 סוכות- חודש תשרי

ה רב דוד שרעב י

שואלין ו דורשין

ä"îøú ïîéñ áìåì éðéã
("óéãò" ìù øåãéä åà ,éåð ìù øåãéä àìå ,éúëìä øãåäî åðééä ,ìåñôå ,éðåðéá ,øãåäî ïàë áúëðù äî)

:áìåìä úøãéù ìò íéìòä úáéùé
ìåñô

éðåðéá

øãåäî

õ ò ì ù íé ôð ò åî ë åé ì ò åù ÷ú ðù áìå ì .à íéáëåù (íéìòä áåø) áìåìä ìù íéìòäùë .à éðùä ìò ãçà íéáëåù áìåìä ìù íéìòäùë .à
äáéëùá åúåà íéôåç àìå äøãùä êåúî íéãîåòù ùé êà áìåìä ìù äøãùì ãåîö éðùä ìò ãçà íé÷åáã íðéà íà íâ ,áìåìä ìù äøãùì ãåîö
 והר " ן, )אמנם דעת )נפרצו עליו כפי שהביא הטור שיטת רש " יòðòðî àìùë íâ íäéðéá øéååà úö÷ éìá éðùä ìò ãçà íéáëåù åéäéù ø÷éòä ,ãçé
.(הביא ששיטת הרי"ף הרמב"ם ורש"י הם אחד
.( הט"ז שבאופן זה הרי הלולב מהודרäî øåãéäá äðùî åà áëòî àìå ,íäéðéá øéååà
íðéàå äøãùäî éøîâì åéìò åø÷òðù áìåì .á åéìò ìëù ãçà ,íéáìåì äîë íãàì ùé íà .á éãé ìò äøãùäî íéãøôúî íä òåðòðä ïîæáù
, רא " ש, )תוספותäãåâà éãé ìò àìà íéøáåçî åø÷éòî äìåò åìù ãéçé äìòù ãçàå ,ãçà ãöî  )המ"מáìåìä ìù íéìòä áåøá éã äæ ìëå ,äòåðúä
, ורבינו ירוחם למדו שכך דעת רש"י בפירוש הגמראïéàù ãçàå ,(äøãùä éããö éðùá) åùàø ãòå  רמ " א בשם המ " מ והר "ן כפי,בשם מקצת הגאונים
 ומי שחולק שלא כן דעת רש"י מ"מ ודאי מודה לעצםøúåé ìåèé íà êøáì øéúîù éî ùé ,åéìòì úîåéú  וכן המאמר מרדכי,שביאר המשנה ברורה בס "ק ג
 אמנם התוספות והרא " ש פירשו נפרצו עליו, )הב "ח הביא ששלשתם הדיןíéøñåà ùéå ,íäî ãçàî  והב "ח והפרישה כתבו,הביכורי יעקב ונהר שלום
 והביכורי יעקב כתב היינו שנפרץ רוב כל עלה ועלה מגבו ברוב עלין, היינו שע"י פסולים ודאי ולא יכול לברך,שאם יש אוויר ביניהם יש הידור לאגדם
 אמנם, וכן הביא הר " ן בשם הראב " ד, שהשו " ע הסתפק כמו מי ההלכה ולכן אם נוטל שבלולבùàøáù íéðåéìò íéìò éðù éáâìå (אגד יהיה מהודר
בארחות חיים בשם בעל ההשלמה הביא לפסול
.(אפילו בנפרצו מקצת עליו

.( שלשתם או שנים מהם יכול לברךùîî íé÷åáã åéäéù íéëéøöîù úåèéù ùé áìåìä

äøãùä ìù ãçà ãöá ÷ø íä åéìò ìëù áìåì .â

.áìåìä

ìù íéìò ïééðòáù äàáä äìáèá éúîùø äæå

.( לולב דסליק בחד הוצא,)רש"י
åùàø ãòå åø÷éòî äìåò åìù äìòù áìåì .ã
)הרא " ש הביא דברי הרב שר שלום בביאור לולב
.(דסליק בחד הוצא

