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כאן מהודר, בינוני, ופסול, היינו מהודר הלכתי, ולא הידור  (מה שנכתב

 של נוי, או הידור של "עדיף")

 
כשהעלים של הלולב שוכבים אחד על השני צמוד לשדרה של   .א

הלולב, גם אם אינם דבוקים יחד, העיקר שיהיו שוכבים אחד 

על השני בלי אוויר ביניהם, ולא מעכב או משנה בהידור מה 

הנענוע הם מתפרדים מהשדרה על ידי התנועה, וכל זה שבזמן 

ולגבי שני עלים עליונים שבראש  ,1די ברוב העלים של הלולב

הלולב יש שיטות שמצריכים שיהיו דבוקים ממש וזה רשמתי 

  בעניין עלים של הלולב. להלן

שוכבים אחד על השני צמוד  (רוב העלים)כשהעלים של הלולב   .א

 .2לשדרה של הלולב אך יש קצת אוויר ביניהם גם כשלא מנענע

אם יש לאדם כמה לולבים, אחד שכל עליו מצד אחד, ואחד   .ב

, השדרה) (בשני צדדישעלה יחיד שלו עולה מעיקרו ועד ראשו 

ואחד שאין תיומת לעליו, יש מי שמתיר לברך אם יטול יותר 

  .3מאחד מהם, ויש אוסרים

לולב שנתקשו עליו כמו ענפים של עץ שעומדים מתוך   .א

 .4השדרה ולא חופים אותו בשכיבה

לולב שנעקרו עליו לגמרי מהשדרה ואינם מחוברים אלא על   .ב

 .5ידי אגודה

  .6לולב שכל עליו הם רק בצד אחד של השדרה  .ג

  .7לולב שעלה שלו עולה מעיקרו ועד ראשו  .ד

  
 

  דרך העלים של הלולב להיות שנים שנים ודבוקים מגבן:

 
 העלים שאר של תיומות נחלקו אם גם, האמצעי מעלה חוץ  .א

 .עלים ברוב לא אך הלולב של

 
המ"מ בשם מקצת הגאונים, רמ"א בשם המ"מ והר"ן כפי שביאר  1

 ., וכן המאמר מרדכי הביכורי יעקב ונהר שלום(ס"ק ג')המשנה ברורה 
והפרישה כתבו שאם יש אוויר ביניהם יש הידור לאגדם, היינו  והב"ח

  .שע"י אגד יהיה מהודר
  .אמנם דעת הט"ז שבאופן זה הרי הלולב מהודר 2
הב"ח הביא ששלשתם פסולים ודאי ולא יכול לברך, והביכורי יעקב  3

כתב שהשו"ע הסתפק כמו מי ההלכה ולכן אם נוטל שלשתם או שנים 
  .מהם יכול לברך

נפרצו עליו כפי שהביא הטור שיטת רש"י, והר"ן הביא ששיטת הרי"ף  4
  .הרמב"ם ורש"י הם אחד

תוספות, רא"ש, ורבינו ירוחם למדו שכך דעת רש"י בפירוש הגמרא,  5
ומי שחולק שלא כן דעת רש"י מ"מ ודאי מודה לעצם הדין, אמנם 

ה התוספות והרא"ש פירשו נפרצו עליו היינו שנפרץ רוב כל עלה ועל
מגבו ברוב עלין שבלולב, וכן הביא הר"ן בשם הראב"ד, אמנם בארחות 

  .חיים בשם בעל ההשלמה הביא לפסול אפילו בנפרצו מקצת עליו
  רש"י, לולב דסליק בחד הוצא. 6

