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  מראי מקומות לשיעור כללי 

  יסוד מצוות נטילת ארבעת המינים

לא:] נפתח דיון עקרוני בענין מצוות נטילת ארבעת המינים האם מדובר בארבע מצוות נפרדות או שמא במצווה אחת -מתוך סוגייתנו [דף לא.
ספות את העולה מסוגייתנו לסוגיות נו שיש בה ארבעה חלקים נפרדים. נראה תחילה את סוגייתנו וחלק מדברי הראשונים בה, נשווה

  לבסוף נעסוק בהשלכות ההלכתיות של שתי התפיסות הללו.במסכתנו ובמקומות נוספים, ו

 סוגייתנו 
o  יש לראות סוגיית הגמ' לא. 'תנא יבש פסול' עד לא: 'דאתי למיסרך' (להתמקד בברייתא 'ארבעת המינין שבלולב' ובדיון

 עליה בדף לא:).
 ספות לא: בד"ה 'הואיל'. השווה את דבריו לדברי רבנו חננאל על הדף.יש לראות את התו 
  בשם רבו הרא"ה. על דברי התוס' הנ"ל ומה שהוסיף לפרש עיין ריטב"א במה שכתב 
 ראה דברי בעל ההשלמה בענין לשון הגמ' 'שלא תשתכח תורת אתרוג' והשווה לדברי המאירי 

 .הסוגיה במנחות כז 
o  מן הקטע המתחיל 'וד' שבלולב' עד הנקודותיים למטה 'זה אלי ואנווהו'.עיין מנחות כז. במשנה 'שני שעירי' ובגמ' שם 

   ד"ה ולקחתם והשווה לדברי התוס' רבנו פרץ במסכתנו לד: ד"ה שתהא ולדברי הגהות אשרי ראה תוס' שם
 לסימן יג' ברא"ש בפרקנו.

 .'ראה גם תוס' שם בד"ה 'לא שנו 
 :סוגית הגמרא לז 

o .ראה גמ' לז: 'ואמר רבה לולב בימין' עד המשנה שם 
 שם.ירי וראה דברי המא 

 הדיון ההלכתי 
o  ו. -ז' מהלכות לולב הלכות הראה רמב"ם פרק 

 ראה הגהות מיימוניות ס"ק ז' שם 
o .ראה ארחות חיים לולב סימן יט' מה שכתב בשם הראב"ד 
o 'א שם יב'. וראה ביאור הגר" סעיף ראה שולחן ערוך סימן תרנא 

 עיין מגן אברהם ס"ק כה' ובדברי הפרי מגדים באשל אברהם שם. 

  חידושי הריטב"א מסכת סוכה דף לא עמוד ב

ס וערבה ולא חששו משום בל תוסיף אמאי, דהא אף על גב דהאי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי [קשה] מה שנהגו להוסיף בהד (של תוס') ובדבריהם
יתא לרבנן אין זה מציל מבל תוסיף, וכי תימא דבכל שהוא ממינו ליכא משום בל תוסיף, הא ליתא דהא אמרינן התם אי הכי תפילין נמי אי דאיתא ב

ן נמי במסכת ר"ה פרק ראוהו (כ"ח ב') שהניתנין במתן אחד שנתנן במתן ארבע שיש בו משום אחרינא האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי, ואמרינ
ואל בל תוסיף, ומכאן יש לי ראיה גמורה שאפילו במין אחד יש בו משום בל תוסיף, ואם כן לרבותינו בעלי התוספות למה מוסיפים בהדס וערבה ושמ

לי כלל לפום מאי דכתיבנא דבארבעה מינין לא נתנה בהן תורה שיעור למעלה והרשות בידו  נמי היכי מוסיף בהדס כדאוכחנא לעיל, והא לא קשיא
להוסיף כמו שירצה אבל כשהוסיף מינין אחרים יש בו משום בל תוסיף, ומ"מ עדיין קשה לדבריהם מה שנהגו להוסיף הדס שוטה והוא כמין אחר, 

כל שהוא לנוי בעלמא אין בו משום בל תוסיף ואפילו בדרך גדילתו, ואפשר שהמנהג שלא וי"ל דלרבנן ליכא משום בל תוסיף אלא כשאינו לנוי אבל 
כדעת התוספות, והשתא דהכי הוא כל שנתנה תורה שיעור יש בו משום בל תוסיף אף על גב דהאי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי וכדאמרינן הכא 

  ובכהן שעולה לדוכן.
אי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי ליכא משום בל תוסיף כההיא דלעיל ודפרק אבל מורי נר"ו מפרש בשם רבינו הגדול ז"ל דכל היכא דאמרינן ה ...

