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 תנצב"ה 

 שליט"א גבריאל כהןנדבת הר"ר 

  דבר העורך �
 

הנהגות שונות המלמדות על חביבות 
ות ארבעה וכה ומצמצות ישיבה בס

חות רבנו" רמינים מובאות בספר "א
 אודות הסטיפלר זצ"ל:

אחד מתלמידיו ספר כי בשנת תשל"ב 
הציע לו אדם להסיע אותו בהושענא 

תל המערבי. הוא שאל ורבה ברכבו לכ
אם רצונו להצטרף  את הסטיפלר

לנסיעה זו, אך הוא מאן וטעמו עמו: 
...‰ÎÂÒ ˙ÂˆÓÓ Ú‚¯ ÏÎ „ÈÒÙ‰Ï ÂÏ Ï·Á 

 -המשיך התלמיד לספר  -"אני נסעתי" 
"אלא שבאמצע הדרך התקלקלה 

מת והמכונית ונאלצנו לשוב כלע
אנו. כשספרתי לו על כך אמר לי: שב

' ÁÈÂ¯‰Ï ˙ÁÏˆ‰˘ ÌÂ˘Ó ,¯˙ÂÈ ·ÂË ÍÎ
‰ÂˆÓ Ï˘ ÔÓÊ ˜¯Ù „ÂÚ ..."'!‰ÎÒ 

ביציאתו מן הסוכה נהג הסטייפלר 
לנשק את הדפנות מרוב חביבות של 

 מצוה!

חביבות זו נכרה גם כלפי ארבעת 
הסטיפלר לו הניח את הלולב  -המינים 

רצפה גם בעמידה והקפיד תמיד על ה
גבי כסא, על  ם על שלחן או להניח

באמרו כי מצוות לא מניחים על 
 הרצפה.

שנכרה בבחירת  הנהגה מענינית נוספת
ארבעת המינים, שבה הבחין אותו 

עמים, היתה כאשר פתלמיד כמה וכמה 
בחר אתרוג ושלם עבורו, ולאחר מכן 

תמיד  -דר יותר ונמצא עבורו אתרוג מה
היה מעדיף את הראשון שלקח ושלם 

דר, וזאת, ועבורו, גם אם היה פחות מה
על אף שבעל האתרוגים היה רוצה 

 ר יותר.דושיחליף ויקח את המה

כת ר לום שבת בב   ש
מחה ש ים ל ד ע מו  ו

צחק טוף י ש לד  )ב"ב( גו

         עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �
    ''''''''הההה""""עעעע    הרבניתהרבניתהרבניתהרבנית''''''''

 למרן חבר אשת, ה"ע אסתר שבע בת מרת הצדקנית הרבנית של החמישי צ"היא יום לקראת

, ביותר בולט אצלה ראו בה נפלאה נקודה, הכלל לחיזוק להעלות אמרנו, יבלחט"אש רבינו
 .הטהורה לנשמתה עילוי זה ויהיה

 של רבות ומאות, מאוד ומפורסמת ידועה הרבנית היתה, לחייה האחרונים עשורים בשני

 האירו החיים' כי היה נדמה. ולעידוד לחיזוק, ולברכה לעיצה לפיתחה צבאו) אנשים וגם( נשים

 .הנכון הוא ההיפך כי יודעים רבים לא אך... בקלות לה הלך הכל וכי' פנים לה
 הגדול הסוד את, הבית מבני לאחת ה"ע הרבנית חשפה, ושקט רגוע זמן של בשעה, פעם

!  עיני לנגד דמותו עמדה הזמן כל, א"שליט הרב הגדול לבעלי שנישאתי מיום: בה שטמון

 לו יפריע, חלילה - או - התורה בלמוד לו יועיל זה אם חושבת אני, מעשה בכל, פעולה בכל

 .היראה דלתות על מלשקוד

 
 היה זה כך, כלל מעורב היה לא א"שליט הרב, שיחיו הילדים של הלידות בכל היה זה כך''