 .8במקצתו לא אפילו כלל חלוק אינו האמצעי עלה  .ב

 כדרך כפול מהם אחד שכל( הלולב בראש עלים שני יש אם  .ג

 יש גם, ובקורה( ממש דבוקים שיהיו שצריך דעות יש), העלים

 לקחתו שלא יעקב הביכורי כתב קורה ולענין, זה דוגמת

 אבל, כסכוס שצריך א"תרנ בסימן א"הרמ לדעת לכתחילה

 מן הקורה יסיר א"שלהרמ שכתבו ויש, הידור הוא י"להב

 שיהיו צריך שלא דעות ויש), עליונים עלים מבשני חוץ השאר

 שכתבתי מה עיין( כפרודים נראים יהיו שלא אך ממש דבוקים

  ).פסול לולב לגבי הדעות כאן

 .9כשנים נראה שאינו ובאופן האמצעי העלה מקצת נחלק  .א

 תקיש ומזה פסול בלולב הדעות לגבי כאן שכתבתי מה עיין  .ב

  .כשר יהיה מה דעות לכמה

 .10תיומת לו היה לא עלה שכל אחד אחד עליו היו  .א

 עלה ודין, הלולב של העלים ברוב, ברובו עלה כל נחלק  .ב

 .11זו לדעה שבלולב העלים שאר כדין האמצעי

 הלולב ראש מסתיים ואם, 12השדרה עד האמצעי העלה נחלק  .ג

 .13זו לשיטה פוסל ברובו נחלק אם מהם אחד כל, עלים בשני

  .14כשנים שנראים באופן האמצעי עלה של מקצת אפילו נחלק  .ד

 .ברייתו מתחילת כפול אינו העליון עלה  .ה

 ששני עד השדרה גם ונסדק מזה זה נחלקו העליונים עלים שני  .ו

 .15חילוקם נראה העליונים העלים

 ממש דבוקים היו ולא עלים בשני הלולב שכלה הגאונים לדעת  .ז

 צריך כי, חלוקים נראים ואינם השדרה נחלק לא אם ואפילו

 .16ממש דבוקים שיהיו

 צריכים אינם העליונים העלים שני י"ר של אחרון לפירוש  .ח

 נחלקה ואם, לזה זה סמוכים להיות צריכים אבל דבוקים להיות

 .פסול זאת בכל זה מחמת העלים נחלקו לא אם אפילו השדרה

  

 
 

יש מראה ירקות בין בשדרה של הלולב ובין בעליו, בהכל יש   .א

  .הרא"ש הביא דברי הרב שר שלום בביאור לולב דסליק בחד הוצא 7
רק אם נחלק טפח יש להחמיר וכ"ז בלא  דברי הרמ"א, ולדעת הט"ז 8

  נראים כשנים כי אם נראים כשנים פסול, אבל לחיי אדם אפילו במשהו.
כתב הגר"א שאין להחמיר כלל אבל הרמ"א כתב שלמצווה מן המובחר  9

יקח לולב שלא נחלק התיומת שלו כלל, כיון שאם נחלק קצת יבוא בסוף 
להחמיר אלא בנחלק יותר להחלק ברובו מפני הנענועים, ולט"ז אין 

  מטפח, ולחיי אדם לדעה זו אפילו במשהו.
רמב"ם לולב דסליק בחד הוצא כפי שלמד הרא"ש בדבריו, אך לדעת  10

  המ"מ בדברי הרמב"ם זהו ניטלה התיומת.
  שו"ע, רי"ף רמב"ם וראב"ד ובה"ג ורמב"ן. 11
  ולדעת הגר"א גם אם נחלק ברובו. 12
  מה שכתב.הרב המגיד הביא שיטה זו בכלל  13
  בביאור הלכה דברי הר"ן. (סימן תרמ"ה סעיף ז)שו"ע  14
  רש"י. 15
  מצא ר"י בתשובת הגאונים. 16
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  מראה ירקות.
 

אם כלה מראה הירקות בלולב והלבינו פניו עדיין  לדעת הרמ"א  .א

כשר, שהביא שנהגו במדינות שאין לולבים מצויים שלא נקרא 

  .17יבש אלא עד שנפרך בציפורן

, ושיעור היבשות לדעת השו"ע 18לולב שיבשו רוב עליו  .א

כתב  , אבל הרמ"א19משכלה מראה ירקות שבו וילבינו פניו

שנהגו במדינות שאין לולבים מצויים שלא נקרא יבש אלא עד 

 .20שנפרך בציפורן

 .21כתב הראב"ד שאם יבש העלה העליון, פסול  .ב

  

 
לא נקטם לא עלה האמצעי, ולא רוב מספר עלים אחרים   .א

  שמעל לשדרה, ופשוט שעדיף יותר שלא יהיה נקטם כלל.

