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 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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129 רששסדור

 אחד, ואתרוג אחד לולב אלא להם שאין העיר כני וכל שאול, ולא גזול יהאשלא

 כולם או )ב( בו, שמביך בשעת במתנה אחד לכל ליתגו כולם דעתם שיהאצריך
 צריך שבירך ולאחר ]ההפקר[ )העיקר( טן בו :וכה יהא נו לצאת שיקהוהו ואותו]יפקירון
 יעשו וכן אחרו בו לצאת הרוצה לחנירו במתנה נותנו או מפקירו, הוא גםשיהא
 רליתניהו החג, ימות ובשאר חובתו. ידי יוצא אעו בדבר טדקדק שאעו ומיכולם,
 כתיב ההא חנירו, של כלולבו חובתו ידי יוצא אדם מדרבנן, אלא לולבבנטילת
 דווקא: ראשנן הראשון, מום לכםולקחתם

 מפקינן לא בשבת, חג של היאשון נ ו ט ם 1 י ע ל ק י א ר והיכא )א(]רען
 כיום רבנן[ ]ואמרו )נ( הראשנן ביום דכתיב אע"ג ביה, מברכינן ולא להושענאליה

 נירה רכה אמר )נ( טעמא מאי לא, בנבולק אבל במקדש, מילי הני נשנת,ואסילו
 ]פעמא[ והיינו הרבים, ברשות אמות ד' ויעבירנו בקי אצל וילך בירו יטלנושטא
 בשדה אפילו רעבירנו, )ה( ברכתו. או ניענועו ללמוד פי' )ד( ומגילה.דשופר
 : הדבר על לנור יש נידוולולב

 דתנו )ב( חובתו, ידי יוצא אינו לולב של מינין מד' ארם חיסר אם )א(]רעא[
 העושין מירות, עושין אין טהן ושנים פירות, עושין טהן שנים שבלולב משם ד'רבק
 ראין פירות, לשעושין זקוקים פירות עושי; ושאין פירות, עושין לשאק ,קוקיםפירות
 מעל)י(ותיו בשמים הנונה אומר הוא וכן אחת, באגודה כלם שיהיו ער חובתן ידייוצאין
 שהם חכמים תלמידי אלו פירות עושין פי' )ג( ו'(. ט' )עמוס יסדה ארץ עלואגורתו
 רחמי יבעון  מחם  כרשלחו  )ר(  הסרעניות, טן שינצלו בתים בעלי על רחמיםמנקשים

 יפקירוהו גבעות וגמה"ו הסדרים, ובס נ' בכ"י וכ"ח תקנתי כן יפקירו. כולם או3(
 מפקירו. הוא גם שיהא לנכון נאמר שלאחריו לטאמר חי. בהערהוע"ש

 מוכח. ה' הבח"ג לשון הוא בשבח. חג של הראשון יו"ם דאיקלע והיכא 6(]ן*ע[
 ע5 יגזור 'ש בידו ולולב בשדה אפילו ויעגירנו ס(  שם. בגמרא רש"י לשון תושברבתו. אי  ניענועו ללמוד פי'  ד( טע"ב.  ט"ב שם רבה. אסר ג( ע*אע ט"ג סוכה רבנן. ואטרזג(

 ויעכירנו מן זה כל הסר כ' ונכפי ttSC~ וכלתי טשונש תלשוןהדבר.
 ומתהיי

 ש5אהריו כמאטר
 חרבר ע5 5ג~ר ויש סיים ברכתו או ניענוש ליסור חפי' ואחר ג"כ חסר המררים וגס' חיסראם
 צד בסחיו מתוקן שהלשון וראיתי הספי. סן חסר וחעיקר פארסא. בכ"י לפנינו שנמצא כסוחוא
 אסות ד' חעבירנו על הפי' הובא שח"כ ברכתו או נענועו ללמור פי' שם איתא וכך419
 ראפילו למיסר איבא יחעגרח קדמה המאת דהא ו'1ציא11, 5מימר 5יה הזח תאסר ואםודל
 לפנינו לתקן יש וכן העברה. נקט ולכך אהעברח לגזור יש בירו ולולב בשרת ]הוא[)לו(

 0זח. זכר אין בגמרא נרש"י ולפנינו ל'. במנורה זבל רש"ה הרה"ג שכתב מה r~ytנסדור
 רחוה 421 צר ער ט' עסקיכן בטה רהכא נמי אי גדול מאמר עוד נטצא 420 צד במחטוהנה
 חסררים בס' ולא ב' בכ"י נמצא לא וכן שלפנינו בסרור ואיננו בעצירה. הבאה מצוה5יה
 רע"א. בסי' לפנינו שהוא סינים סר' אחר חסר הית ואם חטאטר סחחי5 במחט הסיוםואחר

 בטח"1 גם והובא סוכה ה' שם בח"ג לוהג. ש5 מ'גין טד' אדם חיפר אם 6(נו*עא[
 גפסיקתא ועיין ע"א כ.ז טנחות פירות. ששין מהן שתים שגלולב סינים ר' רת"ר ג( 421.צר

 א5ו. ע5 ח15 טכפר'ן והן אחת אגורה כולם יעשו אלא ע"א( )קפ"ח לכם ולקחתם פסקארר"כ
 סת?לח אני ועת אותה כך עישיתם ואם נוסף ל' פ' 1'"ר גטדרש קי"ז בתערה שםוהעירותי
 ע5 ואגורתו שנ' אחת אגורה עשוין כשהן סתעלח הוא וא'טתי סעלותי1 בשטים חסונההח"ר
 et~bnS עד כו' פירות עוש'ן פ" נ( טמנחות. חז"ל מאטר גם שם והבאתי 'סדה ארץע5

 לולב ה' ם לקוה והוא הזח. הפירוש נמצא לא שם טנהות בגמרא הכש"יות5סיד'הן.
 שם. כבח"ג ג"כ והשא קטנים בשימוחם ע"א צ*ג חולין סתם. כרשלהו י( עע(.)5יד
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 רש"סרור130
 ושאין )ה( איתכלייא. טתקיימת ]לא[ עלייא לא דאי ע~יא, דליקיימיאיתכלייא
 ותלמידיהן. לחכטים )ו( רוח נחת לעשות צריכים שהם בתים כעל. אלו פירותעושק
 עליהן. מוסיפין אין כך מהן, פוחתין שאין כשם 1SISIWJ] מינים ארבעה ותניא)ו(
 אחר, ולא,דנר רימון, ולא טריש, ]לא[ יביא לא אתרוג מצא לא)ח(

 וכו"
 כמושין

 מהו פשיטא )י( מלצדי"ש. כטושין קוררויי"ן פריש )פ( פסולין, יבישין]כשרים[
 דזימנזן חורבא מיניה נפיק דא"כ קמ';ל אתרוג, תורת תשתכח דלא ליידוידתיטא
 : לטמרךאיבא

 טפי ואי פפהים, שלשה וערבה דהרם שיעור למיהוי כצריך )א(]רעב[
 שמאי בית זקני עלו וכבר רבנן דתנו )כ( פסול, מפח.ם מג' בציר כשר, פפחיםמנ'
 בו ]כיוצא שיעור לה אין ציצית ]ואסרו[ כתירא ב! ]יונתן[ לעליית הילל, ביתוזקני
 טפחים שלשה נו w~w לולב והחנן כלל, שיעור[ לו אין ומקשינן שיעור, 6 איןלולב
 אבל כשר, פפחים טשלשה פפי דאי לטעלה שיעור לו אין אלא כשר, בו לנענעכדי
 : פסול טשלשה נציר דאי למטה שיעור לויש

 ]שלשה, )ב( וערבה הדם שיעור שמואל אטר יהורה ינ )א(אמר]רענ[
 שדרו יוחק ר' אמר פרנך ור' טפח, ההדם מן יהוא לולב שיהא כדי ארבעהולולב
 בהמה, של כשדרה העשוי צר שוהו טפח. ההדם מן ערצא צריך לולב[של

 עולין ועליו מחיצות נדל הלולב כן כסו ומיכן, טיבן בה מחוברות והצלעותשהחוליות
 למעלה יוצאה שתהא צריך האמצעית שדרה ואותה כמקל, ועולה חלק, ואטצעומינאן,
 שאין השדרה שכלתה לאחר למעלה, ארוכי! שהעלין טה לכד פפח, וערבה ההדםמ!
 ביצה במם' כדאמריק )ד( מחבריו, יוחנן כר' והלכה בו. ועולין טדובקין עלקעוד
 : ראשקבפרק

 מצות תלת הני פעטא מאי בשמאל, ואתרוג בימין לולב יבא )א(אמר]רעד[
 לחוריה, אלולב טברכין פעמא מאי וריקא לר' ירטיה רב ליה אמר טצוה, חדאוהכא
 ובמינו הואיל אלא עליה, ולברכי טפי לאתרוג ולגבהיה מכולן, וגבוה הואיל ליהאטר

 שם. בגטרא נרש"י נטמא לא זח גם ט'. בתים בעלי אלו פירות twip ושאיןס(

 בשי ש סכפרי' פיחת שהשין ואתרוג 6לב פ" זח אחר גוסך במח'ץ ותלמידיהן. לחמסים"
 שעושין הכטים תלמירי על מכפרים פירית עושין שאין וערבת וחרס פירות. עושין שאינןבתים
 לא ס( שם. כבת"ג השא לא וזה ע"א ל"א סוכה ]שבלולב[. מינים ארבעה ותניא ו(פיחת.
 שם. בגמרא בפירש"י חוא בן פלצרי'ש. כמושין קורדויי"ן תריש ס( שם. שם אתחחמצא
 עוב. ל"א שם דתיטא. טחו פשיפאי(

 מנחות זקני. שי וכבר דת"רנ( שם. בחיג כו'. לטיחה וצריך 6(]רשעב[
 י"ג.טנא

 שם כבח"ג וחוכא ע"ב ל"ב סוכת שמואץ. אמר יהורה רב אמר "(]רענ[
 ובמחיו. המררים ובס' ב' בכ" לנטן ונמצא תקנתי כן כו'. וטיירה נ( שמ"ח. סי'ובטח"ו
 ארבעה ולזלג טפחים שלוטה וערבח חרס שיעור שמוחל אמר יהורה רב אמר כך איתאמגה'ג
 דטיצעתיה חוטרא לולב של שדרו יוחנן א"ר פתנך ורבי טפח, החרס מן יוצא לולב שיהאכרי
 הפירוש הוא בהטה. של כשדרה חעשוי צר זח נ( טהוציה. לבר טפח החדס מן שיצאצריך
 ע"א. ר' דף ראשון. בפרק ביצה בטס' כדאמרינן י( "פי'". כתוב בסחיווגם

 שם בגה"ג והובא ע"ב ל"ז סכה בשמאל. ואתרוג בימין ליב רבא אסר 6(]רעך[
 שמ"ח סי' הלקט ושבלי הרי"ף וגם גרא.ש. הוא וכן רבה אטר חג" ולפנייפסח"1,
 רבא.'-גיאו
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 נפילת על ולא לולב, נפילת על מברכין דאגו לחודיה, אלולב פי' )כ( סכולם.גבוה
 דאמרן האי היינו אמרי' דקא סכולן וגבוה הואיל קם"ד פפי, לאתרוג ולינבההאתרת.
 משלשתן, ננוה ונטינו טפח. ההדם טן ]למעלה[ שיצא צריך לולב של שדרהלעיל
 שמו: על האגד כל ונקרא הוא, חשובלפיכך

 אגור אוטר יהודה ר' כשר, אגוד שאינו בין אגוד מן לולב רבנן תט )א(]רעה[
 אזוב, מאגורת ולקיחה[ לקיחה יליף יהורה, ררי טעמא מא. פסול, אגוד שאיטכשר,
 אזוב אגודת ולקחתם התם וכתיב ט'( כ"ג )ויקרא הראשון ביום לכם ולקחתם הכא ]כתיב)נ(

 פי' )נ( לקיחה, לקיחה ילפי לא ורבנן אגודה, כא, אף אנודה להלן טה כ"כ([ י"ב)שטות
 נכתבו. זו שוה גזרה לדרוש לא הללו טקראות ושמא מרבותיהם, לטדוה לא ילפי,לא
 לא כי יהודה כר' אי כטאן, כשר, אגדו לא לאגדו, מצוה לולב דתנהא הא אזלא כסאן)ר(
 שנאמר משום מצוה ומאי כרבק, לעולם עביד[, ]קא מצוה מאי כרבנן אי כשר, אמאיאגדו
 נאה, ציצית נאה, סוכה במצות, לפניו התנאה פ" )ה( ב'(, מ"ו )שטות ואבהו אלי,ה

 : נאהלולב
 מני הא מיענכ, וליענביה ירק, כמין אוגדו אגודו, הותר רבנן תנו )א(]רעף

 תנא האי בעי, מעלייא אגד יהודה ר' ]אי[ היא, קשירה עניבה דאמר )ב( היא יהודהר'
 חוב ביום לולב sw אגודו, הותר פי' )ג( בחדא. עליה ופליג בחדא, כוותיה להסבר

 כמו הכרך, בתוך ראשו ויתחוב סביב האגד ינרוך בעלמא מעלייא בכריכה]אוגדו[

שאוגדיי
 של דקשר קשרים ]כשאר[ )שני( כאחד הראשין שף יקשור ולא ירק, אגודת

 פריך וקא עולמית. להתירו חושש שאינו קיימא של תה מלאכות, מאבותקייטא
 מפי מקויים דהכי טיענב וליענביה גוונא. האי בכי לי' דחקת אמאי מיענכוליענניה
 ]קי"נ שבת במסכת כוי, היא יהורהן ]ר' קשירה. לאו דעניבה ליבא טלאכהדאיסור
 עליו כורך אומר יהודה ר' עונבו, אלא קושרו אינו שנפסק דלי חבל דתניאע"א[
 כדתניא ]בעי[ )סני( מעליא קשר יהורה, רי אי יענש. שלא ובלבד פסקיא אופונרא
 סבר תנא האי הוא. אגד לאו והאי איזוב, מאגודת דגטר פסול אגור ]שאינו[לעיל
 בלולב דבעיק[ ]מהבא שטעיק אגר צריך ראין ]בלולב[ כחרא, עליה ופליג בחדאכוותיה

 לא זח אתרוג. נטילת על ולא לולב נטילת על טברכין דאה לחוריח אלהיב פי'"
 ראויי לשון חוא טי, קם"ד טפי 5אתחג וליגבחח על שתשא מח רק שם בגטרא ברשי*נטצא
utfmטשלשתן גבוח ונטינו שתובא מה גם ע"ב. ל"צ דף וחוא רשיי לשון לופל דאמרן האי 
 שם. רשת לשוןחא

