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 הבערת כי להוריע ששבת באור אלא מברכינן לא איברי דלא יו"כ במוצאי אבלאיברי
 לא מלאכה וכל בו שנאמר ליו"כ כן לשבת המלאכות כל שאר כמו ביום בו אסורההאש
 סותרת טעתה בי להוריע איסור ממלאכת ששבת באור אלא סברכין אנו אין לנךתעשו

 : לקב"ן( , לאורו ויאותו ממנוליהנות
 אור רבעינן משום העולם אומרים יוה"כ בערב הנר את להדליק ישראל כל שנהגו דזךןעא(

 במרבר ישראל שהלכו שנה ארבעים שכל יפה מעם למנהג מצאתי ואני ,ששבת
 ואמרינן , אדם נשמת אלהים נר שנאמר לנר המשולה נפשיתיהם לשמור אלא הלנולא
 ויראה השנה בראש הנר את לו ירליק יפה עולה שנתו אם לירע הרוצה כריחות(נגריס
 שלא סמאל ראה מ"ו בפרק אליעזר ר' בפרקי 1 לרבר ס0ך לי יש מכאן , עולה שנתואם
 כמלאכי בארץ אחד עם הם ישראל רבש"ע הקב"ה לפני אמר כפור ביום לישראל עוןטצא
 מלאכי מה ביוה"כ רגליהם על עומרין ישראל אף קפיצין להם אין השרת טלאכי טההשרת
 ביוה"כ חטא מכל ונקיים ביניהם שלום ישראל אף חטא מכל ונקיים ביניהם שלוםהשרת
 ביומא דאמרינן והיינו , )אב"ן( , עליהם ומכפר המקטרג מן ישראל של ערותן שומעוהקב"ה
 לאשטומ רשוהא ליה לית ביוה"כ אבל לאשטוני רשותא לשטן ליה אית שתאבכוליה
 חסר החמה יסוה במנין הוי חר פחוה שס"ה בגימטריא השטן , השטן בך ה' יגערשנאמר

 : )אב"ן( ושלום,אחד,
 וארם השבת מלפני הכל מטבילים אומר הלל בית דתנן ראע"ג מ"כ ר"י כיזעןעב(

 באב בתשעה בין כדרכן מובלין פבי15ת הייני כל נטי ותנן וניודםבשבת
 בשבת הותרה מצוה והיא והואיל מצוה בזמנה טבילה דאמר למאן היינו הכפורים ביוםבין

 וליומא למהר ראיפשר אמור מצוה אינה ראמר למאן אבל באב ובט' הכפוריםוביום
 אינו ולמעלה המנחה מן טובלין כולו היום כל וכו' טבילות חייבי כל רתניא תדע ,אוחרי
 צורך אין וכאן והואיל מצוה אינה בזמנה מנילה ליה אית יוסי ר' והרי , לפבוליכול
 טשום קרי לבעל מילי הני מובל הטנחה ער ראמר ומאן , למחר עד לה משהיוספלה
 שאינה תפלה לצורך למצוה שכוונהו פי על אף קרי בעל שאינו ארם אבל תפלהצורך
 יאנן ועור , בתירה בן יהורה בר' לן דקיימא ועוד , לטבול אסור מלטהר יותר היוםמצוה
 בחדא מגיא שלנו רלנדות יום בכל מעשים והרי , טצוה אינה בזמנה לטבילה לןקיימא
 הורה לרברי אלא יהורה ר' פטר רלא הכפורים ביום לטבול יכול דלתפלה וי"א ,טבילה
 שהוא ונזכר בתפלה עומד היה כדתנן לא לתפלה אבל וגו' כאש דברי כה הלא קרארנתב
 תורה לרברי אלא קאמר לא יהודה דר' ז"ל חננאל רבינו בפירושי פפק וכן , כו' קריבעל
 לטבזל פרובינצא מנהג וכן ישראל ארץ אנשי עושין וכן , דבריו ונראין לא להפלהאהל

 : עיקר ובן כפור ךביום[)ערב(
 . דסייען רחמנאבריך

 מוכההלכדת
 ובכל בציצית וכן בלולב וכן סוכה לעשוה מברך לעצמו סוכה העושה ירדשלמיא(

 לההוא שמעוה התכלת פרק במנחוה מרקאמר וליהא , מצאתי כך ,המצות
 ברכה צריכה אינה ציצית רב אסר הכי דשמענא ציצין מהו א"ל ציצית לעשותדמברך
 העושה , בסוכה לישב סברך בה לישב נכנס שהחיינו מברך לעצמו סוכה העושהרתניא
 פוכה לעשות ואילו , לולב נפילת על מברך בו לצאת נטלו שהחיינו מברך לעצמולולב

 וב"ב , עיקר הבבלי הירושלמי עם הבבלי שחולק סקרם ובכל סברך איש לולבולעשוה
 לכשיכנם לאו ואם סיר זפן מברך דבר בה לחרש יכול אם ועומדת עשויה היהה , ז"לויא"ף

 : סברךבה
'ff~
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 אלולנ זמן לברך א"צ י"מ . לקרושה אכסא לסו רססדר כהנא לרב ליה חנינא אמי א"רב(

 ב"ש ישנה סוכה בירושלמי כאמר וליתא , אכסא לתו דפני , בעשייתםואסוט
 שהר כל אמר יוסי ור' מפח אמר תבריא , דבר בה לחדש צריך תנא מהשירים וביהפוסלים
 להו רמסדר והא , בעינן בנופה דחירוש למרת הא בולה פני על ובלבד שהו כל דאמרמאן
 להו מסדר דתר11ייה1 וישיבתה רסונה אזמן אלא קאי וסוכה רלולב אזמן לאו כהנארב
 לכרוני וצריך בההיא מיטר דלא רלולב אזמן ולא ניתזו אתת מצוה דאוב אכסא כהנארב

 או אחת פעם אלא עליו סברך אין י'מצוה דומן , מצותו חיוב רהוא בנטילתו אובעשייתו
 זמן נך ואחר סוכה והלכתא , ניאת( יצחק אבן )הרב , חיוב בשעת או עשייהבשעת
 והנכנס שיבא, לזמן טרם שהיום לו נא היום חיוב ירי על והזמן עדיף דיומאדהיובא
 הן קצבה לרבר אין דאמרי כרבנן רהלכה ופעם פעם כל על מברך שבעה בל בהלישב

 עשר חמשה עשר חמשה ריליף הנ של הראשון שוב יום מלילי חוץ , למעם הןלהרבות
  ואין י פסחים בערני כדמוכח רשות ואילך מכאן חובה הראשון דלילה המצוהמחנ
 ואחת ביום אחת בסוכה לאכול ארם חייב סעורות עשרה ארבע דאמר אליעזר  פר'הלכה
 בו דחזר ועור , הוא שמותי אליעזר רר' ועור , כרבים הלכה ורבים ריחיר חראבלילה,

 : אליעזרר'
 מברך בחג לבקרו תבירו לסוכת שהנכנס הוא וידוע פשות מנהג ז"ל האי רב ךאכןךנ(

 של סוכה תחת בין עצים של סוכה תחת בין בה לישב נכנס שהוא זמן%
 הראשון יו"ם בלילי נסוכה אכל שלא מי הכמים ולדברי , סוער איש בין שם y1D" ניןקנים
 לו בשיש לסוכה מסוכה ויוצאין , לתקון יוכל לא נעווה נאמר זה ועל תשלומין לואין
 הררך מן הבא או אותה ובונה הוזר נפלה ואם מועד של בחולו סוכה ועושים , סוכותשהי

 : מצות לחינוך הגיע בינתיים שברל וקטן בינתיים שנתגייר גר או מונה לוואין
 מלמד בסכות ישבו בישראל האזרח כל שנאסר חבירו במונת חונתו ירי ייצא דארםד(

 שני או אחין שני ז"ל האי לרב ושאלו , אחת במוכה לישב ראוין ישראלשכל
 אוכלין מקצתן ואלו בה ולישן לאכול לכולן מספקת שאינה קטנה סונה שעשושותפין
 . לא או זה בענין תרבתן ירי יוצאין האחרים עושין וכן בבתיהם וחבריהם זה ביוםוישנין
 בשעה ותבירו זו בשעה זה לברו ולשתות לאכול ואיש איש כל ררך ושתייה אכילה לעניןוהשיב
 שאין בסוכה ושינה ישיבה לענין אבל , יוצאין היכר לעשות בפרפראות ולהמשיךאחרת
 שיוכל בשעה יאכל אחר כל סוכה בו לעשות סקופ להם אין אם לעשות יוכלו מה קבעלהם
 שחביבה ברכה עליהם ותבא לילה חצי וזה לילה הצי זה או אחר לילה וזה זה לילה זהויישן
 לעשורן סקום לו שאין סי שכן כל פטורין ופרדסין ננוח שומרי דהשהא , ביועזר הסצנהעליהם

 אלא הרוחק אפני המצטער שכן כל פטור סירחא ומשום בקי כשום המצמער ועור סוכהבו
 ללילה ואלו יה ללילה אלו בה ויישם )ויאכלו( מחזקת שהיא מה לפי ביציהם ששטרותיעשו

 : חובתן ירי כולן ויצאואחר
 ולשתות ולאכול בביתו אטר כל לעשותה  סונה מצות זי נאון נמוונאי רב השטרה(

 באותה יש אם אבל , סוכה לעשות צריכין אין הכנסת ובבית , בה ולישןולרור

 המתקבצין לאותם סוכה לשם יעשו בחנ'הסוכוה שם לבוא ישראל ורגילין .שווקםסעי
 נכון לא תורה מפר שם להוציא אבל , הכנמת בית של בסוכה ויישנו וישתו שיאכלונרי

 שמביאין 11ה , עינך כל בביר,כ"נ סוכה עושין ואין ישיבות בשתי נך ואיןמנהנ . גןלעשות
 זה מעשה הבית ובבנין בעזרא אלהים בית ובחצרות גגו על איש הכתובים מןראיה

 האי לרב שאלו , לרגל כשעולים ירושלים נעשיה ואכסניא לרגל עולים שהיו היהבירושלים
 משגת ידו שאין מי או בביהכ"נ אותה עושה אי סוכה לו לעשות סקום לו שאין מימנהגנו

 השיב , לא או ויוצא ומברך בה ויושב ונכנס י"ח בה יוצא אי לעשותה פנאי לו .שאיןאו
 ולאכול בבהכ"נ לדור יכול ואם בסוכה ז' כל טרורו לשום ארם שחייב ירעתם אתםהלא

ולישב
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 משנת ידו אין אומרים ושאתם , יצא לא י"ח כל אבל ומברך בה ויושב נכנם וראי שםולישב
 בכך לו איפשר אי ואם , דיו בהן שיסכך קנים או מדנים ראשי שיתקן קנים של מהצלתהלא
 שנא' בטקדש אף ישראל מנהג היה וכן שלהם בבהכ"נ אותה עושים ובבגדר , יעשהמת
 הייבינן מי האירנא אנן וששאלתם הנאונים בתשובת . אלהינו בית ובחצרות גגו עלאיש

 ישראל בר מיחייב רלא ראינו כך , לא או פדרשות ובבתי כנסיות בבתי סוכהלמיעבד
 השנה כל של רירתו תמורת וגני ושתי דאכיל היבא ברירתו בכיתיה אלא סוכהלמיעבד
 אנל , תורה בדברי בהן ולהתעסק להפלה אלא מיוחדים אינן מדרשות ובתי כנסיות בתיאבל
 העיר בני אבל , עושין הם יפה שם וישנים שם שאוכלים דרכים עוברי לשם אותם עושיןאם
 ש4 בסוכה אלא יוצאין ואין חובתן ירי ולצאת הכנסת בית של סוכה על לסמוך יכוליןא(
 שלא עליה צרינין.לברך אין הכנמת בבית אותה כשעושין לפיכך , בביהו ואחד אחרכל

