מתוך "דרך ישרה" מסכת סוכה
דפים כז – לג ,פרשת ויקרא
דרך ישרה תמצית הדף
 .àלעולם חולצין משום קרי.
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*הלכות ר"א* ,מעלות ר"א* .ריב"ז* .לא הניח* .א"צ לאמו.
 .àהלכות רבי אליעזר  .1לר''א י''ד סעודות מתשבו כעין תדורו ,ולרבנן כדירה שאם רוצה אוכל.2 .
השלמה בליל יו''ט אחרון ,דחזר ר''א שאין לדבר קצבה ,ומשלים במיני תרגימא דפת כבר אוכל.3 .
לצאת מסוכה לסוכה ,לר''א אסור ולרבנן שרי מקרא חג הסוכות שבעת ימים .4 .עשית סוכה בחוה''מ,
ר''א אוסר ורבנן שרו ,ובנפלה לכו''ע שרי .5 .סוכה של חבירו ,ר''א אוסר מתעשה לך ,וחכמים שרו
מכל האזרח .6 .ר''א משבח את העצלנין ברגל שלא יוצאים מביתם ,שנא' ושמחת אתה וביתך.
 .áמעלות ר''א  .1לא קדמו אדם .2 .לא ישן בבימ''ד .3 .לא הניח אדם ויצא .4 .לא שח שיחת חולין.5 .
לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו.
 .âמעלות ריב''ז בנוסף  .1לא הלך ד''א בלא תורה ותפילין .2 .לא הרהר במבואות מטונפות .3 .לא
קדמו אדם בביהמ''ד .4 .מצאוהו רק יושב ושונה .5 .לא אמר הגיע עת לעמוד מביהמ''ד.
 .ãריב''ז לא הניח  .1מקרא .2.משנה .3 .גמרא .4 .הלכות .5 .אגדות .6 .דקדוקי תורה .7 .דקדוקי
סופרים .8 .ק''ו .9 .גז''ש .10 .תקופות .11 .גימטריאות .12 .שיחת מלאכי השרת .13 .שיחת שדים.
 .14שיחת דקלים .15 .משלות כובסין .16 .משלות שועלים .17 .מעשה מרכבה .18 .הויות אביי ורבא.
 .äנשים עבדים וקטנים פטורים ,וקטן שהגיע לחינוך חייב .וא''צ לאמו זהו  .1נפנה ואין אמו מקנחתו.2 .
ניעור ולא קורא אימא עד שבאה.
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*כעין תדורו* .אין מטריחין* .ליקוי* .הסיבות.
 .àתשבו כעין תדורו  .1לימוד מקרא ומשנה בסוכה ,ועיוני מבחוץ .2 .כלים ,שתיה בסוכה ואכילה בחוץ.
 .3נר ,בסוכה קטנה בחוץ ובגדולה בפנים .4 .תסרח המקפה של גריסין ,ולאנינא אף בנופל עלים.
.á

אין מטריחין  .1אוכל ,עד שיגמור סעודתו .2 .ישן עד שיעור שיעלה השחר.

 .âליקוי  .1ליקוי מחמה ,לכל העולם ,או לעכו''ם .2 .לבנה לישראל .3 .מאורות לעמ''י ,שמלומדים
במכות  .4המקום ,מזרח ליושבי מזרח ובאמצע לכל העולם .5 .הזמן ,בכניסתו שוהה וביציאתו

