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  ה"ב

  דבר פתח
 חלק ,ר הזקן"ק אדמו"אשר לכ, סוכה ולולב הלכות השלחן ערוךת יוצא בזה לאור "בשבח ותודה להשי

  ."דברי שלום"באור עם , תרנא-תרכההכולל סימנים  ,ראשון

  .נכתב באופן שיקל על המעיין להבין את ההלכות ואת מקורותיהן" דברי שלום"הבאור 

  . וכותרות משנה לסעיפים,חלוקת קטעים,  פיסוקבפנים נוסח השלחן ערוך נוסף

  .ההלכות הכלולות בופרטי  בהערות סיכום תוכן נוסף, בהלכות הסבוכות יותר

אשר מהם בירר , ראשונים ואחרונים, בתלמוד ופוסקים, קצר ממקורות ההלכותבא גם ציטוט , במקורות
  .רבינו הלכות אלו

ואם דנו . מוסברת ההלכה בהערות, במקומות שלפום ריהטא נראית סתירה בדברי רבינו ממקום למקום
  .מצויין בהערות לדבריהם, בנושא זה באיזהו מקומן

וכן ביאור קצר לדברי , שך דברי הקונטרס אחרוןסיכום תוכן המ,  בתחלתו נוסףבקונטרס אחרון
  .הקונטרס אחרון

אלא שחידושים והכרעות אלה שולבו בקיצור בלשונו ;  בשלחן ערוך שלו לחדש ולהכריע מרבהרבינו
וכדי . עד אשר לפעמים המעיין אינו מבחין בפרטיהם ,בתוך העתקת דברי הפוסקים שקדמוהו, הזהב

  .דברים בהערות שבשולי הגליוןהורחב ביאור ה, להקל על הבנתם

שאינו מתמצא כל כך בנושא יוכל להבין שגם מי , הבנת ההלכה להקל כיון שמטרת הבאורים האלו היא
 בסגנון קל מוסברים כאן הדבריםלכן  , בזה הזקןוינושיטת רב, את כללות תוכן ההלכה ומסקנותיה

  .נחוץ להבנת הנושא דבר מלבד במקום שה;ס יותר מדאי לפלפוליםלהכנמבלי , ומובן

כל  .סוכההכוונה היא למסכת ,  בסתם–כ " לתלמוד בבלי וירושלמי ונובכרך הזהכל מקום שמצויין 
כל מקום שמצויין לסימן  ו.סוכה ולולבהכוונה היא להלכות ,  בסתם–כ "ם ונו"מקום שמצויין לרמב
  . אורח חייםהכוונה היא לחלק,  בסתם–ת "או לשאר ספרי ההלכה ושו, בטור ושלחן ערוך
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  הלכות סוכה

  :תרכה
ציאי אותם מארץ ת הושבתי את בי ישראל בהווכ למען ידעו דורותיכם כי בס]'גו [בסכת תשבו שבעת ימיםא 

 ודוגמא לזה צוו לעשות סוכות 3 שהקיפם בהם לצל לבל יכה בהם שרב ושמש2הם היו עי כבודו 1מצרים
  .5 כדי שזכיר פלאותיו ווראותיו4העשוית לצל

ה שצוו לישב בסוכה זכר ליציאת " צריך כל אדם לכוין בישיבתו בסוכה שיושב בה כדי לקיים מצות הקב6כןלו
  .7מצרים

 אחר יציאה מבית הכסת מצוה הבאה לידו אל 9 ולבותה כולה מיד למחרת יום הכיפורים8צוה לתקן הסוכהומ
  :10יחמיצה

  :א סעיפים"העושה סוכה תחת האילן או תחת הגג ובו כ תרכו
 בלבד דוגמת עי כבוד אבל אם היא עשויה גם 11אין אדם יוצא ידי חובתו אלא בסוכה שאיה עשויה אלא לצלא 

 13 ולא להסתופף בצלה בלבד או שעשויה גם להשתמש בה תשמיש של ציעות12ה דהייו לדור בה בקביעותלדיר
 15 או שאר תשמיש שצריך לעשותו במקום צוע או שהיא עשויה גם למחסה ולמסתור מזרם וממטר14כגון לאוצר

לו והתורה אמרה סוכה  שהרי הבית הוא מיוחד לכל דברים א16כל שאיה עשויה לצל בלבד אין זו סוכה אלא בית
  :17ולא בית

 לפי שאין 20 אבל אם עשאה בתוך הבית פסולה19 דוגמת עי הכבוד18וצריכה שתהא הסוכה תחת אויר השמיםב 
 22 שאף בלעדי הסכך יש כאן צל מחמת תקרת הבית וכן הדין בעושה סוכה תחת האילן21צל הסוכה משמש כלום

____________________ 
1

  .ג- במ, ויקרא כג 
2

  . ד"תכט ס' וראה גם לעיל סי. א" סע"שוו) כבודו(טור . )עי כבוד (ב, רבי אליעזר בברייתא יא 
3

 .ע שם"טור ושו 
 .רכח' ב ע"שלחן המלך ח.  ואילך140' ב ע"חלש "ראה לקוו. "א וש"תרכו ס' כדלקמן סי 4
5

 .לבושו טור 
 .רלג' שלחן המלך שם ע. ש שם"קווראה ל. וכן: אמם ברוב הדפוסים. ר"כן הוא בדפו 6
7

  ).בתפילין(א "כה סי' סי). בציצית(ז "ח סי' ז ראה לעיל סי"ועד. ה תלה" דח"ב. ' ריש הסיא"מ 
8

 .א" רמ.סוכות' ל ריש הל"מהרי 
9

' ס(פ בדיבור "עכ, ד"ה מהג חב"וכ, כ"להתחיל מיד במוצאי יוה, י תרכד"א סוס" וראה רמ.ל שם"מהריבשם , א"קא ס"מ 
 ).רה' ד ע"אוצר מהגי חב. 59' ד ע" חב–המהגים 

 
10

וראה לעיל . יז, שמות יבו, ב"סע, מגילה וי " רש.ה ושמרתם"ט ד"מכילתא בא פפ "ע. א"רמ. ל"ם סג"בשם מהר, ל שם"מהרי
 .ק א"א ס"רמח קו'  סי.ה"סוף סצד ' יס

11
 ."תרכה וש' וכדלעיל סי. א"תרלה ס'  סיע"טור ושו. ה אמר רב חסדא"י שם ד"ב ורש, חגמרא  רב חסדא 
12

 ואם עשויה רק לצל ודר בה .ב"תרלא סי' וראה גם לקמן סי. )י"גם בדעת רש (א" סקתרלה' א סי"מז ו"ט. ה סוכת" ד)א, ד( ן"ר 
  .ב"תרלו ס' קמן סיראה ל, כל השה

13
 .א שם"מ.  שםי"רש 
14

 .59' ב תתט ע"וראה העו). עצים שהכיסן לאוצר להציען(ב "תקיח סי' ז לעיל סי" ועד.א שם"ז ומ"ט. ן שם"ר 
15

 142' ב ע"ש חל"וראה לקו. ו,  הפסוק ישעיה דלשוןוהוא .  שםז"ט. ה אות ט"הגהות מיימויות פ. ת"בשם ר, תריא' ה סי"ראבי 
 .א"תרלה ס' פתחא זוטא לסי. תעד' ח סי"ת אבי זר או"שו. ה"תרלא ס' לקמן סי. 30 הערה

16
  .ה"תרלא ס' סי. י"תרכט ס' וראה גם לקמן סי. ז שם"ט 
17

  .ט"וראה לקמן שם סכ. ח"תרכט סקי' ז סי"ט. א"א סק"מ. ה רבי מאיר"א ד, י יד"רש 
18

 .ק א"ז ס"ט. א"לבוש סו טור 
19

  . שםלבוש 
20

 .א"א ס"טור ורמ. ב, א ט וברייתמשה 
21

 .רלח' שלחן המלך שם ע. 31ש שם הערה "לקווראה . )א"רע, ה( ן"ר 
22

 .א"סע "טור ושו. ב,  וברייתא טמשה 
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 בין שקדמה הסוכה לדבר הפסול המאהיל עליה בין 23א"רלת' או תחת שאר דברים הפסולים לסכך שיתבאר בסי
  : שמכל מקום עכשיו אין צל הסוכה משמש כלום כיון שהצל העליון עליו24שקדם הדבר הפסול להסוכה

לפיכך אפילו אם צל הסוכה מרובה מחמתה בלא צירוף צל העליון כלל דהייו שאפילו אם יטל צל העליון מכאן ג 
כ פסולה ואפילו אם צל העליון בלבד הוא מעט מזער בעין שאם יטל צל "אעפיהיה צלתה מרובה מחמתה 

 דכיון שצל 25כ פסולה"התחתון דהייו צל הסכך שעל גבי הסוכה תהיה חמתו של העליון מרובה מצלתו אעפ
העליון שהוא פסול עומד למעלה הרי הוא מבטל צל הסכך שתחתיו כגדו ממש שהרי איו משמש כלום כיון 

 כשיעור צל 27 ולפיכך או רואים כאילו יטל וחסר מן צל הסכך הכשר26ן מיצל על מקום שהוא מיצלשהעליו
העליון שמיצל על הסוכה וכאלו היה המקום הזה שהעליון מיצל עליו מקום חמה ותהיה הסוכה חמתה מרובה 

  :28מצלתה

עליון ויהיה המקום שהעליון אבל אם צל הסוכה הוא מרובה מאד בעין שאפילו אם יטל ממה כשיעור צל הד 
  :29כ תהיה הסוכה צלתה מרובה מחמתה כשרה"מיצל עליו מקום חמה ואעפ

וכל זה כשהיה הסכך פסול למעלה על הסכך כשר אבל אם היו מעורבים זה בזה כגון אילן שהיה מיצל על ה 
ך הפסול המעורב  ועירבן אם הסכך הכשר הוא מרובה הרבה מן הסכ30הסוכה שלמטה ממו והשפיל עפיו למטה

פ שסכך " ואע32 אף אם היח סכך הכשר על סכך הפסול קרא ערבוב ובטל ברוב31בו הרי הפסול תבטל ברוב
  .33כ הוא בטל"הפסול הוא יכר בין הכשר ואיו מעורב יפה והוא יכול להסירו משם אעפ

 35 אפילו באלף34איו בטלפ שבכל איסורין שבתורה אם הוא מכיר את האיסור ויכול להסירו מן התערובות "ואע
הייו שאסור לאכול את התערובות שלא יפגע בגוף האיסור עצמו שלא תבטל כיון שיכול להסירו משם אבל כאן 
איו הה כלל מן האיסור שהרי אף אם יטל סכך הפסול מן הסוכה יהיה צלתה מרובה מחמתה מחמת סכך 

 שלא יהיה לו כח לפסול את הסכך הכשר המעורב  ואין או צריכים לבטל את הפסול ברוב אלא כדי36הכשר
  :37עמו

אבל אם צל הכשר הוא מעט בעין שאם יטל צל הפסול מן הסוכה לא יהא צלתה מרובה מחמתה הרי היא ו 
פסולה לפי שאין צל הפסול מצטרף להשלים השיעור לצל הכשר כיון שלא תבטל עדיין ביטול גמור שהרי יכול 

  :38להסירו משם

שהסכך הפסול המעורב בכשר הוא בעצמו קל וקלוש בעין שחמתו מרובה מצלתו אבל אם צלתו מרובה וכל זה כז 
 במקום 40 כיון שצל הכשר איו משמש כלום39מחמתו אין ביטול ברוב מועיל לו שלא יפסול את הסוכה בצלו

כה כשרה אלא אם שהפסול היה יכול להיות מיצל שם אם לא תערב שם כיון שצלתו מרובה מחמתו ולכן אין הסו
כן יש בה סכך כשר הרבה כל כך עד שאם יטל מהסכך הכשר כשיעור הסכך הפסול המעורב בו היתה הסוכה 

____________________ 
23

 .א"תרכט ס' סי: ל"אוצ 
24

 . שםע"שו.  שםן"ר .יד וטור' א סי"ש פ"הובא ברא. תריג' ה סי" ראבי
25

  . ע שם"ושוטור  ב'דעה הב .ן שם"ר. ש שם"רא. א"בשם הריב, ה שם"ראבי 
26

 .ב"וכדלעיל ס. ן שם"ר 
27

 .ב"סוף סלבוש . ן שם" ורטור 
 .טור ולבוש שם 28
29

 .א"סוף סא "רמ. ן שם"ר. )כשיטל כגד האילן ישאר כשיעור (ש וטור שם"רא). כשעפי האילן על מקום חמה(ה שם "ראבי 
 .ב, רב פפא ט 30
31

 .ז"תרכט סט' וראה גם לקמן סי ).לעין שלא יפסול(ן שם "ר). ט"כדלקמן ס, אף לעין להצטרף(ה בשחבטן "י שם ד"רש 
32

 .א"א ס" רמ. מרדכי השלם רמז תשלח.תרטז' ה סי"ראבי 
33

 .ד" סקא"מ. ן שם"ר 
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ז .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה

  :41צלתה מרובה מחמתה

במה דברים אמורים כשהכשר והפסול הן מעורבין או שהפסול הוא מוח למטה מן הכשר שאז צריך שיהא ח 
 הסוכה בצלו אבל אם היו מוחין על הסוכה כל אחד ואחד בפי בכשר רוב כגד הפסול כדי לבטלו שלא יפסול את

עצמו זה בצד זה ואין מעורבין כלל אין צריך שיהיה בכשר רוב כגד הפסול אלא אפילו אם הם מחצה על מחצה 
  :ש" ע44א" כמו שיתבאר בסימן תרל43 שכך היא הלכה למשה מסיי42כ הסוכה היא כשרה"ג

ים שאם הפסול מעורב בכשר ושיהן הן מין אחד שאין הפסול יכר כלל כגון  ואומר45ויש חולקין על כל זה(ט 
פ " אע46העושה סוכתו תחת האילן והשפיל עפי האילן והורידן למטה וערבן עם הסכך התלוש שעל גבי הסוכה

ין  כל זמן שהן מעורבין יחד ואכל מקוםשהוא יכול להסיר את האיסור דהייו שיגביה את העפים לעיקר האילן מ
ש בדיעה "דלא כמ  ( הן בטלים ברוב הכשר ומצטרפין עמו להשלים לשיעור צלתה מרובה מחמתה47יכרין

   . *)הראשוה

פ שבכל איסורים שבתורה אם יכול להסיר את האיסור איו מתבטל ברוב אבל כאן הלכה למשה מסיי הוא "ואע: ה" הג*[
כ "פ שהוא פסול אעפ" והשאר אע48היה הרוב כשריאלא ששאין צריך להיות כל הסכך הצריך לסוכה שיהא סכך כשר 

 ולפיכך 49י רוב הכשר שעמו"כ אין על המיעוט שם סכך פסול אלא גם הוא חוזר להיות סכך כשר ע"הסוכה מתכשרת בו וא
 לפי שאין שם 51כ בשאר איסורין שאין מבטלין איסור לכתחילה" משא50מותר לערב ולבטל סכך פסול בכשר לכתחילה

  ]: על המיעוט הפסול המעורב בכשראיסור כלל

והוא שיהא סכך פסול המעורב דק וקלוש בעין שיהא חמתו מרובה מצלתו אבל אם צלתו מרובה מחמתו איו 
 אבל אם הסוכה היא צלתה מרובה מחמתה בלא צירוף צל סכך 52מצטרף להשלים לשיעור צלתה מרובה מחמתה

  :53פ שצלתו מרובה מחמתו"הפסול איה פסלת לעולם מחמת צל סכך הפסול אע

ואם סכך הפסול איו מעורב עם סכך הכשר אלא הוא עומד למעלה ומיצל על הכשר אם אין צל הסוכה מרובה י 
כ הרי זו פסולה שהרי סכך פסול "פ שהפסול חמתו מרובה מצלתו אעפ"מחמתה בלא צירוף צל הפסול אע

פ שהפסול צלתו מרובה מחמתו " אע55הפסול אבל אם צלתה מרובה מחמתה בלא צירוף צל 54משלימה לשיעורה
  .56הרי זו כשרה

 שאין לו סוכה אחרת וגם אי אפשר לו לתקן סוכה 58 בשעת הדחקכל מקום ומ57והעיקר כסברא הראשוה בכל זה
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ח .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה

  :זו ולהכשירה יש לסמוך על סברא האחרוה שלא להתבטל ממצות סוכה

 יין שם שצריך לעע את כל האילן ע59ט"רכת' אם רוצה לקצוץ את האילן להכשירו לסיכוך יתבאר בסייא 
  :הטעם

פ ששארו עדיין העצים "מותר לעשות סוכה למטה בבית תחת הגג שהסירו הרעפים ממו כדי לעשות סוכה אעיב 
פ שהם סכך פסול שהרי " אע61 ומותר לישב תחת העצים או הקורות עצמן60או הקורות שהרעפים מוחים עליהם

 כיון שעשה מעשה והסיר את כל מקום מ62אלא כדי לתת עליהם את הרעפיםלא קבעו בגג לשם צל בלבד 
 שהרי 64 לשם עשיית סוכה לצל הרי זה כאלו עשה מעשה בגוף העצים או הקורות והתקים לשם סוכה63הרעפים

פ שהן מחוברים אין בכך כלום דתלוש "הם כשרים לסיכוך שהן גדילים מן הארץ ואין מקבלין טומאה ואע
י מעשה זו ויכול להיח " וכיון שהן עצמן כשרים לסכך ע66ט" כמו שיתבאר בסימן תרכ65כשר לסוכהולבסוף חברו 

עליהם עוד סכך כשר והן מצטרפין עם סכך זה להשלים לשיעור צלתה מרובה מחמתה ולכן גם עכשיו שלא היח 
  :67הסכך עליהם אלא תחתיהן למטה בבית מותר לישב תחתיהן ממש כיון שהם סכך כשר

ל אם לא הסיר את הרעפים כדי לעשות שם סוכה אלא כך היתה מקודם בויה בלא גג כיון שלא עשה שום אביג 
כ העצים או הקורות הן סכך פסול ודיו כדין סכך פסול המאהיל על גבי "מעשה בגג לשם עשיית סוכה לצל א

 ממו כשיעור סכך פירוש שכל שאין סכך הכשר הרבה כל כך עד שאם יטל (69 שתבארל דרך וע68הסכך כשר
  ):70הפסול המיצל עליו יהיה עדיין צל הסוכה מרובה מחמתה פסול

במה דברים אמורים כשמסכך תחת הגג אבל אם מסכך על גבי העצים או הקורות אף על פי שהן סמוכין זה יד 
אחד רחב לזה בפחות משלשה טפחים הרי זו כשרה ואין אומרים כאן לבוד שיצטרפו כל העצים ויהיו חשבין כעץ 

 שכיון שסכך כשר מוח 71ב"מסכך הפסול יותר מארבעה טפחים שהוא פוסל את הסוכה כמו שיתבאר בסימן תרל
  : ואין אומרים לבוד אלא אם כן אין שום דבר מפסיק ביתיים72בין עץ לחבירו הוא מפסיק בייהם שלא יצטרפו

  :73א"תרל' ואם מותר לישב תחת העצים יתבאר בסיטו 

כ היח עליה סכך כשר על גבי סכך הפסול "ך פסול על גבי הסוכה שלא היה עליה שום סכך ואחאם היח סכטז 
כ הסיר סכך הפסול מעל גבי הסוכה ושאר סכך העליון הכשר בלבדו מיצל על גבי הסוכה וכן העושה דפות "ואח

 74עליה הרי זו פסולהכ הסיר את הגג מתחת הסכך המוח "הסוכה תחת גג הבית והיח סכך כשר על גבי הגג ואח
לפי שבשעה שעשה את הסוכה דהייו בשעה שהיח סכך הכשר שהוא עיקר הסוכה היתה הסוכה פסולה מחמת 

י "כ כשהסיר את הפסול לא עשה מעשה בגוף הסוכה להכשירה אלא מאליה תכשרה ע"סכך הפסול שעליה ואח
 שהעשייה הראשוה שהיתה 77 מאליו76ולא מן העשוי'  חג הסכות תעשה לך וגו75הסרת הפסול והתורה אמרה

____________________ 
59

 .סעיף כ 
60

 .ג" סע"טור ושו. )ג, פג(סוכה שער הרביעי '  הלהעיטורבעל  
61

 .ו" סקא"מ 
62

 .ג"לבוש ס 
63

 .ח"וחדושי הגהות מהרל, א שם"לפירוש המ, בעל העיטור שם 
 .ח שם"מהרל 64
65

 . לבוש שם.'י סוף הסי"הובא ב. פט' תרומת הדשן סי 
66

 .א"א שם סקי" ומ,ח"לבוש שם סראה  
67

 .א"תרכח ס' ראה לקמן סי 
68

 .ו" סקא"מ). שסה' ע(סוכה ' ל הל"מהרי 
69

 .סעיף ג ואילך 
 .י"דלעיל ס' ובשעת הדחק סומכים על דעה הב, ד- ג"דלעיל ס' אלדעה ה 70
71

 .ק ה"א שם ס"ומ, ד"ע שם ס"וראה טור ושו,  לא הגיע לידיור"סימן זה בשוע 
72

 .ק ו" סא"מ 
73

 .ח- ז" סק שםא" מוראה, וף הסעיף לא הגיע לידיואך ס, ב"ראה שם סי 
74

 . ]ז["סק סוף א"מ. ז"בשם פסקי ריא, )א אות א, ח(שלטי הגבורים  
75

 . גי, דברים טז 
76

 ."י וש"י ס' ה לעין ציצית כדלעיל סי"וכ. כ ואילך"תרכט ס' וראה גם לקמן סי. "ב וש, ברייתא יא 
77

 . ה אכשורי"א ד, י שם יא"רש 



ט .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה

  :בפסול איה חשבת עשייה כלל

במה דברים אמורים שפסול הסוכה היה מחמת עצמה כגון בדון שאמרו שהיח סכך הכשר על גבי הפסול יז 
שגוף הסוכה דהייו סכך הכשר עשה בפסול מחמת עצמו שאיו קרא סכך כלל כיון שיש דבר מפסיק ביו 

 אבל אם פסול הסוכה הוא מחמת דבר אחר הפוסל אותה כגון העושה 78ין צלו מועיל כלוםלהדפות שהרי א
פ שלא עשה מעשה " אע79סוכתו תחת גג הבית ואחר שסככה כהלכתה הסיר את הגג מעל גבי הסוכה הרי זו כשרה

שהרי היא בגופה להכשירה כיון שאין פסולה אלא מחמת דבר אחר דהייו גג הבית שמיצל עליו ולא מחמת עצמה 
 דהייו 81 המוח על גבי דפותיה לכך כיון שעשה מעשה הכשר בדבר הפוסלה80מסוככת כהלכתה בסכך כשר

שהסיר את עצי הגג שהיו קבועין שם לשם דירה ולא לשם צל ולפיכך היה עליה שם סכך פסול ועכשיו שהסירן 
הם שם סכך כשר כמו שבארו משם לגמרי קרא עליהם שם סכך כשר ואפילו על העצים השארים קרא עלי

 לפיכך מועיל מעשה הכשר זה להכשיר את הסוכה כיון שלא היתה פסולה אלא מחמת הגג וכבר עשה בו 82למעלה
  :מעשה הכשר

אבל אם לא עשה מעשה הכשר בדבר הפוסלה כגון שלא הסיר את הגג לגמרי ממקום קביעותו אלא עשה אותו יח 
 גמור ולפיכך איו מועיל 83ן שלא הסירו משם לגמרי אין זה מעשהכעין דלת לפתוח ולסגור בעת הגשם כיו

כשעדיין לא פתחה הדלת והיתה מאהלת על (להכשיר את העצים השארים ולא את הסוכה שפסלה מחמתה 
  ):הסוכה

במה דברים אמורים כשסיכך את הסוכה קודם שפתח את הדלת בגג או אפילו לאחר שפתח אלא שבשעת יט 
ת סגורה והיתה מאהלת על הסוכה דכיון שעשיית הסוכה היתה בפסול שוב אין מועיל לה מה הסיכוך היתה הדל

כ פתח את הדלת כיון שלא עשה מעשה בגוף הסוכה אבל אם בשעה שסיככה היתה הדלת פתוחה כהלכתה "שאח
ח  כשהוא פותכל מקוםכ סגרה ופסלה הסוכה בשעה שהדלת סגורה מ"פ שאח"ולא היתה מאהלת על הסוכה אע

  :84את הדלת הסוכה חוזרת להכשירה כיון שתחלת עשייתה היתה בכשרות בשעה שהדלת היתה פתוחה

ט ואין " גמור ומותר לסגרה ולפתחה בשבת ויו86 הרי היא כפתח85ואם יש לדלת זו צירים שסוגר ופותח בהםכ 
  :87בזה משום איסור סתירה ובין

 ואיו יוצא ידי חובתו 88סגורה שאז היא פסולהוצריך שיזהר שלא ישב תחתיה לשם מצות סוכה כשהיא כא 
  :בישיבה זו

  :סעיפים' דין הישן בסוכה ובו ז תרכז
 כדי שיהיה יושב בצל סוכה ולא בצל 90 שלא יהא אהל אחר מפסיק ביו להסכך89צריך לישב תחת אויר הסכךא 

 אסור לישב 94ותפ שאין לו דפ" ואע93 מן הארץ92 ואיו קרא אהל אלא דבר שהוא גבוה עשרה טפחים91אהל

____________________ 
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 .ב" סא"רמ ).שסה' ע(סוכות 

80
 .א שם"רמ.  שםהגהות אשריאור זרוע ו 
81

 .ארחות חיים שם 
82

 .סעיף יב 
83

 .ז ושלטי הגבורים שם"ובדעת פסקי הריא, ל שם"שהובא במהרי) א"מהר( המחמיר בדעת ,ז" סקא"מ 
84

 .ל"שבזה יודו גם המחמירים ה,  שםא"מ 
85

 .ג" סא"רמ. ק א"דרכי משה ס 
86

 .ח"א סק"מ 
87

 ."ח וש"שיג ס' וכדלעיל סי. א שם"רמ 
88

  . שםא"רמ 
89

 . א" סא"רמוטור  
90

 .ה הישן"ב ד, כ. ה פסולה"א ד,  יי"רש 
91

 . א"ז סק" ט.ה תרגמא"ן שם ד" ר.ה תרגמה" ד)א, י(בעל המאור  
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כ לעין שבת "משא (ה שאין"ב ד, שבת קלח' ה גם תוסורא .בעל המאור שם. ה הישן"ב ד, כ' תוס. ה והוא"י ד"ב ורש,  יגמרא 
  .)ה"תקב ס' ט דלעיל סי"ויו, א ואילך"שטו ס' דלעיל סי

93
 .ב"לקמן סכד 
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  : לא יצא ידי חובתו96 עשרה טפחים]ה[הא גבוי אם ה95תחתיו לפיכך הישן תחת המטה בסוכה

 דהייו שרוחב טפח ממו 101 טפח100 אם יש לה גג99 בשיפוע98 הפרוסה סביבות המטה97וכן הישן תחת הכילהב 
יו יש בו רוחב טפח ויש  כגון שהכלוס שהוא תלוי בו ופרוסה על גב102פרוס ביושר על גבי המטה ולא בשיפוע

כ לא "פ שממו עד המטה שישן עליה אין שם עשרה טפחים אעפ" אע104 מן גג טפח זה עד הארץ103עשרה טפחים
יצא ידי חובתו שכל גג טפח הגבוה עשרה טפחים מן הארץ קרא אהל ומצא שאיו ישן בצל סוכה אלא בצל 

  :אהל

 דהייו לאחר שירדה מעל הכלוס 105סמוך לגג רוחב טפחואפילו אין לה גג טפח אם יש בפחות משלשה טפחים ג 
מכאן ומכאן ותרחבו טפח אין שם מן טפח זה עד הכלוס שלשה טפחים ביושר אסור לישן תחתיו אפילו שלא 

 108 וכאלו יש בגגה רוחב טפח107לפי שכל פחות משלשה טפחים הוא כלבוד) 106א"תרל' עיין סוף סי(כגד טפח זה 
  : ומצא אהל מפסיק ביו להסכך109 טפח כולו קרא אהלוכל דבר שיש לו גג רחב

י המטה ומיח כלוסות מזה לזה  דהייו ארבעה קודסין הבולטין מארבעת רגל110מי שפירס סדין על גבי קיוףד 
 אפילו אם ראשי קודסין אלו אין גבוהין עשרה 112ברי סופרים אסור לישן תחתיו מד111רס עליהן סדיןוופ

  : שיש להם גג רחב טפח ביושר דהייו הסדין שפרוס על גביו מלמעלה מן הארץ כיון113טפחים

אבל אם קודס אחד בולט באמצע המטה מראשותיה והשי בולט כגדו במרגלותיה ומיח כלוס מזה לזה ה 
 מותר לישן תחתיו והוא שאין 116 ביושר115 כיון שהסדין פרוס בשיפוע ואין לו גג רחב טפח114ופורס עליו סדין

 אסור לישן תחת * אבל אם הוא גבוה עשרה טפחים מן המטה 118 מן המטה117ה עשרה טפחיםהכלוס גבו
  :119הסדין

 וכאן מודדין אותן מן המטה הייו לפי שהכלוס שהכילה פרוסה 120ומה שבכילה מודדין העשרה טפחים מן הארץ: ה" הג*[
 בקודסין הבולטין מן המטה ואם תטל על גבה איו קבוע במטה ואם תטל המטה לא תטל הכילה אבל כאן הכלוס קבוע

_______________  
94

 .ק ד"צ ס" משה ברורה שעה.א"שטו ס' ראה לעיל סיו. ג"ה הכ"ם פ"רמב 
95

 .א"ע ס"טור ושו. ב, משה כ 
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 .ע שם"טור ושו. שמואל בגמרא שם 
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 .ה כילה" שם די"רש 
 .ה כילת חתים"א ד, י יא"רש 99

100
 .א,  יאגמרא 
101

  ."ז וש"ב וסט"שטו ס'  וכדלעיל סי.ע שם" ושוטור. ג"ה הכ"ם פ"רמב 
102

  .וכדלעיל שם. ה בכילת"ב ד, י יט"רש 
103

 . ע שם" ושוטור. ם שם"רמב. גמרא שם 
104

 . ה ובהגהה"וראה לקמן ס. ק א" עטרת זקים ס.ב"סע, כא' ממשמעות התוס, ג"א סק"מ 
105

  .ו"שטו סט'  וראה גם לעיל סי.א"סקא "מ. ש אבל"ה ומ"ח ד"ב. ט' אגודה סי 
106

 . לא הגיע לידיו' סוף הסי 
107

 .שםעיל כדלו. ט"תרלא סק' א סי"מ 
108

 .א"סוע, י עירובין קב"רש 
109

 .לז' א סי"ש פ"רא 
110

  . א,  ימשה 
111

  .ג"ע ס"טור ושו .ה על גבי קיוף" שם די"רש 
112

 ).מדרבן(ה ובלבד "ב ד, י'  תוסראה 
113

 .ע שם"טור ושו. ב,  יגמרא 
114

  .ג"ע ס"טור ושו. ה אבל פורס"י ד"א ורש,  ימשה 
115

 . ע שם"שו. י שם"רש 
116

 ."ב וש"כדלעיל ס 
117

 .ע שם"טור ושו. ב, י] ברייתא [גמרא 
118

 .שם] ברייתא[גמרא  
 .טור. ברייתא שם 119
120

 .ב"לעיל ס 
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  ]: הטעםיין שם ע121ל"תר' המטה יטל הסדין וטעם לחילוק זה יתבאר בסוף סי

 123 בין תחת הסכך122מותר לפרוס בסוכה קרמים המצוירים וסדיין המצוירים כדי לאותה בין סביב הכתליםו 
כ אין פוסלין את הסוכה " אעפ125ט" כמו שיתבאר בסימן תרכ124פ שהן מקבלין טומאה ופסולין לסיכוך"ואע

  .127ב" כדין סכך פסול וכמו שיתבאר בסימן תרל126בארבעה טפחים

 אלא שמותר אפילו לישב תחתיהן ממש אף על פי שהן גבוהין עשרה טפחים מן הארץ אין חשובין 128ולא עוד
ועוד שכל  130ו כיון שעשו לצורך הסכך דהייו לאות129אהל להפסיק ביו להסכך לפי שהן בטילין לגבי הסכך

 ולכך אין פוסלין את הסוכה משום סכך פסול ומותר לישב תחתיהן לפי 132 אין שם סכך עליהם131שלא עשה לצל
  .133שהן בטלין לגבי הסכך

במה דברים אמורים כשהן סמוכין בתוך ארבעה טפחים להסכך ואז הן בטלין אצלו אבל אם הם מופלגין ממו 
  .136ב"תרל'  שיתבאר בסיל דרך וע135 כדין סכך פסול134את הסוכהארבעה טפחים אין בטלין אצלו ופוסלין 

פ שסכך פסול איו פוסל את הסוכה אלא אם כן יש בו ארבעה טפחים אבל אם אין בו ארבעה " אעכל מקוםומ
פ " אע138 הסוכה מן הסכך ארבעה טפחיםיכ יש ליזהר שלא להרחיק וי" אעפ137טפחים מותר אפילו לישב תחתיו

  :140 גזירה שמא יהיה בהן ארבעה טפחים שאז אסור לישב תחתיהן139םשאין בהן ארבעה טפחי

  :ש" ע141ט"י הסוכה אבל אם פירס תחת הסכך דבר שאיו וי לסוכה יתבאר בסימן תרכיוכל זה בוז 

  :סעיפים' דיי סוכה שתחת סוכה ובו ט תרכח
 התחתון לסכך העליון  אם יש בין סכך143 שסככה של תחתוה היא קרקעיתה של עליוה142סוכה שעל גבי סוכהא 

 ויכול להשתמש בעליוה 146ג" כמו שיתבאר בסימן תרל145 שזהו שיעור הכשר גובה הסוכה144עשרה טפחים

____________________ 
121

 .ג" סי שםע" שווראה, ר לא הגיע לידיו"סימן זה בשוע 
122

 .ו"תרלח ס' וראה גם לקמן סי. ז"ה הי"ם פ"רמב. ב"רע, גמרא י 
123

 .לקמן שםוראה גם . ט"תרכט סי' וסי, ד"ע ס"טור ושו. א,  ירב חסדא 
124

 .ד" לבוש ס.ה השר"ד. י שם"רש 
125

 .)מדבר הצומח מן הארץוהייו אפילו כשהסדין עשה (א ואילך "ס 
126

 . ז" אליה רבה סק).טפחים' שגם כשאיו לוי לא אסרין מדיא אלא ברחב ד(ק ד "א ס"משמעות מ 
127

  .א"ע שם ס"וראה טור ושו,  לידיו לא הגיער"סימן זה בשוע 
' יו פסל מבומבאר הטעם שלאותה א, א"כדלעיל ס, ואהל להפסיק פוסל רק לישב תחתיו, שסכך פסול פוסל כל הסוכה 128

 .הטעמים
129

 .) לולבלעין(ד "תרא ס' וראה גם לקמן סי. ד"לבוש סו טור. ה פסולה"ב ד, י י"רש 
130

 ).שבלבוש שם' לדעה הב, כשעשוי לוי(ט "תרכט סי' לבוש סי. בשם רבו פרץ,  רמז תשלומרדכי 
131

 .ד"לבוש כאן ס 
132

אף כשפורס להגן  (ג" סקכתרכט' א סי"מו, ה אפילו"תרכט ד' סי ח"ב. )כשעשוי לוי (לבוש שם. ה אבל לאותה"א ד, י י"רש 
 .)ע שם"שבשו' לדעה הב, מפי החמה והעלין

133
 .)לעין סכך פסול ( שםא"מח ו"ב). לעין סכך פסול ולעין אהל(ד "לבוש כאן ס 
134

 .ד"ע ס"טור ושו. יח' א סי"ש פ"רא. ח"ה הי"ם פ"רמב. ב,  יגמרארב חסדא ורב בר רב הוא ב 
135

 .אלא לישב תחתיהן) מדיא(מ לא יאסר "וראה לקמן בסוף הסעיף שמ. ה ולעין"ד) ב, ה(ן "ר. טו' א סי"ש פ"רא 
136

 .א"ע ס"שו 
137

 .ע שם"ראה שו 
138

 .ד"א ס"רמ. )שסז' ע(סוכה ' ל הל"מהרי 
139

 .ד"א סק"מ 
140

  .ה" סקז"ט 
141

 .ט"ע שם סי"שוהדעות ב' וראה ב, ר לא הגיע לידיו"סיום סימן זה בשוע 
142

 .א"ע ס"טור ושו. ב,  טמשה 
143

 .ה וקיימא"ה שתיהן וד"א ד, י י"רש 
144

 .ע שם"טור ושו. טו' א סי"ש פ"רא. א,  יגמראשמואל ב 
145

 .גמרא שם בטעמא דשמואל 
146

 .ח"שם סע " טור ושווראה, ר לא הגיע לידיו"סימן זה בשוע 
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חסר '  בסכת תשבו וגו148 ולא תפול בסוכה התחתוה העליוה כשרה והתחתוה פסולה שאמר147בכרים וכסתות
  .149ו שיה משמע סוכה אחת ולא תחת שי סככים"וא

 כיון שהעליוה איה ראויה כלל אפילו 150י הדחק" להשתמש בכרים וכסתות בעליוה אפילו עאבל אם איו יכול
 ואיה 152י הדחק איו יכול להשתמש בה בכרים וכסתות איה קראת סוכה כלל" שהרי אפילו ע151עראילדירת 

  .פוסלת את התחתוה משום סוכה שתחת סוכה

 איה קראת סוכה כלל לפסול את 154 מרובה מצילתה או שחמתה153וכן אם העליוה איה גבוהה עשרה טפחים
  :התחתוה

לפיכך אם התחתוה היא צלתה מרובה מחמתה בלי צירוף צל סכך העליוה אז היא כשרה בכל עין אפילו אם ב 
פ שסכך העליוה הוא פסול לסוכה " ואע156 מקרקעית התחתוה155סכך העליוה גבוה יותר מעשרים אמה

 157ו" מעשרים אמה ומצא שסכך פסול מיצל על התחתוה וכבר תבאר בסימן תרכהתחתוה מפי שהוא למעלה
 158כ התחתוה כשרה אפילו אם סכך העליון צלתה מרובה מחמתה"שכל סכך פסול פוסל סכך כשר שתחתיו אעפ

שלא אמרו שסכך פסול פוסל סכך כשר שתחתיו אלא בסכך שפיסולו הוא מחמת עצמו כגון מחובר או דבר שראוי 
 טומאה אבל סכך שכשר מחמת עצמו אלא שדבר אחר גורם לו לפסול כגון שמוח למעלה מעשרים אמה לקבל

  :160 כיון שהוא בעצמו ראוי לסיכוך בסוכה שתחתיו159איו פוסל סכך כשר שתחתיו

י צירוף צל סכך העליוה אם סכך העליוה הוא למעלה "אבל אם התחתוה אין צלתה מרובה מחמתה אלא עג 
  : שאין סכך פסול מצטרף לסכך כשר להשלים לכשיעור161 מקרקעית התחתוה התחתוה פסולהמעשרים אמה

 והיושב 163 אם איה יכולה לעמוד ברוח מצויה דיבשה פסולה162העושה סוכתו בראש העגלה או בראש הספיהד 
ברוח  אבל אם יכולה לעמוד 165 לא יצא ידי חובתו לפי שאיה דירה כלל164בה אפילו בשעה שאין שם רוח כלל

 167 והיושב בה אפילו בשעה שהספיה מהלכת166פ שאיה יכולה לעמוד ברוח מצויה דים כשרה"מצויה דיבשה אע
  :168אלא דירת עראי) שתהא ראויה לימים הרבה(יוצא ידי חובתו שהסוכה איה צריכה להיות דירת קבע 

ה שם מחיצות וסיכך  ועש170 שראש האילן הוא קרקעית סוכתו169העושה סוכתו בראש הגמל או בראש האילןה 

____________________ 
147

 .ע שם"טור ושו.  אמרי במערבאבשם,  שםגמרארב דימי ב 
148

 .ב, ברייתא ט. מב, ויקרא כג 
149

  .א"תרכו ס' לבוש סי. ג"ח שם עה"ר.  שםרב חמן בר יצחק 
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 .ע שם"טור ושו. ק"א אליבא דת, גמרא י 
151

 .א"ז סק"ט. א"לבוש ס. ה סוכה"י סוד"ב. )א"רע, ה(ן "ראה ר 
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 .לבוש שם. ה ומשי"א ד, י י"ראה רש 
153

 .ע שם"טור ושו. שמואל שם 
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 . שםגמרא 
155

 . א"ע ס"טור ושו.  שםלפירוש הכסף משה, ב"ה סוף הכ" פם"רמב. ובמרדכי רמז תשלה, ה הא"דב , ט' תוס בת"ר 
156

 .'א סוף דבור הא, י י"וראה גם רש. א"לבוש ס 
157

 .ח- ג"דלעיל שם ס' לדעה הא 
158

 .שם אף בסוכה תחת האילן' ה לדעה הב"שכ, י" וראה לעיל שם ס.ב"ז סק"ט 
159

 .  שםת"ר 
 .מרדכי שם 160
161

 .א"ע ס"טור ושו. ם שם"ת ורמב" ר.ב"עוס, טגמרא  
162

 .ב"ע ס"טור ושו. ב,  כבמשה 
163

 .ע שם"טור ושו. א, כגגמרא  
164

 .ז"תרל סקט' א סי"ראה מ 
165

 .ב"לבוש ס. ה לא כלום היא"י שם ד"רש 
166

 .ע שם"טור ושו. ע"א וכר, ברייתא וגמרא כג 
167

 . ממשמעות הגמרא שם,ד"א סק"מ 
168

 .ע"גמרא שם אליבא דר 
169

 .ג"ע ס"טור ושו. ב, ב כמשה 
170

 .ה בראש האילן" שם די"רש 
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 שאסור להשתמש בבעלי חיים ובמחובר לקרקע בשבת ויום 172ט" כשרה ואין עולין לה בשבת ויו171על גביהן
 ואין דוחין אפילו שבות של דברי סופרים מפי קיום מצות סוכה מטעם שתבאר 174ו"ש בסימן של" כמ173טוב

  :ש" ע175ו"בסימן תקפ

ט " של סכך מסומכין על האילן אסור לכוס לתוכה בשבת ויוואפילו אם הסוכה היא על הארץ אלא שהקיםו 
 דהייו 178 ומצא משתמש בצדדי האילן177 או יתלה בו שום דבר176גזירה שמא ישתמש בהסכך שייח שם חפציו

  :179ו"של' ש בסי"ט כמ"הסכך שסמוך על האילן קרא צדדי האילן ואסור להשתמש בו בשבת ויו

 אבל עכשיו 180 שהיו רגילים להשתמש בסכך להיח ולתלות שם חפציהםבמה דברים אמורים בימים הראשויםז 
  .181ט"שאין רגילין בכך אין חוששין לכך ולפיכך יש להתיר ליכס לתוכה בשבת ויו

 לכתחלה אין לסמוך את הסכך על האילן שאין מעמידין את הסכך לכתחלה אלא בדבר הראוי כל מקוםומ
  :הטעם יין שם ע183ט"תרכ'  כמו שיתבאר בסי182לסכוך

ואם ראשי הקים של הסכך סמכים על ראש הגמל אפילו בדיעבד פסולה לפי שאין לה קבע שהרי הגמל סופו ח 
 185 ולא הכשירו סוכה בראש הגמל אלא אם כן סיכך על גבי מחיצות שעל גבי הגמל184לילך מכאן ויפול הסכך

  :שהסוכה מטלטלת עם הגמל

 ראש האילן ומקצת קרקעיתה ומקצת דפותיה על דבר העושה מקצת קרקעית סוכתו ומקצת דפותיה עלט 
 אם היא עשויה בעין שאם יטל האילן תשאר היא עומדת על הדבר אחר ולא 187 וסיכך על גבי הדפות186אחר

ט דכיון " ואם לאו אין עולין לה בשבת ויו189 בסולם שלא על דרך האילן188ט"תפול מותר לעלות לה בשבת ויו
  :190ס לתוכה משתמש בצדדי האילן כמו שבארו למעלהשסמיכתה על האילן מצא כשכ

  :ג סעיפים"ממה צריך להיות הסכך ובו ל תרכט
 אבל אם איו 192 ואיו מקבל טומאה191אין מסככין אלא בדבר שהוא צומח מן הארץ והוא תלוש מן הקרקעא 

 או 194 או עפר193פ שאיו מקבל טומאה כגון עורות בהמה שלא עבדו שאין מקבלין טומאה"צומח מן הארץ אע

____________________ 
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פ " אע196וכן כל דבר שראוי לקבל טומאה. פ שלא עשה מהן כלים שאין מקבלין טומאה" אע195מיי מתכות
 שיש להן בית 199 וכל מיי כלים אפילו של עץ198פ שלא הוכשרו" אע197שהוא צומח מן הארץ כגון כל מיי אוכלין

 באספך מגרך ומיקבך בפסולת גורן  חג הסכת תעשה לך201 שהן מקבלין טומאה אין מסככין בהן שאמר200קבול
 שאוספים אותן מן הגורן והיקב ומהן וכיוצא בהן 204 או שבולת וקין203 דהייו קשין202ויקב הכתוב מדבר

  :206 ולא מדברים אחרים205שצומחין מן הארץ ואיו מקבל טומאה תעשה לך סוכות

 כגון כלים ששברו ואין פ שאחר כך טהר מלקבל טומאה"כל דבר שהיה ראוי לקבל טומאה שעה אחת אעב 
 208 וכן מטליות שבלו ולא שתייר בהן שלש אצבעות על שלש אצבעות207בשבריהן כשיעור הראוי לקבלת טומאה

 שבעודו מחובר לכלי היה מקבל טומאה 210 וכן בית יד של כלי ששבר מן הכלי209ששוב אין מקבלין טומאה
 גזרו חכמים 211חת היו ראוין לקבלת טומאהכמוהו ועכשיו טהר מלקבל שום טומאה כל אלו כיון שפעם א

  :213 שלא לסכך בהן לעולם ואם עבר וסיכך סוכתו פסולה כמו המסכך בסכך שהוא פסול מן התורה212עליהם

הבית יד של חצים יש עושין אותן זכרים דהייו שאין וקבין בהן שום קב אלא עושין בחץ כעין בית קבול ג 
ותן קיבות דהייו שעושין קב בראשן והחץ עשוי כמרצע וכס לתוך ותוחבין את הבית יד לשם ויש עושין א

 אם עדיין לא היו 215 ולפיכך מותר לסכך בהן214הקב והזכרים אין מקבלין טומאה לפי שאין להם בית קבול
 מלוי 217י החץ"פ שהבית קבול עשוי למלאות ע" אבל הקיבות כיון שיש בהן בית קבול אע216קבועין בהחץ מעולם