ל אלו הן הנחנקין ולא מפקינן להו מפשטייהו, ובהכי לא קשיא מידי בתקיעות של ר"ה, ומה שאמרו בכהן שעלה לדוכן והוסיף אחת משלו שעובר בב
רישת כפים וכיון שהכל עושה עם פרישת כפים הוה ליה כלולב דרבי יהודה תוסיף ולא אמרינן דכל ברכה וברכה בלחודה קיימא, שאני התם שצריך פ

יים, שהוא צריך אגד ולא אמרינן האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי, והישן בשמיני לא חשיב דקאי לחודיה כיון שכל הימים רצופים ואין הפסק בנת
לחודיה קאי והאי לחודיה קאי, לאו מדאורייתא אלא מדרבנן דלמא אתי  והא דאמרינן הכא דאין מוסיפין עליהם אפילו לרבנן ולא אמרינן האי

אינו למסרך ואפילו הכי ממינו מוסיפין ואפילו מדרבנן משום נוי דבהא לא חיישינן לסירכא, ואפילו הדס שאינו עבות כיון שהוא ממינו שהעבות וש
ליה רבי יהודה מינו, וכן יש לפרש לשיטת התוספות לפי המנהג, אבל עדיין עבות הכל נעשה באילן אחד אין חוששין בו דלא גרע מסיב ודקלא דחשיב 

  אני מפקפק דאתו למסרך.

  

  ספר ההשלמה סוכה לא:

אמר שלא תשתכח תורת אתרוג ולא אמר שלא תשתכח תורת לולב ואתרוג ש"מ שאם אין לו אחד מן המינין יביא השאר ומברך עליו ועוד מדקא 
והא דתנן במנחות כ"ז ע"א ד' מינין שבלולב  .ך על המינין הנמצאין אע"פ שאין ד'מדלא קאמר נפק מיניה חורבא דבריך עלויה ש"מ שיש לו לבר

כשאין לו כל הר' מינין אין  כי קאמרק' כרבנן דאמרי אין צריך אגד המעכבין זה את זה ואמ' בגמר' לא שנו אלא שאין לו אבל יש לו אין מעכבין ומס
נין האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי ואי כרבנן דאמרי אין צריך אגד כך פי' מורי ואני לו ליטול המינין שיש לו זה בלא זה אבל כשיש לו כל הד' מי

  .אומר לדמות אבל לא למעשה שלא תשתכח תורת לולב אבל לא לברך

  בית הבחירה (מאירי) מסכת סוכה דף לא עמוד א

ה מהם לא יצא אף ידי אותם שנטל מפני שארבעתם מצוה אחת ואין מצוה מתחלקת לחצאין ומ"מ אם נטלם זה אחר זה שאמרו אין פוחתין מהם פירושו שאפי' נטל שלש
אבל יש לו אין מעכבין זה הואיל ואין לולב צריך אגד יצא והוא שאמרו במסכת מנחות כ"ז א' ארבעת מינין שבלולב מעכבין זה את זה ואמרו שם לא שנו אלא שאין לו 

ין לו ן לו ויש לו שאין הענין אלא שאם נטל את כולם יצא ידי הכל למפרע ואם לא נטל את כולם לא יצא אף ידי מה שנטל ומתוך כך הוא אומר שאם אולא סוף דבר אי
מו כשנטל את האחרון ונמצא שלא נטל אלא אותם שהיו לו לא יצא אף ידי אותם שנטל הא אם יש לו ומסתמא הואיל ויש לו אף על פי שאינו נוטל עכשיו נוטל הוא ביו
שיהיו אצלו וממה  יצא ידי הכל למפרע והוא הדין אם אין לו עכשיו ונטל המצויים אצלו ואח"כ נזדמנו לו האחרים שנוטלן ויצא והרבה מפקפקים בזו לומר שצריך