האמצעי, ונקטמו שני עלים שאתו בצדדיו מעל לא נקטם עלה   .א

  .22השדרה אך שני העלים שבצדדים נקטמו רק במיעוטן

נקטם רק עלה האמצעי אבל לא שאר עלין שגבוהים מן   .ב

  .23השדרה ובאופן שיש שלשה עלין גבוהין

לדעת השולחן ערוך, נקטם ראשו פסול היינו רוב מספר העלים   .א

 .24העליונים שגבוהים מן השדרה

אבל אם אין  ,25א אם נקטם עלה העליון גם כן פוסל"לדעת הרמ  .ב

 אחר, יכול לברך עליו.

  לשיעור הקטימה עיין בביאור הלכה דיבור המתחיל רב העלין.  .ג
  

 
לדעת הרא"ש אם נכפף רק חלק עליון של ראש הלולב, כתב   .א

קיימת, ורק  שאוהב אני לצאת בו שאין העלין נחלקין ותימתו

ויש מדקדקים שההידור  ,26אם עלה העליון לבדו הוא שכפוף

  הוא שלא יהיה כפוף כלל.

אם נכפפו רוב העלים שבראש הלולב (רק חלק עליון שלהם)   .א

כיוון שכמה מחלוקות בדבר עיין שערי תשובה ומשנה ברורה 

 
וכתב המשנה ברורה בשם החיי אדם שגם הרמ"א רק בא לישב מנהגם  17

  אך אין לסמוך על זה אם יש לולב אחר.
ורק שכתב  שכך גם סובר הב"י (ס"ק כ"ג)או שדרתו עיין משנה ברורה  18

שאין מציאות שיבש השידרה ולא העלין, וזה שיטת הרא"ש והטור דבין 
בעלין ובין בשדרה, אבל לריטב"א לולב היבש הוא רק בעלין, ועוד הביא 

שכתבתי  'בריטב"א שיטה שנמדד בשדרה ועלין יחד, ועיין באות ב
  שיטת הראב"ד.

  ראב"ד רא"ש ריטב"א ר"ן. 19
תוספות, וכתב המשנה ברורה בשם החיי אדם שגם הרמ"א רק בא  20

  לישב מנהגם אך אין לסמוך על זה אם יש לולב אחר.
ובשער הציון, ולדעת הראב"ד יבש הוא רק בשידרה  (ס"ק כ"ב)משנ"ב  21

  וגם בעלה עליון.

 יש פוסלין ויש מכשירין.

אם שידרת הלולב כפוף לפניו, או שנוטה לצדדין פסול, ואם יש   .א

לו נטייה לאחוריו כדרך הלולבין כשר, אך אם הנטייה לאחוריו 

 הוא בכפיפה ממש, פסול.

אם העלים העליונים כפופים לא רק בראשן אלא כפופים ממש,   .ב

  ויש אומרים שגם אם רק בראשו אך רוב עלין הרי זה פסול.
  

(לא חילקתי בין השיטות אלא כלולים יחד ולכן יש אופנים אחרים שגם 

  מהודר):

העלים של הלולב יהיו שוכבים אחד על השני צמוד לשדרה   .א

של הלולב, גם אם אינם דבוקים יחד, העיקר שיהיו שוכבים 

אחד על השני בלי אוויר ביניהם, ולא מעכב או משנה בהידור 

שבזמן הנענוע הם מתפרדים מהשדרה על ידי התנועה, מה 

וכל זה די ברוב העלים של הלולב. ולגבי שני עלים עליונים 

  שבראש הלולב יש שיטות שמצריכים שיהיו דבוקים ממש.

