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 פתח דבר
 

ציתי בהלכות חגי היות מיושבי בית המדרש, ואשר זיכני ברחמיו בחכמה ובדעת לסדר ולחלק סיכום תמאודה ה' בכל לבב על אשר זיכני ל

 .ולהאיר לרבים אורן תשרי
חיבורם, מהם נהגו מלפנים זאת, שכל מחבר חבור מקדים הקדמה בראש חיבורו. מהם נהגו להודיע ולהיוודע מה ראו על ככה ומהו תוכן 

 להקדים תכלית כוונת תועלת חיבורם, ומהם עקבותיהם עקב ענווה ויראת ה' הקודמת לחכמתם.
. מ"מ, ראיתי לחבר לבעל דין מקום לומר, מה לתבן את הבר, ובמקום דזיקוקין דנורא ובעורין דאשא, מאן מעייל בר נפחא לתמן היות והיהו

מטת דברים בשאר חיבורים דומים לחיבורי זה, לכך ראיתי לחבר חיבור תמציתי בתכלית, אשר חיבור זה עקב ראותי אריכות רבה או הש
 לסיכום ולזיכרון הדברים לאחר כל אריכות השקלא וטריא אשר בדברי הטור וב"י שו"ע ונושאי כליו. לומדי הלכות חגי תשרייועיל ל

הינה "לחלק ולסדר" כל סעיף וסעיף על הסדר, בתמציתיות ובסיכום כדרך מטרת הקונטרס אשר  "חלקת אליהו"קראתי שם חיבורי לזה, 
המבקשים לעשות סדר בסידור ה"בסיס להלכה" והם הטור וב"י יחד עם השו"ע  לומדי הלכות חגי תשרימסודר. בכדי שיהיה לתועלת ל

 ונושאי כליו על דף השו"ע.
וכדו', ובסוף לימודו מבקש "לסכם" בראשו את כל הדעות ומה  וכיםאר, או בפת"ש וביאו"ה יך הלומד בלימוד דפי הב"יפעמים רבות מאר

 והוא הבסיס לכל זכירת מה שלמד יום שלם. –יצא לו מכל עיון ההלכה 
דווקא בשביל שלא יסתבך הלומד בשיטות נוספות אשר לא למדם על  –לכך ראיתי לחבר "סיכום מתומצת ומסודר" בלי תוספות מרובות 

 לא תפשת. הדף בבחינת תפשת מרובה
בחיבור זה באתי בעיקר לחבר ולשלב את דברי הב"י יחד עם דברי המשנ"ב הביאו"ה והשעה"צ, תוך שילוב לשון הראשונים והאחרונים 

 המובאים, למען תועלת הלומד, בכדי שיוכל למצוא ולהיזכר בדברים שלמד.

רים מפורשים, למען תועלת הלומד שלא יהיו לו ריבוי שיטות כ"כ, פעמים רבות ציינתי את דברי השעה"צ רק בסוגריים מרובעות, ולא כדב
 אשר אף במשנ"ב אינן מובאות, ואשר יכולות הן להקשות על זיכרון הדברים.

, כי עיקר הלימוד בנושאי הלכה זה להתייגע ולעמול בהבנת ספרי הב"י והאחרונים ברצוני להדגיש כי אין חיבור זה תחליף ללימוד מתוך
 מוק בדברי הראשונים והאחרונים, וכל חיבור זה לא נועד אלא לסייע לחזרה ולזכירה את מה שנלמד בעיון ובעומק.הסוגיות ועיון ע

ראש בתי ההוראה "אפיקי מים"  הרה"ג משה פנירי שליט"אלמו"ר ובעמדי בשערי חיבורי, הנני רואה חובה לעצמי להודות בפי רבים, 
גדול בדורנו בהלכות נדה. אשר הדרכנו ומדריכנו בשימוש מעשי מעמיק ויסודי להיות  בכל תפוצות ישראל בארץ ובעולם. המומחה הכי

 מורי הוראות בישראל, בטרחה והשקעה גדולה על חשבון זמנו היקר. 
בתוך מחיצות אוהל תורתו בישיבה  ויראת ה', למו"ר רה"י הג"ר אליהו ציון סופר שליט"א, אשר הדריכנו ללמדנות התורהברצוני להודות 

 ישיבת רכסים בחבורא קדישא ומעלייתא. מעטירהה
 ברצוני להודות למו"ר הרה"ג עמי מזרחי שליט"א אשר לימדנו והדרכנו בדרך הברורה בלימוד ההלכה, עד הגיענו לכדי חיבור זה.

 עלם שליט"א אשר הדריכנו ומדריכנו בשימוש מעשי בהלכות ארבעת המינים.רצוני להודות למו"ר הרה"ג יצחק מב
אשר עזרוני רבות רבות, ולא חסרו מאונם ומהונם בטרחה בגוף נפש אא"ר שלום הי"ו וא"מ אורנה תחי' ברצוני להודות להורי היקרים 

ימלא ה' כל משאלות ליבם לטובה, ויזכו לראות כל יוצאי , וממון מתוך אהבה רבה, ברצונם לראותנו עוסקים בתורת ה' כדרך ישראל סבא
 כשאיפת ליבם, באריכות ימים ושנים עד ביאת גואל צדק בב"א.חלציהם ת"ח עובדי ה' 

ואני אברך ולי נאה לברך את נות ביתי רעיתי היקרה עקרת הבית ועזרתי בחיים מרת נעמה תחי' מנשים באוהל תבורך, אשר לרוב 

יחדיו לראות כל זרענו לימודי ה'  מסירותה הגדולה בכל מכל כל הגענו עד הלום. ואשר כל התעלותי בתורה בזכותה היא. יהי רצון שנזכה
עוסקים בתורה, ומזכים את הרבים, ללמוד וללמד לשמור ולעשות, ולא תמוש התורה מפינו ומפי זרענו ומפי זרע זרענו עד עולם. ונזכה 

 לבריאות איתנה ונהורא מעליא לאורך ימים ושנות חיים וכל טוב.
זכני שיתפשטו חיבורי אלו בכל ישראל, למען אהיה שיגמור חיבור זה, אוחילה לאל אחלה פניו לאברך ה' אשר יעצני ועד כה ברכני להחל ו

  קי הרבים, ויזכני לחבר עוד חיבורים הרבה לזכות הרבים.בכלל מצדי
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 הלכות ראש השנה
 
 

 סימן תקפא
 

 סעיף א'
 אמירת הסליחות

 מחלוקת ראשונים – ממתי נוהגים לאומרם ❏
  תשובה. ימי בעשרת ותחנונים סליחות לומר ישיבות' ב מנהג :צדק ורב עמרם כהן רב
ביום  שניות בלוחות וירד ,שלישית בפעם להר משה אלול, שבו עלה ח"מרמנהגינו לומר  :האי רב

  לו. הוא זכות רחמים לבקש המוסיף וכל הכפורים,
 באשמורת לעמוד שלפניו ראשון ביום מתחיל אז –בשבת  או חמישי ביום אש השנהר כשחל :אשכנז מנהג

ביום שני או  ה"ר וכשחל תענית. תפלת ומתפללין מתענין צבור ורוב ,ותחנונים סליחות ואומרים ,קרוהב
 )טור(. בתוכו להיות ה"ר שחל השבוע שלפני בשבוע ראשון ביום מתחילין אז –שלישי 

 )ד"מ ג'(: נוהגים לקום מכ"ה אלול. ר"ן
 מחלוקת  –להלכה 

דש אלול ואילך עד יום ומראש חים רת לומר סליחות ותחנונובאשמם נוהגים לקוכרב האי, ד: שו"ע
 ים.הכפור
 יום ארבעים כנגד ,'מ עולה ת"וס ,אלול ת"ר -"לי ודודי לדודי אני" :מהפסוק אסמכתא ויש «

 דודו אל קרוב לבו להיות מקובלת התשובה יום ארבעים באלו כי] .כ"יוה עד אלול ח"מר
  [.מאהבה תשובתו לקבל לו קרוב דודו ואז ,בתשובה

 אלול. ת"ר -"זרעך לבב ואת לבבך את אלקיך' ה ומל" מהפסוק: סמך ועוד
 )משנ"ב א'(אין אומרים סליחות ותחנונים.  – אבל בר"ח עצמו «
שלפני ראש  ראשוןסליחות ביום ר עומדים באשמורת לומאלא  .מר"ח אלולג בני אשכנז אינו המנ: רמ"א
 .שבוע שלפניו ראשון, אז מתחילין מיום בשני או שלישיואם חל ראש השנה  .השנה

 הטעם:
 עד ה"מר ימים' ד יחסרו ולעולם ,כ"יוה עם ימים עשרה להתענות נוהגים שהרבה משום .א

' ד להשלים צריך לכך כ[,"ועיו שובה ושבת ה"ר ימים' ב להתענות, ]דהיינו יוכלו שלא כ"יוה
  פעם. בכל ראשון יום תקנו להתחלה מסויים יום שיהיה וכדי ,ה"ר קודם ימים

הקרבה,  קודם ימים' ד ממום ביקור שטעונים בקרבנות מצינו שכן ימים' ד שקבעו משום .ב
 מומי כל לבקר ימים' ד קבעו ולכן עצמו, את מקריב כאלו עצמו אדם יעשה ה"שבר ללמד

 )משנ"ב ו'(. עליהם ולשוב חטאתו

 :אם מתענה בראש השנה – נפק"מ ❏
 : אין צריך להתענות רק שני ימים לפני ראש השנה.לטעם א'
 (א' )שעה"צ: לעולם צריך ארבעה ימים לפני ראש השנה. לטעם ב'

 )שו"ע(באשמורת.  לקום נוהגים – מתי אומרו ❏
 (א' )משנ"ב רצון. עת והוא ז"בעוה שט ה"הקב הלילה הטעם: כיון דסוף

 מדיני הסליחות ❏
 מדות ג"י שנזכר ובסליחה. מדות ג"י בהם שאין אותם לומר יוכל יחיד אף – יחיד באמירת הסליחות•  

 )משנ"ב ד'(. תיבות אותן ידלג
 יאמר לא -" 'כו בשמיא די ומרן" "'וכו ומסי מחי" :כגון ,תרגום בלשון שהן הבקשות אותם אך «

 (ד' )משנ"ב עשרה. מנין שם כשאין
  (ד' )משנ"ב .'ה ובין בשם בין מעט להפסיק יש -"'ה בשם ויקראבאמירת "•  
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 סליחות. באמצע קדיש יאמרו מנין וכשיבואו ,סליחות יאמר ,אשרי אמירת בעת מנין אין אם – קדיש•  
 (ד' )משנ"ב
 (ד' )משנ"ב. מנין כשיש פסוקים' ג כ"אח שיאמרו כתב ר"ובא «
 אחר קדיש אומר מ"מ – מקצתן יצאו ולבסוף הסליחות אמירת בתחלת מנין היה ואם «

 (ד' )משנ"ב הסליחות.
 היום. אור קודם שהוא אף מדות ג"י שאומרים בשעה בטלית מתעטף ץ"הש – עיטוף בטלית בסליחות•  

 )משנ"ב ה'(
 מחלוקת  – איזו טלית «

 שלובשו כיון ,ליום המיוחד בגד שהוא אף עליו מברך אינו אז אבל : אפילו טלית שלו,לבוש
 בלילה.

 ולא שלו, טלית אז יטול לא ועל כן ספק. בו שיש לדבר עצמו להכניס לו דלמה ,עליו השיג :ז"ט
 ויכוין ,מציצית פטור ע"לכו דבזה ,חבירו של טלית יקח אלא כשלו. כ"ג שהוא קהל של טלית

 )משנ"ב( לקנותו. ולא לכבוד רק שנוטלו
מתעטף בו בלא ברכה, וכשיאור היום ימשמש  – היכן שאין לו טלית אלא שלו –לכו"ע  «

 (ה' )שעה"צבציציותיו ויברך. 
 

 
 המנהג לתקוע בשופר בחודש אלול

 אחרונות לוחות לקבל עלה שאז ההרה, אלי עלה למשה ה"הקב אמר אלול ח"בר - )פמ"ו( א"ר בפרקי תניא
שנאמר:  שופר באותו נתעלה ה"והקב ז,"ע אחר עוד יטעו שלא להר עלה משה ,במחנה שופר והעבירו

  ".'וגו בתרועה אלהים "עלה
כ "שתוקעין גלה שחרית, ויש מקומות פע אחר התולתקין דש ואילך מתחילומראש ח –פסק הרמ"א 

 .יתערב
 הטעם: 

 )טור( ."'וגו בעיר שופר יתקע אם: "שנאמר תשובה שיעשו ישראל להזהיר כדי .א
 ד"מ א'(טור ו)כדי לערבב השטן שלא ידע מתי יהיה ראש השנה.  .ב

 )ד"מ א'(תשרי. על חודש ולכן גם אין מברכין החודש 
 מחלוקת – ממתי מתחילים? «

  ח."דר ראשון מיום מתחילין : ישמשנ"ב בשם י"א
 )משנ"ב ג'( ח."דר שני מיום מתחילין : ישדרך החיים

 מזמור ,התפלה גמר אחר יום בכל לומר כ"יוה עד אלול ח"מר – מנהג אמירת מזמור לדוד ה' אורי ❏
 (ג' )משנ"ב. בכלל ועד שמיני עצרת עד לומר נוהגין ואנו קדיש, אחריו ואומרים ,וערב בוקר' כו אורי' ה לדוד
 אמירת תהילים באלולמנהג  ❏

מזמורים.  עשרה בצבור אומרים - התפלה אחר ואילך אלול ח"מאחר ר החול ימי של יום בכל נוהגין
 )משנ"ב א' ג'(

 פעם התהלים לגמור כדי ,מזמורים מעשרה יותר אומרים - כ"ליוה ה"ר שבין התשובה ובימי «
 (ג' )משנ"בכ. "יוה קודם שלישית

 

 
 דין אבל בסליחות

 ]וערב יוה"כ[ הבערב ראש השנ דע הסליחות, מלבושמת לכנס לבית הכנסיכדי ל לצאת מביתור אבל אסו
 (ז' ומשנ"ב רמ"א) .תאבל לכנס לבית הכנסל היכו –שמרבים סליחות 

 להיות ש"ץ - אבל ❏
 מחלוקת ראשונים – להיות חזן בימים נוראים•  

 : לא התיר לו להתפלל.מהר"י וויל בשם מהר"י מולין
 )ד"מ ב'(: הורה לאבל להתפלל אחר שבעת ימי אבלו. בשם מהר"שמהרי"ל 

 )משנ"ב ז'( מילי. לכל כרגלים דינם דהא ,כ"ויוה ה"בר התיבה לפני לעבור אסורדאבל  –הכריע המשנ"ב 
]כפי שמהר"י מולין עצמו התפלל ימים נוראים  כ"ויוה ה"בר אפילו מותר – אחר וכשאין חזן «

 )ד"מ(בימי אבלו[. 
  מותר. ב ראש השנה ועשרת ימי תשובהבער אפילו – הסליחות בימי אבל•  
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 :בר"ח להיות חזן•  
 מחלוקת – שחרית ❏

  הלל. יאמר אחר אם שחרית להתפלל : מותרמחצית השקל
  ח."בר שחרית אפילו להתפלל מניח היה לא :א"החיי האדם בשם הגר

  יתפלל. לא – מוסף אבל ❏
 (ז' )משנ"במוסף.  אפילו להתפלל מותר ע"לכו – אחר אך כשאין

 (י"א )שעה"צלא יתפלל לילה הראשונה.  – בחנוכה להיות חזן•  
 )שעה"צ(ולזה צריך שמחה יתירה.  ,הטעם: משום שאומרים שהחיינו על נרות חנוכה

 (י"א )שעה"צמותר הוא להתפלל.  –אך אם אחר ידליק  «
 )משנ"ב י"ד(לאבל.  אף להתפלל להניח יש – ואילך למנצח ומן•  

 
 

 שליח ציבור בימים נוראים
, שיתפלל אודול בתורה ומעשים שאפשר למצר גהיותר הגון והיותור בידקדקו לחזר אחר שליח צ •

 )רמ"א( .יםיחות וימים נוראסל
 )רמ"א( .יםשלשים שנן יהא בש• 

 הטעם: 
  עבודה. כנגד הוא ותפלה לעבודה לוי בן ראוי שאז .א
 )משנ"ב י"ב(ונדכה.  נשבר לבו שאז .ב

  (רמ"א) .ם שיהא נשויג• 
 . החטא מן לשומרו אשה לו ושתהיה אחרת. אשה לו מכינים שהיו דכהן גדול הטעם: דומיא

 איש הוא והשני ,הפרטים אלו לו ואין חטא וירא תורה בן שהוא אחד שנים לו מזדמן ומ"מ, אם «
 )משנ"ב(קודם.  תורה הבן – שלשים מבן ויותר נשוי והוא פשוט

 )רמ"א( .לרק שיהיה מרצה לקהם, כל ישראל כשרים ה מ"מ, ❏
 )רמ"א(ן. אין עונין אחריו אמ – האבל אם מתפלל בחזק «
שלא להוציאו, גם אוהביו אינם  ןם יהיה לו שונא ומכואו .יא כל אדם בתפלתוצוכן צריך שיו «

 )רמ"א(תו. יוצאים בתפל
 )ד"מ ומשנ"ב(. הדור בצער שיודעים ומנהיגים פרנסים התיבה לפני לעבור נהגו ❏

 לתקן ולכך בדורנו שאינו כן, כדי – לעם ומרוצים הדור על ומגינים נאמנים כשהם דוקא והיינו «
 (ט' )משנ"בהקבוע.  ץ"הש שיתפלל ראוי זו פרצה

 )משנ"ב י"א( .גמורה תשובה בעלי והתוקע ץ"הש שיהיה וראוי ❏

 )משנ"ב י"א( מהזוהר. והוא ,והתקיעות מהתפלות הכונות שילמדו ראוי גם ❏

 ביד – הוא חלה ואם לאחר. המצוה ליתן אין – פעם אחת אפילו לתקוע או להתפלל שהתחיל מי ❏
 )משנ"ב י"א( הראשון. אל חוזרת – המצוה לבריאותו כשחוזר מ"אחר. ומ להעמיד הקהל

 )משנ"ב י"א(. תשובה עשה כ"אא כ,"ויוה ה"בר ץ"ש להיות ראוי אין – בערכאות של גויים שבא מי ❏

 (י"א )משנ"בהגון.  שאינו מי שיתפלל פ"אע יתפלל, לא – התפלה בשביל מחלוקת שיש רואה אם ❏

 
 )רמ"א(. כל היום ויש מקומות נוהגים שהמתפלל סליחות מתפלל ❏

 )משנ"ב י"ד(שלפניו[.  שאף ערבית א"וי] ומנחה כלומר, שחרית «
 מחלוקת – האם הוא קודם גם למוהל ויארצייט «

  הקהל. ברצון תליא דתפלה וליארצייט, ולמוהל לאבל קודם הוא: מג"א
 )משנ"ב י"ד( מתענה. הוא אם להתפלל לו יש דיארצייט ודעתו בזה, מפקפק :ר"א
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 סעיף ב'
 תענית בערב ראש השנה

 כל ציים יונתן' ר - (א"ה סוף ח")פ נדרים וירושלמי ב("הי פ"ב) תענית ירושלמי )פר' שמיני(מקור: פסיקתא 
 שתא. ריש ערובת

 –הוא?  ו"ט והלא הוא? ראשון וכי -הראשון" ביום לכם "ולקחתם – )אמור אות כב( תנחומא מקור: מדרש
 לגבותו בחיל אליה בא ולא נתנו ולא למלך מס שחייבת למדינה משל עונות. לחשבון ראשון אלא

 הניח -לך  ליתן מה לנו אין לו: ואמרו לקראתו המדינה גדולי יצאו פרסאות, בעשרה אליה כשנתקרב
 יצאו - יותר כשנתקרב השני. שליש להם הניח לקראתו, העיר בינוני יצאו יותר, שנתקרב כיון שליש. להם

 כל עונות שמסגלים ישראל אלו המדינה בני ה"הקב זה המלך כך הכל. להם והניח לקראתו העיר בני כל
' ב להם ומוותר מתענין בינונים ימים' בי עונותיהם. שליש להם ומוותר מתענין, הגדולים ה"ער השנה

 וכו'. הכל להם ומותר מתענין הכל ביום הכפורים שלישים.
  ה.ערב ראש השנ תנוהגים להתענו –פסק השו"ע 

 חוקות משום השנה ראש ערב להתענות שלא שנזהרים אדם בני שיש כתבו: מיימון וההגהות «
 )ב"י( .השנה ראש בערב להתענות מצוה שיש אך מוכח מחז"ל .הגוים

 )רמ"א(. יםעשרה ימה הנהגו שכל אחד מתענ יםוהמדקדק «
 )משנ"ב ט"ו( להתענות. הקהל רוב נהגו דסליחות ראשון וביום «
 שליש בו מתכפר הוא שהרי, הכפורים כיום חשוב השנה ראש ערב כן דאם, הקשה הב"י «

 תשובה ימי תשעה בכל שהרי תשובה ימי תשעה כל כמו חשוב והוא, הכפורים יום כמו העוונות
 ? שליש מתכפר לבדו השנה ראש ובערב שליש אלא מתכפר אינו

 )ב"י(. מכולם קשה אחרון ושליש יותר קשה שני ושליש להתכפר קל ראשון דשליש ל"י
 מדיני התענית ❏

  .יםות אין צריכין להשליהתענ כל אלו • 
 )משנ"ב ט"ז(. עשרת ימי תשובה מתענה אין' אפי השלמה ולא קבלה ואין צריך «

 )רמ"א( .הלו ערב ראש השניאפ ,"לויח" בשני וחמישיואין קורין •  
  (רמ"א) .לויכולים לאכ – בערב ראש השנה ואם חל ברית מילה•  
  רמ"א() .רדם עלות השחוק הל בערב ראש השנואכין לורבים נוהג•  

  .םלהתענות בערב חגיה יםמשום חקות העכו''ם הנוהגהטעם: 
 )משנ"ב כ"א( נ."לביהכ הליכה קודם קפה או תה שישתה רק לאכול שלא העולם אך כיום נהגו «
 מחלוקת ראשונים – האם צריך להתנות ערב קודם בכדי לאכול «

 : אין צריך להתנות לאכול.ד"מ
 ד'( )ד"מ: צריך להתנות. מהרי"ל

 (רמ"א) .אחר שכן נהגו ,איל בלא תנויכולין לאכד –וכן פסק הרמ"א כשיטתו 
 מחלוקת – האם צריך התרה - חולי מקצת שיש במקום•  

  הצבור. שנהגו ממה יותר שמתענה מי לא אם התרה ואין צריך התעניתים, אלו בכל להקל : ישמג"א
 )משנ"ב י"ט(התרה.  צריך לעולם –בריא  שאינו אך אם הוא מחמת :ך"ש

 )שעה"צ ל"ג(יש להקל במקום הדחק.  –דמ"מ, אם אינו מוצא מי שיתירנו  – וצידד השעה"צ «
 
 מי מתענה ❏

 )משנ"ב ט"ז(. מתענין לנקבה שנים ב"וי לזכר ג"לי שהגיעו אפילו נערים
 
 
 
 

 סעיף ג'
 נפילת אפים בערב ר"ה

 )שו"ע( .תרת בסליחווהם באשמישנופלים על פנ יבערב ראש השנה בתפלה, אף על פ םין נופלים על פניהא
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 תקיעת שופר בערב ר"ה
 )רמ"א(. ההשנואין תוקעין בערב ראש 

 מחלוקת ראשונים – האם מפסיק גם שלשה ימים קודם ראש השנה «
 : מנהג לתקוע מר"ח אלול עד ערב ראש השנה.מה"ר אייזיק טירנא

 : נוהגין להפסיק לתקוע ג' ימים קודם ראש השנה. הגהות מהר"א
 )ד"מ א'(כמה"ר אייזיק טירנא.  –הכריע הד"מ 

 מחלוקת – הטעם ❏
 דחובה. לתקיעות דרשות תקיעות בין להפסיקכדי : מג"א

 )משנ"ב כ"ד( השטן. לערבב כדי :במנהגים
 מחלוקת  –]נפק"מ למחלוקת לעיל[  התוקע להתלמד בערב ר"ה ❏

  נ."בביהכ כשמפסיק דדי ,להתלמד לתקוע מותר: למג"א
  כלל. לתקוע אין: למנהגים

 )משנ"ב כ"ד(סגור.  בחדר מותר להתלמד :אמרכל ספר
 
 
 
 

 סעיף ד'
 מנהגים שונים בערב ראש השנה

 כבסין ומסתפריןמ ❏
' ור חנינא' ר -וגו'"  גדול גוי מי "כי כתיב סימון: ר"א - )פ"א ה"ג(ירושלמי ר"ה  )פ"ב ט"ו(מקור: דברים רבה 

 דין לו שיש אדם עולם של אלהיה, שמנהגו של אופייה שיודעת זו כאומה אומה איזו אומרים: יהושע
 ישראל אבל דינו. יצא איך יודע שאינו לפי צפרניו, חותך ואין זקנו ומגדל שחורים ומתעטף שחורים לובש
 ה,"בר ושמחין ושותין ואוכלין צפרניהם ומחתכין זקנם ומגלחין לבנים ומתעטפים לבנים לובשים כן אינן
  נס. להם יעשה ה"שהקב שיודעין לפי

 ה.כבסין ומסתפרין בערב ראש השנמ –פסק השו"ע 
 )משנ"ב כ"ה(. משפטינו לצדק שיוציא ברךית בחסדו בטוחין שאנו הטעם: להראות

 ילבש אלא ,הדין מורא דיהא ט,"יו כבשאר ומשי רקמה בגדי אש השנהבר ילבש לא מ"ומ «
  נאים. לבנים בגדים

 )משנ"ב כ"ה(. כל כך חשובים ילבש לא פ"עכ – לבנים ללבוש נוהגין שאין ובמקום
 

 מחלוקת ראשונים – משום קריה ל בערב ראש השנולטב ❏
שאינה אלא  ,שהם רי"ו ביצים במקום טבילה זו ,ך על גופו ט' קבין מים חמין: היה נוהג לשפומוהר"ם

 משום טהרה ולא משום חובה.
 )ד"מ ד'(: המנהג הוא לטבול. ד"מ

 . מים קבין' ט גופו על לשפוך יראה – צינה משום לטבול יכול אינו ואם «
 )משנ"ב כ"ו( .היום חצות קודם שעה עד לטבול יקדים ולא «

 

הרבות שם בתחנות, ונותנים שם להקברות ו לנוהגין לילך עת מקומו יש – הליכה לבית הקברות ❏
 )רמ"א( .יםצדקה לעני

כי בעוד לבו נכנע תפילתו רצויה, ודעת המתים מהני כמו שמצינו בכלב שנשתטח על הטעם: 
 ד'()ד"מ  קברי אבות.

 )משנ"ב כ"ז(יותר.  שם נתקבלה והתפלה הצדיקים מנוחת מקום בית הקברות הואו
 עפר. שוכני הצדיקים בזכות רחמים עליו שיתן מה' יבקש אך המתים, נגד מגמתו ישים אל אך «
 . התחנות שיאמר קודם צדקה ויתן הקברות, ויקיף «
 )משנ"ב כ"ז(אחד.  ביום ב' פעמים אחד קבר על לילך ואין «

 

 )משנ"ב כ"ו( ה."ר של לילות בשני מטתו מלשמש עצמו למנוע נכון – תשמיש המיטה ❏
 )משנ"ב כ"ו(. בשחרית ויטבול ויחזור עונתו לקיים חייב דאז ,טבילה ליל היתה כ"אא «
 טוב יותר – אשה הרהור במחשבתו שנכנס ו"ח או ,בטנם לשובע האוכלים האנשים אלו «

   כ"ו()משנ"ב בשחרית.  ויטבול ויחזור עבירה לידי שיבא ו"מח ,מטתו שישמש
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 סימן תקפב
 

 ב'-סעיף א'
 המלך הקדוש והמלך המשפט –נוסח התפילה בעשרת ימי תשובה 

 אוהב מלך ,הקדוש האל מתפללין השנה כל דרב: משמיה סבא מחלוקת, א"ר חנינא – )יב:( מקור: ברכות
 עשרת אומר: א"ר המשפט. המלך הקדוש המלך שאומרים וה"כוי ה"ר שבין ימים' מי חוץ .ומשפט צדקה

 האל אמר: יוסף רב עלה? הוי מאי יצא.... – ומשפט צדקה אוהב מלך הקדוש האל אמר אם תשובה ימי
  .המשפט המלך ,הקדוש המלך אמר: רבה ומשפט. צדקה אוהב מלך ,הקדוש

 נחלקו בזה הראשונים
 )טור(אפילו בדיעבד לא יצא וחוזר.  –אם לא אמר המלך המשפט  :רי"ף רמב"ם ורא"ש

 )טור(דס"ל דנחלקו בגמ' אף לגבי דיעבד.  «
 )ב"י(חוזר.  –ראב"ד: דאפילו אמר מלך אוהב צדקה ומשפט, או מלך המשפט האו"ח בשם הכתב  «

יצא  –אם לא אמר המלך המשפט, אלא מלך אוהב צדקה ומשפט  :, ראב"ד ותלמידי ה"ר יונהראבי"ה
 )טור(ידי חובה, ואינו חוזר. 

 )טור וב"י(חוזר.  אינו עלמא לכולי בדיעבד אבל לה,ילכתח בגמ' אלא פליגי לאס"ל, דד «
 )ב"י(הטעם: הואיל ומזכיר לשון מלכות.  «

 להלכה:
 המשפט. המלך, הקדוש המלך: אומר תשובה ימי בעשרת – לכתחילה 

 שהוא וממשלתו מלכותו ומראה העולם כל ודן יושב ה"שהקב דין ימי הם שעכשיו הטעם: משום
 )משנ"ב ב'(משלה.  בכל

 מלך המשפט":-הטעם בנוסח "ה «
 . ברית-ה ארון כמוו ,הברית ארון-ה נושאי כמו המשפט מלך .א
 משמע ומשפט צדקה אוהב מלךהעולם. בשונה מ שופט יתברך שהוא היינו המשפט המלך .ב

  .ובמשפט בצדק ברואיו שיתנהגו
 )ב"י( .המשפט עצמו שהוא המלך המשפט היינו .ג

 בדיעבד שטעה:  
 )שו"ע( לראש. חוזר –הקדוש  המלך ולא אמר טעה אם – בהמלך הקדוש • 
 מחלוקת – המשפט בהמלך•  

 עד נזכר לא ואם הסדר. על ואילך משם ואומר השיבה לברכת חוזר, רגליו שעקר קודם נזכר : אםשו"ע
  לראש. חוזר –רגליו  שעקר
 (רמ"א ומשנ"ב ו'): אינו חוזר, כיון שהזכיר מלך. רמ"א
חוזר אף לרמ"א.  –ולא הזכיר מלך  האל אוהב צדקה ומשפטאם אמר בפעם הראשון  –לכו"ע  «

 )משנ"ב ט'(
 

 הדין ]וכן לחזור. צריך אינו – הקדוש המלך: ואמר נזכר דיבור כדי ותוך, הקדוש האל: אמר אם ❏
 )שו"ע סעי' ב'(המשפט לשו"ע[.  בהמלך

 )משנ"ב ז'(וכל זה כשלא התחיל עדיין ברכה אחרת.  «
 –האם צריך לחזור  -ואמר האל הקדוש, ותוך כדי דיבור חזר ואמר המלך הקדוש  שליח ציבור שטעה ❏

 מחלוקת ראשונים
 : ודאי אינו חוזר.גאונים
 : חוזר, דלא יצא.לרש"י

: אע"פ שדברי הרש"י נוחין, מ"מ אין בנו כח לחייב לחזור, משום דלעשות מעשה כנגד הגאונים רשב"א
 )ב"י(שב ואל תעשה עדיף. 

 

 )שו"ע(חוזר לראש.  – כשמסופק אם אמר או לאאף  ❏
 כל ל' יום חזקה מה שהוא למוד הוא מזכיר. – )פ"א ה"א(מקור: ירושלמי תענית 

 )משנ"ב ג'(. פעמים' צ ולא מועיל שיאמר «
 כ"א - שם בלא יאמר ואם לבטלה, ברכה דהוי - 'ה אתה ברוך לומר רשאי הטעם: כיון אינו

הלכך אין לו תקנה.  -הקדוש  האל תה ה'א ברוך לומר ללימודו יחזור בשם כשיאמר בתפלה
 )משנ"ב(
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 בגמר שמסופק רק ,"'וגו פחדך תן ובכן" לומר הסדר, על שהתפלל לו נודע כ"ויוה ה"בר ואם «
 )משנ"ב ד'( אין צריך לחזור. – הקדוש המלך סיים אם הברכה

 לומר שמוסיף התוספות מחמת ,השנה בכל לשונו כהרגל בזה לומר שייך לא הטעם: דאולי
 )משנ"ב(הברכה.  סיום קודם

 

 )משנ"ב א'(אריכתא.  כגאולה דהוי הפסק הוי ולא, "'וגו שופר בחודש תקעו" פסוק לומר הקהל נוהגין ❏
 
 
 

 סעיף ג'
 המלך הקדוש בברכת מעין שבע

 )שו"ע(. הקדוש המלך: שבע מעין בברכת יאמר ערבית, בינתיים בשבת
 )משנ"ב י'( לחזור. צריך מחלוקת הפוסקים אם – הקדוש האל ואמר טעה ואם «

 (רמ"א) .בשבת כפור יום כשחל וכן, לבד שבת בשל וחותם ,בשבת ה"ר חל אם ה"וה ❏
 
 
 

 סעיף ד'
 תפילה בכריעה

 )שו"ע(. בכריעה הכיפורים ויום השנה בראש להתפלל נוהגים יש
 מחלוקת – דרך הכריעה ❏

  ברכוהי. על בריך דהוה דניאל אצל בכתוב המוזכר כריעה כשאר : כריעהמשמעות השו"ע
 )משנ"ב י"ג(בלבד.  גופו עם ראשו בכריעת יתפלל אלא ,כן נוהגין : איןאחרונים

 )משנ"ב(. וביראה באימה להתפלל יכוין לפיכך ,בדין םיתלוי שאנו לפי –הטעם לכרוע  «
 )שו"ע(. הברכות בסוף לזקוף הם וצריכין ❏

 כל בסוף לשחות בא ואם ובהודאות. באבות וסוף תחלה בהם ששוחין ברכות אלו - :(לד) מקור: ברכות
  לשחות. שלא אותו מלמדין וברכה, ברכה

 )משנ"ב( ובסופן. והודאה אבות בתחלת אלא תקנו שלא ,חכמים תקנת על להוסיף שלא הטעם:
 
 
 

 סעיף ה'
  , וכתוב, ובספרכמוך ומי, זכרנו: אמר לא אם

 מחלוקת ראשונים – האם בכלל אומרם ❏
 לא צרכיו אדם ישאל דלא ל"קיד ג"כ לא אומרים, כיון - במודים וכתוב במגן, לחיים זכרנו אפילו :בה"ג

 להו והוו ח"י להו דסלקו שלום, כיון בשים אומרים - חיים בספר אבל .אחרונות' בג ולא ראשונות' בג
  כתחנונים.

 אבל יחיד, בצרכי דוקא היינו ראשונות' בג צרכיו אדם ישאל דאל וההיא .אותו לומר שיש :האי ורב
 ימים משאר משונה כ"ויה ה"ר של שחתימתן כשם (ט"פי) סופרים ]כדאיתא במסכת שרי. רבים בצרכי
 )טור( משונה[. תפלתן כך טובים

 מחלוקת ראשונים – אם לא אמר האם מחזירין אותו ❏
 מחזירין אותו. –: מחזירין אותו, ואף אם מסופק אם אמרו ר"י וגאונים

 : אין מחזירין אותו.מהר"ם ורא"ש
 )טור(ואין מחזירין אותו בין יחיד בין ש"ץ.  «

  )שו"ע(. אותו מחזירין איןד –פסקו השו"ע והרמ"א 
 )משנ"ב ט"ו(לחזור.  אין לאומרם שכח אם הגאונים תיקון אלא שאינו כיון הטעם:

  (רמ"אב"י ו) .ברכה אותה שסיים רק, עדיין רגליו עקר לא אפילוו «
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 מחלוקת ראשונים – מתי אומר ובספר חיים ❏
 כ"הוובי ה"ר של טובים ימים בשני אלא ,אחרונות' בג וכתוב ראשונות' בג זכרנו אומרים : איןרב האי

 התירו. ובקושי ,בלבד
 )טור( תשובה. ימי עשרת כל לאמרו טור: נהגו

 

 נופל בחיים כי לחיים, זכרנו מגן בברכת להוסיף תקנו – טעם תקנת הוספת זכרנו לחיים במגן אברהם ❏
 יחיה", עשה אשר בצדקתו לו יזכרו לא עשה אשר פשעיו כל מרשעתו רשע דכתיב: "ובשוב זכירה, לשון

 )טור( במגן. זכירה תקנו לפיכך, קדשו". דבר את זכר "כי דכתיב: באברהם, זכירה וכתיב
 )טור(כפי שמבקש בהודאה.  "לחיים" אלא טובים" "לחיים אומר לא ❏

 הטעם: 
  והולך. מוסיף כ"ואח מועט, דבר תחלה לבקש צריך המבקש כי .א
 )טור(אין להוסיף עוד תיבת "טובים".  התיבות חשבון לפי וגם .ב

 

 אמירת ובכן תן פחדך בעשרת ימי תשובה ❏
 טור: לא נהגו לאומרו.
 )טור(שנהגו לאומרו.  טור בשם יש מקומות:

 . ושופרות זכרונות מלכיות ענינם -' ה בקדושת שאומרים ובכן שלשה אמירת ענין «
 אגודה כולם ויעשו הכל על אותו שממליכין מלכות ענין כלומר פחדך תן ובכן שהוא הראשון:

 . רצונו לעשות אחת
 . לטובה זכרון מלפניו לבקש הוא לעמך כבוד תן ובכן שהוא והשני:

 כי תכלה כעשן הרשעה כל כי שופרות מענין הוא וישמחו יראו צדיקים ובכן שהוא והשלישית:
  הארץ. מן זדון ממשלת תעביר

 בה שחותם לחתימה סמוך חתימה מעין לומר הוא' וכו לבדך' יי אתה ותמלוך בה שגומרין ומה
 )ב"י סעי' ד'(הקדוש.  המלך

 )ב"י סעי' ד'(. והו אני בגימטריא "ובכן" :חיים בארחות כתב «
 
 
 

 סעיף ו'
 ר"חאין מזכירין 

 )מ:(מקור: עירובין 
 )שו"ע(. חודש ראש מזכיר ואינו, "הזה הזכרון יום את לנו ותתן": בתפלה אומר

 ובראשי ובמועדיכם" דכתיב זכרון, דקרי ח"על ר מדבר גם הזכרון יום הטעם: דכשאומרים
 )משנ"ב(. "לזכרון לכם והיה' וגו חדשיכם

 

 מחלוקת ראשונים –אם טעה ולא הזכיר של יום טוב בערבית של ר"ה  ❏
 : אין מחזירין אותו, דדינו כר"ח שאינו חוזר.ר"ן בשם י"א

 )ב"י סעי' ט'(: מחזירין אותו, דדינו כיו"ט ולא כר"ח. ר"ן
 
 
 

 סעיף ז'
 בנוסח התפילה

  .קודש מקרא תרועה יום: אומר – בחול חל אם • 
 )שו"ע(. תרועה זכרון: אומר – בשבת חל ואם•  

 יום אמר אם בשבת ה"חוזר. וה אינו – הברכה וסיים תרועה זכרון בחול אמר אם בדיעבד «
 )משנ"ב י"ט(חוזר.  אינו – כ"ג תרועה

 מחלוקת ראשונים – בקידוש ובתפלת ערבית ❏
: בקידוש ובתפלת ערבית יש לומר זכרון תרועה, אפילו כשחל ביום, משום דלילה אינו זמן תרוה"ד

 תרועה היא.
 )ב"י(: העולם לא נהגו כן, אלא תמיד אומר בחול יום תרועה, כיון שאותו היום זמן תרועה הוא למחר. ב"י
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 סעיף ח'
 נוסח ותתן לנו ה' אלקינו באהבה מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון 

 מחלוקת ראשונים
 : אין אומרים.ראבי"ה

לזה לקרותם מועדי ה' מקראי קודש. : אומרו, שהרי הוקשו כל המועדים זה רב שר שלום ורב פלטוי גאון
 )טור(

 .והשיאנו: אומר אינו וכן; לששון וזמנים חגים, לשמחה מועדים: אומר אינו –פסק השו"ע 
 מחלוקת ראשונים – האם אומר והשיאנו ❏

 אלא בג' רגלים.: שלא לאומרו, לפי שברכת מועדיך לא שייך רמיש"אהלוי הנהיג בגר' יצחק 
 )טור(: לאומרו. הנהיג במגנצ"אבר יהודה ר' יצחק 

 מחלוקת ראשונים – האם אומר "ואין אנו יכולין לעלות ולראות לפניך" מוסף ובתפלת ❏
 : אין לאומרו.הנהיג בגרמיש"אהלוי ר' יצחק 

 : לאומרו.במגנצ"א ר' יצחק בר יהודה הנהיג
 לעשות יכולים אנו ואין אלא, לפניך ולראות לעלות יכולין אנו ואין: אומר אינוכר"י הלוי, ד –פסק השו"ע 

 .לפניך חובותינו
)משנ"ב  רגלים. בשלשה י אםכ להראות צות עשההמ היה לא המקדש בזמן אפילו הטעם: דהא

 כ"ב(
 מחלוקת ראשונים – נוסח ודברך מלכנו אמת וקיים לעד ❏

 : אומרים אותו.מרדכי וטור
 הטעם:

כשם שהתקנת עם אדם שדנת אותו ברחמים, כך אתה  -ש"קיים דברך"כענין המדרש  .א
 תרחם הדורות הבאים אחריו.

לפי שאמר מלוך על כל העולם כולו בכבודך וכו' ומלכותו בכל משלה, אומר ודברך אמת  .ב
 וקיים לעד בענין הגאולה שתהיה לך לבדך המלוכה.

 )ב"י(: לא היה אומר ודברך אמת. ר"מ
 ין ודברך אמת. דחותמ –הכריע הרמ"א 

 
 
 
 

 סעיף ט'
 תפילה בקול רם

 . רם בקול לומר נוהגין הכפורים ויום השנה בראש, בלחש מתפללים השנה ימות שכל פי על אף
  )שו"ע(. מחזורים בידם שמצויים כיון, חיישינן לא ולהטעות

 )משנ"ב כ"ד(מדאי.  יותר קולו יגביה לא מ"ומ «
 
 

 ברכת איש לחבירו לשנה טובה תכתב
 (רמ"א) .תכתב טובה לשנה: לחבירו אומר אחד שכל ונוהגין

 מחלוקת – "ותחתם"האם מוסיף  ❏
  .ותחתם כ"ג לומר דיש מצדד: מג"א

 )משנ"ב כ"ה(. ותחתם לומר אין :מאמרות העשרהא ו"גר
 מחלוקת  – עד מתי מברך ותכתב וכו' ❏

  .היום חצות עד תכתב טובה לשנה לומר יכולין: מג"א
  .תכתב טובה לשנה שני בליל גם לומר יכולין לזה ,דמי ראשון כיום שני יום :ז"ט

 )משנ"ב כ"ה(. [זה על חולק :ר"א]וה
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 סימן תקפג
 

 סעיף א'
 סימני ר"ה –ברים שנוהגים לאכול בליל ר"ה ד

 עשרה בהדין מייתי - לא אי שתא משכא אי למידע דבעי מאןהאי  :רב אמי אמר - :(ה): כריתות מקור
 דבעי ומאן .שתיה דמסיק ידע נהורא משיך אי ,זיקא נשיב דלא בביתא שרגא כ"ליה ה"ר שבין ןיומי

 דאמרת השתא :אביי אמר ...דמצלח ידע שפיר - שמין אי ,תרנגולא מרבי - לא אי עסקיה מצלח אי למידע
 .יהא רגיל איניש למיכל ריש שתא קרא ורוביא כרתי סילקא ותמרי ,היא מלתא סימנא

 )שו"ע(. קרא .תמרי .סילקא .כרתי. תלתן דהיינו - רוביא :ה"בר לאכול רגיל אדם יהא ❏
 מחלוקת ראשונים – אמירת היהי רצון «

 : יש לומר על כל דבר ודבר מעין הסימן.והר"ד אבודרהםמרדכי בשם רב האי 
: שאין צריך לומר שום דבר, אלא שם אותם הדברים רומז על הענינים ההם. משמעות הטור

  )ב"י(
 - כרתי .זכיותינו שירבו ר"יה: יאמר רוביא כשיאכלורב האי והר"ד אבודרהם, כ –פסק השו"ע 

 ויקראו דיננו גזר יקרע - קרא .'ה שונאי יתמו - תמרי .אויבינו יסתלקו - סלקא .'ה שונאי יכרתו
 ו"ע()ש. זכיותינו לפניך

 )טור(מפני שממהר להיות גדל.  –סיבה שמביאים קרא  ובטור כתב
 )משנ"ב ב'(שלם.  בלב ל זהע ויתפלל ,ר"יה כשיאמר בתשובה אדם ויתעורר «
 )משנ"ב ד'(לאכילה.  ברכה בין להפסיק שאסור מפני ,האכילה התחלת אחר הבקשה ויאמר «

  )רמ"א( .מתוקה שנה עלינו תתחדש: ואומרים .בדבש מתוק תפוח לאכול נוהגין ויש ❏
 )ד"מ ג'(: כדי לרמוז על שדה תפוחים הידוע הנרמז בפסוק "ראה ריח בני כריח שדה". הטעם

, כיון דהוי כדברים הבאים תוך הסעודה שלא מחמת וצריך לברך תחילה בורא פרי העץ «
 )ד"מ ג'(הסעודה. 

 )משנ"ב ג'(. בדבש המוציא לטבל נוהגין ויש «
 )רמ"א( .כרמון זכיות נרבה: ואומרים ,רמונים אוכלים ויש ❏

 (רמ"א) .מתיקה מיני וכל שמן בשר לאכול נוהגין ❏

 )טור(. כל מיני חידושבפרובינצ"א נוהגין להביא על השולחן  ❏

 (ה' )משנ"ב וכדומה. ט"בארש חומץ מיני ה"בר לבשל נמנעים יש ❏
 (ה' )משנ"ב. בחומץ אותן מבשלין אין – כדגים וירבו שיפרו לסימנא דגים האוכלים כ"וע «

 )משנ"ב ה'( טוב. לסימן הכל עושין הענינים אלו : כלהטעם בכל עשיית הסימנים ❏
 רק טוב לסימן שיהיה כדי ,האיסור גודל מלבד ,האלו בימים יכעוס שלא מאד שיזהר פשוט ולכן «

 (ה' )משנ"ב. ט"ומעש התשובה עם' בה ובטוח לבו שמח יהיה
 
 
 

 
 
 

 סעיף ב'
  כבש ראש אוכלים

 )שו"ע( אוכלים ראש של כבש.
 )שו"ע( .יצחק של לאילו וזכר, לזנב ולא לראש נהיה: לומרהטעם: 

 )משנ"ב ו'(איל.  של יותר וטוב «
 )משנ"ב ז'(עוף.  של או בהמה של אחר ראש יאכל – כבש ראש לו אין ואם «
 )ב"י(, ומטבילין את הראש בדבש. ראש איל ודבש חיההגהות אשירי: דאנו נוהגין לאכול  כתב «
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 )רמ"א( .אגוזים לאכול שלא מדקדקים יש ❏
 הטעם:

  .חטא בגימטריא שאגוז .א
  (רמ"אד"מ ו) .התפלה ומבטלים וניעה כיחה מרבים שהן ועוד .ב

 
 )טור(. ואוכלין ריאה ❏

 הטעם: 
 )טור(קלה.  שהיא לפי .א
 )ד"מ א'(לפי שהיא מאירת העינים.  .ב

 
 

 מנהג עשיית התשליך ❏
  )רמ"א(. "וגו' חטאתינו כל ים במצולות ותשליך": פסוק לומר הנהר אל הולכין

 ".הושיעה ה' כי באו מים עד נפש"זכר לעקידה שעבר אברהם במים עד צוארו, ואמר הטעם: 
 משנ"ב ח'()ד"מ ב' ו]המובא במדרש ילקוט וירא צט[. 

. כדגים ונרבה ונפרה ,הרע עין בנו תשלוט שלא לסימן ,חיים דגים בו שיש למקוםלילך  וטוב «
 )משנ"ב(

 )משנ"ב(. לעיר מחוץ שיהיה וטוב «
 )משנ"ב( החמה. שקיעת קודם מנחה אחר ראשון ביום לילך ויש «

 
 

 לא לישון בראש השנה ❏
 דמיך מזליה. –האי מאן דדמיך בריש שתא  –ירושלמי ראש השנה  מקור:

 .הוא נכון ומנהג, השנה ראש ביום לישן שלא נוהגים –פסק הרמ"א 
)משנ"ב  ותקיעות. תפלות י"ע המלאך נתעורר שכבר לישן, מותר חצות שאחר :אמר ל"ז י"והאר «

 ט'(
 )משנ"ב ט'( דמי. כישן בטל ויושב «
 זה. בלא לו אי אפשר אם מעט יישן עליו כבד ראשו ואם ללימוד עצמו יקבע האכילה ואחר «

 (ט' )משנ"ב
 
 

 )משנ"ב ט'(. התהילים כל לגמור נוהגים ויש ❏
 
 
 
 
 

  



   הלכות ראש השנה -חלקת אליהו   סימן תקפד

 
 יב
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 סעיף א'
 אמירת הלל
אין אמר רבי אבהו: אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה: רבונו של עולם, מפני מה  –)לב:( מקור: ר"ה 

אמר להם: אפשר אני יושב על כסא דין וספרי חיים  –ר"ה ולא ביוה"כ? אומרים ישראל שירה לפניך לא ב
 וספרי מתים לפני נפתחין וישראל יאמרו שירה!?. 

 )שו"ע( הכפורים. ויום השנה בראש הלל אומרים אין –פסק השו"ע 
  שירה. יאמר ואיך פתוחים, והמתים החיים הטעם: לפי שספרי

 ועל ידי כן ,הדין מאימת וחרד ירא ריך להיותצ מ"מ ,בדין זכאים שנצא בטוחים שאנו ג"ואע
 )משנ"ב א'(לזכות.  נזכר

 
 

 אבינו מלכנותפילת 
 מלכנו אבינו ואמר התיבה לפני עקיבא רבי וירד ,נענו ולא תעניות גזרו אחת פעם -( :כה)תענית  מקור:
 וקבעום ותחנונים בקשות דברי עליו הוסיפו תפלה באותה שנענה הדור וכשראו ,נענה ומיד ,לפניך חטאנו

 .תשובה ימי לעשרת
 הסדר. על מלכנו אבינו לומר נוהגין –פסק הרמ"א 

 מחלוקת ראשונים – שבת הוא ואם ❏
 : כשחל ראש השנה בשבת אין אומרים אותו.ר"ן

 )ב"י(: אומרים אבינו מלכנו בשבת, בין של ר"ה ובין בעשרת ימי תשובה. רשב"ץ
 אותו. אומרים איןדכר"ן,  –פסק הרמ"א 

 )משנ"ב ד'(בשבת.  צרכים שואלין שאין הטעם:
 נוסח אבינו מלכנו ❏

 מחלוקת  – לפניך חטאנו מ"א האם מזכיר בר"ה • 
 וידוי ין אומריםשא מפניבר"ה,  לפניך חטאנו מ"א ואין אומרים חטא, שמזכיר ל מקוםבכ : מדלגיןב"י
  למקטרג. פתחון פה ליתן שלא כדי ה"בר

 משנ"ב ג'(ב"י ד"מ ו): אומר כסדר ולא מחסר אף הזכרת חטא. [רמ"א]וב ד"מ
 אין ואנו ,ז"ע שעבדו חטאו אבותינו כלומר ,לפניך חטאנו מ"א מפרש המחזור הטעם: שבפירוש

 . ה"בר אותו שאומרים מנהגינו נתיישב ובזה שמך, למען עמנו עשה לכן ,אתה אלא מלך לנו
 )משנ"ב. וידוי דרך שאינו כיון ע,"לכו קפידא אין – חטא הזכרת בהם שיש פסוקים לכו"ע, לומר «

 (ג'
 על כ"ואח הקל על תחלה לבקש וצריך מחטא, הרבה גדול פשע כי ופשעינו", חטאינו והעבר "מחה ל"צ•  

 (ג' )משנ"ב. החמור
  (ג' )משנ"ב .י"בציר ד"והלמ ,ח"בפת ף"הכ כלה לומר יש - תיבת כלה•  
 מחלוקת – אחת בנשימההאם לאומרו  -צורת קריאת קרע "רוע גזר"•  
 (ג' )משנ"בלרחמים.  יהיה בגזירה שנשאר ומה ,שבגזירה הרוע ה' שיקרע היינויאמרו בנשימה אחת, ו: ט"ז 
 (ה' )שעה"צ: חולק על זה. מג"א 
 

 רמ"א() חצות. עד ותפלות בפיוטים ומאריכים ❏
 
 
 
 

 סעיף ב'
 סדר הוצאת ספר תורה

 )לא.(מקור: מגילה 
  )שו"ע(". האלה הדברים אחר ויהי" עד "שרה את פקד' וה"מ חמישה, קורין באחד ,ת"ס' ב ומוציאין

 משנ"ב ו'(ב"י ו)וחנה.  רחל שרה נפקדו ה"שבר לפי הטעם:
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 יג

  .'ז בו קורין – שבת הוא ואם ❏

 עד, "הרמתים מן אחד איש ויהי": ומפטיר, "השביעי ובחדש": פנחס בפרשת בשני קורא ומפטיר ❏
 )שו"ע(. "משיחו קרן וירם"

 )משנ"ב ז'( .נוראים בימים עליה לו שיהיה להשתדל' ה ירא גבר לכל ראוי ❏
 אליו שבאה במצוה יותר עילוי יש ואדרבה ,יכולתו כפי בדמים אותו יקנה ,מצות שמוכרין במקומות ואף

 (ז' )משנ"ב כסף. אין בחנם לו שבאה ממצוה בדמים
 

 (רמ"א) .תורה לספר העולים החמשה ממנין התוקע לקרות שנוהגים מקומות ויש ❏

 )משנ"ב ט'(. אותו קוראין כ"ביוה וכן מוסף, המתפלל גם לקרות שנוהגין מקומות ויש ❏
 )משנ"ב ט'(לקרותם.  נוהגין אין ותפילה התקיעה על שכר שנוטל ומי «

 
 
 
 
 

 סעיף ג'
 החבושים בבית האסורים

 .אצלו תורה מוליכין תימא והכא ,התורה אחר הולכין אמר את אתר בכל -( א"ה)פ"ז  יומא מקור: ירושלמי
 -? גלותא ריש גבי אורייתא מוליכין תמן והא .בהם נתעלה התורה גדולים שהם אדם בני ידי על :ליה אמר
 .אבותיהם כמנהג ולא עבדין אינון שם משוקע דוד של שזרעו ידי על תמן :בון בר יוסי רבי אמר

 . הכפורים ויום ה"בר אפילו, ת"ס אצלם מביאין אין האסורים בבית החבושים אדם בני –פסק השו"ע 
 
 
 
 
 

 סעיף ד'
 )שו"ע(. שופר לתקיעת התורה קריאת בין מלין

 הטעם: 
  יצחק. עקידתאח"כ ו ,[המילה שהיא] אברהם ברית הסדר דכך: תרוה"ד .א
 משנ"ב י"א(ב"י ו) קודם. והוא ,תקיעה לגבי דמיא וכתדיר ,מתקיעה יותר מצוי דמילה :רוקח .ב

 מחלוקת – שופר תקיעת שם שאין ובשבת ❏
  יהללו. אומרים וברכותיה המילה ואחר. אשרי אחר : מליןמג"א

 )משנ"ב י"ב(. להקדיש רב הפסק יהיה שלא כדי אשרי קודם מלין בשבת גם :א"ר
 המלוכלך בפה אלא המילה אחר פיו קנח לא ה"בר מוהל כשהיה נהג אחד גדול – למול עם דם המילה ❏

  בשופר. מילה לערב תקע המילה בדם
 )משנ"ב י"ב(הברכה.  כבוד משום ידיו ירחץ וגם מבחוץ פיו יקנח כ"אעפו
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 סעיף א'
  (א' )שו"ע ומשנ"ב. מעומדולברך  לתקוע צריך

 חרמש" כתיב ובעומר עומר, דגבי מ"לכם" וילפינן ,"לכם יהיה תרועה יום" הטעם: דכתיב
  (ב' )טור ומשנ"ב .בקומה אלא ,בקמה תקרי אל -"בקמה

 מחלוקת – סמיכה על דבר «
 חשובה זו שעמידה יפול דבר אותו ינטל שאם באופן דבר שום על לסמוך : איןמג"א ומשנ"ב

 )משנ"ב ב'( כישיבה.
 (ב' )שעה"צ: מצדד להקל בזו הסמיכה. ברכי יוסף

 הוא בעלמא אסמכתא דקרא יצא, – לגמרי מיושב תקע אם אף בדיעבד מ"מ -לכו"ע  ❏
 (ב' )משנ"ב .ולכתחלה

 לעמוד מדינא צריך – הברכות סדר על לשמוע עתיד ואינו בהם לצאת תקיעות שומע יחיד ואם «
 (ב' )משנ"בלכתחלה. 