ו בהיפך לומר שאם אין לו נוטל את שהם אצלו ומביאים שכתבו גדולי המחברים והוא שיהיו ארבעתם מצויים ואין זה כלום שלא דברו אלא בהווה ומגדולי הדורות כתב
שלא אמר כי היכי דלא ראיה ממה שאמרו כאן לא מצא אתרוג לא יביא לא פריש ולא רימון וכו' פשיטא מהו דתימא לייתי כי היכי דלא לשתכח תורת אתרוג קמ"ל ומאחר 



 בס"ד
 

 

אצלו ומברך עליהם ובאמת זו של מסכת מנחות ראיה ברורה לסתירת דבריהם ואף לשיטתנו  לשתכח תורת לולב שהוא העיקר אלמא שנוטל הוא את הלולב וכן המצויים
שלא תשתכח אבל באמת זו קשה שודאי היה לו לומר כדי שלא תשתכח תורת לולב אלא שאני משוה את הדברים שכל שאין לו נוטל הוא את המצויים בלא ברכה ומפני 

שום דאתי למיסרך וכן נראה ברור וכל שנוטל את כולן ביחד כדינו מברך על הלולב כמו שיתבאר אבל כל שנוטל אחד אחד לא יביא מין אחר במקום אותו שאינו מצוי מ
ה שגגה שנטלו את מברך על כל אחד בפני עצמו וכן כתבוה גדולי המפרשים אלא שמ"מ אם יש לו עם הלולב אחד או שנים נוטלם בברכת הלולב ולגדולי הדורות אירע

ה וברכו על היה שם ערבה וברכו על הלולב בחזקת שהוא כדינו בכל מיניו ואח"כ הרגישו בחסרון הערבה ונשאו ונתנו עם תלמידיהם וגמרו בדעתם ונטלו ערבהלולב ולא 
ך שהרי לא חלה ברכת נטילת ערבה ושהחיינו ונתנו טעם לדבריהם שמאחר שאין צריך אגד לכשיטלו את הערבה יצא ידי שאר מינין למפרע והילכך על זו צריך לבר

  יך זמן עליה כבלולב:הלולב עליה ולא יחזור ויטלנה ביחד עם הלולב ויברך על הלולב הרי הוא ברכה לבטלה הואיל ויצא ידי לולב אלא צריך לברך על הערבה וכן צר

  בית הבחירה (מאירי) מסכת סוכה דף לז עמוד ב
אתרוג בשמאל ופירשו הטעם בגמ' הכא תלת מצוה והכא חדא ולאו דוקא שיהו ארבעתם מצות חלוקות שהרי כשבא ליטול את הלולב לצאת בו צריך שיהא לולב בימין ו

 ארבעתם מצוה אחת ומעכבין זה את זה אלא פירושו שבזו שלשה חלקי המצוה וכל שיש בו רוב חלקי המצוה ראוי ליטלו בימין

  רמב"ם הלכות שופר וסוכה ולולב פרק ז
  הלכה ה

יו ו מצוה אחת הן ומעכבין זה את זה וכולן נקראים מצות לולב, ואין פוחתין מהן ואין מוסיפין עליהן, ואם לא נמצא אחד מהן אין מביאים תחתאלארבעה מינין 
  מין אחר הדומה לו. 

  הלכה ו
לולב הואיל וכולן סמוכין לו ואחר ילת מברך תחלה על נט ודה אחת, וכשהוא נוטלם לצאת בהן מצוה מן המובחר לאגוד לולב והדס וערבה ולעשות שלשתן אג

יצא [ז]  ויר, ואם לא אגדן ונטלן אחד אחדכך נוטל האגודה הזאת בימינו ואתרוג בשמאלו ונוטלן דרך גדילתן שיהיו עיקריהן למטה לארץ וראשיהן למעלה לא
  ול עד שימצא השאר.והוא שיהיו ארבעתן מצויין אצלו, אבל אם לא היה לו אלא מין אחד או שחסרו מין אחד לא יט

