
 

 

 

 

                                
                                       

 לא?לולב נוטלים בזמן הזה כל שבעה זכר למקדש. מדוע בערבה  .1

 א': יוצא  בערבה שבלולב.  ודחינן: שערבה זו משום הלולב ואין בה זכר. והרי לא מגביהים בנפרד לערבה. להו"א

 להו"א. ב': ערבה היא מדרבנן. 

 ודחינן: שהרי לאבא שאול זה דאורייתא "ערבי נחל" ולרבנן זה הלכה למשה מסיני ]כמו עשר נטיעות וניסוך המים[.

 יקר מהתורה בגבולין. ערבה כל עיקרה רק במקדש.למסקנא: לולב יש לו ע

 

 ריש לקיש אמר שכהנים בעלי מומים פעם בשנה נדחקו להכנס בין האולם למזבח בהקפת ערבה, מה הקשה ר' יוחנן? .2

 דהיינו מי אמר שכל הכהנים מקיפים, אולי אחד בזקיפה? ועוד, מי אמר שבעלי מומים אולי רק תמימים? –"מי אמרה" 

 

 למצות ערבה?מה המקור  .3

 במקדש: לר' יוחנן: הלכה למשה מסיני  ]לאבא שאול "ערבי נחל"[

 ]ונפק"מ לברך עליה[. מנהג שהנהיגו נביאים .  לר' יהושע בן לוי:זהייבו בשח ,יסוד נביאים ' יוחנן:רגבולין: לב

 זה הלכה למשה ששכחו וחזרו וייסדו, שהרי ר' יוחנן אמר שתורה מצויה בשלימות בבני בבל. ואין לומר שלר' יוחנן אף בגבולין

 

 אלו הלכות ביאר ר' אמי בערבה? .4

 בדי ערבה עם עלין לחין. לרב ששת: אפילו בד אחד עם עלה אחד. 3צריכה שיעור: לרב נחמן  .א

 שיהיה מוכח שהיא לשם ערבה. –ניטלת בפני עצמה  .ב

 לולב. והחידוש שלא יועיל אף אם יגביה הלולב לשם ערבה. אמנם לר"ח, יוצאים בערבה שבלולב.אין יוצאים בערבה שב .ג

 

 אלו הלכות אמר ר' איבו ממה שראה אצל ר' אליעזר בר ר' צדוק? .5

 נענע ולא ברך. שסבר שזה מנהג נביאים. ]וכן נהג רב[ .א

 שאסור מפני שנחשב סחורה. ושישלם בפרוטותשאלו אדם, אם מותר שהעודרים בכרמו בשביעית ישתכרו מהפירות וענה  .ב

 ואמר ר"א ב"ר צדוק על אותו אדם: ארבעים שנה לא ראיתי בארצו כזה אדם. 

 מלקשקש, משמע שאסור. הכוונה בזה להשביח אילן, אבל לכסות שורשים שלא יבש מותר. –ואע"פ שכתוב: "תשמטנה" 

 לא יהלך אדם בער"ש יותר מג' פרסאות.  .ג

 ה לביתו. והטעם: שלא ידעו שמגיע ויכעס עליהם שאין אוכל. אבל למלון מותר שסומך על מה שבידו.ללשון א': הכוונ

 ללשון ב': אף למלון לא יהלך, והחשש במלון גדול יותר, שמא לא ימצא כלום. 

 

 החזנים היו סודרין את הלולבין על האיצטבא. מה הכוונה? .6

 האיצטבא שהרי את הר הבית הקיפו ספסלים כפולים.  גב ו. אלא הכוונה עללהו"א על הגג. ודחינן: שאם כך הם יתייבשו ויפסל
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