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 כרוי פותר - אייהופתח
 עץ המגביה ית"ש ה' אשר ףלארם תולדות ספר וה בגמרי ראיתיכני.

 על קדשו ממרום השקיף כי עזרני נה עד  יקשדוה סרומי עלשפל
 ייעליז זקשדה בעצי אשר יבש ,נץ והפריח כמוני לעילם מועטהארם
 אשר בו  אשר וכלשד"

"3, 
 העץ טוב כי מגדיו, פרי פריו יתן השדה

 חדר עץ פרי ופריו  יקשרה  ברוח לו ריח הע*ן הנה גם ךץארםלמאכל
 ולהי ולתפארת, לגאון הארץ "רי פרי, והדר"י ארעא הדר"י חסידיו, לכלהזא

 אשד עץ מכל אורות לקטתי דקוטדה ובצאת, וההדרת, האמוגההעולמים
 יקרים יייים. "ייישי טאות יהדיו_.:כארבןנ ירנני דןיטדה--אז יעלוץבו

 קל, מפתח . כיין פדרשח אךיהר- :2תה לזאת מינים בהארבעהמפנינים,
 נפשי נקיטנא קציר, - הלא ולפניס, לפני קדשין תפוח-ן להקל,להכנם
  יזהירו, ממסילותם וככוכבים יצהירו, כברקים יקר הקורא ולעיןבקצירי,
 וצורי. קיגי בעזר יערי,עם- דבשי לאכול זץשץ4ה אל ולבא פרי על להתענג יבוא תשוקתוועלי

 הררוטים*ממהח
 להתעורר עצה צרה בעת לאתרוג, נמשלו ישראל ספרי, לשם טעם נותן".

 ילמוד סינים ר' -מצות מלקייםי---,בתשובהך-ופלימו5-'תוית-אתיוגי-נאנס
 כמו למצוה כונה צריך מריגא מיגים ד' דנטילת לומר -ש לשמם,דיניהם

 כונה. צריך לכ-ע מגילה קר?אתשיפר,
 תלתן, ל פלפל אתדוג, והותירה פרי עשה עץ הארץ ששינתה- טעםב,
 ממש. שוה ופריו עצו שאין י"ל הדס מערלה, פשור פיפל'.
 ערבה ולנענע בהו"ר אגד התרת טעם נא, בהצליחה לנענע אסורנ.

 השבת. ליום שיר בטומור מינים לד' רמזוחןטה,
ד*

 מוסרן
 ת'ה חניגה סוף במ"ד ומוסר צפצמה, ואיזה ערבה איוה במ"ד

 בהם. שולט גיהנם איןופי'
 שקרשי ג*כ מקראי מוכרה חולק, בלי הוא גדילתן כדרך המינים נטילח,ק'

 אם המשכן, קרשי דוגמת הם מינימ הד' ממצרים, הוציאוהמשכן
 מינים הד' נפסלו, לא דרנא כהם שנופל למ"ד נצחיכ, הקרשיםגשמיות
 הלולב נענועי בג"ע, דוגמחן שיש מחמת בעצמו ה' בהשגחת רקגדלים

 עמלק. ורעלהכרית
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פתיהה.
 לאוהיית( והיו ערוך הש?הן בסימנ' ?ההדוטיםטפהה

 ההג. ימי כל הלל סדרתרמ"ד.
 אף התפלה קודם, בנענועיו הלולב, לטול האריזיל ע"פ למנהג טעםא.

 ותפלה, ק'ש כמו, הם והנענועים תפילין כמו הוא הלולב תדיר,שהתפלה
 התפלה, ה,ח"צ יחזיר לא סדרשים בתי לכמה אחד בלולב הדחק בשעתב.

 אחר. -עד לולג להקהל היה כשלא מוסף, אחר הלל יאמרוכן
 פוסף

 כרכה בלא  תלולב  עם  הלל  עור יא~רו לולב בא פטירתן וקודם הלליאמרו
 כנטילתו. בי ביום זמן יאמר א' יום לולב - בנטילת זמן לומר ש:הנ,

 עיון, צריךובחוה"מ
 'ילולב.. בזמן פוטרן דסוכה אי דרגל זמן לומר שכחד'
 ויכוין אכילתו פוסר המצוה אכילת-אתרוג,-.סן על שההיינו מברכין אםה.

 'אכילתו, לפטוד נטילתובזמן

 לולב* ריניתרמ"ה*
 ימים. בשאר גס פסול לתאומה תאומה מדובק כחץ כלו אםא.
 דבזקן גמקום שלא- אף ארכן רוב עי לרהבן לולב עלי רוב נפרצו:'

 י ' וערבה. בהדס וה"הפסול
 ובהיפוך כשר, שלם למעלה רוב ונשאר לסטה עליו. רוב נתקשו אונעקרוג.

 מחופה, .כששדרתו אף לגמרי כשיחתכם *וכשר לא ונפסל נפרצופסול,
 צשע, מחופה ששדרתו כה"ג שלמים עלים רובובחתך

 יצא. אם ימ*ם בשאר בש"ס מ"ד לחד לולב פסולי מ?ני ד' בנטל צ-ע*.

 לעקרו- -ווג*ע ראשו שאין- השיס,-)לולב ל~רץ)קושיות במכילתן חדש פי'ה.
 מקום. בכלפסול

 לולב נקרא שאינו למנהגינו ישוב פסול, שדרה שיעור ראש גיבש  רועאו.
 בצפורן. שיפרך עדהיבש-

 "הכסלים א' נקסם) פסול, קצת ומעורה העלה רוהבו ברוב ראשו נקטםז,
 פסול,רובו

 כשר. לנעגע כד4 והזקה לרחבה השדרה עובי רוב נחתךח,
 להתיר יש בשעה"ד פסול, השדרה צו עליונים עלים כהמניק נחלקט.

 חשש. בלי טעט כדבקלהדביק
 החתיס. להם שחש .להחששות ישוביםי.
 ב*אר אף מהם א' נטל סמניפ, יצא כווץ וא' קווץ א' לולבים ב. נטליא,

 - יצא, לאימים

 להכשיר. לצדד יש קבול כבית העלין לתוך נכנסה לא השדרה אםיבי
 פסול. למעלה שנתישר אף כמגל לפניו עקוםיג,
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מפתח
 יצא, ואילך שני מיו'ם לצרדיו שנעקמ לולב דיעכד נטליר,
 לכתחילה. כשר לכ"ע לאהריו עקומטן.
 לכתחלה. כשר מכבש כמו תהבולה ע"י שנתישר כפוף'טו,
 כשר. כפופיס עליונים עליס וכשכמה פסול כפוף עליונה עלה רק אםיזי

 כשר. ולצדדין 8סו5 לפניוכפוף

 הרם* דיניתרמ"ז,
 עבות ג' וישאיר התחתונים עליס כשיגשר מועיל אינו עבות רובו כשאיןא.

 לכתחילה מוהר האנד כשסתר או אגדו כשלא בראשו,למעלה
 הענבים,למעם

 כולן לקט ולא ביו"ט מיעסן שעליו המרובים הדס עגגי שהשחירי אתרב,
 כשר. איגו שאכלםאף

 הפסול עגין, בכל מרובים ענבים כשר ואילך א' דמיום הרמ'א ביאורג,
 מדרבנן. מרוביםדענבים

 אגדו לא ויטלו, ויחזור וניחו שיוכשר ולקטן מרזבים שענניז בעת נשלוד,
 יצא, לא מרובים עבביו כשההדס- א' א'ונטלן

 של לעוקצו מגיע זה של ראשו העלין שאין דק רזכ המחופה  בהרס צ.עה,
 שוטה הדם מיני ב' לבה"ג לבה"ג, אף ל?ז במכילהן שלנו ש"ם גי'זה,

 שרי. וחד ובתרי בו להוסיף אסור ודחבים גדולים כשעלייושן
 להכשיר שסומכין להמנהג מקור פסולים, הדיים איזה להכשיר סימניםו,

 ליז. במכילתן לגירסתינו ותוס' רשיי לשיטת- שונות לקשיות שונים ישוביםי. בקינא. תלתא שאין.אף
 הסכך קני לצבוע אסוד מלולב, בכיס לגמרי מכוסה גשההדס _נדול חששח,

 הוץ, לצד למעלהגם
 נתיבש אם לבודקו אפשר כשאי- שנים הרס--יבש-מכמה- כשר בשעה"ר-ט*

 עליו. ונשרולגמרי

 כצפורן, נפרך או הלבין לריעותא בחדא פסול אס צ"ע היבש הדםי,
 מפסוקין. אינן כי ברובו ההדס מצרי שיוצאין הפארות לקטום צייך איןיא*.

 ערבה. דיניי2רמז,
 כשר. השתיר אם וגם כשר יחוק בעודו  הירבה של  קבהא,
 נכוחו וכהולכות כשר אחד לצר בנוטות דוקא בהעלים קטנים פגימות גסב,

 ערבה, סימני יתר בו כש.ש לבן בקנה כשר בשעה"רפסול,
 ללולב. לקשרה בה נהנין לא לכתחילה שבמקרש ערבהג,
 העלים ולא הקנה דק נתיבש פסול, הקנה של האדפימות רוב נקלףד'

 לפסול. לרוב מצטרפין ונשרו יבשו להכשיר, יש מחצה נשרוכשרן
 כשר. מהאילן נדולתס מצד עליונים עלים ג' שנשדואףה,
 וגתגדל במהיבר נקטם ימיס, בשאר עליה ריכ נשרו גשר דאולי צ"עי'

 כשר. נתכסה אם להכירואיא



נמפה"
 כשנים ונחשכים להפרידם אין ביו"ס מחוכריס עיבה או הרם ענפי ב'ז,

 מ-ד, במכילתן ר-ג דבריביאור
 להם לענין לשנים נחשבו והפרידן ונדבקו במחבת שנהנו לתמיםח.

 ויו-ט. שבתמשנה

 י*ייזידנ* הפסרלים רכריםתרט-ה,
 כמוש מהית. הדר ולתוס, הדר, סה"ת אינו להלכה וטור רש"י לדעתאי

 כמקצה אף כעץ ונתקשה וכנתיבש כשר ובמקצתו פסול נכולו דך הואועדיין
 .החוט. בדיקת לו מהנן לחותו לההויק ישן לאתיוג תחבילה. עשופ10ל,
 מכאיסר. יתר עד פיסל אינו אילי אוובה ע'פ כדלת נפתחב,
 עליו_ מברך כאיסר חסרון אי; אם ש'ג ב'. ביו*טג'
 881 יעליו ומברך קיימים ה~רע דחדרי תלינן מסתם כמים בסגיםגמוחי.

 ונתרוקן ניסוק אהר. _שיטול עד יצא לא קיימים שאין ודאה אח'כחתכו

 כשר. והבריא במהובר נמוח יותר,קיי
 הימים זב,2אר עליו טברך קיימים שאין במשמזש במרגיש אף בועה"דה,

 ן עליו, מברך בשעה"ד שלאאף
 ודבוק רפטסא נשבר  להכשיר.  לצדד יש  הסממח  תיך  מתולדה דק נקכו,

 בפטמא כוך..וכשא,הז זבדבקו פסול מדולדלת הפטמא אם_ עדייןבו
 הפסמא עובי ,ברזכ איני כשהסדק א', ביו"ס גם כשר עמו עולהוהאתרוג

 אחר אף חסרה ספק גסלה ספק כשר, פסמא חסר דנברא ראיות חשש,אין
 כשר. למכורהבאה

זי
  להרגיי

 חזז'ת ~ימיר תוסיף, לא חשש יש מחט ע*י העוקץ או הפטמא
 כשר. דמים כשאר מחצה עלמחצה.

 ימים. בשאר להכשיר לצדד יש בחוטמו אחת -בועא כעין חזויתח,
 _גזראה_:_פסויא4__ןאם_אוןס--טבאה-ןסהלה,ן- תזזית אםמ,
 צריך אם צ'ע פסול, שם נקרא לא א' ביזם תקנה לו היה דאס תילוקי.

 חתרוג. אותו למראהשיחזור
  שלא אף כשר כנוש ספק מעל"ע, במימ האתרוג כבוש כשר בשעה'דיאי

 אתרוג בננבש צ*ע להכשיר, יש כבוש ויאי אף מיגיפ בשארבשעה"ד,
 ס?ל-ע. במים דרבנן או דאורייתא איסורעם

 אתרוג ממראה ונשתנו. קליפה ע*י שנעשו אף כשרות מראות הרבה'ב.
 על מחצה והיא באקת %ו א' ובצד בשעה"ד מנדמר סשום פסולאינו
 אין  גרולים  כתמיס ושגי קסן כאתיוג  אף  גועה'ד, שלא אף כשרמחצה
 גדול, באתרוג אף פסול כשרה סראה והשלישי פסולות מראות ב'לפסול.
 ודוקא כשר, כך לגדל היבה  סם  כט-גיל  סמולה,  מר*ה הווז כים אדוםיני

 אדומות נ-ודות ולאברובו
  ולרמכ-ם סנו.;, כשהובא כב5 לבגי כטר ביות- שחור אף לפרש"י.ד,

 כשר. לא-י מכוש הבא מעטטיוי
 כשר. העיק'ן יצר ושוק.ג הפטמא לצר מגיפו קנת וב'לט טמש ככדורטו,

 צ"ע. מהן באחת רקואם



מפתח
 פטמו שגם אף לבנה כהצי כפוף פסול, ככדור ונתעגל ונכמל אדוך היהמז.

 -ארכו על יותר בעביו צ"ע כשר,למטה
 תיום. הפוסלים לדברי טעם פסול, ואיזה כשר איזה התיום חלוקים'באתרוגיו.
 בזה, הרמב"ם של פסקו איך קמא. תנא נגד כי"א הלכה אם בכלליח,

 אבל חדר, באותו שם אכלה כשלא לאשתו ברכה של כוס. ל*גרא*צ
 דבר בכל בש:ת נהרג שוטה דכלב י"ל בלילה, שמירה .צריכים איןות*ח
 לכתוב כעת אסור בחול דאף י"ל שביומא, סימנים בחמשה הוחזק שלאואף

 שוטה. לענין עדות ה' הרמב-ם דברי ביאור אביי, שלהקמיע
 והן מקצתו, אתרוג למראה בחוזר הן כגרין דינו בלשוי מראחיבו,

 מנומר,לענין
 כשר. ודאי להוריק וכשדרכו באתרוג,- כשר מראה הוי ככרכום אםכי
 אחר. לו כשיש מצומצמת כביצה אתרוג על לברך :'אם שינות חששותכא.
 מצומצמת. כביצה ומהזיק מהמהודר משובא מביצה מעט הגדולכב.
 בצים, משני יותר ויא ומחצה ביצה המהודר בינוני אתרוג שיעורכ:,

 הדר. אינו יותר והגדיל)
- מביצה יותר כ"ש מחזיק מים ובמדידת כביצה בעביו שאין דק אתרוגכדי

) עליו, לברךכשר

 וכשמ:היל:. עליו, יברך ובשעה*ד פלול כאגוז עד ונצטהק כביצה "יהכה,
 לזכר, אף יטלי לא מכאגוו פהות ברכה, בלא יטלו כביצה נתגדללא

 כאגוז. שנצטמק אתרוג עם יבש- לולב יחד ליטול כשרבשעה"ד
 נתפה א', ביו"ט גם כשד ונתפח במים ושרוהו ונצטקק כביצה היהנו,

 חשש. יש שנתלש מכפייותר
 צ"ע כשר, ובדיעבד לשיעורו שיהזור ביו"ט, לשרותו אסור לכתחלהכו,

 להכשירו יש בנתפה וה ולכל ונדחה נראה הוי אולי ביו"טבנצטמק
 --- ביצה.' לשיעור- מצטרף עוקן וקצתהפטמא

 כשהב בסרט שם הנלקטים נאתרוגים בשביעית מא"י שונותבה.'חששות
 ישראל. מגן ונלקטים בוסד'

י
 מינים, בארבעה הפוסלים דברים'תרממ.-
 ומציאה שכיר, שכר וכבישת ואונאה, בריבית, מין בנטל הדין הואא,

 או מדבריהם בגזל צקע יצא, לא לההייר שלא ע"מ ושנטל י*ושקודם
 דיצא. י"ל אחיו שירש מעכו"ס גזל א', ביו"ס דיעבד יצא אי מעכי*םגזל
 אף ב' ביו"ט כשר יבש דלשמואל י"ל לוה"ג בר"פ להקושיות ישוביםב,

 יאוש. אחר אחרים יוצאים מתיבמקדש,
 היה לא בפרעון אס יצא, לא לו שלס או הנגזל מחלו ואח"ל וגטל גולג,

 יצא. לא אח"כ בנטל גםמרוצה
 יצא הוא דשלו הכיר ואח"כ א' ונטל חברו בשל שלו אתרוג נתערבד,

 עדים ב' לחברו, היפה ויזכה יפה השאינו יטול יותר יפה מהןכשאחד
 בבדבה אחר לו כשאין בצנעה יטלנו א' ביו"ס הוא שגזל אותומכחישים

 בגזל. יצא לא פרוטה שוה שאינה בעיבה גם כשר, ימיםובשאר



אטפהה

 יטלנו ישראל ע"י כשא"א אף הלולב, את עכו.ם יאגור לא לכתחלההי
 מעכו"ם מאוגד לולב קנה לאגדו, .ג כה שרי וקטן אשה וע"י אגדבלא

 בעצמו. ולאגדו להתירואיצ
 גזול או שא,ל להוציא בא לכם תיבת אם1.
 בו. יוצא אי מלולב הנאה במודר פלוגתאז.
 אחריס. כשיש מאוסי רק כשריס, מחוברים כשהיו הנדחת עיר שלה,
 של בע"ז לזכות גתכוין בו, יצא אי עכףם חליפי מדמי לולב קנהט.

 הנעבד מאתדוג גדעין נטע יבדך, לא אדד נשישזל יצא שלאעכו.ט
 יש לחציו עכוים והשתחוה לעכדו ישראל זקפו למצוה, הגדוליןפסול

 ~. הגדולין.להכשיר

 בו. יוצא זונה מאתנן לולבי,
 לולב ולולב, מאתרוג חמור גם)הדס ואולי עכו"ם משמשי מגן ערבהיאי

 ימים. לשאר אף פס.ל ביו"ט גוישעבדה
 במצה יוצא אינו פסח של ב' ל"ל ז', כל ג~ול פסול במקדש אםיב.

 ומרור. לניח גזול בשמן וכןגזולם
 ברצון מכר א', ביום בו לוצא אינו דמים וקבל למכור לחברו אנסיג.

 מהברו בע"כ נטל מש"פ, י~קבל קודם בו יוצא. אי בו וחזר דמיםוקבל
 בשביל גזול, הפיסלים לדעת ימים בשאר יצא אם והחזירם עמ"להמינים
 ליחיד 'ואף בתשלומין, ז' כל בו לצאת שיתן הלולב לבעל כופיןרבים

 ) בגטילתו. הלולב בעל יודעכשאינו

 וכן יצא ימיס בשאר וגזלם להחזיר ע"מ מתברו בעצמו המינים לקחיד.
 וגטל חברו בשל בגתערב וכן בעדם שדלם או החזיר ואח"כ ממשבגזל
 או ונתגייר עכו"ם כשהיה גזל או מעכו.ם גזל או מדבריהם גזל אואחד,

 עכו"ם. שרובא בעיר אתרוגבמצא
 . במקדש שגם_ העיקה_, _טוי

 אין בירושיים_ - בזה"ז וכ"ום ב' מיום _שאול_ כש_ר__
 שאול. על מלברךחשש

 עליו. לכרך גם מדעתו שלא חברו של ימיס בשאר ליטול מותדטז,
 באתרול לחוש אין ז' כל פסול ישראל ארץ של ערלה של אתרוגיז,

 לאכול שצריכה חולנית אשה המקדש ,בחו-ל ולא בא"י לא ערלהלספק
 לרפואה לאכול שצריך שיב"ס חולה אם מקודשת אי לדפואה ערלהאתדוג

 בו. יוצאאם
 שנים, בנןסל מהני אי פסול, באיזה חילוק כשרים בין שנתערב פסוליה.

 . בחד. חד תערובותודין
, - 

 אוכלין שאר או ובבית בו יוצא בסובה המטה תחת מונח שהיה אתרוגיט.
 פעמים. ג' בהדחה דיבסוכה

 לא לכורך בעלמא לזכר אף ימים בשאר יטול לא מינו שאינו מהכ.
 למרור, גם ואולי לזכר מר ירק קיאריטול

 העיטור. בס' שמיאל נתיבות של זר לפיריש דחויהכא,
 ישלא למול ,ןנהגו מקום בשמיני, ללולב ב' בי,ט מספירה חילוקבב'

 בבר~ה. ראקחן פסולי נוטלין ב' בט"טבזמנה



מפתה
 ב'. ביו"ט מקום בכל בשאול שרי בברכה בלולב הקטנים לחנןכג,
 ראשון. פסולי משאר עדיף ב' ביו"ט שאולכד.

 מורכב ספק עליו, לברך אין הכשר סימני בו שיש אף המורכב אתרוגנהי
 גם כשר מתוק שלו המיץ אין אם עליו, לברך לצדד יש אחרכשאין

 בארצות הגדלים אתרוגים כל נשתנה, לא האתרוג הארץ שנתקללהלאחר
 למצוה. והן להיכבה הן הם אחד מין ביער אושונות

 אם לא או למורכב סימן פריו כטעם עצו אין אם המורכב, , הדםכו.
 רטובים. עליו איןבחורף

 הרכבה. מקבל ואם המורכב, לולב דיןכז.
 ערבה, סימני לו כשיש כשר פרי מגדל שעי*ו דאף י"ל מורכבה ערבהכח,

 בקליסתו. עמרינותא מחזי דלאואף
 לכתח-לה. גם כשר מזו*נ שאינו או תמרום מגדל שא-נו מדקל לולבכט*
 הש"ע על צ"ע בשעה"ד, ברכה כלא נטלן אם השיעור בחסריצ"על,

 סברא יש בשעהקד, הפסוליס כל על לברך הפוסק-ם דעת הביאשלא
 פסול, אחד רק מבאם פסולים מינים הד' כשבל א' ביום לברך כשרשיותר

 דוקא לח בדאיכא יבש לולב על לברך המנהג אם בש*ע פרושים ב'לאי
 בעי אי ל"ב באות הדם לענין ונפ"מ כלל דחק בלא אף או קסןבדחק
 קטן. דחק או גדול דחק:
 מחציו 8חות שנשאד הסר אתרוג בדינם, שוים וגשים וערבקהדסלב

 גזול לטול ימים כשאד יכול כשר,בשעה.ד ימים בשאר ופטמוועוקלי
 ברכה. בלא פ"ב יטול גזול שאינו אחיכ וכשיפלא ברכה,בלא

 לתלוש עומד או חברו ולבסוף בתלוש וכן מהית, פסול לקדקע מחוברלג,
 . .. כמחובר.הוי

 יצא. אם צ"ע העציץ עם המין והגב*ה נקוב .שאינו בעציץ גדללד,
 מאכל עץ מקרי אי צ*ע בו, יוצא ותלשו שא*נ בעציץ שגדל אתרוגלה.

 - מחובר, הוי לשבת קציצתו, על ללקות מהן)-

 וערבה. הדם שיעורתרנ.
 כשרו אם כדי בגט בכתב צ"ע טפח, שלמעלה בעלין א*צא,
 טפחים. ד' צריך הלולב אגד כ*יא גםב,
 בע"ס ושליש גורלין י"ג ולולב גודליך י-ב של וערגה הדס לו ביש צ"עג.

 עצה. יש ובחוה"מ יעשהמה
 שהגענוע אף מה"ת השיעור גזט, של לולב על לברך אין ב*עה"ד גםד,

 בחללה מהזת ספה שיפר שיעורדרבנן
 הגדול לולב אחר להדר המנהג כח יפה הראשלמם, דעות וי.סקוריה,

 מד"ט.יותר
 נתיבש ואם למטה, לקצרו שרי אי הגוול לולב על שבירך אהר צ"ע,,

 בע"ט. ועשה ומהשם,-
 התפירות שאחורי ומה לקצצם, שרי אי משיעורם "תר ס"ת בגל"גי צ"עח.

 ן. ת"יל עליו ולכתוב לקצצם בשעה"דשרי



המפתח
 וערבה כשהרס חשש אין זה אחד זה נטלן אגדו כשלא מר"טלמעלהט,

 לצאת שצריך לספח ה-מצטרף אינו מהאגד שלמשה מה מהלולב,גרולים
 מההדס.למעלה

 וברכתו. הלולב נטילתתרנ"א.
 מברכה רק בנטילתו, הצבור ב' מיום יפטור שהש"צ דיעה סוםאיןא,

 ברכת גם ב' כיו"ט שהחייגו ומכרך בשבת א' יום חל לפוטרם,יכול
 -יד-ח. יצאו לא הלולב ביחד- שגים נטלו פוסרם. ,*יגו לולב נטילת_על
 בבד דיעבד:'י*א או שעה-ד קטוסה. וערבה הדם הרמבים שמכשירטעםב,

 ביודט~ תמרה ועלתה - בקסומה נפ"ם שליסה,_ :וערבה הדס של-א'
 ב'

 אף .כשר זה אחר. זה גטין אחת, ערבה אגד מאם גיע, אחד והדסערבות
 מהלולב, גרולה כשהערבה ואף א' , והרס ערבות שתיבוטל

,, 
 מותר- הקשורה הכריכה מהמינים נפלג,

 ולהדקה, ביו-ט להכריכה להחזירן
 בעניבה. או ככריכה אגידה- רק קשירה א"צ לכתחילה אף לרמב"םי*ל

 משמאל יאגדה א' .ערבה רק לו אין ללולב,. הדס ב*ן יאגדו הערבותד'
 ברכה בשעת יצא, כולם הוגבוהו ועי'ז מהמינים גאחד ידו אחזהלולב,

-

י בפשא. ,וחדל מיגים הג! -לאגד סוב כולם, שיאחזטוב
 עקריהן נטל י1א, קצת באלכסון יצא, לא כששוכבים לרוחבן המינים נטלהי

 ודקדק הפוכות או עקימות ידיו יצא, לא והפכז יריו ועקסלמעלה
 יצח.ר בנטילתם ידיו ש-כי למטק, עקריהן ?הץ'ןהמינים

 אסר. בד*נ* ענעים בכמה הערות רעלמא, בימע הלולב יטול אסר שיצ1'
) דעלמא. ביסין מחזה ואטרי.יר,יקבעו רגל אטרי נית בגי שכל אףזי  

  כו1כל ולילב בתפילין דינו מה בימץ לכתוב עצמו שהרגיל אטרח,
 .- בשמאל,מעק"ו

- 
: 

 האדם, פני נגד והסנהג תפגה צר לאיזה הלולב- יכשררת שננמונ דיעות_ם,
 ~לקושיא ישוב בחג, גידפ בשנעו1ה וכ'ש לאח"כ בתרלדה מגידם חילוקי.

 המגשא,על
 ואסי,תפשוהו 15אביו הסצוה אץ סושמ בן- מברך, בזרועו שנוטל נידם,א,

 זדועו -כ*וף אם בגידם חילוק אין זו, ,םצה לופר יכול סומאב-רים,
 'בימין אם האתרוג יטול איך כשמאלו גידם הוא אם שונות דיעותיב: לבו. על או כתפועל

 בזרועו.או
 ובדיעבד ידיו בשתי המיניס שיטול מה"ת המצוה דלכתחילה ראיהיגי

 יצא. א'ביד
 אסור, ושי~יו ברגליו אבל בזרועו או נמרפקו יטול ידיס לו שאין מיידי

 *חמיר יא ידיו לזוז יכול שאינו מי כשר. ברגליה שחלגהגדמת
 וינענע. בידיו המינים יניחשאחר

 יצא. ל.ו בזרועי המיניס שנטל באבריו השלם *8י
 יקייס, אם לבזיון קרוב בדרך רק הנטילה לקיים לו קשא"א צ'עטז*

 כלל. יקיים לא נמורובבזיין



מפת-
 ליטול מצוה יצא, לא בפטמתו האתרוג או עליו בראש הלולב נטליז,

 יצא. כתפו בסיוע בידו נטל עקרם,בראש
 יצא לא בהאתרוג נגע ולא משיעורו הגדול בעוקצו האתרוג נטליח.

 בחיי. רביגו לדבריביאור
 אצבעותיו וקמץ החולה ידי על עכיים או אשה ואף אחי הניחםיכ!*

 ובריא המינים שאחז כחולה וה"ה יצא, לא בבריא משא"כ יצא,להחז,קם
 יצא. לא והגגיהם הקטן ביד שאחז גדול והגביהם, -בירוהחויק

 ניום בו כולו נשחחרר ואם בלולב, הייב חורין בן וחצי לבד חציב;
 יצא.אם

 יצא. לא קמצן שלא אצבעותיו בין או ידיו באחורי "לולב נסלכאן
 יצא. שכפפו א' אצבע "יך'כב,
 לקיחה באתרוג גס אם צ"ע אצבעוהיו, ביאשי האתרוג _ ליט*ל _יכול_כג,

 לקיחה. הוי ד'אעמי-
 יצא. בהם רק נטל ואם בהשלמים יטול באצבעותיו גועותעלחכד.
 במתנה בכ*ש, די או טפה'ם, ג' או טפח. המיניס להנביה אם'צריךכה,
 טעם לקנוחס, לכוין - צריך פעמים, ב' להגביהם א"צ להחזיר ע"מ -1

 עצהיו"ט. לכס מצות לקיים נקנים אופן באיזה הנט*לה, - אחר כ"שלנענועי
 לצאת שלא ויכוין היפוך בלא בשוה המינים ליטול טוב ' יוהרכו:

 שיכרך.עד
 שמע מיושב, יוצא חולה או דיעכד טעומד. לילב נטילת על שעמים'בז.

..
 יצא. מיושב תקיעות '

 בירושלמי למ"ש טעם יצא, לא בחול הלולב עשיית בעת זמן ברךכח,
 לשמו. לולב לעשותלברך-
 בראשי בנוטל אף השבעות יפיר יצא, .לא שני מיום גם סורר כרךבט,

 מה"ת ;בלולב הציצה "םאצבעות;
-------- 

___ 
; 

 על מברכין איך כפ"ת. לקיחת על המקרא כלשון מברכין שאין טעמיםי*
 לבדן, 'כשנסלן המיגיםיתד

 גרך א', ביום אף דרבנן הנענועים וגגבולין 4;לל'4 הנענועים במקדש-יאי
 ההלל אל שבנטילתו הנענועים לצרף הלל-וכיון קוים !5ב*ה"כ' ענ'ל-

 ינענע רק יצרף שלא טוב יותר ובש"צ פ"א נא הושיעה כאנא בהלל?נענע
 ענ"ל ויברך הפרק ער יגמור הלל באמצע לש"צ המינ(ם באו ד"פ,בהלל

 הלל, אור ענ"ל יברכו העמ ויתר המנענעיםוכן
 ביאר המזמור, 'שבראש בדודו ינענע פ"א לנענע שהרשהו "נו6לב,

 בהצליחה. לנעגע ואסורבירושלמי
 או שיגביהם עד מה"ת יוצא אינו ידו על המינים הציח אחר אםלנ:!

 אליו, ייקרבםשימשכם
 והניח לתד והבאה לחד הולכה השב ג"פ צריך מדרבנן הנענועים5ך,

 למנהג מקור בהנענועים, בחילוק אגודות יעשו לא א' נביהכנ"סייה; עוד. צריך אם ספק מידיהלולב
 הלולב. עם חאתרוג גםלנענע

 תחמפ



ומפהח
 4תרונ. בחסר הפתיחה של השאלה על להתשובהמפתח

 ג' על ש"ג ב' מיו"ט לברך להסובר דחויה רמ"א, הגהת דברי ביאורא,
 ג"כ,מינים'

 ידיח ש"צא אחר הראב"ד, דעת רק הוא בעלמא לזכר מינים ג' ליטולב,
 אם חשש, יש שיצא קודם תגרע, לא על .עובר אינו מינים ג'כשגוטל

 י'ל לאיש כהלכה, שלא בתורה פנים לגלות טעות חשש יש מינים ג,יטלו
 ללולב, באחת די הימיס ובשאר ערבות, ב' צריך א'דביום

 ציצית ג' רק לו אין הט"א, ולקושית הראב"ד בשם הרא"ש לקושיותישובג.
 - כלל.ימול- לא לפרוע - יוכל כשלא בעלמא, לזכר ילבשם, .לא פרשיות ג'או

' 

 ג. מליטול אשש מוקצה, משום נדחים א' ביו"ט מינים דד' פוסקים ישד,
 טעם פסול, בלולב אף הבית יככדו לא .בחג מוקצה, משוםסינים
 לדבר. זלר אין א')לכ(ע כמין ז': ספק 5שמיני לבדו אתרוג נוטליןשאין
 נוטלין בחוה"מל*ין גם לרה"רן ביו"ט להוציאם אסוד מינים ג' רק כשישה,

 : .: ריב"ז. תקנת יבטל המקדש כשיבנה מינים,ג'

 רקמינים בג' הלל קודם דנענע לא ש"צ מינים, ג' יטול לאיחידו,
 מינים,ג. רק כשיש ס"ת יוציאו ולא התיבה יקיף לא ואנא,בהודו

 :הש"צ ינענע .הדס כשאין בערבה, יקיפו 5הו'ר - בההדס, להריח מותראו
 מינים.בשני

 אח'ז, זה בנטלן יצא ואם מיניס, הג' עם האתרוג לאגוד שר5 לר"י אםלו,
 ידיו, בשתי לטלם טוב לר"י.גם

 לא אי ב*ן-ט עוד, לברך *(צ אחר במקים אחד -מין *ח"כ כשנטל אף.לז,
 לו. יתן שחברו סמך על א' מין חסר כשנטליצא

 _לה,-
 לא-אגד4-אז-אחף-שיטהל-ןזמלנים-מאחת-יטלמנ_51_אחה-זא,%4ס-4טול

 עמו ויקח שיחזור עד יצא לא מידו "אגידה- שיניח אחרהאתרוג
 . " ע*מו, בפני מין .כל ויקח האנודה שיפרד *והאגודה

 לעולם האתרוג. ואח"כ המקרא כסדר (טול זה אחר זה ונטל אנדו לאלמ,
 קודם. אתהוג ולקנות . ;קידם הלולביטול

 לו אין לפניו, ג"כ הראשוניס המינים שיהיו צייך האתרוג מין כשנוטלמ'
 ': אגודתו. מעכב א' וערבה א' הדסרק

 יצא. דיעבד לולב נטילת על וברך מקודם אחר מין ונטל אגדו לאמא,
 שיפרירם או עסם השלישי שיאגד עד יטלו לא א' מין עם הלולב אגדמב,
 בס"ע. מין כל ויקח ._,'
 אפקותא עם קנים ב. באנד אך קניס ג' באגד לסכך כשר לרמב"םמנ,

 לסכך. קסול אולי כ"גשל
 חמורה סוגיא ביאור מאוגדים, שיהיו קלחים ב' מעכב ארומה בפרהמר,

 קושיות. כמהלישב
 מינים ד' כל יטול א' סין שחסר ראה ואח"כ בברכה מאוגד לולב נטלמה.

 החסר. מין על לברך אםספק



מפתר
מו.

 דיעי~
 אסור ויתי חמישי, מין במוסיף תוסיף לא על עוברים מתי שונות

 לכתהלה,רק
 אף הלולכ, במיני במוסיף חשש שאין בראיתו הראב"ד לדברי ישובמז,

 לאגדו. שרי אתרוג אילןבעגפי
 בהדס. כטו להוסיף מותר בערבה דאף בחזרתו לרמכ"ם ראיהמחי
 הוסיף או ערבות וב' הדסים מג' בגרע ס'ל בהזרתו דלרמב*ם ישובממ,

 תנרע לא על עבר ולא דיעבד, יצא אתרוגים ב' או לולבים ע'נסל
 לזה. מוכרהית יראיות עובר, בראשו תפילין. ב' סשא'כ,בהניחול"ת

 א' בקבע והן הפרשיות בכפל הן תוסיף לא ליכא במזוזוז דגםיילנ.

 עובר טספק ~צזה בעושה גם הרשב"א לשיטת בשמאל, וא' הפתהבימין
 תוליף) לא ליכא חז"ל דתקנו היכא אלא תוסיף לאעל

 שלולב ימים נשאר גםנא*
 - ן" ,תגרע. ול4 תוסיף לא איםור יש דרבנן'

 4י.ערברות; שמקיימות--מ"ע-שגהג' בנשים ותוס' רש*י בש?סת שלפוליםגבו
 במקיש גם לגת; משום עוברות בשכת לולל שנושלית גשים ל'ת,משום

 ' בשבת, הלולב נשים נטלו.,לא
. .. - -( 

 בדין. כיס'ג' כיסןן;זבכל ג, הדס בד4 ט' ליקה להמדקדקום מקור א4ןננ,

 לולבנ.). נמילת- זמן' הרננ,לימן
 מצוה רק ליטיל.אה"כ שעית ויש לויב ומצא א' ביו"ט לאכול התחילא.

 (זןיץ' . ל חוגה. ולא לטוללהפסיק

 ע'ש, של בביה"ש -צ"ע בליב, יטלו ח, ספק וד-ם-ז' א' דטם ביה'שב.
 בבלכהי יטול המנהה מפלג ע"ט של התפללכשרק

- 
 אם לכתחילה, ומתי דיעבד וטרי מתי אונס ואיזה עה-ש גזמן חילוקנו

 מדויק. שעות מורה עלתומכין
צץ_עהאב _נ-ה

עמ1
 נטלו כשכבר משא"כ לנענועיס, ג'כ מפמיקלטול כשמפסיק א': ביו*טה

 אכילתו. יפסיק לא הנענועים "שהולא

 בו. להריה אסור הדם תרנ*ג.מימן
 בו, להריח מותר ההדס ?ל התנהא,

 צוב. ביוב במים הלולב להחייר שיכול תרנ"ד..סימן
 חילוק אין ולולב, שופר על אשה ברכת על אמן לענות לאיש שדיא.

 שהז'ג, במ'ע לנשואהמפגזיה
 ליטול להערים עכו"ם, ע"י ובשבת ביו"ט במים לכתחילה ליתנו מותרב.

 מצוה, ביזוי משום אסור הלילב עלידיו
 ממים, לח כשהלולב הציצה חשש איןג,

סימן



ומפתח
 תרנ"ה,םימץ

 דוחה דרבגן עשה אם בו, יוצא אי -ביו"ט המיניס מן אחד נקצץא.
 דדננן.ל"ת

 אי זאב'ס חולה בשביל ישראל ידי על ביו"ט שנקצצו והרס אתרוגב.
 בו.יוצא

 חולה ב*ביל ישראל ע*י נקצץ מה"ת, אסור אי לאכילה ביו"ט קצירהג.
 בו. לצאת לכ"ע שריש*ב"ס

 חוץ להוליכו השלישי - יכול אי א' באתיוג כפרים מנ' שותפים ג'ד.
 בפנים(, )עי' הראשוןלעירוב

 אחר. כשאין בו יוצא אי סוכה מנוי אתרוגה.

 "אתרונ. בקנ-ת טצוה ה,רור אחר להזור שצר.ך תרנ.ו.ס'מן
 ולפוות המינים לקנות דברים, בג' מחמירים פוסקים יש מצוה בהידורא.

 המינים. יקנה בנו אועצמו
 סוכה, רק יקיים מינים ור' סוכה יחד המצות ב' לקיים יכול ולא נאנסב.
 אם א' ךום אחר והחדרו אתרוג גזל שופר, בשיןור גם שליש הוספתג.

 סעות, מקח הוי אי נרקב הש"ל, לומריכול

רןרנ"ך*
 המהדרין הקטן,אף לבנו לולב נה ק האב שאין למנהג טעםא,

 ראשוץ* ביו"ט לולב ריץתרנ"ה.
 ~לא להחז~1~ו"ל ע"מ שנתן עכו"ם יצא:) לא בכפיה והחזיר עמ"ל מתנהא.

 יצא. דלא י"ל הנותן מתיצא,
 רק מהני התנאי לבטל יצא, ולא מלשלם פטור מידו ונאגס עמ"ל מתנהב.

 ביו"ט חתרוג שאל. אחר, אתיוג לו בהחזיר מהני אי צ"ע הזמן,תוך
 שיתחייב והתנה עמ*ל מתנה יצא לא עמו בעליו גם ושאלא'

 יצא.באונסין
 יצא. לא הנותן של חוב לבעל המקבל נתנונ.
 ךצא לא בזה מרקדק אם נענועים בלא הלל אמר שהנותן אחר החזירוך.

 התנאי זל ובעבר בו לצאת לאחר יתנו שלא ע'ם ליתנו יכולהמקבל,
 בו. יצא א6 ספק דהראשון וי"ל יצאו, לאשנ*הם

 יד'ח הנותן יצא שכבר אף יר"ח, יצא בעדו ושילם ונאנס טתם נתנוה,
 אחר. אתרוג ) להנותן כשאין דוקא בוקר מחר על להחזירוצריך

 עמ9ל, ,א' ביוס לו מליתנו -השש דאין 4'ל ביש הביא ולא ליג"ש הגיעו,
 מחלקים יש חגדול, בו שיצא קודם עמיל לקטן לתנו דמותר י"ל ב'ביו"ט

 אחר. או לו נותנו כשאביובין
 עמ'ל, במתנה שרי הפעיטית לעוגת הגיע שלא דאף תיס' דעתז.



מפתח
 דוקא ד"א ע*י לקיחה א', ביום התיגוק עס תפיסתו של התקנה ניאורח.

 שלו, ג"ככשהד"א
 לאחר למכוו או לאכלו ג"כ שכונתם אף למצוה אתרוג שקנו שותפיםט;

 פסול. טבל זבל בו, יוצאיןיויט
 שסא חשו יש אם בו, לצאת ראשון מעשר קל אתרוג ליקח יהררוי'

 בטעות. שנשחת אשה ממנותאבל
 שלא מי אף שירצח כמה לקהל אתדוג מעות נותן אחד שכל למנהגיא*

 לקטן נוהנים אם קפידא כ*כ אין קהל בשל יצא, לו ויש כללנתן
 אתרוג בדמי חייבת לט'ז מברכת אינה האשה אם להגדול, קודם א'ביום
 כ"ש, נענוע רק קצוות לשש מנענעות אינן נשים פטורה, ,פוסקיסולרוב
 בלולב מגהגה תבטל אשה רבים שיזכו בשביל מצותו יבטל לא יחידיב:.

 אין הסמוכה ועיד א' ביום מינים בד' שיצאו עיר אנשים, שיזכוכדי
 מותד אם עבוים. דרבנן מצוה לבטל א' עיר בני אסורים המיניםלהם

 חול. לדבד יצא שהמעות א' ביום יד"ח שיצא אחר שלו המינים 'למכזר
 ז' כל למצוה הוקצה עליו וברכה לעצמה אתרוג שלנהה אשהינ,

 באכילהשאסור
 יניח ביו"ט לקנות ורוצה באונס ביו"ט, המינים בקונה איסורים פרטיי41*

 - עבורם.משכון
 במתנה, מקבל יותר יפה מתנה של אם במתנה, מלקבל לקנוה מצוהשוי

 אימתי שונים אופנים יו'ט, קודם ומשיכה בכסף המינים יקנהלכתחילה
 כן, עשה כשלאיצא

 גם יצא אבל שלימה פרוטה מלשלם יפהות לא לבד ערבות קגהטו,
 דלא שותפים בסוכות רשיי למ"ש דמי לא לכס ומקרי מפרוטהבפחות

 דבר. מכל סוכה לו עושין לו"י גס בחג שהגדיל קטן פרוטה, שוהמטי
 שלא אף ישהה הנענועים גם לעשוה מובחר_זכדי שימצא עד ישהה לאיז

 כהראשון, מובחריהיה

 בסוכות* התורה קריאתר~רנ"מ*
 ג"כ יקרא ובשני יצא אחריו ובירך ויקהלו והפטיר בראשון טעהא*

 חנוכה. של שבתות בשג4 וצ"ע ויקהלו,הפטורה

 הבימה. היקף סדרתר"ס*
 מנהגם. ישנו בשהע'ד הישענות, כאמירת בלולב מקיפין 'גימתיא,
 גזירת ממנו שנבטל יויכ קודם מתו קבר מקיף, אבל שהוא קכוע ש.צב.

 יקיף. ול'ז'
 ולא לר'י רק שזה הושיעה והו אני אומרים שאנו מה להקושיא ישובג'

 כמותו, דהלכהלת"ק
תרס"א.



חטפתח
תרם"א.

 ביו'ס יחליף לא זמן, ואח"כ סוכה יברך אחרת בסוכה ב' בליל האוכלא.
 ברכח. בשעת מינים מד' א'ב'

 סוכות. של שני יום תפלות מדרתרם"ב.
 שני )ביו9ט זמן לומר שלא שמגהגינו ללולב מו~ופר לחלק טעמיםא.

 אנטילה.על

 המועד. הול תפרות סדרתרם"נ.
 יום. בכל הושענא פיוטי אמירת טנהגיא.

 רבה. הושענא יום סדרתרם9ד.
 "זה,'להתיר בש"ס פלפול הש"ס,' מדין ג"כ יאילך מיו"ט הלולב אגידתא.

 אסור. מדינא מאוגד שלא לטלו כדי הקשר-
 מבר~ין, היו ובמקדש ערבה, חביטת על מברכין אין בצבור גםב,
 כמה גזולה, או מכשיעור בפחות בשעה"ד להקל איןג,

 חבטות-

 אם יעשה,
 ודאי הערבה משם ונטל הלולב אגד סתר אסד. יאגדם. ושלא העלין להסיר .מקוריש

 יוצח-
 בהו"ר. בה

) מטעתם. בדרך שיחים, פיוט ביאורה,

 זמגם. אחר טצוה, בתשמישי פלפול עליהי לפסוע אין דהו"ר עדבה,גם1,
 המים ולאתות יום באותו הו*ר של' אר שבלו'לב הערבה לבשל מותראםז.

 בנים. לחשוכי לסגולה ;ל
 והערבות. בהלולב שעושים וסגולית טוביםמנהגיםח.
 - טעם יתנדה; חומרא היא-' עכו"ם משדה בעצמו הישראל יקוץ .שלאלזהרפ,

 ורא"ש. ורמב"ם הרי"ף זהשהשמיסו

 בשביעי. לאכול אםור אתרוגתרם"ה.
 לאכלו מותר אולי לז"י אל(ו מקצהו דאינו בהדיא ופירש א' אתרוגא,

 ח'.כיום
 לרמב"ם ותקע מפיו השופר הרחיק יצא. ביד אחזו ולא בשופר תקעב.

 כשר. לקדמותו החזירו ואח"כ שופר הפך. יצא,אולי
 . מינים, ג' לקנות א"צ סוכות בערב .אתרוג כשאיןג,

 ישהו, שמא - שחשש הירדן בעבר מקלט ערי ג' משה שהבדיל טעםד'
 ן , - במקראות. ישוב זה עפ"י הססריביאור

 שלא אף שבא'י מקלט ערי ג' ויפריש א"י כשיכבוש למשיחא,הלכתאה,
 יבנו שלא אף וקדמוני, קגתי קגי בערי ג' עסיף לירדן מעבהיכבוש

 ובנר חרבו המשיח, ,לימות ח?רדן שבעבר השלש יקלסו בא" החרבותג'
 להטת חיוב אין אח"כ קולטות, נות הראש רק נות חראש ונתישבואחרות

 גשליש ה" שבא" מקלס ערי נ' ת"ק ס' על השגה שות,משולשת



מפתח
 אם קפידא אין א"י מע-ב לצד האורך במשך א'י, מזרח מגבולהראשון
 מקלט עיך ישאר שכם דק המשיח שלימות בש"ס פי' יותר, ,אחתתמשך

 הדש פי' מהגביל, ששית חלק במרהק שיהיו להיות יכול האחרות עאמושני
 עצמו להציל סחויב הנרדף אם ויואב, אגנר בדין מ9ז 6'ב מכותבמשנה
 .של מאבריובאחד

 ישלח הרחמן גזה, לזהר הנרדף מחויב ה' במשיח רודף,'
 כיון, פוהה בתורתו לנו ויפתח ישועתו, ימה- משיחו, לנו - --

 האדב כי שמו בקריאת כונתי כי הזה בספרי והלומדים הדבנים יחשביאל
 כשום אלא הוא שדה עץ אדם וכי .ז' תענית חו"ל למאמר השדהעץ
 אם *( כיצד הא יכרת תכרית אוהו וכתינ תכרת לא , ואותן ת"כל ממני כידכתיב
 תתפרד ולא לפניו למוד ותוס' פרש"י תכרת לא ואותו תאכל ממנו הו(ו הגוןת"ח
 משפחה כהכונוי כונתי כי נר(וה כן ואב ע"ש וכו' אחר רב לפני לילךממנו

 גדולי נגד ושלום חס - אלו בהלכות ?לי דק ן לסמוד- ימיוה פוםקשלי
 הקודמין חבוריי בשעיי כבר הודעתי כאשר בשער אודיע גם-כעתלו"ירץ שקדמוני.הפוסקים

 תורה לומדי לב להעיר דק ובאתי לכך, רהגון כדאי איניכי
 מלבד השם זה קריאת רק - למעשה להלכה יקריבו יבחרו אשר אתהקדושה

 זה .קם כי .אבי, .ושם שמי יספר,על וה'ן דמ"ז שםהשוט,שלבבי,.בי.
 עוד - צבי, משה בן אליהו שמות . השלש של עם.הכולל בגטטריאשוה
 עתידים סרק אילני אף פכיו בב"ר ונורא_ איום. מאמר תמיד .לגנד?עוסר
 נותן האדמ מה השדה עץ האדם ) בי מהכא אמרו רבנן וחשבון דיןליתן

 לסד ונמצא ללסד בא זה והרי ל יהשבון 'דין נותנים עצים אף וח*בון דין'
 עמהם שטיילתי חבר, חוברי ורעי אחי ומורי בזכרי.מהורי הגבר, אנ?על

 בד"ת:.

 כאן אין דהרי השמיטו ובילקוט פירוש שום לו אין כ"צר הא הך*(

 או .עץ-טאבל בקרא--5שן מפורש -והחילוק זה את זה המכהישים כהוכיםשצי
 סרטי כמעט כי דדשוני צווה- המקרא דע'כ דהכי-פרושו נראה ולפענ"דלא,

 צ"א ב"ק במם' היטב _להמעיין הפשוט ממשמעות להלכה,מוציא?םהמינים
 דקלא קבאמר

 דטעיי
 מעולה היה ואס רבינא אמר וכו' למקצצו אסוי ק6א

 ליה דהוי הוא יתירא קרא )פדש"י תדע אשר עץ רק תנ"הבדמים,מותר,
 אשד עץ רק וה'ק )פדש"י מאכל אילן זה מאכל( הוא לא אשר רקלמכתב
 ולדעת - מאכל של ואפילו קחנו הוא אלא למצור קרוב' יודע אינך אםתדע

 - עי"ש, מקום גכל אלא גלבד במציר ) ולא הל"ח פ"ו סלכים בהלהרמב"ם
 מ"ד מפרש הכ"מ שכתב כפי ט' בהלכה ושם כ"ב במכות משמע כןובאמת
 הוא מאכל עץ לא כי מועט( דבד אלא עושה שאינו דהייגו מאכל אילןזה.
 מפשוטו, המקרא שיצא הרי ע"ש למאכל סרק להקדים' וכו' סדק אילןזה

 במצור שלא אף לאסור ולרמב"ם למצור, קרוב מאסל _עץ להתירלרש'י
 ותנחומא ברבה דרשו וכן גדמים, או'שמעולה מועט : דבר אלא בעושהולהתיה

 בזה עצה את תשחית לא שגאמר דאף המדיגים את צרור ) ע*ם פ61טפ'
 וע-כ כיצד הא שפיר מקשה כן ואם תפילו סוב עז דכל אכתובחתיר

 הזה, לדרוש: ג"כדבא



שמפהה
 האדם כי אדבר, ומה אומו ימה קבר, שיכני 5ולם ועתה יפבר, סלשולנדית
 עונותי, רבו כי אנהותי, רבו מותי, יום ובזכרי עובר, כצל ימי דמהלהבל
 שבהכל על ,חשבון דין ליתן אני ועתיד נקיתי לא גיהנם של מרינהונסשי
 וראיתי פינה בכל וסטתי שיבה, ימי ויקרבו זקנתי, נא והנה כליתי,ימי
 אל יש כי בספרים אבינה עד טובה, תרופה סצאתי ולא לחובה,כולם
 אול4 המים, על המרצים מינים בהארבעה הלכות לחדש תקוה, השדהעץ
 הזדונים. מים ישספונן ולא *( מדנים בשאול נפשי תכרת שלא חיבעודני הי חיים, מכלכל לפני בתפלה יזכירוני שמים. לשם בספרי שהלומדיםאזכה
 מיש מריח יזען ימות בעפר אט ואף תכרת לא ואותו תאכל סמנו כיכמ'ש
 ס*ו דרוש יהודה נפוצות בס' ,כמ?ש גנום לעדן אפריח,ואזכה תלרה-של

 אדם בני כתות ד' על יורו עדן ד'.נחלי כי השדה עץ האדם,הנקרא
 לא זה -*סוק על ע"ב- -.ר"ב -דף צלק פ' בזהר מ"ש לפני .נרמזרערן4 :יקרים. דברלם ע"ש שבלולב מינ~ם בד' הנרמזים כ-ז במנחותהמפורשים

 גתיובתא ולאהדרא ,לאתקגא עיטא לון דיהיב _ ההוא עצה אתתשחית
 השדה עץ) ותתא ע(לא דאשתמודע אדם דא.אקרי השדה ע*ן אדםכי

 ברכי אשר שרה דההוא- ותקיפא רברבאאילנא
 מהימנא ]וברעיא ע?ש. ה'

 אינון ; וישראל וז.ל עיש אור יהל -בפ"י הגר"א הגהות עם קכ"אמשפטים
 ובתיח :וכו, חנטה בתר.; ..אזלין ,גא ,דמשתדלין באילן באוריי"א החייםעץ- יאיהו -נאילן וכו', =ותקיף _רבא אילנא אקרי וכו' ולתבואה לאילןמשולום

 .]אשר:ברכו[. - שדה הקרא-.כייח שדרשוכ"ט- תענית ובתוס' והבן[ ע"ש אתרוג הוא תורה אלא סים ואין וכו" בגלותאאף
 ,סליק הוי הדעת דעץ ל"ו .גראשית' זהר _בשם ]מהרש"א:שם כמ"שוה.א כהיח,אתרוגים ש5.תסזחים,

 שבת תוס'; אתרוגן שהוא_ במדרש ויש ברכו אשר שדה - כריח כדואריחין
 שסריו לתסוח ישראל נמשלו לסה היער בעצי כתפוח קרא מ"ש עלס"ה
 אפך .וריח ע'פ דמתרגמונן לנומע נעשה הקדימו ישואל אף לעליוקול6

 מלחמה צרת דבעת הזהר .מדברי ונראה ע"ש דאתרוגים.. כריחאכתפוחים
 עצה הת""-?יתן על החיוב למחבלא דשו ואתיהיב בעלמא תליאדדינא
 מריח דחיי אילנא דהוא באורןיתא ולאשתדלא_ בתיובתא להתעוררלישראל

 . אתרוג. דא ברבו אשרשדה

 פרי סצות נתבטל הרעה טלחמה צרת מחטת בשנת יעיה'ררבנכן

ע"
 גדול לפרט נחל וערבי עבוה עץ )ענף תמרים כפת הדר

 לספרי שבפתיחה השאלה נתעוררה תרע"ז( )הוא קטן לטרט אתרוגואין
 להתעורר לאחב'י עצה ליתן נתחייבתי אתרוג בלא .קהל עושים מההזה,

בתיובתא
 בשנת קרוני -רבוה צרות שגעוה.ר נפשי עלי ותשוח אזכור זכור*(
 נפלה שאולה אבל בנ' אלואיד.

 עטרר~
 יעקג למשיסה ונתן. ראשינו

 משנת יותר אכזרים בידי נהרגו קדושות קהלות וכמה- לבוזזיםוישראל
 יוחנן בני עם אבאדחווקא העיר אנשי כל נהרגו אייר י'א ביום ובתוכםת'ח
 הרהמים *על לפני לטובה שמו נא יזכר זרע הניח ולא שם מו"צשהיה

 עגדיו. דם נקמתוינקום
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 ולאשתדלאבתיובתא
 באוריית"

 שלא אתרוג תויה דא שדה בריח
 המצוה נתקיים העולכ:כאלו תיקון יהיה הליסוד שבזה ולכויןתשתכח
 האדם בי שמו ,אשר זה ספרי להבר התחלתי אז שמו, יתברך לפניובפועל

 זכיתי לא  ההדיוט )אף:שאני  ישמה תזרה בענין קצת אבארךףץךןידץ השוטה.וצ*ן
 פ'ג ר' שער ו"ל מווחלאזין ד"ח להרהיג החיים גפש גס' דהנהלזה(

 בהם ודבר פעלם ישם דברים עשה אומר ראבר'צ ס"ב מנדרים ראיהמביא
 לשס פי'  המצוה  דבעשיית  הלשון  בשינוי לדקדק יש הרח"ש פי' ,לפיל,טטם
 לגרום טהורה :ומחשבה בדביקות המובחר מן להיות שצריך השי"ת זהפעלם
 ואמרו למענהו ד' כליפיעל כי 9עלם לשם וזו עילאה שיתקלס עולמותתיקון
 התורה לשס לשסם יהיו בם ורבר שזהו התורה בלימוד אבל לקילוטוחדל
 וגספרו שם הסמוכים בפרקים גם ע"ש לפלפול לקה ולהוסיף ולהביןלידע
 אברהם ר' להגה"ק העבודה יטור : )ובס' 9"1, ריש אגות על הייםרוח

 קשה ולפע"ד ואכם"ל( ע"ז דחולק- נראה י"ט מאות פ"ו ח*ב ו"למטלאנ*ם
 בנדרים הת"ק להריטובא

 שם.
 בו ולדבקה ר' את לאהבה מקרא יליף

 בלימוד כן כת"ק, הלכה וא"כ ראבר'צ על ופליג דוקא מאהבהלשילמודי-
 והכתיג קראי לך נפשאי חדאי ר"ש דאמר ע"ב טקה מפסחים סשמעלושמה
 ועל דנפשיה אדעתא אינש עב!ד כי מעיקרא ומשני וכו' בריתי לאאם

 תית סצוא לקיים כדי רק לשמה למד מעולם ששת 'דרב הפירושכרחך
 עלהמוטל

 נפשי"
 עי"ז ממילא נעשה וארץ שמים חוקות של העולם ותיקון

 כגון ר"י דאמר אפיקורס הוי 'גוה מאמין שאין ד~י משמע צ"טומסנהדרין
 נמי פנים-בתורה מגלה תני-ופריך לדידהו רבגן לן אהגי מחי דאמריהבי
 לוסדים אם דאף באומרים רמיירי וע"כ וכו' בריתי לא אט ד~תיבהוא
 במי רמיירי נימא דאם וארץ שמים בחוקות להעולם נעשה:עיקון ואיןשמה
 בחוקות להעולם תקון מלמורו נעשה אין באמת היי לשמה  לומדשאינו

 והפי'-השמים שמום מעל גרול לשמה 'בעוטקים_בדםשגי-היא-גפסחים-ננ-הןק
 מלמודם שנעשה וכי' בריתי לא אס הך קאי ועליהם גשבילם נבראווארץ
 שנו בפ' מס4ד מוכח ]וכן  לשנוה  גשלא  משאיכ ואדץ שמים בחוקותןתקין
 הוא כדי כלו העולם שכל וכו' זוכה_ לשמה בתורה :העוסק- כל רמ"אחכמים

 גדברי נלפע-ד זה פי ועל דוקא[ לשמה ומדי'ק בשבילו שנבראו והפ"ילו
 חו"ו אמ כי אשמעיגן רק הת"ק עס חולק שאינו אחרת כונהראברוצ
 המצוה ע"י הנעשה העולם תיקון 'לגרום ורוצה בפועל המצוה מלקייםנאנם
 שפע וישפיע רעים וטלליס רוהות לעצור כרי שאמרו הלולב בנענועיכגון

 דיני ילמור לשמה .שלומד ממה חוץ אז הת"ח הנה עליון מדעתברכות
 ורבר_.בהם ווהו העולם לתיקון פעולתה ישתפעול המיוה לשם המצוהאותה
 ואויחשג פעולתה המצוה:שתפעול לשם גס ודברת ס"ש שיקיים 9י'לשמם
 מנחות בסוף פ"ד כה"ג לפרש וילו בפועל, המצוה ים ק כאלו הקב'הלפני
 אף ]פי' בתזרה העוסק כל וכו' ולמנחה לעולה התורה זאת מ'ד ר"לאמר

שלא



- א' דרוש אייהרפתה  טם אה 
 והעתיקו שגו צו פ' אוה"ת הגה"ק ומהם מחברים וכמה קרבנות בהלכיתשלא
 רבא ומקשה וכו' מנחה עולה הקריב כאלו עולה( בת'רת העוסק כלדבריו
 העוסק כל  רבא אמר אלא ליה מבעי ומנחה  עולה למנחה לשלההאי

 ומצלא שמגינא מהרש"א באגרות ופי' מנחה ולא עולה לא א-צבהורה
 בפועל הקריצ כאלו נחשב לא אבל *( קרבן שיתחייב חטא לירי יבאשל4

 העוסק דכל האשט תורת וזאת החטאת תורת זאת מקרא יצחק ר'ומוסיף
 הקריב כאלו אשם בתורת העוסק וכל חשאת הקריב כאלו ל_חטאתבת,רת
 זאת הקודם ממקרא אמר לא דאמאי שם הסהרש"א והקשה בפועלאשם
 צאן ס' בהקדמת _למ'ש ונלפע"ד עיש, המנחה תורת זאת העולה ,תורת
 לשמה 'ומיא אפילו בתורה ארם יעסוק לעולם דקים-ל דאף בזהקדקים
 כאלו הק4*ה לפני שיחשב שירצה בזה מ"מ לשמה יבא לשמה שלאשמתוך
 המצוה אותה ולשם שמים _לשם ש-קון מעכב בפיעל וא-ם חטאתהקריב
 שלא ש4זבחו הזבחים כל זבחים בריש דקימ"ל 'דאף .דוקא, שלומד הקיבןשל

 לפף יעלו  לא א'כ  חובה לשם לבעלים עלו לא תרי- אבל *שריםלעמן
 ח*את:ואשם של' מקרא אמר דלזה י"ל: וא"כ ב*ועל, הלייב  באלגהקביה
 חוי ש"דקימ-ל

 א"כ ה,שם אף אומר ור'א לשמה שלא שפסול החטאת מן
 אלו( קרבנות ~תורחכשילמיד

 חטאת בתירת *סקו יחשב עוד לשמא' שלא
 לע4קר, דוקא לשמה הלומד לאלו וע"כ פסולים קרשים הקייב כאלוואוף
 כן כחו .כל להרו-ח עסק כ~ו אטאת בתורת העוסק כל הפי' עודואול4

 דוה בה למיימיניס ס"ג שבת רון"י כמ"ש ועיון בדקדוק טעמיםמפשפש
 בזמן ע-ב כקז תענית ועי' ואהלות מור ספרי בראש  כמ"ש  לשמהרומה
 הקריבום כאלו נחשב אז דוקא שמים לשם הפירוש י*ל לפני בהןשקורין

 ואכמ"ל. לפני תיבת נשמט ל"א במגילהאך
 יביא צהמ'ק כשיביה פנקסו על שכתב י"ב ביבת מ"י יתי?ברבוה

 ר'ת דברי לפי -חטאת בתורת .עסק לא מדוע שקשה שמינהחטאת
 נחשב _ומת בימל ביהמקק ,צלא:נבנה ~סי- דרק א' תרוצ*ס די'ל:שניהנ"ל
 שחטא 4ף בימיו ביהמ'ק שנבנה במי משאזכ חטאת הקריב כאלו 'הלימודלו

 לם"ד ב' **( ממש חטאת להביא דצריך מורה יצחק ה' גם שנבנהקודם
 -בעצמו האמין לא א"כ כהדיוט תורח דברי על :עצמו שמשים עליושם

 ועיון בדקדוק או לשמה טוב היותר צד על חסאת בתורתשיעסוק
 .ועכפ*ל,

- 

.- 

ונשוב
 דסוטה בסוגיא שכתבתי סה ב' רף חכמימוחידותס רברי בספרי*(-עי'

 עבירה ואין מצוה מכבה עבירה הלשון בזה דמש'ש שם ונשמטכ-א
 אומר שם יוסף ויב תטימה" ד' "תורה בגמשריא עולה תורה9סכבה
 ומצלא" מנינא בה עסק דלא בעידנא בין בה דעסק געידנא"בין
  ואכמ9ל.  נפשש "משיבת בגמטריאעולה

-
 החורבן בימי הקריגו שלא זמן להם הקבוע חובה בקרבנות מיהו **(

 שבת לחלל נקריבם לא המקדש וכ*ירנה קרבנו בטל ןמנו דעברששוט
 תפלתיגו יי חעברן ועל  או  שומנם החובות נקריב ורק בעזרה וחוליןויו'ט



 שם את א'- דרוש אליהופתח
 זוכים אנו שאין הזאת בשנה אותנו שקרה הנורא באינס לנפדרנשרבנ

 הלימור הקב"ה לפני שיחשב ורצונינו מינים ד' מצותלקיים
 ברכות שפע שישפע העולמות תקון לגרום בפועל קיימיס כאלובדיניהם
 רוקא. המצוה ולשם שמים לשם יהיה שהלימוד להזכיר צריך לליוןמדעת
 חמור טפל מצינז שלא בכ"ד ועוד מ"ח בזבחים מם'ד עלי תקשהוסא
 עי' כונה א"צ דמצות ראשונים דיעות יש המצוה בגוף והרי העיקרמן

