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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
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X ״ד)5 ל״ג (דף המול לולב גדק נפרייסא מ&ורשת א52ה זאת כל .וכו׳ נמל ערבי; 
 מירן ל משנה כ״ז) רבה(דף בהקומז ־גמנחוח .וכו׳ הן אמת מצוה אלו מינין ארבעה ה

 ואמרו ציציות ארבע גבי כ״ח) שס(דף אמרו וכן זה את מעכבין־זה שבלולב
׳ אחת מצוה לפי;שארבעתן המעס פ ו  כשם שבלולב מינין ד׳ תניא ל״א) הגזול(מכה לולב ק

 לא •עליק מושיפין אין כך מהם פומהין שאין
 ולא דמון ולא פריש לא יביא לא אתרוג מצא

: אמר דבר
 דל״י מחלוקת ל״ג!) (דף שם .וכו׳ סן מצוד, 1

 יצריך אין ץלולב סברי דרבנן ורבנן
 מצוה רלרבק שם יואמרו כותיה וקי״ל .אגד

 וכו׳. ■גוטל :במצות לפניו להתנאות כדי לאגדו
 בשמאל ואתרוג בימין ■לולב רבה אמר ל׳*ז:) (דף
 ומינו הואיל אלולב מברכינן מ״מ ירמיה יד' א״ל

גבוה

4

ם. או במדבר גדל היה ואפילו נחלזכו׳ ערביי ג ̂פרש ג״ל כסגהרא״ש בהרי  נחל דערבי י
 על גדלה שרובה ערבה והיינו הנחל על הגדל ממין כלומר הנחל על הגדלות

ם, על הגדלה צפצפה למעוסי הנחל סל ד״א ההרי טנ  למשעי כנחל משוך שלה שעלה ער
ערבי דבכלל הרים ושל בעל של לרבויי קרא מצריך לא תנא והאי .־עגול שלה שעלה צפצפה

 שתי דמצרכו דלקמן רבנן סברי והכי היא גחל
ק ערבות  שכתב הרמב׳^ם דברי מתוך משמע ו

ה מין ורוב וכו׳ בתורה האשר נחל ערבי  ז
 ואפילו נחל ערבי נקרא לכך מחלים על גדל
ה .עכ״ל כשר בהרים או במדבר גדל הי

 דמג״ל מחוור ואינו, זה על כתב ומהרא״ם
 נחל ערבי נאמר דלכך דהרמב״ם סלתא לפרושי

 דערבי מרטיא ולא ■נחל ערבי ממשמשת
שפירוש מ״מ נחל ערבי ת״ל בברייתא כדקתני

הראב״ד ד,שגת
 הראג׳ל כהנ .שומם *מדס

 השיעור כל כן להמס וצריך ז׳ל
ו או ג ל: , מ עכ׳

^ הפחוב נמל ערבי נאמר לכך גמקוס  ב
 לא למה ידעתי ולא .עכ״ל שבידינו הנוסחאות

 דרבינו כ־ק דהא הרא״ש דברי לרא״ם נתחוומ
 מריבויא ׳ודאי והיינו בעינן ערבות דשתי פסק

ש ז־ערבי  ושל בעל של הו מיניה אפשר;לרבויי הי
 כדסוכח מערבי דרשיק לא דרשות דשתי הרים

 מייתי נחל ערבי דמשמשת צ׳׳ל והילכך בגמרא
:הרים ושל בעל של

ש ד י  דברי . וכו׳ שאין ערבה מין ישם ו
 הגזול לולב פ׳3ד סתומים כאן רביגו

יועלה אדום שלה קנה ערבה תני 0ל*ז ׳(דף

 זה אץ מהן למעלה השליש' והעלה זה וכנגד בשרה;זה
: שוטה *הדם נקרא :אבל ■עבות

 אינן בתורה האמורות חל1 ייערבי ג
 מץ אלא הנחל על הנדל ;דבר בל

 עלה . נחל ערבי הנקרא הוא ידוע
הוא וזה אדום שלו וקנה חלק ופיו כנחל משוך שלו

א ר ק נ ה ה ב ר ב .ע ו ר ן ו י ה מ ל ז ד ל ג ם ע י ל ח נ ר לכך ה מ א שלו הנוסחא ואולי .רבים לשק דערבי מריבויא , נ
ל ח נ : י ב ר ו . ע ל י פ א ה ו י ר גדל ה ב ד מ ו ב ם[&] א י ר ה ז ב ר ש ש ד כ י ף מי-ן ו ח נחל ערבי נקראו לכך בו שכתוב לזה הביאתו ךך^ןןן א

 והיא צפצפה הנקרא וזהו אדום אינו *שלו וקנה למסר דומה ופיו יעגול שלו שעלה אלא
 תלמים בו יש אלא במסר ואינו חלק שלה העלה פי שאין מץ:ערבה שם ויש .פסולה
ה קטן מגל יפי כמו מאד עד ,[=]:קטנים  ממשה השמועה מפי האלו הדברים ■וכל .כשר ה
 נקראים וכולן זה את זה ומעכבץ הן •:אחת מצוה אלו ׳[ג] מינץ *ארבעה ד, :נתפרשו ■רבעו
 מביאים אין ■מהן אחד נמצא לא ואם .עליהן ואין:טוסיפין מהן פוחתין ואין .לולב מצות
לאגוד המובחר מן מצוה [ד] ן :לו הדומד, מין;אחר תחתיו  ולעשות וערבה והדם ■לולב ̂־

לולב י]1 נטילת על ־תחלה מברך ״]j בד,ן לצאת נוטלם .וכשהוא . אחת אגודה שלשתן
תינא ג״עוי שם: סמ׳ג 1סרמ סי׳ אמור ל יגשס׳; :שמ׳גישס סי' י א ו ו ד

צבן שלה קנה צפצפה חלק ופיה משוך שלה
 כלפי עקומות אחד לצד נוגעות כולן פגימותיה קציר מגל ופירש׳׳י ־גילא בחילפא •ההיא תניא כי אביי אמר פסול ■למסר דומה כשר למגל דומה והתניא למגל דומה ופיה עגול שלה ואלה

ת קסגות ׳שפגימותיה למגל דומה שמפרש נראה רבינו אבל עכ״ל■. הסכין כפגימת מכאן ואחד מכאן אחד עוקצים שני ולהם נכחו הולכות ופגימותיה ■מגידה היא מסר שלה יד פי
מ', המוזכר גילא חילפא והיינו שכשר ממנה סין יש למגל והדומה למסר דומה חלקיוהפסולה ־פיה הכשרה שערבה במחלה כתב ולזה בגמ׳ כדמפויש גילא כהילפא אלא כשר -ואין בג

קמ״ל; לולב מצות משתכח דלא היכי כי דניימי דסד״א כלומר לו הדומה אמר מין החהיו מביאין און ׳.מהם אחד נמצא לא ■ואם
ח וו צו מ  ,לבדך צריך בהם לצאת נומלן וכשהוא ממ״ש פדמשמע לעשייתו עובר שמברך שכתב מאמר הזה בלשון שיברך למימרא לאו .לולב על:נפילת חמצה מברך וכו׳ המנבחד מן '

בע לומר יאלא בא ולא יצא שהגביהו שכיון לולב נפילת על מברך הלולב את נפל ברכות ה׳ בסוף מ״ש על סמך הברכה נוסח ובענין .שאר־מינין על ולא הלולב על שי
- י״ח

ילחם:משנה
ה י ט׳-לכך נחל'האמורות ערבי ־נ T פר  אלו מפמ כלומד . וכו׳ נמל :ערבי :נאמר ו

ממל משוך שהוא האחד נמל. ערבי נאמר שהכרתי השני'מעמים ̂ \״
 לעולם אבל נחל ערבי נקראים מעמים השני אלו .מפני הנחלים גדל:על ״שהרוב והשני י

 ל״ד) (דף■ בברייתא שהזכירו מעמים השני והיינו הנחל על יגדל :שיהא .עכ״פ ש^צ
 שהרא״ש נראה הרמ״ז בסימן ז״ל *מהררי״ק ממ״ש אבל וכו'. על:הנחל הגדילות נהל יערגי

 ̂הנחל־ על הנדל ־דוקא דאינו מפני לומר גערבי:נחל;רוצה נאמר לכך .דהאי הבין ^״ל ־
 ^השיג ז״ל מהרא״ם ושל^הרום.:והרב פמשמעותויפכלגאפילהשל:בעל נאמר^ערבי ׳'לכך
 ערבי נאמר :לכך :דוקא הנהר על גדל שאינו“ מפני לומר אלא הרמב״ם כונת שאין ״עליו
 ''ומהדרי״ק . ממשמעותה י ולא דריש ומרבייא הרים ושל בעל של (בלשון) לרבות דבוי לשון
̂׳ל מהרא׳׳ס הרב על המה ז״ל  דמדהרמב״ם ראיה ׳ז״ל הרא״ש מייתי קח שפיר דודאי ז

של:בעל ׳מיניה לרבויי אפשר היכי מרבויא ודאי והיינו בעינן ערבות דשתי פסק  עוד:
 מדברי הוציאו מניין אלא הרא״ש על השיג לא להרב הרב לדברי דמיה זו ואין ,וכו'

קודם ז״ל הרא״ש כתבו וכבר עצמה עגמרא בדברי אלא אינו ההכרח וזה הרמב״ם

מיימוניות הגהות
 :ע״כ ,בספר נקרא גילי חילפי [ב] : ע״כ ,מ״מ ערבי ת״ל מנין הרים ושל בעל של ]6[

 לו שאין אלא שנו לא בגמרא ואמרו זה את זה מעבבין שבלולב מינין ד׳ רבה הקומץ [ג]
 כרבי ודלא ואנוהו אלי זה משום וטעמא ברבנן [ד] : ע״ב מעכבין, אין לו יש אבל

̂׳ג קשרימזה שני שיאגדנו וצריך ,פסול אגוד שאינן דאמר יהודה  איגודי הותר דחניא זה ע
 הרי דרבנן יאליבא לה ומוקי ופו׳ גמור אגד אוגדו זאינו ירק של כאגודה אוגדו ביו״ט
 היא אגודה לאו ירק של כאגודה האוגדה פר״ש וכן .וביו״ט בשבת האסור אגד לאגדו שיש

 למצוה אגד‘ דבנן אצרכו לעבב אגדי יהודה רבי דמצריך היכי דכי דרבנן אליבא ^ואפילו
 אבל [ו] ברכות.; «מהלבות אחרון בפרק תמצא שהחיינו ברבת דין [ה] יראים: עפר

 והדר יטלגו אלא ואיטלולא חוכא כי כך דמיחזי שיטלנו קודם שאיךלברך אומר דשב״ם
 פרק כדאיתא הלל בשעת הנענוע הוא מצותו שעיקר לעשייתןיכיון עובר שפיר והוי יברך
 שלא ליטלן אומר הוה ר״ת אמנם ./שיברך אחר עד לצאת שלא יבוין א״נ הגזול לולב
 לולב פרק כדאיתא .גדילתן כדדך אלא: בהן יוצאין אין כולן המצות שכל גדילתן כדרך

 שאדם זמן שכל כתב ורבינוישמחה ברוקח. כתב וכן לפסחים פ״ק בתום׳ ועיין . וערבה
 .עשייתן אהד יברך שלא'לאפוקי אלא לעשייתן עובר רמיקרי בטוב מברך במצור, עסוק

 מיתיבי^נטלדלצאת דפסחים בס״ק ובן וכר עליהן מברכין מאימתי דאמרינן מתפיליך וראיד!
 ;דכ״עמיהת ומסיק ביה נפיק דאגבהיד, דמעידנא רותם שאני: לולב. נטילת על מברך בו

ת ליטול ויברך שיטלל קודם לברך אמר לא ואפ״ה ברוכי בעי מעיקרא  על אלא הלולב א
 ^גשייתן עובד שפיר ותשיב ביה; נפיק דאגבהיה דמעידנא מטעם שנטלו לאחר לולב נטילת

 ובן ביה אשי/אבא.מצלי לרב אמי בר מר כדא״ל הוי במצוה עוסק תופסו שהוא זמן דכל
הדואד• ם/ מדגרסינףבידושלמי ול״נלראבי״ה .שמחד, רבינו כפירוש ריב״א בשם ריב״ם פי'

מצות

 מדברי שהוציאו מה אבל וכו׳ ערבות שתי דמצרכי לקמן רבק סברי והכי שכתב
:עליו תמה בדין הרמב״ם

 למגל דרמה ופיה הצפצפה בדץ מרו1( בגמרא וכו'.. לערבה דומה אתר מין ויש ד
 בחילפא ■ההיא תניא פי ותירצו פסול■ למסר דומה בשר למגל דומה והתניא

 ופיה הצפצפה בדין קאמר אמאי רבינו על קשה וא׳״כ .כשרה ערבה מין כלומר ילא1
 הילפא אלא :למגל בדומה כשרה ואין הוי למגל דומה פיה המסקנא דלפי למסר דומה’

 שלה עלה ודאית בשרה שהערבה כתב ובתחלה מוחלס כלל לתת רצה דרבינו •וי״ל .:מלא
 דומה אחר יש אבל למסר דומה היא ודאית הצפצפה כתב ואח״כ חלק ופיה משוך
העלה :שאין ערבה מין שם ־ ̂ויש וז״ש ערבה ;ופעמים צפצפה1 היא שפעמים למגל פי:

:וכו' שלה
Y סמוכין שהכל מפני כלומר . סמוכיןלו וכולן הואיל לולב נפילת על תתלה מברך 

 מכלן גבוה שמינו דהל״ל וקשה עליו. מברכין כן מפני העיקר והוא ללולב
ש לפרש יש ואולי . בגמרא בא״ש בגמרא וז״ש מכלן מעולה שהוא לויכלומר סמוכין דהי

מינו
עה מנדל

ב ת י :־אודובו השיעור כל להיוח.כן וצריך דל ־הראכ״ד כ אנ  כשינותו אותו פירש פעמו אומר ו
 טפחים חמשה גת דאמר טרפלן כר' הלכה דספקינן הגזול <לולכ דסרק קמייהא מתניתין גמרא סוף• דל

 שיהא דהדס שיעוריה כוליה ־בעינן מיהו ודל דהלכחא אליגא מלתיה ואסקינן עלה וטרינן דשקלינן כתר
 לא תלתא כת ■עגות השתא חמשה כת דאמרהדס דאקשינן:כגמ':<לר״ט ממאי לעכוכא ־כוליה או למצוה עכות

 כין כעכוח יש קושיא מה לא עכותדאי דהדה שיעוריה כוליה כעינן אלמא חמשה:מכעיא כת •משכחינן
 משכחינןשיהו ׳ודאי:כעכופקאמרדלא אלא הדעכש:ג'עוכא משכחינן לא מי יעוד לחמשה שלשה מוצאה

 עלין רוב התס:כמיגן מה דלולגוערכה דומיא הדס ועוד מיכעיא טפחים ה' כת עגות טפחים הג׳ כל
ג בעינן נמי הדס אף קמן למימר בהכשר:כדכעינן שלהן  הדם#לא;בעכופ של בכשרו ■ואץ בהכשר ־על?ן מ