 הוספתי ט'. חבא כתיב נ( ע*ב. ל"ג סוכה כו'. אגור בין לולב ת"ר 6(נשעה[
 לטדוה לא ילפי לא פי' נ( אאב. עד אחג מן המעתיק ותשמיט שם בגמרא לנכון שחססטו

 שם גטרא דתניא. הא חולא נמאן י( בגמרא. ברפ"י נטצא לא תזח הפי' ט'.טרבותיחם
 בגטרא רשת לשון תא בטצות. לפניו התנאת פ" ס( דת"ר. לתא תנא סאן חגי'עגטרא

 טמכ'לתא טגע וחוא שם ברש"' תובא לא נאח שלב נאת ציצית נאת סוכת לפנינו וחסיוםאום
 אלא קוט לחנוות אפשר וכי אומר 'שטעאל ר' ואגוהו אלי זה פ"נ רשירתא מסכתנשלח
 תפילין. ר4ל נאח, תפלח נאה ציצית נאח מונה גאת לולב אעשת במצות לפניואתנאח

 הותר ת"ר הג" וגגטרא ע"ב ל"ג מוכח ירק. כם'ן אוגדו אגדו חוטר ת"ר 6(]ךען[
 היא. קשירה עניבה דאמר ג( ט'ענג. ליענב'ה וטמאי ירק של כאגודה שנדו בי"סאגדו
 בגמרא רבוא לשון הוא הסיטן סוף ער כו' לולב של אשרו חותר פי' נ( בפירש"י. שםקאן
 שם. ברשיי לנטן שהוא כטו בפנים ותקנתישם.
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 רשימדור132
 היא, אנודה דלאו ירק של כאגודה אוגד! ולא האגד ראשי שני שיקשור גמורקשר

 מודו כשר, אטד שאית לולב ]ואמרי[ )דאמרינן( יהודה דר' עליה דפליני רבנןואפזלו
 : כרבק ואוקימק ואנוהו אלי זה משום לעיל כדתניא לאוגדודטצוה

 הטצוותכולן כל יוחי ב! שמעק ר' משום ירמיה ר' אמר חזקיה אמר )א(]רעו[
 כ"ו )שטות עומדים שימים עצי שנאסר גדילתן, דרך אלא בהן חובתו ידי יוצא אדםאק

 דצריך מהכא שמעינן )ג( למעלה, והעליונה למטה התחתונה )ב( גדילתן, דרך ש"מפ"ו(
 שמחובר -אותרצך שגדיליי--]באילן[, כמו גדילתן- דרך שבלולב- מינין ארבעת-ליבול
 להו דנקימ והיכא שנייה, פעם ולברך לימול וצריך יצא, לא הפכו ואם לסמה,יהא
 ונפיק. הוא ]כבוד[ )הבגד( דרך בשושיפא או בסודרא אבל נפיק, לא בזיק דרךבטנא
 : נדולות בהלכות הלכה,וכן

 שתי מניח עושה הוא כיצד עצרת כבשי ושני הלהם שתי התם וזנן )א(]רעת[
 ומוריד, וטעלה ומביא ומוליך ומניף תחתיהם, ירו וטניח כבשים, שני ]גבי[ עלהלחם
 אבא בר חייא ר' אמר )ג( כ"ז([ כ"מ )שמות הורם ואשר הונף אשר ]שנאטר)ב(
 ששמים לטי[ ומוריר טעלה שלו רוחות ]שארבע )ד( למי ומביא מוליך יוחק ריאסר
 מוליך חנינא ברבי יוסי ר' אמר עוקבא בר חמא רי אמר טחנו במערבא )ה( שלווארץ
 ר' אמר רעים, מללים לעצור[ כדי ומוריד מעלה רעות, ]רוחות )ו( לעצור כדיומביא

 והרטה תנופה דהא המורעניות, את מעכבין מצוה שירי אומרת זאת אבין בריוסי

 מוכח. חי בכה"ג והובא ע"ב ס"ה סובה טי. ירטיי ר' אמר חזקיה אטר 6(]רען[
 ט'. טהכא שטשנן ג( שם. בגמרא רש"י לשון הוא לטעלה. והעליונה התהחונה'לטטהג(
 שמעינן )פסק( כך הובא ובכה"ג גדולות", "בהלכות בסדור לפנינו סיים וכן הבתיג לשוןהוא
 דגקיפ והיכא חובתיח, ירי נפיק לא סיפק לאתרוג או ללולב ליה דאפיך דהינא שטועתאמהני
 ונפיק הוא כבור דרך בשושיפא או בסודרא ודאי אבל נפיק, לא בזיון דרך בטאנא6ה
 הלכח.וכן

 אשר שנאטר ג( ע"א. ס"א מגחות תמשנה לב 4ז סוכה חתם. תנן 6(]רעה[
 לפנינו יוחנן. א"ר אבא בר חייא א"ר ג( שם. בגטרא שהוא כמו הוספתי הורם. ואשרחונף
 בגמרא ע"א ס'יב במנחות אבל יוחנן ר' אמר רק אבא בר חייא ר' המלות שם בגמרא6תא
 ומוריד מעלת ש6 רוחות "שחארבע נ( יוחנן. א"ר אבא בר תייא א"ר גשכ הובאשם
 לרוחות 1( שם. גמרא מתנו. בטערבא ס( למי. ער למי טן חטעתיק וחשטיפ תוספתי5מי".

 דר"כ יבפסיקתא לעשר. ער לעצור מן המעתיק ותשמיט חוטפתי לעטר". כדי ומריר משחרשת
 רוחות לבטל ומביא מוליך אטר, חנינא בר יוסי בשיר עוקבא בר חמא רב ע"ב( )ש השמרעסקא
 שחשלם לטי וטביא מוליך אסר בשריבזל סימון ר' רעים. פללים לבטל 1טוריד מעלחקשות
 בפסיקתא גם כ"ח ט'ד בהערה והשרותי שח. והתחתונים שחעליתים לטי "וריר טש".ש5ו,

 שסק לר' חטא ר' דגרי יחס כי הסדר נחפך פכ"ה בניזר אב5 תרם"ג רמז אטור וילקוטרבתי

 לרז סוכח בש"ס שתראה כסו הנכון הוא בפסיקתא לפנינו וכאשר חטא לר' סיטון ר'ודברי
 לסי וטביא טוליך יוחנן א"ר אבא בר אריח וטוויד טעלא וטביא מליך עלא סיב ומנחותש'ב

 בסערבא ש15, והארץ שהשפים לטי 1טוריד מעלח שלו רוחות[ שארבע שם ]בשכחשחרורית
 רשת. רוחות לעטר כדי וטביא טחיך חנינא ב"ר יוסי א"ר שקבא בר חבא א"ר חכימהרו

 איי( )שחוא טערבי דרש תביא הבבקי כי חמאות שנית ע*כ פ65ם לעצור כדי אורידטש"
 אא אגדת היא אשר בפסיקתא לפנית נאשר טמש שתא חייא ר'בשם

 שאקח לאטת וקרוי
 גסנחדרין מאטרם מאר יצרק חנינא בר יוסי רי בשם תא הזח שהטאמר ואחריכותו,
 ג"כ הביא י"א כי"ג למקרא בפירושו ורשף" ע"ש חנינא בר טסי ר' wa בטערבא דגל ע"בישז

 חע4 חטערביהדיש
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 ]פירוש[ )ח( לולב. וכן רבה אמר )ז( רעים, ומללים רעות רוחות ועוצרות נינהו מצוהשנרי
 לחם על אותם הכהן זהמף כדנתינ היים, יחד להכפם צריך שהוא אותם עושה,כיצר

 יחד וכלחם היים ]הכבשים[ ב"ב( כ"ג )ויקרא כבשים שני על ה' לפני תנופההביכורים
 לחם על אותם משמע דקרא דרישיה ואע"נ כבשים, שני על הלחם ]שתי( אתטניח
 ונמלי"ר ומביא טוליך היינו הונף, למעלה. דלחם המילואים טפחם במנחותילפיק
 כתיב, עצרת בכבשי לאו קרא והאי ירידה בלא עלייה ]ואיןן לטעלה הורם :כלע"ז
 וו מצוה פי' שלו רוחות שארבע למי ]מינה[: .לפינן תנופות וכולהו במילואים,אלא
 דקאמר [ ]יוסי )יוחנן( דר' הא אוסרת. ואת בהנפת!: מראה כן לשמו עושיןאנו

 שאינה שיריים שהיא טצוה מצוה, שירי רעים: ומללים רעות רוחות עוצרתתנופה
 מצוה שירי תנופה שהרי פורעניות: לעכב היא חשובה אעפ"כ כפרה, לעכבעיקר
 לתנופה דיומא בנמרא )י( ]לה[ ומייתינן כהנים בתורת כדתניא )פ( טעכבת, ואינההיא,
 ):( לתנופה עשאה שאם אלא בדם, אלא כפרה אינה והלא מכפרת, תנופה וכי עליו,לכפר
 ]עשאה על( )כיפר לא כאילו הכתוב עליו מעלה עשאה, ולא ששיירה מצוה,שירי
 וכן )יא( : אחר קרבן להביא צריך שאין וכיפר, אעפייכ כלומר וכיפר, המובחר,מן[

 העושה רבנן תנו )יב( גדולות. בהלכות מצאתי וכן : וטוריר טעלה ומביא מוליךלולב,
 אומר בו לצאת נפלו הוה, לזמן והבועט  ריתמבו  שהחייט ברוך אומר לעצטו,לולב
 איש הננאף ור' )יג( ומוריד. ומעלה ומביא ומוליך לולב, נמילת על אקבו"צברוך
 ]ס"א רף במנחות ששנינו ומוריד, מעלה ומביא מוליך ~ולחי ~ה ניעטע פירשרומי

 כ1' עושה כייר פירושמ( רבא. ואסר חג" ע"א( ~"ח שם בגטקס רצח.  שמי1(
 והוספתי חלהם. שתי טניה עושת חס כיצד על שם בגטרא רשא לשון הא וט!ריר. טעלחעד
 רע"א. ליח סוכה רשעי לשון וחוא מצורע בפ' יצא כחנים. בתורת כדתניא ע( שירהטו.טלה

 על בפירש"י הוא וטוריר. סעלה וטבש סוליר לולבי וכן י6( ע"א. ה' דף דיוטא. בגטרא"
 וכן תביא יה וש ומוריד מש" וטביא סליך וטפרש לולב וכן רבח אמר בגטראחסאטר

 זה והביא לולב חי בבאג לפניה וחוא כו' לעצטו לולב הששח ת"ר גד61ת nuSnsמצאתי

 גדולות בחלכות וכן כתוב 424 צר בסח"1 וגס וסורירי וטעלח וטביא וטוויד סיים בכה"גכי

 אגל וסוייד, טעלה וטביא מוליך כו' לולב העושת %'ר זח אחר שהביא למאמר וכחןמצאתי

 זטן לענין רק הכונת נחלות נהלכות טציט וכן כי נראת שאז סי' ל!לכ ור כאףז חטאבאשי
 מ לצאת נפ15 שהחיילת ברוך אומר לעצמו 6לב חעושח חגי הני גאון יחודאי דרב מחלנותודיל
 כיון ולפיכך 'כלל- מצריך לא זמן אבל ישריר, מש" ופביא מוליך לולב נפילת עלאומר
 ע"א ס"1 סגת בגטרא נשנת המאמר כי ואף מירי. לא 1ת1 בחכי סגי ראשון ביום שןונברך
 לולב חרושת תיר ינ( שם. שהאריך ~FD פי' חשלם הלקפ שבלי ועצן בח"ג, בשםתביש
 כיעכע פירש רוסי איש חננאל ור' ע( לולב. ה' כבח"ג וחוכא wp ט"ו ס!כח כר.לעצטו
 דפ!ס בש"ס הנדפס ר"ה בפ" ה!גא הזה הלשק כל כד. וט1ריד מאח וטביא טת~ך זולתיזה

 שם, לסוכה ר"ה טפי' ומבע הות תלשון בל הביא נע ערך תערוך וגט 1eb tsv ס!נח11ילנא

 וגם דבריו. כל והביא אטר חכי חננאל ורבי וכתב תלשון כל חביא קשב דף גיאת חרי"ץוגם
 t1DS" מוליך חלת החש חנעמע אם לגאונים ונשאל חביא ליח סי' אתרוג %חטנהיג

 מעלה
 ת~ז סי' הרשב"א בשףת וגם כו'. 1םוריר מעלה וטבש פוליך זולתי זח ונעטע ריח ו*"ומוריד
  יאי חננאל רבינו דברי על סוטכין אין הראשונים זה ש עמדו כבר לולב של בנענועיןהביא
 שהביא וטה ע"ש. כו' וטביא מוליך זולתי *עטים שיש וחובאח בחריכה לנשע שצריךשאסר
 ג"כ נקרא דבריו המביאים חקדטמים בקצת כי רוסי" יאיש יכנחו רומיי איש חננאל ור'רשא

 דרך ספריו להם שבנע לפי ריח בהולרות זול שז"ר הרב ~דעת חטי איש שדנאלרביט
 רוסי. איש ג"כ יגנחו ופסחים לב"ב בפי' חרשבים וגם רוטי איש שגיא חשםאיפכא
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 רצויסדהשאו
 לנענע קוצריך אלא לולב, וכן התם רבה ואמר עצרת וכבשי הלחם שתי בעינןי"א[

 טאבימ קבלנו וכן )יד( וטוריו, מעלה וטביא פוליך נולתי פעטים שלש והובאהכהולנה
 : ישראל ארץ ]מ[תלמוד דבר ]עיקר[ והעמידנו )פו( זצ"להאב

 פסול[, עליו נפרצו ראשו ]נקפם פסול, ש נ י ה 1 ל 1 , ג ה לגלב )א(]רעם[
 : תמרי' של כף לולב פי' )ב( מלמעלה, יאגדנו אוטר יהודה ר' כשר, עליונפרדו
 ואשכחן בעבירה, הבאה טצוה ליה והוה )נ( משלכם, כתיב, לכם ולקחתם פסולמול,
 החולה ואת הפסח ]קאת גזול והבאתם דכתיכ בעבירה הבאה מצוה האוסרקרא

 להקריבו זמן לאחר )ד( תקנה, לו rtNW פסח טה דפסת דומיא גזול י"נ( א')מלאכי
 אפילו תקנה לו ויאק טינה ילפיק )ה( גזול, אף ]הוא[, עולמית קבוע מוםשהרי
 ולענין ואע"נ כים, לחסרון ליה ווי ואטר מיניה ומייאש למריה ליה דשטעינןביאוש,
 אקרובי הכי ואמילו דיריו, והוי ביאוש ליה דקמיא קמא בבא אטרינן )ו(טיקנא,
 הדר: שאינו לפי פמול, יבש )ז( : בעבירה הבאה טצוה ליה דהוה משום לא,למנבח
 טשדרה עליו, נפרצו פי' )ט( חומיא, כי הענד נפרצו פפא רב אטר עליו, נפרצו)ח(
 שמכנוין אשקופא. שקורין חופיא כי )י( אגודה, ירי על ]אלאן מחוברן שאינןשלו,
 הרבה טהן ואוגדין השדרה טן התלושין לולב של טעלין אותה ועושין הבית, אתבו