 תרנ"א יבש"ע לולב לענין אמר ד"ה מיב ודף ענגר ד,ה ל"ט סוכהתוס'
 ס"ק המג"א וכמ"ש שיברך עד לצאת לכוין שלא- העצה המחבר השמיטס"ה
 כאלו שיחשב בדיגיהם שהלימור נימא ואיך "צ*כ מצית די"א משום"ב
 הש"ע שהכריע מה דמלבר לומר דיש לשמה. שיכוין יעכב חמצוהקיים
 ברורה במשגה כמ"ש' וראי בתורת כונה צרילות המצות דכל להלכה ס'סי'
 לשמה הונה בהם םעכב טינים רארבעה חדש. דבר נלפע.ד עודשם
 באשל' השמ'ג שרמז ןכמי מצות משאריותר

 מי המשנה על תרנזא סוסוי
 שרמז וכמו ע'ש בכונה לולב ליטול גכחו בידו,) יאין' התודה בדרךשבא

 ברי"ף דהנה לאיום( בם פאר יום לשם פאורים דקוכות א' ביוצרהפייטן
 מפורש ובשופר יצא ואכל פרסים בכפאואו "צה לענין מפורשורמב'ם
 שכתבו החילוק ומלבד בזה מ"ש כ"ח רה'ש ך'נ ועי' לצאת כונחדבעינן
 פלסולים והרגו מ*לי בשאר משא"כ כוגה- א*צ קגהנה דבר בין.הפוסקים

 קצרה דרה לפעד"נבזה

 דאף-

 והתוקע אצזכ דמצות כיח בר"ה ס'ל דרבא
 הכא אבל אכל וה* רחמנא אמר מצה אכול התם שם)' כמ"ד יצאלשיר-

 ס"ל ורמב-ם הרי'ף אגל שאצ*כ למצה דדמי ~י' קמ"ל נתיב תרועהזקרון
 לצאת כונה צדיך דבשופר ז*רא ר' שאמר מה אחר שם הש-סדלמסקנת

 זכרון ופירוש כתיב תרועה זכרון דהכא למצה רמי דלא טה*ט באמתהוא
 עבדינן זכרון תרועה זכרון ק' דה אמור פ' בזהר וכ.כ 'לכוין-,ןצריך
.לכוונא

 זכירת בחקתי פ' בתזכ שאושב הני _דהכל נלפע"ד_ )ובאמת לבא'
 נשכח שלא די שלא עמלק וזכירת מרים וזכ~רת העגל- הקצפת ווכירת.שבת
 לקיים תכוין בקריאה שתזכור בעת פירושו בפיך שויה שתהיה רקבלב

 עי' מצרים יציאת בו~ירת הדין הוא ואולי לוכיר הש?'ת שצוגיהמצוה
 ושמחתם כתבה שהתורה מיגים גד' ה"1 וא"כ *( י"ג.( סי'- אריהשאגת
 י"ג חולק רש"י )עי' בכונה לפרש מוכרח ושמהתם ולשון ז"י ה'אלפני

ד'ה

 כרמ"ע דלא שם ותוס' מנחות בסזף כמ"ד הגדול שר מיכאלוקרבנוח
 הדין. נגד _ר"ה מאמרי ישש~ד בני בספרהמובא

 רק קאי תרועה דזכרון דס"ל כ"ט ברה'ש ב"ח לו"ח דבאמת וי"ל*(
 שאין בשבת מ"מ יצא לשיר דתוקע יסגור אם אף איכ בשבת חלאם

 כאלו הקב'ה לפני ושיהשב לצאת לגו בכונת הפסוקים קריאת מעכבתוקעין
 במ'ש ה"ה פ"ב מגילה משנה במגיך מ"ש נבין ובזה וכרון, דכתיבתקע

 ואולי שופר מהל' פ"ב שפסק דבר?ו כפי וז"ל לצאת לבו- כיון אםהרמב"ם
 לאו דבשומר נכון ובזה פי' לו שאין לח"ם ועי' עכ'ל במגילה מודיםשהכל

הכל'
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 כמתעסק ולא ושמח( עליהן הטל עודהו אמריגן דהכי נתכוין ואםד"ה
 ז"י שבמקדש החילוק ורק להריח האתרוג ליקח או לסייל הלולבלהניף

 ורבא אביי רק מ"ב ובסוכה במדינה גם קאי ושמחתם אבל א' יוםובמדינה
 תרועה זכרון בקרא שמפורש אף יצא לשיר והתוקע אצ"כ מצותדס"ל
 כמ"ד פרשו )ואולי ושמחתם בתיבת וה"ג שבת( על קאי דזכרון)פרשו

 או כשהפכו לטעמייהו מתרצי ע"כ מדבר( הכתוב שלמים דבשמחתבירושלמי
 ס"ל והוא יוסי ר' לשיטת קיימינן שם הרי באסת אבל בכלישהוציא
 בלשון התורה שהקפידה במה וכש"כ כונה צריכות המצות דכל קי"רבפסחים
 ומה"ט לצאת כיון שלא דמיירי בפשיטית בסוכה שם לתרץ ישושמחתס
 דיש בזיון דרד: או כשהפכו: דמיירי ה"י פ"ב שגגות בה' הרמב"םהשמיס
 אף ואכמ*ל[ ס"ג אות מ' כלל-ם שד"ח ]ועי' כיון כשלא פשוטה דרךעוד

 וח,יב-על יד"ח יצא כבר שוב הגבהתו במצות 'מעט שמח דאס קצתשד"וק
 דהוי ) פי' יותן בכי שמה אס מ"ה פ"ג מכשירין )ועי' לרה"רהוציאתו
 רי"א כג*לכמתכוין

 א*~
 מחשבתו ניכי דאז פי' עמד א-כ אלא לשמוח שלא

 שפרושו ודמיתי כיון חזקה עמד אס ה"ז פ"ג י'ה ובירושלמי כת"קוקימ'ל
 סק.ה תקפ"ס ' במג'א ולמ"ש' םחשבתו ניכרת שאז עובי שהיה מהילוךשעמד
 יעומד'כדי לשם שבא שם בבאה"ט כמ"ש דפהושו י'ל כיון. חזקהבעומד
 ה"ג פ"י 9סחים ירושלסי _ועי' יצא _ כיון לא ששמע שבשעה אעפ*ילצאת
 הך על יקר פי' רניו סי' ה'ב הלק"ט' ס' ועי' כיון חזקה שהיסבמכיון
 יכוין שלא בעצה ס.ה תרנ"א בש*ע גם השמיט ומה"ט עובר( שהיה מיוכן

 כבד שוב מעט שמח דאם הדוחק מפני מש"ש( )עי' הברכה אחר עדלצאת
 בקיום טהור לב שמחת 'בפלס לשקול אדם בני רוח יודע ומי מהותיצא

 פי' אותו מכין) נוסל שאינו דבלולב פ"ו בכתיבות מ"ד 'גס ואולי,המצוה
 ודאי ואו פ"ב ה"ג ברמב"ם וכמ"ש אני רוצה ג"כשיאמר

 ג"כ קצת מכוין'
 ---מעכב-.טה'ת_יגוון;-לשם מ1נים שזכינד-ללהוכךח--ש11ל-ןהבד' וכיוןיאכמ'ל.
 'הלימוד הקכ"ה לפגי' שיחשב שרצונינו מלקידמם ' שלנו באונס א"כמצוה,

 ובכן המצוה לשס בלימוד' גם' - הכונה מעכב בפועל קיימים כאלובדיניהם
 הנטילה 'יטי כל ' ובלימוד בתשובה נפשותינו לתקן עירי ללומדייעצתי
 קוב"ה יחוד לשם מקודם )ויאמרו המצוה לשם ית"ש לשמו בש"עדיניהם

הנני

 תקיעת על קאי לא תרועה זכרון הך ב'ח -לר'ח דהרי :בזה מודיםהכל
 שיי משרי מדאורייתא ומסיק שס רהב"ח על דמקשי רבא דגם וי*לשומר'
 תרועה זכרון קרא דהך דנהי דס"ל פרושו כדרבה ביה דגזור הואורבנן
 או זכרון או לבחור בידו רשות דבשבת פרושו הכי אבל . שבת עלקאי

 כמו בזכרון עצה דיש כיון יעבירנו שמא גזרו דמש"ה ס"ל וע"כתרועה
 יצא לשיר דתוקע לרבא ס-ל וע'כ בחליצה דאפשר כיון יבום עלשגזרו
 ~מ"ד לכ*ע גיש הוא במגילה טשא"כ תקיעה על קאי 'לא זכרוןדתיבת
 טודיס הכל א"ג זכרון יאת התס וכתיב נזכריס הכא כתיב י"חבמגילה
 - גונה,דבעי.
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 הלימזר שיחשב מהש'י רצון ייהי לולב נטילת מצות לשם "הלכות לומרזנגי
 ברכז אשר שדה דההוא השרה ע'ן גדברי בפועל( המצוה קיימהי:אלו
 מיניכ ד' מצות לקיים עוד שנזכה וכי"ר הנ"ל הזה"ק כרברי אתרוג ראת'

 בתודה. שעריו ואבוא יהודה, בעריבפועל
 השדה, ,נץ האדם כי אניגם

 מלי עץ - ב' הרושן אליהו פתח!
 סהופפיס, רשעים על ישרים_ כן מחפים, סרק עלן פה' עץ יכטז-

 אמורו פ' ומד"ר כ"ו במנתות ומקורו דסוכות אי ליום )יוצר;
ן =:

 לא והיא הסרי כטעם העץ טעם שיהיה פרי עץ וה"פ !ביאשיתגבו.יסיי
 --- פרי העץ ולא פרי עישה עץ הארץ יתוצא כן."לאעשתה

 וטאפילו צוה שהקב"ה הטורים מנ"ל=.לבעל .3צ"ע גב'ר דיב"ש דעתוה
 סרק אילני אף הציוי על שהוסיפה שם אמר ור"פ פרי[ יעוו סרק.אילני
 מדרש על יד*מ פ" ועי' לסרק הוחזרו הארץ מקללת ]לרמבין פרךעשו

 שינתה לא למה ריב-ש לדעה שמקשה לדרך צדה ס' בשם ומובאואוה"ח[
 בדוחק ותירץ ל"ח סוכה ע" זטוה ופהים עצם שטעם :ופלפלין באהרוגהאיץ
 לגיוע בצטי לשנות לה מה קשה כן בהה חששה לא חי נאכלין שאינןלפיל
 תדשא הצעי בכונת מסופקת היתה ריג"ש לדעת לפענ"ד ונרן)ה להוסיף.או

 כטעס שיהיה בפרושר פרי שחיבת פרי עץ !רע מזריע עשב דשא.הארץ
 שתוציא - ופרושו-יך הסמוך--עץ- על-ה?ץ-(ף-מקףא-נףיקף-רק-לפנתי-וקאי

 עזצב דשא על גם וקאי פנת לפני גם נדרש או כפרע, שטעמועז.א'
 'על גם קאי %ו הפרי, כטעם יהיה ,צקלחר א' ירק גם שתוציא ירקשהוא
 טעמו ייהיה אילן לעץ ושוה ירק - לדשא שווה א' מין "שתיצוא יחדשניהם
 לעשות גתחכמה ע"כ למינו חד רק נהציוי הקבים אמר וע"כ הפריכטעם
 בכרם כלאים שהוא תלתן ירק מין רשא  ותוציא כולם ידי לצאת קינהרצון
 מין הוציאה כן י"ג. ביצה עי' שוה ופריו עצו וטעם ס"ו פ'ג ערלהעי'
 שנאמר ממשמע רמ"א ל"ה סוכה עי' שוה ופריו עצו שטעס פלפליןעץ

 מה מאכל עץ שהוא יודע איני יאכל[ לא וכתיב ]פרק"י עץ כלונטעתם
 ללמדך פלמלין זה אומר הוי שוה ופריו  עצו שטעם עץ מאכל עץת"ל

 אתרוג והוא ולאילן לירק השוה מין הוציאה כן *( גערלה חייבשהפלפלין
עי,

 עצו שטעם ל"ב בסוכה לדאב*י הדס ג*כ יש דהרי תקשי ולא*(
 פריו עבור אותו גטעי ילא כ"ו אות תרמ"ט בפנים כמ'ש די"ל שוחוסריו
 לסיינ, כנוטע דהוי מערלה פטור וע"כ שהורות ענבים פרי בו שכיהולא
 כראב"י הלכה אין ואולי באתרוג כמו פרי שם בו זכרה לא התורהוגם

כאן
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 בסוכה כמ-ד שוה ופריו עצו וטעם כ"פ בש"ס ומובא מ"ז 6-א יכוריםעי'
 בערלה חייגין שפלפלין ר"ם דעת רק רזה בדין טעתה באמת אבלל"ה
 הכתוב מריבוי חייבים מ"מ לאכילה חזי דלא ליבשם ע"ד שנוטעיםאע"ג
 ל"ה סוכה בכפ"ת וכמ"ש לסייג כנוטע דהוי פטרי רבנן אבל מאכלעץ

 והך בערלה -חייבים דפלפלין הך הרמבים השמיט שמה"ט פ"א די!יומא
 שהוא את, לומר פ"א ריש ערלה בירושלמי כמ"ש הוא מאכל עץקרא

 לסייג והתיצון למאכל הפנימי אמר דאסילו יוסי וכר' וכו' חייבלמאכל
 עצו ש~עס פרי עץ יהיה פרי שעושה עץ שכל הציוי וכונת פטורהחיצון
 כתונות סוף כמ"ד שהוא י"ל הציוי על שהוסיפה ר"פ ולדעת שוה,51ריו
 )יואל שנאפר פירות שיטענו שבא"י סרק אילני כל שעתידין דרבמשמיה

 להיות עתין שהעץ מנין בחוקתי פ' בת"כ )והנה פריו נשא עץ כיב'(
 עוש*ן להיות עתידין סרק אילני שאף ומנין וכו' פרי עץ ת"לנאכל

~ירות

 הדס דזהו ידענו ורק שוה ופריו טעם;עצו אין ובאמת בברייתא,כאן
 ~מציאות יפלגו_ דאיך קשה ולא עצו חופיליאת שענפיו עבות עץ ענףכת"ק
 שם תמיים כפות בס' וכמ-ש לפריו עצו מטעם חילוק איזה דישרייל
 שוה שהעץ צרצגה או לימון הוא דלמא וא"ת וז"ל אתרוג לעגין ל"הלדף
 ונרגגה לימ1ן של פריו דעיקר וי"ל וחריפות בטעםל5ריו

 הוא.
 החמוץ

 אלא ח~וץ עצו ואין חמוץ הוא פריו ועיקר קליפתו על המרובהשבתוכו.
 לפדי נחשב לא מיעוט הוא שבתזכו המ1ץ אתדוג אבל הפרי כקליפתטעמו
 וטעם וחריפות מרירות בה ויש ביותר הגסה קליפתו הוא פריוועיקר
 שהורככ אתדוג של יהור על ק"י טי' אלשיך מהד"מ וכ.נ פריו כטעסעצו

 הרבה שכתולו החמוץ המורככ כי והסימן ססולים האתרוגים לימוןבאילן-
 שיש ת"ק לדעת בפלפולין י"ל וה"נ ע"ש מיעוט החימוץ הכשרמשא"כ
 לא ממ"ד ראיה וקצת לפריו העץ בטעם ממש שוה שאינו חילוקאיזה
 בזה דגם וע"כ פלפול יביא לא אמרו ולא פריש יביא לא אתר1גמצא
 צ"ו יו"ד ש"ך למ"ש י"א דרוש לציון ההורש קושית י"ל ובזה שוה,אינו
 כדכתיב מר ודאי 1העץ כזית מרורים מזונותי יהי יונה מדאמרה חריףדזית
 דפרי ומנ"ל  שוה ופריו עצו הוי וא"כ באילנות המר זית וה עץ ד'דיזיהז
 דודאי ניחא ובזה פלפלין, מג' יותר לקיהתו מנכר והרי זית אינו הררעץ
 ת"ק(, לדעת פלפלין כמז מרים ששניהם אף ביניהם חילוק איזהיש

 דתיבת מיתורא לה מפיק דבש"ס אמור פ. הרא"מ למ"ש י"לעוד
 שוה ופריו עצו שטעס וע"כ העץ לא הדר שהפרי הרר פרי דהול"לעץ

 האדמה מפרי או העץ מפרי אם יורע איני עץ דבלא שם הכפ"תוהקשה
 לומר הדר עץ פרי ואמר הדר מעץ פרי דהול"ל ליה דנפקא פי'ע"כ

 בהדס אבל פרי שהוא באתרוג תינח והנה עכ"ל שוה ופרי1 עצושטעם
 טעם דבעי הכרח שוב אין עצו ח1פין ענפיו שיהיה 1העץ בהענףשהמצוה

 עבות מעץ ענף לכתוב יכול היה לא דהקרא שוה ופריועצו
 ואכמ"ל.ומובן



 פרי עץ - ב' דרוש אריהופתח
 הבריאה מתחילת לו שהיה פריו דהכונה פריו יתן השדה ועץ ת"לפירות
 בכתובות רב אמר לא מדוע וצע"ק הנ*ל שבב"ר הדיעות שתי תופסובת"כ
 צדיקים יהיו שכולם קונה רצון לעשות הארץ סמכה ע"כ תורה( שלמקרא
 שחטא ער פרי עשו סרק אילני גם בתתילה וע"כ ומע-ט תורה פריעושים
 צדיקים כולם ועמך להקרא זכינו לא שעדיין טעתה כי ג"כ ונתקללהאדם
 הערבה שנה בכל שמצטרפים המכוון וזהו ארץ ירשו שלעולם קץ עתעד

 כיח( אות תרמ"ט ובפנים ה"ב פ"א ערלה ירושלמי )עי' סרק אילןשהוא
 ובעוה"ר הדרוש. שבראש הפייטן כמ"ש וץצדיקים על-גו שיתפו פרילעץ
 שיתאגד צדיק פרי עץ בנו שא71 רלאות נים ט ד' לקיים זגיגו לאשכעת
 הושיעה ה' אנא מינים הג' ביתר מרגן שהש"צ בעת עליגו חובהעמנו

 הציוי( ששינתה )ג*כ הארץ את לשפוש בא כי ה' לפני )בתשובהלהתעורר
 ועמך בכלל להיות ונזכה התשובה בדרכי- הושיעה ,ה' אנא ג'כו:'קרא
 פרי יעשו סרק אילני שגם הבריאה בתהילת הארץ ככונת צדיקיםכולם
 ב"ב. גואל בביאת ישראל ארץ נירש ולעולם פריו יתן השדה ועץסמ"ש

שש



יג שהוט הץ ג' ררדש אליהופתח
 ראב"י ל*ח ובנטרא וכו' מגענעים  היו ~היכן י"' ש:הכמשנה

 ולאו דספנא בעיניה נירא דין אמר ליה ומייתי ליהממטי
 ) : ביה לאינרויי דאתי טשום היאמלתא

 בפנים מ"ש ]עי' מנענעים והיכן דהול"ל מיותר היו ית.בת ייקיקיש
 נסיבנא הוי אי - ריה דאמר ל' מקדישין לדקדק יש כן ליא[ אותתרניא
 וגלפע"ר - ביה. לאגרויי חש ולא דסטנא בעיניה גירא אמינא הויבארביסר
 השטן גגד בידינו דקרבא מאני הם מינים דהארבעה המדרשיס דברי.ע.פ

 מחצים להושע מגן מלחמת א' סלחמות מיני שני דיש וידועהמקפרג
 ובהך .רגליו תחת השונא לדכא להצליח קשת מלחמח ב' רעים,ופגעים
 לעצור בלולב וכן שרי ודאי מחסא להנצל מגן מלחסת רק הואדקיושין
 נא הושיעה ה' כאנא סנענעים בנו ישלטו שלא רעים וטלליםרוחות.
 באנא מגענעיס היו הי~ן הטשנה .ושאלהכב*ה

- 
 מלהמת רק - פי' הושיעה ה'

 שאז משיחנו ניאת קץ עת עה קשת מלחמת בהצליחה לא אבל כב*המגן
 עי' נא בהצליחה גם לנענע כב"ש הלכה ו:היה הטומאה רוח ה'יעביר
 עי' הסכנהל בשעת ,מקטרג השטן אז דעד ל'ב אות תרנ'א בפניםמ"ש
 בסכנה עצמו ' שהכגיס על בעצמך לחוב היית. כדי ברכות ובריש ל*בשבת
 דברי על בעובר דהרי ומצלא אגינא דעסיק בעידנא מציה לומר שייךולא
 וזהו טק"י ותקנ"א א' סוס"ק קפ"ד א-ח ט.ז ועי' מצוה כאן איןב"ה

 !בהגליחה שנענעו העם ככל קשת מלחמת ללחום גידא וין אטרודאכוי
 ברוד על',נס אמר אשר הראשון ה*ה דיתרו במדרש מ-ד י*ידבניה - בגו. יתגרה שלא הוא טלתא דלאו הש-ס ומסיק ור'י ר'ג בימינא

 עליון) אל ברוך צדק טלכל פתח כבר דהרי שקשה הציל - אשרה'
 כטלחמת , אברהם הצלהת על היה צדק מלכי דברכת נכון ובזה מגןאשר
 הציל אשר ה' ברוך אמר יתרו אבל הקב"ה לפני שמחה.. כ*כ שאיןקשת

 שלחמות- עלן ריבנו -הרב--את שתקגו--לאחר-ןהםגילה-ברכת ומה- " מגן, -מלחמא
 לד' מלחמה ' דכתיב התם שאני תרצ"ב .א*ר עי' -שונים בזמניםעמלקים
 שהוא המושיע האל לסיים קיפ"ל שם וגם קשת במלחמת שהרצוןבעמלק

' טגן. במלחמתהצלה - -  
.-' . ' . 

 מבשאר יותר, נירא דין רשב"י. אמר מדוע א' להכין דיש י"לערן4
 לולב ול האגודה רבה בהושענא להתיר למנהג טעס ב'המצות,

 בהערבה גם אז- שמנענעים מה טעם ג' א', אות תרס"ד בפניםכמ"ש
 המצות לאפות הערבה לשמור המבהג טעח ד' שם, רמ'א בהגהתבמ"ש
 במשלי טשש נקדים ובמוסר ח', אות כמש-ש החמץ בה לשרוףאו
 לא רע אנשי - בם יתגרו תורה ושומרי רשע יהללו תורה עוזכי:"ח
 איזהו מ,ט פ'ב באבות מ'ד בהקדם - כל, יבינו ה' ומבקשי משפסיבינו
 והקושיא הנולד את הרואה רש*א חכם[ איוהו כ*ט ]בתמיד טובהדרך
 יואין הכל הלא כבר דהנולד להבא דפירושו היולד *ת דהול"לידוע

 עכ"פ רק זוכה אדם כל לאו להבא יולד אשר דלראות בזהוהפירווט
 וראו נולד כבר אשר לנידזן בהיקש לדון לפגיהם הבא כל יבינו ה'יראי
 הנמשך משפט יגינו לא רע אנשי משא"כ לרע, או לטוב ממנו נמשךמה



 שהים ה"ן -- :, דרוש אליהופתח
 גשאלהי כאשר עתה לפניהס הבא לדבר בהיקש ' לדון כבר נולףמאשר

 התיצב מעוג לעגי ובחנפי עדוס רשע להם שנתקרב תורה שומרימחבורת
 באמרם ראש ליושב ת.כף לעשיהו הסכימו הרעת וקלי להם כאחכרע

 להעה ד ע ממנו ילמרו שמא בו מאנו הרעת וישרי גתשובה, ישדבשעי"ז
 ב' הגי -מלבי"מ אב"ע בפי' כמ"ש הוא ראשונים דשאלת תשובתי_וועובן

 וכו' בגדי בכנף קודש בשר איש ישא הן תורה הכהנים אתשאל,נא
 'ויאמרו טמא. ה אלא בכל נפש- טמא יגע אם חגי ויאמר לא האמרוהיקדש.
 הכהנים כן פי' וכו' הזה הגוי וכן הזה העם כן 'ויאמר חגי ויעז'יטמא,

 הקדושה אל יתקרבו שאס השאלה כפתרץ האומה כלל וכן במדרבתסהגבוהים
 ואם יטמאה במהרה בטומאה חגעו יתקרבו כאשר אך במתיה,- יתקדשךלא

 החוטא האיש אם מקידם להקור נלפע"ר לא, בתשובתם,-אר כהניאשתכיש
 לא מ"ז בסו"ה כמ"ר בקרגתו סכנה כך איך-כ* אד' התאוה יצד רקהוא

 ראיה וכן התאוה, מצד מתהילה חוטאים הע שהם לגחזדומ' 'שדחפרכאלישע
 של בתו ולבן בד"א לר'י ברבי אסמכיה הקדוש דרבינו פ"ד בב"מממ"ר
 ת"ל תשובת, בעלי נעשו ולבסוף התאוה סצד' "וטאים .רק ג"כ שהיךר"ט
 לח" מחמן ראב-ד שא"רה ב"ק ששמע י"ז בע"ז ! לה-ממ"ד יליף,דרב'
 אותן שקורק איא חותן שמקצליכ לב"ת  ריע לא דאמה רגי ובכהעוהענ
 אבל מעשיו יטיב שע"ז להם ניכר אס ראש עשב לעשותו ~נ"ר וה"נרבי
 הרמב"ם יכיפ ישובט לא בא-ה כל, שם אמרו מעות'אשר החושא,מצואס
 עמהס לספר ואסור לעולם צתשובה- אותם סקבלים דאק פ"ב עכואםא'

 שאק כיש *ן ביתה פתח אל תקרב אל קנאמר תשובה עליהם--ולהשיב
 קבלו וטרם ההבורה, ויקלקל ממעשיו שילמדו נראה עתה כי בראשלהשיבו
 היה יהסזף בשערים 1יהללוהו לע"ר ועשאוהו הדעת נצחה,קליתש21תו

 מהתבורח. רביםשקלקל
 שאין-בו לרש,- הייומז הערבה שמצישיך- ראף הכדנה, מנ=ד'הדך--יפ*יאעחו

 באמת ווהו בתשוגה שיחזור כדי ! ישרים לאגודת , וריחטעם
 זה ע"י בתשובה חוזר הרשע אם' המצות מכל יותר דשטנא בעיגאגירא

 ולא כל יבינו ה' מכקשי הישרים עם אגודתו. בתחילת אבל הימיםבהמשך
 ישיב אב בסוף הנולר יודע מ? כי. ראש ולעשותו לבדו להללוימהרו

 סנהדרין עי' עליו רבנן קפדי והוי להו מקרב דהוי רר"ז- כבריוניבתשובה
 ~זיכף רשע ילללו תורה עוזבי ואם הנ"ל כמעשה סרה יוסיף אול'ז

 רע אגשי כי תודה בעזזני בס יתגרז תירה - שומדי הנה עמהםבאגודתו
 לא ' - '_,

 רק למינות הש"ס יליף "ז בע"ו דהדי קם הלח-מ שהקשה *(-מה-
 זונה זו ביתה פתה אל תקרב ואל מינות זו דיכך מעליה הרחק רקיאמרישא
 ואל בש"ס הרמב"ם דגי' שי"ל דמלבד לפענ"ד דק, לא דהרמג;םומסיים
 וכן ד"א אר"ח וכמה הך כלל גרס ךולא עכו"ם זו ביתה פתח אלתקרב
 שלו לתוך בוגס במשנה הכתוב עכו"מ מהל' גפ"ח גם הזכיר מדלאנראה
 בצלה  ישב לא מ"ת שם ממ"ד  יראיה מ"ו פיג עכו"מ יו'ט תוס' עי'ר"א

אבל



יד. שהום רץ נ' דררש אל'הופתר

 בסוף היוצא כל יבינו ה' -מבקשי רק בסיף מזה שיצא משסט יבינולא
 תיכף אמר דראבוי אכונה זזהו מכנד, הנולד את שרחו ההיקשמחמח
 דלאו הש"ס ומסיק דסטנא בעיניה גידא דין -באגודה ליה דממטיבעת
 תיכף שטהללו במה בו יתגרו תורה דשומרי ביה לאיגרויי ראתי הואמלתא
 קצת להתיר תחילה בוחנים הישרים עם -ז"י שסאונד הימים בהמשךרק

 מנענעים אז לבדו בתשובתו וכשעומד רבה בהושענא שעושים כמואגודתו
 יכולים ציג אין עומדים שבע"ת מקום כם"ר כחו שיפה לרטז לבדו ג"כאיתו

 אחריתו לסורו יחזור שבאם לרמז בקרקע אותו שחובטין מה וכןלעמוד,
 וכשיחזור מצוה גוררת עטצוה לרטו מצות בו שאופין סה וכןלאבדון

 ואכם"ל. החלץ כשריפת לאבדון אהריתולסורו
 לתשובת הרמוז המינים עם הערבה דאגודת פ'א ש"מיה' סה ג"כאצףכ

 בב"ר שאמרו השבת ליום שיר במזמור גיכ רמוז כנ"להרשע
  טו'ת ספר בסוף לם'ש *( תשובה על ,אדה"ר שאטוז ,קין ויצא עה'פפכ"ב
 מינ*ם הד' על קאי ה' שטהתני כי משלי נופך בתיס, נתיביסמאיר,
 הידוע מלבד ארנן ידך במעשי בפעליך ה', לפני' ושמחתם בהודכתיב

שהד;-

 מס'ש נראה- וכן ד"א[ תיך אף ומשסע שם יויט תוס' עי' ורי לעכוראבל
 שדרך ללמידי יש מכאן וז"ל דזונית אפתחא ניוול ד-ה ע-ב קםתוס'

 ביתה פתח אל תקרב אל דכתיכ משום שיכול מה כל עכג-מ מב'תלהתרחק
 דק דלא תוס' על גם שכתב כמהר"מ_מלובלין ' רלא בעכי"ם לעילומוקמי
- דקיא מרישא רק הילסותארהרי  בש-ס גורס דרמב*ם נייא אם ואף 
 בשוק מהלך הייתי הש"ס דמפרש י"ל זונה )1 כיתה פתח אל לפגיגוכמ"ש
 תי0' ע4' מצאנו ]ולא טצאתי המין[ של דירתו 3מקום צפירי שלהעליון
 איש[ וימגאהו ע"ב וישב פ' יקר וכלי נחמיה מצאתו ד-ה יבמות סוףיו"ט

 הזו בדרך לילך אף לו היה כשלא דרכך מעליה הרחק מ"ש עלועברתי
 אם דאף אחר דין הרמב"ם השמיענו כאן אכל - להנין מוצאו היהילא
 להשיבו ביתו אל להתקרג ורוצת להשיבו. מה ויודע  המין  אותו שאלכבר
 עכו*מ דוקא לאפיקורס שתשוב מה ודע דמ-ד ל*ח בסנהדרין כמ"ראסור
 פתח אל תקרב ואל מקרא זאת 17למרו וי"ל טפי דפק- כיש ישראלאגל
 מעבירה הבאים אנשים להרחיק רק שריצה חף בהטשל ופרשו זוגה זוביתה
 המין לה"זיר שרוצה אף הסליצה כן עבירה בעצמו יעשה שסאאסזד

 להשיבו. פתחו אל יתקרב לאבתשובה
 חטא לתקן מינים הד' בכל דמז שיש הדעת עץ של חטאו על*(

 מעץ רע סספר כשתסידו ורע טוב הדעת עץ כי יפות פנים בם' כמ"שזה
 נחל ערבי מספר והוא רע בלא טוב שהוא הדר עץ מספר נשארהדעת
 כמספר "כולל עס עבות עץ מספר וכן הכולל עם הדר עץנמספר
 הוח הדעת ע,ן כי אבות לג, רמת ענות שעץ הראשונים יז"ש הרעחע'ן

 הדעת עץ חטא תיקין שהם כירוע הכולל עם יעקב יצחק אברהםמספר
 הכולל, עם הדעת עץ מססר תטר כי תס-ים כפותוכן



 שחוט חץ -- נ' דרוש אליהופתח
 ]ובמד"ר סי"א תרנ'א וט"ז ב'י עי' המיוחד שמן אותיות הם מיגיםשהד'
 בערבות[ לרוכב סולו כמ"ש הקכ"ה על הערבות אף ג"כ דרשו אמורפ'
 לגדלם ומלאך שר עליהם אין מינים שהד' הקדמונים המקוכלים כתכועוד
 ד' טעשיך גדלו מה כי אף ה' בדרוש מ"ש עי' בעצמו הקב"ה בהשגחתרק
 לד' מהנסתרות והמה דוקא בהם בחר מדוע וכו' ידע לא בער אישוכו'

 ערבות על רמז יכו' עשב כמו רשעים ב:פרוח לנו מרמז וכ"זאלקינו
 וכו' עד עדי להשמדם אז ישרים אגודת עי' בתשובה ישיכו לאשאס
 ומע-ט תורה אתרוג על רומז צדיק הישרים, סאגודת וותפרדויאבדו
 בסוכה כמ'ד ההדס על רימז כארז' תמרים כפות לולב על לרומזכתמר

 א' יויט דכשחל וערבה לולב בפ' ולמ*ד הדס ארז מאי כ'ג ור"הל"ז

 הבית בהר אותן מניחין העם -וכל בלשכה לילביהם מניחין הוקניםבשבת
 יפריחו אלקינו בחצרות הזקנים לילבי על ה, בבית שקוליט שרמזזהו
 שמרמז זהו מחר אותם ידח18 שלא הזקנים של והטעם העם, כל לולביעל
 שהוא מנ'ל לוה"ג פ' הש-ס קוש-ת יקשה ושלא ובו' בשיבה יגובוןעור
ן ומנ"ל כופרא ואימהלולב  דרכי דרכיה ומתרץ הורדוף ואימה הדס שהוא 
 ישר כי להניד מרמו לסכנה עי"ז יבאו שלא אהבו והשלום האמת אונועם
 מינים שהד' ה' בדרוש כמ-ש ג'ע זה ה' בבית שתולים שמרמז אווכוי

 בטעם פמוג ח"ג סו"נ הרמב"ם כמ'ש יהיו ורע:ניס דשנים שםשתולים
 בד' לכוין אמור פ' בחיי רבינו ולמ"ש - אילנות, מכל סיותי רענגיטדהם
 עם אותו סוחדין וע'כ לבדו באתרוג חראשןן אדם שפגם מא. לתקןמירים
 למעלה דהיחוד נוטלין אין בשבת טעמא דמהאי לומר יש מונים ג'יתר

 תוקעין שאין כמו השבת ליום שיר מזמור אז אומרים שאנו במהנעשה
 ואכמ"ל. תרועה בזכרון נעשה והיחור בשבתן



- ד' דרוש אייהופתה :ו נחל ערבי 
 הלקי ופיה משוך שלה ועלה אדום שלה קנה ערבה צדבמיכה

 לסנל דוטה ופיה עגול שלה וערה לבן שלה קכהצפצפה
 נילא: בחילפא ההוא אביי אטר פסול למסר דוסה כשר לסגל דוטהתנ-א וח~

 שהמצוה דאף והוא קצת בשינוי יוסף שארית פספר מיסי ימיאציג
 כנ"ל ישרים לדרך למשכו כדי להלולב לרשע'ם הרוסז הערבהלאגד

 שכשר רשע ויש לאגדו שפסול רע רשע יש שלפעמים חזיל לנו נילולכ"ו
 אדום שלה שקנה סי הכשר ה"נ[ חילוק ג' בדרוש ]וכנ"ל ישרישלאגודת
 שנמשך משוך שלה ועלה אדס בני לרמאות לבנותו והיחות מתהסדשאינו
 יש לזה תורה לוטדי על סדה מלדבר לפיו שפה חלק ופיה מוסר,לשמוע
 ברמאות המצפצפים צפצפה הפםול שלימה בתשובה שיש?ב באגודתותקוה

 ומבקשים ומרי מעשה עושים התסד. מדת לבן בקנה מתחסדים שהםוצביעוח
 למגל דומה ופיה סוסר, לשמוע נמשך שאינו עגול שלה ועלה כפנחס,שכר

 תניא והא ומקשה ישרים. לאגודת פסול זה תורה,:_ לומדי על סרהשמדבר
 נוסות כילן פגימותיה קציר מגל פרש"י פסול למסר דומה כשח למגלדומה
 בהרשעים גם שיש היינו נכוחו הולכות ופנימותיה מגירה היא מסר אחד,לצד
 אותו כשמושכין אבל הרבה יפגום ליסרו בו פוגעים אם א' מיניםשני
 לצד הפגימות על כשיעכרו רק יפגום אשד סגל כמו הוא יפגום לאבנחת
 תקוה עיד יש לזה אחר מצד עליו יעבור אם כן לא נוסות_ הפגימותאשר

 ווהו אחת לאגודה עמנו ישוב עד רכים בדברים אחר מצד בנחתלהסשיכו
 חולין עי' קוצים מין הוא חילפא מחולקים, שמות בו שיש גילאחילפא
 פרושו יאה גולתיה קי"א ב-ב עי' יקר לבוש הוא גילא קנ*ב, שבתק"י
 שילבש תקוה שיש טובות מידות עמדו כמוס לכ"ז קזצים בו שישאף

 וסהור. יקרלבוש
- הן המושכו יפגום פגימותיו על איש שיעבור צד ובכל למסר דומהב,

 לחגידת לזסחציכו- אין-תקנה .לזה רכים, בדברים הן קשים. בדברים
 דבריהל תוכן ע"כ"צרים.

רדקנו-

 רהיעו כשר 3מגל שפיי ב' אות תרמ"ז "בסנים הימב"ם ידעת
 הפגימות 'צל ועוביק בדקוחן רק שהחילוך שפי'.בב.י קסניםתלמים

 עוד שיש לאגודה כשר קצת פושע רק הרבה נתפקר לא ראם נימאה.נ
 הפטורת סוף לתחת"ס משה תורת בסי וכם"ץם ישרים אגודת ע"י לותקוה

 בפושעים אבל יחד לחבר בית לבנות ולנו לכס לולכ ישר"תכהעלותך
 מ"ר גוכ קצת להמשיך ויש עכ"ל נית לבנות ולנו לכם לא יאמרגסורים
 חרב מכי שס"הו דאישתני דברים משלשה שהוא אח-כ ל-ד בסוכהשם

 שמו נשתנה היה לא קיים ביהמ"ק היה דאם פי' ערבתא חלפתאביהמ"ק
 נרמא דין רשעים בין ונתגדל חרב מכי רק פושע היה ולח ערבתאשל

 שמכונה הת.ח משאיכ קצת פושע גילא חילפא שזהו חלפתא גקראשיהיה
 אסא מ-ד בסנהדרין כמ.ד קצת כשחוסא אף שמו ישתנה לא הדסבשם

 ואכמשל. וכו' שטיה אסא חילפא בינידקאי



 נהל ערבי ד'-. דדדש אידהןשהה

 בסוף ע'ג א'ח רעננה כנף משוית מוסר הימז גם ייה י"מיייריש
 גופן שכל ת"ח וכו' בהם שולט גהינם של איר אין תאחחגיגח

 קו"ח בהם שולט ג"ינס של אור  ייואליאין  פישעי שם  עוד כשו, לאאש
 של, באש נירון דאפיקורס ,צת - בפושע דדוקא בתום וע'ש הזהבממזבה

 לאבא שם בסוכה וז"ש חלק בפ' כמ"ד תיח המבזה זה ואפיקירםגהינם
 שאי למי המרמז ערבה כי למזגח ואחת ללולב אחת שתים ערבי,מאול
 דוקא הוא הוהב ממזבח מקו"ח שנלמד קצת פושע שהוא ומע'ט תורהגו

 לפחמין .אתריגו נ.ג בעירובין וז'ש לת"ח ללולב ומאוגד אפיקורסכשא,גו
 מהני לזהבים ארקיעו זה ע'י אש גופו שכל לת"ח הימוז האתרוג עספינ

 בעלשה מגידין שני לי ועשו הזהב מםזבה מקךת שנלמד קצת.להפושעים
 גהיום של אש על בקויח למודים שני תעשו המאמרן.הנורא שמזחפי'

 ואכמ"ל. והבן בהם .ישלוט שלא .בטבעו חאסךשהוא:
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טז שטים  עצי - ה' דייש אליהןוהה
 אדם אין המצות כל רשב"י משום אר"י הזקיה אטר ס-הבמיכה

 עומדימ שטים; עצי שנאמר גדולתן דרך אלא בהץיוצא
 ע:מדים ד'א ציפוין' את שמעסידין עומדים ד"א גדולהן, דרךשעימדים

 לעולם שע~מרים עופדים ת"ל סיכוין ובטי סברם אבד תאסרשמא
 : עורמיםולעויטי

 גדייתל ;ייד איא בהז ייצ" דאיו הדיז עי פייגי יא .יי" יהניפשוט
 ועכשיו ,ד'ה הא דרוש .לציון דורש כס' .דלא ד"א גם שררשורק

 אמר מ"ב. בסוכה רגם הדין, על פליג ציפוין אן שמעמידין דהר.אשכתב
 בכלי אוהוציא. הב-ע הפ:ו כשלא תימא אפילו אמר רבא כשהפכיאביי
 אביי על פליג דרבא אמינא הוי הפכו שלא ת'מא אפילו ת.בות הניובלא
 ציפוין את שמעמידין כר'א עומרים שטים עצי ודרש יצא רבהפכווסיל
 שלא.,הפכו אפ-ת רק וצא ולא פשיטא 'דבהפכו שפרושו אפ"ת אמרע"כ

 ראבי"ה בשם )ומרדהי בה"ג וכ-כ בכל* כשהוציא יצא דלא .להמשכחת
 . , ; כשניהם. והלכה פליג? לא ורבאדאביי

 ידע בלא : משא"כ בכונה להפכו מעשה בעשה דדוקא לסעות עידררש
 נאין . חילוק דאין רשב-י מדברי יוצ" מפורש ע"כ 'יצאבההיפוך

 ררך. אלא בהןיוצא
 *(:! הפוסקים, כל וכ"פ גדולתן

 בפיה"" יש-י ממ*שרלכאורה
 שגכבים זקוף;)לא- הקרשיס אורך שןהיה

 נדולתן - דרך שצריך סרין זה לדייק. ומנ"ל אצטייך לגופיהא-כ
 עומדים קרא אצטריך לא לבד רש"י כפי' דאס כתב ע"כ יומא מהרש'אובח"א
 של ימהציוי ולפעניד עי"ש עומרים שע"כ אדנים של מהציוי ירעינןדממילא
 אמינא הוי לסעלה .התחתון כשהפכו אבל שוכבין יהי' שלא רק ידעיצןאדנים
 פרושו עומדים ותיבת זקופ:ם או נצבים מלתיב 'דלא דרש ורשב"י איסורדאין

ן

 מקימינ"נו יש שטיס .ועצ? ע"פ ה' פסוק כ"ה- סי' עייא באבזרהניק י-- האדס: וככה העץ תולדת כפי עירא אבן כפי' רגליו על ארם כעמידת
  -מסצריס-2סןות-סשה  הוציגם  וישראל  גטצסן אבינו שיעקב _שאמרו - -__

 ויקהל בפ' כמ'ש ]פי' והארגמן התכלת כמו אתו נמצא אשר וכלוהראיה
 אשר נאמר למה לתמוה ויש במדבר[ מצאום שלא שהפירוש כ"ד כ"גל"ה
 פירושו נמצא משא"כ הוציא אשר אי,ש יכל דהול"ל ןפי' לצרכו אתונמצא
 לת~וה יע לצרכה שנמצא. נאמר אם ידאף ,כן אמרנו ואם לצרכו[במקרה
 וארגסן לתכלת דמי שלא ]פי' להן צורך מה כי 'שטים עצי הוציאולמה

 שטים -עצי יעף סיני הר אל סמוך היה כי ונאמר וכו' ועוד לכל[הנצרך
-ע"ש,  כמ"ש מריוקג-"מקראו, זה דרשי חו"ל מקנלה דחוץ ולפענ"ד 
 מאותן בה*א :הקישיס מדכתיב תנהומא ממדרש והוא תרומה בפ'רש"י

 לגניו יעקב שאמר ל"ג סו?פ חרומה- רבה ובמדרש לכך, ומיוחריםהעומרים
 שהתקינו מהם ויש בתוכם ושכנתי. מקדש לי ועשו לכם לומר הקנ"העתיד

 ,עצמן-
 עומדיס, (טטיס עצי יוחאי, בר בסזמון ג' חרוז כונת זהו ואולי*(
 - מודים, הכל שבזה פי' לומדים, הם' ה'למודי



 שפים עצי ה'- דרוש אליהופתח
 חמשלן שיעשו להם ואמר משה וכשבא ששכחו מהם ויש לדבריםעצמן
 הכתוב שכן 131' מהם ויש המוכן[ מן לא ןפי' מעצמן שהביאו מהםיש

 אתו נמצא אשר וכל ואומר וגו' תכלת אתו ' גמצא אשר איש כלאומר
 שטים ועצי תהשיט וערת ויקהל בפ' דהול"ל לפענ.ד והפי' שטיםעצי

 השמיעני שהתורה אך תיבות כמה בהוספות מקראות לשני חלקם ולמההביאו
 מה כל נתנו ולא תרומה מרים כל הפרישו לצרכם שהיה המיניםדיתר

 אתו נמצא אשר וכל לבד שם במקרא מפורש שטים בעצי משאעכשבידם)

 מלאכת לכל בידם מוכן שהיה פי' הביאו העבודה מלאכת לכל שטיםעצי
'

 עזרא, האכן תמיהת מדי קשה ולא כמבואר זה והרי כלל 'לצרכס ולא העבודה
 במסיבו שהטלך עד ע.פ א' 'פ' ובחזית צ"ו פ' ויגשאכמנכפ-גמד"ר

 אברהם שנטע מהאשל היה. התיכון ,שהבריח ר"נ דברי מפורש)
 לצורך אב(נו יעקב ז.ותו וקץ שבע בלאר)אבינו

 זה-
 אתו נמצא אשר הה"ד

 ממגדל אר"ל נמצא, אשר אלא כאן כתיב אין אתו מצא אשך .שטיםעצי
 פקע, ולא קשר לא בהם נמצא ולא למצרים עמהן ואביאם קצצוסצבעיא

 יתר וכן בראשית מעשי ככל נבראו שבקומתן יוסף עץ בהמפרשוע"ש.-
 שקצץ אבינו אברהם של האשל מאותו היו והשלחן הארון כמו ה~שכןכלי
 יוסף בעצמות עסוק היה שמשה פי"ח בא במה"ר כמ*ש אבינו יעקבאותו
 אבינו יעקב 'שקץ מהעז פדושו דע-כ אבינו יעקב שהכין המשכןובכלי'
 נאמר עומדים שטים עצי קרא והך י( המשכן כלי ממנו לעשותוהכינו
 ולכל בשכיבה, היה ושלחן וארון התיכון הבריח אבל המשכן קרשי עלרק
 שצריך דוקא המשכן מקרשי דינם ללמד מינים ד' ענין מה מובן: אינוזה.
 בתנחומא דהנה קצת אבאר לזה והבריחים והשלחן מהארון ולא גדולתםדרך
 ולמ"ש היער עצי ידננו אז שירה אמרו המשכן של דהקרשים מפורששם

 המיגים לנענע קבלנו ירנגו אז הזה המקרא שמן כ'ז אות -תרנ.אבפנים
 מה וא'כ המשכנ לקרשי המינים דשוים הרי ע"ש גדולחן כדרך.בעמירתן
 מינים. הד' על ג'כ לדון עומדים "( שטים מעצי רשב"י ךרשתנעים
 דאין יותר נראה עולמים ולעולמי לעולם שעןמדים שם כסיכה מ"דרכנץ

 שנפל קרש כגין ק?ב בשבת מפורש דהרי העץ גוף גשם עלחכונה
 כמו רוחניותם על הכונה עיקר רק **( אבר לתוכו דרנא.-מטיףבו

לשמיא- כען איסתכי נא הבט כדמתדגמינן ומכטם תוהלתם סיכויין ליה '6סשפרשיי
---------- 

 בג"ע ה' נטע אשר הלבנון מארזי שהיה נלע"ד האשל עניז-(
 עי' יונתן שתרגום וכמו אשל ויטע כרם, ויטע גן, ויטע, ג' המסורהורמז
 פ' יוסף תורת עי' דעדן מגינתא נהרא דמשכיה גופנא ואשכח כרםויטע
 אשל. ויטע י"ל ה"נ"ח

 עשירות במקום עניות שאין לראב*י רק דזה י*ל ואולי**(
 משכן גבי דכותיה כאביי סובר ש"ו ממונם על חסה התורה למ.דאבל

 לבשל לי מה ק"ו :שם ממ"ד נראה וכן ע"ש וכו' לצבוע סמגיםמכשלי:
פתילה



 ה. -רדש אליהיפתד!
י, טטים עצי -

 לשוכן וירה לזמר עוד לשמים ומבטם בתוחלתם דעומדימ והפירושלשמיא
 זהר עי' מעלה של משכן דוגמת הם כי בתוכם כגוד שכן אשרשמים
 עומדים שרפים כמו שעומדים תרומה סו-פ ומד"ר קם"ט קמ-ג רףתרומה
 להמקובלים אנחנו-לשמוע ומוכרחיט ברויע, ככוכבים נראים זהבוהקרסי
 שהחיות לה' שירה אומהים כולם ממעל ובשמים מדמצ"ח הנבראיםשכל

 פרק וזהו חיים, באלקיס ושרשו למקורו משת,קק-לעלות שגהםהייחני
 מחפרחים העולים הטובים והריחות הקטרת ענין והוא , חז-ל שאמרושירה

 במידות שרשו לפי אחד בל  החרז מומרת והזמרה השירה כלי .הואוצמחים
 שזכו- חקדושים המשכן קרשי שכן כל מיוחד !זמן אחד לכל וישהעליונות,

 האדבעה בענין וכן --- שירה, עוך ) לומר ) לשמים , מבטס ] שירה לומר.כבר
 וכמ-ש יותם המנעגע- הארם עם הסוכות בחג ברוחניותם, לרנן שזוכיםמינים
 .ההוא,חילא  רהי סבא דה-ה בספרא תנינן. :י וז"ל ל"א דף), צו פ' -בזהר

 דחדוותא .ברכאן נסיל -לא מאלין וחד- חד כל אילין אילנין  צלראיתפקרא
 ;אילן דאיינין וחדוותא לעילא ולהון-גולהו וחדיות5 דא .בזמנא אלאלעילא

 ,"לןב ,כלל.גדול .פן ובירושלמי _ ו' בובמות וכן ,סמנים לבשל ל? מה פתילה.
 פ-ט היש. בהסב"ם. ,.וכן;, תדלוה שהוא _והפ?ן מבשל_ _ משום חייב. . אברהמתיך
 גם ,;כ4 .במשכן .היה להקרש,.לא להטיף של_.אבר .פתילה דב?שול. וע"כהל.1

 ישבעו מקרא ערן על_עצי פטזך והבן.מםןד..בב"ר. לעולם עומדיםגשמיותם
 ;ע"ב והרן;גיומא .רקבון, .נצחים.;בלן שוהיו _שפרשו. חייהם ישבעו_ .ה, ..עצי.

 נפל ילא שלא,.,יתליענ ד?א., ;_ציפו?ן י,את מ?ד',,מעמידון,  ע~: גם י))-ר?
 .לעולמים_.., , חץם . הקהץ4ם נדשאי הבקי דגם מיד יש; ובחזית.פ"ו _ציפויין;,

 גל ,כמו.גול.סום .גפסל _;"קרש אזכ דרנא בנפל..בו. למ-ד... וצ-ע-
 .בו הטגיף. 1לא_,מן

 כמ-1_ אבר_
 נבו.ן4יעת- שנמצא .4,עץ. . _מיה גמנחות:_פ"ב

 והוי :7-.כן למזבח.פסול
 ר."מ-

 וביכית  ._ע*ב,_בלי- .ס-1 בשבת; מ"לת, מטמא._,
 עליו  מת~ות בלי ותורת  המעמיר  אחר רהולך  אבר לתוכו  והטיףשויקב
 דשאני וי"ל. דוקא, שסים מעצי שיהיה המצוה והרי ותוס' ברשייעי"ש
 שם .תוסן. כפין .צדפוון שסעמו?ין..את . ;ווטדים התורה ,, יתבה דלפיכך .הכא

 זכוכית דשאניקכלן י-י 11,,,עוה כלי והו-י .לדידהו בסל זהב דהציפויבוומא
 המעמיד הולד:אחה כלי להיות .הטפהןהוזר וע"ה כלי; סתורת ובט.ו.-שנקבו
 לא הקרשאגל

 נפסי
 _בשבת,:ק-ב השזס מוכיח אוך ראל?כ. . הטפה קודם

 דכותיה קס רש?י ען_' 9ב?רתו נקג -לו -שיש בע-ב -שכן כ"ש הבזנהלהייב
 נתכשר,םקרי הספה פסול_ואחה. היה שמקודס משכן שאני דלמא משכןגגי

 לבע-ב ,לנוי דהוי,.רק בירה מוא*כ לכשר מפסול .הדבר גוף שמשגהמלאכה
 אלא הונ.6לאכה לא וכו' דירה_נאה בבירתו ד"ה שם רש'י כמ"שהמקפיד

 .נפסל לא הטפה בלא ונם לנאותו רק הטפתו. ושניקב המשכן קרש דגםע"כ
 ולא שלמ-ם _דליתי רן תמיס מתיבת דמעטינן צ?ח בשבת ממ"דוראיה
 כמ'ד מעמיד מאגר גקרא לא וע"כ שיחברם חתיכות משני רניסראליתי
 והוא שכתב בפיה"מ ע1ש טהורים לנוי שעשאן וכולן מ"ב פי-דבכלים

אמרסנ-3



 תליין מלכא קדישי גאינון דלהון ואתערותא הות דא בזמנא כלהוןלתתא
 תרנ"א בפנים מ*ש ~עי' ע"ש דא בומנא אתער כלא לון נטלין ישראלוכד
 העוים בריאת מתחילת המשכן כקרשי גדול זכות להם יש וכי כ"זאות

 הגלפע'ד. שאבארכמו
 הראשונים קבלה ספרי בשם י"א מאמר תשרי מ' יששכף בני בסיו~וקנה

 מתגדלים ורק עליהם שולט ומול שר אין מינים הד'אשר
 דגס ש"כ בשם פצ"ח ג' מאמר דוד יכר ]ועי' אמצעי בלי ית"שבהשגחתו

 דאזרייתא[ אתיון דב"ב רזא דאיהו י'ו תיקון והר תיקוני ועי' כןחסה
 סינים הד' דכל אמור פ' במד"ר ממ"ש קצת נראה וכן נקבל, קבלהואם

 ולכאורה ל'ה אית תרנ"א גפנים ועי' בעצמו הקב"ה על מהכתוביםנקראים
 כל : וז"ל ס"1 דף שמות מזהר וכן הנ"ל צו פ' הזהר מלשון כן משמעלא
 פירין עבדין דלא אינון כל וכו' חדא רזא מתפוחיס בר פירין דעבדיןאילן
 כגונא גלחודוהי רזא להון דאית וכו' דנחלא מערבין בר רברביןוא?נון
 מזל לו שאין מלמטה עשב לך שאין י' ס' בראשית מד"ר ומלשוןהלעילא
 י"ל ואוים וציע, ' בוה שוים דכולס משמע גדל ל1 ואופר אוהוהמכה
 ויעש אמר ולא דשא הארץ ותוצא ע"פ בראשית פ' בחיי .רבינולמ"ש
 ראוי שאין לפי למיגו הז'שא ואת למינו פרי עוה העץ כל אתאלקים
 התנועה כגפש חשובה שאינה - הצומחת נפש בבעלי אלקים שםלהזכיר
 לנפש משמשת רבים בעניניט התנועה שנפש לפ( ' אלקים שם בהשהזכיר
 אין כי הגוף כחשיבות רק חויבות לה אין הצומחת נפש אבל 'השכלית

 עכ"ל. להצומח צריכההנשמה
 שם מזכיר הוא למה בעדן גן אלקים ה' ויטע פטוו ככ"ר "מיירהכה

 ישבעו הה"ד כוון צריכה הוא ברייתה שמתחילת הגן בנטיעתסלא-
 ונטען הקב"ה ועקרן היו חגבים כקרני אר"ח גטע אשר לבנון ארזי; ה'עצי
 לעמגורג מדפיסי הגיהו וע"כ פירוש שום לו אין חגבים כקרני ]והךבג"ע

 נקהא- ממקנם-ישיהוה- -הקב~מ- והפירוש=-יוענןי--.יםעקרו היו[-- הגבוהותבקרנים
 לקרני דומה בתהילה משם היוצא שהמעין ע"ז ביומא יםאמרו הקדשיםקרש

חגגים

 וצריכים מ*ו פי"ג למש"ש שמרמזל טהור העץ את המשמש מתכתאמרס
 אף זה לתירוץאנחנו

 יקחו שלא עומדים בפירוש החזקוני כמ"ש נפרש אם'
 והמהוברים העומדים מן אלא רבים מיסים והקצוצים )נופלים שטיםעצי

 התגחומא בשם מהנ"ל לזה מקור וי(ל בלחותם 'פי' גדולתם דרךלקרקע
 וכמו היער עצי ירננו אז מיגים הד' של שירה אמרו המשכןדקרשי

 קרשים הינ יהללויה המתיס לא מדכתיב היבש לולב פוסלשבירושלמי
 שירה לומר עוד בתוחלתם שעומדים הש"ס בפי' ולמ"ש יהללו לאיבשים
 נפסל שלא להתירוץ צריכים ע'כ עולמים לעולמי בלחותם שעומריםע*כ

 לק'מ מעיקרא יבשים היו דהקרשים נאמף אם אבל דרנא בו בנפלהקרש
 במנחות כמפודש כשר מזבח בעצי אף ררנא בהם שנפל יבשיםדבעצים

 ודו"ק. ע"ש פ"הדף



יה נ ':ב ;צי - י. *4יש אליריפהה
 כי סריו יתם ויא עלהו יביי לא מ"ו ביחזקאל שבחו שמפורשהגבים
 בתהלים דוד שרטוו וזהו בג"ע עיד ונטען יוצאים המה המקדש מןמימיו
 זה יפדיחו ז:לקינו בחצדות אח"כ המקדש בבית פי' ה' בבית ותזליסצ"ב
 גיכ מרומז ועיכ מיניב. הד' כל על שם שרמו ג' בדרוש מ-ש ועי'ג"ע

 ]ונ;תרגמינן למראה נחמד עץ כל האדמה מן אלקים ה' ויצמה הזהבמקרא
 סוד שהיא תיים מים באר ס' עי' הדעת ועץ לאהרוג[ רמז למחזידמרגנ
 שפע משפיע בנענועיו' אשר הדעת עד ומ~יע היסוד מן שמתחילהלולב
 ג"ע, זה הדם גן דס נן קיד שבת 1עי' אפריון לניה עליון מדעתוברכה
 כל פירות, שעושין אילנית אלו היער עצי אמור פ' בר-בה שדרשוולמה

'

 נחמד עץ כל כתיב הרי ה,נ פירות עושין שאין אילנות אלו היער עצי
 ןועי' בג"ע ה' נסע שכולן ערבה כמו פרי עושה שאינו אילן אףומרבה
 נטיעין אילין דאתנטעו לגן וכו' מינים ד' לקבל תליסר תקונא זהרתקוני
 לנפש- -- -דק משמשים בודאי שם הנטועים מינים שהד' וכיון ע-ש[ביה

 אלקיס ה' ליצמח בהו כתיב ע"כ מעלה של לג"ע דוגמא הם כיהשכלית
 מקיימים בשבת דסוכות א' דכשתל ש'פ דף בהשמטות דוד זכר ס']ועי'
 אסויתיות .קבלה כו מובן וע'כ מינים[ ד. מצות מעלה של בביהמ"ק עתהגם
 אף ית"ש בהשגחתו גדלום רק לגדל לכופם שר מינים הד' על שאיןהוא
 בריאת _מתחילת המשכן כקרשי בג"ע בדוגמתן שזכו כיון שבחו-לאותן

 למים צריכין אינן האדמה פרי כל כ. מביא שס דוד :זכרהעולס.
 פירות כל אמנם, החטה, מן חוץ פירות מוציאין נקבות מים ע-י זאףהזכריס
 מן חוץ הזכרים מיס עיי אלא פירות מוציא'ן אין גאוה בעלי שהםהאילן
 מתגאה אינו ועכ'ז ~ולו וצנאכל פידות שבמיגי מובחר שהוא והטעםהאחרוג
 פי' מימך אבע להברו אימר תהום בחג מ4ס כשמנסכין ב"ה תעניתועי'

 פ' בהיי וברבינו פ"ה פרדר"א ועי' הזכריס, עליונים מים לעורר-שמבקשו
 -הדסה. מלולב4,הן פרה נץ אשד-הניא-----.כנפיוט-יפורים--המתחיי- ואכמ"ל.עקב-

ך)  
 למ-ד . ו'ל לפוהים, לולב ענק מה פלא עמדה

 שנקראו לולב ונסילת דחג רגל דפסח, רגל ]פרש'י ראשון ן בשכר ה'בפסחיס
 "ל משיח, של ולשמו ביהמ"ק ולבנץ עמלק ורע להכריא ראשון לג' זכוראשק[
 ע" הסכות חג נגד משיה 'של 'ןמו להקריב,. פסח נגד ביהמ"קבגץ

 וכר האסוף חג ויתקרי משיחא מלכא "תי : יי דף בראשית לזהרבהוסשות
 ממשיך דעסף דרגא יסוד בחי' דנענועיו לולב נגד עמלק זרעיהכרית
 יוסף 'של דשטנא בעינא גירא ודץ האריףל כמ"ש המיליד מאברהשפע
 כלפי וזרקן מילותיהן שחתך עמלק את יהושע ויחלוש דעסף מזרעאךהושע
 ה"ל עסדה, הדסה הן מלולב פרח נץ עמלק זרע הכרתת נגד 41המעלה.
 ואם בשמהה מרבין אדר דמשנכנס כיט בתענית ר"י מאמרי וש"כותרמז
 אחרית לכם לתת המקיא עם נ*שיה לימצי עכו"מ בהדיה דינא ליהאית
 שפר תפוחים של השדה כייח המקרא עם תמרים כסת של דקליםאל1
 והנלפע"ד .עמלק זר* הכדתת גגד הדסה בצירוף דא14 אתרוגים כריחתוס'

כתבתק
אמר



 לדאבון ומר[, העפל ור"ת צבי משה בן אליהו ]גמטריא ןקשרכמך4אמר
 אנחתנו, לזמן נהפך ז וערע בשנת שמחחנו, זמןלבנו,

 צועקיס מהאדמה אהינו, דמי וקול מדינתינו, שהקיפה הרעהמהמלהמה
 לנו, חפץ בהם שאין ושנים עלינו, הרעה ימי באים חו"ש עוד וכיאלינו,

 מסני לקייס זכינו, לא ה' מצות ואף לצרוהינו[, די ויאמר ה' ירחם]עד.
 פתגם השאלה ומתעורר סביבזתינו, בכל להסצא אתרוג אין כי)חטאינו;

 זה אל זה שואלים, לנו אחזו אתרוג בלא קדל עושים סה :המונינו,-
 השאלה אס יאפונה נוטלים, ואין טברכי! אין כסשיב. . ויהי .וואלים,
 מענין שזאל או ומבוטליס. בטלים הדעה קלי. דקלים, סשיחתוהתוובה
 לדבר אחרדים גם --- עולים, אל"ים סלאכי והנה כהלכה -ומשיב:למע97ה

 ברכות שפע להשפיע נזכח ואיך - נפשותינו נתקן במה- בשאלתט נששם הי'
 אותם, בנענוע כמעשינו מדעת"עליון - . ):

 המונינו של והתשובה השאלה כי למע*ד זהכי4תי באיתי(:היין לואת)
 התשובה והעתקתי כהלכה, הוא נוטלין ואין מברכין- -אין שהקהל-1

 סעיף בסימן.תרניאבפנים
 י-~

 החרדים 7-ואל ו'-עיש אות עד מאות.א'
 יום כל בהלימוד שהתיקין שם א"-את  '-בדרושל  שהקומתי  כפי.~השנתי
 לקיהה קי-סו כחלו הקב-ה לפני נחשב - לשמה, :בדיגיהס -המיניםשנוסל*ם

 שמה, שכתבתי -כמו יקיימו תמה,.לזאח - -.):

 ס4יב מיגים, גהארבעה דינים, שחדשתן-- מה לה: 'פי4 אביתילבנכ~ן
 מן אחת במספר "חסר אתרוג תורת -יגדיל ,מען ה,4"ע.חונשס ' --.

 להבל האדם והיבש השפל גם כ4 'עצי.השדה' כל' וידעו תמימה,הורה
 בנסיעתימה.

