

 ְוֵאין ְמַמֲעִטין ְּביֹום טֹוב.
 פסול במקרים הבאים: הדס 1

 .גזול או יבש הדס 1.1
 .נידחתשצמח בעיר הששימש כאשרה או  הדס 1.2
 שנקצץ חלקו העליון. הדס 1.3
 .שנשרו עליו הדס 1.4

 :(פירות ההדס) הדס מרובה ענבים 2
 פסול.אם ענביו מרובים מעליו ,  2.1
 ההדס כשר. ,אם לאחר מיעוט הענבים, עליו מרובים מענביו 2.2
 ביו"ט.אסור למעט את הענבים  2.3

 
 דיני ערבה משנה ג':

 ְּפסּוָלה. ,ֲעָרָבה ְּגזּוָלה ִויֵבָׁשה
 ְּפסּוָלה. ,ֶׁשל ֲאֵׁשָרה ְוֶׁשל ִעיר ַהִּנַּדַחת
 ִנְקַטם ראָׁשּה, ִנְפְרצּו ָעֶליָה,

 .ְּפסּוָלה ,ְוַהַּצְפָצָפה
 ְּכֵׁשָרה. ,ְוֶׁשל ַּבַעל ,ְוֶׁשָּנְׁשרּו ִמְקָצת ָעֶליהָ  ,ְּכמּוָׁשה

 במקרים הבאים: הפסול ערבה 1
 ה.או יבש הגזול ערבה 1.1
 .נידחתבעיר ה השצמחכאשרה או  הערבה ששימש 1.2
 ערבה שנשרו עליה.העליון, או  ערבה שנקצץ חלקה 1.3

 צפצפה פסולה לשמש כערבה. 2
 :בכל המקרים הבאים ערבה כשרה 3

 ה נובלת.ערב 3.1
 ערבה שנשרו מקצת עליה. 3.2
 גדות הנחל.ערבה שגדלה על מי גשמים ולא על  3.3

 
 המינים 4דיני  משנה ד':

 ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר:
 .לּוָלב ֶאָחד ְוֶאְתרֹוג ֶאָחד ,תְׁשלָׁשה ֲהַדִּסים ּוְׁשֵּתי ֲעָרבוֹ 

 ָקטּום. ֲאִפּלּו ְׁשַנִים ְקטּוִמים ְוֶאָחד ֵאינוֹ 
 ֹון אֹוֵמר: ֲאִפּלּו ְׁשָלְׁשָּתן ְקטּוִמים.ַרִּבי ַטְרפ

 ֲהַדס ֶאָחד ַוֲעָרָבה ַאַחת. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר: ְּכֵׁשם ֶׁשּלּוָלב ֶאָחד ְוֶאְתרֹוג ֶאָחד, ָּכ�
 ארבע המינים כוללים: 1

 :ישמעאלרבי  1.1
 אתרוג אחד.ערבות, לולב אחד,  2שלושה הדסים, 

 ם ?כמה הדסים יכולים להיות קטומים בראש 2
 קטומים ואחד אינו קטום. הדסים אפילו שני רבי ישמעאל (ואין הלכה כמותו): 2.1
 אפילו שלושת ההדסים קטומים, כשר. רבי טרפון: 2.2
 אחד מכל סוג.אתרוג, הדס וערבה:  ,לולב (ואין הלכה כמותו):רבי עקיבא  2.3
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 דיני אתרוג: משנה ה':

 ָּפסּול. ,ֶאְתרֹוג ַהָּגזּול ְוַהָּיֵבׁש
 ָּפסּול. ,ה ְוֶׁשל ִעיר ַהִּנַּדַחתֶׁשל ֲאֵׁשרָ 
 ָּפסּול. ,ֶׁשל ְּתרּוָמה ְטֵמָאה ָּפסּול. ,ֶׁשל ָעְרָלה

 ֶׁשל ְּתרּוָמה ְטהֹוָרה לא ִיּטל, ְוִאם ָנַטל ָּכֵׁשר.
 ,ֶׁשל ְּדַמאי

 ֵּבית ַׁשַּמאי ּפֹוְסִלין, ּוֵבית ִהֵּלל ַמְכִׁשיִרין.
 ,ֵׁשִני ִּבירּוָׁשַלִים ֶׁשל ַמֲעֵשר

 ָּכֵׁשר. ,ִיּטל, ְוִאם ָנַטל לא
 האתרוג פסול בכל אחד מהמקרים הבאים: 1

 .גזול או יבש אתרוג 1.1
 .נידחתשצמח בעיר השימש כאשרה, או אתרוג שגדל על עץ ש 1.2
 של תרומה טמאה.אתרוג , או של העץ שנקטף בשנות הערלה אתרוג 1.3

 אתרוג של תרומה טהורה: 2
 בדיעבד, אם נטל, כשר. .לייטולכתחילה לא 

 ג של דמאי:אתרו 3
 האתרוג פסול. בית שמאי:  3.1
 האתרוג כשר. בית הלל: 3.2

 אתרוג של מעשר שני בירושלים: 4
 בדיעבד, אם נטל, כשר.. לייטולכתחילה לא 

 
 המשך דיני אתרוג משנה ו':

 ָּפסּול. ,ָעְלָתה ֲחָזִזית ַעל ֻרּבֹו, ִנְּטָלה ִּפְטָמתֹו, ִנְקַלף, ִנְסַּדק, ִנַּקב ְוָחַסר ָּכל ֶׁשהּוא
 ָּכֵׁשר. ,ֻעְקצֹו, ִנַּקב ְולא ָחַסר ָּכל ֶׁשהּוא ָעְלָתה ֲחָזִזית ַעל ִמעּוטֹו, ִנַּטל

 ָּפסּול. ,ֶאְתרֹוג ַהּכּוִׁשי
 ,ְוַהָּירק ְּכַכְרִתי

 ּפֹוֵסל. ַרִּבי ֵמִאיר ַמְכִׁשיר, ְוַרִּבי ְיהּוָדה
 בכל אחד מהמקרים הבאים האתרוג פסול: 1

 ת ) על רוב צד אחד של האתרוג.עלתה חזזית (כמין אבעבועות דקו 1.1
 .)נטלה פטמתו (הגבעול שבראש האתרוג 1.2
 התקלפה קליפתו העליונה הדקה. 1.3
 נסדק לאורכו משני צדדיו. 1.4
 נעשה בו נקב כך שחסר ממנו משהו. 1.5

 בכל המקרים הבאים האתרוג כשר: 2
 עלתה חזזית רק במקום אחד. 2.1
 הגבעול שעליו הוא תלוי על העץ).טל ממנו עוקצו (ינ 2.2
 נקב מבלי שחסר ממנו משהו.נעשה בו  2.3

 ., פסולאתרוג שצבעו שחור (במקום שרוב האתרוגים אינם שחורים) 3
 אתרוג שהוא ירוק כחציר: 4

 רבי יהודה פוסל. 4.1
 מכשיר. (ואין הלכה כמותו): רבי מאיר 4.2

 
 גודלו של האתרוג משנה ז':

 ,ִׁשעּור ֶאְתרֹוג ַהָּקָטן
 ה אֹוֵמר: ַּכֵּביָצה.ַרִּבי ְיהּודָ  .ֱאגֹוזַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר: ּכָ 

 ,ּוַבָּגדֹול
 ִּדְבֵרי ַרִּבי ְיהּוָדה. ְּכֵדי ֶׁשּיאֵחז ְׁשַנִים ְּבָידֹו ַאַחת;

 ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ֲאִפּלּו ֶאָחד ִּבְׁשֵּתי ָיָדיו.
 מהו הגודל המינימלי ? 1

 לא פחות מאגוז. רבי מאיר (ואין הלכה כמותו): 1.1
 לא פחות מכביצה. רבי יהודה: 1.2

 גודל המקסימלי ?מהו ה 2
 גודל כזה שיכול לאחוז שני אתרוגים ביד אחת. רבי יהודה (ואין הלכה כמותו): 2.1
 רבי יוסי: אין לאתרוג שיעור מקסימלי. 2.2

 
 גוד את הלולב עם ההדסים והערבותלא ים בהם ישחומרה משנה ח':
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 ֵאין אֹוְגִדין ֶאת ַהּלּוָלב ֶאָּלא ְּבִמינֹו; ִּדְבֵרי ַרִּבי ְיהּוָדה.
 ִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר: ֲאִפּלּו ִּבְמִׁשיָחה.רַ 

 ַמֲעֶשה ְּבַאְנֵׁשי ְירּוָׁשַלִים, ֶׁשָהיּו אֹוְגִדין ֶאת לּוְלֵביֶהן ְּבִגימֹוִנּיֹות ֶׁשל ָזָהב. ָאַמר ַרִּבי ֵמִאיר:
 ִמְּלַמָּטה. ָאְמרּו לֹו: ְּבִמינֹו ָהיּו אֹוְגִדין אֹותוֹ 

 לאגוד רק בחוט של הלולב, ההדס או הערבה. אפשר רבי יהודה (ואין הלכה כמותו ): 1
 .אפשר לאגדו בכל חומר רבי מאיר: 2
 אנשי ירושלים שהיו אוגדים את הלולב בחוט של זהב. ספור מעשה: 3

 מכאן ראיה לדברי. רבי מאיר: 3.1
  חכמים: 3.2

 .אגדו את הלולב במינו במקום שאוחזים אותו 3.2.1
 חוטי הזהב היו רק מלמעלה. 3.2.2

 
 ההלל יש  לנענע בלולב ? באלו קטעים באמירת משנה ט':

 ? ְוֵהיָכן ָהיּו ְמַנְעְנִעין
 ְּב "הֹודּו ַלה'" ְּתִחָּלה ָוסֹוף, ּוְב "ָאָּנא ה' הֹוִׁשיָעה ָּנא". ִּדְבֵרי ֵּבית ִהֵּלל.

 אֹוְמִרים: ַאף ְּב "ָאָּנא ה' ַהְצִליָחה ָנא". ּוֵבית ַׁשַּמאי
 ן ַּגְמִליֵאל ּוְבַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע,ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא: צֹוֶפה ָהִייִתי ְּבַרּבָ 

 ָהָעם ָהיּו ְמַנְעְנִעין ֶאת לּוְלֵביֶהן, ְוֵהן לא ִנְעְנעּו ֶאָּלא ְּב "ָאָּנא ה' הֹוִׁשיָעה ָּנא". ֶׁשָּכל
 

 ִיּטל ַעל ֻׁשְלָחנֹו. ,ִלְכֶׁשִּיָּכֵנס ְלֵביתוֹ  ,לּוָלב ִלּטֹול ִמי ֶׁשָּבא ַּבֶּדֶר� ְולא ָהָיה ְּבָידוֹ 
 ִיּטל ֵּבין ָהַעְרַּבִים, ֶׁשָּכל ַהּיֹום ָּכֵׁשר ַלּלּוָלב. ,לא ָנַטל ַׁשֲחִרית

 בית הלל: יש לנענע בקטעים הבאים: 1
 " שבסופו.'" שבתחילת המזמור, ו"הודו לה'"הודו לה 1.1
 ב"אנא ה' הושיעה נא". 1.2

 נא". הצליחהמנענעים אף ב"אנא ה'  (ואין הלכה כמותם ): בית שמאי 2
 ראיה לדברי בית הלל: רבי עקיבא מביא 3

 חה נא".יכל העם נענעו אף ב"אנא ה' הצל 3.1
 ב"אנא ה' הושיעה נא". רק  רבן גמליאל ורבי יהושע נענעו 3.2

 מהו זמן נטילת לולב ? כותרת נוספת:
 .כשיגיע לביתו לייטומי שבא מהדרך ולא היה לו לולב,  1
 שכח והתחיל לאכול, יפסיק מאכילתו ויטול לולב. 2
 כשר ללולב. , שכל היוםבהמשך היום לטויינטל בשחרית, לא  3
 

 את ההלל ואחרים מקריאים לו מי שאינו יודע לקרוא משנה י':
 עֹוֶנה ַאֲחֵריֶהן ַמה ֶּׁשֵהן אֹוְמִרין, ,ִמי ֶׁשָהָיה ֶעֶבד אֹו ִאָּׁשה אֹו ָקָטן ַמְקִרין אֹותוֹ 

 ! ּוְתִהי לֹו ְמֵאָרה
 ."ַהְללּוָיּה"ֲחָריו: עֹוֶנה ַא ,ַמְקֶרא אֹותוֹ  ִאם ָהָיה ָּגדֹול

 אם עבד, אשה או קטן מקריאים לו: 1
 יחזור אחריהם כל מילה ומילה (כיון שאינם יכולים להוציאו ידי חובה). 1.1
 תבוא עליו קללה שאינו יודע לקרוא בעצמו. 1.2

 "הללויה" על כל ענין שהוא מקריא לו. , עונהאם גדול מקריא לו 2
 

 מנהגים שונים בקריאת ההלל משנה יא':
 ִיְפׁשט, ,ִיְכּפל, ִלְפׁשֹוט ,ְמקֹום ֶׁשָּנֲהגּו ִלְכּפֹול

 ַאֲחָריו, ַהּכל ְּכִמְנַהג ַהְּמִדיָנה. ,ְלָבֵר� ַאֲחָריו ְיָבֵר�
 

 נֹוֵתן לֹו ֶאְתרֹוג ְּבַמָּתָנה, ,ֵמֲחֵברֹו ַּבְּׁשִביִעית ַהּלֹוֵקַח לּוָלב
 ְלִפי ֶׁשֵאין ַרַּׁשאי ְלָלְקחֹו ַּבְּׁשִביִעית.

