
D משנה מגיי ^ D T. ת ו כ ל ה ה כ ו T ס ן משנה כסף ו ,0 נ 2ז9ק

ו ״ טן א פ . ל&מו צריך שאיגו ק נו׳ כנן כחג ה״ה כחב ו ן ה׳ רנינו׳  סטד ויש ו׳ מ
קכין דכל אהא פ״ב) (טירובין משהתסץ כיצד כפרק דאיהא ודע וכו׳. לדנריו

 נסרים דהייגו בכשורי דאפילו שס מבואר וכן בלבד. טציס דמי אלא לנגזל שאק לפי מודה
ה :בלבד עצים דמי אלא לנגזל אין טצים שאר כמו שכיסי דלא אט״ג ש עו  ברשוח הוכה ה

בסמוך: זה נתבאר כבר וכו׳. הרבים
ו ״  ויןשנים וטבדים נשים כ״ח) (דף הישן פרק משנה וכו׳. וקטנים וטבדים נשים א פ

הסוכה מן פטורים
ם טו מ . ואנדרוגינוס טו כו'  ולמד ברור זה ו

:נ׳ פרק כנזכר השופר מדין רבינו
כו׳. עבד שסציו מי וכן  משם נלמד זה אף ו

:גרמא שהזמן עשה מצות לכל כלל והוא
 קטן (שם) במשנה . וכו׳ לאמו צריך שאין קטן

 ובגמרא בסוכה חייב לאמו צריך שאינו
 גמ׳3ו .מדבריהם שמיובו מבואר כ״ח:) (דף
 דבי אמרי לאמו צריך שאין קטן דמי היפי
 ר״ל מקנהתו אמו ואין שנפנה כל ינאי רבי

 אימא. אימא קורא ואינו משנתו שנעור כל אמר
לדבריו סמך ויש שש כבן סמש כבן רבינו וכתב

 דאתמר הא דתה אמאי לתמוה ויש .ה׳ וכבר ד׳ כבר וכמה בסוכה וזייב לאמו צריך שאינו
פ׳ בירושלמי דמדגרסינן ולומר לדחוק ואפשר .עירובין גבי דאתמר שיעורא ונקנו הוכה לענין

 לאמו צריך שאינו קטן הושעיא רבי תני הישן
משמע אמו של בעירוב ויוצא בסוכה חייב עצים גזל ואם נגזלת. המרסע שאץ יצא בה וישב

ה׳ וכבר ד׳ כבר דכמה דהא מדחזינן לדבר העצים לבעל שאין היא הכמים שתקנת יצא. סוכה מהן
לאו אלמא דוכתיה דהוא הישן בפרק אחמר לא ולא והניהן נסרים גזל ואפילו .בלבד עצים דמי אלא

 מפליג משתתפיו כיצד דבפרק ודע הואי. עיקר ברשות סוכתו העושה יצא. כלום בהן שנה ולא חברן
לליתיה במתא להבוה איתיה בין עירוב לגבי ׳ י י כשרה: זו הרי הרבים

ששי פרק
 משתתפין(דף כיצד פרק שבעירובין הסוגיא מן

 לו ששלמו חמש כבן ופירוש ז״ל כתבו וכן פ״ב)
: שש לו ששלמו שש ובן ממש

ה. מן פטורין ומשמשיהס חולים ב כ סו ה
 חולה ח״ר כ״ו) (סוכה ובגמרא ' :

 אפילו אלא סכנה בו שיש חולה לא שאמרו
 חש בעינו חש אפילו סכנה בו שאין מולה

 בעיני חשתי אחת פעם רשב״ג אמר בראשו
 לי לישן ברבי יוסי ר׳ לי והתיר בקשרי

ר לסוכה: מון ולמשמשי ע ט צ  מן פטור מ
 רבא אמר שם .וכו' מייבין ומשמשיו הסוכה
 חנן אק והא והקשו הסוכה מן פטור מצטער

 ותירצו לא מצטער אין חולה ומשמשיהן חולין
 אין הוא מצטער פטורין ומשמשיו הוא חולה

 מפני הוא שמצטיער מבואר ושס .לא ומשמשיו
:רבינו שכתב וכמו קל דבר

ל ג ב א  שם(דף מימרא .וכו׳ בסוכה חייב ה
בסוכה חייב האבל רב אמר כ״ה:)

 עירובין מהל׳ בפ״י סתם שרבינו ואע״פ במתא
 לאבוה בדליתיה היינו אמו בעירוב יוצא ו׳ דבן

 ו׳ כבן ה׳ כבן כתב סוכה לענין וכאן במתא
 ונליתיה ה׳ בן במתא לאבוה דבאיתיה והיינו

לעירוב: נילף ומינה ו׳ בן הוי
 (סוכה . הסוכה מן פטורין מצוע שלוחי ד

 חנייתן בשעת אפילו פירש״י כ״ה)
 שאס היכא אלא מפטרו דלא כתבו ההוס׳ אבל

 :ממצותן יבעלו סוכה מצות יקיימו
ה ר מנו ה

ם א שי  טומטום הסוכה. מן פטורים וקטנים ועבדים "נ
 שחציו מי וכן .מספק חייבים ואנדרוגינוס

 שהוא לאמו צריך שאינו קטן חייב. חורין בן וחציו עבד
 לחנכו כדי סופרים מדברי בסוכה חייב שש כבן חמש] [כבן

ולא . הסוכה מן פטורים ומשמשיהן חולים ב • במצות
 הסוכה מן פטור מצטער [א] .בעיניו חש ואפילו בראשו חש אפילו אלא סכנה בו שיש חולה
 הזבובים מפני או הרוח מפני בסוכה לישן יכול שאינו זה מצטער ואיזהו .משמשיו ולא הוא

תןבסוכה חייב האבל ג הריח: ]3[ מפני או בהן וכיוצא והפרעושים ח ^ו  השושבינין וכל .
] חופה בני וכל ג ] שלוחי’ ד המשתה: ימי שבעת כל הסוכה מן פטורים [ ד  פטורים מצוה |
.בלילה וחייבין ביום הסוכה מן פטורים ביום דרכים הולכי .בלילה ובין ביום בין הסוכה מן

 פטורים ביום העיר שומרי .ביום וחייבים בלילה הסוכה מן פטורים בלילה דרכים הולכי
 וחייבים בלילה הסוכה מן פטורים בלילה העיר שומרי .בלילה וחייבים ביום הסוכה מן

ה] סוכה השומר יעשה שאם בלילה ובין ביום בין פטורין ופרדסין גנות שומרי .ביום ידע [
הגנב

: שס והמ׳ג טור ג : נזה וזולק דהיא׳ש שס נעור עי׳ ב :מג עשין סמ׳ג הרמ סי׳ עור א ,
ואמר הואיל דהימא מהו ותירצו פשיטא והקשו

תן :ע״כ דעהיה ליתובי ליה דמבעי אנפשיה דמצטער הוא איהו הא אבל דממילא צערא מצטער מילי הני קמ״ל הוא מצטער נמי האי הסוכה מן פטור מצטער רבא ח  השושבינין וכל ו
כו׳.  אלא שממה ואין בחופה אלא שממה ואין בחופה ולמחדי למיכל דבעו משוס דטעמא שס ואמרו שבעה כל הסוכה מן פטורין חופה בני וכל השושבינין וכן מתן רב אמר פס ז

:ע״כ ,בסוכה מופה בני כל עיילי מצו דלא מצטער שהוא ז״ל פירש״י חתן צער משום רבא ותירן בסוכה מופה וליעביד והקשו . סעודה במקום
חי ד לו . פטורין מצוה ש כו׳ בי :כלשונה כ״ה) (דף משנה ו ל . ביום דרכים חו כו׳  ובין ביום בין פטורין מצוה לדבר הולכי הברייתא וסוף כ״ו) (דף שם כלשונה ברייתא ו