 ע"
 להעצימה. פיח*ם בד"ת וירבה שיפרה ה, 'עזרו . 'חשדה

:]כמ'ד
 בחגיג"

 בחי' אתרוג הלכית ]זי הלום הביאני-קד כ4 ה' ג'[יוברוך.
 ואתם לעולה, התירה זאת עספ . מנחות[ "וה שדרשו' כמו תמה,--לקיחהל קיימתי כאלו ש*רציני רומה, שוכן לפני -כ4"ר הפעלה, ;האדם בתירשלכות[
 באן_עמי, אלן שמעו ה' לדברהחרדיפ

 פרי עשה - קבג ונתעצג_על__ע4ן
 מינים ר' )טצות מהרה לקיים נקוה כן. ועל הן- -נרכו אשר השדהמריא

 גם ובתוכם בתודה, שעריו ונ4ואה בהרי-יהודה, ירושלימלאשר'בתוככי

 - - . .- השיה. -ע?  הארםבי

88888888מש



יצהשרה תרמ"* חייםאירהעץ
 תרמ"ד חיים אורר ערורשירן
 סעיפים ב' ובו ההג ימי כל הללסדר

 לולב *טילת על ומברכין הלולב נוטלין הפיה היית אחי שהריהא*
 כדרף ,אלא גו מפמיקין ואין יחיד בין צבור בין ההלל אהלגטור וטברכין "חנ ימי שמונת כל וכן חהלל ונומריןושהחיינו

  הכבור טפני  ומשיב  היראה טפני שיאל באטצע שסע 3קריאתשאמרו
 גאמצע פסק ואם אדם לכל שלום ומשיב רככוד מפני שואל, הפרקיםבין

 : שפסק למקום אלא לחזור צריך; אינו כולו את לגמור כרי אפילוושהה
 ) כאחד: קורין עשרה אפילו בקייב*

עץ'השדה..ן
 מצות כבוד יעיקר שהרית-א,

 הלל בו שיאמרולללב-
  ישראל אפשר ק"ז- בפסחיםכמ"ד
 דלכך-גוטר4ן סוכה-ריש.פ"הירושלמי- וע;י הלל *מר* ולא לולביהןנוסלין
 ,חנת"דש סשו6)לזל% יים נכל כ"גהלל
 כמפורש שחרית אחר הוא והילבו

 .מיהו-אף' עזש:.. )' ל"בברה-ש
 כשאין

 ויאיה' אלל גומרין - כלל נמצאלולב
 שבראשונה שמנה--אמ ההללמהמשנה

 %ום-.א' רק במדינה ניטל לולבהיה

 על שמ5דל מי דאף 'גלילותינו

 לולב-

 א%א, ונכון ואילך ב; 6*ו"ש' אף-בלילב- על'%רכת-הש'צ ס64כין אין אללקולם
 שאין אףובספה"ש

 על 6ום6ין.
 66רל זה 'לכלהש'צ ברכ~

 וסופי.
 בקו ק%ר6

 בנסילג 1בל לספור :65הרם.-5יי-שידעו
 הלל קודם אפילו.נוטלו--השעצלול5-

 רם. בקול על-הלולבא4צו,.6ברך
 החרדים מנהג הדין בעיקראטנם

-!
 בסוכא: -האריז"לן-לטל% עפ*י . . -! -
 ולנענע החג *ף:בכל:י6י, -הת6להקוד6

 קצת=ב?'1 --משמע- ונן -ולש*---:קצות י:-:. לקמן:. מיש ועי', -:)
 אחר-כ,

( 
 מקורו' -

 מעה"ש הטור-ש6צותו דברי ל4שב ---שם- מילי45ן העם כל מ"5 מ"א- טדי החמה:ועי' משתנץ. וזמנו .-תרנ'נ ' :בשכ,לחן מ6שנ"
 5מדש תפלה זמן- 'אז דהרי קצת שקשה הנ*ת. ל"ר.. נ-) - לביהכ"נ לולביהןאת

 :מקרימין  רוריוין  :ו*"ב *"ט סי' ..-בשיע ,-בגית6 'תחילה 'לא-נטלו ואמאימע"ש
 חפר'ח ]ובאמת קידם הלולב -ונוטלין 5*עושי7.: יותר: המצוה כבורדודאי
 יכול מירח פקן רכשהאיר עתב .שם לרש'4, ה"ג פררס ועי' יחד רביםאותה
 ובשועת ע'שן לכתחילה )להתפלל *נהג*'- ייש. כביתם לברך נהגושיש

 מל"מת.
 'לענות -בבה"ש נכון אם ס"ד ו'סי' תפלה:תריי רהרי העירו ז' סי' "רי ש"ע-.- יע*י הלל קורם עם-הש'צלברך
 *6 ובשע'ת שמברך אחד כל אחראמן
 י"ג ס"ק תרייט מג'א ועי' ב'סעי'

 הש"צ' על יסמכו- ולולב'- . הללרברכת

 ובסידוף של'ה - מס' . והואלכתחילה
 דף4ח בהלל דרק - פוסק מהרש'ז :הגה'ק
 בסי') מ"ש - ועי' - הש"צ עליסמכו

 לולב דהון י"ל א' וביו"ט. קודםותדיר
 דרבנן ותקלה מה"ת דהוא יותימקודש

 ונדחק מה'ת דהוא: מק'ש נענה מה)אך
 בפלוגתת זה לתלות ולפענד'ג ע.ש-לישב

 עי' תפשע חםץקודם בדיקת לעניןאחרוגים
 ש"עקו'א

 ומ"ש אל"ז סי' מהרש"ז'
 וגם י11- פי' -הטגן אלף בתשו'עליו



השדה הרס"ד הייםא,רהעע
 דדוקא לומד נפ"מ יהיה וה"נדרבנן
 התפלה קידם שרי שמה"ת הגטילהעיקר
 "רי אך - שמדרבנן. הנענוע*סולא
 אחר חמץ בבדיקת החרדןםמנהג
 שמדרבנן החג ימי בכל אף ולולבתפ"ע
 כמ"ש התפלה ק,רם ומנענעיםנושלים
 דכאן וניפע"ד בעי. וטעמאהאריז"ל
 הוא וגם נטילה מצות תר~י,איכא'
 ל"ז במכילחן דבא לדברי תשלהכענין
 רעות רוחות לעצור כדי ומביאשמוליך
 מכילחן ריטב"א חי' ועי' רעיםוטללים
 לרצות בא דלולב תום' בשם ל'כ"ט
 תפלה כסו הוי א'כ , קדבןכמו

 אבא מ"א מכילתן ועי' קרבלן ;במקום
 ומתפלל תרנ"ב . 91לבוש ביהצלי.

 מצוה שדבר - 'כיו7 ,וכון בידובלולבו
 , יתבשל שמא חןישינן .לא לטלוהוא

מכונתו.
 וברא*

 מב?א שאזל חמדת ס'
 מקתברא איפכא דהא ליץ אביובשם

 ותירץ קל-ז שבת עי' טהידדבמציה
 תפיליל כמו תפלה-הוי צוקך דהואכיון
 ואדרבה שזטרד של"ח ותפלה קר"שבעת

 מפורש כן ובאמת הנונה,מחזיקית
 בסוד רמוז הקבלה שעדפ תרנ"אגלבו"ג_
 פילוז,_ ו~יניו,--;:במן...חהלוילב

 1עוקה-
 מ"א מכילתן בריטב"א מ:וארהתירוץ
 .בשעתא המצוה חיבוב מחמתפרש"י

 ;יותר .בתפלה לבו לכזון. יזכזרעוד-
 לחודה מתפלה יותר פועל,ואולי
 . בפיה"ת רמב"ןלמ"ש

 בחרבי ע"פ_
 שיעשו כדרך. יעקכ שעשהובקשתי
 נגד 'וחצום בחרב ידו נטקהנביאים

 לבניו נלבשה להיות הא~וריןארץ
 ע"י ידיו . וישם אלישע שעשה )כדרך
 י ויאמדהמלך
 להחת"סמשה
 לאמור'ישראל
 השואבהבבית

 סוכ"בירושלמי
 דנבואה דרגא פעה

 לנצח בהנענועים דמיון פעולתעושים

 כסו הוא וגם המקטרג[ נגדדינא
 שמוליך שם יוחנן ר' לדבריק"'ט
 וארץ ושמיס רוחות שד' למיומביא
 שמע בפסוק ק"ש עיקר וזהושלו

 הקכ"ה להמליך אחד בתיבתישראל
 יפה ע"כ ס"ו ס"א סי' בש"עכמ"ש
 דוקא ולפ"ז הלולב להקדיםמגהגם

 לתפלה קודם קצות לששהכמשמנעגע
 ועי' קודם תפלה לבד נטילהמשא"כ,
 ל"ג, אזת תרנעא בפניםמ"ש

 דבשעה"ד פשוט לפענ*ד -חזרהנ,
 על גמ"ד כמהשממתינים

 יתפלל רק התשלה חזרת א"צ אחדלולב
 הקדוש האל לאהד עד בק"רהש"צ
 בסי' כמ"ש "מובלחש יתפללווהצבור
 פשוט וכן בשעה"ד בהגה ס"בקכ"ד

-
 הלל שיאמר עדיין התפלל שלאביחיד.
 הצבור עם והקפות הנענועיםויעשה
 סק"ו[ תכ"ב מג"א ]עי' תפלתוקודם
 זה גם כי תפלה זמן יעבזרכשלא

 להנ"ל. בצבורכתפלה
 ספר על אורח עובר בקוגט'וראיתי

 תרנ*א לסי' החדשא"ח
 מביהמ"ד לולב על "ממתיניםדבשעה"ד

 -ינולים קלקולים---אחד--יעייי--יש--ששה-
 והלל, לולג נטילת קורם מוסףלהתפלל
 ברה"ש אמרו בשחרית הלל טעםדעיקר

 והרי למצות מקדימין זריזים משוםל"ב..
 והעתיקו ע"ש מצות הרגה מאחריםעי'ו

 ובשו"ת י"א אות קמ"א כלליםבשד"ח
 הויב קמ"ח סי'- ח"א 'דבריםמשיב
 לא כי .בוה אור"ת הוא גאוןלאותו
 פרסומא שהוא כך,הלל לעזסותנכון
 לקריאת קודם י"ד בבדכות כמ"דניסא
 הלל גם ואולי תדיר שהואהתורה

 בשם ומביא יומא דהאי קרה"ת נגדתדיר.
 דבמובף דהפייוש שם רה'ש אבןטורי

 גיסא פרסומא איכא עם רובדאיכא
 בחג דבלא"ה דגהי ולפענד"נ ע"שעתר

 תפלת אחר קודם ההלל מוכרחהסתות

 תורת ס' ויורה_ועי,ז
 עיטה אישי ע"פ בלקפ'

 שמחתינו בזמלךוה"נ
 כמ"ש רוה"קוזבואביך

שחרית



 ב היידה הדט'ד ""ם אודהעץ
 טיכן )לא הא 41שמע ~לן ציכר ז' עד טים מנסנק א'ן ;'1 בעפא כמ,דשהרימ
 ולשער,נ כשטטל, ב' כ'1ם זמןמנרן בחתרוגיהן העט כל ירגמוהי מ.רכסיכה אעי ומן בידך ולח %' בלם נטל והראיהממ"ר שתר של בהמיר אלחבחנ
 זמן יאמר וראי ב' דגייםלהכריע מאתדיגידן לסהני לי למה רשץופי.

 יחמד שתטיד דעות דיש נ21אכהאי בשעח אלא א'וו ממ,ט שניסוןללמדיני
 טור ער שיג ב. ביו"ס אלילבומן הר-ס גסי' מ'ש 1ע" ל1לב:טילת
----- ---.. - - .--.--- -... -.-. -.--- ....-- .-- .- ...---, 



 סיי באכילהו זמן לכרך ששכםממי לניסוך, ש,'פ המים על לרגזתבאים
 גג יי' ::י:י:::ג :ך יןנה:מנ 1::ב:נ:::ג
 מ"ו מ*ה -.בסוכג-. דקימ"ל.--בשמואל ץא~רן קודם מולף 'תפללו הייםהשות תי י.ון 1"י י3%י, נ,ן,,י.1 ו"י ע"" 1"1 ",יי, יל,"צ

 דמפסקי ~שוס של"ל מגיכץ יםדבכל וכמי "צות אחר לולי גוטילתהלי
 באסיה מצוה י,מא וכל מימיסליל,ת כשר היום דכל כ' ממגילה לוהדאיה

 5י1ח רירת.היח, ת"ה הזשנ~חיה סיה הייד וח-וס4תי 4445מריאה



 התהיל ומכבר .כיוזן ריב4ז גקנח .לק"ם ושמהת גהממל בא ר.. בשם ענהלרכי.
 נראה -שלפנע ביזם התקנ" לק"ם שהחליל גחליל_.כל..זמן נהולךלב
 ועי' נ"נקנח .עאמצע עוד .מגיך ט 1" . קרבן של החליל והרי נ~הג ההללנוהנ
 סי* בתרנ-ח מ-ש שאז 1"ף קרין הקרבח בשיתהוא

 גיח,
 0וכזת בליל " זמן לברך "(:י1'4שעבהי1 ההלל. גיכשין

 ;ל5,נ-ד רו"ל על בעידוש ואטרו גלל המינים להס היה לאןאם
 בו לצית 6יון אם רלולב. בזמן דתצא ה~באו ואח.כ מוסף והתפללוהלל
 ול,לב זמן פ,"ר א'נן דק'דוש ~מן דיק נלפענ'ד למ.תט פטירתן קודםהמינ'ט



 בשא-כ ,ליתא( שלפניגו )2כה-ג נכמ-ג וכמ,י ,אנא בהידו ויגענע~לאתהת יי" י"~מ,ס ש",י ישיג יזי" ,ך ","י,י.!וגי,". --,1
 וט דלולכ בוהן 'וג" 1"וליאישכת על דחיזר פירש _ בלח קל"בשבת
 -תרמ-א "אג.ה ומיש -דסויה זמן על - בפסחים וכמ-ר מעבבין שאינן אףג'גק
 כשיחכל בסוכן הרחש,ו לילה אכל בלץ 'ובמסחים . וכו. שכו גמרו אס0'ר
 דמ"ר'. י"ל הסוכה על זמן יברךגסובה לולביהן תסיו מסחיהן שחס, אמשרק,ז
 ככון- זמן_ הלזלב על .בירלשלא תכ-ב שבסי. המג-א גם יבכה"גזכו.
 גם לצאת ליוז שלא אי בשבתשחל ח.!ב ואולי לקרוא דשרי מורהטק-ה



 וכ-ש בכיזן משא-כ, דסוכה זמןעי מהרורא -שו-מ וגי, עיההורמי
 ודגמ4ר איר ועי' בסוכה הלולבכונוסל ואכמ"ל. ק-ג טימן מוף "'אג.
 דברנת "רמ.נ סי ועי תוסיא סי'  עכח אס כמב נלנוש ושהחימדי

 הלתא על וא"ג תרתי על קטי זמן ניים ויהתיינילברך
 ב' בירט מיהו תרט.3 מחה"שע" שי!כהי יים בא,!ה יברך גנטילהוא'

 ערייו עלי ביך לא אס דרבוןשלולב ,בל ובאשל מג-א וכ"כ נסילהבשעת
 דרבנן ילולב זמ! ייזל דלא"ל .דבי' מגיא גמשגצות תרס.ב. _בס'"
 דאורייתא וסוכק דרגל זמןלפסור לולב גסל לא דאס כיג בשםא.ר



 -.יבאורהעע
 ואכמ"ל. והרס"ב הרמ"ג פמ"געי'
 אתריג אכילת על וטן טביגין אםה,

 י"א ס"ק רכיה סי'בבהיט
 שאין והלקט אפרים שער בשםבתב

 מתחדש שאינו . מפני עליומברכין
 יותר העץ -על ועומד לשיהמשנה
 -טעם הוסיף כ*ג סי, סופר ובכתבמונה
 אתרוג טרקחת על זמן לברךולא

"'טד"היטו-
 כשיש אבל לגדילתו קב1ע זמןכשאין
 להתקיים שדרכו אע"ג לגרילתו קבועזמן

 עליו מברכין משנה יותרבאילן
 שכמה מפני אך באתייג, וה"נשהתיינו
 על וסן לברך שלא הסכימושו-ת
 עד לאכלו שלא . נכון ע"כאתרוג
 זיכוין הנטילה על עיברך החגאחר

 ועי' דבריו ת41ף זה האכילהלהוציא-
 נג4רי לאדהאתרוגים'ולנו

 ד' אות ב' סי' רה"ש- ומערכת כליצרכן)-שדשח.

 בליל אתרו4 לאכול ירושלים דמנהג) ך צוסר:: והמה .ס"ז- רכעה) בש"עכמאש
 משכה"ר בס' ועי' בשהחיינו דרה"ש ב' ב' )ברכות:סי' מערכת אספ"ד'ובשד"ח

 )האכילה פוטר הנט4לה רזמן כ'סי' המשנה זכרו של(ו תמה-על4הם ב'אות
 מנחות של דזמן סק.ב כ:ת ס" וד"ק ש~הילתן לם(: וקטנים גיולים-חייבים- חדש יין' על בקידוש "המרדני מ"ד-התפוח64(האתרון4ם:-ךכמגש פ*אדמעשרות

 אכילת פוטר המצרים נין .הנן דפדיון- ך  זמ7ן'ועוד עליהם -לברך שי(ךשפיר- דזסן כתגתי .5"ב ס:ק רס:ה --:הברית לבוסר דמי לא )ז4אי שתח,לאסוכיון. כורת ובספרי חדש לחם אכילת :פוטר 4ובל; להוליף) ;ו4שתמרים אוכל )וסופן:
 הדר בשו"ת מביא שמזה חדש-אז פרי על לברך -צריך היה דמיונו 'לפי

 דאכילת הזמן לפטור ראיה נ' .סי" והדי: לבוסר- כמו בפה"א' שלנואתרוג
 -בשמיס -:הרן שו"ת יעי'- אתרוג' פרי כל )ם'ב:דעל ה"ב בסי'מפורש
 סי' 4חדש :ובא"ח י"ב סי' )מה"ת ומביא" .פרי סשיוציא בפה"ע מ"רךאילן
 רכ"ה,ואכמנל. ; שלא מפלפלים ד(ש ישע ב,ד4בשם

~ 

 שלא הרמ-א על - פלא לגטור.. ך, הפרוקח על,שתרוגקשלנו בפה"עלברך
 תפ"ח בסי' כמשש הגיה ;.- הא(לן, על נ4יע,ש,שיתבעלו עיקרכי
 נלקהים. ושלג4- שנ4סג'

 ,אתל
 באה"נ_ וע?;__ ),.,ההלל_:_ -לקכות ג;

 וכל שם,
 נ4עי. לץ. --חדשים-4ויכ

 לאשמעינן כאן- וכסלו מבואר;.שם הסימן 'א4?תא-- 'ןינשי
 סעי' שכפל ומה ש41ם,1 'ימים- ח' דכל ' .בפה*ד ע"ז ולהב' בפה.א וצ'לדהכי
 ראף 'אשמעינן אילי "ולא שהוא -ב' י -)-הט"ז -4ברי שנעלם;'מ4נו:דמלבד

 בתיבות הרבה- ומפסקינן ; *מנענים' המרוקה באתרוג שכתב סק"ג ר'הטי'
 אותן אף עמהן לקרוא ,אנאיכולים "ורו' מהם;. נעלם עוד: בפה"ע לברךבדבש
מתניתין

 .~דמע*י~
 ן כנלפעעד, מנענעין. שאינן "ביא הניל.נסל

 הש"ס מזמן באארוגים שמחלק מו"קבשם
 ראזיןשהיו

 מ;א"כ תיים לעכילה; ,
 דהטע4 נלפעגעד ע'כ ע"ד, ותמהבזה'ז
 הטעם וגם )טעם: אינ4 ,מבוסרשהוסיף
 - שמתקייםמשום

 ; י(ער 'בא4לן
 משנה

 שעל לאלפים בחסד מ4ש לפיצ"ע
 מברך '4תרוג[ כמ4ן פרי ]הואהסידרא
 יותר ;באילן דר שהוא אף;שהחיינו
 אלא לברה שאין אמרו דלאמשנה

 ראשון -ביום 'נא אל אעא 3סן"אז,
 יומא האי לאו והנה----

 שיש יראה בלבוש' :המעיין כיגריס-
 אומר כן, א( טעמים.. - .שני._ .?זה

 שהוא סוכו חגיית היתה אזבמקומו-
 ]לפענ.ד נא אל ימו ושבח שירג"כ
 וה קרב ולא הונים שובים דהר4צ"ע
 בשבת א' יום כשחל ואיכ יה[אל

 ואוירים במחוורים נמ"ש הסדרשמהפכין

ביי"



 הייםאז-ץעי,

 ה-ם"-

כאהשיה
 אל אומרים ארחץ מיוט א'ביים

 וקיים. חי בסוכה אחדנא
 שלא יו*ט שבכל סוקנים קבלה4*'

 גיכ א"א וקייס הי לומר הפייטןיסד
 גשגת א' יום כשחל וא"כ נאאל

 _ולא אימתי _ פיוט ב' ביוםשאומרים
 א"א - זקיים חי לומר הפייטןיסד
 שלפזינו זבמחזורים -- נא אל ב'ניוס

 הוא נא _אל הפעט א' בתםשנדפס
 יום-ב' בפ"ט להדסיסו וצריךסעית

 אמנם .-אחרבסוכתחיוק"םועי-פמ.ג
 ברכזתהצל"ח-

 סוף-
 כתב-שהקליר פ*ה

 'פרי אקחת הפ"טים: שנייסד
 א' על ' אב, כהשעץ ואליםעץ.

 ברש.י שנרשם ]ומה לבד,דסתות
 בקדושתא._דזום מיקן_ -כ' מ'ביחזקאל
 -רק*י על כגליון הק סישיי 4,נושני
 שני[ ליום סלוק זו' עסוד ל"יומא
 ,כ"עה יגימי דסוכות א' חל שאםאלח
 .הפיוט ~אמרו מינים ד'- א,.ויש

 הפ,וס בשבת-יאמיו חל .ואם עץ,פרי אקח"
 :מ"וכה, רק שענ?נו אב כהשעיןאלים
 קבעו'מ?קדי סובים ימ-ס ב' שעישיןואנו

 ואח4 ראשון ליום אחדהמנהגים
 ה*רכי . כת4 ב*ה ]וכיוצא._ליוס._שגי

 ותמה ע.ק ד' אות קי-ב סן'יוטף
 .בשנ? תקנו ,שלא _המנהגיס סיסליעל

 א' יום תל שאם סוכות שלימים

 של קדזשה ולזטר הסדר ל"פוךבשבת
 לא ותמיהתו עזש, בראשון ב'יוט
 מן הפיוט כל דבחמת כך כלקשה
 יטד הקדושה סוף עד בנקיוןארהץ
 מה וא'כ הנ'ל מרש"י כנראההקליר
 אי הל אס בתקגתם המיסדיםיועילו
 ולומר הסדר להפוך בשבתדסוכית
 הא בנקיון חרחץ השני יוסמקדושת
 - מד' עגינו ג"ג הוההפיוט

 מינים'

 ארחץ לדלג גשבת כשחל לומרודוחק
 כן מצינו לא. כי אח*כ :-ולהתחיל

 אחד פיוט כאמצע לדלג.כשמהפכין-הסרר
 לגמרי נדחה הסדר כשכל לא אםלגמרי
 יהיה לא ]כן רפ"ט רס"י מג.אעי'

 _היסיס[ כשאר . באבות לומר _הפיוס
 א' ליל של סערבית ,חנדחהוהסעם
 הנר- ,יטלטל שלא כרי - .בשבתכשחל.

 וכהנהות-מהרש"ם תרמ"ב,_כמ"ש.גלגוש
 :ס' בשם .מך-א תרמ"ב א-חי. ס,.על

 ואין הא לבאר קכ"1 מי' בפו,יכיהושע
 כלמחליפין,

- 
 וע'ש בשסח- כמג, הפיוט

 ואינו עכ"ל . בזה . הצל*ה ע?ד. ,מ"ש
 דבאמת מודפס- שלפנינו זבסחזורים_לפני

מחלופין--ומהפכין.-כל-הןיוט-ךבווחריור
 א'_- . .יום.כשחל

 ולא כנ'ל. בשבת._
 ואגמ*ל. ס2"ל.:..אדע

18



יטהשדה תרמ"ד חזיםאו-קע*ן
 תרמזה יייכ היכות חייםאורח

 מעימים ט' ובו לולב דיניתרמה
 החריות בעלי נדיד?ו ו?א זה טעל זה עליו שנפ-דו הלבא

 כש-
 עליו שאין בלולב המובחר מן מצוה מקום ומכל הגה : אגדו לאאפילו

 ור"ן'ן. )המגיר לגמריפרודוה

 )דהיינו החריוח כע?י לולב של טשדרו יצידלדלו והוא עליו נפרצו22
 )וכל : פמול פ"ח,ן והמגיד למסה( תלוין אלא . השררח עם עוליסשאינן

 .ר"ן( )טור אגדן( אפילו דפסול השדרה מן למטה ונעקרו נפרצו אכיטכן
 וב'י( )טור פסול השדרה אל לחברם יכולין ואין כעץ העלין נתקשו אםוכן
 נשארו עלין ושאר כך נעשה עליו מיעוט אם אבל עלין ברוב זהוכל

 ; )ר"ן( כשר בעלין מכוכה 2שאר הלולבועדיין
 ברייתג')

 השדהעץ-
 בשם רבתי בתניא 0רודותא.

 גיאות אבןרבינו
 יטלא ועומד כם'ת לולב לבקש!דנהגו
 תיימתו גטלה שלא ואע"פ העליןנפרדו
 מצוי שאין ובמקום שנפרד אותימניהין
 כשר תיוסתו נטלה ולא נפרדאלא
 מצוה דיותר לטעות הו"ש וישעכ"ל
 העלין שהתחילו טרם :חץ שכילי:בלולב

 !י הנלעיד,, אציג לותתלהעורר
 שנסתפק גאשל ופמ"ג דו"פהגהות
 דמ"ש נהי לגמרי פסול הואדאולי
 שמלבלב לולב נקיא זה שם דעלהפמ"ג
 תרנ"א ש"ע עי' לעיקר טעםאינו
 ל*ב בדף מפורש ש"ס היי אךס"כ

 פרוד דאיכא מכלל כפוה אומתאואימא
 שבחולין ואך .פסול 'עומד כפותוהאי
 פסול כאן סדק בהיכר מכשיריןמ-ז

 הוצא בהד כסליק שם במידונכלל
 בתניא והכונה ר' ג' סעי' ועי'דפסול
 אבל הכפולין העלין נפרדו שלארבחי
 להכניס יכולין לתאומה תאומהבין
 קמ"א ל' כללים שד"ח ועי' דקסכין
 תאומה העלים במחוברים מ"חאות

 מגורל. אודם ע"ילתאומה

ב.
 שיטות, כמה בזה יש נפרצי

 מחוברים שאינם פרש"יא(
 על הקשו ורא"ש תוס' בןלשדרה,
 מחוברים העלים שעור ומרשורש"י

 כפילתן מקום ,טנדלל רקלשדרה
 ג( חופיא.. כי דעכיד בש'ם מ'דוזהו
 רק שנחוברים מרונו ורמב"םרי"ך

 למטה, ותלוין חכורן ממקוטשגתדלדלו
 שלא ראף לו משמע המגיר הרכד(

 תןוין רק ה~ורן ממקוםנתדלדלו
 שפירש חרמ'א בונת ווהו פסול)למטה
 השדרד עם עולין שאיןרהי"נו
 שם ט", עי, יממה תלויןאלא

 בהגה עוד שסיים .מה ודו.קומשבצות
 שהוא בעין העלין נתקשו אםו:ז

 ז, כל שפסול בשיס חריתהפירוש
 מפני

 בכורימ בתוספתא וכמ-ש לולבשאינו
 גפרצו השוה דהימ"א תדספתא עלפי'

 משום דלאו בתוספתא כמ"שלתרות
 גב  דלהרמ"א ]צע"ק פסולייהוהדר

 כמ"ש זי כל פטול הדור קואי12בפסול
 כל פוסל דחזוית ס.ה תרמ*טבסי'
 ילפי' ע'ש הריטב"א סשם והיאז.[

 נחלקה לר*פ דמספקא מה והרח"שתוס,
 ימתהתי



כבהשדה הרט"ה חייםאורהעץ
 שנים שנים נד5ים נד5יס כ,2הס היא כד 'י'נ 'ט' ;'-ן בנריית:

 נחלקה תיוסת הנקרא הוא עלין שני של וגב מגנוודביקים
 טתהילת אהת אחת עליו היו פסולה וב"י( )ט:"ר העלין( נברובהתיומת
 השני וצד האהד טצדו כפו5ים על-ו שנל או תיומת היה ויאברייהו
 האמצעי העליון העלה נהלק דאס לומר וי"מ הגה : פסו5 עלין בלאערום
 סי' )ת"ה נוהגין והכי ומסול התיומת נחלקה מקרי השדרה עד השדרהשעל
 העלה נחלקה שלא לולב לטול נוהגין המובחר מן מצוה לכתחילה מיהוציז(

 כפול אינה העלה אותה ואם קצת בנחלק אפילו מחמירין יש כי כללהעליון
 : בו( )כל פסול נרייתומתחילת

 לאד'
 השדהעץ

 לבדם על.ונים עלין ב' פרושוהתיומת
 מפורש כבר הלא עלין רוב רקדאל"כ
 נ"לקו אם וכ"ש הר""ס ולטישבסשנה
 לארכן -נסדקו אחר במקיםהעלין
 בעליל נראה הראב"ד כמ"ששפסול
 רק כפילתן במקים נחלקו שלאדאף

 אף ואולי ארכן כל עד העליןברוחב
 ופסול חופיא כי בכלל ג"כ ארכן רובער

 את שחלק שכתכ הר"ן בלשוןודו"ק
 ושלש לשנים העלין דהי;צוההוציא
 ובזה העלין ברוחב ולשלש הךוע"כ
 עליו נפרצו שהביא הירושלמי-יתפרש
 י"ש התיומף שנחלקה כמוגעשה
 במשנה תניא דתלה 'עודשקשה
 איבעיא רק במשנה תניא בדלאנפרצו

 דנפרצו פרושו רס דאמוראי מימראאו
 ברובם בכפילתן, שלא -העליןברוחב
 שו*ר התיומת. רוב שגחלקה כמופסול

 ס"ט. קמיט כלל אדם בחיישכ*פ
 גם ו' בהלכה המגיד להרבוהנה

 העלין רוב שנהלקוכערבה
 העיטור לבעל ג"כ ובהדס כנפרצוהוי
 שתיס לסדקין רובן העל-7 שנסדקוהפי'
 חלק הדס בדיני שהרא"ש ואףישלש
 דמה די"ל להחמיר עלינו אבלעליו
 כי דעביד בהם נפרצי ר.פ פי'שלא
 מהם לעשות אפשר דאי משוםחופיא
 כלל בג-א וכ"פ אמת הדיז אבלכן

 דאף קם"ל , דהמשנה וי"ל ס-ב.קטיט
 ועי' כשר בריבן שאין כל לגמרינשרו

 ה'. אות בתרמ"זמ"ש
 לכפוחן ראוין אם אבל יכולין ואיוג,

 אף כשר השדרה עםולאגדן
 בש"ע וביארו א' כבסעיף אגדן-שלא

 כפות קורין אנו אין דהרימהרש-)
 ועי' לכפות בראוי די ע"כ נפיתאלא
 או" תרמ'ס בסי'מ'ש

 לענין כ"ט
 כשר אי תמרים מגדל שאינואילן

ללולנ.
 שכתב סק*ג מג"א עי' עליזבדוב
 יונלה..__ואף_= עלה., כל _)רוב - -__

 ושייך טעית שציונו הרגישושהאחרונים
 אמת כאן גס הדין אבל ג'לסעי'
 חבורן ומקום וזיל באשל הפמ"ג.כם"ש

 ברוחב הן העלה כל ברובבשדרה
 הכולו רובו ; החיבור רוב אוהעלה
 שנפסל תר'נ.וכל סי' עי' לולב.ושיעור
 מצד והנה עכ"ל. פסול השיעורברוב

 נתקשו או נעקרו דאם נראההסברא
 אם למטה הלולכ כל של העליןרוב
 שלס למעלה שיעורו רוב נשאררק
 שלמטה מה יחתוך ירצה דאםכשר

 הלולב דיאחז וייל שיעורו עלויעמידנו
 למעלה הפסול מקום חחרבנטילתו

 אף ואולי ייז אות בתרניא מ"שעי'
יבר ע"י מלקיהה גרע לא למטהבאחזו



השדח תףמ"ד חייםאירחעץ
 זה תחה זה אלא ה5ולבין כ5 כדרך זה גב על זה עליו דיו יא 5אד

 שדרו כל שנמצא עד מטנו מעלה ש5 לעיקר מניע זהאם,ראש
 ש5 עיקר לצד מגיע יה של ראשו אין ואם כשר בע5ין מנומה לולבשל
 לממה אהד יוצא צד טנ5 אלא זה על זה עלין הרבה לו שאיץ אוזה

 פםול: ראשו על ועו5ה 5עיקרוממוך

 ראיחי עלין ברוב מ"ש , זבעיקף ר(ב אבל-אם לקיחה דשמה אחרדבר
 הג"מ הגהוח ווילנא בש"ם או נעקרו ולמעלה למטה הואהשיעוי

 חוס' כ'ט לדף הורויץ משה .אלעור -- דפסול, יותר נראהנתקשו
 עלה כל ברוב .דהע?קר ,גירגו. -ד"ה, "יעדיי, ד-ה על הגר'א בביאיראמנם

 העלים מנין ברוב דלפסל יא )אבל ועלה וז"ל כתב נשאר"'ד5ולב
 עלין רוג בנשרו כש4. הדס גבי דהא כמ"ש פסול במיעזטו אפי' -דבלא*ה
 יפסל רוב ובנשרו כשה, פורתא .גיה ;יעיייו , אופתא. הוי סכיסהשאינו: חוי טעוקרא :דאי כלל מסת~ר לי גם וכל 'וכו' אלא ' -ל*ש הברזל הרבציני
 ההיפוך יראה בר"ג המעין ולפע"ד עכי ועי': הלולב שיעור ריל וכו'הל1לב9
 להדס .לדמותו מנ-ל כן בהגה, געיוג_..יכמ"ש להדט וכן שכתבו ור*ןרשגך4
 עלין לעהגה'דפסול.בנשרו_תוב ..נש4ון.,-נדמהו ואם עפות שיעורו כל'שיהיה
 עלין _מתהיה. א:ה דאק מסתבר וכן על(ו שמו- 444ע פסול העליןמקצת,
 כשר לעיקרו ראשו .2ומגיע. כלמוו:ט?ן, שאין בלויב הדיל וכן עבות נקראשאין
 שנפרצו אותן חתך _. אג בנשרואבל בגמרא ,.כמיש איפתא ונקרא עליושמו
 זאין וכתגוכניל

 ללמול-

 מחופה עדוין ששדהתו אףברובן מערקה באלו
 למיעום דמי הדר...ולא דאינושיופסל שיהיה דצריך יס"ל מבוארעכ"ל,"נראה

 המיע4ט ששתבו-יאינו:יכר יתו ,הלולב-ההיק_"..ענג?_י -של 'הש4עיר כלנשיד
 בדוחק נימא, אם ואף בזה, משא*כ .נתקשו או ועקרו שלא כשר-םבעלים
ואולי

 דדיוקו-

 כל מיעוט ונשארו מרובק .עלין _דבחתד הדיגקךם,.. דקשה 4מה
 בנפרצו אבי להכשיר מחופה ששךלתי עליו ברוב וכ"4 אמר שברישאכהגה
 ומדנקט. עלין רו5- אין אם אבלוהול"ל

. 
 לכשרותו אינו.שב על?1 פסול שם ונקרא

 טךז, באות. מ9ש וע?' לגמדי כשיחתכם .' יחומדא ת*ס ע??ו מיעזט אםאבל
 כל וידך-ן עליו המ-עוט-דדוקא:

 ה,ןיעור_-
 ערום, השני צד ודדו ז" ויו אחה .ד,

 בפול, !אינו העיה ) ודיל . : ) ן ' זדו"ק. טכוסה-נשאר
 להדט יךלב שמדמ-ה כיון ןהולכל

 קימ'ל ס-ה בתרמךווהרי
 הד6 שיעור אורד ברוב דידלעיכוגא

 שם הגר"א קמ"ש מערבה דילפינןעבות
 ברוב ) רי לעיכובא בלולב ה"נ .אייכ

 הביאו ור"ן וברשב"א ' מכוסהשיעורו
 ברובו די דבהדק לעיקר הראוהדעת

וה'נ.

 מכיודין
 ד', שבסעיף אחד. .יוצא צד

 הס כולס א' שבחות כחץןיין..גלו
 לולב במכילתן במ"ד . הראשונ?ם"רויי
 הואופסול מופ בעל חוצא בחדדסל?ק
 הפרושים ככל לחומרא דקימ*ל.ואף

 דרבנן ספק אמרינן ולא ז' כלואפילו
 צע"ג מ*מ ייד  8ות  לקמן עי'להקל
 זה אחר זה כאלה לולבין -ה'גנטל

שכל



בג?יטדה ת-ט"ה ח,יבא.רה:ין
 היבשוה ו,טיעוך פמ:ל )שור( שדרחו( )או עליו ?וב שיבשי 84ריבה

 מקיי דלא וי"א הגה : פניו זילכינו שב: ירקות מראהמשיבלה
 נזהגין וכן התוספ)ת( בשם )סור יבשתו מחמת בצפורן  בשנתפרך אלאיכש

 : ז'( פ' מיימוני )הגהת סצויין לולבין שאין אלובמדינות

 ואם הגה : פסול העיוינים ז העי ייב שנקטטי נו דה יא"י נמטםי
 ור"ן( )המגיד פסול השדרה שעל האמצעי העליון העלה נקטםי

 ומנהגים(. )מרדכי עליו טברכין אחר ליכא אבל אחר דאיכאודוקא
 נסדקז'

- עי,השדה-
 יצא אם פזי לחד פסול_ אחרשכל

 יר*ה. _ימיםבשאר
 הר ציני ל"ב .במנילתן ראשו איןה,

 לא אביי אמר כשרההברזל
  לעיקרו סגיע וה של  וורישו אלאשנו
 הברזל הר_ ציני - תנ-ה וכו' זהשל

 ש'מ אלא כערה אנן.תנן והאפסולה
 מירמא לה דרמי ואיכא ש"מכדאכיי

 של שראשו _כאן ל..ק אביי אמרוכו'
 :ג' בין דנפ"מ בכפ"ת וראית? ןכו'זה

 גידו קבלה דאביי ;הך לל*קהלשונותן
 לשנויי וק וללזב עלין ן לחלוק_וא"א

 תירוץ נמצא בא..ואם והמשנה_הברייתא
 אן*ל. ודויק דינו לדחות נוכל_;אחר

 מה ע"פ אחר תירוץ ומצאתיודקדקתי
 וכו' רן-מריון אמר ,שם הש"סדמסיים

 ועולה- בז:הום . בגי ?ש. תמרותשתי
 הר ציני ששניגו _.ווהו,. מביגיהןעשן

 ופי'- כשרותהברזל
 כס'-

 בשם העיסור
 ליבשו כיי העשן לכנום, יכולואינו -- וכו' מגיע וראשו אלח ל"ש .הגאוגים
  ראשו_ איןאנל

 משא"כ עשן שיש חנם בן דבגיהני- דוקא הברזל הר דציני דמפרשיע'כ- מיבשו  העשן  וכו: מגיי
  או הנם בן בגי שלא כהיג נמצאאם
 ]כי עשן שאין השני מצד הנם בןבגי
 ראשו שאין אף כשר ביניהן[ רקהעשן
 תחלוק שלא התירוץ וזהו וכו'_מגיע

 ג'כ הפירוש וזהו המשנה עלהברייתא
 הר ציני ]בסשנה[ ששנינו וזובמ"ש
 ולא - רבים[ ]לשון כשרות.הבדזל

 הכשיות מפנ?:,שחלק 'פסולהכברייתא
 והן עשן _ואיזן _השני מצד הןמרוגה
 אמנם עיקיו, לצד ראשוכשמגיע
 מואמרו יהעוקר כן לומר חו"ש -לדינא
 אותן .דגם _אומר מריון ור' הרבמשנה
 כל כסתימת: מוכח ששנינו ; זהושבגי.

 ראשו כשאין דתמיד : וש"עהפוסקים
 מביא-רק זרוע וגאוך ססול וכו'_מגיע
 כך מריון.ודבאמתל דר( הך וגס_ל*ק

 אף דמתני איכא.. . יהב?א , הש*ס ; דרך.
 ועי' וטמן. רעק"א: גליו7ק ; עי' נ"ם.,שא?ן
 דלא ד"ה, ריש::ע"ב - י'ט ) עיורש"ן
 ועי'- לשנילפליג

 תרועה יום לבספרו.
 .איכא-דאמר'.רק ול"ד,.ללשון כ"ז.ר"ה
 טתני פ"ה.רנג"י בזבחים; לם"דדמי
 א' כללים !ושו?ח פ"ה דף . יבמות;ועי'

 'היה אם דאף.; סשמע יוסף,מבית
 מקצת !לעקרו.וחתך מג?ע ראשו ' -.

 מגיע - זה . ,נשל ראשו אין - ועי"ז, -.על?ן
 . .ע"ש,- פסול.. לעקרון

 דנשימ סקשה . אשל .עי' שדדתוי*
 ודוב מהשדרה מעטדיבש

 להטת יכול ]שזה פסול לחימ )עלים
 הרם"א מלשון כן נראה לא אטגםמצוי[
 הפירוש ע'ש.וע"כ הטור סלשוןששינה

 מהרש"ז בש*ע וכן ואדרתו רובאו
 כתב :ובר"נ שדרתו רוב יבשהעתיק
 שדרו . .רוב שיתיבש עד אמרודאחרים
 אות תרמ"ח בסי' מ*ש ועי' עליוורוב

 - ובכפוש, .ד"הא'
 _כשנתפרך ----'



היצדה ס-ה ;;ו "-ם ,י=..ן
 הלולב שיפסל בענין העלענה התתמת נהלקה לא ואפלו הגהןע : פ:~י כ'ט"ם שנראח עד ט'ה ,ה '2")סדקי! נתיהקו "ם ננפדיי"

 : התעמת גחלקהמכח
 ישח.

 השדהעץ

 לישב כרי שכתכ ט"זע"כ,טנתפרך
 כבר  אבל כיכהמנהג

 דאיכ הפוסקיס רוב הסכימו שלאמגואר
 לצאת הרוצה ע"כ יפסול לאלעולם
 נפלאים- ידבריו וכו' הסוסקים כלידי

 הפוסקים רוב הסכימו שלא שכתבדאף
 ואינו לצאת הרוצה רק מסייםלכ"ז
 כרבים הלכה והלא פסול אותו-קורא
 .נלפע"ר טעם. בלי במנהג משגיחיןואין

 מורישין שהיו יהזדה דא*ר הש"סמלשון
 שיאמר לו ודי בניהם לבגילולביהן
 דבלולב סובר דר"י עיס אלאלבניהם

 בכמהי שהוא ' שנפרך עד יבש מקר.לא

 לבנילרורות
 בניהן-

 .דרק גוהגין וכן

 בשלא אבל כר"י ולא פסליגןבנפרך
 כשאין דוקא כעץ שקשה אףנפרך
 פסול השדרה אל לחבר')העליןיכולין
 הקושיא ניחא ובוה ב', בסעי:כמיש
 תני ולא בבי לד! המשנה חילקה'-מדוע
  ויבשים גזוליט מינימ  הר' בתוספתאכם'ש

 גשיעור מחוקים רבאמתפסולים-
 עד שנים כמה יתארך דלולביבשותם
 טטהרת בהיפוך וערבה בצפורןשיופרך
 בצפורן ונפרך אף ' ובהדס.להתיבש
 עי' פניו שילבין עד יבש נקדאאינז

 אף נעץ שנתקשה ואתרוג ס"ז!תרמ"1
 דאינו דפסול מורה ר"י גס נפרךשאינו
 והפלוגתא סק"א בתרמ"ח כמעשפדי
 וע= ע"ש ליחה מוציא כשאינורק

 וי' דנפרך הפוישה בשםמשבצות
 קונטרס תבואה פרי ועי'שנשבר

 ס"ב. אותהדא?ות
 פלוגתתט שביקר ביי עי' העליונים?,

 דלא לישב ואפשרומסיק
 בשני כלים שהם לולבים 'ש אלאפליגי
 ורא,ש תוס' איירי ובהו באמצעעלימ

 ויש רוקא, שניהם שיקססושצריך
 ובהו באמצע עלים בשלשהלולבים
 אבל  לכרו, באמצעי דרי הרה"מאיירי
 אחד אעלה דכולהו לומר סבדאאין

 תוס' להו דקרו ומה קיימואמצע:

 יחלקו דאמ משום וויינו שניםוהרא-ש
 הגריא ביאור ועי' עכ'ל, שניםהז'ל

 תו0' של הראשו7 תירוץ -בחרדבשגע

 אף והנה דחוק, הוא שלהרא"ש.אף
 העליונים תיבת כתבו וש"עשהסור
 תוס' ובפסקי ורא"ש בתוס'הנה
 מ י 1 1 י ל ע ה ת תיב כתבולא
 כל לסרש יצ העלענים בתיבתואפי

 התחלת ראש ממף קצת למעלהשראשיהן
 הפ צד בכל  עשרה הם אפילוהשדרה
 שכלה הן שפרשו ולא,נראההעלענים

 באחד בכלה או באמצע עליםבג'
 אמגם עללנים. שנים בנקטמושיפסל
 כ-א אות קמ"א ל' בכלליםגשד'ח
 דהש"ע לפדש דוד בית בשםמביא
  רמ"א  והגהת עלים בג' בכלהמיירי
 אחד בעלה בכלה מי'רי רק פליגלא

 דהש"ע והכריח דגריו החה אמתובזרע
 והשנים אחד בעלה בכלה ג'כמ"רי
 להו קרד למטה צדדיו משניהעול,ם
 בשגים רק פוסל ואינו עליוניםעלים-

 ופוסל הולק והרם"א שנקטמו'מהשלשה
 עי"ש. לבד באמצעיאף
 רמ"א  להגהת גם מבואר אינואמגם

 ועדיין רהכו רוב נקמםאם
 בס' וראיתי פסול, אם במקצתמעורה
 שהשיב ה"ב פ"ג סוכה דירושליםמתא
 יום אם לגמרי להקסס שעומדדאף
 בל למ"ד ענין זה אין יעמוד יומימאו

 שעתה וכל דמי סחתוך לחתוךהעומד
 !ראיה וכשר הוא הדר תואעומד

מלשוו



 תרצ'ך חייםאירץעין
כדהשד-

 סצדדיו מאהד נעקם וכן פמיל הטומרת בעל כגב שדרושהרי יפגיי עקום שהוא אי ך3כווץ שנצסת או בשררתו קוצים כמין לי ושת
 ברייתי. שזו כשר ראחוריו נעקם אםאבל

 אםס'
 השדהעץ

 וא' קסומים ב' אפילו המשנהמלשון
 אך שלם ואחד דהול'ל קטוםאינו

 שאינו דק שלם אינז דאפילודאשמעינן
 כן. בלולב וה-נ כשר לגמריקטום

 דברים בכמה שמצינו דכסוולפענ*ד
 רוב נשרו : ברוב דפסלו מיניםבהד'
 חזזית מעליו, מרובים ענביועליו,
 דאזלינן יכה"ת ודמי וכדומה,ברובו
 בית ואהלות במור וכמ*ש רובבתר

 שית רצועה ' לעגין י"ב אותהרואה
 רוב או כשעורה ונשאר רובהשנפסק
 ומנ"ל בנ"ד וה-נ לפסול ס"תתפירות
 קצת העלה בנחלק אך כה"נ הדרדהוי

 יש מהכפל אהד ונקסם לשניסלמעלה
 מינים ד' פסולי דבכל להכשירלצדד
 מחצה על דמחצה נראה פסולשברוב

כשר.
 אס"ר השד"ח בזה שנשאל ראיתישו:

 ד' אות ב' סי' מינים ד'יערכה

 שבלולב ב"י למ-ש לדמותו רצהוהשואל
 פסול- אינו באמצע בשני-עלים--שכלה
 בעלה בכלה וה-ה שניהס שנקסמו_עד
 מהעלה אחד דף - ונקטם באמצעאחד
 סי' א"ח .הד"ט בעקיי מ*ש- עלוסמך
 תמ"ה סי' דוד בית בשם כ"א אותל-ג
 שנעלם לו השיב והשד'ח שהכשירתם'ז
 בעצמו דוד הבית מ"ש הד.טמעקרי
 זה לדחות שכתב תמ"ח בסי'לקמיה
 אחד ונקטם עלים בשני גכלהדשאני
 כפולה גמורה עלה הוא הנשארדהשני
 אין אחד בעלה בכלה משא"כוכשר
 שלם השני כפל שנשאר שבשבילסברא
 אין שנשאר הכפל דאותו כשרשיהיה

 ולפעד,ג עכיל. ופסול כלל עלה 09לו
 במה גופיה בג"י כסבואר זהדהרי

 דכלהו לומר סברא אין אבלשסיים
 לעיל, כנכתב קיימו אמצעי אהדאעלה
 בנקטם מיירו הם דאולי גלפע"דולכ'ז
 רובו עכ"פ -או לגמרי מהכפל אחדדף
 מאם עדיףולא

 אינו-

 מתחילת כפול
 משא"כ ס"ג בהג"ה כמ"ש שפסולברייתו
 אין למעלה קצת מהכפל אחדבנקטם
 הפוסקים בין רחוקהך פלוגתא.לעשות

 להכשיר.~ לצדד-ויש

 ותלויה נשברה השדרה אם השדרה-ח.
 המג-א שהכשירלמטה

 לחקור יש השיאוהו והאחרוניםסק"ב
 לרחכה נסדקה רקן למטה תלויהבאינה

 אם עוביה רוכ עד לרחבה נחתכהאו
 באות כ5*ל- ככולה רובה מטעםפסול
 )פי' לפי כי להכק~יר נלפע*דהקודם

 אגוף וסדוק נסיק דשמעתיןהראב"ד
 קאיהשדרה

 "רצו ולא העל~ם לא .
 מיירי פסול סד~ק דקתנידהברייתא
 כמו רחבהבריב

 בשופי
 לרחצו שנסדק

 ובמו כהימגיק _זולת כשר דתמיד_ש"מ_.
 *לא "רכה ברוב השדרה ג1ףשנסדק
 כשר כהימניקעביד

 ה4"
 רחכה ברוב

 ]וצ"ע כשר נתתכה או נסדקהאם
 לפעד-נ -רק ה'[ אות בתרמ"וממ"ש
 לנ*לע, כדי חזקה שתהיהדצריך
 החתיס דברי כתוב ז' בסעי'ובסמוד

 לגמרי געקר לא דאם ל"1 סי'ח-ו
 עוקצין המפורש כשיעור דבוקונשאר
 לגע ג"כ, לדבקו דמי שפיר מ"חפ"ג

 'לא מטומאה דאיטור דמלבדלפע"ד
 אם כרבנן שם דקימיל וכפיילפינן
 לעיקר וע"כ בזה נדע ואיך לחיותיכול
 לנעגע כדי חזקה שתהיה בעינןדכאן
 כשר. דוקא אז לגמרי תשברולא

מרדכי



השדה ;-ניה 2 ;י' ייתי,,:
 כשף. 5ולביס היבה להיות שדיך כמו בראשוי כפופים עליי אבל כפ!פד כששדרתו !ד!קא פם:5 בדאש. כפוף אםט

 השדהעין
 לא ביח בשם סק"ו מג*א עי'טררכיי

 תרש"צ שו"ת ער וכוןדק
 על קאי רק דהך-לא כ*ב סי'שוהם
 דבאמת שס יהומח הרמשא על לאב"י
 דקאי יראה במרדכי והמעיץ יטבד"קו
 וזוטל"ה פי' וכן יראים בס' וכן לולבעל

 עי"ש המרוכי על ישע בגדיבהגהות
 אות-כ"א קם"א ל' כללים שד'ה~עי'
 בזה.ל הגרשא בב*אור - למ'מאמנם
 אהדס דקאן "ל המרדכך שדבריואפת
 במרדכה אהרת גירסא 4 שהיהנרחה

 העלה נסדקה פ"'שלא בס"זט.יאפילו
 יק השדיה!האמצעית'עד

 עי' פסול- כהימניק מרחיק אםנ'ש
 טץב-;שהעוקר שרד ובלבושי*שבצות,

 העלעניס בעלים א' לפסול ישסדקים

 הרא"ש מ"ש דיוע עצמהב"בשדרח-
 הראב"ד ם" ראשו דגקטם הךעל

 השדרה עלגוף דשמעתץ סמיאדקאי
 העלים על זפי' דברץ ההה יהרא-ש:-
 בסדק דהרי דחוק לכ"ז אך פשיל ג"5.

 הול"ל ועכ"פ .ססול ייי, באמת.אחר
 סדק?'. מיני 'שניל

 דק"וש חדתא אמ"א דמסת-ץץ ילויץ'

 לבד השדרה וף ב כאן-הש"ע-
 "סל וא*נו אמצעית להעלה :-ס16ך

 העלה צדדי משלי בנסדקה רק-כתט4יק
.עד'

 וזה לצפון כשנים-זה-פונה -נראי
 , . ...,.ן.; אם אבל סדקע אטרו!שנילדרופלו4ה

 ועלה ופנה.לצפון נסדקה אחד -צדרץ
 ... -. .- הוי לא 'ביושר '- עומדתהאמצעית

 לצדדין דעקוס דאף וכשרכהימניק -נסדקה השדרה דרק בדעתוהמשבצות
 מוא"כ כולו נתעקס ום דפסולקימ"ל בש.ע.מהרשגז וכ"ל העליונה עלהאצל
 ומקור נתע"מה, . הצי רק הריבנסדק ;השדרל:תחת נ5דקה ואם וז'לסי'ב

 דנקטם הך עי הש-ס מלשוןהדבר שעליה יהי)יו.ממק(ם הץליין וק?לת
 אבל נקשם ל"שןאלא ר"ה -פסול-אמר ב"ציד? נת4חקו- ללטטה:-אם'יוצאים

 פסול ש4ראו-'כשנים עד-"סדק-זה.-טזה
 )ב' יו שיו בלולב ובאמת;כ*ועכ-ל
 שנסדקה 'עד באמצען )ונתלקותיומת
 לשון - אך פסול דודאי ביניהןהשדרה
 התיומת ואצל העל-ן רק וכתבהמג'א
 המשבצות כפי' סורה איגההעליונה
 רק.בין הול*ל דא*כ השדרה עלדקאי
 אדם חיי הס' לשון נכו7 ויותרהעלין
 העליונה העלה שאצל העלין רקשכתב
 השדרה נסדקה צס זכ"ש במיעוםאפי'

 דאל"כ כן לפרש ומוכרח ססולכהימניק
 סדקיו שני וש"ע הרמב'ם' לשיןקשה
 שנעשה לא אם יש אהד סדק רקדהרי
 ישלח ו6י צדדיו שני דצ*ל ונג4הט"ס
 מיגי דשני הכובה וע'כ יהגיהיד

 דתני ומקשה.ימברייתא '--.נ4";ן5שר
 כה-מגיק דהפסול ומתרץ פסולסד,ק

 דינו ר"ה תלה דאסאי קשהדלכאורה
 אמר הול'ל וכך. נקטב אלא שנובלא
 דהש"ס ניחא בוה רק כשר נסדקר*ה

 דיגו שוב כחימניק דאם,אשמעינן
 בסעי' הנ*ל דנקטם בהך והנהכנקטם.

 עלים מהשלשה רוב דעכ*פ בו פרשוו'
 דהייגו פטול אז להמחברהעליונים-
 דדמי בנסדק ו""נ - בשניםדה4יעותא
 צדדיו בוני כשהריעותא דוקאלנקטם
 שבקיצור הציור וכמו השדרה-שנסדק
 4י ,ע כזו בתמוגה הרא-שפסקו
 פרושו דכהימנ-ק הערוךולפי'
 מצינו לדבר רמז הןמזלג

בשפואל



כההשדה הימ*ה ה4יםאורהעץ
 שלש בעל כלי שהוא ב' א'בשמואל
 משני השדרה כשנסדק וה"נהשיניס
 ביושר שעומרת האמצעית העלהצדדי
 דאם הש"ע ומודה  זה. כמולגנראה
  הסדק והגיע  צסרקה  האמצעיתהעלה
 פונה מהכפולים ואחד השדרהתוך

 אם אך פסול .נמי לדרום ואחדלצסון
 כל דכשד ס"ל להצד פונה אחלדק

 לחדש יראתי אך בשנים הריעותאשאין
 להלכה.זה

 נראה דכשהסדק אדם בחיי מ*שאמנם
 מהדשים בהוהת הנח כהימניקהוי

 בנתדחקו דוקא וז"ל' כתב א'ח ס'על
 שהסדק אף נחלק דק אם אבלהדבה
 כשר ) הרבה מרוחקים . אעם .אםנראה
 על הלולב ~שמניחים כאחד נראיםאם
 זה נוגעים כשמנענים - או מקוםאיזה
 מהני מ-מ בזה נחמיר אם ואףבזה

 מהני  לא  אגד דרך דיבוק ע"ילהנשירו
 סשא"כ כמקודם  יפתח האגרשבשיפתח
 ועי כאחד-דיבוק

 ס"ק תרמ"ח שהת.
 בהגהותי ימ"ש ושגו" ב"י בשםטץ

 _וחבדו פטמחו שנשברה אתרוג]לןניז
 ותחכו שנפרץ אתרוג מתוספתאבטחט
 מיירי' אם חיבור אינו בקיסם אובכוש
 לענין אף או אוכלין טומאתלענין
 נסדק ]לענין סיח תקפ*ו סי' ועי'מצוה[
 דבנסדק ואף בדבק[ - ודבקו -השופר
 בכה'ג מ"מ להקל אין הפוסלכשיעור.
 לטעות ]אין ע.ש להקל דישנראה
 שדבקו באתדוג . גם שמצדדבדבריו
 בלולב כמו כוש מתחיבת יותרלהכשיר

 מתדבק פדי אין דודאי כתכו להערהדרק
 עז שהוא לולב  כמו בדיבוקלאהת

המתרבי
 מהדד העץ מקצת בנשאר  וולת

 1'[, אות תרמ'ח בסי' מ'שעי'

 ק"ר סי' יהודה בן בתשו' וראיתיי.
 מההתם קצרהת,טובה

 שייך לא שבלולב וכונתי :  וז"לסופר
 חציצה, ומשום מיניס, ה' משוםדיבוק

 וג ב' ולא אחד לולב משוםוגם
 גפלוגתת תלי האחרון וזהלולבים,
 א.ח וב"י טור דמייתי ורא"שרמב*ן
 אלא  פלוגי ולא שנסיק  בשופרתקפ"ו
 מינים תוספות משום ביה דליתבשופר
 אע"ג בלולב אבל חציצה משוםולא

 בגימונית אוגדין אגד א"צ לולבדלמ'ד
 במה היינו_ קאי לחודיה דהאי והבשל

 דשברי דיביק האי אבל צריך שאינו,
 מין תוספת הוי להכשירו דצריךלולב
 _;_ והחילוק הסדקים בין ,ניכר שאינובשופד _הטוי שמחלק כמו בזה להלקואין

 רמיין מפ*פ סופר סשה"ק להביןקל
 דבחמשה עליו דצ'ע הויר יהודהוהבן.

 והוא תוסיף לא משום האיסורסינים
 רחמנא אמר אחד לולב משוםעצמו
 כ"ם כם*ש מינים תוספת והוי ונ'ולא

 פ"ז לולב ה'-
 ה*ז,.

