
קכח
 מד:( )גיטין אמרו ברובא והרי בשר כשהמראה אף פוסל שהנימורוצמו
 קולמוס עליו מעביר לשמה שלא באזכרה סובר שהיה יהודה ר' לדעתשאף

 כמנסר, דמחזי לא תורה מפר בכוליה אבל לחדא מילי הני אמרו-ומקדשו,
 מצד כשרים ששניהם אע"פ לזה מזה משתנה 'הדרו שנצבע כלאלמלא
 דחמירא, שאני הורה דמפר לדעתו לדחק ואפשר מנומר, משום פסולעצמם
 מעליו מרובין בענפיו בהדם שאמרו אמת 'הרב לדברי ראוה לי נראהוכן

 אחד במקום אלא דפסול אלא שנו לא ל"ג:( )%6ה אמרי' קמא רבלישנאושכמל
 וחד חד דבל כשר מקומות ושלשה בשנים אבל רובא ליה דהויאכלומר
 מיחזי נמי מקומות ושלשה שנים ואהררו . מקומו, אצל מיעומא ליהדהוה

 שכל לומ' מבור והיה הן, ירוקות דמסתמא איירי בירוקוה ודאי והאכמנמר,
 כי דכל לומר לה ואידחיה הוא; מימר בצבע שרומה אע"פ בעניןשמתחלק

 מקומות ושלשה בשנים בין במקום.אחד בין כשר הם אהד ובצבע הואילהא
 אפי' כשר ירוקות אבל בשחורות אלא רפסול שאנו לא אתמר רהכיאלא
 ומפני דמיין כשחורות ואדומוה עלה ואתמר הוא דהרם דמיגאנרובא

 הוא אדום שחור האי )שם:( חנינא ר' וכרתני הוא, תאחד והשחרושהאדמימות
 שנשהנה אע"פ כשר היה באדמוה אף מעמא האי לאו דאי אלמ' שלקהאלא
 מדר' איריא מאי הכי לאו דאי עצמו מצד כשר המראה היה שלוהצבע
 אע"פ עצמו מצד כשר שהמראה כל אל מנומר ליה דהוה לי תיפוקחנינא

 עצמו מצד פמולי' לי הוה הדרו מבטל שהוא מתוך וחזזית נשר.שנשתנה
 במיעומו. אף פסול למנמר שדומה כל הכיימשום

 ז"ל דור בר אברהם ר' הרב כתבעדר
 חסר ולא נוקב פסול שהוא כל וחסד נקב במשנה שאמרו מהבענין

 במשהו מפולש ניקב )ל"ו.( בגם' עלה ותני כשר שהואכל
 ולא נקב זה מפולש שאינו בנקב גרמי דבמערבאן בכאיסר מפולשנשאינו
 וכהב בשר שהוא כל חסר ולא נקב רתנינן היא כשר מבפניםפלש
 דכל משמע דילן דבנם' שלנו הלמוד עם. כחולקת נראית זו שגירם'.הרב
 ( שם. ) עולא דתני דהא כשר מפולש אפי' כלום חסר שאינונקב
 וכל קאי שהוא כל חסר אמשנת בכאיסר מפולש שאינו במשהו מפולשנקב

 חסר שאין כל הא בכאימר מפולש כשאינו במשהו כמפולש חסרוןואיבא
 אפשר אי מפולש לשאינו שאמרו דבכאימר ועוד כשר, במפולש אףכלום

 כשר מפולש כשאין אף מכאיסר פחות כל כן ואם חסרון בלאלכאימר
 חסר ולא מפולש בכשאינו רקאמ' הכי משמע לא ובירושלמי בחסרון,אף
 והא הבבלין עם הירושלמי להשוות הרב וטרח עלה ותני שהוא'כשרבל

 כשר שהוא כל חסר ולא ניקב דתנינן היא מבפנים פלש ולא נקבדקאם'
 שהוא בל שחמר אעפ"י מבפנים שהוא כל חסר ולא ניקב פירושאהבי

 חסרון דכל כלומר דבריו ופירוש בעינן ומבחוץ מבפנים דחמרון כשרמבחוץ
 ובפנים, בחוץ בניקב דוקאהפוסל

 ח"ו(, A~p )ירושלמי דמערבא בתלמודא~ר"ל



קכפ
 מן ואנו בהם, לו שתק נ"ל המניה הרב ואף י"ל הרב נברי הןאלו
 כלום חסר שאיט נקב -דכל משמע דילן דבגם' דקאמ' דבריו עלהמתמיהים

 תני דקא מאי מפרש שהוא ' מפני בן לומר להרב והביאו כשר, מפולשאפי'
a~pחמר ממתני' ארישא בכאיסר מפולש שאינו במשהו מפולש נקב ניקב 
 במפולש דוק' שהוא בל כשחסר ליה יפסלינן הג כלומ' רפמול שהואכל
 שם שאין כל הא בכאיסר אלא פוסלו אינו החסרון אף מפולש בשאינו'אנץ
 נהיא בשר מפולש שאינו דבל קאם' ובירושלם' כשר, במפלש אףחסרון
 מפלש שאינו להכשר בעי חרתי וא"כ נשר, שהוא[ ]כל חמר %אדתנינן
 וכו', תמה ואני הרב בה שפירש מה שלנו תלמוד כנגד והא חסרוןובלא

 עולא דהא יותר נראה והדבר אתרוג של בהדר לאקולי נפשאופשכוני
 כשאינו דוקא נשר שהוא כל חסר ולא ניקב ראמרת הא כלומ' קאיאסיפא
 חמר ואם כלום חסר שלא אע"פ פסול חסרון בלא אף במפולש ראימפולש
 פוסל כלום חסר ואינו מפולש כשאין ואף פסול מפולש בשאינו אףבלום

