
 ב "ה ע א "ב ע/סוכה/ש"ה©  yomi.com-www.daf 

  סוכה
  
  

  )'עמוד ב' דף ה  - '  עמוד א' דף ב( שאלות חזרה
  

  והרי, מיני�' מדוע המסכת התחילה בדיני סוכה ולא התחילה בדיני ד. א. 1***
  ? ]ג"בויקרא כ[מיני� כתובה בתורה קוד� למצות סוכה ' מצות ד            

  )ערו% לנר, פורת יוס#(                                                                                                                        

  )סופרחת�, שאילתות(?   הא� יש מצוה לעשות סוכה. 1. ב        

  ?"חג הסכת תעשה"כיצד זה נדרש מהמילי�                    ,1לסעי#  לפי תשובת%. 2             
  
  
  ולא נאמר, "פסולהבוהה למעלה מעשרי� אמה סוכה שהיא ג"מדוע נאמר . 2

  .)ב(?     אופ( התקנה שבה נית( להכשיר סוכה זו" פסולה"במקו� המלה    

  
  
  להסביר מדוע סוכה שהיא. בדעות האמוראי� המובאות ב 3כתוב את . א. 3

  .גבוהה למעלה מעשרי� אמה פסולה לדעת חכמי�       
  סברו של האחר ורק מוסיפי� הסברהא� האמוראי� מסכימי� זה ע� ה. ב    

  :)ב(?     או שה� חולקי�,  נוס#        

  ?י קושיה של אביי"נדחתה באופ( מוחלט ע)  או יותר(הא� אחת הדעות . ג    
  סוכה שדפנותיה גבוהות מעשרי� אמה והסכ% –זירא ' הא� לדעת ר. ד***    

         .הוכח?  כשרה –פחות מעשרי� אמה             
  ])#"מודפס לפני הרי[ה דל דפנות "עיני� ד העזר ביפה(                                                     

  הא� יש דעה רביעית להסביר מדוע סוכה שהיא גבוהה למעלה. 1. ה    
  :)ב(?     מעשרי� אמה פסולה לדעת חכמי�           

  .כתוב מהו ההסבר,  א� תשובת% בסעי# הקוד� היא חיובית. 2        
  )ה כמא("ד' תוס***,  ה אבל"י ד"רש(                                                                    

  
  
  באיזה )רב חנ( בר רבה, רב הונא, יאשיה' ר(דעות של אמוראי�  3מובאות : בבגמרא ב. 4

  הגבוהה מעשרי� יהודה בעניי( סוכה' אופ( בלבד קיימת מחלוקת חכמי� ור   
  .אמה   
  כתוב באופ( מדוייק כיצד –א� ברצוני לבנות סוכה הגבוהה מעשרי� אמה    
  .עלי לבנותה באופ( שתהיה כשרה לכל הדעות כול(   
  
  
  åì úåùòì êéøö úåöîá åúåà ïéëðçîù ïè÷ã ïðéòîù àäî:  "...א"ריטב. 5

                     ìåãâë øåîâ øùëäá äåöî  "  
  ? א"למד זאת הריטב:) בב(זה קטע בגמרא מאי   

  ]ח"ק כ"ברורה סימ( תרנח סוראה להרחבה דעה נוספת במשנה[                                 

  
 

6" .úéáä êåúá åðçìåùå äëåñá åáåøå åùàø äéäù éî   
      á"áå ïéìñåô ù"ïéøéùëî ä             ")משנה ב  .)כח

  ה היא"ש וב"שמחלוקת ב עצמהל "דברי המשנה הנכיצד נית( להוכיח מ. א    
  .)ג(?     "]חסורי מחסרא"כ( המשנה היא  וא�[דברי�  שניב        

  ה בסוכה גדולה שהיה ראשו ורובו בסוכה"ש וב"מה טע� מחלוקת ב. ב    
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  ?ושולחנו בתו% הבית        
  .ה מינימליבעניי( גודל שיעור סוכ.) גהמופיעות ב(כתוב את כל הדעות . ג    

  ]את טעמי הדעות) #"המודפס לפני הרי(שלמה וראה להרחבה בחשק[         
  ]כמי פסק להלכה –ה דאמר "ד' וראה בתחילת תוס[              

  הא� כל הדעות שכתבת בסעי# הקוד� קיימות ג� בדי( גודל בית מינימלי . ד   
  :)ג.ג(?     מדוע?  על מנת לחייבו במעקה      

  
  
7. " úåøöç éáåøéò- øöçá  , éåáî éôåúéù- éåáîá     ")ג(:  