 ובם' זצ"ל תאב טרבימ קבלנו וכן טהסחר ב' בכ"י זחל. האב סאביגו קבלנו וכןיי(
 שם ובטנחיג זצ"ל הרב טרבינו קבלנו וכן 424 צד ובטחת זצ"ל טאבינו קב14 וכןחסורים

 הס5ות חסרים יבערוך ריס בית אב ר"ת חחי' לטעלה נקודות )עם הא"ב סרבים קבלתוכן
 בסדור לפנינו גם לכן ז"ל האב טרביגו קבלנו וכן ניאת ובהרחץ תאב". סאבים קכלט*וכן
 חושיאל רבינו לאביו בזה וטון כפשת הם בטנהיג והנקודות חרב מאבינו לא תאב טרביגושיל
 חילנא דפוס בש"ס חנדפס ר"ח ש5 פי' לפנינו נגלת כעת אבל חננאל רבנו של אביושחי'
 תאי טרבינו קבלנו וכן לתקן נכין יותר לכן זצ"ל האי טרבינו קבלת וכן בפירושו שםוכתוב
 רבינו דברי על סומכים אס ר4ז סי' ש5ו בתשביות שחביא חרשג"א לפני כן הי' וגםזצ*5.
חננאל

~bW  
 מרבינו קבלנו וכן חגי' היי לפניו שגם הרי ד'ל חאי רבינו בשם ראי' ומביא כו'

 כ"1 סי' פ"נ גחרא"ש גט ועיין האי, רב בשם המה וכ"כ הביא תרנ*א סי' אג"ח חב"י וגםחאי

 )דף פ*ג סוכה בירושלמי וחש שם. הר"ח לשון חוא א'". ]ם[תלטוד דבר ]קץקר[ יחעטרמ00
 טיחשלטי. הלשון כל הובא שם ובתסגיץג גיאח וחרי"ץ שם בעתך גם שם ובר"ח מע"ד(נ"נ

 חעחך. בשם היתשלסי הגיאו כרי ד"ח ע"ב ל"ו מוכחוחתוי
 שץ כף לולב פי' 3( ע"ב. כ"מ סוכח טשנה פסול. והיבש הגזול לולב 6(]רעמ[

 w-p. ל' שם גמרא בעבירת. חבאה מאח ליח וחוח נ( שם. בטשנח פירסת הוא כף.תסריח

 הבאה טצוח ליה רחוה עד כי מינה ילפינן 0( שם. בפירותי הוא לתקריבו. זמן לאחר"
 על מוסב תם* פשל. יבש ז( ע"א. ס"ה דף בב"ק. אטרינן 0 שם. רשתי לשון חאגעיירח.
 טה כגמרא ועטש ת*י', חח* תדר" שאינו עפי ותמלות פש5. והיבש ע"ב כ"ט שםתטשנח
 זח רכתיב טחודרת טפח הבעינן יבש utaes אום וברשתי חדר בקץ לולב אף חדר בוץאתרת
 ירושלמי גשם תשא 426 יד 1בסח"1 אשא כא' דלא שטפרשי לעב ד"ה 3השס' ועשש ואנמי.א4

 כיון נעוטר יא(, קשו לההלים יה יתללו הטסים לא ~1tfa משום פאנל יבש ח"א( פ"גלנוכח
 סשה תריח גם חכיא הירושלמי ודברי בו. יה לחלל כדיי ואיט כטת, חח* חרי 'בשאצחמ*
 שס"ט סי' ח5קפ שבלי byll שייו סי' שכח וד האףז תם עפש א' סי' פ"ג שכת וחראקהואם

 שם בגמרא הוא חופיא. כי דעבר נפרצו פפא רב אסר לי1 נפרצז ח( חירה*5טי.חבל
 ע"ב. כ.ט שם בטשנח יש"י לשון הוא כי. שלו טשדרח ע4ו נפרצו פירוש ס( צש.4ב

 לאו והפיוס עמא. ל"ב בגטרא רשי" כר. חבית את בו שמנבדין אשקוביא שקורין דעכו* כי"

 במשא. בהצף ס"ת חח8י
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186 רששפדור

 טלטמה הן טחוברין אימרדי דאיפרוד נפרדו )יא( החח: הרר 5צ והאיביחד.
 ראשו נקמם )יב( אילן: כענפי ולכאן לכאן נפררין ראשיהן שלמעלה אלאבשררה,
 נסדק כשר, נסדק אבל שנקטם, אלא שנו לא חנינא בר הונא רב אמר )י0פסול,
 פסוק ]חרות פסול לסגל דומה עקום וסדוק כווץ כפוף לולב והתניא )יד(כשר,
 ]נסרקו[ נסרק פי' )טז( כהיטנק, דעביד והוא פפא, רב אטר )סו( כשר, לחרותדומה
 עוקצין שלו נשדרה שיוצאק ]קווץ[ )קורץ( כאגמון כפוף ראשו כפוף, העלין:ראשי
 שכן חריות, שנעשה קשה חרות, : היא טילתא חרא למגל, דומה עקום : קופיןכמין
 לחרות, דומה ן עץ ונעשה טתקשה והשדרה הגשמים, בימות נושרין עליו הלולסדרך

 לא פסול, סדוק דקתני הא פפא רב אמר : עץ נעשה לא ועדיין להתקשות,התחיל
 ושל ברזל של פיי"שייר כהימנק דעביד אלא )יו( השררה ]או[ l~SP ראשישנסדקו
 ]שתין כמין הלולב גדל[ ]כך מפוצל אחת שראשו ראשים, שני לו שישסופרים
 : לכאן עלין ]ומחציתן )ומחיצות( לכאן . עלין ]מחצית[ מחיצות( )טחיצותושדראות
 ופסול. ]הוא[ מום בעל הוצא, בחר דסליק לולנא האי פפא רב ואמר)יח(
 שנעשה )כא( התיומה, נח"ה פפא רב בעי )כ( אחר, מצר עולין עליו שכל פ")יט(
 ששם האמצעים עליומם[ ]עלין שני החיוטה נחלקה פי' )כב( פסול, שניפלהכמין

 ]עד[ )עם( השדרה ונסדקה טוה, זה נחלקו כולההשררה
 העליי

 )טהס שלמטה
 פסול, יבש דלולב מהבא שמעיק ]כתאומים[. )בתיומן( שמרונקין לפי תיסות]מהם[

 ראיפחר בגמרא ואמרו כשר. חייו נמרו איתא שם במשגה איחודי. האיפרה מררוי6(
 ראשו נקטם יכ( נפרדו. על בסטנה רש"י לשון חהח כ!' ט5טפת חן טתוברין שחטא וטחאיפרתי.
 "בר *תא ולפגים סחב 4א שם גטרא כ!'. חנינא בר חטא איר ע( שם. משנחמסף.
 שם לפגינו ובגטרא חסררים מס' כ בכ"י ע"ה חוץ. כפוף לדב והתגיא יד(חנינא*.
 בגטרא חר"פ בש' אגל קמץ. ע5 פירשון שהשא להלן תראח וכן Ynp' בטף דייגוכתעש
 כווץ איתא כ"י בשם חגיא חשלם ערך ובעל ט!ץ כסו שמיתח ענין ומפרש חוץ כפק*ליב טסוכח חמאטר הביא קווץ ערך והערוך בכ"ף כוץ כפוף 54ב אנש היבא ע"א( )5"גשם
 יחר לשמוח ב' וגרם ק11ץ כפץ 54ב תנע מביא תרי"ף %ס יחר שערבו שמחאות שתיקווץ
 ד סי' ת"ג סוכת בראתם ושיו ק!*ם בו שיש קות קטפים, otmOp שעשה כווץ חרשןועי'

 ע-א. 5"ב שם פפא. רב אמר עו( טוץ. ערך מערוך שם לתקן ויש והערור פירוטישהביא
 שם. בגטקס רשיי לשון הוא לכאן עלין וטחנות ער כי. השקן ראשי ונסרקה נסרק פי'שת(
 לשון חנא כ!'. ראשים ופני 15 שיש שפרים ושל ברזל ש5 פיישיי"ר כחימנק העכיר אלאק(

 ש5 כלי פי' המגק, כי ויעביר והא סוכה מגמרא אביא חסנק ערך והערוך שם. בגטרארשיי
 וחתיכות בשר ט שכלין והיו יפיתם ידם מכניסים יחו שלא פרסיים בו .שאוכלין תאמתכת
 שני בו שיש כ5י חוס והטנק מזה זה נפררו אם תיומת שחן הטיפין תקצין שתי 5ו5בולענין
 וחס5ח גיאת וחרישן וחגס"יי חרא"ש בשם שתביא מח חשלם בערוך 191 )גאגש(.ראשים
 !אטר לפנינו בגטרא לולבא. האי פפא רב יאסר ים( ישיצפו"ר. בגטרא גרשא שגא15עחת
 בעי ג( תוצא. בחד דסליק ע5 שם בגטרא רש"י אחד. מצר ttsw עליו שכ5 פי' ש(רבא.
 גם יוחנן. ר, בשם שם בגמרא הוא פסיל. שניטלה כמין שנעשת כ6( שם. גמרא פפא.רב

 שם. בגסרא רשה לשון היא כו'. עליונים עלין שני התיומת נתלקח פי' כנ( חתיוטת.הג"
 בערוך ועיזן בזה שתאריך ז"ל חרשיה בהערת וע"ש מתוקן הלשון ששם 426 צר בסח"1ועיין
 ה. בטנהיג גם ועיין גיאת והריץ טבה*ג גס תאיי רב בשם שתביא מה חיים ערךתגולם
 שהביאו התיומת נחלקה ד"ה שם בת!ס' ועיין י. סי' פ"נ סוכה ברא"ש ועיין י"ו סנישכח
 פירש"י.את
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 י1881
 כבדגש אבל )כד( הראשון, שלו ממראה טמש יבש שהווו להבין שימלין טאותן)כק

 נחתך אם שם, הנכוה )כו( פסול, לולב של ראשו )כה(נקפם כשר, פלייששקורין
 כשר. העלין נסדקו אם אבל ראשו, קורא מכולם הגכוהין עלין שמראש

 )כ"
 נפרצו

 סכל נשרו אם שכן וכל ]פסול[, האגד ידי ע'יי אלא בסודרה, מחוברין כמאינןהעליי,
 שבכל הצריך כשר, ה~יעופ אבל הרוב, נשרו או שנפרצו וכמן פסול, שיהאוכל
 ולצד בעינן, לכסות דראוי ענפים דליכא מחמת דףצדרה טנולה תדא לא הלולבאורך
 כפוף, )כחק השיעור: יחסר שלא העלין טתחילין שיהיו ליזהר צריך לולב שלטפה
 : ניפלה או התיומת נחלקה ]וכן[ פסול לסגל דומה עקום,קווץ,

 מערב ללולב איתנחיה דלא והיכא גדולות, בהלכות מצאתי זה גם )א(]רפ[
 שטואל רב בר רבה כמעוטה )נ( פוב, ביום ליה ]מיתנת[ )מנחית( בהושענא פוביום
 שטואל.ומר

 או עליו, שנפרצו או ראשו נקפם פסול, והיבש ול ז ג ה )א(הדם]רפא[
 ממעפין ]ואין[ )ואם( כשר מיעפם אי פסול, ]מעליו[ מרובות ענביו ]שהיו[5טיהא(
 פי' )נ( וטנשירין, פסול ]שהיה[ )שיהא( מוב ביום טנא טתקן דקא משום )ב( פוב,ביום
 ]רוב עליכן )רובו יבשו ת"ר )ר( : לענבים הדומה שכו פירי ענביו, : נשרונפרצו,
 ענות הוי לא עלין בדי משלשה דבציר )ה( כשר, לחין על*ן בדי כו ונשתיירועליך
 הוא: הדר לאו באמצעיתו אבל הבדים,ובראש

 עבות, שהוא עץ )ב( מ'(, כג )ויקרא עבות עץ ף נ ע ן נ נ ר תנו )א(]רפת[
 ודומה קליעה, כמיןן ]קלוע רבנן תנו )ג( הרם: זה אוטר הוי רובו, את תופיןוענפיו

 כך איתא בי בכיי חראשון. שלו ססראח סטש יבש שחוא להבין שיכולין מאאןננ(
 טאותן ובסדרים טחרח. ינשבר חראשת לו ממש טסראח יבש שהוא להבין שיכוויןמשתן
 טעותם כך: חגי' 426 צד ובטחת שם. הובא לא ויותר טפש יבש שהוא לגביןאהכולין
 הסערות שייש טהרת משכר הראשון שלו ממראת יגשטסש פסול. יבש אחר. להביאאבכיין
 בכא רק ובטה"ו, הסדרים ובס' ב' בכ"י כ"ח לדייש, שקורין כבוש אנל כו( ויל.הרכתה
 יש גס בלודז, פליישפר"א חח חח שמות רשא תביא אשר המלח והיא פליישפ הגי'חנ"ל
 טוסב פסול. לולב של ראשו נקפם ים( ואצה. קמיטת שענים כשש מטקות כטוש לפניטלתקן
 ברש"י חנגא לא של תשו קפם 5 פי' זה ט'. שכו הנגוה 00 ע"ב. נ"ט סננה "אנה5

 כאף נס( בסשנח. בפירש"י ויין שם ששנת 5 ג"כ טוסב זה חעלין- נפרצו ס(בגמרא.
 יהד. חערת לגמל שיו מוץ בטקים קמץ לפניי הנאחא הי' ישלשל חמאה שכאןקווץ.

