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תפילות..................................................................... כב
בדבר הצורך לפרט בהתרת נדרים..... קמט
..... קנא בבקשת מחילה ללשה"ר כשיצערו

יום  להתענות  שחייב  יתכן  איך   - חידה 
מידי שנה ללא שקיבל....................................פב

ראש השנה - שופר 
ומתכוין  שופר  מצות  מקיים   - חידה 
........................... פו לשמוע ועובר איסור תורה
תחילת דינו של האדם..................................... לז
סימני ראש השנה מקורם וגדרם.......... קכט
.................... קמט ידיעה בדבר השמחה בר"ה
...................................... סא תשובה בראש השנה
................. עז עשיית מלאכה בספק יו"ט ר"ה
פשע קודם החטא - ומלכות ד'...............  סב

............ קלג שמחת יום טוב בימים הנוראים
חידוש עד היכן חייב להשיג שופר..... קמט
....... כג למה זהב חוצץ בשופר בהוי להנאה
............. קמט ידיעה בדבר גוף נקי לתקיעות
ברכת השופר בביהמ"ק.................................. כג
אי התקיעה הוי הפסק לברכה.............. קמט
שיעור טפח בשופר שונה מכל התורה.. כג
............................... קמח ידיעה בתקנת תשר"ת
..... כד בדין משך בתקיעה אי תליא בכוונה
למה לא יתקע בשופר עולה והא עדל"ת..  
....................................................................................... כד
שופר ע"ז מדוע ל"ה מצהב"ע.................... כד
ידיעה על ברכת וגדר השופר................ קמח
תקיעת שופר בר"ה שחל בשבת.............. לב
חילוק קול שופר מקול מגילה................... כד
............................... כד טעם שחש"ו אינו מוציא
.............................. כד בהא דבעי' כוונת התוקע
חילוק ל' הרמב"ם בין שופר ליובל  ...... כד
..... כד חידוש הדין בבירך ונתמנה לו שופר
איך למדו מאם סיסרא לתקיעות............ כד

כל  התוקעים  מג'  יד"ח  יצא  לא  מדוע 
הסוגים...................................................................... כד
........ כד איך ילפי' שישים השופר בימין פיו
ברכה על תקיעת שופר של אחר.............לח
תמיהה בסדר התקיעות בר"ה....................נט
................................... לד נשימה אחת בתקיעות
דין תקיעות דמעומד וחילוקים בכך...... קג
המתחיל במצוה בתקיעת שופר.............. קנו
שמיעת סוף תקיעה בלא תחילתה........... נג
שכר לתוקע בשופר של איסור הנאה... לד
...................... קנח תקיעת שופר במודר הנאה
חילוק בין שופר לא' או לכמה ליבום.... לה
בדין תוקע בשופר של הקדש..................... לו
............. מ אי תקיעות וברכות מעכבות זא"ז
דין שמיעת שופר בחרש ע"י כלי............ מד
.......................................... מח בנוסח ברכת שופר
חילוק בברכת שהחיינו בלולב משופר מב
בדין שופר שנסדק וד' מינים שחסרו..... סו
בדין ברכה על התקיעות................................סז
עמידה בברכת השופר.................................... לב
חילוק שופר ממילה........................................ סט
מצוה הבאה בעבירה בתקיעת שופר... עט

תפילות הימים הנוראים 
חידה - התפלל מעט יצא ובהוסיף לא פב
..... כב מדוע אין בר"ה דבר מענין התשובה
בסתירה אם מלכויות וכו' הוי מה"ת...... כד
................... קמח ידיעה בשכח המלך הקדוש
.. כה אמרו לפני מלכויות, והרי צריך עשיה
המלך הקד' אי שינוי מטבע או הזכרה קב

יראת שמים  והרי  'ויראוך',  איך מבקשים 
לא ביד"ש................................................................ כה
'ומלאכים יחפזון' וכי יש דין במלאכים כה

ורשעים  צדיקים  והרי  וכו'  יכתבון  בר"ה 

מפתח לנושאים הנידונים בשלל החוברת
לשערים א - ב - ג -ד



מפתחות

אינו כן....................................................................... כה
.................... כה טעם שהקדים ירושלים לציון
חילוק ההזכרה בין המדינות לבריות..... כה
.... כה למה מזכירין מלך אביון במלך עליון
מעלת הקדמת רחמים לרוגז...................... כה
ביאור המקרא זה היום תחילת מעשיך כה

