
סוכהסוכהסוכהסוכה

פרקי�פרקי�פרקי�פרקי�


ב.א: סוכה � סוכה וסכ

כ:ב: היש� תחת המטה � ישיבה בסוכה

כט:ג: לולב הגזול � ד'  המיני�

מב:ד: לולב וערבה � מצוות החג

נ.ה: החליל � שמחת בית השואבה


אאאא:  :  :  :  סוכה סוכה סוכה סוכה �  �  �  �  סוכה וסכ
סוכה וסכ
סוכה וסכ
סוכה וסכ

סוכה גבוהה מכסוכה גבוהה מכסוכה גבוהה מכסוכה גבוהה מכ'  '  '  '  אמהאמהאמהאמה ב

סוכה גבוהה מכסוכה גבוהה מכסוכה גבוהה מכסוכה גבוהה מכ'  '  '  '  אמה כשהדפנות מגיעות לסכ
אמה כשהדפנות מגיעות לסכ
אמה כשהדפנות מגיעות לסכ
אמה כשהדפנות מגיעות לסכ

סוכה רחבה הגבוהה מכסוכה רחבה הגבוהה מכסוכה רחבה הגבוהה מכסוכה רחבה הגבוהה מכ'  '  '  '  אמהאמהאמהאמה

סוכת הילני המלכה

שיעור מינימלי לסוכה שיעור מינימלי לסוכה שיעור מינימלי לסוכה שיעור מינימלי לסוכה ((((2222)))) ג
ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתו
 הבית ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתו
 הבית ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתו
 הבית ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתו
 הבית ((((1111))))

גדר בית ל: מזוזה, מעקה, נגעי�, בתי ערי חומה, חזרה 
ממלחמה,<br>עירוב ושיתו$, חלוקה

מיעוט גובה סוכה בכרי� וכסתותמיעוט גובה סוכה בכרי� וכסתותמיעוט גובה סוכה בכרי� וכסתותמיעוט גובה סוכה בכרי� וכסתות,  ,  ,  ,  תב� או עפרתב� או עפרתב� או עפרתב� או עפר

בטלה דעתו אצל כל אד� (8) ד

מיעוט גובה סוכה עמיעוט גובה סוכה עמיעוט גובה סוכה עמיעוט גובה סוכה ע""""י הוצי� היורדי� מהסכ
י הוצי� היורדי� מהסכ
י הוצי� היורדי� מהסכ
י הוצי� היורדי� מהסכ

מיעוט גובה סוכה עמיעוט גובה סוכה עמיעוט גובה סוכה עמיעוט גובה סוכה ע""""י איצטבאי איצטבאי איצטבאי איצטבא

דופ� עקומה דופ� עקומה דופ� עקומה דופ� עקומה ((((1111))))

חקק קרקע הסוכה להשלי� גובההחקק קרקע הסוכה להשלי� גובההחקק קרקע הסוכה להשלי� גובההחקק קרקע הסוכה להשלי� גובהה

גוד אחיתגוד אחיתגוד אחיתגוד אחית////אסיק מחיצתא אסיק מחיצתא אסיק מחיצתא אסיק מחיצתא ((((3333))))

שיעור דופ� לסוכהשיעור דופ� לסוכהשיעור דופ� לסוכהשיעור דופ� לסוכה

סוכה שאינה גבוהה יסוכה שאינה גבוהה יסוכה שאינה גבוהה יסוכה שאינה גבוהה י'  '  '  '  טפחי�טפחי�טפחי�טפחי�

שכינה באר- ובני אד� בשמי� ה
שיעור עובי הכפורת

תפסת מרובה לא תפסת (3)

מראה הצי- (2)

מבנה הכרובי�

שיעור אמה במקדש ובכליו (2)

ז'  המיני� אסמכתא לשיעורי תורה (3)

חציצה לטבילה ברובו או במקפיד (2) ו
אי גוזרי� גזירה לגזירה (7)

מחיצות הל"מ (2)

מני� דפנות סוכה מני� דפנות סוכה מני� דפנות סוכה מני� דפנות סוכה ((((1111))))

יש א� למסורת / למקרא (3)

מקו� העמדת טפח העשוי לדופ� שלישית בסוכהמקו� העמדת טפח העשוי לדופ� שלישית בסוכהמקו� העמדת טפח העשוי לדופ� שלישית בסוכהמקו� העמדת טפח העשוי לדופ� שלישית בסוכה

סוכה העשויה כמבויסוכה העשויה כמבויסוכה העשויה כמבויסוכה העשויה כמבוי ז

הכשר מחיצות סוכה לשבת וההיפ
הכשר מחיצות סוכה לשבת וההיפ
הכשר מחיצות סוכה לשבת וההיפ
הכשר מחיצות סוכה לשבת וההיפ

מיגו באיסור והיתר (2)

סוכה שחמתה מרובה מצילתהסוכה שחמתה מרובה מצילתהסוכה שחמתה מרובה מצילתהסוכה שחמתה מרובה מצילתה

סוכה אי בעינ� דירת קבע סוכה אי בעינ� דירת קבע סוכה אי בעינ� דירת קבע סוכה אי בעינ� דירת קבע ((((1111))))

סוכה עגולהסוכה עגולהסוכה עגולהסוכה עגולה

היק$ ושטח עיגול (4)

מדת אלכסו� ריבוע (3) ח
סוכות של יוצרי� זו לפני� מזוסוכות של יוצרי� זו לפני� מזוסוכות של יוצרי� זו לפני� מזוסוכות של יוצרי� זו לפני� מזו

סוכת גנבסוכת גנבסוכת גנבסוכת גנב""""
 ורקב
 ורקב
 ורקב
 ורקב""""שששש

סוכה ישנהסוכה ישנהסוכה ישנהסוכה ישנה ט
קדושה בעצי סוכה (1)

עשיית סוכה בחוה"מ (1)

לשמה בסוכה ובציצית

סוכה  גזולה (1)

סוכה תחת איל� או ביתסוכה תחת איל� או ביתסוכה תחת איל� או ביתסוכה תחת איל� או בית

ביטול סכ
 פסול בסכ
 כשר

סוכה עסוכה עסוכה עסוכה ע""""ג סוכהג סוכהג סוכהג סוכה

מרחק בי� הסככי� בסוכה עמרחק בי� הסככי� בסוכה עמרחק בי� הסככי� בסוכה עמרחק בי� הסככי� בסוכה ע""""ג סוכהג סוכהג סוכהג סוכה י
פירס על או מתחת הסכ
 סדי� או קישוטי�פירס על או מתחת הסכ
 סדי� או קישוטי�פירס על או מתחת הסכ
 סדי� או קישוטי�פירס על או מתחת הסכ
 סדי� או קישוטי�

