לא מוגה

בס"ד

סוכה מה) .משנה( עד מה 9) :שורות מלמטה(
ביאורים
הקפת המזבח :מקבילה באופן מעניין מאוד להקפת יריחו גם שם הקיפו בכל יום פעם אחת ,וביום השביעי שבע פעמים.
טעם חיבוט הערבה :בימים אלו שהשטן מקטרג וישראל מרובים במצוות ומבטלים את עצמם )חיבוט הערבה( לפני הא-לוהים ובכך
הם מסירים את הקטרוג )להרחבה עיין אוצר הגאונים סי' קסט(.

משנה
הכנת הערבות
מלקטין כל יום ערבות ממוצא.
]עבור הושענא רבה שחל בשבת מלקטים מע"ש ומניחים בגיגיות כדי שלא יתייבשו[.

זוקפין את הערבות בצד המזבח באופן שראשיהן כפופות ע"ג המזבח.
ותוקעים ומריעים ותוקעים.

ברייתא:
הערבות היו גבוהות  11אמה ,כדי שיהיות
מוטות על המזבח בגובה אמה.

הקפת המזבח
בכל יום :פעם אחת.

מכאן שהערבות היו מונחות על יסוד המזבח.

כמה פעמים מקיפים
בשביעי של סוכות 7 :פעמים.

הפרש הגובה מהיסוד לראש המזבח הוא  8אמות.
הערבות הונחו באלכסון )כיוון שיש גם מרחק אופקי
בין היסוד לראש המזבח( וכך נותר להן  2אמות
וקצת בשביל לכופפם אמה

מה אומרים כשמקיפים
ת"ק :אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הצליחה נא.
ר' יהודה :אני והו הושיעה נא.

כדי שלא ישתף שם ה' עם דבר אחר יאמר כך:
ליה אנחנו מודים ולך אנו משבחין.
ליה אנחנו מודים ולך אנו מקלסין.

מה אומרים כשנפטרים מהמזבח בסיום ההקפות
ת"ק :יופי לך מזבח יופי לך מזבח.
ר"א :ליה ולך מזבח ליה ולך מזבח.
לאחר פטירתן מהמזבח ביום השביעי :הגדולים לוקחים את לולבי הקטנים ואוכלין

המקור לשיטת ריב"ב:

את אתרוגיהם.

ר"ה :מפסוק " -כפות תמרים" כף אחת
ללולב וכף אחת למזבח.

שיטת ר' יוחנן בן ברוקה:

)חכמים :הולכים לפי הכתיבה "כפת"  -ביחיד(

לא מביאים ערבות אלא ענפי דקל .וביום השביעי חובטין אותן בקרקע בצד
המזבח) ,ויום זה נקרא "יום חבוט חריות"(

ר' לוי :מסברא – תמר הוא סימן יפה
לשבחן של ישראל.
)יש להם רק לב אחד והוא לאביהם שבשמים
בדומה לתמר שיש לו לב אחד(

"אסרו חג בעבותים עד קרנות המזבח"

• הערבות צריכות להיות למעלה מגובה המזבח.
• הנוטל לולב באגודו והדס בעבותו  -כאילו בנה מזבח והקריב עליו קרבן.
• העושה איסור לחג באכילה ושתיה  -כאילו בנה מזבח והקריב עליו קרבן
http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php
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בס"ד
"עצי שטים עומדים"

• כל המצות )כגון :קרשי המשכן 4 ,המינין( צריך לשימם דרך גדילתן.
• ציפוי זהב אמור לעמוד בזכות הקרשים )קבוע בהם במסמרות(.
• למרות שחרב המקדש – בית ה' עוד עמוד יעמוד.

מימרות נוספות של רשב"י:
יכולת לפטור את העולם כולו מן הדין:
רשב"י לבדו :מיום שנולד )רשב"י( ועד עכשיו.
רשב"י ואליעזר בנו :מיום שנברא העולם ועד עכשיו.
רשב"י ,אליעזר בנו ויותם בן עוזיהו :מיום שנברא העולם ועד סופו.
ראיתי בני עליה והן מועטין:
אם אלף הם :אני ובני מהם.
אם מאה הם :אני ובני מהם.
אם שנים הם :אני ובני הם.
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צדיקים שלא מסתכלים באספקלריא מאירה )שלא
יכולים לראות ממש(.18,000 :

צדיקים שמסתכלים באספקלריא מאירה:
שנכנסים רק ברשות.36 :
שנכנסים אף בלי רשות.2 :
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