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 רמא יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איפורום ז שיר מפר
 נקבי[ תסבסימן

 אמור בפי דכתיב ימים ז' ובמקדש חג של הראשון. ביום מינים ד' בגבולין ישראל שימלו הביה צוהלולב
 ושמחתם נהל וערבי עבות עץ וענף תמרים כפות הדר עץ פרי הכאישון ביום לכם ולקחתם הכהניםאל
 שבעת בגבולין ולא ימימ שבעת כמקדש פי' אלהיכם ה' לפני [:בת"כ[ ותניא ימים שבעת אלהיכם ה'לפני
 בת"כ ותניא למקדש וכר שבעה כמדינה נימל לולב שיהיה זכאי בן יוחנן ר' התקין כהמ"ק כהיחרבימים

 להוציא משלכם לכמ ואחד אחד לכל )"( תטה לקיחה שיהא ךלקההם ג'[ ]מ"6 הגזול לולב בפרק להומייהינן
 א"כ אלא חברו של בלולבו הראשון ביו"ם ידי'חובתו יוצא 'אדם אין אמרו מכאן "שאול ואתאת.הגזול
 ג'[ ]כ"ע הנן , תנאו ויקיים לו שיחוייהו וצריך מתנה שמה להחזיר ע"מ מתנה רבא ואטר במתנה לונותנין
 דידיה ולאו בעינן דלכם יאוש לפני גזול וליכא )ב( ואנוהו אלי זה דבעינן טשום יבש פסול והיבש הגזוללולב
 יומי בשאר אבל הראשון ביו"ם אלא מפסיל לא ושאול בעבירה הבאה מצוה דהו"ל משום יאוש לאחר ,הוא
 תק 1 יומי בשאר אפ" אסור געל אבל הבירו של בלולבו י"ח יוצא אדם החג ימי ךשאר נ'ן ]מ"6 דתנןכשר
 ליה דאיה נכרי של אשירה אבל ניפול ליה דלית דישראל באשירה וריקא פסול הנדחוף עיר ושל אשירהשל

 מיכתת כתותי נימול ליה דלית )ג( דבמקום כשר נטל ואם ימול לא לכתחילהכיפול
 שיעורי"

 רבא דאמר

 עליו נפרצו ראשו נקמם ל[ ]כ"ט ותנן . דנכרי בע"ז ליה ומוקמינן כשר נטל ואם ימול לא ע"ז של לולב נ'[])"
 ראםתועפותי

 סי' עף ו3:ו0רי") עכ") סתו יתעש 0נור6 נגירת מעי hie )0ג06 16תס עוסין i'hc סערות )עסייח )0כיר6 וכ"ג בסח י"ח 03סיו)6ין
 : סגרים כ:וג0נ 7)6 וסם D(Stt מ)0 ולכנו חסו 1)6 נו0ר"טנכית חתן ola סי' )6 כפיקס ססח ננוו)6' כ'מסח

 כסרס"' ושיא ת:ו0 )קיח0 סתס6 ו)קחחס ת") r~hr סמעכ3'ן והגיון 6:;רונ' 3"ד נ7' ניסו תנע תיגח )ית6 נ' מ"6 מסתמס")א(
 מומר כמין ראגו גי' 'תסרס נ' :נ"6 )סוכת 03גסות'ו סג5ון':ו0ר)ס"ח ו3סמס"כ געיגן הו7"0 3' כ"ט ועיי"ם תם ו)קחהסדדר'ס

h~'rעיי"ס ו)יכ6 חנוף )קיח0 ן3עיג6 3סודר6 כוסעג6 ייגס )יגקיט )6 6' )"1 סס רכס .יכן6מר נסויר ו)6 )ג"ו"6 המס )קיחס . 
 ל'ח כ)) 076 חיי ונס' פרס"' ע) מסיגו )ו)נ 7"0 כס כתוס' 6כ) ינק 3ס)מ6 סך"ס ונגמרה כס 3:וסנ0 מרפ"י כן וסיכל ובגוסו)ב(
 דטיחח ג"כ רמנו כס סכ' Qt'D tvc )עי) ושין כן 0יר6'ס רנתו זעת גס 61"ל ז6וריית6 נכוי וגוו) )ו)נ ר"מ רפי דדעח כ' 0'ס"

 כלל  ויין מטרכת כללית  פפר פוי 3ס' ושין bntt~lhi 6107 מסמע כמנוח )סגיו 0ת;hr 05"1 סג6ער מסוס יסב )0סו1הו סיס כסידומתוכח
 כ' סק"ז ממועם יגון נ' סי' חנמיס מסגת דכס' סס זכר,ו ע) מועף 61;י תרג"ו ס" 16"11 בנ"י ינרי ונני6ור וס צפרן  סס%ריךי"ר
Qcסק) נ' ע' נפק )0ר6"ס 7ס") ד60 הרג"1 ס" נקונח בנ"י ע"ס( 

 )סק) נקטיגן )כן מירנגן סו6 0י7ור מקוה 7גיף מסוס נסלקי
 כו' 7נ:וקו0 )ג( ודו"ק. oc מט"ח כבמ"כ נסונן ככ"י )נון מעתיק )6 ונ6;;ת 7' ס,' ח6ו"ח יוחק נעין גוסרי5"ס כנצון כמב"כ סס,כ'
 ימסמע סי' 3יו"ע בסי' 6סיר0 ס) )ו)נ PCD7 מכ6 )0קכות 61'ן כתנו 336 חו7"0 נ' ס' דנעירונין ודע , "סילף תו7"0 3'3"6 סוכי ועיין עכ") 0גגכ' ס3ע)ס כנון 37ליו וגרעין גוס") עניו .וכ' סיר5,ס 7' סניף ח"ן ס" כסקס 0)קע 31ס3)י נגרסה חסר כסרעד

 67:ור 6סי נר חי'6 377 6ינ6 י0ו6 0תוס' )קשית סעי' ננו0לס"6 ועי'"ם עכ"ל מחווירו מלוס ס) )ו)כ ינני דווי 37יתי'דכנו6ן
 לעכ 7סם)יגן מ60 )תקפות 61ע כתוס' כ' ועם בו  ההסירו  ל% וועד סיעור 6)6 כעי דל5 כיון ד0"ט סתוס' סס וכ' 6ס'ר0  )היעוסין
  וסטח"ס יסוים  כקודות סיס סי"פ סגת יהסל' סי"י ממ"מ כסכרת י"ל סס'ר ר3לת' ללחי לולב כ)) 7:,' י)6 סירוסו ע) ותייסרי כו' 6סירס0)
 j~ea מס  וכל 0סיסור יתסרת ממכותת מיי% לפי  משקירס דותו עוסין  6'ן וכונס וסופר כסירם סיטוה  לרחליו  גיפורך מס כל  ילפיכךכו'

 ללויס  לחוסתו 5י מ'מ סיגור  לטריו סדין  6ף לולס משמ"כ טכ"ל ד3ר 3לל ומוהר כסייס  filO סרי בלבו-  לשרכו h~h סיטורלרחליו
 רקירס ד"ט"ג %סירס קורר  טוסין ר%תר לרס3"ל לסיסות סתוס'  רכוו:ת יימר י%:י מסחים ומקרי  סכץל י3)6"0 וליס סררסדבטי:ן
 רגני יתירלו  דפסלי:ן  e~'cb פל מלולן מ"מ לפקסוס כ' מסיר lTDI מ"פ כתותי זל"% רכסר ס"ל טג"1 יריס0 3טי ושסירס  סיטורי3סי
 0נרעק"6 ו3חי' . נו )ס)סfl~no 3 1תיק1ן הכסר כ"6 )1)נ כמדות כ"כ :;)ו0 ס6'ג0 תמטי קורת כסיגי ור")  סחמירו מלוס סללילכ
 קיימי  דלפריפס  דכיון סמולי לסירי מעלי טסים  eh  ולסיבך  פיטור  לריבי סינורנו קור0.י0 סמח3ר טמס"מ כ' סן"1  סס": סי')16'יח
 oh רצחי %נרסס סר"ר לתי' כו' לסירי גיסי כסר דלמי כטטמ% נ' פ'  טירי3ין דתוס' תירגיס נכ' הלין ר' רחנ קירס ולס וז"ל.כמ"פ
  בסן וטיפס  הכחיתין כמדוס פוי  ככתותי  רפיי  ך5ף %סירס 3ט)י מסיי ר' רחג נקורר נרוח  ;'טן,וה ימיו סל% ובלכד לחי  סיי ככותל  יכתיחיממרכס
 ות"כ כריח :יעלות יסיו סל%  ו3ל3ר סרי ג"כ זכות) וזכוק ומסרי 1rlDn כ"6 נערמו )ערוי 61"י כשחר מחיגר מיסרי ל% 0%  לן %'כסתד% 5לי סיטיריס מכתת רכתותי משחר %הר  כיף מחורר  c3c לריר %סירס טלי פל סלחי :חי3 ל%  5נרס0  לסר"ר 7גס כן 6יגו 1)עג"ד עכ"פ ן'קירה
 ביתר מחויר ססיטור סיסי'  ובטיסו יכמ"ס 5יירס בטלי מ?:י ל%  %נרכם ליר"ר  גס 7' רחבו לכו  6חד  מי דסיויו ד' רוחב  ד3טי:ןכקורס
 המפורי נריר 7ןוק6 מנירוסץ 0"3 ס"ן 0סעס"מ תי'  מס סיני*  כחייופיסרפסחים סס"י למסיעת _S~lct תספרת  וטיין , סיטוריס וולחת כהותי ליסר  דייך ל% כדר  מסורר  סטוי לחי וסיגי יליל3 כסופר מפירי ול%נסכמות

 ווותר לפגול  כהותי  %מריכן  כיריפס  טפלותי 3תור0
 מסמס מ5י %"כ  פס סתס5"י וי סל יתמי 3סריסס  סירותו 3ה1ר0 ונטורם פגו 0נסרפין נון ירו' 67ע"ג ותרומת וכיה"כ  בטרלס ול,וט"ו

 )ק"מ ואב"ך טכ"ל 33ית מסד"כ  ומרף כ' 3:על מקסם ימיי וליכ% סטית %ל ו530  וטיסן וס5 רמי כדמכתת ס"ד ושי 3' סל0ס"ס.'נמות
 לk-rJS 5 כסריפס סתורס דייריי מסורב גויס לן  )תילה 37ע' נזית 703י6 0תור0 ךסרס0דכ'ון

 מתלי
 דמפירפ סיכך רס  למתעלס שריסס  3ין ססטס":ו

  16סו .מא
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 יראים ישמים אם 5י לבריות רע נעשים שאינם איסורים ז עמודכמכלךב48
 כפות לולב ג'[ ])"6 תניא . אפרורי דמפרד נפרדו כהופיא נפרצו 6,[ ])"3 פפא רב פירש כשר עליו נפרדופסול
 ג( מ( א( פירוש פסול הרות א( כוה )ה( הוצין כמין פי' כווץ פסול למגל דומה עקום סדוק כווץ)ד(

 ",, ~4 אמר נ( כזה ההכה נסיק פי' כהמנק דעביד פפא רב פירש סדוק דקל של כהריותקשה
 ק י י ג( כזה עליו יוצאין אהד מצד פי' פסול הוציא בהדיא דמליק לולבא האי )ו( 6,[ ])"נרבא
 י'/ שני פי' ופסול התיומת שנמלה כמי נעשה התווסת נחקרה לוי בן אר"י מתנן ר'אמר

 שמרובקים תיומת סמה של החלקה עם השזרה ונעלים מזה זה נחלקו כלא השזרה ששם אמצעיים עליוניםעלים
 שאין לולב וכל . ביה קרי נחלקה השזרה בלא העלין נחלקו ) אפילו ושמעתי )ז( רבותי פירשו כךכתאומים
 פירש כשר בו לנענע כדי מפחים שלשה בו שיש לולב כל 3'[ ]כ"ס ותנן פסול שלזה עקרו לצד מניע זה שלראשו
 של שזרו 3'[ ])"3 יוחנן ר' אמר פרנך דאמר'ר' וההדס הערבה מן היוצא פפה לבד שלשה צריך לולב שלשזרו
 עץ ענף ולמד צא תמרים כפות פירשתי בו, לנענע וכדי טפחים נ' דמתני' ופירש מפה ההדס מן שיצא צריךלולב
 רבא אמר )ח( הרדופני ואימא הדס זה אומר הוי עצו את חנפין שענפיו עין עבות עץ ענף דתניאעבות
 דקיימי )ם( שמואל אמר ריי אמר עבות ח"ד פסול עבות שאינו כשר עבות ותניא אהבו וה"טלומהאמת
 עבותו שתהא ובלבו. כשר מיעומו בו ונשתיירו עליו רוב נשרו )י( ותנן קינא בחד מרפי תלתאתלתא
 ראשו נקמם פמול והיבש המול הדס תנן . קינא בהד פרפי ~' ז' דקימא מצראה באסא לה ומשכהתקיימת
 ענביו כתיבי הדא וכקרא בהדס הם כך בלולב הטעמים פירשתי וכאשר פסול מעליו מרובין עגביו. שהיואו

