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 עד כהנים ברכת וחתום, ומודים רצה והשיאנו וחיו, השיבו עד לפושעים, ידנותן
 שבע הציבור ועונין ליובל, זכר אחת תקיעה ותוקע תתקבל, יתגרל השלום,עושה
 כל כסרר ערבית, תפילת ברכו, רחום והוא אומר החק : האלהים הוא ה'מעמים
 חוננתנו אתה דדעת, בחונן שטבדילין אלא כסידרן, עשרה שמונה ויתפללוהיכנה,
 בו, ששבת לאור האש מאורי בורא ומברך )נ( הכוס על וטבדיל שלם, קדישוכו',
 קדיש, יאמר והקטן לך, ויתן יאסרו הוא, שבת מוצאי ואם היום, כל שדלקו הנירותהם

 יצחק: בר שלטה בשלום. לבתיהםונפטרין

 הסכות. חג והלכותמדר
 וגבורות אנות מתפללי! ומנחה ושחרית ערנית הסכות הנ )א(]רט[

 יום למנוחה, שבתות אוטר בשבת וכו', נחרתנו אתה הקדוש, האל עד השם,וקדושת
 באהבה בשבת והנחילנו, והשיאנו ויבא, יעלה הזה, הסוכות הנ יום ואת הזה,הטנוח
 רצה והוטנים, וישראל השבת מקדש ובשבת ישראל, מקדש ובששון, בשמחהוברצון
 סיום ולאחר כערבית, יורר ציבור שליה בשבת, להיות הל ואם שלום. ושיםומודים
 להזכיר צריך ואין )נ( השבת, מקדש וחותם אבות, ומק וגו', ויבולו אוטר, לחשתפילת
 מזכיר ]צבור( שליח שאין סידרן הוא כך בשנת להיות שחלו הסועדות כל וכן טוב, יוםשל
 טוב, ביום בערנית התינה לפני יורד ציבור שליח אין שבת שאילמלא טוב יוםשל
 ופירושו, טעטו וזהו )ד( חכמים[ תקנוהו בשבת דהא שנע IVD ברכת ]לוטר)ג(

 על קידוש אומרים וכך בסוכה, ושותים ואוכלים לסוכה, ונכנסים לבתיהם,והולכים
 בורא ויכולו תחילה אומר בשנת להיות חל ואם בנו בחר ואשר הגפן פרי נוראהכוס,
 למנוחה שבתות באהבה אלהינו ה' לנו ותתן בה וטוסיפין בנו, בחר ואשר הגפן,פרי

 הזה הסוכות חג יום ואת הזה, המנוח יום את לששון, וזמנים חגים לשמחהוסועדים
 והזמנים, וישראל השבת מקדש בא"י הנחלתנו, ולששק לשמחה קדשך ומועדיושבת
 : ירושלים בבונה ויבא יעלה מזכירין המזון ובברכת ושהחיינו, בסוכה, לישבומברכין

 שהתפללו כמו ומתפללים הכנסת, לבית הולכים במתחרית )א(]ריח[
 בימין לולב נוטל בשלום, ישראל עמו את להסברך ציבור שליח וכשמגיענערבית,
 ומוריד ומעלה ומביא וטוליך ושהחיינו לולב, נטילת על ומברך כשמאל,ואתרוג
 בו לצאת לולב לו שיש אדם ישיבה, ראש אביי בר פלטוי רב אטר והכיומנענע,
 עליהן מברך כולן המצוות כל בישראל היא רווחת שהלכה נטילתו, עם לברךח.יב
 ומחכרו ומנענעו עליו סנרך נטלו בעת המנענע והכי המבילה, מן חוץ לעשייתן,עובר

 הלולב את ומנענעין )ב( ההלל, את שיגמור עד בידו אוחז ציבור שליה אבללמקומו

 ששבת טכני שיי סברכין יוח"כ בטוצאי אף ע-א ניד פסחים האש. טאמי בורא וסגרךג(

 היש. אוהוכי
 486. צר שע"ה מיי בםח*ו הכא כו'. וטנחח כתרית ערבית חסוכת חג 6(]ריז[

 שבע טעין ברכת שופר נ( שם. בפירש"י ועיין ש"ב כזד שבת יורט. של להזכיר צריך ואין1(
 : נשף במחה ופירושו. טעמו וזח ד( בסחת. שחש כסו היספתי חכמים" תקנוהו נשבתדהא
 שספני שבעה, מעין ברכה כלל אומרים אין בשבת חלו שאם הראשונים פסח יוט סלילייאוץ
ItP"Dלילה לה', הוא שיטפיס ליל ע"ה י"א ]דף דר"ח גפ'ק ואסרינן לאומרן, נתקן דשכיחי 

 הטזיקין. מןהטשומר
 תחילה לחי בהוה הלולב את וסנענעין כ( 487. צר במח"ו הונא גשחרית. 6(]רודץ[

 היספה נמצא ובמה-1 שם. ובמחיו הסררה מס' ב' בכ"י שהוא כמו הוספתי וסוף מלתוסוף.
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 את נוטלל אין הוא שבת ואם נא, הוש.עה ה' ובאנא ]וסוף( תחילה, לה'בהודו
 שגומרין יום עשר משטונה והם )ג( הה:, ימי שמונת כל ההלל את ונוטריןהלולב
 האחסון ביום ואף החג בפרי בקרבנותיו חלוק ויום יום שבכל כשם )ד( ההלל, אתבהן

 יום. ועשרים אחד ובנולה וזהו )ה( תורה, ושמחת הוא עצטו בפני שרנלנומרין
 וידבר עד כשב, או שור חמשה קורין באחת תורות, ספרי שתי וטוציא וכו',יתגדל
 בפנחס, מפטיר בה קורא ובשנייה שנעה, בה קורין הוא שבת ואם ה' מועדי אתמשה

 ומפטיר דאטירן, עד קדיש פיסקא, סוף עד השביעי, לחדש יום עשרובהטשה
 אשרי, הסוכות, בחנ בגוים שתהיה הסוס מגפת שם על לה' בא יום הנהבזכריה,
 לטקום;, התירות ומחן,רין וגו', ה' שם את יהללו אשרי, פורקן, יקום יאמר שבתואם

 אבות ומתפללין למוסף, ועוטדין דאמירן, עד קדיש, התיבה לפני אומר ציבורושליח
 עד חפאינו, ומפני מצרים, ליציאת זכר עד בחרתנו, אתה השם, וקדושתוגבורות
 לא עבודה טלאכת כל לכם יהיה קודש מקרא השביעי לחורש יום עשרובחמשה
 פרים לה', ניחוח ריח אשה עולה והקרבתם ימים, שבעת לה' חג אותו וחגותםתעשו,
 מנחתם תמיטים עשר ארבעה שנה בני כבשים שנים אילים עשר שלשה בקרבני

 ימים שני של מוסף תפילת זהו שלום, ושים וטורים רצה והשיאנו,ונסכיהם,
 : הראשוניםטובים

 השני וביום כאמור, כבורך מפי אומר המוער חול של דבשלישי )א(]רש[
 וביום החמישי וביום אוטר ונשש' החטישי וביום הרביע. )וביום )ב( השלישי, וביוםוגו',

 וביום כאמור, אומר, חוה"מ של השני ביום ונסכיהם, ]ומנחתם השביעי(, וביוםהששי
 הרביעי וביום כאמור, יאסר חוה"מ של השלישי וביום הרביעי, וביום וגו'השלישי

 וגו' החמישי וביום כאמור, יאטר חוה"מ של רביעי וביום וגוי החמישי וביוםוגו',
 הששי וביום כאמור יאטר, רבא הושענא הוא לחוה"מ חמישי ביום השישי.וביום
 הזה העצרת חג השמיני יום מוסף את אומר עצרת בשמיני וגו'[ השביעי וביוםוגו'

 משה ידי על בתורתך עלינו שכתכת ]כמו רצונך כמצות באהבה לפניך ונקריבנעשה
 אבותינו מנהג שלימה תפילתו היא עצרת השמיני ביום )ג( כאמור, כבורך! טפיעבדך

 במחזם מסף גם שם. ובתוס' תחלת ד"ה וברשא ע"ג ל"ז סוכה ועיין בחסדו הפסוק qloaפ"
 אחרי שני בהודו בסוף אוסרים הש ירושלטי חח, לישתמע דלא חסדו של סט.ר לחתיזוצייר
 את בחם שגוטרין יום טי"ח וחם 0 ח"ד. מ"ב ברכות הש שהביא וחירושלסי חבא.ברור
 כשם י( סע*א. י' ערכין ע"ב, כ"ח תעניתהחלל.

 שבכי
 ין ערכין בקרבנותיו. חלוק חום יום

 יום. ועשרים אחד ובגולה וזהו 0( קע"ד. סי' הלקט בשבלי זה כל ועיין בפירש"י וע"שרס"ב
 חנוכה ימי ושמונח החג ימי תשעה אותם וחושב יום ואחד עשרים ובגולת w,,p " שםבגטרא
 נמצא ושם אותם חושב שם בטח"1 וגם עצרת, של טובים ימים ושני פסח של פעים ימיםושני

 ערש. ת' ורשוםהנספח
 ובשלישי הגי' הסדרים ובס' ב', בכ"י גם כ"ח 1PIDn. חול של משלישי 6(נרקים[

 תמועד. הול של ראשון יום רק הובא 488 צר ממחש חטועד. חול של ראשון יוםוהוא
 ובס' ב' בכ"י וגם בסחת, שהוא כמו בפנים ותקנתי הסגרתי חחטישי. מיום הרביעי ביום3(

 כן ט'. הוא אבותינו מנהג שלימה תפילתו היא עצרת השטיני ביש נ( זה. כשן הואהסרטים
 אבל לפנינו כסו כו'. שלימה תפילתו היא זו עצרת השמיני ביום הסדריט. מס' ב' בכ"י גםהוא

 תעסו לא ענדה מלאכת כל לנם תהיה עצרת תשטיני כיום ; היא כך הנוסתא 488 צדבמח"1
 אד,ר, לאל ואינה נרתת תסדיר, שלימה ותפילתו כו' ~נווניהם ומנחתם כו' סולחוהקרבתם
 אסר ה:נאל ברג הילכהא דקבעינן ואע"ג ויום. יום של קרבנות לומר היא תורה אבותינוומנהג
 שם. ורעס' וגרש"י עמא 4ח יעה ושיו כו'.רב
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 בתורתך ככתוב שאמר כיון דאמר רב, אטר חננאל כיב הילכתא דקבעינן ואע"נהוא,
 דבשנתית לך ותדע לכתחילה, בכך לפטיר יכול אדם אין אלא צריך, אינושוב

 ובראשי היטבת וכיום מקראות למרש עלטא דכולי נמומייה דמרנלא חדשיםוראשי
 המונעים אדם ובני בדיעבד, אלא חננאל כרב קדמונים הנהינו לא ש"מחדשיכם,
 ושמורים רגילים ומאינם טתוך חטאינו כממני בתווך ברגלים הטוכסין מקראותמלומר
 ואין היסים, כל ולא חננאל, כרב לימטר עלילה מצאו חרש, וראש שבת כשלבפה

 בדיעבד אלא חננאל כרב אמרו לא ושופרות וזכרונות במלכיות ומיהו להםשומע.ן
 : באין שכן)ד(

 של יו"ט להיות ]חל )א(]רכ[
 סוכותי

 אנות טתפללין שבת, במוצאי
 רצה והשיאנו, ויבא, יעלה בחרתנו, אתה )נ( הקדוש, האל עד השם, וקדושתוגנורות
 אשר הגפן, סרי בורא סברך, הוא כך הכום ועל בתפילה, ויגריל שלום, ושיםומוריס
 )טוב[ יום לקדושת שכת קדושת בין להול קורש בין המנד'ל האש, מאורי בורא בנו,בחר

 , זטן הנדלה גר קידוש יין יקנה"ז וסיטן ושהח.ינו, כסוכה, לישב ומכרך וכו',הבדלת

 ובמקום הפת, על מגרילין יין לו אין ואם )ד( זמ,, כך ואחר סוכה תחילה שאוסרים אלא)נ(
 ימות בשאר הפת על מכדילין ראין ואעם"י )ה( לחם, הטוציא סברך הנפן פריבורא
 מבדיל יין לו אין אם והבדלה קידוש שיש ויו"ט בשבת אבל עיקר, הפת שאץהשנה,
 ריש צדוק רב מר עינינו מאור אדונינו הטעם אטר ובן )ו( דמי. ושפיר הפתעל

 ילמדינו לרבו, דשמואל אכוה כרשלח )ז( הלכה עמדה אילו לעד, וכרונומתיבתא
 אביו, משום יומי ב"ר 'שמעאל ר' אמר כך ליה שלח האיך, הבדלות סדררבינו
 תנחום ר' ואמר )ה( קידוש, יין הבדלה נר נהי"ק, חנניה בן יהושע ר' טשוםשאמר
 לקראת יוצאין כך ואחר שנת, זו )ט( למלך, טלוין נכנס, ואפרכום יוצא לסלךמשל

 טנדילי, שאין לן וקייטא קודטת, שהבדלה כיון אמרינן הוה טוב, יום זהואסרכום,

 באים הן שכן %מח"ז במנין, הן באין שכן הסדרים ובם' ב' בכ"י באין. שכןד(
 למיניין.ועולין

 כ"ח כו'. וגבוהות אבות מתפללין שגת במוצא' סוכות של יו"ט להיות הל 6(]ר%נ:[
 יום להיות חל ובמה"ד בשבת. באחד סוכות של ראשון יום להיות חל ב' ובכ"י הסדרים.בם'
 וסכות. ר"ח אד"ו דלא בט"ש לחול אפשר אי ראשון דיו"ם שגת, במוצאי סוכות של שניטוב
 ותמיענו אומר קראת עלינו משמגיע הוספת 489 צר בסח"ו נמצא ות אחר בחרתנו. אתתנ(
 זמן. כך ואתר סוכה תהלה שאומרים אלא נ( ע"ש. כו'. סגרך הכי כוס של וחגדלהכו'

 הב"י פסק וכן ד' סי' פ"ר פובה הרא"ש לדעת אבל שני ליום ראשון יום גין חילק שלאנראה
 ואם י( שם. וגט"ז גט*א ועיין סוכה ברכת ואח"כ זטן אוסר שגי יו"ט דנליל תרס"א סי'או"ח
 ראין ואעפ"י ס( ע"ב. ט"ב דף רע"ג סרור מן לקוח הוא טכאן הפת. gv טכדילין יין לואין

 סרע*ג לשון חוא כו'. הו"ר בשבת אבל עיקר חפת ופאין השנה ימות נשאר חפת עלטגרילין
 פרק ברא"ש הונא וכן עטרם. ררב סדר בשם טקדש ד"ה ע"ג ק"ו פסחים בתוס' וחוכאשם
 הביא ק"ל סי' הלקט שבלי ובעל קנ"ז סי, גנוזה בחטרה ארוכה תשובה ועיין ע"ש י"ז סי'ע"פ

 קי"ב סי, להפררס וכוון הפת על ולא היין gv אלא מברילין אין וצ"ל שלמה רבינו בשםמצאתי
 מר עינינו מאור אדונינו הטעם אמי וכן ו( בזה. שהאריך ע"ש עמרם רב דברי גס שםוהביא
 עינינו מאור אדונינו הובא ושם שם רע"ג בסדור הוא כן לעד. שרונו טתיכתא ריש צדוקרב
 שגלי בעל והרב מתיגתא ריש ג"כ הובא שע"ה סי' בסוף ובסחת זלה"ה. גאון צדוק רבסר

 אכוה כרשלח ו( זצ"ל. עינינו מאור צרוק רב מר ארוניתו הביא ע"א( )נ"ב קיל סיהלקט
 ה:ינא ר ואטר צ.ל תגח~ם. ר. ואטר מן שם. בסרע"ג והובא ע"א ק"ג פסחיםדשסואל.

 שם. רע*ג הוספת הוא טוב", יום "יסח שבת", י,זוס(
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 שאמרו עכשיו טוב, ליום ששת ממוצאי אפילו המת על להבריל אסור דתנן הפת,על

 עבדינן היכי ,מן דאיכא ]היבא ,ין כאבי.( עבדינן הכא אבל זמן דאיכא )האהכטים
 קירוש שאין כיון )יב( כיבא, והילכתא )יא( יקנה"ז, אטר[ ורבא יקזנ"ה אמראביי

 קידוש עם הפת על ומברכין הבדלה, כן ואחר הפת על קידוש תחילה אומרהבדלה
 סברך 1בתחילה[ יין, לו שאין מי שבת במוצאי להיות שחל טוב יום הילכךהיום,

 כך ואחר המבדיל, כך ואחר המאור, על כך ואהר בנו, בחר אשר כך ואחרהטוציא,
 : יקנה"ז ראמר כרבא הלכה )יג( ומן, בו שאין ןטונ[ וביוםשהחיית,

 ומברכין לולב נוטלין )א( ראשון, טוב כיום שיני טוב יים ותפלת]רכא[
 כדאתטול וקורין תורות שתי ומוציאים קדיש ההלל את וגומריןיחתים

 ומפטיריי
 ותשלם

 הבית חינוך יום היה שבסוכות דטתוך מצרים, מארץ אותם בהוציאי עד המלאכה,כל
 כתבתים כבר דמוסף פסוקי חטאינו, מפני לטוסף, עומדין בהשלמתו. ממטיריןכשננמר
 כי בטוסף בתפלה ולא התורה בקריאת לא כלל השיני ביום תאמר ולאכאתטול,
 נאה ולא קודש, טקרא אותו וקראת ביה הערתה שככר לפי ביה, ליזלזלו דלאהיכי

 שעשיתו לאחר לא שנינו בה וכיוצא עשר, חמשה כשקראנוהו שיני, עודלקרותו
 : חול תעשהוקורש

 כדרך חוננתנו, אתה [DtSSD~t] טוב, יום טוצאי של ערבית )א(]רכב[
 על מברכין לא אבל טוב, יום במוצאי הכום על ומנדילין שבת, במוצאישמתפללין

 המבריל אומר שבת באמצע להיות שחל ]טוב[ יום וירא ר' ואמר )ב( הבשמים, ועלהמאור
 ההלל, את גומרין וסוכה לשבת מונה. הוא הבדלות סדר טעמא מאי לחול, קורשבין

 וגם לשבעה חלק ליחן בישיבה, קהלת ספר הציבור כל וקורין )ג( תתקבל,יתגדל

 חגיי חסדרים ובט' ב' ובכ"י שם בסרע"ג ומחוא סטו תקנתי כוי. זמן ראיכא היבא"
 שם. בגמרא ועיין כרבא. והלכתא יקנח"ז עבדינן הכי זטן דאיכא הא חכמים דאטרעכשיו
 קיחש תחילח אוטר הבדלח קיטש שאין כיון ינ( שם. ובתוס' ברשב'ם עיין כרבא. וחלכתאי6(
 ומקר קדוש נעשת תחלה אוסר שקדוש כיון הנוסחא מ"ג נסדור הבדלה. כן ואתר הסתש

