מתוך "דרך ישרה" מסכת סוכה
דפים לד  -מ פרשת צו
דרך ישרה תמצית הדף
ãì óã

ערבי נחל* .צפצפה* .אשתני שמייהו* .הכמות.
 .àערבי נחל  .1גדלים על הנחל .2 .עלה משוך כנחל .3 .בעל והרים ג''כ .4 .לאבא שאול שתים ,ולולב
ולמקדש.
 .áצפצפה פסולה  .1קנה לבן .2 .עלה עגול .3 .פה דומה למגל.
 .âאשתני שמייהו  .1חלפתא ערבתא ,נפ''מ ללולב .2 .שופר חצוצרה ,לר''ה .3 .פתורתא פתורא ,למו''מ.
 .4בי כסי הובלילא ,למחט בעובי .5 .בבל בורסיף ,לגיטי נשים.
 .ãהכמות  .1לרי''ש ג' הדסים מענף עץ עבות ,ושתי ערבות ערבי נחל ,ולר''ע הוו אחד כמו לולב ואתרוג.
 .2הקטומין ,לר''ש ב' קטומין והדר ביה ,לר''ט אפילו שלשתן וא''צ הדר.
åì -äì óã

*הדר זה אתרוג* .דיני אתרוג* .פסול אתרוג* .בוסר וקטן.
 .àהדר זה אתרוג  .1טעם עצו ופריו שוה .2 .כמו דיר ,שהגדולים קיימים כשבאים הקטנים .3 .דר באילנו
משנה לשנה .4 .אידור ,שגדל על כל מים.
 .áדיני אתרוג  .1ערלה מ''ט ,אין היתר אכילה ,ולר' אסי בעינן אף דין ממון .2 .מע''ש בירושלים לר''מ
דממון גבוה ,לר''א פסול ולרחב''א כשר .3 .תרומה טמאה פסול שאין היתר אכילה .4 .תרומה טהורה
וכן מע''ש לא יטול ,פליגי אי מפני שמכשיר או מפסיד ,ונפ''מ בקרא שם רק בפנים .5 .דמאי ,לב''ה
כשר דמאכילין העניים דמאי ,ולב''ש אסור .6 .חזזית ,בשנים ושלשה מקומות הוי מנומר ,על חוטמו
אפי' במשהו פסול .7 .נקלף ,בכולה כשר ובמקצתה פסול .8 .ניקב ,מפולש במשהו ואינו מפולש כאיסר.
 .âפסולי אתרוג  .1הפסולים ,תפוח סרוח כבוש שלוק כושי לבן מנומר ,ותיום י''א דפסול .2 .נולדו באתרוג
סימני טריפה שנשפך מבפנים בעי ,כיון דלא שליט אוירא .3 .כושי ,בכוש כשר ,ודידן פסול דהשתנה.4 .
גדלו בדפוס ,כבריה אחרת פסול ,וכברייתו כשר ואף דפי דפי .5 .נקבוהו עכברים ,לל''ק אינו הדר,
ולל''ב זה הדר .6 .ר''ח מטביל ביו''ט שני ,וביו''ט ראשון אסור.
 .ãר''ע מכשיר בוסר ,ור''ש דפוטר ממעשר אתרוגים בקטנן  .1אמרו דבר אחד .2 .לר''ע חייב במעשר,
והכא משום הדר .3 .לר''ש התם מוציאין לזריעה.