 הרוב אלא אין ואס .עכוה .טפחים ג' כל בעינן ודאי למצוה הילכך .מידי לא <ותו עכות טן גדכהיג־ועגף
 כשדדלא עבות שאינו ימיעוט הוה אי ■נ ה כרובו כשר עליו מקצת מדנשרו קמן כדבעינךלמימר כשר עבות '
 ונשתיירו עליו שיבשו בהדס לקמן כדאמרינן בראשו עבותו שתהא ובלבד מי.שאומר ־ יש דנשרר. מהיכא גרע̂ 

 דמי ולא בראשו עבות בעינן דלא ול״נ .ואחד אחד כל בראש דגעיץ.שיהא עליס.לחין בדי ״שלשה 1ג
 כראשו לחץ בדי שלשה נשתיירו לא אם יבשץ דכולן וכיון הוא הדר משוס דהתס עליו שיבשו להדס

 פא עבות ראשו שאץ אע״ס עבות דרובו וכיון עבות רובו יובעינן ■עבות משום הכא אבל הדר הוי לא
תג והרמב״ן.דל . עצ״ל בכוליה לעבות ביה מקיים  ומה אלפס ר״י ד^רי להעמיד' המלחמות בספר ב

 מפגי אלא לכתחלה בהם :שאסר מצונוילר״ע ־ שלא הקטומין מפני לא משכחינן :לא ג' שאמדו;עבות
 בהדי̂ר דקאמרינן והיונו שוטה הארוך שרוב טפחים ג' באורף במקומן להם עבות.מצוי שכולו הדס :שאץ
 שדרך קטיס ולא נמזד טפי להו קטימי:שכיר,י ותלתא מצוי הוא.שאינו ׳עבות משוה אלמא שלשה עבות

^ל ולהיהזויקטום העליונים ולהשיר.מליו ראשו ליבש ההדס  ערער ולא כך־א,מרו הגאונים זאמדשכל ,ע
 ■ממנה שהביא דאשונה קושיא על ׳לומר לי יראה עוד ולדעתי .תכריע וקבלתם בדבר הראשוניס מן ̂'אדס

ט׳ משכחינן לא ג' השתא'עבות לר״ט מריה ליה ;הונא־שרא רב מ״ש כי דל הראפ״ד מבין היה לא ו
 דייקא קושייתיה ולאו דייק דעתיה דלאו קמן הא דהילכתא אליבא ^מלתיה לפרושי מפירקיה דייקינן היכי אדעתיה קאי דלא עליה ־דתמה וכיון אנפי בכמה לאוקומה וטרי דשקיל סוגיין וכדמוכח תחלה דבריו
 ישמעאל דר' מתני׳ גמרא סוף יכדאסיקנא ליה קרי שוטה הדס משמיה:דההוא יבריה דאמסבר כאמימר אלא הלכתא לפוס לכברתיה וליתא עבית כולה בעינן י דלר״ט סבור היה כי שניה קושיא תתורן ומזה

 :דבלולג ״נתרץ;לה וערבה לצ^ב הדס באקושי שלישיה שהקשה ומה . שרמב״ן;דל *לדברי וכדומה אצרוך לא שכיח דלא ומידי שכיח לא קטים דלא דחד׳ הגזול דלזלב סירקא בהאי הדסים ̂ג ;אומר
ה ולר״ט;לא:בעינן שדד דלרבנן.בעינןביה להדיא בירושלמי מוכח וכן רחמנא *הלא עץ;עבות בענף׳ אלא הדר לא;בעינן הדס אבל לר׳׳ט הדר בעינן ־׳וערכה  דילן אהדדי.מהברא לאקושינהו לן לית הלק הדר בי

 הגאונים וכדעת נכון על ז״ל ר׳־־מ דברי עלז למה ־הראשונה ■בתימן במ!ש כהלכה היו שלא מאחר ההלכות מן הסוגיא אותה כל והשמיט אלפס ר״י יפה ־ הככיס וע״כ למעשה הלכה מינה לאורויי וכ״ש
.כומכין עד המובחר מן מצור, :הגזול לולב פרק סיכה ובמס' רבה הקומץ י פ׳ נינחות במה' ,.לו הדומה עד אלו מינין ארבעד, ־ :הגוזל לולב ס' . נתפרשה רבינו ממשה עד נחל ערבי :דל כלס הראשונים
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 משחרב זה בס׳ עוד ואע״סשכפב לולג^ ליסול מברך שימול קודם בירך אם אבל לולב ♦״ח
 מ״ש על סמך ה״ג לולב נמילה על אקב״ו עליו מברך ויום יום וכל וכו׳ החקינו בהמ״ק

 התורה מן בלולב חייב שאינו שאע״ס ללממו אלא בא ולא הברכות בטסח ברכות בהל׳
:הברכה מסח לארושי נמית ולא עליו לברך צריך ואילך ראשון מיום

 נראה ה״ה מדברי .וכו׳ להוסיף רצה ואם ז
בי רבינו בדברי גורס היה שלא ר ע ב ו

 תוספת להתיר בתשובה רביע מעם שנתן שכתב
 מצינו דלא דכיון הערבה תוספת ולאסור ההדס

 להוסיף אין בהדס אלא תוספת היתר «מרא
 בגמ׳ הוזכר היכן יודע ואיני .ע״כ אחר במין

 הגיהו כתב הר״מ אבל ,הדס הוספת היתר
 ובערבה בהדס להוסיף רצה ואס הרב בספרי

 בדי שני על להוסיף שאין הרב בדעת כן ואינו
 הערבה,אני ואמנם .במשובה כתב שכך ערבה
 כמו בדים שני על להוסיף ראוי שאין רואה
 אחד ואתרוג אחד לולב על להוסיף ראוי שאין
 אך המ׳ובחר מן מצוה עשה כן שעשה וסי

 הוא מצוה ומיי הושענא מפני מוסיפין בהדס
כ.  ומעמא פסל לא בערבה הוסיף אס מיהו ע״

 והוסיף בהדיא ערבות שתי כתב דאי דמילמא
 ערבי דכמיב השתא אבל פסול גרע או עליהם

 הוסיף אם יותר נמי ומשמע משנים פחות דאץ
 המובחר מן מצוה עשה לא אבל פסל לא

 הגזול לולב בפרק כתב ז״ל הר״ן אבל .מכ״ל
 הרמב״ם כסב ולפיכך גזרו לא לנאותו דכל

שיהא כדי ובערבה בהדס סיףpל רצה שאם

 האגודה יינוטל כך ואחד לו סמוכין וכולן הואיל
 גדילתן דרך ונוטלן בשמאלו ואתרוג בימינו הזאת
 .לאויר למעלה וראשיהן לארץ למטה עיקריהן שיהיו

 שיהיו והוא יצא [ז] אחד אחד ונטלן אגדן לא ואם
 מין אלא לו היה לא אם אבל .אצלו מצויין ארבעתן

 הראב״ד השגת יטיל לא אחד מין שחסר או אחד
 ־נוטל *כמה ז :השאר שימצא עד

 אחד ואתרוג אחד לולב . מהן
 בדי ושלשה ערבה בדי [״]ושני

 כדי בהדס להוסיף רצה ־ואם .הדם
וגויי [ס] מוסיף גדולה אגודה שתהיה

מצוה
 כוותיה דלא שינא סי׳ עור ג :שם ג :שם נעור עי׳ א

:שפד לאוין נסמ׳ג ועי׳

טלן :ממלן גבוה  אדם אץ כולן המצות כל מ״ה:) (דף וערבה לולב פרק .וכו׳ דרך ונו
אם :גדילתן דרך אלא בהן יוצא  כאן מבא כ״ז) במנחות(דף מפורש .וכו׳ אגדן לא ו

 מעכבין אץ לו יש אבל לו שאין אלא שנו לא זה אס זה מעכבץ שבלולב מינין ד׳ בהלכות
:ע״כ אגד צריך אין לולב דקי״ל חובתו ידי נפיק לחודיה וחד חד כל דנעל ואע״ג

T ט׳ ממל כמה משנה ל״ד:} (סוכה שם .ו

. נועל *כמה ס׳  היאג״ד כסנ ו
ה מעולם שמעתי לא ז״ל » ל פו  ס
ע ולא תופסת איפור ולא ח  גי

 לולג דאמר לר'יהודה ואשילו
א אמר דהא אגד צרין  מ״ע ינ
 אוגדץ אין דאמר יהודה דר׳
 קפנר כמינו אלא הלולב את

 כיה אגיד ואי אגד צדן לולב
 מופיף ליה הוה אהרינא מינא
 כפיב ליה קפיר דכי מכלל

 מופיף ליכא דדיקלא וכעיקרא
 והאי קאי לחודיה האי דאמרינן אגד א׳צ דאמרי לרגגן וכ׳ש אחד מלולב עתי דאיכא אע״ג

:עכ׳ל ,קאי לחודיה

 ושתי הדסים שלשה אומר ישמעאל ר׳
 שנים אפילו אחד ואתרוג אמד לולב ערטת

 קאי אהדסים פי׳ .קמום שאינו ואחד קסומים
׳  ר״ע קסומים שלשתן אפילו אומר מרפון י

 הדס כך אחד ואהרוג אחד שלולב כשם אומר
 הלכה שמואל אמר ובגמרא אחת וערבה אחד

 כר' במנין לפסוק הגאונים כל ודעת כר״ע
 שאמר ר״מ וכדברי הדסים ג׳ דבעינן ישמעאל

 הרמב״ן אבל בהדס. שלשה הזכיר קמומץ שלשתן
 שאפילו במנין מסבירו כר״ע דהלכה כתב ז״ל

ח, יוצא אחד בהדס ״  ר׳ על נחלק ור״מ י
 עצמו הכניס ולא הקנוימה בדין ישמעאל

: ולא במנץ דיבר ור״ע המנץ במחלוקת ^ ס ק  ב
 כמונ»־ הלכה שנפסקה לפי בקמימה כר״מ וקי״ל
 בסד דאפילו להקל ושתיהן במנין כר״ע וקי׳׳ל

 מן «צו<: <־ךם שלא אלא בדיעבד יוצא וקסום
פ באותה בזה ונמלה .דבריו ע'׳כ המובחר גי » 
 כתבתי וכבר כר״ע להו ולידרוש שם האמורה

:כרבינו ז״ל הגאונים כל שדעת
ם א . רצה ו ׳ ט  מוסכם ההדס הוספת דין ו

אין שלולב ואע״ג לנאוסו שהוא לפי הוא
הוסיף ואם מינין בשאר רבימ מ״ש על אבל .למעלה כנזכר לטי לאגדו מצוה לעכב אגד צריך משום פירוש מנינם על סוסיפין אין המינים שאר אבל הוא מצוה ומיי מוסיף גדולה אגודה

ט׳ כזה פסול מעולם שמעתי לא א״א בהשגות כחוב פסול, גרע או יוכל אם לשונה זה ז״ל הרמ״ה תשובת כתב ירוחס ורביט . הרץ עכ״ל מי ליכא דבהנהו הר״א בדעת נראה .ו
ז״ל אדם

משנה לחם
ר. לומר דהוצרך אמצעיתי״ל ולקושיא נשענין סמוכץר״ל המגיה (ולי מכולן. מעולה הוא גבוה שהוא שכיון כלומר גבוה מינו חז ד א ר מ ושתי הדסים שלשה דתני משום חדא מ

:ותוקפו) גובהו מפני והיינו לו הן ולא באגדו לסובלן חזק שכחו עליו
ה ז מ חד. לולב מהן מסל ב  וכו׳ כר״ע דהלכה כתב ז״ל הרמב״ן אבל ה״ה כתב א

 דהזכיר ישמעאל דר׳ דבריו וכלל ההלכות בפירוש ז״ל הר״ן פירשם הרמב״ן דברי
 בחד בדיעבד אבל לכחחלה הוא קסומים שנים משמע קסום אינו ואחד קטומים שנים
 ולא חד הגמ׳ כשתירן סגי דקסים וחד א״כ וכ״ת ר״ס פליג דא ועל סגי קסום שאיט
 וזה זהכהבהר״ן לחרן סגי, וקסים דחד ור״ס כר״ע להו לדרוש אכתי שכיח לא קסים
 כוותיה דהלכתא לן דקים משום כר״ע להו ולדרוש דוקא פרכינן הכי ומשום לשונו

 להו לדרוש מ״מ וקסים בחד לאכשורי דתרוייהו כקולי. למדרש בעי דלא תימא דאפילו
 דתרוייהו כקולי למפסק בעי לא דשמואל דכיון במקומה הקושיא ועדיין .ע״כ כר״ע

 קטום אינו ואחד קסומים שנים ישמעאל ר׳ דמ״ש וע״ק שניהם. כקולי הוא פסק איך
 שלשה החלה דאמר מסאי ישמעאל ר׳ בו חזר בגמרא לומר מצרך למה קאמר לכתחלה
 קטומים שנים ואח״כ קאמר לכתחלה הדסים שלשה מתחלה דקאמר דמאי לימא הדסים

 דבעינן מודו כ״ע לכתחלה הא כר״ע להו ולדרוש מקשה מאי קשיא ותו קטום אינו ואחד
 כר״ע למדרש מצי הוי היכי כן ואם הרמבץ כדכתב קטום אינו ואחד קסומים שנים
 הקושיא עם הראשונה לקושיא להרן ונראה . ליה עבדינן לא מיהא דלנתחלה כיון

 שמואל ומ״מ בדיעבד היינו סגי וקסים ובהד כתרוייהו נקטינן דאנן דאע״ג האחרונה
 אפילו וכ״ת מהני דלא מודו כ״ע דלכתהלה כיון דתרוייהו כקולי למדרש ליה בעי הוה לא

 שהיה מה סוף דסוף כלום זה אין מהני לא דלכחחלה מודו עלמא כולי קסים ולא דחד
 קסום •שאין שאחד דלפחות אסור לכתחלה קטומין דלשלשתן כר״ט להם לדרוש אומר
אמר אמאי כר״ט להו לדרוש א״כ סגי קסומים בשלשה דלכתחלה אלא דאלת״ה בעיק

ר. קאמר לכך הדסים שלשה נמי הכי לעיכובא הוי ערבות דשתי היכי וכי ערטס חז  ד
 שני אלא כאן אין א״כ לכתחלה הדסים שלשה אמר מעיקרא אלא חזר לאו דאי ועי״ל

 שלשתן דברי במשנה הוזכרו למה וא״כ אחד דבר הכל ור״ע ישמעאל דר׳ מחלוקת
 החזרה קודם משום ישמעאל ר׳ דהזכיר א״ש דחזר השתא אבל מחלוקות ג׳ דהם דמשמע

 החזרה קודם בשביל מ״מ ר״ע עם שוה הוא החזרה דלאחר אע״ג אחר מחלוקת דהיה
 אמרו ר״י דהא ק״ק ישמעאל כר׳ במנץ לפסוק הגאונים כל ודעת ה״ה ומ״ש .החכר

 דר״ס כיון דחזר אע״ג מעיקרא ר״י דקאמר דמאי דה״ק ונראה מד. ואמר דחזר בגמרא
:דחזר קודם ר״י דאמר למאי הסכים הרי קסומים שלשתן הזכיר

ם א  הר״א בדעת נראה ה״ה כתב .מוסיף גדולה אגודה שיהיה כדי בהדס להוסיף רצה ו
 כשהוסיף אלא תוסיף בל משוס שאין כלומר אחר במין אלא תוסיף בל משום שאין