 

 מחלוקת ראשונים –היכן תוקע  ❏
 : נוהגין לתקוע בר"ה יום ראשון על הבימה. וביום שני במקומו.כל בו
: תוקעין שני הימים על הבימה קודם התפלה והתקיעות שתוקעים על סדר התפלה בשניהם במקומו. ד"מ

 )ד"מ א'(
 )רמ"א(. שקורין במקום הבימה על לתקוע נוהגיןד -וברמ"א כתב 

 . לטובה לפניו זכרונינו לעלות עלינו יגן התורה שזכות הטעם: כדי
 

 )משנ"ב ג'( .והגון לצדיק לתקוע ליתן וראוי ❏
 (ג' )משנ"ב בדבר. מחלוקת יהא שלא ובלבד «
 (ג' )משנ"בבתקיעתו.  הצבור להוציא לכוין שידע צריך פ"ועכ «

 
 
 
 

 סעיף ב'
 ת התקיעהוברכ
 ברכת לשמוע קול שופר 

 נחלקו הראשונים בנוסח הברכה
 יש לברך "על תקיעת שופר". :ר"ת

 יברך "לשמוע בקול שופר". :ראב"ה ובה"ג
 )ב"י(יברך "לשמוע קול שופר". : רמב"ם

  )שו"ע(. שופר קול לשמוע: יברך שיתקע קודםכרמב"ם, ו –פסק השו"ע 
  בשמיעה. אלא מילתא תליא בתקיעה הטעם: דלאו

 – שופר בקול לשמוע או שופר, תקיעת על או בשופר לתקוע ובירך - ובדיעבד ששינה הנוסח «
 )משנ"ב ד'(. יצא

  שו"ע(שהחיינו. גם ברך צריך ל –ברכת שהחיינו( 
 מחלוקת ראשונים – מי שיצא כבר ידי תקיעה ואח"כ תוקע להוציא אחרים «

 : לא יברך שהחיינו.תרומת הדשן
: יברך, דדווקא במצוה שיש בה מעשה אין מברך, אבל מצוה שאין בה מעשה אלא דיבור או ב"י

 )ב"י(מברך.  –קול 
 והביאו לו שופר אחר: השופר נטלו אם ❏

  לברך. אין צריך – אחר שופר לו והביאו ,התקיעות באמצעאם הוא  • 
 )משנ"ב ד'(לברך.  צריך – התקיעות לתחילת ברכה בין אבל•  
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 מחלוקת – אם כבר יצא בעצמו ידי חובה ❏
 הברכות. שתי בעצמן השומעים שיברכו יותר טוב ,בעצמו התוקע יצא שכבר זה : באופןמג"א ואחרונים

  להוציאן. בשבילן יברך אז – בעצמן לברך יודעים אינם כ"אא
 שכבר או, לעצמו יברך אם בין חילוק ואין גווני, בכל להוציאן להקל העולם מנהג :רמ"א פר"ח וגר"א

 (רמ"א ומשנ"ב ה') הנזכרות. ברכות שתי התוקע מברך –אחרים  להוציא ומברך יצא
 (ה' )משנ"ב מדינא. עיקר הוא כן כי בהם, למחות דהנוהגים כרמ"א אין –הכריע המשנ"ב 

 שופר: קול שמע אם לו שנסתפק מי ❏
  מברך. ואינו תוקע – התורה מן שהוא 'א ביום • 
 )משנ"ב ה'(להקל.  דרבנן דספק ,לתקוע אין צריך –מדרבנן  אלא שאינו 'ב ביום•  

 
 

 התקיעה אופן

 )שו"ע( .פעמים' ג ת"ותר, פעמים' ג ת"ותש, פעמים' ג ת"תשר יתקע – מה תוקע? ❏

  (רמ"א) .בכך לתקוע אפשר אם, ימין בצד לתקוע טוב ❏
 הטעם: «

 )משנ"ב ז'(. "לשטנו ימינו על עומד והשטן" דכתיב : משוםמשנ"ב .א
: נלמד מתקיעת חצוצרות המלחמה, וכתוב שם "וביד ימינם ר' מאיר שמחה הכהן .ב

 )ביאו"ה(השופרות לתקוע". 
 (י"ח )שעה"צ: משום דבשמאל התפילין מגינין. מג"א .ג

 :כשהתוקע איטר יד –נפק"מ  ❏
 : יש לתקוע בימין שלו.למג"א

, דהכוונה על "תפילין דעלמא" שמגינים על מידת דעלמא : תמיד בצד ימיןהחמד משה
 (י"ח )שעה"צין איטר לאחר. אל שהוא הדין, ולפיכך אין חילוק בשמ

 ח'(משנ"ב רמ"א )שמאל.  בצד יעמידנו אם אף להקפיד אין – אי אפשר לתקוע כך ואם «
 רמ"א() ."בתרועה יםאלק עלה": שנאמר, ]ולא לצדדים[ למעלה השופרפי  יהפוך וכן ❏

  (כ' )שעה"צוצריך שיגביה מעט פי השופר למעלה.  «
  

 
 
 
 

 סעיף ג'
  להשלים יכול ולא לתקוע התחיל אם

  עליה. ובירך לאחר ונתנה מיושב שקרא מאיר ברבי מעשה - (ב"ה ב")פלה מקור: תוספתא דמגי
 היכי וכי ,כקורא שהשומע מכאן :ירמיה רבי אמר ,מברך וזה קורא זה -( א"ה ד")פ מגילה ירושלמי
 .כתוקע שומע נמי הכי ,כעונה דהשומע
 להלכה:

 או' גהם  ואפילו יכולים להשלים התקיעות, – ברכת הראשון בשעת האחרונים התוקעים שם אם היו•  
 )שו"ע( .הראשון שבירך בברכה ודי .'ד

 )שו"ע(. לבטלה ברכה הויא ולא ,ברכה בלא תוקע השני – כלל לתקוע יכול ולא בירך אם ואפילו «
 קודם בלחש לעצמן לברך צריכים – שם התוקעים האחרונים בשעת ברכת הראשון היו לא אםאך •  

 )משנ"ב י"א( לתקוע. שיתחילו
 הברכה שמעו כבר שהצבור כיון ברכה, בלא תוקעשאז  – חובתו ידי יצא כבר אא"כ התוקע השני «

 (י"א )משנ"ב הראשון. מן
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 מעלת התקיעה
 כשהן ותוקעין וחוזרין ,יושבין כשהן ומריעין תוקעין למה :יצחק רבי אמר -)טז.( מקור: ראש השנה 

  .השטן לערבב כדי - עומדין

 מחלוקת ראשונים – מתי השטן מתערבב ❏
  .תפלה בשעת יקטרג ולא התפלה שלפני ראשונה בתקיעה מיד שיתערבב כדי: טור

 )טור( .בשנייה מתערבב ,ראשונה תקיעה שמכח :מ"יטור בשם 
 כד -"גדול בשופר יתקע ההוא ביום והיה" :וכתיב ",לנצח המות בלע" – בירושלמי איתאוכד «

 שמע כד ,גדול דשופר זימנא ההיא שמא :אומר ,בהיל ולא בהיל זימנא חדא ,שופר קול שמע
 )טור( .קטיגוריא למיעבד פנאי ליה ולית ,ומתערבב ומירתת זמניה מטא ודאי :אומר ,תניינא

 )טור( .ברכות סדר על שהיא מעומד היא תקיעה עיקר – עיקר התקיעה ❏

  .מתקיע השני - ה"ר של ט"ובי התיבה לפני העובר - )לב:(ר"ה  מקור:
 סדר אותם שעל להקדים ראוי שהיה פי על אף דמיושב תקיעות והטעם שבכל זאת הקדימו «

 כך אחר חוששים יהיו שלא אפשר אותן, מקדימים היו שאילו לפי – עיקר שהן הברכות
 שבידוע דמיושב תקיעות הקדימו ולפיכך בלבד, השטן את לערבב אלא שאינן דמיושב לתקיעות

 )ב"י(הברכות.  סדר שעל באותן יזלזלו שלא
  תוסיף? בל משוםבתקיעות הנוספות  ברוע שהרי :בתוספות הקשו «

 )ב"י(פעמים.  שתי המצוה תבעשיי תוסיף בל שייך דלא ותירצו:

 בהמתקתו , ומעלת השופרחומרת יום הדין ❏
 כל ודן יתיב ה"דקוב דינא ובי מיתדן, עלמא השנה דראש ביומא חזי תא - כתוב (ב"ע רלז ב"ח) הזוהר ובספר
 קמיה, ואתרשימו עלייהו אשגח למותא דאיתדנו אינון וכל דא, מסטרא קאים אחרא סטרא ואיהו עלמא,

 משגחי ולא ידעי דלא כולא[ ליה] אתערבו כדין דשופר קול בההוא עלייהו, רחמי מתערי דישראל ובשעתא
 מבי פתקין נפקין ודאי מותא, עלייהו ואיגזר בתשובה מהדרי דלא אינון כל דלבתר עד דאיתדנו, באינון
 בעיין כולהו וישראל דינא, דיתעביד עד פתקין אהדרו לא ליה דאתמסרו כיון ליה, ואתמסרו מלכא

 )ב"י(מיניה.  לאסתמרא
 

 

 )טור( במוסף ולא ביוצר. – ?מתי תוקע

 ביוצר תוקעין אין מתקיע... אמאי השני -השנה  ראש של טוב ביום התיבה לפני העובר -( לב:)מקור: ר"ה 
  שנו. השמד בשעת יוחנן: רבי אמר למצות? מקדימין זריזין דהא

 ונחלקו הבבלי והירושלמי מדוע דווקא במוסף ולא בשחרית
 העבירוה לכך שחרית, תפלת לקץ שעות שש כל להן אורבים והיו יתקעו, שלא גזרו : האויביםלבבלי
  במוספין. לתקוע

 והרגום. עליהם ועמדו מלחמה, תרועת לתקוע שנתאספו האויבים שדימו מפרש: (ח"ה ד"פ ה"ר) לירושלמי
 וחוזרין בתורה וקורין ומתפללין שמע בקריאת דקרו חזו דכי במוסף, וברכות תקיעות תיקנו ולכך

 )ב"י( .עסקין בחוקיהם ובתורתם[ אינון] בנימוסייהו אמרי: ותוקעין, ומתפללין
 
 
 

 סעיף ד'
 האם הש"ץ יכול גם להיות התוקע

 "מתקיע" מדקאמר, האי: רב מתקיע. ]ודקדק השני ה"ר של ט"ובי התיבה לפני העובר -)לב:( ר"ה  מקור:
 [.ץ"ש ולא תוקע אחר אלמא -"תוקע"  אומר ולא

 הטרוף. ]וה"ה בתקיעת שופר[. מפני הכהנים אחר אמן יענה לא התיבה לפני העובר -.( לד) ברכות
 פסק השו"ע:

 )שו"ע( .יתבלבל שלא כדי ,ץ"ש ולא תוקע אחר – אם אינו מובטח שחוזר לתפילתו •
, מיושב שתוקעין תקיעות אבל לתקוע. צבור לשליח אסור התפלה סדר שעל תקיעות ודוקא «

  (רמ"א) לתקוע. צבור לשליח מותר –מוסף  שמתפללין קודם דהיינו
 כי הברכות, סדר על כן גם יתקע התוקע שאותו ראוי – מיושב תוקע צבור השליח אין ואם «

  (רמ"א) גמור. לו אומרים במצוה המתחיל
 ישראל כי כמנהגם יעשו – לאחר ודמעומד לאחד דמיושב תקיעות ולתת לחלק שנהגו ובמקומות

 )משנ"ב י"ז(המצות.  ומחבבין הם קדושים
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  )שו"ע(. לתקוע רשאי – לתפלתו שחוזר מובטח הוא ואם•  
 )משנ"ב ט"ו( רשאי. -אחר  שם יש ואפילו «

 מחלוקת – לתקוע שיודע אחר , ואיןשחוזר לתפילתו מובטח אינו ואם•  
  דמיושב. בתקיעות יצא כשכבר ש"וכ התפלה, אחר עד יתקע : לאמג"א

. כהוגן לעשות יסייעוהו שמיםשמ לבטוח לו דיש - מובטח שאין פ"אע ברכות, סדר על לתקוע יוכל :ט"ז
 )משנ"ב י"ד(

 )משנ"ב(כמובטח.  דינו ע"לכו - והמחזור הסדור מתוך מתפלל אם -לכו"ע  «
 

 )רמ"א(. הוא ונכון, יטעה שלא כדי במלה מלה התקיעות סדר התוקע לפני להקרות נוהגין ❏
 

 מחלוקת – האם יכול לומר ויהי נועם לתוך השופר באמצע התקיעות ❏
  לתקוע. יכלו ושוב נועם, ויהי לתוכו וקרא השופר והפך ,לתקוע יכולין היו לא אחת : פעםמהרי"ל 

  לתקיעה. ברכה בין גמור הפסק הוי - מיושב בתקיעות אבל דמעומד. בתקיעות דוקא וזהו «
 )משנ"ב י"ח( כן. לעשות כדאי אינו להי: לכתחמשנ"ב 

השולחן,  על לפניו מונח שהיה כיון ולברך, לחזור אין צריך – אחר שופר ליקח הוצרך ואם «
 )משנ"ב(. כולם על היה דעתו מסתמא

 
 
 
 
 

 סעיף ה'
 הנוטל שכר על המצוות

 שבת. שכר לו נותנין אין –והתינוק  הפרה לשמור הפועל את השוכר - :()נח מ"מקור: ב
 מחלוקת ראשונים
הבלעה.  י"ע אלא שבת שכר ליטול אין היתר לתת שכר על תקיעת השופר, שאסור :ר' ברוך ור' יחיאל

 ובזה מיחזי כשכר שבת. ]וכן יש חשש על החזנים ששוכרים אותם להתפלל בשבת[.
 כן שאין מה יותר. בו שזריז מי כל לתקוע מקדימין העיר שגדולי באשכנז : דמנהגובטור כתב «

 )טור( השוק.  מן אחד לשכור שצריכים עד המצוה מן שבורחים בספרד
 )טור וב"י(אין איסור, שהרי נותנין שכר לקיים המצוות להתפלל. : ר' שמואל

 רואה אינו – ט"ווי בשבתות לתרגם או להתפלל כדי או, ה"בר שופר לתקוע שכר הנוטל –פסק השו"ע 
 .ברכה סימן שכר מאותו
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 סימן תקפו
 

 סעיף א'
 סוג השופר שתוקע בו

 רבי ולברכות. לתקיעה השנה לראש היובל שוה פשוט יעל של השנה ראש של שופר - (כו:) ר"ה מקור:
 וכדאמר השנה, בראש יהודה כרבי יעלים.... בשל וביובל זכרים בשל תוקעין השנה בראש אומר: יהודה

 בכפופים. מצוה הכפורים ויום השנה ראש של שופר לוי: רבי
 נחלקו בזה הראשונים

 )ב"י( כל השופרות פסולים חוץ מקרן הכבש. :רמב"ם
 )ב"י(פליגי.  לעיכובא יהודה ורבי קמא דס"ל, דתנא «
 )ב"י(יוצא בדיעבד בין בשל איל ובין בשל יעל.  :רא"ש
 בשל בין בדיעבד דיוצא מודו כולהו אבל למצוה. אלא יהודה ורבי קמא תנא פליגי דס"ל, דלא «

 )ב"י(יעל.  בשל בין איל
 להלכה:

 )שו"ע( .וכפוף איל בשל מצותו השנה ראש של שופר –לכתחילה •  
  )משנ"ב( .יצחק עקידת לזכר :איל בשל הטעם
 )משנ"ב ג'(למקום.  לבם שיכפפו לסימן כפוף:בשל  הטעם

 איל של אחר לחזור נוהגין ביותר דהמהדרין אלא נקבה, כבשה גם איל בכלל – של כבשה נקבה «
 )משנ"ב ב'(יצחק.  של לאיל טפי זכר דהוא דוקא

 )ב"י(ומעלת כפוף היא העיקרית, ואיל אינו אלא מנהג.  «
 ,איל של שופר על להוסיף ממנו מבקשים אם ל כןוע ,מצוה דהידור יש דין –בשל איל  פ"ועכ «

 )משנ"ב ה'(שליש.  עד יוסיף
 )שו"ע( .כפופים בין פשוטים בין, כשרים השופרות כל – ובדיעבד•  

 )שו"ע( .מבפשוטים יותר בכפופים ומצוה «
 שה למין קרוב דהוא ,חיות ושאר יעלים של לשופר יקדימנו ועז, תיש של שופר לו ביש מ"מ «

 )משנ"ב ד'(יצחק.  לעקידת קצת זכר ואיכא "עזים ושה כשבים שה" :כדכתיב יותר,
 ח דניאל) דכתיב קרן ואיקרי שופר, נקרא כיון שלא , הרי יש לאסור שופר תישמקשה הב"י «

  ?"עיניו בין חזות קרן והצפיר" :(ה
  ."עזים ושה כשבים שה": כדכתיב ,מיקרי שמא ובחד ,הוא מינא חד וכבש דתיש י"ל, .א
 שלא צפיר של תקפו להראותו כדי לנביא נראה היה הנבואה במראה דהתםעוד י"ל,  .ב

 .קרן קראה ולפיכך ,זכרות אלא נקבות בה היה
 )משנ"ב ה'( עדיף. כפוף מעלת – עדיף מהן איזה - מינים משאר פשוט, או כפוף איל «

 של שופר כ"משא בתפלה, למקום לבם שיכפפו לסימן בכפוף לתקוע רבנן הטעם: דתקון
 לזכר מעולם ישראל כל שנהגו מנהג אלא איל, בשל דוקא לתקוע רבנן תיקון אינו איל

 )משנ"ב( עקידה.
 

 דיני סוגי שופרות נוספים:

  פרה של ❏
 .איקרי לא שופר איקרי קרן דפרה ,שופר ואיקרו קרן איקרו השופרות כל - .(כו)מקור: ר"ה 
   .גוונא בכל פסול -דשופר של פרה  –פסק השו"ע 

 )משנ"ב ו'(שופר.  ולא קרן שנקראו מפני הטעם:

 )שו"ע(. פסולים – זכרות מבפנים להם ואין אחד עצם שהם החיות רוב קרני וכן ❏
 )משנ"ב ז'(. שפופרת מלשון הוא דשופר חלול, להיות צריך דשופר הטעם: משום

 אין אחר שופר לו אין אפילוולכך  התורה. מן הוא - אחד ודעצם דפרה אלו פסולים – גדר הפסול «
 )משנ"ב ז'(בהם.  לתקוע

 ראשוניםמחלוקת  – טמאה מבהמה שופר ❏
 )ב"י(לכאורה פסול, אך הדבר צ"ע.  :ר"ן

 ד"מ(): טוב להחמיר. ד"מ
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 מחלוקת  –להלכה 
 : פסול.רמ"א

 פסול הוא דשמא עליו, יברך לא אך בו, יתקע אחר שופר לו אין אם ולכך ברור, זה דין אין :אחרונים
 בשופר יצא כבר דשמא ברכה, בלא כ"וג הפעם עוד לתקוע צריך כשר שופר כ"אח לו וכשיזדמן מדינא,

 )משנ"ב ח'( הראשון.
 )משנ"ב ח'(בו.  לתקוע כשר – וטריפה נבילה של שופר ❏

 
 

 )משנ"ב א'(וכפוף.  איל של צריך שופר לא – בשופר כ"ג שתוקעין בתענית ❏
 
 
 

 
 סעיף ב'

  בו ותקע שופר הגוזל
 רבי תני .כשר :אמר אלעזר רבי ,הנדחת עיר ושל זרה עבודה של שופר - (א")פ"ג ה מקור: ירושלמי סוכה

 אמר -? לולב בין ומה שופר בין מה ,פסול שהוא בלולב מודים הכל .פסול :הושעיה רבי תני .כשר :חייא
 יהיה תרועה יום: "הכא ברם .הנייה איסורי משל לאו ,משלכם -"לכם ולקחתם" כתיב בלולב :יוסה רבי

 אסור קול ויש ,יוצא הוא בקולו הכא ברם ,יוצא הוא בגופו תמן :אלעזר רבי אמר .מקום מכל "לכם
 .לו חייב הוא דמים - ושיפהו גזלו אם אבל ,משופה בשגזלו ?פליגין מה .בהנייה

 נחלקו בזה הראשונים
 : שופר הגזול כשר.רא"ש

 )ב"י(: שופר הגזול פסול. אור זרוע
 )שו"ע(. ממנו הבעלים נתייאשו לא אפילו אם כבר תקע, יצא – בדיעבד•  

 ואין לבד, השמיעה אלא אינו השופר שמצות לפי הגזולים, וציצית ומצה ללולב דומה ואינו «
 (ט' )משנ"ב כלל. בשופר נוגע אינו בשמיעתו שהרי גזל דיני קול בשמיעת

 (ט' )משנ"ב ממנו. הבעלים נתייאשו ואפילו השופר, בעל של ל כורחובע בו לתקוע אסור – לכתחילה•  
 (ט' )משנ"ב מעשה. שינוי או רשות ושינו יאוש היה ואפילו ,'וגו ברך בוצע משום עליו לברך וכן אין «

 ובודאי בממונו, מצוה למיעבד לאינש ליה דניחא ,בו ולתקוע ידיעתו בלא חבירו של שופר ליטול מותר ❏
 (ט' )משנ"ב מתרצה. היה

 
 
 

 
 ד'-סעיף ג'

 שופר של ע"ז 
 דמצות משום וטעמא ,יצא - בו תקע ואם ,בו יתקע לא זרה עבודה של שופר :רבא אמר - .()כחמקור: ר"ה 

 .ניתנו ליהנות לאו
 שו"ע(. יצא לא – ישראל של כוכבים עבודת של בשופר תקע( 

 )שו"ע( .שעוריה מיכתת וכתותי עולמית בטלה שאינההטעם: 
 כוכבים עובד של כוכבים עבודת בשל אבל  

  :בו לזכות נתכוין שלאכ•  
 )שו"ע( יתקע. לא – לכתחילה

 )משנ"ב(. דמאיס הטעם: משום
 )משנ"ב(לכתחילה.  אסור כ"ג – בנתבטל ואפילו «

 )שו"ע ומשנ"ב(שנתבטל.  קודם יצא אפילו –בו  תקע אם ובדיעבד
 הרי לומר ביה שייך לא ליה, מבטל מצי שנכרי נכרי של ז"ע כדין לבטלו שאפשר דכיון הטעם:

 )משנ"ב י"ד( שריפה. לידי כלל תבא לא דאפשר שאינה כמי היא
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 ראשונים מחלוקת – היום שקידש בשעה נתבטל לא ואם ❏
 לא מיכתת שיעוריה. –: יצא ידי חובה, דכיון שבביטול מספיק לו רא"ש ור"ן

 )ב"י( מערב יו"ט.: אין יוצא ידי חובה, אלא דווקא לאחר שביטלו הגוי ר"ת
 מחלוקת  –להלכה 

 יוצא ידי חובה.כרא"ש ור"ן, ד: שו"ע
 היה לא כ"ט. א"יו בערב בנתבטל אלא יוצא אינו כוכבים עובד בשל אפילוש כר"ת, דמחמיר: רמ"א

 דיחוי יש שמא מ"מ ,והותר ט"ביו כ"אח ם"העכו ביטלו אפילו כ"וא אז, בו, ונדחה לתקוע אז ראוי
 . נפסל וכבר מצות אצל

 )משנ"ב י"ז(עומד.  ובאיסורו נתבטל לא עדיין מ"מ ,לבטלה שאפשר ג"אעדהטעם: 
 ימצא אם רק אחר, לו אין אם בו לתקוע יכול כלל נתבטלה בלא דאפילו כשו"ע, –הכריע המשנ"ב 

 ברכה. ובלי מחדש, בו לתקוע צריך כשר שופר כ"אח
  )שו"ע(. ישראל של כוכבים עבודת ליה דהוה ,יצא לא – בו לזכות נתכוין אם אבל•  

 מחלוקת – משמשי ע"ז ❏
 ם"עכו של ז"ע דבמשמשי – ז"ע אמשמשי לא אבל ם,"עכו של : אין להחמיר אלא רק בע"זעולת תמיד

  ביטול. להם ויש האי כולי בהו מחמרינן לא ישראל ליד באו אפילו
 )משנ"ב ט"ז(בזה.  גם : מחמיריןב"ח וש"ך

 
 

 שופר של תקרובת ע"ז
 בטלה דאינה משום ,יצא לא – בו שתקע, כוכבים עובד של היה' אפי, כוכבים עבודת תקרובת של שופר

 (סעי' ד' )שו"ע. עולמית
 
 
 
 

 סעיף ה'
 מודר הנאה משופר ותקיעתו

 מימרא דרבא. - )כח.(מקור: ר"ה 
 די חובה.י יוצא וזה ,בו תוקע אחר אדם – משופר הנאה המודר  
 שו"ע(. מצוה של תקיעה' אפי בו לתקוע אסור – עלי לתקיעתו קונם: אמר אם אבל( 

הנאה,  מיקרי לא דמצוה זה נדר בשביל שופר ממצות עצמו להפקיע יכול דאין ג"הטעם: דאע
 הנאה להם שיש בני אדם הרבה משום שיש בעצמו, יתקע ולא מאחר שופר תקיעת ישמע מ"מ

 נתנו. ליהנות לאו דמצות טעמא בשביל לשרויי ליכא הגוף והנאת תוקעין, כשהם
 קולות עשרה כי אם לתקוע לו שאין רק לתקוע, בעצמו לו מותר אחר לו שאין הדחק בשעת «

 ב(")משנ"ב כהדין.  מעיקר שהם ת"תר ת"תש ת"תשר דהיינו
 מחלוקת – בקונם עלי שופר תקיעת שאמר כגון ,כשאסר עליו התקיעה עצמה 

 עליו באסר אבל בו. לתקוע בקונם עלי שופר שאמר כגון עליו, השופר אסר כ"אא הנדר חל : שאיןר"ן
 דברעל  חלין אין ונדרים ממש, בו אין דהתקיעה חל, אינו – בקונם עלי שופר תקיעת שאמר כגון התקיעה

 . ממש בו שאין
. עליו החפץ לאסור כונתו דמילתא סתמא ,חפצא בנדרו הזכיר פ"שעכ כיון בזה, אף : חלתוס' ואו"ז

 )משנ"ב כ"ד(
 - ממש בו שאין בנדר אפילוו ,גווני בכל איסורא איכא - מדרבנן אבל תורה. איסור לענין ל זהוכ «

 )משנ"ב כ"ד(. הנדר שיתיר קודם בו לתקוע אסור
 לקיים סיני מהר ועומד דמושבע שופר, תקיעת ממצות את עצמו להפקיע יכול אינו – בשבועה ❏

 (כ"ד )משנ"ב התורה. מצות
 ,רשות של בתקיעה אפילו דמשמע ,תקיעה כל בשמיעת עצמו לאסור בשבועתו שכלל לא אם «

 (כ"ד )משנ"ב. שבועתו להתיר וישתדל מצוה בשל גם לאסור בכולל שבועתו חל ובזה
 בין לגבי נדרים, בין לגבי  שופר, תקיעת ממצות בזה נפקע אינו – מפלוני שופר לשמוע עצמו אסר אםו

  (כ"ד )משנ"ב שופר. ממנו לשמוע אחר איש לבקש וצריךשבועה, 
 (כ"ד )משנ"ב זה. מאיש לשמוע אסור – אחר ימצא לא ואם «

 
 
 
 



   הלכות ראש השנה -חלקת אליהו  סימן תקפו 

 
 כא

 סעיף ו'
 כל הקולות כשרים בשופר

 )שו"ע(. בשופר כשרים הקולות שכל, כשר – מאד דק או מאד עב קולו היה
 )כז:(מקור: ר"ה 

 
 
 
 

 סעיף ז'
 שופר שניקב

  .כשר – לאו ואם .פסול – התקיעה את מעכב אם וסתמו ניקב ,תנן – )כז:(מקור: 
 - במינו שלא .כשר - במינו :אומר נתן' ר .פסול – במינו שלא בין במינו בין - וסתמו ניקב – (שם) ובגמרא

 - רובו שנשתייר פי על אף במינו דשלא מכלל ,רובו שנשתייר והוא :יוחנן רבי אמר . במינו כשר,פסול
 אף דבמינו מכלל ,רובו שנפחת והוא :יוחנן רבי אמר ,פסול – במינו שלא :אסיפא לה דמתני איכא .פסול

  .כשר רובו שנפחת פי על
 ראשוניםה נחלקו בזה

  .בתרא כלישנא פסק :גיאת ץ"הרי
 )ב"י(ולחומרא.  קמא כלישנא : פסקוהפוסקים רוב
 מחלוקת ראשונים בדעת הרא"ש – כשלא סתמו 

 לסותמו[.: אם לא נסתם כשר ]ולא דיבר הרא"ש כשבא ב"י בדעת הטור
 :הביא ב' פירושים: כלבו בדעת הרא"ש

שאין תוקעין בו. אך אם אינו מעכב שאין  –כוונת הרא"ש שאם מעכב התקיעה קודם שנסתם  .א
כשר אפילו כשלא סתמו. ומ"מ ראוי לסותמו שלא יראה  –נקיבתו ניכרת בקול כשתוקעין בו 

 פגום.
יהיה פסול, כיון  –כוונת הרא"ש אם מעכב את התקיעה אחר הסתימה, אך כל שלא נסתם  .ב

 )ב"י(שקולו פגום מחמת נקב. 
 מחלוקת –להלכה 

 )שו"ע ומשנ"ב(אפילו לכתחילה.  כשר – קולו שנשתנה פ"אע -]לשיטתו[: אם ניקב ולא סתמו  שו"ע
 )משנ"ב כ"ז( כשר. ג"כ – נקבים בלי שלם טפח דהיינו תקיעה שיעור בו נשתייר לא ואפילו «
ככולו.  דרובו פסול, כ"ג שלם, תקיעה שיעור בו נשתייר אפילו – נקוב שופר של רובו היה אך אם «

 )משנ"ב כ"ז(
 שאין אומרים יש כי, בזה לתקוע אין אחר שופר יש אם , דמ"מלכתחילה : חשש לדעת הכלבורמ"א

 )רמ"א ומשנ"ב(. נקוב בשופר לתקוע
  )משנ"ב כ"ח(יש להחמיר.  –כלל  נקב בו שאין הפה לצד למעלה תקיעה שיעור בו נשתייר ואפילו «

 מורגש כשהנקב דוקא ע. ולא נחלקו אלא"לכו בו ותוקעין חשוב כזה נקב אין – צלול כשקולו -לכו"ע 
 )משנ"ב כ"ח(קולו.  ונשתנה ידו על נפגם שהקול בתקיעה

 מחלוקת ראשונים – במינו שלא סתמו ואם 
 כשר, כפי שמותר בנסדק. –: אם נשתייר שיעור שופר ממקום הנקב עד הנחת פיו העיטורבעל 
 שהיה לכמות קולו שחזר, סתימה לאחר התקיעה את מעכב שאינו פ"פסול, אע –: אפילו נשתייר רובו טור

 )ב"י(בתחלה. 
 שיעור בו שכשנשתייר הוא דין סדק משום אלא מיפסל דלא דהתם ,דמי דלא הטעם: משום

 שיעור בו נשתייר כי ,אחר ודבר שופר קול משום דמיפסל במינו שלא בסתמו אבל .כשר שופר
 )ב"י( .הוא אחר ודבר שופר קול אכתי הוי מאי שופר

  )ב"י(: מסופק אם יפסל אפילו ניקב חוץ לשיעור הכשרו, כל זמן שלא נקצץ. ר"י
 פסול – בתחלה שהיה לכמות קולו שחזר, סתימה לאחר התקיעה את מעכב שאינו פ"אע –פסק השו"ע 

  .רובו בו נשתייר אפילו
 )משנ"ב כ"ט(בו.  מעורב ודבר אחר שופר קול כמו נמי והוי בטלה, אינה הטעם: כיון שהסתימה

 מחלוקת ראשונים – במינו סתמו ואם 
ואם חסר  .רובו ונשתייר ,ובמינו ,התקיעה מעכב אינו - צריך ג' תנאים להכשירו :רמב"ם גאונים ור"ן

 אחד פסול.
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 תחלה שהיה לכמות קולו חזר סתימה אחרש דהיינו ,התקיעה מעכב אין מדבר על נ"דרדס"ל,  «
 מעכב אינו - למעליותא שצריך שלושה תנאים נמצא .במינו אלא כשר אין ה"ואפ ,שניקב קודם

  פסול. - מאלו אחד חסר אם אבל .רובו ונשתייר ,ובמינו ,התקיעה
 אינו ואפילו מעכב, ואינו רובו או מעכב. ואפילו ורובו, מינו דהיינו -מספיק ב' תנאים להכשירו  :רא"ש

 מינו.
 במינו שלא אפילו מעכב ובשאינו .במינו כשר ה"ואפ ,התקיעה מעכבכש רק מדבר נ"דר ל"סד «

 מינו דהיינו תרתי אלא בעינן דלא - לקולא הוי זה ביאור לפי וממילא .רובו נשתייר אם כשר
 )ב"י ומשנ"ב( מינו. אינו ואפילו מעכב ואינו רובו או מעכב ואפילו ורובו

 מחלוקת –להלכה 
 לכתחילה כרמב"ם, אך בשעת הדחק יש להקל כרא"ש. ולכך: :שו"ע

 קודם שהיה לכמות קולו חזר אלא, התקיעה את שנסתמו הנקבים עכבו ולא שלם רובו נשתייר אם
 . פסול, אלה משלש אחת חסר ואם, כשר, שניקב

 לא אפילו, רובו נשתייר אם במינו בסתמו להכשיר יש, מצוי אחר שופר שאין, הדחק שעת הוא ואם
 שהיה לכמות קולו וחזר רובו נשתייר אם, במינו שלא בסתמו להכשיר יש וכן .שהיה לכמות קולו חזר

 )שו"ע( .שניקב קודם בתחלה
 )משנ"ב ל"ה(אף לברך.  ויכול «
  כלי. כתיקון דהוי הסתימה ליטול אסור דאז ,ט"יו עד נזכר שלא ודוקא «

 )משנ"ב ל"ג(דכשר.  סתמו לא כאלו ודינו הסתימה יטול – ט"יו קודם נזכר אם אבל
 )משנ"ב ל"ה(כדעת הרא"ש.  העיקר :א"והגר ח"הפר
 ולא ויתקע יחזור –למעליותא  תרתי בו שיש בשופר תקע כבר אם אף ,אחר שופר להשיג יכול אם אבל ❏

 )משנ"ב ל"ד(יברך. 

)משנ"ב  לה.יתח שהיה כמות וקולו במינו סתם אפילו ע"לכו פסול – שלם רובו נשתייר לא אם -לכו"ע  ❏
 ל"ו(ול"א 

 ודבר שופר דהוי ונמצא זו סתימה י"ע אלא שופר, נעשה ולא שופר שם ממנה בטילהטעם: ד
 )משנ"ב(אחר. 

 קולו חזר אם הסתימה על ספק לו ויש ,לחוד במינו סתמו דאיכא או לחוד רובא כשיש – במקום ספק ❏
 )משנ"ב ל"ו(. דאורייתא ספיקא דהוא ,מדינא להחמיר יש – לא או שהיה לכמות

 
 
 
 

 ט'-סעיף ח'
 שופר שנסדק

 .פסול – ואם לאו .כשר – אם נשתייר בו שיעור תקיעה -לרוחבו  .פסול –נסדק לאורכו  -)כז:( מקור: ר"ה 
 .ויראה לכאן ולכאן ,כדי שיאחזנו בידו :ג"פירש רשב –? וכמה שיעור תקיעה

 שו"ע( פסול. – לארכו נסדק( 

 העומד וכל כולו שיסדק עד ומוסיף הולך הסדק התקיעה וחוזק הרוח שמחמת לפי הטעם:
 )משנ"ב ל"ט( דמי. כסדוק ליסדק

 )משנ"ב ל"ח( לעבר. מעבר בנסדק ודוקא «
 (ל"ח )משנ"בפסול.  –קולו  נשתנה לא וגם חסרון בו שאין פ"ואע «
פגום.  נראה יהיה שלא לתקנו טוב - ה"ר קודם ראהו אם מ"ומ. שהוא בכל כשר –בנפגם  אבל «

 (ל"ז )משנ"ב
 ראשוניםמחלוקת  – כמה נסדק ❏

 עד שיסדק כולו. , לפי שמחמת הרוח וחוזק התקיעה הסדק הולך ומוסיףפסול שהוא בכל אפילו :רא"ש
 , ויש להחמיר.או רובו שיסדק כולו: אינו נפסל אלא עד הרב המגיד

 ()ב"י ושו"ע .כשר -אפילו לא נשתייר בו שיעור תקיעה  :הרא"ם
 )ביאו"ה(פסול.  -: דווקא בנסדק כולו רש"י ותוס'

 השו"ע הביא את דעת הרא"ש בסתמא, ואת דעת הרב המגיד כי"א.
 אך אין לברך עליו.. העיקר שהיא על דעת המקילין, לסמוך יש הדחק דבשעת – ובביאו"ה הכריע המשנ"ב
)משנ"ב יברך.  ולא בו, לתקוע יחזור – כשר שופר מצא כ"ואח במיעוטו שנסדק בשופר תקע ומ"מ, אם

 מ"ג(
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 (וב"י )שו"ע כשר.לכו"ע ]אף לרא"ש[  – במשיחה או בחוט הרבה הדקו אם ❏
 מחלוקת – הפה לצד ולמעלה הקשירה ממקום התקיעה שיעור האם צריך שישתייר «

 : צריך שישתייר שיעור התקיעה ממקום הקשירה.וראב"ד רמ"א
רמ"א ב"י )ההידוק.  י"ע קולו נשתנה שלא זמן כל נשתייר, לא אפילו מקילין :אחרונים הרבה

 ומשנ"ב(
 מחלוקת – ואם נשתנה קולו ע"י ההידוק «

 : מקילין בנשתייר.ט"ז וא"ר
 )שעה"צ ע"ב(: מחמירין בזה. פר"ח ונהר שלום

 )שו"ע( .כשר – דבקו ואם ❏
 ראשונים מחלוקת – במה דיבקו «

 , חשיב כמינו וכשר.בדבק דבקו אם אפילו: רא"ש
 . הדבקים בין ניכר הדבק דאין מניקב נסדק דשאני במינו, שלא נקרא זה איןהטעם: ד

 שלם. הוא כאלו דהוי מכשרינן בדבק ודוקא ❏
 )משנ"ב מ"ד(רובו.  שנסדק כיון ,מהני לא – משיחה או בחוט מהדקו אם אבל

 .זה עם זה קצותיו וחבר שנפשר עד באור שחיממו, בעצמו כשדבקו אלא כשר אינו :רמב"ן
 שו"ע(טור ו) דסתימת דבק חשיב שלא במינו

 השו"ע הביא את דעת הרא"ש בסתמא, ואת דעת הרמב"ן כיש מי שאומר.
 . עיקרדעת הרא"ש להתיר היא הד –הכריע המשנ"ב ו

)משנ"ב ברכה.  ובלי ולתקוע, לחזור הדחק בשעת שלא להחמיר יש – קולו נשתנה אם מ,"ומ
 מ"ז(

 .מינו בשאינו כסתמו דהוי בזה, להחמיר יש בודאי – הדבק וניכר רחב הסדק אם -לכו"ע  «
)משנ"ב להחמיר, וצ"ע.  אין –בתחלה  שהיה ממה הדבק י"ע קולו נשתנה לא דאם אפשר מ"ומ

 מ"ו(
 מחלוקת – כשנסדק רובו ולא נשתנה קולו «

 אין צריך לחזור ולתקוע. –אם כבר תקע בו  :מטה אפרים
 )ביאו"ה(אין להקל בזה כשנסדק רובו, ועל כן יחזור ויתקע, ובלי ברכה.  :ביאו"ה

 מחלוקת – לדעת הרא"ש כשדבקו ע"י האור «
 : דווקא ע"י דבק, ולא ע"י שחממו באור.ביאו"הל

 )ביאו"ה(: בכל גווני דיבוק. לשו"ע

. זה עם זה סדקיו וחיבר באור חממו אפילו פסול, אחד מצד אפילו – ודבקו כולו נסדק אםאך  ❏
 )שו"ע(

 
 לרחבו נסדק  

 )שו"ע( כשר. – במיעוטו•  
 אבל באורך יותר ליפקע יכול התקיעה חוזק י"ע דשם דפסל לעיל, משום לארכו לנסדק דמי ולא «

 )משנ"ב נ'(ברוחב.  לא
  ברובו•  

 )שו"ע( .פסול – בכל השופרכשלא נשתייר שיעור תקיעה  • 
' אפי כשר כך בו כשנשתייר – גודלים ארבעה דהיינו ,תקיעה שיעור פיו לצד מהסדק נשארואם •  

 )שו"ע( .התקיעה את מעכב אם
 ראשונים מחלוקת – ואם נשאר מהסדק שיעור תקיעה, אך לא לצד פיו•  

 פיו.: פסול, דאין כשר אלא דווקא כשישתייר שיעור תקיעה לצד ר"ן
 )ב"י(: הכשיר אפילו לא נשתייר לצד הפה. בעל העיטור

 השו"ע הביא את דעת הר"ן בסתמא, ואת דעת הבעל העיטור כיש מכשירים.
 במינו דמין ,לזה חיישינן לא - לשופר פיו בין הפסק יש כ"וא ,חוצץ שבפיו המיעוט שזה פ"ואע «

 )משנ"ב נ"ו(ניטל.  כמו אותו רואין אנו ואין ,חוצץ אינו
 )משנ"ב נ"ו(. להתיר לסמוך דיש אפשר הדחק דבשעת –הכריע המשנ"ב 

 מחלוקת ראשונים – כמה הוא שיעור תקיעה ❏
 : צריך טפח שוחק.רי"ץ גיאת

 (וביאו"ה )ב"י: צריך שיעור טפח מצומצם. טור
 מחלוקת  – גדר שיעור זה «

 : שיעור זה אינו אלא מדרבנן, כדי שלא יאמרו לתוך ידו הוא תוקע.רא"ש
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 ומ"מ אף לרא"ש צריך שיעור מן התורה כדי שיהיה אפשר לתקוע בו.
 )ביאו"ה(: שיעור זה הוא מן התורה. תוס'

 מחלוקת  – האם אדם גדול צריך שיעור יותר מטפח «
 : אף אדם גדול אינו צריך יותר משיעור טפח בינוני.טור ור"ן
 )ביאו"ה(ומכאן.  : אדם גדול צריך שיעור גדול יותר שיהיה השופר נראה מכאןריטב"א

 
 
 
 

 סעיף י'
  שופר מהם ועשה זה עם זה שופרות שברי דיבק

 פסול. –דבק שברי שופרות  - )כז.(מקור: ר"ה 
 .שופר שיעור פיו שכנגד בשבר יש אם אפילו ,פסולד –פסק השו"ע 

 משנ"ב נ"ח(ב"י ו)שופרות. ' ב ולא רחמנא אמר אחד דשופר הטעם:
 

 סעיף י"א
  שהוא כל על השופר הוסיף

 )כז:(מקור: ר"ה 
  . פסול – במינו שלא בין במינו בין –פסק השו"ע 

 )שו"ע(. שופר שיעור מתחילה בו היה אפילוו «
 
 
 
 

 סעיף י"ב
 )שו"ע( .יצא לא – בו ותקע הפכו

 את שהרחיב אלא כיתונא, כי דהפכיה תימא לא פפא: רב אמר יצא. לא -בו  ותקע הפכו - )כז:(מקור: ר"ה 
 בעינן. העברתו דרך -"והעברת" מתנה: רב דאמר מתנה, כדרב -טעמא?  מאי הרחב. את וקיצר הקצר

 בראשו מעבירו שהאיל כדרך דהיינו בעינן, העברה דרך -תרועה" שופר "והעברת דכתיב הטעם:
 )משנ"ב ס'(מחיים. 

 אלא שהיה כמו שהניחו בין, לחיצון פנימי שהחזיר החלוק שהופכים כדרך הפכו ביןופסול  «
 )שו"ע( .הרחב את וקיצר הקצר את שהרחיב

 (מ"אר) .פסול – הרחב במקום תקע אם וה"ה, «
 
 
 
 

 סעיף י"ג
  וקצרו ארוך היה

 )כז:(מקור: ר"ה 
 )שו"ע(. כשר – תקיעה שיעור בו נשאר אםד –פסק השו"ע 

 )משנ"ב ס"ג( צד. באיזה נפק"מ אין «
  )משנ"ב( .על ידי זה קולו נשתנה ואפילו «
 ()משנ"ב. האיל בראש גדילתו דרך שהיה כמו הקרן כל שאין צריךהחידוש בזה:  «
 )משנ"ב ס"ד(מותר.  ג"כ – להכשרו להחזירו כדי וקצרו מתחלה פסול בו היה ואפילו «
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 סעיף י"ד
 )שו"ע(. כשר – גלד כמו מאד דק שעשאו עד מבחוץ או מבפנים גרדו

 )כז:(מקור: ר"ה 
כשרין.  הקולות כל – שופר של עצמו מצד אלא אחר,דבר  מחמת בא השינוי שאין הטעם: כיון

 )משנ"ב ס"ה(
  )משנ"ב(כשר.  – שהיה מכמות קולו נשתנה אפילולכך, ו «

 
 
 
 

 סעיף ט"ו
 זכרות השופר

 חוצץ. אינו במינו דמין יצא –בו  ותקע בזכרותו קדחו דשמואל: לאבוה שלחו - )כז:(מקור: ר"ה 

 )שו"ע( כשר. – בו נקב אלא זכרותו הוציא לא ❏
 )משנ"ב ס"ח( חוצץ. אינו במינו דמין כן, לעשות מותר – לכתחילה ואפילו «
 )משנ"ב(פסול.  הוא – והחזירו בו ונקב הוציאו אם אך «

 )שו"ע(. פסול – בו שנקב כגון, שופר ממנו ועשה הזכרות הוציא אם אבל ❏
)משנ"ב שופר.  מקרי לא בטבעו חלול שאינו וכל ,חלולה שהיא שפופרת מלשון הוא הטעם: דשופר

 ס"ח(
 
 
 
 

 סעיף ט"ז
 ציפהו זהב

 זהב ציפהו כשר. – פה הנחת במקום שלא פסול. – פה הנחת במקום - זהב ציפהו - )כז:(מקור: ר"ה 
 כשר. – לאו ואם פסול. – שהיה מכמות קולו נשתנה אם – מבחוץ פסול. –מבפנים 

 )שו"ע(. כשר – פה הנחת במקום שלאאך  .פסול – פה הנחת במקום זהב צפהו ❏
 מחלוקת – גדר מקום הנחת פה «

 עצמו העובי מן החיצון והצד פיו. שם שמניח פנימי לצד השופר עובי היינו פה הנחת מקום: ר"ן
 )שו"ע(פה.  הנחת במקום שלא קרי

 הקול שהבל משום ופסולו ,פנים לצד שציפהו היינו הפה הנחת מקום מיקרי כלומר,
 (ע' )משנ"בסביב.  חוץ לצד הנוטה החוד היינו הפה הנחת במקום ושלא .לזהב נכנס

 השופר אורך כל היינו פה הנחת במקום ושלא פה. הנחת מקום הוא הקצר במקום דעביו: רא"ש
 )שו"ע(הרחב.  צד עד הקצר מצד

 .הפה הנחת מקום נקרא הכל פיו לתוך שמכניס מה שלמעלה הקצה אותו כל כלומר,
 (ע' )משנ"ב מבחוץ. מקום לאותו סמוך משהו היינו - הפה הנחת במקום ושלא

 )שו"ע( .פסולבכל גווני  – מבפנים זהב צפהו ❏
 )משנ"ב ע'(בזהב.  תוקע שהוא משום ,פסול גווני בכל – בפנים זהב צפהו ואם «

 )שו"ע(. כשר – לאו ואם .פסול – שהיה מכמות קולו נשתנה אם – מבחוץאך ציפהו זהב  ❏
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 סעיף י"ז
 על השופרעשיית צורות 

 )שו"ע(. עושים הם יפה לא – לנאותו כדי צבעונים במיני צורות בשופר המציירים ❏
 )משנ"ב ע"ב(זה.  בשביל מעט הקול משתנה הטעם: דלפעמים

 (רמ"אב"י ו) .מותר –לנאותו  כדי צורות עצמו בשופר לחקוק אבל ❏
 )משנ"ב ע"ג(עצמו.  מחמת שהוא כיון ,בה לן לית – זה מחמת קולו ישתנה אם הטעם: דאף

 
 
 
 

 סעיף י"ח
 )שו"ע(. ופסול – שהוא כל עליו הוסיףש היינוד - הרחב בצד השופר עובי על זהב נתן אם

 (ע"ד )משנ"ב הקול. נשתנה לא אם אף ,גווני בכל פסולו «
 
 
 
 

 סעיף י"ט
 )שו"ע(. פסול – בו ותקע בו ונפח השופר את הרחיק

 )משנ"ב ע"ו(ברכה.  ובלי ,כדין שנית ויתקע ויחזור
 
 
 
 

 סעיף כ'
  שופר לתוך שופר נתן

 יצא. לא - שמע חיצון קול ואם יצא. - שמע פנימי קול אם –שופר  בתוך שופר הניח – ()כז:מקור: ר"ה 
 מחלוקת ראשונים – בו ותקע בפיו הפנימי ונתן צדדיו משני החיצון על עודף הפנימי אם 

 ]דשופר אחד אמרה תורה ולא שני שופרות[. שמע לא יצא.: אף בזה דיברה הגמ', ואם קול חיצון רא"ש
 )ב"י(: אפילו אם נשתנה קולו כשר. ר' ירוחם

  כרא"ש. –פסק השו"ע 
 ולכך:

 )שו"ע(כשר.  – החיצון בתוך נתון שהוא במה קולו ישתנה אם לא•  
 )שו"ע(פסול.  – אם ישתנה אך•  

 הקול ונמצא ציפהו, שהחיצון י"ע נשתנה שהקול אפשר מ"מ -הפנימי  קול רק ישמע לא ואפילו «
 )משנ"ב פ'(ופסול.  שופרות שני מכח בא

 מחלוקת – אם הפנימי שווה לחיצון 
 : אין לעשות כן.שו"ע
 קול שישמעו אפשר דאז שוים, שניהם אם הדין דמעיקר בזה מודה המחבר דגם – ז"הט וצידד «

 שיהיה הצריך לכך - מעט בולט החיצון דאפשר בשוים, לצמצם כיון שקשה אלא וכשר. – הפנימי
 )משנ"ב ע"ט(הפנימי.  של הבליטה ניכר

  .יצא – בפנימי ותקע הפה לצד ובולט הואיל, לחיצון שוה רק הרחב בצד בולט אינו דאפילו :רמ"א
 משנ"ב ע"ח(שופרות.  שני מן הקול יוצא סוף דסוף ע,"לכו יצא לא – החיצון אינו עודף על הפנימי אם( 

. רחמנא אמר אחד ושופר ,שופרות שני של קול והוי בשניהם דוחק פיו דרוח משוםהטעם: 
 )משנ"ב פ"א(

 )משנ"ב פ"א(יצא.  לא דבודאי – ממש שופרות בשני תקע דאם ,למדין אנו זה ומכל «
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 סעיף כ"א
 לחלל יו"ט לשם הבאת שופר

 ולא הגל, את עליו מפקחין ולא התחום, את עליו מעבירין אין -השנה  ראש של שופר – )לב:(מקור: ר"ה 
 משום שהוא בדבר בין אותו חותכין ואין המים, פני על שטין ולא בהמה, גבי על רוכבין ולא באילן, עולין
 תעשה. לא משום שהוא בדבר בין שבות
 שבות משום בו שיש בדבר אפילו ,ט"וי עליו מחללין אין השנה ראש של שופראסור, ו – ע"י יהודי .

 )שו"ע(
 שט ואינו ,באילן עולה אינו – הוא אלא שופר לו ואין הנהר מעבר או האילן בראש השופר היה ?כיצד

 )שו"ע( .להביאו כדי המים פני על
 )משנ"ב פ"ב(דוחה.  ואינו עשה רק הוא ושופר ,א תעשהול בעשה ט"יו דחילול הטעם: משום

 דבריהם והעמידו תורה, לשל דבריהם השוו אסור, משום דחכמים -ואפילו בדבר שיש בו שבות 
 )משנ"ב פ"ג(עשה.  במקום תעשה ואל בשב

 הישראל ואין יעבירנה הגוי אם מותר – בירה בספינהעורוצה לה אחר, בענין אי אפשר אם אכן «
 )משנ"ב פ"ה(כלל.  מסייע

 שו"ע( .מותר – יגו ידי ועל( 
 )שו"ע(גזרו.  לא מצוה ובמקום ,דשבות שבות דהויהטעם: 

 לשבות ל"שאחז ,שבות משום הוא דאורייתא באיסור יהודי לאינו אמירה איסורכלומר, 
 רמ"א() .גזרו לא מצוה ובמקום .דשבות שבות הוא דרבנן ובאיסור .לגוי אמירה מזה

 מחלוקת ראשונים – בדבר שאיסורו מן התורה «
 : אסור לומר לגוי לעשותו אפילו במקום מצוה.רמב"ם

 )ב"י(: חולקין בדבר. תוס'
 דמצוה ,איל של שופר נכרי י"ע להביא מותר – איל של שאינו רק שופר לו שיש במקום אפילוו «

 )משנ"ב פ"ו(באיל. 
 
 
 
 

 סעיף כ"ב
 כשהגוי עשה מלאכה מיוחדת בכדי להביא השופר

 מחלוקת ראשונים – לתחום מחוץ שופר הביא הגוי אם ❏
 : אין תוקעין בו.רוקח

 )ב"י(: מותר לצאת בו. הגהות אשירי
  .בו תוקעיןכהגהות אשירי, ד –פסק השו"ע 

 (פ"ז )משנ"ב דאורייתא. דהוי מיל, ב"לי חוץ אפילו היינו «
 ,לתחום מחוץ ה"בר והביא הנכרי ונתעכב ,ה"ר קודם כריונ י"ע אחרת לעיר שופר ששלח ישראל «

 ובשעת .בו לתקוע ואף ,לטלטלו אין -אם אפשר באחר  – שופר להם שישלחו ידעו לא העיר ובני
 )משנ"ב פ"ז( להתיר. יש - הדחק

 )שו"ע(בו.  לתקוע מותר – ט"ביו שופר גוי עשה אם ה"וה ❏
 )משנ"ב פ"ח( ישראל. בשבילעשאו  אפילוו «

 דנולד. מוקצה הוי דהא בו, לתקוע ואף לטלטלו אסור – ישראל של אם עשאו מקרן אבל ❏
 ניה.ימ דעתיה אסח דלא מוקצה, הוי דלא שלו, מקרן הנכרי שעשהכ דלא התירו אלא דווקא

  (פ"ח )משנ"ב
  )משנ"ב( שני. ביום גם אסור – ה"דר' א ביום עשאו ואפילו «
  שני. ביום אף בו לתקוע מותר – כלל אחר שופר להם אין אם מ"ומ «

 התקיעות תקע אם אבל המנהג. כפי התקיעות כל בו לתקוע מותר – בידו שאוחזו וכל זמן
 מנהג. של תקיעות בו לתקוע כדי אותו לטלטל לו אין שוב – מידו השופר והניח המחוייבין

 )משנ"ב(
 

של  שני ביום בין ראשון ביום בין פסולין הן – בהם לתקוע פסולים שהם שאמרנו השופרות אותן כל ❏
 )משנ"ב פ"ח(. ר"ה
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 סעיף כ"ג
 נתינת משקה בתוך השופר

 )לג.(מקור: ר"ה 
  .לצחצחו יין או מים בתוכו ליתן יכולד –פסק השו"ע 

 )שו"ע(. אסור בחול אף – רגלים מי אבל ❏
 )משנ"ב צ'( .עליו בזויות ותומצ יהיו שלא מקום של כבודו מפניהטעם: 

 ()משנ"באסור.  כ"ג –ל זה ע מוחל התוקע אם אפילו ולכן «
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 סימן תקפז
 

 סעיף א'
  המערה בתוך או הבור בתוך התוקע

 קול ואם .יצא - שמע שופר קול אם – הפיטס לתוך הדות לתוך הבור לתוך התוקע - (כז:)מקור: ר"ה 
 העומדים אותם אבל הבור, שפת על העומדים לאותם אלא שנו לא הונא: רב אמר ..יצא. לא - שמע הברה
 יצאו. - בבור

 להלכה:
 שו"ע( .יצאו – והמערה הבור בתוך העומדים אותם( 

 )משנ"ב ג'(. מספיק בזה לבור ראשם רק הכניסו אפילו אלא בבור, גופם כל אם דוקא ולאו «
 מחלוקת ראשונים – בחוץ והעומדים 

פעמים שומעים קול שופר, פעמים קול הברה. ]ולכך  – : אותם העומדים על שפת הבוררש"י ורמב"ם
 תלוי מה שמעו בכדי שיצאו ידי חובה[.

לעולם אינם שומעים אלא קול הברה, כיון שהקול מתערבב  –: אותם העומדים על שפת הבור רא"ש וטור
 )ב"י(קודם שיצא לחוץ. 

 קול ואם .יצאו - שמעו שופר ולק אםכרש"י, ופעמים יכול לשמוע קול שופר, ולכך,  –פסק השו"ע ]ובב"י[ 
  .יצאו לא - שמעו הברה
 )משנ"ב ד'(דמי.  מבחוץ כעומד – לבור חוץ שראשו רק הבור בתוך כולו ובהיה «
 קול אם ולהכיר להבחין בידו יש אדם וכל ,המקום בריחוק או הבור בעומק תלוי דבר זה סיבת «

 משנ"ב ז'(ב"י ו) הברה. קול בו מעורב או בלחוד שמע שופר
 מתבלבל לא הקרקע מן למעלה שרובו י"דע ,מותר – הקרקע בתוך ומקצתו הקרקע על שרובו ובבנין ❏

 )משנ"ב וביאו"ה(מבחוץ, שהרי עיקר קול הברה בא מעומק הבור.  לעומדים אף שופר קול ונשמע הקול

 )ביאו"ה(. יצא – שם ותקע בור ואם יש בבית מקום נמוך כעין ❏
 זה אם אבל הבית. עם ומחובר מעורב הוא אלא מכוסה, הנמוך המקום אין אם ל זהכ ,מ"ומ «

  כמרתף. הוא והרי הברה קול שם עילהשמ אפשר בודאי – בקרשים מכוסה המקום
 דאינו אפשר - הרבה עמוק המקום אם אבל הרבה. עמוק באינו דדוקא אפשר ,מכוסה באינו וגם «

 )ביאו"ה(גביו.  שעל בנין לגבי מיעוט שהוא במה מועיל
 מחלוקת ראשונים – בה וכיוצא]פטס[  גדולה חבית לתוך התוקע ❏

 : דינו כבור, ואותם העומדים בתוך הפטס יצאו.ר"ן
אם קול הברה שמעו  –אפילו העומדים בתוכו  -אפשר שמפני שפטס הברתו גדולה : רמב"םמשמעות ה

 )ב"י(לא יצאו. 
 )שו"ע(. יצא לא - שמע הברה קול ואם .יצא - שמע שופר קול אם –פסק השו"ע 

 :העומד בתוך החביתוהביא המשנ"ב ב' הסברים בביאור דעתו לגבי  «
 - בור לענין שחילק וכמו ,לה חוצה לעומד החבית בתוך עומדים בין כאן חילק לא השו"ע .א

 כר"ן[. –]אך דינם שווה  חבית. בתוך ליכנס בני אדם דרך דאין משום
 קול ששומע אפשר בתוכה העומד ואפילו גדולה, הברתה קול דבחבית ,השו"ע בזה חילק לא .ב

 .כמשמעות הרמב"ם[ –]דאין דינם שווה  הברה.
שמע.  שופר שקול לו ברור כ"אא ,ברכה בלי ולתקוע ולחזור בזה להחמיר דיש –הכריע המשנ"ב ו

 )משנ"ב ח'(
 מחלוקת ראשונים –האם ניתן להכשיר ע"י הבחנה  - ממנו רחוקלבית הכנסת  קצת חוץמ עומדיםה ❏

שייך בזה ג"כ הבחנה לפי הריחוק  –: אפילו התוקע בבית הכנסת ויש עומדים בחוץ קצת רחוק ממנו ט"ז
 מבית הכנסת.

 (ז' משנ"ב): מחמיר שהעומדים מבחוץ תמיד נשמע קול הברה. רא"ש
 עד ,ברכה בלי אבל פעם, עוד ולתקוע הדחק, בשעת שלא לדעת הרא"ש לחוש דיש –הכריע המשנ"ב 

 )משנ"ב ז'(שמע.  הברה שקול לו ברור שיהיה
 מחלוקת –נפק"מ כששומע במקום רחוק מביהכ"נ  - מהו "קול הברה" «

 לפי הבחנה שייכות כ"ג בזה יש – ממנו רחוק קצת בחוץ עומדים ויש נ"בבהכ בתוקע אפילו :ז"ט
 נ."מביהכ הריחוק
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 כך לכ אינו ומרחוק לבנין מחוץ הנשמע וקול חלוש, היינו קול – הברה" "קול דמפרש
  ומבפנים. מקרוב שנשמע קול כמו חזק

 : אף אלו שבחוץ לעולם קול שופר הם שומעים.ביאו"ה
  מעורבב. קול היינו -הברה" דמפרש "קול

 כ"ג נקרא מקום ריחוק י"שע דאין לזוז מדברי הט"ז, דאפשר –אך למסקנה הכריע הביאו"ה 
 .ברור דבר על לא בעלמא, קול על אלא הקול בלבול על דוקא מונח אינו הברה דקול הברה. קול

ולט"ז  בסמוך. שהוא אף ברור שופר קול נשמע ואינו הקול מתבלבל עומד שהוא הבור הבל י"וע
 .ברור שופר הקול אין כ"ג לבנין מחוץ מקום ריחוק י"ע

אין זה ערבוב קול, אלא הקול נכפל אחר שנגמר הקול  – התוקע בין ההרים או ביער ונשמע קול החוזר ❏
 )ביאו"ה(הראשון. 

 
 
 
 
 

 סעיף ב'
 תחילת תקיעה בתוך הבור, וסופה מחוץ לבור 

 התוקע ש"ת יצא. – לבור חוץ תקיעה ומקצת בבור, תקיעה מקצת שמע רבה: אמר - .()כחמקור: ר"ה 
 ואמאי, יצא. לא שמע הברה קול ואם יצא שמע שופר קול אם הפיטס לתוך או הדות לתוך או הבור לתוך

 מאי הכי אי לנפשיה. ועולה בתוקע רבה קאמר כי – קלא? דליערבב מקמי תקיעה בתחלת ליפוק
 .קמ"ל קלא, מערבב וקא בבור, שופר ואכתי רישיה דמפיק זימנין דתימא מהו – למימרא?

 בחוץ בין בפנים בין ששמע מה שכל, יצא - וגמרה לבור חוץ ועלה בבור לתקוע התחיל אם –פסק השו"ע 
 .שופר קול היה

 רמ"א() .יצאו ידי חובה – התקיעה לתיבתח בבור שהיו אותם וכן ❏
 מחלוקת – אם צריכים לעלות יחד עם התוקע, או שיכולים להישאר בבורה «

 ,חובתם ידי ויצאו בחוץ התקיעות גמר ושמעו התוקע עם ביחד כ"ג : דווקא כשעלוב"י וט"ז
  שופר. קול היה ששמעו מה כלאז ש

 בהיותם בחוץ שתקע התקיעות גמר שמעוש רק ,כלל יצאו לא אפילו בזה : מקיליםב"ח ומג"א
 לפנים. מבחוץ לא אבל ,הברה קול נשמע לחוץ מבפנים דדוקא ,הברה לקול ולא חוששים בבור.

