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בעבירה הבאה גמצוה

חיים סוכת
הגזול לולב פרק על

p

בעבירה הבאה מצוה
עולה היה למה סיבות שני הביא לה:) (פסחי רש"י הנה א)

בפסוק שמההיקש א] בדמאי, מצה חובת ידי לצאת שלא דעתינו על

יוצאי� שרק ילפינ� מצות עליו תאכל ימי שבעת חמ� עליו תאכל לא

משו ב] לבד, חמ� תאכל בל משו איסורו א מצה חובת ידי

בהטע סגי ולא קרא צרי� הראשו� דלטע הא והנה מצהב"ע.

רק היא שמצהב"ע סברי דאינהו משו י"ל בעבירה הבאה דמצוה

שהגמרא כ� ואחר מצהב"ע. אמרינ� לא דרבנ� שבעבירה או מדרבנ�,

חמ� שמקישה הפסוק הביאה לא עדיי� שהגמ' א� פשיטא, טבל הק',

הבאה מצוה משו למצה פסול יהיה שטבל פשוט היה למצה

וקמ'ל מצהב"ע ומשו דרבנ� בטבל שאיירי מתרצת והגמ' בעבירה.

מצהב"ע. מטע החפצא פסול דרבנ� בעבירה שאפילו

דטבל שהסיבה הוי דמאי), אכל� ד"ה (קיד: בפסחי תוס' ושיטת

התורה מ� שאיסורו שטבל סיבה דמאותו הוא למצה פסול דרבנ�
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סבירא כרח� על כרש"י. דלא וזהו דרבנ�. בטבל ה"ה למצה, פסול

דלא וי"ל ולמה? מצהב"ע. אמרינ� לא דרבנ� שבאיסור להתוס' להו

מצוה. תבטל האיסור דבגלל בגוונא דרבנ� איסור תיקנו

שרק פסוק צרי� למה מקשה (משו ד"ה (ל. התוספות הנה ב)

ידי יוצאי� אחר איסור משו ולא חמ� תאכל בל משו שאיסורו מי

הבאה מצוה משו ליה תיפוק בטבל), יוצא לא (ולפיכ� מצה חובת

(ופשיטא טבל! אאיסור עובר מצה מצות שיוצא שבשעה בעבירה

פסול הוי בעבירה הבאה דמצוה ל� אית אי רק היא תוס' דקושית

מביא לח. בקידושי� דתוס' לי ונראה עיו�. בצרי� ונשאר דאורייתא)

דמצה עשה יבוא בחדש, מצה מצות לצאת א"א למה שמק' ירושלמי

דקוד עשה אי� א) ,אופני בשני ומתר� דחדש, תעשה לא וידחה

לאחר תעשה לא דוחה תורה) מת� קוד שניתנה (כלומר הדיבור

אטו ראשו� כזית דגזרינ� אלא דחיה שיי� היה הדי� בעצ ב) הדיבור

דמצה עשה דליתי כא� ג לשאול יש שאלה אותו והנה שני. כזית

וא בעבירה. הבאה דמצוה בעיא אי� ואז דטבל תעשה לא וידחה

התוס' שתירצו התירוצי מ� אחד כא� נסבור לא טע מאיזה

משו קרא שצרי� בסוכה התוס' קושית על תי' לנו יש אז בקידושי�,

דטבל. לאו ידחה דמצה שעשה נאמר אחרינא מצה ונראהדבדליכא

בבבא הגמ' דהנה הירושלמי של הראשו� התי' על חולק שהבבלי

לישא יכול לא חורי� ב� וחצי כנעני עבד שחצי אומרת (יג.) בתרא

וידחה ורבו דפרו עשה ליתי מק' הת ותוס' חורי�. בת או שפחה

דקוד עשה הוי ורבו פרו הלא וק' קדש. יהיה דלא תעשה לא

והתי' זו. סברא על חולקת שהבבלי סובר דתוס' כרח� ועל הדיבור,

מצה לאכול לא למה דרבנ� סיבה רק שזהו כא� יועיל לא ג השני

כ� וא טבל של במצה יוצאי שלא פסוק מביאה הגמ' אבל דטבל

אתי משו ע"כ והיא�? התורה. מ� טבל של במצה שיצא הו"א היה

דטבל! תעשה לא ודחי דמצה

כרת, בו שיש תעשה לא דוחה עשה אי� הלא תאמר וא

טבל! כמו שמי בידי מיתה בו שיש תעשה בלא הדי� הוא ולכאורה



בעבירה הבאה המצוה

שבעצ (אחרוני כמה הבנת (לפי לומד (ו.) ביבמות דרש"י וי"ל

כיבוד דמצות הוו"א היה ולפיכ� כרת בו שיש תעשה לא דוחה עשה

לקייי דא"א כיו� שבת ידחה בשבת) לי בשל לבנו (כשאומר אב

דוחה לא אב שכיבוד ש להמסקנא ואפילו הלאו. עקירת בלי העשה

ואת תיראו ואביו אמו איש הכתוב גזירת שיש משו זהו שבת

דוחה עשה אמרינ� אכתי אבל בכבודי, חייבי� כולכ תשמרו שבתתי

אמוראי דשאר לומד (ג:) דהמהרש"ל ועוד כרת. בו שיש תעשה לא

כרת בו שיש תעשה לא דוחה דעשה סוברי (ח.) מרבא בר

דוחה דעשה אלו שיטות לפי פני כל ועל חולק). ש (והמהרש"א

קיימת. תירוצינו כרת בו שיש תעשה לא

צרי� דלמה שהק' ,משו ד"ה (ל.) התוס' לקושית תי' עוד ונ"ל

הנה בעבירה. הבאה מצוה משו ליה תיפוק למצה, טבל לפסול קרא

צרכו. כל ניתק� שלא טבל על זה פסוק מביא (לה:) בפסחי הגמ'

דתרומה הוא ההסבר ושמא מותר. שיהיה הוו"א היה טע ומאיזה

התרומה כאילו הוי הכי ומשו עכשיו, להפריש חיוב יש הלא גדולה

שהפריש אחרי שייכא רק מעשר תרומת אבל הטבל. בתו� גדולה

התרומת כאילו להחשיב אפשר דאי הוו"א וא"כ ראשו�, מעשר ממנו

שנפרש ואחרי ראשו�. מעשר ממנו הפריש שלא בטבל מונח מעשר

באכילה מותרי עני ומעשר ראשו� דמעשר כיו� גדולה, תרומה

פשוט היה רגיל טבל אבל מה"ת. לאכילה ראוי נקרא כזו טבל ,לזרי

באכילה. שאסור כיו� למצה שפסול

גדולה, תרומה הפריש שכבר היכא הפסוק דצריכי י"ל זה ולפי

עבירה. ואי� טבל איסור דאי� אמינא הוא גוונא האי דבכי

מי שרק בבבלי המובא הדרשה מביא לא בפסחי והירושלמי

מה ולפי מצה. חובת ידי יוצאי� טבל תאכל בל משו שאיסורו

זו, לדרשא צרי� לא הירושלמי לפי שהרי שפיר, אתי שאמרנו

עשה ואי� בעבירה הבאה מצוה משו הוי פסול שטבל שהסיבה

י"ל הב' התי' וכלפי הדיבור. לאחר תעשה לא דוחה הדיבור דקוד

באכילה. אסור מעשרותיו כל הופרש שלא שטבל סובר שהירושלמי
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מב (לה:) בפסחי והריטב"א הר"� זוג) (תוס' תוס' בש יאי

שבאי� במצות רק הוי בעבירה הבאה שמצוה בידינו) נמצאת לא

בגמ' משמע שכ� אומרי וה מצות. בשאר ולא ולולב כקרב� לרצות

מצה ידי יוצא איסור על חל דאיסור רבנ� דלשיטת דאמרינ� הת

הבאה שמצוה מפורש (משו ד"ה (ל. בסוכה בתוס' אבל בטבל.

המצות. בכל שייכת בעבירה

הבאה מצוה דפסול היא, (משו ד"ה (ל. התוס' שיטת ד)

המצוה. לקיי יכול העבירה מחמת דרק בגוונא אלא אינו בעבירה

פסול דאשרה שאתרוג (לה.) הר"ח גירסת ג וזו גירסא מביא ותוס'

פסול בחפ� עבירה שנעשה דכל צ"ל זו ולגירסא מצהב"ע. משו

תוס'. של כההסבר ודלא בעבירה הבאה מצוה משו

משו פסול שאשרה משו טעות שזהו (ל.) תוס' אומר וע"ז

(לא:) איתא דבגמ' ואע"ג שיעור. בעי ואתרוג שיעוריה. דמיכתת

משו ולא פירא, גמר דלא משו הוי שיעור בעי דאתרוג דטעמא

שיעור מי� איזה כלומר ניכרת, לקיחה בעי מ"מ ,בעצ שיעור דבעי

הדר ע� פרי אינו דפלפל אומרת (לה.) ד� הגמ' זה ומטע מנימלי.

לקיחתה. מינכרה דלא

בס"ד וי"ל תוס'? קושית יתרצו כ� שגורסי ואלו הר"ח ואי�

דכתותי הבעיא בזה אי� ולפיכ� שיעור בעי לא בעצ שאתרוג דסברי

גמר דלא משו הוי מדאי קט� באתרוג והפסול שיעוריה. מיכתת

פסול דפלפל אומרת וכשהגמ' טו. סי' בהדיא ברא"ש איתא וכ� פירא.

משו אלא שיעור בעי דאתרוג משו אינו לקיחתה, מינכר דלא משו

ממשות. בו דיש משהו לקחת צרי� לקיחה ש ע"ז שיקרא דכדי

אשרה של בלולב אמרינ� דלמה זו אגירסא מק' שהתוס' ומה

(קרב� וי"ל מצהב"ע, משו ליה תיפוק שיעוריה מיכתת משו דפסול

הרמב"�). (כשיטת מדרבנ� פסול דמצהב"ע סוברת זו שגירסא נתנאל)

מה"ת. דפסול טעמא למינקט ליה דניחא מוב�, זה ולפי

והרי מצהב"ע, משו פסול לא גוי של אשרה זה לפי ולמה

פוסל לא גוי של דעבירה י"ל ושמא דכשר? לא:) (בד� מבואר
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עשה שלא שלאחר שי"ל או נכונה. זו סברא א וצ"ע שלנו, במצוה

. מצהב"ע משו פסול לא העבירה,

פסול. זה הרי שבטלוה, אשרה פסק א) (ח, לולב בהל' והרמב"

דא� משנה המגיד וכתב לישר�? עומד אינו הלא הדבר בטע וצ"ע

משו שפסול גורס הרמב" באתרוג) רק (ולא דלולב באשרה

(עכו" בהל' (פ"ח נעבד להיות שנטעו איל� הוי דאשרה מצהב"ע;

בסת איירי (ולא בתורה משה שהזכיר האשרה פירושו דמשה ואשרה

בטלוה. שהשתא א� מצהב"ע הוי באיסור שגדל וכיו� ישראל) של

בעבירה הבאה דמהצוה הפסול אי שהשאלה לומר ואפשר ה)

במלאכי. מהפסוק ילפינ� היכי תלוי דרבנ� או דאורייתא פסול הוי

ומשו דאורייתא, מצוה שנחשב אפשר לישראל מצוה כשהנביא

או טו) ס'ק תרצב, סימ� משנ"ב (עייו דמי תורה כדברי קבלה דדברי

נבואה שכל משה) תורת ד"ה (קלז. בחולי� רש"י דברי לפי אפשר

התורה. מ� אינה א"כ לדורות ציווי ואינה השעה צור� הוי

לולב ולכאורה מדרבנ�. אלא אסור אינו וקט� חרש גזילת ו)

עקיבא ר' אבל בעבירה. הבאה מצוה משו פסול יהיה מחרש שנגזל

על מצהב"ע שיש למ"ד דאפי' כתב ס"ו) סי' וחות (כתב איגר

מוכח ,בדייני יוצאה אינה שגזילת כיו� הכא דרבנ�, עבירה

הרי שגזל אחרי אבל מה לגזול שלא רק היתה לא דרבנ� שהתקנה

המצוה. בשעת עבירה אי� וא"כ שלו. זה

מטע פסול נמי לאחר אי (מג"א) והאחרוני השו"ע נחלקו ז)

והמחלוקת בגופו. פסול הוי ודאי העבירה שעשה למי דהנה מצהב"ע.