 מצוה שלוחי למעלה וכתב שסתס רבינו מדברי ולא הגאונים מדברי כן נראה מצוה^ואין מאותה קצת בסוכה,יהבכיל ישבו שאם בענין שיהיה והוא שכתב מי ויש . בלילה
רי המצוה: פכיורמן במצוה שהעוסק במצוה שעוסקין זמן כל פטורין גונא בכל אלמא הסוכה מן פטורין מ רי כלשונה ברייתא .וכו׳ העיר שו מ שו ם:'  שם .וכו׳ ופרדסין גנוה ש
 סוכה שם לעשות חייב אינו שם לקבוע דרך שאין כיון פי׳ תדורו כעין תשבו אביי ותירן הסם וליתבו סוכה וליעבדו והקשו בלילה ויין ביום בין פטורין ופרדסין גנוה שומרי
כרבא וקיי״ל ולשמרו שם סוכה לעשות יכול שהרי חייב לרבא פירוס של כרי שומר הוא שאם הגאונים ופירשו דפירי כריא בינייהו איכא ואמרו .לגנב קורא פירצה חירן ורבא

:נכון וזה אחר פי׳ בזה ז״ל לרש״י ויש .וכו׳ סוכה השומר יעשה שאם שכתב במה מבואר זה וכל
ד צ כי

משנה לחם
לאבוה והיכאדליתיה חורפיה לפום מד כל *ופייש׳יכל חמש, ארנעננר כנר וכמה אימא גג חשוב שאין דמה דגג ההיא הוסרה ממילא דעשרה הריעותא דמסיר אמרה דאי

דאמר יוסי דר׳ ההיא והיינו .שש כבן במתא : חורפיה לפום חד
 הקטן שיעור נאמר דבשניהס משום לסוכה עירוב משוה ושם אמו בעירוב יוצא שש בן

 ולא כאן לא כלל זה מכל ביאר דלא רבינו על חמה אני ולכן .לאמו צריך שאין קטן
 אמו בעירוב יוצא פחות או שש בן קטן בסתם כתב ששם ששי פרק עירובין בהלכות

 שש בן ושיעור במהא לאבוה דאיתיה להיכא הוא ממש בן דשיעור כאן לבאר לו והיה
 לפום חד כל שפירוש כמ״ש שש וכבן חמש כבן בסתם לכתוב לו היה ולא דליתיה להיכא

 לפוס חד כל ה׳ כבר ד' כבר לאבוה דאיתיה דהיכא לבאר לו היה ועוד ,חורפיה
 לבדן עירובין בהלכות או כאן הדברים מבאר היה ואילו בגמרא שם כדאמרו חורפיה

הוא מהם באחד ביאר שלא אחר אבל האחר המקום על סמך אחד דבמקוס אומרים היינו
: הימה דבר

 שכתב מי ויש ה״ה כתב .בלילה וחייבין ביום הסוכה מן פטורים ביום דרכים הולכי ד
 שכתב מי ויש המוגהים בספרים הנוסחא היתה וכך .מוביעה* הזה הלשון וכו׳

 הגאונים דעת כן נראה ואין המצוה מן קצת יתבטל בסוכה ישבו שאם בענין שיהיה והוא
:ג״נ מכוונה סיא שלפנינו הגי׳ כי לו שהיה הגי׳ נדע ־לא :וכו׳ ז״ל רבינו ודעת

כל ו
עוז מגדל

 לחנכו עד שחציו מי וכן : כ׳ח) (דף המטה החת הישן פרק מספק. עד וענדים נשים פ״י
 הישן פ׳ .בעיניו חש ואפילו עד פטורין ומשמשיהן חואים :הישן יפרק ערכין ייש . במצות

 חייב האבל :ג') ע׳ז(דף דמס׳ ופ״ק הישן פ' .בהן וכיוצא עד הסוכה מן פטור מצטער :כ׳ו) (דף
:כ׳ה) הישן(דף פרק . השחר עמוד עד בסוכה

 ליה שריא לכך גג ליה איהא הא י׳ ליה דחשבינן וכיון מעשרה שפרווחין מפני היינו
:י׳ דפחות הריעותא ונשאר. תפשת מועט דחפשת לבד הגג לענין קביעות

ם כה א  אמרינן ל״א) הגזול(דף לולב בפרק יצא. כלום בהן וכו׳ מהן ועשה עצים גזל ו
 מריש תקנת משוס תקנתא רבנן לה עבדי [דגזולה] דמטללחא כשורא האי

 חכמים תקנת שכתב מפני בהם שינה שלא עצים מפרש שהוא רבינו מדברי ונראה וכו׳
 דקנינהו ליה חיפוק שינוי משום דאי מכמיס תקנח משוס אלא הטעם דאין משמע .וכו׳

 בגמרא כמבואר שכיחי דלא נסרים דאפילו ר״ל וכו׳ נסרים גזל ואפילו ומ״ש בשינוי
 בעצים שפירש ז״ל רש״י אבל אעצים. בין אנסרים בין קאי לכל בהן שנה ולא ומ״ש

 משום בגמרא הטעם דתלי כיון בשינוי קננהו לא ודאי ובנסריס מעשה בשינוי דקננהו
 דשנה משום ה״א מהתם דאי פשיטא כשהקשו בגמ׳ תילצו לא אמאי א״כ ק״ק .תק״ס

:קמ״ל לא בשינוי קננהו דלא היכא אבל בשינוי וקננהו בהן
ו ״ א א פ הו משתתפין כיצד פרק דריש בסוגיא מבואר .כו׳ שש כבן ממש] [כבן ש

 קורא ואינו משנתו שניעור כל גרסינן *כגמרא ^3*דהי פ״ב) (דף
ממש כבר ד׳ כבר ימחא לחבוה דאיתיה

:הלח׳מ שהכיא כמו כן מסיק כגמרא דשס ההגה׳ה כוונת אבין *לא
מיימוניות הגהות

 ?•צאת רשאי כזה צער מפני מביתו יוצא היה אם וישער ?•בו א?• שיתן רא״ם כתב [א]
 אח״כ הצער לו ונולר ולישן לאכול שראוי כמקום מתחילתו סוכתו שעושה ודוקא מסוכתו

 שירא כנון בשינה או בשתייה או באכילה להצטער הראוי במקום מתחלה עשאה אם אבל
 בה יצא לא בה וישן ושתה אכל אפילו אלא בהכי מיסטר דלא מיבעיא דלא מננגים בה
 בה לעשות יכול שאין כיון רירה כעין הוי לא והא בעינן תדורו כעין דהא חובתו ידי
 להצטער אדם בני שדרך ברבר אלא ויפטר אני מצטער לומר יכול אדם כל שאין נראה הטור [וכתב : ע״כ ,קיימא דלצערה כיון סוכה הוי לא ומתחלה ושינה ושתייה אכילה צרכי כל

 סבורני שמחה ר׳ כתב [ג] : ע״כ הסוכה, קרקעית בה שטחו לבנה קרקע פירוש דנרגישתא סירחא משום ממטללתא בר למיגני ברדלא אחא לרב ליה שרא רב [נ] ־. ע״כ] בו,
 כגון מצוה בדרך הולכי פירש׳י [ד] ע״כ: הדיוט, נקרא ועושהו הדבר מן שפטור שכל בירושלמי כדאיתא הוא הדיוט אלא שכר מקבל אינו יוצא ואינו הסוכה מן שפטור כל

 כפירש״י משמע בספר אמנם .ממצוה מפטרי הוו סוכה מצות בקיום מיטרדי דכי כה״ג להיות דצריך וכתבו זה על הקשו והתום׳ שבויין ולפדות רבו פני ולהקביל תורה ללמוד
 ד׳ ממנה מופלגים שנויה בסוכה נחמן בר דאגנינהו בפ״ק וגם דריגלא בשבתא גלותא ריש לבי אלא הלכו לא והם וכו׳ רסורא ארקתא דגנו הונא רב בר ורבה חסדא דרב טעובדא

תא. ריש פני להקביל אלא הלכו ולא ופטירינן אנן מצוה שלוחי והשיבו לדבריהם פסולה והיא טפחים  יחד שניהם לקיים אפשר דאי בכה״ג איירי זה רכל פי׳ שמחה ור׳ גלו
:אביי לגבי כרכא [ה] !בטצוה עוסק בכלל הוי והכל טפי לעסוק לסחר יכולים בהנאתם בלילה וישנים דכשנחים משום הטעם פי׳ וראבי׳׳ה
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ה הימה ואם כסוכה המנורה ה נ  לה אמרי שרגא כ״ט) הישן(דף נפרק ..ונו׳ קטנה פ
 נסוכה הא גדולה כסוכה הא סליגי ולא ממכיללהא נר לה ואמרו נמטללמא

 דכיון שדולקה בשעה הייצו שם להניסה דאסור 'דאמרינן דהא ההובפוס וכהט . קמגה
'על ז׳ אלא בה דאין  ד' פרק מדאמרינן לה ודייקי ששרףסוכחו שמא מיישינן מצומצמים !