 )משנ"ב י'(
 להם ברור אינו אם ברכה בלי שנית לתקוע יצאו בשלא להחמיר יש דלמעשה –ע המשנ"ב יהכר

 . שמעו שופר שקול
 בתקיעתו, יצאו בבור העומדים – מבחוץ כולו עומד בעצמו והוא ותקע לבור שופר שהכניס התוקע ❏

 )משנ"ב י'(שמע.  שופר שקול לו ברור כ"אא יצא. לא עצמו והוא
 
 
 
 
 

 סעיף ג'
 תחילת תקיעה שלא החיוב, וסופה בחיוב

 ידי להוציאני כוין: כמתעסק לתוקע שאמר או .בחיוב ומקצתה, בחיוב שלא תקיעה מקצת השומעכגון: 
 מחלוקת ראשונים – תקיעה שיעור בה ומשך ותקע, חובתי
 .יצא לא :רא"ש

 )משנ"ב י"ד( התקיעה. התחלת לו חסר פ"עכ הטעם: שהרי
 באמצע נ"מביהכ שיצא או התקיעה באמצע נכנס שהוא אלא בחיוב היה התקיעה כל אם ,ה"וה «

 חצי דשמע וכמאן ששמע, במה תקיעה שיעור שהיה פ"אע יצא, לא – שמע לא ושוב ,התקיעה
 )משנ"ב י"ד(דמי.  תקיעה שיעור

שאם תקע התחלת התקיעה כמתעסק, ואח"כ התבונן וגמר התקיעה  – וה"ה לענין התוקע עצמו «
 )שעה"צ י"ט(לא יצא.  –לשם מצוה 
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 )ב"י ושו"ע( .בחיוב תקיעה שיעור יש אם שיצא: ר' ירוחם בשם י"א
 .בסתמא, ואת דעת הר"י בשם י"א כיש אומריםהשו"ע הביא את דעת הרא"ש 

 ובאמצע בחוץ עומד והוא בבור התוקע שהיה כגון, הברה קול התקיעה מקצת שמע אם ,ה"וה «
 )רמ"א(דנחלקו בזה הראשונים.  – לחוץ יצא התקיעה

  .ולתקוע לחזור וצריך ,סברת הרא"ש עיקר דלא יצאד –הכריע המשנ"ב ו
  .להקל ברכות דספק ,עליו יברך לא כ"ואעפ
 )משנ"ב ט"ו(. עדיין יצא שלא מאחר הברכה שישמע טוב ויותר

 
 .סופם ועד מתחלתם הקולות כל שישמעו כדי ,תקיעה בשעת וניעם כיחם להוציא שלא העם כל יזהרו ❏
 )משנ"ב ט"ז( .אצלם ילדיהם יביאו לא וכן
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 סימן תקפח
 

 סעיף א'
 זמן חיוב תקיעת השופר

וכן שומרת יום כנגד יום לא  ,אין קורין את המגילה ולא מלין ולא טובלין ולא מזין - כ.:()מגילה מקור: 
.. מנה"מ?... אלא אמר ר' זירא מהכא: .כשר –וכולן שעשו משעלה עמוד השחר  ,תטבול עד שתנץ החמה

והיה לנו " :ואומר ",ואנחנו עושים במלאכה וחצים מחזיקים ברמחים מעלות השחר עד צאת הכוכבים"
 ".הלילה למשמר

 )שו"ע( .בלילה ולא ביום – שופר תקיעת זמן ❏
 משנ"ב(ב"י ו). "לכם יהיה תרועה יום" דכתיב - )כ:(מקור: מגילה 

 )משנ"ב א'(ברכה.  בלי יתקע – השמשות בין עד נמשך ואם «

 )שו"ע( .ואילך החמה הנץ משעת ומצותה ❏
 )שו"ע(. יצא – השחר עמוד משעלה תקע ואם «

 מחלוקת – מתי הוא זמן עמוד השחר «
 דחד זמן הוא. –: עמוד השחר נקרא משהאיר פני המזרח, ולא קודם גר"א
 )ביאו"ה(דשני זמנים הם.  –: עמוד השחר הוא קודם הנץ החמה רש"י

 לא – השחר עמוד שעלה אחר ומקצתה, השחר עמוד שעלה קודם תקיעה מקצת שמע אם ולכך, «
 )שו"ע( .יצא

 תקיעה ומקצת השחר, עמוד שיעלה קודם תקיעה מקצת שמע רבה: אמר - .(כח)מקור: ר"ה 
 יצא.  לא –השחר  עמוד שיעלה לאחר

 דקיי"ל תחלתה בלא סופה שמע הוי חיוב, בשעת שלא היתה התקיעה דתחילת כיון הטעם:
 )ב"י(יצא.  דלא

 תקפ"ז ג'בסי' לעיל כדמחלוקת ראשונים  – ביום ששמע במה תקיעה שיעור היה ואם «
 )משנ"ב( במוספין. שופר לתקיעות תקנו חכמים אבל תורה. דין מעיקר כל זה ❏  

 
 
 
 
 

 ג'-סעיף ב'
  ביום שעות' בט תקיעות' ט שמע
 כשלא שמען כאחד 

 תשע שמע הכי, נמי תניא יצא. – ביום שעות בתשע תקיעות תשע שמע יוחנן: רבי אמר - .(לד) מקור: ר"ה
 אחר בזה מזה, ותרועה מזה תקיעה יצא. לא –כאחד  אדם בני מתשעה יצא. – ביום שעות בתשע תקיעות

 כולו. היום כל ואפילו בסירוגין, ואפילו יצא, – זה
 נחלקו בזה הראשונים

  .מזה ותקיעה מזה ותרועה מזה תקיעה אדם בני' מט הם ואפילו יצא: רש"י ורי"ף
אך אם הפסיק ביניהם  .בבא באותה ראוי שאינו שופר בקול ביניהם הפסיק בשלא קאודויצא : רמב"ן

 )ב"י ושו"ע( לא יצא, כיון שצריך לשמוע התקיעות על הסדר. –בקול שופר שאינו ראוי 
 )משנ"ב ז'(שוב.  יברך לא מ"ומ ויתקע, יחזור -וכשלא יצא  «
' ב או שברים' ב בשמע הכא ה"ה הפסק הוי פעמים' ב התרועה או השברים בהכפיל ואפילו «

]דלא  )משנ"ב ח'(מחדש.  לתקוע וצריך קולות' הג כל מפסיד כ"ג לצאת וכיון ז"אח זה תרועות
 [)שעה"צ ט"ו(כלבוש ומג"א דחילקו בכגון זה בין תקע לשמע התקיעה מאחר 

 )ב"י(לא יצא אלא בדיעבד, אך לא לכתחילה.  -אף כשיצא  «
: נסתפק בדבר אם יכול לצאת ככשמע תשע תקיעות בתשע שעות ביום, שהרי יש בזה הפסק ]כדמוכח ר"י

 )ב"י(גבי מי רגלים[.  )כג.(מהגמ' ברכות 
 השו"ע הביא את דעת הרש"י ורי"ף בסתמא, ואת דעת הרמב"ן וסייעתו כי"א.



   הלכות ראש השנה -חלקת אליהו  סימן תקפח 

 
 לג

 :כשהסיח דעתו בינתיים ❏
 בדבור והפסיק דעתו הסיח אפילו לדעת הרש"י ורי"ף, יצא – אונס מחמת שלא ביניהם ששההכ • 

 בנתיים.
  הסדר. אותו לראש יחזורלכו"ע  –הסדר  כל את לגמור כדי רק אפילו שהה אם – באונס בשהה אך•  

 )משנ"ב ו'( האחרונים. בין מחלוקת בזה יש – ולברך לחזור צריך אם ולענין «
 )שעה"צ י'(שצריך לחזור ולתקוע. ומ"מ לא יברך שוב.  –וה"ה ביום טוב שני של ר"ה  «
 ומגילה, ובהלל ז"בבהמ או בתפלה רק לא שייך דין "הפסקה מחמת אונס" אלא דלכאורהקשה,  «

 מעשה רק שאינה בתקיעות כ"משא מטונף. במקום תורה דברי מרולו שם להזכיר אסור פ"שעכ
  ?נקי שאין במקום או נקי אינו כשגופו מצוה לקיים שאסור מצינו והיכן ,מצוה

 חשיב כ"ג עצמו זה ה', שציונו המצוה ידי לצאת כונה דצריך ל"דקי דכיון ,הוא הטעםי"ל, ד .א
 . ברי תורהבד מהרהור גרע ולא, תורה כדברי

 דהוא ,בזיון דרך' ה עבודת לעשות ואין ,עבודה הוא בפועל מצוה שמקיים דבשעה ,ל"י וגם .ב
 (ביאו"ה). מצוה ביזה בכלל

 

 (סעי' ג' )שו"ע .יצא לא – אדם בני' מט כששמען כולן כאחד 
  )שו"ע(. לאחריה ופשוטה לפניה פשוטה כאן שאיןהטעם: 

 בדבר אחר. הפסיק לא אם הפסיד לא הברכה מ"ומ
 מחלוקת – האם יצא לפחות ידי חובת תקיעה אחת ❏

  ואילך. מתרועה קולות' ח עליה להשלים יצא, וצריך אחת תקיעה ידי פ": עכריטב"א
 )משנ"ב ט'(קולות. ' הט כל מחדש להתחיל וצריך יצא, לא אחת תקיעה ידי אפילו :רמב"ם

 

 )רמ"א( .יצא – בחצוצרות תקע אחד ואפילו, הסדר כל כאחד תקעו שנים ואם ❏
 )רמ"א(. השופר על דעתיה דיהיבהטעם: 

 וחביבא לזמן הבאה מצוה שהוא הכא שאני משתמעי, לא קלי דתרי אמרינן מ"דבכ ג"דאע
 )משנ"ב(. יפה לשמוע דעתיה ויהיב ליה

 מחלוקת – קולות' ג אחד כלני אדם בבת אחת, ב' ג שתקעוכ «
 שופר. גבי משתמעי קלי דתרי כיון קולות,' ט משום בשמועתו : יצארב האי

  שמע. והא באמצע ותרועה מלאחריה ותקיעה מלפניה תקיעה שישמע רק קפדינן דלא
 מהם. באחת אלא יצא ולא בשתיהם, לצאת כדי משתמעי קלי תרי אין בשופר : אפילוריטב"א

  )משנ"ב(
 )ביאו"ה(. גם ידי אחד לא יצא –ואם כיון לצאת ידי כולם 

 )משנ"ב י"א( כריטב"א. להחמיר דראוי –הכריע המשנ"ב 
 מחלוקת  – אם הוא בעצמו תוקע בחצוצרות ובשעה זו תקעו בשופר «

: אפילו כיון לצאת לא מועיל, דבודאי לא שמע היטב קול השופר, ויחזור נהר שלום ותוס'
 ויתקע. 

 )שעה"צ כ"א(: חולק על זה. פר"ח
 
 
 

 סעיף ד'
 להוציא שנים ידי חובה ע"י אותה תקיעה

 על ששמען והוא יצא, –היום  כל שמען אפילו יוחנן: רבי בשם יוסי רבי - (ב"ה ב")פ מקור: ירושלמי מגילה
 שניהם. את מוציאה אחת תקיעה –אחרונה  פשוטה צריך וזה ראשונה פשוטה צריך זה היה הסדר.

 את מוציאה אחת תקיעה – אחרונה פשוטה צריך וזה ראשונה פשוטה צריך זה היה –פסק השו"ע 
 .שניהם
מה הדין  –בסי' תקפז סעי' ג' לדעות הראשונים  – אך לחלק תקיעה אחת ארוכה כשתי תקיעות «

 מחלוקת –כאן 
 גרע טפי, ולא מועיל. –מועיל, דבזה שצריך להפסיק התקיעה לשנים : לכו"ע אינו ט"ז

רא"ש אינו יוצא. אך לדעת הר' ירוחם בשם י"א יוצא, דלא בעינן כל : דווקא לדעת השרד ילבוש
 התקיעה בחיוב.

, דלא נחלקו הראשונים יצאפוסק שכאן  .שלא יצאפסק שם ש: אפילו לדעת הרא"ש נהר שלום
 )ביאו"ה(לכו"ע יצא.  –היכן שתחילתה לא הוי בחיוב. אבל אם כולה בחיוב אלא 
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 סעיף ה'
  בשבת להיות שחל ה"ר של טו"י

משחרב  .אבל לא במדינה ,ה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין"יום טוב של ר – )כט:(מקור: ר"ה 
לא התקין  :אמר רבי אלעזר .די"שיהו תוקעין בכל מקום שיש בו ב - ק התקין רבן יוחנן בן זכאי"בהמ

 .אחד יבנה ואחד כל מקום שיש בו בית דין :אמרו לו .רבן יוחנן בן זכאי אלא ביבנה בלבד
 מחלוקת ראשונים – בזמנינו, הרוצה לתקוע בשופר בשבת ר"ה בבי"ד ❏
 בן יוחנן רבן התקין המקדש בית משחרב על מה ששנינו במשנה: לו וסמך דינו, בבית תוקע היה :ף"רי

 . דין בית בו שיש מקום בכל תוקעין שיהו זכאי
ומספיק בי"ד של שלושה. ואין צריך בי"ד של עשרים ושלושה או סמוך, אך צריך עכ"פ בי"ד  «

 קבוע.
ישראל  בארץ סמוך שיהיה והוא קבוע דין בית בו שיש מקום בכל - הבית שחרב הזה : בזמןרמב"ם ורז"ה

  בשבת. בו תוקעין -
 ןלתקוע בשבת כלל, כיון שכל המפרשים פירשו המשנה שצריך בי"ד של כ"ג שהן סנהדרי: לא נהגו טור

 )טור וב"י(קטנה. 
 בשופר. תוקעין אין –יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת  –פסק השו"ע 

)טור . הטעם: חיישינן שמא יטלנו בידו לילך אצל הבקי ללמדו, ויעבירנו ד' אמות ברשות הרבים
 ומשנ"ב(

 מדוע שונה דין השופר שגוזרים בו שמא יעבירנו ד' אמות. בשונה ממילה הקשה הר"ן, «
  הרבים? ברשות אמות ארבע איזמל או תינוק יעביר שמא גזרינן ולא בשבת, המותרת
 מה יזכירו על כך אחד לשני. ולא בהם, טרודים שהכל לפי דתקיעת שופר שונה, י"ל,

  )ב"י(במילה.  כן שאין
כפי שמצינו שדוחים  שופר, תקיעת משום בשבת כשחל השנה ראש דחינן לא מדוע קשה, «

  דערבה? יומא משום ראשון מיום אותו
' ו ומשום זקן, מולד משום שבת עד נדחה והוא ח,"י' בה המולד י"ל, דפעמים חל

' ב יום עד לדחותו נצטרך שופר תקיעת משום שבת מיום גם אותו נדחה ואם ו,"דאד
 דחינן לא האי המולד, וכולי אחר' ה יום עד נקבע יהיה שלא נמצא ו."דאד' א משום
 )ב"י( כשיקרא. דמחזי משום

 מחלוקת ראשונים –אם רוצה לטלטלו בשבת ו ❏
 אפילו רצה לתקוע כל היום הרשות בידו.  –: כיון שהותרה התקיעה לאנשים או"ז
 )ד"מ(: אסור לטלטלו. ד"מ

 )רמ"א( .לטלטלו אסורד –וכן הכריע ברמ"א ]כשיטתו[ 
 :ומקומו גופו לצורך רוצה לטלטלו אםו «

 )רמ"א ומשנ"ב( .למצותו הוקצה לא תוקעין דאין דכיון ,מותר – בשבת•  
 שהרי ,אסור בו להשתמש מ"מ – היום כל אפילו בשופר טלטול איסור שאין אף – ט"ביו אך•  

 )משנ"ב ט"ו(. למצותו הוקצה
 
 

 לתקוע בשבת - קטן ❏
  .שילמדו כדי בהם מתעסקין אבל מלתקוע התינוקות את מעכבין אין – (:לב) השנה ראשמקור: 
 בהם מתעסקין :הכי נמי תניא .בשבת אפילו :אלעזר רבי אמר .שילמדו כדי בהם מתעסקין - .(לג) ובגמרא

  .טוב ביום לומר צריך ואין ,בשבת מלתקוע התינוקות מעכבין ואין ,בשבת אפילו שילמדו עד
 והדר .תקעו אמרינן לכתחלה אלמא - בשבת אפילו שילמדו עד בהם מתעסקין :אמרת ,קשיא גופא הא

 בקטן כאן ,קשיא לא – ?תקעו אמרינן לא לכתחלה הא ,מעכבין דלא הוא עיכובא - מעכבין אין :תנא
  .לחינוך הגיע שלא בקטן כאן ,לחינוך שהגיע

 נחלקו בזה הראשונים
 הגיע שלא קטן אבל .לחינוך שהגיע בקטןמדובר  – בשבת אפילו אלעזר רבידמה שהתיר  :פירש ף"רי

  .בשבתאך לא  מותר לכתחילה, טוב ביום דווקא – לחינוך
 אבל .לחינוך הגיע שלא בקטןמדובר  –דמה שהתיר ר"א אפילו בשבת לכתחילה  : הפוך,רמב"ם פירש

 )ב"י( אין מותר לכתחילה בשבת. – לחינוך שהגיע בקטן
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 מחלוקת ראשונים – מתי מותר בשבת ❏
 בשבת אבל .בשבת להיות שחל השנה ראש של טוב ביום דוקא - בשבת אפילו להתעסק מה שמותר :ן"ר

  .לא – אחרת
 בשבת. אך השנה ראש של טוב יום שאינו בשבת דוקא היינו -מה שמותר לקטן לתקוע בשבת  :ם"רמב

 שחל השנה ראש של טוב ביום שתוקעין יאמרו שלא ,אותם מעכבין ודאי - השנה ראש של טוב יום של
 )ב"י( .בשבת להיות
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 סימן תקפט
 

 סעיף א'
 )שו"ע(. חובתן ידי אחרים מוציא אינו – בדבר מחוייב שאינו כל

 
 
 
 

 סעיף ב'
 חרש שוטה וקטן

 )כט:(מקור: ר"ה 
 )שו"ע( .פטורים – וקטן שוטה חרש
 גדר חרש  ❏

 )שו"ע( .מוציא אינו – שומע ואינו מדבר אפילו - חרש • 
 )שו"ע( .הוא חיובא בר לאו - שומע דאינו דכיוןהטעם: 

 (רמ"א) .חובתן ידי אחרים מוציא – מדבר ואינו שומע אבל•  
  (ד' )משנ"ב .תוקע והוא לברך אחר יכול לה,ילכתח ואפילו

 (ד' )משנ"בבשופר.  חייב – חצוצרות כמין כלי י"ע ששומע חרש•  
 לתקוע יכול אינו – שערות' ב שהביא ידעינן שלא ל זמןכ ,שנה ג"י בן הוא אם אפילו – גדר קטן ❏

 (ב' )משנ"ב. אחרים להוציא
 
 
 
 

 סעיף ג'
 אשה

 פטורות. נשים גרמא שהזמן עשה מצות כל - .(כט) מקור: קידושין
  .פטורה אשהד –פסק השו"ע 

 )שו"ע(. גרמא שהזמן עשה מצות דהוי משוםהטעם: 
 
 
 
 

 סעיף ד'
 אנדרוגינוס וטומטום

 )כט.(מקור: ר"ה 
 )שו"ע( .מינו את מוציא – אנדרוגינוס ❏

 )שו"ע(. מוציא אינו מינו את אפילו – טומטום ❏
 ו'()משנ"ב  ברכה. בלא ותוקע חוזר –מטומטום  זכר שמע אם «

לקולא.  וספיקא ,דרבנן הוא דברכה ,יברכו לא מ"מ – לתקוע דחייבין אף ואנדרוגינוס טומטום ❏
 )משנ"ב ו'(
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 סעיף ה'
 )שו"ע(. להוציאו חורין בן לו שיתקע וצריך, עצמו אפילו מוציא אינו – חורין בן וחציו עבד שחציו מי

 )כט.(מקור: ר"ה 
 )משנ"ב(שבו.  חירות צד ומוציא ,שבו עבדות צד אתי הטעם: דלא

 
 
 
 

 סעיף ו'
 כשנשים רוצות לתקוע

 מעכבין אין תניא, מעכבין!? והא נשים הא -מלתקוע  התינוקות את מעכבין אין - .(לג) השנה ראש מקור:
 שמעון. ורבי יוסי רבי הא יהודה, רבי הא קשיא, לא אביי: אמר התינוקות? את ולא הנשים את לא

 מחלוקת ראשונים
 רשאות לתקוע ולברך. –: אע"פ שנשים פטורות רשב"א

יכולות  –ויכולות לומר "וצונו" למרות שלא נצטוו, דכיון שהאנשים נצטוו, ואף הן נוטלות שכר  «
 )ב"י(לומר "וצונו". 

 )ב"י(אך לא יברכו.  –: רשאות לתקוע רמב"ם
 מחלוקת –להלכה 

  .להן יברכו ולא מברכות, אין . מ"מלתקוע יכולות –פטורות  שנשים פ": כרמב"ם, דאעשו"ע
 שאינו מיש מכאן ,ועושה מצווה שאינו ממי ועושה המצווה גדול ל"דקי :שיכולות לתקוע הטעם
  )משנ"ב( .שכר יש לו ג"כ ועושה מצווה

 .לעצמן תברכנה כאן גם כן על גרמא, שהזמן עשה מצות על מברכות שהנשים המנהג: כרשב"א, דרמ"א
 . יצאו כבר אם להן יברכו לא - אחרים אבל

 )רמ"א(יצאו.  שכבר פ"אע לו מברכין, המחוייב לאיש תוקעין אם אבל, לנשים רק תוקעין ואין «
 מחלוקת – מה יעשה ❏

  נ."בביהכ התקיעות שישמע קודם להם : יתקעלבוש
 אלא ביחידות לתקוע כדאי ואין ,דינא מיפקד דאז משום ,ראשונות שעות בשלשה יתקע : לאמג"א
  לעצמן. יברכו והם נ"ביהכ תקיעות אחר להן יתקע

 )משנ"ב י"א(בשבילן.  לברך כ"ג כ"אח יוכל ואז ,נ"ביהכ בתקיעות לצאת שלא בלבו שיכוין או

 מחלוקת ראשונים – להוציאן לתקוע יכולהאם  - כבר שיצא אחר וכן ❏
אין אחר תוקע להן. ]ונהגו באשכנז לתקוע לנשים יולדות קודם שתקעו בבית הכנסת כדי  :בעל העיטור

 שיוציא התוקע את עצמו[.
: אפילו אחר שיצא ידי חובה, יכול לתקוע להן ולהוציא השופר בשבילן אפילו דרך רשות ראבי"ה ורא"ש

 )טור וב"י(הרבים. 
 )ב"י(שהרי נשים סומכות רשות, ועוד שלא גריעא אשה מקטן שלא הגיע לחינוך. הטעם: 

 דיכול לתקוע להוציאן. –]ובב"י[ פסק השו"ע 
 מחלוקת – האם יכול לברך בשבילה «

 )ב"י(: מ"מ טוב שלא לברך, כיון דמחלוקת הוא, וספק ברכות להקל. וד"מ ]ובשו"ע[ב"י 
 )ד"מ(יברך התוקע בשבילה.  –לברך  : האשה תברך לעצמה, ואם לא יכולהמהרי"ל

 )ד"מ(האו"ז כתב מעשה שהיה, שתקע לאשה יולדת כל הסדר שתוקעין בישיבה.  – ?מה תוקע «
 

 [)שעה"צ ו'(]דלא כב"ח שחולק בזה.  )משנ"ב ח'( שיתחנך. כדי להילכתח אף לתקוע יכול – קטן ה"וה ❏
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 סימן ז'
 המודר הנאה מחבירו

  דרבא. מימרא - )כח.(מקור: ר"ה 
 אילו תקיעות מותר לו לתקוע -נחלקו הראשונים 

 אף דבריו ולפי לא בתעניות אבל התורה מן מצות שהן השנה דראש בתקיעות דוקא שרי : כיה"רז
 מדרבנן. בהן שיש לפי לדקדק צריך השנה. דראש בתקיעות

  איכא. מצוה מקום דמכל דבריו, מחוורין שאין : אלאר"ן
 .מצוה של תקיעה לו לתקוע מותר – מחבירו הנאה המודר –פסק השו"ע 

 )משנ"ב י"ב( ניתנו. ליהנות לאו הטעם: דמצות
 )משנ"ב י"ג(שרי.  – יתקע חובתי ידי להוציאני שרוצה מי כשאומר' אפי «

 )שו"ע(. אסור – והוציאני תקע: המודר לו אמר אם אבל, להוציאו מאליו תוקע כשהוא ודוקא ❏
 למאי דשמיא שלוחי או דידן שלוחי הוו אי כהני הני ,התם לן דאיבעיא הא גבי - (לו: לה:) מקור: נדרים

 הכרי דבעל לדעתיה אלא... ואסור ליה מהני קא הא דידן שלוחי אמרת אי ,הנאה למודר -? מינה נפקא
 .אסור[ שליחותיה עביד דקא היכא כל ]אלמא .שליחותיה עביד דקא ,ליה מהני קא הא

 )ב"י ומשנ"ב( שליחותיה. דעביד במאי הנאה לו יש עביד דבשליחותיה הטעם: דכיון
 )משנ"ב י"ד(יצא.  – ובדיעבד «

 (וד"מ מ"אר) .אסור ענין בכל – עלי תקיעותיו קונם: אמר ואם ❏

אינו חל עליו, אלא בכולל שאומר שלא  –שלא אשמע קול שופר של מצוה  – אם אמר בלשון שבועה ❏
 )ד"מ(אשמע קול שופר סתם. 

 
 
 

 ט'-סעיף ח'
 חיוב כוונה לצאת ולהוציא בתקיעה

  יצא. לא המתעסק מן והשומע יצא לא המתעסק תנן - (לב:) השנה מקור: ראש
 –יצא?  לשיר התוקע דאמר: לרבא מסייע לימא יצא? לשיר תוקע הא יצא, לא המתעסק - (לג:) ובגמרא
  ליה. קרי מתעסק נמי לשיר תוקע דילמא

לימא תיהוי תיובתיה דרבי  ,יצא –? אבל השומע מן המשמיע לעצמו מאי - יצאוהשומע מן המתעסק לא 
דלמא איידי דתנא רישא מתעסק תנא סיפא נמי  – איכוון ותקע לי :דאמר ליה רבי זירא לשמעיה ,זירא

 .מתעסק
 רבי אמר דרכו, לפי משמיע ומשמיע לעצמו שומע שומע דתניא יוסי, כרבי זירא רבי - (כח:) ראש השנה

 ומשמיע. שומע שיתכוין עד יצא לא ביחיד אבל צבור, בשליח אמורים דברים במה יוסי:
 האם יש מחלוקת בין רבא לר' זירא –נחלקו בזה הראשונים 

 לשמוע כוונה שצריך אלא למצוה, לי ותקע איכוין זירא רבי אמר דלא חולק על רבא, זירא : אין רביר"ן
 צריך אבל .צריך לא מצוה כוונת ולעולם מצוה, לשם שלא אפילו דהו כל שופר תקיעת לשם ולהשמיע

  ולהשמיע. לשמוע כוונה
 )ב"י( חובתו. ידי להוציאו לו ר' זירא חולק על רבא, וכוונת ר' זירא שיתקע :ה ורש"י"רז
 מחלוקת ראשונים – למעשה ❏

 : מצוות צריכות כוונה, כר' זירא.ורא"ש רי"ף רמב"םבה"ג 
 : מצוות אין צריכות כוונה, כרבא. רי"ץ גיאת, רשב"א וגאונים

: הלכה כרבא שאין מצוות צריכות כוונה, אך כיון שמצאנו שר' זירא אמר לשמשו תכוון ותקע רב שרירא
  )טור וב"י(]דס"ל שאין מחלוקת בין רבא לר' זירא[. לכך לכתחילה יכוין במצוה, ואם לא נתכוין יצא.  –לי 

 אבל מעשה, בו שיש בדבר מילי הני - כוונה יכותצר אין דמצות שסובר מי אפילו -לכו"ע  «
 באמירה מכוין וכשאינו בלב, היא שהאמירה ,כוונה צריך ודאי בלבד באמירה שתלויה במצוה

 )ב"י( מהמצוה. דבר שום עשה שלא כמי נמצא מעשה, עושה ואינו
 מחלוקת ראשונים –העושה מצוה ואינו רוצה לצאת באותה שעה  «

  יצא. לא – שעה באותה לצאת רוצה ואינו מצוה העושה :מועד אוהל
 )ב"י( יצא. – מצוה אותה ידי לצאת רוצה שאינו צווח אפילו :ה"רא
 כוונה. צריכות תודמצו ש"והרא ם"והרמב ף"ריכ –הכריע הב"י 
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 )שו"ע( .חובתו ידי יצא לא – להתלמד שופר בתקיעת המתעסק ❏
 ט"ו()משנ"ב יצא.  – מצוה ידי לצאת גם בזה מתכוין ואם «

 )שו"ע( .יצא לא – המתעסק מן השומע כןו ❏

 )שו"ע(. יצא לא – מצוה לתקיעת נתכוון ולא לשורר התוקע וכן ❏

 נתכוון ולא ,להוציאו התוקע שנתכוון או .להוציאו התוקע נתכוון ולא, חובתו ידי לצאת שומע נתכוון ❏
 )שו"ע(. ומשמיע שומע שיתכוון עד ,חובתו ידי יצא לא – לצאת השומע

 - בסתמא אלא לבו כיון לא ששמע שבשעה פ"אע – הצבור עם חובה ידי לצאת נ"לביהכ בא אם אבל ❏
 )משנ"ב ט"ז( יצא.

 
 שאין פ"אע – חובתו ידי לצאת ונתכוון השומע ושמע, תקיעתו השומע כל להוציא ונתכוון שתקע מי ❏

  .שישמענו מי לכל להוציא נתכוון שהרי יצא – יודע ואינו, תקיעתו ששמע זה לפלוני מתכוון התוקע
אם כיון ליבו יצא. ואם  –היה עובר אחורי בית הכנסת ושמע קול שופר, או קול מגילה  – )כז:(מקור: ר"ה 

 לא יצא. –לאו 
 נתכוון אם, יצא – צבור משליח תקיעות ושמע, ביתו בתוך יושב או בדרך מהלך שהיה מי ,לפיכך
 )שו"ע( .חובתן ידי הרבים את להוציא מכוון ץ"ש שהרי, לצאת

 )משנ"ב( כיון. חזקה בעומד אבל בעובר, אלא שנו לא «
 
 
 

  .בתקיעות חייב – סומא
 . למנויו יחזירוהו כמוהו בקי ימצאו לא אם - וסלקוהו שנה בכל לתקוע מוחזק היה ואם

 )משנ"ב י"ח(כמוהו.  בקי שנמצא פ"אע ,סומא שהוא מפני לסלקו אין ולכתחלה
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 סעיף א'
 )שו"ע( .תשע – ה"בר לשמוע אדם חייב תקיעות כמה

 שופר "והעברת :ת"ל שבשופר? מנין שלש... ת"ר, שלש של שלש תקיעות: סדר - (לג:) השנה מקור: ראש
 "תעבירו :ת"ל לאחריה? שפשוטה ומנין תרועה". שופר "והעברת :ת"ל לפניה? שפשוטה ומנין תרועה",

 .שופר"
  .לאחריה ופשוטה לפניה פשוטה תרועה וכל, פעמים' ג ה"ובר ביובל תרועה: שנאמר לפיהטעם: 

 תשע, יובל של כ"ביוה בין ה"בר בין, הן אחד השביעי חדש של תרועות שכל למדו השמועה ומפי
 )שו"ע(. ת"תר, ת"תר, ת"תר: משניהם אחד בכל תוקעין תקיעות

 
 
 
 

 סעיף ב'
 ת"תקנת תקיעת תשר

 בהא :אמר אביי -? שיעור תרועה כשלשה שברים ,והתניא .שיעור תרועה כג' יבבות -)לג:( מקור: ר"ה 
 וכתיב באימיה דסיסרא ,ומתרגמינן יום יבבא יהא לכון -"יום תרועה יהיה לכם" ב:ודאי פליגי דכתי

 .ילולי יליל :ומר סבר .גנוחי גנח :מר סבר -"בעד החלון נשקפה ותיבב אם סיסרא"
 .מספקא ליה דלמא גנח ויליל ...תקיעה שלשה שברים תרועה תקיעה :אתקין רבי אבהו בקסרי -)לד.( שם 

 ת"תשר תוקעין שיהיו ותיקן אבהו רבי שבא עד ]שהרי קשה, וכי חלקו הראשונים בגדר תקנת ר' אבהונ
 .שופר[ תקיעת ידי יוצאים ישראל היו לא ת"תר ת"תש

 ומהם ,קלות יבבות תרועה עושים מהם ישראל בכל מנהג קדמונים מימים הדבר היה כך :האי רבינו
  חובתם. ידי יוצאים ואלו ואלו ,שברים שהם כבדות יבבות עושים
 דבר ביניהם יראה ולא אחד, מעשה עושים ישראל כל שיהיו תקנה לתקן ראה אבהו רבי וכשבא

  כחלוקה. אותו רואים שההדיוטות
 עושה היה ברא ותנא יבבות. התרועות עושה היה דידן דתנא ורק שנתחלקו התנאים במעשיהם, «

 אלא דינא, לענין ממש שהיה כאן ספק ולא מקומו. של הבכי מנהג לפי אחד כל – שברים אותן
  ספק. קורא המנהגות רק לחילוקי

 אורך לפי ספק בה לנו שנסתפק היא. היאך בתרועה לנו שנסתפק הוא הדין בעיקר היה ספק :ם"רמב
  הדין. לענין לנו נסתפק גמור וספק היא. היאך יודעים אנו ואין הגלות, ורוב השנים
 הספיקות כל קיבץ אבהו רבי וכשבא ההוא, המקום רב כסברת נוהג היה מקום כל אבהו רבי וקודם

 )ב"י(כלל.  ספק בלא שופר תקיעת חובת ידי ישראל כל שיצאו כדי כולם, כדברי שיעשו והתקין
 מה היא אם או, תרועה קורים שאנו היללה היא אם לנו נסתפק, בתורה האמורה זו תרועה –פסק השו"ע 

  .יחד שניהם הם אם או, שברים קורים שאנו
 )שו"ע(. פעמים' ג ת"ותר, פעמים' ג ת"ותש, פעמים' ג ת"תשר לתקוע צריך ספק ידי לצאת כדי, לפיכך

 ת"תר ת"ר[ ת"תש] ת"תש ת"ש כך ואחר ,פעמים שלש ת"בתשר די והלא אלו, כל לי , למהקשה ❏
 של אחרונה תקיעה לו תעלה לחוד גנח ואי ,ת"תשר של בסימן יצא הרי וייליל גנח הוי דאי ,[ת"תר]

  ?[ת"תר בשל אומר אתה וכן] ת"תש שלפני לפשוטה ת"תשר
 יחזור לא הראשון ת"שבש אומר אתה שאם ,למיטעי אתי דדילמא משום: תירץ התוספות בשם ן"הר

 .ת"ש אלא לעשות צריך שאינו לומר יטעה ,ויתקע
  .תרועה שלפני לפשוטה שתעלה רצו לא ,תרועה אחרי פשוטה לשום התקיעה שעשה כיון :תירץ ש"הרא

 אחרונה תקיעה לאחשובי מצי לא ותו ,כוונה צריכות מצות דאמר זירא כרבי ל"דס :תירץ הרא"ם
 ותנאי ,ת"דתר ראשונה תקיעה לשם ת"דתש אחרונה תקיעה ולא ,ת"דתש ראשונה תקיעה לשם ת"דתשר

 ולא לזה לא בה יוצא ואינו ,ראשונה לתקיעה ולא אחרונה לתקיעה לא כוונה אין דא"כ כאן, שייך לא
 מקום מכל מתנה ספיקא דמשום דאע"ג ,מכוין מיקרי שפיר דבתנאי -]וצידד הב"י על דברי הרא"ם  .לזה

 )ב"י([. תקיעה חובת ידי לצאת הוא מכוין
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 סעיף ג'
 שיעור התקיעות

 יבבות. כשלש -תרועה  שיעור תרועות. כשלש - תקיעה שיעור -( לג:) השנה מקור: ראש
 נחלקו בזה הראשונים

 והם ,שהוא כל בעלמא כחות' ג דהיינו יבבות כשלשה תרועה ושיעור, כתרועה תקיעה שיעור :רש"י
  .טרומיטין נקראין

 מחלוקת ראשונים – להאריך בשבר «
 : שהרשות בידו, ובלבד שיאריך התקיעה יותר מן השבר להיכר ביניהם.ר"ן בשם יש מי שכתב

 )ב"י(: צריך שלא יאריך בשבר כדי ג' שברים בינוניים. ר"ן
 מחלוקת  –להלכה 

 ונעשה שבר מכלל יצא כן שאם .טרומיטין כשלשה בשבר יאריך שלא ליזהר צריך זה לפי: שו"ע
 תקיעה.

  .מדאי יותר יאריך שלא ובלבד, קצת בשברים האריך אם לחוש אין: רמ"א
  .ת"תר מבשל יותר ת"תש ובשל, ת"תש מבשל יותר ת"תשר של בתקיעה להאריך צריךו

  .למעלה שיעור לה שאין, לחוש אין - תקיעה בכל הרבה מאריך אם ומ"מ,
  .שירצה כמו בה להאריך יכול - בתרועה וכן

 מחלוקת – 'ה או' ד ועושה שברים' ג על מוסיף אם וכן «
 .לחוש אין: שו"ע

 )משנ"ב י"א(בזה.  מחמירין :אחרונים
 )משנ"ב י"א(שברים. ' ג מן יותר לעשות שלא לכתחלה לדבריהם לחוש דנכון –הכריע המשנ"ב 

 .טרומיטין' ט שהם, יבבות כשלשה תרועה ושיעור .טרומיטין' ג יבבא שיעור :רמב"ם ובעל העיטור
  .כתרועה, טרומיטין תשעה כ"ג תקיעה ושיעור

  .בשברים קצת האריך אם לחוש אין זה ולפי
  .טרומיטין ח"י כשיעור ת"תשר של בתקיעה להאריך וצריך

 )שו"ע וטור(. כמר ולא כמר לא מצוה קיים לא, בשברים והאריך הזה כשיעור בתקיעה האריך שלא ומי
 )משנ"ב ט"ו(. יצא לא כ"ג – התקיעה עם שוה היה בשברים אריכתו אם ה"וה «
 מחלוקת – ואם עשה התקיעה רק י"ז כוחות «

העיטור, ובשברים עשה שבר אחד של ג' כוחות אינו : אינו יוצא לפי דעת הרמב"ם ובעל לשו"ע
 יוצא לדעת רש"י.

 )ביאו"ה(: בודאי אינו יוצא. רמ"אל
)משנ"ב  .כרש"י כחות' בג די בדיעבדכרמב"ם ובעל העיטור, אך  לכתחלה כן לעשות דנכון –הכריע המשנ"ב 

 י"ב(
  לה?ילכתחלמעשה  להתנהג איך ❏

 ,יותר ומעט ,כחות י"ח כשיעור לפחות יהיה תקיעה שכל ת"דתשר בתקיעות שיאריך ליזהר התוקע צריך
 אפילו להאריך מותר שהרי ,ע"לכו יצא דבזה ,כחות' ט כשיעור לפחות יהיה ת"ותר ת"תש של והתקיעות

  .מכשיעור יותר
 יעשה שלא יותר וטוב ,כחות' מט שבר שום יעשה שלא ת"בתשר ובין ת"בתש בין השברים בכל יזהר וגם
  .כחות כשלשה רק שבר בכל
 )משנ"ב ט"ו(. כחות' ט כשיעור ת"תר של ובין ת"תשר של בין תרועה כל שיעשה לכתחלה יזהר וגם

 
 מחלוקת ראשונים – שיעור תקיעה ❏

 : כחצי תרועה.רמב"ם
 )ב"י(: שיעור תקיעה כתרועה אחת. ר"ן
 מחלוקת ראשונים – אם תקע ב' שברים ❏

 : יצא.רוקח בשם אביו
 )ב"י(: לא יצא. ראב"ן
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 סעיף ד'
 לתקוע בנשימה אחת

 אין בין תקיעה לתרועה ותקיעה ולא כלום. – )נג:(מקור: סוכה 
  )שו"ע(. אחת בנשימה לעשותם צריך – שברים' ג ❏

 מחלוקת – האם הוא לעיכובא «
 (ט"ז )משנ"בבדיעבד.  אפילו לעיכובא זהו :הפוסקים רוב

 "צ(ה)שע: אינו אלא לכתחילה, אבל בדיעבד יצא אפילו בשתי נשימות. ט"ז ומג"א
 

 מחלוקת ראשונים – ת"דתשר ותרועה שברים' ג אבל ❏
  .נשימה מכדי יותר בהפסקה ישהה שלא והוא, אחת בנשימה לעשותם צריך אינו :ר"ת

  אחת. בנשימה אינשי עבדי לא וילולי הטעם: דגנוחי
 לעשותם נכון איןש ל"ס לכתחלהש אלא יצא, - אחת בנשימה עשה אם זו לדעה גם בדיעבד «

 )ב"י ומשנ"ב(אחת.  בנשימה
 )טור וב"י( .אחת בנשימה לעשותם שצריך :ורי"ץ גיאת רמב"ן

 התורה כונת דשמא מפני הוא תרועה שברים עושין שאנו מה שהרי מצוה אחת הן, והריהטעם: 
 כמו דהוי ,בנשימה ביניהן להפסיק אין כ"א ,תרועה ידי יוצא דאז דוקא, לשתיהן בתרועה

 )ב"י ומשנ"ב( כלום. ואינה לשתים שנחלקה תרועה
  )משנ"ב( אותו. מחזירין – כן עשה אם בדיעבד אפילו כ"וע «

 מחלוקת –להלכה 
 דמעומד ובתקיעות .אחת בנשימה יעשה דמיושב ובתקיעות, כולם ידי יצא שמים ירא]ובב"י[: שו"ע 
  .נשימות' בב יעשה
 וכן לזכרונות וכן ת"תר ת"תש ת"תשר למלכיות לתקוע שנוהגין ובמקומות לא, -הפוך  אבל «

 אחת. בנשימה ובמעומד נשימות בשתי במיושב להיפך כ"ג לעשות יכול לשופרות
 .לשנות ואין, נשימות' בב הכל לעשות הפשוט המנהג: ]ובד"מ[ רמ"א
 )משנ"ב( יצא. – אחת בנשימה עשה אם מנהגינו לפי אפילוד –צידד המשנ"ב ו «

 )משנ"ב כ"א(נשימה.  מכדי יותר יפסיק שלא יזהר – אף כשעושה בב' נשימות ❏
 
 
 
 
 

 סעיף ה'
 מחלוקת ראשונים – אחת בנשימה ת"תראת כל ה תקע אם
  .יצא :ר"ן

 )משנ"ב( ואחד. אחד לכל סלקי ,דניכר הטעם: כיון
 )ב"י(יצא.  –דעשאן בנפיחה אחת  – )פ"ד ה"י(ומוכיח דבריו מהירושלמי ר"ה  «

 .יצא לא :רא"ש וטור
 )משנ"ב(. סוף ולא ראש לא כאן הטעם: דאין

 )ב"י(לא יצא.  –תקע והריע ותקע בנשימה אחת  – )ר"ה פ"ב הי"ב(דבריו מהתוספתא יח ומוכ «
 השו"ע הביא את דברי הר"ן בסתמא, ואת דעת הרא"ש וטור כי"א.
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 מג

 סעיף ו'
 אחרונה תקיעה לשם שתעלה כדי, תקיעות' ב כשיעור ת"תשר של אחרונה בתקיעה האריך אם
  ת"תש של הראשונה ובשביל ת"תשר של

 מקור: מחלוקת בבלי וירושלמי
  אחת. אלא בידו אין - כשתים בשניה ומשך בראשונה תקע תנן, – (לג:) הר"בבלי 

 )טור וב"י( .בידו אין אחת אפילו – (י"הפ"ד )ר"ה  ירושלמי
 בזה הראשוניםנחלקו 
 .אחת תקיעה בשביל אלא לו עלתה לא: רמב"ם

 כמו תקיעות לשני זו תקיעה נחלק ואם ,וסוף ראש בה להיות צריך תקיעה שכל הטעם: לפי
  ראשונה. לתקיעה סוף ולא אחרונה לתקיעה ראש כאן אין התוקע שחשב

 ארוכה אחת לתקיעה זו תקיעה חושבין אנו אלא ,בזה מחשבתו אחר כלל הולכין אנו אין ולפיכך «
 האחרונה. בשביל לו ועולה

 )ב"י ושו"ע( .לו עלתה לא אחת בשביל שאפילו :רא"ש
  כלום. לו אין וממילא ,לשתים התקיעה ומחלקינן מחשבתו בתר דאזלינן הטעם:

 ולתקוע לחזור וצריך כדין. שלא שהוא אחר בקול הפסיק דהא ,הבבא כל הפסיד ולפיכך, «
 ת."תשר

 דעת הרמב"םבסתמא, ואת דעת הרא"ש כי"א.השו"ע הביא את 
 כרמב"ם, ומ"מ, היכן שאפשר יחזור לתקוע כדי לחוש לדברי החולקין עליו. –והכריע בב"י 

 .כדעת הרמב"ם העיקרד –הכריע המשנ"ב ו
 

 – תקיעה אותה לו תעלה הנכון הוא הסדרים מן שאיזה והתנה סדרים' ב בין אחת תקיעה תקע ואם ❏
 מחלוקת ראשונים

: מדינא לא הוי צריך לתקוע אלא תקיעה אחת בסוף סדר קשר"ק, והיא היתה עולה ג"כ לסדר או"ז
 קש"ק. ותקיעה אחת לשניהם יצא.

 : אפילו ע"י תנאי לא יצא.רא"ם
  )ד"מ ה'(: יצא אם התנה שתקיעה זו תהא לאותו הסדר שהוא הנכון. ב"י

 .יצאד –הכריע הרמ"א 
 
 
 
 

 סעיף ז'
 , וכבר התחיל להריע]שתקע רק ב' שברים[ תקיעת השבריםכשטעה ולא השלים 

 שו"ע( .אחר שבר יתקע – מיד נזכר אם( 
 מחלוקת – ואם לא היה בנשימה אחת «

 שברים' ג ולתקוע לחזור צריך אחת בנשימה היה לא ואם אחת, בנשימה כשהיה דוקא :א"גר
  ותרועה.

 ,הסדר ולגמור שברים' ג ולתקוע לחזור צריך כ"ג אחת בנשימה היה דאפילו ל": סב"ח וט"ז
 . השברים באמצע הפסיק פ"שעכ כיון

 )משנ"ב כ"ז( כדבריהן. להחמיר לכתחלה לחוש דראוי –הכריע המשנ"ב 
 מחלוקת ראשונים – בטעות בה שהתחיל התרועה שגמר עד נזכר לא ואם 

 הוי הפסק. :ה"ר אליעזר ב"ר נתן
פעמים שהתוקע מתחיל חוזר ותוקע ג' שברים, וכמו שהיה לא הפסיד התקיעה שתקע בה, אלא : רא"ש

 )טור( לתקוע ואין הקול עולה יפה ופוסק וחוזר ומתחיל לתקוע.
 פסק השו"ע:

 .ותוקע ומריע שברים' ג ותוקע חוזר אלא, שתקע הראשונה התקיעה הפסיד לא – ת"בתשר טעה אם•  
 )שו"ע(

 )שו"ע( .ראשונה תקיעה גם הפסיד – ת"תר או ת"בתש אירע אם אבל•  
 שעדיין ונראה ,בעלמא קול הוי התרועה נגמר שלא ל זמןדכ :הוא גמר ללא גמר בין החילוק טעם

 )משנ"ב כ"ח( בהשברים. עסוק
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 מד

 סעיף ח'
 כשהפסיק בתקיעה שאינה מן הסדר בין התקיעות

מספקא ליה אי גנוחי  ...אתקין רבי אבהו בקסרי תקיעה שלשה שברים תרועה תקיעה - )לד.(מקור: ר"ה 
וקא מפסיק שלשה שברים בין תרועה  ,ודלמא ילולי הוה :מתקיף לה רב עוירא .גנח אי ילולי יליל

 ?...לתקיעה
 חלקו בזה הראשוניםנ

יצא  –: דווקא לכתחילה אינו רשאי להפסיק, אך בדיעבד אם שמע תשע תקיעות בתשע שעות ר"ן
 בדיעבד.

 )טור וב"י(הוי הפסק.  -: כל שהפסיק בין תקיעה לתרועה רמב"ן
 כרמב"ן, דאף בדיעבד לא יצא. –פסק השו"ע 

 לפיכך:
 )שו"ע(ראשונה.  תקיעה גם והפסיד הפסק, הוי – בתש"ת לשברים תקיעה בין בתרועה הפסיק אם•  

 מחלוקת – השברים קודם התרועה כשעשה - ת"ואם הפסיק בתשר «
  ראשונה. תקיעה גם בזה : הפסידמשנ"ב

 – שהקדימה אלא הסדר בזה שייכא שתרועה דכיון ל"וס ת,"בתשר שמקילין :מאחרונים ויש
 )משנ"ב ל'(ודיו.  תמיד כדרכו תרועה שברים גומר אלא ראשונה, לתקיעה לחזור אין צריך

 )שו"ע(ראשונה.  תקיעה גם והפסיד הפסק, הוי – לתקיעה תרועה בין בשברים הפסיקוכן אם •  
  ארוך. בקול תרועה בסוף לסיים שדרכן מקומות ויש «

  .לשברים זה נחשב דאולי בזה פקפק ג"אך פמ
 ארוך בקול בו מתחילין תרועה וכשעושין ,זו במלאכה מומחים שאינם התקיעה מבעלי יש וכן

 )משנ"ב ל"א(עבדי.  שפיר לאו זה גם - שברים כעין התחלתו ונראה
 )שו"ע(ראשונה.  תקיעה גם והפסיד הפסק, הוי – זו אחר זו תרועות' ב הריע אםוכן •  

 )משנ"ב ל"ב(אריכתא.  כתרועה הויא – אחת בנשימה עשאן אםאך  .ביניהם כשהפסיק ודוקא «
 – לתקיעה תרועה בין בה והפסיק תקיעה לשם שלא כמתעסק תקיעה התרועה אחר תקע אך אם•  

 מחלוקת
 ראשונה. תקיעה גם והפסיד הפסק, הוי :שו"ע

 דלא ,בנתיים אחר קול שמע כאלו ל"והו ,כלל תקיעה חשיב לא דמתעסק בזה, להקל דיש מצדד :א"מג
 )משנ"ב ל"ג(. על ידי זה הפסק חשיב

 דמ"מ בודאי טוב לחוש לדעת השו"ע. –הכריע הביאו"ה 
ועל כן צריך לזהר במקום שבתי כנסיות תכופין זה אצל זה, שלא יתקעו בבית הכנסת אחת עד  «

 )ביאו"ה(שיגמרו באחרת, דאל"כ לא ישמעו על הסדר. 
 הוי – אחד שבר ואפילו, אחרים שברים תקע כ"ואח והפסיק שתק שברים שלשה שתקע לאחר ואם•  

 )שו"ע( .ראשונה תקיעה גם והפסיד ,הפסק
 להוסיף יכול דהרי ,וכשר כאחת נחשב – אחת בנשימה היה אםאך  .נשימות בשתי שהיה היינוו «

 (ל"ד )משנ"ב שברים. כמה
 לתקיעה הכל נחשבת – שנית לתקוע ומתחיל ,יפה עולה הקול ואין לתקוע התחיל אם ה"וה «

 (ל"ד )משנ"ב אחת.
 כל גומר – ת"בתשר שטעה ונזכר ת"בתש שעומד כגון ,אחר בסימן שעומד עד נזכר לא ואם «

 (ל"ה )משנ"ב פעם אחרת. ת"תשר ותוקע חוזר כ"ואח הסימן
 
 
 
 

 סעיף ט'
 כשתקע תחילה כהוגן, וטעה בשלישי בסדרה

 מחלוקת ראשונים
 : אין צריך לחזור אלא לאחרון שטעה בו.רמב"ן

 )טור( : צריך לחזור כל הסימן מראש ג' פעמים.י"א בטור
 לחזור צריך אין – בשלישי וטעה כהוגן ת"תר שני או, ת"תש שני או, ת"תשר שני תקע אם –פסק השו"ע 

 . בו שטעה לאחרון אלא
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 מה

 
 )שו"ע(. יצא לא – השופר של הרחב בצד תקע אם

 מן" :לדבר רמז העברתו. וגם דרך ל"דר ל"חז וקבלו "תרועה שופר והעברת" הטעם: דכתיב
 (ל"ו )משנ"ב. "ה-י קראתי המצר

 )ב"י(ים בתרועה". שם "עלה אלקף השופר ולא למטה, על צריך לזקו «
 

 )רמ"א(. למקומו הספר ומחזירין, ואשרי, תרועה יודעי העם אשרי פסוק צבור השליח אומר שתקעו ואחר
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 מו

 סימן תקצא
 

 סעיף א'
 תפילת הלחש של מוסף

 רבן פטר דלא השנה... ראש של בברכות גמליאל כרבן הלכה יוחנן: רבי אמר - (לד:לג: ) השנה מקור: ראש
 לא. דעיר אבל במלאכה, דאניסי משום שבשדות עם אלא גמליאל

 ראשונים מחלוקת – כמה ברכות יתפללו בתפילת הלחש של מוסף ❏
 תשע. : בתפילת הלחש מתפלל שבע, ורק בחזרת הש"ץ מתפלל הש"ץרב האי ורב שרירא ורמב"ן

כיון שמחסר : מתפלל תשע ]ומי שמתפלל שבע הוי ברכה לבטלה רי"ץ גיאת בשם חכמים גדולים ורא"ש
 )טור וב"י ומשנ"ב א'(מהברכות[. 

  .ברכות' ט מוסף תפלת בלחש הצבור יתפללו –פסק השו"ע 

 )שו"ע(. בלחש עמהם כן גם יתפלל צבור ושליח ❏
 מחלוקת ראשונים – את מי השליח ציבור יכול להוציא «

 ברכות ארוכות. מוציא את מי שאינו יודע, מפני שהן: ש"ץ מוציא את היודע כשם שרמב"ם
 )טור וב"י(: אין ש"ץ מוציא מי שהוא בקי, אך מי שאינו בקי הש"ץ מוציאו. בעל העיטור

 
 בו. ולגעור באמצע לשוח אסור – וטעה תוקע ץ"והש בשוה ץ"הש עם מתפללין שהקהל שנוהגין מקום ❏

 (א' )משנ"ב
 
 
 
 

 סעיף ב'
 בתפילת המוסף של ר"הור"ח הזכרת פסוקי קרבן מוסף 

 מחלוקת  – הזכרת פסוקי קרבן מוסף ❏
  .כלל מוסף קרבן פסוקי מזכירין שאין ספרד בני בכל פשוט המנהג: ]ור' ירוחם[ שו"ע

 בשאר אבל למיטעי, אתי ולא בהו דרגילי ח"ור בשבת אלא מוסף פסוקי לומר הטעם: שאין
. 'וכו בתורתך ככתוב אומרים אלא אותן מזכירין אין לכך .למיטעי אתי בהו רגילי דלא מועדים

 (ב' )משנ"ב
 )ב"י שו"ע ורמ"א( .ה"ר מוסף פסוקי לומר אלו ובגלילות באשכנז הפשוט המנהג :]ורמב"ם[ רמ"א

 ושני' וכו התמיד ועולת ומנחתה החודש עולת מלבד: אומרים אלא ,ח"ר מוסף פסוקי אומרים ואין ❏
  (רמ"א) .כהלכתן תמידין ושני לכפר שעירים

  הטעם:
  ח."ר בשאר כמו עיקר ח"דר' ב יום יאמרו שלא כדי .א
 ה."ר מצד מזו גדולה מעלה לו יש שהרי ח"ר שהוא מצד מעלה זה ליום לתת שלא טעם ועוד .ב

 (ג' )משנ"ב
 מ"א(ר) .הזכרון יום מוספי כ"ג ואומרים ❏

 מחלוקת ראשונים – חדשיכם שחרית בר"ה ביום השניובראשי  ❏
: אין לומר ובראשי חדשיכם שחרית בראש השנה, כדי שלא יזלזלו במועדות, שאם יאמר קצת מהגאונים

 אותו בשני, יאמרו שני עיקר.
 )טור(: יש לאומרו בשני כמו בראשון. ה"ר יצחק ב"ר אלעזר
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 מז

 סעיף ג'
 נוסח את מוספי

 )שו"ע(. ח"ר מוסף גם לכלול כדי, הזכרון יום מוספי את: לומר צריך
 )שו"ע(. מוספי את: יאמר שני ביום וגם ❏

  (ו' )משנ"ב .בו לזלזולייבואו  לאש כדיהטעם: 
 (ו' )משנ"ב לחזור. ין צריךא – מוסף אמר אם ובדיעבד «

 (ו' )משנ"ב חוזר. – מוסף אמר אם ראשון ביום אבל ❏
 
 
 
 

 ו'-ה'-סעיף ד'
 המלכויות זכרונות ושופרות שבתפילת המוסףפסוקי 

ר'  .מעשרה שופרות ,מעשרה זכרונות ,אין פוחתין מעשרה מלכיותמחלוקת, לת"ק:  – )לב.(מקור: ר"ה 
  .יצא -אם אמר ג' ג' מכולן  :יוחנן בן נורי אומר

 )שו"ע( .ברכה בכל שופרות של' וי, זכרונות של' וי, מלכיות של פסוקים עשרה אומרים –פסק השו"ע 
 מחלוקת ראשונים – האם המנהג לומר עשרה פסוקים, הינו רק כת"ק, או לכו"ע «

 : הוא רק כת"ק.לטור
: הוא ככו"ע, ולא נחלק ר' יוחנן על ת"ק אלא בדיעבד. אך לכתחילה צריך י' פסוקים לב"י

 )ב"י(לכו"ע. 
 )שו"ע( .תורה של' וא נביאים של' ג, כתובים של' ג, תורה של מהם' ג – סדר הפסוקים ❏

 יצא... בתורה השלים אם אומר: יוסי רבי בנביא. ומשלים בתורה מתחיל תנן, - .(לב) השנה מקור: ראש
 יצא. בנביא השלים ואם בתורה, משלים אומר: יוסי רבי בנביא. ומשלים בתורה הכי קאמר: מתחיל

 )ב"י(. ונוהגים לומר הכתובים קודם הנביאים «
 הטעם:

 הפסוקים לאלו היה קודם ודוד תהלים, בספר הכתובים פסוקים אומרים שאנו מפני .א
 דנביאים.

 ואחר היא, מעליא דהתחלה בתורה מתחיל והילכך מורידין, ואין בקודש דמעלין משום .ב
 כך אחר שיהיה כדי לנביאים כתובים ומקדימין אתורה, לעלויי דליכא כתובים כך

 )ב"י(דש. ובק מעלין

 )שו"ע( .רשאי – 'י אלו על להוסיף רצה ואם ❏
 ואם אמר ובתורתך כתוב לאמר «

 אמר רב חננאל אמר רב: כיון שאמר ובתורתך כתוב לאמר, שוב אינו צריך. – )לה.(מקור: ר"ה 
 נחלקו בזה הראשונים

 כתוב ובתורתך בכלל כולה לכלול רוצה שאינו בדעתו גילה אחד פסוק : כשאמרוטור רא"ש
אך אם לא הזכיר שום  .ליה כדאית ולמר ליה כדאית למר ,המנין מן יפחות לא כן ואם לאמר,

 פסוק יכול לפטור עצמו באמירת "ובתורתך כתוב לאמר".
 כך ומשום ,יצא שלש שלש אמר דאם ,נורי בן יוחנן כרבי סבר רב אמר חננאל דרב פירש :ן"ר

 כתוב וכן ,בתורתך ככתוב בכבוד תמלוך עד ולעולמי היא שלך המלכות כי אמר שאם אמר
' וג למלכיות פסוקים שלשה הזכיר כאילו יצא - הנביאים ידי על כתוב וכן ,קדשך בדברי

  .לשופרות' וג לזכרונות
 צריך אינו שוב - והפסיק תורה של אחד פסוק ואמר לאמר כתוב ובתורתך אמר אפילו :ם"רמב

 הברכות מכל - יצא מכולם שלש אמר אם דאמר יוחנן שרבי סובר חננאל דרב מפרשד .כלום
 )ב"י( .קאמר

 כתוב ובתורתך: אמר רק פסוק בשום התחיל לא מ"מ, אםד כרא"ש וטור, –הכריע הרמ"א 
 רמ"א() יצא. – לומר

 )משנ"ב י"א(כולם.  לומר ליזהר יש להילכתח אבל דיעבד, ודוקא «
 )משנ"ב י"א(הנביאים.  עבדיך י"ע נאמר וכן ,קדשך בדברי כ"וכ כ"ג ל"צו «
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 של, בשופרות ולא בזכרונות ולא, יותובמלכ פסוק אין אומרים – ישראלפסוק של פורעניות של  ❏
 )שו"ע סעי' ה'( .ישראל של פורעניות

 )לב:(מקור: ר"ה 
 

 )שו"ע סעי' ה'(אין אומרים.  – יחיד של זכרונות פסוק ❏
 

 מחלוקת – "שמחתכם וביום" בפסוק שופרות פסוקיהשלמת  ❏
 שאין, שמחתכם וביום בפסוק שופרות פסוקי להשלים שנוהגים מה על תגר קורים: רמב"ן ורי"ץ גיאת

  .חצוצרות אלא שופר בו מזכיר
 )שו"ע סעי' ו'(. המנהג לקיים כתבו :ן"והר ש"הרא

 השו""ע הביא את ב' הדעות, דעת הרמב"ן ורי"ץ גיאת כיש הקורים, ואת דעת ברא"ש ור"ן במפורש.
 מחלוקת ראשונים – "ביעקבלסיים פסוקי השופרות בפסוק "לא הביט און  «

 : היה מסיים בשופרות "לא הביט און ביעקב", אע"פ שכבר אמרו במלכויות.רמב"ן
 )טור(: היה מסיים בפסוק יום תרועה יהיה לכם. רי"ץ גיאת

 

 מחלוקת ראשונים – אמירת יעלה ויבוא בזכרונות ❏
 : נוהגין לומר יעלה ויבוא בזכרונות.בטוליטולא וטור

 )טור(: אין נוהגין. באשכנז
 
 האם "פקדונות" כפסוק "וה' פקד את שרה" עולה במקום זכרונות  ❏

 מחלוקת תנאים, לר' יוסי: עולה במקום זכרונות. לר' יהודה: אינו כזכרונות. – )לב:(מקור: ר"ה 
 )טור(דהלכה כר' יוסי, אך נהגו כר' יהודה.  –הכריע הטור 

 
 
 
 

 סעיף ז'
 ראשוניםמחלוקת  –נוסח ועקידת יצחק היום לזרעו תזכור 

 ממטבע משנה, תזכור יעקב לזרע: לומר והמדקדק תזכור, לזרעו היום יצחק : אומר ועקידתריב"ש
 )ב"י(בברכות.  חכמים שטבעו

 )ד"מ א'(: יש לומר לזרע יעקב. מהרי"ל
 מחלוקת  –להלכה 

 יעקב לזרע :לומר והמדקדק .המפורסמת הנוסחא היא כך, תזכור לזרעו היום יצחק ועקידת: שו"ע
 .טועה אלא ואינו בברכות חכמים שטבעו ממטבע משנה, תזכור
 (י"ב )משנ"בממש.  משנה זה דאין בדיעבד יצא מ,"ומ «

 דאפשר. מה כל טפי לפרושי בעינן יעקב, דבתפלה של לזרעו לומר טוב יותר : אדרבאבעל הפרדס וט"ז
 (י"ב )משנ"ב

 )משנ"ב י"ב(לסמוך.  מי על אחד לכל דיש ,מקומו מנהג לפי כל אחד ינקוט כ"דע –הכריע המשנ"ב 
 

  ומלוך, עלינו: ואומרים ❏
 רמ"א() .מנהגו לפי מקום כל, פיוטים ושאר אוחילה: מוסיף צבור והשליח

 מחלוקת ראשונים – האם גם היחיד אומר עלינו «
 : אין ליחיד לאומרו במקום שיש ש"ץ.רב עמרם

 )טור(: יחיד אומרו. גאון טור ורב משה
 מחלוקת – האם יחיד אומר היום הרת עולם בחזרת הש"ץ «

 : שלא לאומרו אלא בחזרת הש"ץ.מנהג אשכנז
 )ב"י(: נוהגים לאומרו אף כשמתפללין בלחש. בני ספרד
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 סעיף ח'
 של יחיד בר"ה זמן תפילת מוסף

 רב אמר .קמייתא שעי בתלת :אביי ואמר ?רתח אימת...  -יום" בכל זועם "ואל - (ד:) זרה מקור: עבודה
 כיון ,ביחיד שתא דריש קמא ביומא ,דיומא קמייתא שעי בתלת דמוספי צלותא אינש ליצלי לא :יוסף

 אי .זכותייהו נפישא דצבור –? נמי דצבור הכי אי .מידחי ליה ודחפו בעובדיה מעייני דילמא דינא דמפקיד
 .מידחי קא לא - מצלו דקא צבור דאיכא כיון –? לא נמי דצפרא ביחיד הכי

 .היום שעות' ג אחר עד – השנה בראש מוסף תפלת ביחיד יתפלל לא –פסק השו"ע 
 לו אין שעות' ג אחר אף דבעיר ,מנין שיש למקום לילך לו י אפשרוא ,בישוב שדר ביחיד וכגון:

 )משנ"ב י"ג(. ביחידי להתפלל
 אבל .יצדק ומי ביחוד בדינו יעיינו ושמא ,עולמו את דן ה"הקב ראשונות שעות דבשלשההטעם: 
 (י"ד )משנ"ב. ימאס לא כביר אל הן בצבור מתפלל כשהוא

 

 דיפקדו משום ,היום על שעות' ג אחר עד מצוה תקיעת יתקע שלא היחיד יזהר – לענין תקיעה וכן ❏
 (ט"ו )משנ"ב בדינו.
 מחלוקת ראשונים – מתי יחיד יתקע התקיעות «

 אינו צריך לשומען על סדר הברכות. –יחיד אע"פ שיש לו מי שיתקע לו : ארחות חיים
 )ב"י(: שטוב שישמע אותן לפני הברכות. או"ח בשם י"א
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 סעיף א'
 בחזרת הש"ץתקיעות 

תוקע ומריע ותוקע ]משמע שאם היה לו שופר  –מי שבירך ואח"כ נתמנה לו שופר  - )לג: לד:(מקור: ר"ה 
 היה לו לתקוע על סדר הברכות[.

