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 סוכה יג
 משה שווערד

 הלכות סוכה פרק ה  -רמב"ם יד החזקה  .1

 בל ונושראבל אם עבר וסיכך בדבר הנו סיכך בדבר שאין גדוליו מן הארץ או במחובר לארץ או בדבר שמקבל טומאה פסולה)ב( 

 ... שלא אמרו אין מסככין באלו אלא כדי שלא יניח הסוכה ויצא או בדבר שריחו רע כשרה

 

 ת שופר וסוכה ולולב פרק הכסף משנה הלכו .2

פנות ן אף לדהר"ן כתב גבי שווצרי דסני ריחייהו דפסולי]ב[ אבל אם עבר וסיכך בדבר הנובל ונושר או בדבר שריחו רע כשרה. 

 ומשמע אפילו בדיעבד:   

 

 סימן תרכט  -שו"ע אורח חיים  .3

ו אחם רע ים לאכילה ואינם מקבלין טומאה, ורי)יד( יש דברים שאסרו חכמים לסכך בהם לכתחלה, והם מיני עשבים שאינם ראו

 שנושרים עליהן, דחיישינן שמא מתוך שריחן רע או שעליהן נושרים יצא מן הסוכה:

 

 גליוני מנחת חן .4

 
 

 חידושי הריטב"א מסכת סוכה דף יב עמוד ב .5

סול וא יש לפהוכיון דמהאי טעמא , פי' ופסולין מדרבנןאמר רב יהודה הני שושי כו' עד כיון דסני ריחייהו שביק להו ונפיק. 

 נ"ל.כ, אבל בהיגי לא פסלינן אלא לסכך משום דנתרי ונפלי ארישיה ואשולחניה, דבהא נמי שביק להו ונפיק אפי' לדפנות

 

 ערוך לנר מסכת סוכה דף יג עמוד א .6

למה לא  אכן לפ"ז ק"ק שהר"ן והריטב"א כתבו דלטעם זה גם דפנות לא יעשה מהם ע"בגמרא דסרי ריחייהו שביק להו ונפיק. 

ך ולכן נלענ"ד דדוקא לענין הסכ גם לא ראיתי בפוסקים שהביאו דברי הר"ן והריטב"א לחוש להו קאמר רק לא מסככין

פניהם לאבל בדפנות אי סרי ריחייהו לא שביק רק יעשה דפנות  יש חשש דשביק ונפיק דבזה לא יכול לתקן אם סרי ריחייהו

 :לסוכה ולכן לא חיישינן בדפנות דלמא שביק ונפיק להוציא הדפנות משווצרי חוץ

 

 שערים מצויינים בהלכה .7
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 שפת אמת מסכת סוכה דף יג עמוד א .8

ין בקרא א ותמהני דהא בפ"ב דפסחים משמע דמרורים דכתי'שם בגמ' הני מרריתא דאגמא כו' מתיבי איזוב ולא איזוב יון כו' 

רורים שם מרבה כל מידי דהוא מיני זרעים ויש לו שרף ע"ש, ומשמע דשם מדהא הגמ'  הפי' באותן מינים שקרואין מרורים

ימא , תדע דהא פרכי' שם דנבתורה היא רק על המרירות דכל דבר שיש לו מרירות והוא מין ירק הוא בכלל מרורים דקרא

כא אבל ה ובלווי אינו אז דהתם שאני דכתי' איזוב בתורה ושם וא"כ מאי פריך כאן מאזובמרירותא דכופיא והיא מרה של דגים 

שם ר לבד הונ"ל קצת דכל מיני ירק מ, הא חזרת ועולשין וכל הנך ג"כ שם אחר יש להם א"כ מה בכך דנקרא עולשי אגם וכדומה

ן אבל הנך קורי ומי שירצה לקרוא אותם ע"ש המרירות קורא להם מרורים סתם שיש להם בפרטות יש להם ג"כ שם מרירות

