
 יו'כ הלכות קמה כלל אדםחיי
 הוא ת וז"פ בשכמל"ו פעמים וג' ישראל שמע א' פעם אומרים הסליחותובסוף
 והוא עדיין הברילו שלא אע"פ א' תקיעה תוקעין התפלה שגמר ולאחר .האלאים

סזושן"
 עצנש יאת ארך טש %"1 ים"%ו: %י

 האטבע 1.א הבשמ'ס על .בין אז לדיל ם בין הטנן'4 נתת שסע1 רל נשבת בל ןל:נשטשדי 'נע ג;גןה'אשיש ריינח- טןלעשנה

 ט'שה:: "11 אי' י ",:נ ננו:: שינאנו ט'2,םטנינ'ם
ש ט " ן  DYWC %ר ייי ם יי %י%י "~

 א יי,ה,נ

 יא ע'"י' שיי' ""ם יננתי ביותי ש"י!, יה יזה י"'יי "ני
fD1Dn'SW1SrwDa י " רוך '% ::ג:י 'ך:מיגג 

 ?illQdY אנקו- בשמחה ןןושש

: 
ל  די: אי .ל .1.ם נתניג בשז ,טן(יף
 טש,ס שטענ, לא טיס,;, אך "

 יצ,ם'ם .טיס ב' בך;ההענות 4ע'אט.ך יבולם איןבנוי
 פק גם

 2 דירחא בקביעא,בקיאין ראפ נפן טספק

 סוכההלכות
 2 סוכה ייני . קמיכלל

 1( תשבו במוכת כתיב)א(
 את הושבתי בסוכות כי דורותיכם ירעו למען יטיס

 טסי, בסינית י דיך גן נ' רלצוה רני אינו ג2וןנטה::ויק טטש סיננת ,א נני ע;נ' 'מל סי;ית :'  שישבו סי-.,ת 'טין ב' "רויות אלא2,א

 ( ,לפ':ךסננהק ה אכל יסיטיטויס ילדלטחכה
 ;ש.יים נולם אבל בסבך יוקא הינ, נס,נה התויה דפטלה לקטן  שננה,נהפס,ל'ס

'"- וב.ירל"ש.1דס;,ת
ק

ששמך,558
שנעיו420
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ריא, סוכה הלכות קמי כלל ארםהיי

 הבנך אט יאס" טה'צית ביין בהיפשבתבוגיאו
ns?~*w לריט'ו דא,. ג, 

 שנתון נשנת לן,:ה הפתוח הלן זין דניה טן ו..יוצ,א בתונ,יט,תוחלטג%
2ישן בשבת Dt~O רביעית ברוח תיקון יש אא"כ לפלפל אטור שבתות דבשאר דאע"גהחג  ני4:: ק: ןג :ין)מ;,:נ:ש' 

י':עם:%'ע"נ:%ב1("י
 :% שנוי ם סיג

 "נה (' כ::י:יוסי:ן;:ד ירי ג.%ימ%ע,%:כנשי

s--xjן,פנש:_ 
 אל2 נ' י ט'0: )(ס"צדיפ

 )ח2 :21:2 נא:'ק: ן הקויה 'ש'7:ת
 הזד ש ררבה ננוה'ס ח11 1 'א,'יטמ 'ש אפןי

עושעשש1111114"88ש ת74 טייצה'
אפ'"ר,ו"

'stSy~a('w 

 )תיקי( אט'טר,סינ,ל, כ5

ששששששעשש
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 מוכה חלכות קמו כ% ארםהי

%  : )%,( י.%'ס( מתי?א
 "רין ויש nSes ה ית' י"א אסי "עם

 )ה דגשו' ץן nwawi(~ מה כ:.'לתה טיובה חטהה )ין :דל,בר ),.(היין

?1~Dהסוגות דו האטי ט,טאה nwyn 'הנתיב ,א'ל . ךבן סגינך באססך- גי- 

 ט,טאה טקבל יא'נ, הרן ק 1 י ם :ן;ן:,% ז4 ררו,:יה'קנ

 שן נסי'ם נזק הבי, הגס,ף אביטוש בחרוש 1,[ "נפסנ
סק

 טקבלים שאינס עדין נעבי, שלא אעפ.' ncna ם 1 י ן '

 ,הטסנד . כה.ת רסן סנ,לה 1D2y זיוננגקגע ט~נ: גיב:ז,ע?
ם ב, 9 אק ש ג, שנטצא ען ש% סררכן פ%נרט  

 טמני וטיט . פ,טאה רטקבל ב, טסככק אק ב'תוק.בול ל, שדם יבר 1לא(
 : )רם( טיוב ,ר',.ה . לק"לה העש, שלא בש נץנ.םלסבך

 ל

 , ' ס זנגי
 לגטתיית יק יטפח לה 'ש אפולי

 ק.ב,ל ב.תלה
 )ע"י

 א., סחצלא,ת לדג.ה שנה), בטקט 4א אס בה ססננ'ן י'י(
 ,די' סמיה נהם י,ת "לבלס נעש.םשחס

pr,Ssl 

 סס,ל'ם )יען( וי 'ט,טאהן)נס( ,טקהם

 'טקםס,אינם
 ט

n,~DIW ע'טנ.ס ננון 
 שא.ק,

 ראויןשע
 עלהיאשי'::'ו,ל
 שטא ן

 'צ'א בד'עבר :טיט (oc) הס"ה rD 'צא תט'ר ;,שי, tn'~vw אי יע שי'הוטה,ך

 יהא לא שטא ז' תוך שמתייבש ברבר ימכך לא וכן לכתחלא. אפילו בהםוכלמכך
ב

 הסובנת הנ וטדבק'ב יצלו. שנעבה שם על nSID תקיא הנ בנר ).ר(

 % צל לעם . לונשןת . גןשת-יה
 הנט'ל:7 אסרו,לפינך

 ם:ןעןש"1י2.ן:4שגי
 צי,ם יב

D1~D
 ש',:ל כה אלא הבילה )"יא ל'א תם קנ.ם טלי מהנח וה שק

nun~rt 

 קשי אם "בל באט','ע אי יאשרו נב' שזזך נזי וה אניד ע" לסימסקים
 ששקלן כוון חב'לה נקרא לא השם ניאש יב שתקרס אעפ, .קנ(פ ב-ה א'במע
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ריב סוכה הלמת קכמ כלל ארםחץ
 שצגות"%מק"ג12נל,א,תןךנן1'נם:;א

 ניירתי יפ'מג,וי יור טונרן ימק בשאןנמך. .שקמ,

לעש18151משיאאמינץש1פיש14%1%עשאשי"*,א
בסיגה

 אסו לג וריטן טש,פק שר, אעק'. ר.ט
 לחדל

 כוהו תשט.ש ב

 ? ח1 % 'עא' מא rna נך 1 ב נ,רג.ןבוטה'ו

'r:~sr ',ר.ןקלפ 2 
 מ-,ג'ם נ'שם.ם נש.,רר'ן אפ" בתאה 'ב%קל'רר המם שאך ער ג.נגנבה

 ואח.פנקלעי 2,1טי.טש ' ,פ' אידיהגייי

 ט רקרזנאם סול141

 כי' א' גטק,ם 'רן שלא2
 ראיש51

 "ין.,(: )סי'
 1ה לל!שן ןלען5ש5ו,גשץי'גךקעיגיי~,1 פגיתבוא

dQS'ואפי
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 סוכה הלכות קמו כלל ארםחיי
 המוכה כשרה מד"א פחא הוגש אם רפנות הד' כל אצל פסול סכך הניחואם"

 מעך1ם( ש%ג יק 'שןלהיךפ:,תשרו'