:áìåìä ìù íéìòä úøåö
:ïáâî íé÷åáãå íéðù íéðù úåéäì áìåìä ìù íéìòä êøã

ìåñô

éðåðéá

øãåäî

 )רמב " םúîåéú åì äéä àì äìò ìëù ãçà ãçà åéìò åéä .à ïôåàáå éòöîàä äìòä úö÷î ÷ìçð .à å÷ìçð íà íâ ,éòöîàä äìòî õåç .à
 אך לדעת המ"מ, )כתב הגר " א שאין לולב דסליק בחד הוצא כפי שלמד הרא"ש בדבריוíéðùë äàøð åðéàù àì êà áìåìä ìù íéìòä øàù ìù úåîåéú
.(להחמיר כלל אבל הרמ"א כתב שלמצווה מן בדברי הרמב"ם זהו ניטלה התיומת
.íéìò áåøá
äìò ïéãå ,áìåìä ìù íéìòä áåøá ,åáåøá äìò ìë ÷ìçð .á  המובחר יקח לולב שלא נחלק התיומת שלוàì åìéôà ììë ÷åìç åðéà éòöîàä äìò .á
 רי"ף רמב"ם, )שו"עåæ äòãì áìåìáù íéìòä øàù ïéãë éòöîàä  כיון שאם נחלק קצת יבוא בסוף להחלק, ולדעת הט "ז רק אם כלל, )דברי הרמ " אåúö÷îá
.( ולט " ז אין להחמיר וראב"ד ובה"ג ורמב"ן,נחלק טפח יש להחמיר וכ"ז בלא נראים כשנים ברובו מפני הנענועים
 )ולדעת הגר"א גם אם נחלקäøãùä ãò éòöîàä äìòä ÷ìçð .â  ולחיי אדם לדעה זו, אבל לחיי אדם אלא בנחלק יותר מטפח,כי אם נראים כשנים פסול
íà íäî ãçà ìë ,íéìò éðùá áìåìä ùàø íééúñî íàå ,(ברובו
.(אפילו במשהו
.(אפילו במשהו
 )הרב המגיד הביא שיטה זו בכלל מהåæ äèéùì ìñåô åáåøá ÷ìçð úåòãä éáâì ïàë éúáúëù äî ïééò .á ìëù) áìåìä ùàøá íéìò éðù ùé íà .â
.( שכתבäî úåòã äîëì ùé÷ú äæîå ìåñô áìåìá úåòã ùé ,(íéìòä êøãë ìåôë íäî ãçà
íéðùë íéàøðù ïôåàá éòöîàä äìò ìù úö÷î åìéôà ÷ìçð .ã

.øùë äéäé  גם יש, )ובקורהùîî íé÷åáã åéäéù êéøöù

.()שו"ע סימן תרמ"ה סעיף ז בביאור הלכה דברי הר"ן

 ולענין קורה כתב הביכורי יעקב,דוגמת זה

.åúééøá úìéçúî ìåôë åðéà ïåéìòä äìò .ä

שלא לקחתו לכתחילה לדעת הרמ " א בסימן

ãò äøãùä íâ ÷ãñðå äæî äæ å÷ìçð íéðåéìòä íéìò éðù .å

, אבל להב "י הוא הידור,תרנ"א שצריך כסכוס

.( )רש"יí÷åìéç äàøð íéðåéìòä íéìòä éðùù
íé÷åáã åéä àìå íéìò éðùá áìåìä äìëù íéðåàâä úòãì .æ

ויש שכתבו שלהרמ " א יסיר הקורה מן השאר
àìù úåòã ùéå , (חוץ מבשני עלים עליונים

éë ,íé÷åìç íéàøð íðéàå äøãùä ÷ìçð àì íà åìéôàå ùîî

åéäé àìù êà ùîî íé÷åáã åéäéù êéøö

.( )מצא ר"י בתשובת הגאוניםùîî íé÷åáã åéäéù êéøö

 )עיין מה שכתבתי כאן הדעותíéãåøôë íéàøð

íéëéøö íðéà íéðåéìòä íéìòä éðù é" ø ìù ïåøçà ùåøéôì .ç

.(לגבי לולב פסול

ä÷ìçð íàå ,äæì äæ íéëåîñ úåéäì íéëéøö ìáà íé÷åáã úåéäì
.ìåñô úàæ ìëá äæ úîçî íéìòä å÷ìçð àì íà åìéôà äøãùä

