
 .1                בס"ד

   

   

 

סוכה דיני ישיבת
   ט"ו - א'  סעיפים   ♦ הל"קקיצור שולחן ערוך סימן 

  

  

  
  (סעיף א')

  

  _____ בסוכות :פירוש – ֵּתְׁשבּו" "ַּבֻּסֹּכת

   ,___ ימים בסוכהשאדם ידור (יגור)  תורה: אמרה

  כל ה______ כן תהא עיקר דירתו ב_____ בביתוכמו שהוא דר 

  שיכניס לתוכה ____ הנאים ו_____ הנאות.

  .מה עושים בסוכההשלם 

  

  

  

 בסוכה

  

  ואפילו אם מספר עם חבירו יספר ב______

  וכן אם מתפלל ב_______ יתפלל בתוך ה________.

______ 

______ 

_______ 

______ 

______ 
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י _________ ֵיְדעוּ  ְלַמַען"כתוב:    ּכֹת ּכִ ּסֻ ֵני ֶאת  ________ ּבַ  ________ ּבְ

הֹוִציִאי   צריך לכוון: כשיושבים בסוכה ולכן.     ִמְצָרִים" ______מֵ  אֹוָתם ּבְ

  (וזכר לענני הכבוד)  שצוונו הקב"ה לישב ב______ זכר ל________________.

  

  

י ּכֹת ּכִ ּסֻ י...     ּבַ ְבּתִ  הֹוׁשַ

  

  תנאים: בזהנחלקו        בני ישראל?               באלו סוכות מדובר שה' הושיב את  

                                                

  

  

  

  

  ________ באיזה חודש עושים את חג הסוכות?

תשרי) ב(ולא     והרי אבותינו יצאו בחודש ניסןמדוע, הרי מצוות סוכה היא לזכר יציאת מצרים וענני הכבוד 

  ?תשרי ולא בחודש ניסןומדוע ציוונו ה' יתברך לעשות סוכה בחודש 
  

  לצל_____  לעשות אזניסן זה התחלת ימי ה______ ודרך כל אדם חודש כיון שב

  שהיא במצוות ה_____ יתברך שמו.(הסוכה)  ולא היתה ניכרת

  

   (תשרי) ______בחודש ה לכן ציוה אותנו לעשותה

  מ______ ולשבת ב_____ לצאתודרך כל אדם _______ שהוא זמן ה

  המלך היא... לכל כי ______ ֵיָרֶאהב______ ובזה  לישבמן ה_____  יוצאיםואנחנו 

 רבי אליעזר אומר:
 הקב"ה  המה _____ הכבוד שה_____ בהם

 את _______ לבל יכם שרב ו_____.

 רבי עקיבא אומר:
שעשו להם  -______ ממש 

 בשעת חנייתן מפני ה_____.
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  (סעיף ב')כיבוד הסוכה.  
  . __  שאינם מכובדים___     אלו דברים לא יכניס אדם לסוכה כי זה בזיון לסוכה?

  _____כגון: ______ (סירים) ו_______ ששואבים בו 

  ו_______ שמשהים בהם ______ וכו'

  ________אך מותר להשאיר:   לאחר האכילה?_______מהסוכה את מה צריך להוציא 

  מה הדין אם הכניס לתוך הסוכה כלים בזויים?___________________________

  (סעיף ג')אכילה בסוכה.  
  ________!? רשותאו  חובהבסוכה בלילה הראשון זה  האכילההאם 

  וצריך לאכול בסוכה פת לכל הפחות _______.

 

 מה הדין אם יורדים גשמים ביום הראשון?               

