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 בס"ד

 ף גליקסברג שליט"א, רב העיר גבעתיים וזקן מועצת הרבנות הראשית לישראל: מכתב ברכה מהרב יוס

תלמיד ישיבת מרכז הרב בירושלים מוכר לי  )נרו יאיר("לכל מאן דבעי! הבחור היקר ר' דניאל קינד נ"י 
)וביראת כשקדן גדול ובעל כשרונות סדרן במחשבתו ובסוגיות השונות וגם מצטיין במידות טובות וביר"א 

 ראוי הוא שיתקבל בכל בימ"ד תורני. עם שאיפות להעמיק בתורה ובהרחב דעת בגפ"ת ובפוסקים (וקיםאל
ואי"ה ימשיך לשקוד על התורה ויעשה חיל ובכל אשר יפנה יצליח. הכותב בחיבת התורה ולומדיה ע"מ 

עצת הרבנות ללמוד וללמד לשמור לעשות ולקיים. ויראה ברכה בעמלו, יוסף גליקסברג, רב העיר, חבר מו
 הראשית לישראל"
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 בס"ד

מכתב ברכה שניתן על חיבור בנושא "איסור והיתר" ממרן ראש הישיבה שליט"א, הרה"ג יעקב שפירא, 
 חבר מועצת הרבנות הראשית:

מכתב ברכה: רחש לבו של תלמידנו היקר העוסק באורייתא תדירא ר' דניאל קינד שליט"א לזכות את 
אשר ערך תוכ"ד לימודו בהלכה בטור וב"י כיד ד' הטובה עליו בשפה ברורה ונעימה הרבים מסיכומים 

ע"מ לאוקמי גירסא לאלו החפצים לחזור על עיקרי ההלכות ואף חיבור זה בכלל חכמה הוא בקיבוץ 
וסידור השיטות ואם כי לא נועדו לפסוק על פיהם אולם קובץ על יד ירבה ובעז"ה חפץ ד' בידו שיזכה 

הנה וכהנה בחיבורים נאים הערוכים בטוב טעם ודעת מלאים זיו ומפיקים נגה מתוך עמלה של להוסיף כ
תורה כמעשהו כל הימים בשבתו ביני עמודי דגרסי רבנן בבית מדרשנו להגות בה דכולא בה בבקיאות 
ובעיון ובמשנה סדורה לירד לעמקה ולעלות במעלותיה וימלא הקב"ה כל משאלות לבו לטובה מתוך 

נתבשר בבשורות טובות בפרט ובכלל ולהגדיל תורה ולהאדירה בברכה נאמנה לעמלה ועונג ובעז"ה  שמחה
 של תורה יעקב שפירא ירושלים ת"ו
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 בס"ד

 מכתב ברכה מראש בית המדרש להלכה של הרבנות הצבאית 

 )מן התקופה שהייתי חייל ב'בית המדרש להלכה' של הרבנות הצבאית(
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 הראשי לישראל הרב דוד לאו שליט"א סמיכה מהרב
 תעודת כושר רב אזורי
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 בס"ד

 תש"ע

 סוכה

 ושרכן סכוה שןחן האילת: .1

 רש"י רב פפא רבא 
דין סוכה 
שתחת 
 האילן

צל האילן 
 רב יותר

חמתו של 
האילן רבה 

 יותר

יש להןיר סוך 
פסכל עם סוך ושר 

 ע"י שחבטת

עניית חבטת הכא להשפיל כלערב הסוך 
שר וך שהושר רב יכןר הפסכל עם הו

 כמכעיל מדית ביטכל ברכב מת הןכרה
 ושרה פסכל

 

 ושרכן סכוה שןחן האילת: .2

 ראבי"ה בשם ריב"א תוס' סוכה שתחת האילן
כשצילתה מרובה מחמתה עם צל 

 האילן
צריך להשפיל אן הענפים כלערב 

 סוך הושר עם הפסכל
צריך להשפיל אן הענפים כלערב 

 סוך הושר עם הפסכל
שצילתה מרובה מחמתה וחמתו כ

 של האילן מרובה מצילו
צריך להשפיל אן הענפים כלערב  ושר, ומכן שהכא

 סוך הושר עם הפסכל
 בדית השפלן הענפים: .3

סוכה 
שתחת 
 האילן

הרמב"ם, ב"ח בדעת 
הריא"ז, רבנו חננאל, 

 רי"ץ גיאות

 ביאור הלכה א"ר שו"ע

צורת 
 החבטה

קציצן הענפים + 
 השפלן הענפים

 השפלן
הענפים )בלא 

 קציצה(

דחה דען הב"ח, שאית 
מכוח שדען הריא"ז 

 ורמב"ם

יש לחכש לדען 
הרמב"ם, כאז מכןר 

 אף בלא נענכע

 סיוכך בדבר שמקבל טכמאה מדרבנת: .4

 מקבל טומאה מדרבנן מחובר אינו צומח מהארץ ביאור הלכה:
 מדרבנת מדאכרייןא מדאכרייןא חומרת הפסול

 יסוך בכ, בלא ברוה -בדיעבד לא לא כך בואם אין לו סכך אחר, האם יס
 

 סיוכך במחצלן:  .5

האם מותר לסכך 
 במחצלת

כשאין לה 
 שפה

 כשיש לה שפה

 כשכיוון במפורש לסכך בה בסתמא מכןר גדולה
אסכר )וי יש לה 

 בין קיבכל(
 יש אומרים יש אומרים

מכןר, וי השפה אינה 
 חשכבה ובין קיבכל

אסכר, וי יש לה 
 בין קיבכל

 אסכר לסוך, וי עכמדן לשויבה כמקבלן טכמאה קטנה
 

 סיוכך במחצלן קטנה: .6

סיכוך במחצלת 
 קטנה

מנהג אנשי המקום 
 לעשות המחצלת לשם

קונה מן מחשבתו כש
 על דעת הרי זה האומן

האם מותר 
 לסכך בה

 מה קובע

 מחשבןכ מכןר לסוך בה שויבה ר' ישעיה
מנהג אנשי  אסכר לסוך בה שויבה הרא"ש

 םהמקכ
 סןם מחצלן:  .7

 ב"י מחצלת גדולה מחצלת קטנה 
 הלוה וןנא קמא עכמדן לסיוכך עכמדן לשויבה תנא קמא

 --- עכמדן לשויבה עכמדן לשויבה רבי אליעזר
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 טפחים:  7טפחים אך ברכחב יש פחכן מ 7סכוה שיש בה באכרך יכןר מ .8

 7דין סוכה שאין בה באורך ורוחב 
 טפחים

 הדין

 פסכלה זמשנה ברורה, ט"
 ושרה התוס' ע"פ הב"ח

פסכלה, שמא הלוה ור' יכחנת שסבר שצריוה ריבכע מוכח הלוה  ב"ח למעשה
 למשה מסיני

 פסכלה התוס' ע"פ האליה רבה
 קביעכן על יית לעניית חיכב סכוה:  .9

ה"ר  ב"י טור 
אביגדור 
והגהות 
 אשר"י

שיבולי 
הלקט 
בשם 
 האגור

דרכי משה ע"פ 
הרמב"ם, ה"ר 

 פרץ והר"ן

 משנה ברורה רמ"א

הקובע 
על יין 
אם זה 
נחשב 
 קביעות

אית זה 
קבע, 
כאית 
צריך 
 סכוה

המחייב 
בקביעכן 
 -על פירכן

מחייב אף 
 בזה

נחשב 
 וקביעכן

אית זה 
 קבע

אית זה  למעשה מדינא
קבע, וי 
זה ודית 
אוילן 
 פירכן

יש אחרכנים 
שהחמירכ 

בדבר, כבפרט 
ושקבעכ 

לשןכן בני 
חבכרה ביחד, 
אך למעשה 

ת לברך אי
 לישב בסכוה

אית זה 
 קבע

יש 
להחמיר 

שזה 
 וקבע

 ןבשיל העשכי מחמשן מיני דגת: .10

תבשיל שעשוי 
מחמשת מיני 

 דגן

טור, 
 שו"ע

משנ"ב בשם  מג"א גינת ורדים משנ"ב
 אחרונים

האם צריך 
 לאכול בסוכה

אם קכבע 
 -עליכ

 צריך

ות, אם אול 
בחבכרה אכ שיעכר 

 מעל וביצה

וילן צריך בא קבע עראי
 וביצה כמעלה

לברך, רק 
ושקכבע 

 סעכדה
צריך, אך 

בלא 
 ברוה

צריך, 
עם 

 ברוה

 לכלב היבש:  .11

 טור, הרא"ש ראב"ד לולב היבש
 פסכל תיומת לחה תיומת יבשה יבשו רוב עליו

 ושר )ב"י: אית  זה מצכי( פסכל
 גדר יבשכן בלכלב: .12

ראב"ד, שו"ע  
 )ב"י: ר"ן ומ"מ(

תוס', דרכי משה 
 י, ורמ"אהגמ"

 משנ"ב

גדר 
 היבשות

משיולה מראה 
 הירכק כילבית פניכ

אית להקל ודען הרמ"א, ול עכד שניןת למצכא בעיר  ושנפרך בציפכרת
לכלב לח, וי גם הרמ"א הושיר רק ודי ליישב דען 

 הפכסקים שהקלכ
 נקטם ראש הלכלב מןי יש לפסכל:  .13

 הר"ן לדעתו הר"ן הרא"ש בה"ע הראב"ד 
קטימת 

ראש 
 –ב הלול

 יש לפסול

עד שובר 
חסר מעט 
 מהשדרה

נקטמכ שלכשן 
העלים 

העליכנים, כלא 
 נגע בשדרה

נקטמכ רכב 
העלים 

 העליכנים

יש לחכש  י"א י"א
בקטימה ול 

שהיא, וי ראש 
הלכלב ודית 

 חכטם האןרכג

ברכב העלים 
כלא רק בעלים 

 האמצעיים

ושנקטם 
 רכבכ
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 הראש של הלכלב: .14

 הראב"ד הרא"ש 
 שדרן הלכלב העלים העליכנים שהקטימה פוסלת בו ראש הלולב

 

 

 שיעכר קטימן העלים ודי לפסכל:  .15

התוס'  הר"ן 
 והרא"ש

הט"ז  רמ"א   שו"ע
 והגר"א

הגר"א 
 להלכה

 משנ"ב

שיעור 
 הקטימה

עלה אחד 
 מהאמצעיים

שני העלים 
 האמצעיים

ושנקטמכ 
רכב העלים 

 העליכנים

נקטם העלה 
העליכת 

האמצעי 
שבשדרה, 
ת אך אם אי

 -אחר
מברוים על 

 הקטכם

הרמ"א 
החמיר על 

דברי 
השכ"ע, 
ודברי 
הר"ת 

כהמגיד 
משנה, 
שהעלה 
העליכת 

האמצעי 
הכא ראש 

 השדרה

הלוה 
ורמ"א, 
כלות אף 

אם נקטם 
ראש 
העלה 

האמצעי 
בול 
 -שהכא
 פסכל

הרמ"א 
הקל 

במצב 
שרק 

העלה 
העליכת 
נקטם 
ושאית 

אחר, כיש 
להקל 
לברך 

עליכ אם 
נקטם רק 

מקצןכ 
 בככלא רכ
 

 

 שיעכר הקטימה בעלים העליכנים: .16

 יש אחרונים לבוש 

 רכב העלים אף במקצן העלה שיעור הקטימה

 ביאכר הלוה בעניית קטימה:  .17

ביאור 
 הלכה

הרמ"א בשם  ב"ח, ט"ז, גר"א
 המגיד משנה

נהר שלום ומאמר 
 מרדכי

 משנ"ב

שיעור 
 הקטימה

רכב העלים העליכנים 
 בשדרה 

)לדעה זכ אית הבדל בית 
ים האמצעיים העל

 לשאר העלים(

ע"פ הלבכש 
שיעכר קטימה 

 בול שהכא

שני העלים העליכנים 
האמצעיים, כדי בשיעכר 

 קטימה ברכב

הקטימה בלכלב 
היא בעלים לבד 
 בלא העץ עצמכ

 ב"י מסביר המחלכקן לגבי קטימה: .18

 התוס' והרא"ש הרב המגיד 
שיעור 

 הקטימה 
קטימה בשני העלים  צריך אמצעייםמשמע אפילכ בקטימן עלה אחד מה

 האמצעיים
 2 1 מספר העלים
עלים, כהאמצעי שבהם הכא  3עסק בלכלבים שולים ב הסבר הב"י

 "ראש הלכלב"
עסקכ בלכלבים שולים בשני עלים 

 באמצע
 אןרכג עגכל:  .19

טור,  
שו"ע, 
 לבוש

לדעת הרמב"ם  שער הציון ב"י
בשאר הימים ע"פ 

 השעה"צ

 חיים וברכה

דין אתרוג 
עגול 
 ככדור

הרמב"ם השמיט  פסכל
פסכל זה, כהמ"מ 

 ןמה עליכ

פסכל, 
משכם 

 חסרכת הדר

ושר, שאית פסכל 
הדר פכסל בשאר 

 הימים

פסכל, אף אם יש לכ 
פיטם, דלא ומי שרצה 

 להושירכ
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 וודכד:\דית אןרכג וודכר .20

 ושיבולי זרוע ואור גיאות ץ"ורי י"ורש ש"ורא ף"רי עט"ז 
 ג"וסמ מ"והרה הלקט

 ביאור הלכה

יש לגרוס בדין כיצד 
 אתרוג מעוגל

יש לגרכס  ודכר ודכד
 "ודכר"

 אןרכג ספק מכרוב שיש לכ סימנים: .21

כשיש לו לאתרוג 
 הספק מורכב

 סימנים 3 סימנים 2 1סימן 

חת"ס סימן קפ"ג 
 ומור וקציעה

 יש לסמכך  להחמיר מספק

חת"ס סימן ר"ז 
 ושנות חיים

מסכרן. על ות, אם האןרכג נלקח למעשה אית לסמכך ולל על הסימנים, אלא רק על 
 ממקכם לא ידכע, הכא חייב להגיע עם וןב הושר

 בדיעבד יש לסמכך ביכ"ט שני על הסימנים שנות חיים
משנ"ב ע"פ 
 הביכורי יעקב

בדיעבד אם ובר קנה, אכ שאית לכ מקכם שמכחזק בוך שהאןרכג אינכ מכרוב, יש 
 לסמכך על שני סימנים מבחכץ, כלברך עליכ.

 עכר מינימלי של אןרכג:שי   .22

 ביאור הלכה  ב"י 
שיעור 
 אתרוג

רבי 
 מאיר

 ביכורי יעקב חת"ס רבי יהודה

]ות פסקכ  ביצה אגכז
, הרא"שהרי"ף, 

 [טכר שכ"ע

 ושןי ביצים וביצה
וי ומכ 

שהביצים 
הןקטנכ, 

וך גם 
 האןרכגים

ודי להחמיר שמא 
הביצים הןקטנכ, 

 לא -כהאןרכגים
 

 כלב:שיעכר מינימלי של ל .23

הר"ן  הר"ן ב"י טור 
בשם 

התוס' ור' 
יונה, 
 הטור

שו"ע בי"א   הרמב"ן
בתרא, 
רמ"א 

 לכתחילה

שיעור 
 לולב

צריך לצאן 
טפח חסר 

שןכן 
מהשדרה מעל 
שיעכר ההדס 

 כהערבה

הלוה ור' יכחנת 
ששדרן הלכלב 
צריוה לצאן 

טפח מעל שיעכר 
ההדס כהערבה, 

כות פסקכ 
 הפכסקים

 

הלכלב ןמיד 
צריך להיכן 

פח מעל ט
ההדס כהערבה, 

אף אם לקח 
הדס כערבה 
 גבכהים ביכןר

 

טפחים  4
קטנים, 

 1\3דהיינכ 
 גכדלים 13

גכדלים,  14
ויכת שר' 
טרפכת לא 

חלק בטפח 
העכדף 

שיהיה טפח 
 מרככח

 גכדלים 16

 שיעכר מינימלי של הדס כערבה: .24

טור, רא"ש, ר"ן, הראב"ד, מקצת  
 מהגאונים, חלק מהאחרונים

 רמב"ם העיטור,
 שאר מפרשים

שו"ע בי"א בתרא, 
 רמ"א לכתחילה

שיעור מינימלי של 
 הדס וערבה

 3)ראב"ד:  גכדלים[ 10טפחים ] 2.5
 טפחים קטנים(

 גכדלים 12 טפחים 3

 דית הדס כערבה ארכוים מאכד: .25

ב"י: רי"ף  
רמב"ם 
 ורא"ש

 מג"א ע"פ הכלבו שו"ע ר"ן

דין הדס וערבה 
אם  -ארוכים מאוד

 רשאי לקחת

עו"פ צריך שיצא  ןרשאי לקח
הלכלב שיעכר טפח 

 מעליהם

וול שהלכלב כהאןרכג  י"א סתם
גדכלים יכןר, וך זה 

 מהכדר ביכןר
צריך שהלכלב  רשאי

יצא טפח 
 מעליהם

 
 



11 
 

 דית הידכר מצככה: .26

סמ"ג: רבנו יעקב בשם  תוס' הרא"ש טור 
 רבו הרב יהודה

 רש"י

הידור 
 מצווה

קנה אןרכג, 
מצככה 
להכסיף 

על  שליש
דמי 

הראשכת 
כלקנכן אן 

 השני

להכסיף 
שליש על 

אןרכג 
בשיעכר 

אגכז, 
שמצא 

 לצאן בכ
 

מצא אןרכג 
אחר גדכל 

בשליש 
 -מהראשכת

יקנה אן 
 השני

קנה אתרוג 
בשיעור 

 ביצה\אגוז

קנה 
אתרוג 
גדול 

 מכביצה

כשעוד לא 
קנה ושני 
אתרוגים 

 לפניו

כשכבר 
 קנה

יש הידכר 
מצככה 

לקנכן גדכל 
 יכןר

הידכר אית 
לקנכן 

אחר, כר"ג 
החמיר 
 לעצמכ

יהדר לקנכן 
המהכדר 

יכןר ול עכד 
שהכא לא 
יקר יכןר 

 בשליש

אית 
מצככה 
לקנכן 
אחר 

מהכדר 
 יכןר

 ה: כמצכ בזבכז וסף על .27

 רשב"א וראב"ד רא"ש ורי"ו רמ"א
בזבוז על 

 מצווה
אית צריך לבזבז הכת רב על מצכה 

 עכברן
נכ ודי לא יבזבז אף אן ול ממכ -על מצכן לא ןעשה

 לעבכר
 פסיקן השכ"ע בדית הידכר מצככה:  .28

 יש אומרים סתם 
 רש"י ר"ן שו"ע

 מג"א: דית הידכר מצככה לשיטכן הראשכנים:  .29

 גר"א ע"פ הירושלמי מג"א: דעה ב' מג"א: דעה א' 
קנה אתרוג שיש בו 
שיעור ביצה ומצא 
מהודר יותר, האם 

 צריך לקנות

לא, וי גם 
בראשכת היה 

 ובר שיעכר

לא, אית ולל עניית להחמיר לקחן 
אןרכג אחר, ושובר הכא קנה, כול 

החכמרא זה רק לפני שקנה אן 
 האןרכג שבידכ

ות, בול זאן יש עניית 
להכסיף שליש כלקנכן 

 מהכדר יכןר

 בזבכז יכןר משליש נוסיכ: .30

 משנ"ב שו"ע 
 יש אכמרים שבאיש אמיד יבזבז אף ביכןר משליש נוסיכ עד שליש שיעור הבזבוז

 עני בדית הידכר מצככה: .31

נ"י  
 והרמ"ה

 ביאור הלכה המהרש"ל

האם אדם עני חייב בהידור 
 מצווה

נראה שלדען רכב הראשכנים, מי שאית לכ  פטכר חייב
 פטכר -ממכת

 הנאה מהסכוה כנכיה: .32

 כשחל שבת במוצאי יו"ט האחרון 
 הרא"ש טור הנאה מהסוכה ונויה

 נהגכ שלא להסןפק נראה שיש להןיר
 נאה מהסכוה כנכיה:ה .33

האם מותר להסתפק 
מסוכה ונויה בשבת 
שלאחר מוצאי יו"ט 

 האחרון של חג

הרא"ש  תוס' ביצה
 והר"ן

תוס' 
סוכה 

 והרא"ש
נהגכ שלא להסןפק בשבן שאחרי מכצאי יכ"ט האחרכת 

 של חג, משכם הונה, שיכ"ט מוית לשבן, כהכי ועית נכלד
אית זכ 
הונה 
כמכןר 

 להסןפק

יש 
להןיר, 

שלא 
שייון 
בוך 
 הונה
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 פסיקן השכ"ע בדית הנאה מהסכוה כנכיה: .34

כשחל שבת במוצאי יו"ט האחרון של  תשיעי שמיני -ביום
 החג

שו"ע: אם מותר ליהנות מהסוכה 
 ונויה

 יש אכמרים סןם בחו"ל בא"י אסכר
 מכןר נהגכ שלא להסןפק אסכר מכןר

 היכם השמיני:ערכך השכלחת:  .35

 סוכה אתרוג 
דין היום 
 השמיני

 אסכרה מכןר

המכקצה מחמן יכם שעבר  הטעם
 כנגמרה מצכןכ

המכקצה מחמן מעשה, שאם היה צריך לשבן בבית השמשכן 
 היה אכול שם כנמצא שהיא נאסרה ע"י מעשה

 תשע"א חשון
 דית שכפר גזכל:  .36

רא"ש, הראב"ד  
בירושלמי, רמב"ם, טור, 

 שו"ע

הגהות אשירי בשם אור 
 זרוע בדעת הירושלמי

 בעלים התייאשואם ה

האם יוצא 
ידי חובה 
 בשופר גזול

גזל  בדיעבד לכתחילה
שופר 
 מוכן

גזל קרן 
ועשה ממנה 

 שופר

אית לברך על השכפר לוןחילה, 
כאף אם היה יאכש כשינכי 

 מעשה אית לברך עליכ\רשכן
אית לןקכע 

 בכ
יכצא בכ ידי 

 חכבה
אינכ 
 יכצא 

יכצא ידי 
חכבה )כחייב 
 וסף לנגזל(

 גזכל לבית סכוה גזכלה:בית שכפר  .37

 סוכה שופר המגיד משנה
 הנגיעה בגכפת השמיעה עיקר המצווה

 ות לא האם צריך לגעת החפץ המצווה
 ות לא האם יש מציאות של גזל בעצם המצווה

 האם יש בקכל דית גזל:  .38

 האם בקול יש דין גזל 
 אית רמב"ם
 קרה מקיים אן הדית של "יכם ןרכעה"היה יכצא ידי חכבה, וי בול מ –אית, כאף אם היה  ראב"ד

 נטילן מצככה בלא ידיען הבעלים: .39

 לקחת השופר למקום אחר במקום שבו נמצא השופר 
האם מותר לקחת שופר שלא מדעת 

 חבירו
 אסכר מכןר

מצככה  נכח לכ לאדם שיעשכוי  הטעם
 בממכנכ

ייןות שהכא מקפיד עליכ כיש 
 חשש גזל

 שכפר ארכך כקיצרכ:  .40

 הרא"ם , שו"עטור 

שופר ארוך 
 שקיצרו

 -אם נשאר בכ שיעכר ןקיעה
 ושר

ושר, ויכת שהןכרה הקפידה על צמיחןכ כלא על 
 ברייןכ
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 ציפה השכפר בזהב: .41

 במקום הרחב במקום הקצר 

במקום 
 הנחת פיו

נשתנה  שלא במקום הנחת פיו
 קולו

לא נשתנה 
 קולו

ציפוי 
 זהב

נשתנה הקול  פסכל
 מחמת הציפוי

 רמב"ן טור פסכל ה הקוללא נשתנ

 רמב"ן טור פסכל

מיד סמוך  ושר
לראשו בצד 

 הקצר

לאחר 
 מכן

 פסכל ושר

 ושר פסכל

 שכפר שצייר עליכ: .42

 המגיד משנה הטעם רמב"ן 
האם מותר 
לצייר על 

 השופר

שמא ישןנה  אסכר
 קכל השכפר

 כשחקק עליו כשצייר עליו
אסכר, וי זה ודית ציפהכ 

 ץמבחכ
, מכןר, שאינכ משנה הקכל

 כודית גרדכ
 

 

 שמע ןקיען שכפר כלא יצא ידי חכבה: .43

רמ"א:  
הגהות 
מנהגים 

 ישנים

שו"ע  שו"ע בי"א שו"ע שו"ע שו"ע שו"ע שו"ע שו"ע
 בי"א

 שו"ע

מקרים 
בהם 
שמע 

תקיעת 
שופר 
ולא 
יצא 
ידי 
 חובה

אם 
מוככית 
שלא 

להכציא 
אן 

השכנא, 
גם 

האכהב 
לא 

יכצא 
ידי 
 חכבה

 ןקע
בשכפר 
ושהכא 
הפכך 
)צריך 
דרך 

 גדילןכ(

קכל 
הברה 
 שמע

שמע 
מקצן 

הןקיעה 
שלא 

בחיכב אכ 
שןקע 

 ומןעסק

שמע 
מקצן 
ןקיעה 
בלילה 

אכ 
קכדם 
עלכן 
 השחר

שמע 
הןקיעה 
מןשעה 
 בני אדם

שמע ממי 
שהןוככת 
לשכרר אכ 

שהןכקע אכ 
השכמע לא 

הןוככת 
 לצאן\להכציא

ןקע ןר"ן 
בנשימה 

לחלק )אחן 
 (מהפכסקים

יך האר
בןקיעה 
אחרכנה 
שןעלה 

לשני לכ 
סדרים, 

י"א 
שלא 
 יצא

ןקע 
בצד 

הרחב 
של 

 השכפר

 אישה מעכברן: .44

כשהיא  
מרגישה 

 טוב

רעבה אך לא  כשנשתנו פניה מרוב רעב
 נשתנו פניה

האם אישה 
מעוברת צריכה 
 לצום ביום כיפור

רק ושאכמרן  יום לוולד 40לאחר  יום לוולד 40קודם  צריוה
צ"ע,  עה"צ ע"פ רש"י:ש "צריוה אני"

ויכת שהככלד עכד לא 
 מןאככה למאול

לכחשים לה באכזת 
שזה יכהו"פ 

 כמאוילים אכןה
 אוילה בשיעכרים: .45

כיצד מאכילים את 
 המעוברת

 פירוש המושג "איסור" כשהאוכל טרף כשהאוכל כשר

הסבר הב"י הראשון 
 בטור

מאוילים אכןה מיד 
מהאכול עצמכ בלי 

 "שיעכרים"

ה מאוילים אכן
 ב"שיעכרים"

אכול שאסכר מצד עצמכ 
 )בחפצא עצמכ(

הסבר הב"י השני 
בטור, וכך הסביר 

 ברמב"ם

מאוילים אכןה 
 ב"שיעכרים"

מאוילים אכןה 
 ב"שיעכרים"

אכול שמכןר מצד עצמכ כרק 
אסכר לאוכל מחמן יכהו"פ 

 )אסכר על הגברא(
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 חבלי לידה: .46

האם מעוברת שאחזוה חבלי 
 מתענה ביוהכ"פ -לידה

 מרדכימאמר 
, וי זה בולל משןשב על לא נןבאר בפכסקים, אך נראה לכ שיש להןיר

 המשבר, כבפרט ושהמיילדן כהנשים אכמרכן שהיא זקכקה לאוכל  
 דית המפלן:  .47

ביאור  
הלכה ע"פ 
 השדי חמד

השדי חמד 
)כמו שמופיע 

 לפנינו( 

)וכן  יביע אומר מהרש"ם
כתב ע"פ השו"ת 

 בית אבי(
האם דין 
המפלת 

 דתכיול

יכם  40לאחר  ות
 ות -לככלד

 40לאחר  יום לוולד 40קודם 
יום 
 לוולד

ות, כאף אם יש ספק 
 40אם ובר עברכ 

 יש להקל -יכם
אם היא אכמרן שאינה  

אסכר לה לאוכל  -צריוה
 בןכך שלכשה ימים

 

 ות

 חכלה ביכהו"פ: .48

כשהחולה מבקש לאכול, ומאה רופאים 
 כנגדו אומרים שאין הוא צריך לאכול

הא"ר ונהר שלום  ט"ז
ומטה אפרים ומאמר 

וכן פסק מרדכי, 
 המשנה ברורה

 מכןר לאוכל מכןר לאוכל כשהחולה מבקש לאכול בתחילה

כשהחולה אינו מבקש בתחילה לאכול, 
לאכול,  אך כששאלו אותו אם הוא צריך

מאה רופאים הוא אומר "רוצה אני", ו
 שאינו צריךכנגד אומרים 

כשרופא אחד 
אומר כמו 

חולה שצריך ה
 לאכול

כשאין אף רופא 
שאומר שהחולה 

 צריך לאכול

 מכןר לאוכל

 אסור לאכול מכןר לאוכל
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 חכלה ביכהו"פ: .49
 \המקרה
 הדעות

דעה  החולה
 אחת

דעה 
 אחרת

 הערה הדין

סעיף א': 
חכלה 

שצריך 
 לאוכל

רכפא:  ---
חייב 
 לאוכל

סימן  מכןר לחכלה לאוכל ---
 תרי"ח

יש 
אומרים 
בסימן 
שכ"ח 
 בשו"ע

הרמ"א בסימן 
 שכ"ח

מדכבר 
ברכפא בקי 

אכןכ ב
מקכם כעל 

ות הכא 
נאמת, 

כשכמעים 
אף אם  לכ

 הכא גכי

אית צכרך 
ברכפא, 
אלא ול 

אדם 
שבקי 
קצן 

במחלה 
 מכעיל -זכ

רופא 
 גוי

רופא 
 יהודי

אינכ 
 נאמת

נאמת 
)לוכ"ע 

מאמינים 
למיילדן 

לגבי 
 יכלדן(

': סעיף א
חכלה 

שצריך 
 לאוכל

"אני לא 
צריך 

 לאוכל"

רכפא: 
חייב 
 לאוכל

מאוילים אכןכ ע"פ  ---
 הרכפא

"דשמא הכא נבען כאינכ מרגיש בחליכ מחמן 
 רכב חכלשא"

סעיף א': 
חכלה 

שצריך 
 לאוכל

"אני לא 
צריך 

 לאוכל"

החכלה 
הכא 

בעצמכ 
רכפא 

מכמחה 
כאכמר: 
"אני לא 

צריך 
 לאוכל"

רכפא 
אחר: 
חייב 
 לאוכל

אוילים אכןכ ע"פ מ
 הרכפא

 ונ"ל )פמ"ג(

סעיף א': 
חכלה 

שצריך 
 לאוכל

"אני 
צריך 

 לאוכל"

מאה 
רכפאים 
ונגדכ: 

"אית הכא 
צריך 

 לאוכל"

"אפילכ אם הרכפאים אכמרים שהמאול  מכןר לכ לאוכל ---
יזיקהכ שכמעים לחכלה... כבלבד שמזוירית לכ 

ןחלה שהיכם הכא יכ"ו... דלב יכדע מרן נפשכ 
 אינשי ברשיעא לא מחזקינת"  כאחזכקי

סעיף א': 
חכלה 

שצריך 
 לאוכל

לא אכמר 
ולכם, אך 

לאחר 
ששאלכ 

אכןכ אם 
הכא צריך 

לאוכל, 
הכא 

אמר: 
"אני 
 צריך"

