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  א"ר שליט"ק מרן אדמו"בנשיאות  כ

  

ועוד יותר נראה דגם בפסול , ח"ה ס"תרמ' ועיין שערי תשובה סי, ל שם"ו ובביה"ו סקמ"תקפ

ראה כיון דכל פסולא דהמנק הוא משום דנ, נסדק כהמנק שפוסל בתיומת במשהו מהני דבק

ל דיש להכשיר תיקון "ולא מיבעי לדעת המחבר דס, וכשיתדבק אינו נראה כשנים, כשנים

א שם "אלא אפילו לדעת הרמ, א"ח בשם הגר"ט סקל"תרמ' ב סי"עיין מ, אפילו בבא מכח פסול

הרי כבר כתב הביכורי יעקב דהיכא דלא מינכר פסולו , דאין להכשיר היכא דבא מכח פסול

כ בשאר "וכש, ד"ח סעיף י"תרמ' א בסי"כמבואר בדברי הרמ, א כשר"הקודם גם לדעת הרמ

, ל דנסדק כהמנק פסול גם בשאר הימים"א דס"והיינו לדעת רעק, הימים דמועיל להכשירו כן

  .ד"עכ

' א סי"ח(ת שבות יעקב "ומלבד זה כבר קדמם בשו, ל"ת הנ"   וכנראה שלא ראה דברי הדע

ש שחולק על דברי "וע, יבוק ללולב היכי שכבר נפסלה שכותב בפשיטות דלא מהני ד)ד"ה בא"ל

ח "תרמ' ת סי"גם בשע' עי[, י קיסם"שמכשיר לחבר הפיטם לאתרוג ע) ב"קי' סי(ת בית יעקב "השו

 שדעתו להחמיר בזה )ט"ח כ"כ' צירלסאהן סי(ת לב יהודה "גם בשו'  ועי].ז"ז ח"וראה במועו, ג"סק

 דלא מהני דיבוק )'י' ו סעי"תקפ' בסי(ופר המבואר ומדמהו לדין ש, באופן שכבר נפסל הלולב

והכא נמי ממש כיון דנחלקה , שופרות' משום דשופר אחד אמר רחמנא ולא ב, שופרות זה לזה

וכן מצינו , ה לגבי פסול הימנק"וה. התיומות פסולה משום לקיחה תמה וממילא לא מהני דיבוק

 שהאריך )ב"כ' א וסי"י' א סי"גרוניס ח(ר ת פרי אש"בשו' ועי. נמי לענין גט דלא מהני לדבקן

אבל כל שלא , והעלה דכל שנפסל הלולב אכן לא מהני לדבקן, מאוד בדברי השבות יעקב

  .   י הנענועים בזה מהני לדבק"נפסל הלולב והחשש הוא רק שיפסל הלולב ע

סדק ל שאין מועיל להדביק בנ"א זצ" הביא ששמע מהגרשז)עט' עמ(מעדני שלמה '    וכן בס

מועיל להדביק דהא דפסל החיי , ורק לענין הפסול של נחלקה התיומת בכל שהוא, כהימנק

י "אלא דפסול משום דעתיד להיפתח ע, ם המין שהוא הוא לא משום דהוי פסול בעצם בכלאד

, וממילא הוי כשר, י דבק שלא יהא עתיד להיפתח"ולענין זה שפיר יכול לתקנו ע, הנענועים

  ).ח"ו ס"תקפ' בסי(י דבק "ופר שאם נסדק יכול להכשירו עוכדמצינו לענין ש

או , שכל שעצם המין נשאר בכשרותו ואין צריך אלא לעשות שלא יפסל,    וכלל הדבר הוא

שפיר אפשר , ג שהמין גופא כשר הוא אלא שיש עליו איזה דבר חיצוני שגורם פסלותו"בכה

כ באשר גוף המין נפסל וצריך "שאמ, לתקנו או להסיר הדבר המונע כשרותו ושוב הוי כשר

ענביו ) א, דוגמאות' ונתן בזה ב. א ונשאר בפסולו"לחדש ולהוסיף דבר מבחוץ כדי להכשירו זה א

דהתם אין ריבוי הענבים נחשב פסול בעצם המין , ב"ו ס"ואם מיעטן כשר תרמ, מרובין מעליו שפסול בהדס

וכיון שהורידם הרי הוריד דבר הפוסל , בה עליואלא דהמין מצד עצמו כשר הוא אלא שדבר פוסל ר, דהדס

דאם קילף , אתרוג שעלתה בו חזזית) ב. ולא חשיב בא מכח פסול, והוכשר ההדס בלי לחדש בו דבר מבחוץ

אלא , ם גוף האתרוגוהוא נמי משום שלא חל פסול בעצ, )ד"ח סי"תרמ(ג שקודם היה פסול "החזזית כשר אע

י שיסיר החזזית בלי להוסיף דבר "וכיון שיכול לתקן הכיעור ע, עורו פוסלוכי, דכיון שהוא מכוער עם החזזית

י הסרת "דלא בא לתקנו רק ע,   ומעתה מי שבא לתקן פסול הימנק. כאשר מתקנו כשר, מבחוץ

י הוספת דבר אחר מבחוץ שהוא "אלא אדרבה בא להשלים חסרונו ע, מונע חיצוני לכשרותו

א "וכמו שפשיטא שא. דהוי פסול בעיקר המין דלולב, ג"לא שייך כלל להכשירו בכה, הדבק

וכל , ה לענין הימנק"ה, י דבק אחרי שנפסל לגמרי"להכשיר לולב שנחלקה התיומת לגמרי ע

ג שלא "הוא רק בכה, י שאם אינו ניכר התיקון יכול לתקן אף הבא מכח פסול"הבכור' מה שכ

  . א"ד הגרשז"עכ, וזה ברור, חל פסול בעיקר המין ולא נפסל גוף המין קודם התיקון
) א"ו ע"דף צ(ק "ב' מביא ראיה מעניינת לזה מהמבואר בגמ) 'י' עיונים סי(כשרות ארבעת המינים '    ובס

