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 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
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 בשופר רבעו כתב שלא וזהו לשופר שמעיק דיעגד כשרה בימול דלאחר לולב לגבי
 עולה. של בשופר שכתב כשם ניתנו ליהמח לאו דמלות משוס שהפעם‘עכו״ס של

 בפ׳ רבא־ דאמר והא כרבא ר״י ואתי שלנו בנוסמאות וכמ״ש מ"פ גורס שאינו א״נ
 מהלכות פ״ד רביט ופסק כשר בו חלז אם עכו״ם של דסנדל ק״ג:) סליצה'(יבמות מצות
עכו״ס ושל והמוחלס המוסגר סנדל ח״ל יבום
 בהנאה, אסור שהוא ואע״א יצא בו חלן אס
 לא ולכתמלה ביפול בלאתר נמי דההיא י״ל

 אע״ס ומ״ש וכמושפר״ח. דמאיסלמצוה משום
 אמוסגר אלא קאי לא בהנאה אסור שהוא

 נימא אפילו א״נ . עכו״ם לשל וצא ואמוחלט
 שיש ולולב שופר דמו דצא לק״מ אכולהו זקאי
 מיכמס לשריפה עומד וכי קצוב שיעור להם

 לו הקצוב משיעורו מסר הוא כלומר שיעוריה
 קצוב שיעור בה לן דלית דחליצה לסנדל אבל
 ונהי קטנו׳ לפי והקטן גדלו לפי הגדול אלא

 אני שהרי כיון רגלו רוב מופה שיהא דבעי
 לא קצוב שיעול בו לט ואין מופה שהוא רואה

 ומומלט דמוסגר תדע שיעוריה דמיכהת אמרינן
 לומר ואין לשריפה דעומדים ואע״ג כשרים
 בגד קרוי שריפה בשעת דאפילו משום דהיינו

 אליבא אמרינן נמי התם דהא התם וכדאמרינן
 בגד איקרי טומאה לענין דדוקא דפסל דמאן

 וכולהו למליצה מינה גמריק וצא שריפה בשעת
 סגר דמכשיר דמאן אלא מטומאה גמרינן דלא
 מיכתס ביה אמרינן לא קצוב שיעור לנו דאין כיון

 ליישב כג״ל . וכמ״ש לעכו״ם וה״ה שיעוריה
 לפי הסוגיות ליישב המפרשים ודברי רבינו דעת

 העומד ירגישם פקפוקים כמה בהם יש שיטתם
: דבריהם על

 עקום ל״ב) בגמ׳(סוכה .וכו׳ עקום היה 1
 oyps ופירש״י פסול ,למגל דומה

 דנקס לי ומשמע .היא מילהא חדא למגל דומה
 לא קצת עקום שהוא שאע״פ לאשמועינן הכי

 וכ״ג למגל דומה לגמרי עקום שיהא עד מיפסל
: דביט מדברי

היו

 .כשר ליבש גמד ולא כמוש [ג] ייהיה
 הסכנה בשעת או הדחק *ובשעת

 לא"שאר אבל כשר היבש [ל] לולב
 ושל ערלה של אתרוג ב :המינין

 פסול. טבל ושל טמאה תרומה
 שיפקיר שאפשר כשר דמאי של

 לאכול לו שמותר עני ויהיה נכסיו
 טהורה תרומה של אתרוג דמאי.

 יטול לא בירושליס שני מעשר ושל
 נטל ואס . לטומאה יכשירו שמא
ב:כשר ל לו  פסול. ראשו שנקטס ׳ג"
 שיראו עד מזה זה סדקיו שני נתרחקו אס נסדק

 כגב שדרו שהרי לפניו עקוס היה פסול. כשנים [יי]
 היא שזו כשר לאחוריו עקום היה . פסול חטוטרת בעל

 זה עליו נפרדו פסול. מצדדיו [י] לאחד נעקם ברייתו.
 עליו נפרצו . כשר החריות כעלי נדלדלו ולא זה מעל
 הראב״ד השגת לולב של משדרו שידלדלו והוא
זהו א׳א .ונו׳ עצי! *בריית *בריית ף ̂ פסול החריות כעלי

j|-, ̂ עכ׳ל הוצא נסד דהליק:

 עלין שני כל וגב מגבן ודבוקין שנים שנים גדלין גדלין
.פסול התיומת [ח] י׳נחלקה תיומת הנקרא הוא הדבוקין

היו
M פס בטור עי׳ ה :שם ד שם: סמ׳׳ג הרמה סי׳ טור ב שם: בטור עי׳ ב שם: ופמ׳ג סור:

 בר שיש הוא כמושין ופירוש וכו׳ כשרין כמושין כולן ל״א) (דף שם .וכו׳ כמוש היה
 לבן הפך ומראהו כען הוא הרי אלא לחות שום בו שאין הוא ויבש לחוא עדיין

 שאמרו ממה רביט למד זה וכו׳. הדחק ובשעת עיקר: זה אסר פירוש שיש ואע״פ
שהיו כרכים בבני מעפה יהודה ר׳ ואמר מכשיר יהודה ור׳ פטל יבש (שם.) בגמרא

 משם לו אסרו בניהם לבני לולביהם מורישין
 שהיו רבינו ומפרש . ראיה הדחק שעת אין ראיה

 אותן טטלין היו והבנים לבניהם אותן מורישין
:ראשון ביום אף בהן ויוצאין

 דיבש מכאן סמכו שהגאונים כתוב וראיתי
 בק יוצאין הפסוצין וכל ראשו ונקטם

 רבינו ודעת .ראשון ביום אף הדחק בשעת
 שהזכירו היבש צולב אלא להכשיר לנו שאין

 אומר איני אני ובהשגות . עיקר וכן חכמים
 ואמר ז״ל הרמב״ן עליו השיב וכפר .כו׳ כן

 מן ראיה מביא היה לא יהודה ר׳ דודאי
 והולכת ממשמשת נחלה שהרי בלבד הירושה

 הנכסים שאר עם והלוצבין הדורות כל סוף עד
 קופות מהן לעשות ושמא ומגחילין מחלין היו

 אצא עושין היו הביס את בהן ולכבד וחבלים
 שהיו כרכום בפני מעשה ה״ק יהודה ר׳

 אותן נוטלין והיו בניהם לבני לולביהן מורישים
 שעת שהיתה צפי לו ואמרו בחג בהם ויוצאין
 יבשין טטצין היו פלחים להן וא״א הדחק
 ודברים רביט לדברי סיוע וזה .עכ״ל למצותן

: הס ברורים
 (דף שם כלשונה משנה שליוכו׳. אתרוג ב

 וב״ה ב״ש מחלוקת והדמאי ל״ד:)
 דין .וכו׳ של אתרוג כב״ה: שהלכה וידוע

 שם ג״כ המעשר ודין במשנה מפורש התרומה
 כדברי רבינו ופסק כשר נטל ואס ימול לא

 הוא יטול לא שטעם ל״ה:) (דף בגמרא האומר
 בא נטילתו שע״י ר״ל לטומאה שמכשירה מפני

:ויוכשר הלולב עם במים צשומו
ב נ ל כ״ט:) (דף משנה .וכו׳ שנקטם לו

 בזה ורפו פטל ראשו נקטם
העליון העלה ראש שנקטם והנכון . הפירושים

 הראב״ד השגת
 נתב . וכו׳ הדחק *ובשעת
 כן אומר איני אני ז׳ל הראג׳ד

מ פסול יבש אמרו שהרי נ׳  ו
 הוא דיענד אפילו פסול שאמרו
 וכל הוא דאודיחא ופסולא
 חלוק אין דאורייתא פסולא
 אין לו וכשאמרו הדחק כשעת
 אמרו כן ראיה הדחק שעת

 כי דהוא כל נידייהו לינקוס
 מורת מינייהו תשתכח דלא היכי

 שהיו אלא העיד לא ור׳י אחחג
 ולא לבניהם לולביהם מורישים

:עכ׳ל עליו מברכים שהיו אמר

 פטל שאינו שאומר מי ויש הלולב. כלה שבו
 שני לו שיש כלי והוא הימנק כי ועניד דנסדק אמרו ושם .כשר נסדק אבל נקטם אלא שט לא כהנא רב אמר ל״ב) ל׳׳א ובגמ׳(דף שהוא בכל אפילו לחוש ויש רובו נקטם אא״כ

 פפא רב ואמר הוא ברייתו לאחריו אבל לפניו אלא שנו לא רב אמר פטל למגל דומה עקום ל״ב) (דף שם וכו׳. עקום היר, :פסול מרכז כעין מזה זה קצת רחוקים ראשים
ובגמרא כשר עליו נפרדו פסול עליו נפרצו כ״ט:} (דף במשנה .ונו׳ זה עליו גפרדו :ופסול דמי וכלפניו לחומרא עבדינן הילכו בהל׳ וכתוב גלאחריו וא״ל דמי כלפניו ולצדדין

שעושיןמאותן ... .... .......................... .............
 נדלדלו לא ואפילו פטל לולב של משדרו שנדלדלו דכל אמת רבינו של שדיט לך דע אבל להכריע לי ואין בערוך כתובים הפירושין ושני ז״ל הראב״ד כדברי הכריעו והאחרונים

לולד. לימול המובחר מן שמצוה ז״ל הגאונים קצת וכתבו .כשר פרודות שהן אע״פ מאליהן עמה שעולין כל אבל ז״ל הרמב״ן הכריע זק פטל למטה שתלויות כיון חבוריהן מעיקר
: למטה כן גס ויתבאר האמת הוא כן פטל שהוא העלין גופי בנסדקו הראב״ד של שדיט ג״כ לך ודע .פרודות עליו שאין

 אמר במקום העלין נמלקו אם וכ״ש רבינו כדברי מפורש ובהלכות ופטל. התיומת שנטלה כמי נעשה התיומת נחלקה לוי בן יהושע א״ר ובהלכות בגמרא וכו׳. עלין בריית 1
שבכולן העליון האצמעי העלה הסיומת נחלקה שפירש מי ויש במיעוטן. ולא העלין ברוב אלא אינו זה שפטל ודע למעלה, ז״ל הראב״ד וכמ״ש פסול שמא לארכן ונסדקו

וכבר
משנה לחם .

ק ג ד ס  סדוק קוון כשוף לולב ל״ב) ל״א (דף ברייתא שם אמרו . וכו׳ נתרחקו אם נ
 בדברי הוזכר והכל נשר לחרות דומה פסול חרות פסול למגל דומה עקום

 שיהיה שצריך שם שכתב פטל דהוא לולב הלכות בריש כתב כבר פטל דחרוה רביט
 הוזכרו לא קוון כפוף אבל ממש חרות שאינו כיון כשר לו דדומה וממילא .שרביט כמו

 בימות שהחריוס ר״ל החריוס כעלי פירוש החריות. כעלי ; למה ידעתי ולא כדבריו
 שידלדלו] [והוא כשר: לחרות ודומה הגזול לולב בפרק כדכתברש״י נושרים הם הטרף
 בדבריו שהביאו הטור מדברי וכ״נ ומדלדלין השדרה מן מתרחקים שהם ד״ל וכו׳.
 פטל. המריות עלי כאותן נדלדלו שאס כאן כתב ולזה בב״י עיין לולב הלכות בריש

 דלכאורה רביט דברי עם הרי״ף דברי שהסכים במה ה״ה בדברי לדקדק יש ולכאורה
 רבינו כתט וזה החריוס פתיחת כעין שהוא נפרדו בעטן כתב דהרי״ף .מלוקים נראיזם
מעיקר נפרדו לא שאפילו ה״ה שכתב ועוד המריות כעלי נדלדלו שכתב הפיטל בעמן

עוז מגדל
ת ע ש ם נשטח או הדחק וג מ ס כ :סמינין שאר לא אנל כשר סינש לולג « ת  איני אני ז׳ל הראנ׳ד ב

אני :׳ל5ע מליו מנרכים שהיו אמר ולא וכו' כן אומר  נין היא ישגה מחלוקת זו אומר ו
מ והאתרוגים הראשונים  כדגריו מכרעת דעתי וגם הגזול לולג פ׳ נ׳ע רכותינו כשיטת עמד ז׳ל ור'

 להו אהני ומאי יהודה דר' אסהחתיה מאי עליהן מגרכין ולא כהן יוצאין היו לא אם אומר שאט
 וזהב כסף של דגימוניות ז׳ל המפרש לדנרי ואף .אחורי ושדו עימתייכו שקולו להו לימיו ירושתייהו

 משום ואי וזהב כסף היינו קמ׳ל-ר׳י מאי כן אס משיב אט קאמר, לולדהן לככוד כהן לוקחץ שהיו
י «״י דלקיחה לומר נ  גמרא הגזול לולב פרק מדרגא ליס ידעינן סהדזתיה נלאו לקימה שמה אחר ד

