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סוכה – מ"א
 .1ר' אלעזר ור' יוחנן נחלקו האם שביעית תופסת דמיה בדרך חילול ,האם יש אופן שלא חולקים?
להו"א :בפרי שני [שפדה את השביעית] .לכו"ע נתפס אף בדרך חילול.
ודחינן מהברייתא' :מי שיש לו סלע של שביעית ,ומעונין לקנות בו חלוק ,ילך לחנווני חברו ,ויקנה פירות בסלע זה ,ופוקעת
הקדושה מהסלע ועוברת לפירות .אח"כ נותן הפירות במתנה לחנווני{ .ויזהר החנווני בקדושתם} .החנווני נותן לו הסלע
במתנה וקונה את הטלית .מכך שנזקק לחנווני מוכח שאף בפרי שני רק בדרך מקח.
למסקנא :בפרי ראשון  -השביעית עצמו לכו"ע רק בדרך מקח[ .ו'שביעית' הכוונה דמי שביעית .כמו במעשר שהכוונה דמים]
 .2מה תיקן ר' יוחנן בן זכאי ,משחרב בית המקדש?
א .ליטול לולב במדינה כל שבעה זכר למקדש{ .שבבית המקדש נטלו כל שבעה ,ובמדינה נטלו יום אחד}.
ב .יום הנפת העומר ,ט"ז בניסן  -אסור כולו בתבואה חדשה.
המקור שעושים זכר למקדש" :ציון היא דורש אין לה" – משמע שצריך דרישה.
 .3מה הטעם שיום ההינף כולו אסור ,הרי בזמן הבית היו ממתינים רק עד הקרבת העומר {או חצות לרחוקים}?
א .שמא כשיבנה בית המקדש יאמרו 'אשתקד אכלנו בהאיר מזרח אף השנה ננהג כך ולא נמתין להקרבת העומר'.
ב .מדין תורה אסור כל היום – "עצם היום הזה"  .אלא כשיש בית מקדש הקרבת העומר מתיר וכעת נשאר באיסורו.
ולפ"ז ר' יוחנן לא 'התקין' אלא רק דרש ותקן הלכה על תילה{.ור' יהודה טעה וחשב שכוונתו לתקנה}
 .4למ"ד שטעם התקנה משום 'מהרה יבנה המקדש' החשש רק אם יבנה בתאריך ושעות מסוימות .מתי מדובר?
באופן שיבנה בט"ו סמוך לשקיעה או בליל ט"ז ולא יספיקו להקריב העומר בזמנו וח"ו יטעו ויאכלו.
ואין מדובר באופן שיבנה בט"ז ואילך – שאז האיר מזרח בשעה שאין בית מקדש ומותרים.
ואין מדובר באופן שיבנה עד יום ט"ו  -שאז מחצות כבר כולם מותרים{ .שחזקה אין בי"ד מתעצלים}.
 .5ביו"ט ראשון היו מוליכים לולביהם מערב שבת {שא"א לטלטלו בשבת} מדוע הקפידו בשבת שכל אחד יטול את שלו?
דילפינן" :ולקחתם" – שכל אחד יקח בעצמו" .לכם" – למעוטי שאול וגזול ביו"ט ראשון .ובשאר החג יוצא בלולב חבירו.
ועוד שנינו ,ר' יוסי :יו"ט בשבת ושכח והוציא ,כיוון שטעה בדבר מצוה פטור מקרבן.
 .6מעשה בתנאים שבאו בספינה ורק לר"ג היה לולב .העבירוהו במתנה אחד לשני שיתקיים "לכם" .מה למדנו במעשה זה?
א .שמתנה ע"מ להחזיר שמה מתנה {ואם המקבל לא יחזיר נתבטל התנאי} .ב .לולב אלף זוז – כמה חביב עליו מצוות.
 .7לא יאחז בתפילתו :תפילין ,ס"ת ,סכין ,קערה מליאה ,מעות ,וכיכר .מפני שטרוד שיפלו .מה הדין להחזיק לולב?
מותר .מפני ששמח בשמירתו ולא טרוד .וכן אמימר היה מתפלל עם לולב.
אנשי ירושלים יחד עם לולב :ביציאה מהבית ,בהליכה לביהכנ"ס ,בק"ש ,בתפילה[ ,בקריאת התורה ובנשיאת כפים מניחו על
קרקע] בהליכה לביקור חולים ולניחום אבלים .וכשנכנס ללמוד משגר הלולב לביתו עם שליח – להודיעך כמה זריזין במצוות.

"אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת"
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