
 

 

 

 

                                
                                       

 בו?ומה הדין כשהדס נפסל רק בר .1

 שם לוואי.אפילו שיש  'עץ עבות'ונתחדש ועבותו קיימת.  3נותרו ש ,עלים 7בעל מצראה נשרו רוב עליו: כשר. ודווקא בהדס 

 באמצעו.ולא  –בראשו  ,עלים לחים 3 שבכ"א ,גבעולים 3. בתנאי שנותר יבשו רוב עליו: כשר

 

 ?האם נחשב דחוי בשעת המצוה .ביו''ט אחר שנאגדמרה עלתה הת . כשר נקטם ראשו ועלתה בו תמרה .2

 שהיה מכוסה.כדחה נשלא ח מוכ –ונתגלה חייב לכסות  סה הרוחיכ. ב ה ונתגלה פטור מלכסות שוב.כס א. סוי הדם יכב :פפא ר'

 בהדס. קליוהלכו לחומרא. ולפ"ז לא נ שזה ספק או הדין,שכך האם פשוט שאלה האין דיחוי.  הדם אכןסוי יבכ: ר' ירמיה דוחה

 

 ?במאי קמיפלגי מים כשרלחכאת ההדס ביו''ט. עבר וליקטן לראבר''צ פסול.  אין מתקנים .3

 .מהמצוה נדחה האם .פסולכשאגדו היה  .א

 תעשה ולא מן העשוי'.'ן לולב מסוכה לעני םלומדי האם .ב

 . שמצינו לת''ק: אגד רק בשביל 'ואנוהו' ולר' יהודה אגד מעכב ולומדים מאגודת אזוב.האם לולב צריך אגד .ג

 

 הדס שענביו מרובים פסול. מה אמר על כך רבינו הגדול }רב{ והמקום יהיה בעזרו? .4

 י מנומר ופסול.וה שאדרבה :כמה מקומות כשר. ודחינןלהו"א: שאם ענביו מרובים ב

 דה.כדמצינו בנ כשחור. –אדום ו  : שפסול דוקא בשחורים. אבל ענביו ירוקים כשר.למסקנא

 

 לספק אם יש דיחוי אצל מצוות? משנתינו יש ראיהב האם .5

 היה דחוי מעיקרא  'ווהשם מצ'אחר שאגד.}דקודם פשיטא שכשר{ והרי כשקבל  טעיאי מ'אם מעטן כשר' בווד "א א':להו

 מוכח שאינו נדחה. 

 שם מצוה שנדחה ממנה. תו היא הזמנה בעלמא. ועוד לא היהשתנא זה סובר שאגיד ודחינן:

 קרא לא נדחה.י. משמע עבר ומיעטן כשר. וממה נפשך: אם הושחרו קודם יו''ט, נפשט: דחוי מעאין ממעטין ביו''ט'' להו"א ב':

 גדול יותר: 'נראה ונדחה חוזר ונראה'. אם הושחרו ביו''ט נפשט חידוש  

 .אקרימדובר שהושחרו קודם יו''ט ואפשר להוכיח רק על דחוי מע למסקנא:

 

 ?תיר, הרי מתקן מנאאין ממעטין הענבים ביו''ט. ולר' אליעזר בר''ש ממעטין. כיצד מ .6

 ר ואינו נחשב תיקון לגביו.כיון שיש לו הדס אח ,יקטן לאכילה ואינו מתכוון לתיקון ומותר. ואינו פסיק רישאלב מדובר

 כר' יהודה שנחשבת קשירה.  ,מפני שאסור לקשור. ואף עניבה אסורו בעלמא כ: כוראם הותר אגודו ביו''ט

 לא תועיל. כריכה וגם .אמנם לר' יהודה עצמו לולב צריך אגד

 

 אלו פסולים בערבה? .7

 גזולה, יבישה, אשירה ועיר נדחת, נקטם, נפרצו, צפצפה }עלה עגול{,.

 כמושה }מעט לחלוחית{ ושל בעל הגדילה בשדה. כשרות:

 

     תשע"ד    לכבוד שבת קודש פרשת ויקרא בס"ד

   גל'' –סוכה 

 .  ניתן לקבל כל יום לתיבת מייל או לפקס        5709307-03פקס:    okmail.co.iln101@מייל:    

 

 בלבדלהפיץ לזיכוי הרבים תחת השם 'נר שמואל'  ניתן      

 )חגיגה ט("אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת"  
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