  :219כ הוא מקבל טומאה ולפיכך אם סיכך בהן סוכתו פסולה" אעפ218 להתרוקן עודעולם שלא

פ שיש להן בית קבול אין מקבלין טומאה לפי שלא עשה לקבלה ולפיכך מותר "קים הבראים חלולים אעד 
  :221 וכן מותר לסכך בציור לפי שלא עשה לקבלה220לסכך בהם

____________________ 
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 אבל אם 223 שעדיין יכרים שהן עץ222ץ אותן במסרק כשרהסיככה בפשתי העץ שלא דך אותן במכתשת ולא יפה 
 ]ן[ לפי ששתית צורתן וכאלו אי225 מדברי סופרים224פ שלא יפץ אותן במסרק פסולה"דך אותן במכתשת אע

 וכן עורת של פשתן הידק מן 227 והוא הדין צמר גפן או קבוס שיפץ אותן אין מסככין בהם226מגידולי קרקע
  :228הפשתן אין מסככין בו

 אבל חבלים של 230 לפי שהחבלים אין מקבלין טומאה שאין להם בית קבול229מסככין בחבלים של גמי ושל סיבו 
  :232 מפי ששתה צורתו וכאלו איו מגידולי קרקע231פשתן ושל קבוס אין מסככין בהן

אם  236 בין שהיא חלקה שראויה לשכיבה בין שאיה חלקה235 ושל גמי ושל שיפה234 ושל קש233מחצלת של קיםז 
 וראויה לקבל טומאה אם ישכב עליה 239 סתמא עומדת לשכיבה238 דהייו שאין בה אלא כדי שכיבה237היא קטה

 או שלקחה מן האומן 241אלא אם כן עשאה לסיכוך 240בהזב ולפיכך אין מסככין בה אפילו עדיין לא שכב עליה הז
כ יש לילך אחר דעת "ו ואכדי לסכך בה שהאומן עושה בסתם למכרן למי שצריך להן כל אחד ואחד לפי צרכ

כ איה מקבלת " בעין שראויה לקבלה אעפ243פ שיש לה שפה" ואם דעתו לסיכוך אע242הלוקח בעת קייתו
  :244טומאה וקיבול זה איו חשוב כלום כיון שהמחצלת איה עשוייה לקבלה

 מקבלת  ואפילו אם ישכב עליה הזב איה245אבל אם היא גדולה יותר מכדי שכיבה סתמא עומדת לסיכוךח 
 כיון שאיה מיוחדת לשכיבה ולכן מסככין בה במה דברים אמורים כשאין לה שפה מקפת אבל אם יש 246טומאה

בעין שראוייה לקבלה אין מסככין בה לפי שסתמא עשויה גם לתשמיש ) 248מארבע רוחותיה (247לה שפה מקפת
 כמו 251כים בשברי כלים כמו שאין מסכ250ואפילו אם יטל שפתה אין מסככין בה (249ליתן פירות על גבה

____________________ 
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  ):252שתבאר

 אבל במקום שהמהג של רוב בי העיר להשתמש 253וכל זה במקום שאין מהג מבורר בתשמישי המחצלאותט 
 אלא אם כן ידוע שעשים לשכיבה 254במחצלאות קטות לסיכוך מותר לסכך בהן אפילו בסתם מחצלת קטה

 אין 256 כמו שהמהג הוא במקומות האלו255לשכיבהובמקום שמהג רוב בי העיר להשתמש במחצלאות גדולות 
מסככין במחצלת גדולה ואפילו אם ידוע שמחצלת זו עשית לסיכוך אין לסכך בה מפי מראית העין שאין הכל 

  :257יודעין בזה ויאמרו שעשית לשכיבה כמו שהוא מהג רוב בי העיר

 אפילו עשו לסיכוך שאין מקבלין 258ן בהןוכן במקום שוהגים לקבוע מחצלאות בגגין כעין תקרה אין מסככיי 
 העשויה ממחצלאות שיאמר מה בין מחצלאות אלו למחצלאות 259טומאה גזירה שמא ישב תחת תקרת הבית

  :261 ומחצלאות של תקרת הבית פסולין מן התורה שלא הוקבעו שם לשם צל אלא לשם דירה260אלו

ית קבול והרי הוא כשאר כל פשוטי כלי עץ  אם הוא מקבל טומאה לפי שאין בו ב262הסולם יש להסתפק בויא 
  .263שאין מקבלין טומאה או אפשר שהקבים שהשליבות תקועות בהן הן דומין לבית קבול ולפיכך אין לסכך בו

 וכן שלא להיחו על גבי הסכך כדי 264ולכתחילה יש ליזהר שלא להיחה על גבי הגג כדי להיח עליו הסכך
 את הסכך לכתחלה בכל דבר שראוי 267 ואין מעמידין266דין שאין מחזקין שלא יפזרו הרוח והוא ה265להחזיקו

  :269 גזרה שמא יסכך בהן268לקבל טומאה כגון כסא וספסל

במה דברים אמורים כשהסיכוך בעצמו מוח על גבי דבר שמקבל טומאה או שדבר המקבל טומאה מוח על גבי יב 
ל גבי יתידות והן מוחים על גבי דבר המקבל הסכך ממש ומחזיקו אבל אם הסכך מוח על גבי כלוסאות או ע

פ שדבר המעמיד ומחזיק את הסכך סמך על גבי דבר " ואע271 ומותר לעשות כן לכתחלה270טומאה אין בכך כלום
 הפסולה 272הפסול לסיכוך אין בכך כלום שהרי כל סוכה שבעולם מעמידי הסכך הן סמכים על גבי קרקע עולם

  :273לסיכוך

 שכבר העמיד את הסכך עצמו בדבר המקבל טומאה מותר לישב בה 274 בדיעבדוכל זה לכתחילה אבליג 
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יז .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה

  .275לכתחלה

 כגון חומת 277  אפילו אם הן מן הפסול לסיכוך276ואפילו לכתחלה מותר להיח את הסכך עצמו על גבי הדפות
וכה שהרי אין זו ס 278אבים לפי שאין לגזור שמא יסכך סוכתו באבים שהכל יודעין שהאבים פסולין לסיכוך

  .279כלל אלא כעין בית דירת קבע

י מסמרים של ברזל או לקשרן "וכן מותר לכתחילה לחבר כלוסאות הסוכה שהסכך מוח עליה לדפות הסוכה ע
 כיון שהסכך עצמו מוח על גבי כלוסאות שאין מקבלין טומאה וכשרים 280בחתיכות בגדים המקבלין טומאה

  :281לסיכוך

 וראוי להיח עליהם דבר כגון שולחן ומגריפה ומרדה גזרו חכמים עליהם כל פשוטי כלי עץ הרחבים קצתיד 
 וכן אין להיחן על גבי הסכך להחזיקו אפילו אם 282טומאה לפי שהן דומין לבית קבול לפיכך אין לסכך בהן

  :284 כיון שהיו ראוים לקבל טומאה שעה אחת גזרו עליהן283שברו

 מקבלין טומאה בשעה 286ורות של עבים ומכבדות של תמרים כגון קשין של שבלים וזמ285כל ידות האוכליןטו 
 לכם לכל דבר שהוא צורך לכם באוכל 289 טמא הוא לכם ודרשו חכמים288 להאוכל שאמר287שהן מחוברין

  .292 הוא מקבל טומאה כאוכל עצמו291 דהייו ידות290הזה

 שאין דרכן להקצר אבל מין שבלים( הקצרין במגל 293ואיו קרא יד אלא שלשה טפחים בקשין של מין שבלים
)  שאפילו הן ארוכין הרבה הן מקבלים טומאה משום יד294במגל אלא עוקרין אותן ביד אין שיעור לידותיהן

 ושי טפחים בזמורות של עבים דהייו טפח אחד מימין האשכול התלוי 295וארבעה טפחים במכבדות של תמרים
זה אין מקבל טומאה אלא מה שהוא סמוך  אבל אם הן ארוכים יותר משיעור ה296בזמורה וטפח אחד משמאלו

  :297להאוכל כשיעור הזה

לפיכך המסכך סוכתו בקשין של שבלים ובזמורות ובהן עבים ובמכבדות ובהן תמרים אם אין הקשין טז 
במה דברים  298והזמורות והמכבדות ארוכין כל כך עד שיהא בהן רוב גד האוכל והיד שלו הרי היא פסולה
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יח . אינו מוגדרהסגנון! שגיאה

 אבל אם קצרן 300 שאז צריך חיבור היד עם האוכל לאחוז בו את האוכל299ותן לאכילהאמורים כשקצר או בצר א
 ולכן אין היד מקבל טומאה 302 שאז אין וח לו חיבור היד עם האוכל שהרי האוכל פוסל סוכתו301ובצרן לסיכוך

כ אוכל זה שאין " משא303שאין היד מקבל טומאה אלא מחמת שהוא טפל ומשמש לאוכל וחשב כאוכל עצמו
ך לו כלל לסיכוך שבשבילו קצרו ואין היד טפל אליו ולפיכך היד מצטרף עם שאר אורך הקשין והזמורות צרי

  :304לבטל את האוכל ברוב

 אין המחשבה מוציאה את הידות מידי קבלת 305כ מלך עליהן לסיכוך"ואם מתחלה קצרן ובצרן לאכילה ואחיז 
אותם לסיכוך ולא לאכילה כגון שידוש אותן  שרוצה 307 כשקצר או בצר306טומאה עד שיעשה בהן מעשה שיכר

  :308במקבות או ברגלי בהמה

ר מסככין "גי הקרא בערבי שומ" כגון פיו309כל שהוא מאכל בהמה ואין בי אדם אוכלין אותן אלא לרפואהיח 
  :310בו לכתחלה

ין  הרי הן חשוב313 וליפול העלין עד שישאר אויר312 תוך שבעה ימים311סיכך בירקות שממהרים להתייבשיט 
 כדין אויר 317 אפילו מן הצד בשלשה טפחים316 ופוסלין את הסוכה315פ שעדיין לא יבשו" אע314כאלו פלו מיד

 ואף על פי שהן מקבלין טומאה אין דין כסכך פסול שאיו פוסל אלא בארבעה 318ב"תרל' כמו שיתבאר בסי
  :322אלו אין כלל וכ321 אין שם סכך עליהן320 דכיון שסופן ליבול וליפול תוך החג319טפחים באמצע הסכך

 ואם 324 לפי שאיו דומה לפסולת גורן ויקב שהם תלושים מן הקרקע323כל דבר המחובר לקרקע אין מסככין בוכ 
 328 בפסול327תעשה ולא מן העשוי' ת תעשה כוו חג הסכ326 שאמר325סיכך במחובר ואחר כך קצצו פסול

____________________ 
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יט .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה

 ומה שאחר כך מכשירו על ידי 329שהעשייה הראשוה שהיא בפסול איה חשובה עשייה כלל כאלו לא עשה מאומה
 לפיכך 331 כיון שאיו עושה מעשה חדש בהסכך דהייו שאיו סותרה כלל330קציצת האילן אין זו חשובה עשייה

 שבשעה 335 וחוזר ומיחו334 דהייו שמגביהו מעט333 כל הסכך הפסול שקצצו332אין לו תקה אלא אם כן יעע
  :כ כשמיחן הוא עושה מעשה חדש בגוף הסוכה" שהיתה בפסול ואח336שמגביהו תבטלה עשיה הראשוה

פ שאין ראויין " אע339 והם מיי עשבים שריחם רע338 לכתחלה337יש דברים שאסרו חכמים לסכך בהןכא 
 לפי שאו 342פ שלא בשעת הרוח" תמיד אע341 וכן מיי סה שעליהן ושרין340לאכילה ואין מקבלין טומאה

 ומותר 344 ואם עבר וסיכך בהן כשרה343רין יצא מן הסוכהחוששין שמא מתוך שריחן רע או מתוך שעליהן וש
  :345לישב בה לכתחלה

 בכל 348 מפי שפעמים שאדם בא מן השדה בערב347 כשהן אגודין346חבילי קש וחבילי עצים אין מסככין בהןכב 
 ולא 352 כדי ליבשה351 שיש לו כל ימות החמה למקהו350 וחבילתו על כתיפו ומיחה על גבי סוכתו349ימות החמה
 וחבילה זו 357 בפסול356 תעשה ולא מן העשוי355 והתורה אמרה354 וכשמגיע החג מלך עליה לסיכוך353לשם סכך

 ומצא שעשייתה של סוכה זו 359 אלא כדי ליבשה אין שם סכך עליה358שהוחה שם שלא לשם סכך אפילו לצל
ג  שלא יסככה בחבילות אפילו הוא מטילה על הסוכה לשם מצות סוכת הח360היא בפסול לפיכך גזרו חכמים

  :361גזירה משום חבילות של כל ימות החמה
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 .ע שם"טור ושו. גמרא שם 
351

 .ה ומיחה" שם די"רש 
352

 .ע שם"טור ושו. גמרא שם 
353

 .טור. י שם"רש 
354

 .י שם"רש 
355

 .יג, דברים טז 
356

  .ע שם"טור ושו. גמרא שם 
357

  .ע שם"טור ושו. ה והתורה"י שם ד"רש 
358

 .שפסולה מהתורה ח"לקמן סכ וכ.ז"א סקט"מ. ו"לבוש סט. טור. י שם"רש 
359

 . י שם"רש 
360

 .ע שם"טור ושו. גמרא שם 
361

 .י שם"רש 



כ .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה

 דהייו שיש בה לא פחות 362וכיון שלא אסרו אלא מפי גזירה זו לא הוצרכו לאסור אלא בחבילה שדרך ליבשהכג 
  :364 אבל חבילה שאין בה עשרים וחמשה קים מותר לסכך בה363מן עשרים וחמשה קים

 אף על פי כן 366הן מפורדין בראשן השי ואגדן שם יוצאין מגזע אחד ו365ואם עשרים וחמשה קים או יותרכד 
 שאיה 367כיון שעיקרן אחד איו דומה לחבילה שדרך ליבשה ולכן מותר לסכך בה ואם אגד עמהן קה אחד

  :368מחוברת עמהן בעיקר אחד אם יש בחבילה זו עם קה זה עשרים וחמשה קים קראת חבילה ואין מסככין בה

 מותר 370 וכשקוה אותן הלוקח מתיר אגדן מיד369בילות כדי למכרן בשוק במיןקים שעושין אותן חבילות חכה 
 והלוקחה 371לסכך בהן ואין בהן משום גזירת חבילה של כל ימות החמה כיון שחבילה זו אין דרך להציעה באגדה

  : מיד372כדי לייבשה מתיר אגדה

ר ודרכן לקושרן בשי ראשיהן כיון חבילות שעושין מערבה וראשיהן הגסים לצד אחד וראשיהן הדקין לצד אחכו 
 משום שהקשר שלצד האחר איו חזק כל כך שיתקיים אם יטלטל 373שהתיר קשר שבראש הגס מותר לסכך בהן

  :374את החבילה וכל אגד שאיו עשוי לטלטלו באגדו איו קרא אגד כלל

  :375האבל אם קשר את החבילה באמצעה בלבד אין מסככין בה מפי שהיא מיטלטלת באגד זכז 

פ שתחלת עשיית סוכה זו היתה בפסול אין לפוסלה " ואע376אם עבר וסיכך בחבילה מתיר אגדה והיא כשרהכח 
  .378 כמו שתבאר377משום תעשה ולא מן העשוי בפסול כיון שאין פיסולה אלא מחמת גזירה בעלמא

א הוחה שם  שהרי ל379אבל חבילה שהעלה אותה ליבשה וכשהגיע החג מלך עליה לסיכוך שפסולה מן התורה
 כיון שפיסולה לא היה מחמת האגד בלבד אלא החתה שלא 381 אין מועיל לה התרת האגד להכשירה380לשם צל

לשם צל גרם לה להפסל מן התורה לפיכך צריך לעשות מעשה חדש להחתה דהייו שיגביהו מעט ויחזור 
 חבילה של כל ימות החמה  שאין מסככין בחבילה גזירה משום384 וגם צריך להתיר אגדה383 לשם צל382וייחו

  :כמו שתבאר

 ויש לחוש שמא ישב 386 לפי שרוב תקרת הבית עשויות מהן385סרים שרחבן ארבעה טפחים אסור לסכך בהןכט 

____________________ 
362

 .  שםע"טור ושו 
363

 .ע שם"טור ושו. כד' א סי"ש פ"רא. ם שם"רמב. ו"א ה"פירושלמי  
364

 .ע שם"טור ושו 
365

 .ו"ע סט"טור ושו 
366

 .ע שם"טור ושו. א,  יגגמרא 
367

 .ע שם"טור ושו. כה' א סי" פש"רא.  שם אליבא דרבןגמרארב חסדא ב 
368

  . שםע"טור ושו. םש ש"רא 
369

 .ז"ע סט"טור ושו. ב"רע,  יגגמראמרימר ב 
370

  .ע שם"טור ושו. ה אלא"י שם ד"רש 
371

 . ה מסככין" שם די"רש 
372

  .פב' ח ע) י.( וראה יגדיל תורה .ה אלא"י שם ד"רש 
373

 . ה גרסין" די"הובא בב. ה הי"ד) א, ז(ן "לפירוש הר. רבי אבא בגמרא שם 
374

 .ו" סטא"מ]ר. [ שםי"ב. שע שםרב הוא בריה דרב יהו 
375

 .יז ק"סא "מ. ז"לבוש סי 
376

 .ז" סקיז"ט. ז" סיע"טור ושו. א,  יבמשה 
377

 .ע שם"טור ושו 
378

  .סעיף כב 
379

 . ע שם"טור ושו. גמרא שם 
380

 .א"תרכו ס' כדלעיל סיו. ה והתורה"י שם ד"רש 
381

 .ע שם"טור ושו 
382

. )שמגביה ומיחו(ויתיב ה "א ד, י יא"רש. )עוע (ע שם"טור ושו. ה גמרא" ד)ב, ו(ן "ר. ת"ראה מרדכי רמז תשלח בשם ר 
 .כ"לעיל סוכד

383
 .ה"תרכו סק' א סי"ראה מ 
384

 .ט" סקיא"מ. ן"ש הר"ה ומ"ח ד"ב 
385

 .ח"ע סי"טור ושו. א,  וגמרא ידמשה 



כא .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה

 387תחת תקרת ביתו ויאמר מה לי לסכך בסרים אלו מה לי לישב תחת תקרת ביתי אף היא מסרים עשויה
  :388ו"תרכ' סיותקרת הבית היא פסולה מן התורה מטעם שתבאר ב

ואפילו אם לא הטיל רוחב הסרים על גבי הסוכה אלא הפכן והשכיבן על צידן שהוא פחות מארבעה טפחים אף ל 
  :392 הפסולין לסכך בכל עין שהופכן 391עשו כשפודין של מתכת390 דכיון שיש שם פסול עליהן389על פי כן פסולה

פ שהן " ואע395 ודומין לכלים394אם הם משופין ואפילו 393אבל מותר לסכך בסרים שאין רחבן ארבעה טפחיםלא 
כ אין "גם הן ראוין להשתמש בהן להיח פירות וככרות על גביהן שהרי הן רחבין קצת אעפ]ו[ראויים לישיבה 

  :398 או לסתירה397 אלא עומדין לבין396מקבלין טומאה אם אין מיוחדין לא לישיבה ולא לשום תשמיש

רים שאין בהן שלשה טפחים יש לפסול סוכה המסוככת אפילו בסרים ועכשיו בזמן הזה שמסככין הבתים בסלב 
  . משום גזרה שמא ישב תחת תקרת ביתו העשויה מסרים כאלו399שאין ברחבן שלשה טפחים

שאין דרך לעשות תקרת הבית מסרים ) ן"ש או שידלי"לאטי(אבל מותר לסכך בסרים קצרים מאד שקורין 
ר לעשות הסכך עראי וקל בעין שיוכלו הגשמים לירד בתוכו כמו שיתבאר  צריך ליזהכל מקום ומ400קצרים כאלו

 ולפיכך הגו העולם שלא לסכך בהן כלל שמא יטעו לסכך בעין קביעות שלא יוכלו הגשמים לירד 401א"תרל' בסי
  :402בתוכו

ובשעת הדחק שאין להם במה לסכך מסככין בסרים אפילו יש בהם ארבעה טפחים אם אי אפשר בעין לג 
  :404 והוא הדין בכל דבר האסור משום גזרה403אחר

  405חסר

  :ב סעיפים"סוכה שחמתה מרובה מצלתה ויתר דיי הסכך ובו י תרלא
 ובין הכל צלתו 407 אלא שאין שלשה טפחים אויר במקום אחד406היה הסכך כיסוי דק מאד שיש בו אויר הרבהא 

  : הרי זו כשרה409 שהסכך היא מרובה מן האויר408מרובה מחמתו

_______________  
386

 .ה מחלוקת" שם די"רש 
387

 . מאיר' ה ר"י שם ד"רש 
388

 .סעיף א 
389

 .ע שם"טור ושו. ב,  ידגמרארב הוא ורב חמן ב 
390

 .ט"ז סקי"ט. ה פסולה"י שם ד"רש 
391

 . רב חמן שם 
392

  .א" וכדלעיל ס.י שם"רש 
393

 .ע שם"טור ושו. א,  ידגמרא 
394

 .ע שם"טור ושו. א, גמרא טו 
395

 .ע שם"טור ושו 
396

 .ד"ראה לעיל סי,  ואם עשויין להיח עליהן פירות.א" סקכא"מ 
397

 . בשם הלבוש,כ"ז סק"ט 
 .לסחורה: ל"אוצ 398
399

 .ב" סקכא"מ.  טק"דרכי משה ס. א אות א"ה הכ" פ]מיימויות[הגהות  
400

  .א שם"מ. ש ואפילו"ה ומ"ח ד"ב 
401

 .סעיף ה 
402

 . שםא"מ. אות לב) ה' ע(צג '  סיק"סמ בשם הגהות ,ח שם"ב 
403

  .)'מעשה בשעת הסכה כו: ב, גמרא ידות המשמעמ(ב " סקכא"מ.  אות ב)ב, ז(שלטי גבורים  
404

 .א שם"מ 
405

 ).דיי דפות הסוכה(תרל ' סיו). י"סוף סתרמ '  וראה לקמן סי.ע"ט משו"סי(' ם הסיסיו 
406

 .ד"ע ס"טור ושו. ה עייה"י ד"גמרא שם ורשלפירוש רב בא ,  כבמשה 
407

 .ע שם"טור ושו. י שם"רש 
408

 .ע שם"טור ושו. משה וגמרא שם 
409

 .ט"ה הי"ם פ"רמב 



כב .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה

 לפי שהחמה הכסת באויר הסיכוך כשהיא מגיעה 410ם אין הסכך מרובה מן האויר אלא הן שוין פסולהאבל אב 
לקרקעית הסוכה היא מתפשטת יותר ממה שהיא למעלה באויר הסיכוך ומצא שהסוכה למטה בקרקעיתה היא 

  :411חמתה מרובה מצלתה

מעלה בהסכך האויר הוא מועט מן  לפי שידוע של412אבל אם למטה בקרקעיתה היא חמתה וצלתה שוין כשרהג 
  :415 והרי זה סכך גמור414 וצלתה למעלה היא מרובה מחמתה413הסיכוך

ואם רוב סכך צלתה מרובה מחמתה שתי משהוין שהאויר שבו הוא מועט מאד ומיעוט הסכך חמתו מרובה ד 
 416 כשרהמצלתו משהו בעין שאם צרף החמה והצל של כל הסיכוך יהיה צלתו מרובה מחמתו משהו הרי זו

 לפי שהוא בטל לגבי רוב הסכך שצילתו מרובה מכל 417ומותר לישב אפילו תחת מיעוט הסכך שחמתו מרובה
 אין 419 כדי שיעור הכשר סוכה418מקום אם מיעוט הסכך שחמתו מרובה יש בו שבעה טפחים על שבעה טפחים

  : לפי שהוא מקום חשוב ואיו בטל לגבי שאר הסכך שצלתו מרובה420לישב תחתיו

  423ראים מתוכו בלילה422 הגדולים421תחלה צריך לעשות את הסיכוך קל וקלוש בעין שיהיו הכוכביםלכה 
 כשרה והוא שיכול המטר לירד 425 עד שאין זהרורי שמש ראים מתוכה424ובדיעבד אפילו היתה מעובה כמין בית

קראת סוכה אלא  לפי שאין 426בתוכה אבל אם היה הסכך מעובה כל כך עד שאין המטר יכול לירד בתוכה פסולה
  :427אם כן איה מגיה אלא מן הצל בלבד אבל אם מגיה גם מן המטר אין קראת סוכה אלא כמין בית היא זו

פ שמתוך כך חמתה " אע428ך מבולבל דהייו שמקצתו עולה מעט למעלה ומקצתו יורד מעט למטהוכיהיה הסו 
אש כל אדם יהיה צלתה מרובה  כשרה שכיון שאם תעמוד החמה באמצע הרקיע כגד ר429מרובה מצלתה

  :431 אין לפסול אותה מחמת חמה הבאה מן הצד באלכסון430מחמתה

 433טפחים הרי הוא כלבוד'  שכל פחות מג432טפחים' במה דברים אמורים כשאין בגובה שבין העולה להיורד גז 
ם זה ואין  אבל אם יש בייהם שלשה טפחים אין מצטרפין זה ע434ומצטרפין זה עם זה להיות קראים סכך אחד

____________________ 
410

 .א"ע ס"טור ושו. ב,  כבגמרא 
411

. ז" הטמ שם"מו, כפירוש הגהות מיימויות שם אות ש, ט"ה הי"פ ם"רמב. )ב, י(ף "רי. ה כאן" שם די"רשפירוש ל, שםגמרא  
 . א"ע ס"טור ושו. ה גמרא" שם סודן"ר. ג' ב סי" פש"רא

412
 .ע שם"טור ושו. שםגמרא  
413

 . י שם"רש 
414

 .א"לבוש ס. ף שם"רי 
415

 .6' ב תצג ע"העו. לג' ובץ כיוס תורה א ע ק.רלט' ב ע"שלחן המלך ח. 143' ב ע"ש חל"ראה לקו 
416

 .ב"ע ס"טור ושו. לה' א סי"ש פ" רא.שם גמרארבי יוחן בלפירוש , א, ברייתא יט 
417

 . א" סקז"ט. ב"לבוש ס. 'ה גרסי" ד)א, ט(ן "ר. ג' ש שם סי"רא 
418

 .ב" סא"רמ.  שםן"ר 
419

 .א"תרלד ס' ע סי"ראה טור ושו 
420

 . שםז"ט 
421

המלך וראה . 65' ד ע" חב- המהגים ספר (ד להרבות בסכך "ומהג חב. ג"ע ס"טור ושו.  גי"סוסב "ש פ"רא. ג"ב ה"ירושלמי פ 
  ).רסו' ס ע"ד חה"אוצר מהגי חב. ג" בשוה231' ט ע"ש ח"לקו. קצב' ב ע"במסיבו ח

422
 . שםע"שו. א"ה הכ"ם פ"רמב 
423

 . א" סקא"מ. ה וצריך"ח ד"ב 
424

 . ע שם"טור ושו. א,  כבמשה 
425

 . ב" סקז"ט. ה וצריך בדעת הטור"ח סוד"ב. ה כוכבי"י שם ד"ורש, כבית הללב , א כבבריית 
426

ה "תרלה ד' ובסי, ת"ש ור"ה ומ" דח"ב. ב" סקא"מ.  מרדכי רמז תשלב.ה אות ט"ה ה" פהגהות מיימויות. ת"ר בשם טור 
 . ג" סלבוש. ולעין

427
  .א" תרלה ס'סי. ג"תרלא ס' וראה פתחא זוטא סי. א"תרכו ס'  סיכדלעיל 
428

 .ה"ע ס"טור ושו. א לפירוש שמואל בגמרא שם,  כבמשה 
429

 . ה" סא" רמ.טור. ה קה" שם די"רש 
430

 . טור. ה קה"שם ד' תוס 
431

  . 'י ותוס"ה היה בדעת רש" סודי"ב.  שם'תוס 
432

 .ע שם"טור ושו. שםגמרא אביי ב 
433

 .ד"שסג סכ' וראה גם לעיל סי. ה"לבוש ס. שם בסופו' תוס 
434

 .שם' תוס. ה אלא" שם די"רש 



כג .הסגנון אינו מוגדר! גיאהש

  .435זה חשוב סכך כלל

 או יותר והוא מכוון כגד האויר שבין 438 דהייו טפח על טפח437 כשיעור גג436ואם יש ברוחב הסיכוך העולה
טפחים כשרה לפי שאו רואים את העולה כאלו ירד למטה ומוח באויר ' פ שיש בייהם יותר מג" אע439התחתון
 וכן אם העולה 443 אבל אם היה פחות ממו442או יותר ממו 441 והוא שיהא רוחב האויר כרוחב העולה440שכגדו

איו מכוון ממש כגד האויר שתחתיו בעין שאם היה יורד למטה כגדו ממש היה מקצתו וגע בסכך התחתון אין 
  .444או רואין אותו כאלו ירד למטה

  :445וכל שיעורין הללו הן הלכה למשה מסיי

 כגון שאחורי דופן אמצעי של הסוכה בולטין 447משכים עמהם ושתי דפות 446קים היוצאים מאחורי הסוכהח 
 וצלתן מרובה מחמתן ויש להם שלש 448קים מהסכך ויש בהן הכשר סוכה דהייו שבעה טפחים על שבעה טפחים

פ "דפות דהייו דופן האמצעי של הסוכה וכל דפות הארוכות המשכות עמהם הרי זו סוכה גמורה וכשרה אע
  :449שה בשבילה אלא בשביל עיקר הסוכהשדופן האמצעי לא ע

וכן קים הבולטים מהסכך לצד רוח רביעית הסוכה שהוא פרוץ ואין בו דופן ודופן אחד משך מהסוכה עם ט 
פ שאין שם אלא "כ מן הסוכה ומותר לישב שם אע" הרי מקום זה חשב ג451 שיש בהם הכשר סוכה450קים אלו
  .דופן אחד

 שכוותו היתה לעשות כל הסוכה בדפות ארוכות המשכות עם כל אורך הסכך ואפילו אם בעל הסוכה גילה דעתו
כגון שלאחר שעשה דופן אחד ארוך באורך כל הסכך עשה דופן שכגדו ארוך יותר משבעה טפחים אין אומרים 
כיון שהיה די לדופן שלישי הזה לעשותו שבעה טפחים בלבד וזה שהאריכו יותר גילה דעתו שכוותו להמשיך 

פות עם הסכך שלא לישב תחת הסכך הפרוץ שאין שתי דפות משכות עמה ואם כן דופן זה המשך עם קים הד
אלו הבולטים מן הסכך אין חשב כלל מן הסוכה אלא בפי עצמו הוא עומד ומצא שאין לקים אלו רק דופן אחד 

לפי שעשיית ( גילוי דעתו בזה  אין או אומרים כן משום שאין או הולכין אחר452דהייו דופן המשך עמהם
וכאלו לא גילה דעתו כלל שכל הסכך מתכשר בדופן ) 453ה"תרל' הסוכה איה צריכה כווה כמו שיתבאר בסי

  :455ל"תר' ש בסי" וכמ454פ שאיו משך עם כל אורך הסכך כמו שמשך דופן שכגדו"השלישי הזה הקצר אע

ך כשר ואין מעורבין זה עם זה אלא כל אחד ואחד  שאם סיכך בסכך פסול ובסכ456ו"תרכ' כבר ביארו בסיי 

____________________ 
435

 .שם' תוס 
436

 .ע שם"טור ושו. ה שאין"י ד"רבא בגמרא שם ורש 
437

 . י שם"ראה רש 
438

שסג ' סי. ב"שטו ס' סי. ח"שא סמ' לעיל סיוראה גם . א"ב ה"טומאת מת פי' ם הל"רמב. ה טפח"'א ד, י דה כו" ראה רש
  .ב"תרלו ס' לקמן סי. ד"סכ

439
  .ע שם"שו. א"ה הכ"ם פ"רמב 
440

 . לקמן בהמשך הסעיף. לבוש שם. ע שם"ם והשו"וראה לשון הרמב). חבוט רמי(רבא שם  
441

  . ה" סא"רמ. שםמ "ראה כ, ם שם"שמעות הרמבממ' ה הא" ד)ב, י( ן"ר 
442

 .מ שם"וראה כס. ש"ע,  שםלחם משה 
443

 .ן שם"ר 
444

 .לחם משה שם 
445

  .א"ריב סת'  לעיל סי.ה משום"ב ד, י יז"רש. ב, סוכה ה. א, ראה יומא פ 
446

 .ו"ע ס"טור ושו.  שםגמראעולא בלפירוש א , ברייתא יט 
447

 .ה לבראי"י שם ד"וראה רש. א שם"ריטב 
448

 .תרלד' ע סי" וכמבואר בשו.ה והא בעין"י שם ד"רש 
449

 . ע שם"טור ושו. ה לבראי"י ד"גמרא שם ורש 
450

 .ז"ע ס"טור ושו. רבה ורב יוסף בגמרא שםא לפירוש , ברייתא יט 
451

 .א שם"ה מהו דתימא ובמהרש"י שם ד"שראה ר 
452

 .ק ד"א ס" מ.ה"ז סק"ט.  שםע"טור ושו. לה' א סי" פש"רא 
453

 .א"סשם ע " טור ושווראה, ר לא הגיע לידיו"סימן זה בשוע 
454

 . ל"ה קמ"י שם ד"ראה רש 
455

 .ב שמספיק שתי דפות ושלישית טפח"סע שם "וראה טור ושו, ר לא הגיע לידיו"סימן זה בשוע 
456

 .סעיף ח 



כד .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה

מוח על הסוכה בפי עצמו זה בצד זה איו צריך שיהיה בסכך הכשר רוב כגד הפסול אלא אפילו אם הן מחצה על 
 שכך הוא הלכה למשה מסיי שהסכך הצריך להסוכה איו צריך להיות רוב מן הכשר 457כ הסוכה כשרה"מחצה ג

 בסוכה גדולה או 459 והוא שלא יהיה מסכך הפסול ארבעה טפחים במקום אחד458בלבדלסיכוך אלא חצי הסכך 
 461ב" שאין בה כי אם שבעה טפחים על שבעה טפחים כמו שיתבאר בסימן תרל460שלשה טפחים בסוכה קטה

  :ש"ע

 וסכך הפסול אין הכוכבים 462ואפילו אם סכך הכשר הוא קל וקלוש כדיו בעין שהכוכבים ראים מתוכויא 
כיצד כגון שסיכך בשפודין שהן סכך פסול והיח ריוח בין שפוד לשפוד כמלא שפוד ותן שם סכך (ם מתוכו ראי
 שבסכך הכשר שהכוכבים 464 קל וקלוש כדיו ומצא שסכך הפסול הוא מרובה על הכשר כשיעור האורך463כשר

ב מקום המסוכך בסכך  כיון שאורך ורוחב מקום המסוכך בסכך כשר הוא כאורך ורוחכל מקוםראים מתוכה מ
  .465הרי זו כשרה מן התורה) פסול

 שלא יהיה שום 467 למלאות כל האויר שבין שפוד לשפוד בסכך כשר466אלא שלפי שהאדם אי אפשר לו לצמצם
 שהרי אין בין שפוד לשפוד 469 ומצא שסכך הפסול הוא מרובה על הכשר468אויר משהו בין השפוד לסכך הכשר

ם זה איו מלא מסכך כשר אלא שאר אויר משהו ביו לסכך הפסול לפיכך  וגם מקו470אלא כמלא שפוד בצמצום
 שאז בודאי תכסה כל האויר שבין 471אין סוכה זו כשרה אלא אם כן העדיף מעט סכך הכשר ותו על הפסול

  .472שפוד לשפוד

לרוחב הסוכה  דהייו 473וכן אם היו השפודין תוין שתי דהייו לאורך הסוכה והקים של סכך הכשר תוים ערב
 בודאי מתכסה כל ך על כרחם כן וא474 אם איו ותן ראשי הקים על השפוד הרי הן ופלים לארץךשאז על כרח

  : ולא שאר אפילו אויר משהו בין השפודין לסכך הכשר475האויר

ובא להכשירו לישב )  רצפת טיט שמשימין עליהם477פירוש (476בית המקורה בסרים שאין עליהם מעזיבהיב 
 שהרי סרים אלו הם פסולים לסיכוך אפילו אין ברחבן ארבעה טפחים לפי שלא הוחו כאן 478ן לשם סוכהתחתיה

 וחוזר ווטל 482 ויתן סכך כשר במקומה481 מבין שים480 כיצד מכשירן וטל סר אחד479לשם צל אלא לשם דירה

____________________ 
457

 . א,  טומשה מ,ן"בשם הרמב, ב"ה הי"מ פ"מו ,ה ומצא"ראשון וד היבור ד)א, ה(ן "ר 
458

 .כ"תרמח ס' לקמן סיה "וכ. ח לעין מחיצות"שסב סי' וכדלעיל סי. ג" סקתרכו' א סי"מ.  דיבור הראשון שםן"ר 
459

 .ח"ע ס"טור ושו 
460

 .ח"א ס"רמ. א מפראג"הרמהגהות  ג בשם ק"דרכי משה ס. ש ואין בהם"ה ומ"י ד"ב 
461

 .א"סשם ע " טור ושווראה, ר לא הגיע לידיו"סימן זה בשוע 
462

 .ה"כדלעיל ס 
463

 .ח"ע ס"טור ושו. י שם"א ורש"סוע, משה טו 
 .האויר: ל"אוצ 464
 .תסד אות א ואילך' ח סי"ראה אבי זר או 465
466

 .ע שם"טור ושו. כט' א סי"ש פ"רא. ה פרוץ"ד' ת בתוס"ח ור"ב כגירסת ר"רע,  טוגמרא 
467

 . שםע"טור ושו.  שםש"רא.  שם'תוס 
468

 . שם'תוס 
469

  .ע שם"טור ושו). לרב פפא(ש שם "רא 
470

 ).לרב פפא(ש שם "רא 
471

 .ע שם"טור ושו.  שם'תוסרבי אמי בגמרא שם לפירוש ה 
472

 .ע שם"טור ושו.  שם'תוס 
473

 . ע שם"טור ושו. רבא בגמרא שם 
474

  .שם' וראה גם תוס. ה רבא" שם די"רש 
475

 .ע שם"טור ושו.  שם'תוס 
476

 .ט"ע ס"טור ושו. א"רע,  טומשה 
477

 .ה מעזיבה" שם די"רש 
478

 . ש"ה ב" שם די"רש. ח"ה ה" פם"רמב 
479

 .א"תרכו ס' וכדלעיל סי. ח"ה ה"ם פ"רמב 
480

 .ע שם"טור ושו. ם שם"רמב. רבי יהודה במשה שם אליבא דבית הלל 
481

 .ע שם"טור ושו. ם שם"פירוש המשיות לרמב 



כה .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה

  :484 ויתן סכך כשר במקומה ותהיה כשרה כל הסוכה483סר אחד

  485חסר

  :סעיפים' ובו גדין סוכה ישה  תרלו
 ואם עשאה 488 כשרה ובלבד שיחדש בה לשם החג487 דהייו שעשאה קודם שלשים יום שלפי החג486סוכה ישהא 

  :489לשם חג אפילו מתחלת השה אין צריך לחדש בה דבר

 דהייו שייח סכך חדש לשם החג ואפילו אין בסכך המחודש אלא 490חידוש זה שאמרו צריך שיהא בגוף הסכךב 
 די בכך ואם אורך החידוש הוא הולך על פי כל אורך או לרוחב הסוכה אפילו אין 493 מרובע492פח על ט491טפח

 אפילו עשאן מתחלת השה בבירור שלא לשם החג 495 וכל זה בסכך אבל בדפות494ברחבו אלא כל שהוא די בכך
  :איו צריך לחדש בהם דבר

 ועושה קדרותיו בפימית ומוכרם 497ת לצל ושתיהן עשויו496יוצר כלי חרס שיש לו שתי סוכות זו לפים מזוג 
 כיון שהיא דירתו כל השה כל מקוםפ שהיא עשויה לצל מ" אע499 הפימית איו יוצא בה ידי סוכה498בחיצוה

 אבל החיצוה יוצא בה ידי 500שהוא אוכל וישן בה ועושה בה רוב תשמישו אין יכר שהוא דר בה עתה לשם מצוה
 503ואפילו הפימית אם מגביה את הסכך וחוזר ומיחו לשם סוכה כשרה 502 שהרי איו דר בה כל השה501סוכה

  :504א"י מעשה זו כמו שתבאר בסימן תרל"שהרי אפילו תקרת הבית מתכשרת לסיכוך ע

  :ב סעיפים"דין סוכה שאולה וגזולה ובו י תרלז
 508ויושב בה 507 הרי זה עושה סוכה בחולו של מועד506 בין בשוגג בין במזיד505מי שלא עשה סוכה קודם החגא 

_______________  
482

 .ע שם"טור ושו. ם שם"רמב 
483

 .לבוש שם. טור. כט' א סי"ש פ"רא 
484

 .ע שם"טור ושו. ם שם"רמב 
485

שלא תהיה פחות מן שבעה על (תרלד ) דין גובה הסוכה(תרלג ) דברים הפוסלים בסכך( תרלב 'סיו ,ע"שוי שב"וסט "סיום ס 
 ).ש"ך ורקב"דין סוכת גב (תרלה) שבעה

486
 .א"ע ס"ושוטור . א וכבית הלל,  טמשה 
487

  .ע שם"שו. ה איזו" ד)א, א(ן "ר. ב בית שמאי"י שם ד"רש 
488

 .ע שם"טור ושו. יג' א סי"ש פ"רא. ה סוכה"שם ד' תוס. ב"א ה"ירושלמי פ 
489

'  שם בשם אור זרוע סיהגהות אשרי. )לעין שאין צריך לחדש בה דבר, דהייו אפילו לבית הלל (ה ואם"שם ד' תוס. משה שם 
 . ע שם"וטור וש. רפו

490
 .ש ובלבד"ה ומ"י ד"טור וב. סוכה' ש שם בשם בעל העיטור ריש הל"רא 
491

 . שםע"טור ושו. ש שם"רא. ה סוכה"שם ד' תוס. שםירושלמי  
492

  .ז"תרלא ס' וראה גם לעיל סי. ע שם"טור ושו 
493

 .ב"א סק"מ 
494

 .ע שם"טור ושו. ש שם"רא. שם' תוס. למי שםשויר 
495

 .א"סקז "ט 
496

 .ב"ע ס"טור ושו. ה שתי"י ד"ב ורש,  חגמרא 
497

 .א"תרכו ס' ראה לעיל סי,  ואם עשויה גם לדור בה בקביעות.א"תרלא סק' א סי"מ 
498

 .י שם"וראה רש. ע שם"טור ושו 
499

 .ע שם"טור ושו. גמרא שם 
500

 . שםע"שוטור ו. ה פימית" שם די"רש 
501

 .ע שם"טור ושו. גמרא שם 
502

  .ע שם"טור ושו. ה החיצוה"י שם ד"רש 
503

 .ג" סקא"מ 
504

 .סעיף יב 
505

 .א"ע ס"טור ושו. ו"ו הט"ם פ"רמב. ה ורבן"ב ד, י כז"רש 



כו .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה

 פרט 510 חג הסכות תעשה לך שבעת ימים אין כוות הכתוב לעשות סוכה הראויה לשבעה ימים509פ שאמר"ואע
 אם לא עשית 512 אלא כוות הכתוב כל שבעת הימים תעשה סוכה511לחולו של מועד שאיה ראויה לשבעה ימים

  :513ביום ראשון תעשה ביום שי ואפילו בסוף יום השביעי

  :515 ואין צריך לישב כל שבעת הימים בסוכה אחת514מסוכה זו ולישב בסוכה אחרתוכן מותר לצאת ב 

כ יוצא " כלומר שתהא הסוכה שלך ולא של חבירך אעפ516פ שאמרה תורה חג הסכות תעשה לך לך משלך"אעג 
 ולא אמר לך משלך אלא להוציא את 518 דכיון שכס לה ברשות הרי היא כשלו517אדם ידי חובתו בסוכה שאולה

 אפילו אם כס 521 וכן יוצא אדם ידי חובתו בסוכה שיש לו שותפות בה עם חבירו520 שיתבארל דרך וע519הגזולה
  :523 כיון שעל דעת כן שתתפו שכל אחד מהם ישתמש בה כרצוו522לה שלא ברשות חבירו ואין זה קרא גזל

יאו מסוכתו וגזלה ואפילו סוכה הגזולה פעמים שהיא כשרה כיצד הרי שתיקן ישראל סוכתו ובא חבירו והוצד 
 וברשותו 526 כלומר שאין עליה תורת גזל כמטלטלין לעמוד בחזקת הגזלן525 שאין הקרקע גזלת524וישב בה יצא

 אלא לעולם היא בחזקת בעליה 528 כמו במטלטלין527לכל דבר כגון שאם השביחה ברשות הגזלן אין השבח שלו
 שאיו קה להגזלן אלא הרי הוא 530 וכל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע529והרי היא כשאולה ביד הגזלן

ויוצא הוא בה ידי חובתו כמו  כשאול בידו ולפיכך סוכה זו שהיא בויה על הקרקע הרי היא כשאולה ביד הגזלן
  :531שיוצאין בסוכה שאולה

_______________  
506

 .ע שם"שו. ם שם"רמב 
507

 . ע שם"טור ושו. ם שם"רמב. ב כחכמים, כז] ברייתא [גמרא 
 .ב"וכדלקמן ס, אף שאיו יושב בה שבעת ימים 508
509

 . יג, דברים טז 
510

 .רבי אליעזר בברייתא שםכדעת  
511

 .עשהה "י שם ד"רש 
512

  .ק א"ז ס" ט.א"לבוש ס. 'י ריש הסי"ב .ם שם"רבו מוח על הרמב). עשה סוכה בחג(גמרא שם  
513

 .97'  ע9ד "וראה פרדס חב. ז שם" ט.ע שם"שו. ם שם"רמב 
514

 .ע שם"טור ושו. ב כחכמים, כז] ברייתא[גמרא  
515

 .א"סוף סלבוש וטור  
516

 .א לעין לולב"תרמט ס'  וכדלקמן סי.ב, ברייתא כז 
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כז .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה

 ולא עשה בהן 533 אף על פי שלא חברן לסוכתו אלא היחן על גבי סוכתו532ואם גזל עצים וסיכך בהם סוכתוה 
 שהרי לא קה אותם כלל כיון שלא 534עין שבשאר ימות השה חייב להחזיר העצים עצמן להגזלשום שיוי ב