מאה 
רכפאים 
ונגדכ: 

"אית הכא 
צריך 

 לאוכל"

הא"ר  ---
ונהר 
שלום 
ומטה 
אפרים 
ומאמר 
 מרדכי

לא הביא זאן במשנה ברכרה,  ביאור הלכה: הט"ז
 רבה אחרכנים חלקכ על הט"זויכת שה

מכןר לכ 
 לאוכל

אסכר לכ 
לאוכל, 

ויכת 
שאית אף 

רכפא 
שמסייע 

 לכ
סעיף א': 

חכלה 
שצריך 
 לאוכל

לא אכמר 
ולכם, אך 

לאחר 
ששאלכ 

אכןכ אם 
הכא צריך 

לאוכל, 
הכא 

אמר: 
"אני 
 צריך"

מאה 
רכפאים 
ונגדכ: 

"אית הכא 
צריך 

 לאוכל"

רכפא 
אחד: 
הכא 
צריך 

 לאוכל 

אף הט"ז מכדה ושיש רכפא אחד שמסייע  לכ לאוכל מכןר
 לחכלה
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 חכלה ביכהו"פ: .50
 \המקרה
 הדעות

 הערה הדין דעה אחרת דעה אחת החולה

שכןק אכ  סעיף ב'
אכמר 
שאינכ 

 יכדע

רכפא: צריך 
 לאוכל

רכפא: לא צריך 
 לאוכל

משנ"ב: אף אם  שכ"ע: מאוילים אכןכ
הרכפא שאכמר 

שצריך הכא גכי אכ 
כפא אישה ונגד ר

ישראל, וי ספק 
 נפשכן להקל

שכןק אכ  סעיף ב'
אכמר 
שאינכ 

 יכדע

רכפא גכי 
שאינכ בקי: 
 צריך לאוכל

רכפא ישראל בקי: 
 לא צריך לאוכל

משנה ברכרה: אית 
 מאוילים אכןכ

--- 

איני  סעיף ב'
 צריך

רכפא: צריך 
 לאוכל

רכפא: לא צריך 
 לאוכל

משנה ברכרה: אית 
 מאוילים אכןכ

 וסעיף ג'

שכןק אכ  ב'סעיף 
אכמר 
שאינכ 

 יכדע

שני 
רכפאים: 

 צריך לאוכל

שני רכפאים 
]שבקיאים יכןר 
בחומה מאלכ 
שונגדם[: לא 

 צריך לאוכל

מ"א כא"ר: ויכת  מ"א וא"ר הרמ"א
שהם שככים במניית, 
יש ללון אחר הבקי 

 יכןר

מאוילים 
 אכןכ

אית 
מאוילים 

 אכןכ

שכןק אכ  סעיף ב'
אכמר 
שאינכ 

 יכדע

שלכשה 
כןר: כי

 צריך לאוכל

שני רכפאים 
]שבקיאים יכןר 
בחומה מאלכ 
שונגדם[: לא 

 צריך לאוכל

לוכ"ע, אף לדען  מאוילים אכןכ
המ"א כא"ר ויכת 
שאלכ שאכמרים 

שצריך לאוכל, הינם 
 רבים יכןר

 חכלה ביכהו"פ:  .51
 \המקרה
 הדעות

 הערה הדין דעה אחרת דעה אחת החולה

רכפא: אית  אית צכרך סעיף ג'
 צכרך

שכ"ע: אית  פא: צריךרכ
מאוילים 

 אכןכ

מצרפים אן דברי החכלה 
 לרכפא

לא אכמר  סעיף ג'
 ולכם

שני רכפאים: אינכ  רכפא: צריך 
 צריך

שכ"ע: אית 
מאוילים 

 אכןכ

--- 

לא אכמר  סעיף ג'
 ולכם

רכפא מכפלג 
 בחומה: צריך 

שני רכפאים: אינכ 
 צריך

משנ"ב: 
מאוילים 

 אכןכ

חכששים לדבריכ של הרכפא 
 פלג בחומההמכ

לא אכמר  סעיף ג'
 ולכם

רכפא מכפלג 
בחומה: אינכ 

 צריך

שני רכפאים 
שאינם מכפלגים 

 בחומה: צריך

משנ"ב: 
מאוילים 

 אכןכ

הכלוים אחר רכב המניית, 
כואת לא חכששים לוך 

שהרכפא שונגד הכא מכפלג 
 בחומה

 חכלה ביכהו"פ: .52
 \המקרה
 הדעות

 הערה הדין דעה אחרת דעה אחת החולה

"איני  'סעיף ד
צריך 

 לאוכל"

שני 
רכפאים: 

 צריך לאוכל

מאה רכפאים: אינכ 
 צריך לאוכל

שכ"ע: 
מאוילים 

 אכןכ

ויכת שיש שני רכפאים 
שאמרכ שהכא צריך 

לאוכל, אית הכלוים אחר 
רכב דעכן, שניים ודית 

 מאה
צריך  סעיף ד'

 לאוכל
רכפא אחד: 
 צריך לאוכל

מאה רכפאים ]אף אם 
הם בקיאים כמכפלגים 

בחומה[: אינכ יכןר 
 צריך לאוכל

רמ"א: 
מאוילים 

 אכןכ

וי החכלה מסייע לרכפא, 
כלב יכדע מרן נפשכ, כאית 
חשש שהחכלה אכמר ות 

 בגלל דברי הרכפא
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 חכלה ביכהו"פ:  .53
 \המקרה
 הדעות

 הערה הדין דעה אחרת דעה אחת החולה

איני  סעיף ה'
 צריך

רכפא )שמויר 
אן המחלה(: 

 מסכפק

 ספק נפשכן להקל כמאוילים אכן ---

איני  סעיף ה'
 יכדע

 --- אית מאוילים אכןכ --- רכפא: אינכ צריך

איני  סעיף ה'
 יכדע

רכפא: מסכפק, 
 כאינכ יכדע

רכפא אחר: אינכ 
 צריך 

 --- משנ"ב: מאוילים אכןכ

החכלה בעצמכ  מסכפק סעיף ה'
הכא רכפא: 

מסכפק, כאינכ 
 יכדע

רכפא העכמד 
ונגד החכלה 
: שהכא גם רכפא

 אינכ צריך

א"ר: ויכת  א"ר ט"ז
שהחכלה אינכ 

צלכל בדעןכ אף 
 שהכא רכפא

מאוילים 
 אכןכ

אית 
מאוילים 

 אכןכ

 הדלקן נר ביכהו"פ במקכם שאית מנהג ברכר: .54

 משנה ברורה ע"פ הפרי חדש ירושלמי מה יעשו במקום שאין מנהג ברור
 עדיף להדליק עדיף להדליק וי יש בוך יכןר צניעכן

 בסכון חברכ ללא רשכן: ישיבה  .55

האם מותר 
לשבת 

בסוכת חברו 
 שלא מדעתו

ביכורי  משנ"ב רמ"א
יעקב וערוך 

 השולחן
לוןחילה 

 אסכר
כשבעל הסוכה 

 שם
אם אשת  כשבעל הסוכה אינו שם

חברו מרשה 
אית להיונס ללא  מכןר -לו

רשכן, שמא בעל 
הסכוה מןבייש 

 מפניכ

אך עשוי להגיע 
 בינתיים

 עאינו עשוי להגי

אית להיונס 
לסכוה, שמא 

יגיע בעל הסכוה 
 כיןבייש מפניכ

מכןר להיונס, וי 
בככדאי בעל הסכוה לא 

יקפיד, משכם שנכח 
לאדם לעשכן מצככה 

 בממכנכ
 מעמיד דמעמיד: -סכוה .56

האם יש בעיה 
הלכתית להעמיד 
 במעמיד דמעמיד

כמג"א  שאר גדולי הדור: החזון איש
ושו"ע הרב הגר"א וחיי אדם 

 וה"ש והמשנה ברורהער
יש להחמיר במעמיד דמעמיד, בדבר המקבל 

טכמאה אף מדרבנת, אכ בפסכלי סוך מת הןכרה 
 ומחכבר, אכ דבר שאינכ גידכלי קרקע

 אית לחכש לחכמרא זכ

 דית מעמיד:  .57

תרומת  
 הדשן, שו"ע

סומך מיטתו 
 בכרעי המיטה

טעם הפסול 
לרבי יהודה 

 בסומך המיטה

 משנ"ב אשיר"י

העמדת 
 סוכהה

ניןת להעמיד 
הסכוה 

במסמרכן 
של ברזל אכ 

בבלאכן 
שמקבלים 

 טכמאה

תנא 
 קמא

רבי 
 יהודה

חד 
 אמר

דעת  חד אמר
 הרי"ף

דעתו 
)ע"פ 
 הב"י(

 בדיעבד לכתחילה

וי  פסכלה ושרה
אית 
לה 
 קבע

וי 
העמיד 
בדבר 

המקבל 
 טכמאה

הלוה 
ורבי 
 יהכדה

העיקר 
וטעם 
שאית 
לה 
 קבע

אית 
להעמיד 

בדבר 
מקבל 
 טכמאה

יש 
להןיר 
להעמיד 

 בכ
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 סיוכך בדבר שריחכ רע: .58

טור, שו"ע, הרא"ש  
 והרמב"ם

 מקראי קודש משנ"ב

האם מותר 
לסכך בדבר 

 שריחו רע

אם הריח רע ול וך עד שאית  בדיעבד לכתחילה
פסכל מת  -דען האדם סכבלןכ

הןכרה, וי צריך "ןשבכ ועית 
 ןדכרכ

אף אם הכא איבד אן 
חכש הריח, יש להחמיר 

יש פכסקים שאסרכ  וי
 בזאן

אסכר, שמא יצא 
מהסכוה מחמן 

 הריח הרע

יצא ידי 
 חכבה

 ןעשה כלא מת העשכי: .59

 3מקרה  2מקרה  1מקרה  
מקרים של תעשה 

 ולא מן העשוי
הסוך היה מענף עץ מחכבר שקצץ 

 אח"ו לשם סוך
סכוה שנעשין 

 מאליה
הניח חבילן עצים לשם 
סיוכך כאח"ו נמלך לשם 

 סכוה
"ינענעכ, שיגבה ול אחד לבדכ שו"ע:  יקוןדרך הת

 כמניחכ, כחכזר כמגביה חבירכ כמניחכ"
 

יחטט בה 
 מחדש לשם צל

יגביה אכןה לשם צל 
 כיניחה

 לולב
 ניטל ראש האןרכג: .60

ה"ר יעקב בר יקר, ר"ח, רי"ף, הרמב"ם והרא"ש, וכן המנהג  
 ע"פ הטור

 הר"י הלוי

כשניטל ראש 
 האתרוג

ל מת אינכ פסכ פסכל מת הןכרה
 הןכרה

 פיטם האןרכג: .61

כשלא היה לו פיטם  כשהיה לאתרוג מתחילה פיטם ואח"כ הוא נפל 
 מעולם

ארחות חיים בשם 
 ה"ר ש"ט

פסכל מת הןכרה, כנכטל ביכם הראשכת בלא ברוה, אך 
 ושר לשאר הימים

נכטל אף ביכם הראשכת 
 בברוה

 דית ניטל הפיטם כניטל העכקץ: .62
 

ה"ר יעקב  
 בר יקר

ר"ח, רי"ף, הרמב"ם והרא"ש, וכן המנהג  הר"י הלוי
 ע"פ הטור

ניטל 
 הפיטם

. יש להושיר אם מעכלם לא 1פסכל )טכר:  ושר פסכל
דרכי . אם נשאר ממנכ ולשהכא )2היה פיטם 

מדכבר שרכחב הגכמא מוכסה ודי  משה:
 שלא יהא חסר((

ניטל 
 העוקץ

ניטל רק מה  ושר
 שחוץ לגומא

ניטל מעיקרו 
וניכר שהוא 

 חסר

 פסכל
 

 פסכל ושר

 

 נפלה חלק מהשכשנןא:  .63

 המגיד משנה הר"ן רמ"א
נפלה חלק 
 מהשושנתא

יש מחמירים ושניטלה השכשנןא הקרכי 
 פיטמא

אית לפסכל אלא רק אם ניטל עץ 
 הפיטם עצמכ
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 הפיטם: נפל  .64

ניטל מהפיטם רק מה שלמעלה מפרי האתרוג 
 השלם

 יש פוסקים ט"ז
 לל חסרוי זה בו ,להחמיר להקל כושר

 מג"א אם נשאר מהעץ למעלה מהאתרוג כל שהוא
 אית להחמיר

אית לפסכל אם רק השכשנןא ניטלה, אך הפיטם  ביאור הלכה: ע"פ השו"ע, הרמ"א ועוד פוסקים
 נשאר

 נפלה השכשנןא: .65

פסקי 
 תשובות

אם האתרוג שנפלה ממנה  נפלה רק השושנתא
השושנתא מובחר יותר מהאחר 

 עם השושנתא

ל חלק מהשושנתא נקטם ונפ
 או ספק אם ניטלה שושנתו

ושר, אך עדיף לקחן 
אןרכג עם שכשנןא 

 שלימה
 

יעדיף אן האןרכג שניטלה 
 שכשנןכ

מכןר לוןחילה לברך על 
 אןרכג זה

 ניטל העכקץ: .66

 פסקי תשובות משנ"ב: חכם צבי רמ"א ע"פ הטור שו"ע 
ניטל 
 העוקץ

אם נשאר עכבי  פסכל
 ,ול שהכא מהעץ

 כרכחב הגכמא
 ושר  -מוכסה

 

אלא  ,אם אית בעיר אןרכג אחר
יוכל לברך  -זה שניטל עכקצכ

עליכ אפילכ ביכם הראשכת, ויכת 
 שיש ראשכנים שמושירים

 אכןכ

רבים חלקכ על החום  אחרונים
צבי, כוןבכ שומעט אית זה מצכי 

שלא יהיה ניןת להשיג הדבר 
אןרכג אחר, כול שאית לכ פיטם 

 אית לברך עליכ -אכ עכקץ

 ת ניטל העכקץ:די .67

ה"ר יעקב  
 יקרבר 

ר"ח, רי"ף, הרמב"ם והרא"ש, וכן המנהג  הר"י הלוי
 ע"פ הטור

ניטל 
 העוקץ

ניטל רק מה  ושר
 שחוץ לגומא

ניטל מעיקרו 
וניכר שהוא 

 חסר

 פסכל
 

 פסכל ושר

 נענכע הלכלב: .68

 רמב"ן ורא"ש רי"ף ב"י טור, בעל העיטור, הגאון 
האם צריך 
לנענע את 

 בעלי הלול

יש  אית צכרך
 ראשונים

יש 
 ראשונים

 3צריך לנענע 
פעמים להכלוה 

 להבאה 3כעכד 

פעמים  3די ב
של הכלוה עם 

יש צכרך  אית צכרך הבאה
)ור"ת 

 כהרמב"ם(
עצם ההכלוה כההבאה זה  הטעם

הנענכע. דית נענכע הלכלב 
 הכא ודית נענכע הןנכפה
 שאית צריך בכ וסוכס

יש ספק  ---
בירכשלמי מהי 

ןכ כהרי"ף פסק דע
 לחכמרא

ע"פ פירכש 
אחר בדען 
 הירכשלמי

 וסוכס הלכלב: .69

דרכי  
 משה

 משנ"ב שו"ע מגיד משנה רמ"א, הגאון

האם יש 
צורך לכסכס 

 את הלולב

נהגכ 
 לוסוס

אית צכרך )עצם 
ההכלוה 

כההבאה היא 
 הנענכע(

אית צכרך להאריך 
בןנכעכן וי יכצא 
 בול מצב שיטכל

 3נהגכ לנענע 
פעמים בול 

לוה כבול הכ
 הבאה

מי שמוסוס יעשה 
ות בנחן כלא 

בחכזקה )וי זכ 
 טעכן(
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 מןנה על מנן להחזיר: .70

קיבל לולב 
במתנה על 

מנת 
להחזיר 

ונאנס בידו 
ולא 
 -החזירו

האם יצא 
 ידי חובה

טור, 
הרא"ש, 

 שו"ע

 ביאור הלכה מאירי חיי אדם שו"ע ב"י

אם  לא יצא
החזיר 

אן החפץ 
לאחר 
הזמת 
שובר 
ניןת 

ן בכ לצא
ידי 

לא  -חכבה
יצא ידי 

 חכבה

מצד דיני 
 ממונות

מצד 
 המצווה

ספק אם 
מכעיל שבעל 
החפץ יאמר 
 "נןקבלןי"

מכעיל לכמר 
 "נןקבלןי"

אם יש לנכןת, 
 -לכלב אחר

מכעיל לןן 
דמים, כומכ 

ות, מכעיל 
להחזיר לכלב 

חלכפי ושר 
)אך  כמהכדר

לדען השדי 
חמד בשם 

"שם אריה" 
 לא יצא(

פטכר 
 מןשלכם

 לא יצא

 החזירכ לאחר זמת מצככןכ:  .71

 ביאור הלכה ע"פ הרשב"א משנ"ב ע"פ הפוסקים משנ"ב שו"ע 
אם החזיר 
את הלולב 
לאחר זמן 

מצוותו, אם 
יצא ידי 

 חובה

לא 
 יצא

אף אם החזיר בכ 
ביכם אך בשעה 
שובר לא ניןת 

לא יצא ידי  -לצאן
חכבה. אכמדנא 

דמכוח שדען הנכןת 
לןן על דען 

יר לכ חזישהמקבל 
לפני הנטילה 

 שלמחרן

אמר הנותן 
"על מנת 

שתחזירהו 
 לי"

אמר הנותן 
"על מנת 

 שתחזירהו"

אמר הנותן "על מנת 
 שתחזירהו"

חייב להחזיר 
 בןכך החג

ניןת להחזיר 
אף לאחר 

 החג

לדעת הרמ"א ע"פ 
אם אמר "על  הרשב"א,

מנן שןחזירהכ" כלא אמר 
"לי", הרי זה גרכע מסןם 

א אמר מצב, ויכת שהכא ל
שהמןנה היא על מנן 
שיחזיר לכ. למעשה צ"ע וי 
ומה אחרכנים פקפקכ על 

 סברא זכ
 ביאכר הלוה ע"פ הרשב"א בדית הנכןת במןנה על מנן להחזיר: .72

 כשהנותן אמר "על מנת שתחזירהו לי" 
ביאור הלכה 
 ע"פ הרשב"א

 כשיש לו לולב אחר לולב אחר תןונכשאין ל
, אכ עו"פ למחרן םהמקבל חייב להחזיר לכ בכ ביכ

אם הנכןת עכד לא בירך על הלכלב, וי יש אכמדנא 
 דמכוח שהכא רכצה לברך על הלכלב שלכ

המקבל צריך להחזיר לכ במהלך 
החג, כאף אם החזיר ביכם 

 יצא ידי חכבה -השביעי
 על מנן שןחזירהכ:  .73

 בעל העיטור הרשב"א מתי המקבל יכול להחזיר את הלולב
 מחזיר ושעדיית הכא זמת מצככןכ אף לאחר החג אמר "לי" אמר ע"מ שתחזירהו, ולא
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 תשע"א תמוז

 ראש השנה 
 לחישה לשכפר:  .74

מג"א בשם  
 המהרי"ל

משנה  שערי תשובה דגול מרבבה
 ברורה

האם לחישת 
סגולה 
לשופר 
מהווה 
 הפסק

פעם עשכ ות 
 למעשה

תקיעות 
 דמעומד

תקיעות 
 דמיושב

ויכת שלא הצליחכ לןקכע בשכפר, 
ה היה ובר הפסק גדכל בול מקר

כהיה צכרך בברוה אחרן, כלות 
לא מדכבר שהיה הפסק בברוה 

 מצד עצם אמירן ה"כיהי נכעם" 
 

אית נוכת 
לעשכן 

מכןר  ות 
 ללחכש

אסכר, וי זה 
הפסק בית 
 הברוה לןקיעה

)קשה לכמר 
שזה צכרך 
הברוה, וי אית 
זכ סגכלה 

 בדכקה(
 

 ה:לצאן ידי חכבן ןקיען שכפר על ידי איש .75

ילקוט  רבא, טור, שו"ע 
 יוסף

האם ניתן לצאת ידי חובת התקיעה על 
 ידי אישה

אישה פטכרה מןקיען שכפר, ויכת שזכ מצכן עשה 
 שהזמת גרמא

 לא ניןת

 שור שבן: .76

 הטור למעשה דעת הטור טור: מנהג ספרד טור: מנהג אשכנז 
האם יש שכר 

שבת במה 
שהתוקע או 
 הש"ץ מקבל

גדכלי העיר 
ןקכע, מקדימים ל

הרי  -כול הזריז בכ
 זה משכבח

הגדכלים אינם רכצים 
 לןקכע, עד שצריך

לשוכר בוסף לטרכח כ
 מישהכ שיןקע

ןמכה מנהג 
ספרד, מניית 
מצאכ היןר זה 

 לשלם שור שבן
 

מכןר לשלם 
שור שבן רק 

 בהבלעה

 שור שבן:  .77

בית 
 יוסף

שנינו בדין ארבע  בדין מורד ומורדת
 פרוטות  

 

 ע"פ ה"ר שמואל

 דין
שכר 
 שבת

מצינכ שאית לשלם שור שבן משכם 
גזירן מקח כממור, משמע מהסכגיה 
שבככדאי אית איסכר ולל אפילכ מדרבנת 

 בדבר
 

אית בהם סימת ברוה, 
כמשמע שאית שכם צד 

 איסכר בדבר

אית איסכר, אלא רק חשש 
ודי בא בלבד, כויכת שזה 

 הרי זה מכןר -לקיים מצככן
 

 שור שבן:  .78

 הלכות שבת משנ"ב שו"ע הלכות שבת שנהשו"ע הלכות ראש ה 
נטילת שכר 

על  בשבת
תקיעה או 

 ץש"

הנכטל שור לןקכע אכ 
אינכ רכאה  -לןרגם בשבן

סימת ברוה )מג"א: אית 
איסכר, ויכת שזה דבר 

 מצככה(

יש  סתם
 אומרים

ול הדינים הנ"ל שייוים 
אף בשכור ןכקע. מ"מ יש 
לשוכר אן הןכקע מערב 

 שבן כלא בשבן עצמה
סכר ליטכל על א

וך שור, וי יש 
בוך משכם שור 

 שבן

מכןר, וי 
זה דבר 
 מצככה
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 סוכות
 שימכש לסיוכך:  -פשןת שנכפץ  .79

 פשןת שניפץ:  .80

הלקט  רש"י, עיטור, ר"י, א"ג, שיבולי רי"ף, רמב"ם והרא"ש 
 וריא"ז

דין פשתן שניפץ, מהו שיעור 
 הפסול

 -דרבנת, וי פסקכ הבעיא
 לקכלא

 מדאכרייןא

 סכוה שבחלקה צלןה מרכבה כבחלקה חמןה מרכבה: .81

צילתה  דין סוכה מצד צלתה וחמתה
מרובה 
 מחמתה

 ילתה שווה לחמתהצ

הרמב"ם, הרי"ף,  -דעה ראשונה
רבנו חננאל והרי"ץ , הרא"ש, רש"י

 עהשו" גיאות,

 ים למטהוכששו ים למעלהוכששו ושרה
 פסכלה, וי אז כדאי

 מרכבה חמןה למטה
 מצילןה

 כדאי ושרה, שאז
 מרכבה הצל למעלה

)השו"ע  בעל העיטור -דעה שנייה
 כלל לא הביא שיטה זו(

 למטה כדאי ושרה, שאז ושרה
 מרכבה הצל

 פסכלה, וי אז כדאי
 מרכבה חמןה למעלה

 מצילןה

 ארבעת המינים
 הופכף: לכלב  .82

ב"י: רבינו  טור 
 ירוחם

 משנה ברורה

לולב 
 כפוף

כשהשדרה 
 כפופה

כשהעלים כפופים 
 בראשו

הוככנה  -ופכף
 בשדרה

פסכל, וי אית זה  -אם שדרןכ ופכפה
 הדר )ריטב"א(

 ושר פסכל

 תשע"ב אב

 ראש השנה
 בערב ראש השנה:ןענין  .83

 רמ"א שו"ע ב"י טור 
טעם המנהג 

להתענות 
בערב ראש 

 השנה

מנהג אשונז להןענכן 
ע"פ בערב ר"ה, כזה 

יש  מדרש ר' תנחומא:
להןענכן. ןענין 
הגדכלים לופר על 

 העככנכן

)הגהות 
מיימוניות 

הביא ש(יש 
 אומרים

דעת ההגהות 
מיימוניות בעצמו 
ע"פ פסיקתא דרב 
 כהנא והירושלמי

יש 
להןענכן 

בערב ראש 
 השנה

ות ראכי 
לעשכן 

להןענכן ול 
עשרן ימי 

ת להןענכן. אי ןשכבה
משכם חכקכן 

 הגכיים

 יש להןענכן

 ןענין בערב ראש השנה: .84

 מחצה"ש מג"א שו"ע 
 מנחה גדכלה פלג המנחה זמת היציאה מבין הונסן זמן סיום התענית בערב ראש השנה

 טעם הפסול לסיכוך: -ב"י טור 
פשתן 

שנופץ, 
האם כשר 

 לסיכוך

 3טעם  2טעם  1טעם  פסכל
אף שהפשןת אינכ 
מקבל טכמאה, אך 
מויככת שניןת 

כבוך  ,לטככן אכןכ
הכא יהפכך לולי 
כיקבל טכמאה, 

 עליכ  גזרכ חז"ל
 

ויכת  ם:"הרמב
שהשןנןה צכרן 
הפשןת, כממילא 
זה לא מכגדר עכד 

  "גידכלי קרקע"ו
 

ויכת שראכי לןן אן  ד:"הראב
 הם כוסןכן, בורים הפשןת אניצי

 אחר דבר ידי על טכמאה מקבלים
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 ןענין בערב ראש השנה: .85

 ש"ך שו"ע הלכות נדרים מג"א 
הרגיל להתענות 

בערב ראש השנה 
 והשנה לא יכול

מקצן 
אית  -יחכל

 צריך הןרה

היה רגיל להןענכן 
צריך  -כחזר בכ

 הןרה משלכשה

אם אינו יכול להתענות 
מחמת שצריך להשתתף 
בסעודת מצווה כברית 

 מילה

אם אינו יכול 
להתענות מחמת 

 בריאות

אינכ צריך הןרה, שדען 
 אדם על וך

 

צריך הןרה, 
שאית דען אדם 

 על וך
 ןענין בראש השנה: .86

הרב  
 נחשון

הרא"ש,  רב נטורנאי אברהםהר"ר 
רב האי 
והרי"ץ 

 גיאת

 ב"ח

דין 
תענית 
בראש 
 השנה

אסכר 
 להןענכן

חכבה להןענכן, ודי שלא 
יהא שכלחת רבך חסר 

 ר")הרכשכלחת שלך מלא 
ם הקשה עליכ "מביה אליעזר

שאית דבריכ מכורחים, כלפי 
דבריכ יש להןענכן אף בשמיני 

 עצרן(

יום ראשון 
 של ר"ה

יום 
שני 
של 
 ר"ה

אית 
 להןענכן

המנהג 
למעשה 

שלא 
 להןענכן

אסכר 
מדאכרייןא 

 להןענכן

 מכןר

 ןענין בראש השנה: .87

רמ"א ע"פ  פמ"ג אליה רבה ט"ז 
 תה"ד

שו"ע 
 הרב

האם יש 
להתענות 

 בראש השנה

בככדאי שלא ניןת לכמר 
שמצככה להןענכן, 
שהרי אלישע הנביא 

 אול בראש השנה 
 

אית זה מכוח לכמר 
שאלישע הנביא 
אול, כלות אית 

 ראייה משם

אית מצככה 
 להןענכן

יש אכמרים 
שמצככה 
 להןענכן

אית 
 להןענכן

 ןענין חלכם בראש השנה: .88

הגמ"י, ר"מ,  הרואה חלום רע
 אגור, אגודה

משנה ברורה וערוך  רבותיו של תרומת הדשן
 השולחן

ביום ראשון של 
 ראש השנה

יןענה שני 
 הימים ול ימיכ

נכן ןענין יש להןע יןענה שני הימים
 חלכם בראש השנה

ביום שני של 
 ראש השנה

יןענה שני 
 הימים ול ימיכ

יןענה רק היכם השני )וי משמיים הראכ 
 לכ שרק ביכם השני יש עניית שיןענה(

 ןקלה אצל הןכקע:  .89

כשהאחר  כשהאחר שמחליף שמע כבר את הברכה 
שמחליף לא 
 שמע הברכה

אם התוקע  בירך 
ותקע קצת ולא 

שיך הצליח להמ
 לתקוע

יברך לעצמכ  יןקע בלא ברוה
 בלחש

אם התוקע בירך 
ולא הצליח לתקוע 

 כלל

שלוןחילה אית לןכקע לצאן  הט"ז יןקע בלא ברוה. אכלם וןב
. מבין הונסן, כלא די בוך שהכא בירך כהאחר יצא ידי חכבה

הסןפק מה הדית ושהאחר שמע הברוה במקכם בכנסת הגדולה 
 צא לחכץ, אם צריך לברך שניןאחר, כלא שמע ואת כהןכקע י

יברך לעצמכ 
 בלחש
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 נסדק השכפר:  .90

נסדק 
 השופר

 הדביק בדבק והסדק רחב וניכר הדביק בדבק והסדק לא ניכר

דעה 
 ראשונה

מטה  משנ"ב
 אפרים

שער הציון בדעת  אליה רבה
 האליה רבה

נשתנה 
 הקול

 ביאור הלכה לא השתנה הקול

מכעיל, 
ומית 
 במינכ

ןכקע בכ 
 ילהלוןח

לוןחילה 
לא יןקע 
אא"ו אית 
לכ שכפר 

 אחר

כשנשתנה 
קול 

 השופר

כשלא 
השתנה 

 הקול

יש 
להחמיר, 

ודית 
סןמכ 

מינכ באינכ 
 מינכ

נשתייר 
 רובו

לא 
נשתייר 

 רובו

ושנסדק 
רכבכ, יש 
להחמיר 
כלחזכר 
כלןקכע 

שנין בלא 
ברוה בשכפר 

אחר, אף 
שדיבקכ 
 בעצמכ

לוןחילה 
 לא יןקע

ןכקע בכ 
 לוןחילה

ית א
להחמיר 

 כצ"ע

יש 
 להחמיר

דעה 
 שניה

אית זה מכעיל ולל עם דבק, אלא רק לדבק אן השכפר בקצככן של עצמכ, כאם ול השכפר  -אם השכפר נסדק לאכרוכ
מכעיל לדבק בדבק, אף אם לא נשאר עד פיכ  -נסדק, אית זה מכעיל אפילכ לדבק בקצככן של עצמכ. אך אם נסדק לרכחבכ

 ם(. שער הציכת ע"פ המטה אפרים: ןמיד עדיף לוןחילה לקחן שכפר שלם כלא וזה שהדביקכגכדלי 4שיעכר ןקיעה )

 נסדק לאכרוכ: .91

 יש אומרים יש אומרים שו"ע
 נסדק מיעוטו נסדק רובו אם הדקו בחוט או משיחה בסתם שופר שנסדק לאורכו

 ושר פסכל ושר פסכל אף בול שהכא
 סדק בשכפר: .92

 יש אומרים יש אומרים 
סדק 

 אורכול
פכסל בול 

 שהכא
 פכסל ברכבכ

 ברובו במיעוטו 
סדק 
 לרוחבו

אא"ו נשאר שיעכר ןקיעה לצד פיכ, כיש מושירים אף ושזה שלא לצד פסכל ) ושר
 (פיכ

 יכמא אריוןא:  -ראש השנה .93

הרי"ף, חכמי פרובינצ"א,  
רמב"ם, המגיד משנה, 

 שו"ע

משנה ברורה ע"פ  רבנו אפרים, בעל המאור
 הב"י

ם כמה ימי
הינו ראש 

 השנה

יש לנהכג ויכם, רק יכם אחד של  שני ימים
ראש השנה, ויכת שאנכ בקיאים 

 בסכד העיבכר
 

שני ימים, שאף 
בזמת המקדש עשכ 

 ות לעיןים

 הביצה ביכ"ט ראשכת של ר"ה, אם מכןרן ביכם השני:נכלדה אם  ק ספ .94

 עו"ש כנה"ג 

 אסכר  מכןר  ספק מתי נולדה
 ןקע בשכפר:הראשכת אכ אם  כםמסכפק אם נטל לכלב בי .95

 ביום השני ביום ראשון שהוא מדאורייתא 
 אית צכרך לןקכע, וי ספק דרבנת לקכלא ןכקע כאינכ מברך מסופק אם תקע

 יכמא אריוןא לקכלא אכ לחכמרא? –ר"ה  .96

כיצד 
דנים את 

הדין 
שר"ה 
הוא 
יומא 

 אריכתא

ספק אם ביצה נולדה ביו"ט 
 ראשון, מה דינה ליו"ט השני

ועיל לא מ
לעשות 
תנאי 

כששכח 
 לערב

בעניין מת 
וכחילת 

עין ביו"ט 
 שני

אסור 
לאפות פת 

מיו"ט 
ראשון 

 לשני בר"ה

גוי מסל"ת 
שמביא ביצים 

ביו"ט שני 
וטוען שנולדו 
אתמול, מותר 

 לאכול אותן
 לקכלא לחכמרא לחכמרא לחכמרא עו"ש כנה"ג
 -לקכלא

 מכןרן
 אסכרה -לחכמרא
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 ןפילכן בראש השנה: .97

 תפילות שבסידור ותודיענו צדקתך 
כשחל 
ר"ה 
 בשבת

שו"ע, טור בשם רב 
עמרם, הכלבו בשם 
רב האי, מנהג בני 

 ספרד

רמ"א, הר"ן, מנהג 
 נרבונא

שו"ע, טור בשם 
 אכמרים: ראבי"ה

מןפללים, כנהנים 
מהאכר, אף אם 
עדיית לא בירוכ אן 
ברון "מאכרי 

 האש"
 

אכמרים, וי זה יכם 
 הדית

שה אית לכמר למע
הר"ת: מחלכקן גאכנים )

אם לכמר, נרבכנא: וי זה 
 (ראש חכדש

 :כיכהו"פ פיכטים בראש השנה .98

מנהג  
 טוליטולה

 משנה ברורה ב"י, שו"ע הטור הרא"ש

פיוטים 
בתפילות 

 ראש השנה

מאריך 
בפיכטים 

 ורצכנכ

אית להאריך 
בפיכטים, ודי 
להןפלל מכסף 
קכדם שבע 

  1שעכן ביכם
 

לכמר אן  מנהג אשכנז
ול הפיכטים 

כהסליחכן בןכך 
לקצר  טובהןפילה. 