ך נ"ל דמה בככובזה א"ש מה דפי' רש"י חזרת של אגם דאי כפי' התוס' דמרריתא מין היא ששמו כך הי' קשה , ן מדמי להו לאזובלכ להם מרריתא דאגמא

 ן הקודשמן בלשומר ש דאינו נקרא מרור סתם הלא חזרת ואינך ג"כ אין שמם מרור אבל לרש"י חזרת לאו דוקא וקאי על כל המינים, ומ"ש בתורה מרורים נראה דכל עשב

ך, ועי' ה"ה אינזרת ומרורים רק התנא כדי לבאר כל המינים פי' חזרת עולשין כו' אבל שם הכולל שלהם מרורים, וע"ז קאמר דכל המרורים דאגמא כשרים ורש"י נקט ח

כנים שותראה  דש נקראו מרורים, דוקבמג"א )סי' תע"ג ס"ק ט"ו( שהקשה מכאן על הפוס' דכל עשב מר כשרים ולפע"ד אדרבה מהכא סייעתא להו דכל עשב מר בלשון קו

 דברי:

 

 בועז מסכת פרה פרק יא -תפארת ישראל  .9

תן וק"ל עכ"פ לפי מ"ד ]בסוכה יג"א[ דדוקא בהיה משונה בשם בשעת מ)כ( ובערוך ערך כחל פי' דכוחלי מראהו ככחל. 

אחר  דהרי רומי לא נבנית רק תורה פסול. א"כ למה יפסול אזוב רומי. הרי על כרחך שם זה לא היה לו בשעת מתן תורה.

בשעת  י"ל דמדכנינן למין זה שם לווי. ש"מ דמשונה במינו מסתם אזוב. ולהכי גם. שנשא שלמה את בת פרעה ]כשבת נו"ב[

שם  והו עלמתן תורה כשרצו להזכיר מין ההוא היו מכנין לו שם לווי אחר. ורק אח"כ כשנבנית רומי סביב למקום גידולו. כנ

י דגדיל א התם ]בסוכה יג"א[ דקאמר אמרור של פסח. הני מרריתא סתמא שמייהו והא דקרי להו מרריתא דאגמא. וגם לרברומי

שנקרא  ין אחרבאגמא. דק' לכאורה. א"כ למה יון ורומי פסילי במשנתנו. הרי גם הנך על שם גדולן נקראים. י"ל התם אין שום מ

שנה יתא לבד כבר ניכר המין. דהרי בכל מיני מרור שהזכירה הממרריתא סתם רק הך מרריתא שגדל באגמא. וא"כ בשם מרר

ון. א מתכו]פסחים פ"ב מ"ו[ אין גם א' שנקרא מרירא. וכשיאמר אדם מרירא סתם. לא ממליך עלי' שליח לשאל לאיזה מין מריר

סא ומר חזה דומה כא דהרי רק מין א' נקרא כך. ורק דהרוצה להודיע מקום גדולו. יפרש יותר ויאמר מרירא דאגמא. והא למה

אל . והשושבגן ראובן. מדגדל שם. דלא ס"ד שיפסול משום זה מדהוה כשם לווי. אבל הכא כשיש כמה מינין שנקראין בשם אזוב

 ים נד"א[:]כנדר אזוב סתם. לא יעלה על הדעת שמתכוון על אזוב יון וכו'. והרי כל מידי דלא ממלך עלי' שליח לאו בר מיני' הוא

 

 צ[-ים מועדים א ]ע' שפטספר שפתי חי .10
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 תוספות מסכת סוכה דף יג עמוד א .11

ורה תימה דבמסכת אבות )פ"ג מ"ו( משמע דפחות מחמשה לא שמיה אגד דתנן עשרה שיושבין ועוסקין בת -בשלש שמיה אגד 

נאמר שלשה ש ומנין שאפילו ומנין אפילו חמשה שנאמר ואגודתו על ארץ יסדה ל-להים נצב בעדת א-שכינה ביניהן שנאמר א

