
 

 

 

 

                                

                                       

  סיפר על עצמו?הקשורות לכך ות אלו הנהג{ 12/18} וענה רק מה ששמע מרבו. הלכות בסוכה 30שאלו את ר' אליעזר  .1

 לא אמרתי דבר שלא שמעתי. ה.. שחתי חולין אל ד.יצאתי אחרון.  ג.לא ישנתי שם כלל.  ב.לביהמ"ד. הקדמתי ראשון   .א

 

 ?ר' יוחנן בן זכאירבו אלו הנהגות נוספות נאמרו על ר' אליעזר ועל   .2

 ועוד: .דלעיל 5-כל ה 

                       לא מצאוהו שותק אלא תמיד שונה.  .חת מטונפות. במבואו לא הרהר דברי תורה, ז.לא הלך ד' אמות בלא תפילין.  ו.

 חוץ מערבי פסחים ועריו"כ.יהמ"ד לא אמר הגיע עת לעמוד מב י.פתח רק בעצמו הדלת לתלמידיו.  ט.

 

 ע.וד להם חמה כיהושותעמראויים ש 30 ראויים שתשרה עליהם שכינה כמשה.  30  תלמידים להלל הזקן. 80 .3

 הקטן שבהם? ' יוחנן בן זכאיעל ר מה אמרו    בינונים.  20 

        , דקדוקי סופרים }סייג של חכמים{ עוט{יבוי ומירא, משנה, גמרא, הלכה למשה, אגדות, דקדוקין }רלא הניח מללמוד: מק

       מרכבה, מעשה  –זירה שווה, תקופות, גימטריות.  שיחות: מלאכים, שדים, דקלים. משלי כובסין ושועלים, דבר גדול גק"ו , 

 בתורה נשרף.כשעוסק . אם הקטן שבהם כך ק"ו הגדול: יונתן בן עוזיאל שעוף הפורח עליו רבאאביי והוויות  –דבר קטן 

 

 בסוכה ושולחנו בתוך הבית, מה דינו? והיה ראשו ורובש מי .4

 כשיטתו. זקני ב"ש וב"ה עם בית שמאי פוסלין. בית הלל מכשירין. וכל אחד מיישב את מעשה ר' יוחנן בן החורנית 

 

 ור מן הסוכה נשים, עבדים וקטנים?טמה המקור לפ .5

 שאחד מהם נלמד בהלכה למשה מסיני. מפני   –אמנם ביוה"כ 'האזרח' מרבה נשים  אזרח' למעט נשים. 'הלהו"א: 

  ופטורה. צות עשה שהזמן גרמאוכה היא מהלא ס . מדוע כלל צריכים לימוד?ב  מהם נידון בהלכה? מי א.  ן:ודחינ

 שה לאיש לכל עונשין שבתורה וחייבת.אהשווה הכתוב הרי  ,נוייעלגבי  קשה וכן

רבא: שלא  . ואשתואיש  – 'ביי שלא נאמר 'תשבו כעין תדורו: המקור מהלכה למשה מסיני. ונצרכת ההלכה בזה: לאלמסקנא

 מרבה נשים לתוספת עינוי. והאזרח ביוה"כ רים לסוכה. אזרח למסקנא: מרבה ג  הו נלמד ט"ו ט"ו מחג המצות שחייבות.

 

 מיהו קטן שנתרבה להתחייב בסוכה? .6

       ור ואינו עימו מקנחתו. לדעה אחרת כשנואין א נפנהש: כשיעור גילו מדרבנן וקרא אסמכתא. כשהגיע לחינוך ואכן זה 

 כך על מיטת נכדו שנולד.ישמאי היה מחמיר וס  .'אמא אמא'קורא 

 

 כל שבעת ימים עושה סוכתו קבע. כיצד? .7

   רור לו. מה שצריך לעיין יכול בחוץ אוכל שותה ומטייל ומשנן את הב ,כלים נאים ומצעות נאותבסוכה: 'תשבו כעין תדורו' : 

 כמו הנהגת אמוראים: בתחילה חוזרים במרוצה ואח"כ מעיינים בטעמו של דבר.

 ון על פניו.ד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיתומשל לעב קפה.משתסרח המירדו גשמים מותר לפנות שנינו:  דעו 
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