 אלא. שנו לא בעורו יהא ממקום אמרו )יא( הקדוש רבינו זה דבר 3'[ ])"נ חסדא רב פ" מעליומרובין
 אלי זה משום ומעמא גיב( ביו"מ ממעטין ואין כשר טיעטן אם ותנן . נינהו דהדס מינא ירוקות אכלשחורות
 כנהל משוך שלה שעלה נחל ערבי ד"א הנהל על שמגדלות נהל ערבי וג'[ מ"ג .תניא , נחל ערבן .ואגוהו
 6'[ ])'י אומר שאול אבא מקום מכל נחל ערבי ת"ל מנין הרים ושל בעל של נהל ערבי אלא לי איןותניא

 ראם.תועפות
 למורס סוף כמסוס ז:הט3 לע"ג רטוטו טוסן נהורס מסורח ל5':ו סיכל 36) ננט כחוחי 6מרינן 3וס )טדי6 נתורה ניטוף16סן

 נסגיס כ7נריסס מנוקר וכקמת ססמס"מ )קוביית סגרעק"6 ת'ר,ן )למות סמס6"י ומט"מ מידי )6 ותו מ"ט כתותי הסריגן )6מס;טרפין
 6כן ניחל מירשן 6)6 סיגו כסריפס ךת"ט יס6 סכ' כך 7"ס 7כ"ס נוד3'קין כונס נס' טהוס' טכ' חי' )חד ונט)מ6 11") טסססעס"מ
 5") ט51ין )ה( . כפוף כפות 6ית6 31;יסס כסוף 5") ככות )ד( . עכ") קסס קונס ד6קרו כיסוס מן16רייה6 דהי סכתנו תי')לידך
 נרי"ף ושין o'Dhp 1ט!6 מון גולסיס טיס ריטכ"6  נהי' ועיין 3כ"ף כ!!ן ס)פג,גו סכתני וע' כקוף ש,ז טמרס6 וטס נגיסס Or~)lקוטן
 bnth וסם ספ6 ר3 6מר נגיפת ר63 6מר )ו( . קתן ט5") ג' כמין.קו5יס כסרס"' רננו Dr,' ממס %6 וקוון  לוון  טרווייסותגורס
 סם ססני6 5"1 סי' חס"ך כטו"ח עיין כו' וממעתי רפותי פי' כך )ז( . כסרס"י רזינו ופי סו65 3ס7י כ6ן 'מט"כ וע"ס 1כ5") טו65נחד
 )מגיס גחיקס עזיו כסקר כפו) )סיות מדרכו ט6:ו)עית 7ע)ס נכנ:"ק כממ"כ ירס"' 6חר כפי' )נסוג דים סס 11") נופרט"' סירוסיםג'
 ס)מטס סע)ין עד ג"כ ססדר6ות גה)קט דכעי )סק) מוסיף ונ6ו"ו טע)ין מן )מטס עד גח)קס 66"כ גח)קס גקרhSt 6 סתיונוח גח)קווטו
 סו6 רזותי כ"ס רניגו דנ)ס"כ נו,ס ונות63ר סקי"6 חרנ:"ס סי' 16"ח סגר"6 כיקור ועיין עכ") )פרט"י סתיו::ת ;הרקס וסייגוסימנו
 ס:סךקו ר") 11") נוטס ס)מעס טעמן ער סמזרס וגסרקט טכ' פרס"' כוונת )פרס ו' סי' דסוכס פ"נ )טר6"ס מק"ג כיוה"כ וך)6סרס"י
 ר"ל לסרס"י מסד"כ נו' teh'  ושועתי סג' סר6"ס המגו DS" 6)6 7ו"5u~p 6 טסורס ען תמצת עד וגהוקו ססדרס נון סיו65יןסערן

 מ"ח ו3סגמי"י עכ") סק"נ כסי' ל6 כזס")  טס 3:ו1סנר ג"כ כ' 425 )ר  נרלין מח"ו ונני6יר סערן  מן )::סס טד גת)קס ג"כדססדרס
 )פלוגי 6ת6 סר6"ס ירכינו ונסרס סטו6 גריס עכ"ל הכמנר ורמנו סנ6ון כךנר, ססמועס מסי 6נ,ר ךי7יס ור6"ס S~rl כ' ס"ך לו)כמסל'
 ור") ססדרס נ)6 טעמן )חלקי לסיטו וסמעתי רכינו h~rt כלס סטדרט הסס ,מלע"ס ע)'וג'ס עריס סני רנותיו נפי' מהחרסטנוס"כ

 מ;") 5"ע ולי סרנוכ"ס כמס"ס וסייגו נס"ג יכרי כן ומפרס כיס קרי גח)קס כ)ס ססדרס כמקוס'ססס oJth o"D5tb 6פי)1 סעדןק)
 זנוסמע 6סרס"' ססס'גו טילות תוד"ט נ' )"3 סוכט ועיין סיריוף נ:דפס . סרדוס:י )ח( . כג") ממוט ו)עג"ך סיר6יס רכינו כוונת טמן60
 6מר סג" ט", ס" סוכט סי' ונקויו )'ה6 )פג'גו . ממוץ) 6:,ר )ט( . ע""ס כו' כן )ומר טפסר ו6' סרדוס:י סייגו דס'רדוף פ"מתוך
 מ"6 נמגהות )סטת" יסכל 'ט,דס דרג סס סג' ט' 6ות סשה גער )מפרס נת'דוט'1 סגרס"ט זנר' נתנסכו ונוס רג 5תר 'סויםרב
 כמגחות 67מריגן וס6 ני')ו עובי מחורנס 7ע3ות 3נ"ס )סו גסק6 ךמגד') ס6' 3"ס 3תו7"ס סס ר"ת וככף כנ"מ 7כ"גו נ' 67מרכ'
 ורב סגורו כמגחות 3' )"ט נל' זט6 כן )חור 6'ן r~lho 5ג" 36) שכרוו ע""ט כו' טס 7נר"ת6 טנ"ט ט"נו כו' סגיס נד') נ')"ע
 ןס":ו רנ ד6מר סרס נד') 3פ" ט' 6ות קכ"ל ס6ן)ח6 לע"ס ועיין סלמס פכות ר3 6:ור ר"' 6)1ר סכ6 ו6')1 כו' סג'ס גן') כ,'סנר

 דמס"כ כ' '"ר כ"ח סוגות ח"6 ע) מנעות מקפות DSI' סחט עכות רב ):ו"ס סת'רס כ6ן 6'ן 61"כ גר') סו' :16 ויכסוס סג'סכס'עסס
 סו6 נוס ענות מנת כי דגיי גדי) 16 נ)"ר נדיכן תרוס )6 ע"נ ככו ע"ע טכ1)) סס סו6 גדי13 )מון ני')1 עו73 טנוח מעטםל:וחרגס

 יסודו מנגס סנרם"ס ע) טסיג )תגס ו63מת מזס סג") סגרס"ס ע) ססס'ג a"tfu כו' סחוטין מספר ע) 1)6 :ועסט )סון ע) מוסכרק
 . וחגיך -נגזפס . ותגן )י( . ות)"מ כזס"ת a(fi ו,ס סס וס!ל') גזינו עונד מתורנם זענות ג' זסו' )גסס ;סק") זמג7י) ס;")ע7ס"ת
 ממעדין וקין ונקען עכר 7"ס 6' )'ינ סוקס ערס"' )יב( . בניקורי י"ע 16ת וכי"ג )כגיא וס"ס הנזו) למגו נגיפם סקלות רגשו)יא(
 6י)ג6 נספר סרג"ת וכסועת עיי"ס ס"ס )ו)כ :וס)' כס"ה ססעס"מ כ.ון 6)1 רס"' ו)דנרי ומכפירו כסי )מתקן סדומט טרח מסוסכיו"ט
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 ב2רכמ יראיכם לשמים אס כי לבריות רע נעיטים שאינם איסורים ז ענירספר
 משוס )יג( אשי רב דאמר לה נמירי הלכתא להו מנא למקדש ורבנן למקיש ואחת ללולב אחת שחום נחלערבי
 נחל ערבי אידך ותניא הלש"מ המים ונימוך ערבה גמיעות עשר חורון פית . בקעת איש הקנה בן נהוניאר'

 ההרים בין גדילוז ואפי' בעינן הנהל על לגדל דרכן )יד( פי' ההרים בין שגדילה לצפצפה פרס הנחל עלשגדילות
 ערבה צפצפה היא ואיוו ערבה היא עיזו תניא , ההרים בין להתגדל לדרכה פרמ לטעלה רבינו כאשרכשרה
 . למגל דומה ופיה עגול שלה עלה לבן שלה קנה צפצפה חלק ופיה משוך שלה ועלה אדום שלהקנה
 ואהד קמומים ב' אפילו אחד ואתרוג אהד ולולב ערבות וב' הדסים ג' אומר ישמעאל ר' )סו( נ'[ ])'יתניא
 נקטם דתנן וקא כר"ט הלכה שמואל אמר יהורה רב אמר וכו' קמומים שלשתן אפילו אומר ר"מ קטוםשאינו
 דכשר במקום פסול דקתני ואשכחן עליה יברך אהר ליכא ואי אחר אחר ויחזור קאמר לכתחילה פסולראשו
 כמדת נשרפו או אפדו שיריה נטמאו 3'[ ]ע"י כ"צ פ' לה סייתינן דבפסהימ 6'[ דכה במנחות כדתנןבדיעבד
 שם המעיין יטעה ולא כשר ודיעבד לכתחילה כפסחימ התם לה ומוקמינן פסולה רני כמרת כשרהר"א
 שיהא כדי ד' ולולב שלשה וערבה הדס שיעור ג'[ ])'ג שמואל אמר יאודה רב אטר היא גדולה ראיה כי)מז(
 שיצא צריך לולב של שררו יוחנן ר' אמר פרנך ר' דאטר לולב של שדרו לז( פי' .מפה ההדם מן יוצאלולב
 הוי שוה ופקיו עצו שטעם עץ הדר עץ פרי 6'[ ])"ס ותניא הדר עץ פרי דכתיכ אתרוג . טפח ההדםמן

 שבז הדור אלא הדר תקרי אל אומר' עזאי בן וכו' )יה( הידור אלא הדי תקרא אל אומר רבי אתרוג זהאומר
 הדר דבר אלא היר תקרי אל אמרי רבנן אתרוג זה אומר הוי מיס כל ,2ל גדל דבר ואחה הדור למים קורין יוןבלשון
 זליכא בעינן לטס יאוש לפני גזול בעינן, דהדר יבש פסול, והיבש הגזול אתרוג כ'[ ])'י תנן לשנה. משנהבאילנו
 דליה דכיון דישראל כאשירה ודוקא פסול הנדחת עיר ושל אשירה של בעבירה,זנן הבאה מצוה הו"ל יאושלאחר
 למעלה פירשנו כאשר כשר נמל ואם יטול לא לכתחילה כו5בימ דעובד אבל שיעוריה מכתת כתות. ביטולליה

 פוסלין ב"ש דטאי של כשר נטל ואם ימול לא טהורה תרומה של פסול טמאה תרומה ושל ערלה של תגןבלולב,