 קודם אוטר וקידוש שיין כיון חגי' 440 צד מפח"ע קשש עם חפת על ומבדיליו כטפילהוחברלה
 שדוש. עם "א ל וסכרכין תברלח אוטר כך ואתר חפת על קידוש תהילת אוסר והבדלהנר
 כמו וכף "פת ל קיחש תחילח אוטר והבדלה וקידוש שיין שאוטר כיון הגי' חסדרשובס'
 לפנינו. כסו וכו' חפת על ת"ילח אוסר חכא לקידוש שיין כיון ב' וגכ"י בסדורלפנינו
 כרב חלכה זמן בו שאין וביירט חגי' ע"א( סיג )דף בסרררע"ג יקגח"ז. דאמר כרבא הלכחיג(

 נטו חגיי ב' ובשי יקנ*ח. ראטר כרבא חלכח חגי' הסדרים ובס' חברלה. נר קדוש ייןיקנ*ה
 נסדור.לפנינו

 סי' בפרדס ועיין וזטן. לולב נטילת על ר"5 שתים. וטברכין 56ב נש*1 "]רכש
'rtpגם הללב על שהחיינו שמברכין קדמונים איזה שלדעת 484( )צד שע"ד סי' במח"1 ועיין 
 ידרשס נזחי שוגות דעות וחבוא ק' גהערה שט האריך ז"ל ר,ש*ח והדח*ג יו"ט, של A~fi*ניזם

 י'. סי' פ"נ עירובין חרא*ש בהגחת וראיתו משםהקורא
 זירא. ר' ואטר נ( 440. צד בפח"1 גם השא יו"ט. טוצאי של ,פגית 6(נשכב[

 לכסונה וגם לשבעה ח5ק ייתן בישיבה קהלת ספר חציבור כל וקורין ג( a"y. כ*וחולין
 שבעת אלו נ'( י"א )קחלת לשבעת הלק תן טערבין בכל בפ' ואטריגן נוסף 441 צדבטת"1
 חסלך אל ויקחלו שם על קהלת ר'א חג. של שמיני זהו שם( )שם לשטמה בם החגייטי

 שחבא ומה ע"כ. שלמח אסרו *ז ג'(, ח' )מ"א בחג חאתנים גירת ישראלי, איש 1כלשלמה
 פסת, יטי וי אלו ז' אומר יהושע ר' הגיי בגטרא ולפנינו ע"ג מ' נשייבין הוא מסובין נגלט*'
 ביום פסקא רר"כ בפסיקתא תם בטח"1 שם רשיה הרה"ג שהעיר כמו תחג ימי ה' אלוח'

 וגם הפסח, יטי שבעת אלו לשבעה חלק ם אסר יתושע רי השא ע"ע )קצע עצרתהשמיני
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 בשבת י"ב(, ל"ג )שמוח אומר אתה ראה וקורין תורות, ב' ומוציאין קריש,לשמונה,
 שכן )ד, הסוער, ]הלכות[ טתוכה שלמדנו מתוך בחג, בין בפסח כין המועד,שבחול
 חולו על כאן לימד )ה( ט"ו(, כ"ג )שטות תשמור המצות ח; את חגיגה, במסכת'?נינו
 השלישי וביום השיני ביום קורא הוא דחוה"מ[ ראשון יום ]וממטיר, )ו( סוער,של

 ספק והרי דיומא, בספיקא כאן ליקרי הילכך היום, לחובת עולה המפטיר מקוםשבכל
 יום, של ססיקא קורא האחרון טועה של חולו של ויום יום כל וכן הוא,שלישי
 קרבנות בפרשת )ח( קורין חג של הראשנן טוב ביום מנילה, במסכת שנינו שכן)ו(

 דקתני קורין והאי חג, של בקרבנות קורין החג יסות כל ושאר נהנים,שבתורת
 ארבעה אכולהו ראי היום, חובת קורא מקום בכל הבא[ ]אאחרון )הכא( קאי,אאחרון
 וניום השיני, ניום נברי. ארבעה קרי המועד דחול קמא יומא כן אם קאי,גברי

 השביעי, וביום השישי, ביום תניינא, יומא החמישי, וביום הרביעי, וביוםהשלישי,
 כרחך על אלא החג, קרבנות לכולהו מסקי הוו יומי בתרי כן אם השמיני,ניום

 ביום קורא האחרון ואותו מקום. בכל יום של מוספי לקרוא המחוייב סיירי,כאחרון
 השביעי לחדש יום עשר ובחמשה כהנים, שבתורת קרבנות בם' חג של ראשוןטוב

 לזה קורם בתחילה קראו כבר והשאר י"ר( )זכרי' לה' נא יום הנה ומפטירבפנחס,
 יהא טועד של חולו הם החג ימות כל ושאר כשב, או שור ליום הקנועהבפרשה
 לספר מותר זה שעל והולכי,, המתטעס.ן החנ בפרי החנ כקרבנות בזה האחרוןקורא
 מוכח רטגילה ותופפתא )ט( : בו עוטר שהוא היום באותו העשוי היום מוסףמעשה
 ביום בשלישי השיני, ביום בשני יום, עשר ובחמשה קורין בראשון התניאהכי,

 כשניעי השישי, ביום בשישי החמישי, ביום בחמישי הרביעי, ביום ברביעיהשליש.,
 בקרבן אלא ותני פסיק לא אלמא עצרת, השמיני ביום בשמיני השביעי,ביום

 מיתוקם דמתניתא ופירושא איתא, הכי רברייתא ונסידרא יום, של לשמוהמיוחד
 יום אלא טוב יום שאין אדמתם על שרויין וישראל כתיקונן שהשנים נזמןכוותיה,
 דאית ואנן ביוטו, יום רבר כסיררן החג קרבנות כל נקראים להיותם איפשר התםאחר,
 אי ושגי הספק, מתוך קמאי יומי כתרי יום עשר ובחמשה לסקרי ובעינן יומי תרילן

 תעשהו והאיך קדש, ומקרא יום עשר חמשה קרא שככר ]השני[, ביום להזכיראפשר
 וקריק הואיל בחג, נקראות הפרשיות כל שיהיו עכדיק היכי אנן שיני, לקרותוחול
 שני אמר אביי סוכה, במסכת אמרינן )י( בהו, נזכר לא ושת יומי תרי פרשתאחדא
 כחולו בראשון אלא עוד יאסר ולא לגמרי, ידחה סוכות של השני ביום שנדהירחה,

 ר' בשם בטררש שם שי והבא פחא. קח"ר בטדרש חוא וכן תחג. ימי יסתת א4לשסוית
 פ' י"א קחלת הילקוט עצרת. שטיני 3ים לשסופה וגם חסיכת ימי ז' אלו לשבעת חלק תןלוי
 א4 ושמתח וגם הפסח ישי שבעת חלו לשבעה חלק תן אוסר יהושע ר' הביא לשבעתחלק
 בקרושת אף חזחר לשםתח זגג החג יסי שבעת אלו לשרעה חלק תן ד"א חחג, יסישמנת
 טועד. דול חולו עי כאן ליסד ס( ע"א. י"ח דף הניגח. במס' שנינו שכן י( השטיני.יום
 בעשיית *ואסור סוער של חולו על כאן ליסר כך סיים במחט אגל המררים ו3ס' ב' בכ"יכ"ח

 דחוה*ם" ראשון ביום למפטיר ו( מוחך". האבר ר3ר לחכמים אלא הכתל n~DD ולאמלאכת
 רף מגילה. במם' חונינו שכן (( ב'. בכ"י גם וחסר ובסת"ו חסדרים בס' שהוא כסוחוטפתי

 ע( מיעדות. בפרשת שם נמשנה קרבנות. בפרשת ס( במשנה. ע"בל'
~reolnl 

 טגח דטגילה
 ובתוס' ומרשיי ע"א נ"ה רף שם עיין סכה. נמס' אטריף '( a'D. מגילת בתוספתא היאהכי.
 מסרור ועיין תרס-ג סי' אצח ובב"י ובמור א שע, סי' הלקט בשבל' באריכות :עיין אתקיןד"ה
 רע-ג. סדר את שם הביאו ושאר ד"ח ע"ב ל' טגילה החוס. וחבטי ע"א נ.'א דףר;"ג
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 יאמר וכשני שלישי, מתוך שלישי דהא השלישי, כיום המוסף על גם אוטר מועדשל
 הקרבנות ומדלג טסס'ק יהא שלא ידחה שביעי אמר רבא כולם, וכן הרביעיביום

 דחולו ובראשון הראשונים, טובים ימים בשני יום עשר ובחמשה קורא הרימבסיררן,
 וכן השלישי, ביום ולמחר טספק, שני לסקרי נמי דראוי השני, וביום יקרא מועדשל
 השביעי, לביום מקום אינו ושוב השישי, ביום לו יארע ערבה שביום נמצא כסדר,כולם
 ולא זה כרכרי לא וכל, סכל וידחה קרבנו, ובטל זמנו עכר החג, ימות כולםוהרי
 אחור, עקיבו על וחוזר הקורא דולג דלוגי, המדלני בנהרדעא אמימר אתקין זה,כדברי
 ידחה שני לא עכשיו היום, שקרא מה ולמחי אתמול, שקראו טה היוםלקרות
 השלישי, ביום השיני, כיום טוסף כעל קורא המועד דהול ראשונה ידחה: שביעיולא
 החמישי, וביום הרביעי ביום השלישי ביום יאמר בשיני הוא, שלישי ספקרשיני
 ]כרביעי הששי ביום החמישי ביום הרביעי ביום יאסר בשלישי ספק, רביעישלישי
 השישי ביום ערבה, יום הוא בחמישי השביעי[, וביום הששי, וביום החמישי, ביוםיאמר
 רילונ, קרי נמי שני ולגבי הערבה, ביום ביומו נקרא שביעי הרי השביעי,וביום

 יתכן לא ובשמיני בשלישי, למחר ואומר וחוזר הוא שני טוב ביום ליאמרשהראוי
 עצרת, שמיני וקוראו טקדשו שאץ DS' יום, של מפיקו מחסת השביעי, ביוסלקרות
 הנהיג נ"ע רבית הזה ונסדר )יא( שביעי. כשם 1lS,S1 להללו פיך על יתבהלואל
 מגילה, במסכת שפירשה יקי, בר יעקב ר' מובהק רבו ירי מטכתב שהעמיק דורו,את
 בראשון פירש, וכן )יב( ז"ל, גרשם רבינו גולה לכולה מתקן הגדול המאורלסני
 הרביעי, ביום ישראל השלישי, כיום ולוי השני, ביום קורא כהן המועד,דהול

 דילוג, מיירי קא ,ה ולא השלישי, וביום השני ביום וקורא אחור, וחוזר דולגוהאחרון
 כהן הסועד חול של ]בשני )יג( ליום, מיום אלא כלל)י( קמאי בקריאת איירי לאדהא
 על חוזר אחרון החטישי, וביום קורא וישראל הרביעי[ וביום לוי השלישי, ביוםקורא
 וביום קורא כהן המוער חול של ]בשלישי : הרביעי וביום השלישי וכיוםעקיבו

 החמישי: וביום הרביעי ביום אחרק הששי, ביום ישראל החמישי, ביום ולויהרביעי[
 ביום וישראל השישי, ביום ולוי החמישי, ביום קורא כה, המועדן חול ]שלברביעי
 יום הוא המועד, חול של ]בחמישי )יד( הששי, וביום החמישי ביום אחרוןהשביעי,
 ביום ישראל הששי, ביום לוי החטישי, ניום מלמעלה מתחיל כהן רבה,הושענא
 ביום כהן שיקרא בעינין דע הוי )סו( השביעי, וביום הששי( ביום האחרוןהשביעי,
 בפני ורגל טוב יום רשמיני עצרת, השמיני ביום וישראל השביעי, ביום ולויהשישי,
 כדי החמישי, ביום לכהן הוא מקדים לכך בחול, לקרותו בא אתה ואיך הוא,עצטו
 לקרותו שרוצה סי ום'הו שם, כלין החג שקרבנות ואילך, טשביעי מהם יעבורשלא

 לא שלישי ישראל אותו שהרי אותו, מוחיחין אין בשביעי ה'טמיני[ ]ניום)שמיני(

 רבו ידי טכתב בדבר ותעסיק חגיי חטם 442 צר כמח"ז גפ תובא כוי הזה ובסדרי6(
 מפטר גאון האי רב ש5 תפסידו וחי' הגבח טאור גרשום רבינו הוא ז"5 גרשם ורבנאט1בחק.
 ש5 אמו אחי חזקן 11Pot רי ש5 רבו וחיה כ"ט(, סי' מחרש"5 )תשובת ת-ת אלפים ר'שנת
 חוח"ט של בסגי ינ( שם. וברא-ש ע"ב 5' טגי5ה רשיי עיין כו' פירש וכן 'ג( ויל.רש"י
 הסרוגים בם' אב5 1בסח"1 ב, בכ*, לגנון שהוא כמו הוספתי כו'. חוה.ם של בשיישי וכןוא'.
 , '1 בטח ינתן שהוא כמו הוספת' הסוער. חוי של בחטיש, ידן יותר. עוד גשיבושיםחוא

 חו' פז( חשש'. ער הששי מן המעתיק השט'ט ולפנינו טשובש, הלשון חסרר'ם מס' ב'ובכ"י
 שם. בסח.1 לנטן ונאמר בעינא רע שהיה צ"ל בענין.דע
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 מראש זה ]שינה[ ומאי נבר-, מתלתא פוחתין אין נמור בחול ]רהא[ בא, היוםלחובת
 שהוא לבדו באחרכן אלא מקפידין אע ואין השבת, ומום בו קורא שהתליש.הודח
 אין מוער של בחולו דקרו גברי ותלתא חרשיכם, ובראשי חדש דראש מוסףקורא
 טוסף מעשה היום חובת לשם לא שלשתן שהרי קורין, הן במה ]להקפיר[ צריכיןאנו

 ופתח לפניהם טונה תורה שספר וכיון באין, הן בעלטא בתורה לקרות אלאקורא,
 כשאר קורין ]שהיו[ כמו החג, קרבנות באותן הן אף והולכין קורין היום מוסףיקרות
 ולקרות היום טעשה לספר מקום בכל מיוחד הוא באחרונה הכא הרביעי אכלהתורה,
 תורא משך כנון לימים, הקבועי, בפרשיות קורין הראשונים יסים בפסח כן והריהכי,
 לשם בא שהוא ומתוך טזסף, לקרוא לעצמו תורה ספר מביא והאחרון בכספא,קדש
 נוסף ובמוער שלשה, אלא קורין אין בחול שהרי היום קדושת על ולהוכיחהיכ.רא
 פסי טחבריה טילתא דמפי כל מגילה, במסכת דאמרינן טשום )מז( הרביעי,עליהם
 ואף ידו, על נקראת היום חובת שתהא הראשונים תיקנו כך מתוך יתירא, נבראליה
 לא ]חול[ היה אילו ההא היום, קדושת על ולגלות להוכיח שבא המפטיר עצטוביום
 שהרביעי מאחר המוסף, את לקרות נא הוא בדירי' יוטא וקצת הואיל מפטיר,היה
 כולה בסוכות כאן קורא הוא שיהא ומקובל הדבר נכק היום, לחובת טקום בכלמוכן
 כן לצורך שהרי ירו, ע9 נקרא היום חובת לס שיהא הספק כל שיהא דיומא,מפיקי
 הפרשיות שתי אותן יום בכל לקרות צריך לפיכך היום, טעשה לספק עולההאחרון
 משך כגון בתלטוד רבותינו שקבעו הסימנים בכל מצינו לא ואנן יום, של ממיקןשהן
 אבל עיקר, כל טעויינת מוסף פרשת שום שיהא אינון וכולהו בכספא, קדשתורא

 מתוך לאחרון ויחדוהו שלו, מוסף טוב ויום פוב יום בכל לקרות כן הנהינוהראשונים
 ומנהג גברא, חד טפי טחנריה מילתא הטפי כל כדאמרינן דיומא להיכירא כאשהוא
 : אותו ומחויקין בו לאחוז הואכשר

 י"ח(, ל"ה )יחזקאל גונ בוא ביום מפמירין שבת המועד[ ]בחול )א(]רכב[
 מלחוג החדלים על א'( י"ר )וכרי' לה' בא יום בהנה הכתובה היא הטפלהשאותה
 מתוך היבשות, העצטות מסח של המועד בחול מממירין שאנו כשם הסוכוה, חגאת
 נתוך ליום הטכוון ספק יוניח וטוסף רטנם, בלא סטצרים היוצאים מן היושהן
 : חצאינומפני

 ע"ב. נ"ב דף מגילה. בטסי ראמרינן משום0ת(
 הסדרים בס' נם ב' בכ"י גם כ"ח ט'. גוג בוא נים טפטירין שבחיח"ם שבת 6(]ושכגו[

 טפטיר הסועד חול של שבת : שם כתיג וכך יותר טתוקן הלשון 448 צר וויטרי בטחזוראבל
 חכתובח המגפה חיא חטפלה שאותת גוג, בא ביום וטפטיר דיוטא. ספיקא יטים בשניקורא
 עיו בריש כדאטרינן סוכה, שיעשו לעתיר הקשח שמנסה האוטות אותם על לח', בא יוםחנה
 ובזזו וטסיים טגיפה, שיתם יבא הסוטת חג את טלחוג תחרילים ואותם ע"א[, גי דף שם]שין
 חיבשת בעצמות פסח, המועד חול של כשגת ספטירין שאנו כשם י'[, כ"ט ]יחזקאל בוזזיהםאת
 צית והערה צ*ז הערת בשלח ויחי עסקא דר"כ בפסיקתא שהעירותי טה ושין ע"כ.חטאינו טסני בתוך ליום חמורון ספק יזכיר ובמוסף זטנן בלא טצרים מיוצאי היו שחן מתוך ל"ז()שפ
 חגיא ע"א ל"א טגילח רה"י וכן באריכות ע"ש הקץ .שלם שלא ער ויצאו טעו אפרים שלשבטו

 חג את מלחוג החרמים לאותם פה שהונא וטה הקץ. ,פני ממצרים שיצאו היבשותבעצמות
 יגוף אשר חסגפה תחית nntkP ולא י"ח י"ר בזכרי' הכתוב הוא מגיפה עליהם יבאהסוכות

 בז'. הסוכות חג את לתיג 'עלו לא אשר הגזים אתת'
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 השים על הושענות מתמללן החג ימות כל הראשונות, על נחזור]רדד[

 אלא המים, על לרצות שנעה כל נא שהיה המים לניסוך זכר תפילה סיוםלאחר
 כוס כשזג )א( בחגם, קללה שסימן מתוך השטיני, עד הנשם טוריר טזכיריןשאין
 הצר מ! כמפתה אלא אינו החג ימ' שכל לפי )כ( פניו, על קיתק שופך והואלרבו,
 סוכה, ימי שכלו נשביע' )נ( כתנן. הכתוב לכך השם שכן ורסיסים, פלליםלהמק

 ועליו הוא, הזכרה יום בשמיני ולמחר וריימיין, פיתיין בה' כד"ת לבקשמאטיצין
 כל תנחוטא ר אמר וכן )ד( לחיילותיו, מזונותיו המספיק למלך עריבה, תפילתמיררו
 מן נמפרין לכך הגשמים, על האחרק[ פוב ויום ]לטללים טתפללק החג ים.שבעת
 הוא, יחידי שמיני של קרבנו ואף )ה( שלם, בלב הגשמים על שיתפללו כדיהסוכה

 אמר וכן שם, להם להמטיר היום ויתעכבו הלילה ילינו יחידה, אומהכלפי
 ה', מאת מפר שאלו לישראל להם מרמזת התורה החג ימי שבעת כל אלכסנרריר'

 שתת זה ועל )ז( לתבוע, אחר יום עוד התורה להם כבשה התכוננו שלא והן)ו(
 : עצרת רמהם הביט לא קלרה ללא שאל מ"ם יו"ר מ"מהטשורר

 בשביעי בלולב, אחת פעם הסרח את מקיפין החג יסות וכל )א(]רכה[

 ב"ר סגה המשנת לשון חוא פניו. עי קיתון שופר וחוא לרבו כוס כמוזג 6(]רכך[

 פניו על קיתון לו ושפך לרבו כום למזוג שנא לעבד דוטח הדבר לטח משל משלוע"ב
 הכחוג לכך חשם שכן ורסיסים טללים לחסון חצר מן כטפתה אלא אינו תחג ימי שגל לפי3(

 הצר אתסו כטפתה אלא אינו החנ יטי שכל יפי ב' ובכ"י כלל. מובן עלתי משובש תלשוןכתבן.

