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  .כוד�  סוכה
  ?הא� חייבי� במצות דלהל, ושאר בני חופה) חבריו המשמחי� אותו�(חת ושושביניו 

  
  קריאת שמע  לייתפלה ותפ  

  1חייבי�  פטורי�  לתנא קמא
   פטור:חת  פטורי�  משו� רבי שילא

   חייבי�:שושביני� ובני חופה
  

  ?הא� מותר לעשות דברי� דלהל חו� לסוכה
  

  שינה  אכילה  
  3אסור  2מותר  בעראי
  אסור  אסור  בקבע

  
  ? ביו�הא� מותר לישו באופני� דלהל בתפילי

  
   כשתופס התפילי

  בידיו
 כשמניח אות� 

  על ראשו
כשפורס עליה� סודר 

  ומניח� ליד ראשו
  מותר  מותר  4אסור  בעראי
  6מותר  5אסור  אסור  בקבע

  
  ].ה היש�"תוד[הא מותר לישו� בתפילי� בלילה 

  
  נת קבעשי  שינת עראי  

  אסור  אסור  ולחכמי�/נת ' לר
  אסור  7מותר  יעקב' לר

                                                           
, לית להו להני תני תנאי את סברת התנאי� דלעיל האומרי� העוסק במצוה פטור במצוהדי מפרש "רש 1

 צריכי� כובד ראש ובחופה יש ותפילי�, פלה ותפילי� משו� שתפלה צריכה כוונהתל לפטור ב"ורק ס
ל דהעוסק במצוה פטור " וסוברי� שג� התנאי� האלו ס,חולקי�) ה חת�"ד(' ותוס. שכרות וקלות ראש

  .מהמצוה
ל שהוא משהו "ואילו אביי ס, י� שלש ביצי�ל שהוא שת"דרב יוס� ס, יי בשיעורוונחלקו רב יוס� ואב 2

וכל נידו� זה . ה תרתי" תוד , והוא כשיעור כביצה. קט� כמו שרגיל בר בי רב לטעו� לפני שיוצא לשיעור
 . דאפשר לאכול מה� הרבה חו" לסוכה  דלפירות אי� שיעור , גבי פת

. ראי מיירי במניח ראשו בי� ברכיוומה שהתרנו בתפילי� שינת ע, לרב אשי חיישינ� שמא ירד� ליותר זמ� 3
 .כי פעמי� שאד� מנמנ� מעט ודי לו, משו� שג� שינת עראי נחשבת שינה לעני� סוכה, ולרבא הטע�

 .ז יתבזו התפילי�"דיש לחוש שמא מתו# נמנומו יפלו התפילי� מידו ועי 4
  .ח בה�ידיש לחוש שמא יפ 5
והטע� דלא ,  יכול להניח� אצל מראשותיו בשנתואלא, ואינו צרי# להניח� דוקא במקו� שמור, כלומר 6

ולא הטריחו� לחפש כל פע� מקו� שמור להצניע� , ובני אד� צריכי� לישו�, ניתנה תורה למלאכי השרת
 .או ללכת עד מקו� שמור כדי להצניע� ש�, ש�

  .נת� וחכמי� שמא ימל# ויבוא לשינת קבע' ל לחשוש כדעת ר"ולא ס 7
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  :סוכה ד� כו
  ?הנכנס לישו ביו� הא� צרי" לחלו� תפיליו

  
  בחורי�  זקני�  

  רצה חול# רצה מניח    נת' לר
   חול#:נשותיה� עמה�  רצה חול# רצה מניח   יוסי ' לר

   רצה חול# רצה מניח:אי נשותיה� עמה�
  

  ?ריכה סוכהאכילה דלהל הא� צ
  

    הרוצה להחמיר על עצמו  מעיקר הדי
  חייב בסוכה  אכילת קבע
   ולא נקרא יוהרא%רשאי   פטורה  אכילת עראי

  