ממהרת ,וי''א איפכא .6 .פניו דם חרב ,שק רעב.
 .ãהסיבות  .1חמה ,אב''ד שמת ,נערה שצעקה ,זכור ,וב' אחין שנשפך דמן .2 .מאורות ,פלסתר ,עדות
שקר ,בהמה דקה בא''י וקוצצי אילנות .3 .נכסי בע''ב נמסרים ,משהי שטרות ,ריבית ,שלא מיחו,
ופוסקי צדקה .4 .נכסי בע''ב לטמיון ,כובשי ועושקי שכר שכיר ,פורקין עול מעצמם ,וגסות הרוח כנגד
כולן.
הדרן עלך פרק שני -הישן
פרק שלישי -לולב הגזול
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*הפסולים בלולב* .אוונכרי* .סוכה גזולה* .הדר באתרוג* .המח' באתרוג.
 .àהפסולים לולב  .1גזול ,ביו''ט ראשון משום לכם ,ובשני פליגי אי יוצא או לא משום מצה''ב .2 .יבש,
אינו הדר .3 .שאול ,ביו''ט ראשון אסור דאינו לכם ,ובשני כשר .4 .אשירה ,דמשה פסול דמכתת
שיעוריה ,ובע''ז כשר בדיעבד .5 .נקטם ראשו ,פסול .6 .נפרצו עליו כחופיא פסול ,ונפרדו כשר .7 .ציני
הר הברזל ,ראשו מגיע לעיקרו כשר ואם לאו פסול.
 .áרב אמר שהגויים יקצצו לאוונכרי ,דסתם קרקע של עכו''ם גזולה ויהא יאוש ושנוי רשות  .1שנוי רשות
אצל הקונים ,ותי' בהדסי האוונכרי עצמם .2 .שנוי מעשה ,ס''ל לולב א''צ אגד ,או דהוי שנוי החוזר
לברייתו .3 .שינוי השם לא נחשב ,דמעיקרא ג''כ נקרא הושענא.
 .âסוכה גזולה  .1גזל עצים וסיכך ,כשר לכו''ע .2 .תקף חבירו והוציאו ,לר''א פסול ולרבנן כשר דקרקע
לא נגזלת ויוצא י''ח בסוכת חבירו .3 .תקנת מריש ,בתוך שבעה בסוכה ,ואם חיבר בטיט גם אח''כ.
 .ãיבש פסול ור''י מכשיר ,לרבא פליגי אי מקישים לולב לאתרוג ,ואתרוג לכו''ע בעי הדר .ומקשינן .1
יאגדנו מלמעלה ,ודחי שנא' כפות .2 .אוגדין רק במינו ,ודחי דלולב צריך אגד .3 .יבשין כשרים ,ודחי
בלולב .4 .אתרוג ישן לר''י כשר ,תיובתא דרבא.
 .äלמסקנא פליגי אף באתרוג אי בעי הדר  .1ירוק ככרתי ,ודחי משום דלא גמר פרי .2 .אתרוג קטן
כביצה ,כנ''ל .3 .בגדול שנים בידו אחת ,ודחי שלא יפול מידו כשמחליף.
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*צורת הלולב* .אינו לולב* .יציאת הלולב* .אמה בת חמשה.
 .àצורת הלולב  .1סדוק כשר ,וכהמנק פסול .2 .כפוף קווץ חרות פסול ,דומה לחרות כשר ,וסליק בחד
הוצא .3 .דומה למגל ,לפניו פסול לאחריו כשר ולצדדין מחלוקת .4 .ניטלה התיומת פסול ונחלקה
בעי ,ולל''ק לא פשט ולל''ב פסול.
 .áנאמר כפות ולר''י פרוד יכפתנו ,ולולב לא הוי  .1חרות ,דאינו כפות .2 .אופתא ,דכפות ועומד.3 .
כופתא ,לא דרכי נועם .4 .תרתי ,כפת .5 .חדא ,נקרא כף.
 .âיציאת הלולב טפח פליגי אם העלים או השדרה  .1ג' טפחים וכדי לנענע בו .2 .לולב ארבעה חוץ
מהעלים.
 .ãר''ט באמה בת חמשה  .1להו''א הדס ה' טפחים ,ודחי דאף ג' קשה למצוא .2 .אמה בת ו' עשה ה' ג'
להדס ושאר ללולב ,הו''ל ג' וג' חומשין ,וקשיא דאמר ג''ט ,ואין לומר לא דק לחומרא .3 .אמה בת ה'
עשה ששה ,ג' להדס ושאר ללולב ,והוי תרי ופלגא ולקולא לא דק.
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*מה אינו עץ עבות* .דיני הדס* .הותר אגדו ביו"ט* .עבר וליקטן* .מתי כשר* .מיעוט ענבים
ביו"ט.
 .àעץ עבות זה הדס ושטעם עצו ופריו שוה  .1זית ,לא עבות .2 .דולבא ,לא חופה עצו .3 .הירדוף ,דרכיה
דרכי נועם.
 .áדיני הדס  .1הפסולים ,גזול ,יבש ,אשירה ,עיר הנדחת ,נקטם ,ובעלתה תמרה כשר .2 .יבשו כשר ,ג'
בדי עלין לחין ,בראש כ''א .3 .ענביו מרובין ,בכמה מקומות פסול דמנומר ,ירוקות כשירות ,ושחורות
ואדומות פסולות.
 .âהותר אגדו ביו''ט  .1אגודה של ירק .2 .עניבה למ''ד אינו כקשירה .3 .למ''ד צריך אגד אין תקנה.
 .ãבעי בעלתה תמרה ביו''ט אי יש דחוי ,ומח' תנאים בעבר ולקטן  .1פליגי ביש דיחוי .2 .לכו''ע יש
דיחוי ,ופליגי אי ילפינן לולב מסוכה .3 .במח' אי לולב צריך אגד.
 .äעבר ולקטן כשר  .1אשחור מעיקרא ,ותפשוט דדחוי מעיקרא אינו דחוי .2 .אשחור ביו''ט תפשוט
נראה ונדחה חוזר ונראה ,ואמר דאין לפשוט.
 .åמיעוט ענבים ביו''ט ,לת''ק אסור ולרשב''א שרי  .1מלקט לאכילה ודבר שאינו מתכוון .2 .יש לו
הושענא אחריתי ,ואינו פסיק רישא.
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הלכות רבי אליעזר )(6
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