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ולקחתם "(ויקרא פכ"ג פס' מ)  טוויו מה"ת ליטול לולב ולשמוח בו לפי ה' ז' ימים שאמרצ
ת וערבי חל ושמחתם לפי ה' והראשון פרי עץ הדר כפת תמרים ועף עץ עבלכם ביום 

ארבעה מיים אלו מצוה אחת הם, וכולם קראים ו. ]סוכה (מא.)[. "אלקיכם שבעת ימים
 . עי' רמב"ם (לולב פ"ז ה"ה)][ .מצות לולב

יום הראשון בלבד ב  חו"לבר"י ואבל בשאר א  ,שבעה ימים  מקדשב  מצוה זו  והגתהתורה  מ
תקו שיהא יטל בכל כמים וח ",ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ וכו'כמו שכתוב "

  .]שו"ע (סי' תרח סע' א) ומ"ב (ס"ק א)[. זכר למקדש מקום כל שבעה

מצות לולב   ,שקדושת המקדש וירושלים לא בטלההסובר  לדעת הרמב"ם  יש מי שאומר ש
. ומי שוטל לולב סביבות מקום המקדש עתיקהה  םבירושליכל שבעה    בזמן הזהגם    תוהג

בכור"י  [  .כל שבעה  מה"ת  צות עשהמ  מן הזהמקיים גם בז  )או אצל קברי ב"ד וקבר חולדה(

הלכה כהראב"ד   אולי פק ספקא,ס וכבר רבו החולקים עליו כי יש כאן (סי' תרח סק א)].
מקדש שההלכה כרש"י  אולי ,לא בטלהש ם תאמרוא ,בטלה קדושת ירושליםהסובר ש

.  סוכה פד)ור שמח (לא רבו שמחה על הש"ס ) וזסי' מ(ציץ הקודש [ .הוא בית המקדש לבד ולא ירושלים

ועל כן מי  .]ועי' עוד בזה במקראי קודש (סוכות ח"ב), במח"ש (ת' סי' מז) ובמועדים וזמים (ח"ה סי' שמח)
צי"א (ח"י סי' ב) ודברי יציב  [  שית.  יטולחיוב לחזור ל  עליו  איןשכבר טל והגיע לכותל המערבי  

עי' בהליכ"ש  ו[  ומ"מ הרבה מגדולי הדור מהדרים ליטול שם ד' מיים עוד פעם..  ](או"ח סי' רעג)

  (פי"א אות כו) שכן הג הגרשז"א זצ"ל]. 

  

 כמו שכתוב "לכם" , ביום ראשון של סוכות הד' מיים צריכים להיות רכוש של הוטל

שו"ע (סי' תרמט סע'  [וע"כ אם הם אים שלו לא יצא יד"ח.  משלכם,ו חז"ל שודר (ויקרא כג, מ)

כיון שמציו    האם  אב וביו הגדולים וחתיו הסמוכין על שלחו,  לעיןמסתפק  שג)  אות  ה"ש (סי' תרז  רו בע . ועי'  א)

וקרין בו לכם,   ' כ יכולים כולם לצאת בלולב א "סמוכין על שלחן אביהם בטלים לאביהם, א שאם בכמה דיים 

    .]צע"ג דבריו ש בתשובות וההגות (ח"ה סי' ריא אות ד) כת' . ו, ע"כ עיקר ומ"מ יש להתיישב בזה ן ר'כ שוסיים 

קין בהם מיים, מעיקר הדין אף אם לא שילם כלל עבורם כיון שעשה ה ארבעתהקוה 
שהוא   המצוה ביו"ט ראשוןקיום  לצורך  ומ"מ לכתחלה    אף לברך עליהם,  ויכוליוצא יד"ח  

(קין   ע"פ המח"א מ"ב (סי' תרח ס"ק י)[. (כי הוא קין מה"ת) , יש לשלם עליהם בכסףמה"ת

והביאו  . משיכה סי׳ ב) שהוכיח דדעת הרמב״ם והרמב״ן דקין דרבן איו מועיל לדאו', ומדאו' איו חשב כשלו

והשאר יזקוף עליו   בכסף  . או יתן חלק מהתשלום]השער"ת (סי׳ תרח ס"ק א) והבכור"י (שם ס"ק ה)
ועי' ברמ"א (חו"מ סי' סז סע' יד) דמקרי  . ד ס"ק טו)מ"ב (סי' תוברמ"א (חו"מ סי' קצ סע' י) עי' ב[במלוה. 

המשפט שלום (סי' קצ על סע' טו  ו זקיפה משעה שקבע לו זמן לפרעון, וי"א מיד שכת' בפקסו כל החשבון ביחד. 

  שכותב בפקסו ובהגה שם) הביא מהשו"ת הרי"ם (יו"ד סי' יז) שכת' לחדש בדין עייל ופיק אזוזי דלא מהי זקיפה  

ובדיעבד אין לחוש לזה כי מעיקר הדין   .]י"שאלא בלשון דא"ל קי במשיכה וזוזי ליהוי הלואה גבך, עי 
עי'  ו כן מבואר במ"ב (סי' תרח ס"ק י). [לא לחוש לזה. שהפשוט מהג האין הדבר מעכב ועוד ש

  עוד ועי'    .שכת' שכן הוא מהג כמעט כל המקומות  (מע' ד' מיים סי' ג אות ב מע' הלמ"ד כלל קמא אות כד)  "חשדב

  .]בשמעתא עמקתא גליון ש"זבזה 

אם הפרעון מתבצע  ואם אין בידו כסף ישלם בצ'ק ואם אין לו ישלם בכרטיס אשראי (
לכתחלה יש מקום לחוש שצ'ק וכרטיס אשראי אין דים ככסף,  [. לפי החג יכול לכתחלה לשלם דרכם)

  . ]בשמעתא עמקתא גליון ש"ז עודועי' .  בצ'ק בהלכה (ח"ב פי"ח עף ב)עי' באורך 

במקור חיים (סי' תמח ס"ק ה), בקצות (סי' קצח  [עי'  במתה איו צריך קין אחר. הלולבאם קיבל 

עות קוה מה"ת  מ שאין  כיון שבקין מתה )תיבות (שם ס"ק א) ע"פ התוס' (ע"ז עא. ד"ה פרדשיבס"ק א) ו

תרח   עי' בשער"ת (סי'אלא ד , דס"ל שקוה מדרבן דלא כהשט"מ (ב"מ מז:) בשם הרמב"ן ,במשיכה או הגבהה

  הרמב"ן].   אות א) שמשמע שחושש לדברי

המוכר דורש כספו מחמת דוחקו למעות יש סוברים   אםאם קה ע"מ לשלם אחר זמן, 
הגריש"א זצ"ל (הצ'ק בהלכה פ"ז עף ג  [. ולא יוצא ידי חובתו שיש בזה משום חשש ביטול מקח

. ויש מקילים לעין ד' ]דברי מלכיאל (ח"ד סי' כד אות ח), וכסברתו מציו ב והליכ"ש סוכות פי"א אות ג)
. ומ"מ יזהר לכתחלה ], עיי"ש טעמו"ל (הסכמה לספר ד' מיים)[הגרשז"א זצ מיים, וכן ראה עיקר. 

  .]ועי' בשמעתא עמקתא גליון ש"ז[ .לא לבא לידי כך (ואם זקף עליו במלוה אין חשש בכל אופן)

מיים ממעות מעשר כספים, אלא יטול ה ת, לא יקה ארבעדחוקה לו אף מי שפרסתו
מעשר מלו לקות  זו, מותר אפשרותמאחרים במתה ע"מ להחזיר, אבל אם אין לו 

הגרשז"א זצ"ל (הליכ"ש פי"א אות א). ועי' באג"מ (יו"ד ח"ג סי' צג) שהמפריש חומש יכול לתת  [. כספים

שיותר   והוא בטוחהאתרוג  . וכמו כן אם ייעד סכום מסוים לקיית  ]מהמעשר השי להידור מצוה
מסכום זה לא היה משלם על כך, מותר להוסיף סכום מסוים ממעשר כדי לקות אתרוג 

(ומ"מ יזהר שלא להוציא על כך אלא חלק ממעות המעשר, והשאר יקיים בהן מצות מהודר יותר 
  .]קצ"גליון  . ועי' עוד בעין קיית מצות מכספי מעשר בשמעתא עמיקתא ג שם (הגה ב)[. צדקה לעיים)

אין להרבות בהוצאות יתירות לצורך מצוה זו אם על ידי זה יגרע חלקם של מצוות וחובות  
  .])4הגרשז"א זצ"ל (שם הגה  [עליו, וכל ערום יעשה בדעת.  יםהמוטל אחרים

קה ובדיעבד אם    ,ממומלקות    עימהליש    ,לכתחלה  ) ד' מייםקוה ומקה(קטן הסוחר  
    ].)קכח  'סיבשם הכת"ס ( )ד"ה לא בה"ל (שם[ .איו חוזר לברך משום חשש ברכה לבטלה וטלם

ול שהעמידו מקטן המוכר אתרוגים של גד(או אחד משאר המיים) הקוה אתרוג י"א ש
מודיע את המחיר ומקבל הכסף,  רקלמכור, אם כבר קצב הבעלים מחיר האתרוג והקטן 

הרי זה קין גמור ויוצא בו יד"ח, אבל אם הקטן קובע מחיר האתרוג, שהוא בהסכמת 
עי' בתיבות (סי' קפב ס"ק ב וסי' רמד ס"ק א). וכ"כ  [הבעלים אין מכירתו מכירה ואיו יוצא יד"ח. 