, ראםתועפות

 5515 ס)' גי16ה )מסריק ירגן יחק 3ני5ור נס 3וס וטג0 מס"ט n~csto ע) כ' ע"כ 6)1 לסי יכרי וכר )6 6' סריג )"נ ענףדחיי6
 6ס' רנ ננדסס כו' 6ס' רב )יג( . מברכנן 6)6 לסור 7)6 )6 סי"פ 6' ק"ג מנת מתוס' מס .h'Jol 6)1 רם"י לכרי וכר )6l"Dp 6ות
 ):רם )י וגללה סכ' ' נסר""ס ועיין גגדסס חסר קיוו ת:י6 עז כו' סי' )יד( . חוורתן גית גקעח 6יט גחוגי6 ר' מסוס יומגן ר'לזור
 וסלי כו' בסריס סנ7')0 גסנסס tptDnl סנח3 ע3 נ7')0 סרונ0 ערנס דס"גו ס:מ) ע3 0נ7) ממין כלומר סנח3 ע) סג7')ות )ח3דערכ'
 וס" 11 בנרדמת ג' טהרי כ0ר6"ס ס") )6 רני)ו ו)כ6ורס "י'"ס כו' מן. נח) ערכי דכו)) סריס וס3 כע) ט) )רנויי קר6 מסריך )6תג6
 ס) דדרכ0 מסוס )י' ותיסוק הסרים מן )ג7י)0 7)נוע3ס סר13י ססת6 6"3 ו)סר6"ט )מע)0 רמנו כלסר כטירה מסריס כין נ7י)0ו6ס')1
 כין גיירם ויפי' לסי"ו כסר6"ס ור") כעינן סג5) ע) )נד) דרכן ךפי' וזס"ר כ0ר6"ם רכינו כומת 7גס וי") סגם) ע) )גד) יוערנה
Ot~OOחק כגדסס , הנט )טו( . ודוק רנו' סוס נ3' עתם גימר ק )מעלס ינ'גו כשי סנמ) ע) )נ37 11 ערנס ספרך כיון כסירם . 
 . סיס כי' נ' דר"ט סקסתן לס" נוס טע0 ונמחכ"ת עכ"ל קטומ'ס וערנס וס"ס 13)כ gh' קומר טרפון ר' כ' סמעונ' :ה3ח דנס'ודע
 6' ע"מ סס מסרסיי כממ"כ ור") 0'6 גזומם רסס כ' רכ'גו h"rDI מטמע י'עכד דססו3ס כ' ע"נ נססחיס מקסתן דס6 ר"))טז(
 '3pD וסיפועות מק"ו תרנו"ס ס" ונמנ"f'mn 6 סי' ריס 16"ת ונע"1 טס יסע וכבנדי סנ,ו) )ו)נ ר"מ גמריכי ועת נימיי י"סנסרס"'
 3דכר החוי טייך ך6יך החרס בו ועומס מעי"ע ר6סו כנקטם ד)"נ סוכם )מס"ס מנע") 6יך 67"כ רגינו %ד סקט0 תרמ"0 סי/163"ח
 6ות כ' סי' 06 עמודי וכטו"מ )כתחיקה  qh 13 )65ת רט6י 610 סרס )י סלן 6חר 5דמ גרמן 05 רס6 וחי  )כשמלס כ"6 ססו3ס6'גו
 )סקריכ י6סור ר6ף מטס סנוכי6ר מרפס )6 מקריב 6י סד"כ סס וסרסר כ' ש"נ מנגחים רכבו )37רי וסיר כיר6'ס זעת )תרן סס כ4ו'
 כססחיס וע"ס . עור ועיי"ט 7מ1' יסוי 0ט"ס קלמר ספיר ססו3 סו6 י)כתח'3ס כיון דיון 3גי7ון גס 61"כ אחוי סו") עכל ~תחעסרק
 ס"ק סר6',ם ס"ד.)דטח דיעגד 35) )כחחעס נורק 6ין ס"מ 6)6 ספו) )ישי ס"ס 6ת נורק 6'1 מגן 6מ6י קסיח" ממג" ר3 כ'ע"מ
 ד)6 1י6י ססיט6 כדיענד רססו) 3יס:6 ס6י גנוי 7מטחמע כיון מו"מ נתן וכר' כסר 3דיענז )6יקנוי' דמייך לע"נ ססו) חג' סוסדקי
 קעי ד)כחחי)ס מסמע כלמך ע) ,ורק 6ין ומגי נ)יסני' מסגי 0סת6 6נ) קתג' גדיענ7 7פסו)0 כרנק 6)6 3יי מ1קמי5ןסוס

 גחן וכר,
 0)גס )מסוס ד6מרי 61'כ6 3זס"3 להגו סי' ג' עטות ען בסייטי כינור )עכ כס3' וסעיעור . ס' 6ות מעלכת ריס יסריח 06) גס'%כ
 פי' )יו( . עכ") כלת"ס דמת:י' ססו)'ן כוץ hn'h י6ס )1 יייק 1)6 כו' ס"ל דעכי 60 )כתמי)ס כמתניתין יקתג' ופסוקם 'סמע36כר'
 )1)כ 6"ס דורש 3גנור6 גמפורט יוחנן ר' 6מר סרנך ר' עם פ)ינ 5"ס י0וזס רב י60 חמוס רבינו וסירוס 3גדסס מסר 6מרונ עיכו'

 יוחג ר' 6מי )ריס מסד"כ עוין כס7'6רכעס
 רגעו פי' ושך נוערן )נד ~נע0 )ו)כ ס) סירו.

 ר' 6מר כדרש 6"ט יסורס 7רנ מימרני
 כצין )ע') כמטכ"ר 'ומנן כדר' 635 כזוח" ס3כת6 יפת 6"ס יקולס רכ דהרי רדינו סניך 6מ6י סו63 יקסם 3נדסס )סמס"כ נסעמנן
 ס3ר"חh'3S 6(6 6 )6 ולנפו )מוחקם וקריך טנוו6) 6מר 'סודם לב 6מר מע"כ וכסכת"' כגיסת D~P1 3ע'נ' גרור ו0גר06)ו)נ

 . ות)"מ יודן 6"ר סרנך ר' כדנר' hn'tuo כס" רניגו וכ' טסמ'ס י' עו)כ קפחיס ט)טס וערני סיס סעור יסוכל ג"כיתוסכת*
 Dlh~ רני hn'h וכפיפס וכו' סדר 636 1)") סוD"D 6 , סמור 6)6)יה(

 51") סס וט"מ )סג0 מטע נ6י3מ סיר 6)6 סיר חקר6 6)
 סדר 6"ת 6מר 6נ0ו ר' כנמרך ק)ס:י:ו וני' כו' מדל זכר ]גג")[ סדר 6)5 סדר 6"ת למרי רננן כסכח"י נ6ן כמנוקר לנורירננן
 נ' יא )מוכס כמי' 0סג"י כ' וככר כו' סדר6)6

 הוז'"
 ' ר כמקוס רשן דנריס סיר6יס גי' ר6ס ס)6 6)6 טלו ננמר6 גש נסעות יבר

לכסו
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íיו¢ג 484 ¢ףל ¢זיץ ס íג¢זñגו í╨כוק íגקץ╨ ץ¢ úזג¢áם גף íו íגלקם
זúללף  ה"áז כג¢גקיל םק ¢קץל ג╨ק לגםךגז¢גá ום םזךג ñוז םל╨ ¢קי , כ╨ú הúםץ úגזסח םץ זáז¢ חםלג╨
íז÷להז ם"זה ÷╞ó ╨ñם÷╨ á÷ג╨ ¢להז םי וזהק םזñף . ¢לו á¢ ו╞ñח ñ")] ['י ¢á╞ הס ז╨גá¢ קז╞חה (íג) ז¢לו  'הגהג ז,סץá הפםץ úגססח םץ זךזץל ¢קי ק"ם וםו íז÷לá ╞חו םáו íג╨קá זו (י) הקםקú áזלז÷ל

╨'] [4ñ ¢á6 ו╨ה הגם ¢לו ו'] [("ז גáá¢גגúגגקז ו¢ ú╨ו áף ¢לז╨לñםז ú╨ףז ╨"ץוז ום¢ כñלז╨ל (וי) םג¢ 
íג╨ף áג"ק¢ף ם"פס ג╨ק áיז╨úסץםו הםךג╨ ג¢ áחפג כ÷ ¢' ú╨ללף וúםץז זלךזח זםגףו זהקל םזלף , םלג╨ ז 
כגץי  כ╨ú╞י ולךגלה םק כזלג¢ וזהז זú╨יזá  גףם  וזהק  גזקץ

 ╞חוה זúלךף זקו¢ כזגםץה וזהז וג÷╨ ולךגף
íהג╨ק Σ÷זץה ו╨יזá כזםגף ס"ץםá הס כזקם ז╨ג¢זל כ÷סה ז╨גá ¢á÷ץג ג"á ¢÷ג ז╨גá¢ז ÷חפג גזםה ק¢גף זúללגף זפ÷זץז  םלג╨ק גפ÷זץ הל Σזחק ולזדם םק דז¢úו זהלךף קםח╨ק

 ,זá╨סá זפ÷זץ ז╨ג╨קק םךג╨ זפ÷זץ ¢קי
ñ╨י╨ה áוה זלי ו╨יזú¢דז áúי╨ק טג╨ñ áיז╨úז ¢á.הפג÷ ╞ú╨ז טיגףםז םזלף ז╨גגהז גúל דז¢הוה ז¢לúטז 
הזלúם  הילז וúגñוá ;גקםז ז╨גá ¢á÷ץג ¢י, היגáם הו¢╨ גם גףם וםק ז╨גפל לזקí áג÷ל (áי) Σ÷גץ קגז,á╨ס
ו╨ג╨ח á¢ 

 וםזץז
úí ╨ג÷á , ףñגזםם ז╨גגה ¢לה. םי וזהק ג╨ה╞ םגú╨חפג גזםה הלם. הגם ג÷ ¢áז╨ג ╞á¢םץ ג 

כגúג╨úל╞ ú╨ג╨ו וםז ¢לה גו÷ ¢קילה ו÷á גף' áגויñוזהק ז╨גוק קםזףל ג áקםזףל חל ╨÷á ╨ג÷á 6'] [("1 
áז הáץ וúו÷ גוה ץ╨ñ¢ úגלם גו╞ גזה קםזףל ז╞גפל ז¢גפם םזñף á╨÷á םי וזהק זםזףו á÷╨ םק .ñחל כגוק  á÷╨ז ז╨גוק קםזףל 5¢גויñ áו áה¢ ¢ךגויá ף"ץו וםק ¢ñח םזñף כז╨י áחúק זú╞ áג

גו÷ כז¢ל"  כגúג╨úלז úזחףá ¢לגויל ז╨גוקáז קםזףל ╞ץ כוי ג"ק¢גף ג╨גוז (דá) ץ╞זג כץ╨ל זם á÷ג╨ו╞ וםז ¢לח
á╨ג÷á זúלךף גי הו¢╨ הגה á÷ג╨ו╞ ¢ñחם םי וזהק םזךף╞ גו÷ ¢לו÷ז גוה ו╨ú גוה כ╨גםלף╞ ¢להá םי וזהק  ' קםזףל םáו זץוקá קםזףל ╞ץ ¢ñחגק ¢לגויá וúקהז גúו ¢גףק קז¢גף ז╨גá ¢á÷ץג ¢"á ¢÷ג 'גףק

. 
כזגםץה  זקו¢ כזגםץה ¢לו÷ז ו╨úΣ úג╨úל¢ ד"ץו ¢וקú ╞áזלז÷ל םק דז¢úו כז¢ñח ¢לגויá כ╨גץá םזך╨ זקו¢
╞ú╨כ  ¢קá והז

 זםגףו ום הגהג זá כז¢לú ¢לגוףá םזךף קז¢גףז הס הו¢╨ גם ¢÷גץ דז¢úוז ¢ñה וםñ¢ áגוי
םזלף  גקזי כáם ¢לז╨ל

 ÷זםק
 ¢ñה םי וזהק םזñף á╨÷á ,קםזףל וג╨ú 1")] ['6 דז¢úו חזףú חז¢ñ קזáי

כגלי  óז╞á (╞י) םזלף קגז íג¢לזו óו íזגúה דז¢úו ¢ñזáה ץ"¢ םñזף íגליחז כג¢גקיל זם╞ד ñזף╞á זוקץז

¢קי  הג¢á ה¢חו םזñף ולץלז זהםזי╞ ¢╞ה╞ כ╨גץá וáגםז ╨ז¢úו גקזיה ¢קי 'גף ם╞ד Σ¢וá קזי ¢זלקז