 בי המנהג לכפול את הפסוקים האחרונים בהלל:לג 1
 לכפול.ולהמשיך  יש  ,מקום שנהגו לכפול 1.1
 .לא לכפולשלהמשיך לכפול, יש  מקום שנהגו שלא 1.2

 שלאחר ההלל: לגבי ברכת "יהללוך" 2
 ולברך.להמשיך , יש מקום שנהגו לברך 2.1
 ולא לברך.להמשיך מקום שנהגו שלא לברך, יש  2.2

 מעם הארץ בשביעית מינים 4כותרת נוספת: מי שקונה 
 .(האתרוג נלקט בשביעית) יבקש שיתן לו את האתרוג במתנה  1
 .(אבל הלולב חנט כבר בשנה השישית) אסור לעשות סחורה בפירות שביעית 2
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 מינים בסוכות 4מספר הימים שנוטלים  משנה יב':
 ֶאָחד. ָּבִראׁשֹוָנה ָהָיה לּוָלב ִנָּטל ַּבִּמְקָּדׁש ִׁשְבָעה, ּוַבְּמִדיָנה יֹום

 ַזַּכאי, ֶׁשְּיֵהא לּוָלב ִנָּטל ַּבְּמִדיָנה ִׁשְבָעה, ֵזֶכר ַלִּמְקָּדׁש, ִמֶּׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִהְתִקין ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן
 

 ְוֶׁשְּיֵהא יֹום ָהֵנף ֻּכּלֹו ָאסּור.
 בשאר המקומות רק ביום הראשון. ימים. 7 במקדש היו נוטלים בזמן המקדש: 1.1

 ימים. 7נוטלים לולב בכל מקום מקדש, התקין רבן יוחנן בן זכאי שה שחרבכ 2
 כותרת נוספת: תקנה נוספת של רבן יוחנן בן זכאי

 , לא יאכלו כל היום מהתבואה החדשה. (ראה מושגים)ף יום הנב 1
 

 ל בשבתביו"ט שחבזמן המקדש  המינים 4מניעת טלטול של  ג':ימשנה 
 ֶׁשָחל ִלְהיֹות ַּבַּׁשָּבת,יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ֶׁשל ֶהָחג 

 ָּכל ָהָעם מֹוִליִכין ֶאת לּוְלֵביֶהן ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת.
 .ַמִּכיר ֶאת ֶׁשּלֹו, ְונֹוְטלוֹ ַמְׁשִּכיִמין ּוָבִאין, ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד  ַלָּמֳחָרת

 
 ֹון ֶׁשל ֶהָחג, ְּבלּוָלבֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו,ְּביֹום טֹוב ָהִראׁש ִמְּפֵני ֶׁשָאְמרּו ֲחָכִמים: ֵאין ָאָדם יֹוֵצא ְיֵדי חֹוָבתוֹ 

 ָאָדם יֹוֵצא ְיֵדי חֹוָבתֹו ְּבלּוָלבֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו. ,ּוְׁשָאר ְימֹות ֶהָחג
 לולביהם לבית הכנסת. הוליכובערב שבת כל העם  1
 את לולבו ונטלו. הכירלבית הכנסת, כל אחד  ולמחרת כשבא 2

 ם הראשוןביו יציאת ידי חובה בלולב שלך כותרת נוספת:
 .("ולקחתם לכם ביום הראשון") המינים שלו 4-ביו"ט ראשון אדם יוצא ידי חובה רק ב 1
 מינים של חבירו. 4-בשאר הימים, גם ב 2
 

 שבתיו"ט שחל להיות בהמינים מרשות לרשות ב 4 שכח והוציא את משנה יד':
 ַּבַּׁשָּבת, ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ֶׁשל ֶהָחג ֶׁשָחל ִלְהיֹות

 ָּפטּור, ,ְוָׁשַכח ְוהֹוִציא ֶאת ַהּלּוָלב ִלְרׁשּות ָהַרִּבים
 ִמְּפֵני ֶׁשהֹוִציאֹו ִּבְרׁשּות.

 קיים את המצווה, פטור מקרבן.לפני ש ,הוציאאם  1
 .ההמצוופטור, כיוון שנטלו ברשות כדי לקיים את  2

 
 בת וביו"ט ?להחזיר את הלולב למים בש (בזמן המקדש) האם מותר משנה טו':

 ּוַמֲחִזיַרּתּו ַלַּמִים ַּבַּׁשָּבת. ,ְמַקֶּבֶלת ִאָּׁשה ִמַּיד ְּבָנּה ּוִמַּיד ַּבֲעָלּה
 ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר:

 מֹוִסיִפין, ּוַבּמֹוֵעד ַמֲחִליִפין. ַּבַּׁשָּבת ַמֲחִזיִרין, ְּביֹום טֹוב
 

 ַחָּיב ַּבּלּוָלב. ,ָקָטן ַהּיֹוֵדַע ְלַנֲעֵנעַ 
 .מותר לאשה לקבל את הלולב מיד בנה או בעלה ולהחזירו למים בשבת קמא:תנא  1
 רבי יהודה: 2

 אבל לא להוסיף מים. למים, מותר להחזיר, בשבת 2.1
 ., אך לא להחליף את המיםביו"ט שלא בשבת, מותר גם להוסיף מים 2.2
 בחול המועד שלא בשבת, מותר גם להחליף את המים. 2.3

 .לולבלחנכו למצווה יש לולב נע בילד קטן שיודע לנע כותרת נוספת:
 

 פרק ד'
 ערבה, מצוות זקיפתמצוות לולב במקדש כאשר יו"ט ראשון חל בשבת,  הנושאים העיקריים בפרק:

 מספר הימים שבהם מקימים כל אחת ממצוות החג. ,ניסוך המיםמצוות 
 

 מושגים
מצוה זו  יפת ערבה בצידי המזבח.היתה מצוה של זקמשבעת ימי חג הסוכות בכל יום  :מצוות זקיפת ערבה על המזבח

בתורה. לפיכך  היא הלכה למשה מסיני. הצדוקים כפרו במצוה זו כיון שאינה כתובה
ערבה תדחה שבת. ליקוט  קבעו חכמים שאם חל יום שביעי של חג ביום שבת, מצות

 .הערבות וזקיפתם לצד המזבח מתואר במשנה ה'
בזמן  כות היתה מצוה של ניסוך המים על גבי המזבחבכל יום משבעת ימי חג הסו :מצוות ניסוך המים

מצוה זו  ה.הצדוקים כפרו ב. מצוה זו היא הלכה למשה מסיני, והקרבת קרבן התמיד
היו מביאים  נעשתה בחגיגיות מופגנת, כדי להכחיש דעותיהם של הצדוקים. את המים

 י. ,ם על המזבח מתואר במשניות טכממי השילוח. הבאת המים וניסו
 

 גחהמספר הימים בהם מקיימים כל אחת ממצוות  הקדמה למשניות הבאות: א': משנה
 .ִׁשָּׁשה ְוִׁשְבָעה ,ב ַוֲעָרָבהלּולָ 

 .ְׁשמֹוָנה ,ַהֵּלל ְוַהִּׂשְמָחההַ 
 .ִׁשְבָעה ,ה ְוִנּסּו� ַהַּמִיםֻסּכָ 

 ֲחִמָּׁשה ְוִׁשָּׁשה. ,ְוֶהָחִליל
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 בזמן המקדש מים מצוות לולבימספר הימים שבהם מקי משנה ב:

 ? לּוָלב ִׁשְבָעה, ֵּכיַצד
 .ת ַּבַּׁשָּבת, לּוָלב ִׁשְבָעהיֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ֶׁשל ֶהָחג ֶׁשָחל ִלְהיוֹ 

 ִׁשָּׁשה. ,ּוְׁשָאר ָּכל ַהָּיִמים
 ימים. 7אם יו"ט ראשון חל בשבת, מצוות לולב  1
  ימים. 6אם יו"ט חל לא בשבת, מצוות לולב  2
 

 בזמן המקדשמצוות זקיפת ערבה בצידי המזבח מקיימים מספר הימים ש משנה ג':
 ? ֲעָרָבה ִׁשְבָעה, ֵּכיַצד

 יֹום ְׁשִביִעי ֶׁשל ֲעָרָבה ֶׁשָחל ִלְהיֹות ַּבַּׁשָּבת, ֲעָרָבה ִׁשְבָעה;
 ִׁשָּׁשה. ,ּוְׁשָאר ָּכל ַהָּיִמים