עי' בבה"ל (סי' תמח על  [בזה בכל אופן. מקילים  ויש .]קיים (מילואים ד' מיים סי' א), עיי"שבתורת ה

) ולפי דבריו  ט"ו ק"סי קכ"ו ס  סע' ג ד"ה ובלבד) מש"כ בשם המטה יהודה (דלא כמ"ש שם במ"ב בשם הקצות

  ראה . וכן המועדים אות כא)הגרח"ק שליט"א (תורת קוף בעלמא. וכן פסק מעשה אפשר שה"ה הכא די"ל דהוי כ

שאם המוכר  . והחוך לער (פכ"ה הגה ח) כת'  שהיא שיטת בעל השבט הלוי (עי' מבית לוי ח"ד עמ' סג בסוף המכתב)

ואמר שכל מי  על שלחן הוא גדול אלא שלפעמים יוצא ומיח קטן אין בית מיחוש כי הוי כאילו משאיר האתרוגים 

  .]שייח מעות יקח האתרוג

.  על סע' ו דסד"ה לא יתו)]  סי' תרח[בה"ל (  .והביא שתי שערות  ויום אחד  שים  קרא קטן עד י"ג
משום "חזקה דרבא". אומרים שמסתמא יש לו שתי שערות  האם    לעין זה  מסתפקיםיש  ו
משום חזקה  כת"ס (סי' קט) [. אפשר לסמוך עליהםש, וראה . ויש מקילין]פמ"ג (שם א"א ס"ק יב) [

והבכור"י (שם ס"ק  וכן ראה לעיקר להבה"ל (שם). . דרבא וגם איכא ס"ס דשמא גם בפעוטות מותר כדעת הי"א

.]יקל בזה ביו"ט שי יט) מ 

שהוא בחזקת יכר ג, אם מוכר ד' מיים ואומר שהוא בן י"ה (שאין לו חתימת זקן) ער
יכול לסמוך על ו ישקר,ולא חוששין שיכשיל  ,כשרות ויודע שהדבר וגע למצוה ואיסורים

  . ]תשובות וההגות (ח"ה סי' ריב אות ו)[. דבריו

ערים גדולים הסמוכים על שלחן אביהם הקוטפים ערבות מההפקר אף ללא ידיעת 
מועדים וזמים (ח"ו ססי' מה) כי מה דקיי"ל שהאב זוכה  [יוצא ידי חובתו.  י"א שאביהם, הקוה מהם  

שלחו איו אלא במציאה שמצא באקראי, אבל אם הבן הולך ללקט ערבות למכרן   לעבמציאת בו גדול הסמוך 

  .]לאביו םיי אים קו

  

יוצא ידי  אם תו לו במתה, ו . שו"ע (סי' תרמט סע' א)][שאול לא יצא יד"ח.  לולבטל אם 
  .[שו"ע (סי' תרח סע' ג)] .חובתו

מתה על מת להחזיר  כי תו לו על מת להחזירו, הרי זה יוצא בו ידי חובתו ומחזירו, 
וכן אם   ,ואם לא החזירו, לא יצא אפילו תן לו את דמיו, ואפילו אס מידו  ,מתה  תקרא

  . ]שו"ע (סי' תרח סע' ד)[החזירו לאחר זמן מצותו, לא יצא. 

לא גרע כי , יתו לאחר ויוצא ידי חובתובמתה על מת שלא  ארבעת המייםלתת  יתן
  . ]רמ"א (שם)[. ממתה על מת להחזיר

יהא שלך עד שתצא בו ואח"כ יהא שלי כבתחלה, לא יצא,   ,לולבהותן לו ה  אפילו אמר לו
תחלת ש מפורש מוכח מלשוווי"א שכל זה כש .[שו"ע (סי' תרח סע' ג)] כמו שאול. כי הוא

 שאילואבל אם ה, "לכם" שיהיה בכללקין גמור  על כן איוהקאתו איו אלא לזמן ו
מהא דשואל  כן הוכיח ו ,מ"א[. תו בתורת מתה על מת להחזירשלצאת בו אמרין  בסתמא

שהיא מקודשת משום דאמרין מסתמא תן לו    י"טע'  ע סי' כ"ח ס" באההרמ"א פסק  כלי מחבירו לקדש בו אשה ד

. בלי ברכהלחזור וליטול  ולמעשה צריך .]במתה ע"מ להחזיר שיהיה יוכל לקדש בו א"כ ה"ה באתרוג
  . ]הא דבאה"עמ"ב (ס"ק ט) כי הט"ז ועוד פוסקים חולקים על  [

מסתמא על דעת כן תו לו כיון  שעל מת שתחזירהו לי,  תו לו סתם, הוי כאילו אמר לו
לכתחלה טוב שיפרט ביום ומ"מ . ]סע' ה) שםשו"ע ([. לו אחראין מחמת ששצריך לצאת בו 

לבו  אבל בדיעבד אם שאל ממו סתם ליתן לו לו ,ראשון שותן לו במתה ע"מ להחזיר
  . ]מ"ב (סי' תרמט ס"ק טו)[. לצאת בומסתמא תן לו באופן שמותר שלצאת בו ותן לו יצא 

  . ר וליתו לבעליו במתה, כדי שיהיה של בעלים ויצאו בוצריך לחזואחר שקיים המצוה 
   .]שו"ע (סי' תרח סע' ה)[, לא יצא. לבעליו אם לא החזירוו .] רמ"א (סי' תרח סע' ה)[

הם אפילו ולאחרים לצאת יד"ח  ולית מתה ע"מ להחזיר יש לו רשותב לולבמקבל ה
אם הבעלים תו לו . מיהו כ"ז לראשון בלא פסול וריחז וי ובלבד שיתקיים תאו ,רבים
איו יכול לזכות לאחר  יםלאחר ושאין לו רשות לית כשתן לו אמר לואי  בלא ,בסתם

  -  שו"ע (סי' תרח סע' ה) ומ"ב (ס"ק כא[. תבטל המתה וגם הוא לא יצא בותואם יתן  ,לצאת בו

 משום חששאומדא שמקפיד הותן שלא יטלוהו רבים רק  מקום שישבאפילו ו .])כב
בלא"ה יש מאחרוים שמחמירין בעיקר  . ועיי"ש שכתב ש )שםמ"ב ([. לאחרים ותתל אין לו הוודייפסש

  .]דיא דהמחבר וסוברין דלולב שקבל במתה ע"מ להחזיר לא יתן לאדם אחר מבלי דעת ורשות הותן
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לא יחא כי אפשר ש ,תה האשה הלולב לאחד מאוהביו או קרוביו במתה לא יצאאם 
אז  שמותר כילמכרו שאיו לפי כבודו אם לא שהוא אדם חשוב  ,במכירה י אםכ בעלהל

כשהיא ושאת וותת בתוך הבית  'ואפי ,מ"א]מ"ב (סי' תרח ס"ק ח) בשם ה[ יחא ליה מסתמא 
ה בעת הלקיחועיל כי שמע בעלה אח"כ ותרצה לא מ ף אםאו ,אין לה רשות ליתן משלו

ל, בלא ברכה. וכל זה ביום הראשון, אבל בשאר הימים לא היה שלו וצריך לחזור וליטו
מ"ב (סי' תרח ס"ק ח) בשם הבכור"י. ועיי"ש  [. ובממו ותמצו שייקמו ו כי וח ל מועיל בכל אופן

לדעת שאר אחרוים שמקילין  שהפמ"ג מיקל בו". ומש"כ בלא ברכה כן הכריע השעה"צ (אות יא) כי יש לחוש 

  . ]או משערין שהבעל לא יקפיד, ובפרט היכא דהיא ושאת וותתש בזה היכא 

בכור"י  י' בע[.  ושאין לבעלה רשות בקות לה על מת  הותן לולב לאשה שואה איו צריך לה

כל מה שקה אשה קה בעלה, אא"כ אומר להדיא שלא יהיה לבעלה  כי  זהר בזה(סי' תרז ס"ק ה) שכתב שיש לה

רשות בו, אולם דעת הגרשז"א (הליכ"ש פי"א אות י) שאין להחמיר בכך כי בכל אופן חשיב שפיר "לכם", משום  

  ]. דאף במתה גמורה כיון דאין זה אלא קין פירות אבל הגוף שייך לה, הריהו לולבה, ודי בכך לצאת יד"ח

מפי שהקטן קוה  לקטן, קודם שיצא בו,(ובחו"ל אף ביו"ט שי) לא יתו ביום ראשון 
ויש מי שאומר שאם   ,ואיו מקה לאחרים מן התורה, ומצא שאם החזירו לו איו מוחזר

  "חשד. ועי' בשו"ע (סי' תרח סע' ו) ומ"ב (ס"ק כג וכז)[  .אז מתתו מתהש  הגיע לעות הפעוטות, מותר

  . ]הלמ״ד כלל קמא אות יד ד״ה ועל) 'מע(

ולכן מותר אפילו  ,כלל אין הקטן קוהעם התיוק, כיון שלא יצא מידו  הלולב אם תופס
לקטן הלולב  אם לא מקה  . וכן  [שו"ע (סי' תרח סע' ו) ומ"ב (ס"ק כח)] .  הגיע לעות הפעוטותבלא  

 , אין חשש.כשאול שדיואו שאומר לו יהא שלך עד שתצא בו ואח"כ יהא שלי כבתחלה 
אבל הקטן לא  ,רק לגדול שיהיה יכול אח"כ לצאת בו ועילבכל אלו העצות לא משאלא 

ויש  ,ולא קיים בו אביו מצות חיוךשלו ולא מקרי לכם איו  כייצא בטילה כזה 
מ"ב [.  למצותגם בזה מתחך הבן    כימצות חיוך מתקיים גם בשאול  שמאחרוים שסוברין  

  . ועי' עוד בזה להלן בדיי חיוך הקטים.](ס"ק כח)

, אבל בו הגדול בלולב זוכהד' מיים אין הבן הקטן הסמוך לשלחו אבא המקה לבו 
אם תו מתה לקטן הסמוך על שלחן  ש  ער סע' ב)  סי'חו"מ  (  רמ"אב עי'  [  .זוכהחו  לסמוך לשהוא  אע"פ ש

בחי' הר"ן   ן הוא כ ו .מוק"י (ב"מ ו. ברי"ף ד"ה גמ')ה ע"פ ודבריו הם .אביו הרי היא של אביו, אבל לא בבו הגדול

עי' בתשובת בצלאל אשכזי (ססי' לה) שהביא דברי הר"ן להלכה, והובא ברע"א (חו"מ סי'  ו (ב"מ יב: ד"ה גמ').

