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 כפות הדר עץ פרי דכתיב ישמעאל ר' : זה כנומח הירושלמי' נוסח ז"להרב

 ר' קמומה, שאינה ואחת דליות שתים שלשה, עבות עץ וענף אחד,תמרים
 היאך אמי ר' קומי בעי ממל בר אבא ר' קטוטין, שלשתן אפי' אומרטרפון
 על סבור את מסבר א"ל מינים, בשאר ורבה בהדם, ישמעאל ר'ומרבה
 אמר נש בר ולית קמומין שלשתן אפי' טרפון ר' תנינן והא הרר, קמום'ר"י
 מרפון ר' בא מה יומא ר' קמיה בעי חגי ר' קמייהא, על במורה אלאאפי'
 סבר טרפון ר' הדר, קטום סבר לא ישמעאל ר' א"ל ר"י, דברי עללהוסיף
 לחוד וקמומין לחור ראשו דנקמם הירושלמי מלשון מוכיח והרב הדר,קטום
 בענין הירושלמי סוגיית לפרש אפשר ועוד דליות, בדוכתיהו נסיבמדקא
 ממל בר אבא שר' והוא זה בדרך הירושלמי לפרש הרב וכשבא ראשונקמם
 שם שיהיו עכ"פ שצריך כלומר קאמר לחומרא דליוה דשתי סבורים חגיור'
 ובמשנתינו ההדסים, שבח והם רבים שהם העליונים הענפים והם רליותשתי

 אף ריה והשלישית )יחזקאי, קטף ינקותיו ראש שם על קטומיםקוראם
 ומקשה שבה, הקשה מן שנשברת אלא רכה שאינה ר"ל קמומהבשאינה
 שהוא כשם כלומר מינים בשאר ירבה בהדם ישמעאל ר' דסרבה היךזלה
 ]בלוקב[ כן לזמר לו היה כך קמומין, שנים בו להצריך בהדם הרבה הדרמצריך
 שקמומין אתה סבור וכי והשיבו היניקות, מראשי שיהיו להצריךובערבה
 שלשתן אפי' אומר טרפון ר' תניא והא ולחומרא לשבח נאמרים הואאלו

 שיהיו צריך לומר לו היה אדרבה אפי', מאי נאמר לשבח ואםקמומין
 עליהו, דמומיף אלא אדקאמאי מודו בתראי אפי' דקאמר דבל קמומיןשלשתן
 ממל בר אבא כר' סבור היה חגי ור' הוא גריעותא קטומין וראיאלא

 כלומר ר"י על להוסיף טרפון ר' בא מה שאל ולפיכך לשבח, נאמרשהקמומין
 סגי השנים דנהדר חד אמר דכי הכי אינש משתני וכי דקאמר אפי'ימאי
 היא נריעותא ג' רקמומין לו והשיבו סגי, השלשה בהדר אפי' אירךוקאמר
 לקיים קמום שאינו לחד מצריך הכי ומשום הוא, הדר לאו ישמעאלולר'
 שכן ואחר קמומין, כשלשתן אפי' די והילכך הרר קמום ולר"מ הדרמצות
 שהדליות הרב בה ופירש קטומה, שאינה ושבח אדליות גריעותא לפרשזריך
 הפירוה אותן ונכרתו ומכאן מכאן יוצאות פירות לו שהיו ההרם גוף ענףהוא

 השלישית אבל הפירות מן אחת עם האמצעי הענף וכן הדמים, לשני.עלות
 שמתקיים וכל הדרו, שזהו פארותיו כל עם ושלום הנזע ענף בו שיהאצריך
 עם שלם גזע שם יהיה לא אפי' אומר ור"מ דיו, השלשה מן באחתהדר

 וכן בהו, קרינא הדר הגזע מן קטומין פארות שלשתם שיהיו אלאפארותיו
 הפארות שאף מבור שהוא מפני פארות שתי עם פארות בלא הגזעענף
 הוא.)הדר

 בתלמוד שנאמר מה וגלגל כן וחזר נ"ל, ההאב"ר לרעת הירושלמי ביאורזהו
 דהוא כלומר כולהו, ליבעי בעי שלמים אי ישמעאל ר' על ל"ר,( )סוכה-שלנו

 לולב לפי להרמב"ן טלחבות ועיין בת"כ, היא וברייתא ת"ד ט"ב טובה~ירושלמי
,ושגזול,



קיז
 נמי קמומין דהא בחד אפי' לבעי לא שלמים בעי לא ואי קאי, אכולהוהדר
 בעי ולא הוא הדר קטומין אפי' רוראי כלומר ר"י, בו תיר ותירץ הוא,הרי
 ור' י, " ר ת ר 1 ת ב ן כ בידו היהה וקבלה מצוה, להדור אלא שלם בנזעחד

 דתלתא ממנו יותר סיקל ר"מ ונמצא קמום דלא הד בעי מיהאעקיבא
 מרנרי שאף ונמצא בעבות, שכיח לא קמים ולא חר בעבות, שכיחיוקמימי

 נקפם דאי ז"ל מאלפסי יצחק ר' הרב פירוש מתירת מוכיח אתה עקיבאר'
 השמועה פירוש זהו שכיח, לא קמים ולא חד אמר דקא האי מאי איירי,ראשו
 ונקמם נשר, קפומים ושלשה פסול; ראשו נקמם והלכה ז"ל הראב"דלדעת
 להוד, וקמומין ,לחורראשו

 שיעורא כולה דמ"מ לומר אחר, דין זה בדין הרב גלגל כךואחר
 עבות בשלשה שיספיק ולא לעכובא, רבא או למצוה בעבות בעינןדהכא
 רבעי למאן בנסרא דאקשיה וממאי מפרשים, הרבה שחשבו כמג בר,בבל

 שיעורא דבכולה לאו ואי משכהינז1 מפחים חמשה בת באמה דידיהלטפחים
 בשלשה עבות להיות מצוי הדבר הרי לחמשה שלשה בין מה לעבותמצרינינן
 אד למצוה שיעורא דכלהו אלא שלשה, בשל מפחים חמשה בשלמקומות
 רוב בעינן התם מה וערבה דלולב דומיא דהדס ועוד מבעיא, חמשהבת בקשוייי אלא משכחינן לא שלשה דבת מתמה דוקא והיינו לעיכובאןדרובא
 דלמצוה אע"ג ומ"מ בעבות, אלא הבשרו ואין בן, הדם אף בהכשרעלין
 שנשתיירו כל עליו מקצת נשרו שהרי סנייא ברובו לעיכובא כולה'בעינן
 זה ברוב דבעי מאן איכא ומיהו מנשרו, עבות שאינו גרע ולא כשרהרובן
 נ' בו ונשתיירו עליו רוב שיבשו בהדם לקמן וכדקאמר בראשו עבותושיהא
 ואחר, אחר בל בראש דוקא רבעינן כשרה, לחין עליןברי