 ואיו 536 תקו חכמים שאין להגזל אלא דמי העצים בלבד535עשה בהם שום שיוי מכל מקום משום מצות סוכה
  .538 ומותר לישב בסוכה זו ואפילו לכתחלה537צריך לסתור סוכתו כדי להחזיר לו העצים עצמן

  :539 אין הגזלן רוצה לתת לו דמי העצים איו יוצא ידי חובתו בסוכה זו שהרי גזולה היא בידוואם

 שהרי היא כמטלטלין 540וכן אם גזל סוכה שאיה מחוברת לקרקע כגון שעשויה בראש העגלה או בראש הספיהו 
יא גזולה תחת ידו  לכל דבר ואיה כשאולה בידו אלא הרי ה541ויש עליה תורת גזל להיות עומדת בחזקת הגזלן

  .ולפיכך אם ישב בה בחג לא יצא ידי חובתו

 שלא תקו חכמים כן אלא אם כן טרח עליה 542ואפילו אם רוצה לתת להגזל דמי סוכתו אין מועיל לו כלום
 אבל זה שגזל סוכה כשרה ולא טרח עליה ולא הוציא עליה 543לבותה לשם מצוה כגון שגזל עצים וסיכך בהן

  :544ריך להחזירה בעייה לבעלההוצאות להכשירה צ

 ושמעון תקף על ראובן והוציאו מסוכתו 546 שלא מדעתו545וכן אם ראובן בה סוכה בקרקעיתו של שמעוןז 
הבויה בקרקע שלו וישב בה לא יצא ידי חובתו שהרי גזולה היא תחת ידו ואיה כשאולה כיון שאיה עומדת על 

  .קרקע של ראובן

 כיון כל מקוםהוא כקרקע וקרקע אין עליה תורת גזילה אלא תורת שאלה מפ שכל המחובר לקרקע הרי "ואע
שאין הסוכה עומדת על קרקע של גזל אלא על קרקע של הגזלן הרי היא בחזקתו של הגזלן לכל דבר כמו שאר 
מטלטלין שכיון שכס לרשות הגזלן הרי היא בחזקתו לכל דבר ואיה כשאולה בידו אלא הרי הן גזולין תחת 

  :547ידו

כ גזל ממו "אבל אם ראובן בה סוכתו בקרקעו של שמעון מדעתו שהשאיל לו הקרקע לשבעת ימי החג ואחח 
סוכתו וישב בה יצא ידי חובתו שכל שבעת ימי החג הקרקע של ראובן וסוכתו עומדת בחזקתו אף לאחר שגזלה 

א תורת שאלה כמו  שאין עליה תורת גזילה אל549 שכל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע548שמעון ממו
  :550שתבאר
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כח .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה

פ "וכל זה בדיעבד שכבר ישב בה יצא ידי חובתו אבל לכתחלה אין לישב בסוכתו של חבירו שלא מדעתו אעט 
שמא בעל הסוכה הוא מקפיד על זה שלא יראה חבירו את אכילתו ואת עסקיו בלי 551ושאין דעתו לגזלה ממ 

  .552ידיעתו

שאין בעל הסוכה שם בסוכתו שבודאי לא יקפיד על זה שוח לו אבל מותר לכוס ולישב בסוכת חבירו בשעה 
  :554ד" בדבר שאין בו חסרון כיס כמו שתבאר בסימן י553לאדם שתיעשה מצוה בממוו

 דשמא בעל הקרקע הוא מקפיד על שהוא קובע 555וכן אין לעשות סוכה לכתחלה בקרקע של חבירו שלא מדעתוי 
ח לו לאדם שיעשו מצוה בממוו אלא כשעושין באקראי בעלמא אבל דירתו ברשותו בלי ידיעתו ואין אומרים ו

  :556ד"לא כשמשתמש בממוו בקביעות כמו שתבאר בסימן י

 כגון ברחוב העיר וכיוצא בו במקום שהרבים עוברים שם 557וכן אין לעשות סוכה לכתחלה בקרקע של רביםיא 
 אין לעשות סוכה ברשות כל מקוםעל כך מואפילו אם כל העיר היא של ישראל והישראל הוא בודאי מוחל לו 

 והגוים אין מוחלין על כך והרי היא סוכה 559ב"ס]ק[' מ סי"ש בח" כמ558הרבים שהרי יש לכל העולם הילוך בו
  .560גזולה

 לכתחלה אין לישב כל מקום מ562כמו שתבאר] 561הגזל[פ שבדיעבד יוצא בסוכה גזולה העומדת בקרקע "ואע
 תעשה לך משלך ואיה דומה 563 מפי שאיה קראת שלו ממש והתורה אמרהבסוכה העומדת בקרקע של חבירו

  . ולכך יש למחות בהעושים סוכה ברשות הרבים564לשאלה ממש שהשאילה לו מדעתו והרי היא כשלו ממש

 אין כל מקוםפ שהיא כשרה כמו שתבאר מ"וכל מקום שבארו שאין לעשות שם סוכה לכתחלה ועבר ועשה אע
  :566י עבירה באה סוכה זו לידו אין זה מברך אלא מאץ"שע כיון 565לברך עליה

 אלא יקצצו הגוי ויתו ליד הישראל 568 אפילו מדעת הגוי567לא יקצץ הישראל בעצמו את הסכך מיער של גוייב 
 שלא יהיה יושב בסוכה זו שיעשו מסכך זה ויתו לישראל בעל הסוכה מטעם שיתבאר 569או יקצצו ישראל אחר

  : ושם יתבאר כל פרטי דין זהש"י עי570ט"בסימן תרמ

____________________ 
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כט .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה

  :א סעיפים"סוכה וויה אסורין כל שבעה ובו כ תרלח
 חג 573 בהאה כך חל שם שמים על הסוכה שאמר572 ולכך הן אסורים571כשם שחל שם שמים על הקדשיםא 

  .'אף סוכה לה'  לה574מה חג דהייו חגיגה' הסוכות שבעת ימים לה

 בין 576סור להסתפק מעצי הסכך כל שבעת ימי החג מן התורה לפיכך א575ואין קרא סוכה אלא הסכך בלבד
טפחים בין מהסכך היתר על הכשר סוכה ואפילו פלה הסוכה ' טפחים על ז' מהסכך הצריך להכשר סוכה דהייו ז

  :577ותבטלה מצותה אף על פי כן אסור להסתפק מעצי הסכך כל שבעת ימי החג מן התורה

פ " ואע580 אפילו אם פלה הסוכה579ו מעצי הדפות כל שבעת ימי החג אסור להסתפק אפיל578ומדברי סופריםב 
 הואיל והוקצו למצות סוכה חל עליהם קדושת הסוכה להאסר בהאה כל מקוםשהדפות אין עיקר הסוכה מ

 ואפילו הדפות שאין צריך להכשר סוכה כגון שעשה ארבע דפות שלימות אם עשה ארבעתן בסתם 581כמותה
פן כוותו להכשר סוכה ועל איזה דופן כוותו לעשותו דופן רביעי למצוה מן המובחר שלא פירש על איזה דו

בעלמא הרי כל הדפות מוקצות למצות הסוכה וחל עליהם קדושת הסוכה אבל אם לאחר שעשה מן הדפות 
חר  שראה מכוותו בעשיית זה הדופן שאיו אלא למצוה מן המוב582שיעור הצריך להכשר סוכה הוסיף עוד דופן

   :* 583בעלמא לא אסר כלל זה הדופן ולא חלה עליו קדושת הסוכה מעולם

 שם תבאר דבין עצי הסכך ובין עצי הדפות ובין וי הסוכה אסורין גם בשמיי 584ז"תרס' ועיין בסי: ה" הג*[
  :])ה" הגד כאןע( הטעם יין שםעצרת בארץ ישראל ובחוץ לארץ אסורים אף בתשיעי ע

סכך הצריך לסוכתו הוסיף עליו עוד קים בעובי הסכך הרי קים אלו שהוסיף הן בטלים אם לאחר שסיכך כל ג 
 585לגבי הסכך וחל עליהן קדושת הסוכה אבל אם היח על הסכך חבילות של קים מקושרים כיון שלא התיר אגדן

 שלא התיר יכר הדבר שאיו מתכוין עליהם לסיכוך שהרי דרך העולם שכל המסכך בקים הוא מתיר אגדן וזה
יכר הדבר שאיו מתכוין בהן להוסיף בעובי הסכך ולפיכך אין בטלים לגבי הסכך ולא חלה עליהם קדושת 

  :586הסוכה

אבל אם הוסיף קים בעובי הדפות דהייו שזקף קים אצל הדופן סמוך לדופן בין שהקים הן אגודים יחד כעין ד 
 או כדי להוסיף 589 כדי לחזק את הדופן588כת הקים לדופן אם תכוין בסמי587חבילה בין שהן מפורדין זה מזה
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  :פ שאין מחוברין לדופן וחל עליהם קדושת הסוכה כמו על הדופן עצמו" הרי הן בטלים לגבי הדופן אע590בעביו

 דהייו שלא יטול מהן שום דבר אפילו 591ואפילו עצי הסכך והדפות עצמן אין אסורים אלא להסתפק מהןה 
ות 592יוקיסם לחצוץ בו שישהרי כשמפריד הקיסם מהסוכה מפקיע הוא מעליו קדושת הסוכה אבל מותר ליה 

 593מהן האה להשתמש בהם כל תשמיש כל שאיו מפקיע מעליהם קדושת הסוכה כגון להיח עליהם חפציו
  : וכל כיוצא בזה594ולהריח בהם אם הם עצי בשמים

 בין שהן תחת הסכך בין שהן סביב 595וכה כדי לאותהויי הסוכה דהייו מיי פירות ומיי מגדים שתולים בסו 
 מפי שהוא ביזוי למצוה כשמסתפק 597 אסור להסתפק מהם כל ימי החג ואפילו אם פלו מהסוכה596הדפות
 600 שהרי אין ראוים לכלום כל ימי החג599ט" וכיון שהן אסורין באכילה אסורין גם בטלטול בשבת ויו598מויה

  :602 אסורים לטלטלם601גשמיםואפילו מפי הגבים או מפי ה

 ואמר אין אי בודל מלהסתפק 604ט דהייו קודם בין השמשות"ט קודם כיסת יו" מערב יו603ואם התה עליהםז 
 ומצא בשעה שהיתה הקדושה צריכה לחול עליהם 606 של כל שמות הימים605מהם כל שהות אורך בין השמשות

 חלה עליהם כלל שהרי התה עליהם שיהיה כחו דהייו בבין השמשות שהיא תחלת כיסת היום בשעה זו לא
פ שהן " ולפיכך מותר להסתפק מהם בכל החג אימתי שירצה ואע607כ לא הוקצו כלל למצוה"וזכותו בהם וא

  : כיון שלא הוקצו כלל למצוה608תלוים בסוכה אין בזה משום ביזוי מצוה

ם שאהא מותר להסתפק מהם כשיפלו אבל אם איו מתה עליהם בלשון זה שביארו רק אומר אי מתה עליהח 
כ בבין השמשות " שהרי לא התה אלא על שעה שלא יהיו תלוים בסוכה וא609מהסוכה אין תאי זה מועיל כלום

 שאין 610י מה שהתה מתחלה"שהיו תלוים בסוכה חלה עליהן קדושת הסוכה וכיון שחלה שוב איה פקעת ע
לה שוב איה פקעת ולפיכך אפילו אם פלה מהסוכה אסור תאי מועיל אלא לשלא תחול הקדושה אבל כיון שח

  :להסתפק מהם

_______________  
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וכן אם אמר איי בודל מהם כל שהות אורך בין השמשות של יום הראשון בלבד ולא התה על בין השמשות של ט 
 וחלה עליהם 612 אסור להסתפק מהם מיום שי ואילך לפי שכל יום ויום חשב לקדושה בפי עצמה611שאר הימים

  .613שה בתחלת כיסת כל יום שלא התה עליוהקדו

ואם התה עליהם שאיו בודל מהם כל שהות בין השמשות שמיום שי ואילך ולא התה על בין השמשות של יום 
הראשון אסור להסתפק מהם אפילו מיום שי ואילך שכיון שחלה עליהם הקדושה בבין השמשות הראשון שוב 

  . להחמיר אבל לא להקל615 לעין זה614ם אחד ארוךאיה פקעת כל ימי החג לפי שהן יו

שאר לאבל אם התה ואמר איי בודל מהן כל בין השמשות בסתם דהייו שלא הזכיר בפירוש ליום הראשון ולא 
 והרי זה מותר להסתפק מהן אימתי שירצה בין ביום 616ימים היתה כוותו על בין השמשות של כל ימי החג

  :הראשון בין בשאר ימים

 הרי זה 617אם לא הזכיר כלל בין השמשות אלא אמר איי בודל את עצמי מלהסתפק מהם בכל עת שארצהוכן י 
מסתפק מהן אימתי שירצה שכיון שהתה להסתפק מהן בכל עת שירצה הרי גם בין השמשות הוא בכלל התאי 

  :618ומצא שלא חלה עליהם הקדושה מעולם

ותן מן הסוכה  כגון סדיין המצויירין וכיוצא בהן ומסירין א619והגו העולם שכל דבר חשוב תולין בסוכה לוייא 
 ויש שתו טעם 620ט"פי הגבים אפילו אם לא התה עליהם מערב יו]מ[פי הגשמים או ]מ[בכל עת שירצו כגון 

כ כל אדם שתולה דברים "פי הגשמים א]מ[סירן מהסוכה מחמת חשש הגבים או למהג דכיון שמהג העולם לה
 המהג דהייו להסירן משם בעת הצורך והרי זה כאלו התה עתסוכה לוי ודאי אין דעתו אלא על דחשובים ב

מועיל להסירן משם כשיצטרך דהייו שאיו בודל מהם כל שהות בין השמשות של כל ה בפירוש תאי 621עליהם
 חשש מהגבים שהרי ימי החג ולפיכך מותר להסירן משם אימתי שירצה ואפילו שלא בשעת הגשם ואפילו אין שם

  .לא חלה עליהם קדושת הסוכה מעולם

  :622ט" לכתחלה כון הדבר להתות עליהם מערב יוכל מקוםומ

 להסתפק מהן אפילו לכשתפול 623וכל זה בויי הסוכה אבל עצי הסכך עצמם אין מועיל להם שום תאייב 
  .626עלה כמו שתבאר למ625 בתוך שמות ימי החג שהרי איסורן הוא מן התורה624הסוכה

 627 הואיל והוקצו למצות סוכה חלה עליהם קדושת הסוכהברי סופריםואפילו עצי הדפות שאיסורן איו אלא מד
כ אין מועיל להם התאי להסתפק מהן אפילו לכשתפול הסוכה בתוך החג שהרי כל שאיו מתה שאיו בודל "אעפ

____________________ 
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דפות על כרחו הוא צריך להיות מובדל  ומעצי ה628מהן כל שהות של בין השמשות איו תאי כלל כמו שתבאר
ט ואי אפשר לו ליטול שום דבר מעצי הדפות עצמן משום "מהן כל שהות בין השמשות של יום הראשון שהוא יו

 אפילו 629כ בעל כרחו חלה עליהם הקדושה מיום הראשון ושוב איה פקעת כל ימי החג"ט וא"סתירת אהל ביו
  :אם פלה הסוכה בתוך החג

 לאחר שגמר עשיית הדופן הוסיף בעביו קים זקופים סמוכים לדופן כדי לחזקו ואין מחוברין עם אבל אםיג 
ט ואין בזה משום סתירת אהל כיון שאין מחוברין להדופן וכמו "הדופן בעין שמותר ליטול קים אלו מהדופן ביו

 הרי 632 שתבארל דרךה וע על קים אלו תאי המועיל להסתפק בכל עת שירצ631 והתה630ח"תקי' שתבאר בסי
זה מסתפק מהן בכל עת שירצה שהרי בבין השמשות הראשון היה יכול להסתפק מהן ומצא שלא חלה עליהם 

  :קדושת הסוכה מעולם

 והתה על עצי הדפות בתאי המועיל להסתפק מהן בכל עת שירצה הרי זה 633ואם עשה סוכה בחול המועדיד 
 שהסוכה קיימת ויושב בה לשם מצוה ואין בזה משום ביזוי מצוה כיון מסתפק מהן בכל עת שירצה אפילו בשעה

שהדפות לא הוקצו כלל למצוה שהרי התה עליהם מתחלה שיהא רשאי להסתפק מהן ומצא שלא חלה עליהם 
  :קדושת הסוכה מעולם

חידש בה וכל איסורים האלו שביארו בסימן זה והגין אפילו בסוכה שלא עשית לשם מצוה ואפילו לא טו 
 אין עליה 637 לשם מצות סוכה636 אבל קודם שישב בה635 והוא שישב בה פעם אחת לשם מצות סוכה634דבר

קדושה כלל אפילו עשאה לשם מצות סוכה ומותר להסתפק אפילו מעצי הסכך ואין צריך לומר מעצי הדפות 
  :638ב"מ' שתבאר בסיומויי הסוכה שכל מצוה שעדיין לא שתמשו בה לשם מצוה אין עליה קדושה כלל כמו 

כ איה אסורה עד שישב בה "פ שישב בה בשה שעברה אעפ"ואפילו מי שיש לו סוכה בויה משה לשה אעטז 
בחג של שה זו דכיון שעבר החג של שה שעברה בטלה קדושת הסוכה ואין הקדושה חלה עליה עד שישב בה פעם 

  :639אחת לשם מצוה

וב מפי הגשמים והגבים יזהר שלא יקשר הויין בסוכה בקשר גמור מי שרוצה להסיר ויי הסוכה ביום טיז 
  :640ט אלא יעבם"שהרי אסור להתירן ביו

 אם יודע שהילדים יאכלו מהויין בתוך החג כל מקוםאף מי שאין דעתו להסיר הויין מהסוכה כל ימי החג מיח 
  :641ט"יתה עליהם מערב יו

צריך לגוזן ומותר להסתפק מהן ולהשתמש בהן לכל מה שירצה פ שאין "עצי הסכך אחר שעברו ימי החג אעיט 
 ואין צריך לומר שאין  642כון ליזהר שלא להשתמש בהן תשמיש בזיון שאיה כבוד למצוה שעברהכל מקוםמ

____________________ 
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  : שלא יהוג בהם מהג בזיון643לפסוע עליהם

ך למחות בידם לפי  צרי645על הדלעת ותולים בסוכה לוי' ת תשבו כו בסכ644אותן אשים שחוקקים פסוקכ 
 וחקיקה היא 646ג"רפ' ד סי"שאסור לכתוב פסוקים מן התורה אלא אם כן יש בהם ספר שלם כמו שתבאר ביו

  :647ככתיבה לעין זה

 מטעם 648אין לתלות שעטז סביב הדפות של הסוכה לוי אלא אם כן הוא למעלה מראשותיו של אדםכא 
  :649א"ש' ד סי"שתבאר ביו

  :ו סעיפים" ובו כדיי ישיבת סוכה תרלט
 תשבו כעין תדורו כלומר כדרך שהוא דר כל השה בביתו 651 ולמדו מפי השמועה650בסכות תשבו שבעת ימיםא 

 כל 653 מכאן אמרו חכמים652הזקיקתו תורה להיח דירתו ולדור כאן בסוכה עם מטותיו ומצעותיו וכלי תשמישו
 וכן כל 654עות אות וכלים אים מעלן לסוכהשבעת הימים אדם עושה ביתו עראי וסוכתו קבע כיצד היה לו מצ

 657 יהיו עמו בסוכה כדרך שהן עמו בביתו בכל השה אבל כלים שמשהין בהן קמח656 הצריכים לו655כלי שתיה
 אין צריכין להיות בסוכה שאף בכל השה אין דברים אלו רגילים להיות עמו 659 וכלים של מים658והעריבות

  :660בבית דירתו אלא בית יש להם בלבדם

 צריך להוציאן מן 665 שאחר האכילה הן מאוסין664 וקערות663 כגון קדירות662 לאחר אכילה661כלי אכילה ב
 668 וכן לא יעשה שום תשמיש בזוי בסוכה667 וכן דלי או כד ששואבין בו מים לא יכיסם לתוך הסוכה666הסוכה

____________________ 
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667
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לד .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה

 כגון כוסות 671ה אבל מותר לשטוף כלי השתי670 כדי שלא יהיו מצות בזויות עליו669כגון שטיפת קדירות וקערות
  :וצציות בסוכה

 שמא 675 בעין שיש לחוש674 צריכה להיות בתוך הסוכה ואם הסוכה קטה673 בשעה שהיא דולקת672המורהג 
 צריך להיחה חוץ לסוכה אפילו היא 677 או להסכך ותאחז בהן האור ותשרף סוכתו676יתקרב הר לדופי הסוכה

  .678של זהב

  :679כה גדולהווהגין שלא להכיס ר של חרס אפילו לסו

 ודר בסוכה כל שבעת הימים בין ביום בין 683 ויטייל682 וישן681 שיהיה אוכל ושותה680כיצד מצות ישיבה בסוכהד 
 כללו של 685 ואם הוא צריך לספר עם חבירו יספר עמו בסוכה684בלילה כדרך שהוא דר בביתו בשאר ימות השה

  .שה חוץ לביתו לא יעשה חוץ לסוכתו וכל דבר שלא היה עו686דבר לעולם ידמה עליו סוכתו כאלו היא ביתו

ואם ) 689אלא אם כן קורא ולומד בבית המדרש( בתוך הסוכה 688 וללמוד687לפיכך כל שבעת הימים צריך לקרות
 שרוחב האויר יפה לו 691כדי שתהא דעתו מיושבת עליו 690הוא מבין ומדקדק כשלומד יכול ללמוד חוץ לסוכה

  .692להרחיב דעתו

 693ואם צריך ללמוד מתוך ספרים הרבה יש לו מוחה בסוכה צריך ללמוד בסוכה הכל לפי העין שאם כל מקוםומ
אם אפשר לו להכין להם מקום בסוכתו בעין שלא יצטרך לפותם מסוכתו בעת האכילה והשיה ולחזור 

 אבל אם אי אפשר לו להכין להם מקום בקל בלא טורח רב 694ולהכיסן בעת הלימוד צריך ללמוד בתוך הסוכה

____________________ 
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670
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 .א"ע ס"שוטור ו. א, גמרא כט 
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 .ז- רמו' ב ע"שלחן המלך ח. 215 ' עט"ש חכ"וראה לקו

683
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684
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685
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686

 . שםדרכי משה 
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689
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לה .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה

 696 רב לפותם ולחזור ולהכיסם יכול ללמוד חוץ לסוכה לפי שכל טרחא יתירה שאין האדם695רחויש לו טו
  :697מצטער ומוע את עצמו מטרחא זו כדי לישב בביתו בקביעות אין מחויב לטרוח כדי לישב בסוכתו בקביעות

רי בשאר ימות  שה698המתפלל אם יש לו מוחה בסוכה שיוכל להתפלל שם בכווה צריך לכוס לסוכה ולהתפללה 
השה כשאיו מתפלל בבית הכסת הוא כס לביתו ומתפלל במה דברים אמורים במקום שאין שם בית הכסת 

  :699או שאי אפשר לו לילך לבית הכסת אבל אם אפשר לו לילך לבית הכסת ילך ואיו צריך להתפלל בסוכה

  :700השה כס לביתו להבדיל שםהמבדיל על הכוס צריך לכוס לסוכה להבדיל שם שהרי בשאר ימות ו 

 לפי שבשיה אין לחלק בין 702 אבל אסור לישן אפילו שית עראי חוץ לסוכה701אוכלין אכילת עראי חוץ לסוכהז 
 שחייב ליכס לסוכה 703עראי לקבע שלפעמים שאיו ממם אלא מעט ודיו בכך לפיכך זו היא שית קבע שלו

  :בשבילה

 אין צריך לישן 706 ואין לו כרים וכסתות כראוי705וכה מחמת הקור שיש צער לישן בס704במקומות הקריםח 
בסוכה ואפילו יש לו כרים אלא שאי אפשר לו להכין להם מקום בסוכה לכל שבעת ימי החג בעין שיצטרך לטרוח 

 בעין 707להוציאן מהסוכה בשעת האכילה ולחזור ולהכיסן בעת השיה והיא טרחא יתירה ומצטער בטרחא זו
 איו צריך לישן בסוכה שכל המצטער בישיבת הסוכה 708טרחא כזו לישן בביתו לא היה ישן בביתושאם היה לו 

  :709מ"תר' פטור מישיבתה כמו שיתבאר בסי

 למי 711 ויש שלמדו עליהם זכות710ועכשיו הגו העולם להקל בשיה שאין ישיים בסוכה רק המדקדקים במצותט 
כ אם איו רוצה לפרוש מאשתו " א713ורות מן הסוכה ושים פט712ששוי אשה שחייב לשמח את אשתו ברגל

 ועל כן הוא פטור משיה 714מ"מקרי דבר מצוה וכל העוסק במצוה פטור ממצוה אחרת כמו שיתבאר בסימן תר
 715 שייך שמחה כשבעלה מתייחד עמה בחדר אחדכל מקוםבסוכה בלילה ואפילו אם אשתו איה טהורה מ

  .716ש"כמ

____________________ 
 .א שם"מ 695
 .שהאדם: ל"אוצ 696
697
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698
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699
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 .)כ בימי פסח וסוכות"גדול כ

705
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.  ואילך211' ט ע"ש חכ"לקו. 295'  ראה ספר השיחות תרצט ע.ישים בסוכהד שאין "מהג חבו. ב" סא"רמ.  גק"דרכי משה ס 
 .שב- שא' ס ע"ד חה"אוצר מהגי חב. לג' ב ע"ח. סג' א ע"המלך במסיבו ח. תיד' א ע"ק חי"אג

711
  . א שם"ורמ דרכי משהוראה . ט" סקז"ט 
712

  .ז- ו"תקכט ס' וראה לעיל סי. א, פסחים קט 
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לו .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה

  :717 סוכה מיוחדת שיוכל לישן שם עם אשתו ויקיים שתי המצות טוב להחמיר שיהיה לוכל מקוםומ

 722 בעין שמשכו שבעת ימי המשתה שלו בתוך החג721 שים או שלשה ימים קודם החג720 בתולה719הושא 718י
בימים הראשוים שהיו והגים שכל שבעת ) 724ו" כמו שתבאר בסימן תקמ723דאלו בחג עצמו אין ושאין שים(

 החתן והכלה בחדר מיוחד ואין שום אדם כס אצלם רק בעת שרוצים לשמח אותן ימי המשתה היו מתייחדין
 דהייו אותם אשים 727 הרי החתן והשושביין וכל בי החופה726 וזה החדר קרא חופה725ולאכול ולשתות עמהם

ו שאוכלים עם החתן פטורים מן הסוכה כל שבעת ימי המשתה ומותרים לאכול ולשתות ולשמוח חוץ לסוכה דהיי
 שהוא עיקר 728בחדר הקרא חופה לפי שאי אפשר לשמוח כראוי בתוך הסוכה שאין עיקר השמחה אלא בחופה

 דהייו מקום שהם מתייחדין שם ואי אפשר לעשות עיקר ישיבת החתן וכלה בתוך 729ישיבת החתן וכלה
  .731ם כלתו לפי שכל סוכה אין לה רק שלשה דפות ופרוצה ברוח רביעית ובוש שם החתן לשחק ע730הסוכה

  :733 אף החתן חייב בסוכה732ולכן עכשיו שוהגין לעשות ארבע מחיצות לסוכה

 שכן דרך האדם 735 שמותר לאכול אכילת עראי חוץ לסוכה וכמה היא אכילת עראי כביצה734כבר אמרויא 
  .738 שאין בית הבליעה מחזיק יותר מכביצה737 ומלא פיו הוא כביצה736לטעום פעם אחת מלא פיו חוץ לביתו

 אבל שאר מיי 740 העשויה מחמשת המיים או בתבשיל העשוי מחמשת המיים739רים אמורים בפתבמה דב
 מותר לאכלן 744 ואפילו קובע עליהן סעודתו743 אפילו אוכל מהם הרבה742 ואין צריך לומר מיי פירות741מאכלים

____________________ 
717

  .א שם"רמ 
718

אבל ". מ"תר' ש בסי"כמ "ח"סוף סרמט '  לעיל סיוכן מציין אליו, )י"ע הב" בשוכמו (תרמ' בקוטרס השלחן כתב שמקומו בסי 
 .כמו שיתבאר כאןט שמציין ל"ראה לעיל ס

 .ו"תרמ ס' ע סי"שו). חתן (ב,  כהגמרא 719
 ).שבעולה אין לה שבעת ימי המשתה( ג"ו וסי"ב וס"סב ס' ז סי"וראה אהע). לעין פטור קריאת שמע(ג "ע ס' ראה לעיל סי 720
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 . שםא"מ 
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 .סעיף ז 
735

. ה ואביי"א ד, כזי "רש. )צהשזה מלא פיו דהייו כבי(ה תרתי "שם ד' תוס). כדטעים בר בי רב ועייל לכלה (א, ו כגמראאביי ב 
 .ד"רפו ס' וראה גם לעיל סי. א"רצא ס' סי. ו"עדר ס' ה לעיל סי"וכ. ב"ע ס"טור ושו. יג' ב סי"ש פ"רא

736
 .ה אוכלין" דא, א כה"ריטב 
737

 .שם' תוס 
738

 .ש שם"רא. סוכה שם' תוס. א, יומא פ 
 .סוכה שם' תוס. ע שם"טור ושו. ב, יומא עט 739
740

אפילו לא קבע , דהייו כשאוכל יותר מכביצה(ק ו " סוף סא"מ .ע שם"שו. ש שם"ראלפירוש ה). י תרגימאבמי(א , ברייתא כז 
 ).שמיי תרגימא הוי תבשיל העשוי מחמשת המיים( "וש, ב"תעא ס' וראה גם לעיל סי ).עליו סעודתו

741
 .)בשר וגביהשמצריך אף ב, שחולק על רבו פרץ (ש שם"רא 
742

  .ע שם"ור ושו ט.רבא כב,  יומא עטגמרא 



לז . אינו מוגדרהסגנון! שגיאה

  :745חוץ לסוכה לפי שקביעת מיים אלו איה חשובה אלא כאכילת עראי של פת

 וכל המחמיר על עצמו 748 ואפילו שותה יותר מרביעית747המשקין חוץ לסוכה אפילו יין כל 746מותר לשתותיב 
  .749שלא לשתות חוץ לסוכה אפילו מים הרי זה משובח

 או שאר משקין שדרך לקבוע 750במה דברים אמורים כששותה דרך עראי אבל אם קובע את עצמו לשתות יין
  . צריך לכוס לתוך הסוכה752עליהן לשתות בלא סעודה במדיות אלו שרגילין לקבוע 751עליהן כגון מי דבש ושכר

אבל אין צריך לברך לישב בסוכה לפי שהשתיה היא טפילה לאכילה וברכת לישב בסוכה שבירך על אכילת שחרית 
 כל היום שאין צריך לברך 754וכן היא פוטרת את השיה וטיול בסוכה 753היא פוטרת את השתיה של כל היום

 כל מקום מ755תו אחר האכילה והפסיק הרבה בין האכילה להשתיה ושיה וטיולעליהם שאפילו יצא חוץ לסוכ
  .756כיון שכולם משכים וטפלים לאכילה שהיא עיקר מצות הישיבה בסוכה ברכת האכילה פוטרתן

  :757ואפילו שותה וישן ומטייל קודם האכילה אין צריך לברך לפי שהן טפלים להאכילה שלאחריהם

פ שלא היה צריך לברך לישב בסוכה על השתיה לפי שברכת "ה ומלך לאכול אעואם היה קבוע לשתיה בסוכיג 
כ צריך לברך לישב בסוכה על אכילה זו האחרוה שאין אכילה זו טפילה לאכילה "האכילה שלפיה פוטרתה אעפ

  .758הראשוה אלא היא חשובה בפי עצמה

 אכילה אחרוה ושהה שם חוץ לסוכה  מן הסוכה בין גמר אכילה ראשוה להתחלת759במה דברים אמורים כשיצא
 או אפילו אם חזר לאלתר אלא שבשעה שיצא מן הסוכה היה דעתו 761אלא לאחר שעה ושתים 760ולא חזר לאלתר

 שאז אין הברכה שבירך על אכילה הראשוה פוטרת 762לשהות הרבה חוץ לסוכה ושלא לחזור לסוכה לאלתר
  .ל דעת שלא לחזור לאלתראכילה אחרוה כיון שהפסיק בייהן ביציאה גמורה ע

_______________  
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 .ק ו"א ס"מ). שתי כותבות(גמרא שם  
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לאידך ם מרוטבורג חשש בפירות "קמד שמהר' ץ סי"וראה תשב, ב בשתיה"ראה לקמן סי(ד להחמיר בזה "ומהג חב. שם

  ).דהייו אפילו לא קבע עליו, א שם"ומבואר במ, לישא בגמרא שם
745

 .א שם"מ. ב" לבוש ס.ש שם" רא.םגמרא ש 
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747
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748
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749

' ס ע"ד חה"אוצר מהגי חב. 67'  עד" חב- המהגים ספר (ד " וכן הוא מהג חב.ע שם"טור ושו. ם שם"רמב. ב, משה וגמרא כו 
 ).ש
750

). ט"בשבת ויו(ר אביגדור כהן "שדמ בשם ה' שבלי הלקט סי.  שםהגהות אשרי. )שמסתפק בזה ( שאי"וססוכה ס' אור זרוע הל 
 .ק ז"ז ס"ט. ה" סקא"מ. ש ושתיית"ה ומ" דח"ב.  לבוש שם. דק"דרכי משה ס. תתקעח' אגור סי

751
 ."וש, ו שיש מפקפקין"וראה לקמן סוף סט. שםז "והגהות אשרי ודרכי משה וטאור זרוע  
752

 .א"סוף סלעיל שם . ק ב"ז שם ס"ט. ו" סק]ג[רי 'א סי"מ 
753

 .ק כ"ק ז וס"ז ס"ט 
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 .ז שם ושם"ט. יג'  סיק דברכות" פש"ראה שכבר ו"ב ד,  ברכות יא'תוס 
 ."ג וש"כדלקמן סי, שדוקא בזה צריך לברך על האכילה 755
756

שלחן . 217' ט ע"ש חכ"וראה לקו. כ"ז סק"ט. )שאין מברכין אלא בשעת אכילה (ח" סע"שו. ג' ד סי"ש פ" הובא בראת"ר 
  .ר' ב ע"המלך ח

757
 .)אף בשיה וטיול(ק כ "וסוף ס) לעין שתיה(ז "סוף סקז "ט 
758

 .ק כ"ז ס"ט 
759

 . תרמגי"סוס ח"בו ,שםז "טדלא כ. ב"סוף ס לבוש. ז"סקיא "מ 
760

  . שםא"מ 
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'  סי. כמה שעות)לעין ציצית (ג"ח סכ' וראה לעיל סי. )ששעה או שתים הוי היסח הפסק לסעודה (ה וטל" דא, י יומא ל"רש 
  .רכג. ריב- רי' ג ע"ק ח"אג. שעות' או ג' ב) לעין תפילין(ט "כה סכ
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אף לעין  (ח"ח סקי' סי וב,)לעין סוכה ( שםא"מ. ה ורבה"ב סד, מה א"ריטב. ב"ו הי"מ פ"הובא במ. תרמד' ה סי"ראבי 

 .ג" לעיל שם סכה"כ ו).ציצית



לח .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה

 איו צריך לברך על אכילה אחרוה ואפילו 764 שלא לחזור לאלתר763אבל אם לא הפסיק בייהם ביציאה גמורה
ימים בתוך הסוכה אם לא יצא ממה יציאה גמורה שלא לחזור לאלתר אין צריך לברך לישב בסוכה רק ' הוא כל ז

  :765בפעם הראשון שכס לסוכה

 אפילו היא באותו 766אותה סוכה שבירך בה באכילה ראשוה אבל אם כס לסוכה אחרתוכל זה כשכס ליד 
 סמוכה לסוכה שבירך בה באכילה ראשוה כשרוצה לאכול בסוכה זו דבר שאסור לאכלו חוץ לסוכה צריך 767חצר

 עומד לחזור ולברך לישב בסוכה אפילו אם היא בעין שאין צריך לברך ברכת ההין על אכילה זו כגון שהוא
  : שאכל בסוכה שבירך בה ופוסק סעודתו והלך לאכול בסוכה אחרת צריך לחזור ולברך768באמצע סעודתו

ואפילו אם איו רוצה לאכול בסוכה זו אלא שכס לתוכה לישן ולטייל צריך לברך לישב בסוכה שאין שיה טו 
אכול בתוכה מיי מאכלים אבל אם כס לתוכה ל 769וטיול שבסוכה זו פטרין בברכה שבירך בסוכה אחרת

  .שמותר לאכלן חוץ לסוכה אין צריך לברך

ואם רוצה לקבוע את עצמו שם לשתות יין ושאר משקים שדרך לקבוע עליהם מן הדין צריך לברך שהרי אסור 
 על ברכה זו לכן כון הדבר שלא לקבוע את עצמו בשתיה 771 לפי שיש מפקפקיןכל מקוםומ 770לשתותן חוץ לסוכה

  :772אכל בה היום ובירך עליה לישב בסוכהרק בסוכה ש

פ שכל המצות צריך לברך עליהן " ואע773אם שכח לברך לישב בסוכה עד שגמר סעודתו יברך לאחר סעודתוטז 
כ הרי הוא " וא775כ בכלל המצוה" הרי גם הישיבה שיושב בסוכה אחר הסעודה הוא גכל מקום מ774עובר לעשייתן

  :776מברך קודם עשיית המצוה

 אלא אם ירצה יאכל בסוכה ואם ירצה לא יאכל רק מיי מאכלים שמותר 777לסעודות של סוכהאין קצבה יז 
  .779 שאין המצוה אלא שאם יאכל לא יאכל חוץ לסוכה778לאכלן חוץ לסוכה

 781 אבל ביום טוב ובשבת שהוא בתוך החג שחייב לאכול פת יותר מכביצה780במה דברים אמורים בחולו של מועד
 ל דרך וע783ואם ירדו גשמים הרי זה כס לתוך הבית צריך לאכול בתוך הסוכה 782]א"[רצ' כמו שתבאר בסי

____________________ 
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  .ז" סקיא"מ.  שםלבוש 
 .א שם"מ. א שם"מ וריטב"ה ומ"ראבי 764
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  . שאיה הפסק,ז"סוף סתקצב '  וסי,ז"תלב ס'  ראה לעיל סי–ולעין שיחה בסוכה . א שם"מ 
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 .ז"סקיא "מ 
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וראה גם לעיל ). ק ה"א ס"ב וקו"ה לעיל שם סכ"וכ. שמבית לבית באותה חצר הוי הפסק, לעין טלית אחר( ז"ח סקי' א סי"מ 
 ).ין בין ברכה למצוהלע(ח "תלב ס' סי. )לעין קידוש במקום סעודה(ד "סוף סרעג '  סי).לעין בין ברכה לאכילה(י קעח "רס

768
 ).שבאמצע סעודה לא הוי הליכה מבית לבית הפסק(ג "קעח ס' כדלעיל סי 
769

 .ק כ"ז סוף ס" ט. בשם רב האי גאון,ג' ד סי"ש פ"רא 
770

 .ב"כדלעיל סי 
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ב "א ס"רמ). דלא מקרי קביעות(ק ד "דרכי משה סוף ס). א"דלעיל סי, שדיו כדין קבע על הפירות(ש רבו ושתיית "ה ומ"י ד"ב 
  .ה" סקא"מ. )לאפוקי פשיה מפלוגתא (ש ושתיית"ה ומ" דח"ב). אפילו קבע עלייהו(
772

 .כדלעיל שם 
773

 .ז"יסוף סקא "מ 
774

 ."ג וש"מו ס' וכדלעיל סי. ב, פסחים ז 
775

 .ה"בהוא מקיים מצות הק ... שכל רגע ורגע שהוא יושב בסוכה: ז"סוף סתקצב ' וראה גם לעיל סי. ד"כדלעיל סו. א שם"מ 
776

 .ב"תרמג ס'  לקמן סיראה 
777

 .ג"ע ס"טור ושו. א וכחכמים,  כזמשה 
778

 .ע שם"שו. ז"ו ה"ם פ"רמב 
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 .ג"לבוש ס. טור. ה אין"י שם ד"רש 
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 .י"קפח ס' ראה גם לעיל סי 
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 .)שהכווה יותר מכביצה (א" סקרצא' סיא "מ). כביצה(י רצא " רסע"טור ושו 
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. ד"תקכט ס' סי. ו"עדר ס' שבסי' דעה האוראה גם . )ווה לכביצה או ליותר מכביצהומסתפק שם אם הכ (א"סשב' דעה הא 
 .ט" לקמן סי- ' דעה הב



לט .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה

  .784שיתבאר

 786ו בתשרי" דהייו ליל ט785במה דברים אמורים מלילה הראשוה של חג ואילך אבל בלילה הראשוה של חג
פ שהוא מצטער מחמת הגשם וכל המצטער פטור מן " ואע787צריך לאכול בתוך הסוכה אפילו בשעת הגשם

 מחג המצות אמר כאן 789 בלילה הראשוה חייב לאכול בסוכה לפי שאו למדין בגזרה שוהכל מקום מ788ההסוכ
ו יום האמור " בחמשה עשר יום לחדש מה ט791 בחמשה עשר יום לחדש ואמר להלן בחג המצות790בחג הסוכות

  .ול בסוכהו האמור כאן חובה לאכ" אף ט792ה"תע' ש בסי"להלן לילה הראשוה חובה לאכול כזית מצה כמ

 חייב לאכול עוד פת כל מקום אבל מ793 כמו שיוצא באכילת כזית מצההובאכילת כזית בתוך הסוכה יוצא ידי חוב
 אלא שבתוך הסוכה בשעת הגשם אין חובה לאכול 794ט חובה לאכול יותר מכביצה פת"בבית שהרי בכל סעודת יו

  .יותר מכזית כמו באכילת מצה

 הרשות בידו אלא 795אכול כזית בסוכה וכביצה מצומצמת תוך הביתואפילו שלא בשעת הגשם אם ירצה ל
  :796שהמחמיר לאכול כל הסעודה בתוך הסוכה שלא בשעת הגשם הרי זה משובח כמו שתבאר למעלה

 798 שהרי אין קידוש אלא במקום סעודה797כ לקדש על היין בתוך הסוכה"כשאוכל בשעת הגשם בסוכה צריך גיח 
  : כמו אם לא היה גשם800יו קודם שהחי799ויברך לישב בסוכה

ט ושבת "ט אין צריך לאכול פת רק כזית ואם כן ביו" ואומרים שבכל סעודות שבת ויו801ויש חולקין על כל זהיט 
  .שבתוך החג אם ירצה שלא לאכול רק כזית ולאכלו חוץ לסוכה הרשות בידו

ו למדין בגזירה שוה מחג המצות שחובה לאכול בסוכה בלילה הראשוה אבל אין למדין בגזירה שוה זו ודבר זה א
 שכיון שהוא מצטער מחמת הגשמים הוא פטור מן הסוכה אף בלילה 802שיהיה חובה לאכול אף בשעת הגשם

_______________  
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ה "שם ד' הובא בתוס). ט ושבת"שאין קצבה אף ביו, שבזה מיירי משה דידן(ה ברכת המזון "ב ד, רבו יהודה ברכות מט' תוס 
  .כג' ז סי"ש ברכות פ"אר). א, ז(צג ' ק סי"הגהות סמ. אי בעי
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 .ט"והכזית בסוכה יוצא ידי חובת סעודת יו
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ברכות ' ראה גם תוסו. שא' ב סי"אור זרוע חו ,)ג, קכ(ג עשין מג "סמממשמעות , ה ובכתבי"י ד"ב. עח' ד סי" חא"רשבת "שו 
 .ה אי"ב ד, מט



מ .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה

  .803הראשוה

 בליל שי של גליות כיון שאיו אלא מהג שהרי או כל מקום בכל זה מ804פ שהעיקר כסברא הראשוה"ואע
 ומי שרוצה 806 האחרוה ואיו צריך לאכול בסוכה בשעת הגשם יש לסמוך על סברא805בקיאים בקביעות החודש

להחמיר על עצמו גם בליל שי כסברא הראשוה איו צריך לקדש בסוכה אלא יקדש ויאכל כל סעודתו בתוך 
  :808 ולא יברך לישב בסוכה807הבית ואחר האכילה יכוס לסוכה ויאכל שם כזית

אכילת מצה צריך להיות דומה לה בכל דבר דהייו שלא יאכל וכיון שאכילת לילה הראשוה למד בגזירה שוה מכ 
 812 ולא יאכל בסוכה עד לאחר צאת הכוכבים811 כדי שיאכל בסוכה לתיאבון810 מן המחה ולמעלה809ט"בערב יו

  :814ש בהלכות פסח" הכל כמו באכילת מצה כמ813ויזהר לאכול קודם חצות לילה

 משעה שירדו 816עודות החג חוץ מלילה הראשוה בשאר ס815מאימתי מותר לפות מן הסוכה מפי הגשמיםכא 
 שדרכו למהר להתקלקל במים 818 לתוך תבשיל של פול817כל כך טיפות טיפות לתוך הסוכה שאם היו ופלים

 ומי שאיו בקי 820פ שאין לפיו תבשיל בסוכה" היה התבשיל מתקלקל הרי זה יוצא מן הסוכה אע819מועטים
  :821כ מן הסוכה"ים לתוך הבית אם היה יוצא מן הבית יוצא גבשיעור זה ישער אם היו יורדים כל כך גשמ

וכל זה באכילה אבל בשיה אין צריך לשער בכדי שיתקלקל התבשיל שבגשמים מועטים יש צער לישן שם כב 
  .823 שכל המצטער פטור מן הסוכה822ויוכל לצאת מהסוכה

 אפילו אין האדם 824פי היתושיםוכשם שמותר לפות מן הסוכה מפי הגשמים כך מותר לפות מפי השרב או מ
 אוכל כל 826 וכן אם העת קור שהמאכלים השמיים קרשים בסוכה825מצטער בכך אלא שהתבשיל מתקלקל בכך

____________________ 
803

 .א שם"רשב 
804

לעין סעודת (ד "תקכט ס'  וכן פסק לעיל סי.)ח"כדלעיל סי, שלכן מברכים לישב בסוכה, לעין ליל ראשון בגשם (ז"ז סקי"ט 
 ).שצריך יותר מכביצה, ט"יו
805

 .א"תר ס' כדלעיל סי 
806

 .13 הערה 31' ב ע"ש חכ"וראה לקו. ו" סקטא"מ. ה"א ס"ז שם בדעת הרמ"ט. ה"א ס"רמ.  שםתרומת הדשן 
807