בפיכטים כבסליחכן 
 של שחרין. 
, ביכהו"פ לעומת זאת

ראכי לכמר סליחכן 
בול ןפילה, שות זכ 

 .חכבן היכם
 

טכב לקצר 
בפיכטים 
)ב"י: ומכ 
 המהר"ם(

מי שעכשה יכם 
ויפכר נכסף, 

יאמר פיכטים 
ורצכנכ רק לאחר 
 ןפילן העמידה

 :כידכי ביכם הויפכרים .99

 הטעם הדין סדר הוידוי
חכמים )כן פסק 

 השו"ע(
קכדם סעכדה 

 מפסקן
 הכידכי" מת שורכןכ כימנענכ בסעכדה דעןכ ןטרף "שמא

)משנ"ב בשם השל"ה: יש להןככדכן שנין לאחר הסעכדה 
 המפסקן(

 
 כהיכם" הכידכי בית לחטכא שהכן יהא שלא ודי" עם חשוה רבי מאיר

 
 כידכי עם חשוה:   .100

 ןהרמב" הר"ן 
מהו זמן "עם חשכה" שיתוודה 

 בו
משיקבל עליכ קדכשן יכם 

 הויפכרים
לפני שיקבל עליכ קדכשן יכם 

 הויפכרים
 היכם העיקרי בראש השנה כשהחיינכ: .101

רבותיו של רש"י,  
 הגאונים

 שו"ע רש"י, רשב"ם, בעל העיטור

היום העיקרי 
בראש השנה 

 ושהחיינו

רק ביכם הראשכת 
מברוים שהחיינכ, 

מי ראש וי שני י
השנה הם ויכם 

 אחד 
 

ביכם הראשכת כביכם השני מברוים 
שהחיינכ, ודית שאר ימים טכבים שיש בהם 
שני ימים טכבים של גלכיכן. אף שיכ"ט 
השני, הינכ העיקר, בול זאן היכ גכמרים 
אן היכם הראשכת בקדכשה, ושבאכ עדים, 

 ודי שלא יבכאכ לזלזל בכ

יברך שהחיינכ אף בליל 
הספק,  שני, אך מפני

יקח פרי חדש כודכמה 
על הצד שאית צכרך 

 לברך שהחיינכ

 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1

. שעכן' ז סכף מעד יכןר לאחרה כאית השחר ןפלן אחר מיד מכסף ןפלן סעיף א: זמת רפכ סימת שבן שכ"ע הלוכן 
 היכם... ול שזמנה מפני ח"י יצא ו"כאעפ פכשע נקרא שעכן שבע אחר אכןה הןפלל כאם



26 
 

 ןענין של יכמיים ביכם ויפכר:  .102

 י"אנשי מעשה באשכנז, ר 
 ושאר ותלמידיו, הלוי

 גדולים

 שער הציון הרמ"א, אור זרוע הרא"ש

האם צריך 
להתענות 

יומיים ביום 
 כיפור

מןענים שני ימים ביכם 
ויפכר, ע"פ רבא שפעם אחן 

 ,נמצא שעיברכ אן החכדש
כנמצא יכם ויפכר ביכם 

 שלאחריכ

 אית מןענים, משכם:
בולל איסכר  .1

 "לא ןןגכדדכ" 
נראה ויכהרא  .2

כיגיעכ לידי 
 מחלכקן 

 

אית להןענכן, וי יש 
חשש סונן מככן 
בדבר, ואביכ של 

 שמכאל שמן בשל וך

לא קבעכ 
שני ימים, 
ויכת שאית 

רכב הציבכר 
יוכל לעמכד 

 בוך

 

 להןענכן ביכהו"פ יכמיים:מי שנהג  .103

 משנה ברורה הרמ"א טור 
מי שנהג להתענות 

יומיים ביוהכ"פ ורוצה 
 להפסיק אם צריך התרה

ויכת שקיבל על עצמכ פעם אחן 
צריך הרי הכא אסכר לעכלם, כ

הןרה, כהרא"ש היה מןיר 
 להישאל

יש לזה 
 הןרה

אם הכא הןנה בפירכש שהכא 
אית  -נכהג ות רק לשנה אחן

הןרה לשנה הכא צריך 
 האחרן 

 
 כיצא ביכם חמישי כשישי: ,הנכהגים לצכם ביכהו"פ יכמיים .104

ום השני של יוהכ"פ ליום יההבדל ביו ה הגהות מיימון ע"פ המהר"ם מרוטנבורג 
 שני של ר"ה כשחלים ביום שישי

כיצד 
ינהגו 
בעניין 

 שבת

עבכר  )יכם שני של יכהו"פ( אסכר לבשל ביכם שישי
ל בשבן עם האחרים שבן. אכלם מכןר לאוכ

שבישלכ לעצמם כלא הירבכ בשביל אלכ שהןענכ יכם 
רק בגכי  שאחר יבשל לכ, שני של יכהו"פ. יש לאסכר

)שאית לכ  שמויר אכןכ, שמא הכא ירבה בעבכרכ
, אך בישראל אית לחכש שירבה בעבכרכ, "לפני עכר"(

 וי הכא מקפיד על "לפני עכר"

 ר"ה יוהכ"פ

איסכר הונה משישי 
הינכ  -לשבן

מדאכרייןא, כלות לא 
הןירכ להקנכן הקמח 

 לאחרים

איסכר הונה 
 -משישי לשבן

הינכ מדרבנת, 
כלות הןירכ 

להקנכן הקמח 
 לאחרים

 דיני אוילה ביכם הויפכרים:  .105

 מעוברת חולה 
כיצד יש 
 להאכיל

מאוילים אכןכ מיד בשיעכרים, כאית צכרך 
לדקדק עמכ בשאלכן האם הכא צריך לאוכל, 

. אך אם לא ים לכ אן האכול עצמכנכןנכגם מיד 
 .די לכ בוך, מאוילים אכןכ ול צרוכ

אם היא  ,ודלקמת קכדם שכאלים אכןה
צריוה לאוכל, כגם אז מאוילים אכןה רק 
בשיעכרים, בית ע"י עצמה אכ ע"י רכפא, וי 

 לעיןים די לה בשיעכר מכעט
 

 סוכה

 

 פסכל חמןה בסכוה: .106

 רבי יאשיה חכמים פסול חמתה בסוכה
 פכסל פכסל סכך

 פכסל ושר דפנות

 דפנכן העשכיכן מדברים המקבלים טכמאה:  .107

דרכי משה: אור  שו"ע 
זרוע )כן הוכיח 

 (מהירושלמי

 ב"ח

דפנות העשויות 
מדבר המקבל 

 טומאה

ושרה, וי הדפנכן ושרכן 
מול חכמר, וי גזירן הוןכב 

 זה לפסכל חכמרים שכנים
 רק בסוך

דבר שפכסל 
מדאכרייןא, פכסל 

 בדפנכן אף
 

יש לחכש לדען האכר זרכע, אף 
הלוה ובעל שמעיקר הדית 

הכא שהמאכר שהבית בירכשלמי 
 מושיר בול מצב
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 דפנכן העשכיכן מדברים המקבלים טכמאה:  .108

א"ר וברכי  ב"ח ביאור הלכה
 יוסף

 הגר"א

דפנות 
העשויות מדבר 
 המקבל טומאה

החמיר שלא לעשכן 
הדפנכן מדבר שמקבל 

 טכמאה מדאכרייןא
 

אית מי 
שחשש 

 לחכמרה זכ

יש להחמיר )מטעם אחר(, משכם שאם הכא 
יעמיד הסוך בדבר הפסכל יש פכסקים שסכברים 
שהסכוה ןהיה פסכלה, אא"ו יעמיד דפנכן 
 מדבר ושר, כעל ות יעמיד דפנכן מדברים ושרים

 סכוה שעשכיה מדכפת כמכלה שןי ולכנסאכן:  .109

 ע"י תיקון צורת הפתח כמות שהיא 
 ושרה דפנכן 3פסכלה, שאית לה  ויה מדופן ומולה שתי כלונסאותסוכה שעש

 סוך גבכה מהמחיצכן: .110

 10סכך שגבוה 
טפחים 

 מהמחיצות

 אינו מכוון כנגד הדפנות מכוון כנגד הדפנות
טפחים  3קרוב  ושר

 לדפנות
 3רחוק יותר מ

 טפחים
 פסכל ושר )לבכד מהצד(

 הושר סכוה: .111

ביאור 
 הלכה

ה לצל אם הסוכה עשוי רש"י
 וגם לצניעות

 סוכת בהמה

סוכת 
גנבך 
 רקבש

הסכוה מכעילה דככקא 
אם עשכיה לצל לול 

 ימכן השנה

לא מכעיל חידכש ול 
 שהכא ודי להושיר אן

 הסכוה ול
 

, אך אם יש נקייהושרה רק אם היא 
שם אשפה מסריחה אכ שאנשים 

 אית להושירה -מןפנים שם

 הגכזל סכון חברכ: .112

 רמ"א שו"ע הריטב"א דרכי משה 
היושב 
בסוכת 

חברו בלא 
 רשות חברו

הגהות מיימוני 
 ע"פ הירושלמי

הגהות 
 אשירי

יצא ידי חכבה, כאית זה "מצכה 
הבאה בעבירה", וי הסכוה 
ברשכן החבר, כאית הקרקע 
נגזלן, כאית הסכוה נפסלן בשל 

 וך, כהרי זה ודית שאילה. 
בככדאי שעליכ לשכב  עכ"פ

בןשכבה, על וך שהכא ןקף כנונס 
לרשכן חברכ ללא רשכן, כעבר על 

 איסכר לא ןגזכל. 
 

יצא 
ידי 
 חכבה

דבריכ של 
השכ"ע אינם 

לא יצא, וי זה  לוןחילה
בולל גזל כעליכ 
 לשכב בןשכבה

יצא ידי 
חכבה 
 בדיעבד

 הגכזל סכון חברכ:  .113

תברר הגוזל סוכה וה
שהסוכה הייתה בנויה 

 כבר חצי שנה

 לשם מצות סוכה לא בנו אותה בנו אותה לשם מצות סוכה
הרי זכ סכוה ישנה, כאית יכצא בה ידי חכבה  יכצא ידי חכבה

 אלא אם ות יחדש בה דבר
 

 הגכזל סכון חברכ:  .114

 -הגוזל סוכת חברו
 ע"פ רב נחמן

גזל עצים  תקף חברו והוציאו מסוכתו, דין הסוכה
 וסיכך בהם

 ושרה חכמים
ואת שינכי )ריטב"א: אית זכ "מצכה הבאה בעבירה", מויככת שאית 

 (. ופכ ןמרים: דית הסכוה ושאכלהבבעלכן על הסכוה

חייב דמי 
 עצים לנגזל

 פסכלה רבי אליעזר
 עשיין סכוה:  .115

האם מותר לצאת  
 מסוכה לסוכה

האם מותר לעשות סוכה 
 בחול המועד

 המקור

 ןעשה סכוה  -בחג הסכוכן מכןר מכןר חכמים
רבי 

 אליעזר
וה שןהיה ןעשה לך סכ -חג הסכוכן אסכר אסכר

 לשבען ימים
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 הדס שענביכ מרכבים: .116

מיעט  
ענבים 
 ירוקים

 מיעט ענבים אדומים או שחורים

הדס 
שענביו 
 מרובים

עשה 
והכגת, 

שאית ואת 
 ןיקכת

רמב"ם ורא"ש )וכן  ב"י:
 (הרי"ף

 שו"ע מגיד משנה

ושר. הם לא  -עבר כליקטת
חילקכ אם מדכבר שהענבים ובר 
השחירכ מערב יכ"ט אכ 

ביכ"ט עצמכ, וי  שהשחירכ
לדעןם בול מקרה שניןת לןקת 
כלמעט אן הענבים, זה אינכ 

 "דחכי"בולל 

יש לגרכס ברמב"ם 
וך שמשמע שדככקא 

מכןר  אדם אחרל
ללקט אן הענבים, 
שאית הכא צריך 

 לאכןה הכשענא

 בדיעבד לכתחילה

לא ימעט 
משכם 

 ןיקכת ולי

הרי זה 
 ושר

 ענבים בהדס: .117

 הדין םענבים בהדס בשאר גווני
 מחמיר כפות תמרים

 הסןפק פמ"ג
 ביאכר הלוה בדית ענבים:  .118

 טעם כשעבר ומיעט ביאור הלכה
 ויכת שדחכי מעיקרכ אינכ בולל דחכי ושר כשהענבים בהדס השחירו מערב יו"ט 
 וי זה בולל דחכי   פסכל כשהענבים בהדס השחירו ביו"ט עצמו

 ענבים בהדס: .119

 האם יש להתיר להשתמש בהדס
 ענבים בהדס השחירו ביו"ט  עצמוכשה

 כשעבר וליקטן

 ביאור הלכה שו"ע
יש להןיר 
 להשןמש 

יש להחמיר כלא להשןמש ע"פ 
 הראשכנים שהחמירכ

 ענבים בהדס: .120

פשט דברי  ביאור הלכה:
הרי"ף, 
רא"ש, 
 רמב"ם

הביאור הלכה בהבנת 
 הרי"ף, רא"ש, רמב"ם

הרי"ץ גיאת וכן משמע מהר"ח 
בריו גם וכ"כ המאור, ]והובא ד

בשבולי הלקט[ והעיטור והאור 
 זרוע והר"ן

ענבים בהדס 
שהשחירו מערב 
 יו"ט ועבר וליקטן

 ושר 
 )לא חילקכ בדבר(

 ושר ושר

ענבים בהדס 
שהשחירו ביו"ט 
 עצמו ועבר וליקטן

 ושר 
 )לא חילקכ בדבר(

)וי "שחכרכן" זה משמע פסכל 
רק ושהיכ וך מערב יכ"ט, כלא 

 צמכ(ושהפוכ לשחכרכן ביכ"ט ע

 פסכל

 ענבים בהדס:   .121

כשרוב  
הענבים 

הינם 
 ירוקים

 כשרוב הענבים הינם אדומים או שחורים

ענבים 
האם  -בהדס

כשר  ההדס
 כמות שהוא

 מיום השני והלאה ביום הראשון ושר
אם אין  הדין

לו 
 אחרים

מצא 
הדסים 
 אחרים

 משנ"ב: למנהגנו: הרמ"א

נכטל  פסכל
בלא 
 ברוה

נכטל 
האחרים 

 בברוה

ושר, ויכת 
שאית פסכל 

 הדר

פסכל, ויכת שאנכ מחמירים 
בפסכל הדר אף בשאר 

הימים. על ות אם נטלכ, 
יחזכר כיטכל שנין הדסים 

 אחרים, בלא ברוה.
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 אןרכג ירכק: .122

רבי  
 יהודה

רבי 
 מאיר

אתרוג ירוק שידוע לנו שהוא  תוס' ורא"ש שו"ע
 עתיד להיהפך לצהוב

אתרוג 
ירוק 
 ככרתי

פסכל 
)כות 
 פסקכ

הלוה, 
 ב"י(

ירכק שדכמה  ושר
 -לעשבי השדה

פסכל, וי אינכ 
גמר פרי כאית זה 
בולל "אןרכג" 

 של הןכרה
 

ירכק שאינכ צבע 
קבכע, כהכא עןיד 

להיהפך לצבע 
ושר, וי  -צהכב

מכוח שובר עןה 
נגמר גידכלכ כיש לכ 

 "שם אןרכג"

 משנ"ב ע"פ האחרונים שו"ע

אית לקחן אכןכ  ושר
ות  לוןחילה, אלא אם

ובר ניור שהכא מעט 
הןחיל להצהיב, מחשש 
שמא הכא יישאר ירכק 
 לעכלם )כהרי זה פסכל(.

 אןרכג בדפכס:  .123

 ביאור הלכה:  גמרא 
 ביכורי יעקב 

 ע"פ רש"י
הדפוס שינה את  

צורת האתרוג ממה 
 שהיה בברייתו

הדפוס השאיר 
את צורת האתרוג 

 כברייתו

הדפוס עשה את 
צורת האתרוג 

 דפי דפי
וג אתר

 בדפוס
אם עשאכ בדפכס כאית לכ עןה  ושר ושר פסכל

פסכל, אף שאית  -צכרן אןרכג
 לכ צכרה של משהכ אחר מבכרר.  

 

 אןרכג ומית הןיכם: .124

טור,  
רמב"ם, 

 שו"ע

 משנה ברורה ע"פ הא"ר סמ"ג

אתרוג כמין 
 התיום

ושר, וןנא 
 קמא

פסכל, שלא מצאנכ מי שמושיר במפכרש 
, רבנכ ירכחם )שער הציכת: ות פסלכ הרכקח

 כהראב"ת(

ושאפשר. אף שהכא  להחמיריש 
ושר מעיקר הדית, ויכת שיש 

 פכסלים
 :אתרוג שיש עליו שתי נקודות לבנות .125

אתרוג 
שיש עליו 

שתי 
נקודות 
 לבנות

 לבוש, א"ר והפמ"ג שו"ע
 י"א סתם

דינכ וחזזין, 
בוך שהאןרכג 

נפסל על ידת 
 אף במיעכטכ

 דעה הראשכנההלוה ו דעה שנייה דעה ראשונה
, ולכמר, שאף )בי"א(

שבשטח של החברבכרכן 
הכא מיעכט, ויכת שיש 

הרי זה  -נימכר ברכבכ
 פסכל

דכקא אם שןי הנקכדכן 
נמצאכן ברכבכ של האןרכג, אף 
על פי שבשטח, החברבכרכן הכא 
מיעכט; אבל אם הנקכדכן הת 
במיעכטכ, וגכת שוכלם מצד אחד 

 ושר. -של אןרכג

כיש פכסלים 
אפי' 

במיעכטכ של 
 צד אחד.

 פסכל הדר: .126

האם פסול הדר, פוסל 
 אף לאחר היום הראשון

 רמב"ם, שו"ע רבינו ירוחם, הר"ן, הרמ"א, משנה ברורה
פכסל רק ביכם  פכסל בול שבען הימים

 הראשכת

 ברון נשים על ןקיען שכפר:  .127

הרא"ש  הר"ן 
 בשם ר"ת

המ"מ בדעת 
הרמב"ם, 

 רש"י

 הלכה למעשה

האם נשים 
ות על מברכ

תקיעת 
 השופר

רשאיכן לברך, ויכת 
שהלוה ור' יכסי כר' 

 -שמעכת, שנשים סכמוכן
רשכן, כאית חשש בל 

ןכסיף אכ חשש שבכן 
 של ןקיעה

רשאיכן 
לברך, כאית 
חשש ברוה 

 לבטלה

אסכר לברך, 
וי לא שייך 

שיאמרכ 
 "כציככנכ"

ילקוט יוסף 
 ע"פ השו"ע

מנהג 
האשכנזים 
 ע"פ הרמ"א

 לא יברוכ, כאף
אית לענכן אמת 

על ברוןה, 
שבירוה 
 לבטלה

 יברוכ
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 הןכקע לנשים: . 118

המנהג  עיטור 
 באשכנז

הרא"ם, 
הגאונים, 
הר"ם, 
 סמ"ג

פסק  להלכה הראבי"ה
השו"ע, 
ילקוט 

 יוסף
כיצד 
ינהג 

התוקע 
לנשים 

עם 
התקיעה 
 והברכה

יןקע 
להת 
וך 

שהכא 
יצא 
ידי 

חכבה 
ביחד 
 איןת

הןכקע 
ליכלדכן, 

עכשה 
זאן 

כא ושה
עדיית 
חייב 

בעצמכ 
במצככה, 
כעכד לא 
יצא ידי 

 חכבה

יןקע להת 
לפני 

שהכא 
יכצא ידי 
חכבה, וי 
אם הכא 
ובר יצא 
ידי חכבה, 
אסכר לכ 
לןקכע 

וי  ,להת
זה חילכל 

 היכ"ט

ניןת 
לןקכע 
לנשים, 

אף לאחר 
שהכא 

ובר יצא 
 ידי חכבה

מכןר  מג"א ע"פ המהרי"ל לבוש
לןקכע 
לנשים, 
אף אם 

ובר יצא 
ידי 

בןכ, חכ
וראבי"ה 
 כורא"ש

יןקע להת 
ושהכא 
עדיית 
חייב 

בעצמכ, 
לפני 

שיצא ידי 
חכבן 

הןקיעכן 
בבין 
 הונסן

 3לא ודאי לןקכע ב
שעכן הראשכנכן של 
היכם וי ה"העכלם 
בדית", כלות יןקע 
לאחר להת לאחר 
 ןפילן שחרין:

עצה 
 ראשונה

עצה 
 שנייה

הנשים 
יברוכ 
אן 

הברוה 
לעצמת 

כדם ק
שיןקע 

להת 
 הןכקע

הןכקע 
בעצמכ לא 

יוככת 
לצאן ידי 

חכבה 
 בןקיעכן

בבין 
, הונסן

כאז הכא 
 יכול לברך

, וי זה להת
ודי 

להכציא 
אן עצמכ, 

כאגב 
ברוןכ 

לעצמכ, גם 
הנשים 

יצאכ ידי 
 חכבה
 

 ןקיעה על ידי איש אכ האישה לעצמה: -. מה עדיף לןקיעה לנשים119

שערי תשובה וכף  הרא"ם עיטור 
החיים ע"פ שאגת 

 אריה
עדיפות 
בתקיעה 
 לאישה

 הנשים
בעצמת 

ןכקעכן 
 להת

יןקע  שאישעדיף  למעשה עדיפות הדין
לאישה, וי אצלכ 

הכןרה לגמרי 
ןקיען השכפר, 

אך אצל האישה, 
יש בזה איסכר 

 שבכן

אם איש ןכקע 
לאישה לאחר 
שהכא יצא ידי 
חכבה, הרי זה 
חילכל היכ"ט, 
כלות ןןקע 

 לעצמה

נראה, שאם על ות 
האיש ובר יצא ידי 

חכבה, עדיף 
שהאישה ןןקע, וי 
אית אכמרים לאדם 

חטא בעבכר נחן רכח 
 האחר

עם זאן מנהג 
ישראל 

 שהאנשים
ןכקעים בשכפר 

 כלא הנשים
 

 זמת ןקיען שכפר:. 120

 משנ"ב משנ"ב טור 
זמן 

תקיעת 
 שופר

יש לןקכע ביכם,  בדיעבד לכתחילה
שנאמר: "יכם ןרכעה 

. אית צכרך יהיה לום"
שול גכף השמש ןעלה 

על הארץ, אלא די 
שןןחיל להניץ החמה. 
אמנם ובר ןיקנכ חז"ל 
 לןקכע רק בשען מכסף.

 בדיעבד לכתחילה לכתחילה למעשה
מהנץ 

החמה עד 
 הלילה

יצא ובר 
מעלכן 
 השחר

בזמת מכסף, מפני 
הגזירכן שהיכ 

אכרבים עד שעה 
שישין לראכן 
שישראל לא 

ןכקעים בשכפר. אף 
 יחיד יקפיד על וך.

מהנץ 
 החמה

מעלכן 
 השחר
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 . עלכן השחר:121

 ביאור הלכה הגר"א ועוד אחרונים 
זמן עלות 

 השחר
עלכן השחר מכגדר 

 "משהאיר פני המזרח"
משמע ש"עלכן השחר" כ"משהאיר פני המזרח" אלכ  מרש"י

 לא ברכר הדבר, בריטב"אשני זמנים שכנים, כות 
 צריך עיכת -למעשהכעל ות 

 שני ימים של ראש השנה בארץ ישראל: . 122

משנ"ב  מג"א הרא"ש בעל המאור רבינו אפרים הרי"ף 
ע"פ 
 הב"י

דין שני 
ימי 

ראש 
השנה 
בארץ 
 ישראל

מוך 
שמצינכ 
שביצה 
אסכרה 
בשני 

הימים 
טכבים, 
משמע 
ששני 

הימים 
הינם 

 קדכשים

מןחילה עשכ  כיום בעבר
ראש השנה 

בארץ ישראל רק 
יכם אחד, אך 

אכ חומי מאז שב
פרכבינצ"א, אזי 

הם ןיקנכ 
לעשכן שני ימים 

טכבים ורי"ף, 
כות מכוח ברב 

ניסים גאכת כרב 
ת שעשכ האי גאכ

רק יכם אחד 
 בראש השנה

ע"פ רבא, 
מצינכ שויכת 
שמןחילה 
נהגכ שני 
ימים של 

ראש השנה, 
שכב אית 

לשנכן אן 
מנהג 
 האבכן

 

עכשים 
אן 

ראש 
השנה 
שני 

ימים, 
וי אף 

וך נהגכ 
בןי 

 יתהד

ויכת שאף 
בזמת 

המקדש 
עשכ 

לעיןים 
שני ימי 

ראש 
השנה, 

אף בארץ 
ישראל 

יש לנהכג 
 ות

עשכ שני 
ימים, 

בגלל שהיכ 
מקדשים 

אן 
החכדש 

ע"פ 
הראייה, 

כומכ 
שוןב 
 הרי"ף

 

ויכת שאנכ 
מסדרים 

אן 
החכדשים 
ע"פ סכד 

העיבכר, יש 
לקיים רק 
יכם אחד 

בראש 
 השנה

 השנה: הבדלים בית שני ימי ראש. 123

מי  הבדלים:
יתעסק 

 במת

המתענה 
תענית 

 חלום

קריאת 
 התורה

אכילת  שינה תשליך הפטרה
 סימנים

ברכת שהחיינו על  השכמה
 השופר

אמר 
בתפילת 
מוסף: 

"מוסף" 
במקום 
 "מוספי"

יום 
 ראשון

יןענה ול  גכיים
ימיכ שני 

 הימים

פקד אן 
 שרה

איש אחד 
מת 

 הרמןים

הכלוים 
ושחל 

 ביכם חכל

יש 
להימנע 

"פ ע
 הגמרא 

משוימים  נהגכ לאוכל
 לקכם

חכזר )וי זה  מברוים
 גם ר"ח(

יןענה רק  ישראל יום שני
ביכם 
 השני

כיהי 
אחר 

 הדברים

מצא חת 
 במדבר

הכלוים 
ושחל 

יכם 
ראשכת 
 בשבן

יש להקל, 
וי אינכ 
בולל 
"ריש 
 שןא"

ישנה 
מחלכקן 

אם נהגכ ות 
אף ביכם 

 השני

ושחל בערב 
שבן, 

משוימים 
 יכןר מכקדם 

 אינכ חכזר רמ"א "עשו

אית 
 מברוים

 מברוים

 . שיעכר איסכר אוילה ביכם הויפכרים:124

טור,  
רמב"ם, 

 שו"ע

ב"י: 
הרמב"ם 

 והר"ן

אם יש לצרף  משנ"ב
 את הקליפה

 ביאור הלכה

שיעור 
איסור 
 האכילה

ווכןבן 
 הגסה

שיעכר 
וכןבן 

הגסה הכא 
קצן פחכן 

 מוביצה

לא די 
בוזין, וי 

צריך שיעכר 
אוילה 
שמבטל 

 העינכי
 

דגול 
 מרבבה

בנין 
 ציון

צריך עיכת ויצד הכא שיעכר 
הוכןבן הגסה. בש"ס משמע 
שוכןבן זה עם הגרעית שלה, אך 
הרי הגרעית קשה כמה זה יכעיל 
לאדם לאוכל אכןכ ודי 
שןןיישב דעןכ, אך אכלי מדכבר 
בגרעית רך, כעל ות צריך עיכת האם 