 להעלות כדאי אינה זו _ הערה _והגז?
 העיון אל באתי תקל כי בצץע-
 כלל דמי שלא מ-ט אות תרנ"א_בסי'
 ולפענ"ד - ' עי*ש מין להום' לולבים .ב'

 משום להדיבוק דחו במה להעירנואה
 דאם נימא אם דאף צ*ע שזה מיניםה'
 אחד-%א=מנכרה.=מרסיף-אף-פלפול-

 דאפ"ה י*ה במכילתן כמ"דלקיחחה
 למין דאחשבה תוסיף לא .משוםעובר
 באגדו )זהב של בגימונית - לר*י כמוזה

 ועי' נ'א אות בתרנ'א מ*ש עי'למטה
 בחיבר דנם ו' אות בתרמ"חמ'ש
 לא חשש יש מחט ע"י להאתדוגהעוקץ
 משהו בד;בוק בדיבק בג'ד מ"מתוסיף
 אף הדיבוק כלל ניכר שאינוהלולב
 כלה כי כמקודם להפריוו  שירצהאחר
 חילוק ,אין הסדק תוך בסיעוטוואבר
 תקפ'ו בסי' א' שלדעה לשופדבינו
 גפתח מ*ש ]ועי' וה"ג כשרסיח

 המשכן בקרשי וגם ה' דרושאליהו
 לתוכו באטיף נפסל לא דרנא בושנפל
 כתב החת'ס שרבינו ואף ע"ש[אבר

והחילוק



 החילוק כמוני להדיוט להבין קלוהחילוק
 מיתר קצת דיבק אם ,ואף להביןכבד

 משום בזה אין לחזקו שבלולבהעלים
 וגם לולבים, ב' מקרי ולא תוסיףלא
 שבו"י עי' חציצה משום החת-סמ"ש
 על שהשיג אדם ונשמת כ"ה סי'ח'ב
 בירקות הלולב צבע דאם וס"להא"ר
 משום גם עובר ואינו חוצץ אינולנוי
 ממש בו אין דהמשהו ~שום תוס'ףלא
 הלולב בין ומפסיק הצבע שניכראף

 שאינו הדיבוק זה כ'ש ועהבהלההדם
 ועי' למין מין בין מפסיק ואינוניכר
 במקום דאה- . כ"ט אות בתרנ"אמ.ש
 חציצה פסול אין ור"נ לרמב"ןאחיזה
 וכדימה לתפילץ דמי דלא מה"תבלולב
 פ"ד מגילה ישראל תפארת ועי'ע"ש
 בלאק תפילץ ביתשל חיפה לעניןמ"ת
 הלולב בנחלק מיירי החתיס ואוליעב

 לכ"ע עליו' עסול שם שנקראלגמרי
 הנשבר לולב- של ,עלעגו לדבקאו

 הקצרה התשובה שזי מצאתירטיב .לדבקה פסול ודאי דאז למטהונופל
 ח-ו בחת'ס באריכות היא ח:מןלאותו
 'שאין לולב ול עליונו בנזצבר ליוסי'
 לחברו תקנה לו יש אם ' כשיעורבו

 אם-לאתעקר--עם-הנשארילמטהץהשין

 .המפורש כ'ציעור דביק- ונ'שארלגמרי
 שנפשח תאנה גבי מ"ח. פ-גכעוקצין

 )עי' הוא מחובר עדיין כי דמהניי*ל
 נ*ל הכי לאו אי אך' סקו( 'לעילמ*ש
 ע-ש[ ימים בשאר אף תקנה לושאין
 הג"ל מהרש"מ הגאון 'שצייר כפיאבל

 ובשעת טוב לדבק דיאמרונלפע"ד
 הנחלק רק אהר לולב שאין'הדחמ
 גלפע"ד כהימניק או לגמריבהתיומה

 שלא בלבק להדביקו סוב דיותדג"כ
 בהברייתא דבאמת כלל ניכריהיה
 באות ולמיש כפוף עם בבא בחדנקטו
 ידי על מישרו אם מהני דכפוףט"ז

 כהימגיק דעביד בסדוק ה'נ איכתחבולה

 מברייתו אינו אם בפרט תחבולהמהני
 דהברייתא מפורש דבאו"ז יותד קילכך

 ט"ז ועי' כך מברייתו בגדלמיירי
 ואכמ'ל.סק'ח

 פסולו בעיקר בנ"ד להעיר ישעוד
 מדכתיב שהוא סק"ו המגיאשכתב
 מלגד בזה שצע"ג תמה לקיחהולקחתם

 בנסדק דגם אדם בנשמת שהעירמה
 כהלבוש העיקר . חסרון גלאהאתרוג
 תמה משום לא הדד משוםדהפם"ל
 דכתיג אפוד מאבני סוטה מס.ףוראיה

 שמיר עיי להתבקע שצריביםמלואתם
 הסר שאף בלולב כ"ש תמה ' ומקרי__

 בשם כאן ב"י עי' בו פוסל אינוכ"ש
 אות ל"ג סי' הד"ט עקדי ועי'הרא"ש
 מעט מהלולב עכברים באבלוכ'א

 טעם ונלפע"ד מהיט. שמכשירולמעלה
 ולקחתם משום פוסל מין חסר דדקגכון

 בהמין קצת חסר משא"כ תמהלקיחה
 עץ פרי דתיבות באתרוג דרקי"ל
 בו פוסל_ ע"כ ולקחתם לתיבתסמוך
 ולקחתם משום בהמין קצת חסרגם
 אם בנ"ד .וא"כ המינים, ביתרולא
 גם _הסמוך הדר משוס פטולועיקד
 יפה הדובוק דאחר י"ל המיגיבליתר

 בתרמ"ח מ*ן-הרהנ--הוא--וכשר-ועי,=
 ו'.אות

 קייץ יין השמיט הרמב"ם קוציםיא,
 ט' בסעי' מ*ש .ועי'וכווץ

 מספק פסולים ושניהם בגירסאותלי
 וא' קווץ א' לולבים ב' נטל דאםוי"ל
 אחד בנטל אמנם ממנ"פ, יצאכווץ
 לא מדרבנן שהם ימים בשאר אףמהם
 בכל דביש י"ד ביצה תוס' כמ"שיצא
 בדרבנן גם מחמרינן וחומרא קולאצד
 משכחח וה.ג בתרווייהו יקילושלא
 אחר וביום קווץ יטול אחדדביום
 אם וצ"ע דסתרי,- תרתי ויהיוכווץ
 בשאו עכ.פ נתכשר אם הקיוציםחתך
 כופדא ואימא בש"ס למ"ד ול"דהימים

ומשנ



כדהשדה תרט"ה הץםאויהעץ
 דודאי דאמרינן פי' ד"נ דרכיהומשני
 כשיחתוך זה על התורה כיונהלא

 מכפת לולב זה בנ'ד משא.כהקוצים
 אולי קווץ שהוא דאתרמי רקתמדים
 שאכתוב ישר שעשאו לכפוףדכי

 להכומיר. ס'בסעיף
 ר' ל"ב, דף במכילתז אצ'גאגב

 כפות ר.ט משום אומריהודה
 יכפתגו פדוד היה אס כפותתמרים
 כ"ת דהאי ממאי לד*א . דבינאא"ל

 ואימא וכו' חרותא אימא הואדלולב
 נועם דרכי הרכיה אביי אמרכופרא
 והקשו כקוציס[ עשויין ואלו]פרש"י
 פריך הדס , גבי לקמן דהריבתוס'
 דדכיה אביי ומשני הורדיףואימא
 האמת אמר ורבא וליכא גועםדרכ4

 ה.ה לא דרבא ותירץ אהבווהשלום
 ומובן לריא דבינא שהקשה .נעתשס

 חזקה שהקושיא כפ"ת ס' ועי'הדוחק
 קרא .לקמן להוסיה רבא הוצרךדאמאי
 וראיתי ע"ש תוס' לשיטת אביי דבריעל
 לידידי מ*ד דף לשושנים נםבס'

 כהן קופמן משולם חיים ר'הגאון
 תמריס כפת איתא דבירושלמישתירץ
 אומר- ר-ק תמרים כפת אוסרד*ט
 ביד כפות בין יפסן הוא ]כךכשכן
 ר' פ"מ[ נקרא תמרים כפותפרוד
 ]ר' יאגדנו נפרד אם אומריהודה
 ולפ"ז קה"ען ריט דברי לפרושייהודה
 רמאי אש* לרב ר"א דקושיתנראה
 הוא כופרא אימא דלולבא כ*תוהאי
 שיכ"תנו כפות דמפרש יהודה לר'רק
 תמרים כפות שמו כך הלולב לר-עאבל-
 בענין בדגה רש*י טפי' יכןלקיכ
 יכפתנו פרוד היה ואם שכתבכסות
 וכן יהודה דר' אליבא דאזלמשמע
 על רמינא של הקושיא 6ידרהששס
 סידר ולא ר.ט משופ רי"א דתניאהא
 הגזול לולב של משנה ארישתיכף
 לקמן דסידר וכמו לולב הוא מהלפרש

 בהגהות והגה וערבה, דהדסבמשניות
 דמש"ה כתב ווילנא ד' מפינסקהרה"ג
 דרכיה מקדא אביי מטעם רבאני-ד
 דרבא הידים מסרס והירדוףד"נ

 דיא ע"י דלקיחה ל.ז בדףלשיטתו
 דיא ע"י ליסול אפשר וא"כ לקיחהשמה
 האמת הקרא מיית? ומש"ה יסדטולא

 שהוא הסין לבחור שיש אהבווהשלום
 והנה הירדוף, ולא ושלום אמתבעצמו
 ד,א ע"י דלקיחה שם הוכיהרבא
 הקצר אזוב פייב מפרה לקיחהשמה

 ואמאי וטובל ובכוש בחוטמספקו
 ע"ו לקיחה ש-מ אלא א"ר וטבלולקח
 דילמא ממאי דדחי לקיחה, שמהד*א
 דמיא כגופיה דחברה כיון התםשאני
 דאיוב משנה ובהאי וכו' מהכאאלא
 ד' סיפא קתני בחוט מספקו.הקצר
 שהזיה כשם אומרים ורישיהודה
 דר' הרי באזוב טבילה כךבאזוב
 שמה, לא ד"א ע"י דלקיחה ס"ליהודה

 דלא היכא כשהיברה,וכ*ש אףלקיחה
 ד"א ע"י דלקיחה דהוכיח ורבאחיברה
 דהלכתא מחכמיס רק הוא לקיההשמה

 . דלא ס"ל יהודה ר' אבלכוותייהו

 דהרי-... שפיר - אקי ולפ"ז ל[יחהשמו;.
 כופרא ואימא 5ר*א רבינא דהקשההך
 גם 4שפיר כנגל יהודה לר' רקהוא
 ד"נ דרכיה אביי בתירוץ סגילרבא
 אפשר ואי הידים מסדט : -והאיכתיב
 שמה דלא דס"ל לר"4 ד"א ע"ילטול
 דכפות ידעינן בלא"ה ]ולרבגןלקיחה
 לקמן אבל כשכן[ לולב הואתמרים
 הורדף ואימא הש"ס דקושית הדסגבי
 רבא הוצרך שפיר לרבנן גםהוא
 סגי ולא אהבו והשלום האמת משוםלומר
 הידים מסרט והורדיף ד"נ דרכיהבקרא
 לשיטתו דרבא ד"א ע*י ליטול א"שרדהא

 ודפח"ח. לקיחה שמה ד"א ע"ילקיחה
 אות תרמ'ט בסי' למ.ש ל"עד"נגם

 במקרא מינו ידוע דלולבכ"ז
משא"כ
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השדה הים"ד הייםאירה
 הש"ס כשמקשה א"כ הדסמשא"כ
 הורדוף דגם פרושו הורדוףואימא

 כשר ודאי דהדס כיון רבא השיבכשי
 יהיה לא כשר הורדוף דגס :ימאואם

 כתות שני בין אהבו והשלוםהאמת
 סוף רה"ג בום המאור כמ"שהגוטלים
 וכמיד ותרועה שברים לעניןרה"ש
 כן עשו וביה ב"ש ורק פ"קביבמות
 משא"כ אהבו, ,והשלום האמתמשום
 דכ"ת ממאי רבינא שקושיחבלולב
 לולב ולא פרושו אימא'כופראדלולבא
 של רק טעמא.דרבא ש"ךיבזה_לא
 הוא לולבא רק זע"כ ד"נ משרםאביי

 וד,"ק, .מש"שועי'
 חש מהעריך הרא"ש לק"ן ונכווץי"ב,

 וסבור קמסים כעיןלו
 בדף דהרז כמוש כמו ינו שעהייתי
 ויחלקו כשרים כמושץ יתא בר ישל"א

 ה,1מוטו ואולגמהקט אהדדיהברייתות
 כהבדייתא ופוסק וז כ דגורסהדמב?ם
 זרוע יאוך ראיתי אך כשריםדכמושין
 כעק העלין צידיל שנתכווצוושירש
 זו לתוך זו. ונכנסו מרזב "יבולבית
 זה שאין ניאה א"כ צורתו וציירכזה
 מפרש קי"ב כלל לקט ובשבוליכמוש

 בומע העלע עם השדרהשגתכחגה
 לתוך נכנסת אינה השררהך  ואםקצת
 וכיון נפסל לא קיבול כביתהקלין
 לצדד. יש מספק רק פסולושעיקר

 חזר אם דאף. נדאה כגב )טדרויג,
 למעלהונתישר

 כו~
 פסול 1

  אות ן בתרמ"ח מ"ש וע" כפ"ת סיע"
 דוקא דעקום מפרשיי בב"י ומפורשט"ו
 מפויש וכן קצת עקום ולא למגלדומה
 למגל דומה עקום ד"ה כפ"תבסד שפ" ולמה מאד עקום זרועבאור
 אבל ב"י מ"ש מוכרח אין דשיי2כתת
 ועקים הב"י דברי יותר נראה זהלכל

 מאמצעה הטורפי'

 בהגהותע מהרש"מ לשוז טצרד'ויד,
 איתא בש"ס החדש,לא"ח

 או כלפנץ צדדץ אם לישניב'
 ורא*ש ורמב"ם הר"ף ופסקוכלאחרט
 דהחיוב ימים נויאר ולפיזלדרמרא

 ס' ועי' להקל לצדד יש דרבנןרק

 מכמה ז' כלל יץבסופו בכלליםג*פ
 ב"ם הספק שנולד ואף בזהמקומות

 ב"א בשו"ת העלה כבר מה.ת 'שהיהא'
 שתלף דבכה"ג מ"א רסיי או"חחלק

 דרבנן והוא ביום להקל י,1בימ?ס
 ולהנהותע סקאז תרם"ח לט"ז וצטןעיש
 חתב חזקת איכא דהא והקשהשס

 מכריע אינה דהחז?ה רס"ל  וצ"להמצוה
 דריגא ספיקא הוי  הרי זהכאהדק

 חזקה במקום  גם רסר"רולחסוברים
 להקל ונראה וםתם ניחא בלא"הלהקל
 בגליק 'ועי' עכ"ל לכ"ע ימיםבשאר
 ג"כ דסיל במכילחן הרא"ש עלרש"א
 לענין רק זה דכל ולפענד"נלהקל
 מצעו לכתחילה אגל דיצא י"לדיעבד

 בנענועץ וכמו בספשד אפילושמחסירין
 מצוה חיבוב מחמת כ"ו סי' רא.,1עי'
 יעיל-סע"=ג'.- ום'ש ת'פ- סי"הדינים- כללי מלאכי ויד החולץ פ' מודכןועיי
 גמ, משם פגיא בשעית לאחוריומו.

 שלא לזהר 4שדלכתחילה
 ופרושו ספק מידי לצאת כלל עקוםיהיה
 קיש כתב דרי"ו מביא שב-ימחמה
 אבל לאחרת אלא ל"ש בהיפ,ךגווסים
 כפ*ת ס' וע" הוא בד"תולפנע

 אנל בזה והאריך נדחקשבמחכ-ת

 כתב פעה תלמיד  ראתה פשוט,לפענ-י
 שנתחלפו ברש'י  שראה אחר ברי"ו,זה
 ד'ה ואח*כ לאחריו ד"ה ומוקדםד"ה

 כאן ואין כלפניו צ-ל ויאולימלפניו
 וטעה הגירסא להפוך סבורחילוף[
 ור"ף שכתב הרי.ו לשון שאינווראיה
 רעת גס להביא והו"ל להופוךגורס
 מ"ש- הביא אח'כ והרי הרא*שרבו

הגאוגיפ



3זהטרה הימ*ה ח'יםאירח;ץ

 ואין והפשתי גירסחיגו כפיהגאונים
 הגירסא. להסוך כללזבר

 תחבולה ידי על תקנו אס כפוף'טו.
 דכשר נלפע"ד שנתישרעד

 גיויט פסול ,2ס הלזלב על שנקראאף
 באתרוג דאף ונראה חוזר ונדחהונראה
 שאינו לסריפה מדפינן רבר לכללא
 צ"ט סי' בתה"ר וכמ"ש להכשרוחוזר

 דסטרף ונקלף בניקכ רק מדסהדהש"ס
 זה משא"כ לרקב או למות סיפוסשומ
 תרמוו בטי' ענביו ממיעוט נ'דועריף
 תרם"ח בסי' וחסרו חזזית ומקלףס'ב
 אחיכ המים ניכר אינו דהכא נ"באוח
 הנכתב סאד בעקזם משא"כ הואוהדר
 ואולי לגמרי לישרו אפשר אילעיל
 כמו כפוף לדין הרמבים השמיטמה*ט

 פסיל דאינו משום וכווץ קווץשהשמיט
 בהלק-ם ,וכ"פ לישרו דבניקללגמרי
 על לכתחלה ריתקנו רס*א סי'""ב
 ממילא שישרו וטרם וכשר[ מככשידי
 גדולתי דרך הוי דלא משומ בו יצאלא

 זה. דין הרמב"ם זכרשכבר
 התוספתא על בכורים במנחת עליוין

 בנוסחתו הגי"א דמ"שמביא
 השדרה-פרישו לצד ונעקס שנכפףכפיף
 נתעקם שם כשר לאחריו דעקוםדנהי

 אף בראשו - כפיה משא"כמאמצעו
 השדרה לצד לאחורט- העליםשגכפפו
 לש'ע בכיא*וו הגריא כ"כ וכאמתפטול
 כל כפזף אפי' העליונה עלהדראש
 הראב"ד כדעת שלא וכו' מפסלשהיא

 ראשו- נקטם ד"ה ר*נ עי' -עכ.ל,
 עליונה עלה רק דאס לחלקולפענד"נ

 שלא ]כל נקטס כמו פסול באמתכפוף
 למעלה עלים כשכמה משאיכתקנו[
 דיךהרבה שכן ראינו הריכפופים
 בש"ס ושרשו בש"ע כם*שלולבים
 בם' וב"כ וה'נ  הוא ברייהובלאהריו
 ככפות א' כפף שורש ישעשורש
 בראשם בנטייתס כפיפתם שם עלתמרים

 הלולב. טבעכפי
 ומגיא בזה האריך כפ"ת בס'יהנה

 דאשו כסוף בפי' רש"ידממ'ש
 וכזקן גכן לאיש רומות כאגמיןכפיף

 נראה למסה וכפופים שחיןשראשיהן
 שהשדרה אה לפסול קאמי עליןרהראש
 משמעות שום מזה אין לפע*דישרה
 דכפוף רש"י אשמעינן העיקר רקכמובן
 רוסות דוקא לפניו פרושו. הואלפסול
 אח'כ הש"ס א"צ וע.כ וכו' גבןלאיש
 בעקים כמו לפגיו, אלא. ל"ש בילפרש
 ה"ג אין אבל כפוף בפי' פשוטדזה

 ורק כפ~ף דוקא כששדרתודפרזשו
 באמצעו ועקים בראשו דכפוףהחילוק

 סרמזו רנ"ט סי' ח"ד  הררג"ז  הביאוכן
 על מהרש"מ בהגהת והעתיקובשע"ת

 כמ"ש העיקר אבל חחדש א"חס'
 בשם כ"ג אית קס"א ל' כלליםבשר"ח

 ראשי בכפוף דרק השואבה ביתס'
 פלוגתא מספק חומרא יש לפניוהעלין
 ייד אות כנ"ל ס-ס הוי לצדדיןאכל
 ע"ש, דכשר לאחדיו כפוף יכ"ווכשר



השדק - הרמ*י אייםאירהעץ

  מעיפים, י"א ובו הדם דיניתרמו
 על*ן שלשה גשתיירו אם עליו רוב נשןו כשר ראשו שנקפם ף7ז8םא

 כשר. אחרבקן
 שחורות או אדומות ואם כשר ירוקות אם מעליו מיובות ענביו ןקיןב

 'טדוא לפי ביו"ט אותם ממעטין ואין כשי מיעפן ואםפטול
 ראשון )ומיום כשר זה הרי לאכילה אי א' שליקטן או וליקטן עברכמתקן

 א"ח( ,בשם )בעי ענין( בכל כשרואילך
 ענףג'

 השדה ---עץ-.

 בהעלים מיירי דכאן העיקי שנקטםא.
 בנשרו וכמו כשרולכ"ע

 בנקטם מיירי י' ובסעיף בעליןדמיירי
 פלוגתא. יש בזההעץ

 ה! ובסעיף סק.ב ט"ז עי'שלשה

 תמה סק"ב ובמשבצותסק.ט
 בס"א זה דין בש'ע כפול'שלכאורח

 שהיה מיירי בס"א דכאן ולפענד"נוס.ה
 אבל עלין ג' ונשאר ונשרו עבותכלו
 רק מנשרו כלל סיירי לאבס"ה

 הדס אתר להדר המצוהדלכתחילה
 כל4-,ןבות--שפיווו-שבכל-אגגו--הגדל-
 אחד מגבעול יוצאין עלין ג'יהיה

 גדל הרוב כשאין אבל ברובוולעיכובא
 אחר כמין שוטה הדס הוי עליןבג'
 שרובו כל בראשו שא*ן אף נפ"מואין

 ליבשו דמי דלא עלין בג'מכוסה
 ב"י. מובא הרא'ש כמעש ח'שבסעיף
 שכתב הקמח בכד בחיי לרבינוומצאתי
 אוזרות עבות מלת עבות עץועגף
 כלומר עבות הענמים שיהיו ולומרלענף
 כשהוא ענף ופי' ענפים ג'שיהיו
 אל(ו ענף זה אין דאל"כ בעליןמכוסה
 שיהיו לעלין ג"כ חוזר עבות והנהעץ,
 הוא זה ג"ט הבד ששיעור ואע"פג'

 עלין בשלשה מדאורייתא אבלמדרבנן
 אחד כל בראש שיהיו ובלבד סגילחין
 דטה'ת דס'ל ונראה עכ"ל.-ואחד

 עלים ויהיו עד כשר איגו בנשרוגס
 רובו דכשאין 'נראה וכן בראשולחי6
 עלים 'ג' בראשו רק בעבותמהופה
 העלים שינשר מה סהני לאלהים

 עלים השלשה וישאירהתחתונים
 עוד אחר, כמין דהוי בראשוהעליונים

 הסר עבת שכתוב שמסה הקמה כדכתב
 שלשתן .העלין להיות שצריך למדנוו'

 עבת כתיב וע"כ אהד מעיקריוצאין'
 ואכמ"ל. יחידלשון

 דהול'ל וקשה במשנה כ"כ מיעפןב.
 לכהחילה נ*רושו וכשה-למעטן -- _-_-.

 ל'ג במכילתן דמוקי דלמאיונלעפ'ד
 יתיר לכתחילה הרי דחגדו בהרדמיירי
 בעת מיעטן אם רק יימעטוהאגד
 ריש תום' ועי' כשר אגודשהוא

מכילתן.
 חילק שלא הב"י קושיתע'ד?מתמן

 מאתטול אשחור ביןהדמב"ם
 ,וראיתי מה אציג ביו"שלאשחוד
 מקאליש להגאון אליהו בידבאחרוניס
 אם בחקרו דיחוי ד' אותכתבים
 אי דרבנן איסור ע"י רק הואהדיחוי
 הסוגיא דכל דייל : וי-ל ריחוי,הוי

 לר' הכל הוא באשחור ל"גדסוכה
 שמעת מאן ל'ד בזבחים כמ"דיהודה
 באמת ולר"י ר"י דחוין ליה דאיתליה
 למעט בידו שאין דבר דהויכיון

רף*ףיי



כההשיה תים*ו הייםאורהעץ
 זה מחמת א"כ מתקן משוםמדרבנן
 ומיעטו עבר אי אף מדאורייתא פסולהוי
 סוכתו העושה גבי לעיל סבר ר"ידהא
 חג קיא דאמר משום פסול בהמהע"ג

 הראויה סיכה ז"י לך תעשההסוכות
 משא"כ חזי מחזי דמדאורייתא ואע"גלז'
 לז. ראויה דמקרי כר*מ קימ"לאנן

 הוא ורבנן חזי מחזי מדאורייתאדהא
 מקרי לא נמי בכה"ג י*ל א'כ וכו'דנור
 וכיון מדרכנן אלא כלל דאורייתאדהוי

 אם-ר ונדחה נראה אי לןדמספקא
 סתמו ולכן לקולא אזלינן מצותאצל

  אין  ןס  ויןי הא בשגם בזההפוסקים
 דכשר כיון לטלו דחייב אחד הדסלו
 הטציה לקיים לו דיש צה"תאיא

 ידיח לצאת לו דא"א אעפ*ידאורייתא
 עכ"ל.דרבנן

 שו"ת שבסוף מהיר סיפריבקונטרם
 לישב כתב חימ סופרכתב

 חילק לא דבסוכה שבדא"שהסתירה
 ביו"ט לחשחור מאתמול אשחירבין

 ביו"ט השחיר דאם כתכ מויקובסיף
  דמה והיינו דחוי דיש  והוריקוהור
 באיסור- למעטן שבידו משו6 דיחוישאין
 בהוריקו משאיכ בעצמו מיעטן אםודוקא
 בידו דאין אמרינן שוג א*כממילא
 על עיבר היה לא דודאי באיסורלמעט
 עכו-ס . אם ונמצא דחוי וישאיסזר
 - דחיי יש ממילא שנפלו אימיעטן
 הרמג"ם הזכיר לא דלפיכךוכ"כ

 הושענא לו ביש  רדוקאהאיקימתא
 כשאין דאי הוא הכין דע'כאחריתי

 היי דהדי מתקן כאן אין אחרתלו
 בלא הפסול גם ליטול ומותרשעה"ד
 תיקין שום במעסו מיסיף ואינותיקון
 כאן א"ח לס' גהגהותיו מהרשקםזכ"כ
 בשעהיר דס'ל לשיטתו דהרמב"םוז'ל
 כמש"ל ומברכים נוטלים הפסוליםכל

  תרמ"ט  שבסימן מלבד  והנה ס"ו.תרמ*ט
 הנה הרמב'ם, מדבדי כלל כתב לאס"ו

 דברי ל'א אות בתרמ,ט שכתבתילמה
 לא אבל ברטב"ם לפרש ראםהתועפת
 אף הפסולין דשאר המיניםשאד

 שס שכתבתי ואה נוטלין איןבשעה"ד
 לא להכשיר גם אבל כן לפרששדחוק

 ברמב'םנמצא
 פלפל י' סי' ח"א בנימין חלקובשז"ת

 אוקימתא . דהך והעלהבזה
 אחריתי הושענא ליה דאיתדמכילתן

 הרמב"ם ,אבל אשי לרב יוקאהוא
 פ-ר ובודאי כ'ק .בשבת כעולאפוסק

 ולא אפשר בלא עכ"פ 'שריבדרבנן
 ואדדבא 'אוקימתא להך הואצשריך
 אפשר לא הו~ל אחריתי ליהבדלית
 להך הרמכ"ם השמיט ועיכ פ"רושרי

 ביו"ט  ב"שחור. דאף וסתםאוקיסתא
 דחוי הוי ולא .לאכילה ללקטןיכול

 .. ,ואכמ"ל.

 רק הרמב?ם לשון "וא כן ילקטןעבר
 כתב א' א' כאן, הכתובכמקיס

 אחד כתוב ס"ט' ]בתרנ"א אחדאהד
 בין  חילק שלא תמה וג"י ובכ"מאחד[
 לו ביש ,דוקא דהרי וכן כיו"ט,הושהר
  וועיד מותר;ללקטן ---אחריתי-הושענא

  למה  ונן  לעיל,מ"ש

 אתר-

 ואפ-לו אחד
 של"טן המגיד גי' ומביא שרי ביחדכסה
 בר.ת[ א' א' כתוב ]שהיה אחראיש
 שדאה אחר יותך תמוה הש.ע עלאבל
 ונראה חזר איך ודחאו הרסב"םדגיי
 יטעו[ שמא בר"ת אף בש-ע להביאולו

 חויד.ונראה, אינו ונדחה ננראההלא
 הש"ע כללי מלאכי ביד ]כמ"שונלע"ד
 תמה ,שבביי דאף כ"פ בשס זאות
 אח"כ כשראה כותיה פיסק הרמב-םעל
 הפוסקים כללי בשד"ח כמ"ש לישבשיש
 כשדקדק ונדאה חזר דבאמת ד'[ א~תנ"ג

 וליקטן עבר שכתב הזהבבלשונו
 כמ"ש ומיעטן עבר הול'לשלכאורה

 על ל"ג _  רף במכילתן וכן  ממעטיןואין
 ולמטו שבר הא ממעטיו ואיופסקא



השדה תרט"י חייםאורהעץ
 כגין עצו את ח-פין שעל'ו הדם דוא בתורה האטור עבות עץ ענףג

 העלים שני ה'ו אם אבר אחד בגבעול יותר או עליןשלשה
 נקרא א:ל עבות זה אין טהם למעלה השלישי והעלה זה בננד זהבשוה
 דכשר בגמרא דאמר מאן ואיכא הדחק בשעת אפילו ופסול "גה ! שוטההדם
 ג' ואין המובאים ההדסים באלו לצאת לכתחילה המדינות באלו גוהגין כןועל

 הואיל שוטה הדס נקראין אין שלנו דהדסים שכמב מי ויש אחד בגבעולעלין
 להקל נהגו ולכן בגטרא המוזכר שוטה כהדס ואינן שנים גב על שניםוהם

 בתשובזתיהם. איסרלן וסהר"י קולון מהר"י שכהבכמו
 יצאו ד'-)

 השדהעץ
 משום אח"כ בש*ס וכמ"ד כןקשה

 מלקט'ן אמרו ולא ממעטין אמרוראבר"ש
 דקושית פירש דהרמב'סונלפע"ד
 גם קאי מנא מתקן קא והאהש"ס
 ביו"ט ולקטן בעבר מקודם הנאסרעל
 משום ויופסל מנא מתקן קא האכשר
 שהקשה שעה"מ עי' בעכירה הבאמצוה
 ר"א ומתרץ הרמב"ם על כןבאמת
 בשני וסרושו לאכילה שלקטןכגון

 שלקטן הפ4' ולקסן עבר לעניןאופנים
 מנא כמתקן הוי ולא לאכלם כדיכולן
 שבת פנייו ~עי' לכך נתכוין לאדהרי
 דוקא מותר דרשא*מ לר"ש דגםמ,א

 ראליכ מעשיו מתוך ניכרתכשסהשבתו-
 היה הרי כן דחם שבלב[ דבריםהו*ל
 מרובים יהיו שלא ער במקצת לודי

 לא שמא אסוי ודאי ולכתחילהמעליו
 ולראבר"ש עבר, לשון ושייך כולןילקט
 באופן הפ.' לכתחילה ממעטיןדסבר
 שהתחיל מה כל רק כולן לקטשלא

 פי' א' א' לקט הפרי ולגמורלהשחיר
 ביחד כמה ואף לאכילה ראשיןראשו7

 ומיעטן לקט שלא עור שנשארואף-
 מעליו מרובים ענביט בהנשארשאין
 ואינו עליו פסול שם נקרא ולאכשר

 ולא לקטן לאכילה דהרי לתקןכמתכוין
 ליה אי אף בכה,ג רישיה פסיקהוי
 שלקט דבעת כיון אחריתי הושענהליה

 רובן ישחירו אם ספק היההראשונים
 במסקנא כאן רהש"ס ואף כשרע'כ

 ל'ב בביצה כה'ג מצינו סזה מיירי-לא
 כשיש הרי נרות ב' בפי באורחותכה
 שפיר מנא רלתקוני יראה שלאהיכר
 כילן לקט בלא לפ"ז נמצא וה'נדמי
 מלהיות מיעטן כולן שהושחרו אחררק

 הוי לאכילה שלקטם אף מרובים-ענביו
 לפ' חת'ס חי' ועי' כשר ואינוכמתקן

 ואכמ"ל.לוה"ג
 פ"נ סוכה בירושלמי למ"ד י"לעוד

 משום שחרות פסול טעםהזב
 פ-א מעשרות ובירושלמי פריושנגמר
 וזהו משישחירו למעשר גמר הדסענבי
 אסור בל*ה וא"כ בתלוש שמשחיריןאף

 שיעשר- עד יחד שניםלאכול'
 דהוי

 41כל-א' מ"ד פ"ג מעשרות עי'-קבע
 לעשר אטור וביו"ט חייב צירף ואםא'
 פי' לאכילה א' א' שלקטן כתבע"כ

 ואף א' א' ודוקא שאוכלםודוקא
 והרי ביו"ט אשחור בין חלקושלא
 מותר ביו"ט האידנא דטביליבפרי

 דאף י"ל ל"ז ביצה עי' ביו"טלהפריש-
 מעיו'ס והושחר ביכר א' רקאם

 עי' מעיו'ט במעשר כולןנתחייבו
 של"א ויו,ד -פ'ב מעשר ה'רמב*ם
 מינים לר' שיופסל ולענין פ'סעי'

 ענביו שנגמרו בעת דוקאשבלולב
 ואכמ"ל, מעליו מרובותשחורות

 שהשיגו מה ומג.א ט"ז עי, עניןגכלג.
 ז' כל לפסול וס"ל הרמ"אעל

 פסולו א' בסקום דגם המג"אוסייס
פשום



כטהשדה תרמ"ו הייםאורהעץ
 בקן שלשה אלא נשאיו שלא עד טהם ונשרו אהן בקז "" "'יצאר

 טהם ונשיי שבעה טהיו כנון רובם נשרי אפילו כשראהד
 : שלשה ונשארוארבעה

 השדהע', למנצחה'
 יופסל, טעם מאיזה דאל"כ הדרמשופ
 הרמ"א את להציל ירד באשלוהטמ"ג

 בכל בפירוש הרמ-א דכונתומשמעיתו
 שלא אף שחורות או אדומותענין
 אבל אחד במקום הוקא אבלמיעטן
 כל פסול מנומר דהוי מקומית וג'בב'
 בתוס' היטב _המעיין והנה ע"ש,ז'
 מאזי נטי דגיסי 'מנים ד-ה ב'ל'ג

 יכר אדרבה דגרסו ספרים איתכמנומר
 דר"ח דעתא דלהסלקא תיס' דדעתהרי

 ולהמסקנא יותר חמיר_ _א'במקום
 מנומר הוי לא א' במקום גםלגירסתינו
 וג' דבשניס דקימ-ל מחוחתומחולק
 בזה ג"כ מחולק דהרי גרעמקומות
 שהם אף כשר מעליו מועטין -דבענביו

 הפמ"ג הציל לא ואזכ מקימות וג'בכ'
 מקומות וג' דבשנים ב~רושו הרמ"אאת
 יותר, קיל זה דהרי ז' כל לפסוליודה
 כפרושו,-- משמע לא -בכל-ענין לשוןוגם
 ש*ז _סוס"י -הגדול זריע אור ע'פזולת
 מקומות_ וג' בב'_ אלא ל"ש בש-סשגורס

 האי א"ל.רבא כשי אחר במקוםאבל.
 דיותר צמצא ופסול, כמנומר מחזינמי

 מקום יש אז - מקומית וג' בב'חמור.
 לגירסתינו משא"כ הפמ"נ חילוקלדברי

 אמרו בירושלמי דבאמתוהנלפע'ד
 משום מעליו מרובים בענביודהפסול.

 שנגמר משום או לעצו דומהשאינו
 פי' עי' ירוקות בענביו והנפ"מפריו
 יהיה שלא העיקר והוא שם העדהקרבן

 דלמאי נמצא לירושלטי טבבליפלוגתא_
 ועיקר פסול _שחורות דרוקאדקימ'ל
 והתורה פריו שנגמר משוםהפסול
 בין נפ"מ אין פרי ולא עץ ענףאמרה
 ובזה מקומות וג' בב'_ או א'במקום

 לסלקא דרק דילן הש.ס דברינכין
 לב' א' מקוס בין לחלק דר"חדעתיה

 מנומר משום הטעם היה מקומות'וג'
 נמי האי רבא לו שהקשה אחראבל
 דאין כרחך 'ועל פרושו כמנומרמהוי
 אף דא"כ כבחזוית מנומר . חששבזה

 מנומר חשש יש מעליו, טועטיןבענביו
 וכו' אתמר הכי אתמר אי אלאובתיבת
 ורק מנומר מחשש לגמרן בוהדר

 והוא ' בשחורות , דוקא פסולהעיקר
 וצריך פריו. שנגמר הירושלמימטעם
 ענף אמרה שהתורה מחמת דאםלהבין
 אתד בענג אף א"כ פרי ולאעז

 אסמכתא רק אינו, דבאטת וע"כיופסל
 הפמ'ג כמ.ש דר~נן פסול רקועקרן
 להביא ויש אסימן בסוף ובאשל.כאן
 או .מה"ת פסול היה דאם לדבריוראיה

 .מהללשמ
 גוזרימ היו מ*ובים בענביו_

חז-ל-
 במחגה-על_

 וכן_ ריבא מח%מ;%טו_..
 היינו עליו נפרצו המשנה בלשוןמדויק
 ענביו שהיו או העלין רובשנשרו
 יטעו שמא ננשרו הוי מעליומרובות
 רובו אוז חיפין בענביו דדיויאמרו
 אם אף הוא הפסול זה דבאמת]וי"ל
 מרובות ענביו ההדס אורך גרוב רקהוא
 ודו"ק[. ג; אות תרמ"ה בסי' מ"שעי'
 דתני מכילתן ריש בתוס' נפרש כןואם
 דהוי דר"ח הס"ד לדברי פסולבהדס

 דהוי רבא לדברי ותקנתאדאורייתא
 הרמ"א פסק לן נ;חא ועפי"1 ודוקדרבון
 פי' ענין כשר'בכל ואילך דאשוןדמוום
 מרובות שענביו ואף מקימות וג' בב'אף
 דרבנן דהחומרא ההדס אירך כלעל

 הראשון. ביום אלא אינולפסול
 בעת בידו המיניםנשלד.



השרה תרט19 תייםאורהעץ
 ברובי יטעיבובא עבזת שיהא ההדס אורך שיעור כל בעינן למצרהה

 )טור( בראשו( אינו)1"פילי
 יבושווי

 דלא "ל שכשר כנ*ל לאכילה א'א'
 בפסול שהיה הראשונהיצא-בלקיחה

 י"א  ובסוכת דיסלס  ויתתר שיניחםער
 להתיר שא"צ רק המה האוקימתותל'ב
 דמכ*רי לרבנן ולאגדו ולחחראגדו
 בפסול אף בפסי -בנטלו לענץ לאאבל

 א' א' זנסלן אגדז נ"א , ונןדרבנד
 דבנטל "ל אצלו סצוץ כשארבעתןדיצא
 ענבט הית שההדס בעת המעיםיתר

 דהף בהס גם יצא לא מעליומרובות
 אז אצלו מצף ההדם היה שלאכמו
 וע" עכ"פ מדרבנן פטול אז תיהרהרי
 וכז מ', ל'ז אות תרנ"א , נסי'מ"ש

 אז לקרקע מחובר מהן אחד,כשהיה
 מ"ש עי' אצלו מצוי היה כלאהוי

 ליה. אות תרמ"םבסי'ו
 מור ב'שם מביא בש?"ת ,טעליוה,,

 דאעך בעליו אץ דאםוקציעה
 מק"ו פסול 5עסדוו,%לזה מגיע זה-,ול

 מקרא וילמינו בוה כ"ם וכו'דלולב
 עכ.ל עצו את חופין עליןדבעינן
 תשובה לדץ"צ ראיתיואם לאזהמו*ק
 עליו דונ "עוטרו דאף עכיחדנוןרו

 וכיט פסול ובלולב כשר יבשואו
 ברוב די דלעכוכא ה' גסעיףדפסקינן
 כען יינ עבות "יהיה "הדסעיעוד
 שאין ואף די בעבות מחופףשרובו
 בזה הפמ"ג שמסתפק אחד ן במקוסהרוב
 כזה רוב דבשר ~שחיטה מצינוהנה
 דומין דבר לכל ולא צירוף ידיעל
 ב*י וכמ*ש לוה זה בדינהם מיניםהר'

 : זז'ל תרמ"הס4'
 אפילו השלמה בעל בשם בא"הבהב

 והראב"ד פסול עליו מקצתנפרצו
 רוב כשנפרצו אלא' נקסל דלאכת:

 ומיניו הלולב פסולי כל וכןעליו
 מנקלף חוץ רוב[ בתר דאזלינן]פי'
 בכולו אלא נפסל שאיגו האתרוג[ופי'
 משא*כ האתרוג ]פי' במשהו 'וניקב
 פוסל ניקב דאין י'ל המיניםבשאר
 לענין ח' אוח תרמ"ה בסי' מ"שועל
 השדרה[ עובי רוב נחתך אונסדק
 מן להוציא ויש הרמב'ן וביארע"כ,
 מ"ש ]עי' והשלוק בכבוש הזההכלל
 בפסולי וכן י"א[ אות תרמ'חבסי'
 וכו' באתרוג נאמרו שלא ישלולב
 וכו' מזה זה למידין אתרוג פסוליאבל
 ללולב הדס ג"כ לדמוח דאין הרי?"ש
 בסי' מ*ש ועי' בזה צ"עע"כ

 ד'.אות תרטיי
 סבד ור"י ל"ז מכילתן עי' שוטההדם

 עי' ובו' הדס עלי לדפנותהני
 שתירץ מה מ"ה אוה פ'ג נתנאלקרבן

 להוסיף אף שוטה הדס הפוסלדלכה"ג
 וס,בר זה ב*4ס גורס- אינו כשר-עם

 ועלי וית עץ עלי לקרא מפרשידלר'י
 ולפענד'נ ע*ש לטכך עבות עץועלי- תמריס ו?לי לדפנות הדס ועלי שמןעץ

 הדס ד"ח אמר ישב במכילתןדממ"ד
 ללולב עבות ועץ ]לסבך[ לסוכהשוטה
 להוסיף אף שוטה הדס דאסורמשמע
 הוא ר*ת שאמד דזה י*ל רק כשרעכ
 לר"י אבל פסול שוטה שהדם לדידןרק
 בדף כר"כ שוטה הדס רמכשירי"ל
 דאלו ה' דנחמיה קרא ומפרשל'ב
 ור"י בש"ס הני' וא"כ כשריםואלו
 נכון וכו' הדס עלי לדפנות הניסבר
 תרנ*ה בסי' מ*ש ועי' לבה'גגם

 י"ז.אות
 חרתא אמינא דמסחפינא לוייאמנם

 הדס הך מכשיר הבה"גדגם



השדה תיטג. הי'סאורהעץ
 : כשר כמשו פםי5 עייייגבשו

 שיעורז'
 השדהעין

 עכ'פ להוסיף וחד תרי ר"כ שלשוטה
 בדא"ש המובא ור*5 ר"נ גאוניםכהני
 הדס והאי בישונו הבת"ג כונתרק

 הדס דמי והיכי להוסיף אף טסולשוטה
 דבזה פי' ופתיין טרפיה דרברבןשוסה
 דנחמיה המקרא ופי' מודה ר*כגם

 מ"ש  יתישב  ובוה בוה  בהרם ורקכר*ח
 הלכות ה.ג מאמר והזהיר לס'בהקדמה
 הלכות בשם ויטדי מחזור בשםפסוקות
 שניס ,רהדסיס גאון יהוראי רר'קגובות
 פחות צבור וחובת יר*ח ויצאכשריס
 שוטה ואהד עכות ואחד פסולמכאן
 קי"ד סי' הלק'ט בשבולי יכ-ככשד
 דכה"ג וכיון גאון יהודאי ר'בשם

 יהודאי שה*ר שפש מזה פוסלשלפנינו
 ע"ש שלפנינו הינ ס' חיבר לא -גאון
 שלסנינו דכה.ג הוכחה כאן איןולמיש
 פוסל ופתייז טרפיה דרברבן בהדס.רק

 וחד, תרי ר"כ של לאלהוסיף
 ה'ד ל"ב במכילתן .הי" בגטראו,

 רביהודהוהוא אמר עמת . ..
 רב בקינא טרפי תלתא תלתאדקיימו
 אחא רב וחד תרי אפילו אמרכהנא
 הואיל וחד אתרי מהדר דרבאבריה
 אמימר בר מר א'ל דרוכ משומיהונפק_
 ליה, קרי שוטה הדס לההוא אבאלר*א
 הוא ראמר מאן במ"ש הרמ"אוכונת
 לכתחילה תיבת הרמ"א ומ"ש כהנא,רב
 הרם'א ומ"ש אחא, רב על שסומכין5י'
 זה מנ"ל צע*ג יכו' ש?תב טיויש
 פסול, לר-כ גם שנים ע"ג בשניםדלמא
 כתשובה שהחריך כתב משה בדרכיוהנה

 נשמטה כי לראיתה זכיגו ולאלהכשיר
 מהריי בשם הרמ"א מ'ש כןמתשובותיו,
 סתמ כתב רנ"ט- דבסי' צ'עאיסדלין
 כשס מ"ש וכן שוטה, הדסלפסול

 מ"א שורש בתוובותיו הנהסהןי"ק

 שנים ע"ג שנימ הרמ"א כמ"ש כתבלא
 מן לסטה כשהשלישי בין חילקרק

 שוטה הו(ו וכו' ורוכב עולההשנים
 אפשר השנים מן למעלה הוא אםאבל
 הדיעות ב' על שסמכי או_ לרש"ידכשר
 דעת בצירוף הנ"ל רש"י דעתיחד
 מינים ג' על לברך דשדי השלמהבעל
 כמ"ד שוטה הדס הרביעי כשמיןכ"ש-
 משים ר.ח על לסמוך ל"ובחולין
 הדס אין נמי דלדידיה ר'שדאשכחן
 הוא אהרינא דמטעמא ואע"גמכשיר
 וא'כ בעיני,- רחוק זה כל ומ"םומסיים
 לו מה הרמ"א דבינו על גדולהתמוה
 אחר וכן יסוד,. בלא נרוע מנהגלהביא

 זה לכל )בעיני רחיק סייםוהמהרי"ק
 כיה סי' בח"מהרמ'א

- 

 להלכה הביאו
 מטעם מסכימים הרב?ם אין אםואף
 סוס"י יו"ד ש"ך ועי' רבים, מקריאחד
 סי' תורה ודעת שם העקשא וחי'רמ"ב

 שם, הדזמ דברי עלנ"ד

 וזרמ*א רבינו על נפש-ן ימשכוניובעינן
 בתשובה- שהאריך עלינו נאמן -כי ------

 המנהג מצד להכשיר טעם טוב אנןונחזי
 שנים ע'ג בשנים או והד כתריהן

 על ובתוס'__מרובה סקיז .בט"זכמ"ש
 שוטה דהדס גימא אם דאףהעיקר
 כהך דוקא מ"מ בהנא לרב גםפסול
 טרפיה דרברבן בסק'ה הנ-לדבה"ג
 להכשיר הנוהגיס וחד בתרי אבלופתיין

 ליה קרי אמימר דרק כש-סמפרשיכ_
 אין וא'כ שוסה שאינו אף שוסההדס
 דאמימד אחר לכתחילה אחריי להדרכדי
 לפסחים וליד יטלו לא דלכתחילהס"ל
 ואיוזא אסילקא מהדר דרבאקי'ד
 לית דשם דר"ה מפומיה ונפקהואיל
 אבל כרת דענוש דס"ל לדריכ"נדחש
 רק יהדרו דלכתחילה ס,ל אמימרכאן

את4



הש-ה הרמ"ן הייםאורה,ץ
 דלאמימר 3ימא אי ואף בקינאאתלתא
 אף ככתראי והלכה הוא גמורפסול
 מהדר שהיה אחא דרב רב מעשהנגד

 מ"מ תכ"ו 0י' מלאכי יד עי'אחריו
 אחא רב אי מבתראי ו;וא מי מפיסמאן
 כמ"ד אחד בזמן היו דהרי אמימרןאו

 בזר ר*א א'ל ע*ב סוף קכ"דגיבמות
 אמימר[ אות הדורות פדר עי"]וצ"ל
 ק"ג פסחים ועי' לאתרן אמימראיקלע
 הרמב'ס ואולי ב'ר ד"א עליי"1דקאי
 כמו גרם וחד תרי לגערישפוסל
 אשי רב בר מר א"ל במרילתןהרא"ש'
 פ"ג יומא ישנים בחוס. כמ"שןופ"ל

 לבד תלמודא בכולא כו"יהדקימ"ל
 קשה לזה. וגם ואוד?תא שביעהממיפך
 אחא רב לו אומר היה דא'כטובא
 הרי וכן ל'ט, בשסחיס כמו ביהדדי
 וכבר אמרו אשי רב אביו משםרק
 דרב פ"ב ה' שער עולם בהליכותכתב
 ביומא תוס' וכן כרקכ, הלכה ור*כאשי
 לא חלפודא דבכולא בהיפוך כתבושם

 בפ' הרי'ף במ"ש וצ"ע כותיהקימ'ל
 בכולי אשכחן ולא כותיה' דהלכתאזזב

 מהני בר כותיה הלכתא . דליתגמרא
 לפע?ה. ._דצ"ע וחיובא מיפך_שבועהב'

 קיו ביבמות והראאש הרי'ףמגורסת
 אשיוהרי רב בר לה-מר מתקיףסע'ב
 ע.ש זוסרא כמר והלכתא מסייםהש*ס
 כמ'ש גרס דהרמבזם נלע*דיולעיקר
 רנ אמר יהודה רב אמי הגדולבא*ז
 כותיה הלכתא וקימ"ל בקינאתלתא
 תלמידו[ ר'כ נגד ובפרט באיסור*דרב
 הלכחא קבע לא דהשיס כיון בנ'דעכ"פ
 כה יפה דבשעה"ד י"ל בסירושכטאן
 שנים וה.ה והד תרי להכשירהמנהג
 סשק תרמ"ט בטי' מ-ש ועי' שניםע"ג
 הש*ס דהדי זה לפירוש ודאיה ל*א,ל'
 דרב הך ל'ב בדף כאן מסייםלא

 לפסול דעורא מקרא י"ב שברףחסדא
 שוטפיה אגב ומהרי"ק ללולב שוטההדס

 מלתא בתריה שם מסיים והש"סכתב
 רב שפירש וכמו דעזרא הךדאמימר
 שלפנינו בש"ס כן אין ובאמתחסדא

ודו"ק.
 הרמ"א.בח*מ של דינו גס נצדיקועתה

 גם דבאמת נ"ד סי' יו"דובד"מ
 ומה למהרי*ק מצטרם*ם טעמיםסשני

 בעיני רחוק זה כל "מהדי"קשמסיום
 טעם חלושים, הטעמים דהשניפרושו

 י'ל לרש'י כשר שהוא אפשד דמ'שא'
 חילק דמה פסול לרשזי גםדאפשר
 למעלה אי למטה שהשלישי ביןיש

 ההשלמה בעל דעת ב' טעםמהשנים,
 ג"כ וכמיש הטהר"ק לה קרינדהה
 שי"ל בפרט ג' אית סי"ב תרנ"אבסי'
 הדס הרביעי מאם עדיף מיןדהסר
 ואכמ"ל. סי*ג תרנ"א בסי' כמ.ששוטה

 משה . דבר בשו'תבתשוכותידם
 אחר סי'.י"זתאומים

 שוטה הדס דהזד הבה'ג דברישהניא
 .דרברבן

 רש"י אבל כתב ופתיין טרפיה
 'עשויה עבותו שאין לפי ל'ב בדףפי'
 דפליגי וחד ובתרי עלין שלש שלששל

 ארוכין עליו שאין אף היינובגמרא
 דאסה-מה--בה-אפימר- והיינו- -ורחבין-
 משמע ליה קרי שוטה הדפ לההואאבא
 אמימר רק אהר עקרי שוטה הדסשיש
 שם על שוטה הדס לזה גם קוראהיה

 מהפוסקים אחד שאין ואשתומםפסולו,
 לדבריו לחוש ד'ק שהם ה'ג דעתמביא
 שנשלחו להגר"א -אליהו בעליותומצא
 דברי ע"פ והכירם מובחרים הדסיםלו
 לבדוק לו גרם וזה מורכבים שהםה*ג
 שיש אצלינו הגדלים הדפים מיןעל
 שעליהם ויש קשנים שעליהםמהם

 אדוכים ענפיס נמצאים ובאלוגרולים
 שיש עד עבות כזלן טפחים וה'ד'

 עבות השתא ל"ג בדף מ"ד עללתמוה
 יפה כשגעיין אבל משכחינן לאהלתא
 שאף א( : מהקטנים בהם עוד שנוייש

שעליהן



לאהטיה תיס". חייםאורחעץ

 : פניהם כשיטבינו איא יבשים נקראיםואינם כשי הם יייקים עדייו אם בצפזין נפרד אם אפייי היבשוחשיעור
 יבשוה'

 : השדהעץ
 זאת בכל אחת בשורה עומדיםשעליהן
 אחד כל רק וה עם זה מורכביןאינן

 ריוח ויש פ:ה . לדרכו עליןמהשלשה
 בו. מגולוו שהענף לחברו אחדבין
 לזה זה תכופים אינן עצמן שהקניםב(
 ומפני לחבירו קן בין גדול הפסקויש

 המין משא'כ מגולה העץהשינוים
 סמיכים הקן של העלים קטניםשעליהם

 העץ ההוא ושורה בקן וחופין לזהזה
 יותר לזה זה תכופין עצמן הקניםגם

 המין ובאותו מכוסה העץ רובונראה
 הענפים שמתחילין קודם שלו הגזעאף

 זה על זה רצוסין בעלין מכוסהלצאת
 העץ שהוא הגזע שם הענפיסובמקום
 קשה המין ובוה הענפ*ם מןמכוסה
 עבות צטרו ולזה זצלשה עבותלמצוא
 לחוש .יש זה ולפי ,מן,,משכחינןתלהא
 הדס אולי;הוא גדולים שעליו המיןעל

 תלתא שהם אף ה*ג דעת. יפישושה
 השינוים להביא שם ושהאריך קינאבחד
 וסיים ליטא במדינת הדסים .גידולבענין
 במקומות ודרישה חקירה לזהוצריך

 קדם מימי גדלים .,.כשרים.שהדסים
 בדבר וסייס וכו', באה'ק כמומעצמן
 כי בצפשי עצות לשית עאדע לא ,משה
 הדס עוד החדשיס ההדסים עםליקח
 פמ"א בשו"ת מפקפקים בזה גםיבש
 משום ק"ח סי' ח"ב ושבו"י ט' סי'_.ח,א
 מגיא עי' כונה דבעינן ואף תוסיףבל

 באיזה לצאת מכוין וזה כ"ז ס'קתרנ"א
 כבר אולם דין עפ'י יותד נכוןשהוא.
 א'ח ב*י מובא לריב*ש -. הר"נהשיב
 קמ'א ל' כללים נשד"ח כ"זתר"צ,

 מיה, באות גם וע'שמ"ד
 כחב פ-ג חולין ישראלובתפארת

 הדסים שלוקחיןוראיתי

 כהדס מריחין שעליו מין מענפילמצוה
 חופין ועליו קיגא בהד ג' ג'וקיימו
 שלהם עלים ההוא שהמין רקעצו

 יותר גדלים העלים ואין כשעורהקטנים
 המראה על ואשתומס הטיןבאותו
 הדס אינו הדס ריח בהם שישדאע-ג

 לענין מהרי"ו הסתפק לאדאל"כ;למה
 3פי' כוה עלה בשיעור. גםסריפות
 ו"א כט*ד ' הריאה אונותבטריפות
 מדיש אמצעי כפרק וי"א אגודלכצפורן
 ראיה כ"כ אין ולפע"ד אסא מיגישני

 מיעוטא הוי כשעורה שהוא שהמיןמחפח
 עליו חז"ל כוונו לא ובוראידמיעוטא

 דכשר להיות יכול לטצוה אבלבסריפות.
 בגן ראיתי פ"א שם כתב עודהוא[
 וקיימו ויפים גדולים שעליו אילןמין
 רק עגו רוב וחופין קינא בחד ג'ג'
 וחושש כלל ריח.הדס. לו .היהשלא-

 ג?כ חושש ומה*ט הורדפוני הואשמא
  כשעורהי קטניס שהעליס הניל  המיןעל

 למכנלוע אצע---סוו._:ח"י--זראנג-
 והביאו ד"ה תוס' ל"ושם

 ליה סוקי הוי יהודה ד' וייתעלי
 בזה בעי, ימה א( דקשה:לדפנות
 הספרים גירסת לפי, בש*טהספורש
 הוהאן תיבת ב( בפ"ת, ס'שלנו:עי'

 כל ד*ה שם תוס' קושית ג( פירוש.לו
 ובפסחים כר"י הלכה אץ דכאןדין

 ביעור דאין כר'י הלכה פסקעןכ"ז.
 להקל. סזפו שהדין אף שריפה אלאחמץ
 הקרא אחר דעורא קרא צריך למהד(
 הכלל ובעיקר , תשבה בסוכת תורהשל
 וסופו להחמע שתחילתו יץ כל של-

 אדרבא מג'ל ה( קשה. דין אינולהקל
 תשבו בסוכת יתירא קראמיאצטריך

 משמע דריי ק"ו לאפוקי דבר כלשל
דלולי



השדה הרט*ו הייםאירח;.,
דלולי

 הקר~
 ומה הק"ו  לדרוש ניתן

 שלא מלמרינו וה דקרא הבפ"השתירץ
 דוכתא בכל להקל שסופו קו"חנדרוש
 בפסחים גם דהרי צע-ג לפע"דע"ש
 בכל תשביתו אמרה והתורה אמרושם
 שיטענו בדין פ"ו דף במנהות וכןדבר

 ת"ל ממנורה ק"ו זך זית עמןהסנהות
 קרא לאו דאי מוכח לטאור כתיתזך

 כשלא להקל שסופו אף קיו  ררשינןהוי
 הבאיס כתובים שלשה והרי זךמצא
 שסופו קזו בהם נדרוש שלאכאחד
 בכלל התורה כל על מלמדין ואיןלהקל
 פ' בתיכ וכן דרשינן שפיר רקזה

 א"ר ונרבע רובע לענין ב' פ'זיקדא
 מום בעל אם ומה דל הריניישמעאל

 עדים שני שיעודת והנרבע הרזבעוכו'
 ותהא דין אינו האכילה מןפוסלתן
 א"ל הקרכה מן פוסלתן ע'איעודת
 שמומו מום בכעל אמרת אם לאר"ע

 להיציא הבחמה מן ת"ל וכו'בגלוי
 סופו הדין ממילא והלא והנרבעהרדבע
 או רובע רק קרבן 'ימצא כולאלהקל
 שגת חוס' כמ*ש י"ל  וה מיהזנרבע

 תזריע פ' בתיכ אך ע"ש ךתניאקל"1.
 ר-י שדן פ"ב פסחים בירושלמיומובא

 זכר-מת-מחי-שנותבהם-לוך-(5ן- לילדה-=-

 להקל שסופו לו אמרו לידהטומאת
 המת את לרבות זכר ת"ל טוהרבימי
 ק'ו דרשינן הוי לא קרא דלולימשמע
 וצ"ע להקל דסופו משום לידהלטומאת
 מזה דברי אם הכללים מאססיבספרי

ואכמ"ל.
 לישב נראה החיצווה סברא מצדוהנה

 שריפת שם דפסחיס ג'קושיא
 דוקא לאו ועצים דבי בכל הואההמץ
 בנותר דה'ה פ'ז מעהיק ה' רמב"םעי'

 אם ס"ו[ שבת רש*ש חי' בם"ש]וצ"ע
 להקל שסופו דין כך כל כאן איןכן

 הוי דוקא מינים ד' שאלו כאןמשא"כ
 גדעת  לתקור שיש בפרט  להקלסופו

 ד' של סוכה מצריך אפ יהודהר'
 מהם אחד מין של די או יחדהמינים
 ס"ל אגד צריך ללולב דס-לדלמה
 מינים הד' כל שיטול בלולבדמעכב
 נסי' נמ"ש וה אהר בזה לאיחד

 לולב מה הק"ו ואיכ ל"ח איתתרנ"א
 מינים ד' צריך בלילות נוהגשאינו
 הד' מכל שגריך דין איגו סוכהיחד
 להקל שסופו דין בודאי וזה' יתדמינים
 אס ואף ימצאם, כשלא בטל 'שייטב
 הקרא שיש כיון דכאן דס"לנימא
 הק14 קצת ממעט לרבות תשבובסוכת

 וכן מינים מהד' אחד של בסוכהודי
 שס במכילתן רש"י מלקון יוחרנראה
 ע"ש מינים מד' אחד מצא לאדיה
 ארז מאי ר"י על ה;'ס וכתירוץעוד
 וה לכל מהם באהר דדי דמשמעהדס
 כשלא להקל ץבסופו דין זה נםלרבנן
 קושיא ניחא וע"כ מהס אהד גםימצא

 שלא דעזדא קרא דאצטריך הרלד'
 ועכ"פ קצת מרבה תשבו דגסוכתנטעה
 שמדייק וזהו צריך מהארבעה אחדמין
 לאו שמן עץ ועלי זית עלי ג"כרש"י
 לדפננת הנך סבר ור'י נינהו, מיניםר'

 באחד דדי פי' לסבך 'וכו' הד6ועלי
 דר.י הסי' לחוס' אבל מיניםמהד'
 יחר מינים הד' מכל סוכה מק"ומצריך
 לדפנות ליה מוקי הוי ר"י זית עליורק
  מין  הוח שמן עץ ועלי דמ"שוייל
 אגב ]ומלתא ההר על גדל שהיהערבה
 דוקא לאו נחל דערבי הודיעםאורחא
 הש"ט שמתרץ ומה כשר הר שלוגם
 בצירוף דהיה פי' הדס ארז מאילר"י
 נימא אם ואף המינים[ יתר שלנסדים
 בסוכת הקרא שיש כיון דכאןדס"ל
 הק*ו קצת למעט ס"ל לרבותתשבו
 אגד הצריכים מינים ג' של בסכךודי

 אינו לר"י שגם אתרוג חוץלשיטתו
 שלא מחמת יול ]עוד  לשייתו  הררין עלי  עורא הזכיר לא 1?*כ עמםמאוגד

היה



לבהש-ה הרם"ז חייםאורחעץ

 ג' ובי אחד קן יבדין מהג' בד כ5 בראש ינשתיירי עייו רוב-יבנשו

 קינא השלשהשבהד אס שאפילו מפ*שים ויש כטר לה-ןע5ין
 שהוא העלה שיהיה והיא כשר לח אחד אם כי נשאר שנ'סנולאיבשו

 : שניהם עלסורכב
 אםט'

 השדהעץ
 מישעיה ורמז בידושלים אז גדלהיה
 תדהר וכו' במרבר אתן לעתיד עלמ"א

 ובילקוט הדר עץ דזה מונהובפדש*י
 ועוד ירושלים,- אלא מדבר ואיןשם
 יסככו שלא כדי אתרוג הזכיר שלאי'ל

 תרנ"א עי' להעץ מחוביכשהאתדוג
 דין זה גם לדבנן זה לסל י*ה[אות

 מהג' עצים ימצא כשלא להקלשסופו
 שלולב דוקא לשיטתי' והק"ו לסכךמינים
 כ*ח בפסחיס ולם-ד כנ*ל אגדצריך

 וכן בו .וחזר ר"י נשתק עצמושמדברי
 ג"כ וס"ל פ"ב ססחים סירושלמינראה
 תוס' רמז לזה להקל כשסופו דיןדאיגו
 ועי' ורו"ק ליה מוקי הוה ר"יבמ"ש
 פסקינן דאנן י"ו אות תרמ'ט בסי'מ'ש
 מהיט ואולי כר'י דלא בחמץגם

 .ואכמ*ל.

 דברי שפי' ט' ס"ק ט*ז עי' ברובוח.
 ובאמת בנשרו שמייריהש*ע

 שדמו_לנשדנ ובדאיש-.בתב בב*יכ*ם
 צע"ג לפע"ד אבל גים, של ההדסמאורך
 ה'ב פ'ז ברמב"ם הדברדבמקור
 באם מיירי שם הראב*דובהשגות

 דובו רק ' עבות בגידולו כולואיגו
 שפי' כפי דלרמבים שוטהומיעוטו
 מה דכל דוקא דכולו דעתוהרה"מ
 השיעור וחסר אחר כמין הוי עבותשאינו

 כתבו וובנשרו ברובו דיולהראב"ד
 ג, בגשתיירו דדי ה*ה בפ"חהרמב'ם

 ולא עוז מגדל ועי' אחד[ בקןעלין
 אם דאפילו הרה"מ דברי להביןזכיתי
 שוטה והוא עבות שאינו דמהנימא
 ודוחק השיעור חסר עכ.פ מינוהוא
 סלק אמרינן מינו אינו הוא דחםלומר

 ביו"ד כמ"ש ומבטלו עליו רבהומינו
 דהרי סק"ג תרכ'ו מנ"א ועי' ס"בצ"ס
 ול"ד שם נפסק וכאלו הפסול ניכרכאן

 שעת לו היה דהעץ עליו מקצתלנשרו
 בכה"נ משא*כ עבות כולו שהיההכושר
 ג"ט שיעור אחר שוטה הוא אםורק
 ואפילו שס, לפוטקו דיכול דכשדי"ל

 איני עבות ג"ט ברוב דדילפסק'הש'ע
 בצ"ע שהעלה שם המשבצות דברימבין
 עד'מ וצייר אחד, במקום ריבואם

 האורך בכל בו ויש טפחים ו'באורך'
 מדוע מפוזר עבית ומשהו טפהיםב'
 בו ויש טפחים ד' באורך אף כתבלא
 עכות משהו חסר טפחים ב' האורךבכל

 דינו. מהמפוזר
 שוטה שאינו דובו עיי ניכר כינראומו

 ביבשו ח' לסעיף דמי לאוע'כ
דמשום

 הלחים שיהיה צריך הודוף .
 עבות הרובו דאם נלפע"ד ועפ"ובראשו
 כנמוג לולב _העלן הקלו2 ם בכי_מחדפה
 עבות שיהיה מוכרח המדינותבאלו

 שאינו ניכר שיהיה מגולה מעטבראשו
 מסתפקנא עבות בכולו וגם שוטה,הדס
 הקלוע בכיס סחופה כשכולו לשראם
 שצריך ל"ג כ"ג חרנ"א בסי' מ*שעי'
 בטעם ס'א תרנ"א ובלבוש מדינא,היכד
 שיראהו כדי מהערבה נבוה ההדסלקשוו
 שקשה הדס בלא שמברך יאמרוולא
 ערבה בלא שמברך יאמרו דא"כקצת
 מונח שההדס המנהג דמחמתיע'כ
 ממ"ד חושש אני ועוד הקלוע.-בכיס

 טבילה מחוצצי לענין ע"חביבמות
 מה"ת חוצץ מקפיד שאיגו אףדבכולו
 זעי' ע"ש רבותייהו דהיינו היכיזולת

 'תשו



 דם יבשו טלא עלים איהם אםט

ע
 ולולי י"ג אות כ*ג סי' ישע בגדיתשו'
 מ*ד נלפע"ד היה ו"ל , רבותינופי'

 מגדלי להנהו רבה 'א"ל ל"זבמכילתן
 העושים רק האוגדים לא פי'הושענא
 גדליתו כי כנהוג לנאותו ממנוגדיליס
 תס'מת כדי פי' יד בית ביהקץירו
  דבכולו ההדס ניכר ,טבזה מגולהיד

 ומה לכ"ע זה ואולי חציצה הוימכוסה
 לא חוצץ אעו לנאותו כל אמרשדבא
 זצ'ע ברובו רק לירי ואזליפליג

 בצבע הסכך קני כל למשוחממוהגעו
 סדץ עליה מפירש גרע דלאלנאותם
 תרכ'ט סוס"י בע'ע כמ"ש דכשדלנאזתה
 ואולי "ציצה חשש יש בכולווהרי

 הסכך תחת למטה רק והסדיןדהצבע
 גם דאם לכ"ב ס"ק במשכצות שםעי'

 באמת סדין פירס ,או צבעםלמעלה
 והנלפע*ד ג"כ וחזצץ לגאותה מהנילא

כתבתי.
 נמצאו שלא בשעה*ד מעשה יבשומ.

 מכמה היבש רק הדסיםכלל
 כנהוג מלולב הקלוע בטיס מוגחשנים
 לבדקו להוציאו מחמירין היושאם
 הששו עליו רוב נשרו ואםמיובש

 למהדקימ"ל צדדתי העליםשעי"זביגשרו
 בשעק"ד מקילין כישבסוס"י~חרמ"ט

 גדיקה בלץ לברך יש ה"נ יבשבהדס
 בהדם השיב ג' סי' יהושע פנידבתשו'
 משום להפסול דמי אי עליו כלשנשרו
 או ימים בשאר  מכשיריט שיש הדרשאינו
 והעלה  לגמרי  שפסול  אתרוג לחתיכתרמי

 חילוק אין  הרסג-ם  שהוא הש"ערלרעת
 הימים בשאר וכשר כילם או רובםמנשרו
 הפסולים כל 11 שיטה דלפי הר"נוכמ"ש
 ה"נ ימים בשאר כשרים הדר שאינומשום
 במשנה שנזכר עליו שנפרצו וההפסול
 אמר דפרי אתרוג חתיכתמשא"כ

 טבשירין ויש פוסלין ישכמושין
 נקטסי'

 השדהץ
 שנפרצו בהדס אבל פרי חצי ולארחמנא
 אענף אם כי התורה הקפידא לאעליו
 אלא עצמו אעבות לא עבותשהוא
 הפרי כמו הדר משנם עבותדבעינן
 ביום אלא בעינן לא דההדר הדרעץ

 שהוא ענף פיושו הכא ה"ההראשון
 הרמב*ם דסתמו וכיון 'עבותנגידולו
 הדס רק הוציאו ולא הפסולים כלוש"ע
 זה משא'כ מינו שאינו וצפצפהשיטה
 כתוס, וס*ל ההדר חסר רק הואמינו

 תקנו הלקיחה בעיקר שתלוי מהדרק
 הענף הוא הלקיחה עיקר א"כ ז'כל

 ענף לאיוה לסימן רחמנא רכתבועבות
 שההדר חדר עץ פרי כמו עבותשהוא
 סשא"כ לוה[ במכילתן ]למ.ד לסימןהוא

 הלקיחה. בעיקר כלל אינו אתרוגחתיכת
 הרא"ש מדעת רק בזה הפסול-ועוקר
 וכיון ז' כל הדד שאיגו מהשפוסל
 סרפון דר' בסתס כתב ל'ד בדףדרש"י
 משום קסומים שלשתן אפילושמכשיר

 יבש דה"ה ואולי בהדס הרר 4עידלא

 בס?' מ4ש עי' בשעה*ד לדידיהכשי
 ב' אות תרנ"א בסי' מ"ש ועי'תרנ"ז
 ולאחריו לשגיו נדרשרק דסקראבט,טו
 ולולב אתרוג על רק הדר תיבתוקאי
 על אחריו . אחר על ול(ו ביניהןהכתוב
 רף האיינו מוהר ]וה*נ עבות עץענף
 הדר עץ סרי כד"א ודאי הדררצ*ב
 תמרים[ כפות כד"א מהיטבאל אשתיושם

 לגמרי יבשו לא שמא ספק שישובנ"ד
 נעמידו בשעה"ד עליו רוב נשרוולא
 ס"ק ח' סי' מג"א כמ"ש חזקתועל
 שמא במיזה חיישען שלא וכמו"א

 רצ"א סי' ע*ד עי' ונפסלהנרקבה
 נשרו ואת'ל נשרו וא ומא ס"סוהף
 שאעו משום דהפסול כהפוסקיםשמא
 רוב בנשרו ואף ימים בשאר כשרהדר

עייי



לגהט-ה תרטג. -יי2א.*חע,,
 ראשז ייבש הדין תטרהוהוא עלתהבו לא אפילו כשר יאשו נקמםי

 שאפשר במקום להחמיר וטוב הגה ראשו בנקטם פוסליןויש
 )ר*ן(: העצים נקטמו אס אלא נקטם מקרי ויא )המגילבאחר

 גוטלו בי*ט מעליו מרובים שענביו הדס אלא לו אין *שםיא

 ואינ-
 עליו,טברך

 השדהעץ
 דשוה גרמב*ם הטור דעת ישעליו
 דרי וסמ"ג  העיסור דעת  וכןליבשו
 סק"ב ט"ז עי' נ'_ של אחד קןבנשאר
 היתר אין דלרמב"ם ואף שםופמ-ג
 לא דשסא י"ל יבש הדס בשעה"דאף

 ולפרוך להתלבן לריעותא בתרתינתיבשו

בלפורי
 שצע"ק ואף ייא באות_ משש עי'

 טגילה ה' לסם"ג בביאורו הרא"םלמ"ו
 לצאת אסור'לכתחילה מט.ס שמותרדכל
 פ"ג סי' או*ח גפר"ח ג"כ ועי'בו
 סצדד ג' סי' שלמה כנין בשו"תאך

 וחכם"ל.בזה
 ארוכה תשובה נשססה,והיא זו אותי,

 שחיסה. של הסכין בדיקתמדין
 שיפרכו אחר מג"א עי' כשילבינויאי

 ועי' י"ז סי' מגבבצפורן
 מובא פ-א סי' אפרים וגביתפמ"ג
 תמה י"ב אות קמ'א לי כלליםבשד'ח
 תוס' לשיטת לא -'מכונים דבריושאין

 מ-ש ועי' סגי בצפורן נפרךדלתוס'
 הראב"ד_ לשיטת ולח א'[ אותבתרמ"ח
 הלבין דאם במראה תלוי הכלדלדידיה

 ואף ופסול יבש הוי נסרך שאיןאף
 ירקותיכול מראה בו יש אם נפרךאם

 לכמות יחזור שריה ידי שעליהיות
 אף פציו משילבינו אבל וכשרשהיה
 ממנו היבש יסור לא במיםתשרהו
 כל פסול נפרך שלא דאף מבוארעכ"פ
 מ"ש ועי' ירקות מראה גושאין

 ט'.באות
 יש ב' דביו"ט פמיג עי'כמושין

 נשאר ואם עליו לברךלהכשיר
 ס"ס דהוי י4ל כטוש בראשו אחדעלה

 בשעה"ד שלא מיירי דזה ופשוטופסול
 אלז בשעה*ד זגם ס"ז תרמ-ש סי'עי'

 לגמרי. יבשים שהם מאותן לברךקודמין
 אחף ליכא אי אבל שאפשריב.