 דתנן לה אמינא מנא רנא אמל וכי כתנאי פלוגמייט תלמודא אוקי לא אמאי או יהודה דרגי מסהדותיה ליה אסתייעא לא אמאי דרכה עליה רנא פליג כי יעוד כמינו אלא הלולב אס אוגדין דאין מסניתין
מי קצי אזוב ני תהדותיה כו׳לימאינ : ר׳מ כדניי אסהיד-אלא להכי לאו ש׳מ אלא כלל שם הוזכר ולא שמועה מאותה דנייו נשתקעו ולמה יהודה די ל ׳ שר. החריוס עד ערלה של אתרוג ז  לולב פ׳ כ

מ1 :ל׳ה) הגוזל(דף ד ט) לולג פיק .וכו׳ שידלדלו והוא פ כ׳ ^׳ ב :הגזול(ד ת  הכלים חפוי פירוש מופיא כי דעביד וזהו השדרה מן נתקו שלא אע׳פ העלין גופי לארכן שנסדקו אומר אני ז׳ל הראג׳ד נ
אני ;עכ׳ל ההוצין של הרצונמס מאותן שנעשין ד כפירש׳י עומד ז׳ל ור׳מ זה נפימש נסתכטו כנר אומר ו אנ׳ הי ו יכו אתריהם והנאים התוספות נעלי כרנומינו ו׳ל ו  הגאונים תשומת וגם הפייושין נ

ם מזלקו i אן הם דא׳ח ואלי ואלו הגזול צולב פרק נהצכם נ d! כהשכמחי ז׳ל ר׳מ דעת הפשק ולענין גלגלתי אס ירוצו שמא אני ומתיירא גיניהם להכריע ראיה לי ואין הוא תחש היאב׳ד שפירש כלים חפוי:
ת ריי מל זה של עיקרו לצד עד לולב של עלין ג :הגזול לולב פיק .פ

 שהן כתב שהוא ז״ל הרי״ף כדברי שלא וזה פסולין עמו טלות שאין כל אלא חיבוריהן
 לראשונה לתרן ונראה . מופיא קרי השדרה מן הנחתכין שעלין כתב שכן מהשדרה נמתכין
 נפחחו שלא בגמרא שאמרו לחריוח דומה ר״ל ז׳׳ל הרי״ף שכתב החריות פסיחס דנעין
 מ״ש ומ״מ לגמרי. שנפרדו ר״ל החריות כעלי רבינו ומ״ש מעט. אלא החריוס לגמרי
 שהס השדרה מן העלין נתקו ולא אלא היל״ל לא מחבירו אחד נתק וצא ז״ל הרי״ף

 ה״ה כן אמר שלא י״ל שניה ולקושיא לחברו. אחד מחוברים העלין דאין שם מחוברים
 מרוחקין שהם אלא נחחסכו שלא אע"פ שמשמע החריוח כעלי שכחב רביט לדעח אלא

 מוס^ ■שהוא לעולם אבל נפרצו של הפירוש לענין הוא הרי״ף עם מסכימו שהוא אע״ס
 חבוריהן ממקום נפרדו לא ואפילו ה״ה ומ״ש ז״ל הרי״ף עם מסכים שהוא נאמר או .עליו

כן: רבינו סברת אין אבל קאמר דנפשיה סברא

היו
מיימוגיות הגהות

ת [ג] ל חי ב ם׳ ת ל ל לו בו׳ הגזו שין ו מו ם ב שרי ה [דן !ב ש ע שי מנז אנ ם ד ש ברבי אנו ע״ בין ו מ  סו

ה על ש בהדם גס ז ב ב ,הי ד התם [ה] : ע״ כי ע ק ד הינזנ פי׳ ז כ לי [ ש ב ם כ׳ בו שי שי א  ר

ה ב [ו] ]Y נז א כר א פפ מרי ודל א ב ,לד. ב אי [ז] :ע׳׳ ב ה ל ק לו סלי א ברוד ד צ / הו ב כז  ן ע׳׳

כן [ח] ש ו ר ח פי ר׳׳י ר׳׳ ג אלפס ו ה׳׳ עו׳׳י אבל ו ש ר ר ה פי ט תיו נו ה ת עלין ב׳ היי עיו צ מ א  ה

ם ש שדרד. ש ה זד. נרולקו כלד. ה מז סרקה . שדרר. ונ ד ה ם ע בן שלמטד. העלי ש ו ר ם׳ פי תו  ה

ם א״ ב ור ת פי כ בו ט ב ר ם ג״ א״ ה ור די מר די פי א עד. מ מו ש רי ה ב ד און כ נו הג בי ר חבר ו ט ה

ועיין



291 סמו מש™ כסף פ״ח אלב הלטת .זמניםמשנה מגיד
 אותן לדנרי ואתילו ורגינו ההלכות כאירוש שהוא הירושלמי מן ז״ל הרמב״ן הכריע וכבר

 התיומת גמלה זהו עליווכו׳. היו :במיעומו ולא העלה ברוב אלא המסול אין מפרשים
בבאור: ל״ב) (דף שם וגמרא משנה וכו׳. היו לא : רביגו דעת לאי

 במשנה ולמפה פסול ראשו נקמם הדס ל״ב)גבי (דף שם במשנה .וכו' שנקמם הדם ה
 אומר ישמעאל ר׳ ג"כ אמרו ל״ד:) (דף

 קסום שאינו ואחד קסומים שנים הדסים שלשה
 להם היה ולא ברייתו מתחלת אחת אחת עליו היוובגמ׳ קמומין שלשתן אפילו אומר מרפון ר׳

 כל כדרך זה גב על זה -עליו היו לא .פסול תיומת
 לעיקר מגיע זה ראש אם זה תהת זה אלא הלולבין

 לולב של שדרו כל שנמצא עד ממנו שלמעלה [מ]
 לצד מגיע זה של ראשו אין ואם . כשר בעלין מכוסה
 הדם” * ה ז פסול זה של עיקרו

 רוב נשרו . כשר [י] ראשו שנקטם
 בקן עלין שלשה נשתיירו אם עליו
 מרובות ענביו היו .כשר [כ] אחד

 אדומות ואם כשר ירוקות אם מעליו
 .כשר מעטן ואם פסול שחורות או

 לפי טוב ביום אותן ממעטין בואין
 או וליקטן עבר כמתקן. שהוא

 הרי לאכילה אחד אחד שליקטן [ל]
(כשר זה  ראשה שנקטם’ *ערבה :

 : פסולה עליה נפרצו .כשרה
 מפולש [«] נקב ישניקב *אתרוג ז

 אם מפולש ושאינו .פסול שהוא כל
כל חסר .פסול יתר או כאיסר היה

שהוא

 הוא אבל כן ואינו רבימ. לדעת התיומת נמלה שזהו ה״ה כתב .וכו׳ עליו חיך ד
 הוא מום בעל הוצא בחד דסליק לולבא האי ל״ב) (סוכה רבא שאמר מה

 התיומס נמלה דין לכתוב רבינו הוצרך ולא רבינו דברי הרא״ש שפירש נראה וכן ופסול
כמי נעשה התיומח נחלקה אמרו כך בגמרא וגם פסולה נחלקה שאפילו שכתב כיון

לן פשוש דנסלה הר״ן ופי׳ ופסול. שנמלה

הראב״ד השגת
הג .וכי׳ שגקמפ ♦הדס  נ

 רוח הופיע כנר ז׳ל הראנ׳ד
מ הקודש ש די מ מ.  מכמה נני

 כססה פסול שהוא והעלינו שניה
 שאמר ערפון ר׳ ודנרי מתני׳.
 ענין כפר קטומים שלשתן אפילו
 ראשו שנקטם ולא הוא אחר
חנורנו נרור והכל  ומקום נ

:עכ׳ל השמים מן לי הניחו

 דרך א׳א .וכו׳ שנקטם *ערכה
:עכ׳ל ולערכה להדס אחד

 וה א׳א .וכו׳ שניקב *אתרוג
 בחסרון מפולש נקב אלא שבוש
 בחסרון מפולש שאינו משהו

 בעינן חסרון מ'מ אבל כאיסר
;עכ׳ל

:דחסר כיון דפסול
 או וליקסן עבר וכו׳ מרובות ענביו חין ה

.כשר ה״ז לאכילה אחד אחד שליקשן
 בדאשסור דה״מ אמרינן ל״ג:) (דף בגמרא

 אבל דמוי הוי ולא הוא מעיקרו דדחוי מאתמול
 תפשוע לא הוא ונדחה דנראה ביו״ס אשמור אי
 רבינו על לתמוה ויש .לא אי ונראה מוזר אי

 דאע״ג משום שטעמו ואפשר בכך. חילק שלא
 דחוי לאו לתקן שבידו כל הוא ונדמה דנראה

 הפסולין(זבחים כל בפרק אשי רב כדאמר הוא
 בגמ׳ וכדאיתא הוא לתקן בידו נמי והכא ל״ד:)
 ביו״ס סמעסין אין דת״ר אהא ל״ג:) (סוכה
 קא והא ממעטין אמרו בר״ש ר'אליעזר משום
 שלקטן כגון אשי רב אמר ביו״ס מנא מחקן

 דאמר כאבוה לה סבר בר״ש אליעזר ור׳ ■ לאכילה
 דאמרי ורבא אביי והא מותר מתכוין שאין דבר

 ימות ולא רישיה בפסיק ר״ש מודה תרווייהו
 וכיון כלומר אחריתי הושענא ליה דאית הב״ע
 דאי ומאחר כלי תיקון כאן אץ לזו צריך שאינו
 לאכילה ללקסן רשאי אמרימי הושענא משכח
 ביו״ש אשמור אפי והילכך לתקן בידו חשוב

 דחוזר כשר מיעסן אם הוא ונדחה דנראה
 חיפשומ לא ביו״ס דאשחור דאמר וגמר׳ ונראה
 אדעתיה אסיק לא הוא ונדחה דנראה משום
 דלאותו בר״ש אליעזר לר׳ אשי רב דיהיב טעמא
ויש ונראה. מוזר הוא ונדחה דנראה אע״ג טעם

מ׳ג חרמי סימן טור א  :פסולה ראשה נקטם פסק הרמז סי׳ טור ג : שם ב :מד עשין ס
:ע׳ש מד עשין סמ׳ג ע׳ש סרמח סי׳ מור ד

 בהל׳ דחו כך ומחוך כר״ט הנכה שמואל אמר
 דעת וזה הוא כשר אלא פסול ראשו דנקטם משנה

 רוח הופיע כבר א״א ובהשגות .ורביני הגאונים
 הזה השבח כל ועם וכו׳. מדרשנו בבית הקדש
 דבריו ז״ל הרמב״ן ראה כבר סברתו משבח שהוא
 הגאונים על שהקשה קושיותיו ודחה עליהן והשיב

 לכתוב להאריך רואה ואיני דבריהם, והעמיד ז״ל
 לא באר לא ז״ל שהוא אחר הרמב״ן דברי

 מחמירין אחרונים קצת ויש פירושו ולא קושיתו
 ׳ :להורות ראוי וכן ז״ל הר״א כדברי

 ח״ר ל״ג) ל״ב (דף בגמרא .וכו׳ רוב נשרו
 כשר מיעוט בו ונשתיירו עליו רוב נשרו

 באסא לה ומשכמח קיימת עבותו שתהא ובלבד
 ליה והוה בקינא שבעה שבעה דקיימי מצראה
 מתיירו אם רבינו שאמר וזה .וכשר עבות
 וקן קן בכל ר״ל אחד בקן עלין שלשה
 נפרסו במשנה שגרסתרבינו הוא.ודע ופשוט

:נשרו ור״ל עליו
 ענביו היו ל״ב;) (דף במשנה וכו׳. ענביו היו
ל״ג:) (דף ובגמרא פסול מעליו מרובות ■
 דהדס מינא ירקות אבל שחורות אלא שנו לא

 כשחורוח ואדומות פפא רב אמר וכשר הוא
 ואין כשר מיעסן ואס ,במשנה עוד .דמיין

 ולקטן עבר שאם מבואר ובגמ׳ ביו״ט ממעסין
 ללקטן שמוהר נראה שלשם וסהסוגיא כשר

 שיהיה הצריכו שלשם אלא רבינו כמ״ש לאכילה
אע״פ הכי לאו הא בו לצאת אחר הדם לו

לצאת צריך שאיט מי ר״ל אמר שלקטן או רבינו וז״ש . אסור לאכילה מתכוין שהוא
:ברור וזה בהדס

 סובר פסולהרבינו ראשה נקטם ל״ג:) במשנה(דף ששנינו אע״פ וכו׳. שנקטם ערכה 1
 לפסול ה״ה למעלה וכמ״ש דר״ט מההיא ההדס קסימת פסול שנדחה שכשם