בה מדליק הסוכה שלפסול מ״ח) (דף דסוכה
 מעייל שאמרו כמו מעייל אמרינן ולא הנר אח
 פרק כסוף כסב רבינו אבל מיכלא. מאני כה
 מכניס גורש שהיה ואפשר מנורה כה מכניס חה
 אפשר דעתי ולפי .דוקא לאו דמדליק שסובר או

 לאורה להשחמש להכגיסה מוחר דולקש דכשהיא
 מהן שמששמש דבשעה אכילה דכלי דומיא

בסוכה: להכניסן מושר
ל ט . הסוכה בשוך קורא הימים שבעש כ

 הא במגרס הא בגמ׳ .כ״ח) (דף שם
 ואיה והרי״ף כרש״י רבינו ופירש .בעיוני
 סוכה ובעי קבע היינו דעיוני איפכא דאמרי

 היכא כל כשרווייהו עביד ולשומרא הד׳ן וכשב
 ופעור מצעער ה״ל מיטרד אי אבל מיטרד דלא

:הסוכה מן
בזמן

 מקום מן ויגנוב ויבא קבוע מקום לשומר שיש הגנב
בסוכה. הישיבה מצות היא [י] ̂יכיצד ה אחר:
 הימים שבעת כל בסוכה ודר ושותה אוכל שיהיה

 בשאר בביתו דר שהוא כדרך בלילה ובין ביום בין
 ביתו את אדם עושה הימים שבעת וכל .השנה ימות
 שבעת תשבו בסוכות שנאמר קבע סוכתו ואת עראי

 וכלי . בסוכה הנאות ומצעות הנאים כלים כיצד ימים.
 אבילה [ז] כלי אבל .בסוכה וכוסות אשישות כגון שתייה

 ואם בסוכה. המנורה לסוכה. חוץ וקערות קדרות כגון
 אוכלין ו לסוכה: חוץ מניחה קטנה סוכה היתה

.בלילה ובין ביום בין שבעה כל בסוכה וישנים ושותין
אם׳ אלא שבעה כל לסוכה חוץ סעודה לאכול ואסור

ח] אכילת אכל ט] או כביצה עראי [  שינת אפילו לסוכה חוץ ישנים ואין .מעט יתר או פחות [
 ולא עצמו על שיחמיר ומי לסוכה. חוץ פירות ולאכול מים לשתות ומותר [י]עראי.

 הראשון טוב יום בלילי יאכילה ז :משובח [כ] זה הרי מים "אפילו לסוכה חוץ ישתה
 לאכול רצה [ל]רשוה. ואילך מכאן .חובתו ידי יצא פת כזית אכל אפילו חובה. בסוכה
 אוכל לסוכה חוץ קליות או פירות אלא שבעה כל אוכל אינו רצה .בסוכה סועד סעודה

מ] מצה אכילת כדין ח:[ ס פ  או ביתו בתוך ושולחנו בסוכה ורובו ראשו שהיה ימי ח ב
 בתוך שולחנו שיהיה עד בסוכה אכל לא וכאילו [י] אסור זה הרי ואוכל לסוכה חוץ

 הימים שבעת כל ט גדולה: בסוכה ואפילו שולחנו. אחר ימשך שמא גזרה הסוכה.
ס] ״וכשמבין הסוכה. בתוך קורא  שתהיה כדי לסוכה־ חוץ יבין שיקרא במה ומדקדק [
 [״]גשמים ירדו י לסוכה: חוץ או בסוכה מתפלל רצה המתפלל עליו. מיושבת דעתו

ת. לתוך נכנם זה הרי  יפלו שאם טפות הסוכה לתוך משירדו לפנות מותר ימאימתי הבי
 ונכנס גשמים וירדו בסוכה אובל היה פול. של [״]תבשיל אפילו יפסל התבשיל לתוך

 שיגמור עד הלילה) אותו *(כל לסוכה אותו'לחזור מחייבים אין הגשמים ופסקו לביתו
 מטריחין אין הגשמים ופסקו הבית לתוך ונכנס. בלילה גשמים וירדו ישן היה סעודתו.

השחר: עמוד שיעלה ״ עד בביתו ישן אלא הלילה אותו בל לסובה לחזור אותו
גמר . איט וויניציא *כדפוס

:שס ושמ׳ג מור ו :סר<מ טי׳ מור ה :שם ונסמ׳ג מ׳ש פרלד סי׳ טור ד :שם טור ג :הרא׳ש בדברי עי׳ ב :שם ס«״ג תילט סי׳ סור א

 מ״ג) וערבה(דף לולב ופ׳ מקומוש בהרבה מבואר שם ■ וכו׳ הישיבה מצוש היא כיצד ה
■במשמע לילוש אפילו בסוכה האמורין ימים דשבעש שוה בגזרה למדו בבריישא :

כל כו׳. הימים שבעש ו  סוכהוקבע עושה אדם הימים שבעש כל כ״ח:) בהישן(דף משנה ו
ושושה אוכל לסוכה מעלן ומצעושנאוש נאים כלים לו היו כיצד ובגמרא ובישועראי.

 מששיא מאני רבא אמר בסוכה ומטייל בסוכה
 ופירש״י .ממטללשא בר מיכלא מאני במטללשא

מן שלא ושפודין קדרוש כגון מיכלא מאני  ס
 לסוכה סון כלום של צורך בהם שאין אכילה

:עכ״ל הוא דמאוס סוכה כבוד משום
ה ר סגו  פימש כ״ט) (דף שם .וכו׳ בסוכה ה

דולקת: שאינה בשעה
. וישנין ושושין אוכלין ו כו׳  שם מבואר ו

ר מקומוש: בכמה סו א  לאכול ו
אוכלין■ כ״ה) (דף שם משנה .וכו׳ סעודה
כ״ו) (דף ובגמרא לסוכה מון עראי ושוהין
 בי בר כדטעים היא עראי שאכילס העלו

 כביצה שהוא רבינו ופירש .לדרשא ועייל רב
 בגמרא מוכח וכן מעט יושר או פשוש או

:ז״ל כשבו וכן
 אכילת אוכלין שם בריישא .וכו׳ ישנין ואין

 עראי שינת ישנין ואין לסוכה חון עראי
 שאין לסי רבה אמר טעמא מאי לסוכה מון

: לשינה קבע
 שם מהבאר זה .וכו' פירוש לאכול ומותר

 כותבות דשני כ״ו•־) (דף המשנה מן
 הדין מן סוכה צריכין היו לא מים של ודלי
 זה והרי מחמיר עצמו על להחמיר רצה ואם

:ז״ל •כשבו וכן משובח
ה ז ל י כ  משנה .וכו׳ הראשון יו״ט בלילי א

 י״ד אומר אליעזר ר׳ כ״ז) (דף שם
 ביום אחח בסוכה לאכול אדם חייב סעודות

 קצבה לדבר אין אומרים וחכמים בלילה ואחת
 מבואר ובגמרא .הראשון יו״ט מלילי חון

. מחגהמצוש הראשון לילה חיוב למדו שחכמים
 חיוב ושישר דמצה דומיא כזית רבינו וכשב

. היא מקום בכל אכילה ס י בשום׳ וכאבו ס
 יורדין היו אפילו חובה הראשון שלילה כיון

 בתשובה כקב והרשב״א . שם לאכול חייב גשמים
;עיקר וכן חייב שאינו

מי ח  (דף משנה . וכו׳ ורובו ראשו שהיה ־
בסוכם ורובו ראשו שהיה מי שם כ״ח)

