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 המשך הלכות סוכה

–
 

    






    

 


  




 

–
 





 


 




מיהו :  הגה

לכתחלה  לא  ישב  אדם  בסוכת  חבירו  שלא 
  יעשה מדעתו  כל  שכן  אם  דעתו  לגזלה  וכן  לא

סוכה  לכתחלה  בקרקע  של  חבירו  שלא 
הגהות (מדעתו  וכן  בקרקע  שהיא  של  רבים  

  מיהו  בדיעבד  יצא  וכן  לא )אשירי  ואור  זרוע
יקצצו  ישראל  הסכך  בעצמם  אלא  יקנו  אותם 

מעובדי  כוכבים  דכל  גזל  אין  עושין  ממנו 
.  )ל"מהרי(סוכה  לכתחלה  





     


והוא  הדין  אם  ראובן  בנה  סוכה :  הגה

בקרקע  שמעון  ושמעון  תקף  את  ראובן  וגזל 
סוכתו  הבנויה  בקרקע  שלו  לא  יצא  בה  ואין 

איל  ולא  טרח  בה  ולא כאן  תקנת  השבים  הו
 'הגהות  אשירי  פרק  ב(הוציא  עליה  הוצאות  

 :)דסוכה
–

 


) ואפילו קיסם
  )ל"מהרי()  לחצוץ  בו  שיניו  אסור



    


ואפילו  נפלה  הסוכה  אסורים  ולא  מהני :  הגה
  אבל  עצים  הסמוכים  לסוכה )טור(בה  תנאי  

. 'ח  סעיף  ח"ועיין  לעיל  סימן  תקי.  מותרים





וכל  זה  לא :  הגה
מיירי  אלא  בסוכה  שישב  בה  פעם  אחד  אבל 

אם  הזמינה  לסוכה  ולא  ישב  בה  לא  נאסרה 
הגהות  אשירי  פרק (דהזמנה  לאו  מילתא  היא  

 :)המביא



  ) וביום  טוב  ושבת  אסור

.  )טור()  לטלטלם  דמוקצים  הם


)של  שמונה  ימים (

  )בית  יוסף  בשם  אורחות  חיים(








וצריך  לעשות :  הגה

דברי עצמו (התנאי  קודם  בין  השמשות  הראשון 

כסברת  אורחות  חיים  שהביא  הבית  יוסף  ולא 

יש  מן  האחרונים  שכתבו  דבזמן .  )ל"כמהרי
  והכי  נהוג )ל"מהרי(הזה  אין  נוהגים  להתנות  

בנויין  התלוים  בסכך  אבל  בנויין  שנותנים 
בדפנות  כגון  סדינים  המצויירים  נוהגין 

לטלטלם  מפני  הגשמים  אפילו  בלא  תנאי 
משום  דיש  אומרים  דאין  אסור  אפילו  בדפנות 

ת עצמן  כל  שכן  בנויין  ומכל  מקום  טוב  להתנו
אם  סיכך  בהדס  או  תלה .  )דרכי  משה(עליהם  

בסוכה  אתרוג  לנוי  מותר  להריח  בו  דלא 
הוקצה  מריח  רק  שלא  יגע  בו  דאסור  בטלטול 

 )ן  סוף  פרק  לולב  הגזול"ר(ויש  אוסרים  בהדס  
 :ג"כדלקמן סימן תרנ

–
 


)טור()  ישן  ומטיילו(  




     



  )טור()  לאחר  האכילה(


הגה :



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               

ואל  יעשה  שום  תשמיש  בזוי  בסוכה  כדי  שלא 

בית  יוסף  בשם  אורחות (יהיו  מצות  בזויות  עליו  

 :)חיים








 ) ואפילו  קבע

  )דברי  עצמו()  עלייהו  

    


    ומה :  הגה
שנוהגין  להקל  עכשיו  בשינה  שאין  ישנים 

בסוכה  רק  המדקדקין  במצות  יש  אומרים 
משום  צינה  דיש  צער  לישן  במקומות  הקרים 

  ולי  נראה  משום  דמצות )מרדכי  פרק  הישן(
סוכה  איש  וביתו  איש  ואשתו  כדרך  שהוא  דר 

כל  השנה  ובמקום  שלא  יוכל  לישן  עם  אשתו 
טוב  להחמיר שאין  לו  סוכה  מיוחדת  פטור  ו

ולהיות  שם  עם  אשתו  כמו  שהוא  דר  כל  השנה 
 :אם אפשר להיות לו סוכה מיוחדת







ולא :  הגה

יאכל  בלילה  הראשונה  עד  שיהא  ודאי  לילה 
  ויאכל  קודם  חצות )בית  יוסף  בשם  אורחות  חיים(