וכתוב  ולבין  לחיים  זכרינו  בין  החילוק 
לחיים טובים......................................................... כה
בגדר מצות תקיעת שופר............................ עח
עמידה בברכת השופר ובתקיעות........... לב
חיובי העמידה בימים נוראים................. קכח

יום הכיפורים   
טעם שנקרא כיפורים בל' רבים................. כו
גדר איסור ה' העינויים והמקור לכך....... קו
בגדר מצות תענית ביום כיפור................. עט
בדין חינוך קטן לצום יוהכ"פ......................... ע
אכילת חצי שיעור בצום יוהכ"פ.............. מח
..... כו טעם שנקראת התפילה 'תפילה זכה'

אסור  והא  נדרי  בכל  עבריינים  הזכרת 
להתחבר לרשע.................................................... כו
................................... כו טעם שבוכים בכל נדרי
..... כו טעם הזכרת הסליחה קודם שהחיינו

יוכ"פ  והרי  מערב',  תחנונינו  'יעלה  מהו 
...................................................... כו מכפר רק ביום
עבודת יום הכפורים בכהן גדול.................נא
האכלת אחר ביום הכיפורים....................... סג
וידוי על קרבן עולה ויורד ואשם תלוי. סח
בגדר דין וידוי בתשובה................................. עא
בדין קבלה בפר יוה"כ.................................... סח

רחמנא  והרי  ורצון,  באונס  חטא  על 
........................................................................ כו פטריה
......... כו מהו חטא ביצר הרע, והרי הכל ע"י

ממלך  בשונה  וכו'  סלחן  אתה  כי  מהו 
מוחל וסולח............................................................ כו
אם הכפרה על חטא שוגג או אף מזיד.. כו
..... כז טעם שהשעיר לעזאזל נשלח לדורון
הסכמת המלוים לא להיות בביהמ"ק.... כו
....... כו שנת 'נבא לביהמ"ק' שמברך הכה"ג
הפסקת המקרא בסדר עבודת כה"ג....... כו
בקריא"ת החל בפשע וסיים בחטא  ...... כו
בקושית המהרש"א במעשה דיונה............ פ
ידיעה בב' דינים של בעשי"ת......................קנ
ידיעה בדין הבינונים ליוכ"פ.........................קנ
המשך העבודה לאחר יום הכיפורים.... קמ
ידיעה בדין תשובה ביוכ"פ עצמו.......... קנא
ידיעה בגדר החתימה של יוכ"פ............. קנא
ידיעה אם ניתן להתוודות ע"י שליח... קנא
ידיעה בא' שפשע בחבירו כדין.............. קנא
חידה - אכילה גסה ביוהכ"פ.......................פב

ביוכ"פ  שני  יו"ט  עושים  לא  אם   - חידה 
איך עושים בסוכות........................................... פד

סוכה - מהות החג
חידה - איזו ערמה מצינו בעולי רגל......פב
חידה - מצינו שיעור מה"ת לדרבנן........פב
חידה - מותר לבשל כזית ולא חצי.........פב 
חידה - מותר לעבור על דרבנן בפס"ר פב

המוציא  בברכת  אחר  יוציא  איך   - חידה 
אף שאינו אוכל.....................................................פג
עצה בתקיעות לצאת ידי כל השיטות.. לב
מכנסי הכהנים לשמחת בית השואבה. לה

.......................................... לז  שמחה בחג הסוכות
שמחת חג הסוכות כהשלמה ליו"כ.... קלח
.......................... קלג גדרי שמחת יו"ט בסוכות
......................................... נב בדין דחיית יו"ט שני
...מט בסתי' ד' המשנ"ב בדין חינוך למצוה

בכתב'  ד'הכל  ההלכה  נאמרה  במה 
בשמחת החג........................................................... נז 
בסתי' ד' הרא' בשמחת חג הסוכות....... נח
חיוב הכנה למצוה...............................................עג
שינוי ל' הרמב"ם בהזכרת זמן היו"ט..... סג
בד' הרמב"ן בחיוב הסוכה על הבית..... סה
.......................................... מא בגדר הידור במצוה
מצ"ע שהז"ג בחיוב חציו לד' ביו"ט.........מו
בזמן ברכת הסוכה........................................... סט
........................ סד בהיתר הקרבת עולה ביו"ט
שיר של שואבה אין דוחה שבת................עג
... קנב ידיעה בדבר שהחג הוא בט"ו תשרי
ידיעה בדבר מצות אכילה כל שבעה.. קנא

