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כללי� לשימוש 

[ ]  =   מקור או טע� הדבר 
( )  =   הוספת פרט או תוספת ביאור 
להל'  =   להלכה (כמוב� לא למעשה) 

מדאו'  =   מדאורייתא 

 

בפע� הראשונה כדאי לדקדק מאד בדברי הסיכו� כדי לתפוס מלא המוב� לאור מה 
שלמדת בפני� הגמרא, ואח"כ לחזור בקלות הרבה פעמי� שיהיו מחודדי� בפי�. 
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פ"ג לולב הגזול 

הלכה א' (יב. 	 יג.) 
פסולי לולב: 1) גזול [לכ�; אי� קטיגור נעשה סניגור (מצוה הבאה בעבירה)]  

אא"כ קנאו בשינוי מעשה וספק א� די באגד 
2) יבש [לא המתי� יהללו קה; ריטב"א � לאו הדר] ובשעת הדחק נוטל [לרא"ש הכשירו במקו הדחק; 

בלי ברכה שלא תשתכח], ור"י מכשיר 

3) אשירה ועיר הנדחת [לכ�] 

4) נקט� ראשו [לאו הדר] וספק ביבשה ראש השדרה 

5) נפרדו (נתלשו) עליו 

שופר של איסור הנאה � לר' לעזר ור' חייא כשר [יו� תרועה תהיה לכ� מ"מ; הקול אינו אסור בהנאה], 
לר' הושעיה פסול [אי� קטיגור נעשה סניגור (וה"ה גזול)] 

גזל קרקע סוכה כשרה [אינה נגזלת] 
גזל סכ� לריב"ל פסולה [בבלי � תעשה ל�], לר' יוחנ� כשרה [קשירה הוי שינוי מעשה] 

נכנס לסוכת חבירו שלא מדעתו פסולה [שואל שלא מדעת גזל�] 

נחלק התיומת כשר ולגי' הרמב"� פסול 

לר"ט צרי� אגד [כפ� ת תמרי�] לר"ע א"צ, לר"י בנפרדו עליו צרי� 

עלי� מועטי� � בעי ראש העלה מגיע לעיקרה שלמעלה 

דומה לחריות (רק התחיל להתקשות) כשר 

לולב צרי� ג"ט (כהדס וערבה) ועוד טפח (אפי' בעלי� מלבד השדרה) כדי לנענע �  
לר"ט בטפח בת חמשה (11/5), לחכמי� בת ששה 

אזוב מצורע צרי� שדרה טפח מלבד הגבעולי� 

הלכה ב' (יג.) 
פסולי הדס: 1) גזול, 2) יבש, 3) אשירה ועיר הנדחת, 4) נקט� ראשו , 5) נפרצו (נשרו) עליו,  

6) ענבי� שחורי� [אינ� דומות לעצו [כמנומר; ענ� ע�]; למסקנא � נגמר פריו (ואפי' ירוקי�) [ענ� ע� � 

עלי� ולא פרי]] מרובות מעליו, ואי� ממעטי� ביו"ט [כמתק� מנא] 

ענ� ע� עבות � שענפיו חופי� רוב הע� ועולה כמי� קליעה 

הלכה ג' (יג. 	 יג:) 
פסולי ערבה: 1) גזולה , 2) יבשה, 3) אשירה ועיר הנדחת, 4) נקט�, 5) נפרצו,  

 [6) צפצפה (עלה עגול וקנה לב�) [נחל � ולא מי� הגדילה בהרי

א"צ על הנחל [וערבי] (לאבא שאול ערבי = ללולב ולמקדש) 

פיה כמגל פסולה, כמסר ^^^^  כשרה 

הלכה ד' (יג: 	 יד:) 
לר' ישמעאל ג' הדסי� (א' אינו קטו�) [ענ�, ע�, עבות; א' למצוה וב' לנוי (וקרא אסמכתא)] 

עושה לולב לעצמו מבר� אקב"ו לעשות לולב (ושהחיינו), עושה לאחר � לעשות לולב לשמו 
וכשיתפלל בו אחר יבר� שהחיינו, ובכל נטילה מבר� על נטילת לולב, 

לריב"ל בשאר ימי� מבר� על מצות זקני�, לר' יוחנ� ורב על נטילת לולב, לרב חונה לא מבר� 
[כדמאי (אי� מברכי� על דרבנ�)] 

לרב מבר� על מצות הדלקת נר חנוכה, לריב"ל על מצות זקני� 



הלכה ה' (יד:) 
פסולי אתרוג: 1) גזול, 2) יבש, 3) אשירה ועיר הנדחת,  

4) ערלה, 5) תרומה טמאה, 6) דמאי לב"ש [בבלי � לכ � היתר אכילה] 

7) לכתחלה תרומה טהורה ומע"ש בירושלי� [בבלי � גור לטומאה; מפסיד קליפתה] 

 �פרי ע� הדר � פריו ועצו הדר, שדר באילנו משנה לחבירתה, הידור (=מי) שגדל על פני המי� (א
שאובי�), טע� עצו כפריו 