, י שכמו שפוסל לגבי מצוה כך נחשב לשנוי וקונה"ש ברש"וע, קנה מדין שינוי, ב"שאם גזל לולב וחלקו וכיו

אלא , דיבוק הרי הוי שינוי החוזר לברייתו ולמה קנאו הגזלןואם נאמר שמועיל , ס"ש' מ סי"ה בטור חו"וכ

  .ודאי שאם נחלק ונפסל לא מועיל דיבוק להכשירו

  

  

. שעלה אחד מהתיומת יותר גבוה מחבירו, מה הדין בעלה האמצעית של הלולב. שאלה
  .   וכן מה הדין כשעלה אחד רחבה מחבירו שאין הכפילות מסתיימים בשוה ברוחבם

  

        . . . . תשובהתשובהתשובהתשובה

סתיים בשוה סתיים בשוה סתיים בשוה סתיים בשוה לא נמצא בפוסקים ראשונים ואחרונים שהעלים צריכים להלא נמצא בפוסקים ראשונים ואחרונים שהעלים צריכים להלא נמצא בפוסקים ראשונים ואחרונים שהעלים צריכים להלא נמצא בפוסקים ראשונים ואחרונים שהעלים צריכים לה]. ]. ]. ]. אאאא[[[[

הרי זה הרי זה הרי זה הרי זה , , , , כל שהעלה האמצעי מחופה ברוב גובהו וברוב רחבוכל שהעלה האמצעי מחופה ברוב גובהו וברוב רחבוכל שהעלה האמצעי מחופה ברוב גובהו וברוב רחבוכל שהעלה האמצעי מחופה ברוב גובהו וברוב רחבואלא אלא אלא אלא , , , , בגובהם וברוחבםבגובהם וברוחבםבגובהם וברוחבםבגובהם וברוחבם

        ....המנהג מאז ומקדם להכשירםהמנהג מאז ומקדם להכשירםהמנהג מאז ומקדם להכשירםהמנהג מאז ומקדם להכשירם' ' ' ' וכן היוכן היוכן היוכן הי, , , , כשירה לכתחילהכשירה לכתחילהכשירה לכתחילהכשירה לכתחילה

מדין לולב היוצא בחד הוצא מדין לולב היוצא בחד הוצא מדין לולב היוצא בחד הוצא מדין לולב היוצא בחד הוצא [[[[, , , , אולם מגדולי דורינו יש שחידשו להחמיר בזהאולם מגדולי דורינו יש שחידשו להחמיר בזהאולם מגדולי דורינו יש שחידשו להחמיר בזהאולם מגדולי דורינו יש שחידשו להחמיר בזה]. ]. ]. ]. בבבב[[[[

ולכן ולכן ולכן ולכן , , , , ויתכן שיש לדייק כן מדברי הראשוניםויתכן שיש לדייק כן מדברי הראשוניםויתכן שיש לדייק כן מדברי הראשוניםויתכן שיש לדייק כן מדברי הראשונים, , , , ]]]]בפנים התשובהבפנים התשובהבפנים התשובהבפנים התשובה' ' ' ' עיעיעיעי, , , , מדין חסרמדין חסרמדין חסרמדין חסרוווו

דהיינו בגובהו אם ניכר דהיינו בגובהו אם ניכר דהיינו בגובהו אם ניכר דהיינו בגובהו אם ניכר , , , , בזמנינו שהלולבים מצויים ראוי לכתחילה להחמיר בזהבזמנינו שהלולבים מצויים ראוי לכתחילה להחמיר בזהבזמנינו שהלולבים מצויים ראוי לכתחילה להחמיר בזהבזמנינו שהלולבים מצויים ראוי לכתחילה להחמיר בזה

אבל אבל אבל אבל , , , , לכתחילה יש ליקח לולב אחרלכתחילה יש ליקח לולב אחרלכתחילה יש ליקח לולב אחרלכתחילה יש ליקח לולב אחר, , , , לעין בלי התבוננות שעלה אחד גבוה מחבירולעין בלי התבוננות שעלה אחד גבוה מחבירולעין בלי התבוננות שעלה אחד גבוה מחבירולעין בלי התבוננות שעלה אחד גבוה מחבירו

        ....תחילהתחילהתחילהתחילהאם אינו ניכר רק בהתבוננות אין להחמיר בזה אף לכאם אינו ניכר רק בהתבוננות אין להחמיר בזה אף לכאם אינו ניכר רק בהתבוננות אין להחמיר בזה אף לכאם אינו ניכר רק בהתבוננות אין להחמיר בזה אף לכ

סגי אם הוא מכסה סגי אם הוא מכסה סגי אם הוא מכסה סגי אם הוא מכסה , , , , וברוחב אם עלה אחד צר מחבירו ואינו מכסה את כל רוחבווברוחב אם עלה אחד צר מחבירו ואינו מכסה את כל רוחבווברוחב אם עלה אחד צר מחבירו ואינו מכסה את כל רוחבווברוחב אם עלה אחד צר מחבירו ואינו מכסה את כל רוחבו]. ]. ]. ]. גגגג[[[[

        ....אף לכתחילהאף לכתחילהאף לכתחילהאף לכתחילה, , , , את רוב רוחבואת רוב רוחבואת רוב רוחבואת רוב רוחבו

אבל אם העלים היו שוים ברוחבם אבל אם העלים היו שוים ברוחבם אבל אם העלים היו שוים ברוחבם אבל אם העלים היו שוים ברוחבם , , , , ז כשהלולב נולד כך מתחילת ברייתוז כשהלולב נולד כך מתחילת ברייתוז כשהלולב נולד כך מתחילת ברייתוז כשהלולב נולד כך מתחילת ברייתו""""ודע דכודע דכודע דכודע דכ]. ]. ]. ]. דדדד[[[[