 נחלקו הראשונים מה תוקע בתקיעות דחזרת הש"ץ
 : תוקעין למלכויות תשר"ת פעם אחת, ולזכרונות תש"ת, ולשופרות תר"ת.רי"ף ורמב"ם

 )ב"י(קעין גם בזכרונות ושופרות כמו במלכויות תשר"ת. : תור"ת
 ת"תשר למלכיות הברכות סדר על ותוקעין, התפלה צבור שליח מחזירכרי"ף ורמב"ם,  –פסק השו"ע 

 .ת"תר ולשופרות, ת"תש ולזכרונות, אחת פעם
 מחלוקת  – המנהג למעשה ❏

 ולשופרות, פעמים שלשה ת"תש ולזכרונות, פעמים שלשה ת"תשר למלכיות לתקוע נוהגים עכשיו: שו"ע
 .פעמים שלשה ת"תר

 . אלו במדינות המנהג וכן, לשופרות וכן, לזכרונות וכן, אחת פעם למלכיות ת"תשר שתוקעים :רמ"א
 (ג' )משנ"ב אחד. לכל ת"תשר אלא לתקוע נוהגין איןלכך  ,הצבור על מטריחין שאין הטעם: לפי

 אנעים ואחר] לשופרות וכן לזכרונות וכן למלכיות ת"תר ת"תש ת"תשר לתקוע המובחר הדרך :ה"של
 (ד' )משנ"ב .[קולות מאה עד להשלים כדי ת"תר ת"תש ת"תשר עוד ,זמירות

 מחלוקת – האם תוקעים בחזרת הש"ץ דמוסף ❏
  בלחש. כשמתפללין לתקוע : שנוהגיןמקומות יש

 )משנ"ב א'(התפלה.  לאחר אותם ומשלימין המתפללים, לבלבל שלא לכתחלה כן לנהוג : איןמשנ"ב
 התוקע צריכין –הללו  סדרים שלשה של תקיעות ובכל - עמידה בשעת התקיעות בחזרת הש"ץ ❏

 (ב' )משנ"בדמעומד.  תקיעות נקראין ולפיכך תקיעות, בשעת לעמוד והשומעים
 )משנ"ב ב'(יצאו.  – ישבו אם ובדיעבד

 
 

 היום הרת עולם
 רמ"א() .וארשת, עולם הרת היום: שתקעו אחר פעם כל לומר ונהגו

 העולם. נברא הטעם: דבתשרי
ניסן.  עד נברא ולא ,להבראות במחשבה עלה בתשרי פ"עכ - העולם נברא בניסן למ"ד ואפילו

 )משנ"ב ה'(
 רמ"א() .ארשת לא אבל, עולם הרת היום: אומרים, תוקעין שאין בשבת ואפילו «

 
 
 
 

 סעיף ב'
 יחיד בתקיעות המוסף

 )שו"ע( .לו שיתקע מי לו יש ואפילו, בברכות לתקוע מפסיק אינו יחיד
 רמ"א() .שנית לו לתקוע צריכין ואין – מוסף שיתפלל קודם לו תוקעים אלא
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 סעיף ג'
 מעומד תקיעות דמיושב לתקיעות דהפסקה באיסור 

 בין תקיעות דמיושב לתקיעות דמעומד 
 )שו"ע( .שמעומד לתקיעת שמיושב תקיעות בין, הצבור ולא התוקע לא, ישיח לא

 )משנ"ב י'( אסור. לרוק ואפילו «
 להשיח לצורך התקיעות והתפילות ❏

 : אסור להשיח עד סוף התקיעות של מעומד.מרדכי
 )ב"י(: בענין התקיעות מותר להשיח, דדמי לטול ברוך. ראבי"ה
 )ד"מ ב'(לא הוי הפסקה.  –: אף לדבר בעניני תפלות מהרי"ל

  (רמ"א) .הפסק אין – והתפלות התקיעות בענין מ"מ, –פסק הרמ"א 
 מחלוקת – דמיושב תקיעות סוף עד הברכה אך בין «

  בתפילות. אפילו להפסיק אסור :דרך החיים
 יוציא ואל בלבו יהרהר רק ,דמיושב התקיעות בין במחזורים הנדפס ר"היה יאמר לא לכן

 )משנ"ב י"ב(דמיושב.  התקיעות גמר אחר ר"היה שיאמר או בפיו
 )שעה"צ ט"ו( : מקל בזה.מהר"י עמדין בסדורו

 )שעה"צ ט"ו(אין למחות בידם.  –דבמקום שנוהגין להפסיק כן  –הכריע השעה"צ 

 מחלוקת ראשונים – האם צריך לחזור ולברך - בטלים דבריםסח באם  ❏
 : אינו חוזר ומברך.רמב"ם

 )ב"י(: חוזר ומברך. הגהות מיימון
  .ולברך לחזור צריך איןכרמב"ם, ד –פסק השו"ע 

 לא מ"מ ולברך, לחזור צריך שאין אף – התקיעה מעניני אף לתרועה שברים בין ת"בתשר ששח מיו ❏
 )משנ"ב י"ג(סדר.  אותו ולתקוע לחזור וצריך יצא

 מחלוקת ראשונים – האם יש לגעור במי שמשיח «
 : יש לגעור במי שמשיח, לא שנא תוקע, ולא שנא ציבור.טור

 )ב"י(אין גוערין בהם.  –ן אנו זקוקים בזה לגערה. ואם הציבור לא נמנעו י: ארז"ה
 
 הפסקה בין הברכה לתקיעות  

 )שו"ע(. התקיעות בענין לא אם .לתקיעות ברכה בין ישיחו שלא לומר צריך אין
 )משנ"ב י"ב( בתפילות. אפילו להפסיק אסורו «
 )משנ"ב( ולברך. לחזור דצריך – תפלה מעניןאף  לתקיעה ברכה בין שח דאם ופשוט «
 )משנ"ב י"ד(לברך.  צריך – לתקיעה ברכה בין סח אם השומע ואף «

 
 
 
 

 סעיף ד'
 מי התוקע על סדר הברכות

 תוקע, יושבין כשהן שתוקע זה –התקיעות  בכל מיד זכה כ"וא בסתמא לתקוע לו נותנין שהיו בזמניהם
 )שו"ע ומשנ"ב( .הברכות סדר על

 )רמ"א( .כך לעשות שראוי אלא, לתקוע אחר ויכול מעכב אינו ומ"מ,
ומותר לתת  ,הראשון בה זכה לא מעולם כ"א – לאחר הסדרים ליתן מקומות בקצת שנוהגין עכשיו אבל

 )משנ"ב י"ז(. לאחר לתקוע לכתחילה
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 סעיף א'
 ברכות מעכבות זו את זו

 )לד:(מקור: ר"ה 
, מהם שיודע מה יאמר לא כולם יודע אינו שאם, זו את זו מעכבות הכפורים ויום השנה ראש של ברכות

 )שו"ע(. כלום יאמר לא אלא
 מחלוקת –ג' ראשונות וג' אחרונות וקדושת היום באמצע  – האם יכול לומר לפחות מה שיודע «

 : לא יאמר כלום.שו"ע
 )ביאו"ה(: צ"ע מדוע לא יאמר ג' ראשונות וג' אחרונות וקדושת היום באמצע. פמ"ג

 מחלוקת –כשחסרה לו ברכה אחת מתוך שמונה עשרה  - אך בשאר ימות השנה «
 יוצא כלל בזה.הוא רק רחמי בעלמא, אבל אינו : אינו מעכב, דמג"א

 )משנ"ב וביאו"ה(: מעכב, דלא נתקנו אלא סמוכות זו לזו. נהר שלום
 
 
 

 סעיף ב'
 תקיעות מעכבות זו את זו

 )שו"ע( תקיעות מעכבות זו את זו.ש – שיודע מקצת אותו יעשה שלא, הסימן מקצת אלא יודע שאינוכ•  
  )שו"ע(. עושה, שנים או מהם אחד לעשות ידע ואם, זה את זה מעכבין אין – ת"תר, ת"תש, ת"תשר אבל•  

  כולם? לעשות יודע הוא ממילא -ת "ותר ת"תש או ת"תשר יודע הרי אם קשה, «
  יותר. לעשות יכול ואין חלש שהואמדובר כ .א
  ממנו. השופר שלוקחיםמדובר כ .ב
 )ביאו"ה(תוקעים.  איך יודע ואינו ,שלישית בבא לתקוע שצריך שיודעמדובר כ .ג

 
 והתקיעות מעכבות זו את זוהאם הברכות 

 )שו"ע(. יעשה, שיודע מהם ואיזה - הברכות מעכבין אין התקיעות וכן, התקיעות מעכבין אין הברכות

 )שו"ע( .מעכב אינו – סדרן וכן ❏
 שתקע קודם שהתפלל דהיינו הסדר שינה ואם התפלה. בתוך ולתקוע מוסף להתפלל הוא דסדר

 )משנ"ב ה'( בשניהם. יצא –
 יצא, לא דבזה – לזכרונות שופרות או יותולמלכ זכרונות שהקדים התפלה בסדר ל"ר אך אין «

 יצא. לא – ראשונה לתקיעה תרועה הקדים אם התקיעות בסדר וכן ולהתפלל לחזור וצריך
 )משנ"ב(

 )שו"ע( .יצא – שתקע קודם התפלל ואם ❏
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 להוציא חבירו בתקיעה ובתפילה
 לו. מברך חבירו אין – בירך שלא ויחיד לו. תוקע חבירו – תקע שלא יחיד - (לד:) השנה מקור: ראש

 שו"ע(די חובה. י להוציאו לו לתקוע יכול חבירו – תקע שלא יחיד( 
 )משנ"ב א'(בעצמו.  לתקוע יכול הוא אפילו «

 
 ראשוניםמחלוקת  – ברכות' ט התפלל שלא יחיד 

חבירו  –להתפלל בעצמו. אך אם אינו יודע לברך  ע: אין חבירו מוציאו בתפילה דווקא כשיודמרדכי
 מוציאו.

 )טור וב"י(: אין לו להוציא חבירו כלל. אא"כ יהיה ש"ץ. רי"ץ גיאת ורב שרירא
 מחלוקת  –להלכה 

 .להוציאו יכול חבירו איןורב שרירא, דכרי"ץ כגיאת : שו"ע
  שליח. י"ע ולא עצמו על רחמים לבקש כל אחד צריך הטעם: דתפלה

 שהוא אלא בלחש, עצמו לצורך גם אז להתפלל צריך הוא אם אפילו להוציאו יכול חבירו אין «
 ב'()משנ"ב  בעצמו. להתפלל יכול לא אם ואפילו ולהוציאו לחבירו גם להשמיע כדי בקול מתפלל

 .בתפלתו להוציאו יכול חבירו, להתפלל יכול לא אםכמרדכי, ד: רמ"א
 משנ"ב ב'(ב"י ו) יכול להוציאו ידי חובה. – ץ"שה הואו עשרה יש אם -לכו"ע  ❏

 (ג' )שעה"צלכו"ע שפיר דמי.  – אם הוא אומר מתוך הסידור וחברו אומר עמו מילה במילה - לכו"ע ❏
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 נד

 תקצה סימן
 

 תקיעות או סדר תפלת מוסףמה יעדיף  – בתפלה ולא בתקיעות לא בקי שאינו מי
 )פ"ד ה"ו(וירושלמי ר"ה  )לד:(מקור: ר"ה 

 ולא בתקיעות בקיאים באחת עיירות שתי ולפניו, מוסף תפלת בסדר ולא בתקיעות בקי שאינו מיכגון: 
 )שו"ע(. בתקיעות שבקיאים למקום הולך – בתקיעות ולא מוסף בתפלת בקיאין ובאחת מוסף בתפלת

 )משנ"ב א'(דרבנן.  וברכות ,דאורייתא הטעם: דתקיעות
 (וביאו"ה )משנ"ב .עדיף התקיעות מהברכות –אם ימצא בודאי  – שני ביום ואפילו  «
 )משנ"ב(ביחיד.  שיתפלל פ"אע תקיעות לשמוע לילך ומוטב «

הולך למקום שבקיאים בתקיעות.  – תוקעין[ שם יש ]אם ספק תקיעות ושל ודאי מוסף של ואפילו ❏
 (וב"י )שו"ע

 (וב"י )משנ"ב. דרבנן מודאי עדיף דאורייתא דספקהטעם: 
 (ב' )משנ"ב. להם ילך – אחד סדר רק יודעין אין אם ,ה"וה ❏

באחד  ,אם יש שני מקומותכגון:  -מה עדיף?  -תקיעות דיום שני בלבד או ברכות של שני הימים  ❏
ישמע סדר הברכות של שני ימים של ר"ה, ואם ילך למקום שתוקעין לא יהיה אפשר לו לשמוע רק סדר 

 )ביאו"ה(ילך למקום שמברכין.  –תקיעות דיום שני 

 (ב' )שעה"צנסתפק בזה הפמ"ג.  – שני, או תפילת מוסףספק תקיעות של יום  ❏

 ולשלוח שמתפללין למקום לילך ורוצה ,שופר אחד בעיר יששכגון:  – שליחת עכו"ם מחוץ לתחום ❏
 שבות ל"והו דרבנן דתחומין ,מותר – שניהם לקיים ויכול לתחום חוץ והוא השופר לו שיביא ם"עכו

 )משנ"ב( .דשבות
 

 – שתוקעין במקום התקיעות כ"אח שישמע ביום שהות ויש המתפללים למקום לילך יכול אם מ"מ, ❏
 (רמ"א) לתקוע. כשר היום דכל, המצות שתי יקיים
 יותר לאחרה אין מוסף שתפלת, שמתפללין למקום כ"ואח שתוקעין למקום תחילה ילך ולא «

 (ג' )משנ"ב שעות. משבע
 

 שם המתפללים אך הגון תוקע נמצא באחת כגון: אם – מה עדיף -תוקע הגון או מתפללים הגונים  ❏
 דהתוקע ,וכשר מומחה שהתוקע למקום ילך – הגון אינו והתוקע הגונים מתפללים ובאחת הגונים אינם

 )משנ"ב ג'(חובתו.  ידי מוציאו אינו בתפלה כ"משא חובתו, ידי מוציאו
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 נה

  תקצו סימן
 

 התפילה לאחר תקיעות תשלום
 )שו"ע( .תקיעה בלא גדולה תרועה מריעים התפלה לאחר
 מחלוקת ראשונים – הטעם «

  השטן. לערבב כדי תקיעה בלא גדולה תרועה מריעין תפלה לאחר :רב עמרם
 ושותים ואוכלים שהולכים התפילה אחר עליהם יקטרג שלא השטן לערבב כלומר, כדי

 )משנ"ב א'( הדין. מאימת יראים שאינם לומר ושמחים
 ביבנה תקיעתא ץ"ש מסיים מכי ואמר יצחק' ר אתא מכי אלא עושין, אנו מנהג : בתורתהאי רב
 )טור(התפלה.  אחר לתקוע רגילין היו שיחידים למדנו ,תקיעתא מקל אוזניה איניש שמע לא

  ()רמ"א .קולות' ל ולתקוע לחזור נוהגין מקומות ויש ❏

 אחר ושלשים ,סדרים של והתקיעות ,דישיבה שלשים דהיינו ,קולות מאה לתקוע :כתב ה"ובשל ❏
 )משנ"ב ב'(קולות.  מאה יהיו שבסך הכל עוד ולהוסיף ,התפלה

 
 מחלוקת – האם אפשר לתקוע עוד בחינם – בזה שיצאו ולאחר ❏

 .נםיבח עוד לתקוע אין שוב :ורוב האחרונים רמ"א
 )משנ"ב ג'(. שבות משום לתקוע שאסור ט"יו שאר ככל הוי ין צריך,שא דכיון הטעם:

 )משנ"ב ג'( בזה. ט"יו לשאר דומה אינו ה"ר של ט"יו :ז"ט
 .עדיין יצאו שלא אחרים להוציא בו לתקוע ראוי שהרי ,היום כל מותר ע"לכו – טלטול ולענין «
  לצורך. שלא הוצאה דהוי ,לתקוע ין צריךכשא השופר להוציא אסור וגם «
 ד'()משנ"ב להתלמד.  בראשון לתקוע אסור – שני ביום שיתקע מי ואפילו «

 רמ"א() .היום כל לתקוע לו ומותר, שיתקע לו לומר מותר, לחינוך הגיע אפילו, קטן אבל ❏
 )משנ"ב ה'(לקטן.  דמחנך ,בזה דמותר משמע - אביו שאינו אחר ואפילו «
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 נו

  תקצז סימן
 

 סעיף א'
 בראש השנה הרוצה להתענות

 בראש השנה מתריעין ולא מתענין. – )פ"ג ה"ג(מקור: ירושלמי תענית 
 מחלוקת ראשונים

 ושבת שני ט"ביו אבל הוא. דמדאורייתא משום ,בתענית בו לישב י אפשרא ה"ר של' א ביום :נטרונאי רב
 בין בתענית בהן לישב רבותינו נהגו לפיכך .השנה ימות מכל משונין אינון ימים' די משום אין בזה איסור,

  בשבת. בין בחול
 אמרו שכך .להתענות שלא הוא שיפה רואין דאנו ה,"ר של שני ט"אף ביו : אין להתענותהאי ורא"ש רב

 )טור(ממתקים.  ושתו מעדנים אכלו לכו לישראל הראשונים ישראל פרנסי
 .שובה בשבת ולא ה"בר מתענין ואין, ושמחים ושותים אוכליםהאי והרא"ש, ד כרב –פסק השו"ע 

חג.  בכלל הוא שגם ,בו גם שייך בחגך ושמחת של מצוה מ"מ ,הדין יום שהוא אףדהטעם: 
  )משנ"ב א'(

 )שו"ע(. פניהם על' ה יראת ותהיה ראשם יקלו לא למען, שבעם כל יאכלו לא אמנם «
 

 חצות עד ולהתפלל ה"בר להתענות מותר ע"לכו –על זה  מתענין ט"יו בשארי שגם חלום אך בתענית ❏
 )משנ"ב ב'( אסור. ט"יו ושאר דבשבת ג"אע

 
 
 

 סעיף ב'
 מי שרגיל להתענות בר"ה

 מחלוקת ראשונים
 אינו צריך להתענות לעולם. –: מי שהתחיל להתענות בשני ימים טובים של ראש השנה ר"מ
 מפני שיש אומרים שצריך להתענות בראש השנה.צריך התרה, : ב"י

 משלים אינו, מתענה ואינו רגילתו ומשנה ה"בר להתענות שרגיל מי שכל בידם שקבלה מקומות : ישאגור
 )ב"י(שנתו. 

 להלכה:
, מתענה ואינו רגילתו ומשנה ה"בר להתענות שרגיל מי שכל בידם שקבלה מקומות יש – הירא לנפשו•  

  )שו"ע(. שנתו משלים אינו
 )משנ"ב ד'(פעמים. ' ג היינו - שרגיל" גדר "מי «
 )משנ"ב ה'(ט. "יו בשאר כמו ע"לכו להתענות אסור בודאי – ה"ר של אבל בלילה «

 רמ"א() .נדר שאר כמו, התרה צריך רק, ימיו כל להתענות צריך אין – לנפשו ירא שאינו ומי•  
 פעם אחת אפילו או .בה כשהורגל רק הוא כנדר שנעשה מצוה של מנהג – מתי צריך התרה? «

  לעולם. כן שינהוג מעשה בשעת וחשב
 )משנ"ב ו'(. עם אחתפ שעשאה י"ע כנדר נעשה אין –ו הכי בלא אבל

 כדי ,ובקשות בתחינות יעסוק או היום כל שילמוד ראוי ה"בר המתענה - מה יעשה אותו המתענה ❏
 )משנ"ב( .'לה כולו שיהיה
 מחלוקת – הוא חובהמ האם הלימוד נפק" - האם תענית ר"ה נחשבת עונג «

דאינו בשביל תענוג, על כן צריך הוא לקיים הקרא  : תענית ר"ה שונה משאר תעניות,מג"א
 ד"לה'".

 ם בתעניתו הקרא ד"לכם".יגם בתענית ר"ה נחשב בזה לתענוג, וממילא מקי :א"ר
 (ג' )שעה"צ דאם קשה לו הדבר יכול לסמוך על דעת המקילין. –הכריע השעה"צ 

 יכול לבשל לאחרים: המתענההאם  ❏
  לאחרים. לבשל אסור – סתם אדם • 
 בשבילו ולבשל לאפות לבעלה שמשועבדת אשה ה"וה ,לו שמשועבדת ב"בעה בבית המשרתת אשהאך •  

 )משנ"ב ג'(בשבילו.  לבשל מותרת – לזה אחר לה ואין
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 נז

 

 סעיף ג'
  חלום תענית השנה בראש אחת פעם המתענה

 כמה זמן צריך להתענות: ❏
 שו"ע(. ימיו כל הימים שני להתענות צריך, ראשון ביום היה אם(  
 שו"ע( .בלבד שני יום ימיו כל יתענה, שני ביום היה ואם( 

ועל  שני. יום אחר נגרר ואינו דאורייתא הוא הראשון שיום לפי -כלל  יתענה לא ראשון יום אבל «
 )משנ"ב י'(שחרית.  של קידוש אפילו בו לעשות צריך כן

 
 עוד מדיני התענית: ❏

 )רמ"א( .לתעניתו תענית לשבת צריך ואין•  
  (רמ"א) .ה"בר להתענות דמצוה אומרים יש הטעם: דהרי

 )משנ"ב י"א(אין צריך לישב תענית לתעניתו.  –בשבת  התענה בר"ה שחל ואפילו «
 )רמ"א(. כ"הובי אומרים שאין כמו, השנה בראש עננו אומרים ואין•  
 ז'()משנ"ב . להתענות אין – בשבת שמתענים מהחלומות הוא אם ספק הוא ואם•  

 )משנ"ב י"ב(. ה"בר להתענות דמצוה א"יש מאחר ,התרה צריך – ה"בר להתענות עליו שקיבל מי ❏
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 נח

 סימן תקצח
 

  אמירת צדקתך
 ראשונים מחלוקת

 : אין לאומרו, לפי שהוא ר"ח.נרבונאר"ן ומנהג 
 )ב"י(: לאומרו. רבינו האי ומנהג בני ספרד

 מחלוקת  –להלכה 
 .במנחה, צדקתך אומרים בשבת להיות שחל ה"רכרבנו האי ומנהג בני ספרד, ד: שו"ע

 צבאות' ה ויגבה אומרים אנו שהרי הדין צדוק משום ץ"צו אומרים הדין, יום שהוא הטעם: כיון
 משנ"ב(טור ו) בצדקה. נקדש הקדוש לוהק במשפט

 .לאומרואין כר"ן וחכמי נרבונא, ד: רמ"א
 )משנ"ב(אין לאומרו.  – ח"ור הוא ט"יו פ"עכש הטעם: כיון
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 סימן תקצט
 

 נוסח ותודיענו במוצ"ש
 )שו"ע(. ותודיענו: אומרים, שבת במוצאי להיות שחל ה"ר ליל

 זה איןכיון ש ,האש מאורי בורא ברכת עדיין בירכו שלא אף הסידור מתוך שמתפללין המנהג «
 .בפיו שגורה קצתש ,גמורה הנאה

 )משנ"ב א'(. לאחרים להורות אין אבל .לעצמו יחמיר והמחמיר
 
 
 
 

  



   הלכות ראש השנה -חלקת אליהו   סימן תר

 
 ס

  תר סימן
 

 סעיף א'
 ה"בר שנולדה ביצה

 בזה נולדה :תרוייהו דאמרי ושמואל רב - השנה ראש של טובים ימים שני ,איתמר – (ד:) ביצהמקור: 
 ,לבוא העדים נשתהו אחת פעם ,היום כל החודש עדות מקבלין היו בראשונה :דתנן ,בזה אסורה

 המנחה מן באו ואם ,המנחה עד אלא העדים את מקבלים יהו שלא התקינו - בשיר הלויים ונתקלקלו
 קודש. ולמחר קודש היום אותו נוהגים - ולמעלה

 .בשני אסור, בו שנתלש מה וכן, בו שנצוד מה וכן, הראשון טוב ביום שנולדה ביצה –פסק השו"ע 
 הוא השני קודש הוא ראשון יום אם נפשך ממה מכח בשני מותר ט"יו בשארש ג"אעדהטעם: 

 )משנ"ב(היא.  קדושתא חדא דתרווייהו ,אסורבר"ה  – חול היה הראשון קודש השני ואם חול
 
 
 
 
 
 

 סעיף ב'
 בקידוש ליל שני ברכת שהחיינו

 מחלוקת ראשונים
: אומרים זמן ביום השני, שהרי מיום שני היו מונין תיקון המועדות, והוא רשב"ם בשם זקינו רש"י

 עיקר ראש השנה.
 : אין לומר זמן בשני לא בקידוש ולא בשופר.גאונים

ותהא דעתו גם על  ,ויברך שהחיינו ,: טוב שיקח אדם פרי חדש ויניחנו לפניורא"ש ומהר"ם מרוטנבורג
 )טור(ויצא ידי ספק.  ,הפרי

 ואומר חדש פרי מניח או, חדש בגד ילבש שני ליל בקידושכרא"ש ומהר"ם מרוטנבורג, ד –פסק השו"ע 
  .שהחיינו

 )משנ"ב ב'( .ממחלוקת עצמו להוציאכדי הטעם: 
 )שו"ע ורמ"א(. שהחיינו יאמר זה כל עם – חדש פרי או חדש בגד מצוי אין ואם ❏

 
 ברכת שהחיינואכילת ענבים ל ❏

  .אותם ליקח אין – בוסר הם הרוב פי ועל אחרים ממקומות ומביאים מצוין ענבים שאין במדינות
 הטעם: 

בורא פרי  עליהם מברכים דאז ,הלבן לפול הגיעו אם יודע שאינו, ברכה ספק בהם שיש .א
  האדמה.

  .ה"בר חמוצים דברים לאכול ואין ,חמוצים שהם וגם .ב
 )משנ"ב ד'(. טוב סימן אינו פריו נגמר שלא מהכיון ש .ג

 )משנ"ב ד'( .(סוד פ"ע והטעם) ה"בר ענבים לאכול דאין :כתב רב ובמעשה «
 
 
 
 
 
 
 
 



   הלכות ראש השנה -חלקת אליהו  סימן תר 

 
 סא

 סעיף ג' 
 ברכת שהחיינו בתקיעות

 מחלוקת ראשונים
: אומרים זמן ביום השני, שהרי מיום שני היו מונין תיקון המועדות, והוא רשב"ם בשם זקינו רש"י

 עיקר ראש השנה.
 : אין לומר זמן בשני לא בקידוש ולא בשופר.גאונים

: טוב שיקח אדם פרי חדש ויניחנו לפניו ויברך שהחיינו ותהא דעתו גם על רא"ש ומהר"ם מרוטנבורג
 )טור(הפרי ויצא ידי ספק. 

 מחלוקת ראשונים – כיצד מברכה ❏
 .בלחש זמן שני טוב ביום בשופר מברכין - בשבת ראשון טוב יום כשחל מאשכנז הנפש בעלי מנהג :האגור

  בחול. ראשון יום להיות בחל להם יתחלף שלא כדיהטעם: 
 עדיף וכך ,רם בקול בשופר בשני זמן מברכין - בשבת ראשון יום כשחל אלא ,לכך חוששין אין : העולםב"י

  .זמן ברכת חובתם ידי הקהל כל שיצאו כדי יותר,
 )ב"י(חיישינן.  לא לאיחלופידהטעם: 

 להלכה:
 שו"ע(. שני ביום בשופר, שהחיינו אומרים לכו"ע – בשבת ראשון יום חל אם(  
 מחלוקת – אם שני הימים חלים ביום חול 

  .חדש ופרי חדש בגד בלא אפילו. ובחול ראשון יום חל אם אפילומברך שהחיינו  :רמ"א
 ג"כ ה"וה .הוא אריכתא יומא אמרינן ולא ,אתמול של בתקיעה יוצאין אין היוםש משוםהטעם: 
 .התקיעה בברכת

  .בשופר חדש בגד התוקע שילבש טוב לכתחילה: מג"א
 )משנ"ב ז'(. השני ביום בשופר שהחיינו לברך שלא נהגו :י"ב
 

 חמישי ביום היה ה"ור ,'ב יום סוף עד השליח ונתעכב שופר להם להביא אחרת לעיר ששלחו קהל ❏
  :גדול יום עוד היה אבל ,שבת של התפללו כבר השופר עם וכשבא שישי, וביום
 עדיין שבת עליו קיבל שלא לתקוע בקי שם אין אם:  

 .ברכה בלא שבת שקיבל מי יתקע אז – גדול היום עוד אם•  
  .יותר ולא ת"תר ת"תש ת"תשר רק יתקע ולא

 :השמשות בין הוא כבר אם אבל•  
  .דרבנן ספיקא והוי ,מדרבנן אלא לתקוע חיובו אין השני דביום ,כלל לתקוע אין –ביום השני 

 )משנ"ב ז'( .ברכה אך יתקע בלי מדרבנן., דחיובו לתקוע חייב –הראשון  ביום אבל
 יוכל לתקוע בברכה, אע"פ ששאר השומעים כבר קבלו  – אך אם נמצא אחד שלא קבל עליו שבת עדין

 (ו' )שעה"צשבת. 

 )משנ"ב ז'(. מותר ראשון דיום השמשות בבין אף – ם"לעכו אמירה ולענין ❏
 

  



   הלכות ראש השנה -חלקת אליהו   סימן תרא

 
 סב

 תרא סימן
 

 סעיף א'
 ה"ר של שני יוםה סדר

 )שו"ע(. ראשון ביום כמו מתפללים שני ביום – סדר התפילה ❏

  סדר קריאת התורה ❏
 )לא.(מקור: מגילה 

 ומפטיר אתמול כמו קורא ומפטיר, סידרא סוף עד "אברהם את נסה יםמ"והאלק יםאקור –פסק השו"ע 
  )שו"ע(". אפרים לי יקיר הבן" עד "במדבר חן מצא' ה אמר כה" :בירמיה

 )שו"ע(. האש ועל הבשמים על מברכין שאין אלא, שבת במוצאי כמו מבדילין – ה"ר ובמוצאי ❏
 ב'()משנ"ב . "אזכרנו זכור" באותו פסוק בוכתו ,זכרונות להזכיר היום שחובת הטעם: מפני

 
 
 
 

 סעיף ב'
 יום שני של ר"ה בארץ ישראל

 ראש של שני טוב ביום מותרת ביצה - ואילך זכאי בן יוחנן רבן מתקנת :רבה אמר - (:.ה) ביצה מקור:
 אמר .היום כל החדש עדות מקבלין שיהיו זכאי בן יוחנן רבן התקין המקדש בית משחרב ,דתנן .השנה

  ...להו והא ,לן הא ,קשיא לא –? אסורה ביצה :תרווייהו דאמרי ושמואל רב והא :אביי ליה
 באו שאם זכאי בן יוחנן רבן מודה לא מי ,אסורה ביצה ואילך זכאי בן יוחנן רבן מתקנת אף :אמר רבא

 וביצה ,היא אחת קדושה ,אלמא ,קודש ולמחר קודש היום אותו שנוהגין ולמעלה המנחה מן עדים
 .בתרוייהו אסורה

 הראשוניםנחלקו בזה 
  השנה. ראש של טובים ימים שני למיעבד צריכין ישראל ארץ דבני מינה שמעינן :ף"רי

 חזר העיבור סוד על סומכים שאנו עכשיו אבל הראיה. פי על מקדשין שהיו בזמן מילי : הניאפרים רבינו
 )ב"י(אחד.  יום אלא לשמור להם ואין - היום בקדושת ספק להם שאין הועד בית להיות ישראל ארץ כל

 .ימים שני ה"ר עושים ישראל בארץ אףכרי"ף, ד –פסק השו"ע 
  )משנ"ב ג'(ימים.  שני לעשות צריכין שהיו פעמים כמה אירע המקדש בזמן שאפילו הטעם: לפי
בשני ימים טובים של גלויות, הזהרו במנהג אבותיכם דילמא גזרי  – )ביצה ד:( בגמ'וכדאמרינן

 )ב"י(שמדא ואתי לקלקולי. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



   הלכות ראש השנה -חלקת אליהו  סימן תרב 

 
 סג

  תרב סימן
 

 תשובה ימי סדרי

 )רמ"א(. צבור תענית והוא, ה"ר למחרת ומתענים ❏

 )שו"ע(. הכיפורים ליום השנה ראש שבין הימים בכל מרבים בתפילות ותחנונים ❏
 מחלוקת ראשונים –מרבים בסליחות ותחנונים בשבת האם גם  «

  .ותחנונים סליחות לומר מרבין בשבת שגם :בספרד נוהגים
 )טור(. בשבת מריעין אין שהרי ,מנהגם על התמ: טור

 .(יט תענית) כמ"ד דהלכה סוברים שהםכיון  ,מנהגם טעםד -ותירץ הב"י מנהג ספרד 
 .נחוץ דבר שהוא לפי נהר שטפוה או גוים שהקיפוה עיר על בשבת מתריעין

 האדם הימים באותן וגם ,אחרים מבימים יותר נשמעת התפלה תשובה ימי בעשרתש וכיון
 )ב"י(. מזה יותר נחוץ דבר לך אין – הכפורים ביום דינו נגמר להיות מוכן

 ב"י(). כלל זה בשבת ותחנונים סליחות לומר נהוג העולם אין עכשיו דמ"מ –למעשה הכריע הב"י 

  (רמ"א) .בשבת מלבד, ובוקר ערב מלכנו אבינו ואומרים ❏
  (רמ"א) .מלכנו אבינו אומרים הכי אפילו – תחנון אומרים שאין, מילה חל אם ואפילו «

 אותו אומרים שאין כפור יום בערב מלבד, השחר עלות קודם וידוי פעמים שלשה יום בכל ואומרים ❏
 (רמ"א) .אחת פעם אלא
 (רמ"א) .כפור יום אחר עד, דין בבית אדם משביעין אין וכן, חרם נותנין ואין ❏

 עונש להביא ביותר שחוששין משביעין אין וכן ההוא. בזמן הדין כחות לעורר הטעם: שלא
 )משנ"ב ח'(. ו"ח לעולם שבועה

 )משנ"ב ט'(למעלה.  דין אין למטה דין וכשיש ,ידו מתחת גזילה להוציא לשפוט מצוה פ"ועכ «
 מחלוקת – קידוש הלבנה ❏

 .כפור יום מוצאי עד הלבנה מקדשין אין: רמ"א
 )משנ"ב(ובשמחה.  מבושם כשהואלעשותו  טוב יותר הלבנה הטעם: דקידוש

 )משנ"ב י'(זכות.  לכף יכריעהו זו שמצוה כדי ,מקודם המצוה לקיים טוב יותר :לבוש ובית מאיר
 

  הנהגות שבת שובה ❏
 )רמ"א(. ץ"צו בו לומר המנהג כפור ליום השנה ראש שבין שבת•  
 )משנ"ב י"א(. ישראל שובה ההפטרה אומר נער שאין ונוהגים•  

 
 

  



   הלכות ראש השנה -חלקת אליהו   סימן תרג

 
 סד

  תרג סימן
 

 התחזקות בעבודת ה' בעשרת ימי תשובה

 זהירות מפת עכו"ם ❏
 - לא ואי .אכול – בטהרה שתא כולי למיכל יכול את אי :לרב מפקיד ח"ר - )פ"א ה"ג(שבת  מקור: ירושלמי

 בשתא. ימים שבעה אכול
  )שו"ע(. ליזהר צריך תשובה ימי בעשרת – כותים של מפת נזהר שאינו מי אף –פסק השו"ע 

 )משנ"ב א'(גוי.  של פלטר מפת ואפילו «
 שהוא מילין, ממקום מארבעה יותר עד ישראל של פת לפניו אין אם - בדרך שהולך מי מ"ומ «

 )משנ"ב( ת."בעשי ם"עכו של פלטר פת לאכול לו מותר – לאכול ורוצה בו עומד
 לישראל, מכרה כ"שאח פ"אע ,ם"עכו של מתחלה שהיתה מעיסה חלה וליטול לברך שלא ויזהרו «

 (א' )משנ"בלישראל.  הקמח ם"העכו כשמכר דוקא אלא
אותם  בישלוכש -וסקאות של נחתום עכו"ם ומותר בשנת רעבון לאכול בעשרת ימי תשובה גל «

 )שעה"צ ד'(אף למי שנזהר.  ,אח"כ בבית ישראל
 
 יפשפש בתשובה ❏

 )רמ"א( .תשובה ימי בעשרת מהם ולשוב במעשיו ולפשפש לחפש אדם לכל ויש • 
 )משנ"ב ד'(נכון שיקבל תשובה.  –ואף אחד ששכר חברו לילך בדרך ונהרג  «

  .יודע משאינו שעשה כשיודע מתחרט יותר כי, ודאי מעבירה תשובה יותר צריך – עבירה וספק•  
 (רמ"א) .מחטאת ביוקר יותר להיות הוצרך תלוי אשם קרבן ולכן «

 וירבה לימוד בספרי המוסר•  
  .יונה רבינו של התשובה באגרת הימים באלו שיקרא ש"הרא כתבו

  ומשנ"ב()ד"מ  .השנה כל מוסר בספרי ללמוד שחיוב כתב ל"ז י"והאר
 חטאיו על ויתאונן ,שישכב קודם שישוב הזוהר כדעת אדם כל יעשה הימים באלו פ"עכוהגר"א כתב: ד

 )משנ"ב ב'(. במעשיו ויפשפש

 ליום ה"ר שבין ימים' ז כיכפי שכתב ביערות דבש:  –תיקון עשרת ימי תשובה כנגד כל ימי השנה  ❏
 על תשובה יעשה ראשון ביום כלומר, .יום אותו על תשובה יעשה יום ובכל ,שבוע ימי' ז נגד הם הכפורים

 )משנ"ב ב'(. ימים' ז כל וכן ,שני ביום וכן ,ראשון ביום ימיו כל שחטא מה
 
 



   הלכות לולב -חלקת אליהו  סימן תרמה 

 
 קפט

 הלכות לולב
 

 סימן תרמה
 

 סעיף א'
 לולב שנפרדו עליו

 מלמעלה. יאגדנו אומר: יהודה רבי כשר. מחלוקת, לת"ק: –עליו  נפרדו - (כט:)מקור: סוכה 
  .אגדו לא' אפי, כשר – החריות כעלי נדלדלו ולא זה מעל זה עליו שנפרדו לולבכת"ק, ד –פסק השו"ע 

 רמ"א() .לגמרי פרודות עליו שאין בלולב המובחר מן מצוה ,מ"ומ «
 מחלוקת – כיצד מדובר «

 עם שעולין רק למטה תלויות עליו שכלכ דוקא הוא ,המובחר מן למצוה שהחמיר מה :ז"ט
  הלולב.

 אין המובחר מן מצוה אפילו – לצדדין נוטה שקצת אלא תלויות עליו שאין כל אבל
 כאן.

 על זה עליו שוכבין כ"אא ,לולב לכתחלה ליטול שלא ליזהר יש המובחר מן למצוה :א"רמ
 )משנ"ב ג'(לצדדין.  ולא זה

 
 
 
 

 סעיף ב'
 לולב שנפרצו עליו

 נפרצו עליו פסול... היינו דעביד כי חופיא.  – לב.(-)כט:מקור: סוכה 
 נחלקו בזה הראשונים בביאור הגמ'

 מפרש: שנתלשו בעיקרן מו השדרה. רש"י
כפלות העלין שכל אחד כפול, וגבו אחד, ופניו שנים, ואם נפרץ שנחלק  מפרשים: שהכוונה על תוספות

 )טור וב"י(פסול.  –בגבו רוב אורך כל עלה ועלה ברוב עליו שבלולב 
 עם עולים שאינן דהיינו, החריות כעלי לולב של משדרו שידלדלו והוא, עליו נפרצוכרש"י, ד –פסק השו"ע 

  .פסול – למטה תלויין אלא השדרה
 רמ"א() .אגדן' אפי דפסול, השדרה מן למטה ונעקרו נפרצו אם ש"וכ «

 מחלוקת –[ במקצת שמעורה והיינו] למטה ותלויה נשברה בעצמה השדרה ואם ❏
  .: כשרמג"א

  .כשרה השדרה ונשברה טריפה צלעותיה רוב שנשברו לבהמה דדמי ,פסול עלין ברוב דדוקא
  למטה. יפול שלא שם לאוגדו יש אכן

  ל זה.ע חולקים :מור וקציעה ובית מאיר
 קיים שהשדרה אף החוט נפסק דאם] שם הכשרו תלוי ובו קיים השדרה דחוט בהמה דשאני
 )משנ"ב ד'( בענינינו. כ"משא[ שם כמבואר טריפה

 ,דפסול ראשו מנקטם עדיף לא כ"דא ממש. נשברה א"גהמ כונת דאין :כתב ישע בגדי ובספר «
)משנ"ב ע. "וצ ,החוט נפסק ולא השדרה לנשברה מדמה שפיר כ"וא ,למטה מתמוטט ל"שר אלא

 ד'(
 
 



   הלכות לולב -חלקת אליהו   סימן תרמה

 
 קצ

 לולב שנתקשו עליו
 .כשר – לחרות דומה פסול. – חרות - .()לבמקור: סוכה 

  (י"וב טור) פסול, השדרה אל לחברן יכולין ואין כעץ העלין נתקשו אם וכן
 לא אפילו וכשר לחרות דומה בגמרא נקרא זהו - כעץ נעשה לא ועדיין להתקשות התחיל אם אך «

 )משנ"ב ז'( אגדו.
 

 מחלוקת ראשונים – נתקשובכמה פוסל בנפרצו ו ❏
 : אפילו נפרצו מקצת עליו פסול.ארחות חיים בשם בעל ההשלמה

 )ב"י(: לא נפסל אלא כשנפרצו רוב עליו. ראב"ד
 ועדיין ,נשארו עלין ושאר כך נעשו עלין מיעוט אם אבל .עלין ברובאלא  זה כלאין פסול ב –פסק הרמ"א 

 .כשר – בעלין מכוסה נשאר הלולב
 )ב"י(פסול אפילו במיעוטן.  –כשר, אך אם לא כן  –ודווקא בששדרו של לולב מכוסה בעלין  «
 מחלוקת  – כמה צריך להיות מכוסה «

 השדרה. לרוב כיסוי צריך :ז"הגר ע"שו
 )ביאו"ה(זה.  בכל ע"וצ מכוסה. כולו שיהא צריך :א"הגר

 )משנ"ב ח'(. טפחים' ד שהוא הלולב שיעור בתוך הוא אם דוקא –ואף ברובן פסול  «
 יש – שלם לולב של שיעור רוב ונשאר מכשיעור היותר לולב של העלין רוב נשברו אם אך «

 ח'()משנ"ב וכשר.  השיעור רוב בתר או ופסול הלולב רוב בתר אזלינן אם להסתפק
 
 
 
 
 

 סעיף ג'
 דין התיומת

  ופסול. הוא מום בעל – הוצא בחד דסליק לולבא האי רבא: אמר - )לב.(מקור: סוכה 
 נחלקו הראשונים בביאור דברי הגמ'

  אחד. מצד עליו שכל הוצא בחד פירש: דסליק י"רש
 שני כל וגב ,מגבן ודבוקים שנים שנים גדלים גדלים כשהם היא כך לולב של עלין בריית פירש: ם"רמב
  פסול. - תיומת להם היה ולא ברייתו מתחלת אחת אחת עליו היו .תיומת הנקרא הוא הדבוקים עלין

 )ב"י(שדרה.  ראש ועד מעיקרו הוצא חד אותו ועולה בעיקרו, אחד שהוצא דהיינו פירש: שלום שר רב
 )ד"מ ב'(פסול.  –פירש: דהיינו אם עולה על ראש שדרתו רק עלה אחד ולא תיומות  הכל בו

 שני של וגב, מגבן ודבוקים שנים שנים גדלים, גדלים כשהם: היא כך לולב של עלין ברייתד –פסק השו"ע 
  .פסולה – (העלין ברוב) התיומת נחלקה ,תיומת הנקרא הוא עלין
 ערום השני וצד האחד מצדו כפולים עליו שכל או, תיומת היה ולא ברייתו מתחלת אחת אחת עליו היו

 .פסול – עלין בלא
 (רמ"א) פסול. –ברייתו  מתחלת כפול אינו העלה אותו אם –והוסיף הרמ"א 

 
 פסול –נחלקה התיומת  ❏

 .בעיא דאיפשטא בגמ' )לב.(מקור: סוכה 
 נחלקו הראשונים מהי "התיומת" שנחלקה

 שלמטה העליון עד השדרה הונסדק ,מזה זה נחלק כלה השדרה ששם העליונים עלים' ב מפרש: י"רש
  .מהם

  .כשנים שנראית עד ברובן מזה זה נפרדו מחוברין להיות שדרכן העליונים עליו :מפרשים גאונים
 ועדיין מזה זה פניהם נפרדו ואם אחד וגבן כפולים שהם לולב עלי כל על מפרשים: רמב"ם וראב"ד ף"רי

 )טור( .פסול שבלולב עלין כל ברוב ועלה עלה כל רוב בגבן נחלקו אם אבל .שרכ בגבן מחוברים
 מחלוקת –להלכה 

 ודבוקים שנים שנים גדלים, גדלים כשהם: היא כך לולב של עלין : כרי"ף רמב"ם וראב"ד, דברייתשו"ע
)שו"ע  פסולה. –ועלה  עלה כל ורוב ,העלין ברוב התיומת נחלקה תיומת, הנקרא הוא עלין שני של וגב, מגבן

 ומשנ"ב י"א(



   הלכות לולב -חלקת אליהו  סימן תרמה 

 
 קצא

כשירה.  -כולה  אפילו נחלקה ואם האמצעית, לעלה העלין שאר בין מ"נפק שום ולפ"ז, אין «
 )משנ"ב י"ב(

 שיהיו צריך אבל אחד. גוף הם כאילו בזה זה דבוקים יהיו אלו הוצין ששני צריך : איןוכתב בב"י «
 נחלק אם אבל כלל. חילוק ביניהם שאין אלא כשנים, נראים שהם כמשפטם לזה זה סמוכים

 שתחלק מועט בחילוק ומ"מ פסול. מהשדרה קצת שנתחלק ידי על דהיינו מחבירו, זה הוצא
 )ב"י(מיפסל.  השדרה

  ופסול. התיומת נחלקה מקרי –השדרה  עד השדרה שעל האמצעי העליון העלה נחלק : כרש"י, אםרמ"א
 יש כי כלל העליון העלה נחלק שלא לולב ליטול נוהגין, המובחר מן ומצוה, לכתחלה מ"מ,

 )רמ"א( קצת. בנחלק אפילו מחמירין
 )משנ"ב י"ט( כולו. סדוק בסופו להיות רגיל הנענועים י"הטעם: דע

)משנ"ב פסול.  - מהם אחת נחלקה ואם תיומת. שם שניהם על יש - עלין בשני השדרה כלה ואם «
 ט"ו(

 מחלוקת  – כמה נחלקה להפסל ❏
  טפח. כשיעור נחלק אם רק בזה להחמיר אין :ז"ט

  במשהו. אפילו להחמיר : ישחיי אדם
  .'וגו טוב מהיות משום עליו לברך טוב יותר אחר לולב לו יש אם כ"וע

 י"ט( )משנ"ב רובו. נחלק שלא כל זמן כלל לזה לחוש אין : מדינאמשנ"ב

 )משנ"ב י"ז(כשר.  – הימים בשאר אבל הראשון. ביום היינו – זמן הפסול ❏
 

 מנהג לקיחת לולב עם קורה ❏
 שאינו דבר וזה ,אחד גוף הם כאילו פירוד שום בלי ממש דבוקים יהיו אלו הוצין ששני צריךכתב הב"י: 

 הוצים שני מחבר שהוא פניו מצד בלולב אדום דבר כמין פעמים הרבה נמצא אצלנו אבל .בארצם נמצא
 )ב"י( .פירוד שום בלי אחד עץ הוא כאילו הלולב ראש כל ונראה ,אלו

 
 
 

 סעיף ד'
  [זה תחת זה אלא, הלולבין כל כדרך זה גב על זה עליו ]שאין ציני הר הברזל –סוג דקל שונה 

 לצד מגיע זה של שראשו אלא שנו לא אביי: כשירות... אמר – הברזל הר ציני - (כט: לב.)מקור: סוכה 
 פסול. – זה של עיקרו לצד מגיע זה של ראשו אין אבל זה. של עיקרו

 פסק השו"ע: 
  .כשר – בעלין מכוסה לולב של שדרו כל שנמצא עד ממנו מעלה של לעיקר מגיע זה ראש אם•  
 אחד יוצא צד מכל אלא זה על זה עלין הרבה לו שאין או, זה של עיקרו לצד מגיע זה של ראשו אין ואם•  

 )שו"ע(. פסול – ראשו על ועולה לעיקרו סמוך למטה
 )משנ"ב כ'(הדר.  שאינו זה בכל הטעם

 
 
 

 סעיף ה'
 היבש לולב

 והיבש פסול. – )כט:(מקור: סוכה 

 מחלוקת ראשונים – לפסולנחשב מה יבש כ ❏
 : אם יבשו רוב עליו פסול.רא"ש

 )ב"י(הטעם: משום דעלין גם כן לולב מיקרו, ופסול כדעביד כחופיא. 
 )טור וב"י(: הכשיר ביבשו רוב עליו, ובלבד שתהא התיומת העליונה לחה. ראב"ד

 )ב"י(הטעם: משום דלא מיקרי לולב אלא השדרה. 
 פסול. –כרא"ש, דלולב שיבשו רוב עליו, או שדרתו  –פסק השו"ע 

 ראשונים מחלוקת – היבשות שיעור ❏
 : כדי שיהא נפרך בציפורן.תוספות

 )טור(: משיכלה מראה ירקות שבו, וילבינו פניו. ראב"ד וטור



   הלכות לולב -חלקת אליהו   סימן תרמה

 
 קצב

 מחלוקת  –להלכה 
  .פניו וילבינו שבו ירקות מראה משיכלהכראב"ד וטור, דשיעור היבשות הוא : שו"ע
 שאין אלו במדינות נוהגין וכן, יבשותו מחמת בצפורן כשנתפרך אלא יבש מקרי דלאכתוספות, : רמ"א
 .מצויין לולבין

 ל זהע לסמוך במקומותיו כך שנהגו מנהגם ליישב כדי זו דעה כתב א"דהרמ –וצידד המשנ"ב 
  מצויין. לולבין שאין לפי

 )משנ"ב כ"ה(לח.  בעיר שיש כל זמן בזה להקל אין כ"ע
 )משנ"ב כ"ב(ד. "הראב פוסל – התיומה העליונה העלה יבש ואם «

 
 
 

 סעיף ו'
 לולב שנקטם ראשו

 פסול. –נקטם ראשו  – )כט:(מקור: סוכה 
 נחלקו בזה הראשונים

 שבראשו עד שחסר מעט מן השדרה.נקטם ראשו היינו שנקטמו מהעלין פירש ד: ראב"ד
ונים, אלא שנקטמו שלשה עלין נקטם ראשו היינו לא שנקטמו קצת מהעלין העליפירש ד: בעל העיטור

 העליונים עד השדרה, ולא נגע בשדרה.
 )טור(פסל. ינו שברוב קטימת העלין העליונים ננקטם ראשו היפירש ד: רא"ש
 ויש בו ב' הסברים: «

 כל הלולב. ראש רוב העלין שלהיינו  .א
היינו ברוב קטימת העלים העליונים בלבד, דהיינו מתוך ג' העלים העליונים צריך להישאר  .ב

 )ב"י(היינו נקטמו רובן ופסול.  –ב' עלים, ואם נקטמו שנים 
יש לפסול בקטימת ראשו בכל שהוא, לפי שעשו ראשו של לולב כחוטמו של אתרוג, דאפילו כלשהו  :ר"ן

 )ב"י(פוסל בו. ואפילו בקטימת עלה אחד מהאמצעיים נפסל מדין נקטם ראשו. 
 דאפשר לפרש שאינו חולק על הרא"ש. -וצידד הב"י  «

  ול.פס –העליונים  העלין רוב שנקטמו דהיינו, ראשו נקטם –פסק השו"ע 
 וערבה הדס לענין אבל לבד. העלין מן אפילו הוא ראשו דנקטם לדינא הסכימו לולב לענין ודוקא «

 )ביאו"ה(שלהם.  מעצו נקטם שיהיה עד ראשה נקטם מקרי לא
 )רמ"א( פסול. – השדרה שעל האמצעי העליון העלה נקטם ואם ❏

 )משנ"ב כ"ט(להקל.  דיש אפשר – מהן אחת רק ונקטמה תיומות בשני הלולב כלה ואם «
 

 מחלוקת ראשונים –כשנקטם ראשו  - בדיעבד שאין לו אחר ❏
 כשר, ומותר לברך עליו. –: דווקא לכתחילה אסור, אך בדיעבד שאין לו אחר רא"םמרדכי ו

  )ב"י(: אף בדיעבד פסול. ב"י
 מחלוקת –להלכה 

 : כשיטתו בב"י דפסול.משמעות השו"ע
 . עליו מברכים – אחר כשאין אבל פסול. – אחר כשיש דוקארא"ם, דמרדכי ו: כרמ"א
 מחלוקת – באיזה אופן מקל הרמ"א «

  עלין. רוב בנקטמו לא אבל .אחר העליונה כשאין עלה בנקטם להקל א"הרמ נתוכו :ר"א
 מקצתה. רק בנקטם י אםכ עלייהו לברוכי להקל דאין אומרים יש אמצעי בעלה אפילו: מג"א

 )משנ"ב ל'(הדחק.  בשעת אפילו רובה בנקטם לא אבל
 )ביאו"ה(דאין להחמיר לענין ברכה.  –הכריע הביאו"ה 

 מחלוקת  – נחלקו השו"ע והרמ"א האם «
 נקרא והוא ,השדרה מן הגבוהים העליונים העלים ממספר רובכשנחלקו  :א"והגר ז"והט ח"ב

 .הלולב ראש
  הזה. בענין האמצעיים להעלים יתרון איןלשו"ע: 

  .חולק עליו :א"רמל
 שכלה האמצעיים העליונים עלים השני היינו העליונים העלים :מרדכי והמאמר שלום הנהר
 בהם שכלה שלשה הם למעלה דאם מודה השו"ע גם אבל .ברובן כשיקטמו די אלא, הלולב בהם

 מיירי ובזה .י"בב שכתב וכמו פסולה ראשו נקטם ואם העיקר הוא שבו האמצעי העלה הלולב
 )ביאו"ה( .כלל פליגי ולא .א"הרמ



   הלכות לולב -חלקת אליהו  סימן תרמה 

 
 קצג

 
 
 
 

 סעיף ז'
  נסדק

 לולב והתניא, כשר!? ונסדק כשר. – נסדק אבל נקטם, אלא שנו לא הונא: רב אמר – ()לא:מקור: סוכה 
 .כהימנק דעביד פפא: רב אמר –פסול?  למגל דומה עקום סדוק קווץ כפוף

 מהו "דעביד כהימנק"נחלקו הראשונים 
 שדראות, מחצית עליו לכאן, ומחציתם לכאן.: שתחילת ברייתו היתה כך שיש לו שתי רש"י
 מחלוקת ראשונים – כשנחלק כל העלה האמצעי -לשיטת רש"י  «

 שתסדק עד התיומת נחלקה משום מיפסיל ולא כשר, - האמצעי עלה כל נסדק :  אפילוב"י
 העליונים. האמצעיים מעלים שלמטה העלים עד השדרה

 נחלקה היינו כן לא שאם נחלקו, לא האמצעיים עלים בששני מיירי כשר : מה שנסדקירוחם ר'
 )ב"י(התיומת. 

 )טור(: היינו שנסדק באמצעיתו עד שנפתח. טור
  )שו"ע(. פסול – כשנים שיראו עד מזה זה סדקיו שני נתרחקו אם –פסק השו"ע 

 )רמ"א(. התיומת נחלקה מכח הלולב שיפסל בענין העליונה התיומה נחלקה לא ואפילו «
 מחלוקת  – האמצעית העלה נחלק אם -לדעת השו"ע  «

  .עלין משאר כלל יתרון שום לו דאין ,כשר: לבושי שרד
  .בזה להחמיר יש :ן"ר

 )ביאו"ה(. בזה ע"צנשאר ב הביאו"ה
 מחלוקת  – כמה נחלק העלה האמצעית «

  .דפסול טפח פ"עכ כשהיה דוקא היינו :בדעת הט"ז חיי אדם
 )ביאו"ה( פסול אף בכלשהו. :ז"ביאו"ה בדעת הט

 
 
 
 
 
 

 סעיף ח'
 )שו"ע(פסול.  – ונכווץ שנצמת או, בשדרתו קוצים כמין לו ישלולב ש

  פסול. למגל דומה עקום סדוק קווץ כפוף - (לא:) מקור: סוכה
 נחלקו הראשונים מהו קווץ

  קוצים. כמין[ עוקצין] שלו בשדרה שיוצאין קווץ פירש: י"רש
 )ב"י( צמיתה. ענין שהוא פירש: תוס' בשם הערוך

 
 לולב עקום

 אמר הוא. ברייתיה -לאחריו  אבל לפניו, אלא אמרן לא רבא: אמר למגל, דומה עקום – .(לב) מקור: סוכה
 דמי. כלאחריו לה ואמרי דמי, כלפניו לצדדין נחמן: רב

 להלכה:
  )שו"ע(. פסול – חטוטרת בעל כגב שדרו שהרי ,לפניו עקום הואאם •  
 )שו"ע( .פסול – מצדדיו לאחד נעקם אם•  
 )שו"ע(. ברייתו היא שזו, כשר – לאחוריו נעקם אם אבל•  

 )משנ"ב ל"ז(השדרה.  לצד ונכפף שנעקםוהיינו  «
 
 
 
 
 



   הלכות לולב -חלקת אליהו   סימן תרמה

 
 קצד

 סעיף ט'
 בראשו כפוף אם
 שו"ע( פסול. – כפופה כששדרתו(  

 )משנ"ב ל"ט(הדר.  זה הטעם: שאין
 מחלוקת ראשונים – לולבים הרבה להיות שדרך כמו בראשו כפופים עליו אבל 

 .כשר :רא"ש
 משנ"ב מ"ב(ב"י ו): מחמיר בזה. ר"ן

 כרא"ש, דכשר. –והמשנ"ב והד"מ הכריע השו"ע 
 )ב"י ומשנ"ב מ'( .קיימת ותיומתו נחלקין העלין שאין בו לצאת יותר אני אוהב :ש"הראכתב  ❏

 מחלוקת  – בביאור דברי הרא"ש
 ,פסול – שהוא כל כפופים רובן או כולן אם אבל ,כפופה לבד העליונה בלבוש לבדוק דוקא :לבוש

  .כלל הדר ואינו מברייתו שינוי זהו דודאי
  .בזה לחלק אין :ז"ט

 או כולם העלין שראשי בזה לצאת שלא ליזהר יש בודאי ,אחר בדאיכא פ"עכד –וצידד המשנ"ב 
 )משנ"ב מ'(. כפופים רובם

 הדר זה שאין פסול – לשנים העלין שנכפף כמו ונראה לאמצעיתן מאוד הרבה נכפף העלין גוף אם אבל ❏
  .כלל

 )משנ"ב מ"א(כשר.  -כפיפה  בלי גדול חלק ונשאר בראשו אלא נכפף שלא בזה דדוקא
. פסול כ"ג – לאמצעיתה הרבה לבדה נכפפה התיומה שהיא האמצעית העליונה העלה אם ה"וה ❏

 )משנ"ב מ"א(
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 קצה

 סימן תרמו
 

 סעיף א'
 ועי' לעיל סעי' י' שהביא השו"ע בזה מחלוקת.  )שו"ע( .כשר – ראשו שנקטם הדס

 
 ה' שהאריך בזה השו"ע.ועי' לעיל סעי'  )שו"ע(. כשר, אחד בקן עלין שלשה נשתיירו אם – עליו רוב נשרו

 
 מחלוקת – כמה זמן פסולים פסולי ההדס ❏

 : פסולים כל שבעה.מג"א
 )ביאו"ה(: אין הדבר ברור שפסולים כל שבעה. ביאו"ה

 
 
 
 
 

 ב' סעיף
  מעליו מרובות ענביו היו

  .פסול – מעליו מרובות ענביו היו - (לב:) מקור: סוכה
 ירוקות ענביו אבל ,שחורות ענביו אלא שנו לא ,אמרו הגדול רבינו זה דבר :חסדא רב אמר - (:לג) סוכה
 הוא אדום שחור האי :חסדא רב דאמר ,דמיין כשחורות אדומות :פפא רב אמר .וכשר ,הוא דהדס המיני
 שלקה. אלא
 שו"ע(. כשר – ירוקות אם(  
 שו"ע( .פסול – שחורות או אדומות אם( 

 הטעם: 
)משנ"ב ו' ושעה"צ  הוא. דהדס מינא לעצו. אך בירוקות דומות דאינן משום .הוא הדר דלאו: לבבלי

 ד'(
 כשר. לעולם לפ"ז, בירוקין «

 ולא -"ענף" ולקחתם אמרה והתורה פריין, נגמר כבר אדומות או דבשחורות ןכיו :לירושלמי
  הפרי. נגמר לא עדיין בירוקות כ"משא פרי.