הלכה ו' (יד: 	 טו.) 
המש� פסולי אתרוג: 8) חזזית על רובו במקו� א', 9) על מיעוטו בכמה מקומות, 10) על חוטמו,  

11) ניטלה פיטמתו וי"א השושנתא, 12) נקב מפולש לבפני�, 13) נקל�, 14) נסדק,  

15) חסר, 16) כושי (חו� מאר� כוש), 17) לר"י ירוק ככרתי 

ר' יצחק בר רב נחמ� � כל הפסולי� רק ביו"ט ראשו� 

נגע ירקרק = צהוב כשעוה, אדמד� = זהורית עמוקה 

הלכה ז' (טו. 	 טו:) 
שיעור אתרוג לר"מ כאגוז וי"א יותר מאגוז, לר"י כביצה עד כדי שיאחוז ע� הלולב ביד א',  

לר' יוסי ור"ע אפי' אתרוג גדול [דלא כ' וכפות] 

אתרוג הבוסר פסול לר"ש ור"ע [אינו פרי; אולי לר"ע דלאו הדר] 

גדל בדפוס או ככדור פסול [לאו הדר] 

הלכה ח' (טו:) 
לר"י אוגדי� במינו [בבלי � משו בל תוסי� דבעי אגד], ור"מ חולק 

מנענע ג"פ בהודו ואנא הושיעה, ולב"ש א� באנא הצליחה 

ספק א� הולכה והובאה חשיב א' או ב', וכ� בספק כסכוס ז' סמני� על כת�  

זמ� לולב מעלות השחר כל היו� 

הלכה ט' (טו: 	 טז.) 
עונה הללוקה אחרי גדול המקריא הלל 

אשה ועבד מוציא אחרי� בברהמ"ז [חייבי� מדאו'; ברהמ"ז מרבנ�] ולא קט� [רק לחנכו; חיוב חינו� רק על 
אביו] 

תבוא מאירה לב� עשרי� שהוא צרי� לב� עשר 

הלכה י' (טז. 	 טז:) 
כופל אוד� וכו', ברכת יהללו� � כמנהג המדינה 

לרב הללוקה תיבה אחת ונמחק, לריב"ל אינו נמחק [ש� ושבח כלולי� בו],  
לשמואל ב' תיבות ואינו נמחק 

לצאת מהקורא הלל � לר' אבא ור"א די שיענה ראש כל פרק, לר' יונה עונה הללוקה 

לא אכל � אינו אומר ברו� שאכלנו אבל עונה אמ� 

אמ� יתומה � כיוו� לצאת באמ� ולא שמע הברכה 

עוני� אמ� לברכת גוי ולא כותי (אא"כ שמע כולה) 

 �אי� לוקחי� אתרוג שביעית מע"ה אלא במתנה [כזקני גליל דאסור למסור דמי שביעית לחשוד; א
לרבנ� בשוה יותר מג' סעודות] 



הלכה י"א (טז: 	 יז.) 
במקדש לולב כל ז' [ושמחת� לפני ה'; יש מ"ד מדרבנ� [ושמחת� בשלמי�]] ורק יו� א' דוחה שבת 

[ולקחת� ביו� הראשו� � חלוק משאר ימי�] א� בגבולי� [ולקחת� לכ� מ"מ] 

משחרב ביהמ"ק התקי� ר' יוחנ� ב� זכאי לולב במדינה ז' וכל יו� הנ� אסור בחדש 

ר' יוסי � שכח והוציא לולב לרה"ר בשבת פטור [עשה דוחה ל"ת (ולכתחלה לא [לא בעידנא, ל"ת דכרת, 
ל"ת ועשה]], טועה בדבר מצוה אפי' אחר שיצא דלולבו בידו] 

וכ� סכי� מילה ומצה [לר' יוסי בשבת חוזר על ציצי� שאינ� מעכבי� � וא� במכשירי מצוה הוי כטועה 
בדבר מצוה] 

בשבת נות� לולבו לחבירו (ולא אשה) אבל משהניח לולבו באר� אסור לטלטלו ואסור בהנאה [איתקצאי 
למצות�] אלא להחזירו למי [הידור מצוה] 

הלכה י"ב (יז:) 
אשה מקבלת לולב בשבת להחזירו למי�  

בשבת מחזירי� למי�, ביו"ט מוסיפי�, בחוה"מ מחליפי� 

קט� חייב בלולב משיודע לנענע, בציצית משיודע להתעט�, בלשו� תורה משיודע לדבר,  
אוכל תרומה משיודע לשמור ידיו, אינו מטמא בגופו משיודע לשמור גופו 

קט� אינו עובר בפני התיבה בקביעות, אינו נושא כפיו לבד, אינו עומד על הדוכ� אלא לרגלי הלויי� 
לת"ק עד שיתמלא זקנו, לרבי מב� עשרי� [ויעמידו את הלוי� מב� עשרי� שנה ומעלה] 

 