 כשר כאימר נקב בו ושאין חסרון שום בו ושאין מפולש שאיט אבלבכאיסר
 ובדרך נשר מפולש שאינו ר"ל בפנים פילש ולא ניקב בירושלמי דתניוהיינו
 לכאיסר אפשר היאך להרב לו שהקשה וטה גלום. חסר שלא במשנתנוהשנוי
 והרי תסה זה אין מכתורו חוץ בן, לפרש הביאו שזה שנראה ער חסרוןבלא
 מתכווץ האתרוג אימר ברוחב מקל בכח שהוא שכל בחוש המנ"נ דברזה

 שוים והבבלי הירושלמי וא"ב חסרון כלא איסר כרוחב נקב בו ונשארבעצמו
 מצר מחס בו שהעבירו כנון בפילוש חסרון ובלא ?ד בכל בחסרוןלאמור
 צריכים אנו ואין מקל בו שתחב כגון איסר ברוחב פלוש בלא אף אולצד
 פוסל אינו ובכאימר הנמורה הקליפה בחסרון דניקב בירושלמי הרב שפירשלמה
 חסרון בכלל הקליפה שאף אינה זו הדין לעיקי ואף )?( סמה נתחפר א"כאלא
 ומכל שבארנו כמו גרירה דרך בנקלף אלא שפסול בנקלף ללמוד הצרכנוולא
 עמה נימל אם אבל הקליפה דוק' בנקלף שפירש למה בה נמשך הואמקום
 שבארנו. הדרך על בכאיסר ופוסל הוא חסר כלום הלבןמן

 שבירהטלמי מבפנים בפלוש תחלה שפירש מה שהניח להרב ראיתי כךואחר
 הואיל האחר מצד עובר הנקב בשאין אף מפולש קורחו אם בו להסהפקוחוזר

 מבפנים פילש ולא מדקאמ' משמע הכי רירושלמי לישנא דהא לחללומפולש
 אלא צררים משני ניקב פירושו ש014' או פלוש הוי מבפנים פילש דאיחלמ'
 להודיע ובא וכל מכל נתפלש אם אלא מפולש הוי ,לא מבפנים נתפלטשלא
 צדדים משני שניקב וכל כמנוקב ככותו מהוך שבפנים שבשר אומרי'שאין
 שראה מפולש בו שכהב הלכות בעל בלשון ונמצא וכל מכל כמפולש הואהרי
 לצר מצר אלא אינו מפולש שלשון עיקר וכן זה לצר זה מצד הנקבדרך
 דברים בו שהוסיף להרב שראיהי אלא ברור דבר ודאי וזה מפולש מבויוכענין
 במה ננמ' ששאלו ממה אלו לדברים ראיה שהב.א והוא לי, נתיישבושלא

 כשרה ממפונה' קיימי דא. כקיתק שנשפכה בריאה מ'1:( )ה:י'ןשאמרו
 אוירא בה שליב דלא הוא התם מאי אתרוג נבי פרפה מטמונה. קיימי לאהא

 והבא שנא לא דלמא או א י ר ב ר ד ה ג"רא בה רשלים הכא אבללממרחה



קל
 ממפונהא קיימי דלא ידעי' מנא מעיה בני ונפקו לחלל דאנקב לאו איוראי

 אלמא מיפסיל לא נקב בשביל הא רפסול הוא סמפונהא קיימי. רלא01שום
 אם כשר שהוא כל וחסר לחלל דאנקיב דאע"ג צדדין משני רקאמ'מפולש
 קיימי לא לי למה פלוש מקרי לחלל פלוש דאי צרדין לשני מפולשאינו

 שהוא, כל וחמר לחלל ניקב דהא פסול קיימי דאפי'סמפונהא
 שהרב נראה דבריו שמהוך הרבה תמה ואני ז"ל, הרב דברי הםאלו
 דנקב מינה ומוכח שבה נקב מצד לחוץ שנשפכה כקיתון נשפכהמפרש
 בריאה מפרש שהוא שמאחר באתרוג פלוש נקרא אינו לחללהמניע

 ואחר נקב ררך לחוץ שנשפך באהרונ לפרש והענין הרין הוא לחוץשנשפכה
 צריך פנים כל על קיימי ובדלא ממפונהא בדקיימי שאלתו ענין הולהשהוא
 במקום שהם האהרוג שבמוח קנוקנות ממנו שיראה כשיעור חמר הנקב אותושיהא

 ולבדוק לחותכה איפשר שבריאה לאו, אם קיימים הם אם בריאהסמפונות
 שיהא צריך כן ואם פסול נסדק אפי' שהר, אפשר; אי אתרוג אבלבסמפונות
 שאף הרב לשימת שבארנו ואחר הקנוקנות, ענין ממנו שיראה עד בנקבחסרון
 נקב י א כאימר בחסרון או במפולש אלא נפסל אינו חסרון בו שישנקב
 מאי שבו קנוקנות' דהיינו דיריה סמפונוה קיימי כי פלוש מקרילחלל
 הדברימג את הרב סתם' וכמה לצד, מצד שיעבור עד מפולש הוי דלא אלאהוי

 בקרום פוסל במשהו נקב שהרי והכשר נקב ררך השפך היאך מיהאשבריאה
 קנוקנים שני )הקנה( דרך שנשפכה כשנאמר אלא כן, לפרש צד לו ואיןהריאה

 שבארנו כמו בהם פוסל נקב שאין בריאה לפנים משנכנסו בריאההמתפצלים
 הקנה דרך יצאו ומהם הקנים באותם הנקבים דרך הליחה ינכנסהבמקומוו
 שאף לחהכו אפשר אי באתרוג אבל בסמפונות, ובודק הריאה חותך כךואחר

 שהוא זה לצד זה מצר מחס החיבה ירי על ויחברנו ויחזור שיחחכנוכשתאמר
 כך שמתוך ער תוספהא, בשם שברורנו רבנים קצת שכתבו כמוחבור