 ימים. 7אם יום שביעי של החג חל בשבת, מצוות ערבה  1
 ימים. 6שלא בשבת, מצוות ערבה  אם יום שביעי של החג חל 2
 

 מצוות לולב במקדש כאשר יו"ט ראשון חל בשבת משנה ד':
 ? ִמְצַות לּוָלב ֵּכיַצד

 יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ֶׁשל ֶהָחג ֶׁשָחל ִלְהיֹות ַּבַּׁשָּבת, מֹוִליִכין ֶאת לּוְלֵביֶהן ְלַהר ַהַּבִית,
 ְמַקְּבִלין ֵמֶהן ְוַהַחָּזִנין

 ָתן ַעל ַּגב ָהִאְצְטָבא, ְוַהְּזֵקִנים ַמִּניִחין ֶאת ֶׁשָּלֶהן ַּבִּלְׁשָּכה.ְוסֹוְדִרין אוֹ 
 ."ִמי ֶׁשַּמִּגיַע לּוָלִבי ְּבָידֹו, ֲהֵרי הּוא לֹו ְּבַמָּתָנה ָּכל"ּוְמַלְּמִדים אֹוָתם לֹוַמר: 

 ְלָמָחר ַמְׁשִּכיִמין ּוָבִאין, ְוַהַחָּזִנין זֹוְרִקין אֹוָתם ִלְפֵניֶהם,
 ְמַחְּטִפין ּוַמִּכין ִאיׁש ֶאת ֲחֵברֹו. ְוֵהן

 ְּבֵביתֹו. ּוְכֶׁשָראּו ֵּבית ִּדין ֶׁשָּבאּו ִליֵדי ַסָּכָנה, ִהְתִקינּו ֶׁשְּיֵהא ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד נֹוֵטל
 בתחילה: 1

 האנשים היו מביאים את לולביהם למקדש בערב שבת. 1.1
 ים.באת הלולמהם המקדש קבלו  סדרני 1.2
 . אצטבהים שמו בלשכה מיוחדת, ואת השאר על גבי זקנה לולביאת  1.3
 .בית דין מלמדים את כולם לאמר: "כל מי שמגיע לולבי לידו הרי הוא לו במתנה" 1.4
 למקדש, הסדרנים זורקים להם את לולביהם.למחרת כשבאים  1.5
 מכים איש את רעהו, כיון שכל אחד רצה לקבל את לולבו.היו האנשים  1.6

  נה:כשראו בית דין שבאים לידי סכ 2
 בביתו. בשבת את הלולב לייטוכל אחד אלא התקינו שלא יביאו את הלולב למקדש 

 
 תאור מצוות זקיפת ערבה על המזבח משנה ה':

 ? ִמְצַות ֲעָרָבה ֵּכיַצד
 ."מֹוָצא"ָמקֹום ָהָיה ְלַמָּטה ִמירּוָׁשַלִים ְוִנְקָרא 

 ֲעָרָבה, יֹוְרִדין ְלָׁשם ּוְמַלְּקִטין ִמָּׁשם ֻמְרִּבּיֹות ֶׁשל
 ּוָבִאין ְוזֹוְקִפין אֹוָתן ְּבִצֵּדי ַהִּמְזֵּבַח, ְוָראֵׁשיֶהן ְּכפּוִפין ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח.

 ָּתְקעּו ְוֵהִריעּו ְוָתְקעּו.
 ה ָנא".ַמִּקיִפין ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ַּפַעם ַאַחת, ְואֹוְמִרים: "ָאָּנא ה' הֹוִׁשיָעה ָּנא, ָאָּנא ה' ַהְצִליחָ  ְּבָכל יֹום

 "ֲאִני ָוהֹו הֹוִׁשיָעה ָּנא". ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר:
 ְואֹותֹו ַהּיֹום ַמִּקיִפין ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ֶׁשַבע ְּפָעִמים.

 ! "ָל�, ִמְזֵּבַח! יִפי ָל�, ִמְזֵּבחַ  יִפי"?  ְּבָׁשַעת ְּפִטיָרָתן, ָמה ֵהן אֹוְמִרים
 ! "! ְלָיּה ְוָל� ִמְזֵּבחַ  ִמְזֵּבחַ  ְלָיּה ְוָל�"ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: 

 הנמצא בקרבת ירושלים. ,קטפו ערבות ממקום שנקרא מוצא 1
 אמה) של ערבה. 11( גבוהיםבכל יום מימות החג היו יורדים לשם וקוטפים ענפים  2
 ., וראשיהם כפופים על המזבחחוזרים למקדש וזוקפים אותם בצידי המזבח 3
 יעו ותקעו.עת שהביאו את הערבות, תקעו והרב 4
 לאחר שהניחו את הערבות: 5

 בכל יום הקיפו פעם אחת את המזבח בלולביהם. 5.1
 בשעת ההקפה אומרים: 5.2

 אנא ה' הושיעה נא, אנא ה' הצליחה נא"" תנא קמא: 5.2.1
 ."אני והו הושיעה נא" רבי יהודה: 5.3

 פעמים. 7ביום השביעי הקיפו אותו  6
 :בסיום ההקפות היו אומרים 7

 .י לך מזבח""יופי לך מזבח, יופ תנא קמא: 7.1
 ליה ולך מזבח, ליה ולך מזבח". רבי אליעזר: 7.2
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 מצוות ערבות על המזבח בשבת משנה ו':
 ְּכַמֲעֵשהּו ַּבֹחל ָּכ� ַמֲעֵשהּו ַּבַּׁשָּבת, ֶאָּלא ֶׁשָהיּו ְמַלְּקִטין אֹוָתן ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת

 ּו.ְּכֵדי ֶׁשּלא ִיְכמׁש ּוַמִּניִחים אֹוָתן ְּבִגיִגּיֹות ֶׁשל ָזָהב,
 

 ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן ְּברֹוָקה אֹוֵמר:
 ַהִּמְזֵּבַח, ְוחֹוְבִטין אֹוָתן ַּבַּקְרַקע ְּבִצֵּדי ,ֲחִרּיֹות ֶׁשל ֶּדֶקל ָהיּו ְמִביִאין

 ."יֹום ִחּבּוט ֲחִרּיֹות" :ְואֹותֹו ַהּיֹום ִנְקָרא
 כשם שנהגו עם הערבות בחול כך נהגו בשבת. אלא: 1

 עבור שבת. לקטו ערבות מערב שבת,ש 1.1
 .ויתייבשרב שבת בגיגיות של זהב מלאות מים, כדי שלא הניחו אותם מע 1.2

 רבי יוחנן בן ברוקה: הביאו ענפי דקל ולא ערבות כותרת נוספת: 2
 (ואין הלכה כמותו): רבי יוחנן בן ברוקה 2.1

 .לא הביאו ערבות אלא ענפים של דקל 2.1.1
 את ענפי הדקל בצידי המזבח. חבטו 2.1.2
 ולא יום שביעי של ערבה. חריותיבוט יום ח ויום השביעי נקרא 2.1.3

 
 את האתרוגים. אכלואת הלולבים ו התירוביום השביעי לאחר הקפת המזבח, התינוקות  משנה ז':

 ִמָּיד ַהִּתינֹוקֹות ׁשֹוְמִטין ֶאת לּוְלֵביֶהן ְואֹוְכִלין ֶאְתרֹוֵגיֶהן.
 