Email: sharabymail@gmail.com Tel: 054-2002882

Web: harshmuel.com tashma.net

jewishfoshan.com

ה משך

שואלין ו דורשין

:ìñåôù úåùáéä øåòéùå áìåìä òáö
ìåñô

éðåðéá

øãåäî

 )או שדרתו עיין משנה ברורה ס"ק כ"ג שכך גם סוברåéìò áåø åùáéù áìåì .à úå÷øéä äàøî äìë íà à"îøä úòãì .à äøãùá ïéá úå÷øé äàøî ùé .à
 וזה שיטת הרא"ש, הב"י ורק שכתב שאין מציאות שיבש השידרה ולא העליןàéáäù ,øùë ïééãò åéðô åðéáìäå áìåìá ùé ìëäá ,åéìòá ïéáå áìåìä ìù
 ועוד, אבל לריטב"א לולב היבש הוא רק בעלין, והטור דבין בעלין ובין בשדרהíééåöî íéáìåì ïéàù úåðéãîá åâäðù
 ועיין באות ב שכתבתי שיטת, הביא בריטב"א שיטה שנמדד בשדרה ועלין יחדïøåôéöá êøôðù ãò àìà ùáé àø÷ð àìù

.úå÷øé äàøî

åðéáìéå åáù úå÷øé äàøî äìëùî ò"åùä úòãì úåùáéä øåòéùå ,()וכתב המשנה ברורה בשם החיי אדם שגם הראב"ד
ïéàù úåðéãîá åâäðù áúë à " îøä ìáà , ( )ראב " ד רא " ש ריטב " א ר "ןåéðô הרמ "א רק בא לישב מנהגם אך אין לסמוך
 וכתב, )תוספותïøåôéöá êøôðù ãò àìà ùáé àø÷ð àìù íééåöî íéáìåì
.(על זה אם יש לולב אחר
המשנה ברורה בשם החיי אדם שגם הרמ"א רק בא לישב מנהגם אך אין לסמוך
.(על זה אם יש לולב אחר
 )משנ "ב ס"ק כ"ב ובשערìåñô ,ïåéìòä äìòä ùáé íàù ã" áàøä áúë .á
.( ולדעת הראב"ד יבש הוא רק בשידרה וגם בעלה עליון,הציון

:áìåìä ùàøá äîéè÷
ìåñô

éðåðéá

øãåäî

íéìòä øôñî áåø åðééä ìåñô åùàø íè÷ð ,êåøò ïçìåùä úòãì .à éðù åîè÷ðå ,éòöîàä äìò íè÷ð àì .à ,éòöîàä äìò àì íè÷ð àì .à
 )כן פירשו הב " ח הט " ז הגר " א וכן משמעäøãùä ïî íéäåáâù íéðåéìòä êà äøãùä ìòî åéããöá åúàù íéìò í é øçà í éì ò øô ñ î áå ø à ìå
 עיין ביאור, ובט"ז ובגר"א מוכח שאין יתרון לעלה האמצעי בענין זה, מהלבושïèåòéîá ÷ø åîè÷ð íéããöáù íéìòä éðù óéãòù èåùôå ,äøãùì ìòîù
.(הלכה שיש אומרים שלא נחלקו השו"ע והרמ"א
.()ועיין בביאור הלכה ד"ה רב העלין
.ììë íè÷ð äéäé àìù øúåé
ìáà ,( )הרב המגיד והר"ןìñåô ïë íâ ïåéìòä äìò íè÷ð íà à"îøä úòãì .á øàù àì ìáà éòöîàä äìò ÷ø íè÷ð .á
.åéìò êøáì ìåëé ,øçà ïéà íà ùéù ïôåàáå äøãùä ïî íéäåáâù ïéìò
.ïéìòä áø ìéçúîä øåáéã äëìä øåàéáá ïééò äîéè÷ä øåòéùì .â  )עיין ביאור הלכה שישïéäåáâ ïéìò äùìù
אומרים שלא נחלקו השו"ע והרמ "א לענין
.(עלה האמצעי