 שלא ממני תשובתם קבלו כבר מחטי ידי על ונתחבר שנחלק באתרוגהכשירו
 לענין אבל אוכלין1 למומאת כביצה ולסשלסת ת 1 ר ה מ לענין אלא כןנאמר
 נסדק במתני' נרסי לא דאנהו ואע"ג פסול נסדק אפי' דהא לא, למצוההכשר
 אלא עוד ולא לחוד ונחלק לחוד נסדק לגרסתם ואף שלנו המפרים בכל הואכך

 בקיסם או בכוש ותחגו שנפרץ אתרוג מצינו עוקצין1 במסכת שלנו,שבבריתות
 בנקב אלא הקנוקנוה בבדיקת דרך אין כן ואם חבור, אדם חבורי שאין חבור זהאין
 והרי לצר מצר אלא פלוש שאין מכאן למר הוא כך ומתוך זה כשיעורחסר
 להעמידו אפשר הפירוש ואף זה. בדרך אלא אינו פלוש ולשון בודאי אמתדין
 הדברים שעיקר בארנו כבר שאנו אלא דבריו בפירוש שטרחנו מה צרעל
 האמת. והוא חסרון בלא בכאימר אף פלוש ובלא פוסל חסרון בלא אח מפולששכל

 שנמוח אלא לחוץ שהשפך הענין אין כקיהון שנשפכה דריאה והא ספקיבלי
 וממופה לסופה מראשה עצמה חללי בתוך נשפכה שהיא עד שבתוכו מהכל

 ואי כשרה סמפונהא קיימי אי בסמפונות ובודק קיים וקרום והותכהלראשה
- - - -
 987(. צד צוקרטגרל )סהד1רת "'1 פ"א עוקצין!תוספתא



סלא
 הקנוקנות שהם בממפונו' לבדוק אפשר אי אהרוג גבי והכא מרפה, קיימילא

 להחניק צריך אתה פנים כל על הומרא; שצד פוסל חסרון בו שיש נקב כלשהרי
 קיימר דלא רכל לריאה לה מדמינן מי קיימין, כשאינן1 הקנוקנות חומרא)דרך(

 הואיל וממרחה אוירא בה שליט רלא הוא ההם דלמא או ונפסלה טרפהסמפונהא
 דלא ליה דאהזקינן אע"ג אוירא ביה דשליט אתרוג אבל הסמפונות,ונתקלקלו
 בכור דבאוזן ואע"ג , א י ר וב והדר ביה שלים דאוירא כשר קנוקנותקיימי

 הדר לא אוירא ביה שלים דכי איפכא אמרי' מקומות שאר ובקצת ל"ו()באווה
 יובש! שמחמת וכל בו מועיל האויר לחות שמחמה חולי שכל הענין כךובריא,

 הרב הוצרך ולא הרב לדברי ראיה  שום מוו  שאין  והרי בו.האוירמווק
 יש והרבה בהעמדהם, אחריו הנמשכים אנו אף ולא בכך עצמולדחוק
 ו ל ל ה מ היאך המגיה הרב ועל אמרן היאך הרב על בשניהם,לתמוה
 לכתב כראי ואינם מפרים בקצה אחרות נסחאות באן יש מקום ומכלבהם,
 לישבו אפשר ואי לפרשו קשה הנסח שאותו שכן כל שלפנינו לנדוןואף

 שדבריהם אלא לנו נראו שלא דברים בה כהב ז"ל שלמה ר' ואףלשימהנו,
 צריכים. אנו וללמוד הי4 תורה ראשוניםשל

 ז"ל דוך בך אברהם ר' הרב כתבערך
 מאותן לו שנתברר ומה הלולב בענין לו שנמהפקו המפקות זה אחר לבארשכוונתו
 אע"פ העלים ראש פרשו אם בלולב האמור ראשו נקטם בענין והתחילהספקם
 השדרה ראש נקטם א"כ אלא ראשו נקרא לא שמא או כלום השדרה מן חמרשלא
 העץ ראש פנים ]כל[ על שפירושו ראשו נקמם בהדם ל"ר( )סוכה שאמרו מהוכעין
 הרב ובא בערבה, וכן חמרה בו עלתה עליו נאמר שהרי העלה ראשולא

 בין  ומה מהי ציצתו יבשה ה"א( )מ"ג בירושלמי ששאלו ממח תהלהללמדה
 הקויימת הקלה בציצתו ופירוש הדור, אינו וזה הדור זה ]א"ל[ לקמוםזה

 לקטום זה בין מה השיבו היאך כולם ההוצין על נאמר שאםהעליונה
 ליה הוה פסול עליו נפרצו רתנן משום ואם העלים. קטימת הוזכרהוהיאך
 יבש למימר ליה הוה נמי השדרה ראש על ואם מהו, עליו יבשולמיסר
 ומהקא העלין, והוא כ"ג( י"ז )במדבר ציץ ויצץ מלשון וראי שציצתו ועורראשו,
 חסרון בעי ולא פוסל האי כי דקפום אלמא לקפוא זה בין מה ליהאמרו

השדרה,
 אחרה נמחא בירושלמי שמצא לומר שנייה לדעת הרב חזר בךואחר

 פסול היבש לולב במשנה שאמרו ומפני הוצין מלשון הצי ופי' מהו הציייבש
 ביבשות שאל כך ומתוך שמענו לא עליו יבשו אבל השדרה שיבשהכלומר
 כלומר הדור זה והשיבו פסול, שהוא כלומר לקטום זה בין מה והשיבוהעלין
 הדור. אינו ערומה השדרה ונשארה הואיל הקטום אבלהיבש

