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  .זכד�  סוכה
  ?בשמיני עצרתוהא יש תשלומי� , כמה סעודות חייב אד לאכול בסוכה
  

  ?והא יש תשלומי� בשמיני עצרת  ?כמה סעודות חייב אד לאכול בסוכה  
  ד סעודות" י:קוד חזרה  אליעזר' לר

  2ט ראשו#" בליל יו1 סעודה אחת:אחר חזרה
  יש תשלומי#

  י# תשלומי#א  ט ראשו#"סעודה אחת בליל יו  לחכמי
  

  :סוכה ד� כז
  ?מה הדי� בדלהל�

  
    הא יוצאי

  ?3מסוכה לסוכה
  הא עושי

  ?מ"בחוה סוכה 
  מ "סוכה שנפלה בחוה

  ?הא חוזר ובונה אותה
   הא יוצא אד

  ה שאולהבסוכ
  7אינו יוצא  6חוזר ועושה  5אי# עושי�  4אי# יוצאי�  אליעזר' לר

  8יוצא  חוזר ועושה  עושה  יוצאי�  לחכמי
  

                                                           
א הוא רק לעני# מה שהצרי+ "ל שמה שחזר בו ר" ס)ה חזר"בד(' אכ# התוס. י"א לפירשכ# הו 1

ד סעודות הוא מדי# החג ולא מדי# "ומזה חזר בו וסובר שחיוב י, ד סעודות מדי# סוכה"לאכול י
שאגת אריה ' ע(, בשמיני עצרת א� שאינו אוכל עתה בסוכה' וכיו# שכ# אפשר להשלי� אפי, הסוכה

 ).ב"קסימ# 
, מ שאי# חיוב לאכול מדי# סוכה"וש, ממה שאמר שיש תשלומי# בשמיני עצרת' כ# דקדקה הגמ 2

בל " עבר ב לש� מצוה בסוכה ואכלבהרי א� יש, כ כיצד סעודה בשמיני עצרת תועיל לו"דאל
ל שרק חייב לאכול סעודה אחת "א לדעת חכמי� וס" שחזר בו ר,ולכ# תיר- רב אמי". תוסי�

' אכ# ע, ל" כ# ביאר המהרש.ועל זה יש לו תשלומי#,  כמו בחג המצות. בלילה הראשו# ט"ומדי# יו
  ).ש" הרא'א ובמאירי ובתוס"ע בריטב"וע. (א"במהרש

 .כגו# שרוצה לאכול או לישו# אצל חברו בסוכתו 3
וא� יצא מסוכה לסוכה לא קיי� את המצוה , א שצרי+ לשבת באותה סוכה כל ימי החג"סובר ר 4
  .דהרי לא היה בה שבעה ימי� .סוכה הראשונה ג� ב .
בעינ# סוכה הראויה ד ." חג הסכות תעשה ל+ שבעת ימי�) "יג:דברי� טז(ל לדרוש מדכתיב "דס 5

 .מ אינה ראויה לשבעה"וא� בנה בחוה, לשבעה
 . ונקראת סוכה לשבעה.אלא היא המש+ של הראשונה , ולא נחשבת סוכה אחרת 6
 .ולכ# לא יוצא לא בשאול ולא בגזול,  שיהיה משל+." תעשה ל+"א מ"דורש ר 7
 שכל ישראל ראוי� לשבת ." כל האזרח בישראל ישבו בסכות) "מב:ויקרא כג( דרשי מדכתיב 8

י "ועל כרח+ ע, דהרי אי# בה שוה פרוטה לכל אחד, ואי אפשר שתהא של כול#, בסוכה אחת
א לא "דאליבא דר, פירשו) ה כל"בד(' ותוס. י"כ# פירש, מ שיוצא אד� בסוכה שאולה"וש, השאלה

 ." תשבו "דדרשינ#הוא , ומה שיושבי� כל בני הבית בסוכה אחת. יוצאי� ג� בסוכת השותפי�
  .כעי# תדורו