 )שעה"צ ד'( בירוקין. אף פסול –בגמרן  אף ירוקין, פירות לגדל הזה ההדס דרך לפ"ז, אם «

 )שו"ע( .כשר – מיעטן ואם ❏
 )שו"ע( .ט"ובי אותם ממעטים ואין «

 )שו"ע( .כמתקן שהוא לפיהטעם: 
 )שו"ע(. כשר זה הרי – לאכילה אחד אחד שליקטן או, וליקטן עבר «

 כיצד ליקטן? «
 להכשירו מתכוין ואינו לאכילה שליקטן אחר איש דדוקא לאכילה, אחר כשליקטן .א

  ההוא. בההכשר ליה ניחא מותר, ולא
 )משנ"ב ח'(להן.  ואין צריך בהן, לצאת אחרים הדסים כשיש לו .ב

 ואם השחירו ביו"ט «
 בעיא בגמ'.)שם( מקור: 

 נחלקו בזה הראשונים
  דכשר. –חילקו  ולא בזה סתמו :ם"והרמב ש"והרא ף"הרי

 )ביאו"ה( בזה. להחמיר : ישרי"ץ גיאת ר"ח ומאור
 מחלוקת –להלכה 

 ה"אפ -ונדחה  נראה ל"דהו ט,"ביו השחירו אם כשר אפילוכרי"ף רא"ש ורמב"ם,  :שו"ע
  כשתקנן. ונראה חוזר

 )ביאו"ה(בזה.  להקל איןכרי"ץ גיאת ר"ח ומאור, ד: ביאו"ה
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 ראשונים מחלוקת – זמן הפסול ❏
  ואילך. ראשון מיום כשר מעליו מרובות ענביו :ההשלמה בעל בשם חיים ארחות

 )ב"י ובדה"ב בסוף הסי'(פסול.  לעולם ענביו מיעט שלא כל :הבית בדק
 מחלוקת  –להלכה 

  .כלל מיעטן לא ואפילוענין.  בכל כשר, ואילך ראשון מיוםכבעל ההשלמה, ד: רמ"א
 ביום רק הוא פסולן כ"ג - הדר משום שפסולין אותם אפילו הפסולין דכל ל"דסהטעם: 
 הראשון.

 )רמ"א ומשנ"ב ט'(שבעה.  כל פסולן בזה ז' ימים, וגם כל פסולן הדר מחמת : פסוליןמשנ"ב
 מחלוקת – כחול או צהוב כגון גוונים שאר היו ואם 

  להחמיר. מצדד :תמרים כפות
 )משנ"ב ו'(בזה.  מסתפק :ג"פמ

 
 
 

 סעיף ג'
 גדר העבות שבהדס

  (לב:) מקור: סוכה
 נחלקו בזה הראשונים

  אחד. עוקץ מתוך יוצאין אחד, בקן עלין שלשה פירש: י"הרש
 אף מחבירו, נמוך אחד שאין אחד, בעיגול לזה זה סמוכין היינו כשהם קינא דבחד פירשו: והר"ן ש"הרא

 )ב"י(אחד.  מעוקץ שיצאו מצוי שהרי אינו בעוקצו. אחד שכל פי על
 שלשה :כגון ,עצו את חופין שעליו ההדס הוא, בתורה האמור עבות עץ ענףכרא"ש והר"ן,  –פסק השו"ע 

  .אחד בגבעול, יותר או עלין
 ראשונים מחלוקת – דין הדס שוטה ❏

 : אין להתיר, שאין לזה טעם וראיה כלל להתירו.תרוה"ד
 ר הדס שוטה ללולב.ית: מאפריםה"ר 

: נבהל מאד על זה, והיפך ללמד עליהם זכות אם יש להם על מי שיסמוכו, אך אין לעשות מהר"י קולון
 י )ב(()ב"מעשה לברך עליהם. 

 מחלוקת  –להלכה 
: נקרא אבל ,עבות זה אין – מהם למעלה השלישי והעלה, זה כנגד זה, הובשו העלים שני היו אם: שו"ע
  .הדחק בשעת' אפי ופסול. שוטה הדס

 ההדסים באלו לצאת לכתחלה המדינות באלו נוהגין כ"וע ,דכשר :בגמרא דאמר מאן איכאבשם רמ"א 
  .אחד בגבעול עלין' ג ואין המובאים

 ואינן שנים גב על שנים והם הואיל, שוטה הדס נקראים אין שלנו דהדסים :שכתב מי ישבשם רמ"א 
 .להקל נהגו ולכן ,בגמרא המוזכר שוטה כהדס
 )משנ"ב ט"ו( יסוד. שום להם שאין ההוא המנהג על מאוד פקפקו אחרונים שאריו א"גרוה «
 ,אחד בקן' ג בו שיש למאה אחד נמצא בדוחק - האתרוגים עם שמביאיםאותם הדסים יבשים  «

ברכה.  בלא יטול ימצא לא ואם ,אותם וירכך בחמין שישרם עד כשרות חזקת להם אין ולכן
 )משנ"ב ט"ו(

  תוסיף. בל על ועובר עבות, שאינו מה להוסיף ואסור «
 ואם לאו בו, אצא הדס הוא אם שיאמר הדס בכלל שאינו שחושש דבר באיזה אולם מועיל תנאי

 )שעה"צ י"ד(תוסיף.  בבל אינו ואז כאבן יהיה
 שום לנו אין ותרי תרי על אבל .וחד בתרי דוקא הוא - הדחק בשעת המקילים דאף – וצידד הביכורי יעקב

 )ביאו"ה(להתירו.  סמך
 

 מחלוקת  – הדסים מורכביםחשש  ❏
  מורכבים. מטעם לפוסלם רצה: יעקב שבות ת"בשו

 חלקו עליו והתירו. :מאירות ופנים צ"ח בתשובת
 שאינם הוא שידוע ,להכשירם מקום בכל עתה המנהג פשט וכברדיש להתיר.  –הכריע הביאו"ה 

  .מורכבים
 הדחק שעת יותר מקרי לא - אחד רק מהם בעיר אין אפילו ,באלו המצות לקיים שיכול וכיון
 )ביאו"ה(. כשר הדס בלא מינים' ג על לברך
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 סעיף ד'
 הדס מצראה שגודלים בו שבעה בקן

היכי  ...ובלבד שתהא עבותו קיימת ,כשר –ר נשרו רוב עליו ונשתיירו בו מיעוט "ת – )לב: לג.(מקור: סוכה 
דכי נתרי ארבעה  ,דקיימי שבעה שבעה בחד קינא ,באסא מצראה משכחת לה :אמר אביי ?משכחת לה

 .מ האי אסא מצראה כשר להושענא"ש :אמר אביי .פשו להו תלתא
 נשרו אפילו, כשר – אחד בקן שלשה אלא נשארו שלא עד מהם ונשרו אחד בקן הרבה יצאו –פסק השו"ע 

 . שלשה ונשארו ארבעה מהם ונשרו שבעה שהיו כגון ,רובם
 )משנ"ב י"ז( פסול. – שנים רק נשארו אם אבל ❏

מכשירים שם, ומדוע  ,שנים רק ונשאר קן מכל אחד ונשר אחד בקן' ג בו שיש בהדס, הרי קשה «
 כאן פסול?

 בעינן רובם שנשרו כאן כ"משא ככולו. ורובו הקן רוב פ"עכ שנשתיירי"ל, דשונה שם הדין, 
))משנ"ב ביה.  קרינא עבות עתה דאף ונאמר להכשירו נוכל ז"דעי ,עבות שיעור שישתייר פ"עכ

 י"ז(
 אורך שיעור ברוב קן מכל אחת עלה נשר אם – שנים על גבי שנים של בהדסים לצאת שנוהגין ובמקום ❏

 (בסעי' ה' )משנ"ב י"חרובא.  נשאר דלא ע"לכו פסול ההדס
 
 
 
 

 סעיף ה'
 שיעור העבות

 נפרצו עליו... פסול. – )לב:(מקור: סוכה 
 נחלקו בזה הראשונים

  פסול. –לאו  ואם עבות, ההדס אורך שיעור בכל שיהא צריך :גאונים
 )טור וב"י( כשר. – קינא בחד' ג פעם אחת רק בו אין אפילו :העיטור בעל

 )ב"י(אלא שנפרץ ונסדק לסדקים שתים ושלש.  ,היינו מחובר הוא –דס"ל, דנפרצו פסול 
 מחלוקת מהי דעתו –בדעת הרמב"ם  «

 : כבעל העיטור.ורא"ש לטור
 )טור וב"י(לב"י: אין הכרח לומר כן. 

  )טור וב"י(בראשו.  העבות אין' ואפי ברובו -ולעיכובא  עבות. השיעור כל צריך - למצוה :ד"וראב ש"רא
 )ב"י(היינו שנשרו רוב עבות של שיעור הדס ונשתייר מיעוט.  –דס"ל, דנפרצו פסול  «
שרא  :אמר רבא .באמה בת חמשה טפחים :ר' טרפון אומר - )לב:(ומוכיח דבריו מהגמ' סוכה  «

? ]דמוכח שצריך שיעור בת חמשה מבעיא ,השתא עבות שלשה לא משכחינן ,ליה מריה לר' טרפון
 כולו עבות[.

 )ב"י(פסול.  –: צריך שיהא כולו עבות, ואם נשר מכל שיעורו אפילו עלה אחד ר"ן
 –: עבות היינו שיהא כל השיעור "ממין עבות", אבל כל שנשאר רוב בכל קן וקן דהיינו שני עלין רא"ה
 )ב"י(כשר. 

 לכך: כרא"ש וראב"ד. –פסק השו"ע 
 . עבות יהא ההדס אורך שיעור כלצריך ש – למצוה

 .ברובו – ולעיכובא
 מחלוקת ראשונים – האם צריך שיהיה עבות בראשו ❏

 אין צריך עבות בראשו. :רא"ש
 )ב"י(: שצריך שיהיה עבות בראשו, כדין יבש. רא"ש בשם י"א

 שהוא או עליו נשרו ולמעלה עלין' ג וקן קן בכל יוצא רובו עד שמלמטה כגון בראשו, אינו ואפילו «
 י"ט()רמ"א ומשנ"ב  כשר. כ"ג עבות איננו

 

 – ההדס אורך שיעור ברוב קן מכל אחת עלה ונשר קן בכל עלים' ג ארכו שיעור בכל שהיו בהדס ❏
 מחלוקת 

 מקצת בנשרו דמכשירין היכי כי ככולו, רובו - קן בכל שנים דנשאר דכיון ,: מכשיריןרא"ה ור' ירוחם
  ההדס. של מארכו עליו
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 )משנ"ב י"ח(. בשלשה אלא עבות דאין ,כלל עבות שם עליו נשאר לא דעל ידי זה ל"דס פוסלין, :ר"ן וגאונים
  הדחק. להקל במקום דנקטינן –הכריע המשנ"ב 

אם נשרו מאורך ההדס מקצת עליו ]דכשר[, ואח"כ מן הרוב ההוא נשר ג"כ מכל קן עלה אחד,  «
 מחלוקת –האם אמרינן בזה תרי רובא להכשיר 

 : מכשיר גם בזה.חיי אדם
: צ"ע אם יכול להקל. ועכ"פ אין להקל, כי אם במקום שלא ימצא הדס אחר בעיר. ביאו"ה
 )ביאו"ה(

 

 רוב אלא ,בעבות גדלו רוב שיהא צריכים לא ,מאוד גדול שהוא אף – אם היה רוב שיעור ההדס עבות ❏
 )ביאו"ה( .טפחים לשני קרוב דהיינו ,שיעורו

 מחלוקת  – ואם הם מפוזרים באורך ההדס «
 במקום פ"עכ הם אם דדוקא או ,ההדס באורך מפוזרים הם אם אפילו מהני אם מסתפק :ג"פמ

 .אחד
 )ביאו"ה(. בזה גם מיקל :יעקב בכורי

 
 
 
 

 ז'-סעיף ו'
  .פסול – עליו יבשו

 )לב:(מקור: סוכה 

 (סעי' ו' )שו"ע. כשר – עליו כמשו ❏
 )לא.(מקור: סוכה 

  היבשות שיעור ❏
 )שו"ע. פניהם כשילבינו אלא, יבשים נקראים ואינם ,כשר – הם ירוקים עדיין אם, בצפורן נפרך אם אפילו
 (סעי' ז'

 לכמות יחזרו דאם ,במים יומים או יום אותם שישרה י"ע לשער יכול – השיעור בזה בקי שאינו ומי ❏ 
 )משנ"ב כ'(. יבשים הם לאו ואם ,הם לחים עדיין ובמראיהן במשמושן שהיו

 מחלוקת  – יבש עץ ההדס ❏
  פסול. – ירוקים עדיין הם העלים' אפי ההדס עץ יבשכש :ג"פמ

 )משנ"ב כ'(כלל.  פסול שייך לא העץ דביבשות ודעתו ל זה,ע משיג :יעקב בכורי
 
 
 
 

 סעיף ח'
 כמה צריך להשתייר ויהיה כשר – עליו רוב יבשו

 ובראש חסדא: רב אמר כשר. –לחין  עלין בדי שלשה בו ונשארו עליו רוב יבשו ת"ר, – .(לג)מקור: סוכה 
 ואחד. אחד כל

 נחלקו הראשונים בביאור דברי הגמ'
 - רובם ויבשו הדס של בדין הרבה בו שהיו לולב, והיינו, על הכוונה -דעליו  פירש: מטראני ישעיה ר"ה

 כשר.  ואחד אחד לכל לחין עלין שלשה ובהם בדין שלשה בהם נשתיירו אם
 בחד ותלתא - בדין שלשה בו ונשתיירו ההדס של עליו רוב שיבשו -לעלי ההדס פירש: דהכוונה  הרא"ש

 בדי כמו בד נקרא כן ועל לבד, עומד וקן קן וכל אחד, ממקום כאחד שיוצאין שם על "בד" מיקרי קינא
  מציאה. דגבי מחטין
משותף לכל והיינו, שנקרא בד על שם שדרכן להיות תלויים בו. דשם בד אינו מיוחד לענף, אלא  «

 דבר שתלו בו דבר.
 פירוש שהבד ומצינו ,לבדו מקום לו יש וקן קן שכל מפני -"בד" הקן שנקראפירש:  מזרחי אליה ר"ה
 וקלח קלח בכל שאין לבדו עולה שהוא מפני ?בד נקרא ולמה ,הבד בגדי גביחז"ל  שדרשו כמו ",לבדו"

 )ב"י( .הקלחים שאר כמנהג יוצא ענף שום
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 קצט

 מחלוקת ראשונים –כמה צריך להשתייר בו  - למעשה ❏
  .כשר, לחין עלין' ג ובו אחד קן - בדין' מהג בד כל בראש נשתייר: אם ר"ן

 העלה שיהיה והוא, כשר – לח אחד אם כי נשאר ולא, שנים יבשו קינא שבחד' מהג אם אפילו: רא"ש
 )טור ושו"ע( .שניהם על מורכב שהוא
 על האחרונים ]ותמהו .בראשו לח אחד עלה קן ובכל קנין שלשה שישתייר דצריך ל"ס ש"ראוה «

 )משנ"ב כ"ד(זה[.  דבר הזכיר שלא המחבר
 )משנ"ב כ"ה(כשר.  – בשוה כולן אפילו לחין עלין שלשה כל היה אם אבל «

 השו"ע הביא את ב' הדעות, דעת הר"ן בסתמא, ואת דעת הרא"ש כיש מפרשים.
 )משנ"ב כ"ו(. כר"ן –הכריע המשנ"ב 

 
 
 
 

 סעיף ט'
  כמושין הם יבשו שלא עלים אותם אם

 מחלוקת ראשונים
 פוסל. :ראב"ד

 משנ"ב כ"ז(טור ו) ההדור. לח אלא יבש מידי מציל שאין הטעם:
 : מכשיר.רא"ש

 משנ"ב כ"ז(טור ו). ממש לח כמו להציל יכול כשר דכמוש הטעם: כיון
 יש מכשירין.כדעת הרא"ש כיש פוסלין, ודעת הראב"ד השו"ע הביא את ב' הדעות 

 שהוא הימים ובשאר תורה. ספק דהוא להחמיר ראוי - דאורייתא שהוא הראשון דביום – הכריע הפמ"ג
 )משנ"ב כ"ז(להקל.  דרבנן ספק - דרבנן

 
 
 
 

 סעיף י'
 או שיבש ראשו ראשו נקטם

 נקטם ראשו ❏
 פסול. –הדס שנקטם ראשו  - )לב:(מקור: סוכה 

 טרפון רבי קטום. שאינו ואחד קטומין שנים אפילו ,הדסים שלשה אומר: ישמעאל רבי - (לד:)סוכה 
  טרפון. כרבי הלכתא קטומים... שלשתן אפילו אומר:

 נחלקו בזה הראשונים
 פסול. –: נקטם ראשו ר"ן

 רבי בה דאיפליגו דמתניתין דקטומים ,לחוד וקטומים לחוד דנקטם :ה"רזהגמ' כ פירשד «
 בקני מפסיקין והן ופארות בדין מצידיהן שיוצאין ההדס ענפי שדרך היינו - טרפון ורבי ישמעאל

 מהם אותם שקוטם ולאחר ,משם אותם לקטום וצריך ,קינא בחד תלתא הוו דלא ,ההדס
 טרפון רביאך  .הדר הוי ולא ,הוי הפסק ונחלקו בזה, דלר' ישמעאל: – קטומים הבדים נקראים

 .הוא והדר הפסק הוי דלא :סבר
  פסול לכו"ע. –אך בסתם קטום ראשו 

 )משנ"ב ל"א(. הדר הוי דלא הטעם שפסול: משום «
 נקטם אחד בד אם אפילו או ,ראשן קטומי בדין שלשה כל כשהיו דוקא אם זו, לדיעה ויל"ע «

 )משנ"ב ל"ב(פסול.  כ"ג – ראשו
 כשר. –: נקטם ראשו ש"רארמב"ם ו ף"רי

 )שו"ע( כשר. –תמרה  בו עלתה לא' אפי «
 )ב"י( .וכפשטות הגמ' טרפון כרבי דס"ל, דהלכה «
 קטימתו ואין עציו את חופין דענפיו משום - וערבה מלולב יותר קטום בהדס מכשירינןהטעם ד «

 )ב"י ומשנ"ב כ"ט( .כך כל נראית
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 מחלוקת ראשונים – יבש ראשו ❏ 
 פסול.ה"ה כאן : ר"ןל
 (שו"ע ומשנ"ב ל"א )ב"י. ה"ה כאן דכשר: א"שי"ף רמב"ם וררל

 ב' הדעות, דעת הרי"ף רמב"ם ורא"ש בסתמא, ואת דעת הר"ן כיש פוסלין.השו"ע הביא את 
 .באחר שאפשר במקום להחמיר טובד – הכריע הרמ"או

 מחלוקת  – לענין ברכה «
  עליו. לברך אין – באחר אי אפשר אפילו העליונים, העלין ביבשו והיינו ביבש ראשו, :ח"ב

 )משנ"ב ל"ד וביאו"ה(: אם אי אפשר באחר אין להחמיר ומותר לברך. נחלת צבי וא"ר
 )משנ"ב ל"ד(ע. "לכו לכתחלה כשר ואז ,העליונים העלין שיסיר – תקנה יש אבל «
 פסול – ראשו על לחופף עלים שם ואין העץ, ראש דהיינו ההדס, של הראש נקטם אם -לכו"ע  «

  אחר. בדליכא אפילו
 הקטימה.  דניכר פסול, כ"ג –שנים  ונשאר העץ ראש עם אחת עלה רק נקטם לא ואפילו

 שחוזר פסול והוי שתחתיו, לקן סמוך עד העלין שני עם העץ גם שיקטום ומ"מ, יש תקנה
 )שעה"צ ל"ב( להכשרו.

 מ"א(ר) .העצים נקטמו אם אלא נקטם מקרי לא – גדר נקטם ראשו ❏
 

 מחלוקת –האם צריך לקוטמם  - קטנים ענפים הקנים בין שיוצאים שרגיל ומה ❏
 : לכו"ע צריך לקטום אותם.חיי אדם

 )שעה"צ ל"ו(: לדעת המכשירין בנקטם ראשו, אין צריך כלל לקטום הענפים האלו. קרבן נתנאל
  .הקנים בין יפסיקו שלא כדי אותם לקטום צריךד –הכריע המשנ"ב ובשעה"צ 

 )משנ"ב ל"ג(בראשו.  שאינו כיון בדים, השלשה בכל כן נמצא אם אפילו ע"לכו כשר זה נקטםו
 
 
 
 
 

 סעיף י"א
 )שו"ע(. עליו מברך ואינו ,נוטלו – ט"ובי, מעליו מרובים שענביו הדס אלא לו אין אם

 )משנ"ב ל"ו(. לולב תורת תשתכח שלא כדי :נוטלוהטעם ש
 מחלוקת  – בשאר הימים «

 : כשר בשאר הימים.בעל ההשלמה
 ביאו"ה(ב"י בדה"ב ו): פסול בכל הימים. בדק הבית
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 סימן תרמז
 

 סעיף א'
 סימני היכר הערבה הכשרה

 איזו לצפצפה, פרט -נחל" "ערבי.. כנחל. משוך שלה שעלה -נחל" "ערבי תניא, – (לד. לג:) מקור: סוכה
 ועלה ,לבן שלה קנה - צפצפה חלק. ופיה ,משוך שלה ועלה ,אדום שלה קנה - ערבה צפצפה? זהו ואי ערבה
  למגל. דומה ופיה ,עגול שלה

 .כן הנקרא ידוע מין הוא, בתורה האמור נחל ערבי –פסק השו"ע 
 .כשר – ירוק בעודו' ואפי ,אדום שלו וקנה, חלק ופיו, כנחל משוך שלו עלה – סימני הערבה הכשרה ❏

 שו"ע ורמ"א()
 )משנ"ב ב'( פסול. – מהם אחד חסר אםש .סימנים' ג צריך את כלו «
 הוא בו מכה שכשהשמש מאחר ירוק, שהוא פי על שאף מיקרי, אדום - ממש לבן שאינו וכל «

 )ב"י(הוא.  אדום בכלל אדום, נעשה

 ערבה הגדילה בין ההרים  ❏
 "ערבי ת"ל: –מנין?  הרים ושל בעל של נחל, ערבי אלא לי אין -נחל" "ערבי תניא, – ()לג:סוכה מקור: 

 מנא למקדש ולרבנן: למקדש. ואחד ללולב, אחד שתים, -נחל" "ערבי אומר: שאול אבא מקום. מכל נחל"
 לה. גמירי הלכתא – להו?

 ראשוניםה נחלקו בזה
 על בגדילה אף יצא שבדיעבד אלא המים, על הגדילה אחר לחזור צריך שלכתחילה פירשו :רי"ף ור"ן

  ההרים.
 )טור וב"י ומשנ"ב ג'( הרים. בשל יוצא אף לכתחילה :ש ורמב"ם"רא

 )ד"מ(לה על המים. ישל הרים אם אינה גד: אף בדיעבד פסול ב'תוס
 במדבר גדל היה ואפילו, נחל ערבי נקראו לכך, הנחלים על גדל זה מין רובכרא"ש ורמב"ם,  –פסק השו"ע 

 )שו"ע( .כשר – בהרים או
 )משנ"ב ג'(בזה.  לדקדק צריך איןש – ז"טוכן צידד ה «

 צפצפה הפסולה ❏
: הנקרא וזהו, אדום אינו שלו וקנה ,למסר דומה ופיו עגול שלו שעלה אלא, לערבה דומה אחד מין יש

 )שו"ע( .פסולה והיא – צפצפה
 הינו מין ערבה הכשרה –חילפא גילא  ❏

 בחילפא ההיא תניא כי אביי: אמר –פסול?  למסר דומה כשר, למגל דומה והתניא, – )לד.(מקור: סוכה 
 . גילא

 נחלקו הראשונים בביאור ההבדל שבין דומה למגל לדומה למסר
שלה.  יד בית כלפי עקומות אחד לצד נוטות כולם פגימותיה כמגל קציר -הכשר היינו  מגל מפרש: י"הרש

 מכאן ואחד מכאן אחד עוקצין שני ולהן נכחן, הולכות ופגימותיה מגירה היא -הפסול  ואילו מסר
 הסכין. כפגימות

 י,"רש כפירוש וצורתן הפגימות כתמונת אינו למסר, לדומה למגל דומה שבין שהחילוק מפרש: ם"הרמב
 )ב"י(ועביין. ודומה למגל הכשר היינו שיש לו תלמים קטנים עד מאד כמו פי מגל קטן.  בדקותן אלא

 עד קטנים תלמים בו יש אלא, כמסר ואינו חלק שלה העלה פי שאין ערבה מין ישכרמב"ם,  –פסק השו"ע 
 )שו"ע(. כשר וזה – קטן מגל פי כמו מאד
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 סעיף ב'
 פסולים שונים בערבה

 ושנשרו כמושה פסולה. –עליה  נפרצו ראשה נקטם פסולה. – ויבשה גזולה ערבה - (לג:)מקור: סוכה 
 כשרה. – עליה מקצת

 שו"ע ומשנ"ב ז'()פסולה.  – ]ברוב עליה[ שיבשה ערבה ❏

 )משנ"ב י'(הטעם: משום הדר. 
 )שעה"צ ו'(משכלה הירקות לגמרי.  – גדר היבשות «

 )שו"ע(כשרה.  – כמושה ערבה ❏
 מחלוקת – האם לכתחילה יכול ליקח אותה «

 אותה. ליקח כדאי אין לכתחילה :מג"א
 . לכתחילה אף מכשיר :ר"א

 )משנ"ב י"א(בזה.  גם לכתחלה להדר טוב ,מצויות דערבות כיוןד –הכריע המשנ"ב 
 עליה שנשרו ערבה ❏

 שו"ע()פסולה.  – עליה רובנשרו ב • 
 מחלוקת ראשונים – ואם לא נשתייר אלא עלה אחד בבד אחד «

 בעינן ולחומרא ,כשירה חדא בבד אחד עלה אלא נשתייר לא לואפיד מסתבר :העיטור בעל
  .כהדס

  )טור(. רוב שישאר צריך :ש"רא
 מחלוקת – נפק"מ כמה ימים פסול -מה הטעם שפסול  «

  הימים. שבעת כל פסול דבזה דעתו ל כןוע עליו, שמו שעל ידי זה אין משום :א"ריטב
 )משנ"ב י'(הדר.  פסול משום זה גם :מנוח רבינו

 )שו"ע(כשרה.  – עליה מקצת נשרו•  
 מחלוקת – האם לכתחילה יכול ליקח אותה «

 אותה. ליקח כדאי אין לכתחילה :מג"א
 . לכתחילה אף מכשיר :ר"א

 )משנ"ב י"א(בזה.  גם לכתחלה להדר טוב ,מצויות דערבות כיוןד –הכריע המשנ"ב 
  ראשה שנקטם ערבה ❏

 נקטם עצה • 
 פסולה. –נקטם ראשה  - )לג:(מקור: סוכה 

 נחלקו בזה הראשונים
  .פסולה :רמב"ן

הדר, ולא התירו אלא בהדס בלבד שכל הידורו בעבותו שעליו, ואין קטימת הראש הטעם: משום 
 משנ"ב י'(ב"י ו) ניכרת בו. מה שאין כן בשאר המינים שפסולים בקטימת הראש.

  .ראשה בנקטם מכשיר :ם"רמב
ת מ, ה"ה לפסול קטי)סוכה לד:(הטעם: שכשם שנדחה פסול קטימת ההדס מההיא דר' טרפון 

 ושו"ע()ב"י הערבה. 
 השו"ע הביא את דעת הרמב"ן בסתמא, ואת דעת הרמב"ם כדעה שנייה.

 )משנ"ב י"ב(. כדעת הרמב"ן לפסול נקטינן –הכריע המשנ"ב 
 )משנ"ב י'(. עלין כשאר ונחשבת ,בזה מ"נפק אין -מראשה  שהוא אף – עליה נקטם•  

 )משנ"ב ט'( .פסולה – שנחלקו או עליה שנסדקו או מהקנה עליה נדלדלוש – שנפרצו עליה ערבה ❏
 )משנ"ב ט'(. כך הוא עליה ברוב אם היינו ל זהוכ «
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  תרמח סימן
 

 סעיף א'
 אתרוג היבש 

 )לד:(מקור: סוכה 
 .פסול – היבש אתרוג –פסק השו"ע 

 )משנ"ב ב'( הדר. דאינו הטעם:
 בו יש ואם, חוט ובו מחט בו שיעבור י"ע ויבדק, ליחה שום מוציא כשאינו – היבשות ושיעור «

 שו"ע(טור ו)כי הליחה לפרי כמו הדם לבשר החי. . בחוט יראה ליחה
 בלא אפילו' ב שבסעיף ראשונה לדעה ופסול ,מפולש נקבהוא  יהיה כ"דא :האחרונים והקשו ❏

  חסרון?
 יכנס ז"ועי ,הנקב חור במקום דהיינו שלה עובי במקום קצת המחט שתוחב :א תירץ"המג .א

  מפולש. נקב כאן ואין בהחוט יראה וכשמוציאה ,עמה החוט מן קצת
 אפילו לעבר מעבר האתרוג ברוחב כשניקב אלא נקרא לא : דמפולשהבכורי יעקב תירץ .ב

 מעוקצו האתרוג לאורך דהיינו אחד, מצד שלו בעובי כשניקב אבל הזרע, חדרי כנגד שלא
 )משנ"ב ג'(מפולש.  מקרי לא ע"דלכו ל"י בזה הזרע, לחדרי מגיע ואינו חוטמו כלפי

 מחלוקת – שעברה משנה שהוא ואתרוג ❏
 .ופסול הוא יבש ודאי: רמ"א ב"ח וא"ר

 ד'()משנ"ב בדיקתו.  י"ע תועלת יצא ולא ליחה, בו הטעם: דאי אפשר שימצא
 )שעה"צ ח'( : חולק בזה.ט"ז

 מתקיים אינו בלחותו להעמידו השגחה בו שאין דבר דדווקא כלובספר תמים דעים מובא:  «
 כגון בלחותם אותן לקיים עליהם האדם ישגיח אם בודאי אבל חודש. ב"י אחר בלחותו

 זמן, חכמים נתנו לא ועל זה – זמנים כמה אותם להעמיד נוכל לחים בדברים אותם שטומנים
  שהוא. מה לפי הכל אלא

 מן שנתלש מעת תמימה משנה יותר עליו עבר שכבר אתרוג ראה וכתב הבכורי יעקב: שבעיניו
 ז"ועי קצת, ולח קר במקום מונח והיה מתכות, של בכלי הסגר י"ע אויר משליטת שנשמר האילן
  הרבה. לחות בו ומצא ובדק ולחותו, נויו לו נשאר

  הדרו. ונפסק נתכויץ לא אם חוט בדיקת י"ע אשתקד של להתיר יש ג"וכה
 (ח' )שעה"צבסתמא.  רק מיירי והוא זה, באופן מודה א"הגר שגם דאפשר -וצידד השעה"צ 

 
 מחלוקת – בכולו כמוש אפילו ,[יבש ולא לח שאינו] כמוש הוא ואם ❏

 ליחה. מקצת בו יש כשר, דעדיין: מג"א
 )משנ"ב ב'(לבדקו.  צריך – כמוש שהוא רואין שאנו כיון מ"ומ

 (ב' )שעה"צ: מצדד להחמיר. א"ר
 
 
 

 ג'-סעיף ב'
 אתרוג הנקוב
  כשר. – שהוא כל חסר ולא ניקב פסול שהוא כל וחסר ניקב - )לד:(מקור: סוכה 

 .בכאיסר – מפולש ושאינו במשהו. – מפולש נקב ניקב חיננא: בר עולא תני - .(לו) ובגמרא
 כשר. –ניקב ולא פילש מבפנים  - )פ"ג ה"ו(ירושלמי סוכה 

 נקב שאינו חסר 
 )שו"ע( .פסול שהוא כל – מפולש נקבניקב  • 
 )שו"ע( .פסול כאיסר היה אם – מפולש שאינואך ניקב נקב •  

 )משנ"ב ז'(פסול.  – כאיסר הוי כשמעגלים לו אם רואים – ארוך או מרובע הנקב ואם «
 ראשונים מחלוקת – שהוא כל חסרנקב ש 

 . פסול: כל שהוא ורא"ש רמב"ם



   הלכות לולב -חלקת אליהו   תרמחסימן 

 
 רד

 )שו"ע(. כאיסר בחסרון פסול - מפולש ושאינו .משהו חסרון בעינן - מפולש בנקב גם :ור"ח ראב"ד
 יש חסרון, ביש אלא גווני בכל כשר חסרון דבלא וחסרון מפולש בעינן לריעותא דתרתי ל,"דס «

 בכאיסר. כשחסר דוקא מפולש ובאינו שהוא, כל בחסרון אפילו פסול מפולש הוא דאם חילוק
 )משנ"ב ט'(

 השו"ע הביא את דעת הרמב"ם בסתמא, ואת דעת הראב"ד כי"א.
 להכשיר, האחרונה כסברא להקל דיש הדחק בשעת זולת להחמיר, ל"דקי –המשנ"ב הרמ"א והכריע 
 משנ"ב ט'(רמ"א ו) מפולש. נקב ואינו כאיסר שאינו חסרון
 )משנ"ב י"ב(עליו.  וה"ה, לברך «

 )משנ"ב ח'(בכאיסר.  חסר ואינו מפולש שאינו כל עליו ברךמ – שני ט"ביו -לכו"ע ❏

אבל אם נחסר רק מהקליפה העליונה שהיא כמין גליד על דווקא כשנחסר מגוף האתרוג,  – לכו"ע ❏
 )ביאו"ה(כשר לכו"ע, דזה אינו בכלל חסר.  – האתרוג

 

 :קוצים ידי על באילן שנעשו נקבים ❏
 רמ"א) .גדילתן דרך שזהו יש להכשיר, – חסרון בהם שיש פ"אע ובשר מלמעלה,כשנקרם עליו עור  • 

  (ומשנ"ב י'
 מחלוקת – הנקב תוך קיים והבשר העור שאין רואה אםאך •  

 . : בכל שהוא פסולרמב"ם
 )שו"ע(כשר כל עוד אינו מפולש ואינו כאיסר.  :ראב"ד

 כאיסר שאינו חסרון להכשיר, האחרונה כסברא להקל הדחק דיש בשעת זולת להחמיר, -הכריע הרמ"א 
 מפולש. נקב ואינו

 )משנ"ב י"ב(עליו.  וה"ה, לברך «
 )משנ"ב י"א( לקולא. אזלינן – קיים הבשר אם בזה ספק יש ואם•  

 )משנ"ב י"א( להכשיר. יש כ"ג – הזרע חדרי עד הנקב פילוש הגיע שמא לו ספק אם ואפילו «
 

 מחלוקת ראשונים – גדר מפולש ❏
  .זה לצד זה מצד שניקב דהיינו, כפשוטו :ורי"ףבה"ג 

 )משנ"ב י"ג(המפולש.  מבוי כמו מפולש שם מורה ל זהשעהטעם: 
 שו"ע(ב"י ו). מפולש מקרי, בתוכו שהגרעינים הזרע חדרי עד שניקב כיון: ור"ןר"י רא"ש 

 אלא לדבר אחד, הזרע חדרי עם נחשבת אינה הזרע חדרי את המקפת העבה שהקליפה :םהטע
 )משנ"ב י"ד( זה. לענין בפני עצמו לדבר נחשבת היא

 יש - אחר אתרוג למצוא שאי אפשר הדחק בשעת אבל האחרונה. כסברא להחמיר יש –הכריע המשנ"ב 
  הראשונה. סברא על לסמוך
 )משנ"ב י"ד( ס."ס בזה זה, דיש אתרוג על לברך מותר – ולענין ברכה «

 מתקצר שהאתרוג במקום דהיינו ,הזרע חדרי כנגד שלא זה לצד זה מצד העבה הקליפה ניקבה ואם ❏
 )משנ"ב ט"ו(שניה.  לדעה ובין ראשונה לדעה בין מפולש מקרי זה – למטה

 
 
 
 

 סעיף ד'
 אתרוג שנימוח

 ... ולא נפשט הספק.נולדו באתרוג סימני טרפה מהו :בעי רבא - )לו.(מקור: סוכה 
 קיימים הזרע וחדרי קיימת החיצונה וקליפתו, בפנים בשרו כל נימוח אתרוגנחלקו בזה הראשונים כשה

 בפנים
 )שו"ע טור וב"י(. כשר :רי"ף

 )ב"י(דמכריעים הספק לקולא, דאלו הפסולים אין עיקרן אלא מדברי סופרים.  «
 (טור וב"י )שו"עול. ס: פטור

 )טור(דמכריעים הספק לחומרא, דספיקא דאורייתא הוא.  «
 )משנ"ב י"ז(שאפשר.  במקום זהבדבר  להחמיר דיש –הכריע המשנ"ב 

 )ביאו"ה(פסול לכו"ע, וצ"ע.  – ואם נימוח בפנים ונסרח ❏
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 סעיף ה'
 אתרוג שנסדק 

  פסול. נסדק - (לד:)מקור: סוכה 
  תנינא... נסדק אי - ליה? מיבעיא קא מאי מהו? טרפה סימני באתרוג נולדו רבא: בעי - .(לו) ובגמרא

 שו"ע(פסול. , כלום חסר אינו' לכו"ע אפי – לסופו[ נסדק כולו ]מראשו( 
 )משנ"ב י"ח(אחד.  מצד בנסדק אפילו להחמיר דיש ל"דס ומשמע «
 מחלוקת ראשונים  – ולמטה[ למעלה שיור בו נסדק חלקו ]שנשאר 

  .כשר – שהוא כל' אפיבין למעלה בין למטה, כל שנשאר  :רש"י ורא"ש
 )משנ"ב י"ט(בבהמה.  הגרגרת בנסדק וכמו «

  .פסול – שהוא כל' אפי בחוטמו אבל, פוסל מלמטהברובו משני הצדדים  דוקא :ר"ן
כל  - כל שהוא סדוק מצד אחד עד חללו, או אפילו אינו מגיע לחללו לפסול להחמיר :יש מחמירין בב"י

 ב"י() .שנסדקה רוב הקליפה החיצונה העבה
 שאומר.השו"ע הביא את דעת הרש"י ורא"ש בסתמא, ואת דעת הר"ן כיש מי 

 .והרמ"א הכריע לפסול בנסדק רובו
 מחלוקת –להלכה 

  ברובו. בזה שיחמיר מי נמצא דלא ודעתם ,א"הרמ פסק על השיגו :א"ומג ז"ט
 )משנ"ב כ'(אחד.  מצד אפילו והיינו – ברובו מחמירין א, דיש"כהרמ הוכיח :א"גר

 מחלוקת  – כמה נסדק בעוביו -בגדר הנסדק  «
 נסדק. מקרי לא העבה קליפתו רוב נסדק שלא : כלרמ"א

 )ביאו"ה(: דווקא שהגיע לחללו. ר"ן
 
 
 

 סעיף ו'
 ירוק נשאר אלא מחסרו שאינו כלל[ אתרוג של בגופו חסרון כאן ]ואין שלו החיצונה הקליפה נקלף
  ברייתו שהוא כמות

  פסול. – נקלף - (לד:)מקור: סוכה 
 לא פסול? נקלף תנן אנן והא כשרה. – סומקא כאהינא דאגליד אתרוג האי רבא: אמר - (לה:) ובגמרא
  במקצתה. הא ,בכולה הא קשיא,

 נחלקו בזה הראשונים
  הוא. דמנומר פסול, - במקצתה .כשר - בכולה :י"רש

 .טרפה הגלודה אמרינן טרפה וגבי לה מדמינן לטרפה דהא ,פסול – בכולה ,איפכא מפרש :ורמב"ם ר"ח
 )ב"י( .כשרה – כסלע בה נשתייר ואם

 כר"ח ורמב"ם. –פסק השו"ע 
 לכך:
 שו"ע( .פסול – כולו נקלף אם( 

 )משנ"ב כ"ז(בריא. לה חוזרת דלא טרפה עורה כל כשנקלף בבהמה הטעם: כמו
 שו"ע(כשר.  – ממנו נשאר אם( 

 ראשונים מחלוקת – כמה נשאר «
 .כשרנשאר כלשהו  :רמב"ם

 )ב"י( .כסלע שישתייר צריך :ר"ח
 כי"א. הרמב"ם בסתמא, ואת דעת הר"חהשו"ע הביא את דעת 

 מחלוקת ראשונים – איזו קליפה «
 .אלא רק הקליפה האדומה : כשלא ניטל מהלבןרא"ש

 : כל הקליפה העבה.ר"ן
 )ב"י( : רק כשישאר ירוק.רמב"ם

 כרמב"ם. –פסק השו"ע 
 :אפילו במיעוטוו ,נקלף בשנים ושלושה מקומות ❏

 )ב"י( לכו"ע פסול. – אם נשתנה מקום הקילוף למראה פסול•  
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 מחלוקת ראשונים –, אלא ממראה האתרוג אם לא נשתנה מקום הקילוף למראה פסול•  
: אפילו במיעוטו ג"כ פסול, משום דהוה ליה כמנומר, כי מקום הנקלף אין מראהו נראה לשאינו ראב"ד

 נקלף, ואם היו מראיו שוים כשר.
, כי כשר, לפי שאינו דומה לחזזית –ן מראיו שוין : אע"פ שנקלף בשנים ושלושה מקומות, ואיי"א בב"י

  )ב"י(החזזית אינו ממראה האתרוג. 
 מחלוקת  –מתי נפסל  - האתרוג ממראה במראיתו משונה הוא הנקלף מקום ואם ❏

  .פסול רובו רק נקלף אם : אפילומג"א
 במיעוט אפילו – מקומות ושלשה בשנים נקלף אם אבל .ביחד הכל כשנקלף דוקא ל זהוכ «

  .כמנומר דהוי ,פסול – האתרוג לשאר דומה אינו אם – האתרוג
  פסול. שהוא בכל אפילו – האתרוג לשאר הקילוף מקום דומה כשאינו חוטמו במקום נקלף ואם «

 אבל .ולבן שחור כגון ,פסול למראה הקילוף מקום נשתנה כשאם קאודו רק זה, בכל להחמיר : איןא"ר
  לפסלו. אין – כשר מראה הוא אם

 )משנ"ב כ"ו(. לסמוך ולהקל יש הדחק דבשעת –הכריע המשנ"ב 
 
 
 

 ח'-סעיף ז'
 או עוקצו של האתרוג ]הפיטם[ דדו ניטל

  כשר. –עוקצו  ניטל פסול. – פיטמתו ניטלה - (לד:)מקור: סוכה 
 .בוכנתו ניטלה אלעזר: בן יצחק רבי תני -פיטמתו  ניטלה - (לה:) ובגמרא

 מהו בוכנתו הפסולה נחלקו בזה הראשונים
דפסול. אבל ניטל  – בוכנא[ כמין ועשוי חד שהוא הוא הפרח שבראשו ]לפי -: "פיטמתו"ה"ר יעקב בר יקר

 כשר בכל ענין. –עוקצו 
 – שבאתרוג לגומא שחוץ מה העץ שניטל היינו -"עוקצו" בזנב, שניהם ועוקצו : פיטמתוה"ר יצחק הלוי

 הנכנס כבוכנא האתרוג בתוך ]שנכנס וחסרו האתרוג מתוך העוקץ היינו שנתלש אך "פיטמתו" דכשר.
  דפסול. – באסיתא[ ומכה

)טור פוסלים בשניהם, והיינו כמין פיטמא של דד שיש לו עוקץ, ויש לו בוכנא. : ר"ח רי"ף רמב"ם ורא"ש
 וב"י(

 כר"ח רי"ף רמב"ם ורא"ש, דפוסלים בשניהם. –פסק השו"ע 
 ולכך:

 בניטל דדו ]הפיטם[
 בו ששושנתו הקטן הראש והוא - בסוגי האתרוגים שיש להם דד:  

  לכו"ע פסול. – גומא כמו שם האתרוג, ונעשה בתוך שתקוע מה אף העץ כשניטל • 
 ראשונים מחלוקת – האתרוג כולו מן שלמעלה מה רק ניטל אם אבל•  

 כבוכנא באסיתא.שו של אתרוג, אא"כ ניטל כל הדד שהוא א: אינו פוסל בנטילת הפיטמא שברר"ן
 )ב"י(: אפילו לא נעקרה כל הבוכנא פסול. לר"ח

 מחלוקת  –להלכה 
  להחמיר. אין :ט"ז

 חסר בכלל הוי האתרוג, כיון דזה מן למעלה רק ניטל לא אם אפילו להחמיר, : מצדדיםלבוש וב"ח
 )משנ"ב ל'( לדידהו.

 )משנ"ב ל'(בזה.  להחמיר אין – שהוא כל האתרוג מן למעלה העץ מן נשאר ואם•  
 ראשונים מחלוקת –]העץ שהשושנה תלויה בו[  ולא הדדנטלה השושנתא  ❏

 : אינו נפסל בנטילת השושנה בלבד אלא בנטילת הדד, והוא העץ שהשושנה בו.רמב"ם
 פוסל בנטילת השושנה לבד.: ר"ן בדעת הרי"ף

 )ב"י(דאף הרי"ף מודה לדעת הרמב"ם.  –אך הב"י חלק על הר"ן  «
 מחלוקת  –להלכה 

 נפסל בנטילת השושנה לבד. דאין: ]ובב"י[ שו"עמשמעות ה
 ומ"מ .שאפשר במקום להחמיר וטוב, פיטמא קורין שאנו דהיינו, השושנתא נטלה אם מחמיר :רמ"א
 .שושנתא: נקרא והראש ,עליו הפיטמא שראש העץ דהיינו, הדד ניטל כ"אא לפסול אין דינא לענין

 )משנ"ב כ"ט(עליו.  והשושנתא בתוכו ותחוב הדד חוד כמו האתרוג ראש שעל העץ הוא -גדר דדו  «
 )משנ"ב ל"ג(ראשון.  ביום אפילו עליו לברך יכול כ"ג – בעיר אחר ואין גומא ונעשה פטמתו בניטלה «
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 בסוגי האתרוגים שאין להם דד מעולם 
 .אלו במדינות שמביאים האתרוגים רוב וכן, כשר – מעולם דד לו היה לא אם אבל .שניטלה דוקא זה כל

 רמ"א()
 דק דבר שאר או מחט החלל לתוך שיכניס י"ע וניכר הזרע חדרי עד שחללה עמוקה גומא יש לפעמים ❏
  .הוא גמור פסול –

 ה"ה ,פסול הזרע חדרי עד דניקב פסול. וכיון דניקב היכי כל פסול בתולדה נקב שהריהטעם: 
 )משנ"ב ל"ב(בתולדה.  בניקב

 מחלוקת – תוילהכיר כלל אם היה כן מתחילת בריואם אי אפשר  «
 : מצדד להחמיר.א"ר בשם הב"ח

 )שעה"צ ל"ז(: אפשר שיש להכשיר, מטעם ספק ספקא. פמ"ג
 

  האתרוג מעיקר, באילן בו תלוי שהואבניטל העוקץ 

  שו"ע(. פסול – גומא מקומו נשאראם( 
 רמ"א() .כשר – מכוסה הגומא רוחב שכל שהוא כל עובי ונשאר העץ קצת ינטל ואם 
 )משנ"ב ל"ג( ראשון. ביום אפילו עליו לברך יכול – בעיר אחר שאין הדחק שעת הוא ואם ❏

 
 
 

 י"א-י'-סעיף ט'
  עליו חזזית עלתה

 דעל שנו לא כשר... – מיעוטו על חזזית עלתה פסול. – רובו על חזזית עלתה - (לד: לה:)מקור: סוכה 
  ופסול. כמנומר מיחזי – מקומות בשלשה או בשנים אבל אחד, במקום אלא כשר, מיעוטו

 אלא פוסלים אינם הפסולים כל :שמואל בשם נחמן בר יצחק רבי עלה מסיק - (ו"ה ג"פ)סוכה  ירושלמי
 בלבד. ]ואפשר שהירושלמי חולק על הבבלי[ ראשון טוב ביום
 מקומות בשלשה או בשנים אם  

 )שו"ע ט' וי'(פסול.  –מיעוט  הוא החברבורות שבשטח פי על אף ברובו הנימור כשנתפשט•  
  כ"ש שבשלשה פסול, ולמה כתבו? בשנים פסול, אם :הכסף משנה הקשה «

 פ"עכ מחבירו אחד שיתפשטו בעינן בשנים דאף דהיינו לשנים, שלשה דמקיש ק"דה תירץ: ז"הט
 זו חזזית בין מפסיק השערה כחוט משהו אתרוג שיהיה מראה –שלישי  לחזזית שיעור כדי

  מנומר. מקרי לא מזה בפחות אבל שאצלה, לחזזית
  אינשי. דהיינו כדאמרי :תירצו מהאחרונים רבים

כמנומר.  מיחזי לא – לחזזית חזזית בין שמפסיק אתרוג מראה השערה חוט י"שע מסתבר מ"ומ
 )ביאו"ה(

 ראשונים מחלוקת –אתרוג  של אחד מצד שכולם כגון, במיעוטו אבל•  
 . כשר :ורא"ש ראב"ד 
 )טור ב"י ושו"ע( אחד. צד של במיעוטו לואפי פוסל :הרי"ץ גיאת 
 )שו"ע סעי' י'(כיש פוסלים.  ורא"ש בסתמא, ואת דעת הרי"ץ גיאתהשו"ע הביא את דעת הראב"ד  
 )משנ"ב מ"ב(כראב"ד דכשר.  –הכריעו  ר"וא והמשנ"ב הלבוש 
 של רובו שאינו פ"אע הקיפו רוב דהוי רובו, מקרילכו"ע  – ]ואינו רובו[ השני לצד גם מהם נתפשט אם•  

 האתרוג.  כל
 )משנ"ב מ"א ומ"ב(   
 אחד במקום אם 

 )שו"ע( .פסול – רובו על עלה אם•  
 )משנ"ב ל"ז(הצדדים.  משני האתרוג שטח כל רוב והיינו «

 )שו"ע(. פסול, שהוא כל' אפי – חוטמו על ואם•  
 )משנ"ב ל"ח(הדר.  הטעם: דאינו

 )ביאו"ה(ופסול אפילו בצד אחד.  «
 מחלוקת – גדר חוטמו «

  .לשושנתא קרוב למעלה היינו דחוטמו :תגיא ץ"והרי ם"רמב
 )ביאו"ה( חוטם. קרוי דהשפוע :ש וטור"רא

. ראשו כלפי ולהתחדד להתקצר שמתחיל ממקום היינו חוטמוכרא"ש וטור, ד –פסק השו"ע 
 )שו"ע(
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 רח

 מחלוקת בדעת השו"ע – מקום גבהו בלבד «
את  ודוחק לבד. גבהו במקום החזזית מתרמי באם י"רש לדעת גם לחוש מצריך :שערי תשובה

  כן. הוא ע"השו כוונת שגם עצמו
 גובהו. מקום על ולא לבד, השפוע על הוא ע"השו כוונת :לבוש

 )ביאו"ה(עליו.  ולברך ראשון ביום גם להקל יש בודאי הדחק דבמקום –הכריע הביאו"ה 
עיניו.  נותן אדם שפוע שבאותו שבו מקומות משאר יותר םילעיני שם שנראה – גדר פסול כלשהו «

 )משנ"ב ל"ט(
 ראשונים מחלוקת – אחד במקום מחצה על מחצה הוא אם•  

  מכשיר. :ראב"ד
  לצמצם. דאפשר ל"הטעם: דס

 : פוסל.ר' יחיאל
 )ב"י ושו"ע( לצמצם. דאי אפשר ל"הטעם: דס

 חדא צד של האתרוג חצי שהיה מיירי האתרוג ]ולא היקף בכל העוקץ כלפי היא דהמחצה מיירי «
 )משנ"ב מ"ג(במעוטו[.  חזזית פוסל לבד בראשו דהא זנבו עד מראשו
 לבסוף[. המחבר אותה ]מדנקט כדעת הר' יחיאל להחמיר דיש –הכריע המשנ"ב 

 מחלוקת – דרך מדידת הפסול «
  מדידה. בלא לעינים שיראה צריך אלא ,מדידה י"ע בהכשר רוב ימצא אם סגי לא :ג"פמ

 )משנ"ב מ"ד(על זה.  חולק :יעקב הבכורי
 

)משנ"ב אתרוג.  משאר גבוה שיהיה בעינן אלא במחובר. ובין בתלוש בין חזזית כשעלתה - גדר החזזית ❏
 ל"ה(

 
 
 
 

 סעיף י"ב
 מה פוסל בחוטמו

 פסול. נמי במשהו אפילו חוטמו ועל רבא: אמר -רובו  על חזזית עלתה - ()לה:מקור: סוכה 
 מחלוקת ראשונים – היכן הוא חוטמו ❏
  ויורד. משפע שממנו גובהו עובי אלא חוטם, נקרא הפטמא עד השיפוע כל שאין :י"רש
  חוטם. קרוי שהשיפוע הפיטמא, אצל החוטם :ור"ח ף"רי
 )ב"י( .נזר כמין עשוי שהוא הנץ שתחת גבוה מקום אותוהיינו  חוטמו :ן"ר

 מראה שינוי וכל חזזית פוסל – הפיטמא עד לשפע שמתחיל ממקום דהיינו, ואילך מחוטמו –פסק השו"ע 
  .שהוא בכל
 )שו"ע(פסק השו"ע דיש מי שאומר דה"ה דיבש פוסל שם בכל שהוא.  – בחוטמויבש  ❏

 מחלוקת – האם נחלקו בזה «
 לכו"ע פוסל בכלשהו. :מג"אל
מותר אף ביבש בחוטמו.  –תלוי הדבר במחלוקת, ולדעת הרש"י והרא"ש לעיל בסעי' ה'  :גר"אל

 )ביאו"ה(
 מחלוקת  – פסול יבש בשנים ושלושה מקומות «

 : במקום אחד ברובו. או בשנים ושלושה מקומות במיעוטו.פמ"ג
 )ביאו"ה(צ"ע. לא ברור הדבר. ו :ביאו"ה

 כל זה אין - להסתכל וצריך דקותו מחמת לעין נראה אין אם אבל ,לכל כשנראה דוקא – גדר הפסול ❏
 )משנ"ב מ"ו(שפוסל.  שהוא
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 סעיף י"ג
 גדר חזזית האסורה

 )שו"ע(. מאתרוג גבוה שהוא במישוש ניכר שמקומו ממש בו ויש, אבעבועות כמו הוא חזזית
 מחלוקת – בכמה אבעבועות פוסל ❏

  חזזית. בכלל אינו אך בלאו הכי אבעבועות, שתי : דוקאמבי"ט
 הסתכלות בלא לעין אדם לכל שנראה כל אחת אבעבוע דאף ודעתם על זה, : חולקיןא"ר וכפות תמרים

  )משנ"ב מ"ט( .חזזית מקרי
 )שעה"צ(ט להקל. "דבשאר ימים יש לסמוך על המבי –הכריע השעה"צ 

 
 

 מחלוקת ראשונים – [טלבל"א מו"ל ]בלע
: אין להכשיר אותם חזזים בלא"ט מא"ל שבאים מן העלים ובאילן, משום דשכיחים ורגילים תרוה"ד

כיון דמשום הדר פסלינן, ואין לחלק בזה משום דמתחילת ברייתו כך היה, דאינו מהודר לבוא באתרוגים, 
 מעיקרו ג"כ אינו בכלל הדר.

 )ב"י(: העולם נוהגים בפשיטות להכשיר אותו בלא"ט מא"ל. ב"י
 כב"י, דכשר.  –הכריע הרמ"א 

 מחלוקת – הטעם ❏
  .האתרוג משאר גבוהים שאינן לפי, ל"מו א"בל שקורין חזזית אותו להכשיר יש: מהרי"ל

 רמ"א() .כך הרבה להיות דרגילים מאחר, אתרוג מראה דנחשבים מטעם להכשירם יש :תרומת הדשן
 מחלוקת – נפק"מ כשגבוהים משאר האתרוג «

 כשגבוהים פסול.: לטעם המהרי"ל
 החזזית אם בין מ"פקנ ואין כשר, אתרוג משאר גבוהים : אפילולטעם התרומת הדשן

 . מקומות בשאר או בחוטמו הוא
 )משנ"ב נ'(כי אם בשעת הדחק.  אתרוג משאר בגבוהים להקל דאין – הכריעו האחרונים

 מחלוקת ראשונים – כשמורגשים הבלא"ט מא"ל במשמוש היד ❏
 להכשיר.: יש ב"י

 )ב"י וד"מ ד'(: אין להכשירן אם ניכרים במשמוש היד. מהרי"ל
 )שעה"צ נ"ו(אין פוסל.  –ברואה מראה פסולה על האבעבוע  ❏

 
 

 מחלוקת  – קוצים אותה שעוקצים מחמת ואדום עקום מקומו שנעשה מה ❏
 מחמת ואדום עקום מקומו שנעשה מה אבל האתרוג פסול, מעצמות החזזית כשנולד : דוקאמבי"ט

  כשר. – קוצים אותה שעוקצים
 )משנ"ב בעיון ושע"ת( : יש להחמיר בזה.ברכי יוסף

 דבמקום ששוכב על קוצים גדל בו חזזית. –וכפי שמוכח מהאגודה  «
 והשערי תשובה תירץ: דהאגודה מדבר כשהוא גבוה משאר אתרוג.