 לפריט תא* סי. ללולב איהנחיח דלא וחיבא גדולות בהלטת טצאתי זח ט 6(קרט
 איתנחיח דלא וחיכא ובחלטה חביא צ*פ( )רף גיאות חרי"ץ וכן ע-א( ~ייד לולב ח'4בה*נ
 כמנשח ב' שכא חסדרים מס' וכ"ח שטואל. וטר שטוחו רב בר רבת כטעשח נ( וכף.לשלב
 רב בר דמר כמעשח איתא שם ובבח'ג ליתא שטואל* ימר וחטאת שטוא5. רב בררבח
 רב וסר הונא רב בר דסר כמעשח חילדעסחייטער חרב החמאת ובבורג שטאלק רב וטתהית

 נתברר. לא זח וטקום  שמואל. ומר שטואל בר רבח כטעשח 426 צד ויטח"1שטופל.
 הדס 6(נקפא[

 חגזי
 רקא משום נ( ע"ב. ע"ב שכח טשנת טי. פס51 וחיבש

 איושא ביףפ מגא טתקן קא ותא ערב ל"ג שם יגטרא ומכעהרין. פסל שחיי ביףט טנאשתקן
Iphnשם. במשנת רששי לשון הח נד. נשרי נפרצו פי' נ( ומכתירו. פסק שחית טנא 
 חוי לא עלין בדי נחשלשת דבשיר ט( ע-א. ל"ג בסוכת והיא כיהל י~ו[. ]חב יבשו ת"ר1(

 ". ס" דסוכח פרג נרא"ש וימין שם רש" לשון הא כוי.עטת
 הוצא כן עטת" שתש *ff נ( ע"ב. לוב סוכת שטת. עץ ענף תיר 6(נ4פב[

 שם. בגטרא וחא נצלל *יעה כסין שלע תיר " בגמרא. 1יהאנמו
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 אטר ענות, דמי היכי פסול, עבות וזצאימ כשר, עבות [rrY חנא הדם: זהלשלשלת
 ורב וחד, תרי שפילח אמר כהנא ורב קנא, בחד פרפי תלת דקייטי יהודהרב
 מר ליה אטר כהנא, דרב ]מפומיה[ ונפיק הואיל וחד אתרי מהדר דרבא בריהאחא
 עץ עבות עץ ]ענף[ פי' )ד( ליה, קרי שופה הדם לההוא אנא אשי לרב אסימרבר

 ושרשרת כקליעה כשלשלת עשויין שהן ידי על בעלין מחופה שהעץ ענף,שכלו
 קנא, בחר פרפי תלתא תלתא זה: על יה וטורכביז 3אפיה"' )אביהן( עלושוכבין
 אחר, בעוקץ עלין שני וחד, תרי להחדן. עוקץ טתוך ויוצאק קנא, בהד עלקשלשה
 וחד[, לנתרי ותרי( )אחד מהדר השנים: על רכוב ועלזה ארוך, טלטפה אחדועלה
 אנא : כהנא דרב מפומיה ונפק הואיל דכשירה, כ"ש נטי קנא בחד דתלתאואע"נ
 : יהורה כרב והלכה )ה( ליה. קרי שומה הדם וחד תרילההוא,

 והאי ללולב. עבות ועץ לסוכה שופה  הרס חטרא וב אמר 4(כרפק
 הדם דמי והיכי )כ( אחרינא, הדם ]כהרי[ בין  לחוריה בין להושענא,  פסול שופההרס
 ופתיין: ]פרפיה[ )אפירפא( דרברבן פרוםשופה

 אחד, מ'( כ"נ )ויקרא הדר עץ פרי אומר ישמעאל רי תניא )א(]רפד[
 שתים, )שם( נחל וערבי שלשה, )שם( עבות עץ וענף אחד, )שם( תמריםכפות
 שלשתן אפילו ]שלשה[ אוטר טרפון ר' קטום. שאינו ואחד קפומין, שתיםאפילו
 אחד, והדם אחת ערבה כך אהד, ואתרוג אחד שלולב כשם אומר עקיבא ר'קפוטק.
 ]לא[ הלא וכפות נאסר וכי אחת, באגודה עמהם אתרוג יהא יכול אלעור ר' ]לחאמר
  זה, את  זה ]שמעכבין[ )שמערבי,( מניין כפה[ ]אלא )וכפות(נאסר

 חייי
 ולזחתם

 בעי, שלימין אי נפשך טה ישמעאל ור' תמה. לקיחה שתהא  שם(, שם וויקראלכם
 אכוייא )ג( ליבעי[, לא נטי חד אפילו שלימין בעי לא אי כולהו, ]נטי ליבעי)ב(
 טרפק. כר' הלכה שטואל אמר יהודה רב אטר ישטעאל ר' בו חור ר'אמר
 ]אחר[ עבות אהד[ ]עץ אחד ענף כתיב: כפת טשטע אחד, תטרים כפות פי')ד(
 האתרונ ואפילו כולם, יאגדם יכול קאי: שנימקטומיןאהדם אפילו שלשה.הרי

 ראשון ענין על מוסיף ]וי"ל משמע וניהוי תמרים וכפות נאטר וכי אטרתעמהם:
 )מן( ולא הוא עצמו נפני טשמע כפת, אלא נאטי לא והלא הדר, עץ פרי עםלצרפו
 שמעכבין הלולב: עם נאגדים לפיכך וי"ו, בהן שנא' עליהן, מוסב עץ וענף האתרוג,]עם[
 ):( ולקחתם דרש שלימה תטה, טצוה: כאן אין מארבעתן אחת  חיסר אם  זה, עםזה

 הכתוב חלקן היכן שלם, טצריך וחד קטומין שנים ]דטכשיר[ ישטעאל ור' תם[]לקח
 ביריא, אטר )ה( נצריך: לא בחר ואפילו הדר בעי לא ואי ככולהו, ניבעי הדר בעיאי

 חיבא המאטר וגוף שם. בגטרא סתירת" ותא תלשון כל כו'. ענית עץ שאש פ"ד(
 שם., enaa( כ"ח יח1דח" רב שחזלכח ס( שם.מבח"ג

 כו'. שופת חרס ותאי ג( כבח"ג. והובא י"א ייב שכת חסרא. רב "סר ששרפם
 נטרונאי ורב פלפלני רב בשם שתניא טה ושיש ק"מ דף גיאית בריייץ וחוכא חבהףנ לשוןהיא
 ובב" או"ח בפור וקץין ל"ד סי' דשכח פוג במאיש וקריז tfwoורב

 וחיכי נ( W"S1h. ס!,
 nae. גיאת ברי"ץ גזכ וחיבא הנחיג לשון תא ט'. שומח חרסדטי

 תוספתי, ט'. כולתו ]נסי ליבקץ נ( טיב. לוד סוכה אוטר. ישמעאל רי בגיא 6(]רפד[
 427 צד ובמה"ד אמי א"ר ביראת בגטרא רבי. אסר אבריא נ( *בעי. ער *בקץ סןוהשמיפ
 רפ"י לשון חוא כשר ויקסים ער הלשת כל ט'. אחד חסרים כפות פי' ד( איר. אשא ריאטר

 ובטה"1 אבריא. כמקום ביראי יגיל שלקיל שאח פזת חכם. וחם ביריב אפר ס( וחם.בסטרא
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 הלכה : בעי הדר ומיהו נחד וטכשר דכריו, טתהילת ישמעאל, ר' נו הזר חכם:שם
 ראשו נקפם ש"מ הוא, הדר דקפום אע"ג דסבר )ו( כשר. דקפום להקל פרפון,כר'
 כשר: הרםשל

 קאי: אכולהו רלכם כלולב )ב( ]פסולה[, ויבשה ה ל 1 ז ג , ערבה )א(]רבה[
 ושל עליה מקצת ושנשרו כמושה פסולה, והצפצפה עליה נפרצו ראשיה נקטם)ג(
 ושל פלצר"א: כמושה )ה( עגול: שלה נעלה ערבה מין צפצפה פי' )ר( כשירה:בעל
 רסני להשקות צריכה שאינה קרקע בעל, הנחל: על שלא בשרה שנידלהבעל,
 כמו דמייתכותא לישנא בעל השלחין, בית כמשקין כדאיתא )ו( השמים, במפרלה
 : בתולתא עם עלם דמתייתב כסא ארי כדטתרגם ה'( מ"ב )ישעיי בתולה בחור יבע)י(לכי

 ד"א הנחל' על הנדלים מ'(' כ"ג )ייקרא נחל י ערב יבנז תני )א(]רפט
 בעל של נחל, ערבי אלא לי אין אירך תניא כנחל, משוך שלה שעלה נחלערבי
 מים נחלי הנחל, על הגרילים פי' )ב( מקום. מכל נחל ערבי ת"ל מניין, הריםושל
 עגול ןולא( משוך : רבים לשון רמשמע ערבי כתיב כשרה. בעל של וטיהו בזומצוה
 בין ]הגרילה לצפצפה פרפ הנחל, על שגדילים נחל ערבי ת"ר )ג( לצפצפה:פרפ

 משוך שלה ועלה אדום nSw קנה ערבה צפצפה[ ואיזהו ערבה זהו אי ]ת"ר :ההרים[
 קנה פי' )ר, למגל. יומה ופיה ענול שלה ועלה לבן שלה קנה צסצפה חלק[,]ופיה
 למגל, דומה פגימות: עשוי ואינו חלק עלין של חורן חלק, ופיה שלה: עץשלה,
 שלה. יד בית כלפי ]עקומות[ )עמוקות( אחד לצד כולן נוסות שלה פנימות קצירמגל

 שלשה לה ישאין ערבה כל 1SIS[S1 לפסול בדבר להחמיר שצריך מהכאשמעינן
 : הללוסימנין

 ניח בקעת איש נחוניא משום יוחנן רי אמר יוסי י' אמר )א(]רפק
 השומעו ושמעון )ב( מסיני. לטשה הלכה המים וניסוך ערבה נפיעות עשרחוורתן
 ואינה ורעים, כסדר היא משנה נסיעות עשר מקום בכל וכן )נ( ששומעין, כסדרגירסא
ענין

 לנאי
 ערבה דאילו המזבח, את להקיף למקדש )ד(ערבה : פרשתיה לא לכן

 של ראשו נקטם ש"ט חוא הדר דקטום אע"ג "דסכר 0 חכם. שם אוהיא רב חגי' 427צד
 שם. בגטרא ברשיי נטצא לא זה כשריי.חרט

 רש", קאי. אכו5חו דלכם כלולב נ( ע"ב. ל"ג שכה משגה גזולה. ערבה 6(נשפה[
 צפצפת פי' " שם. משנה כו'. ראשיח נקטם נ( כלולב. בטקום ל15לב שם והגי' שםבטשנה
 כראיתא " *לרי"א. שם ברש"י פלצרייא. כמושח ס( aat, בטחונה ישא לשון חח*כו'.

 וף'א. ב' דף ס"ק וכשלהין. ביתנסשקין
 כו'. הנחל על הגדילים פי' 3( בגטרא. ע"ב ליג סוכה גחל. עכבי ת"י 6(]רפו[

 כו'. שלה עץ שלה, קנח פי' ד(  ע"א. ל"ד סרח נחל. ערבי ת"ר ג( שם. בגמרארשפי
 שם. בגמרא רש.י לשוןהוא

 סוכה בגמרא חוורתן. בית בקעת איש נחמיא טשש יוחנן א"ר ישי ""ר 6(]י*סמ[
 ן יוחג א"ר אסי א"ר איתא ע"א ט"ר בשכח אבל נטיעות עשר יוחנן א"ר אסי א"ר א רצל'1
 פח סי. השוסע ושטעון 3( בכה"ג. המא וכן חורתן. בית בקעת איש נחמיא ר'טשום
 וחשית חתורת טן - להם טמן המררש פכית נשאלו שלשה אילו פירוש וכ"ל משונעהלשון
 נטיעות. עשר טקום בכל וכן ג( ששסעם. כסרר וגרסם חשומע ושמע הם מסינ' למשהשחלכח
 סייס וכאן שם. סוכה נגטרא רשא לשון ותא ט"ו( ש"א )שבישת זרעים נסרר היאמשנה
 אבל ע"ש יחם גגסרא ברשי* ~הונא הסיום נתקצר פה נ' מרשתיה* לא לכן לכאן ענין"ומינח
 אין ער כה הטזבח את להקיף לטקדש ערבת ד( פה. חביאח wb לכן לכאן ענינה אין כייען
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 קרבנות שכל החג, ימי שבעת של שחר של לתמיד המים ניסוך נפקא, מקראשבלולב
 שני שעריך שחר של בתמיד החנ מן ]חוץ י.ן אלא נססיהם אין השנה ימות כלשל

 : היא בעלמא אסמכתא וכו', בשני דנאטר מונסכיהם לן דנפקא אע"ג )ה(ניסוכין[,
 בפני אלא ניטלת ואינה שיעור, צריכה ערבה אמי רי אמר )א(]רפא[

 )חנן( רב אמר שיעויה וכמה )ג( : מצוה שאינה עטה נאגד אחר דבר ואין )ב(עצמה,
 עלין עליו אחד כל שיהא שצריך ענפים שלשה פי' )ד( לחין. עלין בדי שלש]נחמן[
 : רומי איש חננאל ר' פסק וכן הלכה וכן )ה(לח.ן.

 צרוק ברי אלעזר רר' קמיה[ ]קאימנא )קאטינא( הוה איינו אמר )א(]רפס[
 נשאים מנהג קסנר בירך, ולא חמס חביפ שקיל לקטיה, ערבה נברא ההואואייתי
 וחזקיה ואייבו )ג( ]ברכה[, צריכה אינה לפיכך נביאים, יסוד ולא בגבולין )ב(הוא,
 טנהג קסבר נירך, ולא חביפ תביט שקל ררב, לקמיה ערבה אייתו דרנ ברתיהבני

 הלכה כדאשכחן ברכה, צריכה ואינה חיבום, צריכה ערבה הילכך )ד( הוא.נביאים
 ברכי: דלא הני מכללמעשה

 פיפמתו ניפלה רובו, חזויתעל עלתה פסול, ול והגז היבש אתרונ )א(]רצ[
 ולא ניקב עוקצו, נימל מיעוטו, על חזזית עלתה מסול, שהוא כל וחסר ]ניקב[ נקלףנסרק
 יהודה ור' מכשיר מאיר רי כנרתי הירוק פסול, הכושי אתרוג כשר. שהוא[ ]כלהסר
 ראש פיטטתו, ]נטלה[ : בלע"ז חיינ"א דקות, אבעבועות כמק חזזית פי' )ב(פוסל.

 חרא שהוא כל וחסר ניקב : רימון של הפיממא ודוגמתו )ר( יעקב, רבי מפי )ג(האתרוג,
 : סיפא כדקתני כשר, והוציאה מחפ ]נו[ שתחב חסר ולא ניקב דאילו היא,טילתא
 כרתי' : הוא ושחור בוש מארץ ]שבא[ הכושי : תאנים בעוקצי כמו )ה( זנבו,עוקצו,

 : פור"ש שקורי!)ו(כרישין
 בשני רנאטר מונסכיחם לן דנפקא אע"ג ס( שם. בגמרא רש"י לשון ג"כ חוב יין. אלאגסכיחם
 סים. ר"ח בחוס' וע"ש ע"ב ב' בתענית סאטרם חחיושי.