 ההלכות מן כן נראה אין אבל וערבה. להדס אחד שדרך נדחה שהוא הערבה קטימת
 שהכשירו הרי״גאע״פ בהלכות כתוב וכן דחיה בלא כפשוטה דערבה זו משנה כתבו שהרי
 מפני-שהדס לדבר טעם ונתן .ביניהן נחלק ז״ל הרמב״ן דעת וזה ראשו נקטם בהדס

 המינין בשאר אבל בו נכרת הראש קסימת ואין עצו את חופין שעליו בעבוחו הדיו כל
וערבה להדם אמד דרך א״א ובהשגות ע"כ. בהדרן ופוגמת בהן נכרת הראש קטימח

־ בערבה ה״ה למעלה וכמ״ש ז״ל דעתו לפי פסול ראשו נקנים שבהדס שכשם ר״ל .ע״כ
.לולב של עליו בנפרצו לפירושם דומה פו מחוברות שהן מהקנה שנדלדלו שפירושם נראה והלכות רבינו דעת ולפי שם משנה וכו׳. עליה נפרצו למעלה: ההדס בדין כתבתי וכבר

:הדין בעיקר אמת הפירושין ושני ,לארכן ונסדקו העלין שנחלקו פירוש ז״ל הר״א ולפירוש
T ניקב נפי ל״ו) ובגמרא(דף כשר כ״ש חסר ולא ניקב במשנה עוד .שהוא כל וחסר וי״ג פסול שהוא כל חסר נסדק נקלף ל״ד:) (דף שם במשנה .כו׳ מפולש נקב שניקב אתרוג 

- כאיסר מפולש ושאיט במשהו המפולש נקב ניקב חיננא פר עולא חני פסול שהוא כל וחסר פסולי תרתי דרישא והוא ז״ל כפירש״י ובגמרא במשנה רבינו ופירש .
קחני

משנה לחם
 ליבשו נשרו בין חילק ז״ל הרא״ש אפל לנשרו. וה״ה כשר לחין עלין שלשה דכשנשתיירו והרא״שכתב רפינו. החיומתלדעת נטלה זהו ה״ה כתב וכו׳. אחת אחת עליו חיו ד

 בעל הוצא בחד דסליק לולבא האי ל״ב) (דף בגמרא רבא למ״ש פירוש שזהו
 כדאמרו מנחלקה כ״ש דהוי התיומח ניטלה רבינו כתב לא ולדידיה ופסול הוא מום

 וע״ק .הוצא בחד דסליק דכיון ההיא רביט כתב לא אמאי קשה להה״מ אבל בגמרא
̂מה  ר״ל וניטלה דנחלקה. דומיא ברייתו אחר לימא ברייתו מתחלח נטלה רבינו מפרש ל

 דמדפשיט לזה ונ״ל הגב. אותו שנחלק ר״ל ונחלקה חסר נטלה,שהוא אותן המחבר דהגב
 לנחלקה ניטלה פין חילוק דיש ודאי הא פשיס ומאי דניסלה מההיא דנחלקה פעיא נגח'
 דאע״ג פשיטא הוא ולהכי ברייתו מתחלת היא דניטלה אלא חסר אינו וזה חסר דזה

:חסר דאינו אע״ג מנחלקה עדיף ברייתו מחחלת שהוא כיון דחסר
 בכל לומר דרוצה ה״ה כתב כשר. אחד בקן עלין ג׳ נשתיירו אם עליו רוב נשרו ה

 כסברת שסובר אלא חרמ״ו בסימן רפיגו בדברי כן הבין לא והטור .וקן קן
עליו ליפשו ליה דמדמי בה״ע של וטעמו סגי לחים עלין שלשה אחד דבקן העיטור בעל

מיימוניות הגהות
 אא הונא רב אמר גרסינן בשר הברזא הר ציני [ט] : ע״כ ,קמא הגוזל* בתוספות ועיין
ה, של* עיקרו לצד זה של ראשו שמגיע אלא שנו  יהורה רב אמר טרפון בר׳ [י] : ע״ב ז
 דהיינו שמחה רבינו וכתב פירקין דריש כסתמא ודלא טרפון כר׳ הלכה שמואל אמר
 בו׳ אסא רמזבני להנהו שמואל אמר בגמרא משמע ובן לא לכתחלה אבל דיעבד דוקא

 ז ע״ב , אחרת דרך כתבו וההוספות לכתחילה מותר פי׳ כרפון כר׳ לכו דרישנא לא ואי
 עליה מהדר הוה דרבא בריה אחא דרב וחד תרי דאמר פפא כרב ודלא כהנא כרב [כ]

 בר״ש אליעזר כרבי ל]1 : ע'כ ,ליה דקרי הוא שוטה הדס האי אמימר בר מר ליה ואמר
 הושענא ליה בדאיח לה דמוקי בגמרא שם עיין מתכוין שאין בדבר באבוה ליה דסבר

 ניקב חנינא בר עולא דתני דהא פר״ש ,וכן שמחה רבינו פסק וכן [מ] : ע״ב יתירתא,
אפילו מפולש אינו אם פירש רא״ם אבל חסרון בלא מיירי ובו׳ שהוא בכל מפולש נקב

אם
ההם להו קרי דסא סדא המשנה בראש ששנינו כקטומין אינן וי׳ט י׳י שאמר קטומין ני ויראה ינא נראשו טיניו אשר והוזנה בירושלמי היא כאשר הסוגיא אס1 הנה הדור, קטום סבר ור׳ש הדור קטום

דליזס

 למה מ׳1 וליקטן עבר שכתב רבינו על לתמוה
 אחריתי הושענא לו שתהיה שצריך כתג לא

 הצריך למה ועוד לאכילה ללקטן מותר לשיהיה
 שהיה נראה ה״ה ומדברי נמי. ביחד כמה אפילו לאכילה דלקטן כיון אחד אחד שילקטם

 כמה דאפילו ניחא זו ולגירסא ,כשר ה׳׳ז לאכילה אחר שליקטן או רבינו בדברי גורם
 ליה דאית אחר לאדם אלא למעטן שרי דלא לומר היינו דקאמר ואחר ללקט שרי ביחד

 ונשארו עליו רוב יבשו ת״ר ל״ג) (דף בגמרא גרסינן .לזו צריך ואינו אחריתי הושענא
 הברייתא השמיט ורביט ואחד אחד כל ובראש חסדא רב אמר כשר למין עלין בלי ג׳ בו

למה: טעם וצריך עלה דאתמר ומאי
 יש אבל נכונים ה״ה דברי . כאיסר היה אם מפולש ושאינו וכו׳ שניקב אתרוג ז

שהוא כל יחסר ולא מפולש הנקב שיהיה אפשר היאך רביט פירוש על מקשים
ויש

 ל״ב:) (דף הגזול לולב בפרק בגמרא למה העיטור לבעל וא״ח .איתנהו מיהא דיבשו
 קיימת עבותו שתהא ובלבד תני והדר כשר עליו נשרו אמרת קשיא גופא הא כשהקשו

 לישני מצראה באסא לה משכמת ותירצו לה משכחת היכי עבות תרי להו דנתרי כיון
 ליה הוה לא דא״כ וי״ל .קיים אחד ונשאר [שבב׳] העלין(שבלולב) רוב שנשרו לה משכחת ליה

 קן דעבוהו יודע אני דמנין זה להודיענו דנחית כיון קיימת עבותו שתהא ובלבד למימר
 נשרו היתרים שעלים אע״פ קיים יהיה שהעפות ובלבד שפיר אתי השתא אבל אחד

בה: לן לית רוב והם
T וחפר) גייס היי׳ף אבל נייושלנזי הוא (וכן‘ ל״?' יי״״ ״ל קשה כו׳. שניקב אתרוג •

וחסר דגורס לימא מפולש שאינו נקב וסיפא מפולש נקב רישא לפרש עצמו ודוחק וא״ו
חסרון בלא שהו כל בנקב מפולש אבל מפולש שאינו בנקב מתניחין וכולא ז״ל הר״א כמו

פסול
עוז מגדל

ב : כשר ראשו שנקמס הדס ת עוד ז״ל ונחנורו וכו' מדרשנו בנית רוה״ק הופיע כנר ז״ל הראב״ד כ
מתגי׳ הא יצחק ר׳ הלב וכתב פסול עליו ונפרצו ראשו גקעם וכן פסול והיבש המול הדס משנתנו שנינו

 כלל מילתא להא הזינא ואנןלא כשרין קטומין שלשתן אפילו דאמר כר״ע נהדיא הלכתא איפסיקא דהא ליתא
 לא1א סתמא הא כי דשמעתא סוגיא דכולה ועוד לה תני פסיקתא הלכתא גבי דהא היא סתמא דהא חדא
 קרי והכי ראשו נקעס ליה קרי דהתס תדע נינהו דרישא כקטומין לאו ור״י ר״ט דקאמר דקטומין ועוד
 בספרא וכן דליות להו קרי ירושלמית בגמרא והתם קטומין קרי_להו דהכא ועוד סתמא קעומין להו

 שלשה עבות עץ ענף אחד תמרים כפת אחד הדר ען פרי דריש ר״י התס מלתא להא איתא והכי
 ממל בר אבא רבי קטומין שלשתן אפילו אומר ר״ע קטומה שאינה ואחת דליות פתי שתיס נחל וערבי

 על סבר את מסבר א״ל המינין כל בשאר ירבה בהדר מרבה ישמעאל דר׳ כמה אמי רבי קומי בעא
 דהוא אלא אפילו אמר נש בר לית קטומין שלשתן אפילו אומר ר״ט והתנינן הדור קטום ישמעאל דר'

סבר לא י״י א״ל י״י דניי על להוסיף ר״ט בא מה יוסי ר' קומי בעי חגי ר׳ קדמיהא על מודה
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 כל הסר ולא 3ניק קחני חדא וסיפא המפולש 3נק ניקב ופירוש פסול מינייהו כחד אלא לפסולא חרתי בעינן דלא למשמע וחסר גורסין ואין אחר פסול שהוא כל חסר מד ניקב קמר
 נזכר כבר חסר אבל פסול מפולש שאיט אע״פ כאיסר נקב שהוא כיון ואעפ״כ כלל מסר בלא הם חיננא בר עולא ודברי כשר שהוא כל חסר דאינו וכיון מפולש שאינו נקב ופי׳ כשר שהוא

 לריעוחא חלתי דאיכא שהוא כל וחסר נקב ניקב קחני דמחניחיןחדא דרישא מפרש והוא וכו׳ מפולש נקב אלא שבוש זה א״א ובהשגות ורש״יז״ל. רביט דעת זהו המשנה פסולובראש
הוא הרי כאיסר בחברון מפולש שאינו ביארדנקב חיננא בר ועולא כלל מפולש שאיט בנקב משנתנו דברה ולא הוא מפולש בנקב וכולה כשר חסר ואיט דניקב חדא ג״כ וסיפא פסול

דעת וזה שהוא כל בחסרון המפולש כנקב
 בו שתחב כגק לה דמשכחח שתירן מי ויש
 עליו חזזית עלתה :מידי חסריה דלא יחד
 הוקשה מעולם .פסול מקומות ג׳ או בב׳ אם
 פסול שנים השתא בפוסקים בין בגמ׳ בין לי

 בזה מחבר לשום מצאתי ולא מיבעיא שלש
וצ״ע: דבר

ל כ

וכו'. דדו ניטל ל׳ל: האחרונים המפרשים
 ההלכות כדברי הם זה בפסול רביט דברי
 נמלה ל״ד:) (דף שפירשו הגאונים מן וקצת

 זבו חוטמו והוא אחרוג של בדדו פסול פטמתו
 פוסל שאינו נראה רבינו ומלשון . השושנה היא

 והוא הדד בנטילה אלא בלבד השושנה ,בנטילת
 להורות ראוי וכן עיקר וכן בו שהשושנה הען

 ודברים ופירושין סברות בזה שיש־ אע״פ
 כדברי זה גם . וכו׳ הען ניטל ארוכים:
 והאחרונים הגאונים מרוב מוסכם והוא ההלכות

 פחות דמסרון ראיה לי נראה ■ומכאן ז״ל
 ורבינו ז״ל רש״י וכשיטת באתרוג פוסל מכאיסר
 ונשאר הען כשנטל לא דאי למעלה שכתבתי

 כאן אין הרי פסול יהא למה גומא מקומו
 הען אבלכשניטל פסול ממש האתרוג מגוף חסר דדוקא דה״א היא לא זו. שיסה כפי פסול דחסר אשמעינןמסני׳ הא למימר ול״ל פשיטא הוא חסרון מפום אי וא״ח כאיסר. חסרון

 עלתה במשנה .וכו׳ חזזית עלתה :שם הוא ופשוט כשר העוקן מן היוצא אלא ניטל לא שאם רבינו בדברי ומבואר .כנ״ל דפסול קמ״ל כשר גומא מקומו שנשאר אע״פ הזה
 כל אכיצו חוטמו על רבא אמר ופסול כמנומר מימזי מקומות וג׳ בפנים אבל אחד במקום אלא שנו לא ל״ה:) (דף ובגמרא כשר מיעוטו על המשנה ובסוף פסול מבו על חזזית
 מי וראיתי .רבינו לדברי דבריו וקרובין אתרוג של וראשו חודו שהוא חוטמו פירשו גיאת אבן יצחק ר׳ ובהלכות .ז״ל מפרשים קצת פירשו וכן דדו חוטמו רבינו ופירש פסול שהוא