 שהי והם""נ:.:7:יט,ןצז:י~%יזק:"12,:ךץןןקם:םנ

 ,כ.כ ע.נ ר!.ט : 1.ן ך !קנ !ענ',ק:ז,סיר יכנן"יך
 פסיי, איבה יפ הלך והפסל דסנ,ת ו לה 'ש ,יננה ד: פסל מנך,אפ
 %ג5% ימןי .,:ך; :דן "עךעמעניגי-דנציג לרחבה הולך אפסול ואם . ומחצה דופן אלא צד בכל כאן אין שהרי הסוכהכל

rt1~s'סי( תי5"1 b~v )פסול הסכך על יואר בה שיש בדולה בטוכה' בד"א סק"י 

 ג:י~לעגן זן " לי"%ז;:הי ס::%:4י
 הסוכה להשלים ומצמרף תחתיו וישנים כשרה משלשה בפחות פסולהבג"פ
ל

 ומניח מוכה ממנו לעשות ורוצה בנמרים השנה כל הטסוכך בית לפיכך )כב(

 ue~n גרטיס : זיגזג ציירםיוי1
 :ג יימ%ג': והטה

 : כ' פי' כדלעיל תחתיולישב
 n~nQaaדסונה,נ

 נ.ט א"י הנר א% אגל לגנך טח,בי,ס וזיפנות גאל, י,א'ם
 כאן שאין כיון עקומה דופן לומר ל"ש דבזה לסוכה דופן כאן אין שהריפקולה
a~aס( ארר)( : 

 לפסול טצמופ'ן אין טשלשה סה"תלו ל

9ד/כפחום
rDe~גך ן י דברן גחסק .ש נאטנ'ץ 

 ק . " (י
 ",4 : :יןש"ע

IDD1:%לעשותו כשמפורר לא אבל אמרי' סמוכים היו פסולים השם כשאלו דדוקא*פסול %מנך מהים ה'ה נ 
 : )הלע(משם

 - לל לל
 אכל סו% SIDen תטנ'א :שי טסיך האסו גל שיצטלם k"aty גן :"וז:2ן

 rr צי'ךקטנן
 : %)תין.וו ביקום טי'ט סתות e~1DWn טן

 אעם טה.ת ;&rcs פניה :" 3VyD" על'הם ררן בם שטס,ק'נ'ת

 פסול בית שדי' נדליל העשף טן ולא תעשה טשי סגנה לשף עכשיושמסלך
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ריג סוכה הלכות קמו כלל אדםחיי
 כל שיסיר מעשה לעשות צריך ולכן ביתו. ולא רחמנא אטר דמומהטחת

 טן שימול או ע"כ( סיכת וכ( ורע"3 פרסי )כן ונסר נמר כל ומנענעהמסמרים
 חרביה רחב הנסרים אפי' כשרה וכולה במקוטו כשר סכך ויתן א' נסר נסריםב:

 מן ולא תעשה בדין שבקי שמושח מעשה שעושה כיון תקרה גזרת בזהול"ש
 ע5 עעזינס סיס כנר 7"ס י"" (o)wh1 הבית תקרות תחת ישב שלא ובדיןהעשוי
 . קננתייס 6' 5'טו5 "1 ו5סקסק סעעיינה 5יט51 5סתיר "יןסכסריס

 ופק""
 וס הכית

 : תרז""( )ם'1 7קותו( תסחע נ""ד וגס ענ5
 ארוכות גם כמין דפנות ב' n~Ye כגון כסוכה דינו המוכה מן היוצא פסול)כח(
 יראין ונטצא הארוכה דופן כנגד הרבה יוצא הוא והמכך ז"פ רק ארכו א'ודופן
 דפנות ' ב' רק הזהלסכך

 ט""
 מז"ט יותר השלישי הדולן עשה אם ואפ" כשר

 רק ~שחמש רוצה ואלו שלימות דפנות לעשות שרוצה דעתו שגילה י"לוא"כ
 ? נסס( כשר מ"מ הדפנותכננד

 הסכך המה אם)כס(
' 

 שאפשר זה בענין שתקשה ר"ל ימים שבעת לד תעשה הסוכות חגפדכתיב פסולה המוכה של מקרקעיתו אטה מעשרים למעלה
 א"א אמה מכ' למעלה אבל ארעי בנין דהיינו ימים ן' רק תעמוד שלאעשוו/

 ולכן מומיה שמקבל בדבר הסכך עעטיד שלא ר1עלהחמיר לכתחלה1
 בהטה טאכל 6ם שנותנה בכופף המחוברים או עגלות של טולטות ליחןאין
 שארוכ"ש. השליבות קיבול בית להם שיש מולטות שאר וכן מומאה ומקבלים ככליםשהם

 כלימן
 ' על איתם ליתן ואפי' ןליהן לסכך כדי ומגריפה מרה כגון

 הכלונסאות שנותנין וטה בהם למכה יבא שמא דנ,רי' יפול שלא הסכךטשיקןיק הסכך
 אבל לזהר אפש. אם לכתהלה וכ"ז . לטנור ל"ש דשם המחובר אבניםכותל

 הסכך יומך שאין כיוןbt_:1, בטסטרות עליהם הסכך שטניה הכלונסאות להבר מותר ולנ"ע פוטאהיבל בדבר המכך להעמיר דטותר קיי"ל בדיעבד או דברים שאר לו שאין א'14אס
~.VL 

 זה העטורים בהם שמשיק אלא הטסטרות
 לקשור אבל בלוים בבגדים או פשתן של בהבלים לקלשם מותר וכן לכ"עסותר
 עצטו המכך שקושר כיון לכתהלה לזהר ראוי בהבלים בכלונסאות עצמוהסכך
 נרי(:  תפליט )סי' פומאה הטקבלבדבר

)
 יש ר רחב והן יהד ומחוברים דקים מעצים מריגות שענשין אותן )לא(
 סכך עליו שנוחן ואעפ"י רפמול ד"א רחב בו 6יש כנסר דיינן דאפשרלהסתפק
 סכך עליו שנותן כיון היתר בהנוהגין למהות אין מ"ט לאסור שיש אפשרכשר
 ו מק"ו( h"w )תיכ"ת תקרה גזרת ל"שכשר

 כזה.1י.4,/ בזה זו דבוקות הדפנות ראשי שהיו כגון גג לה שאין סוכה)לב(
// יי לא כאן שאין .יחפמולה כזה לכותל הדופן ראש שסטךאו

 פפח לגגה ממוך חשג' 111 בפחות יש אם וס"ט דופן ולץסכך
 מדבר הדפנות כל ואם הארכתי חלא 1 כמרינותינו עצוי שאינו ולפיכיצרה

 : חרא"( )ססי' הדפנות תחת אפי' לישן טותר בושטסככין
 בסוכה ולא א' בסוכה דטשטע ו' בלא תשבו במוכת מדכתיב)לג(
 צלתה ושניהם מזה למעלה זה מככים ב' עשה אם ולכן הסוכהשתחת
 ויש תרכ"ק( נסיתן ועיין סכך סוגה 5" חרונם סעעחס )7כ5 טחמתהמרובה
 "'( סכך כו5ו כשי יהיי סכך געה "ין )7"5"כ י"מ דהיינו סוכה שיעורביניהם
 אין אפילו דבזה אלא רפמול'ה הבית תקלת תחת סוכה עשה אם וכ"שפסול
 מרובה שחטתם מועפים האילן ענפי אפ" האילן שתחת בסוכה וכן הביתשתית במוכה ולא התורה (אמרה סוכה דבצל פסולה הסכך מן י"א גבוה הביתתקרת
 הפוסקים בין מחלוקת טחמתה מרובה ציתה האילן בלא הוא והמוכהמצלתם
 רואין הענפים שכנגר הסכך דכל לחומרא אזליק דאורייתא מלתא דהויוכיון
 שטונת הסכן כל תנשל אם שאפי' כ"כ הוא כשר הסכך אא"כ אינן כאלואותן
 מרכתיב פסול וכ'ז מחסתה סרובה צלתה הסוכה תשאר אעפ"י הענפיםעד