ולא  יאכל  ביום .  )ל"ו  ומהרי"מהרי(לילה  
מחצות  ואילך  כדי  שיאכל  בסוכה  לתיאבון 

 : דומיא דאכילת מצה)ל"מהרי(
)ולומד  (


)  יכול  ללמוד,  וילמוד(


 


    


     הגה :

. )הגהות  אשיריג  ו"סמ(ואפילו  אין  תבשיל  לפניו  
ומי  שאינו בקי בזה השיעור ישער אם ירדו כל 

כך  גשמים  לבית  אם  היה  יוצא  יצא  מסוכתו 
אור  זרוע  והגהות  אשירי  פרק  הישן  ומרדכי (גם  כן  

וכל  זה  דווקא .  )ל"  ומהרי'  מיימוני  פרק  ו'פרק  ב
בשאר  ימים  או  לילות  של  סוכות  אבל  לילה 

הראשונה  צריך  לאכול  כזית  בסוכה  אף  אם 

  ויקדש )ש"ן  והרא"טור  והר(שמים  יורדין  ג

תרומת (בסוכה  כדי  שיאמר  זמן  על  הסוכה  

 :)ה"הדשן סימן צ



 





הגה :

מי  שהוא  ישן  בסוכה .  )טור(וינעור  משינתו  

וירדו  גשמים  אין  צריך  לשער  בכדי  שיתקלקל 
התבשיל  דבגשמים  מועטים  הוי  צער  לישן 

וכל  הפטור  מן .  )ו"מהרי(שם  ויוכל  לצאת  
ר הסוכה  ואינו  יוצא  משם  אינו  מקבל  עליו  שכ

. )'הגהות  מיימוני  פרק  ו(ואינו  אלא  הדיוטות  
וכשיוצא  מן  הסוכה  מכח  הגשמים  אל  יבעט 

ויצא  אלא  יצא  כנכנע  כעבד  שמוזג  כוס  לרבו 
 :)ל"מהרי(ושפכו על פניו 


)והכי נהוג( 

–
 




 



 







)ומי  שמקיז  דם  חייב  בסוכה (

 :)אור זרוע והגהות אשירי פרק הישן(
     

 ) אבל  בלילה  ראשונה  אפילו
.)כל  בו()  מצטער  חייב  לאכול  שם  כזית









 ואם  עשאה  מתחילה  במקום :  הגה
שמצטער  באכילה  או  בשתייה  או  בשינה  או 

סוכה שאי  אפשר  לעשות  לו  אחד  מהם  ב
מחמת  דמתיירא  מלסטים  או  גנבים  כשהוא 

בסוכה  אינו  יוצא  באותה  סוכה  כלל  אפילו 

בדברים  שלא  מצטער  בהם  דלא  הויא  כעין 

מרדכי  פרק (דירה  שיוכל  לעשות  שם  כל  צרכיו  

מי  שכבו  לו  הנרות  בסוכה  בשבת  ויש .  )הישן

לו  נר  בביתו  מותר  לצאת  מן  הסוכה  כדי 
לסוכת לאכול  במקום  נר  ואין  צריך  לילך  

חבירו  שיש  שם  נר  אם  יש  טורח  גדול  בדבר 
ואם .  )ח"ג  ופסקיו  סימן  קנ"תרומת  הדשן  סימן  נ(

בא  רוח  לכבות  הנרות  בסוכה  מותר  לפרוס 
אור (סדין  או  בגד  מן  הצד  אבל  לא  תחת  הסכך  

מי  שלא  יוכל  לישן  בסוכה  מחמת  שצר .  )זרוע
לו  בפישוט  ידיו  ורגליו  לא  מקרי  מצטער 

ל  גב  דצריך  לכפוף  ידיו וחייב  לישן  שם  אף  ע
ולא  יוכל  אדם .  )ב"תרומת  הדשן  סימן  צ(ורגליו  

לומר  מצטער  אני  אלא  בדבר  שדרך  בני  אדם 
ואין  המצטער  פטור  אלא .  )טור(להצטער  בו  

אם  ינצל  עצמו  מן  הצער  אבל  בלאו  הכי  חייב 
מרדכי  פרק (לישב  בסוכה  אף  על  גב  דמצטער  

 :)הישן
 


) וסעודת
ברית  מילה  וכן  הסעודה  שאוכלין  אצל 

 :)ט"ק שורש קע"מהרי() היולדת חייבין בסוכה


)ח"ועיין לעיל סימן ל( 


    