 של בנושאים, אחרים בנושאים טרוד היה הוא, בהכנות, בבישולים, בקניות, הבית צורכי בכל

 השיקול ראשון דבר בהכל, הילדים בגידול גם היה זה כך, תורה חידושי וכתיבת לימוד סדרי

 .הרב עבור טוב יהיה מה הוא

 כולל היום ובהמשך, מוקדם מוקדם הבוקר מהשכמת החל, סביבו היה היום סדר כל גם כך''
 ''.דבר בכל וכן, הזמן עם וערבית גדולה מנחה תפילת

 בעצמה מכינה היתה רבות ששנים סיפרה ה"ע הרבנית כי) שבע באר בספר מובא( עוד נוסיף

 וכן, ידיה במו יין לייצר כדי ענבים של אשכולות בעצמה סוחטת היתה היא. היין את אפילו

 אשה לבית הזדמנה אחת פעם. לבד הכל ועשתה השבת במאכלי טירחה שום על ויתרה לא
 קמח מנפה הרבנית כי מבחינה היא ולפתע, לשבת סמוך חמישי ביום זה והיה, לארץ מחוץ

 לך אין וכי, לבד הכל לעשות צריכה את האם'' האשה תמהה, המלכה שבת תבשילים ומכינה

 ?... בי טוב לא מה... העוזרת אני: פניה על שחוק כשבת משיבה ה"ע והרבנית'' עוזרת

 תמליץ כך, כאן ואחיסמך לעזר שהיתה כשם, ישראל לכלל ותסייע תגן שזכותה שנזכה ר"יה

 .אמן. במרום למעלה גם עלינו

    

  פשט על הפרשה �
 

 )ב, לב(" אמרתי כטל תזל לקחי כמטר יערף"
 למה ע"ויל. כמטר עורפהו הגון שאינו תלמיד ואם כטל הוא הגון תלמיד אם' א' ז ובתענית
 א"א נמצא הגון שאינו שהתלמיד ז"דכ ל"וי. ההגון לפני הגון שאינו התלמיד התורה הקדימה

 ולהסירו הגון האינו את לערוף מוכרח בתחלה לכן יקלקלנו הגון שהאינו ההגון את גם ללמד
 )יב, לא( בשעריך" אשר וגרך' וגו העם את "הקהל.ההגון את ללמד יוכל כ"ואח

 מעניני חג הסוכות
ÍÈ‡ Â·˘ÈÈ ˙ÎÂÒ· ÈÚ¯‡ „È˙ÚÏ ‡Â·Ï 

. אמה מאה אחד כל גבוהין שיהיו ישראל עתידין לבוא שלעתיד' א ה"ע דף בתרא בבא איתא
 )סוכה ריש כדתנן( פסולה אמה' מכ למעלה גבוהה שהיא סוכה והרי בסוכה יישבו איך רבינו והקשה

 פסקי בספר' יעוי, ה"א( הרגלים את שם להניח חור הסוכה ברצפת שיעשו ידי על דאפשר ואמר
 ').א ב"מ דף י"בדפו, ד"סק ג"שנ' סי סוף ג"ח תשובה

 והרי, כולה התורה כל אבינו אברהם קיים' ב ח"כ ביומא ד"למ רבינו את שאלו אחרת בפעם אך
 סוכה מצות אבינו אברהם קיים ואיך ')ט, א"פכ סופרים מסכת( אנשים וארבע שבעים כמו גובהו היה

 נפסק וכך, הטעמים לאחד( עראי דירת זו אין כי פסול גבוהה סוכה דהרי והשיב, כך כל גבוהה בדירה

 עראי דירת עושים ודאי, מאוד שגבוה מי אצל אבל אדם כל אצל זה כ"וא) ג"סק ג"תרל' סי ב"במ
' הי אבינו שאברהם דכיון ל"י עינא ביה שלטא לא שבגבוהה מטעם אם וכן[ לו שיתאים בגובה
 '].מכ ביותר עינא ביה שלטא גבוה

 )(שיח הסוכות

    

    הקבלת פני רבו ברגלהקבלת פני רבו ברגלהקבלת פני רבו ברגלהקבלת פני רבו ברגל

בימי חול המועד סוכות הבעל"ט לא יתקיים קבלת קהל כלל בסוכתו של רבינו בימי חול המועד סוכות הבעל"ט לא יתקיים קבלת קהל כלל בסוכתו של רבינו בימי חול המועד סוכות הבעל"ט לא יתקיים קבלת קהל כלל בסוכתו של רבינו בימי חול המועד סוכות הבעל"ט לא יתקיים קבלת קהל כלל בסוכתו של רבינו     כיכיכיכימבית מרן שליט"א נמסר, מבית מרן שליט"א נמסר, מבית מרן שליט"א נמסר, מבית מרן שליט"א נמסר, 

