
 גר"נ קפלן שליט"אהשיעור 
 

 שיעור בענין לולב ניטל במקדש כל שבעה. והאם צריך ליטול אתרוג עם פיטם דוקא או לא.
  

 א
בדין לולב ניטל במקדש כל שבעה. והאם חייב ליטול לולב כשבא בסוכות לכותל המערבי בזמן הזה אף  .1

 אם כבר נטל מקודם חוץ לחומה ביום הראשון, ובשאר הימים.
 יתא.יצאת החיוב דאורלהאם חייב לילך לכותל כל הז' ימים של סוכות כדי  .2
 איזה ד' מינים צריכים ליטול כל שבעה בירושלים בזמן הזה. .3
 מות.ואם נטל לולב בכותל, האם צריך לחזור ליטול לולב שוב, כשיוצא מהח .4
 אבה בחוה"מ סוכות או לא.והאם יש ענין לילך לשמחת בית הש .5
ירושלים שהיו נוטלין לולביהם כל היום בזמן הזה. והאם זה רק בעיר  ם מנהג אנשיהאם יש ענין לקיי .6

 העתיקה, או בכל מקום.
 ב

לים הרבה אתרוגים עם פיטם, האם חייבים ליטול אתרוג עם פיטם. או האם זה רק יהאם כיום שמצויים וגד
  מהודר, או שאין חיוב.

  
 מראה מקומות

  
  א

  בגדר לולב ניטל במקדש כל שבעה
 שם, עד דבעי דרישה, ורש"י שם. בגמראה סוכה דף מ"א ע"א, ונמש .1
 רמב"ם פירוש המשניות שם .2
 ה"ח. בר פ"ופורבינו מנוח הלכות ש .3
 ביכורי יעקב סימן תרנ"ח סק"א .4
 ד"ה במדינה ערוך לנר שם .5
 נינא סימן נ"ז.תמנחת שלמה  .6

  ב
המים, להרמב"ם משום ושמחת לרש"י משום ניסוך  אבהומחלוקת רש"י והרמב"ם בגדר מצות שמחת בית הש

  בחגך.
 בה, ורש"י סוכה נ' ע"ב, ד"ה דברי הכלואנ' ע"א ד"ה בית השדף  רש"י סוכה .1
 רמב"ם פ"ח מלולב הי"ב. .2
 ועיין עמק ברכה לולב אות א' .3
 נ"א ע"ב תיקון גדול היה שם. דף עיין סוכה .4

  ג
  שבעה במקדש.מחלוקת הראשונים אם כל הפסולים הנהוגים ביום הראשון בגבולין נהוג כל 

 ן הדרנ"ט ע"ב ד"ה בעיכ דף תו"ס ריש לולב הגזול .1
 ד"ה ומיהו שם ר"ן .2
 רמב"ם פ"ח מלולב ה"ט. .3
 ונראה, והנה יש שנת יעבץ סימן ס"ח, ד"המ .4

  ד
  מנהג אנשי ירושלים לילך כל היום עם האתרוג האם נוהג כיום.

 אומרבר צדוק עזר מ"א ע"ב תניא רבי אל דף עיין סוכה .1
 תקנ"ב סעיף א'ועיין טור סימן  .2
 "ב שם.נומש רמ"א .3
 "ע שהשו"ע השמיט דין זה.צו .4
 ט"ולכה כ"ד, ופ"ח ה הלכה "זפרמב"ם לולב,  .5
 כ"ו ע"ב ורגמהו כל העם האתרוגיהם, ובתו"י שם.דף יומא  .6

  ה



 שו"ת חכם צבי סימן ט'. .1
 רמב"ם שורש י"א, כמו מצות לולב עי"ש. .2

  ו
  קי"ז ע"ב והלל זה מי אמרו דף במקדש. עיין פסחיםבענין קריאת הלל עם לולב, ואם צריך לקרוא שוב 

  ענף ב'
  האם צריך ליטול אתרוג עם פיטם דוקא.

 .שם תרמ"ח סעיף ז' ורמ"אאו"ח סימן שו"ע  .1
 ס"ק י"ג, ט"ז שם ועיין בביאור הגר"א .2
 סעיף ב' יו"ד סימן נ' שו"ע עיין .3
 פרק ג' סימן ט"ז בסופו רא"ש .4



 







 פירוש המשניות להרמב"ם ממסכת סוכה
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