 .ת, כולל שמיני עצרימים 8ובקרבנות שלמי שמחה הלל חייבים ב משנה ח':
 ? ַהַהֵּלל ְוַהִּׂשְמָחה ְׁשמֹוָנה, ֵּכיַצד

 ִּכְׁשָאר ָּכל ְימֹות ֶהָחג. ּוִבְכבֹוד יֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ֶהָחג, ְמַלֵּמד, ֶׁשַחָּיב ָאָדם ַּבַהֵּלל ּוַבִּׂשְמָחה
 

 ? ֵּכיַצד ֻסָּכה ִׁשְבָעה,
 ,ָּגַמר ִמֶּלֱאכֹול, לא ַיִּתיר ֻסָּכתו

 ּוְלַמְעָלה, ִמְּפֵני ְּכבֹוד יֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ֶהָחג. ַהֵּכִלים ִמן ַהִּמְנָחהֲאָבל מֹוִריד ֶאת 
 סוכהמצוות מספר הימים שחייבים ב כותרת נוספת:

 ימים. 7חייבים בסוכה  1
 לא מפרקים את הסוכה.ביום השביעי כשגומרים סעודה אחרונה  2
 האחרון.לכבוד החג  ,םאת הכלים הנאילבית מהסוכה  יםכניסמלאחר מנחה קטנה,  3
 

 תאור מצוות ניסוך המים משנה ט':
 ? ִנּסּו� ַהַּמִים ֵּכיַצד

 ָהָיה ְמַמֵּלא ִמן ַהִּׁשילֹוַח. ,ְצלֹוִחית ֶׁשל ָזָהב ַמֲחֶזֶקת ְׁשלֶׁשת ֻלִּגים
 ְוֵהִריעּו ְוָתְקעּו. ִהִּגיעּו ְלַׁשַער ַהַּמִים, ָּתְקעּו
 ,ָעָלה ַּבֶּכֶבׁש ּוָפָנה ִלְשמאלוֹ 

 ְׁשֵני ְסָפִלים ֶׁשל ֶּכֶסף ָהיּו ָׁשם.
 ֶאָּלא ֶׁשָהיּו ֻמְׁשָחִרין ְּפֵניֶהם ִמְּפֵני ַהַּיִין. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: ֶׁשל ִסיד ָהיּו,
 ַבת ַאַחת.ְׁשֵניֶהם ָּכִלין ּבְ  ֶאָחד ְמֻעֶּבה ְוֶאָחד ַּדק, ְּכֵדי ֶׁשְּיהּו .ּוְמנָֻּקִבין ְּכִמין ְׁשֵני ֹחָטִמין ַּדִּקין

 ַמֲעָרִבי ֶׁשל ַמִים, ִמְזָרִחי ֶׁשל ַיִין.
 ָיָצא. ,ֵעָרה ֶׁשל ַמִים ְלתֹו� ֶׁשל ַיִין, ְוֶׁשל ַיִין ְלתֹו� ַמִים
 ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: ַּבּלג ָהָיה ְמַנֵּס� ָּכל ְׁשמֹוָנה.

 ! "ַהְגַּבּה ָיְד�"ְוַלְמַנֵּס� אֹוְמִרים לֹו: 
 ַעל ַּגֵּבי ַרְגָליו, ּוְרָגמּוהּו ָּכל ָהָעם ְּבֶאְתרֹוֵגיֶהן. ִנֵּס� ֶאָחדֶׁשַּפַעם ַאַחת 

 מימי השילוח.לוגים מים מ 3זהב  צלוחית שלבממלאים  1
 .תקעו, הריעו ותקעוהמים (שבדרום הר הבית),  שערכשהגיעו ל 2
 .לקרן דרומית מערביתופנה , הכהן שזכה בניסוך המים עלה בכבש לראש המזבח 3
 ספלים: 2היו  בקרן זו 4

 של כסף היו. תנא קמא: 4.1
 מים.ל השל סיד היו, ומושחרים היו, שפעמים טעו ושפכו את היין בספל ש רבי יהודה: 4.2

 מים. כדי שיציאת שניהם תסתיים יחד., ונקב דק בשל יןבכל ספל היה נקב. נקב עבה בשל י 5
 הספל המערבי היה מיועד למים והמזרחי ליין. 6
 של יין וכן להיפך, יצא ידי חובה. אם טעה ושפך את היין לספל 7
 ? ו את המיםכ, וכמה ימים נסכמה לוגים של מים היה מנסך 8

 לוגים במשך שבעה ימים 3היה מנסך  תנא קמא: 8.1
 (ואין הלכה כמותו):רבי יהודה  8.2

 .אחד של מים מנסך לוג ההי 8.2.1
 .ניסוך המים היה גם ביום השמיני (שמונה ימים) 8.2.2

 .ו שהוא מנסך לתוך הספלמהמנסך שיגביה ידו כדי שירא וביקש 9
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 אחד (צדוקי) על רגליו, ורגמו אותו הקהל באתרוגיהם. ךפעם אחת ניס 10
 

 יסוך המים בשבתנתאור מצוות  משנה י':
 ָּכ� ַמֲעֵשהּו ַּבַּׁשָּבת, ,ְּכַמֲעֵשהּו ַּבֹחל

 ַהִּׁשילֹוַח, ןֶאָּלא ֶׁשָהָיה ְמַמֵּלא ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת ָחִבית ֶׁשל ָזָהב ֶׁשֵאיָנּה ְמֻקֶּדֶׁשת מִ 
 ּוַמִּניָחּה ַּבִּלְׁשָּכה.

 ָהָיה ְמַמֵּלא ִמן ַהִּכּיֹור, ,ִנְׁשְּפָכה אֹו ִנְתַּגְּלָתה
 ַהִּמְזֵּבַח. ֶׁשַהַּיִין ְוַהַּמִים ַהְּמֻגִּלין ְּפסּוִלים ְלַגֵּבי

 ו אותם בשבת.כסו את המים בימי חול כך ניככמו שניס 1
 מים ממימי השילוח. של זהב חביתבבערב שבת היו ממלאים  2
 לא נתקדשה לעבודת המקדש.זו חבית  3
 מים.ב צלוחיתאת מילא מהחבית את החבית הניחו בלשכה ולמחרת הכהן  4
 כיור.מההיו ממלאים בצלוחית מים  הוסר המכסה שלה,שאם נשפכה החבית או  5
 מים או יין שהיו מגולים במהלך הלילה פסולים למזבח. 6
 

 פרק  ה'
תאור שמחת בית השואבה, תאור חלוקת הקרבנות וקבלת המנות בין  ק:הנושאים העיקריים בפר

 כל המשמרות ברגלים ובשבת.
 

 מושגים:
היה מקריב את זה משמרות. בכל שבוע עבד במקדש משמר אחד. משמר  24-הכהנים נחלקו ל :משמרות כהונה

ביום ו ,לקראת שבת הגיע המשמר של השבוע הבאהקרבנות ומקבל את המנות המגיעות לכהנים. 
מתחלקים שווה בשווה הם היו שמרות, המ 2בשבת עצמה עבדו ראשון חזר המשמר היוצא לביתו. 

כמו כן היו חולקים ביניהם את לחם הפנים של השבוע החולף בהקרבת הקרבנות ובקבלת המנות. 
 שהיה נאכל בשבת. 