 מכשיר וב״ה פוסלין ב״ש הביש בשוך ושלחנו
 ב׳׳ש כדברי בזו שהלכה פ״ק בהלכות ומפורש

ההלכות כדעת רבינו ודעס .שובשו ידי יצא הבית בשוך שהשולחן אע״פ הכשר שיעור בסוכה שיש שכל כב״ה ופוסקין שחולקין ז״ל הגאונים p ויש שלחנו. אמר ימשך שמא גזירה
:להחמיר ראוי וכן ז״ל הגאונים רוב דעש והוא

ל ט :ממטללשא בר בסברא לעיוני אבל מגרם ה״מ שם ואמרו בסוכה שונה ברייתא כ״ח:) (דף שם .וכו׳ הימים שבעת כ
ל ל פ ת מ ה דו י :וכו׳) מתפלל רצה ( ר  קלה שהיא פירוש גריסין של המקפה משחסרח שנא ובגמרא המקפה. משססרח לפנות מושר מאימשי גשמים ירדו שם משנה .וכו׳ גשמים י

ה ;ליפגם . בסוכה ישן היה סעודתו שיגמור עד לעלוש אוהו מטריהין אין וירד גשמים וירדו בסוכה אוכל היה ת״ר כ״ט) (דף שם .וכו׳ בסוכה אוכל הי
השחר עמוד אחר אפילו אותו מעירין אין ישן אבל שנעור והוא שכתב מי ויש השמך. עמוד משיעלה בגמרא ופירשו שיעור. עד לעלות אותו מסריחין אין וירד גשמים וירדו

שדה דומיא :עיקר וכן ;סשדשו שגומר דס
■גמר

משנה לחם
ל ה כ ת .בה מכניס ר״ל דהשם דמדליק י״ל ה״ה ולדברי הנר את _בו מדליק דאמר וערבה מר.״מ כ״ח:) (דף הישן בס׳ .וכו׳ עראי בישו את אדס עושה ימים שבעת ו א

 וק״ק .וכו׳ אדם עושה הימים שבעת כל אמרו מכאן תדורו- כעין ששבו דה״ר
א פרצה דאמר כרבא פסק בסמוך לעיל :דהא רבימ בדברי ר  חשבו כמ״ד ודלא לגנב ^

 בדברי כמבואר שחייב סובר ז״ל והוא פטור דפירי כריא אפילו דלדידיה שדורו כעין
 אביי על דפליג רבא דאפילו וי״ל .שדורו כעין דששבו ברייתא כהך כאן פסק ואיך ה״ה

 שאם לומר. אלא זה על נאמר דלא ס״ל אלא תדורו כעין ששבו אמריק דלא ס״ל לא
ה :כו׳ לסוכה מעלן נאים כלים לו היה ר ט מ  בשעה פי׳ ה״ה כשב .כו׳ בסוכה ה

 מושר בקטנה אפילו הצורך בעת דהוא כיון דולקת הישה דאס כלומר דולקת שאינה
לולב דבפרק מההיא עליו והקשו זה פי׳ דחו הישן פרק ובתוספות אכילה. דכלי דומיא

:כלל צורך בו שאין הצורך בשעת שלא הדלקה א״נ הנר
ה י י  מעירין אין ישן אבל שנעור והוא שכתב מי ויש ה״ה כסב .וכו׳ בסוכה אוכל ה

כ״ס) (דף בברייתא קאמר אמאי זו סברא על החולקים לדברי וא״ח וכו'. אותו
 דאי וי״ל .אותו מעירין ודאי השחר עמוד שעלה דאמר השחר עמוד ויעלה שישר עד

 שאמר השחר עמוד שיעלה עד להעירו אוהו מטרימין אין אמינא הוה הכי אמינא הוה
 שעלה קודם מעצמו נתעורר אם אבל אוחו ומעירין אוחו מטריחין השחר עמוד שעלה
ד וז״ש חייב אינו עה״ש שיעלה עד שנתעורר שאפילו לז״א לסוכה ללכת חייב עה״ש  ע

:עה״ש ויעלה שיעור
ומפנה

מיימוניות הגהות
 פשיטא ופריך וישראלים לויים בהניס נסוכה חייבין הכל דערנין קסא בפרק גרסינן [ו]
אמינא דעתך סלקא ליה איצפריכא נהנים ומשני מיחייבי מאן הם מיחייבי לא אם

 איש דירה מה תדורו נעין תשבו מר ואמר ימים שבעת תשבו בסכות וכתיב הואיל
 נהי קמ״ל בסוכה ליחייב לא נינהו עבודה ובני הואיל כהני והני ואשתו איש סוכה אף ואשתו
 יש ]1[ :וכו׳ דרכים אעוברי דהוד. מידי מיחייבי חיוכי עבודה עידן בלא עבודה בעידן דפטירי

 דלישא ואגני אקדדה דקאי וי׳ם .פר״ש וכן בהן שאכלו לאחד מיאוס משום מפרשים
 ;עצמן בפני להן מיוחד מקום אלא בביתו להניחן השנה ימות כל דרך שאין בהן וכיוצא

 פחות אוכל צדוק לר׳ לו וכשנתנו [ט] : לכלה ועייל רב בי בר כדטעים אביי אמר [ה]
 ליטא סוכה בעי כביצה הא אחריו בירך ולא לסוכה חוץ ואכלו במפח נטלו מכביצה

 מכביצה יותר שהוא לכלה ועייל רב בי בר כדטעים דאמרי ודאביי יוסף דר׳ תיובתא תיהוי
:ברוכי ובעי בעי נטילה הא בעי דלא הוא סוכה בביצה דילמא יוסף רב לך אמר ומשני

 שהביאו מעשה [כ] !בתרא שהוא נרבא ירדם שלא וראי ואפילו לשינה קבע שאין לפי [י]
 ומוקי לסוכה העלום ואמר מים של ודלי כותבות שר.י ולר״ג התבשיל את לטעום לריכ״ו

 אליעזר כרי ודלא קצבה לדבר אין דאמרי כחכמים [ל] ! עצמן על שהחמירו בגמרא לה
 :ע'כ ,אליעזר ר׳ בו חזר אמי רבי אמר וכן בסוכה לאכול אדם חיייב סעודות י״ד דאמר

 :פ״ק ע״ש הונא רב פסיק דהכי ב״ה לגבי כב״ש 1[נ !המצות מחג עשר חמשה ילפינן [מ]
 רשאי מדירתו לצאת רגיל שאדם עניגים דבכל רא״מ כתב [ע] :לעיוני הא למגרס הא [ס]

 מפני שיצא יוסה דרב מעובדא כדמשמע האדם דעת אנינות לפי והכל ע״ב מסוכתו לצאת
 :שמחה רבינו בשם מצאתי וכן דמי המקפה שהכריח כמי דעתאי דאנינא אנא ואמר הריח

 הטור לשון1° דבר: כל של מקפה אפילו אלא גריסין של מקפה סוף לא ירושלמי [פ]
 עכ׳׳ל לחזור צריך אין שניעור. קודם השחר עמוד שעלה או כלילה משינתו נער ואם

!העמוד] כלשון כתב והסמ״ג
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ה לחייכו יציאה הויא לא שעסו לצורך לסוכה דנר להניא או מכירו עם לדנר אלא יצא כ ר  מ
ה. ודנר כשיחזור כוןז ט והואכסכרח לסעודה מסעודה אלא מנרכין שאין גהגו ומ״מ נ  רני

לי :ז״ל יעקב בלי ) הסליל(דף &רק כגמרא .וכו׳ הסוכה על מכרך הראשון יו״ס ו  א
וכסנ .אכסא להו מסדר כהנא רש מ״ו) (דף וערכה לולכ ופרק זמן ואמ״כ סוכה והלכחא

המצות כל ז״ל שאמרו לפי מעומד מקדש יכינו

א  גמר כיצד שנעה סוכה מ״מ) וערכה(דף לולנ פרק .וכו׳ השניעי כיוס מלאכול נמר י
 מפני ולמעלה המנחה הכלים,מן אס מוריד אכל סוכתו את יתיר לא מלאכול

ר כליוחייא אה לפנות מרךם לו אין וכגמרא• .האחרון יו״ע כנוד  פוחת רנ אמר אשי נ
^ כה ע רנ  לו כשאין לפיכך שמיני כיום כסוכה אוכלין שאין א״י לנני דהיינו שם ומפורש א