 .א שם"מוז "ט.  הק"דרכי משה ס. דשן שםתרומת ה 
808

 .ז שם"ט 
809

  . ג"א ס"רמ. )שע' ע(סוכות ' ל הל"מהרי 
810

 ).א"תעא ס' כדלעיל סיו, משעה עשירית (ב"א סקי"מ 
811

 .א שם"רמ. ל שם"מהרי. שא' ב סי" אור זרוע ח.ה תשבו"א ד, כז'  הובא בתוס.ז"ב ה"ירושלמי פ 
812

 .א שם"רמ. ל שם"מהרי. לו' סוכה סי' רחות חיים הלא 
813

 .א שם"רמ. ל שם"מהרי. קצא' י ווייל סי"מהר 
814

  .ו לעין אכילה לפי חצות"תעז ס' סי. ב לעין אכילה בלילה"תעב ס' סי. פ"א לעין אכילה בע"תעא ס' סי 
815

 .ה"ע ס"שו. י"ו ה"ם פ"רמב. ב,  כחמשה 
816

  .)ט"כדלעיל סי(שהיא העיקר , ז"דלעיל סי' לדעה הא 
817

 .שםע "שו. )ד, קכ(ג עשין מג " בשם סמטור. ם שם"רמב. י"ב ה" פירושלמי 
818

 .ע שם"שו. ם שם"רמב .)של גריסין(א , גמרא כט 
819

 .ו"ז סקט"ט. ם"מ להרמב"הפי .ה מקפה"י שם ד"רש 
820

 .ה"א ס"רמטור ו. כ' ב סי" פהגהות אשרי. שה' סוכה סי' אור זרוע הל 
821

 . שםא"רמ. )שע' ע(סוכות ' הלל "מהרי. מרדכי רמז תשמ. תכא' יראים השלם סי 
822

 .ז"א ס"רמ. קצא' י ווייל סי"מהר 
823

 .ה"תרמ ס' כדלקמן סי 
824

  .ו"סקטא "מ. ה גרסין"י ד"ב.  שםהגהות אשרי. אור זרוע שם. ירושלמי שם 
825

 .א שם"מ. ה היה אוכל"ח ד"ב 
826

 .א שם"מ. ח שם"ב. ה"סוף סלבוש  



מא .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה

  :827סעודתו בבית

  :828כל הפטור מישיבת הסוכה ואיו יוצא מהסוכה איו מקבל שכר על אותו ישיבה ואיו אלא מן ההדיוטותכג 

 830 כעבד שבא למזוג כוס לרבו ושופכו לו829יבעט ויצא אלא יצא בהכעההיוצא מהסוכה מפי הגשמים אל כד 
  :831רבו על פיו כלומר איי חפץ בשימושך

 אין מחייבין 833 לגמור סעודתו וכשישב לו לאכול פסקו הגשמים832היה אוכל בסוכה וירדו גשמים והלך לביתוכה 
  : אלא גומר סעודתו בביתו834אותו לחזור לסוכה לגמור סעודתו

 לגמור שיתו ועד שלא שכב פסקו הגשמים צריך 835שן בתוך הסוכה וירדו גשמים וכס לתוך הביתהיה יכו 
כ פסקו הגשמים איו צריך לחזור לסוכה אלא ישן בביתו כל " אבל אם כבר שכב בתוך הבית ואח836לחזור לסוכה

ה לגמור שם שיתו אותו הלילה ואפילו הקיץ משיתו קודם שעלה עמוד השחר אין מטריחין אותו לחזור לסוכ
ואפילו כבר עלה עמוד השחר והוא עדיין ישן בתוך הבית אין צריכים להקיצו  837אלא מותר לו לגמור שיתו בביתו

ואם הקיץ משיתו לאחר שעלה עמוד השחר ורוצה לחזור  839 אלא מיחין אותו לישן עד שיער מאליו838משיתו
  :840לה עמוד השחרולישן צריך לילך לתוך הסוכה ולישן שם כיון שכבר ע

  :ב סעיפים"מי הם הפטורים מישיבת סוכה ובו כ תרמ
 אבל מי שחציו עבד וחציו בן חורין 842 מפי שהוא מצות עשה שהזמן גרמא841שים ועבדים פטורים מן הסוכהא 

  :844 מחמת צד חירות שבו843חייב בסוכה

 שכל 847לברך לישב בסוכה אבל אים צריכים 846 שמא הוא זכר845טומטום ואדרוגיוס חייבים בסוכה מספקב 
  .ש" ע850ז" כמו שתבאר בסימן י849 אבל אם ירצו לברך הרשות בידם848ספק ברכות להקל

____________________ 
827

 .א שם"מ 
828

י לא "סוסד "וראה מחת אלעזר ח. " ושג"תעב סי'  סיכדלעילו. ז" סא"רמ.  שמחה'ו אות ב בשם ר" פהגהות מיימויות 
ד "אוצר מהגי חב. 211' ט ע"ש חכ"לקו. )ימי החג גם אם ירדו גשמים' ט דור אחר דור הגו לישב בסוכה ז"שתלמידי הבעש(

 . שב' ס ע"חה
829

 . ב" רעז דף ג"גמרא ע .ז"סוף ס א"רמ ו).שעא' ע(סוכות ' ל הל"מהרי 
830

 .ב, כחמשה  
831

לפי שהגשמים הם סימן קללה בחג הסוכות שאי אפשר : א"קיד ס' ולעיל סי. ב" סטותר'  לעיל סיגםוראה . א, ברייתא כט 
  .433' ד ע"ש חי"וראה לקו. ימי ישיבה בסוכה' לישב בסוכה בשעת הגשם אין מזכירין הגשם עד עבור ז

832
 .ו"ע ס"שו. י"ו ה"ם פ"רמב. א, כט] ברייתא[גמרא  
833

 .ה וירדו"י שם ד"רש 
834

 .ע שם"טור ושו. ם שם"רמב. ברייתא שם 
835

 .ז"ע ס"טור ושו. ברייתא שם 
836

 .ז" סקטא"מ 
837

 .שסב' א ע"ב ח"ר מוהרש"ק אדמו" וראה אג.ע שם"טור ושו. ה אלא"י ד" שם ורשגמרא 
838

 .ח"ז סקי"ט. ז"לבוש ס. ז"א ס"משמעות טור ורמ. ה אלא"י שם ד"רש 
839

 .ז שם"ט. לבוש שם 
840

 .ע שם"טור ושו. גמרא שם 
841

 .א"ע ס"טור ושו. א,  כחמשה 
842

  ."א וש"יז ס' וכדלעיל סי. א"ז סק"ט. א"לבוש ס. א"סע, גמרא כח 
843

  ).לעין שופר(א "תקפט ס' וכדלעיל סי.  שםע"שו. א"ו ה" פם"רמב 
844

 .א"סוף סלבוש  
845

 .)לעין שופר (ט"קפח סת' סי). לעין ציצית(ב "יז סלעיל כדו. ע שם"שו. ם שם"רמב 
846

  .א"סוף סלבוש  
847

 ).לעין ציצית(ב "יז ס' כדלעיל סי 
848

 ."ב וש"קסז סי' לעיל סיראה  



מב .הסגנון אינו מוגדר! גיאהש

 אבל מי שכבר בירך לישב בסוכה לא יחזור 851ואפילו קבות וודאות אם ירצו לישב בסוכה ולברך הרשות בידם
ה לבטלה כמו שתבאר בסימן  ברכו כיון שאין השים חייבות בברכה זו הרי ז852ויברך כדי להוציא את השים

  :ש" ע853ט"תקפ

 כל קטן 855ברי סופרים מדכל מקוםג שים מ" מן התורה עד שיהיו בי י854פ שהקטים פטורים מן הסוכה"אעג 
 בעין שאיו צריך לאמו 860 וחריף859 ואם הקטן חכם858 שלימות857 דהייו בן שש שים856שאיו צריך לאמו

כה כדי לחכו במצות אבל כשעדיין הוא צריך לאמו כשם שאמו אפילו כשהוא בן חמש שים שלימות חייב בסו
  :861פטורה כך הוא פטור אפילו מדברי סופרים כיון שהוא צריך לה

 אם הוא אוכל וישן חוץ לסוכה אין צריכין למחות בידו כל מקוםפ שהקטן שאיו צריך לאמו חייב בסוכה מ"אעד 
 863ו ולמחות בידו ולהכיסו לתוך הסוכה כדי לחכו במצות אבל אביו חייב לגעור ב862ג"שמ' ש בסי"ולגעור בו כמ

 ומותר לה ליתן לפיו לאכול חוץ לסוכה 865 והרי היא אצלו כשאר כל אדם864אבל אמו איה חייבת לחכו במצות
פ שיודעת שבודאי לא יכוס לסוכה לאכול אלא יאכל במקום שתה לפיו אין בכך כלום כיון שאיה אומרת "אע

  :866לסוכהלו שיאכל חוץ 

 בישיבת 868 מי שהוא מצטער867לא חייבה תורה לישב בסוכה אלא כדרך שאדם דר בביתו כל השה לפיכךה 
 פטור מן הסוכה שאף בכל השה אין אדם דר במקום שהוא מצטער במה 869הסוכה וכשיצא ממה יצל מן הצער

 כמו שתבאר 870ית בסוכה אף המצטער חייב לאכול כזהדברים אמורים בשאר סעודות החג אבל בלילה הראשו
  :871ט"תרל' בסי

_______________  
849

 .ב" סיז' א סי"רמ 
850

 ."וש, סעיף ג 
851

 .לעיל שם. א שם"רמ. מ"ה ומ" ד)ב, ט(ן שם "ר. ז' ד סי"ש שם פ"רא. ה הא"א ד, ה לג"ר' ראה תוס 
852

 .א" סקא"מ 
853

 .סעיף ב 
854

 .א"ע ס"טור ושו. א,  כחמשה 
855

 .ב"ע ס"טור ושו. ב, גמרא כח 
856

 .ע שם"טור ושו.  שםמשה 
857

לגירסת כמה  (א"ו ה" פם"רמב). כבר ארבע כבר חמש, ולדעת ריש לקיש. בן שש, לעין עירוב, רב אסי(ב ,  עירובין פבגמרא 
א "א קו"ת לרבו פ"ת' וראה הל. )כבן ששכבן חמש  ( שםע"שו. )כבן חמש כבן שש: מ"מ וכ"ולגירסת מ. כבן שש: דפוסים

  .)הגירסות' שם תבארה ההלכה לב (א קרוב לסופו"סק
858

וכן מבואר ). דהייו על שה ששית בכלל ולא על שביעית(א שם "לפירוש שבקו, )עד בן שש ועד בכלל(ב "ברייתא וגמרא שם ע 
 . ב"ז סק"ט. )לגירסתו (מ שם"מב
859

 .ב"לבוש ס 
860

שלדעת ריש לקיש הייו , וראה גמרא שם(ב "א סק"מ. ב"ריש סקז "ט. אחרוים). ין כבר ארבע כבר חמשלע(א "י שם סע"רש 
 ).ד"כדלקמן ס; שהרי מצות חוך היא על האב לבדו, דבסוכה ודאי איתיה לאבוה, א שם"ובקו. כשאיתיה לאבוה במתא

861
 .לבוש שם. שים' ה מתי"ד) א, יג(ן "ר 
862

 ."וש, א"ס 
863

 ."וש, ב"כדלעיל שם ס 
864

 ."וש, ד"לעיל שם סכדו. ג"א סק"מ 
 .692' ב ע"ת ח"ת' ראה הערות וציוים להל 865
866

 ."י וש"שמג ס' וראה לעיל סי). ד"עיל שם סלושם גם הטעם דלא דמי להא ד( ב" סקתרטז' א סי"מ 
 .ז"ז סק"ט .ג"לבוש ס. מרדכי רמז תשמ. תכא'  יראים השלם סי.ה הולכי"א ד, כו' תוס 867
868

 .ד"ע ס"טור ושו. א,  כוגמראא ברב 
869

  .ד"סוף סא "רמ. שםמרדכי יראים ו 
870

 .ד" רסא"רמ. ר שלמיה"בשם ה) א, לח(עא ' כלבו סי 
871

  .)ט"סישם ( שכן עיקר, ז"סידלעיל שם ' דעה הא 



מג .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה

 בסוכה מפי הרוח שמצערו או מפי הזבובים 874 או לישן873 זה שאיו יכול לאכול872איזהו מצטערו 
  .877 שמריחין בתוך הסוכה וכשיצא ממה יצל מכל אלו876 וכיוצא בהן או מפי ריח רע875והפרעושים

 אבל אם עשה סוכה במקום שידוע לו במה דברים אמורים שולד לו הצער במקרה אחר שעשה שם הסוכה
 ואפילו עשה במקום שלא יהיה לו צער 879 כגון שעשה במקום שהרוח מצויה ושולטת שם878כ בה"שיצטער אח

 שאי אפשר לו לישן שם בחת מחמת מורא הגבים 881 כגון שעשה ברחוב880באכילה אלא שיהיה לו צער בשיה
 באכילה אף על פי שאין לו צער כלל בה לפי שכל סוכה שאיו והליסטים הרי סוכה זו פסולה ואיו יוצא בה אפילו

יכול לאכול ולשתות ולטייל ולישן בה בחת בלא שום צער איה קראת דירה כלל לפי שאיו דומה לביתו שיכול 
  .882לעשות שם כל צרכו בחת

כלי תשמישו פ שמתיירא שלא יגבו "אבל מי שעשה סוכה ברחוב ואיו מתיירא בפשו לישן שם בלילה אע
שבסוכה הרי זו כשרה שהרי היא ראויה לו לדירה כיון שאיו מתיירא לישן בה וכלי תשמישו יכול להכיסן בלילה 

  .883לתוך הבית

  :ש" ע884ז"תרל'  לכתחלה אין לעשות סוכה ברחוב כמו שתבאר בסיכל מקוםומ

 וחייב לישן 886 הרי זו כשרה885גליומי שעשה סוכה קטה בעין שמצטער בה בשיה שלא יוכל לפשוט בה ידיו ורז 
  . 888 לפי שאין חשוב צער שכן דרך האדם שלפעמים ישן בכפיפת גופו ואיבריו887בה ולכפוף ידיו ורגליו

או  דהייו שאם הם רוצים לאכול 889המצטער אין פטור מן הסוכה אלא הוא בעצמו אבל משמשיו חייבים בסוכה
  .לישן חייבים לכוס לתוך הסוכה

 וישיבת הסוכה קשה 891 אפילו אין בו סכה אפילו אין לו אלא מיחוש בראשו או בעייו890להאבל מי שהוא חו
 לפיכך 893 גם משמשיו פטורין מן הסוכה לפי שהן עוסקין במצוה וכל העוסק במצוה פטור ממצוה אחרת892לו

  : שאז הן עוסקין במצוה894אין פטורין אלא בשעה שהם משמשים אותן
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מד .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה

 במה דברים 896יו מצטער כלל ואדרבה הוא שמח ומרבה באכילה ושתיה שא895מי שמקיז דם חייב בסוכהח 
מחמת (אמורים כשאיו מקיז אלא כדי לשמור בריאותו ואיו מרגיש שום חולי בעצמו אבל אם מרגיש בו חולי 

  .897ויש שם קצת קרירות הרי זה פטור מן הסוכה) הקזה

 שאין 898קודם החג או להתאחר עד אחר החג לכתחלה אין להקיז דם בתוך החג אם אפשר לו להקיז כל מקוםמ
  .לאדם להביא את עצמו לידי צער בחג בעין שיפטור מן הסוכה

ומטעם זה אין לשתות סם המשלשל בתוך החג כל שאפשר לו להקדים או לאחר ואם עבר ושתה פטור מן 
  :900 כיון שהקרירות קשה לו899הסוכה

ש לו ר דולק בתוך ביתו מותר לו לצאת מהסוכה  וי902 שבתוך החג901מי שכבו לו רותיו בסוכה בליל שבתט 
 ואפילו יש לחבירו ר בסוכתו אין 903ולאכול בתוך ביתו במקום הר לפי שצער הוא לאדם לאכול בחושך בלא ר
כ צער לאדם לאכול " לפי שזהו ג904אומרים לזה שכבו רותיו הבא סעודתך לסוכת חבירך ואכול שם לאור הר

 אם אפשר לו לבא לסוכת חבירו בלא טורח גדול אין כל מקום מ905ם אלא בשלובסוכת חבירו שאין ערב לאד
  : לפי שאין זה מצטער גמור שיפטור מן הסוכה בשביל כך906להקל בדבר

 ואין איסור 907ט להגין מפי הרוח שלא יכבה את הרות"מותר לפרוש בגד או סדין בסוכה מן הצד בשבת או ביוי 
  .908ו"שט' ש בסי"במחיצה משום אהל כמט שאין "משום עשיית אהל בשבת וביו

 אפילו אם הוא בעין שאם לא יעשה כך לא יוכל לאכול כלל בסוכה מחמת הרוח 909אבל אסור לפרוס תחת הסכך
 מטעם שתבאר 910שיכבה את הרות בליל שבת לפי שאין מצות סוכה דוחה את שום איסור אפילו של דבריהם

  .ש" ע911ו"בסוף סימן תקפ

 שאם לא יעשה כך לא יוכל לאכול בסוכה לפי 913הוא) 912א"תרכט מ' עיין סי(גבי הסכך אם אבל מותר לפרוס על 
  .914שאין כאן אהל כלל כיון שאין גובה טפח בין הסדין לסכך שתחתיו

אבל אם אין ברור לו שאם לא יפרוס שם סדין לא יוכל לאכול בסוכה אפילו בחול אסור לפרוס סדין תחת הסכך 
  :915ט"תרכ' באר בסוף סיאו על גבי הסכך מטעם שת
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מה .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה

 אבל אם הוא 916אין המצטער פטור מן הסוכה אלא אם כן הוא מצטער בדבר שדרך בי אדם להצטער בויא 
כ ידוע שהוא " אלא א917מצטער בדבר שאין דרכן של בי אדם להצטער מחמת דבר זה בטלה דעתו אצל כל אדם

 אבל אין כל אדם יכול לומר 919 דבר זה והוא מצטער בדבר שכל איי הדעת מצטערין מחמת918מאיי הדעת
  :920כ ידוע שהוא מאיי הדעת"מאיי הדעת אי אלא א

 אם יש כל מקום מ921פ שהישן בסוכה בכילה שיש לה גג רחב טפח וגבוה עשרה טפחים לא יצא ידי חובתו"אעיב 
 924לכתחלה לפי שיש מי שמתיר 923 משישן חוץ לסוכה922יתושין בסוכה שמצערין אותו מוטב שישן בכילה זה

  :פ שאין הלכה כדבריו בדבר זה" אפילו במקום שאין שם יתושין אע925לישן בכילה זו

פ שצער הוא לו לישב בסוכה שהאבל חפץ להיות מתבודד להיות " ואע927 אפילו ביום ראשון926אבל חייב בסוכהיג 
ער כלל בישיבה  בעין שלא יהיה לו צ929כ חייב לישב בסוכה ולהסיר האבלות מלבו" אעפ928טרוד בצערו ובאבלו

 שאיו יכול 931 ויש לו צער בסוכה930בסוכה אבל אם איו יכול להסיר האבלות מלבו כגון שהמת חביב לו מאוד
  :להיות טרוד שם באבלות כמו בביתו שישב שם בדד פטור מן הסוכה

וכה חייבים בס) 933כך היה המהג בימים הראשוים (932סעודת ברית מילה וכן הסעודה שאוכלין אצל היולדתיד 
כ יאכלו בסוכה ואותם אשים שצר להם "פ שצר להם המקום לשבת שם ואי אפשר להם לשמוח כראוי אעפ"אע

 איה מצוה גדולה כל כל מקום מ935פ שסעודת ברית מילה היא סעודת מצוה" אע934לא יאכלו כלל בסעודה זו
  : לדחות מצות סוכה בשבילה שהיא מצות עשה של תורה936כך

 איו צריך 938 אם הוא אוכל וישן על פי השדה במקום שאין שם ישוב כלל937כותהמהלך בדרך בימי הסוטו 
 ויש לו סיפוק לעשות לו סוכה במקום הזה 939לטרוח ולעשות לו סוכה אפילו הוא יושב כל החג במקום אחד בשדה

ב הרי זה יוש  אלא אם יש שם במקום חייתו סוכה מוכת עשויה לשם צל940כ איו צריך לטרוח בשביל כך"אעפ
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מו .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה

 ואם לאו אוכל ושותה וישן על פי השדה לפי שהסוכה היא כעין דירת ביתו בכל השה ואין אדם קובע 941בה
  :942דירתו במקום שאין שם ישוב כלל

 ויכס 944 אפילו הוא ישוב גוים ורוצה לאכול או לישן שם חייב לעשות לו סוכה943אבל כשהגיע למקום ישובטז 
  .945לתוכה לאכול ולישן

 והשיה של עוברי 946ם כשיש לו פאי לעשות סוכה משעה שהגיע לישוב עד שעת האכילהבמה דברים אמורי
 ויש פאי לעשות סוכה משהגיע לישוב עד עת 947דרכים כיוצא בו דהייו שאם הוא מהלך ביום ולן בלילה בישוב

בעין שיוכלו האכילה והשיה של עוברי דרכים המהלכים ביום ולין בישוב וממהרין לאכול ולישן בתחלת הלילה 
 או לעת השיה של עוברי דרכים כיוצא בו 948אבל אם הגיע לישוב סמוך לעת האוכל לקום בהשכמה לילך לדרכם

בעין שאם יטריח לעשות סוכה קודם עת האכילה והשיה של עוברי דרכים כיוצא בו יהיה לו עיכוב בדרכו שלא 
  .וכה ומותר לו לאכול ולישן בביתיוכל לילך למחר בהשכמה לדרכו איו צריך לטרוח ולעשות ס

 רק לאכול ולישן ולמהר לילך לדרכו שאיו צריך לטרוח 949ואין צריך לומר שאם איו רוצה להתעכב כלל בישוב
 איו מחויב כל מקוםולעשות סוכה כיון שמחמת זה יהיה לו עיכוב בדרכו ואפילו אם הוא הולך לדבר הרשות מ

מה שהוא דר בקביעות בביתו כל השה וכשם שהוא מיח את ביתו בכל לדור בסוכה בקביעות ימי החג יותר מ
 וכשם שבכל השה כשהוא בדרך לפעמים איו אוכל 950השה והולך לדרך כך מותר לו להיח סוכתו ולילך לדרך

  :בתוך הבית כדי שלא יהיה לו עיכוב בדרכו כך מותר לו לאכול ולישן חוץ לסוכה מפי איחור דרכו

 952 ולים שם בכפר כיון שמן הדין הם חייבים לעשות שם סוכה951ם לכפרים לתבוע חובותיהםאותן ההולכייז 
כיון שהם שוהים ומתעכבים הרבה בכל כפר וכפר לכן אם אין עושים שם סוכה אסור להם לאכול ולישן שם 

  :953וצריכין הם לשוב לבתיהם בכל לילה לאכול ולישן בסוכה

 956 או לפדיון שבוים955 כגון להקביל פי רבו954 מי שהולך לדבר מצוהוכל זה במי שהולך לדבר הרשות אבליח 
 איו צריך לטרוח ולעשות סוכה ואפילו אם יש שם סוכה 958ו והגיע לישוב בעוד שלא עשה מצות957וכיוצא בזה

 ומותר לו לאכול ולישן בבית שכל זמן שאיו 960 ולחזור אחריה959בויה אם איה מזומת לפיו איו צריך לטרוח
 אחת אין צריך 962 הרי זה קרא עוסק במצוה וכל העוסק במצוה961והוא טרוד במחשבת המצוה ובתיקויהבביתו 
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 .ה הולכים"א ד,  כוי"רש 



מז .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה

לטרוח ולחזר אחר מצוה אחרת בעוד שהוא עוסק במצוה זו ואף על פי שאפשר לו לקיים שתי המצות בלי שום 
' ש בסי" כמ963 התורה פטרתו מלטרוח ולחזר אחר מצוה אחרתכל מקוםשיהוי ועיכוב להמצוה שעוסק בה מ

  .964ח"ל

  .965אבל אם איו צריך לטרוח ולחזר אחר סוכה כגון שיש סוכה מזומת לפיו חייב לכוס לתוכה לאכול ולישן

ואם איו יכול לאכול ולישן כל כך בטוב בסוכה כמו בבית ויהיה יגע למחר מחמת מיעת השיה ולא יוכל לעסוק 
  :966במצוה כראוי פטור מלישן בסוכה

 פטורין מן 969 לשמרה מגייסות הבאות עליה968 דהייו כל היום הן מהלכין סביב העיר967ר ביוםשומרי העייט 
הסוכה כל היום ומותר להם לאכול חוץ לסוכה ואפילו אם יש שם סוכה מוכת אים צריכים לכוס לתוכה לאכול 

את העיר ואם הם  אבל חייבים בסוכה בלילה שאז אין שומרים 970אם הוא בעין שעל ידי כן יתבטלו משמירתן
  :971שומרים בלילה ולא ביום פטורים בלילה וחייבים ביום

פ שהן " ביום ובלילה פטורין מן הסוכה בין ביום בין בלילה ואע973 שהן קבועין שם972שומרי גות ופרדסיםכ 
כ אין מחייבין אותו לעשות סוכה במקום ההוא לפי שאם יעשה השומר "קבועין במקום אחד כל ימי החג אעפ

י הסוכה אין " ומצא שע974במקום אחד ידע הגב שיש לו לשומר מקום קבוע ויבוא ויגוב ממקום אחרסוכה 
שמירתו כלום והתורה לא חייבה לעשות סוכה אלא כמו שדר בביתו וזה שמיח דירת ביתו בשביל שמירת ממוו 

  .מהפסד אין מחייבין אותו לישב בסוכה שעל ידי זה יגיע לו הפסד לממוו

יה שומר כרי של תבואה שיכול לשמור כל הכרי ממקום קביעתו חייב לעשות לו סוכה במקום אבל אם ה
פ שסוכה זו תהיה רחוקה מן העיר בעין שאי אפשר לו " כיון שלא יגיע לו שום הפסד על ידי כך אע975קביעתו

כה שהרי אף  כיון שמיעה זו איה מחמת הסוכל מקוםלהביא לשם כל כלי תשמישו שהוא משתמש בהן בביתו מ
  :976אם לא יעשה בכאן סוכה לא ישתמש בכלי תשמישו שבביתו לכך איו פטר מן הסוכה בשביל כך

וכן אותן היושבין בחות כל היום אפילו אם דרים חוץ לעיר רחוק מן חויותיהם שבתוך העיר אף על פי כן כא 
 ואם אי אפשר להם לעשות 977ותחייבים לעשות סוכה אצל חויותיהם לאכול שם ואסור להם לאכול בתוך הח

  :978סוכה אצל החות צריכים לשוב לבתיהם לאכול בסוכה

ישראלים השכורים אצל כרי בחג הסוכות לעשות בתוך כרמו את ייו פטורין מן הסוכה בין ביום ובין בלילה כב 
  .979לפי שהן צריכים לשמור תמיד את היין ממגע כרי

_______________  
962

 .ז" וראה גם לעיל ס.א, גמרא כה 
963

 .ק יד" סא"מ. אה ואיכ" ד)א, יא(ן "ר 
964

 ."וש, סעיף ז 
965

 .ה לעיל שם" וכ.א שם"מ. ה ומיהו"ן שם ד"ר 
966

  .א שם"מ. ו אות ד"הגהות מיימויות פ. מרדכי רמז תשמ. תרלה' ה סי"ראבי 
967

 .ט"ע ס"טור ושו. א, כו] ברייתא[גמרא  
968

  .ז"סקטא "מ 
969

 .א שם"מ. ה"ב ה"ירושלמי פ 
 ).לא פטרוהו אלא מלעשות סוכה, כ"כ בשומרי גות דלקמן ס"משא(א שם "על המליישב תמיהת הפרי מגדים ולבושי שרד  970
971

 .ע שם"טור ושו. ברייתא שם 
972

 .י"ע ס"טור ושו. שם] ברייתא [גמרא 
973

 .ה שומרי" שם די"רש 
974

  .ע שם"טור ושו. ה פרצה"י ד"רבא בגמרא שם ורש 
975

  .ע השם"טור ושו. ה כריא"י ד"גמרא שם אליבא דרבא ורש 
976

 .ח"סד ו"תרלט ס' ראה לעיל סיז ו"סקיא "מ. ה רבא אמר"ד )א, יב( ן"רראה  
977

  .ז" סקטא"מ 
978

 .ט' ב ע.) י.(יגדיל תורה . ק יט"קלה ס'  וראה מסגרת השלחן סי.ז"כדלעיל סי 
979

 .י" סא"רמ. )א, לח (עא' סוכה סי'  כלבו הל.ד"ו ה" פ)קושטא(הגהות מיימויות  .צג אות ג' ק סי"סמהגהת  



מח .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה

 של הכרי שאין 980ד כגון שהיין כבר עשה בהכשר ומוח בחצרואבל אם הוא בעין שאין צריך לשמור תמי
' ד בסי"ש ביו"הישראל צריך להיות יושב ומשמר תמיד אלא כשהישראל דר בחצר זו שהיין בתוכו די בכך כמ

  : ולכך חייב הוא לעשות סוכה בחצר זו ולדור בתוכה כל ימי החג981א"קל

  :סעיפים' שאין מברכין שהחייו על עשיית הסוכה ובו ב תרמא
 שישבו בה בחג איו מברך על עשייתו 983 בין לעצמו שישב בה הוא עצמו בחג ובין לאחרים982העושה סוכהא 

 כמו שמברכים על עשיית שאר כל המצות לפי 984דהייו שאיו מברך אשר קדשו במצותיו וצוו לעשות סוכה
  . שעיקר המצוה הוא לישב בה בחג985שעשייתה איה גמר המצוה

ואם  987לזמן  שהרי היא מצוה הבאה מזמן986ו היה ראוי לברך בשעת עשייה אם עושה אותה לעצמואבל שהחיי
 שישב בה בחג יברך שהחייו בשעת עשייתה שעיקר הברכה 988עושה אותה לאחרים היה ראוי שבעל הסוכה

ולא  שאיה תדירה ובאה מזמן לזמן ועיקר השמחה היא לבעל הסוכה 989תקה על השמחה שיש לאדם מן המצוה
  .990להעושה הסוכה

אבל אין או מברכין כלל שהחייו בשעת עשייה אפילו אם עושה סוכה לעצמו לפי שאו סומכין על ברכת שהחייו 
 וברכה 992כ מצוה הבאה מזמן לזמן"ט בשביל מצות קידוש היום שהיא ג" שבליל יו991שאומרים בקידוש היום
  :993אחת עולה לכאן ולכאן

ט קידש בתוך הבית איו יוצא "קידוש היום בתוך הסוכה אבל אם בליל יובמה דברים אמורים כשמקדש ב 
 בברכה זו שאומר בבית ולפיכך כשיכס לסוכה לאכול 994בברכת שהחייו שצריך לברך על מצות ישיבת הסוכה
  :997 אפילו אין הסוכה שלו996 אחר ברכת לישב בסוכה995סעודה אחרת משאר סעודות החג צריך לברך שהחייו

  :סעיפים' לה ראשוה שחלה בשבת ובו בדין לי תרמב
ץ בערבית ברכה אחת מעין שבע ומזכיר בה שבת ואיו "אם חל יום ראשון של סוכות להיות בשבת אומר השא 

  :ש" ע999ח"רס'  כמו שתבאר בסי998ט"מזכיר בה יו

____________________ 
980

 .ח" סקיא"מ 
981

 ).כ בעושה ייו"משא, שדוקא בתו בחצרו סגי במה שדר בחצר(א "ע שם ס"וראה שו, ר לא הגיע לידיו"סימן זה בשוע 
982

 .ע"טור ושו. ח"א ה"ברכות פי' ם הל"רמב. ב- א,  מחות מבגמרא 
983

 .ע"שו). 'הא(ה העושה "א ד, סוכה מו' תוס 
984

 .ד"תלב ס' וראה לעיל סי ).ם שם"רמב. ג"ט ה"ירושלמי ברכות פ שם בשם ה'ראה תוס(שכך היה מקום לברך כשעושה לעצמו  
985

ק ג "א ס"רסג קו' סי). בציצית(א "יט ס' וראה גם לעיל סי. בלבוש' טעם הא. ם שם"רמב. ב"מחות שם עמסקת הגמרא  
 .רח' ב ע"שלחן המלך ח. 56 הערה 188' ז ע"ש חי" לקו).שבמסקא שאר רק טעם זה(
986

  .ע"טור ושו. א, מוברייתא  
987

  .ה"תקפה ס' וראה גם לעיל סי. "ג וש"תלב ס' וכדלעיל סי .ט"ם שם ה"רמב 
988

  .א" סקא"מ 
989

 הערה 372' ט ע" חיש"וראה לקו. 'לבוש סוף הסי. ג אות ד"מילה פ'  הלהגהות מיימויות). 'הב(ה העושה "א ד, מו' ראה תוס 
  .ס' יגדיל תורה ב ע. ב רט"שלחן המלך ח. 12

990
 .לבוש שם. מרדכי רמז תשסטראה  
991

 .ג"תלב ס' ז לעיל סי"ועד. ע"טור ושו. א,  מוגמרארב כהא ב 
992

 .12 הערה 15' ז ע"ש חל"לקו. ז"תריט ס' וראה גם לעיל סי. ב, עירובין מ 
993

'  עב"חכש "לקו .מ' ו ע"ק חט"אגוראה ). ב"כדלקמן ס( והייו שעולה גם על מצות ישיבת סוכה .טור. י' א סי"ש פסחים פ"רא 
 .ז- לו' ב ע" שלחן המלך ח.ג" בשוה128

994
 .לקמן סוף הסעיף, א"סוף סראה לעיל  
995

 .א"רמ. ד" בשם הראב,ה ואם" ד)ב, כב(ן "ר 
996

 .א"תרמג ס' כדלקמן סי 
997

 .ג"תרלז ס' כדלעיל סי, מצות ישיבת הסוכה גם בסוכה שאיו שלושמקיים  
998

 . א"ע ס"טור ושו. ב, רבא שבת כד 
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  :1002 ובליל שי אומרים מערבית של ליל ראשון1001 בליל ראשון שחל בשבת1000אין אומרים מערביתב 

  :סעיפים' סדר הקידוש ובו ה תרמג
כ יברך לישב " ואח1005כ אומר קידוש היום" בתחלה מברך על היין ואח1004 של סוכות' א בליל1003סדר הקידושא 

 1008כ מברך שהחייו" ואח1007 שהרי על כרחך צריך היום להתקדש תחלה קודם שיתחייב בסוכה1006בסוכה
  :ש" ע1010א"תרמ' ו שתבאר בסי כמ1009באחרוה לפי שברכה זו חוזרת על קידוש היום ועל מצות סוכה

 ואף ברכת לישב בסוכה אומרים 1011ווהגים שאין מדקדקים לעמוד בשעת הקידוש אלא מקדשין אפילו מיושבב 
  .1012אפילו מיושב

 1014 והיה כון לברך לישב בסוכה קודם שישב לאכול1013פ שכל המצות מברך עליהם עובר לעשייתן"ואע
 שתשבו הוא לשון 1017פ שאין מצוה כלל לישב ממש" בסכות תשבו ואע1016 שאמר1015שהישיבה היא המצוה

 אין לברך אלא בשעה שיכר העכבה והקביעות דהייו כל מקום ותשבו בקדש ימים רבים מ1019ש" כמ1018תתעכבו
בישיבה ממש שבזה מראה עצמו שרוצה להתעכב שם אבל כל שעומד אין יכר כלל העכבה והקביעות שאפשר 

  .1020שתיכף יחזור ויצא

 1021ה היא העכבה והקביעות היה ראוי לברך קודם העכבה והקביעות דהייו קודם הישיבהוכיון שעיקר המצו
 שהרי אם יושב בסוכה ואיו אוכל איו מברך כמו 1022אלא שלפי שעיקר המצוה שאו מברכין עליה היא האכילה

 לפיכך אין או חוששין אלא להקדים הברכה להאכילה שהיא עיקר המצוה שעליה 1023ט"תרל' שתבאר בסי

_______________  
999

  .ידסעיף  
1000

  .ם אלו לא הובאו כלל פיוטיסידורב. ט"ערבית של לילות יופיוטים שאומרים בתפלת  
1001

 . ג"ערה ס' כדלעיל סי 
1002

  .ח"תפט סכ' לעיל סיוכד. א"מ. לבוש 
1003

 .א" סע"טור שו .)כ זמן"סוכה ואח (א, והגמרא מסקת  
1004

טור . בשם רבו יעקב ברבו שמשון, ו אות ש"פהגהות מיימויות . ד' ד סי"ש פ"רא. כ סוכה" זמן ואח–' כ בליל ב"משא 
 .ז' ה ע"ק ח" אג.67' ד ע" חב- המהגים ספר . רסידור תורה אוב ל"מוהרשר "ת אדמוו הגה גם וראה.תרסא'  סיא"ורמ

1005
 .ו"תעג ס' וראה לעיל סי. ע שם"טור ושו. א, כבית הלל בברייתא ו 
1006

 .ע שם"טור ושו 
1007

 .א" סלבוש 
1008

 .ע שם"ר ושוטו.  שםגמראמסקת ה 
1009

 .ק א"ז ס"ותבאר בט. ע שם"טור ושו 
1010

 .סעיף א 
1011

לעין עמידה בקידוש בשבת ו. א"א סק"מ). שוהגין לקדש מיושב (ב" סא"רמ. טור. )שאפשר גם אחר שישב (ג' ד סי"פש "רא 
  ."ושט "רעא סי' ראה לעיל סי, ט"ויו
1012

 .ב"סוף סקשם אשל אברהם ג "פרמ. ) המצות צריך להיות מעומדכל ברכת (ג"ח ס' וראה לעיל סי. ב"לבוש ס. טור. ש שם"רא 
1013

  ."ג וש"מו ס' וכדלעיל סי. ב, פסחים ז 
1014

 . )שהצריך לברך קודם שישב (ם שם" בדעת הרמב,ב"ו הי"מ פ"ומ, ש שם"רא 
1015

 .ם שם"בדעת הרמב, ם"ה והרמב"י ד"ב 
1016

 .ם שם"בדעת הרמב, ם"ש והרמב"ה ומ"דח "ב. מב, ויקרא כג 
1017

 .ם שם"ב אף לדעת הרמב"ז סק"ט. ש"ח שם לדעת הרא"ב.  משה שםמגיד 
1018

 .ז שם"ט. לבוש שם. טור. ש שם"רא 
1019

 .)וישב העם בקדש: א, שבבמדבר כש וטור הביאו הפסוק "ברא(א "סוע, מגילה כא .מו, דברים א 
1020

  . שםז"ט 
1021

 .ז שם"ט 
1022

  . שםא"מ. ש שם" שם לדעת הראז"ט 
1023

 .ז"וראה שם סט. ב"סי 



נ .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה

 אבל לא להקדימה לפי הישיבה והקביעות לפי שהיא לבדה בלא אכילה איה עיקר המצוה שעליה 1024מברכין
  :מברכין

ט או בליל שבת שיש בהן קידוש היום לכך הוא סומך ברכת הסוכה לקידוש היום אבל בשאר " בליל יו1025וכל זהג 
ו אומר קידוש היום איו אומר לישב ט שחרית שמברך על הכוס כיון שאי"סעודות החג אפילו בסעודת שבת ויו

  :1026בסוכה קודם שתיית הכוס לפי שצריך לסמוך ברכה זו להאכילה שהיא עיקר המצוה שעליה מברכין

 שהרי חובת ברכה זו חל עליו מתחלה מיד שישב 1027ומן הדין היה ראוי לברך ברכה זו קודם ברכת המוציאד 
  .1028ליו עד שרוצה לטעוםלאכול וראוי להקדימה לברכת המוציא שאיה חובה ע

 לפי שברכת המוציא היא התחלת הסעודה וראו  1029והגים העולם לברך ברכה זו אחר ברכת המוציאכל מקוםומ
 ואין ברכת 1030העולם להתחיל בסעודה קודם ברכת הסוכה לפי שאין מברכין ברכת הסוכה אלא בשעת סעודה

 וכל שהוא לצורך 1031היא מצרכי הסעודההסוכה חשובה הפסק בין ברכת המוציא לאכילה כיון שברכה זו 
  :1032]ז"[הסעודה איו חשוב הפסק כמו שתבאר בסימן קס

 ואם לא זכר 1034 אפילו שלא על הכוס1033אם לא בירך שהחייו בליל הראשון וזכר למחר אומר בשעה שזכרה 
כת שהחייו יש למחר וגם בליל שי שכח ולא בירך שהחייו וזכר באחד משאר ימי החג יברך אימתי שזכר שבר

 לעין פסח אלא שבחג הסוכות כשהוא מברך שהחייו 1036ג" כמו שתבאר בסימן תע1035לה תשלומין כל שבעה
  :1037א"תרמ' צריך לברך תוך הסוכה כדי לפטור גם את הסוכה כמו שתבאר בסי

  :סדר הלל כל ימי החג ובו סעיף אחד תרמד
 ולקחתם לכם 1039ם מצות עשה של תורה שאמר לקיי1038ץ תפלת השחר וטלין הלולב ומייו"אחר שחזר שא 

'  וסדר טילתו וברכותיו ויעועו יתבאר בסי1041 ושהחייו1040ומברכין על טילת לולב' ביום הראשון וגו
1042א"תר.  