 הגרעית מצטרף

 עם בלי

 שיעכר איסכר שןייה ביכם הויפכרים:  .125

 שו"ע הר"ן ב"י: ספר מוגה ב"י יומא 
שיעור 
איסור 
 השתייה

שיעכר איסכר 
בומלכא  שןייה

 לכגמיכ

הוככנה שיסלק אן 
המים לצד אחד 

 בפיכ

מדכבר בפחכן 
מרביעין לאדם 

 בינכני

לא ברכר מה מכגדר 
וקצן פחכן 

מרביעין, ולכמר 
מהכ שיעכר 

 הפיחכן
 

 ול המשקים
מצטרפים לשיעכר 

 השןייה
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 צירכף אוילה לשןייה ביכהו"פ: . 126

 יומא, משנ"ב בין אכילה לשתייה 
צירוף אכילה 

 לשתייה
אינכ מצטרף, וי אית דען  לעניין שתייה לעניין אכילה

ציר מצטרף לירק, וי הכא  אדם מןיישבן בוך
 מושיר אן האכול

ציר אינכ מצטרף לירק, וי אית 
 ייהאכול מצטרף לשן

 יכלדן ביכם הויפכרים: .127

 ימים מהלידה 7לאחר  ימים לאחר הלידה 3-7בין  ימים מהלידה 3תוך  
יולדת 
ביום 

 הכיפורים

אמרה שאין  הדין
היא צריכה 

 לאכול

לא אמרה שהיא לא צריכה 
 לאכול

אם חברותיה או הרופאים 
אומרים שהיא לא צריכה 

 לאכול

אם אף אחד 
לא אומר 
שהיא לא 

 צריכה לאכול

אמרה: 
"צריכה 

אני לאכול 
מחמת 
צער 

 לידה"

אמרה: 
"צריכה 

אני 
לאכול, 
מחמת 

שמתכבד 
עלי 

 החולי"
אינה 
 מןענה

מאוילים 
אכןה בעל 
ורחה, אך 
מאוילים 

אכןה 
 ב"שיעכרים"

יש 
 אומרים

אם היולדת  יש אומרים
אומרת 

שהיא צריכה 
 לאכול

אם 
היולדת 
אינה 

אומרת 
שהיא 
צריכה 
 לאכול

מאוילים 
אכןה 
א בסןמ

ושהיכלדן 
לא אכמרן 
ולכם, אכ 
שהיכלדן 

אכמרן שהיא 
לא יכדען אם 
היא צריוה 

 לאוכל

אית 
מאוילים 

 אכןה

 מאוילים
אכןה, 

ודית חכלה 
שיש 

להןייעץ 
 ברכפאים

מאוילים 
אכןה 
 ודרוה

 

יש להחמיר 
אף בזאן, 
להאויל 
אכןה 

 ב"שיעכרים"

מכןר 
להאויל 
אכןה 

 ב"שיעכרים"

אית 
להאויל 

 אכןה

 הימים של היכלדן לעניית הןענין: חישכב .128

 משנ"ב שו"ע 
 יש להקל לחשב אכןם מען לען ע"פ הימים עצמם חישוב הימים

 מילה ביכם הויפכרים: .129

הגהות אחרונות של המרדכי, מהר"ם,  מרדכי 
 שו"ע

שו"ע, 
משנ"ב בשם 

 א"ר

מנהגים, 
 רמ"א

זמן 
המילה 
 ביוהכ"פ

עכשים אן 
ברין המילה, 

 -לאחר
קריאן 
 הןכרה, 

ןפילן  -לפני
: רכקחמכסף )

וי השוינה 
 אצל הןכרה( 

 

כשהברית  כשהברית בביכנ"ס
במקום אחר 
 ויוצאים לחוץ

אמירן  קכדם
אשרי של 
ןפילן מכסף 
)כאז אכמרים 
קדיש שנסכב 
 על ה"אשרי"( 

 

 לאחר
אמירן 

)יש אשרי 
לכמר קכדם 

הקדיש 
"יהי רצכת" 

אכ איזה 
 מזמכר(

לאחר אמירן היכצר, 
ריאן שהינכ לאחר ק

הןכרה, בשעה 
שמזוירים נשמכן, לפני 

 ןפילן מכסף

מלים לאחר 
חזרן הס"ן 

 למקכמכ

 ברון המילה: .130

רבנו יעקב בר שמשון  
 והגאונים

 ב"י, שו"ע רבינו תם, רמ"א

צורת ברכת 
 המילה

אכמרים על הוכס,  בלי וכס
 כמשקים לןינכק

הנוכת שלא לברך על הוכס, 
 ושיטן הגאכנים

 ים שעכמדים בפחכן מג' טפחים זה מזה: בניין סכוה ע"י קנ .131

המשנ"ב ע"פ המג"א,  החזון איש 
 מקראי קודש

 הלבוש, ילקוט יוסף

סוכה שעשויה מקנים 
שעומדים בפחות מג' טפחים 

 זה ליד זה

 4יש להןיר, רק ושיש  אית להןיר
 דפנכן לסכוה

יש להקל ביכןר  שער הציון:)
ושיש יריעכן עם הקנים העכמדים 

 (שןי

שכן סכוה מכןר לע
בצירכף של קנים בעמידן 

  שןי 

האכסרים  דרגת החומרא
 לגמרי

 המןירים לגמרי דען ביניים
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 בית ג' דפנכן לד' דפנכן: .132

רמ"א ע"פ  
 המהר"ל

משנ"ב בשם 
 הרי"ץ גיאת

של"ה 
 הקדוש

 משנ"ב

בין ג' 
לד' 

 דפנות

 3עדיף לעשכן 
מחיצכן שלימכן, 

מחיצכן  4מאשר 
שמןבססכן על 

ן וללי לבכד כצכר
 הפןח

 3טכב לעשכן 
מחיצכן 
סןכמכן 

לגמרי, כרק 
להשאיר 

מקכם לפןח 
במחיצה 
 הרביעין

יעשה 
לוןחילה אן 

 4הסכוה עם 
דפנכן 

שלימכן, 
לי -מדית זה א
 כאנכהכ
 

כבר הבאנו לעיל 
מחלוקת, לגבי בניית 

סוכה ע"י דפנות 
עומדים שמקנים 

 בצורת שתי:
 

 סימן תר"ל

ושעכשה הסכוה  ללבוש למשנ"ב
דפנכן,  3מ רק

צריך ששןי 
המחיצכן 

ןהיינה סמכוכן 
זכ לזכ, 

כבשלישין יהא 
 לפחכן טפח

מכעיל 
לעשכן וך 

סכוה 
שלימה, רק 
אם עכשים 

 דפנכן 4לה 

מכעיל 
 3אף ב

 דפנכן

 הנונס לסכוה שאינה שלכ שבנכ על שטחכ האם יכצא ידי חכבה:  .133

 הטעם גזל רק הסוכה 
 ואת ןקנן השבים, וי לא טרח בה כלא הכציא הכצאכן אית לא יצא היושב בסוכה שאינה שלו

 ערבכן שגדלכ אצל גכי, האם עדיף שהגכי יקטכף אכןם אכ היהכדי: .134

דרכי משה, רמ"א:  
 מהרי"ל

 למעשה משנ"ב

ערבות שגדלו 
אצל גוי, האם 
עדיף שהגוי 
יקטוף אותם 

 או היהודי

עדיף שהגכי יקצכץ. 
 -יאכש. 1וי וך יש: 

 בידי הגכי 
ביד  -רשכן שינכי. 2

הישראל. ול זאן 
מחשש שהערבכן 

אינת של הערבי, ויכת 
 שאכלי הקרקע גזכלה

אם מדכבר שהערבכן הת לא בעבכר אכןכ 
הישראל שקכצץ אכןת, מכעיל שהישראל 

יאכש ביד הישראל הראשכת  .1) יקצכץ עבכר חברכ
. ממילא, יש שינכי רשכן ביד הישראל השני( .2

 לחלק כלכמר:

אם אית דרך 
, מכןר אחרן

לישראל לקצכץ 
בעצמכ, לאחר 

שהכא יקבל רשכן 
 מהגכי
 

 לצורך מסחר לצורך עצמך
יש לדאכג 

, שהערבי יקטוף
ודי שיהיה ייאכש 

בידכ, כשינכי 
רשכן ביד 

 הישראל

שהישראל מכעיל 
כ, ויכת יקצוץ בעצמ

שהייאכש הכא בידכ, 
כשינכי הרשכן ביד 

הישראל שיקבל אכןם 
 במסחר

 אחכריכ: לכלב שנעקם ל .135

עקום  
 קצת

עקום 
 כמגל

עקום  עקום לפניו
 לאחריו

 גט מקושר עקום לצדדים

לולב 
 עקום

רבא: פסכל,  פסכל ושר
וי זה שינכי 

מצכרן 
הגדילה, 
כאית זה 

 בולל הדר

רבא: 
ושר, וי 

וך 
 ברייןכ

לוןחילה לא  להלכה גמרא
יהיה עקכם ולל, 

כבדיעבד אם 
קצן עקכם 

ושר,  -לאחכריכ
וי וך דרך 

 כבריין

רי"ף,  י"א י"א
רא"ש, 

רמב"ם: 
יש להחמיר 

 כפסכל

 ולאחכריכ ולפניכ

 לכלב שרק עליכ ופכפים: .136

טור,  
 שו"ע

 משנ"ב הרא"ש: לבוש, מג"א הרא"ש רבינו ירוחם

לולב 
שרק עליו 

 כפופים

ול פסכל  ושר
הופכף הכא 
בשדרה, וי 

וך  -בעלים
 הדרך

העדיף לצאן 
בלכלב שעליכ 
ך ופכפים, וי ו

ברכר שהןיכמן לא 
 נחלקה

 

מדכבר שרק העלה העליכת 
ופכף, אך אם רכבת אכ ול 
 -העלים העליכנים ופכפים

הרי זה שינכי מדרך ברייןכ 
חלק כוןב שאית לחלק  ט"ז)

 בזה(

יש לחכש 
לדען הלבכש 

 לוןחילה
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 לכלב שעליכ ופכפים:  .137

אם גוף העלין נכפף הרבה מאוד לאמצעיתן,  
 ם לשניםונראה כמו שנכפף העלי

אם העלה העליון האמצעי שהוא 
 התיומת, נכפף לבדו הרבה לאמצעיתו

לולב שעליו 
 כפופים

 פסכל פסכל, שאית זה הדר ולל

 פסכל גזכל: .138

 הרא"ש הרי"ץ גיאת, העיטור, ר' יונה 
 פסכלים ול שבען הימים ושר( -הפסכל הכא רק ביכם הראשכת )בשאר הימים פסול גזול

 פסכל הדר:  .139

  -פסול הדר
 לאחר היום הראשון

 הרא"ש, רבינו ירוחם, ר"ן, הרמ"א הרמב"ם, שו"ע, וכן הקלו הגר"ז והחיי אדם
 פסכל ושר

שניים שהיכ מכחזקים לןקכע, ול אחד ביכם אחד, כנפל יכם ראשכת של ר"ה בשבן, מי יןקע ביכם  .140
 השני:

האומרים:  האומרים: השני יתקע האומרים: הראשון יתקע 
הקהל 

יבחר מי 
 וצהשר

מי 
יתקע 
ביום 
 השני

צד בשו"ת 
 אור נעלם

פנים  פנים מאירות התוספות
מאירות: 

מנהג 
 פוזנא

וך דען  שערי תשובה
ה"אכר 
 נעלם"

ויכת שהכא 
זוה ןמיד ול 

השנים 
לברון 

"שהחיינכ", 
כעל ות גם 
השנה הכא 
יזוה בה 
ואשר 

מברוים 
אכןה ביכם 
השני. אכלם 
למעשה פסק 
שהרשכן ביד 
הקהל לבחכר 

י שהם במ
 ירצכ

 התוספות
פסקכ 

)יכמא י"ג( 
שאם הוהת 

הגדכל 
נדחה 

מעבכדןכ 
כמינכ אחר 

ןחןיכ, 
הלוה היא 

שואשר 
הכא חכזר 
לאיןנכ, 

הכא חכזר 
למקכם 
עבכדןכ, 
דהיינכ 

שהראשכת 
 זכוה

מנהג 
 העולם

לבוש 
 וערוה"ש

הכאיל 
כאדחי 

 -הראשכת
אדחי, 

כעןה זה 
יכמכ של 
השני כעל 
ות השני 

 יןקע
 

ויכת שהם 
ים אנש

חלכקים, ול 
אחד זוה 

ביכמכ, כויכת 
שהיכם זה יכמכ 

הכא  -של השני
יןקע, ול זאן 
משכם שלול 

אחד יש מעלה, 
שות לראשכת זה 

היכם העיקר 
מדאכרייןא, 
כלשני שות זה 

יכם שבכ לעכלם 
יכצא יכם חכל, 

כממילא ול 
אחד יחזיק 
ביכמכ, אך 

לבסכף נשאר 
להלוה למעשה 

 בצ"ע

הראשכת 
זכוה, 
ויכת 

שןמיד 
זכוה 

הראשכת 
 במצכה

ומכ 
ב"מערבין" 
שאכמרים 
אן הפיכט 

של יכם 
 ראשכת

 חזת לאחר הסליחכן:  .141

 מטה אפרים א"ר מגן אברהם 
החזן לאחר 

מי  -הסליחות
 יתפלל?

החזת בסליחכן, וי 
הול ןלכי ברצכת 

הקהל, כהכא 
הןפלל אן 

 הסליחכן

מי שיש לכ יא"צ, כמ'למנצח' יש להניח אף לאבל 
הטעם: ויכת שול הטעם שנכןנים לחזת  להןפלל.

להןפלל ול היכם הכא משכם של הסליחכן 
שבככדאי הכא מןענה, כויכת שבסןמא מי שיש לכ 

מןענה, בככדאי שהכא קכדם, ויכת שיש לכ  -יא"צ
 עכד טעם בדבר מחמן היא"צ

 -יא"צ כאבל
קכדמים לחזת 

 הסליחכן
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 ןקיען השכפר:ראשי קהל שאמרכ לןכקע לא להכציא חלק מהקהל ב .142

 לא להוציא חלק מהקהללתוקע כשראשי הקהל אמרו  
 כשהתכוון להוציא את כולם בדיעבד לכתחילה חוות יאיר

על הןכקע להכציא רק אן מי 
שאמרכ לכ, כרק מי שאמרכ לכ 

 -יכצא ידי חכבה, כהשאר -להכציא
 לא יצאכ

 

אם הןכקע עבר על דברי משלחיכ, כויככת להכציא 
וכלל אכןם שלא היה לכ לוככת  אן ול השכמעים,

, ויכת שהכא אף אחד לא יצא ידי חובה -להכציאם
 עבר על דברי השליחכן, כהשליחכן בטלה 

 
הןקיעכן מדית ביטכל  שיןבטלכ לכמר דברי החככן יאיר ןמכהים, וי לא שייך פה שערי תשובה

 כל השומעים יצאו ידי חובה, כשהתוקע כיוון להוציאםהשליחכן, כלות 

 מברך ברון השכפר כהשני ןכקע: אחד .143

 הדין כשאחד מברך והשני תוקע 
לוןחילה אית לעשכן וך, שאחד יברך על דען שאחר יןקע על סמך ברוןכ, ויכת שעיקר  הט"ז

 בברוה, זה בגלל שהכא ןכקע בעצמכ אחרים יוכלן הןכקע להכציא
משנ"ב: 

כשהמברך 
כבר יצא ידי 

 חובה

ם כשהשומעי כשהשומעים יודעים לברך
לא יודעים 

 לברך
יברך להכציא  מנהג העולם שער הציון בשם המטה אפרים האחרונים

אכןם ידי 
 חכבה

אית לכ לברך, 
כהשכמעים 

 יברוכ

כשהשומעים 
 פחות מעשרה

כשהשומעים 
 הם עשרה 

להקל, כהכא יוכל 
לברך לשכמעים, אף 

אם ובר יצא ידי 
חכבה, וי וך פסקכ 

הפר"ח מדינא 
 והגר"א

השכמעים 
 יברוכ

)שלא יברך להם 
יהיכ שכנים משאר 

 ציבכר(

 הראשכת ברך על השכפר כמיד יצא לחכץ, האם הברוה מכעילה לשאר השכמעים:  .144

 הראשון בירך ומיד יצא לחוץ, האם הברכה הועילה 
 הכעילה ב"י

 הכעילה שער הציון ע"פ הב"י
 הכעילה, אך לוןחילה אסכר לצאן ט"ז

 כהצרכ חלק הרחב  שכפר שהרחיבכ אן החלק הצר .145

 שופר שהרחיב והצרו  
 פסכל הדין

 "כהעברן", צריך שהשכפר יהיה דרך העברה ומכ אצל האיל מחיים הטעם
 הפסקה בןקיעכן בנשימה:  .146

הנשימות במהלך  
 התקיעות

בית יוסף, שירי כנסת הגדולה, מאמר מרדכי, קרבן נתנאל, ר"ת, מרדכי, ראבי"ה, 
 שו"ע טב"א, הארחות חיים, אבודרהם, רבנו ירוחם,החיי אדם, הגר"א להלכה, הרי

 בנשימה אחן

בדיעבד יצא אף  ט"ז ומג"א
 בשןי נשימכן

 הטמנה ביכם ויפכר לצכרך מכצאי היכם:   .147

 הטמנה ביוהכ"פ לצורך מוצאי היום 
 מכןר שו"ע
 אסכר רמ"א

 להמןית ב"ודי שיעשכ"בול מקרה, אם עבר כהטמית, מכןר לאוכל מיד במכצאי יכהו"פ כאית צריך  משנ"ב
 הבדלה במכצאי יכהו"פ: .148

 האם מברך על הבשמים כשחל יוהכ"פ במוצאי שבת 
 אינכ מברך שו"ע

 בהבדלה בבית הכנסת במקום שלא נהגו לברך בסתמא משנ"ב בשם אחרונים, פמ"ג
 אית למחכן, כישלים ברוה זכ בביןכ מברוים

 על הבשמים לאחר סיכם ההבדלה אית לברך על הבשמים, אכלם טכב לברך ילקוט יוסף
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 ברון מאכרי האש במכצאי יכהו"פ:  .149

 יוהכ"פ שחל במוצאי שבת  
מכןר לברך על אש חדשה שהכציאכ מהאבנים במכצאי שבן )ומכ  מדינא

 גפרכרים(
המג"א, וכן כתב המשנ"ב שזה 

 מנהג העולם
 אש ששבןהלהחמיר כלברך רק על 

יש להקל  -כהעבירכ לנר אחר אם הכציאכ אן האש במכצאי שבן, משנ"ב
 לברך עליכ

יברך על אש  -לוןחילה יברך על נר עם אש ששבןה, כרק אם אית לכ ילקוט יוסף
 שהכציאכ במכצ"ש

 
 חיכב נשים באוילה בערב יכם הויפכרים:  .150

 חיוב נשים באכילה בערב יום הכיפורים 
שחייבכן בעינכי בעשירי, ומכ"ו  ויכת שילפינת מצכה זאן מ"כעיניןם אן נפשכןיום", ושם הצד לחייב

 חייבכן באוילה בןשיעי
 ויכת שהיא מ"ע שהזמת גרמא הצד לפטור

 צריך עיכת רעק"א
 יש להקל, ויכת שזכ גזרן הוןכב, שנשים פטכרכן ממ"ע שהזמת גרמא כתב סופר

 רכב הפכסקים מסוימים לחייב אכןת במצככה זכ פסקי תשובות
 סיוה ביכם הויפכרים: .151

 והכ"פסיכה בי 
 חולה אדם בריא טור

אסכר לסכך אפילכ מקצן גכפכ ביכם ויפכרים, כאפילכ 
 אסכר -להסיר אן הזכהמה

מכןר  -אף אם אית בכ סונה
 לסכך ודרוכ

ב"י ע"פ 
 הרא"ש

 בככדאי שמכןר לכ לסכך ודרוכ -חכלה שיש בכ סונה

ה לסכך עצמכ, וי מכוח במקכם שלא נהגכ לסכך אפילכ איש בריא, אסכר לחכלה שאית בכ סונ משנ"ב
 שהכא עכשה ות לרפכאה

 סיוכך בקיינעס:  .152

 סיכוך בקיינעס 
  "גזירן ןקרה" טעם לאסור

 )הגר"מ אליהכ זצ"ל: ויכת שיש עכשים בימינכ ןקרכן דרכקטיביכן, הרי הקנים בולל גזירה זכ(
 

 המחצלן נחשבן וולי המקבל טכמאה טעם לאסור
 נים( מקבלים טכמאההחכטים )המחברים אן הק טעם לאסור

 סיוכך בקיינעס: .153

 סיכוך בקיינעס 
 טעם להתיר:

 הגר"א שפירא
אית רגילים לשבן על מחצלכן, כאית עכשית אכןת לשם ישיבה עליהת, אלא לשם סכוה, 

 כלות אית בעיה מצד זה של 'קבלן טכמאה'
 טעם להתיר:

 הגר"א שפירא
ת זה בולל דבר המקבל אית לפסכל מצד החכטים המחברים אן המחצלן, ויכת שאי

 טכמאה אכ חשש מעמיד. וי הם רק באים לסדר אן הקנים כלא להחזיק אכןם 
 טעם להתיר:

 הגר"א שפירא
)חלק על  אית חשש מצד "גזירן ןקרה", ויכת שאית עכשים ויכם ןקרה מקנים ואלכ

 . הגר"מ אליהכ זצ"ל במה שוןבנכ לעיל(
טעם להתיר: אבני 

 נזר
 ה" במחצלן:אית שייך "גזירן ןקר

 הגשמים יכרדים דרוה, כאית דרך לעשכן ממנה ןקרה .1
 במחצלן אית הקנים דבכקים זה לזה .2

טעם להתיר: שבט 
 הלוי

. ומכ ות המחצלאכן שלנכ עשכיכן המחצלאכן שלנכ רוכן הת, כאית בזה גזירן נסר
 במיכחד לסכוה, כלא ומכ אצל הרשב"א שהיכ עשכיכן בסןם

טעם להתיר: 
 "ח קנייבסקירהג

חזכןה של מחצלן הקנים הזכ מעיד עליה שאינה ראכיה לשוב עליה מחמן שבירן 
 הקנים, כגם אינה נכחה למשוב ולל, כות לישיבה
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 סיוכך בקיינעס )ע"פ המקראי קכדש לרב הררי(: .154

הטעם שלפיו היה 
 לאסור לסכך בקיינעס

 הטעם שיש להתיר למעשה

גזירן מחצלכן, שאפי' 
עשאת לסיוכך, אם הכא 

קכם שעכמד במ
 לא מהני -לשויבה

אי"ז שייך לעניינכ, דלא גזרכ רק במקכם שיש משןמשים בכ גם לשויבה, אבל 
במקכמכן שחזכןם מכויח עליהת שאינת עכמדכן כראכיכן לשויבה כלמדרס, רק 

 לןקרה כקיר, לוכ"ע אית בזה חשש ומבכאר בןשכבן הרשב"א

ןבכ הב"ח כט"ז שאסכר לסוך גם בנקב מפכלש, אי"ז שייך לעניננכ, דמה שו נקב מפכלש מעבר לעבר
משכם גזירה שמא יבאכ לסוך באינכ מפכלש, ו"ז שייך בנקבים שצכרן עשייןם 
להיכן מפכלשים, אבל ואת שהחכרים נעשים עם ןחיבן המחט עם חכט, כמעכלם 
לא היה ואת בין קיבכל אף במפכלש, א"ו לא שייך האי גזירה )מרת הגריש"א( 

עשכ החכרים לשם קבלה, אלא לקבלן מחט, א"ו לא גזרכ אלא כעכד ויכת שלא נ
ושעכשים בצכרן קבלה וסכלם, כלא בוה"ג, כגם שבלאכ הוי לא קיי"ל וט"ז 

 כב"ח
אי"ז שייך לעניננכ, דויכת שמבכאר בסי' ןרו"ט ס"כ שמסווים במחצלן קנים  גזירן נסר

ת רגילכן לעשכן העשכיה לסיוכך, כהטעם בזה משכם שעל קנים לא גזרכ, ויכת דאי
 בהם ןקרה

לא גזרכ, משכם דול הגזירה היה רק בדבר העשכי לטלטכל, שלא יצטרך לטלטל  גזירן חבילה
אחד אחד, ומ"ש הריא"ז הכבא בשלטי הגבכרים ברי"ף, משא"ו בסוך הזה 
שעיקר חיבכרם הכא להןקיים בצכרה זכ, כעכד שול הגזירה היה רק בדבר העכמד 

כם ןכלמה"ע, משא"ו מחצלן שאית דרך להניחם ליבשם להניחכ ליבש, כגזרכ מש
 ולל, אלא זהכ עיקר שימכשה, עי' ריטב"א שג"ו וןב ועי"ז

גזירן ןקרה שגזרכ 
במקכם שמשןמשים עם 

 זה לןקרה

לא גזרכ, משכם שול הגזירה היה רק במקכמכן שמשןמשים בהם לןקרה, 
 אית משןמשים לןקרה -כבאלכ קנים

 חצלאכן: חכמרן הרשב"א בעניית המ .155

 הגרי"ש אלישיב הרשב"א 
טפחים אבל הם מחכברים ע"י  4נסרים שאית בהם רכחב  מחצלאות

אריגה נחשבים ונסר רחב כאסכר לסוך בהם מדית גזירן 
 ןקרה

על ות יש לאסכר לסוך בקנים 
 מ"סוך לנצח" מדית גזירן ןקרה

 סיוכך בולי שהיה מקבל טכמאה מדרבנת, כנשבר:  .156

כלי  סיכוך
 מתכת

כלים שאפילו בשלמותן לא היו מקבלין  עץ כלי
 טומאה אלא מדרבנן, אם נשברו

אית לסוך  הדין
 בכ

 מכןר לסוך כשיש בראשם ברזל פשוטים
מכןר 
 לסוך

פסכל, אף שעיקר הסוך 
 בא מחמן העץ
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 סוך שהןבטל איסכרכ: .157

 סכך שהתבטל איסורו מה דינו 
 רבה עליהם, כמבטלת משפיל אן הענפים, כהסוך שו"ע

לא שייך לכמר על מעשה השפלן הענפים, שיש לאסכר זאן מהטעם ש"אית מבטלים  משנ"ב
 איסכר לוןחילה"

: בדבר מצככה, לא שייך לאסכר משכם הולל "אית מבטלית איסכר לבוש .1 ט"ז
 לוןחילה", וי אית חשש שיעשה אן המצככה בעבירה. 

סוך בנסרים, וי עצם בניין הסכוה עם לא שייך להקשכן על הלבכש מדית איסכר ל .2
אינכ יכצא ידי חכבה, כממילא לא שייך לכמר  -מכןרן, רק שמי שיכשב בה -נסרים

 שעצם בנייןה ורכוה באיסכר
 מכןר לבטל איסכר לוןחילה: ב"ח: .3

 קכדם יכם טכב .3.1
 יש להןיר לבטל  -במקכם שאינכ נהנה. על ות במצככן שלא שייך בהת הנאה .3.2

 
 פסכל -ר על הפסכל כעירב בשניהםסוך ושר ין רמב"ם

"רמב"ם 
הערוך" בשם 

 קה"י

 פסכל, ויכת שאית פסכלי סוך בטלים ברכב, כהרי זה ויכשב ןחן האילת
 

ושר, שמחמן שיש צילןה מרכבה מחמןה  -סוך ושר שהכא הרכב ביחס לסוך פסכל שו"ע הרב
 בפכטנציאל, אית זה משנה שיש ואת סוך פסכל, וי הכא ומאת דליןא.

 הצל של הסוך הפסכל בטל בצל של הסוך הושר, מדית ביטכל ברכב בןערכבן לח בלח גרז"ןה

 סיוכך בעציץ:  .158

 סיכוך בעציץ 
לאחר שתלש את העציץ 

 שאינו נקוב
 מכןר לסוך בכ

 מכןר לסוך בכ -עציץ שהיה ןלכש, כחיברכ ב"י בשם תה"ד
 ילקוט יוסף: מראה הפנים

 
 ללון לחכמרא וי זה דאכרייןא ויכת שלא נפשט הספק בירכשלמי, יש
 

ילקוט יוסף: פסקי תשובות 
 בשם האגלי טל

 

 מכןר לסוך בעצים מאילת שגדל בעציץ שאינכ נקכב, לאחר שןלשכ
 

ילקוט יוסף: שערים 
 המצויינים בהלכה

 

לוןחילה יש להשןמש לצכרך הסיוכך בעצים מאילת שלא גדל בעציץ 
 ל העציםשאינכ נקכב, ודי שיהיה שם גידכלי קרקע ע

 ילקוט יוסף: למעשה:
 

 יש להןיר להשןמש בעצים מעציץ שאינכ נקכב

 סוך המכנח בגבהים שכנים: .159

 סכך המונח בגבהים שונים 
ע"פ רבא, אף אם יש בית סוך עליכת לןחןכת שיעכר שלכשה טפחים, ושיש בסוך העליכת רכחב טפח,  ב"י

 הרי זה ושר, מדית 'חבכט רמי'
הסיוכך למעלה כלמטה שככה בדיכק, כהינכ לפחכן ברכחב טפח, הרי זה ושר, אם אם מדכבר שרכחב  שו"ע

 הסוך העליכת מוככת ונגד הסוך הןחןכת, מדית 'חבכט רמי'
 , כאז אף אם הקנה העליכת הינכ יכןר מטפח, הסכוה ושרה למטה הינכ ברכחב טפחדי שהאככיר  רמ"א

 מה הדית: -הנחן סוך לפני הדפנכן  .160

 ני הדפנותהניחו הסכך לפ 
הרמ"א, אחרונים 

 רבים
פסכל, משכם ןעשה כלא מת העשכי, וי צריך לעשכן אן הסוך לאחר שיש ובר שם 

 "אכהל" כאית לכ שם אכהל ללא דפנכן.
ושר בדיעבד, ויכת שהןכרה הקפידה רק על עשיין הסוך, שיהא לשם סכוה ומכ  הב"ח

 שנאמר "חג הסכוכן ןעשה לך"

 דפנכן: 6סכוה בעלן  .161

 דפנות 6ה בעלת סוכ 
 טפחים 7טפחים על  7צריך לראכן אם יוכל לרבע בה ריבכע של  שו"ע

 חכמשי טפח 2\5טפחים כ 29במצכלע מעכגל, צריך היקף של לפחכן  שער הציון
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 שןי סכוכן צמכדכן שצריוכן דכפת עקכמה בבן אחן: .162

 שתי סוכות צמודות שצריכות דופן עקומה בבת אחת 
פסקי 
 תשובות

 , מדית דכפת עקכמה, כאית זה בולל 'ןרןי דסןרי'בבן אחן וכן ושרכןשןי הסכ

בית 
 השואבה

היה צד לכמר שהסכוכן פסכלכן באכןה שעה, מדית ןרןי דסןרי, אך למעשה יש להושיר, וי 
 לול סכוה רכאים בפני עצמה דכפת עקכמה, כעל ות היא ושרה

הביכורי יעקב: שני בני  שער הציון
 אדם שיושבים כל אחד

 בסוכתו

 לא עסק במקרה זה: באדם אחדעקב הביכורי י

יש להושיר, ואשר ול אחד 
 יכשב בסכוה אחרן

צריך עיכת אם יש להושיר ע"פ הביוכרי יעקב, ושהכא עכבר 
מסכוה לסכוה, שות אכלי לא ניןת לןלכן באדם אחד, כממילא 

 הרי זה פסכל מדית ןרןי דסןרי

 חסרכת באןרכג: .163

 חסרון באתרוג 
 נסדק נקלף ניקב חסר תמה לקיחה

 יבש מנכמר שינכי מראה חזזין עליכ עלןה הדר
 אם החסרכת נראה רק לאחר הןבכננכן מעמיקה: .164

 אם החסרון נראה רק לאחר התבוננות מעמיקה 
 פסכל חסרון משום לקיחה תמה
 ושר חסרון משום חסרון הדר

 דקל שאינכ מכציא פירכן:  .165

 דקל קנרי 
 ויכת שיש בלכלב ומה זניםבך כהרב עכבדיה יכסף, וגרש"ז אכיר המכשירים
 , שאית זה בולל "ופכן ןמרים"כהר צבי ואגרכן משה הפוסלים

 בית לכלב קנרי ללכלב מצכי:  .166

 לולב מצוי לולב קנרי 
 ארכוים כמרכחקים זה מזה קצרים כסמכוים זה לזה עלים
 והה בהיר צבע

 חזקה חלשה שדרה
 ה: לכלב שהןיכמן שלכ אינה ופכל .167

 לולב שהתיומת שלו אינה כפולה 
 פסכל דרכי משה כלבו

 מסןפק -אם הם אחן אחן מןחילן ברייןכ משנ"ב בשם הריטב"א
 בשאר הימים )וביום השני בחו"ל( ביום הראשון שערי תשובה בשם זרע אמת

 ושר בשעת הדחק בסתמא
 ושר פסכל

 ערבה שנובשה: .168

 ערבה שנכבשה 
 פסכלה שמורמב"ן, וכן כתב הב"י מ

 דבר חריף\בחומץ במים ביכורי יעקב
 פסכלה ושרה

 לוןחילה יש להיזהר בזה דברי ישראל
 אית להחמיר בזה, כמעכלם לא שמע מי שהחמיר בזה דרכי  תשובה
 אית להחמיר בערבה של ההכשענכן הסטייעפלר

 פיכטים בןפילכן ראש השנה:  .169

 פיוטים בחזרת הש"ץ 
 לא אכמרים שו"ע
 אכמרים רמ"א
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 תשע"ג אדר

 ראש השנה
 פיכטים בןפילכן ראש השנה:  .170

 פיוטים בתפילות ראש השנה 
 יש הנוהגיםל אשר שבן" ושזה לא יכם שבן. ומכ ות -מןפללים ומכ ןפילן שבן חכץ מ"לא ספרדים

הנכהגים לכמר פיכטים לפני "ישןבח". אך  ויש מהספרדיםלכמר פיכטים לפני "ברכך שאמר" 
וןבכ לבטל מנהג זה, כלא לכמר פיכטים בןכך פסכקי דזמרה )ומכ הילקכט  םרבים מהפוסקי

 יכסף, אך הרב משאש קיים אן המנהג(.
מןפללים אן ןפילן יכצר בראש השנה שחל באמצע השבכע ומכ בחכל, אך לפני "המאיר  אשכנזים

שלא נכהגים לאכמרם. ומכ ות  ויש מהםלארץ" מכסיפים הם פיכטים ווןכב במחזכרים. 
 בןחילן "יכצר" אכמרים "אכר עכלם באכצר חיים..." כוכ'.