דחיית  אי  מתפילין  הוכחה   - חידה 
המקדש דחי חוה"מ..........................................פב 
חידה - איך יתכן ששמחת בית השואבה 
בזה"ז תהיה מה"ת.............................................פב

ביו"ט  לבשל  לחבירו  אמר  איך   - חידה 
ועבר רק בלפני עיור.........................................פב

חידה - איזה מועד יש משל לעבד ששפך 
קיתון חוץ מסוכות............................................פב
חידה - קנה ושינה והמקח קיים...............פב
חידה - ח' מקרים שיו"ט חמור משבת..פג

החודש  שקידשו  בזמן  איך   - חידה 
...................פג שסוכות עשו ב' ימים ופסח א'

אם  בפסח  שחייב  מצוה  איזה   - חידה 
יעשנה בסוכה יכשירנה...................................פג

יברך  בחול  בעושה  מצוה  איזה   - חידה 
ובשבת דוקא לא יברך.................................... פד

סוכה - מצות הסוכה  
חידה - סוכות קודם יום הכיפורים..........פג
  .... חידה - היכן מותר לבטל איסור לכתח'
....................................................................................... פד

יתכן שיותר לעשות מחיצה  איך   - חידה 
ביו"ט לכתחילה...................................................... פ

כלי  להטביל  המתיר  תשמיש   - חידה 
ביו"ט.......................................................................... פד

חידה - איך יתכן ג' מקרים שסוכה נפסלת 
..............................................פב ללא כל עשיה בה

שניתן  פסולה  סוכה  יתכן  כיצד   - חידה 
להכשירה בדיבור................................................פג

משום  רק  קל  בסוכה  דין  איזה   - חידה 
דהוא דרבנן ולא מה"ת....................................פג
חידה - דין ראשו ורובו בפסח כסוכה....פג

בסוכה  יחמיר  שאם  יתכן  איך   - חידה 
יעבור על לאו מה"ת..........................................פג

ושתיית  פירות  אכילת  זמן  איזה   - חידה 
מים אסורה בסוכה.............................................פג



מפתחות

פסולה  סוכה  אי  נפק"מ  ג'  הבא   - חידה 
.................................................פג בגזל או מצהב"ע

חידה - אם יוצא יד"ח בחצי גופו בסוכה זו 
..........................................................פג וחצי באחרת

חידה - אוכל פרי בסוכה ובאמצע אכילתו 
נאסר עליו להמשיך...........................................פג
חידה - הקשר בין עוג לגובה הסוכה......פג

חידה - איזה הלכה נאמרה בסוכה בקבלת 
התורה שמקילה מקודם.................................פג
......... פו חידה - סוכת גוי כשר ויהודי פסול

חידה - עשה סוכה כשרה ומעשה חיצוני 
פסלה לאחר זמן.................................................. פו
בגדר מצות סוכה................................................. מ
מצות ישיבת סוכה כל שבעה...................... נג
קיום מצות סוכה בעמידה........................... סד
בצורת קיום מצות סוכה................................. עו
תמיהה בדין סוכה הראויה לשבעה....קסב
בד' הרמב"ן בחיוב הסוכה על הבית..... סה
בגדר תדיר בסוכה............................................ לח
טעם שפתחו בסוכה ולא בד' מינים........ כו
יציאה מהסוכה למרחץ לשבת................. מח
חילוק שיחה בסוכה מבדיקת חמץ....... מא
ברכה על שינה בסוכה..................................... נב
ידיעה על קדירות וקערות בסוכה........ קנב
בתוך ל' נחשב לשמה אף שאינה לצל... כו

הכשר  שיעור  על  בהוסיף  גזולה  פסול 
לסוכה......................................................................... לג
הערה בגדר פטור מצטער בסוכה.......... עה
פטור מצטער בסוכה והמקורות.. קט, קנב
מכוין שלא לצאת למ"ד מצוות אצ"כ.... לו
בסתירה בדין ביטול גובה הסוכה........... לט

אף  'פסולה'  בשיעור  דקתני  טעם 
ששיעורה מד"ס................................................... כו
.... מד, קנג סוכה עם מיטה ושלחן כל העת
מיעוט חמה בטל ברוב הרי הוא ניכר..... כו 
בדין ממעט גובה הסוכה...............................עד
.................................... עב בחיוב סוכה בלילה א'
..... עה חמתה מרובה מצילתה בשני סככין
סתי' בשיעור הגובה דלא שלטא עינא.. כו