 אע״פ ולפיכך הדר שאינו מפני ופסולו מזזן או ינפח או כדמתרגמינן באתרוג הנעשה גרב כעין הוא חזזית ופירוש ראשו כלפי ולההמדד להתקצר שמתחיל ממקום חוטמו שפירש
 פסול נקלף תנן והא והקשו כשר סומקא כאהינא דאגליד אחרוגא האי רבא אמר ל״ו) ל״ה (דף ובגמרא פסול נקלף במשנה וכו׳. הקרוס נקלף פסול: הצק עד מגיע שאיט

כלום ממט נשתייר ולא כולו נקלף ואס בהלכות וכתוב עיקר. וכן בהפך פירשו הגאונים אבל כמנומר דמימזי פסול מקצתה פי׳ ז״ל ורש״י במקצתה הא בכולה הא ל״ק ותירצו
רבינו: כדברי והוא וכו׳ כשר מקצתו נשתייר ואם פסול

ג ח ו ר ת  כר״י וקי״ל פוסל ור״י מכשיר ר״מ ככרתי הירוק ל״ד:) (דף ובמשנה פסול מנומר או לבן כושי שלוק כבוש סרוח תפוח אתרוג (דףל״ו) שם ברייתא וכו׳. שהוא א
לו לפרט: דינו יתבאר ועוד שחור כושי ופי׳ ד בריה כעין אלא שנו לא רבא אמר פסול אחרת בריה כמין ועשאו בדשס גדלו ברייתא ל״ו;) (דף שם וכו׳. בדפוס ג

אחרת

 ששושנתו הקטן הראש והוא דדו [נ] ניטל .פסול שהוא
 מעיקר באילן בו תלוי שהוא העץ ניטל .פסול בו

 עליו חזזית עלתה“ . פסול נומא מקומו ונשאר האתרוג
 אחד במקום ואם [ס] .פסול מקומות ושלשה בשנים אם
 כל ואפילו דדו על ואם .פסול רובו על עלתה אם

 מחסרו שאינו שלו החיצונה הקרום ^נקלף . פסול שהוא
שר: שהוא כל ממנו נשאר ואם פסול כולו נקלף אם ברייתו שהיא כמות ירוק נשאר אלא  כ

 גדלו פסול. בכרתי ירוק מנומר לבן שחור ° שלוק כבוש סרוח [ע] תפוח שהוא אתרוג ח
דפין דפין שעשהו פי על אף ברייתו כמין עשהו פסול. אחרת בריה כמין ועשהו בדפום

י שם: אטור טו עי'נ ר שם: ב ש כ

למלך משנה
ה ז ת ל מ׳ נין לי הוקשה מעולם וז׳ל מרן כתג פשול. מקומות ושלשה נשנים אם עליו סזזיש ע נג

• ע״כ וצ״ע דנר כזה מחנר לשוס מצאתי ולא מיכעיא שלפה פסול בגיס השתא כסוסקיס כין
 ונשתיירו מסמרותיו רוכ נשרו כו׳ המסומר כסנדל האיש יצא לא תנן ס׳) (דף אשה כמה דכסרק ודע

ו  דסוכה דכפ״ק התוס׳־ והקשו . מיכעיא ארכעה שרי חמשה השתא כגמרא ופריך מותר ה׳ או ד' נ
 אע״פ כריש וכן מיכעיא מ׳ מכשיר נ׳ השתא פריך לא אמה וג' מ' עד מכשיר ר״י גכי כ׳) (דף
א. ג׳ משהה ג' השתא פריך ולא כתוכה כלא שנים וג' כ׳ אשתו עס אדם משהה גגי  ותירצו מכעי

 אפילו ולא וה׳ ד' הכא אכל פריך לא טוכא אפילו למימר דכעי ליה דפשיעא היכא דגל ר״י גשם
 אומר ר״מ קשויה היא וכמה גכי ל״ח) (דף כותים כנות כפרק וכן המסומר סנדל התרת דא״כ טוכא
 שיחשכ סכרא דאין עוכא אפילו למימר דליכא מיכעיא מ׳ מקשה נ׳ השתא ופריך יום ונ' מ' אפילו

מיכעיא מפנין ה׳ השתא פריך קופות וה׳ ד׳ אפילו מפנץ וכר״ש . עכורה מהחלת הקישוי ס1  ד'
) (דף אע״פ דכפ׳ וא״ת .כו׳ שכת טורח משוס שרינן לא דטפי ליה דמשמע משוס  תינוק אמרינן ס׳

 ומשני כתפו על מחכילתו התם מדפריך דוקא דהוי אע״ג פריך ולא שנים וה׳ ד' אפילו והולך יונק
 טכח כהן קל״כ) (דף הזרוע כפרק דאמרינן והא .ככריא הא ככחוש הא וי׳ל שיעור חד ואידי אידי

 כפ׳ ליה דאית לרכי כ׳ דנקט ר״י אומר כמתנות חייב ואילך מכאן המתנות מן פטור שכתות וג׳ ג'
 שכתכו זה חילוק והנה .התוס׳ דכרי רף תו זהו לרשכ״ג וג׳ חזקה הויא זמני דכתרי יכמתו על הכא

 שהכיאו הראיות מלכד פריך^ לא טוכא אפילו למימר דכעי לתלמודא ליה דפשיטא היכא דכל התוס׳
 כ״ה להם אמרו תנן ק״ז) שמאי(דף כית דכר״פ והוא אחר ממקום. ראיה להביא יש זה חילוק לאמת
היא מוכרת וחכ״א תנן צי׳ס נזונית(דף אלמנה וכפרק ̂ פעמים וה׳ ד' אפילו קטנה והיא ממאנת לכ״ש

משנה לחם
 (דף שם אמרו דבגמרא משום במחניחין איחא מאולש נקב דין דע״ב וי׳׳ל . עסול
 הוי נקב ואי חנינא נקב אי שם ואמר מהו טרפה סימני באתרוג נולדו 1רב בעי ל״ו)
 כגון מפולש בנקב אלא הוי לא וטרפה טרפה סימני בה נולדו מדקאמר ודאי מפולש נקב
 ואי ההוס׳ וכדכתבו חללו לביס הלב נקיבת וכן עבר אל מעבר מוח של קרום ניקב

 נראה ועוד במתני'. ךאיפיה דמשמע חנינא אמר היכי מפולש נקב דין ליכא במסניתין
 שתהיה בנקלף רוצה שאיט כתב ששם כאן פי׳ המשנה בפירוש ורבינו ה״ה שראה דממה

 דחסד דש״ל משמע שהו כל חסר באמרו נכלל זה כי הלובן שיראה עד הירוקה נקלפת
 דהתס שהו כל דחסר בנקב נקלף בכלל הוי [לא] לא דאי עצמה בפני מלוקה הוי שהו כל
 כתב .פשול בו ששושנתו הקטן הראש והוא דדו ניטל :לבד נקלף והכא נקב הוי

 והוא אהרוג של בדדו פסול פטמתו נטלה שפירשו ההלכות כדברי רבינו שדעת ה״ה
 צריך אלא השושנה בנטילת די שלא ההלכוח בדברי שהבין נראה זה ומלשון .וכו' חוטמו
 נראה רבינו 'ומלשון מדכתב לזה קשה אבל .חרמ״ח בסימן הרב״י וכמ״ש הדד נטילת
 הפך השושנה בנטילס פוסלים דההלכות משמע וכו׳ השושנה כנטילת אלא פוסל שאינו

 סגי למוד השושנה דבנשילת בהרי״ף הר״ן שהבין כמו דהבין ודאי לכ״נ .קודם האמור
 ההל׳ שפירש כמו בעוקן ולא בדד זה לפי רביט של דעתו ר״ל אחרוג של בדדו ומ״ש־
מה והשהא העוקן נטילת ג״כ שצריך יוסר נראה רבינו מלשון אכל .בשקן ולא בדד

שאמרו ק ונרפ׳ד . פעמים וה' ד׳ ואפילו  מציאות אלו ונפרק .זאח׳ז שוורים וה׳ ד׳ שנגח שור תנן דנ׳
 הנן קמ׳א) (דף הקן שלוח ובפרק . פעמים וה׳ ד׳ אפילו אותו מחזייין זכות עצמי על ללמד לי יש אומי הוא חנן הדין נגמר ונר׳פ להחזירה. חייג פעמים וה׳ ד׳ אפילו ונרחה החוירה חנן ל׳) (דף

(דף אע'פ ובפרק ארבעים ד׳ה ל׳ו) (דף כותים בנות ובפרק עד ד׳ה ב׳) (דף דסוכה ובפ׳ק שתים ד׳ה כ׳ג) (דף ביומא התום׳ כתבוהו זה דמילוק ודע . חייב פעמים וה׳ ד׳ אפילו והתוירה פלחה
ד׳ה '

עוז מגדל
 הסוגיא אותה אפרש אני אכל קטומין. אותן דרך על כולה הסוגיא לפרש אדם יוכל איך ועוד דליות

 שאין ממנו יתכרר גס ושמאל ימין ממנו לנטות שאין מכין לכל יתכרר שלי הפיסש ומתוך כירור על
 סכוריס חגי ור׳ ממל כר אכא ר׳ היו כי הכוגיא פירוש היא וכך .למשנתנו דומה שלהם הקטומין

 למעלה כתכתי כאשר אפילו תנו לא דר״י וכמילתיה קאמר לשכח ישמעאל ר' דקאמר דליות שתי לומר
 שלשתן אפילו אומר ר״ט קטומה שאינה ואחת דליות שתי ישמעאל דר' כמילתיה כסיפרא איתא והכי

 הענפים הס כי קאמר לשכת ר״י שהזכיר הדליות כי חגי ור׳ ממל כר אכא ר' סכרי וקא קטומין
 ועל קטף יניקותיו ראש ואת כדכתיכ קטומין קראן וכמשנתנו ההדסים שכת והם והרכים העליונים

 אני ולקחתי אומר הוא וכן שכירה נקרא קשה דכר כל ועל קטיפה נקרא רך כשהוא שנשכר דכר כל
 מן ההדסים שני שיהו כעי ר״י והגה .וגו׳ אקטף רך יונקוחיו מראש ונתתי הרמה הארז מצמרת
 מן שנשכרת אלא רכה שאינה אע״ס כלומר קטומה שאינה אע״פ והשלישית הרכים העליונים הענפים

 ר׳ שהיה כמה אמי לר' ממל כר אכא ר' ליה אקשי ומש׳׳ה המקשים אלו דעת היה כך שכה הקשה
 היניקות מראש קטום הלולכ ויהיה מינץ שאר של כהדר ירכה כך הדסים ̂של כהדרס מרכה ישמעאל

 תנינן והא הדרו ולרכות ההדס לשכת ר׳׳י דאמר קטום אתם סכור וכי אמי ר' לו השיכ כערכה וכן
 מודה דהוא דמשמע אפילו מאי הכרת כדקא הוא לשכת קטומין ואס קטומין שלשתן אפילו אומר ר״י

 'ר״ט ליה ואמר ליה סגי השנים כהדר ישמעאל ר' דלימא הכי איניש משתעי מי אטו קטומין כשנים
 שאל וכן סברת כדקא הוא שכח לאו דקאמרי קטומין ודאי אלא ליה סגי נמי השלשה כהדר אפילו

 אפילו מאי ליה וקשיא אמר קא ולשכת כר.ממל אכא כרכי דהוה׳סי׳ל משום אסי רכי קומי חגי רבי
 לשכה דלאו ופי׳ אסי רכי וחזר פירשתי כאשר וכו' ישמעאל דר' על להוסיף כא ומה ר״ט דקאמר
 מן אחד שיהא כעינן מש״ה ההדור הוא קטום ושאינו הדור קטום סכר לא דר׳׳י לגרע אלא קאמר

 לפרש לנו יש עכשיו .הוא הדור קטום כולו אפילו סכר ור״ט הדר כו לקיים קטוס.כדי שאינו ההדסים
 לא אפילו ה׳*ק ר״י דקאמר הדליות כי ונאמר קטומה אינה של והשכח דליות של הגריעות ״^מס^הנא

 שיהא צריך האחד אכל ההדסים כפני נחשוכ מכאן ופארה מכאן פארה שיקטוס אלא שלס הגזע יהיה
 דקאמר אפילו וזהו כהו קרינא והדר פארותיו עס שלם הגזע כל אלא הגזע מן קטום ולא שלם כולו
אא^כ הדר דלחו ס״ל אי כלומר וכו' כולהו נמי לכעי כעי שלמים אי סכל מאי לילן וכגמרא י׳יט