 בלולב כמו עליומברכין
 בדברי שם טוז ועי' ס'ותרמ"ה
 ש6 (עקכ - וגישועות שכ'כ,היראיס
 בנקטם בש.ס בעי מה דא"כהקשה
 שייך דאיך תמרה- בו ועלתהבעיו"ט
 ועי' לכחחילה רק שפסול בדברדיחוי
 חןת הברכות מעון קונט' אשעמודי

 תרמ"ז בסי' סוש ועי' _שתירץ מהו'
 ואכם9ל. ב' - ~אות ותינ"א ו' ה'אות

 ר"כ סי, חיבבהלק"פ
 גשערי מובא-

 קל אחד ענף לגאלהתשובה,
 נחשב שהוא הרבה סעיפים לו שישהדס
 ועי' ב' עוד לו שיש ]פרושו_אתד
 ז'[ אות חרמ*ז שבסי' בהשאלהמ'ש
 אחד סעיף ונשאר האמצעי נקטםאם
 הוא- "פור תשובה* מהו.--שלס

 וישאר האמצעי שיחתוך .במהשיתקן
 יראה ולא העליון לסעיף יד ביתכמו

 שענביו כמו ראשו ונקטם מחותךשהוא
 שם שמתקן כמו ]פי' מעליומרובים
 ולפ*ז השע*ת ומסיים הכא[ הינלמעטן
 ופשוט ביו'ש כן לעשות כאן נםאסור
 ואע"פ טפחים, ג' אורך צריךדעכ"פ
 שבאמצע ושפועו כפיפתו למדודשצריך
 דודאי ולפענד"נ עכ"ל בה לן ליתהקנה
 להשלים הנקטם של כפיפתו מצטרףאין
 דינו ובעיקר גדולתו, דרך אינודהרי
 בפרט בהדס כשר קטום דהריציע
 וי"ל שלם, אחד רק אף עוד לוכשיש

 יותרד



;ץ17ויףי . *ל ווי *ן ,י :,.,,,.*ץ

 סי' א"ח ע" כשיחתוך הוא הדרדיותר
 נראה שתהיה כדי שיפריד ס'גקס'ח

שלימה. -'
 הראשונים שכתבו העיקרי בטעםוהנה

 יותר בהרם נקטם שמנשיריןמה
 הקטיסה מחפין שעליו מפנימבלולב
 אחד עלה נם גקטם דאם סקלזובאשל
 עצה לומר ויש הקטימה דניכרפסול

 עד עלים הוני עם העץ עודשיהתוך
 העלין ויהיה שלשה של להקןסמוך
 אסור ביזאט רץ ויוכשר, הקטיסהחופין
 סי' ייש ובמחה'ש מתקן. דהוילעשות

 ורז'ה הדאבעד פי' שהגיא אחיוה
 מן פרושו ר"ס שאמר קטומיןדשלשתן

  ההדס כקן וטפסיקין גדין שיזצאימהצד
 ההדס להכשיר כדי אותם לקטוםיצרין
 אחד בקן שלשה בדיפ ב*ותס שישאף
 נסתפק 'אהד בקן שלשה בהם איןואם
 ראש בשמים ועי' ולקוטמן צריךאם
 לחתוך החכם עם שהסכים ע'דס('

 שוטה הדס כעץ להצד היוצאיםהגדין
 לקושמן שצד(ך סיה וכר א*ןזבש"ע
 ו?תסה ח' אות קמ"ט כלל ח"אועי'
 ואץ להבה"ג דאף נראה ולפעצ"דבזה

 הבדץ אותן מ"מ '?וטה בהלסלהוסיף
 ג' שוטה-יםאינן. - מהצד__והם___שיוצאין

 ורברבין פתיין' שהן ]ואפי' א'כקן
 דהרי הכשר ההדס פומליו איןטרפיה[
 ועדיפא דהדס מינא שהם לכלנראה

 שיוצרך מפסיקין ואינן ירוקיםמענבים

 דלדעה שכתב בק*נ ועי'לקוסמן
 החומרא שייך ראשו נקטםהפוסלין
 בהקן שמפסיקין מהצד היוצאיםלקסוס
 אפילו ר'ם של הפירוש דזהו.ביון

 הרא"ש שדחה לפי אך קטומיםשלשתן
 הכשסים והרי לקוסמן איצ המי'וה

 ]ועזכ בעצמו הרא.ש דבדי גגדראש
 שצריך הדין בש*ע הובא שלאי"ל

 הוראת בכללים ועי' לכתחילה[לקוסמן
 דף הברית ובכורת יו'ד להפמ'גאו"ה
 דגכל ק'ק סק'ט במג-א מברך ואינו.ג, ואכמ"ל. להרא"ש מיוחס הב"ר אםקכ"א

 כט-ש הכי דינאהפסולים
 דקמ-ל שי'ל פמ"ג ועי' תרמ'טסס"י
 לבדך כדי עכו*ם ע"י למעטןדאין

 בלשון כן קצת שמדוקדק נראהולפענ"ד
 ולא והול.ל ביו"ט ממעטין 'איןהמשנה
 עכו*מ ע"י דאף דקמ'ל אך ביויטימעטן
 ב' בי~'ט דאף ונלפע"ד ממעסין,א*ן
 לברך כדי עכו"ס ע'י ימעסן לאש"ג-
 לטלו דכשר כיון דרבנן תרי דהויאף
 לחו"ל ובא אוי בבן לפע"ד וצע'גכך,

 ב' ביויס במלאכה אסור לחזורודעתו
 לו יאין תצ-ו סי' בש'ע כמ"שביושב
 יברך חולי מרובים שענביו לול4רק

  כטר א' ביויט  הפסוו~ם כל דאוליעליו-
 דקיל בזה וכ"ש עליו לברךלדידיה
 לברך כשד א' ביו.ט גם מיעטןשאם
 בצנעה געצמו שימעטן להתירואבל

 דאסורנראה



יףהשדה ת-ט" הייבאי~י:יי
 טע*פים. ב' ובו ערבה דיניהרמו

 משוך שלו עלה כן הנקרא ידוע טין הוא בתורה האטור 3חל עך-יא
 )ב*י( כשר( בעודוירוק )ואפילו ארום שלו וקנה חלוק ופיוכנהל

 גדל  היה ואפילו נהל ערבי- נקראו לנך  הנהלים על גיל וה מיןיר~כ
 שלו שעלה אלא  לערבה דוטה אהר טין ויש כשר בהרים אובמדבר
 אדום אינו שלו וקנה בלע-ו( סיג"א מגידה )פירוש לטסר דוטה ופיוענול
 שלה העלה פי שאין ערגה טין ויש פםולה והיא צפצפה הנקראוזהו
 קטן טגל פי כטו טאוד עד קטנים תלסים בו יש איא כ"סר. ואינוחלק

 : כשרוזה
 ערבהב'-

) השדהעץ

 הרמב"ם לשון הוא הסעיף כל אדוםא,
 אם לי מספקא הב"יוכחב

 אדום שאינו וכל בעיגן ממשאדום
 סקרי לבן גכרתי  ירזק ק8הואאע"פ
 בש"ס שאמרו לבן דלסא אוופסול
 ממש לבן שאינו וכל סמש לבןהיינו
 מאחר ירוק שהוא שאעיפ סקריאדום

 אדום נעשה הוא בו מכהשכהשמש
 נוטה דעתי ולזה הוא אדוםבכלל
 כשרה ערבה לדידן לשכחת לאדאל"כ
 ירוק שלה קנה שלנו ערבה כלשהרי
 איגה אדוס שלה שהקנה אותהואפילו
 שהרי_ השמש בה שסכה מצדאלא
 שלהם שקנה ענפים באילן תמצאכן

 ואפילו ירוק שלהם שקגה וענפיםאדום
 וקצתו אדוס קצתי תמצא אחדבענף
 דאף נדאה ולפענ"ד עכ"ל.-ירוק

 להלכה אבל: גוטה דעתי כתבשבב"י
 מספקא וספוקי הדמב*ם לקזז מחמתירא
 הפירו,מ דזהו ע"ג צ' בחולין כמ"דליה
 בשלחנו השמיט ולפיכך נוטה רעתשל
 בצפצפה וכן כשר ירוק בעודו ואפילוהך
 בדרוש הנ~ל הש"ס כלשון כתבלא
 על שהשיג כפית הס' דברי מביןואיני- אדום, אינו רק לבן שלה וקנהב'

 שערבה מפני רק השמש מצד דיאהב"י
 רכותן מחמת הוא ירוק בקנהשלנו
 דברי ולא צרכן, כל עדיין גילושלא

 שמחמח להב*י המסייע יוסףהברכי
 דודאו לד?נא נפ"ם דמה הואהשמש
 תרמ"ח שבסי' הירוק לאתרוג דמילא

 למראה חוור א"כ אלא ופסולסכ"א
 מפני או דשם אותו כשמשהיןאתרוג
 משא"כ הדר שאינו או עדידן פרישאינו
 לענין ואם פרי שאינו נחל ערבילענין
 בערבי חז-ל _שקבלת נימא אםהדר
 הדד הו? אדום שלו שקנה דוקאנחל
 מלתלשו ממת~ניס היו. אם יועילמה
 סוף מתאדס היה בו מכה שהשמשעד
 וגס ירוק, רק אדום אינו כעתסוף
 שחור בקנה דגם_ מודיעים היודאז

 רייקך  ליה-זא?ג-אלרזג'ב דהר'-פסול-
  ערבה שזה מינו  לירע  המימן רקנתנו
 אבל אדום שלה שקנה מי צפצפהולא
 בהדם כמו הוא כשר ירוק בעודוגם
 שהיה כיון כשר הקנה השחיר אםוכן

 גם שלקה ואף ערבה זה הריח17ם
 גענבי ורק וכ*ר בקנה הוא הדדשחור

 ושחור. אדום פסולהדס
 שהתחיל בראינו י"ל גש"ע להב"יוהנה

 להתאדם זה אילן ענפימקצת
 ירוק בעודו ורק דכשר להלכהמודה
 _צפצפה יגדל שמא ליה מספקאלגמרן

 רמ'א להגהת רק ופסול יתלבןשלבסוף
 להלכה מכרעת תורה בדעת לופשוט

 מדוע צע"ק וא"כ ירוק בעודולהכשיר



 שלו וקנה הש"ע מ"ש על הגיהלא
 שבקינן לא זה ולכל )לבן( אדומאינו

 הב'י ספיקת בשביל הרמ'אפשיסת
 כשך בהרים ב'. באות מ"שועי'

 אהר כלל להדר דא'צ המחברסתימה
 וברכי וב"י גרא"ש ועי' בנהלהגדלים
 בלשון מובא וברא"ש בזה, מ"ויוסף
 ובאטת דיעגד כשר בעל דשלרש*י
 וכבר דיעבד לשון הזכיר לאברש"י
 אות ד' מערכת זוכר בעין בוהעמדו
 חידוש להראות 1 הט מיש על וגםכ"א
 יוסף בגרכי עמד המוצ'א בברכתכמו
 דרוב כיון י"ל זה ולכל כלל. דמישלא

 ורא"ש כרמב"ם הסכימו ככולםהפוסקים
 בהרים הגדל הזמין רק אם דאףנראה
 מילתא הזמנה בנחל סהגדליםומצא
 הפוטקים, רוב על כהולק יהיהשלא

 דף למכילתן בחי' מ'ש להעת,קוהנני
 לטקדש ואהת ד"ה תום'לעד
 ליה דלית שאול לאבא בתימהשהעלו
 דמידי גגבולין אף אימא בער~חהלכתא
 תחת אני עפר - כקרא כתיבמקדש
 איך א( תמיהתם. על בתמיהרגלם
 שום לערבה דאין בגבולין אףנימא
 אהד יום על  אף  ל~בולין  ושורוועיקר

 יעשו במכילתן_מ"1,__.ב(__..עהכמ"ד-
 להקיפו מזבח שאין בגבוליןבערבה
 ניכר יהיה במה לבדה לטלה דקזאם

 של ואיזה לדלב של איזה לידקמצותה
 יכול לולכ של דגם דקימ'ל למהלבלה
 לדידן גשלמא לבדו, מין כלליטול
 בה היכר יש לבדה בשביעי רקשנטלת
 לבדה נטלת שאינה הימיםמשאר
 בזמן מהית בגבולין נימא אםמשא"כ
 כלהמקדש

 ז',-
 ד"ה חוס' מ"ש ג,

 לרבות ליה ליה שמא שאול דאנאורבנן
 הא גמי ליה ולית הרים ושל בעלשל

 ,סתים נחל ערבי לקמן רבנןדדרשו
 ערבה של אחד בד דדי כר"עאלא
 מערבי דרשינן לא דרשות דשתיוכו'

 דלרבנן הרא"ש ]פי' הכאכדמוכח
 ושל בעל "ל לרבות מערבידדרשי
 לה[ גמירי דהלכתא לבוימר צריךהרים
 ערבה ליטול שלא ליזהר צריךא"כ
 ומובן הנהל, על שגדליס מאותןאלא

 חדא אמר דמר נראה שיותרהדוחק
 בחי' וכמ*ש פליגי ולא הדא אמרומר

 נכון אינו בזה התזס' דדבריהריטביא
 כשר, הרים ושל בעל דשל ס"לוכלהו

 תנאי דכלהו אמינא דמסחפינאולולי
 כי ערבות ב' דצריך ס-ל מר"עחוץ
 מתיבת פשוטו מדי יוצא מקרא 'אין
 קרבן ס' עי' הוא מדרשא ולאערבי
 מדכתיכ ס*ל שאול אבא רקנתנאל
 ושטחתס לתיבת סמוך נחל ערביבקרא
 עי' עבות עץ ענף קודם ולא ה'לפני
 כסדרן יותר אז שהיה מ"ט באותס"ש
 מצות ב,סתי ולאחריו לפניו גדרשע"כ

 ללולב ערבות ב' אחת מצוהגערבה,
 למקדש, ערבות ב' אחת ומצוהומיניו,
 רק המקרא דרשו שלא מלבדורבנן
 בהכרה עוד ומיניו ללולב ,חשייךלפניז
 עוף קודם שלא'להקדיטם המקראהיה
 לולבים ג' שצריך נטעה שלא עבותעץ
 דלמקדש וסברו מ"ט באות מש"שעי'

 -!די למשה--מסיננ _הק_מהלכתא_31בבה
 הרמבזס, וכ'פ למקדש אחתבערבה
 זכר לשביעי שניטלים בזה"ז]ואף

 בהלכה בלשונו הרמב"ם דקדקלמקדקן
 הרבה בדין או חחד בד לוקחכ.ב

 יטעו שלא בדין שיי יקח שלארומי
 י"ל ועפ"ז ודו"ק[ שאול כאבאדהלכה
 של לרבות ג"כ ליה אית שאולדאבא
 בש"ס הפי' אין אבל הרים ושלבעל
 רביס לשון רש"י כפי' מ"מ נחלערבי
 רק בדין ונני פשוט פרושודעיקר
 אמור פ' תמימה הורה בם'כמ*ש
 גערבות גם נחל ערבי שםדמצינו
 כ"ב מ' באיוב כמו ביבשההגדלים
 ביבשה איירי ושם נחל ערבייסבוהו

במש'י



לההשדה הרט"ז חייםאורחעץ
 אבל פסילה ראשה שנקפם אי עייה יו: שנשיי אי שיבשהערבה

 טכשיר :הדטב"ם כשרה עליה מקצת שנשרו אוכטושה
 : ראשהבנקשם

 השדהעץ
 ובודאי ישכב צאלים תחתכמשוש
 תיל אמרו וע"ז היבשה עלשוכבים
 ע"נ נאמר שלא פירוש מ*מ נחלערבי
 בנחל גדלים רוב שעפ"י מחמתרק

 בהרים.- גדל רוב עפ*יוצפצפה
 מנוח לרבינו המנוחה בס' כמ*שאו

 מים ערבי כתיב מדלא הש"סדפי'
 הרים _ושל בעל של דאפילומשמע
 מים בלא ג'כ משמע נחל דהאכשר
 נחל בנחל, יצחק עבדי ויחפרוכמוש
 והדומה אונקלוס של תרגומו לפיאיתן
 כתבו דלפיכך לי אומר ולבילהם,
 ורוב )צפצפה ושמא. בלשון רק כןתוס'
 אם דאף ונדאה בהרים גדל זהמין
 ועי' ברכה בלא גף בנחלפסולהגדלה

 במדבר שגדלה אף ערבה טיןמשבצות
 כשרה(, בחר*םאו

 עי'- קמניםבי
 החילוק דלרמב*ם ב"י

 בתמונת- אינו למסר מגלבין
 בדקיתן אלא כפרשוי וצורתןהפגימות
 הביא לא דמדוע צע"ג ולפע*דועוביין
 הולכות הפגימות דאם דש"י דעתבש"ע
 ויותר פסול, מאוד בקטנים אףנכוחו
 אם דאף להוסיף הרמב*ם דכונתנראה

 אינו אחד לצד נוטות כולןהפגימות
 בהולכות אבל מאוד עד בקסנים רקכשר
 מאוד עד בקסנים דאף מודהנכוחו

 ד'. בדרוש מ"ש ועי'פסול
 ד"ה ל"ד מכילתן תוס' דבריובעיקר

 צפצפה סימני פי' דלפיכךקנה
 אלו סימגים ג' בו שאין אףלהכשיר
 ופמ"ג וא"ר ט"ז ]עי' גילא חילפאכגון
 דומה אבל לפעיד ופרושו יוסף[וברכי

 פוסל לבדו זה ברייתא שבאידךלמסר
 ובזה ערבה, סימני ב' יתר שנשאראף
 העשויה צפצפה, איזה ' הירושלמינבין
 כשרה, וצ"ל( ט"ס )פסולה מגלכמין
 פסולה, וצ*ל( סוס )כשרה מסרכמין_
 וקנה עגול עלה פסולה ערבהאיוה
 ארוך עלה כשרה ערבה איזהלבן,
 חלקו למה טובא שקשה , אדוםוקנה
 סימג?ם בשני די דבאמת אך בבותלשגי
 מסר מכמין חוץ , להכשיר ערבהשל
 פוסל לבדו זה לצסצפה מפורסיםשזה
 ערבה, סימני ב' יתר שנשאראף

 צפצפה על במשנה שפי' הרע"בובדברי
 "תר. והשמיט עגול שעלה ערבהמין

 זה. סימן דגם דקמ"ל נלפע"רהסימנים
 בתורה שמפודש כמו שהוא פוסללבד
 כן לא ואם , כנחל שמשוך נחלערבי'
 נמצא פסול, חלק ופי' אדום קנהאף

 אף חלק נפ_יו כנחל,, במשוך- 'לפי--זה
 הדחק. בשעת לצדך יש לבן שלובקנה

 כגין שאמרו התום' לשיטתלהכשיד
 דאל"כ גונא כהאי דה"ה גיליחילפא
 ]ומזה גילי חילפא והוא אומריםהיו
 אפילו להכשיר הרמ"א לפשטותסיוע
 שאין כיון י'[ אות כנ"ל ירוקבעודו
 .תוס' עי' בענין שאמור מה אלאלנו
 ונדה פחות דעה פ"ג סוף נגעיםיו"ס
 כללים ושד"ח , המקשה ד"ה מ"ופ"ד

 ואכמ"ל. ד כלל כ'מערכת
 בדרוש מ"ש לפי המוסר בררך לנויצא

 ברמאות הצבוע דאף אצע ד"הד'
 חלק שפע כל לבן בקנהשמתחסד
 על סרה לדבר לשונו פתםשאימ

לימדי



השדה תרטק, ח.יםאורחע"
 לשמזע שנמשך משוך ועלה תורהלומלי
 ישרים באגורת תקוה עוד לד ישמוסר
 העיקר הוא וכו שלימה בתשובהשישוב
 דסוכות א' ליוס ביוצר עודלמ"ש
 מ'ד דזהו וי"ל פה ניבול לכסרבערכה

 עץ ה' ויורהו צקפ בשל"במכילתא
 מה -על ללפר שהוא .ערבה זהורי"א

 עיקר רזהו חרי משרע"ה עלשהתלוננו
 ואכמ"ל, משוך ועלה הלק פיותקונו

 גהגין לא ערבה י"ג במעיל" ערבהג*
 אוסר ראב"צ מועליןולא

 והנה בלולביהי, זקנים ממנה היונותנים
 הקדש בשדה שצומחת פי'הרמב"ם
 לשום ראויה ואינה נטכרה ואינההואיל
 מודה אינו ראב"צ שאמר ומהדכר
 ל"לות שמותר ת,ק[ 'על שחולק]פי'
בו'

 לאו שמצות הוא בירינו שעיקר לפי
 והתוסי לכתח*לה שמותר פי' נתנולהנות
 הרסב"ם דאה למה בצ'ע העלהיו"ט
 :במשוט נראה . ולפעניד מהלכחרבריו
 מרובה לזמן דאף י"ח במעילהרקימעל

 בפי' ]ומ'ש מעילה מצטרפות שניםג'
 שלא שנא עד מ"ם פ"ג מעילה.הרע"ב

 שיוכל לכתחילה נתיר איך א"כבדקדוקן
 פרוטת להצטרף---לשיה-- . שנים- -בכמה-

 במקו~. דמ'ירי פי' והראב"דלהסקה,

  ולפי' לירושליס סמוך טוצאהגקרא
 למקדש הערבה שהביאו אחר הואהרע'נ
 לב לזקנים דוקא ואולי שזקפוהקודם
 לכם ומקרי שיקהו בתחילה מתנהב*ר
 שי"ל ימים גשאר וכ"ש א' ביוםאף
 בתרמ"ט מ"ש עי' לכם א"צ במקדשדגם
 הנאה למורר דמי לא וע"כ ט"ואות

 ואכמ"ל. ז' אות תרמ"ט בסי'הכתזב
 האדמימות בנקלף לחקוי יש שיבשהדי

 ערבה לו ואיןמהקנה
 קקנה מאד דודאי עליה לברך איאהרת
 מין שאינו לידע רק הוא אדוםשלו

 פסול בשאס ימצינו לא אכלצפצפה
 פאתרון קמל בערבה חסר אובנקלף

 האמת סוד"ה ל'ב מכילתן בתוס'רק
 לכתשו שיכול מרור גבי רשחניכתבו
 הכא אבל ולאכול עוקציו להסיראו
 גרולתן כדרך המינים צריך4כל לולבגבי
 כדרך אינה הערבה בנקלפהוא'כ

 באתרוג ס"ו תרמאח בסי' והנהגרולתה,
 דאף קשה לא פסול דוקוו כולושנקלף
 כדרך שאינו מחמת יופסלבמקצתו
 שהוא כמו ירוק נשאר דשםגדולתו
 רק-בכולו גדולתו דרך דהוי יולברייתו
 בגלורה כמו לפסול חז*ל קכלתנקלף

 ועי' הזה פסול לה מצינו לאובערבה-
 בא"ח כתב ד"ה תרמ"ה בסי'ב"י

 ע"ש. ה' אות תרמ'ו סי' לעילהמועתק
 י.ל הערבה בנקלף פסול נמצאואם

 ומיגיו לולב פסולי ככל נרובודשיעורו
 תדמ"ה בסי' ולמ"ש לאתרוג דמיולא
 וחתכן קוצים בו שהיו בלולפ י'אאות
 ולא הימים בשאר להכשיר לצדדשיש

 ה"נ גדולתו ררך שאינו לזהגחשוש
 אין דודאי מרוב פחות הערבהבגקלף

 עליה. מלברךחשש
 המשנה לשון תפס שיבשה לשוןוהנה

 דוקא _העלים על הכונה- אבל---
 עליה רוב 3שרו או יבשו בטורוכמ"ש
 לחים והעלים נתיבש העץ רקואם
 במים שרויה דטויה )עליהם ונתןכגון
 רק ביבשו וה'ה כשרה יתיבשושלא

 כשרה, עליהמקצת

 סותרים דהריוקיס צ"ע' רובשנשרו
 רוב כתוב דבפסול זה אתוה

 עליה מיעוט כתוב וגכשרותעליה
 ובטור מחצה על מחצה לעגיןוהנפ"מ
 דבעינן נראה הרא*ש דמלשוןכתב

 הט"ז 'ולמיש ב'ח ועי' רובשישאר
 דלהומרא הראפש בשם נ"ה סי'יו"ד

  פסולה מחצה על במהצה וא"כאזלינן
 כשר העיטור דלבעל כיון י'ל זהולכל
 להכשיר לצוד יש אחת עלה בנשאראף

בנשרו



 ליהשדה תרמ'י הייםאורה_עץ
 מצטרפים ונשרו יבשו מיהו מחצהבנשרו

 כתבתי. והנלע*ד לפסוללרוב
 בשבת נתלשה "ם אך תשובה]בשערי

 סעות א' יוס יו*טואהריו
 דאם קל'א בב"י וכן כן לחולשא*א

 טעות[. ב' ביום עי'כחל
 פי' שזהו ב'י עי' רוג שנשרוה,

 נפרצו במשנההרא'ש
 ורמג"ם הרי'ת שדעת כתב והה'מעליה
 מהוברות שהן מהקנה שנדלדלולפרש
 דלולב עליו נפרצו לפרושם דומהבו

 ונסדקו העלין שנהלקו פי' הר.חולפי'
 בעיקר אמת הפרושים ושנילאדק
 בסי' לטה - לי קשה היה ומאודהדין

 וכאן לולב דעתם.לענין מביאתרמ*ה
 ומצאתי כלל הזכירם לא בש*עבערבה
 ח"ג אלקלעי מהר'א לאברהםבזכור
 בהדיא פרשו דבלולב שתירץ ל'אות

 בערבה אבל שנרלדלו ורמב'םהרי'ף
 כסברת לא ושמא בהדיא דעתם גילוילא

 כאן דעתס הניח ע*כ בדעתםהרה"מ
 בפשוט ולפעד*נ כן בפירושמלפסוק
 שיתדלדלו אפשר .אי שכמעט.טשום
 ויסדקו העלין .שיתחלקו אומהקנה
 כשו4ן- מהקנא העלין ינשרו ולאלאורכן

 א*א ס' -בשם ההדשי א'ה בפ'.הנה טבען.לכל
 דצ*ע כתב מבוסשאטשלהגה'ק

 העלץ נבילת נקיו'מחמת כתתדאולי
 ניתוק ע*י משא*כ הדר שאיממ1שמלן

 כ4 משמע לא הפוסקים מסתימתאך
 כי בזה 0תמו לא הפוסקיםולפע'ד
 כתוב עלין מיעוט לענין רקבהמשנה
 נפרצו לה קרי עלין וברוב נשדולשון
 ע"כ נפרצו וא"כ יחבש"ע חרא'שכפי'
 בעטרת ומפודש ניתוק פרושותתר
 העלץ למעט שלא לזהר דישזקנים

 נשרו בץ לחלק 'ציש אע"פמהערבות
 לא אבל אדם שתלשן ע.י אומעגמו
 תרמ'ה סס" ולעיל בכך, לחלקמסתגיא

 דאפלו רשיי בשם הטור גלשטנראה
 נקט ולא פ1ול הלולב עלי רובנתלשו
 לכן בערבה, ה"ה ממילא נשרולשין
 הערבה עלי רוב סלתלוש לזהריש

 לא דלכתחילה ולפעד"נ ?כ'לשבלולב
 שכן כל הערבה עלי טיעוט אףימעט
 לקצר לענין תר"נ בסס*י במ"שעי.  למצוה  טהוקצת עליו שבירךאחר

_הלולב,
 להחמיר.בהעלין דיש בא"ח מש"שכן

 עי' שנקסמו במקצת אפילושבראשו
 לראות עירו מגהן שם לאברהםבוכור

 .יהיו שלא ה?ליונים עליןהשלשה
 מקור לו שחין ע'ז ופקפקקטומין
 הסשנה הקדקה דלסיכך נראהולפע"ד
 לאשמעינן מקצת' נשדר יאןלכתוב
 נבלו והעל?ן מצד שנעשו דאףדבותא
 עלין שלשה שנשרו אף וכןסהאילן:
 התפארת קושית ונתישב כשרהעליונים
 במ"ש ועי' קמ"ל דסה בהטשנהישראל

 א', אותבתרמ"ה

 בתרנ'א מ'ש עי' ראשה ,טנקמם1*
 כתב וחה המ יבס' ג'אות
 מהדס _ההילוק דוד בר' ר*שטעם,גשס
 ונקטם שנתלש אחר דהדס מקוםלערבה
 משא"כ תמרה .גו לעלות ימלראשו
 חוספתא כ"ט אות בתרמ"ט מ*שועי,  בתלוש  המרה מ לעלוח שא*אבירבה
 פדש'י וק כן בערבה גםמפורשת
 בשערי מובא א"ר וע" ל'גבמכילתן

 ואכמפל,תשובה

 מטעם "חסול ראשה תקטם דיבשודע
 דמכשירים וסיעתו לרמב'ם וע"כהדר
 יבש גם הימים בשאר חדרבאימ
 עליה רוב נשרו משא*כ כשרתקטמ
  בלולב ארות כמו. עליו יטמו איןיה זי ועל סטעם הוא הריטב"אליעת
 וע'כ א'  אות תרס"ה בסי' מ"טעיי
 מחרש"ו בע"ע והעתיקו ז' כלפסול
 ר"פ ברש"י אולם להלסה אדםוחיי



השדה ה-ט"ז הייםאיר"שן
 דהשסול מפורש המנוחה וב6'לוח'ג
 הרה"מ מדצרי וכן הדר, שאיגומשום
 דלדעת משמע ה'ט פ*ח לולבבה'

 בפ'ח שהזכיר הפטולים אלו כלהרמב'מ
 רוב נשרו והרי הימים בשארנשרים
 יותד נראה ע*כ שם ג*כ מוזכרעליה

 עליה רוב נשרו הימים בשארלהכשיר
 וצ'ע.ג*כ

 הקטימה ואחרבמחובר נקשסואם
 אש להכיר !אפשר ואינתגדל

 בהדס לא או הקטימה מקוםנתכסה
  כ"ה סי' שהיה בשו-תי'8בן ושאלכה*ג
 שפסולו דבר בין חיליק שישדאף
 הדר משום שפסולו לרבר חסרוןמשום

 במחובר נעשה אם הסרון משוםדהפסול
 פסול הדר משום וכשהפסול מפסללא

 הדר '.משום "פסול יאשו דנקסםוהכא
 בודאי הקשימה אחר שנתגדל כיון6*מ'

 הדם מעצי הקטימה מקום עלעלה
 תמרה בו מעלתה גרע לא וא"כמפיה
 נינהו דהדס מ"י ואידי דאידידכשר
 הרבה ההדם דנתגרל דנהי לומרואץ
 דהגידול לן לימא מאן הקטימהאהר
 לא וממ רבו מלמתא דלמא מלמעלההוא
 משום אינו זה' חקטימה מקום נתכמהלא

 משא'כ הני אמריק 'שערות לגבידדוקא
 מתגדלים כ'טהן דרכן אדרבהבאילנות
 ל"ב ברכות רש*י כמ"ש רבומלמעלה

 גרלים כשענפיו דקל של רך קוראדעה
 המסף אילנות שאר כדרך שנהבכל

 נתקשה השנית ובשנה רך זובשנה
 כ"ח בעירובין ' היא וכן כעץונעשה
 בשד"ח והעתיקו זת"ד שכשר פשוטלכן

 דה*ה ולפענ*ד מ"ג חות קמ'א ל'כללים
  האות, בראש כנ"לבערבה

 תרמו. : תרמד' לסימן הש,יכה שאלהי.
 יחד, ט"וברין ע-בה או דדם ענפי ב' רק ביו"ט לואין

 אס ג*כ]צלע

 לסעי
 מוכרח דאם צ"ע ולפע"ד ס'ד בתרס"ד גבוה מה4 אחד

ן
 גיו'ט מנח כמתקן זה הרי להפר-דם רק שמתחילין מקום  שעו באופן יותר
 ,פ*ד ה'--יז'ט הרמב'מ- _לאיצ__2*ס-אסוהשו42-דאסוד---נמ*ש ש_הקלממפרד

 להתפרד שמתחילין ממקום שלמטהמה
 להצסרף.שיהיה השני של לשיעורודק
 ]עי' ביו*ש יפרידם אם ג'ט[ לוגם

 שם ישע"ת סק'ג אשל תרג"אפמ'ג
 מ*ש ועי' מתלווש לתלויט איפורדאין

 ע*ש[.לשנים- פותהין אין המחוברין נרות שתיהזח
 הפדידם שלא אף דקשרןלפעד*ג

 הם כאלו בהן לצאתמעט"ט
___________ חדמ'ח בס" למיש והוא *(נפרדןם

ס"ק
 שמשיסיפ במה רע*ד סי' מהה"ש שנסתפק משנה לחם לענין ובן ה.*(
 בשבת ואח"כ נדבקים אפיה ומחמת פרודים ברזל מחבת תוך קטניסלחמים
 שמיה לא שמים בידי אגד רק כאן ממ"ש ולכאורה משנח ללחם אותםמפרירין

 בשבת לחברם יכול חצאים בשני אף דהרי כחד נחשבימ אדם בירי אבלאגד
 הכא דשאני י'ל ואולם שלם יהד ונחשב סק"ד קס'ח המג"א כמ*ש לח.מלענין
 קכ"ח מחולין להעיר ויש כשנים נחשבים אח"כ להפרידן מחהילה ושמהשבתוכיון
 סי' יו"ד ש"ו ועי' מ"א פ*א יום טבול וממס' חתכו ואח'כ עליו חישבע"ב
 תרמ"ח פתיס דבמנהת כ"ו אות ל' כללים גשד"ח שו"ר חלה, לענין סק"בשכשו
 שנפרדו אחרין כשר חחד שכל התיום מאתרוג כקגים דגחשגים, ראיהמביא

והשד"ח



לזהשדה תרט*ו חייםאורהעץ
 דאם התיום אתרוג גדין י"זס"ק

 ואינו שהוא כל למטה רקמחוברים
 דפוסל למאן פסול חקש ישספיידס
 תוסיף בל ומשום אתרונים שניבנטל
 במזשה ר' סי' ח"א שבו*י שו"תועי'

 באבריהס מחולקים זכרים שנישנולדו
 ובהסכמת הראש בקדקוד מדובקיםרק
 ואכם"ל, בזה מ"ש מלביב נ-ז ר"שהג'
 דדקלא אפקותא האי י"ג במכילתןוהרי

 בי"ש , אגר דאגורי אע"ג בהןמסככין
 רק נחשבס אם ועתה אגד שמיהלאו
 דהא אגד שמיה לאו לומר א"צלאחר
 עב אחד כקנה ורק הוא חבילהלאו
 מ"ש ]עי' להרבה דנחשבים ע*כאלא

 עם אגד אם רנפ"מ מ*ג אותבתרנ"א
 עיד קנים כיד ' של דדקליאפקותא
 כ"ג של אפקותא ולרמב"ם אחרקנה
 גמי זאגודה פסול[ וסיכך קגים ב'עס
 ותוס' מ"ה פיב פרה ועי' הוילא
 בה-שתי היו פ*א זרמנ*ם שסיו'ט

 פרושו שלפעד"נ א' גומא בתוךשערות
 הם אם אף לשתים דנחשבות .לדבותא
 ארם בראש דרק נ-ב נרה עי'בראשה

 ג' לו שיש אזוב גבעולין ג'ובהם
 ולא פסגו לא ואינדו מפסגוקלחים
 הרי ה"ד שם הרמב,ס וכ"פ כשראגדו

 כשני נחשבים וה"נ כשלשהדנחשבים
 ר' מדמה שאני תתמה ואלעזפים
 מרמם ל'ז במכ*לתן דגם לאזובמינים
 ל"ד ל*ג ובדף ד*א עיי לקיחהלעגין
 עוד וערבה הדס -ליי' שםלענין

 יותר;קיל
 שיעורה וכמה עסב מ"ר במכילתןוהנה

 אמר 'במקרש[ ]אף ערבהשל
 ברש"י עהש לחין עלין ברי ג' נחמןרב

 ג' בדי כמו פרשתי ד"ק ]לוליותום'

 דמנ"ל שת'ס בדין והפי' לחיןעלין
 לשון תפס ר*נ רק ברין ג'להצריך
 עליו רוב יבשו ל"ג שםשאסדו
 כשר לחין עלין ברי ג' בוונשתיירו
 דוקא בדין ששלשה בהרס שמשהכונה
 אה"נ אבל כר"ע ס"ל דלאלתנאי
 בדין בהשני כשנשארו שבלולבבערבה
 וכמ"ש כשר לחין: עלין ג' א'בכל

 ואטי' וז"ל ה"ח פ*ז לולב ה'הרמבים
 לחין עלין ג' אלא: ובד בד בכלאין

 מ"ח-היתה---כשרים-וקאי-על-הדס-(יערבה-ומהיט- פ"ד-- ' נגעיס ועי' כהלגליכא
 הכ"מ כמ"ש דלא ה"ה בפ"ח השמיטו והיא מלמעלה ונחלקת מלמטהאחת
 ולמ"ש ההשמטה[ שעם יודעשמ'שאינו היו דאם מובן סהור כשתיםנראית
 פרשו דתוס' ס"ל שם מהרש"אבחי' ועי' טמא נפרדות א' מגומאיוצאות
 בדין ג' עכ"פ אבל רש*י דעתכן קל"ים ג' אזוב מצות מ"ט פי"אפרה

 ולפע"ד במתכוין שדבקן הלחמים משא"כ במקרה נרבקי דשם השיבוהשר"ח
 ארמ גידי הוי כאן משא"כ שמים בידי אגר דהוי לאתרונ דמי לאמעיקרא
 גמור מעשה עשה לא ובידו פרורות להמחבת שנתנם כיון להתיי נראהולכ-ז
 מירי מ~ציאה להמעשה' קרמה להפרירן שמחשבתו וכיון דהוא כל רקכשנתנן
 שיהיו סנא מתקן חשש יש דבשבת מע"ש להפרידן יראה רק דהוא כלמעשוו
 ללחם מה"ט דיוצא כתב קס'ז סס'י ה"א מהדיק ובשו"מ משנה ללחםראוין
 מהרש"ם רהנאון מביא רע"ד סי' החרש ובא"ח מדובקים גהיותן אףמשנה
 ויהיה להפרידן מתהילה דעהו יהיה לא א"כ להפרידן א"צ דאם עליוחולק

 ואכמ"ל, להפרירן יש לכן כאחרחיבר



השרה ה*מ19 הייםאירחעץ
 מאמר מאמרות צשרה עי' לר"נדוקא
 הקבלה ע"ד טעם פכ"ה ח*ב דיןחקור
 ניכר שיהיה הטעם כתב הר"ןאבל
 בלולב דהרי מהלולב נוטליןשאינו
 בתוס' ולטשיש- בדין ב' רקא"צ

 מקלח יוצאין בדין ששלשהבפדושו
 בפי' להו ניהא דלא יותר נראהא'

 יקח שמא חשש יש דעדיין ור"נרש"י
 ידי בו לצאת לצרף שבלולבמערבה
 ובקלח בדין ג' ליקח ס"ל ע"כערבה

 שיהיה בלולב אינו בהן וכיוצאא'
 ומזה ג"ה במכילתן כמ"ד היכריםשני
 לעולם ימצא לא דגיייב קצתנראה
 מהר"ם שבחי' מלבד אטנם אחד.בקלח

 באוזז וכן בתוס' ט"ס עשהמלובלין
 בדין מג' כלל זכרו ולא כרש"יפי'

 מלולב אח*כ לקח דאם עוי"ל א',בקלח
 לכ~ע ערבה ידי לצאת לצרפהערבה
 מגבה ואח"כ בטגבה דרק חששאין
 יצא אם דאמוראי פלוגתא הלולבעם

 מ"ש עי' בכה"ג לא לידבמכילתן
 מ"ז פ"ג מעילה - ועי' ס"ובתרס"ד
 וברש'י בלולביהם זקגימ .ממנהדנותנים
 בערבח וכ"ש לכ'ע שרי שזקפוהדאחר

 ב' אות בתרנ'א ולמ'ש דשרישבלולב

 יצא ערבה של אחד בבדדבדיעבר
 וכשר יפרידם לא ביו"ט דברדנראה
 כשנים דהוי בהדס כן י"ל וגםכך

 וברוצה עליו מברך א' עורובהצטרף
 כגון שינו עשי יפרידם דוקאלהפרידם
 דגמ מנא מתקן משום בזה ואיןבשיניו

 כשר. הפרדהבלא

שש



-

יחהשדה תרטוח התםאורח עץ
 סעיפים* כ"ב יבו באתרוג הפסולים רבריםתרמ*ח

 ליהה שום מוציא כשאינו היבשות ושיעור פסול היבש ארעררבא,
 ליהה נו יש ואם הוט ובו מחמ בו שיעניר ע*יויבדוק

 )תשובת ופסול( הוא יבש ודאי שעברה משנה שהוא )ואתרוג כחוטיראה
 ) : ח'( טי'מהרי"ל

 אתרוגב'
 "שדהעץ

  הרר צז פרי הטור לשון  אתרוגא,
 באילן הדר חכמיםדרשו

 הב"ח זתמה אתיוג והייגו לשנהמשנה
 דס"ל יהורה ר' יחיר דברי זהדהרי

 אכל באתרוג הדר דא"צ ל"אכמכילהן
 היבש דאתרוג כרבנן דקימ"ללמה
 יבש לפסול אצטריך לגופיה הדרפסול
 מדכתיב ילפינן . ואתרוג הררשאינו
 כת-ק שוה ופדיו עצו שטעם עזפרי

 דלכאורה ותירץ ל"ה - בדףדברייתא
 לר'י דאמריגן שם ב~כילתן קשהעוד
 נאילנו הדר ההוא הדר כתיבהא

 ררשת ולא אבוהו ר' דרשת תפםרלמה
 אידור עזאו בן דרשת ' אן הדיררבי
 באילנו הדר אבהו ר' דדרשתועיכ
 לדרשה דרן וס'ל פליג ור'י מודיכ"ע
 להטור ום*ל אתיא באילגו הדר שלוו

 זה לבל מה'ת הדר בעינן אידאף
 ע"ש כחכמים באילנו הדר ג"כילפינן
 אבל דרכץ נמימרא שס ברש*יוהנה
 דרשינן ולא כתב הדר בעינן ד'האתרוג
 כדדריש יוני לשון אידור יהודח לר'ליה
 כפ"ת בס' הקשה. לקמן, עואי בןליה

 או דרבי דרשה רש'י גקס לאדאמאי
 קושיא הקשה וכן אכהו דר'דרשה
 לישב ונדחק - הנ"ל הב"ח שלהשניה
 הדר ההוא הש*ס נקס דוקאדלאו

 ררשת רש"י נקט דוקא זלאובאילנו
 ע"ב שס התוס' שכיוון וזהו עזאיבן
 הוא עזאי בן באילגו הדר דברדיה

 דרשות שם ויש לקמן הכידדריש
 נקט דוקא דלאו לאשמעינןאחרוח

 ע"ש באילנו הדר של הדרשההש"ס
 ולפע"ד למגין, ודחוק קשהשישובו
 כדדריש ל~יים לרש'י לו דמה קשהעוד
 לו דמה קשה וכן לקמן, עזאי בן-ליה

 אבהו ר' שבש"ס הגירסא לשגותלתוס'
 ער הכי דדקיש, הוא עזאי בןולכתוב
 דצ*ל והגזה בתוס', ט*ט עשהשהרש"ל

 דברי יכניסו למה בש,ס קשה וכןר"א
 דבי תנאי תר-י בין אבהו ר'אמורא
 כונה נלפע"ר הכל ולישכ עזאיובן

 בדף דהנה ותוספות ברש"יעםוקה
 היא והיא: הדר ר"ה ברשיי ע"אל'ה
 פרושו וכו' פליגי במשמעותא אלאדרבי
 קמא אמורא דרצי אליבא-שפליגי
 קטנים שפאים עד ה"ק - אלאשתירץ
 ליר_ דט_לשון קלמים גדוליםןדיין
 יריש באילנו הדר שאמר - אבהויר'
 שהכניסו מה ניחא וע*כ דירהלשון
 כי עזאי לבן רבי בין אכהו ר'דברי
 גדש"י והפייוש רבי דברי לפרשבא
 כתיב דהדר הדר בעינן ד"ה ל"אדף
 כ"א בפסהים ס'ל יהודה ]ור'ביה

 אירור ליה דרשינן ולא ככתבן[דברים
 ]ימקיים עזאי בן ליה כדדריש יונילשזן
 אידור אומר עזאי בן הגירסארש"י,
 שא.א מובן וה"נ שלנון בגמראככתוב
 וע"כ הדיר אלא הדר תקרי אללומר
 דלא והמסקנה בתורה ככתוב הדרבעי
 הדר פרושו הדר וההוא הדרכעי

 וכיון ככתבן[ דברים ]שג"כבאילגו
 ידוע דרבי אליבא פליגי אמוראידתרי
 תנא דחד אליבא וטרי שקלי דכיהכלל



השדה ה-ם'" חייםאירחעץ
 בזה קצת לפקפק שיש והף הלכהכן

 דבריו לפרש רק באו אולי כיהכלל
 מלאכי וביד תק"ל כלל שמועה יביןעי'
 ה' כללים ושד'ח תי"א ת"י ת"םסי'
 עם רק שחולק בנ"ד מ"מ קי"זאות
 כרבי הלכה הכלל ג"כ ידוע עזאיבן

 יהודה ר' דגם בנ"ד ובפרטמחברו
 אבל באילנו הדר הדר דפי' כותיהס"ל
 הלכה דכן לרש"י ס"ל הדר בעילא
 נראה וכן מה"ת באתרוג הדר בקידלא
 ע'ביד"ה ל'ו במכילתן וש'ימם"ש
 קשיא הדר זה אין דאמר ררבאלא
 בעינן הדורה מצוה דהא רש"יכתג
 כדאמר עליו שמ,ם שם ומזמירהואיל
 שקשה ע"ש פסול יבש פרקןבריש
 הדאיל חרש סעם לומר לרש"ידלמה
 ראיה להב~א לו ולמה שמים שםומזכיר
 הדר כתוב העיקר באתרוג דהיימלולב
 לאתרוג מינים שאי מקשי ורבנןבפירוש
 רש"י דדעת "כתכתי- כמז גדחךועל

 מה"ת בעי לא באתריג דהדרלהלכה
 אחריהם נמשך והטור יהודה. ור'כרבו
 נאילן ה*ר חכמימוהדר דדרשו כתבע'כ

 נהידה. יבנ-וה' -חכמיסמשנה-לשנה-נמ%ן
 דהדר פידקן בריש תוס' דעתאולם

 בן ל"ה במכילתן והגירסאמה"ת
 בתוס' וכמ"ש באילנו הדר אומרעזאי
 פ' בספרא מפורש וכן ע"ב ל*אבדף
 אבהו ר' דא"כ יהושע ,פני ועי'אמור
 אידור אלא הדר תקרי אל בסוףאומר
 תרי כאן שאין נמצא אחר תנאאו

 'הלכה כאן וא'ן דרבי אליבאאמוראי
 תקרא אל סובר רבי כי מחברו,כרבי
 אל סובר עזאי ובן הדיר אלאהדר
 וחנא באילנו הדר אלא חדרתקרי

 וזהו אידור יוני כבלשון סוברהשלישי
 הכי דדריש הוא עזאי בן תוס'כונת
 דברי לפרש אבהו ר' ולא פי'לקמן
 הדיר סי' אחרות דרשות שס וישר'
 להוציא בכוחם אין וע"כ אידוראו

 ומה"ת הרר שכתוב פשוטו מידיהמקרא
 ניחא. והכל הדרבעי

 מרש"י דמשמע לשיסתייהו לומר ישעוד
 כיחידאי אתיא הסתם דאי ע"זהולין

 ס*ל ע"כ כסתם הלכה אין פליגיורבים
 בתרמיט מ.ש עי' מהית אינודהדר
 ממון נזקי ה' רמבים ועי' ל'אחות
 הולק שם בחולין תוס' אולם ח"גפיו
 מה'ת דהדר ס*ל ע"כ רש"יעל

 בברייתא יתלקו רבים אם אפילומקנה כסת"
ואכמ"ל,

 בטור הדאב*ד דברי הם ליחהשום
 לבשר הדם כטו לפדידהליחה

 לומר א-א דכאן הגר"א ביאור ועי'החי
 מתאדם הוא משיתיבש דהאמשילבין

 כמש"ל המשולם בן כי"י בהגה כתכולא
 תרם"ו בסי' וום עכ"ל ס-ז תרמ"1סי'
 בתרמ-ה כמ"ש הרב הגיה דלאכתב
 שסמכו המנהג לקיים רק כתב לאדשם
 ששיעורו כאן משא"כ בשעה"דלהקל
 דבסי' פרושו לקולא, הראב*דשל

 עד בשר כצפורן נפרך אפי'תרמ"ו
 שיפרך עד כאן כתכ לא וע"כשילבין

 ליחה,אח'כ תנגיא שאינו.בצפווץ--יאחר
 אינו אףיכשרק ומחמיר ויתקשהיתאדם

 ליחה.מוציא
 שכתכ ר'פ תוס' על תמה בכפ"תוהגה

 המשולם בן כריי דהכידיבש
 כת"ק קימ"ל דהרי בצפירןשנפרך
 ותרוצז ליחה מוציא שאינו כללהחמיר

 מינים בד' דהא יפה עולה אינושם
 והרי בכור כבאוון ג"כ זיקאשולט
 שכשישרם הראב"ד סברת כתבו לאהתוס'
 תרוצי גם ע"ש לקדמותן יחזרובמים

 תוס' לדברי יש קשר דמהלקושותו
 מ"ש עי' וכו' דהכא יבש והאיבמ"ש
 דהפסול שפירש דש"י על לחלוקמקורם
 קישור אינו ואנוהו ז*א משוםמיבש
 לפע"ד קשה עוד ע"ש למבין קיימאשל
 רהכא יבש והאי התוס' מ"ש ע"כדהא



לטהשדה תימ', חיי2אורהעיו
 על דוקא קאי לא ע"כ ביב.חאינו
 השנו מינים הד' כל על רקלולב
 ביבשו מהדס מקשי מה דאל'כבפרקן
 על לחין בדין ג' ונשתיירו עליורוב
 להגיה לרם"א הי-ל שכן וכיוןלולב
 בצפורן שיפרך עד וי-א באתרוגכאן
 כם-ש באוכלין יותר שייך פריכהדהא

 נהגו ולא ויסייס רז"ה בשםהרא"ש
 באתרוג.כן

 והוא הכל לישב לפעידונראה
 רבא דאמד ל"אדבמכילתן

 הדר ד"ה באתרוג אבל בלולבמחלוקת
 לגסרי נתיבש שלא דאף פדושובעינן
 שאינו כל כעץ ויתקשה שיתאדםעד

 ופסול אדרו אבד ודאי ליחהמוציא
 וקישית לו"י גם בעינן דהדרלד"ה
 יב"ח פרושו הישן מאתרוג עליוהש-ס
 גמור יבש ואינו ליחה מוציאשאינו
 הש-ס הוכיח זה מקודם דהריוראיה
 באתרוג גם ר-י דמכשיר יבשעל

 הקושיא להקדים והו"ל אלולב לאומתרץ
 באתרוג מכשיר דריי דמפורשמכאן
 להביא השיס דרך דכן ]וי"להיבש
 מקשה אלא לדחותה[ שיש חףברייתא
 גמור יבש שאינ! דוקא הישןמאתרוג
 כהתה- ישנותו- מחמת דרק. אלאכעץ
 נתאדם שלא אף ליחה ונס והדרועינו
 מכשיר ורעי פוטל ת"ק נתקשהולא

 לגמרי ביבש אבל דרבאותיובתא
 דגם מוד?ם הכל בזה כעץשנתקשה

 כלל פרי שאיגו באתרוג פוסלר.י
 כעץ היה יבש ד' באיבה מלאומקרא
 דאוי אינו אתרוג אותו מאםוגרע

 ערלה ירושלמי ועי' איסור מצדלאכילה
 דאמר למצוה אתרוג בהנוטע ה"אפ"א
 יוצא אדם אין עצו א-מר אם פריריח

 המפרש כדברי ע"ש הסוכות בחגיד"ח
 ר"פ התוס' דברי ניחא ועפ"זפ"מ
 דהפסול שכתב פרש'י על שחלקדאחר
 רק שאינו ואנוהו ז*א משוםיבש

 דמשנה דתנא לתוס' וס"ללכתחילה
 דיעבד אף לג"ע הפסול ותנאקפסיק
 דמכשיר לר"י אף *( הפסול המשנהרמזה
 ירקות מדאה כשכלה היינו היבשלולב
 בתרמוה מ'ש עי' כעץ ונתקשהשבו
 ר"י גס בצפורן שנפרך יבש אבלסק"ו
 הדר של הטעם בלא גם שפסולמזדה
 כחרס רק תמריס כפת שאינורק

 אבל כעץ שנתקשה באתרוג כמוהנשבר
 יבש בפסול דקימ"ל למה תוס'מודי
 שכלה כל משום באתרוג אז הדרמשום
 קים"ל דלא לדידן פסול מסנו,זליחה
כר"י

 כאן הרמ"א הגיה' לא ולפיכך -'
 מודה תרס' דגם בצפורן שיפרך עדוי"א

 ליחה מוציח שאינו כל לדידןבאתרוג
 ,ודו"ק. כעץ. שיתקשה עד ולר*יפסול

 נחקשה אמ יהודה בדעתר'ונסתפקתי
 שריה ע"י ונתרכךכעץ

 אינו במים כבוש ]אם מעל"עבפושרין
 נ"ד דנדה כהד' ט"ו[ ס'ק עי'פוסל
 מטומאה למידין אין אולי או כשר"ם
 קבלת - וגרי הם האלו הדברים.דכל
 סשכב *טמאי בהל' הרמב"םכמ"ש
 אמרו שם ונם ה"א פ"בומושב

 אם.

 טמש בשרה ע"כ וכאן לשרותןיכולים
 איסורין דכל ודאי פסול דאל"כונתרכך
 מנחות עי' בשימור-ם גם מציאתןכשעת
 שהן אמרו-שיחזרו.לכםות שם וגםג"ד.
 ונלפע"ד ]לי"ה, בטיפה די הריוכאן
 דשרה ע"א י' מכתולות להכשירראיה
 טיפי עליו ומצא זכבסו במיםהסודר
 שהכניסם דרבי מעשה בע"ב ושםדמים

 במתניתין רבי מי-זנא ולא לדר"ל איתא אי ל"ו ביבמות איתא וכו"ג*(
 חייא ר' דתני מה כל הגמרא כללי בקיצור התלמוד מבוא ועי' ואשכח דקנפק
 ואכמ"ל: ס"ט וכתובות כ"א גתעגית אילפא כמ"ש במתניתיןרמיוא

רבי



השרה תרם'" חייםאורהעץ
 וקרי דם ומצא בעל ואח"כלמרחץ
 כעץ היה  יבש עורם צפד  עליהםרבי
 רהליחה הנ"ל ראב"ד דברי לפנינווהרי
 שהקילו וכמו החי לבשר הדם כמולפרי
 שמסתמא אף  וסמכו בתולים דםלעגין
 לענין ה"נ חררל טיפי כעין רקמצא
 בו ונמצא קצת כשנתרכך נשףאתרוג

 עץ. ולא פרי מקרי ליחה טיפה.
 רתחילתו שם הרמב*ם יפסקוצעע
 וסומכין סופו  שאין  אע"פ פושדין-
 להך נדמותו אם בנ'ד א"כ לטהילהקל
 בפושרין בשדיה ונתרכך נ"דדנדה

 מהני לא מעליע סוף וערמתחילה
 לטהר כה*ג סומכין שם דהריופסול
 על תמה שם שהמל"מ -ואף יבשדהזי
 לית יכמעט בצ*ע והעלה הרמב"םפסק
 שאנו מסני אנן עכ*פ דיפרקיניהנגר

 יותר לר*י להכשיר ,נוכל לאמדמין
 שאין אף כי שם הרטב'ם שפסקממה
 קשה דלא העיון אל באתי נגראני
 על עצמו סמך דהרמב'ם ד"למידי

 בהיפוך שכתב ה"ב פ"ג נדההירושלמי
 שיהיו צריכי; נקוסה בןדליהודה
 עושה הוא כיצד מעל"ע כלפושרין
 כל חמין -לתזכן נזתן או ברמץנותנן
 כיהודה דלא פסק וממילא ע"ושהן
 ס"ל דאם העיקר שכן וראיה נקוסהבן

 מעל"ע כל  דצריך  להלכהלתלמודן
 שבירושלמי העצה הול"ל לחומראפושרין
 ו:חולין כמ"ד וכו' עושה הואכיצד
 פושרין-עצה בבדיקת צמקח- לעניןג*ה

 משיכלי בסיתוא חיורי משיכליבקייטה
  התחלתן כאן דלהלכה יע'כשהומי
 באתרוג  ונמצא  4ופן-ליולי  שאיןאצ"פ
 אף פ"ול בפושרין מעל"ע כלבשרה

 כעץ ביבשיתו ובנטלו הרבהשנתרכך
 בלא בתחילתו אח"כ בפושרין בשרהאף
 דבשעת לו"י גם יצא לא ונתרכךסוף

  גונא  בהיי וי*ל פרי היה לאלקיחה
 דכתובות כזאת אשה שנשא גדולבכהן

 והכניסה רם מצא ולא ובעל ע'בי'
 דשרי אע'ג דס ומצא ובעללמרחץ
 עו' ומ'ע מבוגרת גדע דלאלקיימה
 אשה המצוה קיים לא מ"מ ס'יבמות

 היתה לא לקיחה דגשעתבבתוליה
 ואכמ"ל.בתולה

 הג"א של בפי' מג'א עי'זבכטוש
 א' שמקום דביןומהה"ש

 ובינ לגמרי לח והנשאר לגמריגתיבש
 בכלל הוא לנמרי נתיבש לאשכולו
 - ולפענ"ד המג*א לדברי להכשירכמוש

 לגמרי נהיבש מקצתו דאםלהצ*ל_.
 הנינן לנמרי לח שרובו אףונתקשה
 ביבש כמו לפסול כחסר מקיתלאותו
 תרס"ה עי' הפס4ג לדעת שדרתומקצת
 יו"ד מקצתה הריאה ביבוה וכמוסק'ו
 שלא בכסוש אבל "ג י' סער ל"וסי.

 אזרוקא היא ועדיערך לגמרינתיבים
 .ואף כולה הריאה כצמקה פסולבכולו

 דהדרא אסליא שם כשר ם ביד"דגריאה
 יחחד לא  תלוזן אתרוג משאיכבריא
 ו" אות לקמן מ"ש עי' עודלהדרו
 זת דגם אמרען מקצתו כמךשמשא"כ
 רדמי י.ל כמווש וברובו וכשר הואהדר

 שדהתז או הלולב עלי רובל-ב,"ו-
- שאינו ביצה שיעוד בנשאר ואוליופסול

 להכשיר, לצדד ישכמוש
 שגתלש דהכונה פשוט שעברהט,טנק

 שנה של סוכות בערבמהאילן
 קודס שנתלש הכונה ואיןהעבהה
 השנה ראש שהוא בשבט עשרהמשה
 לדייק נראה ולפענ"ד למעשרות,שלו
 בשנה כגון משנתלש יב"ה שעברודאף

 . שלא כל חשון י"ד ונתלשמעוברת

 יבש ודאי לאו ליום מיום שנתוכלתה
 יב"ח לכתוב לרמ'א הו'ל דאל'כהוא
 נב'י עי' גמור לכלל אינו שבאמתאף

 ובאחרונים מ*ניקת לענין כ' סי'.אה'ע
 דברי ובחבורי נ"ג נ*ב סי'אה"ע
 בג'ד מ'מ ל'ב דף יהדותםחכטים

שהס'ו
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טהשדה ת-מ'ה "יים
 היה אם טפולש ושאינו פסול שהוא כל מפולש נקב שגיקנ אתררג5

 דגם אומרים וישו פסול שהוא כל חסר יאס פסויכאימר
 : כאים- בחסרון מפולש ושאינו טשהו הטרון בעינן מפול*בניקב
 חסרו7 בהם שיש אע'פ קוצים ע"י באילן שנעשו הנקבים להכשיר ונהגוהגה
 קיים והבשר עור שאין רואה אם מיהו צ"ט( סי' )ת"ה גרולתן דרךשזהו
 יש הדחק ובשעת מפולש שאינו אע"פ הראשונה לסברא ססול הנקבתוך
 מפולש נקב ואינו כאיסר שאינו חסרון להכשיר האחרונה כסבראלהקל

 : עצפו()דעת
 השדה עע- מפולשג'

 לאחר בדיקה דמהני וסיל חולק,צהט-ז
 במעוברת יב*ח אהר להכשיד יששנה

 בדיקה,'ע"י

 מהני דלא הביח וכתב יבשודאי
 כתב והט'ז החוט בדיקת הכא-
 שלו בנוי שגשאר רואים אנודאם
 הגר"א ומביאור החוט כדיקת בומהני
 הישן אתרוג ממכילתן ראיהשמביא
 ב"ב בסס' וחמרו יבש משוםפסול
 כב*ה נראה אשתקד משל ישןצ"ה

 לפע"ד אך ליחה בו שימצאשא"א
 של מן העולם שקורין ממה ראיהאינו

 תוס' וכס*ש לאתדוג ישן ייןאשתקד
 משנה ובס' ביב"ח, תלוי דאינור'פ

 שמס'-תסים- יעקב מבכורי מביאברורה
 שם שסביא דחחר כט'ז מוכחדעיל
 כתב מהרי"ל שהביא היבשותשיעור
 של וזגים בחרצנים חכמים דשיערוהא
 אלמא טיים יב"ח כל לחים שיקראוע'ז
 להעמידו השגחה . בו שאין דברכל

 אחר גלחותו מתקיים אינובלחותו
 האדם ישגיח אם בודאי אבליב'ח
 נוכל לחים בדברים אותםשטומנים' כגון בלחותם אוחם לקדיםעליהס
 לא וע*כ זמנים כמה אותםלהעמיד
 מה לפי הכל אלא. ומן תכטיםנתנו
 לחוד דזמן בפירוש הרי עכ.לשהוא
 שכבר אתרוג ראיתי ובעיני' פוסלו,אינו
 מתכת בכלי הסגר ע"י האוידמשליטת' שנשמי משנתלש מ*נה יותר עליועבר

 ועי'ז קצח ולח קר במקום .מונחוהיה
 ומצאתי ובדקתי ולחדתו נויו בונשאר
 של כשר וכה"ג מרובה -ליחהבו

 עכ"ל חוט בדיקת ידי עלאשתקד
 . יעקב,הבכורי

 יתר או פתב ברמב"ם כאיסרב,
 תמהו ורביס פסוימכאיסר

 מג"א ועי' יתר כ"ש פסול כאיסרדאם
 כד אי ארוך או מרוגע לעניןסק.ג

 כם"ש דלא פסול כאיסר הוי ליהמעגלת
 הרמב"ם בלשונות והוא רדכ"ז נשםכה-ג
 הרדב"ז כתב מתחילה שם אבל נ'סי'
 דבלא האוסרת מדעה לאפוקידבא
 מכאיסר יתר אף מפולש ואינוחסרון

 מכאיסדכשר_קמ"ל._כאוסכ___א3-,4תכ..
 על מהר"נ וציוני פמ"ג ועי'פסול

 הי"ט. פ*ג תפילין ה' ורמב'סרמב'ם
 נפתחה דלענין דנהי לסע*ד-ונראה

 פי' לא מ'ה שבחולין דלתכמו
 ע*פ כדלת שתלוי כרש'יהרמב"ם
 הרמב"ם גם אולי באתרוג מזמהארובה
 צריך הארובה ע"פ כדלת דאםמודה

 למ"ש אבל מכאיסר יתר יהיהשהפחת
 באתרוג ב' מנומר לעגין י"ב אותלקמן
 להלק נראה לא כאן בגדול וג'קטן
 בה' לחלק שאין כמו לגדולמקסן
 כאיסר שומא לענין ה-ז פ"זאישות
 ונדאה יקטנה נדולה בין אשהגמומי
 ד' אפילו מ*ה פ'א -בפרה ]דמ"דיותר

 גדולה בין וההילוק לדוקא ה'אפילו
לגבסו



ע-

דשדה תדס-ח חייםא,יח
 ויש זד לצד זה שצד שכיקב דהיינו כפשזםי מפישים .ש כמפ'לשג

 כהזכו שהגרעינים הזרע הר-י עד שניקב שכיוןטפרשי2
 : טפולשטקרי

 וחדרי קיימת ההיצונה וקליפתו בפנים ביירו :ל שנימוה "פדעךדגד
 : פוסלים ויש כשר בפנים קיימיםהזרע

 נסדקה'
 דשרדע'ן

 דהשיעור שם[ יו"ט כתוס' דלאלננסת
 עי' בבהמה הקגה חלל רוב חופהדאם'

 ועי' הלבוש בשם סק"ד ל"ד יו"דס'ך
 ואכמ"ל. מיה פ"ט מקואות יויטתום,
 לדף לוה"ג לפ' הת*ס בהי' בחסרוןג.