.  úזףץזí úו¢
ñדז ñññ¢  ñ3ñגó  ñú:*גñ  ז 6ז╨ל3  כייזיúג:ז÷גñ 

 ú!ךלךךי
ññ╞¢"6 םזגיי ñג )"כ¢ד╨ñ"ל 'ח ךץז ך" ñ"3 !6 ך¢╞ל.כגגץ! ¢"ג╨ñ1 

י"יז  ג"úי זד,דñ(ñ כי¢ ג¢זו ññ╞ד╨ז ¢ñח ג¢ד╞ ג¢3 ג¢úזז כי .גñץ (íג) ñזכ÷ñí ñ¢די )ז╞דñ ל"יז זץדל)
 זגדñם 6) 'גñ ╨" ñג¢6גך

ח"ק  ץץ) ÷ז6 ו"ג גם!6ג╨╨ . (י) 61 ל'םי , ל"דñ חגףי ')ךל י)ז) ז"ñ ñך÷ñ הúךñ '╨╨ )גñל 'ד╨ הץ╨גל כיז ñ÷╨ñ ך"גגúך כגגץ! ז"ך
ñúזñ'  גñ╨גה ñ"ñז 'גí 6ñיזך י"יז

 ג¢ל6╞י
 ñג¢י כךñל '╞ 'ñז

 'גñ ח"ל¢ל ם"'÷ñ 'ג16 ד"÷ל 6י'6ט 'גז:ñ) 6יך גי גñ6 6:ךג) גדךז:╞
¢úזגז  ךג¢ף ñיזל חזיגñ 36¢"╞ ╞ץ )"יץ 5זñ ñזלח ¢ייז ñףú כ¢ץ 'ñ 3ñ¢י ╞לח ךגלúךñ÷": ╞6) ל"ñז 6לזג╞ ד"י 'ñ 6"כ ñג╨ך
ךךזלל ñ╨╨ññ¢ ú;6 לזñ"3"ג ך ñ6 1, ¢גףó 11 (6 ם¢ñו¢ד כ'76 כ¢ה) כי 6÷ז╞7 6:גך ג:ח÷╞ כזñ לñ51ז¢גה ך. ñ÷": ñז÷זףז 6ג╨ךñ זלñ 

גךז╨ñי ñ6יז¢לה זג¢חñ ñ:זñגל) ¢ףúí (ל"( (ñ÷ñחז 'ñ 1╞6' זז 3")16 זז á╨ñג:ח÷╞ כז ñ6 36ג י"ול טיגñג' ╞ñ"ñ (6:ז÷ כ:גץל╞í 
ץלךל  'ñי ñח) íגלú ñיזñ ד"ל ז"ל 'ץ ú╨ק╨ז 'ñזñ ╨úג¢ כגúףיק ╨"╞ '╨ ñ"ג ¢ץ

ñ!ñ 1"י 'ñזúד ñג¢ ךáפי 6גיñ ñ÷": ññ╨ כזá"; ñ╨6ךג  'ךד'6 )"יץ י"יז ñך זגסי ם"ףñ' 73!חñ ÷") %י ח"ךז÷ ך"'זחך ñד"ז ñזי ח"יחל╨ כ÷ז
 ג¢ז:76י

 í╨╞ )"165 11 'לי. כד'¢╨:6

¢ñזגל ╞úñ3ג ╞*ú¢דז ñג¢לה  טםהם  כג3 טñ יךñגú ץךז÷ ל"יל ץ"ךלךץú (גדדז ╞לזד ;גח ñ(6. 
 ñךז.

ñ╞╨¢גñ !דññ,ךל טñ ז╨גלךלú 
3¢'  íגך╨ úקח '╨3 '╨ז úזלג÷ל כ':ל)ז ה"ñ כ:ג÷ññ ╞"זגם "ñ ך"ץ¢ ¢"ל ñ ╞ñ"úגú ╨' 3ñ ñזגץך )ó ╞ó ╨á╞ז 6)  גגךח ¢לז╨זז ,ם6
'╨ז  ¢גגץג ÷╨גז ל"3ñ"ú  ¢ñג 6זגג ¢זñú  ג╞ד ך÷ז╞ 'גף גזñ ¢זáזסל  :"ñ6ל דג¢קם  íגגñ הםגץם ¢úזגז כזגי ז¢זץג7ñ ץץזל "ףל 'י╨

¢לזדז:) ñז¢גץג ñי 6) ךגñ¢ ף זג¢ג גלגñú6ז ¢ח6 גñםץל) 'גñ (זם╞ד úזךג¢ ñ636 כגú¢ח ¢לזסל ╞":ך 6)ל) ז"גף)╞ ╨זñגí ú÷זץזú 
ñ"ú ñ( י╞ó 

 6זñךי )ז¢ד ¢úזג 6) יגקח ¢פז╨ל 'áי úזקג÷ל 6)6 'ד3 זקגל 'דד úגז¢÷ל '6╞1 גזñ ¢ללל )י3 כג╨ץ ú¢ח6╞
 ñגז:ץף)╞

ñזñל  6) כחיםק . כגגץז כג÷ח ד"ד '6 ז¢לñ6 ךñ )י6 גú¢ל 3úה! כדגñגגח ññ÷ךז í"ñ ñí¢דך óחזñג  'ח¢ח כץךגגה  úםח *גך¢גל  ם"ק
ñםיג  6) כ:גñגגח

 'גñ!חגñ" ╞ñ )יñ(6 6 ¢6╞י "ףזחגñ¢  6) כםגñגגח ח"ךל ¢ל, úםúז כ:גץז╨6ñ) 'גף6ז ñ(ññי
 ק¢╞י

 ñגגñל╞ óזñז גג╨גק╞

ñזם÷ך  *ם╞ גלגג÷ "¢╞╨ 'גףזלגñ , ¢ñלז ñז*  ñד כגךגדá ג"ג '3  ז¢ך╨ñ ñך םד* 'á 'דז  *ñ¢ל ג¢זñ ,הד גל: גךזñ םלגדז ¢זפג* ג3¢יך
"¢זל÷ו  1"5 '5 ÷"13 ח"ג÷ '╨ 6)6 גיך)╞ ך÷╨ ú6 ñ(ññזñ (¢3"ף6╞ כדג¢ל6 קךג╨

 31úזúי
ñ╨גגךז÷י ¢6לú 

 ךל÷ז גלד טúךñ '3 '╨ 6גץ3גל
ñז÷ל   ג¢áיץ ñגםñ!' ññז ÷ñל חך¢ז╨ז╨ ú 1╞6' 1(6ך¢ז╨ל . (וי) ¢לזדל , זד'דñ) ט¢¢ד╨ ¢לזדלי ó"יי כזגל╞ל כחץז "ל3 6"3ך¢ñ . (יי)
¢ñח  6לךñ כ÷╨ץ )"5י ñ"יז ג"ñ¢ף3 כלז קגז ñ"לú) 'זי á¢, ñ!6╞ זñי¢ ñ¢6"ñ כגגץ! ל"ל ח"ל כñ¢ז╨ ╞םזם ñ"1 'גñ ñúס  *"ñ* ╞íז¢╞
כגñץ ññ:זי ד"ז' (ם  זץ÷ז ץ╨זג כגדל 1áד) . ╞ññםז ñזד ¢לם  גגלí* לñךג  ¢,כגך זגז"ñ ñגñ ñם כךñף ם% םקגגñלל םגñ ñגú¢ú גדלó  .

ñ"╞   á"ל גי 6"¢כ"גז 'גñ ךג"╞  ג3 כזגñח ג6÷ ם"יך י"יז גי¢¢ל,¢ ד"ל ñםגñ╞ םים  úזúיג כ6י . (¢ים ¢ז╞י . ל'דף3 ¢זגיי ךץז כג÷ח
¢ז6ג3 ñ¢3י ¢גñúי"יז ח ñúג!ñ (ñזף( ñ"( ╞¢á╨גד ז¢ñ ז6י)ז¢ñ ךúזגñ 6ó 6חגג¢יך ם"גז (ñכג ñ3ךז ז╨ג¢¢ 6ג╨ñ 

 í¢╞זי
.ú6 ך"╞ז' 

ñזי  1¢ךגץñ) 'יñ ¢זךגץל  י"ד כזךם *úגג¢ףñ  *"גז  ñ 6óץלג ñךז גם ¢זגגñúú 33 ¢ג╨¢ññ ñ  ם"סז ¢!÷3 'גñ ח"לםú 6╨1ך '╨  úזץגה
ñך"חל  .  י"יז  כז╨דñ  ñ"ך¢ñל  ז¢זñגגá ז"זחלם 'גñ  ך"ú ñז* 'ל חך╞3

ñזñ( לז 1:ג¢3ל 6זךךñלñ ñזñ( זñגגםל ד"ל¢ ╞ñ¢דל"ñ  
íג╨ñםק
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 לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איסורים ' עמייספר
רמג יראכם .

 אמרינן )כה( ופסול הוא נדמה הוא אורחיה דלאו שחור והוא כאן גדל פי' פסול לבוש" דומה הואדאורהיה
 רב אמר עכברים שנקבוהו אתרוג , שני ו"מ בי ואוקימנא ביה ונפיק בה )כו( ממכל חנינא ר' כ'[ ])'1במוכה
 שיאחז כדי והגדול כביצה אומר ר"י כאגוז אומר ר"מ קטן אהרוג שיעור ג,[ ])"י חק . דמאימ הדר זה אין)כז(
 יוסי ובר'. בקמן יהודה כר' וקימ"ל ידיו בשתי אח; אפי' אומר יוסי ר' )כח( יהודה ר' דברי אחת בידושתים
 מינין נ' ואלו , בשאול מינין בשאר ארס יוצא .כך שאול בלולב ימים בשאר שיוצא שפירשנו וכשם .כגדול
 כשר אגוד שאינו בין אנוד בין לולב כ'[ ]'"6 דהניא כשר אגדם לא ואם יחד לאגדם מצוה וערבה הדסלולב
 להלן מה איעב מאגדת לקיחה לקיחה דיליף דר"י ופעמא פמול אגוד שאינו כשר אגוד אומר יהודהר'

 משום מציה ומאי לרבק לחו ומוקמיק כשר אגדו לא לאוגדו מצוה לולב ותניא באגודה באן אףבאגודה
 משיחה של בחוט אף אומר ר"מ יהודה ר' דברי למיקי אלא הלולב את אוגדין אין נ'[ ])"1 ותנן ואנוהו אליזה
 וצריך , אגר א"צ לולב דאמרי כרבנן קימ"ל דהא כר"מ וקימ"ל פמול אגוד שאינו לולב דאמה לפעמיהרני

 ואינו-אוגדו ירק של כאגורה כיו"מ.אוגדו אגודו הותר ג'[ ע"נ דתניא ~ה על זה קשרים )כס( שנישיאגדנו

 ראם'הצעפות

h')t1D30'6 ד)6 )רעתי )דחות ויל 0יר6יס גס כסנים עיי"ס כסי"6 מסו) דתיוס צס)כס 7ס") ס"מ טהיוס דין סימרר h~h 
 . )סרמכ"ס סרקנ"6 וגעס"כ כתיק יס)כס מש63 ז0 ע) ס)ינ ךת"ק 7מסמע כו' וי"ל סכתוכ וכיון לסכימות סנליית6)מון
 כיסי כאס ביותר חתור סייגו יכוס' מונוס ססירסו וטרמג"ס סרי"ף כס" 631 כסרף"' .)גור. תומס מסרט ס'ר6'ס רנתו . SIDDt כה()
 פ"נ כסיס"מ סרע"ג נמסך 61תרי1 ות)"מ תגן )כוסי דונו0 נלי-מתניתין הזן כ' ז6מר 6' )"ו סיכס 6כיי כסנרי hlb רגיל 0כי6316

 דינן כס"ס כסכיי וסייגו כסר מכוסי מן סכlleD 6 סכוס' 6תרוג סעו דקוכס מ"ג נילוס)מי וכ"ח וכפרס"י כפכיי מס DD" מ"ודסוכס
 . 3יס ונפיק 3ס מעג) )כו( . טר6סוכים כ) סס3י6יסו 637 37רי נס סניך )1hnh 6 1)"ע טעיסור )ס' ספיר כפתח כמט"כוכסרס"י
 גחי' וכטס ער"ן כ' דכ3ר ,כר( ))סון ביס ויסיק :ק'3ס( ))סון 03 :וט3) 3)ס1יו דקדק ורהיט לתלע חוד"ס 3' מש סרטע"ן