אף שעלה אחד אף שעלה אחד אף שעלה אחד אף שעלה אחד , , , , כ נקטם ראש העלה השניהכ נקטם ראש העלה השניהכ נקטם ראש העלה השניהכ נקטם ראש העלה השניה""""ואחואחואחואח, , , , או בגובהם מתחילת ברייתםאו בגובהם מתחילת ברייתםאו בגובהם מתחילת ברייתםאו בגובהם מתחילת ברייתם

        ....יש להחמיר מדינא לפסלויש להחמיר מדינא לפסלויש להחמיר מדינא לפסלויש להחמיר מדינא לפסלו, , , , נשאר שלימהנשאר שלימהנשאר שלימהנשאר שלימה
  

  נקטם רק ראש עלה אחד

ע מה הדין "ויל. פסולה, ל בלולב דנקטם ראשו דהיינו ראש התיומות שלה"הנה קיי)    א

בית דוד ' ומצינו בס. כשנקטם רק ראש של עלה אחד מהתיומות ועלה השניה נשאר שלימה

האם מהני להדביקם "] נחלקה התיומת["נחלקה העלה האמצעי של הלולב . שאלה
  .בדבק

        

, , , , מהני להדביקה אף לכתחילהמהני להדביקה אף לכתחילהמהני להדביקה אף לכתחילהמהני להדביקה אף לכתחילה, , , , כל שלא נחלקה העלה האמצעי ברובהכל שלא נחלקה העלה האמצעי ברובהכל שלא נחלקה העלה האמצעי ברובהכל שלא נחלקה העלה האמצעי ברובה]. ]. ]. ]. אאאא. [. [. [. [תשובהתשובהתשובהתשובה

ח ח ח ח כיון שכל הטעם שאנו מחמירים שלא ליקח לולב כזה הוא משום חשש שמא יפתכיון שכל הטעם שאנו מחמירים שלא ליקח לולב כזה הוא משום חשש שמא יפתכיון שכל הטעם שאנו מחמירים שלא ליקח לולב כזה הוא משום חשש שמא יפתכיון שכל הטעם שאנו מחמירים שלא ליקח לולב כזה הוא משום חשש שמא יפת

        ....ולכן מהני להדביקה שלא יפתחו לגמריולכן מהני להדביקה שלא יפתחו לגמריולכן מהני להדביקה שלא יפתחו לגמריולכן מהני להדביקה שלא יפתחו לגמרי, , , , לגמרילגמרילגמרילגמרי

דהיינו שהעלים האמצעיים אחד פונה דהיינו שהעלים האמצעיים אחד פונה דהיינו שהעלים האמצעיים אחד פונה דהיינו שהעלים האמצעיים אחד פונה , , , , """"הימנקהימנקהימנקהימנק""""אבל באופן שנסדק הלולב כאבל באופן שנסדק הלולב כאבל באופן שנסדק הלולב כאבל באופן שנסדק הלולב כ]. ]. ]. ]. בבבב[[[[

, , , , לכאן ואחד פונה לכאן ויש ריוח ביניהן באופן שנראין כשני ראשין ולא כעלה אחדלכאן ואחד פונה לכאן ויש ריוח ביניהן באופן שנראין כשני ראשין ולא כעלה אחדלכאן ואחד פונה לכאן ויש ריוח ביניהן באופן שנראין כשני ראשין ולא כעלה אחדלכאן ואחד פונה לכאן ויש ריוח ביניהן באופן שנראין כשני ראשין ולא כעלה אחד

ני ג אם יש רק ריוח משהו ביניהם מה"מ אף בכה"ומ[. . . . בזה לא מהני להכשירה בדבקבזה לא מהני להכשירה בדבקבזה לא מהני להכשירה בדבקבזה לא מהני להכשירה בדבק

  ].לכהשירם בדבק
  

  א"עיקר דין נחלקה התיומות להרמ

 דאנו מחמירין לפסול לולב שנחלקה התיומות של העלה )ג"ה ס"תרמ(א "מבואר ברמ)    א

ל "וכדקי, א לפסול אף בנחלקה רובו" מביא בשם הגר)ז"סקט(ב "ובמשנ, האמצעי עד השדרה

נוהגין ליטול לולב שלא נחלק א דלמצוה מן המובחר "והוסיף הרמ. בכל התורה רובו ככולו

) ט"סקי(ב "וטעם המחמירין מבואר במשנ. בנחלק קצת' כי יש מחמירין אפי, העלה העליון כלל

 דלא החמיר )ד"סק(ז "והנה דעת הט. י הנענועים רגיל להיות בסופו סדוק כולו"דהוא משום דע

דיעות ' הובאו בו, א יש להחמיר אף בנחלק במשהו"א דלהרמ"ודעת הח, א רק בנחלק טפח"הרמ

  ).שם(ב "אלו במשנ
  

  פסול דנסדק כהימנק והגדר בזה

והיינו אף באופן ,  דאם נסדק העלה האמצעי כהימנק פסול)ז"שם ס(ע "עוד מבואר בשו)    ב

ע דבנחלקה האמצעית לבד אין בזה משום נחלקה "לדעת השו[דליכא פסול משום נחלקה התיומות 

ז דנחלקה הוא רק בנחלקה יותר "א לפי דעת הט"וגם להרמ, דק כהימנקמובן היטב מה החידוש דנס, התיומות

החילוק הוא , א דבכל אופן יש להחמיר"ולדעת הח, מובן דנסדק כהימנק היינו אפילו בפחות מטפח, מטפח

  ].כ נסדק כהימנק פסול מדינא"ומשא, דבנחלקה מעט מחמירינן רק מכח חומרא

, פירוש הימנק כלי שיש בו שני ראשים ":)ה" דף כמ"ב(מבואר ברבנו חננאל ,    ומהו הימנק

". ודרך בני יון להחזיק חתיכת בשר ולחתוך עם הסכין ולאכול ,שינים' כגון המזלג שיש לו ג

