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  .מזד�  סוכה
  ?ולעני ברכה, לעני ישיבת סוכה, ל ביו� השמיני שהוא ספק יו� שביעי"מה הדי בחו

  
  'הזכרה בתפלה וכו  לבר� לישב  בסוכה  לישיבת סוכה  

  2 מברכי�:לרב  1יושבי�  ללישנא קמא
   לא מברכי�:יוחנ' לר

  מזכיר שמיני עצרת
   יושבי�:לרב  לאיכא דאמרי

   לא יושבי�:יוחנ' לר
  %%%%%3   מברכי�לא

  
   ?בימי� דלהל) שהחיינו (הא� אומרי� זמ

  
  בשביעי של פסח  בשמיני עצרת  

  אי& אומרי�  אומרי�  לרב נחמ, יוחנ' לר
  אי& אומרי�  אי& אומרי�  לרב ששת

  
  :סוכה ד� מז

  ].ה הביכורי�"תוד[? מתי היה מני� את הביכורי�
  

  בשעת ההשתחויה  בשעת הקריאה  
  לא היה מני�  היה מני�  בכורי�למשמעות המשנה ב

   היה מני�:'בתוס' לביאור א  היה מני�  למשמעות הספרי
  4לא היה מני�: 'בתוס' לביאור ב

  לא היה מני�  לא היה מני�  לרבנ דסוגיי
  

                                                           
דכיו& , פ לעני& לולב לא רצו לתק& כמו בסוכה שיטלו אותו מספק"דעכ, )ה מיתב"ד(' וכתבו התוס 1

כ "משא, )ויבואו לזלזל בו (הרי שנוהג בו מנהג חול %וא� יטלנו , קצהט והלולב מו"שהוא יו
 . ויושב בה ג� שלא בחג כיו& שפעמי� שעריבה על אד� סוכתו%בסוכה שלא ניכר 

 שביעי %שמיני ספק שביעי " דרב שמואל בר שילת משמיה דרב שהוזה מה שאמר רב יהודה ברי 2
 %יוחנ& מודה ' ר' דבזה אפי(, ש שצרי- לשבת בסוכה"וכ, והיינו שמברכי� לישב בסוכה, "לסוכה

 היינו שבתפלה ובקידוש ובברכת המזו& מזכיר שמיני %" שמיני לברכה"ומה שאמר ). ללשו& זו
 . עצרת ולא את סוכות

' ור, "ושמיני לברכה,  שביעי לסוכה%שמיני ספק שביעי "מרי מה שאמר רב שלפי האיכא דא 3
וכ& פירוש ברכה ,  לעני& ישיבת סוכה%פירוש סוכה הוא כפשוטו , "שמיני לזה ולזה"יוחנ& אמר 

 .כ לא מיירי כא& לעני& ההזכרה בתפלה"וא,  לעני& ברכת לישב בסוכה%הוא כפשוטו 
 כגו& מ& החג %אלא לפי שיש ביכורי� שאי& טעוני� קריאה , דוקאתנופות שנזכרו בספרי לאו ' וב 4

שבאו (אול� אלו הטעוני� קריאה , פ טעוני� תנופה בשעת השתחויה"קאמר דה� עכ, ועד חנוכה
  .בה� עושה תנופה יחידה בשעת קריאה, )קוד� החג


