
 

 

 

 

                                

                                       

 ר' צדוק אכל פחות מכביצה חוץ לסוכה ולא ברך עליו. מה מוכח מכך? .1

 כביצה אינו חייב בנטילה וברכה.פחות מ :חיתכן שמוכ למסקנא    כביצה חייב בסוכה. מלהו"א: 

 

 כמה סעודות חייב לאכול בשבעת ימי החג? .2

 חת ביום ואחת בלילה.'תשבו כעין תדורו' ובדירתו א -  41ר' אליעזר: 

 .ירצה יתענהאם  –ועל טענת ר"א עונים: בדירתו . מבערב תאכלו מצות'' ושווה ט"ו ט"רה גז –רבנן: רק לילה ראשון 

 . הודה לחכמיםו למסקנא: ר"א חזר בו

  מעוות לא יוכל לתקון.ן: נולרב   {.שיהיה היכרבמיני תרגימא } -: לר"א יכול להשלים בלילה אחרוןומחלוקתם

 

 מה שאל אפוטרופוס של אגריפס המלך את ר' אליעזר? .3

 האם אנהג כך גם בסוכות? ם, ואני רגיל לאכול סעודה אחת בי .א

 ענה לו: כמו שבכל יום אתה ממשיך כמה פרפראות לכבוד עצמך כך היום לכבוד קונך.

  ענה לו שאסור. האם אוכל להיות היום באחת ומחר באחרת? ב' סוכותויש לי ב' נשים  .ב

 

 מועד?מסוכה לסוכה בחול ה צאתהאם מותר ל .4

 .שבעה' סוכה הראויה לשה לך שבעת ימים'חג הסוכות תע -"ט אין בונין סוכה בחוה"מ הומ ר: אין יוצאין. ר' אליעז

  בונה אותה ולא אומרים שנחשבת אחרת. במועד כה שנפלהו: סומודה ר"א   '{זל כ -כ"ז : דףוסימנך}

 .בחג'ו 'עשה סוכה תכוונוהפסוק  –יוצאין מסוכה לסוכה ובונים בחול המועד  לרבנן:

 

 האם יש דין 'משלכם' בסוכה כמו לולב?  .5

 בסוכה אחת.שכולם  ראל'יש'כל האזרח ב -בסוכת חברו. חכמים: יוצא ר: אין יוצא בסוכת חברו 'תעשה לך' משלךר' אליעז

 . ורבנן לשיטתם שזה פשוט[ר או הגדיל בחגלנתגייתיר מ 'מכל האזרח'  ראליעז 'ור נדרש לפסול גזולה.  'לך'לרבנן ]

 

 ביל פניו ברגל?מה אמר ר' אליעזר לתלמידו שבא להק .6

 אשתך  –שהיה משבח את העצלנים שמקיימים 'ושמחת אתה וביתך  ?תי הרגלובאינך משאלעאי! 

 הכוונה שיחזור באותו יום לביתו. וכו' 'מדוע את הולכת אליו לא חודש'שנא'  ,רבו ברגלואע"פ שחייב אדם להקביל 

 

 אוהל{ מה ענה לו? }משוםרוש סדין לצל פב"ר אלעאי. שאל יוחנן את ר"א אם מותר ל שבת בסוכת יוחנן ליעזרארבי  .7

}מפני שלא אמר מה שלא  .ל שבט העמידו נביאענה לו שמכ ,אלוושוב ש .שבט העמידו שופטשמכל  –השיאו לדבר אחר 

  העצלנים.משבח את  שהרי בחג והיה זה בשבת אחרתנן סדין, ויצא ר"א. ירס יוחפ שמע מרבו{ הגיע חמה למרגלות ר"א,

 ולחכמים בין כך ובין כך פוקקין. ,י פוקקים בואם קשור ותלו שרק ת שיטת ר"א בפקק החלוןמובא

 פקק מבטלו שם והוי מוסיף על האוהל אבל סדין לא מבטלו שם.שדווקא  שאסור.  אבל אין ראיה שכך סובר בסדין לצל 
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