 נסוכת425
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 סוכה הלכות קמו, כל5 אתם,תע
 ולא' הנית שתחת בסוכה ולא הסוכה שתחת. בטונה 5א להורות, ו' חטרבסוכת
 עצמן הענפש ש"1 האילן ענפי אחשכ יקצצו אם שפי' ri'iRn' שתתהבסוכה

 אע.נמ, ימ,מ" ,;ל ;;ף גל 'וביה אץ'כ העשר מן ,א תקשה ,די' בפסל 'נושה,בהי'יננר
 ; לה ע"

-, 
 :WA"r~DD ם

 ? כ"ק( ט"ו תירו)סי'

 דפמולה י"א הרעפים ממיר ואחעכ הבית תקרת תחת מונה והעו-טה)לד(

1"ש
ffpn הבעץ tynrt 

 ,לסנה העש,'ם'לפח,מ יעיטות לעיטות טיהר
 ומת-

 והני פ'רסייתנד'ן נ"ל, ן, ה"נ 'שי
 ,;ו%ננ'קש

 כפתח דהוי וסתירה בנין משום . בזה ואין צירום להם י11 אם ביעפ ולסגרןלפתחן וסתי גדנשך שגעישה

 שנשארו אעפ"י הרעפים שהסירו דגג חהת בבית לטפה סוכה העויטה)לה(
 תחת לישב אפיי כשר עלותם טונחי' שהרעפים )65טעס( שקורין הדקש העצשערתן

 סכך הם רבאמת דאע"ג פסול מכך יק להם יש העצים אותן אז רעפיםבלא נך ינתק אס ן מפח'ס נ' (פה,ת א, טפחים 'ר אחי נ',צנלטדט'י'0ישן'ה
 ודינם תולם"ה משום פסולים הם הרי צל לשם שלא שם שהניחם כיק מ"מכשר
 אוטר הב"ח עליהם הסכך סמה ואם . ע"ש ל"ב בסי' האילן שתחת טוכהכדין
 סי' כדלעיל יותר ביניהם ריוח הס אם טתירין וא"ר מ"א אבל מפ ביניהן איןאם
 ק'(: סעיף תר5"6 סי' )ע'ב"ו

 בתי הוא אם לנוי המכך תחת סריז פירם)לו(
 שהוא דכיח כשרה לסכך ד"ק

 ואם ופסולה בפאע אאל הוי 4"פ הסכך טן רחוק ה4 ואם 4כך לגבי כפללנף
 לתלות שלא לזהר ויש הסוכה פם4לה טד"פ בפחות אפי' להגן אלא לנויאינו
 מרובה שחמתה דבר ומ"מ . למכך טנ"ט בפחות דוקא אלא במוכה נוישום

 בתיקית טדקדק*ן אין דלכך %ל )6"י( בזה למור דלוש למיהש ליכאטצלתה
ט

 להציל כדי טד"פ בפחות 'המכך תחת סדין לפרום דטאר ךי"אן )4(
 טשיאכל כן לעשות מופב הפיות מכבה הרוח אם ולכן סכך לגבי ' דבפל הגשמיםטן
 אבל כשרה לנאאה סא פוסלין ריש בסוכה לי14ק לכרך לא ומהיו לסוכהתוין

 שאינם נכרים עשאוה ואפי' כשרה מצוה ל-סם עשה שלא אעפ"י מוכה,)לה(
 הסוכות חג כדכתיב צל הסוכה שתעשה אלא התורה הקפידה .דלא כללמצווש
 כסו ארעי לדירת אלא נעשית לא ואפ" לצל שנעשה דוקא. הוא ומוכהתעשה

 וסכך דפנות בו יעשה עךסמטהל מונח שהיהמושג"כגון

ממי*
 דינו הרי דירה לבית עשאה ואם לצל נעשית שלא לפי פלולה

 ר ונו:ץשע :נ ששועניגן קורם הסכך לעשות ואין תרוו( )קי5"ה וטניחו וחוור המכך טנבוק אא"כופסולה כבי"

 שעגרש'ש שתץ"%ןץ"
 גט, ,ט.פ לצל א' פוס שנעוסה געו כשרה לשוהפש
 מוכה לשם שיעשה א"צ דמדינא ואע"ג העשיה כפלה הרי החגשעפי

 ואפילו סוכה לשפ בסכך טה דבר שיחדש המוסחר , טן מצוה שאט הקודםבמשן כדאית"
 .או סם מפח על'בפפא'

 שיי
 וה"ה. 4הו כל רהב ואפי' כולה. פע על החידוש

בסוכות426
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 .ריר ,סוכה הלכות קמו כלל אחם.חיי

"88113ההי1;11
 טרנת'ב מינת חצב, נ"מ, ק1לן4תן:ג:ני:%קק::ג"%ילה

 את2 והוציא רקיקע ביעל ק:י"יע,ן שסעך 14יגןעשגה1'ן,ן]שפי?שושים

 )רם(: אסגאחרת ובר.יין לכוך מה'ר ,איי ;-ל'ס של,שאיני

ייג'ע4'א4ענעמ
 הנינה ז:נהסטה שה: ז:כ, זךג קטיטג.ן:מ ::ת :י::::יןש152שליש8

מיי"עסמשוס3ש1 היי 1;ן 1.רצו,יינאס,ר טררבנןא,אס'ט:ק.קסס אס,י סרגשרהס,נה',תר
שלא427
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 סוכה הלכוח קטו קמו כלל אדםהיי
 ומ"מ תלאן ,ה ע"ד מתהלה דטסתטא תנאי בלא ואפי' הגשמים מן :תק,ל1שלא
 בודל שאני מףנה אני ושמר ראשון השמשות בין קודם שיעטור להיטתנכת
rnbאו הקדושה ~פיהם חלה לא טתהיה דאו ימים, ספ5 של השמשות בין כל 

 ,4'%ת ,מלמל ~נ'ן ע ~71ר:" היא יכ2("יגק~שעשימא'י
 אא"כ לנוי שקפנו יתלה לא וכן שעפנו מיריעות הסוכה דפנות לעשות אק)סו(
 הגשמים ספני לפלמלן יגס דברים אותן יקשור לא כגס ארם מתשמישנרוהט
 ? קע"6( )סם עניבה יעצנה אלא ב"פ להתירןדאסור
 : נט"ו( רס"ג סי' ני"י וע' )פס אספי לצורך שלא אבל רוקץ בהןלהתלמד רנוהגין ואל'ג שלם חומש דקא אלא פסוקם לכתוף אסור פוסקיםגדוהר?ה בויון לידי היבהו בו וכיוצא ,דלעת על תשבו בסוכת פסוק לחקוק אסור)מזן
 בספינה לעבור וצרז הנהר טעבר אלא סוכה לעשות לו שת"א סי)מח(
 יעבירנה שגוי קפנה בספינה לעבור סותר אחר אופן בשום לו א"א אסקאנה
 h"ws 2) )תרפט רבה DIW לעילא הישראל הנפרך שלאכד*

 דגזרו טדרבנ! בסוכה אכל לא כקלו הבית בתוך ושלחנו במוכה היושב)מס(
 מפח רק. אפילו הסוכה בתוך שלחנו .מקצת אם אבל שלחנו אהר ימשוךשמא
 השלהן שכלאע"פ