  ).והיינו מחוגה(" צירקיל"כותב שהוא ) ח"ז סק"מ(ג "והפמ

, "אם נתרחקו שני סדקיו זה מזה עד שנראו כשנים: "ע"ראה לשון השו,    ובגדר הימנק

ל כתב "ובעל הדברות זצ ")א"שנ' סי(ראה לשון שבלי הלקט , ובראשונים הדבר מבואר יותר

ודוקא כשנסדק ואינו פונה , נסדק כשר שנסדק העלה האמצעי באורך הלולב עד השדרה כשר

" אבל פונה לכאן ולכאן כהימנק ":)פט' לולב עמ' הל(ה לשון בעל העיטור "וכ, "כאן וכאן כהימנק

יבקש ' ומה שמתרץ בס', ר' כשרות ארבעת המינים עמ' וכבר נתעורר בזה בס, ע"לשונו שם צאלא ד(' וכו

 הרי ,)הוא נגד דברי הפוסקים שנביא בסמוך, ז חידוש גדול לדינא"ומחדש עפי, ח"י' מינים סי' תורה על ד

  . דביארו לנו דגדר הימנק הוא כשפונה לכאן ולכאן

וידועים דברי הלבושי ,  ולכאן שיהיה בגדר הימנק   אך לא נתבאר השיעור כמה יפנה לכאן

ז משום שהעולם אין מדקדקים ובראותם נחלק "כתבתי כ: ל" שכתב בזה)ט"ז סק"ד הט"ע(שרד 

, ע"התיומת דהיינו עלה העליונה מעט בראשה מכשירין וכשהוא פחות מטפח אומרים דכשר לכו

וכן . כ"ע', ונעשו כהימנק וכופ הרוב כשנחלק בראשה אפילו מעט נתרחקו "וטועים הם כי ע

ראשי חופים כשנים מרוחקים כהימנק פסול ' וכשנחלק עד שנראה ב:  כותב)ט"ז סק"משב(ג "בפמ

כ " וכ).כ"סק(י "והעתיקו הביכור, ד"עכ, ע כי שכיח הרבה כך ויש ליזהר בזה"וצ, אף במיעוטו

ם נסדק רק מעט מן ובודאי כשנראו כשני ראשים אפילו א ")ה נסדק"באמצע ד(בביאור הלכה 

  ".ר"כ בלבוש"וכ, המעט אם נתרחקו הסדקין עד שנראו כשנים פסול

ד כיון "ולענ: ל"וז, ר"ד הלבוש" חולק ע)צ"ק' סי( הובא בחיים וברכה )ז"ס(ת "   אמנם בדע

כ "אינו פסול אא, ז שהוא מרבז הנקרא צירקעל"בין אם נפרש כהמש, ס נקט כהימנק"דהש

דוקא בנכפפו הסדקין בהבדל זה , ש הערוך" אם נפרש שהוא המזלג כמובין, ז הרבה"נתרחקו זמ

אבל אם , ז עד שנראין כשנים"לזה וחוזרין ובולטין עד שעומדין בראשיהן כפשוטין ומרוחקין זמ

הסדקין אם אין מרוחקים הרבה ' נחלק לבד אף שהסדק נראה לעין הרואה מפני חלל שבין ב

וכשמניח הלולב על איזה מקום או , ן כל שהן אחדשהרי נראה לעי, ז כמו המרבז כשר"זמ

) ב"א ע"סוכה ל(ה "ם מפורש ברא"וכדברי המהרש.   'וכו" כשמנענים נוגעים הסדקין זה בזה

  ".פירוש שפתוח הרבה, דעביד כי הימנק"

דזה , ם עד כמה יהא פתוח שיחשב כשני ראשים"המהרשר וסייעתו ו"היינו דנחלקו הלבוש   ו

ורק נחלקו עד כמה , או כשני ראשים זה לכאן וזה לכאן וכלשון הראשוניםברור שבעינן שיר

ז "וכן ביאר מחלוקתם הגרש, אי פתיחה מועטת או פתוח הרבה, יהא פתוח שיחשב כשני ראשים

ז החמיר מאוד "מ ידוע שהגרי"ש דמ"וע, ו"י ס"ש פ"ובהלי, ד"פ' עמ(מעדני שלמה ' ל בס"אויערבאך זצ

לומר ' להגמ' לדמות הפסול לכלי הנקרא הימנק הי' מה הוצרך הגמה ל" והוסיף דאלת,)בזה

אלא ודאי בעינן שיראו כשני ראשים וכל שנראה כראש , ם"וכקושיית המהרש" פתוח"בקצרה 

  .אחד אף שיש מרחק מעט ביניהם אין בזה פסול דהימנק
  

  אם מהני לדבק לולב שנפתחה

מ מהני דיבוק לדבקן שיהיו נראין " מדאף אם נחמיר כהלבושי שרד) שם(ת "וכתב בדע)    ג

ט "ח(ת אבן ישראל "והנה בשו. ש"ורק באופן שכבר נפסל הלולב בזה לא מהני דיבוק ע, כאחד

ג דיש מחמירין אפילו בנחלק קצת "אע: ל" כתב בזה בזה)ז ובהסכמתו לספר ארבעת המינים"נ' סי

י דבק להדביק מה " עלדעתי נראה דיש להכשירו, י נענועים סופו ליחלק כולו"כיון שע

' ב סי"ועיין מ, כי הדבק מתבטל ללולב, דהיינו הדבק, ואין כאן בל תוסיף אינו מינו, שנחלק

  ל"זמשה צבי הלוי אבעלעס משה צבי הלוי אבעלעס משה צבי הלוי אבעלעס משה צבי הלוי אבעלעס ' ' ' ' ררררח "הרהה בת "עחנה רבקה העניג חנה רבקה העניג חנה רבקה העניג חנה רבקה העניג לעילוי נשמת מרת 

        

ו א י  נ י י נ ע ב ם  י ח י כ ש ה ם  י א ש ו בנ ת  ו כ הל י  ר ו ר י ב ת  ו ב ו תש ו ת  ו ל א וש א י  נ י י נ ע ב ם  י ח י כ ש ה ם  י א ש ו בנ ת  ו כ הל י  ר ו ר י ב ת  ו ב ו תש ו ת  ו ל א וש א י  נ י י נ ע ב ם  י ח י כ ש ה ם  י א ש ו בנ ת  ו כ הל י  ר ו ר י ב ת  ו ב ו תש ו ת  ו ל א וש א י  נ י י נ ע ב ם  י ח י כ ש ה ם  י א ש ו בנ ת  ו כ הל י  ר ו ר י ב ת  ו ב ו תש ו ת  ו ל א וח ח ח ח """"ש י וו י וו י וו י         דדדד""""ו