____________________ 
1024

  .םז ש"ט 
1025

 .ג" סא"רמ 
1026

'  עד" חב- המהגים ספר (ס שמברכין לישב בסוכה אחר הקידוש "ט ושבת חוהמ"ד בקידוש היום של יו"ומהג חב. ד" סקז"ט 
וראה . שכד' שם ע' ד ע"ראה אוצר מהגי חב(כמו כן והגים לברך לישב בסוכה בהבדלה ). שח' ד סוכות ע"אוצר מהגי חב. 67

 ).ו"תרלט ס' לעיל סי
1027

 .ג וטור' ד סי"ש פ"הובא ברא. )שכן יש להוג (קמב'  סיץ"תשב מרוטבורג במ"מהר 
1028

 .)חובא דיומא עדיף: א, כדאמרין בגמרא ו (ד" סקז"ט. )לסמוך ברכה לישיבה (' סוף הסיי"ב 
1029

 .ג" סע"שוטור ו. שםש "רא. ץ שם"פ בתשב"הגהת הר 
1030

 . טור. ש שם"רא 
1031

 .ו"תעג ס' סי. א"רצו ס' סי. א"קצ ס' כדלעיל סי, מו בכל קידוש והבדלה וכ.ב"א סק"מ. ג"לבוש ס. י שם"ב 
1032

 .סעיף ט 
1033

 .' ריש הסיא"מ. ב,  מזגמרא 
1034

 .ז"תריט ס' וראה גם לעיל סי. שםרב חמן  
1035

 .קכא- קכ' ב ע"שלחן המלך ח. 15-16' ז ע"ש חל"וראה לקו. א שם"מ.  שםגמרא 
1036

 .סעיף ב 
1037

  .ב"ס 
1038

ומן הדין יש לברך על הלולב אחר התפלה קודם ההלל אלא שמצות טילתו בסוכה : )דיי הלולב( ובסידור. א"ע ס"טור ושו 
וראה . לפיכך בבוקר קודם שיתפלל בעודו בסוכה יברך, הוא מצוה מן המובחר ואי אפשר לצאת מבית הכסת מפי הרואים

  . ואילך124' ב ע"ש חכ"לקו
1039

 .מ, ויקרא כג 
1040

 ." ושז"תרא סי' סיכדלקמן  
1041

 .ע שם"טור ושו. ב' ד סי"ש פ"רא 
1042

 . שםסידור. ה ואילך"כ ס"ע שם וו"וראה שו, זה לא הגיע לידיו' רובו של סי 
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 לפי שכל יום ויום חשב ליום טוב בפי 1044 לגמור ההלל כל שמות ימי החג1043ומצות עשה מדברי סופרים
כ בפסח שכל קרבות של כל הימים הן שוין לפיכך לא תקו " ימים משא כיון שחלוק בקרבותיו משאר1045עצמו

'  וכל משפט ההלל והלכותיו וימים שגומרין אותו כבר תבאר בסי1046לגמור ההלל אלא ביום ראשון בלבד
  .1048]ב["תכ' ש ובסי" ע1047ח"תפ

  :1049ואין אומרים אל א לעולם תוערץ בפיוטים של יום ראשון של סוכות

  הלכות לולב

  :א סעיפים"י לולב ובו כדי תרמה
 1052ודרשו חכמים ' וגו1051 לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים ועף עץ עבות וערבי חל1050ולקחתםא 

  : ואיזה זה אתרוג שטעם עצו ופריו שוה1053פרי עץ שהעץ כפריו בטעם שוה

____________________ 
1043

, מצוה מדברי סופרים מתקת הביאים: ב"תפח ס' וראה לעיל סי. א"לבוש ס. ה ומברכין"י ד"ב. ו"ג ה"חוכה פ' ם הל"רמב 
  ."וש
1044

  .ע שם"טור ושו. א, ערכין י. ב, תעית כח 
1045

  .ז"סוף סטו ו"סתצ ' וראה גם לעיל סי. א"לבוש ס. טור. ה ויום טוב"שם ד' תוס. ה יחיד"ב ד, י תעית כח"רש 
1046

  .ו"תצ ס' ל סיוראה גם לעי. שם' י ותוס"רש. ב"רע, גמרא ערכין י 
1047

 .ד- ב"ס 
1048

 .ב ואילך"ע שם ס"וראה שו,  לא הגיע לידיור"סימן זה בשוע 
1049

  . לא הובא שום פיוט לסוכותסידורב. 'סיא סוף ה"מ. לבוש שם 
 ).וייר(ר הזקן "ע אדמו"פ שו"ראה ארבעת המיים ע, תרא- לכללות הסימים תרמה 1050
1051

  .מ, ויקרא כג 
  :ארבע הלכות בארבעת המיים למדים מפסוק זה

  ).ולקחתם ודרשו חכמים לקיחה תמה ושלימה(י "כדלקמן ס, "תם) "א(

  ).ודרשו חכמים לכם משלכם' ולקחתם לכם ביום הראשון וגו(א "תרמט ס' כדלקמן סי, "לכם) "ב(

  ).הדר שיהיה אה והדר בתארו ובגידולו(ב "כדלקמן ס, "הדר) "ג(

  ).הפסולין מחמת שאין מין כלל(ג "תרמט סכ' כדלקמן סי, "מיו) "ד(
ל"ויש חילוקים בין ארבעת הפסולים ה:  

 ,פוסל בין ביום הראשון בין בשאר הימים(ז "תרמט סי'  סיכדלקמן, הוא רק ביום הראשון" חסר"פסול ) א(
  ).חוץ מפסול מחמת חסרון

 ... כל ארבעת המיים שהיה אחד מהן שאול בידו(א "תרמט ס' כדלקמן סי, הוא רק ביום הראשון, פסול שאיו שלו) ב(
  ).הרי זה פסול ביום הראשון של חג

פסול כל שבעת הימים כשאר כל (ז "תרמט סי' כדלקמן סי,  בשאר הימיםיש מחלוקת אם הוא פסול אף, פסול שאיו הדר) ג(
  ).ויש מכשירין בשאר הימים אף הפיסול מחמת שאיו הדור(ט "וסי, )פסולים שמחמת הידור

כל הדברים הפסולין בכל אחד מארבעה מיים (ז "תרמט סי' כדלקמן סי, פסול אף בשאר הימים, פסול שאיו מיו) ד(
  ).ופו פוסל בין ביום הראשון בין בשאר הימיםשפסולן הוא מג

  :לאיזה סוג פסול הוא שייך, מיים הפסולים' ומטעם זה תבאר לקמן בכל אחד מד
שאין זה קרא (ז "וסט, ) ודרשו חכמים לקיחה תמה ושלימה, אלא משום שאמר ולקחתם,איו משום הידור הלולב(י "לקמן ס
  ).לפי שאין זה הדור(ז "וסי, )הדור

  ).פסולין לפי שאין זה הידור(א "וסי, )פסול לפי שאין זה הדור(ח "וס, )שאיו מין הדס הכשר כלל(ב "תרמו ס' סי
  ).פסולה שאין זה הדור(ו "תרמז ס' סי
 אלא לפי שאיו , איו מחמת שאיו הדור, דהייו יקב חסר וסדק,וכל פסולים אלו(ד "וסי, )פסול שאין זה הדור(א "תרמח ס' סי

  ).האיו אתרוג כלל אלא הוא בריה בפי עצמ(א "וסל, )שלםתם ו
  ).הפסולין מחמת שאין מין כלל(ג "וסכ, )הידור אין פיסולו מחמת חסרון בלבד אלא מחמת שאין זה(ז "תרמט סי' סי

1052
 . טו' יג ס"ש פ"רא. )א, יז (ף שם"רי. א, לה] ברייתא [גמרא 
1053

 .ה פרי"י שם ד"רש 
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  .ח"תרמ'  שיתבאר בסיל דרך והדר בתארו ובגידולו וע1054הדר שיהיה אהב 

מיים אלו '  הרי הוקשו זה לזה ולמדין זה מזה לפיכך כל ד1055מיים אלו כתובים בפסוק אחדולפי שכל ארבעה 
  : שיתבארל דרך בתוארם ובגידולם וע1056צריכים להיות אים ומהודרים

כפות תמרים זה לולב שהוא גדל על אילן של תמרים ומתוך שכתבה התורה לשון כפות ולא כתבה עלי תמרים ג 
 מחמת שהן עדיין רכים שהרי 1057 אותן עלים הראויין לאגדן ולכפותן עם השדרהוהימכאן אתה למד שצריך שי

 קודות בתורה ופירושו הוא ּכָ לא תרחקו 1058תפּוכתבותקשו עליו כעץ ואבל אם שהה הלולב על הדקל עד ש 
ד ותפרדו מהשדרה שכן הוא דרכן שכל מה שהן מוסיפים להתקשות הן מתרחקים מהשדרה ואם תקשו כל כך ע

  :1060 הרי זה פסול1059שאי אפשר לכפותן ולאגדן עם השדרה

אבל אם לא תקשו כל כך אף על פי שכל זמן שאין כפותין הן עומדין מפורדין ומרוחקין זה מזה אף על פי כן ד 
ת פּוּכָ  שלא הקפידה תורה אלא שיהא ראוי לכפותה אבל לא שיהא 1062 אפילו אם לא כפתו כלל1061הוא כשר

  :תֹוּפּכַ ת אלא פּוּכָ ורין  שהרי אין או ק1063ממש

 אפילו אם לא תקשו כלל אלא 1064 מצוה מן המובחר שלא ליטול לולב שעליו פרודות זה מזהכל מקוםומה 
פ שאין תלוין למטה כלל אלא הן עולין "שמחמת שעקרו מעט במקום חיבורם בשדרה תפרדו זה מזה מעט אע

  :1065למעלה עם השדרה

אפילו  1067כ אוגדין אותן עמו הרי לולב זה פסול מן התורה" אלא א1066ם השדרהואין עולין ע אבל אם הן תלויןו 
 אין זה 1069 ואפילו אגד אותן עם השדרה מהשדרה אלא הן מחוברים עמו מעט1068אם לא עקרו העלים לגמרי

  :1070הדור

 כך  אבל אם מיעוט העלין עשו1071כ הן רוב העלין של הלולב"פסולים הללו שבעלין שביארו אין פוסלין אלא אז 
 הרי זה כשר לפי שהכל הולך 1073 שיתבארל דרך וע1072ורוב העלין שארו מחוברין בשדרה ומכסין את רוב השדרה

____________________ 
1054

  . )הדר ויפה (א"לבוש ס. )בעי הדר (א, גמרא לא 
1055

  . לבוש שם.י סבר"ה ור"שם ד' תוס 
1056

  . לבוש שם).וילפין שאר מיין מאתרוג(ה לולב "ד) ב, יג(ן " ר.)לעין לולב( לרבי יהודה א שםרב 
 .מד' ע) וייר(ראה ארבעת המיים  1057
1058

  .לבוש שם). ד"כדלקמן ס,  ב סגי בראויין,ק במשה כט"ולת. והייו לרבי יהודה. כפות אם היה פרוד יכפתו(א ,  לבגמרא 
1059

 טור. )ש אבל"ה ומ"י ד"לפירוש הב(ה בעין כפות " ודה חרותא"ה חרות וד"י ד" רש).חרותא בעיא כפות וליכא (גמרא שם 
 ).ג ואילך, מח(מז ' וראה דברי חמיה סי. ב"א ס"ורמ

1060
 .א שם"טור ורמ). חרות פסול (שם] ברייתא[ גמרא 
1061

ז "ט. )שדוקא עשה כעץ פסול (טור ).התחיל להתקשות ועדיין לא עשה עץ(ה דומה לחרות " שם די" רש.שם] ברייתא [גמרא 
  .ק ג"ס
1062

 .א"ע ס"טור ושו. ק"ב וכת, משה כט 
1063

 .'ח ריש הסי"ב. ה פרדו"ן במשה שם ד"א ור"ריטב 
1064

  .'ריש הסיי "ב. א"סא "רמ. בשם הגאוים, ג"ח ה" פמגיד משה 
1065

וראה דברי חמיה . ק א" הר שלום ס).שלא יהיו פרודות לגמרי(א שם " רמ.)דמיירי בעולין למעלה מאליהן (םשמגיד משה  
  .מ וציוים"מ). ד ואילך"סע, מט(מז ' סי
1066

ואפילו  (מ שם"המ'  לפי,)שידלדלו משדרו (ם שם"רמבוה ,)שתרו מן השדרה והן תלויין בה: א, טו(ף "רילפירוש ה, שםמשה  
  ).מ"כפירוש המ(שם א "רמו) ם"כלשון הרמב(ב "ע ס"שו. ) מעיקר חבוריהן כיון שתלויות למטה פסוללא דלדלו

1067
  .מ וציוים"ראה מ 

 .מו ואילך' ע) וייר(ארבעת המיים . וראה דברי חמיה שם. ף שם"בדעת הרי) ד, ח(ג "רבו ירוחם תיב ח ח 1068
 .ה אמר רב פפא"א ד, א לב"ריטב 1069
1070

  .ט" וראה גם לקמן ס.ק ו"א ס" מ.ק א" עטרת צבי ס).ד, ח(ג " ירוחם תיב ח חרבו .ה פרצו" דשםבמשה י "רש 
וראה גם ). ל בפרצו"אף לפירוש ה (שםא "רמ ).ב דיבור הראשון, יד (ן"ר .ה פרצו"ב ד, כט' הובא בתוס. ח"ב ה"תוספתא פ 1071

 ).לעין ערבה(ו " תרמז ס'סי .ט"לקמן ס
1072

  .הדסלעין , ד- ג"תרמו ס' ז לקמן סי"ראה עד 
1073

  .אופן כיסוי השדרה - ג ואילך "לקמן סי 
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  :אחר הרוב

אם השדרה עצמה שברה באמצעיתה ולא שברה לגמרי לשי חלקים אלא תקפלה לשים שחלק העליון תלוי ח 
  :1074 תלוי למטה צריך לאגדו שם במקום הקפל שלא יהיה ראשוכל מקוםלמטה כשר ומ

דרך בריית העלין של לולב כך היא כשהן גדילים גדילים שים שים זה לעומת זה משי צידי השדרה וכל עלה ט 
 של הלולב לשים ברוב 1077 רוב העלין1076 ואם חלקו1075ועלה כפול לשים והוא דבוק מגבו ופתוח מלפיו

ל עלה מהן חלק ברוב ארכו לשים הרי  דהייו שרוב עלי הלולב סדקו מגבן במקום הקפל בעין שכ1078ארכן
 כפולים לשים ברוב ארכן 1081 לא היו רוב עליו1080 וכן אם מתחלת ברייתו1079לולב זה פסול לפי שאיו מהודר

  :הרי זה פסול

 והוא 1082וכל זה בשאר עלי הלולב חוץ מעלה העליון האמצעי אבל עלה העליון האמצעי שהוא גבוה מכל העליןי 
 ואם לא היה כפול מתחלת ברייתו הרי זה 1084לה זה להיות כפול כשאר עלי הלולב ודרך ע1083קרא ראש הלולב

 אפילו אם כל העלין חוץ מזה הן כפולין וכן אם היה כפול מתחילת ברייתו ואחר כך חלק לשים בכל 1085פסול
שממקום זה ולמטה איו קרא עלה האמצעי אלא גוף  (1086ארכו דהייו מראשו עד מקום שעלין יוצאין משם

  .פסול) 1087דרההש

 לקיחה 1089 אלא משום שאמר ולקחתם ודרשו חכמים1088ופסולים אלו שבעלה העליון איו משום הידור הלולב
 ודרכו להיות כפול בכל 1091 וזה העלה שהוא עיקר הלולב שהאדם רואה אותו בתחלת השקפתו1090תמה ושלימה

  :הלולבין ואם הוא חלוק לשים הרי יכר וראה שאיו תם ושלם במקום הסדק

  . כשר1093 אבל אם לא חלק אלא מקצתו1092במה דברים אמורים בחלק בכל ארכויא 

של סוכות אבל לכתחלה מצוה ' וכל זה בדיעבד או שאין לו לולב אחר איו צריך לברך על לולב של חבירו ביום א

____________________ 
1074

 .ק ב"סא "מ 
1075

 .ג"לבוש ס. ג"ע ס"שו. ד"ח ה"ם שם פ"רמב 
1076

 ,)קט' ע(קצג ' ק סי" וסמ,)א, קכא (ג עשין מד"סמ. ד"ח ה"ם פ"רמב). א, טו(שם ף "הרי' לפי, )חלקה התיומת(א , לבגמרא  
 . ע שם"שו. א"ג ה"משמעות הירושלמי פמ, ה עין פרצו" דן"שם הרמבב, מ שם"מ.  חאל שםרבובשם 

ז "וכדלעיל ס .ג"א ס"רמ). ף"בדעת הרי(וטור , ו' ג סי"ש פ"רא). לפירושו שמפרש כן פרצו(ה פרצו "ב ד, כט' תוס 1077
 .ח"ב ה"מהתוספתא פ

1078
  .ק ג"סא "מ. ג"לבוש ס. מ שם" מ).ף"בדעת הרי(שם וטור ש "רא 
1079

 .ו" וכדלעיל ס.ק ו"א ס"מ). ד, ח(ג " תיב ח ח ירוחםרבו 
1080

  .ע שם" ושוטור. ה' ג סי"ש פ"כפירוש הרא ,ם שם" הרמבלפירוש, )לולבא דסליק בחד הוצא(רבא שם  
1081

  .לבוש שם. אמר רבאה "א שם ד" ריטב.ה תיא"ד) א, טו (ן"ר 
 .בשם יש מי שפירש, ד"ח ה"מ פ"מ. ה"רה אמר "ב ד, א לא"ריטב). א"רע, טו(ן "ר .ה התיומת"א ד, ק צו"י ב"רש 1082
1083

  ."וש) לעין קטם(ז "כדלקמן סי 
1084

 . הק"דרכי משה ס. צו' תרומת הדשן סי. אות ג) קט' ע(קצג ' ק סי"הגהת סמשהובא ב, )י שם"ראה רש(י "פירוש אחר ברש 
 .57' ב תתס ע"וראה העו. ק ד" סא"מ
1085

  .ג"א ס"רמ. י"לדעת רש, )ג, מ(עב '  כל בו סי
שפירש כן אף בפירוש (ק שם "הגהת סמ). עד העלין שלמטה מהם: דמיירי בשי עלין', בפירושו הא(ה חלקה "א ד,  לבי"רש 1086
והכי  ( שםא"רמ. שםדרכי משה . שםתרומת הדשן . )י אי סומך למעשה"על פרש ( שוי"סוסב "חאור זרוע  ).י"של רש' הב

 ).והגין
 .א"תר ס' ראה לקמן סי 1087
1088

 .ב"ה לקמן סי"וכ. ק ו"סא "מ). ד, ח(ג "תיב ח חחם  ירורבו 
1089

 .)לעין אתרוג(ד "תרמח סי' וראה גם לקמן סי). ז"ן זאהמיים מעכבי' לעין שד(ב , גמרא לד 
 .ון בלבדפסול ביום הראש) בלבד (שמטעם זה, ט- ז"תרמט סי' וראה לקמן סי .ה תמה"י שם ד"רש 1090
1091

שעשו ראשו  (ה קטם ראשו" סד,ב,  כטא"וריטב, )א"סע, יד(ן "ר). "וש, ו של אתרוגלעין חוטמ(א "תרמח סכ' כדלקמן סי 
 ).של לולב כחוטמו של אתרוג

 .י"י בדעת רש"כדלעיל ס 1092
1093

  ).הדעות' לב(ד "ח ה"מגיד משה פ. 'הא' בתי ,ה"ה אמר ר"ב ד, א לא"ריטבו, )א"רע, טו(ן "ר .ולא רובו 
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אין  אחר לולב שלא חלק עלה העליון שלו כלל אלא הוא כפול מראשו עד מקום שעלין יוצ1094מן המובחר לחזר
 כל מקוםפ שאין הלכה כדבריהם מ"משם לפי שיש פוסלין אפילו אם לא חלק אלא מקצת עלה זה העליון ואע

  :1095טוב לחוש לדבריהם אם אפשר

 אם תרחקו שי צידי 1097 תחת עלה זה העליון דהייו ממקום שעליה יוצאים ולמטה1096ואם סדקה השדרהיב 
  :1099ו ראה ויכר שאיו תם ושלם לפי שחסרו1098הסדק זה מזה עד שיראו כשים פסול

 לאחר שיוצא עלה אחד מהשדרה מיד כשיעור שתי אצבעות עולה עוד אחד וכן 1100דרך גידול הלולב כך הואיג 
 מצד אחד וכן מצד השי ואם מצד אחד הוא מכוסה כולו בעלין 1101הרבה זה על גבי זה עד שמתכסה כולו בעלין

  :1103ו מהודר לפי שאי1102וצד השי הוא ערום בלא עלין פסול

וכן אם אין לו עלין הרבה זה על גבי זה אלא מכל צד יוצא עלה אחד למטה סמוך לעיקרו ועולה עד ראשו יד 
  :1105 שגם זה איו הדור1104פסול

וכן אם היו לו הרבה עלין ולא היו מוחין זה על גבי זה אלא זה תחת זה דהייו שהן מרוחקין זה למעלה מזה טו 
ח כלל על גבי התחתון שלמטה ממו אם ראש עלה זה מגיע לעיקר עלה זה שלמעלה הרבה בעין שאין העליון מו

 1106ממו עד שמצא כל השדרה של לולב מכוסה בעלין כשר אבל אם אין ראשו של זה מגיע לעיקרו של זה פסול
  :1107שאין זה הדור

  .1111 פסול שאין זה קרא הדור1110 או שיבשו רוב עליו1109 רוב שדרתו1108לולב שיבשהטז 

 משכלה כל 1115 ויש אומרים1114 משפרך בצפורן כשממשמשין בו1113 יש אומרים1112עור יבישות הפוסלוכמה שי
פ שאיו פרך בציפורן לפי שזהו סימן שכלה הלחלוחית "מראה ירקות שבו והלביו פיו הרי הוא קרא יבש אע

____________________ 
 ).ים יקריםלקותו בדמ(ל "תעג ס' ראה לעיל סי 1094
1095

  .ג"א ס" רמ.ן שם"א ור"ריטב 
1096

על (ב "ג ס"פש "הובא ברא. רלא' ד בתמים דעים סי"הראב'  לפי,)דעביד כהימק ( שםגמרא). פסול' סדוק כו(א , ברייתא לב 
  ).שדרה קאמר

 .ז"א ס"רמ). ושי העלין האמצעיים לא חלקו: ג, ח(ג "חח  ירוחם תיב רבו 1097
1098

 .ז"ס ע"שו. ג"ח ה"ם פ"רמב 
1099

 ."י וש"כדלעיל סו. ק ו" סא"מ). ד, ח( שם ירוחם רבו 
1100

 .שםגמרא ראה  
1101

  .ד"לבוש סו טור 
1102

 .ג"ע ס"טור ושו. ה בשמו"ג ס"פש "רא. ה דסליק"י שם ד" רשלפירוש, )לולבא דסליק בחד הוצא ( שםגמרארבא ב 
1103

  . א"ה תיא בשם י" ד)ב, טו(ן "רוראה . ג"לבוש ס. ק ו"א ס" מ.ד" לבוש ס).ד, ח (תיב ח ירוחם רבו 
1104

טור  ).שו 'ת הגאוים שערי תשובה סי"שו(ש שם בשם רב שר שלום " הראלפירוש, )לולבא דסליק בחד הוצא ( שםגמרארבא ב 
  .ד"ע ס"ושו

1105
  .ק ז"עטרת צבי ס. ד"לבוש ס 
1106

 . ע שם" טור ושו.ה ציי"י שם ד" רש.א, כאוקימתא דאביי לב). ציי הר הברזל (ב, כטמשה  
1107

  .עטרת צבי שם.  שםלבוש 
1108

  .ה"ע ס" טור ושו.ב,  כטמשה 
1109

 .ה"א ס"טור ורמ 
1110

  .שםע "טור ושו. ב"ג סוף ס"ש פ"רא 
1111

 . ה"לבוש ס. א, לא. ב, כטגמרא  
 .א"תרמח ס' לקמן סי, ולעין אתרוג. ו"תרמז ס' לקמן סי, ולעין ערבה. ח"תרמו ס' ראה לקמן סי, לעין הדס 1112
1113

. ד"ח ה"פ) קושטא( בשם הגהות מיימויות , גק"דרכי משה ס. טורוב ,א' יש שם ס"ראב' פירוש הא. ה לולב" דב,  כט'תוס 
 .א שם"רמ

1114
 ).לעין הדס(ח "תרמו ס'  וראה גם לקמן סי.)לעין בכור (ה פרכת" דא, לזי בכורות "רש 
1115

 טור. א"ח ה"פמגיד משה . ה לולב"ד) ב, יג( ן"ר. ה והיבש"ב ד,  כטא"ריטב. שם בשמוש "רא. רלב' בתמים דעים סיד "ראב 
  .שםע "שוו
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יש לסמוך על  ומכל מקום בשעת הדחק כגון במדיות אלו שאין לולבין מצויין 1116שבו והלכה כסברא האחרוה
  ):1118ט"תרמ' אם אי אפשר למצוא לולב אחר עיין בית יוסף סי (1117סברא הראשוה

 1121 ואיזהו ראשו זה עלה העליון האמצעי שהוא גבוה מכל העלין1120 לפי שאין זה הדור1119קטם ראשו פסוליז 
רכו של  שאיו פסול אלא אם כן קטם רוב א1123 פסול ויש אומרים1122ואם עלה זה קטם בראשו אפילו כל שהוא

עלה זה העליון ויש להחמיר כסברא הראשוה ומכל מקום בשעת הדחק שאי אפשר למצוא לולב אחר יש לסמוך 
 אבל אם קטם רובו אין לברך עליו 1124על סברא האחרוה ומותר לברך על לולב שקטם מיעוט של עלה העליון

'  בשעת הדחק וכמו שיתבאר בסיכ במקום שוהגים לברך על כל הפסולין גמורים" אלא א1125אפילו בשעת הדחק
  :ש" ע1126ט"תרמ

 דהייו הצד שכגד 1129 וכן אם עקם לפיו1128 וכן אם צמת וכווץ1127אם יש לו כמין קוצים יוצאים משדרתויח 
 וכן אם עקם לאחד 1132 שאין זה הדור1131 עד שעשית שדרתו כגב בעל חטוטרות פסול1130השדרה עקם וכפף

  :1133מצדדיו פסול

 כשר שזהו דרך 1135 דהייו ששדרתו עקמה וכפפה באמצעיתה לצד פיו1134ואבל אם עקם לאחורייט 
  .1137 והדרו1136ברייתו

 כאגמון שראשו כפוף ושחוח 1139 אבל אם כפפה בראשו1138במה דברים אמורים כשעקמה וכפפה באמצעיתה
  :1142 שאין זה הידור1141 בין שכפפה לצד פיו בין שכפפה לצד אחוריו פסול1140למטה

____________________ 
1116

  .ק ה"ז ס"ט). וכן עיקר(טור  
1117

  .שםז "ט. שםא "רמ. הגהות מיימויות שם 
1118

  . ד- ג" סכשםלקמן . ו" סתרמט' א סי"רמ. ולים בשם המרדכי רמז תשה וכל הפס"ד 
1119

  .ו"ע ס"טור ושו. ב, כטמשה  
1120

 .ק ו"א ס"מ. ב"ג ס"ש פ"הובא ברא. א"ג ה"ירושלמי פ 
1121

 .י"ראה גם לעיל סו. ג"ח ה"מ פ"מ. ה קטם ראשו"ב סד, א כט"ריטב 
1122

) א, יד (ן"ר.  שםא"ריטב). 'ש ופי"ה ומ"י סד"בטור וראה ו, ל"כ(שם ש "רא. )בשי עלים האמצעיים(ה קטם "ב ד,  כט'תוס 
 .ג"ח ה"פמגיד משה . ה קטם"ד

1123
  .טק "עטרת צבי ס). 'אופן הא(י שם בדעת הטור "ב. א"מ שם בשם י"ן ומ"ר. א שם בשם רבו יוה"ריטב 
1124

א לא כתבו אלא "א ומ"וגם בריטב). שהתיר רק בקטם כל שהוא, לגירסת הדפוסים שלו(סוכות ' ריש הל) טירא(מהגים  
  .ט"מט סיתר' סי. כ"סוח "סיוח "סוו "תרמח ס. א"תרמו סי' סיוראה גם לקמן  .לחשוש לדעת הפוסלים בכל שהוא

1125
 ).א"תרמו סי' כדלקמן סי, שלא התירו בזה אלא בהדס(ק ו "סא " מ.ש בשם"ה ומ"ח סד"ב. י שם"ב 
1126

 .ג- ב"סכ 
1127

 .ח"ע ס"טור ושו. ה קווץ"י שם ד" רשרושפיגירסת ו ל,א"רע, לב] ברייתא [גמרא 
1128

ערך (בשם הערוך , ד"ג ס"ש פ"רא.  קווץה"ד' תוסהובא ב. ' ערוך ערך קווץ הא.)כווץ: א, טו (ף"ריח ו"ר שם לגירסת ברייתא 
 . ע שם"טור ושו). 'קווץ הא

1129
 .ע שם"טור ושו. רבא שםכאוקימתא ד, ברייתא שם 
1130

  .לפיומה "שם די "רש 
1131

 .ע שם"שו. ג"ח ה"ם פ"רמב 
1132

 .ק ו"א ס" וראה גם מ.ח"לבוש ס 
1133

 .ע שם" טור ושו.ד' ג סי"ש פ" רא.ף שם"רי.  וכלישא קמארב חמן שם 
1134

 .ע שם"טור ושו. שםגמרא  ברבא 
1135

 .)שיש מפרשים דפיו הייו צד השדרה (ה יש לו"י סד"ראה ב 
1136

 .ע ולבוש שם"שו. א שםרב 
1137

 .לבוש שם 
1138

  .לבוש שם ורטו 
1139

  .ט"ע ס"טור ושו. )ראשו (ה כפוף" ד שםי" רש).כפוף (ב,  לאברייתא 
1140

 .שםי "רש 
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 היא כפופה אבל אם העלין בלבד הן כפופים אפילו כפף גם העלה העליון האמצעי וכל זה כשהשדרה בעצמהכ 
 אם רוב עלי הלולב הן כפופין 1144 ויש פוסלין1143הרי זה כשר לפי שכן דרך הרבה לולבין שעליהן הן כפופים

בראשיהן אפילו כל שהוא ויש להחמיר כדבריהם אבל אם הוא שעת הדחק שאי אפשר למצוא לולב אחר יש 
 אפילו אם כל עליו הן כפופין וכן מיום שי של חג 1146 ומותר לברך על לולב זה1145ך על סברא הראשוהלסמו

 יש להקל כסברא הראשוה אם אי אפשר 1147ואילך שאין חיוב טילת לולב בהן מדברי תורה אלא מדברי סופרים
  :1148ו"תרמ'  עיין סי.לו למצוא בקל לולב אחר

דול מהעלין בלי כפיפה אבל אם גוף העלין כפפו הרבה  ג ושאר הגוףוכל זה כשלא כפפו אלא ראשי העליןכא 
  :1149מאד לאמצען וראה כמו שכפף העלה לשים פסול שאין זה הדור כלל

  :ד סעיפים"דיי הדס ובו י תרמו
חופין את עציו שכן הוא משמעות הכתוב ועף עץ ) 1152פירוש עליו( שעפיו 1151 דרשו חכמים1150עץ עבות ועףא 

 עבות שעליו 1153שוכבין על אפיהן) עשוין בקליעה(י שהן "העץ הוא עף דהייו שהוא מחופה בעלין עכלומר שכל 
  :1155 דהייו שהן מורכבין זה על זה כעין שלשלת ואיזה הוא הוי אומר זה הדס1154קלועין כמין קליעה

לין או יותר  כלומר שיוצאין שלשה ע1156כ יוצאין ממו לפחות שלשה עלין מקן אחד"ואיו קרא עבות אלא אב 
פ שאין כל השלשה עלין יוצאין מעוקץ אחד כיון "סמוכין זה לזה בעיגול אחד שאין אחד מהם מוך מחבירו אע
 אבל אם שי עלין הן עומדין בשוה דבוקים זה 1157שהן דבוקין זה בזה ועומדין בשוה בעיגול אחד הרי זה עבות

 אין זה 1159םמהשים ועולה ורוכב על גבי השי או שהשלישי יוצא למטה 1158בזה ועלה השלישי הוא למעלה מהם
 ואין 1162 אפילו בשעת הדחק שאי אפשר למצוא הדס אחר1161 ופסול כל שבעה1160עבות אלא קרא הדס שוטה

  :1164ט"יין סימן תרמע. 1163לליטול אותו אפילו בלא ברכה כיון שאיו מין הדס הכשר כל

_______________  
1141

  .ט"לבוש ס 
1142

  . שםלבוש . ה קטם"ב סד, כטא "ריטב 
1143

  ).שכן והגין(ק ו "דרכי משה ס. ט"סע "טור ושו). ג, ח(ג " ירוחם תיב ח חרבו. י'  כלל כד סיש"רא 
1144

 ). קעפלאך- כפתורים' הק(לוקחין לולב שאין עליו כפופין : 65'  עמד" חב- המהגים וראה ספר . ק ח"סא "מ. ט"סלבוש  
1145

  .ק י"סז "ט 
1146

 ."ז וש" לעיל סיראה 
1147

 .ב" סתרמט' כדלקמן סי 
1148

  . )כפפו רוב ראשי העלין שבלולב (ט"תרמט סי' וראה גם לקמן סי. )לעין הדס (סעיף י 
1149

 .ק ט" אליה רבה ס.שםז "ט 
1150

 .מ, ויקרא כג 
1151

  .ג"ע ס"טור ושו. ב, לבגמרא  
1152

 .א"לבוש ס. ע שם"שו. ב"ז ה"פם "רמב .ה עף"י שם ד"רש 
1153

 . )ג, א(מח ' וראה דברי חמיה סי. שםי "רש 
1154

 .שם] ברייתא[ גמרא 
1155

 .ה הייו"א ד, יב. ה בעין"י שם ד"רש 
1156

 .ע שם"טור ושו. גמרארב יהודה שם ב 
1157

 .ג"ולבוש סטור . ח' ג סי"ש פ"רא. ה תלתא"שם ד' תוס 

 
1158

 .ע ולבוש שם"שו. ה היכי"א שם ד"ריטב.  שםם"רמב
1159

 .לבוש שם. שםא "ריטב. ה תרי וחד"שם די "רש 
1160

 .םע ש"ם ושו"רמב. גמרא שם 
1161

 .'א ריש הסי"מ ).א, ט(ג " ירוחם תיב ח חרבו. רכז' תמים דעים סי 
1162

 .ג" סא"רמ 
1163

 ).ב, עב(ג דסוכה "פ צמח צדק וראה חידושי. ה וכל הפסולים"דט "י סימן תרמ"ב 
1164

 ."וש, ג"סכ 
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ל עלין היוצאין בכל אורך שיעורו שהוא ים שיולכתחלה מצוה לחזר אחר הדס שכולו עבות דהייו שכל הקג 
מ אם אין כולו עבות כיון שרובו עבות " יש בכל קן וקן שלשה עלין ומ"תר' שלשה טפחים כמו שיתבאר בסי

 של עלין היוצאין בתוך אורך שיעורו שהוא שלשה טפחים יש בכל אחד ואחד מהם שלשה עלין קייםדהייו שרוב 
  :1165תחלההרי זה כשר ומותר לברך עליו לכ

 מכל 1167 ממו עלין אפילו שר עלה אחד מכל קן וקן1166כ שרו"ואם בתחלה היה כולו או רובו עבות ואחד 
 שרו עליהן לגמרי ולא שתייר בהן אפילו עלה קיים ואפילו מקצת הך שיעורו של עלין היוצאין בכל אורקייםה

עבות דהייו שבכל אחד ואחד מהן שתייר  שתיייר בכל אחד ואחד מהן רוב שיעור קיים הואיל וברוב ה1168אחד
  :1169שי עלין שלמין שלא שרו הרי זה כשר

הדס המצרי שיש בכל קן וקן היוצא ממו שבעה עלין ושרו מהן ארבעה עלין מכל קן וקן הרי זה כשר אף על פי ה 
ין היוצאין ממו  של עלקיים אבל אם ברוב ה1170שרוב עליו שרו מכל מקום הרי שתייר שיעור עבות בכל קן וקן

 לא שר מהן כלל והן שלמים שבעה עלין בכל אחד קייםשרו חמשה עלין מכל אחד ואחד מהן אפילו אם מיעוט ה
 שרו רוב עליהן וגם לא שתייר בכל אחד ואחד מהן שיעור עבות דהייו קיים כיון שרוב הכל מקוםואחד מהן מ

  :1171שלשה עלין הרי זה פסול

הדסים כשרים מצוין והגין לברך על הדס שאין בו שלשה עלין בקה אחד אלא הן גדילים ובמדיות אלו שאין ו 
 עליהם זכות שלא אמרו שכל הדס שאין בו שלשה עלין בקן אחד הרי זה 1173 ויש שלמדו1172שים על גבי שים

  :1174הדס שוטה אלא כשעלה השלישי

 של עלין היוצאין באורך שיעורו קיים הוהדסים האלו כיון שאין בהן רק שי עלים בכל קן לפיכך אם ברובז 
 לא שתייר בכל קן וקן קייםשהוא שלשה טפחים שר עלה אחד מכל אחד ואחד מהן הרי זה פסול שהרי ברוב ה

 וצריך ליזהר מאד בזה דהרבה פעמים ושרים עלין הרבה מההדס ואין 1175רוב שיעורי עבות דהייו שי עלין
  :1176משגיחין על זה

  .1179פ שכבר כמשו כשר"אבל אם לא הגיעו לכלל היבשות אע 1178 לפי שאין זה הדור1177ליבשו עליו פסוח 

 כלה כל מראה ירקות שבהן 1183 וגם1182 כשממשמש בהן1181 כשהן פרכין בצפורן1180וכמה שיעור היבשות
____________________ 

1165
דסגי , לעין לולב(ט "מה סתר'  וכדלעיל סי.ה"סע "שוו טור. י"ג ס"פש "רא. ב"ז ה"ובהשגות פ, רכח' תמים דעים סי בד"ראב 

 .ק יא"קלו ס' וראה שערים מצוייים בהלכה סי). ברוב עלין כשרים
טעם , )במוסגר(ג "תרמט סכ' וראה לקמן סי .י"ג ס"ש שם פ"רא). שרו(ה פרצו "י שם ד"לפירוש רש). פרצו(ב , משה לב 1166

 .משום שאין שמו עליוהפסול 
1167

ש "רא .פ"ה אמר ר"א שם ד"ובריטב, ה משכחת"ד) ב, טו(ן "הובא בר, ה"רוש הראילפ, )שפסול רק כששרו תרי ( שםגמרא 
 .ק ב" אליה רבה ס.ק ח" סז"ט. ה היו בו"ח ד"לפירוש הב,  וטורשם

1168
 .טפחים' דסגי ברוב עלין שבאורך שיעור ג, ג"כדלעיל ס 
1169

דסגי בתרי רובי ) לעין לולב(ט "רמה סת' וכדלעיל סי). שפסול רק כששרו רוב עליו מרוב ארכו(קרבן תאל שם אות ח  
 .צז' ע) וייר( ארבעת המיים .ה ולעיכובא"ה ד"ראה ביאור הלכה סו). רוב העלין ברוב ארכן(להכשיר 

1170
 .ד"ע ס"טור ושו. א,  לגגמרא 
1171

 .שםז "ט. ח שם"ב 
1172

 .ג" סא"רמ. רט' ב סי"תרומת הדשן ח 
1173

 .א שם"וראה רמ.  עף בק שורש מא"מהרי 
הוא דמיקרי הדס שוטה אבל אם הוא למעלה מן ' שהעלה השלישי למטה מהשים עולה ורוכב כו: ק שם"במהרי. סיוםחסר ה 1174

אין : א שם"וברמ]. ב"ראה לעיל ס[י "השים כמו שהוא באותו שאו רגילין לקרוא לו הדס שוטה אפשר שהוא כשר לרש
 .קראים הדס שוטה הואיל והם שים על גב שים

1175
 .ק ב"אליה רבה ס. קרבן תאל שם. דוי אביש וא"ה ומ"ח ד"ב 
1176

 .ק ח"סוף סז "ט 
1177

 .ו"ע ס"טור ושו. ב,  לבמשה 

 1178
 .ק י"ז ס"ט). לעין הדס(ה ובראש "א ד, י לג"רש). ז"תרמה סט' וכדלעיל סי, לעין לולב(א , לא. ב, כט  גמרא

1179
 ).באתרוג(א "תרמח ס' סי). ערבהב(ו "תרמז ס'  וראה גם לקמן סי.ע שם"טור ושו. א"סע, לאברייתא  
1180

 ."ז וש"תרמה סט'  וראה לעיל סי.ז"סע "שו וטור .ג" רפש"ראהובא ב. רלב' תמים דעים סי בד"ראב 
1181

 .וק "סא "מ. יז' משאת בימין סי 
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והלביו פיהם אז הן קראים יבשים שהרי אפילו אם תשרה אותן במים כמה ימים לא יחזרו למראיהן והרי הן 
פ "פילו אם תשרה אותו במים כמה ימים לא יסור מעליו שם היבש אבל קודם שהלביו פיהם אעכעץ יבש שא

מ אם תשרה אותן במים יום או יומים יחזרו לכמות שהיו במשמושן "שהן פרכין בצפורן מחמת יבישותן מ
  :1184ובמראיתן

 והוא 1185שלשה עלין לחין כשראם יבשו רוב עלין של כל שלשה בדי הדס ושתיירו בכל בד ובד קן אחד שיש בו ט 
 לפי שראש הבד הוא עיקר מראית ההדס שהאדם רואה אותו בתחלת 1186שקן הלח הזה הוא עומד בראש הבד

  : שעיקר הדרו תלוי בראשו1188 ואם הוא יבש הרי אין ההדס הדר כלל1187השקפתו

עלי הדס כמושים פ שאם היו כל "ואם השלשה עלין אלו שבראש הבדים אין לחים גמורים אלא הן כמושים אעי 
 עכשיו שכולן יבשים אין הכמוש מציל מיד היבש שלא יפסול אלא הלח ההדר הוא כל מקום מ1189הרי הוא כשר

 על זה ואומרים כיון שכמוש כשר הרי הוא כלח לכל דבר ומציל מיד היבש שלא יפסל 1191 ויש חולקין1190שמציל
  :1192ברי סופריםולב בהן אלא מדויש לסמוך על דבריהם מיום שי של חג ואילך שאין חיוב טילת ל

 1194 שקטמו ראשיהן פסולין לפי שאין זה הידור אבל הדס שקטם ראשו1193פ שכל המיים של לולב"אעיא 
 של הדס עם עליו הרי זה כשר לפי שההדס כיון שהוא מרובה בעלין הרי עליו השארין 1195אפילו קטם גוף העץ

 על זה ואומרים דאף הדס שקטם ראשו דהייו 1197קין ויש חול1196חופין את מקום הקטימה ואין הקטימה יכרת
 אפילו 1199 עצמו שהעלין יוצאין ממו כיון שראשו איו מהודר הרי זה פסול ולפי דבריהם1198שקטם ראש העץ

 כל מקוםפ ששאר כל עלין הן לחין ומהודרין מ"אם לא קטם ראשו אלא שהשלשה עלין שבראשו הן יבשים אע
 1200דרין הרי זה פסול ויש להחמיר כדבריהם במקום שאפשר למצוא הדס אחרכיון שהעלין שבראשו אין מהו

  : ולסמוך על סברא הראשוה1201אבל אם אי אפשר למצוא אחר מותר לברך עליו

_______________  
1182

 ).לעין לולב(ז "תרמה סט'  וראה גם לעיל סי.)לעין בכור (ה פרכת" דא, לזי בכורות "רש 
1183

 . שםא"מ. משאת בימין שם 
1184

 . ו"לבוש סוטור .  שםש"רא. ד שם"ראב 
 .ח"ע ס"בטור ושו' דעה הא. ה שלשה"י שם ד"לפירוש רש. א, ברייתא לג 1185
1186

 .ע שם" טור ושו. שםגמרארב חסדא ב 
1187

 ."וש) לעין חוטמו של אתרוג(א "תרמח סכ' כדלקמן סיו. ח"לבוש ס. )לפי פירושו בהלכה זו(י ' ג סי"פש "רא 
1188

 .ק י"ז ס"ט. ה ובראש"י שם ד"רש 
 ."ח וש"כדלעיל ס 1189
1190

 .ט"ע ס"שוב' דעה הא. ר"ה ת" ד)ב, טו (ן" ר).רלב' תמים דעים סיב( ד"ראב 
1191

 .שםע "שוב' דעה הב. ה"ראבשם ה, ר"ה ת"שם דא "ריטב. י' ג סי"פש "ראבשם הטור  
1192

 .)בשעת הדחקם דין הדסים יבשי(ד "תרמט סכ' וראה לקמן סי. "ושכ "תרמה ס' לעיל סיז "ועד 
1193

 .לעין אתרוג, ז"תרמח סי' לקמן סי' ועי. ד"תרמז ס' לקמן סי, לעין ערבה. ז"תרמה סי' לעיל סי, לעין לולב 
1194

תשובות ,  שםמלחמות(ן "רמב. ה"ח ה"ם פ"רמב). ב, טו(ף "הרי' לפי, י אמר שמואל בגמרא שם"ב וכר, לדמשה ט ב"ר 
בשם המהגים ,  אק"דרכי משה ס). בסתם(' י דעה הא"א וס"ע ס"שו. טור. ד"י וסי" ססוףג "ש פ"רא). ז' ד סי"ופסקים להראב

 .ריש מהגי סוכות) א טירא"ר(
1195

 .י"א ס"רמ. ה קטם"ד) א, יד(ן "ר. ב"ש שם ס"רא 
1196

. ו" שם המגיד משההובא ב. ן שם"וראה רמב. ה קטם"י סד"הובא בב). ב, ד לד"פסקי רי(ר ישעיה "ד בשם ה"ש שם סי"רא 
 .ק א"ז ס"ט. ק ז"א ס"מ. ט"לבוש ס

1197
. 'ה מתי"ן במשה שם ד"ורא "ריטב. במשה שםה "רא. בעל המאור שם). רכח' תמים דעים סי, ה"ח ה"בהשגות פ(ד "ראב 
 ).ויש פוסלים(' ע שם דעה הב"שו
1198

 .ד" סתרמז' ז לקמן סי"וראה עד. ק א"ז ס"ט. א שם"רמ. 'ה מתי"ד) ב, טו(ה קטם "ד) א, יד(ן "ר 

 
1199

) שם (ן"רבשם ה, ש הלכך"ה ומ"די "ב –) 'ע שם בדעה הא"וכפסק הטור ושו(ה ביבש "כ לדברי המכשירים בקטם ה"משא 
, לג) ל"כ, הפוסלים בקטם(ה "א ורא"ה בריטב"וכ). בקטם ראשו,  הוא לשיטתו– ביבש בראשו –ושהטעם דפוסל (ר "ה ת"סד
 .ד"בדעת הראב, ק ז"אליה רבה סועיין ). 'בדעה הב(לבוש שם . ר"ה ת"א ד

1200
 ).ומציין לכאן(א "תרא ס' סיוראה גם לקמן , .ק א"סז "ט. לבוש שם. שםא "רמ. ה"ח ה"מ פ"מ 

 ."ז וש"שם סיוראה לעיל  .ק ו"תרמה ס' א סי"מ. ה קטם"ח ד"ב .מרדכי רמז תשמו הובא ב.תכב' יראים השלם סי 1201
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 כל כך עבים 1203 ואם יש באורך שיעור ההדס שהוא שלשה טפחים1202דרך עץ ההדס לגדל פרי הדומה לעביםיב 
 לפי שעבים הללו דרך 1205 אפילו מיום שי ואילך1204 הרי זה פסולהללו יותר ממין העלין הגדלין באורך זה

 לפיכך אם היה 1208 ואין זה הידור1207 וההדס מראיהו ירוק והרי זה כמומר1206מראיהן להיות שחור או אדום
  :1209פ שהן מרובין מעליו"מראה העבים הללו ירוק כמראה ההדס כשר אפילו ביום ראשון אע

 והיו מרובות על העלין ומיעט אותם דהייו שליקט והסיר מקצתן מההדס ואפילו אם היו אדומות או שחורותיג 
 1211 בין שמיעטן מערב יום טוב בין שעבר ומיעטן ביום טוב הרי זה כשר1210עד שהיו העלין מרובין על העבין

 אף על פי שמותר לתלוש פירות בשבת 1213 אבל לכתחלה אסור למעטן ביום טוב1212ומותר לברך עליו לכתחלה
 מכל מקום כיון שעל ידי תלישה זו מתכשר ההדס 1214ו"ש בסימן של"מהאילן מערב שבת כממעף התלוש 

 ואפילו אם הוא איו מתכוין כלל להכשיר את ההדס אלא כוותו לאכול 1216ט" הרי זה כמתקן כלי ביו1215למצותו
 1217 ימותי תלישה זו והרי זה כעין פסיק רישיה ולא"מ הרי על כרחו מתכשר ההדס ועשה כלי ע"את העבים מ
  :ש" ע1218כ"ש' שתבאר בסי

במה דברים אמורים כשהוא צריך להדס הזה שאין לו הדס אחר אבל אם יש לו הדס אחר ואיו צריך כלל יד 
 כל מקוםפ שעל ידי זה מתכשר ההדס ועשה כלי מ" ואע1219ט"להדס הזה מותר לו לתלוש העבים כדי לאכלן ביו
  :1220י לא תקן כלוםכיון שהוא בעצמו איו צריך להדס הזה כלל הר

  :סעיפים' דיי ערבה ובו ו תרמז
 ואפילו בעודו ירוק אדם 1222וזה סימו קה שלו הוא אדום 1221ערבי חל האמור בתורה הוא מין ידוע הקרא כןא 

 ועלה שלו איו עגול אלא הוא משוך כחל 1224 לפי שסופו להיות אדום כשתגיע עליו החמה1223יוצא בו ידי חובתו

____________________ 
1202

 .ה עביו"ב ד, י במשה לב"רש 
1203

 ."ג וש"סכדלעיל  
1204

 .ב"ע ס"טור ושו. שםמשה  
1205

לעין שעת , ט"וראה שם סי. ז"תרמט סי' כדלקמן סי, ככל פסולי הדר שפסולין כל שבעהו .ק ד"א ס"מ. 'בדק הבית סוף הסי 
 .הדחק

1206
  .ע שם"טור ושו. ב,  גמרא לג

 .ו"תרמח סכ' דין מומר ראה לקמן סי. גמרא שם 1207
1208

 ).' במקום אאף כשהם(א שם "מ. י"לבוש ס.  עברה" ב ד, יא.ה מומר"י שם ד"רש 
1209

 .ע שם"טור ושו. שםגמרא  
1210

 .ע שם" טור ושו.ב, לבמשה  
1211

 . ע שם"טור ושו. ב,  גמרא לג
1212

 .ב"תד סי' לעיל סי. ה"תרמט ס' לקמן סיראה  
1213

 .ע שם"טור ושו. משה שם 
1214

 .סעיף יד 
1215

 .ה מתקן"י ד"רש 
1216

. )דלא אסיר אלא מדרבן (ה לא"א סד, שבת קג' תוסוראה ). כמתקן(ע שם "ושו, ה"ח ה"פם "רמב. )קא מתקן (גמרא שם 
 . ק ד"א ס"תקיד קו'  סי).בסכין חייב(ז "שמ סי' לעיל סי. )דמיא למלאכה (לבוש שם. )משום שבות ( מוח שםרבו

1217
 .ק ב"א ס"מ. לבוש שם. ה שלקטן"י ד"גמרא שם ורש 
1218

 .סעיף כד
1219

 .א שם"מ. ק ה"ז ס"ט. לבוש שם. ם שם"הרמבמגיד משה בדעת .  שםגמרא 
1220

' ז לעיל סי" וראה עד).'בתירוץ הב(ה האי "א ד,  ובכתובות ו,)י"בשם רש(ה מודה " שם סד'תוס. ה לא צריכא" שם די"רש 
 .ב"שכח סל