שלא יחלקו תיומות (כל עלה מורכב משני עלים ומחוברים   .ב

מגבם וזה נקרא תיומת) של רוב העלים של הלולב, ושעלה 

  א יחלק כלל.האמצעי ל

  עלה האמצעי אינו חלוק כלל אפילו לא במקצתו.  .ג

אם יש שני עלים בראש הלולב (שכל אחד מהם כפול כדרך   .ד

העלים), יש דעות שצריך שיהיו דבוקים ממש (ובקורה, גם יש 

דוגמת זה, ולענין קורה כתב הביכורי יעקב שלא לקחתו 

לכתחילה לדעת הרמ"א בסימן תרנ"א שצריך כסכוס, אבל 

ב"י הוא הידור, ויש שכתבו שלהרמ"א יסיר הקורה מן לה

השאר חוץ מבשני עלים עליונים), ויש דעות שלא צריך שיהיו 

  דבוקים ממש אך שלא יהיו נראים כפרודים.

  יהיה מראה ירקות בין בשדרה של הלולב ובין בעליו.  .ה

לא נקטם לא עלה האמצעי, ולא רוב מספר עלים אחרים   .ו

  יותר שלא יהיה נקטם כלל. שמעל לשדרה, ופשוט שעדיף

לדעת הרא"ש אם נכפף רק חלק עליון של ראש הלולב, כתב   .ז

שאוהב אני לצאת בו שאין העלין נחלקין ותימתו קיימת, ורק 

ויש מדקדקים שההידור  אם עלה העליון לבדו הוא שכפוף,

  הוא שלא יהיה כפוף כלל.

  
  

  .(ד"ה רב העלין)ועיין בביאור הלכה  22
השו"ע והרמ"א לענין עלה עיין ביאור הלכה שיש אומרים שלא נחלקו  23

  האמצעי.
כן פירשו הב"ח הט"ז הגר"א וכן משמע מהלבוש, ובט"ז ובגר"א מוכח  24

שאין יתרון לעלה האמצעי בענין זה, עיין ביאור הלכה שיש אומרים שלא 
  נחלקו השו"ע והרמ"א.

  הרב המגיד והר"ן. 25
כתב הלבוש דוקא כשהעלה העליון לבד הוא כפוף אבל אם כולן או  26
ובן הרי זה פסול, ודעת הט"ז שאין לחלק בזה, והמשנה ברורה הביא ר

  דברי השערי תשובה לפסוק כדברי הלבוש.
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כשלא נקטם, אך גם אם נקטם העץ אך עלתה בו תמרה פשוט   .א

  .27בראשו קודם יום טוב

 ,28הדס שנקטם ראשו דהיינו שנקטם אפילו העץ בראשו, כשר  .א

, אך בנקטם צריך 29ואפילו נקטם ראשו בכל שלשת בדי ההדס

  .30ששלושת עלים העליונים יכסו על הקטימה

בנקטם ראשו, וביארו בפוסקים  הביא בשולחן ערוך יש פוסלין  .א

 דהיינו שלא עלתה תמרה במקום הקטימה.

  

 
 ענביו מרובות מעליו, אם הענבים ירוקים, כשר.  .א

אם היו אדומות שחורות צהובות או כחולות, אם מיעטן אפילו   .ב

  לאחר שאגדן עם הלולב, כשר. 
  

צהוב או כחול הכפות ענביו מרובות מעליו, אם הענבים צבעם   .א

 .31תמרים מצדד להחמיר, ובפרי מגדים מסתפק

  .32יש מכשירים בשאר הימים גם באדומות ושחורות  .ב

ענביו מרובות מעליו, אם הענבים אדומים או שחורים, פסול   .א

  .33(אבל אם מיעטן אפילו לאחר שאגדן עם הלולב, כשר)
  

 
שבראשו, כשר לכולי  ביבש ראשו, אם יסיר העלין היבשין  .א

 .34עלמא
 

דברי היש פוסלין בנקטם והרמ"א הם דוקא אם לא עלתה תמרה  27
במקום הקטימה, אבל אם עלתה כשר גם לדעה זו, ועיין בב"י לענין נקטם 

ו"ט, וכאן רשמתי זאת ביו"ט או אפילו בערב יו"ט ועלתה בו תמרה בי
  כהידור היינו שלא נפסל גם לדעות המחמירין.