חפ� ע עבירה שעשה שמי הוי דמצהב"ע הפסול א הוי בסברא

ע נעשית עבירה דא נאמר שמא או למצוה, זה בחפ� ישתמש לא

למצוה. הוא פסול חפ�,

רש"י שלשיטת ותוס'. רש"י במח' תלוי שזה בס"ד לי ונראה

אפ"ה המצוה קוד שלו ונעשית קני יאוש אי שאפילו ליה דאית (ל.)

רשות, ושינוי יאוש היה א שנא מאי אז דמצהב"ע, בעי' יש
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מוכרח אז דמצעב"ע? בעי' אי� ולמה למצוה. דכשר (ל:) דמבואר

אול דמצהב"ע. בעי' אי� עבירה עשו שלא שלאחרי בשיטתו לומר

החפ� קנה דאי וסברי רש"י על שחולקי קנייה) הא (ד"ה להתוס'

במח' יסברו אי� ראיה אי� מצהב"ע, מטע פסול לא העבירה קוד

והמג"א. השו"ע

שני. ביו"ט פסול הגזול לולב אי ושמואל יוחנ� ר' נחלקו ח)

הבאה מצוה משו הוא שני ביו"ט הגזול לולב פסול יוחנ� ר' ולדעת

אי הוי, מצהב"ע משו או לכ משו פסול אי והנפק"מ בעבירה.

אבל המקבל של דאינו החזיר ולא להחזיר ע"מ מתנה לחבירו נת�

כיו� לי נראה לעכבו, דעתו אי אפילו לקבלו. עבירה עשה לא מ"מ

עבירה. עושה נקרא לא שעה בכל להחזיר שיכול

סובר דשמואל מתו�) ד"ה ל. (ד� היא התוס' שיטת ריהטא לפו

בזה, הסברא מהו מצהב"ע. פסול בהו אמרינ� לא דרבנ� מצות שבכל

פסק ה' סעי� תרמ"ט, בסימ� דהנה כ�. פסק דלא חזינ� מהשו"ע וג

וק' שני. ביו"ט כשר הגזול שלולב שפסולהשו"ע משמע א' דבסע'

מצהב"ע, משו לכו"ע פסול שלכתחילה המג"א ומתר� ?ימי בשאר

יוחנ� כר' דאי כשמואל, פוסק שהשו"ע כרח� ועל כשר. ובדיעבד

פסול דלשמואל השו"ע פסק הכי בדיעבד.ואפילו אפילו פסול היה

הוא בתוס' שהפשט לומר מוכרח לכ� מצהב"ע! משו לכתחילה

פוסלת אינה בעבירה הבאה מצוה מיני� בד' הכא רק דלשמואל

במצוה הקילו שחז"ל משאול דמדחזינ� לי ונראה ולמה? בדיעבד.

אומרת זאת א"כ לכתחילה; בו שיוצא ראשו� מיו"ט יותר דרבנ�

מסביר וזה בדיעבד. פסול שאינו דרבנ� במצוה הקילו נמי גזול דכלפי

לא ולמה בגזול. יוצא בשאול שיוצא מתו� שמואל, שאומר לשו�

של חסרו� שיש משו ע"כ אלא דמהצב"ע? חסרו� שאי� אמר

שיוצא דמתו� היא שמואל לשו� דכונת אלא לכתחילה מצהב"ע

בדיעבד. בגזול יוצא לכתחילה, בשאול

טעמא ליה דלית וז"ל עולא אמר ד"ה (סז. בב"ק תוס' שיטת ט)

דאורייתא. למצות אפילו מצהב"ע אמרינ� לא שלשמואל דמצהב"ע)
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המסקנא שלפי דיד�, תוס' על המהר" מקושית שהוכחתו ואפשר

יאוש יש גזילה סת משו כשר שגזול והוו"א שפסול, פשוט שאול

ביו פסול גזול שרק אפשר הלא פשוט, כ"כ זה למה אבל .בעלי

כשר? ושאול דאורייתא, הוי ראשו� ביו שלולב מצהב"ע, משו א'

גזול דע"כ שפיר אתי מצהב"ע, פסול שאי� בב"ק התוס' לשיטת אבל

שאול. ה"ה וא"כ ,לכ שאינו משו פסול

די� שאי� היתה שההוו"א להו אית בסוכה כא� דתוס' וכנראה

פסול יש דלשמואל ואומרת חוזרת הגמ' למסקנא אבל כלל מצהב"ע

איירי המשנ' אי ההוו"א על להק' יש מהר" קושית וכעי� דמצהב"ע.

המשנ' אותנו מלמדת איפה מצהב"ע, משו פסול ורק שני ביו"ט

וצ"ע. פסול) נמי (ושאול א' ביו דלכ פסול

יש עבירה ע"י שקנה שכיו� היא גזול) א� (ד"ה רש"י שיטת י)

הוי שלהלכה שכיו� מוכיח קנייה הא ד"ה ותוס' דמצהב"ע. בעי' בזה

ורק מצהב"ע ביה דנאמר דגזלה חפצא אינו עכשיו שוב הגזל�, של

בעי' יש המצוה נעשית העברה שנעשית הזמ� שבאותו באופ�

לו קנוי דרק כיו� עולא) אמר ד"ה (סז. בב"ק התוס' וז"ל דמצהב"ע.

שגזלו באופ� אפילו ולפי"ז מצהב"ע. משו פסול שהקדיש מחמת

אחרת דרגא הוי בעי� להחזירו מחויב שאינו השתא אבל מקוד

שמקדישה. בשעה עבירה ונעשית דגזלה בעבירה

יעשו האוונכרי שאילו דאיתא לקמ� מהגמ' שיטתו מוכיח ותוס'

ויהי יקנוהו מעשה או הש קודשינוי שקנוהו כיו� למצוה כשר ה

כא� שהיה הנגזל חפ� אינו שינוי היה שאי ית' שרש"י ונ"ל המצוה.

אז העבירה נעשית שבו החפצא על דמצהב"ע פסול יש ורק ,קוד

יאוש אי רק היא כא� רש"י שכתב מה וכל נשתנה. הרי זה אבל פסול

בשינוי. ולא דמצהב"ע, פסול יש הבעלי ונתייאשו קני

מצוה להוי לא ולמה קריעה. ידי יצא מתו על בשבת הקורע יא)

במצה וז"ל מת' ג) יג, (שבת הירושלמי גזולה? כמצה בעבירה הבאה

לקיי היחידה הדר� כלומר, עבירה. עבר הוא הכא עבירה, גופה

באכילתה. גזל של עבירה לעבור היא זו במצה מצה אכילת מצות
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והנה בחול. לקרוע שיכול עבירה המצוה אי� קריעה משא"כ

בר"ה סידור מחבירו חט� שא' מביא תשעב) (סימ� חסידי בספר

שלפי החיד"א ומק' בה�. יצאת לא אלו תפילות אחד זק� וא"ל

והעבירה בפיו נעשית תפילה מצות הרי מצהב"ע, הוי למה הירושלמי

אינ� שהתפילות השנה בראש שדוקא בס"ד וי"ל הסידור? לגזול

ידי על היא תפילה מצות לקיי היחידה הדר� הנה כל, בפי ידועות

וא� גזולה. מצה כמו הוי כ� וא דאחר, מחזור גזילת של העבירה

בחפצא כשמשתמש הנה התפילה, קוד נעשית גזל של שהעבירה

אגזילה. עובר נמי דגזלה

שיהיה צרי� דלא כיו� דאמרינ� יוצא, ותוקע שופר וכשגוזל

שרק אע"פ ט). ס"ק תקפו (משנ"ב, דמצהב"ע בעיא אי� של� השופר

החפצא. בגו� נעשה לא המצוה מ"מ אבל המצוה לקיי יכול בגזילה

השמיעה. שהיא שופר מצות לקיי תמצא היכי א כי השופר אי�

4

מעשה ושינוי רשות, שינוי יאוש,
סבר יוחנ� שר' משמע דהכא שכתב קנייה הא ד"ה תוס' עיי� א)

משו קני, שלא או' סח: ובב"ק רש"י) סובר (וכ� קני כדי דיאוש

דאז וה' ד' לחייב אפשר אי קני יאוש ואי יאוש, לאחר וה' ד' שמחייב

אמר לא יוחנ� ר' שלרש"י בס"ד ונ"ל מוכר. הוא ושלו טובח הוא שלו

לזה ראיה וקצת דגמ'. סתמא זהו אלא ביאוש" קנייה הא יאוש "לאחר

(ל.) בסוכה שלנו מהגמרא ראיה מביא שר"ת (סז.) בב"ק מתוס'

מה כא� כתוס' ואי מצהב"ע. משו לקרב� פסול קני, יאוש אי שאפילו

דגמ' סתמא הוי אי אבל חולק. עולא שמא לעולא יוחנ� מר' הראיה

טפי. ניחא
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ביו"ט רק איירי שמשנתנו לשמואל אומרת (ל.) בסוכה הגמ' ב)

הגזול לולב אמרה שהמשנ' דהסיבה מסביר קמ"ל ד"ה ורש"י ראשו�.

יאוש גזילה סת תאמר שלא ללמדנו הוא השאול לולב ולא פסול

מש כא�בעלי דאי� קמ"ל אלא מידו; להציל בכחו היה שלא ו

אמרה המשנ' למה מוב� זה לפי נתייאש. שהבעל ששמענו עד יאוש

בגזול. בלולב רק הוא זה דחידוש הגנוב, ולא הגזול לולב דוקא

גנוב. וה"ה גזול נקטה שמשנת' לומר צרי� יוחנ� ולרבי

שיאוש הוא לשמואל המשנה של שהחידוש רש"י כתב לא ולמה

ויש רבא הוא כא� דהתרצ� דכיו� דמת' בהפלאה עיי� קני? לא כדי

רש"י לא, אי קני יאוש סבר אי רבא בשיטת (סז:) בב"ק מחלוקת

סי' י' פרק הרא"ש אבל קני. דיאוש רבא סבר אי אפילו התי' הסביר

אשי, רב גורס רש"י אי שאפילו וי"ל אשי. רב הוא שהתרצ� גורס טו

מצינו ורק קני, יאוש סבר יוחנ� דר' שלמד לטעמיה דרש"י י"ל

אבל שני, ביו"ט דמצהב"ע פסול יש אי יוחנ� אר' חולק ששמואל

קני. שיאוש סבר נמי ששמואל י"ל וא"כ יאוש כלפי לא

מינה הנפקא מה קני, לא כדי דיאוש סוברת דסוגייתנו ולתוס'

יותר בגזולה שמואל לפי החידוש מה כ� וא יאוש, הוי מתי

רשות. שינוי כשהיה כלומר אחר, כלפי הוי דהנפק"מ וי"ל משאולה?

היה מתי תלוי יקנה האחר ואי יאוש, אחרי מועיל רק רשות שינוי

היאוש.