 שלשת אלא נשהיירו ולא דיבשו דמי דלא כאן כתב ז"ל הראב"דומ"מ
 זו אבל גראשמו השלשה אותם א"כ אלא הוא הדר לאו לחים עליןבדי
 דעה. זהו כשר, עבות ראשו שאין אע"פ עבות שרובו וכל הוא עבותמשום
 עבות בראש דוקא לי נראה בשלשה, שריו האומרים לרעת אלא ז"ל,הרב
 מיבשוי נמי נרע לא הנשאר עבות.ושאינו

 הראב"ר על תחלה שטתמיה והוא אלו, דברים על האריך המגיהוהרב
 רבעי קמומה שאיגה ואווזה הגזע מן שנקסמו הפארות הם הקמומין אםז"ל
 בפסול בהדם לחלוק ראו מה פארותיו כל עם שלם גזע הוא ישמעאלר'

 הקמום הוא והענף עבותן עץ ענף ואומר צווח הכתוב והריהפארות

 הזה-
 ויטלמלו הדס של גדול אילן שיעקור ישמעאל ר' שיצריך אפשרוהיאך
 ביה, כתיב ענף בהדס אבל פארותיו עם שלם ערבהשל אי* ויטול כן לומר לו היה נתל ערבי בה שכתוב בערבה אדרבה בולצאת

 יחקור כי הטוב ז"ל. הרב של תמיהותיו על תמה אניוכמה
 אם ומגומים, יתרים ברברים ז"ל הרב דבריעל
 ערבה בשל לומר ענין ומה בו. ו ל ת יה ש 1 נ א ב ל תכה
 על להעלותו אפשר שאי מה הלולב עם לאנדו גדול אילןשהוא
 עם דמיון זה בדין - לערכה ואין שפה, על להזכירו שכן כללב



קיה
 אומר ההדסים בכל שלא ידוע והדבר ברוב, קומה שפל הוא שההדסההרם,
 עם לאגד ראוי ואינו הרבה בענפים מרובה שורש שהוא שכל בןהרב
 שאם אומר אני בערבה שאף אלא עוד ולא זה, ברין .נכנס אינוהלולב
 בדין הם שאף קמנים בדים מהם יוצאת הגדול האילן מן היוצאיםהענפים
 אומר שהוא מה וכן למטה, שנבאר כסו בבריתא כן מצאתיה וכברזה.

 ירוע שהדבר בלל, הרב לדברי מהירה בו אין ענףן ואומר צווחשהכתוב
 שהוא מה לפי הגזע וכשעלה בדים בלא הגזע מקצת עולה אילן בלששורש
 שכל ענף נקראים וכלם וסביבו, מצדו וענפים באמצעו ענף ממנו יוצאאילן
 האמצעי והענף וענף, שורש ים( ג' )מלאכי וכדכהיב ענף קרוי הוא השורש מןשאינו
 וקרוב השורש ענף קרוי הוא ענף: קרוי שהוא אע"פ ביושר הנזע מןהעולה
 מתוך ביושר היוצא ענת כלומר עץ, ענף נאמר ועליו אילן של נופולהקרא
 אותו כמו כך נל ישרים ואינם ולבאן לכאן סביבו עלים הענפים ושארהנזע
 האחרים, מן יותר הלולב עם לאנדו ראוי הוא נך ומהוך הגזע, מתוךהעולה
 הענפים שאר הן הגזע מתוך ביושר העולה אותו הן הענפים שכלזמררך
 רבים בדים מהוכם לפעמים יוצאים כלם כ"כ ישרים שאינם סביבוהעלים
 דבריו על הרב פירש ההדם, הכשר בשיעור הם לפעמים ישרות והםנ"ב
 והשתיים הדרו, -וזהו שלם הגזע ענף להיות צריבה שהאחת ישמעאל ר'של
 הענפים משאר הן גזע איזה מענף הן הקמומים הפארות מן שיהיודיים
 היא ח הפארות. כאותם שלשתם אפי' אמר טרפון ור' ישרים שהםאחר
 בו לצאת ליטלו גרול אילן לעקור מקום מה לתמוה מקום ואין הרבנונת
 בו פרשהי אני ואף הלולב, עם שיאגד ראוי שיהא בדרך אלא הדבוריראין
 בל עם שלם הגזע ענף להיות מצריך ר"י שאין לזה, קרובה אחרתדרך

 שהפארות הלולב, עם יפה נאגר אינו סביבותיו פארות לו שיש שכלפארותיו
 צריך שאדם שמתוך אלא הלולב באגד יפה מתהדרות ואינן מעםשולמות
 זה ואין הלולב עם יפה נאות אנדם שיהא כדי ישרים להיות אלובענפים
 שיהא ישמעאל ר' הצריך הענפים, מן היוצאים בבדים אלא כך כלטצוי
 וענף ממנו, היוצא בד ולא עצמו הענף שיהא שבהן באחת מיהאמחזר
 יוצא בר שום יהא שלא ושיחזור הנזע בענף אלא ביושר מצוי אינועצמו
 להיות בקושי מצוי שהדבר אע"פ הלולב באנד נאות אגדה שיהא כדיממנו
 והיינו כך כל הידר זה אין הבדים, אותם לכרות תאמר ואם בדים,בלא

 ישר ענף נוף בעצמו כלו שיהא כלומר שכיח לא קמים ולא חדוקאמר'
 מהם יותר תם הבדים, מן יותר ארוך שהוא מתוך וכן בדים, בלאיעבוה
 הענפים בבדי להיותם אפשר והשחים ובעבות, גמור וביושר בקושיטצף
 להמצא בהם מצוי והדבר כשיעור ומצומצמים דקותם מתוך ישריםשהם
 קרוים הם שאף הענפים בברי כשלשתן אף מיקל טרפון ור' ובעבות,באשר
 הבד. ובין העץ בין ממצעו עצמו שהענף אע"פ עץענף