אם הרגל חל  נות.ברגלים היו עובדים כל המשמרות יחד והיו שווים בהקרבת הקרבנות ובקבלת המ
סמוך לשבת, דהינו ביום ראשון או ביום שישי, היו כל המשמרות עובדים במקדש יומיים רצופים. גם 

 במקרה זה חלקו כל המשמרות ביניהם את לחם הפנים שהיה נאכל בשבת.
טבעת מיוחדת שהיתה משמשת להכנסת צואר הבהמה לפני השחיטה. הטבעת  ההייתלכל משמר  :טבעות 24

פתוחה בצד אחד. לצורך השחיטה היו מפנים את הפתח של הטבעת כלפי מעלה, מכניסים  ההיית
במשנה ח' מסופר שבמשמר של את ראש הבהמה לתוך הטבעת והופכים את הפתח כלפי מטה. 

 אי אפשר היה לשחוט שם בהמות. ךוע"י כ הטבעת הייתה קבועהבלגה 
 

 בסוכותרים בחליל ובכלי נגינה אח ניגנוהימים שבהם  משנה א':
 .ֲחִמָּׁשה ְוִׁשָּׁשה ,ֶהָחִליל

 ֶזהּו ֶהָחִליל ֶׁשל ֵּבית ַהּׁשֹוֵאָבה,
 ֶׁשֵאינֹו ּדֹוֶחה לא ֶאת ַהַּׁשָּבת ְולא ֶאת יֹום טֹוב.

 ָּכל ִמי ֶׁשּלא ָרָאה ִשְמַחת ֵּבית ַהּׁשֹוֵאָבה, לא ָרָאה ִשְמָחה ִמָּיָמיו. ָאְמרּו:
 ימים. 6 ימים ופעמים 5פעמים השתמשו בהם  1
 בחליל היו מנגנים בשמחת בית השואבה. 2
 ט.חליל זה אינו דוחה לא שבת ולא יו" 3
 מימיו.כל מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה אמרו ש 4
 

 תאור שמחת בית השואבה משנה ב':
 ,ָיְרדּו ְלֶעְזַרת ָנִׁשים ,ְּבמֹוָצֵאי יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ֶׁשל ֶהָחג

 ִּתּקּון ָּגדֹול.ּוְמַתְּקִנין ָׁשם 
 ְוַאְרָּבָעה ְסָפִלים ֶׁשל ָזָהב ְּבָראֵׁשיֶהן, ּוְמנֹורֹות ֶׁשל ָזָהב ָהיּו ָׁשם,

 ְוַאְרָּבָעה ֻסָּלמֹות ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד,
 ִּטיִלין ְלָכל ֵסֶפל ָוֵסֶפל.ּוִביֵדיֶהם ַּכִּדים ֶׁשל ֶׁשֶמן ֶׁשל ֵמָאה ְוֶעְשִרים לג, ֶׁשֵהן מַ  ,ְוַאְרָּבָעה ְיָלִדים ִמִּפְרֵחי ְכֻהָּנה

 ירדו מעזרה שלהם לעזרת נשים. במוצאי יו"ט ראשון כהנים ולוויים 1
 נשים תשבנה למעלה, וגברים למטה.שהתקינו גזוזטראות בעזרת נשים כדי  2
 .ספלי זהב 4בכל מנורה היו מנורות של זהב היו בעזרת נשים, ו 3
 ליד כל ספל היה סולם. 4
 לוג שמן כדי ליתנם לתוך הספל. 30ידיו לכל סולם היה עולה ילד וב 5
 

 שמחת בית השואבההמשך תאור  משנה ג':
 ֵמֶהן ָהיּו ַמְפִקיִעין, ּוָבֶהן ָהיּו ַמְדִליִקין, ,ִמְּבָלֵאי ִמְכְנֵסי כֲהִנים ּוֵמֶהְמָיֵניֶהן

 ְמִאיָרה ֵמאֹור ֵּבית ַהּׁשֹוֵאָבה. ְולא ָהְיָתה ָחֵצר ִּבירּוָׁשַלִים ֶׁשֵאיָנּה
 הבלויים של הכהנים, היו עושים פתילות להדלקת הנרות.כנסיהם ואבנטיהם ממ 1
 כשהדליקו את הנרות, היה האור מגיע לכל החצרות של ירושלים. 2
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 המשך תאור שמחת בית השואבה משנה ד':
 ְוִתְׁשָּבחֹות. אֹוְמִרים ִלְפֵניֶהן ִּדְבֵרי ִׁשירֹותוְ , בּוקֹות ֶׁשל אֹור ֶׁשִּביֵדיֶהןָהיּו ְמַרְּקִדים ִלְפֵניֶהם ַּבאֲ  ,ֲחִסיִדים ְוַאְנֵׁשי ַמֲעֶשה

 ּוִבְכֵלי ִׁשיר ְּבלא ִמְסָּפר, ,ְוַהְלִוִּים ְּבִכּנֹורֹות ּוִבְנָבִלים ּוִבְמִצְלַּתִים ּוַבֲחצֹוְצרֹות
 ה ָעָשר ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ֶׁשַּבְּתִהִּלים,ַמֲעלֹות ַהּיֹוְרדֹות ֵמֶעְזַרת ִיְשָרֵאל ְלֶעְזַרת ָנִׁשים, ְּכֶנֶגד ֲחִמּׁשָ  ַעל ֲחֵמׁש ֶעְשֵרה

 עֹוְמִדין ִּבְכֵלי ִׁשיר ְואֹוְמִרים ִׁשיָרה. ֶׁשֲעֵליֶהן ְלִוִּים
 ּוְׁשֵּתי ֲחצֹוְצרֹות ִּביֵדיֶהן. ְוָעְמדּו ְׁשֵני כֲהִנים ְּבַׁשַער ָהֶעְליֹון, ֶׁשּיֹוֵרד ֵמֶעְזַרת ִיְשָרֵאל ְלֶעְזַרת ָנִׁשים,

 ֶבר, ָּתְקעּו ְוֵהִריעּו ְוָתְקעּו.ָקָרא ַהּגֶ 
 ִהִּגיעּו ְלַמֲעָלה ֲעִשיִרית, ָּתְקעּו ְוֵהִריעּו ְוָתְקעּו.

 ִהִּגיעּו ָלֲעָזָרה, ָּתְקעּו ְוֵהִריעּו ְוָתְקעּו.
 ָהיּו ּתֹוְקִעין ְוהֹוְלִכין, ַעד ֶׁשַּמִגיִעין ְלַׁשַער ַהּיֹוֵצא ַלִּמְזָרח.