ם ^ א שמיני כיום לאכול אחר מ כה פוחת מ
א םייייי כיום מצוהה שאין להודיע שניעי כיום ר י מ כ ל * ו ד א ל מ ח' א ו י י ב ז ו י ב ש  ד

ק וכתג .למעה רבינו בדנרי זה יתכאר ו
ט ן הוצרך ואם רני ן  אבל .סוכתו ר ת לא בשחרית ̂ ,׳5,לסע
 אותן ומפנה כליו את הוא מוריד מן הכלים אס מוריד שאמת שאע״פ לומר

 מקום לו אץ ולמעלת. המנחה מן לא ארנע® כה פוחס או ולמעלה. המנחה
עיי שניעי כיום מצוהה שעמרה מחשוב ^י1^^ מנ rי 51 r «״ ^י־ 'L

, היוש כל אלא יוה על ארבעה בה פוחת ש לפנות ע
ה ודנרים . ההורה  בשאר לסעוד הוצרך ואם ארבעה. צריכין היו ולא הם כמרי

שמצותה בסוכה לאכול צריך היום אנרהם אמר כמונ שכהשגוס מפני אלא נאור
שבעה כל בסוכה לישב שיכנס זמן כל’ יב שבעה: כל ״,!״'.י״י יי״’

 אשר שישב *קודם [ק] מברך
 לישב וצונו במצותיו קדשנו

 הראשון טוב יום ובלילי בסוכה.
 על כך ואחר הסוכה על מברך’

[ ר  הברכות כל ומסדר . הזמן [
 ימקדש נמצא . הכוס [ש] על

 ויושב בסוכה לישב ומברך מעומד
] מעומד לקדש ספרד ורבני רבותי מנהג היה וכזה .הזמן על מברך כך ואחר ה :שבארנו כמו הסוכות חג של ראשון בליל [

רניט
ל יב . נסוכה שיכנס זמן כ כו׳  מסקנא ו

מ״ז) וערכה(דף לולב פרק דגמרא
 כתוב וכן מכרך כה לישב שנכנס זמן דנל

 מאה כה נכנס שאפילו הגאונים ודעס כהלכות
 .רניט דעס וכן לכרך חייב כיום פעמים
 גמורה יציאה כשיצא דדוקא כתוב וראיתי
לא אם אבל לאלתר לחזור ושלא עניניו לעשות

א יצ

הראב״ד השגת
. מלאכול *גמר ׳ ו כ  כהב ו

 ה1 מהו יודע איני 'ל1 הראב׳ד
 לסעוד צרין אם יאמר ואולי

ה םכ  צריו אינו הימים כשאר כ
 שלא שמיני יום אלא כה לפרון
ם אדם ישעה  שאין אע'פ נ
 מורס השכל אנל מראה לשונו

ל על כ' ע ה,. :ז

הראב״ד השגת
 היה וכזה עד וכו׳ שישג *קודם

. מנהג ׳ ו כ ו סי ו נ  לא א׳א ר
 היה לא מקומנו ומנהג דייק

 הישינה כי והנועה ,כזה מעולה
 וכל אכילה דעת על אלא אינה

 למצוה עוכר אוהל שאינו זמן
:עכ׳ל / נאמת הוא

 שראוי ונמצא לעשייסן עוכר עליהן מניך- כולן
ט. מנהג הוא וזה שישב קידם לברך סי  רכו

 כזה היה לא מקומט מנהג א״א כתוב ובהשגות
 למנהגו מספיק מעמו שאין אומר ואני .וכו׳
 לאכול שלא דעת על בה לישב שנכנס. הרי

 מנהגו לקיים ונראה .מעומד יברך לדבריו
 לישב כשאמרו הברכה כונס שאין ומנהגנו

 בסוכה עומד היה אם ודאי שהרי ממש ישיבה
 ודאי כלל ישב ולא בה ושתה ואכל היום כל

 ובודאי לישב מחוייב שאינו חובתו ידי יצא
 הכתוב לשון ואחזו לעמוד לומר רצו לישב כשאמרו

 שכן וכיון ימים שבעס חשבו בסוכות שאמר
 מצותה שהרי במצוה התחיל כבר בה כשנכנס

מי מברך הוא ואעפ״כ יושב בין עומד בין ק  ו
 קודמת היא שעה שכל לפי לעשייתה עובר
 ולדעת■ מטתה נמשך היום וכל אחרת לשעה
 שהרי הכניסה קודם לברך לו היה ורבותיו רבינו

 :לי נראה כך .במצוה התחיל שנכנס כיון
בזמן

m מ׳ג הרסו סי׳ טור מ׳ג מרלע סי׳ עור ג שם: ס :ז׳ל הרא׳ש נדנרי ע׳ש כראנ׳ד שם נעור ד :שה סמ׳ג הרמג סי׳ עור ג :שס ס
בזמן

לחם
א ה י נ פ מ . על ד׳ בה פוחת לפנות מקום לו אין ומעלה המנחה מן אותן ו  כתבו ד׳

רצה שאם שר״ל ההשגה פירוש נראה לכאורה .וכו׳ יאמר ואולי בהשגות
כמו אחר מקום שום או אחר ביס לו שאין מפני השמיני יום אחר אח״כ לאכול זה

 ארבעה על ארבעה לפחות צריך שאין והודיענו לפנות אחר מקום לו שאין מדקאמר שנראה
 יושב שאיט ויאמרו אדם בני שיענגו בלבד שמיני ליום אלא הכי צריך דאין ואילך משם

 להזכירו א״א וזה . בשמיני לישנשם חייב שהוא מפני אלא אחר מקום ט שאין מפני שם
 כל שמצותה בסוכה לאכול צריך וכו׳ לסעוד הוצרך ואם שכתב יבינו לשון מיישב דאיך

 בסוכה לאכול יכול רביט אומר היה ואס ,כלל זה פירושו זה לשון סובל דאין שבעה
 היום בשאר לסעוד הוצרך ואס דה״ק בדוחק זה פי׳ מיישבים היינו שבעה כל שמצותה

 גמורה סוכה [אלא] כלל(ולאו) פחיסה בלי כשרה בסוכה לאכול יכול ואילך שמיני מיום כלומר
זה פירוש ליישב יכולין אנו אין לאכול צריך רבינו שכתב מאמר אבל שבעה כל שמצוהה

דבר על לומר ראוי דאין סימה דבר מ״מ מראה לשונו אין כתב ז״ל שהוא ואע״פ כלל
 בלשון לישבו אפשר בלתי דבר והוא כלל זה סובל הלשון דאין מראה הלשון אין כזה

 בסוכה עוד לסעוד יצסרך דאם כך הוא ז״ל הר״א דברי דפי׳ ודאי לכ׳׳ג . זה בדרך
 לבין סמוך עד יפחתנה ולא גמורה בסוכה שיאכל צריך ולמעלה המנחה מן הז׳ ביום

 שם לאכול רוצה שאין למי אלא ולמעלה המנחה מן פוחח אמרו ולא שמיני של השמשות
 צריך אלא יפחתנה לא היום בשאר לסעוד הוצרך ואם רביט וז״ש יום באותו בסוכה
 ראויה אינה וזו לשבעה הראויה סוכה כלומר שבעה כל שמצוותה גמורה בסוכה לאכול.