 שאינה עטה נאגר אחר דבר ואין נ( רע*ב. ט"ד סוכה אטי. רי אסר 6(]רפח[
 איתא טפוח שאינה ובטקום עבטה בפני אלא ניטלת אינה על שם רשני לשון חואסורח.
 שצריך ענפים שלשה פי' ד( שם. גטרא שיעורה. וכמח ג( מצוח. שחיא דטוכח שםברש"
 וכן ס( להין. עלין אהד בכל שיש שלשה שם בגטרא בממ"י להין. עלין ע4ו אחד גלשיחא
 איש חננאל רי פסק וכן הביא ואשר נחטן. כרב הלכח ר"ל רוסי. איש חננאל רי פסק וכןחלכח
 וגם 429( )צד שס*ז סי' בסח"1 חיבא וכן ע"ב ט"ד שם בגטרא חננאל רבינו לפי' כ11נה1חמי
 מגיא אחד בנד אחד עלה אפילו ששת כרב וחלכתא חגיא שס"ט סי' תשלם הלקט שבליבעל
 ורביה ג"כ והביא רושת, כרב הלכח ז"ל גאון תאי רביי כתב וכן הדברות, בעל כתב וכןותגש
 א' סי' פיד שכח בראמה ישין לחין, שין בדי שלשה דבשנן סחטן כרב פסק זבלחננאל
 ערש. באיטרי ששת כרב ותפכה בדיני נתטן כרב הלכה חגשנים תשבות בשםשהביא

 אינת לפיכך נביאים ישד ולא בגבולין 3( ענב. סיד סוכת איבו. אסר 6(]ועפכן[
 ערבה חילכך י( שם. גטרא כי. וחזקיה אייש ג( שם. בגמרא הש"י 4י' חש ברכת.צרכה
 בגמרא. ברש"י וליתא הש"י דברי הוא כו'. חיבוטצריכת

[ss)6 ראמי לשון כר. חזזית פי' ג( ע"ב. 4ר סוכח טשנח ט'. חיבש אתרת 
 בלודז גוריינ-א חסדרים ובס' נ', בכ"י גם וחסר שם ברש-י ליתד שחוכא לועזית והטלהבטשנה
 1דוגמחו ין יקר. בר יעקב ר' רש"י של רבו הוא יעקג. רבי טפי נ( בלועז. יריניאובמחיו
 כרישין wy )1' ס' סנהדרין תאנים. בשקצי כסו ס( ט"נ. פ"ב עוקצין ריטון. שלהפיטטא
 פורי בלע"ז כרישין הכיא כרש בערך תעריך וגם שר,". כרישם בגטרא ברשה פור"ש.שקורין

poire~u.)לרך( 
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 רזויסדורש1
 ומריו עצו שפעם עץ מ'(, כ"ג )ויקרא הדר עץ פרי יננ! תנו )א(טקצא[

 בו שיש זה דיר מה הריר אלא הרר תקרי אל אומר רבי אתרונ, זה אומר הוישוה,
 עריין קטנים שבאו עד קאמר הכי אלא ]כו'[ טוסים ובעלי תמימים וקטניםנדולים
 בן לשנה. משנה באילנו הדר דבר הדר, אלא הדר תקרי אל ד"א )ב( קיימין.גדולים
 ואיזהו אידור, למים יווני כלשק קורין שכן אידור, אלא )ג( הרר תקרי אל אומרעזאי

 בטעם כפרי שהעץ עץ, פרי פי' )ד( אתרוג. זה אוטר הוי טים, כל על הגדלאיל!
 להון לאו מירות כולהו אסו )ה( : צאן של לריר אילנו הדומה עץ פרי הדיר, :שוה

 קטנים, שבאין ער קאמר הכי שוות: איק אחד איל! תפוחי כל והלא וקטנים,נרולים
 וקטנים אישתקד, של גדולים אלא קאמר, אחת שנה של לאו וקטנים גדוליםכלומר
 ]ונדל[ דר שאתרונ לפי ]וו[, שנהשל

 באי"
 )וחוכטין( וכשנאי! שנים, ושלש שתים

 בשאר נן שאין מה )ו( בו. קיימין דאישתקד כיולים עייין עכשיו, של קטמם]והונטין[
 נדולים בהן אין טומין, ובעלי תטימין בהן נמי יש אילנות דבשאר דאע"גאילנות,
 מר פליגי, בטשמעותא אלא דרבי, היא[ ]והיא )וההוא( הדר, )ז( : קמניםכשבאין
 מים כל מים, כל על שגדל )ח( דירה. לשק ]ליה[ דריש וסר ריר, לשון ]ליה[דריש
 : שאובין מים להשקותו צריך גשמים מי לו כשאין לנשטים, בין לשאובין ביןצריך

 במקום אלא שנו לא חסדא רב אמר טעיטו על חזזית עלתה )א(80צב[
 ובחוטמו רבא אטר )ב( ומסול, כמנומר ליה הוה טקומות ושלשה בשנים אכלאחר,
 : ראשו לצר ויורד משם שמשפע גובהו בעובי ובחוטמו, פי' )ג( : שהוא כלאפילו
 אדם עובי שבאותו מקומות משאר יותר לעינים שם שנראה פסול. שהוא כלאפילו
 : עיניועתן

 ולפי )ב( בוכנתו. ניטלה יצחק ר' אמר ]פיטמתו[: ניפלה )א(נרצץ
 רבינו אבל )ג( יעקב, רבינו הזקן מורי לשק זהו פילו"ר, נוכנא כמין ועשוי חדשהוא

 "ח סיכה היי- " פרי תכי 6י]רצש
 ע"א-

 הגי' שם בגטרא תיקרי. אל י"א 3(
 רש"י לשון ההר כו'. עץ פרי פי' י( חרור. אלא תניי כערוך איחר. אלא נ( אפר. אבהורי

 אילני כולהו אטו בגמרא דשא וקטנים. גחלים להון לאו פיחת שלחו אטו ס( שם.בגפרא
 ליתא קטנים. כשבאין עד כוי אילנות נשאר כן שאין טח 1( וקטנים.. גחלים פירות בתולית

 שגדל ס( שם. רוטני לשון חיא דירת. לשון עד כו' דרבי חיא[ החיא חדר ו( שם. בגטראברשא
 שם. בגטרא ברש"י ליתא חסימן סוף ער טים כלעל

 גל אפילו ובחוטמו רבא אטר " ש"ב. ל"ת סוכה כי. חזזית עלתה 6(מ4שבב1[
 עד כו'. ובחוטמו פי' " פסול. נמי במשחו שפילו חוטמו ועל רבא אטר שם בגמראשחח*.
 שם. בגטרא רשא לשון הא ועגיו.טחן

 נטיה ולפנינו סטיב ע"ה סוכה בוכנתו. ניטלח יצחק א"ר פטמתו נימלח *(]רצט
 tes1 ג( בוטנתי. נטלת אלעזר גן יצחק רי חנאפפטתה

~lnae 
 זחו פילףר בוכנא כטין ועשוי חד

 יעקב רבינו ופי' *פירוש* מלת וחסר שם בגסרא רש"י לשון תא יעקב. אביט חזקן סורילשק
 ולרעתו יעקב. רבי מפי אתרוג ראש פטמתו, נטלח ע"ב ל"ד גסשנח בפירושיי יותרמבאר
 רש"י של רבו יקר, בר יעקב רגיש הוא יעקנ ורבית תאתחג. שגראש תפרח תאפפמהש
 של רבו ג"כ חית והוא שם בגטרא רש"י לשון ג"כ חוט כף. חשי יצחק רבית אבל 8(זול.

 גוכנתו נטלח ד"ח שם בתוס' ועיין האתרוג, בזנב שניחם ישקיי פיטטתו ולדעהו ז"ל.ראףי
 רגינו בשם חפירוש שתביא ש"ס ס" חשלם חלקת בשבלי ושיו 8"1 פי' פ*ג סופחוברגיש
 סי' שם ירנן וביצחק ק"ת דף *לב ח' גיאות ברירך ועיין מוח שתאריך וע"ש דלשלטת
 כ סי' אביחג חי ר"8 ובהטנחיגקלייד,
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 שהוא מה העץ שנימל עוקצו, בזנב, שניהם ועוקצו פיטמתו ממרש היה הלוייצחק
 למיכך וחיסרו, האתרוג מתוך העוקץ שנתלש פיטמתו כשר. שבאתרוג לגומאחוץ
 כבוכנא האתרוג נתוך שנכנס מה בוכנתו ממלה אלעזר בן יצחק ר' דקתני והיינופסול,
 פיממא מקום בשום מצינו שלא לי, נראה יעקב רב.נו ולשון נאסיתא, ]ומכה[הנכנס
 הדברים ונראין ]וז"לן פירש חננאל רבינו וגם יעקב, רבינו פירוש כאן עד )ד(עוקץ.
 ר' דאמר הא אבל )ז( רימון, של מיטטא כדתנן )ו( החוטם, ]רד[ )ראש( שהוא)ה(

 המדוך, שם בוכנתא, כמו )ט( באתרוג, הנתון העץ קנה הוא )ח( בוכנתא, הואיצחק
 הוא ]באילן[ )כאילו( )יא( בו תלוי שהוא העץ ובאתרוג ואסיתא, בוכנא כדנרסינן)י(
 נעקרה לן וקיימא בה, נתק והעץ אסיתא, כמין ]חקוק[ האתרוג ובעיקר בוכנא,כמין

 אם אבל ופסול, האתרוג וחסר עטו, מנופו ניטל שטא חיישינן האסיתא מןהנוכנא
 העיקר שהרי כשר, ]ממנה[ למעלה העץ ונחתך האסיתא, בתוך קיימת ]באתרוג[הבוכנא
 : כשר עוקצו ניפל וזהוקיים,

 בכולה )ג( באהונא )ב(דאיתנלר אתרוגא האי רבא אמר נקלף. )א(]רזנד[
 ואף אדומה, תמרה ]כאה.נא[ )באהינא( נקלף: דאיגלר, פי' )ד( פסול. במקצתהכשרה
 כשרה: בכולה בפירות: הנקלפים כל כדרך לארסימות נהפך שנקלף לאחרזה

 : הוא רמנומר פסולבמקצתה
 שאינו במשהו, ממולש ]נקנ[ נ.קב חינגא בר עולא תני ניקב. )א(]רצה[

 למחוק. יש יעקב" רביה *" 1חמל1ת כאן עד צ"ל לרעתי יעקב. רמנו פירש כאן ערז(
 לער אין לכן חלוי יצחק ר' של וגם יקר בר יעקב רבינו של היינו רעות בי תביא רשייכי
 הדברים ונראין חננאל רבינו פירש כאף עד כתוב: טחסהר ב' מכ"י יעקב. רבינו פי' כאןעד
 הסדרים ונס' חוכרים, ונראין חסתהיל הנגאל רניט פי' חוכא ואת"כ פירש"י הוא באן ערר"ל
 עד הביא 481 צד בסה"1 וראיתי חוברים. מראין פירש כן כסו חננאל רבינו כאן, ערכתוב
 בפו נרפס חיא ר.ח פי' בשם שתובא טה וכל הדברים נראין פירש ר"ח גם : רביט פי'כאן
 הר"ח ודברי וכו' הדברים נראין בשטתה ניטלה ד"ח ע"א( ל"ו )רף ומלנא דפים בש"סהריח
 נשם ר"ח פי' הביאו נפלח ד"ה ע"א ל"ו מכח התוס' ותכסי פפם בערך הערוך גםהביא
 emlnn. ראש שהוא ס( בערוך. שתובא חטלח מאור גרשם רביט פי' גם שם ותבישהערוך.

 ריסון. של פיפסא כומנן ו( שם. ובחוסי ובערוך הופח בפי' לגטן שחובא כפו חחופם דדתקנתי
 רבעו לשון חיא זח וכל סטיב ע"ח טפח יצחק. רי האטר תא אבל ו( מוג. פ"בשקצין
 מן וחצינו 481 צד במח-1 המאמר הפרידו מפעות חסיסן. סוף ער שלו בפירושחננאל
 תובא וכן חעץ קצת חש ר"ח בפי' העץ. קנח חוא ח( חדש. סיטן יצחק דא*ר חאאבל
 ר"ח בפי' שחוא כסו וצזל משובש תלשון חטרכן. שם בוכנתא כטו ע( שם. וברעם'בערוך
 ושם פריפת, סחכתיח רשף טכנא תאי ע"ב[ מ"ב ]יף חולין בשחיפת דגרסיגן בוכגא,כטו

 באילן. תקנתי כאילו. י6( ע"א. נ"ב חולין כבהרסינן. " בוכנא.חסדיך
 בטקצתח כשרת בטלת באהעא דאיתגלר 3( ע"ב. ליה .כח רבא. אמר 6(]ר*צד[

 פשל, נקלף תגן אנן וחא כשירח, סוסקא כאדיש האגליד אתחגא חאי כך איתא בגמראפסול.
 ש ראףי פי' ג"כ חוא פטל. במקצתח כשרח בכולה ג( בסקצתח. חא בפתיח הא קשואלא
 וחכיאו רש'", דברי תביש חא ד"ח בתוש במקצתה. חא בכי"ח הא ש'א( עץ חגטרא5שק
 הביא סרב( )ליח ווילגא בש"ס חנדפס ר"ח בפ" כ5. פישל בכולה איפכא פירש חננאלורביט
 נקלף אבל פשל, טלו חחיצונת קליפתח נפשפת כלומר כולו, במוקלף אוקימנא ניףת"ל

 שם. בגמרא רשיי לשון חש כר. נקלף ושיגלד פי' ד( כשר. טקצתו ונשתיירמפצתו
 וחוכא חנינא בר ולפנית רע*א ל"י סוכת חענא. בר ע~א תני ניקב 6(]וא*בן:ן

 לולב. ח'בגח"ג
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 האי השתא רטתניתין, תנא דמכשר קאי, חסר ולא אניקב פי' )נ( בכאיסר.טפולש
חנא

 )דטתניתי"
 טשני נקב שיראה כדי לצידו, מצידו שהוגש טפולש ראם ]לטימר[

 בכאימר, מפולש שאינו ונקב מחפ, של אפילו שהוא, כל בנקב )בין( פסול,צדדין,
 ומתניתין עבה, יתד % שתחב כגון כלום, חיסר שלא אע"ג פסול, כאיסר רחבאם

 : זחא rc כדינרא איסר שיעור וכטה )ג( : מפולש וכשאי% טכאיסר,בפחות
 פסול. לכויתי דומה נשר, %שי וההגיא פסול. נושי שתריץ )א(]רשצן

 לן הא אמר רבינא )כ( תנן, לכושי דומה טתניתין נמי תנן[ ]כי )כרתק( אבייאמר
 הוא שנדמה פסול שחור: הוא והרי כאן שגדל לכושי, דומה פ" )0 להטהא

