
מבחן משנה פרק ב-ג
תשובה שאלה

לא. האם יכולים לישון תחת מטה בתוך הסוכה?
לישון תחת המיטה. אפשר דעת רב י יהודה ? מהי

 הוא ישן תחת המטה שלו  כשהמורים שלו היה שם
והם לא אמרו שזה אסור. מה הסיבה לדעה שלו?

אסור לישון בסכה מה הדעה של רבי שמעון בר יוחי?
 ההוככה שהוא הבאי הוא שטבי, העבד הכנעני של רבן

 גמליאל, היה יושן תחת המטה, כדי שיהיה עוד
 מקןמות לאחירים לשון, כי הוא היה תלמיד חכם והבין

שהוא פטור ממצות סכה.
?למה

 סכה שבו הסכך בשני מדריגות. הוא כשר עם יש יותר
דל משמש. סכה המבדלת? האם הוא כשר? זה מה

צילתה מרובה מחמתה הבטיו על שמש וצל? מה
 גשם מתכנס לסכה. לחתחילה, רוצים עם כשר הוא

לראות את הכוכבים.
 מה הדין בסכה שיש כל כך הרבה סכך שלא יכולים

לראיות את הכוכבים?
כן. בספינה? סכה לבנות אפשר
כן. אפשר לעות בה בימי החג?
.כן לבנות סכה באילן? אפשר
.לא לעלות בה בימי החג? מותר

לדפנות. בבנין הסכה? באילונות להשתמש יכולים איפה
מצוה, חולים, ומשעוזרים לחולים.   שליחי ממצות סכה? שפטורים אדם בני שלשה הם מי

A snack -עראי לאכל חוץ מהסכה? יכולים מה

.בסכה הכל לאכל מחמירים היו הם  מה הדעה של  רבן יוחנן בן  זכאי ורבי גמליאל ומה
הסיור עליהם מלמד?

להוכיך שאפשר לאכל עראי חוץ מהסכה. המשנה מביאה את המעשה של רב צדוק? למה
. אכל פחות מכבצע 1
. אכל עראי חוץ מבסכה2
  מסביב לפרי שהוא לא יקבל  טאומהnapkin. שם 3

(הוא היה כהן)
. לא אמר ברכה אחרונה4

 דברים מוזרים עשה רב צדוק?4איזה 

14 אלעזר, כמה ארוכות חייבים לאכל בסכה? רב לפי
ובערב בבקר ?מתי
עד שמיני עצרת, כן ?להשלם יכולים, אכל לא אם
1 חייבים לאכל בסכה? ארוכיות כמה,  חכמים למי

הראשון בערב ?מתי
לא אם לא אכלו, יכולים להשלם?
 פסוק בקהלת "מעוות לא יוכל לתקן וחסרון לא לפי

יוכל להמנות" ?למה

סעודה (המוצאי) אוכלים אם רק ?החג ימי שער בסכה לאכל חייהים

כן  בית הלל, אם אוכלים בסכה והשלחן בבית, לפי
מותר?

לא לפי בית שמאי?

אפשר לאכל אפילו אם האכל בחוץ  הלל מלמד מן המעשה של רבי יוחנן בן הכורני, מה
ששולחנו בבית?

הם אמרו שזה לא יצא אותו מידי חובתו.  ?הלל בית של הראיה מקבלים לא שמאי בית למה
ועבדים, קטנים, נשים שפטורין ממצות סכה? אנשים קבוצי שלש הם מי
צריך את אימו שלא קטן קטן חיב לחנך למצות סכה? איזה

 נולדה, ואז שמאי בנה סכה לבן שמאי של הכלתה
הבחור שלה, כי הוא היה צריך לחנך במצות סכה. שמביאה המשנה? הראיה מה

 הראשון פרי עץ הדר, כפת תמרים, ביום לכם ולקחתם"
 וענף עץ אבות, וערבי נחל, ושמחת לפני ה' אלוקיך

שבעת ימים"
שנותנת לנו המצוה של ארבעת  המינים? הפסוק מה

הרר, לכם.  ביום הראשון, מה הם שני תראים שמחויבים להיות
 המינים?4בכל 

 של אשירה, של עיר הנדחת, נקתם ראשו,, יבש, גזול
נפרצו עליו ששה הפסולים ללולב? מהם



טפחים ועוד טפח לנענע  3  המינימלי של לולב כשר? השיעור מהו
 גזול, יבש, של אשירה, של עיר הנדחת, נקשם ראשו,

הפסולים להדס? שבעה מהם מעליםberriesנפרצו עליו, וותר 

 גזול, יבש, של אשירה, של עיר הנדחת, חסר יותר מחצי
)not smoothמהעלים, נפרצו עליו,  וצפצנה ( מהם שבעה הפסולים לערבה?

1, ערבה-1הדס-, 1-אתרוג, 1-לולב חיבים לפי רבי עקיבא? כמה
2, ערבה-3, הדס-1, אתרוג-1-ב לול ?ישמעאל רבי לפי

 גזול, יבש, אשירה, עיר הנדחת, ערלה, תרומה טמאי,
 there's a hole and part is), שחור, crackedנסדה (

missing) נהלף ,peeled) חזזית על רבו ,(spotsנפל ,( 
פתאום

הפסולים לאתרוג? 12 מהם

חזזית אבל לא הרבה, נפל עוקץ, נקב אבל לא חסר שכשרים באתרוג? דברים שלש מהם

מתרומה טהרה, של מעשר שני בירושלים  מהם שני דברים שלכתחילה פסולים אבל בדיעבד
כשרים?

 דמאי- (לא יודעים אם לקחו ערלה)  כשר להלל ופסול
לשמאי

ירוק- כשר לרבי מאיר ופסול לרבי יהודה
 מה שני דברים שיש בהם מקלחת עם הם כשרים

באתרוג או פסולים.

עגוז מהו השועור שמינימלי לאתרוק לפי רבי מאיר?
כביצה ?יהודה רבי לפי
אחד ביד השיעור הכי גדול לאתרוג לפי רבי יהודה? מהו
הכי גדול אין- ידים בשני ?יוסי רבי לפי

אנא ה' הושוע נא, הודו, הודו- 3  פעמים מנענים את הלולב כמה, הלל בית לפי
בתפילה?

אנה הק הושוע נא, אני ה' הצליחה נא, הודו, הודו- 4 ?שמאי בית לפי
היום כל לנטילת לולב? הזמן מתי

מי שלא חייב יכול להוצאי אחירים בקראית הלל? לא מי
7 המצוה של לולב בבית המקדש? היתה יהים לכמה
1 ימים היתה המצוה של לולב חוץ למקדש? לכמה

זכאי בן יוחנן רבן חןץ למקדש לכל ימי החג? לולב נטילת תיקן מי
זכר למקדש ?למה

 הזה יכולים לאכל קמח חדש, ביום. פסח של השני יום
שגדל אחרי פסח. ביום הנוף הביעו קרבן עמר. יום הנוף? הוא מתי

שנים ?למי %
1-6 כהן 2 תרומה
1-6 לבי 10 מעשר

1,2,4,5 ירושלים ממשהשאר 10 שני מעשר
3,6 עני 10 עני מעשר
1-6 כהן->לבי 10 מעשר תרומות

מה הוא ערלה?
הפרי משלש השנים הראשונים של עץ פרי.

מה זה דמאי?
לא יודעים עם לקחו ערלה.