בסוכה לאכול צריך שאסר בלשון דחוק הפי׳ שזה ואע״פ .לפומסה שלא צריך ולכך לז׳

ת הו ג ת ה מונייו מייי
א [צ] הו ה א ועיין ל מר שרה ואפילו [ק] :ע״כ ״ בג מני בע ב וכן ביומא זי ח  ספר ופן כה״ג נ

ל אשי רב דבי דרבגן מתפילין וראיה יראים ת כ מ שי אי שמ  בפרק מצאתי וכן מברכי דממ
ב ל ה שאמר בר״ת ודלא וערבה לו טרת בסעורה שברכ ה זלימוד טיול כל פו שינ  שמסעודה ו

ה. ד עו ס ו ובן ל נ בי ר ק ס ל פ ז׳ הו ח מ הר חד דבל ש הני ו ג רמיחייבי מ הו ה לנ כ סו  עליו מברך ב
ה רכ ב ה ליעזב ה כ סו אפילו ב ם ו בנ ה ולא לישן נ שנ טבע י מ ת מ כו ר ב מר ה או שב ו ה לי כ סו  ב
שנא ת דקרא לי כו ס שבו ב ל וכן עב״ל ת ע בינו ובן הרוקח ב ה. ר ״ בי ב א ת כ  יצא שאם ונ״ל ו

ת על א מיד לחזור מנ ל ת ו צ דעתו הסי ר שא׳ שילהי [ר] :ע״ב ,ולברך לחזו ל כ חלי  ה
א ת כ ל ח זמן בך ואחר סוכה ה בכ״ ה כר בי . לג ב ר ה ד הנ שון ברכינו יעקב רבינו ו ה שמ  חי

הג ה בן נו ל בל הראשון כלי ל א לי ה שני ב ך ואחר זמן אומר הי ה כ ב טעמא סו  דלילה ו
שון א הרא ר זמן ב עבו ה כ ב ר סו מר הילבך קדוש ובעבו ם על או ל אבל שניה  אינו שני בלי

ר רק זמן בא ש בעבו ר דסוכה זמן בי קדו ב ר כ ט פ ל נ שון בלי מר לפיכך רא ד זמן או  מי
ת קודם קדוש אחר כ ר ה ב ב ב וראבי״ה .סו ת ל שגם כ ף זמן יברך שני בלי  דיקנה״ז לבסו

א אינו דומן יוכיח ר ב עבו ה ב דל מר ואעפ׳׳כ הב ת וכן אחריה זמן או ע ר ד חב מ ה ובן ה א ר  נ
ק מצינו שלא עיקר ם ימים שני בין חלו שוני ב אמר [ש] :הרא שי ר א א א לרב חזינ הנ  ב

ב [מ] : אכסא לבולהו דמםרר ת מחה רבינו כ ה עסוק שאדם זמן דבל ש צו ל במ  לברך שיכו
ל אע״פ תחי שייה שה שייתן עובר שפיר מיקרי בבר הע הג״ה ז׳ בפרק עיין .לע ה כ כ ל ה :ו׳ ב

 אוהס לכטצ פריצסה זמן שהגיט ואע׳ס הכל לדברי נסוכה לאכלן מייב שנעה כל סעודות הרנה שאם
ה דפליגי לפנות מקום לו כשאין ר מייא רב שנעה דסוכה מתני׳ גמרא וערבה לולנ פרק נ ה סומת רנ אמר אשי נ ה ־מדליק אמר ורינ׳ל ד׳ על ד׳ נ  לן הא כלומר להו והא לן הא פליגי ולא הנר אס נ

ה מדליק סתירה משוס ד׳ בה לפתות ואסור הוא דיו׳ט נבל לבני ה פוחת הוא מועד של דחולו א׳י ולבני. היכרא מפום הנר את נ י יהוסף רנינו כסנו וכן ד׳ נ ן הלו• נ׳ ת סוף י׳ל אלפס ור׳י מיג׳ש נ  ^כו
 בסוכה לישב שיכנס ומן כני :פעמים כמה שכתבתי כמו הסבור בוה דבריו סתם סברא מפי ולא ההלכה ע'פ בבל לבני. הפרק וה סוף ומ׳ש ,א׳י לבני כאן שכתב ז׳ל ר״מ דברי נתישבו ובזה שלהם סוכה
ס טל הברכות כל ומסדר הזמן על ואח׳כ הסוכה על מברך הראשון יו׳ט ובלילי בסוכה לישב אקנ׳ו שישב קודם מברך מ  היה וכזה הזמן על מברך ואח״כ ויושב נסוכה לישב ויברך מעומד מקדש נמצא ה
ב : שביארנו כמו הסוכות חג של ראשון בליל מעומד לקדש ספרד ורבני רמתי מנהג ת אני :עכ׳ל באמת היא למצות עובר וכו׳ דייק לא ז״ל הראב׳ד כ  בעלי רבותינו כמקצת ז׳ל הראב׳ד דברי אומר ו

 נוהגין היו משפחתי גדולי וכל אבי שאדוני ואע׳פ ז׳ל רמתי ע'פ בעצמי נהגתי וכן הוא בהכי נמי דירה דעיקר לאכילה המו מברך וטיול לשינה שנכנס זמן כל ז״ל בהם יש שלישית דעת וגס ז׳ל התוס׳
על. מברן רבים או יחיד חנירו את לבקר הולך ואפילו כן שהשיב ז׳ל גאון. האי לרבינו מצאתי שוב .החבור נזה צורן לי־ אין דמסברא להכריע בזה ראיה לי ואין ז׳ל ר׳מ כדברי הספרדים אנותס בקבלת

:גיאס בן ז׳ל ב׳י ר׳י כתב וכן שתה ולא אכל לא ואפילו ביום פעמים מאה ואפילו וישיבה ישיבה כל

משנה
 לאכול צריך קאמר דהכי יוסר מחישב ול־תי׳ה״ה לשבעה. הראויה בסוכה שר״ל שמצוסה
 ומפני הערב עד בה לאכול צריך ולכך שבעה כל שמצוסה מפני ואמר טעם ונתן בסוכה

 הר״א מ״ש זה ולפי .בזה מראה לשוט שאין אע״פ ז״ל הר״א כסב בלשון דחוק שהוא
 וכן הימים כשאר בכ״ף אלא בבי׳׳ח בשאר גרסינן לא הימים בשאר לסעוד יצטרך אם

 כמו השביעי ביום שם לסשד יצטרך אם לומר ורוצה בכ״ף מ״ע בעל זאת השגה הביא
 לשון זה פירוש על קשה ומ״מ כו׳ •שמיני יום אלא בה לפרון צריך אינו הימים שאר
 וע״ק .בה לאכול צריך שעכ״פ כיון בה לפרון יכול אינו אלא הל״ל דלא צריך אינו

א לפרון יכול אינו דשמיני שמיני יום אלא במ״ש מ  עסקינן א״י לבני דהשחא ,סוב יום ד
 השמשות לבין סמוך הוא דקאמי שמיני דיום לומר נראה לזה מיהו .פחיתה בהו דשייך
 מן עכ״פ שצריך תחשוב אל כלומר צריך איט דקאמר דמאי י״ל הראשונה ולקושיא שלו.

 צריך אינו אלא סוכה לו שאין מפני הלילה עד נטד יאכל ולא לפחות ולמעלה המנחה
ן: ח׳ ליום וסמוך ויאכל לפרון רו פ י

ב כו׳. הזמן על ואח״כ הסוכה על מברך הראשון יו״ט ובלילי '  נראה ה״ה כתב ו
 מדקאמר מעומד לקדש הוא ה״ה של המנהג לכאורה .ומנהגט מנהגו לקיים

 לעיל שהזכיר רבותיו כמנהג והוא ז״ל מהר״א מחולק דמנהגו משמגג ומנהגנו מנהגו
 לעולם זה דלפי סותרו אדרבה בכך מעומד לקדש מנהגו מקיים דאיך קשה הוא וא״כ

 כמנהג ה״ה דמנהג אומרים היינו ואם וק״ל. שישב אפילו לעשייתו עובר מקיים
 הכי משמע לא ומנהגנו מנהגו דלשון אלא א״ש רבותיו מנהג יראה ז״ל הראב׳׳ד

:ליישבו שאפשר א.ע״פ
בומן

עוז מגדל
ב : היום כל שמצותה עד■ השניעי ניום מלאכול גטו• ת  סשכל אגל וכו׳ זר מהו יודע איני ז׳ל הראנ׳ד כ

 אמת דגר על אגל יודע איני לומר לשונו לימד ז׳ל רגינו מעמת אומר ואני :עכ׳ל זה על מורה
ס שאין כ׳ז) הישן(דף פרק שפסקנו אע׳פ כי דעתי לפי גדול חידוש ז׳ל ר'מ לומר נא צדק וענוה כ ^ 

