
 

 

 

 

                                
                                       

 לולב בשבת שמא יטלטלנו ד' אמות }וכן בשופר ומגילה{ מדוע כשיו"ט ראשון בשבת, היו נוטלין? לא נוטלין .1

 . הודחינן: שאין זה טעם לקודם התקנ  .אין לחוש שיטלטל תקנו שיטול בביתוביו"ט ראשון  להו"א:

 בו חיוב נטילה בגבולין. שיש  יו"ט ראשון חשוב כיוון :למסקנא

 כיון שאינם בקיאים בקביעות החודש. ,נוטלים בשבתבני בבל לא  לאחר החורבן:

 ולמסקנא יתבאר שהם כבבל.  נוטליןשמע שאחרי החורבן וראיה: שכתוב "בית הכנסת" מאל: נוטלין בשבת  בני ארץ ישר

 

 מנלן שביום ראשון נוטלין אף בגבולין? .2

 ביד כל אחד.  -דתניא: ולקחתם 

 משלכם.  -לכם           

 אפי' בשבת.   -ביום           

 בגבולין.  -ראשון            

 שדוחה רק שבת  שביום הראשון.  -ה'ראשון           

 

 מדוע צריך "ביום" להתיר בשבת, וכי מה איסור דאורייתא בנטילת לולב? .3

 להתיר לקצוץ. ודווקא לר' אליעזר שסובר: לולב וכל מכשיריו דוחין את השבת, 

 מ: שבעת "ימים". למד ור' אליעזר בר אחר: שלא נוטלים בלילה. ורבנן לומדים מ"ביום" ד

 [סוכה נלמד "תשבו תשבו" ממילואים שכתוב "יומם ולילה". ]בלילה ", ילמד מסוכה שחייבימיםאדרבה " ורבנן:

 

 מביאים אותה. מדוע דוחה שבת, רק ביום שביעי? ערבה דוחה שבת כדי לפרסמה שהיא מהתורה ואין לחוש לטלטול, שכהנים .4

 בשאר ימים לא דוחה: כדי שלא יפקפקו במצוות לולב שהיא אינה דוחה. 

 .ולא יפורסם שערבה מהתורה לולב דוחה.ראשון, כבר היום ההטעם שרק ביום שביעי דוחה: שאת ה

 וכיון שהוציאו אותה מיום ראשון העמידו אותה על שביעי.

 

 ערבה לא דוחה שבת, הרי צריך לפרסם שבמקדש היא מן התורה? מדוע בזמנינו .5

 בבבל משום שלא יודעים בקביעות החודש. ולבני ארץ ישראל התירוצים הבאים: .א

 שאם בי"ד רואים שיצא כך, מעברים אלול. –לא ימצא יום שביעי בשבת  –בר הדיא  .ב

 משום:  בנטילה על המזבח. ואין להוכיח שהמצווה בזקיפהשיתכן שאין מצוה בזמננו. אם המצווה  .ג

 בלולב. אלאהכוונה בערבה לא  ".מקיפין את המזבחומים. שאין זה מחייב. ב. "משמע שד "וערבה –לולב "א. 

שחיבוט  "לפי שאין ביתוסין מודין –"בנטילה" שכתוב במעשה הבייתוסים שהחביאו את המורביות תחת אבנים למסקנא: 

 ערבה" וכו' וחיבוט משמע נטילה ורק אח"כ זקיפה.  

 כדי שלא ייעשה שתי תורות, שארץ ישראל שונה מבבל.  ומטעם זה אף לולב בארץ ישראל לא דוחה שבת.  .ד

 ומה ששנינו "מוליכן לביהכנ"ס"  הכוונה בגבולין בזמן שבית המקדש קיים.

 

 

    ' תשע"ד   באדר  זט"' גיום  בס"ד

   מ"ג –סוכה 

 .  ניתן לקבל כל יום לתיבת מייל או לפקס        5709307-03פקס:    okmail.co.iln101@מייל:    

 

 בלבדלהפיץ לזיכוי הרבים תחת השם 'נר שמואל'  ניתן      

 )חגיגה ט(רקו מאה ואחת" "אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פ 
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