שאף אביו    פסק שכיון  המשה הלכות (ח"ו סי' רפד)ו  .כשאביו מזכה לו) הביא מח'  שצו  'חו"מ סי( מהרשד"ם  וה  ר).ע

מבואר דלא  פוסקים ה"ל מה שהרי ודבריו תמוהים כן הדין לעין ד' מיים.ו ,דעת מקה יכול להקות לו כי יש

הקטן זוכה ויוצא ידי   וע"מ שלא יהא לו רשות בואם אביו מזכה לו ע"י אחרים  ].כדבריו
מהי זכיה לקטן הסמוך לשלחן אביו ע"י אחר ע"מ שלא יהא לאביו  כי מח"א (זכיה סי' ב) [. חובת המצוה

) הובא בהלכה  ריא 'ח"ב סי(מהרש"ך ה וכן .ווכן אביו יכול להקות לו ע"י אחר ע"מ שלא יהא לו רשות ב ורשות ב

(סי' ב וה) ובקצות (סי' רלה ס"ק ד וסי'    במח"א   אלא דעיי"ש   למשה (גו"א פי"ז) קט דמהי אם אחרים מזכים לו.

הסוברים שיש לחוש דקין מדרבן לא מועיל לדאו' איו   דזכיה לקטן מועילה רק מדרבן. ולפי שי"א רמג ס"ק ז) 

דרבן, בפרט שיש סוברים שיוצא הקטן אף  ך דאלא בדאו' ולא בחיו הםהמ"ב לא חשש לדברייוצא יד"ח. ומ"מ 

  קטן.ד' מיים של י' עוד להלן לעין דיי טילת וע .]בשאול כמבואר להלן
  

כי   .הוקכתיכדי לקיים המצוה  ,לעצמוכל אדם ישתדל ויהא זריז במצוה לקות לולב 
רמ"א (סי' תרח  [  לעשות העועים כהלכתן.וכדי    ,לחבריהםרוב העולם אים יודעים להקות  

אפ"ה  המצות עשה מה"ת א"א לקייםשראשון בשבת יו"ט אפילו חל . ]סע' ט) ומ"ב (ס"ק מב)
  .]מ"ב (שם)[. כון להשתדל להיות לו לולב ואתרוג לעצמו

  
  

ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים ועף עץ עבות וערבי  "כתיב בתורה 
ולפי שכל  כמבואר לעיל בדיי אתרוגה והדר בתארו וגידולו שיהיה א הייו הדר", וחל

אלו הד' מיים כתובין בפסוק אחד למדין זה מזה וע"כ כל הארבעה מיים צריכים להיות 
  [מ"ב (הקדמה לסי' תרמה)]. . אים ומהודרים

  להוציא עד שליש להדור מצוה 
וחלקו הפוסקים בביאור  . )].[ב"ק (ט. עד שליש במצוההוא הידור מצוה א שרכתוב בגמ
   :הדברים

היה בו רק כשיעור  שאחד  )מצות בשארוכן ( אתרוגבמי שמצא  דוברמש יש מפרשים א'
מצוה להדר אחר זה ולהוסיף עד שע"ז אמרו  ,מצומצם שהוא כביצה והאחר גדול ממו

ובאופן זה אפילו כבר קה האתרוג הקטן   ,יתמעט השיעורש  כי חוששים  מלגיודמיו  שליש  
שיש לפיו שי אתרוגים כווות הש"ס כאין  אבל  .  מצוה להחליפו באחר ולהוסיף עד שליש

א"כ הרי לעולם שואחד הדר יותר מחבירו שיצטרך מחמת מצות הידור להוסיף עד שליש  
    .בדעה ראשוה בסתם והיא שיטת ר"ת] שו"ע (סי' תרו סע' א)[. ימצא אה ואה ואין סוף לדבר

שמזדמן לפיו אחד הדר   )מצותבשאר הוכן (אתרוג על שכוות הש"ס י שמפרש יש מב' 
   .[שו"ע (שם) בשם יש מי שאומר].  מצוה להדר אחר ההדר ולהוסיף עד שליש בדמיו  ,יותר מחבירו

אע"פ שכן הוא עיקר הדין  שולהלכה דעת השו"ע כדעה הראשוה. ודעת המשה ברורה 
  .[ביאור הלכה (ד"ה בצמצום)]מ"מ יש מקום להחמיר כשיטה השיה. 

  כבר קנהאחר ש
 פולהחליוא"צ להוסיף  לכל הדעות  בשיעורו גדול יותר מכביצה    י"א שאם כבר קה אתרוג

גם הראשון לא היה בו שיעור מצומצם ולדיעה שיה  י  [לדעה ראשוה כ  אחר מהודר יותרב
אפילו לקח שוי"א  מ"א].ה [מ"ב (ס"ק ה) בשם . שכבר קה]אחר לא החמירו ליקח ההדר כלל 

כבר אתרוג [וה"ה לכל המצות] והיה בהם יותר מכשיעור ואח"כ מצא אחר אה הימו  
איו    המוכראם  לשיטה זו    ומ"מ אף.  [מ"ב (שם) בשם הגר"א].  ולהוסיף עד שלישפו  צריך להחלי

רוצה להחליפו רק למכרו איו חייב לקותו ולהחזיק שתים אם לא שיש לו קוים שרוצים 
  .  ]מ"ב (ס"ק ד)[. לקות את הקטן שיש לו
  איך משערים המחיר 

כפי מה שקה הוא בין ביוקר בין בזול או כפי  ,משערים דמי הראשון איךיש מסתפקים 
. ולמעשה יש להוסיף עד שליש מהמחיר [בכור"י (סי' תרו ס"ק ז)]מה ששוה על פי שומא. 

קוטרס הליכות וההגות עמ'  ( [בכור"י (שם) אליבא דהב"י, וכן פסק הגריש"א זצ"ל המקובל לאתרוג כשר. 

33( .[  
  לצאת כל השיטות  הידור 

אף הפוסקים  במחלוקתשתלוי  ,חשש פסול )וה"ה בכל המצות(באחד המיים יש אם 
הידור מצוה עד שליש לקות אחר לצאת  יש משום ל הדעותכשר מ"מ לכהוא הלכה לש

אין בו שום חשש שעיקר ההידור הוא כי  ].)ד"ה אם סע' אעל (סי' תרו  ביאור הלכה [. שיטותכל ה
וכ"כ בחתן סופר (שער   חיים וברכה (אות ה ס"ק סד)[. בתואר ומראהפסול ואח"כ משגיחין בהדרו 

כל זה כשיש לחשוש לשיטה ההיא, אבל אם אין ו  הטוטפות סי' יח בתשובה שדפסה בשוליים).
מ"ב (סי' תרמח ס"ק לא), וכ"כ הגר"ז (שם אות  [עי' ב  .חוששים כ"כ לאותה שיטה הידור ביופי עדיף

  ]. וגע לזה בשמעתא עמיקתא גליון ע"ח. ועי' עוד מש"כ ב יז), עיי"ש

  הדור מצוה בגדול
(אא"כ יש   זה  חיוב להוציא שליש עבור   איןאלא שמיים גדולים,    היש הידור מצוה בארבע

חמד משה (סי' תרעב  וב במ"א (סי' תרעב ס"ק ג)  ,  בשו"ע (סי' תרו סע' א)עי'  [).  לו אתרוג ששיעורו מצומצם

גודל האתרוג לא יהיה גדול ממש אלא ביוי, ולכתחלה ראוי שלא יהיה גדול ומ"מ    .]אות ב)
(מאמר ד כלל ו פ"ו סד"ה  צדה לדרך  [  והלולב ביד א'.ביותר, כדי שיהיה אפשר לקחת את האתרוג  

  .]והארכו בזה בשמעתא עמיקתא גליון קי"ד ).הגריש"א זצ"ל (אשרי האיש פל"א אות מאוכתיב)  

  בממונו  המצוה לקנות
מובא בספר חרדים   )זוהר (ח"ב קכח, א[. מצוה בחם, אלא יקה אותה בשכר שלםהלא יעשה 

(ססי' תרו ד"ה    בה"לבו  "א (כלל סח אות טז)ייחב   ,תאים לקיום המצוות בשלמות)  ז"בהקדמה למצוות אות ד, י(

  , שלום שלם ם תלצריך לש אלא  ,חלק בתשלום לא מהי לזה 'שאפי הזוהר והחיי"א מלשון . ומשמע ועיין לקמן)