 הדר גופיה איהו דהא גלילה ואחת גיוס אחת נסוכה לאכול אדם חייג סעודות י׳ד דאמר אליעזר כר׳
א כי הדעת על עולה והיה קצנה לדנר אין שאומרים חכמים לגני ניה  כאן הרי וחכמים־מקילין מחמיר ר׳

 א» ומעסה לר׳א אפילו נתנטלה והלאה ומאז הסוכה מצות גמרה שחרית השניעי כיום שאכל מאחר
 כדנרי דהלכם קמ׳ל נסוכה אותה לאכול יצטרך לא המלך כאגריפס לעצמו סעודה עוד להמשיך רצה

ט מליל חון לאכול רצה לא אם להקל נין חכמים  נסעודותיו להרנוס רצה אם להחמיר נין הראשון יו׳
ס ואפילו ח) וערגה(דף לולנ פיק דקסני תדע שחיית סעודת לאחר השניעי גיו  שנעה סוכה מ׳

 דמשמע מלאכול גמר אלא שחרית סעודת סעד קתני ולא כו׳ סוכתו את יתיר לא מלאכול גמר כיצד
ם. שנעת תשנו נסוכות כדכתיג היום כל גמר מי * אמר דועוד מתני׳ גמרא הישן דכפרק ועוד י  ר׳

ט משלים הראשון יו׳ט נלילי אכל שלא מי  חייב סעודות י׳ד דאמר הוא ר׳א והא פרכינן אחרון ניו׳
 הראשון יו׳ט לילי ייאכל שלא אפשר אי וא*כ כלומר כלילה ואמת כיום אחת נסוכה לאכול אדם

ה דכתיג המצות ממג עשר חמשה עשר ממשה שוה נגזרה לה וכדילפינן נ ני י ע  .ומפרקינן מצות תאכלו נ
׳ אמר  סעודתא נריפסא אי משלים ונמאי משלים לומר יכול היאך פרכינן והדר ר׳א חזר אמי י

להלמודא ליה פשיעא אלמא להחמיר גם קצנה לדנר אין שאמרו לחכמים ומודה כלומר אכיל קא דיומיה
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ג,  נשמיני5 נשם כלומר .וכו׳ ניומשום וכן וכו׳ סונים ימים שני עושין שאגו הזה בזמן י
 עצרש כשמיני מנרכין שאין הסעס אבל וכו׳. סומסום כן מברכין ואין יושבין עצרת ל ;

 שנעשה תקנו כך ומשתלה שההיינו שני ניו״ס מגרכין אנו םסקדא״כהיאך שהוא משני אינו
 אכל כמותם עושים אמ כידינו אנותינו מנהג משום השתא ואפילו מבפק ונבדך שני יו״ס

 דכריהם חכמים העמידו ואנדרוגינוס סומסום
 דספיקא מספק חיינים שהם הורה דין על

 מכרכין אין הוא דספק וכיון להומרא דאורייתא
 היכי כי ה״כי אלא . ה״ה וכמ״ש רנינו לדעת

 של שני דניו״ס ואע״ג ניו״ס לזלזולי ליתו דלא
 העומר ספירת על ומכרכין עכדינן,יו״ס פסח
 ומכרכין מקדשין אנו אחד י דנכוס שאני הכא
 דכיון א״נ לזלזולי ספי למיחש ואיכא כסוכה לישכ

 העומר ספירת הוי דירחא נקיכועא דכקיאינן
 משום נרכחה את ולא לדחותה וא״א דאורייתא

 שיסלנו נלולנ תקנו דלא והא נעלמא חששא
 משום א״נ .דרננן נגנולין דהוי משום כרכה כלא

סלסול: איסור כיה דאית
ו  כל שמצותה וכו' סוכה עשה שלא מי ט

 מג דאמר דקרא פירוש .שכעה
 סוכות ה״ק ימים שכעת לך העשה הסוכות
 שתרצה הימים משנעה יום זה נאי לך תעשה
;לכן קודם עשית לא אם האחרון כיום ואפילו

T p n S ה ב ענ  כתורה האמור ענות ען ו
כגון וכו׳ ההדס הוא י

של כן על יסר או עלין שלשה .שיהיו  אהד נגנ
כו׳.  שצריך הגאונים כחנו וז״ל הטור כתכ ו
 לאו ואם ענות ההדס אורך שיעור ככל שיהא
 רק נו אין אפילו כחנ העיטור ונעל .פסול
 הרמנ׳׳ם וכ״כ כשר קינא כחד הלהא אמת פעם
 שיסמוך מה על מקום מוצא ואיני . עכ״ל
 סתומים דנריו שהרי רכינו כדכרי כן לומר

:הגמרא כדכרי
ערבי

 לא נרוכי יחניק מיתכ והלכתא מ״ז) (דף וערכה לולב פ׳ מסקנא וכו׳. הזה בזמן יג
ק וכתנ . מכרכינן  רכינוככל סוכר זה ודכר .וכו׳ ואנדרוגינוס טומטום רנינוו

 נאור לדעתם וזהו הוא כך דמילה ר״א פרק ההלכות ודעת ספקן. על מכרכין שאין המצות
היכן ושאלו .אקנ״ו מנוכה נר על שמנרכין שס אמרו כ״ג) מדליקין(דף שננמה הסוגיא

שם והקשו חכור מלא אסר נחמן רנ צונו

 כתג .ונו' עומטום *וכן
 מדנריו אני מאה ז׳ל היאנ׳ד
 מנרכוח אין רשות שהם שהנשים

 ואני .לו מודים הכל ואין כלל
 הטעם דאמר רנא מדנרי רואה

 הפרשס טל שאעמגרכין לדמאי
הארן עמי דרוב משום מעשרות

 אלמא מעשרותיו הפרשת על מנרכין שאין מדמאי
 אניי ותירן דדכריהם מצוה על מנרכין שאין
 לא דכריהם ספק כרכה כעי דדכריהם ודאי
 דמנרכים שני יו״ס והא והקשו כרכה. כעי
 דלא היכי כי התם ואמרו דכריהם ספק והוא

 קושיה על אחר תירו! מתרן ורנא כיה ליזלזלו
 לפי .הן מעשרין הארן עמי רונ ואמר הדמאי

 דודאי אגיי על חולק אינו רנא רנינו דעת
 פירוקא אלא כרכה כעי לא דדנריהם ספק

 כזה האריך וככר כדמאי דמפרק הוא אמרינא
 מדכריהם שהכרכות כיון ולד״ה .ז״ל הרמנ״ם

 קול שמע וספק הספק על אותן מכרכין אין
 מסל או ושומע שמוזר אע״פ לולנ נסל או שופר
 שיסה ובהשגות מברך. אינו הספק מן לולב

 ספק וכל אדאביי פליג דרבא לומר אחרת
 מעשרין שהרוב מפני מדמאי חון ברכה כעי

 במה כפ׳ כצ״ע זה דין ז״ל הרשב״א והניח
שהנשים העלה ר״ה של אחרון ונס׳ מדליקין

ג  יושבין .טובים ימים שני עושין שאנו הזה ייבזמן י
 ראשון טוב יום שהוא השמיני וביום .ימים שמונה בםוכה

 הראב״ד השגת יאין ביי יושבין עצרת שמיני של
 טומטום *וכן מברביןלישבבסובה.