:áìåìä ùàøá äôéôë
ìåñô

éðåðéá

øãåäî

ïéããöì äèåðù åà ,åéðôì óåôë áìåìä úøãéù íà .à áìåìä ùàøáù íéìòä áåø åôôëð íà .à ùàø ìù ïåéìò ÷ìç ÷ø óôëð íà ù "àøä úòãì .à
,øùë ïéáìåìä êøãë åéøåçàì äééèð åì ùé íàå ,ìåñô äîëù ïååéë (íäìù ïåéìò ÷ìç ÷ø) ïéìòä ïéàù åá úàöì éðà áäåàù áúë ,áìåìä
.ìåñô ,ùîî äôéôëá àåä åéøåçàì äééèðä íà êà ä áå ù ú é øò ù ï é é ò øáã á ú å ÷å ì ç î åãáì ïåéìòä äìò íà ÷øå ,úîéé÷ åúîéúå ïé÷ìçð
àìà ïùàøá ÷ø àì íéôåôë íéðåéìòä íéìòä íà .á

.ïéøéùëî ùéå ïéìñåô ùé äøåøá äðùîå  )כתב הלבוש דוקא כשהעלה העליון לבדóåôëù àåä

áåø êà åùàøá ÷ø íà íâù íéøîåà ùéå ,ùîî íéôåôë

 ודעת,הוא כפוף אבל אם כולן או רובן הרי זה פסול

.ìåñô äæ éøä ïéìò

 והמשנה ברורה הביא דברי,הט " ז שאין לחלק בזה
íé÷ã÷ãî ùéå (השערי תשובה לפסוק כדברי הלבוש
.ììë óåôë äéäé àìù àåä øåãéääù

:( )ולא חילקתי בין השיטות אלא כלולים יחד ולכן יש אופנים אחרים שגם מהודרøãåäî áìåìì - ìéòì øåîàä éô ìò éììë íåëéñ
áëòî àìå ,íäéðéá øéååà éìá éðùä ìò ãçà íéáëåù åéäéù ø÷éòä ,ãçé íé÷åáã íðéà íà íâ ,áìåìä ìù äøãùì ãåîö éðùä ìò ãçà íéáëåù åéäé áìåìä ìù íéìòä .à
úåèéù ùé áìåìä ùàøáù íéðåéìò íéìò éðù éáâìå .áìåìä ìù íéìòä áåøá éã äæ ìëå ,äòåðúä éãé ìò äøãùäî íéãøôúî íä òåðòðä ïîæáù äî øåãéäá äðùî åà
.ùîî íé÷åáã åéäéù íéëéøöîù
.ììë ÷ìçé àì éòöîàä äìòùå ,áìåìä ìù íéìòä áåø ìù (úîåéú àø÷ð äæå íáâî íéøáåçîå íéìò éðùî áëøåî äìò ìë) úåîåéú å÷ìçé àìù .á
.åúö÷îá àì åìéôà ììë ÷åìç åðéà éòöîàä äìò .â
á÷òé éøåëéáä áúë äøå÷ ïéðòìå ,äæ úîâåã ùé íâ ,äøå÷áå) ùîî íé÷åáã åéäéù êéøöù úåòã ùé ,(íéìòä êøãë ìåôë íäî ãçà ìëù) áìåìä ùàøá íéìò éðù ùé íà .ã
ùéå ,(íéðåéìò íéìò éðùáî õåç øàùä ïî äøå÷ä øéñé à"îøäìù åáúëù ùéå ,øåãéä àåä é"áäì ìáà ,ñåëñë êéøöù à"ðøú ïîéñá à"îøä úòãì äìéçúëì åúç÷ì àìù
.íéãåøôë íéàøð åéäé àìù êà ùîî íé÷åáã åéäéù êéøö àìù úåòã
.åéìòá ïéáå áìåìä ìù äøãùá ïéá úå÷øé äàøî äéäé .ä
.ììë íè÷ð äéäé àìù øúåé óéãòù èåùôå ,äøãùì ìòîù íéøçà íéìò øôñî áåø àìå ,éòöîàä äìò àì íè÷ð àì .å
ùéå ,óåôëù àåä åãáì ïåéìòä äìò íà ÷øå ,úîéé÷ åúîéúå ïé÷ìçð ïéìòä ïéàù åá úàöì éðà áäåàù áúë ,áìåìä ùàø ìù ïåéìò ÷ìç ÷ø óôëð íà ù"àøä úòãì .æ
.ììë óåôë äéäé àìù àåä øåãéääù íé÷ã÷ãî