ודוקא  כשיוכלו  למצוא  סוכה  אבל  אם :  הגה
אינם  מוצאים  סוכה  יוכלו  לילך  לדרכם  אף 

שלא  ישבו  בה  לא  יום  ולא  לילה  כשאר  ימות 
ן  פרק "ר(השנה  שאינו  מניח  דרכו  משום  ביתו  

ואף  על  פי  שאינו  הולך  רק  ביום  פטור .  )הישן
דירה אף  בלילה  דאין  לעשות  לו  שם  

וההולכים  לכפרים  לתבוע  חובותיהם  ואין 
להם  סוכה  באותן  הכפרים  יחמירו  על  עצמן 

לשוב  לבתיהם  בכל  לילה  לאכול  בסוכה  ואף 
על  גב  דיש  להקל  מכל  מקום  המחמיר  תבא 

 :)בית יוסף בשם אורחות חיים(עליו ברכה 


    
 








ם "והעושין  יין  אצל  העכו:  הגה



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               

  פטורים  בין  ביום  ובין  בלילה  דצריכים בסוכה

הגהות (לשמור  שלא  יגעו  העובדי  כוכבים  

  ואם  הוא  בענין )ק  וכל  בו"  בשם  סמ'מיימוני  פרק  ז

 :שאין צריכים שימור חייבים

–
 







ואם  לא  אכל  לילה :  הגה
ראשונה  בסוכה  אף  על  פי  שבירך  זמן  בביתו 

כשאוכל  בסוכה  צריך  לברך  זמן  משום  סוכה 
ן  פרק "ר(ואם  בירך  זמן  בשעת  עשייה  סגי  ליה  

 :)לולב וערבה

–


 



 

–
 




 


) ואין
נוהגים  כן  אלא  מקדשין  מיושב  וכן  דעת 

 ):ש"הרא
    


הגה :

יום  טוב  שיש והכי  נוהגין  בחול  אבל  בשבת  ו
  ואם )ו"מהרי(בהן  קידוש  מברך  לאחר  קידוש  

קידש  בבית  ואוכל  בסוכה  או  איפכא  עיין 
 :'ג סעיף ב"לעיל סימן רע

–
 


    








     
 

 

 
– 




ומכל  מקום  מצוה  מן  המובחר :  הגה

ן "המגיד  ור(בלולב  שאין  עליו  פרודות  לגמרי  

 :)פרק לולב הגזול


) דהיינו  שאינן  עולים

 )'המגיד  פרק  ח(עם  השדרה  אלא  תלויין  למטה  
וכל  שכן  אם  נפרצו  ונעקרו :  הגה

טור (למטה  מן  השדרה  דפסול  אפילו  אגדן  

וכן  אם  נתקשו  העלין .  )ן  פרק  לולב  הגזול"ור

טור (כעץ  ואין  יכולין  לחברן  אל  השדרה  פסול  

בל  אם  מיעוט וכל  זה  ברוב  עלין  א.  )ובית  יוסף

עלין  נעשו  כך  ושאר  עלין  נשארו  ועדיין 
ן פרק לולב "ר(הלולב  נשאר מכוסה בעלין כשר 

 :)הגזול





)טור  ובית ()  ברוב  העלין

  )יוסף



ויש  מפרשים  לומר :  הגה

דאם  נחלק  העלה  העליון  האמצעי  שעל 
השדרה  עד  השדרה  מקרי  נחלקה  התיומת 

. )ז"תרומת  הדשן  סימן  צ(ופסול  והכי  נוהגין  
מיהו  לכתחילה  מצוה  מן  המובחר  נוהגין 

  לולב  שלא  נחלק  העלה  העליון  כלל  כי ליטול
יש  מחמירין  אפילו  בנחלק  קצת  ואם  אותו 

כל (העלה  אינו  כפול  מתחלת  ברייתו  פסול  

 :)בו










 
)טור()  או  שדרתו( 


ויש  אומרים :  הגה

דלא  מקרי  יבש  אלא  כשנתפרך בצפורן מחמת 

  וכן  נוהגין )טור  בשם  התוספות(יבשותו  
הגהות (במדינות  אלו  שאין  לולבין  מצויין  

 :)'מיימוני פרק ז


ואם  נקטם  העלה :  הגה
המגיד (העליון  האמצעי  שעל  השדרה  פסול  

ודוקא  דאיכא  אחר  אבל .  )ן  פרק  לולב  הגזול"ור
 'מרדכי  פרק  ג(ו  ליכא  אחר  מברכין  עלי