הגזע י

מיימוניות הגהות
 פירש כך העליון, דד דהיינו פטמתו ניטל לאסור התנא הוצרך לפיכך כשר כאיסר חסר אם
 פיטמתו ניטלה [נ] :העליון ראשו שהוא כיון כאיסר חסר שאין ואע״פ יקר ב״ר יעקב ר׳
 כדתנן דד של כפיטמא החוטם שהוא הדברים נראין בשר״ח בערוך פירוש וכן פסול כר

 באתרוג ה.,תון העץ קצה הוא בוכבתו ניטלה יצחק דבי דאמר הא אבל רימון של סיטמו
 נעקר שאם וקי״ל בו נתון והעץ אסיתא כמר חקוק האתרוג ובעיקר כאילן בו תלוי שהוא

 אס אבל ופסול האתרוג וחסר האתרוג של מגופו ניטל שמא חיישינן האסיתא מן הבוכנא
 קייס העיקר שהרי כשר ממנו למעלה העץ ונחתך האסיתא בתוך קיימת באתרוג הבוכנא

 פיטמתו ניטלה להדיא בירושלמי איתא וכן אלפס פר״י וכן ע״ב כשר עוקצו ניטל וזהו
 בשם כן רש פ רש״י גם והנה . שמחה לרבינו נראה וכן שושנתו נטלה אמרין תמן
 בוכנתו דהיינו שפירש אך העליון ראש היינו שפיטמתו יקר בר' יעקב רבינו הזקן רבו

 לרש״י נראה זה ופי׳ בלעז פלו״ן כבוכנא שעשוי על בוכנתו לו וקורא יצחק רבי דתני
כל ניטל אפילו זה ולפי לרא״ם נראה זה ופי׳ עוקץ פיטמא מקרם בשום מצינו שלא

יצחק דר׳ שכוכנתו גרשון רביגו בשם בערוך סי׳ ופ״א כשר האתרוג מן ונעקר הזנב
 באתרוג שנכנס מה היינו דמתגיתין פיטמא פי׳ יצחק ור׳ כזנב הכל דמתניתין ופיטמתי
 מפרשים הם גם והנה ר״ח. בשם מצאתי וכן הלוי ר״י כשם פר״ש וכן כבוכנא
 כדלעיל באתרוג קיים ממנו קצת שנשאר היינו כשר עוקצו ניטל דאמרינן הא ומהלקין

 : פירושם לפי לפסול ולאמצינן כלום דברו לא מזה שושנתו העליון ניטל אם אבל
 דהווז פסול ובמקצתה כשר דבכולה להפך פי' רש״י אבל במקצתה הא בבולה הא ל״ק [ס]
 כאהינא דאינגיד אתרוגא האי דאמרינן בהא ליה דהוה כשר בכולה אבל מנומר ליה

 גלודה כמו בשר דמקצתו אלפס פר״י ובן המחבר כרבינו פירש ר״ת אמנם כשר. סומקא
הבי דמסתברא ראיה הביא שמחה רבינו וכן בסה״ת וכן כשר מקצת בו נשתייר שאם
אלמא תנינא נקלף ליה קמיבעי מאי מהו טריפה סימני באתרוג נולדו רבא רבעי מהא

 ז ע״ב ,דמכשיר מאיר כר׳ ודלא יהודה כר׳ [ע] : גלודה דהיינו טריפה דין ליה אית דנקלף
מקומות, בג׳ או בב' ברובו פסול א׳ במקום לבן או שהוד הוא ואס ז״ל הטור [כתב

דינו
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 (דף הגזול ללב בראש הגמרא שהקשה ממה זה עלדץ י״ל שאממווכו׳. אלו כל ט סם וצו׳. והבוסר התיום ע״כ: דסי דעגדיה אע״ג כשר ברייתו כמין אבל אמרח
כל דבסהמא דמשמע שני ביו״ט ול״ש ראשון ביו״ס ל״ש ושני כסיק קא כ״ס.) ר״ע הבוסר אהרוג ההיוס אף אומרים ויש כסול ככדור אהרוג בברייתא ל״ו) (דף

 נהמני בר יצחק ר׳ דאמר כיון אבל ס״ד הכי דודאי וי״ל .הימים בכל פסולין בראשון הפסולין אהרוג שמכשירין וכהכמיס ההיום פוסל שאינו כת״ק רבינו ופסק .מכשירין וחכמים פוסל
 פסולים בראשון דדוקא אשמעינן ממילא אליביה אשי רב ופריק ראשון ביו״ס אלא שנו לא מ״שעשאו על שסמך ואולי כדור אתרוג פסול רבינו כהב לא למה לתמוה יש אבל הבוסר.

זה פרק בראש דברי ומשוך ימים בשאר ולא ̂ .va ,״Vn ,״,׳ v,nh .ז״ד״ יייי״ י״יי

 שהאתרוגין מקום . כשר והבוסר [ס] »התיום . כשר
 שחורים היו ואם .כשרין מעוטה שחרות כעין שלהם
דדאי״ד דשיח זי׳ הרי כושי [צ] כאדם ביותר ,3 דומה כשר כושי ד הראב העבת , , ̂ ̂̂,

א׳א וכו׳. שאמרנו אלו *כל אלו כל C ♦ מקום ככל פסול ובהלכות להו. והא לן הא
שאין וינש מזול מודים הכל אין מומין מפני פםולי[ שהם שאמרנו ,)J למש" החסה כושי וכ״ש פסול כושי
וגניבה [ק] גזל מפני או שבארנו כושים שלהם שהאהרוגים בבל ולבני . פסול

י ״ י י י ״י - י ייי י :בירושלמי נמת, שהוא מפני ביום אבל בלבי ראשו[ טוב ביום י^'־־ — -יי* -
.כשר הכל הימים שאר עם שני טוב

שאותו מפני או כוכבים עבודת משום שהוא והפםלנות
 ביום יוצא אדם אין י : פםול ימים בשאר בין ראשון טוב ביום בין באכילה אסור אתרוג

ב °״* ו ץ ט ש א לו נתנו . במתנה 4ל שיתננו עד ממנו שישאלנו ^חבירו של בלולבו חג של ר
להחזיר מנת על שמתנה ומחזירו. חובתו ידי בו יוצא זה הרי [ר] להחזירו מנת על הנאוניס למדו מכאן הלכהא ובהלטהוק שני.

 שהקטן [ש] לקטן אותו נותנין ואין .כנזול שנמצא יצא לא החזירו לא ואם .מתנה שמה
-חוזר אינו לו החזירו שאם ונמצא התורה מן לאחרים מקנה ואינו קונה הלולב ואחד .

ד ; שם סמ״ג וע׳ש הרנח סי׳ שור כ : וט׳ש התיוס פסל והסמ׳ג כן פסק העור א ח א ו

 ככדול אלו. מלות ופי', פסול. אחרת כמיןבריה .
 שני תיום .ככדור צד מכל עגול עשוי שהוא

 נגמר שלא בוסר . בזה זה שדבוקין אהרוגק
 (דף במשנה .וכו׳ שהאתרוגין מקום בשולו:

תניא והא והקשו פסול הכושי אחרוג ל״ד:)

 לאדם דומה שהוא הרבה והכושי כשר הכושי
 : ועיקר רבינו כדברי מבואי וזה פסול כושי
 חנינא ר׳ ל״ו:) (דף בגס׳ וכו׳. אלו בל ט

 שהוא כלומר בה ונסיק באתרוג מטבל
והא והקשו חובתו ידי יצא ואח״כ ממנו אוכל

 מפני הפסולין שכל ה״ה וכתב .מ״ש יתבאר
 כשם השיעור חסרי שהם לפי או מיק שאינן

 דבר מינן ושאינן בשני. פסולין בראשון שפסולין
 לי צריך השיעור הסירי בשהס אהל הוא פשוט

 שני ביו״ט אבל רבינו וממ״ש .לו מנין תלמוד
 שני דיו״ט סוהר שהוא נראה הימים שאר עם
 דבקיאינן משום וטעמא הימים כשאר דינו

:דירחא בקיבועא
 להחזיר דע״מ ואע״ג .וכו׳ נותנין ואין י

 כל דקי״ל קונה אפ״ה ניהליה יהביה
תנאי

 בשני כשרין שהן מומין מחמת הפסוגין לכל
 הפסולין אבל מזה גדול מום לך שאין מק״ו

 אין שיעורייהו דמיכתת ר״ל שיעוריהן מהמס
 וישמוסיפין מוסכם. וזה בשני אפילו בהן יוצאין
בהשגות כתוב וכן ויבש גזול בשני עוד לפסול

 היבש ז״ל הרמב״ן הכריע וכבר באכילה האסורין מן חון בשני כולן את מכשירין שהן רביט כדברי הגאונים בדברי ומצאתי כו׳. מודים הכל אין א״א
כדבר פוסקים ויש התורה מן שהוא אע״פ במקדש ב׳ ביו״ט ל׳) (דף הפרק בריש בגמרא הוא ומחלוקת בעבירה. הבאה מצוה משום לפסלו ז״ל ר״א

לדברי הודה בגזול אבל להכשיר
ראיתי וכן ז״ל והגאונים רבינו כדברי , - - - , , - . - .

 כשאר בהוא וי״א בו. מזלזלין' יהיו כן לא שאם אלו פסולין לענין כראשון הוא הרי השני יום גליות שיו״ט שכתב מי יש יומי הרי לן דאית ולדידן בשני מזול אף מכשיר שהוא בעטור
חומרו ונמצא יטול ולא ישב מום בלא מצא לא אם הראשונים דברי שלפי אלא עוד ולא אלו במומין החמירו לא בודאי יו״ט הוא ראשון ויום דירחא בקביע דידעינן דכיון הימים

מפני פין מינן שאינן מפני בין שביעי פ׳ רבינו שהזכיר הפסולים שכל ודע .הגמרא מן מכרעת ראיה בזה ואין הימים שאר עם שני ביום שכתב רבינו מלשון נראה וכן .קולו
: רבינו בדברי פשוט מבואר וזה כראשון בשני פסולין כלן השיעור חסרי שהן

 ראשון ביום בגמרא ואמרו חברו של בלולבו חובתו ידי יוצא אדם החג ימות כל ושאר חברו של בלולבו הראשון ביו״ט יוצא אדם אין מ״א:) (דף משנה .וכו׳ אדם אין י
יצא: לא החזירו לא יצא והחזירו בו ויצא נטלו לי שתחזירהו מנת על במתנה זה אהרוג לך הרי בגמרא שס ועוד במתנה. חברו לו שיחננו עד בגזול ולא בשאול יוצאיןלא מין

נפיק דקא ואשתכח מקני לא אקנויי קני מקני דינוקא מ״ט טבא ביומא לינוקא הושענא איניש לקני לא זירא א״ר ) מ״ו (דף וערבה לולב פרק .וכו׳ לקטן אותו נוהנין ואין
;מ״א) (דף שם ומבואר פשוט זה .וכו׳ הלולב ואחד :שלו שאינו בלולב

משנה לחם■ -
 דבנטילת סובר ורפינו עוקן למעוטי אלא דדו נטילת הצרץ לא אהרוג של בדדו שאסרו

 הרי״ף על הר״ן שהקשה כמו פטמא קרינן דהדד דס״ל משוס ופיעמו סגי לא השושנה
 וא״כ פסול העוקן כל נטל אס ננני בעוקץ גס בפטמא הדד נטילת בעינן אי וא״ת ז״ל.
 בגוונא הא כשר עוקצו ובניטל פסול פיטמתו בניטלה ל״ד:) (דף במהניתין אמר אמאי

 צריך בעוקך אבל סגי מהדד קצת בעקירה דבדד וי״ל .בעוקן פסול בפטמא דפסול
הרמ״ח: בסימן הרב״י וכ״כ העוקן כל שיעקור

 אבל בלבד ראשון ביו״ט וכו׳ שבארנו מומין מפני פסולין שהן שאמרנו אלו כל ט
 (דף בגמרא מס'ש כן לו יצא לרבינו כשר. הכל הימים שאר עם שני ביו״ט

 בעינן דהדר שם דאמר הגזול לולב פרק שבריש הסוגיא ודחי ואכיל מטביל דר״ח ל״ו:)
חנינא לר׳ בשלמא שם אמר איך שני ביו״ט הדר בעינן דלא כיון וא״ח .[ב'] (א׳) ביו״ס
ל״קדלא נמי הדרקשיאלרב זה אין דאמר לרב אלא וכו׳. ראשון ביו״ט [כאן] (ואין) ניחא
נמי הנינא ור׳ הדר מקרי דלא אלא אמר לא ואיהו לבד ראשון ביו״ט אלא הדר בעינן

בשלמא לרב כלל קושיא כאן אין כן ואס שני ביו״ט יוצאים ומ״ס הדר מקרי דלא מודה
 בשאר אפילו פסול יבש ולכך הימים שאר לכל בעינן דהדר הסוברים המפרשים לשאר