בשם האר"י  כתב  בספר טעמי המצות (פר' ראה)    ואפשר שבכלל זה לא לבקש החה משווי החפצא של מצוה. ובאמת

  . ]ז"ל שהיה ותן למוכרים כל מה ששאלו ממו בפעם הראשוה ולא היה מסרב וושא וותן על המחיר
  ושל חברו מהודר יותר קנה בממונו 

קצוש"ע  ו חכם צבי (ססי' מה) [ .המהודר בשל חבירו  יד"חשיצא  עדיף  , מהודר  לולב מי שאין לו 

בחתן סופר (שער הטוטפות סי' יח בסוף התשובה  עוד . ועי' תשובות וההגות (ח"ב סי' שטו)ועי' ב .(סי' קלו סע' י)

מעלה שיעשה מצוה בממוו, מ"מ הייו דוקא אם מקמץ אז   שישלפי הזוהר שכתב   ' אפישהמודפסת שם בשוליים)  

. ועי' בזה בשמעתא  זלזל, אבל אם קה בדמים לשם מצוה, ואיו יוצא בשלו, הרי קיים מצותו בשלימותראה כמ

  . ]עמיקתא גליון ז'

  יותר אחר מהודר לפני הברכה והביאו לו  הלולבלקח 
יברך   יותר אם כבר לקח בידו האתרוג שאיו מהודר ועד שלא בירך הביאו לו אתרוג יפה

. ועי' בשבות יעקב (ח"ב סי' ל) שס"ל דבכה"ג איו מחויב לקחת המהודר  צבי (ססי' מה)חכם  [יותר.    על המהודר

    .]יותר ומ"מ רשאי להחמיר ע"ע. ועי' מש"כ על דבריהם בשמעתא עמיקתא גליון א'
  ומצא מהודר יותר יצא ידי חובה 

  וודאי מצוה שזדמן לו מן המובחר שמי שבירך על אתרוג שאיו מן המובחר ושוב י"א 
  בית הלוי (ח"ב סי' מז) ). ובכת"ס (סי' קלה ד"ה ועיין תוס'[שיחזור ויטלו, וצ"ע אם צריך לברך שית.  

פרי יצחק (ח"ב סי' ל ד"ה  [. ודאי א"צ ליטול שיתב  אופן זהב. וי"א ש]מסתפק אם צריך ליטול שית

  .] עתא עמיקתא גליון ל'. ועי' מש"כ בזה בס"ד בשמובעיקר מה שהכריחו)
  כבוד אב באתרוג מהודר 

איו חייב לכבד אביו במהודר ביותר כי   ,בי המשפחה וכדו'הקוה כמה אתרוגים עבור 
  ועל כן בזה  מוטלת גם עליו כמו על אביו והאין זה בכלל המצוה של כבוד אב, כיון שהמצ

. אלא שאם אביו שלח את ])4(הליכ"ש שם פי"א הגה בכור"י (ססי' תרו) והגרשז"א זצ"ל [הוא קודם. 
אע"פ שגם הוא צריך לאחד  בו לקות הד' מיים יכול לבחור היפה שבין כולם עבור אביו  

  .]ועי' בשמעתא עמיקתא גליון ע"ד מה שוגע לכאן[ בהם.הבן לא קה  עדיין כי מהם
  

  
  ביום 

אם לא טל שחרית, ועל כן כשר לטילת לולב, וכל היום  ,מצות לולב ביום ולא בלילה
 . ]שו"ע (סי' תרב סע' א)[.  . ומ"מ זריזים מקדימים למצות ווטלים אותו בבוקרר כךיטלו אח

אלא מפי שאין הכל בקיאין בו   , הוא וםמעמוד השחר יכי ואם טלו מעמוד השחר יצא 
  .]מ"ב (ס"ק ג)[. צריכין להמתין עד הץ החמה

  בזמן עמוד השחר בשעת הדחק   וטליל
 ,]שו"ע (סי' תרב סע' א)[משעלה עמוד השחר  יכול ליטלואם צריך להשכים לצאת לדרך, 
. שוטלוצריך לעע בשעה מ"מ ו ,א לולביקרא הלל בלורשאי לעשות כן אע"פ שבגלל זה 

  . ]מ"ב (ס"ק ה)[
  ו מצותעיקר 

. ]ומ"ב (ס"ק ד) שו"ע (סי' תרב סע' א)[. כדי לעע בהודו והושיעה א עיקר מצותו בשעת ההלל
ץ החמה בתוך הסוכה ולוהגים לברך על הלולב בה ע ואח"כ בשעת וקצת מן המהדריםע

  .])שםמ"ב ([. שוב פעםההלל מעעים 
  ובאחיזת תלהרבו
, גם בשעת התפלה, "לבהכ םביתיוצאים מכש םהלולב ביד ים אתחזוא היו יםהמדקדק

אע"פ  . ועיי"ש במ"ב (ס"ק ו) דרמ"א (שם)[.  , כדי לחבב המצותםלביתכשחוזרים מהבית הכסת  ן  וכ

יש   היוםאולם  .  ]שאסור להחזיק שום דבר בשעת התפלה הכא כיון שיש בלקיחתו משום מצוה לא מיטריד ביה
גם היום ומ"מ    ,מי שמפורסם למדקדק במעשיולאם לא    "מחזי כיוהרא"  בההגה זו משום

  .)]שםמ"ב ([. לביתו בעצמו וו לביהכ" וכן מחזיר שמוליכין הלולב בבקר בעצמוהגין 
  בסוכה  ונטילת

 שאר העועים יםשוואח"כ עבסוכה  הלולבעל ברך תחלה ל ז"ל האר"ייש והגים ע"פ 
אפשר שטעמו כדי שלא להשהות המצוה,  ועיי"ש בשעה"צ ש  .מ"ב (סי' תרא ס"ק לד)[ .בביהכ"  (של הלל)

  תו בסוכה תיכף יקיים מצותטילת לולב, ואפשר שהוא על פי סודשמיד שקם מש[ .  

  
  נטילת כולם 

[שו"ע (סי'   .וצריך "לקיחה תמה" כולן מצוה אחת הן כי מיים מעכבין זה את זה ה ארבעת

.[( ס"ק) א סע' יב) ומ"באפילו אם יודע בבירור    ,אם חסר לו אחד מהם לא יברך על השארו  תר
  .[שו"ע (שם)]. ברכההשלבסוף יבואו לידו כולן כיון שאין מצוים לפיו בשעת 

  נטלם בזה אחר זה 
ובלבד   ,]ב)ומ"ב (ס"ק  סע' יב)שם [שו"ע ( אם היו ארבעתן מצויים אצלו וטלם אחד אחד, יצא

שאר  גם  יכוון לפטוריטול הלולב תחלה ויברך על הלולב ו 'לכתו .סמוכים לוכולם  שיהיו
  . [רמ"א (שם) ומ"ב (ס"ק ג)] .ואיו מעכב)אגד שאו עושין בלולב הוא רק למצוה . (והמיים

  לשני   בין אחד סח
על הדס על טילת עץ עבות , [רמ"א (שם)]אם סח בייהם, צריך לברך על כל אחד בפי עצמו 

  ומ"מ טוב שאח"כ ג"כ יחזור ויקחם כולם ביחד.   ,ועל ערבה על טילת ערבה וכן על אתרוג
  .[מ"ב (ס"ק ו)]

  ראשיהם למעלה
כלפי מטה והאתרוג יטלו כשהעוקץ  ראשיהם למעלה ועיקריהם למטהאותם כשיטול 

 ,דרך גדילתן באילןכ  כי הטילה צריכה להיות  ,]סע' ב) ומ"ב (ס"ק יז)  שםשו"ע ([  והדד כלפי מעלה
ו למטה אלא אתרוג כשהוא תלוי עוקצו למעלה מ"מ מקרי דרך גדילתו עוקצ שואף על גב 

  .]יז)- מ"ב (ס"ק טז[. שהפירות מכבידין אותו
  הפכם 

הוי  לא יצא כי שיהן מן הצד גם כשוטלין ראוי"א ש ,אפילו בדיעבד לא יצא פכםהאם 
  . ]מ"ב (ס"ק טז)[ן. שלא כדרך גדילת

  צד השדרה של הלולב 
מ"ב (סי'  [וכן והגים.  ,ופי הלולב כלפי חוץע"פ הסוד יש ליטול שדרתו של לולב כלפי פיו 

  . ]תולעת יעקב) בשם ספר וסי' תרא ס"ק מז תר ס"ק ח 



;;
 

  

  באיזה יד   
הוא רק    והאתרוגשהם שלש מצוות  משום    יטול האגודה בידו הימית והאתרוג בשמאלית

ואפילו בירך עליו כבר ואח"כ וטלו פעם שי   .]מ"ב (ס"ק טו)ו  שו"ע (סי' תרא סע' ב)[.  מצוה אחת
  .]מ"ב (שם)[כגון בשעת אמירת הושעות צריך ליטלו בימין. 