רו"שו ובי לולבת  י  נ בדי ם   רי



  .מה הגדר דנקטם ראש הלולב במשהו שפוסל. שאלה 
        

מ זהו דוקא אם מ זהו דוקא אם מ זהו דוקא אם מ זהו דוקא אם """"ממממ, , , , כתבו הפוסקים דאף דנקטם ראשו בכל שהוא פוסלכתבו הפוסקים דאף דנקטם ראשו בכל שהוא פוסלכתבו הפוסקים דאף דנקטם ראשו בכל שהוא פוסלכתבו הפוסקים דאף דנקטם ראשו בכל שהוא פוסל. . . . תשובהתשובהתשובהתשובה

, , , ,  מרובה מרובה מרובה מרובהאבל אם אין רואים אותו רק בהתבוננות יתירה ובעיוןאבל אם אין רואים אותו רק בהתבוננות יתירה ובעיוןאבל אם אין רואים אותו רק בהתבוננות יתירה ובעיוןאבל אם אין רואים אותו רק בהתבוננות יתירה ובעיון, , , , ניכר לעין שנקטםניכר לעין שנקטםניכר לעין שנקטםניכר לעין שנקטם

ופשוט דהיינו [. . . . י זכוכית מגדלתי זכוכית מגדלתי זכוכית מגדלתי זכוכית מגדלת""""ש אם אינו נראה רק עש אם אינו נראה רק עש אם אינו נראה רק עש אם אינו נראה רק ע""""וכוכוכוכ, , , , הלולב כשירה לכתחילההלולב כשירה לכתחילההלולב כשירה לכתחילההלולב כשירה לכתחילה

ורק , אבל אם להמומחה הוא ניכר לעין, שאף להמומחה ובקי אינו נראה רק בהתבוננות יתירה

  ].דזה נחשב ניכר ופסול, מי שאינו בקי בצורת לולב אינו מכיר הקטימה

ל דכל שאינו ל דכל שאינו ל דכל שאינו ל דכל שאינו """"וכלל קייוכלל קייוכלל קייוכלל קיי, , , , א משום דאין זה הדרא משום דאין זה הדרא משום דאין זה הדרא משום דאין זה הדרדפסול דנקטם ראשו הודפסול דנקטם ראשו הודפסול דנקטם ראשו הודפסול דנקטם ראשו הו, , , ,    והטעם   והטעם   והטעם   והטעם

        . . . . נראה לעין אינו מגרע מתורת הדרנראה לעין אינו מגרע מתורת הדרנראה לעין אינו מגרע מתורת הדרנראה לעין אינו מגרע מתורת הדר
  

. ן והרב המגיד"ומקורו מהר,  דאם נקטם העלה האמצעית פסול)ו"ה ס"תרמ(א "   מבואר ברמ

ן "א ממשמעות דברי הר"ומקורו מהגר, אם נקטם בכל שהוא פסול'  דאפי)ח"סקכ(ב "וכתב במשנ

 דהוא )ריש פרק לולב הגזול(א "ן ובריטב" וטעמם מבואר בר).ו"ז סק"שבמ(ג "ה בפמ"וכ, מ"והרה

  .משום שעשו ראשו של לולב כחוטמו של אתרוג

אפילו אם אינו ניכר לעין רק ע כשאמרו שפוסל בכל שהוא האם הכוונה שפוסל "ל   וי

א "י מה שהביא במג"ומקום הספק הוא עפ, פ במקצת"או דדוקא כשניכר עכ, בהתבוננות יתירה

דדוקא כשנראה לכל אבל אם אינו , ט לגבי שינוי מראה באתרוג" בשם המבי)ז"ח סקט"תרמ' סי(

 )ב"סכ (ר"ובשועה, נראה לעין מחמת דקותו וצריך להסתכל אין זה כל שהוא שפוסל באתרוג

והוא שיהיו נראין לעין כשאוחוזו בידו ולא שיהא צריך להשים עין עיונו : "מבואר הדבר יותר

 שיראם וכן כל שינוי מראה אינו פוסל אלא אם כן נראה לרוב בני אדם בהשקפה עליהם עד

וממילא , והטעם פשוט כיון דכל עיקר הפסול הוא רק משום דאין זה הדר. ל"עכ, "ראשונה

, א"ח ח"ס דו"שבסו' בתשו(א "מ כתב הגרע"ומ. אם אינו נראה לעין אינו מגרע מתורת הדר

אבל אלו הפסולים , דברים אמורים אלא בפסולים מחמת הדר שאין ה)ג"שי'  הוא בעמח"במהדו

משום , כ פסול"ג, אם אינו נראה החסרון אלא לאחר עיון והתבוננות' מטעם לקיחה תמה אפי

  .פ אינו לקיחה תמה"דעכ

   ומעתה יש לראות בטעם דנקטם ראשו פסול אם הוא משום לקיחה תמה או משום דאינו 

א "וכן הביא המג,  דפסולו מחמת שאינו הדר)משנה דנקטם ראשועל ה(י "ומפורש הדבר ברש, הדר

ז דמה שהחמירו בנקטם ראשו "ונמצא לפי כ). ז"סקכ(ב "וכן פסק במשנ, בשם הירושלמי) ו"סק(

  .ש היינו דוקא אם נראה לעין אבל אם אינו נראה לעין בהשקפה ראשונה אינו פסול"בכ

 ליזהר בזה טובא בעלה אמצעי לעיין ביה ויש: "שכותב) ו"ז סק"משב(ג "   וראה לשון הפמ

י "כ בביכור"וכ. ל"עכ" ע"ויכול להכיר זה כשמעיין בה וצ, אם לא נקטם העלה כל שהוא

ושיעור הקטימה שפוסל הוא כל שהוא ויש להזהר בזה לעיין היטב שלא נקטם כלום ): "ז"סקט(

