
 

 

 

 

                                

                                       

 אלו עוסקין מלאכת שמים פטורים מכל המצוות? .1

 כותבי סת"ם, תגריהן, תגרי תגריהן ומוכרי תכלת.

 

 האם הולכי דרכים חייבים בסוכה? .2

                    בשניהם.חייבים  –ג. הולכים ביום ובלילה  רק ביום.יבים יח –הולכים בלילה  ב.  רק בלילה.חייבים  –הולכים ביום  .א

 וכדמצינו אצל אמוראים שישנו על שפת נהר. ים אף בלילה.פטור -ביום ד. הולכים לדבר מצוה

  

  וכה במקום השמירה?חייבם לעשות ס, מדוע לא נשל הולכי דרכים םדין שומרים כדין הקוד .3

 .רי שיכול לשמור מסוכתוכרבא: פירצה קוראת לגנב ונפק"מ שומר תשבו כעין תדורו. יחסר באביי: 

 

  ' שפטור מסוכה?חולה'מיהו  .4

ח רע. מעשים שהתירו בכאב עיניים ואף למצטער מיתושים או מרי כנה. חש בעיניו או בראשו. ומצינואפילו חולה שאין בו ס

 ם מצטער משמשיו חייבים בסוכה.אמנ

 

 כמה אכילת עראי מותרת חוץ לסוכה? .5

 .דמ"הרש: כשיעור אכילה של תלמיד קודם לכתו לבייופ .סעודת קבעביצים. אביי טען לו שזו  3או  2רב יוסף: 

 

 י חוץ לסוכה. מה ההבדל מתפילין שמותר?ארעאסור לישון אפילו שינת  .6

           אין חילוק בדין.{}ואכן   ברכיו ואין חשש שירדם.שראשו בין  מדוברבתפילין  החושש שמא ירדם ויקבע.לרב אשי  .א

 אמנם, 'שומר' לא מועיל, שיש לחוש שאף הוא ירדם.

                    מן אין לחוש.       במעט זחשש שיפיח, וע. לכן בסוכה אסור בכלל. בתפילין הנה ארעי וקבלרבא: אין בשי .ב

  ק' אמה{הילוך  =אם כיסה אותם בסודר מותר גם קבע. }עראי  כל זה למונחין בראשו אבל האוחזן בידו אסור בכלל.

 

 יותר משינת סוס. כמה זה? לישון ביום אסור .7

 ששה פרסה. ר"י קרא עליו עצל{נשמין. }אביי עצמו ישן שיתין  –אביי סיפר על רבו שישן כרב וכרבי וכדוד וכסוס 

 

 הנכנס לישון עראי האם חולץ? .8

 יקבע. }ולר' יעקב אין חשש{ בחורים המצויים עם נשותיהם צריכים לחלוץ שמא ישמשו.שמא  –בלילה יחלוץ  כרצונו. –ביום 

 

 מדוע? לסוכה. םכותבות ודלי מים ואמרו לעלות 2רבן גמליאל ולר' יוחנן בן זכאי הביאו תבשיל ל .9

 משום שמותר להחמיר ואין בזה יוהרה.

   

 בס"ד

 5709307-03פקס:                                                    okmail.co.iln101@כתובת מייל: 

    וכ'' –סוכה 

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

    תשע"ד    שקלים -לשבת פרשת פקודי 

mailto:n101@okmail.co.il