 :)ומנהגים


ואפילו  לא :  הגה

נחלקה  התיומת  העליונה  בענין שיפסל הלולב 
 :מכח נחלקה התיומת





     
 




 
– 


 







בית  יוסף ()  ומיום  ראשון  ואילך  כשר  בכל  ענין(

 :)בשם אורחות חיים





     


ופסול  אפילו :  הגה
בשעת  הדחק  ואיכא  מאן  דאמר  בגמרא  דכשר 

ועל  כן  נוהגין  באלו  המדינות  לכתחלה  לצאת 
  עלין  בגבעול 'ין  גבאלו  ההדסים  המובאים  וא

אחד  ויש  מי  שכתב  דהדסים  שלנו  אין  נקראים 
הדס  שוטה  הואיל  והם  שנים  על  גבי  שנים 

ואינן  כהדס  שוטה  המוזכר  בגמרא  ולכן  נהגו 
י "י  קלון  ומהר"להקל  כמו  שכתבו  מהר

 :ל בתשובותיהם"איסרלן ז






 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               


 


) ואפילו  אינו

 :)טור() בראשו
 



 








 


 


     
וטוב  להחמיר :  הגה

ולא  מקרי .  )המגיד(במקום  שאפשר  באחר  

 :)ן"ר(נקטם אלא אם נקטמו העצים 


     
 

– 



) ואפילו  בעודו  ירוק

.  )בית  יוסף()  כשר




)ה "סיג,    מגרהפירוש
)  ז"בלע





 





 
–

 
    




) ואתרוג  שהוא  משנה

תרומת  הדשן ()  שעברה  ודאי  יבש  הוא  ופסול

 :)'ל סימן ה"מהרי







ונהגו  להכשיר  הנקבים  שנעשו  באילן :  הגה
על  ידי  קוצים  אף  על  פי  שיש  בהם  חסרון 

 )ט"ימן  צתרומת  הדשן  ס(שזהו  דרך  גדילתן  
מיהו  אם  רואה  שאין  העור  והבשר  קיים  תוך 

הנקב  פסול  לסברא  הראשונה  אף  על  פי 
שאינו  מפולש  ובשעת  הדחק  יש  להקל 

כסברא  האחרונה  להכשיר  חסרון  שאינו 
 :)דעת עצמו(כאיסר ואינו נקב מפולש 

    



 


    

 






ויש :  הגה

מחמירים  לפסול  בנסדק  רובו  וכל  שלא  נסדק 
רבינו (רוב  קליפתו  העבה  לא  מקרי  נסדק  

 :)נסים

    




 


ויש  מחמירין  אם  ניטלה :  הגה
השושנתא  דהיינו  מה  שאנו  קורין  פיטמא 

  וטוב  להחמיר  במקום  שאפשר  מיהו )ן"ר(
לענין  דינא  אין  לפסול  אלא  אם  כן  ניטל  הדד 

דהיינו  העץ  שראש  הפיטמא  עליו  והראש 
וכל  זה  דוקא  בניטלה .  )המגיד(נקרא  שושנתא  

יה  לו  דד  מעולם  כשר  וכן  הם אבל  אם  לא  ה
רוב  האתרוגים  שמביאים  במדינות  אלו 

 :)ש"הרא(


הגה :

ואם  ינטל  קצת  העץ  ונשאר  עובי  כל  שהוא 

 :)טור(שכל רוחב הגומא מכוסה כשר 
)תרגום  או  ילפת  או פירוש  

)  חזזן    


    
   

 








 


 





 


    
ולכן  יש  להכשיר  אותן :  הגה

ל  לפי  שאינם "חזזית  שקורין  בלשון  אשכנז  מו

  ויש  מי )ל"מהרי(גבוהים  משאר  האתרוג  
שכתב  דיש  להכשירם  מטעם  דנחשבים  מראה 

אתרוג  מאחר  דרגילים  להיות  הרבה  כך 
 :)ט"תרומת הדשן סימן צ(




) לאחר  שנקלף  ולא  חסר
 ):כלום


     

 



 




 
 



 


 



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               




 





 
–

 




    




יזהר ומשום  זה  יש  ל:  הגה

שלא  יקצץ  הישראל  בעצמו  אחד  מארבעה 
מינים  שבלולב  לצורך  לולבו  דקרקע  אינה 

ם  גוזלי  קרקע  הם  ויבא "נגזלת  וסתם  עכו
ם  ויקנה  מהם "בגזילה  לידו  אלא  יקצצנו  עכו