 עוז טשוגש הסדרים ובס' ומשובש. מופעת ג"כ הוא הכתוב, ירשם שכן ורסיסים טלליםלסזון
 הכתוב ירשם שכן ורספים טללים לטיזן חגור טן כמפתח אלא אינו החג יטי שכל לפייותר

 חצר טן כספתה אלא אינו החג ימות שכל לפי : מתוקן הלשון 448 צר בסחת אבלכתבם.
 שבת עיין הרשיה שם והעיר בו"ז. חכתוב רשם שכן ורסיסים, טלליםלרמוז

~vp 
 ע"ב. ג' ותענית ע"ב

 טיס הרי כטשפטם בשביעי ונאסר ונסכיה בששי מאטר ונסכיחם בשני נאמר להמאמרוהנחנח
 ע"ש עצרת השטיני ביום פסקא דר"כ בפסיקתא חוח חסאסר נמצא וכן טים כאן חרי ס"מיו"ד
 סוכת יטי שנלו בשניע' נ( גו"ז. בר"ת כחן ולזח התורה טן הטים ניסוך רמז מכאן ע'הערת

ItYtO*~פיתיין בה' כד"ת לבקש .ptmtt~l חסדרים ובם' ב' בכ"' וגם משובש הלשון פח גם 
 שכלו בשביעי 448( )צר במח"1 לנכון בטצא ורישויין. פתהין נחכרת לבקש טאסיציןבטעות

 כמו בררז"ל ומורגל כאשר חוא כד סלת ופי' וריצויין. פיהויים כר גה לנקש טאמציט סוכהימי
 מן המעתיק ע"י נשתבש בסרור ולפנינו וריצויין. כדפתויין נסו הוא וח"ג ודומיתם כרעבדכראטר
 הסדרים ובס' בי f"ant וריטיין" פיתיין בה' כדית "לבקש נעשית וריצויין" פיתו"ן כד בה"לנקש
 ו'ויפ לטללים טתפללין החג 'ם' שבעת כל תנחומא ר' אסר וכן י( *בהכרת". נעשית גר""כח

 פנחס חקדום ובתנחומא טע אות פנחס פ' טנבר הנדפס בהנחוטא והוא נח"ל הגשמים. עלחאחרון
 יחיד' פר ע"ב נ"ה סוכה בגמרא 'חידה. אומת כלפי הוא 'תידי שטינ' של קרבנו ואף ס( י"ג.אות
 עוד התורה להם כנשה תתבוננו שלא וחן 1( שטיני. של 'הידי פר ופירש"י 'חידה. אומה כנגדלטח
 נובע אלכסנדרי מרי והמאסר ע"נ( )קצ4ד עצרת השם'ני ביום פסקא דר'כ פסיקתא עיין אחד.יום

 נכיר וכ"ח עצרת. דטחם הבים לא קצרה ללא שאל ס"ס יו"ר טים המשורר שתת זח ועל ו(משם.
 ועל הובא 448( )צד שפ*א סי' ובסח"1 עצרת. דמיתם הגיס ולא פקדה ללא שאלו הסדרים ובסיב',
 פיום. לאיזה בוודאי וכוון עצרה. ראיתם הגטו לא קצרה, ללא ט"ם יו"ר סים חמשורר שיהוןזה

 פעמים, שבע בשגיעי בלולב, אחת פעט המזנח את פקיפין החנ יסות וכל 6(]41כ:ה[
 וגל : כך הונא 448 צד במחט אבל המררים ובם' ב' גכ"י י" כ"ח הורה. ספר עליהונותנין
 הדוכן הוא הבירה את טקיפין החגיטות

~VD 
 ונותנין פעמים שבע ובשביעי ואתרוג בלולב אחת

 אשר ה' אות י"ז טזטור תהלים ובמדרש בירה. ערך השלם ערוך ועיין תורה. ספר;ליה
 שהגיע כיון : *ca איתא וכך מכבר בנדפס ליתא אשר מאטר נטצא תרנ"א( )וו'לנא לאורהוצאתי

 אדהים, כטנאך עומד הבנסת וחז; הקפות, ytr וטקיפין נחל ערבי נוטליו רבה הושענאיום
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 שכן )ג( כוחבין, אנו שמים שם לומר )נ( תורה, סמר עליה ונותנין מעמים,שבע
 ואוסרים )ד( פעמים, שבע יום ואותו אחת, פעם יום בכל הטובח את מקיסין היוהכהנים
 דהקסה ש"ס מעטים ושבע אחת פעם טדקתנ. )ה( נא, והושיעה הושענא והואם
 לאחר נערבה, אטר חד אטורא', בה פליגי )ו( מקיפיי, ומאי הוא, המזבח סביבברגל
 בידיהם צהבה של חריות למזבח, סביב במעיפות מקיפין למזבח, מוסבות מורביותויפת
 טקיפין, בלולב אסר וחד לה נמירי רהכי יום, לאותו ושבע יום[, ]נכל אחתפעם
 לולב ררבא משמיה וניד רב דאמר )ח( הטזבח, סביבות הערבה שוקפו לאחרח(

 לפני ושטחתם כתיב אלהיכם, ה' לפני דאמר )ט( בנכולין התורה מן עיקר ליהדאית
 הראשנן ביום לכם ולקחתם כחיב ואגבולין ט'(, כ"נ )ויקרא ימים שבעת אלהיכםה'
 בנבולין, התורה מן עיקר בה דלית ערבה למקרש, זכר שבעה ועברינן שם(,)שם
 : למקדש זכר שכעה עכדינ; לא לטובה הילכתא אחאידכי

 הילכתא מוקמי תרוייהו ורבא דאביי שבעה, כל אלולב ומברכינן )א(]רכו[
 יוסי בשאר דלולנ ואע"ג עליהן, מברך שמניחן זמן כל תפילין למעשה, הלכהכרבי
 שבעה כל שמצותו בלולב שיטתא בחד ושמואל רב )3( למקדש זכר הואדרבק
 לא רמי, אריכתא יוטא וכחד מימים, לילות פסקי הלא אע"ג )ג( נטי[ סוכה]וגבי

. - - -
 סקיפין היו יום בכל רבותינו שנו שכך המזבח, שגמת אותו מקיפין ותעם בזרועו תורהוספר
 שבע מקיפין היו השביעי וביום נא חצליחה % אנא גא חושיעא ה' אנא ואומרים המזבחאת

.ntDytרכ"א סי' ברוקח מובא ראינך קצת גשיגהם חזה חסאטר ל"ו בהערה שם והעירותי 
 וגדולים קטנים ישראל כל תקפח סדר כיצד וערבה לולב גפ' ירושלמי : וז"ל הירושלמיגשם
 ז' חיום ואותו אחת, הקפה ומקיפין בשמאלית, ואתרוגיהן ימינית, כיריהם לולביחם אתנופ5ין
 תורה וספר אלהים כמלאך טמר חכנסת חזן הזה בוטן אבל טזבח, שיש בזמן ניחאפעמים.
 עשר[ שכעה )צ"ל עשר ששח במזמור ואיתא סי המזנח חגמת אותו טקיפין וחעםבזרוע
 שפשו סי' ח"ב האזיז וכן ליריחו זכר פעמים שבעה סקיפין לטה צרק ה' שמעת טובבשוחר
 בילקוט כן מובא וכן הירושלפי ג"כ טמא שס"ט סי' השלם הלקפ בשבלי וכן חיחשלמיהביא
 ונר אין גירושלסי לפנינו אולם וערבה, לולב פרק הירושלמי נשם נשכ תשיג רמו RIDתחלים
 את טקיפין היום אותו רק איתא ע"ג( )נ"ר ח"ג סוף פ"ר וערבח לולב פרק ובירושלמימזח

 ירושלמי שציינו ואול' בירושלמי, דבר אין זה וזולת ליריחו, זכר אחא א"ר פעמים שבעהשבח
 ליריחו זנר בואסת שרט בשם זה הביא והרוקח ליריחו, זכר אחא א"ר הטלות על רקהכזונח
 בשביט שלפנינו הטאסר והוא שו"ט צ"ל יחשלסי בשם שהביא והטאסר בירושלטי רק בשו"טליחא
 ליריחו זכר וכחגת גאון מאיזה הוספות הם ואולי גא0צע הוספות עם רק לאור( הוצאתי)אשר
 בכל להקיף שצריך ז"ל היראים גע4 גשם שם תביא הלקט שכלי בע4 והרב ע"ש בפקחטגואר
 ביום אם כי מקיפין שאין גירינו פשוט וטנהג מזנח להקיף זל4 אחר דגר או האחן את'ום

 במחה. וליתא חסררים מס' ב' בכ"י גם ב"ה כיתבים". אנו שסים שם *עמר ג(השגיעי.
 ובמשגח ע"א. מיה סוכה פשנה אחת. פעם יום בכל המזבח את סקיפין היו הנחנים שכןג(

 ותו אני אומר יהורה ר' שם במשנה הושענא. 1ה1 אני ואשרים ז( הכחנים. מלתליתא
 ברגל דחקפה ש"מ פעסש ושבע אחת פעם מרקחני ס( ובתום,. בפירשא וע"ש נאחושיעה
 בה פסיגי al% )1. מותו ד"ח ע"ב מ"ג סוכה בגמרא רש.י לשון הוא הס. הטזבחסביב

 שם. בגטרא רון.י לשון הוא המזבח. סביבות הערגה שזקפו לאחר 1( שם. שכח עייןאמוראי.
 ושמחתם כתוב אלהיכם ה' לפני דאמר ס( ע"א. מ"ר שם ררבא. משפיה זביר רב דאטרס(
 בגטרא. ליטא זהט'.

 כל ד"ה שם רשיי עיין דמי. אריכחא יוסא וכתר מימים לילות פסקי דלא ואסיג נ(גרסינן. תכי ריח שם כש"י שין שיטתא. בחר ושמואל רב ם( ע"א. מ"1 סוכה עיין למעשה.הלכח כרבי הילכתא טוקסי תרוייהו ורבא ראביין שבעה, כל אלולב וםביניגן 6(]רכו[
 שטניחין.זמן
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 ברכה צריכה אינה וערבה ביום, מעמים מאה ומניחן חולצן ואפילו מתפילין,גרעה

 טנהנ קסבר בריך, קא ולא חביה שקיל קמיה, ערבה אייתו ופלוני מהפלוני )ד(בנבולין,
 : לברוכי בעי לא ואמנהנ נביאים, יסוד ולא הוא,נביאים

]רכי
 על : השיב וכך נ"ע רבינו נשאל החג ימות כל של היקף ועל )א(

 אומרים ויש היקף, אין לולב אין שאם ואומרים חולים שיש החג, ימות שבכלהיקף
 כהנרי והשבתי שנים, כמה זאת נשאלתי כבר אני מצוי, לולב שאין אע"ג היקףיש

 דחיבוט טמתניתין יוסף רב איתותב דכי )ב( שרמיתי בה וטעיתי היקף, ישהאומרים
 האטר[ בהא בין בגמילה לאו ]ערבה האמר בהא בין איתותנ, מילתא אכולהערבה
 יוסף, רב שהושב אחרי ואמרתי בלולב, שביעי של ושבע יום, שבכל אחת היקףיש

 ערבה אלא היקף, לעניין לולב הוזכר לא אלמא היקף, ההוא הוה הבערבהושמעיק
 שאנו שהיקף דמיתי למינך למקדש, וכר שבעה האידנא ליה עבדינן דלא רבנןדאטור
 שבעה, לערבה למקדש זכר בעינן לא דהא הוטל, עלינו היא חובה לאו ]יום[ בכלמקיפין
 לולב למקדש זכר אין שהרי פומרו, ולא טחייבו לא ולולב היא, בעלמא מנהגאאלא

 לחנם שלא לומר ויש מפלפולו, שלמדין אחי של כחו יישר עתה אבלבהיקף,
 מהא יוסף רב איתותב כי היא, דמחוורתא קסברי היקף[, ]בלולב הראשוניםהנהיגו
 אבל הבנטילה, מינה ושמעיק אתותב, בנטילה ולא בזקיפה ערבה האמר אהאמתניתא
 קיימי, ברוכתיה אלעזר ר' אמר וכן )ג( בלולב, דמתניתין היקף דאמר אחריתאטילתא
 הנהינוהו למקדש, וכר לולב לעשות חובה עלינו שהוטל וכיק הוה, בלולבוההיקף
 הדברים, נראין וכן היקף. אין לולב אין ואם לטקדש, זכר שבעה כל בולהקיף

 : מבראשונה בווחזרני

 שלמה. דרבינו סוכה הילוך עומק זה גם )"(]רכת[
 נכנס הוה, לזמן והגיענו וקיימנו שהחיינו ברוך אוסר לעצמו סוכה העושה רננן)נ(תנו
 בה לחדש יכול אם ועומדת עשויה היתה בסוכה, לישב אקבו"צ אוטר בהלישב
 מברך בה לישב משנכנס לאו, ואם שהחיינו, אומר סתרקי, לטיעטרה כגון )ג(דבר,

 ש"ב. ס"ד שם כו'. ערבה אייתו ופלוני מדיגלוניז(
 מרש*' חתשובה השיב. וכך נ"ע רבינו נשאל תחג 'מות כל של היקף ועל 6(]וחקין[

 פה חצגתיה לכן סוכה". מהלכות למעלה חסר *זח שם ורשום לסופו קרוב בסדור הובאז"ל
 שט"ו סי' ח"ב באו"ז וכן 444(. )צד שפ"ב סי' בסח"ו גם המאה וחתשובה סוכה. ה,אצל
 יצחק, בר שלסח חתם ונסוף כו', היקף על ושכחבתי רשיי תשמת וזו ומתחלת ע"א()ס"ט
 נטצאו ושפ"ה ושפ"ד A"D~l שפ"ב סי' סוף שם ובטחת בנה, שכתב מה שם באףזועוין

nleD1nע"ב. פ"נ סוכה יוסף. רב איתותב דכי " הושענות. נוסח נמצא והח"כ בסחר, וליתא 
 שם. שם אלעזר. רי אסר וכןג(

 המררים ובס' ב', בנ"י גם וכ"ח שלטה. דרבינו סוכת הילוך עומק זח גם 6(]הכלדץ[
 הלכות טן לקוח זה וכל 897 צד גטח"1 ונטצא שלמה. מרבע סוכה מפסקי זה וגםכתוב
 שם. בבח'ג והובא ע"א ט"ו סוכה סוכת. העושה ת"ר ג( ע"ד(. )ל"א סשה חלנותגדולות
 סתרק'. לסיעטרה כגון ג( גרולות. הלנות כשם הניא ע"א( )ב"ז סוגה ה' גיאותוהרי"ץ
 יותר, הובא ולא לעטרת כגון איתא הסדרים ובס' ב' ובכ"י בסתרקי בה ולסמך לטיכנשה כגוןגבה"ג
 וגטה"ו טצעות. שפי' בסתרקי ערוך ועיין בסתרקי צ"ל גם כבח"ג שהשא גטו לתקן ישולפנינו
 ow העיטור בעל כתב : הביא י"ג סי' פ"א סוכה וברא"ש ביסתרקי ילטיטך לטיעטרחכשן
 ליכא דחא תירוש הוי בסתרקי ומיסך מיכנשא שכתב הלכות כבעל ודלא בימנן בנופחחידוש
 וגן חשסור בעל בשם תרל"ו סי' הבא תניא וכן חידוש האי כח לחדושי יכול דלאסוכה

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



111 רשפימדור

 כהנא לרב ליה חנינא אשי רב דאמר והשתא אזמן והחת ברישא, אמונה אחת,פתים,
 רעושה נין לעצמו סוכה רעושה בין זמן הילכך דקידחטא אכסא כולהו להורטסדר
 : בדכעא דסגי למימר צריך לא לעצמולולב

 אלא תשבו[ ]אין מ"ב( כ"ג )ויקיא תשבו נמנות יננן תנו )א(]רכת[
 לו היו אמרו טיכאן ארעי, בדירת ושב קבע, מדירת צא תורה אמרה תדורו,כעין
 וישן )ב( כסוכה, ושותה אוכל לסיכה, מעלן נאות וטצעות לסוכה, מעל; נאיםבלים
 קידרי כגון )ר( טממללתא, לנר מיכלי מאני רבא ואמר )נ( בסוכה, ומטיילבמוכה,
 משום לסוכה חוץ להוציאן צריך בהן שאכלו לאחר קערות פירוש ומגיטי,ושיפודי
 חרס של ני פי' שרגא, וכסי וכובי גוסקי כגון )ה( במטללתא, משחיא מאנימיאוס,
 הא פליני ולא ממטללתא, לבר לה ואטרי במטללתא, לה אמרי שמו, כךקריישול
 ראותו מחזקת כרתניא )ו( קטנה, סוכה היא ואיזו קטנה, בסוכה הא גדולה,נסוכה
 אסות, ארבע על אמות ארבע כה שתהא ער פסולה אומר רבי כש.רה, ושלחנוורובו
 שהן ושלחגו ורובו ראשו תחזקת וכי בעינן, עראי רירת סוכה קסברי  ררבנן,  טעמייהומאי