 נטרו13 דיוקיו ס") סס יסקס סתוס' ד6ף הרב"ט סי' 16"מ 0ג"ה וכ' סגי olu וססו) טלו סמו 6'ן י6)"כ קיים לונו ססי'דזוק6 ר(רש3""
 זכר נ)סון ונקרץ עניו מסווו סנס6ר 3רו3ו סיעו 3יס ונסיק גקי3ס כאון מס6הרוג חהיכס ךסייגו נס מט% רמנו כ' ו)כן ע'י"סקיים

 כסקר דכסר ניס וגפיק נס מענ) חמג6 7ר' מס6 עמ' ומקעו סדר ו0 6ין רנ יאר קמ6 כהיסגל מסק רבינו )כז( . ומסכה דוקכנוהגה
 סניי) )1)נ מן סמר7כי וכ"כ חר%ע ס" סעור סנ'6ס rlhJ כעריגתי ר3 וכ"ג 0נס"ג וכ"כ 7מ6יס' עכנריס סבי רב )ר 6:)ר ומסנייומי
 כיו"ט חגיגי ודרי כסר גסם כס') ר126ן בוט נעקמי חסר %6 מסגי כיוס בסי' פסי) יגועם עכ3ריס סכק3וסו ד6תר1נ סר5מ"0ע"פ
 6פ'ן טנין פסוס טמ ביו"ט tD~,atlt' )נר,- דל6 ערדוע ))"ק 7נרנ .ס"ט D'tD %נ 63ו"ו ולנופר מק"ט תרמ"ע סי' מטס הירכי 16,30סי'
 נסס כס 60ו"ז עכ") נעתי :ר06 6'1 ממר DDt'( חתך גסס 6)6 צירי )6 ררנ סי") Dt'Dh1 כו' ינרך )6 עכ3ריס ס6כ)ו כמקוסיסתור

 ד)ר3 1ר6'ס סכ' סר6ני"ס דגרי סיף סס גסתייס )6 6ב) סס סנ6ו"ז סר36י"ט דירי סונף כ"כ ס"ס דפכס ס"ג b"nslסר6ני"ט
 ונס סס l~rlhO כסגים כמנ.46 כו'מסמע

 ממעה יכ5 כיון ססו) יסים סחהך 6חר 67ף ס") קמ6 י)יסג6 כ' ספח תרימ'ט סי' הט"ו.
 ומס ט,י"ס חג'נ6 כיר' חסר גוסוס 3ו ויונף 770 דטוס עוד )לסור ממסריגן )6 עכנריס לכינת כקוס סיההוך יצחר ס") נתרץ 31'טג6:פוס
 ג'רסח סכן.סיס וגרפס עכ") גו' ח:יג6 ר' 607 וכסר 0ךר וס 6ין רנ ממר עככריס סגק3ו0ו 6הרינ לתמר פכ' סעיטיר יבלי מנין6ג'

 וכסר סעכנר'ס 56')ת ג,:וגו טגחחך קורס ס0ו6 כמו י"ח כו ))6ת קדר וס 6ין זפ" וכסר סרר ,ס *ין 6"ר 6"י נתרץ %יסבהעיטור
 סעיעור נ7נרי )0ני0 טס ס7ג'ר כנ'6ו4,פתח כ:וס"כ ו7)6 כו' חגע6 ל' דס6 מסר ס0ו6 ו6ף סעכנריס בכינת מקוס טיחתוך6חר

 ר' דס6 סןר ו0 רכ 6מר 61"7 ס"נ סכ' נ' מז פכט כסרס"י ולמעיין סר6סוגיס ססרי )סניי וחדישכנירסתיגו
 חגיגי

 וגפיק כס מענ')
S")D16תס געשו :ר6ס טיס 1)6 טעיטור גי' יס"י )סג' בסי' נעני וגרור כ.' ס"ג רס"י כ' דמס"0 6חרח נ"י )סגיו טסי' מוס :ר6ט 
 דחו ר,עיי1ר כני'  מוס גר06 מהגיתין קסי6 חגיגת וסרני 67מרי ס6יכ6 נחר )מגעו 3גמר6 ומ:וס"כ רס"י נניס ו)כן :ו0 גוטעסנירס6
  מח:יחין h'tp 61)6 ד)"). טס f"the כ' ושמח  מתניתין 0ם'6 ער"ח ס6מרו ומתן  סיין ח:י:6 ורני ר3 ד*מרי 3ס6יכ5 רט"ילגירסת
 עיקר ופו ססו6 כמו פ" סדר ו0  6ין 5מר רר3  סעיפור בגי' מסה"כ 3ס6"ר רס"י לג" bih 6י:ו וכ"י 3סיר"ח וסיגלתרויי;סו

 בר"ח 3גמר6 קמרו סס'ר כלר"ח 0ח'מוך 6חר וכסר ס0וס'ף 6)6דר3 מימר"
~tap "לס"ט י") 0עיטיר ננ" 3-' ג'ח6 ט)6 ורס"' וח)"מ מחג 

 הר' קסי6 1)6 החך נ)hl~c 6 כנוו יפינו סדר וס 6ין רכ מ"ט נסרס ))"ק נס 67"כ 7ק")מסוס
 סנמר6 תי' תמת שסו )~מר וטין חגיגי

 עילגי תרי יחסנך )מחוה 3' כלן 6'ן י6"ל חתך 3)6 כסול כמו סדר וט ולין ס" D'ht1' ע:נריס ס6:')עע
, 

 סרר ו0 6'ן סס61 כמו
 ו6ס . ממנו ספסר חחך נסת 6)6 ציירי )6 וו3 נטיפיו נרסס סבין סכ' כסר6ני"ס )רס"י וס") כסר טכ3ריס לכינת מקוס חתך1)6חר
 )פרסו )וכ) סדר וט יפן כיון ייכ, )עין )"ס דבירי וס6'כ6 קמ6 7)יסג6 )מרסתו ממרח יסי' ספיר סעיטור כגירסת דירינוכגיס
 וס 6'ן רנ 6מר 3מ"ט כזונחו סוכחס 6ין 0יר6יס רכינו לודררי נס וב"כ ))"ק כן יתעלס 63מת 6"כ ו60"ד כיפרטיגן ססו6 כמו07י;נו
 לח"ו 6ית6 גגדסס יכויס ר' ינר' 6חת ניסו סייס )כח( . ס0ו6 עמו שנו סדר זט ולין כעימור כגי' 603"י נירסחו סי' 67פסרסדר
 6חת הייו סניסס 3מסגיות סיסג0 ינ') מעיקר י)פיר"ח 0ר70"6 כחי' מ3ו6ר h~'S וכסכתני ע"כ ו6תרונ )1)3 סגים ז") חגגך) רענופי'

 כסיססכגס 0)ו)3 יקחו שלהד סנמקוס 6חת נידו 6הרוגיס ג' גרס'גן 6חה 3יךו מניס כ' 3' 3"6 כמוכס רם"י 6ו)ס וס6תרוג ס)1)נכסייגו

11"י
 6חת סירו וכאתרוג 0)ע3 סיחזיק ורנתת6 וסרט"י כל"י וסקס 'די כטח' 6' בסי' 1-י"6 6חת כירו 3' סכמו כד' 31גרת טעיטור

 ס"ג טמרלכי . כו' קטרים סני )כס( . 51ע"ק כסי"מ )6 כסיר"ח סו6 סרסם כעיטור )ס:וס"כ 61"ג S"9D 6חת נידו 6חרוגים נ'י"ל
לקוקס
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 יוראים לשמים אם כי לברותו רע נעשים שאינם איסורים ז עמורסמך486
 ואנותו א4 זה משוט אלא לאוגדו מצוה אין דאמרי דרבנן אליבא לה ומוקמינן ביו"ם לאוגדו דא*ר גמוראגד
 דהוו זה על זה קשרים שני אלא נאסר ואינו וגיו"ם בשבת הנאסר אנד אוגדו לאוגדו דיגול בחולאלמא
 ]ט"ד גדול כלל פרק כשבת דאמרינן קיימאשל

 וטשנינן קיימא לא והא תפירות ב' והתופר כתנן דהך עלה ג'ל_
 קשר אלמא קושר משום ולא חייב תופר דמשום וקתני אחת קשר קשר תפירות שתי אחר פי'בשקשרן
 היכי דכי דרבנן אליבא אפילו היא אגורה לאו ירק של כאגורה שהאוגדו זצ"ל פרשיו וכן מימסר לאאחד

 באגודה עמהם שיהא צריך אין דאתרוג לנו ומניין , למצוה רבנן מצריכי לפסול שלא אגד יהודה ר'דמצריך
 כפות אלא נאמר לא והלא ועפות נאמר וכי אמרת אחת בבת כולם יאגדם יבול אוסר אליעזר י' כ'[ ])"ידתניא
 שמה אחר דבר ע"י לקיחה 6'[ ])" דאמר כרבא וקימ"ל . בעינן תמה "יחה ולקחתם ת"ל זא"ז שטעכביןומניין
 לולב )לא( נ'[ ])"י רבא ואמר %( בדילתם דרך אלא בהם יוציא ךאינו גל[ ]סם הוצץ אינו בסינו ומיןלקיחה
 על מברכינן מ"מ )לב( וירא לר' ירמיה ר' א"ל חרא מינא והאי מינין שלשה האי מ"מ בשמאל ואתרוגבימין
 בסוכה בדתק )לג( במצוה ולהתפאר ההלל בשעת לולב לנענע חכמים וצוו , גבוה ובסינו הואיל אילהלולב
 . ב"ש )לד( דברי נא הושיעה ה' ובאנא אחרון והודו ראשון הודו פי' וסוף תהילה לה' בהודו מנענעים היולהיכן

 מוליך הלהם שתי לענין ותנן כב"ה והלכה נא הצליתה ה' נאנא ואף פי' נא הצליחה ה* באנא אומריםוב"ה
 שהרוחות למי ומביא מוליך יוחנן ר' אמר אבא בר ר"ה וא5ר הורם ואשר הונף אשר דכתיב ומוריד טעלהומביא
 מונה בעודו מברך מברך וכי , בלולב וכן 6'[ ]מת רבא ואמר שלו והארץ שהשמים למי ומוריד מעלהשלו
 דלא וי"ל בו יצא משנטלו שימלנו לאחר ואי לעשייתן עובר עליהן מברך כולן המצות רכל שיטלנו קודםלפניו
 לצאת מכוין דלא כמה כל הלכך כוונה צריכות דמצית שופר בתקיעות ת'"*[ ]9' לעיל פמקינן דהאנפיק
 להיות שחל חג של הראשון יו"ט אומר יוסי ר' דתנן על 6'[ ]מ"3 הגזול לולב בשלהי דמקשינן והא נפיקלא

 לצאת מחכוין כשאינו מתרצינן ולא וכו' ביה נפיק מדאנביה ומקשינן . פטור בר"ה לולבו והוציא ושכחבשבת

