
 

7Sukkah 3 - סוכה לז  
  . אין אוגדין את הלולב אלא במינו, דברי רבי יהודה. Mishna משנה.

  

s position’Explanation of Rabbi Yehuda : .אמר רבא: אפילו בסיב אפילו בעיקרא דדיקלא  
positionProof for his  :ואמר רבא: מנא אמינא לה דסיב ועיקרא דדיקלא מינא דלולבא הוא?   

 רבי יהודה רבי מאיר  
What materials can be 
used for s’chach? 

אין סוכה נוהגת אלא בארבעה  סוכה של כל דבר - בסוכות תשבו
 מינים שבלולב

Proof for Rabbi Yehuda   והדין נותן: ומה לולב שאין
אינו  -בלילות כבימים נוהג 

נוהג אלא בארבעת מינין, 
סוכה שנוהגת בלילות כבימים 

ינו דין שלא תהא אלא א -
 בארבעת מינין?

Rabbi Meir’s reaction  אמרו לו: כל דין שאתה דן תחלתו להחמיר
לא מצא ארבעת מינין  ינו דין,א -וסופו להקל 

בסכות טל, והתורה אמרה, יהא יושב וב -
  ר. סוכה של כל דב -ימיםתשבו שבעת 

  

צאו ההר והביאו עלי זית 
ועלי עץ שמן ועלי הדס 

ועלי תמרים ועלי עץ עבת 
 לעשות סכות ככתוב

Proof for his position – they used Sukkot 
made out of other materials 

The other materials were 
for the walls and the 

myrtle and palm leaves 
were for the s’chach 

 . אלמא: סיב ועיקרא דדיקלא מינא דלולבא הוא, שמע מינה.מסככין בנסרין, דברי רבי יהודהותנן: 
s position’Question on Rabbi Yehuda : לא,  -די אחרינא אין, מי -ומי אמר רבי יהודה ארבעת מינין
רבי  -דברי הכל פסולה, אין בהן ארבעה טפחים  -סיככה בנסרים של ארז שיש בהן ארבעה טפחים והתניא: 

שמניח פסל ביניהן  -מאיר פוסל, ורבי יהודה מכשיר. ומודה רבי מאיר שאם יש בין נסר לנסר כמלא נסר 
   וכשירה!

Answer : הדס;  - ארזמאי  
Support for the answer:  כדרבה בר רב הונא, דאמר רבה בר רב הונא, אמרי בי רב: עשרה
 . אתן במדבר ארז שטה והדס וגו'מיני ארזים הן, שנאמר 

  
Quote from the Mishna :'רבי מאיר אומר אפילו במשיחה כו .  

raita similar to the MishnaB : ,לולביהן אמר רבי מאיר: מעשה ביקירי ירושלים שהיו אוגדין את תניא
  . בגימוניות של זהב, אמרו לו: משם ראיה? במינו היו אוגדין אותו מלמטה

  
Debates btwn Raba &Rava regarding separation (chatzitza) for the mitzva of arba minim 

  רבא  רבה
אמר להו רבה להנהו מגדלי הושענא דבי 
ריש גלותא. כי גדליתו הושענא דבי ריש 

ה בית יד, כי היכי דלא בישיירי  -גלותא 
  תיהוי חציצה

  כל לנאותו אינו חוצץ

לא לינקיט איניש הושענא בסודרא, 
  דבעינא לקיחה תמה, וליכא

  לקיחה על ידי דבר אחר שמה לקיחה
Proof for this position : :אזוב קצר מספקו בחוט ובכוש וטובל ומעלה, דתנן

! אלא לאו שמע מינה: אמר רחמנא ולקח וטבל. אמאי? ואוחז באזוב ומזה
  לקיחה על ידי דבר אחר שמה לקיחה. 

Rejection of proof : גופיה דמי. כ -ממאי? דלמא שאני התם, כיון דחבריה  
Different proof : :הא הפילו הוא  סול,פ -נפל משפופרת לשוקת אלא מהכא- 

אמר רחמנא! אלא לאו שמע מינה: לקיחה על ידי  ולקחו ונתןכשר, אמאי? 
  דבר אחר שמה לקיחה.



