
  שיעור הגר"ד כהן שליט"א
 דין ד' מינים דביסו בענין:

  
א יבש מברש"י ד"ה בשלו חמןנ' מתיב ר ע''אל'  דף ותני עד כ''ט ע''ב קא פסיק סוכה דף סוגית הגמרא .1

 הדר וליכא ן ינד"ה בע 'סובתו
 מאוד עכשיו אני מגלה דבר נכון אבלט"ו ע"א בדפי הרי"ף  ףבדחמות רמב"ן במל .2
 משנה בכסףו ועיין שם בהרב המגידלולב ה"ט  מהל' רמב"ם פ"ח .3
 תרמ"ט אות י"טסימן ביאור הגר"א עיין  .4
 לולב ה"א 'לפ"ח מה ם משנהלח .5
 עצי סוכה שביאר בסוגייןד ר' חיים בסטנסיל בענינא .6
 י"א עשין מצוה קס"ט ומש''כ שם בשורש להרמב"ם ספר המצוות .7
 תורה לבעל הצפנת פענח מכתב קנ"ד ימכתב .8
בידו לאחר  חר והיההש ותעל דםיעקב סימן תרנ"ב ס"ק י' באחד שלקח לולב קו יכורהבו של קספי .9

 שעלה עמוד השחר
 יעקב שם בביכורייתן ושילעבר א ד"ה עוע''תוס' סוכה ל"ט  .10

  
 

 שיעור הגרב"ד פוברסקי שליט"א
  בדין לולב צריך אגד ואיסור בל תוסיף

 
 סוכה דף ל"א ע"א והתניא וכו' כשם שאין פוחתין וכו' .1
 בריטב"א שם .2
 שם עמוד ב' פשיטא מהו דתימא וכו' ובתוס' ד"ה הואיל .3
 סוכה דף ל"ו ע"ב משנה אין אוגדין את הלולב וכו' ובגמ' לולב צריך אגד .4
 סנהדרין דף פ"ח ע"ב האי לחודי' קאי וכו' ובתוס' ד"ה אי .5
 במאירי שם .6
 רמב"ם פ"ז מהל' לולב הל' ה', ז' בראב"ד ובמ"מ בכ"מ ובלח"מ ובהגה"מ .7
 החינוך מ' תנ"ד ספר .8
 המניח שני תפילין וכו' העירובין דף צ" .9

 רי"ף בפרק לולב הגזול ותנא נמי במתני' .10
 ד"ה ולקחתם שם וכו' ובתוס' וד' שבלולב מנחות דף כ"ז ע"א .11
 מדרש רבה פ' אמור פרי עץ הדר וכו'  .12

 
 

 שיעור הג"ר ברוך מרדכי אזרחי שליט"א
 

  "הדר" ו"הידור"
  

לולב הגזול וכו'. גמרא: "קא פסיק ותני וכו" הדר בענין וליכא וכו' רש"י  סוכה דף כ"ט ע"ב מתניתין: .1
 ד"ה "יבש וכו', נקטם וכו', בשלמא יבש וכו'. תוס' ד"ה לולב וכו'

 מאירי שם "ואע"ג" וכו' .2
 לעיל דף י"א ע"ב. דף ל"ג ע"א: לימא כתנאי עבר ולקטן פסול וכו'. .3
 דף ל"א ע"א: "א"ר יהודה מעשה בבני כרכין וכו' .4
 ריטב"א שם. "ונראה לי וכו'". .5
 שבת קל"ג ע"ב: "תנו רבנן המל כל זמן וכו'" .6
 יומא דף ל"ד ע"ב, דף ע' ע"ב: "מאי אחד מיוחד שבעדרו וכו'" .7



גיטין מ"ה ע"ב: "דתני רב המנונא בריה דרבא מפשרוניא וכו' תוס' ד"ה כל שישנו וכו', מכאן אומר  .8
 ר"ת וכו'".