 . ראםתועפות

 קסייס כן יקטור 631 כ,ס") כ' סוחר רזת כ' )"נ ומוכס סרס"' טס ססעתיק טס"ט ס" 3מח"1 גס סר6"ס ינרי סניף תסמ"מ ס"דסוכס
 ס"6 16ת נני6ורי סקוסר 3מ)6כח רמ"ד סי' )עע ועיין טמיר 6תי סר6"ס ד' ODI קטרים נ' )'ת6 ונפרס"י כו' ג6חד סר6סיטגעה
 וענמדיס ממסכן קרסי כגון סמ5ות כ) ד"ס סם וסרט"י כ' מ"מ כסיכס כ"ס . גיעתס ?רך )ל( . ט"ו 6ות ככעור סם מט"ב ת"6ועסי!
 מפלק"י זגסמע מטס ;ל6ס 6תר,נ גס וכ' ככ"מ כזככו סרס"' עם מעורב סגמר6 ינרי סם כ' טט'ץ סי' %1ו"1 עכס ועריס וסוס131)כ
 דמס"כ גדלתו דרך יגע' זססיט6 חידוס טוס גו 6'ן 6תרונ fhan 3טו 6יכ6 ר3ס טעמך סם מסרט ירס"י סי") 6חרע פיכחט)סגיגו
 י)6 סבר'ס סטני (pttb' וערכת וסיס %ומ כתכ %וס נזי)תס ירך סיו י)6 סקרסיס מנתוך סכרימיס pteh5' סכסכן קרסי כנוןרס"י
 עייפן זיע ד"ס מ"מ נס" ס)'ס"6 מסרס"ך סנ6ון )סר3 שמס כגין מס' כ' כן ע6 סו6י). ד"ס כ' )"6 טס נתוס' כממ"כ נד')ת1 כדרךטוי
 הרומס ס' סזסכ רניו מספר וכרי ר6ס )6 )6 6ו גזיזתו ירך ויקרי 06 )רחנו ס)1)כ 16 ס6תרוג תוסס 06 )ןעה טס טחקר מסנס
 ולמר כ,' מנרכס וינרך )מערס 16 סגד ען וננו ס6תרונ וכטגוט) גו%) סכ' ר"ך ס" )ובג סבי מרוקח גסס ססני6 שמד"ס o'pn עםז"ס
 עמט"כ סס ומסיג זמ"ם ))ו)נ וס"ס גדידתו דרך סוי )6 )רחכו ז6תרונ )סיים נד3ריו סמכו6ר כו' נן')ת1 דרך וס6תלוג ס)עכ יספךטיפתך
'fnsכססנניטו 11") כסססכו קניי %3ם 6י מ"3 סוכם לס"י סס'עמט"כ מעמד ומט סרוקח )ונרי סמט"מ וכ"כ עימס תר") סי' מסר3"ח 
 ובכן כו' )רס"ר סיו)כ 6ת וסו5י6 וסכת קתגי ינמסגס מסוס סטוע )ועתי )6תרונ כטספכו סירס 1)6 כו' )מעכס וסינר )מטס סע)יוןטסך
 טנ)ו3כ מיג'ס 6רנע 'רסיס ר' נסס ר"ת זכרכות פ"ס נירוס)ש כמפרס )6תלונ וס"ס יוס' ר' ס6ער סמסטר כבסון ס)גכ טסותסרם"י
 הסירס מס 51") סוי3ס hpl~nn סמ61) )סרסר סס!'ס כמנסות מיין זריקה )ר' )סנינו וירט )ר' רנ0.)לב( )סגינו ר% גיזי)יסס.)לא( ורךגיט)ין
 )סוזיע ס)ו)נ עגעגשן ס6;1 וסעעס ס6נוזרסס כממ"כ רבינו כונת 3מט0. 1)סתפ6ר )לג( )ע3. גסך מסרי") מס קזמו סס"ס.וככר3כ11נת
 )ו)נ6 ונקטין גקרכ6 ד%חין %וחף כסדין ה"נ[ ס") ו'"ר כמירס ]וכ"ט זססיקת6 נילוס)עי כי6מרינן ע)ימ סמקטרניס נ) 6ת כימםכי

 6ין סרס"י fitO מיכתך 1)16 %6ז ומס"ס דסס;6 כעעיס גירך זין 6מר 5" ונמית' )י' ממס' ר6נ"י 6' )"ח נסוכס מ"ס ונסו ט'3ידיסון
 רעות רומות )עבור סו6 ססגעגוע סמגסנות כע) כסס סס ס6כוורסס. וכמט"כ סוכל ט61 ק ודהי המירס כ)6 6כ) ס"מ כן )ומרנכון

b')SDIי"ג מ' סיף תס)יס נמןרס 61מר1 סלוקין מ6)ו סוסיותו %ומר ג6 סוסיעס ט' 6ג6 חפנת ע3 )נענש בריך )סיכך גמען ובנעור רמס 
 וסגנשת סתרים )% )עתק )כס מורע. 61ג' כ6')'ס רקזו ססל'ס בכס סקיעת' ככל כ' כן 6ות' ותיקהו )ע3 )פגי סתעמ 3כסהמרש
 וכמו יטיטג6 נעיגיס ניר6 סו6 סשה סתס6רות %ד נע5מו ו)כסכסו ס)ו)כ )טרוף ור") otins ו)סתס6ר רטנו ועו"ש רגט )פגיכםיסוימו
 ושדפס ס36וורסס סכ' דססיקת6 ג'רוס)מי ססו6 חר6ס סירום)מי מן סמ"ר סר6ני"ס %ס ממ"כ נסר6"ס ועיין כהימס טרקיומסריס
 .ססמ נטעה )ו% )נענע כח,נ כ6ן ollb פרכס  כסעח ב"כ ?כ,3) נר6ס ט)נ כסעח וסר נמאס ו)כחס6ר )ו)נ נסעת )ו)כ יצטמג6יח6
 כ6ג6 6ף ונס"6 מסורס ס)סגיגו נמטנס סנס נ6 ס5)יחס 5' כ6ג6 ו6ף סי' ו:וטכ"ר כ5"3 כו' ונס"6 3"ס זכרי )לד( . נסר6"סועיו"ט
 כינרי ג6 סוטיעס ס' h(h 6ף וסוף ט' כעוזו גוס") סמסגס בסון סני6 תר;"6 כף' לדו"ח וסגתי רגיש )פ" ארך  6ין  F'hl ;6 סוממתס'
 וסיף תח')ס נס1דו כמ( tfe ג6 ס5)יחס ס' נ6ג6 6ף 3"ס דמס"6 י") 6"כ qb כתיג זכסניסס וכיון ג6 סג)ימט ס' hlhs 6ף .כט"ב3"ט
 רס"י עיין אחרון וסודו רבלון סודו סי' ומסכיל קאתי בימ"ס )16סופי ינ"ס פי' )טוכוף רכיט סוברך n'Dgt ג6 סגממס סי 63ג6 כןכמו

ותוס'
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 רבעך יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איסורים ז עמורמפר
 )לה(. מצוה לדבר מרוד מיקרי לא לצאת יטלא מתכוין אי ליה פמרי מצוה דדבר מירדא דמשומ היינוהתם
 . למקדש זכר שבעה כמדינה ניטל לולב שיהא ריב"ז התקין בהם"ק משחרב 6'[ ]מ"6 דתנן לולב לנםילתתולדה
 )ל%( וקיימנו שהחיינו אמ"ה בא"י מברך למצותו פי' לעצמו לולב העושה 6'[ ]מ"1 וערבה לולב בפרקותניא
 דאמרינן ל4 מצוה לעשות ואילו לולב נמילת על וצונו במצוותיו. קדשנו אשר מכרך לצאת ימלו היהלזמן

 . ת"6[ ]סי' ציצית גבי פירשנוה ולמעלה בעשייתה מברכינן לא בעשייתה מגמרה דלא מצוה כל נ', ]מ'נבמנחות
 לא שולחנו על יטלנו לביתו לכשיכנס לולב בידו ואין בדרך שבא מי 6'[ ])"מ הגזול לולב פ' בסוכהתנן
 ואמר . לולב לנםילת כשר היום כל כ'[ ]ל כמגילה ותנן ללולב כשר היום שכל ערבית יטלנו שחריתנטל
 מצוה של אתרוג איתקצי מריתא עכיד דלריהא דכיון )לז( בו להריח אמור מצוה של הדס ל[ )"( ]טכסרבא
 יש פ/ שלהי 44"ב דאמרינן ואחד אחד בל של פי' ]בעינן[ משלכם עלכם שותפות בלא לבדו שלו מיניןד, אלו לו היו אא"כ י"א יוצא ואינו , איתקצי לא מריח איתקצ" מאכילה קאי דלאכילה דכיון בו להריחמותר
 אם בו ויצא מהן אחד נטלו הבית בשותפות אתרוג שקנו האחין יוחנן א"ר רבב"ח אטר גן[ ]ק)"ינוחלין
 רימון ולא פריש לא יביא לא אתרוג מצא לא 6'[ ])"6 תניא . יצא לא לאו ואם יצא לאוכלויכול
 משום איבשים מברכינן בלולב )לה( אינו וערבה הדם בלולב יבשים שפסלנו אע"פ . אחר דברולא
 ]טסן הגזול בלולב דתניא איבשים מברנינן הדחק דבשעת ומנלן הדחק בשעת לנו והיא לן איפשרללא
 שהיו כרכין באנשי מעשה יהורה ר' אמר כשרין יבשין אומר ריי פסוליןיבשין

 מורישיי
 להזהר וצריך , ומכרנינן דמי שפיר לרבנן אפילו הדהק בשעת אלמא ראיה הדהק שעת אין להן אמרובניהן ולבני לבניהן לולביהן

 הנד מרשות נפיק דלא כמה כל שרי כוכבים עוכר דגול ואע"ג כוכבים לעובד אפילו מינין ד' אלו יגזולשלא

 ראםתועפות
 מרון f~ptn סוס ז)6 מסוס נו )65ת ס)6 סמהכ,ין כגגן מסגי ד)6 וס6 וו") ט"ו עטן ססמ"נ כ"כ ג6ן ינינו כיני' )לה( .ית1ס'
 סתוס' ומגס . a~ns ערוז מיקרי 1)6 י65 )6 )65ת גתכוין ס)6 גסתס eh1" 3ו )65ה hSn הכחכוין נקטו 7וק6 1)16 טכ") מקוסכזכר
 ד)6 גרס כ) פ6ח מתכ,ין סייך 6'ן וממס )רס"ר 6תו5י6 ק6' דס6 כווגס 6"5 מזות 'דס"4 מכבן )מוכיח כתנו אור י"ס 6' מ"כנטוכס
 מס ימסחמ6 מנחס כוונת שיגי בק' סבינו נ6דס זומרי מטוס נוס") )"ג ס" מס סר6"ס וכ"כ ))מור בקי 356 כסוגך איילי נעוזגירך
 )פי כן דעכ5"3 )65פ כמחכוין דמ"רי סכ' וססמ"נ סיר6יס תי' 61"כ עכ") ))מול כקי 56) )יזך .ערוד ססי' )סי )רס"ר וסו5י6וססכח
 (tDh~' סייגו מכ"כ )%ו ti'chs טס דסוכס 3דס"ח סס:"' טסנוס"כ יכר'סס כ3'6ור )' וסגרך: כן )ומר אפסר דצך נצור זריךדנריסס
 כ)) ניכוין ד)6 כמלס וכן )סיר 3חוקע 16 נעומק כמתעסק 636 מ5וכ )טס ג)) גתכו'ן ס)6סיכל

~cs מש"כ נעגנות )6כ')ס 6)6 מלס 
 סמוחר ס13ר מטיס, סכת 63יסור סעעס מס )סי סייח טס עזיו )3רך )נסכ"ג )סו)יכו 6!6 נויד נו )65ת גתטין ד)6 גר' יסמעת!ן3טך
 כטסו)יכו 61"כ )שחר כו )65ח יעתו סי' ס3ת .שיסור נוכר סי' 61י)ו גו15ס )טס סי' ס)1)3 סובכת עיקל מ"מ 6כ) ר"מ זרך נו')65ת
 קומר זכין ומסמ"ג רנימ טונת ונסו עכ") 3זיעכד גיס נסיק זכ3ר כיון מ15ס ניסר ס)6 נטר כסוננ רוי כרס"ר למות 7'לח"כ
 )65ה זעתו סי' סנמ מליסור נזכר סי' ו6י)1 ג"כ נו )65ת ס:ותכ,ין ועכל") נסוס )דכר טרור מיקרי )6 ד%כ )65ת כ)) מתכויןנ60עו
 סכי י"ר מטגס דסוכס פ"נ סמיגס DS" סרע"3 דגם וגריס מע"כ 6ם 6ף ות"ס סו6 שוס )טס ס)1)3 סיכת עיקר עתם 61ף )אתרכו
Ocסיר6יס. 3טיעמ זרע מטוס ס"נו דר"ס פ"נ ו' נמ0גס סירוסו עויס וכן מ5"כ כ:ל'ו דנרכות נרפ"כ סססק %6ג ורני יגוניי ת" סגך 

 . hnJs כ"ס כו' )ומן וסניעגו וקיימנו )לו( . ),ס סע:ווזיס כווי כיון וכן טס כמוכס סחוי"ט טכ' ס5"ע )ס 67161 דכ6ןוסס:1"נ
 כמסכאס סס D"D וע"כ מינן וקיוו כו' 6יתק5י מלכיוס עכיז )לכיוס דלפו הכיון בו )יריח מותר נג'וס ס3 סוס 6'ת6 3גיחס)לז(
 סו6 וכקן חרססיס

 כסוני
 כ)תכ 6גן סיר6יס ע"מ כ' מגזו) )ו)3 ס' וממריכי 6נן 51") ס"ס , קינו )לח( . רכס סני' כנגורך 7)סניגו ונע