 אברהם ר' הרב בכונת שפירשו ם י ר ח א ם ש ב כתב המגיה הרבואף
 ונקסמו מצדו בדים ממנו שיוצאים הענף הוא ור"ע ישמעאל ר'ושמחלוקת
 כשלשתן אף היקל ור"ט בדיהן, בקטיפה נפסלות אינן והשתים כלל,הברים



קיט
 ואף הועלנו, ומה לכונתי היא קרובה לרעתי הרב כונת שאינה אע"פודאי
 משנתם שונים היו לא אמת הללו מפירושים היו שאלו ע"1 אף מגיההרב

 שכבר הראש קמימת היא זו שהקסומה מזה ומכריע קמומין לקרותםסתומה
 בסתם. להזכירה אח"כ וסמכושגאוה

 ואחר ה מ 1 ת ם ה נ ש מ זה לשון קורא הוא היאך יותר, חמיהואני
 לומר הוא ברור לשון הדם של ענפים שלשה כלומר הדסים שלשהשהזכיר
 שנשאר אלא קמום שאינו ואחר מבדיהם, קמומין ר"ל קמומים שהןעליו
 הענפים משאר באחת שתפרשהו הן הגזע בענף שתפרשהו הן בדיו עםהענף
 ן 1 ש ל א 1 ה ש ת 1 י ל ר להם שקורא הסיפראן ולשון הירושלמי בלשוןוכ"ש

 הבדים אותם לזמור לפעםימ עשוי שהאדםזמירה
 יניקתו התפור שלא אחר ומתערה מתגדל הענף גוף שיהא , םב

 לעין ברורה אלא סתומה משנה בזה ואין ממנו היוצאיםכבדים
 בעלמא.בהבסה

 שצורת ואומי הראש קטימת על שמפרשה במה לדעתו הרב חוזרומ"מ
 כך אחר ואתרוג אחד שלולב כשם אומר עקיבא שר' כן מוכחתהשמועה
 בגמרא ראו מה וא"ב בקמומה, כלום פירש ולא אחת וערבה אחדהדם
 הוא קטום ולא בחר ר"ע דאלמא שכיח לא קמום ולא חד דבריו עללומר

 ברישא ששגינו שמתוך אלא קאמר, קמום רבלא לומר לנו ומהיכןרקאמר,
 דבריו אלטלא בהדם, אף כן לומר לגו והיה פסולן ראשו נקמםדמתניתין

 רחוקים וכמה אמרהי קמימה בלא שר"ע בעצמו ידוע הדבר היה ר"תשל
 ר' של דבריו על לאו בדבר-ר"ע מעיין כשאהה כעיני,-שהרב אלודברים
 של דבריו על אלא לאו, אם קטומין אם לברר שיצמרך כדי כלל קאיטרפון
 אחד, ואתרוג אחד לולב ערבות ושתי הדסים ג' אומר שהיה ישמעאלר'

 וממחמא אחת, וערבה אחר הרם בך אחד ואתרוג אחד שלולב כשםואר"ע
 שבדברי החמורה היא בה מצריך שר"ע שאותם הדברים מתם אדר"ימדקאי
 היא ואף באחת שדיו לפרש לו היה כן שאלמלא קמומה שאינה והיאר"י

 ברור. וזה בקטומה אף ר"ל שבקלותבקלה
 לה רמרקרי ז"ל אברהם ר' הרב ראית על הרב שהשיב מהוכן
 הנותנת היא דאדרבה נינהו מילי תרי קטומיז תני והכא ראשו נקמםבמתני'
 הראש, קמימת דהיינו הפוסלת קמומה תחלה מפרש דהנא הראשוניםבפירוש
 בשלשי אף מבשירה ור"מ כשרה, מיהא בשהים קטימה שאוהה מפרשואח"ב
 בקמימה שלא ושתים בקטימה שתים אם' שאלו תשובה, זו אין מכבודו,חוץ
 לשון אבל כז, לפרשה אפשר היה בקמימה, כשלשתן אף מכשירור"ת
 קטום גופו אין ראשו ונקמם קטום, הענפים כשגוף אלא נופל אינוקמומין
 הענף כשנוף לחור וקמומין הראש, כקמימת לחור ראשו נקמם~ראי
קפוף,

 ברורה ראיה ז"ל אברהם ר' הרב שהביא למה הרב כשהגיע כןואחר

- - -
 1. הערה קטע עטוי יעיק(עיין



קב
 שכיחי, רובא הא בנקמם ואי שכיח, לא קפום ולא תר ע"ב:( )סוכה שאמרוסמה
 העליונים ועליו בראש ליבש שדרכו לפי בה ופירש עצמו את הרב רחקבהכי
 מצוי היה ולא מרחוק אותו מביאין היו שמואל של ובמקומו נקמם, וראשונושרים
 קשין כמה הארי, את להשיב שאין ואלמלא הראש. בקמימה אלאלהם

 עליו ושיהיו בראשו ליבש הדם של שררבו הרב ראה והיכן לפרש,הדברים
 שניחי, קמימי תלת אמר והיכי כלל, אלף מני באחת מצוי זה ואיןנושרין,
 לא דקפים וחד שכיחי קפימי דלא אלף אדרבה שכיח, לא קטום ולאחד
 כנקטם, דינו העליונים עליו ריבשו דאע"ג וב"ש; זרות בדרך א"כ אלאשכיח
 ראשו ונקטם בכך נופלת קמימה לשון אין מיהא הלשון לענין מקוםמכל
 הענף, ראש כריתת על או. העלים, ראשי כריחת על או פירשו . פנים כלעל

 ואי מרחוק, אותו מביאין היו שמואל של שכמקומו לרב הגיש נמיומהיכן
 דאלמלא טרפוה כר' להו דרישנא לא ואי וזבינו אשוו )שם( להו דקאמרמשום
 מרחוק, הבאתו מצר שזהו ואפשר. שכיח לא קמים ולא חד שכיחקפומין
 הא ודאי אלא האחרים, מן יותר העליונים העלים קוסמות הבאתוולמה
 רירן בקטומין היינו שביחין רקטומין ומשום בר"ת להו למדרש להודמגזם
 ופארה מכאן פארה הפארות אבל בעבות, שכיח לא פצירותיו עם שלםדנזע
 לא ברחוק בין בקרוב בין וראי הראש קטימת אבל בעבות, שכיחמכאן
 איתמרא לא מעמא מאי הראש בקטימת או בעצמו שואל הרב ואףשכיחא,
 יוצא הרי מיהא ובערבה הראש, בקפימת להכשירן וערבה בליבהכי

