
 

 

 

 

                                
                                       

 ?כן ראיה שעיקרא דדיקלא הוא מין לולבמהי .1

                                            לשיטתו שמסככין רק בד' מינים. -וע"כ כוונתו לעיקרא דדיקלא  ,שמסככין בנסרים יהודה פסקר' 

 }פחות מד'{ כוונתו ל'הדס' שהוא אחד מעשרה מיני ארזים. ארזשל  ומה שמצינו שמתיר בנסרים

 

 היכן חלקו רבה ורבא בהלכות חציצה באגד הלולב? .2

 לא חוצץ. : כל שבא לנויורבא שהאגד לא יחצוץ בין היד ללולב.מכוסה  שאינו יד בית השאירו רבה: .א

  .על ידי דבר אחר אין חסרון בלקיחה רבא:ול  .תמה'לא להחזיק לולב בסודר שצריך 'לקיחה  :הרב .ב

 כיון שחברו לחוט נחשב כגופו.  ודחינן:ע"י חוט.  ומותר לקחת –ולקח אזוב וטבל  .1 :לרבא והראיה

 .מוכח שזה גם קרוי 'ולקח' 'ונתן' כשר.  – המים פסול. אבל הפיל בכוונה נפל אפר הפרה לכלי .2                     

 במינו אינו חוצץ. מין . לרבא:לא לדחוק לולב בין הדס לערבה שמא ינשרו עלים ויהיו חציצה  רבה: .ג

 מין במינו אינו חוצץ. לרבא:ישארו עלים תלושים חוצצים. ית הלולב, באפן שלא לחתוך תחת רבה: .ד

 

 האם מותר להריח הדס או אתרוג של מצוה? .3

 למצוה.  מאכילהמותר מפני שהוקצה רק  - והוקצה מריח למצוה. אתרוג ,כי תכליתו לריח ,בולהריח אסור   - הדס .א

  .שיכול להריח בלא לקוצצו ,בשבת בשאר השנה להריח מהמחובר: הדס מותר .ב

 צוצו.יבוא לק , שתכליתו לאכילה ושמאאתרוג אסור

 

 מדוע הלולב בימין, ומדוע עליו מברכים? .4

 שמינו גבוה מכולם. - ועליו מברכיםואתרוג מין אחד בשמאל.  .מינים 3שהוא מחזיק  – בימין

 

 היו מנענעין? 'הלל'ן בלולב כדי לנענע, מבררת המשנה היכ שיעור ,ששנינו לעיל אחר .5

 וב"אנא ד' הושיעה"בית הלל: "הודו" בתחילה ובסוף.  

 ראיתי את ר"ג ור' יהושע שנענעו רק ב"הושיעא נא" ולא ככל העם. ו "אנא ד' הצליחה". הוסיף ר"ע: בית שמאי: הוסיפ

 

 ם על כבשים. ומניף: מוליך, מביא, מעלה ומוריד. מה הטעם?ישתי הלחם מניח .6

 ר' יוחנן: מוליך ומביא: למי שד' רוחות שלו. מעלה ומוריד: למי ששמים וארץ שלו. 

 במערבא מר' יוסי ב"ר חנינא: מוליך מביא: לעצור רוחות רעות. מעלה מוריד: לעצור טללים רעים. 

 שהוא שיירי המצוה מעכב את הפורענות ועוצר טללים רעים.ומוכח שאפילו ההינף 

 וכמו הינף כך מנענעים בלולב.  

 הלולב כחץ בעיני השטן. ואמרו לו שלא יתגרה בו. :כשהיה מנענע, אמר"א בן יעקב ר

 

 

 

 

 

     ' תשע"ד   באדר  'י' דיום  בס"ד

   זל'' –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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