הביא  'רמב"ם והביאו השולחן ערוך בתחילת הסימן, אמנם בסעיף י 28
שיש פוסלין, וכתב ברמ"א שטוב להחמיר במקום שאפשר באחר, ודברי 
היש פוסלין והרמ"א הם דוקא אם לא עלתה תמרה במקום הקטימה, 

דעה זו, ועיין בב"י לענין נקטם ביו"ט או אפילו אבל אם עלתה כשר גם ל
(סימן הקודם ד"ה בערב יו"ט ועלתה בו תמרה ביו"ט, ועיין ביאור הלכה 

שצריך שעלים העליונים יחופו על  (אות ל"ב), וכן עיין בשער הציון פסול)
  הקטימה שלא תהא נראית.

  ובשער הציון. (ס"ק כ"ח)משנ"ב  29
  .(אות ל"ב)שער הציון  30
  , אבל אם מיעטן אפילו לאחר שאגדן עם הלולב, כשר.)'(אות ומשנ"ב  31
א, וכבר דנו "אמנם להשו"ע פסול גם בשאר הימים כן כתב בסעיף י 32

שבשאר הימים כשר, למה  (סעיף ב')בדברי הרמ"א ממה שכתב בתרמ"ו 
גם בדבריו דנו שהרי  (בסעיף י"א)שכתב בתרמ"ט, ובשולחן ערוך שפסל 

כתב  )'(אות ד הימים בפסול דהדר, ובשער הציוןהוא מכשיר שאר 
  .(ד"ה נוטלו)שענבים הוא פסול בהדר, ועיין ביאור הלכה 

 (שלשה עלים יש בכל קן)יבשו רוב עליו, אך נשאר קן אחד   .ב

(ולדעת בראש כל אחד משלשת בדי ההדס שלא יבש, כשר 

הרא"ש אפילו נשאר קן אחד לא בראשו אלא בשאר מקום 

 .ההדס)

לגבי שיעור היבשות ראה בפסול אות ג, ולענין כמוש ראה   .ג

  בבינוני אות ה.

אמנם כתב בשולחן ערוך שיש  ,35שולחן ערוך: יבש ראשו כשר  .א

פוסלין. ומי שמיקל בזה במקום דלית ליה אחר אין למחות 

 .36בידו

ולדעת  ,37יבש ראשו לדעת המכשירין היינו אפילו ביבשו העלין  .ב

הפוסלין נחלקו אם גם ביבש עצו ולא העלים אם פוסל, לדעת 

יעקב לא שייך פסול יבש  הפרי מגדים פסול, ולדעת הביכורי

 .38בעץ

אחד בכל  (שלשה עלים יש בכל קן)יבשו רוב עליו, אך נשאר קן   .ג

אחד משלשת בדי ההדס אפילו לא בראשו, שלא יבש, כשר 

, ובשעת הדחק אפילו (דעת הרא"ש שאין צריך בראשו דוקא)

  .39אם נשאר קן אחד שלא יבש רק בהדס אחד

אם מהשלושה יש מפרשים שהובא בשולחן ערוך, אפילו   .ד

שבחד קינא נשאר רק אחד לח, אפילו שהשניים האחרים 

יבשים, כשר, והוא שהעלה הלח יהיה העלה שמורכב על 

  .40שניהם (והוא שיש שלש קנין באופן זה)

 .41יש פוסלין ביבש ראשו  .א

(אבל יש תקנה לדעת הב"ח גם אם אין אחר אין מברכין עליו   .ב

 ).42לכתחילה לכולי עלמאשיסיר העלין העליונים ואז כשר 

(אך אם לא הלבינו פניהם אפילו יבש, היינו כשילבינו פניהם   .ג

  .אם נפרך בצפורן, כשר, וראה מה שכתבתי בבינוני אות ב)