 ב' שביויט דאף כתבל"ו

ש*ג

 מחמרינן-

 ובעי א' יו"ט חימרי ככל
 עליו לברך לענין נפרושו תמהלקיהה
 דפליגי כיון מימ ס"ה[ תרם"ט סי'עי'

 באיסר הסר שלא כל פוסקיםולכמה
 על לסמוך יש איכ תטח לקיחהמקרי
 חסרון אין ]שאם ש"ג ' ב' ביו'טזה

 עליז[. לברךכאיסד
 בעיא ל"י במכילחן מקורו ,טנימוחד.

 דרבנן פסול הוא אם והסלוגתאאפשטא ול" כקיתון בנשפכהדרבא
 שכתב סק-ד מג*א ועי' דאזרייתאץאו
 שחדרי יודעיכ אנו "יך לדקדקויש

 --דיכול--להרגיש 21"ל -וכו'--הזרע-קיימים
 דחדרי סם באשל והפמ.ג הידבמשמוש
 להכיר קצת קשה הגרעינין לאהזרע

 דדוקא נראה ולפענ"ד היד,במשמוש
 מ"ו בחזלין כקיתון ונופכהבריאה
 אם דקוניא צעא ע'י לבררדאפשר
 הטריפות דאז חיורי שורייקי בהאית

  שלה  היהל חזקת על סמכינן לאברור-
 באתרוג מסא"כ שיבדוק עדואסורה
 אפילז וגם לברו בדיקה לנושאין

 דטעם שם פמ*ג עי' קיימיםכשאינן
 סמ'ג ראשונים ]ועוד ורמב"םהרייף
 באיגן הדין שהשמיטי זדהז[7אז"1
 אי בש'ס דמפרשי דאפשרקיימים
 קיימים באינן אף וכשר שנא לאדלמא

 דנכלל הזה לפי' ראיה קצת וי"לע"ש
 מדפווס קיימים שאינן אף בעיאבהאי
 בסנים וסדזח בחזץ תפוח לאומאי

 מיירי רלמא רש"ש קושיתשקשה
 רק נסרחו הזרע תדרי דגםהברייתא

 דבכה*ג לפשוס יש דעכ'פ פרושוהכי
 אידי ודחי פסול נסרחו הזרעכשחדרי
 ומצאתי בפנים ולא זוסא מנהיץזאידי
 כשאין דאף שמפורש העיטור בס'גאמת
 בס' וע*כ כשר קיימים הזרעחדהי

 בלא הוא דהאיבעיא העתיס רבתיהניא
 ובבה"ג לקולא ואולינן אפשט ולאקיימז

 בעצמה דהש"ם יותר מפורששלפנינו
 דוקא סרוח תפוח רהגרייתאפשטה
 חדרי כשאין אף בפנינ דלאמבחוץ
 הש*ע דביי נפרש וע'כ קיימיםהזרע
 מעמידין דבסתם קיימים דזרעוהד-י

 רק עליו לברך וכשר קיימים הזקתע"
 שאין וראו אח'כ האתרוג חתכו-באם-

 אחר. שיטול עד יצא לאקיימים
 דש"ך דה"ה כתב כפ"ת בס'ודנד

 ונתרוקנה בנימוקההאיבעיא
 שם בהולין שבריאה קידם זשלהוקרום
 מהמת רק מהו באתרוג וה:אכסרה
 גופיה דבא אמר כקיתון בנשפכהדשם
 ע"כ לא או סמפונות קיימו ביןלחלק
 דבאמת נראה ולפענ"ד בנשפכהבעי

 כלשק אטר ולא הש'ע דקדקטה*ט
 נימזח כתב רק כקיתון נשפכההש'ס
 כנימוק שוה שזה שמציגו ב,סרוכל
 דאק סק"ג ל'א סי' יו"ד ש"ךע"

 גתמעך בין ונחסר נחרוקן ביןתיליק
 י'ל ואולי בזה דה*ה להורותונשפך

דבנהרוקן



 מאהשרה תרם'ה ".ןםו:י=חעץ
 נשאר אבל פסול כלום חמר אזנו אפילו יסופו מראשי כולו נכמך"5ץה

 ויש הגה : פסול שהוא כל אפילו בחוטמו אבל מלמטה דלוקאשאומר מי ויש כשר שהוא כל אפילו ולמטה לטעלה שיעור בו'
 מקרי לא העבה קליפתו רוב נסדק שלא וכל רובו בגסוק לפסולמחמירים

 כטות ירוק נשאר אלא מחסרו שאינו שלו החיצונה הקליפה קלף14 : )ר"ן(נסדק
 שהוא כל ממנו גשאר אם פםול כולו נקלף אם ברייתו שהוא יי

 : כמלע שישתייר שצר.יך וי-אכשר
 גיטלז'

 השדהעץ
 היש גמ סמפונות חשש שאיןדבנתרוקן

 טודי.סוסלין
 שהקשה סק"ד באשל בפמ"נוראיתי

 כאן דהרי בש"ס האיבע?אעל
 הבהמה עור כמו מגין הקליפהג"כ
 שם ונדחק בפנים אוירא שלטולא
 חנינא בר עולא _על פליג דרבאלישב
 ומיירי כשר ג"כ _מפולש דניקכוט'ל
 כדעת הול"ל ]ויותר ג"כ הקליפהבניקכ
 פרושו . דמפורש ב'י המובא.הבה"ג
 רק 'אם אבל לעבר מעבר שנראהדוקא
 בכה-ג ומייהי ע"ש כשר הזרע חדרועד

 הזרע[ חדרי עד ג'כ ניקבשהיה
 חיישינן בריאה דשם בפ37וטולפענד"נ

 אמי- -יה על לחיות יכולה היתהשלא
 מה בריא הדי דהיהה דאמרינןדכשרה
 באתרוג דוקא דמיירי. כאן כןשאין
 רק בריא הדר לומר אפשר איהתלוש
 תלוש פרי כדרך -מסרחת סרוחיאדדבה

 מגינה אינה והקליפה מבפניםשנתקלקל
 אוירא ג"כ בהקליפה ושליטבתלוש
 אה"כ-ובזה הקליפה גם מסרחתוסרוחי
 מקצה מחלק דאמאי. הכפית קושיתניחא
 אבל בריא הרר התם לימא הקצהאל
 ולפע"ד לא אוירא בה דשליטהכא
 מ"ו בחולין דהרי גדול דקדוקהוא
 מאוזן בהחילוק שיבשה ריאהלענין
 הקצה אל מקצה חלקו לא לריאהבכור
 דהך לאשמעינן הש"ס דיוק עיקררק

 _חי סרוחי וכפל תלוש באתרוג דוקאבעיא

 הקליפה גם שיתקלקל דסוף פי'מסרחת
 הזרע -הדרי גם שיתקלקלו דסוףאו

 שראו מחובר באתרוג משא"כ'ודויק
 פשוט הבייא ואח"כ. כקיתוןשגשפך
 הרא"ש לדעת הכפ"ת קושית ויתרדכשר,
 סרוחי.מסרחת אוירא דשליט הכא.אבל קאמי מה כ"רה בריאה בסרוחיםדגמ
 ובכור )יו טי; ותי פעי'

 בחי' שור_
 .האשכול ס' על אשכול ונחללמכילהן
 ואכמ"ל, י"ט סי' טריפותה'

 אברהם יד חי' עי') פךסלים וישה*
 ראיה שמביא ל*ו סי'יו"ד

 זיקא בה דשליט בכור באוזן מ"ומחולין
 רבא דבעי דבהד דהל בריא הדרלא
 באתרוג -וה"נ כן - להלק פשוטהדר
 ליחה מוציא שאינו -ביובש לוהשוה
 סיפת מוציא ואינו שתנקב בבכורכמו
 א' דביו'ט נלפעגד ולהלכה ע"שדם

 תרמ"ט עי' 8אר שאין ובשעה"דפסול
 דאף 'ונראה כ'ד ס"ק באשלס"ו

 הזרע חדרי שאין במשמושכשמרגיש
 על לסמוך יש ואילך ב' ומיו"טקיימים
 בשעה"ד, ,מלא אף עליו לבדך א'דיעה

 מגרגרת דמ"ש סק"ש ט"ז עי'מחטירים
 ובחת"ס כולו נסדק שלאכל

 יש דהתם מי' ס"ח סי' שו"תלקוטי
 חלים. והדר חיותאבו

 י"ב באות מ"ש עי' נקלףו.

 ועי-

 דבריו שפרשו לטהברא"ש
 כתב סק"י ובאיר וק"ג וב"ח וב"יבטור



 ה,ינאורהעץ
 ראוי מקומות וג' בב' דאף מוסיףואני

 כי פסול מראה שאינו כללהכשיר
 עם מסכים ר'ל סי' בתנדהראב"ד
 בחוטמו ומ"מ פסול במראה דדוקאהי"א
 דהא אתרוג מראה לו באין לפטולנ"ל

 לעילכתבתי

- 

 לו שיש אף דלהראב"ד
 פסולי דנמי בנקלף פסול אתרוגמראח
 ואכמיל. מחה"ש ועי' ע"ש מקרידאתרוג
 וס"ק שם ובאשל סק"ט מג"א עי'רדו

 ובהעץ בפיטמא בניקב שהח*ירי"א
 שדעת קל"א סי' ה"א מף'ק שו"מועי'

 הוא מתולדה שמא ספק כשישןהשואל
 חסר ולא מפולק שאינולהכש?רו..כיוןן

 תולע ע"י שנעשה תיתי_-לומרומהיכ?
 כשר .חמר ספק ואף לפגינלשאיבו
 חסר אינו שמא ס"ס ןגם דרבנןספק' מדרבנן'והוי פסול ?גקבים הב'וכמ"ש
 והשו"מ מפולש דבעינן כראב"ד.'ושמא
 אמנם עליו, לברך -ושאין. בצ"ע.העלה
 .בצ-צ

 ההד"
 סי' :_א"ח

, 

 כתב ס"ו
 מפולש בהפיטמא.בקב שרשבהאתרוגים

 הנראה ולפי האתרוג בגוף גםוגכגס
 בגוף קצת דק נקב י,ח האתרוגים.בכל

 ,על מכסח הפיטמא דק שם;האתרוג
 מנוקב הפיטמא גם איו ובאתרוגיםהגקב
 ונתן שנשא ואחר בעץ ) הוא כךואפשר
 בש"ס ומבואר פיטמתו נטלהשגינו הרי לכאורה כתב הנ"ל הפמ"ןברברי
 שניטל כל ובטריפות לטקיפות 'רמדמינן
  וכו' ניקכ ,כ*ש כשר בריי~ומתחילת. דחסר ובאתרוג כשר דניקב י"לטריפה
 לדעת רק אתי ,לא וה לכאורה ,מיהו

הרמ"א
 דנטל"

 אבל חסר מסעם פטמתו
 ז' כל פסול הוא הדר. דמשו6למג"א
 היה ולדינא וכו' בהאתרוג כזהשיעוה, מניטל חמור הפ?טמא כן נ?טלה -א"כ
 להקל יש דוקא דמפולש דלהסוברגראה
 ולהסובריס לתמג"ח אף הפיטמאבגיקב
 להקל יש פסול כ"ש וחסרדגיקב
 עכ"פ הרמ"א לדעת שניקבבפיטמא

השדאתרמאה
 להכשיר ט'ו ס"ק תרמ"ט הא"רולמ"ש
 פטמתו בניקבה א"כ ימים בשארבנטלה
 ואכמ'ל, ע"ש א' ביום אף להכשיריש

 עדיין, בו ודבוק פטמתוובנשבר
 ד' מערכת אס"דבשד'ח

 צפיחית בשם כתב ח' אות א'מינים
 עוליהאתרוג הפיטמא כשאוחז אםבדבש
 א' ביום גם עליו לברך כ-רעמו

 פ"ג בריש שנפרס לאוכל ליהומדמה
 ואין קכ"ז בחולין והובא יוםדטבול
 מילי לשאר מטומאה דלפינן דלאלומר
 י"ט סי' מגרכין כיצד פ' הראששדהא
הך, הביא ונם המוציא לסריסת מניהיליף

 מחובר דאם לגה סי' ח"א דשבו"י
 ממ"ד לה ויליף עליו מברכיןיפה

 בה לן לית רליף דהיכא ייאבחולין
 מביא י"ח אות קמ"א ל' כלליםובשד"ח
 גוף דחש(ב דנהי לו השיב אחדדחכם
 מ"ה בפטחים וכמ"ד האתדוג עםאחד
 גצק של וח"ט תתיס חצאי שגי גביב'

 תמ"ח א"ח רעק"א ח"י ]ועי'ביניהם
 האתרוג בדד משמ ירושלמי[ בשםס"ח

 הוא, הדר לאו מדולדל דחיבוףפשיטא
 דהתט "א ולח~ין דטבויי-ול"ד-לההו%

 ודברי,היר דאינו כאן משא.כ מילתא תליאבחבורן
 במחובר דמיירי ישל השבו"י

 והחיבור בדבש בצפיחית ע"ןשמסיים מה אבל וניכר גראה הסדק ואיןיפה
 עולה והגדול בקטן שאוחז כלהוא
 גס ולהתיר לטעות מקום , ישעמו

 אתרוג הובא ולפני הדר, דאינומדולדל
 פאפע בדיבוק הסדק לדבק ואמרתיכזה
 חגורו עצם וגס הדרו גראה דבזהקלוש
 החכם, דברי ע"כ הוא אדם בידילאו

 אות תרמ"ה בסי' מ"ש להוסיףולפע"ד
 לרוב מגיע אינו הסדק דאם די"לז'

 בלרלכ בבי חטש אי אולי הפטמאעובי
 ידלדל שלא לדקדק צריך ואוליע"ש

 ח'. אות ע"ש נענועבשעת

ושוב



 חייםאורחעץ
 לאברהם החסד בשדזח הביאישיב

 על שכתב ע'ה סי'תנינא
 בוה להקל לו נח דאינו הג'להשבו*י
 שלא כיון בזה חסר חשב דלאדנהי
 חומרא בו יש מ"מ מאומה ממנונחסר
 כמ"ד שנים ולא אחד אתרוגדבעי

 א' "לפלין תרי לנקוט ל"הבמכילתן

 דכי ונהי שנים ולאא"ר
 כ"ש לייך-

 אחד_ נקרא לא מ"מ חסר חשיגלא

 שיעוד ללסוד ויש "יטנ -דיבוק ע"רק
 פ*ג מייש אחד נקדא זחיהיההדיבוק
 אוחז אם ור?י דד-ם פלונתאדטבו.י
 . בהיפוך הגי'. קכזח ובחולין וכו'בנדול

 בטמא אוחז )אם. חכמים אטרוושם
 'וכ"פ:_ חיבור הוי- עמו עולהוהטהור

 וממילא ה-ט פוו' בסבו"?הרמב"ם
 וכולו_אחד תמה לקיהה דבעיבאתרוג
 שיהיה- שגיהם בתר למיזל ין מבעיא-כ

 גפטמא:- שאיחז' וכל לזה זהמחוברין
 ואם' ח-בור הוי עולה'עמו.והאתרוג

 כשלא א*כ י אלא בו יוצאיל," איןלאו.
 גדול האתרוג שמתחילתו רק כללנשבר
 וא'א' הסטמא על מכביד שהואבאופן

  דאינו פשיטא בפטמתו  אותולשאת
 ע'כ מתולדתו נשתנה שלא , כיוןפוסל
 לי נח הראשון ולפע"ד . דבריו,תורך
 אתדוגיס ב' בנסל גם כי השבז*יזבר*
 ' בסי' כם"4פ דיעבד פטולו ברוראינו

 אמד א' פרי דהפי' מ"פ אותתרנ"א
 שגים ליקח חייבה לא דהתורהרחמנא
 לגמרי יתחלק ' אם שאף בנ*דכ'ש
 ולא עליו אתרוג שם אין. פטמתוויפול
 שעדיין בפרט כ"ש עץ חתינת רקפרי
 שיוכיח הוא מי לגמרי וגפרד נתחלקלא
 מחשש' ורק באחד והוא כשניםדהוי
 מהני לזה יתדלדל אם הדרשאינו
 תרם'ה בסי' מ"ש ועי' משהוהדיבוק
 לדוקא  שחחליטו מה  וגם י', 1'אות

 עמו עולה והאתרוג בהפטמאבשאוחו
 די"ל' לי צע"ג חיבור הוי דוקאאז

מבהשיהתרם2ה
 ולפריסת אוכלין לטומאת דמידלא

 גם האוכלין ליקח דרך דהתםהמוציא
 זה בלא חיבור אינו ע'כבהפרוסה
 מצות לקייס לבד לא גנ"דמשא"כ
 בפטמתו האתרוג לוקחין איןנטילה
 לאכילה אף אך י"ז אות בתרנ"אכמ"ש
 בגוף רק בפטמתו  לאחזו דרכזאין

 מלאכתו מעין געושה וא*כהאתרוג
 מתדלדל כשאינו ה*נ קכיה בשבתכם9ד
 יפה חיבור דהוי י*ל הנענועיםבשעת
 גתגתי והגלפע'ד להדיבוקשאיצ

 . . .,ואכמ'ל.)

 שכתבל הגה"א ביאור עי' בניטלחדוקא
 וכדעת - לטלה קאמר , דלהכי.
 ולפיז- עכ"ל ס"ב נ/ ס" 'ביו"דהרמב"ם
 הדשב"א שהוא שם הראשוניםלדעת
 מתחילה : בחסר 8סיל חסי ה"הדניטל
 בזה מודק דכ"ע נראה לפע"דובאמת
 'רוב' הם דכן-. בהגה.  במ"ש: :.רכשר

 בסעי') לם'ש דוגמא' והוחהאתרוגים
 ע"ג ל"ו במכילתן ממ"י ושרשו י"זי"ג'
 דהוא ברש-י ע'ש דפי, דפי דעביד 'ל"צ
 כפ"ת. ראיתי.,,_בס'. וכן ' ברייחו -נמי

 גטלהנ ,"5ינה אמרה מדלאדהדזוק-
 לו.. שה?ה הפטמא הפי' ושטסתוהפטמא
 מבריית": - חסדה - או ניטלהובטפק

 במתא.דירוולים מ'שאעתיק
 דלענין ע"ת בשם מא"ז -ה"ז פ"גסוכה
 הבזי ממ'ש כתב והוא צ"עמעשה
 הלכה הררש"ט מורינו פסק ועודוז*ל

 ונטלה פטמא לו היה ודאי שאם.למעשה
 גלא א' ביום אותו ונוטלין לחושראוי
 ואם עליו מברכ*ן ימים ובשארברכה
 כשלקטו,אותולמהאילן פטמא לו היהלא_
 מכיון ,עליו לברך  א' ביום אףכשר
 אותו להם היה שלא אתדוגיםשיש
 לכאודה והנה .ברייתו, 'מתחילתפסמא
 דאם כתב דסתחילה צ'ע הררש"סדברי
 מברכין אין ונטלה פטמא לו היהודאי
 מברכין ספיקא הא משמע א'ביום



השדה תרמעח הייםא.=חעץ
 מחמירין ויש הגה : פסול בו ששושנתו הקפן הראש נהוא דדו 3יםמץז

 ושוב )ר"ן( פיטמא קורין שאנו מה דהיינו השושנתא נטלהאם
 טהדר ניטל כן אם אלא לפסול אין דינא לענין מיהו שאפשר במקוםלהחמיר
 זה וכל )המגיד( שושנתא נקרא והראש עליו הפיטמא שראש מעץדהיינו
 האתרוגים רוב הם וכן כשר מעולם דר לו היה לא אם אבל בניטלאדוקא

 : )הרא"ש( אלו במדינותשמביאים
 ניטלח'

 השדהעץ
 מן אותו כשלקטו רוקא כתבואח"כ
 ביום לברך כשד לו היה ולאהאילן

 ועוד סברכין אין ספיקא הא משמעא'
 להם שאין אתרוגים שיש כיוןרמסיים
 שאר אנן נחזי וקשה ) פטמאאותו

 בעיני נראה ע'כ אילן דהאיהאתרוגים
 פטמא לו היה .ודאי דאם פרושודהכי
 משום מברכין ובספק מברכין איןונשבר
 דהיה ואת"ל מברייתו הוא שמאס*ס
 ונטלה הלוי כר"י הלכה שמא . ונשברלו

 ואם כתב ואח"כ 'עוקצו, חיינופטמתו
 לו היה לא האילן מן- אותוכשלקטו
 האתרוגים ואר רבאמת ואיירופטמא

 אמרינן לא פטמח, להס היהשבהאילן
 לברך ויופסל פטמתו )נשבר בזהבוראי
 _מנננ ש?ש_ ---כוון___ אמרינן .-- אלאעליו

 כמוהם זה גם פטמא להם שאיןאתרוגים
 יש אילן מהאי אתרוגים דשאראע"ג
 משמש לא דעדיין כיון פטמאלהם
 לומר לנו אין אילן בהאי אדםיד

 בין אתרוג מוציאין אי אמנםשנשבר,
 הלקיטה אחר פטמא להם שישאתרוגים

 משמשו שכבר כיון אז פטמא איןולזה
 אמריגן הלקיטה בשעת חדם ידיבו

 ביום עליו לברך ואסור נשברבוראי
 תיכף מהאילן כשלקטוהו זולתא'

 מלשון ולפעד"נ עכ"ל חסףמצאוהו
 ראף האתרוגים רוב הם וכןהרמ'א
 שמביאים אתרוגים ברוב תלינןאח"כ

 עם רובם זו שבתיבה אףלהכשיר
 ואכמ"ל.פטמות

 עי' מחט ידי על חברואם נימל,,
 פלוגתת תשובה ושעריבה'פ

 הרבו אחרונים ובשו"ת והשבו"י.הב"י
 התוספתא והביאו מהני דלא בזהלפלפל
 ק"ה זבחים בתוס' המובא פ*דדאהלות
 בכוש ותחבו שנפרץ אתרונ כ"רומנחות

 רבינו שפירש חיבור אינו בקיסםאו
 ובשו"ת יד'ח בו לצאת לעניןשמשון
 תמה רל'ב סי' תגינא שלוםשאילת
 שלא ושבו'י ב"י הגאונים עלחתנו
 התוספתא ראולי והשיבו התוספתאהזכורו
 הכשר . כויעור חלק בכל ראיןמ?ירי
 ידי ועל ב' בוום אף דפסולאתרוג
 כשיעור שיהיה לצרפו רוציםהחיבור
 מ"ש ריעו עליו ויגיד חיבוראיגו

 ל?נין דמיירי וכו'_אחיכ__עסה__שנלדשה
 השיעור בו שיש באתרוג משאיכשועור
 אלא פסולו ראין פטמתו שניטלהאלא
 תמה לקיחה ואינו חסר דחשובמשום
 הב*י כם'ש ההיבור מהני דלזהי"ל
 דכתיב אזוב אגורת לענין מם"דדאיה

 וכו' דמי כגופיה רחבריה כיוןולקחתם
 רט"ל לשאן אף שני דביו'טונ"ל

 הדר משום פטמתו נטלה שלדפסולו
 קיסם ע"י בחברו מ"מ ז' כלדפסולו

 הדר שסיר רמחשב דמי שפיר מחטאו
 תורף זה שגי ביו'ט פוסל אינווחסר
 סס"י ח"א מה"ק בשו'מ וכןדבריו
 לא עוקצו ניטל שאם דאף כתבקל"א
 אבל קיספ או מחט ע"י חיבורמהני
 כיון עליו הפטמא ומראש העץבניטל

שאיגו



טגהשדה ת-ט"ה חלםאויהעץ
 הע" נ"טלח

 גימא ממוסי האתרוגונשאי סעיקר באיטן בו תיו. שח.א
 רוחב שכל שהוא כל עובי ונשאר העץ קצת ניטל ואם הגה !פסול

 : )טור( כשד מכוסההגומא
 עלתהט'

 השדהעץ
 הידור משום אלא האתרוג מגוףשאינו
 עשונו וכן מחט עיי לחברו דמישפיר
 לא דאיך צע-ג ולפע"ד עכ"למעשה
 המהט מין ת.סיף לא מאיסורחששו
 ליקח צריכים היו ועכ"פ הקיסםאו

 ממין דגם ניגים הד' של םהעץהקיסם
 תוסיף לא ים כע בו יש צומהשאינו
 ואין נ'א אית תרנ"א בסי'כמ"ש
 בו אין ונראה ניכר שאינו כיוןלדחוק
 רש"י דמ"ש די"ל תוסיף לאמשום

 קיימינן ראש בטל דרק פ'ח דףסנהדדין
 זקן לענין רק חמישי ביתגהוסיף
 גרוע פרשה הוסיף אם יד דבשלממרא
 לצייר הש"ס מוכרח ע"כ הואועומד
 הוסיף שלבשו אחר ראש בשלדוקא
 אין תוסיף לא בדין אבל חמישיבית
 לצ"ע פסול בש"י בהוסיף וואףחילוק
 אות ג' סי' א"ה מציון ברכהבתשו'
 ודבקו מהעץ קצת נשאר היה ואםה'[

 עוד צד איזה היה טוב-)-כ"שבדבק
 ט' אות תרמ"ה בסי' מ"ש עי'להקל

 המוסיף כל ייל מחט ע"ימשא"כ
 ואכמ"ל.גורע

 עם שוה אינו - דאפילו "לרוהב
 וכן העומק כל לכסותהאתרוג

 ומרי'ף קצ"ה טי' ה"ג בפרדסמשמע
 ואכמ'ל.וא~ז

 יעקכווייצטאן ר' הרה'ג בכ"יטחצה
 בדברי צ"ע כתב ז"למגריידינג

 שהביא-הראב"ד
 שא-א במ"ש הטוי

 לעינים הנראה רוב דבעינןלצמצם
 שא"א דממ"ש אהדדי םותרוהלשון
 יכול מע"מ שנראה אע"פ פי'לצמצם
 די ולפ'ז 'ממחצה יותי שהחזזיתלהיות
 כחוט אף מיעוט שהחזויתבמדידה

 דהוי ו' ערובין תוס' וכמ"שהשערה
 ושמא אתרוג מראה רוב שמאכס"ס
 הד(וב"ד של לשונו ומסוף כשרמע.מ
 דמע"מ הדין עיקר על דפליגמשמע
 לעינים נראה אתרוג רוב דבעיואמר
 אפשר היה אפילו במע"מ די ולאכשד
 נראה ולפענ"ד עכיל במדידהלש?ר
 סק"ב כ"א יו"ד ' הט"ז לם"שדלק'מ
 כחוט אסילו פרושו לעינים הנראהדרוב

 כחן יפה העתיק לא והשע'תהש?רה
 בג"א. לרוב נראה דבעינן המג"אבשם

 סתירת מחמת מחמיר בט'זמהצה
 כמ"ש לחומרא דאזלינןהדיוקים

 בשם בעצסו'בסק"ז הט"ז .למ"שהרא"ש
 דרבנן רק הם פ16לים דהניהרא"ש
 בהוראות כללים פמ"ג ועי' להקל ישא"כ
 ימים בשאר וכ"ש ד, ב' יו"דאואה
 ס"ה רמ*א-'תרמ"ט -להגהת דאףשי,ל
 מחצה על 'במחצה ז' כל פוסלתדחזזית

יש-להקל,
 כתב מבי"ט בשם המגיא א*זית פוסלה:

 .לסחות אכעלועות ב'כמין
 דהכנה"ג סב*א חיא לאברהפובזכור
 ומצאתי כן לו נראה שלא כתבבעצמו
 בא"ח וכ'כ עלהמבי"ס -שחילקבכפ"ת
 לחלוק י'ג סי' גפש משיבת בשםהחדש
 דבשאר נראה ולפע"ד פוסל אהת.דאף
 יש ס"ה תרמ"ט רמ"א להגהת אף(מ*ם
 ג' דדוקא זו פלוגתא בטפקלצדד

 ב ק ע י ר' ~כ"י ומצזותי אחת,ולא
 במשנה מפרששי שדייק ז"לווייצמאן

 לשון דקות אבעבועות כמין חזזיתעל
 שפי' חזית -ערך בערוך וכןרבים

 רבים. לשון חזזית ולפיזווארצעל
 דמדמינן קצת לצדד ' לפענד"נגם



השדה תדמ'ה הייסאורמעא
 או בשנים אם עדיו חזזן( או ילפת או תרגום )סירוש היזית עלתלם

 רובו על עלה אם אחד במקום ואס פסול מקזמות בשלשה ן '9
 שטתחיל מטקום הייגו וחוטמו פםול שהוא כ5 אפילו הוטטו קל ואספסול

 : דאשו כלפי ולדתחדדלהתקצר

 כנון במיעופו אבל מיעוט הוא החברבורות שבשטחאע"פ ברובו הנסור כשנת*שפ דוקא היינז פסול מקומות וג' דבב' הא,י'14
 של בטיעוטו אפילו פומלים' ויש כשר אתרונ של אהד מצישכולם

 : אחדצד
 , פוסלים ייש מכשירים יש אחה בטקום מחצה ע* מחצה הוא, )אםיא

 סחוטמויב
 השדהעץ

 רק ובריאה טריפות לסימגיבאתרוג
 טריפות. חשש יש ~סמיכי בועיתרתי
 שכתב י"ט ס"ק באשל עי' חזזיתט.

 גלד כעין גראהשלפעמים
 נראה באתרוג דקה אבעבוע וכעיןלבן
 אלא ט"ס[ ולא ]תיכת חזזית זהדאין
 כ'ר סוק באשל וכיכ פסולחמראה
 וכעין כדומה אדום פלע"ק בלא'4ומש*ש
 בזה פקפק בתה"ד וגבוהים וגרבחזזית
 פסולה מראה מ*מ נבוה אין אםוגם
 מראה להם דיש שנאמר לא' אםהוא

 מראה נמי אודם טשמע וכרכשדה
 כ.כ אודם אין סומקא ואחיגאפסולה
 ס"ק.י"ח-י,ט -למש"ש כנתווצ"ע,
 התהאד א"כ פסולה מראה הוידהחית
 מראה הוי דאדום משמע כחחיתהף א" אדום שהוא פלע'ק הבלא"ט עלשדן

 י"ג. באות מ"וט ועי'פסולה
 בצ"ע העלה מאיר בית בס' ,טפסן15

 שסותר רמ"א הגהתעל
 במנומר ס"ה תרמ"ם בסי' בעצמולמ'ש
 הנ*מור חתך אם אף ז' כלשפסול
 פסול, מכה שבא הואיל ז' כלפסול
 ע"ג סי' א*ח רעננה כבף שו"תועי'

 תרמ"ט דבסי' מדי -קשה דלאשתירץ
 האתרוג לבשר הניסור שהגיעמיירי
 קליפה ע"י א' ביום תק"ה לודאין
 כשר דהסר ז' כל אפילו ואז חפריהוי
 חל גדול פסול מכח שבא כיוןמ"מ

 כאן משא'כד כל על גםהפסול
 והרי קלום חסר ולא שנקלףמפורש
 ר בסע" כמ'ש כשר דאגלדאתרוג
 החזדת מנח א"כ בהקליפה צורךואין

 גוף על פסול שם נקרא לאשבהקליפה
 כמאן הקליפה כל ימהשבץהאתרוג
 לא וממילא צורך בה דאץ' כעןדליתא
 ובאטת ע'ש. האתרוג בגוף פסולחשוב
 רש"י על הטור קושית יישב ישעפ"ז
 פסול מקצת נקלף דס"ל ו' דסעיףבהך'
 ע"י להכזטרו החוזר פסול יהיהדהרי
 לותקנה כיק,דייש דאה'נ כולושיקלף

 פסול אינו חסר יטאינו כ"ן אי ביוםגם
- " - -- - - -  - - וחוזף,להבוטרוו גדול 

 ס'ח אות הרא*וט על בק"נץ4*רזרוג
 יטכ"כ הטור מלוטוןדקדק

 למראה דה"נו הידועה כה"אהאתרוג
 אך החזזית בו ונמצא האתרוגאיתו
 החדש א*ח על מהרש"מ בהגהתעי'

 יו"ד משבצות ועין חוא דוקאשלאו
 וצ*ע. סק"בל"ח

 כפ"ת ובס' . הטור כ*כ מבושליא,
 בש'ס כי מנ"להקשה

 יותר שהוא שלוק רק גרסושלפנינו
 שכש*ע מקומזת מראה ומהגהותממבושל
 גורס היה שחשור דס"ל נלאהמהרש"ז
 שלוק מפורש ובחעיטור מבושלבש"ס
 היח דכבר פלא והוא מבושלכבוש
 והנה ע"ט ב*מ תום' עי' ונקסלמבושל

במג"8



צ-השדה תרטיה הייםאורה;ץ
 דלדידן שנראה כתב כ"ב ס"קבמג"א
 כסבושל הוי במים מעל"ע דשרוידקימ"ל

 גסשכו ואחריו פסול אתרוג גביהינ
 להקל לצדד לפעד"נ אבל האחרוניםכל

 שלפנינו הש"ס כג" העיקרדהרי
 רק תני דלא וכיון הרמב"םוכמ*ש

 מזבחים ומשונה מבושל ייא שלוק1
 ]ועי' ומבושלים שלוקימ דתני 'מ"זפיי
 הגרגרים מן מביאין אין ט"ג פ"חמנחות-

 ולא הכבושים מן ולא במיםשנשרו
 דמנחות בברייתא הוא וכן השלוקיםמן
 דשרוי הדי שרוי שלוק כבוש פ"ודף
 כ"ד כיל יעקב המנחת הרי כבוש[איני
 שנשרה בכבד כה"ג נסתפק ב'אות

 אוסרת שלוקה אמרה דש'ס כיוןמעל*ע
 ולא כמבושל רק אינו כבושונאסרת
 סק"כ תע"ג יעקב בחק וכ"ככשלוק
 מעל"ע במים בכבוש להקל סרורגבי

 ולא כבושים לא ל"ט בפסחיםממ"ד'
 ווםכתבו םנושליםובתומן ולאשלוקינ
 דאי מב*שול טפי הוי רשליקהמשמע
 ]יעי' ע'ש זו'- ואצ"ל זו הוי הכילאו
 הר"ש בשם מ"י פ"י תרומות יו'טתוס'
 ואכמ'ל[ ע"ש מבישול פחותדשלוק
 ואצ"ל זו יהיה עכ"פ דהא קשהואכתי

 דהזא' כגושים לא דקתני ברישאזו

 דהאי ידאי אלא *לוק וכ"ש מבשולפחות
 זו אף זו לא והוי בחזמץ מייריכבוש
 באתרוג בש"ס דתני בל"ד וה"נ *(ע"ש
 בחומץ גפבוש דוקא מיירי שלוקכבוש
 אף- זו ולא ומחבר הטור כמ"שחזק
 החומץ טעמו לשנות גם ובאמת כתבוזו

 דנחמיר וגהי מבישול ישגהויותר
 בקיאין אנו : אין דאולי ממשבמבושל

 במוכץ לכבוש ודמי לשלוק מבושלבין
 להכשיר יש מעל"ע במים בכבושאבל

 ]צע'ק ס"ה ר*ה סי, א'ח זעי'בשעה'י
 סרוה דתפוה כהך דלהסזר חג"ילמ"ש
 שם רישא הוא וההי קתני זו ואצ"לזו

 הב"ח[. כסיש כן משמע לאומש"ס
 יו"ד עי' מעל"ע במיפ כבוש בספקוכן
 יגדיל ובקובץ באחרונ4ם ס*א ק'הסי'

 לומר שייך *ם קכ"ז סי' ש' קונ'תורה
 כיון לבב"ח ללסותו .אחזקתו אוקיבזה

 לפסול מכשר זה : מפני להוציאודצריך
 בשעה"ד שלא אף כשר בלה"גולמ"ש'
 קרוש ש~ינו- אף ~דבש בכבושוכן
 פוסל י"ז ס"ק' שהט"ז, מעל"עוספק
 'קוה ביו"ד לשיטתו הוא כבושמטעם

 וראי 'בכבוש 'וכן וכשר אחזקתואוקי
 מחה-ש ]עי' כשר קרוש בדבשמעל"ע
 פ"ב קיושין ,יויט ותוס' כ'ב ס"קכאן
 רס"י ימ-א בהגהת- למ"ש ויילמ'ב
 אולי  ילש ודא4 העברה  -רמשנהוה

 רגם )שו"ר ביבש[ טמנו בלאמיירי
 כבוש להכשיר ביה צדד סקשבבמשבצות

 להכשיר :,טייש וג"קמ מעל"עבמים
 הדס בלולב מעל"ע במיםכבוש
 ~וס"י זו"י החת"ס כמ"ש דלאוערבה
 פ*ז-סיק.1"ט- יו"ה:סן' פת"ש ועי'פ.א

 המובא ר*ב"ן לדלרי שמצאווהמציאה
 וערבה הדס דבלולב תרס"ה א"חב"י

 עי שסולים לרפואה כבשן אוששלקן
 ב' סי' מינים ד' ערך אפ*דשד"ח
 רט"ס ידורעי א' רל בשם ב'~ות
 בערוך וכ"כ כ'שרום וצ"ל פסוליםתיבת
 ועי' נ"ד סי ח"ה משה ובתיקיןלנר
השד"ח_________ גדפם וכעת בזה מ"ש כאן החדעא"ח

 ר"יתו שד"ה ז' סי' א'ה מהוצ בעל להרמיי אזוב אגודת שו"ת עי'*(
 אהרדי דמי דלא במילי אלא זו ואצ"ל זו ש"ך דלא ס"ז נדרים הר"נממ"ש
 אשלוק וא"כ זו זאצ*ל יו ליש עדיפא ובתרייתא הוא- חדא דכולא היכאאבל

 בכבוש משא'כ חדא דהכל משום זז .ואצ"ל זו דהף להו דקשיא הזחובישול
 ע*ש. זו ואצ"ל  וו הוי אי לן איכפת לא הוא אחריתי דמלתא בישולבלא



 תיט'ח "י'פשרחעא
השד"

 פוסל הפיטמא עד לשפע שמתהיל טטקום דהי,נו ואילך 3~דץרטכ~ריב
 דה"ה שאוסר סי ויש שהוא בכל טראה שינוי וכלהווית

 ; שהוא בכל שם פומלדיבש
 הוזיתיג,

 השדהעץ
 ט"1 ס"ק קמ"א ושם ל' כלליםהשר"ח
האייך

 בו"
 ע'ש ט"ס שאינו ש"ל

 הרמב"ן בשם בב"י מבואר אינוועכ"6
 שכבשן דוקא אולי במים בכבוש,דמיירו
 בכבוש אבל הרמב"ן פוסל חזקבחומץ
 במי"מעל"ע

 שיש ודאי מינים בשאר
 נכבש ב' ס'ק משבצות וע"'להכשיר
 איסור עם מעל"ע במיםהאתרוג
 סק"כ תרמ"ם באשל עי'דאורייתא

 שמא א' ביום לאיסור ס"ס דהויוי"ל
 שאין משום פסול . ושמא פוסלכבוש
 ואילך ב' מיו"ט אבל א~ילה היתרבו
 בהיתר פוסל אין )דשמא לצדדיש

 סק"כ תרמ*ט מחהשש עי' י' כלאכילה
 איסור עם במים מעלשעי בגכבשוכן

 א' ביום גס להתירו לצדד ישדרבנן
 פסול בטעם בפיה"ם הרמב'םלדעת
 פריכשאסוף מקדי דלא טמאאתרומה
 מה"ת פירות  רתרומות ס'ל  והואבאכילה
 איטדכ. הני לא__ דרבנן באיטור._אבל
חפצה

 הלכה עמק ס' עי' פרי ומקהי
 י',.הלכה_

 דהפסול הגר"א ביאור עי' בשניםיג*
 אגל מנומר משום בהם-
 כשר כשרה מראה או אתרוגממראה
 דהוצרך ע"ב ל"ג בדף מהדסוראיה
 כשר דאל'כ הוא אדום שחור-לדר"ח
 שכתב וזהו סק"ג[ תרמ"ו משבצותןעי'

 אתרוג לענין מ"ז סי' פ"גהרא"ש
 אומרים ליש מקומות בשלשההנקלף
 ול"ד כשר שוים *ראיו שאיןאף

 לאברהם חסד ובשו"ת: ע"שלחזזית
 כללים בשד"ה מובא .ע"ה סום"ימה'ת
 לחוש דיש כת9 ע"י אוג קמ"אל'

 אחריס בשם בר"נ המובש השגיףלדיעה

 הדר וה אין גוונים שעשוי שכיפוסיים
 שיטת וגם עליהס השיב לאוהרענ
 סומקא כאהינא דבאגלד שפי' כןרש'י

 דמנומר, משום פסולד9מקצת
 פ' בהלואה השגתי ספרי שנגמראחר

 ורחיתי לולב הי על וברכהחיים
 בשם שהרא"ש שהביא אחר קנ"טבסי'

 מקומית וג' בב' בנקלף כתבהראב"ד
 מראהו אין הנקלף מקום כילפסול
 היפוך שהיא נקלף לשאינו ממשדומה
 עצמו הראב"ר בשם הר"נדברי

 אתרוג ממראה שאינם בגווניםדבמנומר
 מביא כשר "סולה מראה שאינוכל

 בדברי הכרע שאין כאן הב"ידברי
 וע"כ כי"א או כראב"ד סובר איהרא"ש
 פסול מראה שאינו אעפ"י הטורהחמיר
 ירוק נשאר ס"ו גש'ע מדייקוע"כ
 ג"כ ומביא דוקא בדייתו שהואכמו
 מ"ר סטק  וה סי' יעקב בכורימס'

  דלפאב"ד-וספורש- דצגם  שבתב_מת,סים_ך_-
 בגוונים ומנומך דנקלף דסנומרבדבריו
 הטזר דדעת וכיזן להם אחד דיןמאליו
 לסראה ונשתנה גנקלף לפסולומג-א
 כשרות במראה מאליו מנומר ה"הכשר

 יהודה מטה דברי הביא ושוב פסול:
 דעתו דהש'ע נראה לדינאשמסיק
 בנשתנה אלא פוסל הקילוף דאיןלהקל
 בסעי' שכתב מה על וסמך פסוללמראה

 גרע דגקלף ואע'ג מאליו במנימרטשז
 דהש"ע כיון מ"מ להראב'דממגומר
 משמע נקלף בדין הזכיר ולאסתם

 חיים בס' סיים וע"ז להקל,שדעתו
 סתם לא הש"ע דהרי להפליאזבדכה
 והרי הנ'ל ו' בסעי' והוא נקלףבדין

 מאליו, מנומר בין נקלף ביןשמחלק
אך



מההשרה תרמ"ה חייםאורהעץ
 במישוש ניכי שמקוטו טמש בו ויש אבעבועות כמו הוא הידרתינ

 שקורין חזזית אותן להכשיר יש ולכן הגה : מאהרוג נבוהשהוא
 דיש שכתב מי ויש )מהרי"ל( אתרוג משאר גבוהים שאינן לפי מו"לבליא

 כך הרבה להיות דדגילים מאחר אתרוג מראה דנהשבים מטעםלהכשירם

 אםיד
 השיהעץ

 כלל אדם חיי בשם מביא לדינאאך
 בנקלף להכשיר יש דבשעה"דקנ"א
 כשרה מראה ונשאד מקומות וג'בב'
 אם וע"כ האתרוג סמראה שנשתנהאף

 מפוזריס אינם כשרהי ממראההנקורות
 יש אחד בצד רק האתרוג צדדיבשני

 ס"ס מחמת בשעהעד שלא אףלהכשיר
 וט"ז י' בסעי' הפוסקים כדעתשמא
 אינופוסל  פסולה ססראה בכנומידאף
 ושמא האתרוג רוב בשטח שיהיהער

 מנומר הוי לא כשרה  דממראהכהפוסשים
 כשהמדאה דה"ה ולפענד"נ עכ"לכלל

 כריעה שמא מחצה על מחצהכשרה
 ו'.,' באות ום"ש ע"ש י"א שבסעיףא'

 ישראל בתפארת למ"ש נופדואומיף
 אמדו דלהכי ו מ פ"גסוכה

 שידוע מקוסות ג' או ב' מנומדלענין
 ר-ק-ב'-גאתרוג ג' כןשהקושיא-האם--ב'

 בכתם ב' או גדול באתרוג ג'קטן
 שלו חופין דשלשה לחלק ב*קבסוף במ"י ]צע"ק קטנות בנקודות ג'גדול
 שתים באלומי אבל בקטינידוקא

 וגם  חילק לא פ"ו גנבה בה'והרמב"ם
 וע*כ רב[ דבר? שהוא גיס המגירהרב
 שאינו כשר במראה במנומרבנ"ד
 וכתמים קטן באתרוג אף האתרוגמראה
 כן סשלשה, בפחות פסול  איגוגרוליס
 פסול מראה קטנות נקודות דב'י"ל

 מראה שאינז כשר מדאהוהולישי
 כהך פסול גדול באתרוג אףהאתרוג

 ואכמ"ל. מיב פ*בדובים
 ל"ה במכילתן אחת פרפרתואמינא

 אמרו הגדול רבינו זהדבר

 יהיה המקום ל"ג[ כבדף . רב]הוא
 הכא, נשתנה טה קשה שקצתבעזרו

 דאף דה"פ וי"י לברכה,שהוצרך
 בס"ת ג"כ ירב. ס"ל כ"סשבמגחות

 וג' יתקן דף בכל שעיתי8 ב'שיש
 ור' יתקן  רג' )  תיובתיה  ותניאיגנוז
 יהיה דהמקום ר"ח אסר אבליגנוז
 דבריו על תיובתא ישיבו שלאבעזרו
 אגד דשלש בדף'י"ב שס לשיטתויהוא
 במנומר וה-ר סחלוקת, ושניםלכ"ע
 פסול לב"ע  ובשלשה פחלוקתבשנים
 הרר כתוב מפורש באתרוג דכאןסחמת
 דדק שקים"ל מסית חמור ע"כבתורה
 דפוס ריעב"ץ בסידור ]מ"ש יגנוזבד'

 או בג' )4מיעןטו פסזל במראהזיטומיר
 ג' או בבי ' וצדל טקם מקומותד'

 -מקומות[:
 בשם שעהנתשיבה ע" כדס אדום"-ינ,

 להכשיר אהיה פנישו"ת
 העתיק ל"ב אות ל*ג א"ח הד'טובעקרי
 אתרוגא ל"ה בסכילתן מס*דראעתיו
 הרא*ש וסמשש סומקא כאהינאדאיגלד

 מרש"י שהעירו באהרוניס ראיתי וכןשם
 אדומין לפחמין אתרוגי נ"גערובין
 סק"ח ל"ח סי' תורה דעת ובס'כאתרוג
 מ"ו לחזלק בח?' הדמב"ן דברימביא
 קשיא ואי וז"ל שהאדימה דריאהבסוגיא

 אדומות אתרוג גבי דאמרינןהא
 שחור האי דאמר מדר'חכוחזרזת
 שחור בריאה והכא שלקה אלאאדום
 קשיא לא אדומה מכשיר ומ"טפסול
 היינו בריאה אבל הוא שינוידהתם

 עדיין נבלע שלא הדם מחמתדבותייהו



 מבואר הרמבען שמדברי בדע"תוסיים
 דבש9ס שצ"ע אלא סוסל באתרוגדאזדס
 רק הרמכ"ן שהביא מימרא הךליתא
 באתרוג ולא הדס[ וצ"ל ]ט"ס לולבגבי

 ולפע"ד עכיל אחרת גירסא לו היהואולי
 ובמקוס ברמב'ן דט"ס בדורנראה
 שנפל הם"ס ]כמי הדם צ"לאתרזג
 באשל ובפמ-ג לולב[ בתיבתגדע'ת
 בתכלית אדום בין מחלק י*ח סוס"קכחן

 סומקא כאהינא משא"כ פסולאדמומית
 דאף וי9ל כשר אתדוג למראהקרוב
 סיה דאל"כ כלל אתרוג מראהדאינו
 אתרוג כמראה הוא שאם בריאהפוסל
 לכ"ז סק'ב ל*ח סי' ש-ך עי'טריפה
 כשר הכושי אתרוג ל"ו במכילתןכמ*ד
 אורחיה כי דהאי פסול לכושידומה
 קליפה בלא דכשד באגלד דוקאה"נ

 בלא הפרי דגוף אווחיה זהוהחיצתה
 דכשר הכושי לאתרוג , ודפ4הקליפה
 החיצונה והקליפה איגלד בלאמשא"כ
 דומה כמו דמי סומקא לאהינאדומה
 כן, אורהיה דלאו כיון קפסוללכוקי
 אינו הנ"ל ערובין מרש9י הדאיהוכן
 לזהבין ריעו_אהקיעו עליו דיגידראיה

 וכזהכ כאתרוג אדומין להיותשפרש'י
 עי, אחת מראה הכל-והנה.-,הנ-ןאתרוגל

 למראה רשיי כונת א"כ ס"א קפ.חן,91ד
 ת.ס' כמ"ש -לאדמישוה שנוטהגע'ל
 וא"כ גרי"ן ירוק לאפוקי : ל"אמכייתן
 יהיה ממש שאדום מרש"י ראיהאין

 אתרונ. מראה.
 הנ"ל וברכה חיים ס, בראשוהנה

 כהפמ"ג שהעיקר בזההאדוך
 העיטור מס' וגם מהנ"ל ומביאבזה

 פני בשו"ת וראה באתרוג אדוםשפוסל
 לפסול ראיה לכאורה שיש שכתבאריה
 דאדומות ל"ג טמכילתן באתרוגאדום

 שיקה אזא אדום שחור מדר-חכשחורות
 א"כ פסול דשהור באתלוג ה"הוא"כ
 ראיה אדרבה העיון אחר_ אך אדוםה"ה

 קבע אמאי אר"פ תקשי דאל"כלהכשיר
 אמימרא כשחורזת דאדומותלמילתיה
 לר"פ הו"ל יותר ל"ש שאמרדר"ח
 אתרוג ששנו אמשנה למלתיהלסקכע
 הנ'ל וברכה חיים ובעהמ-ח פסולהכושי
 ע"כ בש'ס מוקדם דהדס כיוןתירוץ
 דחוק תרוצו ולפע'ד ההדס עלכתבו.
 למ"ש נכונים אריה פני שו'תודברי
 גדולתן דרך שם הרוט בעקדיגשמו
  ס8ורש הכווטי באתרוג והרי כןהרבה
 ופרש"י להו והא לן הא ל"ו שםבש"ס

 רים כתבו ע"כ כשר בהםבשרגילים
 דשם פסול שחזרות מקזם שבכלאהדס
 התחילו שכבר בשחורות פרש"י ליגבדף

 לקותא מחמת ע"ש באדומות וכןליבש-
 משא'כ הנ*ל חולין הרסבוןוכחילוק
 באותו דגנלים אם אתרוג כסובפרי
 כמו מתחילתן אדומים להתגדלמקים

 נוכל לא אדומים  מאראנצין אותפוחים
 פסול הרבה שחוד ורק שלקהלומר
 כדם באדום אבל לרידן מקוםבכל
 בתפוחים זהדר יפה מראה דהיאכיזן

 כשד, . _גאתרונים -ך,םם ירגיי - שכיחא6--
 רעננה כנף בשו*ת בזה שהאריךשו"ר
 ככרתי מירוק דשאני וכתב ע,ג סי'א"ח
 אין .אח'כ דשם ורגיל שכיח אםאף
 ה" וגם משתנה כי מראה אותולהם

 דוקא מיהו באדום, משא"כ הדבהכשחור
 היפה כמראה רובו או כולובאדום

 פסול אדומות נקודות משא"כבתפוהים
 ואדום ששכיח מבלא"ט-פלע.קוגרע

 בלא"ט שאינו אדומות נקודותמשא"כ
 דומה כמו זפסול נדמה הויפלע"ק

 ואכמ'ל. ע"ש לפרש"ילכושי
י"ד



מוהשרה תרמזה הייםאורהעץ
 כשקולפו אם מנומר שהיא או שפסול גענין חזוית בו עלהה "וכםיד

 כלום( חסד ולא שנקלף )לאחר כשר האתרוג למראהחוז"
 נפלטו_

 השדהעק
 דרבא כאוקימחא באהיג עי' מקיםיד,

 ורמב"ם. הרי-ף וכסי' ל"ושם
 הש-ם לשזן אעתיק זו היכהלבאר
 פסול הכושי אתרוג סתניהיזישם

 היא[ ושחוד כוש מארץ שגא]פרש-י
 וכוי תפוח אתרוג לזו שםגרייתא
 בבדייתא ]פי' טר אסך פסול,:ושי

 עפ"י וכן הכ71וי אמדה הרידבמשנה
 מד אמר יציין לא הש"ס שיטחרוב
 גטקומות זולת פסקא רק המשנהעל

 ציין בא"ז וגאמת ס"ב אות א'כללים ע*ירי חלק גשד"ח וצזינםמועטים
 והתניא[אתרוג פסוף כושיעלהמשגה

 דומה כשר _כושי והתניא פסולכושי
 נמי תנן כי אביי אמד פסוללכושי
 הבדייתא מבעיא לא ]פי'מתניתין
 אלא לכושי דומה פרושו כושידתגי
 הידועה בה"א הכושי דתני במשנהאף
 פרש"י תנן לכושי דומה פרושו[גמי
 שחוד הוא והדי כאן שגדל לכושידומה
 עצמו כושי אבל הוא שנדמהפסול
 טעם היינו כוש[ בארץ שגדל]פי'
 שקשה ויען - הוא דאודחיהדכשד
 ולפר9 הכושי דחנן המשנהלשבש
 קשיא יא אסד דבא לכך לכושידומה
 מתניתין לעולם פדש*י להי והא לןהא
 לבני מתניתין ול"ק ססול נמיכושי
 דגילים ואינם כוש מארץ שדחוקיםא"י
 לכוש שקדובים בבל לבני ברייתאבהם

 כאן בגדל מקום ומכל בחסורגילים
 הוא נדמה לכושי ודומה דא"ש[]בבבל
 לכוש שהובא אף פרושו ניאה -ופסול
 ]בגמר - פסיל טעט בשחורואף
 ברודה המשנה בהלואה השגתיספדי

 בשעד אבל כן כתב הלכהובביאור
 להקל וסייעתו דש'י דדעת כתבהציון

 גדלים שאין במקום אף מעטבשחדר
 עצסו[ דברי וסותר מנ-ל וצ.ע כךשם
 אנחנו ומוכרחים -- והטוד חרא"שוכ"פ
 על חומרא מוס'ף רק דדבאלומר
 שגדל עצמו כושי לססול אביידברי
 מפני ישראל לאדץ והובא כושבארץ
 השחור אף אבל בו דגיליםשאינם
 בבל לבנ' כשר כושי כאדםביותר
 מהגדל לשם כשהובא לכושהסמוכים
 אתרוג )בפיה'ם הרע"ב ודבריבכוש,
 עסול שחור והוא כאן שגדלהכושי
 אודחיה כוש בארץ שגדל כושיאבל
 דהדי מאד תמוה עכ"ל. וכשרהוא
 כרבא לסדש והי?ל אביי כתידווהוא

 אף בא"י לפסול כות(הדהלכתא
 בכוש,שגדל

 חרי"ף פי' אחר כאן.נמשך בש"עאסנם
 אתדוג בין מחלקים שהםורמב"ם

 האיש הוא כושי והפי' כושי וביןהכושי
 הרבה שחוד שהוא כוש אדץמילדי
 נוטה 4שמדאהו פרושו הכושיואתדוג
 הגונה לכושי דומה אכן לשחרותטעט

 ששחוד כושי לאדם דומהשהאתדוג
 בש"ס אמרו לא ומה"ט פסולה-בה
 לכושי דומח אם כי  בושי לאתרונדומה

 וזה 5סול זה ממש כושי אדםשפרושו
 הא בתרוצו דבא ומוסיף אבייכתירוץ

 הכושי באתדוג דאף להו והאלן
 אינו לשחדות מעט שנוטהשפדוש1
 אתרוגים הדבה ששכיח במקום רקכשר
 אבל ובבל כוש באדץ כמו כןלגדל
 שגדל אף אז כן שכיח שלאבמקום
 *זהו ופסיל הוא נדסה מעש ושחודשם
 הדמב'ם מדברי וידאה כאן השעעפי'

 שנושה הכושי אתדוג הובא דאםוש"ע
 לאדץ רך שנדלים ממקום לשחודמעט

ישראל



השדה תרכ"ה ח'יםאורהעץ
 מב:טל או כבוש שהוא או סרה או ותפה בהלוש מים עליו נפלטו

 : פסול מנומךאו
 בשלוטה או גשנים בד:בו פיסל אחד גמקום לבן אן שחור הוא אםטז

 : גמיעוטו אפילו ליפמל כחווית דינוטקומות
 מקוםיז.-

 השדהע*ן
 הירושלמי לשון יורה וכן כשר ג"בישראל
 הכושי מן הבא פסול הכישיאתרוג
 ותשו' שס ירושלים ציון הגהת ועי'כשר

 סי' שווארץ ר'י מהרה"ג יוסףדברי
 הבאים אמעריקה אתריגי לעגיןל"ב
 מ"ש עי' להכשירן מעט שמשוגיםלכאן

 תמרים כפת ס' ועי' כ"ה אותבתרמ"ט
 שחיר באזי גדלו שאם ל.ו לדף'בחי'
 לכוש והובא נדמה מטעם שפסולמעט
 ומפרשי זו, לשיטה פסול הואולבבל
 ואכמ"ל_ הניל מכל העירו לא,הש"ע
 צד. "מכל המגיד הרב לשון ככדור110,

 הרמב"ם השמטת על ותרוצו)
 כמין עשאו מיש על שסמך [ מחמתזה

 בס' כמ"ש דחוק פסול אחהתבריה
 מאליו גדל רשמא ל"1 מכילתן.כפ"ת
 תרווייהו, אמרה' הברייתא והריקיל
 דהרמב*ם דירושלים במתא שתירז מהכן

 כמו--נטלה-פטמתר זהוא'- כדודגורס
 וכבר כדוד ראש בלא למעלהוהוא
 ועפיז שפסול פטמתו דציטל דיןהביא
 במחכ.ת מטמא לו כשיש ככדורהכשיר
 קשה דאכתי פסול בכה'ג' דגססעה
 והו"ל כשר מבר"תו הפסמא חסרדהרי

 במי שפסול ככדור להזכירלהרמבים
 הפוסקיס כל וגם מכר"תו הפטסאשחסד
 פטמתה ונטלה ככדור הדעיס שניכתבו
 ומצד ממש ככדור בעגול דאף "למיהו

 להעת הפטמא - קודם התחילהשטמא
 העוקץ צד וק קצת האתרת מגוףבולש
 לא שוב האתרמים כדרך קצתשקוע
 צד מכל הרה"ם שמד"ק ככדורמקרי
 בשו*ת מצאתי הן צד. מכל אעווהרי
 ממה כן ומדייק נ"ג סי' חןוברי

 ועשאו בדפוס גדלו בבר"תאשאמרו
 אץ דהרי פסול אחרת בריהכמין
 דפים בעשאו דפוס-דהרי משוםהפסול
 אחרת בריה במק היה הול"ל א"ככשר
 אחרת בריה כמץ אפשר דאיוצ"ל
 הרב דברי לפי ועתה בדפוס לאאם

 אי ממש דככדור לומר מוכרתיםהמגיד
 החוש והרי בדפום אלא לגדלאפשר
 דפוס בלא ככדור עגולים דהזעןמכחיש
 הפטמא מצד קצת דבולט כען,צ"ל
 אלו אין באמת העוקץ קצת.ושקוע
 ווה צד מכל עגולים וטאין כיקככדור
 אם וצ"ע ע"ש בדפוס אלא אפשראי
 לס ב להתת הפטמא בצד רק הבדליש
 שוקע להעת העוקץ בצד רקאו

 כור,אי

 נ' סי' הרמב"ם נות ללש ברדב'ושו"ר

 ככדור דץ הרמב"ם השמטתבשעם
 לפי אפשר דלא דס"ל לודמסתברא

 אלא ממש ככדור להיות הפריטבע
 גדלו כתב והרי - בדפוס עשאוא"כ

 עכ"ל פסול אהרת בריה כטיןבדפוס
 פסיקתא הלכתא דככדור נראהעכ"פ
 ממה לומר דדוחק לפס:ל הפוסקיםלכל

 הם והרי פלפלין ואימא הש"סדמקשי
 כולם דשם לחלק דיש ככדורעגולים
 סלקא והוי אורחיה הוי ככדורעגולים

 דכשר.אדעתין

 ראשו ונתעגל ונכפף מאוד אריךט,,
 שעביו אף ככדור עקרועד

 י"ל כ"ד באות מ"ש עי' כביצהמהזיק
 צד מכל בכלל ג"כ והוא פסולדג"כ
 כמגל בנכפף אבל הנ"ל הרה*משכתם

או



מ?חשדה הרמ"ח הייםאורחעץ
 היו ואם כשרים מעט שהירות כעין שלהם עו5אתרוגים ר~מרכםז,

 : שקום בכל פסול זה הרי כוטי כאדם ביותרשחורים
 העגוליח,

 השדהעץ
 בשם לאברהם זכור עי' לבנה כחציאו
 פסול בלולב דדוקא להכשיר ב'דס'

 בביי 198רש מצאתי כן והנהכפוף.
 שגדל דהן רמב,ן בשפ תרם"הסי'

 ולפענ'ד כשר דפוס ע*י או כןמעצמו
 דהנה רשיי דעת ג*כ הוא דכןנראה

 ל'ה מכילתן רששי על הקשוהאחרונים
 כגון גדולתן דרך_ המצות כל ד"העיב
 והרי .אתרוג והשמיט וערבה קדסלולב
 שפי' דסה ק"ד' סי,' פיג בק'נלפזש

 ולא למעלה והעלוון למטה התחתוןרש"י
 תקשי שלא באילן. גדולתן כדרךפירש
 הפטמא שבאולן,תולה באתרוג דהרילך

 שנקיא .מה דכל . פירש לכךלחרץ
 והתחתע למעלה צריך למעלהבלקיחתן
 הציג באתרוג רגותא עיקד וא-כ-למטה
 מפורש באמת . ]אשר ברמזרש"י

 ד' בכל ה"ב ס-ה ברכותבירושלמי
 ויתר באתרוג[ גם מפורש ובה"גמינים
 לי קשה ועוד - במפורש פרטהמינים

 בכתבו יבדף=מ"ב-יוה--לו--ערש"י-ש9-י
 שהעליון ממילא ונדע למשהתהתון
 .לא דבאתרוג כיון ניחא ובזהלמעלה

 למגל כשדומה ולפעמים ליהפסיקא
 געוקצו יטל5 אם גם לבנה לחצ'או

 וכשר למסה הפטמא גם חרילמטה
 ססה ראיה וי"ל גדולתו דרך הואדכן

 בלא"ה והרי באסצעו עקום לולגשפסול
 למטה ועליו השדרה שראש מחמתפסול
 פסול היה לא לבד הכי דמשוםוע"כ
 בלולב פסולו ורק גדולתו דרך הואדכן

 קבלו באתרוג משא"כ הדר שאינומשום
 צייר ע"כ הוא הדר עקום דגסחז-ל
 תחתון המינים שלשת- באגודתרש"י
 לדחות ויש פסול, אז ובהיפוךלמטה

 בחזר אף לפסול עקום בלולבדקמ"ל
 י"ג. אות תרמיה עי'ונתישר

 מ"ש רלפי י"ל ארכו על יתרעביו
 מכל דוקא דככדור הנ"להרה'מ

 וכשר, ככדור אינו כה"ג א"כצד
 לפסול יש כנ'ל תוס' בשםולהעט"ז
 הפי' כ"ד באות מ'ש ועי' כדודדהוי

 וצ*ע. מהוכדוד
 פרושו, כגד באות מ"ש עי'דפין
 והפיי הרמבשם כ"פ נשר התיוםיז,

 פסול בו ואין מדובקשיסלו
 תוס"ף לא על לעבור אתרוגים ב'משופ
 הכל וכ"כ מ"ז אות בתרניא מ"שעי'
 וזחד פרי להפרידם יכול שאינו דכלבו
 הסמ"ג'שפוסק בטעם הלבוש וכ"כהוא
 ש*ומה משום התיום לפסול בש'סכי"א

 יהרח"ג יצחק בית ובשו"ת.לשנים.
 אות קל"ד 6י; ח"ב, . יו"ד מלבובר"י
 כ' בגיט(ן המבואר דלפי כתבי"א
 - סוטה.:"5נ!"י_דמ5"? תוס' ועי'__ספיים_ שני .5וי לא מתחילתו דמחיברהיכא
 דאין מוכח ומכאן כשר דבתיוםפסקינן
 לפסול הי"א מדסברי אתרוגים ב' -ליסול
 דבמחובר תוס'. _ם"ש ולפ"זהתיום

 תלוי _ספרים ב' הוי לא. .מתחילתו
 אבן ובטורי התיום, לעגיןבפלוגתא_

 אנ"ל סוטה תיס' על חולק כ"רה"ש
 אתרוגים אולשני ספרים דבזשניוסובר
 דתלזי מ""ש ולפק איסור מצינולא