 אנכ בןפילן העמידה:יהש .171

 אנו בתפילת העמידהיהש 
לא אכמרים )אלא אכמרים זאן רק בג'  ר"י בגרמישא, רב שאלתיאל

 רגלים(
 

ר"י בר"י בשם ר"א הגדול, רבי משולם ע"פ ראש 
 הישיבה שבירושלים

 אכמרים, שות נהגכ לכמר

 רב יהודאי
 

מנהג אשכנז  יחיד
 וצרפת

מנהג שאר 
 הארצות

 אכמרים לא אכמרים אכמר
 אית אכמרים שו"ע

 לא ןכקעים:  -ר"ה שחל בשבן .172

 לא תוקעים -ר"ה שחל בשבת 
 אמכן ברה"ר 4גזירה שמא יטלנכ בידכ כילך לחום כיעבירנכ  טעם התקנה

 הבדל בית שכפר למילה ושחל בשבן: .173

 וצאההת על מי מוטל כשחל בשבת הר"ן
 יש חשש שוכלם ישוחכ כיטלטל ברה"ר מכטל על ול הציבכר גזרכ שופר
 יש מי שיזויר לכ שלא לטלטל מכטל רק על היחיד לא גזרכ מילה

 גזירן ולי שיר בןקיען שכפר:  .174

 גזירת כלי שיר בתקיעת שופר מהרמ"פ
 כרה לעכלםוי נמצא שלא יןקע לעכלם אם יגזרכ עליכ כאית לעקכר מ"ע מת הן מדוע לא גזרו

 ןקיעה בשבן בישיבה במןחם הרים אכ ושיש בי"ד קבכע:  .175

 ריב"ז התיר לתקוע במקום שיש בית דין 
 , שאית הוככנה דככקא לסנהדריתבין דית של שלכשה )ות הסבירכ הטכר כהרא"ש( הרי"ף

, ב"י: תלמידי שאר המפרשיםטור: 
 הרי"ף

 דיינים 23בין דית שהכא סנהדרי קטנה, ולכמר 

 יש לןקכע בכ בשבן –סמכך בארץ ישראל ושיש בי"ד קבכע  ם, רז"ה, מגיד משנה, רמב"ןרמב"
וי אית בי"ד  אית לןקכע למעשה בימינכ אף במקכם שיש בי"ד קבכע טור, ב"י

 סמכך בזמת הזה
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 סדר הנשימכן בןקיעכן: .176

ג'  בכמה נשימות יתקע:
 שברים

ג' שברים 
 ותרועה

 הערה

נשימה   ה"ראבי, מרדכי, ר"ת
 אחן

שןי 
 נשימכן

משמע מהמ"מ, שאף לשיטןם מכןר  ב"י:
 בנשימה אחן.  -לעשכן הג' שברים כןרכעה

, ר"ן, רמב"ן, רי"ץ גיאת והרא"ש
)כתב שכן דעת כל מגיד משנה, ריב"ש 

 , רשב"אהאחרונים(

נשימה 
 אחן

נשימה 
 אחן

  ב"י:
בול זאן הוככנה היא שיש לעשכן  .א

כעה, אף הפסק מכעט בית ג' השברים ןר
 למחמירים לעשכן הול בנשימה אחן. 

לןקכע אן הג' שברים כןרכעה  עדיף .ב
 ודי לצאן ידי וכלם  -בנשימה אחן

 

 סדר הנשימכן בןקיעכן: .177

 ג' שברים ותרועה ג' שברים 
 שןי נשימכן נשימה אחן ר"ת

 נשימה אחן נשימה אחן רי"ץ גיאת והרא"ש
 עמידה בככידכי: .178

 וידוי ביוהכ"פ 
 צריך לעמכד בככידכי, אף ושובר אמרכ כעןה הש"ץ אכמרכ , גאונים, טור, שו"ערא"ש, ר"ן

 האם צריך לחזכר כלהןככדכן עם הש"ץ: .179

 צריך לחזור ולהתוודות עם הש"ץהיחיד האם  
 לא צריך, וי זה ודית חזרן הש"ץ שרק הש"ץ אכמרכ שו"ע

הרמ"א ע"פ הר"ן בשם הגאונים, 
 ומאירי, המשנ"ב למעשה עיטור

 צריך

עמידה רק אן ןחילן הכידכי, מצב של אית להסןפק לכמר ב שער הציון
 אלא ויכת שהכא מןככדה, יש לכ לכמר הול בעמידה

 פירכט החטא בככידכי: .180

 פירוט החטא בווידוי 
מנהג אשכנז, הרמב"ם )הברייתא כך 

 -יונה, מרדכי וכלבו ר"סוברת(, ר"י, וה
כר' יהודה בן בבא, כן הלכה ע"פ הב"י 

 הלמסקנ

מפרטים החטא, כור' יהכדה בת בבא מדכבר במןככדה על חטא 
 מפכרסם

כרבי  -רי"ף, הרא"ש, מנהג ספרד, הטור
 עקיבא

 אית צריך לפרט, שות "אשרי נשכי פשע וסכי חטאה"

 הרשות בידו מדינא ב"י
הלוה היא שאית צריך 

 לפרט, ורי"ף כרא"ש
לפרט חטאיכ. גם רבי עקיבא מכדה 

שזה בלחש שניןת לפרט החטא ו
 כאסר רק בקכל רם

 אם מתודה בלחש אם רצה מדינא שו"ע
הרשכן  אית צריך לפרט

בידכ 
 לפרט

 ראכי שיפרט חטאיכ
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 האם חכזר כמןככדה על חטא שובר הןככדה עליכ ביכהו"פ שעבר: .181

 האם חוזר ומתוודה על חטא שכבר התוודה עליו ביוהכ"פ שעבר 
 בהםלא שנה  שנה בהם הרי"ץ גיאת

 בצורה כללית על הקודמים מןככדה
 חכזר כמןככדה אינכ חכזר כמןככדה

 מןככדה על עככנןיכ, אף אם לא שנה בהם הרא"ש
הרמב"ם 

 והרוקח
 הרי זה משכבח -הלוה ור' אליעזר בת יעקב, שמי שחכזר כמןככדה על עככנכןיכ

אליעזר בת יעקב, כלות סכברים )וך נראה בסןמא( שהלוה ור' הרמב"ם, הרי"ף והרא"ש  יב"
 יוכל לחזכר כלהןככדכן על עככנכן שלא חזר כשנה בהם

עבירכן שובר הןככדה עליהם כלא שנה בהם, בול זאן הכא יוכל לחזכר כלהןככדכן עליהת  שו"ע
 שנין 

משנה 
 ברורה

כשעבר על בין אדם למקום עם בין אדם 
 לחבירו

)ועני  כשעבר רק על בין אדם לחבירו
 המהפך בחררה(

חכזר כמןככדה לעכלם, אף אם ובר ביקש 
מחילה מהחבר, וי חטא לשמיים )וגכת גניבה 

 כגזילה(
 

אם ביקש מחילה, אינכ צריך לחזכר 
 כלהןככדכן

אית צריך להןככדכן,  -ייןות שאף ביכהו"פ הזה של אכןה השנה בה הכא חטא בינכ לחבירכ שעה"צ
 כהןקבלכ דבריכ  מחברכ ויכת שובר ביקש פיכס

 
 כספן יכהו"פ: ן .182

 תוספת יוהכ"פ 
טור, רי"ף, רא"ש )מ"מ כן דעת שאר 

 המפרשים כנגד הרמב"ם(
מדאכרייןא, בית לעניית איסכר אוילה כבית לעניית עשיין 

 מלאוה, כאית שיעכר לןכספן
 עשיית מלאכה תוספת בעינוי רמב"ם

 מדרבנת מדאכרייןא
 מחשבה לקבל הןענין לאחר סעכדה מפסקן: .183

 האם מותר לאכול ולשתות כל עוד שלא שקעה החמה -ל התענית לאחר סעודה מפסקתמחשבה לקב
)ב"י הביא שכן דעת( הרא"ש בשם רבנו יצחק, הרי"ף, 

 התוס', טור, מפרשים בשם הרמב"ן, שו"ע
 מכןר

הראב"ד, מג"א בשם המהרי"ל, וכן כתב הב"ח משמו 
 ומשם המהר"ם

 אסכר

 מהרש"ל, קיבל על עצמו את התענית בלב
 רמ"א

ב"ח ע"פ הגהות מיימוניות 
 בשם המהר"ם והמהרי"ל

 הרי זכ קבלה אינכ קבלה
 חמשן העינכיים של יכהו"פ:  .184

 חמשת העינויים של יוהכ"פ 
טור, 
 שו"ע

רחיצה, סיכה, נעילת הסנדל,  איסור מלאכה, אכילה ושתייה
 תשמיש המיטה

 חיכב ורן, וי האיסכר מפכרש בןכרה
 

כקים הם רק אית חיכב ורן, וי הפס
 אסמוןא

 רמב"ם הר"ן רא"ש, ר"י, ריב"א ב"י
 הטורוןבכ ודברי 

בחילכק החיכבים, כלות 
מקילים בשאר 

 האיסכרים

ול האיסכרים הינם מדאכרייןא, אך ויכת שהם 
יצאכ מוכח ריבכי "שבןכת", על ות הןכרה מסרה 
לחומים אן הוכח להקל בהם ורצכנם, כהקלכ 

 בול מה שאינכ נעשה לןענכג

ול האיסכרים הינם 
 מדאכרייןא

 מןי ניןת להקל, כלמעשה יש להחמיר באיסכרים אלכ -הנפק"מ היא בספק משנ"ב
שער 
 הציון
 

הסוברים שכל האיסורים הינם 
 מדאורייתא

 הסוברים שכל האיסורים הינם מדרבנן

שאילןכן, כמשמעכן בעל הלוכן גדכלכן 
כהרמב"ם כהעטכר כר"א ממיץ בספר 

 יראים
 

ם כרא"ש משמם של ר"י כריב"א כריטב"א רבנכ ן
 כמאירי )כבדען רש"י ישנם דברים סכןרים(
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 האם יש עניית לענכן אן עצמכ בדברים אחרים חכץ מחמשן העינכיים ביכהו"פ:  .185

 עינויים אחרים ביוהכ"פ 
מהרש"ג, בצל 

 החכמה
 אית שכם עניית, כזה בולל ביזיכת היכם טכב

מן מצכן שמחה ביכהו"פ חכץ מחמשן העינכיים שלא ניןת ישנה מחלכקן אם קיי בצל החכמה
 לשמכח בהם

 סדר העבכדה ביכהו"פ: .186

 סדר העבודה 
טור, הרב נטורנאי, מנהג שתי 

 הישיבות )ב"י: כן עיקר(
 בןפילן מכסף

ב"י בשם מרדכי בשם רב עמרם, 
 הגמ"י בשם גדולים

 בןפילן מכסף, שאז הייןה עיקר עבכדן הוהת הגדכל
 שלמה פרים שפןינכ'()משנ"ב: 'כנ

 אפשר גם בןפילן שחרין כלבו

 חקיקה בשכפר: .187

 חקיקה בשופר 
 מכןר ב"י, רמ"א

 אית חשש של שינכי הקכל, וי זה מחמן עצם גכף השכפר משנ"ב, שו"ע הרב

 קני סוך הסכוה מצכפים בוסף כחלקם צבכעים בצבעים אחרים: .188

 קני סכך מצופים וצבועים 
מהרי"א 
 איטינגא

 כת שאינכ וגידכלי קרקעפסכל, וי

הליכות 
 שלמה

לכלי שהנ"ל אסר, היה להןיר וי "עצים מכזהבים וכ"ע ידעי שאית ןכום וברם כלא יבכאכ 
 ולל לחשכב שהכא מסוך סכוןכ בזהב", כלבסכף נשאר בצ"ע בדבר

 
 נהגכ להקל בסוך צבכע ארחות רבנו
 יש להושיר, ול עכד שהצבע נבלע בחלקי הסוך חבל נחלתו

 ב מצכפה:לכל .189

 לולב מצופה 
 יקירי ירכשלים היכ אכגדים אן הלכלב בגימכניכן של זהב גמרא
ערוך 

 לנר
 ם לא היכ אכגדים בחלק הןחןכת בציפכי זהב, משכם חציצה-יקירי י

 שמה לקיחה, ושזה דרך ובכד -הלכה כרבא, שלקיחה על ידי דבר אחר ב"י
 

משכם חסרכת "לקיחה ןמה", כלות אם מדכבר  אית דית חציצה בלכלב, כול החשש הכא הר"ן: ב"י
 אית זה בולל חציצה -שנןנכ על הלכלב משהכ שנכעד לנאכןכ

 הלכלב ע"י בין יד, ושזה דרך ובכדאן מכעיל לקחן  שו"ע
ויכת שהזהב בא לצכרך נכי הלכלב, אית זה חציצה, וי הכא נבלע בלכלב כאית זה וחלק נפרד.  למסקנה

אן הלכלב בולי, אך ואת מדכבר שזה ציפכי דק ובין יד כלות יש  החמירכ רק בנןת האחרונים
 להןיר

 קיטל עם רקמה: .190

אלף 
 למטה

 קיטל עם רקמה

רקמת 
 כסף

. בןיבן גכמא וןב שנהגכ לעשכן של וסף אך עו"פ לא של מכןר, כנהגכ ות לעשכן לחןנים כודכ'
 זהב.

רקמת 
 זהב

ע לבת, דכגמן מלאוי השרן, כות וי זה נהגכ לעשכן אן הקיטל בצבלכמר שאסכר, ויכת שיש צד 
מזויר לבכש מןים המוניע אן הלב, כגם אית ללבכש וסף כזהב ודי לא לשוכח אימן 

מצד שני יש לכמר שאית בעיה בדבר ומכ  אמנםהדית כודי שלא להזויר מעשה עגל הזהב. 
ת בז עשה ידכן הולים ביכהו"פ מזהב, ויכת שהם לא באכ לופר, כהכא הדיכנשמצינכ שמ

שהקיטל לא בא לופר, אך ויכת שעכשים אכןכ לבת כהכא ודכגמן מופר, יש לכמר שלא 
 . לעשכן אכןכ של זהב
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 סכוה במקכם שיש יןכשים שמפריעים:  .191

 סוכה שיש בה יתושים מפריעים בלילה, האם יוצא ידי חובה ביום 
ארחות חיים בשם 

 רבינו פרץ
 מצטער, חייב לפחכן לאוכל בסכוה

ר"ש ושאר 
 פוסקים

 פטכר לגמרי מהסכוה -מצטער

 פטכר מהסכוה -ואשר הכא מצטער שו"ע
אם מדובר שעשה את הסוכה מתחילה במקום שיש לו  ע"פ הפמ"ג משנ"ב

 צער
 -אם הצער רק בשינה

 חייב ביכם באוילה
 יש אומרים יש אומרים

לא יכצא ידי חכבה 
 ולל לשכם דבר

יכצא ידי חכבן אוילה, ויכת 
 אינכ מצטער  שבעבכר זה 

שמצטער פטכר אף מאוילה, כלות ייןות שלא יצא ידי חכבה  רוב הפוסקיםהסומן  ביאור הלכה
 בסכוה שוזכ

 ברוה על הסכוה: .192

 ברכה על הסוכה 
)טור( 

 הגאונים
 בול פעם שנונס לןכוה, כאף הנונס לסכון חברכ ודי לבקר אכןכ

 
)טור( רבנו 

 תם
 רן אפילכ אן השינהבאוילה. היא פכט -עיקר קביעכן האדם

תוס', רי"ף, רא"ש בשם רב האי,  רש"י ב"י
 רמב"ם

מרדכי, המגיד משנה, רבינו 
 תם, ב"י )כן פשט המנהג(

הקבע הכא רק 
לאוילה, וי 
לעיןים אית 
אדם קכבע 

עצמכ לשינה, 
כישת מעט, כזכ 

 היא שנןכ
 

מברך בול פעם שנונס לסכוה, ומכ 
 בהנחן ןפילית

 

 רק על אוילה

 נהג לברך רק בשען אוילההמ שו"ע
 ות המנהג ושכ"ע רמ"א

מנהג העכלם  משנ"ב
למעשה לפסכק 

לברך רק 
 בשען אוילה

למעשה וןבכ 
האחרכנים שטכב 
מיד בען וניסןכ 

לברך על מיני 
מזכנכן, כזה ובר 

יפטכר אן הסעכדה 
 שלאחריה

מי שמןענה בחג 
סכוכן, בככדאי 
יברך בול פעם 

שנונס לסכוה, על 
, עצם הישיבה בה
לאחר שיצא 
ממנה יציאה 

 גמכרה

מי שיצא מהסכוה  חיי אדם:
יציאה גמכרה, כחזר לשבן בה 
לשעכן ארכוכן כהכא יכדע 
שלאחריהת הכא יצא ממנה 

יברך ובר עןה  -בלא אוילה
על הישיבה. אף אם הןחיל 

יברך  -סעכדןכ כשוח לברך
"לישב בסכוה" ול עכד שלא 

 בירך ברון המזכת
 

ההולך 
באמצע 
סעודתו 

 סוכת חברול
האם יברך 
 אצל החבר

 לבושי שרד , וע"פ שיטת הגאוניםמג"א
 אינכ מברך מברך

 

 ברוה על בניין הסכוה:  .193

 ברכה על בניית הסוכה 
 מצכה" -מברוים ובר בשען הבנייה, וי "הושר מצכה ירושלמי

 
 אית מברוים בשען בנייה, וי אית זה גמר המצכה,  בבלי, שו"ע

 דכש בליל א' בסכוכןכסכמוים על הברוה בקי
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 אןרכג מכרוב: .194

 מורכב  אתרוג משנ"ב
בליטכן קטנכן בול  חוץ

 גכפה כגכבה להם
 חלק

 בכלט שכקע עוקץ
הקליפה עבה כהןכך  תוך

 קצר כהכא ומעט יבש 
רחב כהמכהל שלכ הכא רב כהקליפה הממכצען )דהיינכ בית 
ם קליפה עליכנה שהיא דקה וגליד כבית הןכך שהת חדרי הזרע ע

 קליפןת( דקה
הגרעין )ע"פ 
 העולת שבת(

הגרעית זקכף לאכרך 
 האןרכג

 הגרעית מכשוב לרכחב האןרכג

 : אית זה אןרכג ולל, אלא נחשב ולימכת, כעל ות הכא פסכלבאתרוג מורכב החסרון

 ושיש לכ רק ג' מינים:  .195

 כשיש לו רק ג' מינים 
 מברך על שלכשן המינים שיש לכ בעל ההשלמה

על בעל ההשלמה, כסכבר שאמנם נכטל אכןם, אך לא יברך  חלק מהרי"ק
 עליהם

 לא מברך, אם אית לכ אן ארבען המינים טור
נכטל מה שיש לכ, ודי שלא ןשןוח 'ןכרן נטילן הלכלב', כעל ות  הראב"ד

 אינכ מברך עליהם
אית דבריכ של הראב"ד נראים, כיש לכ אפילכ לברך עליהם, אך  הרא"ש

 ים אית לברךמחמן מחלכקן הפכסק
 השמיט דית זה, מחמן הספק אם יש ליטכל חלק מהמינים הטור ב"י

הגהות אשירי ע"פ אור זרוע, וכן כתב 
 המרדכי בשם ר"ת

 בשאר הימים ביום ראשון
נכטל, כאינכ 

 מברך
נכטל כמברך )ודית חסר שושר בשאר הימים שאית 

 זה מעוב אם אית לקיחה ןמה(
 מיניםחלק, כהצריך ארבעה  הראבי"ה
 נכטל אן שאר המינים, אך אינכ מברך מהרי"ל

 נכטל אן שלכשן המינים, בלא ברוה שו"ע
 אית לכ לברך –הוככנה היא שבית ביכם הראשכת כבית בשאר הימים  רמ"א

 מינים מי נכטל אכןם: 3אם אית לכ אלא  .196

 המינים שיש 3מי נוטל את  משנ"ב
 מינים גם בשנים אחרכן 3כאכ לקחן רק הש"ץ, אך אחרים לא יטלכ ודי שלא יב מהרש"ל
גם היחיד נכטל, וי אם רק הש"ץ יטכל, לשנה אחרן יטעכ לחשכב שרק הש"ץ צריך ליטכל  אליה רבה

 כהכא מכציא אן ול הציבכר
שו"ע 
 ורמ"א

 ול יחיד, לזור בעלמא

 נטילן ארבען המינים בזה אחר זה: .197

 נטילת ארבעת המינים בזה אחר זה 

 יצא ידי חכבה -בען המינים לפניכ, כנטלת בזה אחר זהאם אר טור, שו"ע
 כבלבד שוכלם נמצאים לפניכ בשען הברוה רמ"א בשם הרמב"ם

רמב"ם, רש"י, רא"ש, רי"ף, 
 בה"ג, ר"ן

מכעיל ליטכל בזה אחר זה, וי לכלב אינכ צריך אגד, אך וכלם צריוים 
 להיכן לפניכ בשען הברוה

 נה בגמראהכא גכרס שכ לא יצא ידי חכבה. ר"ת
אף אם ארבען המינים לא היכ וכלם לפניכ, אך בסך הול נטל אן וכלם  רמב"ן

 יצא ידי חכבה -בזה אחר זה
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 תשע"ד טבת

 ראש השנה
 מלך אכהב צדקה כמשפט בעשרן ימי ןשכבה: .198

 בעשרת ימי תשובה "מלך אוהב צדקה ומשפט"אמר  

לרבה )המלך המשפט( ויצד אכמר, כהלוה ורבה ישנה מחלכקן בית רב יכסף )מלך אכהב צדקה כמשפט(  טור
 שאכמר "המלך המשפט"

 -יצא ידי חכבה. ושאמר ודרוכ: "האל אכהב" כוכ' במקכם שנהגכ ות -אם אמר "מלך אכהב צדקה כמשפט" הרמ"א
 לא יצא ידי חכבה

 : "המלך המשפט"לא אמר  .199

 אם לא אמר בעשי"ת "המלך המשפט" 

 יצא בדיעבד הראבי"ה והראב"ד
 לא יצא, כצריך לחזכר מב"ם והרי"ףהר

 זורנכ לחיים: .200

 זורנכ לחיים 

 בחיים נכפל לשכת זוירה, כוןכב זוירה באברהם, לות ןיקנכ זוירה בברון מגת אברהם טור
"ואילכ וןכב באברהם חיים כבראש השנה אנכ צריוית להןפלל על החיים לפיוך בברון מגת שהיא  ב"י

 יים במילן זוירה כלות אנכ אכמרים זורנכ לחיים"ברון אברהם ןיקנכ להןפלל על הח
 זורנכ לחיים:  .201

 שכח זכרנו לחיים 

 מחזירים ר"י
  אית מחזירים הרא"ש, הרמב"ן, הגאונים, שו"ע

 )ויכת שזה ןקנן גאכנים בלבד כאינכ מוכח ןקנן הןלמכד(
 ןקיעכן מעכמד: .202

 ליחיד תקיעות מעומד 

 עיקר הןקיעה מעכמד, על סדר הברוכן טור
 יכן זורכנכן כגכ'כןכקעים אן ןקיעכן המעכמד על סדר ברוכן מלו משנ"ב

 
יחיד יוכל לעשכן וך שיןקעכ לכ אן הןקיעכן קכדם ןפילן מכסף, ודי לערבב השטת שלא יקטרג 

. אם הכא שכמע רק אכןת כלא ישמע אח"ו על סדר הברוכן, הכא צריך לעמכד עליכ בשען הןפילה
 בהת מעיקר הדית
 לכ מי שיןקע לכ קכדם מכסף, יוככת לשמכע אן הןקיעכן לאחר ןפילןכ אם אית

 

 במכסף: חהאם יחיד מזויר עלינכ לשב .203

 במוסף חהאם יחיד מזכיר עלינו לשב 

 יחיד אכמר "עלינכ לשבח" בןפילן מכסףות.  הרא"ש
 

 לאמרכאית ליחיד לכמר אכןכ במקכם שיש שליח ציבכר האכמרכ, אך ובר נהגכ זה ןלכי:  רב עמרם
טור בדעת 
הרב משה 

 גאון

 אית ליחיד לכמר עלינכ לשבח, אלא רק הש"ץ אכמרכלא. 