 ארץ לבני טתניתע קשיא ולא פסול[, ]נמי עצטו כהבי מתניתין לעולם לה0והא " ]הא : וכשר אורחיה היינו עצמו כושי אבל )ה( כלע"ז, קופפריי"ש )ד(לגהצי,
 )ישראל( מארץ הרחוקיןישראל

 ]כושי
 לבני שקרובים נבל לנני ברייתא בהן, רגילין וא.ק

 : ופסול הוא ]נדמה[ )נראה( לכושי ודומה כאן גדל מקום שכל בהם[ ]ורגיליןכגושיים
 פסול, ומנומר לבן ]כושי[ שלוק כבוש סרוח תפוח אתרוג רננן ת% )א(לצז[

 מכשירין, וחכמים פוסל, עקיבא ר' הבוסר אתרוג התיום. אף אומרים ויש פסול, ככדוראתרוג
 עליו שנפלו כגון אונפיליייא, תפוח פי' )ב( פסול. אתרת ברייה כמין ועשאו בדפוסנידלו
 רע ריחו סרוח, נרקב. תפוח אחרינא לישנא נרקב. סרוח ותפוח, בתלושנשטים
 ]באור[ ביותר מכושל שלוק, : בחרדל או בחומץ כבוש, : שאכלוהו תולעיםמחמת
 : אתרולן כשאר ארוך שאינו פלוט"א עמל כדור כמין העשת ככדור, )נ(ברותחין,
 בדפוס[, ]גידלו )ה( : לבן פול כטין קפן הבוסר, )ד( ביחד: דבוקין שניםהתיום
 פורמ"א, דפום הרפוס, כמדת וגדל במחובר בתוכו ותתנו קפן, כשהוא דפוס לושעושה
 ]וכו'[ בתוכו או מנעליכן ]כסו גביו על אחרים דברים למידתו ]לעשות[ העשוי דברכל
 אמר הדר רכולהו פעמא )ו( כלל. לאתרוג רומה שאינו אחרת, ברייה כמין : דפוסקרוי

 וליכא.רחטנא

 וחמ5ח שם בגמרא רשה" לשון חש מפ51ש. וכיאשי% ער כה חסר %א אנוקב פ"3(
 טיוהרת. טין" ט5ת גם חסדרים, ובס' ב' בכ.י ח~תא חיא בחשת כי מחקתי*רמהניתן*

 שם 5ו5ב בה' תבליג לשון והא זופא כמנרד לתקן יש  זוזא. מן כרינרא אוסר נאשר וכסה"
 טחסחר בי הכ"י *5ב. ה' בעיפיר תובאו הבח"ג ודברי זוטרא כאיגרא איטר לאשר וכסתוהגיי
 משין זרזדן כדטנדייא איסר שיעור וכטת חסדרים ובס' דשים. וחסר איסור שהעור הטחכואב
 זופא. נינבא איסור שיעור ונטה תובא 482 עד גטהץ וראיחז זוטרא. נדינרא טן הצטהבןמשק

 לא אטר רבא בגטרא אמר. רגיגא ש( עמא. 5*1 שכה פסי. כשי אתרא "נקצו[
waPקופפריי*ש ד( שם. בגמרא רש" לשון חש הסימן סוף ער כף פ" " לחו. והא 5ן תא 
 ונם ברורי וכשר. שרחיח חייי עצטו כושי אב5 ס( ב5ע*1. שגפרפא*ם שם ברדף"נ"א.
 דכא. דשרחיח דכשר פעם חאנו עצמו כושיאבל

[tss)6 שם. גגמרא רש" תפוח. פי' ג( עמא. 5"1 סוכת סרוח. תשח אתיצג ת"ר 
 ומח אתרוג ר.ח שם בחוסי שין שם ברש" ג"כ חמש עטל. כדור כטין חעשף ככרורג(

 בפסיקתא הוא כי בשת של ככרור כדרבוטת חטטים רשי רנתי בפסיקתא כדררשינןשהבאו
 פול כטין קטו חבוסר ר( ט"ו. סי' בהע~חך ובחנחוטא פט"1 סטיר במררש וכן פ"נרבתי
 סלת מפרוף רשיי אולם רשיי פי' בעיניחם נכון שלא הבוסר אתרוג ד"ח בתש' שם עייןחלנן.
 חלבן פול הלבן, פול הוא ג'רוע החש בוסר הוא רב ואמר רע"א נ*ג פסחים מאמרם עפ"יבוסר
 ג*כ חיא כו. דפוס לו שעיטה בדשם[ ]נידלי ס( הלבן. כשל שצנרו אימא אלא דעתך%קא
 שם. ברש"י *תא חזה הסיום וליבא. רחמנא אסר חרר רכולוע טעטא 0 שם.גרשים
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 איני הדר, ,ה ]אין[ רב אמר עכברים, שנקבותו אתרוג איתמר )א(וצח[
 לא טתניתין נשלמא מתניתין, קשיא חנינא ולרי ונפיק בה מפביל חנינא רבוהאטר
 קשיא, לרב אלא שני, פוב ביום כאן ראשון פונ ביום כאן חנינא, לרב ליהקשיא
 דהא הדר, ,ה הרי רב אטר דאטר איכא דטאיסא, עכברים נקיבת שאני רב לךאמר
 טוב ביום הא קשיא לא מתניתין, קשיא חנינא ור' ]כה[, ונמיק בה מפבל חנינארב

 ונפיק : מקצתו אוכל בה, מפבל חמנא ר' והא פי' )ב( שם. טוב ביום האראשק,
 ע"י מאכלם ]שכל מטבל דנקפ והא )ג( עליה, ומברך בטתר חובתו ידי בהויוצא
 מפבל יצחק ר' מעיים בכני מטבל[ השמש בפסחים כדאמר )ד( היה,מיבול
 ומשניק פסול, שהוא כל חסר רקחני מתניתין, קשיא חנינא לר' ופרכינןבירקא,
 התורה, מן שלקיחתו ראשון טוב ניום מתניתק קשיא, לא חנינא לר' מתניתיןבשלמא
 חנינא, רב ביה נפיק שני טוב וביום תמה[, לקיחה ולקחתם ]רכתינ תטה לקיחהונענין
 לרב רהא חנינא, ררב קשיא הרר זה אין הרי דאמר לרב, אלא : שלם הוה דלאאע"ג
 הואיל בעינן, הדורה מצוה דהא נפיק, לא בשםאפילו

 ומזכיריי
 עליו, שמים שם

 נטי בשני ואפילו הדר זה דאין נמי נה מודה חנינא רב אפילו רב לך אמרומשנינן
 מעפ האתרוג חסר שאפילו מהבא שמעינן )ה( : דמאיסא עכברים נקיבת דשאני נמיקלא
 חננאל רבינו פסק וכן ונפיק, בה דמטביל למעשה הלכה כדאשכח! שני, טוב ביוםכשר

 : לחומרא ראזלינן ופסולה מאימא עכברים ונקיבת חנינא כר' לןהקיימא
 כביצה, ]אומר[ יהודה ר' כאגוז, אומר מאיר ר' קטן, אתרוג שיעור )א(]רצת

 בשתי אחר אפילו אומר יוסי[ ]ר' יהורה ר' דברי אחת, בידו שנים שיאחוז כדיובגדול
 : יוסי כר' הלכה ובגדול יהורה, כר' הלכה בקטן )נ(יריו,

 כחכמים, שהלכה ראיט כך פסול, והיבש הנוול לולב ו~צקצאלתם )א(]וצ[
 כשהן להביא איפשר שאי בסקוס אבל[ הדורים, כשהן להביא שאיפשר ]במקוםוראי

[nswa)6 רש"י לשון חוא כוי. חנינא ר' והא פי' 3( ע.'ב. ל"ו סוכה כוי. איתמר 
 מטבל מן המעתיק שהשמיט החסר את בפנים חוסמתי ספבל. דנקיפ והא נ( שם.בגטרא
 סעפ ולאתרוג חסר שאפילו מחבא שטעינן ס( ע"ב. ק"ז רף בפסחים. כהאסר י( ספבל.עד
 רף 4לב ה' גיאת בג"ץ עיין חנינא. כר' דקיי"ל חננאל רבינו PDD וכן ט'. שני ביהפכשר
 האיי ורביט ז"ל גאון נפרונאי רב דברי שם והביא באריכוות שם בשכה מאסרם שטפרשל"ז
 שם ירנן וביצחק גב"י. וע"ש תרם"ט סי' אף'ח גשר גם השאו גיאת חרי*ץ ודברי ז"לגטן
 הביא תטכריע בם' הזקן ישעיי שר, שם והביא רש"י דברי ג"כ ומבאר בזח, תאריך קם"טסי'
 בערלין הטס ש"ב כגא סי' לולג ח' בחמגהיג גם ועיין חנינא, כרי רקיי"ל חננאל רביטבשם
 סי' פיג סוכת אשירי מהגתת וגם ש"ח. ס" סוף חשלם כשבח"ל ושין בזה, שכתב טח 67(?ד
 ודברי ערש. שסשפ סי' באחו הוא בחרא כלישנא חייט ר"ת פסק וכן אחז בשם אובאכ"ג
 יש. יב 14 רף סוכת גומלנא תנדפס גקהס חסתהר"ת

 כריי תלכה נקטן נ( ע"כ. ל"ד סוכת טשנח כו'. קאן אתלע שישי 6(]רצט[
 ברשף. וכן חבה"ג לשון חח יוסי. כרי חלכחובגדול

 טבע זח כר. כחכמים שחלכת ראיט כך פסול. והעש הגמל לולב ושגואלתם 6(]זצ[
 ופח ז"ל גאון נטרוגאי ר3 נשם התשונה שם והובא שי"ג סי' תשעה שערי הנשניםטתו%נות
 הא וששאלתם : תשעה בשערי שרגא כמו חתשובח לשון פח כנביא קצת, תלשון נתקצרבסחר
 ]דאטרינן יחודה אדר' ססכינן מינית דשפור שכיח רלא היבא פסול, ותיבש תגזול לולב רבנןרוטור
 בכטוופ; וחכמים וסתני עבדינן דלסא או nhp~ 1טברכינן יבורץ[ אף אומר ר'.יהורח ע*א Wehשכח

 שחלכח תשטים סן הראוט כך מאי. הלכח טינית דשפיר איבא רלא והבא ישפילו ליבש, ליחואסרינן
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 ברק כבני טעשה יהודה ר' אמר דתניא )ב( כן, שהוא וטנין ביבשין, יוצאיןהדורין
 עשו, חכמים ברצון שלא דבר, הכמים אמרו ולא בניהם ולבני לבניהם טורישיןשהיו
 שאי במקום ובערבה, בהדס באתרוג וכ! שאני, הדחק שעת רא.ה משם לו אמרואלא

 הדורי! ]כשהן( אותו להניאאימשר
 יוצאיי

 : ניבשין
 אם ~נא, בחד )ב(תלתאטרפא כהילכתן, הדסים נו ולולבשיש )א(]שא[

 כמה עליו להוסיףבא
 הדסיי

 עבות, שאינו ההדם ט, גדולה אחת אגודה ולעשותו
 משלשה .ותר שיעור חכמים בו נתנו לא לולב דטצות כיק בידו,הרשות

 עליי
 אמילו

 וא.! הן, תוספת יתירין ואותן חונתו, ידי יוצא כתקנן שלשתן עשה שבהן,כחמור
 : ישיבות בשתי טנהג וכן הכשרין, אתפוסלין

 ימים בשני לולב בנטילת זמ! אומרים אם נשאלתי החתום אני )א(]שב[
 ביום לכם ולקחתם דכתיב התורה, טן ראשון ויום הואיל חג, של ]הראשונים[מוכים
 שכשם נכוס היום כקידוש ]רלולב[ ודינו הוא, ספק שני ויום מ'(. כ"ג )ויקראהראשון

 ששין ערבה וכן הרס וכן אתרוג וכן ע"ב[ כ"ט ]סוכה פסול והיבש הגזול לולב דטתני'כחכמים
 וחלם ע"א[ ל"א לסוכה דקאסרינן כשרים וכמושין שני, ביו"ט בין ראשון בירט ביןפסולין
 ואפילו הדורים, כשהן אותן להביא שאפשר בטקום וראי אבל פסולים, יבשים כשריםכמושין
 אין אם אבל עדיף, מצוה היחר פרסאות,בכסח

 יכוליי
 ביבש, יוצאין טייבפל עיקר כל אותן להביא

 לו אמרו ולא לבגיחם לולביחן את מורישין שהיו כרכין בבני סעשח יהודה ר' אטרדהניא
 ר' לחו סייחו כי 1הכ11נח ע"כ. שאני הדחק שעת ראיה משם לו[ אסח אלא ]דבר,חכמים
 רבנן דמודו טכלל כל5, ראיח תדחק שעת אין לו אסרו טורישין שהיו מאותם ראיתיחודח
 גאון פלטה רב בשם תשפה שהביא "ג סי' *לב ח' גהמנהיג ומצאתי יוצאין. הרחקדבשעת

 סעשח יהורח א"ר דתניא נ( 116(. לצר ציז סי' האורה בס' גם ועיין אחר. בסגנון קצתו*5
 עיהש5טי לפנינו. לתקן יש זנן כרכין בבני טעשח לפנינו וחגיי מע"א 4א סוכת ברק.בבני
 אין לו ואמרו לבניתם לולביחן סורישין חים גמדינת והלא יהורה ר' להן אטר ח"א פ"נשכה
 חדחק. משעת ראיחטביאין

 דף בשף גשת בריקם חטא זח ט'. כהילכתן הרסים בו שיש 11לב 6(]שא[
 סי' 15לב ח' וחטגחיג ישישת, בשתי מנהג וכן ג"כ וסיים שיסיים, באיזה פלטוי רב בשםלב
 שאינו טסי בו יתן יהזדה כרס עבות חדסין שלשח ט שיש כיון אמר פלפח ורב הביאג"ח
 דל משח ורב נטרונאי ורב סעדי' רב כתבו וכן 'שיבות, בשתי מנהג מן שירצח כמחעכות
 הגאונים בתשובות בסדור שלפנינו כלשון וחוכא 'הודה. לר' כשרים הן ועקש הדקל סיבדחא
 טנחג וכך ג"כ וסיים ברחבה קצת חוא ושם ז"ל שלום שר רב בשם ש"ח סי' תשובתשערי
 ע"ב. ל"צ סוכח קינא. בחד פרפא תלתא נ( תא. פ"ז לולב ח' ברמב"ם ועיין ישיבותבשתי