 הרב שכתב אחד האי זה ולפי הוסיף. בל כאן אין המין מאותו כשהוסיף אבל אחר מין
 דהא כן לומר הראב״ד דדעת כתב דאיך קשה מ״מ אחר. ולומר להגיה צריך המגיד

 משום כאן אין אחר מין בהוספת אפילו אגד צרץ אין דלולב דס״ל אפילו לרבנן ודאי
 דר׳ סעמא מאי דאמר ל״ו:) הגזול(דף לולב ס׳ רבא מדברי שנראה כמו תוסיף בל

 משמע מיני חמשה (להו) הוו אחרינא מינא מייתי ואי אגד צריך לולב קסבר יהודה
 אפילו אגל צריך לולב דאין אמרינן אי אבל הכי אמרינן אגד צריך לולב לן דאית דמשום
 אלא תוסיף בל משום דאינו ז״ל הראב״ד הסב ולא מוסיף הוי לא אחרינא מינא מייתי

ה לר׳ מד  ה״ה שכוונת ואולי .אחר במין אפילו תוסיף בל משוס ליכא האמת כפי אבל י
 ודאי אבל אחר במין אלא תוסיף בל לה דאית סברא ליכא ז״ל הראב״ד דלדעת לומר
ובאומ פלוגתא איכא אמר דבמץ אלא תוסיף בל ליכא אמר במין אפילו הדין האמת כפי

ונמסור. אחד במין תוסיף בל משום שאין ונאמר נגיה ואם כלל. פלוגתא ליכא המין שעה כל בט־ק בגמ׳ כדפריך למדרש ליה הוה אשוו לא בין אשוו בין וזבינו אשוו להז
 דרשינן לא ואי אכנדיכי זביני אשוו כנדי דמזבני להנהו שמואל דאמר הא גבי ל׳) (דף
 אתריה ותירן ליה סבירא כר״ש שמואל דהא להו ולדרוש בגמרא שם ופריך כר״ש לכו

 קסום שאינו חד לכתחלה דודאי לגמרא ליה משמע הכי הכא פריך ומדלא הוה דרב
 בפסח קדרות גבי כדמקשיק ולדרוש מקשינן ומדלא וז״ל הניא בספר כתב וכן בעיק
 ומ״מ קסום ולא חד בעינן דלכתחלה היון וא״כ .ע״כ שלמים בעי למצוה דר״ט ש״מ
 אבל לא דלכסחלה אע״ג כר״ע למדרש גמרא סייך ומש״ה כר״ט למדרש להם אומר היה

 השתא דבשלמא כך כל מקלינן לא אסור דלכתמלה כיון וקטום חד דתרוייהו כקולי למדרש
מו לריעותא חדא איכא כר״ס דדריש  איכא כר״ע דייש ואי ג׳ דהס אע״ג קטיומיס ד

מו וקטיס חד לומר אכל קטום שאינו אע״ג חד דהוי ריעותא נמי  לריעותא תרתי ד
.כ״כ להקל שמואל רוצה היה לא ליה עבדינן לא דלכהחלה כיון מהני דנדיעבד אע״ג

עוז מגדל
ה הקומן פרק .לו ״ב‘ :הגזול לולב וסרק סוכה דמה' ופ׳ק גמנחוס מ ח א  «ד וכו׳ האגודה מנול ו

ס׳ .השאר שימצא מ ה הקומן פ׳ ממזויז נ  לולג מהן מעל כמוז ;הגזול לולג פ׳ סוכה וכמס׳ מ
ב :פסול גרע או הוסיך. אס עד אמד ת  :מכ׳ל קאי לחודיה והאי .ונו׳ מעולה שמעתי לא ז׳ל הראג׳ד כ
אני  רק . דנר לי אמרו ולא ג׳ע רנוסי לכל ושאלתי דנא רזא על ימים ונמליתי נהייתי כבר אומר ו
 שמע שלא ואמר מגירונדה זצ׳ל יזנה ר׳ הרג פי את שאל הוא שגס לי אמר ז׳ל הרשנ׳א מורי ״

 נן ר׳י כתב אשר ומצאתי יגעתי הצבי מארן בואי ואחר . מסברא מצוה הידור שההדש אלא עעס בז
ו והעיד כן שהסכים ז׳ל גאון תלעוי לרב תשובה ז׳ל גיאת  רב כי וגם ישיבות בשתי נוהגין היו שכך נ

 שאמרו תשובותיהן אחר בהלכותיו כתב ז׳ל גיאת בן ור׳י השיבו ■כן גאון סעדיה ורנינו גאון גערונאי
מ שועה בהדס ואם המובחר מן מצוה הידור הוא כשר הדש הוסיף שאס  בלא הן ודנריהן דמי שפיר מ׳
מיני שאר או שועה דהדם דכיון סוברין אנו וכדבריהם זז׳ל מדעתו עעם: ז׳ל הוא ונתן ונקבלם עעם

 בל ליכא אחד דבמין דס״ל ז״ל הראב״ד בדעת נראה דה״ק יפה מתיישב אלא מלס
ק כבר דהא וק״ק וכו׳ הסוגיות לתרן אלי והנראה כתב עוד .כלל חוסיף  אותה תי
א הגזול לולב בפרק דשרי דמאי  ידי יצא בלבד המטלן שאין ודיקלא בסיב דקטריה מ

דשני וה״ה עובר בראש תפילין שני שהמניח אמרינן תפילין המוצא בפרק אבל חובתו
דבהך לו הוקשה עדיין דמ״מ לומר ונראה .עצמו בפני יוצא מהם אחד דבכל לולבין
והתם כלום אינו דרבנן אליבא אחר במין הוספה דאפילו משמע הגזול דלולב סוגיא
מין הוספה מ״מ בפ״ע יוצא מהם אחד דבכל ואע״ג הוספה הוי לולבין דשני משסע ו

ק ואח״כ דס״ד מאי לפי זה כנגד שקול אמר  דלא מוסר אמר במין דאפילו ואמר חי
 תוסיף בל משוס איכא לולבין בשני דלדעתו ז״ל בדבריו קשה ומ״ני. .לולבין לשני דמי

ס״ל אי פ״ח) הנחנקין(דף אלו בפרק הקשו איך א״כ אגד צריך אין דלולב לדידן אפילו
דלולב

מיימוגיות הגהות
 אומר הונא רב לעשייתן עובר. אומר אחא רבי עליהן מאימוזי~מברבין תפילין מעות

 משמע וכו׳ כירך ולא ואכל שכח חסדא מרב מיניה בעו שאכלו בס׳׳ג וכן עשייתן בשעת
 קודם לברך באכילה שהות שיש אע׳ם אכילה התחלת קודם לברך שלכתהילהצריך להדיא
 בהלכות בדפ׳ כראש שמהדק הרוק דהיינו קשירה קודם לברך צריך תפילין ובן גמרה

 אמר [ח] :ע״ב ,ומכרך חוזר ומין טין בין סח שאם שמחה רכינו כתב זה ועל [ז] ז תפילין
 רש״י דברי מתוך כדמשמע ודלא התום׳ פסקו ובן כר״פז הלבה שמואל אמר יהודה רב

 אין ערכות ובמה הדסים כמה נותן אפילו כתבו התום׳ [ע] :אחד מין מכל דאמר כר״ע
 בדי ליקה נוהגים אשכנז ארץ ובכל בתום'. ע״ש אחר מין הוסיף א>׳כ אלא תוסיף בל בזה

: ע׳ב ״ סנהדרין בטנין ע״א הרי קשרים וג׳ ס׳ח לולב בטנין ערכה
מיני שאי או שועה דהדם דכיון סוברין אנו וכדבריהם זז׳ל מדעחו עעם: ז׳ל הוא ונסן ,עלם_____

ואע׳ג פשלי ולא נינהו דלולב ומינא הואיל לאגודה כשרץ במינו אלא הלולב אוגדין אין דאמי יהודה דדיקלאלרבי ועיקרא סיב דהא באגודה פושלין אין אחר לדן ולי) הן הדס מין למצוה כשרין שאינן הדש
;עכ׳ל דכשי כ׳ש אגד צריך אין לולב דשביי לרבנן אבל אגד ציין לולב דקשבר
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ף גל משום שקין ז״ל  הגזול לולנ שבפרק דרגא מהא ראיה והגיא אסר גמין אלא מסי
 שהמניח שם נראה ז״ל,שגגאור לדטחו קשה צ״ו) געירוגין(צ״ה תפילין המוצא שנפרק והסוגיח

 ועיקרא מסיב שהביא והראיה לולבין לשני זה נין ומה הוסיף בל משוס עובר בראש תפילין ב׳
 עליהן יעבור היאך שכן וכיק חובתו ידי יצא לא בלבד הנועלן ודאי דהא כלום אינה דדקלא

 כיון ומ״מ לולבין אינן והרי לולבין שני משוס
 אס בהן ו׳אוגדין מינין כחמשה אינן ממינו שהן

 להרן אלי והנראה .יהודה ר׳ לדעת הלולב
 הוסיף לולבין שני נמל שאם הוא הסוגיות

 אבל דספילין דומיא כאחד שנמלן והוא ועבר
 אין לולב דקי״ל לדידן אחר מין עמו לקח אם

 דהאי הוסיף לא משוס עבר לא אגד ^■יך
 בסנהדרין כמוזכר קאי לחודיה והאי קאי לחודיה

 אין ומ״מ .פ״ח:) (דף הנמנקין הן אלו פרק
 הגזול לולב פרק כמוזכר לכהחלה מוסיפין

 אין כך מהן פומתין שאין כשם ל״א-') (סוכה
 לולב למ״ד אפילו שם והעמידוה . עליהן מוסיפין

 מדעת כ״נ .בלכסחלה והוא אגד צריך אין
 ולא עליהן מוסיפין ואין למעלה שכתב רבינו
 הוסיף ואם כתב וכאן פסול הוסיף ואם כסב

 בין הוא מוסיף למי כל ומ״מ פסול, גרע או
 שירצה מה בכל לאגדו ורשאי אחר מין בין מיט
 שועה בין עבות בין ההדס רטי התיר ולזה
 הוספת מהיר שהיה הגאונים מן היה וכן

 בתשובה רביט השיב וכבר להדס. דומה הערבה
אלא הוספת היתר בגמרא מצינו שלא שכיון

:ז״ל למפרשים חלוקות שעות אלו בדברים ויש .עכ״ד אמד במין להוסיף אין בהדס
ה ח מ . שיעור כ ט׳  וערבה הדס שיעור שמואל אמר ר״י אמר (ל״ב:) וגמ' כ״ע:) משנה(דף ו

 של שדרו אמר יוחנן ור׳ מפח מהן יוצא לולב שיהא כדי ארבעה ולולב שלשה
שיעור דלר׳י עוד שם ומטאר כר״י הלכה ור״י שמואל עפחוקיי״ל ההדס מן שיצא צריך לולב

 כתב .וכו׳ אורן כיעור *כמס
ל1 סראב׳ד  קענים טפסים ג׳ ׳

 כר׳ מודל אצבעות עשרה שהם
:עכ׳ל ,טרפון

ואץ מנינם על מוסיפין אין המינין שאר אבל .הוא מצוד.
 הראב״ר השנת גיע אי W י׳י^ף ' מהן.יאס נורעין

 אורך י׳שיעור *כמה ח :*(פסול)
 פחות אין לולב מד.ם. מין כל

 כל ארוך היה ואם טפחים מארבעה
שר. שהוא  משדרתו ומדידתו כ
 פחות^משלשה אין וערבד.. והדם העלים מראש לא בלבד

 אין ואפילו .כשרים שהן כל ארוכין היו ואם .טפחים
 שיהיו והוא כשרים לחין עלין שלשה אלא ובד בד בכל

 שדרו שיד.יד. צריך הלולב אגד ואם . הבד בראש
כ]  . יותר או טפח וערבד. ההדם מן יוצא לולב של [

גדול היד. ואם מכביצד. פחות אין אתרוג [ל] ושיעור
א צ׳ל שהגי' בכ'מ יעי׳ ל :פסל ל כ

׳ כתב והשור סתם הסמ״ג כחג כן ב :מד עשין סמ״ג תרנ סי' שור א שהן וחצי שפחיס נ
:גודצים י'

1

 סורה והייתי אמרת פעם מאתכם נשאלתי כבר לא, או ערבה בדי שני על להוסיף אדם
ד הרמב״ם כדברי לאיסור־  השובק על עמד שהוא פרובינציא מחכמי גדול אדם לי ואח״כהעי
 מ״ע להכשיר מטה הדעת וכן להכשיר בדבר והורה זה מדבר ימיו בסוף בו שחזר הרמב״ם

אלא פסול משנים דעפי מינה למשמע ליכא שנים ערבי דמיעוט ואע״ג כתיב נמל ערבי
 נחל דערבי דמי שפיר אוסיף ואי סגי דבהרי
 ומנין עדים גבי כדדרשינן מאה ואפילו משמע
 דמיעוט דאע״ג עדים ת״ל מאה הס אפילו
 ועוד מאה אפילו מינייהו דרשיק שנים עדים

 במינים הוסיף דאפילו בגמרא אמרינן בהדיא
 צריך אין לולב דקי״ל פסיל לא בהדייהו ואגדן

 הילכך קאי לחודיה והאי קאי לחודיה האי אגד
 לאופופי אסור משמע דחד כיון ואהרוג לולב גבי
 לחודיה והאי לחודיה דהאי כיון הוסיף ואס
 אפילו וערבה הדס וגבי פסל שלא נמצא קאי

אני :עכ״ל נמי לכתחלה  באו המחבר יוסף ו
 בהן וכתוב רבינו של• בנו הר״א תשובות לידי

 שבלולב בערבה לרבות דאסור האי ששאלוהו
 פסול ה״ז ערטת שתי על הוסיף אם ואמר
 הקנו והשיב .כשר הוסיף שאם ההדס מן ומ״ש

 הספר ותיקן בו חזר שכבר שלכם הספרים
 פסל לא גרע או הוסיף ואם כך בידו שלו

 והרא״ש .סברא להאי חזקה ראיה מפיו ושמענו
 בהדס להוסיף רצה אס כתב הרמב״ם וז״ל כתב
 הוא מצוה ומנויי מוסיף אגודה שתהיה כדי
 ואם מנינם על מוסיפין אין מינין שאר אבל

ת ען ענף כתיב דבהדס מסתברא ואיפכא פסול גרע או הוסיף ט  כתיב ובערבות ע
 .הקשו פמבינציא וחכמי הוא ערבי בכלל שהוסיף מה כל אבל שתים ערבי ומיעוט ערבי

:עכ״ל הכל והכשיר בו וחזר עליו
ר. בי שינ מ

קטנים טפחים שלשה א״א והערגה ההדס בשיעור ובהשגות .ולמטה משדרו' הוא הלולב
 שהם ואפשר בלבד שהזכרתי המימרות אלא כלל טרפון ארבי סוגיא אומה הביאו לא בהלכות אגל ז״ל והאחרונים הגאונים מקצת פסקו וכן .ע"כ כר״ט מודל אצבעות עשר שהם