 במוכה לישב ולברך הכי עמרם רב וכתב , דרכים לעוברי אלא אותה עושין הןלעצמן
 בסעודה בישיבה אלא קביעות לה שאין כיון אלא לה שנכנם ופעם פעם כל על לברךצריך
 ורבה זמן ואח'כ סוכה אמר רב דאיתמר , הכוס על סמרן לפניו וסעודה וכוס קידושויש
 קידוש של הכוס על וזמן , זמן כך ואחר מוכה והלכתא סוכה כך ואחר זמן אמר חנה בר3ר
 סוכה בספרד שענשין שהמנהג ז"ל האי רבינו של תש1ב1ת מתוך למדנו , סודרהוא
 בישיבה בסוכה לישב ומברכין הקהל רוב שם ויושבין ונכנמין הכנמת ביתבחצר
 של רירתו המורת היא הסוכה כי יצאו לא חובתן ירי כל אבל עושין הן יפהבעלמא
 אלא עושין אין והם בה ולשנות ולישן ולשתות ולאכול בתוכה ולטייל בה לישב שנהבל

 כעץ תשבו בסוכות רת"ר מהים למוכה טעלן נאים כלים לו היו זגוגם( ח"נ מתניתאי, : בעלמאישיבה
 משופ רבא קאי ואחא לסוכה טעלן נאים כלים לו היו אמרו מכאןהדורו

 לבר מיכלא מאני רבא אמר שם דאמרינן בעינן לכבור העשוי ובית תדורו כעיןותשבו
 כעריכות בהן ולשין כריחים בהם שמוחנים כלים כנון מיבלא מאני והפירוש ,טמטללתא
 העשוי ובית לרירה הרגילן ברברים אלא תורה חייבה דלא , בהן המבשלין גדולותגיורות
 בחדר אלא דרים אדם שבני במקום לעיולינהו ארעא אורח לאו הכלים ואותן בעינןלכבוד
 ופפרשי הם תועים שאכלו לאחר קערות הסוכה מן להוציא שמחמירים אדם בני ואותן ,נאופים
 מיכלא מאני רטפרש נרולות בהלכית מוכח וכן , וליתא טאימותא משום שמחמירין.בעמא
 והוא בטטללתא סשתיא מאני אבל בהו רטחני ומאני בהו רליישי ואעי חמירא בהו דמשהומאני
 , ממטללתא לבר לה ואמרי במטללתא לה אמרי שרגא , בבית הבאים הכלים וכל לסערותהדין

 משום ולא תדורו פעין תשבו משום ולאו הלמודא לה נסיב גררא אגב אלא רבא אסרה לאוזאת
 שפף כמוסאיסוהא

 רש-

 אמר שבת וגבי מאיסותא, רליכא שרגא סיקרי ררהבא שרגא דאפ" ז"ל
 , כדספרש דהכא וטעמא , חרש של ישן נר אלא מאום טיקרי דלא שרגא מטלטל הוה אבהור'
 מדליק כי היא דקטנה כיון דמיבעית ומשום קטנה במוכה והא גדולה בסובה הא פלימולא
 ואי , שרי גרולה בסוכה אבל סוכה טצות מקיים ולא לבר ממשיך לנווה ומעייל שרגאלה

 בין אפליג רלא ממלא במאני שנא מאי ועוד , קמנה לי מה גדולה לי מה סאיסותאששום
 לף בן יהושע ר' אלא אמרה לא רבא רשרגא סיפא רההיא ותרע , לקטנה גרולהסוכה
 וריבתן ארבעה בה פוחה אטר רב בר ר"ח מהו להוריד כלים לו אין וערבה לולב בפרקאמרה
 סעיולי בהכי למסמלה ועדיפא קמנה רסוכה שיעורא וממעט הנר אח בה מרליקאסר
 סיירי ולהנהו פורען יו"ט רליכא ישראל ארץ לבני להו והא לן הא פליגי ולא , טיכלימאני
 . הנר את בה דטהיק לוי בן יהושע ר' מייי יהבינן ומיתב יו"ט ראיכא בבל ולבני רב ברר"ח
 ובפרק , נבל לבני ישראל ארץ ובני ישראל ארץ לבני סיירי בבל דבהי ההלמוד דרךינן
 סוכה תינח הלמורא ופריך , והשכח ורוק נוונא האי כי רשות ערביה הפלת גבי רשבהקמא
 רשרנא מכלל וכדרבא מיכלא מאני בה רמעייל למיסר איבא מאי גדולה סוכהקטנה

לא
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 הנר בהרלקת פסולה ונקט בהו, רשייך מיכלא ומאני טפעמא ולאו רבא אטרתלא

 , מירי לא 1ת1 כרפרשינן ודאי אלא לה טטעט אינו מיכלא במאני אבל להדממעם
 ו טהור זהב ,כפרית

 גמר כיצר ז' מונה תנינן תמן מברכין כיצד רפרק בירושלמי מצאתי סתרים ב:כ31לר1ז(
 ולמעלה הטנחה מן הכלים את הוא מהיר אבל סוכתו את יתיר לאמלאכול

 לפסול אדם צריך רב בשם אשי בר חייא רב כהנא בר אבא ר' , האחרון יו"ם כבידבשביל
 אחא בר יעקב ר' ביתו כתוך לקיש צריך אמר לוי בן יהושע ר'  יום  מבעור סונהואת
 חיננא רבי אחא ר' לקדש צריך אחר בבית לאכול ונמלך זה בבית קירש אמר שמואלבשם
 ביתו בתוך האחרון יו"ט בלילי מקרש זה הרי עליו עריבה שסוכתו מי אושעיא ר'בשם
 לאכול בדעתו היה כשלא רב דאמר מה פליגי ולא אבון א"ר סוכתו בתוך ואוכלועולה
 דשטואל אתיא מנא א"ר אחר בבית לאכול ברעתו כשהיה שמואל דאמר ומה אחרבבית
 כחרא סוכתו בתוך ואוכל ועולה ביתו בתוך מקרש ש"מ כריב"ל אושעיא ודר' תייאבר'

 מכאן לקרש, צריך דנמלך היבא אבל מיעקר קביעוהיה והתם לו עריבה סוכתו רהא דמיאדוכתא
 בבית פירוש כנישתא בבי ושתי דאכלי אורחין לאפוקי בבהכ"נ רמקדשין נסים לרבינוראיה
 שאלו . שם לאכול קירוע בשעת שברעתן לפי בהכ"נ בקירוש שיוצאין הכנסת לביתהסמוך
 אכסא להו דמסדר כהנא לרב ליה חזינא אאמר אשי כרב לן קיימא מברי נסיםלרבינו

 ליה דסגיא זמן לברוכי ליה צריך לא לולב או סוכה אעביד דמאן מינה ונמרינןדקירושא
 כדכתב בדכסא רסני כלולב בדכסא סגי ולא זמן דמברך בשופר שנא ומאי דכסאבזמן

 התויה מן אינו ויו"כ דריה והשיב , ויו"כ בריה זמן דאוטר לן קיימא דאנן נדולותבהלכות
 אין אמרי ושמואל ורב בהן, זמן לומר מהו מערבין כבכל לן כדאי~עיא רגלים שלשהאלא
 בשלש אלא זמן אומר אין תנא בירושלמי אומר הוא וכן רגלים בנ' ]אלא[ זמןאומר
 כל תנא הסוכות ובחג השבועות ובחג המצות בחנ כך אמרה מתניתא מנא א"ר ,רנלים
 זמן בהן אומר והלכתא בעירובין דמסקינן ואע"ג זמן, בו להזכיר צריך קרש מק-א בושכתוב
 מדרבנן דכסא זמן אתי ולא מררבנן ויו"כ רריה דומן אלמא ולאמוקי למיבעי מראיצמריךאבל
 ומפיק דאורייתא רכסא זמן ואתי ראוריי' וסוכה דלולב זטן אבל , מראורייתא דשופר זמןומפיק
 אומר הגלות בכל כי נפלאתי ואני , בעשייתו ולא לולב בנטילת זמן למיסר צריך ולא דלולבזמן
 בעשייתו בתך שלא ומי וכו' לולב העושה כרתניא בנטילהו או בעשייתו או בלולבזמן

 דזמן רביון ועור , בסוכה ולישב ריכוכה זמן לברכת כהנא כרב , בנמילתו להומסרר
 אלא , דרבנן ומפיק דרבנן ראתי בכסא וליפטר מדרבנן נמי ורשופר מררבנן ויו"כדריה
 גלילה שופר מצות שאין לפי רשופר זמן למיפטר יכול לא רכסא רומן למיסר לן איתטאי
 דאורייהא דלולב זמן לאפוקי דאורייתא רסוכה זמן אתי לא נטי הכי הן , ררבנן רהנלאע?
 והא , עשייתו בשעה בירך לא אם בנטילתו זמן לברך וצריך בלילה לולב מצות שאיןלפי
 דהא דלולב אזמן ולא קאי ואישיבתה דסוכה אזמן דקירושא אכסא להו דמסדר כהנאררב
 לאו ואם סיר זמן מברך דבר בה לחרש יכול אם ועוטדת עשויה רהיתה ]דסוכה[ עלהקאי

 4 )אבין( , עיקר וכן שמיה דכר מאן ולולב וכו' אשי רב ואמר שתים מנרך בהלכשיכנם

 : דסייען רחמנאבריך

 לולבהלכות
 משלכם לכם , ואחד אחד לכל לקיחה שתהא ולקחתם , הראשון ביום לבם דלקתתםח(

 זה שוים ופריו עצו שתם הרר עץ פרי , הגזול ואת השאול אתלהוציא
 המתים לא ובירושלמי וליבא הרר דבעינן פסול יבש פסול והיבש הנזול לולב והנן .אהרוג
 מצווה ליה דהוה טשום .וחנן כדר' שני ביו"מ ואפילו לכם רכהיב פסול וגזול ,יהללויה

הבאה
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 חומר ומשום , תקנתא ליה דלית רפסה דימיא גזול ונו' ט51 והבאתם רכתיב  בעבירההבאה
 רב ואטר , ובגזול בשא51 שיוצא ימים ושאר שני ביו"ט רבנן אמרו דאורייתא ראשוןיו'ם
 הפסולין כל כי שאומרים ויש 1 שני ביו"ט בין ראשון ביו"ט בין פסולים הינשיםפלטוי

 נשאר אנל טדאורייהא רהוא קיימא ראשון ביוש כולהו שבלולב מינין ר' לעניןשבמשנה
 אמר נחסני בר יצחק וכרר' פסולין שאר שנא ולא ויבש ג11ל שנא לא כשרין ררבנןיומי

 דפליג במול יוצא נשאל שיוצא מהוך שני ביו"ט אבל ראשון ביו"ט אלא שנו לאשמואל
 , אליביה ראשון טוב ביום מהניתי' לכולה אוקים בתראה אשי ררב חרא יוחנןאדר'
 רכשר בניחותא הרר זה רב ראמר בחרא בלישנא עכברים שנקבוהו אהרוג רלגביועור
 הא ראשון ביו"ט למתניתין אשי רב ואוקים פסול שהוא כל וחסר ניקב תנן מהניתיןואילו
 דמתניתין פסולי גל ראשון ביו"ט ומדהאי ונשק ביה דמטביל חנינא כדר' כשר יומיבשאר
 הפסולין כל שמואל בשם נחמני בר. יצחק וכר' בהראי פסקו וכן הוא ראשון ביו"מנמי