 הן בתלוש הן הפרי עיפוש י"ע שנולד מה הוא שחזזית והבכורי יעקב מתרץ: כיון
 שמתעפש אויר שום שולט מדלא הקוצים על ששוכב דבמקום הוא דרך כ"במחובר, א

 עיקוץ י"ע ואדום עקום שנעשה מה אבל האגודה. מדבר ובזה - חזזית שם ונולד שם
 )ביאו"ה(וכשר.  חזזית זה אין ולכן וריקבון, עיפוש בזה אין - וקוצים

 
 
 

 

 סעיף י"ד
 האתרוג למראה שחוזר אם קולף הפסול עד

 לאחר כשר – האתרוג למראה חוזר כשקולפו אם - מנומר שהוא או, שפסול בענין חזזית בו עלתה אם
 )שו"ע ורמ"א( .שנקלף
 )רמ"א(. כלום חסר לאובלבד ש «
 )ביאו"ה ומשנ"ב נ"א(. להכשירו מותר להילכתח אפילו «
 )ביאו"ה(שאסור.  כמו מתקן דהוי ,ולהכשירו לקלפו אסור – ט"ביו מ"אך מ «
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 סעיף ט"ו
 סוגי פסולים נוספים

 פסול. –ומנומר  לבן כושי שלוק כבוש סרוח תפוח אתרוג - .(לו)מקור: סוכה 
 לשונות שתי פירש י"רש – סרח או ותפח, בתלוש, מים עליו נפלאתרוג ש ❏
  נרקב. וסרח ותפח בתלוש גשמים עליו שנפלו כגון :'א רושפי

  שאכלוהו. תולעים מחמת רע ריחו וסרח נרקב תפח ב': פירוש
 )ביאו"ה( נפסל. לא בלבד תפיחה י"ע דלפי' ב', -נפק"מ  «

 מחלוקת  –להלכה 
 : פסול, כפי' א'.שו"ע

 )שו"ע וביאו"ה(. ע"צ ]נרקב[ תפח :א"מג
 )ביאו"ה( ברובו. שיעורו – ומבושל וכבוש סרח או דתפח שיעור «
 הוא דהחוטם משום בחוטמו הוא דהטעם אחרי ע."צ – שהוא בכל בחוטמו בזה גם אם ולענין «

 )ביאו"ה(וצ"ע.  יותר. לעינים נראה

  )שו"ע(פסול.  – בחומץ כבושאתרוג  ❏
  )משנ"ב נ"ד(כמבושל.  הוי – שירתיח כדי אלא שהא לא ואפילו «

  (ע"שו). פסול – מבושל אתרוג ❏
 והיינו כששהה זמן של מעת לעת.  «
 )משנ"ב נ"ד(כמבושל.  דהוי ל"קי –מעת לעת  ודבש משקין בשאר או במים כששרה ה,"וה «

 )שו"ע(. פסול – מנומראתרוג  ❏
 מחלוקת  – באילו גוונים מנומר «

 כעשבי ירוק או לבן או שחור או חזזית כגון ,הפסולין בגוונין מנומר הוא אם דוקא :גר"א
 .השדה

 .ופסול הדר בכלל אינו פ"עכ – כ"ג כשרות מראות בהרבה מנומר הוא אם אפילו :א"ר"ן בשם י
 )משנ"ב נ"ה(

 
 
 
 
 

 סעיף ט"ז
 על האתרוג לבן או שחורמראה 

  .ברובו פוסל – אחד במקום • 
 )שו"ע(. במיעוטו אפילו ליפסל כחזזית דינו – מקומות בשלשה או בשנים•  

 
 מראה אדום

 מחלוקת – סתם אדום • 
 . אתרוג ממראה הוא אדום :יי אדםח  
 )ביאו"ה( .פסולה מראה הוא באדמימות אדום :ג"פמ  
 ()ביאו"ה .היא כשרה מראה –]תמרה אדומה[  סומקא כאהינא אדום•  
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 סעיף י"ז
 אתרוג שחור
 כי אביי: אמר – פסול? לכושי דומה כשר, כושי והתניא, פסול. כושי אתרוג מר: אמר - )לו:(מקור: סוכה 

 . להו והא לן הא קשיא לא אמר: רבא תנן. לכושי דומה במתניתין נמי תנן
 נחלקו הראשונים בביאור הא לן והא להו

 בבל פסול תמיד. אך לבני – בהם רגילים ואינם כוש מארץ שרחוקים ישראל ארץ : לבניהרש"י פירש
 . דפסול –תמיד כשר, אא"כ הוא דומה לכושי  – בהם ורגילים לכוש שקרובים

 אך לבני פסול. שהוא לכושי הדומה הרבה כושי שכן וכל פסול, כושי – ישראל ארץ לבני :פירש ף"הרי
 (וביאו"ה )ב"י פסול. כושי לאדם דומה שהוא הרבה אך הכושי כשר, הכושי – כושים שהאתרוגים בבל

 )שו"ע( .כשרים – מעט שחורות כעין שלהם שהאתרוגים מקום –פסק השו"ע 
 )שו"ע(. מקום בכל פסול זה הרי – כושי כאדם ביותר שחורים היו אםאך  ❏

 
 
 
 

 י"ח סעיף
 )שו"ע(. פסול – אתרוג העגול ככדור

 )לו:(מקור: סוכה 
 )משנ"ב נ"ט(כן.  להיות דרכו שאיןכיון הטעם: 

 )ב"י(המגיד.  הרב עליו ותמה ככדור. דעגול זה פיסול השמיט ם"והרמב «
 
 
 
 

 סעיף י"ט
  בדפוס גדלו

  פסול. - אחרת בריה כמין ועשאו בדפוס גידלו - )לו.(מקור: סוכה 
 אחרת בריה כמין פשיטא, כשר. – כברייתו אבל אחרת, בריה כמין אלא שנו לא רבא: אמר - (לו:) ובגמרא

 . דפי דפי דעבידא צריכא, לא – תנן?
 פסק השו"ע:

  .פסול – אחרת בריה כמין עשאואם • 
 )שו"ע(. כשר ,דפין דפין שעשאו פ"אע – ברייתו כמו עשאואך אם • 

 
 
 
 

 סעיף כ'
 בזה זה דבוקים שנים שגדל דהיינו, התיום

  בתיום[. מכשיר דת"ק ]דמשמע התיום. אף אומרים: ויש פסול, – ככדור אתרוג - )לו.(מקור: סוכה 
 נחלקו בזה הראשונים

 : מכשיר בתיום כת"ק.ם"רמב
 )ב"י ומשנ"ב ס"ג(פסל.  :ג"סמ

 מחלוקת  –להלכה 
  .כשר :שו"ע

 אחד פרי ,להפרידן יכול אדם שאין בזה זה ומעורין ודבוקין יחד שנים שנבראו כיוןהטעם: 
 )משנ"ב ס"ג(. תוספות משום בו ואין ביה קרינא

 )משנ"ב ס"ג(אפשר. כש להחמיר יש :משנ"ב
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 סעיף כ"א
  השדה לעשבי שדומה הירוקאתרוג 

  פוסל. יהודה: ורבי מכשיר. מאיר: רבי - ככרתי הירוק - (לד:) מקור: סוכה
 מחלוקת  –להלכה 

 כשמשהין אתרוג למראה חוזריודעים שטבע האתרוגים שבאותו מקום דרכן להיות  כ"אא, פסול: שו"ע
 . אותו

 )משנ"ב ס"ד( עדיין. הפרי נגמר שלא ניכר שבזה משום הטעם:
 )משנ"ב ס"ד(פריו.  נגמר דמסתמא ,כשר – כ"כ ירוק היה לא דאם ומשמע «

 למראה לשוב במקצת התחיל כ"אא אתרוגים לקנות ואין ,למעשה ל זהע לסמוך דאין :ומהרי"ל אחרונים
 )משנ"ב ס"ה(. ירוק נשאר יהיה דשמא אתרוג

 ס"ט ובאה"ט( )שעה"צ: אין הכשר אלא אחר שנעשה כולו מראה אתרוג משום הדור. ב"ח
 
 
 

  המורכב אתרוג
 )משנ"ב ס"ה(. כלל אתרוג מקרי דלא ,פסול שהוא הפוסקים הסכימו

  סימנים' ג – לא או מורכב הוא אם להכיר סימני אתרוג שנוכלמהם  ❏
  .להם וגובה גופה בכל קטנות בליטות ולאתרוג חלק המורכב כי .א
  .שוקע העוקץ ובאתרוג בולט העוקץ המורכב .ב
 דקה. הממוצעת והקליפה רב הוא שלו והמוהל רחב המורכב תוך כי .ג
 – האתרוג לרוחב מושכב הגרעין ובמורכב האתרוג לאורך זקוף הגרעין שבאתרוג סימןה .ד

 מחלוקת
 : הוי סימן.עולת שבת

 )משנ"ב ס"ה( .ברוחב ולפעמים באורך שוכבים הגרעינים שלפעמיםאין זה סימן,  :יעקב בכורי
 מחלוקת – האם יש לסמוך על הסימנים הללו להכשיר האתרוג ❏

 לחוש אין – הרבה ובליטות שקוע העוקץ דהיינו שמבחוץ סימנים להם שיש אתרוגים: מור וקציעה
  .מזה היפך םיהפנימי בסימנים ימצא שמא

 נאכלש טהור עוף כדין אתרוגים של ודינן להקל, כלל סימנים על לסמוך אין : למעשהחת"ס
 ואין מורכבים. אינם שאתרוגיהם קדמונים מימים מוחזק יהיה המקום שאותו דהיינו במסורת,

 )משנ"ב ס"ה( הסימנים. על לסמוך ואין מהמורכבים, שאינם המעיד שיודע הכשר כתב בלי ליקח
 כגון ,מורכב שהוא מורה השני והסימן ,אתרוג שהוא שמורה אחד סימן רק לו יש אם - לכו"ע «

  .מספיקא להחמיר יש שוקע שלו והעוקץ חלק שהוא
 )משנ"ב ס"ה(הסימנים.  על לסמוך יש – דרבנן שהוא שני ט"ביו - לכו"ע «

 מחלוקת  – האם יכול ליטול אתרוג המורכב -אם אין לו אחר  ❏
 כל ליטלו יש - בעיר אחר לו אין ואם. ימים בשאר אפילו המורכב אתרוג לענין להחמיר יש :אחרונים

 .ברכה בלא שבעה
 . תמיד בו לצאת למסרך אתי דילמא ,כדאי אין כ"ג ברכה בלא ליטלו דאפילו מחמירין: ט"ז ופמ"ג

 מחלוקת – ספק מורכב «
 : יטול בלא ברכה.בכורי יעקב

 )ביאו"ה(: אין למחות במי שסומך על זה ומברך. ביאו"ה
 

 הדסים המורכבים ❏
  .אתרוגים כמו הם דפסולים ,אותם ליטול אין – מורכבים שהם יודע אם הדסים לענין

 )משנ"ב ס"ה(. מורכבים אינן דסתמא ,לחוש אין – בסתמא אך
 מחלוקת – הדסים הגדלים בגנות השרים «

  .מורכבים חשש מפני השרים בגנות הגדלים אותן לפס :יעקב השבות
 )משנ"ב ס"ה(. להכשירם המנהג פשט :מאירות והפנים צבי החכם
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 ריג

 סעיף כ"ב
 שיעור האתרוג

  כביצה. אומר: יהודה רבי כאגוז. אומר: מאיר מחלוקת, רבי – קטן אתרוג שיעור - (לד:)מקור: סוכה 
  ידיו. בשתי אחד אפילו יוסי: בידו. לרבי שנים שיאחז מחלוקת, לר' יהודה: כדי – והגדול

 )שו"ע( .פסול, מכביצה פחותכר' יהודה, ד – קטן אתרוג שיעור ❏
 חשיב לא זה משיעור ה"אפ – יותר להתגדל סופו שאין בוסר שאיננו משערים אנו אם ואפילו «

  )משנ"ב ס"ו(פירא.  גמר
 )ביאו"ה(ופסול כל שבעה, כיון שלא נגמר פריו ולא נקרא פרי.  «
 פסול משום שאינו הדר. –ואם בימי החג נצטמק ועמד על פחות מכביצה  «

 )ביאו"ה(יטלנו בלא ברכה, ואפילו ביום ראשון.  –ואם אין לו אחר 
 מחלוקת – שיעור הביצה ❏

 : די בכביצה שבזמננו.חת"ס 
 )ביאו"ה(: נכון לבעל נפש להדר לכתחילה אחר אתרוג שגדול כשני ביצים. בכורי יעקב

  )שו"ע(. כשר – פריו נגמר לא שעדיין בוסר הוא אם אפילו – כביצה אם אבל ❏
 )משנ"ב ס"ו(כשר.  –יותר  להתגדל שסופו בוסר עדיין שהוא ואף «

  מכשירים. וחכמים: פוסל. עקיבא: רבי הבוסר, אתרוג - .(לו)מקור: סוכה 
 נחלקו הראשונים בגדר בוסר

  הלבן. כפול קטן הבוסר :י"רש
 )ב"י וביאו"ה(איתמר.  ענבים גבי שיעורא דההוא וכתבו עליו, חלקו :התוספות

)משנ"ב אתרוג.  למראה חוזר שאינו כל פירא גמר חשיב לא דאז - ככרתי ירוק יהא שלא ובלבד «
 ס"ח(

 )שו"ע(. כשרכר' יוסי, ד – שהוא כל גדול היה ואם ❏
)משנ"ב . האתרוג כ"ואח הלולב ליטול יכולשהרי  ,יצא כ"ג – כתיפו על שמביאו גדול הוא אפילוו «

 ס"ז(
 
 

 )משנ"ב ס"ח(. מוכרים ם"שהעכו מצות ושארי אתרוג לזלזל אסור ❏
 יביאם שלא תיד לבאלע מכשילו אתהכיון ש ,דמיהן מכדי יותר מעט להם ליתן שצריך כלומר «

 )משנ"ב ס"ח(. מידו לקנות אחרת בפעם
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 ריד

 סימן תרמט
 

 סעיף א'
 ד' מינים גנובים וגזולים

 כשלא עשה שינוי  
 טוב ביום שנא לא ותני, פסיק קא המינים... ארבעת בכל פסול - ויבש גזול - (לד: לג: לב: )כט:מקור: סוכה 

 דכתיב: ראשון טוב יום בשלמא גזול אלא וליכא, בעינן הדר יבש בשלמא שני, טוב ביום שנא ולא ראשון
 דהוה משום יוחאי: בן שמעון רבי משום יוחנן רבי אמר - טעמא? מאי שני טוב ביום אלא משלכם, לכם
 לית גזול אף תקנתא, ליה לית פסח מה -הפסח" ואת גזול "והבאתם שנאמר: בעבירה, הבאה מצוה ליה
 אמר מכם" יקריב כי "אדם יאוש לפני בשלמא יאוש. לאחר שנא ולא יאוש לפני שנא לא תקנתא, ליה

 הבאה מצוה ליה דהוה משום לאו אלא -ביאוש?  קנייה הא יאוש לאחר אלא הוא, דידיה ולאו רחמנא
  בעבירה.

 טוב ביום אבל ראשון, טוב ביום אלא שנו לא שמואל: אמר נחמני בר יצחק' ר דאמר יצחק, דרבי ופליגא
  בגזול. נמי יוצא בשאול, שיוצא מתוך שני

  נחלקו בזה הראשונים
  .יאוש לאחר בין יאוש לפני בין, ובגנוב בגזול פסולים המינים ארבעת כלתמיד, כר' יוחנן, : ורי"ף ר"ן

 )משנ"ב א'(משלכם.  שצריך שיהיה -' וגו הראשון ביום "לכם" ולקחתם דכתיב הטעם:
 מיום חוץ, הימים בשאר כשר לאחרים אבל, עצמו ולגזלן לגנב אלא וגנוב גזול נפסל לא :ארחות חיים

 (ומשנ"ב ח' )שו"ע. אם לא היה יאוש ראשון
 )ב"י(גזל וגניבה אינם פסולים אלא ביו"ט ראשון בלבד. : כשמואל, דרמב"ם

 השו"ע הביא את דעת הר"ן ורי"ף בסתמא, ואת דעת האו"ח כיש מי שאומר.
 אחרוניםמחלוקת  –להלכה 

 שהוא אצלם נקנה לא דהחפץ כיון ה"אפ ,גזלוהו לא שהם אחרים לגבי אףד :המלחמות בשם הביא א"מג
 בו.  יוצאין ואינםהוא,  בעבירה הבאה מצוה כ"ג - גבייהו שייך הוא ידם תחת והגזל יאוש לפני

 )משנ"ב ח'( כארחות חיים. להקל לסמוך יש :ר"א
 )משנ"ב ח'(אסור לברך עליו.  –לכו"ע  «
 דקנייה, כשר –ושיפהו  לולב גזל כגון, המצוה סיוע בלא וקנאו גזול ,לכו"ע – כשעשה בו שינוי מעשה 

 )שו"ע וביאו"ה( מעשה. בשינוי
 אין שכעת נמצא בעלמא, דמים אלא החפץ להחזיר מחוייב ואינו מעשה בשינוי הטעם: דקנייה

 )ביאו"ה(בעבירה.  הבאה מצוה מקרי לא – שלו אלא הנגזל, של החפץ
 ודמים ,שקנאה כיון ביה, קרינא "לכם"ד בו, לצאת כשר – ראשון ביום ואפילו יאוש בלא ואפילו «

 )משנ"ב ה'( .לו חייב הוא בעלמא
 בו לצאת כשר אחר אותו – לאחר נתנו או מכרו שהגזלן כגון ,רשות ושינוי יאוש כשיש ה"וה «

 )משנ"ב ה'(ראשון.  ביום אפילו
 והגביהו במשיכה שקנאו באופן לו שמכרו כגון ,הלולב נטילת של המצוה י"ע השינוי הוא אםו «

 צריך אלא בעבירה. הבאה מצוה ל"דהו יצא, ולא הקנין נעשה המצוה י"ע כ"א –לצאת בו 
 )משנ"ב ג'( בו. לצאת שני פעם כ"אח להגביהו

 לענין ברכה: ❏
 )שו"ע ומשנ"ב ו'( עליו. יברך לא לכו"ע – אם לא היה יאוש • 
 מחלוקת  – אך אם היה יאוש•  
  כ."ג לברך מותר – רשות שינוי עם או השם שינוי עם או מעשה השינוי עם יאוש היה אם :א"מג  

 יאוש לא יברך.  בלא ודווקא
 )משנ"ב ו'( לברך. יוכל לא גווני בכל :א"ז וגר"ט  

 

 ממי גזל? ❏
 )ביאו"ה( שגזל מנכרי. ובין שגזל מישראל בין

 )ביאו"ה(. לבעליו הדמים שישלם עד בו יוצא ואינו פסול, – מהנכרי מהמינים אחד שגנב מי ולכן «
 מחלוקת –האם יצא למפרע  - הגינה לבעל ופייס לבסוף ושילם וגזל ובגנב ❏

 : הסתפק בזה.החיי אדם
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 )ביאו"ה בעיון(: פסק שיצא, אע"ג שלא החזיר. מאיריה

אינו  – לו דעוכשיו לבסוף כשיתייאש ואף יאוש, שייך לא – הקציצה בעת כלל השדה בעל ידע כשלא ❏
 יאוש. הוי ולא מדעת, שלא יאוש מועיל, דהוי

 הוא הזה שהמקום שידוע או שם, השומר מן או השדה מבעל רשות כשנוטל כי אם להקל ואין
 )ביאו"ה(לכל.  הפקר מקום

 )ביאו"ה(רשות.  שינוי מקרי לא דיורשכיון  ,זה בכלל היורש ואין ❏

 מחלוקת  – מאריסלקחת  ❏
  גזל. משום ומחל, ואין בהם דידע ל"י הגן, בעל בידיעת שלא האריס מן הלוקחים אותם :פמ"ג
 )ביאו"ה(מוחל.  אינו שבסתמא ידוע דהדבר מאוד, בזה מפקפק :יעקב בכורי

 
 של עכו"ם זהירות בקציצת ארבעת המינים ❏

 אלא .לולבו לצורך שבלולב מינים מארבעה אחד בעצמו הישראל יקצץ שלא ליזהר ישכיון שגזול פסול, 
 )רמ"א(מהם.  ויקנה כותי יקצצנו

 )רמ"א( .לידו בגזילה ויבא הם קרקע גוזלי כותים וסתם, נגזלת אינה דקרקעהטעם: כיון 
 רמ"א() .לארץ חוצה או ישראל ארץ בין בזה חילוק ואין «

 מחלוקת  – לענין איסור טבל «
 והוי ישראל ביד נתמרח ל"דהו אחר איסור עוד יש - בעצמו קצצו אם י"בא באתרוג :א"גמ

  .טבל
 בדמים מנכרי הישראל קנה כבר אם אלא איסור שייך לא ישראל ביד מרוח לענין: ג"פמ

 ה()ביאו". שקוצצו בשעה
  עליהם. ומברך ם,"העכו ברשות הוא אם כשר – בדיעבד אבל לכתחילה, וכל זה «

 י'()משנ"ב  .לגזולה חיישינן לא הטעם: דמספיקא
 )משנ"ב י"ב( ע."לכו לברך כ"ג יוכל –וכשיקצצנו עכו"ם  «
 )משנ"ב י"א(יאוש.  לאחר דהוי כיון מותר, – לחבירו ונותן ישראל כשקוצץ ה,"וה «
 )משנ"ב י'(קנייה.  – מלחמה כיבוש י"ע שגזל ומי «

  בזמנינו: ❏
 כל וגם מישראל, קרקעות לגזול הנכרים מוחזקים שאין כתב שאצלנו –בזמן הבכורי יעקב 

 משדה אפילו הישראל שיקוץ בזה להקל אפשר – דמלכותא דינא פ"ע לבעליהם מוחזקים הקרקעות
  ברשותו. ם"עכו

 )ביאו"ה(המקום.  לפי ותלוי בזה, מאוד להתבונן יש – הפרעות שהיה מצוי -אך בזמן החפץ חיים 
 

 רמ"א(). כותי סוכת כמו ,כשר – ועשאו כותי שאגדו לולב ❏
 )משנ"ב י"ד( .יאגדנו לא להיאך לכתח «

  לתקנו. רשאי אינו בדבר מחוייב שאינו דכל הטעם:
  לכתחילה. הלולב תאגוד לא אשה גם זה ומטעם

 שאוגדים במה אבל אגד. מצות עיקר דשם ביחד המינים כל אוגד ששם התחתון באגד ודוקא
 )משנ"ב י"ד(קפידא.  אין בזה – למעלה

 
 
 
 

 סעיף ב'
 שאול
 )שו"ע(. לכם דבעינן משום, פסול - ראשון ביום שאול
 באופן לו נתן דמסתמא יצא, –לו  ונתן בו לצאת לולבו לו ליתן סתם ממנו שאל אם בדיעבד אבל «

 )משנ"ב ט"ו( להחזיר. ל מנתע במתנה דהיינו בו לצאת שמותר
 שהנותןכ שמדבר או ,במתנה ולא שאלה בתורת רק לו שנותן בפירוש לו שאמרכ מדבר ע"והשו «

 )משנ"ב ט"ו(יוצא.  אינו בודאי זה דבאופן ,בשאולה יוצאין שאין הדין יודע אינו
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 המודר הנאה
 רמ"א(). שלכם הוי דלא, הראשון ביום בו יוצא אינו – עצמו של מלולבו או חבירו של מלולב הנאה המודר

 לא "לכם" פ"עכ מ"מ ,הנאה מקרי לא – ניתנו ליהנות לאו דמצות ל"דקי דכיון דאף ל"וקמ
 )משנ"ב ט"ז(נינהו.  הנאה דאיסורי ,מיקרי

 )משנ"ב י"ז(מקרי.  לא דהנאה ,מותר – לכם שאין צריך שני ביום אבל «
 מחלוקת – אתרוגרק מאכילת ה עצמו על אסר אםו «

  .ביה בעינן אכילה דהיתר ,יוצא אינו כ"ג - מאכילתו רק ל עצמוע אסר לא אפילו: פמ"ג
 )ביאו"ה( .לאחרים להאכילודיכול  משום בו יוצא, דעליו חולק :יעקב בכוריה

 
 
 

 ד'-סעיף ג'
 אתרוג של עיר הנדחת ואשרה

  פסולין. – הנדחת עיר של או אשרה של היו אם ,אלו מינים' ד כל - (לד: לג: לב: כט:)מקור: סוכה 
 באשרה הכא –כשר?  נטל ואם יטול לא זרה עבודה של לולב רבא והאמר פסול!? אשרה של - (לא:) סוכה

 .שיעוריה מיכתת דכתותי עסקינן, דמשה
 שו"ע(. פסול – של ישראל(  
 כוכבים עבודת של אבל: 

 )שו"ע( .יטול לא – לכתחילה•  
 )שו"ע(. לכם בעינן דלא, ואילך ראשון מיום יצא – נטל ואם•  

  )רמ"א(. בו יוצא דאינו ישראל של ל"וה – בו לזכות נתכוון אם אבל, בו לזכות נתכוון שלא ודוקא ❏

 ראשונים מחלוקת – כותי ביד נתבטל אםו ❏
 : לאחר ביטול אפילו לכתחילה מותר, דכיון דמותר להדיוט, לא מאוס הוא למצוה.ר"ן

 )ב"י(: לא יטול משום דמאיס לגבוה. רש"י
 מחלוקת  –להלכה 

 )רמ"א(. בדיעבד יצא - כ"אח בו לזכות מכוון' אפי: שו"ע
 )רמ"א ומשנ"ב(: לא יצא. רמ"א בסי' תקפ"ו

ואם נטעו ולבסוף עבדו, אז הפרות שגדלו קודם העבודה מותרים להדיוט, ואסורים לכתחילה לגבוה,  ❏
 )משנ"ב י"ט( אסור אף להדיוט בהנאה.  –שנעבד  כיון דמאיס. ואותן הפירות שגדלו אחר

 
  שמשיהם מבתי בהם וכיוצא, כוכבים עובדי של הצעירים גנות

 )שו"ע סעי' ד'( .למצוה מינים שאר או לולב משם ליטול מותרד –פסק השו"ע 
 )ד"מ ב'(הטעם: דאין זו אשרה, דאין משתחוים לה. 

 )ביאו"ה(יקח אחרים.  – ומ"מ, אם יש אחרים «
 (סעי' ד' )רמ"אמותר.  – האילן עובדין שאין זמן כל, םכוכבי תעבוד לפני נטוע האילן' ואפי «
 )משנ"ב כ"ח( מותר. – לישראל ונתן כ"אח ם"העכו קצץ ואם «

 דבשעת גדול שינוי שנשתנה משום מאיס, מקרי ולא שרי. לגבוה ואף משום בטול, הטעם:
 )משנ"ב כ"ח(כן.  אחרי וגדלו ולולבין האתרוג היה לא עבודה

 )ביאו"ה(אין להקפיד על זה.  – כשלא נדבו הגינה לשם עכו"ם, וגם עומדין מחוץ לחצר העכו"ם «
 מותר ליטול אף בשכר.  –כשלא נדבו מתחילה  הגינה לשם ע"ז  – ליטול בשכר או בחינם «

אין מותר ליטול כי אם בחינם, ולא בשכר, מפני שמהנה  –אך אם נדבו הגינה מתחילה לשם ע"ז 
 ([)שעה"צ כ"א]ולט"ז אסור אפילו בהחזקת טובה בעלמא.  )משנ"ב כ"ו(למשמשיה. 

פסק  ג"סי ב"קמ סימן ד"דביו –]נפק"מ כיצד מדובר כאן[  קשה סתירה בין פסקי השו"ע «
  למצוה? מהם ליקח מתיר . ואילו כאןהם ם"עכו נוי דבכלל ם"העכו לפני יםהנטוע סרק באילני

 היו אך אם ולכן מותר. -נטעוהו ולא לשם העכו"ם  עצמן דלצורך היכי מדובר י"ל, דכאן .א
 לקנותו לישראל אסור היה – למשמשיהן שייכים יהיו והפירות ז"הע לשם אותן נוטעין
 .לכהניהם מהנה להיות השנה בכל אפילו

 דמסתמא לתלות צריכין אנוד פירות, בהן שאין סרק באילני מיירי דשם מתרץ: שלום נהר .ב
 לתלות נכון יותרד - פירות בהן שיש באילנות כאן מדובר כ"משא ז."לע לנוי שיהיה נטעוהו

  פירותיהן. לצורך שנטעוהו
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 -בעצמן  אותן לקצוץ ם"העכו מינים, הדין בהם שצריך בארבעה כאן שמדובר ביאו"ה: .ג
 צריך דלגבוה רק לנו נשאר ולא ם,"עכו נוי של האיסור הוא ונתבטל ביטול בכלל כ"וא

 בכלל הוא אם הדין עצם לענין רק מיירי אך שם ביו"ד לא מקילינן. ולזה לכתחלה, להחמיר
 )ביאו"ה( ם."עכו נוי

 
 
 
 
 

 סעיף ה'
 זמן הפסול בסוגי הפסולים בד' המינים

 -"לכם ולקחתם" הראשון טוב ביום בשלמא ,גזול אלא ,וליכא הדר בעינן יבש בשלמא - ()כט:מקור: סוכה 
 .לא אמאי שני טוב ביום אלא ,הוא דידיה לאו והאי רחמנא אמר משלכם

  ראשונים מחלוקת – וגניבה גזל מפניפסולין 
משם ואילך לא שנא גזול ולא שנא שאר ין אינן פסולין אלא בראשון. אבל כל הפסול :רמב"ם ורי"ץ גיאת

 כולם כשרים. –פסולים 
 )טור וב"י(: כל הפסולין, פסולין כל שבעה, חוץ משאול וחסר. רא"ש

 )ב"י(: פסול ביום הראשון והשני, אך בשאר הימים כשר. רשב"א
 מחלוקת  –להלכה 

 . כשר הכל – ימים בשאר אבל .בלבד הראשון טוב ביום פסוליןוסיעתו, דכרמב"ם ורי"ץ גיאת : שו"ע
 דאפילו שם ומוכח עצמו, ולגזלן לגנב אלא וגזול גנוב נפסל דלאהשו"ע  אמר 'אעי' דבס ,קשה «

 שני פסול? ט"ביו
 דבדיעבד הדין עצם לענין ואילו כאן מדבר ,לכתחלה לענין רקדיבר  דבסעי' א' א:"המג ותירץ
  לכם. דבעינןיוצא, כיון  לא ע"לכו ראשון ט"יו אבל .בגזול אף שני ט"ביו יוצא

 )משנ"ב ל' וביאו"ה(והביאו"ה תירץ: דהך דגזל וגנבה באשגרת לישנא נקט הב"י, ויש למוחקו. 
  .ימים' ז כל פסולכרא"ש, ד: רמ"א

 )משנ"ב ל"א(ה'.  ניאץ ברך דבוצע ,לברך אין ם"הרמב לדעת גם – וגזול בגנוב ברכה לענין –לכו"ע 
 רמ"א(בכל הימים.  בו יוצא – שאול(  
 בממונו מצוה למיעבד לאינש ליה דניחא .ימים בשאר מותר – חבירו דעת בלא חבירו של לולב ליטול ,

 (ומשנ"ב ל"ג )רמ"א לא מועיל. –אך ביום הראשון  .כשאול והוי
 ואסור. דמקפיד אפשר – ימים' ז לכל אבל כהלכה. בו ולנענע ליטלו מותר פעם אחת דוקאו «

 )משנ"ב ל"ד(
 החזקה על סומכין שאיןולא יטלנו ללא רשות, כיון  ,שישאלנו – עמו כשבעליו ליזהר ראוי «

 )משנ"ב ל"ד( בקל. לבררו שיכולין במקום
 )משנ"ב ל"ד( .מדעתו שלא ליטול מדינא דאסור – מקפיד שהוא בו יודע אם ש"וכ «
 )משנ"ב ל"ד(אסור.  – איפכא או נ"לביהכ מביתו להוציאו אבל מקום. באותו ליטול וקאודו «
 (רמ"א) .ימים בשאר כשר – חסר 

  ונפיק. ביה מטבל חנינא דרבי הא - )לו:(מקור: סוכה 

 מחלוקת – הדר שאינו משום שטעמם ודברים ❏
  בחסר. כמו להכשיר וסייעתו: ם"רמב

  מצוה. הידור משום ימים' ז בכל הדר דבעינן ,בזה להחמיר וסייעתו: ש"רא
 מחלוקת –להלכה 

 : כרמב"ם, ואין אסור אלא ביום הראשון בלבד.שו"ע
 )משנ"ב ל"ה(: כרא"ש, דצריך הדר בכל ז' הימים. א"רמ
 ראשונים מחלוקת – עוקצו או פטמתו ניטל 

 : דינו כניקב, וכשר בשאר ימים.תולדות אדם וחוה
 )ד"מ ה'(: פסול כל שבעה. מה"ר אברהם מפראג

 מחלוקת  –להלכה 
 .ואילך ראשון מיום וכשר ,כחסר דינו :רמ"א

 למצוא אי אפשר אם מ"ומ ,שבעה כל הפיטמא בניטל להקל ואין – הדר משום הוא הפטמא ניטל :א"מג
 )רמ"א ומשנ"ב ל"ו(המקילין.  על לסמוך יש – אחר
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 מחלוקת – האם יכול לברך עליו «
  כ."ג לברך יוכל :ר"א

  ברכה. לענין : מפקפקיןפמ"ג ובכורי יעקב
. הימים בשאר לברך יוכל בודאי – פיטמתו נטלה אם בזה ספק עוד יצטרף דאם –צידד המשנ"ב 

 )משנ"ב ל"ו(
 עכברים נקבוהו אם  

 רבי והא איני, הדר. זה אין רב: אמר עכברים שנקבוהו ב' לישנות החולקות, אתרוג – (לו:)מקור: סוכה 
 ביום כאן -קשיא  לא חנינא לרבי מתניתין בשלמא -מתניתין?  קשיא חנינא ולרבי ונפיק. ביה מטבל חנינא

  דמאיסי. עכברים שאני רב: לך אמר קשיא? לרב אלא שני. טוב ביום כאן ראשון, טוב
 לא -מתניתין?  קשיא חנינא ולרבי ביה, ונפיק מטבל חנינא רבי דהא הדר. זה רב: אמר דאמרי: איכא

 .שני טוב ביום כאן ראשון, טוב ביום כאן קשיא,
 נחלקו בזה הראשונים
 )טור וב"י(: מכשירים אפילו בנקבוהו עכברים. רי"ף רא"ש ורמב"ם

 )ב"י(תירוץ דחוק הוא.  –דס"ל, כלישנא בתרא, או שסוברים דהתירוץ לרב שאני עכרים דמאיסי  «
 )טור(: פוסל בנקבוהו עכברים. בה"ג
 )ב"י(דס"ל כלישנא קמא.  «

 )רמ"א(. מאוס משום, הימים בשאר אף יטלנו לאכבה"ג, ד –הכריע הרמ"א 
 [)שעה"צ(]אך הט"ז מחמיר אף בהסרה.  )רמ"א(מותר.  – העכברים ניקור סיראך אם ה «
 מחלוקת  – העכברים ניקור הסרת בלא נטל אם בדיעבד «

  : יצא.מג"א ומאמר מרדכי
 . דיעבד אף פסול הסרה : בלאגר"א וא"ר

 )שעה"צ ל"ד(יברך.  לא פ"עכ וליטול, ולחזור לנקר צריך דבודאי דאף –הכריע השעה"צ 

 רמ"א( .ימים שבעת כל שפסול – מנומר או יבש היה אם( 
 מחלוקת – הנמור או היבשות חתך אםו «

 רמ"א() .פסול מכח ובא הואיל, שבעה כל פסול: לרמ"א
[ הדר משום דטעמם מנומר או יבש אף בזה וכלול] ,שני ט"ביו : האתרוג כשרגר"א בדעת השו"ע

 )משנ"ב ל"ח(. בחתך להחמיר לנו אין פ"עכ ,חתך בלא אף
 )משנ"ב ל"ח(על זה.  לסמוך יש בודאי הדחק במקום –הכריע המשנ"ב 

 שו"ע(. פסול - ימים בשאר בין ראשון ט"ביו בין – כוכבים עבודת משום שהוא פיסול( 
 שו"ע(. פסול - ימים בשאר בין ראשון ט"ביו בין – באכילה האסור אתרוג( 

 )משנ"ב מ"ה(. שבעה כל פסול באכילה כיון אסור –בהנאה  שמותר פ"אע – וכגון אתרוג של טבל «
 )משנ"ב מ"ה(. שבעה כל דפסול לשרפה דעומדים טמאה תרומה ושל ערלה של אתרוג «
 )משנ"ב מ"ה(. ראשון ביום אפילו כשר – ל"חו ערלת «
 )משנ"ב מ"ה(. כשר – דמאי של אתרוג «
 שלא להחמיר יש – רותח חלב לתוך מקצתו שנפל כגון ,איסור בליעת מחמת שנאסר אתרוג «

)משנ"ב עצמו.  מחמת איסורו שאין כיון ,להקל יש - הימים בשאר אבל ,ראשון ביום בו לצאת
 [. )שעה"צ מ"ח(שחולק ]דלא כשלטי גבורים מ"ה(

ברובו.  אלא נפסל דלא חזזית כמו דינו כ"וא הדר, שאין מטעם הוא בישול פסול וטעם «
 )שעה"צ מ"ז(

 שו"ע(. פסול - ימים בשאר בין ראשון ט"ביו בין – מינם פסול שאינם( 
 שו"ע(. פסול - ימים בשאר בין ראשון ט"ביו בין – השיעור חסרים כשהם( 
 מחלוקת – חזזית 

 הימים. שבעת כל : פוסלתרמ"א
 )משנ"ב מ"ח(: אינו פוסל אלא ביום ראשון בלבד. לשו"ע

 נטילה חיוב אין ימים דבשאר כיון ימים, בשאר בחזזית להקל לסמוך יש הדחק דבשעת –הכריע המשנ"ב 
 )משנ"ב מ"ט(מדרבנן.  אלא
 מחלוקת ראשונים – לולב העולה בחד הוצא 

 : פסולו מגופו, ופסול כל שבעה אפילו בזמן הזה.ר"ן
 )ב"י(: אין פסולו אלא מפני שאינו הדר, ורק ביום הראשון בלבד פסול. ר"ן בשם י"א
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 הרוצה לאכול מהאתרוג של מצוה ❏
  ונפיק. ביה מטבל חנינא רבי - )לו:(מקור: סוכה 

  למצותו? והקשו הראשונים, כיצד ר' חנינא אכל מהאתרוג, הרי אתקצאי
  אתקצאי. לא -מכשיעור  ביתר בו לצאת שיעור בו דנשאר דכיון :תירץ ש"הרא

 פסול, שהוא כל דחסר ראשון ביום כולה נאסרה נפשך דממה גב על : דאףהתוס' ]בתירוצם השני[ תירצו
 ובשאר ראשון, ליום כוליה מתנה והיה ימים, לשאר ומקצתה ראשון, ליום כולה הפריש חנינא רבי שמא

 השמשות. בין ממקצתו בודל איני הימים
 אבל למחר, בשאר ויוצא מקצתן אוכל היה לאכילה לו שהיו האתרוגים מן חנינא דרבי :ן תירץ"הר

 )ב"י( למצותו. הוקצה שהרי אסור ודאי מצוה של באתרוג
 בודל ושאינו, ראשון ליום כולו שיהיה אתרוג על להתנות לכתחלה ומותרכתירוץ התוס',  –פסק הרמ"א 

 ידי ולצאת, ואילך שני מיום ממנו לאכול לכתחלה אז ומותר, ואילך שני ליל של השמשות בין כל ממנו
 רמ"א() .הנשאר עם מצוה
 איתקצאי ראשון יום דהא ,להנות ויוכל ממנו בודל שאינו להתנות יכול ועל היום הראשון אינו «

 )משנ"ב מ'( בו. פסול דחסר כולו,
 איתקצאי שוב תנאי בלי היום תחלת שיכנס דכיון ,"ואילך שני מיום" :כשיאמר מועיל לא אבל «

 )שעה"צ ל"ח(היום.  כל

 מחלוקת – שני ליום לכתחלה הפריש ואם ❏
 אמרינן דלא ,לאתרוג הראוי השיעור שישאיר רק ,תנאי בלא אפילו לאכול מותר :ש"הרא בשם א"מג

 יותר. ולא לאתרוג הראוי השיעור רק איתקצאי
 שהתנה לא אם .ממנו לאכול ואסור האתרוג כל דאיתקצאי אמרינן שני ליום הפריש : אפילוגר"א

 )משנ"ב מ"א(מתחלה. 

 ראשוניםמחלוקת  – בשביל שיוכל לצאת ידי המצוה עם הנשאר כמה צריך להישאר ❏
  מקרי. אתרוג לאו –אבל אם לא נשאר רובו  מועיל לצאת בו. – עליו דשמו רובו בנשתייר דוקא :ן"ר

 משנ"ב מ"ג(ד"מ ו' ו) שני.ה ביום מספיק בזה ,מיעוטו אלא בו נשאר לא אפילו :י"מהרא פסקי
 
 

 מחלוקת ראשונים –דין היו"ט השני  - מים טוביםי שני העושים ❏
 : יום שני הוא כמו יום ראשון.רא"ש ובמנהגים
 )ב"י וד"מ ז'(ינו כשאר ימים, משום דבקיאינן בקביעא דירחא. : יו"ט שני הרמב"ם ותרוה"ד

 )ב"י(אך לא מברכין עליו.  ,: נוטלין בשניר"ן
לא יטול את זה עד לאחר שבירך על  –חר : טוב לעשות כר"ן אם אין לו אתרוג אחר. אבל אם יש לו אד"מ

 )ד"מ ז'(הכשר, ובזה יוצא מידי ספק. 
 )רמ"א(. מברכינן לא ברוכי אבל, בשני נוטלין ראשון פסולילשיטתו, ד –פסק הרמ"א 

 בקיאין דאנו דכיון או ,כראשון דדינו אפשר ,דיומי ספיקא משום עושין דאנו דכיוןהטעם: 
 )משנ"ב נ'( .מברכינן ולא ,אחר בדליכא נוטלין לכך - ימים כשאר דינו דירחא בקביעא

 )ביאו"ה(אין לברך עליו.  –וה"ה שאול בשני  «
 רמ"א() .מדעתו, חבירו של על יברך – כשר ואתרוג לולב לחבירו יש ואם

 
 
 
 

 סעיף ו'
  כשר נמצא שאין, הדחק בשעת

 בפסולים שהם מינם, רק שיש בהם מום ופסול 
 אף אומר: יהודה רבי פסולים. -יבשים  כשרים. - כמושין לת"ק: כולן מחלוקת, – .(לא)מקור: סוכה 

 אין לו: אמרו לבניהם. לולביהם את מורישים שהיו כרכין בבני מעשה יהודה: רבי אמר כשרים. יבשים
 ראיה. הדחק שעת

 הראשונים נחלקו בזה
 )טור וב"י(]ואין נוטלם אלא בכדי שלא תשתכח תורת לולב.  .מברכין ואין נוטלין הפסולים כל: ראב"ד
 )טור וב"י( אך לא שאר מינים. .עליו לברך' אפי, יבש לולב הכשיר :רמב"ם
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 כר

 מחלוקת ראשונים – בשאר פסולי הלולב שאינם יבשות «
 : ה"ה לקטום ראשו ושאר פסולים יוצא בשעת הדחק אף ביום ראשון.גאונים

 )ב"י(: אין להקל אלא ביבש בלבד. לדעת הטור
 מחלוקת –להלכה 

 : אין להקל אלא ביבשות בלבד.משנ"ב ומג"א
 )משנ"ב נ"ה שעה"צ ס"ג(: יש להקל בכל הפסולים. ט"ז

 )ב"י( .יבש בהדס אפילו מקילין :הגהות מיימוניות
 )משנ"ב נ"ז(הדר.  עץ פרי בתורה בהדיא דכתיב משום זו לדעה להקל רצו לא באתרוגאך  «

 )ב"י(: מקל בכל המינים ואף באתרוג כבוש וחסר. ראבי"ה
 מחלוקת  –להלכה 

 כראב"ד, דבכל אלו הפסולים בשעת הדחק נוטלים אותם, אך לא מברכים עליהם. : הכריעהב"י
ליטול ולברך  יבש בהדס להקל אפילו ,הדחק בשעת על ההגהות מיימוניות לסמוך יש: ]ובד"מ[ רמ"א

 אך באתרוג אין לברך. .עליהם
 דאם הכשר, חבירו של שיטול קודם ברכה בלא יטול לא – פסול ספק אבל ודאי. פסול ודוקא «

 . הכשר של נטילה על לברך שוב יכול ולא יצא כבר הוא כשר
 ברכות דספק ,כ"אח הכשר כשנוטל יברך לא מ"מ – ברכה בלא תחלה הספק ונטל עבר ואם

 )שעה"צ ס"ח(להקל. 
 . עליהן לברך נוכלו ,יבשים כשהם מינים' ד בכליש להקל  הדחק בשעת :האחרונים

 :חלוקים' ד בזה ישומ"מ  «
 . ומברכין נוטלין מינים הארבעה כל אזי – יבשים רק לחים בעיר נמצאו לא אם

 בדיעבד ואפילו ,דוקא הלחים על מברכין – גמורים לחים לאחרים ויש גמורים יבשים לו יש ואם
 . היבשים על כשבירך יצא לא

 – גמורים יבשים אינן היבשים וגם גמורים לחים והדסים לולבים נמצאים שאין ובארצות
  .לכתחלה אפילו לו שיש היבשים על מברכים
 אינן אפילו שלו היבשים על ברךי לא לכתחלה – גמורים לחים אחרים אצל שנמצאו ובמקום

 )משנ"ב נ"ח(ברכה.  בלא אחרים שאצל הלחים הפעם עוד יטול כשבירך ובדיעבד .גמורים יבשים

 אף לחבירו יש אם אבל כשרים. מינים' ד העיר בכל אין כ"אא הדחק שעת מקרי לא – גדר שעת הדחק ❏
 )משנ"ב נ"ב( הדחק. שעת זה מקרי לא – למצוא יכול לא שהוא
 –והאגור כתב: דנוהגין ליטול לולב יבש, אף שיש אחרים לחים. אבל לא הדס וערבה יבשים  «

 ד"מ ט'(רמ"א ו)יש לחים. שכ

 מחלוקת ראשונים – ביום השני ❏
 : מכשיר אף היבש בשני של דבריהם.רמב"ן
 )ב"י(: פסל אף בשני של דבריהם. ראב"ד

 
 דאתי הדחק, בשעת אפילו פסול – מורכב או וצפצפה שוטה הדס כגון מינן שאינן מחמת הפסולין אבל 

  תמיד. בהן לצאת למטעי

 . הדחק בשעת אפילו פסול גזול ה"וה ❏

הנענועים, ובלבד שלא  כל ויעשה מינין' ג או' ב שנמצא מה יטול – כשרים מינין' ד העיר בכל אין אם ❏
 )משנ"ב נ"ג(מינין. ' ד שצריך יודעין דהכל לטעות יבואו לא מינין' בג כ"משא יברך.

 
 

 בו ולצאת אתרוג לחתוך ❏
 ולחלקו חלקים' ג או' לב אתרוג לחתוך אין, ימים בשאר כשר דחסר ג"אע –כשנחסר ולא נשאר העיקר  • 

 )רמ"א( .הדחק בשעת' אפי ,בו ולצאת
 רמ"א() אתרוג. ולא אתרוג חתיכת מקרי גוונא האי הטעם: דכי

 רמ"א() עליהם. יברך ולא הפסולין כל ליטול יכול - ברכה בלא אבל, עליו לברך לענין זה וכל «
 )רמ"א( .כשר – קיים העיקר ונשאר חסרכשנאך •  

   



   הלכות לולב -חלקת אליהו  רנסימן ת 

 
 רכא

 סימן תרנ
 

 סעיף א'
 כמה גודל ד' המינים

 לולב שיהא כדי ארבעה, ולולב שלשה וערבה הדס שיעור שמואל: אמר יהודה רב אמר - )לב:(מקור: סוכה 
 טפח. ההדס מן שיצא צריך לולב של שדרו יוחנן: רבי אמר פרנך ורבי טפח. מהדס יוצא

 יוצא לולב של שדרו שיהא כדי טפחים,' ד – לולב של ושדרו טפחים.' ג – וערבה הדס שיעור –פסק השו"ע 
 )שו"ע(. טפח ההדס מן

 )משנ"ב א'(וצריך שיהיה בעצם העץ שיעור זה.  «
  כמה הוא השיעור ❏

 טפחים. חמשה בת באמה אומר: טרפון רבי ארבעה. ולולב שלשה וערבה הדס שיעור - (לב:)מקור: סוכה 
 אמר ללולב. והשאר להדס, שלשה מהם צא ששה, אותה עשה טפחים חמשה בת אמה אמר: רבין אתא כי
  טרפון. כרבי הלכה שמואל: אמר הונא רב

 נחלקו בזה הראשונים
 טפחיים וערבה הדס שיעור נמצא, להדס' ג מהם צא', ו אותה עשה טפחים' ה בת באמה: ר"ן ורא"ש

  .גודל ושליש גודלים ג"י לולב של שדרו ושיעור .גודלים' י שהם, ומחצה
שהלולב שאומרים בו דברים הרבה, והיינו ברכת  -מי בעל דברים "יגש" –וה"ר יונה נתן בו סימן  «

 )ב"י(ש. דהיינו י"ג גודלים ושלי -לולב והלל שיעורו "יגש"
  .גודלים ד"י לולב של שדרו שיעור :רמב"ן

 )ב"י(דג' טפחים ראשונים צריך טפחים קטנים, אך טפח רביעי צריך שיהיה שלם. 
  .גודלים ט"ו לולב של ושדרו, גודלים ב"י וערבה הדס שיעור: רמב"ם

 )ב"י(דשיעור הדס וערבה אין פחות מג' טפחים, וכל הטפחים מחשבים בטפחים שלמים. 
 השו"ע הביא את דעת הר"ן ורא"ש בסתמא, ואת דעת הרמב"ן כיש מי שאומר, ואת דעת הרמב"ם כי"א.

 .כרמב"ם לכתחילה נוהגיןד –הכריע הרמ"א ו
 
 

 )משנ"ב ח'(על פי הסוד יש ליטול שדרתו של לולב כלפי פניו, ופני הלולב כלפי חוץ.  – דרך הנטילה ❏
 
 
 
 
 

 סעיף ב'
 אם רוצה להוסיף בגודלם

 . למעלה שיעור להם אין
 למעלה לולב של שדרו שיצא צריך - כמה והערבה ההדס באורך הוסיף שאפילו ]ר"ן[: שאומר מי ויש

 )שו"ע, ונראה שאין כאן מחלוקת(. טפח, מהם
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 רכב

  תרנא סימן
 

 סעיף א'
 כמה מינים לוקח מכל מין בד' המינים

 אפילו אחד. ואתרוג אחד, לולב ערבות, ושתי הדסים, שלשה אומר: ישמעאל רבי תנן, – (לד:)מקור: סוכה 
 כשם אומר: עקיבא רבי קטומים. שלשתן אפילו אומר: טרפון רבי קטום. שאינו ואחד קטומים שנים

 אחת. וערבה אחד הדס כך אחד, ואתרוג אחד שלולב
 נחלקו בזה הראשונים

 : כר' ישמעאל, דצריך שלשה הדסים.רמב"ם
 )ב"י(: כר' עקיבא, אפילו בהדס אחד יוצא ידי חובה. רמב"ן

  .הדסים' וג ערבות' וב אחד לולב אחד כל שיטול מינים' ד מצותכרמב"ם, ד –פסק השו"ע 
 ראשוניםמחלוקת  –אחרים[  אצל משיג כשאין ]דהיינו כשר הדס כשאין הדחק במקום ❏

 : צריך שתי ערבות שלמות.טור
 )טור(: הכשיר גם בערבה קטומה. רמב"ם
 )ב"י(: אפילו באחד וקטום יוצא בדיעבד. רמב"ן

 מחלוקת  –להלכה 
  קטום. דלא בחד ליה : סגירמ"א

)משנ"ב  ברכה. בלא יטלו ובודאי הדחק. בשעת וקטוםעל הרמב"ן באחד  לסמוך הוא כדאי :א"מג
 ו'(
 מחלוקת – האם יכול לברך עליו «

  ברכה. בלא ליטלו דצריך מצדד :שמואל דבר תשובת
 )משנ"ב ו'(. לברך יכול :יעקב וישועות ג"פמ

 מחלוקת – באיזה ימים יכול להקל «
  בזה. להקל קצת מצדד :יעקב בכורי

 )משנ"ב ה'(ראשון.  ביום ולא ימים, בשאר כי אם בזה להקל אין :משנ"ב
 )משנ"ב ה'( אחרים. משל יקח – אחרים אצל משיג אם אבל «
 )משנ"ב ג'(ולברך.  וליטול לחזור צריך – ערבה של אחד בד נטל אם «

 )שו"ע(. ד' מיניםואחד  צריך שיטול כל אחדד –החיוב הוא על הרבים  ❏
)משנ"ב  הרבים. על שהחיוב להורות – "לקחת" ולא רבים, לשון -"ולקחתם" הטעם: דכתיב

 ב'(
 

 )משנ"ב א'( .שמתפללין למקום מלילך לולב בו שיש למקום לילך טוב יותר ראשון ט"ביו ❏
  דרבנן. להיותפ דאורייתא, היא ראשון ביום הטעם: דלולב

 ט"וביו לולב, בו שיש למקום ראשון ביום ילך – ודאי ולתפלה ,שם ישיג אם ספק לולב ואפילו «
 )משנ"ב א'(מתפללין.  שודאי למקום ילך שני

 
 

 מצות אגידת הלולב
יהודה: לולב צריך אגד. לרבנן: לולב אין מצוה לאוגדו...  לרבי מחלוקת, – .(לג) סוכה .()כז מקור: מנחות

 ואנוהו". אלי "זה משום לאגדו מצוה - אגד צריך אין דאמרי לרבנן ואפילו
 ראשונים מחלוקת  –כיצד אוגד הלולב  ❏

 : צריך שיאגדנו שני קשרים זה על זה.רא"ם
: קושר פעם אחת, ושוב מתעגל וכורכו סביב, ומתוך כך מהודק יפה כאילו קשרו בשני ראשי ראבי"ה

 )ב"י(האגד ב' פעמים. 
  .נוי משום, זה על זה קשרים' ב דהיינו, גמור בקשר לאגדם מצוהכרא"ם, ד –פסק השו"ע 

 במה אוגדו ❏
 אפילו אומר: מאיר רבי יהודה. רבי דברי במינו אלא הלולב את אוגדין אין מחלוקת, – (לו:)מקור: סוכה 

 הוה אחרינא מינא מייתי ואי אגד, צריך לולב קסבר –יהודה?  דרבי טעמא מאי במשיחה... ואפילו בחוט
 מינים. חמשה ליה

 אחר. במין לאגדם דיכול –פסק השו"ע 
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 רכג

  שמפסיק בענין האגודה בתוך מהעלין נשרו ואם ❏
 דלא היכי כי ,יד בית ביה שיירו :גלותא ריש דבי הושענא דגדלי להנהו רבה להו אמר – .(לז) מקור: סוכה

 חוצץ. אינו לנאותו כל אמר: .. רבא.חציצה תיהוי
 במינו מין אמר: ורבא חציצה. והוי טרפי דנתרי בהושענא לולבא אינש לידוץ לא רבה: אמר – (לז:) סוכה
 מין אמר: ורבא חציצה. והוי הוצי דמשתיירי בהושענא לולבא אינש ליגוד לא רבה: ואמר חוצץ. אינו

 .חוצץ אינו במינו
 )שו"ע(. לחוש אין –פסק השו"ע 

 )רמ"א( .חוצץ אינו במינו דמיןהטעם: 
 )רמ"א( .חוצץ – במינו שלא אבל «
 )רמ"א( .ההדס סביב להיות שרגיל החוט ליקח יזהר כן על «

 )שו"ע( .גמור בקשר ט"ובי לאגדו אפשר אי – אגודו שהותר או, יום מבעוד אגדו לא ואם ❏
  באיזה קשר אוגדו ❏

 ירק. של כאגודה אוגדו – טוב ביום אגדו הותר ,ת"ר פסול. – והיבש הגזול הדס - )לג:(מקור: סוכה 
 היא. מעליא קשירה עניבה דאמר ,היא יהודה רבי מני הא –מיענב?  ליענביה אמאי

 הראשוניםנחלקו בזה 
: יכרוך האגד סביב וידחוק ראשו בתוך הכרך כמו שאוגדין אגודת ירק, ולא יקשור שני רא"ש

 אגודה של ירק[. -הראשים כאחד כשאר קשרים. ]דגורס כ
 )ב"י(אגודה של ירק[. -: אוגדו ע"י עניבה. ]דגורס ברי"ף

 מחלוקת  –להלכה 
  עניבה. של מותר בקשרכרי"ף, ד :שו"ע

 הכרך ראש ותוחבין אלו מינים' ג סביבות שכורכין דכריכה, מותר דווקא בקשרדכרא"ש,  :א"רמ
 )שו"ע רמ"א ומשנ"ב( .הכרוך העגול תוך

גם זה  – בו הלולב ותוחבין יד בית כמין לולב עלי מן עושין אלא קשר לעשות שלא העולם שנוהגין מה ❏
 )משנ"ב ח'(. קשר בכלל

 
 דרך הקשירה: ❏

  )רמ"א(. הערבה מן יותר גבוה ההדס לקשור יש • 
 )משנ"ב י"ב( הקבלה. פ"הוא ע הטעם:

 (רמ"א) ברכה. בשעת בידו מינים' ג כל שיטול כדי, הלולב תאגוד תוךב והערבה ההדס ישפיל•  
 )משנ"ב י"ב( משמאלו. והערבה ,הלולב בימין לקשרו צריך ההדס•  
 (רמ"א) .קשרים' ג בלולב יעשה•  

  י"ד( )משנ"ב .אבות' ג הטעם: כנגד
 מחלוקת  – האם הקשרים של מטה מצטרפים «

 לאחד נחשב הוא נוי, משום ביחד מינים' הג כל שקושר מה דהיינו מטה של : הקשריםט"ז
  לו. אפשר אם שנים עוד למעלה ויעשה

)משנ"ב יחד.  מינים' הג שאוגד הרביעי הקשר לבדמ ,עצמו בלולב קשרים' גצריך לעשות : ר"א
  י"ד(

 )משנ"ב י"ד(. כשר – אחד אגד אלא נאגד לא ואם «
  

 
 
 
 

 סעיף ב'
 דרך נטילת הד' מינים

 חדא והאי מצות, תלתא הני -טעמא?  מאי בשמאל. ואתרוג בימין לולב רבא: אמר - (לז:)מקור: סוכה 
 מצוה.

 )שו"ע(. בשמאלית והאתרוג, הימנית בידו האגודה יטול ❏
 ט"ו( )משנ"ב. חדא והאתרוג מצוה תלתא דהני הטעם: משום

 )משנ"ב ט"ז( יצא. לא בדיעבד אפילו – היפך ואם «
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 מחלוקת – אחת בידו שניהם נטל ואם «
  יצא. לא :ארחות חיים

  יצא. :ז"ט
 )משנ"ב ט"ו(. ברכה בלא וליטלו לחזור וצריך תורה, בשל להחמיר דיש –הכריע המשנ"ב 

 )שו"ע(. למטה ועיקריהם למעלה ראשיהם –דרך העמדתם  ❏
 גדילתן. דרך אלא בהם יוצאין אין המצות כל - (מה:)מקור: סוכה 

 שהפירות אלא למטה עוקצו גדילתו דרך מקרי מ"מ למעלה עוקצו תלוי כשהוא דאתרוג ג"ואע «
 )משנ"ב י"ז(אותו.  מכבידין

 )משנ"ב ט"ז(גדילתן.  כדרך שלא הוי –הצד  מן ראשיהן כשנוטלין וגם «
 
 
 

 סעיף ג'
 אטר יד

 ראשונים מחלוקת
 יד ימין יקח הלולב בשמאל, דימין דידיה הוא.: איטר רא"ש

רוב בני אדם אזלינן. ]דדווקא בתפילין  איטר נוטל לולב בימין כל אדם, דאחר :בעל העיטור וטור
 )ב"י(דווקא בימין, אבל לולב דרבנן הוא ומשום חשיבותא[. מניחים דאורייתא 

 מחלוקת  –להלכה 
 ימין דהולכים אחר ,אדם כל בשמאל ואתרוג, אדם כל בימין לולב נוטל אטרכבעל העיטור וטור, ד :שו"ע

  .שלו ושמאל ימין אחר ולא, דעלמא ושמאל
 בימין דנטילתו לולב אבל דידיה. ימין בתר אזיל איטר דאורייתא שהוא תפילין הטעם: דדוקא

 )משנ"ב י"ח( אדם. ככל הוא איטר מצות תלתא בה דיש בעלמא חשיבותא משום דרבנן הוא
  .שלו בשמאל והאתרוג שלו, בימין הלולב ליטול ויש, שלו ימין הולכים אחרכרא"ש, ד: רמ"א

 )משנ"ב י"ח(בתפילין.  כמו דהולכים אחר שלו דסבר הטעם:

 מחלוקת – היפך ואם ❏
  .יצא: רמ"א
  בזה. : מחמירמג"א

 )משנ"ב י"ט(ברכה.  בלא וליטלו לחזור דטוב –הכריע המשנ"ב 
 

 )רמ"א(. אדם ככל, בשמאל ואתרוג, בימין הלולב נוטל – ידיו' בב שולטה ❏
 בשתי שולט מקרי לא זה – בימין גם אותם לעשות שיכול אף ,בשמאל לעשות לו נקל אם אבל «

 )משנ"ב כ'(ידיו. 
 
 
 

 סעיף ד'
  יד לו שאין אדם

 גבי אין לו בוהן נותן על מקומו ודיו. – )מה:(מקור: סנהדרין 
 )שו"ע( .האתרוג וכן ,בזרוע לולב נוטל – יש לו זרוע• 

  .השחי ביתב היינוד «
 (כ"ב )משנ"ב. מיקרי לקיחה ג"כ דזה ,במרפיקו נוטל – קנה יש ואם• 
 מחלוקת – כלל זרוע לו אין ואם• 
 כלל. היא לקיחה לאו דזה ,בפה ליטול אין :פמ"ג 
 )משנ"ב כ"ב(עליו.  חולק :יעקב בכורי 

 
 בזרוע והאתרוג ,ימין אצלו נחשבת שמאל היא אפילו ,יד באותו הלולב יטול – אחד יד לו יש ואם ❏

  .שכנגדו
 ()משנ"ב כ"ג .בזה ויוצא ,זה אחר בזה בידו שניהם יטול – בזרוע האתרוג ליטול לו י אפשרא ואם «
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 ו'-סעיף ה'
 ברכות נטילת ד' המינים

 קדשנו אשר אומר: -בו  לצאת נטלו שהחיינו. ברוך אומר: -לעצמו  לולב העושה ,ת"ר – .(מו)מקור: סוכה 
  לולב. נטילת על וצונו במצותיו

 .ושהחיינו, לולב נטילת על יברך –פסק השו"ע 
 דרך הנטילה והברכה: ❏

 מברך עליהן עובר לעשייתן. –כל המצוות כולן  - )לט.(מקור: סוכה 
 נחלקו בזה הראשונים

 או .שיברך עד מהם אחד יהפוך אוהאתרוג.  שיטול קודם הלולב ליטול משיתחיל שיברך : טוברא"ש
  .הברכה אחר עד לצאת שלא יכוין

 עובר מיקרי שפיר הילכך ,לנענעו שצריך מצוה שיורי כאן יש עדייןנוטלו בידו, ואח"כ מברך, ד :ן"ר
 .עליה שיברך קודם כולה המצוה את גומרין שאין אלא למעט בא שלא לעשייתן

 )ב"י וטור(, ולא יטלנו כלל רק לאחר הברכה. בידו שיטלנו קודם יברך :ם"רמב
 ג' אפשרויות: –להלכה 

 לעשייתו. עובר שיברך האתרוג, כדי שיטול שו"ע: קודם .א
 )משנ"ב כ"ו(המצוה.  מן הוא הנענוע גם דהא כך, אחר מברך – לקיחה קודם לברך שכח ואם «

  גדילתן. דרך דבעינן בזה, יוצא דאינו - למעלה כשהעוקץ שיברך, האתרוג עד יהפוך שו"ע: או .ב
)משנ"ב  בידו. כולם שיטול עד בהמצוה לצאת שלא שיכוין דהיינו לעשייתן, קודם גר"א: שיהיה .ג

 כ"ה(
  (רמ"א) .מעומד ויברך ❏

 )משנ"ב כ"ז(יצא.  – מיושב המצוה וגם הברכה עשה אם ובדיעבד «

 (רמ"א) פעמים. כמה שנטלו פ"אע, ביום אחת פעם רק יברך ולא ❏
 

 שהחיינוברכת  ❏
 (סעי' ו' )שו"ע. נטילתו בשעת אלא, לולב עשיית בשעת שהחיינו יברך לא

 )משנ"ב כ"ט(הלולב.  כשנוטל שביעי ביום אפילו לברך יוכל – ראשון ביום שהחיינו בירך לא אםו «
 
 
 

 סעיף ז'
 לקיחה ע"י דבר אחר

 אמר: ורבא וליכא. תמה לקיחה דבעינן בסודרא הושענא אינש לינקוט לא רבה: אמר - .(לז) מקור: סוכה
 לקיחה. שמה אחר דבר ידי על לקיחה
 אחר דבר ידי על לקיחה דאמר הוא רבא יצא... והא לא בכלי הלולב הוציא שאם רבא: אמר - .(מב)סוכה 
 לא. בזיון דרך אבל כבוד, דרך מילי הני –לקיחה?  שמה
 עשה בית יד ללולב ❏

 )שו"ע( .דמי שפיר – ונטלו הלולב בו ונתן יד בית עשה אם – בדרך כבוד•  
)שו"ע לנאותו.  הוא יד ובית .כבוד דרך שיהא ובלבד, לקיחה שמה אחר דבר י"ע דלקיחההטעם: 

 ומשנ"ב(
 )שו"ע( .יצא לא – ונטלו, בכלי הלולב שנתן כגון, כבוד דרך אינו אם אבל•  

]דלא כט"ז  )משנ"ב ל"א( לקיחה. שמה ולא בכלי, כשאוחזו כבוד דרך הוי דלא כסף של הוא ואפילו «
 [)שעה"צ ל"ז(שחולק. 