    ....ג' התפילותג' התפילותג' התפילותג' התפילותאחרי אחרי אחרי אחרי     לקבל את ברכת המועדלקבל את ברכת המועדלקבל את ברכת המועדלקבל את ברכת המועדהיה לעבור בבית מדרשו היה לעבור בבית מדרשו היה לעבור בבית מדרשו היה לעבור בבית מדרשו ניתן יניתן יניתן יניתן י    אלאאלאאלאאלאשליט"א, שליט"א, שליט"א, שליט"א, 



 

  חג הסוכות
  

מסכך סוכתו בענפי עצים כגון בדקלים או   .‡

באקליפטוס אבל לא במחצלת, היינו ענפים 

 קשורים.

(וכיון בדרך כלל בעשרת ימי תשובה כבר מסיים לקטוף כל הסכך. 

שמקפיד כל יום מעשי"ת לסיים ספר התהילים, רגיל אז לומר 
 תהילים).

  עי' שו"ה סי' תרכ"ה י"ז י"ח.

מרן נוהג ללכת בעצמו לקטוף את הסכך משום   .·

(ולא קוטף בעצמו את כל מצוה בו יותר מבשלוחו, 

 .הסכך אלא מעט ממנו)

סי' ת"ס א' לענין אפיית המצות. ומביא עמו בניו  עי' שו"ה
 נכם לזרזם ולחבב עליהם המצוות.כדיו לחונ

נזהר ביותר שלא יהי' הסכך גזול, וקוטף במקום   .‚

 שאין חשש כלל.

 ועי' שו"ה תרל"ז י"ב. וכמה פעמים הביא לו חתנו שליט"א
ממושב חרדי מידו של בעל הבית שומר תורה ומצוות, וברוב 
השנים קטף בבני ברק בהיתר מפורש מבעל הקרקע, והעצים 

(ולא שהקפיד על כך שיהיו ב' שגדלו על הקרקע שם היו גם הפקר 

 תנאים אלא שכך הוי מעשה)

מקפיד כדעת רבו החזו"א שגם מעמיד המעמיד   .„

ומ"מ לא  מדבר שאינו מקבל טומאה, 'בסוכה יהי

מקפיד שהקורות שעליהם עומד הסכך לא יהיו 
 צבועים.

עי' שו"ה תרכ"ט י"ט, ומרן הוסיף לי שבסוכתו של החזו"א היו 
הקורות צבועים והסתפק החזו"א אם זה טוב או לא, אבל לא 

 אמר להוריד.

אמר שמדינא אין להקפיד אם תולים נוי סוכה   .‰

"מ מחובר לסכך ובלבד שיהא פחות מד' טפחים, ומ

 מחמיר שלא לתלות כלל על הסכך.

וכן נהג אביו  זללה"ה. ועי' שו"ע תרכ"ז ס"ד האופנים בהם נוי 
 פוסל.

Â.  ר שלא להיות ולשבת ' של סוכות נזהבכניסת יו"ט א

 מעריב, מספק ברכה. ללמוד בסוכה עד

עי' שו"ה תרמ"א ב'. אבל אחר התפילה בליל יו"ט א' שכבר בא 
ין ממש לרגע קודם הקידוש, לקדש נכנס לסוכה ולא הי' ממת

 ועי' מט"א סי' תרכ"ה מ"ב.

Ê.  ) ליל שמיני עצרת) נשאר לישב במוצאי סוכות

 בסוכה עד ערבית.

וא"ל משום דספק דאורייתא לחומרא ועי' סי' תרס"ו מ"ב 
סק"ז שאם הוצרך לסעוד בביה"ש של יום השביעי יאכל 

  בסוכה.

Á.  כל היום ויוצא רק  כל ימי הסוכות שוהה בסוכה

  דברים הכרחיים.לות ושאר לתפי
עי' תרל"ט ס"ד כל ז' ימים קורא ולומד בתוך הסוכה וכו' ועי' 

 במ"ב.