 : ראשון ביו"ט אלא פסוליןאינן
 ספק משני לאו שני ליו"ט ראשון יו"ט בין חולקין שאנו זה מ"כ יעקב יבינו דכנתבט(

 ראשון יו"ש חומר וכל דמיהקיי הוא ראשון טוב יום ויאי דההוא קאמרראשון
 ושלחו 1כ1/ הכריות כבוד דגרול טסת לבד והכרלה ותפלה וקידוש מלאכה לעני! ביןעליו
 יום הוא שני יו"ט אלא , גליות של טובים ימים שני על ומנרין אבותיכם, במנהג הזהרומהם

 : )אבץ( , עיקר זנן ראשון ספק בו דאין המועד לחול וראשון לחגהשלישי
 זקוקין יהו פירות העושין , פירות עושים מהם שנים שבלולב טינין ארבעה דרעניאי(

)
 העושין , פירות לעושין זקוקין יהו פירות עושין ישאינן פירות עישין לשאינן

 בהים בעלי על רחמים ומבקשין ברבים הורה המרביצים חכמים תלמירי אלופירות
 לא עלייא שאלמלא עלייא על איתכליא רחמי ליבעון מתפ רשלחו , פורענות מכלשינצלו
 לחכמים רוה נחת שעושין בתים בעלי אלו כו' פירות עושין ושאינן , אתכליאמתל~ימין
 בשמים הבונה שנאמר אחת באגורה בולן שיהו עד חובתן ירי יוצאין ואינן ,והלמיריהם
 בו ויש ריח בו יש זה אתרוג מה הרר עץ פרי ד"א , יסדה ארץ על ואגורתומעלותיו
 מה תמרים כפות . טובים ומעשים תורה בהם שיש אדם בני בהן יש ישראל כךאוכל
 מעשים כהן ואין תורה בהם שיש אדם בני יש כך בו אין זריה אוכל בו יש זההטרה
 בני בהם יש ישראל כך אוכל בו ואין ריח בו יש זה הרס מה עבות עץ וענף .מוכים
 ריח לא בה אין זו ערבה מה נחל וערבי . תורה בהם ואין טובים מעשים בהם שישארם
 אמר , טובים מעשים ולא תורה לא בהם שאין ארם בני בהן יש ישראל אף אוכלולא

 לפיכך אלו על אלו ויכפרו אחת אגודה כולן יעשו אלא איפשר אי אחר אחר לאברןהקב"ה
 לרצות באים שבלולב מינין ארבעה ד"א , כו' הראשון ביום לכם ולקחתם הכתובהזהיר
 צוה לפיכך מים בלא מתקיים העולם אין כך מים בלא להם אפשר שאי כשם המיםעל

 גשמים להם וירדו לפני שיחרצו כדי המקום לפני הללו מינים בארבעה להרצותהקב"ה
 ולמה , הלב הרהורי על לכפר ללב דומה שהוא באהרוג ולטה בהגדה וראגבי .בעתם
 אחרי תתורו ולא יכהיב הוא הדא עינים סיקור על לכפר לעינים  רומה שהואבהדם
 בלולב ולמה , שפתים בטוי על לכפר לשפתים הדומה בערבה ולמה , וגו'לבבכם
 לאביהם אחר לב אלא להם אין ישראל אף אהד לב אלא לו אין לולב מהאלא

 : )אב"ן( ,שבשטים
 שהרי וי"ל , המצות כל קיים כאילו ואטדתו אתרום מצות המקייב כל במדרש דרןפיר~ייא(

 כפות אלא נאסר לא וכפות . )אבין( , הרי"ג עולין מינין שלשת עםאחרוג
 לולב . אחת באגודה נחל וערבי עבות עץ וענף תמרים כפות , אחר הדר עץ פרי לךלומר
 במצות לפניו התנאה ואנוהו אלי זה משום מצוה מאי , כשר אגדו לא לאנדומצוה
  כאילו בעכוהו והדס באגדו לולב המקיים וכל , וכו' נאה סוכה נאה שופר נאהלולב

בנה
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 : המזבה גבנות עד בעבותים חנ אמרו שנאמר קףבן והקףינ מזבחבנה

 רב ואמר זה את זה מעכבין שבלולב מינין ארבעה הקומץ פרק במנחות התם יענןיב(
 פסוקות כהלכות . סעכבין אין לו יש אבל לו שאין אלא שנו לא אבא ברחנן

 תמה לקיחה שההא עד ולקחתם דכתיב היא מצוה הדא דכולהו מעכבין לו איןובנרולות
 אלא בהדדי לכולהו לאגבוהי איצטריך דלא דאה מעכבים ]אין[ לו יש , וחד חדבכל
 שאין וכשם , אגד צריך אין דלולב כרבנן לן דקיימא יצא ואחד אחד כל בהגבהתאף

פוחתיי
 כדי רמון ולא פריש לא יביא לא אתרונ מצא לא , עליהן מומיפין אין כך מהן

 ר' פאולין יבשין כמושין כולן ותניא , למיסרך אתי דילמא אתרוג תורת תשתכחשלא

 שעת אין לו אמרו לבניהן לולביהן מורישין שהיו כרכום בבני ומעשה כשרין אומריהודה
 לחים נפצאו לא ואם , כשרים הדחק בשעת רכולהו דאליבא טזה למדנו , ראיההיחק
 שאינו ומי , ]יביא[ למצוא שאיפשר וסמה פזה גדול הדחק שעת לך ראין ביבשיןיוצאים

NYtDאתר ממין יביא אל כלל : 
 ואיכא כשרים המינים שלשת נמצאו אם פסול והיבש הגזול לולב פלטיי לרב דשאלויג(

 או הדחק בשעת יהודה אדר' ממכינן טששא ביה דלית יבש אתרוג אולולב
 בץ באתרוג בין בלולב בין בהדם בין ופסולין מתניתין כסתם הלכה והשיב ,כרבנן

 בברייתא ופחלוקת במתניתין שסהס ועור , כרבים הלכה ורבים דיחיר חראבערבה,
 שבלולב מינים ד' ה'לכך , ליבמתו החולץ בפרק כדאמר מתניתין נסתםהלכה

 יבשיי
 פסולין

 להביא איפשר שאי במקום ודאי אבל , כשרים וכמושין שני ביו"ט בין ראשון ביו"שבין
 יבשין שאמרו חכמים שאף , ביבשים יוצאין פרסאות בכמה ואף הדורין כשהן לחיןאותן
 וכו' כרכום בבני מעשה יהורה א"ר רתניא בהן שיוצאין מודים אפשר שאי במקוםפסולין
 למרנו ראיה הדחק nYe אין לו אמרו אלא עושין היו חכמים ברצון שלא לו אמרוומילא
 לך דאין ביבשין יוצאין לחים נמצאו לא ואם כשרים הרחק בשעת רכולהו ראליבאמזה

 : מזה יותר הרחקשעת
 מאיר ור' יהורה ור' כביצה אומר יהודה ר' כאנוז אומר מאיר ר' הקמן אתחנ שישריר(

 ר' יהודה ר' דברי אחת בירו שהיהן שיאחוז כדי ובגדול יהודה כר'הלכה
 בירו נישאין והאתרוג הלולב שיהא סבר יהודה ף , ידיו בשתי אחר אפילו אומריומי
 ור' בשניה והאתרוג אחת בידו הלולב לימול שיצטרך גדול כך כל האתרוג יהא ולאאחת

 ידיו ויצטרךשתי שחיהן ליטול היר הכיל שלא כך כל גרול האתרוג אם אף סכריומי
 היא וכך ז"ל האי רבינו פירש וכן , כשר בשניה וזה אחת בירו זה ולולבלאתרונ
 זה תמרים כפות אלא כתב לא יאות תמרים וכפית כתוב היה אילו יוסי ר' סברבירושלמי

 , אחה בירו ששניהם לומר לך היה וכפות כתב הוה אי אבל אחת בירו וזה אחתבירו
 : דבר עמא וכן , עמו דנמוק1 יומי כר'והלכהא

 ונתב . וכשר הוא גדילינו דרך לאחוריו אבל לפניו שעקום והוא פסול למגל דומה עקדםסו(
 פניו מפאת אם חוץ כלפי ורבוץ צומח הוא מבפנים הלולב ז"ל האירבינו

 ועקום , וכשר הוא גדילתו דרך אחריו שהוא תוץ' מכלפי ואם ופסול הוא משונהעקום
 לחרות דומה , לולב מכלל שיוצא דקל של כחריות פסול חרות , ופמול רמי לפניו כעקוםלצרדין
 : ופסול הוא מום בעל הוצא בחד רמליק לולבא , לחברן אדם ויוכל עליו שנפררו היינוכשר
 שכל מפני בזה זה דבוקין הוצין בשני לעלות לולב של דרכו ז"ל האי רבינו דאכ42טז(

 מראשו למטה שעולין ובזמן ועולין מתמעטין שררו גבי על היוצאיןהוצין
 ואם כשר עולה הוא כאשר אלו שנים ונשארו וכלין סצדריו יוצאין הוצין שדרושל
 הלולב כל וכן צר אותו ררך עולים והשאר אחר אלא בדים שלשה ראשו gvאין
 בהלכות , פסול החיוטת נחלקה . ופסול הוא טום בעל הברים עולין הן אחד צרוררך

 ומשוי להו למהיים אהדדי דרבצן היבא רהוצא נבא הוא תעמת וגרולותפסוקות
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 העלים שכפולין היומנת הן העלין שכל ז"ל האי  רבית נתב ובן , פסול נחלקה אם תרלפו
 עליו  נפררו  וזהו נשר התיומות שאר שנפרדו אע"פ קיימת האטצעית התיומת ואםלשנים
 , שיאגרנו כפות המרים כפה מלמעלה יאגדנו אומר יהודה ר' רתנן לחברו וצריךבשר
 והתיוטת הוא אלא יטצא לא ואם עליו נפררו שלא לולב אחר לחזר ישראל כל מנהגוכך

 : כשר נחלקה שלאקיימת
  אמר עבות רשי היפי , פסול עבות שאשו  בשר עבות פסול והיבש  הגיל הרס תנןיז(

 חרי אפילו אמר נהנא רב קינא בחד טרפי תלתא הלתא דקיימא והוא יהודהרב
 אמימר בר מר ליה אמר כהנא דרב מפומיה ונפיק הואיל וחד אתרי מהדר אחא רבוהד
 ועלי הדם עלי הביאו דבתיב יהודה כרב דפסקי ואית , ליה קרי שוטה הדס לההואאבא
 שוטה הרם הגדא רב ואמר עבות עץ היינו הדם היינו ואטרינן סוכה ועשו עבוהעץ

 ראיה ואין , גיאה אבן הרב , להושענא שמול שוטה ההרס נמצא ללולב עבות ועץלכונה
 )אב-(י והד, חד למוכה שוטה והדס וחד תרי דקרא עבות דדילמא מכאןלכבר

 בעבות בין להודיה בין להושענא פסול שוטה והדס יהודה ברב פסק גדולותובהלכות
 : )אב"ן( , דלעיל טראמימר לי נהירא ולא , ופתיין מרפיה ררברבן שוטה הדם דמיוחיכי
 שאינו ממי בו לימן עול יהורה כרב עבות הרסין שלשה בו שיש אמרכיון פלטוי 1רן2יח(