------
 אינן. גאלו~ר"ל
 בירושלמי. קרבן שירי ובפי' בבבל', הוא'שגע,ין



קלב
 הספק לנו נשאר מעתה וכהב שלישיה לדעה הרב חזר כרואחר
 מן עמה שיהמר עד או לבדה התיימת מן הוא אם ראשו בנקמם,טנמתפקנו
 אלמא כשר תמרה בו ועלתה ראשו נקמם בהדם עולא מדהנו אלאהשררה
 למימר ליה הוה העליונים העלים בנשירת שאם קאמ' ההדם בגוף דקאמ'ראשו
 עצמו הבד בראש אלא בעלין הפסול אין ש"מ אלא עלין בו ועלו ראשונקמם
 בגמרא דאמרינן ועוד התסרק להשלים המרה בו שיעלה צריך הכיימשום
 ודאי וההיא כשר נסרק אבל ראשו נקטם אלא שנו לא :( 5"ארסונה
 שהשדרה בן מוכיח עצמו והלשון דשמעתא בסוגיא נרמוכח נאמר שדרהעל
 הלולב על ראשו נקמם וכשאמרו עלים נקראים וההוצים לולב הנקראההיא
 הלולבי שהוא השדרה ראש והויאמרו

 הרהר לא המגיה הרב ואף ז"ל רוד בר אביהם ר' הרב רברי הםאלו
 שנתב מה ובפרט הרבה דבריו על המה ואני כלל, אחריובהם
 וא"ב הוצין ומלשון העלין על בה ופירש הצי יבש ]נ"א[ בה שמצא שנייהברעת
 כלל שעל ואם יחיד לשון שהוא יבש לומר ענין ומה הוציו יבשו לומר לוהיה

 שמושי של א ה באוה ההצי יבש לכתוב לו היה נאמר,ההוצין
 נתישבו ובזה חוצו יבש בנסחא שכתב מצאתי ז"ל לחרב מחברותובקצת
 נמחא בשום כן מצאנוה שלא אלא שהשתההקבעה

 בלשך ~כרם ררך ואץ הם רכים 'ההוצץ מכל[ זה ושאץ , מי ירושלנ
 ,טמיחא מה על הרב נענה היאך נאמר העלים על אם ועודיחיד,
 לקטום זה בין מה השיבו היאך נאמר ההוצין על שאם ראשוןבדעת
 לפרשו אפשר אי ראשו לשון שהרי העלים קדימת הוזכרהוהיאך
 אמר היאך לו נראית שהיא זו בנוסח שכתב אחר ועוד העלין,על
 השדרה מן עמה שיחסר עד אם לבדה בהיימה אם הספק שנשאר כזאחר
 בחיימה אם אלא מפק נשאר ולא בהוצין אף נמחא אוחה לפי פפק לו נפלוהלא
 נקמם משמע קמא דלנסחא שניה, לנסחא בעלים אם ראשונה;לנסחא
 ראיה מה לי קשה ועוד עלין. בשאר אף בהרא ולנמחא בתיימת, דוקאראשו
 העלין בשאר או ו-אשון לנסח ראשו נקמם נקרא התיימת קמימת להיותלהרב
 הרר. אינו ואיזה הרר איזה לקטום יבש בין פירש לא הירושלמי והרי שני,לנסח
 זה בין מה משיב והלה מהו ציצו יבש או ציצתו יבשה לפרשואפשר
 כשר היבש אף וא"כ הרב, כונה ובהפך כשר נקטם אם והלא כלומ'לקטום
 לא מקום ומכל הואיל שהקטום כלומר הרר, אינו וזה הרר זה לוופהרץ
 והם לשמן השדרה מן למעלה כשהעלין אבל הוא הדר השדרה ראשנקטם
 ויבשוהן עינה בהו שלמא הלולב בראש שהם דמאחר הדר זה איןיבשות
 וכל פוסלת אינה התייסת קמיטה שאף נמצא כן ואם מקטומהן, יתרפוסלתן
 ואם בשררה. אלא אמורה הראש קטימת שאין ונמצא ההוצין קמימתשכן

 אדרבה קאי, ראשו דבנקטם דאלמ' קמום ליה אידכר דסתם משוםתאמר
 וכדקאמר' הדר שאינו פרקין בריש עליו נאמר בהדיא שהיבש זו לדרךכלך

------ 
 נשרו. ולא וקטמו ולא שם שהן!ר"ל



קלג
 נ"ט,( )קיומן ה ר ר ח ה ה א ך פ ה מ 1 חוזר אני וכן וליבא, הרר בעי יבשבשלמ'
 על נאמר שיהא בלולב כן לומר העץ כגוף שהוא דהדם ראשו מנקמם ראיהמה

 שם אין והערבה ההדם עלי שהרי וערבה בהדם כעץ בלולב עלין ואדרבההשדרה
 שהם שבלולב עלין אבל לא, קמימה בהם מצויה ונשירה עליהם נופלקמיטה
 ועוד וערבה. להדם העץ כגוף עליהם יפה נופל הקסימה פסול וקשיםארוכים
 ראש קמימת אבל כך, כל ' ההדס הדר מפקעה אינה ההדס עלישקמימת
 מפרשים יש בהרס /שאף אלא עוד ולא לנמרה הדרו מפקעת שבלולבעלין
 העלה על או המרה בו ועלתה העלים בקטימת אף שפסול ראשו בנקמםבו

 פירשה ז"ל שלמה רבי' ואף פרה כעין בליטה לפעמים בה שנעשיםנאמרה
 ומה הגדולי ובחבורנו בפירושנו שכתבנו כמו בפירושה אנו אף קבלנו וכןכן,

 השובה % מה עלין בו ועלו ראשו נקטם לומר לו הי" כן שאם הרבשכתב
 הן . תמיד בליטה בו לעלות שדרך אלא לצמוח דרכו אין שנחתךוהעלה
 נהתך. בלא והןבנחתך
 אלא שנו לא ל"צ.( )טובה שאמרו מטה לזו ראיה הרב שהביא מהוכן
 חזינא גברא כדמוכח, נאמר השדרה על ודאי והא כשר, נסדק אבלנקמם

 עלה דמקשי . סמה אמרה שהרב לי ונראה חזינא, לא דמוגיא1אזכתאן
 המנקט כי דעביד ההיא מהרץ וקא פסולן סדוק וכו' והתניא כשרונסדק