  מה יעשה?  המקרה:
 סקושיּפָ ) מעריךאם מדמה (

  הגשמים לאחר שעה או שעתיים
_______________________________________  

הגשמים  סקושלא יּפָ רואה אם 
  לא פסקו...או שהמתין והם 

  " אבל אינו מברך______"ומברך   _______ בסוכה,

ואוכל שם  "_____ בסוכה" ונוטל ____ ומברך "ה_____" 

  והולך לתוך ה____ וגומר ________. הפסקכזית ____ בלי 

 קודםאם פסקו הגשמים 
  שברך ברכת המזון בביתו

  _____ שוב לתוך ה______ ומברך "_____________"
  יותר מ____ פת ומברך ______________ואוכל קצת 

 לאחראם פסקו הגשמים 
  שברך ברכת המזון בביתו

ואוכל יותר  -  שנית_____ גם כן לתוך ה______ ו_____ ידיו 
  מכביצה פת בברכת "לישב ב_____" ומברך ברכת ה______.
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  ')ה(סעיף .  קידוש בליל א' דסוכות
  בליל א' של סוכות, מה עושה מיד כשבא מבית הכנסת?      

  ודאי לילה)כבר (אם הוא נכנס ל_____ ו______ מיד.             

   "ַּבֻּסָּכה ֵליֵׁשב "כשמברך בקידוש                  

  בברכה זו?    רלפטוֹ     מה יכוון                        

  

  

   

  בברכה זו?    יכווןמה       "ֶׁשֶהֱחָינּו"    כשמברך בקידוש

  

  

  

  (סעיף ז')אכילה בסוכה בשאר הימים.  
  סוכה.של חג הסוכות?  אין_____ לאכול ב בשאר הימיםמה דין אכילה בסוכה 

  סוכה.או _____ ב _____צריך ל - לישוןאו  קבע אכילתאלא שאם הוא רוצה לאכול 

  פת יותר מ__________   מהי אכילת קבע?
  וכן תבשיל העשוי מ_______ מיני דגן יותר מכביצה וקבע עליו סעודה...

  _______________________________ מחוץ לסוכה?_ פירותאכילת מה דין 

  יכול לאכלם לשתותם מחוץ לסוכה רק     ?  לסוכה מחוץת יין, בשר וגבינה ימה דין שתי

  _ צריך _____._________קבע עליהם. אבל אם ______________אם 

  

  

 וגם ה_____ ______ זו

 גם על ה___

 ושאר _____  שיעשה בסוכה

 וגם על ה_______
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  )סעיפים ח', י', י"א(.  בסוכהשינה 
     איזו שינה צריך לישון בסוכה?(מעיקר הדין) מדינא 

  וכן עושים ה_______ במצוות - אפילו שינת  _______

  .שאפילו שינת ארעי אינם _____ מחוץ ל______

  .אם יורדים גשמים

  _________________________   (סעיף י')   ?יורדים גשמיםישן בסוכה ומה הדין אם 

  _____ואם יצא לביתו בגלל הגשמים ואחר כך פסקו, האם צריך לחזור לישון בסוכה? _

  "______" (סעיף י"א)ואינו יוצא משם?  (מפני הגשמים למשל)איך נקרא אדם שפטור מן הסוכה 

  האם מקבל שכר על מה שנשאר בסוכה?_______

  ____________________מה אסור לו לברך כשפטור מן הסוכה? 

  כשיוצא מן הסוכה בגלל הגשמים איך יתנהג ביציאתו?

  לא ______ בסוכתו ויצא  (כלומר לא ישמח שיוצא...)

  _____ ל אלא יצא ב______ כעבד שמזג ____

  ו_____ לו רבו _____________________.
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  )י"ב, י"ד(סעיפים .  ַּבֻּסָּכה" ברכת "ֵליֵׁשב

  ""__________________   (קודם שאוכל הפת)לברך לאחר ברכת "המוציא"? מה צריך 

  מי ששכח לברך "לישב בסוכה" לאחר ברכת המוציא 

  שלא בירך, מה יעשה?(או אפילו לאחר שגמר את הסעודה)  ונזכר באמצע הסעודה

  ___________.  מדוע?________________________________________

  (המשנה ברורה כותב שאם עדיין לא בירך ברכת המזון יאכל מעט אחר ברכת "לישב") 

  

  (סעיף ט"ו)נשים וקטנים במצוות סוכה.  

  )___________.2)__________.  1מי פטור מן הסוכה? 

  מכל מקום מאיזה גיל צריך אביו לחנך את הקטן שיאכל בסוכה?____________

  