 גיר6'ס וכן כו' מכרכיגן וערנס סרס 3)1)כ 6גן סיר6יס כע) סר6"ס 3סס סכ' ססכס") ינרי סכיך 6"ט .סי' וסינגור כו' מנרכינןוכדם
 )6- 6נ) סיר6ים כדגרי תחק5"ס סי' ספור נוס"כ 61"כ וערנס סדס 3)ו)נ מקורס שוס"; hpt' כו' ~(ofc 6)ו נוכסירין 6ית6סגד0ס
 ספסר 4ס טכמין י3טיס כ"6 הלחק כסטת 6ף יסק )6 מינים דט6ר סי' ע"כ מיג'ן)ס,ר

 )יטוי
 נכ) כמר ינ0יס 36) %ר נוין )6 6כ)

 6ג3 :סר סינט )1)3 כו' מדחק ושעת )1)נ מסג' רקח טרמ3"ס נום"כ סמכרט מ3ו6ר סרנ,נ"ס ת"כ ע"נ טס סינור ומיכ' מלגיןחג'
 נחיך וסרמ3"ס סיר6יס וטמיר סזחק נטעת 6ף מסקן 6ין ))י)3 ס5סי)ין משגין ס6ר יר") ממינין ס6ר)6

 כיסס 36) קחמי סיטתי
 סיר6יס fht "י%ט טקס סו"ע עיין o'et מכסרינן )6 ועריס סדס וכס סמיג'ן ז3יתר סי' סמ'גין ס6ר )6 6כ) סרמנ"ס זמט"כפירסו
 יניס 6מ מכט'ריס ועינת סדס נ)ו)נ יכטיס ספס)גו לע"ס 51") סיר6'ס כע) וכ, סמ"ט סי' סיס s~o3to 11") סר:ונ"ס ע)חווק
 יכייס כולן סעו מימן 67רכעת זד"ס ס"מ כו( ו"3 סדכרות SD3 וכ"מ כו' 6ינסיס נסס ונונרכיגן 1סדסכקוטג

 מותריי
 וכ"כ סדתק כטעח

 ג,ס") סס סכ' יכטיס קלע 67תרונ סגדפס יר6יט סכססר סר6"ס מפטון רקיק ט' 6ות ו' סי' 06 עמויי ונסו"ת עכ") 1"3 יטע"רני:1
 רסיסת חסד סוי גס' 36) 06 סטמודי עכ") ינסע פסך דנ*חרע מסמע 'רסיס 6מ מכס'רוס ועריס סדס 6תרונ כ' 1)6 6תרונומיטכיק
 תרמ"ע.סקכ"ו סי' סמנ"6 סס3י6 ממ"כ ניקר כנר 6תרונ דט3ק ימ6' מיל' יוכרעו י)6 כתג ט"ו 6ות 6' סי' מיגים. ד' מערכתייגיס
 36) גסזייסו 6תרונ נקט )6 )סכי חיסיס מנס נכ3 סגמ65 ריחק טעה מסכחת. )6 6תרוג ונס כסרים סדחק כמעת )מ'מר ונעיימסוס
 ד6רנעת טכ' סנ"צ ססכר4") מרסון גרפס וכן כתכ וימס וערנס סזס ג)ו)נ כגן סדין גמי %תרונ סדחק סעח 6'חר:וי ז6'.6ס"ג
  למירקים ט"כדגם 5לי גיתרונ ל"  שיניס כגי fi)h  תיגו  oilpn מסגיי  רלסיר5יס ,יר ולי כרמס 3טעפ  מוטריס  יטפיס  כולם  :לזוויגיס

סוס
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 יוראים לשכום אם כי לבריא רע נעשים שאינם עפיזאיפהםספר488.
 אמא כוכבים מעובדי זבניהון כי אוונכרי דמעני להנהן 6'[ ה'. הונא רב דאמר )לם( לכם מיקרי לאנוצבים .;-'

 נגזלת אעה וקרקע נינתו )ם( ארעתא גזלי כנענים סתם מ"מ לכו וליתבו אינהו ליג(ו אלא . אתון תגזוןלא
 3UP] ]סם ומוקמינן דירכו' ב~רא רשות ושינוי דירתו בירא בעלים יאוש דלהוי היכי כי אינהו ליגזוהלכך
 ושרי דירן בידא רשות ושינוי ראוונכרי בירא. בעלימ 'אוש הוי לדידן אבל גופייתו אוונכרילסיפק
 ליה הלינן לא קנין לאחר דהא שרי כנעני גזל מהכא וש"מ קני לא רשות שינוי בלי ייאוש )מא(וקסבר
 בלולב נפיק. דקא אישתכח אקני לא אקנויי קני יקנא יטקא מ"ם ראשון ביו~ם לינוקא )מג(אינש ליקבי לא ג'[ ]מ"1 זירא ר' אמר . בדבר השם חלול יהיה שלא אך שרי הלכך בעכירה הבאה מצוהמשום

 ראםתועפות ,.
 . לחיו ע"ס ע' 16ת )"נ סי' 16"ח ע) ח"ב ote מחנט נמסר ע' רניגו דנר' מסנר . )כס מיקרי )6 )לם( . מעים נ' )6עך החרוגסוס

 מיתחו hlO. ס6,סרתו :;יתס חייב סיסי' גו) ע3 עוכר 1)6 נהורס )תסוס סכגעני מותר 3כ"ו מיילל וסלנעגי ככנעני ג,3 ך6ס 11"5':
 סוט )6 ונכס כחורט מהסוס יוכ) מכניס כעוכר דם, )כס מיקרי )6 מנו) מוהר. סכגעגי נהיי6ס ד6ס מגס יר6וס ספר טוגת וגסו תססדס)ו
 מחגם. קמר סנוחנל לחיו סס וע"ו'כ' עב") מפיו 1ג1)ן גגכ סוס 1)6 )תסוס 'וכ) כוכג'ס עונן מוחו וכקן גסן 16 גגכ יכיס מוחו מיקח מי סכ)רק

 7גס כ' ס0 נח" וסנרעק"6 ע""ס סיר6'ס דברי סכיה סק"נ חר)"ז סי' וסונ"ר עכ") 3עיגי גכ1ן 'רסיס ספר מ) סכ" נוף 3,ס") חיים;,
 רב וקלמר ונגעי מס3"ע דמו") cicn סגי שו"ע נזו) דסק) כרטכ"י טוכס דמן )טוכיח סקטור עמ0"כ 0כ' ס") סכי כמהחמותסרמ3"ן
 סס סרמנ'!ן ג' וע"ז 5'6 3עכירס סנ5ס דמגוס Dhl": ססס נסיגוי עיק;י' מעסת נטיגוי ומקגי' שקימר וסריגן וסק)יגן 6וגכלי טסניסוגף
 מ15ס ומיסו רצוח ומינוי יטוס כעי מינייטו ד):;יקנ6 מתמר )כס ויגסוס מכיחי דלה 'Sb~t 0) 1)6 גלי כוכניס 7עו73י ד6רעת6 )כסיב'ס

 סיכי כי נעכירט טניס :ו5וס מסוס יווני נ60ר 6סי' לסור דננו) )ע') יפסק סיר6יס רכיט גס 61"כ סרמכ'ץ עכ") )יכ6 כענירסס63ס '-
 כוככיס. יעוכ7' ד6רעת6 טרמנ"ן כחי' )תרן. כחכ סמ6ור קוסיית 3'ט תקססד)6

 רכות וכינוי י16כ נעי t"shl~ וכו' נ,)י
 נוהל רכינו )כנרי יקנס allb )כס מיקרי )6 כוככיס עונד מרסות נסקי ך)6 כווט דכ) )כס מנוס ע"ן וסדנו נויגי'סו)מיקג6
 )1)כ )ס' כה" ח"ו מוסר סחחס Oth זס' מטכס וס"נו ר"מ .דכרי sp כי ראגו ולילה 6ס1ר כוככיס עונד סגו) נ' ק'"ג ננ"ק67ר"ס
 עניד ועניי 6יסיר6 וגו) עכר 06 6ך ססוסקיס כ) כע"ס כוכני0 עונך )נוו) ולסור וסול סורך כוס סיר6יס דכרי כיקר 6' )'סננו)
 ]נגדסס[ רקס ס" ג'ר6יס כ' ומש"ס ורסס עדם כוככיס )עונו ים eh נזייג'ס יום 6ך ומותר ס)61ת1 ססקעת )ספקיעו.ס1") יכף 05וקוכ

 דסגווז ונ"ט נ,ס"כ להחויר סריך סיס )6 סיב כחסור 6פ4 )'ךיס 6תי ככר 06 6ך )נגוב לסור כוכניס עונד גס) ד6סי' תנגכו 636 ק6י )*דכעמיתו
 דענכךי 6רעת6 גגי 1)סר6"0 רסוס כסיגוי סקג16 מוחר מסני 6כ) ס)1 6יגו מ"מ נו) סכ3ר כזון )'כ6 ןע3ירס לע"נ '"ת '65 )6.כשנוו
 מעוכך יתכע;ו 06 )סקס %מ כלמת ד)קחו יי") כ' ע"ג 3נ"ק דסרדיסי Ch' ודרש 6מור6י דכ) עובדך י") וכוס ד'סר6) 1)6 גיטוכוכני0
 נקורך עיי"ס סרי ענין נכ) )ססקיע יכוץ 06 כמיתר סלקת כיון וסוכ דווי סקל :כרי )כוחי 6סי רכ קטגור כמו נזי)ס ליסור עיכלכוכבים
 ו)6 וכו' ובנ"י Dh" כוכניס עונד כגו) נפיק ד63 6תרונ גני סמג"ד מת"כ מיהו . סס כ' ססק"נ כ"ח ס" othlin f'P~h3וכחגגי
 מ"ע נומון.ננוס מע"ת יסוטק 61ע"נ מע"ס 0) נ6תרונ דיו65 מ)1)נ כמ"ח סריגים )פמ0"כ 3יס נפיק ד0סיר )עג"ד נרגם . )כסחסיכ
 נ6תרונ 61"כ קורקוס נוסר"' נסס שכ"מ עיי"ס ניס 6ית הכירט סימר וס"נ 6כי)ט סיחר 636 נומון דין 3עי ד)6 ד3"ס 3סוכס כת"דדס")
 סס נסנס"ס ע' סי' מ)ו5ים 6נגי כסוית ועיין עיי"ס גומע"ס נרע ד)6 גר6ס וסייס לכיוס מיהר בו )ו דים 3וס"3 מותר סיס ג'!)ו):ו"ד
 מסמוך כקות כקרתי וכנר סס דסוכס גפרס"' וכ"מ ג'נסו ד'סר6) 6רעח6 נקי כנכסס גינסו. 6רעת6 נעי )ם( . כסמוך עודועיין

 דכרי סכיך ס נסג"י ועיין דיטר36 תיגת מחסר סכח"י גי' ומיוקדק די0רח) )6 ניגסו כוככיס דעונדי 6רעת6 גלי כר6"ס רכינומידעת.
 0ק'צ חר)"ז סי' כ:;ג"6 סונף שוס וס נכריס נו3 חסס נוסוס סייגו ההמשתין 16ונכרי דס6י )טדי6 שמסרט תתנ"כ .סי' סרככ',6חסוכת
 כוככיס מעוגן ל") סוכניי מעונד חגוו) ק)6 )'ושר י5ריך 7כווגתו סגדפס סיר6יס ד' )נטר כ' מס"נ נעגין ינ' 6ות ~כס תקל,כס

 hnD1b גזע כוכ3'ס עוכזי דסתס נוטוס )כס )"ס :;"נו ,c~b )6חר סרי כוככים ממשנן סיסר6) לנע מס 67ף נוסדסוסת)סן
 סגין מיד וכסנטוס 5כס )"ס וט"ר י16ס סוי ד)6 כיון תצה ס:כרי כיד יטוס דמוי 6ף מהזכרי קג6ן )6 06 6"כיימרט)
 ד16תכיי סך מניף )כן סס"6 ר"ס חוים סרמ"6 )ס)כס:3דכרי וגריו וסוכ16 תתקס"מ סי' סר0כ"6 3חסו' כמנוקר ט"ר )"ס.כע"כ
 )'ס פסו) )6 קנין )6חר דס6 מ%נ טוי ד)6 )סומח סקריך וחכן סכ' כמון חס מסרס"י כמו מס"ט מטוס מסי) 007 נימ6 637ורק
 דכ"מ נמס"כ כוונתו וגס מ"ר דפין כיון .)כס קוס )6 )!"מ נכרי 0) וסו") סגחיי6ע 6ף יטרף) מנו) דג5מח דנכס"נ וע"ע מס"נמסוס
 3ר"ס מוכס )פין 6כ) נ:ותגט מיתגנו 16 סימכלגו )ס51י6ו רכות כוכניס סעוכד נחן ס)6 ר") )כס )"מ כוכניס עוני מרסות נסקד)6