 מכשיר, נמי בערבה איהו דהא ז"ל, אלפאמי יצחק ר' הרבמשיטת
 את חופין שעליו בעבותו הררו כל שההרר לעצמו מתרץ ז"לוהרב

 בהם נכרת הראש קמימת המינין שאר אבל נכרת, הראש , קטיפת ואיןעצו
 הדרן,ופוגמת
 ונמצא... העליונים עליו בנשרו ) מפרשה הוא והלא תמה, אני נזוואף

 .נקטם ודאי העלין קצת בנקטמו הרב ואמר מה, יעיר מנולה שהעץאלא
 נכלת, קפימתן 11 והרי העלין, במקצת אף פירושו ראשו רנקמם הוא,.ראשו
 ומשוללות נקיות ז"ל רוד בר' אברהם ר' הגדול הרב ראיות ונמצאו.לשיעורין. דבריך נתת דא"כ ועור להזכירה. לו היה פסול ? מהם שבזו תודהואם
 . . ) ' ז"ל, הרב של קושיותמכל

 מצאתי ועור שביארנו. הדרך על כך מעידה שלנו שבתלמור םוניאוהרי
 הדם שני בפרק בה שנאמר והוא מוכהי, של .בבריתא ברורה ראיהלי

 כשרות. מתוכה העולות תמורות שנקטמווערבה
 ממנה ראיה הביא ז"ל הראב"ד שהרב הירושלמי לסוגיית עכשיו,ונחזור

 מפני ת יו דל לה דקרי ההאי בו ופירש לדחותה, מובר המגיהושהרב
 בכל ראשם לקצץ אותם לזמור שדרכם האילן גזע שהם העליונים'שהענפים

 חשלמי6 והענפים ת ו י ל ד הנקראים והם בגרולתן שיוסיפו כדי ושנהשנה

 2. הערה A~tp עמוד לעיל ועי' הברייתא, נמצא, ששם רסוסה התוספתא~ר"ל



קכא
 שאותה ומפני הראש, קמומי הגזע שמן אותם ונמצאו פארות או בדיםנקראים
 דליותי, נקראת הזמירה מצוי היאקמימה

 ושאר גזע בשל אלא הכמוה אין לדעתו שהרי הדברים מתמיהיםוכמה
 שאר והלא שכיח, לא קמים ולא רחר היכי א"ב שלמים, נשאריםהענפים
 הרב משנה עכשיו והרי וכמה, כמה אחת על הגזע משל מרוביםהענפים

 ומשויה בראשו ליבש הדם של שררכו מפני מפרשה שהיה פירושואת
 חוזרים. אנו מקום ומכל ליה, למה בהלכות אברהם ר' הרב את לקפחנפוציה
 דאיבעאה הראש בקמימת הראשונים לדעת הירושלמי לפרש פכור שהרבלמה
 קיימהן קמימה ואשאינה ארליות לאו ישמעאל ר' על מסל בר אבארר'
 ר"ל בהדם, המרבה היך בעי וקא הרסים, ג' ר"י דקאמר אמניינאאלא

 ושלשור לולבים שלשה ר"ל מינים בשאר ירבה כך תלהא בעי רקאבמניינו
 ערבה, ברי ושלשהאתרוגין
 דמשמע הדר, קמום סבור את מסבר זה על תשובה מה א"ב תמהואני
 גין ליה מרכר קא בהדיא מעמיה ישמעאל ר' דהא ועוד קאי,אקמימה
 כפות אחד הדר עץ פרי שאמרו והוא ירושלמית, בסוניא בין בבליתבסוגייא
 תמרים כפות ופירושם שתים, נחל וערבי שלשה עבות עץ וענף אחדתמרים
 וכך אחת אלא ואינה, תמרים של כפה ר"ל סמוך, והוא כתיב רכפתאחד
 ואע"נ. אחד על אלא רומז ואינו הדר עץ קל פרי פירושו הדר עץפרי
 מכל עבות, עץ של ענף ענף לומר לנו והיה סמוך נסי עבות עץ.דענף
 לדרשאי נולהו אלמא עבות עץ וקאמר עבות ענף למיסר ליה מדהוהמקום
 עץ פרי וקאמר הרר פרי למישר ליה מרהוה נמי הדר עץ ופרי תשיבואם
 להודיה דהדר חרא זה; בדבר אצלי תשובות כטה לדרשא, דכולהו נימאהדר
 האתרוג" על פירושו והדר לכולמן הוא כלל עץ ופרי אתרוג ראתמרהוא

 ולולבין אתרוגין אמר ואח"נ אילגא פרי אונקלום שתרגם סמה בן ליונראה
 וכפות לאתרוג; הרר הזכיר ואח"כ לעולם הוא גדול כלל עץ פריאלמא
 לך שאין והרי לערבה, נחל וערגי להדס עבות עץ וענף ללולבתמרים
 כל אבל פרין אינו השלשה ששאר ואעפ"י לבר, ר ד ה מלה אלאלאתרוג
 המן אחר ענין כלם ופארה ופורה פרי נקרא האילן מן והצומח הפורחעבר
 עבות עץ וענף תמרים וכפות הדר ומצמחותיו העץ מפרית ולקחתםור"ל
 אונקלום, של מתרגומו ברורה וראיה נכון אצלי וזה נחל,וערבי

 הדר, עץ של פרי ר"ל תחלה, שבחבנו וכמו ממוך כשגפרשהו שאףוהשניה
 שדרשו מה בו לדרוש והוא אתרוג הוא שהרר לברר כדי להזכירו הוצרךמ"מ

 תימר. אין הרר, ועצו הדר שפריו הדר עץ פרי נופיה ה"ה( )ר"גבירושלמי

 עצר שמעם בו לדרוש וכן אתרוג, זה זה אי וכו', הדר עצו ואין הדר פריורמון
 למריח', ר"ל שוה, ופריו עצו בו שדרשו אע"פ עבות עץ ענף אבל שוהןופריו
מ"מ

 בעגות.
 הדם. אלא בעלין עבות לך שאין מגיא
 שנתברר דמאחר שלשה בו לדרוש אפשר אי הרר עץ בפריוהשלישית