מישראל. הקרקע ושמא ארעתא גזלי עכו" סת ד"ה רש"י ג)

בסימ� הרמ"א או' ומשו"ה נמי? מעכו" לגזול אסור הלא וק'

יתלוש שלא עכו" של קרקע שרוב בחו"ל שאפילו א) (תרמט,

שסת למד שרש"י י"ל פשוטו ע"פ ושמא גוי. של לולב הישראל

מישראל. גוזל אלא מגוי גוזל לא גוי

הגוי ונתייאש הואיל שמחדש ב' אות סו� הגבורי בשלטי ועיי�

דרכי שני שיש בס"ד לי ונראה התולשו. ישראל ביד הפקר הוא הרי

אינה שקרקע ילפינ� (קיז:) שבב"ק י"ל א. הפקר. נעשה למה להסביר
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וא גוי, ולא ישראל משמע עמיתו בעמיתו". "וכחש מהקרא נגזלת

(כדמבואר ביאוש הגזל� ויקנה נגזלת הקרקע מגוי קרקע הגוזל כ�

כדי שיאוש סוברת שסוגייתנו לרש"י ולכ� וקרקע). ד"ה ל: ברש"י

הבעלי ביאוש השני הגוי קנאו אחר, מגוי גזלו שהגוי כיו� קני,

ללוקחו. לישראל מותר ולפיכ� הראשוני

ליה אית נגזלת, אינה גוי של קרקע דג נאמר א ואפילו

ישראל ביד הפקר הוא הרי מייאש הגוי שא גבורי להשלטי

יאוש ישראל ביד משא"כ גזילה מידי מפקיעו הגוי שיאוש התולשו

הראשו� הגוי א מוב� רש"י סובר כ� ואי מגזלה. מפקיעו אינו

כ�? זה למה הסבר עדיי� צרי� אכתי אבל לישראל. מותר נתייאש

(חו� לפרעו מחוייב אינו הלואה, לגוי שהתחייב דישראל בס"ד וי"ל

השבה חיוב יש מנכרי גזל שישראל חפ� ה').אבל חילול של מההלכה

הרי דקני, לרש"י ליה סבירא ויאוש יאוש, שהיה אחרי אבל לבעליו.

החפ� בעד לשל החוב נשאר ורק בעי� הגזילה להשיב החיוב פקע

ולפיכ� לגוי לשל מחוייב שאינו רגיל חוב כמו הוי מהשתא הנגזל.

ללוקחו לישראל מותר גוי, שהיה הראשו� הבעל שנתייאש אחרי

גזל אי שאפילו שיטות שמביא גזילה במצות במנ"ח ועיי� לכתחילה.

רש"י למה מוב� כ�, יסבור רש"י ואי להחזירו. צרי� לא אסור, עכו"

כדי רשות ושינוי יאוש צרי� לא מגוי דכשגוזל מישראל, שגזל אמר

מעכו" כשגוזל שאפילו א) (תרמט, הרמ"א פסק להלכה אבל לקנות.

רשות. ושינוי יאוש צרי�

דוקא רשות שינוי צרי� ולמה קני, לא יאוש למה לבאר יש ד)

לידיה. אתי דבאיסורא משו הוא קני לא דיאוש הא הנה יאוש. אחר

הרי השני ליד כשבא ג אז יאוש, קוד רשות שינוי היה אי ולכ�

אתי בהיתירא היאוש, אחרי לידו שבא והשתא באיסורא. לידו בא

משו מה"ת קני לא שיאוש (סו.) בב"ק הגמ' מסיק ומשו"ה לידיה.

סבה שיש משמע אומר ד"ה (סז.) ב"ק ובתוס' לידיה. אתי דבאיסורא

אינה יאוש דבלי יאוש, אחר דוקא רשות שינוי בעינ� למה אחרת

.בעלי רשות תחת נחשב אכתי רשות; שינוי



מעשה ושינוי רשות, שינוי יגיאוש,

והט"ז המג"א מח' מצינו ו') ס"ק תרמ"ט, (סימ� במשנ"ב ה)

לבר� מותר הא מעשה שינוי או הש שינוי ע יאוש דיש בגוונא

בהגמ' אול אסור. ולהטז לבר� מותר להמג"א דמצוה; החפצא על

אפ"ה שינוי, דהוי אע"ג וטחנה, חיטי דכשגזל מבואר (צד.) בב"ק

יאוש. בלא איירי בב"ק שהגמ' שמת' בהפמ"ג ועיי� עליו? מברכי� לא

דלשו� ,לכ הוי קני יאוש דאי משמע (ל.) דסוכה הסוגיא מכל ו)

קני יאוש אי מסופקת בב"ק הגמ' אבל ביאוש. קנייה הא הוי הגמ'

ועל מה"ת, לכ הוי היא� דרבנ� הוי אי ולכאורה דרבנ�, או מה"ת

קשה לא ולתוס' מה"ת. הגזל� של עושהו הפקר ב"ד הפקר כרח�

שתוס' נראה ראשונה ובהשקפה קני. דיאוש הכא אמרינ� דלא מידי

דקונה א� לברייתו החוזר ששינוי דסובר חולק, החוזר שינוי ד"ה

שקונה שמי תוס' מביא אח"כ אבל לולב. מצות ביה נפיק לא מדרבנ�

מאי ולכאורה מה"ת. יוצא מדרבנ� שלו נמי דהוי השבי תקנת משו

לולב על או' היינו שא ונ"ל ?השבי מתקנת החוזר שינוי שנא

צרי� כראוי שישוב כדי אז שב. היה לא אז בה יוצא שאינו הגזול

אי דרבנ� שינוי אבל מה"ת. הפקרשיצא (מטע מה"ת שלו נחשב

משו"ה דרבנ�. לשינוי דאורייתא שינוי בי� ניכר הבדל יהיה לא ב"ד)

שרש"י לומר אפשר ועוד מה"ת. בה יוצא שלא דרבנ� בשינוי אמרו

קונה יאוש שהרי מה"ת, קונה השבי תקנת מפני שרק לתוס' מסכי

שלו הוי ומש"ה סו) ב"ק גמ' (לשו� השבי תקנת מפני מדרבנ�

התורה. מ� לקנות יועילו לא דרבנ� קניני שאר אבל מה"ת.

אפשר היא� � הש בשינוי וליקני ד"ה (ל:) התוס' הקשו ז)

שאינה לברייתו החוזר הש שינוי הוי הלא ,הש בשינוי שיקנה

סובר לא עליו שמו דמריש שמת' (סז.) בב"ק יוס� דלר' ומת' שינוי?

סוברת בסוכה הכא והגמ' שינוי שאינה סיבה יהא לברייתו שחוזר

פרטית מח' אינה הת זירא ורבי ר"י שהמח' מחדש ותוס' יוס�. כר'

מחלוקת אלא לא. או עליו שמו אכתי אי בבירה בנאו אי במריש

ולא נשתנה השתא הרי יוס� דלר' שינוי, הוי החוזר שינוי אי כללית

לא. או להחזירו אפשר אי שנא



חייםיד סוכת

והוי ,הש שינוי ע מעשה שינוי שיש שאגדו, שהכא מת' ועוד

של התירוצי שני בי� המחלוקת להסביר ונראה דחוזר. אע"ג שינוי

ורב רבה בי� שהמח' סובר השני התי' א) .אופני משני באחד תוס'

או ב) החוזר. בשינוי ולא עליו, שמו מריש אי הוי קמא בבא יוס�

תנא. דחד אליבא בסוכה כא� הקו' להעמיד שדוחק

כשבעצ ,הש בשינוי וליקנוהו הגמ' לשו� קשה השני ולתי'

בגוונא לקנות כדי הש ושינוי מעשה שינוי שצרי� הוי הגמ' קושית

משינוי משנה הגמ' למה קשה, הראשו� ולתירו� לברייתו. שחוזר

שינוי הוי החוזר שינוי שלמ"ד להקשות ליה הוי ,הש לשינוי מעשה

כיו� י"ל הזאת קוש' ולתר� למימר? איכא מאי מעשה בשינוי אפי'

ואפילו הלשו�, בזה הק' הגמ' אז הש בשינוי איירי בב"ק יוס� דרב

בב"ק כתבו התוס' דהנה י"ל ועוד מעשה. בשינוי הוי הדי� שאותו

י"ל ולכ� יאוש. בלא קונה גדול הש ששינוי בעיניה) הדר (סז.ד"ה

ראיה מזה לנו ואי� לברייתו, כשחוזר ג קונה כזה הש שינוי שמא

מעשה. לשינוי

השנויי ששני דע"כ וי"ל תוס'? של השני בהתי' ההסבר ומהו

נקרא אכתי החוזר שינוי דהוי שא� גדול כ� כל שינוי עושי ביחד

שסו"ס כיו� זה, על סברא מצד חולק הראשו� דהתי' ואפשר שינוי.

וליקני היא, הגמ' שלשו� מטע שחולק או חוזר; הוי הרי למעשה

כמו מעשה שינוי ע בצירו� רק זה למעשה והרי ,הש בשינוי

לעיל. שאמרנו

שינוי, הוי יאוש ע החוזר הש ששינוי מחדש כ� אחר ותוס'

ותוס' קונה. אינו יאוש ע ביחד אפילו החוזר מעשה שינוי משא"כ

צרי� אבל לבדו קונה הוא הש שינוי שבעצ אומר (סז.) בב"ק

בב"ק כוונתו הא לעיי�, ויש .הש לשינוי נחשב שיהי' כדי יאוש

או יאוש, צרי� החוזר הש ששינוי בסוכה כא� בתוס' שכתב כמו

אי� לעיי� יש ,הש שינוי בכל זה ואי יאוש. צרי� הש שינוי דכל

מועיל רק שיאוש י"ל ושמא ?הש לשינוי לעשותו היאוש מועיל

וצ"ע. לגזל�, קונה השינוי ואז בעלי מרשות להוציאו



מעשה ושינוי רשות, שינוי טויאוש,

החוזר ששינוי לעיל ג"כ תוס' תי' לא למה המהרש"א ומק'

דאיירי חומר כמי� הגמ' לשו� יהיה (ואז יאוש, ע קונה הש בשינוי

ע"ש. לתר� התוס' יכלו דכ� דאה"נ ומת' יאוש) ע הש בשינוי רק

ששינוי אלא יאוש, צרי� הש שינוי שכל אומר לא שתוס' י"ל ושמא

דרק .הש שינוי אינה יאוש בלי הקדש, כמו במחשבה שתלוי הש

יוכלו שמחשבותיו לומר אפשר אז להחפ� שייכות איזה לגזל� יש אי

מה כלל. לחפ� שיי� אינו יאוש וקוד החפ�, של מהותו לשנות

לא לכ� מעשיו, ע"י נעשה הש דהשינוי כיו� בלולב, הכא כ� שאי�

היא הזאת התירו� ע והבעי' .הש שינוי הכא לעשותו היאוש צרי�

ומשמע קני, לא יאוש בלא דהדר הש ששינוי או' דבריו בסו� שתוס'

נעשה החוזר הש שינוי שכל י"ל לזה אבל .הש שינוי בכל שזהו

לברייתו. חוזר אינו מעשה ידי על הש שינוי וכל מחשבה ידי על רק

החוזר הש שינוי כל כ� וא .(הש שינוי אינו בהדס (דלמסקנא

יאוש. צרי� ולפיכ� מחשבה ידי על רק הוי

שחשב שגזל� אמר) ניהא ר' ד"ה (סז. בב"ק כתב רש"י והנה

שרש"י הרי חוזר. שאינו הש שינוי הוי למושב שיהיו עורות על

ע קונה החוזר הש ששינוי כזה יסוד דאי� וסובר תוס' ע חולק

דרש"י כנראה ממחשבתו? לחזור יכול לא הגזל� באמת ולמה יאוש.

בשינוי אלא מזה עולה אי� טומאה, קבלת לתורת שירד דאחרי למד

דכלפי וא� לחזור, שיכול שינוי הוי שבעצ סברי ותוס' מעשה.

