בס"ד

תוס' נבחרים לבקיאות מסכת סוכה
פרק ראשון

י:

ד"ה עד )מתי אומרים מיגו דאיתקצאי?(
ד"ה שלוחי
ד"ה ובלבד )עד משום דקביעי( )מה הפסול כשהנקליטים
גבוהים י'?(
]בהמשך התוס' צ"ע בפיסקה "ועל כרחך  -אי נמי" .רש"ל
פי' דאיירי בפחות מי' ,ובתוס' הרא"ש ליתא .בסוף התוס'
צ"ל מתני' "דישן תחת המטה"; תוס' הרא"ש ורש"ש[.

יא.

ד"ה אי )מה הדמיון בין נקליטין לבין קינופיות?(
ד"ה מותר )מה ההלכה בכילה שיש לה גג?(
ד"ה דרב )למסקנה ,האם לילה זמן ציצית או לא?(

יא:

ד"ה פסולין
ד"ה וגידולו )לגבי איזה דברים נחשב בהמה כגידולי
קרקע?(
ד"ה בפסולת )יסוד מחלוקת ר"ל ור"י לפי הירו' ,האם יש
לללמוד דיני סכך מעננים?(
ד"ה חבילי

ב.

ד"ה דאורייתא )למה יש חילוק בין דאו' לדרבנן בענין לשון
"פסולה"?(
ד"ה כי )האם גם גג סוכה אפשר לעשות באופן קבע?(

ב:

ד"ה וכיון )למה בנר חנוכה ובקורה פסול למעלה מכ'
אעפ"י שדפנות מגיעות למעלה?(
ד"ה יש )איזה שיעור גובה מותר ביותר מד' אמות רוחב?(
ד"ה כמאן )מה באמת טעם רב חנן בר רבה?(

ג.

ד"ה דאמר )במה פוסקים כב"ש? מה דין סוכה גדולה
ששלחנו בתוך הבית?(

ד.

ד"ה והוצין )באיזה תנאי כשרה הסוכה כשהסכך שלמטה
מכ' צילתה מרובה מחמתה? ועי' תוס' עירו' ג .ד"ה אי(

ד:

ד"ה פחות )בסוף :וא"ת וכו'( ,דיומד ,עשרה )במה דופן
סוכה דומה למחיצת שבת ,ובמה חלוקים?(
ד"ה אבל

יב.

ה.

ד"ה יו"ד ,קדש
]בד"ה מסגרתו מאריכים התוס' בדין פשוטי כלי עץ האם
יש להם טומאה מדאו' או רק מדרבנן?[

יב:

ד"ה מהו )למסקנת הגמ' ,מה דין בית קיבול העשוי
למלאות?(

יג:

ה:

ד"ה תפשת )מהו הסברא בזה? בתו"כ מצינו עוד שני
סברות דומות :מדה כלה ,ובא הכתוב לפתוח(.

ד"ה ירקות )מה דין ירקות תלושים ומחוברים ,מדאו'
ומדרבנן ,לסוכה ולטומאה?(

יד:

ו.

ד"ה גפן )עד ואע"ג דאמרינן( )האם "יין" הוא חלק מגדר
השיעור או האיסור עצמו?(
ד"ה כל )באיזה מין כלים מדובר?(

ד"ה ומודה )דיני נסר ופסל(
ד"ה הפכן )כמיפוסקים במח' רב ושמואל?(

טו.

ד"ה פרוץ )איך מתפרשת הגמ' לגירסת רש"י ולגי' ר"ח
ור"ת ,ומה ההלכה במח' אפשר  /א"א לצמצם?(

ו:

ד"ה דבר )במה איירי דין מיעוט שאינו מקפיד?(
ד"ה ורבי )עד ומיהו קשה( )איפה חולקים יש אם למקרא /
למסורת?(
ד"ה וסוכה

טו:

ד"ה והא )המשך הנ"ל(

טז.

ד"ה מטה )פי' המשנה בכלים עפ"י משמעות התוספתא(
ד"ה אבל )האם שיעור זה של טפח אליבא דכו"ע?(

ז.

ד"ה ויעמידנו )עי' מהר"ם שם שהציור אינו כמו שמודפס
בגמ' אלא |_' (
ד"ה ואינה )למה הקנה צריכה רוחב טפח?(
ד"ה שלא

טז:

ד"ה פירסו )דין אהל מן הצד ו"מחיצה המתרת"(
ד"ה כי )איפה עומדת המחיצה? עי' רא"ש סי' ל"א מח'
ראשונים האם פוסקים כר' יוסי(.
ד"ה בפחות )מתי מועיל לבוד בדפנות הסוכה?(

ז:

ד"ה סיכך על )באיזה לחי ובאיזה מבוי איירי?(
ד"ה כולהו )האם כל שיטות אלו שוות?(

יז.