ה קיי״ל ולא שלמים מפחים דבעי דברייתא כמ״ק ודלא קטנים בטפחים דסגי דאמר כר״ט דפסיק הוא דשמואל -סוברין  ששיעור דאמר במאי כוהיה קיי״ל דלא היכי כי דשמואל מתי
 הט דכל הגמ׳ מן בהלכות מבואר זה .וכו׳ היו ואם :ז״ל המפרשים שאר כדעת הנכון ומ״מ כפשטן מימרות אלא כתב לא העטור בעל ואף יוחנן כר׳ אלא עליו עם הוא הלולב

לו :למעלה שיעור להן אין אפי  .וכו׳ אגד ואם :ואחד אמד כל ובראש חסדא רב אמר כשר לחין עלין בדי ג׳ ט ונשתיירו עליו יבשו מ״ר ל״ג) (דף שם .וכו׳ בכל אין ו
 הסכימו וכן ז״ל גיאת אבן יצחק רבינו בהלכות העלו וכן גביהן על טפח לולב של שדרו שתהא צריך עשרה אפילו ארוכין והערבה ההדס שאם רבינו ודעת בסמוך. זה הזכרתי כבר

ר :ז״ל האחרונים מן עו שי  כדי והגדול שם שד .כר״י הלכה ור״י ר*מ וידוע כביצה אומר יהודה ר׳ כאטז אומר מאיר ר׳ קטן אתרוג שישר ל״ד:) (דף משנה .וכו׳ אין אחרוג ו
:לגדלו שישר אין יוסי דלרבי בגמרא עוד ומבואר יוסי כר׳ הלכה ור״י יוסי ר׳ וידוע ידיו בשמי אחד אפילו אוסר יוסי ור׳ ר״י דברי אמת בידו שנים שאוחז

ד. בי ש־נ מ
משנד. לחם

 למ״ד בגמרא שם דאמרו השמונה על הציצית על אחד מוט למוסיף זה גץ מה ועוד דלפי גורע זה ואין כלומר קאי לחודיה והאי קאי לחודיה דהאי אגד צריך אין דלולב
 דלמרן וי״ל לולבין. בשני אגד צריך דאין בלולב אפילו גורע ליה משכחת הא ז״ל דעתו

 דאיכא הנחנקין בפרק לפרש א״א דבזה וכו׳ כאחד שנכילן והוא ואמר ה״ה נתכוון זה
 דהתס אחד הוסיף ואח״כ תפילין של בתים ארבעה לכותב דמי דלא לולבין בשני גורע
 אבל ועומד גרוע הוי לא וא״כ מפסול חמישי בית הניח ואמ״כ בכשרות בראשו הניחן
 ההוספות שתירצו למה ודומה ועומד גרוע ליה הוה סיפסיל הנטילה דבשעת כיון הכא
. בלולב לן סבירא אי בד״ה שם ט׳  של זוגות שני דנוטל ר״ל דהפילין דומיא ומ״ש ו

 איך קשה ז״ל הראב״ד דברי ועל .כאחד שיטלם בעינן הוסיף בל משום למיפסל תפילין
 שתמה ומה .מיט לשאינו אותה דיישב וי״ל .עליהן מוסיפין דאין ברייתא ההיא יישב

 מיושב איט וגרוע תוספת איסור מ״ש מ״מ הוספה שייך דבמינו במ״ש הוא ז״ל רבינו טל
 וא״ת .גרוע קאמר ומאי מעכבין מינים דד׳ דפסול ז״ל הראב״ד דמודה ודאי פחת ס1דא

 במוט אותו קושרין אגד צריך דאין דקי״ל לרבנן והא אותה יישב איך מינו לשאינו אפילו
 התם דשאני וי״ל מוסיפין. אין דלכהחלה קאמרה דברייהא כיון ואמאי במשיחה או

 טי גגי וא״כ ואנוהו אלי זה משוס לאגדו מצוה אגד צריך דאין דקי״ל דלדידן נוי דהוי
 בסיב קטריה דאי דקאמר מהתם רבינו על ז״ל הראב״ד הקשה מה א"כ וכ״ה .הותר

 צריך ליה דאית יהודה דלר׳ היא קושיא לאו ודאי הא לנוי דהוי התם שאני וכו׳'דמותר
 שמוסיף מפני מינו כשאינו אסרו הלכך לנוי שיהיה לן איכפת לא המצוה מן האגד אגד
ל :וק׳ע נוי מסעם הוסר לרבנן אבל ב  שכתב רבינו בדברי קשה .וכו׳ המינין שאר א
 על אחד בית למוסיף ערבה של אחד גד הוסיף בין ומה פסולה בערבה הוסיף ־שאם

 הכי אי שם דאמרו מוסיף דאיט פ״ט) (דף הנמנקין בפרק דאמרו בתים ארבעה
וכו׳ קאי לחודיה האי גבייהו ואנח אחרינא ואייתי בתי ארבעה עגיד אם נמי תפילין

מייימוניות הגהות
ב על מוסיפין שאין מנין גרסינן בספרי (י] ל א ת״ל ציצית ועל לו ף ל סי סנין תו  שאץ ו

ד וכו׳ מהן גורעין מ' ל ו, נ י לב הי ר צריך אין למ״ר אכל אגד צריך לו  לתודית האי א״ב אג
ה והאי קאי די א קאי לחו קין פ׳ כדאית כי יוחנן כר׳ [כ] :ע״כ ,הנתנ אל לג  וע״ש שמו

ה מסייעא וברייתא ת בם׳ לי פל מ ה ה ש מ ח שיעורם ח ב של שדרו עד טפ ל כ ,לו  : ע'
דה כר׳ [ל] הו בי י אגוז דאמר ר״מ לג :כ

 הוסיף דאם דאה״נ וי״ל .קאי לחודיה והאי קאי לחודיה האי דאורייתא לאו עליון קשר
 כיון בדים כשהוסיף היינו פסול הוסיף אם רבינו ומ״ש פס(ל אינו ערבה של אחד בד

 רביט כדכתב יצא עצמו בפני נטלו אס ומין מין כל דהא עצמן בפני בהן לצאת שראוי
 בכל לצאת שראוי לולבין כשני ליה הוה עצמה בפני בה לצאת ראוי דהוספה וכיון לעיל
 עצמן בפני הד׳ כל עם לצאת שראוי בתים ארבעה בתפילין כשהוסיף וה״ה בפ״ע אמד

 אבל עצמן בפני שמונה בכל לצאת דראוי שמונה על שמונה הוסיף אס בציציות וכן דעובר
ד  רביט מ״ש זה ולפי הוספה אין דציציח אחד וחוט דתפילין אחד ובית דערבה אחד ג

 ה״ה כתג שד . דוחק וזה אחד בד ולא דוקא ערבה בדי שני היינו וכו׳ הוסיף ואם
 .הוסיף ואם כתב וכאן וכו׳ עליהן מוסיפין ואין למעלה שכתב רבינו מדעת נראה כן

 למימר לך אית מאי אלא פסול פחת ואם כתב ולא פוחתין אין כתב שם גם וא״ת
 לבאר הוצרך לא דבפחת וי״ל .כאן מ״ש על סמך נמי בהוספה גם כאן מ״ש על סמך

א ואם שם כתב וגם זה את זה מעכבין מינין ד׳ כתב שהרי  אין א׳ -מין נמצא ^
וכו׳: לו הדומה אחר מביאין

 קי״ל דלא היכי כי דששאל כותיה קי״ל ולא ה״ה כתב .וכו׳ אורך שיעור כמה ח
דר׳ דה״ק ונראה .לזה זה ענין דמה קשה .וכו׳ ששיעור דאמר במאי כוהיה

 והך י טפח ההדס מן יוצא שיהיה צריך לולב של שדרו מדהזכיר הכל על פליג יוחנן
 אדידיה מדידיה תפלוג דלא משום אלא הכי אמרינן לא דלשמואל גדול טפח סתמו טפח
 לא נמי ור״י וז״ל ורבינו הרי״ף סברת לדחות בפסקיו שם הרא׳׳ש מדכחב לזה וסמך
 כן אם וכו׳ יוחנן ר׳ נמי איירי שמואל דאיירי ספחים דבאומן בהא דשמואל עליה פליג

לדמותו: שהוצרך כיון כך הרי״ף של דסעמא לומר נוכל
כיצד

ל ד ג ז מ ו ע
ת מ ב :טפחים משלשס פחוס עד אורך שיעור כ ת  עשר שהם קטנים טפוזים שלשה ז׳ל הראג׳ד כ

אני :עכ׳ל כר׳ט בגודל אצבעות י פירש כן אומר ו ׳  לנאר והושיף בהלכותיו ז׳ל גיאח גן י
 לפי והלן אליביה ורבץ דימי רב כדאסיקו והיינו .עכ׳ל ושליש אצבעות שלם הם לולב של טפחים ד׳ כי

 רבותיו שיטת לפי הוא גם והלך עמו אחרת רוח ו׳ל ר'מ אגל .הדס לגבי גהמוך שהעתקתי שיטתו
הפסוקה ההלכה על וסמכו הלכה שאינה להשמיענו סוגיא אותה כל שהשמיטו שם שכתבתי כמו נ׳ע

 ארבע דאורייתא טפח פפא רב אמר דגרסינן קמייתא מתניתץ גמ׳ התכלת פ׳ מנחות במס׳ השנויה
י וקבעה באצבע ותילתא חמש בקטנה שית בגודל ׳  דפסק שמואל אמר יהודה וכדרב התכלת גפ׳ התם נמי לה דמייתי דתלמודא ומסקנא מתגי׳ כסתם הגזול דלולג גשמעתץ כאן ופסק ציצית בהלכות אלפס י

 בגודל עשרה שש ובלולב בגודל אצבעות עשרה שתים שהם טפחים ג׳ ופירשו התוס׳ בעלי רבותינו פסקו וכן ספח ההדס מן יוצא לולב שיהא כדי ארגעה ולולב ספחים ג' ועיבה הדס שיעור כוותיה סלמודא
 כי נכון וזה שנסחתי התכלת דפ׳ כדרב שבתורה דינין לכל שגת דהלכות י׳ז פ' סוך פירשו אגל כמנהגו. דרך על רבותיו כאן שסתמו כמו האצבעות פירש ולא סתם טפחים כאן שכתב ז״ל ר'מ סמך ה1 ועל
 בשיעור דהא אנן לחומרא דאנן ועוד שפיר דייק דידן ושיעויא דק לא ולחומרא דק דלא חלמודא משיק קמן דהא דייקי דלא דחיקי שנויי משוס למעשה מרווחות והלכות מקומות בכמה ערוך מלמוד נסח לא

כל ארוכין היו ואם ז׳ל ר׳מ כתג וכן לעולם זה על שיערער מי היה ולא למעלה שיעור להם ואין למטה שיעור להם יש התכלת בפרק להדיא התם וכדתניא אינהו נפקי דידן זגשיעויא נפקינן לא אץ דידהו
לולבהגזול: ס' . מעכבת אגודתו ואץ עי וגד בי בכל אין ואפילו :כד׳ן כשרץ שהן
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/ ארבעה משיגכיה ט ו כ  עליהם מברך המצות דכל דקי״ל המפרשים וכתבו ו
 ראשו מהם אחד יהפוך או שיעלנו קודם עליו שמברך לעשייתם קודם

א .למעה ״  לעשייתן עובר מיקרי דשפיר אומרים ואחרים שיברך עד לצאת שלא שיטו! י
:לעשייתן עובר מיקרי ידיו שינגב עד בנע״י כדאמריק הנענוע עד

. מוליך כו׳ הנא בירושלמי ו ד ' צ י  צריך הנא בירושלמי .וכו׳ מוליך כ
ר׳ ודבר דבר כל על ג״ש לנענע

 והכין הכין א״ד חד והכין חד הכין בעי יירא
 7צי דה״ק מפרש שהוא נראה ורבי® .חד

 תנועה כל על היינו ודבר דבר כל על לנענע
 הכי ונתר והורדה והעלאה והבאה הולכה של

 ואין מד משוב ומביא מוליך אם ליה מיבעיא
 וכן קסעת תנועות שלש אלא בשניהם לנענע

 אחד חשוב מהם אמד כל או ומוריד במעלה
 אחד בכל רכונות תנועות שלש לנענע לו ויש

 דלאו מאמר איפשיעא דלא וכיון מהן ואחד
 ומנענע למומרא עבדיק היא דפרסא מילתא

ודבר דבר בכל ג״ש
בזם}■

 מ״ה:) (דף ושם ביה נפק מדאגבהיה בסוגיא מ״ב) שם(דף וכו׳. ארבעה טשיגביה ט
:למעלה כנזכר יצא לא גדילתן כדרך שלא נעלן שאס מבואר

ה צו מ כו׳. כהלכתה ו  האי מ״פ בשמאל ואתרוג בימין לולב0(דףל״ז למעלה הוזכר כבר ו
ל״ח) ל״ז בגמרא(דף ואמרו למניה מפורש והנענוע מדאמצוה והאי מצות .תלתא

וקצת ורבינו ומוריד. מעלה ומביא מוליך שהוא
 והבאה מהולכה הוא שהנענוע סוברין מפרשים

 אמרו מהגאונים הרבה אבל ההלכות מן וכ"נ
 מעלה ומביא מוליך אלא אחר נעטע שם שאין

 ומביא מוליך שהוא שאמר מי ויש .ודיו ומוריד
 הלולב מנענע ואח״כ אחת פעם ומוריד מפלה

 שהוא שאמר מי ויש .לכן קודם או ומפרשו
 ועליה והבאה הולכה בשעת ומסרפו מנענע
 נחלו' ומלן אלו לנענועין מנץ ואין וירידה
 להאריך ואין בהלכות הכתובה הירושלמי בסוגית

 יוצא אדם הצדדין מן אחד שבכל לפי בזה
: ידי תו ב מ

 (דף משנה .וכו׳ ומביא מוליך וחיק י
לה׳ בהודו מנענעץ היו היכן ל״ז:)

ה. דברי נא׳ הופיעה ה׳ ובאנא וסוף תחלה  ב״
 ראשון לה׳ הודו וסוף תחלה ז״ל פירש״י
בל ; ואחרון  הקורא פרק משנה .וכו׳ היום ו

מקומות ובהרבה כ׳:) (מגילה ושם המגלה אח

 אלו מידן ארבעה יימשיגביה ט ♦ כשר שהוא כל [«]
 כין כימין בין .זה אחר בזה בין כאחת שהגביהן בין

 שלא אכל גדילתן דרך שיגביהן והוא .יצא בשמאל
 אגודה שיגביה כהלכתה ומצוה .יצא לא גדילתן דרך
 ויביא ויוליך בשמאל ואתרוג בימין מינין שלשה של

ורוח: רוח בכל פעמים שלש הלולב ויגעגע ויוריד ויעלה
פעמים■ שלש הלולב ראש ומנענע [<] מוליך נכיצד י

 בעליה ובן פעמים שלש הלולב ראש ומנענע ומביא
 ההלל קריאת [ס] בשעת ומביא מוליך יוהיכן . וירידה
] טוב כי לה׳ בהודו ע  הושיעה ח' ובאנא וסוף תחלה [

: נוטליבלילה ואינו לולב לנטילת כשד ]t[< חיום יובל נא
א על לקיחה .יצא ונטלה סדין עליה שכרך או זהב ושל כסף של ״גימון זו לאגודה עשה י