  ת נטלם ביד אח
יצא כיון שלא היה האתרוג עמהם באגודה י"א שו  ,לא יצאי"א ש  ,שיהם ביד אחתאם טל  
  .]מ"ב (שם)[. ולעין הלכה יש להחמיר בשל תורה וצריך לחזור וליטלו בלא ברכה .אחת
  אטר 
ימין  כי הולכים אחר ,אטר וטל לולב בימין כל אדם ואתרוג בשמאל כל אדםי"א ש

דדוקא תפילין   סע' ג) וטעמו שםשו"ע ([ .של הוטלימין ושמאל  אחרולא  של רוב העולםושמאל 

  שלש   ויש ב ש  רבן משום חשיבות בעלמאמד טילתו בימין הוא  שאיטר אזיל בתר ימין דידיה אבל לולב    'שהוא דאו

 שלו , ויש ליטול הלולב בימין  של הוטלימין  שהולכים אחר הי"א  . ו]איטר הוא ככל אדם  ,מצות
  . ]ןכמו בתפילי   רמ"א (שם) וטעמו כי הולכים אחריו[ .בי אשכזוכן עיקר ל שלו,והאתרוג בשמאל 

  היפך 
ובין מי שאיו איטר וטל לולב בשמאלו ואתרוג  וטל בימין  הייו בין איטר היפך אם

.  וע"כ טוב לחזור וליטלו בלא ברכה.  ויש מחמירין בזה  .רמ"א (שם) ומ"ב (ס"ק יט)][.  בימיו יצא
  .])שםמ"ב ([

  שולט בשתי ידיו
אבל אם קל לו לעשות (ר"ל שעושה כל המלאכות בשיהם שוה בשוה  ,  ידיו  שתישולט בה

וטל הלולב  ,)שולט בשתי ידיו חשב בשמאל אף שיכול לעשות אותם גם בימין זה לא
  . ]סע' ג) ומ"ב (ס"ק כ)רמ"א (סי' תרא [. ככל אדם ן ואתרוג בשמאלבימי

  רב קהילה 
יש מי שאומר שרב קהלה וכדומה (שהקהל מתבוים במעשיו) שהוא איטר יד, אף  
שבטילה בביתו וטל הלולב בשמאל כל אדם והאתרוג בימין (לדעת הרמ"א ה"ל), 
בעועים שבבהכ" ובהקפת הבימה יטול הלולב בימין כל אדם כשאר הציבור מפי  

  הגרשז"א (הליכ"ש פי"א אות טז והגה כז)].[כבודם. 
  אין לו ידים 

שו"ע (סי' תרא סע' ד)  [ .בזרוע שמאל והאתרוג ,ימיןה , וטל לולב בזרועים אדם שאין לו יד

וטל במרפיקו דזה  בית השחי ואם יש קה וזרועו פירושו    .]דמי כתיב ולקחתם בידומ"ב (ס"ק כא)  
  . ]מ"ב (ס"ק כב)[י. מי לקיחה מיקר
    תיש לו יד אח 
חשבת אצלו ימין והאתרוג  כי    ,יד אפילו היא שמאל  היטול הלולב באות  תאם יש לו יד אח

זה אחר זה ויוצא  בזרוע שכגדו ואם א"א לו ליטול האתרוג בזרוע יטול שיהם בידו ב
  . ]מ"ב (ס"ק כג)[. בזה

  בפיו (כשאין לו זרוע כלל)  נטילתם
ויש חולקים.   ,לקיחה  בכללזה  אין  כי  בפה    הלולב  ליטולעליו  אין  ש  י"א  אין לו זרוע כללאם  

שטילתם אחד אחד מועילה  לעיל. וע"כ יטלו באופן זה בלא ברכה (ועי' ]מ"ב (ס"ק כב)[
  מעיקר הדין).

  חציצה בנטילתם
י"א שחציצה והגת בטילת הד' מיים אף במיעוט היד, וע"כ מי שיש חציצה בידיו כגון  

ב"ח , ט"ז וגר"א הובאו דבריהם  [לין (לוהג להיחם בחוה"מ) עליו להסירם.  טבעת או רצועת תפי

הגו להחמיר  . וי"א שדוקא אם כל היד מכוסה הדין כן אלא ש]במ"ב (סי' תרא ס"ק לו)
. ולמעשה אם טלם בעוד חציצה בידו יחזור ויטלם בלא ברכה. ]סע' ז) שםרמ"א ([ם. להסיר

  .]מ"ב (ס"ק לו)[
  יש לו רטיה בידו

בטלה היא לידו. כי  אם יש לו רטיה (פלסטר וכדו') בידו אם איו יכול להסירה איו חציצה  
כן פסק הגרשז"א  הגריש"א זצ"ל (אשרי האיש פל"ב אות ה). וכן מבואר בבן איש חי (שה א פר' האזיו אות יג). ו[

זצ"ל (הליכ"ש סוכות פי"א אות טו), אלא שדעתו דאם כל כף ידו חבושה ואיו יכול לאחוז הלולב אלא באצבעותיו  

ל את הלולב והאתרוג גם באופים המבוארים  ובלבד, יש להסתפק אם יברך על טילה זו או לאו, ולכן יברך ויט 

באצבעות ידו   יו שיטול שיהם יחד בידו הבריאה, ושוב יטול בסי' תר"א סע' ד' לעין מי שיש לו יד א', דהי 

  החבושה, ושוב יטול בידו הבריאה את הלולב והאתרוג בזה אחר זה, ולא יספיק משעת הברכה עד גמר כל הטילה]. 
  יש לו לכלוך בידו

הגריש"א זצ"ל (אשרי האיש ח"ג פל"ב אות  [לת ידים. ייש להזהר מלכלוך בידו החשב חציצה בט

  . ]). ועי' במוע"ז (ח"ב סי' קכו)ה

  
  לאגוד הד' מינים

.  ]שו"ע (סי' תרא)[. מצוה לאגדם בקשר גמור משום וי"מ מו םאגדל ין חובה מיים אה

אם שכח לקשור לפי ו,  בקשר האסור בשבת ויו"ט  ) הלולב, ההדם והערבה(  םתוקשור אוי
  .  ]מ"ב (סי' תרא ס"ק ח)[. יו"ט יעשה רק עיבה

  לאגדם בלילה 
  ח), עיי"ש טעמו]. [דעת תורה למהרש"ם (סי' תרא על סע' א וסי' מותר לאגוד הלולב בלילה. 

  על ידי "קוישיקלעך" 
לתחוב אותם בבית יד כשהם מהודקים היטב שא"א להכיסם ולהוציאם בקלות,  מועיל

אלא דהעירוי דלכאו' המ"ב סותר דברי עצמו שהרי  . מ"ב (סי' תרא ס"ק ח)[ .אצל בי אשכז וכן המהג

ולהכיס. וי"ל דס"ל להמ"ב דלעולם בעין שלא  בסימן תר"ד ס"ק ה' פסק כהבכור"י דבעין קשר שא"א להוציא 

כל שמהדק את הג'    , אלא דלא בעין לזה דוקא קשר גמור אלא(שם ס"ק ח)  יוכלו להכיס ולהוציא וכדעת הבכור"י 

הגריש"א זצ"ל  ,  כה"ח (שם אות יא)[  .ומ"מ ראוי לקשור את האיגוד בקשר א' גמור  .]מיים היטב סגי

ועי' מש"כ בזה בס"ד בשמעתא   . והגר"ק שליט"א (ארבעת המיים למהדרין עמ' קד)(אשרי האיש פל"ב אות טו) 

  . ]עמיקתא גליון קצ"ו
  שירת המינים ק אופן 

, וישפיל ההדס והערבה תוך אגוד הלולב, כדי ההדס גבוה יותר מן הערבהיש לקשור 
קשרו בימין  צריך להדס . ו]רמ"א (סי' תרא ססע' א)[. שיטול כל ג' מיים בידו בשעת ברכה

  שלש שאר בי אדם הוא שמאל  שלוימין שואיטר יד  .וכן והגין ,הלולב והערבה משמאלו
מ"ב (סי' תרא ס"ק יב) בשם הפמ"ג].  [  אלא אחר העולם.  הולכים אחר הימין שלולא  ש  יםמצדדיש  

[כן   .מוךוהוהג כן יש לו על מי לסבכור"י (ס"ק ט)]. [. שהולכים לפי ימין שלוויש מי שאומר 

כתבי האר"י  ראה ממ"ב (שם) שאחר שהביא דברי הפמ"ג ציין לדבר הבכור"י. ועי' במ"א (ס"ק ד) שהביא בשם 

של"ה כת' בשם  וה  ,כת' לאגוד ג' הדסים א' בימין הלולב וא' בשמאל וא' באמצע וב' ערבות א' בימין וא' בשמאל

שלא יהג   'כת מ"ג כי הפ. ועי' בשעה"צ (אות יא) שלא הביאו במ"ב מט"מ ערבה בשמאל והדס בימין ולולב באמצע

  . ]כן אלא מי שמוחזק בחסידות, ובצעא ולא בפרהסיא
  הלולב  קשרים על

ומ"מ   .]רמ"א (שם) ומ"ב (ס"ק יד)[.  , וכן והגיןכגד ג' אבותיש שכתבו לעשות בלולב ג' קשרים  
ללא   להיות טפח למעלה פתוח  בעין שיכול לכסכס היטב בהעלין וע"כ צריך  םצריך לעשות

קשרים של מטה שקושר כל הג' מיים ביחד משום וי הוא חשב לאחד ו .  ]מ"ב (שם)[קשרים.  
ג' קשרים בלולב עצמו לבד הקשר הד'    שצריך  , וי"אויעשה למעלה עוד שים אם אפשר לו

  .])שםמ"ב ([. אלא אגד אחת כשר עשהאם לא מ"מ בדיעבד  ו .שאוגד הג' מיים יחד

, או  (עד כביצה מזוות הוטעימ. ]שו"ע (סי' תרב סע' ב)[. הלולב לואסור לאכול קודם שיט
 .מ"מ אין להקל בזה אם לא לצורך גדולש אלאותרת מן הדין, מ )פירות וכדו' אפילו יותר