הגהות  אשירי  סוף ,  ב"א  סימן  תתנ"תשובת  הרשב(

ואין  חילוק  בזה  בין  ארץ .  )פרק  לולב  הגזול

לולב .  )רועאור  ז(ישראל  או  חוצה  לארץ  
ם "ם  ועשאו  כשר  כמו  סוכת  עכו"שאגדו  עכו

 :)מרדכי הלכות קטנות(


והמודר  הנאה  מלולבו  של  של :  הגה
חבירו  או  מלולבו  של  עצמו  אינו  יוצא  בו 

א  סימן "תשובת  רשב(  דלא  הוי  שלכם  'ביום  א

 :)ז"ו ותשמ"תשמ





הגה :

ודווקא  שלא  נתכוין  לזכות  בו  אבל  אם  נתכוין 
לזכות  בו  הוי  ליה  של  ישראל  דאינו  יוצא  בו 

ודוקא  קודם  שנתבטל  אבל  אם  נתבטל  ביד 
ם  אפילו  מכוין  לזכות  בו  אחר  כך  יוצא "עכו

ועיין .  )ן"  ור'  חלק  ג'רבינו  ירוחם  נתיב  ח(ד  בדיעב
 :ו"לעיל סימן תקפ




) ואפילו
האילן  נטוע  לפני  עבודת  כוכבים  כל  זמן  שאין 

 :)' חלק ג'רבינו ירוחם נתיב ח() עובדין האילן





ויש  פוסלין  בגזול  כל  ז:  הגה' 

טור (ימים  והכי  נהוג  אבל  שאול  יוצא  בו  

ומותר  ליטול  לולב  של .  )והמגיד  בשם  פוסקים

חבירו  בלא  דעת  חבירו  בשאר  ימים  דניחא 
ה  בממוניה  והוי ליה  לאינש  למיעבד  מצו

. )ט"  ופסקיו  סימן  קנ'תרומת  הדשן  סימן  ק(כשאול  
וניטל  פטמתו .  )טור(וחסר  כשר  בשאר  ימים  

או  עוקצו  דינו  כחסר  וכשר מיום ראשון ואילך 
מיהו  אם  נקבוהו .  )'  חלק  ג'רבינו  ירוחם  נתיב  ח(

עכברים  לא  יטלנו  אף  בשאר  הימים  משום 
בל   עד  שיסיר  ניקור  העכברים  א)כל  בו(מאוס  

אם  היה  יבש  או  מנומר  שפסול  כל  שבעת 
ימים  אף  אם  חתך  היבשות  או  הנמור  פסול  כל 

הגהות  אשירי (שבעה  הואיל  ובא  מכח  פסול  

ומותר  לכתחלה  להתנות  על .  )פרק  לולב  הגזול

אתרוג  שיהיה  כולו  ליום  ראשון  ושאינו  בודל 
ממנו  כל  בין  השמשות  של  ליל  שני  ואילך 

  מיום  שני ומותר  אז  לכתחילה  לאכול  ממנו
בית  יוסף (ואילך  ולצאת  ידי  מצוה  עם  הנשאר  

  אלא  שאין  אנו  בקיאין  בתנאים )ש"בשם  הרא
.  ה"ח  בהג"כדלעיל  בסוף  סימן  תרל






רבינו  ירוחם ()  וחזזית  פוסלת  כל  שבעת  הימים(

.  )ן  פרק  לולב  הגזול"  ור'  חלק  ג'נתיב  ח


 ואם  יש

לחבירו  לולב  ואתרוג  כשר  יברך  על  של 
 )דברי עצמו(חבירו מדעתו 

     
ויש :  הגה

ם "רמב(מכשירין  לולב  יבש  אפילו  לברך  עליו  

  וכן  נוהגין  לברך  על  לולבין )  והמגיד'פרק  ח

 )אגור(יבשים  אפילו  בדאיכא  אחרים  לחים  
ויש  מקילין .  אבל  בשאר  מינים  אין  לנהוג  הכי

  ויש )הגהות  מיימוני  ומרדכי(אפילו  בהדס  יבש  
גב  דחסר לסמוך  עלייהו  בשעת  הדחק  ואף  על  

 '  או  ג'כשר  בשאר  ימים  אין  לחתוך  אתרוג  לב
חלקים  ולחלקו  ולצאת  בו  אפילו  בשעת 

הדחק  דדוקא  חסר  ונשאר  העיקר  קיים  כשר 
אבל  כי  האי  גוונא  מקרי  חתיכת  אתרוג  ולא 