ידי
^ סי׳ עיי ג :שם ב שם: סמ׳ג ע׳ש תרנא סי׳ אמור מוי :שש צ“ס̂מ פר : הרנא סי׳ מר ת :פס ס«׳ג הרנג פי׳ ד

:בלילה ניטל! שאינו מבואר
א  שיירו הושענא־ דגדלי להנהו רבה להו אמר ל״ח) (דף ובגמרא זהב של בגימוניות לולביהן אוגדין שהיו ירושלים באנשי* מעשה. במשנה ל״ו) (סוכה שם . וכו׳ לאגודה עשה י

י בית ק בשודרא הושענא איניש* לזנקומ לא: רבה סוצךואמר אינו לנאומו כל; אמר רבא מציצה להוי דלא היכי מ י פי דבר ע?׳י לקימה אמר רבא וליכא ולקחתם דנ
אמר

משנה
קר. והראשון דוחק וזה מהן  ודבר דבר .כל על וז׳׳ל בפסקיו ז״ל הרא׳׳ש כתג עוד עי

ק ג״ס לנענע צריך הלולב שמוליך רות מכל כלומר  אין כלומד וכו׳ ומביא ממוליך ח
א שזה ונ״ל . והבאה הולכה בכל פעמים ג׳ שינענע עד וההנאה ההולכה לו מספיק  מ
 לנענע שצריך ורוח רוח בכל שר׳׳ל ודבר דבר כל על שמפרש בירושלמי חמישי■ פירוש

* ת אלו־ הירושלמי ושואל ג״  וצריך אמד בכל ג״פ וצריך אחד הכל וההבאה ההולכה הג״
 משוס למומרא ונקטינן והולכה והבאה בהולכה ודי מרי משיב: א״ד והבאה מהולכה

 כוונת שזו כתב והוא׳ז״ל והבאה.. מהולכה אמד כל רוח לכל ג״פ צריך ולכך מצוה מבובי
בגמ׳ מ?ש זה באופן־שלפי ̂ שעושין־כן השלם רוב מנהג יצא זה פירוש וע״ס ז;׳ל הרי״ף
 ובגמרא ומביא ששליך רוח לכל והבאה ממלכה תנועות שלש שיעשה ר״ל ומביא שליך

ם. יותר ביאר והירושלמי וההבאה ההולכה אלא הוזכר לא ת צריך ומ״ש הדברי ״ עג ענ  לנ
 הולכה ג״פ שיהיה צריך אחד לצד שיעשה והבאה הולכה בכל ר״ל והבאה הולכה בכל

 והבאה הולכה ב׳׳ה כשב וז׳׳ל חרנ״א בסימן הפור מ״ש מסכים הפירוש ולזה והבאה
 ידו שמוליך והנענוע.הוא למעלה כתב הטור הרי וא״ש אחד נענוע צריך ואין הנענוע: הוא

 במקום כלומר־ שם וינענע ומדכתב מהבאה וג״פ ממלכה ג״פ שם וינענע מכנגת
 כפירוש שפירש נראה וכאן ז״ל הרמב״ם כפירוש מפרש שהוא משמע ידו שהוליך

 רוח לכל צריך ואין לקולא ואליק דרבנן ונענוע כתב ובהל׳ שם שכתב ועוד . הראשון
 כלל הירושלמי פירוש לענין; בינייהו וליכא בפסקיו ז״ל הרא״ש שכתב. בהל׳ והיינו וכו׳
ע דמר אלא קי ת נ וכו׳ כתב ובהלכות שכתב הפור לשון נראה וכן לקולא ומר למומרא לי
 ההלכות ופירוש לקולא ואח״ב לחומרא ליה נקט מחמלה אלא תחלה למ״ש׳ הפרש שאין

וכו׳ כתב וב׳׳ה כתב איך קשה הדבר כן ואס .שכתבתי הרא״ש לפירוש: מסכים נראה
 הרמב״ם פירוש מפרש דאיהו איכא פובא דהא הפירוש לענין הפרש ביניהם דאין דמשמע

 כפירוש מפרש דהוא ־ולומר הטור לשון לדחוק ונראה .הרא״ש כפי׳ מפרש ובהלכות
 כלומר רוח באותו אלא ידו שהוליך במקום ר״ל אינו פעמים ג׳ שם וינענע ומ״ש הרא^ש

ע במזרח ידו שליך אס. ענ ם ג׳ במזרת ינ מי ע  כך יאמר אח״כ וז״ש והבאה בהולכה פ
מ מטה כך ואחר פעמים ג׳ ינענע במזרח שם כלומר צפון: לצד ידו מטה ם .לצפון י מ״  ו

ע לבאר טונמו להלאה מכנגדו: ידו שמוליך•  אלא והבאה הולכה בלא שהנענוע מחשוב אל■ ל
 מה אבל הפור בדברי׳ הוא דחוק זה ופירוש: . להלאה מכנגדו ידו שיוליך אלא לבדו כשמש
הרמב״ן. פירוש לפרש הרא״ש שדעת: כתב ז״ל והרב״י .דבריו עם־ דבריו להסכים נעשה
 ובלשן כדכתיבנא הרמב״ן מדעח־ דעתו רחוק ובעיני . שכתבתי שלישי פירוש והוא

לי־ נתבארו ולא אדידיה דידיה דפליג נראה הרמב״ם. כדעת הרא״ש שדעת שכתב
: יפה דבריו

ט׳ זו לאגודה עשה יא. ק ק״ק . וכו׳ רגא שדברי רבינו וסובר ה״ה כתב . ו כ  ד
וכו׳ בסודרא הושענא איניש לינקוט לא ל״ז) (דף בגמרא דאמרו דמאי דס״ל

 לומר לרבא לי היה לקימה שמה אמר דנר־ ידי על לקיחה. אמר ומש״ה־ לנוי דעביד הוא
ש חוצן: איע׳ לנאותו כל ט) ולקחתם דבעינן דקאמר קשיאלרגה ומג: . קהים שאמר־ כ ו

אמאי
ת ־זו ט ת ה ו י נ ו מ י י מ

ד י צ י . מוליך כ ׳ ט  מבוארים שהם ^ל והשלשה פירושים ארבעה כאן כתב ה׳׳ה ו
מן: דבריהם מציאו וכלס הגזול־ לולב בפרק: ההלטת בפירוש הר״ן בדברי■

 חד הכין, בעי זירא ר׳ ודבר דבר כל על פעמים ג׳ לנענע צריך שם דאמר הירושלמי
 דעל הרץ־הוא שהביא־ האחד פי׳ .איתפרש ולא וכך מד והכין הכין דילמא או סד והכין

 ומביא מוליך דהך ודאי וה״ק בהן שמנענעין ההלל מקומות בכל ר״ל ודבר דבר כל
שריד מעלה  היא אחת והורדה דהעלאה משום ארבעה ליה משיב ולא תלשא ליה קרי ו
ה כלא: להעלאה דא״א ד ר  במקום שם שיניחגו אלא אצלו הבאה בלא להולכה אפשר אבל מ

 והבאה הולכה וצריך אמד דבר הכל הוי אי ליה מפפקא .וההבאה; והשלכה שהו^ט
 וזו נינהו מילי חרי והבאה דהולכה נקפינן־ איפשיטא דלא וכיק לא או פעמים שסי

 מוליך אלא אסר נענוע שם שאין אמרו המפרשים; מן הרבה אבל, ה״ה מ״ש היא הסברא
 על ר״ל ודבר דבר כל דעל פירש השני הפירוש .ודיו אמת פעם ומוריד מעלה. ומביא

 ובהעלאה ובהטאה במלכה בתרוייהו ובעי והורדה. והעלאה והבאה־ הולכה• של תנועה כל
ה מרד מרדה העלאה וכן תד והבאה הולכה חשב אי ו  והבאה בהולכה לנענע וצריך ו

ד מלכה א״ד־ פעמים ב׳  בהבאה וכן בהולכה פעמים שלש־ לנענע וצריך חד והפאה־ ח
 ומ״ש וכו׳. שליך כיצד שכתב רבינו סברת וזו;־היא־ עבדיק־למומרא איפפימא דלא וכיון;

שם שלש; רבינו: מי אע״ג רוח בכל פע ם שש ד  ובהבאה תלתא דבמלכה שח לכל פעמי
שם חלתא  .והבאה להולכה פעמים ג׳ וקש המנין לענין חד קרי הכל דלמלכה'והגאה. מ

א כפירוש ההלל מקומות כל היינו ודבר דבר דבכל. פירש ואחרים מ  התמעות ואלו ק
 אחד מכל הס התנועות אלו אס הירושלמי ושואל; ומוריד מעלה ומביא. ממוליך חון הס

ד הולכה; או והבאה ממלכה  לנענע וצריך לשמרא איפשימאזנקפינן דלא וכיון׳ חד והבאה־ ס
טת ג׳ והוריד והעלה והביא שמלוך &ח״כ שם . קטנות הנושה של. זו  הוא הפירוש־ וג״ל׳
א שאמי מי׳ ויש: ה״ה: מ״ש מ  מנענע. ואמ״ע אנזת״ פעם■ ושריד* מעלם ומביא! מוליך ש
t oעליה והבאה־ מלכה בשעת ומערפו!־ מנענעי, שמא, שאומר ש• יא, ה^׳א: כתב־ שד־ ״ 

ם מנין, ואין זישדה ש שו  דהא וכו׳ לנענועים מנין אין מ״א סימה: דבר ומא־ . ע׳'כ אלוי לנ
ם שלש; אמרו• בירושלמי ם בין; סילוק, מה וע״ק פעמי רה רטנו לפיחש השרוש ז  לכאו

נו ומנענע; ומביא ומנענע מוליך רבינו! נראכזדה״ק מי ו ט׳'  . והבאה מלכה בשמת נענוע ו
א דלש נראה1 מ פי ם ה  והבאם ולהולכת דכשבנא: קמא בפי׳ הירושלמי כפירוש מפרש ז

ת והעלאה־ ד ר מ  המלכה בשמת לנענע שצשך־ לוה משמע: נענוע להו, ומדקדי ננגנוע: קדי ו
t הבאה בשעת וק; oיהיו כמה הנענועים מנין אבל: הירושלמי למי תני־ אמאי־ דאו׳ילא ׳ 

מ דמאי פאן אץ: זה* לפירוש מ ^  והנאה להולכת אלא מי לא פגנמים שלא הימשלש־ ד.
שדה עלות שועיס מעמך דבר לא אבל: וי  מדקרי אלא המלכה:והבאת בשעת שימשת הנ

ק להו מפקי עעע, שע א׳נ־ הט•־. נ ךלנ ש צ א מ ם שלש ש מי א פעמי® כלומר־בשלש: פע  שמ
מו וכמת מהן: אמד־ iבכ לנענע. צריך וההבאה המלכת ם י עטעי  שוהים אלא דברי לא: הנ

® כמה־ אמר לא אבל, מנמע; שם* ם שאר־ אפל ה ש מ פו  שפובר־ אלא קמא כפושש:; ה
ך ולכך לקולא: שרושלמי. בעיא. אמד־ בכל ומנענע לבד־ ושרידי מעלת ומביא שלו

 סרבי ודייא גגמדאי עקיגאי ועי• סובי ובן, ישו אומוז־בשתי אפיולו דאתדי יוסי סעי־ [מ;ןי
ש יהודוז. שב ח: שיאחזנו ראמ ג| אוזוד; ט  פעמים שלש לנענע צייו׳ ידזשלטי-תניא ן

ע חד והכין; חד הכץ, בעי־ זירא־ רבי דו  הש ומולמל וחוזר חד. והבאזד חש הזלבוד פי
ע שלש! « חד הולכה דילטא או פעמי * הנ  נ׳ שחן !6ג" ולמבוא. להוליך־ וצריך תר׳ ו

א תמך ליה: ופשים: הבאות וג* הולכות  שהיא האשד• היא: משנה־ , לבסכתג״* צריך תנינ
ת עושת מ t אויש חד ואיתזיי אמטווי כה׳׳ג, בגמרא יומיה רבו ובעי צר oבמנהות ובן ־ 

קו וקאי הבי ירמיה רבי בעי ת ת עייך למוטרא: ועכרינן ב פי  ז .ע״כ בגמרא; מנחות אלוי כ
 דמתני׳ נענוע אגל: ברכה בשעת. הנענועים; אלו* דבל* ונראהזבעיני אבי*׳ת כתכ:רמנז.' [ס]

י ואנא* דהודדההילתוסון*■ תו. בעלמא נענוע: נא׳ הושיעה ̂ו  כתב שמחה־ רבינו אבל נינ
ת שלאחר רנענוע טיל  רק בתוספתא; ולא■ בירושלמי ולא־ שוץ־ בגמרא טצינשלו*! לא• נ

א רק׳ בתלל ותוקע שופר־ מביא׳ לדרך לצאת השבים: השחי תפלת פרק בשילהי דטייתי• ה

 התם דשאני למדחי דאינא אע״ג נטילה אחר לנענע, ושמא:מכאן:נד.נז ומנענע. לולב
 נטילת כשעת שטנענעין דבר עמא מה חזי ופוק . חלל קביאת־ בשעת לולב ליד• דלית
 אמאי מנענע היבן דקתני דממניתין תימה אבל הלל־ קשאת־־ בשעת! מנענעים. וגם; לולב

 וי״מבסוף , שכסוןזהלל ובחוש ראשון בד.ודו [ע] : ע״ב ,נטילתו אחש נטי קאטר לא
 מנענעץ ואין להחמיר. שניהם כדבש לעשות ויש. הפפוק סוף שהוא »;0ח דעולם: בבי

 משום נא תושיעד. ובאנא- בהודו שמנענעין ומה באנא ולא בדוודו לא־ השם הזברת־ בשעמ״
 וומורו חסדו לעולם כי־ טוב כי לה׳ הודו ליה וסמיך וגו: היער עצי ירננו. אז דכתית

 על נוטלו לולב כידו ואיו שבא.בדרך תנן,טי הנוזל ר.רן,לולב0ב ]c[ סמ״נ.; ונו; הושוענו
 דפסיק; ומסיק:בגמרא ללולב כשר היום• שבל■ נטל'שדורית.יטזל-מי.ן,הערכים לא שולחנו
 אא׳׳ב־ מפסיק אינו הימים בשאר אבל דאורייתא■ שהוא■ י ראשון ;׳מ1בי ודוקא ויטנל סעודתו!