 הדברה. בסדר. צ"ע~ינאו



קכב
 כלם יאנדם יכול וכדקאמרינן עמהם נאגד האתרוג שאיןבגמ'
 על מוסיף וא"ו שיהא כלומר וכפותי, נאמר וכי אמרת עמהמו ואתרוגבאחת
 תמרים כפות נאמר ואח"כ הרר עץ פרי נאמר תחלה והלא ראשוןענין
 פרי ונמצא זה, על זה מוספין שלשתן ונמצא נהל וערבי עבות עץוענף
 היאך אחת ביד לבדו שהאהרוג ואחר לחוד השלשה ושאר לחוד הדרעץ

 ולא אחת ביד כאחת שלשה ליטול מצוי הדבר והיאך שלשה בונדרוש
 הזרים, בררכים או בנמנעות חורהוברה

 שלשה שיטול על בשאלה לחזר אפשר היה היאך הרב לפירושוא"ב
 שלנו בתלמוד דרשו שבאתרוג וכן אינה, ודאי זו לולבין בשלשה וכןאתרוגין
 שוה, ופריו עצו דטעם כלומר פלפלין, ולימא ראמרינן אמאי ל"ה,()מוכה
 לינקות לקיחתה, מינכרא לא חרא לינקוט ליעבד היכי אפשר להוקאם'
 פירות, ושלשה שנים ולא רחמנא אמרה אחר פרי תלת אותרי

 ומ"מ המגיה/ הרב בדברי השאלה את לפרש אפשר שאי בררנווהרי
 ומהרץ כבהדס, לשלשה בכל שירבה כלומר כן, מפרשה שהוא למהנשוב
 ר' על אתה סבור כך הרב, ומפרש וכו', הדר קטום סבר את מסברליה

 קטומין, בכולן הרין מן כשר ושיהא הבר שהקמים סיבר שיהאישמעאל
 והא מצוה, לנויי אלא הדין מן אינו קטום לשאינו מצריכו שהואוהשלישי
 מודה רהוא אומר נש ב- ולית קטומין כשלשתן אפילו אומר ר"מתני

 דלר"י אלא להדדי מורו תרוייהו הא הדר קטום ר"י סבר ואיאקסייתא,
 שהכשיר הוא השלישי מצד קטומין בשנים שהנשיר ומה הרר לאוקטום
 להדור אלא שלשה בעי ולא ואתרוג בלולב ליה סגי הבחד קטוםשאינו
מצוה,

 ר"י שהרי אלו דברים לנתוב עצמו את הרב מצא היכן תמהואני
 קטומה שאינה ואחת קטומים בשנים מכשיר ואם בעי, קא הדמיםשלשה
 שלשה, כאן אין הרי שאינז, כמי שהשחים אע"פ קמומה שאינה אוההמצד
 כל וודאי נפיק, קא מי פסול מחך אחד שנמצא ערבה ברי שני עצמךההגע
 ישמעאל ור' :( )ל"י דילן בגמרא רבעי והאי הוא, שאינו כמופסול
 לא הר אפילו הוא, הדר נמי רקמומין ומשום שלמים בעי אי רעתיהמאי
 בעי וקא הוא הדר לאו לקטומין מפרשין ואנן י"י, בו חזר ותירץלבעי,
 חזר פירש ז"ל ד 1 ד ' ר ב ם ה ר ב א ר' שהרב ואע"פ קטימי, דלאתלתא
 מצוה, להדור אלא קמים ולא חד בעי ולא הם הדר קמומין תדאי ר"יבו
 דקטומין לשינוהיה ואזיל הדסים דשלשה מתניתן וכסתם קפדינן אמנינאמ"מ
 ואפילו הן, הדר לאו ודאי חראש קטומי הא הוא, ראשו בנקטם לאוההכא
 למיסר ליה הוה הכי דאי שלשה, מהצרכת בו חזר לפרש וא"א מיפמיל,בחד
 ליבעי לא בעי קא תר ואי קטומין, שאינן כלהו ליבעי בעי קא תלתאי

 וכל בעי קא והלתא ן י נ י מ ה ן מ 1 ב ר 1 ח לא ודאי אלא קטומיןישנים

 כתיב לית יאות ם י ר מ ת ת 1 פ כ 1 נתיב היה אלו : ה"1 פ"נ סובה ,רושלתיזעפן
 אמת, גירו וזה אמת גידו זה אפילו תמרים ת ו פ כאלא



קכג
 שפירוש ועוד כלום, השלישי שטצד הכשרו אין וא"כ הדור אינו קמוםשהוא
 כלומר הדור קטום סברת מי איהו קאמר דכי פנים בשום להעמידו א"אזה

 השנים שאותם הורה הרי לכלום, נחשבים הקטומים השנים אותםלשיהיו
 אמר היאך וא"ב ואתרנ, כלולב קמומה שאינה באחת והכשרן כלומראינס,
 מובר שר"מ וא"ת בלום, אינן הקטומין והרי קטומין, שלשתן אפילור"מ

 השאלה להחויר לו והיה השלשה בחיוב מודה א"כ הוא הרי הדרשהקמומין
 מפרש באיהו ומאי בה נופל היאך אפילו לשון ועור וכו', רמרבה והיךעליו
 הוא דהדר ומשום קטומין כשלשתן במכשר דר"ם היינו הדור קטום ס"דדאי
 ואי שלשה, צריך ולר"ט באחת דיו דלר"י ביניהו איבא לריריה מ"מהא

 ביניהו איכא נמי האי מצוה להרור אלא חרא אלא בעי לא נמיור"מ
 הקפומין כל ילי"מ למצוחו קמום דלא וחד מצוה להדור קמומין שניםולר"י
 א"א בזו הרב שדברי אלא מצוה, לצורך שהם הוא השלשה ומניןהדר

 כלל,להעמידם
 להוסיף ר"מ בא טה הרב בהם פירש )בירושלם, חנאי ר'וברברי

 ומדמכשר שלשה, רליבעי ר"י על סבור חנאי ר' שהיה כלומר ר"י, דבריעל
 הוא מצוה ולהידור ושלשתם אף וכשר הדור קטום ודאי קמומיןבשנים
 כשר קפומין בשלשתן סובר הוא כך ר"מ אף וא"כ קטום, שאינו חדובעי
 מה לומר ענין ומה לעצמו משיב הרב היאך וראה ובא הרר. רקטו6ומשום
 מצוה להידור מיהא שלם אחד מצריך שר"י הוסיף והרי וכו' להוסיףבא
 מפרש הוא ומ"מ אחר, להדור צריך ואין הדור רקמום כלל מצריך לאור"מ