שואלין ו דורשין

ה משך
å"îøú ïîéñ ñãä éðéã

:(äîéè÷) ñãää ùàø
éðåðéá

øãåäî

ìåñô

ïéìñåô ùé êåøò ïçìåùá àéáä .à øùë ,åùàøá õòä åìéôà íè÷ðù åðééäã åùàø íè÷ðù ñãä .à êà õòä íè÷ð íà íâ êà ,íè÷ð àìùë èåùô .à
) áåè íåé íãå÷ åùàøá äøîú åá äúìòדברי היש )רמב "ם והביאו השולחן ערוך בתחילת הסימן ,אמנם בסעיף י הביא íé÷ñåôá åøàéáå ,åùàø íè÷ðá
פוסלין בנקטם והרמ " א הם דוקא אם לא עלתה שיש פוסלין ,וכתב ברמ"א שטוב להחמיר במקום שאפשר באחר ,ודברי íå÷îá äøîú äúìò àìù åðééäã
תמרה במקום הקטימה ,אבל אם עלתה כשר גם היש פוסלין והרמ "א הם דוקא אם לא עלתה תמרה במקום הקטימה.äîéè÷ä ,
לדעה זו ,ועיין בב"י לענין נקטם ביו "ט או אפילו אבל אם עלתה כשר גם לדעה זו ,ועיין בב " י לענין נקטם ביו "ט או
בערב יו "ט ועלתה בו תמרה ביו "ט ,וכאן רשמתי אפילו בערב יו "ט ועלתה בו תמרה ביו "ט ,ועיין ביאור הלכה בסימן
ז א ת כ ה י ד ו ר ה י י נ ו ש ל א נ פ ס ל ג ם ל ד ע ו ת הקודם ד "ה פסול ,וכן עיין בשער הציון אות ל"ב שצריך שעלים
העליונים יחופו על הקטימה שלא תהא נראית(åùàø íè÷ð åìéôàå ,
המחמירין(.
) ñãää éãá úùìù ìëáמשנ"ב ס"ק כ "ח ובשער הציון( íè÷ðá êà ,
) äîéè÷ä ìò åñëé íéðåéìòä íéìò úùåìùù êéøöשער הציון אות
ל"ב(.

