בס"ד

סוכה כז) .משנה( עד כח) .שורה (2
ביאורים
מדוע בשו"ע לא הובא החיוב להקביל פני רבו בחג?
הנודע-ביהודה )מהד' תנינא ,צד( :בזמן הזה אין חיוב להקביל פני שכינה כי ביהמ"ק חרב ,כדי שלא יהא כבוד רבו מרובה מכבוד שמים.
הגר"מ שטרנבוך )מועדים וזמנים ד/שיז( :החיוב הוא רק בגדר מוסר ודרך ארץ )שראוי לעשות כן( ולכן לא הובא בשו"ע - ,לפי דבריו
"חיוב" זה נוהג אף בזמן החורבן.

משנה
כמות הסעודות שחייבים לאכול בסוכה:
ר' אליעזר) 14 :אחת ביום ואחת בלילה כל שבעה(.
חכמים :רק בליל יו"ט ראשון.
מי שלא אכל כנדרש  -האם ניתן להשלים?
ר' אליעזר :כן) .ישלים בליל יו"ט אחרון  -בעוגות(
חכמים :לא.

טעמו של ר"א" :תשבו כעין תדורו"  -צריך  2סעודות ביום כבדירה.
תגובת חכמים :לא תמיד אוכלים בדירה )זה תלוי ברצון האדם(.

טעמם של חכמים :לומדים ג"ש מחובת אכילת מצה בלילה הראשון.

ר' אליעזר חזר בו מהדעה הקודמת והוא אינו מצריך  14סעודות )אלא
רק סעודה אחת בליל יו"ט ראשון ,כמו מצה(

ברייתא
כניסה לסוכה חדשה באמצע החג )מעבר מסוכה לסוכה או בניית סוכה חדשה(

טעמו של ר"א" :חג הסוכות תעשה לך שבעת
ימים"  -סוכה הראויה לשבעת ימי החג

ר' אליעזר :אסורה.
חכמים:

תגובת חכמים :מהפסוק דווקא לומדים שניתן
לעשות סוכה בחג.

מותרת.
כשהסוכה נפלה באמצע החג  -מתיר ר"א לבנותה
בחוה"מ )כיוון שאינה נחשבת לסוכה חדשה אחרת(

ברייתא
סוכה שאולה
ר' אליעזר :פסולה.
חכמים:

כשרה.

טעמו של ר"א" :חג הסוכות תעשה לך"  -משלך )כפי שגם לומדים בלולב" :ולקחתם לכם"  -משלכם(.
תגובת חכמים :מ"לך" ממעטים רק סוכה גזולה.
טעמם של חכמים" :כל האזרח בישראל ישבו בסוכות"  -כל ישראל ראויים לישב בסוכה אחת )ע"י
שאולה(.
תגובת ר"א :משם לומדים שגר שנתגייר וקטן שהגדיל באמצע סוכות שחייבים בסוכה) .חכמים לא צריכים
מקור לכך כיוון שהם סוברים שניתן להכנס לסוכה חדשה באמצע החג(

ר' אליעזר:
משבח את מי שאינו יוצא מביתו ברגל )ומשמח את אשתו(.
ר' יצחק:
חייב אדם להקביל פני רבו ברגל ,כשיכול לחזור בו ביום )ולשמח את אשתו(.

ר' אליעזר:
• כל שבט מישראל העמיד ממנו שופט ונביאים.
• שבטי יהודה ובנימין העמידו מלכים )שאול
ודוד( ע"פ נביא )שמואל(.

הוספה על אוהל עראי בשבת וביו"ט?
ר' אליעזר :אסורה,
חכמים :מותרת.
http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

בפריסת סדין על סוכה מפני החמה ר' אליעזר מסתפק
כיוון ששם ההנחה היא זמנית.
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