ב"י בדעת 
 רבי משה

עניית אמירן 'עלינכ לשבח' בא לאחר אמירן פסכקי 'מלוכיכן', ממילא לא ברכר מדכע היחיד 
אכמר אכןכ, ויכת שרק הש"ץ אכמר אן 'המלוכיכן'. ייןות שרבי משה סבר שיש לכמר ות 

ר בעלמא. עכד יש לכמר: קראכ לול הקטע "עלינכ לשבח", כבאמן היחיד אינכ אכמר לזו
 .ןכספן של מלוכיכן

 נהגכ שגם יחיד אכמר 'עלינכ לשבח' כלבו
רמ"א ע"פ 

 הטור
 אכמרים 'עלינכ לשבח'
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 ןקעכ בטעכן ןרכעה אחרי הןרכעה האחרכנה של הןשר"ן: .204

 שר"תתקעו בטעות תרועה אחרי התרועה האחרונה של הת 
 רמב"ן טור טור

 הפסק אינכ הפסק
 כאשר עשה קול תרועה נוסף לאחר: ב"י בדעת הרא"ש

 תר"ת תשר"ת
אית זה הפסק, וי הןרכעה הנכספן היא מעית הןרכעה 

 שיש לכ לןקכע
 הרי זה הפסק

בביאור  משנ"ב
 השו"ע

עשה קול תרועה מה שכתב השו"ע שזה הפסק, זה כש
 לאחר הפסק כדי נשימה

קול תרועה מיד לאחר עשה 
 התרועה הקודמת

 ושר, ויכת שזה ומכ ןרכעה ארכוה  הפסק
 

 הריעכ ןרכעה לאחר ןשר"ן ודי לבדכק אן קכל השכפר: .205

 הריעו תרועה לאחר תשר"ת כדי לבדוק את קול השופר 

 הרמב"ן יש אומרים טור

 הפסק אינכ הפסק
 אם היה הפסק ביניהם של ודי נשימה ביאר לעיל שדככקא ובמשנ"ב הפסיד ןרכעה ראשכנה, שו"ע

 כהכא היה השלישי בסדרה: ,בןשר"ן שברים 2בשברים רק עשכ  .206

 והוא היה השלישי בסדרה ,בתשר"ת שברים 2בשברים רק עשו  

 רמב"ן יש אומרים טור

צריך לחזכר על ול השלכשה בסדרה 
 מחדש

צריך לחזכר רק על הפעם השלישין, של השברים 
 שהחסיר

ב"י, 
 שו"ע

 נראה וסברן הרמב"ת, כחכזר רק על הפעם השלישין

 הוכהנים, כהלכי שנכטל להם ידיים לברון וכהנים, איך ינהגכ ביכהו"פ .207

 הכוהנים, והלוי שנוטל להם ידיים לברכת כוהנים, איך ינהגו ביוהכ"פ 
 

 מכןר לוכהנים לרחכץ ידיהם, וי הם עכשים ות לצכרך מצככה, כלא לצכרך הנאן גכפם לבוש
 טהכרכן מכןר להם ליטכל ידיים, אף אם ידיהם הרי"למ

 ות פסקכ הגמ"י, הר"ת, כהבין יכסף דרכי משה
 מכןר ליטכל ידיים רמ"א

 יכהו"פ שחל בשבן האם צריך לעשכן עירכבי חצרכן בפן: .208

 יוהכ"פ שחל בשבת האם צריך לעשות עירובי חצרות בפת

סמ"ג, הרא"ם, הרי"ף, הרא"ש, הרמב"ם, 
 הטור, שו"ע

 צריך

, ות מכוח ע"פ רש"י, )הפן ראכיה לקטנים שאינם מןענים(ך צרי ביאור הלכה
  כדלא ומטה אפרים

צריך לעשכן עירכבי חצרכן, אך לא בפן, ויכת שהיא אסכרה  מטה אפרים
 , כומכ טבלבאוילה

 חכבל בחבירכ בשבן לבית ביכהו"פ: .209

 ביוהכ"פ בשבת חובל בחבירו

 ורן סקילה חיוב מלאכה
חושן משפט, נפק"מ שו"ע 

 לעניין קים ליה בדרבה מיניה
פטכר מןשלכם על נזקים, ויכת שמןחייב 

 מיןה, כקים ליה בדרבה מיניה
חייב בןשלכם, ויכת שאית 

 ואת חיכב מיןה
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 הדלקת נר לכבוד יוהכ"פ: .210

 הדלקת נר לכבוד יוהכ"פ 

 הרא"ש טור טור

מדליקים לפי המנהג, אם נהכג באכןכ 
 מקכם להדליק

 יש לברך על הנר

 משנה: הכל תלוי במנהג ב"י
 מקום שנהגו שלא להדליק מקום שנהגו להדליק

ודי שלא יראה אן אישןכ, כיןאככה לה, כיבכא  ודי שלא יבכא לשמש מיטןכ מחמן הנר
 לידי ןשמיש

 עדיף להדליק נר ירושלמי
  ברוה על הנר ביכהו"פ: .211

 ברכה על הנר ביוהכ"פ 

 שלכם בין מברך, משכם הרא"ש
 אינכ מברך, ויכת שזה רק מנהג, כלא שייך לכמר "כצכנכ" מרדכי

דרכי משה: מהרי"ל,  -
 מהר"ש, מהר"י וויל 

 אית לברך

מי שמדליק נר בבין, יזהר להדליק גם בחדר ששכוב שם, וי לאחר  מהרי"ל, רמ"א
 שראה אן אשןכ כהןאככה לה, שלא יבכא לשמש

 יש לברך דרכי משה: מנהגים -
 -אף שנהגכ שלא להדליק, מ"מ יש להחמיר כלהדליק, כאם אישןכ נידה מג"א

 יש להקל להדליק רק בשכלחת, כלא בחדר
 מדליק לדען וכלם -אם יכהו"פ חל בשבן שו"ע

 מחיצכן לסכוה מבד חזק: .212

 מחיצות לסוכה מבד חזק 

 ושר -אם קשר אן הסכוה לענפי האילת, וך שהמחיצכן לא נדכן ברכח טור
 ול המחיצכן מיריעכן פשןת שמא יןנןקכ אן אית נוכת לעשכן הרב פרץשו"ע ע"פ 

 אית זה נחשב מחיצה -אם המחיצכן נדכן ברכח אף בלא ליפכל לגמרי משנ"ב
פסקי תשובות ע"פ 

 אחרונים רבים
 ושרה, ויכת שהם מןכחים וראכי

 3ל זה מכעיל יכןר מקנים ו -ויכת שהם ןקכעים בפס למטה כלמעלה היטב משנה הלכות
 טפחים, כאף ה"ר פרץ יושיר בזאן

 סכוה ןחן הגג: .213

 דין סוכה תחת הגג 

 בעל העיטור ה"ר יחיאל יש מחמירים טור

לא לעשכן סכוה ןחן הגג, 
ויכת שעו"פ נשארים העצים 

 הדקים ושמכריד הרעפים

מכןר, כהכא היה זכקף 
הקנים מהסוך עד לגג 

 לערב שני הסווים
 

מכןר, וי ובר אית על העצים 
הנשארים דית סוך פסכל 

 הסרן הרעפיםמעשה מחמן 

דרכי משה, 
רמ"א: 
 מהרי"ל

 , כלאחר מות להסיר אן הגגהסגכר מכןר להוית הסכוה ןחן הגג

 )הגג נפתח ע"י צירים( לאחר מכן בעניין סוכה תחת גג שפתחו אותו ב"ח
 האוסרים המכשירים

הגהכן סמ"ק, הגהכן אשיר"י, אכר זרכע, ר"י 
 חכן חיים, ולבכהלבת, אר

 

רבינכ ברכך מרעגנשפכר"ג, הבין יכסף 
 בשם ה"ר אלחנת

 הסרת הגג שמתחתיו יש סוכה ב"ח
כשהגג קבוע, והוא מסיר את הרעפים,  כשהגג נפתח עם צירים

 ונשארים עצים דקים
אית הסרןכ נחשבן ומעשה חשכב, כיש 

 להחמיר
 

 מעשה חשכב

  



49 
 

 סכוה ןחן הגג: .214

 סוכה תחת הגג 

ע"פ מהר"ש ב"ח )
לוריא(, א"ר, ש"א, 

 מ"א

יש להחמיר כלאסכר ושהניחכ הסוך, ושהגג סגכר מעליכ. על ות, ידאגכ קכדם 
 לפןכח אן הגג, כאז להניח אן הסוך

אם הניח אן הסוך מןחן לגג סגכר, צריך לפןכח אן הגג כלנענע אן ול הסוך,  משנ"ב למעשה
צל, כשכב יגביה אן העץ שלידכ,  דהיינכ שיגביה ול עץ לבדכ, כיחזכר כיניחנכ לשם

 כיניחכ, כות וכלם
 

כשהסכך היה מתחת  כשהסכך היה מעל הגג הסגור משנ"ב
 לגג הסגור

וי לא היה לה 'שם סכוה' מעכלם, מחמן , פסכל לוכ"ע
 שלא היכ לה דפנכן מחכברכן לסוך

 

מחלכקן ונ"ל, האם יש 
 להושיר

 

 :ט שהגג סגכר מעל הסוךנזור ביכ" .215

 ט שהגג מעל הסכך סגורנזכר ביו" 

 מכןר לפןכח אן הגג כשיש צירים לגג: רמ"א ע"פ המהרי"ל
 מכןר לפןכח ע"י גכי אם אין ציר לגג: משנ"ב

 :סגכר מעל הסוךנזור ביכ"ט שהגג  .216

 מעל הסכך, והגג קבוע במסמרים ואין לו סוכה אחרת, האם מותר לפתוח ע"י גויסגור נזכר ביו"ט שהגג 

 היןר, כצריך עיכת חלילה להכרכן פמ"ג
 וןב על דברי הפמ"ג, שקצן נראה לכ להקל, אך למעשה צריך עיכת לדינא ביכורי יעקב

 יש להקל ע"י גכי בבין השמשות: משנ"ב
 דית סכוה שאכלה: .217

 האם ניתן לצאת בסוכה של חבירו 

 חכמים רבי אליעזר גמרא

, שנאמר "חג הסכוכן אינכ יכצא
 משלך–ןעשה לך" 

"ול האזרח בישראל", שול  יכצא, שנאמר
 ישראל ראכיים לסכוה אחן

ריב"ש: לדעת רש"י, 
 ר"ן, תוס'

 יכצא בסכוה שאכלה, כול שות בשכןפים שעדיפה על שאכלה, וי יש לכ חלק בה 
 

 יכצאים ידי חכבה בסכוה שאכלה כבשכןפכן שו"ע

 השאלה של ארבען המינים: .218

 השאלה של ארבעת המינים 

 , וי צריך "לום"לא יצא ידי חכבה שו"ע
משנ"ב ע"פ המ"א והפמ"ג: 

 המשאיל בסתם
 בדיעבד לכתחילה
לא יעשה 

 ות
יצא ידי חכבה, וי בככדאי השאיל לכ על דען שיצא ידי חכבה, 

 דהיינכ שזה בןכרן 'מןנה על מנן להחזיר'
השכ"ע מדבר שאמר לכ בפירכש שהכא רק משאיל לכ כעל ות לא יצא  (א ע"פ הביכורי יעקב

 .ידי חכבה
 לא יצא ידי חכבה  -הנכןת אינכ יכדע אן הדית שאית יכצאים בשאכלה (ב
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 נקטם ראש ההדס: .219

 נקטם ראש ההדס 

 ושר טור
פסכל, וסןם משנה הפכסלן, כאית זה קשכר לדברי ר' טרפכת  –נקטם ראשכ  לדעת הר"ן והראב"דב"י: 

 שפסל במקרה של הדס שצריך למעט פארכןיכ
הרא"ש  ב"י: לדעת הרי"ף,
 והרמב"ם

ושר, ויכת שהלוה ור' טרפכת, לענית זה שןמיד יש להושיר  –נקטם ראשכ 
 ושנקטם ראשכ

ב"י: לדעת הרא"ש בשם ר' 
 ישעיה

עליכ  -מושירים בהדס קטכם, מה שלא מצינכ בלכלב כערבה, ויכת שבהדס
 חכפיכ אן עצכ, כהקטימה בכ לא ניורן ול וך

ב"י: מגיד משנה: לדעת 
 המאור הראב"ד ובעל

 פסכל, כות ראכי להכרכן )אמנם הרמב"ת השיג על הראב"ד(  -נקטם ראשכ

 ושר -נקטם ראשכ דרכי משה: ר"א מטירנא
 יש אומרים סתם שו"ע

 פסכל ושר
                טכב להחמיר במקכם שאפשר להשיג הדס אחר.  מגיד משנה: רמ"א

 נקטם, דהיינכ ושנקטם העץ  הר"ן:

 נקטם ראש הערבה: .220

 נקטם ראש הערבה 

 פסכלה טור
ב"י: 

 הרמב"ם
ומכ שמצינכ בדית הדס, שהקטימה אינה פכסלן בכ, והבנה השכנה שיש מגיד משנה: ושרה. 

 בר' טרפכת, כדלא וסןם משנה, וך הכא הדית בערבה
ב"י: 

 הרמב"ן
 פסכלה, ויכת שיש לחלק בית הדס לערבה, שות -נקטם ראשה

 בערבה בהדס
כןכ, אית שול הידכרכ בעב

 הקטימה פכסלן בכ
 שקטימן הראש ניורן, יש לפסכל בהם

 פסכלה שו"ע
נקטמו  נקטם ראשה משנ"ב

 עליה
 פסול קטימת הראש

משכם הדר, כעל ות לדען הרמב"ם כדעימיה, יהיה ושר  ושרה פסכלה
 בשאר הימים

 שימכש בערבה שבלכלב לצכרך ההכשענכן: .221

 שימוש בערבה שבלולב לצורך ההושענות 

אם הגביה את הערבה שבלולב פעם 
נוספת לשם הושענא, האם יוצא ידי חובה 

 לעניין ההושענא

אבי העזרי, הרא"ש,  רמב"ם
 מרדכי

 יכצא ידי חכבה לא יכצא ידי חכבה
נכטלים ערבה אחרן לשם המצככה, חכץ ממה שיש בלכלב, אך  שו"ע

 יש אכמרים שיכצא בה ידי חכבה אם הגביה פעמיים
כשהוציאו את הערבה  כשהערבה אגודה עם הלולב משנה ברורה

מהאגד, והיא עומדת בפני 
 עצמה

ישנה מחלכקן, האם מכעיל 
להגביה אן הערבה שנין לשם 

 מצככןה

 מכעיל לוכ"ע
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 דית הערבכן שבהכשענא: .222

 דין הערבות שבהושענא 

ש להקפיד על שיעכר ודית הערבה שבלכלב, כלות י -דית הערבה להכשענכן דרכי משה בשם הר"ן
 אכרוה

הרא"ש, הגאונים, הרמב"ם, 
 הר"ן כרב ששת

די בערבה עם: בד אחד, כעלה אחד )אך במידן האכרך ואמכר יש להקפיד 
 על שיעכר אכרך ומכ ערבה שבלכלב(

 אפילכ עלה אחד בבד אחד שו"ע
 

 בבד אחדאחד מוכער הדבר לצאן בערבה עם עלה  רמ"א ע"פ הטור ורב האי
 הגובה ע"פ האר"י כתחילהל משנ"ב

טפחים ומכ  3יש לקחן ערבה בשיעכר  בדים 5יקח  בדים 3יקח 
 בלכלב

 ושר, אך לוןחילה יקח עלים לחים, משכם הידכר מצככה -כמוש שו"ע

 נפל על הסכוה סוך מהשות: .223

 נפל על הסוכה סכך מהשכן 

 פסכלה, וי לא נעשןה לשם צל -סכוה שנעשין מאליה שו"ע
. אך אם הסוך רק וי לא הכנח לשם צל ,פסכלה -אם הסוך נפל מעצמכ ילקוט יוסף

ושר, מדית 'חבכט רמי', וי לא נדחה  -הןרכמם באככיר כחזר כהכנח מעצמכ
 לגמרי מעכלם

אם המחצלת התרוממה  שבט הלוי
 ונותקה לגמרי

אם המחצלת עדיין הייתה מכוונת כנגד 
 הסכך ולא התנתקה לגמרי

 , כעדיית יש להןבכנת בזהנראה שאית לפסכל פסכל
פסקי תשובות בשם 

הברכות שמים והגרש"ז 
 אוירבך

 שפיר דמי -אם בעל הסכוה רכאה, כדעןכ שהסוך שנפל מאליכ יהיה לשם צל

 גכי שהניח אן הסוך: .224

 גוי שהניח את הסכך 

 ושר, ויכת שהכא הניחכ לשם צל שו"ע
 יש לעשכן ע"י מי שמחכייב בדבר תוס', הרמ"א

 ב שלא להניח ע"י גכי )כלות ישראל יגביה כיניח שכב לשם סוך(טכ חיד"א
 לוןחילה אית לסוך ע"י גכי ודי לחשכש לדען ר"ן, כושניןת יש להחמיר פסקי תשובות

 תשע"ד אדר ב

 ראש השנה

 נכסח ברון השכפר: .225

 נוסח ברכת השופר 

 "לשמכע קכל שכפר", וי העיקר הכא השמיעה טור, שו"ע
 על ןקיען שכפר", וי עשייןה היא גמר מצככןה" ב"י: הרא"ש: ר"ת

ב"י: ראבי"ה, ירושלמי, 
 בה"ג

 "לשמכע בקכל שכפר", וי העיקר הכא השמיעה

 סכבר ובה"ג, אך הכא קיצר בדבריכ הטור ב"י
 "לשמכע קכל שכפר" ב"י: רמב"ם ורי"ו

 : אית נכהגים ותוכתב הב"י הסמ"ג כר"ת
 ם ןכספן ל', ויכת שאי אפשר ע"י שליחשמכע קכל שכפר" עלןיקנכ " ב"י: הר"ן

 בדיעבד לכתחילה משנה ברורה
"לשמכע קכל 

 שכפר"
לןקכע "

 "בשכפר
על ןקיען "

 "שכפר
לשמכע בקכל "

 "שכפר
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 יכם שני של ר"ה: .226

 יום שני של ר"ה טור

 אכמרים "שהחיינכ" רק ביכם הראשכת, בית לעניית קידכש אכ שכפר רבותיו של רש"י
 החיינכ" אף ביכם שני, כות מנהג ול המקכמכןאכמרים "ש רש"י

 אכמרים "שהחיינכ" ביכם שני, ממה נפשך )ספק אכ מנהג לעניית ןיקכת המכעדכן( הרשב"ם, העיטור
 אית אכמרים "שהחיינכ" ביכם שני )לא בקידכש כלא בשכפר( הגאונים

הרא"ש, וכן נהג הר"מ 
 מרוטנבורק

ליל שני, כיברך "שהחיינכ" בקידכש, מפני המחלכקן, יקח פרי חדש לקידכש של 
 כיוככת גם על הפרי החדש, על הצד שאית עצם היכם מחייב לברך "שהחיינכ"

 יכם שני של ר"ה: .227

 יום שני של ר"ה ב"י

 היה מברך "שהחיינכ" ביכם שני, אך לקח בגד אכ פרי חדש ודי לצאן מספק הר"מ
 ברך "שהחיינכ"היה שכןה יית חדש בליל שני, ודי ל הר"מ מרדכי: הר"מ
 אף החכלקים על רש"י אכמרים: רבנו שמחה: הגהות מיימון

 שופר קידוש
 אכמרים "שהחיינכ" אף ביכם שני  לא אכמרים "שהחיינכ" בליל שני

 מברוים "שהחיינכ" בליל שני, אף אם לא מצאכ פרי חדש אגור
 אכמר "שהחיינכ" בראש השנה, אף שהיכם השני הכא רק מספק הרשב"א

   שהחיינכ על השכפר: .228

 האם מברך שהחיינו על השופר ביום שני 

 אינכ מברך, אא"ו יכם ראשכת של ראש השנה חל בשבן שו"ע
 מברך רמ"א

 הלוה ורמ"א, שמברך ביכם שני משנה ברורה
 בני ספרד אינם מברוים על השכפר "שהחיינכ" ביכם שני, ושחל היכם הראשכת בחכל  כף החיים

 ה באכרך שןי ןקיעכן, כויככת בדעןכ לסכף ןקיעה של ןשר"ן כןחלן ןשר"ן הבא:ןקע ןקיעה ארכו .229

 תקע תקיעה ארוכה באורך שתי תקיעות, וכיוון בדעתו לסוף תקיעה של תשר"ת ותחלת תשר"ת הבא
 

 בבלי ירושלמי טור

מכעיל רק לסדר אחד, כלא  פסכל, כלא עכלה לכ אפילכ בשביל הסדר הראשכת
 לשניהם

דרכי 
 משה

אור זרוע:  אור זרוע: מדינא
לרווחא 
 דמילתא

נראה שע"פ 
לא  -הרא"ש

יצא ידי חכבה 
 בוהאי גככנא

 

 הרא"ם:
אפילכ על ידי 

לא  -ןנאי
 מכעיל
 

ב"י, וכן דעת 
 הדרכי משה:

מכעיל להןנכן 
ןנאי שהןקיעה 

ןעלה לסדר 
 האמיןי

 

ןקיעה אחן מדינא: 
עכלה לשני סדרי 

 הןקיעכן
ביאור הדרכ"מ 

שעכשים  ויכת והר"ן:
סדרי הןקיעכן  3אן 

רק מחמן הספק, 
כלות בככדאי עלה 

 לאחד מהם
 

לרווחא 
 דמילתא:
חכזר על 
 הןקיעה

 

ע"פ הפשט של  ב"י
 הבבלי

ע"פ פשט  הרא"ש
 הירושלמי

הרמב"ם, המ"מ בדעת 
 הרמב"ן והרשב"א

אם ןקע כויכת לשני 
אית לכ אלא  -הסדרים

 סדר אחד

לא עכלה לכ  עלה לכ רק לסדר אחד
אפילכ לסדר 

 אחד

 עלה לכ עבכר סדר אחד

ב"י 
 למסקנה

 לכתחילה מדינא
 יחזכר כיןקע הלוה ורמב"ם, שעלה לכ עבכר סדר אחד
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 ןקע ןקיעה ארכוה באכרך שןי ןקיעכן, כויככת בדעןכ לסכף ןקיעה של ןשר"ן כןחלן ןשר"ן הבא: .230

 תשר"ת ותחלת תשר"ת הבא תקע תקיעה ארוכה באורך שתי תקיעות, וכיוון בדעתו לסוף תקיעה של
 יש אומרים סתם שו"ע

 אפילכ בשביל אחן לא עלןה לכ לא עלןה לכ אלא בשביל ןקיעה אחן
 מכעיל לעשכן ןנאי שיעלה עבכר הסדר האמיןי הרמ"א
משנה 
 ברורה

הדעה שאומרת שעולה 
 לו לסדר אחד

 הלכה הדעה שאומרת שלא עולה לו לאף סדר

לא הולכים אחר ויכת ש
, כממילא זה ומחשבת

 עכלה רק לסדר אחד

, כממילא אית ואת הולכים אחר מחשבתוויכת ש
אף סדר שיש לכ ראש כסכף בנפרד, כאית ואת 

ולכם, כהפסיד הול וי הפסיק בקכל אחר שאינכ 
 מעניית הסדר

ודעה הראשכנה, 
שעלה לכ עבכר 

 סדר אחד

 פסכקי מלוכיכן זורכנכן שכפרכן:  .231

 רותפסוקי מלכויות זכרונות שופ  
 רבי יוחנן בן נורי תנא קמא טור: מחלוקת התנאים

 פסכקים לול סכג 3 פסכקים לול סכג 10
 "כבןכרןך וןכב לאמר"יכול לפטור עצמו באמירת:  טור

ב"י: אמירת "ובתורתך 
כתוב לאמור" שמועיל 

לצאת ידי חובת כל 
 הפסוקים

 הרא"ש: דעת הרבינו תם רבותיו של רש"י רש"י
מדכבר על 

קי פסכ
 המכספים

מדכבר על פסכקי 
המלוכיכן, 

 זורכנכן, שכפרכן

, ויכת שהכא וכלל אן ול הפסכקים, מועיל
כרק אם גילה בדעןכ שהכא רכצה לכמר 
פסכק אחד כלא לצאן ידי חכבה ע"י אמירן 
הנכסח הנ"ל, שכב הכא צריך לכמר וראכי 

 לוכלם
כלות אם אמר "כבןכרןך וןכב , סבר ורבי יכחנת בת נכרי, רב חננאל בשם רב .א הר"ן )מהב"י(

 פסכקים לול סכג 3לאמכר", זה ואילכ שאמר 
 פסכקים  10מכדה שלוןחילה צריך לכמר  ר' יוחנן .ב

 
 אכמרים עשרה פסכקים שו"ע

 יצא ידי חכבה -אם אמר רק "כבןכרןך וןכב לאמכר" רמ"א ע"פ הטור
 ול זה רק בדיעבד, אמנם לוןחילה יאמר אן ול הפסכקים בנפרד מג"א

 דית הזורן ראש חכדש בראש השנה: .232

 דין הזכרת ראש חודש בראש השנה 

 אית צריך להזויר אן ראש חכדש, וי זה ולכל ב"יכם הזורכת" טור, שו"ע
 אית אכמרים הלל, וי ספרי חיים כמןים פןכחים כע"י שיהא ירא בדית ייזור לזוכן )משנ"ב(

 

 ברוכן מכסף של ראש השנה: .233

 נהברכות מוסף של ראש הש 
טור: הרי"ץ 

גיאת: בישיבות 
 בבל

 ש"ץ הציבור

7 9 

רב נטרונאי, רב  מחלוקת הגאונים
עמרם, רב האי ורב 

 שרירא

הרי"ץ גיאת בשם חכמים רבים 
כרב שמואל הלוי שקיבל מרב 

 חנוך הגדול

הרמב"ן נדחק *
להעמיד כדעת 

 הגאונים
 7הציבכר מןפלל רק 

 ברוכן
 7לל רק הציבכר מןפ ברוכן 9הציבכר מןפלל 

 ברוכן
 הרי זכ ברוה לבטלה -ברוכן 7ברוכן, כמי שמןפלל רק  9הציבכר מןפלל  הרא"ש

 
ברוכן, אית צכרך  9ויכת שאית זה עניית למעשה, שובר מנהג ול העכלם להןפלל  :ב"י: הרא"ש

 להאריך בכ
 ברוכן 9מןפלל  שו"ע

 ברכות 9לברך אית לנהכג ומנהג ישיבכן בבל, אלא  למעשה למעשה
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 יום הכיפורים
 רחצה להעביר הזכהמה ביכהו"פ: .234

 רחצה להעביר הזוהמה ביוהכ"פ 

טור, 
 שו"ע

 מכןר לכ לרחכץ ופי הצכרך -אסרכ רק רחצה של ןענכג, כלות אם הכא מלכולך

 ירחץ רק המקכם המטכנף, כיוככת רק לצכרך רחצה כלא לןענכג .1 משנ"ב
ויכת שאית זה רחצה של ןענכג, אם הזכהמה היא מחמן זיעה מרכבה, מכןר לכ לרחכץ,  .2

 ראכי להחמיר, כלא לרחכץ ולל -כמ"מ אם הכא אינכ איסטניס
 

 בא מהדרך ורגליו כהות כל רוב רחצה שאינה לתענוג רמ"א
 מכןר לרחכץ אכןת מכןרן

 מפכנק שרכצה לרחכץ פניכ ביכהו"פ: .235

 מפונק שרוצה לרחוץ פניו ביוהכ"פ 

טור: גאון, 
רי"ץ גיאת, 

 שו"ע

 לקנח פניכ במים, אם אית דעןכ מיכשבן עליכ בלי זה לאיסטניס מותר

דרכי משה, 
 רמ"א

 , כלא להכרכן לרחכץ פניכלהחמירהמנהג שלנכ 

וןב על דברי הרי"ץ גיאן "כות", לכמר שהכא סכבר ומכ הגאכת, שלאיסטניס מכןר הטור  ב"י
כקא אם יש לולכך לרחכץ פניכ. אכלם הרא"ש לא וןב "כות", כייןות לכמר שהכא סכבר שדכ

לאכןכ איסטניס על פניכ, אזי יש להןיר לרחכץ פניכ. אכלם ייןות שלאכ דככקא קאמר, כבאמן 
 לאיסטניס עצם הרחצה של פניכ, היא ולולכך לפניכ של אדם רגיל

 הטמנן אכול בערב יכהו"פ: .236

 הטמנת אוכל בערב יוהכ"פ 

 אית להטמית, וי מטמינים רק לצכרך השבן ר"ע
אנשי 

 יאאספמ
 אינם מטמינים

רב נטורנאי 
 גאון

אית צכרך להטמית, וי הרי הכא יוכל לעשכן אן ול ההונכן בצאן השבן, אך מי שמטמית 
 אינכ עכשה איסכר -מערב שבן

 מכןר להטמית, אך במכצאי יכהו"פ ישהה ושיעכר שיוכל להןחמם רב שרירא
ת בודי שיןחמם אם הכא לא עשה דבריכ של רב שרירא הינם ןמכהים, שות מדכע עליכ להמןי הטור

 שכם איסכר, כאדרבה נראה שעדיף שיטמית, ודי שהאכול יהיה מכות מיד בצאן הצכם
 גם בעיניכ דברי הגאכנים לא ברכרים, כעל ות וןב שהמנהג למעשה הכא ודברי הטכר ב"י

 למעשה המהרי"ל דרכי משה
 לא נהגכ להטמית לא נהגכ להטמית לצכרך יכהו"פ

 "פ לפסח:בית יכהו .237

 פסח יוהכ"פ 

 ורן ורן חומרת האיסור
מותר לגעת האם 

 באוכל
 לא ות

הטעם להבדל 
 בטיפול באוכל

אכול ולל, כלות מכןר  אית הכא
 לגען באכול ביכהו"פ

ויכת שהכןר לאוכל מאולים שאינם חמץ, יש 
 לאסכר לגען בחמץ, שמא יבכא לאוכל ממנכ
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 תשע"ד תמוז

 ראש השנה
 ר הנאה:שמע ןקיעכן ממכד .238

 שמע תקיעות ממי שמודר ממנו הנאה 

 יצא ידי חכבה, ויכת שמצככן לא ניןנכ ליהנכן טור
ב"י: דעת הר"ן 

 והרז"ה
 תקיעות של תעניות תקיעות של ראש השנה
 אסכר, וי הת מדרבנת מכןר, וי הת מדאכרייןא

רבנת, אך מצד שני הת אינם ברכרים, וי גם בןקיעכן של ראש השנה יש ןקיעכן מד דבריכ השגת הב"י
 בול זאן נחשבכן ומצככה

כשהמודר הנאה תוקע בגלל שמי שמודר  כשהמודר הנאה תוקע מעצמו ב"י, שו"ע
 ממנו הנאה ביקש ממנו

מכןר למי שמכדר הנאה ממנכ, לצאן ידי 
 חכבה

 אסכר, וי הכא עכשה שליחכןכ

משנה ברורה: 
פמ"ג בשם 

 הפר"ח

 נכ להכציא אכןכבדיעבד יצא ידי חכבה, ושביקש ממ

בלשון  אם אמר אם אמר: קונם תקיעותיו עלי דרכי משה: ר"ן
שלא אשמע  :שבועה

 קול שופר של מצוה

 :בלשון שבועה אם אמר
שלא אשמע קול שופר 

 )בסתם(
אסכר לןקכע לכ אפילכ ןקיעה 
של מצכה, וי נדרים חלים על 

 דבר מצכה

אסכר לןקכע לכ )וי שבכעה  מכןר לכ לשמכע  
 וכלל'( חלה ב'

 
רמ"א ע"פ 

 הר"ן
 בול ענית אסכר -אם אמר: 'קכנם ןקיעכןיכ עלי'

פרי חדש ע"פ 
 הר"ן

 אסכר -מי שישמע קכלי שיכציא אכןי""

 שמע ןקיעכן מחרש אכ קטת:  .239

 שמע תקיעות מחרש או קטן 

 אית הכא מכציא ידי חכבה, ול עכד שלא הביא שןי שערכן -שנים 13אפילכ אם הכא בת  קטן
נו מדבר ואינו אי חרש

 שומע
 מדבר ואינו שומע

אינכ מכציא ידי 
 חכבה

 ,בגלל שהכא לא שכמע אית הכא חייב בעצםאינכ מכציא ידי חכבה, 
 כלות הכא לא יוכל להכציא ידי חכבה

 
שומע ואינו מדבר 

 )אילם(
 מכציא אחרים ידי חכבה

 ית:שמע ןקיעה מטכמטכם כאנדרכגינכס, אכ ממי שחציכ עבד כחציכ בת חכר  .240

 שמע תקיעה מטומטום ואנדרוגינוס, או ממי שחציו עבד וחציו בן חורין 
 עבד חציו טומטום אנדרוגינוס טור

אינכ מכציא בני  מכציא בני מינכ
 מינכ

 אינכ מכציא -אפילכ אן עצמכ

 אנדרוגינוס מוציא את עצמו ובן מינו ב"י
 אפשרות שנייה אפשרות ראשונה

וי הכא בריה בפני עצמה 
 הר"ת כמגיד משנה()

באמן הכא חציכ זור כחציכ נקבה, אבל ויכת שזה 
)שלא ומכ מי שהכא נעשה בידי שמיים, הרי זה מכעיל 

  "חציכ עבד", שנעשה בידי אדם(
חכזר כןכקע בלא ברוה, מפני  -אם שמע ןקיעכן מטכמטכם )אפילכ ביכם ראשכת( משנה ברורה: פמ"ג

 הספק
טומטום ואנדרוגינוס 

אפילו )שתוקעים 
 לעצמם(

 אינם מברוים, מפני הספק
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 עכד בהנ"ל: .241

 האם מוציא את בני מינו האם מוציא את עצמו טור

 מכציא מכציא אנדרוגינוס

 אינכ מכציא מכציא טומטום

 אינכ מכציא אינכ מכציא חציו עבד

 ברוה במצבים הנ"ל: .242

 האם יברך שמע תקיעות

 יברך ממי שמודר ממנו הנאה ותקע מעצמו 
אית לכ לברך, ויכת שהכא אסכר ממנכ   וביקש ממנו שיתקע לו שמודר ממנו הנאה ממי

 בהנאה
 אית לכ לברך, וי הול ןלכי בשמיעה חרש שאינו שומע

אית לברך, ויכת שהכא אינכ חייב  קטן
 בעצם

אנדרוגינוס וטומטום: משנה ברורה: פמ"ג: אם שמע תקיעות 
 מטומטום )אפילו ביום ראשון(

 בלא ברוה, מפני הספקחכזר כןכקע 

 אינם מברוים, מפני הספק טומטום ואנדרוגינוס שתוקעים )אפילו לעצמם(
אית לכ לברך, וי אפילכ אן עצמכ  חציו עבד