ביו״ט דאפילו משמע הדר זה אין דכיון.דקאמר ניחא הגזול לולב ריש כדאמרינן הימים

שותפין
למלך משנה

 וכפרן שכתכרוז״ל כושים כנות בפרק התוס׳ בדברי ראיתי קשה חזות אך יהושע: רבי ד׳׳ה ס׳)
 התם כדאמר צרכו לפי אלא ה׳ דוקא דלאו משוס דייק לא נמי שנים וה' ד׳ אפילו יונק תינוק אע׳׳פ

 למימר דאיכא צידדו דיומא ונפ׳׳ב . דסוכה בפ״ק התוס' וכ״כ .עכ׳׳ל כתישו על חבילתו דאפילו
 אשה במה בפרק למ״ש סותרים שדבריהם ומלבד . טובא אפילו דה״ה דתינוק דההיא ליה דפשיטא

 עד דוקא הוי דתינוק בההיא בעצמו מוכרח שהדבר נראה אע״פ דפרק הגמרא מסוגיש אע״פ ובש'
 על חבילתו אפילו אומר יהושע ר' מדתניא יהושע דר׳ עליה מדפריך לא טפי אבל שנים חמש

 אלא הצער זה לנו די ולא זה. הכרח שם התום' וכמ״ש שיעורא חד ואידי אידי כתיפו;.ומשני
 על חבילתו דאפילו מהך נמי טובא אפילו אלא ה' דוקא דלאו הכריחו כותים בנות בפרק שהתוספות

 בפרק בגמ׳ דפריך דהא דיומא בפ״ב התוספות ש־כתבו ודע : צל״ע וכעת מתמיה דבר וזה כתיפו
 שלש איבדה שתים השתא מזונותיה תבעה וצא שנים וג׳ ב' ששהתה .דאלמנה אההיא נזונית אלמנה
 ואצ״ל זו וג' ב׳ הוו דהתם משוס י״ל . דאבדה יותר שהתה אם דכ״ש דוקא לאו דהתס אע׳׳ג מיבעיא

 השתא פריך וג׳ ב׳ לא אבל צאן וה׳ ד׳ הרועים מן לוקח גבי ב״ק בסוף וכן ליה פריך והלכך זו
 : יע״ש סוכה בריש התוס׳ וכ״כ ע״כ זו ואצ״ל זו הוי נמי התם מיבעיא [ה׳] (ג') מזבץ ד׳ ^

 היכא אלא פריך דלא טובא אפילו למימר דבעי לן דפשיטא דהיכא אמרינן לא דע״כ לחלק עוד ול״ג
דרב עירובין וריש סוכה דריש ההיא כגון למטה ולא למעלה לא גדול אינו דנקט דהשיעור

יהודה ״
 דכל לו דמודה ז״ל הר״א על וגס פרקין. אריש סוגיא הך תפלוג דלא הקושיא לתרן הגזול לולב פרק בריש הר״ן נדכתב סנינא לר׳ מקרי הדר עכברים מקבוהו דהא לא שני

 והר״א דרבינו בדוסק וכ״ל מודה. הדר משום פסולים דאי משמע וכו' הדר משוס פסולין שהן ויבש בגזול הכל.מודים אין ^דהאכהב הזאת הקושיא קשיא שני ביו״ס בעינן לא הדר
 פסול שני ביו״ע דאפילו מודו כ״ע כלל הדר אינו אס אבל יבש פסול ולכך גמור הדר בעינן ראשון וביו״ני מקרי קצת הדר הפסולים וכל בעינן הדר קצת שני דביוס סוברים ז״ל

 והשתא ראשון ליו״ט ומתגי' שני ליו״ע מיהא ואהני מקרי קצת דהדר ליה סבירא דאיהו נימא הנינא ולר' נפיק לא שני ביו״ע דא״כ כלל הדר זה אין דקאמר לרב הקשה ולהכי
: תרמ״ח בסימן יוסף בית כתבו עליו לדקדק שיש ומה וכו' היה ולא ואמר הדר זה אין דרב הך הביא ז״ל והרי״ף קצת. הדר הדסכלומר זה שגי דליו״מ דאמר ניסא

הגיע אבל הפעומות לעונת הגיע שלא היינו וכו' לינוקא הושענא איניש ליקגי לא מ״ו:) (דף בגמרא שמ״ש כתב הר״ן וכו'. התורה מן לאסריס מקנה ואינו קונה שהקטן י
. הא ■■■

עוז מנדל מיימוניות הגהות
 תני [צ] ע״כ: ,דפוסל כר״ע ודלא כתבמים [פ] :וע׳יש] במיעוטו אפילו ליפסול כחזזית דינו
 והאלהו לן ד.א בגמרא רבא מחלק פסול כבושי דתניא והא פסול לבושי דומה כשר כושי

 וכל כתב תרמ״ט פי׳ א״ח [טור 0 : ע״כ וכו/ שינוי אינו ששם מפני כשר בבל בגי לן סי׳
א׳ מיום שמותרין חסר וכן משאול חוץ ז' כל פסולין כן בראשון שפסולין כמו הפסולין

 פארה כצל,דאפילו שלמים בעי̂_ לא ואי קאי אכולהו הדר דהא שלמים כולהו ליבעי שלם כולו הגזע
 ס״ל דהכי ודאי כלומר בו'ר׳י הזר ואמרינן ליבעי לא שלסנמי חד אפילו הוא הדר מזה ופארה מזה

בידו היתה וקבלה אמר קא מצוה להדור שלם הדר בעי וכי הוא הדור מזה ופארה מזה פארה דאפילו
שחזר

 בר שמואל אמר גרסיבן ובירושלמי .בזה חולק ורא״מ ע״ש בגזול יוצא בשאול שיוצא כשם שני ביו״ט דאמר שמואל אמר כריב״ב [ק] :: מ׳׳ד] עשין בסמ״ג ועיין ע״ב ואילך
 דאפילו כא״ד דעתו ונראה .שני ביו״ט כאן ראשון ביו״ט כאן עד וכו׳ ונפיק ביה מטבל חנינא ר׳ דהכא ובפירקין בלבד ראשון ביו״ט אלא פסודין אינן הפסולים כל ר״ש בשם נחמני

 אתרוג על אפילו לברך שיכול הדעת מכרעת בפשיעתו במצותו נתעצל ולא אתרוג לו היה שלא והיכא דמאיסי עכברים שאני דאמר כלישנא ולא שני ביו״ט מכשר עכברים נקבוהו
הדר בעינן דלא יבשו אפילו בשניהן מכשיר ור״י הדר בעינן אי באתרוג בין בלולב בין ורבנן יהודה ר׳ פליגי הגזול לולב דבר״פ הדר שאינו אעי׳פ אחר פסול בו שיש או הניקב
ימים בשאר אבל ראשון ביו״ט אלא אינו ̂זה וכל .מצאתי ע״ב זה פרק בריש כדלעיל יבש מלולב ראיה ועוד עליה פליגי דרבים אע״ג הרחק בשעת עליו לסמוך ר״י הוא וכדאי

 וה״ה חסר אפיק ולא ורימון פריש אלא מפיק דלא וכו׳ הבית בתפיסת אתרוג שקנו האחין הגזול לולב דפרק מהא ראיה הביא ועוד הר״ם בשם מצאתי וכ״ז כבעמוד דכשר פשיטא
 : ,ע״ב בגמרא כדאמרינן דמאיס משום הדחק בשעת אפילו פסול עכברים נקבוהו ואמנם ראיה. הדחק שעת אין דאמרינן איבש דהוה מידי אחר לו ואין קצת שנשבר בלולב

 , ע״ב שלך יהא לא לאו ואם במתנה לך הוא הרי לי שתחזירהו מנת על שיאמר וצריך אישות בהלכות כמבואר בהן מתקיים שהתנאי דברים בד׳ להזהר ינצר־ך כתב בס׳׳ה [ר]
 לנו ומבואר הפועלים פרק ובב״מ המגרש פרק בגיטין כדמשמע יצא לו יחזיר לא אם ואפילו והתנאי,בטל טובה שהמתנה כ״ש אלד• בכל תנאו יקיים לא אם דאדרבה הבינותי ולא

תנאי צריך שאין פירש ורשב״ם , גמור תנאי נעשית שכמשפטו אחרי יצא לא יחזיר לא ואס ויחזיר התנאי שיקיים ליזהר צריך משפטיו בכל התנאי יעשה אם אכל אישות בהלכות
כו/ לינוקא הושענא איניש ליקני לא זירא ר׳ אמר וערבה בלולב [ש] :פ״ו אישות בהלכות כדפיר׳ בגיטין כ״א כפול ע״ב: ו
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ודוסא יצא לא לאו ואס יצא לאכלו יטל אם כו ויצא מק אחד ונפלו הביה בחפיסת אהרוג שקנו רבב״חהאחין אמר קל״ז:) (ב״בנוהלין יש פרק אווט׳. לולב שקנו שותפין יא
עליו מקפידין שאין אע״ם אחרים אתרונין שם דאין דכל רבינו כדברי ופירושה וההלכות הגאונים ובדברי הספרים ברוב הגרסא היא כך לא רמון או פריש אבל אתרוג

ובהלכות .מקפידין שאינן לפי מועלת מחילהן האחרים מן מעולה זה היה אפילו הסין מאותו שס כשיש אבל מועלת בסתם מחילתן אין המין מאותו שס שאין שכל לפי גו יוצא אינו באכילתו
ז״ל האחרונים כתבו וכן ע"כ נפיק לא לא דידיהואי מנתא חבריה ליה דיהיב קמא־עד ביומא חובתו ידי חד נפיק לא בשותפות לולגא דזבני ביסרי דהני מינה ושמעינן הגזול לולב פ׳

כתב ז״ל הרשב״א אבל .רבינו דברי ונתבארו ,
 בחחלה עליו והתנה בסופו לקיימו שא״א תנאי
 דבקסן הר״ן וכתב ,קייס ומעשה בסל תנאי
 דאילו עסקינן הפעופות לעונת הגיע שלא

 נמי אקנויי שבע בן או שש גן דהייט בהגיע
 (גיפין בהניזקין כדאיתא מהנה ומתנתו מקני
 מכירוהו שלא ותמהני זה הוא פשוש ודבר ג״פ)

השמקים:

לולב הלכות להו סליקו

 לצאת לקחוהו בשלא דאחין דהא לי ומסחגרא
 לקחוהו אבל בו ולהריח לאוכלו אלא היא בו

 דאמרינן בו יוצאין גוונא בכל ודאי בו לצאת
 יודעים היו שלקחוה בשעה שהרי ברירה יש

 שבשעה לקחוהו כן דעת ועל ליחלק ראוי שאינו
 שלו כולו שיהא בו לצאת מהן אחד כל שיפלנו
 שהן מזה זה הנאה שנדרו דשותפיס דומיא

 מלוקה דין בה שאין שניהם של לחצר נכנסים
 שיש והפעם .נדרים מהלכות פ״ז שמבואר כמו

 שבשעה נשתתפו כן דעת על שכשלקחוהו ברירה
 שלו דריסתו מקם יהיה נכנס מהן אהד, שכל
 .עכ״ד להקנות צריכין ואינן בו כיוצא בלולב ואף

 מקומות בהרבה סמכו זה דעת שעל ואפשר
 בין בו יוצאין הקהל וכל אמד לולב שלוקחין

:בשני נין בראשון
ב  רבינו דברי וכו׳. המועדות שכל אע״פ י

וט׳ אדם שישמח השממה עד
 במשנה מהן .בנאור נ׳) החליל(דף פ׳ מבוארין

ובגמרא

 מהן אחד היה אם שבו מינין מארבע ומין מין כל ואחד
א :ראשון טוב ביום בו יוצאין אין יישאול  שותפץ י

 בו יוצא מהן אחד =אין בשותפות אתרוג או לולב שקנו
. במתנה [ח] חלקו לו שיתן עד בראשון חובתו ידי

 מהן אחד ונטל הבית מתפיסת אתרונין שקנו האחין
 מקפידץ האחין ואין לאבלו יכול אם .בו ויצא אתרוג

 לו שיתנו עד יצא לא מקפידין היו ואם יצא בכך
 שקנו או פריש וזה אתרוג זה קנה ואם .במתנה חלקם

 במתנה חלקו לו שיתן עד באתרוג יוצא אינו חבית מתפיסת ופריש ורמון אתרוג כאחד
ב • עליי מקפידין אין אכלו שאם פי על ואף  לשמוח מצוד. המועדות שכל פי על אף י
 שבעת אלהיכם ה׳ לפני ושמחתם שנאמר יתירה שמחה יום במקדש היתד. הסוכות בחג .בד.ן
 מלמעלה לנשים מקום במקדש מתקנין היו הראשון טוב יום ערב עושין היו וכיצד . ימים