 ובם' ב' בכ"י וכ"ח שסיון. בר שלמה חתם ובסוף נשאלתי תחתום אני 6(]שב[
 יצחק בר שלמח חתם 486 צד ובסופו זח כ5 תובא 484 צר שע"ר סי' בטח"1 אגלחסדרים
 יעקב ר' חזקן סטורי טקובלני כך הטאסר באמצע חובא אשר ראת כי יען הטעתיקי פשתוחח
 שתא כסו חנטן אבל יצחק בר שלטח בסופו חרג 5כן .ז"5 רשיי ש5 רבו חית הוא כי ויען יקר,בר

 שלמח ר' בשם חאלה חדברים הביא שת"ז סי' 1*5ב סוכה ח' האףז כי תראה וכןלפניט
 בשבלי וכ"ח דל שמשון בר שלטת ר בשם חביא ב' סי' פיד סוכח הכא"ש וכן ז"ל שטשוןבר'

 rp ס" בפררם וראיתי שטשון, בר שלמה ר' תביא האבודרחם ונם שסט ס" השלםתלקט
 לדבר תסכים לח יצחק ר' ישפילו רבותינו שכל נ"ע שמשון בר' שלטח טרביט שמעתי וכןחיבא
 כלנהגי בתשבוץ ת"ל חגיא 47 צר שד*5 ובנחלת בלבד, ראשון אם כי ]זמן[ לברך שלאזח

 חפירות, בעל יצחק בר שלמה רגיזת אחר בדור יבג הבגים שני מצאתי לסוף קרוב כ"מהרגם(
 וישון. עצת וע"פ ודי 1hun שטשון, בר שלטחורבינו
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 ביום לולב וצל בנפילתו ]זמן[ נמי אומר הסכות חג של בשני הכום על זטןאשומר
 יעקב ר' הזקן סטורי מקובלני כך )ב( בלכד, ראשון ביום אלא זמן אומר אי! ]או[שני
 ראשק, טוב ביום אלא לולב של בנמילתו זם! אוטר שאין אטה, דעתי וכן יקר,בר
'DSבתוספתא, ולא במשנה, ולא בתלטוד, .לא ,1 לברכה ושורש עיקר מצית שלא 
 ומתקנו' שאוגדו בשעת בחול לולב של עשייתו בשעת אלא זו ברכה חיוב אין כללדכלל
 שהחייט אומר לעצטו ]סוכה[ העושה רבנן דתנו )ג( אותה, שעושין בשעת נמיובסוכה
 אומר לעצמו לולב העושה וכן נסוכה, לישב אקנו"ץ אומר לישב נכנס וכו',וקייטם
 אם הרי סוכה גבי תנא ותני לולב, נפילת על אקנו"צ בו לצאת נפלו וכו',שהחיינו
 בסתרקי לסימך כגון עצטו, טוב ביום דבר בה לחדש יכול אם ועומדת עשוייההיתה

 ]בשעת[ הוא ]חיוב[ עיקר שהחיינו, מיד מברך הטצויירין וסדינים בקרמיםולעיטרה
 ברישא, אסוכה אחת בכניםש שתים, מברך דבר בה לחדש יטל אינו ואםמעשה,
 ]בגמילתו[, )בכניסתו( אחת אלא נטילתו בשעת מצריך לא כלולב אבל אזם!,ואחת
 הראשונים אבל בחול, דהיינו עשייה בשעת אלא רומן, ברכה ליכא כלל דכללאלמא
 סומכין אלא לולב, לעצמו עושה אדם כל ואק הואיל[ בנטילתו, שתים ]לברךשנהגו
 מה על בעיני פליאה זו וגם בנפילתו: שתים אדם כל סברך לכך ציבור שלעל

 פעם נטן שנירך טון נחול, עשייתו בשעת אלא אינה זו ברכה דחיוב וכיוןסמכו,
 וראי ]או[ פוב יום ודאי ראשק יום שיהא בין שני ביום לברך ליחן לנו לטהאחת,
 חוזרין אמאי זמן, אחת פעם שנירך כיק בכך, טהחול,

 ומברכיי
 אין הלא שני[ ]ביום

 ראשון, ביום ]אלא[ )אבל( וט, אומרים אין ]נמי[ חנוכה נר וגבי בחול, אלא תיובאעיקר
 וכיון פוב, היום בקידוש תלוי רכוס דומן היום, לקידוש דמי דלא הכא, נמיוהכי
 תלוייה השי! הואיל ]זו[ ברכה אבל זמן, נמי ואטרינן מקרשינן, מספיקא הן קדושותדשתי
 בישיבתה, להדיא זמן אומרים אין נמי בסוכה ואפילו בחול, ואפילו בעשייתהאלא
 כהנא לרב חזינא אשי רב דאטר )ד( הכום, על שאומרים זמ! אותו על סמכיקאלא

 בישיבת זמן לומר היא חיונא ואי זמן, ומברך וטקדש דקדושא, אכסא כולהודמםדר
 ומקרא חנוכה נר גבי כדאמר עלייהו, זמן האומר בהדיא ליתנייה)ו( לולב, ובנפילתסוכה
 בהלכות כתוב מצאתי ותו )ה( טדאורייתא. בהנך שכן וכל מררבק )כהנך( דהוימנלה
 מר דקטפרש לולב ובהלכות )ו( בדכסא. דסגי ולולב בסוכה ,מן לומר צריך רלאגדולות

 דברי חס זח כל כי שלפייח הערת שיז יקר. בר יעקב רי Ipm סטורי מקיבלני כר3(
 טחלכות ליקופים ובס' מורו. גם חיה יקר בר יעקב רבינו זח ולפי דל, שמשון ברי שלמהרי

 רשמינו הגיא ע"ב כ"ג דף קונפרסים( בחמשה ויל קורוניל נתן ר' הרב  )שחמלאמרכל
 שאין יקר בר יעקב ר' מרבו שקבל רפ"י כתב וכן אלולב שני ביי"פ זטן אומרים איןשבחרטש
 דף פוב לקח לטדרש במבוא חבאתי וזח עכ"ל מור בלקח וכן אלבלב שני ביו*פ זטןשטחים
 רשני. בשם זח הביא לכן יצחק בר שלטח ר' לפניו חת" שהיה נראה מזח W'D, סי' ע"אכ"1
 שלי. ובחערות רכ"ה ס" לשל ועיין סשה הי ריש טבה"ג ולקוח עיט מ'ו שכח דת"ר.ג(
 וגם לכולתו לחו רקאטר בגמרא חגי' כולתו דמסדר ובטקס שם סוכה אשה. רב דאסרד(

 בגטרא. ליטא זמן ומברך ומקדש יחסיים בסחר שחוכא כסו ג"כ תביא שכה ח' רישהבח"ג
 כ"ח בדכסא. דסגי ולולב בסטה זטן לומר צריך דלא גדולות גחלכות כרעב מצאתי ותוס(

 לעצטו שלב דרושה ובין לעצמו סוכת רעושה גין זמן הילכך וז"ל תכה ח' ריש כבח"גלפנינו
 *לב ובהלטת 0 נ'. ס" פ"ר סוכת ברגיש ושין עכ"ל בדכסא דסגי לטיטר צריך4

 בחלצות כהעם קלוסיו בטאטר חביא כי לבהזג הטנח אין כי. חכי תני יהודוני רג סרדקטפרש
 רק חשותו. רג טר דקספרש לולב ובה' להביא לחכתה ולמח שלפניח( ם )קניןגדולות
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 נפלו וכו', וקייטט שהחייט מברך לעצמו לולב העושה רבנן חנו הכי תני יהודאירב

 טצריך לא זטן אבל ומוריד, וטעלה ומביא וטזליך לולב, נפילת על אקנו"צ טלצאת
 : שמשון בר שלטה : סידי לא ותו בהכי, סגי ראשון ביום שבירך כיון לפיכךכלל,

 קיחה יהודה דרב )ב( כשר, ]אחד[ אנד אלא נאנד שלא לולב )א(]11נ[
 לאוגדו מצוה )ג( לטי אבל סגי, ובחד אונדין מניין שום טצינו ולא יליף, איזוב טאטדתקיחה
 יצחק: בר שלטה ולכאן, לכאן הערבה ענפי יתפזרו יסלא ולמעלה [DDS"] לרבנןאפילו

 בהוצאת הכל, על לומר הוא מנהנ ה ב ר ע ל ש י ע י נ ש ביום )א(]שר[
 של בחולו שמתפללין כמו ומתפללין פוב, ויום בשבת כמו היום, לקרייתהתורה
 הוא אחד יפן[, ]הוא ממקומו עולם, טלא כבודו רבה, קדושה למוסף שאומר אלאמועד,

)להיולי
 וזהים ומורים, רצה והשיאי, חפאיט, מפני ודור, לדור ימלוך, אדיר, ]אלהינו[,

 התקנל, יתגדל התיבה, לפני בעמידה פזמונים ושבע פעמים שבע וטקיף הושענא,שלום,
 כאלהים. איןהאומר

 דהא טצותו שעברה אע"פ באכילה אטור י ע י ב ש ב חשוץרוג )א(]ע1ה[
 השמשות לבין דאיתקצאי ]וכיון השמשות, לבין אף נטי ואיתקצאי שבעה, לטלהואיתקצאי
 ספק בתשיעי אבל הוא, שביעי ספק דשמיני דשמינק יומא לטלה נמיאיתקצאי
 בשמחה: אטל הכל עכריישמים

 ומקדש הוא, שביעי ספק שמיני חג, התקדש ליל ת ר צ ע בשמיני )א(]שח
 עצמו בפני רגל שהרי זטן, לוטר וצריך הזה, העצרת חג שמיני יום את אומרבסוכה,
 ביה, טתאכלא לא ואתרונ טברכינן, לא ברוכי יתבינן יתיבי הילכתא לן דקיימא )ב(הוא,
 דבמל שמיני ספק תשיעי ער מקדושתיה נפיק לא אכתי לשבעה איתקצאיהואיל
 השביעי, ביום בו לקרות משנינן לא פרשות במקרא ומיהו לגפרי, שביעי ספקשם
 ותחללוהו קודש אקרא קוראה ואתה ביה ליולול דלא היני כי עצרת, השטיני יוםבהדי
 דרב קצובות בחלכות זה נמצא לא כי השף גאון יחמתי דרב קשבות לחלכות שכתן ספקאין

 סכה בח' תרטיב( )פראנקשרפ ומרוצץ טאיר היים טפה החכם חיב תו"ע אשר גאוןיחודאי
 שם. גנואים קשבות חחלכות בשם שחטא מח כל ולא חחלטת שם נתקצרו כי 24()צד

 הסיום אבל ע-א ט"ו שכח מגמרא וחוא לולב חעושח ת"ר חטאטר חגיא לולב וד שףוכבח"ג
 בבורג. חיבא לא כלל מצריך לא זטןאכל

 קצ*א. סי' סוף בפרדס כלשוט הובא חסימן סוף עד כו'. נאגד שלא 4יב "]שם
 לרבנן. אפילו לאגס פציה ג( ע"א. ל"ג סוכה יליף. אאב טאערת קיחח קיחה יחודה דרבג(

 מיותרת. אפילו ומלת יתפזרו שלא אפילו ולטטח למסלח לרבנן אפילו צ"ל לרבנן פי' בטעות שםבפרדס
 מסי' הסיום ואחר 444( )צד שפ"ג ס" בסחת חובא ערבת. של שביעי ביזם 6(]קטך[

 מאמרים עור שם במחט נטצא 486 צד במח"1 גם שתא יצחק בר שלטח תתם אשרש"ג
 444. צד עד ה51ך נשבב ט' ועשר טשת שש בגיספריא אתרוג חטתחיל גסדמ חובש 5אאשר
 שב"מ גיזם שלפריט וחטאסר פארטא. כ" א' בכיי לפניט סטו חנא חסדרים ובס' ב' בכאוכן
 בטחת איתא חבל ע5 ליסר הש מנהג לפניט שישא בם9ם שם, בטחא שנרים באיזה חיש ערבהשל

 בסה*ו חים לקריית חתורה בחטאת ובטקום רם, גקול חכל על שגת של , זטיחת לזמרמנחג
 מעלת של כבור דרך אלא כולם הוצרכו והום לקריית ולא והרח ספרי כל לחו"א ומנחגחגיי
 דברים. חורפת 446 צד שם בפח"1 ושין תורח גשמחת גן בטת"1 הףט בשבת כמו ובמקשהיא,

 וכל אוזרת ד"ת בהשם' ועפש עזב ט"ו שכח באכילח. אסור בשביעי שתרה 6(עטה[
 446. צד בטחת ג"כ ותבאזח

 חובא חג. תתקדש ליל בשמוע 6(]שן[
 נ( תי. שתע~חם

 ד"
 ע*4נ ס"1 שגח הלסשה
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 של שני מום עשר חמשה בהדי שני ביום קרינן לא טעמא ומהאי שביעי,נשם
 עשר היום ומרשת )ג( ולכאן. לכאן מחוקתה היום קדושת לפקפק שלאסכות,
 בשמיני שנינו שכך )ד( ימים כשאר בין[ ]בשבת להיות שחל מן הוא,תעשר
 מוב ביום במסח קאי דכי הענקה, מצות ומחמת ובכור וחקים מצות קריעצרת

 דשתא ורישא הוא, אסיפה דזמ, דחג ש"מ בהדיא, הבכור כל תנא ליה קרי]האחרתן
 להכריז תעשר[ ]עשר הבכור כל על להוסיף רבותינו הזקיקו ויובלות, שמיטיןלחינוך
 לאביונים, יד ופתיחת )ה( העבד, הענקת ולטצות שמיטות, חוקי ולהכריז המעשרותעל
 לה ייסדו המעשר וחיוב הפרשה חידוש ומחמת )ו( ונכור, וחוקים מצות דקתניהיינו

 עשרונים קיבוץ עליה ושוררו עשירייה, אמצה ]איום[ היא מיוחדת, קרובהבפיוטין
 בסילוק המיוסד ]ורמז[ )ודמו( ואגדות הלכות פי על בתורה המצוייניןועשיריות
 עצרת, בשמיני ואחת אנכי, ראה של אחת בשנה, פעמים שתי ]נקראת[ ווהפרשה
 פעמים, עשר ]משנני[ )משסכי( וברך השמים טן קרשך ממעק השקיפה התחילוכך

 : לפיוט יסודו שער בירו ואחז המשורר עמד קלירי שלוברורו
 תורות שתי וטהציאין נקרא, לא עדן אם קהלת, וקורין ל ל ה נומרץ )א(]שזן

 קורא והמפפיר שבעה, קורין הוא שבת ואם תעשר, עשר ]בפרשת[ גברי חמשוקורין
 מתוך נייד( ה' )מ"א ]וגו'[ )כו'( ככלותשלמה ויהי וכנביא ]עצרת[, שמים כיוםכפנחס,