 אלא מכשיר ואינו הרור קמום עביר לא ר"י כשיטתו הירושלמיבתירוץ
 בשלשתן, ומבשיר הרור קפום מובר ור"ט ואתרוג. כלולב מגיא דבאמתמשום
 דמרבה היאך ר"ם על זו לשימה לשאול לו שהיה לקושיתנו חזרנו מ"מוהרי
 וכו', מינים בשאר ירבהבהדם

 ל"ר:( )סוכה בגמרא שמואל דקאמר בהא לו שהוקשה לרב ראיתיאח"כ
 דמזבני להנהו להו דקאמר לטעמיה שמואל ואזדא עלה ואמרינן בר"מהלבה
 כר"ם הילכתא דאיהו דאלמלא כר"מ, לכו דרישנא לא ואי זבינו אשוואסא
 קטומין שאינן רליזבון ליה ניח" הוה מצוה "רור רמשום אלא ליהשבירא
 רהלנהא בר"מ לחו דליררו קאמר הוא יתירתא במפיותא בדמיה מעלוואי

 כך כל האדם מחייב המצוה הדור שאין זביניהו דלישוו היכי כיבותיה
 במצוה שליש עד מצוה להדור אמרו וכבר בדמיה, בעשרה הדברנריקנו
 הוה לא כר"ט דהלכתא הכי דקושטא לא דאי מ"מ דאלמא ט'.()ב"ק
 ולידרוש דמיקל משום טעמא מאי מקשי והדר כוהיה. להו דלררוש לחוגזים
 עד כר"מ, פוסק שהוא אחר כר"ע להו לדרוש היני לפרש וקשה כר"ע,להו

 והוא בפירושה, אנו אף שקבלנו בררך אותה מפרש היה שכבר הזכירומהרב
 סוף אלא הא דבעש אתחלהא לאו כר"ע להו ולדרושוהאי
 כר"ם, לכו דרישנא לא ואי להו מדקאטר כלומר לטעמיה דאזדאאוכחת'

 קאמר כותיה דהלכתא משום דלאו אסינא הוה הא משום דאי תימאזכי
 כר"ע לגזומי ליה הוה כר"ט להו גזום מ"מ והפחדהן גזום דרך אלאהכי



קכד
 רהילבתא. משום אלא גזום דרך ולא קאמר דדוקא ש"מ אלא מפי,דמקיל
 לפרושי לן אפשר הוה דבהא איריא לא הא משום דאי ליה ודחיניתיהן
 וקמימי דהלכהא מפי דקילה לגזומי ליה ניחא וכדר"מ אמרה, גזוםדררך
 לעיקר דהדרינן אלא לה ארחיה למעמיה דאזרא הא וא"כ וכו'שכיחי
 לפי תחלה הרב בה מפרש היה כך כר"ם. הלכה אמר דבהריאשמעתא
 ר נ שכתב כמו ה ש 1 ר י פ ב ו נ א ף א ו נ ל ב ק ן כ ותרו
 שכרעת ח שנבאר כמו אחרעא באנפא לה דפהשנא ואעץ י נו ש פרונ

 נפיק דהא כן שאינו במה הפחדה ררך מגזם שמואל שיהא לב עלשיעלה לומדי עצמו מוצא שאיט מצד זה בפרח מוחא ז"ל שהרב אלא ביחט,טהר
 גוזמר נמצא כשרים אינם ואם כשרים קמומין המוכרים שיאמרו חורבאמינה
 ר צ מ ש ד ע קפומין כשאין נוהגים הכל שהיו מצד אלא תקלה,גורם
 המוכרים והיו כפמולין בעיניהם מוחזקים היו 1 ן י מ 1 מ ק ה ש ד ע ם ג ה נם

 בדרך בממכרים שישוו להם אומר שמואל היה מדאי, יותר בדמים להםמעלים
 הרב והביא שאינו, במה להם שינזם לא האמה להם דורש יהא לאו ואםהראוי
 כנדי דמזבני להנהו שמואל להו דאמר ל/( )פסחים שאמרו סמהראיה
 כדקאמר ליה מבירא כר"ש ואיהו שמעון, כר' לכו ררישנא לא ואי זכיניאשוו
 דהוה דרב כבורו משום כר"ש ליה דסבירא לאו ראי אלמא בהדיא,התם

 מדה. אינה זו שאינו, במה מגזם שמואל שיהא ט"מ האבאתריה,
 וכן בקבלתו, ושהכרענו שקבלה זה בפירוש הרב דעתזהו
 שאין מה מזכיר הרב שאין אלא לדעתו, כן מוכיח אינו הסוניאשלשון
 ת ו ח מ ל ראיה אלה בכל אין כבודו ובמחילת זה, בפירוש מסכמתהסוניא
 גוזמא דדרך הכי אנן דמפרשין דמאי א ד ח פנים, בכמה זההפירוש
 לא דמיהא סוגיא דרך אלא נאמרה פשופה הנחה דרך לאאמרה

 אמרהנ והפחדה נזום דדרך למיסר מצינן הוה דהא בר"מ, רשמואלררעתא אבריר~~
 דרך אומרה היה ראפילו ועוד אמרה. הכי לא דמילתא לקושמא מ"מהא

 ומתם למוכרים, אלא אמרה ללוקחים לאו שהרי כלום, בנך איןהפארה
 העליהן מן למצותם ומשיירין לעצמן תורמין יפה בעין למצוה דברמוכרי
 ר' הוא כראי כר"מ, שמואל ]דעת[ יהא כשלא שאף כך בל תקלה אינה שזווכן

 בעילוי למכור שלא דבריו על לאיים כ"ש הדחק בשעת עליו לסמוךמרחן
 עד סהמא במצוה שליש עד מצוה להדור אמרו דרבנן ומכיון מדאי,יותר
 ודאי ולעילא שיעורא רמהאי וכל מקפיד, שמואל הוה לא שיעורא האיבי

 היא. הדחקשעת
 רכל הנותנת היא ע"א( )י' דפמחים מההדס ראיה הרב שהביאומאי

 בכךג ארם של דעתו שאין אע"פ נאמר, הוא גזום דרך לישנא האיכי
 אלא מוהר דלר"ש זמנו לאחר בחמץ יהורה ור' שמעון ר' איפליגודהתם
 הפסח לאחר דחמץ רב וקאמר אסור יהודה ולר' קנס, ומתורת בעיניהא"נ
 איסורין דכל רב וסבר זמנו, לאחר ליה ראסר כר"י במשהו אף אסורבמינו