 ד' על אטות ר' בה אית אי בעינן קבע דירת סוכה סבר ורבי כשירה, מפחיםשבעה
 אפילו דאמרי כרבנן והילכתא אינשי, בה דיירי לא לא ואי אינשי בה דייריאמות
 : כשירה ושלחנו ורובו ראשו כדי אלא מחזקתאינה

 שמעון ר' טפח, אפילו ושלישית נהילכתן שתים רבנן תנו )א(]רל[
 לכל מעטידו טפח ואותו כרבנן, והילכתא טפח, אפילו ורביעית כהילכתן שלשאומר
 ומעמידו שוחק טפח אותו לוי בן יהושע ר' אמר סימון ר' אמר )ב( שירצה.רוח

 טפח פירוש )ג( דמי, כלבוד משלשה פחות וכל לדומן, סמוך משלשהבפחות
 בפחות וסעמירו ומשהו פפח רהוי בי,  וו נוגעות שאינן אצבעות בארבע מוררשוחק,
 של כמחיצה והוי דמי כלבור משלשה ומחות הדפנות מן לאחת  לרופן  סמוךמשלשה

- -
 הרה"ג שהעיר מה ועיין ש~ז סי' השים הלקט שבלי ועיין ע"ש ג"כ זח הביא שם גיאותהרייץ
 שם. בטח"ורשיה

 שם. חבה"ג לשון תוא הסיטן וגל ע"ב כ"ח מוכח תשבו. בסטת ת"ר 6(]41כמ1[
 ומשנן. ר"ה בתוס' וע"ש עבה"ג שם בגמרא שהש כמו גסוכח. ומשנן צ"ל בסוכה. וישן3(
 ובתוס' הבח"ג לשון הוא ומגיסי. ושיפודי קירויי כגון ד( רע'א. כ"ט סוכה רגא. אטרג(

 גהעתקת שנשמט ספק ואין ומגיסי. למלת ליתא שם שבח"ג חבה"ג את הביאו מנא ד"ה שםסוכח
 מיאוס" משם לשכה חיץ להוציאן צריך בהן שאכלו לאחר קערות "פי' לפנינו שהובאומה
 שם והובא ברשני ליתא סיאט" "משום וחסלות מיכלא מאני על שם גגמרא רש"י לשוןהש

 ומאני דלישא ואגאני טוי ובי טפי ובי ושפורי קירויי כגון לפנית וכבח"ג רשא בשם3תוס'
 גמחת. לא גם בסרור הובש לא וזח מטטללתא, לנר כולהון ואצארי התכלי ומאנידקמחי

 (,tpo כגון שם כבח"ג שמו. כך קריישול חרם של נר פי' שרגא וכסי וכעי גוסקי כגוןס(
 של גר שרגא ש השרוש והנה *וקאקווי". סלת כסרור לפניט ותמר וכאסי וקאקתיוכוני
 שקורין חרס של 3ר רשיי כתב בסטללתא ושרגא שם מונה בגמרא רש"י לשון הואחרס

 נודע לא הבח"ג ומהביא והטלות מינה. אדלעיל קאי ולא לסטה מוסב ודרגא וא'כקרושיישל.
 יין נלי פרסי גלשך pO13 ש' וכתג הגה.ג את הניא נוסק ערך השלם בערוך רקהוראתם
 ע-א. ג' סוכח כדתגיא. 1( גדול.וכוס

 ילפני שם בח"ג מן n'pg הס זה וגס ע"ב וי סננה כחלכתן. שתים ופ"ר 6(]ךיל[
 בסרור. הובא 5א זח כר, בסוכה ורובו ראשו שהיה סי אחר מאטר עיד נבה-ג נמצאזח
 ליי. בן יהושע רבי ואיתיטא סימון א"ר הגי' ושם ש"א ד סוכה ריב"ל. אסר סימון א"ר3(
 המאור. בבעל ושין שם גגסרא רש"י לשון הוא כי. שוחק טפח פירושנ(
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 אינה אמר רבא )ד( עשוי, דופן של רובו נמצא שבעה סוכה ומשך פפחיםארבעה
 מכאן וקנה מכאן קנה המתח צורת דם. היכי פ.רוש )ה( המתח בצורת אלאניהרת
 אינו שלישית, ברופן שמת.ר בברייתא השנינן תפח רבא קאמר והכי נביהן עלוקנה
 פני על הפתח צורת פפח )רופן( לאחזו עשאו א'יכ אלאמתיר

 ]כ"
 כולו, הרופן

 על וקנה שכנגדו, במקצוע טפח חצי של וקנה היוצא אצל טפח חצי של קנהכיצד
 הפתה צוית לו שיש ידופן סתום הדופן כל כאילו ליה הוה[ לוה ]טזה )דהוי(גניה,
 אמר האמרי איכא )ז( : חכמים שאמרו טפח וזהו דעירוכין, קמא בפרק )ו( מעליאסתימא
 סימק ר' כהפריש היינו ששנינו רפפח טשמע פירוש )ח( הפתח, בצורת נמי וניתרתרבא
 צורת עבטה האם למימר רבא ואחא היוצא אצל ]טפח[ )פתח( סתימה [nely]לעיל
 במקום ליה קאי גביהן על וקנה יבהן כל קנים בוטני כולו הרופן כל פני עלהפתח
 וצריכה רבא אמר דאמרי איכא )ט( טכוטר. האי או האי דאו כוותיה, ליה ומכיכרמפח
 )שבעה( בזויות וקנה היוצא אצל בעיק, פפח רתרוייהו פירוש )י( הפתח, צורתנמי

 לרב ליה אשכח אשי רב )יא( זויות. של לקנה זה ממפח גניהן על וקנה]שכנגרו[
 לא ליה אמר הפתח, צורת נמי ליה עביר וקא ]שוחק[ )שוחה( פמח ליה העבידכהנא
 לישנא כאידך אנא ליה אמר הפתח, נצורת נמי וניתרת רבא האמר להא מר להסבר

 : הלכה וכן )יב( : המתח צורת נמי וצריכה דאמר לימבירא
 טחמת חמתה רבנן תנו )ב( פסולה. מצילתה מיונה ושחמתה )א(]רלח

 הכא דפנות, סחטת אף אוטר יאשיה ר' )ד( דפנות מחמת ולא בה פוסלת )ג(סכך
 ושצילתה קתני והתם כשירה, הדדי כי ]הא )ה( פסולה, טצילתה מרובה ושחמתהקתני
 מלמטה כא, טלטעלה כאן קשיא לא פסולה, הדדי כי הא כשירהן מחסתהמרובה
 מאי מלמעלה, פסולה, הדדי כי הא כשירה, מחמתה מרובה ושצלתה דקתניוהאי
 פסולה, הדדי כי הילכך איסתרא, שיעור מתתאי )ו( זוזא, שיעור שמעילאי רכלטעמא
 מצילתה מרובה ושחמתה דקתני הא מלמעלה, דהויא טטאי טפי טלטפה חסתהדהוי

 : טלמטה כשירה, הררי כי האפסולה,
 כות.ם, סוכת בהמה[, ]סוכת נשים, סוכת גוים, מונת יננן תנו )א(]רלב[

 והיא חסדא רב אמר כהילכתה, מסוככת שתהא ובלבד כשירה, מקום מכלסוכה
 כל סוכת החמה. ימות כל נה לישב שעשויה גוים, סוכת פירוש )ב( לצל,שעישויה

 בגטרא רשיי r~ts חוא כר. תפתח צורת רמי חיכי פירוש ס( שם. סוכה אפר. רבאד(
 לפריט. שחוא כמו שם תלשון וכל כוי דטי חיכי אטר ע"ב ירא גשייבין גרידא טתחיל ושםשם
 שירהט ס( ע"א. ז' שם גטרא רגא. אטר דאסרי איכא ו( ע"ב. ג' יף רחרוחן. נפ"ק1(

 נטי וצריכת רבא אטר דאטרי איכא ע( בגסראשם. רשא לשון תא כר. ששנינו דפפחטשמע
 חבחיג. סיים כן הלכה. וכן י3( שם. גמרא כחנא. לרב אשכח אשי רב *6( שם.בנטמא רשפי לשון חוט כר. טפח דתרוייחו פיחש " שם. בגמרא ותא הבח"ג כ"ח חפתח.צורת

 חסיטן כל ג"כ והובא אכה ריש משנה פסולת. טטלתח טחבח ושתמתח 6(ניכלא[
 רשיי לשק חא בה" ,אסלת ג( ע"ב. זי שם גמרא סכך. טחטת חטתח ת"ר 3( שם.במחיג
 חדרי כי חא ס( שם. גטרא רפטת. טחטת אף אוטר יאשיי ר' " בבחנם. וליתא שםבגמרא
 טן חטעתיק והשפיט ובטחץ חסדרים סט נ, ובכ"י בכה"ג לנטן שהוא כסו הוספתיכנפרח.

 שם. ובתופ' ברשני ימין איסתרא. וישר סתתאי " הדרי. כי הא ער חדדי כיחא
a~a)6 בבהף3.*ום וחוכא ג3ב"ך הסיטן ח31א ושם ע"ב ח' מוכח טים. סוכת תייר 

 כחילגתא חא חסדא רב אסר וכן שם בגטרא בפירש"י הזה חלשון כל ט' גתם פנכת פירסו3(
 תחורב טן עד ,טם רמזיי לשון חיאסי
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 וההב קאמר הכי דקאמר כהילכתה הא חסדא רב אמר מא.לו. פחותה שאפילומקום,
 בעלטא 5צניעוח[ ולא היתה ]לצל הראשונה שעשייתה מילתא דמוכחא .פהשמסוככת
 סוכה רם4קרש החש ולצל[ בעינן סוכה לשם בעינן, לא חג ]לשם דסוכהדאע"ג
 הצומרין השרב מפני בתוכה לישב סוכה שעי,צ.ם רועים )ג( ]החורכן. )החטה( טןשסוככת
 וכולן העיר שומרי בורגנין ליבשן, בשרה השפותות קציעות שומרי קייציםצאק,

 : נעשית חנ לשם לא זו סוכה אבל הןישראלין
 ע5 וסיכך הקיסוס ואת הדלעת ואת הנפן את עליה הידלה )א(היזלג(

 לדברים וטיקבך טגרנך באספך סר דאמר )ג( במחובר מסככין שאין )ב( פסולה,ננה

 בפסולת י"ג(,ט"
 נורי

 מהן, הרבה סיכוך היה אם י( טדכר, הכתוב לסיכוך ויקב
 לאחר אף שקירוצן או ברוב הכמלן פירוש מה! הרבה )ה( כשירה. שקיצצןאו

 כל הכלל זה )ז( נעש.ת. בפסולת עשייתה תחילת )ו( אמרינן ולא בהןשסיככה
 אחא כי מילי הני מנא )ח( בו, מסככין אין הארץ מן גידולו ואין פומאה שמקבלדבר
 סגרנך באספך ימים שנעת לך תעשה הסוכות חג קרא אטר יוחנן ר' אמררבין

 אמר חסדא ורב )פ( מדבר, הכתוב דסוכה ויקב רגורן בפסולת שם( )שםומיקבך
 עבות עץ ועלי תמרים[ ]ועלי הדם ועלי שם! עץ ועלי זית עלי והביאו ההר צאומהכא
 : פ"ו( ה' )נהמי' ככהוב סכת[,]לעשות

 בהן, מסככין אין זררין וחבילי ]עצים[ ותבילי קש חמלי )א]רלד[
 ע5 וחבילתו השדה מן בא שאדם פעמים אלא לסיכוך, פסולין שהן מפני לא)כ(

 אמרה והתורה לסיכוך, עליה ונמלך לייבשה, סוכה גבי על ומניחה וטעלהכתיפו
 קנים מיני זרדין פירוש )נ( העשוי, מן ולא י"ג(, פ'יז )דברים לך תעשה הסוכות[]חנ
 אין )ה( להיסק, עומרין ולכשייבשן אוכלתן בהמה לחין ובעוין אות,, ומורידין )ר(הם

 בא כמשדם פעמים )ו( לסיכוך, כשרין מותרין היו אכל קשורי!, כשהן בהן,מסככין

 לפרש וחוא בגמרא רשא לשון חוא נעשית. חג לשם ער כו'. סוכה שעושים טעיםג(
 רשף" טפרש זח ועל כו' ברגנין סוכת קייצים סוכת רועים סוכת רקב"ש. שכת דת"רהמאטר
 אבל חסדרים. וכסי בי בכ"י הסר וכן בסרר לפנינ: חסר והעיקר בורגנין, קייצים רועיםכוונת
 5צל שעשחיה והוא חסרא רב אמר אחר לפנינו החסר המאטר לנטן הובא 899 צדבמח"1
 רהבם רקב"ש, סטת רבנן דתנו הא לאחויי טאי, לאציי מקום "מכל טגטרא הלשון כלהיא
 ת4 ש פירושו גם טפירש"י לנכון הכא ולגן כשירה" טקט מכל פירות, שומרי טרגניןקייצים
 לנכון. גטצא וכבהשג נסדור לפנית תשטם בורגנין.קייטם

 ומשין 3( שם. הכח"ג וחטא במשגח ע"א י"א סוכה הגפן. את שיה תדלח 6(]רלנ[
 היה אם י( ע-א. י"ס סוכת סר. דאסר נ( ,ח. נמשנה רה"י לשון הא ט'. בטחכרססככין
 בפסקת עשחתח תחילת 1( שם. רשא לשק חנא גי'. שריש טחן הרבה ס( שם. משנהסיכיך.
 ט3א ס( שם. טשנת חכ~. זח ו( ופסולה. בפסל עשייתה תחילת איתא שם ברש"ינעשית.
 ע-א. אב שם מחכא. אמר חסדא ורב 9( ע"א. והב ע"ב י"א שם גמרא ט'. טיליחני

 ספני 5א !0 שם. בבחשג ותובא גמשנה ע"א י"ב סוכה כו'. קש תבילי 6(]ךלד[
 ובמה"צ חאפרים וס' ב' בכ"י גם כ"ח ט'. חשדה מן בא שארם פעסים אלא לסיטך פוליןשחן
 ואיירן חשם בחן, טסכגין אין זרדים וחבילי עצים וחבילי קש חבילי כך: איתא כבח"גאבל

 ושהש בר העטים אלא לסיכוך *ס1לין שהן מפני לא בהן, מסככין אין ורדין חניליעצים חביבי קיש חביבי אסרו טח ספני יוחנן א"ר אבא בר ח"א א"ר לרפדות, כשרות וכולןכשרות
 שם. במשנה רשני לשון חוא כ!'. זררין פי' נ( בסדור. נשמט חח ע"א י"ב שםבגסרא
 אותם. ואונדין שם לגנינו וברש" הסררינ ובס' ב' בכ"י גם ב"ה שהן. 1טוהדיןי(
 כל חשדת טן בא שאדם פעטים 1( בטשנה. שם רש"י קשורין. כשחן נהן, טסכגין איןש(
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 למקנהו, החטה ימות כל לו שיש סוכה, גבי על ומניחה החמה, ימות כל השדה[ימן
 והתורה לס.כוך, עליהן נמלך החג וכשמלע לסכך, ולא לי.נש; החנילין ,סםוהניח
 לצל ואפילו מכך לשם שלא שם שנסכך וזה בפצול, העשוי, מן ולא תעשהאמרה
 נחבילין, יסככו שלא עליו רבנן נזרו הילכך עליו, ]חל[ סובה שם אי, לייבשאלא
 ראיכא השנה, דבל חבילין משום גזירה החג, סוכת לשם עליהם מפילןאפילו
 אסור אנד דאיכא היבא כל ש"מ כשירה, התירן ואם טדקאמרינן דאורייתאפסול
 מחובר שהוא יהירי דבר כל פירוש )ח( אגד, שסיה לא בחד ואנד )ז( בו,לסכך
 : יחד ויאנדם עטו רבר rn'w עד אנודה אינה עצמו בפני האוגרויחד

 פירוש )ב( בה,, ססככין ושווצרי שוושי הני יהודה רב אמר )א(]רלה[
 בהן, טסככין ביערים ונדלין רחבים שעליו והוא פלקירייא, ארב"א שווצרי הן,ירקות
 לא בשווצרי טסככין, בשוושי אביי אטר )ד( טומאה, לקבל אדם מאכל שאינו)נ(

 רבא בר חנן רב אמר )0 ונפיק. להו שביק ריחייהו ]דסרק )ה( )דשדי( בהןמסככין
 מסככין, בהיזמי אביי אמר הן, סנה טיני פירוש מ( בהן, מסככין והיני היזמי]הני[
 : ונפיק לה שביק עליה דנתרין כיון )ח( מסככין, לאנהיגי

 שלשה הארץ מ, גבוהות אם למטה, מלטעלה ספנות המשלשל )א(]רלו[
 אומר יוסי ר' )נ( כשירה, טפחים עשרה גבוה[ ]אס לטעלה טלטטה פסולה,טסחים
 טפחיסן, עשרה לסטה טלסעלה ]כך טפחים עשרה )כשירה( למעלה שמלמטהכשם
 טלמעלה שילשול, קרי למטה טלמעלה כל הטשלשל פירש )ד( כרבנן, והלכה)ג(

 שלשה מטה, כלפי ובא ואורג הסכך אצל המחיצה לארוג שהתחיללסמה,
 למעלה, מלמטה פסולה, דאטריק ראש בבת הגדי שיזדקר נדי דהיינו פסולה,פפחים
 טפחים עשרה שהגביה כיק והולך ומגביה לקרקע סמוך בערב לארוג שהתחיל)ה(

 ]דיו )1( לטטה שטלמעלה נשם אומר יוסי ר' לסכך, טניעות אין ואפילוכשירה,
 ואפילו טסחים, עשרה ]באריגת[ דיו לטעלה, מלמפה כך טפחים, עשרהבאריגת[
 פסולה[ מפחים שלשה הדפנות מן הסיכוך ]הרחיק כשירה. הרבה הארץ מ!גבוה

 שם. בגטרא רשיי לשון הוא כו'. החמת ימות כל לו שיש שכת, נבי על ומגיחת חחטחימות
 ד.ת שם רש"י לשון הוא יתירי. דבר כל פי' ס( ע-א. י"ג שם אגר, שמית לא בחד אגד1(

 בחר.אגד
[nS%)6 כוי. פירוש נ( שם. כבת"ג והובא ע"ב י"ב סופח גי. ימורח רב אסר 

 אביי. אטר י( שם. רה"י טוסאח. לקבל אדם מאכל שאינו נ( שם. בגטרא רשיילשון
 חנן. רב אמר 1( ריחם. טבאיש ריהייהו הסרי רש"י ופי' כצ"ל ריחייהו. דסרי ס( שם.גטרא
 כיון בגמרא עלית. דנתרין כיון מ( שם. *ירשא חש הן. סגת מיני פי' " ע"א. י"גשם

 שלהם. שין נושרין ופירש"י פרפייהי.דנתרי
 הובא זח ולפנ' שם בכה"ג וחבא בטשנח ע-א ט*ז סוכת דפסת. הטשלשל 6(]ךלו[

 עשרה לטעלה שמלמטה כשם אומר יוסי ר' נ( בסדור. נעתק לא אשר מאמרים עור שםבפה"ג
 שם. חבחזג כתב כן כרבנן. והלכה נ( כחל. טפחים. עשרת לטטה טלטעלת כךפפתים

 דתכן הת וששאלתם ז"ל נטחנאי רב בשם חוכא א"כ ס" תשובה שערי הגאייםובתשובת
 חקין כחכטים שהלכח ראינו כך יוסי, כרי או כח"ק חלכח למטה סלטעלה דפנותהמשלשל
 טחצלת אבימי אטר חסדא רב טדאטר ועוד כרבים, הלנח ורבים דיחיד חיא יוסי ברהלכת
 חטשלשל *י' י( י"א. סי' פרא פכח בראתם וזמין חפן. טשום במוכח סתרת 1טשהוארבעה
 לפני14 שש"י לקרקע. פמוך בערב לארש שחתתיל ס( שם. בטשנח רש"י לשון תושטי.