ד"ה אויר )דין אויר וסכך פסול בציורים שונים(
ד"ה אילו )צירוף סכך פסול כשיש אויר ביניהם(

ח:

ד"ה סוכת )מהו יסוד המח' כותים גירי אמת  /אריות?(

יז:

ד"ה ותני )אלו מינים מצטרפים זה עם זה?(

ט.

ד"ה סוכה )חידוש הירו' בענין סוכה ישנה לב"ה ומצה
ישנה(
ד"ה מנין )האם עצי סוכה מוקצים לחג מדאו' או מדרבנן,
ובמה אסורים?(
ד"ה ההוא )מה ההבדל בין פסול "שלכם" לבין "מצוה
הבאה בעבירה" בלולב וסוכה?(

יח.

ד"ה אין לבוד באמצע )מהו גדר דין זה?(
ד"ה אין בארובה )יסוד קטן בדרך הגמרא(

יח:

בא"ד סיכך )לפיכך נרא' – ומיהו לפי( )מהו צורת
האכסדרה בסוגיין שנח' בו אביי ורבא?(
ד"ה אכסדרה )בכמה מחיצות אמרינן "פי תקרה יורד
וסותם" לרב ולשמואל?(

ט:

ד"ה הא )האם הסוכה התחתונה עצמה מסוככת כראוי?
עי' מהרש"א בא"ד וגריס ר"ת .האם סכך למעלה מכ'
אמה מוגדר כ"סכך פסול"?(
ד"ה בסכת

יט.

ד"ה אחוי
ד"ה לא )מהו דין אויר וסכך פסול להצטרף? לישן
תחתיו?(

י.

ד"ה שלא
ד"ה פירס )לצורך מה משמש הסדין?(

יט:

ד"ה העושה )מהו גודל הצריף ,והאם מותר להשתמש
בכל הצריף?(
ד"ה שאם )מח' רש"י ותוס' האם צריכים למלא את
ההרחקה(

כ.

ד"ה תנן )למה אינו טמא עכ"פ מדרבנן?(
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פרק שני

ל:

ד"ה וקרקע )האם שייך יאוש בקרקע? מה ההוכחות?(
ד"ה כי )למה לא נחשב יאוש שלא מדעת?(
ד"ה ולקניוה )איזה שינויים קונים מדאו'? מדרבנן?(

לא.

ד"ה אי
ד"ה אבל )באיזה סוכה גזולה מודו רבנן?(
ד"ה ור"י )איזה ממדות התורה אדם דן מעצמו?(
ד"ה לא )האם אפשר לברך על אתרוג פסול בשעה"ד? עי'
רא"ש סי' יד שמאריך בזה(.

לא:

ד"ה באשרה )עד מן הדקל נתבטל; ונראה לפרש–אפילו
להדיוט( )באיזה ע"ז יצא בדיעבד ,ואיזה פסול? ג'
פירושים(.

לב.

ד"ה נחלקה )מה בדיוק נחלק ,ואיך?(

לב:

ד"ה תלתא )מהו "בחד קינא"?(

לג.

]ד"ה נקטם )באיזה מקרים מועיל מה שבידו לתקן?([

לג:

ד"ה תפשוט
ד"ה מודה )למה מותר לכתחילה באית ליה הושענא
אחריתי?(
ד"ה ורבנן )לרבנן ,האם מותר ליטול ערבה של בעל ושל
הרים? עי' ברא"ש סי' יג(.

כ:

ד"ה הישן )האם שיעור י' טפחים אליבא דכו"ע?(
ד"ה ראיתם )למה בחר טבי לישון בסוכה תחת מטה?(

כא.

ד"ה ומביאין )מה הועילו חכמים בכל זה?(
ד"ה ירדו )במה נחלקו חכמים ור' יוסי?(

כא:

ד"ה שאין )למה מטה נחשבת "אין לה קבע"? מהו דין
סוכה המיטלטלת לר' יהודה?(

כב.

ד"ה קנה )מה החשש בקנה עולה וקנה יורד?(

כב:

ד"ה כזוזא )מהו פי' "מלמעלה" ו"מלמטה"? איזה מהם
הוא הכשר?(

כג.

ד"ה על )דין סוכה המיטלטלת לר' יהודה(

כג:

ד"ה שני )עד "אלא על דבר שברשותו"( )מתי אומר נוסח
זה? דין "תנאי" להתיר להפריש בשבת(.
ד"ה דברי )מה סוברים ר' מאיר ושמואל בדין ברירה?
האם תנאי יש בו משום חשש ברירה?(

כד:

ד"ה מה ,בכתיבה )יסודות בדרך דרשות הגמרא(

כה.

ד"ה שלוחי )מתי יש לפטור שלוחי מצוה בשעת חנייתן?(

לד.