 תיקון. איזו וצריך מגומגם~הלשון



קכה
 ושמואל מעם, בנותן א"כ אלא מותר במינן שלא במינףבמשהו"נחורה
 חמץ דאמר כר"ש ליה דסבר במינו אף הפסח לאחר דחמץ עליהפליג
 ע"י אבל בעיניה ר"ש קנים וכי קנס. מתורת אלא מותר, הפסחלאחר

 אמרת דאי ישברו, בפסה קדרות עליה רב וקאמר קנים, לאתערובות
 מינן, אמו במינן שלא נזר במינן, שלא בהו ונעביד פסחא לבתרנישהינהו
 במינן בין בהו ונעביר פסחא בתר נשהינהו אלא ישברו אל אמרישמואל
 שמואל להו דאמר למעמיה שמואל ואזדא ואמרינן.עלה במינן, שלאפיז
 בעי וקא הישנות אא להתיר ר"ל כיי"ש לכו דרשינן לא ואי זבינייכואשוו
 בהדיא להו דריש ולא להו גזים דקא האי מאי כלומר הכי, להולדרוש
 היה ולא הוו דרב דאתריה משום ומתרץ ליהו מבירא כר"ש שמואלהא
  בירושלמי  ובמ"ש גיזום, דרך להו דקאמר אלא בללן הכי לאורזיימצי

 וכר חנינא בר' עביר הוה לררומא אזיל הוה כר אבוהו ר' פ"ח()בתות
 שכהבנוהו וכמו באתריה, נש בר על למיפלג דלא כר"י עביד הוה נחיתהוה

 תחתיל כפוף שמואל שהיה ברב וב"ש הזאת~, המחברתבפתיחת
 פנים בשום כן להם שידרוש בדעתו היה לא וודאי שבדייניך, מופלאושהיה
 ברור, ואיסור גדולה תקלה שם שאין אחר בכך עליהם מאיים שהיהאלא
 ולהפחידם לאייגז לו אפשר היה כר"מ סובר שמואל היה כשלא אף בעואף
 בכך גדולה תקלה שאין פנים בשום בן לררוש בדעתו שאין אע"פבכך
 להדור למצוה שמוכרים וכל הדחק, בשעת עליו לסמוך ר"מ הואשכדאי
 דמבירא דמילתא לקושמא אף ומ"מ היא, הרחק שעת ולמעלה משלישמצוה
 והדהה, מצוה כבוד משום הכי בהדיא להו דריש הוה לא' כר"מליה

 ז"ל דוד ברי אברהם ר' הרב כתבעוד
 כשר, נפרדו פסול עליו נפרצו :( ל"ב )מוכה עלה דאמרינן עליו נפרצובענין
 הרב ופי' איפריד דאיפריד נפרד חופיא, כי דעביד נפרצו בגמראואמרינן

 השדרה מן העלין ר"ל ההוצין שניתקו חופיא בי דעביר ז"ל אלפאסי יצחקר'
 לגמרי נפתכים שכשהם שבירה כעין הוא עדין בשדרה תלויות שהןאלא
 נקראים ביד שהתלוים אלא ניתקים וכשהם א י פ 1 ח נקראים השדרהמן
 קני חופיא זעבריהו מחבריה לוליבא דנזל האי צ"ו( )ב"ק נדאמרינן י צ 1ה

 א"כ ז"ל הראב"ר והקשה ממש, חופיא ולא חופיא כי הכא דקאמרוהיינו
 אומר הוא שהרי לדיריה, נינהו הוצי דהא הוצי דעביד לומר לוהיה

 הוצי, נקראים בה ותלוים ניתקים וכשהם חופיא נקראים לגמרישבנחתכו
 שהם אע"פ השדרה עם מחוברים שהם זמן שכל בה פירש בךומתוך
 ונשהם חופיא נקראים לגמרי וכשנחתכים הוצי ולא לולב קרוי קצתנתקים
 שהם זמן שכל בה פירש כך ומתוך הוצי נקראים בה ותלויםנתקים

 הוצי, ולא לולב קרוי קצת נתקים שהם אעפ"י השדרה עםטחוברים
- -  ח'. עמוד~ע"שש-
 לרב, ליה כייף הוה מיכף נמי שמואל : כיב9מגילה

'p$בידי וכתובות ס"ה, ,במות 



קכו
 לשנים אחד לחרבם, עיד נחתכים וכשהקוצים הוצי נקראים לגמריוכשנחתכים

 חפוי מהם . שעושין ' שם על חופיא גקראים' ההוטים לאורך לארבעהושנים
 וזהו דבר, כל בם לתלות .שרשרות מהם עושים גם והמניפותהכלים
 הוא לברייהו החוזר ששנוי קני לא שישורא. ועבדא חופיא ט"ו( )ב"קשאמרו
 מפרש שהוא ומתוך לחופיא לך וחוזר השרשות: לנתק אפשר שהריר"ל

 ושנים),לארבעהג לשנים אחר העלה 'לאורך העלים שנמרקו חופיא ביבעביר
 עליה ששאלו" וזה לשדרה, לגמריל שמחיכרין ואע"פ להופיא שעושיןכשם
 שני שמחבר ההוצא גב היא .והלימת מהו, התיומת נחלקו ע"ב.()סובה
 הות אי לשנים אחד העלין כל ונעשו הגב אותו אם יקאמר ההוצא,רופני
 שנפרדו במו ר"ל כנפרדו אלא אינו או. 'ההוצא, דפני שנחלקו ר"לכנפרצו
 נחלקר שלא כל אבל לחומרא, ואיפשימא שנתקשו, אחר ר"ל הרותאכעין
 ועדין השררה מן בעיקרן שניתקו אלאההוצין

 מעוריי
 אלא נתברר, לא כח

 ואם כשרה, עמה לחיות יכמין שעדין גררך ניהקו שאם לומר מוברשהקב
 שאם ברוב, תלוי שהכל אח"כ ימכריע ופסול. לגמרי כנחתכוי הוא הרילאו
 ברובר חבורו מקום נשבר לא ואם פסול כשדרה הבורן במקום ברובןנתקו
 מעמירן, שהאגד בשר למתה שתלויותאע"פ