 בתי
 י תרכי( )ססי' 4עח בשלחן סגי דה4 יצא הבית

 2 תיע"6( תי"ע )תי5"ט הסיכה ישיבת יין קמז*כלל

 הזיל קבלו אלא מטש ישיבה לוטר וא"א במוכות תשבו שים ז' כתיב)א(
 כמו בסוכה שידור תורה אמרה נקעם( ויננו כגוו עכנס 5םון )יסוך בסוכותתדורו
 ומצעות הנאים כליו בה שיכניס בסוכה דירתו עיקר שתהיה השנה בכל בביתושהר
 הכל תבירו עם וכשטספר בה ולומד בה וטפייל בסוכה וישן ושהגה ואוכלנאות
 שקדושת ולפי . לגמרי לדירתו נחשבת תהיה שהסוכה ש"ל כללו בסוכהיהיה
 שם לדבר שיזהר וכ"ש ותורה קדושה כ"א בה פרבר שלא ראוי טאוד גדולךסוכה
 1 האמורים דבורים ושאר ורכילותלה"ר

 דרך ובאינם כלים בה יכמס לא ולכן עליו בנויה מצוה תהיה לא וס"ט)ב(
 ויורה מים בו עהטואב:ן וכד ותיזות קמח בהם שטשהין וכלים קדרות כגוןכבוד
 לכילה קודם אפילו קולות להכניס לטלא ונוהגין , בהן וכיצא ומכתשתומחבת
 הרם של נר להכנים שלא ונוהמן . לחוץ להוציאן צריך שאכל לאקרוקערות
 כוסות א4ל וקערות קדרות שמיפת ?גון יזוי תשט"ט בה יעשה לא וכןדטאים
 תשיש אבל בבאו כן שעושה אע"פ בכלי אפילו בה להשתין באסו וכ"שטותר
 כלים בתוכה הכניס אם ומ"מ ואשתו איש מצותה עיקר שהרי בסוכה טותרהטפה
 שהם בשעה ומ"מ בכך הסוכה נפסלה לאמאוסם

 בתי
 דפסולה ירא הסכה

 סי4 רי"מ ק5' וכ'יע עכור ר' )כ"כ שיוציאם עד nllea לישב מברכיו ואחטדר1ק
 כלי לו אין דאם ליל ומים בסוכה בו וכיוצא כוסות כגון שתיה כלי וכלסוכה(
 ולא בסוכה השלחן ויכטה הטפה ויציע להכניסו מותר הקדרה מן לאכףוצריך
 : דירתו וו שאין להראות כדיבביתו
 דטגי דפעמים קשינה ארעי דאין ארעי שילת אפ" לסוכה חוץ ישינים אין)נ(
 וכפילן דהינו לסוכה חוזן ארעי אכילת לאכול טותר יבל קבע וה"ל בזהלאינש
 ולאכול . יין לשתות עצטו קובץ אינו אם ויין סים לשתות טותר וכן פתכביצה
 והטחמיר טדינא ?ן וכל , שלהם קביעות השוב לא דפירא קבע בדרך אפי'פירות
 חני מה' העשוי ותבשיל . משובח ה" לסוכה חוץ טים אפילו לשתות שלאעליו
 עליו וקבע טכביצה ~ותר אוכל אם ודנים בשר וכן בטוכה העב עלו קבע אףדגן
 כגון משקה איזה לשתות עצמן שקובעין חבורף וכן בסוכה ולאכול לדחמירראוי
 דחק די"א בטוכה כ"א ישתו שלא, להחמיר ראוי יין וכ"ש בו וכיוצא דבשטי

 חבורה בם עם נקבע פירות באכילת וכן בסוכה וחייב קבע הוי בקביעותששחזה
 2 למאמירראף

ומה418
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 *מ%_ סתכוז דאתי%ז 1Dp כלל %ורם ח%'.

טב..ךיי1%"יי%נ;ופיייץ
 י,יי,ה":י4 בסי:"

ק .אםנמולו  ברג'נ ש"ט מגס % בתת, ,א.ל נשנה ב4 לתזס "ו 
ה

פ52ן-3אגיעע ש וההוה קם ייה נשמם צררו וויו ך שטשע
18811ע11%%%

 אלא 1.יא .בעט אל נשסי פניי: לרג,(1שפנ511ץ שטונננ,ס נענד ננננע.צא

1 , לשנה לעליתלדגרז
, 

 ם1%
5ש114%)85%551
 שההי';י ב'וך ניע,ט'אל, לא טיט סכיר'מס,נך ג::היר'אסעי'ירשטאמגגד:ז%מ115ש%שט5

 ש,1 "1 תוץ י"ענ "71 מ":ע
 תהי

 נב'ח, 1n~lyD נ,

"1 
 'ין,ש

*29
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1
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 1' ןיי הנשטש פסק,אס

 "יש1ה211'יית1118814118"מו11וע1841
 : מז ס"%

 לליל טבשר ר,.ט בשבת שנ(סמו יגשט'ם ט' י יש

 טן דעת, רנ'ה חך ,א.: ;סויה 'ע'אה 'שדלרנו 9 ח.נף לרוזי ולא ב,,נמצא

 5 %א-"15מ*'42והוןע
 נ%,זב,ונ א"נ ,נוע,%נן יגנ'ר11'י:דא"';י-ןיש:5י

שנלב36*
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רטו סובה הלבכא קמו כלל אדםחיי

1%141אזמשמנ
1"קששמש1ימע
אש8811ש  ע,.יסיו:יסג

 המה ך,ן4יני 'ג,:: ב ו:,
 ך1 א יי"%"% משפ ש'א'ט'ע,י

י
 ט אבטין נאנ'לה'ש',צא'ק:ףאפ'ל,

 שננם
 ', לעונד טדיי!:ת ב, אל.שן

 'ן! ל'שי(ן א"א

 שיבל יצא נ4, מאמבת רק הניו מרקק מתירא אעי יש ;אי" 1יגבנ'ס0

5שמשגץםל"קש"4יא
 אבל שנה גי שיש לגם שע"ע, עי להמתין א"צ שים ריבים דה:ל:::ג :ביש אגל הס.א נ.ב סיבה שם לערקת עייבין לישוב כשג ביאכלהה,לנ.'

 אס ונם וב4 א.צ רג'ים רנ'מ ע טויה שים שאך :'זןפסך
 ;נ;ס4

5  1"כע ותע'נ( אמקהני'1 עד:4ן כועייי:2יי:ב2 ג בגעיזו
אשי451

*- 
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 ולולב סוכה הלכות קמח קטו כלל אדםחיי

 %ם " י:1 ג51551%אשמגי

 : הזב א טטק,ם 4'טטיי 'נול אם ,ג.נ הננ-' בהם עע:לא1ש8:שש
1 

 : ס',( :,, תכוה נה,' קטן"ינ,ןממש45ששמ"
 לל לל

ק
 מ רווותה 5 אדי בסיבה לישב ריט'פ בשאי לבין נסנין )בו(
ן'(הי(1,"ט:1נץשינךנ י:גי  ק:'עז

 י י ISLI יאא'י
 )תינה(: מיניו ור' יולנ ייו * קמחכלל

שמששי51שמצא%
 ,ל, טרע'ה'ך,לקןטפ'

-Dal~

 קבלו ע 4נס קח: 1(' ויקתח ב"ב ;א ל-חם(נם

 הזי
 רר;"'הה

 ש ,דעת, על.ו 1.ברךיה ן ' - . יא' 4' ,נטלפ לפניוג,ל1
 נטלן אםהיקא

 כ"
 בפעמך
 ש א(ו בט.ל. כלן טכז מו~ור, נ.ק א
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ריו לולב הלטת קמח כלל אדםחיי