כה:

ד"ה אין )איפה נקרא מקום חופה לברך שבע ברכות
שם?(

לד:

כו.

ד"ה חתן )במה חייבים שאר בני החופה ,ולמה?(
ד"ה הולכי )למה מצטער פטור מן הסוכה?(
ד"ה ואפילו )עי' רש"ש דדוקא סכנת עין היא כסכנת
נפשות(.
ד"ה תרתי )מה נחשבת לאכילת עראי?(

ד"ה ערבי )גדר בל תוסיף(
ד"ה שתהא )האם ד' מינים מעכבים זא"ז ליטלן בבת
אחת?(

לה.

]ד"ה אתיא )האם פירות טבל נחשבים "לכם"?([

לה:

כו:

ד"ה ולא )מהו שיעור אכילה לברכת המזון מדאו' ומדרבנן,
ולמעין שלש בבריה וביין?(

ד"ה מאכילין )לאיזה עניים ואכסניא התירו ב"ה?(
ד"ה עלתה
ד"ה נטלה )מהי הפיטמא?(

לו.

ד"ה הא )איזה נקלף כשר ואיזה פסול?(

כז.

ד"ה תשבו )מהו המקור לדברי ר"א ורבנן?(
ד"ה אי )האם חובה לאכול סעודת פת ביו"ט?(
ד"ה במיני )במה אפשר להשלים שלש סעודות בשבת?(

לו:

ד"ה בשבת )במה הקילו כאן ,ומה הדין בבית הכסא קבוע
דידן?(

כז:

ד"ה כל )בסוף "ומה שנהגו" וגו'( )היאך יוצאים הקהל
באתרוג של שותפות?(

לז.

ד"ה דבעינא )מה ההבדל בין דין לקיחה תמה לבין חשש
חציצה?(

כח.

ד"ה כל )מהו משמעותו של אש בלימוד?(

לז:

כח:

בד"ה השוה )מתי ממעטין אשה מ"איש" וצריך לרבוי
מיוחד?(
ד"ה כאן )מהו שיעור קטן שהגיע לחינוך?(

ד"ה בהודו )מה טעמא דב"ה ,ומהו סדר הנענועים לציבור
ולש"ץ?(
ד"ה כדי )מהי צורת הנענוע מוליך ומביא?(

לח.

ד"ה מי )האם נשים חייבות בהלל ,ולמה?(
ד"ה באמת )למה אשה אינה יכולה להוציא את הרבים
בבהמ"ז? שימו לב לגירסת מהר"ם בגליון(.

לח:

ד"ה הוא )איך הציבור מברכים על ההלל?(
ד"ה מכאן שמצוה )מה הכוונה לענות בראשי פרקים?(
ד"ה הוא
ד"ה שמע )האם שמיעת קדושה באמצע שמו"ע הוי
הפסק?(

לט.

ד"ה עובר )איך אפשר להגביה את הלולב ,ומ"מ לברך
עובר לעשייתן?(
ד"ה וליתיב )מהו גדר "סחורה" שאסור בפירות שביעית?(
ד"ה שאין )מהו החשש במסירת דמי שביעית לעם
הארץ?(
ד"ה מעות )האם חילול זה מועיל מדינא?(

לט:

ד"ה בד"א )האם מותר לאכול פירות שביעית שנשמרו?(

פרק שלישי
כט.

ד"ה מנא
ד"ה ואמרי )מהו החשש בנר שמשתמש בו בסוכה?(

כט:

ד"ה לולב )מה המקור לפסול "הדר" בלולב?(
ד"ה נקטם )מהו פסול "נקטם ראשו" לעומת "ניטלה
התיומת"?(
ד"ה בעינן )איזה פסולים תקנו חז"ל בשאר ימים ,ולמה?(

ל.

ד"ה משום )מהו גדר מצוה הבאה בעבירה ,והאם הוא
פסול דאו'?(
ד"ה הא )באופן שקנה ,האם שייך עדיין פסול מצוה הבאה
בעבירה?(
ד"ה מתוך
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ד"ה ועצים )ביאור לגירסא "עצים להסקה" :האם מועיל
מחשבה מפורשת נגד סתם שימוש?(

מ:

ד"ה אין
]ד"ה על )האם לרבנן מועיל החילול על חיים עכ"פ
בדיעבד?([

מא.

ד"ה אי )מה הכוונה "סמוך לשקיעת החמה דחמיסר"?(

מא:

ד"ה ולקחתם
ד"ה אלא )איך יוצאים יד"ח באתרוג הקהל?(
ד"ה הילך )עד וא"ת( )האם צריכים להתנות כמשפטי
התנאים?(
]המשך התוס' דן במעשה דבית חורון עפ"י סוגיא דב"ב
ונדרים ,וכדאי לראות שם בפנים להבנת הענין[.
ד"ה ואם

מז.