 פנים לו א.ה ומ_ר נכון בודאי והפירוש ז"ל הראב"ד פירושזהו
 אמרינן נמי ובירושלמי התיימת, בנחלקה לה בסמוך ששאלו מה ות הובצ

iffn) (wffn קשה מ"מ אבל העליל בנחלקו הוא הרי תאים מ ה נחלק 
 שניתקד אע"פ בשדרה תלויים שבעורם ל " ז ן 1 א ג ה כדברי למרשהדבר
 לגמרי נחתכו א"כ אלא נאמר הוצי שם שאין הוצ,, נקראים יהיבמקצת

 שנחלקו נפרצו ז"ל, הגאון בדברי מפרשים אע כך ומתוך השדרהמן
 מהחברות שגין ער השררה לצרדי ואילך אילך ונתפזרו השררה מןלגמרי
 החריות פריחת כעין מעט שנתפרדו ו ד ר פ נ 1 העליןן בעיקרי אלאעמה
 שהם פירושו חופיא כי ועבד מחברותיה, אחת נפרדות שיהיוולא

 הדין והוא חופש, לעשות מכינם שאים כררך בעצמה אחת בלעומיוה
 נקראים לגמרי שבנכרתו שאע"פ אלא הוצי, הוצי דקיימי לסימר מצירהוה
 בחבורן, אף הוצי נקראים העלין שהרי בך, בל .מבסר הלשון איןהוצי

 הוצא, בחד דמליק לולבאוכדקאמ'
 גדולה שכירה בסופן שנשברו נפרצו הגאון בדברי מפרש המגיהוהרב

 וצריך הלולב עקר לצד שנומוה אלא הלולב עם עומדות שאילןעד
 ברובן חבורן ממקום נשברו לא שאם שכתב ז"ל הראב"ד על ומגיהלאגדם.
 ונראה כדרכן, ילהעמירן לאגדן שאפשר מפני בשר למטה שהלויותאע"פ
 את לבטל ובא הלולב עקר לצד שנוסות לממה תלויות בדבריו מביןשהוא
 בדרך עומדים עליו שהיו ר"ל גדילתן דרך אלא בהן יוצאין שאיןדבריו
 מכשירו אגד אין פסול שהוא וכל עליו, לולב שם אין בזה כיוצא שכלגדולן
 שהחריות וכן אגדו, לאחר כשר יהא התיימנו ונחלקה עליו נפרצו אףשא"כ
 נכונים ודאי הרב ודברי כבריהן, כפות כלומר וליבא בעינן ת 1 פ כ 1פסול
 ר לנ ב ק לא נו א ז"ל, הראב"ד על מגיה שהוא מה אבל עצמם, מצדהם



קכז
 בתלייהר עומדים שהעלים ר"ל למטה שהתלויות אלא הרב,ככברי

 גידולן, דרך הן עומדות ומ"מ ברומןשמחוברות
 היאך בדבריו מפרש שהוא למה הגאון רבינו על שמתמיה ראיתיוכן
 מן העלין שניתקו כל וערבה בהדס שהרי תרבה, דהדס עליו נפרצויפרש
 ונשר. נפרצו והרי  כלומר  רבריו  פירוש לי ונראה נושרין, מיד שלהםהעץ

 בה תירץ ולא לנשרו, נפרצו בין בהם חלקו היאך וא"ב הוא, אחדבהן
 הרגשנר שאנו אלא ז"ל. הראב"ר כדברי כה לפרש שחזר אלא כלום,הרב

 ז"ל שלמה רבינו לפי' ד בקושיא הגחל ובחבורתבפירושנו
 והקשער השררא, מן וכל מכל שנהתכו עלע נפרצו במשנה( שם )רש"שפיחם
 דנפרצו דאלמלא לנשרו נפרצו בין בה דמפליג וערבה דהדם מנפרצובם

 דנפרצו בה ופירשנו נשרו, היינו כן לא שאם בה מחוברים שעדיןפירושו
 נפרצו ולעולם למקצתם, כולם בין אלא חילוק בהם ואין מאליהן, נשרוע"י

 וכל הכל את משיר הוא אדם שע"י שכל דיבר, ובהווה לגמרי,שנחתכו
 נפרצו ענין הוא והוא ברובןן בנשרו הלכו ולפיכך מעם הוא נושרשמאליו
 ברברי מפרשים שאנו למה ומ"מ אומר, הוא בכולן נפרצו הסתם שמןאלא
 מיחוש. בית ולא שאלה כאן איןהגאון,

 ררר תב נ א ול הממה הרב בלשך זה בענק ראיהי דבריםוקצת
 ואף סופר. מעות שהם 1נמד1מה הנההימ לפיכךלי,
 בכך, דעתי נתיישבה לא הגאון בדברי מפרש שהרבמה
 פסולי ולכאן לכאן עליו שנתפזרו עד שנתקשה והוא החריותשאף

 ז"ל* רוד בר אברהם ר' הרב כתבעוד
 הא בכולה הא ל"ו.( )סוכה בגמרא עליה שאמרו במה נקלףנענין
 בו. וחזר פסול, רברובו חזזית נדין ככולה דרוכה למימר דאיכאבמקצתה

 ברובה שאף ליב( אלף )ס' ז"ל אלפאסי ק ח צ י ' ר ב ר ה כרברילזמר
 כדין לו מצוי שמעומוכשר

 שנקלף דוקא דרם סובר שעדין אלא גלידה, .
 מדין פסול במעומו אפילו מקומות ושלשה בשנים אבל רצוף אתר.במקום
 בו חור ואח"כ נקלף, לשאינז במראה שוה אינו שנקלף מקום שבודאימנומר
 במיעומו כשר מקומות ושלשה בשנים שאף לומר ;ו מדעת אף הרבעוד
 האתרוג מראה אינו שהחזזית לחזזית דומה ואינו שוים מראיהם שאיןאע"פ
 במנומר פסלו ולא הוא אהרוג מראה מ"מ משהנה שמראהו אע"פ נקלףאבל
 הפוסלוה. במראות במנומראלא

 נראין רבריו מ"מ בה, לו שחק המגיה הרב ואף הרב, מברת היאץ
 שאנו זו שקליפה כמתמיהיןלנו

 מכשיריי
 הוא ואף היא. גרירה ע"י ודאי

 הלבן מן עמה ינמל שלא אפשר אי בקליפה שאלו כן כתבה ז"לבעצמו
 את משנה אינה מועמה וגרירה מועמת, גרירה ידי אלא הסר ליהוהוה

 שנשתנה כל אבל כלל, מנוטר כאן אין והלכך שמצה(בתו, אלא כללהמראה
 מצד פוסל מראה בו שאין אע"פ מנומר מדין שפסול אפשר לגמריהמראה