 ורב נטרונאי ורב מעריה רב כחבו ובן , ישיבוה בשתי מנהג וכן שירצה כמהעבות
 אלא הלולב את אוגדין ראין יהודה לר' בהן לאנוד כשרים הן וער-1 הדקל סיב דהא ז"לסשה
 1 אגר  צריך ראין לגבנן שנן וכל הן עולב וטין הואיל אגר  צריך לולב רסבר  ואע"גבמיס

 בהדם למלאות ישראל כל כנהג וכן , בו למלאות דכשר עבוה שאינו בהדם שכןיכל
 עבותו שההא ובלבד נשר מיעוט בו ונשתיירו עליו רוב נשרו . לנאוהו עבותשאינו
 שם לו שיש ואעיט בקיני', עלין שבעה סביבותיו שיש מצרכיה באמא לה ומשכחתקיימת
 ואמר , כשר ואחד אחד כל בראש להין עלין ברי ג' בו ונשתיירו העלין רוב יבשו , כשרלווי
 קנים לחין עלין ברי ג' לרבריו בהכי, ליה סגי ברישיה קיני שלשה איכא ואי סעדיהרבינו
 כל בראש עלין ג' אלא מפי א"צ מתהילה דהא נראה ואין , ברישיה קיני ג' אהד ובכלהם
 והניא . כשר לחין עלין ג' אהד בכל בו נשהייר אם גאון חפץ רב כתב וכן , ואחדאחד
 וערבי , שלשה עבוה עץ וענף , אחד תמרים כפות , אחר הדר עץ פרי אומר ישמעאלר'
 אפי' אומר טרפון ר' קמום שאינו ואחד קטימין ב' ואפי' , שתיםנחל

 שלשהי
 והלכה , קטוטים

 שלשתן להיוה המובחר כן טצוה מקום מכל , מרינון ר' לגבי ישמעאל ר' בו דחזר טרפוןבר'
 כר' לנו דרשינא לא ואי זבינעכי אשוו אסא דמזבני להנהו שמואל להו מדאמרשלמים
 רב כהב וכן , שלמים כולן להיוהן המובחר מן מצוה כך ש"מ להו דריש ומדלאטרפון

 : ז"ל שלוםשר
 מצאתי ואני , לולב כמנין הדם של ברים ס"ת בלולב שנוהנין מקומות שיש דשמעתייט(

 וכתב . הירחי( )אבין , לולב כמנין עלין בלולב להיות המובחר מןמצוה
 והלכה בלבד בדין שלשה אלא עבות שיהא צרוך אין לולב של שהדם ז"ל נטרונאירב
 שלשה אלא מצרכי לא מר'טרפין מפי דמהמירי עקיבא ור' ישמעאל דר' אליבא ואפי' טרפוןכר'

 : לנאוהו כדי בו להרבות שנהגו וזה ,בדין
 . דסייען רחמנא בריך , לולב הלכותנשלם

 אהרוגהלבדת
 נסרק נקלף פטמתו נטלה רובו על חווית בו עלתה , פסול והיבש הגיל  אהרוגנ(

 בין אחד בסקור בין רובו על חזזית עלהה , פסול שהוא כל וחסרניקב
 כמנוסר ליה הוי סקוסות ובשני כשר אחד במקום מיעומו ע5 , פסול מקומזהבשני
 ירושלטי , הרר זה ראין פסול שהוא נכל אף אתרוג של הודו שהוא ובחוטמו ,ופסול

המן
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 אחר מצד שאמר ומיעומו רובו אלמא , לפסול כרובו וחוטמו אחר מצר רובו אמריןתמן
 ותניא , בוכנתו נטלה אלעזר בן יצחק ר' תנא , פסול פטמתו נמלה . צדדיו מכל ולאהוא

 , פסול שהוא כל וחמר ניקב נקלף נסדק בוכנתו נטלה רובו על חזזית עלתהבברייתא
 חטן פטמתו נטלה ובירושלמי , דברייהא בוכנתו היינו דמתניתין פטמתו דנטלהלמרנו
 של פיטסא ז"ל האי רב ופירש , פיקא אמר חקולא בר יצחק ר' שושנתו נטלהאמרין
 יזה לא כדתנן ענולה היא ופיקא שושנתו וזהו רסון של כפיטמא היא החוטם עםאתרונ
 נשר עזקצו נימל לענין אלעזר בן יצחק ר' דתני ובוננתו , הפיקע על ולא הבוש עללא
 שיש באתרונ נכנס עוקץ ואותו , באסיתא כבוכנא באילן בו תלוי שהאתרוג העוקץ והואדתנן
 ופירשו , באמיתא התבלין שוחקין 'שבו הטרוך הוא בוכנא , כבאסיתא קצת עמוק מקוםלו

 מן נשאר שלא לגמרי הבוכנא נטלה ואם , חסירתא אסיתא , ואכנה בא בוכנאחכמים
 בתוך קיימת הבוכנא מן שקצת לפי הכל ולא מעוקצו נימל אם אבל פסול כלל בוהעוקץ
 לאו אלעזר בן יצחק דר' ובוכנתו ז"ל האי כרבינו ומסתברא , כשר גוים שעיקףוהארוג
 אחרי פסול נימל דלגמרי דהיכא לחלק ובא כשר עוקצו לעמן אלא כלל רמתניהין פטמתוהיינו
 שלא הבולט אבל , קצת חסר ליה דהוה באסיתא כבוכנא באתרונ הנכנס עינך אותושנימל

 )אב"ן(: כשר, האתרונ בגוף ממשנפנס
 בכאימר מפולש ושאינו שהוא בבל צדרין משני הנקב שנראה מפולש נקב ניקוץנא(

 שהוא כל המחט בפי וניקב מפולש אינו אם אף ישראל כל עליהןוהחמירו
 : )אבץ( , הראשונים טובים ימים ב' אותושפוסלין

 , שני ביו"ט אף פסול עכברים שנקבוהו ראתרוג דרב קמא כלישנא פסקו נרולותבפמוקות
 שהוא כל דחסר ומתניתין שני ביו"ט ביה ונפיק ביה מטביל חנינא דר'דאע"ג

 וכן , עליו לברך החג ימות בכל ופסול דמאיפא עכברים נקבות שאני , ראשון ביו"שפמול
 דאי פסול עכברים נקבוהו החג ימוה ובכל , כרב הלכה חנינא ור' דרב נטרונאי רבכתב

 פסול: שהוא כל חסר הנן ימאים עכברי נקובת בלא ראשוןביו"ם
 גריס דהוא בתרא בלישנא ופסיק לקמא דרב בחרא לישנא הגירסות מחלץ האי דר2נ'נךכב(

 חנינא ר' והא איני ופסול הדר זה אין רב אמר עכברים שנקבוהו אתרוג כך]בליב[
 מהניתין קשיא לא פסול שהוא כל חסר דתנן מתניתין קשיא חנינא ולר' ונפיק ביהמשביל
 ואין הוה חנינא ר' לגבי תלמיד חרב חנינא כר' והלכה שני ביו"ט חנינא ורר' ראשוןביו"ט

 : ספרינו בכל האי רבינו כגרסת ואין , רב במקום כהלמייהלכה
 צריך לולב דאמר לטעמיה ור"י יהורה ר' דברי במינו אלא הלולב את אונדין ן14יןכנ(

 לקשרו רצה ואם , מינים חמשת ליה  הוה אהרינא במינא ליה אנד ואיאנד
 ובמקום , מלמטה יאגדנו ובמינו בירו הרשות ירושלים יקירי כמנהג זהב שלבגימוניות
 כררך העיקר ער התיומת מן למעלה אבל ירושלים יקירי כן עושין היו אותושאונדין
 יתכן לא. פרור אותו שמניחין רבה הושענא יום ער התמר בכפות העולם אותושאוגדין
 להדם הלולב בין חציצה הנימוניות ליהוו דלא זהב של בגימוניות ולסככו ולקשרולאנדו
 התיומת מן סביבותיו לאגדו שנהגו וזה ; ההרם עד התיומת מן לאנרו יוכלו אבלולערבה
 כל שנשלם רבה הושענא וביום . עליו יפרדו שלא כפות כפות שנאמי שום על עיקרועד

 ומכל . )אבין( , למקרש זכר מדרבנן חובתו נגמרה בי להודיע פרוד אותו מניחיןלקיחתו
 לאגרו ונהנו אגר צריך אין רלולב ראמרי יהורה אדר' רפליגי ברבנן לן קיימאמקום

 : ואנוהו אלי זהמשום
 ,. מברכינן ולא במוכה ריתבינן היכי כי ברכה בלא ליה נטלינן טלא וי ספק ד2:שמיניבר(

  מהם רשלחו ומשום במפיקו החמירו  מדאורייהא הוא ו' רבל דמובהלפי
 ובגבולין ימים ז' אלהיכם ה' לפני ושמחתם דכתיב במקדש אלא ו' התורה מן ראינו ולולבובז'
 ג )אבין( , ברכה בלא ליטלו ז' ספק בח' החמירו לא למקרש זכר הימים ושאר אחריום
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 ש15קחין הפתאים ואותן , גדילתן ררך אלא בהן יוצאין אין שבלולב מינין ארבעבה(
 ואינן מלבן בורים , באילן שתלוי כדרך למעלה ועוקצו למטה חוטמוהאתרוג

 ולבסוף האילן פירות כל כררך למטה ועוקצו לטעלה חוטמו גדילתו דבתהילת חובתן יריישאין
 הכמים תקנו ולכך , הכביים הפירות שאר דרך וכן למטה שלטעלה את נהפך כברומתוך
 לקיחת על לברך תקנו ולא , גרילתו כדרך ליטלו שחייב להודיע לולב נטילת עללברך
 לשון היא והנטילה נמשמע הקנייה היא שהלקיחה ולקחתם בתורה שכתוב אע"פלולב

 : )אמ"ן( ,נשיקה
 שטה אחר דבר ירי על רלקיחה בו ויוצא בסוררו והאתרוג הלולב את לקחת דב~דדששבו(

 דבלי אסור בכלי אבל חוצץ אית לנאותו רכל כבור ררך הוא אםלקיחה
 רכל חוצץ אינו בינתים הלולב ועלי וערבה ההרס עלי נשארו ואם , והוצץ הוא בזיוןררך

 : חוצץ אינו שבמינומין
 של אתרוג , ז' כל דאקצייה הוא ומריחא קאי דלריחא בו להריח אסור מצוה של דץרםבז(

 לא מריחא ז' כל ראקצייה הוא ומאכילה קאי דלאנילה בו להריח מותרמצוה
 הזה היגיעם טן ליהנות דאמור , במורוה פוב ריח נתן אשר מברך בו מריח ובי ,אקצייה
 5כם ולקחתם רס"ר הבירו של בלולבו א' ביו"ט חונתו ידי יוצת אדם ואין . ברכהבלא
 אלעזר ור' יהושע ור' בר"ג ופעשה , במתנה תבירו לו נתנו אא"כ , משלכם לבם הראשוןביום
 נטלר זוז באלף שלקחו לע"נ אלא לולב להם היה ולא בספינה באים שהיו עקיבא ור' עזריהבן
 וכו' לר"ג והחזירהו וכו' ונתנו בו ויצא יהושע ר' נטלו יהושע לר' במתנה ונתנו בו ויצאר"נ
 זה אתרוג לך הא רבא דאמר וכררבא מתנה שמה להחזיר ע"מ דמתנה קמש אורחיהאגב