̂ל דמנילד• ובפ׳ג . ע׳ש ־סעודתו אהוי כיום שד>ות לא;יהיד.־ ע׳׳כו; ,לולב לנטילת בשר היום נ
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 נחרי דלמא לולניה,בהושענא איגיש לידוין לא ל״ז:) (דף רבה ואמר לקיחה שמה אחר

 כרבא בכולהו והלכתא ובהלכוש .חוצן אינו במינו מין אמר רבא חציצה ליה והוה נירפיה
 אינו בין עמו קשור בין והדור לו נוי שהוא מה שכל הס רבא שדברי רבינו וסובר
 לכהחלה מובהו ידי גו ויוצא חוצן אינו לו נוי שאיט אע״ס ממינו שהוא או קשור

 כנזכר חוצן ודאי לו נוי ואינו ממינו שאינו מה
 בכלי הוציאו שאס אמר דרבא מ׳׳ב) (דף שס
 על לקיחה אמר גופיה הוא והא והקשו יצא לא
 דרך ה״מ ותירצו לקיחה שמה אחר דבר ידי

 שישה בזה ויש .ע״כ לא בזיון דרך אבל כבוד
:עיקר וזה אמרח

ש יב  מפורש .וכו׳ הלולב אח לאגוד לו וי
 שהיה ר״י שעעס ל״ו:) (דף בגמרא

 הוא במינו אלא הלולב אש אוגדין שאין אומר
 דאין דקי״ל ולדידן אגד צריך לולב דסבר משוס

שירצה: מה בכל אוגדו מעכב אגד
 חג של הראשון ביו״ע להנפל לולב מצות יג

 הגזול(דף לולב פרק משנה .וכו׳
 שבעה במקדש ניפל לולב היה בראשונה מ״א)

 התקין ביהמ״ק משחרב אמד יוס ובמדינה
 זכר שבעה במדינה ניפל לולב שיהיה ריב״ז

 הראשון שיו״פ מ״א:) (דף שס ואמרו למקדש
 מוליכין העס כל בשבת להיוח שחל מג של

 ואחד אחד כל למחר הננסח לביח לולביהן
 מוליכין היו מע״ש פירוש ונושלו; שלו את מכיר
 נכיילתו היתה ולמחר ההוצאה איסור מפני אותו

 (דף וערבה לולב פרק והעמידוה שבח דוחה
 ראשון יוס שהיה קייס שביהמ״ק בזמן מ״ג)
 מ״ב (דף וערבה לולב ופ׳ .בכ״מ שבת דומה
 יו״ש כיצד וששה שבעה וערבה לולב מ״ג)

 כל ושאר שבעה לולב בשבת להיות שחל הראשון
 הימיס כל ושאר בגמרא והקשו ששה הימים

 שבת ולידחי הוא בעלמא שלשול אמאי ששה
 ללמוד בקי אצל ילך שמא גזרה רבה ותירן

 שעמיה והיינו ברה״ר אמות ארבע ויעבירנו
 לידחי לא נמי ראשון הכי אי והקשו דשופר
 בגבולין התורה מן עיקר ליה דאית ראשון ותירצו

 מן עיקר להו דלית הנך רבנן ביה גזרו לא.
 במקדש אפילו פירוש רבנן בהו גזרו התורה
 ותירצו ראשון לידחו נמי לדידן הכי אי והקשו

 דידעי אינהו והקשו דירחא בקיבוע ידעינן לא
 לא דאנן כיון ותירצו לידמו דירחא בקיבוע

דברי כל ונתבארו דמו לא נמי אינהו דהינן

 המפרשים והקשו שחליוכו׳. הראשון ביום גימל לולב היה קיים שבהמ״ק בזמן טז
 שביהמ״ק בזמן אפילו שבת דחי ולא דאורייתא בגבולין דאיתיה שופר דהא

 בשבת להיות שחל השנה ראש של שוב יום כ׳מ;) (דף דר״ה ב׳ בפרק דתנן קיים
היו לא השניס שברוב לפי דה״ש ז״ל fהר וחירז במדינה. לא אבל תוקעין היו במקדש

 שופר תקיעת שעת שיהיה בשחרית יודעים
 מתכסה שהחדש מג שהוא זה חדש של בקבועו

 בשחרית באים עדים היו לא הפנים ורוב בו
 כלומר כהלכתו קרב היה שחר של תמיד דמש״ה
 בו אומרים היו בשחרית עדים באו שאפילו

 אמרו ולפיכך השנים ברוב כדרכו חול של שיר
 לתקוע להם נתיר שאס הוקעין היו לא שבמדינה

 יתקעו הבאה לשנה בשחרית העדים כשבאו
ם באו שלא אע״ס  מי אשתקד יאמרו עדיין עדי

 נוהגים שאש כשם נתקע נמי עכשו סקעינן לא
 במקדש אלא להתיר רצו לא ולפיכך קדש אוהו

. להתלות מקדש ואין!שם : זריזים במקום ו ג
bוnר

 דרך שירדה והוא .לקיחה [צ] שמה אחר דבר ידי
 אבל .חוצץ אינו לנאותו שהוא שכל הדור ודרך כבוד

 לא ונטלה בקדרה או בעציין האלו המינין את נתן אם
 ■ההדס עם הלולב את ייאנד יב חובתי: ידי יצא

 במטלת ההדס ובין הלולב בין והבדיל והערבה
 הדם בעלי ביניהן הבדיל .חוצץ זה הרי בה וכיוצא

 לאגוד לו ויש .חוצץ אינו במינו שמין [ק] חוצץ אינו
 הואיל שירצה מין ובכל במשיחה או בחוט הלולב את
 ראשון ביום להנטל לולב יג"מצות :מעכב אגידתו ואין
 ובמקדש .הראשון ביום לכם ולקחתם שנאמר בשבת ואפילו זמן ובכל מקום בכל בלבד חג של

חל אלדדכם ה׳ לפני ושמחתם שנאמר החג ימי משבעת ויום יום בכל אותו נוטלין לבדו  יום גו/
 ברשות אמות ארבע בידו יוליכנו שמא גזרה בשבת ניטל אינו החג ימי בתוך להיות השבת
 שהוא מפני הראשון טוב ביום זו גזרה גזרו לא ולמה יד : בשופר שגזרו כמו הרבים
 ימי שבשאר שוה הימים שאר ודין דינו שאין נמצא .בגבולין ואפילו התורה מן מצוה

ו :במקדש אלא לולב ליטול חייב אדם אין החג  התקינו המקדש בית משחרב’ ט
 מברך ויום יום וכל .למקדש זכר החג ימי שבעת כל מקום בכל ניטל לולב שיהיה

 .סופרים מדברי מצוה שהיא מפני לולב נטילת על וצונו במצותיו קדשנו אשר עליו
 בית כשיבנה המקדש בית משחרב זכאי בן יוחנן רבן שהתקין התקנות כל עם זו ותקנה

ז :לישנן הדברים יחזרו המקדש  ביום ניטל לולב היה קיים המקדש שבית בזמן ט
ק .בשבת להיות שחל הראשון  בארץ החג יום הוא זה שיום בודאי שידעו המקומות בשאר ו
 נוטליץ היו לא חדש ראש בקביעות יודעים היו שלא הרחוקים המקומות אבל . ישראל
 הראשון ביום בשבת הלולב את ליטול חכמים אסרו המקדש בית ומשחרב ין :מספק הלולב
 יודעין שאינן הרחוקים הגבולין בני מפני .החדש את שקדשו ישראל ארץ בני ואפילו

 אין ואלן בשבת נוטלין אלו יהיו ולא זה בדבר שוין הכל שיהיו כדי החדש בקביעת
 :בו להתלות מקדש שם ואין הוא אחד מקום בכל ראשון יום וחיוב הואיל .נוטלין

 לולב ינטל שלא שהיה כמות הדבר נשאר החשבון פי על עושין שהכל הזה ובזמן יח
יודעים שהכל פי על ואך ראשון. ביום ואפילו ישראל בארץ ולא בגבולין לא כלל בשבת

ת שסבסמ׳ג; גסכל :שם פמ׳ג היגס פי׳ עיי ב :שם א ^ י י ^ ק ב

היו שלא הייזוקים המקומות אבל ומ״ש :רבינו
 ע״פ עושון שאגו הזה ובזמן ומ״ש ברוג־.. וזה דומין היו שלא בספק שהיו מקומות לאוק וה״ה דוחין אין מספק אלמא דירמא בקיבוע ידעיגן לא שאמרו ממה למד . וכו׳ יודעין

 ותירצו יומי חרי עבדיגן מ״ט דירסא בקביעא דידעינן והאידנא ל׳:) (דף דיו״ע פ״ק האמורה בסוגיא המפרשים בזה ונתלו דחי לא נמי דהשתא הוא ברור דבר .וכו׳ החשבון
: זה פעם מפגי שהוא שהיה כמות שנשאר דבר לכל וה״ה בידכם אמתיכם במנהג הזהרו מתם דשלמו משום

משנה לחם
בל

מ״ש רבינו לפי* וא״ש אמר דבר ידי עלי לקיחה מפעם ולא חציצה מפעם מיפסל לנוי אמר לא דרבא קאמר היכי ועוד דחציצה פעמא משום לעיל כדאמר קאמר לא אמחי
הוי לא דרבא דהך צ״ל המפרשים• לשאר אבל נוי דכעינן משמע כבוד דרך ה״מ ־^גמרא לנאוהו דאינו היכא אפילו הוי דאזוב מההיא שהביא הראיה הא לנאותו שעשאו היכא אצא

n̂ י-״י f1•לנאותד היה דאם לקיחה שמה אחר לבר ידי על דצקיחה לומר הוצרך ולכך לנאוהו ^ייי י
מד דרך ה״מ בגמרא ומ״ש חציצה. אינו הסוגיא; ופשע נוי ואינו בזיון דאינו ר״ל כ

: עיקר דהיא המגיד הרב כתב ולכך רבינו ל!מ' יותר מתיישב

אבל דחברו משוס אלא אותה דחו לא בגמרא אותו דדחו ואע״ג נוי אינו התם דהא
דהוי קשור שבין כתב ורבינו נוי שאינו אע״ס לקיחה דשמה ליה מודה לחברו היכא
 המסקנא דלפי ועול קשה. וא״כ ה״ה כדכתב לנוי שיהיה צריך קשור אינו בין חברו
 הצריך אגד דהוי דלעיל וי״ל נוי. הוי לא התם הא סברו בלא אפילו משפופרת ליה דיליף
 שהוא כיון אמר לבר ידי על דלקיחה פעמא שם שייך לא זהב של גימוניות כמו ללולב
 אלא שייך לא דמציצה פעמא והך ביה שייך בלחוד דחציצה פעמא אלא ללוצב צריך

 כדלרשינן תמה לקיחה שתהא ולקחהס כדדרשינן ולקחתם כאן דכתיב מפום דוקא בלולב
 בעלמא אבל ההלכות בפירוש הר״ן כדכתב מדרבנן חצינה לן נפקא ומהכא בברייתא ליה
 אבל נלקחתס שם כתיב דלא (אלא) חציצה מפעם פיסול התם שייך לא ועפר אזוב גבי

 כל שעל ולקחתם קרא לכתיב משום בהו שייך אחר לבר ע״י לקיחה מסעם פיסול
 להוי כלכתיבנא לחציצה פעמא אלא שייך דלא לעיל ולהכי בידים הוא ליקח צריך פנים
דצריך אגד דאימ הכא iאב מציצה משעם דפיסול רבה אמר הר״ן כדכתב דרבנן פסול
התורה מן פסול שהוא אחר לבר ידי על לקיחה שהוא אחר מפעם רבה פסלו ללולב

 סגי לא דלנוי דענמוא לקיחה שמה אמר(לא) דבר ע״י לקיחה לומר רבא הוצ^ לכך
 על ללקיחה פעמא לדחות אבל מדרבנן שהוא הר״ן כדכתב המציצה פיסול לדחות אלא
 (לא) אחר דבר ידי על שלקיהה ואמר ראיה והביא לא התורה מן שהוא אחר דבר ידי

 מיפסל הא לקימה שמה דלא איתא ואי ולקח כתיב עפר וגבי אזוב גבי דהא לקימה שמה
 משום נוי בעינן לא דהתם אע״ג פי בעיק לולב גבי הכא אבל לקיחה דשמה א״ו התם

 לולב דגבי בגמ׳ וז״ם .כדכתיבנא התם דליתא ולקחתם משום מציצה פסול שייך דהכא
אינו אס אבל למי שהוא כלומר כבוד דרך ה״מ לקימה שמה אחר דבר ע״י לקיחה

מיימונייות הגהות
ה דלא ברבא [צ] ר, גית שיירי הושענא דגדלי להנהו להו ראטר כרנ  כרב* [ק] 5 ע״כ י

:כלולבא הושענא איניש לידוץ ולא נסודרא הושענא איניש לינקוט לא דאמר כרבה ודלא

ג של הראשון ביום לינשל לולב מצות יג  3כת . וכו׳' זמן ובכל: מקום בכל בלבד מז
ך החלוקה *חסר במקדם אפילו פי׳ ז״ל ה״ה איסא] *[?ניפחנו דלית הג
ט׳ גזרו עיקר להו : במקדש אפילו פי׳ קאמר דא ועל ו

ז בכאן . וט* המקדש בית, ומשחרב יז י  במי בראשונה, דאפילו והיא אחת קושיא הי
הא.מיחזי־ לא והרחוקןם שבת ביום משלים היו הקרובים במקדש שהיה

 למקדש: והקרוכיס במקדש שהיה שמי אע״א מקדש שהיה דבזמן■ קאמר לכך תורות כפתי
 מיסזי מקדם דליצא השתא אבל קיים שהיה במקדש הכל תולים היו בשבת מפלים היו

 פשנד מיחזי הא־ לאח בחוצה ליה עבדיק אמאי שני יו״א וא״ח .תורות כשתי תורה
 בקביעוס־ יודעום׳ שאנו ואע״פ בידינו תמתינו מפנידמנהג מוכרחים דעכ״ע וי״ל . תורות
 כשתי לימזי דלא משוס בא״י ג״כ אותו ליעבדו וא״ת בגמ׳ כדאמרו ישתכח שמא החדש
 וי״ל [תורוה] כשתי דמיסזי משום מפלים ואינן לסול להם הדין דמן בלולב כמו תורות

 עשה בקום הכא אבל העשה ואל שב רבנן עבדו בלולב דבשלמא שאני תעשה ואל דשב
: תורות כשתי דמיחזי מפום עבדיק לא האי סלי בא״י יו״פ שיעשו

ט׳ האיסור שעקר ביארנו וכבר יח  לפרש ויש פה קשר לו שאין ודאי נראה זה . ו
 האיסור שזה וגם החדש בקביעות יודעים שהכל אע׳׳פ דה״ק מקושר

הכיי אפילו הזה בזמן להקל לנו היה וא״כ כדכחיבנא מדרבנן אלא דאינו קל הוא
ש לאמקלינך

י ־ מ
עת מנדל

4שמ שנת.מר״עד0 יום : ל׳) (דף ר׳ה ic יו׳ע פרק . הימים שנעת «ד להנטל לולב מצות
מ הכל .הדנים נכבות אמות ^־נע יטנירנו » מ*ג)ד, הגזול(ךף! •צולב פכק מ
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 היכא גכל רטל היה כך כמקדש ניטל לולכ שהיה מחוך קיי^ המקדש דכשניח כלומר
מדוחיהם מכמיס השוו קיים המקדש כיס שאין כיון אכל דירחא כקיכועא דידעי

המקומות: ככל
ל כג כ פין ויום יום ב  מ״ג:) (דף וערכה לולכ פרק .וכו׳ כלולכיהן המזבח אה היומקי

 התם דסק אהא אמוראי איפליגו
 כלולבין הוי אי המזבח אס מקיפין יום ככל

 יצחק לר׳ דאמר כרבא רבינו ופשק בערכה או
 אבוך אמר דהוה מצליא מילתא לך אימא סא
 שבע המזבח אס מקיפין יום אותו דסק הא

 אלעזר דר׳ משמיה אבוך אמר הכי פעמים
 שמנהגט ועוד .בסרא הוא דרבא משום כלולב
 יום בכל החיבה מקיפין שאנו הוא הכי עכשיו
 ס״ל הוה ואי פעמים שבע ובשביעי אחת אעם