ליהנות  בסוכה  דל"ח  לנשים  הותר  איך 
מעציה........................................................................ כו
טעם שנתחייבו עולי הרגל בסוכה........... כו

אין  והא  בה  חולים  משמשי  נפטרו  איך 
דרבנן דוחה מה"ת.............................................. כו
הערה נפלאה בדין עדל"ת בסוכה..........מט
.... כו 'הישן תחת הסוכה' למה לא האוכל  
...... כז איך מהני דפנות מבנ"א הרי אינו לז'

טעם שדופן חבירו לא יפסל מחמת סוכה 
....................................................................... כז שאולה
.................. לה חישב על סוכתו לאוצר ונמלך

דאינו  לד'  בכשר  בטל  פסול  סכך  איך 
מקבל דין הרוב..................................................... כו

סגי  ולא  ז'  שיעור  במחצלת  צריך  מדוע 
בה' בריחוק............................................................. כו
חידה - איך יתכן שסכך פסול יוכשר.... פד
חידה - סכך כשר רק במניחו בצד א'.... פד
חידה - האיך קציצת אילן לבד תספיק פב
חידה - איך קן ציפורים יכשיר סוכה.....פב

בבנק  דבר  ואירע  כדין  סיכך   - חידה 
ונפסלה הסוכה..................................................... פו
חידה - פסול לסכך והסוכה כשרה......... פו
דין ביטול בסכך...................................................... נ
בגדר דין עוסק במצוה דרבים...................לח
....... כו טעם שמנענע כל הסכך ולא מקצת
סיכוך בזכוכית..................................................... מג
בדין צירוף סכך פסול וכשר........................ מג
בדין ג"ט בסוכה אי הוי רה"י........................ עו
ברכה על אכילת כל ז' בסוכה.................... מז
....... מט בדין עצי הקדש אי כשרים לסיכוך
במקור דין כזית בלילה ראשון בסוכה... עז
בדין אסור הנאה בעצי סוכה....................... נב
......... נד אם מועיל אכילת סוכה ללא כוונה
בדין הישן תחת המטה בסוכה................... נד
חילוק בין טלית לסוכה לדין תולמ"ה.. עה
בענין לבוד וגוד אסיק בסוכה..................... נה
........................... נה בדין תולמ"ה במיעוט סכך
אם סכך פסול יכול לשמש לסכך.............. נו
בגדר מצוות צריכות כוונה............................. נו
...... נז אי מ' סוכה סותרת לדינא דמלכותא
סיכוך בדבר הפסול מדרבנן......................... נח
בדין נסר שנידון כפסל היוצא מסוכה... נח
בגדר פטור מצטער בסוכה...........................נט

בדין תעשה ולא מן העשוי בסכך........... סב 
עשיית טפח מתחילה להכשיר דפנות. סה
בענין סוכה גזולה................................................ סו
חילוק סוכת גנב"ך מלמעלה מכ'..............סז
........ סח במקור דין מחיצות ניכרות בסוכה
אופן חלוקת החצר לסוכה.......................... עא
............................... עב בדין צרכי רבים בחוה"מ
בדין ב' סככין בסוכה....................................... עב
שמחת בית השואבה בשבת ויו"ט......... עט
ידיעה בסוכה שהיתה במדבר................. קנב
ידיעה בחוטי כביסה מעל הסוכה.......... קנג

סוכה - ארבעת המינים 
חידה - איך יתכן שרק בקוטמו כשר..... פב

חידה - י' מקרים שבמקום א' יצא ובמקום 
אחר לא..................................................................... פג

חידה - הבא ה' דוגמאות שרק אם אינם 
שלו יצא יד"ח........................................................ פג

חידה - איך יתכן שתלוי מצוותו אם חבירו 
יצא בה יד"ח א"ל................................................ פג

חבירו  של  מינים  ד'  בלקח  איך   - חידה 
............................................. פד לאשתו תצא יד"ח
ד' מינים בנתן ע"מ להחזיר........................... לג
בענין מכוין שלא לצאת ................................ לו
................................. סג תשלום מזיק בד' מינים
בגדר הידור במצוה בד' מינים................... מא
............................ עא ברכה על ד' מינים גזולים

ד'  עשה  הרי  ביו"ט  ממעטין  אין  מדוע 
מינים ידחה כן....................................................... כז
מדוע מותר למעט והא תולש..................... כז
חילוק דין לקיחה תמה מדין פדה"ב....... כז
איך מהני מחובר הרי לא ראוי למאכל.. כז
איך ילפי' דין הידור מטומאה..................... כח
אם יש 'וקדשתו' ליתן לכהן ד' מינים.... כח