וכל  זה .  )ב"י  סימן  נ"ן  ופסקי  מהרא"ר(אתרוג  
לענין  לברך  עליו  אבל  בלא  ברכה  יכול  ליטול 

 :)טור( עליהם כל הפסולין ולא יברך

–
 





     









)וכן נוהגין לכתחלה( 





 

–
 


) ובמקום

הדחק  דליכא  הדס  כשר  סגי  ליה  בחד  דלא 

. )ו  בשם  אורחות  חיים"בית  יוסף  סימן  תרמ()  קטום



     

) דמין
במינו  אינו  חוצץ  אבל  שלא  במינו  חוצץ  על 

כן  יזהר  ליקח  החוט  שרגיל  להיות  סביב 
.  )ל"מהרי(ההדס  




י  שכתבו  לעשות  הקשר  בדרך  אחר יש  מ:  הגה
  מינים  אלו  ותוחבין  ראש 'שכורכין  סביבות  ג

ויש .    וכן  נוהגין)טור(הכרך  תוך  העגול  הכרוך  
. )ו"מהרי(לקשור  ההדס  גבוה  יותר  מן  הערבה  

וישפיל  ההדס  והערבה  תוך  אגוד  הלולב  כדי 
  מינים  בידו  בשעת  ברכה 'שיטול  כל  ג

 'ויש  שכתבו  לעשות  בלולב  ג.  )ל"מהרי(
 :)מרדכי פרק לולב הגזול(קשרים וכן נוהגין 

    
   

 





ויש  אומרים  דאזלינן  בתר  ימין :  הגה

יטול  הלולב  בימין  דידיה דידיה  ויש  ל
ש  ורבינו  ירוחם "הרא(והאתרוג  בשמאל  דידיה  

  וכן  נהגו  וכן  עיקר  ואם  היפך  יצא )ו"ומהרי
 ידיו נוטל הלולב 'ושולט בב.  )ל  ומנהגים"מהרי(

 :)כל בו(בימין ואתרוג בשמאל ככל אדם 



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               


 


    


ולא  יברך .  )ל  וכל  בו"מהרי(ויברך  מעומד  :  הגה
רק  פעם  אחת  ביום  אף  על  פי  שנוטלו  כמה 

 :)ו"מהרי(פעמים 


 









ונהגו :  הגה

  וטבעות )ל"מהרי(להחמיר  להסיר  התפילין  
כל מידם  אבל  מדינא  אין  לחוש  הואיל  ואין  

 :)אגודה פרק מקום שנהגו(היד מכוסה בהן 


   ) ומנענעים  בכל  הודו

  )ש"טור  והרא()  שיאמרו
    
     

     
  אומרים ויש:  הגה  

שהשליח  ציבור  מנענע  גם  כן  כשיאמר  יאמר 
  אבל  לא  ביאמרו  נא  וכן  נהגו 'נא  ישראל  כו

 :)ל ומנהגים"הגהות אשירי פרק לולב הגזול ומהרי(




) טורף  הלולב  ומכסכס  העלין  בכל

  )ב  הגזולן  פרק  לול"ר()  ניענוע


    הגה :
וההולכה  וההבאה  היא  עצמה  הנענוע  כי 

טור  בשם (מוליך  ומביא  שלש  פעמים  לכל  רוח  

ומטין  ראש  הלולב  לכל  צד  שמנענע .  )גאון

נגדו  וכשמנענע  למטה  הופכו  למטה  ומקרי 
ומחזיק  אותן   הואיל  )בית  יוסף(דרך  גדילתן  

ויש  מדקדקין .  )בית  יוסף(בידו  דרך  גדילתן  
ל "מהרי(שלא  להפך  הלולב  כשמנענעין  למטה  

ר  שכנא  שראה "ובית  יוסף  בשם  אביו  וכן  שמע  ממהר

. )י"ר  יעקב  פולק  וכן  כתוב  בכתבי  האר"כן  ממהר

 :והמנהג כסברא ראשונה וכן נראה לי עיקר
     

 


) וכל  הנענועים  אינן

 ):מעכבין ובאיזה דרך שנענע יצא בדיעבד



)בין 'בין  ביום  א  

ק   חל'ש  ורבינו  ירוחם  נתיב  ח"הרא()  בשאר  ימים

.  )א"ק  שורש  מ"  מהרי'ג


ם  פרק "רמב(ובלבד  שיהיו  כולם  לפניו  :  הגה

ויטול  הלולב  תחלה  ויברך  על  הלולב .  )'ו
ן  ותשובת "ש  ור"הרא(ודעתו  גם  על  האחרים  