שמע מלהים ישפוט ואית ספרים דגרסי איפכא דחמשה נפקא לן מבקרב משום דאעדת דרישיה דקרא קאי ובלשון בקרב -בקרב א

ע כן אמצע כלומר בחצי עדה דהיינו חמשה ישפוט ושלשה נפקא לן מואגודתו על ארץ יסדה ובפ"ק דברכות )דף ו.( לא משמ

 ל ומנין לשלשה שיושבין בדין ששכינה-להים נצב בעדת א-ה ביניהם שנאמר אדאמר התם מנין לעשרה שמתפללין ששכינ

ושמא דאף על גב דבעלמא חשיבא אגודה בשלשה האי קרא להים ישפוט ולגירסא קמייתא ניחא -ביניהם שנאמר בקרב א

 .דואגודתו על ארץ יסדה לא מיתוקם אלא בחמשה משום דכתיב אף ידי יסדה ארץ וביד יש בה חמש אצבעות

 

 תוספות מסכת סוכה דף יג עמוד א .12

ליף בג"ש ובסיפרי )פרשת חקת( י גבי אזוב דפרה לא כתיב אגודה אלא גבי אזוב דפסח מצרים כתיב -מצות אזוב שלשה קלחים 

 ורבנן דלא ילפי לעיל גבי לולב לקיחה לקיחה מה להלן שלשה דאין אגודה בפחות משלשה אף כאן שלשה לקיחה לקיחה

וף פרק ותימה דאי גזרה שוה היא הא קתני סיפא דהך משנה בס קסברי דמאזוב לאזוב נאמרה גזרה שוה אגודדמכשרי בשאינו 

 .אחד עשר דפרה לא אגדן כשר ומ"ש מלולב לרבי יהודה דתניא אגוד כשר שאינו אגוד פסול משום דיליף לקיחה לקיחה

 

 תוספות הרא"ש מסכת סוכה דף יג עמוד א .13

ורבנן  לקיחה, אזוב דפרה לא כתיב אגודה אלא גבי אזוב דפסח מצרים ובספרי יליף בגזירה שוה לקיחהמצות אזוב ג' קלחים, גבי 

שנה א דהך מותימה אי גז"ש היא הא קתני סיפדמכשרי לולב לעיל כשאינו אגוד קסברי דדוקא מאזוב לאזוב נאמרה הגזירה שוה, 

עוד ו, קיחהא אגוד כשר שאינו אגוד פסול משום דיליף לקיחה לבסוף פרק י"א דפרה לא אגדו כשר, ומאי שנא מלולב לר"י דתני

קשה לי מה שתירצו דרבנן לא גמירי לקיחה לקיחה אלא מאזוב אזוב ובכוליה תלמודא אמרי' היכא דנתקבלו התיבות 

אלא  הילכך נראה דרבנן לא ילפי הכא לקיחה לקיחה ורבנן לא בעו הכא אגידה, ילפינן ג"ש בכל מקום שנמצא תיבה כזאת

 .להידור מצוה דבהזאה נמי איכא מצוה לטהר עצמו ובסיפא דלא אגדו כשר רבנן היא

 

 הלכה ד רמב"ם הלכות פרה אדומה פרק יא .14

תפרדו , נכשר או אם לקח ב' בתחילה ואגדןמצות אזוב שלשה קלחין וכל קלח וקלח גבעול אחד, נמצאו ג' גבעולין ושיריו שנים, 

דין א נשאר מכל גבעול מהם אלא כל שהוא כשר ששירי האזוב בכ"ש, קלח שיש בו שלשה בהגבעולין ונשרו העלין אפילו ל

 לא פסקואע"פ שלא נתפרש בתורה שיהיה אגודה, פסקו ולא אגדו או שאגדו ו שמצותו להיות אגודהמפסקו ואח"כ אוגד שלשתן 

, וב ומזהו וטובל במים ומעלה ואוחז באזהאזוב הקצר אוגדו בחוט על הכוש וכיוצא ב ולא אגדו והזה בו כשר,או שלא פסקו 

 נסתפק לו אם מן החוט הזה או מן הכוש או מן הגבעול הזאתו פסולה.   