 הכא אינכ מכציא
 שיעכר שברים: .243

 שיעור שברים 

 קכלכן מכפסקים 3שיעכר  טור
 שברים ארכוים מיבבכן רש"י

 קכלכן קטנים מכפסקים 3 בעל העיטור
 ית מחלכקן ביניהם, אלא שזה עכשה שברים בהפסק כזה עכשה בלי, כו"ו הרמב"םכא

 שיעכר שברים:  .244

 שיעור שברים מקראי קודש

 הינכ שלכשה טרכמיטית כמעט יכןר למנהג האשכנזים
 שיעכרכ שלכשה טרכמיטית למנהג הספרדים

לא יצא  שלדען רש"י, יש למעט בשבר בול מה שאפשר, ודי שהכאכתב הב"י  כתב הב"י
 מולל שבר, כיגיע לידי ןקיעה

 לא יצא -וכחכן, כבפחכן מוך 9שברים הינם  3שיעכר  לדעת הב"ח
 אית להאריך בשבר וג' גניחכן, כמצד שני אית לקצר בכ מידי ט"ז
 וכחכן 9ישנה טעכן סכפר בב"ח, כאית לעשכן השברים ושיעכר  מ"א
 יםוןב על דרך הב"ח ובעל העיטכר, רש"י כהגאכנ א"ר

שו"ע ביש אומרים 
 בתרא

 ג' טרכמיטית -שיעכר ול שבר

 וכחכן 9השברים ב 3לוןחילה  משנה ברורה
ביאור הלכה ע"פ 

 המג"א
 השברים מג' עד ט' וכחכן 3שיעכר 

 שניכן, כסה"ו עכשה שברים בשיעכר ט' טרכ' 2-ג' טרכ', דהיינכ ו -ול שבר הגאון הרב אליהו
 ג' טרכ' -ול שבר ילקוט יוסף

 קיעה של ןש"ן כןר"ן:ן .245

 תקיעת תר"ת תקיעת תש"ת  

 יש להאריך בןקיעה של ןש"ן )גכנח(, יכןר משל ןר"ן )יליל( שו"ע
 וכחכן 3 וכחכן 9 משנה ברורה: שיעור התקיעה
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 ןרכעה: -בןשר"ן עשה ןקיעה ראשכנה ושברים כןקיעה שניה ושברים .246

-םבתשר"ת עשה תקיעה ראשונה כשברים ותקיעה שניה כשברי 
 תרועה

ב להאריך גם בןקיעה יהמאריך בןקיעה הראשכנה בסימת אחד אינכ חי הגר"מ אליהו והגר"ש ישראלי
 השנייה

הרב משה הררי בספרו מקראי 
 קודש

מי שמיקל ומכ הי"א קמא בשכ"ע, כעכשה ןרןי דסןרי, צריך עיכת לדינא 
 האם זה ושר

 קניבן ירק ביכהו"פ: .247

 קניבת ירק ביוהכ"פ 

יכהו"פ להסיר מת הירק אן העלים המעכפשים, אף שבשבן הרי זה אסכר, משכם מכןר ב טור
 איסכר בכרר 

: אופן ב"י
קניבת 
 הירק

המ"מ בשם הרמב"ן  הרמב"ם רש"י
 והרשב"א

ניןכק  -הכנה לאכילה
העלים, ודי שהם יהיכ 

 מכונים לחיןכך

הסרן העלים המעכפשים +  -ברירה
כןיקכת העלים  ,קציצן שאר העלים

 הלאויל

 שטיפן הירק

 הדרכי משהדעת  מה"ר אברהם פראג דרכי משה
"לקנב ירק", הוככנה לשבר אן הקליפה, 
כלהשאיר אכןם בקליפכן עד הערב, אך 

 אסכר להכציא, וי זה בולל דש

מכןר אף להכציא אן הפרי, ויכת שהןירכ ואת 
מלאון דש, שהיא עןה רק מדרבנת, מחמן שול 

הכא בולל  דבר שהכא לצכרך סעכדה סמכוה,
 'לאלןר'

דרכי משה 
 למעשה

 נהגכ להחמיר, כלא לקנב ירק ולל

 למעשה בזמן הזה י"כ בשבת יוהכ"פ ביום חול שו"ע
 אסרכ בול ען אסכר מכןר לקנב

 ויכת שבדכרכן האחרכנים החלכ לקנב אף קכדם זמת המנחההטעם לאסכר:  משנ"ב

ביאור 
 הלכה

 הלכהמאירי, וכן דעת הביאור  רבנו מנוח מ"א

הןירכ לקנב רק ירק שנאול 
 חי, משכם חשש מכקצה

הןירכ לקנב רק ירק 
שנאול חי, משכם חשש 

 טכחת

הןירכ לקנב ירק, אף שהכא 
 אינכ נאול חי

 הטמנן מים חמים בערב יכהו"פ לצכרך מכצאי היכם: .248

 הטמנת מים חמים בערב יוכ"פ רעק"א

מוסיף אינו דבר ש
 הבל

 מכןר 

 מ"אר שו"ע דבר שמוסיף הבל
מכןר, הכא הדית ואת יש להןיר במים חיים שעדיית לא  -ע"פ דעןכ שדבר חי אסכר

 הןבשלכ

 לרחכץ ילד קטת במים שהכחמכ ביכם ויפכר ע"י גכי: .249

 לרחוץ ילד קטן במים שהוחמו ביום כיפור ע"י גוי 

טור: רבנו 
 יהודה

ים, וי ןינכק מכןר לכמר לגכי לרחכץ אן הןינכק אף במים חמים שחיממכ ביכם הויפכר
 בסןמא נחשב וחכלה שאית בכ סונה

לגדכל בעצמכ אסכר לרחכץ כלסכך אן הןינכק, ויכת שהכא נהנה מוך, אך מכןר לכ לכמר לגכי  ב"י
 לעשכן ות

 מכןר לכמר לגכי לרחכץ כלסכך אן הןינכקכן רמ"א

 להלכה למעשה להלכה משנ"ב
מכןר לכמר לגכי 

 לרחכץ אן הןינכק
ית לכמר ויכם לגכי לרחכץ אן הןינכק, ויכת שבמציאכן , כאלא נהגכ בוך

ימינכ, ןינכק אינכ מכורח לרחכץ בול יכם כאית זה סונה בעבכרכ להימנע 
 מרחצה
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 לכלב שנפרדכ עליכ: .250

 לולב שנפרדו עליו 

 :לולב שנפרדו עליוחילוק בדין  טור

 נפרדו הרבה ונתקשה כעץ נפרדו ולא אגדו

 פסכל ושר

ב"י: נפרדו 
 העלים

תנא 
 קמא

 המ"מ בשם הגאונים למעשה רבי יהודה

כות  -ושר
 הלוה

יאגכד אן 
העלים 
 למעלה

הלוה וןנא קמא, כלות אף 
אם לא אגד אן העלים, הרי 

 זה ושר

מצכה מת המכבחר לקחן 
לכלב שהעלים שלכ אינם 

 פרכדים

 :לולב שנפרדו עליו שו"ע

 (מעט )פחות מהנ"ל ונפרד עד שהם נעשו כעלי חריות

 ושר פסכל

 מצכה מת המכבחר לקחן לכלב שהעלים שלכ אינם פרכדים רמ"א

 :כוונת המגיד משנה שיש לקחת לולב מובחר משנ"ב: ט"ז
אך הם עולים  ,כאשר כל העלים תלויים למטה

 עם הלולב
כל שאין עליו תלויות אלא שרק קצת 

 נוטה לצדדין
 אית ואת -ה מת המכבחראפילכ מצככ לקחן לכלב אחר יש מצככה מת המכבחר

מאמר מרדכי 
 וביכורי יעקב

 ה"מצכה מת המכבחר" של "המגיד משנה", זה ושהעלים שכובים זה על זה, כלא לצדדים

 יבש הלכלב בשדרןכ, אבל הראש נשאר ירכק: .251

 יבש הלולב בשדרתו, אבל הראש נשאר ירוק 

 הראב"ד הרא"ש טור

 ושר פסכל

מה העיקר 
ב"שם 
 הלולב"

 שדרן הלכלב לב + עלי הלכלבשדרן הלכ

ב"י: גדר 
היבשות 
 הפוסלת

 הרא"ש ראב"ד ע"פ ירושלמי לדעת הב"י אחרים הר"ן

ושיבשכ 
רכב 

 העלים

ושהןייבשה 
רכב השדרה 
 כרכב העלים

אית זה מצכי 
שהשדרה 

ןהיה יבשה 
 כהעלים לחים

 -אם יבשכ רק עלי הלכלב
ושר, וי מה שנכןת ללכלב 
אן "שם הלכלב" שלכ הכא 

רה, כזה העיקר, השד
כהעיקר שהןיכמן העליכנה 

 ןהיה לחה

חלק על 
הראב"ד, וי 
"שם הלכלב" 

מכרוב גם 
 מהעלים

 יבש רכב עליכ אכ השדרה: פסכל שו"ע

 ב"י הראב"ד משנ"ב
מה שוןב הראב"ד שלכלב ששדרןכ יבשה כעליכ  ושהןיכמן העליכנה יבשה: פסכל

 ושר, אית זה מצכי -לחים
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 טכל הלכלב: באיזה יד י -איטר .252

 באיזה יד יטול הלולב -איטר  

: הולכים טור
 ע"פ יד כל אדם

 לולב אתרוג

 יד ימית של ול אדם יד שמאל של ול אדם

 :משמע מלשונו שהולכים ע"פ יד ימינו של האיטר, ולכן ב"י: הרא"ש

 לולב אתרוג

 יד שמאל של ול אדם יד ימית של ול אדם

אית זה משנה שהכא איטר, כבול מקרה הכא יטכל ושאר ול משמע מלשכנכ של הרא"ש ש הטור
 אדם 

רי"ו בשם התוס' 
 והמהר"ם

 , שהכלוים לפי יד הימית של האיטרכרא"שמשמע 

 קיום המצווה באיטר: בעל העיטור
 לולב תפילין

מניח בשמאל שלכ )יד ימית של העכלם(, 
וי זה מצככה מדאכרייןא להניח ביד 

 הוהה שלכ

של העכלם, וי זה רק מצכה  יקח ביד ימית
 מדרבנת ליטכל הלכלב ביד ימית

 

 הטכר סכבר ועיטכר ב"י

 מהרי"ל ומהר"י וויל ובעל המנהגים הכלבו דרכי משה
ללון אחר ימית כשמאל של  כרא"ש וןבכ וןב וסברן העיטכר

הנכטל, כות משמע מדברי הרב אברהם 
 מפראג ואשיר"י

 לולב אתרוג שו"ע
 ביד ימית ול אדם ם, ומכ הטכר כהעיטכרביד שמאל ול אד

 לולב אתרוג  רמ"א
ביד שמאל ול אדם )שזכ יד ימית של  ביד ימית ול אדם, ורא"ש

 האיטר(

 יש לכ רק שני הדסים: .253

 יש לו רק שני הדסים 

 הרמב"ן רמב"ם והגאונים ב"י

הלוה ורבי ישמעאל, 
 הדסים 3שלכקח 

הלוה ורבי עקיבא כורבי טרפכת, 
 ס אחד קטכם שדי בהד

 

 בשען הדחק יש להןיר אף בהדס אחד דרכי משה, רמ"א
 הדסים 3צריך ליטכל  שו"ע

: מי שיש לו רק הדס אחד שאינו משנ"ב
 קטום, האם יטול אותו בברכה:

 פמ"ג וישועת יעקב דבר שמואל
ען )אף שזה שבלי ברוה 

 הדחק(
בלא  -)אך באחד כקטכםעם ברוה 

 ברוה(

ני בדי הדס, יחזרכ כיטלכ שנין, שלכשה הדסים אם נטלכ רק ש כנה"ג
 בלא ברוה
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 הדס: .254

מה  -הדסים
 המינימום

 הלכה מניין

 הרמב"ם כהגאכנים כות פסק 3 רבי ישמעאל

 ות פסק הרמב"ת 1 רבי עקיבא

רמב"ם, הגאונים ע"פ  רבי טרפון
 המ"מ

ור' טרפכת,  -ות פסק הרמב"ת רמב"ן
 שאפילכ קטכם )אכןכ אחד( 

3  
)ר' טרפכת סכבר ומניית 

 של ר' ישמעאל(

 ,רבי טרפכת לא עכסק במניית
 אלא רק בדית הקטימה

 אןרכג מנכקב לאכרוכ: .255

 אתרוג מנוקב לאורכו 

 נשאר בו מעט שלם למעלה ולמטה נסדק מראשו לסופו טור

 ושר פסכל

 הר"ן תוס', רש"י, רא"ש ב"י

 -נסדק מראשכ לסכפכ
 פסכל

 בחוטמו למטה

רוכ ברכבכ משני כיש שפירשכ בכ לא
 צדדים

 פכסל בול שהכא

 יש מי שאומר סתם שו"ע

בול פכסל  -נסדק בחוטם אם נשאר שיור למעלה ולמטה נסדק מראשו לסופו
 ושר פסכל שהכא

 משמע שהשכ"ע מחמיר אף אם נסדק רק בצד אחד משנ"ב

 הפריש שבעה אןרכגים לחג הסכוכן: .256

 ג הסוכותהפריש שבעה אתרוגים לח 

טור: אתרוג 
 שבירך עליו

 בימים שלפני בו ביום

 מכןר אסכר, וי הכקצה למצככןכ לול היכם

אורחות חיים:  הר"ן בשם הרא"ה רב אסי ב"י
 ירושלמי

יכצא בול אןרכג ביכמכ, 
כאכול אן האןרכג 

 למחרן היכם

ויכת שהכא הפריש שבעה אןרכגים, 
הכא גילה בדעןכ שהכא מקצה ול 

 ליכם מצככןכ אןרכג רק

מכןר לאוכל 
אןרכג שנפסל ביכם 

 ראשכתה

 ןמכה מדכע האןרכג איננכ מכקצה מחמן מצככה ב"י

שו"ע: כשהפריש 
 שבעה אתרוגים

 בו ביום למחרת היום שנטל את האתרוג
 אסכר לאולכ מכןר לאוכל

לאכ דככקא למחרן היכם בבכקר, אלא הכא  משנ"ב
כ הדית שמכןר ובר בלילה שמיד לאחר אכן

 היכם

מסןפק מה הדית בבית השמשכן  ריב"ב
מיד לאחר אכןכ היכם, האם ובר מכןר 

 לאוכל 
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 ברוה על אןרכג לנכי:  .257

 ברכה על אתרוג לנוי 

 נוי סוכה שהתנה עליו נוי סוכה טור

 מכןר, וי אז לא חל עליכ שכם הקצאה למצככה אסכר באוילה

 אם התנה על הנ"ל יאוכלים ומשקים שתלו אותם בסוכה לנו שו"ע
 מכןר בהנאה אסכרים בהנאה ול שמכנן הימים

 אסכר להסןפק מאכןם אכולים, וי זה בולל ביזכי מצככה משנ"ב
 מןיר לקחן אןרכג העשכי לנכי, לצכרך מצככן נטילן לכלב, כלברך עליכ: החת"ס ביאור הלכה

 מצככן לא ניןנכ ליהנכן .א
 המצככה למצככה אחרןאית ואת ביזכי מצככה, וי הכא מעביר אן  .ב

 סיוך בפירכן: .258

 סיכך בפירות 

 אסכר להסןפק מהם ול שמכנה שו"ע
מכןר להריח בכ, אך אסכר לגען בכ.  -סיכך בהדס או אתרוג לנוי רמ"א

 אכלם יש אכסרים אף להריח אן ההדס
 מכןר להריח באןרכג שעכמד לנכי, וי אית הכא עכמד להריח בכ דרכי משה

רמ"א יש ממילא ע"פ ה משנ"ב:
 לחלק בדין הדס שסיכך בו:

 הרמ"א ביש אומרים הרמ"א בסתם
]כות אסכר לגען, אבל מכןר להריח 

 פסק הט"ז[
אסכר לגען, כאף אסכר 

 להריח בכ

 אסכר לגען, כאף אסכר להריח בכ משנ"ב: תלה אותו בסוכה

 פריסן סדית מןחן אכ מעל הסוך: .259

 פריסת סדין מתחת או מעל הסכך 

טור, 
 סמ"ק

 הניח סדין, כך שצילתה מרובה מחמתה בגלל הסדין אם

אם עשה כן 
כדי שלא 

ישרו העלים 
 לתוך הסוכה

לוןחילה לא יניח סדית לצכרך  אם עשה כן כדי להגן מהשמש
הגנה מהשמש, אלא רק ושניור 
הדבר לעיני ול, שהכא הכנח שם 
ודי להגת מהשמש אכ ודי ליבש 

אם הוא תוך ד'  פסכלה אן הסדית
 לסכך טפחים

אם הוא רחוק מד' 
 טפחים

 פסכלה ושרה

תוס' והרא"ש  מרדכי רש"י ב"י
בשם הגאונים 
 ע"פ פירוש ר"ת

 ע"פ הגמרא ר"ת

פסכל הסכוה 
מחמן הסדית, 
זה ושהסדית 
מכנע נשירן 
 עלים לסכוה

הסדית פכסל, 
ואשר הכא 

נעשה לצכרך 
האדם, אך אם 
זה נעשה לצכרך 

הרי זה  -הסכוה
 בטל אליה

פכסל, רק סדית 
ואשר בלעדיכ מצב 

הסכוה היה 
שחמןה מרכבה, 

כהסדית הכא הגכרם 
לוך שןהיה 

צילןה מרכבה 
 מחמןה

 ר"תלדען 
מדכבר שהסדית 
הפכסל מסייע 
לעצם הושר 
הסכוה, שלא 
ןהא חמןה 

 מרכבה מצילןה.
 יש שחלקואכלם 

עליכ, כאמרכ 
שהסדית פכסל, 

אף ושאינכ 
מסייע לעצם 

 ההושר

בול מצב 
שאית הכוחה 

לוך שלא 
פירס הסדית 

עליה ודי 
אסכר,  -לסוך

מפני מראין 
 העית
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 פריסן סדית מןחן אכ מעל הסוך: .260

 פריסת סדין מתחת או מעל הסכך  

סיכוך 
בסדין 
 רטוב

 אחרים ר"ן

מכןר, שויכת 
שהכא רטכב, מכוח 

הדבר לרבים 
שהסדית נןלה 
לצכרך הסדית 

 עצמכ

שלא בשעת אכילה, 
 שתיה ושינה

 ת שימוש אכילה, שתיה ושינהבשע

מכןר, וי אנשים לא 
משןמשים שם )ע"פ 

 רב אשי(

 אסכר, וי אית דרך להשןמש וך בסכוה

 יש אומרים סתם שו"ע

פירס סדין כדי 
למנוע נשירת 
 עלים לסוכה

פירס סדין כדי 
 לנאותה

אם הסדין גורם 
שעל ידו צילתה 
מרובה מחמתה 
)עוזר להכשר 

 הסוכה(

רק כדי  הניח את הסדין
להגן מהשמש והעלים 

 או לצורך נוי

בתוך ד'  פסכלה
טפחים 
 לסוכה

מחוץ 
לד' 

 טפחים

בתוך ד'  פסכלה
טפחים 
 לסוכה

מחוץ לד' 
 טפחים

 פסכלה ושרה פסכלה ושרה

יש ואת נפק"מ בית הדעה הראשכנה לשניה, במקרה שהניח אן הסדית לצכרך הגנה  ממילא נפק"מ
 .ל אן הסכוהמהשמש אכ לנכי, האם זה פכס

: יניח אן הסדית, רק אם מכוח בהנחה זכ, שהכא הןוככת להגת על הסכוה, אכ לכתחילה
 שהסדית שרכי במים, כנראה שהכא הןוככת להניחכ לייבכש

משנה 
 ברורה

מפני הגשמים או  בשעת הדחק ע"פ הביאור הלכה
 העלים הנושרים

יש להחמיר, כלא לפרכס לוןחילה סדית, אף  למעשה
ח שהכא מןוכית לעשכן ות לצכרך הסדית, כות אם מכו

 בב"ח וש"אפסקכ 

יניח סדית בןכך ד' טפחים לסוך, 
 אך לא יברך על הישיבה

 

ביאור 
 הלכה

 מעיקר הדית, ההלוה היא ודעה הראשכנה

 אם יש בהם דית חמןה מרכבה מצלןה: -דפנכן .261

 אם יש בהם דין חמתה מרובה מצלתה -דפנות 

 ם חמןה של הסכוה מרכבה מצילןה מחמןתושרכן, אף א -דפנכן טור

 האם סוכה שחמתה היא מחמת הדפנות, פוסלת בה ב"י

 רבי יאשיה תנא קמא

 פכסל כות הלוה -אינכ פכסל

 ושרה -סכוה שחמןה מרכבה מצילןה מחמן הדפנכן שו"ע
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 סכוה שושרה בשבן כפסכלה בחכל: .262

 סוכה שכשרה בשבת ופסולה בחול 

א"ש, ב"י: הר
הרמב"ם 

 ורש"י

אם הכא עשה סכוה במבכי מפכלש שיש לכ לחי מצד אחד, כמצד השני אית לכ ןיקכת, 
אזי הסכוה ושרה בשבן, אך לא בחכל, ושיטן רבי יהכדה שלחי נידכת ומחיצה. אף 

מחיצכן, בול זאן יש להןיר בשבן של חג  3שמדרבנת אסכר לטלטל ושיש רק 
 הסכוכן, משכם מצככן הסכוה

התוס'  ב"י:
 והר"ן

הרי זה מכעיל, וי מדאכרייןא זה נחשב  -אם הכא עשה סכוה במבכי שסגכר מג' רכחכן
ורשכן לעצמה, כרק חז"ל גזרכ בוך, אך בסכוה לא גזרכ לכמר שאית זה נחשב 

 ומחיצכן מכעילכן

משנה ברורה 
 בדעת השו"ע

אחד.  יש להןיר אף במבכי מפכלש שיש לכ רק לחי בצדכ להקלמשמע שדען השכ"ע 
 סכוה וזכ ושרה בשבן בלבד

משנה ברורה 
 בדעת הרמ"א

 , כלפסכק שיש להןיר רק במבכי שיש לכ ג' מחיצכןלהחמירוככנן הרמ"א שיש 

 השכ"ע מןיר בפסי ביראכן, דככקא ושיש שם באר ביאור הלכה

משנ"ב 
 למעשה

 רלוןחילה יש לפסכק ורמ"א, כבדיעבד יש לסמכך על השכ"ע וי הא"ר וןב שות עיק

 האם מצטרפים לשיעכר הסכוה: -קישכטי הסכוה .263

 קישוטי הסוכה 

 ממעטים אכןה משיעכרה כפכסלים אכןה -בגדים שניןנכ בסכוה לנכי טור

ב"י: הגמרא 
אומרת בדין נויי 

 סוכה:

 ברוחב בגובה

אינכ מושיר, כוגכת שאם הייןה 
כוה מעל עשרים אמה, אית הס

 זה ממעטה להושירה

 ה עןה שיעכר שבעה טפחיםפכסל, כוגכת שאית ב

 פסכלה -אם נכיי הסכוה ממעטים אכןה מרכחב שבעה טפחים שו"ע
 

 ע"פ הב"ח יש לומר פמ"ג ביאור הלכה

ספק אם המיעכט מת הצד 
 ברכחב, הכא רק מדרבנת

כשלא התנה שום 
דבר על נויי 

 הסוכה

כשהתנה קודם בין 
השמשות שאינו בודל 
 מנויי הסוכה כל שבעה

כחב ממעטים מר
 שבעה טפחים

אינם ממעטים, ויכת שיוכל 
 ליטלם
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 הזורן פסכקי קרבת מכסף: .264

 בראש השנה הזכרת פסוקי קרבן מוסף 

 פסוקי ראש חודש פסוקי מוסף טור: ר"ת

פסוקי קרבן צריך להזויר 
בול ןפילכן המכסף, וי  מוסף

הפסכקים הינם ונגד 
 ההקרבה

 אית צכרך להזויר

טור: שאר 
המפרשים וכן 

 מנהג ספרד

אית צכרך להזויר פסכקי קרבת מכסף, וי יכצאים ידי חכבה במה שאכמרים "ווןכב 
בןכרןך", כומכ שיכצא בכ לעניית "מלוכיכן זורכנכן שכפרכן", וך יכצא לעניית מכסף. 

 ות מנהג בני ספרד שלא לכמר, ויכת שבשאר מכעדים עשכיים לטעכן בהם

אם אמר 
"ובתורתך כתוב 

שוב  -לאמור
ו צריך", מה אינ

 לא צריך

 הרמב"ם הרא"ש ר"ת רש"י

לא צריך 
לכמר 
פסכקי 
קרבת 
 מכסף

לא צריך לכמר 
פסכקי "מלוכיכן 
זורכנכן שכפרכן" 
]אבל פסכקי קרבת 

צריך  -מכסף
 לכמר[
 

ןמכהים,  -דבריכ של ר"ן
ויכת שאם "כבןכרןך וןכב 

לאמכר" פכטר פסכקי 
מלוכיכן כוכ' ול שות 
שיפטכר פסכקי קרבת 

. מנהג ספרד שלא מכסף
 לכמר פסכקי קרבת מכסף

 

לוןחילה צריך לכמר 
אן פסכקי קרבת 

מכסף, אך אם לא 
הזוירם, כמצד שני 
אמר: "כבןכרןך 

יצא ידי  -וןכב"
 חכבה

 לכמר פסכקי קרבת מכסף של ראש השנה כר"תהמנהג  דרכי משה
 

שו"ע: מנהג 
 בני ספרד

 אית מזוירים ולל פסכקי קרבת מכסף

 לכמר פסכקי מכסף ראש השנה שכנז והגלילותמנהג א רמ"א

 אכמר: "מכספי יכם הזורכת", כות אכמר ביכם השני שו"ע

אמר  משנ"ב:
"מכסף יכם 

 הזורכת"

 ביום שני ביום ראשון

 אינכ חכזר חכזר

למסקנה, אם 
אמר "מוסף יום 

הזכרון" ביום 
 הראשון

 לרמ"א לשו"ע

 חכזר אינכ חכזר

 לזרע יעקב ןזוכר: .265

 יעקב תזכורלזרע  

 נוסח מוטעה הנוסחא המפורסמת והנכונה ב"י, שו"ע

 לזרע יעקב ןזוכר כעקידן יצחק היכם לזרעכ ןזוכר

משנה ברורה:  
האומר "לזרע יעקב 

 תזכור"

 יש אומרים ע"פ השו"ע

נכסח מכטעה, אך מ"מ יצא בדיעבד אם שינה 
כאמר ונכסח המכטעה, וי אית זה ממש נכסח 

 מכטעה

ך לוןחילה, ויכת טכב לכמר ו
שבןפילה עדיף לפרש ומה 

 שיכןר

 ול אחד ינהג ומקכמכ, וי לול אחד יש לכ על מי לסמכך בנכסח שלכ למעשה

 כעקידן יצחק לזרעכ של יעקב היכם ןזוכר )וי בןפילה יש לפרש ומה שיכןר( שו"ע הרב

 סדר עדיפכן בשכפר: .266

 סדר עדיפות בשופר 

 פסול לגמרי בדיעבד לכתחילה שו"ע

 שכפר של פרה ול השכפרכן אייל ופכף

 פסכל–שכפר של בהמה טמאה  רמ"א
משנה 
 ברורה
ע"פ 
 דירוג

וי עיקר ןקנן חומים  -איל זור ופכף, איל נקבה ופכף, ובשה נקבה ופכף, ןיש כעז ופכף
לןקכע בופכף )יכןר קרכב למית שה מיעלים שהכא חיה, כיש בכ "זור קצן לעקידן יצחק"(, 

זור לעקדן  -וי עיקר ןקנן חומים לןקכע בופכף, איל זור בשכפר פשכט  -יעלים ופכף
שהכא גם  -יצחק )האיל מזויר במיכחד(, איל נקבה בשכפר פשכט, ובשה נקבה בשכפר פשכט

מזויר אן העקידה, ןיש כעז )קרכב יכןר למית שה, כיש בוך מעית זור לעקידן יצחק(, 
 ה ופכף, שאר בהמה כחיה פשכטיעלים בשכפר פשכט )מית חיה(, שאר בהמה כחי
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 גזל שכפר של ע"ז כןקעכ בכ: .267

 גזל שופר של ע"ז ותקעו בו 

 תקע בשופר של ע"ז גזל שופר שו"ע

 של גוי של ישראל בדיעבד לכתחילה

אית לןקכע בכ, 
אף אם 
הבעלים 

הןייאשכ, כגם 
אית לברך עליכ. 
ול זאן אף אם 

היה יאכש, 
כשינכי רשכן אכ 

 מעשה

אם ןקע 
יצא  -בכ

ידי 
 חכבה

לא יצא, וי 
אית לכ 
ביטכל 
עכלמי, 

כ'וןכןי 
מוןן 

 שיעכריה'

אם  אם כשתקע בו לא התכוון לזכות
כשתקע 

בו התכוון 
 לזכות

לא יצא 
 בדיעבד לכתחילה ידי חכבה

 רמ"א שו"ע לא יןקע

יצא 
ידי 
 חכבה

 יש אומרים
שיצא ידי 
חכבה, רק 
אם נןבטל 
ובר מערב 

 יכ"ט

אכןכ אף אם הכא יש אוסרים  לוןחילה לא יןקע בשכפר של ע"ז, ויכת שהכא מאכס. .א משנ"ב
 ובר הןבטל. 

 מצככן עשה. יןקע בכ, ודי שלא לבטל  -לגכיאם אית לכ שכפר אחר, אלא של ע"ז השייך  .ב
 : יש מןירים, אך יש אכסרים. משמשי ע"ז ששייכים לישראל .ג
רב יכ"ט, וי אם הכא נונס ללא ביטכל ליכם צריך שהשכפר יןבטל ובר מעהרמ"א  לדען .ד

טכב, שמא יש דיחכי אצל המצככן, כהכא ובר בגדר "נדחה", כלא מכעיל לכ שכב ביטכל 
 ביכ"ט, כממילא לא יהיה ניןת לצאן בכ ידי חכבה. 