כיו� טומאה, מקבלת להוציאו מחשבתו לשנות יכול אינו טומאה

החוזר. שינוי הוי שהיה לכמות להחזירו להחליט יכול שמ"מ

דקננהו ופירש"י בה�, וסיכ� עצי גזל (לא.) בגמ' שנינו ח)

לברייתו החוזר שינוי הוי והלא תוס' ומק' .הש ושינוי מעשה בשינוי

מעשה שינוי שכשיש (ל:) תוס' שיטת שהנה בס"ד ונ"ל שינוי? ואינה

דהכ אפשר וא"כ שינוי. הוי לברייתו שחוזר א� הש שינוי אע

שינהו שלא וא� נמי מעשה שינוי יש סכ� ועושהו מריש כשלוקח

שינוי נחשב אגד צרי� לולב דלמ"ד לעיל שאמרנו דכמו למעשה.

דנעשה האיגוד ואחרי ללולב, הכשר הדס היה לא שמקוד מעשה



חייםטז סוכת

שהוקצה דיני עליו יש סכ� שהוי השתא ה"ה למצוה, הכשר הדס

הוי השינוי שעושה מה הפשט ואי� לצרכיו. להשתמש ואסור למצוה

שינוי נחשב שרק בהקדש חזינ� דהרי קדוש, יותר הוא שעכשיו משו

מצוה של סכ� שנעשה הוא השינוי אלא מעשה, שינוי ולא הש

בהנאה. אסור שהסכ� הוא, זה בגלל מהותה שנשתנה והסימ�

כדי הש ושינוי מעשה שינוי שניה שהיה רש"י כתב ומשו"ה

לברייתו. דחוזר א� שינוי שיחשב

יאוש? היה אי ידעינ� אי� דק', ברש"י, זה הסבר להוכיח ונראה

הלא קשה, זה הש או מעשה בשינוי שקנוהו אומר רש"י אי אז

מעשה שינוי אז שניה שהיה איירי אי אבל יאוש! צרי� הש בשינוי

יאוש. היה שלא ג) (תרלז, מהשו"ע משמע וכ� יאוש. צרי� לא

לא שזה להו ואית הסברא מצד רש"י על יחלוק שתוס' ואפשר

שעכשיו ומה כ�. לפני לסכ� כשר שהיה משו מעשה שינוי נקרא

עושהו לא כ� לפני עליה היו שלא העצי על חדשי דיני יש

מעשה. לשינוי

הראשו� (לתי' שינוי נחשב זה שאי� שאת"ל מביא רש"י ואח"כ

מפני מדרבנ� אמת הדי� אפ"ה (הש בשינוי וליקנוה ד"ה (ל:) בתוס'

.השבי תקנת

לגזל� שנתנו הוי השבי שתקנת מהכא (לא.) חזינ� הרי ט)

לו ומותר גזל איסור עליו שאי� רק ולא הנגזל החפ� על בעלות

וכשגזל של� שתהא סוכה שמצרי� הוא ר"א שהלא בו, להשתמש

זילברשטיי�). יצחק (ר' שלו הוי וסיכ� עצי

אבל סוכות אחרי להחזיר צרי� לסכ� שבנאהו הגזול מריש י)

יש ואז קבע, באופ� בנוהו כאילו נחשב המצוה, בגלל החג, למש�

תקנת). מפני ד"ה (רש"י ביו"ט מלהחזירו שפוטרו השבי תקנת

דמתנה והריטב"א הרא"ש לשיטת נג) (כח, מילואי האבני והקשה

חזרה, להקנות וע"מ לעול הוי אלא לשעה מתנה אינו להחזיר ע"מ



מעשה ושינוי רשות, שינוי יזיאוש,

ותינח שלו? הוי היכי בסוכה הכא א"כ קני�. אינה לזמ� שקני� כיו�

ר"א אבל לעכבו, רשות לו שיש הכא ה"ה שאולה, דמכשירי� לרבנ�

בה� וסיכ� עצי שגזל ליה דאית צ"ל שלו שיהיה דצרי� שסובר

דקני� ראיה יש וא"כ לסוכות. רק שאינו השבי תקנת משו קנא

קני�. שאינה שסוברי ולריטב"א להרא"ש וק' קני�� הוי לזמ�

הגזול דבר בכל כלל או' שהגמ' למד שהאבנ"מ בס"ד וי"ל

תקנת משו החג ימי לז' בו להשתמש שמותר לסוכה שמשתמש

זה אומ' אינו שהגמ' י"ל שמא אבל ז'. אחר להחזירו וצרי� השבי

והת' ?מעצי יותר במריש החידוש מה הק' שהגמ' במריש. אלא

לא תקה"ש משו לקנות�, שקל כיו� ,דעצי דתימא מהו הוא

אמינא הוא וא"כ שכיח לא מריש משא"כ להחזירו. לגוזל אטרחוהו

אבל ז' תו� רק זהו אבל להחזירו. צרי� שלא קמ"ל להחזירו, דצרי�

תקנת שיי� לא וא"כ מצוה) (שאינו עוד קבע בני� אינו ז' אחר

ההוו"א ע נשארי דאנו י"ל בעצי אבל במריש, זה כל .השבי

הדי� וא"כ שכיחי. שעצי כיו� השבי תקנת יש ז' אחר שאפילו

באמת לר"א אבל בשאולה דמכשרי דרבנ� אליבא רק איירי דמריש

החג. לאחר מחזירו וכא� שלו להיות דצרי� כיו� יוצא, לא במריש

.השבי תקנת משו לעול שלו הוי ז' אחר אפילו עצי גזל אבל

המג"א דברי מתו� לומד ו) ס"ק (תרל"ז השקל המחצית יא)

הבה"ל ומק' .לאחרי א' ביו לולב כמו לאחרי פסול גזולה שסוכה

האחר של ואינו פסול ששאול לולב שאני הרי יצא) לא ד"ה (תרל"ז

מכוי� שאינו לאחר א"כ כשר; ששאולה דפסקינ� בסוכה משא"כ

המג"א שכוונת הבה"ל ומסיק בו? לצאת לו כשר אינו למה לגוזלו

לאחר. כשר אבל יאוש לאחר או יאוש לפני בי� לגזל� שפסול

המג"א שנחלקו מח' מביא ו) (ס"ק המשנ"ב תרמט בסימ� יב)

המג"א לבר�. יכול אי שינוי ע יאוש דהיה בגוונא והגר"א הט"ז ע

והמחלוקת מבר�. שאינו סוברי והגר"א והט"ז לבר�, שיכול סובר

לברכה, זה חפ� פוסל עבירה ידי על חפ� שקניתי הדבר עצ אי הוי
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כשהיה ולכ� לברכה הפוסלו הוא בחפ� עכשיו עבירה שנעשה מה או

בסימ� והמשנ"ב לבר�. יכול עוד עבירה בו נעשה שלא ושינוי יאוש

לבר� יכול השבי תקנת מטע שלו הוי שא פוסק ט"ו ס"ק תרל"ז

שהגר"א משמע ולכ� ע"ז, חולקי� וט"ז שהגר"א מביא ולא עליו,

עליו לבר� יכול השבי תקנת מטע שלו הוי דאי יודו והט"ז

משו לעכבו יכול שאי הוי הסברא וכנראה שנא? מאי ולכאורה

העבריי� על ומסתכלי� עוד. עבירה כא� אי� כאילו היא הדי� תקנה"ש

נעקר שהרי שנעשה, עבירה כא� ואי� תשובה, עשה כבר כאילו

בש מביא תרלז) סימ� ברכה (שיורי יוס� הברכי אבל למפרע.

.השבי תקנת משו הגזל� שקנה חפ� על לבר� שאי� האבודרה

שבא ושינוי יאוש שהיה למקרה דדומה משו שזהו לידוופשטות

לברכה. עדיי� ופסול בגזילה

לשל רצה ולא בה� וסיכ� עצי גזל אי העיטור בעל דעת יג)

מצא שרש"י ממה מדייק הב"י אבל גזולה. סוכה נמי הויא בעי�

ולא הספינה, בראש סוכה כשגזל לרבנ� כשר גזולה שסוכה מקרה

וסובר חולק שרש"י משמע ,לשל רוצה ולא עצי שגזל דאיירי אמר

זהו הרי ,השבי תקנת רבנ� שתיקנו דכיו� גזולה סוכה נחשב שאינו

מחלוקת כא� שיש לי ונראה .עצי דמי לבעליו חייב ורק ממש שלו

ליה אית דרש"י .השבי תקנת בגדר העיטור לבעל רש"י בי� יסודית

מיד שלו נעשה משו"ה לשוב, הגזל� על להקל כדי היתה שהתקנה

ליה אית העיטור הבעל אבל החפ�. בעד לנגזל לפרוע שצרי� אלא

עצ אבל הגזלה. להחזיר לתבוע יכול לא שנגזל היתה שהתקנה

השקל והמחצית לנגזל. שמשל אחרי הגזל� של נעשה רק החפ�

צרי� שבעצ אחר, באופ� העיטור הבעל שיטת מסביר ו) (תרל"ז,

הגזל� אי ולכ� .השבי תקנת מפני שהקילו אלא המריש, לו להחזיר

דאינו תורה אדי� ואוקמוהו השבי מ� אינו ,דמי להחזיר רוצה אינו

בעל אפ' מדחהו, ורק לפרוע דעתו דאי מוסי� השקל והמחצית שלו.

מדחה ורק לשל שרוצה דבגוונא משו וזהו שיצא. מודה העיטור

.השבי מ� הוי אכתי התשלומי�



גזולה יטסוכה

שמביא העיטור בעל על חולק שרש"י דסובר מהטור ומדוייק

העיטור. בעל וכתב אמ' ולא כתב העיטור ובעל או' ואח"כ רש"י

העיטור. כבעל פוסק המג"א

בסוכה לצאת לכתחילה דכשר אומר תרלז) (בסימ� המג"א יד)

שישב גלותא מריש וראייה השבי תקנת משו הגזל� של שנעשה

טו). ס"ק (תרלז, המשנ"ב פוסק וכ� מהסבתא עבדיו שגזלו בסוכה

בה ישב גלותא וריש בדיעבד, רק שזהו מהטור מביא הפרמ"ג אבל

לריש כבדיעבד נחשב דתמיד או אחרת, סוכה לו היה שלא משו

כבודו. לפי זה שאי� משו אחרת לסוכה ללכת גלותא

4

גזולה סוכה

חינו� המנחת כתב בקרקע? תגזול דלא אלאו עוברי הא א)

סובר (יא) דגניבה פ"ז הרמב" ;הראשוני בזה שנחלקו רכט מצוה

פרט שמכלל דסברי ש במהרש"א וכ� (סא.) בב"מ והתוס' שעובר,

כתב וקרקע ד"ה (ל:) שרש"י בס"ד ונראה עובר. שאינו לומדי וכלל

כלומר אומר כשרש"י יאוש. בשו לגזל� קנויה אינו כלומר וז"ל

אלא אגזילה עובר שאינו כא� לומר וכווונתו כפשוטו, שאינו פירושו

עובר. אגזילה אבל יאוש כלפי שהנפק"מ

� לא.) (סוכה שכתב הורווי� משה אלעזר ר' בהגהות עיי� ב)

נגזלת, קרקע שאי� א� וא"כ תגזול. לא על עבר מסוכתו, א' כשזרק

(בב"מ התוס' ולשיטת גזולה? סוכה נחשבת אינה למה מקו מכל

מידי. קשה לא בקרקע תגזול אלא עוברי שלא לעיל שהבאנו סא.)
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בקרקע ל� איכפת שלא תיר� הורווי� משה אלעזר ר' ובהגהות

ומשמע הסכ�. קנה לא נגזל לא שקרקע וכיו� בסכ�, סוכה פסולי דכל

ד"ה תרלז (סימ� הלכה הביאור אבל גזולות. הדפנות אי בעיא שאי�

גזולות, בדפנות בעיא ג יש שאכ� הפרמ"ג בש מביא גזל) וא

שלא קרשי לוקחי� אנשי שהרבה מה על הביה"ל מעורר ומשו"ה

משה אלעזר ר' ולפי יוצאי�. ואי� לסוכות לדפנות בעליה� מדעת

כשרות. גזולות דפנות

האג"מ וד� לר"א. גזולה הוי ברה"ר סוכה שעושה מי הנה ג)

ולמה ודפנות, סכ� רק הסוכה, עיקר אינה הרצפה הלא קפא) (א,

שיי� לא הקרקע שבלי ומת' הסוכה? קרקעית גוזל אי גזולה נחשב

בכלל הוי וא"כ הסוכה; שמעמיד היא והרצפה הסוכה, מציאות

של�. להיות צרי� הוא בעשיה להיות שמוכרח מה משל�. ל� תעשה

גזולי וה� מסמרי בלי עומדת אינה הסוכה שאי פוסק ומשו"ה

שבכל שכיו� לחלק יש עדיי� אול העשייה. בכלל שה� לכ"ע, פסולה

של הדיני� הסוכה לרצפת יש כרח� על רצפה, להיות מוכרח סוכה

אינו שמא מסמרי בלי דפנות לעשות דאפשר כיו� אבל סוכה. עשיית

העשייה. בכלל
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הדחק בשעת מינין בד' השתמשות
שיטות ארבע יש הדחק. בשעת כשר יבש לולב (לא:) סוכה א)

זה: בעני�

רק היא זה דהלכה לומד יד) סי' ברא"ש (הובא הראב"ד (א)

בכל הוא זו הלכה לפיכ� מיני�. ד' תורת תשתכח שלא בעלמא לזכר



הדחק בשעת מינין בד' כאהשתמשות

מברכי� לא ולפיכ� מיני� ד' מצות בזה מקיימי� לא זה לפי המיני�.

