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סוכה – כ"ט
 .1אלו כלים ניתן להשאירם בסוכה ,אף אחרי שהשתמשו בהם?
כוסות :מותר .כלי אכילה וכן חצבא ושחיל [לשאיבה] מאוסים ואסור .נר חרס :בסוכה גדולה ,מותר .בקטנה אסור.
 .2מתי הוא זמן שמתפנה מהסוכה?
משתסרח מקפה של גריסין .אמנם ר' יוסף היה אנין דעת ולגביו כיוון שנשרו קיסמים למאכל נחשב שתסרח המקפה.
יצא מחמת גשמים :אין מטריחין אותו לחזור עד שיגמור סעודתו .ובשינה :עד שיתעורר וגם יעלה עמוד השחר.
 .3במשל העבד ורבו ,הגמ' מבארת שהאדון הוא ששפך לעבד .אגב כך הגמ' מביאה סימנים נוספים של קללה .אלו הן?
חמה לוקה – סימן רע לכל העולם .משל למלך שעשה סעודה ,הניח פנס ,וכשכעס עליהם נטל את הפנס.
לר' מאיר – ליקוי מאורות סימן רע ל'שונאיהם של ישראל' .משל למלמד שמגיע עם רצועה ,והילד שרגיל ללקות דואג.
סימנים נוספים – חמה לוקה רע לעכו"ם שהם מונים לה .לבנה לוקה רע 'לשונאיהם של ישראל' שהם מונים לה.
לוקה במזרח רע למזרח .במערב רע למערב .באמצע רע לכל העולם .פניו דומין לדם חרב באה .לשק ,חיצי רעב באין.
ליקוי בשקיעה ,פורענות משתהה .ליקוי בזריחה ,פורענות ממהרת .וי"א :הפוך.
כל אומה שלוקה ,אלוהיה לוקה עמה .כשישראל עושין רצון מקום ,להם אין לחשוש מכל זה.
 .4מפני מה חמה ומאורות לוקין?
חמה :אב"ד שלא נספד כהלכה .נערה מאורסה צעקה ואין מושיע .משכב זכור .שני אחין שנשפך דמן כאחד.
מאורות :כותבי שטרות מזויפים וכדו' .עדי שקר .מגדלי בהמה דקה בא"י .משחיתים אילנות טובות.
 .5מפני מה נכסי בעלי בתים נמסרין למלכות או יורדים לטמיון?
נמסרים :משהים שטרות פרועים .מלוין בריבית .יכלו למחות ולא מחו .פוסקין צדקה ואינם נותנים.
לטמיון :כובשי שכר שכיר .עושקי שכר שכיר .פורקין עול מעליהן ונותנים על חבריהן .וגסות רוח כנגד כולם.
 .6אלו פסולי לולב שנינו?
גזול אינו 'לכם' .יבש אינו 'ואנוהו' .אשירה ושל עיר הנדחת כמי שאינם.
נקטם ראשו ,נפרצו [נתלשו] עליו ,פסול דאינו הדר.
נפרדו עליו – כשר .ולר"י יאגדנו מלמעלה .ציני הר הברזל [עלים קצרים] כשרים.
שיעורו :בשדרתו שלשה טפחים ועוד טפח כדי לנענע.

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

(חגיגה ט)