(אמנם יבשו רוב עליו וגם לא נשאר בראשו קן אחד שלא יבש   .ד

לדעת הרא"ש אין צריך בראשו דוקא ולכן לא יהיה פסול כל 

  .שאר ההדס)שנשאר קן אחד שלא יבש ב

לדעת השו"ע פסול גם בשאר הימים עיין בסעיף י"א, ומה שרשמתי  33
  .'בבינוני אות ב

  .(אות ל"ד)ב"ח, והובא במשנה ברורה  34
בגדי ישע וביכורי יעקב,  ב"י, נחלת צבי אליה רבה מדברי הראב"ד 35

ושלא כדברי הב"ח ראה מה שהבאתי דבריו בפסול, וראה ביאור הלכה 
  ד"ה במקום.

  ביאור הלכה ד"ה במקום. 36
  ביאור הלכה. 37
  .(אות כ')משנה ברורה  38
  .(אות כ"ב)משנה ברורה  39
הוא דעת הרא"ש, אמנם דעת הרא"ש בזה להכשיר רק אם יש כך  40

ה שמורכב על שניהם הוא לח, והביא שלשה קנין שבכל אחד העל
שתמהו האחרונים שלא הזכיר המחבר דבר זה, ויש  (באות כ"ד)המשנ"ב 

  שלמדו בראש גופא שא"צ שלש.
יש פוסלין בשולחן ערוך,  והמשנה ברורה ביאר שלא מדבר השו"ע רק  41

  בנקטם ראשו אלא גם ביבש ראשו.
  מדברי הב"ח. (אות ל"ד)משנה ברורה  42
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  .43הדס עליו חופין את עצו, שלשה עלים או יותר בגבעול אחד  .א

למצוה בעינן כל שיעור אורך ההדס שיהיה עבות היינו י"ב   .ב

גודלין, ולעיכובא ברובו היינו אפילו אם נשרו כל העלין 

  בחמישה גודלין, ונותרו שבעה גודלין עבות, כשר.

(כגון שהיו שבעה) ונשרו אפילו  היו יותר משלשה בקן אחד  .ג

  רובן, כל שנשאר שלשה בקן, כשר.

הדס עליו חופין את עצו, שלשה עלים או יותר בגבעול אחד,   .א

ואם היו שנים והשלישי למעלה מהם הרמ"א דחק לקיים 

(אמנם במשנ"ב אות ט"ו הביא מהאחרונים המנהג להכשיר 

 . שפקפקו על זה מאוד)

ונשרו  אפילו בכל ההדס באופן שבכל קן היו שלשה בכל קן,   .ב

 .44נשארו רק שנים, הסכימו כמה אחרונים להכשיר

נחלקו הפוסקים באופן שעלי ההדס נוטין לצדדים אם כשר או   .ג

  .45לא ופשטות שכשר

נחלקו הפוסקים כשאין ראשו של עלה זה מגיע לעיקרו של   .ד

  עלה שמעליו, יש מכשירין ויש פוסלין.

ים בגבעול אחד והעלה השלישי למעלה אם היו רק שני על  .א

  .46מהם, פסול
היו יותר משלשה בקן אחד (כגון שהיו שבעה) ונשרו רובן, אם   .ב

  נשארו רק שנים בקן, פסול.
  

(ולא חילקתי בין השיטות אלא כלולים יחד ולכן יש אופנים אחרים שגם 

  מהודר):

חופין את עצו, שלשה עלים או יותר עליו של ההדס יהיו   .א

  בגבעול אחד.

  כל שיעור אורך ההדס שיהיה עבות היינו י"ב גודלין.  .ב

  שהעלים בכל קן יגיעו לפחות לעיקרם של העלים שמעליהם.  .ג

יותר טוב  שגם אם העלים אכן מגיעים לעיקרם של העלים   .ד

שמעליהם, טוב שלא יהיו העלים שוכבים לצדדים אלא ממש 

לעצו כלפי מעלה (אמנם החזון איש כתב שאין עולים צמודים 

  בזה מגרעת אם שוכב לצדדים).