~UW:"NSDNtll-",2,צ,[155ןנ:1"י
 ,:7,:ינ.:"בג; :י"עי5,(נג(:ל.ןג, פק';שו"'דג"'נ
 %ן1814ן ~1115ין;פ4
 ת,ס'ן גן ק(,0 ענן ני')ת, יצן י,יי' "יי ק'1 (oh SD ),נ, ה בל2ש

 5ה יבלצ,,1_1"
 נס: י1 בענ.בה לארר,אלא

 שנ,דג"
 ות,דנ'ם אל, מינים ן ט שמונ,ן

 יפול ולא מינין ג' יש שבלולב לפי בשמאל והאתרוג בימין האגודה יטול1)ז(
 ני יעלק חמי'ם :פת יו.  רץ פי' הנח,ב סדין ש"י א' מ'נ.פן איןגל

צ ה'' , 0!ס ב.ר. ולקליתם כתיג ל4שרר'
 לטמר ממו ט גל שזענרלמעפדר

 י יצא לא בדיעבד ואפי' למטה העש שידיה לזדיוצריך

 ןם!ןך"ן'"נ:ס'":לני:51לן;"":::ינקני:-:ן'מ%5"
 :ש'"וב,י:ין ":זזן צם נן:ז:ם :הנ:מי::ןמב
  תרנאיסיען

p"D ניכרך על 655ת ס5* כחכוין ו6ס וכ5"5 תיקון יריך ע5סוכו 656 י"ג 
קימל433
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 לולב הלכות קמח כלל אדםחת

 מטתמ
,"Ah1alt 

 נכה לשלדי כעוכןי,נ,'גר מעיכרסהיהריד רנון

 ע', ליןיה ז' .צא ש,ל,,צ תחת .ד, :-1;:אחו

 יייי ישא יפיי ""י 'ירי מעיב. נימעני זאפ" ית' שבקת ע,עו")ע,
 דאע, עיןיקפד,

 ;Dnror, , ט"ג, לכקדש (אקוני
 גי'

 נק לנין יתר , הנ"א, % י יללן י . 1יל

%%גואמ11צג%1ירש
 ובגל י :ר ז ז נ4 שם:ה"ישמשוגושע

 בדן, 'שאי D"D1 לטכן 'י'1 רק ם לכיבי נשטנענ.ן ולא שטהמי

שב8מע"שנ442וש
%משששצ15נינשש
""עסמג4שששאפצש41~111"י

לטעום

414 
ספור ימ4אאף
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ריח 4לב הלכות קמפ קמח כלל ארםחיי
 לתקות דפרה טחליף לא אבל מים עליו ולהוסקן למים הלולב להחזיק מותרנח(
 בכל בההה"מ פיקח ונעונין . ומהודר לח שישאר כדי החיגן מצוה כחוה"ממנא
 )תיכ"י(: מצוה הידור והוא ללולג חדשה ערבהיום

 באותו לפלפל אסור ב' ביום ובין א' ביו"פ בין ביו"פ שנתלשה ערבה)יה(.
 ואפי' טוקצה דהוייום

 א"
 הנתלש מ"ש . בשלילו שלא~קףץ י ואפי' אחרת לו

 טצהה ףי"שף דל"ש לתלוש לנכרי שיאסר העשינן דל'א בשני מותר איביו"פ
 סותר לפלבלו שסותר כיון .תהום מחוץ לישראל 'לולב נכרי הביא ואם?עבירה
 להנות לאו ומצהע הנאה איסור אלא כאן ראין בשבילו שהובא מי ואפ.'יפלו
 ג'ש מיען 6וס ככורעת ל"ו כ55 יו"ט נהרות ' )יע' מיל ליב חוץ הביאו ואפי'נתנו
 ליאב חוץ אפ" לולב אחר בע"פ נברי לשלוח שהער בדרך הנכרי ונשתההשיחו ישיאל אם ורעה כע"ג ס"ק תקפת נסישן )נת"6 לד"א לפלפלו'חוץ אטורוט"מ
 דרבים עשה סף לולב טעם דאוריתא דהוי דילר אע"ג ביום בו יחוור אםמילין
 ואם טדרבק אית-שא דכא "א דהץ ועוד זה בשביל לנכרי אסירה איסורושהינן
 התירו קרובה דבובות בי"פ להביאו בשבת הנכרי לשלוח אטור אי ביום א,ןאפ

 לאם 61"ר( r~ru1 )יס"5 אסור ליש משבת להתיר ץבל ביום לבו שצריך טהדהיינו
 לשלחו לזה מוקר לולב לקנות טעות לו אק אף לתחום !חוץ קוא לולי !לחבירואין
 הביך שיזכה בשקיל ף9א לידם א"א קנה ולא ופשע לקנות ביכולת יש אםאבל
 ספק הוא אם. אבל לולב לו שיביאו כודאי כשיודע דוקא לשלוה דמותםוהא
 דאפש1 אע"ג דרבנן איסור ודאי רעושה כיון נכרי לשלות אסור א' ביוםאפי'

 : )קיננה( וראי סירי מוציא ס' אין דאורייתא מצוהשיקיים
 במורביות החג יטי טז' יום בכל הטזבס את מקיפין היו המקדש . בוטן )יט(,
 אאה ומעלין ס"ת ומוציא'ן למקדש זכר לעשות נוהגין אנחנו גם ולכן ערבהשל
 ז' וביום בטירורים שנדפם כפי הושענות ואומרים א' פעם יום בכל הטגרלעל

 ונוהרן ז"פ מקיפים אנחנו גם ולכן ז"פ הטובה טסקבין היו רבה הושענאשהוא
 יקיפו ו' ביום העיר בכל ללב אין אם ומ"מ לולב לו ש*? סי רק טקיפיןשאין
 בידו מצוה ושכר הפסיי לא והמקיף מקיף דאינו הא אבל שהוא וסי *בערבה
 :)תר"ס(
 להריח עומד אק דאו די"א בו להריח אין קצותו בשעת מצוה של ?אתרוג~)כ(
 וכן בפירות פוב ריח הנוזק ומברכין בו להריה סותר מצותו בשעת שלאאבל
I לעת! יג. ט*' סגו כלל וע' החג שבתוךבשבת . T W  אבל' )"ינ"ג( והדס באת4ג 
 )נסן שבת בהל' כדלעיל ומקומו נופו לצורך אפי' בשבת 'לפלפל אטורהלולב
 אבל הריח קלפ שכבר מעי"ט ( בו מונח שהיה הטוכין בתוך האתרוג . ליחןוטותי
 ואע"ג טנא כתיקון והוי בבגד ריחא דטוליר משום בבגד או אחרים בטוכין יתןלא

 י נע"6( )תרנ"ת פ"ר הוי מ"מ טכויןדאינו
 לולב: ופסולי שכלולב מינין כי' הפסולים יין * קמטכלל

 כולל וזה תטהן לקיחה דבעינן להויות ולקהת כתיב ולא ולקחתם טדכתיב)א(
 דאיכ כלום ממנו חטר יהיה שלא כשלימות ומין מין כל שיהיה נ6( עניניםב'
 ומטילא תטה כאן ראין . דפשימא לקטרי א' מין כשחסר כ"ש )נ( תמה כאןאין

 'בין כשיעור ט אין אם ממילא או"א כל של .שיעורו הלל"מ שקבלו כיוןנשטץ
 או ברקתו מתחלת בין הטין, אותו שניפתנה או אח"כ שנחסר או בייתומתחלת
 אותו לו חמר וא"כ אינו כאלו יו נמצא המין אותו שיהיה ראוי שהוא מטהאח"כ
 ! כן ואם בו וכיוצא זך" של כגון לשרפה עומק הוא אם הזה ובכללהמין

