
 

 

 

 

                                
                                       

 . כיצד לא יצא הרי הגביה?ת פטור, דווקא אם עוד לא יצא ידי חובההמוציא לולב לרה"ר בשב .1

 אביי: שנטלו הפוך שלא כדרך גדילתו.

 בזיון לא. אבל בקערה דרך  ,דרך כבודסודר זה ב ,לקיחה ע"י דבר אחר מועילהרבא שודברי  – שלקח הלולב בכלי חוצץרבא: 
 

 בקדשים. מתי נחשב טועה בדבר מצוה ומתי לא? .2

                     ת העוף ואכלה, פטור. הואיל וטעה בדבר מצוה של אכילת החטאת. ושנמצאת בין חטא ,' יוסי: עולת העוףר .א

 שטרוד למצוה פטור. לבסוף. כיווןוהחידוש שאע"פ שכלל לא קיים המצוה 

    חייב חטאת על נטילת נשמה }וצריך תמיד אחר{  – מלשכה שאינם מבוקרים ממומין  שהביאו 'תמידבשבת 'ר' יוסי: שחט  .ב

 עה בדבר מצוה כיון שהביא מלשכה של אינם מבוקרים, קרוב למזיד הוא.ווכאן אינו ט   
 

 מה החידוש בזה? –שה לולב מבנה ובעלה אמקבלת  .3

 ה. בת חיובה מ"מ לא נחשב מוקצה לגב שאינה ע"פא

 שנינו: שמחזירתו למים בשבת. וביו"ט אף מוסיפה מים }תיקון{ ובחוה"מ אף מחליפין את המים.עוד 
 

 אלו דיני 'קטן היודע' למדנו? .4

 יב בלולב.ילנענע: ח .א

 להתעטף בבגד: חייב בציצית. .ב

 לשמור תפילין מבית הכסא: אביו לוקח לו תפילין. .ג

 .לנו" ופסוק ראשון של קריאת שמע ורה צוהלדבר: אביו מלמדו "ת .ד

 טהרות שנגע בגופו }אבל לא שנגע בידיו{. היודע לשמור גופו מטומאה: אוכלים .ה

 אף טהרות שנגע בידיו. לשמור את ידיו: אוכלים .ו

 ה"ר טהור.רברה"י טמא, וב ,היודע לענות האם נגע בטומאה: כשאומר איני יודע אם נגעתי .ז

 לו תרומה בבית הגרנות ואין בזיון לתרומה. וחולקים ,ל והביא ב' שערותסימן והיכר שגד ,היודע לפרוס כפיו .ח

 משחיטתו. לשחוט וגדול עומד על גביו: אוכליםהיודע  .ט

משום  –מצואתו ומימי רגליו ד' אמות }ובגדול אעפ"י שאינו בכדא"פ  מרחיקים –היכול לאכול כזית דגן בכדי אכילת פרס  .י

 {מסרחת יותר "יוסיף דעת יוסיף מכאוב"

 אבן. ואוכל }אגוז{ ומה ויודע לאכול כזית צלי שוחטין עליו פסח. ולר' יהודה רק כשמבחין מה .יא
 

 מצוות החג במקדש, כמה ימים נוהגות? .5

 .6בשבת חוה"מ =  . כשיו"ט באמצע השבוע, אין נוטלים,7כשיו"ט ראשון חל בשבת, =  מצוות לולב:

 .6בשבת חוה"מ =  ,. כשהושענא רבה באמצע השבוע אין נוטלין ערבה7 כשהושענא רבה בשבת = מצוות ערבה:

 כל שבעה. ניסוך המיםכל שמונת ימי החג.  :ההלל והשמחה

 .5=   .  חל באמצע השבוע6יו"ט חל בשבת = . לא מנגנים שבת ויו"ט: של שמחת בית השואבה וכלי נגינההחליל 

 ובביתתיקנו שכ"א יטול  . כיוון שבאו לסכנה בחטיפהבמתנה למי שיקבלו נהגו להביא הלולב מערב שבת. כל אחד מקנה לולבו

 

 

    ' תשע"ד   באדר  ט"ו' ביום  בס"ד

   מ"ב –סוכה 

 .  ניתן לקבל כל יום לתיבת מייל או לפקס        5709307-03פקס:    okmail.co.iln101@מייל:    

 

 בלבדלהפיץ לזיכוי הרבים תחת השם 'נר שמואל'  ניתן      

 )חגיגה ט("אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת"  
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