ד"ה מיתב )למה לא תקנו ליטול לולב בשמנ"ע ספק
שביעי?(
ד"ה שיר )מהו השיר של שמנ"ע?(
ד"ה לינה )ובפ' דם חטאת וגו'( )מהו הלינה של פסח
ושמנ"ע?(

מז:

ד"ה הביכורים )עד והתם בספרי( )מתי היתה התנופה?(
ד"ה כהן )מהו הכוונה "תחת יד הבעלים"?(

מח.

ד"ה רגל )לענין מה הוי שמנ"ע רגל בפני עצמו?(
ד"ה פוחת ,שער

מח:

ד"ה שהיין )למה מים מגולין פסולין למזבח?(
ד"ה מנא

מט.

ד"ה שכל )עד למר בהאי שיעורא( )מהו שיעור הפגימה
באבן ובסיד?(

פרק רביעי
פרק חמישי
מב.

ד"ה אמר ,שאינו ,היודע לישאל
ד"ה היודע לפרוס )מה דין קטן בתרומה ובנשיאת כפים?(

מב:

ד"ה והיודע )במה מועיל גדול עומד ע"ג ורואה?(
ד"ה יכול
ד"ה טלטול )דבר שאינו כלי ,אבל יש בו צורך – האם הוא
מוקצה?(

מג.

ד"ה ויעבירנו )למה לא נקט "ויוציאנו מרה"י לרה"ר"?(
ד"ה אינהו )למה חלוק שופר מלולב בגזירה דרבה?(

נב.

מג:

ד"ה שלוחי )הבאה לאו דוקא ,אלא תלוי בקיום המצוה(.
ד"ה לא )למה מקפידים דוקא על הושענא רבה שלא יחול
בשבת יותר מר"ה וסוכות?(

נג.

ד"ה אם )מה פי' דברי הלל?(

מד.

]ד"ה אמר )תוספת ביאור בשקלא וטריא של הגמ' על דרך
רש"י[(.
]ד"ה והא )עד והשתא נמי( )תכנית לבני חו"ל כבר בימי ר'
יוחנן!([

נג:

ד"ה רבי )מה היה סדר התקיעות בע"ש?(

נד.

מד:

ד"ה כאן )ברכה על מנהג .תוס' מאד יסודי בנושא זה!(
ד"ה ואינה

ד"ה מהו )כמה יכול להפסיק בין התקעות לרבנן? לר'
יהודה?(
ד"ה שייר )בסוף :ומה שפירש וגו'()מי היה קורא את
ההלל בשחיטת הפסח?(

נה.

ד"ה אתקין )סדר קריה"ת בחוה"מ סוכות ובחנוכה(.

מה.

ד"ה זוקפין ,תקעו
ד"ה אני )למה נקט שמות אלו דוקא?(
ד"ה מיד )מהו פי' "מיד"? דין נזק מתוך שמחה של מצוה(.

נה:

ד"ה ובחילוק )איך נהגו הכהנים בלחם הפנים ובשאר
קרבנות ברגל?(

נו:

מה:

ד"ה אחת )מהו שיטת ריב"ב בחריות של דקל?(
ד"ה אחד )למה מברכים על סוכה כמה פעמים ביום ,ועל
לולב פעם א' בלבד?(

ד"ה והלכתא )מאי שנא סוכה וזמן מלחם הפנים ושתי
הלחם?(

מו.

ד"ה העושה סוכה לעצמו מברך שהחיינו )על איזה מצוות
תקנו לברך שהחיינו?(
ד"ה נכנס )האם שהחיינו על עשיית הסוכה יכולה לפטור
שהחיינו של יו"ט?(
ד"ה דכל )איזה ברכה ברכו?(
ד"ה הרואה )למה תקנו לברך על ראיית נר חנוכה?(

מו:

ד"ה אתרוג בשביעי )כיון דאתרוג הוקצה לכל ז' ,היאך
מטביל ביה ר' חנינא?(
ד"ה אתרוג אפילו )למה אסר לוי אתרוג בשביעי?(
ד"ה שמיני )למה לולב אסור בשמיני בגולה אעפ"י שלא
נוטלין?(

נ.

ד"ה שאינו )למה אסרו החליל במקדש?(

נ:

ד"ה חד )למה נקרא "שמחת בית השואבה"?(

נא.

ד"ה כתנאי )למה בשעת הלל מנגנים בחליל גם בשבת?(
]ד"ה למחצצרים ) ֶהסבר ראיית הגמ' מהפסוק[(.

נא:

ד"ה קרא )מתי בדיוק היו מתקדשים המים?(
ד"ה וכיון )באיזה אופנים מותר לענות אמן כשלא שומעים
אה הברכה?(
]ד"ה אם )מה משמעות הבטוי "כפטיש יפוצץ סלע"?([
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