 דומה
 חסר כאלו וה"ז שיעור כאן ואין דמי כשרוף לשרפה העומד רכל נשרף כברקףלו
 לסעיד, משלים ר' 1?1 ן,4,ין.ןט%י (יי

 )סס(ז. גזול וכיש _ יצא לא לוטשאיל יש"מיי יא"פץ "",י

 ואנוהו כתיב המצות דבכל דאע"ג חז"ל קבלו הדר עץ פרי וטרכתצע(
 וסיע435
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 נולט הלסח קמפ כלל אדםחץ
 הדר בטיק לעכב ראפ" התורה הקפיו" טימן בר' אבל המצחר מן לחגוההינו
 נפסוק שכול כיון טיט הדר עץ פרי כדכקיב באתרוג רק הדר כתיב ?לאואעזז
 הדר הוא מה התורה פירשה שלא וכיון בכולן הדר ובעיק מחקירו א' ילדונןאחד
 : )מס( טחנתם יפרשו ובהם לחכמים התורה מטרהע"כ

 שעושה בעבירה הבא' משה והוא המצות בכל חנוהג מהית פסול יש עור)ר(
 * )מס( לולב שגזל כגון עבירה ע"יהטצוה

 אין )נ( מינין הד' כל לו שיהיו )6( ששה הם טינין בד' הפסול:ן נמצא)ה(,
 בעבירה הבאה מצוה )ס( טום יו יהיה שלא הדר )י( שהוא כל חמר )ג( עליוודמו
 כטת זה הרי יבש שהוא וכיון יהללו הטחים לא דכתיב אקרא "ףמכוהו יבש)ו(
 4 הדר משום דפמולוהא

 הקפידה דלא ומשמע הראשון ביום לכם ולקחתם כתיב ך ?בפסוק אק"ג)ו(

 י:ה~,פשג ט:":אנ":ת"י:", :ג' D"Dt"tד:.%נ,:,גשגי(ג%
 לקטן וגזול דשאול דון שנבאר כמו כןשר שאול לכ"ע השים ובשארמדאורייתא,

 ווו הסינים מן אחד לו שחסר מחמת והפסול הימים בשאר כשר לכ"ץ חסרוכן
 ו כל מדרבנן פסול יכנע שיעור בו שאין או ולשריפה שעומד או שמו"ל*ושאין
 פומקים ויש בראשון אלא נוהג אינו הפוסקים הלרוב הפוסקים נחלקוובהדך
 שני ותפ (הפוסקיף. רוב על לסטוך יש הדחק ובשעת כל,ז" טהג הדרדאף

 בלכה בלא נופלין t??1 ימש כשאר והא כראשון דדננו תא הפוסקשטחולקים
 וי כל נוהג שיהיה לתקן תכמש ראו ףעין הר' כל שוקיו והלקיחה דבעיקרוהפעל
 מצהר הידור משום ובהדר תיקנו לא הלקיחה בץיקר שאינו והסר שאול אבליונים
 אימורו דהמיר כיון בעבירה הבאה מצוה מהמת והפמול הפומקש מחולקשבזה

 וביבש . ז' כל המחמירים הפוסקים כאותן נמי נוהגין 'מצות בשאר אפי'שנוהג
 משום מסול יבש ט"מ ז' כל הדי בע.ק דלא המקלין לדעת דאפי' י"א כמתשהוא
 י'די:ע:!:ומ: 'ידן'יי 1:ו:ולןגן:,ג:::: גר' גשייהבן על דאפי' ויש יבש לול? על לברך מותר הדחק דבשעת וי"א . הטתים כללא
 עוד וי"א . וטברכין לגמרי כשרים הדחק בשץת מ"מ לנטרי מטולים הדחקשעת
 הדר בהדיא בהו כתיב דלא משוס היינו ז' כל הדר בעינן לא מינים הבשארהאת
 שעת לפי הכל לנהוג יש ולכן ז' כל פסול הדר בהדיא בו שכתוב אתרוגא%
 על אפי' לברך הדהק בשעת שמכשיר פ' סימן צבי חכם בתשו' ועין גסס(הדחק
ע 4:קף7גק ה: ו(אתימן 4  אם אגל נשיים טינ.1 י' הץ.ר בנו אין 
 דגענוזם ויעשה הבירו של על ויברך הדחק שעת הוי לא כשרים טינין ד' לא'יש

 ושל יבש לא אבל גמור לח אינו שלו ואם שלו יפול לכתחלה גמור לחטלא
 אבל ברכי בלא ויפול יחזור ובדיעבד חבירו בשל יברך לכתחלה גמור לחתבירו
 של על ומברך חתר בדיץבד אפי' גמור לח חבירו ' ושל גמור יבש היה שלואם

 כמו מהודר שאינו אלא לכ"ע כשר שלו ואםחבירו
 של'

 שלו 'יטול אעפ"כ חבירו
 שנמצא מה יפול כשרים מינים ק העיר בכל אין ואם תיסרט( סי' עני"ט 3סס""י
 ליקח אסור אב5 יברך , שלא ובלבד הש"ץ וכן הנענועים כל ויעולה מינין מ אוכ'
 דהכל לפעא יבואו לא מינין בג' משא"כ שנים בשאר לפעות דיבואו אחרמין

 4 טיגיז(ם( ד' שצרןיורעש
 ' מעת שגדל ולאחר כלל עלין בו ואיןחלק

 ניכר"
 יהיו ףו ישנעו ותק העלין בו

 הוא ועלה עלה כל וראש אופתא בגטרא נקרא ות"ז טמילא לא אבל מטנוהסרדין
 נפרד ואח"ז 45( גני נכש )כ?6ית6 כופרא נקרא וזהו ידיו לשרפ שיכוהקוץ
 מתפרדין יותר וכשנדל השדרה על יחד תכופים זה על א מונחים והם העליןממנו

 העלין436
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 ילכ הלכוח קנ קמט כלל אדםחיי

" *  h~wn ג:4,,יני: :ב2 ב2 %:" :::::,יי::ג;ק

5
11~%2מי%4ש4:4ים

 :  חרתם( )תריעו וערכה הרם פסולי יין * קננתכלל

 ש1(1אלש511ש%נש
 ע ניי:יוי:ג ימצ,אאמק,ם 7'ןייהא"יע':'יישצמםי:נג",:ג:ם

11שששקשנט5 ::':::'ג5 45לא?: %נעייןנש,:בנ:.,"'ג ננו ,י,"ן עמיי41?11טיש"ץ"51514"יי5
 %5ן5 %ש ן 3.%א.נגגי:קין],יס,בי"נ4

ג
 י"מ " b1DD1 ת.ץ שי עי בזיול: 1 נונוג:י"
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רכ ליב הלכוח קנא קנ כלל אדםהי
 קצור, בטק1ם ל" אכפתשלא

 טומ-
 שהטו והימק ופשול 0'( nsc 113- נס1' )ע'

 השתיי תום ה"סוזן כל 'בשו)0
 כער ליק יק גי 141 א' קן ניאש,

 יז Ii~piytI ק( % ,r~o 1:ב%
 נשיי"שיששיך

 %א ההרסזח גל "ם 1לג : ענש שמל נשר

 י ב נקג 'ה" שלא אדשי אם ל: י י:ש.%:מד
 הץ, , " נ יל'%%ל'לשא.;1 נשי עקטם שע,.פ ";ש ג'ן שם'17שלן
7'יי)ט(