 מלשון והוא באלפסי ברבר" גם כ"ת לפנינו תובא ונאשר לקרקע סטיך מלמטה לאריגשחתתיל
 טן חפייתך .ptnw " ורם. בראויי אשא ות כל otn~m. עשרת באריגת[ ]ריו ו( בערב. שכשתי
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 והילכתא )ה( הדופן. אצל בסכך אויר שהניח ברחבה, אלא קאמר בגובה לאמירוש
 פוסל פסול ]סכך קטנה. כסוכה בין גדולה בסוכה בין טפחים, בשלשה פוסלאויר

 ובין הכותל בין יש אם גביו על וסיכך שנפחת בית )ט( : קטנה[ בסוכהבארבעה
 דופן דאטרינן מעמא ומאי כשירה סארנע פחות )י( פסולה, אמות ד'הסיכוך
 על וסיכך צד לכל הרפפת טן 1רחוק באטצעו ננו שנפחת בית פי' )יא(עקומה,
 העשוי מן[ ולא ]תעשה משום פסולה שהיא הבית תקרת ונמצא באמצעו[הפחת
 פסולה, אמות ארבע לכותל הסיכוך בין יש אם )יב( כשר לסנך הרפנות ביןמפסקת
 כשירה, בפחות אבל עקוטה, דופ! טם.ני למשה נאמרו לא אסות דארבע)ינ(
 למעלה שנעקם רוופג ראש היא כאילו הבית תקרת רואין מסיני, למשההלכה
 : דפוסל פסול סכך בה ואין)יד(

 שפירס או הנשר, מפני תחתיה או החמה, מפני סדין עליה פירם )א(]רלז[
 לשלח!, נושרין וקיסמין עלין ]יהו[ שלא הנשר פירוש )ב( פמו4ח, קינוף גביעל
 פירסו לא אפילו או הקינוף על שפירם או לסכך, ופסול טומאה שטקכל דברוסדין
 רגלי לארבעת קונרשין ארבעת הן קיטוף, גבי על ממתו, על לשי אלא הנשרספני
 מן והרחיקן עליהן, סדין ופורס נביהן, על לזה מזה כלונסות ומניח וגבוהיןהטסה
 דהשתא מיפסלא )ולא( מומאה המקבל בדבר מסכך [alwt] לא דהשתאהסכך,
 : ביניהם טפסיק דאהל בסוכה יושב דאינו משום פסולה שם, שטחן לסכוכילאו

 איל במיא כתנתיה ליה איפמישא אשי דרב עבדיה מנימין )א(ללח[
 קא בעוה ליסרו דלא שקילא ויל )ב( אשי רב ליה אטר אממללתאואשטחיה
 במיא, נישורא איטמישא פי' )ג( יבשה, לכי דרמיבא, ליה חזי קא והאטסכך,
 קאמינא יבודה לני לסכך, ולא ]שמחוה[ דלנגבה מילתא דמוכחא לחה שהיאדרטיבא
 : דתישקלהלך

 בין וסיעפו נדולה, בסוכה פפחים שלשה אויר אניי אמר )א(]רלמ[
 טיעוט, הוי כקנים קמנה בסוכה מיעוט, הוי בשפורין ]בין[בקנים

 כשפודיי
 הוי לא

 בטשית והוא חסררים. ום' ב' בכ"י חסר וכן בסרור נשטט זה פסולה.. טפחים שלשחהדפסת
 שם בפירש"י שחוא כמו ברחבה אלא קאסר בשבה לא הפירוש חטא זה ועל רעיא י"זשם

 לפנינו ליתא הרוסן" אצל בסכך אויר "שהנית שלפנית והסיע במשכח אלא שם ברש",ולפגינו
 יוסי ר' חטאטר אחר תיכף שם בכה"ג סובא הדפסת 0ן הסיכוך את הרחיק והטאטרגרש"י.
 פשל אויר והלכתא ס( בפגות. המשלשל חסשגח עם אחת משנה הוא שאלפסיאומר

 ברועץ גם ותובא שם כבח"ג שהוא כסו ותקנתי שם הכה"ג לשון הוא ט'. טפחיםבשלשת
 י"ז ספח משנח שנפחת. בית פ( שכ"ח. סי' הלקט בשבלי ועיין בח"ג בשם ע"ח רףגישת
 לשת תא עקומה. חפן מאמריכן וס"ט נשירת אמות מארבע פחות י( הכח"ג. והובאע"א

 תוספתי ואשר שם בטשנה הש"י לשון הוא שנסתת. בית פי' י6( שם. גגטרא ועייןהבה"*
 לכותי הסיכוך בין יש אם ינ( באמצע. עד באטצט מןנשטט

 שם. טשנח פסולת. אסות רן
 סכך בת אין ע( שם. רשיי לשון הוא סופו עד כו'. מסיני לסשה נאסרו לא אסות דארבעע(

 זח. תחת יישן ולא הסוכה לפסול פסול סכך כאן ואין לפנינו כרש"י דפוסל.פסול
 בו,. פירוש ג( שם. כבהשג והובא 1'א, " סוכה סשנה סדין. עליה פירס 6(]רלז[

 ט"ז. סי' פ"א ברא"ש ועיין שם גמשנה רש"י לשון הוא הסיטן טףעד
 שקילא זיל ג( שם. בבה"ג והובא ע"ב י' סוכה אשי. דרס עבדיה מגיטין 6ןשללוז[

 סוף ער כו'. איטטישא פי' ג( דלייה. אשי רב ליה אמר עגפרא שקלה זיל בפה"ג הואכן
 שם. רש"י לשון הואהסיטן

 ע"א. יח סוכת אביי. אטר 6(מלט[
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 יש אטר חד ורבינא, אחא רב בה פלינו באמצע ]אבל[ הצד, טן טילי והגיפיעופ,
 שיעור דלאו וכשירה מיעוט הוי פי' )ב( באמצע, לשר אין אמר וחד באטצע,לכוד
 הוי בקנים מצומצם, ששיעורה קטנה כמונה יש, פסול סכך שיעור ולאו "צ,אויר
 גופיה דשפוד משום מיעופ, הוי לא בשמודין כא,, אויר ואין לבור ראמרינןטיעמו
 דאיכא [pu] מיהו לפסול, שיעור יש טוה ולא מזה דלא ואע"ג הוא, פסולסכך

 מיצפרפק ולא נפשייהו באנפי תשיבו סוכה, מהכשר דנפיק כהדי טפחיםשלשה
 לבוד טשלשה פחות דאויר מילי והני דסוכה, לשיעורא ]זליתיה[ להשלימהבהדי
 אויר באמצע הדופן, מן דמי כלבוד הוא הרי דאמרינן הצד טן בסוכה, פוסלואינו
 ואפילו נטי קמנה בסוכה אפילו והילכתא )ג( לדופן, בסמוך שלא טשלשהפחות
 וכל לבוד, אמרינן באויר משלשה פחות דכל ומנט )ד( וכשר, דמי כלבוד אסריקבאמצע
 רב אמר אשי בר חייא רב ראטר )ה( עקוטה, רופן אמרינן בדופן אמות ארבע]פהות(
 למאי הילכתא מאיר לר' עלה )0ואטרינן מסיני למשה הלכה וטחיצק חציציןשיעורין
 ]דכל דאמרן, הא לבוד מחיצתא, אסיק גוד דאטרינן נוד עקומה, ודופן ולבוד לגיאחא
 : מטיני לסהרה הלכה עקוטה דופן דאמרינן דופן דמי[, כלבוד משלשהפחות

 אמות ארבע ולסיכוך הכותל טן יש אי אכסדרא הטוקפת הצר )א(]רם[
 זו וחצר לו, פתוחין והכתים הן, הבתים לפני שבתלמוד חצר כל פירוטי )ב(פסולה,
 אכסרראות עשו הבתים ולפני רוחות, משלש סביב לה ופתוחק בתוכה בתיםטוקפת
 עליה ויש החצר, לצד דופן לה ואק היא, פתוחה והאכסדרא רוחותיה, לשלש]סביב[
 כאכסדראות הקיף שבאמצע החצר כל של אוירה כל גבי על סיכך וזהתיקרה,
 ונמצאת לאכסדרא, בתים בין המפסיקות הנחים מחיצות אלא ]זח לסוכה דופןואין

 ארבע האכסדרא ברוחב יש ]אם[ לדפנות, סכך בין מניב מפסקת האכסדראתיקרת
 לדבר דוגמא )נ( עקומה, דופן דאטרינן כשירה, אטוח טארבע פחות פסולה,אמות

 לו. סביב אכסדרא והיקף עשבים בה שיש אויר לה שיש האוטות טיני שלקלישפור"א
 ]כשרה אין( )או פצימין שיש אכסדרא גבי על סיכך איתמר )א(]רמא[

 אמר רבא וסותם, יורר תיקרה פי אמרינן כשירה, אמר אביי פצימין להושאיו[
 על סיכך פירוש )ג( כרבא. והילכתא )ב( וסותם, יורד תיקרה פי אמריק לאפסולה,
 ]בטתניתין[ כדפירישית אכסדרא, הטוקפת חצר כסן פצימין, לה שיש אכסדרהגבי
 טחיצות ואין אכסררא, של קירוי שפת גבי על הסכך וסטך חצר, של באוירהוסיכך

 שם. בגמרא רשיי לשון הוא לדופן. במסוך שלא עד סי etpte חוי פירוש3(
 התורה בכל דקיי"ל ומסיים שם הבח"ג לשון הס כי' נמי קטנה בסוכת אפילו ותילכתאג(

 גיס אוטצא תלת טהני לבר לקמא כרבינא והלכתא לקולא ורבינא והוטמא אחא רבכגלח
 ע"ג. צ"ג בחוקן והש לקולא אחא כרב והלכתא לחימרא ורבינא לקולא אחא ריבוטיזרקי

 אסר אשי בר ח"א רב האסר ס( שם. הבח"ג לשון הוא כו'. משלשה פחות רכל וסגלןד(
 ע"ב. ו' שם עלה. ואטריגו ו( ע"ב. ח' פוכחרב.

 טשנה ~nSID. אטית ארבע בסיכוך הטתה מן יש אי אכסדרא המוקפת חצר 6(]רכ2[
 חצר כל פירוש ג( הסדרים. 1ב0' ב' בכ"י גם וגטצא בכה"ג תובא לא חח ע"א. י"זשכה

 גרש"י האנסות. טיני של קלישטור"א לדנו דוגמא " שם. בטשנה רשיי לשון האשבבלסט.
 לה שיש האטרים הם אומות איזה של אשכנז בלשון ק~ישטר"א לדבר דבטא שםלפגיט
 ט'.שיר

 שם. בגח"ג והתא משיא י'ח סוכה אכסדרא. גסי על סיכך איתטר 6(]רמאדן
 שם. בגטרא י רש' לשון הוא ט'. פירוש נ( כבח"ג. הובא כן כרבא. וחלכתא3(
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 הסוכה לצד אכל אמות, מדי יותר האכסדרא בתיקרת ריש לתובה, מועילותהפנימיות
 פצימי! לאכטדראיש

 עומדיי
 כשירה, משלשה פחות וביניהם ]חלונות[ )דפנות( כמין

 תיקרה פי פי' )ה( צד, מכל )ד( וסותם, יורד תיקרה פי אמרינן : לבוד בהוראמריק
 : הסוכה לצד הכלה ראשיהן עובי וכן בהודן נסרים שלעוביין

 כשירה, גביו על וסיכך שנפחת בית אילעאי בר יהודה רב דרש )א(]רטב[
 ]אמות( ארבע אבא )ר'( אמר כך פרש[ ]רבי )ב( יוסי בר' ישמעאל ר' לפניואמר
 : כשירה טכאן פחותפסולה

 שבתוך בסוכה ]לא מ"ב(, כ"נ )ויקרא תשבו בסוכות יננן תנו )א(]רמנ(
 תרתי בסוכות אדרבה האילן, שתחת בסוכה ולא הסוכה[, שתחת בסוכה ולאהבית,
 : כתיב כסכת יצחק[ ]בר נחסן רב אטרסשטע,

 פוסל, אליעזר ר' לכותל, שסמכה או צריף כטין סכתו העושה )א(]רמד[
 דלית כיו! בעינן דאהל דוטיא סבר אליעזר ר' )ב( מכשירין, וחכמים גג, לה שאיןספני
 כמין פירוש )ג( רמי, כאהל אהלים של ששוען סברי ורבנן הוא, אהל לאו גגליה
 ציידין של כוךצריף,

 שאורביי
 והולכת שטשפעת ככוורת ועשוי העופות, את בתוכן

 על השני וראשו לכותל הקנים ראשי הימה לכותל, שסמכה או אחד. וקירותיושגגו
 משופע דאהל הכותל, הוא ומה גג הוא טה ניכר שאינו נג, לה שאין לפיהארץ.
 דאביי )ה( ת"ש מאי, הילכתא )ד( ושוה. זקוף טפח בו יש כן אם אלא הוא, אהללאו

 דאמר )ו( אליעזר, כר' כמאן ליה אטר כסוכה, חתנים בכילת דגני יוסף לרבאשכחיה
 אמר אליעזר, כרי ועכבת רבק שבקת )ז( ]א"ל[ היא, אהל לאו נג לה דלית היכאכל
 סתניתק שבקת פוסלין, וחכטים מכשיר, אליעזר ר' תניא, איפכא ברייתא האליה

 כמין סוכתו העושה דתניא )ח( היא, יחידאה מתניתין ליה אמר כברייתא,ועברת
 מאמצע ויוצאין הסטה, סביבות הפרוסה אומר נח, ר' )ט( לכותל, שסטכה אוצריף

- -
 שם. ברשיי הוא תקרה. פי פי'ס( שם. רש"י לשון הא צד. מכלי(

 אמר כך פרש רני 3( שם. בגה"ג וחרא ע"א '"ח סוכה יחודה. יב דיש 6(]ר'במב[
 אבא. פירש כך פריש רבי חגי' ובגמרא בסה"נ כ"חאבא.

 ו5א חבית שבתוך תוכח לא וחותתי ע"ב ט' סוכה תשבו. בפונת תזר 6(]רכמג[
 אחר בסדר גער עגטרא בפה"ג לנכון ונמצא לפנינו נשמט וזה הסוכה. שתחתבסוכה
 פסולת והתחתונה כשרה העליונה שכה נבי על סוכה : הונא ת"ר הטאטר לפני שםוגבה"ג

 ע"ג. ט' שם חמשנה לשון והא כשרת. התחתמה בעליונה דיורין אין אם אופר יהודהר'
 וגן שם בנה*ג ותונא רע"ג י"ס סוכה משנה צריף. כטין סוכתו הקשה 6(]רמד[

 פי' נ( תבה"ג. לשון הוא כו'. סבר אליעזר ר' ג( וגדולות. פסוקות כשם חוכא גיאותברי"ץ
 מאי. הלכתא ד( זקוף. טפה בו יש א"כ אלא עד שם בטשנה רש"י לשון חיא כו'. צריףכטין
 לה דלית היכא כל דאמר 1( שם. סטה יוסף. לרב אשכהיה דאגיי ס, חנה"ג. לשוןהס
 כו'. צריף כמין סוכתו הער"ח רתניא ס( שם. גטרא רבנן. שבקת ו( הכה"ג. לשון הואגג.

 ער המאטר כל ט'. הסטה סביבות הפרוטה אוטר נתן ר' ע( בבה"ג. ג"כ ותובא שםגטרא
 כמו נ"ב הוא הסדרים ובם' ב' בכ"י יכן בלל. טובן בלחי הוא יוסף סדרב טיפחשסע
 רי אומר נתן ר, וכצ"ל בחסר תלקח נשתגש המאטר רקלפנינו.