תקנו לא אפ"ה למצוה, זכר לעשות דרבנ� מצוה שזה (וא� עליה

תקנו דלא טע ועוד הדחק. בשעת רק שהוא כיו� כזו למצוה ברכה

שמשמע לולב נטילת על לבר� ואי� שהנוסח כיו� זו מצוה על ברכה

וכ� אינו) וזה כתיקונה המצוה מקיי אני עכשיו לוקח שאני שבמה

מצינו שלא הוי הראב"ד וסברת ו). סעי� תרמט (סימ� השו"ע פוסק

אחר. באופ� לכתחילה כשר ויהי' בדיעבד פסול שיהא דמצוה חפצא

שמ הגמ' משמעות � הרמב" דוקא(ב) איירי ולפיכ� עליה ברכי�

היבש לולב שברגיל א� פסולי�. שאר לא אבל ביבש ודוקא בלולב

שיבש. א� הדר להקרא ויכול יבש, של בהדר דרגות יש ע"כ פסול,

(עיי� ו. סעי� תרמט סימ� ברמ"א המובאת הראשונה השיטה וזהו

סב). ס"ק הציו� שער

כדלעיל הפשט ולכאורה כשר יבש הדס דא� � המרדכי שיטת (ג)

פסול היבש אתרוג אבל מהודר. הוי דאכתי יבש בדי� דרגות שיש

השיטה וזהו ממהותו. חלק ההידור הדר, ע� פרי ביה דכתיב דכיו�

.ש ברמ"א המובא השניה

ולפי"ז עליה לבר� ומותר כשרי� נמי פסולי שאר � המג"א (ד)

יד); (סי' הרא"ש דברי עפ"י מוב� והטע מיני�. הד' בכל שה"ה נראה

הכתוב מסר� מ"מ אבל התורה מ� פוסל באמת מיני� בד' שפוסל מה

כדי פסולי� הדחק בשעת שלא ולכ� פוסלי�. מתי לומר לחכמי

שא"א כיו� לכתחילה כשר הדחק במקו אבל במצוה יזהרו שישראל

דאפשר הציו� השער כתב סג') (ס"ק תרמט ובסימ� אחר. בעני�

לולבי� שאר למצוא שאפשר כיו� כהרא"ש נוהגי� אי� שבמדינותינו

כשרי�.

פסול שלולב שכתב כהרא"ש סובר לא) ד"ה (לא. שתוס' ונ"ל

לומד ומזה פסולי� כל אלא יבש דוקא או' ולא הדחק בשעת כשר

לא באתרוג זאת ונקודה הדחק. בשעת כשר פסול וכל יבש שאתרוג

גוונא. בכהאי כתוס' שיסבור מסתבר אבל ברא"ש, ראינו
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פירא, גמר שאינו מה הדחק בשעת מכשרינ� הא לדו� יש ב)

פסול אתרוג שמכשיר לתוס' ונפק"מ לא, או כאתרוג נחשב הא

בשעת יוצא ואינו אתרוג אינו פרי, שאינו כיו� ונ"ל הדחק. בשעת

הדחק.

ומשמע בחסר, כשר שאתרוג ראב"יה שיטת מביא המרדכי ג)

הדחק, בשעת דוקא חסר מכשיר ולמה מהותו. שזה כיו� פסול שיבש

מיני� מהד' א' דאי בעינ�) ד"ה (כט: התוס' כתבו פסולי�? שאר ולא

שני. ביו"ט כשרי ומשו"ה הלקיחה בעיקר חסר לא שאול או חסר

שלולב תרמ"ט) בסימ� במשנ"ב (מובא המרדכי שיטת כמו שזה ונ"ל

על ולא המצוה עיקר על הוא דחינו� בשאול. ג מתקיי חינו� של

לעיקר שיי� שאינו כיו� הדחק שבשעת המרדכי סובר וא"כ פרטיה.

הדר, ע� פרי דכתיב כיו� פסול יבש אבל חסר, הכשירו הלקיחה

מכשיר לא למה שא"כ היא הבעיא אבל ממהותו. חלק וההידור

פרט רק הוא זה שג"כ כיו� (שאול) הדחק בשעת שלו אינו המרדכי

מה עפ"י י"ל ושמא להרא"ש? אלא מצינו לא וזה המצוה מפרטי

הדי� הוא (ולכאורה גזול הכשירו שלא נג) (תרמט, כותב שהמשנ"ב

חסר. משא"כ תמיד בה� לצאת למיטעי דאתי הדחק בשעת שאול)

יבש כמו לחינו� כשר יהיה חסר פסול המרדכי לשיטת זה, לפי

שאול שרק פסקינ� אנ� אבל הלקיחה. בעיקר חסרו� בו דאי� כיו�

כפרטי נחשב שלו שאינו פסול דרק כנראה חסר. ולא לחינו� כשר

בעיקר כפסול נחשב בגופו פסול שזה כיו� חסר אבל המצוה,

שני ביו"ט חסר הכשירו למה אחר הסבר צרי� זה לפי אבל הלקיחה.

וצ"ע.

4



אגד כגבדין

אגד בדין
אי אגד דצרי� לר"י בגמרא הוו"א היה (לא:) סוכה בגמ' א)

עובר שאינו המיני שאר ע ביחד מאגדו ואינו חמישי מי� מוסי�

כתיקונה המצוה כשעושה עובר תוסי� דבל משו וזהו תוסי�. בל על

הרי ולמה? שעובר; קמ"ל אז כתיקונה. אינה וכא� עליו ומוסי�

דחלק הוי דהקמ"ל לומר אפשר היה נכונה. ההוו"א סברת לכאורה

ולר' עובר, ומש"ה אגד צרי� שלא לרבנ� איירי הברייתא של הראשו�

כ�. משמע לא פשטות אבל תוסי�. אבל עובר אינו באמת יהודה

אבל עובר נמי דלר"י דהקמ"ל בהדיא דלומד בהמהר" דעיי� ועוד,

תוסי�.

לאגוד מחייב אגד שבהוו"א לר"י. אגד מצות מהו תלוי שזה וי"ל

קיי לא החמישי מי� מאגד לא אי ולפי"ז האתרוג. מלבד מי� כל

הדס לולב לאגוד מחייב אגד י"ל למסקנא אול כתיקונה. המצוה

עובר זה לאיגוד מי� עוד מוסי� אי אז זה עשה וכא� יחד, וערבה

תוסי�. אבל
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יהודה לר' "הדר" של פירוש
הפירוש באתרוג, הדר בעי דלא ר"י בשיטת דקיי"ל למסקנא א)

כמשמעו, שהדר ובהוו"א לשנה משנה באילנו הדר הוא הדר של

ולכ� לשנה. משנה באילנו הדר הוי בהדר שהפשט סברינ� לא פשטות

ממה ע"כ אתרוג, הוי הדר ע� שפרי ידענו אי� ההוו"א לפי
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ד"ה בהוו"א רש"י כתב למה אז שוי�. ועצו פריו פירושו ע� שפרי

בא דהדר שסובר עזאי" כב� ר"י דריש "ולא וז"ל (לא.) אתרוג אבל

.מי כל על גדל דאתרוג ,מי וביאורו אידור ממילת יווני מלשו�

שהוא כמו בהוו"א השתא יהודה ר' דריש שלא לומר לרש"י היה הלא

לשנה! משנה באיל� הדר פירושו דהדר במסקנא אומר עצמו

דרשות לה.) (בד� ש שיש כתבו דבר) ד"ה (לא: לקמ� והתוס'

יהודה דר' בודאות אומרת לא שהגמ' לומר דכוונתו ונ"ל אחרות.

הוא הדר של שהפירוש שזהוסובר אלא לשנה, משנה באילנו הדר

בתיבת לידרוש יכול יהודה ר' שהיה פירושי מכמה אחת דרשא

הדר.

דהדר במסקנא סבר יהודה דר' לומר צרי� לא נמי לרש"י וא"כ

אחת לדוגמא זה מביאה רק דהגמ' לשנה, משנה באיל� הדר פירושו

לא שר"י לזה ראיה ונ"ל להביא. יכולי שהיינו דרשות כמה מתו�

מביאי� (לה.) שלהל� לשנה, משנה באילנו הדר שהדרשא אמר

לשנה משנה באיל� הדר שהדר אומר אבהו ור' הדר מהו הדרשות

וכא� אמרו, לא יהודה דר' ע"כ יהודה? ר' שזהו אמרנו לא ולמה

לומר. יכול שהיה דרשות משאר א' רק זהו ר"ל

שהוא הפשוט, מביאורו הדר תיבת מוציא למסקנא ר"י ולמה ב)

מהו מפרש שהדר מסתברא דיותר סובר יהודה שלר' וי"ל יופי?

באתרוג. פרטית הל' אותנו שמלמד קוד אתרוג,

4



הלקיחה כהאופן

הלקיחה אופן

המשנ"ב כתב יצא? הא אחת, ביד מיני� הד' כל שנטל מי א)

וסובר חולק יד) (תרנא, והט"ז יצא דלא הא"ח בש טו) ס"ק (תרנא,

כאילו שזהו מפני סברי יצא שלא להו דאית השיטה והנה שיצא.