1221
 .א"ע ס"טור ושו. ג"ז ה"פם "רמב 
1222

 .ע שם"טור ושו. ם שם"רמב. א,  לדגמרא 
1223

 .א"סא "רמ. ה וערבי"די "ב 
1224

 .ק א"ז ס"ט. א"לבוש ס. י שם"ב 



ס .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה

 ורוב מין זה הוא גדל על חלי מים ולכך 1226ו חודו הוא חלוק ואיו עשוי פגימות פגימות דהיי1225ופיו של העלה
 למצות ערבה שבלולב כיון שיש בו 1227כ הוא כשר"קרא מין זה ערבי חל ואפילו מיעוטו הגדל במדבר ובהרים ג

  :1228כל סימים הללו

ה איו חלק וגם איו דומה למסר  אלא שפי העל1229ויש מין ערבה שקה שלו הוא אדום ועלה שלו משוך כחלב 
אלא יש בו תלמים קטים עד מאוד כמו פי מגל קטן וגם זה ) 1231 שפגימותיה גדולות קצת1230פירוש מגירה(

  :1232כשר

אבל יש מין אחד דומה לערבה אבל קה שלו איו אדום ועלה שלו עגול ופי העלה הוא דומה למסר וזהו הקרא ג 
 וכל דברים אלו הן הלכה למשה 1234ט"תרמ'  כמו שיתבאר בסי אפילו בשעת הדחק1233צפצפה והיא פסולה

  :1235מסיי

 1238 פסולה לפי שאין זה הדור1237גדילין בו  דהייו שקטם ראש העץ עצמו שהעלין1236ערבה שקטם ראשהד 
ולכך צריך ליזהר מאוד כשהבדין של ערבה ארוכין יותר מדאי ורוצה לקצצן שלא יקצצן בראשם אלא למטה 

  :העףבמקום שהן מתחברים ל

י "י תחיבתן לתוך הלולב וגם ע" רוב עליה פסולה וצריך ליזהר מאוד בדבר זה שלפעמים ושרים ע1239שרוה 
 ומכל מקום לכתחלה אין ליקח אותה אם אפשר לו בקל 1241 אבל אם לא עקרה רק מקצת עליה כשרה1240עוע

  :1242למצוא אחרת שלימה שלא שרו מעליה כלום שהשלימה היא מצוה מן המובחר

 אבל אם לא הגיעו 1246 וכמה שיעור היבשות משהלביו פיהם1245 פסולה שאין זה הדור1244 רוב עליה1243בשויו 
  .1247פ שכבר כמשה הרי זו כשרה"העלין לשיעור היבשות אע

____________________ 
 .ע שם"טור ושו. גמרא שם 1225
1226

 .לבוש שם. ה ופיה חלק"ד שם י"רש 
1227

 .שםע "טור ושו. ג"ג סי"פש "רא. שםם "רמב 
1228

 .לבוש שם 
1229

 .ק ג" סז"ט. א"לבוש ס. טור 
1230

 .ה והתיא"י שם ד"רש 
1231

 .ה וערבי"י ד"ב .ד"ז ה"ם פ" מוח על הרמברבו. ה הצפצפה"מאירי שם ד 
1232

 .ע שם"שו.  שםם"רמב 
1233

 .ע שם"טור ושו. ם שם"רמב. שםגמרא  
1234

 ."וש, )בלא ברכה' אפי (ג"סכ 
1235

 .שםם "רמב 
1236

ש או שקטם "ה ומ"ח ד"ב. ב"ע ס"שוב' ודעה האטור . ג"ג סי"ש פ"רא. ף שם"ו בדעת הרי"ח ה"מגיד משה פ. ב,  לגמשה 
 ). בזה בין ערבה להדסהטעם לחלק(א "תרמו סי' וראה לעיל סי). דהכי קטין(

1237
 .א"תרמו סי' ז לעיל סי"וראה עד. ק ב"א ס"מ. ב בשמו"ש שם ס"רא. רלא' ד בתמים דעים סי"ראב 
1238

 .ב"לבוש ס. ש שם"ד ורא"ראב 
1239

 משום שאין טעם הפסולש, )במוסגר(ג "תרמט סכ' ראה לקמן סיו. ע שם"טור ושו. ג"ש שם סי"הרא' לפי, )פרצו (שם משה 
  .שמו עליו

1240
 .ק ו"תרא ס' אליה זוטא סי. ק א"א ס"מ 
1241

 .ע שם"טור ושו. משה שם 
1242

 .ק ג"סא "מ 
1243

 . שםמשה 
1244

 .ע שם"משמעות הטור והשו 
1245

 .ב"לבוש ס. א, ברייתא לא 
1246

 ."ז וש"תרמה סט' ראה לעיל סי ו.ג"ש רפ"הובא ברא. רלב' ד בתמים דעים סי"ראב 
1247

 ).באתרוג(א "תרמח ס' לקמן סי). בהדס(ח "רמז סת'  וראה גם לעיל סי.ע שם"טור ושו. משה שם 



סא .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה

 וכן אם 1249פ שלא שרו לפי שעדיין הם מחוברים קצת" ותקו ממקום חיבורם בקה אע1248אם דלדלו רוב העלין
  :1251 הרי זה כאלו שרו רוב עליה ופסולה1250ברוב אורך העלהסדקו רוב העלין וחלקו לשים 

  :א סעיפים"דברים הפסולים באתרוג ובו ל תרמח
  .1254 שאין זה הדור1253 אבל היבש פסול1252אתרוג הכמוש כשרא 

 1257 ואמר1256כי הליחה לפרי כמו הדם לבשר החי (1255ושיעור היבשות לכשתכלה הליחה ואיו מוציא שום ליחה
זמן שהוא לח מוציא ליחה או מדוחק הסכין או מסחיטת הפרי אבל לאחר שיבש לא שכל ) 'לא המתים יהללו כו

  .יוציא שום ליחה

 אבל אם יקב קב שאין בו חסרון 1258אלא שהבדיקה שלו קשה לפי שאי אפשר לסוחטו או לחותכו שלא יפסל
כ יכול לבדקו " א1259מגוף האתרוג כשר אם איו מפולש דהייו שאין הקב מגיע עד חדרי הזרע שבתוך האתרוג

 רק שיזהר שלא יגיע המחט עד חדרי הזרע וגם 1260י שיעביר בו מחט עם חוט ואם יש בו ליחה יתראה בחוט"ע
  : שלא יעשה קב מפולש1262 אפילו הוא שלא כגד חדרי הזרע1261שלא יגיע לעבר שכגדו

יו בשה זו אין  ואתרוג שבירך על1263 אין חייב כלל לבדקו אלא אם כן רואין אותו שהוא כמושכל מקוםומב 
  :1264לבדקו כלל בשה האחרת שבודאי ימצא יבש

 כגון שתחב שם יתד עב ויקב 1266 אפילו אם הקב הוא רחב אלא שאין בו חסרון מגוף האתרוג1265אתרוג שיקבג 

 אם אין באורך ורוחב של שטח רוחב הקב כאורך ורוחב של שטח מטבע הקרא איסר 1267בעין שלא חסר כלום

  .1268הרי זה כשר

____________________ 
1248

). ו"תרמה ס' וכדלעיל סי, בללעין לו(ג "ח ה"ם פ"והרמב) א, טו(ף "לדעת הרי, ו"ח ה"פמגיד משה ה' לפי, )פרצו (משה שם 
 .ק ב"סא "מ.  מוח שםרבו

1249
 .לעין לולב, ו"תרמה ס' יל סיעוראה ל). ל"ה(ף "בדעת הרי, )ב"רע, יד(ן "ור, ה פרצו"ב ד,  כטא"ריטבראה  
1250

 . א שם"מ. ן שם"א ור"ריטב). לעין לולב(ג "ח ה"ד בהשגות פ"לדעת הראב, מגיד משה שם 
1251

 שאין ששרו פסול מטעם, במוסגר(ג "תרמט סכ' לקמן סי). שחלקו פסול מטעם הדר ,לעין לולב( ט"תרמה ס' לעיל סיראה  
 ). עליהםשמן

1252
ו "תרמז ס' סי). בהדס(ח "תרמו ס' וכדלעיל סי. ממשמעות הפוסקים', א ריש הסי"מ. א"ח ה"ם פ"רמב. א"סע, ברייתא לא 

 ).בערבה(
1253

 .א"ע ס"טור ושו. ב, משה לד 
1254

 .א"לבוש ס. א, לאגמרא  
1255

 .שםע "טור ושו. כ"ג ס"ש פ"ראהובא ב). לעין בשר(ב , חולין מוגמרא פ ה"ע, רלב'  בתמים דעים סיד"ראב 
1256

 . א"לבוש ס. ש וטור שם"אר. שםד "ראב 
1257

לעין  (לבוש שם. א" סג"פש "הובא ברא). לעין לולב הדס וערבה(ד שם "ראב. )לעין לולב (א"ג ה"פירושלמי . יז, תהלים קטו 
 .)אתרוג

1258
 .לבוש שם. טור. כ" סג"ש פ"רא. ד שם"ראב 
1259

 .ז- ג"כדלקמן ס 
1260

 .ע שם"שו. )שםי "לגירסת הב(טור . )ח שם"הגהות הבסת לגיר (ש שם"רא). ש יכול"ה ומ"י ד"לגירסת הב(ד שם "ראב 
1261

 .ק א"סא "מ. פרישה אות א. ל"במשה הט "תוי. ה ואם הוא" דח"ב). ב, ט(ג " ירוחם תיב ח חרבו 
1262

 .ד"ראה לקמן ס 
1263

 .)בסופו ('א ריש הסי"מ 
1264

 אליה רבה ).דלא מהי בדיקה (ח שם"ב. )פסול (א"א ס"רמ. ה' ל סי"תשובות מהרי. ק"כת) אתרוג הישן פסול(ב , ברייתא לא 
 .ק ג"ס
 .ד" לקמן סי–וטעם הפסול . ב"ע ס"טור ושו). יקב וחסר פסול יקב ולא חסר כשר(ב ,  לדמשה 1265
1266

ממשמעות  (ח"ג סי"ש פ"רא .ז"ח ה"ם פ"רמב). הוא בקב רחב ולא חסר) ומפולש(שפסול כאיסר (ה תי "א ד, לוי "רש 
 .ח" לקמן ס–' ודעה הב. )דהכי קטין (ה יקב"ח ד"ב. ב"ע ס"שובטור ו' ה האדע ).ו"ג ה"הירושלמי פ

1267
 .ק ג"א ס"מ. ב"לבוש סוטור . י שם"רש 
1268

 .ע שם"טור ושו. א שםבריית 



סב .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה

ד משערין אם הקב הוא עגול מיח האיסר על פי הקב ואם הקב הוא מרובע או שהוא ארוך וקצר רואין יצכו

אותו כאלו היה עגול דהייו שהיו עושין עגולה מן אורך ורוחב של שטח רוחב הקב ואם היה גודל שטח העגולה 

  .1269הזאת פחות מגודל שטח האיסר הרי זה כשר

  ):ש"משערין שיעור האיסר בזמן הזה שאין או יודעים אותו כלל ע 1271 היכן1270ד"ל' ד סי"ועיין ביו(

 מעבר אל עבר שכגדו אפילו לא הגיע 1272במה דברים אמורים כשאין הקב מפולש אבל אם הקב הוא מפולשד 
מצד זה לצד זה ) המקפת את חדרי הזרע(הקב לחדרי הזרע שבתוך האתרוג כגון שיקב בעובי הקליפה העבה 

 הרי 1275 ולא חסר כלום מגוף האתרוג1274 ואפילו אין ברוחב הקב אלא משהו1273גד חדרי הזרעשכגדו שלא כ
  :זה פסול

אבל אם אין הקב מפולש מצד זה לצד שכגדו אפילו יקב כגד חדרי הזרע ופילוש אורך הקב עובר כל חדרי ה 
וך חדרי הזרע וחדרי הזרע  וכן אם יקב האתרוג משי צדדיו עד ת1276הזרע עד סמוך לקצה האתרוג שבצד שכגדו

  :1277עצמן שאר מהן קצת שלם והשלם הזה מפסיק בין הקבים שמשי צדדיו כל זה איו קרא קב מפולש

פ שחדרי הזרע וצד השי של האתרוג שארו " על זה ואומרים דכל שהגיע הקב עד חדרי הזרע אע1278ויש חולקיןו 
המקפת את חדרי הזרע איה חשבת עם חדרי הזרע לדבר שלימים הרי זה קרא קב מפולש לפי שהקליפה העבה 

  .1279אחד אלא היא חשבת לדבר בפי עצמו לעין זה וכיון שיקבה כולה מצד אחד הרי זה קב מפולש

 אבל בשעת הדחק שאי אפשר למצוא אתרוג אחר יש לסמוך על 1280ולעין הלכה יש להחמיר כסברא האחרוה
  :1281זהסברא הראשוה ומותר לברך על אתרוג 

 הרי זה פסול אף על פי 1282וכל זה בקב שאין בו חסרון מגוף האתרוג אבל אם חסר מגוף האתרוג אפילו משהוז 
  :שאין הקב מפולש ואין בו כאיסר

 על כל זה ואומרים דקב שאין בו חסרון מגוף האתרוג איו פוסל כלל ואפילו הוא רחב הרבה 1283ויש חולקיןח 
 ולא חלקו חכמים בין מפולש לשאיו מפולש ובין כאיסר לפחות מכאיסר אלא יותר מכאיסר ואפילו הוא מפולש

פ שאיו מפולש ואם אין ברחבו כאיסר איו "בקב שיש בו חסרון מגוף האתרוג שאם יש ברחבו כאיסר פוסל אע
פוסל אלא אם כן הוא מפולש ויש לסמוך על סברא זו בשעת הדחק שאי אפשר למצוא אתרוג אחר ואז מותר 

____________________ 
1269

 .ק ד"אליה רבה ס). לעין גרגרת(ב "לד ס' ד סי"פ המבואר ביו"ע, א שם"מ 
 .סעיף ב 1270
 .האיך: ל"אוצ 1271
1272

 .ע שם"טור ושו. א"רע, לו ברייתא 
1273

א "מ. יח' ג סי"ש פ"רא). שביקב לחדרים פסול בכל אופן, ו לדעתם"וכדלקמן ס. שלא כגד אותם חדרים(ה אי "שם ד' תוס 
 .עטרת זקים. ק ו"אליה רבה ס. )ה לכולי עלמא"שכ (ק ב"ס
1274

 .ע שם"טור ושו. א שםבריית 
1275

 ."ג וש"כדלעיל ס 
1276

 .יח' ג סי"ש פ"לפירוש הרא, )ב"דלקמן סי (ף"רי .רל' סידעים בתמים ד "אברלפירוש ה, )א, לה(לולב ' הלכות גדולות הל 
 .ג"ע ס"שוב' דעה הא .ש ואם יקב"ה ומ"י ד"לפירוש הב, )שפוסל רק במפולש(ז "ח ה" פם"רמבהמשמעות 

1277
 .שםש "ראהובא ב. ו"ג ה" פירושלמי הפירושב, שםד "ראב 
1278

. ה תי"א שם ד"ריטב). ב" לדעת המחמירין שבסיפ"עכ(ל " הירושלמי הממשמעות, י יח"שם רסש "רא. ה אי"א ד,  לו'תוס 
 .ע שם"שוב' טור ודעה הב. ק ו"ז ס"וט, ש ואם יקב"ה ומ"די "בלפירוש ה, בשם יש מחמירין, ה האי" ד)ב, יז ( שםן"רו

1279
 .ב" וראה לקמן סי.ז שם"י וט"בלפירוש ה, ן שם"א ור"ריטב 
1280

) א, עג(ג " צמח צדק סוכה פחדושי). דהייו דוקא בודאי הגיע לחדרי הזרע (א"ה לקמן סיראו). וראוי להחמיר(א שם "ריטב 
 ).להחמיר רק בחסרון משהו(ה בעין "ד

1281
 ."ז וש"תרמה סי' ז לעיל סי"וראה עד. )בדין יקב' במחלוקת הב(ח "לקמן סכד 
1282

 .ג" סדלעיל הפוסקים רושב לפי, משה לד 
1283

א בגמרא "ריטב. ר ישעיה שם" והח"]ר[טור בשם ה. תכב'  סייראים השלם. ז"ח ה"השגות פבו, רל'  בתמים דעים סיד"ראב 
 .ב"ע ס"שוב' דעה הב. עלתה' ה מתי" ד)א, יז (ן"ר. ה תי"שם ד
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  :1284ך על אתרוג זהלבר

וכל זה בקב שעשה בו לאחר שתלש אבל קבים העשים בו כשהוא מחובר כמו שרגילות הוא להעשות בו ט 
פ שהן קבים שיש בהן חסרון לפי שכל קב "י קוצים שופלים עליו כשהוא מחובר והגין להכשירו אע"קבים ע

ו עור מלמעלה כיון שהוא עדיין הולך וגדל באילו י שקרם עלי"שבאה לו בעודו גדל באילן חוזר לבריאותו ע
 אבל אם או רואים שלא קרם עליו ויש 1285פ שעל גבי עור זה יש גומא וחסרון בגוף האתרוג אין בכך כלום"ואע

  :1287י קוץ" אף על פי שהקב עשה בו בעודו באילן ע1286בקב חסרון מגוף האתרוג הרי זה פסול

 אבל אם יש להסתפק 1289 שיש בו בגומא זו חסרון מגוף בשר האתרוג כשיכר וראה1288במה דברים אמוריםי 
י דוחק הקוץ תכווץ בשר האתרוג לצדדי הקב יש להכשיר דכל "שמא לא חסר כלום מגוף בשר האתרוג אלא שע

 דכל שאין הקב מפולש ואין 1290שאין ברור לו שיש חסרון מגוף האתרוג יש לסמוך על סברא האחרוה שבארו
  :1291פ שיש בו חסרון איו פסול"עבו כאיסר א

 יש להכשיר שכל שאיו ברור לו שהגיע 1292ואפילו אם יש להסתפק שמא הגיע פילוש הקב עד חדרי הזרעיא 
 שאפילו אם הגיע הקב לחדרי הזרע איו קרא קב מפולש 1293הקב עד חדרי הזרע יש לסמוך על דברי האומרים

  :1294ואיו פוסל אלא אם כן יש בו חסרון

 במה דברים אמורים כשהחסרון 1295 שתבארל דרךר ביארו שחסרון מגוף האתרוג פוסל את האתרוג ועכביב 
הוא מבחוץ דהייו שיקבה גם הקליפה החיצוה של האתרוג דהייו הקליפה הדקה המקפת את הקליפה 

ם  אבל אם אין החסרון אלא בפי1298 ויש בה טעם חריפות כשאוכלין אותה1297 הקראת בשר האתרוג1296העבה
 שמרגיש במשמוש היד 1299כגון שימוח כל בשר האתרוג בפים וקליפה החיצוה קיימת וגם חדרי הזרע קיימין

 אם יש לדמות אתרוג לריאה שאיה פסלת מחמת חסרון 1301 דבר זה סתפק לחכמי הגמרא1300שלא ימוחו
בפים הן קיימין שהיא שמבפים כגון שימוח כל בשרה מבפים ועורותיה החיצוים קיימין וגם סמפוותיה שמ

שאין מחמת ( ספק זה להקל לפי שהן סוברין שכל פסולין אלו 1303 ויש פוסקין1302ו"ל' ד סי"ש ביו"כשרה כמ
 ויש 1305אין פיסולן מן התורה אלא מדברי סופרים וכל ספק דברי סופרים להקל) 1304הידור כמו שיתבאר

____________________ 
1284

 .וראה שער הציון אות יא. ו"ז לעיל ס"עדו . גק"ז ס"ט. ב"א ס"רמ 
1285

 .ק ד"סז "ט. ב"סא "רמ. צט' סיתרומת הדשן  
1286

שאין חוששין אלא אם (ק ב "דרכי משה ס). דוקא בשעורו ובשרו קיים(ממשמעות התרומת הדשן שם , בתרומתה כתוב "י ד"ב 
 .ז שם"א וט"רמ). כן רואים שאיו קיים

1287
 .ק ה"אליה רבה ס. ז שם"ט 

 .ח שלכתחלה יש להחמיר כדעות הפוסלים"ו וס"זה שתבאר לעיל ס 1288
1289

 .ז הוא ודאי פסול- ג"דלעיל ס' שלדעה הא 
1290

 .יף חעס 
 .אליה רבה שם. א שם"ממשמעות הרמ, ק ה"סז "ט 1291
 .ו"שאף אם לא חסר כלום הוא פסול לדעה דלעיל ס 1292
 .ה"לעיל ס 1293
1294

 .ז שם"ט 
 .פ במפולש"עכ, ח"דלעיל ס' ולדעה הב, אף באיו מפולש, ז- ג"דלעיל ס' לדעה הא 1295
1296

 ."א וש" וסלו"לקמן סטכד 
 .ק ו"ז ס"ט 1297
1298

 .ק י"סז " ט.עלתה' ה מתי" ד)א, יז (ן שם" ר.ה קלף"ב ד, א לד"ריטב 
1299

 .ד"ע ס"טור ושו. ה סרוח"ה הכא וד"י ד"א ורש, גמרא לו 
1300

 .ק ז"אליה רבה ס. ק ד"א ס"מ 
1301

 .רבא שם 
1302

 .ז"ע שם ס"וראה שו, ר לא הגיע לידיו"סימן זה בשוע 
1303

שלא  (ם" רמב.יח' ג סי"ש פ"לפירוש הרא, )שלא הביא האיבעי (ף"רי ).מבפים כשר: א"רע, לה(לולב '  הלהלכות גדולות 
 .ד"ע ס"שווטור ב' דעה הא. ש ואם"ה ומ"י ד"בלפירוש ה, )הביא האיבעי

1304
 ."וש, סעיף יד 
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 ככל ספק 1309כין בספק זה להחמיר ולפיכך הול1308 כמו שיתבאר1307 שכל פסולין אלו הן מן התורה1306אומרים
  :1310של תורה ויש לחוש לסברא האחרוה במקום שאפשר

 מראשו לסופו ועומק הסדק מגיע על 1313 אפילו לא סדק אלא מצד אחד1312 כולו על פי כל ארכו1311אם סדקיג 
 אבל אם 1315פ שלא חסר כלום מגוף האתרוג" אע1314פי כל ארכו עד רוב עובי של קליפה העבה הרי זה פסול

 אפילו סדק 1317 שלא סדק בעומק עד רוב עובי הקליפה העבה1316ייר באתרוג משהו למעלה ומשהו למטהשת
  :1318משי צדדיו על פי כל ארכו ושתייר מכל צד משהו למעלה ומשהו למטה שלא סדק כשר

י וכן אם סדק על פי היקף רחבו אפילו סדק משי צדדיו זה כגד זה ושתייר משהו שלם למעלה בין שיד 
פ שעומק " אע1319הסדקים שמשי הצדדין ומשהו שלם למטה בין שי הסדקים שמשי הצדדים הרי זה כשר

  .הסדקים מגיע עד רוב עובי של קליפה העבה

וכל פסולים אלו דהייו יקב חסר וסדק איו מחמת שאיו הדור אלא לפי שאיו תם ושלם והתורה אמרה 
  :1321 לקיחה תמה ושלימה1320ולקחתם ודרשו חכמים

 1326 אם קלף כולו פסול1325 המקפת את קליפה העבה1324 הדקה1323 ממו הקליפה החיצוה1322אם קלףטו 
 שעל ידי אותו 1328 ואם שתייר ממו כל שהוא שלא קלף כשר1327שכיון שכולו קלף הולך ומתווה ואיו הדור

_______________  
1305

 .ש שם"רא 
1306

שלטי הגיבורים שם אות ה בשם . ף"בדעת הרי, ה תיא"ן שם ד"ר). ו"סשתלוי בדעת הפוסלים לעיל (שם ש "ראמשמעות ה 
 .ק ה"עטרת צבי ס.  שקטין לפסולש ויש"ה ומ"ח ד"ב. שםע "שוב' דעה הב). והכי מסתבראן יש מחמירי(טור . ז"ריא

1307
 .)ק ג"תרמט ס' ז סי"טראה  (טור). א"רע, יח(ן "ר 
1308

 .סעיף יד 
 .ביום הראשוןשאיו פסול אלא , ט"תרמט סי'  לקמן סיראה 1309
1310

 .ו"ז לקמן סט"ראה עד 
 .ה"ע ס"טור ושו. ב,  לדמשה 1311
1312

אף כשסדק (ק ו "א ס"מ. ק ט"ז ס"ט. ה"לבוש ס. שםע "טור ושו. ח"ג סי"ש פ"רא. ה אי"שם ד' תוס. ה סדק" ד א,לוי "רש 
 ).כדלקמן בסוף הסעיף, משי צדדיו

1313
 .)ל"דהכי קיי, ע שם"שוטור וממשמעות ה (ק ה" סא"מ 
1314

שאם סדק כל העובי פסל במשהו  (שם ז"ט .בשם ויש מחמירין, עלתה' ה מתי"ד) א, יז (ן"רו, ה סדק"ב ד,  לדא"ריטב 
 .ה" סא"רמ. )ו"לדעה דלעיל ס, מטעם יקב

 ).ז"לדעה דלעיל ס, שאם חסר פסל במשהו מטעם יקב(ע שם "טור ושו 1315
, שרק דבר הפוסל משום הדר פוסל בחוטמו במשהו, א"וכדלקמן סכ. והייו אפילו אם גם חלק מחוטמו סדק(ע שם "טור ושו 1316
 )."וש
1317

 .)שפחות מזה לא מיקרי סדק(שם  א"רמ 
1318

 .)ן שם"אף לדעת הר (ק ו"א ס"מ 
1319

 .ק ח"אליה רבה ס. ק ו"ס א"מלגירסת ופירוש ה, עלתה' ה מתי"ד) א, יז(ן "ר 
1320

  ).לעין לולב (י"תרמה ס' וראה גם לעיל סי). ז"ן זאהמיים מעכבי' לעין שד(ב ,  גמרא לד
1321

לעין סדק . ד, ט(ג " רבו ירוחם תיב ח ח).א"רע, יח(ן "ר. ה שתהא"ב ד, לד' תוס. )לעין חסר (ה ומשין"ב ד, י לו"רש 
 .ון בלבדפסול ביום הראש) בלבד (שמטעם זה, ט- ז"תרמט סי' וראה לקמן סי ).לעין ימוח, במוסגר(ב "ה לעיל סי"וכ). ויקב

 .ו"ע ס"טור ושו. ב,  לדמשה 1322
1323

 .ו"ע ס"שו. ז"ח ה"ם פ"רמב 
1324

וראה . ק י"ז ס"ט. טור ולבוש שם. רבוש "ה ומ"י ד"הובא בב. עלתה' ה מתי" ד)א, יז (ן שם"ר. ה קלף" דב, לד א"ריטב 
 .כלום מגוף האתרוגהייו שלא חסר ד, ד"לקמן סכ

1325
 ."ב וש"כדלעיל סי 
1326

טור . ם שם"רמב. )ב, יז (ף שם"רי. )יז' ג סי"ש פ"ה הא וברא"שם ד' סתוהובא ב(רוש רבו חאל שם א לפי"רע, גמרא לו 
 .ע שם"ושו

1327
 ). א, עב( צמח צדק  חידושיוראה. לבוש שם 
1328

 .ע שם"שוב' דעה הא. ם שם"מבורף "רי 
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קלף ויש  שאיו כשר אלא אם כן שתייר ממו כסלע שלא 1330 ויש אומרים1329כל שהוא הוא חוזר לבריאותו
  :1331לחוש לדבריהם במקום שאפשר

במה דברים אמורים כשמקום הקלף הוא שוה במראיתו למראה גוון האתרוג אבל אם הוא משוה במראיתו טז 
 אלא אם כן המקום שקלף הוא מיעוט האתרוג ואיו מפוזר בשים ושלשה 1332ממראה האתרוג איו כשר

 1334 כמו שיתבאר1333בחוטמו של האתרוג אלא מחוטמו ולמטהמקומות אלא כולו עומד במקום אחד ואיו עומד 
  :ש הטעם לכל זה" ע1335גבי חזזית

 1336יש הרבה אתרוגים שעל ראש האתרוג גדל עץ אחד שמקצתו כס לתוך גוף האתרוג ומקצתו בולט למעלהיז 
 1338 וקרא פטמא1337ובמקצת אתרוגים אין עץ זה כס כלל לתוך אתרוג אלא כולו בולט למעלה מראש האתרוג

 ויש 1341מגוף העץ הקרא פטמא או דד) חשב( והוא 1340 ועל עץ זה גדל כמין פרח שושן וקרא שושתא1339או דד
 כיון שכך היא בתחלת ברייתם וזהו 1342הרבה אתרוגים שאין להם כלל פטמא זו ולא שושתא שעליו והן כשרין

כמו גומא מתחלת  ויכרין הן אותן שכך הן מתחילת ברייתם כי יש להן במקום הפטמא 1343דרך גדולן
  .1344בריאתו

 אפילו לא יטל כל עובי הפטמא אלא מקצת העובי שאר מחובר 1345אבל אתרוג שהיה לו פטמא ויטלה פטמתו
 במקום שהיה מכוסה בעובי 1346לאתרוג ומקצת העובי יטל לגמרי מן האתרוג בעין ששאר משהו באתרוג מגולה

ת מגוף האתרוג וכיון שהיא חסרה הרי זה אתרוג מקצת הפטמא שיטלה הרי זה פסול לפי שפטמא זו חשב
 כיון כל מקום מ1348פ שיש אומרים שאין חסרון פוסל אלא אם כן יש בו כאיסר כמו שתבאר" אע1347חסר

שהפטמא היא בגובה האתרוג על ראשו והחסרון יכר בה יותר לפיכך החמירו בה שאפילו חסרון כל שהוא שבה 
 ואם חסר שם כל 1350וי בראשו שהאדם רואה אותו בתחלת השקפתו לפי שעיקר הידורו של אתרוג תל1349פוסל

____________________ 
1329

 .לבוש שם 
1330

 .אק י"אליה רבה ס. ע שם"שוב' דעה הב).  ב,חולין הכמו לעין טריפה ב(  חאלרבוש שם וטור בשם "ורא' תוס 
1331

 .ב"ז לעיל סי"ראה עד 
1332

 ,ק ו"חלת צבי ס. טור. יז' ג סי"ש פ"הובא ברא). אפילו בשתה למראה הכשר, בדברי עצמו(רל ' ים דעים סי בתמד"ראב 
 ).לעין מומר(ו " וראה לקמן סכ. שםע"שום ו"בדעת הרמב, ק ז"א ס"ומ

 ).שכל אלו פסולים אף בשתה למראה הכשר(ו "לבוש סטור ו 1333
1334

 .טמו ולמעלה במשהוקלף מחולעין , א"וראה סכ. כג- סעיף יט 
 .ק ז"א ס"טור ומ 1335
1336

 .ת" בשם ר,טז' ג סי"ש פ" ורא,א דיבור הראשון, ו ל'תוס 
1337

 .אק י" סוף סז"ט 
 .ב, משה לד 1338
1339

 .ש שם"ורא'  תוס.ב, ף יז"רי. 'הגערוך ערך פטם הובא ב. א, רבו חאל לו 
1340

 .ק ח" סא"מ. ז"ע ס"שו. ז"ח ה"ם פ"רמב. ף שם"רי. ו"ג ה"שם בשם הירושלמי פ' תוס 
1341

 .תאי' ה גמ"ד) ב, יז(ן "והר, ה יטלה"ב ד, א לה"והריטב, )עין טילת פטמתו(לולב ' ן בהל"לפירוש הרמב, ף שם"רי 
1342

א "רמ טור ו.ר שם טוב"בשם ארחות חיים בשם ה, ש להכשיר"ה ומ"י ד"ב. ז"ג סט"פש "רא. י רל"ד בתמים דעים רס"ראב 
 .ז"ס
 ).ב, עב(צ "וראה חידושי צ. קפב'א' ד סי"ז ח"ת רדב"שו 1343
1344

ה גם אם דרך גדולן בלא פטמא ובלא "שכ, לה' י ע"ק ח" וראה אג.ק י" סא"מ. ט"כסת הגדולה הגה. ט"ג סמ"ט ח"ת מבי"שו 
 .גומא

1345
. ם שם"רמב. ף שם"רי.  שםח"ר. בשם רבו יעקב, ה תי"ב ד, ובדף לה, ה טלה"י שם ד"רש רוש לפי,)פטמתו(משה שם  
 .ע שם"טור ושו. שםש "רא

1346
. דהייו שיטל עד האתרוג (ק ט" סא"מ הרושלפי, ח" ולבוש ס,)לפסול לדעה זו כשיטלה מקצת הפיטמה(ן "ה כתב הר" די"ב 
אפילו לא עשה בזה , י ופוסל רק ביטל כולו"שחולק על הב( שם ז"ט משמעות. )י ולבוש קצת הייו מקצת העובי"ש הב"כ מ"וא

 ).גומא
1347

 ."וש, ח לעין עוקץ" וכדלקמן סי.ק ט"א ס"מ. ה"תרמט ס' א סי"רמ.  מוח שםרבו). ד, ט(ג "חם תיב ח ח ירורבו 
1348

 .ח"לעיל ס 
1349

ח "הגהות מיימויות פ .)שמכשיר ביטל כל העוקץ, ח"דלקמן סי(ר יקר "לדעת רבו יעקב ב, )ב, רמב(תכב ' יראים השלם סי 
 .)א"תרמ' ח סי"ב. (ק יז" סתרמט' א סי"מ. תשב'  מרדכי סי.אות מ



סו .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה

  .1351שהוא איו הדור

 ואפילו טלה כל הפטמא ולא שאר 1352אבל אם לא יטל כלום מעובי הפטמא במקום שהיא מחוברת לאתרוג
 בעין שמקצת ראש האתרוג הוא מכוסה בעובי פטמא משהו זו ששתייר כמו שהיה 1353ממה רק גובה משהו

 כשהפטמא היתה שלימה הרי זה כשר דכיון שמקצת ראש האתרוג הוא מכוסה כמו שהיה 1354להמכוסה בתח
  .1355מתחלה אין זה חסרון

 על זה ואומרים דאפילו לא טלה רק השושתא העליוה וכל הפטמא קיימת הרי זה פסול שאיו 1356ויש חולקין
 טוב לחוש לדבריהם קוםכל מ מ1357פ שאין הלכה כדבריהם"הדור אלא אם כן הוא שלם לגמרי בראשו ואע

 דהייו שאם יש לפיו שי אתרוגים שוים בוי והידור ובאחד מהן יטל השושתא אזי יקח 1358במקום שאפשר
 ממו האותו שיש בו השושתא אבל אם אותו שיש בו השושתא איו מהודר ומפואר כל כך כמו אותו שיטל

  :1359ן בו שושתא שהעיקר הוא כסברא הראשוההשושתא יקח את המהודר ואת המפואר יותר אף על פי שאי

יטל העוקץ והוא העץ שהאתרוג תלוי בו באילן הרי זה פסול והוא שיטל העוקץ מעיקרו ולא שאר ממו יח 
 1362 כל שהוא1361 אבל אם שאר ממו1360כלום באתרוג שאז שאר מקומו גומא באתרוג והרי זה אתרוג חסר

ייו שלא יטל כלום מעובי העוקץ במקום שהוא ממלא את הגומא באתרוג בעין שתמלאת כל רוחב הגומא דה
  .1363הרי זה כשר שהרי גוף האתרוג איו חסר כלום

 אפילו יטל כל העוקץ ושאר מקומה גומא באתרוג שהעוקץ איו חשב מגוף האתרוג לעין 1364ויש מכשירים
 בשעת הדחק שאי אפשר קוםכל מפ שאין הלכה כדבריהם מ"שבחסרוו יפסל האתרוג משום אתרוג חסר ואע

 שהרי יש והגין בשעת הדחק לברך אפילו על 1365למצוא אתרוג אחר יש לסמוך על דבריהם לברך על אתרוג זה
  :ש הטעם" ע1367ט" כמו שיתבאר בסימן תרמ1366הפסולין לגמרי

 ויש בו ממש 1371והוא כמו אבעבועות דקות)  תרגומו או חזזן1370 או ילפת1369פירוש (1368עלתה עליו חזזיתיט 

_______________  
1350

 ."א וש"כדלקמן סכ 
1351

 וראה .שכל הפוסל משום הדור פוסל על חוטמו במשהו, א"לקמן סכוכד .ממשמעות המגיד משה שם, א שם"מ. ח- ז"לבוש ס 
 .)אין פיסולו מחמת חסרון בלבד אלא מחמת שאין זה הידור (ז"תרמט סי' לקמן סי

 .ק יא"ז ס"ט. טז' לולב סי' ארחות חיים הל. ן שם"א ור"ריטב. )קו' ע(ץ גיאת "ן שם בשם הרי"רמב 1352
1353

 .ק ט"א ס"מ 
1354

 .ח לעין העוקץ"כדלקמן סי 
1355
  .)דאין זה חסרון היכר(א שם "מ

1356
 ).ויש מחמירין(ז "א ס"רמ. ן שם"א והר"ן והריטב"לפירוש הרמב,  שםף"רי 
1357

ץ סובר כשאר הפוסקים "פירש שגם הרי, ן"ה והר"י ד"ובב. חלקו עליו בזה, ף"ן שפירשו כן ברי"א והר"ן והריטב"שגם הרמב 
 .ק יב"ז ס"טותבאר ב. בזה

1358
, ביטלה גם חלק מהפטמא(ה יטלה "ח סד" ב.)ביטלה השושתא(א שם "רמ. ק ג"דרכי משה ס). כבר הורה זקן(ן שם "רמב 

 .ק ז"אליה זוטא ס). שקטין לחומרא
1359

 . שםז"ט. י"ה כתב הב"ל וד"ה ארז"ד) ב, רמה(סוכה '  מסה"של 
שהוא כדעה (מ שם "מ .ז"ח ה" פם"רמב. )ב, יז(ף "רי. רבו חאל שםרוש לפי) בוכתו(ב ,  להיצחק בן אלעזר' ברייתא דר 1360

' ראה גם לקמן סיו). שפסול מטעם חסר(ק יא "א ס"מ. ח"ע ס" טור ושו.טז' ג סי"ש פ" רא).שחסר פסול במשהו, ז"דלעיל ס
 .ט"סיוז "תרמט סי

 .ה תי בשם רבו יצחק הלוי"ב ד, י לה"ולפירוש רש. ף שם"ריח ו"לפירוש ר, )יטל עוקצו כשר(ב , משה לד 1361
1362

 .שםא "רמטור ו. שםש "רא. 'תוס. ף שם"רי 
1363

 .ק יג"ז ס"ט. לבוש שם. א שם"רמ. ה יטלה"י סד"ב 
1364

ש שם "הובא ברא. ה טלה"שם ד' ת בתוס" ר).שגם בוכתו היא הפטמא שבראש האתרוג(ר יקר "ב  בשם רבו יעקבשםי "רש 
 .ק יא"ז ס"טור וט). שלהך פירושא אין פסול בזב האתרוג(

1365
ז "תרמה סי' ז לעיל סי"וראה עד). בחסר משהו ואיו מפולש(ח "וכדלעיל ס. ק יד"באר היטב ס]. ט) [קכ(' חכם צבי סית "שו 
 ."וש

 .ט"תרמט סי' סי. כ"סוף  לקמן סז"ועד .חכם צבי שם 1366
1367

 .ג- ב"סכ 
1368

 .ט"ע ס"טור ושו. ב,  לדמשה 



סז .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה

 מהאתרוג בלבד איו פסול אלא 1373 אם הוא במקום אחד1372מן יכר במשמוש היד שהוא גבוה מן האתרוגשמקו
שאין בו ( ויש בין שי המקומות מקום פוי 1376 האתרוג אבל אם הוא בשי מקומות1375 של כל1374אם כן הוא רוב

ייו שתי אבעבועות דה(לכל הפחות כשיעור חזזית אחת דהייו שיכול להיות במקום זה טיפת חזזית משהו ) חזזית
ומראה אתרוג משהו כחוט השערה מפסיק בין טיפה זו ) 1377ן אין קרא חזזית כמו שיתבארדקות שפחות מכ
 שאצלה מצד אחד ומראה אתרוג משהו כחוט השערה מפסיק בין צד השי של טיפה זו 1378להחזזית הגדול

אלא מיעוט האתרוג שכיון שיש בתוך  אפילו אם כל החזזית ביחד איו 1379לחזזית הגדול שאצלה הרי זה פסול
  :1381 ואיו הדור1380החזזית מקום פוי מראה אתרוג הרי זה כמומר

 כגון 1382במה דברים אמורים כשיש מתחלת חזזית האחת עד סוף חזזית השית כשיעור רוב הקיפו של האתרוגכ 
 רוב היקף עביו וכן אם שאם הן עומדין לרוחב האתרוג דהייו סביב היקף עביו ומתחלת האחת עד סוף שית יש

הן עומדין לאורך האתרוג ומתחלת האחת עד סוף השית יש רוב היקף אורך האתרוג כגון שחזזית אחת עומד 
 אבל אם כל החזזית הוא בצד 1383בצד אחד של האתרוג וחזזית השית משך מעט על צד השי של האתרוג

צה היקף אורך האתרוג או מחצה היקף  של האתרוג אף על פי שיש מתחלת האחת עד סוף השית מח1384אחד
עביו או אפילו מחצה היקף ארכו ומחצה היקף עביו כגון שיש הרבה חזזית קצת מהן משכים לאורך האתרוג עד 

 על 1386ויש חולקין 1385חצי עביו וקצת מהן משכים לרוחב האתרוג סביב היקף עביו עד חצי ההיקף הרי זה כשר
יפות חזזית משהו ובין שתי טיפות אלו אין מקום פוי שבו מראה אתרוג זה ואומרים דאפילו אין בו אלא שתי ט

אלא כדי שיעור חזזית אחת הרי זה כמומר ופסול ויש להחמיר כסברא האחרוה אבל בשעת הדחק שאי אפשר 
  .1387למצוא אתרוג אחר יש לסמוך על סברא הראשוה

ח האתרוג דהייו שכל מקום הפוי שבו מראה ואם אין בו אלא חזזית אחת גדול שתפשט על פי חציו של כל שט
האתרוג הוא מחצה על מחצה עם החזזית פסול וכן כל דבר הפוסל ברוב בכל ארבעת המיים אם הוא מחצה על 

 1389 לפי שצריך להיות הרוב בהכשר ואין מחצה הכשר חשב כרוב אלא לעין מחיצות של שבת1388מחצה פסול
מרה הלכה למשה מסיי שהמחצה הוא כרוב אבל בכל התורה כולה  שבהן א1391 ולעין סכך הסוכה1390ושל סוכה

_______________  
1369

 . ע שם"אורי המלים בשוב. ז"ח ה"מגיד משה פ. ערוך ערך חזז
1370

 .כ, ויקרא כא 
1371

 ).ד, עא(ג דסוכה "פ צמח צדק וראה חידושי. ג"ע סי"טור ושו. ו"ג סט"ש פ"רא. ה חזזית"י שם ד"רש 
1372

 .ג"וראה לקמן סכ .שםע "טור ושו. שםש " רא

 1373
  .ט"ע ס" טור ושו.ב,  להגמרא

 .ע שם"טור ושו. ב, משה לד 1374
1375

 .)ע שם"ממשמעות השו(ק יב "א ס"מ. )ולא רובו של צד אחד (ש שם"רא 
1376

 .שאפשר שזה איו פסול אלא מדרבן) א, עג(שם  צמח צדק וראה חידושי .ע שם"טור ושו. גמרא שם 
1377

 .סעיף כב 
 .' היקפו כועד שיהיו ביחד כשיעור רוב, )'לדעה הא(כ "כדלקמן ס 1378
1379

 .ק יח"אליה רבה ס. ק יד" סז"ט 
1380

 .ו"ודין מומר יתבאר לקמן סכ. ט"לבוש ס. גמרא שם 
1381

תרמט ' סי. א" לקמן סכה"וכ .ק כב"תרמט ס' א סי" מ.לבוש שם. ש שם"רא). 'אף ברובו במקום א(ה קפסיק "ב ד, כט' תוס 
 ."וש, )בהדס(ב "תרמו סי' וכדלעיל סי. ז"סי
1382

ע "בשו' בטור ודעה הא' דעה הב. לטק' ש סי"ת הריב"שו. ט"ג סי"ש פ"רא. )רובו של אתרוג (רלב' דעים סיתמים ב ד"ראב 
 .ק ט"אליה רבה ס. )רוב הקיפו (ק יג" סא"מ .י"ס
 ).דאם תפשט לצד השי הוי רוב הקיפו(א שם "מ 1383
 .ע שם"טור ושו. ש שם"ש וריב"ד רא"ראב 1384
1385

 .) מחצה הוא רק ברובו ולא ברוב הקיפושהמחלוקת דלקמן לעין (ק טו"ס א"מ 
1386

 ).א, עג(וראה חידושי צמח צדק . ע שם"בשו'  ודעה הבבטור' דעה הא). קה' עמ(ץ גיאת בהלכות לולב "הרי 
1387

 ."ז וש"תרמה סי' ז לעיל סי"ראה עד 
1388

 .א" סיע"ושו טורב' דעה הב .שםד "ראב 
1389

 ." ושח"שסב סי' דלעיל סיכ 
1390

   .ק ו"א שם ס"ה ובמ"תרל ס' סיע "שוראה , וץ כעומד מותרדיו כמחיצות שבת דפרש 



סח .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה

 על זה ואומרים דכל שאין בפסול רוב כגד הכשר איו יכול לפסול 1393 ויש חולקים1392צריך להיות הרוב בהכשר
 בשעת הדחק שאי אפשר כל מקום מ1394פ שאין הלכה כדבריהם"והרי הוא כאלו לא היה כאן פסול כלל ואע

רים יש לסמוך על דבריהם לברך על מיים אלו שהרי יש והגין בשעת הדחק לברך אפילו למצוא מיים אחרים כש
  : הטעםיין שם ע1396ט" כמו שיתבאר בסימן תרמ1395על הפסולין לגמרי

 דהייו 1400 או שיוי מראה האתרוג1399 או חזזית1398 כגון יבש1397כל דבר הפוסל באתרוג משום שאיו הדורכא 
פ שכל אלו אין פוסלין אלא אם כן יש בהן " אע1401ראה כל האתרוגשקלף מקצת האתרוג ושתה מראיתו ממ