  .]בשמעתא עמיקתא גליון קצ"ה). ועי' מש"כ בזה ס"ק ו(סי' תרצב ס"ק טו). ועיי"ש בסי' תל"א ו ס"ק ז שם מ"ב ([
  יביאו לו לולב מאוחר יותר 

דהרי יש לו מי שיזכירו  ,להמתין כלל צריךאם מצפה שיביאו לו לולב אין שיש אומרים 
וכל שכן אם הולך בעצמו למקום שיש בו . ]מ"ב (ס"ק ז)[. לטלו הייו אותו שיביא לו הלולב

(עד  כון להמתין בכל זה לכתחלה עד חצותיש חולקים שו .]שעה"צ (אות ז) ע"פ החת"ס[. לולב
מ"ב [להקל. כל לסמוך ומי שחלש לבו בודאי יו . ]ז) ע"פ הא"ר-שעה"צ (אותיות ו [ .ולא עד בכלל)

תיכף אחר טעימה בודאי אין להחמיר בכל זה, דהייו, שיוכל לטעום  ןלעיכן ו .](שם)
  .]שעה"צ (שם) [. התפלה אפילו ביום ראשון

  שכח והתחיל לאכול לפני נטילתם 
ומיום ראשון  , ביום הראשון שהוא מן התורה יפסיק ,אם שכח ואכל וזכר על שלחו

  . ]שו"ע (סי' תרב סע' ב)[ואם לאו, יפסיק.  ,לא יפסיק עדיין ליטלו ואילך אם יש שהות ביום
  חצי שעה יותר מ התחיל 

 אם התחיל לאכול יותר מחצי שעה קודם שהגיע זמן חיובו, אפי' ביום ראשון א"צ להפסיק
, אלא התחיל בהיתרש  כי באופן קראר"ל יותר מחצי שעה קודם עמוד השחר    ,]רמ"א (שם)[

וכ"ש ביום טוב  שכ"ז לעין מצות לולב, אבל מ"מ יש חיוב להפסיק משום חובת תפילה 
  . ]מ"ב (ס"ק ט)[. שצריך קידוש

  נשים 
קשו"ע (סי' קכט  עי' [ .לטלות הלולב כיון שאין להם חובה ומותרות לאכול לפי שוטל שים

  ].סוף אות יט) וחיי"א (כלל קמא אות ז)

  
  ברכה על הנטילה 

  . ]שו"ע (סי' תרא סע' ה)["על טילת לולב". צריך לברך בשעת הטילה 
  עד מתי רשאי לברך 
י (שם ס"ק  " הבכור. ודעת  ס"ק כו) שםמ"ב ([. , כל זמן שלא עע יכול לברךמי שלא בירך על הלולב

  . ]ועים שבאמירת הושעות מותר לברך כ) שעד הע 
  ברכת שהחיינו 

אף על גב דמן ו  .סע' ו)] שם[שו"ע ( טילתו.לא יברך שהחייו בשעת עשיית לולב, אלא בשעת 
הדין היה ראוי לברך שהחייו תיכף בשעת עשיית הלולב (דהייו בשעה שאוגדו) מ"מ אן 

  הגין להיח הברכה לכתחלה עד שעת טילה. 
  שכח לברך 

  . ]מ"ב (שם ס"ק כט)[. לברך אפילו ביום ז' כשוטל הלולבאם לא בירך שהחייו ביום א' יוכל 
    נזכר באמצע הלל שלא בירך שהחיינו

. בין מזמור למזמור כלומר ,אם לא בירך שהחייו וזכר באמצע הלל מברך בין הפרקים
  .]הגרשז"א זצ"ל (הליכ"ש סוכות פי"א אות כ ודבר הלכה אות לד)[

  ברכה עובר לעשייה 
יברך על טילת לולב ושהחייו, קודם שיטול האתרוג, כדי שיברך עובר לעשייתו או יהפוך  

מצוה עד שיטול ן שלא לצאת בוכו . וכמו כן יש עצה ל]סע' ה) שם שו"ע ([. האתרוג עד שיברך 
  . ]. ועי' בזה בשמעתא עמיקתא גליון רפ"אמ"ב (שם ס"ק כה)[. כולם בידואת 

  כם בחזרה פושכח לה
ולא חזר להפכו עד  ,היה עובר לעשייהוהפך האתרוג כדי שברכתו ת הלולבמי שבירך על 

יש בלבד, ואם הפסיק באמירת הלל  .לחזור ולברךצריך  וכדומה, פסיק בדבורהש
ובמש"כ בזה בס"ד בשמעתא    .סס"ק ו)  שםמ"ב ([עי' ב  .ואיו חוזר ומברך  ,חשב הפסקאם  להסתפק  

  . ]עמיקתא גליון רפ"א
  להשיח אחר הברכה לפני אמירת הלל 

  כדי שלכתחלה יש להזהר שלא להשיח בין ברכת הלולב עד אחרי ההלל יש מי שאומר 
מקראי קדש (סוכה ח"ב סי' טז) בשם  [ על העועין שבהלל. חול אףשהברכה על טילת לולב ת

   ].הגר"ד בהר"ן
  הביאו לו לולב באמצע הלל 

בין  כלומר ,םובאמצע הלל הביאו לו מותר לברך עליו בין הפרקי ,לו לולב היהם לא א
  .]ס"ק מא) שםמ"ב ([ .מזמור למזמור

  ברכת הנותן ריח טוב על האתרוג 
  אתרוג העומד למצותו, יש להסתפק אם מברכים עליו בימים שלפי החג ברכת "הותן 

. אבל לאחר החג ששוב איו ]טעמוהגרשז"א צ"ל (הליכ"ש פ"י אות לו), עיי"ש [ריח טוב בפירות". 
הלוקח פרי להריחו    ) סי' לה ס"ק א וההחזו"א (  ויש לציין שלדעת.  ) שם (הגה ט[וה מברכים עליו.  צעומד למ

זה קט הבן איש חי  . ובדרך ואין מברכים עליו אם הוא מיוחד לאכילה בטל יחודו לריח אף כשוטלו בידו להריח

שלפי דברי החזו"א מצאו מקור למה שמיחדים קופסה לבשמים   ל) הגה"א (ואתחן אות טו). ועי' בשש"כ (פס 

  . ]להבדלה ולא לוקחים סתם בשמים מהמטבח

  בשעת הברכה 
ומ"ב    סע' ח)  שםשו"ע ([.  אפילו אם עתיד לעעו בשעת ההלל  בשעה שמברךלכל הרוחות יעע  

    .](ס"ק לז)
  הלל ה בשעת 

ובהודו לה' שבסוף  .  בהודו לה' פעם אחת  שיש לעע בשעת ההלל  )סי' תרא סע' ח(דעת השו"ע  
עע וכן באא ה' הושיעה א מ ,שכופלים אותו שליח ציבור והצבור מעעין שי פעמים

  מעעים בכל הודו שיאמרו שהקהל (שם) דעת הרמ"א ו .שי פעמים, לפי שכופלים אותו
. וכן מהג בי  ]מ"ב (ס"ק מ)[כמבואר להלן).  ש"ץ איו מעע אלא בהודו הראשוןאבל ה(

ובאא   ,הרי ד"פ בהודו ,והקהל מעעים בכל פעם שעוים הודו. ]מ"ב (ס"ק לט)[אשכז. 
  . ]מ"ב (ס"ק מא)[ובהודו שבסוף ג"כ הקהל מעעים ב"פ.  ,הושיעה א ב"פ

  ם יבנענועדין הש"ץ 
 הש"ץ מעע בהודו לבי ספרד דין הש"ץ כדין הצבור כ"ל ע"פ השו"ע, אבל לבי אשכז 

כשאומר  כי  אבל ביאמרו א בית אהרן ויאמרו א יראי ד' לא מעע (  ,יאמר אבו   הראשון
יאמר א ישראל הוא כמו הזכרה לצבור שיאמרו הודו ע"כ מעע עמהם משא"כ ביאמרו 

באא הושיעה א הש"ץ מעע . ו]מא)  -רמ"א (שם) ומ"ב (ס"ק מ  [  .א שאין מדבר על כלל ישראל)
  .]מ"ב (ס"ק מא)[. בהודו שבסוף מעע ב"פכן ו ב"פ

  מתפלל ביחידות 
אם מתפלל ביחידי איו מעע אלא בהודו שבתחלת ההלל ובסוף ההלל ובאא ד' הושיעה 

  .]מ"ב (ס"ק מא)[א. 
  בשעת אמירת שם השם 

"כ בהודו יעשה בכל  עו  )כי בעת אמירת השם צריך לכוון(  השם  יםעע בשעה שאומראין ל
  מ"ב (ס"ק לז)].[עועים.  י ובאא בכל תיבה ש דתיבה עוע אח
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  הבאת הלולב נגד החזה/להפוך פניו בשעת הנענועים 
ויש שהגו (וכן משמע דעת השו"ע הובא בכל העועים יביא סוף הלולב גד החזה י"א ש
גד  הםידי ופכיםלמזרח בכל העועים רק ה הםופי  םבמקומ יםשאר עומדלה להלן)

ביא הן (ולפי שיטה זו א"צ להמאחורי יהםתפאת הלולב על כ מוהרוחות וגד מערב הרי
שעה"צ (אות  [. וכל אחד יעשה כפי מהגו. ]מ"ב (ס"ק לז) ושעה"צ (אות מח)[). סוף הלולב גד החזה

א"צ להפוך פיו להצד שמעע רק הפשוט אצל בי אשכז ש, ומ"מ המהג ]מט ע"פ הבכור"י)
  . ]מ"ב (ס"ק מז)[. טה ראש הלולב לצד שמעעמ