ו ר"י אפשטין שבכל פעם שהיה בא ללוות את סיפר מקורב
הרב לתפילה או יציאה אחרת מחוץ לסוכה, היה מבקש ללבוש 

 את המעיל בעודו בסוכה כדי להרוויח עוד כמה דקות בסוכה.

Ë.   לסוכה לא אומר שום יה"ר או תפילה.קודם שנכנס 

 ואמר שלא נהגו בזה אצלם.

È.  .'אינו אומר אזמן לסעודתי אושפזין וכו 

וא"ל שכן התנהג מרן החזו"א אבל אביו מרן הקה"י ז"ל היה 
 אומר.

‡È.   בליל יו"ט ראשון מהדר לאכול כזית ראשון מקמח

 שהכינו מזה המצות לפסח שזה ללא חשש תערובת 

  

נן ט"ו ט"ו מחג המצות. מעש"ר ומעש"ע, דילפי

שלא יהי'  (שמן ומי פירות)והורה למעט בזה התבלינים 

 כמצה עשירה.

עי' בזה בדרך אמונה פ"ו מתרומות ה"ב בבהה"ל ד"ה כהני, 
 ובפמ"ג במשב"ז בסוף סי' תרמ"ג.

·È.   במוצאי יו"ט ראשון אחרי הבדלה מרבין בשמחה

בסוכתו ואומרים ט"ו שיר המעלות והוא אומר פרק 

והאחרון, ואחר כל מזמור אומרים הקהל  הראשון

 ושאבתם מים וגו' ושרים מעט בין מזמור למזמור.

עי' מ"ב תרס"א סק"ב חסידים ואנשי מעשה עושים זכר 
לשמחת בית השואבה וכו', וככל הסדר הזה נהגו ג"כ בסוכת 
אביו הקה"י זללה"ה מידי שנה בשנה מלבד בשנה האחרונה 

אד חולה וביקש מרן זצ"ל לחיי הרבנית ע"ה שהיתה כבר מ
ת הכנסת כדי שלא יפריעו את שיעשו את זה בסוכת בי

 .מנוחתה

‚È.   נוהג להשאיר שולחן בעת השינה שיהיה בסוכה

 ואמר לי ששמע שכן נהג החפץ חיים.

ואף שבמשנ"ב תר"מ כ"ז כתב שיש ליזהר שיהי' השולחן בתוך 
הסוכה שלא ימשך אחר השולחן מ"מ מזה אין ראיה על שעת 

ה כי י"ל שקאי על שעת האכילה (עי' שו"ע תרל"ד ד') השינ
אמנם אחר שאומרים שכן נהג הח"ח מסתמא כוונתו ג"כ על 

  שעת השינה. כן אמר לי.

„È.  .היקל לישן בסוכתו יחידי כדעת הגר"א 

 מע"ר סי' רי"ד וא"ל שכן נהג מרן החזו"א.

ÂË.   כשיוצא מסוכתו לתפילת שחרית, מברך בחזרתו

למנחה או ערבית אין לישב בסוכה אבל כשיוצא 

מברך, ובערבית של מוצש"ק מברך כשחוזר כיון 

 שהוא הפסק גדול יותר.

עי' שו"ה תרל"ט דין כ"ז כ"ח. ואמר לי שמרן החזו"א היה 
 המברך לישב כשחזר מתפילת מעריב וטעמו משום שהתפיל

 היה אורך זמן כי היו מחכים לצה"כ.

במנחה של שבת שיש בה קריאת התורה הסתפק 

לברך בחזרתו, ולמעשה לא בירך וביקש מאחר אם 

 להוציאו.

ÊË.   (שהלך כל יום מטעמי בריאות כחצי שעה) כששב מההליכה

 הסתפק אם לברך וביקש מאחר להוציאו.

  עי' שו"ה שם דין כ"ח. 

ÊÈ.   הורה לי לברך לישב בסוכה כשהלכתי לישן בסוכה

אפי' שלא אכלתי שם קודם, וכן שהורה לברך אפי' 

 על שהייה בסוכה בלי אכילה.

 כדעת הגר"א במע"ר סי' רי"ב ועי' מ"ב תרל"ט סקט"ו ט"ז.