חולק והט"ז א'. ביד כול נטילת ע"י הלולב ע האתרוג שאגד

כשר. עמו באגודה האתרוג שאי� שכיו�

נטל אי יצא שלא מחמירי� דיש י"ט) (בס"ק הת איתא עוד ב)

הגמ' הנה דבר; של בטעמו לעיי� ויש בימי�. ואתרוג בשמאל לולב

דהפכו? הפירוש ומהו מיני�. הד' כשהפכו יצא שלא או' (מב.) בסוכה

שנטל או' חננאל רבינו אבל גדילת� כדר� שלא שלקח� אומר רש"י

בהט"ז ועיי� ט'). ס"ק תרנא (מג"א בימי� ואתרוג בשמאל הלולב

ממה ראי' מביא ועוד בימי�? הלולב ליקח בתורה כתוב היכ� דמק'

בגוונא הוי בנטילתו יצא שלא שהאופ� ש בסוכה הגמ' אמרה דלא

בכה"ג. שיצא משמע בשמאלו שנטל

משה, בדרכי שהובא בו הכל דמדברי דכתב בהמג"א ועיי�

הפמ"ג אבל יצא. שהפ� אד שכל משמע היפו�, די� בא שממנו

פסק השו"ע דהנה כשהיפ�. יצא שלא ראיה מביא ד') ס"ק (משבצות

דעלמא אנשי דבתר אד כל בימי� הלולב נוטל יד דאיטר ג) (תרנא,

יד שהוא דידיה בימי� ליטול לו דיש ע"ז חולק והרמ"א אזלינ�

יצא. הפ� וא הרמ"א או' זה ועל דידיה. ימי� בתר דאזלינ� שמאלו,

הלולב ליטול השו"ע כתב אד בכל דאיירי בשו"ע ב' בסעי� אבל

ה וא הת הרמ"א אמר לא בשמאל ואתרוג משמעבימי� יצא. פ�

פוסק דהשו"ע כיו� (והטע הפ� א בדיעבד יצא איטר שדוקא דס"ל

תרנא, (סימ� בפמ"ג ועיי� .אד כל ולא ימי�) ביד ליטול לאיטר שיש

שחז"ל סברא יש כיו� הוא דאיטר דהטע שכתב ד') ס"ק במשבצות

שהוא דידיה בימי� שתקנו סברא ויש אד כל של בימי� ללוקחו תקנו



חייםכו סוכת

דכל הטע אבל .בשניה שיצא והתנו לקולא דרבנ� ספק אז שמאלו,

לעשות שצרי� האופ� מדרבנ� שתיקנו שכיו� הוא יצא לא שהפכו אד

מה"ת אפילו חכמי שתקנו כאופ� עושהו לא אי מיני�, הד' נטילת

המשנה דברי שמסביר (ג.) בסוכה התוס' כדברי זהו נמי. יצא לא

הבית בתו� ושולחנו בסוכה ורובו ראשו שיושב דמי שאומרת (כח.)

מ� אפילו סוכה מצות קיי שלא פירושו מימיו סוכה מצות קיי לא

סברא אותו אומר ז) אות ג, חלק כוללת (פתיחה והפמ"ג התורה.

היא בקידוש? אשה להוציא יכול התפלל שכבר איש אי� להסביר

מ� קידוש חובת ידי יצא כבר והאיש מדאורייתא בקידוש מחוייבת

לעשות אי� רבנ� שתיקנו דאחר מוב�, זה ולפי בתפילה! התורה

כ�, עושי� לא אי אז היי�, על לקדש תיקנו לקידוש ובנוגע המצוה,

דאורייתא. המצוה יוצאי אינ

גזירה משו פסול מדאי שגדול שאתרוג לר"י לעיי� יש ג)

עיו�. וצרי� בדיעבד? אפילו פסול זה משו הא שיפסל,

שכשר גדול הכי שאתרוג הוי יהודה ר' לשו� (לא:) לרש"י ד)

?אתרוגי בשני משער למה הר"� ומק' אחת. בידו שני יאחז אי הוי

הלולב יקח שא הוי פסול מדאי שגדול יהודה לר' הסיבה כל הלא

הלולב ולאחוז ליד מיד להחליפ� יצטר� בימי�, והאתרוג שמאל ביד

יפול שמא חיישינ� מדאי, גדול האתרוג ואי אחד. ביד והאתרוג

ולפיכ� אחד. ביד והאתרוג הלולב לאחוז שיוכל סגי אז ולכ� ויפסל.

שאי כדי א', בידו והאתרוג הלולב כלומר ;שניה שיאחז כדי גורס

יפול. לא ליד מיד להפו� יצטר�

על ולא לולב נטילת על לומר תיקנו הברכה בנוסח למה ה)

וכא� לקנות נמי משמע דלקיחה וי"ל דקרא? כלישנא לולב לקיחת

ליטול. פירושו

4



זרה דעבודה כזלולב

זרה דעבודה לולב

שאי� כיו� פסול, עשאה שישראל ישראל של ע"ז הוי אי הנה א)

בו לזכות ישראל שנתכוי� עכו" של ע"ז אפילו עולמית. ביטול לה

רק שזהו וי"א ישראל. של היא דעכשיו כיו� פסול עבדה שלא א�

פוסק וכ� ביטול. יש דלזה ישראל ליד שבאו משמשיה ולא ממש ע"ז

תקפו, (משנ"ב בזה ג שמחמירי יש אבל ב) קמו, (יור"ד השו"ע

ט"ז) ס"ק

אבל לכתחילה אסור גוי של ע"ז נחשבב) ולא יצא. לקחו אי

ניתנו. ליהנות לאו ומצוה מצוה שזה כיו� הנאה מאיסורי דנהנה

שמועיל כיו� והלאה השני מיו בדיעבד יצא שנתבטל קוד ואפילו

אפשר שהרי לשריפה, שעומדת לומר א"א להתירה ביטול לה

ואינו בהנאה אסור ביטלה שלא זמ� כל א' ביו אבל הגוי. שיבטלנה

של נטל שאי אומרת וכשהגמ' שלו. ואינו שלו שיהא לקנותה יכול

דאי לקנות, שלא ע"מ דלקחה ובתנאי שני ביו"ט איירי כשר עכו"

בו. יוצא ואינו ישראל של זרה עבודה נעשה הלא לקנותה לקחה

והתי': שלו? שאינו משו בדווקא יוצא לולב מי� איזה חידה:

והלאה. השני מיו גוי של ע"ז של מע� שבא לולב

לישראל לכתחילה מותר הא הגוי, שביטלו גוי של דע"ז לולב ג)

(עכ"פ למצוה בו להשתמש לגבוה מאוס הוי דשמא בו? להשתמש

שיטת וזהו יצא. בידעבד שרק ג) (תרמט, הרמ"א ופסק לכתחילה)

יג) ס"ק (תקפו, במשנ"ב ועיי� דמשה. באשרה ד"ה בסוכה ת רבינו

דלא בעיא דהוי מז ע"ז בתוס' (עיי� אסור פוסקי שלכמה שכתב

שאסור. סת כא) ס"ק (תרמט, המשנ"ב פסק סוכה ובהל' איפשיטא)



חייםכח סוכת

א כי יוצא אינו גוי של ע"ז דאפילו ב) (תקפו, פסק הרמ"א ד)

שיטת וזהו לשריפה. עומד נתבטל שלא השתא שעד דכיו� נתבטל,

יו"ט, קוד בטלה לא אי זו, ולשיטה (לב). בסוכה ת ורבינו המרדכי

אצל דיחוי יש דשמא יו"ט שנכנס אחר הגוי ביטלה אי אפילו אסור

ס"ק תקפו (סימ� והמשנ"ב יו"ט. קוד למצוה ראוי היה ולא מצות,

א שנתבטל קוד למצוה גוי של בע"ז להשתמש שמותר פוסק יח)

.הפוסקי רוב סוברי� שכ� כיו� אחר, לו אי�

דמשה? אשרה ומהו לא:) ביטול.(סוכה לה אי� דמשה אשרה ה)

מימות שנשאר לולב לנו דאי� משה, מימות באשרה איירי לא ע"כ

דוקא שלאו דמוכח דכתבו ור"� בריטב"א ועיי� המשנה! זמ� עד משה

משו משה ש על ונקרא יהודי כל של אשרה אלא משה, מימות

ישראל באר� שמצאו אשרות הר"� ולשו� לאלהות. נתאוו שבדורו

ישראל. של עכשיו דהוו

א� ע"ז לביתו שמכניס מי א�) ד"ה (כא. בע"ז תוס' שיטת ו)

בית� אל תועבה תביא דלא בלאו עובר ממנו ליהנות כונה בלי

הרמב" סובר וכ� ליהנות כדי מכניס אי אלא עובר אינו (ולהחינו�

לידו מביא אי שה"ה (תכט) המנ"ח ואו' ב) הלכה ז פרק עכו" הל'

ע"ז של בלולב יוצא אי� לתוס' וא"כ הזה. בלאו עובר התוס' לשיטת

הבאה מצוה והוי בלאו עובר ידו לתו� הלולב כשבא הלא גוי, של

בעבירה!

שהלאו כהרמב"� סובר דתוס' מז) א', (חלק הלוי הבית וכתב

משמש דהוי בלולב איירי והכא משמשיה, על ולא ע"ז על רק נא'

של לולב כשמסביר ע"ז) של לולב (ד"ה רש"י משו"ה ושמא ע"ז.

משמשי�. של תמצא היכי כתב ע"ז

לקנות מכוי� אי עובר רק להתוס' דאפילו לומר אפשר והיה

של ע"ז הו"ל דאז לקנות, שלא דוקא שמכוי� איירי הכא אבל הע"ז.

בית שוכר שאי אומר התוס' דהרי אינו, זה אבל עובר. אינו ישראל,

הוי הרי והכא לבית�, תועבה תביא דלא לאו על עובר ע"ז בו ויש

שכירות. כמו דהוא שאלה



מצוה כטהידור

לקיי שרצה קוד בביתו שהיה דאיירי לתר� רוצה אלישיב ור'

המצוה. מחמת באה לא שהעבירה דמצהב"ע בעיא אי� וא"כ המצוה;

דלהר"ח דמצהב"ע; הפסול במהות לעיל שהבאנו במח' תלוי זה אבל

אז מצהב"ע, הוי דמצוה החפצא ע העבירה שנעשה כל ולהרמב"

כא�. ה"ה

ליהנות מצות דרבנ� שמצוה הוי בר"ה המאור בעל שיטת ז)

בעי ראשו� (דביו"ט דרבנ� דהוי שני ביו"ט דאיירי הכא וא"כ ניתנו.

כיו� שהרי ע"ז? של בלולב לצאת מותר היא� שלו), אינו והכא לכ

אלישיב הגרי"ש של בהערותיו (עיי� מהמצוה נהנה בהנאה שאסור

לא:) סוכה מס' על זצ"ל

4

מצוה הידור

מיני מד' יותר הדור גדול של מיני בד' לצאת עדי� הא א)

אומר הקהל, של מיני� ד' כלפי והנה כ"כ? מהודרי� שאינ� שלו

מי מה בא' יש דשמא שלו, לקנות דעדי� לט) (תרנח, המשנ"ב

פי על והנה הכא. שיי� לא זה אבל לחבירו. להקנות בדעתו שאי�

מרש"י לזה וראיה אמצות. כס� להוציא המובחר מ� מצוה יש הזוהר

מקרב� חמור עליה ממו� דהוציא דיחיד חטאת שקרב� (ח.) בשבועות

הוצאות. דהוציא בגלל ולמה? !ולפני לפני שהזאתו ציבור

לקנות או מהודר פחות אתרוג מישראל לקנות עדי� הא ב)

האתרוג יקח בודאי ,מהודרי שניה אי והנה מהודר? היותר מגוי



חייםל סוכת

וכ� עמית�. מיד קנה או של יתירה מצוה בו שמקיי היהודי של

לו). (סוכה סופר וחת חמד (שדי ישראל אר� אתרוגי לקנות עדי�

שוי שניה דאי שאומר עו) ס"ק (תרמח הציו� מהשער לדייק ואי�

יקח שוי אינ שניה דאי משמע היהודי, של יקח הכשר בעניני

הוא המשמעות דשמא הגוי. של הוי א אפילו מהודר דאיהיותר

אי אבל הגוי, של ליקח יש אז מסופקת כשרותו היהודי של אתרוג

של שיקח יודה יותר מהודר א' רק ומהודרי כשרי שניה

סוכה). מס' על חמד היהודי.(חשוקי

שאומרת הגמ' של בפירושו (ט:) בב"ק ותוס' רש"י נחלקו ג)

