
 

 

 

 

                                
                                       

 ב "ערבי נחל"?מה נלמד מהכתו .1

 של נחל.: לכתחילה .א

 .שוך כנחל ולא עגולעלה מ .ב

 מצוות ערבה: בלולב ובמקדש.  2: ללמד חולק אבא שאול  .הרים לשל בעל ושעיל גם מולרבנן:   'ערבי' לשון רבים. .ג

 וך המים.הנחרשות עד שביעית. וניס סאה ביתב נטיעות 01'הלכה למשה' כמו  ערבה במקדשרבנן: ו

 – גרוע נהיה גדל על מיםעץ ש :משמע "קח על מים רבים צפצפה שמו" :יב ביחזקאלתדכ אר ר' זירא:ילמעט 'צפצפה'. ב .ד

 {יאה את הפסוקב': הברייתא עצמה הב}ללשון  צפצפה.

 , והם שמו עצמם כצפצפה. ערבה – ה אני אמרתי שיהיו כקח על מים'"רבי אבהו: 'אמר הקב
 

 ה?כיצד מבחינים בין ערבה לצפצפ .2

 לבן. –אדום. צפצפה ענף  –ערבה  .א

 עגול. –ך. צפצפה ומשעלה  –ערבה  .ב

  שפסולה }שפגימותיה לכאן ולכאן{מסורש כ"וכ פגימות כמגל.עם  –חלק. צפצפה חודה  –ערבה  .ג

 מכל מקום. "ערבי נחלש שאפילו שיש לה שם לוואי, "תחדונאמנם, 'חילפא גילא' היא כמגל וכשרה. 
 

 שנחרב הבית?אלו זוגות החליפו שמותיהם מ .3

 ערבה עם צפצפה. ונפק"מ ללולב. .א

 שופר }כפוף{ עם חצוצרה }פשוטה{ ונפק"מ לתקיעת שופר בר"ה. .ב

 תא עם פתורא. }שולחן גדול וקטן{ ונפק"מ למקח וממכר.פתור .ג

 ב מטריף., שרק בהובלילא כל נקשם למחט הנמצאת הובלילא. ונפק"מ הכוסות עם יתב .ד

  בפני נכתב'.'לומר  שרק בבבל בקיאים בלשמה ואין צריכים נפק"מבבל עם בורסיף. ו .ה
 

 ה הדסים צריך?כמ .4

 .0ומספיק . ולבסוף חזר בו 3=  עץ עבות . בתחילה למד ענףנו קטוםאחד שאי . ומתוכם3ר' ישמעאל: 

 {תמהלקיחת  "ולקחתם"  :מעכבים זה את זהמינים אין לגביו ו' מוסיף. : אתרוג בנפרדהמקור ש}. וכן בכל המינים. 0ר' עקיבא: 

 בהדס. הדר''שאין  ,קטומיםכולם . ואפילו 3ר' טרפון: 

 .ידרוש שהלכה כר' טרפון ,מיםאם יעלו את מחיר השל אמר שמואל כר' טרפון. ולשיטתו נהג שהזהיר את המוכרים:ההלכה: 

   לא קטומים. 3-קטום קשה להשגה מ 0-מפני ש ,ר"עכ שידרוש לא הזהירםו
 

 אלו אתרוגים פסולים? .5

  .כושי, כ"שוחסר נקלף, נסדק, ניקב  .עקצו כשר[ב]ו ,טמתופ, נטלה ברובו, ערלה, תרומה טמאה, חזזית "נה, אשרה, עיגזול, יבש

   ר"מ מכשיר ור"י פוסל. –ירוק ככרתי  .כשר הלב"ש פסול לב" - : דמאימחלוקת

    ואם נטל כשר. לא יטול לכתחילה :מעשר שני בירושליםתרומה טהורה או  
 

 כמה שיעור גודל האתרוג? .6

 בשתי ידיו. 0אפילו  :ר' יוסיבידו.  2כדי שיאחז ר' יהודה:  :גדול    : ר' מאיר כאגוז, ר' יהודה כביצה. קטן

    ' תשע"ד   באדר  'ז' איום  בס"ד

   דל'' –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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