, מדין לקיחה תמהל דפסול נקטם הוא "ויש שרצו לדייק מדבריהם דס". ובקל יכול להכיר

' עי(ע שהוא נגד הירושלמי ורוב ראשונים "אך דבר זה צ, שהרי כתבו שצריך לעיין היטב בזה

ולכן נראה לומר דגם לדעתם הפסול הוא . ב"א וכמשנת" ונגד דעת המג)ארבעת המינים השלם' בס

ובקל "ובביכורי יעקב הלשון , "ויכול להכיר זה כשמעיין בה"ג "שהרי כתב הפמ, משום הדר

א דאף אם אינו נראה "ואי הפסול הוא משום לקיחה תמה הרי כבר נתבאר מהרע, "יכול להכיר

אלא ודאי גם לדעתם הוא , אלא לאחר עיון היטב נמי יש בזה חסרון דלקיחה תמה' בקל'

כ האתרוג אוחזים יותר "ואלא דבלולב מכיון שדרך נטילתם הוא קרוב להעין ומשא, משום הדר

אבל אין צריך , אבל גם לדידהו הוא רק כשניכר לעין בקל, ירו יותר בלולבולכן החמ, למטה

  .  וכמו שמבואר להדיא בלשונם, התבוננות יתירה

שמה שנוהגים להחמיר , ל"ז אויערבאך זצ"ששמע מהגרש) ב"פ' עמ(   וכן הביא במעדני שלמה 

 אין הכוונה כל .ו"ה ס"א תרמ"ן שהובא ברמ"לפסול הלולב שנקטם ראשו בכל שהוא כדעת הר

, ודלא כמו שהתחילו להחמיר היום, אלא דצריך להיות ניכר לעין שנקטם, שהוא ממש

. '!אני אומר לך שכשר'מ בדין זה חזר ואמר בנחישות "ולאחר מו, שפוסלים בכל שהוא ממש

ג "כ שם בדעת הפמ"אך שאר דברים מש( בשם מורי הוראות )'ג' ג הע"מינים פ' ד(ג "וכן הביא בנט

ז כותב שם דאם " כתב לדמותו לאתרוג ועפי)'י' הולנדר סי(ת אמרי כהן " גם בשו).ם נראיםאינ

ובפרט אם יש ספק אם נקטם או לא דבודאי אין , אינו ניכר לעין אין לפסול מטעם נקטם

הליכות ' ומאידך ראה בקו. [ל בכלל הדר"והו, לפסול שהרי אם יש ספק הרי לא ניכר הקטימה

  ].ע"וצ, כח' עמא "והנהגות להגריש

דאין בזה שום חשש , י זכוכית מגדלת"ש אם הקטימות אינו נראה לעין בכלל ורק ע"   וכ
ורק אם , י זכוכית מגדלת"דלדיני התורה אין מתחשבים רק במה שנראה לעין רגילה ולא ע

וכמו שכתבו גדולי , יכול להשתמש עם זכוכית מגדלת כדי לברר הספק, להעין יש ספק
האחרונים

 
פ מה "ל שהתורה ניתנה לנו רק ע"ח מבריסק ז"ו בשם הגר"קמ' ב סי"ד ח"מ יו"ת אג"שו' יע(

ד תנינא "ת טוטו"גם בשו' ועי. ואין להתחשב כלל עם המכשירים אלא בראית העינים בלבד, שנראה לעינים
ת שארית "בשוובמה שכתב אליו , לגבי מוקף גויל' א' א סי"ת דובב משרים ח"שו' ועי, ג לענין תולעים"נ' סי

א "א ח"ובהליכות שלמה להגרשז, ג לענין מראות"קפ' ל סי"גם ששה' ועי, א"י' ז מינצברג סי"ישראל להגרי
מ דעתו שאם יש ספק אז יכול להשתמש בזכוכית מגדלת "ומ,  לענין אתרוג וכל דיני התורה78' ד הע"פ

).אתרוג' כן הביא בשמו בשלמי מועד ריש הל, לברר הספק
   

  

ת ו א ר פ ר תפ ו א ר פ ר   פ
  

"ó−ò−ô í¼ëþê þìê ó−¾îõ−ì"  
  

øôéñëç "ø ìù øçñîä úéáá íéëøáà úöåá÷ íò çëåð äéä íòôù à 'ïîãéøô ìãðî , åðéáøå] ïåàâä
öæ ïéáòùèî"ì [âåøúà øåçáì òéâä ,ø åì ùéâä ñðëðùë ãéîå 'âåøúà ìãðî , åá ïðåáúä åðéáø

åéããö ìëî åúåà ïçáå äìéâø úåìëñúäá ,åùëøì ù÷éáå.  
úåðçäî àöéùëåéøáçì øîåà íéëøáä ãçàù òîù  :' ìë øçá áø øòðéáòùèäù àúåáø ìë êëá ïéà
âåøúà øäî êë .úéùàø ,åìù ãéçéä âåøúàä äæ ïéà àîúñî ,åîëå"ø ë ' ãéî åì ïúð éàãåá ìãðî

é÷ð âåøúà ,øãåäîå äôé ,åá ÷åãáì äî äáøä ïéàù' .åéá÷ò ìò áùå íéøáãä úà åðéáø òîù , øîàå
íéëøáàì :'æ úéùàøéìù ãéçéä âåøúàä ä ,âåøúà ÷åãáì ïéàù éúòã ììëá íìåà , úåìëúñäá ÷ø

äìéâø ,äøåú ìåèéá äæ éøä êëì øáòî."  
'äøåúä øù' öæ ïéáòùèî ïåàâä ìù åééç úåãìåú"îò ì '318 .ñ ïéáåøéò éøéàîá äàøå"ò â"á :
"òà"äúòùá äáéáç äåöî ìëù ô ,ú"ìëä ïî äáéáç ú" ,òå"ñá ò 'ç äâäé åúøåúá" áîò 'ð"à.  