מפתחות

אינו  והרי  לאחר  לקיחה  דיהני  ס"ד  איך 
'לכם'.......................................................................... כח
דקדוקים וחומרות בארבעת המינים. קלה
............. קנג ידיעה בד' מינים הגדלים בחו"ל
ידיעה בדבר חיוב דיורין כל שבעה....... קנג

נלמד  פורקן  ביקום  דין  איזה   - חידה 
מהלכות לולב........................................................פג
....פג חידה - לולב גזול כשר אף ביו"ט רא'
לולב לא בימין מחמת הברכה עצמה.. כח
.................... כח כיצד מהני לולב ע"ז בדיעבד
במנהג אנשי ירושלים בנטילת לולב..... סח
חילוק ברכת זמן מברכת לולב................... עו
לולב שנתיישר אי דמי לטריפה................. כז
טעם לעדיפות לולב על יתר המינים.... סט
איך מדמין כיסוי הדם ללולב...................... כז
באגד בלולב דבעי דוקא ב' קשרים......... כז
זמן מצות לולב...................................................... מ
בדין תדיר בלולב................................................ מז
ידיעה בדבר נטילת לולב בירושלים... קנב

חידה - הבא ג' מקרים זהים שרק מאחד 
אסור לקנות אתרוג............................................פג

יחסר  ואם  ופסול  - אתרוג שנחסר  חידה 
עוד יהא כשר.........................................................פג
חידה - כתב חידה הנוגע לשיעורו.......... פד
בנו אם קודם לחבירו באתרוג................. קסו
בדין אתרוג חסר.................................................. לז
אתרוג שביעית בחו"ל.................................... לט
אתרוג האסור באכילה מחמת סכנה.... לט
................................ סו במקור ביאור הדס מצרי
חילוק בין כבוד הרגל לכבוד חתן.............מו
מקור דין רוב בפסולי אתרוג.......................... נ
אתרוג בתפוסת הבית...................................... נד
........................... סו הערה בדין אתרוג המנומר
אתרוג כביצה שהצטמק.................................. ס
הערה בדין אתרוג כשר שנתערב................ פ
... כז טעם דבעי' שיעור כזית באתרוג חסר
.... כז מיעוט א' ולא ב' באתרוג כשר ופסול
..................... כח חילוק מנומר באתרוג מס"ת
............ כח מדוע מריח הדס מבטל ממצותו
טעם של"מ לצאת בערבה שבמקדש... כח
חידה - מותר לתלוש ערבות ביו"ט......... פו

סוכה - ברכות ותפילות החג   
בה  ששינה  אחת  אות  איזה   - חידה 
בתפילה חוזר על כולה...................................פב
מדוע לא אמרו להילני לא לברך............. כח
.............. מב חילוק בשהחיינו בלולב משופר
בענין ברכת לישב בסוכה............................ קס
ברכה על שינה בסוכה..................................... נב
בנוסח הברכה בסוכה...................................... עד
תמיהה בברכה על אכילה ראשונה..... קסד
ברכת זמן בליל ב' דסוכות............................עג
ברכה על אכילת כל ז' בסוכה.................... מז
............................ עא ברכה על ד' מינים גזולים
חילוק ברכת זמן מברכת לולב................... עו
בזמן ברכת הסוכה........................................... סט
שתיית יין אם מהני לברכת לישב........... מג
שינוי ל' הרמב"ם בהזכרת זמן היו"ט..... סג

שתיית יין אם מהני לברכת לישב........... מג
......................................... כט מהי 'ברכת מועדיך'
............................ כח חילוק בין מועדים לחגים
......... כח כפילות 'בנה ביתך' ו'כונן מקדשך'
חילוק בין קהלת למגילת אסתר............. כח
'הבית הגדול' והרי היה קל"ה אמה........ כט
............. כט חילוק הברכה בסוכה משבועות

והזמנים  ישראל  מקדש  מברכים  מדוע 
ולא המועד עצמו.............................................. כט
מהו הל' בתפילה 'אין דומה לך'................. לג
בדין טעה בהקל הקדוש................................. לו
נשים באמירת יעלה ויבא..............................מו
לשון התפילה בר"ה.......................................... מז
טעה בהמלך הקדוש........................................ מז
בחילוק דין שמחה במועדות......................... ע
שיר של שואבה אין דוחה שבת................עג