 א ַלִּמְזָרח, ָהְפכּו ְּפֵניֶהן ַלַּמֲעָרב, ְוָאְמרּו:ַהּיֹוצֵ  ִהִּגיעּו ְלַׁשַער
 ."ְוָאנּו ְלָיּה ֵעיֵנינּו .ַּתֲחִוים ֵקְדָמה ַלָּׁשֶמׁשֵקְדָמה, ְוֵהָּמה ִמְׁש  ֵהיַכל ה' ּוְפֵניֶהם-ֲאֹחֵריֶהם ֶאל ,ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשָהיּו ַּבָּמקֹום ַהֶּזה"

 ּוְלָיּה ֵעיֵנינּו. ְמִרים: ָאנּו ְלָיּה,ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: ָהיּו ׁשֹוִנין ְואוֹ 
 ., ואמרו שירות ותשבחותלפני העם עם אבוקות של אור רקדוחסידים ואנשי מעשה  1
 מעזרת ישראל לעזרת נשים. ירדוהמדרגות ש 15בכלי נגינה רבים, על  ניגנוהלווים  2
 חמש עשרה המעלות היו מכוונות כנגד חמש עשרה שירי המעלות שבתהילים. 3
 ושתי חצוצרות בידיהם., ורנניקליד שער  המדרגה העליונהעל הנים עמדו שני כ 4

 תקעו והריעו ותקעו.כשעלה השחר  4.1
 עד למדרגה העשירית, תקעו הריעו ותקעו. הכהניםשני ירדו  4.2
 כשהגיעו לרצפת העזרה, תקעו הריעו ותקעו. 4.3
 תוך כדי התקיעות לכיוון שער המזרח, היוצא מעזרת נשים. התקדמו 4.4

 פניהם כלפי מערב ואמרו:כל היוצאים לשער המזרח, הפכו י הכהנים שנכשהגיעו  5
 תנא קמא: 5.1

 קדמה לשמש". משתחווים"אבותינו אחוריהם אל היכל ה' ופניהם קדמה, והמה  5.1.1
 "ואנו ליה עיננו". 5.1.2

 ."תמייחלואנו ליה משתחווים ועיננו ליה ו" רבי יהודה: 5.2
 

 שדמספר התקיעות שהיו תוקעים במק משנה ה':
 ִתין ֵמֶעְשִרים ְוַאַחת ְּתִקיעֹות ַּבִּמְקָּדׁש, ְוֵאין מֹוִסיִפין ַעל ַאְרָּבִעים ּוְׁשמֹוֶנה.ֵאין ּפֹוחֲ 

 ְוַאַחת ְּתִקיעֹות ַּבִּמְקָּדׁש: ְּבָכל יֹום ָהיּו ָׁשם ֶעְשִרים
 ָׁשלׁש ִלְפִתיַחת ְׁשָעִרים,
 ְוֵתַׁשע ְלָתִמיד ֶׁשל ַׁשַחר,

 ְרַּבִים.ְוֵתַׁשע ְלָתִמיד ֶׁשל ֵּבין ָהעַ 
 ּוַבּמּוָסִפין ָהיּו מֹוִסיִפין עֹוד ֵּתַׁשע.

 ְלַהְבִּדיל ֵּבין קֶדׁש ְלֹחל. ּוְבֶעֶרב ַׁשָּבת ָהיּו מֹוִסיִפין עֹוד ֵׁשׁש: ָׁשלׁש ְלַהְבִטיל ָהָעם ִמְּמָלאָכה, ְוָׁשלׁש
 ֶעֶרב ַׁשָּבת ֶׁשְּבתֹו� ֶהָחג ָהיּו ָׁשם ַאְרָּבִעים ּוְׁשמֹוֶנה:

 ְלַׁשַער ָהֶעְליֹון, ְוָׁשלׁש ְלַׁשַער ַהַּתְחּתֹון, ִלְפִתיַחת ְׁשָעִרים, ָׁשלׁשָׁשלׁש 
 ְוָׁשלׁש ְלִמּלּוי ַהַּמִים, ְוָׁשלׁש ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח,

 ֵּתַׁשע ְלָתִמיד ֶׁשל ַׁשַחר,
 ְוֵתַׁשע ְלָתִמיד ֶׁשל ֵּבין ָהַעְרַּבִים,

 ְוֵתַׁשע ַלּמּוָסִפין,
 קֶדׁש ְלֹחל. יל ֶאת ָהָעם ִמן ַהְּמָלאָכה, ְוָׁשלׁש ְלַהְבִּדיל ֵּביןָׁשלׁש ְלַהְבטִ 

 .48, והמקסימלי 21המספר המינימלי היה  1
 תקיעות באופן הבא: 21ביום רגיל היו תוקעים  2

 שלוש תקיעות לפתיחת שערי המזרח בבקר. 2.1
 י קרבן התמיד של שחר.כים את נסכתשע תקיעות כשהיו מנס 2.2
 י קרבן התמיד של בין הערביים.כים את נססכתקיעות כשהיו מנתשע  2.3

 ).30תקיעות בשעת ניסוך היין (ס"ה  9הוסיפו עוד בימים שיש בהם קרבן מוסף,  3
 תקיעות באופן הבא: 6בערב שבת, הוסיפו עוד  4

 .נכנסה שבתשלוש להודיע שו, להפסיק את העם ממלאכהשלוש תקיעות 
 הבא:תקיעות האופן  48ערב שבת שבתוך החג היו תוקעים  5

 לפתיחת שערים בבקר.תקיעות שלוש  5.1
 שלוש על מדרגות שער העליון בתחילת ההליכה לשאיבת המים מהשילוח. 5.2
 שלוש בשער המזרח היוצא מהעזרה. 5.3
 שלוש בחזרה משאיבת המים כשהגיעו לעזרת נשים. 5.4
 שלוש בשעה שזקפו את הערבה בצידי המזבח. 5.5
 תשע לתמיד של שחר. 5.6
 תשע לתמיד של בין הערביים. 5.7
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 לקרבן מוסף.תשע  5.8
 לוש להודיע שנכנסה שבת.וש, שלוש תקיעות להפסיק את העם ממלאכתם 5.9

 
 המשמרות 24בין  תאור חלוקת קרבנות המוסף של חג הסוכות :משנה ו'

 ָהיּו ָׁשם ְׁשלָׁשה ָעָשר ָּפִרים ְוֵאיִלים ְׁשַנִים ְוָשִעיר ֶאָחד. ,יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ֶׁשל ֶהָחג
 ְּכָבִשים ִלְׁשמֹוָנה ִמְׁשָמרֹות. ַאְרָּבָעה ָעָשרִנְׁשַּתְּירּו ָׁשם 
 ִׁשָּׁשה ַמְקִריִבין ְׁשַנִים ְׁשַנִים, ְוַהְּׁשָאר ֶאָחד ֶאָחד. ,ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון

 ַמְקִריִבין ְׁשַנִים ְׁשַנִים, ְוַהְּׁשָאר ֶאָחד ֶאָחד. ֲחִמָּׁשה ,ַּבֵּׁשִני
 ַנִים ְׁשַנִים, ְוַהְּׁשָאר ֶאָחד ֶאָחד.ַאְרָּבָעה ַמְקִריִבין ְׁש  ,ַּבְּׁשִליִׁשי
 ְׁשלָׁשה ַמְקִריִבין ְׁשַנִים ְׁשַנִים, ְוַהְּׁשָאר ֶאָחד ֶאָחד. ,ָּבְרִביִעי

 ְׁשַנִים ַמְקִריִבין ְׁשַנִים ְׁשַנִים, ְוַהְּׁשָאר ֶאָחד ֶאָחד. ,ַּבֲחִמיִׁשי
 ֶאָחד. ֶאָחד ַמְקִריב ְׁשַנִים, ְוַהְּׁשָאר ֶאָחד ,ַּבִּׁשִּׁשי

 ֻּכָּלן ָׁשִוין. ,ַּבְּׁשִביִעי
 ָחְזרּו ַלַּפִיס ְּכָבְרָגִלים. ,ַּבְּׁשִמיִני
 , ֶאָּלא חֹוְזִרין ֲחִליָלה."ֶׁשִהְקִריב ָּפִרים ַהּיֹום, לא ַיְקִריב ְלָמָחר ִמי"ָאְמרּו: 