 ראיה ישבפלוגתא

 לתוס-

 דדוקא
 משא"כ לת"ק כשר מתחיל~_במחובר
 ובס' אסור,- נפרד~ם אתרוגימ ב'לטול
 _של בפרושו חקר ל"ו לסוכהכפ"ת
 אבל כשר _מדובק דוקא אםתזם

 חצי מחמת פטול אחד כלבהפרידם
אתרמ



השרה תרם"ה חי'םאורח
 : פסולככדור

 גדלויט. השדהעץ
 כשר כשהפרידם דוקאמא

 משום פסול בסדובקים אגל אחדכל
ב'

 אתרוגי*
 ובין כך בין דלמא או

 אלו לספיקות מצאתי ו"א כשרכך
 פוסלו מה"ט ואולי בפוסףיםגילוי
 עכ"ל בפרושו דנסתשק מש41בסמ'ג
  גפוסקים גיוי הפירוש הלי יישולפי

דהכוני
 מדובקים. כשגטלו

 התיום וז"ל חיים ערך געןיךומצאתי
 יש הם פניפ , ב'שאמרו

 חצאין ב' שהוא ויש כברייתןדבוקים
 כל למטה למחוברין מלמעלהחלוקין

 אומרים קדמונינו ראיגו כןשהו*
 שבזעי ועי' 'עכ*ל ,התיוס זהבראותם

 שני שנולדו שהיה במעשה 'ד' סי'ח"א
 בכל מחילקים בגיפים תאומ:םיכרים

 ראשיהס בקדקוד קדבוקים רקאגריהם
 אוא כאלו נראה ראשיהם שלאחור*עד
 דמנחות דהך וכתב מאוד רחב אחדראש
 באיזה 'ראשים שני לו שיש במיל"ז
 אחד גוף כשכולו היא תפיליןסניה
 לדין דרק- ראשין בשני ונולדאחד

 סלעיך-אבל~'לכל עשר ליתן-גכור--צריך
 שהם גשאלתו משא"כ אחד הואמלי
 הבריאה כתחילת פרצופים ודו גופיםשני
 שמם ;ויקרא בראם ונקבה יכרכמ"ש
 אחד כל צריך תפיל'ן לעניןאדם
 הרהיג  ובהסבמת י"ש  עצמו בפנילהניח
 נלע"ד ועפי"ז ע'ש בזה מ"שרי"ש
 כפ"ת הס' להספיקות-של גילוילמצא
 שהפרידם אהר מהם אחר  בלקחהג"ל
 א' כפן מיירו וש.ע הש"ס דדנהג"כ
 כמעש כברייתן דבוקים שהם הערוךשל

 נחשבים שניהם וע"כ בזה זהבש'ע
 ב' או פטמות ב' להם שיש אףכאחד
 וכשר ל'ז דמנחות להך ודמיעוקצין
 לכל ולא הפרדה בלא אף, א'גיו*ט
 יתר משום לדון לטריפות נדמהומילי

 לקיחה דעכ-פ מקומו ניטל אוכחסר
 זה וכשהפרידם חסרון בלא הואתמה
 ביויט ופסול אתרוג כחצי הו'למזה
 אם אגל הימימן בשאר גם ]ואוליא'
 חצאין כשני לנמרי מלמעלה חלוקיסהם

 כשני דינם כ"ש ' למסה רקומחוברין
 בירי ראגר הפרי-רס  כשלאאתרוגים
 אות תרמ"ו  בניל  אגד  שימיה  לאשמים

 אתרוגים ב. בגוטל רפוסל  רמאן ע"שו'
 גיו.ט חפרדה בלא כשנוטלו פוסלה'נ
 הדין הוא הימימ בשאר גם ואוליא'

 קלת נחסר שעי"ז אף כשהפרידםאב5
 יצא כשר דחסר הימים בשארמ-ם
 דהסר א' ביום אבל מהם א'בנטל
 נחסר לא אם ולדקדק לעיין צריך8סול
 לענין סקקח תרס'ה משבצית ועי'קצת
 מלולב חמור ואתרוג שדראית בשנילולב
 גנולדו באתרוג 4ק בש"ס האיגעןדהרי
 בשם החדש בא"ח אך טריפות סימניבו

 דשני קל"6 סי' ח"ג ח4ם לבתשו'
 ויש כאחד ונראין יחל דביקיםלולבים
 בהם יוצא יתקלקלו כשיפרידםחשש

 מ14רי דשם ' .וייל באתריג "ל--יל-יא'נ
 גארבעה דהיינו דבוקי6 כשניםשניכרים
 לולב כלכל לבוקים עיי9 ישצדדים

 כהימניק. דהוי חשש ישדאל'כ
 תיום שפוסל הסמ"ג דבריובעיקר

 הראב"ן דגם בוה יחיד]ואינו-
 דבאם כתב ובא"ר פוסלין ורי"וורקח
 טעמו בפי עי' התיום[ יטול לא אחריש

 בש"ס שגורם בה"ג לגי' דחשולפעד"ג
 וחכמים פוסל ר"ע התיום אףוי"א

 כי"א הלכה דאין נאמר ואםמכשירים
 מודי וכ'ע פלוגתא כאן אין ת"קנגד

 בש'ם שחושב הפסולים יתר כמודפסול
 ע'ש,שם

 כי*א הלכה חין אם הכלל בעיקריח,
 הכללים שמאספי ת'קגגד

לא



מחהשיה תרסעה הייםאירהעץ
 נד5י,ט

 ברייתו כמו עשאו פסו5 אחרת בריה כם" ועשאו בדפוס
 : כשי דפין דפין שעשעואע*פ

 התיוםכ'
 השדהעץ

 כל אומר )הלל כלום מזה הזכירולא
 ח"ב אליהו בפסקי הדפסתי הזההסימן
 בשנת יש אוהבי מיוחדקונטרס

 . פה(. נשמט ולכןתרפ"ט

 במראה הדין הוא_ אם 5עשביימ,
 שנוטה כיון אובלאו"ו

 אינו בשחור ט'ז כסעיף דינולשחור
 הדס לענין רק ואחרונים בש-עמבואר
 כולל דירוק סק"ג משבצות תרמ"ובסי'
 וברכה חיים ובס' גע"ל בלאו"וגרן"ן
 בשני שתלוי בזה האריך כ' אותהנ"ל
 הירוק 'ד*ה ל"א מכילתן תוס'פרושי
 טי דמברכות פרשו שמקודםככרתי
 שדומה קצת משמע מ*גומנחות

 ב*רושלמי אבל בלאו"ו זהלאירנדעא
 גרי"ן זה ויך"ד צבע שהואפשמע
 א' כפי' _כתבו עזב מ", חוליןובתוס'
 הי-רוק אתרוג דפסול דהאישבסוכה
 נראה ומיהו וסיים בלאו"ו הואככרתי
 ירוקים אתרוגים להכשיר אין זהדמכח
גר~~ן

 שאר למעוטי ככרהי נקט- זלא,
 כ"ד סי' פ"ג סוכה ובאגודהירקות,
 ככרתי דירוקבתב

 משמע.
 בלאו"ו

 משמע ונדה ובחולין מברכות,כדמשמע
 האתרוגים כל אכן גע"ל. צבעדהוא
 לפנינו שבאים אותם ואשילו גע"למראה
 דהא יהודה לר' אפילו כשריםגרי"ן
 א' כפי' הרי שעוה למראהחוזרים
 ככרתי דירוק שם וחולין סוכהשבתוס'
 סוכה הראיש לפי' ואף בלאףוהוא
 שדומה כאן שבש"ע כ*א סי'פ"ג

 דה"ק י*ל ג"כ גרי"ן השדהלעשבי
 למעוטי ככרתי נק?ט דלא י"ל כיבלאו"ו
 חולין תוס' וכמ"ש ירקות מינישאר
 גרי"ן כמו כלאו"ו _לדון .יש וא"כהנ"ל
 אין וכן כשר לגע"ל מקצתו חזרואם

 ואין מנומר _שום מקומות בכמהפוסל
 גרע ככרתי ירוק' מנומר דלעניןלומר
 פ"ג הר"ן למ"ש כשרה מראהמשאר
 דוקא דפסול דמנומר הראב"דבשם

 לבן כגון באתרוג הפוסליןבמראות
 די"ל הריסב"א וכיכ ככרתי ירוקשחור
 הב"ח כש-טת ס"ל. וריטב"אדהרינ-
 דקימ"ל למה אבל פ6ולה מראהדירוק
 שלא,- מחמת רקדירוק

 שריו נגמר,
 , כ"ז באות למ"ש]צע"ק

 יהודה "טה מ6,
 משא"כ הדר בעי דלא לר*י רקדזה

 הרא"ש .וכמ"ש ל"ז[ מדף כדמוכתלרבנן
 קימ"ללדכשר ולכן ומג"א ט"ז ועי,שם

 ככרתי ירוק באמת לגע"ל קצתכשחזל
 בכמה פסל ולא כשרה מראהכשאר
 מנומר משוםמקומות

 א~
 כהנ"ל נאמר

 דשם ו6הכרעה . כשרה מראהבשאר
 הרא"ש ולכן , בירוק ה"נ כ"בבאות
 במנומר זו לדעה כשהביא. י"זכטי'
 ולבן. חזזית' הק- ככרתי ירוק כתבלא

 =וסול-.- ודאי-מראהושחור--שהוא
 ילכן_

 הנ"ל. מהכרעה מגרי"ן גרע לאבלאו"ו
 אות הנ"ל ' וברכה גחיים עודועי'

 לו הראה רי"ג שהרבקי*ב-:ובהשמטה
 כהן דוקא אם ה"ו פ"ג,בירושלמי
 א"ל כרתינון להן דדמי אוכרתינון
 דבעי ופ"מ ק"ע ופי' -כרתינוןכהן

 אף הש"ע כת4 ואיך ממשככרתי
 השדה לעשבישדומה

 בס' רק פסול .
 ועיינתי אחר פי' יש דירושליםמתא
 כרתינון יהן האיבעי פי' וראיתישם)
 גם אח-כ ישתנה -אי אבל ישתנהלא
 ועין האחרונים וכהכרעת כשרלר"י

 כעשבי דדוקא- כ"ג ואשל י"חמשבצות
 התחיל אותו כשמשהין כעינןהשדה
 השדה מעשבי דיהיה אבללהוריק



ע-

השדה תרם"ה חייםאירה
 : כשר בזה זץ דבוקים שנים שגדל דהיינו רץףזירבםכ
 את=יג למראה הוזר א"כ אלא פסול השדה לעשבי שדומה ףץירפרלכא

 : כשי אותוכשטשהין
 שיעורכב.

 השדהעץ
 ועי' פריו נגמר שמסתמא כךכשר

 שם. א"ח ס' על טהרש"מהגהת

 מהרי"ל בשם כ.ג ס"ק במג"אכ*
 א"כ אלא ירוקפוסל

 משמע כברכום מוריק להיותהתחיל
 וצ-2 באתרוג כשרה מראהדכרכום
 מקומות וג' דבב' אהא הר"גלמ"ש

 מנומר דוקא הראב"ד כתב מנומרהוי
 וכושי לבן באתרוג הפסוליםבגוונים
 פסולה מראה ככרתי הרי ככרתיוירוק
 .~ אזדם מראה' דהשוב בריאהסק"ב_דכשה ל"" התכ"ש למ"ש כרכום מראמוגם

 סי' ובשיך וזהב ביצה מחלמון למעי',כ"ש
 וא"כ בריאה פסול אתרוג .דמראהל"ח

 אתרוג מראה'. אינוכרכום
 זא"כ-

 ירוק
 הוי ככרכום להודיק שהתהילככרתי

 וגשו"ת יוכשר ואיך פסולומ מראותב'
 עפ"י זה ישב ע*ג סי' א*ח רעננהבנף
 כל פרק סוף בפיה"פ הרמב*םדברי

 ילקה--,,2וב- כרכום-אם- -- דמראה היד---
 בהכ? .דאירחיה אתרוג א*כירוקל

 שב ואח"כ ככרכופ להוריקשמתחיל
 שינוי חשוב לא אהרוגלמראה

 ע.ש.מראה

 דבשיעור תשובה שערי ע" פחותכא*
 עליו לברך איןמצומצם

 להוסיף ולפע"ד בדמיונו טועהדשמא
 פלוגתא יש בירושלמי א(חששות
 עד או תנן כאנוו אם המשנהבג-רסת
 שיהיה עד כשר שאינו והנפ"מכאגוז
 לדידן ה"ה וא"כ לרימ מאגוזיותר

 אותו ג"כ שייך כביצה כרקידקימ"ל
 ניד חולין תוס' שלמ"ש ואףפלוגתא
  חילוק אין דילן לש"ס במלע ד"הע"ב

 חשש לירושלמי עכ"פ הגירסאאיך
 יותר צריך שמא השיעור בעיקרגדול

 שמשנה אף ב( שהוא, כלמכביצה
 מקום בכל מ"ו פי"ז בכליםמפורשת
 בינונית הוא ביצה בשיעור-שאמרו
 או גדולה ]מדידת מים לחלוקתוא"צ
 ע"ש רואה של דעתו לפי רקקטנה
 במדה ולא במראה מ' בכיותתי'
 פ"ו ס" בע"ד דקימ"ל למת ,הלכל
 בצים ס"א שצריך העקרי בטעםס"ה
 וקטק בגדלן שתת עאיק מטעםלבטל
 של דעתו על סומכץ אנו דאיןהרי
 שצריך גדול חשש ה"נ א"כרואה
 לדמותה מתרנגולת גדולה ביצהלטול

 שאבאר מים במדידת וגם גלהאתר
 עיפ פ' פסחים הצל"ח השש ג(לקמן.
 שכמה הגם גתקטנו שבזמנעודביצים
 א"ח הת"ס דבריוועי' דהאואהרומם

 לתשובתר בזמן המוקדמת קפיאסי'
 ס"ץעחן"-2קץ11בוע2ב_בןתישלמה_אפח

 אק להצל"ה דאף כתב ב' בחלקק"ז
 הפירות דגם כיון באהרזגלההמיר
 הף כביצה והרי הבצים כמונתקטנו
 האריכו וכבר שבזמנינו, פריגמר

 הערתי הדל אני וגם בזההאחרוניס
 ר*א אמר פ' דיומא בהד אחתבתשו'
 לו שיכתוב צריך בזה"ז חלבהאוכל
 וירבה אהר ב"ד יבא שמאשיעור

 ורא*ש והרמב"ם שהרי"ףבשיעורין
 כר"י דקימ"ל משום זההשמיטז
 הללמ"ם דשיעורין פיא פ"אבירושלמי

 א"כ ה"ב פי*ד מ"א ה' רמב"םעי'
 השיעור לשנות ב"ד מצילא

_-- 
 מ"מ

 מביצה מעט גדול דכשישנראה
 על לברך אין בינתיתמצומצמת

המצומצם



מטהשרה הים*" חייםאורחעץ
 אפילו בגיצה הוא אם אבל פסול טכביעה פחות קטן אתרונ שיערךכנ

 גדול הוא ואם כשר פריו נגטר לא שעדיין בומר הואאם
 כשד, שהואכ5

 השדהעץ
 מקוה ה' הד'ט עקרי ועי'המצומצם
 ואכם'ל. ח' אות כ"ב סי'וטבילה

 תוספת מצוה הידור לענין וכןכב.
 תרנ"ו סי' בש"ע אפסושליש

כגון
 סתם כתבו ולא מצומצמת ביצה '
 עקרי יותר דזה מבואר יותרמהודר
 מכילתן כמ"ד בהיכר גם ואוליבהידור

 מצותו - מנכר לא פלפלין ואימאל"ה
 דוקא  הוא  דבהיכר חו"ל קכלויולי.
 כ"ו[ כ*ה באות מ"ש ]עי'כביצה

 כ*ש עבים בצ*צית ע"ב ל.חובמנחות
 מבן להעיר יש וכן מצותןדמנכרא
 יומא ועי' נ'ו בגיטין הכסתציצית
 דבשרא איברא בתר אזלינן אי עשבכ*ה
 יומא ובירושלמי דבשרא שומנא גתראו
 במראו משובה בגופו משובח ה"אפ"ו

 -ל~5ד י"ל והשנ- -עדיף- גגופומשובח
 מצומצמת בינונית מביצה יותרדבגדול
 שהוא אף - מהמצומצמת יותרעדיף

 דאין- הל ןתויג-"גד~ל-הרבא כג:-טיהו~ במראו. ממנו יותרמהודר
 כמ*ד יותר חשיבות שוםבזה

 איכא מי במינן גדולות טיןבשבועות
 ריש ירושלסי וען' שמיא קמיחשיבותא

 שמוסיף מה רק חושב דאינופאה
 בסי' ח"ש ועי' מצוה  הוינשיעירו
 תרע"ב שבמג"א ואף ו' אותתר"נ
 גם הידור דיש קצת משמעסק"ג

 צדה בס' אך גדול היותרכאתרוג
 לא דהדורו מצאתי קדמון מגאוןלדרך
 לא ועדיין בינוני רק גדול ולאקטן
 דשיעור נלפע'ד והיה בינוני מהונדע
 ביצה משיעור מכפלים יותר לאבינוני
 וכן מהעיקר מרובה הטפל מצינושלא
 בתורה הגדולות אותיות בכתובותנראה

 חוץ מכפלים יותר גדולות יהיושלא
 ל"ב רס"י מגוא עי' אהד שלמהדל'ת
 רבתי בףת התורה בהתחלת לדברוזכר
 לולב אתרוג בגימטריא כן גםועולה
 פ"א ,דף משבת אמנם ערבה,הדם
 יותר מחזיק אינו ! היד דמלואמשמע
 ל'ד ~מכילתן' לרשי א.כ בציםמשלש.
 ביצה *יעורו בידו שנים: שיאחזכדי

 איתא בברייהא ל"ו 'דף ושםומחצה
 זה אין לו אמיו. הם אף ר"ידא'ל

 כר' דקימ"ל וצהי ברש"י וע"שהדר.

 רק ) :הוא 'ידיו בשתי אחד' אפילויוסי
 דאינו חולק אינו בזה אבל פסול -דאינו
 י"ל ומחצה י ובביצה כך כלמהודר
 _בגופו 'סלבר שליש עד ההידורדזהו
 אגדות.וע?'

 מהרש"א'ב'ק;'טי
 זאכם'ל.

 כביצה עביו ואין ודק ~יוך אתרוגכד.
 מכביצה יותר בכמותוןמחזיק

 מלבוב להגאון (צחק בית נשו'תראיתי
 אות קל.ה סי. ח"ביו"ד

- 

 :שההמיר ד'
 - לענ*ן --' -סי'-איל*ל הט*ז דברי--ופ"י=--
 והינ מרובע ד' על ד' ומזוזהסוכה
 ואחריו הרבה יותר שארוך מה מהנןלא

 אות קמ"א ל' כללים בשד"חהחזיק
 ח"א אלקלעי לאברהם זכור ועי'ס*ו
 טלית ש'עור לענין ט' אותא"א

 ולפיי"ג ע"ש סי'-ט"ו -החייםובארצות
 אינו כנגדו דזהו י'ל אחר רבשישנהיי

 לענין ע"ב מ'ה בבכורות כמ"דמהודר
 אף סגיא שמיטא באריכא אדםמומי
 לא שזה נכפל דגם פי' שםשרש-י
 אין אחר כשאין מ'ם גאתרוגשייך
 שהפני*ו ואחר אדם למוסילדמות

 הט'ז דברי דחה ג' לסוכהבחידושיו
 ל"צ דא"ר ע"ב ל"ו ממכילתן וגםע"ש

דעבידא



ק

 ר;"1 עי' דק דף כמו דפי דפיועביוא
 כפ"ת ס' לפי' כברייתו וזהו כןשפי'
 שעשאו אף וע'כ כך שיגדלדשכיח
 שיהיה דא'צ משמע כשר כך דפוסע"י
 הקיפועובי

- 

 לפרש'י ]מיהו כביצה
 בתה"ד ימפורש מים של רח(םכגלגל
 בין כהסר דנראה דאע"ג צ"טסי'

 העור שגקרם כיון מ"מהבליטות
 דבאמת משמע כשד כך ברייתו~תחילת
 גימא -דאל"כ וגם כביצה[ , בעוביועגול
 בעובי- אךכו גובה שכל שצריךג"כ

 שלא ומלבד ממש ךביצה יהיההקיפו
 כדוד להיות הוא קרוב ' עוד כזהשכיה
 כד 'אחד ראשה ,טהורה שביצהאף

 במס' ג"כ ועי' מעס חד אחדוראשה
 עגיל. שאינו אף מ'מ ע"י. ט"זב"ב
 ופסול כדוד הוי תוס' לגוך צד_מכל
 תוס' פי' ]לפענד"ג 1"נע עטרתער
כדוד

 'טגידוי
 שהולך למעלה האתרוג

 ואם החב תחתעתו אך ומת~צרבשיפוע
 קדירה כפי כדוד זהו כתחתעתועליתו
 כביצה וצמחזיק דכל נראה וע"כוכד[

  וחאבאר כמו מים מדידת ע"יבכמות
 וישום מים כלי ימלא וקגמדידחקרווי,
 והמים מתרנגולת גדולה ביצהלתוכה
 :-היוצאים

 ימלא- ישמרם-ואח"כ- מהכלי
 ויחזיק כבראשונה מימ שניתפעם

 כל עד במים וישימו בעוקצוהאתרוג
 הגומא שמכסה זה ,מעוקצו מעטשהדא
 ;שקלם מהכלי היוצאים והמיםכשינטל

 כשר שוים הם אם ה~אשונים מים.גגד
 לענין ס"א תנ"1 א"ח ועי' עליולבדך
 במשקל הקמח לשער 4אין בה"1חלה
 ביצה ב~שקל לשער אין וה"נבצימ
 במשקל הדברים כובד שאין אתרוגכנגד
 פ"ב חלה בפה"מ הרמב"ס כמ"ששוה
 סק"ב צ"ת יו"ד ועי' פ"ה עירוכיןועי'
 על ד"ח ועי' בס' איסור ביטוץלענין
 סי' ודע"ת קי"ג אות פגקההרא"ש
 האונות. גדלות לענין ~' איתל"ה

 כאג14 עד ונצטמק נביצה היהכה.
 בצ"ע העלה זה סס"יבפמ"ג

 פריו נגמר כבר דהרי להכווירואם
 לקיחתו דמנכר לו נראה כאגוזוגם

 ואבאר עכ"ל צ"ע הדר משוםולומר
 אד"ר פריך עגב ל"א דבמכילתןדבריו.
 לא5 כביצה עד קמצריך ממהיהודה
 משום לא ימשני הדר דבעי~4ום
 כשהיה כאן והד* פירא גמרדלא

 שנראה מה וכן פריו גגמר הברכביצה
 מדלא הוא לקיחתו מנכר דבאגוזלו

 משום כביצה דמצריך ר"י עלמשגי
 כאגוז דגם ש"מ לקיחתו מנכרדלא
 במכילתן למ"ד ובאמת לקיחתומנכר
 א' פרי פלפלי ותלת תרי לנקטל"ה

 משמע ותלת תרי ולא רחמנאאמר
 וכן לק(חתו מנכר לא אחד פלפלדרק
 הלבן כפול דבוסר ל"ו רש-ימפי'
 קאגוז וכ"ש דמנכר הרי מכשרישרבנו
 פלפלין ומעשרה מפול גדול יותרשהוא
 יו"ט תוס' עי' מזית הוא גדולדהרי
 י"ד רה?ש תוס' ולמ"ש מ"ב פ"גכלים
 צ"ע בכזית חנטה שיעור דשמאע"ב
 ג"כ די לקיהתו מנכר שתהאדאולי
 תרי תפם ליה בדף הש"ס ורקכזית
 רה"ש דיכתי בכמה_ הש"ס כלשוו--ותלת
 הכונה אבל *פח סוטה כ', גיטיןכ"ו,
 במכילתן וכן זית כשיעור פלפליהרבה
 על חולק שיעור ד"ה תוס' ע'בל"א
 כאן ב"י ולמ'ש כפיל במ"שרש"י
 בתוס' הגי' היה קס"ה סי' ח"צותשו'
 מהר,מ בחי' שתקנו עד למרכזית

מלובלין,
 דהפסול בנ'ד לבי על עלה הנ"לומכל

 מחמת מדרבנן רק הואהזה
 לא שמתחילתו יאמרו שמא עיןמראית
 לפוסלו לנו ודי כביצה עדייןנתגדל
 ומ"ש הימיס בשאר משא'כ א'ביום
 השיעזר דחסרי ס"ה תרמ"טבש"ע
 בחסר מיירו 'ימים לשאר גםפסולים

השיעוי



 חן'םא.=העץ
3השי" הרם""

 כביצה נתגדל ולא מתחילתוהשיעור
 מתוס' שמשמע מף וכן. בג"דמשא"כ

 ורא"ש אתרוג ל"ה ע"ב מ"ומכילתן
 צריך הימים לשאר ד~ם כ"ג סי'פ"ג

 אתרוג בחתיכת דדוקא י-לשיעור
 יש החתיכה גנצטמק אף ואזמחמרי
 להיכר גיצה ,טיעור להצריךלהחמיר
 שלא עד , שוזתך יאמרו דאיתרעכיון
 מהר"י בפסקי כתב ובזה שיעורנשאר
 לזה ]דוגמא לפסול ג'ב סי'לתה"ד
 י"ב' סי' מג'אעי'

 בנפסקו דדוקא סק*1
 בתחילת'עשיותן[ משא"כ בעניםההיכר
 להכשירו שיש כניד שלם באתרוגלא

 ניתוש ולא , שמדרבנן הימיםבשאר
 שייך לא - ממילא וא"כ עיןלמראית
 :כשהאתרוג שם תשובה השעריחק*רת
 תוך יצטמק שמא לחוש מצומצסככיצה
 א~נם בנצסמק. גם ' כשר אז דהריהחג

 טשום ולומר הפמ"ג במ"שהתבוננתי
 הוא ן ב ה 1 שסיים מה יכן צ"ע'הדר
 דלא משום דמשני דהש"ס די"למשום
 דס"5 יהודה לר' רק היא פיראגמר
 הדר דצריך לדידן אבל הדרדא"צ

 משום מכביצה פחות פסולאולי-(הטעם
 וכן כ"ב גאוי מ"ש עי' הדרשאינו
 דשיעור ט"1 סי' פ.ג הרא"שלם"ש
 שתהיה דבעינן משוס כביצהאתרוג
 משוס פסול אשרה ושל לקיחתומנכר

 דאין מובן ע"ש שיעוריה מכתתדכתותי
 להרי פירא 'גמר דלא משוםהטעם
 השיעור רק פירא נגמר אשרהקל
 הללמ"מ כביצה המצוה בעצסהיוכ
 והא פתות, ולא לקיחתו מנכרדבהכי
 כביצה דבעי ריי על הש"ס משנידלא
 י'ל בפחות לקיחתו מנכר דלאמשום
 רק הוא לקיחתו מנכר דבעינןדמה
 באתרוג דהמצוה ליה כדףלת"ק
 עצו שטעם עץ פרי תיבת מןילפינן
 הדר שצריך הדר ותיבת שויןופריו
 לקיחתו מנכי דכשאין י.ל ע"כמה"ת

 דהמצוה תנאי ליתר אבל הדראינו
 באילן הדר הדל מתיבת ילפינןגאתרוג

 להיות א"צ הדר וא'צ לשנה משנה'
 משני לא וע"כ ג"כ לקיחתומגכר
 דלא משומ כביצה- דבעי לר"יהש"ס
 הדר. דא'צ ס-ל- דהרי לקיחתומנכר
 סי' יעקב .מיי בשו"ת כמ"ש י"לוכן
 דר"י לומר הש"ט דרצה לקא ' דבדףי'
 כרבה 'ד"י יסבוד ע"כ הדר בעילא

 דבר אמיו ור"ש : דר"ע ל"ו 'במכילתן
 האתרוגים דפוטר ס"ל כדיש דר"זא'

 והוי כד4,.הוא דלאו ממעשרבקטנן
 לא 'אבל. -בבוסר רק שייך דזה , ס"ד'

 בפחות דגמ לו ומתרץ משיעורובפחות
 'עוא-כמ"ש' פירא גמר לאו-משיעורו
 משיעור דבפחות ויעור ד"ה ל"אבתום'

 .פריו גגמר לא לעולם כשגתבשל גם'
 ל"ו שם) אב'י, דמסיק מה לפיאבל
 גמר של טעם שם איו הדר בעידר"ע
 מגכר ,דלא הסעם משיעורו ופחותפירא

 ל.ה בדף למ"ד, קשה לא וכן לק*חתו'
 י"ל לקימתו מנכר לא אחד פלפלדרק

 ואימא -4"ר .דאיך כפ"ת בס' כם"ש;
 או 'הל.ם"מ וטיעורין דהריפלפליך
 !מ=כשיערה- כביצה.ופלפל_איך אוכאגוז
 באתרוג נאמך דהלכתא ותירץהזה
 מה על ידענ* ולא ', כביצה ארכאגת
 זה היר עץ דפרי לן כשקיםואה"כ
 הלכתא דהך ידעם למפרעאתרוג
 נטילת מצו, לענץ כביצה אוכאגת
 הניכרת לקיחה נאמר'דוהו ומינעלזלב
 הוא עץ דפרי ס"ד' דהוי מקודםאבל

 לקיחה ולקחתם שיעור ידענו לאפלפלין
 תרי לנקוט -אמינא והוי בכמההניכר
 וכיון הניכלת לקיחה דהוי תלתאו

 כרחך רחמנא-ועל אמר א' פהידמסיק
 דלקיחה ירענו שוב גאתרוגהמצוה
 אין עפ.ו וא"כ כגיצה דוקאהניכרת
 נתגדל לא _מתחילה אם ביןלחלק

 בהתך בין אחיכ כשנצטמק בין כביצה'
ממנו



השדא תרמ"ח הייסאורהעא
 כביצה בו שאין כל חסר ונעשהממנו

 ופסול. הניכרת ,לקיחה הוילא
 רק אתחג נמצא שאץ הדחקוב,שעת

 ראשונים צבא להקת ישכאגת
 בפרדס והמהל עליו ל,רךלהכשיר
 ויותר ורקה קצ"ג סי' _לר.ייהגדול
 דכדי ו1*ל שט*ו סי' זרוע באורמבואר
 נסתרו ]ובזה בשעה"ד עליו לסמוךר"מ
 תקל"ה כלל שמועה "יבין דבריג"כ

 בהג.א שפי' סק"ל תרמ"ט בקי'שהבאתי
 עליו לטמוך ר"י וכדי 5הך א"זבשם

 דבשל5א וז"ל יבש בלולבבשעהגד
 קבעו שלא ר'מ התנא זה אומר היהאם

 לפרש יכולים היינו לא כמותו'הלכה
 לו מודי רבנן ד1ם עליו לסמ-ךהכרי

 הא"ז דברי גוף ראה זלאבשעה"ך
 דאין גש"ם דטפרש "ימיגושנתגלה
 בשעה"ד לר*י ,מילי דרבנן ר4יהשעהשד
 שיט בסי' שם וכן יבש לולהלטול
 יכדי כחגוז אתרוג לענין גם,מפורש
 בטהרי"ק וכן בשעה"ד  עליו לסמוךר"ח
 דבשעה-ד שי'ל בתב ב' ענף ס'נ:שורש
 כשר ד5אגוז לר"מ מודה ר'יגם

 שלא ודכל אדע-_מנ-ל__ןה]ובאמת-יא-
 אח"כ לימר אפשה אי בע"סמצ*נו

 בשעהיד עליו לסמוךפלוני ר'דכדי_ _. . ,.1.. .. 11.
 בסי' המובא ע"ב ו'נדה תוס'עי'

 לו אין באם ונפ"מ ל"א. א'תתרמ"ט
 יכול אם _כאגוז יאתרוג יבש לולברק

 על והן ר"מ על הן "שעה"ד-לסמוך
 שסיכך לשעה"ד דקי לא דאוייר"י

 היבש לולב שס ו~וטל ד' ייחבבנסרים
 שעת אין לו אמרי שם דגםדיצא
 משא"כ לו דמודה , פי' לאיההסכנה
 יכול אם ג"כ ומסתפקנא ~אגוז,באתרוג
 מאוגד שאינו היבש לולב בשעהעדלטול
 דמכשיר עליו לסמיך ר"י כדן נימאדאם
 ועי' אגוד שאינו פוסל הוא הר4יבש
 ג'[ ס"ק ותרנ"א ל' אות 5תהמ"טמ"ש

 אתרוג ריא"ז לשון כתב גבוריםובשלטי

 כאגוז קטן אתרוג והוא כשרהבוסד
 ירוק היה אם וכן פסול מכאגוזפהוא
 ור"י גדול היה אם ואפי' פסולככרתי
 מכביצה פהות קטן אתרוג פוסליםומו"ה
 כמביאר כדבריהם התלמוד שיטתואין
 כתב כפ"ת ובם' עכ"ל הראיותבקונ'
 דפלוגתא מפרש דריא"ז ברורוהדבר
 המחלוקת הוא אתרוג בשיעור יר"ידר'מ
 והני הבוסר באתרוג לרבנן ר"עשבין
 פסק איך ולכאורה תנאי, כהניתנאי
 דבברייתא כיון ייל רשי לגביכר'מ
 ורבנן ר'ע בשם זו לפלוגתא להקאני
 ואם ע*ש וכו' קשה אך כרבנןפסק
 בתוס' מ'ש בפרט הנ'ל מכל יודעהיה
 המורה בשם שמביא ל"ו למכילתןרי"ד
 ורבנן ורבנן ר"ע של הפלוגתאדזהו
 אפי' ומכשירים ור"י ר"ם על ~ליגידר"ע
 כך כל מתקשה היה לא הלבןכפול
 לענין הזכירו ורא"ש תום' והנהנגדם,
 שהוה כגזן שליש להוסיף מצוההידור
 תרנ'ו סי' ב"י ועי' כאגוזאתרוג
 כביצה דוקא להלכה דהרישהקשה
 כדאית למר כן בתבו שלדוגמהוביאד
 סה וע*ש לר"י נשמע ומינה לרשמ.ליה
 ב"ק יש"ש המהרהק-ועי' דבריידהה

 ואכמ"ל.שם
 אש"ע רק סומכין להלכה אנן זהויכל

 כביצה גתגדל לא מתחילהואם
 מ'ש עי' ברכה בלא ויטלנופסול

 ונצטמק כביצה ובנתגדל ס"ובחרמ'ט
 לברך גם לסמוך יש בשעה"ד כאגוזעד
 ממה לפסלו ראיה להביא ואיןעליו
 בינייהו איכא ל"ה במכילתן אמרודלא
 ליכא שמכשירו שמפני בשעה"דכאגוו
 הכשר מקבל אינו מכביצה פחיתדאוכל
 ושייר דתני די"ל צ.א שבת תוס'עי'

 היכשר שכבר א"ב לומר נמיושייר
 ישראל התפארת ומ"ש חוס'כמזש

 מדנטמא פסול אפ"ה כברדבהוכשר
 שלא נקיט דבותא רק שניותבידים

הוכשר



נאהשדה תרם'ה חייםאורחעץ
 סתמא דהמשגה נלפע'ד לאהוכשר
 טהורות. שידיו מי אף יטוללא
 אם דאף נלסע*ד מכאגוז סחותאבל

 לגמדי פסול ונצטמק כביצההיה
 בעלמא לזכר ברכה בלא אף נוטלואינו
 מצה זית חצי לו שיש למי דמיולא

 אתי חשש אין דשם ברכה בלאדאוכלו
 וכן דרשות מצה כאוכל והו*ללמסרך
 מכשיעור פחות איסור לאכילת דמישם
 שמו אין כאן משאשכ לאצסרופידחזי

 ד"ה ע"ב ל*א מכילתן תוס' עי'עליי
 כאינו._מינו והוי שם וברישב"אשיעור
 הדחויה כדעה למסרך אתי חששויש
 חזי שייך 'לא וכן 'כנ"ל הלבןכפול

 מכאגוז פחות אתרוג לעודלאצטרופי
 וג' ב' ולא רחמנא אמר א'דפרי

)ואכמ"ל.
. 

 ונתפח כאגוז ונצטמק נניצה היהכו.
 דמנחות כהך כביצה ועמדבמים

 לב"ב חי" שור גכור ]ע?' נשרנ"ד
 ומ"ש לקידוש[ הצטוקיס לעניןצ.ז

 תפח ט"ל סי' לעיל וש"עברמב"ם
 מג"א עי' שנרקב פרושו פסולגתלוש
 כלשון ונרקב נסחת וצ"ל ]ס"סשם

 כן) לומד ומוכרחרש'י-מכילתן-'ל'ו[
 במים דבכבוש כ"ב ס"ק הפג"אלמש-ש
 פסול בלא*ה והרי במעל-ע דוקאפסול
 וע'כ האתרוג כדרך קצת שנתטחמשום
 דף ע*ז תוס' ועי' עי"י בנרקבדדוקא
 דדוקא א' תירוץ קסרין באתרוגינ'ט
 שלא עליו מילפין רחוקה מארץהבא
 החג תוך דדוקא ב' ותירוץיכמוש
 משמע יכן ?"ש[ מים עליומרביצין
 ידי שעל ה-ב פ"ח הרה"מממ'ש
 הלולב עם במים לשוסו באנטילתו
 דהמים י"ל מיהו רש"י[ מפי'ושינה
 משיעורו יכמוש שלא לשמרורק

 י"ל וכן נצטמק כשכבר משא"כויצטמק
 כמו כברייתו ונעשה בנתפחדדוקא
 ולא מהחילן כשתלשו מתחילהשהיה

 חשש יש דאז שהיה מכמו יותרבנתפח
 שאינו מעט נתפח בין לחלק ישוכן
 פ"ג בהג"א לם*ש כשד אזניכר

 מכח שבא כיון פסול הנימורדכשחתכו
 דאינו משום ענביו למיעוט ול"דפסול
 החילוק סובן ובזה ע"ש, המיעטניכר
 בהגהת ס'ה תדם"ס לסי' י*ד סעי'מכאן
 שם תרמ"ט הגר'א ביאור ועי'רמ"א
 נזהר דהרמ"א שכתב שיטיר עדד"ה
 בחסר משא*כ כלום חסר ולא וכתכבזה
 התיקון[ יניכר כיון ]פי' ימים בשאר8ף
 ]ומ~שיר פליג דהרא'ש צראהאבל
 הב"י הבין - שכן ונ"ל ימיס[בשאר
 נת~אה. וכבר ד1"ל כאן כתב כיברא"ש
 ' מבשרו חסר בשלא שנקלףשם

 משמע
 על הב'י' 'הביא' דלעיל ור'ללהרא"ש

 6'בשרו חסר שלא נקלן בדין הטורמ"ש
 הו"ל דאל"כ בהרא'ש- הוא שכןכלום
 הרי א' בל"ט פסול והרי ור*לחסר
 עמ הנקלף ואזזית מנומר כללדהב"י
 'המנומר בקלף ' להג"5 ואלו נקלףסתם
 בשאר אף ' לפסול צרע וחסרווחזזית
 לשיעורו שוחזור ביו"ם לשרותוימים
 דסי' כהך, מנא סתקן משוםאסור
 שאין -_בעלל מרובים -- בעגבילס"ב---
 יותר קיל דב*תרוג ]וי"ל ביו"טממעטין
 הוקצה לא ע~הן מאונד דאינוכיון
 כדבר והוא. מצומק כשהיה למצוהכל9
 לאכלו כדי אותו בשורה מתכויןשאינו
 ג"כ ה" ולא בו יצאת נמלךואח"כ
 מ"ש וע" לא(תפח דשמא רישיהפסיק
 שם כמו כשר ובדיעבד י*ב[באות
 נצטמק היה ע'ס ליל כשבתחלתוה'1

 הף דלא מעיקרא -דיחוי דהוימשיעורו
 היה יףס כשבליל אמנם וכשרדיחף

 נראה דהף ב""ט ונצטמקכשיעורו
 יש סק'ו תרמ*ו דלהט"ז צע"קונדחה
 הממחה בס' מצאתי תןלהכשיר
 בהדס להמחמירץ ואף מנוחלרבינו
 לנראה ג"כ וחושבץ יו"ס בלילבאזטחור

ונ



 חייםאוחחעץ
 לולב לנטילת ראוי שאינו אףונדחה
 אור ]עי ומן מחוסר מקרי לאדלילה
 משמע וכן ע'ס סי' יז*ט ה'זדזע
 ריש נ' טוכה תום' ועוע ותוס'מרש"י
 כיון וא"ת וגרס מחק דדש"לע*א

 לקוף לדמזת דא*צ וסעמזשנתמלאה;
 בזמנה שלא ממש הוי שלפניו ביופרק
 שהוא מלילה מדברים שתזס' אח-כרק

 - שץיך חזקיה ד'ה בתוס' עץשכזמנה
 מלאו כאלו וכו' סוף סוף שסיישמה

 הגרית כורת בחבורי מ"ש ועי'הקוף
 לסוכו דאסור האיבעיא אי סק-ודס"ב
 הוא מהילא דבר ח' בליל תרומהשמן
 מ"ם [ ג אות תרנ"ב בסי, ס"שועי'
 ונתפח יו'ט בליל שנצטמק באתיוגלרד
 להכשירו נלפע"ד הקודם כשועורובמים
 כדרבנן א' וספק בדאור?יתא -כס"סדהוי
 ט"ז אות ס"ס כללי קעי ר91ד שיךעי'
 כביצה פריו נגמר שמתחילתו כיוןוה"נ
 הוא מדרבנן דרק  י"ל  רפפמרלוכשר
 כ"ה באות בתווילה נלפע"ד שהיתלמה
 ושמא כלל דיחוי הוי לא ושמאע"ש
 להלכה שמכשירים -חראשונים צבאכדעת

 כדבדי_ר"מ כאגוז בהיעבה או_בשעה"ד
 בנ"ד פשוט א"כ שם כ*ה באותכנ"5
 וגמגנצכומק עלט לברך לסמוךשיש
 ונעיוה במים ונוזפח מכאגתפחות
 לא דבכה'ג ברכה בלא יטלנוכאגח
 כ"ה כבאות למסרך אתי החששש"ך
 תף דגזה ף?ל כאגת הוא עתהדעכ'פ
 שיעור דלהלכה כען מעיקראדיחף
 כאגח שהיה בעת א"כ כביצהאתרוג
 מכאגת בפחות בנצטמק ואף נדההכבר

 כמובן. דיחוי הוילא
 ואגוז. ביצה לשיעיי להצמרחכו,

 עם , דהפטמאנלפע"ד
 הגומא המכסה  מהעוקז וקצתהשושנתא
 כמד השיעור להשלים מצטרףבשיבמל
 מצטרפין דהסובין סצה וכזית הלהלענין

 סומאה לענין וכמו השיעורלהשלים

השרההרמ*ה
 ביבמות למ"ד ולא פ"א עיקצין?י'
 דמלבד גמרינן לא מטומחה איסורק"ג

 מזה וה דילפי מצינו מקומזתשבכמה
 בהנאמר דדוקא האחרונים חלקועוד

 איסור ילפי לא בטומאה בהדיאבקרא
 כ"ט אות א' כללים שד"ח עי'מיניה

יאכמ"ל.
 תרומה של ל"ה במכילתן בומרכח.

 שמפסידה מפני יסלו לאטהורה
 במשמוש נמאסת החיצונה קליפתהפרק*י
 כדפרישיה תרומה להפסיד ואסור'הידיס
 משמרת מקרא מקודם כמ'שופרושו
 יהודה תנובת בם. וראיתיתדומתי.
 האתרוג גם דא"כ שהקשו סוכותובעמק
 דקימ'ל לכתחילה 'סול לא שביעיתשל

 מ' מכילתן עי' להפסד ולאלאכלה

 המשנה גפרנס ואיך נ"בובפסחים
 דמוכח וכו' לולב הלוקח ל"טבמכילתן
 שביעית של אתרוג לטולדמותר

 מ"ש ע"פ תירץ סוכות ובעמץלכתחילה
 בהותין פ"ו סיי ח"א מהרי~טבתשו'
 שמאכילין גשביעית אדם מאכלשהוא
 _ועי"ז המשי לתולע שלהםהעלין
 העלין כשנוטלין דמתי~ש ,הפרימופסד
 מעת הללו שאילנות מטעםוהתיר
 לצורך מתחילה אותן נוטעיןנטיעתן
 לאכלה ביה קרינן לא ובכה'גהמשי
 ג"כ אותם שאוכלין אף להפסדולא
 אותו כשנוטעיו באתרוג ה"נוא"כ
 למצוה ועיקרו לאכילה וגםלמצוה
 לאכלה משום החיצונה בקליפתואין
 על נטעו שמתחילה כיון להפסדולא
 במץומוש החיצוגה קליפתו שיופסדדעת
 לא וזה בשביעית אף למצוההידים
 פי' עכ"ל ודו"ק דתרומה בהאשייך

 לקיים כדי לכתחילה גטעו לאדבתרומה
 דבתרומה לחלק ולפער"נ תרומה,מצות
 הפסד לגרום אסוד לשמור התורהצותה
 ההפסד שבא רק מתכוין שאיגוואף

 גהפוך בשביעית משא'כ אסוד,ממילא
הוא
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 לשמור ולא להפקר צותה שהתורההוא

 כשאינו ולא בידים להססיד רקואסרה
 ו~מ"ד ממילא בא ההפסד ורקמתכוין
 ממשמשין הכל יד אתרוג סיוברה-ש

 איסור שום בזה ואין בשביעיתבו
 וכיש להפסיד מתכונים שאינםכיון

 ממילא, בא וההפסד למצוהכשמתכוין
 שמחלק סק*ז תרמ"ט משמצותועי'
 חברו של אתרוג ליטול מותר פ"אדרק
 ולפענ"ד שמפסידו_ מפני ז' כלולא,
 וכל ז' כל אף דגעתרוג לחלקנראה
 ראוי מ"מ קצת ונפסד נוטליןהקהל
 יקרעו שמא ' ספרים משא"כלברכה

לגמרי.
 בידים להפסיד כיון כאן אזכירואגב

 כאן דקימ"ל וכיון אסורלכ'ע
 צריך א'כ כשר הבוסר אתרוגדאף
 .בגן בשביעית .ישראל בארץלוהר
 שנגמרו קודם אותם ילקטו שלאישראל
 להפסד ולא לאכלה משוםלאכילה
 מלבוב יצחק בית בשוית בזהוהאריך
 העיר רמ*ג שהרב ל"ו סי' א*חשימה בכודי בשו"ת וכן קכ"א סי' ח'ביודד
 ישראל_ מארץ שביעית באתרוגילחוש
 לחוץ להוציאם שאסור א( חששות,עוד
 חשש ב( מ"ה. פיו שביעית עי'לארץ
 תופס שביעית ג( למקום, ממקוםהולכה
 בפירות סחורה עושין אין ד(דמיו,

 בהם ינהג הקינה אם ה(שביעית,
 עליהם ויעבורו וירקחם השניםכבכל
 פירות מוכרין שאין ו( הביעור,זמן

 המחבר הרב ל"ז ובסי' במנין?ביעית
 סעם בטוב האריך שס שלמהבכורי
 דכשהם והעיקר לישב קולות כמהוצדד
 החששות אלו לכל לחוש גויאין שלמגן
 קמ"א למ*ד כללים בשד"ח ג'כועי'
 וצ"ע בזה. והאריך שהביאמ ל"באות

 בשמינית מע.ה לולב קונים איךלפע"ד
 כר והוא אזלינן חנטה בתרדאילן

 כמ"ד שוה וביאורו והנאתושביעית
 שביעית קדושת בו ונוהג מ'במכילתן

 מי"א פ*ג ישראל בתפארת שתטהוכמו
 בזה הרע*בעל

 ונרא"
 בכה"ג דגם

 שוב גוי, של מגן בא'י לקנותטוב
 הרע"ב שדברי תמרים כפת בס'ראיתי

 המסקנא דלסוף וי"ל לקחוטרמב'ם
 רוב אחר והולכים להסקה עציםדסתם
 שביעית קדושת בו אין לולב הזהלפ"ז

 שלתוס' עי"ש עצים רוב בתרואזלינן
 ,יש

 טוב ע"כ שביעית קדושת בלולב
 כנ"ל. ,גוי של מגן בא'ילקנות
 דיני הזכירו לא הששע בעליוהנה

 ותרוטה ערלה' שלדגמרא
 יתרומה .ודמאי, וטבל'טמאה,.
 בסי' מאש שני,יעי' וטעשרטהורה,
 ש' סזק -רנ'ח , וסי' י"ז ס*קתרמ"ט

 לא בירושלים שני טעשר ולעניןי'
 במשנה ככתוב -כשר, גטל ואםיטול
 דחוץ רשזי דעת א( דעות, ד,יש

 דעת ב( לא.יצא, דיעבד גםליהושלים
 חוץ )דאדרבה בחידושיו 'הריטב"א
 וטעמו לכתחילה בו . יוצאלירושלים

 ולהוציאו לפדותו דרשאין כיוןי"ל
 ג( דמי, כפדיי לפדות והעומרלחולין
 הוא לירושלים בח.ץ דגם הר"נדעת
 קמ"ל והמשנה דיעבד בו דיוצא -הדין

 לא, לכתחילה בירושלים דאףרבותא
 בפיה"ם אבל בסתם הרמב*ם דעתד(
 ראוי שאינו לפי בירושלים ואמרכתכ

 לירושלים וחוץ בירושלים אלאלאכילה
 לירושלים דחוץ דסובר ונראהגסדה
 ולא הפדיון לאחר רק כו יוצאאינו

 בה' שפסק ואף דמי כפדויאמרינן
 הוא גבוה )דממון הי"ז פ"ג שנימעשר
 אכילה היתר דבעי חעיקר ס;למ"מ
 שלכתחילה החשש ועיקר ממון דיןולא
 שמכשירו מפני מדרבנן הוא יטיללא
 יטלנו אחר אתרונ לו אין דבאםרל

גמ
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 מיהו לפדותו יכול דהרי שעה"דשייך המשנה לשון ניחא ובזה "' גיוםגם
 דבזה"ו הכיו פ.א תרומות בהל'לשיטתו ואם אמרה ולא כשר נטל ואםשם
 מדרבנן בא-י אף ומעשרות תרומות אהד, שאין בשעה'ד דמשכחת יצאנטל

 לירושלים, הוץ פדיון בלי לטלו לצדד יש לא לירושלים חיץ אבל לטלודכשר

ש ש
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 סעיפים ו' ובו מינים בארבעה הפוסלים דבריםתרמט,

 לאחר בין יאג* לפני בין ובגנוב בנזול פסולים המינים איבעה כיא.
 כשר ישיפהי לולב נזל כנון הםצוה סיוע בלא וקנאו גזול אבליאוש
 נפכל דלא שאומר מי ויש עליו. יברך לא ומידו מעשה בשינוידקנ"ה
 חוץ הימים בשואר כ*ר לאהרים אבל עצמו ולנזלן לננב אלא וגנובנזול
 אחד בעצמו הישראל יקצץ שלא ליזהר יש זה ומשום הגה : ראשוןמיום

 גוזלי עכו"ם וסתם נגזלת אינה רקרקע לולבי לצורד שבלולב ייייםטארבעה
 הרשב"א )תשובת מהם ויקנה עכו"ם יקצצו אלא לידו בגוילה ויבא הםקרקע
 או ישראל ארץ בין בזה חילוק ואין לוה"ג( ס"פ אשרי הגהת תתנ"בסימן
)מרדכין עכו"ם סוגת - כמו כשר ועשאו עכו'ם שאגדו לולב זרוע( )אור לארץחוצה

 - : קטנות( הלכות
 וכן ב. ----

 השדהעץי
 כשבא דה"ה לשענ"ד יבגנוב בנזולא.

 אונאה או רבית בעבירתלידו
 ]אחר שכיר שכר כבישת של עושקאו

 עי' המינים בגוף קנין השכירשעשה
 רמימ[ נתינת מהני רלא פ"ב ע'ורא*ש

 לאו יש דבכולם. ס"א בב'מכמפורש
 כשנטלה יאוש קודם במציאהוה"ה
 ע"מ המציאה בנטל וציע לנזול,-עימ

 דאינו לגזול נתכון יאוש ולאחרלהחזיר
 תשיבם השב של בעשה רקעתר

 בהאתרוג מ-ו.ה-אי-עצא בבכמפורש
 בית בם' שראיתי תכרוני יחוש,לאחר
 בב"מ מ"ו ברודא ר"א הג' קושיתלוי
 ישמע לא תחדר אל אביו לו אסרל'ב
 לי למה הש*ס ופריך וכר שנאמרלו
 ול"ת עשה והאי דכבר עשה האיקרא
 והקשה וכו' ועשה ל"ת דוחה עשהואק

 להחדד ע"מ בגשל קרא צריךדשמא
 רק דאעו לגטל נתכק יאושולאחר
 ב"מ מרע"4 שסרהק בזה והתירץעשה
 האבידה נטל לא שעד"ן ו, וביבמותשם
 כברו לפי שאעו סבר דאבעה'ל
 מדעיב אינו ממילא האבירה בנטלאבל

 מעשה עושה שאינו כיון לאביולשמוע
 קרא דצריך לומר נוכל לא וע"כעמך
 ישראל ובתפארת להחזיר, ע'מבנטל

 עשה אתי לא דאמאי נדחק לוה"גר"פ_
 לק"מ ובאמת דגול ל"ת ודחידלולב
 כלל עשה כאן אין הגזולדבלולב
 סיעטה דהתורה הראשון 'ביוםליסלו
 ברכה בלא דאף מינו כאינו וחויאותו
 י"ל וכן כ'ד 0'ק מג"א עי' יטלולא

 דוחה למקום אדם שבין ל"תדדוקא
 ביל הוא כשהל.ת משאיכ המ"עאותה
 סס"י חר?ה שם תשון עי' לחבירואדם

 ואכם"ל.ס'ר
 .וצא שאין מדבריהם בגזל לחקורויש

 עי' חש"1 מציאת כגוןבדיינים
 משום יצא דלא נוטה דדעתושעה"מ
 שעח"ש עי' בעבירה הבאהמצוה
 פלפל י"ב סי' יהושע עמקובשית
 מהויב יד'ש דלצאת כיון והעלהבזה

 יצא ולא לכם, בהו קרינן לאלהחזיר
 כלל מ' פערכת וד"ח ועי' א'ביום
 שעה'מ על החולקים דעות שישע"ז

 ואכמ"ל. מצהב"ע הוי דלאוס"ל
 בו יוצא ודאי הפקד שלובלולב

 לכם והוי קנאודמדאגביה
 אדם של דידו לקנותו כיון שלאואף
 שהוכיח כמו בהפקר מדעתו שלאקונה

 גיטין סתוסי ק'נ סי' ח"אהמהרי"ט
 ומפילן בידו בתלשן ליקט ד"הנ"ט
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 דלא להפילן אלא בהן אחז שלאאף
 שהאריך וכמו הל"ח מהג' בפיאזכמל"מ
 בקונטרסו דייכעס מהרי"ח יד'נבזה

 ע"ש, ה' מאמר ריב"ש -בסוףשנדפס
 ואכמ"ל כ'ה ס*ק בתרנ*א מ'שועי'

 היו"ל במאסף בראותי נפלאתיונוראות
 שמביא צ'ז סי' תרס"דבירושלים
 המצורע את יטהר לא חולין סוףתוספתא

 להפקר פרט ולקח שנאמר עוף מצאאן
 באתרוג יוצאין דאין ופרח כפתורועי'
 סוכה ועי' ולקחתם שנאמר הפקרשל
 וטבל לולקה לכם ולקחתם 'דמדמהל"ז
 לקיחה ולקחתם תורה מדאמרהובטח
 בזה דק ולא עכ"ל, בעינןבכסף

 תוספתא הביא לא ט"צ נה'דהרמב-ם
 יוני ; באות אות  להעתייה זהננן:ואת
 גש(לוח חייבות עליה ויונישובך

 המזצא ד"ש מפני גזל משוםואסורים
 שנאמר המצורע את בה יטהר :לאקן

 קן שמצא ל~ע"י והפי' עכ.ל,ולקח
 בה יטהר לא שובך מיוני 'בציםבלא
 ד'ש מפני רק שהגזל אף המצורעאת

 שיש מפני הגזל סן זלא ולקחשנאמך
 מנתוח תוס' ועי' וכנ'ל )עבירהבה

 -ש4א4-  קי~ה גמי*- - לאכ"ז,ע"ע-ל'ה
 לקיחה גמרי קיחה קיחה א"נ'וז'ל:
 בסוכה מפורש _וכן גמרו לאלקיחה
 שוה ד.א עי' לקיחה לענין ורקי"א
 כלל. ג"ש משום ולא יקיחה שמהצי

 שהיה ידי על אתרוג הקטןובקכה
 האתרוג לו שישלמו יוםימכיר

 דהמעכב צ'ט סי' הרשב*א בתשו'מבואר
 וא"כ בדיינים ממנו מוציאיןשכירתו
 בעל יצא ולא גמור גזל דהויפשוט
 כשמעכבו א' ביום הזה בהאתרוגהבית
 יהושע עמק תשו' ועי' להקטןמליתן
 מ"ה במכילתן רש"י ומ'ש י"גסי'
 ולא הקטן כשהרויח פי' גזל בזהואין
 במציאה כגון פי' שלוס דרכימשום

 מובא מ'ו מכילתן הריטב"א ה"ייעי'
 סק'ט, תרניה באשלבפמ"ג

 וביאור וב"ש ח"ם עי' מגויובנ,ל
 על מאש כ"ח סי, אה"עהגרוא

 או בנזל קדשה לענין שם רמ-אהגהת
 מדאורייתא דאסור וס"ל מגויבגניכה
  מירי  לא  ויאי וה"נ מקודשתואינה
 לאחר הגזלן מכרו ואי יצא. ולאלכם

קוד"
 השני על .אין דלכ"ע י*ל יאוש

 אשה קידש השני ואם דאורייתאאיסור
 מצוה ידי בו יוצא השני וה'נמקידשת
 צ"ט סי' אריה בשאגת בזה כתבוכבר

 הרמב"ן דברי ע"פ ראוונכריבסוגיא
 רשות ושינוי יאוש רבעידהעיקר
 משום לא אבל לכם דכתיבמשום
 ע'ש עכו'ם בגזל בעבירה הכאמצוה
 לכתחילה דכשד הימים בשארונפ"מ
 עעז כלל מ' כללים שד"ח עי'אך
 להשו"מ שאול מדברי שמביא כ"באות
 פרושו ולפי הרמב"ן בכונת שביארמה

 מצהב"ע משום בו יש עכו.םדבגזל
 הן שהשדות לפי ראוונכרי בההיאורק
 עפ"י מצהב.ע משום ליכא עגו"םשל
 אף עכו"ם דגזל כ'ו 0י' החכ"צדברי
 שלא -בעבורינו- הוא מתעת- אסור-אי

 לתא משום ולא מכוערים מעשיםנעשה
 רש"י פי' דלכך ונראה קפידרעכו"ם
 ול"ח 'מישראל קרקע אותו גזלושמא
 זבני אוונכרי דכאן עכו'ם לגזלגם

 מעכו"ם גוזלין ואין כדמיםמעכו"ם
 דהא עכו'ם גזל משום שייך איןוא"כ

 רק  הגוילה גוף על הקפידה לאהתורה
 מהוערים מעשים בנפשותינו נפעולשלא
 בזה לנו ומה דמים נותן הישראלוהדי

 החשש רש"י פי' לכך גזלושהעכו'ם
 על תורה דהקפידה מישראל גולמשום
 דנהי היא הרמב'ן וכונת הגזילהגוף
 לתא משום אסור לא עכו*םדגזל
 היראים כמ"ש לכם הוי לא עכ'פרידיה

הובא
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 הרמב"ן שכתב וזהו תרל"ז במג-אהובא
 רשות ושינוי יאוש בעי לכםדמשום
 זה פי' ולפי ליכא מצהב"עימיהו
 מצהב"ע משום בו יש ממש עכו'םבגזל
 דיעות יש זה ולכל אריה כשאגתדלא
 מצהב"ע ל"ש מעכו"ם ממש גגזלדאף
 מחה"ש עי' סק"ג תרל-ז המג"אכמ"ש
 דאף לוה"ג לפ' חתיס ח*י ועי'שם
 דאח"כ כיון 8ה"ת אסור עכו"ם גזלאם
 מצהב"ע הוי לא השבה במצותאיגו
 ו' סי' אש ובעמוד? יטים שארלענין
 הנ"ל הח"א דנרי ע"פ הסביר ט'אות
 זה ל"ש בעיורינו רק דהאיסורכיון
 משא'כ מצוה בלא גזל בעושהרק

 הוי ולא יתמיד לא המקרהבמצוה
 בעצס העבירה שאין כיוןמצהב"ע

 ואכמ"ל. בשד"חוע"ש
 רפ"ג' סי' משפסבחושן

 יורש העכו"מ
 קדושין ובריטב"א ד'ת אביואת

 דגזל ' ממנו לגזול דאסור דנפ"םי"ז
 והנה הפקר הוי דבלא"ה אסורעכו"ם
 נפ"ם מאי קשה דמותר בש"סלמ"ד
 לא דאפ"ה הנ"ל היראים כמ"שוע"כ
 כזה באתרוג יו*א ואינו' לכםמקרי
 כ'דעכו"מ פ"ו נחלות ה' בר~ב"םוהנה
 שאר אכל לבנו דק מוף4שאינו

 מנהגן לפ' אותן מניחיןירושותיהם
 שאינו וכדומה אחיו את בירש-וא"כ
 דיצא ,י"ל הפקר הוי ומה"תמה"ת

 ממ"ש צ"ע  אך מןנו  שגולו כוהבאתרוג
 דוקא דלאו קכ"ז טי' יו"דבחת"ס

 וצ"ע.בנו
 לש"ס בהי' מ'ש כאן אציג ובננובב,

 איזה ע"ש לוה'גר'פ
 במשנה תני לא מדוע א( :דקדוקיס

 ב( מגזול. יותר דשכיח הגנובלולב
 ל"ש ותני קפסיק מקשה דש"ססתמא
 ומנ'ל שני ביו"ט ול"ש ראשוןביו"ט
 ורבא שמואל שבאמת וכמו לפשיסותזה

 בשלמא מ"ד ג(. ראשון. גיו"ט להמוקי

 גזול אלא וליכא בעינן הדריבש
 תיבות שבע הני ראשון, יו"טבשלטא
 לגמרי מיותרים וכו' יבשבשלמא
 יו"ט בשלמא להתחיל הו"לולעיקר
 מקום דבכל פשוט ונראה וכו'ראשון
 שיש משום הוא בהדדי מילי תרידתני
 עיר ושל' ~שירה של כמו דמיוןלהם

 נמי דיקא ע"ב ל"א במכילתןהנדחת
 כן במקרא דום , שם במכילתןוכמ'ד
 דפסח דומיא גזול הפסח ואתגזול
 י"ג בהילין 'וכנ"ר תקנה לושאין
 בין ביום 'בין 'ה"ם 'דקתני נמידיקא
 בלילה והכא דיום דומיא לילהבלילה
 ועוד דסומא דומיא לילה הסומאוכן

 ויבש גזול מ*א"כ כה"ג אשכחןככ"ד
 מחמת גזול פסויים גווני שנישהם
 כללם ואיך הדר שאינו ויבשעבירה
 תיבה בהד -ותני פסיק וקא בגאבחד
 פסול היבש הגזול:9סול תגי ולאפסול
 ל"ש'ביו"ט בליניהם דמיונם משוםוע-כ
 באמת ומקשה שני ביו"ט ול"שראשון
 שם ' בתוס' )הנה וכו'. יבש ,בשלמא
 ואי שאמרו "מה נדחקו קפסיקד"ה
 ארי 'דיבש, לומ-א גזול דקתנימשום
 די"ח'-לי5--ליע וכ71-ותר1ר- 3יקבה"נ
 ותני קאססיק דתלמודא דסתמאהאי
 דמשנה ברישא נמי אי וכו', שמואלכמו
 לכל ומובן היטב ע"ש לדקדקשייך

 ג"כ לה דסבר לר-ח רק השנידתירוץ
 אבל זתני קאפסיק דתלמ'דא דסתמאהך

 הך לה סבר לא דע'כ יקיהלשמואל
 באמת למה וא"כ דתלמודאדסתמא
 בבא בהד והיבש הגזול המשנהכללה

פסול.
 פרשו שלא מרצותינו דמסתפינאולולא

 דשסואל חדתא אטינאכן
 המשנה מפרש ב' ביו'ט גזולדמכשיר
 ביויט דרק דגזול דומיא יבשבהיפוך

 רישא לדמות אם לחלק ואין פסולא'
 מחולין כדמוכח לרישא סיפא אולסיפא



השדה תרם"ט חייםאורחעץ
 מקושיתם גופא מהא מוכח וכן הנ*לי"ג
 ולא א' ביו"ס רק פסול ניקבשל

 שנו חזזית והרי דחזזית דומיאאמרינן
 בר"נ ועי' ניקב קזדם במשנהחגמים
 תוס' של האחרון תירוץ הביאשלא

 ותפס לדקדק צריך דמשנהדברישא
 משום הוא ותני קפסיק רמ"דלעיקר
 מ"ש רק ע"ש דיבש דומיא גזולדתני
 דכל בתירוצו הרמב*ן דלשיטתהר"נ
 כגון תורה של גשני מיירו פרקיןרוש

 בשני היבש מכשיר שיטתו ולפיבמקדש
 קצת לקוסיף הנני ע*ש דבריהםשל.