מוקצה מחמת מצוה (3)

מיעוט שיעור סוכה עמיעוט שיעור סוכה עמיעוט שיעור סוכה עמיעוט שיעור סוכה ע""""י קישוטי�י קישוטי�י קישוטי�י קישוטי�

שלוחי מצוה פטורי� מ� הסוכה (1)

היש� באהל בתו
 הסוכההיש� באהל בתו
 הסוכההיש� באהל בתו
 הסוכההיש� באהל בתו
 הסוכה

ק"ש ליש� ערו� בכילה או בבית

אי אתי אהל עראי ומבטל אהל קבע (1) יא
סיכו
 בדבר המחובר לקרקעסיכו
 בדבר המחובר לקרקעסיכו
 בדבר המחובר לקרקעסיכו
 בדבר המחובר לקרקע

תעשה ולא מ� העשוי תעשה ולא מ� העשוי תעשה ולא מ� העשוי תעשה ולא מ� העשוי ((((1111))))    בסוכהבסוכהבסוכהבסוכה,  ,  ,  ,  ציצית ולולבציצית ולולבציצית ולולבציצית ולולב

לולב אי צרי
 אגד (1)

זה אלי ואנוהו � התנאה לפניו במצוות (2)

סכ
 כשר שגדולו מ� האר- ואינו מקבל טומאהסכ
 כשר שגדולו מ� האר- ואינו מקבל טומאהסכ
 כשר שגדולו מ� האר- ואינו מקבל טומאהסכ
 כשר שגדולו מ� האר- ואינו מקבל טומאה

בנ"י ישבו בסוכות ממש או תחת ענני כבוד

סיכו
 בחבילי קשסיכו
 בחבילי קשסיכו
 בחבילי קשסיכו
 בחבילי קש,  ,  ,  ,  עצי� וזרדי�עצי� וזרדי�עצי� וזרדי�עצי� וזרדי� יב
תעשה ולא מ� העשוי תעשה ולא מ� העשוי תעשה ולא מ� העשוי תעשה ולא מ� העשוי ((((2222))))    בסוכהבסוכהבסוכהבסוכה

מיני סכ
 כשר ופסולמיני סכ
 כשר ופסולמיני סכ
 כשר ופסולמיני סכ
 כשר ופסול

סכ
 פסול מחשש שיהא מצטערסכ
 פסול מחשש שיהא מצטערסכ
 פסול מחשש שיהא מצטערסכ
 פסול מחשש שיהא מצטער

מיני סכ
 מאוגדי� בידי שמי�מיני סכ
 מאוגדי� בידי שמי�מיני סכ
 מאוגדי� בידי שמי�מיני סכ
 מאוגדי� בידי שמי� יג
מרור האג� למצות מרור בפסח


אגד באזוב ובסכ


סכ
 העומד להתייבש ולהפר
סכ
 העומד להתייבש ולהפר
סכ
 העומד להתייבש ולהפר
סכ
 העומד להתייבש ולהפר


תערובת פסולת ואוכל לסכ
תערובת פסולת ואוכל לסכ
תערובת פסולת ואוכל לסכ
תערובת פסולת ואוכל לסכ


ידות פירות לטומאה ולסכ

מחשבה ומעשה לקבלת או הפקעת טומאה (1)

תפילת� של צדיקי� נמשלה לעתר (1) יד
סיכו
 בנסרי� סיכו
 בנסרי� סיכו
 בנסרי� סיכו
 בנסרי� ((((1111))))

סיכו
 בנסרי� על צידיה�סיכו
 בנסרי� על צידיה�סיכו
 בנסרי� על צידיה�סיכו
 בנסרי� על צידיה�

פסל היוצא מ� הסוכה נידו� כסוכה לחומרא

תקרה שאי� עליה מעזיבהתקרה שאי� עליה מעזיבהתקרה שאי� עליה מעזיבהתקרה שאי� עליה מעזיבה טו
תעשה ולא מ� העשוי תעשה ולא מ� העשוי תעשה ולא מ� העשוי תעשה ולא מ� העשוי ((((3333))))    בסוכהבסוכהבסוכהבסוכה

המקרה סוכתו בשפודי� או בארוכות המיטההמקרה סוכתו בשפודי� או בארוכות המיטההמקרה סוכתו בשפודי� או בארוכות המיטההמקרה סוכתו בשפודי� או בארוכות המיטה

פרו- כעומד (3)

אי אמרינ� אפשר לצמצ� (2)

סיכו
 בבלאי כלי�סיכו
 בבלאי כלי�סיכו
 בבלאי כלי�סיכו
 בבלאי כלי�

החוטט בגדיש לעשות סוכההחוטט בגדיש לעשות סוכההחוטט בגדיש לעשות סוכההחוטט בגדיש לעשות סוכה טז

דפנות שאי� מגיעות לקרקע או לסכ
דפנות שאי� מגיעות לקרקע או לסכ
דפנות שאי� מגיעות לקרקע או לסכ
דפנות שאי� מגיעות לקרקע או לסכ

מחיצה תלויה ביבשה ובמי� לשבת ולסוכה מחיצה תלויה ביבשה ובמי� לשבת ולסוכה מחיצה תלויה ביבשה ובמי� לשבת ולסוכה מחיצה תלויה ביבשה ובמי� לשבת ולסוכה ((((2222))))

לבוד משתי רוחות לבוד משתי רוחות לבוד משתי רוחות לבוד משתי רוחות ((((2222))))

אויר בסכ
 פוסל בגאויר בסכ
 פוסל בגאויר בסכ
 פוסל בגאויר בסכ
 פוסל בג'  '  '  '  טפחי�טפחי�טפחי�טפחי� יז
דופ� עקומה דופ� עקומה דופ� עקומה דופ� עקומה ((((2222))))

שיעור סכ
 פסול באמצע הסכ
 לפסולשיעור סכ
 פסול באמצע הסכ
 לפסולשיעור סכ
 פסול באמצע הסכ
 לפסולשיעור סכ
 פסול באמצע הסכ
 לפסול

צירו$ לכשיעור כשאי� שיעור� שווה (2)

סיכו
 בנסרי� (2)

אי אמרינ� לבוד באמצע יח
מיני דגי� שיש לחשוש בה� לתערובת שרצי� (1)