 ערמי
 ירוע נין אלא כשר הנהל על רגיל רנר כל כהויהאק האטר

 ו"א ודלי ' נחל עיב';ררא

 ':,.נהיי
 ו'4 דאר

 נ"נ הה אתר לצר נוטית דפנ.טית :נל אלא פנ'ט,ה גו שיש טק אינישס'ה

 העיבה וש.ע,י ע: ט.ן פסו,ושא';י תה צפ:סה ש I'sry ב לה :'ש:כנ'וה

 ל.י D"U נ ס.ץ לן,)ת." ,תלו'ם יחי מן ;ידןהעל: מ"מ "אהעלק
 ך י 5ף r9ynת,

 : )תייק( אתרוג יין * קנאכלל

 : ~SID) כעיד;
 wnr הירדדשיפיט

 "'ר (rttP כמרט
"17 h"w1 ינן PD") 

 אייא כך:'ע רא'ש יכנ פסיל שריא נל סטני דג- אס אגלנ
י,. יי , ,. :ןו'

- 
" ?y~ ן' " 

 ט .ש אם ספק המו כפ,ל':ק,"ם א.;1 אם y1'iy~דנ,-.ן

 טשוס .'א פם,ל רנ.קכ ),'.(ק,טעם ןפס,ל לענר טעבר 4א,ג71:גק הסיקלאן"
 רום מז"יא " .1 " 4מ ג ב ג זסדק)0
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 לולב הלכוח קנא כלל אדםחח

 לא קליפתו רוב נסדקה שלא כל אבל לרקוב דטופו פסול העבה. הקליפהעשי
 אבל סופו עד החופם מסוף דהיינו ומלסמה ט5מעלה ןחסדק( ודוקא נסדקמקדי
 ודוקא לבריאתו יחנוף שאז כשר שהוא כ5 אפילו ומקטמה טלמ"לה בו נשאראם

 ינב סיטן כרלקמן פמוט כ"ש אפילו בחוסמו נסדק אם אבל ש5ם החומםשנשאר
 3סדק "יקרי לא' דב5א"ה החיצונה קליפה רוב שנסדק דוקא בחומם דאפילוונ-ל
 ז חדר טשום הוא דנמרק פסולופעם

 החיצונה וקליפתו בפנים בשרו כל שנשוח היד במשמוש שנשרג אתרוג)ד(
 * תטר משום פוסלין ויש טכשירין י,ט קיימין הזרע חדריוגם

 הקליפה היא מטנו ולמנים טאוד דק ירוקה קלשה לו יש מבחוץ האתרוג)ה((

 יעם :גז~ג :י%,:ל 13DD לוךהי41~1"י"ימנן"ק4
 צגי: "ינ.ו:(א:ושףין' מצענן;ב(חיק%?צ1א:. הי w~nw % י. ,שני"י "י,קשיי.יי א נפקדיי מ."""ם
 ובשעת , כמנומר דהוי פמול האתרוג לשאר דומה אינו אם האתרוג בטיעונואפילו
 ובלבד האתרוג לשאר דומה שאינו אע"פ מקומות וג' בב' אפי' להכשיר ישהדחק
 נ6"ו י6י"י )כי כשר ברובו אפילו אחד במקוט הוא ואם כשרה טראהשתהיה
 בב"י(  עיין לי"6 ב"ב  עסכיס פהוק לר6כ"ד  ועיס  בתייס כרקסמכתב

~aw  
 יש  אם

 1 לקמן רינו יתבאר ובחוסמו פסול ושחור 5בן כגון פסול טראהלו

 הוא ועליו בחוטטו למעלה באתרוג שתקוע העץ והוא פממתו נימקה)ו(
 מעולם זה "ץ לו היה לא ואם כחבר דהר פמול האתרוג עד נימל אםהשושנתא

 קח 'שרופשי נרקום לוהטיי ימ,נ נוי טחט'י'ן 'ש השי'שנהא שנהניאלא
- 

 : דו2,שנתא נשנ'ל לריט'י אן הטיחי הוא אם אגל טוהטהחר
 ל

 : נשו טנאה כליטא ,נשאי טסית, וק ניטל ימם מסימוגרס
 ל

 ומ בב' הוא אם אב5 י"ג( ס"ק (h~v כשר א' צד של רוב על רק אינו ואםפסול
 של מעופו על אלא מתפשפ אינו אם דאפילו פומקים יש כטנוטר דטחזימקוטות
 ואעפ"י האתרוג ברוב טתפשפ אם דוקא בזה *אף פומקים רוב ודעת פסולאתרוג

 האתרוג ברוב שנתפשמ כיון מ"מ מיעומ אלא יד,יה 5א ד"ברבורות מקוםשכשנצרף

 אלא כשר ואינו י"ג( ס"ק )מס פמול צדדים טב' שנתפשמ עד האתרוגהיקף
 כסו הוא וחצית . הדר משום הוא דחזזית ופמוט . א' וטצד במיעוטוכשהוא

 שרגי5ין אותן אב5 האתרוג טשאר גבוה שהוא היד במשטוש וניכרקבעבועות
 דחשבינן כשר ואדום עקום שנעשה טה או אתרוגים ברוב וטצוי הרבהלהיות
 וגם מעושים והיודעים מרובים הטורים הישיש כתב כבר אך אתרוגלמראה
 חזזית בלא אתרוג לקנות ישתדל ה' לדבר הירא ולכן בצ"ע זה דין הניחהתדיר

 לטראה מהי טרום אוחו גש'ץ4ף אם להכעיר, ההר דהירת ,ה פסול ן)ט(
 בדבש נכבש ואם ומבושל כבוש וכן הדר שאינו פסול מממר מרה תפח)י( י כלום חמר יהיה ולאאתרוג
 להלוהית בו יש אם בדיקה צריך ומיהו כבוש הוי ד"א כ' ורג"ח כבוש דהוי הפגזכ'

 : לחלוחית לו ואין הוא יבש ודאי נכבש ולא שעברה טשנה שהואואתרוג

 ן רי' יוקאבל
 11יק" ג'" נסעיףנק

 פקי hS 1והי,ן גייס
 סי',

פסו440
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 רבא- לולב הלכות קנכ קנא כלל ארםחץ
 "קול רק כ' 65 ומהע סטור וכן י"ס ס"ק נעשק )כ7עוכק -כשר אדום וכן ינוק(סמון

 טמטמו '%(י

 ,שי
 ממוס פותל הפטטא עד לשפע שמתמזל רסקכם הריע

 הסר ואם האתרוג ממראה ונשתנה ונקלף ונ5דק יבש וכן הפומץ פראה שינויוכל
 נשיצפרך לא אבל לעינים כשנראה דוקא וכ, צ'ע ז' כ9 פסול אם בהופכובכאוב
 : אח"לחפש
 ומר"ג כשר בזה זה לבוקים ב' שגרל דהיינו התיונו)יג(

 וראב"
 ש פוסלים וריר

 ועשאו בדפוס גדלו אם וכן פסול ככדור צד מכל עגול המ"מ כ' העגול)יד(
r'D1כעין שעשאו אעפ"י כברייתו נעשה אם אבל עליו שמו ראין אחרת בריה 
 ונקרם כך הוא ברייתו שתחלת כיון בהמר הדפין בין שנראה אע"ג כשר דפיןדפק
 : כשר והבשרהעור

 ,' כל ופסול פריו ננטר לא
 ש אתרוג למראה כולו יחזור אותו דכשטשהין כשר להוריק כלר התחילואם

 נגמר' שלא ז' כל פפול טזה פחות טכביצה פתות לא 'הקפן אתרוג לייעור)פז(
 פהות ,ל ועטר נצטמק החג ובימי כשיעור בו היה אם ואפילו פרי נקרא ולאפריו

 אדם לבל וראוי כשר הרבה אפילו וגדול הדר שאינו משום פסול מ"ממכביצה
 כלל ברכות בהלכות בארנו וכבר וטהוררים מובהרים מינים ר' כל לו שיהיולהרר
 ורוצה קנה כבר אם יעשה כיצד מבואר ושם שליש משה דהידור ה' סימןס"ה