 ומתחיל 1402כשיעור שתפרש בהן אבל אם היה אחד מהן על חוטמו דהייו ממקום שמשפע משם ויורד לצד ראשו
  אפילו אין בו כל מקום זה אם יש בו אחד מכל אלו הדברים הפוסלים משום הדור1403משם להתקצר ולהתחדד

לפי שעיקר ההידור של האתרוג תלוי בחוטמו שהוא ראה לעיים יותר משאר מקומות סול אלא משהו הרי זה פ
  : בתחלת השקפתו1404ובו אדם ותן עייו

שפחות מכן אין  (1405 אפילו בחוטמו אין החזזית פוסל אלא אם כן יש בו שתי אבעבועות לא פחותכל מקוםמכב 
 וכן כל 1406שיהא צריך להשים עין עיוו עליהם עד שיראםוהוא שיהיו ראין לעין כשאוחזו בידו ולא ) קרא חזזית

  :1407שיוי מראה איו פוסל אלא אם כן ראה לרוב בי אדם בהשקפה ראשוה

 פוסלין אלא אם כן ולדו מעצמות האתרוג אבל אם מחמת שעוקצים אותו 1408אין החזזית ולא שיוי מראהכג 
 אפילו 1410ל יש להכשיר"ט מו"חזזית שקורין בלא וכן אותן 1409קוצים עשו בו מקומות אדומים ועקומים כשר

כ מראה אתרוג מאחר " לפי שהן חשבין ג1411יש בהן ממשות שמקומן יכר במישוש היד שהן גבוהין מהאתרוג
  :1412שרגילות הוא להיות כך הרבה אתרוגים אין זה שיוי גדול

_______________  
1391

 .י"תרלא ס' סי. ח"תרכו ס' כדלעיל סי 
1392

וראה ). לעין מחיצות(ה דכולי "ובחולין שם ד, ה והלכתא" דב"ע, ]ז[תוספות עירובין ט. ה אי"א ד,  כטב דחולין"א פ"רשב 
 .פרישה אות ד

1393
 .ע שם"ובש' דעה הא.  יחיאלרבוהרב טור בשם אחיו  
1394

 .ו"וראה גם לקמן סכ. ק כא"אליה רבה ס. ק טז" סז"ט 
 ."ח וש"ז לעיל סי"עד 1395
1396

 .ג- ב"סכ 
1397

ממשמעות , ק יז" סא"מ. ש ומחוטמו"ה ומ"ח ד" ב. הק"דרכי משה ס). א, ט(ג " ירוחם תיב ח חרבו. כ"ג ס" פש"רא 
 .סו' ח סי"ת צמח צדק או"שווראה . ג"כדלעיל סי, )שפסול מטעם חסר(כ בסדק " משא.ב"ע סי"השו

1398
טור . ש שם"רא. ה עין הפסולים"לולב ד' ן בהל"רמב. רלב' ד בתמים דעים סי"הראב. )ולא תפרש שם השיעור (א"דלעיל ס 
 . שםע"ושו

1399
 .ט"ובס, ע שם"טור ושו. ב,  להגמרא .ט"דלעיל סי 
1400

 .ע שם"טור ושו. ז" סיג"פש "רא 
1401

 .ו"ן סכוראה לקמ. ז"וכדלעיל סט. ש שם"רא 
1402

 .ב"יט וס"ע ס"טור ושו. כ" סג"פש "רא 
1403

 .ב"לבוש סי. ט"ע ס"שו 
1404

' סי. ) מטעם חסר,לעין לולב(י "תרמה ס' סי .)לעין יטלה פטמתו (ז" לעיל סיגםוראה . לבוש שם. ה אפילו" שם די"רש 
 ).לעין הדס(ט "תרמו ס

1405
 .)אבעבועות דקות: מוסגרב(ט " וראה גם לעיל סי.ז"ק ט" סא"מ. ט"ג סמ"ט ח"ת מבי"שו 
1406

 .א שם"מ. ט שם"ת מבי"שו 
1407

 .ק יח"א ס"מ. םט ש"ת מבי"שו 
 .ו"או כדלקמן סכ, א"כדלעיל סכ 1408
1409

 .ק יט" סא"מ. ט שם"ת מבי"שו 
1410

 .ג" סיא"רמ. צט' תרומת הדשן סי). שצט' ע(אתרוג ' ל הל"מהרי 
1411

 .'ת היא דוקא כשיכר במישוש כוט שחזזי"והייו אף שתבאר לעיל סי. ק כ" סא"מ. תרומת הדשן שם 
1412

 ).ב- א, עב(ג דסוכה "פ צמח צדק  חידושיראהו . ויש מי שכתבבשם, א שם"רמ.  שםתרומת הדשן 
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לא במקום אחד בלבד  בין שלא היו א1414 או מחמת החזזית1413כל מקום שפסל האתרוג מחמת שיוי מראהכד 
 כל האתרוג אם זהר לקלפו 1416 וקלף כל מקומות הפסולין שבו וחזר מראיהן מראה1415בין שהיו בכמה מקומות

 הרי זה כשר ואפילו 1418 דהייו שלא קלף רק קליפה החיצוה הדקה1417בעין שלא חסר כלום מגוף האתרוג
  .1419י כן"לכתחלה מותר להכשירו ע

 פסול שאין זה 1423 שיש לו קצת ריח רע1422 אם סרח1421ן צריך לומר ואי1420פלו עליו מים בתלוש ותפח
  :1424הידור

 ואיזהו כבוש כל ששרה מעת לעת 1426 שהכבוש כמבושל1425אתרוג המבושל פסול וכן אם היה כבוש פסולכה 
כ פסל האתרוג " ואפילו בדבש שדרכו להעמיד דבר הכבוש בתוכו אעפ1427במים או בשאר משקים ומי פירות

 אפילו לא שהה בתוכו אלא שעה 1430 חזק שהוא חריף מאד1429 ואם כבשו בחומץ1428משום כבוש במעת לעת
  : הטעםיין שם ע1431ה"ק' ד סי"ש ביו"מועטת כדי שיתן החומץ על האור וירתיח הרי זה כמבושל כמ

 כגון שחור ולבן שאיו ממראה 1434 איזהו מומר שיש בו כמה גווים1433 שאיו הדור1432אתרוג המומר פסולכו 
 הרי זה כמומר ופסול אף אם אין בהם אלא מיעוט 1436וון אחד בשי מקומות באתרוג ואפילו ג1435האתרוג

 או חציו 1437האתרוג אבל אם גוון הפסול הוא במקום אחד בלבד איו פוסל אלא אם כן יש בו רוב האתרוג
  : גבי החזזית שדין שיוי מראה כדין חזזית לכל דבר1438ש"כמ

ול במה דברים אמורים באתרוג הגדל בארצות שהאתרוגים אתרוג שמראיהו שחור אפילו מעט הרי זה פסכז 
הגדלין שם הן ירוקים אבל במקומות שהאתרוגים הגדלין שם הן שחורין מעט כשרים שזהו דרך בריאתן וגידולן 
באותו מקום ואין זה שיוי כלל אבל אתרוג השחור ביותר כשחרות בי אדם הכושים אפילו הגדל בארץ כוש 

____________________ 
 .ו"כדלקמן סכ 1413
1414

 . ד"סיע "טור ושו. ח"ג ריש סי" פש"רא 
1415

 .ש שם"רא 
1416

 .ז"ראה לעיל סטו. למראה: ל"אולי צ 
1417

 . שחסר פסול במשהוז"כדלעיל סו. א שם"רמ 
1418

  .ו"לעיל סטכד 
1419

 ).י קליפה"יש לו תקה עש(ש שם "רא 
1420

 ).שפלו גשמים בתלוש(ה לא " שם די"רש ו)תפוח (א, לו] ברייתא[ גמראמ, ו"ע סט" ושוטור 
1421

 .לבוש שם. ה פל"י ד"ב 
1422

 .ע שם"טור ושו. א שםבריית 
1423

 .טור ולבוש שם 
1424

 .בשם אמרכל, ק כו"אליה רבה ס 
1425

 .ו"ע סט"ושוטור  .א, לו] ברייתא[ גמרא 
1426

 .א"קה ס' ד סי"ע יו"שו. א, פסחים עו 
1427

 ."ז וש"תמז סכ' וכדלעיל סי. ד שם"ל ביו"פ מה דקיי"ע, ק כב" סא"מ 
1428

 .ק יז" סז"ט 
1429

 .ו"ע סט"טור ושו). ג, ט(ג " ירוחם תיב ח חרבו. ה תיא"ן שם ד"ר. ה כבוש"י שם ד"רש 
1430

 ." ושט"ג סכתע' לעיל סיכדו. ק כח" ס]תמז) [תעג(' א סי"מ 
1431

  ."ט וש"תמז סכ'  לעיל סי.ב"ך סק"ש. א"סע שם "וראה שו, ר לא הגיע לידיו"סימן זה בשוע 
1432

 .ו"ע סט"טור ושו. א, לו] ברייתא[ גמרא 
1433

 ."וש, ב"תרמו סי' וסי, ט" סיכדלעילו. ה מומר"ב ד"רע, י לג"רש 
1434

 .ל כמומר"ה דה"ב ד, א לה"ריטב 
 ).לעין קלף(ז "וראה לעיל סט. ה אבל"ד) ב, יז(ן "ר. א שם"ריטב. רל' ד בתמים דעים סי"ראב 1435
 .רי' ע) וייר(ראה ארבעת המיים  1436
1437

 .ז"ע סט"טור ושו. כב' י סג"פש "רא 
1438

 .כ- ט"לעיל סי 
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  :1440הדור כלל לפי שאין זה 1439פסול

 שעשו לו 1444 אם גדלו בדפוס1443 וכן מטעם זה1442 שהרי אין עליו צורת אתרוג כלל1441העגול ככדור פסולכח 
 עד ששתה 1446 וכתמותו1445בעודו קטן ותו בתוכו כשהוא עדיין מחובר לאילן וגדל בתוכו כמדת הדפוס

פ שאיו דומה לו ממש "אע אבל אם עשה כעין צורת האתרוג 1447מצורת האתרוג ועשה כמין בריה אחרת פסול
  : הרי זה כשר1449 כעין גלגל של ריחיים ושל מים1448כגון שעשו בו כמין קרשים

 שאין זה שיוי כלל ווטל שיהן ביחד כשהן 1451 דהייו שגדלו שים דבוקים זה בזה כשר1450התיוםכט 
  . ומברך1452דבוקין

 הרי זה כשר אבל למטה יש 1454הכתף שאפילו הוא גדול כל כך עד שיטל על 1453אין שיעור לגודל האתרוג למעלה
 לפי שרוב האתרוגים אין גידולן פחות מכביצה וזה שאין בו 1456 שאם הוא פחות מכביצה פסול1455לו שיעור

 ואפילו אם אתרוג זה לא היה גדל יותר 1457כביצה הרי עדיין לא גמר פריו והתורה אמרה פרי עץ שיהא פרי גמור
 אבל אם 1458 כיון שבגמר גידולו אין בו כביצה אין זה פרי חשובוםמכל מקאף אם לא היו קוצצים אותו מן האילן 

 דהייו שלא גמר גידולו שהיה גדול יותר אם לא היו קוצצים 1459פ שהוא בוסר"יש בו כביצה הרי הוא כשר אע
  :1461מ כיון שיש הרבה אתרוגים שאין גדילין יותר ממו הרי זה פרי חשוב וקרא גמר פרי" מ1460אותו

כדרך כל האתרוגים שגמר פרים ) 1464ל"שקורין גע (1463 כשמראיהו ירוק כעין כרכום1462יםבמה דברים אמורל 
 שזהו סימן שגמר פריו וסופו להוריק 1465או אפילו שאין כולו ירוק ככרכום שבמקצתו התחיל להוריק ככרכום

____________________ 
1439

כן ש(ק יא "אליה זוטא ס. ז" סיע"שו. ח"ח ה" פם"רמב. ב,  יזף שם" הרירוש לפי-  א, ב וכאוקימתא דרבא לו,  לדמשה 
 ).עיקר

1440
 .לבוש שם 
1441

 .ח"ע סי"טור ושו. ה ככדור"י ד"א ורש, לו] ברייתא [גמרא 
 .ח"לבוש סי 1442
1443

 ).ם שהשמיט דין הכדור"בישוב הרמב(ח "ח ה"מגיד משה פ 
 .ט"ע סי"טור ושו. ברייתא שם 1444
1445

 .ט"לבוש סי. ה גידלו"י ד"רש 
 .לבוש שם 1446
 .ע שם"טור ושו. ברייתא שם 1447
1448

 .ע שם"טור ושו. ב, גמרא לו 
 .של מים: ל"ואוצ.  לבוש שם.ה דעבידא"דשם  י"רש 1449
 .כ"ע ס"שו. טורב' דעה הא. תיא' א סי"א ח"ת הרשב"שו. ח"ח ה"ם פ"רמב. ק"א וכת,  לוגמרא 1450
1451

 .ע שם"ם וטור ושו"רמב. ה התיום"י שם ד"רש 
1452

 .א"ה וי"ראה כפות תמרים שם ד 
1453

 לקמן גםוראה . ב"לבוש סכ. ב"ע סכ"טור ושו. ח"ז ה"ם פ"רמב. ד"ג סכ"פש "רא. )א, יח (ף שם"רי. כרבי יוסיב ,  לדמשה 
 .)לעין שאר המיים(ב "תר ס' סי
1454

 .ובגדול' ה מתי"ן בגמרא שם ד"ב ר, לו] ברייתא[ גמרא 
1455

 ).א"סע, טו(ף "הובא ברי). לעין לולב(א , הגמרא מחות מבלשון  
1456

 .ע שם"טור ושו. םם ש"רמב. ש שם"ף ורא"רי. כרבי יהודה שם משה 
1457

 .לבוש שם). דלא גמר פירא(ב , גמרא לא 
1458

 ."וש, )שזהו שיעור אתרוג אף בחסר (ח"תרמט סי' וראה לקמן סי.  לבוש שם.ה שיעור"ב ד, לא' תוס 
 .ע שם"טור ושו. ח"ח ה"ם פ"רמב . כחכמיםא, ברייתא לו 1459
1460

 .לבוש שם. שם'  תוס
1461

 .ש שם"רא. שם' תוס 
1462

 ).וכדלקמן, שפסול ירוק ככרתי הוא רק בלא גמר גידולו (כדק " סא"ממשמעות  
 .א"לח ס' ד סי"ע יו"וראה שו. א"תסז סכ' כדלעיל סי, ן"הקרא זאפרי 1463
 .ק ד"קפח ס' וראה לקמן סי. צהוב 1464
1465

 .ק יח"ז סוף ס"ט. ק כג"א ס" מ.)שצט' ע (אתרוג'  הלל"מהרי 
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שקורין ( אבל אתרוגים הבאים לפיו כשהן עדיין ירוקין כעשבי השדה 1466כולו בתלוש כשישהו אותו זמן מרובה
מ אם הם גדולים הרבה בעין "ן ירוקין ככרכום ומאי ולכך 1468וש שמא עדיין לא גמר פרים יש לח1467)ן"גרי

שידוע וברור לו שגמר פרים וסופן להוריק ככרכום בתלוש מותר ליקח אותן ולצאת בהן ידי חובה אפילו כשהן 
ין אלא אם כן התחילו להוריק קצת כעין  כבר הגו שלא לסמוך על בקיאות זו ואין לוקחכל מקום ומ1469ירוקין
  :1470כרכום

 וגדל מהן מין הדומה לאתרוג 1472 דהייו שהרכיבו עף מאילן אחר לתוך אילן האתרוג1471אתרוג המורכבלא 
ים יש להבחין בין האתרוג המורכב מלימוי עצמה וארבעה סימו אתרוג כלל אלא הוא בריה בפי "פסול שזה אי

א חלק ולהאתרוג יש בליטות קטות בכל גופו וקצת גובה להן השי המורכב עוקצו לאתרוג האחד כי המורכב הו
שהוא תלוי בו באילן הוא בולט ועוקץ האתרוג שוקע השלישי כי תוך של המורכב דהייו הגוף הוא רחב ומוהל 

 היא איה עבה כל כך במורכב כמו באתרוג 1473שלו רב והקליפה התיכוה דהייו קליפה העבה שבאתרוג
 הרביעי שבאתרוג הגרעיין שבתוכו זקופים לאורך 1474הקליפה עבה מאוד ותוך שלו קצר ואין בו מוהל רבש

  :1475ובמורכב הגרעיין הן מושכבין לרחבו

____________________ 
 .א שם"מ 1466
1467

 ).ב, עג(צ " וראה חידושי צ.א"ע סכ"טור ושו). דומה לעשבים(א "ג סכ"ש פ"רא. יהודה' וכר) ככרתי(ב , משה לד 
 .א"לבוש סכ. ב, גמרא לא 1468
1469

 טור ).ד, ט(ג "תיב ח ח  ירוחםרבו. שםש "רא. )שכיון שחוזרים למראה אתרוגים ודאי גמר פרים (ה הירוק"ב ד,  לא'תוס 
שדוקא (ק כד " סא"מ. שםז "וטא "מ ).שר גם כשהוא בירקותושכשיודעים שיחזור למראה אתרוג כ (א"לבוש סכ .ע שם"ושו

 .)כשלא גמר גידולו חיישין בירוק ככרתי
1470

כמראה (ל "ל געה"מראה האתרוג צ: 65' ד ע" חב- וראה ספר המהגים . ק ל"סאליה רבה . ל"ל ה"פ המהרי"ע, ק כג" סא"מ 
 ).שעוה

1471
לא (קיז ' א שם סי" תשובת הרמ.)י הדחק"שלא לצאת בהם אפילו ע( קכו'  סיא"רמת "שוב, י פאדווא בשם אביו"תשובת הר 

י מפאדווא שם "וראה הר. ג"תרמט סכ'  וראה גם לקמן סי.ק ג"ז שם ס"ט. )דלא מקרי אתרוג כלל (ק כג" סא"מ ).קרא אתרוג
, 65' ע(ד "חב- המהגים ' ס). שמ' לא ע. י.ראה קובץ יגדיל תורה . שהיא קלבריה, שהיו מברכין על אתרוגים ממחוז פאליי(

 ).רפג- עדר' תשרי ע(ד "אוצר מהגי חב). ד"ה מהג חב"שכ
1472

שמא ' לא ע.) י.(יגדיל תורה ). ה גם כשהרכיב עף מאילן אתרוג לתוך אילן אחר"שכ(סד ' ח סי"ת צמח צדק או"ראה שו 
  .קיח' לט ע). שבזה אין הסימים מועילים(

1473
  ."ב וש"ראה לעיל סי 
1474

 .א שם"מ. א שםי מפאדוו"הר 
1475

 .א שם"מ. עולת שבת ריש הסימן 



  : סעיפים]ד["דברים הפוסלים בארבעת המיים ובו כ תרמט
 אף על פי שכבר 4ריכ בין מישראל בין מ3 או גוב2 או גזול1כל ארבעת המיים שהיה אחד מהן שאול בידוא 

'  ולקחתם לכם ביום הראשון וגו7 שאמר6 הרי זה פסול ביום הראשון של חג מן התורה5תיאשו הבעלים ממו
 לכם משלכם להוציא את השאול ואת הגזול וגוב שאיו שלו שהרי חייב להחזירו לבעליו ואיו 8ודרשו חכמים

  :9יכול לפטור את עצמו בדמים

ברי ואילך שחיוב טילת לולב איו אלא מד) 10בארץ ישראל אבל בחוץ לארץ יתבאר לקמןדהייו (ומיום שי ב 
 דכיון שלא תקו אלא לזכר למקדש לא החמירו לפסול את 12 אדם יוצא ידי חובתו לכתחלה בשאול11סופרים

  :13השאול כיון שאין פיסולו בגופו שהרי הוא מין כשר אלא שאיו שלו

'  כמו שיתבאר בסי14שלא מדעתו ולברך עליו בשאר הימים חוץ מיום ראשוןומותר ליטול לולב של חבירו ג 
ו בדבר שאין בו חסרון כיס שהרי 15ח"תרוח לו לאדם שתעשה מצוה בממודמן הסתם לא יקפיד חבירו על זה ש 

 אבל אסור להוציא הלולב ממקום שהיחו בעליו למקום אחר כגון מביתו לבית 16אין הלולב מתקלקל בכך
  :ש הטעם" ע18ד"כמו שתבאר בסימן י 17הכסת

 לפי שהוא מצוה הבאה 20פ שכבר תייאשו הבעלים" אע19אבל הגזול והגוב אף בשאר הימים הוא פסולד 
 שהרי אם באו הבעלים לתבוע שלהם 22 כלומר כשהוא מקיים את המצוה הוא מקיים אותה באיסור גזל21בעבירה

____________________ 
1

לעין (ו "יד ס' ראה לעיל סי, ואם השאילו כדי לצאת בו. ג"תרח ס' ב וסי"סע "שוטור ו. י"ח ה"פם "רמב. ב, מאוברייתא משה  
'  רבו לעין דדעת(כה '  שלום עוברד). כשהשאילו על מת שיאכלה ויחזיר מצה אחרת, לעין מצה(ד "תד סי' סי). ציצית
,  מת להחזירמיים לאחר לברך כון לאמר בפירוש שהוא במתה על' כשותים הד: 66' ד ע" חב–וראה ספר המהגים ). מיים

 .והוא תועלת לותן ולמקבל, ובפרט ביום הראשון
2

 .א"ע ס"טור ושו. א" הח"פם "רמב. )אתרוג (ב, לד. )ערבה (ב, לג. )הדס (ב, לב. )לולב (ב, משה כט 
 .ע שם"שו. ם שם"רמב 3
4

וכדלקמן  (תתב' א סי"חא "רשבת ה"שווב, תרצ' ה סי"בראבי, י תשובת רבו יואל"עפ). אף לעין סוכה (ק ג" סתרלז' א סי"מ 
יל וראה גם לע. ק ו"תרסד ס' ז סי"ט. ק א"עולת שבת ס. ק ז"א ס"לפירוש המ, א"סא "רמ. )דמיירי אף שתייאשו הבעלים, ח"ס
 .א"גזילה ס' מ הל"חו. א"תרלז סי' סי. י"תד ס' סי

5
 . "וש, ח שיאוש בלבד איו קוה"וכדלקמן ס. ע שם"טור ושו. הכסף משה שם' לפי, ם שם"רמב 
6

ה "א ד, ט' וראה תוס). ה"כה סל' כדלעיל סי, ס"שפסול מד, ד"דלקמן ס, ולא רק מטעם מצוה הבאה בעבירה(ב , מאמשה  
 .ה משום"א ד, ל. ההוא

7
 .מ, ויקרא כג 
8

ולעין סוכה ראה לעיל . ט"תד ס' סי. ד"ד וסי"יד ס' סי. א"יא סי' ז לעיל סי"וראה עד. ב- א"ע ס"טור ושו. שם] ברייתא [גמרא 
 .ג"תרלז ס' סי

9
רו שאף אחר יאוש איו יכול לפט (ו"גזילה ס' כדלקמן הלו. "וש, )שכשיכול לפטרו בדמים הוא כשלו לכל דבר(ה "כדלקמן ס 

' לקמן הל. ק יא"א ס"תמ קו' ראה לעיל סי, ולעין גזל הכרי. מ וציוים"וראה מ. "י וש- ט"תד ס' ה לעיל סי"וכ. " וש,)בדמים
 .ד"ראה לקמן ס, ולעין מצוה הבאה בעבירה. ק ו"א ס"קו. ג"סכסוף ד ו"גזילה סוף ס

10
 .סעיף כא 
11

 .א"תרח ס' ע סי"טור ושו. א, משה מא 
12

 .ה"א ס"רמ. ב"ע ס"טור ושו. א, לגמרא . ב, ייתא מאמשה ובר 
13

 .ז" לקמן סטגםוראה . )בגוף האתרוג (ק כ"א ס" מ.ג' ג סי"פש " רא.)תיקו רק בעיקר הלקיחה (ה בעין"ב ד, כט' תוס 
14

 .ה"סא "רמ. קט' ב סי"ובח, ק' סיתרומת הדשן  
15

שבזה גם (א "יד סי' וראה לעיל סי. א"לקמן סכ. ק יא"ז כאן ס"ט. ד- ג"ע שם ס"שווראה , ר לא הגיע לידיו"סימן זה בשוע 
 ).בטלית אין צריך לברך עליו

16
 ."ט וש"וראה גם לעיל שם ס. ק ז"ז ס"ט. תרומת הדשן שם 
17

 .ק טז"סא "מ 
18

 .סעיף י 
19

, ה ולעין" ד)ב, יג(ן " ור,ג"ג ס"ש פ"ורא, )ב, יד(ן במלחמות "רמב. )ב, לד (לולב' ג הל"בה. א, ל- ב, י כט"יוחן משום רשב' כר 
 ).ושכן המהג(ה "א ס"טור ורמ. ט"ח ה"ד בהשגות פ"ראב .ף"דעת הריב

 ."וש, ח שיאוש בלבד איו קוה"וכדלקמן ס ).לעין איו שלו(א "וכדלעיל ס. גמרא שם 20
21

, ין בעבירהולעין ברכת הה. "וש, )בתפילין שאין צריך להיות שלו(ה "כה סל' עיל סיה ל"וכ. ק ו"ז ס"ט. ב"לבוש ס. גמרא שם 
 .)דעות' ב(א "קצו ס' ראה לעיל סי
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 ומצא שהגזילה איה קויה לו כלל ועדיין 23ור את עצמו בדמיםחייב להחזיר להם הגזילה בעייה ואיו יכול לפט
  :היא של הגזל ושלא כדין הוא משתמש בה

 בין שקאה על ידי שיוי 25 בין שקאה על ידי שיוי מעשה24י שיוי"אבל אם כבר קה הגזלן את הגזילה עה 
 דכיון 29ר אפילו ביום הראשון הרי זה כש28כגון שגזל לולב ושיפהו 27קודם שבא להשתמש בה לשם מצוה 26השם

' מ סי"ש בח"שאפילו אם בא הגזל איו מחויב להחזיר לו הגזילה עצמה אלא דמים בלבד הוא שחייב לו כמ
ויה לגמרי להגזלן והרי היא כשלו ממש לכל דבר30ג"שמצא שהיא ק 31.  

 על זה 33 ואף שיש חולקים32ילךי עבירה באה מצוה זו לידו לא יברך עליה אפילו מיום שי וא" כיון שעכל מקוםומ
אם לוקחו לצורך ) 36שראה כמברך על עבירה שזדמה לידו (35 דאין זה מברך אלא מאץ34ספק ברכות להקל

  :37עצמו לצאת בו

וכל זה בגב וגזלן עצמו אבל אם מכר או תן במתה גמורה לאדם אחר אם כבר תייאשו הבעלים קודם שמכר ו 
להלוקח ביאוש בעלים ושיוי רשות מהגזלן להלוקח שאף אם בא הגזל אין הלוקח  הרי כבר קית הגזילה 38ותן

 ויוצא בה ידי חובתו אף ביום  40מצא שהיא קויה לו לגמרי והרי היא כשלו ממש לכל דבר39חייב להחזיר לו כלום
ה אותה אחר וגם ק(י עבירה באה מצוה זו לידו שהרי הוא לא גזל " שהרי לא ע42 ומותר לו לברך עליה41הראשון

  .)שתייאשו הבעלים ממה

אבל אם עדיין לא תייאשו הבעלים ממה אין הלוקח יוצא בה ידי חובתו אף בשאר הימים לפי שהיא מצוה הבאה 
  :43בעבירה שהרי שלא כדין משתמש בה הלוקח כיון שעדיין היא בחזקת הגזל שהרי עדיין לא תייאש ממה

_______________  
22

 . "ב וש"תד סי' וראה גם לעיל סי. ן שם"ר. ו" סטג"ש פ"רא. ה הא"ה משום וד"שם ד' וס ת
23

 ." וש,)לעין לכם(א "לעיל סכד 
 ).ולקיוהא בשיוי מעשה(ב , גמרא ל 24
25

 ."ג וש"ו וסכ"גזילה ס' כדלקמן הל 
26

 .א"ס ]ג[ש'  משפט סיחושן 
27

 .ק ד"א ס"יא קו' וראה גם לעיל סי. ק א"ז ס"ט. א" סע"שו. ה ולעין"שם דן "ר. ה אמר"א ד, ק סז"ב. ה הא"א ד, ל' תוס 
28

 .ע שם"שו. ן שם" ר.א"ג ה"ירושלמי פ 
29

 .י"תד ס' סי. ב"יא סי' סיוראה גם לעיל . ק א"א ס"מ). ב, יד(ן במלחמות "רמב). וקריא ביה לכם משלכם(ה הא "שם ד' תוס 
30

 .לקמן שם. שם 
31

 . וראה גם לעיל שם. שםן "ר). דמים הוא חייב לו(ירושלמי שם  
32

ב דהייו אף "יא סי' וראה לעיל סי .ע שם"שו. ן שם"ממשמעות הר,  גק"דרכי משה ס. ן שם"רמב. א, ק צד"פ ב"ע, שם' תוס 
 .ושלכתחלה אין לו לצאת ידי חובתו בו, י דהייו אפילו גזל מכרי"תד ס' סיוראה לעיל ). ק ו"תד ס' י סי"ח (ביאוש עם שיוי

33
 .ה ושיוי השם"תתקסח ד' א סי"א ח"ת הרשב"שו). שחייב לברך אלא שברכתו היא יאוץ(ב "סז דברכות "ש פ"רא 
 .שלדעת האוסרים הוי ברכה לבטלה, ק ג"תרלז סוף ס' א סי"ראה מ 34
35

לדעת האוסרים גם בברכת , דעות' ב(ג "קצו ס'  וראה לעיל סי."וש) ולא הביא דעת החולקים(ב "א סיי' וכדלעיל סי. א, ק צד"ב 
 ).ההין

 .י"תד ס' ז לעיל סי"עד 36
ביאוש בלא (ז "וס) ביאוש ושיוי רשות(ו "וראה גם לקמן ס). לעין מצה(י "תד סוף ס' וכדלעיל סי, כ אם תו לאחרים"משא 37

 ).שיוי
38

, שאף שעשה איסור בלקיחתו(א "גזילה סי' וראה לקמן הל). דוקא שהיאוש קודם שבא לרשותו(א "תד סי' ל סיה לעי"וכ 
 ).מותר ליהות בו, כשיודע שהוא גזול

 .ק יג"ע שם ס"סמ. ג"שו ס' סי. ג"שג ס' מ סי"א חו"ראה רמ. אפילו דמיו 39
40

 .א" תד סי'סי. ו"כה סל' סי. ק ג"א ס"א וקו"יא סי' ראה גם לעיל סי 
41

עטרת זקים ריש . )י תד"ובסוס (ק ג" סא"מ. )א, לד (לולב' ג הל"בשם בה) ב, יד(ן במלחמות "רמב). ב, ל(משמעות הגמרא  
 .ה ובמדיות"ביאורים דז ' וראה אמרי יעקב סי. ק ג"א ס"יא קו' ותבאר לעיל סי. 'הסי

42
וראה . א"תד סי' סי. ד"קצו ס' סי. ו"וכדלעיל שם סל. ב"ם סילבוש ש. בשם ארחות חיים בשם בעל העיטור, י כה"י סוס"ב 

 .שאם חזר ותו במתה לגזלן גם הגזלן יכול לברך עליו, א"תד סי' לעיל סי
43

 .ל"א ה"הובא בקו. ן שם"רמבג ו"הגמרא ובה ממשמעות ,א שם"מ 
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פ שכבר " אע44או תה לו במתה על מת להחזיר(ה אבל אם השאילה לאחר וכל זה כשמכר או תן במתה גמורז 
י יאוש ושיוי רשות ואין זה "תייאשו הבעלים אין השואל יוצא בה ידי חובתו ביום הראשון שהרי איה קויה לו ע

אן מצוה כיון שהוא מחויב להחזירה להגזלן אבל בשאר הימים יוצא בה ידי חובתו ואין כ) הגזלן(שיוי רשות 
  :46) כיון שכבר תייאשו הבעלים קודם שהשאילה לו מצא שאין על השואל שום עון אשר חטא45הבאה בעבירה

ישראל הלוקח מכרי אחד מכל ארבעה מיים שבלולב הגדל בקרקעו של הכרי לא יקצצו הישראל בעצמו ח 
 כלומר 51 וקרקע איה גזלת50אחר או מכרי 49 מישראל48 לפי שסתם כרים הן גוזלים שדות47מקרקעו של הכרי

 אלא לעולם היא בחזקת 52אין עליה תורת גזל להיות עומדת בחזקת הגזלן וברשותו לכל דבר להתחייב באחריותה
פ " וישראל זה הקוצץ ותולש מקרקע זו הרי הוא הגוזל מבעל הקרקע מה שתולש ואע53הגזל וברשותו לכל דבר

 אבל אם 55בידוגזל  והרי הוא 54לבד בלא שיוי רשות איו קוהמ יאוש ב"שבעל הקרקע כבר תייאש ממה מ
ישראל זה קוצץ כדי למכור או ליתן לאחרים שיצאו בו ידי חובתן בחג הרי זה מותר שהרי יש כאן גם שיוי רשות 

  :56מהגזלן דהייו ישראל זה הקוצץ לרשות הלוקח

כ לברך עליו כיון שקצץ ברשות הכרי אין " גוכל זה לכתחלה אבל בדיעבד שכבר קצץ הישראל מותר הוא בעצמוט 
  :57או חוששין לספק שמא גזולה היא בידו מישראל או מכרי אחר

פ שהמלך " אע58וכן אם כרי בעל הקרקע שותן רשות לישראל לקצוץ הוא מחזיק קרקע זו מיד המלך שתה לוי 
 כמו 60ן בכיבוש מלחמה קין גמור כבש קרקע זו במלחמה מיד אחר אין זה גזל שהקרקע קית להגזל59עצמו

  . ממדרש הפסוקים61שלמדו חכמים

וכל זה בחוץ לארץ אבל בארץ ישראל שחייבת בתרומות ומעשרות אם קצץ ישראל בעצמו את האתרוג הרי תחייב 
י קציצה של הישראל ואם טלו לשם מצוה קודם שהפריש עליו תרומה ומעשר "אתרוג זה בתרומות ומעשרות ע

  :63 וטבל פסול אפילו בשאר הימים כמו שיתבאר62לא יצא ידי חובתו שהרי הוא טבלמאתרוג אחר 

____________________ 
44

אמרי יעקב . ו"ק מ"ב ס"גיבה פ' תחי חושן הלפ. ציויםמ ו"וראה מ. )א" כדלקמן סכ, מתהשקראתאף (שאין זה שיוי רשות  
 .ק כ"שם ליקוטים ס

45
 ומפרש רבו דמיירי ביאוש בלא שיוי ).ויש מי שאומר(א "סע "שו. ט' לולב סי' הלארחות חיים בשם , ח"ה כתב בא"די "ב 

 ).דמיירי קודם יאוש(א "שמביא פירוש המ, א לעיל שם"וראה קו). ק ג"א ס"ליישב קושית המ(רשות 
46

 .מ וציוים" מוראה). יתומצות לאו ליהות ש(ב "לקמן סי). שאסור ליהות ממו אף אחרי יאוש (יא- י"גזילה ס' לקמן הלראה  
47

לעין (ב "תרלז סי' וראה גם לעיל סי). לעין ערבה(י "תרסד ס' ע סי"שו. )מיים' לעין ד (א"א ס"רמ. )לעין הדס(א "סע, לגמרא  
 ).א שם"רמ. גמרא שם(כרי  אלא יקצצו ה).סכך

 .גמרא שם 48
 .ה מאי טעמא"י שם ד"רש 49
50

 .ק ז"א ס"רוש המ לפי,א שם" רמ."א וש"דלעיל ס, תשובת רבו יואל 
51

 ."ד וש"תרלז ס'  וכדלעיל סי.א שם"רמ. גמרא שם 
52

 .)יחה ברשות הגזלןשאם השב (ד" סתרלז' סיוראה לעיל . ב"שעא ס' מ סי"ע חו"טור ושו. ב, ק קיז"משה וברייתא ב 
53

 ."א וש"גזילה סי' הלכדלקמן , עם שיוי רשותביאוש אף  
54

 ."א וש"ו וסי"כדלקמן שם ס 
55

לקמן שם . )מטעם מצוה הבאה בעבירהשאז יפסל אף בשאר הימים (ד "וראה לעיל ס. א שם"רמ. )והתולשו הוא גוזלו(י שם "רש 
 ).תרמט' ח סי"ש בא"פילו בסתם כמולעין מצוה שלא תהא באה בעבירה מחמירים א(א "סי

56
 .ב"תרלז סי'  סי.ק ג"א ס"יא קו' וראה לעיל סי. ק ו" ס תרסד'סיז "ט. 'עטרת זקים ריש הסי. ק ו"א ס"מ 
57

 .חוששיםאף לכתחלה אין , לעין איסור האה מגזלש, וראה לקמן שם. ק ו"תד ס' חק יעקב סי. ק ה"סא "מ 
58

 .שםתרסד ' ז סי"ט 
59

 .דהייו אפילו כרי ,ג"הפקר ס' ללקמן הראה  
60

 .102' ו ע"ש חט"לקו.  וראה גם לקמן שם.ק ה" סא"מ 
61

  .24שם ובהערה ש "לקו. ק א" סא"וראה לקמן שם בקו. ה אבל"שם ד' תוסלפירוש ה. א,  גיטין לח גמרא
62

 .ק ד"א ס"מ. תרמח' ט סי"כסת הגדולה הגה. ב' ר בצלאל אשכזי סי"ת הר"שו 
63

 .סעיף טו 
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 דהייו שקה אותה ישראל מיד 65 אם היא של ישראל64כל ארבעת המיים שהיה אחד מהן של אשירהיא 
דהייו שלשה  (68 לפי שכל המיים צריך שיהיו כשיעורן המפורש בהן67 הרי זה פסול אפילו בשאר הימים66עובדיה

 הרי 70ואשירה שהיא של ישראל כיון שאין ביטול הכרים מועיל לה להתירה בהאה) 69"חים עיין סימן תרטפ
  :72 ומצא שאין בו כשיעור המפורש בו71היא עומדת לשריפה וכל העומד לישרף הרי הוא כשרוף

יטלה  אפילו אם כבר ב73ואם האשירה היא של כרי לכתחלה לא יקצוץ ממה אחד מכל ארבעת המייםיב 
 ואפילו אם אילן הזה טעוהו שלא לשם עבודה זרה ואחר שגדל עבדוהו בעין שהוא מותר בהאה להדיוט 74הכרי

 אבל בדיעבד 76כ הוא מאוס לגבוה כיון שקרא עליו שם עבודה זרה" אעפ75אפילו בלא ביטול שהמחובר איו אסר
  .77איו צריך לחזור וליטולשכבר טל ארבעה מיים של אשירה זו לשם מצוה יצא ידי חובתו ו

 מכל מקום כיון שמועיל לה ביטול להתירה 79 והרי היא אסורה בהאה78ואפילו אם לא ביטל הכרי אשירה זו
פ שעכשיו עדיין היא אסורה בהאה אין זו חשובה " ואע80בהאה הרי איה עומדת לשריפה שאפשר שיבטלו כרי

  :ש" ע82ו"תקפ'  כמו שתבאר בסי81ת תוהאה מה שיוצא בה ידי חובתו דמצות לאו ליהו

במה דברים אמורים כשלא תכוין ישראל זה שקצץ מיים אלו מהאשירה לזכות בהן לצורך עצמו אלא היה יג 
 אלא 83בדעתו להחזירן להכרי בעל האשירה בשלימות ולא טלן לשם מצוה ביום הראשון שהרי השאול פסול בו

ות בהן לגמרי שלא להחזירן להכרי הרי מיד בקציצה זו זכה בה הישראל טלן בשאר הימים אבל אם תכוין לזכ
 ואין ביטול הכרי מועיל להתירה בהאה אם לא בטלה קודם קציצתו והרי היא 84ועשית עבודה זרה של ישראל

  :85עומדת לשריפה לפיכך אפילו בדיעבד לא יצא

____________________ 
64

. לעין שופר (ז" שם תבאר כו"סתקפו ' סי' עיו. ג"ע ס"טור ושו. )אתרוג (ב, לד. )ערבה (ב, לג. )הדס (ב, לב. )לולב (ב,  כטמשה 
 ).וסיום הסעיף חסר שם

 .ע שם"טור ושו). ז דישראל"בע(ה באשרה "שם ד' תוס). באשרה דמשה (ב, גמרא לא 65
66

 ירוחם רבו. ה של אשרה"ד) א, יד(ן "ר. ה של אשרה"ב ד, א כט"ריטב). א, יז(מאור בעל ה. ה סדל"ב ד,  וביבמות קג,שם' תוס 
שאם זכה בה (ק א "ך שם ס"וש, ש ואפילו אליל"ה ומ"קמו ד' ד סי"ח יו"וראה ב. ג"א ס"רמ. א"ח ה"מ פ"מ). ב, ח(ג "תיב ח ח

הוכחה מזה שיש בעלות באסורי (י יד "ת סוס"ושו, בק "א סוף ס"תלה קו' לעיל סי). ק ג"ז שם ס"דלא כט. הישראל אין לו ביטול
 ).כגון שהשתחווה לשופר(ו "תקפו ס' לעיל סי). האה

 ."ח וש"כדלקמן סי 67
68

ג "ש פ"רא. )אף לעין אתרוג (ה משום"א ד, ל' תוס). לעין לולב הדס וערבה(ה שיעורא "ב ד,  ובחולין פט,ה באשרה"י שם ד"רש 
 .ג"לבוש ס. ו"סט

 .ח"כדלקמן סי, ובאתרוג כביצה). טפחים' ובלולב ד; ס וערבהבהד(א "ס 69
70

 ).ז של כרי שזכה בה ישראל"ע(ב "קמו ס' ד סי"ע יו" שו.)ז של ישראל"לעין ע(וכדלעיל שם . ק ב"ז ס"ט. שם' תוס 
71

 .י שם"רש. ב, פ מחות קב" ע, שםא"ריטב 
72

 .קז' אהלי שם ב ע. סד' ת ה ע" קובץ ד.ח"סיו י" סשסג' סי.  וראה גם לעיל שם.ק יב"א ס"מ. לבוש שם.  שםגמרא 
73

 .ג"ע ס"טור ושו. ב,  לאגמרארבא ב 
74

 ד"לבוש ס. )יוצא בדיעבד(ג "א ס"רמ. ה ובשל"י ד"בלפירוש , )דמאיס לגבוה(ה לא יטול "י שם ד" רש).א, יז(בעל המאור  
 .רהה באש"שם ד' ת בתוס"רה לפירוש " וכ.ק ה"עטרת צבי ס. )לכתחלה אסורה(
75

 .ק ה"ך שם ס"א וש"קמה ס' ד סי"ע יו"שו. א, ז מח"כרבן בע 
76

רד ' ע) וייר(ארבעת המיים  .ג"יא סי'  לעיל סיוראה). ג, ח(ג " ירוחם תיב ח חרבו. שם' ממשמעות התוס, ק יא"סא "מ 
 .ואילך

77
 .ע שם"טור ושו. גמרא שם 
78

 .ט"ג ס"ה פ"ש ר"רא. ה סדל"דריש ב , יבמות קג' תוס). שם(בעל המאור  
 .'מכל מקום כו', ו שאתרוג של טבל וערלה פסול כל ז"וכדלקמן סט. ק יג"א ס"מ 79
80

 .ה ובשל"ח ד"ב. ש שם"רא. יבמות שם' תוס 
81

 .ק ג"ז ס"ט. ח שם"ב. ג"לבוש ס. ה של אשרה"ד) א, יד(ן "ר. ה והאמר"דב , א לא"ריטב. ה ואם טל"י שם ד"רש 
82

 ."ש וסעיף כדלעיל שם . ק ד"ז שם ס"וראה ט.  הגיע לידיור לא"סיום סעיף זה בשוע 
83

 .א"כדלעיל ס 
 ."א וש"כדלעיל סי 84
85

. ה של אשרה"ד) א, יד(ן "ר. ה של אשרה"ב ד, א כט"ריטב). א, יז(בעל המאור . ה סדל"ב ד, יבמות קג. ה באשרה"ב ד, לא' תוס 
דוקא שלא תכוין (ג "א ס"רמ ).שיצא רק מיום הראשון ואילך(ג " סע"שוטור ו.א"ח ה"מ פ"מ). ב, ח(ג " ירוחם תיב ח חרבו

 .)לזכות בו
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וטעין אילן (שאין הכרים משתחוים לאילן אלא וכל זה בימיהם שהכרים היו משתחוים לאילן אבל בזמן הזה יד 
 מותר ליקח מהן 87שוטעים אילות בגן של עבודה זרה ודמי פירות האילות הוא לכהיהם)  או86לפי עבודה זרה

  : לעין האת הדיוט עיין שם88ג"קמ' ד סי"ארבעה מיים שבלולב ועל דרך שתבאר ביו

 שאמר ולקחתם לכם ודרשו 91ימים'  פסול כל ז90 או של ערלה89 טבלאתרוג שאיו ראוי לאכילה כגון שהוא שלטו 
  .93 הראוי לכם לכל דרכי האתו ואתרוג שדרך האתו היא האכילה צריך להיות ראוי לאכילה92חכמים

 להאכיל ערלת חוץ לארץ 95 מכל מקום כיון שיש מתירין94פ שאסור באכילה"ואתרוג של ערלת חוץ לארץ אע
ד סימן "ש ביו"פ שאין הלכה כדבריהם כמ" ואע96כ הרי הוא ראוי לאכילה"ערלה ואלחבירו שאיו יודע שזה 

  :98 יש לסמוך על דבריהם להכשיר האתרוג למצוהכל מקום מ97ד"רצ

 שהרי אין לולב זה ראוי לו 99מי שדר האה מלולב שלו או מלולב של חבירו הרי לולב זה פסול לו ביום הראשוןטז 
 ולפיכך צריך ליקח לו לולב אחר 100התורה אמרה לכם הראוי לכם לכל דרכי האתולכלום כיון שדר ממו האה ו

לצאת בו ביום הראשון אבל בשאר הימים כיון שאין חיוב טילת לולב אלא זכר למקדש לא החמירו כל כך לפוסלו 
  :101בדבר שאין הפסול בגופו שהרי לולב זה כשר הוא בעצמו אלא שהוא דר ממו האה

 פוסל בין ביום הראשון בין 102הדברים הפסולין בכל אחד מארבעה מיים שפסולן הוא מגופואבל שאר כל יז 
 או שיטל עוקצו 104 כגון יקב קב מפולש ויש בו חסרון מגוף האתרוג103בשאר הימים חוץ מפסול מחמת חסרון

 לפיכך פסול  אבל יטלה פטמתו אין פיסולו מחמת חסרון בלבד אלא מחמת שאין זה הידור105ושאר מקומו גומא
  :108ימים'  שפוסלין כל ז107 כשאר כל פסולים שמחמת הידור כגון חזזית וכיוצא בו106כל שבעת הימים