ÁÈ.   אמנם מרן לעצמו מחמיר במידת האפשר גם לאכול

או לשתות משהו, אבל מקדים ברכת לישב לברכת 

(ואם יברך על האוכל האוכל, שהרי העיקר כדעת הגר"א 

 .ואח"כ לישב יחשב הפסק)

 כן שמעתי ממרן.

ËÈ.   :כשנפרד מהסוכה (קודם ערבית של שמע"צ) אומר
יהי רצון שכשם שישבתי בסוכה זו כך אזכה לישב 

 וכת עורו של לויתן.בס

  עי' רמ"א סי' תרמ"ז ס"א.

   



              
‰¯Â˙ ˙ÁÓ˘Â ‡·¯ ‡�Ú˘Â‰  

  
 בליל הושענא רבא נוהג להיות נעור כל הלילה.  .‡

 עורים בליל ערבה.ש סי' תרס"ד נוהגין ישראל להיות נעי' מ"ב רי

בתחילת הערב לומד סדרי הלימוד היומיומים   .·
השייכים למחרת ואחרי חצות הלילה מתחיל 
לומר תיקון ליל הושענא רבא, ושמו"ת של פ' 

 וזאת הברכה.
 עי' שו"ע תרס"ד ס"א ושונה הלכות שם דין ה'.

 לא נוהג לשמוע קריאת תורה בליל הו"ר.  .‚
 ים משנה תורה מתוך ס"ת טעות בידםואמר לי שאותם הקורא

ואין לעשות כן שהרי מתחייבים בברכה"ת בלילה וא"א לברך 
(אמנם בביהכ"נ שלו מתאספים אנשים לשמוע ברכות התורה בלילה 

ומה שנוהגים בליל שמחת קריאת כל חומש דברים ואינו מוחה מידם) 
והוא כמו חיוב, וכמש"כ  -תורה לקרות בתורה, שם זה המנהג 

 בשו"ה סי' תרס"ט דין ו'.

 קודם עלות השחר טובל במקוה.  .„
עי' רמ"א תרס"ד ס"א שכך נוהגים, אבל המ"ב שם סק"ח כתב לטבול 

 מבערב.

א מצריך שיהי' ול נוהג לקשור הערבות להושענות  .‰
 חוט טוב. הקשר ממינו, אלא כל

 מ"ב תרס"ד סקי"ז ומג"א ופמ"ג שם.

Â.  ת לידו בהושענות מנענע מעט כשנוטל הערבו
 .בתחילה

ס"ד ס"ז וברמ"א. ולא נוהג כמו שיש עי' שו"ע סי' תר
 נוהגים לנענע לד' רוחות.

Ê.   .וכשאומרים קול מבשר חובט ה' פעמים בקרקע
וכשחובט ההושענות אינו מדקדק שיפלו כל 

 .העלים וסגי אפילו בעלה אחד

 עי' מ"ב תרס"ד סקי"ט שא"צ להסיר כל העלין.

Á.  ענות לשריפת חמץ.נוהג להציע ההוש 

גו, ועי' מה שהעיר בשונה הלכות עי' רמ"א שם ס"ט שכך נה
 דין כ"א.

Ë.   בנוסח התפילות ובקידוש אומר שמיני חג
 העצרת.

וא"ל שכן אמר לו מרן החזו"א, ועי' שו"ע ומ"ב ריש סי' 
 תרס"ח.

È.   בהקפות של שמחת תורה, מקבל עפ"י רצונו
 הקפה ו', עוזר דלים וכו'.

מלבד הקפה א' שנותנים לו מפני כבודו. והקפה זו היא 
רבה דברים וכמו שאומרים גדולה וחשובה לזכות לה תפילה

ם הושיעה נא (ע"כ מפי חתנו הגרש"ש שליט"א עוזר דלי
בשם מרן) ופעם אמר מרן שבצעירותו היה מעט בושה 
לקבל הקפה זו כי היא שייכת לעניים והוא "התנדב" לקבל 

נוטל  וברבות הימים כשראו שהוא שליט"א ע"כ. את זה,
 הקפה זו, נהייתה להקפה המכובדת והמיוחדת.

‡È.   לא אומר הפסוקים שכתוב בסידור לאומרם בין
 הקפה להקפה, רק מה שהציבור אומר בקול.

