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A) Chapter 4, mishna 1 – beginning with the word הלל 
B) Chapter 4, mishna 8 

1) Sefer  Vayikra chapter 23,verses 39 – 40 
a) No שמחה mentioned on  שמיני עצרת 

C) Chapter 4, mishna 9 

1) Lack of source in the written Torah  - צדוקים ופרושים 
2) The centrality of water on Hag haSucot – Tractate Rosh haShana chapter 1, mishna 2  

 בחג נידונים על המים
3) Josephus, Antiquities of the Jews, chapter 13 

[372] As to Alexander, his own people were seditious against him; for at a festival 
which was then celebrated, when he stood upon the altar, and was going to 
sacrifice, the nation rose upon him, and pelted him with citrons [which they then 
had in their hands, because] the law of the Jews required that at the feast of 
tabernacles every one should have branches of the palm tree and citron tree; 
which thing we have elsewhere related. They also reviled him, as derived from a 
captive, and so unworthy of his dignity and of sacrificing. At this he was in a rage, 
and slew of them about six thousand. 

D) Chapter 4,mishna 10 
E) Chapter 5, mishna 1 
F) Chapter 5, mishna 2 

1) Questions 
a) Did the שמחת בית שואבה take place during the daytime or at night? 
b) What is troublesome about the answer to the previous question in light of the last 

Mishna of the previous chapter? 
c) How can we nevertheless reconcile the answer to the first question with what we 

know from the last Mishna in the previous chapter? 
d) Under what conditions would that which is described in our Mishna not take place 

 ?יבמוצא יום טוב הראשון
e) From the verb ירדו, what can we surmise concerning the identity of the people 

referred to and where they are coming from? 
2) Additional Sources  

a) Tractate Midot, chapter 2, Mishna 5 
 משנה מסכת מידות פרק ב משנה ה 

מאה ושלשים וחמש על רחב מאה ושלשים וחמש וארבע לשכות היו ]ה[ עזרת הנשים היתה אורך 
וחלקה היתה בראשונה והקיפוה  ...בארבע מקצעותיה של ארבעים ארבעים אמה ולא היו מקורות 

כצוצרה שהנשים רואות מלמעלן והאנשים מלמטן כדי שלא יהו מעורבין וחמש עשרה מעלות עולות 
ת שבתהלים שעליהן הלוים אומרים בשיר לא היו טרוטות מתוכה לעזרת ישראל כנגד חמש עשרה מעלו

 אלא מוקפות כחצי גורן עגולה: 
b) Talmud of the Land of Israel, Tractate Succa chapter 5, halacha 2 

 תלמוד ירושלמי מסכת סוכה פרק ה דף נה טור ב /ה"ב 

/ה"ב/ הלכה ב' אמר רבי יהושע בן חנניה כל ימים של שמחת בית השואבה לא היו טועמין טעם שינה כל 
עיקר בתחילה היו הולכין להקריב תמיד של שחר משם היו הולכין להקריב את המוספין ומשם היו הולכין 

ומשם היו הולכין  להקריב נדרים ונדבות ומשם היו הולכין לוכל ולשתות ומשם היו הולכין לתלמוד תורה
להקריב תמיד של בין הערבים ומשם היו הולכין לשמחת בית השואבה והא תני שבוע' שלא אישן ג' ימי' 



מה תיקון היו עושין שם שהיו מעמידין שם תיקון גדול מלקין אותו וישן מיד מתנמנמין היו ומתקנין 
ה בראשונ' והקיפוה כצוצטרה האנשים בפני עצמן והנשים בפני עצמן כהיא דתנינן תמן וחלקה הית

 שהנשים רואות מלמעלן והאנשים מלמטן כדי שלא יהו מעורבין 
c) Rashi on the Babylonian Talmud, Tractate Succa, page 51b 

 רש"י מסכת סוכה דף נא עמוד ב 

 העזרת נשים בראשונה, ולא היו זיזין יוצאין מן הכתלים. -חלקה היתה 

 -זין בכתלים בולטין מן הכותל סביב סביב, וכל שנה מסדרין שם גזוזטראות נתנו זי -והקיפוה גזוזטרא 

לווחין שקורין בלנ"ק +)צ"ל פלנק"ש( לוחות עץ וקרשים+, כדי שיהו נשים עומדות שם בשמחת בית 
 השואבה ורואות, וזהו תיקון גדול דקתני מתניתין שמתקנין בכל שנה.

d) Rambam on our Mishna 
 וכה ולולב פרק ח הלכה יב רמב"ם הלכות שופר וס

אף על פי שכל המועדות מצוה לשמוח בהן, בחג הסוכות היתה שם במקדש שמחה יתירה שנאמר 
+ויקרא כ"ג+ ושמחתם לפני ה' אלהיכם שבעת ימים, וכיצד היו עושין ערב יום טוב הראשון היו מתקנין 

לו, ומתחילין לשמוח ממוצאי במקדש מקום לנשים מלמעלה ולאנשים מלמטה כדי שלא יתערבו אלו עם א
יום טוב הראשון, וכן בכל יום ויום מימי חולו של מועד מתחילין מאחר שיקריבו תמיד של בין הערבים 

 לשמוח שאר היום עם כל הלילה. 

G) Chapter 5, mishna 3 
H) Chapter 5, mishna 4 

 
 