 אינו שזה הרב וסובר מזה, זה ומתפרדים מתפצלים ראשיה ששני ה ג 1 חכ
 אדרבה ראיה כאן אין מכבודו חוץ כןן לומר ובאפשר ואע"פ השדרה בסדקאלא
 העלין ראשי נסדקו ז"ל שלמה ר' לה וכדמפרש קאי אעלה דקאם' כשרנסדק
 השדרה דהיינו,נסדקה המנק כי דעביר לה מוקים פסול דמרוקוההיא
 אלא עור ולא פסול, בעלה אף מיהא ובנקמם קאי בעלה כשר רנמרקאלמא
 מתחלת כן לו שהיה וכגון העלה אף לפרשו אפשר המנק כי עבירשאף
 כן. פירשוה רבים ואףנדולו

 לולב הנקראת היא שהשדרה גן מוכה שהלשון הרב שאמ'ומה
 הלולב על ראשו נקטם אומר וכשאדם הוצים או עלים נקראיםוההוצים

 1 נ י ל ע ם י ב ר ע ה מ כ השדרה ראש הוא הללב ראש ק ואם אומתהם
 המתחמא כבן לפניו מתגעגעים שאנו אלא הרבדברי
 קרת וכעלי בשררה כלו הללב מפק ובלא "ט:( )תעיית אביו.אצל
 לקח זה ומכבדותיי חבלים לצרך ,לב שלקחו בשמם הרב יאמר ומהלדלג
 והעלם השררה עם הללב על אעה יאי זו ולמעלה השדרה שמןהעלם
 לבד עליהם מדבר כשאדם או ממנו נתקים כשהם והעלים לולבנקרא

 אלא לולב נקרא אינו ההוצין כל נתקו אם השדרה ואף הוצין,נקראים
 שררת בשם אוהה קורין זו בשדרה פסול אירע אלו וכן הלולבשדרת
 ראש העלים עם ביחד כשהוא אף וא"כ לולב, בשם לאלולב

 )-חוכתה(. א.כחתא יצע בב",~כ.
 1. הערה המנק עדך השלם עייר יעןפציי,,צ"ק,ג

 השלט ערוך ועחן לגבר. טנסניט להבלים סיבים זו... תורה מה פם"א ב"ריראה
 אלנינא,ערך



קלך
 נרצה, אם עלים שאר קמימת אף או. של'לולב ראשו נקרא העליוןהעלה
 לא הסברא מן ולא מן'הלשון לא ביניהם.בענין הנרע הדברים-איןוסוף
 והוא יבש.הצי, הוא "רב שמצא הירושלמי. נסח' ואף מירושלמי, ולאמבבלי

 תמיד אות,יוה . לחסר .רגיל שהירושלמילישנא."קלילה
 במקצת ואף הציץ, יבש כענין. והוא יציבה, בסוף כ"ש .תיבה מצע באאף

 .אחד, הכל ציצתו. ויבשה הציץ ויבש כן, מצאנוה מדויקות ירושלמיותגמרות
 קטימת בלא. ראש ;קטם לקראו התחוב" את צע לם ליתראה
 בקטימת %א התנומת ראש בקטימה. תקא ומיהו השדרהואש
 פסול היבש לולב קאמ' ' ךדבירושלמי הדברים ' ופי') לצד, עליושאר
 נאמר הלולב כלל על היבש ולולב יה יהללו המתים לא שםעל
 אם נלומר מהו הציץ יבש שאלו זו ועל ולמטה משדרתו שיבשר"ל
 מיהא הלולב נימא מי מהו- יבש החיימה שראש אלא יבש אינו הלולבגוף
 וכשהשיב כולו, כיבש הוא והרי הוא הלולב פאר התיימת רילמא או יבשאינו
  הרר זה והשיב ראשו נקטם והרי  רליתה במאן היבש שאף לקמום נינומה
 שהלולב כל אבל הדרו ונפק; בברה  קטימתו  בראשו  שהקטום  הרר אינוווה
 הדרו שיהא הלולב שאר בין נכר הציץ יבשות אין יבשה וציצתו לחעצמו
 עם הן התיימת ראש בקמיטה פירושו ראשו נקטם זו ממקנא ולפי בכך,נפקע
 נקטם שלא כל אבל השדרה ראש נקמם שלא אע"פ לבדה תיימה עם הן עליםשאר

 ויש כשר, עלין ראשי שאר שנקטמו אע"פ כשר התיימת ראש ולאראש,השררה
 יראה מיהא היבשוה ולענין שלש שנקטסו זמן בל עלין בשאר אףמחמירין
 שנופו כל כשר התיימת ביבשה שאף שטתנו לפי הירושלמיממסקנת

 ז"ל דור בר אברהם ר' לרב ראיתי מקום ומכל' יבש, אינו לולבשל
 זה דבר שביררנו עכשיו : בזה דבריו ונסח התיימת ביבשה פוסלשהוא
 במה לנו ויש בגמ' ולא במשנה הוזכרה שלא העלין יבשוה לברר לנויש

 בשההיימת דוקא לי מסתברא מיהו שהזכרנו הירושלמי מכח ולהכשירלסמוך
 עלי בדי שלשה בו ונשתיירו עליו רוב יבשו שאם בהדם שאמרו וכמולחה
 ר' הרב דברי הם אל4 ואחר. אחד כל ובראש חסדא רב ואמר כשרהלחין

 להרב והביאו ויל  המגיה הרב לו ששהק סמה כן גם והוא ז"ל, דוד בראברהם
  העלין ו ש ב י ב  שהענין אחריה  ושנמשך שמצא  בגרסא  שפרש מה  בןלזמר
 אחר ענינם ביארנו כבר ואנו ההרם,  וכרמיון ביובש נפסלה וראי ההיימחאבל
 הלולב וגוף הואיל כשר התיימה כשיבשה  אף התיימת על אלא נשאלהללא
 חוץ ואחד אהד כל בראש דבעינן מהדם ראיה מביא שהרב ומה יבש,אינו