  ואם  סח  ביניהם  צריך  לברך )ו"א  סימן  קנ"הרשב
 :)וניהגהות מיימ(על כל אחד בפני עצמו 


 


 







 

–
 



     




הגה :

והמדקדק  יאחוז  הלולב  בידו  כשנכנס  מביתו 

לבית  הכנסת  גם  בשעת  התפלה  וכן  יחזירו 
 :)טור(לביתו כדי לחבב המצוה 








ואם  התחיל  לאכול  יותר :  הגה

מחצי  שעה  קודם  שהגיע  זמן  חיובו  אפילו 
ביום  ראשון  אין  צריך  להפסיק  בדאיכא  שהות 

 :)ן פרק לולב הגזול"ר(ביום 

–
 







 


 

–
 







ונוהגין  ליקח  כל  יום  חול :  הגה
המועד  ערבה  חדשה  ולקשרה  בלולב  והוא 

 :הדור מצוה

–
 




ב "א וכ"ו  סעיף  כ"ועיין  לעיל  סימן  תקפ:  הגה

  אם  מותר  לומר  לנכרי 'ז  סעיף  ג"וסימן  ש
 :לילך אחריו או לחלל יום טוב בשבילו

–
 








     

ומי :  הגה

שאין  לו  אתרוג  או  שאר  מצוה  עוברת  אין 
ך  לבזבז  עליהם  הון  רב  וכמו  שאמרו צרי

המבזבז  אל  יבזבז  יותר  מחומש  אפילו  מצוה 
. )'ג  חלק  ב"ש  ורבינו  ירוחם  נתיב  י"הרא(עוברת  

ודווקא  מצות  עשה  אבל  לא  תעשה  יתן  כל 
ועיין   ()ד"א  וראב"הרשב(ממונו  קודם  שיעבור  

 ):ה"ח בהג"לקמן סוף סימן תרנ

–
 


 

–
 




 



 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               


ואסור  לטלטל  הלולב  בשבת :  הגה

ן  סוף  פרק  לולב  הגזול  והמגיד  פרק "ר(דהוי  כאבן  

  אבל  האתרוג  מותר  בטלטול  דראוי )  וכל  בו'ד
להריח  בו  ואסור  ליתנו  על  הבגד  אפילו  ביום 

 :)ל"מהרי(טוב דמוליד ריחא 








 







ומותר  לתת  לו  אתרוג  במתנה :  הגה

על  מנת  שלא  יקדישנו  דלא  גרע  ממתנה  על 
 :) דנדרים'ן פרק ה"ר(מנת להחזיר 





וצריך :  גהה
לחזור  וליתנו  לבעליו  במתנה  כדי  שיהיה  של 

 'ש  ורבינו  ירוחם  נתיב  ח"הרא(בעלים  ויצאו  בו  

.  )'חלק  ד


 


     






 



הגה :

ו ודוקא  שלא  קנו  לצורך  מצוה  אבל  אם  קנ

לצורך  מצוה  יוצאים  בו  מסתמא  דאדעתא 
 :)המגיד(דהכי קנאוהו 
















 


    




וגובין :  הגה

מעות  אתרוג  לפי  ממון  דהדור  מצוה  מונח 
טפי  על  עשירים  מעל  עניים  ואשה  פטורה 

ואינה  חייבת  בו מליתן  למעות  אתרוג  הואיל  
וכל  אדם  ישתדל  ויהא .  )'ל  סימן  י"תשובת  מהרי(

זריז  במצוה  לקנות  לו  אתרוג  ולולב  לבד  כדי 
הגהות  מיימוני  סוף  הלכות (לקיים  המצוה  כתקנה  

 :)לולב

–
 







 

–
 

)הבימה (



 ומוציאים  שבעה  ספרי  תורה  על  הבימה:  הגה

  ויש  מקומות  שמוציאים )ל"מהרי(ביום  שביעי  
והכי  נוהגין   ()מנהגים(כל  ספרי  תורה  שבהיכל  

)  במדינות  אלו
)ובשבת  אין  מקיפים (

 ):ואין מוציאין ספר תורה על הבימה ()טור(


ולב  אינו ויש  אומרים  שמי  שאין  לו  ל:  הגה

. )ן  פרק  לולב"י  ור"טור  בשם  רש(מקיף  וכן  נוהגין  

וביום  השביעי  נוטלין  הערבה  עם  הלולב 
מי שאירע לו אבל בחג אינו . )בית יוסף(להקיף  