נאה דמצוה חפצא מצא אי לרש"י במצוה. שליש עד מצוה דהידור

משליש יותר לשל צרי� לא אבל אותה יקנה שמצא, מהראשונה

קנה אי רש"י לשיטת והגר"א המג"א (ונחלקו הראשונה של מהמחיר

חפצא קנה אי הפשט ולתוס' אחרת) מצא אי להחלי� צרי� אי כבר

אחרת. מצא אי ממנה גדול לקנות מצוה ,מצומצ בשיעור דמצוה

רש"י כשיטת וזהו הידור מיני בכל ואנוהו שיי� לרש"י ולכ�,

קמא בבבא התוס' אבל ואנוהו. משו פסול היבש שלולב בסוכה כא�

לא הידור דמצות היבש לולב ד"ה (כט:) בסוכה כא� לשיטת אזלי

פסול היבש דלולב והסיבה יפה, יותר דמצוה חפצא לקנות מחייב

לאתרוג. מלולב מההיקש הוי

יסודית מח' הוי לתוס' רש"י בי� המחלוקת שהסבר לי ונראה

הלכה הביאור דכתב ואנוהו. אלי דזה בדי� שנתחדש הידור עני� מהו

שיש (למשל פסול חשש יש אי מהפמ"ג דמשמע קנה) א ד"ה (תרנו

הדעות. לכל שכשר האתרוג לקנות יש לכו"ע לא) או כשר זה א מח'

חשש שיש היכא כל אלא בשיעור די� רק לא זהו שלתוס' חזינ� א"כ

שמא דחיישינ� ,מצומצ שיעור כשיש (א) כגו� פסול אתרוג שנוטל

החפצא לקחת הוא ההידור במח', דתלוי או (ב) השיעור. יתמעט

מחדש הוא באתרוג דכתיב והדר פסול. חשש בלי לכו"ע בו שיוצא

היפה. לקחת הוי התורה בכל מצוה הידור ולרש"י יפה. שיהיה



התיומת לאנחלקה

מהמצוה חלק עיקר הוי יופי מיני� שבד' מחדש באתרוג דכתיב והדר

לכתחילה. עני� רק ולא

4

התיומת נחלקה
כשר התיומת דנחלקה (לב.) בגמ' ליה סבירא הראשו� למ"ד א)

שה"ה היתה ההוו"א אבל חסר. דהוי משו פסול התיומת ניטלה ורק

התוס' שכתב וכמו שפסול; חידוש יותר שניטלה אלא פסול נחלקה

טפי הדר חשיב התיומת דניטלה הוו"א דהיה ראשו) נקט ד"ה (כט:

ולמ"ד מנחלקה. מהודר יותר התיומת דניטלה הוו"א וה"ה ,מנקט

ה"ה הדר, משו פסול שניטלה שכמו ניטלה, כמו הוי נחלקה השני

.ש עדיי� שהתיומת א� הדר אינו התיומת נחלקה

במשנ"ב דעת (הובא אד והחיי הט"ז בי� מחלוקת יש סימ�ב)

השיעור מהו פסול התיומת מקצת שנחלקה להדעה יח) ס"ק תרמה,

שמא גזרה שהוא בכל שפסול אד החיי שיטת לפסול. מקצת שנחשב

מטפח. פחות לפסול סברא שאי� או' והט"ז כולו, או ברובו יחלק

למעלה טפח שצרי� שכיו� הוי הט"ז בסברת שההסבר בס"ד ונ"ל

סדוק להיות ודרכו לנענוע מיוחד זה שטפח מסתברא לנענע, כדי

של המובחר מ� המצוה יסבירו והחיי"א והט"ז פוסל. לא ומשו"ה

הרמ"א אד להחיי .שוני בדרכי כלל נחלק להיות שלא הרמ"א

אבל פסול. במקצת שנחלק הי"א לשיטת המובחר מ� למצוה חושש

נחלק שאפילו כהשיטה לגמרי פוסק שהרמ"א נראה הט"ז לפי

שאינו לולב ליקח לכתחילה מצוה יש כ� כדי שעד פסול; במקצת

בטפח. הנחלק לולב לקחת יבוא שלא כדי כלל סדוק

4
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נועם דרכי דרכיה בענין
שא"א או' ואביי תמרי כפת מהו חוקר לב.) (בד� הגמ' הנה א)

קוצי ע עשויה וכופרא נוע דרכי דרכיה שנ' משו כופרא שהוא

ורבא עבות ע� ענ� מהו הגמרא חוקרת לב: ובד� .הידי את ומסרטת

עליו שראשי ע� דהוי בתוס' (ועיי� הירדו�, שהיא אפשר דאי אמר

וכיו� אהבו והשלו האמת שנאמר משו ,(הידי את ועוקצי� חדי�

דמק' דרכיה) ד"ה (לב. בתוס' ועיי� .שלו ולא אמת אינו היזק שגור

שפסול רבא של דעתו הביאה לא לולב על הגמ' כשדיברה מדוע

כשדיברו ש היה לא שרבא משו ומת' אהבו? והשלו האמת משו

האמת) ד"ה לב: ) ומתוס' כא� מתוס' חזינ� המדרש. בבית זה על

שכיו� עני�; אותו הוי אהבו והשלו והאמת ,נע דרכי שדרכיה

(והשלו האמת ד"ה (לב: ורש"י למצוה. פסול ידיו לשרוט שיכול

תמרי כפת מהו כלפי אהבו והשלו האמת הובא שלא ממה מוכיח

משו רק פוסל אהבו והשלו שהאמת אחר; עני� הוי ע"כ (לב.), בד�

רש"י שהוכחת שכתב לנר בערו� ועיי� לבהמה. המות לס שעשוי

.הידי כשעוק� ושלו לאמת יש חסרו� איזה כתוס' דאי היתה

תמרי הכפות מתר� לבהמה? המות ס שהוי נורא ומה ב)

עליו, חבירו וכשיתרע וימות. ויאכלנו חבירו בהמת יבוא דאולי

קטטה. ויהיה המות ס האכילה שלא לו ישקר

ה', של שמו דשלו דכיו� מת' האמת) ד"ה (לב: לנר והערו�

וכלשו� לברואיו; רעה שמזמני דברי לכבודו שישתמשו רצה לא

הפורענות. על שמו משכי� דאינו ו) (ג, הוי רבה בבראשית המדרש

שכל הסיבה דזאת או המי� מהו סימ� הוי אי זה לטע לעיי� ויש

למצוה. פסול פורענות המזמי� דמצוה חפצא

פ תוס' עיי� הסוברג) רבא על דמק' ואימא) ד"ה (לט. סחי

המות ס דהוי הירדופני, היא� למצוה, פסול לבהמה המות דס
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זכר שנאכל שמרור דמת' לנר בערו� ועיי� למרור? כשר לבהמה,

כיו� פורענות, שמזמי� בדבר זה זכר נקיי אי קפידא אי� לפורענות

להכפות אול .מצרי לשעבוד זכר מרור שאוכלי הזכרו� מחזק שזה

קשה. אכתי תוס' קושית תמרי

(חשוקי ?קוצי בו שיש בדבר לסכ� מותר הא לדו� יש ד)

כיו� שאסור לומר צד יש נוע דרכי דרכיה מצד הנה חמד).

במצוה רק זה שפסול שאפשר אחר צד ויש למצוה, בו שמשתמש

מצוה היא הסוכה שבניית להי"א אול מצוה. בהכשר ולא עצמה

לשו� היא וכ� מטללתא למעבד מחייבי� השאילתות (לשו� עצמה

שפסול. אפשר מצוה) הסוכה עשיית (ח.) מכות רש"י

סיבה הוי נע דרכי שדרכיה לומדי א רק הוי זה כל אבל

דרכי שדרכיה לומד א) (ו, הערות בקוב� אלחנ� רבי הרי אבל לפסול,

אבל התורה מדברת דבר איזה או מי� איזה על סימ� אלא אינו נע

שאינו אלא כשר סכ� בעצ שהוי לסכ� א"כ ההלכה. של סיבה אינה

פוסל. אינו נוע דרכי

4

לכם בענין
(לה.) ממון ודין אכילה היתר

באכילה מותר שיהא מלמדנו "ד"לכ הפסוק א אמוראי נחלקו

ממו� די� נמי דבעינ� או הנאתו) דרכי לכל לכ הראוי רש"י (לשו�

מע"ש למ"ד בירושלי שני מעשר הוי ביניה והנפק"מ שלו. שיהא

.הבעלי של ממו� אינו אבל אכילה היתר לו יש הוא; גבוה ממו�
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עבודה של לולב גבי למה מק' לפי) ד"ה (לה. בסוכה התוס'

שיעוריה, מיכתת דכתותי משו הוא הפסול שטע אומרת הגמ' זרה

מלמדנו אינו דלכ למ"ד ואפילו ממו�? די� דבעינ� משו ליה תיפוק

לולב אבל לאכילה, שעומד משו באתרוג רק זהו אכילה היתר אלא

במהר" (עיי� ממו�. די� דצרי� מלמדנו לכ הרי אכילה, ביה דלית

איירי דבהכי דאשרה אתרוג גבי קושיא ה� הק' לא תוס' למה שמק'

דלא מלולב אפילו דקשה מחדש דתוס' אלא דאה"נ ומת' סוגייתנו,

דלכ מת' ותוס' ממו�.) די� צרי� אכתי אכילה דהיתר טעמא שיי�

פסול שעוריה מיכתת כתותי מטע אבל ראשו�, ביו"ט פוסל רק

הני לי למה דערלה אתרוג התוס' מק' ואח"כ יומי. בשאר אפילו

מיכתת כתותי משו ליה תיפוק ממו�, ודי� אכילה היתר טעמי

דאה"נ ומת' בשרפה? מצותו דהרי יומי, לכולי שיי� שזהו שיעוריה

נפק"מ לומר טעמי הני אמרו ורק טעמי, להני צריכי לא ערלה גבי

תרמ"ט, בסי' הגולה הבאר על תימה קצת וא"כ שני. מעשר לגבי

דערלה, אתרוג של הדי� המחבר השמיט למה שמתמיה ג' סעי�

בסי' הוזכר שכבר זרה דעבודה אתרוג של די� אותו ממש זהו ולפי"ז

ביו רק פסול טבל של דאתרוג תוס' מדברי היוצא ג'. סעי� תרמ"ט

לאכילה. ראוי דאינו משו א'

פסול באכילה שאסור שכיו� ופסק ע"ז, חולק ה) (תרמט, והשו"ע

היא השו"ע דברי שמקור שכתב מא) (ס"ק הציו� בשער ועיי� ז'. כל

אתרוג פסולי בי� טבל שמונה סוכה) מהל' ח' (פרק מהרמב"

שמותר בטבל הוי והרמב" תוס' בי� והנפק"מ ז'. כל שפסולי

דאסור כיו� הראשו� ביו ואסור יומי בשאר מותר לתוס' בהנאה;

רק לכ די� הלא וק' נמי. יומי בשאר אסור להשו"ע אבל באכילה,

פסול אינו יומי שבשאר המג"א ומת' יומי? בשאר ולא א' ביו פוסל

האתרוג; בגו� פסול שזה כיו� הוי שפסלוהו והסבה מדרבנ�. אלא

הלקיחה לעיקר נוגע דהוי דמה בעינ�) ד"ה (כט: התוס' שכתבו וכמו

יותר בגופו פסול יותר נקרא זה פסול למה וצ"ע יומי. בשאר פסול

הרמב" אי� שמק' בהמג"א ועיי� יומי. בשאר דכשר דחסר מהפסול
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דלולב למימר (לא:) בד� להגמ' ליה דהוה תוס' קושית ית' והשו"ע

עלמא? לכולי ממו� די� בעינ� דבלולב משו ז' כל פסול דאשרה

היתר דבעי לכ דרשינ� לאכילה שראוי דאתרוג סובר דהרמב" ומת'

לולב אבל דאמר. מא� לחד לממו� לדי� ולכ עלמא לכולי אכילה

ממו�, די� כלפי רק הוי דלכ הדי� א"כ כלל, לאכילה ראוי שאינו

מה כלפי (וצ"ע בהנאה. דאסור וא� שלו נקרא דאשרה לולב ואפילו

הפרי של הדר� זהו כלל) בו השתמשות זכות לו אי� אי שלו נחשב

כ') ס"ק (תרמט, השקל והמחצית כ'). ס"ק ,אברה (אשל נמי מגדי

לא לאכילה ראוי שאינו דלולב סובר דהרמב" אחרת, באופ� לומד

של בחקירה תלויה זו מחלוקת לכאורה כלל. ממו� די� ג בו בעינ�

איסורי על בעלות שיי� אי ה') פ' ריש אישות (הל' למל� המשנה

ולשו� השקל. המחצית לפי ולא בעלות שיי� דלהפרמ"ג הנאה;

בשאר איירי ולא לאכילה, דראוי באתרוג רק זה שדי� מדוייק השו"ע

שיעוריה מיכתת דכתותי טע צרי� ולכ� לאכילה. ראויי� דאינ� מיני�

דאשרה. לולב לפסול

שפסול דאשרה אתרוג גבי הגמ' אמרה לא למה ק' ולהשו"ע

פ שיעוריה מיכתת שכתותי וכמו ז', כל דלכ והתי'מטע ז'? כל וסל

הוי ולפיכ� התורה מ� פוסל שיעוריה מיכתת דכתותי הוי הפשוט

מינה נפקא יש אי וצ"ע דרבנ�. דהוי ז' כל לכ מדי� חזק יותר טע

בשאר דרבנ� דפוסל דלכ טע ובי� מה"ת דפוסל דכתותי הטע בי�

בלולב מתחילה שמשנ' דכיו� אחרת, בדר� מת' השקל והמחצית יומי.