 ער לנשירהו גורם שיבשוהו שאני דהדם הכרה בה רואה אינימכבודו
 כך' ומתוך נושר הוא שנתיבש שתכף.שכמעם

 לולב אבל בהם להחמיר ראוי
 שהוא וכל בהדר אלא תלוי הדבר אין כלל נשירתו את גורם יבשותושאין
 הרב דברי הפך דברינו נמצאו יבש, אינו שהלולב אחר הדרו נפקע לאכן

------
 פ"נ עירובין נתוםפתא נטצאת וו שטליצה בראדי הדקי החנם הרג ידידי,העירניי
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קלה
 מחמירים ואנו ביבשותה ומחמיר התיימת בקמימת מקל ז"ל שהרבלגמרי,
 לחלוק באנו שלא אלא. ביבשותה, ]ומקילין[ התיימתבקטימת
 אלא נקרנו בור מקבת ועל חצבנו צור עלולקנתר
 באים. אנו הלכה וללמוד היאשתורה

 ז"ל דוד בר אברהם ר' הרב כתבעוד
 והעלה במקצתן או ברובן עלין בכמה לו שנסתפק שפסול עליובנפרש
 וכן ~במיעוטו אפי' או עלה ש5 ברובו שלו הפרצה תהא כמהעצמו

 נטילתה או חלוקתה תהיה בכמה שניטלה או התייסתכשנחלקה
 עלין מיעה פסול עליו נפרצו דקתני הדס. בשל וכן ברובה, אובמיעוטה

 רנפרמו אלמא בשרה, עליה ח צ ק מ שנשרו בערבה ששנינו ולפי רובםאו
 כשרה במיעומה אבל קאמ', ברובה פסולה שהוא בערבה דאמרי'עליו
 מקום ומכל להו, דיינינן היכי הכי בהו אהפרש דלא מיהא והדסבלולב
 לעלין ראיתנהו נפרצו דהשתא דפמולה להרב ליה פשיטא לולב של עליןנפרטו
 מנסחא ראיה הרב הביא וכן שכן. כל לא דליתנהו נפרמו דפמולאקאמ'
 לקטום זה בין מה דקאמ' ההוצין ביבשו למעלה שהבאנו בירושלמישמצא
 נפרצו מקום ומכל עליו נפרטו והיינו פסול ההוצין דנקממו ליה פשיטאאלמא
 ומסתברא לא או ללולב ליה מדמינן אי להרב ליה ממפקא וערבה בלולבהעלין
 ראם ועוד פרציהו סנכרא דלא חדא כשר נפרצו וערבה דבהדס ב ול לדב
 וערבה בהדם שבקוה אמאי עמיק קא נפרצה מכדי בהו פסלה דפרצהאיתא
 לא פרצה מינה שמע אלא נפרטו מיבעי' ולא נפרצו ליתנו נפרטוושני
 בהויפסלה

 ודאי וערבה שבהרס נפרצו פסול ודאי שבלולב נפרמו הרב לדעההרי
 נפרצו שערבה נפרטו תמ דבהדם נמחא שמצא כתב כך ואחרכשר,
 ישבללב כעמן פרצ"הו ומנכרה ארגים ערבה שעלי מפני טעמאומפרש
 או העלה במיעוט וכן ברובן או במיעוטן ליה ממפקא מקום דמכלאלא
 או חרות כמו העשוי לולב בתומפתאן מדתני הרב לה ומייתירובו,

 הרב יליף ומנה כערבה ברובה נמי לולב אלמא פסול, עליו רובשנפרצו
 ונמילתה התיימת חלוקת אף כן ואם ברובא. אלא פסלי דלא פסולילכלהו
 הרב לה מפרש נמי רובא והאי ברובן וערבה בהדם העלין נפרטו וכןברובא,
 וכן רובה על חזזית עלתה באתרוג וכרקאמ' ועלה עלה כל ורוב העליןרוב

 ולא שלהם השדראות רוב שיכשו ער דאתרוג וערבה והדם לולבביבשות
 שיישתיירו ובלבד כשרים כלם רוב יבשו דאפי' אמרו שהרי עלין רובשיבשו
 וברוב ברובא אלא פוסלת פסלות שום אין הרב לדעת הדברים כלל. פממתוי ונימלה ראשו רוב ראשו נקטם וכן בראשיהם הלחיםמן

 חסרון בו שיש מנקב וחוץ בכולו אלא פוסל שאינו מנקלף חוץ מיפסלן;מיהא
 שפומלת שבחוסמו בחזזית וכן בכאיסר, מפולש וכשאין במשהודבמפולש

. - - - -

 194.( צר צקים )מהדורת ה"נ ט"ביסופה



קלו
 ואף מיעוטו, שהן_ אע"פ נפסל מקומות ושלשה בשנים שאף ומנומר שהו,במה
 אתרוג של ברובו שנהפזר דוקא להרב נראה מקומות ושלשה בשנים האומרעל

 מן אחד בצד אלא שאינו . בסיעופו 'אבל ,הן מיעופ עצמן שהחברבורותאע"פ
 .' כשר,האתרוג

 במשהו, בחוסמו פוסלת שהחזזית כיון לעצמו ושאל הרב חזר כךואחר
 נושי 14 לבן כתם שם היה או שם שנתיבש כגון להוממו פמליות שארנלכדו
 בהדס וכן שהו, במה שיפסלו מהו בחוסמו נסדק ובגון הפוסלוה, מראותשהן
 הרב ומשיב מהו, להים כולם והשאר שבראשו העליונים ברין שלשהשיבשו

 בנקמם נתברר שהרי לקולא, ובהדס. בחזוית לחומרא כלהו רבאתרוגלעצמי
 העלין נקסמו אם אבל עצמה השדרה מראש שנקמם כגון שפסולראשו