 קריב שעיר.הכל אחת. משמר שלישי איל משמרות הקריבו  2בכל יום  1
 ביניהם בהקרבת הפרים והכבשים בצורה הבאה: לקוהתחהמשמרות  21שאר  2

 משמרות. 2כבש אחד,  משמרות.  6כבשים,  2 משמרות. 13פר אחד,  ביום הראשון: 2.1
 משמרות. 4כבש אחד,  משמרות.  5כבשים,  2 משמרות. 12פר אחד,   ביום השני: 2.2
 משמרות. 6כבש אחד,  משמרות.  4כבשים,  2 משמרות. 11פר אחד,  ביום השלישי: 2.3
 משמרות. 8כבש אחד,  משמרות.  3כבשים,  2 משמרות. 10פר אחד,  ביום הרביעי: 2.4
 משמרות. 10כבש אחד,  משמרות.  2כבשים,  2 משמרות. 9פר אחד,  ביום החמישי: 2.5
 משמרות. 12כבש אחד,  משמר.  1כבשים,  2 משמרות. 8פר אחד,  ביום השישי: 2.6
 משמרות. 14כבש אחד,       משמרות. 7פר אחד,  ביום השביעי: 2.7
 בשמיני עצרת חזרו לעשות פיס לגבי הקרבת קרבנות החג. 2.8

 נוספת.לגבי הקרבת הפרים: מי שהקריב ביום מסוים פר, היה בעדיפות נמוכה לזכות בהקרבת פר  3
 

 ת בשלושת הרגליםהקרבת הקרבנות וקבלת המנו וקתחל משנה ז':
 ְּבֵאמּוֵרי ָהְרָגִלים ּוְבִחּלּוק ֶלֶחם ַהָּפִנים. ,ת ָׁשִויןִּבְׁשלָׁשה ְּפָרִקים ַּבָּׁשָנה ָהיּו ָּכל ַהִּמְׁשָמרוֹ 

 ."ֵהיָל� ַמָּצה, ֵהיָל� ָחֵמץ" ָּבֲעֶצֶרת אֹוְמִרים לֹו:
 ִמְׁשָמר ֶׁשְּזַמּנֹו ָקבּוַע,
 הּוא ַמְקִריב ְּתִמיִדין,

 .ת ּוְׁשָאר ָקְרְּבנֹות ִצּבּורְנָדִרים ּוְנָדבוֹ 
 ּוַמְקִריב ֶאת ַהּכל.

 טֹוב ַהָּסמּו� ַלַּׁשָּבת, ֵּבין ִמְּלָפֶניָה ֵּבין ְלַאֲחֶריָה, יֹום
 ַהָּפִנים. ָהיּו ָּכל ַהִּמְׁשָמרֹות ָׁשִוין ְּבִחּלּוק ֶלֶחם

 מלחם הפנים. חלקוקבלת , הרגלים כל המשמרות היו שווים בהקרבת קרבנותבשלושת הרגלים  1
 :בלה כל משמרתיק  השבועות חל בשבת, אם חג 1.1
 .")מצה(" ם הפניםמנה מלח  1.2
 הבאות מהתבואה החדשה. ץ")מ("ח מנה משתי הלחם 1.3

 הקריב את הקרבנות הבאים:זמנו לעבוד בשבוע שחל בו הרגל משמר ש 2
 תמיד של שחר ותמיד של בן הערביים. 2.1
 נדרים ונדבות שהביאו האנשים באותו שבוע למקדש. 2.2
 קרבנות צבור. 2.3
 מקריבים כאשר המזבח בטל).שקרבנות שאינם באים מחמת הרגל (כגון קיץ המזבח,  2.4

 אם הרגל חל ביום ראשון או ביום ששי: 3
 .הבשוו השנשארו בשבת קבלו מלחם הפנים שווכל המשמרות 

 
 המשך תאור חלוקת לחם הפנים בין המשמרות משנה ח:

 ָחל ִלְהיֹות יֹום ֶאָחד ְלַהְפִסיק ִּבְנַּתִים,
 ַחּלֹות,ִמְׁשָמר ֶׁשְּזַמּנֹו ָקבּוַע, ָהָיה נֹוֵטל ֶעֶשר 

 ְוַהִּמְתַעֵּכב נֹוֵטל ְׁשַּתִים.
 ּוִבְׁשָאר ְימֹות ַהָּׁשָנה,

 ַהִּנְכָנס נֹוֵטל ֵׁשׁש, ְוַהּיֹוֵצא נֹוֵטל ֵׁשׁש.
 נֹוֵטל ָחֵמׁש. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: ַהִּנְכָנס נֹוֵטל ֶׁשַבע, ְוַהּיֹוֵצא

 רֹום.ַהִּנְכָנִסין חֹוְלִקין ַּבָּצפֹון, ְוַהּיֹוְצִאין ַּבּדָ 
 

 ִּבְלָּגה ְלעֹוָלם חֹוֶלֶקת ַּבָּדרֹום,
 ְוַחּלֹוָנּה ְסתּוָמה. ְוַטַּבְעָּתּה ְקבּוָעה,

 מהמשמרות נמצאים בשל כך גם בשבת: וכלאם בין שבת ויו"ט מפריד יום של חול,  1



 מסכת סוכה בס"ד

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 docמסכת סוכה .\חוזר ושונה -לבנון \זמני\ארכיון\:E                16מתוך  16עמוד                    זאב לבנוני   ------------

 חלות (מלחם הפנים). 10, נוטלים המשמרות הקבועות לאותה שבת 1.1
 חלות בלבד. 2יכות לרגל, נוטלים שאר המשמרות שנמצאים בשבת בגלל הסמ 1.2

 כיצד היו חולקים את לחם הפנים בשבת רגילה שאין בה יו"ט ? 2
 חלות. 6המשמר הנכנס והמשמר היוצא כל אחד מקבל  תנא קמא: 2.1
 חלות. 5חלות והמשמר היוצא מקבל  7המשמר הנכנס מקבל  רבי יהודה: 2.2

 מקום חלוקת לחם הפנים בין כהני כל משמרת: 3
 הקודשים).קדשי ק בצפון העזרה (במקום המיועד לשחיטת המשמר הנכנס חול 3.1
 המשמר היוצא חולק בדרום העזרה. 3.2

 :קנסות שהטילו על המשמר ששמו בלגה כותרת נוספת:
 משמר זה חלק את לחם הפנים בין כהניו תמיד בדרום. 3.3
 .סגורה ההייתמשמר זה,  שלהטבעת המיוחדת לשחיטת הקרבן  3.4
 מר זה היה סתום (לכל משמר חלון משלו).החלון המיועד לגניזת הסכין של מש 3.5


	הנושאים העיקריים במסכת:
	פרק א: איזו סוכה כשרה ואיזו פסולה.
	פרק ב: סוכה כשרה ופסולה, דיני אכילה בסוכה.
	פרק ג: דיני ארבעת המינים ודיני הלל.
	פרק ד: מצוות לולב במקדש כאשר יו"ט ראשון חל בשבת, מצוות זקיפת ערבה,
	מצוות ניסוך המים, מספר הימים שבהם מקימים כל אחת ממצוות החג.
	פרק ה: תיאור שמחת בית השואבה, תאור חלוקת הקרבנות וקבלת המנות  בין כל
	המשמרות ברגלים ובשבת.
	פרק א'