:ùáé
éðåðéá

øãåäî

ìåñô

) øùë åùàø ùáé :êåøò ïçìåù .à ïéìòä øéñé íà ,åùàø ùáéá .àב"י ,נחלת צבי אליה רבה מדברי הראב"ד בגדי ) åùàø ùáéá ïéìñåô ùé .àיש פוסלין
 é ì å ëì øù ë , å ù àøáù ïé ù áéäישע וביכורי יעקב ,ושלא כדברי הב "ח ראה מה שהבאתי דבריו בפסול ,וראה בשולחן ערוך ,והמשנה ברורה ביאר
) àîìòב " ח ,והובא במשנה ברורה ביאור הלכה ד" ה במקום( ì÷éîù éîå .ïéìñåô ùéù êåøò ïçìåùá áúë íðîà ,שלא מדבר השו " ע רק בנקטם ראשו
אלא גם ביבש ראשו(.
) åãéá úåçîì ïéà øçà äéì úéìã íå÷îá äæáביאור הלכה ד"ה במקום(.
אות ל"ד(.
) ïéìòä åùáéá åìéôà åðééä ïéøéùëîä úòãì åùàø ùáé .á ï÷ øàùð êà ,åéìò áåø åùáé .áביאור הלכה( ïéà øçà ïéà íà íâ ç"áä úòãì .á ,
 ) ãç àש ל ש ה ע ל י ם י ש ב כ ל ק ן ( ) åéìò ïéëøáî éøôä úòãì ,ìñåô íà íéìòä àìå åöò ùáéá íâ íà å÷ìçð ïéìñåôä úòãìåאבל יש תקנה שיסיר
) õòá ùáé ìåñô êééù àì á÷òé éøåëéáä úòãìå ,ìåñô íéãâî ñãää éãá úùìùî ãçà ìë ùàøáמשנה ברורה אות העלין העליונים ואז כשר לכתחילה
) øùë ,ùáé àìùולדעת הרא " ש כ(.
לכולי עלמא ,משנה ברורה אות ל " ד
אפילו נשאר קן אחד לא בראשו אלא ) ï÷ øàùð êà ,åéìò áåø åùáé .âשלשה עלים יש בכל קן(  ãçà ìëá ãçàמדברי הב"ח(.
) øùë ,ùáé àìù ,åùàøá àì åìéôà ñãää éãá úùìùîדעת הרא"ש שאין צריך ) íäéðô åðéáìéùë åðééä ,ùáé .âאך
בשאר מקום ההדס(.
 ä à ø ú å ù á é ä øå ò é ù é á â ì .âבראשו דוקא(  ñãäá ÷ø ùáé àìù ãçà ï÷ øàùð íà åìéôà ÷çãä úòùáå ,אם לא הלבינו פניהם אפילו אם נפרך
) ãçà äàø ùåîë ïéðòìå ,â úåà ìåñôáמשנה ברורה אות כ"ב(.
בצפו רן ,כש ר ,וראה מה שכ תבת י
 àðé÷ ãçáù äùåìùäî íà åìéôà ,êåøò ïçìåùá àáåäù íéùøôî ùé .ãבבינוני אות ב(.
.ä úåà éðåðéáá
øàùð àì íâå åéìò áåø åùáé .ã çìä äìòäù àåäå ,øùë ,íéùáé íéøçàä íééðùäù åìéôà ,çì ãçà ÷ø øàùð
) (äæ ïôåàá ïéð÷ ùìù ùéù àåäå) íäéðù ìò áëøåîù äìòä äéäéהוא דעת ) ùáé àìù ãçà ï÷ åùàøáאמנם
הרא " ש ,אמנם דעת הרא " ש בזה להכשיר רק אם יש כך שלשה קנין שבכל אחד לדעת הרא " ש אין צריך בראשו דוקא
העלה שמורכב על שניהם הוא לח ,והביא המשנ"ב באות כ"ד שתמהו האחרונים ולכן לא יהיה פסול כל שנשאר קן אחד
שלא הזכיר המחבר דבר זה ,ויש שלמדו בראש גופא שא"צ שלש(.

שלא יבש בשאר ההדס(.

íåéáå ,ïéøéùëî ùéå ïéìñåô ùé ,ïéùåîë íä åùáé àìù íéìò íúåà íà .ä
) ì÷äì ïðáøã ÷ôñ ïðáøã àåäù íéîéä øàùáå ,øéîçäì éåàø ïåùàøמשנ"ב
אות כ"ז בשם פרמ"ג(.

:íéáðò åá ùéù ñãä
øãåäî

éðåðéá

ìåñô

í à , å é ì ò î ú å áå ø î å é á ð ò .à úåôëä ìåçë åà áåäö íòáö íéáðòä íà ,åéìòî úåáåøî åéáðò .à ,íé÷åøé íéáðòä íà ,åéìòî úåáåøî åéáðò .à
.øùë

) ÷ôúñî íéãâî éøôáå ,øéîçäì ããöî íéøîúמשנ"ב אות ו ,אבל אם ìåñô ,íéøåçù åà íéîåãà íéáðòä

 ,úåìåçë åà úåáåäö úåøåçù úåîåãà åéä íà .áמיעטן אפילו לאחר שאגדן עם הלולב ,כשר(.