  הגהות מיימוניות הלכות שופר וסוכה ולולב פרק ז הלכה ו
  [ז] ועל זה כתב רבינו שמחה שאם סח בין מין ומין חוזר ומברך, ע"כ:

  אורחות חיים חלק א הלכות לולב אות יט
  ך על כל א' וא' לעצמו מאחר שאין אגודים ביחד שתהא ברכת הלולב פוטרןוכתב הראב"ד ז"ל שאם נטלן א' א' שמבר

  

  שולחן ערוך אורח חיים הלכות לולב סימן תרנא
כג בין ביום א' (נא) יב'] בין בשאר ם חסר לו אחד מהם לא יברך על השאר, * אבל <טו> נוטלן לזכר בעלמא, (ד' מינים הללו (נ) יא'] מעכבין זה את זה שא

הגה: ובלבד שיהיו (נג) כד כולם לפניו ואם היו ארבעתן מצויים אצלו (נב) [כ*] ונטלם אחד אחד, יצא.  ימים) (הרא"ש ורבינו ירוחם נ"ח ח"ג מהרי"ק שורש מ"א);
ך לברך (נד) ויטול הלולב תחלה ויברך על הלולב (נה) ודעתו גם על האחרים (הרא"ש ור"ן תשובת הרשב"א סי' קנ"ו); * כה <טז> ואם סח ביניהם, צרי(רמב"ם פ"ו). 

  (נו) יג'] על כל אחד בפני [כג] עצמו (הגהות מיימוני).

  ביאור הגר"א אורח חיים סימן תרנא סעיף יב
  מינין זיל קרי בי רב הוא: אבל נוטלן כו'. ממ"ש לא יביא פריש כו' משמע אבל הלולב נוטלו וגם לחורבה ליכא למיחש דד'

ימים ה"ה דאין מעכבין בין כו'. דלא כדעת הג"א שם ד"ה ודוקא כו' שאמר דחסר ילפינן מולקחתם לקיחה תמה וכן הד' מינין שמעכבין זא"ז וכי היכי דחסר כשר בשאר 
  כו' ובסוכה ל"ד ב' ד"ה שתהא כו': זא"ז וע' תוס' שם בר"פ ד"ה בעינן הדר כו' לכך נראה כו' ובתוס' דמנחות כ"ז א' ד"ה ולקחתם

  ובלבד כו'. רא"ש וטור לפי' אבל יש לו ר"ל לפניו דלא כרמב"ם וש"ע:
  ויטול הלולב כו'. כיון שמזכירין אותו בברכה צריך שיהא סמוך לברכה כמ"ש בתפילין כנ"ל:

  ח כו' כמש"ש סח מברך שתים כו' לכ"א כשיטתו:ודעתו כו'. שפוטר את כולן אף על פי שנוטל כ"א לבד כמו תש"י שפוטר תש"ר וז"ש ואם ס
  

  מגן אברהם סימן תרנא ס"ק כה
חוזר ומברך כמ"ש ואם סח. ז"ל הג"מ וע"ז כ' רבי' שמחה שאם שח בין מין למין חוזר ומברך עכ"ל מזה הלשון מוכח דר"ש לשיטתי' אזיל שפסק ג"כ שופר שאם סח 

ברך משום דחדא מצוה היא א"כ ה"נ אינו חוזר ומברך דהא חדא מצוה היא כדאיתא במנחות ואפשר כיון הג"מ שם בשמו אבל לדידן קי"ל בסי' תקצ"ב דאינו מ
אה שלא היה דהראב"ד ס"ל דאפי' לא סח מברך על כל אחד בפ"ע לכן פסק רמ"א לברך עכ"פ אם סח בנתיים: כתוב בא"ח מעשה בהר"מ שנטל לולב ובירך ואח"כ ר

רך על נטילת ערבה ושהחיינו משום ערבה נהי שא"צ ליטול אלא הערב' בלבד מ"מ מצוה מן המובחר ליטול הד' מינים בבת א' בו ערב' וחזר ונטלו עם הערבה ובי
על חיוב כל הנרות  וכ"כ הראב"ד עכ"ל ב"י וצ"ע דבסי' תרע"ב כ' בשם א"ח אם לא הדליק בליל ד' אלא ג' נרות יחזור וידליק א' ולא יברך כי הברכה שעשה בתחלה

