
 

 

 

 

                                
                                       

 הם?. מה 'ר קש"ב"פז'רגל בפני עצמו לענין  ,שמיני .1

  .שאין יושבים בסוכה -גל ר .שהחיינו – מןז .סדר חדש בעבודת הכהנים - ייספ

 .ברכת המזון וקידוש ,הזכרה בתפילה -רכה ב של יום. - ירש .כסדר מנין קורבנות החגאינו  – רבןק

 

 חייבים בהלל ושמחה גם ביו"ט האחרון של חג?מנין ש .2

  .לליל יו"ט ראשון לזבוח בעיו"טשאין צריך ומ"אך" התמעט  ]שהרי כבר כתוב ושמחת בחגך[ "והיית אך שמח" ריבוי: 

 שיש שמחה לפניו. האחרון של חג, שעדיף לרבות יום

 

 צריך להוריד הכלים להראות הכנתו ליו"ט האחרון. מה הדין אם המנחה  מזמןגמר לאכול ביום השביעי לא יסתור הסוכה, אבל  .3

 ?שאליו יוריד את הכליםאין לו מקום 

 ופוסלה. וכוונתו לבני ארץ ישראל. רב חייא בר אשי: פוחת בסכך ד' טפחים 

 .לבני בבל שעדין צריכים לישב בה. ובסוכה גדולה: יכניס כלי אכילה מאוסים וכוונתו[קטנה בסוכה ]האסורריב"ל: מדליק נר,

 

 כיצד היה מצוות ניסוך המים? .4

 . מלאו צלוחית ג' לוגין מהשילוח, הגיעו לשער המים, תקעו והריעו ותקעו. }"ושאבתם מים בששון"{

 את היין והמים לשני ספלי כסף. ספל המים היה המערבי }אם עירה של מים לתוך של יין וכן הפוך יצא{  המנסכים שופכים

 משום מעשה עם צדוקי שנסך על רגליו ורגמוהו כולם באתרוגיהם. 'הגבה ידך'אמרו המים ולמנסך 

 שכה זהב שאינה מקודשת ומניחה בל בחבית ממלאים בערב שבתאלא שאותו מעשה,  :בשבת

 וממלא מן הכיור.  ,או נתגלתה נפסלהאם נשפכה 

 ונראה ככסףספלים של סיד ומושחרים מיין  ג. מנסכים גם ביום השמיני  ב. צלוחית של לוג  א. באלו הדינים: ור' יהודה חולק

 {בשל יין }ואף של מים היה מושחר שהרי לפעמים החליף

 

 ?'ששון' מינים הקרוייםאלו מעשים למדנו על  .5

 שמחה וששון ליהודים.  –ששון ושמחה ישיגו. ענה לו שמחה: אני עדיף  אמר לחברו הקרוי 'שמחה': אני חשוב ממך שנא' .א

 ושאבתם מים בששון. שנא'חה תצאו. ענה לו: ימלאו בך מים מכי בש אמר לו ששון: יעשוך רץ לפני שנא'

 .א בונעשה מעורך נאד מים ונמללי מים שנא' "ושאבתם מים בששון" ענה לו: ששון אמר לר' אבהו עתידים אתם למלאות  .ב

 

 פונים לשמאל?שלושה נים בסובב לימין. אלו וכל העולים לכבש פ .6

 ]וחוזרים מהכיוון שבאו[ניסוך המים, ניסוך היין, עולת העוף כשאין מקום עבור הקטרתה בצד מזרח 

 

 ?אחת בבת יכלו והיין שהמים כדי, בין נקב היין לנקב המיםשעשו מה ההבדל  .7

 של יין מעובה משום שיוצא לאט, ושל מים דק שיוצא מהר.  :ןג' לוגיבכלי ניהם ששהסוברים לרבנן 

 רבנן{ב ושל מים קצר }הפרש גדול יותר משל ויין בג' לוגין: של יין רח 'לוג'מים ב סוברהלר' יהודה 

 

 ה קרן המזבח, מדוע הביאו בול מלח לסתום?כשנפגמ .8

   . ולר' יהודה גם סובב.פסולרבוע ודי שלא יראה פגום. ולהכשיר לא הועיל שכל מזבח שאין לו כבש, קרן, יסוד, כ

 

 ' תשע"ד   באדר  א"כ' איום  בס"ד

   מ"ח –סוכה 

 .  ניתן לקבל כל יום לתיבת מייל או לפקס        5709307-03פקס:    okmail.co.iln101@מייל:    

 

 בלבדלהפיץ לזיכוי הרבים תחת השם 'נר שמואל'  ניתן      

 )חגיגה ט("אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת"  
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