ב  חודש  על  אביו  ואמו "מקיף  וכן  אבל  כל  י
 : וכן נהגו)כל בו(


 

–


 


) זו  דעת
 ):ש וכן ראוי לנהוג"הרא

–
 


 


 




 
–

 




     
    


ויש :  הגה

אומרים  ששנים  הראשונים  קורין  בספיקא 
דיומא  והשלישי  קורא  ביום  המחרת  והרביעי 

ר  וקורא  כל  ספיקא  דיומא  דהיינו  מה חוז
שקראו  שנים  הראשונים  וכן  אנו  נוהגין  וביום 

השביעי  הכהן  קורא  ביום  החמישי  לוי  ביום 
הששי  ישראל  ביום  השביעי  והרביעי  קורא 

ביום  הששי  וביום  השביעי  וכן  אנו  נוהגין 
.  )ו  ומנהגים"י  בשם  רבותיו  ומהרי"רש(








 



    




הגה :
ונוהגין  לומר  קהלת  בשבת  של  חול  המועד  או 

 )ל"מהרי(בשמיני  עצרת  אם  איקלע  בשבת  
 :צ"ועיין לעיל סימן ת






 

 
– 

 

                       
                                  

                               
               

    
 

–
 


הגה :

ואין  אומרים  נשמת  ואומרים  מזמור  לתודה 

  כמו 'ואומרים  אין  כמוך  שמע  ישראל  וכו
דיש שלאחר תפלת מוסף ביום טוב ואומרים ק

בנגון  יום  טוב  ואין  רגילין  לעשות  מלאכה  של 
חול  עד  אחר  יציאה  מבית  הכנסת  ויש  לומר 

פזמון  זכור  ברית  כשיש  מילה  בהושענא  רבה 
  כתבו 'ואומרים  אותו  קודם  אנא  אזון  חין  כו

ל  שיש  סימן  בצל  הלבנה  בליל "הראשונים  ז
הושענא  רבה  מה  שיקרה  לו  או  לקרוביו 

ה  ויש מי שכתב שאין לדקדק בזה באותה  השנ
כדי  שלא  ליתרע  מזליה  גם  כי  רבים  אינם 

מבינים  הענין  על  בוריו  ויותר  טוב  להיות 
. תמים  ולא  לחקור  עתידות  כן  נראה  לי


והמדקדקים  נוהגים  לטבול  עצמן  קודם :  הגה

עלות  השחר  כמו  בערב  יום  הכיפורים 
  נוהגים  ללבוש  הקיטל  כמו  ביום ויש.  )מנהגים(

.כיפור  לפי  שבחג  נדונים  על  המים


 


ונהגו :  הגה

ששמש  בית  הכנסת  מביא  ערבה  למכור  כמו 

ן "ר(מקדש  קיים  שהיה  המנהג  בזמן  שבית  ה

 :)פרק לולב וערבה



 


מיהו  מכוער  הוא  להיות  עלה :  הגה

  על  כן  נהגו )טור  בשם  רב  האי(אחד  בבד  אחד  
לעשות  ההושענות  יפים  משום  זה  אלי 

.  והוואנ   
וכל  הפוסל  בערבה :  הגה

ן  פרק  לולב "מדברי  ר(שבלולב  פוסל  בערבה  זו  

.  )וערבה
ויש  אומרים :  הגה

  ונהגו )י"טור  בשם  רש(שצריך  לנענע  בה  

לעשות  שתיהן  מנענעין  בה  ואחר  כך  חובטין 
 :אותה




 
     




 














    


והמנהג  פשוט  ליטול  הערבה  עם הלולב :  הגה
בשחרית  בשעת  הנענוע  ובשעת  הקפה  עד 

ויותר .  שעת  החבטה  ונוטלים  הערבה  לבדה
ואף .  טוב  שלא  ליטלה  עם  הלולב  כלל

הנוטלה  עם  הלולב  נראה  לי  דלאחר  שהקיף 
מידו  ויאחוז  הערבה  שהם יסיר  הלולב  

ההושענות  שעושין  לבד  כל  זמן  שאומרים 
תחנונים  על  המים  ומנענעים  ההושענות 

בשעה  שאומרים  ההושענות  ואחר  כך 
 :חובטים אותם


) ועיין  לעיל

 ):א גבי ציצית"סימן כ


     


ונהגו  להצניע  ההושענות  לאפיית  מצות :  הגה
 :)ל"ו ומהרי"מהרי(כדי לעשות בה מצוה 


    

 
 

 





 



 

 