 לתנאיה וברכפליה פירוש , יצא לא החזירו לא יצא והחזירו נטלו לי להחזירו ע"מבמתנה
 יהי' זה אוןרונ לי שתחזיר ע"מ כך שיאמר ראובן ובני גר בני כתנאי למעשה קודםובתנאי
 לא ואם ונתתם יעברו אם כרכתיב במתנה אצלך אינו לי תחזירהו לא ואם במתנהלך

 : בתוככם ונאחזויעברו
 ובמצותו בו לכשתזכה א"ל לבריה מתנה אתרונא יהיב הוה יעקב בר נהמן יב יךדשלמיכה(

 שאין לכולן ירוע שהרבר לפי הכי עברינן דלא השתא ואנן , ליהחזירהו
 שנתנר כסו במתנה לחבירו ונהנו החזירו לא ואם כולן שיצאו כדי להחזירו אלא לזה נותנו,ה
 : לפרש צריך ואין מסתטא לזה זה נוהגים כן דעת שעל יצא לא הוא נם לגמרי חבירולו
 ואשתכח מקני לא אקנויי קני סיקנא דקטן לינוקא מבא ביומא לולבא איניש ליקנילא

 : שלו שאינו בלולבדנפיק
 רבן התקין הביה משחרב א' יום ובמדינה ז' במקדש ניטל לולב היה 1נראשינהנם(

 ראשון ויו"כ , למקדש זכר ז' במדינה ניטל לולב שיהא זכאי בןיומנן
 רבה ראמר כרבה חכמים רנזרו לימלו אסור בשבת חל אם בנבולין ההורה מן שהואאע"פ
 וטנילה דשופר טעמא והיינו , הרבים ברשוה אמות ד' ויעבירנו בירו ימלנו שמאמירה
 אין מזרח אנשי מצאתי . שבת דחודלא

 טועניי
 לולב טוענין מערב אנשי בשבת לולב

 לטלטולי לן ראסור וכיון , )אבין( , שבה כאן ואין נתיב הראשון בעם לכמ ולקחתםבשבת
 בשבור למים ומחזירתו בעלה וסיר בנה מיד לולב אשה ומקבלת דתנן הא בשבתלולב
 ואין הוא ררבה גזירה קודם מחליפין ובמוער סוסיפין וביו"ם סחזירין בשבת יהודהודמ"ר

 : ומחליפין להדם דמוסיפין חזינן עטרם רב וכתב . נטותןעזשין
 שבע הפריש , טוב ביום טסעמין ואין כשר ומיעטן מעליו מרובות ענביו היו דאכםל(

 חד14! דכל למחר ואוכלה בה יוצא ואחת אחה כל הימים לשבעתאתרוגים
 אסור שנפסלה פי על אף לשבעה דאיתקצאי ואתרוג , יוסא לנולי )אלא( איתקצאי)לא(
 יוחנן א"ר יומי הרי לן ראית ואנן , שבעה כל איתקצאי רמאנילה שבעה כללאכלה
 מיקלע דאי אמורה ח' כפק בם' אפי' סוכה , מותרה ח' ספק בה' אסורה ז' ספק בה'אתרוג

ליה
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  השמשוה לכי! דאיתקצאי ומת תמן לה אגיל הוה ט' של השטענת בין בח' סעודתאליה
 אהל סתירת משום רליכא הסוכה נפלה ואם ח', ספק ריר יוטא לבולי איחקצאידם'
 רח' השמשות לבין ראיתקצאי דמנו אסורה ז' ספק בח' אהרוג וכן , העצים מן ליהנותאסור

 , בסגו אלא מיתמר לא בח' ההא אמרינן לא מגו רתרי בתשיעי אבל , יומא לכוליאיתקצאי
 כר' בהא לן דקיימא והשתא , בלולב ולא בח' בסוכה החמירו למה לעיל פירשתי~כבר
 ובפרק דירם פ"ק רירושלמי ההיא להוכיח יש מוקצה נבי אמרינן לא טית דתרייוחנן
 יש אך , דבר עמא ובן , ומותרין יוחנן כר' דהלכתא יוחנן ור' דרב בפלוגתא טערביןבכל

 בהני דרב כוותיה הלכתא ביצה מסכת בריש הלמורא מדפסיק כרב רהלכתא.שאומר
 סותרת בזה רנולרה גליות של טובים  יסים שני לקולא ,  לחיטרא  בין לקולא  ביןחלה.
 אסורה בזה דנולרה ר"ה של טובים ימים ושני ויו"ט שבת לחומרא , הן קדושוה דשתיבזה
 אע"ג למבין לביצה רמו רלא וצ"ע להדליקן, ושמן בפתילות ואסור הן אחת דקרושהבזה

 : )אבין( , לביצה לה אפיךדירושלמי
 לשמור היורע , בציצית חייב לההעטף , בלולב חייב לנענע היורע קטן רנדספתאלא(

 משה לנו צוה תורה מלמרו אביו לדבר היודע תפילין, לו לוקח אביותפיליו
 , מהרות גופו על אוכלין גופו לשמור היודע , ק"ש של ראשון פסוק ומלמדו לקרות( )היודעוגי,
 כפיו לפרום היודע , סמא מפיקו היהיר ברשות פהור מפיקו הרבים ברשות לישאלהיורע

חולקיי
 על עומד שגדול והוא משחימתו אוכלין לשחוט היודע , הגרמת בבית תרומה לו

 אמות ד' רגליו ומסימי מצואהו מרחיקין פרס אכילת בכרי דגן כזית לאכול והיכול ,גביו
 הוא בקמן שנאמר מה כל , D-a אכילה בכרי כזית לאכול יכול שאיט אע"פ ובגדול ,להפלה
 כשר היום כל , ההורה מן חיוב לענין למצות י"ג בן אבות בפרקי רתנן והא לחנכונדי

 עמור משעלה שעשו וכולן לולב ולגמילת שופר ולתקיעת ההלל ולקריאת המגלהלקריאת
 מביהו יוצא אדם ירושלים אנשי של מנהגם כך 4 כביסים בלילות נוהג ואינו , יצאוהשחר
 כפיו את ונושא בתורה קורא , בירו לולבו ומתפלל ק"ש קורא לבהכ"נ נכנס , בידולולבו
 ביר  משנרו  הטררש לבית  נכנס , בירו לולבו אבלים ולנחם חולים לבקר , קרקע גבי עלטניחו

 :  עליהן חביבות המצות היו כטה להוריעך , שלוחו ביר  עברו בירבנו
 והני . מרבותינו שמענו כך בירו לולבו אבלים לנחם רבנן דאסרו הא האיי רב דאמרלבן

 אכילות לנהוג המת קרוני שעהידין במוער או ביו"ט נפמר שהמת בזמןמילי
 רעתו ליישב עמו ויושבים אצלו באין חביריו בחג נוהג אבילות שאין ואע"פ , החגלאחר
 לן קיימא אחת שעה אפילו הרגל לפני מת אם אבל , אבלים את לנחם שבא כמי להומדמה

 : יום כ"א לענין ול' ז' נזירת הימנורבמלה
 מברך לעצמו לולב העושה ובגאולות בפסוקות , ונענוע לולב ברכה זמן דלעניןלג(

 מי פיתוי רב ואמר , לולב נטילת על מברך בו לצאת נמלו ,שהחיינו
 'כולן המצות כל בישראל היא רווחת שהלכה נטילתו על לברך חייב בו לצאת לולבשנוטל
 הפלה בשעת שלא נוטל אם נענוע ולענין , המבילה טן חוץ לעשייתן עובר עליהןסברך
 ויישר עושה ירושלים כאנשי לעשות ירצה ואם , למקומו ומחזירו ומנענעו עליומברך
 החילה לה' בהורו ומנענעו עליו מברך נוטלו תפלה בשעת ואם , נטרונאי רב וכ"כ ,כחו

 4 בלבד נא הושיעה ה' ובאנאוסוף
 לגמור כדי הכנמה לבית שמוציאו וזה בו מברך נטילתו טשעת לולב ?מח יב דאמרלד(

 ויצא כלום עליו אין מוציאו אין ואם , ירושלים אנשי כמנהג מצוהיו כלבו
 לולב ותוקע שופר לו מביכין לדרך לצאת משכים היה ומדתניא , בהגבהתו הזבתוירי

 מברך דרך לו אין ראם למדת הא ומתפלל קורא ק"ש זמן וכשיגיע בה וקורא מגלהומנענע
 )תפוש או אתרוג בלא הלולב ויתפוש לבהכ"נ ההינוק שיכיאנו צריך א"ב , ההפלהלאחר
 לפת התפלה אחר זמנו ונשיגיע , בימין ואתרוג בשמאל לולב להו ראפיך או כלי ע"ילחו

ההלל
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 ביה נפיק טדאגביה והא בסוכה פריך נמי דהכי , כדרכו ימתקנו ונוטלו עליו מברךההלל
 שלא ומנענעו לולב לו מביאים ומראמר , ז"ל נסים רבינו כתב וכן , כשהפכוומשני
 נענוע אותו זולה עליו כשמברך נטילתו בשעת לנענעו שצריך למדת הא התפלהבשעת
 ובפסוקות ז"ל מהנאצים קבלה וכן , נא הושיעה ה' ובאנא וסוף תחילה לה' בהודודהלל

 : דבר עטא וכן ,ובגדולות
 לוף. רהבו השם ה,כרה בשעת למעלה להעלותו המנהנ כי נ"ל סעדיה רבים ו14טךלה(

 שכופלים ובמקום וסוף תחילה לה' בהודו ומנענעו , נא הושיעה ה'ובאנא
 שנענע נמצא , שעמים ב' שבסוף לוף בהורו וכן , פעמים ב' נא הושיעה ה' באנאמנענעים

 אנא שכופלין ובמקום , ר' כופלין שאין ובמקום , נטילתו שבברכת נענוע עם פעמיםו'
 ר? רם בקול מברך ש"צ ובציבור , וו נמצא שבסוף לה' הודו ופושפימ נא הושיעהוו

 ונציגת , החג ימות בשאר וכן ההלל את לגמור ומנרכין ומנענעין אמן ועונין לולבנפילת
 ילפינן רלולב ונענוע , ררבה גזירה משום נוטלים לא רבשבת , עור ולא ימים 1' לעולםלולב
 עצרת כבשי ושני הלחם שתי בפרק בהנחות רהנן אותם מניפין שהיו הלחם משתילה
 ומביא מוליך ומניף תחתיהן ירו ומניח כבשים ב' על הלחם שתי נותן עושה הואכיצר
 מעלה , שלו העולם רוחות שד' למי ומביא מוליך , בלולב וכן רבא ואמר ומורידאעלה
 מעלה , רעות רוחות לעצור כרי ומביא מוליך ר"א , שלו והארץ שהשמים למיומוריר
 לדרום מצפון ומביא מוליך להיות שצריך מזה לטדט , רעים טללים לעצור כדי1סוריד

 : )אבין( , למערבוממורח
 ועוצרות מצוה שירי תנופה שהרי הפורענות את מעכבין מצוה שירי אומרת מזאירלו(