 הראשון טוב יום ממוצאי לשמוח ומתחילין אלו. עם אלו יתערבו שלא כדי מלמטה ולאנשים
 הערבים בין של תמיד שיקריבו מאחר מתחילין מועד של חולו מימי ויום יום בכל וכן

בכנור ומנגנין מכה החליל זו. שמחה היתד. ודדאך ע הלילה: כל עם היום לשאר לשמוח
ומפזזין ומטפחין ומספקין ורוקדין .בפד. בפה שיודע ומי .בו לנגן יודע שד.וא שיד בכלי ואחד אחד וכל ובמצלתים ובנבלים

: טוב יום את ולא השבת את לא דוחה אינה זו ושמחה ותושבחות. שירות דברי ואומרים שיודע כמו ואחד אחד כל ומכרכרין
ה :שם סמ״ג הרנס סי' נוור ב :תרמנו סי' טור א צו מ

משנה לחם למלך משנד.
פירוש דוחק לו נראה רבינו אבל .מקנה והוא ממכר ממכרו מקח מקהו מדרבנן הא מהו וכל _למנוה ולא למעלה לא גדול איננו ר׳י דנקט זה דשיעור אמה ונ׳ מ׳ עד מכשיר יהודה

דאע״ג רביע דסובר ההורה מן דקונה והפעם לפעוטות אפילו להקנות דאסור ופירש זה
תשעה בס׳ וכדכתב התורה מן קונה לו כשנתן מקום מכל התורה מן מקח מקחו דאין

 הפעופות לעונת שהגיע אפילו ולכך ה״ה בדבריו כן ביאר ושם מכירה מהלכות ועשרים
 נראה ז״ל רש״י אבל התורה מן לאחרים מקנה ואינו אמרו וזהו התורה מן מקנה אינו

 להרב״י ראיתי אח״כ .ע״כ זטה ליה תיקנו דרבנן קונה שפירש הר״ן כדעה שדעתו
 ואני !'וכו כתבו לא איך הפוסקים על ותמה פשוטים הס הר״ן שדברי שכתב בכ״מ

:כדכתיבנא עליו חולק רבינו כי ק אמר איך עליו חמה
 אבל אתרוג ודוקא קל״ז:) (ב״ב בגמרא רבינו גירסת .כו׳ אהרוגין שקנו האחין יא

 אי אבל וכתבו בדוחק יישבוה והתוספות רשב״ס דחאה לא> ופריש רימון
 האתרוג את הלה יאכל אס יקפיד דמסהמא יצא לא רימון או פריש אלא לנותן ליה לית
 בעיר אתרוגים הרבה שימצאו מאמר יקפיד לא שהוא לומר חהמוך אל כלומר ,ע'כ
 אמר אלא כן פירש לא רבינו אבל לא. לאו אם אבל אלזרוג כשיש דוקא דהיינו וכו׳

 דע״ד דכיון פעמו ונראה תימה הוא ולכאורה מהני. לא מקפידין אין אכלו שאם אע*פ
 שיאמרו צריך הסתם מדרך להוציא מקפידין אין שאלו אע״פ מקפיד אדם כל הסתם
̂בל שמומלץ בפירוש  ולכל מקפיד אדם כל ודאי לומר אין וכו' המין מאותו שם כשיש י
 מועיל אז כלומר מקפידין שאינן ולפי וכו׳ המין מאותו שם כשיש אבל ה״ה וז״ש מועיל.

 רבימ שאמר דמה אפשר או .עכ״ס להקפיד הסתם שאין מקפידיןכיון שאין לפי טעם
 כזה ששוה בדבר זה על זה מקפידין אין האמין שאלו ר״ל אכילתו על מקפידין היו לא

 ידי יצאו שלא מחמת יקפידו אבל שוויו מחמת כלומר אכילתו על מקפידין אין וז״ש
דברי עם רבינו דברי יסכימו זה ועם מועלת בסתם המחילה אין ולזה מצוחו

: ז״ל ההוספות
 ויו״ט שבח בין שדוחה לקרבן שיר שים ה״ה כתב וכו׳. דומה אינה זו ושמחה יג

דאמר ירמיה כר׳ דזה ונראה .מקדש מהלכות ג׳ פרק רביט כדפסק
בפרק

 פחות למעע ואחא שנים וג׳ ג׳ דקהני נמניח אלמנה דפרק ההיא אנל דכותיה הוו לעיל דאייתינן
 דדוקא לישנא ע'כ וא'כ לוקחין אץ דשלש למעע דאתא ב׳ק דכסוף ההיא וכן איבדה דלא משתים

ק: אינשי כדאמרי מובא ואפילו התם לומר שיין לא נקט דו ד ו ו  אמרינן לא דע'כ להלק נראה ע
 המחודשת החלוקה אם כי שונה היה לא דאם היכא אלא פרץ דלא טובא אפילו למימר דכעי דהיכא

ד הוה ד הוה קופות חמש מפנין שונה היה דאם מפנץ דפ׳ ההיא כגון לא ותו כאן דעד ס׳  דדוקא ס׳
 לך לומר וה׳ ד׳ נקע דלהכי שמואל קאמר מש׳ה חסדא לרב וכדס׳ל טירחא משום לא טפי אבל ה׳

 דייש יהודה דר׳ ההיא וכן . טובא אפילו ללמדנו אינשי כדאמרי וה׳ ד׳ ונקט נמי טובא אפילו
 מנ׳ דטפי הדעת על לרעלות היה אפשר נ׳ עד אפילו מכשיר ר׳י נקט הוה אי עירובין וריש סוכה
 .אינשי כדאמרי נמי טונא ואפילו לך לומר ונ' מ׳ נקט להכי מהני דלא מודה יהודה ר׳ אפילו

 בני כלשון בלשונו נקט הכי ומשום טובא דאפילו שלמדנו במה חדוש יש לעיל דכחבנו הנהו כל־ וכן
 דאפילו שלמדנו במה כלל מחש שום אין ב׳ק דסוף וההיא נזונית אלמנה דפרק ההיא אבל . אדם

 וא״כ ה׳ כ׳ש הרועה מן לוקחים דד׳ כיון וכן סובא כ׳ש כחובתה איבדה שנים דבשתי דכיון טובא
ש ; בעיני הוא נכון זה וחילוק אדם בני כלשון תורה דברה תכלית לאיזה י  מ׳ש כפי לדקדק ו
 והן ה׳ אפילו ד׳ אפילו אומר ר׳ע שערות פתי בה היו ב׳ משנה דפרה בפ׳ב דתנן מהא התום׳

 עד עליהם שוכר כמה ועד ע׳ו) האומנין(דף בר'פ ועיין . חמשים אפילו אומר ר׳א יתלוש מפוזרות
ט רבינו בדברי בזה ועיין זוז זג׳ מ׳ בפרק ועיין .שם ה׳ה ובמ׳ש ד׳ בדין שכירות מהלכות פ׳

מכל אלא מהן מאחד כריסו ימלא לא ה׳ז מקשאות וה׳ ד׳ המשמר צ׳ג) (דף הפועלים את השוכר
וג׳ ב׳ לת׳ת יוצאים התלמידים דאמטנן ה׳ב) (דף אע'פ בפרק ועיין . חשבון לפי אוכל ואחד אמד

' אם נסתפק ע״ו סי׳ אה׳ע ב׳ח בעל והרב ,גישות שלא שנים נימא או יותר ולא דוקא שנים וג׳ נ
 ג׳ היתר ולכל ימלתא לאורחא דנקט וב׳ שנים ג' דדוקא מהרש׳ל גשם וכתב טפי דה׳ה דוקא דלאו
 היו אמריץ קל׳ו דף הגו ראשית , ובפרק .יע׳ש ע׳ו סי׳ מחוקק חלקת בעל דבריהם הגיא וכבר שנים

 אמר אר׳י ל׳) דחולין(דף וגפ׳ג מצטרפות. אין שנים וג׳ ג׳ והניח גזז והניח גזז רמלות שמי לו
ג׳ השוחט רב  בזורע לר'מ חכמים מודים חנן ג׳ משנה דפאה וגפ׳ג .כשרה שחיטתו מקומות וג׳ ג

 (דף דנדה וגפ׳ו . בחוי׳ט שם עיין ואחד אחד מכל פאה שנותן מקומות וג׳ גב׳ חרדל או שגת
 ובפרק .פעמים וה׳ ד׳ אפילו הכלים את מקפלין תנן קי׳ג) (דף דשבת ט׳ו ובפרק .לה מיימי ג׳א)

׳ גיש׳י שם ועיין ביעי תלת או סרתי יוסף ר׳ אמר עראי אכילס וכמה כ׳ז) (דף יסוכה נ
 בשנים הא עושין דאין הוא אמד דין גבית רב אמר זימנין ט׳ז) דסנהדרין(דף קמא וגפ׳ .ותום׳

ג׳ או פ .עושין מקומות וג׳ רב׳ אבל אחד במקום אלא שנו לא ר׳ל אמר הסם אמרינן ותו .עושין אין לעולם דינין גסי ושלשה בשנים אפילו רב אמר וזימנין טושין דינין גסי ג ר׳ ג) הדין(דף נגמר ונ  מ׳
ובפ׳נז .אותו מחזירין בדבריו ממש שאין בין בדבריו ממש שיש בין ושניה ראשונה פעם הניא מ׳ג) ושם(בדף .פעמים וה׳ ד׳ אפילו אותו מחזירין זכוה עצמי על ללמד לי יש אומר הוא ואפילו

דעירוגין

עוז מגדל
מריו שחןלר״י ח קמימי חלתא מ׳׳ס מדר״ע ואסילו מכולהו מיקל ור״ס מ מ ע ק  דלא וחד שטחי ש

 ענות לגדה שהיא הגזע נסארת אחת סארה שתמצא הדגר הוא וכן כלל ענות שהוא שכיח לא קעים
 זו שמועה סי׳ זהו .ענות סארותיו וכל הוא שיהא נאלף אפילו אחד גזע תמצא ולא ענות אץ והשאר

 לא קעיס ולא ענות דחד ר״ע לדנרי מדאמריגן הפירוש זה יתנרר נמי ר״ע מדנרי וגס נכון על
 שכיחי והא שכיח לא קעיס ולא חד ר״ע לדנרי אמרינן היכי המפרשים כדנרי ראשו נגקעס ואס שכיח
 הפארה ראש והוא פסול ראשו נקמם שאס משנתנו כסתס הלכה ולעולם כדפרישית ש״מ אלא עונא
 על השיג ז״ל והרמנ״ן .נחנורו עכ״ל השכל מדרך גועה הדרך מזה והנועה הוא הדר דלאו משום

הראשונים מן אדם ערער ולא אמרו כך ז״ל הגאונים כל אנל אמרו הגדול רנינו לא זה דנר ואמר זה

מיימוניות הגהות
תב נוחלין יש בסוף [ת]  מסכמרו דעתנו אחד אתרוג על לברך הקהל כל שנהגו מה דשב״ם ונ

 כתבו וכן דמי שפירש כמי פירש שלא אע׳׳ם יחזיר ואח״ב שיברך עד אחד לכל נתון שיהא
 ראוי המובחר מן לעשותן אחמצותיו ומחבב ה׳ דבר הירא אמנם הגזול לולב בסוף התום׳
 בני שרוב ועור כהלכתן הנענועים לעשות כדי חדא .עצמו בפני ואתרוג לולב לו להיות

 כן הקהל טובי ד.עת ואין מקומות ברוב הקהל לכל שותפין שהן דעת על מברכים אדם
 חסידיםי ראיתי וכן מתנה שיהא ולהסכים ליזהר שצריך יודעים ולא לב על מעלים ואינם
 מצאו שלא מדוחק אלא יחד הקהל לכל להיות מתחלה נהגו ולא עושים מעשה ואנשי

:הצורך לכל אתרוגים
ר דנ  משאר יותר נהדס ומופשחין הקעומין חכם שום פסל למה א״כ הפירוש לזה ועוד . תכריע וקנלתס נ

 אלא הדר ולא תאר לא המופשח מן יותר הקרקע מן הגזוז לנד ואין רננן ליה פסלי הדר דמשוס מפורש ונירושלמי הען מן המוסשח הנד הוא וענף נו כתוג ענף שהרי הכל לדנרי כשר כהדס ואדרכה המינין
 נתורת ששנויה וזו מינין נשאר משא״כ עצו את חופין שעליו הדרו תלוי נענותו שההדס מפני נאחר ולא נזה מכשיר ור״ע שלמין ולא דשלמין דגמרא לישנא והיינו אמורין הנדים כראש הקיעומין דעל משמע
 א״ר דלא נמי והיינו קאי אדליות אלמא קטום שאינו אחד קתני ולא קטומה שאינה אחת דקתני והיינו קטומה תהיה שלא עליה לחזר שצריך כלומר קטומה שאינה ואחת דליות שתי אומר ישמעאל ר׳ כהניס
 פארות או נדים הנקראים ־ הס השלמים והענפים דליות הגקראין הן שיוסיפו כדי שנה נכל ולקוץ אותן לזמור כורמים של שדרכן הגדולים שהענפים נראה לי אכל .קטומין ודאי שאינן לפי דליות שלשתן אפילו טרפון

