
 :סוכה

 הלכות
  סוכה וסכך

  סוכה גבוהה  ב  א  

  שיעור רוחב סוכה  ג    

  גוד אסיק, דופ� עקומה  ד    
טפח' אפי כהלכת� ושלישית' ב

  סוכה נמוכה  ה    

  מני� דפנות סוכה  ו    

  חמתה מרובה מצילתה  ז    
  סוכה עגולה

  ש"� ורקב"גנב, סוכת היוצרי�  ח    

  סוכה ישנה  ט    
  ג סוכה"סוכה תחת איל� או ע

  סדי� או קישוטי� תחת הסכ�  י    

  הכשר והפסול סכ�  יא    
  ענני כבוד/ סוכות ממש 

  גזירת אוצר  יב    
  תעשה ולא מ� העשוי

    יג    

  סיכו� בנסרי� וגזירת תקרה  יד    

  תקרה שאי� עליה מעזיבה  טו    

  חוטט בגדיש  טז    
  מחיצה תלויה

  לבוד ודופ� עקומה  יז    

  סכ�הכ� פסול באמצע אויר וס  יח    

  פי תקרה יורד וסות�  יט    

  פסל היוצא מ� הסוכה  כ    
  סיכו� במחצלת

  המיטההיש� תחת   כא  ב  
�  מעמיד דסכ

  שווה לחמתה/צילתה מרובה  כב    
  איל�, ספינה, ג עגלה"סוכה ע

  סוכה העומדת ברוח מצויה  כג    
  בהמה כדופ� סוכה

  איל� כדופ� סוכה  כד    

ישיבה 
  בסוכה

  הפטורי� מסוכה  כה    
  עוסק במצוה פטור מן המצוה

  מצטער פטור מסוכה  כו    
  שינת עראי חו� לסוכה/אכילת

  מני� סעודות בסוכה  כז    
  סוכה שאולה וגזולה

  שולחנו בתו� הבית  כח    
  עבד וקט� בסוכה, אשה

  תשבו כעי� תדורו  כט    
  ירדו גשמי�

  

  

 ארבעת
  המינים

  הכשר והפסול לולב  ל  ג  

    לא    

  וערבה, הדס, שיעור לולב  לב    
  הכשר והפסול הדס

  הכשרה והפסולה ערבה  לג    

  המיני� למצוה' כמות ד  לד    
  הכשר והפסול אתרוג

    לה    

  שיעור אתרוג  לו    
  אגד לולב

  סדר נטילת לולב  לז    
  נענועי� בהלל

  זמ� נטילת לולב  לח    
  הללקריאת ה

  אתרוג של שביעית  לט    

  לולב של שביעית  מ    

  לולב במקדש ובמדינה  מא    
  נטילת לולב בשבת

  החזרת לולב למי� בשבת  מב    

שמחת בית 
  השואבה

  מצוה ערבה בשבת  מג  ד  

  ז"מצות ערבה בזה  מד    

  מצות ערבה במקדש  מה    
  ברכה על סוכה ולולב

  אתרוג וסוכה מוקצי� למצוות�  מו    
  של גלויות' ט ב"סוכה ביו

  יני עצרתשמ  מז    

  ניסו� המי�  מח    
  המינין ששון ושמחה

    מט    

  חליל במקדש  נ  ה  

  שמחת בית השואבה  נא    

  יצר הרע  נב    

  תקיעות במקדש  נג    

    נד    

  קרבנות החג  נה    

  ברכת לישב בסוכה ושהחיינו  נו    
  חלוקת לח� הפני�

  
  

  

  

  

 :סוכה

  .ב  סוכה  .א
 :כ  היה קורא  .ב
 :כט  היש� תחת המיטה  .ג
 :מב  לב וערבהלו  .ד
 .נ  החליל  .ה
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