 פסלי, דלא יבשו שכן כל פסלי, לא ומדנקממו נפסל אינו לברםהעליונים
 בהדם בין בלולב בין ודאי השדרה בראש יבשו אבל להו, שקיל איבעידהא
 מסתבראוערבה

 )וכן במשהו, רפסול אתרוג של לחופמו להו רדמו משום דפסי
 המנק כי בדיעבד לה ומוקים פסול מרוק דלולב ליב.( )סוכה בבריתא רהנוהא

 המרק שנפתח כלומר ץ זה כגון ראשין שני לו שיש עץ ז"ל אלפסי הרב להופריש
 אף פסול זה אף ופסל ברים ראשי לשני דומה והוא להתחבר יכולשאינו
 עביד ואפי' רובו בעינן למעלה מלמטה נמדק אבל הוא, בראשו שהםבמיעוטו

 הכלים בבל דקימא ברובו, פוסל המנק בי נמי עביר בלא ואפי' המנקבי
 כולן. כנשתברו הוא הרי רובן נשברושאם

 ראשו חמר אם משהו לולב של שררו דחמר דהיכא הרב כתב בךואחר
 בראש לה ופריש פסול ראשו נקמם במתני' וכדקאמ' דפסכן אמרי'הא

 לה מדמינן מי מהו, שבשדרה מקומות משאר היה אם אבלהשדרה,
 ליה ומסתברא לא. או שהו בל וחסר נקב רקאם' אתרוג של'לחסרון
 אלא כשר, אחר ממקום רנקטם מכל רפסול ראשו בנקמם דמרגלילהרב
 מחצה אף ברובן פוסלין הפסלין שכל הרב שבירר ומאחר רובו חמרא"כ
 הנראה ורוב בכשרות ברובן אלא מכשירין ואין לצמצם אפשר שאי מחצהעל

 ספק, . ירי לצאת כדילעינים
 שזהו דברים כביכול בהגהה עצמו על וכתב הרב חזר כךואחר

 למשהו השדרה חסרון על מלמד אינו ראשו שנקמם בע גם : באות אותנסחן
 לפי לחמרון לה מדמינן מן מהו שבשדרה מקומות משאר ולא מראשולא
 לולס של בשדרו פוסל אינו שההמרון דבר של וכללו לזה, זה דמיוןשאין
 לכל וחן שנשבר כמו ליה דהוה הקפו ורוב עביו רוב חסר א"כ אלאבלל

 וחסר נקב כגון בו, פומלין אין בלולב נמנו ולא באתרוג חכמים ששנוהפמולין
 באהרוג נאמרו ולא בלולב שנאסרו אוהם וכן ומנומר, כושי לבן'וחזזיתינקלף

 שכשר סדוק לדבר וראיה עקום, סדוק כווץ כפוף כגון באהרונ פומליןאין
 ע"כ המנק, כי עביד דלא אע"ג באתרוג ופוסל כי.המנקן עביד לא איבלולב
 לעצמו. הרב הוראהלשון

 ברובן דוקא אי עליו בנפרצו שנסתפק הרי הרב, לדברי נשובומעתה
 מפק ואיז פסול, עליו רב נפרצו שאמרה הבריהא מן יפה הביאהוכבר



קלו
 ונהפזרר השדרה מן מעם שניהקו אלא לנמרי נתלמו שלא בנפרצו הרבשרעת
 ום"ם נרובא, פסלי דרוקא וקאם' בה, סעורות הן שערין אלא ואילךאילר
 ואגדן לגמרי שנעקרו בנפרצו שפי' ל " ז ה מ ל ש ' י ב ר לפי' דאפי'נראה
 דוד בר אברהם ר' הרב ומ"מ ברוא, אלא פם4 דלא השדרהעם
 פרצת שאף ממנה למד בשדרה מעוץ שדץ קצת בנתקו לה מפרש ל "ז

 שמט , מה שכל טפת 6ה ראה מבש הממה ואף ברבא, עצמוהעלה
 הוא הוקל כשלשתם, הש מהג שבלולב המימן מן באחד במשנתינוחכמים
 אשרה של ויבש גזול י נ ש ן ת ש ל ש ב וזהו בשלשהן לאמרו הראוידבר
 סדקאם: דבריו בפי' לו ונראה עליו. ונפרצו ראשו נקמם הנדחת עירושל

 שכן. וכל ברובא, נשירתם אפי' דלמ' כשרה עליה מקצת נשרובערבה

 המינין, בשאר הדין כך וודאי ברובן, דדוקעבנפרצו
 ענין והוא נפרמו, ולולב בהרס נרים ז"ל אברהם ר' הרב מקוםומכל
 עליו, מתמה המגיה והרב בהו. פסיל דלא אפשר נפרצו אבלנשירה,

 עליה מקצת נשרו ובסיפא שפסולה עליה נפרמו בערבה אמר היאך כןאם
 אנר מקום ומכל נשרו, בהרויהו או  נפרצו  בתרויהו או ליתנישכשרה,
 לשון שאף ארם ירי על שנפרמו בא, הוא כהונן הלשון ששנוימפרשים
 דכרמא!( ניתרא שהדגומו ואע"פ בא; הוא אדם מנע ידי עלפרט
 שנושר הוא ונשרו נושר, הוא ארם של מגעו ירי על מקוםמכל

 דמה כלל, אשמעתא גאז שאין ואע"פ לרובן, שוה שדינם ללמד ובאמאליו,
 בעלמא לישנא מ"מ מאליהן, שנשרו לבין אדם ידי על נשרו בין לחלקענין
 מינה ונפקא דבריתא. לאוכחת' איצטריכינן הכי ומשום אשמעי', ארחיהאנב