~tytiw 
 מפני פוסל

 טן החמשך והוא ע"ב י*ט שם סוכה בגמרא והוא סכשירין וחכטים גג להשאין
 בשכה. חתנים בגילת גגי רקא יטף לרב אשכחיה אביי טלפוננו שהגשהמאסר

 בסרור שהובא והטאטא שתקנתי. נמו נתן סר, המאסר לנכון הובא שם גגה.גוגם
 הפרוסת כילה פי' כתב זה ועל כילת ער הפי' הוא הטטה, סביגותהפרוסה
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 מזה קלונסה ונותן לרגליה, ואחד ]למראשותיה[ אחד נקליפין שניםהמיפה
 פפח גג לה שאין ולמי ולכאן, לכאן ויורר משופע והוא עליו, סדין ופורםין)וללזה,
 הוא, אמל לאו טשופע אהל דאמר אליעזר בר' כמאן להפסיק, אהל השיב לאשוה

 טכשיר אליעזר ר' בשיפתן איפוך ששנויה נרייתא טצאתי תבא, איפכאברייתא
 לה קתני נתן ר' ה)י(כא דתני טתניתין הוא, יחידאה גג, לה שאין לפי פוסלין,וחכמים
 מכשיר אליעזר ר' ואוסרים עליו חולקין היו שברורו חכמים אבל יחידאה,רהוא
 בסוכה בה למיגנא שרי חתנים רכילת יוסף מררב מינה שמע )י( פוסלין,וחכמים
 רלית סוכה וש"מ סוכה שתחת כסוכה טחזי ולא היא אהל ]לאו )יא( גג לה דליתרביון
 בה למיגנא אסיר נג לה דאית כילה טינה ושמע פסולה, כצריפה ודענירא נג[לה

 קבע, רירת ומבטל עראי אהל אתי בעינן, קבע דירת סוכה ראמר למאן ואפילובסוכה
 רתק )יב( קבע, דירת ומנטל עראי אהל אתי לא ואמר יהודה ר' דפלינואע"ג
 לא רטתניתין סתמא הכקינים, בפני המיטות תחת ישינים היו נוהגין אומר יהודהרי
 ותרגמה )ינ( חוכתו, ידי יצא לא בסוכה המיטה תחת הישן דתנן יהודה,כר'

 אהל וטבפל עראי אהל אתי אלמא )יד( מפחים, עשרה שגבוה בטיפהשטואל
 יעקב בר אחא לרב ליה שרא דרב )סו( בסוכה, חתנים בכילת לישן אסור ותוקבע,

 מעטא המונה, טן פטור מיצפער דקסבר משום במטללהא, חתנים בכילתלמיגנא
 : אסור מיצמער אין אבל רגני, מיצמער דקאדפפור

 בה, מסככי, גדולה גטי ושל השיפה של ט"צלת ~rla תנו )א(]רמה[
 אין ארוגה בה מסככין גדולה חילת Sw1 קמם ]של )נ( בה, מסככין אק קפנהשל

 בה טסככין זה ואחד זה אחר אביו טשום אוטר יוסי בר' ישטעאל רי בה[טסככין
 כדבריו, אוטר דוסא ר' היהוכן

"( 
 מתם הילכך רכין, והן אנק, גמי חשיפה פירוש

 עב והוא שרשרות טעשה קפנה( שנא )ולא גדולה שנא לא לשכיבה בהן ישקשנה
 ]קטנה בה, ססככין גדולה דקתני והיינו חלוקה, שהיא ארוגה שנא לא חלוקה,ואינה

 **ירוש" סלת נסרור לצנינו וחטר כילה, מלת gy ע"ב י' מוכח רעוע לשון והוא חטטה,סביאת
 ויוצאין בסרור לפנינו הובא ואח"כ טאטר, איזה לפרש הבח"ג דברי בחוך פעמים חרבהחטובא
 המטח. נקלשי גפי על הוא פורס אבל ד"ה ע"א י' במשנה רשיי לשון הש הטפהטאטצע
 כסאן בסחר חוכא ואח"כ חתנים בכילת ר"ח ע"ב י'פ שבדף רשיי בדבריוסיים
 וכח"כ כסאן ר"ח ע"ב י"מ שם בגטרא רש"י לשון חוא משופע אחל ראמר אליעזרכרבי
 ברייתא ד"ה בגמרא רש"י לשון החי כו' ברייתא מצאתי תניא, איפכא ברייתא בסדורהובא
 הוא פוסלין וחכמים הסיום עד כו' הכי דתני טתניתין הוא, יחייאי הובא ואח"כ חיש.איפכא
 שהוא יוסף, טררג שזם טתהיל זה ואחר הפירוש, מן הסיט תא עזה שם. רש"י לשוןג"כ
 לאו י6( בפרדכי. והובא שם הבח"ג לשון הס כר. יוסף מדרב ש"מ י( שם. הכה"גלשון
 אוסר. יחרה ר' דתנן ינ, גג. ער נג טן ונשמפ בגה"ג שהוא כמו הוספתי כוי. תה*אהל
 לשון עראי. אחל אתי אלסא יי( בגטרא. שם שמואל. ותרגמה י" במשנה. עיג כ'סוכה

 אחא לר' ליה שרי דרב הו"ל ע"א כזו סוכה יעקב. בר אחא לרב ליה שגא ררב ט(חבה"ג.
 סמא באקי והוראת שם בגמרא וכ"ח בבח'ג כזה באקי משום בטטללתא בכילה לטגנאבהדיא
 הסדרים מס' יעקב. בר אהא לרב הובא 3' נכ/'י גם כי וראיתי הערוך 3ום *י, חש"ס בטסותשם
 יעקב. גן אליעזרלרבי

 של ולפנינו שם בבה'ג והובא ע"א כ' סוכה חשיפה. של מחצלת ת"ר 6,]ריבמה[
 כסו חוסמתי ט'. קנים ש4 נ( י"ב. שיף ערך חשלם ערוך עיין חשיפה מרסין יש אב4אא*חי
 והפי' יונ"קן גמי תטיייל, חשיפה צ"ל אנק. גטי חשיפת פירוש ג( ובבהזג. שם בגמראשהיא
 paiUe. היא שריעל בלעגו הטה והטלות שם בגטרא רוז'יי 4*וו היא שטער
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 קשי! שהן קנים של אבל לארוגה, ]גדולה[ )קטנה( בין חילוק ואין בה[ מסככי!אק
 וקליעה עבות מעשה גרולה, : עב שלה  והקלח לישק"א, ]חילת[ (nStp) שלוגן

 שלה ועץ חלוקה ואינה עבה שהיא לפי לשכיבה ראינה קטנה, ואפילו בה,מסככין
 אין ארוגה, :קשה

 מסככיי
 לשכינה אלא לאורגה רנילין היו רלא לשכיבה דסתמא בה,

 : ]ונוחה[ )ונאה( חלקהשתהא
 יבשת רב דאמר )ב( שבעה, כל סוכה מעצי להסתפק היסור )א(]רמו[

 ימים שכעת הסכות חג ת"ל שבעה, כל שאסורין סוכה לעצי טניין עקיבא ר'משום
 שמים שם שחל שכשם מניין אומר בתירא בן יהודה ר' ותניא ל"ד(, כ"ג )ויקראלה'
 וסוכה להי חג לר', ימים שבעת הסוכות חג ת"ל )ג( הסוכה, על חל כך החגיגהעל
 עד לאוסרן עליהן חל שמים שם חנינה ]שלמי[ )לשם( החגיגה על פירוש )ד(לה',
 מרבו. פרס הנוטל כעבר נכוה של טשלחן הכי בתר בהן דוכו אימורין הקפרתלאחר
 אפילו ]אלא )ז( מינייהו, לאימתפוקי דאסור סוכה מעצי מיבעיא לא )ו( : חגיגה ]חג[,)ה(
 דתנו )ח( מיניהו[, לאיסתפוקי ליה אסיר לאשפורא אדעתא מאני בה נגד מיגדי בהחלא
 בה ותלה הטצוירין, ובסדינין ]בקרמק[, )בכרמים( ועיפרה כהילכתה סיככהרננן
 וסלתות, שמנים ויינות שיבולים של ועפרות ענבים ופרכילי ואפרסקין ורמוניםאנוזים
 לפי הכל עליהן התנה ואם הג[ [gp האחרון טוב  יום  טהנאי עד טהן להסתפקאסור
 אוכרי"ץ. שקורין צבעונים מעשה כסו אורנ מעשה ציורי! נ)כ(]ק[רמים פירוש )פ(תנאו.

 ]שקורין[ אורג מעשה או רוקם מעשה כמו בולטות שצורתן המצוייריןובסרינין
 דאמר כנון תנאו, לפי הכל לנוי. וכומת של בכוסות נתונים שמנים, יינותגלינשקייש,

 עלייהו, קדושה חל דלא הראשון, פוב יום ערב של השמשות בין כל טהם בורלאיני
 : בהמביא ביצה במסכת )י( לה מוקיוהכי

 באכילה אסורין בשבת, שנפלו ה כ סו שטורי )א(]רמז[
 ואסוריי

 מטקומן, לטלפנן
 אסורין סוער של בחולו נפלו לטלטלן, ]ומותר )ב( באכילה אסורין מוב ביוםנפלו

 התנה אם אבל למצוה, שהוקצו ספני באכילה, אסורין ולמה למקומן  וטחזירןבאכילה[,
 תניא )נ( : מותר זה הרי מהם אמול שארצה בשעה ואטר שחלאן בשעה בתחילהעליהן

 ומן כל אמר ואם האחרון, טוב ביום ואפילו הסוכה מן עצים צפלין איןבתוספתא
 : מותר זה הרי אטול,שארצה

 ששת. רב דאטר נ( שם. בה*ג שבעת. כל סופח טעצי להסתפק אסור 6(]רמו[
 חוטא בבח'ג אבל שם בגמרא ב"ה לח'. ימים שבעת הסטת חג ת"5 ג( ע"א. ט'סכה
 רשא לשון הוא כר. פ" י( י"ג(. ט"ז )דברים יסים שבעת 5ך תעשת תסכות חגחכתוכ

 מעצי  טיבעיא לא 1( חג. ע5 שם רשיי לשון והוא תקנתי כן חגיגת. 1חג[ *ו שם.בגטרא
 וחשמיפ בבתה שהוא כמו "וספתי כר. אפילו אלא ו( שם. חבה*ג 5ש11 חח* כר.שכה

 ובטור י"ג סי' פ"א סוכה וגרא"ש סגין ד"ח שם בתוס' ושין טינייהו. עד סינייהו מןחמעתיק
 אירג טעשח ציורים בכרמים פיחס ע( ע-א. י' מוכח דת"ר. ס( שם. הג"י תר4'ח ס"שזח
 ש"ב. ל' דף ביצה. בסס' י( שם. בגטרא רש*, לשון חוט בחמביא ביצה בסס' עד חפי' כלכו'

 נחוחייט אלו לפלט5ן *וסותר נ( שם. בח"ג ט'. בשבת שנ*15 סוכח ש18יי 6(]41כ~ז[
 הובא ונן חי5דעסהייטער חר"ע חרח*ג בהחיאת כבת"ג שתא כסו חוסמתי באכילת"אשרין
 פכבר חנד*ס ובבה"ד חסררכי. בשם אחרת גי' שהביא שם בבזי ועיין תרל'יח סי' או"חבפור
 בטחץ שהוספתי כסו ג"כ שתובא ראיתי וכן שתוספתי טח בחסרון נסרור שחיא כסוהגי'
 כן והובא פזג פיצח בועס*תא. תניא נ( ג"כ. חסר המררים וגס' ב' ונכדי 406צד

 שם.כבח"ג
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 רוציסדור120
 לאשל אדם חייב סעודות עשרה ארבע אוסר אליעזר ר' )א(]רמח[

 יום סלילי חוץ קוצבה, לדבר אין  אומרים וחכטים בלילה, ואחת ביום  אחתבסוכה,
 שבעת תשבו נסוכות קרא דאטר אליעזר דר' פעמיה טאי )ב( בלנד. הראשו!פוב
 אף בלילה ואחת ביום אחת דירה מה תדורו, כעין תשבו ט"ב(, כ"ג )ויקראיסים
 לא בעי ואי אכיל, כעי אי דירה[ ]מה כדירה ורבנן בלילה, ואחת ביום אחתשכה
 לילי[ ]אפילו הכי אי אכיל, לא בעי לא ואי אכיל נעי אי ]נטי[ סוכה אףאכיל,
 חמשה נאסר )ג( יהוצדק בן שמעון ר' טשום יוחנן ר' אטר ]נמו הראשון פוביום
 יום ]לילה[ להלן מה המצות, בחנ עשר חמשה ונאסר הסוכות, בחנעשר
 מכאן הוכה הראשון לילה כא! ]אף רשות, ואילך מכאן חובה הראשקפוב
 הכתוב יזח( י"ב )שטות מצות תאכלו בערב רכתיב מנלן, והתם[ רשות,ויזיל
 להתעטת רצה אם קיצבה, לדבר אין פירוש )ה( כרבנן. והילכתא )ד( חובה,קבעו
 הראשון, פוכ יום מלילי חוץ בסוכה, אלא יאכל לא יאכל אם אלא לו, זוקקי!אין

 בחרא בפרק )ז( ילפינן דהכי רשות, ואילך מכאן )ס להתעמת. רשאיומאיט
 ששה אף רשות, שביעי מה עצרת, השביעי וביום מצות תאכל ימים אחצתדפסחים,
 שאכילת ללטד הכלל מן ויצא מצות, תאכל ימים שבעת בכלל שהשביעי לפירשות,
 המץ, ולא מצה אכילתך תהא לאשל באתה אם אלא חובה, אינו בו האטורסתות
 דלילה מנלן, גופיה והתם יצא. כולו הכלל על ללמד אלא יצא, עצמו על ללטדולא

 הכתוב שנה שם( )שם טצות תאכלו בערב שנאמר חובה, מיהאהראשנה
 : חובה וקבעועליו

 עושין ואין לסוכה, מסוכה יוצאין אין אומר אליעזר ר' תכיא )א(]רמא
 בחוה"מן, סוכה ועושין לסוכה טסוכה יוצאק אוסרים ]וחכמים סועד של בחולוסוכה
 עשה י"ג(, פ"ז )דברים ונו' תעשה הסכות חג קרא אמר אליעזר, דר' פעמאכחיי
 קאמר מאי ]ההוא[ )האי( ]ורבק[ )ב( בעינן, לשבעה הראויה חנ סוכת לשםסוכה
 ומחוזר במועד, נפלה שאם ושוין )ד( כרבנן. והלכה )נ( בחג, סוכה עשהרחמנא
  וליש!  בזו לאכול לסוכה, מסוכה יוצאין אין פירוש )ה( מועד, של בחולו אותהובונה
 בסוכה ישב שלא סי מועד, של בחולו סוכה עושק ואין בזו. ולמחר בזו היום אובזו,
 דאין טינה שטעינן ימים, שבעת של חג לשם סוכה יעשה לא )ו( הראשון פוביום

 מסוכה יוצאין דאין מינה ושמעינן לשבעה, דאיכא עד סועד של בחולו סוכהעוזשין
 : היא לשבעה סוכה לאו כן ראםלסוכה,

 מ"פ ג( שם. כנה"ג והשא בסשנח ע"א כ"ז סוכה אוטר. אליעזר י' 6(נאמה[
 בגטרא הגי' כיה המשח. בתג ט*1 מאטר הסוטת בחג פ"1 כאטר ג( שם. גטרא אליעזר.דר'
 שבלי בעל הביא וכן הסוכות בחג עשר חטשח מאסר הסטת בחג ט"ו נאטר חגי' בגח"גאבל
 לשון הוא כרבנן. והלכתא " יוחאי. בן שמשו ר' משש יוחנן א"ר וגורס שמ"ת סי'תלקפ
 רשות, ואילך מכאן ו( שם. במשנה רה"י לשון הש ט'. קשה לרבר אין פירוש ס(חבחיג.

 ע"א. ק"מ דף דפסחים. בחרא בפרק ו( שם. בגמרא רש"י לוון הוא שפו ער ט'. ילפינןרחבי
 ורבנן כ( שם. בכה"ג והובא סמא, כ"ז סוכה שטר. אליעזר ר' תנע 6(]רכממ[

 קאמר הכי ורבנן עוב שם ובגטרא בבה"ג  ג"ה בחג. שכה עשח רחמנא קאטר מאיחהוא
 גמרא כו'. ושוין ו( שם. הבחיג לשון הוא כרבנן. והלכה ג( בחג. סוכה קושהרחמנא
 לא 1( רע*ב. כ"ז דף רש"י ושון חוא הסיטן שף עד כו'. ירואין אין פי' ס( שם.ובח"ג
 שבעת של חג לשם סוכת עשה שם ברש"י ימים. שבעת של חג לשם סופח'עשח
 ע"ש.חיטים,
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 בסוכתו חובתו ידי יוצא אדם שאין כשם אוטר אליעזר י' תניא )א(]רנ[
 שם(, )שם לך תעשה הסכות[ ]חג דכתיב חנ, של הראשון שוב ביום חבירושל

 יוצא אדם שאין אעם"י אומרים וחכמים חבירו, של בלולבו יוצא אדם אין כןמשלך,
 של בסוכתו חובתו[ ]ידי הוא יוצא אבל חבירו, של בלולבו חנ של הראשק פובביום
 ישראל שכל מלמד מ"ב( כ"ג )ויקרא בסוכות ישבו בישראל האורח כל דכתיבחבירו,
 את להוציא משלכם, לכם פירוש )ג( כרבק. והלכה )נ( אחת, בסוכה לישבראויין
 סוכה מינה רמשמע )ד( כתיב, בסוכות ישבו בישראל האזרח כל השאול. ואתהגזול
 שווה מטי דלא לכולם שיהא איפשר ואי זה, אחר זה גה שישנו ישראל לכלאחת

 : שאלה ע"י אלא וחד חד לכלפרופה

 ונמיק עייל אפילו לברוכי, צריך לסוכה איניש דעייל אימת וכל )א(]רנא[
 בסוכה, לישב לברוכי צריך ביומא, פעמיםעשר

 מנלי
 כל תפילין דתניא )ב( מתפילין,

 שחרית אלא עליהן טברך א.נו אומרים וחכמים רבי, 'דברי עליהן, סברך שמניחןזמן
 בריה מרי רב אמר כרבנן. הלכה אמר ורבא כרבי, הלכה אמר אביי איתמר )ג(נלנד.
 מברך, רמנח אימת כל אלא )ד( כשמעתיה, עבד דלא לרבא ליה חז'נא שמואלרבת
 בהו דמשטשי אימת רכל פמא רב דבי לרבק להו חנינא )ו( זומרא רב אמר)ה(

 קודם, תדיר תדיר ושאינו דתדיר ואע"ם זמן, כך ואחר סוכה והילכתא )ז(מברכים.
 : שאניהכא

 אוכלין רתק )ב( מממללתא, לבר סעודתיה למקבע דאםור )א(]רנת[
 וכמה )ג( בסוכה, קבע אכילת אבל עראי, אכילת ודוקא לסוכה, חוץ עראיושותין
 בבוקר פירוש )ה( לכלה. ועייל ]מירי[ מרבנן צורבא כדמעים )ד( עראיאכילת
 מעשה )ו( ושותה. פיו מלא ומועם השמועות ימשכו שטא ודואג הטדרש לביתכשהולך
------ 

 והונא ע"ב כ"ז סוכת כו'. יוצא ארם שאין כשם אוטי אליעזר ר' תניא "1]רנ[
 בלולבו חג של הראשון ביו"ט חובתו ידי יוצא אדם שאין כשם לפנינו לתקן ויש שםבכה"ג
 חג של ראשון כיורט חובתו ידי ייצא ארם אין נך טשלכם, לכם, ולקחתם דכתיב חכירו,של

 בגטרא הוא כאשר משלך, ימים, שבעת לך תעשה הסוכות חג דכתיב חבירו שלבסיכתו
 לשון הוא כרבנן. והנכה 3( נסדור. לפנינו כמו הוא הסדרים ובס' ב' בטי וגםובגה"ג.
 סינה וטשטע ד( שם. בגמרא רשויי לשון הוא בו,. טופלכם לכם פירוש נ( שם.הכח.ג
 האזרח. כל ד"ה שם גתש' עייןכו'.

 ט"ו סוכת ושיו שם. הגח*ג לשון הוא כו'. לסוכה איניש דעייל איטת יכל "(]41נא[
 גי' כיה סכרך. רסנח איטת כל אלא י( שם. שם אתמר. נ( שם. גטרא דתניא. 3(ע"א.