)אבל אם מיעטן אפילו לאחר שאגדן

) úåøåçùå úåîåãàá íâ íéîéä øàùá íéøéùëî ùé .á ,áìåìä íò ïãâàù øçàì åìéôà ïèòéî íàאמנם להשו"ע עם הלולב ,כשר( )לדעת השו"ע פסול
.øùë
פסול גם בשאר הימים כן כתב בסעיף יא ,וכבר דנו בדברי הרמ"א ממה גם בשאר הימים עיין בסעיף י " א,
שכתב בתרמ "ו סעיף ב ‘ שבשאר הימים כשר ,למה שכתב בתרמ " ט ,ומה שרשמתי בבינוני אות ב(.
ובשולחן ערוך שפסל בסעיף י"א גם בדבריו דנו שהרי הוא מכשיר שאר
הימים בפסול דהדר ,ובשער הציון אות ד כתב שענבים הוא פסול
בהדר ,ועיין ביאור הלכה ד"ה נוטלו(.

ה משך

שואלין ו דורשין
:úåáò õò óðò

ìåñô

éðåðéá

øãåäî

ìåòáâá íéìò éðù ÷ø åéä íà .à ,ãçà ìåòáâá øúåé åà íéìò äùìù ,åöò úà ïéôåç åéìò ñãä .à åà íéìò äùìù ,åöò úà ïéôåç åéìò ñãä .à
ä ìò îì é ùé ìù ä äì òä å ãçà âäðîä íéé÷ì ÷çã à"îøä íäî äìòîì éùéìùäå íéðù åéä íàå  )הקהילות יעקב בסוכה סימןãçà ìåòáâá øúåé
 )והרמ" א כתב שבין אםìåñô ,íäî  )אמנם במשנ "ב אות ט "ו הביא מהאחרונים שפקפקו על זהøéùëäì כ"ו הביא בשם החזו"א שאם העוקצים של העלים
.(נפגשים בקו )עיגול( ישר ביניהם שפיר נקרא מאוד
 וגם אם יש,הם שנים ואחד למעלה
 ש ה כ ש י ר ו,  ר ק ש נ י ם ב כ ל ק ןï÷ ìëáù ïôåàá ñãää ìëá åìéôà åøùðå ,ï÷ ìëá äùìù åéä .á  ובשולחן ערוך הרב כתב שאין צריכים,משולש
 אמנם המשנה ברורה, במדינותיהם, )משנ"ב אות י"זøéùëäì íéðåøçà äîë åîéëñä ,íéðù ÷ø åøàùð לצאת מעוקץ אחד אלא רק שיהיו סמוכים זה לזה
.(בעיגול
 אם הביא אחרונים שפקפקו מאוד על זה,ועיין ביאור הלכה ד"ה ולעיכובא לגבי אם נשרו עליו ונשאר רובו
.( לדעה זו מהני שנשארו שנים רק ברובו כששאר ההדס בלי עליםäéäéù ñãää êøåà øåòéù ìë ïðéòá äåöîì .á

וכתב שהרמ"א דחק רק לקיים

 וגם בדוחק זה הביכורי יעקב, המנהגåà øùë íà íéããöì ïéèåð ñãää éìòù ïôåàá íé÷ñåôä å÷ìçð .â åðééä åáåøá àáåëéòìå ,ïéìãåâ á"é åðééä úåáò
.()הביכורי יעקב והחזו"א כתבו שהוא כשרøùëù úåèùôå àì ,ïéìãåâ äùéîçá ïéìòä ìë åøùð íà åìéôà
כתב דוקא בשנים ואחד למעלה אבל
 עיין ביאור, בשנים על גבי שנים לאìù åø÷éòì òéâî äæ äìò ìù åùàø ïéàùë íé÷ñåôä å÷ìçð .ã

.øùë ,úåáò ïéìãåâ äòáù åøúåðå

.(הלכה ד"ה הואיל

.ïéìñåô ùéå ïéøéùëî ùé ,åéìòîù äìò åéäù ïåâë) ãçà ï÷á äùìùî øúåé åéä .â

ãçà ï÷á äùìùî øúåé åéä .á

äùìù øàùðù ìë ,ïáåø åìéôà åøùðå (äòáù

íà ,ïáåø åøùðå (äòáù åéäù ïåâë)