סוכה עסוכה עסוכה עסוכה ע""""ג אכסדרה שיש או אי� לה פצימי� ג אכסדרה שיש או אי� לה פצימי� ג אכסדרה שיש או אי� לה פצימי� ג אכסדרה שיש או אי� לה פצימי� ((((2222))))
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53535353סוכהסוכהסוכהסוכה

פי תקרה יורד וסות� (5) יח
טלטול באכסדרה בבקעה (2)

לבוד במחיצות שנעשו לבחו- יט

דופ� סוכה נראה מבפני� ושווה מבחו- וההיפ

פסל היוצא מ� הסוכה נידו� כסוכהפסל היוצא מ� הסוכה נידו� כסוכהפסל היוצא מ� הסוכה נידו� כסוכהפסל היוצא מ� הסוכה נידו� כסוכה

ישיבה תחת אויר או סכ
 פסול פחות מג'

מצטר$ לכשיעור אע"פ שאינו כשר

סכ
 סוכה משופעסכ
 סוכה משופעסכ
 סוכה משופעסכ
 סוכה משופע

סיכו
 במחצלתסיכו
 במחצלתסיכו
 במחצלתסיכו
 במחצלת

טומאת מת או מדרס במיני מחצלות כ

בבבב:  :  :  :  היש� תחת המטה היש� תחת המטה היש� תחת המטה היש� תחת המטה �  �  �  �  ישיבה בסוכהישיבה בסוכהישיבה בסוכהישיבה בסוכה

היש� תחת המיטה בסוכההיש� תחת המיטה בסוכההיש� תחת המיטה בסוכההיש� תחת המיטה בסוכה כ
אהל שאינו עשוי בידי אד� לטומאה ולסוכה

מילוי מי� מהשילוח לטהרת הכה� למעשה פ"א כא
אי אתי אהל עראי ומבטל אהל קבע אי אתי אהל עראי ומבטל אהל קבע אי אתי אהל עראי ומבטל אהל קבע אי אתי אהל עראי ומבטל אהל קבע ((((2222))))

שיחת ת"ח צריכה לימוד

הסומ
 סוכתו בכרעי מיטההסומ
 סוכתו בכרעי מיטההסומ
 סוכתו בכרעי מיטההסומ
 סוכתו בכרעי מיטה

סוכה אי בעינ� דירת קבע (2)

מעמיד לסכ
 בדבר המקבל טומאהמעמיד לסכ
 בדבר המקבל טומאהמעמיד לסכ
 בדבר המקבל טומאהמעמיד לסכ
 בדבר המקבל טומאה

סוכה מדובללתסוכה מדובללתסוכה מדובללתסוכה מדובללת כב
סוכה שצילתה מרובה מחמתהסוכה שצילתה מרובה מחמתהסוכה שצילתה מרובה מחמתהסוכה שצילתה מרובה מחמתה

חבוט רמי לסכ
חבוט רמי לסכ
חבוט רמי לסכ
חבוט רמי לסכ
,  ,  ,  ,  לטומאה ולקורת מבוילטומאה ולקורת מבוילטומאה ולקורת מבוילטומאה ולקורת מבוי

סוכה שצילתה שווה לחמתהסוכה שצילתה שווה לחמתהסוכה שצילתה שווה לחמתהסוכה שצילתה שווה לחמתה

סוכה המעובה כמי� ביתסוכה המעובה כמי� ביתסוכה המעובה כמי� ביתסוכה המעובה כמי� בית

סוכה בראש עגלהסוכה בראש עגלהסוכה בראש עגלהסוכה בראש עגלה,  ,  ,  ,  ספינהספינהספינהספינה,  ,  ,  ,  איל� או עאיל� או עאיל� או עאיל� או ע""""ג גמלג גמלג גמלג גמל

סוכה שאינה עומדת ברוח מצויהסוכה שאינה עומדת ברוח מצויהסוכה שאינה עומדת ברוח מצויהסוכה שאינה עומדת ברוח מצויה כג
סוכה אי בעינ� דירת קבע (3)

סוכה עסוכה עסוכה עסוכה ע""""ג בהמהג בהמהג בהמהג בהמה

בהמה כדופ� סוכהבהמה כדופ� סוכהבהמה כדופ� סוכהבהמה כדופ� סוכה

אי חיישינ� למיתה (2)

אי יש ברירה (9) כד
התקנת אשה לכ"ג ביוה"כ שמא תמות אשתו (2)

כתיבת גט ע"ג דבר שיש בו רוח חיי� (2)

גט על תנאי עד מות האשה (2)

איל� כדופ� סוכהאיל� כדופ� סוכהאיל� כדופ� סוכהאיל� כדופ� סוכה

מחיצה שאינה עומדת ברוח מצויהמחיצה שאינה עומדת ברוח מצויהמחיצה שאינה עומדת ברוח מצויהמחיצה שאינה עומדת ברוח מצויה

שלוחי מצוה פטורי� מ� הסוכה שלוחי מצוה פטורי� מ� הסוכה שלוחי מצוה פטורי� מ� הסוכה שלוחי מצוה פטורי� מ� הסוכה ((((2222)))) כה
העוסק במצוה פטור מק"ש (3)

העוסק במצוה פטור מ� המצוה

אבל ביו� הראשו� פטור מתפילי� וחייב בסוכה

חת� ובני החופה לסוכה ושאר מצוותחת� ובני החופה לסוכה ושאר מצוותחת� ובני החופה לסוכה ושאר מצוותחת� ובני החופה לסוכה ושאר מצוות

עוסקי� במלאכת שמי� פטורי� מכל המצוות כו
הולכי דרכי� והולכי� לדבר מצוה לסוכההולכי דרכי� והולכי� לדבר מצוה לסוכההולכי דרכי� והולכי� לדבר מצוה לסוכההולכי דרכי� והולכי� לדבר מצוה לסוכה

שומרי עירשומרי עירשומרי עירשומרי עיר,  ,  ,  ,  גנות ופרדסי� לסוכהגנות ופרדסי� לסוכהגנות ופרדסי� לסוכהגנות ופרדסי� לסוכה

חולי� ומשמשיה� פטורי� מסוכהחולי� ומשמשיה� פטורי� מסוכהחולי� ומשמשיה� פטורי� מסוכהחולי� ומשמשיה� פטורי� מסוכה

מצטער פטור מ� הסוכהמצטער פטור מ� הסוכהמצטער פטור מ� הסוכהמצטער פטור מ� הסוכה

אכילת עראי חו- לסוכהאכילת עראי חו- לסוכהאכילת עראי חו- לסוכהאכילת עראי חו- לסוכה

שינת עראי חו- לסוכהשינת עראי חו- לסוכהשינת עראי חו- לסוכהשינת עראי חו- לסוכה

שינה ע� תפילי� (2)