  כסכוס עלים 
בכח    והמעעים  .ר"ל כסכוס מעט,  ]רמ"א (שם סע' ט)[  הלולב ומכסכס העלין בכל יעוע  טורף

  . ועי' עוד בסמוך.]מ"ב (ס"ק מג)[. עד שכמעט שהלולב שבר עי"ז הוא טעות
  צורת הנענונים 

פעמים  עע שם ג'מהעוע הוא שמוליך ידו מכגדו והלאה וש )שם סע' ט(דעת השו"ע 
לכה אבל העוע בעת ההו ,ההולכה עושה פעם אחת כלומר, בהולכה וג' פעמים בהבאה

ואח"כ מטה ידו , באה כשמביא הלולב אצלו עושה ג"כ העוע ג"פעושה ג' פעמים וכן בה
 ומעלה ומטה )כדי לעצור רוחות רעות( צדדין הוכן לכל צד מארבע ,לצד אחר ועושה כן

 (שם). ודעת הרמ"א ](שם ד"ה מארבע וד"ה ומעלה) ה"למ"ב (ס"ק מב) וב[). כדי לעצור טללים רעים(
לא יעשה העועים בעת שיגמור ההולכה וההבאה אלא יעשם וצריך להוליך ולהביא ג"פ  ש

  .]מ"ב (ס"ק מז)[, וכן מהג אשכז. ]מ"ב (ס"ק מד)[ כ"לבעת ההולכה וההובאה גופא ובכסכוס 
  הנענועהחזקת הד' מינים בשעת 

מטין ראש . ו] שו"ע (שם סע' יא)[  .צריך לחבר האתרוג ללולב בשעת עועו ולעע בשיהם יחד
, הואיל טה הופכו למטה, ומקרי דרך גדילתןהלולב לכל צד שמעע גדו, וכשמעע למ

 ,ויש מדקדקין שלא להפך הלולב כשמעעין למטה ,ומחזיק אותן בידו דרך גדילתן
מ"ב (ס"ק מו).  [ .יותר טוב שלא יהפכו . ומ"מ למעשה ]רמ"א (שם)[ .הוהמהג כסברא ראשו

הואיל שהטילה שטל אותם מתחלה בידו היה דרך גדילתו שוב  ש  ועיי"ש (ס"ק מה) שפירש ששיטה הראשוה ס"ל
כדרך  אין מקפידין על עועין שיהיה דרך גדילתו אכן המדקדקין מחמירין שלא להפוך וכו' משום חשש שהוא שלא  

גדילתו ולא דמי לכל שאר העועים שאיו אלא מטה לצדדין ולא מהפך ממש משא"כ בזה אם יהפך יהיה ראשו  
  . ]למטה וסופו בידו וע"כ לא יהפכו אלא ישפיל הלולב למטה אחר העלאה ג"פ

    עיםנענוה כוון
כן הוא המהג ו .]שו"ע (סי' תרא סע' י)[ יקיף דרך ימין בעועו: מזרח, דרום, מערב, צפון.

הפשוט במדיותיו. והטעם דהחכמים הזהירו אותו תמיד שתמיד תקח את הדרך שהוא 
בימין שלך במקום שיש ימין ושמאל לפיך תבחר לך הימין שלך ואין חילוק בין איטר 

  . ]מ"ב (ס"ק מז)[ .לאיו איטר
  דין "לכם" 

הליכ"ש  (  "א זצ"לזש[הגר.  ם"העועים שבשעת טילת לולב, יש מי שאומר שוהג בהם דין "לכ
  .  ]פי"א אות יט

  נענועים באותו לולב שקיים מצות הנטילה 
הגרי"ז זצ"ל היה מקפיד לקחת לעועים את האתרוג שטל בראשוה וקיים המצוה בו. 

  .  הגרי"ז (ערכין ב:). ועי' עוד מש"כ בזה בשמעתא עמיקתא גליון ע"ה] ' [עיין בחי
  דין לא נענע כ

אם לא שואף    .]רמ"א (שם סע' י)[.  ן, ובאיזה דרך שעע יצא בדיעבדכל העועים אין מעכבי
  יצא ידי חובתו אתרוג שעה שהגביה את העע כלל ג"כ יצא דהעועים אים מעכבים ומ

  .]מ"ב (ס"ק מט)[. ב לחזור וליטלו ולעע משא"כ בזהמ"מ שם טו
  הלל בצבור ללא לולב או ביחידות עם לולב 

יש אומרים שמי שאין לו לולב לעצמו בשעה שהצבור אומרים הלל, עדיף שיאמר הלל 
[הגריש"א זצ"ל (אבי ישפה  . לולבביחידות ויעע עם לולב של אחר, מלומר הלל בציבור בלי 

[תשובות וההגות (ח"ג סי' רב). ועי' בלקט יושר  ויש אומרים שהלל בצבור עדיף.  .)]26פט"ו הגה  תפלה 
  . ארבעת המיים אות ח). ועי' עוד בשמעתא עמיקתא גליון ע"ה]  "ד(לתלמידו של התרוה

  קניית ד' מינים לקטן 
, אביו  [מ"ב (סי' תרז ס"ק ב)] הייו מוליך ומביא מעלה ומוריד, קטן היודע לעע לולב כדין

. )]שם[שו"ע חייב לקות לו לולב כדי לחכו (ולכתחלה יש לחכו אף לעועים של ההלל). 
אם אין יד האב   מ"ומ[מ"ב (ס"ק ג)]. והדין כן בכל ימי החג (אף שחובת טילתם מדרבן). 

[מ"ב משגת לקות לקטן לולב בפי עצמו, לאחר שיצא אביו בלולבו יתו לבו לעע בו. 
  כמבואר בשו"ע (סי' תרח סע' ו), עיי"ש עוד בזה].  א' ביו"ט    "ח . ואחר שהקהו לקטן לא יטלו לצאת בו יד (ס"ק ד)

  להקנות לו הד' מינים 
יש אומרים שקטן יוצא ידי חובה בד' מיים שאולין אף ביו"ט ראשון. ולכתחלה ראוי  

מ באג"מ (יו"ד ח"ג סי' ב אות ב  [עי' במ"ב (שם ס"ק כח) שהביא מח' בזה ומצדד להקל. (שו"להחמיר בזה. 
  ד"ה והה) שכתב שראה דדעת המ"ב לפסוק כדעת המקילים), ומ"מ ראוי לצאת ידי חובת כל הדעות]. 

  ד' מינים מהודרים 
מחת פיתים (סי' תרעז  (סי' תרעה ד"ה ולדידן) וב  בבה"לעי'  [  קטן אף על הידור מצוההיש לחך  אע"פ ש

הקוה ד' מיים לבו איו חייב  , מ"מ ]והארכו בזה בשמעתא עמיקתא גליון פ"ב על המ"א ס"ק ח)
להוסיף עד שליש לצורך קיום הידור מצוה כדין גדול (ודי בזה שאביו יקה לו את הד' 

עי' בא"א מבוטשאטש (סי' תרצה) שכתב שקטן שהגיע לחיוך פטור ממתות לאביוים, כי על פי  [. מיים שלו)
מעות. ואע"פ שבשאר מצוות האב מחויב להוציא ממון על מת לחכו, צ"ל דס"ל דפטור כי אילו היה   רוב אין לו

  עליו לצאת ע"י ד' של אחרים מחויב אלא שאוס הוא עליה ו גדול גם היה פטור כי אין לו ממון, אבל בשאר מצות 
  . ]די"ל שאם אין לן מעות איו מחויב כלל להוסיף על הידור מצוה ה"ה ב"ד , ואם אפשר לו

  עוזר לקטן בשעת קיום המצוה
  . מיים, יוצא הבן ידי חובתוה  ארבעתאף אם עוזר לבו לקיים המצוה, כגון שמחזיק עמו ה

ו יכולים  במ"ב (ס"ק כח) שבכה"ג ייד"ח חיוך. ומוכח דשים שעש "ש יי כן מוכח מהשו"ע (סי' תרח סע' ו). וע[
  .]שמעתא עמיקתא גליון ל"טבזה ב עוד המצוה. ועי'  "חלצאת י 

  להריח ההדס  
הדס של מצוה אסור להריח בו, לפי שעיקרו איו אלא להריח בו ומזה הוקצה כל שבעה. 

