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  .לגד�  סוכה
  ? מה הדי�1ט"ונתקנו ביו, הדס שיש בו את הפסולי� דלהל�

  
   �נקט� ראשו   

  ט"ועלתה בו תמרה ביו
   �היו בו רוב ענבי� 

  ט"ומיעט� ביו
  כשר: לחכמי�  3נסתפק רב ירמיה  2ט"כשנולד הפסול בערב יו

   פסול:צדוק' אליעזר בר' לר
   ג� כא% לא מהני$ לא מהני אי נראה ונדחה וחזר ונראה  4ט"כשנולד הפסול ביו

  
  :סוכה ד� לג

  ?ט"הא� ממעטי� את ענבי ההדס ביו
  

  בלא ליקט� לאכילה או שאי� לו הדס אחר  בלקט� לאכילה ויש לו הדס אחר  
  )אכ% בדיעבד כשר(אסור ללקט לכתחילה     לחכמי�

  אסור למעט  5מותר למעט  ש"לראב
  

                                                           
' וא� כבר היה אגוד תלוי במחלוקת ר. ט פשוט שכשר"אכ% א� נעשה התיקו% כבר קוד� יו 1

יהודה שלולב צרי, ' ואילו לר, דלחכמי� אגד הוא הזמנה בעלמא ולאו כלו� הוא, יהודה וחכמי�
' בעמוד ב(' וכמבואר בתוס.  א� ילפינ% לולב מסוכה$" תעשה ולא מ% העשוי"כ יש כא% "אגד א

 ).ה לעול�"ד
שהוא דחוי , ט"מערב יו) או אדומות(ביו שחורות או שנעשו ענ, ט"דהיינו שנקט� ראשו בערב יו 2

 .מעיקרא
, מסקינ% דדחוי מעיקרא לא נקרא דיחוי) 'בעמוד ב(דא� דלקמ% , )ה נקט�"בד(' וביארו התוס 3

' ולא פשטה הגמ.  יש להסתפק$אבל בעליית תמרה שאינו בידו , ג שבידו לתק%"מ זה דוקא בכה"מ
 .את הספק

ט עצמו עלתה בו תמרה או שמיעט את "וביו, ט"שנקט� ראשו או שהשחירו ענביו ביודהיינו  4
 .וכא% הנידו% הוא בדבר שנראה ונדחה ושוב נראה, הענבי�

ש כאבוה שדבר שאינו מתכוי% "זר ברעאל' וסבר ר, שבאופ% זה אינו מתכוו% לתק% את ההדס 5
. ש בפסיק רישיה"רוויהו דמודה רדהא אביי ורבא דאמרי ת', ומקשה הגמ. ט" בשבת וביומותר

דכל מה שמיעוט ,  שאז אי% ליקוט הענבי� נחשב תיקו% כלי כלל$ותירצה דמיירי דיש לו הדס אחר 
אבל א� אינו עומד למצוה אי% , הענבי� הוי תיקו% כלי הוא דוקא בהדס שצרי, לו לצאת ידי חובה

) ה מודה"ד(' והתוס). י"בדעת רשכ% פירשו האחרוני� (, במיעוט ענבי� לאכילה שו� תיקו% כלי
וכיו% , ש שפטור"ל לר" הוי מלאכה שאינה צריכה לגופה שס$דכיו% שיש לו הדס אחר , פירשו

 .שכא% הוא לצור, מצוה מותר לכתחילה


