ניתן להפיץ לזיכוי הרבים תחת השם 'נר שמואל' בלבד

יום ו' י"ט אדר ב' תשע"ד

בס"ד

מייל n101@okmail.co.il :פקס03-5709307 :

ניתן לקבל כל יום לתיבת מייל או לפקס.

סוכה – מ"ו
.1

אלו ברכות מברכים על לולב ועל סוכה?
לולב – על העשיה :שהחיינו .לצאת בו :על נטילת לולב .כשביהמ"ק קיים מברך כל יום .כשאין ביהמ"ק מברך רק ביום הראשון[ .רבב"ח]
סוכה – על העשיה :שהחיינו .לישב בה :לישב בסוכה.
ברכה על סוכה בכל יום :תלוי במחלוקת בתפילין :לרבי בכל פעם שלובש אפילו מאה פעמים ולחכמים שחרית בלבד.
לאביי הלכה כרבי ,וכן רב פפי[ .דבי ר' אשי ברכו שמישמשו] לרבא הלכה כרבנן .ור' מרי העיד על רבא שנהג כאביי.

.2

האם מברכים על הלולב כל יום?
לר' יהושע בן לוי ולר' יצחק :מהיום השני אין מברכים משום שזה מצות זקנים.
לשמואל כן.
לרב :מברכים כל השבוע אע"פ שזה דרבנן .ומוכח מכך שסובר שמברכים על נר חנוכה שהוא מדרבנן{ .ויש אמרו משמו בהדיא}

.3

אלו ברכות מברכים על נר חנוכה?
המדליק :ביום א'  -להדליק ,שעשה ניסים ,שהחיינו .מכאן ואילך שתיים .הרואה :אינו מברך להדליק.
הטעם ששייך בדרבנן "וציוונו" משום לאו ד"לא תסור" או "שאל אביך ויגדך"

.4

היתה הסוכה עשויה ועומדת ,האם יברך על עשיתה שהחיינו?
אם יכול לחדש בה דבר מברך .ואם אינו יכול כשיכנס מברך  :2לישב ושהחיינו .רב אשי העיד על רב כהנא שברך שניהן על כוס הקידוש.

.5

היו לפניו מצוות הרבה ,כיצד יברך?
ת"ק :וצוונו על המצוות .ר' יהודה :ברכה לכל אחת  -דכתיב "ברוך ד' יום יום" הכוונה בכל יום מעין ברכותיו .כמו"כ כל מצוה וברכתה.

.6

מידת הקב"ה שכלי מלא מחזיק ,כלי ריקן אינו מחזיק {ולא כמידת בשר ודם} בהקשר למה נאמר?

.7

.8

.9

א.

אם שמוע – שהתרגלת לשמוע תוכל לשמוע דברים נוספים .ואם לא הורגלת בילדותך ,לא תשמע.

ב.

אם שמוע בישן – שאתה חוזר על לימודך תוכל לשמוע דברים חדשים.

האם מותר להנות מאתרוג ביום השביעי אחר שיצא בו?
א.

ר' יוחנן :כל שביעי אסור  -משום שהוקצה לכל יום השביעי[ .ובהקצה  7אתרוגים ל 7ימים ,יהנה כל יום מהאתרוג של אתמול]

ב.

ריש לקיש :מותר  -שהוקצה רק עד שיעשה בו המצוה[ .ובהקצה 7 -ל 7-ימים ,אחר שנטלו נהנה מיד]
משנתנו שאוכלים את האתרוגים :לר' יוחנן דווקא של קטנים שלא הוקצו .לר"ל :גם של גדולים .ומש"כ 'תינוקות'  -אורחא דמילתא.

ג.

לוי :אפילו בשמיני אסור כיון שהתקצה מספק גם בין השמשות של לפני שמיני.
הטעם שסוכה לכו"ע מוקצית בשמיני :משום שאם תזדמן אכילה בבין השמשות שלפני שמיני יאכל שם ,לפיכך מוקצית כל שמיני.

מה צריך להזהר אבא לגבי בנו קטן?
א.

לא להקנות לו ביו"ט ראשון ,אם האבא עוד לא יצא .משום שיכול רק לקנות ולא להקנות חזרה.

ב.

לא יבטיח משהו לבנו שאח"כ לא יקימו משום שמרגילו בשקר.

לבני חו"ל ,בשמיני עצרת שהוא ספק שביעי .האם האתרוג נאסר מספק?
אביי :אסור .ובתשיעי שלהם מותר .למרימר גם בשמיני מותר .והלכה כאביי.

"אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת"

(חגיגה ט)