  . ]שו"ע (סי' תרג סע' א) ומ"ב (ס"ק א)[
  להריח האתרוג 

עיקרו עומד לאכילה ומזה לבד הוקצה ולא של מצוה מותר להריח בו כיון שאתרוג 
  "יח טוב בפירותהותן ר" הרחתו אם מברכים על הפוסקים מלהריח אלא שלפי שחלקו

שו"ע (סי' תרג סע' א) ומ"ב (ס"ק  [ע מלהריח בו.  מהיש ל  ,מפי שהוא של מצוה  לא עומד לריח  כי

וי"א שיש . ]אם בפירוש הקצה את האתרוג גם מריחו וודאי אסורב). ועי' בערוה"ש (סוף אות ב) שכתב ש-א
יש שוי"א    ,בעת טילתו למצוה אבל קודם או אח"כ להריח בו לכו"ע יכול לברךלהמע רק  

כן משמע מהמ"ב  [המחמירים.  . ויש לחוש לכתחלה לדעת  ]מ"ב (ס"ק ג)[.  מע כל שבעת הימיםהל

כמו   (שם). ודעת החזו"א (או"ח סי' לה ס"ק ג) שלא מברכים על ריח הפירות אלא בדברים שעומדים להריח

אפרסמון והדס דסתמן להריח אבל העומד לאכילה אף שמריח בו איו מברך ואף שלוקחו ביד ומריח בו איו מברך  

ה אף שלוקחו להריח כיון דאיו אלא באקראי בלא הזמה לכך איו  כיון דלא אזמי' להריח, ולפ"ז אתרוג של מצו

  . ], ע"כמברך על ריחו
  
  
  
  

  
  
  

  בשבת 
בשבת מ"מ הרי הוקצה לכל אותו אין וטלין שהגם  ,אסור להריחאפילו בשבת  סההד
מ"ב (שם  [. עתה לאו למצוה עבידולברך עליו כי אבל אתרוג מותר להריח בו בשבת  ,שבעה

  . ]ס"ק ב). ועי' בשעה"צ (סי' תרו אות ד)
  הכין המינים לקיום המצוה 

מותר להות ממה כי ההזמה למצוה בלבד לא , הגביהה לצאת בההושעא ולא ה הכין
  חשב כ"ז שלא הגביהו לצאת בו    ,עשה האגודה  . ואף אם]שו"ע (שם סע' ב) ומ"ב (ס"ק ד)[  .אוסרת
  . ]ביאור הלכה (דה שהרי הוקצה)[בהאה.  תומותר בלבדהזמה 

  הגביה הלולב בלא האתרוג
  . ]אב"ז (או"ח סי' תצג אות יח), עיי"ש טעמו[ אם הגביה רק את הלולב אסר אף האתרוג.

  לעיסת פיטם האתרוג לסגולה 
ג לסגולה רשאות והאתרשל  םפיטהשים המעוברות הוהגות ללעוס בהושעא רבה 

הגרח"ק שליט"א (תורת המועדים סי' תרסד ס"ק יג אות ה). ועי' בדרכי  [ לעשות כן באתרוג של מצוה.

  . ]חיים ושלום (אות תשצו) שאוסר בזה
  לחתוך הלולב ע"מ לקצרו שיכנס בתיק 

אם אין לו בדין מלולב אחר יכול לקשרם בבדי הלולב שברך עליו (כי לא הוקצה למצותו 
[לוח אר"י (דיי הושעא רבא) ע"פ תוס' (סוכה מו:) והמ"א (סי' תרמט ס"ק  יותר מד"ט של שעור הלולב. 

  .  ]יט) ובמחצה"ש (שם). וכן דעת הגרשז"א זצ"ל (הליכ"ש פ"י הגה י) כי איו מגוף המצוה

  עלים מהלולב לצורך האיגוד לתלוש 
דעת תורה  . [אותו לולב עצמוצורך כיון שעושה לצורך האיגוד עלין ל מהלולבמותר לתלוש 

התיר לאגוד הערבה של הושעא רבה   ד) על סע' תרסדסי' א"א מבוטשאטש (בו .סע' א)ל למהרש"ם (סי' תרא ע 

  . ]אלא שישמרו עד אחר יו"ט ,בעלי הלולב כי אין זה בכלל הה מהמצוה

  יו"ט ב עלים בשבת או  תלישת 
[פמ"ג (סי'  . איסור אין בתלוש שהוא כל לתלוש עלים מהלולב, כי ביום טוב מותר בשבת ו

יש שהגו בזה איסור. וכתב בדעת  שתרא א"א ס"ק ג) והביאו הבכור"י (שם ס"ק א). ועי' בשער"ת (שם ס"ק ג) 

משום איסור  . ומ"מ יזהר שלא לחתכו לפי מדה אחר התלישהתורה (שם) שהוא מהג בטעות]
    .מתקן מא וכדו'

  ביום השביעי של סוכות
, שהרי הוקצה לכל באכילה אסור לאחר שעשית בו מצותיה 'אפי יום השביעיבאתרוג 
ואם הפרישו ליום אחד איו אסור אלא ליום א' בלבד עד . ]שו"ע (סי' תרסה סע' א)[. שבעה
   . ]מ"ב (ס"ק ג)[. הלילה

  בשמיני עצרת 
ואם חל בשבת יש מתירים. ויש  .]שו"ע (סי' תרסה סע' א)[ .יםמותר מייםה בשמיי עצרת

, "לובחו.  ]ראשוההמ"ב (ס"ק ו). ומהשו"ע שם משמע שהעיקר כדעה  [אוסרים. ולעת הצורך יש להקל.  
יעי, ומותר בתש  (שהוא ספק שביעי)  שעושים שי ימים טובים של גליות, אסור אף בשמיי

  . ]ע (סי' תרסה)שו"[ויש אוסרים בחל להיות באחד בשבת.  ,ואפילו חל להיות באחד בשבת
  נפסל  

שו"ע (סי'  [ .כל שבעת ימים יםמצוה אסורה הםאחר שעשה במהמיים  חדא אפילו פסל

מ"ב (ס"ק ד)  [. ויש מקילין בפסל ביום השמיי בחו"ל (ובאר"י בכל אופן מותר). ]תרסה סע' א)

  . ]מ"ב (שם) ע"פ ריטב"א וק"[ . ויש להחמיר אף באופן זה. ]בשם הט"ז
  ספק פסול 

הוקצה למצותו  תשובות וההגות (ח"ה סי' ריב) כי [ .יש ספק אם המין כשר איו הוקצה למצותואם 

פסול איו מקיים מצוה  המין על הצד שכיון ש הייו רק כשהוא גם חפצא דמצוה והייו שמקיים מצוה בחפצא, ו

  ]. קיים מצוה באתרוגבאיסור דרבן דהוקצה למצותו אזלין לקולא ותלין שלא ולא הוקצה למצותו,  שוב 
  עשה תנאי 

י החג שרוצה  האם התותלפים,ה ארבעתמ להמסתבר  ,להריחם שרוצה כגון מי
אין או בקיאים  ש. וי"א שבזמיו ]ב"י (סי' תרג) וציין לדבריו המ"ב (ס"ק א)[ .שמועיל התאי

. ובמקום הצורך יש  ](שם אות א) ורמ"א (סי' תרלח סע' א) "מכרד[ בתאים וע"כ אין להתאות.
הביא  ש עי' במ"ב סימן תרל"ח ס"ק כ"ג [ .בכל אופןלהקל. ובערבה של הושעא רבה יש להקל 

מת דבריו בסי' תר"ג ס"ק א' משמע שיתן  י מפקפקים על הרמ"א ה"ל, וכן הכא בסימן תר"ג ס"ק א'. ומסת

  . ]בה קילא טפיר ועיי"ש שקט שע ,אור הלכה (סי' תרסד ד"ה אם לא התה)לסמוך על התאי. וכן משמע מהבי

  הזמן הראוי להתנות 
לפי קיום  ה. וי"א שדי אם מת]שו"ע (סי' תרלח)[ .י"א שיש להתות לפי החג מבעוד יום

  .] ביאור הלכה (סי' תרסד ד"ה אם לא)[המצוה. 

 ף מצוה להחליו  .]מ"ב (סי' תרד ס"ק ד)[ .מהג כשר וטוב ליתן לולב וערבה במים שלא ייבשו
  .]שו"ע (סי' תרד)[ .מהודריםו ים לח וכדי שישארהמים בחול המועד 

  במים ביו"ט  הלולב נתינת 
חליף ימים אם צריך, אבל לא  ווסיף עליכן להלמים וביום טוב מותר להחזיר הלולב 

אפילו לכתחלה שויש סוברין    ביו"ט אסור,  במים  . אבל להעמידו מתחלה]שו"ע (שם)[.  המים
להוסיף עתה מים  ולא אמרו אלא רב יו"טבכד שיש בו מים מזומים מע ומידמותר להע

פרחים    ומבעוד יום, כיון שאין ב   ויש לסמוך על זה אם שכח להעמיד, ומשום טרחא יתירה
  . ]מ"ב (סי' שלו ס"ק ד) ושעה"צ (אות מח)[איסור מן התורה. בזה חשש  ממילא איןו

  שימוש במגבת רטובה ביו"ט 
מבעוד יום במגבת רטובה, מותר לחזור ולעטוף אותו במגבת, היות   אם הלולב היה עטוף

לעטוף את הלולב במגבת קיה   ף . ומותר א)]פכ"ו אות כז(שש"כ [ .ואיו מקפיד עליה לסוחטה
  .]שם (הגה קד)[. הוא דרך לכלוך)כי ( מיםקצת שאין בה משום כיבוס, ואח"כ לשפוך עליה 

    שאר המינים נתינת 
ההדסים אם יש בעפים פרחים שפתחים מחמת המים, לכל הדעות אסור להחזירם למים 

הדין בהדסים וערבות שאין בהם פרחים אלא שהם   וכן .  ]כה"ח (אות ה)[שעמדו בהם מקודם.  
תם למים מוסיפים לצמוח (כמו שמצוי בהדסים שמוסיפים לצמוח תטריים ובי

אם אים טריים ממש, ולא יוסיפו לצמוח ולהתארך בראשם) אסור להיחם במים, אבל 
וכן ערבות אסור אם מוציאים שרשם במים, אבל באופן שאין צומחים   ע"י המים מותר.

עלים חדשים אלא שהעלים הקיימים מוסיפים להיפתח, אין זה חשב כפרחים הפתחים, 
  . ]הגר"ק שליט"א (חוט שי שבת ח"א עמ' פח)[ומותר להיחם במים. 

  ות כל יום להחליף ערב
  ערבה חדשה ולקשרה בלולב, והוא הדור מצוה. בכל יום של חול המועד  תלקח םוהגי

  .[רמ"א (סי' תרד סע' א)] 
  
  