שינה ביו�

אכילת עראי בסוכה לחומראאכילת עראי בסוכה לחומראאכילת עראי בסוכה לחומראאכילת עראי בסוכה לחומרא

חשש ליוהרא (3)

מני� הסעודות שחייבי� לאכול בחג בסוכהמני� הסעודות שחייבי� לאכול בחג בסוכהמני� הסעודות שחייבי� לאכול בחג בסוכהמני� הסעודות שחייבי� לאכול בחג בסוכה כז

תשלומי סעודת ליל יותשלומי סעודת ליל יותשלומי סעודת ליל יותשלומי סעודת ליל יו""""ט אט אט אט א'  '  '  '  של סוכותשל סוכותשל סוכותשל סוכות

מעוות לא יוכל לתקו� וחסרו� לא יוכל להמנות (2)

קיו� מצות ישיבה בסוכה בבקיו� מצות ישיבה בסוכה בבקיו� מצות ישיבה בסוכה בבקיו� מצות ישיבה בסוכה בב'  '  '  '  סוכותסוכותסוכותסוכות

עשיית סוכה בחוהעשיית סוכה בחוהעשיית סוכה בחוהעשיית סוכה בחוה""""מ מ מ מ ((((2222))))

סוכה  שאולה או גזולה סוכה  שאולה או גזולה סוכה  שאולה או גזולה סוכה  שאולה או גזולה ((((2222))))

גר שנתגייר וקט� שהגדיל בחוהגר שנתגייר וקט� שהגדיל בחוהגר שנתגייר וקט� שהגדיל בחוהגר שנתגייר וקט� שהגדיל בחוה""""מ לסוכהמ לסוכהמ לסוכהמ לסוכה

יציאה מביתו ברגלי�

חייב אד� להקביל פני רבו ברגל (2)

אהל עראי בשבת ויו"ט (4)

ר'  אליעזר לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו (2)

מעלות ר'  אליעזר וריב"ז כח
מעלות תלמידי הלל הזק�

ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתו
 הבית ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתו
 הבית ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתו
 הבית ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתו
 הבית ((((2222))))

נשי�נשי�נשי�נשי�,  ,  ,  ,  עבדי� וקטני� במצות סוכהעבדי� וקטני� במצות סוכהעבדי� וקטני� במצות סוכהעבדי� וקטני� במצות סוכה

מצות עשה שהזמ� גרמא נשי� פטורות (5)

איש ואשה הושוו לכל עונשי� שבתורה (2)

נשי� בתוספת מחול על הקודש ביוה"כ

תשבו כעי� תדורו תשבו כעי� תדורו תשבו כעי� תדורו תשבו כעי� תדורו �  �  �  �  עושה סוכתו קבע וביתו עראיעושה סוכתו קבע וביתו עראיעושה סוכתו קבע וביתו עראיעושה סוכתו קבע וביתו עראי

שינו� קוד� לעיו� (3) כט
כלי� המותרי� בסוכה (1)

ירדו גשמי� פטור מ� הסוכהירדו גשמי� פטור מ� הסוכהירדו גשמי� פטור מ� הסוכהירדו גשמי� פטור מ� הסוכה

סימני קללה ופורענות

מעלת ענוי�

גגגג:  :  :  :  לולב הגזול לולב הגזול לולב הגזול לולב הגזול �  �  �  �  דדדד' ' ' ' המיני�המיני�המיני�המיני�

לולב הכשר והפסוללולב הכשר והפסוללולב הכשר והפסוללולב הכשר והפסול כט
לולב יבש לולב יבש לולב יבש לולב יבש ((((1111))))

לולב גזול

נטילת לולב ביו"ט ראשו� משלכ� (1)

מצוה הבאה בעבירה (2) ל
קרקע אינה נגזלת (1)

שינוי רשות אי קונה (1)

שינוי מעשה אי קונה (1)

לולב אי צרי
 אגד (2)

שינוי החוזר לברייתו אי קונה (1)

שינוי הש� קונה (1)

סוכה גזולה  או שאולה (3) לא
בניית סוכה ברה"ר

בניית סוכה מעצי� גזולי�

תקנת מריש לקורה שבנאה בסוכה

לולב יבש לולב יבש לולב יבש לולב יבש ((((2222))))

הדר בלולב ובאתרוגהדר בלולב ובאתרוגהדר בלולב ובאתרוגהדר בלולב ובאתרוג

תוספת על ד'  המיני�

נטילת רמו� או פריש כתחלי$ לאתרוג

לולב של אשרה או עיר הנדחתלולב של אשרה או עיר הנדחתלולב של אשרה או עיר הנדחתלולב של אשרה או עיר הנדחת

לולב שנקט� או נסדק ראשולולב שנקט� או נסדק ראשולולב שנקט� או נסדק ראשולולב שנקט� או נסדק ראשו

לולב כפו$לולב כפו$לולב כפו$לולב כפו$,  ,  ,  ,  קוו- וחרותקוו- וחרותקוו- וחרותקוו- וחרות

לולב עקו�לולב עקו�לולב עקו�לולב עקו� לב
לולב שנפרצו או נפרדו עליולולב שנפרצו או נפרדו עליולולב שנפרצו או נפרדו עליולולב שנפרצו או נפרדו עליו

לולב שניטלה או נחלקה התיומתלולב שניטלה או נחלקה התיומתלולב שניטלה או נחלקה התיומתלולב שניטלה או נחלקה התיומת

כפות תמרי� כפות תמרי� כפות תמרי� כפות תמרי� �  �  �  �  לולבלולבלולבלולב

לולב ציני הר הברזללולב ציני הר הברזללולב ציני הר הברזללולב ציני הר הברזל

פתחה של גיהנ� (2)

שיעור לולבשיעור לולבשיעור לולבשיעור לולב,  ,  ,  ,  הדס וערבההדס וערבההדס וערבההדס וערבה

הדס הכשר והפסולהדס הכשר והפסולהדס הכשר והפסולהדס הכשר והפסול
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ענ$ ע- עבות ענ$ ע- עבות ענ$ ע- עבות ענ$ ע- עבות �  �  �  �  הדסהדסהדסהדס לב
הדס שוטההדס שוטההדס שוטההדס שוטה

הדס שנשרו רוב עליו ועבותו קיימתהדס שנשרו רוב עליו ועבותו קיימתהדס שנשרו רוב עליו ועבותו קיימתהדס שנשרו רוב עליו ועבותו קיימת