 והלא מכפרת תנופה וכי עליו לכפר יומא ובריש , רעים וטללים רעותרוחות
 לא כאילו הכתוב עליו מעלה מצוה שירי לתנופה עשאה שאם אלא בדם אלא כפרהאין
 אם לגאונים ונשאל , יגפר בנפש הוא הדם כי שנאמר בדם אלא כפרה ראין וכיפרביפר
 מעלה ומביא מוליך זולתי זה ונענוע ופר"ח , ומוריד מעלה ומביא מוליך זולת הואהנענוע
 התם רגרס ירושלמי מתלמור זה דבר בעיקר והעמירני האי מרבית קבלת וכך ,ומוריר
 רילמא או חד והכין חד הכין בעי זעירא ר' ודבר, רבר כל על פעמים שלשה לנענעצריך
 ודבר דבר כל על פעמים ג' בהן ואית הן אחד והובאה הולכה פירוש , חד והכיןהכין
 לדרום ומצפון למערב ממזרח והובאה בהולכה מ נעמעין ט' באן והרי נעמעין נ' בהוואית
 הרוחות לו' נענועין י"ח והרי א' וירידה א' ועלייה א' והובאה א' הולכה או ג', ויאירהועלייה
 למדים ומצינו , נענועין יקח ער לחומרא ועברינן בעיין איפשים ולא , נענועין ג' אחדלכל

 : עיקר וכן , ומוריר מעלה ומביא מוליך זולתי הואשהנענוע
 הוא הלולב בעשיית הזמן מצות רעיקר הצרפתי ז"ל ר"ש כתב דלולב זמן ןלעניןלז(

 נברך בו לצאת נטלו שההייני מברך לעצמו לולב העושה התניא מבערב'
 נטילתו בשעת יברך לא שוב עשייתו בשעת עליו בירך ואם , בסוכה וכן לולב נטילתעל
 ברכו ולא לולב להם אין אדם בני שרוב ולפי , עשייה בשעת בירך כאילו לושעולה שני ביו"ט יברך לא ושוב בראשון נטילתו בשעה יברך עשייה בשעת בירך לאואם

 ושוב עשייתו כבזמן לו עולה זמן ברכת אותה בראשון בנטילתו לברך וצריכיןבעשייתו
 רלא , עשייה משעת , ספק שהוא אע"פ רראשון זמן ברכת גרע דלא , עליו לברך צריךאין

 לן ופשיטא יירחא בקביעא רירעינן רהאירנא נטילה שעת ולא עשייה שעת לא אינוהימא
 נשני יברך לא שוב ראשון כיו"ט שבירך ניון הילכך הוא נטילה ושעת קודש א' יו"טרוראי

 : )אב"ן( לבטלה, ברכה לה הויא בירךואם
 מזמורים רבה בהושענא לומר ספרר בארץ זולתי ואלמניאה ופרובינצא צרפת כלנדאגלח(

 שלא אע"פ הטעם היל , טובים ימים כשאר במוסף רבה וקדושה שבתשל
 הפרים ותשלומי ההקפה ותנלית החג תכלית הוא מקים סכל שבתגן חג של הג' יוםנקףא

שבעים
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 יריחד לדבר זכר , ההקפוח ובז ו והולכין מתטעפין שהיו אוטות שבעים כנגרשבעים

 ויסוכו 1ג1' השביעי ביום ויהי אחת פעם העיר את מקיפין היו יום שבכל . בירושלמיכדאמרינן
 נכל הנית ובזמן , צור חומת להפיל וכן , תחתיה החומה ותפול וגף פעמים שבע וא' העיראת
 להקיף ישראל כל נהגו כן ועל , פעמים ז' ובשביעי אחת פעם הטזגח את טקיפין היויום

 הפתוחים הספרים שלשת חתימת מקויימת רבה בהושענא ני ועוד , עליה שהתורההתיבה
 כשכנר הכפרה תכלית רבה  ובהושענא הכפורים ביום ונחתמים הקב"ה לפני השנהבראש
 מיהות חייגי ועל , והפשעים והזרונות עונות ונמחלו יוה"כ ער השנה ראש מערבהתעניני
 והלולב , בגלות לנו נתכפר זה ועל עראי דירת שהם לסוכות מהבתים גולים המהשוגנין

 הדין כד ובפסיקתא בירושלמי כדאטר , עלינו המקמרגים כ5 כי*נצחט להזריע"טטנענעין
 העיירות ותופשין הסנצהין המלכים כדרך פירוש ביריהון לולבא ונקמין בקרבא דנצתיןנצוחיא
 רוה לכל ופביא ומוליך המגדל ראש על ועולין עליהם תלוי הם5כות ורגל הרומחיןולוקחין
 כבשאר רבא וקרושה שבת של מזמורים בו לזמר מוב כן על הכל, את נצח הסלך כילהוריע

 : )אבין( , מזביםימים
 טפורש והטעם , כפור כבליל רבה בהושענא נהות להדליק בצרפת נהגו דכןלפ(

 : במקומולעיל
 אדם ואין עצמה בפני א5א נימלת ואינה שיעור צריכה אמי א"ר חג של בשביעי עמסנהס(

 בדי שלשה נחמן רב אמר שיעורה וכמה , שבלולב בערבה חובתו ידייוצא

 הדבר טכוער גאון האי רג ואטר , אחד כבד אחד עלה אפילו אסר ששת ורב , להיןעליי
 ששת כרב לן קיימא הא ימצא לא ואם נחסן כרב ימצא אם לכתחילה ששת כרבלעשות
 לשום והגביהו וחזר בו לצאת הגביהו אם אף י"ח יוצא ארם ואין , נחמן רב לגביגאיסורא

 : דבר עמא מאי חוי ופוק , יצא אסר חסדא ורב , יצא לא ערבהחוגת
 ולא חבים חביט ערבה ליה דאייתו ומדרב לכדה ערבה לקחת ישראל כל וניעגןטא(

 בערבה ובוראי , מברכינן לא ואמנהגא היא נביאים טנהג ערבה סבר קאבריך
 מן רההיא מעשה הוה לא שבלולב בערבה אבל , מנהג אלא ראינה מעשה הוהלבדה
 היו יום בכל . היאהתורה

 מקיפיי
 שני נא הושיעה וף אנא ואוסרים אחת פעם המזבח את

 שבע המזבח את מקיפין היו היום אותו , נא הושיעה והו אני אומר יהורה ר' ,פעמים
 כערבה אמר חנינא ור' , בלולב יוסף רב אמר וכן בלולב אומר אלעס ר' איתמר ,פעטים

 ולכך חנינא כרבי והלכה הרב במקום כתלטיר הלכה ואין חנינא ר' לנבי תלמיד אלעזרור'
 רבואהא פסקי והכין , בנטילה ולא בזקיפה דאמר במאי יוסף רב ואיתותב , בערבה מקיפיןאנו

 : גיאת( ן' יצחק ר' )הרב , מקפינן דבערבה למעשההלכה
 הת.מקוה למיסרך אתי דילמא בשבת הושענא לוסר שאסור שרירא רב דכרצננסב(

 את הסבו אם יורעין ראין בשנת הלולב לימול להו ואתו הושענאשישמעו
 יאמר החזן אך , היקף בו אין לולב בו שאין רבשבת כתב הצרפתי שלמה ורבינו ,והתיבה
 שבת של הושענא שאומר וסוכה שבת הלכות ופרובינצא צרפת כמנהג בהושענא היוםענין
 לומר ישראל כל טנהג וכן , למיסרך ראתו חשש באן אין לולב ואין היקף שאין ואחריכו'

 הוא בועה המושיע האל בא"י הושענא שגמר לאחר שאומר ש"צ ז"ל האי רב דאותךסג( י שבת של הושענאבו
ן

 אם כי חכמים תקנוה שלא לבמלה ערכה מפיו מוציא שהוא לשהקו ומוסב
 ואומר בירו ולולב ש"צ ועובר תהלה אוטר ההפטרה לאחר מעריה רבינו ואטר ,בסגלה
 ומתפללין קדיש ואומר , למקומו ס"ה ומחזיין אותה וטקיפין התיבה על וההורהדעשענא
 ש"צ אומר המוספים הפלה ש"צ שיסיים דלאחר כתב עמרם רב אבל , המוספיםוספלה

 : דבר עמא וכן ,הושענא
 לשמאלו ושלשה לימינו פעמים שלשה טקיפין יהיו יום שבכל האי רבינו שכהב ד4יע"8טר(

והשניעית
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 היו לא יום שבכל לפי , לי נראה אין לימינויהשביעית
 מקיפיי

 פעם אלא המזבח את
 וזכר למקרש זכר עושין אט וכן , בירושלמי כדאמר יריתו לדבר וזכר פעמים ז' ובשביעיאחת
 לימין ומתטתיו המזבה הקפוה וכל , פעמים ז' השביעי וביום אהה פעם יום בבלליריחו
 פונות כל מכאן הכמים וירשו , היה בדרום והכבש , קרים פנות ומעלוההו דכתיבהיו

 להקיף ישראל כל מנהג וכן , ובזבחים ביומא למזרה ימין דרך אלא יהיו לא פונהשאתה
 : )אבין( עיקר, ומן ימיןדרך

 ובעצרת הירותט זטן אומרים שנפסח אלא ועצרת פסה כתפלוה החג תפלות דסדךמה(
 ושמהת בו שנאמר שמהחנו זמן ובחג התורה בו שניהנה הורחנו מהןזמן

 שמהות מיני גל לרבוה שמה אך והיית החג הכלית שהוא עצרה בשמיני ביה וכתיבבהנך
 : )אב"ן( ,לשמחה

 הנה בראשון ומפטיו , כאהמול קורין שני וביו"ט , עשר ובחמשהומפטיר גברי ה' עז או כשב או שור אמור בפרשת וקורין ראשון ביו"ט מ"ת שני ןכןןציאיןסו(
 לבא לעתיר בי נשק בעץ שאמר נעבור וי"ל , המלאכה כל ותשלם ונהגו לה' באיום

 וכו' קיימתם היכן נח בני שנצמוו מצות שבע להם יאמר האומות את הקב"הכשירון
 המה מוציא והקב"ה אוהה ויעשו אוהה עשו שמה ומוכה לי יש קלה מצוה כן פי עלואף

 יעלו לא אשר שכתוב וזהו וכו' ננתקה שנאמר בסוכתו מבעם ואהד אחד כל מידסנרהקה
 ההג את ע"ה המלך שלמה שעשה לפי המלאכה כל והשלם וכן , הסוכות חג אתלהוג
 השמיני ביום שכתוב כמו להם ונהבפר ההג ונשלם הביה בנין ירי על ביו"כ שאכלו יוםי"ר
 ולישראל עזן אותו על לו שמהל עברו לפור ה' עשה אשר הטיבה כל על וגו' העם אתולה

 : )אב'ן( , מרליקין במה נפרק איתא הכי , הכפורים דיום עזן להם שמחלעמו
 ראשון שלישי יום דאמר נאון אית , עניינים לכמה נחלקו ההג קרבנות דקריאהכז(

 ולוי הב' וביום קורא כהן החג בקרבנות וקירין מ"ת מוציאין המוערלהול
 ישראל ומא , בלבד אחר ענין הב' וביום ישראל וקורא והוזר הר' וביום ישראל הג'וביום
 קורא כהן ששי ספק שהוא ערבה של שניעי , הג' וביום אהר וישראל השני וניזםקורא
 ורב הששי, וביום אהר ישראל , השביעי וביום ישראל , השביעי וביום לוי , הששיוביום
 אטר עמרם ורב . השביעי וביום רביעי ישראל הששי, וביום קורא שלישי ישראל אטרסעדיה
 וביום אהר ישראל השמיני וביום ישראל השביעי וביום לוי השש' וביום כהן ערבה שלשביעי

 : עמרם כרב לאלהים הגדולה העיר נרבונא מנהג וכןהששי
 ישראל יקרא היאך ועור שלישי או שני אלא רביעי מפק בו ראין הרביעיוביום שלישי ישראל יקרא היאך האהה , רבות השובות המנהגים אלו כל על יי דישמה(

