ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת סוכה

דפי עזר ללימוד ד היומי

6.5.3
52b (  )ארבעה סולמות53b ()מיחלות

 כח, משלי יד:ְֹ ָרב עָ  הַ ְד ַרת מֶ לֶ בְ אֶ פֶ ס לְ אֹ  ְמ ִח ַת ָרזו
'בוֹא אֵ לֶי0 ִ יר אֶ ת ְ) ִמי.ְז/ ָ קוֹ אֲ ֶ)ר- ַֹ(תי' וְ אֶ ת ְ)לָמֶ י' אֶ ת צֹאנְ ' וְ אֶ ת ְ ָק ֶר' ְ כָל ה
ֶ ה &ִ י וְ זָבַ ְח ָ עָ לָיו אֶ ת ע%ֶ ֲִמזְ ַ ח אֲ דָ מָ ה ַע
 ג, מל"א ד:ִ יר. ְַ ז- ַֹ)פָ ט ֶ  אֲ ִחילד ה
ָ י)א סֹפְ ִרי יְהו
ָ )ִ ָה ְ נֵי5 וַ אֲ ִח3אֱ לִ יח ֶֹר
 טז, יחזקאל ח:) ֶַ=מ
ָ ָ ה ִמ ְ) ַחֲוִ יתֶ  קֵ ְדמָ ה ל- ֵוַחֲמ ָ=ה ִאי) אֲ חֹרֵ יהֶ  אֶ ל הֵיכַל ה' פְ נֵיהֶ  קֵ ְדמָ ה וְ ה
ִ  ִרי%ְ ְֶע. ַזְֵח-ִ ַפֶתח הֵ יכַל ה' ֵי הָ אלָ בֵי ה
ַ ִימית וְ ִה<ֵה
ִ ָבֵא א ִֹתי אֶ ל חֲ צַ ר ֵית ה' הַ ;ְ נ5 ַו
 כ, שמות כ:'בֵ ַרכְ ִי

Analysis of next clause of  – משנה בthe 4 ladders and the jugs used to fill the מנורות
a. ברייתא: the  מנורותwere 50  אמותhigh
b. Jugs: were they 120  לוגeach or in sum (30x4)?
i. Answer:  ברייתאconfirms that each jug held 30 לוג, totaling 120 לוג
ii. Note: they are praised more than the heroic son of Martha (v. 1)
II. Comment on משנה ג: there was no courtyard in Jerusalem that wasn’t lit up by the torchlight
a. ברייתא: a woman could sift wheat by the light of בית השואבה
III. Expansion on משנה ד: the dancing of the  חסידי ואנשי מעשהand what they would sing
a. Tangent: sayings of ( הללv. 2) and of ( ר' יוחנv. 3)
b. ברייתא: report of how  רשב"גwould juggle 8 torches at ( בית השואבהand other great feats)
i. Reports: of how  שמואלand  אבייwould celebrate (juggling)
c. ברייתא: ’ר' יהושעs report of never sleeping on סוכות, going from celebration to  קרבנותetc.
IV. Further discussion on משנה ד: Aggadic take on the 15 steps and 15 שירי המעלה
V. Discussion about the blasting of the cornets (further in )משנה ד
a. Question ()ר' ירמיה: is the 10th riser (mentioned in the  )משנהthe 10th from the top or bottom? תיקו
b. ברייתא: v. 4 interpreted most unfavorably (...)פורעי עצמ ומתריזי
VI. Analysis of the declaration אנו ליה וליה עינינו
a. Challenge:  – ר' זיראrepeating  שמע שמעis tantamount to ( מודי מודיlooks like dualistic worship)
b. Rather: they would say “they bowed to the east but we [bow] to God and our eyes look towards You
I.
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