הדס שיבשו רוב עליוהדס שיבשו רוב עליוהדס שיבשו רוב עליוהדס שיבשו רוב עליו לג
הדס שנקט� ראשו הדס שנקט� ראשו הדס שנקט� ראשו הדס שנקט� ראשו ((((1111))))    ועלתה בו תמרהועלתה בו תמרהועלתה בו תמרהועלתה בו תמרה

דיחוי במצוות (1)

לולב אי צרי
 אגד (3)

תעשה ולא מ� העשוי (4) בלולב

הדס שענביו מרובי� מעליוהדס שענביו מרובי� מעליוהדס שענביו מרובי� מעליוהדס שענביו מרובי� מעליו

דיחוי במצוות דיחוי במצוות דיחוי במצוות דיחוי במצוות ((((2222))))    מעיקרא ובנראה ונדחהמעיקרא ובנראה ונדחהמעיקרא ובנראה ונדחהמעיקרא ובנראה ונדחה

מיעוט ענבי הדס ביומיעוט ענבי הדס ביומיעוט ענבי הדס ביומיעוט ענבי הדס ביו""""טטטט

דשא"מ � מתק� כלי

פסיק רישיה � מתק� כלי

אגידת הלולב ביואגידת הלולב ביואגידת הלולב ביואגידת הלולב ביו""""טטטט

ערבה הכשרה והפסולהערבה הכשרה והפסולהערבה הכשרה והפסולהערבה הכשרה והפסולה

ערבי נחל ערבי נחל ערבי נחל ערבי נחל �  �  �  �  ערבהערבהערבהערבה

ערבה שאינה גדלה על נחלערבה שאינה גדלה על נחלערבה שאינה גדלה על נחלערבה שאינה גדלה על נחל

מצות ערבה במקדש (1) לד
צפצפה פסולה לערבהצפצפה פסולה לערבהצפצפה פסולה לערבהצפצפה פסולה לערבה

דברי� שנשתנה שמ� (2)

כמות של כל אכמות של כל אכמות של כל אכמות של כל א'  '  '  '  מדמדמדמד'  '  '  '  המיני�המיני�המיני�המיני�

הדס שנקט� ראשו הדס שנקט� ראשו הדס שנקט� ראשו הדס שנקט� ראשו ((((2222))))

אי� אוגדי� האתרוג ע� השאראי� אוגדי� האתרוג ע� השאראי� אוגדי� האתרוג ע� השאראי� אוגדי� האתרוג ע� השאר

דדדד'  '  '  '  המיני� של לולב מעכבי� זאהמיני� של לולב מעכבי� זאהמיני� של לולב מעכבי� זאהמיני� של לולב מעכבי� זא""""ז ז ז ז ((((1111))))

נטילת לולב צריכה לקיחה תמה נטילת לולב צריכה לקיחה תמה נטילת לולב צריכה לקיחה תמה נטילת לולב צריכה לקיחה תמה ((((1111))))

אתרוג הכשר והפסולאתרוג הכשר והפסולאתרוג הכשר והפסולאתרוג הכשר והפסול

פרי ע- הדר פרי ע- הדר פרי ע- הדר פרי ע- הדר �  �  �  �  אתרוגאתרוגאתרוגאתרוג לה
אי� א"י חסרה כלו� (3)

אתרוג ערלהאתרוג ערלהאתרוג ערלהאתרוג ערלה

אתרוג תרומה טמאהאתרוג תרומה טמאהאתרוג תרומה טמאהאתרוג תרומה טמאה

אתרוג מעאתרוג מעאתרוג מעאתרוג מע""""ש בירושלי�ש בירושלי�ש בירושלי�ש בירושלי�

מע"ש לאתרוג, (מצה וחלה) (2)

אתרוג תרומה טהורהאתרוג תרומה טהורהאתרוג תרומה טהורהאתרוג תרומה טהורה

אתרוג דמאיאתרוג דמאיאתרוג דמאיאתרוג דמאי

אתרוג שעלתה בו חזזיתאתרוג שעלתה בו חזזיתאתרוג שעלתה בו חזזיתאתרוג שעלתה בו חזזית

אתרוג שנטלה פטמתואתרוג שנטלה פטמתואתרוג שנטלה פטמתואתרוג שנטלה פטמתו

אתרוג שנקל$אתרוג שנקל$אתרוג שנקל$אתרוג שנקל$

אתרוג שניקבאתרוג שניקבאתרוג שניקבאתרוג שניקב לו
אתרוג תפוח או סרוחאתרוג תפוח או סרוחאתרוג תפוח או סרוחאתרוג תפוח או סרוח

אתרוג כושיאתרוג כושיאתרוג כושיאתרוג כושי

אתרוג בוסראתרוג בוסראתרוג בוסראתרוג בוסר

אתרוג שגדלו בדפוסאתרוג שגדלו בדפוסאתרוג שגדלו בדפוסאתרוג שגדלו בדפוס

אתרוג חסר או שנקבוהו עכברי�אתרוג חסר או שנקבוהו עכברי�אתרוג חסר או שנקבוהו עכברי�אתרוג חסר או שנקבוהו עכברי�

שיעור מינימלי ומקסימלי לאתרוגשיעור מינימלי ומקסימלי לאתרוגשיעור מינימלי ומקסימלי לאתרוגשיעור מינימלי ומקסימלי לאתרוג

אגד הלולבאגד הלולבאגד הלולבאגד הלולב

לולב אי צרי
 אגד לולב אי צרי
 אגד לולב אי צרי
 אגד לולב אי צרי
 אגד ((((4444))))

שיטת ר'  יהודה שסכ
 סוכה מד'  המיני� דוקא

לימוד ק"ו כשתחלתו להחמיר וסופו להקל (2)

חציצה באגד לולבחציצה באגד לולבחציצה באגד לולבחציצה באגד לולב לז
נטילת לולב ענטילת לולב ענטילת לולב ענטילת לולב ע""""י דבר אחר י דבר אחר י דבר אחר י דבר אחר ((((1111))))

נטילת לולב צריכה לקיחה תמה (2)

מי� במינו אי חוצ- (3)

הרחת ההדס והאתרוגהרחת ההדס והאתרוגהרחת ההדס והאתרוגהרחת ההדס והאתרוג

מוקצה מחמת מצוה (4)

הרחת גידולי קרקע במחובר

סדר נטילת לולבסדר נטילת לולבסדר נטילת לולבסדר נטילת לולב

נוסח ברכת על נטילת לולבנוסח ברכת על נטילת לולבנוסח ברכת על נטילת לולבנוסח ברכת על נטילת לולב