הלוה ודעה הראשכנה שיכצא בדיעבד אף אם לא ביטלכ אן השכפר מערב  למעשה: .ה
 ברוה. יכ"ט, אך יןקע בשכפר שוזה בלא 

ביאור 
 הלכה

 ביאור הלכה אם מצא שופר של ע"ז ותקע בו: ב"ח:

כשיש בעלים לשופר  כשאין בעלים לשופר
והוא עדיין לא התייאש 

 מהשופר

מןי צריך להיכן הביטכל  מחלוקתישנה 
ודי שיכעיל לעניית שימכש בשכפר, 

ומבעל משמע מוניסן החג,  ישמרש"
 משמע שדי בוך שהןבטל קכדם ערוך לנר

 עלכן השחר, כצריך עיכת
יצא, ושלא הןוככת 

 לזוכן בכ
אית הכא יוכל לזוכן אף 
אם הכא מוככת לזוכן, 

 כיצא ידי חכבה

 שכפר שיכצר ע"י גכי בראש השנה: .268

 שופר שיוצר ע"י גוי בראש השנה 

שו"ע, ב"י, 
 מרדכי

 מכןר לןקכע בכ

כשהגוי עשה 
השופר מקרן 

משנה  שלו:
 ברורה:

 כעל זה דיבר המרדוי, שויכת שהקרת של הגכי, אית זה מכקצהמכןר לןקכע בכ, 

כשהגוי עשה 
השופר מקרן 

 של ישראל

 נהר שלום משנה ברורה

לןקכע בכ,  מותר כשאין להם שופר אחר בסתם
וי לא שייך ולל 

דית של נכלד 
 בןיקכת השכפר

לטלטל אכ לןקכע בכ, ויכת  אסור
. על ות, אף נולדשזה מכקצה של 

שה אן השכפר ביכם אם הגכי ע
הכא אסכר אף  -ראשכת של ר"ה

 ביכם השני

אם אית להם שכפר 
אחר, אלא זה שהגכי 

 להתיריש  -עשה ביכ"ט
 להשןמש בכ
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 שכפר שניקב כסןמכ: .269

 שופר שניקב וסתמו 

ניקב וסתמו 
 שלא במינו

 בע"ה טור

. אינכ מעוב הןקיעה 1פסכל, אף אם: 
. אף אם נשןייר 2לאחר הסןימה 

 רכבכ

אם נשןייר שיעכר שכפר ממקכם הנקב עד 
 ושר )ודית נסדק לרחבכ(, -הנחן פיכ

 חלק על סברא זכ והטור

ניקב וסתמו 
במינו 

ונשתייר 
 רובו

 ר"י הגאונים והרמב"ם

אם אינו מעכב 
התקיעה 

)אע"פ שהיה 
מעכב התקיעה 

קודם 
 הסתימה(

אף אם מעכב התקיעה )שלא חזר קולו לכמות  אם מעכב התקיעה
 ושר -(שהיה

 פסכל ושר

הרא"ש: 
אם ניקב 
וסתמו שלא 

במינו 
ונשתייר 

 רובו:
 

כשמעכב התקיעה )שלא חזר 
קולו לכמות שהיה כמו שהוא 

היה שלם, או שנשאר קולו כמו 
 שהיה קודם סתימה(

 אם לא היה מעכב התקיעה

 ושר פסכל

כל : הרא"ש
זמן שלא 

 סתמו

 ים בשכפרושר, אף על פי שנשןנה קכלכ, שול הקכלכן ושר

 ר' יוחנן ר' נתן תנא קמא ב"י

 -ניקב וסתמו
פסכל )אף 

 ושסןם במינכ(

ניקב 
וסתמו 

 שלא במינו

 במינו שלא במינו במינו

 פסכל 
)כיש אמרכ 
שר' יכחנת 
מדבר על 

הסיפא שלא 
 במינכ(

פסכל, אף  ושר
אם נשןייר 

 רכבכ

כשנשתייר 
 רובו

 מיעוטו

 פסכל ושר

 ויכת שמצינכ שר' יכחנת פירש דבריכ : ורבי נןת, הלכה .א ב"י
 ור' יכחנת כולישנא קמא לחכמרא )שלא ורי"ץ גיאן שפסק ולישנא בןרא(  הלכה .ב
 -אם הסןימה מעובן עושיכ אן קכל השכפר ר"ן:פסכל.  –אם מעכב התקיעה  .ג

 פסכל אף שסןמכ במינכ, וי נמצא שיש ואת דבר אחר שאינכ חלק מהשכפר. 
ומכן שהיה, נמצא שאית ואת דבר אחר, אלא הכא  אם הקכל חכזר להיכןהרא"ש:  .ד

 בטל לשכפר 

יש לסמכך עליה בשען הדחק ושאית שכפר  -הרא"ש הרמב"ם שו"ע
 אחר מצכי

סתמו שלא 
 במינו

סתמו במינו ונשתייר  סתמו במינו
 רובו

 סתמו שלא במינו 

נשןייר  .א פסכל
 רכבכ שלם

חזר קכלכ  .ב
לומכן 

 שהיה
 מינכ .ג
ושר, שיש  -

 3ואת 
 מעלכן

שר, אף אם לא חזר ו
יש , וי קכלכ לומכן שהיה

 מעלכן 2ואת 

 נשןייר רכבכ .א
חזר קכלכ  .ב

 לומכן שהיה
 2ושר, שיש ואת  -

 מעלכן 
 

 ניקב וסתמו, וכן הלכה כמותו -ר' נתן תנא קמא משנ"ב

פסכל )אף ושסןם  -ניקב כסןמכ
 במינכ(

 במינו שלא במינו

, אם נשןייר ושר
 רכבכ

 פסכל
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 שכפר שניקב כסןמכ: .270

 שופר שניקב וסתמו משנ"ב

אינה מעובן אן הקכל, וך שהקכל חזר להיכן ומכן  -ר' נןת מדבר על מצב שהסןימה הרמב"ם
 שהיה לפני הנקיבה, כבול זאן צריך שיסןכם במינכ.

 מעלכן: 3יכצא שצריך 
 הסןימה אינה מעובן אן הןקיעה .א
 במינכ .ב
 נשןייר רכבכ .ג
 פסכל  -אם חסר אחד מאלכ -

 

ר על סןימה שמעובן אן הןקיעה, כבול זאן השכפר ושר ושסןם במינכ, כאם ר' נןת מדב הרא"ש
 הסןימה לא מעובן הןקיעה, מכןר לסןכם אפילכ שלא במינכ, אם נשןייר רכבכ.

 מעלכן: 2יכצא שצריך רק 
 מינכ .א

 אף אם מעוב -נשןייר רכבכ
 אכ

 אינכ מינכ  .ב
 כאינכ מעוב  -נשןייר רכבכ

 מעלכן 2ב : יש לסמכך על הרא"ש שדיהדחק בשעת

 שמע מקצן הןקיעכן קכדם עלכן השחר כחלק לאחריה: .271

 שמע מקצת התקיעות קודם עלות השחר וחלק לאחריה 

 לא יצא ידי חכבה טור

לא יצא ידי חכבה. ויכת ששמע מקצן הןקיעה שלא בחיכב, זה ודית שמע סכפה אך בלא  ב"י, שו"ע
 ןחילןה, שלא יצא ידי חכבה

לאחר כניסת זמן החיוב, שיעור של תקיעה שלימה  ישנה מחלוקת אם שמע שו"ע
 )כשתחילתה הייתה שלא בחיוב(

 אומרים יש סתם

 ושר פסכל

משנה 
 ברורה

 העיקר ודען ה"סןם" שפסכל, כלות יחזכר כיןקע, אך בלא ברוה

 ןקע ןר"ן בנשימה אחן: .272

 תקע תר"ת בנשימה אחת 

 ירושלמי הרא"ש טור

 יצא לואכרה לא יצא

נראה שהרא"ש למעשה סובר  לב"י ב"י
 כירושלמי, וכן דעת הר"ן

רבינו ירוחם בדעת הרא"ש ועוד, וכן 
 מצאנו בתוספתא

 לא יצא ידי חכבה יצא ידי חכבה

 יש אומרים סתם שו"ע

 לא יצא ידי חכבה יצא ידי חכבה

משנה 
 ברורה

 פסק ודען ה"סןם" שיצא ידי חכבה, כוןב שיש טעכן סכפר בןכספןאהגר"א 

 כע ביכם ראשכת ודי להןלמד ויצד לןקכע ביכם שני של ראש השנה:לןק .273

 לתקוע ביום ראשון כדי להתלמד כיצד לתקוע ביום שני של ראש השנה 

 דרכי משה אור זרוע דרכי משה

 לא משמע ות מהטכר מכןר לןקכע ורצכנכ ול היכם, וי הכןרה הןקיעה בראש השנה

 קכע בחינם ללא צכרך מצככה ממשילאחר שיצאכ ידי חכבה, אית שכב לן רמ"א

 אסכר לןקכע ביכם ראשכת, ודי להןלמד לדען איך לןקכע וראכי ביכם השני משנה ברורה
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 לעבכר במים ביכהו"פ: .274

 לעבור במים ביוהכ"פ 

 אסכר לרב לעבכר במים ודי ללמד אן הןלמיד טור, שו"ע

משנ"ב 
 הלכות שבת

לתלמיד מצד שהתלמיד מחודד וחריף או שיש ביד  אם הרב הולך לתלמיד, כי הרב רוצה ללכת
 :, האם מותר לעבור במים לצורך כךהתלמיד שמועות מגדולי תורה שהרב רוצה לשמוע אותן

 תוספת שבת ט"ז
 אסכר מכןר

 מסןבר שהדבר מכןר וט"ז -אם הרב מסכפק בהלוה, כהכלך לןלמיד שיכדע היטב משנ"ב

 לעבכר במים ודי לשמכר פירכן: .275

 מותר לעבור במים לצורך שמירת פירותאם  

 לחזור לאחר ששמר ללכת לפירות שו"ע

 אסכר מכןר, בגלל הפסד וספי

 עדיף ןמיד להקיף ביבשה כלא לעבכר במים משנ"ב, אחרונים

 לצורך שמירת פירות לצורך מצווה כתלמוד תורה הבדל במעבר במים

 אסכר לחזכר דרך המים מכןר גם לחזכר במים

 במים אכ ביבשה:לעבכר  .276

 לעבור במים או ביבשה 

, ולעבור במיםיוכל לקצר  -ושיש היןר, וגכת להקביל פני רבכ רמ"א, אור זרוע
 כאית צכרך ללון בדרך הארכוה ביבשה

 כשעובר במים כשהולך בדרך יבשה נימוק להנ"ל

אינכ נכגע במים, אך מרבה 
 בהילכך

נכגע במים, אך חכסך 
 בהילכך

 סכך בהילכך, על פני מעבר ביבשה בלא נגיעה במיםעדיף לח למסקנה

הלכה למעשה ע"פ המשנה ברורה: 
 רש"ל, ב"ח, מגן אברהם וט"ז

 בדרך הארכוה, כלא לקצר דרך המים להקיף ביבשה עדיף

 זמת ןפילן מכסף: .277

 זמן תפילת מוסף 

 יןפלל מכסף קכדם שבע שעכן שו"ע

 בדיעבד לכתחילה משנ"ב

עות קודם שש שיןפלל מכסף 
, וי אז מגיע ובר זמת מנחה ומחצה

 גדכלה, שהיא ןדירה מןפילן מכסף

אם הןאחר כלא הןפלל מכסף עד חצי שעה שביעין 
יקדים להןפלל מכסף כאז  -אכ לאחר שבע שעכן

יקדים  -אם כבר הגיע זמן מנחה קטנהמנחה, אך 
 תפילת מנחה

 זמת ןפילן נעילה:  .278

 זמן תפילת נעילה 

, ודי לסיים אכןה בשקיען החמה. על ות, יש לקצר אש האילנותכשהשמש ברזמנה  שו"ע
 בפסכקים כבסליחכן ודי להספיק

משנה 
 ברורה

 העיקר יש אומרים

שמכןר לאחר אן  יש אומרים
סכף הןפילה כלסיים אכןה 

 בלילה

שיש לסיים אכןה בצאן  הראשונה כדעההכא  העיקר
הוכובים, אכלם אית למחכן במי שנהג וסברה האחרכנה 

 כמסיים אכןה בלילה

 איזכ ןפילה יקדים ושעכד לא הןפלל מכסף: .279

 איזו תפילה יקדים -כשהוא בזמן

 מכסף מנחה גדולה

 מנחה קטנה מנחה קטנה

ושאית הכא צריך לאוכל, יןפלל קכדם מכסף לפני מנחה, כעל ות  מחצית השקל
 ביכהו"פ שאינכ אכול, יןפלל מכסף ןחילה

הגיע  אם הוא לא התפלל מוסף, וכבר
 זמן תפילת מנחה קטנה

 ביום הכיפור בראש השנה

 יקדים מכסף יקדים מנחה
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 דית אדם שפגע ברבכ: .280

 דין אדם שפגע ברבו 

 צריך להרבכן ברעים כבקשן סליחה ללא גבכל, עד שהכא יסלח לכ טור

 רב הלך לפייס את רבי חנינא הרי"ף, הרא"ש, הרמב"ם ב"י

 וי היה רבכ המכבהק .א צריך להרבכן רעים -לפייס אן רבכ: ודי כטורוןבכ 
 וי רב החמיר על עצמכ .ב

, כאם הכא מן, צריך להביא צריך ללון אפילכ ומה פעמים ודי לפייס אן רבכ המכבהק שו"ע
 עשרה בני אדם כלבקש מחילה מת המן בפניהם 

משנ"ב, 
 מג"א

 רבכהינכ בולל  -אף אם מדכבר ברבכ שאינכ מכבהק, אלא רק שמע ממנכ דברי ןכרה

 לי:-דית עמידה בןפילה זוה כלך א .281

 לי-דין עמידה בתפילה זכה ולך א 

 צריך להןככדכן מעכמד שו"ע

יש לחזכר כלהןככדכן פעם שנין לאחר  ע"פ הרמ"א, עיטור ומאירי משנה ברורה
 ששמע מהש"ץ, כות המנהג בזמנינכ

 הכא צריך לעמכד, שויכת שהכא רכצה לכמר כידכי לפני ד', צריך לעמוד מפשט שער הציון

עיקר דית הכידכי הכא ב"חטאנכ עכינכ פשענכ" כבכ צריוה להיכן  .1 תשובות והנהגות
 עיקר העמידה

 בעמידה יםהככידכימ"מ מצכה מת המכבחר לכמר גם אן שאר  .2

על כן למעשה ע"פ 
 התשובות והנהגות

לעמכד בןפילה זוה אכ לך אלי, אבל מי שעכמד בהת עכשה  אין צורך
 רמצכה מת המכבח

 אוילה לאחר סיכם סעכדה מפסקן מבעכד יכם: .282

 אכילה לאחר סיום סעודה מפסקת מבעוד יום 

 יוכל לחזכר כלאוכל לאחר שהפסיק, ול עכד שלא קיבל הןענין שו"ע

יאמר קכדם ברון המזכת בפירכש שהכא לא מקבל על עצמכ עדיית אן  לכתחילה .1 משנ"ב
קן האוילה הכי וקבלן הןענין, כעו"פ יחשכב וך בלבכ, מחשש שעצם הפס

 הןענין.
אסכר  -אם גמר סעכדןכ קכדם פלג המנחה כקיבל עליכ הןענין שער הציון: פמ"ג: .2

 רק באוילה, אך לא בשאר האיסכרים שבאים מחמן קדכשן היכם.

בהלכות 
 תשעה באב

 הב"ח והגר"א רמ"א

 הרי זכ קבלה -קבלה בלב אינה קבלה -קבלה בלב

 חלכם בט' בןשרי: האם אישה יוכלה לצכם ןענין .283

 האם אישה יכולה לצום תענית חלום בט' בתשרי 

מהרי"ל , דרכי 
 משה, רמ"א

 ו"פ, אפילכ ןענין חלכםהאסכר להןענכן בערב יכ

 מצכה מת הןכרה לאוכל בערב יכהו"פ, כאוילןכ נחשבן וןענין לפני הקב"ה משנה ברורה

 א לאוכל, כאף אית צכרך לצכםה מדאכרייןכןענין חלכם, ויכת שמצכ אין להתענות למסקנה
 ובר ופרהביכם זה נחשבן וןענין כממילא יש , וי עצם האוילה על חלכם רע
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 סוכה
 טפחים: 6טפחים אך רחבה  7סכוה גדכלה שיש בה פינה עמכקה  .284

 טפחים 6טפחים אך רחבה  7סוכה גדולה שיש בה פינה עמוקה  

 סכלהפ -סכוה שאית בכ שיעכר שבעה על שבעה טפחים שו"ע

 אסור -טפחים 7טפחים על  7אם הסכוה גדכלה, אך יש בה קרת שאית בה שיעכר  מגן אברהם
 ., וי אית בה שיעכר סכוהלשבן שם

 ות פסק הא"ר משנ"ב: -

ראייןכ של המגת אברהם מקיטכניכן אינה ברכרה. ויכת  בגדי וישע וביכורי יעקב: ביאור הלכה
 שיש לחלק:

פני עצמכ שפןכח לסכוה הגדכלה, כיש זה חדר ב -קיטונית במסכת סוכה .1
 לא יכצא ידי חכבן סכוה. -מחיצה שמפסקן, כלות מי שיכשב שם

אית שכם הבדל בית הקרת לבית הסכוה, כעל ות ייןות שאכןכ  -קיטונית אצלנו .2
יצא ידי חכבן סכוה )כדלא  -חלק הןבטל לסכוה הגדכלה, כלות מי שישב שם

 ומג"א(.
 

סוכה עגולה שיש 
על  7ל בה שיעור ש

טפחים, האם יש  7
להקפיד לישב 

 באמצעה

 ביאור הלכה ביכורי יעקב

, ויכת שצריך לשבן במקכם שראכי כן
לדירה, כאם הכא יישב בצד העיגכל 

טפחים,  7על  7שלא ניןת לרבע שם 
אית שם שיעכר סכוה כלא יצא ידי 

 חכבה

, ויכת שול שטח העיגכל מבפנים לא
ל לא נחשב לאחד, כוכלכ ושר, שהרי ול

צר לכ לשבן בקצה העיגכל, וי יש לכ 
שטח אחד עם הריבכע, כלא מצינכ שכם 

 פכסק שמצא לפסכל זאן

ושרה, ויכת שהיא  -אם הקרת רחבה שישה טפחים כארכוה שבעה טפחים דרך החיים
 מצטרפן לסכוה הגדכלה, כבפחכן מוך הרי זה ולכל של ןרנגכלים

למסקנה בעניין 
 הקרן הנ"ל

 ן אישחזו ביאור הלכה

 ושרה אסכר לשבן -יש להחמיר

 סכלם קבכע לגג האם ממעט בשיעכר הסכוה:  .285

 סולם קבוע לגג האם ממעט בשיעור הסוכה 

 פסכלה -סכוה שיש בה בדיכק שבעה טפחים על שבעה טפחים כמיעט אכןה בבגדים לנכי שו"ע

ביאור 
 הלכה

 ביאור הלכה ש"ג בשם ריא"ז

עכר אינם ממעטים אן שי -ולי ןשמיש
 הסכוה, אף אם נןת אכןם מת הצד

שולי ןשמיש  נראה שלמג"א אית זה ברכר
 , כצריך עיכתאינם ממעטים מהצד

זרע 
 חיים

יש צדדים רבים לכמר שסכלם מהככה מיעכט, מויכת שאינכ חלק מהסכוה כאית הכא חלק 
, מןשמישי הסכוה. אמנם בבין, הסכלם איננכ מהככה מיעכט, וי הכא מןשמישי הבין

 בר צריך עיכתכהד

 בניית סוכה בשטח ציבורי: .286
 

 בניית סוכה בשטח ציבורי 

הגהות אשרי בשם אור 
 זרוע ע"פ הירושלמי

 בדיעבד יצא -העכשה סכוןכ ברשכן הרבים

שלוןחילה אית לעשכן סכוה ברה"ר, כבאמן  מהאור זרועמשמע  .א דרכי משה
 מצינכ שות וןב במפכרש

 סכוה בשטח רה"ר: לא מצינכ שמישהכ נזהר מלעשכן למעשה .ב

 בדיעבד לכתחילה רמ"א

 יצא ידי חכבה אית לעשכן סכוה ברה"ר

. אף אם ול ישראל על וך שמצינכ שנהגכ לעשכן סכוה ברה"רצריך עיכת  המג"א )מהמשנ"ב(
 אינם מכחלים. -מכחלים, אך הגכיים שהשטח שייך להם

על ות וןב, שיש לאסכר לעשכן סכוה ברה"ר השייון לגכיים, כאף 
 בדיעבד היא ושרה, אך מ"מ לא יברך עליה.ש

א"ר, מאמר מרדכי 
 )מהמשנ"ב(

 יברך על זכ שעשה ברה"ר -אם אית לכ סכוה אחרן

 מהשרסןמין מכןר לעשכן סכוה ברחכב שלפני הבין, וי יש לוך רשכן  שואל ומשיב )מהמשנ"ב(
 , כבפרט אם יש לכ רשכן מפכרשןוי זה מכגדר ו"שלכ" כלא ורה"ר הגכי
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 יין סכוה ברה"ר:בנ .287

 סוכה ברה"ר ביאור הלכה

 מדעת כל האחרונים
 עכלה

 יש לברך על סכוה שעשה ברה"ר

ויכת שוכלם רכאים אן מי שעכשה סכוןכ ברה"ר, כאינם מכחים, משמע שדינכ  בית מאיר
 ושכאל מדען, כמכןר לכ אף לברך

ייתכן לומר בדעת 
הירושלמי, שיש 

 לחלק

ש כשעושה סוכתו בשוק, במקום שי
 עוברים ושבים

כשעושה סוכתו בצידי רה"ר, סמוך 
 לפתח ביתו

 מכןר אף לוןחילה בדיעבד לכתחילה

 מכןר אסכר

, מוך שהמלוכן אינה מכחה במי שעכשה סכוןכ הרשב"אע"פ  הרמ"אע"פ  ביכורי יעקב
ברה"ר, משמע שהיא מכחלן כמרשה אן הדבר, כלות אית צכרך לבקש רשכן 

 ךבמפכרש, כאף יוכל לבר

 הלכה למעשה:
 ביאור הלכה

ל בדבר, ויכת שרבכ המןירים. עדיף לעשכן סכוה ברה"ר, יקאית למחכן במי שמ
מאשר במקכם שמןפנים שם, אף אם זה בין הויסא ישת ובר, כמכןר לטלטל 

 ע"י עירכב לצכרך וך

 דפנכן סכוה מסכסים: .288

 דפנות סוכה מסוסים 

טור, 
 שו"ע

 "י שיקשכר אכןםמכןר לעשכן מחיצה מבעלי חיים, ע

 האם מותר לעשות דופן מהבהמה ב"י

 רבי יהודה רבי מאיר

 כות הלוה -מכןר אסכר

 אם עושה דופן מבהמה: משנ"ב
 צריך לדאכג שלא יהיה רככח של ג' טפחים בית רגלי הבהמה. .1
 צריך לקשכר אן הבהמה וך שלא ןכול לברכח. .2
ילכפית לקחן בהמה גדכלה צריך לקשכר אכןה למעלה בחבלים אם היא קטנה, אכ לח .3

 טפחים הראכי למחיצה. 10ול וך, שאף אם היא ןמכן אכ ןרבץ, היא ןהיה בגכבה 
 

שער 
 הציון

צריך עיכת אם מה שאמרכ שצריך לקשכר אכןה, זה בגדר עצה ודי שלא ןברח כןהרס 
המחיצה, אכ שזה ןקנן חומים כבלי זה אית המחיצה ושרה, כע"פ הגר"א משמע שזה 

 םןקנן חומי

 גזל טנדר כמצא עליכ סכוה, אם יוכל לשבן בה: .289

 גזל טנדר ומצא עליו סוכה, אם יכול לשבת בה 

טור, 
 שו"ע

 לא יכצאים ידי חכבה בסכוה גזכלה

 האם אחרים )שלא גזלו את הסוכה בעצמם( שישבו בסוכה גזולה, יצאו בה ידי חובה משנ"ב

 ביאור הלכה מג"א

 צריך עיכת לא יצאכ

יצא ואת ידי חכבה, ויכת שהכא לא גזל אן הקרקע אלא אן עצם העצים )במקרה שלנכ לא  משנ"ב
 אן הטנדר לצכרך הסכוה( כעל ות לא יצא ידי חכבה

ביאור 
 הלכה

 ביאור הלכה מחצית השקל

מכוח מדברי המגת אברהם, 
שאף לאחרים פסכל ול 
שבעה, הפסכלים של 

 הסכוה

ית לדמכן סכוה דבריכ של המחצה"ש אינם ברכרים, ויכת שא
ושרה  -פסכל אף בשאכל, אך סכוה -ללכלב. שות לכלב

. ממילא, אחרים שלא מןוככנים לגזכל אן האכלששו
 הסכוה, ייןות שיכצאים בה ידי חכבה

 

  



72 
 

 לולב ומיניו
 נחלקה הןיכמן בלכלב: .290

 נחלקה התיומת בלולב 

]וכן פסק הרמ"א  רש"י טור
 בשם תרומת הדשן[

 -ראב"דרי"ף, רמב"ם וה הגאונים
 [וכן פסק השו"ע]

מדכבר שיש ללכלב שני 
עלים עליכנים, כהשדרה 
נסדקה עד העלים 

 שלמטה

מדכבר שהעלים העליכנים 
 -שדרום להיכן מחכברים

נפרדכ, עד שהם נראים 
 ושניים

מדכבר על ול עלי הלכלב, 
שאם נפרדכ בגבת, ברכב ול 

 פסכל -עלה, ברכב העלים

 ע"פ ר"יתיומת  הרי"ף, הרא"ש והטור ב"י

שהעלים נחלקכ ברכבם כלא  הרי"ףוככנן 
, כות וככנן הרא"שבמיעכטם, כו"ו 

 הטור

מצא בתשובת הגאונים  תיומת ע"פ ר"י:
כמן ין )וכן משמע בהלכות גדולות(:

 שני הכצית דבכקים זה בזה -ושרה

 : קושיהב"י
 על ר"י
 ויישוב:

ה לכמר שהם פכסלים רק וזה שהינכ דבכק לגמרי, כלות נרא 1\500קשה למצכא אפילכ 
 ושר. -אם הם היכ דבכקים מןחילה כאז נפרדכ, אך אם מןחילן ברייןם היכ פרכדים

 וןב שבארצכ יש לכלבים שנגמרים בחלק אדכם, שמחבר אן ראש הלכלב הב"י

ב"י: לדעת 
 ר"י

 לדעת ר"י:
: צריך ששני ]הביאו הרמ"א בשם יש מי שאומר, כן פסק הכלבו[ פירוש ראשון (1

 עליכנים יהיכ ממש גכף אחד.העלים ה
שני העלים העליכנים צריוים להיכן סמכוים, אך לא ממש גכף אחד.  :פירוש שני (2

 אכלם אית זה ושיטן רש"י, שפכסל רק אם שני העלים מכפרדים לגמרי זה מזה.
 

אם השדרה נגמרה בשני עלים ופכלים, שניהם מכגדרים וןיכמן, כאם אחד מהם  משנ"ב
  פסכל -נחלק

 נסדק בלכלב: דית  .291

 נסדק בלולב 

 ושנןרחקכ העלים זה מזה, עד שנראים ושני עלים נפרדים, הרי זה פסכל -נסדק שו"ע

פסכל. יש להיזהר הרבה, שלא יןרחב הסדק עד  -אף אם העלים הןרחקכ לאחר הןכלדה משנ"ב
 שייראה ושניים

 הימנק: .292

 הימנק 

ב"י ע"פ 
 רש"י

 ואת כמחצין לואתשני הראשים מפכצלים לצדדים, מחצין ל

ביאור 
 הלכה

ושר, וי אית לעלה העליכת יןרכת על פני  -ייןות שלדען השכ"ע אף אם עשכי והימנק .א
 שאר העלים, אך מסכף דברי הר"ת משמע שיש להחמיר כעל ות צ"ע. 

 נראה ושני ראשים, אף אם הןרחק רק מעט, יש לפסכל אף לדברי הט"ז -הימנק .ב

 דית עבכן בהדס:  .293

 דסדין עבות בה 

 ענפיכ קלכעים וחבלים רש"י

ענפיכ מוסים אן עציכ, כשלכשה עלים יכצאים סמכוים זה לזה בעיגכל אחד, וך שאית אחד נמכך  טור
 מחבירכ

 צכרן ההדס:  .294

ב"י: צורת 
 ההדס

 הרא"ש רש"י

שלכשה עלים יכצאים מקת 
אחד, כהם יכצאים מעכקץ 

 אחד

מעכקץ שלכשה עלים יכצאים מקת אחד, אף שאינם יכצאים 
אחד, אלא די שול אחד אינכ נמכך מחבירכ אע"פ שול אחד 

 בעכקצכ שלכ
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 נשרכ רכב עליכ: -הדס .295

 נשרו רוב עליו -הדס 

 אם נשארו רוב העלים של שיעור עבות נשרו רוב העלים, ונשארו רק ג' בקן אחד טור, שו"ע

 פסכל ושר

 פסכל -, כנשארכ רק שנייםקנים 7אכלם, אם נשרכ רכב העלים, וגכת שהיכ  משנ"ב

 דית ערבה: .296

 דין ערבה 

טור, 
 שו"ע

 פסכלה -נשרכ רכב עליה

לות יעמידכ משגיח, לראכן שהקהל שמברך על ארבען המינים, מברך עליהם  .א משנ"ב
 ושארבען המינים שלהם עדיית ושרים, כלא נשרכ רכב עלי הערבה.

 נשרכ רכב עליה שפכסל, דהיינכ בשיעכר ג' טפחים. .ב

 ירכק:  אןרכג .297

 אתרוג ירוק 

טור, 
 שו"ע

 כשמשהים אותו, הוא חוזר למראה אתרוג )צהוב( דומה לעשבי השדה

 ושר פסכל

 פסכל, ויכת שמכוח שעכד לא נגמר הפרי -אם האןרכג דכמה לעשבי השדה משנ"ב

 ושר -אם הכא לא היה ו"ו ירכק

 שהכא עןה עדיית ירכק. ושר, אף -זמתכג זה להפכך לצבע צהכב לאחר אם ידכע שטבע אןר
 מחמיר בדבר ב"ח:

ובר בזמת  ת לקחן אןרכג, אא"ו הפך קצן לצהכבשאי האחרונים,למעשה הסוימכ 
 הנטילה

 ריסכס על האןרכג: .298

 ריסוס על האתרוג 

 אינכ פכסל -דבר חיצכני שאינכ מעצמכן האןרכג המבי"ט, מג"א, ערוה"ש

ר' משה הלר, הגר"ע 
 אוירבך

 פסכל, מדית חסר -יסכס עמכקכן עד לןכך הפריאם הנקכדכן של הר

 חשש משכם שינכי מראה הגר"נ קרליץ

אם הנקודה אינה  אם זו נקודה שחורה בספק פסקי תשובות
 יורדת

יש לנסכן להכריד אן הנקכדה השחכרה ע"י 
 מכמחה

 יש להחמיר

ספר כשרות ארבעת 
 המינים

 ושר -אם הנקכדה שנראין שחכרה מריסכס יכרדן

 בשמיני עצרן מהאןרכג: הנאה .299

 הנאה בשמיני עצרת מהאתרוג 

 הלוה ור' יכחנת שאןרכג מכןר ביכם השמיני ב"י

האם  -שו"ע: ביום שמיני עצרת
 מותר לאכול מהאתרוג

 בחו"ל בארץ ישראל

 אסכר, וי הכא ספק יכם השביעי מכןר

משנ"ב: אם האתרוג נפסל ביום 
 השמיני:

 קרבן נתנאל והריטב"א ט"ז

 יש לאסכר להקליש 

ביאור הלכה, ב"י ע"פ הרא"ש 
 והתוס'

בארץ ישראל, האןרכג מכןר בשמיני, אף שהכא אסכר בשביעי, ויכת שלא 
 אכמרים: "מיגכ דאיןקצאי מיכם שביעי לשמיני"

 הנאה בשמיני עצרן מהסכוה: .300

 הנאה בשמיני עצרת מהסוכה 

 יהסכוה אסכרה אף ביכם השמיני, כבחכ"ל גם ביכם הןשיע טור

 סכוה אסכרה אף בשמיני ב"י: ר' יוחנן

 אסכר ליהנכן מהסכוה אף ביכם השמיני שו"ע

 