  ס5תרוניס  וכל המנ"ך כסכנת י63 ג"כ )כס 3כ)3 טוי 3וס"נ פתר שיה כוכמס ענדן נו) ו6י )3דו כוככיס כעוני ח"ק מסוס טו6ססוסס
 כסס' ד)6 גרפס ממ"כ מסוט )י' תיפוק )ך )") כסקסו סהו6 י"ס 6' ט' סוכט דמדס"ת יעקנ 3יס1עות כ' וכנר כוס לחרץסגמסכיס
 :תסו ד'סר6) 6רעת6 דנתי פרסיי יספי כ' ח6ו"ח סוף ס)כס ענוק 3ססר oith עכ") סיין וס חידס )6 סיר6יס ס' נט 1)סמס"כירסיס
 ומנך )היס נוחונריס וסיני נסיזמי .ככ"מ D'5D מלקטים 0יכ'1 יסוסע דטחגס תנסס נתסרט % b~e בב"ק טטמ"ט כערכס )סחירגר6ס
 פירות 3יס וסת )שריח עתוד 6וונכרי ונט)נו6 דעתו כ)6 ויקח מוחר סיסר36 כיד בעמסיו יס6 1)1 כחו") אפי' עףכ סס קמרו.תגייס
 )חתוך 61'ן ר"כ ס" סריס ר3'גו תאמיי npl~o וכ"כ ערנס י"ס ימסטע מינין 7' 6)1 ינו) ס)6 כ' רניגו ססו6י)ו עכ") עריס:;60"כ
 קרעתי 7נ,3י גפרם"' ד)6 !עכג") כו' מקרקע נון סוסענ6 16 וערנס)ו)כ

 סוי 63 מ"ת י16פ )6חר דסרי נכרי.6ע"נ 7נו3 636 ניגבו 7יסר6)
 כג") .. (hp,:t סוסעג6 )מב(6יגע גמ'.סס. כסלי ד)6 ר6טון נלסון סס כפרס"י כו; וקסכר )מא( סק7וס. כלוח )וס מסכר סגן וכמו)כס
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רפה יראים לשמים אם כי לבריזת רע נעשים שאינם אימייים י עמייספר
 לולב בפ, דתנן המזבח להקפת זכר אחר דבר או )מג( הארון את יום בכל להקיף וצריך שלו.שאינו
 אומר ריי נא הושיעה ה' אנא ואומר אחת פעם המזבח את מקיווין היו יומ בכל 6'[ ]מ"מוערבה
 הלכתא ידעינן ולא בערבה או בלולב מקיפין במה נ,[ 1UDJ אמוראי ומיפלגי נא הושיעה )מד( והואאם
 ר' דאמר טסיני למשה הלכה והוא חג של בז' ערבה לימול וצריך , היקף אין לולב אין אם ]הלכך[כמאן
 חורון בית בקעת אישנחוניא

 רבנ כ'[ ]מיד ואמרינן מסיני למשה הלכה המים וניסוך ערבה נםיעות עשר .
 מנהג אלא הוי דלא ממעם אבל לברך שלא )מה( הוא נביאים מנהג קטבר בריך ולא חבים חביםשקיל
 מנהגא אלא הוי ילא כק ]י' פ"א יו"מ בטסכת אמרינן גליות של שני יו"מ דהא מלברך מונע היהלא

 פי' כך עליה מברכינן הוי דמנהג דר"ח הלל הלכך ושהחיינו ותפלה קדוש ברכות כמה עליוותקנו
 מכאן וראייתו מנחג אלא הוי דלא מטעם חדש דראש אהלל מברך היה לא ז"ל ורש"י . זצ"ל יעקברבינו
 אלא ניטלת ואינה שיעור לה יש ערבה אמי ר' אמר מלברך, רב מונע היה מנהג אלא הוי דלא דממעםוטפרש
 דאמר כאביי ל[ ]מ"1 ומסקינן אגבהה. והדר אגבהה ואפי' שבלולב בערבה חובתו ידי יוצא אדם ואין עצמהבפני
 מעיקרא עליה התנה לא אם נטילתה לאחר בערבה ליהנות אמור הלכך יומא לכולא איתקצאי השמשותלבין ואיתקצאי איתקצאי יומא דלכולא פי' מותרין שמיני מפק תשיעי אסורין שביעי מפק שמיני ולולבאתרוג
 ומנהג כתבתיו נמילתה לאחר בשר ערבה בעצי צולין אדם בני שראיתי )סו( ולפי איתקצאי יומארכולי
 אשה מקבלת 6'[ ]מ"כ כדתנן מנהג היה חכמימ ובימי ייבשו שלא כדי במים והערבה הלולב לתת וכשרטוב
 וכל מחליפין במועד מוסיפון טוב ביום מחזירין בשבת אומר ריי בשבת לכדם ומחזרת בעלה ומיד בנהמיד
 להושענא ליה מבקיק לא בשפת הנ של הראשון יו"ם דאיקלע והיכא . בלולב חייב לנענע דעת בו שישקמן
 להתיר בשבת ואפיי ביום 6'[ ]מ"ג רבנן ואמרי הראשון ביום לכם ולקחתם דכתיב ואע"ג ביה מברכינןולא

 בידו ימלינו שמא גזירה )מז( רבא אמר מ"מ. לא 5גבולין אבל במקדש מילי הני אליעזר לר'מכשירין
 : דמנילה טעמא והיינו דשופר מעמא והיינו ברה"ר אמות ד'ויעבירנה

 ראםתועפות
 ח,ן מונח פקין טכוס"ו כ' ופרנס )עב ס' סכירוס)מי טכי6ו מט"ו ס" וס6ו"ו רכ"6 ס" מרוקח . 6חר 37ל 16 סקרון )מג( .%ע
 ס" ויל )16"0 ככי6וריו וסגר"6 )": ס)סגעו ונירוט)מי טמזנמ דונממ 16מ1 משסין וסעס שרועו וס"ת 6)קיס כמעך עומןסוסת
 ססקסס ושן כ1' נדו)יס  יטרף) כל  סייפי סרר סימר  סם נ"ט י3ל . ט"מ תפש.  ס"ס  תילים  3ילסופ ויביעו  כערס ע"ס כ'תר"ס

 סם ס)ק:יגו סנדו) ס16"ו )סניו סי' 1)6 סנר"6 עכ") דסוכס נ0"ר נס7י6 וכעם ):ווכח 16)ס נין :כנס ור דקן נכעיס 636ננקמ"ק
 .מות וכ) כ' סק"6 סי' וכמח"ו מסרט"ס נג'6ורי S''"DI סיר6יס י' סס e'3oc פ"1 סי' רנתי כתגיך ועיין ובי"ס )י' וניחך קולפתוסקנס
 . כל ממוכח 6ת מקיסין כטניס סכן ס"ת ע)יט תותגין פעמים ו' וכסריסי נ)ו)כן6תרונ 6חת crn חיוכן סו6 טנירס 6ת מקיפיןסהנ
 נ"ל כ' רסנת ס"3 וסמרךכי כגרפס וכרס כ5") כו' )נרך סו46ס)6 נני6יס :ו;סנ סי' סו6 )מה( . כתוי"ט ועיין וסו )סויגו . וסו6)מד(
 דס6 מכרסיגן 6מגסנ6 ומיסו )נרך ס)6 טורינו סנני6'ס כקומר )כרך ס)6 סו6 :נטיס :ו:סג דקסכר fe' ל"ת סס וו") כמסכ"ר ר"תע"ס
 161מר 11ש מ"ד עסין ססמ"נ וכ"כ עכ") סג' ביו"ט ברכות כמס מנרכען Dhl"~. יירחק כקכיע6 דנק6י:ן סו6 מגסנ6 ס"נ סנייו"ט
 6)6 ד6ינ1 דערנס סך )ימות ר"ת %ס כ' 6' י"ר ונכרכות כ' מ"ל כסוכם וסתוס' עכ") )3רך b~a סיס ס:וגסנ ערכס קנני יעקכרכינו

 ר"ת מסונט תמ"ק סי' )ר"ת סיטר ונבסר רכ"ו סי' נ:וח"ו 'עויין סג'סס כ' בר"ת ו:ר6ט מנרנ':ן )6 וד6' 61טעטו) נעלוקטי)סע6
 טנ"ט ס" ססנר4"3 וכ"כ סירוסו" )י נר6ס "כן 3,ס") תחחיסס וכ0ונ 51"3 יעקכ רני:ו סי' כך 6)1 הינות 3יח6 ס:דפס וניר6יסנ6רוכס
 מכרכיגן ס"נ יעני כיו"ט 7ע"כ מודט מ"מ ולנרך רב מוגע טיס מגסנ 6)6 סוי ל)6 7:וטעס היופרט )סרס"י qh )ויסו סיר6יס ע"ס וספי'
 67וריית6 6עו עיקרן וכ) סמד6 ג,רו 6י י6וריית6 6'סור6 )ידי )יחי ן)6 נסוס יסרק) 3כ) חו:ורייסו 7סטט סתם דס6;י כרכותכמס
 ):ויחס דקיכם :נילוס מגסנ 7סו6 דערנס דוקים h'ta דאורייתא ד)6 דר"ח ס)) :וס6"כ 7נר )כ) טחורס מן מן כקינו סניטס קפינוסככך
 ר") . ס"ס ויסרי סמחוור כמח"כ סכין מן עלס מכרכין )6 6"כ hlo דרתן מגטנ6 ךתק:ת6 עיקרא כ3 ט)כך ז6ורייתhllD'fil 6כ3)
a~rlיוסף ר' סנ6ון סרג 

 רק 6ס ועון נוס") מ"ג תגי יו"ע גט7 ש:טרס )"ט עוף ח"כ סרנ"ת כסופח ס:דפסס גחס31תו 51") סניור.
 קס61 ממי שיו מכרכין 06 דר"מ ס)) העגין כמח)קותיסס ססוסקיס סס)'גו סרוס וסרי ותפלוג הרכות כמרי נו קכעו )מס hloמנסגל
 .כתוכ 3גדסס כו' והסי )מו( . וכג") ,5") רס"י )סיטת וך") עכ") כעלמה מרטנה 631 כו6 חכמים נתקנח ס"מ כו' גע)מ6 מוסגלרק

 סער3ס-)לנוי מן )סגות לסור ס)כךנוס")
onsfn) (כתב סגדסס דגרי וע0"' עכ") כו' טוכ ומ:סנ . סיום 16ת1 כ  

 סמנטי
 שרס"ר בסי'

 oltO כ) ממגם מסוות לסור סתס ירמס נמסר כ' %מו וס61 13ס"ל  פרד"ס  נסס לילם מסל' 03"1 סומי"י דברי סמתבר עמפ"ס ט'סעי'
 or3 ססגמי"י דכרי ט:6נוג'ס ס)סניגו כת"י 'רסיס ספר ויר6ס כבנ"ל מעעי עמר ינסס ויוי ס:ונ"6 עכ") כו' חסי ד:וסגי סוכיר1)6

 , ונס 5") 637 )מז( . סיוס 16תו כ"6 3עעס 3ס:6ס )6וסרס hSn כצוותו ופסק סיר6יס יצרי סניף וסטכס"3 כ"1 מסר ונגךסססר6"ס
 יגורו תמס :ני"י StDST 3פ' כ67ית6 סטור ו~כ סכת פסול סיטכח ד:וטמע פרנס )טע:61 ססקמט 7סוכס רם"ך חדסיס נתוס'ועיין
 גסיסת סייגי נקי t~'hC דניון נזירתו ירך סיו5י6נו )מינ,ר h1'(fi תירן מעס"ח ו3ס' ע5") ו)עכ מוסר ט) ונ"ע )כס) וס נסכי)הכטויס
 סס:ו"ג 16)ס גתוס"ח עיי"ס ומגסס 3סוסר תירוש 3פ' )דקדק ים ועדיין 13 ,65 כנר טמרי חע6ת חייג 161 נקי 6':ו וס נין. גס)ו)נ
l'cu6חר )רס"ר 7"6 יעכיר1ו סמ6 טי6 כך סינט ומירס ל מ"ר( h5'a 13 S")D גס טכי6ו )6 וסמטס"ח :ו"5 עסין סופר )עוין וכ"כ 
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