 
 נטלו ע"י סודר ❏

 מחלוקת – ונטלו, ידו על סודר כרך•  
 היד. לגבי דבטל : יצא,ר"ן  
 )שו"ע ומשנ"ב ל"ג(. יצא לא: שו"ע  
 )שו"ע משנ"ב ל"ג( תמה. לקיחה הוי דלא יצא, לא – ן"הר לדעת לכו"ע, גם – הלולב על סודר כרך•  

 )משנ"ב ל"ג(ברכה.  בלא ויטלנו יחזור – נטלו אם ועל כן, «



   הלכות לולב -חלקת אליהו   תרנאסימן 

 
 רכו

 ראשוניםמחלוקת  – הסרת טבעות ותפילין מהיד בעת הנטילה ❏
 : מסירין ציציות ותפילין מן היד. ונשים טבעותיהן.אגודה

 )ב"י(: אין צריכין להסירן, דדווקא כשכרוך על כל היד צריך להסירן. ב"י
 מחלוקת  –להלכה 

 מכוסה היד כל ואין הואיל לחוש אין מדינא אבל, מידם וטבעות התפילין להסיר להחמיר נהגו :רמ"א
 .בהן

 )משנ"ב ל"ו( בהן. מכוסה היד כל שאין אף ,חציצה משום ל זהע הקפדה יש מדינא : אףאחרונים
 ויטלנו יחזור – הטבעות או ידיו מן התפילין הסיר שלא בעוד נטל אם כאחרונים, ולכך, –הכריע המשנ"ב 

 )משנ"ב ל"ו(ברכה.  בלא
 )משנ"ב ל"ג( לא יצא. – ידיו על ידים בתי לבש אם ,ה"וה ❏

 
 

 )משנ"ב ל"ד(נ. "בביהכ הנענועים שאר יעשה כ"ואח ,הלולב על בסוכה תחלה שיברך י:"האר הנהגת ❏
 
 
 
 
 

 סעיף ח'
 היכן מנענע בתפילה

 בית כדברי נא, הושיעה ה' באנא אף וסוף, תחלה לה' בהודו מנענעין היו והיכן תנן, – ()לז:מקור: סוכה 
 נא. הצליחה ה' באנא אף אומרים: שמאי בית הלל.

 לקו הראשונים בביאור "תחלה וסוף".נח
 : הודו שבתחילת הפרק, והודו שבסוף הפרק.רש"י

 )ב"י(לנענע בפסוק אחד שני פעמים.  –בתחלת הפסוק, ובסוף הפסוק הודו ש: רא"ש בשם י"מ
 להלכה:

 )שו"ע(. שמברך בשעה ינענע•  
 )שו"ע( .'לה בהודו ינענע וכן•  

 מחלוקת ראשונים – כמה פעמים מנענע בהודו ❏
 עניית הודו אינה צריכה נענוע. :ר"ן

 )ב"י(עניית הודו צריכה נענוע.  :רא"ש
 מחלוקת  –להלכה 

 אחר הקהל שאומרין בהודו לא אבל שאומרים. הראשון בהודו אלא מנענעים שאין ן,"כהר :י"ב
  .'וגו נא יאמרו או ישראל נא יאמר ץ"הש שאמר

 )משנ"ב ל"ט( שיאמרו. הודו בכל כרא"ש, מנענעים :א ומשנ"ב"רמ
 )שו"ע( .פעמים שני מנענעין, והצבור ציבור שליח אותו שכופלים, שבסוף' לה בהודוכן ינענע ו•  
 )שו"ע( .אותו שכופלים לפי, פעמים שני מנענע – נא הושיעה' ה באנא וכן•  

 ראשונים מחלוקת – 'כו "ישראל נא יאמר": כשיאמר כ"ג צ"השנענוע  ❏
 ."יאמרו נא"ו "יאמר נא": הש"ץ מנענע בתוספות

 )ב"י(. "יאמרו נא"ו "יאמר נא"ב אין צריך נענוע: ר"ן
 )ד"מ ו'(. אבל לא באחרים. "יאמר נא ישראל"ינענע באף ש"ץ  :מהרי"ל
 מחלוקת  –להלכה 

 : שאין צריך.משמעות השו"ע
 ."נא יאמרו"ב לא אבל. "יאמר נא ישראל"ינענע הש"ץ ג"כ כשיאמר:  :רמ"א

 מחלוקת ראשונים – נענוע בשם ❏
 : כשיאמר לה' מעלה ומוריד.כלבו
 )ד"מ ו'(: אין מנענעין כשאומר ה', בין בהודו בין באנא. רי"ף

 )משנ"ב ל"ז(דלא ינענע בשם.  –הכריע המשנ"ב 
 )שעה"צ מ"ח(יכוין.  לא בנענוע וכשיטרד ,לכוין צריך השם אמירת בעת הטעם: כי
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 מחלוקת ראשונים – דרך הנענוע ❏
 נענוע הוא -נא  הושיעה' ה ובאנא בהודו שאר הנענועים אבל ברכה, בשעת הוא הנענוע עיקר :ה"ראבי

 בעלמא.
 לנענע צריך בכולם - ברכה דבשעת לנענוע דמתניתין נענוע בין בכל הנענועים מנענע ממש, ואין הבדל :ן"ר

 )ב"י ח]ב[(אחד.  בענין
 ונגד ,הרוחות נגד ידיו הפך רק הנענועים בכל למזרח ופניו במקומו עומד נשאר שהיה ל"המהרימנהג  ❏

 )משנ"ב ל"ז( ע[."השו לשון משמע ]וכן. מאחוריו כתפו על הלולב את הרים מערב
  )שעה"צ מ"ט( החזה. נגד הלולב סוף שצריך שיביא –כתוב  א"המג שהביא אך בכתבים

 )שעה"צ מ"ט(כמנהגו.  כל אחד דיעשה  –על כן הכריע השעה"צ 
 

 מזמור בין דהיינו ,הפרקים בין עליו לברך מותר – לו הביאו הלל ובאמצע הלולב לו הביאו ואם ❏
 )משנ"ב מ"א(למזמור. 

 
 
 
 

 י"א-י'-סעיף ט'
 דרך הנענועים

מניח שתי  ?כיצד הוא עושה ,שתי הלחם ושני כבשי עצרת ,תנן התם ?היכן מנענעין -)לז: לח.( מקור: סוכה 
מוליך  :ר יוחנן"א... ומוליך ומביא מעלה ומוריד ,ומניף ,ומניח ידו תחתיהן ,הלחם על גבי שני הכבשין

ר "א :במערבא מתנו הכי .למי שהשמים והארץ שלו - מעלה ומוריד .למי שהארבע רוחות שלו - ומביא
כדי לעצור  - מעלה ומוריד .כדי לעצור רוחות רעות -מוליך ומביא  :י חנינאר יוסי ברב"חמא בר עוקבא א

שהרי תנופה שירי מצוה היא ועוצרת  ,שירי מצוה מעכבין את הפורענות: זאת אומרת... טללים רעים
 .וכן בלולב :ואמר רבא .רוחות וטללים רעים

 והכין חד הכין בעי: זירא רבי ודבר. דבר כל על פעמים שלש לנענע צריך תנא, – (ח"ה ג")פסוכה  ירושלמי
 חד?. והכין הכין דילמא או חד,

 ראשוניםמחלוקת  – צורת הנענוע ❏
צריך לכל צד להוליך ולהביא ג' פעמים. ונמצא שצריך ג' הולכות, וג' הובאות לכל צד. שהם ל"ו : רא"ש

 בין הכל. ]דפשט ספיקו של ר' זירא לחומרא[.
ג' פעמים הולכה וג' פעמים הובאה. אלא בין הולכה והובאה ג' פעמים  : אין צריך לכל רוחבעל העיטור

 ע דרבנן[.]דפשט הספק לקולא, כיון דנענו לכל רוח.
 בהולכה, פעמים שלש שם וינענע להלאה, מכנגדו ידו שמוליך הוא : הנענועב"י בשם גירסת חכמי ספרד

 שלש כן ועושה צפון לצד ידו מטה כך ואחר פעמים. שלש כן ועושה אליו. ומביאה בהובאה, פעמים ושלש
 )ב"י(למעלה.  ידו ומעלה פעמים שלש דרום לצד וכן פעמים.
 מחלוקת  –להלכה 

 .בהובאה פעמים' וג בהולכה פעמים' ג שם וינענע והלאה מכנגדו ידו שמוליך הוא הנענוע: שו"ע
 )משנ"ב מ"ב( פעמים.' ג עושה ההולכה בעת הנענוע אבל אחת, פעם עושה והיינו, שההולכה «
  .רוח לכל ' פעמיםג ומביא מוליך כי, הנענוע עצמה היא וההבאה ההולכה: רמ"א
 )משנ"ב מ"ד( .' פעמיםג ולהביא להוליך שצריך והיינו, «

 מחלוקת ראשונים – לכמה רוחות מנענע - כ"אחבשאר הנענועים ש ❏
 דעת חיצוני הוא.: מוליך ומביא מעלה ומוריד בלבד. והמוליך לצפון ולדרום בעל העיטור

 ,: מוליכין לארבע רוחות, ומעלה ומוריד. ומי שרק מוליך ומביא מעלה ומוריד הוא מנהג חיצונירא"ש
 )טור(דנראה כשתי וערב כמו שהגויים עושים בידיהם. 

 ומטה. ומעלה צדדין מארבע צד לכל וכן כן, ועושה אחר לצד ידו מטהכרא"ש, ד –הכריע הרמ"א 
 מחלוקת ראשונים – שדרה ועליןהאם צריך נענוע  ❏

  ועלין. שדרה נענוע צריך ואין הנענוע, הוא והובאה הולכה :העיטור בעל
 הולכה כל על קטנות תנועות של זוגות שלש לנענע וצריך ולכסכסו, הלולב לטרוף : צריךר"ן ורמב"ם

 הכסכוס[.]שהרי צריך טפח עודף של הלולב יתר על שאר המינים, והוא בהכרח בשביל  והובאה.
 בכל קטנות והובאות הולכות שלשה שעושה היינו והובאה, הולכה כל על פעמים שלש לנענע : צריךטור

 ב"י()ועלין.  דשדרה נענוע בלא והובאה. הולכה
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 ניענוע. בכל העלין ומכסכס הלולב טורףו –פסק הרמ"א 
 )משנ"ב מ"ג(טעות.  הוא על ידי זה נשבר שהלולב שכמעט עד בכח ויכסכס מעט. והמנענעין «

  .נגדו שמנענע צד לכל הלולב ראש ומטין ❏
 מחלוקת – למטה וכשמנענע «

  (י"ב) .גדילתן דרך בידו אותן ומחזיק הואיל, גדילתן דרך ומקרי למטה הופכו: ורמ"א ב"י
  .למטה כשמנענעין הלולב להפך שלא מדקדקין: מהרי"ל

 שמא לחוש יש מהפכו ואי הכל, ידי יוצא דבזה יהפכנו, שלא טוב יותרד – ז"הכריע המשנ"ב והט
 )משנ"ב מ"ו(גדילתו.  דרך זה שאין עיקר עהד אותה

 

 [)ב"י(]דלא אותם שהיפכו בזה  (סעי' י' )שו"ע. צפון, מערב, דרום, מזרח: בנענועו ימין דרך יקיף ❏
 שיש במקום שלך בימין שהוא הדרך את תקח שתמיד תמיד אותנו הזהירו דהחכמים הטעם:

 )משנ"ב מ"ז(לפניך.  ושמאל ימין
 )משנ"ב מ"ז( איטר. לאינו איטר בין חילוק ואין «

 
 מחלוקת ראשונים – דרך העמדת הלולב בנענוע ❏

 : השדרה כלפי חוץ.בשם רב סעדיה אבודרהם
 ()ד"מ ד': השדרה כלפי פנים. אבודרהם בשם י"א

 )משנ"ב מ"ז( פניו. יעמיד לצד לולב של דשדרו –הכריע המשנ"ב 
 

 )שו"ע סעי' י"א(. יחד בשניהם ולנענע ,נענועו בשעת ללולב האתרוג לחבר צריך ❏
 בהתאכסן הסוכות, חג של הראשון טוב יום בליל בחלום אל ה"ר מנחם מרקנ"ט נגלה זה סוד «

 והיה א"ה ד"ביו השם כותב שהיה בחלום ראה יצחק,' ר הרב שמו אשכנזי אחד חסיד אצלו
 כך והשיב: עשית?, זה בחלום: מה לו ואמר הראשונות. אותיות השלש מן אחרונה א"הה מרחיק
  מבין. ואין המראה על שלם. ואח"כ השתומם אותו שכתב בו ומחה במקומינו. נוהגים
 החלום, פתרון והבין אתרוג בלא ומיניו הלולב רק מנענע היה שלא ראה לולב נטילת בעת למחר
  )ב"י(. בו וחזר

 

 )רמ"א סעי' י"א(. בדיעבד יצא שנענע דרך ובאיזה, מעכבין אינן הנענועים וכל ❏
 מ"מ ביה. נפק לאתרוג ומדאגבהיה מעכבים אינם דהנענועים ,יצא כ"ג כלל נענע לא דאם ואף «

 )משנ"ב מ"ט(בזה.  כ"משא ,ולנענע וליטלו לחזור טוב שם
 
 
 
 

 סעיף י"ב
 האם ד' מינים מעכבין זה את זה

 אלא שנו לא רבא: בר חנן רב זה... אמר את זה מעכבין שבלולב מינין ארבעה תנן, - .()כז מקור: מנחות
 מעכבין. אין - לו יש אבל לו, שאין

 נחלקו בזה הראשונים
 : כשנטלם בזה אחר זה, יוצא בזה ידי חובה. ]דקי"ל לולב אין צריך אגד[.רי"ף
 )ב"י(לא מסתבר שיועילו בזה אחר זה.  –: כיון שכולם מצוה אחת ר"ת

 כרי"ף, דיצא. –פסק השו"ע 

 מחלוקת ראשונים – האם צריכים להיות מצויים לפניו ❏
 יצא. –: אפילו בזה אחר זה, ולא היו מצויים כולם לפניו רמב"ן

 )ב"י(: דווקא כשיהיו ארבעת המינים מצויים אצלו יצא. רמב"ם
 ים לפניו.צויכרמב"ם, דמועיל דווקא כשכל המינים מ –פסק השו"ע 

 לכך:
  בעלמא לזכר נוטלן מהם אחד לו חסר שאם ,זה את זה מעכבין הללו מינים' ד – לפניוכשאין מצויים. 

 )שו"ע(
 )ביאו"ה(זהר שלא יכוון לשם מצוה, דיש בזה משום לא תגרע. יוצריך ל «
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 מחלוקת ראשונים –האם מברך על נטילתן  ❏
 : אין מברכין על הלולב בלא האתרוג.ראב"ד
 )ב"י(: בשעת הדחק מברכין עליו. רא"ש

 כראב"ד, דלא יברך עליהן, אלא רק יטלן בלבד לזיכרון בעלמא. –פסק השו"ע 
 מחלוקת ראשונים –, האם ג"כ מעכבין ביום השני ❏

 כבין זה את זה דווקא ביו"ט הראשון. אבל ביו"ט השני אין מעכבין.ע: ארבעה מינים מהגהות אשירי
 )ב"י(ני. : לא חילקו בדבר בין יו"ט ראשון ליו"ט שרוב הפוסקים

  .תמיד מעכבין זה את זה, ימים בשאר בין ראשון ביום ביןו ,דאין חילוק –הכריע הרמ"א 
 מחלוקת  – האם גם הקהל מנענעים ❏
 דחיישינן כלל, יטלו לא אחרים אבל .[ברכה בלא] הלל ובשעת הלל קודם ולנענע ליטול ץ"לש הורה :ל"רש

  ולברך. אחרת בשנה כ"ג ליטול שיבואו
 כלל יטלו לא אם ואדרבה ץ,"הש כמו בו ולנענע ליטלו כ"ג יוכלו אחרים :ומשמעות השו"ע והרמ"אר "א

 )משנ"ב נ"א( כלל. יקחו ולא ץ"הש על דיסמכו הבאה לשנה מכשול לצאת יוכל ץ"הש רק
 מחלוקת –משום חיבוב מצוה בעלמא  רוצה ליטול שובאחר שכבר קיים המצוה ו ❏

 ליו.ינים שלא לגרוע ממנו ולא להוסיף עכל הארבעת מ : גם אז יזהר ליקח דווקאט"ז
 )ביאו"ה(ובל תגרע.  קיים המצוה אין שייך בזה בל תוסיף: כיון שכבר אחרונים

 

 שו"ע( .לפניו כולם שיהיו ובלבדיצא.  – אחד אחד ונטלם אצלו מצויים ארבעתן היו ואם( 

 מחלוקת ראשונים – כיצד מברך ❏
 )ב"י(: אין מברכין אלא על הלולב. ורמב"ם רמב"ן

 )ד"מ י"ב(: יש לברך על כל אחד בפני עצמו, הואיל ונטלו זה אחר זה. רשב"א
 )ב"י ורמ"א( .האחרים על גם ודעתו הלולב על ויברך תחלה הלולב יטול –והב"י פסק הרמ"א 

 )משנ"ב נ"ד(לברכה.  סמוך שיהא צריך בברכה אותו הטעם: כיון שמזכירין
 )רמ"א וד"מ( .עצמו בפני אחד כל על לברך צריך – ביניהם סח ואם «

 )משנ"ב נ"ו(. ביחד כולם ויקחם יחזור כ"ג כ"שאח טוב מ"ומ ❏
 או פסולים, שהיו או ערבה או הדס בו היה שלא ראה הברכה ואחר הלולב על בירך ואם «

  :מהופכים
 – אותם ליקח כדי בינתיים להפסיק שאין צריך באופן בביתו הערבה או ההדס לו היה אם• 

  נחסר. שהיה מין אותו על ויברך ביחד, ארבעתן יקח
 הלולב על אבל הנחסר, בשביל שהחיינו שני פעם עוד לברך צריך – ראשון ביום זה היה ואם «

  ארבעתם. בביתו אצלו שהיה כיון יצא
 צריך – לו הביאו כ"ואח שבירך בשעה אחר הדס או אחרת ערבה בביתו לו היה לא אם אבל• 

 )משנ"ב נ"ו( לולב. נטילת על שני פעם יחד ארבעתם על לברך
 
 
 
 

 סעיף י"ג
 כשחסר ורוצה לקחת מין אחר במקומו

 דתימא מהו - אחר... פשיטא? דבר ולא רימון ולא פריש יביא לא אתרוג מצא לא - (:.לא)מקור: סוכה 
 למיסרך. ואתי מיניה חורבא דנפיק זימנין לן משמע קא אתרוג, תורת תשתכח דלא היכי כי ליתי

 . במקומו אחר מין יקח לא, מהמינים אחד לו חסר אם –פסק השו"ע 
 )משנ"ב נ"ז( שנים. בשאר כ"ג ליקח למיטעי הטעם: דאתי
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 סעיף י"ד
 הוספת מין אחר על ארבעת המינים

 - פשיטא? עליהן... מוסיפין אין כך מהן פוחתין שאין כשם שבלולב מינים ארבעה - (:.לא)מקור: סוכה 
 והאי קאי לחודיה האי אחרינא מינא מייתי ואי אגד צריך לולב יהודה: רבי ואמר הואיל דתימא מהו

  לן. משמע קא קאי, לחודיה
 . תוסיף בל משום, המינים ארבעת על אחר מין יוסיף לא –פסק השו"ע 

 מחלוקת – בל תוסיף איסור בגדר ❏
  .לולב מצות לשם שיכוין עד עובר אינו :טור

  .בעלמא נוי לשם מתכוין הוא אא"כ .עובר כ"ג בסתמא אפילו בזמנו שהוא כיון: ש"הרא בדעת ר"א
 מדרבנן אסור לכתחלה מ"מ אבל ,תוסיף בל על כ"ג עובר אינו ממילא ,קאי לחודיה אחד דכל כיון :גר"א

 )ביאו"ה( .כמוסיף דנראה ע"לכו
אין בזה משום בל תוסיף.  –דרך גדילתו. אבל אם לוקח שלא כדרך גדילתו אינו עובר אלא כשלוקח  :תוס'

 )ד"מ י"ד(
 מותר אף לכתחילה, ואין בזה חשש משום בל תוסיף? –מדוע כשאוגדו במין אחר , קשה «

  .גדילתו דרך נוטלו דאינו אגד שאני .א
 )ביאו"ה(. נובענינ כ"משא ,בעלמא לנוי אלא למצוה עושה אינוכיון ש .ב

 מחלוקת –האם יש בזה איסור בל תוסיף  - לח נראה שיהיה כדי ירוק בצבע הלולב את הצובע ❏
  .תוסיף בל משום בו אין: שבות יעקב

 )ביאו"ה(. בזה מפקפק :ר"א
 
 
 

 סעיף ט"ו
 הוספת מינים נוספים מארבעת המינים

 אחד. ואתרוג ,אחד לולב ,ערבות ושתי ,הדסים שלשה אומר: ישמעאל רבי תנן, – ()לד:מקור: סוכה 
 שו"ע( .אחד ואתרוג אחד מלולב יותר יטול לאלכו"ע  – לולב ואתרוג( 

 ללולב ה"וה שנים, ולא אחד משמע - "עץ פרי הראשון ביום לכם ולקחתם" הטעם: דכתיב
 לכך יש בו בל תוסיף. –אחד  דהיינו ,ו"וי חסר "תמרים כפות" דכתיב

 )משנ"ב נ"ט(לכך אין בו בל תוסיף.  – קצבה התורה בהם נתנה לא -והדס  בערבה אבל
 ראשונים מחלוקת – והדס בערבה 

 .שירצה מה כל בה מוסיף: רא"ש וראב"ד
 ראשוניםמחלוקת  – על ג' העבות הוספת הדס שוטה «

 )טור ושו"ע( .עבות בדין השלשה על נוסףאפילו הוא , בלולב שוטה הדס להניח פוסל: בה"ג
 ס'()משנ"ב  ואסור. אחר מין דהוא הטעם:
ואם יכול לעשותו כולו עבות מצוה מן המובחר. ואם אינו מוצא אלא ג' הדס  .מתיר :רב נטרונאי

 שו"ע(טור ו) עבות, ממלא אותו הדס שוטה.
 פסלתו. שהתורה אלא אחת, ובענף אחת בערוגה גדלי דהא הוא, אחר מין דלאו ל"הטעם: ס
 )משנ"ב ס'(

)משנ"ב בעלמא.  לנוי אלא מצוה לשם אוגדן שאינו לכתחלה לחשוב הנכון דמן –הכריע המשנ"ב 
 ס'(

 מחלוקת ראשונים – כמה מוסיף «
 )טור וב"י(: לא לפחות משישים ושמונה ערבות כמנין "לולב". רב עמרם

 הרי ע"א כנגד סנהדרין גדולה. –אתרוג לולב והדס  –ולהגהות אשירי: ויחד עם עוד שלושה 
 )ב"י(ולמרדכי: דיחד עם שלושה קשרים כנג האבות עולה כמנין ע"א של סנהדרין גדולה. 

 )טור(: עד שבעים כמנין הפרים. טור בשם יש מוסיפין
 )ד"מ ט"ו ושו"ע( .עבות הדסים ושלשה ערבות שתי על מוסיפים אינם מדקדקים: הבמנהגים

 )ד"מ ט"ו(הטעם: כיון דאיכא מ"ד שאוסר משום בל תוסיף. 
 ולשיפ ועלול מאוד רכים שעליהם רואהש או וערבה הדס של בד איזה על ספק קצת לו כשיש -לכו"ע  ❏

  )ביאו"ה(. בזה לדקדק למדקדק ואין ,שירצה כמה להוסיף יוכל – עליהם
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 רלא

 תרנב סימן
 

 סעיף א'
 לולב נטילת זמן

 )כ:(מקור: מגילה 
 )שו"ע( .בלילה ולא ביום לולב מצות ❏

 )משנ"ב א'(. בלילה ולא ביום לכם ולקחתם הטעם: דכתיב
 . כ"אח יטלנו, שחרית נטל לא שאם, לולב לנטילת כשר היום וכל ❏
 )שו"ע( .בבוקר אותו ונוטלים למצות מקדימים זריזים מ"ומ
  .ההלל בשעת מצותו ועיקר ,החמה משתנץ הוא וזמנו ❏

 )שו"ע(. השחר עמוד משעלה נוטלו, לדרך לצאת להשכים צריך ואם «
 ומנענע. לולב ,ותוקע שופר לו מביאין - לדרך לצאת השכים - .()למקור: ברכות 

 )משנ"ב ב'( הוא. דאורייתא דספיקא ליטלו, אז מחוייב – ראשון ביום ש"ביה עד נטלו לא ואם ❏
 דרבנן. הם דהברכות ברכה, ויטלו בלי «
 אז יברך שלא יזהר ורק טרחה, בו דאין ליטלו, נכון כ"ג – דרבנן שהוא אף הימים וה"ה, בשאר «

 )משנ"ב ב'(הנטילה.  על
 

 כדי, לביתו יחזירו וכן, התפלה בשעת גם, לבית הכנסת מביתו כשנכנס בידו הלולב זיאח והמדקדק ❏
 (רמ"אטור ו) .המצות לחבב

 )מא:(מקור: סוכה 
 בידו ולולבו מביתו יוצא אדם היה ירושלים אנשי עושין היו שכן איתא דבגמרא דאף – וצידד המשנ"ב

  כיוהרא. מחזי כהיום מ"מ - 'וכו בידו ולולבו ומתפלל ש"ק קורא
 )משנ"ב ו'( דמותר לנהוג כן אף בזמנינו. – במעשיו למדקדק מפורסם אא"כ, הוא «
  )משנ"ב ו'(נוהגים גם בזמנינו.  –ומ"מ, להוליכו לבית הכנסת, ולהחזירו לביתו  «

 מחלוקת – וביו"ט, אם הניח הד' מינים על הארץ, אחר שגמר מצות הלולב ❏
 : שוב אסור לטלטלו ביו"ט.ירושלמי

 )ד"מ(בין השמשות. : מותר, דאין מוקצה לחצי שבת, וזה הוי ראוי ד"מ
 
 
 

 סעיף ב'
 קודם נטילת לולב ומלאכה אכילה 

 שולחנו. על יטול – לביתו משיכנס לולב בידו ואין בדרך שבא מי תנן, - .()לחמקור: סוכה 
 .שיטלנו קודם לאכול אסור –פסק השו"ע 

  .מותר מדינא – בעלמא טעימה «
 )משנ"ב ז'( גדול. לצורך לא אם ,בזה להקל אין מ"מ «

 
 ליטלו ביום שהות יש' אפי, יפסיק – התורה מן שהוא, הראשון ביום לחנווש על ונזכר ואכל שכח ואם ❏

  )שו"ע(. יפסיק - לאו ואם .יפסיק לא - ביום שהות יש אם – ואילך ראשון ומיום .שיאכל אחר
 )משנ"ב ח'(ראשון.  ביום כמו דינו –דיומא  ספיקא משום שעושין לדידן שני ט"ויו «

 מחלוקת – חיובו זמן שהגיע קודם שעה מחצי יותר לאכול התחיל ואם ❏
 .ביום שהות בדאיכא להפסיק ין צריךא – ראשון ביום' אפי: רמ"א

 )משנ"ב ט'( לולב. משום ממילא להפסיק צריךוחלק על זה,  :ז"ט
 ,ז"בהמ שבירך קודם והתפלל עלות השחר קודם לאכול שהתחיל דאיירי תירץ יעקב בכוריהו «

 ,להפסיק ין צריךא דבזה – לולב ליטול ושכח ,סעודתו להשלים התחיל כ"ואח קידוש עשה וגם
 )משנ"ב ט'(בהיתר.  התחילש כיון ,ראשון ביום' אפי לגמור ומותר



   הלכות לולב -חלקת אליהו   תרנבסימן 

 
 רלב

 – לולב להם ומשלחים הישובים על הדרים או הלולב למקום שיבוא ומצפה מ"בחוה בדרך שבא ומי ❏
 מחלוקת

  .להתענות דאסור ,התורה מן שהוא ראשון ביום אפילו ,יותר ולא היום חצות עד ימתינו: א"ר
  .לנטלו שיזכירנו מי לו יש דהרי ,כלל להמתין לו אין לולב לו שיביאו מצפה אם: הגהות חת"ס

 )משנ"ב ז'(ל זה להקל. ע לסמוך יוכל בודאי לבו שחלש מיד –הכריע המשנ"ב 
   



   הלכות לולב -חלקת אליהו  רנגסימן ת 

 
 רלג

  תרנג סימן
 

 סעיף א'
 את ההדס והאתרוג להריח

 מימרא דרבה. – )לז:(ה מקור: סוכ
 )שו"ע( .בו להריח אסור – מצוה של הדס ❏

 )משנ"ב א'( סוכה. בעצי כמו שבעה כל הוקצה ומזה בו להריח אלא אינו שעיקרו הטעם: לפי
  )משנ"ב ב'(בשבת אסור.  ואפילו «
 מחלוקת ראשונים – האם מועיל בו תנאי «

 : מועיל בו כאתרוג.רשב"א
 )ב"י וד"מ(: בזמן הזה אין להתנות. ד"מ

 מחלוקת ראשונים – מצוה של אתרוג ❏
 ., דעיקרו לאו לריח עשוי: לא יברך על הרחתוה"ר שמחה
 ()טור: יברך. האבי העזרי
 מלהריח למנוע יש - לאו אם עליו מברכים אם שנחלקו שלפי אלא, הדין מן בו להריח מותר –פסק השו"ע 

 .בו
 )משנ"ב א'( מלהריח. ולא הוקצה, לבד ומזה לאכילה, עומד עיקרו דאתרוג הטעם: כיון

 
 מחלוקת – כ"אח נטילתו או קודם אבל ❏

  לברך. יכול ע"לכו - בו להריח כ"אח או קודם אבל למצוה, נטילתו בעת דווקא בו : אסור להריחמג"א
 )משנ"ב ג'( הימים. שבעת כל למנוע : ישט"ז וא"ר

 
 
 
 
 

 סעיף ב'
 הזמינו ללולב

 )שו"ע(. בהנאה מותרת – בה למיפק אגבהה ולא להושענא עשאו
 )משנ"ב ד(היא.  מילתא לאו הטעם: דהזמנה

 

 מחלוקת  – אשתקד של לולב ❏
  הקדושה. בטל החג דאחר זו, בשנה שיטול עד נאסר לא אשתקד של לולב :מג"א

 )משנ"ב ה'(בזה.  מפקפקין :אחרונים
 

  



   הלכות לולב -חלקת אליהו   תרנדסימן 

 
 רלד

  תרנד סימן
 

 מיםל הלולב החזרת
 .מחליפין - במועד .מוסיפין - טוב ביום – .(מב)מקור: סוכה 

, צריך אם מים עליו ותוסיף למים ומחזירתו בעלה מיד או בנה מיד הלולב אשה מקבלת – ביו"ט•  
 )שו"ע( .המים

  .עליו לברך רשאה היא דגם לטלטלו, רשאה מ"מ בלולב, חייבת דאינה ג"הטעם: דאע
. ומותר הדבר אף למחמירין שאין לאשה לברך, הואיל ויש תורת כלי עליו לגבי אנשים

 (ושעה"צ א' )משנ"ב א'
 )שו"ע(תחליף.  לא אבל

 )משנ"ב ג'(מנא.  לתקוני הוא הטעם: דטורח
 )שו"ע(. והדור לח שישאר כדי ,להחליפם מצוה – מ"הוובח•  

 

 )ב"י(ייבשו.  שלא במים וערבה הלולב לתת וטוב כשר מנהג ❏
 
 

 ערבה חדשה בכל יום ❏
 )רמ"א(. מצוה הדור והוא, בלולב ולקשרה חדשה ערבה מ"הוח יום כל ליקח ונוהגין

 )משנ"ב ה'( .באגד אותה שתוחבין כאותן ולא ,הלולב עם מבחוץ אותה שיקשור היינוו «
 

  



   הלכות לולב -חלקת אליהו  רנהסימן ת 

 
 רלה

  תרנה סימן
 

 לולב שהביא גוי
 מחלוקת – לתחום מחוץ לישראל לולב שהביא כוכבים עובד

 : שבות דשבות במקום מצוה מותר.רמב"ם
 (וד"מ )משנ"ב ג' בעיון: אסרו. ומרדכי תוס'

  .בשבילו שהובא מי' אפי ליטלו מותרכרמב"ם, ד –פסק השו"ע 
 ג'()משנ"ב  .לתחום מחוץ לולב להביא ט"ביו לנכרי לומר להילכתח אף מותרו «
 מחלוקת – שם ישיגו אם ספק הוא ואם «

 מצוה שיקיים דאפשר ג"אע דרבנן, איסור בודאי דעושה כיון ,לשלוח : אסורחיי אדם
  ודאי. מידי מוציא ספק אין דאורייתא,

 )שעה"צ א'( אסור. – שני ט"יו בשביל אך מותר, – ראשון ט"יו בשביל :ר"א
 לולב להביא לתחום מחוץ לילך בשבת לנכרי לומר מותר האם בשבת, ראשון ט"יו חל ואם «

 )שעה"צ ב'(. מחמירין ויש מקילין. מחלוקת, יש – שני ט"יו שהוא מחר בשביל
בשבת.  מקום מאותו הלולב יוציא שלא ם"לעכו לומר טוב יותר המקילין לדעת ואפילו «

 )שעה"צ ב'(
 .דלולב צות עשההמ לקיים כדי מיל ב"לי חוץ אפילו להביא ם"לעכו לומר להקל ישואף  «

  .תיכף מצוה ויקיים ביום בו לחזור יוכל אם דוקא ל זהכאך 
 )משנ"ב ג'(. מיל ב"לי חוץ לשלחו אסור – שני ט"ביו שיבוא ראשון ביום לשלחו אבל

 – למחר להביאו מיל ב"לי חוץ בשבת לשלוח מותר אםה ראשון, ביום ראשון ט"יו חל אם «
 מחלוקת

  להקל. יש :מאיר ובית ח"ודה א"מג
 )שעה"צ ג'(: חולק בזה. חיי אדם

 מחלוקת ראשונים – ט"ביו שנתלשה ערבה אבל ❏
 : כשרה.מרדכי

 )ד"מ(: אסור לטלטלה אפילו אין לו ערבה אחרת. רשב"א
 אפילו ,לטלטלה אסור – שני ט"ביו ובין ראשון ט"ביו בין ישראל בשביל שלא אפילוד –הכריע המשנ"ב 

 )משנ"ב ג'( .אסרו מצוה במקום אפילו דשבות ,היא דמוקצהכיון  ,בה לצאת אחרת לו אין
  .בשני מותרת – ראשון ט"ביו נתלשה אם אכן «

 )משנ"ב ג'(ראשון.  ביום גם בה לצאת אסור דאז – בשבת ראשון ט"יו כשחל לא אם
  :לתחום חוץ והוא לולב לחבירו אין ואם ❏

  .לשלחו לו מותר – לעצמו לקנות מעות לו אין אם • 
 )משנ"ב ג'(. חבירך שיזכה בשביל חטא לאדם אומרים אין – קנה ולא ופשע לקנות ביכולתו יש אם אבל•  

 
  



   הלכות לולב -חלקת אליהו   תרנוסימן 

 
 רלו

  תרנו סימן
 

 האתרוג בקניית מצוה הדור אחרי לחזור צריך
 ביתו, שליש אילימא שליש? מאי שליש. עד במצוה הונא: רב אמר זירא רבי אמר - .(ט) קמא בבא מקור:

 עד מצוה בהידור זירא: רבי אמר אלא -ביתיה!?  לכולי ליתיב מצותא תלתא ליה איתרמי אי מעתה אלא
 מכאן משלו, שליש עד אמרי: במערבא תיקו. –מלבר?  שליש או מלגיו, שליש אשי: רב בעי במצוה. שליש
 .הקב"ה משל ואילך

 חייב להדרמתי  -גדר הידור מצוה נחלקו הראשונים ב
 מצא כ"ואח, מצומצמת כביצה שהוא כגון, בצמצום בו לצאת שראוי אתרוג קנה : אםר"ת רא"ש וסמ"ג

 )ב"י ושו"ע( .נאה ביותר להחליפו כדי, הראשון בדמי מלגיו שליש עד להוסיף מצוה, ממנו גדול
יש לו להדר עד שליש במקח לקנות הגדול  –והיינו דווקא כשיש חשש שיתמעט האתרוג משיעורו  «

 ולכך, אפילו כבר קנה האתרוג הקטן, מצוה להחליפו באחר. שלא עתיד להתמעט. 
אין צריך להוסיף שליש בכדי לקנות היותר  –אך כשיש לפניו שני אתרוגים והאחד הדר מחבירו 

 מהודר, כי אין לדבר סוף.
להוסיף  אין צריך מ"מ –לקנות  כאחד לפניו באים ששניהם פ"אע - מכשיעור יותר גדול ואם «

 ביאו"ה(ב"י )ההדר.  לקנותו
 יותר אותו מייקרים אין אם ההדר יקח, מחבירו הדור והאחד לקנות אתרוגים שני מוצא אם: רש"י

 )ב"י ושו"ע( .חבירו בדמי מלגיו משליש
שוב לקנות אחר, אפילו הוא יפה מאוד אינו חייב  –אבל אם כבר קנה אתרוג הכשר לצאת בו  «

כשכבר קנה ונזדמן לו להחליף, ג"כ צריך  ]אך הגר"א חולק, וס"ל דלרש"י אף )ב"י(ובזול. 
 [)שעה"צ ב'(להחליף ולהוסיף. 

 צריך מחבירו יותר ביופי הדר נראה שהשני כיון מכביצה, יותר בשיעורו גדול אחד כל ואפילו «
  )משנ"ב ה'( .להוסיף

 את דעת הר"ת ורא"ש בסתמא, ואת דעת הרש"י כיש מי שאומר. השו"ע הביא
 מחלוקת –להלכה 

 : כר"ת והרא"ש.משמעות השו"ע
 )ביאו"ה(: כרש"י. גר"א
 מחלוקת – כיצד משער השליש «

 דינרין[. שני יוסיף בשש, נמכר הקטן אם : מלגיו. ]כלומר,שו"ע
 )משנ"ב ג'( מלבר. שליש להוסיף שצריך : מחמיריןר"ן ורש"ל

  שתים. ולהחזיק לקנותו חייב אינו – למכרו רק להחליפו רוצה אינו חבירו ואם «
 )משנ"ב ד'(לו.  שיש הקטן את לקנות שרוצים קונים לו שיש לא אם

 מחלוקת – מכביצה יותר גדול בשיעורו והוא אחד קנה כבר ואם «
  ע."לכו בהדר להחליף להוסיף : אין צריךמג"א

 –הימנו  נאה אחר מצא כ"ואח מכשיעור, יותר בהם והיה ולולב, אתרוג כבר לקח אפילו :א"גר
 )משנ"ב ה'(שליש.  עד ולהוסיף להחליף צריך

 אף דרבוותא, בפלוגתא שתלוי ג[,"כה המצות בכל ה"וה] פסול חשש בו שיש לולב או באתרוג -לכו"ע  ❏
 )ביאו"ה(. הדיעות כל לצאת אחר לקנות שליש עד מצוה הידור לקיים צריך מ"מ דכשר, שהלכה

 כשיעור רק בו והיה שקנהו וכדומה שופר או ת"ס ה"דה אתרוג, דוקא דלאו - ה"ה לכל שאר המצוות ❏
 )משנ"ב ב'(שליש.  עד עליו ולהוסיף להחליפו מצוה בשיעורו, גדול שהוא אחר לו נזדמן כ"ואח מצומצם,

 )משנ"ב ו'(. הידור מצוה הוא רק עד שליש ❏

 מחלוקת –להדר ביותר משליש  - אדם אמיד ❏
 . משליש יותר לבזבז אין צריך – נדחקים חייו שאין מי : אפילומהרש"ל

  בחייו בעוה"ז. ה"הקב לו יפרע שליש על יותר שיוסיף ומה «
 משנ"ב ו'(ד"מ )משליש.  יותר אפילו הידור בשביל להוסיף צריך: משנ"ב בשם י"או ,ד"מ
 מחלוקת – האם צריך לדחוק חייו להוסיף שליש בשביל הידור -אדם דחוק, שמזונותיו מצומצמין  ❏

 : צריך להוסיף עד שליש.נמוקי יוסף והרמ"ה
רב.  כהון הוא דאצלו בדוחק, שחייו כיון מחוייב אינו המצוה לגוף דאף : חולק בזה. ואפשרמהרש"ל

 ביאו"ה()
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 רלז

 

 בזבוז הון רב למען המצוה ❏
 אל המבזבז: שאמרו וכמו, רב הון עליה לבזבז ין צריךא – עוברת מצוה שאר או, אתרוג לו שאין ומי

 רמ"א() .עוברת מצוה אפילו, מחומש יותר יבזבז
 )משנ"ב ח'(מעשר.  הוא בינוני שיעור בצדקה דגם לזה, נכסיו עישור פ"עכ להוציא חייב מ"ומ ❏

  אחת שליש מנכסיו. מצוה עבור ליתן צריך אין ❏
 )משנ"ב ז'( ליתן. צריך אין כ"ג – משליש פחות ואפילו «
 לפדות צריך - סלעים' ה רק לו אין אם דאיתא בקידושין לגבי מצות פדיון הבן, ששם אף קשה, «

 סלעים. החמשה אלו זולת כלל נכסים לו שאין מדובר ושם לרגל, לעלות לענין וכן עצמו,
 בענין לו יש אשר כל לתת מחוייב אינו -דכאן[  ע"השו דין נובע ממנו ]אשר ק"ואילו מהגמ' בב

  מחוייב? אין כ"ג ביתו שליש רק ואף מצוה,
 -ה ייומשו יותר הרבה המצוה שכר דעלתה זה בכגון מיירי ק"דב דהסוגיא לפרש ואפשר .א

 לו יש אם ישראל לכל התורה חייבה – הייובשו להשיגה שיכול מצוה כל אבל מחוייב. דאינו
 דקדושין. וכההיא מעט, אף

 אמנם רב בהון דלפזר זה, באופן וסוכה ק"דב להא דקידושין מסוגיא מחלקין דהם ל,"צ .ב
 רק לו שאין במי שייך לא וזה - לבריות ויצטרך יעני דשמא הטעם רק משום מחוייב אין

 וכן המצוה, על זה שיוציא במה פרנסתו יגרע ולא ממלאכתו, ומתפרנס ב"וכיו סלעים חמש
 . יוציא שלא במה מצבו יתחזק לא להיפך

 מחלוקת  – לחזר אחר מצות תפיליןכמה צריך  «
 תפילין מצות בשביל הפתחים על לחזור מחוייב דאינו : הוכיחו מהירושלמיר"והא העולת תמיד

  רב. כהון זה נחשב ולא ,חייב בודאי – ג"וכה וציצית תפילין לקנות כדי לו יש אם אבל וציצית.
 וכן תפילין, ללבוש המצוה עצם : לא פטרו הירושלמי אלא ממצות עשיית התפילין, אבלביאו"ה

 מנר גרע ולא גופו, על המוטל חוב שהוא כלל, התורה פטרתו לא מזה - המצות שאר בקיום ג"כה
 הדין דאין אם תרצה לומר ואפילו. להשיגם כדי כסותו דמוכר כוסות' וד חנוכה ונר שבת של

 ולבקש לחזור מחוייב פ"עכ אבל תפילין. לקנות מעות להשיג הפתחים על לחזור שיצטרך
 )ביאו"ה(המצות עשה.  לקיים תפילין לו שישאול מישראל

 
 מצוות לא תעשה ❏

  (רמ"א) .שיעבור קודם ממונו כל יתן – תעשה לא אבל, מהדר רק עד שליש עשה מצות דוקא
 )משנ"ב י'(ואף שיצטרך ע"י זה אחר כך לחזור על הפתחים, לא נוכל להתיר ע"י זה איסורי תורה.  «

 מחלוקת –לעבור על לא תעשה מפני אימת המלכות  ❏
 דבר במעשה (ו"נ דף) בגיטין קצת משמעכד] .ם"דעכו המלכות אימת מפני א תעשהל על לעבור מותר :א"גמ

  .[קמצא
 )משנ"ב ט'(. [היה נפש פיקוח דהתם] ל זה.ע מפקפקים :אחרונים

 
 )רמ"א וביאו"ה(. לעצמו אתרוג לקנות אחד לכל מצוה ❏

 וזו ,עוברת מצוה שזו אתרוג, יקנה – אתרוג וליקח בנו לפדות וצריך סלעים,' ה אלא בידו אין ואם ❏
 . עוברת שאינה מצוה
 )ביאו"ה( בזה. קודם פדיון מ"מ -משלו  לקנות שמצוה אף אחר של באתרוג לצאת יוכל אם אכן «

 
 

 דיני ממונות בד' המינים

  לולב: וכן נרקב ונמצא אתרוג קנה אם ❏
  טעות. מקח הרי זה –המוכר  ביד נעשו שהרקבים לתלות יכול אם • 
 )ביאו"ה(המוציא מחבירו עליו הראיה.  –ספק  הדבר ואם•  

 יתיבקנ ברי תורהד על והעמידו קונה, מעות תורה דדין ,קונה – לקידוש אתרוג או יין על מעות נתן אם ❏
 )ביאו"ה( בו. לחזור יכולין אין ושניהם ,מצוה

  



   הלכות לולב -חלקת אליהו   תרנזסימן 

 
 רלח

 תרנז סימן
 
 

 לולב לנענע היודע קטן דין
 )מב.(מקור: סוכה 

 )שו"ע(. במצוות לחנכו כדי לולב לו לקנות חייב אביו - כדינו לולב לנענע היודע קטן
ובאשל ] המצות בכל שוה אינו דחינוך ,לחנכו חייב אינו – שית כבר שהוא אף ,יודע אינו אםו «

 )משנ"ב א'(. [להיפוך צידד אברהם:
 )משנ"ב ב'( .ומוריד מעלה ומביא מוליך היינו -גדר "כדינו" «

 )שעה"צ(ואפילו אם אינו בקי ממש בנענועים. 

 

 מחלוקת  – האם צריך לקנות לו בפני עצמו ❏
 .עליו ולברך בו לנענע לבנו יתננו אביו בו שיצא לאחר כי ני עצמו,בפ לולב לו לקנות ין צריךא :ל"מהרש

 שזה ,הצבור עם הלל בשעת כדינו הנענועים שיעשה כדי ,לולב לו שיקנה יותר טוב ,משגת ידו אם: ט"ז
 )משנ"ב ד'(. כ"אח שיברך ממה יותר טוב

 
 
 

  



   הלכות לולב -חלקת אליהו  רנחסימן ת 

 
 רלט

  תרנח סימן
 

 סעיף א'
 בחג הסוכות לולב גדר מצות נטילת

 משחרב אחד. יום ובמדינה שבעה, במקדש ניטל לולב היה בראשונה - .(ל) השנה ראש .()מאמקור: סוכה 
 למקדש. זכר שבעה במדינה ניטל לולב שיהא זכאי בן יוחנן רבן התקין המקדש, בית
 ראשון יום אלא למקדש חוץ לולב מצות אין – התורה מן.  
 שו"ע(. שבעה כל מקום בכל ניטל שיהא תקנו – חכמים( 

 ארץ ישראל בשאר אבל במקדש, והיינו -"ימים' ז יכםאלק' ה לפני ושמחתם" הטעם: דכתיב
 בכל שבעה תקנו וחכמים ,"'וכו עץ פרי הראשון ביום לכם ולקחתם" דכתיב בלבד, הראשון יום

 )משנ"ב א'(למקדש.  זכר מקום
 
 
 
 

 סעיף ב'
 נטילת ד' המינים בשבת

  ...ששה הימים כל ושאר שבעה לולב - בשבת להיות שחל חג של ראשון טוב יום - )מב:(מקור: סוכה 
 :אידך ותניא הבית, להר לולביהם מוליכין העם כל :חדא הכא דתנן תרתי, הני קשיא ואלא - )מד.(סוכה 
 בגבולין. כאן במקדש, כאן קשיא, ולא קיים, המקדש שבית בזמן ואידי הכנסת?... אידי לבית

  .ראשון יום הוא אם' אפי, נוטל אינו שבת ביום –פסק השו"ע 
)משנ"ב ברשות הרבים.  אמות' ד ויעבירנו בידו יטלנו שמא גזירה משום חכמים תקנו הטעם: כן

 ב'(
 טלטול הד' מינים ❏

 (ומשנ"ב ג' )רמ"א .כאבן דהוי, בשבת לטלטל אסור – לולב הדס וערבה • 
  אסור. - ומקומו גופו לצורך ואפילו «

  ומקומו? גופו לצורך לטלטלו ח"תקפ י'בס דשרינן ,שופרדין מ , מה שונה דין ד' מיניםקשה «
 דעץ הכא כ"משא וכדומה, בו כלשאוב דבר לאיזה וראוי כלי דהוי התם י"ל, דשאני

 )משנ"ב ד'(הוא.  בעלמא
 )רמ"א(. בו להריח דראוי, בטלטול מותר – האתרוג אבל•  

 אינו כ"וע בו, להריח יכול בודאי – זו ריח הנאת גם להוציא ומכוין אחר פרי על מברך אם «
 )משנ"ב ה'(מוקצה. 

 מחלוקת – , כיון שאינו נוטלוהאם יכול להריח בו בשבת «
 : יכול להריח בו ולברך.שלחן שלמה וחיי אדם

 שעה"צ ד'(משנ"ב ה' ו): כפי שאסור בחול לדעת המחמירים, ה"ה דאסור בשבת להריח בו. ט"ז
 

 מחלוקת – לתת האתרוג על גבי בגד ❏
 .מנא כתיקון והוי ריחא בבגד דמוליד, ט"ביו' אפי, הבגד על ליתנו : אסוררמ"א
  )משנ"ב ז'(רישא.  פסיק והוי יקלוט, שלא שאי אפשר מפני אסור, כ"ג – לזה מכוין אינו אם ואפילו «

 . מכוין שאינו היכן בזה : מקיליןט"ז ומאמר מרדכי
 לסמוך דיש אפשר – שמה האתרוג להניח משומר מקום לו שאין הדחק דבשעת –הכריע המשנ"ב 

 )משנ"ב ז'(אמקילין. 
 )משנ"ב ו'(הריח.  קלט שכברכיון  ,ט"מעיו בו מונח שהיה מוכין או הבגד על ליתנו מותר –לכו"ע  «

 
 
 
 



   הלכות לולב -חלקת אליהו   תרנחסימן 

 
 רמ

 סעיף ג'
 לולב השאול מחבירו ביום הראשון

 הני מנא חבירו... של בלולבו חובתו ידי יוצא אדם אין - חג של הראשון טוב יום - (מא:)מקור: סוכה 
 ידי יוצא אדם אין אמרו: מכאן הגזול. ואת השאול את להוציא משלכם, -לכם" "ולקחתם דת"ר: מילי?
  במתנה. לו נתנו כן אם אלא ,חבירו של בלולבו חובתו

 לולב היה ולא בספינה, באים שהיו עקיבא ורבי עזריה בן אלעזר ורבי יהושע ורבי גמליאל ברבן ומעשה
 רבי נטלו .במתנה יהושע לרבי ונתנו בו, ויצא גמליאל רבן נטלו זוז. באלף שלקחו בלבד גמליאל לרבן אלא

 עקיבא לרבי ונתנו בו, ויצא עזריה בן אלעזר רבי נטלו במתנה. עזריה בן אלעזר לרבי ונתנו בו, ויצא יהושע
 אגב מילתא – "והחזירו"? למימר לי למה גמליאל. לרבן והחזירו בו, ויצא עקיבא רבי נטלו במתנה.
 מנת על זה אתרוג לך הא רבא: דאמר הא כי מתנה. שמה להחזיר מנת על מתנה לן משמע קא אורחיה

 יצא. לא - החזירו לא יצא. - החזירו בו, ויצא נטלו – לי שתחזירהו
  .משלכם -"לכם" דבעינן, שהשאילו חבירו של בלולב ראשון ביום חובתו ידי יוצא אדם אין –פסק השו"ע 

 )שו"ע( .שאול כמו דהוי, יצא לא – להיכבתח שלי יהא כ"ואח בו שתצא עד שלך יהא: לו אמר ואפילו ❏

 )שו"ע( .מותר – במתנה לו נתנו ואם ❏

 מחלוקת – בו לצאת השאילו אם ❏
  ויצא. במתנה לו נתנו כאלו ל": הובית שמואל

  יצא. לא :יעקב ז ובית"ט
 )משנ"ב ט'(ברכה.  ובלי ,וליטול לחזור צריך כ"דע –הכריע המשנ"ב 

 מחלוקת  – כשאין לו קנין עולמית -הקנה לו קנין הגוף, לזמן קצוב  ❏
 פירות. קנין רק הוי לא – עולמית קנין לו שאין דבר כל :ן"ר

 הוי נמי - קצוב לזמן אמר אפילו הגוף, קנין למקבל מקנה שהוא בפירוש הנותן שאומר כל :ח"קצוה
 קיהיב מאי לפירות דאי ומשום ,לו שאמר לזמן הגוף קנין קני נמי - בפירוש אמר לא' אפי ובאתרוג מתנה,

 )ביאו"ה(ליה. 
 מחלוקת – במתנה קרוביו או מאוהביו לאחד הלולב האשה ונתנה בביתו האיש אין ואם ❏

  במכירה. כי אם ליה ניחא לא דשמא יצא, : לאמג"א
 בו לצאת חבירו של לולבו ליטול מותר זה ומחמת בממוניה, מצוה לקיים לאינש ליה : ניחאיעקב בכורי
 יום לענין ולא בעצמו, שאלו כאלו דהוי הימים לשאר רק זו סברא מועילה לא מ"ומ דעתו. בלא אפילו

  לכם. דבעינן הראשון
  משלו. ליתן רשות לה אין – הבית בתוך ונותנת נושאת כשהיא אפילו - וביום הראשון «
 לחזור וצריך שלו, היה לא הלקיחה דבעת ,מועיל לא – ונתרצה כ"אח בעלה שמע ואפילו «

 )משנ"ב ח'(וליטול. 
 מחלוקת – האם נוטלו בברכה «

 : יטול בברכה.בכורי יעקב
 )שעה"צ י"א(: אין מברך. שעה"צ

ליה.  דניחא דעתה אמדינן דאז ,מותר – למכרו מלתא ביה דזילא חשוב אדם הוא אם -לכו"ע  «
 )משנ"ב ח'(

  )שעה"צ ט'(מועיל, דזכין לאדם שלא בפניו.  – ואם מוכרת לו האתרוג «
 

 קודם ולפרוע בזה ליזהר נכון להיולכתח יפה עושים. לא – החג לאחרופורעים  למצוה אתרוג הקונים ❏
 החג.

 לא אם ,דאורייתא לכם בעינן ואנן ,מדרבנן אלא קני לא דמי יהיב דלא כמה דכלהטעם: 
 )משנ"ב י'(. חצר בתורת וקנהו לרשותו שהביאו
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 סעיף ד'
 בנטילת הד' מינים מתנה על מנת להחזיר

  )שו"ע( .מתנה שמה להחזיר מנת על שמתנה, ומחזירו חובתו ידי בו יוצא זה הרי – להחזירו מנת על לו נתנו
 )שו"ע( .יצא לא – החזירו לא ואם ❏

 )שו"ע( .לא יצא – דמיו את לו נתן אפילו «
 )ביאו"ה( בעולם. החפץ איןש היכן פ"עכ דמים נתינת מהני – בו לצאת לולב עוד לו יש ואם «
 מחלוקת – ומהודר כשר אחר לולב לו ואם מחזיר «

  אומדנא. ליכא דשוב : מהני,ביאו"ה
 )ביאו"ה(: לא יצא. שם אריה

 מחלוקת  – ואם נאנס בידו «
 )שו"ע(מהני.  לא דמים אפילו -מידו  נאנס : אפילושו"ע
 )ביאו"ה( בעין. כשהחפץ אלא להחזיר מנת בעל כיון שלא ויוצא, לגמרי פטור נאנס :ישעיה רבינו

 )משנ"ב י"ג(דלא יצא.  –וה"ה כשנפסל בידו והחזירו  «
 מחלוקת – אם אמר הריני כאילו התקבלתי «

  התקבלתי. כאלו הריני מועיל כשאמר אם מסתפק :חיי אדם
 שלא ג"אע חובה ידי זה ויצא התקבלתי, כאלו הריני ולומר תנאו למחול הנותן יכול :מאירי

 )משנ"ב ט"ו(החזיר. 
וכל זה הוא אם מבטל תנאו בתוך הזמן, אבל בלאחר זמן שכבר לא נתקיים התנאי ונתבטל  «

 )שעה"צ י"ט(בודאי לא יועיל מה שיאמר הריני כאילו התקבלתי.  –מתנתו ונתבטל מצותו 
 

 )שו"ע( .יצא לא – מצותו זמן לאחר החזירו אם וכן ❏
 מחלוקת  – ואם לא החזירו אלא לאחר החג, ולא אמר "לי" «

 גם כן קיים תנאו ויצא. –אפילו החזירו לאחר החג, שאינו שוה כלום  :א"רשב
  מסתמא. גרע לו שיחזיר לומר פירש ולא להחזיר מ"ע דבריו שפירש דמכיון

 אף שתחזירהו מ"ע כשמתנה ש"כ מצותו, בזמן שיחזירנו כונתו בסתמא אפילו :העיטור בעל
 )ביאו"ה(לי.  אמר שלא

ספק אם יצא,  –, ובשביל זה לא עשה הנענועים בהלל בציבור כשהחזיר לו אחר כל התפילות «
 )שעה"צ כ"א(זהר בזה להחזיר לו קודם הלל. יולכתחילה בודאי צריך ל

 מצותו: בזמן להחזירו דמחוייב לי שתחזירהו מ"ע באומר גם «
  דלמחר. ליומא פ"עכ או בירך לא אם זה, ביום להחזירו מחוייב – אחר לולב לו באין • 
 וכל למחר, או זה, ביום לו להחזיר מחוייב אינו – עליו לברך כשר לולב עוד לו ביש אבל•  

 באיזה פירש לא והרי למצותו, קאי עדיין דהא תנאו, ידי יצא ג"כ' ז ביום אפילו בחג לו שמחזיר
 )ביאו"ה( יום.

 של לולב על לברך תמיד ושדרכן עליו הסמוכין בניו עדיין בירכו לא אם הנותן, בירך כבר ואפילו «
 מצוה בלא בניו מניח אדם שאין הוא דמוכח אומדנא ם זהדג החזיר, לא אם יצא לא – אביהם

 )ביאו"ה(. לאחרים ונותן
 מחלוקת ראשונים – לי אמר ולא שתחזירהו, מ"ע אמר אם «

 : לא יאמר לי.רוקח
 )ב"י(: חולק עליו בזה. ב"י

 מחלוקת ראשונים –במתנה ע"מ להחזיר  האם צריך תנאי כפול ❏
 -לאו  ואם במתנה, לך הוא הרי לי שתחזירהו מנת על צריך לומר תנאי כפול, שיאמר :גדול המצות ספר

  שלך. יהא לא
: אין צריך תנאי כפול, כיון שהולכים אחר אומדן דעת, ממילא אם לא החזירו על אף שלא כפל טור ורמ"ך

 )טור וב"י(התנאי לא יצא. 
 

 (מ"אר) .להחזיר מנת על ממתנה גרע דלא ,יקדישנה שלא מנת על במתנה אתרוג לו לתת ומותר ❏
מיקרי נתינה, כיון שהוא שלו  –ואפילו אם אינו נותנו לו לשום דבר, רק לצאת בו ידי מצות החג  «

 )ביאו"ה(לדבר זה. 
 מחלוקת – אם מתנה עימו בפירוש שאינו רשאי לתנו לאחר ❏

 : החמיר בזה, דכל שאינו בכח המקבל לתנו לאחר, אינו מתנה כלל.הגאון מליסא
 )ביאו"ה(: חולק עליו בזה. ביאו"ה
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 סעיף ה'
 נתנו לו סתם

  .לי שתחזירהו מנת על: לו אמר כאילו הוי – סתם לו נתנו
 )שו"ע( .אחר לו שאין ,בו לצאת שצריך כיון ,לו נתנו כן דעת על דמסתמאהטעם: 

 )שו"ע( .יצא לא – החזירו לא ואם ❏
 )ביאו"ה(. אחר לו שאין אינה מועילה, כיון – דמים חזרת «
 )ביאו"ה(לי.  החזירהו בפירוש אמר לא פ"עכ שהרי דמים, בחזרת בזה יוצא – בידו בנאנס «

  (רמ"א) .בו ויצאו בעלים של שיהיה כדי, במתנה לבעליו וליתנו לחזור צריך –כשמחזירו  ❏
באתרוג.  די חובהי לצאת הבעלים יוכלו צ"ע אם לא – גמורה במתנה בעליםל ויתן יחזור לא ואם «

 )משנ"ב כ'(
 

 מחלוקת  – כשניתן לו מתנה על מנת להחזיר לתת לאחר, ❏
  .יצא – לבעלים מחזירו והאחרון, לאחר ואחר, לאחר אלא ,לידו החזירו לא אפילו: שו"ע
  )משנ"ב כ"א(פסול.  בלא לראשון שיוחזר מותר ליתן, ובלבד להרבה דאפילו ומשמע «

 מבלי אחר לאדם יתן לא –להחזיר  מ"ע במתנה שקבל : מחמירין, דלולביד אפרים בדעת התוס' והרא"ש
 )משנ"ב כ"ב וביאו"ה(הנותן.  ורשות דעת

 לזכות יכול אינואף לשו"ע  – לאחר ליתנו רשות לו שאין במתנתו במפורש מפרש אם - לכו"ע «
 )משנ"ב כ"א(בו.  יצא לא הוא וגם המתנה יתבטל - יתן ואם בו. לצאת לאחר

. ליתן רשאי אין – לו יפסד שמא רבים יטלוהו שלא הנותן שמקפיד אומדנאכשיש  - לכו"ע «
 )משנ"ב כ"א(

 שאמר אף ,האתרוג וליקח אליו לבוא בעצמם הבעלים שהטריחו עד המקבל כלל החזיר לא אם «
. ובקפידתו הנותן של בטבעו תלויומ"מ הכל  .חזרה זה דאין אפשר – במתנה לו מחזיר שהוא לו

 )ביאו"ה(
 )ביאו"ה( .דשליחות דינא בזה צריך דאין, חזרה הוי בודאי – שליח י"ע לבעלים מחזיר אם «

 תנאו מקיים כ"גאפשר ש – אקנויי ובני שליחות בני שאינם קטן או ם"עכו י"ע לו במחזירו «
 )ביאו"ה(. ל כךכ ברור אינו מ"ומ .בזה

 
 
 
 

 סעיף ו'
 של גדול ד' מיניולנענע בקטן לתת ל

דינוקא מקנא  -? ט"מ ,לא ליקני איניש הושענא לינוקא ביומא טבא קמא :ר זירא"א – )מו:(מקור: סוכה 
 .ואשתכח דקא נפיק בלולב שאינו שלו ,אקנויי לא מקני ,קני
 שו"ע( לא יתננו לקטן ביום הראשון קודם שיצא בו. – לא הגיע לעונת הפעוטות( 

 מוחזר. אינו לו החזירו שאם ונמצא התורה, מן לאחרים מקנה ואינו קונה שהקטן הטעם: מפני
 )שו"ע(

  מחלוקת ראשונים  –הגיע לעונת הפעוטות 
  )שו"ע ובדה"ב(. ואפילו הגיע לעונת הפעוטות. בו שיצא קודם, לקטן ראשון ביום יתננו לא :רמב"ם

 הפעוטות לעונת הגיע אפילו כ"וא התורה, מן זוכה הוא לו מקנה אחרת דדעת דס"ל, דהיכא «
 משלכם. התורה מן הוי ולא להקנות. יכול אינו התורה מן הלא ,מתנה דמתנתו רבנן דתקנו

 )ביאו"ה(
 )שו"ע וב"י( .מותר, הפעוטות לעונת הגיע אם :ר"ן

 לעונת כשהגיע ולכן מדרבנן, אלא ינויקנ אין - אותו מקנה אחרת כשדעת דאפילו דס"ל, «
  )ביאו"ה(מדרבנן.  כ"ג מקנה כן מדרבנן, שזוכה כשם הפעוטות

 הביא את דעת הרמב"ם בסתמא, ואת דעת הר"ן כיש מי שאומר.השו"ע 
 )משנ"ב כ"ה(לקטן.  במתנה אותו שנתן זוכר אם אישתקד של לולב על לברך שלא ליזהר יש «
אין כדאי ליתן לקטן במתנה, שמא יזדמן לו אחד שיבקש ממנו ליתן לו  –ואפילו לאחר שיצא בו  «

 )ביאו"ה(לצאת בו. 
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, דג"כ לא יצא אח"כ, מוחזר אפילו נתן לו במתנה על מנת להחזירואם החזירו הקטן אינו  «
 )ביאו"ה(דחזרתו אינו חזרה. 

