
 

 

 

 

                                

                                       

 מה דין סוכה גזולה והמסכך ברשות הרבים? .1

     חייב דמי עצים לנגזל. ו בתקנת השבים[וינוי  בשרה. כיון שקנה אותם ]שכסוכתו לכו''ע   :ןוסיכך בה עציםגזל 

ואפילו את''ל קרקע אינה  ב.   וקרקע זו גזולה. ,משלך –שדורש 'לך'  א.: ר' אליעזר פוסל. תקף את חבירו והוציאו מסוכתו

                                                                                              בירו. לשיטתו שאין אדם יוצא בסוכת ח ר''א .נגזלת

  לה. וקרקע אינה נגזלת. לפ"ז נחשבת שאולה. ולשיטתם שיוצא יד''ח בשא לרבנן:

                                    רק דמי עצים.ק שתקבל פס ואח"כ ,נחמן והתלוננה שגנבו לה סכך, ולא השגיח בה מעשה: בזקנה שהגיעה לר'ו

                                                       בה תקנת שבים.  יש ,קשה להשיגהש ואפילו ,דינו כגזל עצים גזל קורה:

 .]אם לא חברה בטיט[ .זרת הקורה עצמהחו ,ואם הנגזל תבע אחרי החג

 

 לר' יהודה כשר. במאי קמיפלגי? יבש פסול. לולב לחכמים  .2

   ן הדר. ולר''י לא מקישים.מקישים לולב לאתרוג ששם בעינ ,מיםלחכ

 אגד עושים ע"י מין דבריו:  ב.  .'כפות תמרים'אין זה מדין הדר אלא משום יאגדנו מלמעלה.  דבריו: א. : ויש ליישב לר"י

 ב ה' מינים. יחש ,מין אחרב ואם יאגוד מהמצוה, הוא גם אגדאלא ש .]שהרי אפילו סיב כשר[ אין זה מדין הדר . הלולב

 

 מהם דיני הברייתא של ד' מינים? .3

 אגוד איתם. אינוכשתר. והחידוש שחמישי פוסל אפילו ד' מינים לא פחות ולא יו .א

 לא יביא רימון וכד'. שחוששים שגם כשיהיה אתרוג יביא רימון.אין לו אתרוג,  .ב

וחכמים דחו שאין  .מעשה על ירושות של לולביםפסולים. לר"י כשר וראייתו: מ ם}מעט לחים{ כשרים. יבשי כמושין .ג

 דין הדר. ולא באתרוג שיש בון עוסק בלולב שהיבשים כא והגמרא מבארת שעת הדחק ראיה. 

 

 שפסל?  יר אתרוג ישן. כיצד יתפרשו המקומותשמכש למסקנא, לר' יהודה, אף באתרוג אין דין הדר. והראיה מכך .4

 הטעם שהפרי אינו גמור. ירוק ככרתי: ר''מ מכשיר. ר''י פוסל.  .א

 .פרי ביצה הוא גמרכאגוז. ר''י כביצה. הטעם שרק כאתרוג קטן. שיעורו: ר''מ  .ב

בימין  לולב ש הטעם לר''י כיון  בשתי ידיו.  1לר' יוסי: אפילו  ביד אחת.  2לר' יהודה: שיאחז אתרוג גדול. שיעורו  .ג

 אם יצטרך לסדרם עלול ליפול ולהפסל. ,ואתרוג בשמאל

 שהוא אתרוג: הדר באילנו משנה לשנה.מורה על שם הפרי   הדר''פרי עץ  ולדבריו 

 

 ?מה דין לולב של עבודה זרה .5

   .כתותי מכתת שיעוריה ,פסול – ושל עיר הנדחת אשרה דמשה }שמצאו בזמן הכיבוש{

 מאוס. ואם נטל יצא.לכתחילא לא יטול ד :שאר ע''ז
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