סדר נענוע הלולב באמירת ההללסדר נענוע הלולב באמירת ההללסדר נענוע הלולב באמירת ההללסדר נענוע הלולב באמירת ההלל

אופ� נענוע הלולבאופ� נענוע הלולבאופ� נענוע הלולבאופ� נענוע הלולב

שיירי מצוה מעכבי� את הפורענות (1) לח
זמ� נטילת לולבזמ� נטילת לולבזמ� נטילת לולבזמ� נטילת לולב

הפסקת סעודה לש� נטילת לולבהפסקת סעודה לש� נטילת לולבהפסקת סעודה לש� נטילת לולבהפסקת סעודה לש� נטילת לולב

עבדעבדעבדעבד,  ,  ,  ,  אשהאשהאשהאשה,  ,  ,  ,  קט� או גדול המקרי� הלל לבר חיובאקט� או גדול המקרי� הלל לבר חיובאקט� או גדול המקרי� הלל לבר חיובאקט� או גדול המקרי� הלל לבר חיובא

מנהגי קריאת ההללמנהגי קריאת ההללמנהגי קריאת ההללמנהגי קריאת ההלל

שומע כעונה

שמע ולא ענה יצא

כפילת פסוקי� בהלל כפילת פסוקי� בהלל כפילת פסוקי� בהלל כפילת פסוקי� בהלל ((((2222)))) לט
ברכות על ההלל לפניו ולאחריו ברכות על ההלל לפניו ולאחריו ברכות על ההלל לפניו ולאחריו ברכות על ההלל לפניו ולאחריו ((((2222))))

ברכת המצוות מבר
 עובר לעשיית� (3)

קניית דקניית דקניית דקניית ד'  '  '  '  המיני� בשביעיתהמיני� בשביעיתהמיני� בשביעיתהמיני� בשביעית

מסירת דמי פירות שביעית לע� האר-

אתרוג בתר לקיטה או חנטה לתו"מ ולשביעית (2)

קדושת שביעית בלולב ובסת� עצי�קדושת שביעית בלולב ובסת� עצי�קדושת שביעית בלולב ובסת� עצי�קדושת שביעית בלולב ובסת� עצי� מ
הנאה המותרת מפירות שביעית

חילול שביעית דר
 מקח ודר
 חילול

עונש איסור שביעית (1)

שביעית תופסת את דמיה (1)

חילול שביעית ומע"ש על בע"ח

ימי מצות נטילת לולב במקדש ובמדינה ימי מצות נטילת לולב במקדש ובמדינה ימי מצות נטילת לולב במקדש ובמדינה ימי מצות נטילת לולב במקדש ובמדינה ((((2222)))) מא
תיקו� תקנות זכר למקדש (2)

איסור חדש בט"ז ניס� (2)

עד אי עד בכלל (5)

נטילת לולב ביונטילת לולב ביונטילת לולב ביונטילת לולב ביו""""ט ראשו� שחל בשבתט ראשו� שחל בשבתט ראשו� שחל בשבתט ראשו� שחל בשבת

נטילת לולב ביונטילת לולב ביונטילת לולב ביונטילת לולב ביו""""ט ראשו� משלכ� ט ראשו� משלכ� ט ראשו� משלכ� ט ראשו� משלכ� ((((2222))))

נטילת לולב ענטילת לולב ענטילת לולב ענטילת לולב ע""""י כל אי כל אי כל אי כל א'  '  '  '  ואואואוא''''

נטילת לולב שקיבלו במתנה ענטילת לולב שקיבלו במתנה ענטילת לולב שקיבלו במתנה ענטילת לולב שקיבלו במתנה ע""""מ להחזירמ להחזירמ להחזירמ להחזיר

מתנה ע"מ להחזיר (1)

מנהג אנשי ירושלי� ליטול הלולב רוב היו�מנהג אנשי ירושלי� ליטול הלולב רוב היו�מנהג אנשי ירושלי� ליטול הלולב רוב היו�מנהג אנשי ירושלי� ליטול הלולב רוב היו�

אחיזת תפילי�, ס"ת, סכי� וכיו"ב בתפילה (2)

יציאה ידי חובת נטילת לולב משעת הגבהת� (2) מב
נטילת לולב ע"י דבר אחר (2)

טעה בדבר מצוה ועשה מצוה טעה בדבר מצוה ועשה מצוה טעה בדבר מצוה ועשה מצוה טעה בדבר מצוה ועשה מצוה ((((3333))))

החזרת הלולב למי� בשבתהחזרת הלולב למי� בשבתהחזרת הלולב למי� בשבתהחזרת הלולב למי� בשבת,  ,  ,  ,  יויויויו""""ט וחוהט וחוהט וחוהט וחוה""""ממממ

טלטול לולב בשבת ע"י אשה

מצות חינו
 לקט� במצות לולב ושאר מצוותמצות חינו
 לקט� במצות לולב ושאר מצוותמצות חינו
 לקט� במצות לולב ושאר מצוותמצות חינו
 לקט� במצות לולב ושאר מצוות

קט� להלכות שונות

דדדד:  :  :  :  לולב וערבה לולב וערבה לולב וערבה לולב וערבה �  �  �  �  מצוות החגמצוות החגמצוות החגמצוות החג

מצוות חג הסוכות בימות החול ובשבתמצוות חג הסוכות בימות החול ובשבתמצוות חג הסוכות בימות החול ובשבתמצוות חג הסוכות בימות החול ובשבת מב
נטילת לולב בשבתנטילת לולב בשבתנטילת לולב בשבתנטילת לולב בשבת

חכמי� ביטלו עשה מחשש להוצאה מרלחכמי� ביטלו עשה מחשש להוצאה מרלחכמי� ביטלו עשה מחשש להוצאה מרלחכמי� ביטלו עשה מחשש להוצאה מרל""""ר ר ר ר ((((2222))))

ימי מצות נטילת לולב במקדש ובמדינה ימי מצות נטילת לולב במקדש ובמדינה ימי מצות נטילת לולב במקדש ובמדינה ימי מצות נטילת לולב במקדש ובמדינה ((((3333)))) מג
מכשירי מצות לולב אי דוחי� את השבת

נטילת לולב בלילה

מצות סוכה בלילה

מצות ערבה בשבתמצות ערבה בשבתמצות ערבה בשבתמצות ערבה בשבת

קביעת הושענא רבה בשבת

מצות ערבה בנטילה או בזקיפה מצות ערבה בנטילה או בזקיפה מצות ערבה בנטילה או בזקיפה מצות ערבה בנטילה או בזקיפה ((((1111))))

