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 .1סוכה מ״א.
מתני׳ בראשונה היה לולב ניטל במקדש שבעה ובמדינה יום אחד משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא
לולב ניטל במדינה שבעה זכר למקדש ושיהא יום הנף כולו אסור :גמ׳ מנא לן דעבדינן זכר למקדש א"ר יוחנן דאמר
קרא (ירמיהו ל ,יז) כי אעלה ארוכה לך וממכותיך ארפאך נאם יקוק כי נדחה קראו לך ציון היא דורש אין לה דורש
אין לה מכלל דבעיא דרישה :ושיהא יום הנף :מ"ט מהרה יבנה בית המקדש ויאמרו אשתקד מי לא אכלנו בהאיר
מזרח השתא נמי ניכול ואינהו לא ידעי דאשתקד דלא הוה בית המקדש האיר מזרח התיר השתא דאיכא בית המקדש
עומר מתיר דאיבני אימת

 .2תוס' סוכה כט :בעינן
לכך נראה דהיינו טעמא משום דיום ראשון דאורייתא בגבולין ושאר יומי דרבנן זכר למקדש כדאיתא בריש לולב
וערבה (לקמן סוכה דף מד ).הלכך בעיקר הלקיחה כגון ד' מינין ולקיחה לכל אחד תקון בשאר יומי כעין דאורייתא
וכן בהדר משום הדור מצוה אבל בחסר ובשאול לא תקון

 .3מנחות ס"ו.
גופא אמר אביי מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי רבנן דבי רב אשי מנו יומי ומנו שבועי אמימר מני יומי ולא
מני שבועי אמר זכר למקדש הוא

 .4פסחים קט״ו.
השתא דלא איתמר הלכתא לא כהלל ולא כרבנן מברך על אכילת מצה ואכיל והדר מברך על אכילת מרור ואכיל
והדר אכיל מצה וחסא בהדי הדדי בלא ברכה זכר למקדש כהלל

 .5אורח חיים תע״ה (א) יתר דיני הסדר
ואומר זכר למקדש כהלל ואוכלם ביחד בהסיב' ומש בירך על אכילת מצה לא יסיח בדבר שאינו מענין הסעודה עד
שיאכל כריכה זו כדי שתעלה ברכת אכילת מצה וברכת אכילת מרור גם לכריכה זו:

 .6המאור הקטן מסכת פסחים דף כח.
ועוד שלא מצינו ברכת זמן אלא בדבר שיש בו שום הנאה כגון נטילת לולב שהוא בא לשמחה ותקיעת שופר לזכרון
בין ישראל לאביהם שבשמים ומקרא מגילה דחס רחמנא עלן ופרקינן ופדיון הבן שמברך אבי הבן שהחיינו לפי שיצא
בנו מספק נפל דכל ששהה שלשים יום באדם אינו נפל ולספירת העומר אין בו זכר לשום הנאה אלא לעגמת נפשנו
לחרבן בית מאויינו

