
 

 

 

 

                                
                                       

 

 ממשנתנו משמע ב' דינים. א. יפסיק סעודתו אם לא נטל לולב.  ב. לא נטל בשחרית יטול בבין הערביים. מה הקשו על המשנה? .1

 מדוע ללולב יפסיק ולגבי מנחה לא מפסיק? .א

 רץ רב ספרא: שלגבי מנחה מדובר שיהיה שהות להתפלל אח"כ. ית

 תירץ רב ספרא כדלעיל ו ן א' שיפסיק, על דילרבא קשה מדין ב' של המשנה, ששם משמע שלא יפסיק.  .ב

 [יתא.ידרבנן ולולב דאור]וממנחה אין קושיה שהיא 

דרבנן שמפסיק. והראיה שמשנתנו ביו"ט שני, ששנו: 'בא  –לר' זירא: קשה ממנחה דרבנן שלא מפסיק ללולב ביו"ט שני  .ג

  רק לכתחילא מצווה להפסיק.[וכרבא לא קשה שיתכן שבדרך' משמע בחול.  ]

 

 שקוראים לו הלל האם יוצא מדין שומע כעונה?מי  .2

 לא יוצא. –עבד, אישה או קטן קוראים לו  .א

 ה'.-ורק שיענה 'הללוי יוצא. –גדול קורא לו  .ב

  'באמת אמרו בן מברך לאביו עבד לרבו ואשה לבעלה' ומדובר שהיוצא ידי חובה אכל פחות מכדי שביעה וגם אצלו  .ג

 ]או על שאלו שלוחיו[ ברך.להחיוב מדרבנן. אבל תבוא לו מארה על שלא למד 

 הכל כמנהג המדינה.ויש שנהגו לברך אחריו.  עוד שנינו, מ'אודך' ואילך יש נהגו לכפול ויש שלא נהגו. 

 

 אלו הלכות גדולות אמר רבא שאפשר ללמוד ממנהגם בהלל? .3

 מצוה לענות. ,מכאן שאפילו לבקיאים –ה' -ועונים אחריו 'הללויה', קהל שותקים -בפתח ההלל ש"ץ אומר 'הללוי .א

 ה' על כל דבר.-לאינו בקי שעונה 'הללוימכאן  –ה' -כשש"ץ אומר 'הללו עבדי ד' עונים אחריו 'הללוי .ב

 ה'.-לענות את ראשי הפרקים ולא 'הללוי מכאן שבראשי פרקים מצוה – .הקהל חוזר ,יםישמסלד'', וש"ץ אומר 'הודו  .ג

 צריך לחזור אחריו הכל. ,שקטן מקריאללמד:  –עונים אחריו ב'אנא ד' הושיעה'  .ד

 .ה הקורא לכפול כופלללמדנו שאם רוצ –עונים אחריו אף ב'הצליחה'  .ה

 מכאן ששומע כעונה. –הוא אומר 'ברוך הבא' והם ממשיכים בשם השם  .ו

 

 האם יצא ידי חובה? ,שמע תפילת הש"ץ ולא ענה .4

 יצא. -שמע ולא ענה  :חכמים, מלמדים, ראשי עם ודורשיו אמרובא: יא בר אאמר רבי חי

 המקור לשומע כעונה דכתיב: "אשר קרא מלך יהודה". ובאמת מי שקרא היה שפן. ואילו יאשיהו  מלך יהודה רק שמע, 

 כמש"כ: "בשומעך" .
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