æì óã

אגד* .מכל דבר* .הלכות רבה* .היכן מנענעים* .הטעם.
 .àאגד  .1לר''י דוקא במינו ,דלולב צריך אגד והוי מוסיף .2 .לר''מ אפילו בחוט דא''צ אגד.
 .áסוכה לר''מ מכל דבר ,ולר''י דוקא ממיני הלולב  .1ק''ו דנוהג בלילות כבימים ,ודחו דסופו להקל במי
שלא מצא .2 .קרא דעזרא צאו ההר ,כר''י .3 .לר''י דמסככין בנסרין של ארז ,הוי הדס דהוא מעשרה
מיני ארזים.
 .âהלכות רבה  .1הושענא דריש גלותא שישאירו בית יד משום חציצה ,ולרבא לנאותו אינו חוצץ.2 .
לקחת בסודר ,לרבה אסור ולרבא ע''י ד''א שמה לקיחה מאזוב .3 .עלים שנשרו מההדס או עלי לולב
שקצץ ,לרבה הוו חציצה ,ולרבא מין במינו אינו חוצץ .4 .ריח ,הדס אסור דהוקצה מריח ואתרוג שרי,
ובמחובר הדס שרי ואתרוג אסור שמא יאכלנו .5 .לולב בימין דג' מצוות .ואתרוג בשמאל.
 .ãהיכן מנענעים  .1בהודו תחלה וסוף .2 .אנא ה' הושיעה .3 .לב''ש אף באנא ה' הצליחה.
 .äהטעם שמנענעים  .1ד' רוחות ושמים וארץ של ה' .2 .לעצור רוחות רעות וטללים רעים.
çì óã

*זמן הנטילה* .המנהגים בהלל.
 .àזמן הנטילה על שלחנו או בין הערבים  .1על שלחנו הרי התחילו אין מפסיקין ,ותירץ כשאין שהות ביום
או לדאורייתא מפסיק .2 .סתירה על שלחנו או בין הערבים ,ותירץ באין שהות ,מצוה להפסיק.3 .
למסקנא קשה מיו''ט שני לתפילה דתרוייהו דרבנן ,והתירוץ באין שהות.
 .áהמנהגים בהלל  .1הללויה ,מצוה לענות .2 .אם גדול מקרא ,עונה הללויה .3 .הודו ,מצוה לעשות ראשי
פרקים .4 .אנא ה' הושיעה ,בקטן מקרא אומר אחריו .5 .אנא ה' הצליחה ,דרשאי לכפול .6 .ברוך הבא
בשם ה' ,ששומע כעונה ,ואם שמע ולא ענה יצא .7 .ברוך הבא בשם ה' ביחד ,פליגי אם צריך .8 .ברכה,
לאחריו אם רצה ,ולפניו מצוה ועובר לעשיתן.
î -èì óã

הלוקח מע"ה* .דמים לע"ה* .האופן* .עצים בשביעית* .משרה וכבוסה* .מקח וחילול.
*הראיות* .המח'.
 .àהלוקח מע''ה אתרוג ולולב  .1מבקש את האתרוג במתנה .2 .מבליע דמי אתרוג בלולב.
 .áדמי פירות שביעית לע''ה  .1ממופקר שרי ג' סעודות  .2משומר אפי' מעט אסור.
 .âהאופן  .1לולב בר ששית שנכנס לשביעית .2 .אתרוג שנלקט בשביעית ,ובתר לקיטה כחכמי אושא.
 .ãעצים בשביעית  .1גיבב עלי גפנים ,לאכילה קדושים ולהסקה לא קדושים .2 .עצי הסקה הנאתן אחר
ביעורן ,ותלוי במח' תנאים .3 .עצי משחן הנאתן ובעורן שוה .4 .לולב הנאתו וביעורו שוה.
 .äמשרה וכבוסה בשביעית לת''ק אסור ולר''י שרי  .1לאכלה ,למעט לת''ק כביסה ,ולר''י מלוגמא זילוף
ואפיקטויזין  .2לכם ,לר''י לכל צרכיכם ולת''ק להנאתו ובעורו שוה.
 .åלר''א מקח ולר''י אף חילול  .1סמיכות וכי תמכרו לשביעית ,לר''א לדרך מקח ולר''י לאבק שביעית.
 .2יובל קדש ,לר''י דרך חילול ,ולר''א דתופס דמיו.
 .æתניא כותייהו  .1לקח בפירות בשר דגים יין שמן ,ש''מ מקח כר''א .2 .מח' דלר''מ מתחללין על חיין
ולחכמים גזרינן שיגדל עדרים ,ש''מ כר''י.
 .çהמח'  .1לל''ק בפרי ראשון אבל בשני לכו''ע דרך חילול נמי ,ודחי מסלע לחנוני דפרי שני .2 .לל''ב
מחלוקת בפרי שני ,אבל בראשון לכו''ע רק דרך מקח ,ותני דמי שביעית.
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