 , היום חובת למפק ימים שני לקרות לו יש הנוסף הד' הלא בלנד אחר עניןתרביעי
 רביעי ישראל וקורא והוזר השמיני וביום בשביעי יקרא היאך נרבונא ולטנהנ עמרם לרב'ועוד
 בשמיני ירחה דשביעי לן דקיימא ועור , הול העשהו קדש שעשיהו לאחר וכי הששיוביום
 הני הן , וקרש הול שביעי לקרוהו שלא בלבר השמיני ביום אלא הימים כשאר יקראולא
 שוב ז"ל רשש מנהג מקום ומכל , וחול קדש בשביעי לקרות שאין בשביעי ידהה שמינינמי
 שהשלישי שהנהיג המנהג אך , מספק היום חובה ימים שני יקרא הנוסף שהרביעייוהר
 לוי החמישי וביום כהן לקרוח מדלג הוא ובשביעי , כדפרישית יהכן לא הרביעי וביוםקורא

 : היסים כל זנן הימים ספיקות ושביעי ששי רביעי , השביעי וביום ישראל הששיוביום
 בכ6 קורין שאין עיקר הוא ומפרד ופרובינצא קנפניא וכל צרפת קצה מנהג אךשט(

 1 השני וביום כהן , היום חובת ספק בהורה קורא והד' פרשיות שני אלאהיסים

 , הימים בכל וכן והשלישי השני וביום רביעי ישראל , הג' וביום וישראל , הג' וביוםלוי
 וביוש אחר ישראל השביעי וביום ישראל השביעי וביום לוי הששי וביום כהןיבשביעי

התשי
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 מפק קורא המסף והרביעי היום ספק קורין כולם הימים בכל נמצא . השביעי וביוםהששי

 : הירחי( )אב"ן , עיקר וכן , הפסק נלא היוםחובת
 הול בשבה וכן , שבעה לקריאת אלי אומר אתה ראה קורין המועד שבחול דשנתןנ(

 תעשה לא טסכה אלהי רכתיב המוער חול אזהרת שבו לפי , לפסחהמוער
 בעשיית שאסור מועד של חולו על לימד בו ודרשו תשמור המצות הנ את ליה וממיךלך

 כאילו המועדות את המנזה כל לך לומר לע"ז המועדות פרשת נסמנה ולמהמלאכה
 )אבק(: , ושלום ,לוגעובד

 בפת תל רשמית , שמית ספק בתשיעי וק , נקשוש זמן אומר חג של בקינונןנא(
 , מברכינן ולא בסוכה יתבינן מיהב ובשמיני , קש"ב פז"ר לענין הואעצמו

 וכן הכדר, סוף ער עצרה השמיני ביום ומפטיר הבכור כל באחת וקורין הורות שהיומוציאין
 בפרשה משיירין ראין משום ונסנה עד בפסוקות שכתוב ומה , דבר עמא וכן , עמרם רבכתב
 העם את שלח השמיני ביום בו שכתוב לפי שלמה ככלות ויהי ומפטיר , פסוקים מלפחות
 אנו החג ימות שבבל ירחה שביעי דאמר כרבא והלכהא . )אב"ן( , המלך אתויברכו
 בחמישי רביעי ברביעי ושלישי בשלישי שני עצמו והיום שלפניו יום הקרבנות שניקורין
 וקורא השביעי ירחה אלא קרינן לא בשמיני שביעי ואילו בשביעי ששי בששיחמישי
 השביעי אה שמדלגין דלוגי רמדלגי בנהרדעא אמימר דאתקין והיינו , בלבד היוםקרבן
 ובכור וחקים מצוה קורין חג של האהרון טוב ביום התנן והא , לבד השמיני ביוםוקורין
 וכן הזאת המצוה כי שקורין יש , מרבותיו שמע וכך סימן 'הוא כי ז"ל האי רבינוכתב
 גשם'כם ונהתי בשביל בחקתי דאמ ברכות שקורין ויש , בירושלים עדיין אותהקורין
 1 בירושלמי כן מצאתי אב"ן ואני , הבכור כל שקורין ויש , נשמים הוכרת יום והואבעהם

 : בכור או חקים או מצות אוור"ל
 לקרות שצריך ואומרים , תעשר עשר לקרות בשבת בין נחול בין צרפת כל ד23נהגנב(

 ענ"מ ומהנות המעשרות על מזהיר הפרשה שבזאת ולפי ובכור, וחקים טצותהכל
 האחר בבל עליהם לעבור שלא שיהנו להכריז האסיף חג הנלית שהוא ולפי כהונהומתנות

 : )אב"ן( , שמעתי כך , רגליםבשלש
 שקורין השבעה לקריאת בשבת זולהי הבכור כל לקרות וספרר פרובינצא דב2נהגננ(

 : כירושלים ז"ל האי רבינו ומנהג , הפרשה סוף ער העשרעשר
 לפי הברכה וזאת ישראל כל קורין עצרת שסיני ספק תשיעי שהוא השני ך12ידכםנד(

 קהל כל את ויברך שנאמר חג של בשמיני ישראל את בירך ע"הששלמה
 , ישראל את משרע"ה שבירך הברכה שמית ספק בתשיעי קורין אנו לפיכךשראל

 כהנים שבהורת קללוה שקורין כמנלה ששנינו , הורה שמחת היום אותו ולפיכך)אב"ן(.
 שתכלה כרי השנה ראש לפני תורה שבמשנה וקללות , לאילן השנה ראש עצרתלפני
 , ההשובה על ולהזהיר ישראל על להעיב האזינו קורין ר"ה שאחרי ושבת , וקללותיהשנה
 בו ודרשו שמח אך והיית עצרת בשמיני בו שכתוב כמו הורה בשמחת הברנהונאת
 הנ שלא מי על החג קרבנות כל השלום שהוא לפי , לשמחה שמחות מיני כלליבות
 שנים שלש מקצה בחג שהיתה הביעור שנת ולענין תאחר בל ולענין ראשון מובביום
 זה ועל , השואפה בית בשמחת הבית בזמן גרול יו"ט עושין והיו מעשרות נמסכתכדהנן
 בהה לשחוט מכרתי אמה להודיעו צריך לחבירו בהמה המוכר בשנה פרקים בר'שנינו
 שהיו והנדבות הנדרים כל משלימין שהיו לפי חג של אחרון יו"ט וכו'זערב לשחוטסכרתי

 : )אב"ן( , שמח אך והיית דכתיב משוםעליהם
 אנו שהשלסנוה הורה שמחה שביום לפי בבראשית היום להתחיל ישראל גל דנדןגךבה(

 שהיום ולפי ובהשלימה, בהתחלהה נזכה להשליטה שזכינו שכמו אותהמהחילין
 להשלים רוצים אגו שמחה רברי וטתוך אמרנו כאשר טהכל עונותינו שנתכפרו שטחהיום

ולההחיל
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 עצלות מתוך ולא עצבות מתוך לא שורה השכינה אין כי עלינו שורה השכינה להיותולהתחיל
 : ה' יד עליו וההי המנגן ננגן והיה שנאסר שמחה דברי מהוךאלא

 המתחילה בראשית וחתן המשלימה ההורה חתן בזמירות לקרוא צרפת דכ(נהגנו(
 ויררו בתורה קירין קטנם ועד מגדולם כאחר הקהל וכל , הרבה נדריםונודרים

 כל גדולות שמחות עושין . ירו כמתנת איש עצרת בשמיני שנאמר ירם השגת לפינדרים
 שאמר נראה זה ועל , התורה ושמחת הכפרה תכלית שהוא לפי החהנים בביתהקהל
 פמה ראיה ומביא , הקוראים בל ננגד שכר נוטל והנוסר " קורין הברכה שבוזאת עמרםרב

 כי פהרונו בזה יתכן ולא , ס"ת גולל שבכולן גדול בתורה שקראו עשרה חנמיםששנו
 מביא שהוא והראיה ה', קורין ביו'ם חכמים שאמרו י"מ משאר היום קריאת נשתניתמה
 עליהן מומיפין אבל מהן פוחתין אין תנן דהא )מדתניא( מובים וימים השבתות בכלהוא
 הקריאה שכר לו שיש כולם שכר נוטל המרר המשלים והוא הגולל מאה או " קראוואם

 יום בכל הסדר גומר אלא סובר שהוא כמו גומר ר"ל אינו וגולל , שכרו ונחרבהוהגלילה
 יעבור בי אתמול כיום השמיני ביום קורא והמפטיר )אבין(. , רוקא לאו ועשרה , ויו"טשנת
 נראה והיה , משה מות אחרי 1.הי שמפטיר ויש , שלמה ויעמור ומפטיר , הוא ספקח'יר'

 אחרי ואחריו עצרת השמיני ביום לקריאתו ליה להסמיך פסוקים ט' ער שלמה ויעמודלהפםיר
 : )אב"ן( , ובברכתו בו שהשלמנו ע"ה משה פטירת שם על משהמות

 טעם ושמעתי , קהלת ספר התורה קריאת לפני עצרת בשמיני לקרות צרפת כ~נדץגנז(
  החג ימי שבעת אלו  לשמונה וגם לשבעה חלק הן ביה דכהיב משוםבדבר

 ונדרים והמעשרות התרומות על להזהיר האסיף חנ שהוא לפי לומר רוצה ,  עצרהושמיני
 שבעת אלו לשבעה לקרא ליה רריש רעירובין ב' ובפרק , תאחר בבל עליהם לעבורשלא
 . והאחרון הראשון על באחרון להזהיר לומר יש , החג ימי שמונת אלו לשמונה וגם הפסחימי
 שנת במועד שכתוב כמו בחנ בהקהל אמרו ע"ה המלך שלמה כי יפה טעם מצאתיואני

 ישראל את להוכיח בהקהל בחנ אמרו והוא לראות ישראל כל בבא הסכות בחגהשמטה
 שאין לפי בקי שאינו מי את ולהוציא בבהכ"נ לאומרו ונכון וטוב , בחג לאמרו יהכן כןעל

 : )אבין( , בסוכה אותה שאומרים פרובינצא כמנהג ולא . בקריאתו בקיאיןהכל
 שעורים קציר בתחילת בו שכתוב לפי שמעתי והטעם , רות לומר נהנו בעצרת דכןנח(

 התורה את קבלו לא שאבותינו לפי יפה טעם מצאתי ואני , הקציר זמןוהוא
 נתגיירה והיא החולץ בפרק כראמר דמים והרצאת וטבילה במילה אלא לברית נכנסוולא

 נעמי דברי את יורעין אנו רות תשובת דברי מתוך 1ג1'  אלך הלכי  אשר אל כיכרכהיב
 אלין הליני באשר ייתור " אסור , אלך תלכי נאשר שבת תחום לן אסור להשאמרה
 , החולץ בפרק כדאיתא וכו' עמי עמך טצות בתריסן מיפקדינן אלהי ואלהיך ע"ז לןאמור
 ושיר ; )אב"ן( , בעצרת רות מפר לומר יתכן כן על התורה בקבלה נתגיירו ישראלוכן

 וגאולהן ישראל של שיעבודם ההילת שהוא מצרים מגעולת מדבר שהוא לפי בפסחהשירים
 . והם"י , מפק בלי גליוה מד' מדבר שהספר ואע"פ , פרעה ברכבי לסוסתי שנאמרראשונה
 לקרוא ואכתובים מגלה מקרא על מגלות ה' על לברך ארם שת"ב סופריםובממנת