 ערבה עושין שאין כיון בערבה היה היקף דאוסו
 היה לא בלבד שביעי יום אלא למקדש זהר
 דבלולב דס״ל כיון אבל בשביעי אלא להקיף לנו

 זכר לולב לעשות חובה עלינו שהוטל מחוך
 למקדש. זכר בו להקיף הנהיגונו שבעה למקדש

 להקיף ראוי ערבה של בשביעי אף זה ולפי
 כתב ושכך הרין כסב כך בערבה ולא בלולב

בתשובה: רש׳׳י
ד ך כ  מתפלל וכו׳ בירושלים המנהג היה כ

. והוא י דו בגמ׳(דףמ״א:) ואמרו בי
 בידו תפילין אדם יאחז לא דקי״ל דאע״ג
 בידו נטילתם כלומר מצוה לאו הסם ויתפלל

 שיניחם עד עלייהו טריד ולהכי מצוה אינה
 שחביבה ומתוך מצוה נטילתו כלומר מצוה הכא
 עליו4 כבד ושימורה משאה אין המצוה עליו

: טריד ולא
ת כה ל כ פ  ביו״ט פירוש .וכו׳ האשה ט

 קיים שבהמ״ק ובזמן הראשון י
 אשה דאפילו ואשמעינן שבס דוחה לולב שהיה
 דראוי כיון ליה מטלטלא היא מיובא בס דלאו

 להחזיר שמוסר נמי ואשמעינן אגשים לנטילת
 דומה לולב שאין לדידן השתא אבל בשבת למים
 :כלל לטלטולי שרי לא ראשון ביו״ט אפילו שבס

ט ביו׳׳  מחליפין לא אבל פירוש .מוסיפין ו
א: דטורח הו

מ  ה״ה .וכו׳ שני עושים שאנו הזה ■ובזמו :
נוטלי] אין למה טעם ■נתן

בשמיני

 בנטילת האיסור שעיקר בארנו וכבר . החדש בקביעת
 ברשות אמות ארבע יעבירנו שמא בשבת.גזרה הלולב

ט הרבים:  בנטילת חייב ובסוכה בשופר שחייב כל י
.לולב מנטילת פטור וסוכה משופר הפטור וכל .הלולב

 כדי סופרים מדברי בלולב חייב לנענע היודע [י] ייקט[
 במקדש שמביאין מסיני למשה הלכה כ :במצות לחנכו
 יוצא אדם ואין .שבלולב מערבה חוץ אחרת ערבח

 אחד עלה אפילו ושיעורה .שבלולב בערבה חובתו ידי
א אחד: בבד  ויום יום בכל מצותה. היתה כיצד כ

 וזוקפץ ערבח של מורביות מביאין היו הימים משבעת
.המזבח גבי על כפופין וראשיהן המזבח צדדי על אותן

 ומריעין תוקעין אותה וסודרין אותה מביאין שהיו ובעת
 זוקפין אין החג בתוך להיות שבת יום חל .ותוקעין

 זוקפין בשבת לחיות שביעי יום חל כן אם אלא ערבה
ב : מצוה שהיא לפרסמה בדי בשבת אותה  =כיצד כ

 ומניחין למקדש שבת מערב אותה מביאין עושץ היו
 ולמחר .חעלין יכמשו שלא כדי זחב של בגיגיות אותה
 ממנה ולוקחין העם ובאין המזבח גבי על אותה זוקפין

 הואיל זו וערבה .יום בכל שעושין כדרך אותה ונוטלין
 ימי שבעת כל אותה נוטלין אין בתורה בפירוש ואינה

 הוא בלבד השביעי ביום’ אלא למקדש זכר החג
ה. בזמן אותה שנוטלין  בד [ש] לוקח עושה כיצד הז

 בה וחובט שבלולב מערבח חוץ הרבה בדין או אחד
 ברכח [״] בלא שלש או פעמים הכלי על או הקרקע על

ג : היא גביאים מנהג זה שדבר  היו ויום יום יבכל כ
 ואומרין אחת פעם יהןTב בלולביהן המזבח את מקיפין

 וביום .נא הצליחה ה׳ אנא .נא הושיעה ה׳ אנא
 נהגו וכבר .פעמים שבע המזבח את מקיפין השביעי

 שהיו כדרך יום בכל אותה ומקיפין הכנסת בית באמצע תיבה להניח המקומות בכל ישראל
ד למקדש: זכר המזבח את מקיפין  שחרית מביתו אדם יוצא.בירושלים המנהג י׳כךהיה כ
 חולים לבקר ויוצא בידו. והוא מתפלל .בידו והוא הכנסת לבית ונכנס .בידו ולולבו
דו. והוא אבלים ולנחם  עבדו: ביד או בנו ביד לביתו משלחו למדרש וכשיכנס בי

ה  שחיו בזמן בשבת למים ומחזירתו בעלה מיד או בנה מיד הלולב אשה ימקבלת כ
שבת. לולב נוטלין  הדם [א] ם :המים מחליפין ובמועד המים על מוסיפין טוב וביום ב

 אסור למצוה והוקצה והואיל לריח אלא ראוי שאינו מפני בו להריח יאסור שבלולב
"ואסור :מאכילה למצוה הוקצה שהרי בו להריח מותר אתרוג אבל .בו ■להריה  כז
] מפני השביעי יום כל אתרוג לאכול ג  ובשמיני .לכולו הוקצה היום למקצת שהוקצה [
בשמיגי לולב גוטלין שאין פי על אף ימים שגי עושין שאנו הזה ובזמן .באכילה מותר

האתרוג
:הינד סי׳ טור ו זזשיסי׳סדננסמ/שס: :שם סמ׳ג תרס סי׳ מיי ■ד :פיסי סי׳ מור ג בסמ׳גטשיןמד: ;שם סמ׳ג סרט סי׳ מוי «

שם: סמ׳ג היסס סי׳ חמור היעסמ׳גשם: זמויסי׳

לולב

משגה לחם
א די ב . מצוה שהיא לפרסמה כ כו׳  לפרסמה כדי יוחק ר׳ אמר בגמרא מ״ש זהו ו

קאי לא לה טייסו דץ ביס שלוחי כשתירצו דלכאורה אע״ג .ההורה מן שהיא  מילסא
מילסאוכו׳

ראשון: בעם פרסום וליכא

ט ל י  :בסוגיא ופשוט גרמא שהזמן עשה מצות ששניהם ברור זה ,זכו׳ שחייב כ
טן  קטן מ״ב) משנה(סוכה . וכו׳ סופרים מדברי בלולב חייב לנענע היודע ק

:הוא ופשוט לחנכו כדי מדבריהם בירושלמי ופירשו בלולב חייב לנענע שיודע
(דףמ׳׳ד) וערבה לולב פרק וכו׳. אחרת ערבה שמביאיןבמקדש מסיני למשה הלכה כ

 ופסק הל״מ במקדש ערבה דלרבנן מבואר
 צריכה ערבה (מ״ד) שם האומר כדברי רביט
 אדם ואין עצמה בפני אלא נטלת ואינה שיעור

 שיעורה וכמה שס ואמרו שבלולב בערבה יוצא
 ששת ורב לחין עלים בדי שלשה נחמן רב אמר
 ששת ורב ר״נ וקי״ל אמד בבד אחד עלה אמר

: באיסורי ששת וכרב בדיני כר״נ הלכה
 ויום יום בכל מצותה היתה כיצד בא

 משנה .וכו׳ היו הימים משבעת
 מורבעת מלקטין היו כיצד ערבה מצות מ״ה) (דך
 המזבח בצד אותן וזוקפין ובאין ערבה של

 והריעו תקעו המזבח גבי על כפופים וראשיהן
 להיות שבת יום חל : במשנה ע"כ ותקעו
 שם וכו׳. אא״כ ערבה זוקפין אין המג בתוך

 של שביעי יום כיצד שבעה ערבה מ״ב;) (דף
 ושאר שבעה ערבה בשבת להיות שחל ערבה

 כשחל מ״ה) (דף שם ומפורש ששה הימים כל
 שבת מערב אותן מצקטין היו בשבת שביעי

 יכמושו שלא כדי זהב של בגיגיות אותן ומנימין
:המזבח בצד אותן זוקפין היו ולמחר

 על אני חמה .וכו׳ הואיל זו וערכה כב
מ״ד) (דף ששם לפי זה טעם

 שבעה דעבדינן לולב שנא מאי בגמרא שאלו
 עבדינן דלא ערבה שנא ומאי למקדש זכר

 משמיה זביד רב אמר ומקרן למקדש זכר שבעה
 למקדש זכר שבעה עבדינן דאורייתא לולב דרבא
 למקדש זכר שבעה עבדינן לא דרבנן ערבה

 תנא לשום היא מדרבק לאו דערבה ומקשה
 גמירי הלכחא רבנן לה יליף מקרא פאול דאבא

 לולב אלא ואמרו אמר טעם נתנו כך ומתוך לה
 ליה עבדינן בנבולין מדאורייתא עיקר ליה דאית

 מן עיקר ליה דלית ערבה למקדש זכר טבעה
 למקדש זכר שבעה עבדינן לא בגבולין התורה

 להזכיר לרבק ה״ל וא״כ דגמ׳ מסקנא היא וזו
 התורה מן כלל. עיקר לערבה שאין לפי כן

 לרבינו לו היה ואולי שבעה לה הקנו לא בגבולין
ד :וצ״ע בזה אמרת גרסא צ  בד לוקח עושה כי
 מביע מביט מסקנא מ״ד:) (דף שס .וכו׳ אמד

:הוא נביאים מנהג בריך ולא
 שם כלשונה משנה .וכו׳ ויום יום בכל כג

 שהזכיר והמנהג וכת״ק מ״ה) (דף
:הוא פשוט רבינו

ברייתא. וכו׳. בירושלים המנהג היה כך כד
 כלשונה מ״א:) הגזול(דף לולב פרק

 ולולב ומתפלל שסע קריאת קורא שם ומפורש
:בידו

ת כה ל כ ס ט׳ אשה מ  (דף שם משנה .ו
 כלשון וכו׳ אשה מקבלת מ״ב) '

 נוטלין שהיו בזמן דדוקא רבינו ופירש .רבינו
 לטלטול ראוי אינו הזה בזמן אבל בשבת לולב

ז״ל: כתבו וכן הוא ברור ודבר בשבח
 מימרא .וכו׳ להריח אסור שבלולב הדם כו

:והטעם הדין ל״ז:) שם(דף מפורשת
כו׳. השביעי ביום אתרוג לאכול ואסור כז ו

י׳ אמר מ״ו:) (דף וערבה לולב פרק

ט׳ ביו״ט ולידמי דאמר המסקנא כן!ולפי אינו יוחנן דר׳  מוכמא לא ותירצו ו
לפרסמה כדי הראשון ביום ולא ז׳ ביום לה עבדינן ולכך דר״י קך דקאי ודאי וכו׳

עוז מנדל
סיודמלנענמ קטן ופ׳קדקיושין(דףל׳ד): עיני!(דףג׳) מטמס׳ .בשופר׳עדמגסיליזלולב שחייב ־בל

 סימה רבינו על ז״ל ה״ה שתמה ומה .וכו׳ בסורה בפירוש ואינה הואיל זו וערבה כב
א. גדולה שהניח מה על מכאן רבינו על שד להקשות דיש ונראה הי

׳ •<״־־ י ״ ־ ־ ־ ־ ״ ״
 למשה הלכה דהוי כיון מדרבק קראו דאיך

מסיני

ס מקרי 6ל שהל׳מ :וצ׳ס) ד׳

מיימוגיות הגהות
 דבר סוף לא בירושלמי וגרסינן בלולב חייב לנענע היודע קטן הגזול לולב סוף [ר]

ב: כשהוא ומוריד מעלה ומביא מוליך אלא מנענע ״ ע ע, ענ  דאמר ששת כרב [ש] מנ
 ליהנות ראסור רא״ס בחב [א] ! בריך ולא הביט שקיל [ת] :אחד בבד אהד עלה אפילו

 מאותן לאפוקי איתקצאי יומא דלבולי מעיקדא עליה התנה לא אם נטילתה אחד מערכה
 העצים מן לתקן לולב של בעדבד, ובן בערבה נוהג זריב״קהיה . ע״ב בהבשר שצולין

 מצות חדא בה ואיתעביד הואיל עירוב גבי נדאמר בפסה חמץ בהן ולבער קולמוסים
משום אוסרו דיש מצוה של אחרוג לאכול מותר )'.ם בשבת באחד תודה ושמחת בשבת עצרת שמיני בעעזל וששאלת [ב] :כו׳ ■עירובין בהל׳ ח׳ שבפרק ■ה׳ בהלכה ;בו׳.כדלעיל

ד הננ

ס .■וט׳ ה :מ׳ב) (דף הגזול לולב ס׳ נ ל  וערבה לולב פ׳ הכל .למקדש זכר עד מסיני למשה ה
ה) (דף ך :מ׳ ם :מ׳א) הגזול(דף לולב פרק סוף . סמים מחליפין עד המנהג היה כ ד  שבלולב ה

ר :ל׳א) הגזול(דף לולב פרק . מאכילה עד מ אסוי-להריס אסו ו׳ לאמל ו ב ג מ ס  .הפרק סוף עד א
ק :ל׳} המביא(דף פרק ביצה ונמס׳ מ׳ז) (דף וערבה לולב «



לן לילב הלטת .זמנים משני■ מניד ר ף ח ? פ ™ מ ש ה מ מ S89 ק

 וקי״ל מוסרה נמי כשבימי אפילו אמר ור״ל מוסרה בשמיני אבורה בשביעי אהרוג יוחנן י׳
 שביעי ספק שמיני אביי ואמר עבדינן היכי יומי הרי לן דאיה ולדידן בגמרא ואמרו כר״י

 בשמיגי לולב נועלין שאין והעעם .כן שס הלכה ונפסקה מוהרה שמיני ספק השיעי אסורה
 אלא בגבולין ההורה מן מצוהו אין ולולב ההורה מן שבעה כל היא שסוכה לפי בסוכה ויושבין

 אהרוגין שבעה הפריש :בלבד ראשון יום
 אמר הימים לשבעה אהרוגין ז׳ הפריש שם .וכו׳
 רב לאלסר ואוכלה בה יוצא ואחה אמת כל רב

 למחר ואוכלה בה יוצא אחה כל אמר אסי
 כוחיה ר״י דקאי אסי כרב והלכסא ובהלכות
 ולרב לר״י הוא אחד שמעם בגמרא ומפורש

:אסי
ח ״  שהן שבלולב אלו מינין ארבעת א פ

 אהד שהיה וכו׳ לולב
 (סוכה פרק ראש .גזול או גמב או יבש מהן

 ושל אשרה של פסול והיבש הגזול לולב כ״מ;)
 הסינים בשאר בזה וכיוצא פסול הנדחס עיר
 יאוש אחר שאפילו ל׳) (דף בגמרא ומבואר ממש
 אשרה ושל ל״א:) בגמרא(דף ואמרו פמל הגזול
 ימול לא עכו״ם של לולב רבא והאמר פסול
 עסקינן דמשה באשרה ותירצו כשר נמל ואם