 

 כסף משנה הלכות פרה אדומה פרק יא .15

צות מדפרה  ]א[ כיצד מטהרים וכו' לוקח אדם טהור. מקרא מפורש והזה הטהור על הטמא. ומ"ש ג' קלחים של אזוב וכו'. בפי"א

נפים לחים ובהם שלשה גבעולין ופירש רבינו שלשה קלחים שלשה שרשים ובכל שורש גבעול אחד ויביא בג' העאזוב שלשה ק

כתב  בד ולאשלשה גבעולין עכ"ל וכן פירש"י והתוס' בפ"ק דסוכה )דף י"ג( וי"ל בדברי רבינו פה למה שינה לכתוב ובכל בד ו

גודה ומ"ש ואוגדן ארש והגבעול לא יהיה בשורש כי אם בבד. ובכל קלח וקלח ואפשר שהטעם הוא מפני שהקלח הוא שם לשו

גודת אאחת. רבינו כתב בפירוש המשנה פי"א דפרה דילפינן דבעינן אגודה מדכתיב ולקח אזוב וכתיב בפסח מצרים ולקחתם 

 ... .לעכבא"נ למצוה נתקבלה ולא [ 2] ולכך אם לא אגדו כשר דלאו ג"ש גמורה היא[ 1]וכתבו התוס'  אזוב והוא בספרי

 

 תוספות מסכת סוכה דף יג עמוד ב .16

גג ומדרבנן בפסח שאדם יוצא בהן ידי מרור חזרת ועולשין ותמכא וחרחבינא דקות הן מאד טינב"ש בלע"ז הלכך אין חוצצין בהן בפני הטומאה אם סיכך בהן  -ירקות שאמרו חכמים 

ומיהו מדאורייתא חייצי דלא מקבלי טומאה דלאו מאכל אדם  סמכו עלייהו נמי לכי יבשי הוא דגזור רבנן עלייהו שלא יסמכו עליהן לחוץ מפני הטומאה דלמא

נינהו ולכי יבשי אין חציצתן חציצה כדמפרש דמפרכי ונפלי ומביאין את הטומאה בעודן לחין דכל כמה דלא יבשו אהל הוא 

 ייתא הוא לענין הבאה אם כן לענין חציצה נמיומה שהוזקק לפרש מדרבנן דאי חשיבי אהל מדאור מדאורייתא כדפירש בקונטרס

דלא דמי להנהו דחשיב בפרק שמיני דאהלות )מ"א( גבי מביאין ולא חוצצין דהתם  ואי לא חשיבי אהל לענין חציצה אם כן לענין הבאה נמי לא

רש טעמא משום דכי יבשי מפרכי ונפלי ולא היינו טעמא משום דדבר המקבל טומאה אינו חוצץ מפני הטומאה אבל לא שייך למיתלי טעמא בהכי דהא מפ

ודאי  מסתבר למימר דאסוכה לחודה קאי דלכאורה אכולה מלתא קאי ועוד דאי בהכי תלי טעמא ממתניתין דאהלות שמעינן ליה דקחשיב אוכלין טמאין אלא

בנן אבל קשה דהיכי מצי למימר דלאו מאכל אדם מדרבנן הוא דאין חוצצין הכא והא דלא חשיב להו גבי הנהו דאהלות משום דהתם מדאוריי' והכא מדר

נינהו הא אמרינן בפרק כל שעה )פסחים דף לט:( מה מצה שנקחת בכסף מעשר אף מרור כו' ומהאי טעמא ממעט הרדפני דאין יוצאים בו ידי מרור 

ובקר וצאן והגהה היתה שהגיה הר' יהודה בפירוש  כדפירש שם בקונטרס דהרדפני אינו נקח בכסף מעשר דאינו מאכל ואנן בעינן אוכלין דומיא דיין ושכר