מצוה ערבה בזה"ז זכר למקדש רק יו� א' מד
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כהני� בעלי מומי� למצות ערבה במקדש מד
מצות ערבה בנטילה או בזקיפה (2)

מצות ערבה יסוד או מנהג נביאי�מצות ערבה יסוד או מנהג נביאי�מצות ערבה יסוד או מנהג נביאי�מצות ערבה יסוד או מנהג נביאי�

שיעור למצות ערבה במקדששיעור למצות ערבה במקדששיעור למצות ערבה במקדששיעור למצות ערבה במקדש

קיו� מצות ערבה בערבה שבלולב

מנהג חבוט ערבהמנהג חבוט ערבהמנהג חבוט ערבהמנהג חבוט ערבה

תשלו� שכר פועל בפירות שביעית

עבודת קרקע בשביעית לקיו� ולהרווחה (1)

הילו
 בדר
 ארוכה בע"ש

מצות ערבה במקדש מצות ערבה במקדש מצות ערבה במקדש מצות ערבה במקדש ((((2222)))) מה
שיעור מורביות הערבה שהיו זוקפי� בצדי המזבחשיעור מורביות הערבה שהיו זוקפי� בצדי המזבחשיעור מורביות הערבה שהיו זוקפי� בצדי המזבחשיעור מורביות הערבה שהיו זוקפי� בצדי המזבח

מקו� הנחת מורביות הערבה בצדי המזבחמקו� הנחת מורביות הערבה בצדי המזבחמקו� הנחת מורביות הערבה בצדי המזבחמקו� הנחת מורביות הערבה בצדי המזבח

מעלת מצוות לולב והדס

מעלת מצות אכילה ושתיה בחג

נטילת ד'  המיני� דר
 גדילת�

מעלות רשב"י ור"א בנו

ל"ו צדיקי�

שיתו$ ש� שמי� ודבר אחר

חבוט חריותחבוט חריותחבוט חריותחבוט חריות

ברכה על מצוות סוכה ולולב יו� א'  או ז'  ימי�

ברכת שהחיינו בשעת עשיית סוכה  או לולב (2) מו
ברכה על תפילי� שחלצ� כשבא להניח� שוב

ברכה על תפילי� כל שעה שממשמש בה�

ברכה על מצוות דרבנ�

ברכות הדלקת נר חנוכה למדליק ולרואה (2)

לאו ד'לא תסור', מקור לכל מצוות דרבנ� (3)

ברכת לישב בסוכה ושהחיינו בשעת הקידוש

ברכה כוללת למספר מצוות

ויאמר א� שמוע תשמע (2)

מוקצה מחמת מצוה (5)

מיגו דאיתקצאי לבה"ש איתקצאי לכולי יומא (3)

מוקצה באתרוג שנפסל

הקנאת לולב לקט� ביו� הראשו�

איסור להבטיח פרס לקט� ולא לקיי�

מוקצה באתרוג כשהפריש ז'  אתרוגי� א'  לכל יו�

יו� ח'  בגלויות דהוי ספק ז'  למצות סוכה

ברכת שהחיינו בשמע"צ מז
דברי� שחלוק בה� שמע"צ מחג הסוכות

ברכת שהחיינו על חג הסוכות בחוה"מ

ברכת שהחיינו בלי כוס (2)

לינה בירושלי� בשמע"צ, שבועות ופסח שני

תנופה בביכורי�

שמע"צ רגל בפני עצמו (3)

הלל ושמחה כל שמונההלל ושמחה כל שמונההלל ושמחה כל שמונההלל ושמחה כל שמונה מח
סוכה  בשמעסוכה  בשמעסוכה  בשמעסוכה  בשמע""""צצצצ

כלי� המותרי� בסוכה (2)

ניסו
 המי� במקדשניסו
 המי� במקדשניסו
 המי� במקדשניסו
 המי� במקדש

מני� הימי� למצות ניסו
 המי� בסוכות מני� הימי� למצות ניסו
 המי� בסוכות מני� הימי� למצות ניסו
 המי� בסוכות מני� הימי� למצות ניסו
 המי� בסוכות ((((1111))))

ב'  מיני� שנקראו ששו� ושמחה

העולי� למזבח דר
 שמאל (1)

הספלי� שבמזבח לניסו
 יי� ומי�הספלי� שבמזבח לניסו
 יי� ומי�הספלי� שבמזבח לניסו
 יי� ומי�הספלי� שבמזבח לניסו
 יי� ומי�

כפירת הצדוקי� בניסו
 המי�כפירת הצדוקי� בניסו
 המי�כפירת הצדוקי� בניסו
 המי�כפירת הצדוקי� בניסו
 המי�

דברי� המעכבי� ושאינ� מעכבי� במזבח (1) מט
השיתי� שבמזבח לניסו
 יי� ומי� השיתי� שבמזבח לניסו
 יי� ומי� השיתי� שבמזבח לניסו
 יי� ומי� השיתי� שבמזבח לניסו
 יי� ומי� ((((1111))))

מעילה בדבר אחר שנעשית מצוותו (3)

אברה� אבינו תחילה לגרי� (1)

לימוד תורה בסתר (1)


הצנע לכת ע� ה'  אלקי

מעלת צדקה וחסד

ח� אד� מעיד שהוא ירא שמי�

תורה לשמה ושלא לשמה (1)

תורה ללמדה ושלא ללמדה

ניסו
 המי� בשבתניסו
 המי� בשבתניסו
 המי� בשבתניסו
 המי� בשבת

שיעור מי� לניסו
 המי�

כלי שרת אי מקדש שלא מדעת (1)

ניסו
 מי� שנתגלו למזבחניסו
 מי� שנתגלו למזבחניסו
 מי� שנתגלו למזבחניסו
 מי� שנתגלו למזבח נ
היתר מי� מגולי� לשתיה ע"י מסננת

הההה:  :  :  :  החליל החליל החליל החליל �  �  �  �  שמחת בית השואבהשמחת בית השואבהשמחת בית השואבהשמחת בית השואבה

ניגו� בחליל בשמחת בית השואבהניגו� בחליל בשמחת בית השואבהניגו� בחליל בשמחת בית השואבהניגו� בחליל בשמחת בית השואבה נ
חליל במקדש בשבת ויוחליל במקדש בשבת ויוחליל במקדש בשבת ויוחליל במקדש בשבת ויו""""ט בשואבה ועל קרבנותט בשואבה ועל קרבנותט בשואבה ועל קרבנותט בשואבה ועל קרבנות