שם פסוקים לומר בין הקפה להקפה  יש סידורים שנדפס
 ויש שנדפס לומר תפילות ופזמונים.

·È.   יושב ומחזיק ס"ת בשעת (בשנים האחרונות) בד"כ
שלא יצטרך לעמוד מפני שאר ספרי הקפות כדי 

מדומה (וכים עמם וכן נהג גם אביו התורה שמקיפ

 . שגם החזו"א)

 עמש"כ לעיל בסי' נ"ט אות י'.

‚È.   כשחל שמיני עצרת בשבת הורה לומר יזכור וכן
 נהגו. על פיו.

„È.   בליל שמחת תורה אחרי ההקפות קוראים בתורה
 עם ברכותיה והורה לומר אח"כ חצי קדיש.

שום שאין זה סיום התפילה ודינה ככל קה"ת, ואמר לי מ
  הרי יש אח"כ עלינו וקדישש

ÌÈ�ÈÓ‰ ˙Ú·¯‡ È�ÈÈ�Ú  

ישר,  נוטל לולב רגיל שראשו - בדרך כלל לברכה   .‡
נוסף שראש התיומת  לולב ומהדר עוד ליטול

  כפופה במקצת וכמו שכתב הרא"ש ז"ל.
תרמ"ה י"ז שסיכם פרטי הדינים בלולב כפוף  עי' שו"ה

ואופנים שונים. אודות אתרוג תימני אמר לי מרן שלא 
מקפיד ליטול אתרוג כזה וגם החזו"א לא היה מחזר אחרי 
אתרוג זה ותלמידי הגרי"ז מבריסק מהדרין אחר אתרוג זה 

  עכ"ד.

 (שזה קליפה חומה)לא מקפיד אם יש מעט 'קורא'   .·
  חזו"א.ה הקילעל ראשי הלולב וכן 

  ועי' כה"ח סי' תרמ"א ס"ק קכ"ד.

בדרך כלל נוטל הדס שיש ג' עלין בכל קן, אמנם   .‚
עלין בכל קן  לאחרונה נתנו לו הדסים שיש ז'

  כדעת רש"י, ונענע גם בזה.
  עי' שו"ע תרמ"ו ס"א ומ"ב ורש"י סוכה ל"ב ב'.

משתדל להדר לקחת אתרוג גדול וכן לולב ושאר   .„
וה, כהי"א שהכוונה המינים משום הידור מצ

  בגודל.

עי' מ"ב תרנ"ו סק"א במה שאמרו מצוה להוסיף עד שליש, 
אם הכונה להוסיף על אתרוג מהודר יותר או על אתרוג 
גדול יותר. ואמר לי שיש הידור ליקח גדול אפילו אם יש 
לפניו אתרוג שאינו שיעור בצמצום אעפ"כ יש הידור לנענע 

  תרע"ב סק"ב. בגדול יותר. ועי' היטב מג"א סי'

יום אלא כשמתחיל לא מחליף את הערבות בכל   .‰

  ייבש והוא בערך כל יומיים.תלה

כתב הרמ"א ונוהגים ליקח כל יום חוה"מ ערבה חדשה וכו' 
וע"ש בבאר היטב שיש אופן שלא כדאי ליקח כל יום 

  חדשה.

Â.   האתרוג מעדיף שיהי' צהוב ולא ירוק, ושיהי' גדול

  ונאה.

ההולכת ומצהיבה וכשירה, מ"מ מהודר ואפי' ירקות כזו 
  יותר שכבר בעת הברכה זה צהוב.

Ê.   אינו מעיין הרבה באתרוג לחפש אם יש בלעטלך

קטנים שאין נראים לעיל, או נקודות שחורות 
  זעירות וכן נהג החזו"א.

  עי' דרך אמונה רפ"ד משמיטה ויובל בבהה"ל ד"ה בין.

Á.   לא הקפיד ליטול אתרוג בדווקא עם פיטם, כי

א רק הידור וכשר גם בלי זה אם לא נפל, אלא הו

  גדל כך מתחילת ברייתו.
עי' שו"ה תרמ"ח דין י' י"א סיכום הדינים לגבי ניטל 

  פיטמתו. 