 

יש לולבא לא לדוץ אינ -ואמר רבה 
  בהושענא, דדלמא נתרי טרפי והוי חציצה

  מין במינו אינו חוצץ

ואמר רבה: לא ליגוז איניש לולבא 
  בהושענא, דמשתיירי הוצא, והוי חציצה

  מין במינו אינו חוצץ

  
a regarding etrog and hadasther laws of RabO 

Sukkot  Shabbat  
הדס של מצוה אסור 

  להריח בו
 -אתרוג של מצוה 
  מותר להריח בו

ותר מ -הדס במחובר 
  להריח בו

 -אתרוג במחובר 
  אסור להריח בו

הדס דלריחא קאי, כי 
  ריחא אקצייהמ -אקצייה 

אתרוג דלאכילה קאי 
קצייה מאכילה אכי  -

  אקצייה

קאי, אי הדס דלהריח 
א אתי ל -שרית ליה 

  למגזייה

אתרוג דלאכילה קאי, 
תי א -אי שרית ליה 

  למגזייה.

 
in which hand do we hold each one – Another ruling of Raba regarding arba minim 

 ואמר רבה: לולב בימין, ואתרוג בשמאל.
he reasonT : .מאי טעמא? הני תלתא מצות, והאי חדא מצוה  

  

uestionQ :לא מברכינן אלא על נטילת לולב?  אמר ליה רבי ירמיה לרבי זריקא: מאי טעם  
nswerA:  .הואיל וגבוה מכולן  

ifficultyD:  !ולגבהיה לאתרוג, ולבריך  
Answer : .אמר ליה: הואיל ובמינו גבוה מכולן 

 

 תחילה וסוף, הודו לה' והיכן היו מנענעין? ב. Mishna משנה.
Debate :ה' הצליחה נא אנא, דברי בית הלל, ובית שמאי אומרין: אף בה' הושיעה נא אנאוב .Story :

אמר רבי עקיבא: צופה הייתי ברבן גמליאל ורבי יהושע, שכל העם היו מנענעין את לולביהן, והם לא נענעו 
 . ה' הושיעה נא אנאאלא ב

  
Question on mishna : ?נענוע מאן דכר שמיה 

Answer: :היכן מנענעין. וקאמר: כשר -לולב שיש בו שלשה טפחים כדי לנענע בו  כל התם קאי .  
  

uote from a mishna in MenachotQ : :שתי הלחם ושני כבשי עצרת כיצד הוא עושה? מניח שתי תנן התם
  הלחם על גבי שני הכבשין, ומניח ידו תחתיהן ומניף, ומוליך ומביא, מעלה ומוריד, שנאמר אשר הונף ואשר הורם. 

Debate regarding that Mishna:   
  רבי חמא בר עוקבא אמר רבי יוסי ברבי חנינא  רבי יוחנן  

  כדי לעצור רוחות רעות  רוחות שלו למי שהארבע  מוליך ומביא
abbi Yossi b. R.ChaninaRInference from  : :אמר רבי יוסי בר אבין, ואיתימא רבי יוסי בר זבילא

שירי מצוה מעכבין את הפורענות. שהרי תנופה שירי מצוה היא, ועוצרת רוחות  זאת אומרת
 וטללים רעים. 

Connection of that mishna to lulav :רבא: וכן בלולב.  ואמר 
 

  תלמוד ירושלמי מסכת סוכה פרק ג דף נג 
הלכה י' רב חייה בר אשי בשם רב זה שהוא משכים לצאת לדרך נוטל לולב ומנענע שופר ותוקע לכשתגיע עונת 

קרית שמע הרי זה קורא את שמע ומתפלל. תני צריך לנענע שלשה פעמים. רבי זעורה בעי הכין חד והכין חד או 
  והכין חד.הכין 

  ש מסכת סוכה פרק ג סימן כו "רא
בעל העיטור כתב ... מנהג אבותינו שמוליך ומביא מעלה ומוריד בלבד ומוליך ומביא למי שד' רוחות העולם הם ו

שלו והמושל בשתים מושל הוא בד' רוחות והמוליך לצפון ולדרום דעת חיצוני הוא ע"כ והעולם לא נהגו כן אלא 
ומנהג כשר הוא הקצרה ימיננו מלהודות שד' רוחות העולם שלו ומנהג אחר חיצוני הוא מוליכין לד' רוחות 

והראשון שהנהיג כך היה נראה לו שהמוליך ומביא לד' רוחות נראה כעושה שתי וערב ואדרבה כשמוליך ומביא 
ות ומעלה לשתי רוחות ועלה ומוריד הוא הנראה כשתי וערב כי ד' קצוות יש לו אבל המוליך ומביא לד' רוח

 ומוריד ששה קצוות יש לו