  ?ל כהבנה הפשוטה"מדוע לא נית( לבאר את הקטע הנ. א     
  ?ל"כיצד א� כ( יש לבאר את הקטע הנ. ב     
  ל כמו שצוטט בתחילת השאלה ולא כמו"מדוע א� כ( נאמר הקטע הנ. ג     

  !!)ה הכי קאמר"י ד"רש('?  שכתבת בסעי# ב        

  
  
  'אמה וההוצי( שלה יורדי( בתו% כ' הא� למסקנה  די(  סוכה שגבוהה מכ. 8

  טפחי� וההוצי( שלה ' אמה וצלת� מרובה מחמת�  כדי( סוכה שגבוהה י   
  .)ד(?     טפחי� וחמת� מרובה מצלת�' יורדי( לתו% י   

  
  
9" . ãâðë àáèöéà äá äðáå äîà íéøùòî ääåáâ äúéääìåë éðôìò éòöîàä ïôåã  

       äëåñ øùëä äá ùéå- äøùë     ")ד(.  

  ?מדוע?  ]איזור האיצטבא או א# מ( האיצטבא ואיל%[כשר   איזה איזור של הסוכה     
  ])#"בדפי הרי. ב[י "ה וכתב רש"( ד"ר***, ה כשרה"י ד"רש(                                              

  
  

  ובנה בה עמוד, במקרה שהסוכה היתה גבוהה מעשרי� אמה מה הדי(. א. 10
  ומרחק העמוד מ(, ויש בו הכשר סוכה, שהוא גבוה עשרה טפחי�         
  )ש סימ( ה"רא***, ה ובנה"י ד"רש : ד(?       ומדוע,  מארבע אמות פחותהדפנות          

  מ( הדפנותא% כאשר העמוד רחוק , במקרה שלעיל[י כתב "מדוע רש. ב***     
  על שבעה ומשהוהיינו  שיש בראשו שבעה " הכשר סוכה"ש]  הרבה            
  )פני יהושע(?    ומשהו            

  
  

  :)ד(:     ומדוע, יעקב במקרי� הבאי�' כתוב מהי דעת ר. 11

  , נע6 ארבעה קונדיסי( בשפת הגג וסיכ% על גב(. א     
  . טפחי� 1.41 ואלכסו( כל קונדס קט( מ         

  ,נע6 ארבעה קונדיסי( באמצע הגג וסיכ% על גב(. ב     
  . טפחי� 1.41 ואלכסו( כל קונדס קט( מ         

  ]ה"ל ר"ה א"ש ד"וראה להרחבה ברש[                     

  
  

12" .ø øîàå åððò åéìò æùøô àñë éðô æçàî áéúëäå 'åéæî éãù ùøéôù ãîìî íåçðú  
        ò åððòå åúðéëùéáåáøúùéà áéúë àñë éðô æçàî íå÷î ìëî äøùòî äèîì åéì  
        äéá è÷ðå äøùò ãò àñë äéì ááøúùéà     ")ה(.  

  . ל"פסק את הקטע הנ      
  )]התשובות(/ומהי התשובה ) השאלות(/סמ( באופני� שוני� מהי השאלה  או לחילופי( [        
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13" .ïìðî çôè úøåôë "–  ה(?     לכ% בגמראהתשובות  2מה ה�.  :)ה

  
  

  ?מני( למסקנת הגמרא שסוכה שאינה גבוהה עשרה טפחי� פסולה. 14
  :)ה]      (ציי( את הדעות השונות[                                                                    

  

  
  

  מושגים
  

  äîåç éøò éúá)לא�כט/מומל� לראות ויקרא כה –. ג(  
  
  

åøöç éáåøéòú   )ג(.  

  
  

 úåàåáî éôåúéù  )ג(.  

  
  

 äöåöø äàîåè  )ה הכי גרסינ�"י ד"ברש. ד(  
  

  

 úåàåáî éôåúéù  )ג(.  
  

  

  
  

  
  

  מילים
  

   ùéôð)ב(.           ìã)ה דל"ד: י נו"העזר ברש –. ב(  

  

   àðéîà÷)ב(.         ÷éôð)ב(.  
  

úéב   é)ג(.           åæç)ג(:  
  

äéב   ïðé)ג(:         àéâñ)ד(:  
  

çî ÷éñà ãåâ   àúöé)ד(:    åè øèåæב   à)ה(:  
  

  :)ה(éëùåô           :)ה(ø   ב

  

   åùô)ה(:           àâìô)ה(:  

  

  
  

  
  

  

  מונחים תלמודיים
  

  éìéî éðä àðî)ב(.  
  

  éáéúéî)ב(:  

  

  äì óé÷úî)ג(.  
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  øî øîà)ג(:  

  

  äá ïðéåäå)ג(:  

  

  àðéðú)ד(.  

  

  øîúà)ד(:  
  

  