שלא יהיו בו ענבים ברובו גם לא בצבע צהוב או כחול (אבל   .ה

 
הביא בשם החזו"א שאם העוקצים של  (סוכה סימן כ"ו)עקב הקהילות י 43

העלים נפגשים בקו (עיגול) ישר ביניהם שפיר נקרא משולש,  ובשולחן 
ערוך הרב כתב שאין צריכים לצאת מעוקץ אחד אלא רק שיהיו סמוכים 

  זה לזה בעיגול.
לגבי אם נשרו עליו  (ד"ה ולעיכובא), ועיין ביאור הלכה (אות י"ז)משנ"ב  44

ונשאר רובו, אם לדעה זו מהני שנשארו שנים רק ברובו כששאר ההדס 
  בלי עלים.

  הביכורי יעקב והחזו"א כתבו שהוא כשר. 45
כתב שבין אם הם שנים ואחד למעלה, וגם אם יש רק שנים  והרמ"א 46

בכל קן, שהכשירו במדינותיהם, אמנם המשנה ברורה הביא אחרונים 
שפקפקו מאוד על זה וכתב שהרמ"א דחק רק לקיים המנהג, וגם בדוחק 
זה הביכורי יעקב כתב דוקא בשנים ואחד למעלה אבל בשנים על גבי 

  ירוק  אין משנה).

  

  

 

 
 .47כמושה או שנשרו מקצת עליה כשרה  .א

הטור כתב שלכתחילה יחזר אחר ערבה הגדלה על המים   .ב

(אמנם בשם הרא"ש והרמב"ם כתב שאין צריך אלא אף הגדלה 

  .בהרים)

  .48כמושה או שנשרו מקצת עליה כשרה  .א

  .49הטור כתב שלכתחילה יחזר אחר ערבה הגדלה על המים  .ב

ערבה שיבשה או שנשרו רוב עליה או שנקטם ראשה פסולה   .א

(נקטם ראשה היינו העץ אבל בעלים אין נקרא נקטם, ולגבי 

 .נשרו רוב עליה נחלקו הפוסקים אם כשר בשאר הימים)

נדלדלו עליה או שנסדקו או שנחלקו זה מקרי נפרצו עליה   .ב

  .50ופסולה אם הוא ברוב עליה

(לדעת עלים לחים בראש הערבה אינם מצילים על כולו   .ג

, וכן ביבש ראשו אינו פסול אלא ביבש רובו הראב"ד מציל)

  .(אמנם הלבוש כתב שפסול)
  

(ולא חילקתי בין השיטות אלא כלולים יחד ולכן יש אופנים אחרים שגם 

  מהודר):

  לא תהיה כמושה, אף שכמושה כשרה.  .א

  כל עליה יהיו קיימין, אף שאם נשרו מקצת עליה כשרה.  .ב

לכתחילה יחזר אחר ערבה הגדלה על המים, ויש שחלקו שאין   .ג

  לחשוש לזה.

בלוב בראשו, כדי שיהיה ודאי יש שחזרו אחר ערבה עם ל  .ד

  שאינה קטומה.

  

  .ה הואיל)(ד"שנים לא, עיין ביאור הלכה 
האליה רבה מכשיר אף לכתחילה, אמנם המגן אברהם כתב דמשמע  47

שלכתחילה אין כדאי ליקח אותה, וכתב המשנה ברורה כיון שערבות 
  מצויות טוב להדר לכתחילה גם בזה.

מגן אברהם כתב משמע שלכתחילה אין כדאי ליקח אותה, אמנם  48
  האליה רבה מכשיר אף לכתחילה.

והרמב"ם כתב שאין צריך אלא אף הגדלה בהרים, אמנם בשם הרא"ש  49
והט"ז כתב שעדיף לקחת שאינה גדלה על המים כדי להורות שאף 

  הגדלה בהרים כשרה, אמנם פקפקו על דבריו.
הרב המגיד, וכתב במגן אברהם שיש להחמיר כמותו כי ערבות  50

  מצויות.