הושענות והושענה רבה   
בדין הושענה גזולה........................................... לד
.................... ל אי הו"ר הוי השלמה לשמח"ת 
............... כט הזכרת 'גורן אורנן' ע"ש היבוסי
........................ כט מהו 'הושע נא שלש שעות'
מדוע נכפל ב"פ תחה"מ בהושענות...... כט
..................... קסג מהו 'הושע נא קהלת יעקב'
החילוק בין השע נא ולהושיעה נא........ כט
הזכרת זכות חזקיהו והא לא הודו לו.... כט
מצות ערבה זכר למקדש............................. עח

שמחת תורה
איך הותר לשבת בהקפות ליד הס"ת... כט
מדוע שינו שמו משמ"ע לשמח"ת......... כט
. כט איך 'אך' מרבה הרי תמיד הוא ממעט
ענין ההקפות שיש רק בשמח"ת............. כט
הקדמת מפטיר לבראשית שא"ת........... כט
אמירת 'המלאך הגואל' אינה הפסק..... כט
טעם שלא יאחר שמו"ת עד שמח"ת........ ל
אם יוצאין בשמח"ת אף שמחת החג........ ל
............ ל שמחה יתירה כשהס"ת חוץ לארון
.................. ל איך מזכירין 'בן עמרם' בל' גנאי
מה עדיפה שמח"ת מכל סיום הש"ס....... ל
איך מערבין שמח"ת בשמ"ע......................... ל
אי הו"ר הוי השלמה לשמח"ת...................... ל
ישיבה בזמן ההקפות בשמחת תורה..... לה
.... סב בפתיחת שקיות ממתקים בשמח"ת

תפילת הגשם    
היכן הציל הקב"ה אברהם ממים................ ל
..... ל הזכרת ציווי 'לשחטו' והא לא ציוה כן
מדוע תפילת טל ביום א' דפסח.................. ל

עמו  שיהא  ליעקב  הבטחה  מצינו  היכן 
באש ומים.................................................................. ל

לא  קדשים  דם  והרי  כמים',  'דמו  מהו 
נשפך כמים............................................................... ל
........ ל דימוי  ישראל ל'פחז כמים' בל' גנאי
איך מבקשים מים מכח מי המריבה......... ל

על  לבעבורו  חון,  בצדקו  בין  החילוק 
תמנע מים.................................................................. ל
הל' 'אל תמנע מים' ולא מים רבים............ ל

עניני ברכות וכללי
חידה - מאכל שמברייתו עד אחר אכילתו יברכו י"ג ברכות פב

חידה - איך יתכן שבירך על מים לצמאו כדין ולא יברך אחריו פב
חידה - ג' אופנים ש'מותר ולא חייב' לענות אמן אחר המברך פב

חידה - איזה מאכל יברך לפניו שהכל ואחריו ברהמ"ז פב
חידה - איזה דבר אסור לאוכלו דוקא קודם ברהמ"ז פב
חידה - ראובן יאמר דבר מה ושמעון יפסיד ברכתו פב

חידה - אכל דבר מה ומחמתו נתחייב ב' ברכות פב
חידה - איך יתכן שיברך שהכל על פרי העץ הניכר פב

חידה - פירות המתורים באכילה ואם יפריש תרומה ייאסרו פב
חידה - איך יתכן שגזל פחות משו"פ ונתחייב ממון הרבה פב

חידה - איך יתכן שאכל פחות מכזית ולוקה פב
חידה - איך יתכן שלא שמר ואיבד ממונו ואחר ישלם פב

חידה - זרק כלי מראש הגג ואחר שברו במקל והשני חייב פב
חידה - איך יותר לטמא להכנס למקדש ואינו כהן ומקריב פב

חידה - איך אסר ע"ע בנדר וחבירו מתירו שלא בהתרה פב
חידה - איך יתכן בגד שלובשו ישראל טהור ובלובשו נכרי טמא פב

חידה - נשבע שיכתוב בשבת וכתב כרופא בפקו"נ אי הוי שוא פב
חידה - איזו פעולה כל השבתות חייב סקילה ושבת א' מותרת פב

חידה - איך יתכן קורבה מענינת הקשורה בניסוח פב
חידה - איך יתכן שמורים בשבת לקחת כר עם מעות דוקא  פב

חידה - מצא חמישה תיבות במקרא הפותחות באותה אות ולא ו' פב