 אבל אם 110 דהייו כביצה באתרוג109ואפילו חסרון איו כשר בשאר הימים אלא אם כן שתייר בו שלם כשיעוריח 
____________________ 

86
 .רס' ע) וייר( וראה ארבעת המיים .ד"א ס"רמ). ג, ח( ירוחם שם רבו 
87

 .ק ד"וראה הר שלום ס. ד"לבוש ס. ד"ע ס"שו. ח' לולב סי' ארחות חיים הל. א שם"ריטב.  ירוחם שםרבו 
88

 .א שם"וברמ ,סעיף ג 
89

שאיו (רבו מוח שם . ב"ח ה"ם פ"רמב). ביום הראשון בלבד(ה של דמאי "ד) א, יז(ן "ר. )דלא הוי לכם (ה אתיא"א ד, לה' תוס 
 ).שפסול אף בשאר הימים(ט "וה, )ראוי לאכילה

90
 .ק כ"א ס"מ. ה"לבוש ס. שםם "רמב. ב,  לדמשה 
 .ה"ע ס"שו). אתרוג האסור באכילה(ט "ח ה"ם פ"רמב 91
92

 .ה לפי"ד' י ותוס" רש.א, רא להגמ 
93

 .ז' ז ע. קה' אהלי שם ב ע). ד, עא(צ "וראה חידושי צ). 'פסול כל ז, כיון שאיסור אכילה הוא פסול בגוף האתרוג( שם א"מ 
94

 .ח"צד סר' ד סי"ע יו"שו. ב, ושין לחקד 
95

 .ה ואיכא"ד שם ד"י ביו" הברוש לפי.א, גמרא שם לט 
96

 .ק ד"אליה זוטא ס. א שם"מ.  תרמחי"סוסט "כסת הגדולה הגה. ז"בשם הריא, אות ב) א, יז(שלטי הגבורים  
97

 .כ"ט וב" ס שםע"וראה שו. ה ערלה"ד שם סד"ח ביו"ב. י שם"ב 
98

 .א שם"מ 
99

 .ק י"א ס"ג א"פמ. ו" ראה לעיל סט,ודר שלא יאכלושאתרוג ולעין . ב" סא"רמ. רב' ד סי"ח. ז- תשמו' א סי" חא"רשבת ה"שו 
100

 .)'אלא ששם הוא פסול בגופו ופסול כל ז(לעין טבל וערלה , ו"כדלעיל סט 
101
 .בהאה אין זו חשובה האהאף שאסור לו ש, ב"ראה לעיל סי ו

 .ה תיא"ד) א, טו(ן "וראה גם ר. ק כ"א ס"מ 102
103

 .ה"א ס"טור ורמ. ג"ג ס" פש"רא. ה בעין"ב ד,  כט'תוס 
104

 .ד" סיכדלעיל שם ,אלא מטעם לקיחה תמה, ואין פסולו מחמת הדור. ח"מח סתר' כדלעיל סי, דברי הכלשאז פסול ל 
105

, ח"דלעיל שם סיוכ ).רק לעין יטל עוקצו(ק יז "א ס" מ.)אף לעין טלה פטמתו (א שם"רמ). ד, ט(ג " ירוחם תיב ח חרבו 
 .שפסול מטעם חסר

106
 .ז"סי לעיל שםוכד. ח אות מ"ממשמעות הגהות מיימויות פ, ק יז" סא"מ 
107

 ."כא וש- ט"כדלעיל שם סי 
108

 .ק כב" סא"מ . שםא"רמ.  שם ירוחםרבו). א"רע, יח (ן"ר. ו" סטג"פ ש"רא. ה קפסיק" שם ד'תוס 
109

 .ותר הוא מיעוט האתרוג אף כשהדהייו, כ"וראה לקמן ס .כג' ג סי"פש "רא.  בשביעיה אתרוג"ב ד, מו' תוס 
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שה טפחים ולולב שאין בו כשיעור דהייו לא שתייר בו כביצה פסול וכן הדס וערבה שאין בהן כשיעור דהייו של
  :112 פסולין כל שבעת הימים111ארבעה טפחים

מצאת למד שכל הפסולין בראשון מן התורה פסולין בשאר הימים מדברי סופרים חוץ מן עשרה דברים ואלו יט 
  .הם

  .113השאול בין מדעת הבעלים בין שטל שלא מדעת הבעלים אבל לא תכוין לגזול' א

  .114ה מלולב ומייוהודר הא' ב

  .לולב שסדק בעין שפסל' ג

  .)115ה"ש בסימן תרמ"ששי פסולים אלו הן מחמת חסרון כמ(חלקה עלה העליון האמצעי ' ד

  .116כפפו רוב ראשי העלין שבלולב' ה

  .117הדס שיבשו עליו ושארו בו שלשה עלין כמושין בראש הבד' ו

  .118יותר מכאיסר ואפילו הוא מפולשאתרוג שיקב אפילו יש בו חסרון ואפילו הרבה ' ז

  .119ימוק כל בשרו מבפים' ח

  .120סדק בעין שפסל' ט

  . 121יטל עוקצו' י

 בשאר הימים אף הפיסול מחמת שאיו הדור כגון יטלה פיטמתו וחזזית וכיוצא בהם ויש לסמוך 122ויש מכשירין
ברך בשעת הדחק על כל הפסולין  שהרי יש והגין ל123על דבריהם בשעת הדחק שאי אפשר למצוא מיים אחרים

  :125 כמו שיתבאר124אף ביום ראשון

 126פ שהוא כשר בשאר הימים שהרי החסר הוא כשר בשאר הימים מיום שי ואילך"אתרוג שקבוהו עכברים אעכ 
 אבל אם היה 128 לא יטלו אף בשאר הימים עד שיסיר יקור העכברים משום מיאוס127 לכתחלהכל מקוםמ

_______________  
110

, ה משום"א ד, ל' תוס). גמר פרי' ששיעור כביצה הוא שיהי(ט "תרמח סכ' לעיל סיוראה . ק יג"אליה רבה ס. ק כז"סא "מ 
 ).אף בשעת הדחק(ג "סכ. כ"לקמן ס. )שפסל כשחסר שיעורו (א" לעיל סי).מ בעין דמיכר לקיחתה"שמ(טו ' ג סי"ש פ"ורא

111
 .א"תר ס' כדלקמן סי 
112

ע "טור ושו. ט"ח ה"פמ "מ. דיבור הראשון) א, יד(ן "ר. ה לולב" ב ד,כטא "ריטב). כז' תשובות ופסקים ע(לולב ' ד בהל"הראב 
 .ג"לקמן סכ. א"וראה גם לעיל סי. ה"ס
113

 .ג- ב"כדלעיל ס 
114

  ).לעין לולב(ז "לעיל סטכד 
115

 ).סדק(ב " וסי)חלק(י "ס 
116

 ).י אפשר לו למצוא בקל לולב אחראם א(כ " סתרמה' כדלעיל סי 
117

  .י"תרמו ס' לעיל סיכד 
118

  ."ז וש"עיל סילכד 
119

 .)במקום שאפשרשיש לחוש לה , לדעת האוסרים מטעם חסר(ב "תרמח סי' לעיל סיכד 
120

 .)שפסול מטעם חסר (ד- ג"שם סיכדלעיל  
121

  ."ז וש"לעיל סיכד 
122

ד "וכ( ט"ח ה"ם פ"רמב ).ק' ע(לולב ' ץ גיאת הל"ריה. ו"ג ה" בדעת הירושלמי פ,ו"סטוף ג ס"ש פ" ורא,ה קפסיק"ב ד, כט' תוס 
 .ה"ע ס"שו.  יוה ורבו)ב, פט(בעל העיטור שם טור בשם . )בכל פסולי הדר חוץ מיבש, ד שם"הראב

123
'  סי לעילז גם"ראה עד. ק ג" סצ"משה ברורה שעהוראה . )בלא שעת הדחקאף  (טוק "אליה רבה ס. ק ט"ססוף ז "ראה ט 

 ."ז וש"תרמה סי
124

 ."ח וש"תרמח סי' ז לעיל סי"עד 
125

 .ג- ב"סכלקמן  
126

ח "ם פ"בדעת הרמב, ו הלכךש רבי"ה ומ"י ד"ב. ג"ג סכ"ש פ"רא. )ב, יז(ף "רי.  חאל שםרבו. ב וכלישא בתרא,  לוגמרא 
 .טור. ט"ה
127

 .ק יח"ס א"מ הרוש לפי,ה"ס א"רמ 
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פיסולו מחמת שאיו הדור כגון שהיה יבש או מומר שפסול כל שבעת הימים אין מועיל להכשירו על ידי שיחתוך 
  .129ויסיר מקום היבשות או מקום המומר הואיל ובא מכח פסול

וא  אף על פי שה130ואפילו לכתחלה מותר מיום שי ואילך לחתוך מן האתרוג ולאכול ויוצא ידי חובתו בהותר
  .132 ובלבד שיהיה בו כביצה131מיעוט של כל האתרוג

 שאיו בודל את עצמו מלהיות כחו 134 קודם בין השמשות של ליל ראשון133במה דברים אמורים כשהתה עליו
 דמצא אתרוג זה לא הוקצה בבין השמשות של ליל 135וזכותו בהאתרוג כל שהות בין השמשות של ליל שי

ת אתרוג שהרי לשאר ימי החג התה עליו שיהא כחו וזכותו בו בתחלת  שהוא תחלת החג למצות טיל136ראשון
כיסת שאר ימי החג דהייו בין השמשות של ליל שי אבל אם לא אמר בפירוש שאיו בודל את עצמו ממו כל 

 מיום שי ואילך אסור להסתפק ממו מיום 137פ שהתה עליו שיהא מותר להסתפק ממו"שהות בין השמשות אע
ך דכיון שבבין השמשות של ליל ראשון שהוא תחלת כיסת החג היה מוקצה ועומד למצות טילת אתרוג שי ואיל

של כל שבעת ימי החג שהיה אסור לו להסתפק ממו כל שהות בין השמשות של ליל ראשון שהרי הוא כולו מוקצה 
ת כיסת החג כל האתרוג  וכיון שבין השמשות שהוא תחל138למצותו לצאת בו למחר ביום ראשון שהחסר פסול בו

הוא מוקצה ואסור להסתפק ממו אפילו משהו הרי כולו הוקצה ואסר לכל שבעת ימי החג שכל שבעת הימים הן 
  : שתבארל דרך מן הסתם אלא אם כן התה בפירוש על שאר הימים וע139כיום אחד ארוך לעין זה

 שיום שי הוא חול המועד ובחוץ לארץ ץ ישראלרכל הפסולין ביום ראשון וכשרים מיום שי ואילך הייו באכא 
 שכל הפסולין הוהגין בראשון מן התורה והגין ביום טוב שי מדברי 141 יש אומרים140שעושין יום טוב שי ימים

כ צריך להוג בו מחמת הספק כל "סופרים דכיון שתקו יום טוב שי מפי הספק שמא הוא יום טוב ראשון א
  .142שוןהחומרות של יום טוב הרא

 כיון שאו בקיאים בקביעות החודש ויודעין או שהשי הוא חול ואין או והגין בו קודש אלא 143ויש אומרים
 שהיו בזמן שמקדשין על פי הראיה שאז לא היה הדבר תלוי בידיעת חשבון קביעות 144שלא לזלזל במהג אבותיו

יכך או מקדשין על הכוס ומברכין זמן ביום החדשים ואין או מצווים אלא שלא לזלזל בעיקר קדושת היום ולפ
 אבל דברים שאין מעיקר קדושת היום אלא שהן מצות הוהגות באותו היום 145טוב שי כמו ביום טוב הראשון

בלבד כגון כל הפסולין ביום טוב הראשון בלבד ואף אם לא תהייה מצות הללו והגות ביום טוב שי אין כאן 

_______________  
 .א שם" רמ).א, מא(עב ' כל בו סי 128
129

 .ד"תרמח סכ' סי לעיל וראה. א שם"רמ. כג' ג סי"הגהות אשרי פ. תרצז' ה סי"ראבי 
130

 . שםא"רמטור ו. ב, לוחיא ' ר 
131

 .ק יג"אליה רבה ס. דעת הטורגם  ושכן ,ק כז"א ס"מ. שמעות תרומת הדשן שם ממ, וק"דרכי משה ס 
132

 ."ח וש"יוכדלעיל ס. א שם"מ 
 .א שם" רמ.ה אתרוג"ב ד, מו' תוס 133
134

 ." וש)לעין וי סוכה (ז"תרלח ס' ראה גם לעיל סיו. ה"לבוש ס 
 .כדלקמן בסוף הסעיף, כ בליל הראשון אתקצאי ליום ראשון בעל כרחו"משא 135
כ כל התאי הוא שמליל ראשון לא יוקצה "וא). ק יט"א ס"מ(מותר לאכול ממו בלא תאי ' כ אם הפריש אתרוג ליום ב"משא 136

 ).לבוש שם(עבור ליל שי ואילך 
 ).לעין וי סוכה(ח "כדלעיל שם ס 137
138

 .)לעין סכך ודפות הסוכה (ב"סיוכדלעיל שם . ש" הוא צריך להיות מובדל מהן בבהכ על כרחו"וא 
ה ומאי "י שם ד"ורש. ב"סע, ביצה ל(אלא שבסוכה איו מועיל תאי ובאתרוג מועיל התאי ). לעין סוכה(ט "כדלעיל שם ס 139

 ).שא
140

 ."א וש"תצ ס' כדלעיל סי 
141

ק "דרכי משה ס.  טור.ג"סוף ג ס"ש פ"רא .ת"בשם ר, תרב' ה סי"ראביו ,לולב'  הלהמהיג ריש. רכז' ד בתמים דעים סי"הראב 
 .ה"לבוש ססב' דעה הא. )קכא' ע (ריש מהגי סוכות) טירא(גים בשם המה, ז
142

 .)בבאור דעה זו(ה לולב "ב ד, א כט"ריטב 
143

 בשם תרומת , שם דרכי משה.בור הראשוןסוף די) א, יד(ן "ובר, א שם"בריטב' דעה הב. מ שם"לפירוש המ, ט"ח ה"ם פ"רמב 
 .א מפראג"והר, צה' הדשן סי

 ."וש, )לקיים מהג אבותיהם(א "תר ס' כדלעיל סי 144
145

איסור חדש (ט "תפט סכ' סי). ט שי לראשון"דאין לחלק בחיוב מצה בין ליל יו(ל "תעה ס'  לעיל סיראהו. א"תצ ס' כדלעיל סי 
 ). תקפוי"סוסא "וראה מ. ט שי"פסול גם ביו, ופר הפסול בראשוןש(א "תקפו סכ' סי). כאבותיו, ז"בי
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יון שאין המצות תלויות בעיקר קדושת היום כלל שהרי מצות טילת לולב לא תלה זלזול ליום טוב השי כלל כ
  .146הכתוב חיובו מחמת שהוא יום טוב אלא מחמת שהוא יום הראשון שאמר ולקחתם לכם ביום הראשון

כל  ומ147ולעין הלכה ספק ברכות להקל לפיכך כל הפסולין בראשון יטלין ביום טוב שי של גליות בלא ברכה
כדי לחוש לסברא הראשוה דשאול  (148 אם אפשר יקח מחבירו לולב ומייו כשרים במתה על מת להחזירמקום

  ):151ויאמר בו הלל עם הציבור (150 ואחר כך יטול את שלו149ויברך עליו) פסול ביום טוב שי

א שעת  כגון שפסולין מחמת חסרון או מחמת הדור אם הו152כל ארבעה מיים הפסולין ופיסולן יכר בגופןכב 
 לפי 154 אפילו ביום הראשון153הדחק שאי אפשר למצוא מיין אחרים כשרים מותר לברך על מיים הפסולים אלו

 לא פירש הכתוב מהו הדר כל מקוםשכל פסולים אלו לא תפרשו היטיב בכתוב אף על פי שכתוב בתורה הדר מ
בשעת הדחק אפילו בדיעבד לא יצא  והם אמרו שלא 155ומהו איו הדר אלא כל פסולין אלו מסרן הכתוב לחכמים

כדי שיהיו ישראל זהירים במצות ויחזרו אחר מיים הכשרים אבל בשעת הדחק כיון שאי אפשר בעין אחר 
  :157 שלא תשתכח תורת אתרוג מישראל156מברכין על אלו הפסולין

מת שאין שמן או מח (159 ואתרוג המורכב158אבל כל הפסולין מחמת שאין מין כלל כגון הדס שוטה והצפצפהכג 
 דהייו אתרוג פחות מכביצה ולולב פחות מארבעה 161או מחמת שהן חסירין השיעור) 160עליהם כגון שרו רוב עלין

 או 164 או מחמת עבודה זרה163 או מחמת מצוה הבאה בעבירה162טפחים והדס וערבה פחות משלשה טפחים
בלא ברכה גזירה שמא יטעו ויאמרו  כל אלו אין יטלין בשעת הדחק אפילו 165מחמת שאין האתרוג ראוי לאכילה

 אבל כשהפסול הוא מחמת 166 אף שלא בשעת הדחק]ן[שגם מיים אלו כשרים הן ולכך הן יטלין ויטעו להכשיר
מום שיש בו חסרון בגופו או שאיו הדר הכל רואים את המום שההדור והחסרון הוא דבר ראה לעיים והכל 

שעת הדחק שהרי בשאר כל השים מחזירין אחר שלימים יודעים שאין מכשירין אותם אלא לפי שהיא 
  .167והדורים

____________________ 
146

 .)בביאור דעה זו (ן שם"א ור"ריטב 
147

 .ה"ע סס"שו. ן שם"מסקת הר 
148

 .ד"תרח ס' ע סי"כמבואר בשו, דמועיל אף ביום הראשון 
149

 .ק יא"ז ס" הטרוש כפי,א שם"רמ 
150

  .ק כג"א ס"מ. דרכי משה שם 
151

 .ג"תפח ס'  ראה לעיל סי
152

 ). מחמת מום: 'בדעה הב (ג"כוראה ס. ק כד"א ס"מ. ו"לבוש סו. ה וראה שדייק"י ד"ב). מחמת מום(טור  
לבוש ב' ודעה הבטור . ז"אות ג בשם ריא) א, יד(שלטי הגבורים  .ד"י והרי"בשם הר, ד"ג סי"ש פ"רא. ה לא"א ד"סע, לא' תוס 153

 .שם
154

 .ם"בשם הר, )א, מא( עב 'לב סילו' כל בו הל. א בשם הגאוים"ח ה"מ פ"מ 
155

 ).'לעין פסול הדר בכל ז(ה ומיהו "ד) ב, יג(ן "רגם ראה ו. ש שם"רא 
156

 .ש שם"רא 
157

  .)שוטלים בלא ברכה(' ג לדעה הב"וכדלקמן סכ. ב, גמרא לאראה  
158

י "ב). שמו עליושפסול מטעם אין (ה לולב "ב ד, כט). שכשאין שמו עליו לא התירו בשעת הדחק (ה אמרו לו"ב ד, א לא"ריטב 
 .ג"תרמז ס' סי. ב"ו סתרמ'  וראה גם לעיל סי).א, ט(ג "תיב ח ח ירוחם הטור ורבוממשמעות , שם

159
  ).בשעת הדחק' אפי :שמצויין לעיל שם(י פאדווא "תשובת מהרוראה . א"תרמח סל'  כדלעיל סי–שגם זה איו מיו  
160

 ).שפסול מטעם אין שמו עליו(ב שם , א כט"ריטב 
161

 .א שם"טברי 
162

 ."ח וש"כדלעיל סי 
163

 .ק כד"א ס"מ. )קכב' ע (ריש מהגי סוכות) טירא(בשם המהגים , ק ד"דרכי משה ס. שםב , לאא "ריטב 
164

 . שפסול מטעם שאין בו כשיעור, ג- א"דלעיל סי 
165

 .ו"דלעיל סט 
166

 .א שם"מ. ה כתב"דח "ב. לבוש שם. ב, גמרא לאכמו בפריש ורמון שב 
167

 .בוש שםל 
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 על כל זה ואומרים דאף הפסולין מחמת מום אין מברכין עליהם לעת הדחק אלא וטלין אותן בלא 168ויש חולקין
  .ברכה לזכרון בעלמא שלא תשתכח תורת אתרוג

לין כסברא האחרוה חוץ מן לולב  שוהגין כסברא הראשוה ובאלו המדיות והגין בכל הפסו169ויש מקומות
 שאם לא היו מברכין עליהם בשעת הדחק על הרוב לא היו מברכין כלל על מצות לולב שאין 170והדס היבשים

  :171לולבין לחין ואין הדסים לחים מצויים במדיות אלו

ג הוא  וטעם המה172ווהגין במדיות אלו לברך על לולב והדס יבשים אף במקום שיש אחרים לחים בעירכד 
משום שגם הלחים אין לחים גמורים רק שיש בהם מיעוט ליחות ואם כן הלחין והיבשין הן דומין כמעט זה לזה 
אבל במקום שיש לחין גמורין אין לברך על היבשין אפילו אין יבשין גמורים רק יש בהם מיעוט ליחות ואם עבר 

 שהרי לא התירו לברך על היבש אלא בשעת הדחק ובירך עליהם יש להסתפק ולומר דצריך לחזור ולברך על הלחין
אבל שלא בשעת הדחק אפילו בדיעבד לא יצא וכאן שהיה אפשר לברך על הלחין אם כן לא יצא ידי חובתו ביבשים 

 אבל 173ומכל מקום כיון שהיבשים אין יבשים גמורים אפשר לומר דיצא בדיעבד ולכן יטול את הלחין בלא ברכה
  :174רים במקום שיש לחין גמורין לא יצא ידי חובתו וצריך לחזור ולברך על הלחיןאם בירך על היבשים גמו

  :סעיפים' תר שיעור הדס וערבה ובו ב
 ושדרו של הלולב אין פחות 176ב גודלין" שהם י175שיעור אורך בדי הדס וערבה אין פחות משלשה טפחיםא 

 שטפח זה היוצא 177פח כדי יעועמארבעה טפחים כדי שיהיה שדרו של לולב יוצא למעלה מההדס וערבה ט
 וטפח זה צריך שיהא מהשדרה 179הוא המעע) 178פירוש שלשה מיים אלו ביחד קרא אגודה(למעלה מהאגודה 

  .180עצמה לבד מן העלין הארוכים היוצאים למעלה לאחר שכלתה השדרה

 טפחים אין בהם  שטפחים אלו הן קטים שאין בכל טפח רק שלשה גודלין ושליש ומצא ששלשה181ויש אומרים
 וכן בדיעבד שכבר בירך על 183 ויש לסמוך על דבריהם בשעת הדחק182ג גודלין ושליש"רק עשרה גודלין והלולב י

  :אגודה שאין בה רק כשיעור זה יצא ואין צריך לחזור ולברך אלא יטול מיים כשרים בלא ברכה

 ובלבד שיהא שדרו 184סיף כמה שירצהלמעלה אין להם שיעור שאם רוצה להוסיף על שיעורן הרשות בידו להוב 
____________________ 

168
. ש שם ובטור" הובא ברא).כח' כו וע' ראה תשובות ופסקים ע. אחר חזרה (רלג' תמים דעים סיוב ,א"ח ה"ד בהשגות פ"ראבה 

 .ו"לבוש סב' דעה הא. ו"ע ס" שו.ה ולעין מעשה"י ד"מסקת הב
169

 ."ח וש"סי תרמח' סי. ז"תרמה סי' וראה גם לעיל סי. ק כה"א ס"הובא במ. אלף קפב' ד סי"ז ח"ת רדב"שו 
170

 ו"א ס"רמ. )הדס (ח אות ד" הגהות מיימויות פ).לולב והדס(תש ' הובא במרדכי סי). בלולב: א, רמד(תכב ' יראים השלם סי 
 .)אף בהדס(
171

 .ז"תרמה סט' לעיל סי. ה"תרמה ס' א סי"רמ. יז' ת משאת בימין סי"ראה שו 
172

 .ו"א ס"רמ). לולבלעין (ז 'א' אגור סי 
173

  .ק ט"אליה זוטא ס. ק כו"א ס"מ. זי' סימשאת בימין  
174

 .שם ממשמעות המשאת בימין ,א שם"מ 
175

 .א"ע ס" שו.ב, גמרא לבברייתא ו 
176

) טירא(בשם המהגים , ק א"דרכי משה ס). מגיד משה שם(ח "ז ה"ם פ"והרמב, )א, טו(ף "משמעות הרי. ק בברייתא שם"ת 
 .ו"יא ס' ראה לעיל סי, ולעין שיעור הגודל). שכן והגין לכתחלה(א "סא " רמ.שםע "שוב' דעה הג. )קכא' ע (ריש מהגי סוכות

177
 .ע שם"שו. ם שם"רמב. ז' ג סי"ש פ" רא. בגמרא שםרבי יוחןלפירוש . ב, משה כט 

 .ב'  ע.) י.(יגדיל תורה ראה  178
179

 .ה אימא"י שם ד"רש 
180

 .א"טור ולבוש ס. ם שם"רמב. בדעת רבי יוחן שם, ה שדרו"י שם ד"רש 
181

ד " השגות הראב.)צו' עמ(לולב ' ץ גיאת הל" הרי.טרפון' וכשמואל שפסק כר, כפירוש רבין בגמרא שם, טרפון בברייתא שם' ר 
 .ע שם"שוב' דעה האטור ו. ז"ג ס"ש פ"רא. שם

, טו(ן "ור, ה גופא"א שם ד" ריטב.ה צא"ד' תוס. ה אמה"י שם ד"רש). שגם הטפח הרביעי של הלולב הוא קטן(ץ גיאת שם "הרי 182
 .ע שם"שוב' דעה האטור ו . יוהבשם רבו ,ה מיהו" ד)א
183

אין יטלין אף בשעת , שיעורמכאם הם פחותים ש, ג"תרמט סכ' וראה לעיל סי ).'שרק לכתחלה והגין כדעה הא(א שם "רמ 
 . בלא ברכההדחק אפילו

184
 .)לעין אתרוג (ט" סכתרמח' גם לעיל סיראה ו. ב"ע ס"טור ושו. ם שם"רמב. ש שם"רא. א, מגמרא מחות מב, ף שם"רי 
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  :185של לולב יוצא למעלה מהאגודה טפח כדי עועו

  :ז סעיפים"תרא דין טילת לולב וברכתו ובו י
 יטול 188 אתרוג אחד בידו אחת ובידו השית187 ארבעה מיים הללו הוא שיטול כל אחד ואחד מישראל186מצותא 

  .189לולב אחד ושי בדי ערבה ושלשה בדי הדס

' עיין סי (192 אפילו קטם ראשו191 שאי אפשר למצוא שלשה בדי הדס יוצא ידי חובתו בבד אחד190דחקובשעת ה
  .)193ו"תרמ

 שהרי אחרי שאמר פרי עץ הדר אמר 194ואם טל שלשה מיים אלו עם האתרוג בידו האחת לא יצא ידי חובתו
מכאן אתה למד שהאתרוג הוא ' וערבי וגו' ו כלומר שלא אמר וכפת כמו שאמר ועף וגו"כפת תמרים בלא וא

ו המוסיף על "צריך להיות בפי עצמו ולא יהיה באגודה אחת עם הלולב עם מייו כמו ההדס וערבה שכתב בהן וא
  .)196ואדרבה מצוה מן המובחר הוא לאגדן כמו שיתבאר (195עין ראשון ולכך מותר לאגדן עם הלולב

 יהא האתרוג אגד עם הלולב ומייו באגודה אחת  על זה ואומרים שלא מיעט הכתוב אלא שלא197ויש חולקין
  .פ שוטלן בידו אחת אין בכך כלום ויוצא ידי חובתו מן התורה"ממש אבל כל שאיו אוגדו ממש באגודה אחת אע

 דספק 198ולעין הלכה יש להחמיר בשל תורה ואם בירך וטל שיהם בידו אחת יחזור ויטלם בשתי ידיו בלא ברכה
  :צא בברכה הראשוהברכות להקל ושמא י

 זה אלי ואוהו 202 שאמר201 לאגוד הלולב עם ההדס וערבה באגודה אחת משום וי200 מן המובחר199ומצוהב 
  :203התאה לפיו במצות

פ שחוט האוגד הוא מין אחר ואיו ממיים שבלולב והרי יש כאן בידו " אע204ומותר לאגדו אפילו בחוט ובמשיחהג 
____________________ 

185
וראה גם לקמן . ב"לבוש ס). ויש מי שאומר(ע שם "שו .ה אמר"ן שם ד" ר.י"ה ור" שם דא"ריטב). צז' עמ (לולב' הלץ גיאת "רי 
 .א"תרא סי' סי

 .ב ואילך, ח עד" ראה דברי חמיה או- לכללות סימן זה  186
187

וראה לעיל  .ק א"סא "א וקו" ס שםוראה דברי חמיה. א" סע"טור ושו. ג"ג ס"ש פ"רא. ןה בעי"ב ד, כט' תוס. ב, א מאבריית 
 .)ימי החג' כל ז (לברךיכולות פטורות ששים אף ש, ק ג"א ס"רצו קו' סי

188
. )ג"כדלקמן סי, לולב בימין ואתרוג בשמאל (ב,  לז).כדלקמן בהמשך הסעיף, שלא יהא אתרוג עמהם באגודה (ב, לדגמרא  
 .ק ו"א ס"רוש המלפי

189
 .ע שם"טור ושו. מגיד משה שם בשם כל הגאוים. ז"ז ה"ם פ"רמב.  כרבי ישמעאלב, משה לד 
190

ב "וראה דברי חמיה שם ס ).שבשעת הדחק אפילו בחד קטום(ק א " סא"מ). שבשעת הדחק סגי בחד דלא קטום(א "א ס"רמ 
 .ק ג"א ס"וקו

191
 .א שם"רמ. יב' לולב סי'  חיים הל ארחות.ט"ה מ"ב סד,  מטא"ריטב. בי עקיבא שםכר, לולב סוף עין הדס קטום' ן בהל"רמב 
 .ב"א סק" חמיה שם קוראה דברילעין ערבה ו
192

 .א שם"מ.  שםן"רמב 
193

 ).דין הדס שקטם ראשו(סעיף יא  
194

 .בשם רבו שלמיה, )ב, לט (אע' לולב סי' כל בו הלו ,יט'  שם סי חייםארחות. בשם חכמי לויל, ה הדס במחובר"ב סד, מאירי לז 
 .ו" וראה גם לקמן סט.ק י"א ס"מ. בשם יש מי שאומרים, ב"לבוש ס .כתב עודה ו"ד י"ב
195

 .ה יכול"י ד"ב ורש,  לדגמרא 
196

 .בסעיף הבא 
197

 .ד"דברי חמיה שם סיראה ו.  בשם רבו ברוךק י בשם אמרכל"אליה רבה ס. ד"ק י" סז"ט 
198

 ."וש, ג"לקמן סיראה  
199

 .א"ע ס" טור ושו).שאין אגד מעכב(ק באידך ברייתא שם " וכת.א, לג] ברייתא[ גמרא 
200

 .ו"ז ה" פם"רמב 
201

 .ע שם"טור ושו 
202

 .א"טור ולבוש ס. ה ופליג"ב ד"י שם ע"רש.  גמרא שם.ב, שמות טו 
203

ש "לקו). מצות בהידור, ציצית אה ,טלית אה(ג "כד ס' וראה לעיל סי. שםלבוש טור ו. ה ואוהו"א ד, לגי "רש. ב, גמרא יא 
 .)שהוא מן התורהראה לשון מה( 241' א ע"חי

204
 .א"ע ס"טור ושו. ב"ז הי"ם פ"רמב. בי מאירב כר,  לומשה 
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 206 אלא הוא הידור למצוה205 בל תוסיף כיון שהאגוד איו מעיקר המצוהכ איו עובר משום"חמשה מיים אעפ
  :207ולא הזהירה תורה אלא שלא להוסיף בעיקר המצוה

פ שהאגוד חוצץ בין ידו "ומותר לאחוז את הלולב בידו במקום האגוד בשעה שאוחזו לצאת בו ידי חובתו ואעד 
 מפי שהוא בטל 208 מצוה וכל שהוא לוי איו חוצץללולב ומייו אין בכך כלום כיון שהאגוד הוא לוי ולהידור

  :209לגבי הלולב ומייו וכאלו הוא מגוף הלולב ומייו

ואפילו אם שרו מעלי הלולב או מעלי ההדס וערבה ושארו העלין בתוך האגוד בעין שעלין הללו חוצצין ה 
 אבל 212ולב ומין במיו איו חוצץ אין בכך כלום כיון שדבר החוצץ הוא ממיים שבל211 בין ידו ללולב210ומפסיקין

 בשעת טילה לא יצא ידי חובתו בטילה זו לכך צריך ליזהר 213אם דבר שאיו ממיים הללו מפסיק בייהם לידו
  .214מאד להסיר החוט שרגיל להיות כרוך סביב ההדס כשמביאין אותן ממרחקים

  :וא ממיים שבלולב איו חוצץ כיון שהכרך ה216 או בעצי ערבה דקים215אבל מותר לכרוך ההדס בעלי הלולב

 לעשות האגד בדרך זה שכורכין סביבות שלשה מיים אלו עד שיהיו מהודקין היטב ותוחבין ראשי 217יש והגיםו 
 וקושרים שי ראשי הכרך בשי קשרים זה על 218הכרך לתוך עיגול הכרוך סביב שלשה מיים אלו ויש מחמירים

 אוגדין 220ה שהרי הוא קשר של קיימא שאיו חושש להתירו עולמית שאי אפשר לקשרן בעין ז219ט"גבי זה וביו
אבל אסור לעשות עיבה על גבי קשר כיון שאיו חושש (דהייו שעושין שתי עיבות זו על גבי זו  221אותו בעיבה

  : כמו שתבאר223 או שתוחבין ראשי הכרך לתוך עגול הכרך)]222ז"שי) [א"שמ(להתירו עולמית עיין סימן 

  : להגביה ההדס בתוך האגוד למעלה מן הערבה מעט מטעם הידוע להם224ןיש והגיז 

  : לאגוד ההדס מימיו של הלולב והערבה בשמאלו והלולב באמצע225יש והגיןח 

____________________ 
א "מ. א"לבוש ס. כד' ג סי"ש פ"רא. ה במיו"א ד, י שם לז"רש). שרק הסוברים לולב צריך אגד עובר על בל תוסיף( שם גמרא 205
 .ק כז"ס

 .ב"כדלעיל ס 206
207

  .ד"לד ס' ה לעיל סי רא
208

 . ק ב"א ס"מ. א"טור ולבוש ס. כרבאא ,  לזגמרא 
209

 .ז"סלבוש . ה לא ליקוט" ד)א, יח(ן "ר 
210

 .א"ע ס"טור ושו. כרבאב ,  לזגמרא 
211

 .א"לבוש ס 
212

 .א"א ס"טור ורמ. גמרא שם 
213

 והדס וערבה יהיו קשורים ואגודים יחד לולב: )דיי הלולב (בסידורו. וק "א ס"ראה דברי חמיה שם קו, ולעין בין מין למין 
 ."וש, ולא יהיה חוט או משיחה חוצץ בייהם

214
 . שםא"רמ. )שצב' ע (לולב' ל הל"מהרי. מה' סי) קלויזר(מהגים  
215

 .ק ב" סא"מ 
216

 ).מיים יחד' גסביב ה(שם לבוש ראה  
217

כריכה  (א" סא"רמ). שכן והגין אף בחול(א ק " דרכי משה ס.)וכריכה' קשר א (תרסו' ה סי"בשם ראבי,  רמז תשמחמרדכי 
 .ק ד"א ס"ה וקו" וראה דברי חמיה שם ס.א"לבוש ס. )דהייו אף בחול (ק ג"א ס" המרושכפי, )ותחיבה

218
טור . תכב' סי) השלם(מרדכי שם בשם היראים ).  שםהגהות אשריראה (ב "ג סי"ש פ"רא). א, טז(ף "רי. ה ופליג" דב, לגי "רש 

 .א" סע"ושו
219

: 65' ד ע" חב–המהגים '  וראה ס).ט"י או שהותר ביו"אם לא אגדו מבע(ע שם "טור ושו. )ט"הותר אגדו ביו (ברייתא שם 
 .ט"מהדרין לאגוד הלולב בסוכה ובערב יו

220
 .ג"א וס"שיז ס' כדלעיל סיו. לבוש שם. ה הותר"י שם ד"ברייתא ורש 
221

 .ע שם"שו. ש שם"ף ורא"רי. גמרא שם 
222

 .ד- רסב' ב ע"שלחן המלך ח. 30 הערה 16' ד ע"ש חי"וראה לקו. "סעיף ג וש 
223

 .טור ולבוש שם. ש שם"ף ורא"רי. י שם"ברייתא ורש 
224

משתדלים שהערבות לא יראו כל : 66' ד ע" חב–וראה ספר המהגים . ל"סדור האריז. א" סא"רמ. קצא' י ווייל סי"ת מהר"שו 
 .כך

225
א "מ. ה מטה משה"ד) ב, רמה(ר מצוה , מסכת סוכה ה"של. מטה משה שם. סוכותד' י אבן שועיב דרשה ליום א"רהדרשות  
 .תר'  סוף סיז" ט.ק ד"ס



פג תמא- תכט–א "הלכות פסח ח

 ואחד משמאלו ואחד באמצע וטה 227לאגוד שלשה הדסים אחד מימין הלולב דהייו מימין האדם 226ויש והגיןט 
  :אחד בשמאלולצד ימין ושתי הערבות אחד בימיו ו

וטוב להשפיל ההדס וערבה תוך אגד הלולב דהייו שיאגוד אותם בתחתית הלולב בעין שכשיטול הלולב בידו י 
ואם לא השפיל וטל הלולב לבדו בידו וההדס וערבה אגודין בו למעלה  (228כ ההדס וערבה"לשם מצוה יהיו בידיו ג

י דבר אחר שמה לקיחה כמו "בכך כלום דלקיחה עפ שאיו וטל ההדס והערבה בידו אין "הרי זה מותר אע
  ):229שיתבאר

 דהייו שמלבד האגד שאוגד שלשה מיים אלו ביחד 230והגין לעשות בלולב שלש אגודות כגד שלשה אבותיא 
 וצריך ליזהר מאד שיהא שדרו של לולב יוצא למעלה 231עושין בלולב עצמו עוד שתי אגודות לאגוד העלין בשדרה

  :233" כמו שתבאר בסימן תר232 כדי עועמאגד העליון טפח

 ואם הפכן 235 דהייו שיהא ראשיהם למעלה ועיקריהם למטה234כל ארבעה מיים הללו צריך ליטלן דרך גדילתןיב 
פ שהוא תלוי באילן עוקצו למעלה מכל מקום דרך " והאתרוג אע236בשעה שטלן לא יצא ידי חובתו בטילה זו

זהר מאד בהדס שבא ממרחקים להתיר אגודתו ולראות אם מוח כתיקוו  וצריך לי237גדילתו קרא עוקצו למטה
  :238דלפעמים ותים ראשו של בד זה בצד עיקרו של בד זה וגם לפעמים כופפין ראשי הבדין

 לפי שהלולב יש בו שלש מצות דהייו לולב 239צריך ליטול הלולב ומייו בידו הימית ואתרוג בידו השמאליתיג 
 טוב לחזור וליטול כדיו בלא כל מקום ומ241 ואם היפך יצא ידי חובתו240הוא מצוה אחתהדס וערבה והאתרוג 

  . 242ברכה

אפילו אם כבר יצא ידי חובת טילה ורוצה לחזור וליטלו לשם מצוה כגון בשעת אמירת הושעות צריך ליטול 
  :243הלולב בימין והאתרוג בשמאל

 אבל מי 244האתרוג בשמאלו שהוא ימין של כל אדםאיטר יד וטל הלולב בימיו שהוא שמאל של כל אדם ויד 
____________________ 
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דיי (ה בסדור "וכ. ל" סדור האריז.ד"ימי מצוה וסוכה ספ' משת חסידים מס.  שםא"מ. א"בפרי עץ חיים שער כט ספ י"האר 

 ).הלולב
227

  .)"וש, ראה סדור שם(כגד פיו  כי שדרת הלולב 
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 .א" סא"רמ. )בשיויי וסחאות, שצב' ע (לולב' ל הל"מהרי 
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 .ב"דברי חמיה שם סי. ז"ע ס"וראה שו. לא הגיע לידיור "בשוע' סיום הסי 
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 .א" סא"רמ. )שצב' ע (לולב' ל הל"מהרי.  רמז תשמטמרדכי 
231

... על הלולב עצמו עושים שתי כריכות : 66' ד ע" חב–ובספר המהגים . ק ה"א ס"ו וקו"וראה דברי חמיה שם ס. ק א" סז"ט 
וסף על שתי כריכות ה" אלו הן במשך טפח אחדשלוש כריכות, י שלש כריכות"אוגד הלולב וההדסים והערבות ביחד ע - ל  .

בהושעא רבה קודם הלל מסירים שתי הכריכות אשר על : 68' שם עו. )1368' ד ע"ש ח"לקוביאורו ב (מצא סך הכל חמש כריכות
וראה אוצר . )א"תרסד ס' ע סי"טור ושוראה (הכריכות המאגדים את הלולב ההדסים וערבות ביחד ' לולב ואין שארים אלא גה

 .רפז' ד ע"מהגי חב
232

משתדלים ששתי הכריכות : ד שם" חב–ובספר המהגים ). יוצא לולב טפח(ק א "ז ס"פרי מגדים משב). שיוכל לכסכס(ז שם "ט 
 . ' ע.) י.( וראה יגדיל תורה .פ"מקצתה עכ, גם כריכה העליוה. ם וערבותיה מכוסות בההדסייתה
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 .סעיף ב 
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 .ק ב"ז ס" ט.ה"לבוש ס. ט" והו"ז ה"ם פ"רמב. ב,  מהגמרא 
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 .ב"ע ס"טור ושו. ה דרך"י שם ד"רש 
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 .ק ג" סאליה זוטא.  אק"דרכי משה סהובא ב. )שצב' ע (לולב' ל הל"מהרי 
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  .ה בסידור" וכ.ב"ע ס"טור ושו. ב,  לזגמרא
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 .ק ו"א ס" מ.ק ב"ז ס"ט. ב"לבוש ס. גמרא שם 
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, ג"א ס"רמ). ג"רע, לט(עב ' כל בו סי. אלף קכ' א סי"א ח"ת הרשב"וובש, תרצד'  לולב סי'ה הל"ראביב, תשובת רבו יואל 
  . דק"ז ס"ט. ק ט"א ס"לפירוש המ
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 ).א דלא יצא, ח מב"לחוש לדעת ר( שם א"מ 
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 .ק ו" סא"מ 
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' ע(לולב ' ל הל"מהרי. מז'  סיגודה סוף סוכהא). ב, ס(ד "חח  ירוחם תיב רבו. ה"ג סכ" פש"רא. תשובת רבו יואל שם ושם 
 .ק ג" סז"ט. ג" סא"רמ). בהגהות הטור (ל"רשבשם , ויטולה "ח ד"ב). שצג



פד תמא- תכט–א "הלכות פסח ח

  :245שהוא שולט בשתי ידיו וטל הלולב בימיו והאתרוג בשמאלו ככל אדם

 שהרי לא אמר בתורה ולקחתם ביד ולקיחה בזרוע 247 הימית246מי שקטעה ידו הימית יטול הלולב בזרועוטו 
לב בידו השמאלית שהיא חשובה לו כימין  ואם אי אפשר ליטול הלולב בזרועו הימית יטול הלו248שמה לקיחה

 ואם אי אפשר לו ליטול 250 אבל לא יטול שיהם בידו אחת בבת אחת כמו שתבאר249ואתרוג בזרועו השמאלית
  :252 כמו שיתבאר251האתרוג בזרועו השמאלית יטול הלולב והאתרוג בידו השמאלית בזה אחר זה

 ואם אי אפשר יטול בזרועו הימית ואם גם 253מאליתוכן מי שקטעה ידו השמאלית יטול האתרוג בזרועו השטז 
  :זה אי אפשר יטול שיהם בידו הימית בזה אחר זה

  .256ה"ש בסימן כ" כמ255 דהייו סמוך וקודם לתחלת עשייתן254כל המצות מברכין עליהם עובר לעשייתןיז 

 לפי שהלולב גבוה 257ולבומה הוא מברך על מצות טילת ארבעה מיים אלו אשר קדשו במצותיו וצוו על טילת ל
  :259 חשוב הוא וקראת כל האגודה על שמו258מכולן

   שבח לאל בורא עולם260ושלם תם
  

  

____________________ 
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 .שםא "רמ). ג, לט (עב' סיכל בו  
 .ק י"א ס"לפירוש המ, ד" סע"שו. )ה גידם"קכ ד' ע (רכ' סוכות סי' רוקח הל 246
247

טעה י שק"ל דע"אלמא ס (ח"ה ס' ח סי"או צמח צדק ת"ראה שוו. ק יג"לפירוש אליה רבה ס, )ב, לט(עב ' משמעות כל בו סי 
 .)ידו הימית לא מיחשב איטר

248
 .אליה רבה שם. א שם" מ.)ב, לט( שם כל בו 
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פ "ל דחשובה לו כימין אע"אלא ר... ל שהיא ימיו באמת כמו באיטר "אין ר: שם צמח צדק וראה. אליה רבה שם.  שםא"מ 
 .שאיה ימין ממש והוי טילה חשובה

250
 .א"לעיל ס 
251

 . א שם"משמעות מ 
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  .ב"סי) י"הב(ע "וראה שו. לא הגיע לידיו 
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 .ק יג"לפירוש אליה רבה ס, )ב, לט(עב ' משמעות כל בו סי 
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 .ה"ע ס"טור ושו. א, גמרא לט
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 קודם טילת לאחר טילת הלולב(ק יא "א ס"מ. ה"לבוש ס. ע שם"טור ושו. ג"ג סל"ש פ"רא. ה עובר"שם ד' ראה תוס 
 . ה בסדור"וכ). האתרוג
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 .)אחר ההחה קודם הקשירה, לעין תפילין (סעיף יז 
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 .ד"תלב ס' וראה לעיל סי. ה בסדור" וכ.ע שם"טור ושו. א, ברייתא מו 
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  . ב"לבוש ס. ב, לזגמרא  
259

ן בפירוש על כל והרי הוא כאילו מברכי, וקראת כל האגודה על שמו(מכתם שם ). וקרא האגד על שמו (ה הואיל"י שם ד"רש 
  .ה אין"א ד, י לא"וראה גם רש). ב"סע, לט(עב ' ה בכל בו סי"וכ). אחד ואחד בשמו
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