 המדלדל חכמים אמרו דליות של הזה הלשון ומן עוכרתא נקראת ממנה שהעכירו שס ועל תרגומו וכן כן נקרא שיזמר שם ועל ראשו שכסחו הענף והוא זמורה אונקלוס תרגם וכן עוכרתיה נו תרגם וינ״ע גמקרא
ח. זמור לשון וכולן בגפנים סו כ א ענות ומ״ש ו ל  שרוב טפחים שלשה כאורו נמקומן להם מצוי ענות שכולו הדס שאין מפגי אלא לכסחלה נהם שאסר טרפון לר׳ מצינו שלא הקטומים מפגי לה משכחינן ג'
עכ״ל קטום ולהיותו העליונים עליו ולהסיר ראשו לינש הזה ההדס שדרך קטים ולא מחד להו שטחי קטימי ותלתא מצוי שאינו הוא ענות אלמא-משוס שלשה עגות בהדיא דקאמרינן והיינו שוטה הארוך

:זולתו) לגו היה ולא יושגו לרוג ממנו חסר היה ההעתק כי ̂ חסר הפרק סוף ועד (מכאן .המלחמוס ספר
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 נין לקרבן אמד פיר שם היה ועוד .ובגמרא

 .המקדש כלי מהל׳ פ״ג ומטאר כשבה כין כיו״מ
 ואינו שממה של שיר אלא היה לא זה אכל

:יו״ט אפילו דוחה
 מצוה בעשיית אדם שישמח השמחה טו

 מבוארים רבינו דברי וכו׳.
 אמרו ל׳:) מדליקין(שבח ובבמה בגמרא בכ״מ

 .מצוה של שמחה זו השמחה אס אני ושבחתי
 לעשות לאדם לו ראוי שאין הוא הדבר ועיקר
 ואנוס מוכרח והוא עליו חובה שהן מצד המצות

 בעשייתן שמס והוא לעשותן חייב אלא בעשייתן
ויעשה ■

 אותה עושין היו ולא .זו בשמחה להרבות מצוה יד
 ישראל חכמי גדולי אלא .שירצה מי וכל הארץ עמי

 ואנשי והזקנים והחסידים והסנהדרין הישיבות וראשי
 ומשמחין ומנגנין ומספקין מרקדין שהיו הם מעשה

 והנשים האנשים העם כל אבל . הסוכות חג בימי במקדש
 אדם שישמח השמחה טו ז ולשמוע לראות באין כולן

 גדולה עבודה .בהן שצוה האל ובאהבת המצוה בעשיית
 ממנו להפרע ראוי זו משמחה עצמו המונע וכל .היא

בשמחה אלהיך ה׳ את עבדת לא אשר תחת שנאמר
 חוטא אלו במקומות בעיניו ומתכבד לעצמו כבוד וחולק דעתו המניס וכל .לבב ובטוב

 המכובד הגדול הוא אלו במקומות גופו ומקל עצמו המשפיל וכל מלך. לפני תתהדר אל ואמר שלמה הזהיר זה ועל .ושוטה
לפני לשמוח אלא והכבוד הגדולה ואין .בעיני שפל והייתי מזאת עוד ונקלותי אמר ישראל מלך דוד וכן .מאהבה העובד

:וגו׳ ה׳ לפני ומכרכר מפזז דוד והמלך שנאמר ה׳

 מצד באמת ויבחר סוב שהוא מצד הסוב ויעשה
 לכך כי ויבין סרחן בעיניו ויקל אמת שהוא
 שנברא מה עושה וכשהוא קונו אח לשמש נוצר

 דברים שאר ששמחת לפי ויגיל ישמח בשבילו
 אבל קיימים שאינן בסלים בדברים חלוים

 והחכמה התורה ובלמידת המצות בעשיית השמחה
 בדרכי ששלמה וזהו האמיתית. השמחה היא

 מכם אם בני ואמר החכמה שמחת שבח מוסרו
אני: גס לבי ישמח לבך

לולב הלכות להו סליקו

משנה לחם
 ונראה .השבת את ודומה היא עמדה קרבן'ד״ה של בשיר אבל נ״א) החליל(דף בפרק

 שם פסק ז״ל דהוא ותימה שבס. דוחה ולכך בכלי שירה דעיקר סובר דזה דלכאורה
 בפה אלא שירה אומרים ואין שם שכתב בפה שירה דעיקר מקדש מהלכות ג׳ בפרק

 מהן וכו׳ עומדים היו ואחרים כתב ועוד .בפה עבודה שהיא שירה שעיקר כלי כלא
 בכלי שירה עיקר דלמ״ד בפה שירה עיקר כמ״ד היינו וכו׳ ישראלים ומהם לויים

 כיון השבת אח דומה מ״מ בפה שירה דעיקר דאע״ג וי״ל .דוקא דלוייס בגמרא אמרינן
 מתירינן לא השואבה ביס שמחת כשהיא אבל במקדש שבות דאין משוס עבודה שהיא
 המתחיל בדבור הסוס׳ וכדכחבו טפי גזור שיר כלי שם שהיה דכיון סעמא האי משוס
כו׳. בפה שירה עיקר סברי ורבנן  דומה בפה שירה דעיקר דאפילו צ״ל אתה וע״כ ו

 כהנים עבדי כתנאי בד״ה בהוספות שהקשו הקושיא מכח שבוה דאין משוס השבת אח
 החג ימי בשמונת מכה דחליל רישא קסני והתם בפה שירה עיקר מסקינן דהכא מ׳1

:דפירשנו מסעמא ותירצו שבס בלא אפשר ואי

למלך משנה
ר ד׳ כנר וכמס פ'כ) דעירונין(דף ח) דמירונין(דף וברפ׳ב .ה׳ מ ץ ה׳ כס אפילו הנן י׳  כוי

ס אפילו ג .כורין י׳ נ פ׳ ג׳ ב׳ ניטלות שהן כל כשמם כסף אנני אומר ר׳י ג׳ משנה דשביעית זנ  ו
נ . הכתף על פ׳ נ  תאנים והיו כירושלים שהיסה ורדים נגנת מעשה ר׳י אמר ה' משנה דמעשרוס ו

 משנה דטרלה וכפ׳כ .מעולם ומעשר סרומה מהם הופרש ולא נאיסר ומארנע משלש נמכרות שלה
׳ תכלין י׳ ש. אתד ממין שמות וג׳ נ ק יע׳  כין העצמים מן עצמות רוכע כש׳א ז׳ משנה דעדיות ונפ׳

פ׳ג מג׳. נין מנ׳  וכרפ׳ק .יע׳ש מצטרפין אין מד׳ מצסרפין מג׳ מכ׳ א׳ מכלי ד׳ משנה דמקואות ונ
 . למאה ולעשרה לה׳ מלוג לד׳ אף לוג מסצי לכ׳ אף לאחד לידים נוטלין רניעית מי דידים
נ פ׳ נ נ .זה כצד זה וה׳ ד׳ נוטלין ג׳ משנה דידים ו פ׳  שהיו כזמן אימתי ה׳ משנה דכלאים ונ

ד . יע׳ש כו׳ ס׳ ה׳ על או ד׳ ד׳ על נטועות פ׳  שנים או אחד המדל איזהו ד׳ משנה דשניעית ונ
׳ ונפרק .זה כצד זה שלשה המחליק  חרדל זורעם שתים או אחת קרחת היחה ט׳ משנה דכלאים נ

ה כירושלמי ועיין .חרדל יזרעם לא שלשה  רחמיו יגיעו צפור קן על דהאומר אמסני׳ דכרכות פ׳
ח הטור והניאו אותו מחזירין אין כרכות ג׳ ב' שהשגיר צבור שליח ריב׳ל נשם סימון א׳ר  סי׳ א׳

ט .יע׳ש קנ׳ו :שתים נין אחת נין צדה על מוטה כין עומדת כין ט׳ משנה דאהלות ונפ׳

:ולב בליות לבוחן שבח ,לולב חלבות לחו סליקו

שסלים הלכות
 :שנה בכל השקל מחצית איש כל ליתן והיא אחת עשה מצות

:אלו בפרקים זו מצוח וביאור

משנה כסףראשון פרקמשנה כסף
( ל ר ת א א פ צו  שגה בכל השקל מחצית מישראל איש כל ליחן ההורה מן עשה מ

:וכו׳ רבות בפעמים מתנו ואינו :וכו׳ ושנה
ן ב י  סלעים ממש מ״ס:) (בכורות בכור יש פ׳ משנה . וכו׳ בהורה האמור כסף מנ

 שם מוציא של ומאה ומפתה אונס של ג׳ עבד של שלשים צורי במנה בן של
 ופירפ״י צורי. במנה הקדש בשקל כלס רע

 ומ״ש . מעין עשרין דהוי הקדש בשקל כלם
 שאכתוב מה ע״פ מבואר זה .שעורה ש״כ ומשקלו
 חצי הפרוסה שמשקל הרי״ף בשם בסמוך
 וכו׳. עליו חכמים הוסיפו וכבר ומ״ש .שעורה
 סלע רבא אמר נ׳) (דף בכור יש בפרק

 עשרים דכהיב הוי וחילחא חלחא דאורייתא
 שש וחניא מעין עשרין ומפרגמינן השקל גרה
 מ״ח קדש של סלע מיתיבי דינר כסף מאה

פונדיונין

 יוסיף להוסיף רצה שאם מצין השקל גרה עשרים דהניא עלייהו דאושיפו בחר פונדיונין
 שסוס הוסיפו דאורייתא סלע על עליה דאוסיפו בתר ופירש״י .הוא ס״ל יפחות יכול יהיה ס״ל

 .אחרת הויה עוד משמע השקל יהיה גרה עשרים יהיה .מעין כ״ד צורי סלע למדת ועשאוהו
;הוא גרה עשרים כתיב קרח ויקח בסדר הוא כתיב ערכין בפרשת

ע ג ל ס פ׳ מבואר .וכו׳ דינרים ארבעה ח
ומ״פבמשנה נ״א:) (מציעא הזהב

 משמנה אחת ופרוסה עד וכו׳ מעין שש והדינר
 ומשקל י״ב).ומ״ש בפ״קדקדושין(דף באיסר.

:שם הרי״ף כסב כך ,שעורה חצי הפרוטה
ד ד עו  כ״כ .וכו׳ שם היה אחר מסבע ו

 רפ״ב המשנה בפירוש גם רבינו
 מפני דרכונוס שקלים מצרפים דחנן דשקלים

: הדרך משוי
מחצית

ת א צו  מישראל איש כל ליתן התורה מן עשה” מ
 עני אפילו .ושנה ̂״ינה בכל השקל מחצית

 מוכר או מאחרים ושואל . חייב הצדקה מן המתפרנס
 שנאמר כסף השקל מחצית ונותן כתיפו שעל כסות

 נותנו ואינו .וגו׳ ימעיט לא והדל ירבה לא העשיר
 כולו נותנו אלא מעט ולמחר מעט היום רבות בפעמים

 באונם בתורה האמור כסף מנין ב ז אחת בפעם כאחת
 הנאמר שקל הוא עבד והורג רע שם ובמוציא ובמפתה

 הנקרא המטבע כמשקל משקלו ועשו עליו חכמים הוסיפו וכבר שעורה. ועשרים מאות שלש ומשקלו . בתורה מקום בכל
 והדינר דינרין ארבעה הסלע ג ♦ בינונית שעורה ושמונים וארבע מאות שלש הסלע משקל הוא וכמה שני. בית בזמן סלע
 משמנה אחת ופרוטה .איסרין שני ופונדיון פונדיונין שני היא ומעה .גרה רבינו משה בימי הנקראת היא ומעה .מעין שש

 חצי הפרוטה ומשקל .שעורות ארבע האיסר ומשקל .שעורות עשרה שש הגרה והיא המעה משקל נמצא .באיסר
 שאמרנו כולן המטבעות ואלו .דרכון נקרא היה והוא סלעים שתי משקלו שהיה שם היה אחר מטבע ועוד ף :שעורה
: מקום בכל משקלם לפרש צריך אהיה שלא כדי בארנום וכבר ;מקום בכל בהן שמשערין הן מהן אחד כל משקל ובארנו

: ה מ ץ ש ע / מ ס מחצית א
עוז מגדל

מס' .נינונית מד כסף מנין א פרק ף יש פ׳ ננורוח נ ד ר( ו נ מס׳ .מקוס בכל מד אחר מטנע ועוד :י׳א) דקדושין(דף פ׳ק . שמורה חצי מד דינרין ארנמה הסלע :מ׳ט) נ : שקצים מצרפי! פ׳ שקלים נ