  
íòô åðéáø ïéçáä ]ùøâä"öæ êàáøòéåà æ"ì [ éðôá øàôúäù íéçëåðä ãçàá úñðëä úéáì åñðëäá

èåòô øéçîáå äáåøî çøåè àìá åúéùåúá âéùä íéøãåäîä åéðéî úòáøà úàù ìä÷ä , àåä ïëù
åé áøòá ÷ø ÷åùì êìéì øçåá"ùë úåðåøçàä úåòùá èë íéù÷áîäå íéùøåãä èòîë øáë åì

ð íéøéçîäåøúåéá íéëåî .åéøáãî ãàî åðéáø øòñðå ,çà øáéãå"á éðôá úåáø ë" úåðâá åéãéîìúå á
åæ äãî ,ç ìæìæîëå ùôð èàùå úåøéø÷ àìà åæ ïéàù"äåöîá å , åëøòù åà íãàì áéáçä øáã ïëù

åéðéòá áåùçå áø ,åëå åîåé÷á äì÷ú òøàú àìù àåä âàåã ,' ìàøùéî íãà ìëåé äæ äëëéàå
ùôð ïåéåùá êìäúäì íéøãåäî íéðéî ùåëøì äøéúé úåáéáçáå úåöîàúäá íéçøåè íòä ìëùë 

íéàðå , åæ ïéà"äéùåú "äðåâî äãî àìà ,åäùòîî ãîìúäì äìéìçå , íéã÷äì ïåëð ïéà éàãå éë íàå
åëå åãåîìî ìèáìå éàãî øúåé 'ìåìà ùãçá ãåò ,äéåàøä äãîá æøãæäì ùé éàãå ìáà , èøôáå

ã úåöîá 'äáéáçä íéðéî.                                   äîìù úåëéìäç íéãòåî "éô à"òä à '13  

אבל אם עלה אחד נשאר , י שרק אם נקטם כל ראשו פסולה"י דברי הב" שהעלה עפ)ו"סימן תמ(

 בכורי יעקב )ג"ל' סי(ט " עיקרי הד)ה"תרמ' ע סי"בגליון השו(והעתיקוהו האשל אברהם . כשר, שלם
  ).ז"סקט(

והעלה דאין שום סברא , חזר מדבריו) ח"סימן תמ(   אמנם הבית דוד בעצמו בהמשך דבריו 

והנה . יה נשאר שלםלהכשיר לולב כזה שנקטם ראשו אפילו שנקטם רק עלה אחד ועלה השנ

 שמביא שהשיגו על הביכורי יעקב שהעתיק מהבית דוד )י"ס ביכור"בסו(ראה בתוספת ביכורים 

והשיב דבאמת לא ראה דברי הבית דוד בפנים רק . שהרי הבית דוד בעצמו חזר בו, להכשיר

ית  שמביא מהרב ב)'אות ד' ב' מינים סי' ד' מע(ח "וראה בשד. מה שהעתיק ממנו האשל אברהם

 )ב"סקמ(ח "והעתיקו גם הכה, השואבה דהעיקר לדינא כמו שהעלה הבית דוד לבסוף לפסול

  ).'ה וח"ה סק"קמ' סי(א " ובחזו)ז" רט–אות נ (ע בחיים וברכה "וע, להחמיר
  

  עלה אחד גבוה מחבירו

ע מה דין אם לא נקטמה עלה אחד אלא שמתחילת גידולו גדל הלולב באופן "ועתה יל)    ב

מוכח , ולכאורה מדדנו הפוסקים רק לגבי נקטם,  גבוה מחבירו או רחב מחבירושעלה אחד

המנהג ' ובאמת כן הי. ש להמתירין נקטם עלה אחד דיכשרי בנידון דידן"וכ, ג אין חשש"דבכה

' וראה בס, א שלא החמירו בזה"א עדות הגרשז"פ' מעדני שלמה עמ' עי(מאז ומקדם שלא חששו בזה 

ש שגם בבריסק לא הקפידו "ועעו, א לא הקפיד בזה"ק שהחזו"ד עדות הגרח"כ'  עמארבעת המינים למהדרין

 שכתב אם מתחילת ברייתו לא היה רוב עליו כפולים )ט"סק(ע הרב " וכן מוכח מדברי השו).בזה

, כפולים פסולומשמע מינה דדוקא אם רוב העלים לא היו , לשנים ברוב אורכן הרי זה פסול

ז הוא בשאר עלי " כתב וכ)'י' בסעי(פ שבהמשך "ואע. כשרובן ברהעלים כפולים אבל אם 

הלולב אבל בעלה העליון שהוא הגבוה מכל העלין והוא הנקרא ראש הלולב ודרך עלה זה 

ז פסול אפילו אם כל "להיות כפול כשאר עלי הלולב ואם לא היה כפול מתחילת ברייתו הר

ל יותר בהתיומת מבשאר עלים אבל כ לכאורה נראה דיש לפסו"וא, העלין כפולין חוץ מזה

באמת אינו מוכרח לחלק שבסעיף זה לא דיבר רק אם כל העלים כפולים והתיומת אינו כפול 

כ מבואר "וא. ש בסעיף שלפניו שזהו רוב העלה"אבל מהו שיעורו של כפול סמך עמ

  .ר שלולב כזה יהיה כשר הואיל והוא דרך גידולו"מהשועה

' וראה בס. א חידש להחמיר בזה מדין לולב היוצא מחד הוצא"טש אלישיב שלי"   אלא שהגרי

 שמביא סימוכין לזה מלשון הכלבו והארחות חיים מקורו של )ד"מ' מינים עמ' ד(הלכות חג בחג 

דיני לולב (ל הארחות חיים "דז, בעלה אחד'  שפוסל נחלקה התיומות אפי)ג"ה ס"תרמ' סי(א "הרמ

' הוצא שכל הלולבין יש בראשיהן שני הוצין על השדרה פיואית דמפרשי דמשלמי בחד : )'א' סי