 מיכהס נמי הכא אף שיעוריה מיכהת דכהוחי
 הנדמה דעיר דומיא דקחני נמי דיקא שיעוריה

 מיכהח ה"נ אף שיעוריה מיכהת הנדחה עיר מה
 ודעה .בהל׳ נכסב ולא בגמרא ע״כ שיעוריה

 היה שלא משה בימי באין שהיהה דמשה באשרה לפרש הוא שראיתי ז״ל המפרשים רוב
 שאף במול לה שאין ישראל של לעכו״ם וה״ה בארן שזכו ישראל של שהיסה לפי בסול לה

 שאם אחרה כעכו״ם דינה היא אף עכו״ם של אחרת אשרה אבל בה מצאין אין היא
 לה ואין דישראל עט״ם לה הוה בה לזכוה ישראל נהכוין אם בעכו״ם אף \ומ״מ יצא נטל

 .ז״ל דבריהם־ אלו בשאול יוצא שאדם שני ביום הוא יצא וכשאמרו יצא לא נטל ואם בסול
 עכו״ם בין מלק לא יצא בעכו״ם בסתם וכתב בטלוה אפילו האשרה בדין כסב ורבינו

 שדן שק שאף עכו״ם מהלכות פ״ח כהב עצמו והוא בעכו״ם ולא באשרה לא לישראל
 לא וכאן בסול להם אין ישראל של הם ואם במול להם יש עכו״ם של הם אם במול לענין
 האשרה וטעם נוסחאוס כקצה בעבירה הבאה מצוה משום כאן גורס שהוא ונ״ל .מלק
 וכ״כ משה שהזכיר ר׳׳ל דמשה באשרה פירוש וזהו נעבד האילן להיות נסיעתה שעיקר היא

 האמורה אשרה היא וזו בהנאה אסור נעבד שיהא מתחלה שנטעו אילן שם לניט
 משא״כ שיפסל הוא בדין נעבד להיוס הימה מתחלה האילן שנסיעת וכיון .עכ״ל בתורה

:וצ״ע רביט דעת זהו בעכו״ם
היה

I
 טעם לתה ואפשר .לולב ולא דאורייתא ז׳ כל שסוכה לפי בסוכה שיושבים כשם בשמיני

 ^שון אחה סיבה חסרון שיש ונ״ל .בסוכה משא״כ סלסול איסור איכא דבלולב אחר
ע מט״ס רבינו ימים שני עושין; שהיו בזמן בשמיני אסור שהיה כדרך להגיה צריך ו

:, הספק מפר
ח ״ .יאוש לאחר אפילו גזול או גמב או פ

 שאפילו גמ׳5 ומבואר ה״ה כסב
 בד׳׳א דגרסיק וממהר פסול הגזול יאוש אחל

 שני ביו״פי אפילו פסול הגזול כ״ס:) (סופה
 בר יצחק ור' בעבירה הבאה מצוה משום
 ראשון ביו׳׳א אלא שנו לא שמואל אמר נחמר

 כלומר במול יוצא בשאול שיצא מתוך בשר אבל
 ופסק לכה משום אלא מיפסל לא ראשון דביו״ס
̂׳ בסוף בדבריו כמבואר יצחק כר׳ לבינו זה■ פ
 יצחק דל׳ עליה אוהביה דבגמרא משוס ומעמו

ת א ע ב ר  דבהרא אשי דרב וכיון אליביה אשי רב ופליק יערבת והדם לולב **שהו ה»לו מיניו א
ה חי ש תנ ת א ™ אחד ו

 הנעבדת מאשרה שיהיה או יאוש לאחר אפילו גנוב או
 של שהיה או .מלעבדה האשרה שבטלו [א] פי על אף

 של מהן אחד היה .פסול [ג] זה הרי •הנדחת עיר
א. נטל ואם לכוזחלה w לא כוכבים עבודת צ י

היה

 בזמן בשמיני אםור שהיה כדרך בשמיני אםור האתרוג
 .שביעי םפק שהו» הםפק מפני ימים שני עושין שהיו

 ואחת אחת כל הימים לשבעת אתרוגין שבעה הפריש
; למחר ואוכלה ליומה בה יוצא

שמעי פרה

;מד משין פמ׳ג חרמנו סי׳ עור א

הכי׳ ס״ל כווחיה אלמא אליביה פריק הוא הוא
כר׳ רבמו פוסק היה אילו, ומעתה .נקמינן

 דלאחר בגע׳ שנתבאר אומרים היינו ודאי יוחנן
 הבאה מצוה. משום דפסוליה כיון פסול יאוש

 דמעמא יצחק כר׳ שפוסק כיון אבל בעבירה
 מסייעת שהמצוה אפילו שקנהו: כיון לכס משוס
 כאתד באים ומצותו שקנינו דכיון יצא בקנין
 מבר דרבינו י״ל כך אלא לכס. כיה קרינן שפיר
מהל׳ בפ״ב כמבואר קני לא כדי דיאוש כמ״ד

 : פסול יאוש לאתר דאפילו ודאי לכס משוס ראשון ביום דגזול דפסולא וכיון נזילה
 ודברי .הגמ׳ סוגיית כסי מאד עד קשה זהו לפון כי באמת .וט׳ מאשרה שהיה או

 בנוסחאוסינו שאינה אסרס גירסא גורס שרביט שכתב בעיני נכוטם אינם בכאן ה״ה
 גבו הכי נמי ליה דאית אתמר דוקא יוחנן דר׳ אליבא גירסא לאותה אימא דאם ועוד
 לא דבאשרה ה״ה בעבירה הבאה למצוה חייש לאי דבגזול נחמני בר יצחק לר׳ אבל גזול
 פסול ליה דלית נחמני בר יצחק כר׳ פוסק דרבינו לזו הקודמת בבבא כתבתי וכבר חייש
 כתט שהרי גירסא לאותה אינה פוסקים שאר לדעת שאפילו ועוד הבב״ע מצוה משום

 משוס בו־ אין שוב דמצוה סיוע בלא בהחלה שנקנה דכל ממנן דר׳ אההיא המפרשים
 מסייעת־ שהמצוה אלא שקנהו או עדיין קנהו שלא היכא אלא יוסגן ר׳ פסיל ולא מהב״ע
 אין לפכו״ס נסיעתה שהיא שהעבירה הכי ביה למינזר דליכא אשרה גבי וא״כ בקטין
 . גירסא אותה ליתלהו ודאי אלא מיפסיל לא לר׳׳י אפילו כלום בעשייתה מסייעת המצוה

 וכ״ש בעלוה שלא כל עכו״ס של מכבים עבודת לאסור ראוי דמתר לדבריו קשה ועוד
 כוכבים־ לעבודת היתה נסיעתה שתחלת אע"פ י פבטלוה מאשרה בימול לה שאין ישראל של

אפילו פסולים עכו״ם של ושופר לולב הניא פ״מ.:) (חולין הדס כיסוי בסוף דהא ושד
 ובמאי שישרייהו מיכתת דכשחי משום דה״ט דרבא אליבא ההם אשי רב ואמר דיעבד

 לולב דין רביט דלדעת לומר נ״ל כך אבל יצא. לא נשבמלה אפילו דאשרה רביט הוציא מהיכן ה״ה כתב שלא ושד ישראל של בעכו״ס אפילו להכשיר דעתו אס רבינו להאי מוקי
 אבל דמאיסי משום יתקע ולא ימול לא לכתמלה ביטול ולאחר הדם כיסוי בסוף וכדאמרינן שישרייהו דמיכתח משום יצא לא בישל דקודס הוא כך כוכבים עבודת של ושופר

 אפילו נעבד להיות נסעו שמתחלה כל האשרה ודין בס״ד. בסמוך שנפרש וכמו כשר נסל אם עכו״ם של לולב ל״א:) (הוכה הגזול לולב בסרק רבא והיינו'דאמר כשרים בדיעבד
 נמי להדיוט דאסילו לך תבעי לא לכך מהתלה שנסעו באילן למצוה מש לולבו לדקל המשתסוה לקיש ריש בעי מ״ז) (ע״ז האלילים כל בפרק דאמרינן והיינו יצא לא נטל אם בסלו
 דפשוס לומר לך תבעי לא קאמר לכך מתחלה שנטעו דבאילן דסזינן וכיון דיעבד ופסול למצוה מאימא נתבסלה דאפילו פשיסא להדיוט דשרי עבדו ולבסוף נסעו לך תבעי כי אסור
 של• לולב רבא והאמר פסול אשרה ושל• בנט' מקשינן פסול הנדחה עיר ושל אשרה של דלולב אמהני׳ ל״א:) הגזול(סוכה לולב ובפרק .נקסינן כוותיה עליה דפליג מאן מזינן ולא הוא

עסקיק ביסול דלאחר א״ו הנדחת בשר ולא באשרה לא מידי אשמעינן ולא שיעוריה מיכתת דכחותי דפסול פשיסא בישל קודם דמסני׳ אשרה אי וה״ס כשר נטל ואם יטול לא עט״ם
כתובה שהיא כלומר דמשה אשרה דהיינו עסקינן לכך מתסלה שנטעו באילן דהכא לדרבא דמי ולא מתני׳ אשמעיק ביטול דלאחר דאה״נ ומשני כשר נטל אס ביטול דלאסר רבא והאמר

 דעיר דומיא דקחני נמי דיקא יצא שנתבטלה אתר נטלה אס שישרה מיכחת לא ברייתה שבהחלת כיון עכו״ס אבל למצוה מאיסא שישרה מיכתת כתותי ברייתה שמתחלה דכיון
אינה כמו מבוטלת לי כך למצוה לה שרי לא דביסול דאמרינן השתא אבל מבוטלת אינה הנדחת ועיר מבוטלת שזו הנדחת לעיר דמיא לא דס״ד דלמאי כלומר ש״מ הנדת־

ליהנות לאו מצות מ״ט מסמאות בקצת וכתוב יצאי בו תקע אם עכו״ה של שופר יהודה ר׳ אסר כ״ס) ב״ד(ר״ה ראוהו בס׳ דאמרינן והא הנדהת דעיר דומיא שפיר והוי מבוטלת
רבא דאמר דמסאי משום אלא בישל קודם למשרי דעתיה קי״ל דלא ר״י משום p פסק לא יצא בו תקע אם עכו״ם של שופר רביט שכשכחב י״ל עסקינן בטלו דבשלא דמשמע ניחנו

לגבי
משנה לחם

 אמאי הוא כך רבינו לדברי הגמ׳ דפי׳ כלל קושיא זו ואין .שאול לאבא רבוי או מסיני
 כדין בו להחמיר יש א״כ רבוי או הל״מ דהוי כיון מדרבנן דהוי אע״ג ביה מקלינן

̂וכפי  :חורה כדין בו להחמיר יש דרבנן דהוי דאע״ג בשרשו רבינו שהניח מה הורה
 אפילו גנוב או גזול או יבש מהן אחד שהיה וכו׳ האלו מיניה ארבעת א פ״ח

 פרק בריש כן אמרו דלא קשה .פסול זה הרי וט׳ יאוש לאחר *
 כמ׳׳ד אלא כן פסק לא ורבינו בעבירה הבאה מצוה משום אלא ל׳) הגזול(דף לולב

 דוקא והיינו בעביהה הבאה מצוה ס״ל ודאי דשמואל מפרש דרביט ונראה פסוליןט׳. שק שאמרנו אלו כל זה בפרק לקמן כמ״ש בעבירה הבאה למצוה חייש ולא בגזול יוצא שני דביו״ס
 ובכמה בשאול יוצא [דהכא] מקרבן ליה שאני מ״מ דאורייסא הוא שבמקדש אע״ס שני ביו״ס אבל מהב״ע משום דפסול יאוש לאחר דאמרו דקרבן דומיא הוי דלא ראשון ביו״ס

 .כ״כ אינוממאר שזה אע״פ פסול היאוש אמר אפילו שהגזול בגמרא ומבואר ה״ה כהב ולזה ליה ילפינן מקרבן מילחא דהאי למהב״ע חיישינן לא וא״כ בקרבן משא״כ ססולןס
 ישראל של. וכן בסלה שלא עט״ם של כוכייס שעבודת ה״ה בדברי הבין בכ״מ הרב״י .וכו' מלעובדה האשירה שבטלו אע״פ אמר: במקום כתבתי כאן לדקדק עוד 3שי ומה
דיוצא כמ״ד אלא כן פקק לא רביצו דהא וכו׳ מצוה משוס גורס שרביט אפשר דאיך שהקשה מה וכן דבריו בהבנת שכתבתי כמו כן הדבר ואין .עליו הקשה זה וע״פ יצא נעל אם

הכי: קאמר מהב״ע ליה דלית משוס לאו שר ביו״ט בגזול דיוצא דאסילו מיושבבמ״ש שני ביו״ט בנזול

למלך משנה
 או גזול או ינש מהן אחד שהיה ואתרוג ומרבה והדס לולב שהן האלו מינים ארבעת א פ״ח

 יקרים בדמים: אתרוג שקנה במי המחבר הרב דנסתפק דע {א״ה .וכו' גנוב
 א״ל מצי א״ד כשר אמר אתרוג בנתינת נפשיה פער גנב מצי אי ממט וגנבו אחר ובא חשיבותו מפני
כי■ ז׳ דין הקרבנומ מעשה מפלכות בפי״ו בזה סברתו ויתבאר המובחר מן מצוה למיעבד בעינא אנא

: ע״ש) ביתו שם
עלתה

עוז מגדל
ליבש: גמר ולא עד אלו מינין ארבעת פ״ח

נסדק

:ל״ג) ל״ב הגזול(דף לולב פ>
מיימוניות הגהות

 דודאי לכאן הבנה ענין דמה דשרי ג״ל ב^ו״ט דאסורה בשבת שנולדה ביצה במו הכנר.
 לאוסדן שייך דהתם שניצודו ודגים האילן מן שנשרו פירות או בשבת שנולדה גיצה
 כארבעה. הלכה אמריגן הא הן אחת וירט עןבת דקדושת משום דליתסר וכ״ת בשבת בהן נעשה תיקון מה כאן אבל ליו״ט מכין שבת ואין בשבת תיקון בהן דנעעזה הכנה משום
 דאיתקצאי שעבד יום משום השמשות לבץ דאיתקצאי מיגו משום אלא בשבת דלאנאסר ביון הן אחת קדושה למ״ד אפילו ועוד הן קדושות דשתי אליעזר דר׳ ואליבא זקנים
 שגי ביצה במס׳ למ״ד דאיכא אע״ג שמיני ספק בתשיעי אתרוג שאוסר ואמורא תנא שום אישתמיט דלא תדע אחת קדושה משום כאן לאכור שייך אץ שבת משום ולא בע״ש
 מיכתת כתותי אמרינן ולא בטול לה איח דעכו״ם דאשרה רא״ם כתב עצמו הדין וזה וכו׳ רבא אמר [א] ;ע״ב ,זלה״ד• אברהם בר שמשון חן אחת קרונזה גליות של טובים ימים

ליה דחוה [ב] ביטול; לאחר בין ביטול קודם בין ומפליג עברם בשל דמוקי/לכולהו כר״ת ודלא ר״י וכן דמשה באשרה מתגי׳ בדמוקי לשריפה העומדת •ישראל בשל שעורה
: בעבירה הבאה מצוה