 שם. גמרא זוטרא. מר אמר ס( שם. בגטרא הגי' ועיין שם בגמרא גרש"י הובא וכןחבה"ג
 ככה"ג שהוא כמו צ"ל מברכים. בתו דטשמשי איטת כל פפא רב דבי לרבנן להו חזינאו(

 דהיו אימת כל אשי רב דבי רבנן מברכי, רמנחי אימת דגל פעי רב דבי לרבנן להוחזינא
 ליה חזינא חגי' שם ובגמרא אימת. כל ער אשת בל מן לפנינו בשמט טייבי. בהיטמשמשי

 טברני. בהו דסשמשי איטת כל אש, רב רבי רבנן סגרך, תפילין דמנח אימת רכל פגילרב
 ד' ס" פ"ד סוכה הרא"ש דעת בזה ועיין שם הכה"ג לשין הוא ז0ן. רך ואחר סוכה והלכתאו(

 תרס"א. סי' או"חובנ"י
 כ"ת סוכה החנן. ג( שם. בח"ג מבמציתיה. לבר משיתיה למקבע יאסור 6(]הנב[

 כדטעים ד( שם. בבת-ג והובא ע"א כ"1 סוכה ;רא'. אכילת וכטה נ( שם. בכה"ג והובאע"א,
 טייל רב בי בר כדטעים ובגמרא הכה"ג, לשון הוא כן לכלה. ועייל מידי מרבנןשרבא
 כר. לריב"ז לו והביאו מעשה ו( שם. בגמרא רש"י לשון הוא ט'. בבוקר פירוש ס(לכלת.
 כבחיג. השא לא וזה ע"ב כ"1 שםטשנה
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 ודלי כותנת שתי גטליאל ולרב! התכשיל את לפעום זכאי בן יוחנן לרב! רווהביאו
 להחסיר שרצו מפני אלא כן שהלכה ספני לא תנא )ו( לסוכה. העלו ואסרו טים,של
 חוץ ואוכלו במפה נוטלו טככיצה פחות אוכל צדוק לר' וכשהביאו )ח( עצטן.על

 בעי ולא ברכה נעי לא טכביצה פחות טינה שסע )פ( אחריו, בירך ולאלסוכה
 ליה מבעי ]יומין )נטי( שבעה הני וכל )י( : ברכה ובעי סוכה בעי כביצה האסוכה,
 וביתו קבע סוכתו אדם עושה הימים שבעת כל רבק דתנו )יא( קבע, סוכהלשוויה
 ושותה אוגל לסוכה, מעלן נאות זטצעות לסוכה, מעלן נאים כלים לו יש כיצדעראי,
 : בסוכה ומפיילנסוכה

 ובלילה ביום, הסוכה טן פפורין ביום, דרכים ולכי ה רבנן רן13 )א(~יננ[
 לדבר הולכי )נ( חייבין, וביום בלילה, הסוכה מן פאורים גלילה, דרכים הולכיחייבין,
 פפורין ביום דרכים הולכי פירוש )ג( בלילה. בין ביום בין הסוכה, מן פפוריןטצוה
 ימות שכל כשם ביתו, ישיבת כעין ימים, שבעת תשש בסכות ויכתיב ביום, הסוכהמן

 יום שאית החג יסות כל כך 1בסחורה[ )בסעורה( נררמס מלכת נטנע אינוהשנה
 אע"פ בלילה, ובין ביום בין מפורין טצוה לרבר הולכי למנוע.  הכחוב הצריכו לאפוכ
  ובתיקוניה המצוה  במחשבת  ורואגים  רפרירים טשום  ביום, אלא הולביןשאען
 : הסוכה ט,פפורין

 ובקילה ביום, הסוכה טן פפורין ביום ר העי שומרי כבנן תנו )א(נרבד[
 שומרי )ג( ביום. I'r'm )ב( בלילה, הסיכה מן פפורין בלילה העיר שוטריחייבין,
 אביי אמר וליתבו, סוכה ליעברו אמא. בלילה, ובי! ביום בין פטורין ופררסיםגמת
 ופררסים, גנות שומרי פירוש )ד( לגנב. קוראה פירצה אטר ורבא תדורו, כעיןתשבו
 להניח תורה הזקיקתו בביתו השנה כל דר שהוא כדרך תדורו, כעי! משם. איןאק

 להביא יכול אינו וזה וטצעותיו, תשטישו וכלי טיפתו עם נסוכה כאן ולדוררירתו
 אותו רואה הנגב כאן ואף הוא, הדיופ משל לגנב, קוראה פירצה הפורח. מפנישם
 : אחרת[ ]לרוח הפירות וגונב נכנס הוא בלילה בסוכהיושב

 חולין לא רבנן תנו )נ( הסוכה, מן פפורק יתשמישיהן חולין )א(]רנה[
 אמר בעינו. חש או כראשו חש אפילו סכנה, בו שאין חולה אלא סכנה בהםשיש

 שם גגמרא ליתא זה עצמן. ש להחמיר שרצו מפני אלא כן שתלכח טפני לא תנא"
 ע"ש. ואטר ר"ח רע'א כ'1 דף שם בתוס' שחטא כסו עזב עיט י1סא חגטרא לשון חוארק
 עיט. כ"ו בגטרא שין מכביצח. פחות ש"מ ע( ע"ב. כ"1 שט טשנה צדוק. לחי וכשהביאוט(

 סוכה חיסם. שבעת כל רתע י6( הבח"ג. לשון וחוא כציל כר. יוסי שבעת הני וכל"
 ע"ב.כ"ח

 כבמזג דינא זה 81ני כמת"ג יהעא שץ4 כ"ז מנכת כי. דרכים רשלני ~'ר 6(]רננ[
 לרבר חתיכי ג( כשטיני. זטן אוטר וחלבתא הטאפר והוא נסדיר נעתק לא אשר מאטרשם

 בלילה. ונין ניח נין חסוכה טן פפורין וגלילה ביום דרגים חולני זח לפני גטצא בגמראמטח.
 ט'. דרכים חולני פירוש נ( ורס"ב. סי' mp~n ונשבלי ובמאיש וברי"ף בבאג הובא לאחח

 שם. בגמרא יש"י לשון תא חסימן סוף ערטכאן
 ביט. וח"בין 3( שם. בבהזג וחטא עמא. כץ סיכת ט' תשי שזמרי תצר 6(]לנד[

 בלילה. ובין גיוס בין חסוכה טן פטורים ביילה ובין ביט בין חעיר שוטרי בגסרא איתא זחאחר
 גנות שוטרי פירוש י( במחיג. והגא שם גמרא כו'. גנות שומרי נ( בכתזג. גם ליתאוזה
 שם. בגטרא רש"י לשון הוא הסיטן טף עדכר

 ומשמשיחן. וצלל בבחזנ, וחוכא ע"א כ"ח סגה משנה סי. אשמישיהן חטין 6(לנה[
 עמא. כץ שם ט'. ת"רנ(
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 ]נריבין CY' ר' לי והתיר בקיסרי בעיני חשתי אחת פעם נמליאל בן שמעוןרנן
 והוא שברורו וחריף החכם יוסי בריבי, יום. פי' )ג( ומשמשי אני לסוכה חוץלישן
 בטטללת' בנילתא למינני ברדלא אחא לרב ליה שרא רב )ד( : חלפתא בן יוסירבי
 משום מ( טטפללתא בר למינני אדא בר אחא לרב ליה שרא רב )ו( בקי, משום)ה(

 סי' )ח( . הסוכה טן פפור מצטער ]רבא[ )רב( האמר לטעמ.ה, ]רבא[ דנורגינא,מירחא
 לסוכה. חוץ כאילו הן והרי ממחים [nlwy] וגובה גג דיש אע"ג בכילתא,למיננא
 קרקעית גה מחק שהיו לבנה קרקע דנורננא סירחון בלענו. ציצכל"ש )פ( בקי,משום
 : טצטערתו שהסוכה מצטער,הסוכה.

 ירדו עראי, וביתו קבע םוכתג אדם עושה הימים שנעת כל )א(]רנו[
 ]משתטרח[ תנא )ב( . הטקמה טשתסרח הכלים את לפנות מותר מאימתינשמים
 אוכל היה רבק תנו )ד( טעט. בנשטים להתקלקל ממהרת פי' )ג( גריסין. שלהטקפה
 עד לעלות אותו ממריחין אין ]ואכל, לסוכה חוץ ויצא )ה( נשטים, וירדובסוכה
 אותו ממריהין אין וישן, לסוכהן חוץ וירד גשמים וירדו בסוכה ישן היה מעורתו,שינטור
 ראין בלילה משנתו הקיץ אם לאפוקי פי' )ו( השחר. עטור ויעלה שיעור עדלעלות
 : אותו טקיצ'ן אין מער ולא השחר עמוד עלה ואם אותו,טטריחין

 להו מפיק בסוכה סעודתיה דגמר בתר יוסי שבעה הני נפקי וכי )א(]רנק
 מאניה לאותוניה דוכתא ליה לית ואי טוב, דיום יקרא משום לכיתיה, ממוכהלטאניה
 כיצד, שבעה סוכה ]דתנק רבנן( )דתנו )ב( בה, ויחיב ברובא לה פסיל בסוכהאלא
 ולמעלה, המנחה טן הכלים את הוא טוריה אלא סוכתו את יתיר לא טלאכלגמר
 אלא אישתמיש, כמאי אלא כלים, לו אין בה, והוינן )ג( אחרון, טוב יום כבורמשום
 ארבעה, לה פוחת אמר אשי בר חייא רב )ד( מהו, כליו להוריד מקום לואין
 לבני )ה( להו, והא לן הא פליגי ולא הנר, את בה טרליק אוטר לוי[ ]בן יהושעורי

 דנמר לבתר סוכה ימי שבעה להו דשליטו מוב יום דטערב ספיקא להו דליתמערבא
 לספוקי איכא רשמים, ספיקא ל! ראית לריד, ארבעה, כה פוחת ]כסוכהןסעודתיה

 שט. גמרא אחי. לרב וזרא רב ד( שם. בגמרא רש"י לשון הוא בו. בריבי יוסי פי'ג(
 ובסחצלאות במטות ממצאות )כשנצע( פשפש י"א פי' כחג ג' נק ערך בעטך בקי. טשטט(

 בגמרא אדא. בר אחא לרב ליח שרא רב " קטנים. זבובים וי*ט אדם גגי בחןששוכבין
 אבל טאסרים חרבה שם והביא גרגשתא ערך תשלם בערוך ועיין חסוכת קרקעות בהסחין שהיי לבנה קרקע חירש" דגרגישתא הגיי ובבח*ג בגטרא רגורגינא. סירחא סשה ו( רבא.הגי'

 חג" בסחר חית בוודא' לכן דגורגיצא חגיי תביא סתרים וברקרוקי הגש לא משכההמאמר
 סוף עד מ' פירוש מ( דמרגינא. חגיי המררים ובס' בי בכ"י וגם ריס בעל חרב שהביאכסו
 ציגצליש. שם ברשני בלעיו. ציצבל"ש ש( שם. בגטרא רשוי לשון השחסיסן

 כו'. תנא ג( שם. הכח"ג וחוכא ע"ב ליח סוכת טשגת חיטים. שכעת כל 6(]וחנו[
 בשכה. אוכל חיה ת"ר י( שם. רשיי לשון הוא כו'. מסהרה פי' נ( ע"א. כ"ט שםגטרא
 לחכה חוץ מן הטעתיק שהשטיט שלם מאמר נשמם פח השן. לשנה חוץ אצא ס( שס.גטרא
 בשינוי שם בגסרא ועיין שם כבח"ג לנכון ונמצא הסדרים עסי ב, בכז, גם "סר לסוכה חקער
 סוף עד כו' לאפוקי פי' ו( חבה"ג. לשון הוא תקנתי וכאשר בסחר הובא כאשר אבלקצת
 שם. נגסרא רשאי לשון הואחריטן

 במוגהים שם הבח"ג ttVS תא חסילון סוף עד כר יופין שבעה חני נפקי יכי 6(]רנז[
 רתנן. לנטן נאמר ובבת*נ ע"א מ"ח שכה בטשנת והוא רתק תקנתי רבנן. רתגו ג(קטנים.

 הנרי"ב aae וחשי רב בר חייא ר' גגטרא אשי. בר חייא רב ז( שס. גטרא בה. והיינןג(
 ולית מערבא לבני ס( ובסדור. בבהזג חש יה תראח וכאשר אשי, בר איתאגהראיש
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 ברוכי יתב*נן, מיתכ הילכתא " דקיימא )ו( ברתה, סעודתיה למיכל ובעיבשביעי
 טדליקיק ארבעה, ביה איפשר-למיפחת ולא )ז( סבא, יוטא ליה דהוה מברכינןלא
 לה, פסלינן במאי נדולה סוכה בשרגא, דמיפטלא קטנה סוכה והמונח שרגאבה

 כמטללתא. דמשתיא טאני טיטללתא, לבר מכלא מאני רבא דאטר )ח( דטכלא,במאגי
 : המוכה מן סטורין מצוה שלוחי )י( )ראטר( כרבא והמלתא)מ(

 : גדולות ההלכות מן כאןעד

 דאגודא ואע"ג בה, מסכניק אפקותא האי רב אמר גידל רב אמר %]רנת[
 מטוך כשהוא הדקל מוצא דדיקלא, אפקותא פי' )ב( אגד. שמיה לא שמים בודימגר

 בה יוצאיןלקרקע
 דוקרניי

 האילן ענפי שמחוברין דאגידו, ואע"ג סביכ. סביב הרבה
 מלמעלה הענפים איהו, לחו דאגיר ואע"ג בהן, מסככין אין ראמריק לחבילין, ודמייחד
 ואין ולכאן, לכאן [ ]וםתפצלין )ומתפלצין( לטעלה שעקפין מפני יחד, להושיבןנדי

 מחובר יחיד]י[ שהוא דבר כל אגד, שמיה לא ב)י(חד אגד הנקב, אתסותמך
 יחר. ויאגדם עמו אחר דבר שיתן עד אגודה, איט עצטו בפני ]ואוגדך)האוגדו(

 ואע"ג בהן, מסככין דקני היקרי הני שילא רב כר רבה אמר )ד( חסדא רב אמר)ג(
 ודוקרני, קנים ]איסא[ פשיפא בהן, מסככין ודוקרנין קנים הכי נטי תניא אגד,ראגידי
 אלא דריקולא, אפקותא כגון דקנו ]דואיי דיקלא( )רוקרנין פי' )ה( בהן,מטככין
 של קנים אימא מילי תרי משסע ודוקרניי, קנים דקלים, של וזה קנים, שלשוה

 פלש )ז( בדקר יחפור כמו )0 דוקרנים, הרבה. דוקרנים כסו בנזעם שיוצאיןדוקרנים,
 : כחבילים להו טשוינן ולא כהן; טסככיןבלע"ז.

 שמיה שלש אגד אנך, שמיה לא בהר אגד חסדא רב אמר )א(]רנמ[
 שלשה ובהן קלחים, שלשה אזוב מצות דתנן ורבנן, יוסי ר' מחלוקת שניםאגד,

 כל וגיררומא שנים שיריו גבעולימן שלשה אזוב מצות אומר יוסי ]ר' )ב(נבעולין
 אגורת לענק[ ]ולא )אלא( לסכך, חבילין לענין ולא אגד, שמיה לא פי' )ג(שהוא.
 גבעול קלח, לכל גבעול גכעולין, שלשה ובהן שרשים. שלשה קלחים, שלשהאזוב.
 ממרש לקטן אומר יוסי רי וכפשתן. כקנבוס בהוה שהורע האמצעי, הקנההוא
 זמן לאחר האחד נפל אס אבריו, למצוה. שלשה לרבק לעכב, שלשה יוסיר'

 )רבים( שנבעולק מתוך רכות פעמים בו כשמוין גררומין בשנים. כשיריןשיריו

 ע"א. ט"ז סוכה כו'. יהבינן טיתב הלבתא לן דקייסא 1( הבהזג. לשון הוא כר. ספיקאלהו
 ברכי ושיו וי סי' היד כרא"ש עיין שרגא. כח טדליקינן ארבעה מה למיפחת איפשר ולאו(

 דגרי הוא כרבא. והלכתא *( ע-א. כ"ט שכה רפא. דאטר מן ג'. ס"ק תרס"ו סי',ופף
 ותיגת עזא כ"ח סוכה בגמרא והוא שם בח"ג השבה. סן פטורין סשה שהחי י(הגה"ג.
 חסררים. מס' ב' בכ"י גם ונמצא בכה"ג. גס ולתא מיותרת*דאמר"

 ויאגדם עד כו'. דריקלא אפקותא פי' ג( ע"א. דג פוכח גידל. רב אסו 6(]רנח[
 בר אבח אסר י( שם. גטרא חסדא. רב אסר נ( בתוס'. וע"ש שם בגטרא פורשיי הואיהר
 לשון תוא הטיסן סוף עד כוי. רקנין 1דוקרי פי' ס( שילא. בר רבינא אמר בגמרא שילא.רב

 8118ע. הסלה היא בלנקו. פל"ש ו( ע"א. ב' ביצה ברקח. יחפור כטו וו שם. בגמרארש"י
 שהוא כ10 חוסמתי *וסר. 'וסי ר' ג( ע"א. י"ג סוכה ט'. חסדא רב אטר 6(]1-נם[

 רה"י לשון חוא קייטת. אגודתו שם שתהא עד ט'. אגר שסיח לא פי' נ( שט.בגמרא
 שם.גנסרא
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 ואחד אחד מכל שישתייר וכלבר כשר, באגודה המשתייר שהוא וכל טשתכרים,לנים(
 בחנילי אדם יסכך שלא להזהר יש למיכך )ד( . קי.מת. אגודתו שם שתהא שהוא,כל

 שנים, אפילו ערנה, או קנים כגון יחד, קשור שיהא דבר בשום ולא וקש,עצים
 זה. עםזה

 שתחת בסוכה ולא מ"ב( כ"נ )ויקרא ]תשבו[ בטונות יננן תנו )א(]רם[
 משמע תרתי בסוכות אדרבה הבית, שתחת בסוכה ולא אילן, שתחת נסוכה ולאמונה,
 כשירות, ששתיהן פעמים ירטיה ר' אמר )ג( כתיב, בסכת יצחק בר נחמן רב אמר)ב(

 ופעמים פסולה, והעליונה כשירה שהתחתונה ופעמים פסולות, ששתיהןופעמים
 חמתה שהתחתונה ]כגק[ רמי, היכי כשירין שניהם פסולה, והתחתונה כשירהשהעליונה
 עשרים, בתוך עליונה וקיייטא מחסתה, סרובה צילתה והעליונה מצילתה,סרובה
 למעלה עליונה וקיימא מתמת,, מרוכה צילתן דתרויהו כגון דטי, היכי פסולותשתיהן

 כנון רמי היכי ]פסולה[ )כשירה( והעליונה ]כשירה[ )פסולה( התחתונהמעשרים.
 תרוויהו וקייטו טצילתה טרובה חמתה והעליונה מחמתה, מרובה צילתהשהתחתונה