 ו(: )תרכ' לקנות רוצה אם אולההלכן

 השותפים: ואתרוג ונוול שאול ורין מינין בר' פסולים שאר יין * קנבכלל
 בפניי הגמוע אילן ואפילו הכומרים מגנות המינים ושאר לולב ליקח מותר)א(
 יקח כיחלו יפים שאיק אעפ"י אחרים יש אם ומ"מ לאילן עובדין שאין כיוןעה

 )"רק"ט(ואחרים
 : צ"ע נקוב שאינו בעציץ גדלו אם)ג( י עליהם שמם שאין פאולים הטורכבים הסינים ושאר אתרוג)ב(
 ולא מטש לכם בעינן ראשון דביות חז"ל מבלו לכם טדכתיב כתבנו כברקי(
 עלו וכנרך זעתו נל6 קנירו'  מליח 5'ט51 תותר ו"ם'ס פטיר 7ס"51ה יקייע"5 5ךכתים נקי  לינית ינני ),4"ג מדעתו שלא א' ביום הבירו של לולבו ליכול אסור ולכןשאול
 7סוי )1'7י נכרך עותר ת"11 סטור 7ס"י5 ו"ף גנרל קונת "יכו 57יכית התםסוכי
 תוכת 5ו5כ "נ5 סהזע"ג כע"ענפיס

 גבר"
1hh' י5" "'ך 

 ,תו'כווכת כ55 תכוה "'ן 7כס"ו5 "65 סטור 07"51 5"6 דנ5י5נ נ(ס יו65סיגינו כיון יכרך "יך וכ"מ בו
 יודע אינו אם שאלה בלשון לו דאמר אע"ג מדעתו נמלו ואם 7'( p~o י"7בסי' .ה)1"*

 בו לצאת זה בענין לו ליחן נתכוין דממתכיא בו דיוצא י"א בשאול יוצאיןראין
 להחזיר ע"ס בסתנה לו נותן היה מסתמא בשאלה יוצא שאינו יודע היהואם
 עליו ולברך מדעתו שלא אפילו' תבירו של לולב ליטול סותר ימים בשאראבל

 לחוש שאין בענין שיהיה רק במסונו מצוה לקיים לאינש ליה ניחאדססתטא
 אפילו דאו טקפיד שחבירו שיודע או טביתו להוציא כגף ע"ז טקפידשדבירו
 : )כמק"ט( ISU הוי מדעת שלא דשואל אסור יט*םבשאר
 אמר אם מצותו זטן לאחר החזירו ואם יצא לא בו וכיוצא סידו שנאנסאונם ע"י אפילו החזיר לא ואם יצא התזירו אם להחזיר ע"מ במתנה לו נתנו)ה(
 שצריך דעתו טסתמא לי שתהזירהו ן"מ אטר אם אבל יצא שתחזיר שםסתם
 ל4 התקבלתי כאלו הריני זה לו אמר יאפילו ונ"ל יצא לא ולכן בו לצאתאותו
 : )תינ"ת( וצ"ע התנאי כקיום הוי ד"איצא

 לאבירו ליתן לזה ומותר להשיר ק"מ בסתנה דעתו טטתטא סתם לו נתנו)ו(
 שתש*רהו ש" אמר אם' ואפילו לב"ליו יאזור שהאחרון ובלבד להבירווהבירו
 אסור יתן שלא לו כפרש אם ום"ם כלם שיפלו לאחר כוונתו טסתטא ס"טלי

 ליתן 6ס441
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 י""1=-ינש4
 ,:קקנךנגנננ ,1' "ןהשים""ייהיייטננש ינהי" 4י "י'יג

מש:ויבוזגנ;ע8%ש%יאישיםאשששם מ  ס.' יו לל 4ל בונ שי" 

 שמעששע~נם%
 שעש14משן554
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,ןרככ  וש-ע הו"ר הלכיא קנג כלל ארםחיי

 שחי' וטה איינה עינה ל.קח עהנ.ן ג "ף מצ:נלן,יק"יג יוזר זה אק וט"ו % בנד ול עלה אפיל, בנה דכשר עלת ריב נשר, טלקנטי

 'יזה שלא טלטלה אותו וחותכק רףרטרון:,ן.',טן

 אר-

 מיה ',קי יאדישו
 -א ראדיום טען 'א.נ,ט

 שיית-

 ,נטה שיעיי ",ן ;ם נפרר'(ק ש'ר.1 מ'נ

 זלןןן,ין'"וןןפג י:מךךה,ן'4 % ש5,!צ י'ם :י"יא1נפו
 1 :חיזמ; :ש' גףגז יאסנשחו.

 לקש-אל צנה ם,ןשהנשבתאן" בשנת נא. ו' ',ס חז אס )ו(י ש'"

 ז אסרת עיבה 4 'ש אס להחס'ו 'ש שנת טו,טנתקט1צא' יושההא %אטר
 י; לאכן שנירגן נט, ע ריו[ וכל זן גל בונה יש, ,נס בטינהל.שב
 שאומי רסהי' תית' דה,' מינה ל'שנ טבובקלא כם.4א"ים "לין

 נעין-

 שט'נ' ',ם ובתפן.4אח

 '' ; יודה ףוצת בס,נה'יק ר.,ס כל א,נל'ן ו'א';ס טק'ל'ן,יוךום

ה ש 'ען ואסן א4 ס'% רנסיארישנא  נל'ל נ.יל 1 ה.ה % ,פעם . nSID1 ג.נ לישן דצייך אלטא 'חנ'ק ט'תניאי, " 

 . ?עצמורגל
 ישטימ שהחינו1ק

 של הוא השם אם ולכן לחבירו טוב סיום כמיין % ביום ימדרם דשםהלילה צי:1:ת עא זג שים א"51%

 lV(Dp"~ גפ,גע% )י יי לן,ךגשג
 נגן:::ן

 :ן ;ו ך""ף, שגע%"
 ה5'5ה  לנ%עידח 5ניתס גייס עכופ כי' י51יכו 5" נשה כו' סיען חי נתכנה h"D ע'מעף

 :גיג,ב;7ןגןי(גיזןי4::1:ן') ך% ש ש:גונ
 ךנקג ד צג,%'ז.%1זיש, "ליגנ, תימגנת2יז:גנ' :רגם מיייז"ך"זךו,"י:י;ןב :י:גג
 לא דכ"ו' לחבירו UahD טים יכן יין להביא סותר בקל בלילה קמצא שלאהדחק

סקרי443
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ש"צשא וש"ת ש"ע הלכות קנג כלל ארםחיי
ט אפ'לי ט4 שהו' אנתם טקצה אץ לנתחור וטנ,ו,ת ,סד'נ'ם קים" '1ב,

 דיה בגרסא ש'רון מו"מ-'ס רב.סהאתם עצית שט'מ גן נם לדודן שהוא תש.ע' 3.,ם דים דב של אדיק ים 01

 ג תקחי( ס" (h~w ידו על כבה שהנר אעשפ טעי8פ יגרשבתי

 חנוכההלכדת

ששעשש54
 שטהה'ל'ן' אל, 'טים שטנת 'ש'ה'1 דיני שבאוח, דנט'ס התקד, 1,ה ,טסנ'טהור
 ר' ד;,;ה ;יואל 1 1'ס'ם דגם לייא,ת'11 חג טשמ,נת ,ל'1דלה

 נס, םי,ח ,רעל מיב'רם נ' ינה'נרמסי
 'יוס'מ '.ג, ש";יי.'י ם ב' %בע14

שעצאנדיןשג4%
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