ם אזלי דס"ל עכ"ל וכ"מ סי' ר"ו ס"ה וקע"ז ס"ד דאע"פ שלא היה לפניו בשעת ברכ' כיון שדעתו עליו ועסי' ר"ט ס"ב בהג"ה ולכן נ"ל דהא"ח וראב"ד לשיטתעשהו 
נר הראשון היה כוונתו  דצריך לברך על כל א' בפ"ע אבל לדידן א"צ לברך אא"כ סח בנתים ולכן השמיטו דין זה בש"ע וכ"כ הרד"א בשם הרמב"ם שאם בשעה שהדליק

  להדליק אחרות א"צ לברך ואם בירך והדליק ואח"כ נזדמן לו נרות מברך בכל פעם:
  

  פרי מגדים אורח חיים אשל אברהם סימן תרנא ס"ק כה
ד יצא, ועל זה כתב כה ואם. עיין מ"א. ז"ל הגהות מיימוניות (טעות סופר הגמרא) פרק ז' הלכה ו' אות ז', על מה שכתב הר"מ ז"ל [שם] נטלן אחד אח

רבינו שמחה שאם שח חוזר ומברך. והיינו דרבינו שמחה לשיטתיה. ואם כן לכאורה הר"ב זיכה שטרא לבי תרי, דבסימן תקצ"ב פסק דסח בין 
ה, מנחות מיושב למעומד אין חוזר, דחדא מצוה היא והתחיל בה, ולא דמי לתפילין [סימן כה סעיף ט] דב' מצות הן, ואמאי כאן גם כן חדא מצו

 (ס"ב) [כז] א', למה חוזר ומברך. ותירץ דארחות חיים כתב בשם הראב"ד כשנוטלין אחד אחד חוזר ומברך אף דלא סח, עיין ב"י [עמוד תקצ ד"ה
ם] בשם וזה], לכן פסק רמ"א עכ"פ בסח דחוזר ומברך. ויראה דהוה כעין ספק ספיקא, שמא כראב"ד, ושמא בתקיעות גם כן חוזר בסח. ועיין ב"י [ש

אוגדן ארחות חיים בשם הראב"ד הואיל ואין אגודים יחד, הלשון קשה, דאם כן אתרוג לעולם יברך בפני עצמו. ועל כרחך לומר ג' מינין אלו דמצוה ל
ומברך אף אף לרבנן [סוכה לג, א] והוא לא אגדן ונטלן אחד אחד מברך על כל אחד, ולכאורה לפי זה על אתרוג דמצוה ביד שמאל דוקא אין חוזר 

ש בסח, וסתימת הר"ב וכן בלבוש [סעיף יג] דאף אתרוג בסח חוזר ומברך, לכן כתב [מ"א] ואפשר. ולשון הג"ה ויטול הלולב תחלה הוא לשון הרא"
יטול מיניה  [פ"ג סוף סימן יד], משמע לכתחלה, ועיין לבוש [שם], והא לכתחלה לולב צריך אגד. ויש לומר ביום טוב ואין לו במה לאגוד, ולולב אי

חוזר  ישרו רוב עליו, לכן אמר יטול הלולב תחלה הואיל ומברך עליו. ועיין אליה רבה [ס"ק לד] תירץ הואיל ומזכיר בברכה לולב, משום הכי אם סח
גם כן האליה רבה ומברך. וביום א' חוזר ומברך שהחיינו גם כן, יע"ש [ס"ק לה]. עיין במעשה דרבינו משולם. ומה שהקשה המ"א מנר חנוכה, תירץ 

סימן [ס"ק לו] הואיל ומזכיר בברכה לולב משום הכי חוזר ומברך אם היה ערבה פסולה, ועיין ט"ז אות י"ו, וספק ברכות לקולא, וצ"ע בזה. ועיין 
 ק"מ [סעיף ג] בספר תורה הראה לקרות במקום אחר, בט"ז [ס"ק ד] ומ"א אות ד', והבן:


