
 

 

 

 

                                
                                       

 שנינו נקטם פסול. אלו עוד פסולים? .1

 כשר. מנקיהבלי  אבל  .שיניים{ 2 ימנק }מזלג כה –נסדק  .א

 רתו.קוצים משד –קווץ  .ב

 ונחלקו לשונות הגמרא בנכפף לצדדין אם פסול.  לאחריו כך דרכו.ודווקא שמתעקם לפניו. ש .כמגל –עקום  .ג

 היינו קשה. אבל דומה לחרות כשר. –חרות  .ד

 כל העלים יוצאים מצד אחד של שדרה. .ה

 נתלשו לגמרי. אבל במחוברים למטה, כשר. –}דין משנתינו{ נפרצו  .ו

 שנחסר. 'ניטלה' , ושונהספק :פסול.  וללשון א' ללשון ב':  ,התיומת בנחלקה    התיומת. ניטלה .ז

 ראשו של זה מגיע לעיקרו של זה.משנתינו שהכשירה: בציני הר ברזל ויש שדרה מגולה.   ו .ח

 ם ועולה עשן מביניהם.-דקלים סמוך לי 2. זהו פתחה של גהינום –ציני הר ברזל 
 

 אלו אחרים נדחו?  [ולפיכך בנפרדו יאגדנו מלמעלה.]מלשון כפות ואגוד.   .'לולב' זהו: – 'כפות תמרים' .2

 א''א לכפותו.קשה{ ענף } –חרותא  .א

 .שיצטרך 'כפות' ,פרוד אין בו}גזע{  –אופתא  .ב

 יש בו קוצים ודרכיה דרכי נועם.}קשה ורך{  –כופרא  .ג

 נקרא כף. ולא כפת. –אשכול תמרים  .ד
 

 כמה שיעור המינים? .3

 העלים.או מ  ,בשדרוע. ונחלקו אמוראים האם הטפח כדי לנענמעל ההדס טפח  ועודטפחים  ג' –ג' טפחים. לולב  –הדס וערבה 
 

 ת חמשה. מה כוונתו?אומר לגבי שיעור הדס וערבה באמה בר' טרפון  .4

 6.3=  לכל טפח תוסיף חומש – ר' דימי שאין זה אפשרי.  ,הבורא ,וימחול לר' טרפון .שיהיו באורך ה' טפחים – לרבא

 וכן בלולב.  אלא החמירו. , דק לא 6וכשאמרו    .2.2 ג' טפחים קטנים = – רבין  והגמ' מקשה שלפ"ז שמואל סותר דבריו. 
 

 אלו פסולי הדס שנינו? .5

 ואם מיעטם כשר. אבל שלא ימעט ביו"ט. -בים, ענביו מרו  נפרצו, נקטם,  הנדחת, גזול, יבש, אשרה, עיר 
 

 . וזהו: 'הדס'.  אלו אחדים נדחו?שענפיו מכסים שדרתו –ענף עץ עבות  .6

 קליעה.כאינו עבות  –זית  .א

 רוב שדרתו מגולה. –ערמון  .ב

 האמת והשלום אהבו.שזה סם מוות, ואו   .דרכיה דרכי נועםאו שדוקר, ו – הירדוף .ג

 היינו ההדס. –עץ שטעם ופריו שווה   :למד מהפסוק יעקבור' אליעזר בן 
 

 עבות? עבות כשר שאינו עבות פסול. כמה נחשב .7

 עלים מעוקץ אחד. 6שיוצאים 

     דרב כהנא. אך לאמימר זה הדס שוטה. מפומיה התיר. ומשום כן ר"א חיפש הדס שנפקאחד מלמטה: רב כהנא ועוד  2-וב
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