כדתנן  מאכל אדם הן ואפ"ה חייצי מדאורייתא כל זמן שלא הוכשרו רש"י דלא מקבלי טומאה משום דלאו מאכל אדם נינהו ואינו כן אלא

חוצצין קא חשיב אוכלין טמאין דהיינו  במסכת אהלות פ"ח )מ"א( גבי מביאין וחוצצין קחשיב אוכלין טהורין דהיינו שלא הוכשרו וגבי מביאין ולא
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תנן בפ"ח שהוכשרו וכן מוכח בהדיא פרק לא יחפור )ב"ב דף יט: ושם( בשמעתין דרקיק ודווקא בתלושין עסקינן דאלו מחוברין לא מביאין ולא חוצצין כד

חכמים כלומר גבי מביאין וחוצצין דקחשיב התם  דאהלות )מ"ה( אלו לא מביאין ולא חוצצין הזרעים והירקות המחוברים לקרקע חוץ מן הירקות שמנו

חוברין בריש פרק ח' האירוס והקיסום וירקות חמור ודלעת יוונית דהנהו אפילו מחוברין חייצי דקביעי וקיימי ואין הרוח מנענען אבל שאר ירקות המ

ואין מביאין ואין חוצצין מדקתני בסיפא קשר את הספינה בדבר מתנענעין ברוח והוו להו כטלית וספינה שהיא שטה על פני המים ואפילו בעידנא דלא ניידי 

ירקות  שהוא יכול להעמיד כבש את האבן על גבי טלית מביאה את הטומאה הא לאו הכי לא אבל כשהן תלושין ומונחין בחלון או כנגד ארובה חייצי ושאר

 עלו מאיליהן בחלון ממעטין.כדאמרינן בפרק לא יחפור )ב"ב דף כ. ושם( עשבים שתלשן והניחן בחלון או ש

 

 גליוני מנחת חן .17

 
 

 ערוך לנר מסכת סוכה דף יג עמוד ב .18

הל' בוכתב הב"י בא"ח )סי' תרכ"ט( שטעמו שסמך עצמו אמה שכתב  הרמב"ם לא הביא חלוק זהבגמרא כגון שקצצן לאכילה. 

שום זה מסוכה )פ"ה ה"ג( ע"ש ולענ"ד טומאת אוכלין )פ"ה מ"ז( דבססן ממש טהור הא לאו הכי לא ועמו הסכים הלח"מ בהל' 

איירי  אבל י"ל שהוא סובר דמה דמוקמינן הכא הפלוגתא דבקצצן לאכילהלבד לא הי' לו להרמב"ם להשמיט אוקימתא שבגמרא 

ם כרב אבל לפי המסקנא באמת י"ל דטעמא דאחרי הוא דוקא לומר לפי מה שהשיב דאין ראי' דרב מנשיא כתנאי אמרי למלתי'

 :נשיא ס"ל כת"ק ולא מצרכינן לדחוק לאוקמי' בקוצץ לאכילה ולכן השמיט הרמב"ם חילוק זהאבא ורב מ

   

 ספר שערי דעת .19
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 תוספות מסכת סוכה דף יג עמוד ב .20

ם ולא פ"ה שאם יבדיל ראשי שיבולים מן הקשין יתפרדו וילכו לאיבוד וי"מ שיכבידו ראשי שבלין על הקשי -דלא ליבדרן 

 מעל הסוכה ברוח. יתפרדו הקשים
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RIDER FROM DAF 33 

 

 תוספות מסכת סוכה דף לג עמוד א .1

יב שום דכתמתימה מאי ס"ד למיפסליה משום שם לווי מידי הדס כתיב בקרא הא אפי' הירדוף מכשרינן אי לאו  -ואימא הכי נמי 

 דרכיה דרכי נועם.