 לה וכרכתב פסלך לא ובערבה בהרס ל " ז ם ה ר ב א ' ר הרברלרעת
 ברברך לי וקשה נפרצה נסח בה שמצא ואמר חך שבערבה אלא בהדשןהרב
 אלא המניה, הרב וכדכתב דערבה נופה ממתני' לאוכיחיה ליה הוהא"כ
 הבריתאג ראית על הרבה וסמך נפרמו בשניהם שמצא הנסח על הרבשסמך
 ברובזן נמי דרוקא לי נראה דפםולה להרב ליה דפשימא לולב של עליוונפרמו
 הדין והוא ברובן, נפרצים העלים שיהיו ברובן פסול דלולב נפרצווא"כ

 שהים המגיה הרב כדברי ושלא כשר נפרצו וערבה ברובן, דדוקאבנפרמו
 פסולים נפרצו אבל בהם, שתפסול כך כל מקלקלה פרצתם איןוערבה
 נמילתה אבל ברובה, שנחלקה רוקא התיימת נחלקה אף כן ואםברובם,
 אינם התיימת והלא מבין איני ברובה. ל " ז ם ה ר ב א ר' הרבשכתב
 שנומלה אלא נמילה ואין העליונים האמצעיים ~לים שני והם שניםאלא
 ההוצא גב אלא כן תיימת מפרש הרב אין ושמא איבא, רופא ומאילגמרי
 העלים, בכל זה פסול ונמצא ז"ל; אלפסי יצחק ר' כפ4' ואחה, אחת בלשל

 ומכאן לולב לענין בנפרטו וכרפרישנא רובן, בנימלו אלא פוסל אינווכשנימלו
 רובו. על חזזיה עלתה באתרוג וכרקאמר כרובן שרוקא הפסולים לכללמר
 מקומות ובשלשה דבשנים בנם' שפירשו בחזזית שאף לרב רטיתי מקוםומכל

- -
 דכרטך. נתרא י' י'ט, ויקרא תשאשכן



קלח
 עצמן שחברבורות ואע"פ אתרוג, של ברוב שנהפזר דוקא מנמר מדיןסומל
 כשר.. אחד בצד אלא שאינו כגון במיעוטן אבל הם;מיעוט

 מן ובמחילה .
 אמרין תמן : בזה ולשונם בהיפך בהדיא נאמרה ה"ו.( )מ"ג בירושלמי הריהרב
 פסול. אחר מצד אף וא"ב אחד, מצדרובו

 'שאינו כתבו, ואתרוג והדם וערבה לולב שביבשות והוא לדברינוונשוב
 ראיה ומביאין עלין, ברוב לא אבל שלהם, השדראות רוב שיבשו עדפסול

 שלשה שישתיירו ובלבד שכשרים אמרו כולם ביבשו אף שהרילדבריהם
 כשר, היאך לולב של העלים רוב יבשו תמה ואני בראשיהם. לחין עליןברי
 עלי בדי שלשה שנשתיירו ובלבד נשר, ,עליו רוב שיבשו בהדם אמרוואם
 פקע לא בראשו רצופות עבוהוה שלשה שנשתיירו שכל שאני, בהדםלחים
 ראשה; כלפי בלחות רצופות שורות שלשה שנשהיירו בל בערבה אף ושמאהררו,
 עבותות ששלש וכל בעבותו, שהדרו בהדם דוקא שמא או כן, לזמרראוי
 והשאר בלהות, העליונים עלין שלשה מיהא לולב אבל במקומו; הדרוקיימין
 אשתמים חיכי הכי לאו ואי מקרי, ויבש הדרו פקע )בולן( וראי יבשותכולן

 כל בלולב ודאי אלא דהדם, שמעתא עד ושבקיה בלולב הכי לאדכורי' דלאתלמודא
 יבשו אם שכן וכל פסול, בלהוהם העליונים שלשה ונשארו עליו רובשינשו
 לחה השדרה שתהא אפשר אי שלדעהי אלא בלחותה, השדרה ונשארהכלן

 שצריך דבר שהוא אלא השדרה, מצד לעלים באות שהלחות קיימיםוהעלים
בירור,

 שמאחר כך, כל ברור הדבר אין ברובו שדוקא ראשו בנקמם שכתב מהוכן
 אהרוג של להוממו לדומייה איבא שדרה, של ראשו בנקטם מפרשושהרב
 אצל הוא הרי השדרה שבראש רכל כתב ז"ל הוא ואף משהו, בחוזיהשנפסל
 דוקא הרב בה שכתב פיטמתו בנימלה שכן וכל באתרוג כחוטמו .המיניןכל

  אמרו  שבחוויה  ומכיון מחוויה גרעה  לא פיטמה  רנטילת  גריל  תימה  שהואברובו,
 הפממת. ובמקום בנישלה ]שכן[ כל במשהודבחוממו
 מיהא באתרוג ברובן הפומלוה הפמליות שכל מכריע שהרב מהוכן
 היובש מראה שהוא לבן כתם שם היה אם כגון שהוא, בכל פומלותובחוסמו

 בראש, הם כן אם אלא נשר המינין ובשאר מעט; נמרק או כושי כתםאו
 אף לבן כתם ולרעתי הענין, לפי והכל בהם שוה המדה אין דעתילפי

 האתרוג, בחוטם אף פוסל משהו אין לבןן כשהפך ליובש סימן שנותןלדעתו
 היובש שהוא במשהו שם נחבוט אם  נבן הלולב, שדרת בראש שכןוכל

 אבל בכך, נרקע הררו שיהא עד הנכר דבר שאינו פומל משהו איןלדעהנו,
 כחזזית. הוא הרי ודאיבושי

 נקלף לי:( )"כה האתרוג במשנת שתרם" מפלם ישונסדק
 חמרק.ומהפא1 בלא אף נמדק יפחש פמוה שהוא כל וחמר מקבנסדק
 ומ"מ נצרכה, לא בחוטמו נמדק זה ולדעת במשהו מעה שמע שיעורא,היב

 משה רבינו ואף נמדק, זו במשנה מצינו לא המדוייקיםבמפרים

 וטדלא. צ"ל ואולי בכ"י~מן