 מרובה צילתה רתרויהו כגון דמי, היכי פסולה והתחתונה כשירה העליונה עשרים,בתוך
 כשירה, והתחתונה פסולה העליונה פשיפא, עשרים. בתוך עליונה וקיימאמחמתן,
 )פסול( סכך עם ]פסול[ )כשר( סכך טצפרף דילמא נגזור דתיטא טהו ליה,איצפריך
 מצילתה מרובה חמתה שהתחתונה כגק דמי, ה.כי כשירות שתיהן פי' )ר( קמייל.]כשר[
 עליונה דקיימא והוא העליונה, בסכך מתכשרן ותרויהו דמי, דליתא כמאן דילהרסכך
 וגו', פסולות שתיהן תחתנה. להכשיר כשר מכך דהוי לארץ, אמה עשריםבתוך
 עליונה. של קרקעיתא שהיא תחתונה של לגגה מעשרים למעלה עליונהוקיימא
 מיפסלא ולא הוא, סכך לאו עליונה של דסכך וכו' פסולה ועליונה כשירהתחתונה
 וכנון מצילתה, מרובה חמתה משום פסולה, ועליונה סוכה, תחת סוכה טשוםתחתונה
 תחתונה אף מעשרים לטעלה עליונה דאי לארץ, אמה עשרים בתוך תרויהודקייטא
 מעשרים למעלה דסכך משום כשר, סכך בהדי מסול סכך דמצמרף משוםפסולה,
 מרובה צילתה יהא שלא ובלבד וליצטרף ליצטרף עשרים בתוך קאי אי אבל הוא,פסול

 : סוכה תחת סוכה משום ביה תחתונה דמיפטלמחמתה,
 מן למלק צריך אינו ביתו בתוך סוכה שהעושה למדין אנו מכן )א(]רטאן

 שכיניהם אויר ידי על מצילתן מרונה שהמתן דהואיל לטש, שקורין נסרים אותןגג
 דמי היכי )ב( סוכה[, ]תחת סוכה משום תחתון מכך מיפסל ולא שאינן, כמי הןהרי

 של לגגה עשרים בתוך עליונה וקיימא סוכה. תחת סוכה משום פסולה,דתחתונה
 טצילתה טרובה חמתה מינייהו חד ראי פשיפא, עליונה. של קרקעית והיאתחתונה
 פסולה ועליונה כשירה תחתונה ירמיה. ר' אשמעינן ומאי היא, סוכה תחת סוכהלאו

 תחתונה לטיפסל נגזור, דתיטא מהו עשרים. בתוך עליונה כדקייטא ליה,איצטריכ'

 שם. ברשיי הובא לא זה ט'. להזהר יש לפיכךי(
[DS)6 תשבו. בסוכות ת"ר nalo 'שם. יצחק. בר כחטן רב אמר נ( ע"ב. ט 

 6שק חש סשה תחת שכה משום עד כו'. ח"ד נשירות ששיחן פי' ד( שם. ירמיי. רנ אמר"
 ע"א. " דף שםהש"י

[MDS)6 שחערטה למדין אצו מכן n~so תרכש סי' אפח טור עאן מי. גיתו בתוך 
 בגיורא רשני *" חח* כו "שוררם" סלת חסר פח מסולח. דתהחבח דטי חיגי נ( שם.ובגני
 חא. אשו תא ער סבאן ה-ד ריחשם
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 אתחתונה לטיחש אדעתיה טסיק ולא עשרים בתוך עלונה רקיוטא דוימניןמשום מש-

 כמאן יסבר[ מצילתה סרובה חמתה לעליונה ומרחזי כשר עם פסול צירוףמשום
 : הא אפו הא נזרינן הלא קמיל לתחתונה, פסיל ילא היאדליתיה

 טתוכה נראין כוכבים שאץ אע"פ בית כמין המעובה סוכה )א(]רםב(
 הכוכבים אין רבנן תנו )נ( מאר. עב שלה שסכך המעובה פי' )ב(כעברה,
 הילל ובית פוסלין, ב"ש מתוכה, נראין המה כוכבי אין כשירה, מתוכהנראק

 נראין המה ,הרורי 741, עליה זורחת כשהחטה חמה, כוכבי פירוש )ר(סנשירין.
 אם אבל מכעהרין, הילל ובית )ה( שמאי. הבית אליבא לסוכה דומה זו איןמתוכה,
 הילל שבית אע"ם וי"א כשירה, טתוכה נראין הכוכבים שאין הרבה עבהסיככה
 נסינוך לכתחילה לעשות להחסיר יש לפיכך בעי, לכתחילה מיהו בדיעבד,מכשירין
 : טתוכה נראין חמה כוכבישיהו

 ישינים ]ואין למונה, חוץ עראי [nStlw] אוכלין ובנן תנו )א(]רסנ[
 ורבא וכו' יררם ]שטא[ נז.רה יוסף רב אטר )נ( פעמא, טאי לסוכה[ חוץ ארעישינת
 אמה, מאה הילוך כפי יחזקאל בר רטי תני עראי, שינת וכמה )ג( לשינה, קבע איןאטר
 פי' )ד( אמה. סאה הילוך כדי עראי שינת וכמה וכו' בתמילע ren הכי נמיתניא

אוכליי
 תדורו, ]תשבו[כעין מ"ב( כ"ג )ויקרא תשבו מבסוכות ל! נפקא וכו', עראי אכילת

 נלא אוכל עראי אכילת אכל שלו, קבע אכילת בה לאכול אדם של דירתו הואוכטה
 הקפיר שלא היא, וסברא דירה. מנקש ואינו נשרה או בחצירו, אוכל כמודירתו,
 אם אבל פעמים, שלשה או שתים כששותה נמי עראי שתיית עראי, באכילתהכתוב
 ירדם, שטא אמור. היום כל בחנויות ששותין אדם בני כנק היין, על סעודתוקונע
 היינו וסוכה היישינן, לא יררם לשמא אמר, רבא קבע. וישן שינה יחטפגושטא
 קבע דירת בק חילוק בה r'w לשינה, קבע רירת שאין לפי עראי שינת ]ראסור[טעמא
 סעמ מנמנם אלא דאינו שמעמים לשינה עצמו קובע אדם שאין סוכה, לעניןלעראי
 לסוכה חוץ עראי אכילת לאכול לארם שמותר הרי )ה( שינתו. זהו הלכך בכך,ודיו
 עראי אלא אינה שלנו השתייה לשתות( נטי ומותר כביצה היינו עראי אכילת1וכטה
 במסכת )ו( רבא כדאטר סוכה, צריכי לא דפירי לסוכה, חוץ הרבה פירות לאכולוסותר
 : הלכה וכן סוכה. צריכה לא ופירי נינהו, פירי כותבות אחרון בפרקיומא

 שסכך המעובת פי' נ( במשגה. ע"א כ"כ סיכח בית. כסין חטעובה שכח 6(שלסבן
 פירוש ו( ש"ב. ב"ב שם גמרא ט'. חטכבים אין ת"ר נ( שם. בטשגח רש"י מאד. עבשלח
 אם אבל מכשירין וס"ה ס( שט. בגמרא רפ"י לשון הוא דביש. אליבא עד ט' חמהכוכגי
 שם. ברש" הובא לא זה חסיסן סוף ער טי. חרבה עבתסככה

 הגי' בגטרא יוסף. רב אמר 3( ע"א. כ"1 סיבה עראי. אבלת אעיין ת"ר 6(קרסם
 אכילת Itialw פי' 1( שם. כף. עראי שינת וכטה נ( הרי"ב. גהגהת וע"ש אשי רבאסר
 בגטרא. בפירש"י לפנינו חסר כ' ונראה שם. בגמרא לפנינו גרש"י גטצא לא זה כו'.ערא'
 ברפ"י הוא קבע, השן שינה יחטפנו שטא יררם, שפא כמו בפירש"י נמצא הנח השי' מןוקצת
 לשון הש שינתו, זהו עד כר היישינן לא ירדם לשמא אסר רבא וכן ירדב דיה ע"א כ'שם
 סוף ער כף. לסוכת חוץ עראי אכילת לאכול לארם שסותר הרי ס( אסר רבא ר"ה שםרשי
 לא לפנית וכבח"ג הלכת וכן סיים ולכן גאון טאיוה נובע ואולי בגמרא ברש"י ביתאחסיהן
 ועיין ייג סי' רסונה פ"ב ברא"ש ושין ע"ב עיט דף אחרון בפרק יוטא בסס' 0נמצא.
 שם. בסוגה בסלחטותברטג"ן
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 אין רבא כדאטר לסוכה, חוץ עראי שינת אפילו שן י ל אסור )א(]רםד[
 פי' לפוכה. חוץ ואכל )ג( גשמים, וירדו בסוכה אוכל היה ותניא )ב( לעוינה.קבע
 הנשמים ופסקו הסעודה, שתתקלקל המקפה, טשתסרח לסוכה חוץ לצאת.שיוכל
 ויגמור בביתו עומר אלא בסוכה, ולילך לחזור טפריחין אין בניתו, כבמאוכל כךאחר

 ממריחין אק בביתו, לישן ובא גשמים וירדו בסוכה ישב תניא נמי והתם )ד(סעודתו.
 וציצים לפי יחד ששנאם הילכך משנהו, ויעור השחר עטור שהעלה ער לקוםאותו

 חוץ ]היות![ כל למרת הא האכילה, מן יותר בסוכה מלישון להקל ואיןבחוטרתם,
 : לשטתם ואין הם הכל דברי הללו דברים עשה, על ועובר חופא כלום,לפוכה

 שמאי מדרבנן, )ב( בסוכה, חייב 1 ם א ל ך י ר צ ן י א ש קפן )א(]רמה[
 על וסיכך המעזינה את ופיחת הזקן שטאי של כלתו וילדה נמי וטעשה )ג(מחמיר,
 ינאי ר' דבי אסרי לאסו, צריך שאיט קפן דמי היכי )ד( הקפן. כשביל המפהנני
 קורא ואינו משנתו שניעור כל אטר לקיש וריש )ה( מקנחתו, אמו ואין שנפנהכל

 קורא אבל אליו, שתבא עד ולשנות לקרות אחריה כרוך שאית פי' )ו( אימא.איטא
 הוא: לאמו צריך לאוושותק,

 נמור, היתר והתיר ורהימין, קורות על יצחק רבינו מאת נשאל )א(נרסח
 תעשה טן עדיין לזמר האדם לב על יעלה ואם הטנהג, לשנות ואין העם, נהנושכך
 לוי סגן ונם )ג( מןהלפש. הנסרים שמפל )ב( תעשה באותו לט דיי העשוי, מןולא

 אחד והעיד )ד( הסיכוך, כל כנגד הנסרים לסלק שצריך אלא כן, כמו והשיבנשאל,
 ולא הבית, בתוך סוכתו עושה שהיה זצ"ל הגדול אלעזר ר' הרב על אריה נורלפני
 והיה הבית בתוך שנעשית ]על טאר, קשה הדבר בעיניו והיה הלתש, טסלקהיה
 אריה נור את ושאלו ברטיה, כפלים וקנאה שכינו, ובין ביט חצירו והיתה טאר[מיצר
 : המובחר מן טצוה לקיים רוצה שהיה טפמ להם אטר תיצר, היה טהטפם

 על לברך הנשים מונעין ~rtw זצ"ל הלוי יצחק ר' ה ר ו ה כך )א(]רמץ
 חוץ לאכל נ( ע"א. כ"ט שם ותניא. 3( ע"א. כ"1 שכח רבא. נדאמר 6(]רמד[

 ספריתין אין וירר, נשטים, וירדו בסופח שנ5 הי' כך איתא ושם שם בגמרא ליתא זחלסוכת"
 בבית, משדתו לנטור הסוכה מן וירד גשמים, הרדו שם ופירש"י סעודתו שינטור ער לעלותאוחו

 תניא נמי וחתם 1( שיגמור. עד ולעלות לחפסיק אותו טטריחין אין גשמים, פסקו 5ווכשישב
 לשון. בשינוי שם בגטרא עיין כו'. בביתו לישן ובא גשמים וירדו בסוכחישב

 שמא. מדרבנן, 3( 1'א. כ"ח שכח משנח כו'. לאמו צריך שטיו קטן 6(]רסה[
 קפן הסי חיכי י( שם. משנה כלתו. ודדה גטי וטעשח נ( במשנת. וליורא שסף חנאטחמיר.
 חרי"ב והגיח שטעון ור' שם בגטרא לקיש. וריש ס( עזב. כ"ח שם גמרא ט'. לאמו צריךשאינו
 אחרית כרוך שאינו פי' כגטרא נראית כד. אתרית כרוך שאינו פי' 0 לקיש. בן שטעון ר'שצלל
 תא. לאטו צריך לאו ושותק קורא אבל אליו שתבא עי ולשנותלקרות

 418. צד בטחת גם חוכא כו'. ורחיפין קורות על יצחק רי מאת נשאל 6(]רמך[
 וחסררכי זול הש"י של רבו והוא יהורח ברי יצחק לר' והכתנת כי ס" טטמתים בחפשוכן
 ריי השיב וכן ט' שכשרה יצחק רבינו תשובת ראבייח טיש וכן תביא תשליח סי' דסוכחפ"א
 מש"י ושיו שם ובבא תרכש סי' או"ח טור עיין הלטש. סן חנסרים שטפל 3( עכ"ל. לתהסגן
 החש נעמול. 5ף סגן יגס ג( ע"ב. קג*ג דף שע"א סי' ה5קפ ובשב* טאי דוח ע"ב פ'סננת
 5הח סגן חנקרא הלוי יצחק ורבינו שתביא ב"פ סי' טחרש"ל תשובת קנין הלח. יצחקרביט

 אלשר ר' חרב ש אריח גור לפני אחד והשד ד(מגרמיזא.
 טר את the טי זצ"ל חגרי

 יחורת. אריח טר חכתוב ע"ש אריח טר תקרא יצחק יג יהודח רי חואאריח.
 הצנה. 1hbn ע5 לברך תנשים טמעו שאין זצ"ל חלף ייחק י, חוית כך 6(נילוז[
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 רשימדור128
 לאפוקי פפורות נשים גרסא שהזמן עשה מצות דאמרינן דהא )נ( וסוכה,הלולב
 מוחין ואין בידה, הרשות בטצות עצמן לבא חפצות אם אבל צריכות, ואיק חייבותראינן
 לה אפשר ואי היא מצוה דמקייטת וטאחר ועושה, מצווה שאינו טס. נרעא דלאלה,
 אשה אלטא אשה ואפילו שבעה למנין עולין הכל דאמריק )נ( דהא תדע ברכה,בלא
 בם לדבר בניכם את אותם מולמדתם תורה מתלמוד דפפויה אע"ג )ד( וטברכת,עולה
 הרשות . עשה טצות לקיים רצתה אם ש"ת בנותיכם, ולא ]בניכם[ י"מ(, י"א)רברים
 : לכפלה ברכה משום כאן ואיןבידה,

 לולב.הלכות
 כלולבו חג של הראשון פוב ביום חובש י ד י א צ 1 י ם ד א ואין )א(]רמח[

 של בלולבו יוצא אינו בשאול אבל במתנה, לו נותנו כן אם אלא אבירו,של
 של בלולבו חובתו ידי יוצא אדם החנ יסות כל ובשאר בגזול, ולאהבירו
 לקיחה שתהא מ'( כ"ג )ויקרא לכם, ולקחתם רבק דתנו טילי, הני טנא )ב(חבירו,
 משלכם, לכם ולקחתם, וכתיב ולקחת למכתב ליה מדהוה )ג( ואחד, אחד לכלתמה

 פוב ביום חובתו ידי יוצא אדם אין אמרו טכאן )ר( הגזול, ואת השאול אתלהוציא
 ברבן וטעשה )ה( במתנה, לו נותנו כן אם אלא חבירו, של בלולבו חג שלהראשון
 בספינה כאין שהיו עקיבא[ ]ור' עזריה בן אלעזר ור' יהושע ור' עקיבא( )ור'נמליאל
 ויצא גמליאל רבן נפלו זוז, באלף שלקחו בלבד נמליאל לרבן אלא לולב היהולא
 ויצא יהושע ר' נפלו יהושע, לר' נתנו בו(, ויצא נפלו פרפון לר' במתנה )ונתשנו
 במתנה ונתנו בו ויצא עזריה[ ב! אלעזר ר' ]נפלו עזריה ב! אלעזר פרי במתנה ונתתבו
 החזירו, למיסר לי למה נמליאל, לרבן והריר בו ויצא עקיבא ר' נפלו עקיבא,לר'

 ראמר כררבא )ה מתנה, שמה להחזיר מנת על דטתנה קם"ל, אורחיה אגבמילתא
 ולא יצא, והרירו בו ויצא נפלו לו, שיחזיר טנת על לאבירו ]אתרוג[ )לולב( הנות!רבא
 עליה, חביבות מצות כטה להודיע זוז, באלף שקלחו למימי לי למה יצא. לאהחזירו
 למתנייא תנא דאיצפרך ,1 מהזרה למדין אנו ' מה ההזירו, למיסר לי למה פי')ז(

 מתנה הויא הכי ואפילו להם, נתנו לו להחזירו מנת על גמליאל דרב! קמ"ל האבמתני',
 אבל החזירו, והרי מהנה, שמה להחזיר סגת על המתנה יצא, החזירו בו שיצאער
 : בידו הוא גזול דמעיקרא מילתא איגלאי הרירולא

 הראשק, פוב ביום ואתרונ לולב על לדקדק אדם ך י ר צ ש ש"מ )א(~4ספ[

 שבעת. לטנין ItSsy חבל יאמרינן ג( במשוח. ע"א כ"ס קידושין דאמרינן. דהא "הראשיים. גחלי דברי והביא בזה שהאריך זי הערה חרש"ח גרגרי וע"ש 418. צד בסחת גםהשא
 ע"ב. כ"פ קיחשין תורה. טתלמוד רפפורה אע"ג י( ע"א. כ"גסגירה

 גם ותובא ע"ב מ"א שכח במשגח עיין סי. תחחו ידי יוצא אדם פי1 6(]רסח[
 הי גאון יתוראי לרב קשבות חלטת תרס סי' שם נטמא זח- ולפני 418( )צד שסיר סי'בסחט
 סי' לקב, טהלנות גאון יהודאי קצוגותמרב גאלית הלכות שט"ב סי' טר"ה, פי' סיישס"אסננה,
 וכן שם כה"ג ולמחתם. וכתיג ולקחת ושכתג ליה מרהוה ג( ואחר. אחר כל ביר"יחח שתהא הגי' ובגמרא סוכה, חל' גבה*ג והובא שם גטרא דת"ר. מנה"ט ג( טר"ת. סי'שמ"ג
 בכה"ג. והובא שס, שם אמרו. מכאן י( יחיד. יישון ולקחת כתיב מדלא שט בתוס'הובא
 החזירו למיסר ל! למה פי' !( שם. שם רבא. ראטר כדרבא " שם. שס בר"ג. ושעשתס(
 שם. בגמרא רשעי לשון הוא בירו. חנא גחל ערכו'

 419. ע' שם בטחת ג"כ המא שתחג. %ב ש לדקדק אדם שצריך רהט 6(נרסוק[
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