 

 רבי עקיבא איגר מסכת סוכה דף יג עמוד א .2

ימא מידי תויי(. יון וכו' ולא אזוב שיש לו שם לויי )ה"נ אמאי יוצא במררתא דאגמי כיון דאית ליה שם למיתיבי אזוב ולא אזוב 

ולב ולקמן בפרק ל. שם עצם כתיב בקרא, והרי אפי' בתמכא וחזרת יוצאין כיון דמרירא, ולמה נגרע מהם מרירותא דאגמא

תוס' בא פסול להושענא הואיל ואית לי' שם לויי, תמהו על מה דסלקא אדעתיה דגמרא דאסא מצראה יה הגזול )דף לג ע"א(

קדימו ותמיהני למה לא הדמאי ס"ד למפסליה מידי הדס כתיב הא אפי' הירדוף מכשירין, אי לאו משום דרכיה דרכי נועם. 

 .להקשות הכא כן

 

 שפת אמת מסכת סוכה דף יג עמוד א 
דהא הגמ'  םאין מרוריותמהני דהא בפ"ב דפסחים משמע דמרורים דכתי' בקרא אין הפי' באותן מינים שקרון כו' שם בגמ' הני מרריתא דאגמא כו' מתיבי איזוב ולא איזוב יו

, דקרא ל מרוריםוא בכלשם מרבה כל מידי דהוא מיני זרעים ויש לו שרף ע"ש, ומשמע דשם מרורים בתורה היא רק על המרירות דכל דבר שיש לו מרירות והוא מין ירק ה

עולשין וא הא חזרת אבל הכ דהתם שאני דכתי' איזוב בתורה ושם לווי אינו אזוב וא"כ מאי פריך כאן מאזוב' שם דנימא מרירותא דכופיא והיא מרה של דגים תדע דהא פרכי

י שירצה ומ כ שם מרירותונ"ל קצת דכל מיני ירק מר לבד השם שיש להם בפרטות יש להם ג", וכל הנך ג"כ שם אחר יש להם א"כ מה בכך דנקרא עולשי אגם וכדומה
' כפי' התוס , ובזה א"ש מה דפי' רש"י חזרת של אגם דאילכן מדמי להו לאזוב אבל הנך קורין להם מרריתא דאגמא לקרוא אותם ע"ש המרירות קורא להם מרורים סתם

ומ"ש  המינים, מרור אבל לרש"י חזרת לאו דוקא וקאי על כל דמרריתא מין היא ששמו כך הי' קשה כנ"ל דמה בכך דאינו נקרא מרור סתם הלא חזרת ואינך ג"כ אין שמם

אמר דכל וע"ז קבתורה מרורים נראה דכל עשב מר שמן בלשון הקודש מרורים רק התנא כדי לבאר כל המינים פי' חזרת עולשין כו' אבל שם הכולל שלהם מרורים, 
ו ייעתא להסע"ג ס"ק ט"ו( שהקשה מכאן על הפוס' דכל עשב מר כשרים ולפע"ד אדרבה מהכא המרורים דאגמא כשרים ורש"י נקט חזרת וה"ה אינך, ועי' במג"א )סי' ת

 דכל עשב מר בלשון קודש נקראו מרורים, דוק ותראה שכנים דברי:

 

 כפות תמרים מסכת סוכה דף לג עמוד א .3

או ההר צכתיב בנחמיה )ח( לע"ד דאע"ג דבתורה לא כתיב הדס מ"מ בעזרא קרי ליה הדס דתוספות ד"ה ואימא ה"נ. תימא כו' 

וכה סדאין  ככתוב ור"י דריש לקמן )דף לז( והביאו עלי זית ועלי עץ שמן ועלי הדס ועלי תמרים ועלי עץ עבות לעשות סוכות

הדס הא הוא נוהגת אלא מד' מינין בלבד והקשו לו מקרא דעזרא ומשני עלי זית ועלי שמן לדפנות כו' אלמא דעלי הדס דאמר קר

לעיל  "ג דכתיב נמי עץ עבות הך הדס דקרא הוא הדס שוטה וסבירא ליה דהדס שוטה כשר ללולב כרב כהנא דאמרשבלולב ואע