 י זירא בהידור מצוה וכו' פירש"י, ותוס'בבא קמא דף ט' ע"ב: "אלא אמר רב .9
 ומהרש"א .10
 רא"ש שם אות ז'. .11
 ים של שלמה שם אות כ"ד. .12
סנהדרין דף פ"ח ע"ב. א"ר אלעזר אמר רב אושעיא אינו חייב אלא על דבר שעיקרו מדברי תורה  .13

 ופירושו מדברי סופרים וכו'
 מנחות דף כ"ז ע"א "אמר רב חנן בר רבא לא שנו אלא שאין לו וכו'. .14
 י"ף סוכה בהשגת הראב"ד אמר רב גידל אמר רב וכו'.ר .15
 רא"ש סוכה פ"ג אות י"ד.  .16
 רמב"ם פרק ב' מהלכות מילה הלכה ד' .17
 ס"ק ב' טו"ר יו"ד רס"ו .18
 שו"ע או"ח תרנ"א. במשנ"ב ס"ק ז' .19
 שו"ע או"ח סימן תרמ"ט, מג"א ס"ק ט', .20
 ובסימן תרנ"ו  מג"א ס"ק א'. .21
 "יראים" אות תכ"ב. .22
 מ"ז בית הלוי חלק ב', ס' .23
 אבני נזר או"ח, ס' י"ט אות ג'. .24

  
 

 שיעור הגר"נ קפלן שליט"א
 

  שיעור בענין לולב ניטל במקדש כל שבעה. והאם צריך ליטול אתרוג עם פיטם דוקא או לא.
 
  א
 

בדין לולב ניטל במקדש כל שבעה. והאם חייב ליטול לולב כשבא בסוכות לכותל המערבי בזמן הזה אף  .1
 לחומה ביום הראשון, ובשאר הימים.אם כבר נטל מקודם חוץ 

 האם חייב לילך לכותל כל הז' ימים של סוכות כדי לצאת החיוב דאורייתא. .2
 איזה ד' מינים צריכים ליטול כל שבעה בירושלים בזמן הזה. .3
 אם נטל לולב בכותל, האם צריך לחזור ליטול לולב שוב, כשיוצא מהחומות. .4
 "מ סוכות או לא.האם יש ענין לילך לשמחת בית השואבה בחוה .5
האם יש ענין לקיים מנהג אנשי ירושלים שהיו נוטלין לולביהם כל היום בזמן הזה. והאם זה רק בעיר  .6

 העתיקה, או בכל מקום.
  ב
 

האם כיום שמצויים וגדילים הרבה אתרוגים עם פיטם, האם חייבים ליטול אתרוג עם פיטם. או האם זה רק 
  מהודר, או שאין חיוב.

 
  מראה מקומות

  
  א

  בגדר לולב ניטל במקדש כל שבעה
  

 משנה סוכה דף מ"א ע"א, ובגמרא שם, עד דבעי דרישה, ורש"י שם. .1
 רמב"ם פירוש המשניות שם .2
 ורבינו מנוח הלכות שופר פ"ב ה"ח. .3



 ביכורי יעקב סימן תרנ"ח סק"א .4
 ערוך לנר שם ד"ה במדינה .5
 מנחת שלמה תנינא סימן נ"ז. .6

  
  ב

שמחת בית השואבה לרש"י משום ניסוך המים, להרמב"ם משום ושמחת מחלוקת רש"י והרמב"ם בגדר מצות 
  בחגך.

  
 רש"י סוכה דף נ' ע"א ד"ה בית השואבה, ורש"י סוכה נ' ע"ב, ד"ה דברי הכל .1
 רמב"ם פ"ח מלולב הי"ב. .2
 ועיין עמק ברכה לולב אות א' .3
 עיין סוכה דף נ"א ע"ב תיקון גדול היה שם. .4

  
  ג

  הנהוגים ביום הראשון בגבולין נהוג כל שבעה במקדש.מחלוקת הראשונים אם כל הפסולים 
  

 תו"ס ריש לולב הגזול דף כ"ט ע"ב ד"ה בעינן הדר .1
 שם ד"ה ומיהו ר"ן .2
 רמב"ם פ"ח מלולב ה"ט. .3
 משנת יעבץ סימן ס"ח, ד"ה ונראה, והנה יש .4

  
  ד

  מנהג אנשי ירושלים לילך כל היום עם האתרוג האם נוהג כיום.
  