.øùë ,ï÷á

.ìåñô ,ï÷á íéðù ÷ø åøàùð

:( )ולא חילקתי בין השיטות אלא כלולים יחד ולכן יש אופנים אחרים שגם מהודרøãåäî ñãäì - ìéòì øåîàä éô ìò éììë íåëéñ
.ãçà ìåòáâá øúåé åà íéìò äùìù ,åöò úà ïéôåç åéäé ñãää ìù åéìò .à
.ïéìãåâ á"é åðééä úåáò äéäéù ñãää êøåà øåòéù ìë .á
.íäéìòîù íéìòä ìù íø÷éòì úåçôì åòéâé ï÷ ìëá íéìòäù .â
íðîà) äìòî éôìë åöòì íéãåîö íéìåò ùîî àìà íéããöì íéáëåù íéìòä åéäé àìù áåè ,íäéìòîù íéìòä ìù íø÷éòì íéòéâî ïëà íéìòä íà íâù áåè øúåé .ã
.(íéããöì áëåù íà úòøâî äæá ïéàù áúë ùéà ïåæçä
.(äðùî ïéà ÷åøé ìáà) ìåçë åà áåäö òáöá àì íâ åáåøá íéáðò åá åéäé àìù .ä

æ"îøú ïîéñ äáøò éðéã
:äáøò
ìåñô

éðåðéá

øãåäî

 )נקטםäìåñô äùàø íè÷ðù åà äéìò áåø åøùðù åà äùáéù äáøò .à äøùë äéìò úö÷î åøùðù åà äùåîë .à ú ö ÷î å øù ð ù å à ä ù å îë .à
 ולגבי נשרו רוב עליה נחלקו, )האליה רבה מכשיר )מגן אברהם כתב משמע שלכתחילה אין ראשה היינו העץ אבל בעלים אין נקרא נקטםäøùë äéìò
.( אמנם האלי ה רב ה הפוסקים אם כשר בשאר הימים, אמנם המגן אברהם כדאי ליקח אותה,אף לכתחילה
.(כתב דמשמע שלכתחילה אין כדאי מכשיר אף לכתחילה
 וכתב במגן אברהם שיש להחמיר כמותו כי, )הרב המגידäéìò áåøá àåä øçà øæçé äìéçúëìù áúë øåèä .á  וכתב המשנה ברורה,ליקח אותה

íà äìåñôå äéìò åöøôð éø÷î äæ å÷ìçðù åà å÷ãñðù åà äéìò åìãìãð .á

.( )א מנם בש ם ערבות מצויותí éîä ìò äìãâä äáøò כיון שערבות מצויות טוב להדר
,( )לדעת הראב"ד מצילåìåë ìò íéìéöî íðéà äáøòä ùàøá íéçì íéìò .â הרא"ש והרמב"ם כתב שאין צריך אלא אף
.(לכתחילה גם בזה
.( )אמנם הלבוש כתב שפסולåáåø ùáéá àìà ìåñô åðéà åùàø ùáéá ïëå  והט " ז כתב שעדיף לקחת, הגדלה בהריםøæçé äìéçúëìù áúë øåèä .á
 שאינה גדלה על המים כדי להורות שאףí éîä ìò äìãâä ä áøò øçà
 אמנם פקפקו על,)אמנם בשם הרא "ש והרמב"ם כתב הגדלה בהרים כשרה
.( דבריו.(שאין צריך אלא אף הגדלה בהרים

:( )ולא חילקתי בין השיטות אלא כלולים יחד ולכן יש אופנים אחרים שגם מהודרúøãåäî äáøòì - éììë íåëéñ
.äøùë äùåîëù óà ,äùåîë äéäú àì .à
.äøùë äéìò úö÷î åøùð íàù óà ,ïéîéé÷ åéäé äéìò ìë .á
.äæì ùåùçì ïéàù å÷ìçù ùéå ,íéîä ìò äìãâä äáøò øçà øæçé äìéçúëì .â
.äîåè÷ äðéàù éàãå äéäéù éãë ,åùàøá áåìáì íò äáøò øçà åøæçù ùé .ã