ם לויי וכיון דאשכחן דקרא קרי ליה הדס הו"א דהדס מצראה פסול משום דאית ליה שדאפי' תרי וחד כשר דהיינו הדס שוטה 

א לפום מסקנא יש לפרש דהדס שוטה הוא פסול והדס דקר והשתא קמ"ל דהדס מצראה כשר משום דעץ עבות אמר רחמנא מ"מ

עץ דהוא הדס סתמא עץ עבות אתי לרבות אסא מצראה ומה שהקשו לעיל ואימא הירדוף דהוא עבות היינו לפי מסקנא דהכא 

ף רדועבות אמר רחמנא מ"מ אפילו אסא מצראה א"כ לרבה נמי הירדוף דעץ עבות אמר רחמנא מ"מ ומשני דא"א לרבות גם הי

בות ה עץ עמשום דרכיה ומיהו לפי מ"ש בסוכה )דף יב ע"א( דקרא דעלי הדס היינו הדס היינו עץ עבות ומשני הדס שוטה לסוכ

פסל ללולב לפי הך פירושא לא אשכחן דאיקרי עץ עבות דלולב הדס ולפירוש זה קשה קושית התוספות היכי סלקא דעתך למ

 הדס מצראה משום שם לויי ודוק:

 

 אורח חיים סימן תרמח מחצית השקל .4

 רא, האוכתבו התוספות ד"ה ואימא הכא נמי, וז"ל, תימא מאי סלקא דעתא למפסליה משום שם לווי, מידי הדס כתיב בק....

על  בתימה, ואע"ג שהתוספות הניחו הדבראפילו הירדוף הוי מכשירינן אי לאו דכתיב ]משלי ג, יז[ דרכיה דרכי נועם, עכ"ל. 

וי"ל כמו שכתב הרמב"ם בהקדמתו בפירוש המשנה לזרעים ]ד"ה וכאשר מת[ שודאי . יכים יישובכרחך דברי הש"ס צר

וא מעולם לא נסתפקו מהו פרי עץ הדר, בפרט שמצוה זו נוהגת כל שנה ושנה, והיתה הלכה למשה מסיני מסורה בידם שה

ל שה מסיני שפרושו אתרוג, ודרש כהאתרוג, אלא שנחלקו התנאים ]סוכה לה, א[ באיזו תיבה מהפסוק מרומז ההלכה למ

 והוא הדין שיש לומר כן בהדס, אע"ג דשקיל וטרי הש"ס בדף ל"ב ע"ב בפירוש ענף עץ עבות. חד כדאית ליה, עכת"ד

דלמא מיני אחריני דלאו הדס, עד שהעלו מלשון הכתוב שר"ל הדס, ודאי היתה הלכה למשה מסיני מסורה בידם שענף 

וא"כ כיון שהיתה הלכה למשה . ו לסמכו לקרא, כמו שכתב הרמב"ם באתרוג כנזכר לעילעץ עבות ר"ל הדס, אלא שבא

מסיני מסורה בידם שנקרא הדס, שפיר סלקא דעתא למפסל אסא מצראי לפי שיש לו שם לווי, אע"ג דבקרא לא הוזכר 

 ...הדס, מכל מקום היתה הלכה למשה מסיני כנזכר לעיל

 

 מוד אחידושי הריטב"א מסכת סוכה דף לג ע .5

קיה יכא דאפדכי קפדינן אשם לווי היינו העץ עבות אמר רחמנא מ"מ. ולקמן אמרינן ערבי נחל אמר רחמנא מ"מ, ופירוש שניהם 

י הכי סגברחמנא בשם פרטי כגון אזוב ומרור וכיוצא בהן, אבל הכא כל היכא דהוי עץ עבות או שהערבה ממין הגדל על הנחל 

  .דלהכי אפקיה רחמנא בשם כלל
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a. לומר, שקושיאת תוספות היא גופא הת' של הגמראכ 

 

 