 רבי אלעזר בר צדוק אומר עיין סוכה דף מ"א ע"ב תניא .1
 ועיין טור סימן תקנ"ב סעיף א' .2
 רמ"א ומשנ"ב שם. .3
 וצ"ע שהשו"ע השמיט דין זה. .4
 רמב"ם לולב, פ"ז הלכה כ"ד, ופ"ח הלכה ט"ו .5
 יומא דף כ"ו ע"ב ורגמהו כל העם האתרוגיהם, ובתו"י שם. .6

  
  ה
  

 שו"ת חכם צבי סימן ט'. .1
 רמב"ם שורש י"א, כמו מצות לולב עי"ש. .2

  
  ו

  
  בענין קריאת הלל עם לולב, ואם צריך לקרוא שוב במקדש. עיין פסחים דף קי"ז ע"ב והלל זה מי אמרו

 
  ענף ב'

  האם צריך ליטול אתרוג עם פיטם דוקא.
  

 שו"ע או"ח סימן תרמ"ח סעיף ז' ורמ"א שם. .1
 ועיין בביאור הגר"א שם ס"ק י"ג, ט"ז .2
 עיין שו"ע יו"ד סימן נ' סעיף ב' .3
 ט"ז בסופורא"ש פרק ג' סימן  .4

 



  שליט"א יעור הגרי"א כהןש
  

  בכל התורה ויסודות גדרי "הדר" בד' מינים ודיני "הידור מצוה" -דרכי וכללי בדיקת האתרוג 
 

  השאלות לדיון:
 

  האם צריכים לבדוק בעיון מרובה את האתרוג מפסולי "הדר" ו"חסר"?
  איך צריך להחזיק את האתרוג בשעת הבדיקה, וכמה רחוק מהיד?

  נקודה שחורה שנראית רק בזכוכית מגדלת, פוסלת?האם 
  האם יש הבדל בין דין "הדר" בד' מינים, לדיני "הידור מצוה" בכל התורה?

  
  ראי מקומות:מ
  

  גמ' סוכה דף כט ע"ב, משנה וגמרא, תוס' ד"ה לולב יבש פסול .1
  שו"ת מבי"ט ח"ג סימן מ"ט .2
  שו"ע הרב סימן תרמ"ח סכ"ב  .3
  ק"ה ד"ה מש"כחזו"א או"ח סוף סימן קמז ס .4
  דף פח ע"ב –רעק"א בתשובות שנדפסו בסוף דרוש וחידוש  .5
  גמ' מנחות דף לב ע"ב, אסור לישב על גבי מיטה... .6
  גמ' יומא דף ע ע"א, וקורא בו כדי..., רש"י ד"ה להראות .7
  גמ' שבת דף כא ע"ב, ת"ר מצות חנוכה נר... רש"י ותוס' ד"ה והמהדרין .8
  קפב]שו"ת רדב"ז ח"ד סימן קי"א [אלף  .9

  רא"ש סוכה פ"ג סימן י"ד .10
  מלחמות סוכה דף טו ע"ב מדפי הרי"ף .11
  פרמ"ג תרמו משבצות זהב סקי"ב .12
  חזו"א סימן קמ"ו סק"ל .13
 שו"ת שאילת יעבץ ח"ב סימן קכ"ד .14
  תשובה נ"ז –שו"ת טוב טעם ודעת מהדו"ת בקונטרס אחרון  .15
  בינת אדם כלל ל"ח אות ל"ד סקמ"ט .16
  תפארת ישראל ע"ז פ"ב יכין אות ג' .17
  שו"ת דובב מישרים סימן א' .18
  שו"ת מהרש"ם ח"ג סימן שנ"ז .19
 שו"ת אבן יקרה תניינא סימן ל"ג .20

 
 

  שיעור הגר"י אלעפנט שליט"א

  בענין לכם בארבעת המינים

א] ע' משנה כט: "לולב הגזול פסול וכו' "  ועייש בגמרא "אלא גזול בשלמא יום טוב ראשון דכתיב לכם משלכם 
"         וע' גמרא מא:  "מנה"מ  דת"ר ולקחתם לכם שתהא לקיחה  ביד כל אחד אלא ביום טוב שני אמאי לא 

ואחד   לכם משלכם להוציא את השאול ואת הגזול מכאן אמרו חכמים אין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב 
  הראשון של חג בלולבו של חבירו אלא אם כן נתנו לו במתנה " עייש כל הגמרא 

ע"א  " ושל ערלה פסול "  כל הגמרא    "  מ"ט פליגי בה רב חייא בר אבין ור' אסי  ב] עיין היטב גמרא  דף לה
חד אמר לפי שאין בה היתר אכילה וחד אמר לפי שאין בה דין ממון " עד  "גופא אמר ר' אסי "  הנה מבואר 