ויש מקום לדייק מדבריו שהדבר תלוי בסיום והשלמת , ד"עכ, שני עלין וזה משלים בחד הוצא

 )א"ב ע"סוכה דף ל(ויותר מפורש בספר המכתם . ז בעל מום"העלה שאם משלים בעלה אחד הר

שדרך ברייתו הוא שראש השדרה ': שכתב) םבהקדמת ספר המכת' עי (ח הם ממנו"שרוב דברי הארח

לבדו ' ואם נשתנה ועולה ומשלים בעלה א, "עד למעלה"עולה ומשלים בשני עלין ארוכים 

. ומשמע דצריך שיעלו עד למעלה שני עלים ומשלים העלה בהן, ל"עכ' בעל מום הוא ופסול

 שכותב על דברי )ז"שמ' ד עמ"שבת ח(גם בחוט שני ' ועי, מ אין זה דיוקים מוכרחים"אלא שמ

הארחות חיים שאין כוונתו שהתיומת תסתיים ממש בשני עלין שוים בגובהם ולא בא לאפוקי 

  .עלה אחד' רק שלא יהי

ולא , א דדוקא אם הוא ניכר יש לפסול"ש אלישיב שליט"הורה הגרי,    ואף אם נחמיר בזה

ד "כ' ספר ארבעת המינים למהדרין עמ, כח' א עמ"הליכות והנהגות הגריש' קו(כשצריך התבוננות לראותו 

 זה שאין ואמר לו ,מהשני גבוה אחד שעלהו לולבא "ש שהראה פעם להגריש"ועעו. ק בשם חמיו"בשם הגרח

א "יא דדעת הגריש' הע' פ' מעדני שלמה עמ' וזה דלא כדהעתיק בס, מ"מ 2 בודאי בו והיה ומהודר ניכר

   ).להחמיר אף בהפרש של כמה מילמטרים

ולדעתו אין בזה , ל חלק על זה"ז אויערבאך זצ" שהגרש)פא' עמ(מעדני שלמה '  בס   וראה

אלא דיש קצת סברא לפסול תיומת . פ רוב העלה קיימת"פסולא דיוצא בחד הוצא כיון שעכ

ג חסר בשלימות העלה כפי שצריך להיות ששני עלי התיומת שוין "דבכה, מטעם חסר, כזו

הוא כל שניכר היטב לעין שלא , ר שיש לחשוש לזהואמר שהשיעו. ל כחסר התיומת"והו

ודלא כאלה היום שמתבוננים , באופן שאין צריך התבוננות לראותו, נסתיימו שני העלים בשוה

 חושש מינים' ס תורת ד" במכתבו לבעל מח)'ז סי נ"ח(ת קנין תורה "גם בשו. הרבה בדבר

   .להחמיר בזה
דאם פסולו מטעם , מ בין הטעמים"ונפק, א רק בטעמא" והגרישא"   ונמצא דלדינא ליכא פלוגתא בין הגרשז

ט ראשון בלבד וכשר כל "פסול ביו, ואם רק מטעם חסר. פסול כל שבעה, יוצא בחד הוצא והוי בעל מום

  ).ש שם"מעדנ(שבעה 

דאפילו הקוץ נחשב , שהחמיר ביותר מזה) שם(א "הליכות והלכות להגריש' וראה בקו)    ג

דינו כלולב שאחד מהעלים גבוה , של העלה' ך אם ישנו קוץ רק בחלק אכחלק מהעלה ולפיכ

ג אות "ל' סי(ט "אך באמת מבואר בעיקרי הד. מחבירו דבהפרש הנראה לעין אין להשתמש בו

' וכן הביא בס, דהקוץ אינו חלק מהעלה ואפילו אם נקטם הקוץ הלולב כשר לכתחילה) א"כ

ת "שו' וראיתי שכבר תמה בזה בס(, א"ק בשם החזו"נ בשם הגר)לט' עמ(ארבעת המינים למהדרין 

  ).  ז"י' יבקש תורה סי
  

  אם שני העלין אינם שוים ברחבן

במעדני (ל "א זצ"הורה הגרשז, כ לענין תיומת שעליו אינם מסתיימים בשוה ברחבם"וכמו)    ד

 הוא  דכמו שמקפידים שיסתיימו למעלה בשוה)ש דאף שלעולם לא חששו לדבר זה"וע, שלמה שם

ואין מודדים את השיעור רוב בכל שטח העלה בסך . ובאין מכסהו ברובו פסול, הדין ברוחב

. ד"עכ, במקום ההוא הוי חסר בתיומת ופסול, הכל אלא אפילו אם במקום אחד ליכא רוב

הליכות והנהגות ' ה בקו"וכ. ממש בשוה אלא דסגי ברוב' וכנראה דכאן לא החמיר שיהי

, מ ברוחב סגי ברוב"מ, מיר בעלה אחד גבוה מחבירו כל שניכר לעיןדאף שהח) שם(א "הגריש

מובן מדוע , ולפי סברתו בביאור הפסול דאחד גבוה מחבירו משום לולב היוצא בחד הוצא, כ"ע

כ החילוק "א דאתי עלה מטעם חסר לא מובן כ"אך לפי סברת הגרשז, כ ברוחב"אין להחמיר כ

  ).ש שישנם שם סתירות בזה" במעדנש"ה ע"ובלא(בין רוב גובהו לרוב רחבו 
  

  להלכה למעשה

ז "ע הרב דאם רוב שטח שני העלים חופים זא"פ להלכה למעשה כבר נתבאר מהשו"ועכ)    ה

מ הלר " בשם הגר)ז"י' ע סי"על שו(יבקש תורה ' וכן הביא בס, ברוחב ובגובה הרי זה כשר

אלא שלכתחילה כיון . ע הרב"ו שהמנהג מקדמת דנא אצל פוסקי ישראל כהש)מינים' מומחה בד(

  .שלולבים מצויים כדאי לחוש לדברי גדולי הדור שהחמירו בזה