המשיכו אז זה, לדי� שיעוריה מיכתת דכתותי הת טע נתנה והגמ'

נמי. לאתרוג טע אותו לומר

אסי דלרב חזינ� (לח לח אתיא ד"ה (לה. התוס' מדברי ב)

כיו� פסול טבל של אתרוג שלו, שיהא ממו�, די� נמי דבעינ� דאמר

מצה, כלפי אבל .הבעלי של לגמרי אינו לכה� שיי� מהאתרוג שחלק

(לה. ורש"י יצא. משלו כזית יש א לכ� כזיתי כמה שאוכל כיו�

ממו� די� דבעי דאמר מא� דבהוו"א שאומר חולק, דבעי) ומא� ד"ה

שרש"י ונראה שלו. דהוי כשר דטבל אתרוג אכילה היתר בעי ולא
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לית� הבעלי על מצוה שיש רק בטבל, בעלות שו לכה� שאיו סובר

בר"� (הובא הרמב"� כשיטת דאזיל לומר אפשר והיה לכה�. ממנו

נמי וחשיב שלו כולו הוי טבל של דאתרוג דאומר דמאי) של ד"ה

דכיו� היא התשובה היא�? תשאל וא למצוה. וכשר לאכילה ראוי

חשיב לכ� אחר, ממקו עליו שיפריש ידי על להכה� לסלק דיכול

לדו�; יש זו סברא ועל עכשיו. לאכילה ראוי נחשב וכ� עכשיו, שלו

בעי דאי מיגו אמרינ� מדרבנ� א כי פסול דאינו בדמאי רק דשמא

מ� שפסול בטבל ליה.אבל חזי נמי השתא ליה, וחזי נכסיה מפקיר

עכשיו באכילה מותר ושיהא עכשיו שלו להיות צרי� שמא התורה

דמסופק יוצאי�) ד"ה (לה: בפסחי בתוס' ועיי� הר"�). הקשה (וכ�

לא דאכתי כיו� לכתחילה בו יוצא לא שמא בדמאי של במצה אפילו

כהרמב"�, סובר דרש"י לומר אפשר אי פני כל על אול הפקירו.

בטבל. יוצאי� לא אכילה היתר בעי שאי בפירוש שאומר משו

איירי דבדמאי מדמאי ראיה אי� כשר, טבל שאתרוג הרמב"� ולשיטת

דמאי. של טמאה בתרומה

מצה לפסול מיוחד פסוק דצרי� אומרת (לה:) בפסחי הגמ' ג)

דבעי ילפינ� מחלה לח דלח שוה מהגזרה הלא וקשה טבל. של

באכילה; אסור אי לכ נקרא אינו סוגיי� ולמסקנת ,לכ יהיה דהמצה

טבל שכולל להרמב" קשה וכ� לטבל? אחר פסוק נצטר� לא א"כ

אינו הרי בטבל יוצא שלא במצה מיוחד פסוק צרי� למה ערלה, ע

אלא אינו לח לח שדרשת לומר וקשה באכילה? שאסור לכ

אחר פסוק צרי� ולפיכ� כ� דורשי לא חכמי אבל דר"מ אליבא

זה פסוק מביאה שהגמ' בס"ד נ"ל לכ� למצה. טבל לפסול לחכמי

מותר. שהיה הוו"א היה טע ומאיזה צרכו, כל ניתק� שלא טבל על

עכשיו, להפריש חיוב יש גדולה דתרומה כדלעיל; הוא ההסבר ושמא

אבל הטבל. בתו� נמצאת היא גדולה התרומה כאילו הוי הכי ומשו

הוו"א וא"כ ראשו�, מעשר שהפריש אחרי שייכא רק מעשר תרומת

אבל השתא. בטבל מונח מעשר התרומת כאילו להחשיב אפשר דאי

מותרי עני ומעשר ראשו� דמעשר כיו� גדולה, תרומה שנפרש אחרי
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היה רגיל טבל אבל לאכילה. ראוי נקרא כזו טבל ,לזרי באכילה

באכילה. שאסור כיו� למצה שפסול פשוט

על חל איסור שאי� לר"ש שרק אומרת (לה:) בפסחי הגמ' ד)

משו איסורו שיהיה שיי� דלא כיו� בטבל מצה חובת יוצא לא איסור

יש חמ� ובטבל איסור, על חל דאיסור לרבנ� אבל חמ�. תאכל בל

הר"� וכתב מצה. חובת בו יוצא ולפיכ� ביחד, וטבל חמ� איסור

הלא רק בטבל. שיוצאי� כרבנ� דפסקינ� (לה:) בפסחי בחידושיו

הר"� לכ� ?לח דלח הדרשא ע מה ולכאורה באכילה, מותר אינו

להיות צרי� ולא לח דלח שוה הגזרה דורשי לא דלרבנ� לומד

""לכ שרק או מאיר. לרבי רק זו וגז"ש באכילה מותר יהיה שהמצה

וצ"ע. למצה ילפינ� דממנו ""עריסותיכ ולא אכילה היתר משמע

אינה בעבירה הבאה דמצוה דפסול לומר צרי� בטבל דיוצאי� ולרבנ�

המצות. בכל

מצוה משו בטבל יוצאי� לא דלרבנ� הרמב"� בש מביא והר"�

פסוק צרי� הכי ומשו מדרבנ�. הוי דמצהב"ע ופסול בעבירה הבאה

דהוי מלמדנו טבל תאכל דבל הדרשא ולר"ש .גזולי וסוכה לציצית

מה"ת. פסול

שפוסק כיו� בטבל יוצא שלא פוסק ז) ו, ומצה (חמ� והרמב"

תאכל בל של מהדרשא למידי� וא"כ איסור על חל איסור שאי� כר"ש

לעיל שביארנו כמו לומר צרי� אז ?לח דלח הדרשא ע ומה טבל.

משמע לא "ד"עריסותיכ או זו, גז"ש סובר לא שמעו� דר' הר"�, לפי

אכילה. היתר
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חייםלח סוכת

לולב בעניני אגדה דברי

כדי מההדס גבוה יותר טפח צרי� דבלולב הוא הדי� הנה א)

לא אבל להדס שווה היה א הלולב מנענע ג שודאי א� בו. לנענע

נענוע ניכר שיהיה שצרי� שהסיבה ונ"ל מנענע. שהלולב ניכר היה

,רעי ורוחות טללות לעצור הוא הנענועי שתכלית לפי היא הלולב

(ל מעש"ט בו ואי� תורה בו שיש איש מסמל ויקרא)ולולב מדר"ר פי

וכמו בלבד התורה מכח באה הפרנסה שזכות ניכר שיהיה צרי� אז

ברכה. לת"ח תיכ� אומרת (מב.) בברכות שהגמ'

ואח"כ הונ� אשר כתיב המנחה תנופת על שמדבר בפסוק ב)

הור ואשר ומביא, במולי� איירי הונ� אשר לז:). (סוכה הור אשר

המנחה, מתנופת שנלמד מיני� הד' נענוע לפיכ� ומוריד. במעלה איירי

למי ומביאי� מוליכי� אנו בראשונה לפיכ� המנחה. תנופת כסדר הוי

והאר� שהשמי למי ומורידי� מעלי� ואח"כ שלו, העול רוחות שד'

שלו.

(יד.) מגילה בגמ' ואיתא תמרי בו שגדילי� מע� בא ולולב ג)

לאביה א' לב לה יש ישראל כ� א', לב לו יש שתמר כש

דבורה של כדור מקו של רצונו כשעושי� פני כל (על שבשמי

לעמו תורה שנת� ידי על אותנו ייחד שהקב"ה להסביר ונ"ל הנביאה).

מחזירי חיי תורת של אושר שמכירי בנ"י ולפיכ� ישראל.

האד לב כ� לפני הפני (כמי אהבה של הרגשה אותו להקב"ה

לה'. אחד לב לה שיהא שיזכיר לולב לקיחת ידי על (לאד

בגזעו רק שר� לו יש שכתב אחד לב ד"ה ש ברש"י ועיי� ד)

הרי התורה, קדושת עוזבי� א הוא מזה לנו והלימוד בענפיו. ולא

היהודי של הרוחניות ואז התורה, שמסמל הגזע את עוזבי אנו

צדיק הפסוק, שמפרש יג) (צב, בתהלי בהמלבי" ועיי� מתייבש.



לולב בעניני אגדה לטדברי

התמר יקו� א ובפרט יבשו. רוב התמר פריחת דאחר יפרח כתמר

ליגדל יפסיק שא לדעת צרי� ברוחניות שגדל צדיק מחלי�. גזעו אי�

עצמו יחתו� או הפרי), שנגמר לאחר תמר (כמו ברוחניות ויתייבש

עצמו לנטוע צרי� אלא מעצמו אליו התורה יחזור לא ח"ו, מהתורה

מחלי�. גזעו אי� שתמר וכמו מחדש, תורה של באהלה

זית אר� תמרי�וכ� דבש ועושה מתוקי� פירותיו תמר הנה ה)

וסת (ש רש"י ב כו, (דברי תמרי דבש הוי הדבש ודבש, שמ�

יט). (תהילי מדבש מתוקה והתורה .תמרי דבש היא בתורה דבש

איסור בהל' שמוצאי שכמו הלכות לליקוטי בהקדמה הח"ח וכתב

כמו להיתר, נתהפ� זמ� למש� בדבש שטמו� איסור שחתיכת והיתר

מונח כולו שכל ובתנאי לצדיק! רשע להפו� הקד' לתורה כח יש כ�

כולה שקועה אי להיתר מתהפכת רק האיסור שחתיכת כמו בתורה,

בדבש.

מרמז שהוא כיו� בתורה מיני� בד' ראשו� נזכר האתרוג הנה ו)

אחרו� נזכר והערבה .טובי ומעשי תורה בו דיש הגמור, לצדיק

בעול היחיד הפרי הוי האתרוג מעש"ט. ולא תורה לא בו שאי� כיו�

הכי, תימא לא דאי הדר), ד"ה לא: (רש"י לשנה משנה באילנו שדר

שפרי יודע לשנה, משנה באילנו הדר "הדר" שמפרש יהורה, ר' היא�

שלוקחי� שהסיבה י"ל ושמא אחר? פרי הוי שמא אתרוג, הוי הדר ע�

צרי� גמור שצדיק ללמדנו הוי לשנה משנה באילנו דר שדוקא פרי

ומצב. זמ� בכל ,החיי לע� ולתורה, לה' מקושר להיות, לשאוב
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