ילה שפיר מהגמרא שם שגם דבר שאין לו דין ממון ואין  לו בעלות כמו מעשר שני לר"מ אם יש לה היתר אכ
יוצא בא ידי מצות אתרוג וגם הפוך גם דבר כמו טבל שהוי שלו אם אין לו היתר אכילה אז לא יוצא והנה יש 

  ?"גזול " הוא שאין לו היתר אכילה לעיין אם כן למה גזול פסול הלא לא צריך שיהיה שלו ?  האם כל הטעם של



הו מ"ש מג"א "  שמביא שטת המג"א סימן תרל"ז ג] ע' היטב אבני מלואים סימן כח ס"ק ג' [בסוף ] ד"ה "מי
סק"ג שהגם שגזל עכו"ם מותר אבל זה רק היתר לקחת אבל לא הוי שלו עד שהגוי מקנה לו וממילא לא  הוי 

"לכם " ולא יוצא באתרוג והאבני מלואים חולק שכון שהרמב"ם פוסק פרק ח הל' לולב הלכה ב שיוצאים עם 
ם פוסק שמעשר שני ממון גבוה  כי לא צריך שיהא ממונו אלא רק מותר אתרוג של מעשר שני הגם שהרמב"

  לאכילה וממילא גם בגזל עכו"ם הגם שלא הוי שלו אבל מותר באכילה ולכן יוצא בו 

  יוצא חידוש עצום מהאבני מלואים שגם אם לא הוי שלו בכלל יוצא והכל תלוי בהיתר אכילה ולא צריך בעלות 

רבא הא לך אתרוג על מנת שתחזירהו לי נטלו ויצא בו החזירו יצא לא החזירו לא ד] ע' בגמרא  מא: "דאמר 
יצא " וע' גמרא שם וכן  קידושין דף ו: שאם הוא יצא או לא תלוי אם " מתנה על מנת להחזיר שמה מתנה או 

שמה לא שמה מתנה " והנה ממה נפשך אם אין לו היתר אכילה מה יעזור אם שמה מתנה אם  יש היתר אכילה 
  מה זה משנה לנו אם "שמה מתנה  "או לא ?

ה] וע' עוד גמרא מו: "  א"ר  זירא לא ליקני איניש הושענא לינוקא ביומא טבא  קמא מ"ט  דינוקא מקנא קני 
ר אקנויי לא מקני  ואשתכח דקא  נפיק בלולב שאינו שלו " וצ"ע מה אכפת לן אם אין שלו אבל יש לו הית

  אכילה ?
  
 

  שליט"א רידמאןשיעור הגר"י פ
 בענין: כיתותי מכתת שיעורי

  
 דף ל"א ע"ב כתותי מכתת שיעוריה סוכה .1
 רש"י שם ד"ה באשרה דמשה .2
 תוס' עירובין דף פ' ע"ב ד"ה אבל קורה .3
  מלחמות ריש פירקין בא"ד לענין ערלה ותרומה טמאה וכן בר"ן שם .4
  ר"ן בגיטין דף כ' ע"א ד"ה שלחו מתם  .5
ד"ה של אשירה ובד"ה בשלמא בא"ד עוד תירץ הרב ז"ל וכו' והא ריטב"א בריש פרק לולב הגזול ב .6

 ליתא וכו'
 ריטב"א עירובין דף ע"ח ע"ב ד"ה או דילמא .7
 ריטב"א סוכה דף ל"ה ע"א ד"ה ושל ערלה בא"ד והנכון .8
 מאירי שם סוכה דף ל"ה ד"ה של ערלה וע"ע דף י"ט ע"ב במשנה בא"ד ומכל מקום .9

 קס"העיין שו"ת רבי עקיבא איגר קמא ס'  .10
 חידושי הגר"ח על הרמב"ם הלכות שבת פרק י"ז הלכה י"ב, י"ג .11

 
 

  שיעור הגרח"צ סענטער שליט"א
 בענין: יום טוב ראשון ושני

 
 משנה דף כ"ט ע"ב וגמרא שם .1
  תוספות שם ד"ה בעינן הדר וליכא .2
  ריטב"א מ"וכל שאמרנו שפסולו" עד "וקבלתם תורה" .3
  רמב"ן במלחמות ד"ה אבל עכשיו אני מגלה .4
  "ם הלכות לולב פרק ח' הלכה ט'רמב .5
 חדושי הגר"ח על הש"ס דף ט' עמוד א' .6

 