Ë.   סדר איגוד ג' המינים. הדסים בימין וערבות

בשמאל ולולב באמצע. ומניח את ההדסים 

וערבות בתוך קושיקיל נאים כשהלולב באמצע. 



שר ג' המינים בקשר על נוטל עלה של לולב וקו
גבי קשר, ואח"כ אוגד גם עם טבעת, ואח"כ אוגד 

  על הלולב עצמו ג' טבעות.
עי' משנ"ב סי' תרנ"א סק"ח ט' בענין בית יד שעושין וכו' 

  ושם סקי"ד פרטי הדין של שלושת הקשרים.

È.  .לא מקפיד לברך על ד' המינים בסוכה  
תרנ"א ואפילו שיש סוכה בסמוך לא נוהג כן. משנ"ב סי' 

  סקל"ד בשם האריז"ל לברך בסוכה.

‡È.   בשעת הברכה על נטילת הלולב, הופך האתרוג
שהעוקץ יהי' כלפי מעלה כדי שלא יצא יד"ח 

קודם הברכה. אולם בברכת שהחיינו הופך בחזרה 

  האתרוג ומעמידו כדרך גידולו.
עי' תרנ"א ס"ה או יהפוך האתרוג עד שיברך, ובמ"ב כ"ה 

  ה היותר מובחרת שבכולן.הובא בשם הגר"א דזה העצ

·È.  כס, סמוליך ומביא ישר ולא מכ בסדר הנענועים

דדים הוא כמש"כ המשנ"ב. ולא הופך וסדר הצ
  פניו וגופו לצד שמנענע.

  עי' בזה שו"ע תרנ"א ס"ט ובמ"ב.

‚È.   הידר שלא יהי' המעש"ר ומעשר עני באתרוג

  משום לכם, ואפי' כשחל יו"ט א' בשבת.
עי' היטב בדרך אמונה פ"ו מתרומות ה"ב בבהה"ל ד"ה כהני 

  ובצה"ל אות ע"ז, ובשו"ה תרמ"ט ב' בכל מה שציין שם.

„È.   אחרי שמעשר את האתרוג אומר לחתוך האתרוג
המעושר שלא יבואו לאוכלו, ולא לחתוך ע"י סכין 

 אלא ביד.

עי' ד"א מתרומות הכ"א בבהה"ל ד"ה על, שהביא לדון איך 
לק שבלוע בסכין, ע"ש באורך, ולכן אפשר לעשר הח

  יקחו אתרוג שלם למעשר.משתדל שיחתכו ביד או 

ÂË.   האתרוג שעליו מברך הוא מהעץ של הגאון רמ"י

(שקיבל זרעים לשתול, ממרן החזו"א ליפקוביץ זללה"ה 

אמנם אחרי שנוטל אתרוג  שזה בודאי אינו מורכב)

 זה מנענע עם אתרוגים מזנים אחרים.

שהחזו"א הי' מנענע באתרוגים נוספים ואמר לי מרן, 
שלחזו"א לא  שהביאו לו, רק אחרי שגמר הלל, וטעמו מפני

ו לרוגו כשר ומהודר אבל אצתאהי' ספק והי' בטוח ש
בכולם. ואחרי פטירת  (קודם הלל)שמסתפק לכן מנענע מיד 

רבנו הגרמי"ל זללה"ה אינו לוקח מהעץ של הגרמי"ל עצמו 
  רמ"י שהם נאים יותר.אלא מזן שנלקח מאתרוגי 

ÊË.   מרן נותן רשות לכל המתפללים לנענע בד' מינים

ה לכל מי שרוצה ע"מ להחזיר, שלו, ומכריז שמקנ
  קטנים.למחוץ 

אף שעי"ז נהי' האתרוג עם קצת כתמים והוא משומש 
מאוד, מ"מ מצות חסד עדיפא לו. וידועים דברי החת"ס 

  .(עהש"ס, סוכה ל"ו) לגבי כתמים אלו מחמת המצוה

ÊÈ.  ות מחזיק כל הזמן נבשעת ההלל ואמירת ההושע

  ג' המינים בימין ואתרוג בשמאל.
  עי' מ"א סי' תרנ"ו סק"ו.