 : )אב"ן( , הקרשבכתבי
 ולארוג ולתפור הנשים בצעיפי ולסבבה תורה בשמחת שנהגו מה שעכורותנס(

 ותכשיטיהן וטבעותיהם הנשים ונזמי וכתם חלי כל עליה ולתתסביבותיה
 שאין אע"פ הקוראים ראש על הקריאה ובעת , אותה כשמוציאים התורה על ונותניםשעליהן
 לאו דהזכנה הדין נגמר בפרק רקי"ל לכך הזמינן אם אף קדושה שום תכשיטיןבאותן
 הוזמנו שלא בכאן וב"ש , רבה הקומץ בפרק  והב ציפן גבי ב"ג וכריש כרבא היאמ'להא

 בתכשיטי מתנאים שהם אשה שמלת נבר ילבש לא משום גנאי חשש בו יש מ"מ ,לכך
 ההורה על להתם נכון אין טהרתן בשעת שלא בהן מהקשטות שהיו הכשיטין ועוד ,נשים

 יגנאי 8 דץ~המנהיג[
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 כי ועוד , מורירין ולא בקרש יטעלין הנשים על לתתם כן אחרי הדבר וניעורוננאי
 , עליה להה טוב ריח הטריח עשב וחולשים והודרים שאורגים יו"ט להלול באים זהעל

 מצנפת נסתלקה העטרה והרם המצנפה הסר ה' אמר כה כי הזה המקרא קורא אנייעליהם
 שהייתי אחד בקהל שבטלתיו לבורא ושבח , אדם כל מראש העטרה נסתלקה גדול כהןשראש
 זכרה , מקוה וגס , עשו וכן כסף של עמרה לעשוה להם והחזקתי לפרט סגד שנתבחג

 )אבין(: לשובה, אלהילי
 הוא גמור אטור ס"ת לכבור בב"ה במונמר לגמר שנהנו אוהם בי ז"ל האי רב דאמרס(

 שמעשנין נדרך באכילה להכשירם מאגל למיני אלא ביו"ט מונ0ר עושיןשאין
 , אמור הכל רברי בו לגמר אבל להריח מחלוקת בחרא כלישנא אסור זה אבל הזיתיםאת

 ממנהגיכם השנו אל ערום יהא שלא ובלבד משה של אבלו בעבור טהיגן מ"ת להוציאאבל
 : ז"ל האי רבינו , המחלוקתמפני

 אכוה בגלל אשר אט"ה בא"י מברכים בנביא שמפמירין ולאחר עמרם רב דאיתךטא(
 , התורה נוהן בא"י ועד לעולם ימלוך ה' ואמרו פיהם מתהו עד וכו' גידלבנים

 שיש לגומרה נכון שאין אסר סעדיה רבינו אך , אוהה שמסיימים יש זו בית"אואלפ"א
 ומלכות השם הוכרה ולא זו ברכה לזמר יהבן ולא לאומרם ראוים שאינן דברים היספתגה
 ישראל כל מנהג וכן , הם שקבעו פה אלא ברנה לקבוע ואין בתלמור זו ברכה הוזכרהשלא

 : )אב"ן( , כלל ברכה בלאלאוסרו
 יתיר שבהורה פסוקים ח' רבה הקומץ פרק ובטיחות פ"ק בחרא בנבא דאמרינןסב(

 בן שמעון ולר' סשה ולא כתבן יהושע יהורה דלר' , בבהכ"נ אוהןקורא
 , יחיר לקרוהן אישהנו הורה משאר ואישהנו הואיל רהרוייוע ואליבא בדמע כהבן משהיוחאי
 להם ילכו ראטי יהכן ולא , בעשרה שלא , לקרוחה מוהר יחיר דהפי' זצ"ל משה ה"רוכהב
 ואין פמיקהא בהלכהא לה דתני ועור , יחידי ולקרותן בהם והיכר שימי לעשות הקהלכל
 ויקראנה להם ילכו אם ועוד , במגלה כו' שמע על פורמין ואין מעשרה פחות בהורהקורין
 גוהרים 0קצהן והלכו בעשרה לקרוהה ההחילו אם התורה דבכל בהורה שינוי יהא לאיחיד

 לקרוהן שח"ב נראה אוהם קורא יחיד לשון ועוד , )לעיל( , רמגלה בירושלמיכראיהא
 קורא יחיר שאומר ומפרד פרובינצא מנהג ונם , )אב"ן( , לקרות מזהי יהיר אמרולא

 לקרוהה חייב יחי נמי ההורה כל דהא , לפרש יתכן לא עמו ההזן יקרא שלא פ"אוהם
 , לקרוהה חייב דיחיר בתורה כן שאין מה הנא יצאו ב' קראוה א' קראה במגלהכדאיהא
 עומד אנכי שנאמר המקום לבין בינינו כמרע"ה העולם ובין בינו סרסור להיותו שעסווהחזן
 שלא עמו החזן שקורא וזה , השנה קריאת בענין וכתוב הוא ובירושלמי וביניכם, ה'בין

 מי בכורים מביאין כשהיו בראשונה בכורים נמככה נרתנן לקרות יורע שאינו למילבייש
 את מקרין שיהיו התקינו טלהניא נמנעו , אותו מקרין יודע שאינו ומי קורא לקרותשיודע
 יפסיק שלא אוהן קורא יהיר ופירש יעקב רבית הקשה זה כל את , יודע שאיט ואתהיודע
 בממכה לרבריו וראיה סמך לי ויש , כפרית פמוקים ד' וזה פסוקים ר' זה שנים לקרוהןבהן

 שירה קרי מפרא אבונא לר' חמא ספרא יונהן ר' העיר בני פרק רמגלה ובירושלמיסופרים
 א"ל ולאחריה לפניה ומברךהבאר

 ועבדיי
 מעונוה השירות כל לזו את ועדיין א'ל בן

 טעון לך אין לוי בן יהושע ר' בשם להון אמר מימון לר' ואשהאליה ולאחריהם לפניהםברכה
 וקללוה כהנים שבהורת וקללות הדברות ועשרת הים שירת אלא ולאחריו לפניוברכה

 . הרברוה בעשרת הדברים נראים אלא שסעתי לא אני אבהו ר' אמר הורהשבמשנה
 הורה ותבטשנה אהרייא פסוקיא תמנתא רב נשם בון בר יומהר'

 טעוניי
 לפניהם כרכה

 ועשרת הים דשירה למרת הא , אוהן קורא יחיר אלא בהן מפסיקין שאי; לפיולאחריהם
 אין שבתורה אחרונים פמוקים ושמונה תורה ושבמשנה כהנים שבתורה והונחוההרברוה
 שאין בבלית במגלה שאמר ואע"פ , אוהן קורא יחיר אלא זה אחר ,ה שנים בהןלקרוח

טפסישן
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 נהנו , פוסק הורה שבמשנה אבל כהנים שבתורת קללות אלא שנו לא בקללוהספסיקין
 שאין והטעם , המנהג לפי מכאן ממך לי ויש , באלו ולא באלו לא להפסיק שלא ישראלכל

 אל בני ה' טופר כו' בקללות מפסיקין אין סופרים ובממכת בירושלמי מפורש בהןמפמיקין
 שיהיו ברין אינו הקב"ה אמר לוי א"ר קוצים קוצים תעשם אל בתוכחתו הקוץ ואל.המאם

 הירחי(: )אבין מהברך, ואני מתקלליםבני
 . דסייען רחמנאבריך

 פסחהלכות
 מה לפי ~ה למנהג והטעם , הגדול שבת לקרותו ישראל כל נהנו הפסה שלפני שבת,א(

 ממצרים ישראל יצאו שבו ניסן ר"ח עקיבא ר' פרק ובשבת רבה עולם בסדרדקי"ל
 להם ויקחו הזה לחדש בעשור הקב"ה להם נאמר בשבת לחדש עשור וחל היה בשבת,ה'
 להם אמר ימקלונו ולא לעיניהם מצרים תועבה אח נזבח הן ישראל אמרו וגו' שהאיש

 בעשור פסתו איש ולקחו הלכו היום לכם יעשה אשר ה' ישועה את וראו התיצבוהקב"ה
 והיו מהם להנקם רוצים היו המצריים כשראו לחרש י"ר ער למשמרת להם להיותלחדש
 , מישראל אהד הזיל ולא רעים ובהלאים ביסורין ונידונים באש ונרעכין מהחתנין'מעיהם
 , הגרול שבת הפסח שלפני שבת לקרוח נהגו שבת באוהו שאירעו הנסים אותם ידיועל

 : )אבץ( , בצרפה קבלהיכך
 נגאלו בניסן כי הפמח בלילי שם שישנים החדרים נועלים שאין מקומות בכמה מנהג,ב(

 ובא המשומר לילה לה' הוא שמורים ליל רכהיב להגאל עתידים אנו ובניסן)
 מאמ.נים ואנו מהרה לקראתו ונצא פהוח הביה ימצא אליהו יבא ואם בראשיה ימימששת
 בירושלמי האשה את הנושא פרק בכתובות זה לרבר ממך ואית , יבא האמנה ובשכרבזה
 וחוטרי ברגלי ממאני והבון הנרסין אלבשוני הפיהין חיורין אלבשוני טפקד ירמיהר'
 , נרול שכר זו באמנה ויש , מעהר ואנא משיחא אתא אין סימראי על ויהבוניבידי

 ישראל שהאמינו האמנה שבשכר העולם והיה שאמר מי לפני האמנה נדולהובמכילתא
 ישיר אז מיד עבדו ובמשה בה' ויאמינו שנאמר שירה ואמרו הקדש רוח עליהםשרהה
 שהשרה הוא כדאי בהאמנה אחה טצוה המקבל כל אמר נחמיה ר' , ישראל ובנימשה
 בשכר אלא והעוה"ב העוה"ז אבינו אברהם ירש שלא מוצא אהה ובן , הקדש רוחעליו
 ממצרים אבוהינו נגאלו שלא מוצא אהה וכן , בה' והאמין שנאמר בו שהאמיןאמנה
 הגליות שאין מוצא אהה וכן וכו' וישסעו העם ויאמן שנא' בו שהאטינו אמנה בשבראלא

 וארשהיך וכתיב אמנה מראש השורי שנאמר שהאמינו אמנה בשביל אלא ליגאלותירות
 : מהרים בטבלת , וגו' באסונהלי

 לפסחדרשה
 היה הנביא שהרי יום שלשים לפסח קורם הפסח בהלכות שואלין בפיק במסתים שנינוג(

 אהרן את צו כהנים בהורת שגינו , שני פסח על ום,היר ראשון בפפחעומר
 הכנר לא ואהרן אהרן בני וערכו אהרן בני ונהנו אהרן בני וזרקו ויקרא סרר שבללפי
 ומימיה שנואה באר רבש"ע הקניה לפני משה אמר , העגל מעשה על שנהרחקשם

 טשל חוץ למערכה כשרים העצים כל רהנן בניהם בשביל כבוד חלקת לעצים אםהביבין
 הקדיטו בניו יאת אהרן אה צו נאסר לכך בניו בשביל לאהרן וחומר קל גפן ושלז'ה

 וחטאות מעולה הרבה דבר ויקרא בסדר זהלא העולה תורה זאת , לבנטהנתוב
 בהו כתב שם נכהבו שלא הדינין כל ונשלמו נכתבו שבכאן לפי אלא ומנחזהואשמות
 פה המביא כארם.תורה

 כסניי
 כהב הנביאים כל חותם שהוא מלאכי בנבואת וכן , לבסוף
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