שירה אי הוי עבודה ועיקרה בכלי או בפה (1)

עשיית כלי שרת מע- (2)

אי דני� אפשר משאי אפשר (1)

כלל ופרט וכלל או ריבוי ומיעוט וריבוי (2)

ניגו� בכלי שיר במקדש ע"י מי נא
העלאה מדוכ� ליוחסי� ולמעשר

תאור שמחת בית השואבה במקדשתאור שמחת בית השואבה במקדשתאור שמחת בית השואבה במקדשתאור שמחת בית השואבה במקדש

פאר בהמ"ק שבנה הורדוס

עניית אמ� כשאי� שומע הברכה

איסור חזרה לאר- מצרי�

הפרדה בי� אנשי� ונשי� בשמחת בית השואבההפרדה בי� אנשי� ונשי� בשמחת בית השואבההפרדה בי� אנשי� ונשי� בשמחת בית השואבההפרדה בי� אנשי� ונשי� בשמחת בית השואבה

תוספת מבנה שלא ע"פ תבנית בהמ"ק (1)

משיח ב� יוס$ ומשיח ב� דוד נב
לעתיד לבא הקב"ה שוחט ליצה"ר

יצה"ר דומה בתחילתו כחבל ולבסו$ כעבותות

שמות יצה"ר

הגדול מחברו יצרו גדול הימנו

פגע ב
 יצה"ר משכהו לבית המדרש (1)

דרכו של יצה"ר לקבוע עצמו בלב האד�

יצה"ר מרעיבו שבע משביעו רעב

על ד'  מתחרט הקב"ה שברא�

לב האד� ביד ה'  כחומר ביד היוצר

מנורות והשמ� ששמשו לשמחת בית השואבהמנורות והשמ� ששמשו לשמחת בית השואבהמנורות והשמ� ששמשו לשמחת בית השואבהמנורות והשמ� ששמשו לשמחת בית השואבה

(6) 
ברב ע� הדרת מל

תשבחות חסידי� ואנשי מעשה בשמחת בית השואבהתשבחות חסידי� ואנשי מעשה בשמחת בית השואבהתשבחות חסידי� ואנשי מעשה בשמחת בית השואבהתשבחות חסידי� ואנשי מעשה בשמחת בית השואבה נג
דברי הלל הזק� בשמחת בית השואבה

רגליו של אד� ערבי� לו בשעת מיתתו

להטוטי� בשמחת בית השואבהלהטוטי� בשמחת בית השואבהלהטוטי� בשמחת בית השואבהלהטוטי� בשמחת בית השואבה

קידה שהיתה במקדש

הנשבע שלא לישו� ג'  ימי� (1)

ט"ו שיר המעלות שבספר תהלי�

גובה מי תהו� מפני הקרקע

מני� התקיעות שהיו במקדש בכל יו�מני� התקיעות שהיו במקדש בכל יו�מני� התקיעות שהיו במקדש בכל יו�מני� התקיעות שהיו במקדש בכל יו�

מני� תקיעה ותרועה ותקיעה כא'  או כג'

הפסק בתקיעות שופר

מני� התקיעות לש� מצות ניסו
 המי� וערבהמני� התקיעות לש� מצות ניסו
 המי� וערבהמני� התקיעות לש� מצות ניסו
 המי� וערבהמני� התקיעות לש� מצות ניסו
 המי� וערבה נד
תקיעות במקדש לפי המוספי�

קביעת יוה"כ בע"ש או במוצ"ש

הפרש בי� שנה לשנה בזמ� חלות החגי� (4)
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שיר ר"ח שחל בשבת במקדש נד
תדיר ושאינו תדיר תדיר קוד� (5)

מקו� הנחת אברי תמידי� ומוספי� בכבש המזבח

שיר שהיו אומרי� במקדש בחוה"מ סוכות נה
קה"ת בימי חוה"מ סוכות בגלויות

קרבנות חג הסוכות וחלוקת� למשמרות הכהני�קרבנות חג הסוכות וחלוקת� למשמרות הכהני�קרבנות חג הסוכות וחלוקת� למשמרות הכהני�קרבנות חג הסוכות וחלוקת� למשמרות הכהני�

מי מקריב פר מוס$ שמעמי מקריב פר מוס$ שמעמי מקריב פר מוס$ שמעמי מקריב פר מוס$ שמע""""צצצצ

עעעע'  '  '  '  פרי החג כנגד אוהפרי החג כנגד אוהפרי החג כנגד אוהפרי החג כנגד אוה""""ע ופר אע ופר אע ופר אע ופר א'  '  '  '  של שמעשל שמעשל שמעשל שמע""""צ כנגד ישראלצ כנגד ישראלצ כנגד ישראלצ כנגד ישראל

חלוקת חלק הכהני� בקרבנות הרגלי� למשמרותחלוקת חלק הכהני� בקרבנות הרגלי� למשמרותחלוקת חלק הכהני� בקרבנות הרגלי� למשמרותחלוקת חלק הכהני� בקרבנות הרגלי� למשמרות

קרבנות שאינ� מחמת הרגל קרבי� עקרבנות שאינ� מחמת הרגל קרבי� עקרבנות שאינ� מחמת הרגל קרבי� עקרבנות שאינ� מחמת הרגל קרבי� ע""""י משמר הקבועי משמר הקבועי משמר הקבועי משמר הקבוע

קדימות ברכת לישב בסוכה ושהחיינו נו
קדימות ברכת היי� וברכת היו� בקידוש (3)

תדיר ושאינו תדיר תדיר קוד� (6)

חלוקת לחהחלוקת לחהחלוקת לחהחלוקת לחה""""פ בשבת ויופ בשבת ויופ בשבת ויופ בשבת ויו""""ט הסמוכי� זלט הסמוכי� זלט הסמוכי� זלט הסמוכי� זל""""זזזז

חלוקת לחהחלוקת לחהחלוקת לחהחלוקת לחה""""פ בי� משמר נכנס ויוצאפ בי� משמר נכנס ויוצאפ בי� משמר נכנס ויוצאפ בי� משמר נכנס ויוצא

חלוקת עורות מוספי שבת בי� משמר נכנס ויוצאחלוקת עורות מוספי שבת בי� משמר נכנס ויוצאחלוקת עורות מוספי שבת בי� משמר נכנס ויוצאחלוקת עורות מוספי שבת בי� משמר נכנס ויוצא

חלוקת הקרבת מוספי שבת בי� משמר נכנס ויוצא

גינוי משמר משפחת בילגה

אוי לרשע אוי לשכינו, טוב לצדיק טוב לשכינו
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