 
 אופנים אחרים שיכול לתת לקטן לנענע בד' מיניו: ❏

 )שו"ע(לתת לקטן לנענע בד' מיניו.  דמי שפיר ,מידו יצא שלא כיוןד ,התינוק עם תופס אם • 
 מחלוקת – להיכבתח שלי יהא כ"ואח בו שתצא עד שלך יהא לו שאומר או ,לקטן כלל לו מקנה לא אם•  
  .כזה בנטילה יצא לא הקטן אבל .בו לצאת כ"אח יכול שיהיה לגדול רק מועיל לא, וכשאול ל"הו: מג"א  

 חינוך. מצות אביו בו קיים ולא לכם מקרי ולא שלו אינו שהרי
)משנ"ב  למצות. הבן מתחנך בזה גם דהא ,בשאול גם מתקיים חינוך מצות: מועיל בזה לקטן, דבגדי ישע  

 כ"ח(
אותו למקומו, והתינוקות מעצמן נוטלין אותו,  מנהג בקיאי הדעת שמחזירין – כשהקטן נוטלו מעצמו•  

 ומברכין 
 )ב"י ושעה"צ ל"ו(עליו.    
 

 מחלוקת  – לתת לו ד' מיניו -בן י"ג שלא יודעים אם הביא ב' שערות  ❏
 תורה דספק ,לו ליתן אין – שערות' ב שהביא יודעים שלא , מ"מ כל זמןשנה ג"י בן הוא אפילו :ג"פמ

  .לחומרא
 )ביאו"ה( .ס"ס איכא וגם ,דרבא חזקה משום ,להילכתח מותר :סופר כתב

 

 אינו – בו יצא אם ובדיעבד ,ממנו מלקנות למנוע יש להילכתח – ומקנה שקונה אתרוגים הסוחר קטן ❏
 )ביאו"ה(. לבטלה ברכה חשש משום ,לברך חוזר

 
 
 
 

 ט'-ח'-סעיף ז'
  השותפים באתרוג אחד –, אחים, וקהל שותפים
 בו, ויצא מהן אחד נטלו הבית, בתפיסת אתרוג שקנו האחין הונא: רב בר רבה אמר - ()קלז: ב"מקור: ב

 יצא. לא - לאו ואם יצא. - לאכלו יכול אם
  :בשותפות אתרוג או לולב שקנו – שותפים ❏

. במתנה חלקו לו שיתן עד הראשון ביום חובתו ידי בו יוצא מהם אחד אין – קנו לצורך מצוהאם לא •  
  (סעי' ז' )שו"ע

 )משנ"ב ל'(ומועיל ליתנו אפילו במתנה על מנת להחזיר.  «
 (רמ"א) .קנאוהו דהכי דאדעתא, מסתמא בו יוצאים – מצוה לצורך קנו אם אבל•  

בו.  שיוצא בשעה להחזיר ל מנתע במתנה לחבירו חלקו ל אחדכ שנותן בפירוש לומר טוב מ"ומ «
 )משנ"ב ל"ב(

  :בו ויצא אתרוג מהם אחד ונטל הבית מתפיסת אתרוגים שקנו האחים ❏
  .יצא – בכך מקפידים האחים ואין לאוכלו יכול אם•  
  .במתנה חלקם לו שיתנו עד יצא לא – מקפידים היו ואם•  

 :הבית מתפיסת ופריש רמון, אתרוג כאחד שקנו או, פריש וזה אתרוג זה קנה ואם «
 אין אכלו שאם פ"ואע, במתנה חלקם לו שיתנו עד באתרוג יוצא אינו – כשאין מאותו המין•  

 , עליו מקפידים
  .מועלת בסתם מחילתם אין המין מאותו שם שאין שכל מפניהטעם: 

 לפי, מועלת בסתם מחילתן - מאחרים מעולה היה אפילו – המין מאותו שם כשיש אבל•  
 )שו"ע סעי' ח'(. מקפידים שאינם

 מחלוקת ראשונים – קהל בית הכנסת הקונים אתרוג בשותפות ❏
 בו, ויוצא מהם אחד ונוטלו סתם אותו וקונין סתם גובין אלא אדם, לשום להקנותו צריך אין :ם"רשב

 כולם. וכן לחבירו ונותנו בו, ויוצא לחבירו ונותנו
 במתנה יתנהו כך ואחר ,בו ויוצא הקהל, מן לאחד הלולב או הדמים בפירוש להקנות צריך :שרירא רב

 )טור וב"י(כולם.  לידי שיבוא עד לחבירו ונותנו בו, ויוצא לחבירו,
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 מחלוקת  –להלכה 
, ואין צריך בשותפות אתרוג קונים הקהל שכל מצוי אתרוג שאין במקום נוהגים: כרשב"ם, דשו"ע

  להקנותו לשום אדם.
 לכל חלקם נותנים הקהל שכל פירשו כאילו הוי מסתמא ,בו לצאת שקנאוהו שכיון מפני :הטעם

 )שו"ע סעי' ט'(. להם שיחזירוהו מנת על בו לצאת שנוטלו מי
 )משנ"ב מ'(ומ"מ, לכתחילה טוב שיכריזו שיתן כל אחד חלקו לחברו במתנה על מנת להחזיר.  «

 אם שלו על לברך מוטב - להקנות יודעין הכל שאין כיוןד יחיד, של ליטול יותר עדיף : לכתחילהמשנ"ב
 חבירו של שיטול מוטב - לו אין ואם. חבירו של כמו מהודרים שאינם פ"אע ,כשרים מינים' ד כל לו יש

 )משנ"ב ל"ט(הקהל.  של משיטול הכשרים
 )רמ"א( .עניים מעל עשירים על יותר מונח מצוה דהדור, ממון לפי אתרוג מעות גובין – דרך הגבייה ❏

 )משנ"ב מ"א(אין צריך ליתן.  – בעיר שאינו מי «
  (רמ"א) .בו חייבת ואינה הואיל ,אתרוג למעות מליתן פטורה – אשה ❏

 :לברך רוצה היא ואם «
 . חייבת ליתן אף היא –ה או שאין בעלה בעיר נאם היא אלמ • 
 (ושעה"צ מ"א )משנ"ב מ"איתן הוא לבד.  –אך אם בעלה בעיר •  
צריכה היא וגם בעלה ליתן.  –אך אם יש מנהג שכל מי שיברך על האתרוג נותן מעות אתרוג •  

 )שעה"צ מ"א(
 )משנ"ב ל"ח(תן. יאם ביכולתו ל ,לא יצא – זה שאינו נותן כלל ❏

 
 (רמ"א) .כתקנה המצוה לקיים כדי, לבד ולולב אתרוג לו לקנות במצוה זריז ויהא ישתדל אדם כל ❏

 
 .קהל של על יברך והוא לשם שישלחנו מוטב – כלל להם אין אחרת ובעיר מיוחד אתרוג לו שיש אדם ❏

 – מתקלקל הקהל של אתרוג אדם בני משמוש רוב י"ע מהחג ימים איזה עבור אחר פעמים רובאך כש
  .שלו אתרוג לחבירו לשלוח אפשר שאין צריך

 לברך יכול גם .להתקלקל כך לכ מצוי אינו ראשון דביום הימים שאר על רק להיות יוכלומ"מ,  «
 )משנ"ב מ"ב(. בו ימשמשו הכל שיד קודם ,קרובב עליו

 
  



   הלכות לולב -חלקת אליהו  רנטסימן ת 

 
 רמה

  תרנט סימן
 

 סוכותביו"ט ראשון של  התורה קריאת סדר
 )לא.(מקור: מגילה 

  :ספרים שני מוציאים
  .אמור בפרשת, "כשב או שור": קורים באחד
  .השביעי לחודש ו"ובט ,המוספין קרבנות המפטיר :קורא ובשני

 )שו"ע(. "'וכו בא יום הנה": בזכריה ומפטיר
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  תרס סימן
 

 סעיף א'
 הבימה הקף סדר

' ה אנא ואומר ז' פעמים, השביעי וביום אחד פעם המזבח מקיפין יום בכל תנן, – )מה.(מקור: סוכה 
 נא. הושיעה והוא אני אומר: יהודה' ר נא. הצליחה' ה אנא נא הושיעה

 )שו"ע( .ולהקיפה הבימה על תורה ספר להעלות נוהגים ❏
  מזבח. במקום לנו נשארת שהיא הטעם: כיון

 בניך קוראין שיהיו זמן שכל ברהם אבינו,לא ה"הקב שהשיב (א"ל מגילה) בגמרא כדאיתא
 )משנ"ב א'(. 'וכו לפני מקריבין כאלו עליהן אני מעלה הקרבנות בסדר לפני

 מחלוקת ראשונים – ההקפה דרך ❏
 וג' פעמים לימינו, ג' פעמים השביעי וביום לשמאלו. ואחת לימינו, פעמים, אחתב'  יום בכל :האי רב

  לימינו. ואחת לשמאלו.
 )טור( לימינו. פעם אחת יום : בכלטור

  .יום בכל אחד פעם קיפהדמכטור,  –פסק השו"ע 
 )שו"ע(. למקדש זכר, פעמים שבעה אותה מקיפים ובשביעי

  .שביעי ביום הבימה על ת"ס שבעה ומוציאים «
 (רמ"א) .שבהיכל ת"ס כל ונוהגין להוציא

 )שו"ע(. ימין לצד וההקפות המזבח את מקיפים היו ❏

 מחלוקת ראשונים – בתפילה מקיף התיבה היכן ❏
על התיבה, ומנהג טוב הוא כדי שלא להוציא  הספר בעוד ההפטרה קריאת אחר מיד מקיפין :סעדיה רב

 הספר שלא לצורך, כיון שאין קורין בו.
 )טור(כן.  נוהגין : איןטור
 )טור(. אומר "אני והו" הושיעא נא –נוסח ההקפות  ❏

 הטעם:
 בצרה", אנכי "עמו שם על השנים אלו שמזכירין ומה ב,"ע של שמות שני כיון ש"אני והו" .א

  כביכול. בזיקים", אסור והוא הגולה בתוך "ואני וכתיב
  ".'ה "אנא' בגי והו" ש"אני כיון .ב
  )טור(ליריחו.  זכר .ג

 
 )רמ"א(. הבימה על ת"ס מוציאין ואין, מקיפים אין – ובשבת ❏

 
 
 
 
 

 סעיף ב'
 לענין הקפות –מי שאין לו לולב 

 עבדינן כל שבעה סכר למקדש. –לולב דאית ליה עיקר מן התורה יום אחד  – )מד.(מקור: סוכה 
 ראשונים מחלוקת

 : אין מקיפין בלא לולב.רש"י
 ב"י(טור ו): מקיפין. או"ח בשם י"א

 מחלוקת  –להלכה 
  .לולב לו שאין מי אף להקיף נוהגים: שו"ע
  .מקיף אינו לולב לו שאין מי: רמ"א
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 רמז

  (רמ"א) .להקיף הלולב עם הערבה נוטלין שביעי וביום ❏
 מחלוקת –להקיף ביום השביעי בערבה ללא לולב  «

 : מקיפין.ב"י
 )ד"מ ג'(: אין נוהגין כן. ד"מ

 הלולב, עם כלל לחברם שלא ל"ז י"האר בשם כ"וכ כלל הלולב עם הערבה לחבר שלא טוב ויותר «
 )משנ"ב ח'(תתקבל.  קדיש אחר רק

 
 

 בהקפות אבל
 מחלוקת ראשונים

 אינו מקיף בהושענא לא הוא ולא היושבים עמו. –: שאם בא לו אבל בחג הסוכות כלבו בשם מנהג נרבונא
 )ב"י(: אפילו האבל עצמו מקיף, דלמה יפסידו ההקפה. ב"י

 רמ"א() .ואמו אביו על חדש ב"י כל אבל וכן .מקיף אינו – בחג אבל לו שאירע מי]וברמ"א[:  ד"מ
 )משנ"ב ט'(הקפה.  בשעת והוא ימים, שבעת אלקיכם' ד לפני ושמחתם דכתיב הטעם:

 
 
 
 

 סעיף ג'
 אמירת הושענא בשבת

 מחלוקת ראשונים
  בשבת. הושענא לומר אין :גאון שרירא רב

 כשאין אבל הלולב, ליטול גם וילכו בחול כמו בשבת שאומרים שישמעו התינוקות הטעם: מפני
 )טור ומשנ"ב י'( להם. מתברר הושענא אומרים

 הושענא.  מלומר למנוע : אין צריךבעל העיטור
 (ומשנ"ב י' )טור מקיפין. שאין במה להם מתברר בשבת, מקיפין שאין הטעם: כיון

  .בשבת הושענא אומרים שאין שאומר מי ישהשו"ע הביא את דעת רב שרירא גאון כ
 למנוע מלומר הושענא בשבת. כן נהגו לאכבעל העיטור, ד –אך הכריע השו"ע 

 
  



   הלכות לולב -חלקת אליהו   תרסאסימן 

 
 רמח

  תרסא סימן
 
 

 שני ט"יו בלילמתי מברך שהחיינו 
 מחלוקת ראשונים

  סוכה. כ"ואח ,מיד אחריו וזמן ,קידוש :אומר שני ליל של בקידוש :רא"ש
 דסוכה בזמן יצא חול ראשון יום אם דאף אסוכה, ולא אקידוש, אלא קאי לא הטעם: דזמן

 )טור( לזמן. קידוש בין בסוכה להפסיק שלא צריך הלכך
)טור  ההבדלה. על חוזר אינו שהזמן פ"אע ז"יקנה כמו באחרונה זמן לומר יש שני בליל אף :אבי העזרי

 וב"י(
הטעם: שהרי יו"ט שחל להיות אחר השבת מברך יקנה"ז אע"ג שזמן אינו מדבר על ההבדלה. 

 )ב"י(
 )ב"י(: הביא את ב' הסברות ולא הכריע. מרדכי

 מחלוקת  –להלכה 
 . סוכה ברכת כ"ואח, מיד אחריו וזמן, קידוש אומר שני טוב יום בליל: כרא"ש, דשו"ע ורמ"א

 )משנ"ב ב'( זמן. כ"ואח סוכה דלעולם העזרי, כאבי :ל"והרש ז"הרדב
 במוצאי ט"יו כשחל אומרים דאנו ודומיא סוכה, ברכת בינתיים שאומר מה הפסק מקרי ולא «

 ז."יקנה שבת
 לא אחת בסוכה אוכלין בעלי בתים כמה אם מ"ומ בידו, מוחין אין כן לנהוג שרוצה דמי –הכריע המשנ"ב 

 )משנ"ב ב'(. בזה במנהגם חלוקין יהיו
יברך בליל שניה סוכה ואח"כ  –מי שלא אכל לילה ראשונה בסוכה, וגם למחר שחרית לא אכל בסוכה  ❏

 [)שעה"צ א'(. שחולק ]דלא כב"ח )משנ"ב א'(זמן, שאז הזמן יהיה על שניהם. 
 
 
 

  שמחת בית השואבה
 סוכות מ"חוה של בלילות נעורים להיות ,השואבה בית שמחת לזכר עושים מעשה ואנשי חסידים

 )משנ"ב ב'( אלו. בלילות בסוכה נרות ומרבים ושבחים בזמירות ולהרבות

 )משנ"ב ב'(. הזה בחג מ"דחוה ערבית בתפילת בנרות להרבות נהגו מדרשות בתי בהרבה גם ❏
 

  



   הלכות לולב -חלקת אליהו  רסבסימן ת 

 
 רמט

  תרסב סימן
 

 ג'-ב'-סעיף א'
 סוכות של' ב יום תפלת סדר

 ברכה על הלולב  ❏
ורבה בר בר ... לולב שבעה וסוכה יום אחד :אמר רב יהודה אמר שמואלמחלוקת,  – (מה:)מקור: סוכה 

  .סוכה שבעה ולולב יום אחד :חנה אמר רבי יוחנן
 )שו"ע סעי' א'(. ימים שאר בכל וכן, לולב נטילת על מברך שני ביוםכרב יהודה אמר שמואל, ו –פסק השו"ע 

 ברכת זמן בנטילת הלולב  ❏
  לאומרו. אין :שמשון ור"י ורא"ש בר שלמה ר"ה

 עשייה בשעת אמרו מאילו גרע דלא חול, הוא אם אף בראשון שאמר בזמן יצא נ"הטעם: דממ
  שיצא.

  לאומרו. : צריךה"ר שמואל מאייברא בשם רש"י
 כ"א חול אתמול היה ואם נטילה, בשעת או עשייה בשעת או אלא זמן תקנו שלא הטעם: משום

 )טור וב"י( אתמול. של בזמן יצא לא הלכך נטילה, שעת ולא עשייה שעת לא היה לא
  .הלולב על שני ביום זמן מברך אינוור"י ורא"ש, דכה"ר שלמה בר שמשון  –פסק השו"ע 

 )שו"ע סעי' ב'(. מברך זמן – בשבת ראשון יום חל אם -לכו"ע  ❏
 )משנ"ב ג'(מברך זמן בשביעי.  –וה"ה אם לא נטל הלולב עד יום השביעי  «

)שעה"צ מברך כל שבעה מתי שיזכור, אפילו נטלו ולא ברך.  –ואם לא ברך זמן ביום ראשון  «
 ד'(

 מחלוקת ראשונים – מה קורא ❏
 בהוציאו עד ויקהלו במלכים ומפטיר אתמול, כמו כ"ג קורא ומפטיר אתמול, כמו באחד : קוריןטור

  מצרים. מארץ אותם
  .שני יום בחגיגת הושיענו השני ביום שאומרים :טוליטולה מנהג

 ?שני יום לומר חול נעשנו היאך קודש אותו שעשינו דכיון -על מנהג טוליטולה  והקשה הטור «
 )טור(

 )ב"י(היינו יום שני להקפה.  –דמאי יום שני  ויישב הב"י:
 במלכים ומפטיר, אתמול שנקראו פרשיות בהם וקורין ספרים שני מוציאיםכטור, ד –פסק השו"ע 

 ע סעי' ג'()שו". "מצרים מארץ אותם בהוציאי": עד, "ויקהלו"
 
 
 

  



   הלכות לולב -חלקת אליהו   תרסגסימן 

 
 רנ

  תרסג סימן
 

 סעיף א'
 קריאת התורה של חוה"מ בחול סדר

 )כא.(מקור: מגילה 
 )שו"ע(פנחס.  שבפרשת החג בקרבנות ארבעה בו וקורין ת"ס מוציאין מ"בחוה
 היכן קוראים? ❏

 אתקין אמימר בנהרדעא, דמדלגי דלוגי. - )נה.(מקור: סוכה 
 ראשונים מחלוקת – בחו"ל 

 חוזר וישראל השלישי. וביום: ולוי השני. וביום כהן קורא המועד, חול של הראשון : וביוםרי"ף ורא"ש
 קורים זה דרך ועל השלישי. וביום, השני וביום דיומא, ספיקא קורא והרביעי השלישי. וביום: וקורא
  ימים. בשאר
המחרת שאינה מספיקות היום  ביום קורא והשלישי, שתי ספיקות היום קורין הראשונים : שניםרש"י

 )טור וב"י( הראשונים. שנים שקראו כל מה וקורא חוזר והרביעי, כלל
 מחלוקת  –להלכה 

 .השלישי וביום: ולוי .השני וביום כהן קורא ,המועד חול של הראשון וביוםכרי"ף ורא"ש,  :]ובב"י[ שו"ע
 דרך ועל .השלישי וביום, השני וביום ,דיומא ספיקא קורא והרביעי .השלישי וביום: וקורא חוזר וישראל

  .ימים בשאר קורים זה
 חוזר והרביעי, המחרת ביום קורא והשלישי, דיומא בספיקא קורין הראשונים שניםכרש"י, : רמ"א
  .הראשונים שנים שקראו מה דהיינו, דיומא ספיקא כל וקורא
 והרביעי .השביעי ביום: ישראל .הששי ביום: לוי .החמישי ביום: קורא הכהן השביעי, וביום «

 . השביעי ויום הששי ביום: קורא
 שני ביום כי, בלבד היום קרבן אלא יום בכל קורים אין, דיומא ספיקא שם שאין – ישראל ובארץ ,

 .עצמה פרשה אותה וקורים חוזרים אחריו העולים' והג .השני וביום: כהן קורא -ועד מל שולו לח' א הוא
 )שו"ע(. הימים משאר יום בכל זה דרך ועל

 
 
 

 סעיף ב'
 סדר תפילת שבת חוה"מ

  .בעבודה ויבא יעלה ואומר שבת של מתפלל ומנחה ושחרית ערבית, מועד של חולו של שבת
 מקדש: וחותם, הזה הסוכות חג יום את הזה המנוח יום את, חטאינו ומפני, בחרתנו אתה: אומר ובמוסף

 )שו"ע(. והזמנים וישראל השבת

 (רמ"א) .בשבת אקלע אם עצרת בשמיני או, "מהוח של בשבת קהלת לומר ונוהגין ❏
 
 
 

 סעיף ג'
 סדר קריאת התורה בשבת חוה"מ

 )לא.(מקור: מגילה 
 )שו"ע( .אלי אומר אתה ראה: קורין באחד ,ספרים שני מוציאין
 )שו"ע(. גוג בוא ביום והיה :ביחזקאל ומפטיר ,דיומא ספיקא של בקרבנות קורא ומפטיר

 )משנ"ב י'(. בתשרי ומגוג גוג מלחמת תהיה שלעתיד לפיהטעם: 
 מחלוקת – חתימת ההפטרה ❏

 )משנ"ב ט'(: מקדש השבת וישראל והזמנים. מג"א ומשנ"ב
   )שעה"צ ו'(: אין לומר רק מקדש השבת בלבד. גר"א
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 רנא

  תרסד סימן
 

 סעיף א'
 רבא הושענא יום סדר

 )שו"ע( .ט"ובי כמו במזמורים להרבות נוהגים, רבא הושענא שהוא, שביעי ביום – סדר התפילה ❏
 )רמ"א( .נשמת ין אומריםוא «
 )רמ"א( .לתודה מזמור: ואומרים «
 )רמ"א( .ט"ובי כמו', וכו ישראל שמע, כמוך אין: ואומרים «
 )רמ"א( .ט"וי בנגון מוסף תפלת שלאחר קדיש ואומרים «
'. כו חין אזון אנא קודם אותו ואומרים, רבה בהושענא מילה כשיש ברית זכור פזמון לומר ויש «

 )רמ"א(
 

 )רמ"א( .נסתכמבית ה יציאה אחר עד חול של מלאכה לעשות רגילין אין ❏
 )משנ"ב ה'(. מעות של הכיס אפילו מעצמן מסירין ויש «

 

 מחלוקת ראשונים – בדיקה בצל הלבנה ❏
 .השנה באותה לקרוביו או לו שיקרה מה רבה הושענא בליל הלבנה בצל סימן שיש :ל"ז הראשונים כתבו

 .בוריו על הענין מבינים אינם רבים כי גם, מזליה ליתרע שלא כדי, בזה לדקדק שאין :שכתב מי ויש
 )רמ"א(. עתידות לחקור ולא תמים להיות טוב ויותר

 

 )שו"ע(. כ"הובי כמו בנרות קצת ומרבים ❏
 

 )רמ"א(עצמן.  לטבול נוהגים מדקדקים - טבילה במקוה ❏
 מחלוקת –מתי  «

 .כ"הבערב יו כמו, השחר עלות : קודםרמ"א
 )משנ"ב ח'(. בקדושה הלילה כל ללמוד כדי מבערב לטבול יותר טוב :אחרונים

 

 מחלוקת –בהושענא רבה הקיטל  לבישת ❏
 . המים על נדונים , שבחגהחתימה גמר הוא שאז - כ"ביוה כמו הקיטל ללבוש נוהגים :רמ"א

 משנ"ב ט'(רמ"א ו)הקיטל.  לובש ץ"הש ורק שבת. בגדי ללבוש נהגו : במדינתינומג"א וגר"א
 

 )רמ"א(. המים על תחנונים ומרבים, פעמים' ז ומקיפים, לולב של אגודו בו להתיר נוהגים ❏
 )טור( יותר. ולא כפות יהיה ימים' ו רושו:פי ,'ו חסר -"ת"כפ דכתיב - לדבר סמך «

 

 )משנ"ב א'(. ערבה בליל נעורים להיות ישראל נוהגים ❏
 

 )משנ"ב ח'( .שבועות בליל כמו אסור הוא – תשמיש המיטה בהושענא רבה ❏
 )משנ"ב ח'(דמותר לשמש.  – טבילה אא"כ, הוא בליל «

 
 
 

 סעיף ב'
 מנהג חיבוט הערבה

 )שו"ע(. שבלולב ערבה מלבד, זה ביום ערבה נוטלים ❏
 )מה.(מקור: סוכה 

  מסיני. למשה הלכה שם היה ערבה שנטילת למקדש הטעם: זכר
  התורה. מן עיקר ליה אית דלולב בלולב כמו' ז כל לנוטלה תקנו לא ולהכי
 היו שהרי זה ביום קדושה יותר כ"ג היה שבמקדש כיון ,אחר מיום יותר לערבה' ז יום וקבעו

 )משנ"ב י"א(זה.  ביום ' פעמיםז מקיפין



   הלכות לולב -חלקת אליהו   תרסדסימן 
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 האם מברכים עליה ❏
וחד  .ערבה יסוד נביאים :חד אמר ,ר' יוחנן ור' יהושע בן לוימחלוקת אמוראים,  - (:)מד.מקור: סוכה 

 ... תסתיים...תסתיים דר' יוחנן הוא דאמר יסוד נביאים .ערבה מנהג נביאים :אמר
חביט חביט ולא  ,שקיל ,ואייתי ההוא גברא ערבה קמיה ,א בר צדוק"הוה קאימנא קמיה דר :אמר אייבו

ולא  חביט חביט ,אייתו ערבה לקמיה דרב ,אייבו וחזקיה בני ברתיה דרב .מנהג נביאים הוא :קסבר .בריך
 .קא סבר מנהג נביאים הוא ,בריך

 נחלקו בזה הראשונים
 .[בויכדמוכח ממעשה דאי] עליה. לברך : איןורא"ש ף"רי

 דווקא ביחיד אין מברכין, אך בציבור מברכין. :העיטור בעל
 ודאי צבור אבל .לעצמו ברכה קובע אינו ויחיד ,הוא דיחיד משום , הואא"ר בריך דלא האו «

  מברכין.
 )טור( שמברכין. יוחנן,' כר פסק :חפני בן שמואל רב

 .עליה מברכין איןכרי"ף ורא"ש, ד –פסק השו"ע 
 שייך ולא תקנה, בתורת ולא כן לעשות העם את שהנהיגו נביאים מנהג רק הטעם: כיון שהוא

 )משנ"ב י"ב(וציונו.  ולומר לברך
 

 (מ"אר) .קיים המקדש שבית בזמן המנהג שהיה כמו, למכור ערבה מביא בית הכנסת ששמש ונהגו ❏
 
 
 

 סעיף ג'
 כיצד מקיפים ביום הושענא רבה

 מחלוקת
  .בערבה ולא בלולב מקיפים זה ביום אף :ר"ן

 )ב"י ושו"ע( .בערבה גם בו להקיף אלא, כן נהגו לא: ]ובב"י[ שו"ע
 דמקיפין ד"כמ ל"ס הראשונה ודעה ,בערבה או בלולב מקיפין אם פלוגתא אית דבגמרא הטעם:

  .בלולב
 )משנ"ב ט"ו( הדיעות. כל לצאת כדי הוא העולם מנהגאך 

 
 
 

 סעיף ד'
 מדיני הערבות של מנהג חיבוט הערבה

  זו ערבה שיעור ❏
 בבת אחת עלה' אפי אומר: ששת ורב לחין. עליון בדי' ג אמר: נחמן רב שיעורה? כמה - )מד:(מקור: סוכה 

  אחד.
 . אחד בבד אחד עלה אפילוכרב ששת, ד –פסק השו"ע 

 .אחד בבד אחד עלה להיות הוא מכוער מ"מ,ד -וצידד הרמ"א  «
  רמ"א() .ואנוהו אלי זה :משום, יפים ההושענות לעשות נהגו כ"ע

 )שו"ע ומשנ"ב( ג' טפחים. - שבלולב ערבה אורך כשיעור – ארכה שיעור ❏

  (רמ"א) .זו בערבה פוסל, שבלולב בערבה הפוסל כל ❏

 מחלוקת  – האם צריך לקושרם ❏
  קשורים. בלתי הבדים ליטול יש ר"הו של ערבה משנ"ב בשם י"א:

 לקשרם. דצריך וכתב עליו חלק :ז"הרמ
 )משנ"ב י"ז(כרמ"ז.  –הכריע המשנ"ב 

 דרך החבטה: ❏
 מחלוקת –חובט  כמה פעמים • 
  שלש. או פעמים - הכלי על או הקרקע על בה : חובטשו"ע 
 )שו"ע ומשנ"ב י"ט( : חמש פעמים. האר"י ז"ל 
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 ראשונים מחלוקת – גדר החבטה• 
 : חבטה ממש.רמב"ם 
 )טור וב"י(: נענוע. רש"י 
 מחלוקת –להלכה  
 אין צריך נענוע אלא חבטה.כרמב"ם, ש: שו"ע 
 .אותה חובטין כ"ואח בה מנענעין, שתיהן לעשות נהגו מ"מו. בה לנענע שצריךכרש"י, : רמ"א 

 מחלוקת  –כמה בדי ערבה חובט  ❏
  .'ג פ"עכ שיהיה לכתחילה : טובאו"ז
 )שו"ע משנ"ב ט"ז(בדין. ' : הז"ל י"האר
 מחלוקת – היכן חובט הערבות ❏

  הכלי. על או הקרקע על :שו"ע
  חבטות.' ה יחבוט הקרקע על דווקא :ל"ז י"האר

 כל להסיר ואין צריך העלין, להסיר הכלים על כ"ואח חבטות,' ה הקרקע על תחלה לחבוט וטוב «
  )משנ"ב י"ט(העלין. 

 
 
 

 סעיף ה'
 )שו"ע( .עמה אחר דבר יאגד שלא, עצמה בפני אלא ניטלת ואינה

 )משנ"ב כ'(. מצוה לשם שהוא ניכר שיהא הטעם: כדי
 )שו"ע(לחוש.  אין – אחר דבר בידו יש אם אבל

 
 
 

 סעיף ו'
 ראשוניםמחלוקת  – האם יוצא ידי חובת חיבוט ערבות בערבה שבלולב

 ואחד לולב לשם אחד פעמים שני אותה הגביה אפילו, שבלולב בערבה חובתו ידי יוצא אדם אין: רמב"ם
  .ערבה לשם

 )טור ושו"ע( .בה יוצא: רא"שאבי העזרי ו
 הביא את דעת הרמב"ם בסתמא, ואת דעת הרא"ש כי"א.השו"ע 

 בלולב אגודה שהיא זמן כל דוקא זהו ,שבלולב בערבה יוצא דאינו ראשונה לדעה אפילו -לכו"ע  «
  מינים. שאר עם

 )משנ"ב כ"א(בה.  יוצא –עצמה  בפני הערבה ונטל נטילה לאחר לולב של אגדו התיר אם אבל
 
 
 

 סעיף ז'
  ליטול הערבה ביחד עם הלולב

 מחלוקת ראשונים
 ויטול שיברך אחר עד, די חובהי יוציא שהוא בשעה הלולב עם ליטלה יכול אינו :ה"ר שלמה בן הרשב"ץ

  .בתחלה וינענע
 .תוסיף בל: משום עובר, נטלה ואם

 .הקפה בשעת ש"וכ, הלולב עם ליטלה הוא יכול הראשון הנענוע ואחר «
 ,החבטה שעת עד, הקפה ובשעת הנענוע בשעת בשחרית הלולב עם הערבה ליטול פשוט : המנהגמהרי"ל
 שו"ע ורמ"א(ד' )ב"י ד"מ  לבדה. הערבה ונוטלים
 מחלוקת –להלכה 

 לחוש הפסד אין מ"מ ,בעיני הוא טעות ,תוסיף בל משום עובר נטלה שאם שכתב שמה פ"אע: שו"ע
 . לדבריו
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 יטלנה החבטה ובשעת - חובה שהיא להכיר, לבדה הערבה לתפוס צריך ונענוע נטילה אחר גםו «
  .חובתו ידי בה ויוציא עצמה בפני

  .כלל הלולב עם ליטלה שלא טוב יותר: כמהרי"ל, אך רמ"א
, שעושין הושענות שהם, הערבה ויאחז מידו הלולב יסיר שהקיף לאחר – הלולב עם הנוטלה ואף «

, הושענות שאומרים בשעה ההושענות ומנענעים ,המים על תחנונים שאומרים זמן כל, לבד
 .אותה חובטים כ"ואח

 )משנ"ב כ"ו(הלולב.  עם הערבה לחבר שלא מאוד הזהיר ל"ז י"האר וגם «
 
 
 

 סעיף ח'
 כבוד ההושענאלשמור על 

 )שו"ע(. עליה לפסוע אין שנזרקת פ"אע שבלולב שהושענא שאומר מי יש
 
 
 

 סעיף ט'
 נטילתה לאחר הערבה מן ליהנות אסור

 )שו"ע(למצותה.  אתקצאי יומא הטעם: דלכולא
 מחלוקת – עליה ואם התנה «

 תנאי. בזה מהני ע"וביאו"ה: דלכו ר"שו"ע א
 (וביאו"ה )שו"ע משנ"ב ל' תנאה. מהני ע"לכו דלאו מפקפק :א"מג

 רמ"א() .מצוה בה לעשות כדי, מצות לאפיית ההושענות להצניע ונהגו ❏
 
 
 

 סעיף י'
 לקיחת ערבה משדה עכו"ם

 מדאמר רב הונא להנהו אוונכרי לא תגזזון אתון וכו'. – )ל.(מקור: סוכה 
 ברשות' אפי, ם"עכו משדה למצוה ערבה ישראל יקוץ שלא ליזהר שיש שאומר מי יש –פסק השו"ע 

 )שו"ע(. ם"העכו
)משנ"ב  לזה. רשותם מועיל ואינו מאחרים גזולים שלהם הקרקעות ם"עכו דסתם הטעם: משום

 ל"ב(
  הם. גזולים דסתמן אמרינן לא – בזמן הזהאך  «

 )משנ"ב ל"ב בעיון(ומ"מ הכל תלוי כפי כל מקום ומקום. 
 
 
 

 סעיף י"א
 מחלוקת – והביאו בשבת ערבה כוכבים עובדי וקצצו ראשון, ביום רבה הושענא יום חל אם

 לצאת לאסרו אין ילו הכיאפ – עבירה בזה עשה ובודאי בשבילו לקוץ ישראל לו צוה אפילוכשרה, : שו"ע
  .בעבירה הבאה מצוה משום כ"אח בה

 סתם ש"רבע כשציוהו אלא בזה שהתיר א"ברשב מצינו לא כ"דע ,בזה מפקפקין :פמ"ג ולבושי שרד
 אבל .עוסק הוא דבמלאכתו אמרינן ולכך וד יום,מבע לקצצן יכול והיה ש"צבמו לו תומזומנ שיהיו

 )משנ"ב ל"ג(. אחרת לו ביש להקל משם מוכח לא - בשבת לקצוץ כשציוהו
 ערבה לו יש אם להחמיר יש, בדבר פרהסיא ואיכא, לקוצצה ישראל צוה אם דמ"מ, –וצידד הרמ"א  ❏

 (רמ"א) אחרת.
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 סעיף א'
 בסיום חג הסוכות אתרוג
ריש לו .אפי' בשמיני אסורה ,סוכה. מותר - בשמיני .אסור - בשביעי ,אתרוג :יוחנןלר'  - )מו:(סוכה מקור: 

לכולי  ר סבר:ומ .למצותה אתקצאי :מר סבר ?מיפלגיבמאי ק .אפילו בשביעי נמי מותר תרוג: אלקיש
 .יומא אתקצאי

 )שו"ע( .]כר' יוחנן[ אסור – בשביעי אתרוג ❏
 )שו"ע(. שבעה לכל הוקצה שהריהטעם: 

 מחלוקת ראשונים – אתרוג שנפסל ביום ראשון «
 : מותר לאוכלו.ארחות חיים

 )ב"י סעי' ב'(: נאסר, משום דאיתקצאי לבין השמשות. ב"י
 )שו"ע(. ימים שבעת כל אסור - מצוה בו שעשה אחר נפסל אפילולשיטתו, ד –וכן פסק השו"ע 

 מחלוקת – אתרוג ביום הראשון, קודם שנטלו «
 : יש בו איסור מוקצה.ט"ז

מיקרי הזמנה  –: אפילו עשה האגודה, כל זמן שלא הגביהו לצאת בו מאמר מרדכי ולבושי שרד
 )ביאו"ה(תר לאכלו. ובעלמא, ומ

 )שו"ע(. מותר – עצרת ובשמיני ❏
 וכיון ,הוא יום דשמא אסור, השמשות בין כרחך על הרי בשמיני, מותר מדוע קשה, «

  יומא? לכולי אתקצאי השמשות לבין דאתקצאי
 דלא כיון השמשות, לבין דאתקצאי מגו למימר שייך לא גוונא האי דבכי תירץ: ש"הרא

  שעבר. יום ספק מחמת אלא השמשות בין נאסר
 לא גופיה השמשות דלבין משום, השמשות לבין דאתקצאי מגו תירץ: שאין לומר ן"הר

 נוטלו אינו היום כל נטל לא שאפילו אתרוג למצות ראוי אינו השמשות בין שהרי אתקצאי,
 )ב"י(השמשות.  בין

  )שו"ע(. בשמיני אף אסור – גליות של טובים ימים שני שעושים, לארץ ובחוצה «
שהוקצה  משום אין לאסורכאן שהרי  אסור, מדוע בשמיני, ליה נטלינן דלא , כיוןקשה «

  ?לביה"ש
 שמיני הוי לאלול דעברוהו ויאמר אליהו יבא דאם דכיון משום תירץ: דטעמא ש"הרא

 שביעי.
 אלא ,כלל בשביעי מספקינן דלא למימר אתי ליה שרית דאי משום דטעמא תירץ:ן "הר

 )ב"י(בסוכה.  לישב לנו ישמע ולא ,הוא שמיני ודאי
 מחלוקת  – נפסל ואם «

  בשמיני. להקל יש נפסל אם :ז"ט
 )משנ"ב ד'( ומחמירים. עליו חולקים :נתנאל והרטב"א הקרבן

 )שו"ע(. מותר – בתשיעי ❏
 ראשונים מחלוקת – ביום ראשוןיו"ט האחרון של חג ואם חל  «

 )טור( .בשבת באחד להיות חל אפילו: מותר רא"ש
)משנ"ב מעשה.  בו נעשה ולא בעולם היה שכבר כיון הכנה מטעם ליה אסרינן דס"ל, דלא

 ה'(
 .בשבת באחד להיות בחל : אוסרר"שה"ר פרץ ו

אין שבת מכינה  ,ויוכיון ששבת לפנ, ביומו אסור שהיה כיון הכנה שייך בזה דגם ל,"דס
 משנ"ב ו'(טור ו) .ליו"ט

 יש אוסרים.כר"ש ר"פ והשו"ע הביא את דעת הרא"ש המתיר בסתמא, ואת דעת ה
 )משנ"ב ו'(להקל.  יש הצורך דלעת – הכריע ר"והא
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 סעיף ב'
  ימים לשבעה אתרוגים שבעה הפריש

כל אחת ואחת יוצא  :אמר רב ,הפריש שבעה אתרוגין לשבעה ימים ,איתמרמחלוקת,  – )מו:(מקור: סוכה 
 :מר סבר -? במאי קא מיפלגי .כל אחת ואחת יוצא בה ואוכלה למחר :ורב אסי אמר .בה ואוכלה לאלתר
 .לכולי יומא אתקצאי ר סבר:ומ .למצותה אתקצאי

 .למחר ואוכלו בו יוצא אחד כלכרב אסי, ד –פסק השו"ע 
 )שו"ע( .אסור – ביומו אבל ❏

 )שו"ע(. היום אותו לכל שהוקצההטעם: 
 )משנ"ב ז'( .מותר – בלילהו «
 )משנ"ב(. ש"ביה לענין דינו איך מסתפק ב"ריב שיטת –בבין השמשות ו «
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 סוכה בסיום חג הסוכות
 בארץ ישראל: 

 מן הכלים את הוא מוריד אבל סוכתו, את יתיר לא מלאכול גמר -כיצד?  שבעה סוכה - .(מח)מקור: סוכה 
 .חג של האחרון טוב יום כבוד מפני ,ולמעלה המנחה

 הכלים את הוא מוציא אבל .סוכתו יסתור לא, שחרית השביעי ביום מלאכול שגמר פ"אע –פסק השו"ע 
  .האחרון ט"וי לכבוד הבית את ומתקן, ולמעלה המנחה מן ממנה
 )שו"ע(שבעה.  כל שמצותה בסוכה לאכול צריך, היום בשאר לסעוד הוצרך ואם «

  בשמיני בה לאכול ורוצה ,כליו לפנות לו אין ואם ❏
 יהושע ורבי ארבעה. בה פוחת אמר: רב בר חייא רב -מהו?  כליו להוריד מקום לו אין - )מח.(מקור: סוכה 

 איכא מאי גדולה סוכה קטנה, סוכה תינח להו. והא לן, הא - פליגי ולא הנר. את בה מדליק אמר: לוי בן
 ממטללתא. בר מיכלא רבא: מאני דאמר מיכלא, מאני בה דמעייל -למימר? 

  .ארבעה על ארבעה מקום בה לפחות צריךד –פסק השו"ע 
 )שו"ע( .כמוסיף נראה יהא שלא, סוכה מצות לשם שלא בה יושב שהוא היכר לעשותהטעם: כדי 

 שהוא' ד על' ד בסכך כשפוחת לא אם כ"כ ההיכר אין מ"מ –טפחים?  בשלשה פוסל דאויר ג"ואע «
 )משנ"ב ד'(חשוב.  מקום שיעור

 )שו"ע( .בה לפחות ין צריךא – החג אחר בסוכה לאכול רוצה ואם ❏
  (רמ"א) .שמיני ביום רק כמוסיף נראה דלאהטעם: 

 
 בשמיני בה לישב שצריך ,לארץ ובחוצה:  

 )שו"ע( .ממנה אותם ומפנה כליו מוריד ,השמיני ביום מלאכול גמר
  ולמעלה. קטנה המנחה מן היינו «

 )משנ"ב ט'( ט."יו לכבוד כן שעושה נראה אין - לזה אך קודם
, ט"וי שהוא מפני בה לפחות יכול אינו – בתשיעי בה לאכול ורוצה כליו את להוריד מקום לו אין ואם ❏

  ?להיכרא יעשה ומה
 .בה יניחנו – הימים בשאר הנר בה להניח שאסור - קטנה היתה אם•  

 מחלוקת  –מתי יניחנה  «
  בתשיעי. דוקא אולי או בשמיני בה יניח אם מסתפק ג:"פמ

 )משנ"ב י"א(שמיני[.  ]ואפשר שהוא בסוף ש: הכריע דבשמיני."הרא פסקי
 שהיא להכיר כדי, בהם וכיוצא וקערות קדרות בה מכניס – הנר בה להניח שמותר - גדולה היא ואם•  

 )שו"ע(. מצותה נגמרה ושכבר פסולה
 .החג סוכת בתורת בה יושב שאינו לפוסלה היכר שעושה ל"ר אלא ,בכך שנפסלת נהוהכו איןו «

 )משנ"ב י"ב(
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 שמיני כל גם אסורין ונוייה סוכה
 דאי השמשות, לבין דחזיא משום אסור... – בשמיני אפילו סוכה יוחנן: רבי אמר - (מו:)מקור: סוכה 

 השמשות לבין דאתקצאי ומגו השמשות, לבין אתקצאי -ומיכלא  בגווה למיתב בעי סעודה ליה מתרמי
 דשמיני. יומא לכולי אתקצאי

 .בשמיני גם אסורים ונוייה סוכה –פסק השו"ע 

 )שו"ע( .שמיני ספק שהוא בתשיעי גם אסור – טובים ימים שני שעושים לארץ ובחוצה ❏

 מחלוקת – חג של האחרון ט"י במוצאי שבת חל ואם ❏
  .שבת מוצאי עד סוכה מנוי להסתפק שלא נוהגים: תוספות

 בין דאיתקצאי ומגו בגוה למיכל בעי השמשות בבין סעודה מתרמי דאלומשום הכנה, הטעם: 
 )משנ"ב ב'(יומא.  לכולי איתקצאי השמשות

 )ב"י( .מתירים: רא"ש ור"ן
ב"י ). אין לחוש, דמה הכנה יש כאן –. ואם משום הכנה הטעם: כיון דשתי קדושות הן אין לאסור

 משנ"ב ד'(ו
 בסתמא, ואת דעת התוס' כיש מתירים.השו"ע הביא את דעת הרא"ש 

 
  (רמ"א) .לויתן של בסוכה לישב שנזכה רצון יהי: אומרים היו הסוכה מן יוצאים כשהיו שנהגו יש ❏

 
 
 

 :ט"וי ליל לצורך ט"ובי להכין אסור

 רמ"א() הכנה דהוי, הלילה לצורך בבית והספסלים השלחנות להעמיד אסור ולכן ❏
  אסור. – (הרגלים על הטבלא להניח דהיינו) לסדרן ודוקא «

 )משנ"ב ו'( מותר. – לבית מהסוכה להביאן אבל

 )משנ"ב ה'( לחבירו. ט"מיו יין להביא אסור ❏
 )משנ"ב ה'( יין. להביא מותר – בקל בלילה ימצא שלא הדחק ובשעת «

 גדול. יום בעוד להביאו שצריך אסור, רק – לחבירו ט"מיו מים וכן ❏
  ישנה. רק בחול שנושא כדרך יביא לא וגם «
 )משנ"ב ה'(מותר.  מצוה לצורך דוקא ל"די להתיר, ראיה לנו אין – חול לצורך מ"ומ «

 )משנ"ב ה'( לחול. משבת המטות מציעין אין כןו ❏

 )משנ"ב ה'( ט."ליו משבת ת"הס לחפש אסור כןו ❏
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 סעיף א'
 ויומו שמיני ליל תפלת סדר

 תניא, שמיני רגל בפני עצמו לענין פז"ר קש"ב. – )מז. מח.(סוכה מקור: 
 מחלוקת  – יום... את לנו באומרו בתפילה: ותתן המדויקת, נוסח קריאת החג ❏

  הזה. העצרת חג : שמינישו"ע ולבוש
 יום" אומרים אלא, חג שנקרא מקום בשום מצינו דלא, בשמיני חג ין אומריםשא נוהגין : אנורמ"א
 ."עצרת שמיני

 '. ה בלא עצרת לומר יש :ג"פמ
  ."הזה חג שמיני עצרת"יש לומר  :ז"וט ל"רש

 ד'(-)משנ"ב ג'המחבר.  שכתב ממה לנטות דאין –הכריע המשנ"ב 
 מחלוקת – לחזור צריך האם רגליו, ועקר הזה הסוכות חג יום את ואמר שכח ואם ❏

 : יצא.ב"י
 : לא יצא.ברכי יוסף

 )משנ"ב ב'(כהוגן.  ולומר לנו לותתן לחזור צריך – הברכה סיים לא אם - ע"לכו «
 
 
 

  לארץ ובחוצה ❏
 , מיתב יתבינן, ברוכי לא מברכינןהלכתא - )מז.(סוכה מקור: 

 מחלוקת ראשונים – האם יושב בסוכה גם בלילה ❏
 )טור( לישב בה.נוהגין לישב בה בליל שמיני, ורק ביום שמיני שלא : טור בשם יש נוהגין

 סותרת בסוכה אכילתו אז נמצאת בסוכה אז אוכל ואם זמן לברך צריך שבלילה הטעם: מפני
  )ב"י(זמן.  ברכת את

 )טור(: נוהגים לישב בסוכה בין ביום ובין בלילה. טור עצמו
 )ב"י(ללילה.  יום בין לחלק אין יתבינן, בגמ' מיתב אמרו דסתמא דכיון משום הטעם:

, ישיבתה על מברכין ואין, שביעי ספק שהוא מפני, וביום בלילה בסוכה אוכליםכטור, ד –פסק השו"ע 
 . זמן ואומרים ומקדשין

 ראשוניםמחלוקת  – האם צריך גם לישון בסוכה ❏
 : לישן בסוכה אסור, משום דמיחזי כמוסיף.מרדכי

 )ב"י(: אין לחלק בכך. ב"י
 מחלוקת  –להלכה 

  בסוכה. לישן כ"ג : צריךגר"א
 גבי דבשלמא כחול, אותו דעושה בלילה, ולא ביום לא יני עצרתבשמ בסוכה לישן כדאי : איןד"מ ולבוש

 . בשינה כ"משא מצוה, לשם שלא אפילו סוכה בצל לישב לפעמים בני אדם דרך שכן מנכר לא אכילה
 מכביצה פחות אכילת פירות ופת -ע "בשמ בסוכה ישנים דאין שסוברין הפוסקים לדעת «

 מחלוקת  – בסוכה
 . בסוכה מכביצה פחות פת ה"וה ,פירות אז אוכלין דאין ה": הדרך החיים

 אוכלין אין ,סוכה ימי בשאר בסוכה לישב ברכת עליו לברך ין צריךשא דבר כל דבר של כללו
  .יני עצרתבשמ בסוכה

  בזה. : מקלמחצית השקלה
 הדין מצד חייבים שאין דברים ג"וכה פירות כמחצית השקל להקל, באכילת –הכריע המשנ"ב 

 )משנ"ב ו'(בסוכה.  או בבית שירצה כמה יני עצרתבשמ לעשות יכול
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 )משנ"ב א'( .ולמעלה קטנה מנחה מן סעודה לקבוע אין –בערב החג  ❏
 מחלוקת –בשמיני עצרת בחו"ל קודם שמחת תורה  «

 שמחת תורה מתשע שעות ולמעלה.אסור לאכול קודם : פמ"ג
 )שעה"צ א'(: אין דין זה ברור. שעה"צ

 
 [)שעה"צ י"א(]דלא כט"ז שמקל בזה.  )משנ"ב ז'( .שחשיכה עד בערב לאכול ואין ❏

 בתפלתו ע"שמ קיבל דכבר בסוכה, לישב יברך לא – המוציא ובירך ידיו נטל אם בדיעבד אכן
 )משנ"ב ז'(ובקידוש. 

 
 
 
 
 
 

 סעיף ב'
 קריאת התורה בשמיני עצרתסדר 

 )כ.(מקור: מגילה 
 ובשני .התורה סוף עד "הברכה וזאת"מ באחד וקורין, ספרים שלשה מוציאין שחרית – בארץ ישראל ,

 מות אחרי ויהי": ומפטיר, "עצרת השמיני ביום", ובשלישי ".לעשות יםאלק ברא אשר" עד "בראשית"
 )שו"ע(. "משה

 ואינם אותה סיימו כבר לומר לקטרג לשטן פה פתחון יהא שלאהטעם שמתחיל מיד בבראשית:  «
 )משנ"ב י'(עוד.  לקרותה רוצים

 באחד וקורין, ספרים שני אלא הראשון ביום מוציאין אין – טובים ימים שני שעושין מקום, בחו"ל 
 קורא והמפטיר, "תעשר עשר": ומתחילין' ז קורין שבת הוא ואם, "הבכור כל"מ ראה בפרשת חמשה

, קדיש ואומר הספרים ומחזיר, "שלמה ככלות ויהי": במלכים ומפטיר, "עצרת השמיני ביום": בשני
 )שו"ע(. הגשם ומוריד הרוח משיב: ומכריז

 
 
 

 ולפעמים ,מעריב עד לשתות עצמן קובעין ראשון ט"יו של מנחה שאחר מקומות באיזה שנוהגין מה ❏
 )משנ"ב( .הוא כדין שלא – בלילה ויותר שעה עד בר זהד נמשך

 הטעם: 
  .יתפלל אל רביעית כדי יין שתה אםכיון ש .א
 .שיקדש עד לטעום ואסור קידוש חובת עליו חל חשיכה ספק שהגיע כיון .ב
 טעימה רק מותר ואינו ,ערבית של ש"ריק מחמת לאכול מעוכב הלא קידוש לאחר ואפילו .ג

 )משנ"ב ט"ז( .בעלמא
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 תורה שמחת יום סדר

 )שו"ע( זמן. ואומרים מקדשים, – תשיעי ליל, טובים ימים שני שעושין במקום ❏
 

 קריאת התורה ביום שמחת תורה: ❏
 )לא.(מקור: מגילה 

 ברא אשר" עד "בראשית": ובשני .התורה סוף עד "הברכה וזאת": באחד ,וקורין ספרים' ג מוציאין
 )שו"ע(. "משה מות אחרי ויהי": ומפטיר ,אתמול כמו המפטיר קורא :ובשלישי ."לעשות יםאלק
 חתן תורה וחתן בראשית ❏

  (רמ"א) .משתה לעשות לאחרים וקוראים נדבות נודרים בראשית והמתחיל התורה שהמסיים נוהגין
 )משנ"ב א'(מרובים.  בדמים וקונים ,בראשית ופרשת ,זו פרשה למכור ונהגו «
 )משנ"ב א'(הקהל.  מגדולי פ"עכ או בתורה, מוכתרים הקונים שיהיו באפשר אם להדר וראוי «
 )משנ"ב ב'(בראשית.  חתן או תורה חתן להיות יכול – לוי או כהן «

  )משנ"ב ב'(בראשית.  לחתן או תורה לחתן לעלות יכול – הברכה וזאת בפרשה כבר שעלה מי ואף ❏
 )משנ"ב ב'( בראשית. חתן פרשת יקרא לא – תורה חתן אבל «

 ,היתה פסולה שיאמרו הראשונה פר תורהלס פגם שייך ביניהם, הפסק דליכא כיון הטעם:
  בשניה. מיד קורא וכן

 ומפטיר, בראשית וחתן תורה חתן בה שקורין אחת ת"ס רק להם כשאין ז,"ולפ «
 ולדינא ת."ס פגם שייך דלא בראשית, חתן גם להיות יכול החתן תורה לכאורה

 (ג' )שעה"צ ע."צ
 בראשית חתן לקרות שמותר ודאי – זו נ"בבהכ תורה חתן שקרא מי אבל .נ"בהכ באותה וכל זה
 )משנ"ב ב'(. אחרת נ"בבהכ

 מי העולה להיות חתן תורה? ❏
 )רמ"א( .העולה קטן על אף התורה לסיים נהגו עוד

  (רמ"א) לחוש. אין קורא שהחזן הזה בזמן – לסיים צריך חכם תלמיד דדוקא א"די ג"אע
 

 .תורה של לגמרה משתה סעודת בו ועושין ששמחין לפי, תורה שמחת - האחרון טוב יום וקורין ❏
 )רמ"א(

 )משנ"ב ה'( התורה. לכבוד ט"ביו לרקד מותר ❏
 (ה' )שעה"צ כף. אל כף לספק דמותר ה"וה «

 הריקוד בשמחת תורהבמעלת  ❏
 .'ה לפני עוז בכל ומכרכר מפזז דוד המלך גבי שכתוב כמו ,התורה לכבוד ולזמר לרקד בזה להתאמץ יש

 )משנ"ב י"א(
 חטא היה זה שהרי ,הרקים כאחד העם לפני לרקד התורה וכבוד כבודי זה אין האדם יאמר ואל «

 )שעה"צ(. "מזאת עוד ונקלותי" דוד המלך לה שהשיב ,שאול בת מיכל
 של בשמחה עוז בכל משמח שהיה י"ע לו באה ,שהשיג העליונה שהמעלה שאמר ל"ז י"האר על והעידו
 )משנ"ב( מצוה.

 )משנ"ב י"א(כחו.  בכל ת"הס לפני מרקד היה א"והגר
 

 הקפות סביב התיבה: ❏
 זמירות ואומרים ,שבהיכל תורה ספרי כל ושחרית ערבית תורה בשמחת להוציא אלו במדינות נהגו

 . מנהגו לפי מקום וכל, ותשבחות
. שמחה משום והכל, הלולב עם שמקיפים כמו, הכנסת שבבית הבימה התורה ספרי עם להקיף נהגו ועוד

 )רמ"א(
 כמה פעמים מקיפין?  «

  ג' פעמים. מקיפין יש
  ר."בהו כמו פעמים' ז ויש
 )משנ"ב י'(מנהגו.  לפי מקום וכל
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 פעמים הרבה אחת פרשה וקורים, תורה לספר הקרואים להרבות עוד נהגו – ריבוי העולים לתורה ❏
  (רמ"א) בדבר איסור ואין

 הטעם:
  התורה. כבוד משום .א
 )משנ"ב י"ב(. התורה בשמחת כולם שיזכו כדי ועוד .ב

 מחלוקת  – לקרות שנים ויותר בפעם אחת «
  .הלוים כל עם ולוי ,הכהנים כל עם כהן או עם אחת,בפ שנים לקרות א"ר: ונוהגין

  על זה. שמפקפקין משנ"ב בשם יש
 שאחד או בברכתו לצאת יכונו והשאר יברך שאחד לכתחלה הדבר נכון מ"דמ –והכריע המשנ"ב 

 )משנ"ב י"ב( חבירו. ויוציא לאחריה יברך ואחד חבירו, ויוציא לפניה יברך
 שאין גדול קלות נוהגים כי ,אמן ויענו התורה בברכת שישמעו אנשים עשרה שיבחרו הדבר נכון «

 )משנ"ב י"ב(התורה.  בקריאת ששומעים עשרה
 

 )רמ"א(. 'וגו הגואל המלאך פרשתבע"פ  להם וקורים, תורה לספר הנערים כל לקרות נהגו עוד ❏
 )משנ"ב י"ד(שלהם.  אחרונה ברכה קודם אותם ומברכים «
 התורה,קריאת  במצות לחנכם כדי הנערים לכל קורין תורה, חתן שקורין שקודם והמנהג «

 )משנ"ב י"ג(. "מעונה" עד "אמר ולדן"מ
 

 )רמ"א(. מנהגו לפי מקום וכל ,שבתורה הנדרים תורה בספר קוריםש בלילההמנהג  ❏
 פרשת לך, ויתן פרשת כגון עליהן, ונודרין עצמן בפני השנה בכל למוכרן שרגילין הפרשיות הם «

 )משנ"ב ט"ו( נדרים. נקראו שאלו -טובו  מה פרשת יברכך, פרשת ויכולו, פרשת המלאך,
 
 

  תורה ספרי שני רק להם שאין במקום ❏
 וכן .יום של לעניינו הראשונה ולוקחים וחוזרים ".בראשית": ובשנייה ".הברכה וזאת": בראשונה קורין
 (רמ"א) .שתים רק להם ואין תורה ספרי' ג שצריכים מקום כל עושין
הצבור להמתין. אבל בלאו הכי יותר טוב ודווקא אם כבר נגללת למקום הזה, שלא יצטרכו  «

 )ביאו"ה(ולא לעבור על המצוות וליקח הראשונה.  ,שכבר מונחת ,לגלול אותה
 
 

 דינים נוספים בשמחת תורה:
 )משנ"ב ד'(. שמוציאין התורה לכבוד נ"בבהכ בנרות להרבות יש ויום לילה ❏

 )משנ"ב ד'(. זמנה הוא שעתה תרגום ואחד מקרא שנים הפרשה יקרא תורה שמחת בליל ❏

  .התורה שמחת לכבוד שנהגו מנהג שום בטלי לא ❏
 בשמחת ושמחה משתה לעשות שלא מקרוב שביטלו במה מקומות בהרבה עושין רעה ולכן «

 )משנ"ב ו'( .תורה
 )משנ"ב ז'(. תורה לומדי ולהחזיק ד"בהמ צרכי נדבות נודרים העולים שכל המנהג בימינו ❏

 מחלוקת  – אחרת נ"מבהכ ת"ס האם מותר להביא ❏
  .אחרת נ"מבהכ ת"ס להביא אין ,מועטים ת"ס רק זה נ"בבהכ יש אם: משנ"ב

 אפילו מחת תורהבש מ"מ ,לקביעות רק ארעי דרך ת"ס להביא אין השנה שבכל אףו .מתיר: לדוד אמת
 )משנ"ב ט'(. שרי ארעי דרך
 מחלוקת – בשמחת תורהלעלות לדוכן  ❏

 .שכרות דשכיחי מפני ,לדוכן לעלות נוהגין אין :לבוש
 )משנ"ב י"ז(. ישתו שלא ויזהרו ,מנהגו לפי מקום וכל ,בשחרית עולין ויש ,במוסף לעלות נוהגין :ר"א
 