 מזכירין למוסף ס"ו(, שם )שם העם, את שלה השמיני ביום בו[ ]שאמור)שאומרים(
 קורין האחרון ירפ איתא שיא לקא מגילה בגמרא הוא. תעשר עשר הים ופרשתנ(

 סי' בפרדס וכן בזח הפעם שכתב ע"ש תעשר עשר שמתחילין אלא שם רה"י וכתב הבטרכל
 כל ושלא שלמח רבינו כרצון ועשה תעשר עשר מן קורא שביעי ספק שטיני וביוםקפ*ט

 בשבלי גם חטא זה וכל ע"ש כו' מגילה נמס, גרסינן שלטה רבינו של טעמו וזחוהחכמים
 בין בחול בין תעופר עשר להתחיל צריך ז"ל שלמח רבינו דברי לפי שע"ב סי' חשלםהלקט
 נ"ט )דף בלקוטים בסופו בפרדם גם ועיין בפרדס, שהוא כמו חמאמר כל שם והביא ט'בשבת
 תעשר נעשר סתתילין שמיני ביום בסוכות ג"כ הונא תעשר עשר פרשת השתתיל ע"ד(סוף
 ת' ורשום הוספה נמצא 446 צר שם ובטחת 446 צד בטת"ו הובא וכן בזה הענין כלוע"ש
 גלקוטים הפרדס בסוף הוא אשר תלשון כל נחביא כן הורה ורש"י המתחלת תוספות()ר"ל
 חאחרון ~m*s שם מגילת ובכור. וחקים סטת קרי עצרת גשטיני שנינו שכך " שרשמתי.שם
 Dtptnt פצות קורין העתיק הר"ן שם הגיא הרו"ב והגאון ונכור והקים מצות הככור גלקורין
 קורין חג של האחרון ביו"ט רתנן והא וז"ל שתביא קחז דף גיאת גרי"ץ וראיתי הסטר.וכל

 הזאת חמצוה כי שקורין יש הוא סימן כי שטענו תאיי רבינו אסר הכי ובכר, וחקיםטסת
 גשמיכם ונתתי בשביל בחוקותי שבאם ברכות שקורין ויש בירושלים, באא אותו קוריןועדיין
 בחאשטל גם ועיין הבכור כל קורין ואנו הבכור, כל שקורין ויש הוא גשמים תזנרת יום כיבעתם
 הבציר עת וכמונות בלקוטים בסופו בפרדם לאביונים. יד ופתיחת ס( שם. אשכול ובגחל 66צד

 נחגג חאבי~נים ויחטט העניים שיחלקו כדי הפרשה חוקי ולהזכיר להשמיע וכדי הואוהאסיף
 לה ייסדו ההעשר וחיוב הפרשה חירש ומחטת 1( תעשר. בעשר טתחילין ר"ללאוסרת.
 הממיינים ועשיריות עשרונים קיבוץ עליה ושוררו עשירית אמצה [attw] היא מיוחדת קרובהבפיוטין
 יסודו שער בידו ואחז המשורר עמד קלירי של ובדורו כו', השקיפה התחיל וכך כו',בתורה
.bltDSסי' 69 צד 1866( )בערלין ליטעראטורגעשיכםע בספרו ז"ל צונץ הרים"ל תחוקר הרב 
 מן השקיפה מתחיל והסילוק עשירית אמצה אים טתחלת היתה כנראה לש"ע קרובה הביא81

 ואחז הששורר עפר קלירי של וברורו הביא, בהערה ושם ט'. פעמים עשר משנני וברךהשמים
 ג"ח 868 בקובץ כן וכמו בפארמא, 169 קובץ בכ"י נמצא כן לפייט, יסורותיו שעריבידו

 הספר. לפגים י86 אשר הכ"י הוא V11P 868 וחכ'" עכ"ל, רש"י סדור הוא והטקסגפאר0א
 446. צד נסח"1 גם הובא ט'. קתלת וקורין חלל וקטרין 6(נועז[
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 למעלה, כסוררן דמוחף ופסוקי חטאינו ומסני בחרתנו, ואתה הגשם, ומוריד הרוחמשיב
 כהנים: וברכת והודאה עבודה )ב(והשיאנו,

 יקרב ומרם תתקבל, יתגדל ההלל, את גומרין תויה בשמחת]שח[
 וכל כלה, לקראת חתן כמשוש תורה לשמחת יחד פסוקי ישוררו התורה אתלהוציא
 ניחא באלפא ומשבח מעט טעט הלאה ופוסע וכו', הראת אתה אחריו עוניםהעם
 הברכה, ,את וקורא )א( פותח הכל, על יזמרו לטגדל וכשיעלו כו', הרוחותאלהי
 ]יאמר( חתן לקריאת התורה, לכבוד נדרים וינדרו הברכות, לשם וגדול קטןוקורא
 בפטירתו להפסיק שלא קורא, יחיד שבתורה אחרונים פסוקים שמנה וכו'.מרשות
 על ונקראת כולה, עשאה כאילו הטצוה, את הגוהר חתן נקרא הוא העולם, יסודשל
 בכל בדינו העולם יקרש שבכולם גדול דין וגוללו, בזרועו תורה ספר טפל והואשמו,
 חינוך הלילה, וחוור שני תורה ספר וטביאין קדיש, אומר תורה ספר קריאת עלמקום
 חת! הוא גם וטנוחה, היצירה ימי כל עם בראשית וקורא פותח עלך, בהדרןהתורה
 ומביאין קדיש, ואומר וגוללו, בזרועו תורה ספר וטבל לחופה, ונכנס כטגוניךנעלה,
 ויעמוד כנביא ומפטיר עצרת, השמיני ביום בפנחס המפמיר וקורא שלישי. תורהספר

 יהוראי ורב )ג( הלכה, פי על העם נהט כך החג, בגמר הבנין גמר תפלת )ב(שלמה,

 שם והוא אחר מאטר שם במחיו גטצא זה אחר נהנים. וברכת והודאה  עבודת"
 כי חטפה חש כי חראח הברכח וזאת קורין שסיני ספק תשיש יט וטתחיל שפ"חבסיטן
 הגאון בח5כות מצאתי וכן סשה טות אחרי ויחי ]שטפטירין[ ישנים בספרים טצאהי הנניסיים
 תפלות גוסה תכ*ג ער ת"י ומסי' חושעטת נוסח ת"ט סי' עד שפיו ספי, ואח*כ זחל אלפסירב

 החתות, אלהי א5 לאומה עדה א5 ידיר עבדיו, זרע ה' יוהבי הראיתה, אתה כמו תורחלשפחת
 אשריכם לטרום, עלה סי כמשה, נביא קם 5א אבות, בגלל אשר וכויי וכף חסד מושךטרשות,
 יוזק. WS שמעיה חזק סטת הילכות סליקו ובסוף חעברים הר אפריךישראל,

 תחג. בגמר חבנין נטר תפילת נ( ע"ב. לפא סגילח חברכח. וזאת וקורא 6(]שה[
 ורב נ( בסיטה. הית חבית ככלות שלטה שעשה חטר שכל הביא 66 צד האשטלכפ

 לפגינו משח. מות אחרי תהי ביחושע פסוקים שלשה תחלה יקרא גדולות בהלטת פסקיחידאי
 שלפה[ ייעמוד ]צ"4 שלטה ויעש בטלכים ומפפיר ניב דף ר"ג ובסדור כבת"ג, תזח זכראין
 תביאו לסחר ד"ח ע*א ל"א מגילת וחומס, טשה. מות אחרי ויחי יהושע בראש שטפטיריןחש
 כן, אומר אין חש"ס שהרי חנא ושיבוש סשה טות אחרי גההי לחפפיר שנחגו מיסותמש
 סרר שגה אטאי הסברה יורעין אינן אבל משח מות אחרי ויחי קוטר תיקן גשן תאי שרב4*א
 מות אחרי תהי ס"א שלמה )יעמוד ספטירין למהר כתם דמנילח 4"ג והרחף עכ"ל.חש"ס
 ויעמור וטפפירין הברכח  וזאת קורין לטהר כתג הי"ג כי"ג תפילת ור הרטבים וגםמשה.
 בשפחת שפפפירין טח סייממיות בהגהות שם ונהב  טשת הות אחרי ויהי שטפטירין הששלטח,
 טשום שלמח[ ויעמוד ]צ"ל ככלת ויהי דםפטירין אסרו עסגילח משח מות אחרי החיתורת

 וחרא*ש עכ"ל. לשננה חגאונים ורשאים טעה ויסת וקראו חפרשה טען שתנא כ!, תקטדגאומם
 חחי מ"א ה', לפני שלמח תעמוד מפפירין חג של אחתן בי4פ תביא י' סי' פידסגילח
 חרב גם שהעיר כמו בירושלמי טזח זכר ואין בירושלמי, איתא והכי סשה, סותאחרי
 ויהי שמפטירין יש וגירוש5מי כתב באלפסי חגבורים שלפי בע5 וגם שם נתנאל קרבןבע5
 יחי לחפפיר גהט אבל שלסח ויעמד ספטירין שחייא 66 יד בחאשטל ראיתי וגםאחרי,
 נכון גמותי שמיימט ולפי ירושלמי ע"פ משח מותאחרי

~tbtnS והרי*ץ סיגה, דסליק בטאי 
 סות אחרי מהי ביהושע שפפטירין מש שלמה ~יעמוד במלכים וספפיר חביא קיזז רףגידע*
 עפ" העם גחט כך שלטח ויעמד ומפטיר ג"כ הביא 468 ?ד במחץ גם כי ראיתי ושובטשח,
 ם משח מות אתרי ויהי ביחושע פשקים ג' תחילת הקרא גחינ פסק גאון יחודאי ורבחחלכח
 סוערים קריאת ה' ובאריז שלטח. מעטד כן ואחר יום של 1ףניי14 לשם פשח א5 דברתיכאשר
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 עד מיצה מות אחרי ויחי ביהושע, פסוקים שלשה תחלה יקרא גדולות, בהלכותפסק
 ופוסקי! ועומר שנויה, כהלכה )ד( שלמה, ויעמוד כן ואחרי משה אל דברתיכאשר
 תהלה ויקראו באשרי, ופותח למקומו וחוזר לבו ירכנו כאשר איש איש בציבורהצדקה
 יענו ציבור אחת, שליה אבות בגלל אשר בסנדל כולם ויאמרו עמדם על כולםויעטרו
 אתה למוסף, ועוטדין דאמיין, עד קדיש לטקומו, התורה את ומחזירין לה,שנייה
 והוראה ענודה והשיאנו לטעלה, מדורין שהז כמו טוסף פסוקי חטאינו מפנינחרתת,
 : כהמםוברכת

 חנוכה*הלכות
 לא כי המרחם כשמגיע ובהודאה, עשרה שמונה אדם מתפלל בחנוכה )א(ףטפ[

 ]בברכת הנטים על ברכת להזכיר וצריך וכו', הנסים על מזכיר )ב( מעולם חטטיךתטו
 )" בהודאה[המזק

 נכונה לאדכורי סנר נלותא, ריש לבי איקלע נפחא יצחק דר'
 : בהודאה המזון ברכת אף בהודאה, תפלה מה כתפלה, ששת רב ליה אמרירושלים,

 דאמר לברךי חייב נמי והרואה לברךי חייב ה וכ נ " ר נ המדלק )א(]עף[
 אבא נר ירמיה רב לברך, צריך חסכה של נר המדליק רב אמר אשי בר הייארב

 הטדליק יהודה רב אמר סכרך, מאי לברך, צריך חסכה של נר הרואה אמרדיריה
 חסכה, של נר להדליק אקבוייצ אמ"ה בא"י שלשה. לברך צריך ראשקביום

 שתים, מברך המדליק ואילך מכאן שתים, מברך הרואה ושהחיינו: נסים,ושעשה
 יצחק בר נחסן ורב )ג( תסור, מלא אמר אויא רב )ס ציונו, והיכן אחת, מברךוהרואה
 : וגוי וינדך אביך משאלאמר

 השוק, מן רגל שתכלה ער החמה, משתשקע ה כ ו נ ח ר נ מצות )א(]"יא[
 מן והטהדרין אחד, לכל נר והמהדרין וביתו, איש חנוכה נר מצות רבק תנו)ב(

 ]פוחת )פחוה( ואילך מכאן שטונה מדליק ראשו! ביום אומרים שמאי ביתהמהדרין
 ]והולך[, טוסיף ואילך טכאן אחת מדליק ראשון ביום אומרים הלל ביתוהולך[,
 ואק בקודש דמעלין משום הלל דבית וטעטייהו החג, מפרי שמאי דכיתפעמייהו
 :מורידיו

 שתשא מת וערש שלמת העטור וי"א מות, אתרי שט*שרין כוענ זגה*ג חיל חטא שכ"גפ'
 ראינו ז"ל יחידת ברי יצחק רציני שאטר סח גם עטרם רב בשם טות אחרי שמפפיריןתפעם
 ר"ל שנויח. כחלכח י( בבחנם. לפנינו זכר ואין נסחר שתובא כסו בת"נ בשם זחשחינא
 עמא. לישבטגילח

 ע5 מזכיר 3( 198. צר רל"ד סי' בטחת חטא ר"ח. אדם מהפלל בחנוכת 6(]וצסז[
 ועיין שיגוייס. איזה ויש שם ובמח"1 86 צר רע"ג בסרור חוכא חנסים על שסח וכו'.חגסים
 ע*א כיד שנת בגטרא גל1תא. ריש לבי איקלע נפחא יצחק דר' נ( ח"ח. פ*כ שפריםמפ
 יתושע דרב בריח תונא רב חתכה ח' ובכה"ג רבא. לבי איקלע יחודה בר הונא רבאיתא
 גלותא. ריש לבי איקלע יצחק רה 199 צר ובסח"1 גלותא ריש לביאיקלע

 בפעות רעיג בסחר אסר. אמא רב נ( ע"א. כ"ג שבת תפוכח. נר חסדליק 6(],טי[
 נחטיח רב בגטרא לפנינו יצחק. בר נתמן ורב " חי. תעשית י' ף אותיות נתחברו אחארב
 בר נהטן רב ג"כ חג" שם ובבהיג כ"1 סי' ובשאילתות וגם רעיג בסדור אבלאסר
 בסדור. לפנינו נטו'צחק

 שם. תוסף 199 צד בטח"ו יהובא ע"ב כ"א שבת הנוכח. נר טצית 6(משיא[
 דב"ש טעסא שם בגטרא החג. טפרי רב"ש טעסחהו ג( 'פם. שם כו'. חנוכה נר מצות ~'רג(

 פנחס. רפרפות .בקרבנות והולכים טתסעמים ופירשא תחג פר'ננגד
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