ÁÈ.  .ומצמיד ב' ידיו זו לזו  
עי' תרנ"א סי"א צריך לחבר האתרוג ללולב בשעת נענועו 

  וכו' ומרן שליט"א מחבר אותם גם שלא בשעת נענוע.

ËÈ.  בערבות בדרך כלל מברר בעיקר אם אינם גזולות 

  .(כי בזה מצוי יותר שגוזלים ומוכרים)
  עי' שו"ע תרמ"ט ס"א וס"ד.

Î.   מקפיד לשלם על האתרוג והלולב ושאר המינים

  שמביאים לו ולא לקחת בחינם.
עי' מ"ב סי' תקפ"ה סק"ח בשם מט"א ועי' מ"ב סי' תרנ"ח 
סק"י דין אלו שפורעים התשלום אחר החג. ובשנים 

אתרוג מהודר מזן  האחרונות הרמ"נ נותן למרן בכל שנה
החזו"א, ומרן מאוד מרוצה ושמח וכאות הוקרה נותן לו 

  בכל שנה חיבור מחיבורו בהקדשה אישית.

‡Î.   בהושענא רבא מוריד את הטבעות מהלולב

  מאחרי הברכה של הלל וקודם אמירת ההלל.
עי' תרס"ד ס"א שנוהגים להתיר בו אגודו של לולב. והנה, 

  , וכן נהג מרן החזו"א.מרן מוריד אחרי הברכה ולפני הלל

·Î.   פעם אחת הלולב נחלק מעט בראשו מחמת

שנחבט בכותל (אמנם לא נטה לצדדים), ומרן 
העדיף עדיין לנענע בו כי היה גדול ויפה ויש בו 

הדר, אמנם למחרת כבר נחלק יותר, ולא נענע 

  בו.
(יש ק נממול עדיין לא הי' היכן שמעתי ממרן, ואמר לי שאת

 .ביו"ט ראשון) לציין שהמעשה לא הי'

  
  

  )ע"השו סדר על א"שליט מרן הנהגות' אלא(' 
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‰ÏÈÙ˙‰ Â�È‡ ÍÈ¯ˆ ¯‰Ê‰Ï ‰Ê· ,ÈÎ ÍÎ Ì‚ ÂÎ¯„ ÏÎ· ‰�˘‰ ,ÌÈ˜ÒÂÙ‰Â È¯‰ Â¯È‰Ê‰ Ú"Ê ,˘ÈÂ ÌÈ¯„‚ ‰Ê· ,ÚÒÂ�‰Â ÈˆÁÏ ‰Ú˘ ¯˘Ù‡ ÔÈ‡˘ 
‰Ê ¯„‚· "ÈÎÏÂ‰ ÌÈÎ¯„ ,"˜¯Â ÚÒÂ�‰ ‰ÚÈÒ� ‰ÎÂ¯‡ Ì‚˘ ÏÎ· ˙ÂÓÈ ‰�˘‰ ‰È‰ Ô˘È ‰Â‰ ‰ÈÏ Â·˘˙ ÔÈÚÎ Â¯Â„˙ ,ÔÎÏÂ ‡Ï ‰ ¯̂ ˜ÂÒÙÏ 

‰˘ÚÓÏ ‰Ê· .‚‰Â"¯ ‰ÈÏ„‚ Ï„� ËÈÏ˘"‡ ]˜ÂˆÊ"Ï [„„Èˆ ‰· ¯ÈÓÁ‰Ï.  
‰�‰ È�Â˘˜· ‡Â·Ï ˙È¯·Ï ¯ÈÚ· ‰È�˙� ‡�Ú˘Â‰· ‰·¯ ,ÈÂÏ˙Â Ì‡ ÂÓ"Á ËÈÏ˘"‡ ]˜ÂˆÊ"Ï [¯È˙È ÈÏ Ô˘ÈÏ ˙È�ÂÎÓ· ,ÈÎ ÏÎ ‰ÏÈÏ‰ ÌÈ¯Ú È�‡Â 

Ì„¯‡ ·Î¯· .ÏÏÎ·Â ,Û‡ Ì‡ ¯˙ÂÓ ÔÎ˙È ÛÈ„Ú˘ ˙·˘Ï ‰ÎÂÒ· ,˙ÂˆÓÂ ‰ÎÂÒ ‡ÙÈ„Ú.  
  (דרך שיחה)