 לישב מברכין אין לעולם ואנדרוגינום
 ואין מםפק חייבים שהן מפני בםוכה
 מלאכול גמר T מספק: מברכין

 ומפנה כליו [א] השמיני"מוריד ביום
 מספיקא הכי לאו הא הם מעשרין כליך את להוריד מקום לו איו .אותה

ה מכניס קטנה היתה אם מנורה. נ
 חיינין ואנדרוגינוס טומטום קדרות בה מבנים גדולה היתה ואם

עכ׳ל: לנרו״ להזכיר כדי בהן וכיוצא וקערות
 יום שהוא ומפני מצותה נגמרה ושכבר פסולה שהיא

ו :ולפסלה בה לפחות יכול אינו טוב  עשה שלא מי ט
‘מיעי של בחילי סוכה עושה במזיד בין בשוגג בין סוכה
 מברכות הנשים שאין ודאי רבינו ולדעת .צ״ע .שבעי׳ כל שמצותה סוכה עושה שביעי יום בסוף אפילו

:ספורות והן וצונו יאמרו והיאך דפנות עצי בין החג ימי שמנת כל אסורין סוכה עצי’
. מלאכול גמר T שמנת כל אחר לדבר מהן ניאותין אין סכד עצי בין כו׳ דגמר המשנה על ו

 בה לפחות יכול שאינו דליידן מ״ח) בגמ׳(דף עי מוקצה הסוכה כולו השביעי שיום מפני הימים
את להוריד מקום לו ואין ביו״ס השמיני ביום שמיני של השמשות לבין והוקצת והואיל השמשות

ז :היום לכל הוקצת גדולה סוכה היא ואם הנר אה כה מניח כליו בסוכה שתולין ומשקין אוכלין וכן ט
:בהלכות ומבואר מיכלא מאני בה מעייל ̂ שמונה כל מהן להסתפק אסור לנאותה כדי

( ®י טי בכל מהן מסתפק זה הרי השמשות בין כל מהן בודל איני ואמר שתלאן [כ] בשעה עליהן % \ ר ^5^ ״
מועד: של בחולו דעושיןסוכה כחכמים וקיי״ל :כמותה נחשבי ולא הסוכה קדושת עליהן חלה ולא אותם הקצה לא שהרי .שירצה עת

צי  אמר ס׳) (דף פ״ק . וכו׳ אסורין מכה ע
 סוכה לעצי מנין ר״ע משום ששת רב
 ימים שבעת הסוכות חג ת״ל שכעה כל שאסורין

 המביא שבפרק ומהסוגיא . שס ועודמכואר
 שום מהני דלא משמע מ׳:) (דף יו״ס במסכת

 דעת וכן עיקר וכן דמצוה סוכה בעצי תנאי
 ימים שמנה רבינו וכתב ז״ל. המפרשים רוב

ת א ו פ כ ׳ ) (דף וערכה לולב בפרק שמבואר לפי הןדליו שיתפרדו קודם כשיצמחו דקל של הריות הן בתורה האמורות תמרים '  א

״ עץ פרי ב :לולב הנקרא והוא שרביט כט■ כשיהיה אלא ולכאן לבאן שלהן ל ־ מ א ״ י צ ן ז ־ ל י ע
 גבי שם הלכה נפסקה וכן מותרת לדידן אפילו הופץ שעליו ההדס הוא בתורה האמור עבות עץ וענף אתרוג. הוא בתורה האמור הדר
מן וכ״כ לסוכה שה״ה רביגו ודעת אתרוג העלין שני היו אם אבל אחד. בגבעול ק על יתר או עלץ יישלשה שיהיו כגון עצו. את

חולקים האחרונים מן ויש ז״ל. הגאונים בשוה
^ p .,,p׳, p ^ . g. pp,p״ p ^ jp,p p̂ p̂  ̂ . y^p ,p.p ,,p,, ̂ יעי1בח. אפי.ו ונויה הסוכה ואוסרין:

ז נטויפי׳חרמו: כן ט י׳) (דף פ״ק ברייתא .וכו׳ אוכלין ו
סככה ל*.־) (ביצה המביא בפ׳ וביו״ס ,

 מוצאי עד מהן להסתפק אסור וסלהות שמנים יימת שבולים של עטרות• ענבים ופרכילי ורמונים ושקדים ואפרסקים אגוזים בה ותלה המצויירים ובסדינין בקרמין ועפרה כהלכתה
 המביא: פ׳ בגמרא מבואר וכן כלל עלייהו קדושה חיילא דלא השמשות בין כל מהן בודל איני דאמר והוא ובהלכות ובגמרא תנאו לפי הכל מליהן התנה ואם חג של האחרון יו״ט

ת א T פרל) פו  : הוא ספוט ודבר וליכא כפות בעינן ליה אמר חרותא אימר הוא לולב תמרים כפות דהאי ממאי לרבא אביי א״ל ל״ב) הגזול(סוכה לולב פ׳ . וכו׳ תמרים כ
ף :פשוט זה וגס מבואר ל״ה.) (דף שם .וכו׳ ע! פרי ב  תלתא דקיימי והוא יהודה ר׳ אמר עבות ה״ד פסול עבות ושאינו כשר עבות תנא ל״ב:) (דף שם אמרו . וכו׳ ען וענ

עבות שאינו מה כל דהא בדוקא כולן אומר ואני .ע״כ רובו או השיעור כל כן שיהיה וצריך א״א ובהשגות .הוא שומה הדס ומד דתיי התם ואסיקנא בקינא טרפי תלהא
השיעור: ונמסר אחר כמין ליה הוה

ערבי
משנה לחם

 לזלזלו דלא משום דמ״מ וי״ל ברכה. בעי לא ספק וכל ספק דהוי ליה חייצה אהדדי
 היו ה״נ ביה לזלזלו דלא היכי כי ב׳ ביו״ט בגמרא שתירצו כמו לברך לנו היה ביו״ט

 לא כן ומפני אהדדי דקשיין פעמו לומר הוצרך לכך בכוכה יושבים היו ולא מזלזלים
 מקמי בסוכה דלישב הא דחי דאמאי להקשות ואין .עצרת חג שמיני ואמרינן ליה אמרינן

 בישיבת בדבר היכר לנו יש הרי דמ״מ דכיון די״ל איפכא ליעביד עצרת מג דשמיני הא
 כלל אמר היכר לנו אין עצרת חג שמיני ברכת נדחית אם אכל בזה לנו די הסוכה

:הוא עצרת מג שמיני דודאי דירחא בקיבועא קי״ל דאנן ועוד
ערבי

מיימוניות הגהות
 מכין יו״ט דאין אסור הלילה לצורך לסדרן והספסלים השולחנות להעמיד אבל [א]

 חולין נפלו ואם בחוה׳מ מוקצה בהן שייך אין וגם [נ] המטה: דהצעת דומיא לחבירו
 עצורי ה״ג בשם פסק וראבי״ה הר״ם. ויאכלו יו״ט אחר עד שומרן או שנית אותן
 אסורים בוזול נפלו ומחזירן לטלטלן ומותרים באכילה אסורים בשבת שנפלו סוכה

למקומן: ומחזירן באכילה

לולב הלכות
עביעי פרק

מן יג  מברכין ואץ וכו׳ שמנה בסוכה יושבין פוביס ימים שני עושים שאנו הזה בז
 ספק דכל ז״ל הראב״ד כתב ואנדרוגינוס,וכו׳]. טומטום [וכן בסוכה לישב

 הרב וכדברי הפכיים דברים שני שהן מפני הוא בס׳ מברכין אנו שאין ומה ברכה בעי
 ע״ש. וכו׳ עצרת שמיני לאו הוא סוכה יום אי דאמר וערבה לולב פרק בכוף האלפסי

 בעי לא ספק דכל רבינו כדברי סובר שהוא כיון ז״ל האלפסי הרב לדברי השחל ואם
 ז״ל הר״ן וכן הנא כך דמילה אליעזר ר׳ פרק ההלכות ודעת ואמר ה״ה כמ״ש ברכה

דקשיין דטעמיה לומר ליה למה חנוכה נר על דמברכין ההיא על מדליקין במה בפ׳

עוז מגדל
 : מספק מנרכץ עד וכו׳ עוממוס וכן :מ״ז) וערגה(דף לולג פ' .נסוכה <ישנ עד עושץ שאנו הזה בזמן

ב ת  אומר ואני עכ׳׳ל,: לכרך חייכין ואנדרוגינוס טומעוס וכו׳ מדנריו אני רואה ז״ל הראב״ד כ
מר : ע״ש זה על ז״ל לוני׳ל להכמי ז׳׳ל תשובתו ונוסחת מילה הלכות שלישי פרק זה כתבתי כגר  מלאכול ג
 הישן(דף פרק .שבעה כל שמנותה עד סוכה עשה שלא מי :מ״ח) (דף וערכה לולב פרק . ולפסלה עד

; ')P דסוכה(דף ופ׳׳ק ל') יין(דף כדי המביא פרק .הפרק הוף עד סוכה עצי :כ״ו) :
״ז ת פ סו : שועה הדה נקרא עד תמרים כ