 שמואל לדעת י"ל שבארתי מהולפי
 להכשיר יש במקדש תורה ,4ל בשניאף

 הספק מחמת רק דגזול- דומיאהיבש
 יוחנן: ר' כדעת שמאפלוגתא

 שפסול
 אמרינן וא"כ תוהה של בשניגזול

 לפסול דיבש דומיא נזול הפי'במשנה
 מכשיר דגריהם של בשני עכ'פלכך
 ולא א'. אות תרס*ד בסי' מ"שועי'
 בשני כשר  גזול  דבשלסא לךיקשה
 משא"כ הראשון ביום קודם קא4דלכם
 כל על וקאי הדר אח"כ דכתיביבש
 לדמותו להמשנה ומג*ל במקדש'ז;

 סינב- לפי-מ,ש-בתינשא י"ל ..לג,ול,
 ולקחתמ קרא רהאי הקבלה ב,אות.
 ומסיפיה מדרש לסיפיה מרישיהלכם

 דורשים כשאגו הנה מדרש-לרישוה
 ביום לכם ולקהתם לסיפיה-מרישיה
 שדרשינן כמו הדר עז פריהראשון
 ולפסול הסר לפסול תמה לקוחהלהצריך
 לאפוקי הדר הדר אפירוש ה"גגזול
 דורשים כקאגו משא*כ הדר שאי"ויבש

 וכו' הדר עץ סרי להישיה _מסיפיה
 בחסר קפידא ואין במקדש ז-ןושמחתם
 גמכילתן כר"י הדר הפי' אז ה"1-גזול
 כיתר או לשנה משנה קאילן הדרל"א

 הדר כעי ולא ל"ה ששהדרשות
 כשר,ויגש

 במשנה תני לא מדוע א' דקרוקולישב
 קי"ר בב"ק דהנה י"להגנוב

 יש בגנב דלת"ק ור.ש ת'קמחלוקת
 הדברים חילוף ולו"ש בגזלן ולאיאזש
 דלא ]פרש-י בסתם מחלוקת עולאאמר

 קני ד-ה בידוע אבל דמיאש[שמעינן
 מחלוקת נמי בידוע אמר רבהכיאוש

 דפסה דומיא אמרינן כאןיבמכילתן
 יאוש לאחר גם נזול אף תקנה ולושאין
 ]וה-השדומה הב'ע סצוה משוםפסול
 כרבה והוא ב'[ גיו'ט גם לפסולליבש
 שאין מחלוקת נמי רבירוע שםבב.ק
 במשנה -דתני י"ל לפיכך יאושיאושן
 ליה דלית לאשמעינן הגנוב ולאהגזול
 פסול דלעולם דיבש דופיאתקנתא
 אשין רג ]או ורבא לשמואלאבל
 מבעיא ולא א, ביו'ם מתניתיןדמוקי
 אבל דידיה דלאו שאדל ל"םקאמר
 גזילה. סתס אימאגזול

 בעל,ם יאוש
 דעד ]סרש'י קמ*ל דמיוכדידיה
 דסברי  וגראה קגי( לא דמיאשדשמעינז
 הפשנה פי' וא'כ בסתם  רמחלויתכעולא
 דמיטש שמעינן דלא בסתם הגזוללולב

 דמי שלח אף ופסול יאוש' איןשלת'ק
 _תקנה בלא_2ל__גך_ןניבש-,61םנלו-לעולם

 דמיאש כששמעו תקנה יש גזולמשא'כ
 יש ןדהדי בסתם מיירו דהמשנהרק
 משא'כ הגזול כשר לאחרים חילוקעוד
 ליבש דמי דלא ולר'ש פסול[ לכ'עיבש
 קאמר-כמו מבעי לא י.ל בזה גםכלל

 גנוב מבעי ל8 ה"נ שאול ל"םש(,מרו
 פסול  הגזול אפי' דפסול יאושראין
 מצהב"ע משום פסול יאוש לאחרראף
 ה"ב פיח  לולג ה' לח"מ ועי' א'ביום

 ניחא,והכל
 דאף מפורש גמכילתן יאושלאחר

 וצ"ע סצהב"ע הוי ביאושדקני
 ב*ש עי' בו יצא אם  הנגזל חטפואם
 מדרבנן קני יאוש אס טק-ו כ"חסי'

לענין



נההשדה תרמ'1 חייםאורהעץ
 יכולה אם דידה בבזל מקדשלענין
 נאמר ואט חטפי ודידי חטפי הןלומר
 בלא כשחספו בו יצא לא הננזלדגט
 אמרה'המשנה שלא הקושיא י'להשבה
 בגופו פסולו אין דחרי לולבהגוזל
 הגזול דלולב לאשמעינן דבא יבשכמו
 להגזלן בין לכל הגוף פסול בויש

 להנגזל,בין
 שלאחר דאף אמיגא דהוי לומר ישעוד

 בדצון להנגזל דמיו שילםהגזילה
 בו שנעשה כיון בו הגזלן יצאלא

 ואחר הגזול לולב אמרה לזהעבירה
 לולב שם עליו נקרא לא ברצוןששילם

 בי, לצאת וכשרהגזול
 לולב בגוזל דדוקא נימא דלא י"לועוד

 וגטע קרקע ג~ל אפי' אלאתלוש
 משום ל'הנזלל לולבו פסול אילןבי

 דאמר ל' במכילתן וכם"ד הגזוללולב
  בהגהת וכמ"ש להנהו-אוונכרי ר"הלהו

 העכו"ם אם דאף שמשמע כאןרמ"ח
 הגזול לולב מקרי האילן בונטע

 שמין ורק להנגול שייכיםדהפירות
 מעות לטול התחתונה' על וידולהגזלן
 לפעד"נ ובאמת "שבח, אוהיציאה
 ישלם ורק להגזלן שייכים הפירותדמהית
 עד שלו בקרקע שהפסיד מהלהננזל
 חבירו שדה לתוך ליורד ודמיהיוס
 שמפורש והשביחה ונסעה ברשותשלא
 דאם ס"ב שע"ה סי' יבח"מ ק"אבב*מ
 או א*י ישוב מפני אם לו שומעיןאין אילני עוקר הריני הנוטעאמר:
 אמר דאם משמע דארעא כחשאמשום
 לו שומעין הפירות עוקר הרינירק
 ]רק שלו דהוי יד.ח בו דיוצאוי'ל
 החמירו' בזה לגזלה חברו לקרקעבירד

 להגזלן וישומו להנגזל דהפירותרבנן
 פי' בח"מ כמ"ש התחתונה עלוידו
 יד"ח[ בו יצא לא והגזלן ס"גשע"ב
 דהתורה מ'ג בב"ק ממ"ד ראיהוקצת
 בא ואפילו ולדות בדמי להבועלובמה

 בשם שם תוס' ועי' בזנותעליה
 מדכתיב דהלימוד ה"ה[ ]פ"הירושלמי

 על בא רק וממעט ההריון לבעלהרה
 בעל יקרא לא אופן שבשום אחותואמו

 כיון א"א קל בבא משא"כהאשה
 מת או בגרשה בעל להקראדאפשר
 ואין ולדות בדמי הבועל וכהבעלה
 דארעא כחשא משום טענהלהבעל
 דברי בחבורי והארכתי תקנו. לאדבזה
 מיהו ואכמ"ל ה.ז' ט'ב וחדותםחכמים
 פירות גדלה ידו ותחת נטוע שדהבגזל
 קיל דזה- מחלק שהלבוש אףממילא
 סק"ג.השיג והמג"א תלוש, לולבמגוזל-

 ואכמ"ל. מחה'ש עי'עליו
 מגיא עי' הימים בשאר כשרלאחרים

 יאוש ס'ז-דאחר מהרש"זוש"ע
 במתנה קבלו ול4 קגו לא שהאחריםאף

 וביום יד*ח יצאו שאלו רקגמורה
 במתנה קבלו או כשלקחו דוקארא*ון
 מנת על במתנה לא יד"ח יצאוגמורה

להחזיר,-

( .- 

 לו מחל 'ואה"כ ונסלו גנב או נזלג.
  .או  הווולה  החזיר. אוהנגזל

 ~חלוק, שזה יש למפרעל יצא אםששילם
 תרנ"ח ושע"ת יוסף ברכי עי'אחרוניס
 ד' מערכתושד.ח

 מיניס_
 אות גן., סי':

 ומסקנתם כ,ו אית קם"א ל' וכלליםט"י
 ברכה בלא המינים הפעס עודשיטול

 לאו הראקונה דהנטילה _יותרולפעד"נ
 פי-ק"כ אהיע הפר*ח למ*ש הואכלום
 מהני דלא בפשיטות פרעו ולא ד"הס"ב

 מ'ג בסוטה תשמע וכן למפרעהפרעון
 א~נו דמי אח"כ דיהיב אף ביתבגזל
 אתי גזילה בתורת דמעיקרא_ כיוןחוזר
 הרא"ש מלשון משמע וכן ע"שלידיה
 אביו משל בגנב דלהמסקנא ע"אב"ק
 אין דחייב אכיו מת ואה"כ ומכרוסכח
 ועי,' ע'ש סיפא אגב רקהידוש

 משנה
 _שגזל במי ס"י י'א סי' או"חברורה
 ואח"כ בבגדו והטילם ציציתחוטי

שיוס
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 במתנה לו שנתנס או להנגזלשילם
 ולהטילם להתירם לחזזר דצדיךדי.ל
 ולא תולמ"ה משום פסול ואל'כמחדש
 דשלו למפרע מילתא דאיגלאיאמרינן

 רש*ב הגה"ק קושית ' ולעניןהם
 זליקנינהו ל' במכילתןמפרשיסחא
 אגד צריך לולב למ"ד סעשהבשינוי
 תזלמ"ה הדי מ'מ הא ע'ש אגדווהא

 בתר הואדהקנין
 אגד ובשעת האגי

 לישב האחרוניס האריכו שלו הוילא
 ט'ו. דף אורה שערי קונ'עי'
 אז ברצונו שלא היה הפרעון גםואם

 יצא לא הסרעון אחר בנטלואף
 ק"כ סי' -אה"ע מאיר בית בס'וכם"ש
 הוא דוקא דלאו פרע ולא ד"הס"ב
 תלוהו ככלל הוי לא פרע אםדאף
 -באומר דוקא רוה זבינא דהויוזבין
 ס"ב ביק עי' הכפיה מתמת אנירוצה
 רוצה איני צוח כשהנגזל כן שאיןמה
  חמסן  רוה דטימ"ל ואף ובינא הוילא

 שם ]ובתומים ל*ד סי' ח'מ עי'דרבגן
 להשיב מחויב אינו מהית דרק י"גס"ק

 איירו לא דקרא דחמסן היינו .החפץ[
 קנאו לא ידאי אכל בחנם בגולאלא
 ומקני גמר אונסיה אגנ בזה שייךדלא
 להח,ירו. ומחזיג_ פרעו ברצונו לאשהרי
יצא. דלא כג!1 דכ"ש נלפע*ד דא*כעיסש

 איסורי על שכתבו מגט ממור דכאן
 האזלא בספרי מ'ש ועי' כשרהנאה
 הנזל רמ'א הגהת ע"ד י"ח י"ז דףגרש
 אות לקמן מ"י ועי' ם"ג ק"כבסי'
 בפי' ממ"ש צע'ג אמנם ראיתי דיהי"ג
  ומן ר"ה ב' פ' 41ק'ר על יוסףעץ

 לכתחילה ימיו 9גתן ואע"פהחמסים
 פרושו  רע"ב  כשר  ובדיעבר ייריבלא
 כ"ש וא"ב אני  דוצה  אמר שלאאף

 ומג*ל. רועבד ריצאבגקד
 חבירו בול ולו לדלב 3תערבד,

 מספק  יגיהמ  יטול]אם
  מ"ט, אות בתרנ"א מ"ש עי'לכתחילה

 מה6 אחד כשנוסל א' ביום יצאלא
  דשל1  הביר ש1טלו אחר  ואב  גזולמספק
 דשלו למפרע מלתא דאיגלאי יצאנטל
 והפילה למעוברת לחלץ דמי זלאנשל

 חייש רההולץ  שאגי רהתם הניץבמ"ש
 סי' יוסף ברכי עי' תפיל לישמא
 אחד ואם ה' סעי' לקמן ומ'שתרג'ח
 אינו השני הלולב יבעל יוהר יפהמהם
 הלולב לעצמו ליקח דיכול י"לכאן

 סיס סהמת בו לצאת כ'כ יקהשאינו
 נטל חכירו דשל ואת*ל 2טל שלושמא
 ט"ב ונ,ט סי' בח"מ ב' .כדיעהשסא
 אחר ע"י לחברו השגי הלולבויונה
 הוא הרי שלי הוא אס באומל דיולא
 ד' פרק" בסכילתן כמ*ד במתנהלו

 זיכה שלא אף הבית שנהרבהלזלבים
 ע"י לוכות יכול לא דשם אהרע-י

 אם ובנ"ד אייהו  יודע  ,ןאיגו  אחר.
 דכ"ט סי' ראינ בשמיס ועי'מוקצה חל"י זאין לכחחילה יטלו ביו'טהכירו

 רל'א.ר"ל
 וידע  גוול  ,1לולבו עליר שהעידויענים

 יסלו אם העידו  ק1שקר2עצמוו
 'שור בכור בתי' הגה בו, לצאחבצנעה
 כה*ג ליה קמבעי ע*ג ש"וליבמזת

 כצנעה. לאסלה מותר אם _לענידןחתיבה.

 מצתק דביד אסור וראירבסרהטיא
 דלהראב"ד בפלוגתא ותל"להפרי12
 דנאמן כר"י דפסק 'פרי שגמה מה'פי"א
  ומוקמתן איש מק' יותד בעצמואדם

 בימ אלא ר?י אמר דלא  י"בבכריתות
 כרבק פסק הרמב'ם אגל עצמולבץ
 נן ומיקס רהעויס-נאמניס בכריתותלרקי
 דחסור כען וטעמז וכו' לב"ע בינואף

 שאמרו ע"ד בצנעה אף אסורבפרהסיא
 בת"ח אפיי מ*ע מפני שאסרו .מהכל

 לצורך אם בי להתיר אין  ולכןאסור
 לו בשאין בג"ד ה"ג ואוב עכ"לגדול
 ב' ביו"ט מיהו בו יוצא אחרלולב

 דממנ"פ לכתחילה בו דיוצאנלפע*ד
לרמב"ס



נו"שרה, תרמ4ט הייםאורחעץ
 של מלולבו הנאה והמודר הגה : לכם דבעי:ן משום א' ביום שאול יכנןב.

 שלכם הוי דלח א' ביום בו יוצא אינו עצמו של מלולבו אוחבירי
 תשמ-ז(. תשמ"ו 'סוף הרשב"א)תשובת

 מהוטמויב
 השדהעץ

 ילראבקד נזול כשר ב' ביו"סלרמב"ם
 יותר לב"ע בינו עצסו על נאמןהלא

 - איש.מק'
 ואין פרושה שוה בה שאין ערבהנזל

 סק"א באשל כתב השבה דיןבה
 לכתחילה[ ]פי' יסיס בשאר בהדיוצא

 סקיג מג'א ]עי' א' ביום אףולאחרים
 מ"א מכילתן דייי תוס' ועי'ט'ז

 פסולה גוולה ערבה תנן אמאישהקשה
 נזקקין ב*ר ואין ש"פ בה איןהא

 בהשבה דאינו דאף ותירץ מש.פלפחות
 קפיד דרחמנא לכם בכלל א'נומ"מ
 אצל ה"נ עליה נהרג ב"נ שהריבזה

 הגהת ועי' גזולה חשובה ית*שהבורא
 בזה שהאריך החדש איח עלמהרש-ם

 אות ע"י כלל מ' כללים שד-חועי'
 מחמת נחהוה העבירה אם וז'לי"ט

 בה יחאין. ערבה שגזל כגוןהמצוה
 המצוה מצד אלא עצמותה מצדש'פ

 רק דזה מצהב"ע הוי דלא י'ללכאורה
 בהיפוך ולא המצוה הולידה העברהאם
 נפ"ם דזה ]4"ל רעם בתועפיתוכ*ב
 משום רק דהחשש ימים שאר עלרק

 לחלק דאין העלה ולדינאמצהכ'ע[
 עיש. .טיז סי' אב בית בשו.ת כ"כבזה
 תרס.ד בסי' מ"ש עי' רקרקעה.

 י'. .סעי'
 דאף דהרבותא מג"א עי' ישראלארץ

 סק*ד וע"ש אסור עכו"סגזל
 נתמרח הוי הישראל קצצו אםדבא"י
 פמ'נ ועי' סבל והוי הישראלביד

 לעכו"ם הדמים שילם כשכברדדוקא
 הישראל ביד שנתמרח שייךוקנאו
 אין עוד בדמים קנאו בלאמשא"כ

 מ"ש ועי' טכל לענין הקוצץ מינפימ
 ואכם9ל, י' ט' אותבתרנ-ח
 משמע . המרא כתב עכרםשיאגדו

 עכ"6 יאגדם לאדלכתילה
 אגד א"צ לולב קימ'ל דהא וצ-עוכו.
 כלל חהע 'אין ולפע"ד מהה'שעף

 דא"צ כען גופיה מהית הואדבאמת
 ואי לכתחילה העכו"ם יאגדו מדועאגד
 נ,י .יותר אילי ואנוהו אלי זהמשום
 ולפענעד ל"גדר עכךם יד בו יגעשלא
 בפירש "ליג משבת ראיה קצתנראה
 ציצץ על ח"ראינו

 שא"
 'ייטלם אמרען לא זאיו משום בזהשי". ואף מעככץ

 עכרם אגדו אם בדיעבד רק עכו-טע"י
 ולאגדו להתירו אותי מטריחין ואיןבשר

 אפשר אי דאם ייל _ ובאמתבעצמו
 עכי"ם ע"י וק ~לל לאגדולהי*ראל

 ]וכמו אגוד ן כשאינו לכתחילהיסלו
 ולכם לנו לא : מקרא לדבררמז

 עכו"ם דאגד לילב[ י"ת ביתלבנות
 וקטג אשה ע*י זאשו_מקא_"כ סקרי_לא-

 הם יאגדו גדול ישראל ע"יכשא"א
 כשירצו, מצות בגישהם
 תרנ"א לסי' שייכה זו "גהולכאורה

 דאף כאן ד*ם"ל ואוליס"א
 וישראל משלו ועשאו עכו"ם אגדואם
 בעצמו לאגדו להתירו אשצ מאוגדקנהו
 מישראל גנבו שמא חיישינן לא]וגם

 מ"ש ועי' מהנ*ל וציע מאוגד[כשהוא
 סק'ד. תרמ'ובסי'

 ב', אות תרנ'ת בסי' מ"ש עי' שאולו.
 ושאול דגזול משמע השיע מדברילכם

 מדכתב לכס מתיבת לפסולילטינן
 משום ד'ה ל' מכילתן בתוס' אבלוכן

דהי



", ,ן
היפיה יוים-ם "י",~

ש, עכרם של אב5 פסול "1ראל של אשרה ושל הנדחת עיר של הא"ג
 בעיט ד5א ואילך טק רא וום 'צא נפל ואם יפול לא לכתחי5ה

 ליה הוי גו לזכות נתכהן אם אבל בו לזכות נתכוין שלא ורוקח הגה :לכם
 עכרם ביד נתבסל אם אבל שנתבטל קודם ודוקא בו עצא דאעו ישראלשל

 עי' וי"ן( ח"ג גיח ירוחם )רבינו בדיעבד יוצא אח"כ בו לזכות סכווןאפילו
 תקפ'ו. סי'לעיל
 שיערוכג...
 השדדעץ

 דתמאדהך-

- 

 משלכם לכם מ"ג בדף
 משום הגעל ואת השאול אתלהוציא
 משום פטול בלח"ה דגחל אצסרץשאול

 שבת*כ גהבר"תא אבלמצהב"ע
 מפורש והנחומא ומודרוירושלפי
 הגיל להוציא מזםלבם לכסדהלימור

 כאן הום'ע כתב-כלשון לא ברמב'םוכן
 במכילתן לפרים ,ם"ם ונלפע'דע.ש
 לקיחה שתהא ולקחתם כך מ"גבדף
 להוציא סשלכם לכם ואחד אהר כלביד
 קתני דלצדדץ המול ואת השאןלאת
 כל ביר לק'חה ולקחתם פרושוזהכן
 לולב לעצמו _ יקגה אחד שכלאחד,
 ' להיציח משלכם השאול,:לכט אתלהוציא

 האחרומם גיחא;קוזית וע*כ הגעלאת
 ביר לקיחה הדרש הרמב*ם הביאשלא
 שבגופו דמצוה פשיטא דזה אחדכל

 אות בתרנ'א מ*ש עי' -כשו.-5ושיליןהזי.
 כל ביד לקיחה בש"ס שפרושו רקא'
 הקושיח ועדד השאו~' את לחוציאאחד
 בלא-ה דהרי הגזול להוציא , לכםל"ל

 האחרונים תרצו מצהב"ע משנםפסוי
 ואינו גזל דצויר ובאמת שונים,תדיצים
 ושאגת לולב ה' שעה"מ עי'מצהב*ע
 סי' או"ח סופה וכתכ: צ'ט סי'אריה
 ואכמ"ל. י.ד כאות מגש ועי'קכ'ו
 מחנה ועי' ושע"ח פמ"ג עי' הנאהז.

 סי' מהסקר יכיה ה'אפרום
 שי"ל הרשב'א דברי על שמפקמקד'

 סק"ב תל'א "פם"גבאשל ובאמתדיצא
 דאיסור ל'ח לסוכה בחי' מרשב-אמביא

 סתירה אינו אבל ביה קרינן לכםהנאה-

 הרשב"א מדברי שהוא רמ"אלהגהת
 ועי' כידוע הריטב"א חי' המהלסוכה
 שנשאל רכ"ח סי' ראש בשמיםתשו'
 ראוי מקרי התרומה דאם זבמש*שבזה
 תרי אפילו ואמרינן . לתפריש-שאפשר- ראוי סקרי הטבל אף מתשיל בעידאי
 ק6'א ל' כללים כשד-ח מביאמיגו
 השלחן עיך שיירי דברי ד'אות

 דאסור דלמ"ד ל' מערוביןשהקשה
 תרי אמרינן לא ביה*ש תרומהלהפריש
 אמרינן לא דלכ'ע ויו"ט ובשבתמיגו
 ותרומה בטבל יוצאין אין ולכךמיגו
 אזיל ראש דהבשמים ותירץטמאה
 באתרוג צ"ה סי' בתשובהלשיטתו
 טשום בו דיוצא גיויט גוישקצצו
 לכם מקרי ולמחר ליומו רקדאסור
 הואיל לכם מונכי טמאה תו'ומה -איוה"נ
 כיון ראוי השבל אף מתשיל בעיואי

 דרבנן ואיסור למחר להפרישודאפשר
 ע'ש בו יוצאין למחר היתד לו'שיש
 ומ"ש ל-ה לדף לוה*ג לפ' חת"סובחי'
 ט' אות תרנ"ח ובסי' י"ז אותלקמן
 וחלק ש.ד סי' א' כללים שדקחועי'

 ל"ח אות א' כללים השדה פאתעשירי
 שלא סק-כ באשל כאן הפמ'גבדברי
 רכ"א סס'י יו"ד בש"ע ממ"שהזכיר

ואכמ"ל.
 לרבינו המנוחה ס' עי' הנדהתח,

 דדוקא לולב ה'מנוח
 בה נמצאו אבל תלושים בהכשנמצאו
 תלושה מחוסדין דהא כשריסמחוברים
 תלק סו"פ וכדאיתא שריפהקבוצה

זי.ל
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 כאן זה הרמב"ם הזכיר שלא דמהוחל
 הי"ז פ"ר עשו בהל' מ'ש עלדסכך
 מה"ם מותרים מחוברין פירות בההיו
 בהן לצאת מ"מ דמותריס דנהיואילי
 וצ"ע. אחרים כשיש מאיסי ודאייד"ח
 ע"ז מכר ישראל אם ישראל שלם,

 הנה לולב. קנה המעותובעד
 בשופר נסתפק קי"א א"ח מה"תב:גיי
 שני _של בפ(וגתא דתלוי וכתבכה"ג

 .חלופי אי , ס-ט קמ"ה כיויד-הדיעות
 בו יתק? לא בהנאה אסוריןחלופ.ן
 ע"ז ממע-ת השופי דכשקנה שי"לואף
 זה שמע.ת השופר לבעל הודיעלא

 ולא סעות מקח' 'הוי .וא"כ ע"זחלופי
 גם הנה ע.ז חלופי השופרסחשכ
 פ-ז - ,עכו"ם ה' כמל"מ הדיכיההרחיב
 דאיכ ועיד להיתר הכריע ולאה-ס
 עליו לביך ואין הגזול שופרהויל
 בלא חברו של שדפר ליקח דמותרואף
 זה משאיכ שאלה בתירת היינודעתו

 ואס בו . לתקוע אסור לחלוטיןשמחזיקו
 הע"ז את הקונה_ משך . שפכרבשעה
 סי' יו'ד עג' מעות נתן ואח'כתחילה
 4;יה ועכיס סק"ד וש"ך ,סק"ג ט-זקמ'ד

 'וסובן עכ-ל חלופין בחליפז להקלמקום.
 לולב בק-נה' גם ש-יך דינא הךדכל
 פסול הגזול לולב דהרי יותרוחמור
 לפי לפעד"נ מיהו משיפר יותרלגמרי
 ע"כ נק-ע א' כהיעה דהלכההכלל
 ה' בסעיף להמבואר אף ב'ביו"ט
 דרבנן ספק הויל מ-מ ם עכו שללפסול
 עליו לביך אף להתיר חליפיןהחלופי
 להנות אי מצית ערך הרווים מלואועי'
 דרבנן הנאה איסורי של דאתרוגנחנו
 דלאו דשרי מודה הרז-ה גם ב'ביו"ט
 דרבנן.ועי' דתרו:ייהו כיון נתנולהנות

 י"ב, באותמ'ש
 היג פ"ח עכו"ם ה' רמב"ם עי'מסיל

 ובא ביצה זקף ישראל אסוכן
 כהנאה ' אסרה לה והשתחוהעכי"ם

 8 -ה

 דהאיבעיא ופרש"י מ"ו בע"זומקורו
 סרי דכ"ש ופשוט זקיפתה, סנכרדלא
 עי' כביצה זקיפתה דמנכר אתרוגכמו

 מהביצה הוציא ואם דאסרה, ל"המכילתן
 ראיתי גדולין ויצא הסרי נטע אואפרוח
 ה' הרמב"ם על פי' הכסף פרשתבס'
 בהנאה לאסרם ומסקגתו שהאריךעעז
 למצוה. וססול דאסור דכ"ש פשוטוא"כ

 בה וכיוצא דלעת החך שםוברסב"ס
 השתחוה אסרה, להוהשתחוה

 בו  מעורה האחר וחצי דלעתלחצי
 מחולין ומקורו מספק אסור זההרי
 דלעת חתך ו4ש בתיקו שעלהקכ*ח
 נפלה אפי' או נאסר שאינו פהוברממעס
 נאסר שאינו . אדק יד תפיסת בלא.מאליה
 מיירו ולא יש"אל לה שהשתחוהוהכונה
 לה והשתחוה. לה להשתחות כד4שחתכה
 ~מה כי *ביצה בלבינה ברושא כסועכו"ם
 וכן שזקפה כמו הוי לא ישראלשחתך
 אף _מיירו דל*ת לחצי דהשתחוההך

 חצי והשאיר לחצאין ישראלשחתכו
 הוי לא קצת בו מעורה להיותהשני
 ה-שראל שעבלה ועד שזקפהכמו

 זכיתי ]ולא נאסרה לאבהשתחואה
 מדוע ?הקמסה שם התוס' דברילהבין
 אילן בנטע דהרן אילן לחצי אמרלא

 עבדוואח"כ
 קימ"ל.דל*

 עי' נאסר
 ודאי נאסר ואפי' ע"ב מ"ה ע"זתוס'
 עי' מ~דדי דינק, נאסר השני. חציגס

 מאליה ננפלה ואפילו עיב[ ל"זביצה
 וכא לה להשתחות כדי ישראלוזקפה
 האחר וחצי לחצ4ה והשתחוהעכו"ם
 נאסר לא לרמב"ם דגם י"ל בומעורה
 ק"י סי' *"ך ]עי' השני חציבהנאה
 להרמבים[ ש"ס מהני בע"ז דגם נ"בס'ק
 דזקף ב"ך ברישא דגמ כס"סדהוי
 רק אסורה עכו"ם לה והשתחוהביצה
 ללבינה דמי דלא בהיקו שעלהמססק
 שהרמב"ם ]אף אדם תפיסת כהשיש
 מספק 'אסורה כתב ולא ברישאסתם



השדה תרמוט "ייםאורהעץ
 לולב טשם לטול מותר שמשיהם מבתי בהם וכיוצא הצעירים גנררעד

 זמן כל עאז לפני נטוע האילן )יאפילו ; לסצוה טינים שאראו
 : ח"ג( נ"ח )רי*ו האילן( עובדיןשאין

 ניטלז'
 היטדהעץ

 בלשונות הרדב"ז כמ"ש גאמר כרחינועל
 גם בזה דכלל משום סיו ס"הרמב"ם
 ודאי דאסרה לגיצה זטהשתחוהבישראל
 קמ"ה סי' בשירב יוסף ברכי ועי'ע"ש

 נאסרה לא שמא תיקו וספקואכמ"ל[
 דזקף הך דגם כיע "ל וכן ידמשום
 לאותה דוקא עכו"ם לה והשתחותלבינה
 ע*1 תום' כם'ש לאחרת 151לבינה
 להישראל ליה ניחא 'לא דדלמאנ"ג
 שלוהו ולאו 'צזקף לגינה באותפאלא
 בעגל ודלמא עם סם'ד נראה וכדהיא
 לא, חחרינא במידי ~הו דציחאהוא
 גרושין מהל' פ'ט משל"מ הגהתועי'
 ס"ק קס"א אה.ע בפת*ש ]סוגאהל*ם
 השליה אם גרש האזלא וגחבלריל"ו

 שאים וליח לע9ות ימללגרזק"ן
 ניחא לא רלמא י"ל וה*ךלגרושץ[
 ולא לכולה בהשתחואה אלאלהישראל
 לה שהשתחוה החצי גם וא'כלחציה

 מיירו הראב*ד -זלדעת וכיון.לא--נאסרה-
 לענין רק דלעת לחצי דהשתהוההך

 של הנאה איסור לעגין ולאטומאה
 גזקף כה"ג היה דאם פשוט א"כע*ז

 עכו"ם ובא לה להשקחותאתרוג
 גרעין ונטע אתרוג לחציוהשתחוה
 למצוה כשר ודאי הגדולין האהרמהצי
 יש ג"כ הנעבד מחצי גרעין בנטעואף

 אף למציה הגדולין להכשירלצדד
  ואכמ"ל.  הג.ל  הבסף  .פרשתלהספר

 להאשירה שעבד פרושו - עכויםש?
 לכתחילה נטעו אם אבלהגטוע

 לא שעבדו דאחר ייל לעבדוכדי
 הרה"מ מ"ש עי' למצוה ביטולמהני
 מכילתן ובתוס' ה"א פוה משגהוכסף
 ברכב"ם לפרש אנחנו ומוכרחיםל.ב

 של באשירה באשירה דמיירו או9ם
 ישראל של הנדחח דעיר דומיאישראל

 ובוה לעבדה כדי מתחילה שנטעואו
 דפסול לך תגעי דלא מ"ו בע"ואמרו
 הרמב"ם על מקשים וראיתי דעכו"ם,אף
 הרי בתיקו עלה שם שגע"זדאף

 נפשט ה"ב פ'א ביכוריםבירושלמי
 למערכה גזירים כגון כגבוה מצוהשאין
 דירושלמי פשיטותא שביק לא רובועפ"י
 ומלגד בבגלי אפשסא דלא בעיאננד

 להלק ייד סי מצוה גר ס' שלהתירוץ
 כשעלוז בין אפשטא רלא בעיאבין

 מיירי דהירושלמי י'ל עודבת"קו.
 ן לעבדה מתחילה נטעו שלאבאשרה
 בדרך בירושלמי דהפירוש ףלועוד
 כגבוה אינה דמצוה דפשוטאת"ל
 הקשו אי בככורים להירושלמימבעיא

 ואכם'ל. ע"ש מקדשלקדשי
 סק-ה תקפ"ו מג'א עי' נתכויןאם
 דדוקא הב"חידס"ל על בהקשותו---

 עכו*ם ב9ל מ9א*כ הפקר שלבע"ו
 ממ-ד לזכות ' שנתנוין אף קנאהלא

 שם חייס נתיב בהגהות ועי' מ'גבע*ז
 ד' שאלה מ' אות בצלאלובמשכן

 בשל דמיירו ראיה אין שםדמע'ז
 הדין להלכח רק רש*י כמ"שהפקר
 יוצא דאינו דאף כתב זה ולכלאמת
 כיון מ"מ אחר לולב לטול וצריךבו

 בפעמ יצא וריטביח רש"ידלדעת
 אין הרמב'ן ולדעת עכו"ם בשלראשון
 לא ע"כ הנאה באיטורי זכיהשום
 לולכ כשיטול השגיה בפעם מספקיברך

 ע"ש.אחר
 ביאור עי' לכתחילה ילאבדיעבד

 מע"ז הרי"ו דמקורהגר"א
מ-ז



נחהשרה ת*ם"ט היי2אירחעק
 נזל טפני או שביארנו מומים טפני פסולים שהם שאמינו אלו -כיףה

 : כשר הכל היםים בשאר אבל בלבד דראשון מוכ בייםונניבה
 )טורוהמגיד בו יוצא שאול אבל נהוג והסי ימ4ם ז' כל -בגזול פוסלין וישהגה
 בשם ' -'

 השדהעץ-
 לולבול לדקל המשתחוה א'מוו

 מהו
 - טאיס. מי ד"ה שם ובתום'למצוה

 יוצא אם באתנן לוונה לולב גתן אםה
 של דבר מאתנן לעשות דאסורמר". ג'כ סכ"א קנ-ג בהגה למ"ש בו'
 מג"א ועי' ס"ת או ביהכ*נ כגוןמצוה

 מלואים ובס'-אבני שם ופמ'גס"ק'מ"ו
 מהך ג-כ דמקורו ספר שבסוףבתש"
 לריי "צחק פרי ובוטו"ת א' מ"זדע"ו
 ספק לענע מתחילה חסר י' סי'בלאזר
 ואחר לולב כסו למצוה שרי איאתנן

 דמממפ העלה ממקורם הדבריםשביאר
 נימא דאי מצוה לרבר אסור אתנןאין

 _ לכתחילה. הוא שם בעיז דרילדבעיא
 סע"ז אתנן ללמיד א"כ.אץמדרבנן

 בע"כ ממילא א"כ בדיעבד האיבעיאואי
 לכתחילה יטול ביטול דלאחרס"ל,לרבא

 בזה יפה שדקדק ע"ש, אתנןומנ"ש
 דף וח-דוהם ד"ח בחבורי מ"שועי'

 - ___נ"ד__'ואכמ"ל.___._________ -____
 יודע איני הט"ז כתב הצעיריםיא,

 ענין הוא אבלפרושו
 שנגזר כתב יוסף וברכי עכו-םמסשרתי
 הצועריס על ידי והשיבותימלשון
 השעירים כמו שהוא ולפעו"נ ייג()זכריה
 אשר -לשעירים אחרי פ' המקראמלשון
 שהיו תתשניה סי' ס"ח ועי' זניםהם

 שבא עד וכו' בכישוף א- אילןנוטעים
 ומרקד האילן בראש יושב והיההשד
 שרי דאפ'ה יקמ*ל וכו' כשעירעליו

 לאילן. עובדין שאין זמן כללמצוה
 קמ"א ל, כללים בשך"ח מיגיםשאר

 השואבה בית ס' בשם ע"אאות
 דכוון יותר חמיר ערבה דאולינסתפק
 נוטעין שאין לפי ההיתר עיקרדכל

 ואיכ עצמן להנאת רק עיז לפניהאילן
 פירות שעושין ולולב באתרוגתינה
 שהוא ערבה אבל הריח הנאת הדסיכן
 הוא ע'כ וריח טעם בלא סרקא,לן
 דלמא או ופסול עיז לתקרובת אולנוי
 או -מהצל להגות עצמן להנאתה"נ

 ה, שעה"מ דברי והביא וכשרמראיתו

 והלבוש הרמ*א דברי שהקשה פ*חלולב
 סי"ג קמיב' ליו'ד מכאןקסותרין
 סרק,שרגיליןליטע]אי,ני
 מנף גרע לא ע"ולפני
 4שן צ% והש ר[ 1 ס ואע"ז
 הדס דאילני העלה הנ"ל ספקולענץ
 ,4שדאל_ "ם לפני-ע-ז הנסוןוערבה

 ופסול בהנאה אסוריםקיצץ
 למצו~

 אבל
 לכתחילה לישראל ונתנם גוי קצצםאם
 יצא ובדיעבד דמאיסי למצוה יסוללא

 שהן :ולדלב באתרוג אבל - ביטלןדהרי
 לקנצצו_למצוה_עכ"ל,___ לכתחילה ישראל מותר מאכלאילני
 הט.ז שהכשיר הנעבד אילןולעניץ

 שהקשה אח"כ בו שיגדלוהפירות
 תירץ קפ*ה סס*י מיו"ד סק"זבא"ר

 שקצצן דמיירו י"א ס-קבמשכצות
 נלפע-ד בכה-ג וגם בזה ובטלה ג~יאח"כ

 אחרים. למציא. כשא*אדדוקא
 גוי של היה הנעבד _ האילן אםכן

 שיצא בו לזכות נתכוין לאוהישראל
 מובא בס'ג כמש"ש ימים בשארדיעבד
 אות ג' סי' מינים ד' מערכתבשדיח

 סעיו'ט שעבדה דדוקא הרמב*ן דבריכ*ג
 ביו*ט בשעבדה ולא מעיקדא דחוידהוי

 כ'ז, חות בתרמ"ח מ*שועי'
 תוס' וכמ"ש גוול אף כשר הכליב.

 דבדרבנן ד"ה~תוך ל'מכילתן
ל"ח



ע"
השרה תרמ4ט חי,םאורח

 ימים בשאר הברו דעת בלא הבירו של לולב .,לישול ומותר פוסקים(בשם
 ופסקיו ק' ס(' )תה"ד כשאול והוי בממוניה מצוה .למיעבד- לאינש ליהדניהא
 כהסר דיגו עקצו או' פטמתו וניטל )טור( ימים גשאד כשר ו"סר קנ"ס(סי'

 עכברים נקבוהו אם מיהו ""ג( נ"ח  ירזהס  )רביגו  ואילך  ~איון  מיוםוכשר
 העכברים ניקור שיסור עד בו( )כל מאוס משום ימים בשאד .א1 יטלנולא
 או היבשות התך אם אף ימים שבעת כל שפסול מנומר או יבש 'היו, אםאבל

 ומותף לוה'ג( פ' אשד"י )הגהת פסול מכה ובא הואיל שבעה כל פסולהגימור
 כ9 ממנו בודי ושאינו ראשון ליום כולו שיהיה אתרוג על .להתנותלכתהולח

 שני מיום ממגו לאכול לכתהלה אז ומותר ואילך שני ליל של קשמשות.ב*ן
 בקיאין אנו שאין אלא הרא"ש( בשם )ב"' הנשאר -עם .מצוה ידי ולצאה,ואולך
 חסרים שהם או מינם שאינם מפני או באכילה אסור אתיוגשאותו מפני או ע-ז טשום שדוא והפ-טול בהגה תרל"ה סי' סוף כול"ילבתגאים
 שבעת כל פוסלת )יהזזית פסול ימים בשאר בין ראשון ביו'ט ביןהשיעור
 בשני נוטלים ראשון פסולי י"ט שגי והעושים ור"ן( ה*ג )רי"ו.נ'ההימים(.
 של על יברו כשר ואתרוג לולב להברו יש יאם ,- מגרכינן ,לא גרוכיאבל

 : )נ"ע( .מדעתו(הברו

 הוצדהעץ
 מדוע צ"ע וא'כ תורה של כעיןהוי מה*ת נוב"י עי' אבל .למצהב'4ליה
 ב' דביו"ס ס"ד תנ*ד גסי' כתבלא פני מס' .גם שהביא קל"ד 'טי'-א"ה

 יברך לא רק גזולה במצה יוצאש"ג שבש"ע זו דיעה שהוא דלרמש"םיהושע
 בשאגת ומצאתי בלולב, כאן כמששעליה מתוך מ"מ מה"ת ז' ~כל במקדש,אף

שיוצא
 בשאו*

 גזולה מצה דאם שביאר צ"ד סי'אריה אותי"ד לקמן מ*ש עי'
 הרא-ש כמ*ש מצהב,ע משוםשפסול המגוה .לידי מב'א העבירה. איןא"כ

-ךכי-היה-אפולי-לו-לטול-הלולב-בשאלה
 בזה א~ן בגזול אף ;א"כ לההזירע"מ
 הפסה הקת ובס' ע"ש מצהב"עמשום
 אם הנוב"י -ולדברי תג"ד לסי'פתיהה
 ביו'ס אבל שכתב "רמב"ם בלשוןנדהק
 דמיירו כשר הכל הימים שאר עםשני

 שקשה מלבד מה"ת שהואבטקדש
 מיותרים עם שני 'ו:יו'ט תיבותדהני
 עפ'ו עוד הימים 'טאר במ"ש לוודי
 בההלט הרמבים ייסבור ראיה אץשוב

 במקום בקשי יגטלו האשוןדפסולי
 בדעתו ב"י כמ"ש ש"ג ב' יו'ט-שעושין
 כלל. מזה מיירו שלאאהר
 בדעת ס"ל תרצ"א סס"י נמשגצותודגה

 דבדדבנן ש'ע והמחגרהרמב"ם
 ד"ק שהוא מגילה רק למצהב"על"ה

 .א יטלנולא
 היו אםאבל

 פסולהגימור
 .להלכתהולח

 קשמשוחב*ן
 ולצאוואולך
 כולבתגאים
 אתשאותו

 הדין יהיה מהלה להם להס--דאתיא
 בו יוצא אינו גזול דרבנן מרורדאף
 ומרור מצה מסתברא ל"ט בפסהיםכמ"ד
 מג"ש אינה גזולה מצה ואידשוין
 שתמיינן המצות ככל רק להםדלהם

 שכשר לולב כמו א"כ פסולמצהב"ע
 והמהנר הרמב"ם לדעת ב' ביו"טגזול
 צ*ה בסי' וסיים דרבנן במרורה"נ
 לכיע ש"ג ב' ביו"ט גזולה במצהמיאו
 בקיאין שאגן ואעפ'י בה יוצאאינו

 דשאני דרגנן אלא ואינו דירהאבקביעא
 א' ביו'ט אלא אינו דמה'ת דנהילולב

 כשר ואז ז' כל נוהג עכ*פמדרבנן
 דיש נהי ש"ג ב' ביו"ט ואיכגזול
 אפ"ה א' יו"ט ספק מהמת לטלוהשש
 משחיכ ההג ימי שחר ספק מהמתניטל

במצה



סאהשרה תרמ*ט חייםאורהעץ
 שום בו אין הפסח ימי שבשארבמצה
 סחמת ב' ביו"ס ואכילתה דרבגןםצוה
 אין כאלו רבנן ושויה א' יו'טססק

 בגזול יצא לא דירחא בקכיעאבקיאיז
 מה גיחא ועפ"ז ע*ש, א' ביו*טכמו
 בליל דיצא תנ"ד בש'ע כתבשלא
 מפ"ש ציע ואכתי גזולה, בטצה)ב'

 דקורע סכיט שים סי' ביו"דהש'ע
 קריעה דמצות אף יצא לא גזולקחלוק
 דבשחר כאן וס"ש מצהביע הוידרבנן
 דדוקא לחלק ס*ל ואולי בגזול. יצאימים
 ) דבשעת הגזול בגד קרע או גזולהפטצה

 גזל של העבירה נתקיים ממשהסצוה
 גפ אז ללעליו להשיבו יכולשלא

 לקרבן ודמי למצהב"ע חיישינןבדרבנן
 הקרבתו אחרי להושיבו יכול שלאהגזול
 אחרי שיכול הגזול בלולבמשא"כ
 בדרגנן חיישינן לא להחזירונטילתו

 לג-ח- שמן בגול גפ-ם ויהיהלמצהב-ע
 שלא השמן מכלה הדלקה דבשעתכיון
 חיישינן בדרבנן גם אז להשיבויוכל

 'למצהב*ע.
. 

 אשירה של דגם כתב בפיה"מוהרמב"ס
 דלא ~צהב'ע משוםפסילו

 שכתב-ו-לא= משום דיה ל! מכילתןכתוס'-
 - באה ' העבירה שמהמת :' לגזולדמי

 העבירה מחמת אטו הני אכלהפצוה
 חת"ס ח*י וע" נפיק בו-מישנעשית
 ס-פ בירושלמי מבואר שזה ח-ושבסוף
 בשבת מתו על הקורע לעניןהאורג
 ווצא ראיגו גזולה ממצה דפרידיצא

 הוא הכא ברם עבירה גופה תמןומשני
 טצה הוציא אומר אני כך עבירהעבר

 כתב העדה קרכן ובפי' לרה'רמרה*י
 כשאגת וכ"כ הנ"ל התוס' תירוץשזהו
 בוה האריבו האחרוגים אבל שםאריה-

 כשהאיסיר בין החילוקדלהירושלמי
 משא-כ לגזל אשרה של דמ4בגופה
 אין מרה"י מצה הוציא או בשבתקרע
 וזהו איסור המצה או החלוקבגוף

 לתוס' משא"כ בפיה"מ הרסב'םסברת
 מחמה אטו בגופו באיסור דגםהחילוק
 שד"ח נפיקועי' מי בו שנעשההעבירה
 דעת כל שהביא ע"ז כלל מ'כללים

 ואכמ'ל. בפרושם שהאריכוהאחרונים

 ח'ו תורה בשערי בגזול פוסליןיג.
 שור הר'י תשו' ' פ"הסי'

 אתיוג לו למכור לחברו באנסמקיטב
 ביום אף דיצא- באונס דמים וקבלשלו
 תלוהו דקים*ל דברים לשאר דדמיא'

 סהדי דאנן משום זב?ני 'זביניהוזבין
 השואל דשאלת ומקגיל'ולפע4"נ-דגמר
 ס"ד תרנ*ח בסי' כמ*ר עמוקהשם

 אף י~א לא החזירו ולא עמ"לבטתנה
 דעתו היה דלא סהדי דאנן דמיושניתן
 אחר לו שאין כיון האתרונ גוף עלרק
 שהחזיר אחרי שנטלו ראף די.לע"ש
לו

 דמי~
 שלא אינס מחסת רק קכל אם

 'להוציאיכול
 האתרוג.

 יצא לא ממנו
 דיש הגשמים לקנ4גים יערוך דמותומה

 מחמת ואמרינןתמורה
 גמיר אונס '

 לגבי טהדי אוקי משא-כ.'כאןומקני.
 תמורת רוצה' דאינו סהדי דאנןסהדי
 . ער-""ש ו . -וי-(ונולי"וא למיע[ףל4"- הוי .מה רק כסף ביתו ' מלואהמצוה

 גם, ואם י.ה ג' אותלעיל

 ולא הדמים וקבל ברצון מכרראם
 עי' בו חוזר והפיכר הלוקחמוחכו

 ק"ז סי' או.ח מלבוב יצחק ב.תשו"ת
 מצהב"ע דהף בו יוצא המוכרדאץ-
 והלכה שפרע מי לקבל דצריךכין
 דרבנן בעבירה ואף דל"טינןכרבה
 ל"ק ססחים רש-י כמ'ש סצהב"עיש
 בו תצא לאחר המוכר במכרומיהו
 כמ"ש מצהב"ע חף לא דלאחריםהאחר
 י דלפ להפוסקים ואף סק-ג כאןהמג-א
 בשאר אף בו יוצא אינו אחר אףיאוש
 נשהוא משא"כ ממש בגחל הממימים
 לכ'ע מש.פ על שעבר רק טוכרשל

אחר



 חייכאורחפץ

 ט"ו, אזת תרנ"ח ועי' בז יוצח,אחר

 מלארז להגאון שלמה *מדתובשז"רל
 הנדפס שלו ובמלואיס קל*ז*י'

 אם האריך שוהם תרשיש ספרלבסוף
קודם

 שקב~
 .קנין הקנין הוי.. המש"פ-

 ,כול אם המש"פ סחל אם ן ,גסגמיר
 בספרו וכז המש"פ לקבל ל"ייב בולחוור
 הקוכר במת צ'ו סי' ,והםתרשיש

 המקח למסור מחויבים הידרש-םאם
 מת אם גם מש,פ אביהם קבל_משלא

 המיכר אס בו הוזר וה*וכר הלוקח)
 היורשים בתביעת , מש"פ לקכלהייב
 ויש מורית לא לבריה איסורא.דאולי
 הד' לענין ג'כ דנפ,מ בזא'לפלפל

מינים

 יצאי
 כללים בשך"ח שו"ר בהן

 "חרונים חשי' מכיא כ"ד א4 קמ"אל'
 .עכו"ם ע"י ג"כ משיכה שהיהכאלה

משרתו-
 המיחוק אם וגם מש"פ לעלין

 קים טענת מצד -4ק זוכה אגנובהמינים
 אלה עכל לפלפל ויש בו יוצא אילי

 בו יוצא ב' ב-ו"ס אלא דכלוהנכון
 בגזול גס יוצא וש"ע דלרמב"סכיון

 ממש..
 ממש בגזל רדוקא, ,, יפעד'נבגרול

 בנשלר-ע"ם-לההזידו----7-לחלוטיךאב.
 בע"כ נטלו ורק הנטילה אהרתיכפ

 ביו,ק יצא חרמ"א לדעת אףוהחזירו.
 מעני באחת רק הוי יא .גוילח כיב'

 לחלוטין חנייו )של בלקח או:יא191ים
 עכ'פ טזה הנאה ,לאג?5ן שאיןאף.

 חברו של בלקח או להנגזלהפסיד
 "פסיר שלא אף מזה ונהנהלשעה
 מצינו אחרי ס"פ במד'ר ]ומ~שלהנגזל

 :נהנה וגוזל הוונב עבירה עובריכל
 משאיכ בהוהן דבר ונגזל)מפסיד,ונגנב
 עביר הנוסל למצוה הלילב , בעיכבנסל
 רמצוה ]ואף נתנו להנות ולאומצוה
דרבנן

 הוא,
 ורז"ה הר"נ פלוגתת וידוע

 כמ"ש י'ל מ"מ נתנז ,להנות איבדרבנן
 כתב לא הרז'ה דאף לולכ ה',בשעה"מ

 .השדהתרם"מ

 טשום משופר הנאה מורר גכי אלאכז
 הקיל בשמיעת הגאה דאיכאדס"ל
 בתקיעת ררוק" לרז"ה ס"לומן"ה
 ללינ מצות אמרינן דאורי.תארה"ש
 מצ.ה עהדי הגוף הנאת ראיכאאעיג
 הנאת דאיכא כיון דרבנן בתקיעאאבל
 דרבנן מצות משום ליה שרי לאהגוף
 כלל הנאה רליכא לולב גביאמנס

 אסרינן בררבנן דאף ודאי פשוטבנטילה
 נתגו:ע,ן, לאו-להפיתמצית

 איסור ג,ף גם- דאולי -בנ"ר י"לו:ן
 מררבנן ]יק תיכף עם"ל כזיגזילה

 עבירה יה אין הפסיר לא והנגזלושרי[
 קל*ד סי' אויח תנינא ניב"י 'ועי'מה"ת

 סי' א"ח יו"ט - בעונג גם כיוראיתי
 ! כן. כתכ ש~ה.

 אם אחר לולב . כשאיןו~סתפקנא
(

 ליטיל רין נית ע"פנכופי
 הימים כשאר עליו ולבלך בע"כממנו

 לאם ולהחזירז - הדמים[ לו]וישלמז
 ווה נהנח כשזה סרום מדת על~ופין
 בהנאת כ"ש גשמ,ת בהנאה חסדלא

 מידות ארבע פ"מ דר.נ אבות וע"מצוה
 1."א בינונית =מידה זו ילמוד לא-יה אחרים ילמדז נתלמידים וכרבאדם

 יהושע בנין פי' ועי' סדום מדתזו
 פרושו דהכי נראה ולפע"ד והקשהמה
 שילמוד רק לפניהם ילמוד לאוהזא

 יותר יביוו לפניהם וכשילמודלעצמו
 צ'ע ]אך לא;חסר וזה נהנה כזההוי
 ןות תרמ"ח סי' עי' מי"א הלכהאם
 ומתנה זכיה דע אפרים מחנה ועי'י"ח[
 כשלא הצרקה על דכופץ בהך ח'סי'
 אם ותפס עני ובא כלל ליתןרצה

 הלולב נטלו כשכבר וה"נ מירומוציאין
 בשאר יר'ח יצאו וראי בע"מ כפיה עיי;

 לכהחילה שרי אי נסתפקתי ורקימיס
 ולפעד": אחר באופן לשא"א כןלעשות
 ע" שרי בהמצוה רבים לזכותכדי
 שהעלה ע"ג סי' א"ח סופר ותנתשו'



השדה תרט*ט הייםאורהעץ
 לרבים זיכוי כה שיש דרבנןרמצוה
 בברכות כמ"ר דאורייתא איסוררוחה
 קל איסור דרוקא שכתכ ואףמ"ז

 הנה ררוחה הוא תעבורו בהםרלעולם
 כשיחזירו קל איסור הוא כאן דגםי.ל
 המעית לו ישלמו או אח"כ הלולבלו

 עצמם ירגילו לא רודאי בערושגתן
 הרמכ"ם ע"ר לסמוך ויש לגזולבכך
 אבל הימים בשאר בגזול דיוצאוש"ע
 דעשה סופר 'בכתב למ-ש יחידבשביל
 דוחה א-נו רבים מזכון שאינוררגנן
 דלא ראשונים כסברת דאורייתאאיסור
 לכופו מיתר אם צ"ע מ-ז ברכותכתוס'
 ראין שכ"ב א'ח שיק מהר.מ שו'תעי'
 לאכול לחברו מניח שאינו למילכוף

בסוכתו,
 ע"מ תגנוב לא ס"א ב*מ במס'והנה

 כפל לשלם ע"ם אולמיקט
 _להחזיר ע"מ גניבה' ה' רישוברמב"ם

 הכל- לשלם ע"מאו
 _ירגיל שלא אסור-

 דהוי דעתו שם ובלח"מ בכךעצמו
 ד' רף אש ובעמודי כה"ג דרבנןרק

 שהוא הרמב"ם ברעתהוכיח
 דאורייתא.

 תשלומי לשלם ע"מ פי' רש-י_והנה
 -שלא-- בו ויורע להנאותו- שדוצהכפל
 לצרקה נצדך כשאינו דדוקא י"ליקבל.

 רוצה ואינו לצרקה שגצרך במימשא*כ
 להנאותו כרי אצלו לגנוב מותרלקבל
 של הלאו רוחה, דצרקה דעשהבכפל
 עצמו ירגיל לא ובודאי אצלו, תגנובלא

 רב"ב כהך כה"ג כגזל וה"ה בזההגנכ
 ומשביחה יתומים שדה גזל דאיוכט"ז

 שם ת"ח ס' קושית ונתישבומחזירה
 מ"ר ג"כ יתישכ וכזה שם רב"ממהך

 אלקיכם הכופר_ שאלת על ל"טבסנהררין
 אסור כפל לתשלומי אף רהרי הואגנכ
 אפשר שאי. צדקתו לקיים_ כדידי"ל
 להקכ"ה וכ"ש לדידן גם שרי אחרבענין
 מצות, לקיים כשא"א בנ'ר נימאוה'נ
 שלא ואף שרי אחר באופן סיניםד'

 ושאחרים דרבנן מצוה רכאן כיכרמי
 משא"כ להנגזל טוכה שאיןמקיימין
 בזה להקל -סמך מימ הראשוןכארם
 דכשהתשלומין ס'4 שנ"ט סי' ח"מועי'
 ואולי שרי -לי"א שגזל ממה ויפהבעין
 ירע רכשלא לגילן מגגב לחלקיש

 לו היה לאמהנניבה

- 

 כשמחזיר צער
 כמו ושרי מהגניבה שידע קודם יפהלו

 ידע הרי בגזלד משא'כ הראשון.בארם
 שיודע כהגג בג~ב וכן קודםמהגזילה

 יורע כשאיגו 5כן אסור החזרה קירםלו
 לצאת מביתו שלקחוהר בעת . הל,ולבבעל
 יחזירו אם מתחילה רצה שלא אףבו
 ליטלו שרי לו שיורע ,קורם הלולבלו

 ועי' יחיד בשביל אף הימיםבשאר
 שו"ת בשם שנ"ט ס4' חו"מכנה"ג
 מרעת' שלא דשואל רכ*ה סי' -מהרי"ל

 אונסין -חיוב לענין היינד גזלן_רהוי
 תגזול לא לאו על עבר לא. אבלכגזלז
 כה"ג ;סצהב-ע הוי: לא. '_בנ"דא"כ

והנלער"כ,
 הימים בשאר 'מלולב מחברו לקח.יד.

 הנטילה לאחה להחז~ר מנתעל
 תשו' .עי' וגוזלם מחזור אינוואח"כ
 ה-ון בזה מ"ע.שהן )סי' מה"ק ציוןגגין

 משום . ימזם בקאל הפסול -,רעיקר
 תוס' לרעת וא'כ פוסלין להישמצהב'ע

 רק סצהכ'ע משום__ ליכא; ל'.מכילתן!
 א"כ המצוא באה הענירה דמחמתבגזל
 שקכלו בנ"ד אבל .גזל .כסתם רוקאזה

 לא -ואח"כ -עמ*ל בשאלה אובמתנה
 נעשה הגזל שע*י לומר שייך. לאהחזירו
 היה מחזייו_ הוה אם שהריהמצוה
 בתחילת הנב"י סכרס זה ]אין - בויוצא
 בפיה"ם שההמב"ם. אלא י"ב[אית
 מצהב"ע משום ,2ייך כאשיה דגםסוכה
 בשאר פסול וא"כ התוס' כרעתשלא
 היא לרמב-ם אך מצהב"ע משוםימים
 א"כ הימים בשאר כשף לגמריגזול

 בשאר פסול שגזול לתוס' כשרממנ"פ
ימים



השרה תרמיט הייסאורחעץ
ימים

 הר-

 מצהב"ע איגו חלוקו לפי
 בבה"ג דגס ולרמב"ם לידו לאדגהיתר

 לדידיה הרי מצהב9ע מ~ום בויש
 משום או ימים בשאר כשר לגמריגזול

 ובס' כנ"ל, או למצהב'ע ל,חדבדרבנן
 דאס סופר הכתב בשם כתב החדשא-ח
 נטל והנוטל עמ"ל הלולב ביו"טנתן

 וכפי יצא דג"כ להחזיר שלאאדעתא
 הנ"ל תיס' מסברת שהוא'הניאה

 -ואבמ"ל.

 בגזל ג' באותהנ-ל בההקירהכן
 ע"ש ובדומה מחלו ךאח"כלולב
 אחרונים הפוסקים מהלוקת יש א'שגיום
 וסמכינן יצא ודאי ימים בשאיאבל
 לגסרי שמכשיריס וש"ע הרמבגםעל

 גזול.)

 בשל בנתערב ד' שבאות בהחקירהוכן
 יצא ג*כ מהם אחד .נטלחברו..

 וברים משיב תשו ועי' יט-ק. בשאה,
 קושית לתרץ אביו בשם קנכ סי'א"ח
 משום ת-פוק ,לכם דל"ל ל' מכילתןתוס'

 מ"ד פ-ח דב"מ כהך דישבחתמצהב"ע
 של לתוך תמרש כפת דקל נהרשטף
 אומר ווה ,גדל דקל אומר זהחברו_
 אינו אבל מצהב"ע כאן דאין גדלהארצי
 שהיה דאף יי9ל יחלוקו ש"דין אףלכס

 לשדה קבא קודם ד*ט ,8יעורבהלזלב
 תירוץ על שהקשה עזד-- וע"שחברו
 הביאו ד"ה ע"ב מ"ג מכילתןתוס'

 דהא לכם בע? לא שהללמ-מדבערבף
 שייך דלא וע"כ מצהב"ע הוועכ"פ
 בערבות גזל מחמוו בעבירה הבאהמצוה

 שנתערבו שוים באתרוגיס וה"נשנתערבו
 י"ל ועוד לכם א"צ ב' דביוםכיון
 גזול ושמא נטל שלו ש~א ס"סדהוי
 רמ*א הגהת ועי' הדמב"ם כדעתכשר
 סי'יו"ד

 ק9-

 ב' היו אם אבל .ס"ט
 כלל איסור כאן היה אם,ספיקות

 וה"ננוכו'

 באות הנ"ל מדבריהם בגזל גםואולי
 הימיס בשאר להכשיר ישא'

 אס-ר שלרמבים אף עכו"ם בגזלוכן
 ימצהב'ע לכס שא"צ כיון מ"ממתית
 וכ'ש ימים בשאר לרמב"ם שייךלא

 מצהב'ע משום בו אין עכו"ם דבגזלשי"ל
 בו. ייצא ודאיע*כ

 בעכו"ם מצהביע הוי דלא יציירעוד
 ונתגייר מישראל לולכ שגזל;
 אדם בדיני והייב שטים בדינידפטור
 ה' שעה"ט על המלך טעם הגהתעי'
 שרוגה בעור _ לולב מצא אולילכ
 מצהב"ע דאינו כ"ד ב"מ עי'עכוים
 אגל א' ביום ופסול לכס אינורק

 לכ"ע. כשר ימיסבשאר
 שכתבו שמלבד צעיק נ"וג יהכיטי,
 ד"ה ע"ב פ'ד דף ביקתוס'-
 קיגזול עוד שכיהא לא דגזילותא"נ

 עי' שכיה לא ודאי מצזה לדברהמינים
 והכי לומר ל?ש א"כ סק"א תרנ"הט"ז
 גנזל דרק תדניו משבצות ועי'נהיג
 אבל שכיח לא הפסח עליו ועברחמץ
 בגזל מיירו- ואולי שכ?ח אתרונגזל

 לאכלי. כדי החנ קודםאתרוו
 פיג מכילתןי. -בהנ.אר- -- י"פשט - שאול.

 כוו-ת דלא עמ"ל במתנהדא"צ
 "ז אות י"ג ס" אש עמודי ע-'.מ"י

 זה דהוי צע"ק כו- יוצא,טאו5'
 תרניח ובסי' ב' סעיף בש"עכמכואר

 במקדש דאף דאשמע"ן ואוליס"ג
 מה"ת ז' כל שאז בימינו במהרחשיבנה
 ריש מכילתן במלחמות רמב"ן ע"?ם
 יוצא זה לכל י"ב אות לעיל ומ"שפע

 ממיד לוה ראיה ולפעד"נבשאול
 נוהגת סוכה אין רי"א ל"4במכילתן

 שאינז לולב ומה קשו מינים בד'אלא
 רקאי שם שפשוט ע"ש בלילותנוהג

 דהרי טובא שקשה ז' :ל של סוכה על'
 כל בו פסול שאול שכן ללולב מהי"ל
 ד' שצריך ' החטיר לכך במקדשז'



מנהשדה תרם"ט חייםאורחעץ
 כשרה דשאולה בסוכה תאמרמינים
 בלזלב דגם מוכח וע-כ מינים ד'א,צ
 פסול א' ביום ורק שאול ז' כלכשר
 בזה יחלוקו וחכמים די-י מצינוולא
 שאול -ז' כל כשר בלולב לר"ידרק

 לחכמים הו"ל דא-כ לחכמיםמשא'-כ
 שאול בו פסול שכן לולב מה לולומר
 זה וכתבתי לדידן במקדש ז'כל

 קמ"א ל' כללים בשד*ח שראיתימחמת
 תרנ*ח סי' ריש דהבכורייעקכ נ"ואות
 כעת שהדרים החדש בדבר לדוןיצא

 לזהר צריכים תו*ב ירושליםבעיה"ק
 וחסר בשאול מלצאת ז' כל עתהלגס
 טברת א( *חד שצרפמ יסודות ב'ע"פ

 נקרא ירושלים דכל בפיה-םהרמב"ם
 בירושלים ז' כל לדעתו וא"כמקדש
 ]ע" תוס' ב(שברת מה"ת, לולבחעב
 דרק רפ.ג[ מכילתן רעק"א תוס'ח"י

 קאי דלכס ז' כל שאול כשרנגנולין
 פסול במקדש משא"כ א' יום עלרק

 הרמג"ם סגרת בצירוף וא"כ ז. כלשאול
 לא ושקדושתה מקדש נקראדירושלים

 ז' כל שאול פסול בזה"ז גםבטלה
 עליו השיגו זמגינו דאחרוניומכיא
 כשר' - -גופיה לרמב-ם-במקדשדאף
 בזה מודי תוס' ושום ז' כלשאול
 דכ-ע יותר נראה לעיל מ'ש ולפי.ע"ש
 משניות ירושלים תפארת ועי' גזהמודך

 שכתב' כ'ח אות מי*ג, פ"ג 'מכילתן

 ילפינן ז' כל דבמקדש כיון לתוס'דגם
 דשאול בגגולין א' מיום מצינו במהרק

 שאול ורק איתקש לכולו לאופסול
 יוצא לזמן בקנין אבל פסוללגמרי
 מהרש"ז ומלשון חבירו שלבלולבו
 תקנו שלא דכיון ס*ב תרמ"טבשלחנו
 לפסול החמירו לא למקדש זכדאלא
 נראה בגופו פסולו שאין כיוןשאול
 ז' כל שאול פסול דבמקדשדס"ל

 ואכמ"ל,וצ"ע

 סק"ח י"ד סי' מג'א ע" ום:תרטז,
 ליסזל מותר דרקודקדק

 בציצית דאמאי והקשה לברךולא
 כ"ג סי' ח"ב גשבו"ו פי' וכןמברך
 בלא ליקח אבל במ"ש המג*אדעת
 העיקר אבל לברך פי' אסורדעתו
 ועי' ג"כ לברך דשרי ההגהבכונת
 יש ואם המתחיל גהגה לקמןמ"ש

 לברך כאן מהרש.ז בשיע וכ"פל_חברו
 דלכתחילה כתב י-ד גסי' דבציציתאף

 ועי' ירצה אם רק לברך שלאראוי
 המגיא. דברי הפידוש, ומחה.שפמיג
 ט"ז עי' העכ"ריש ניקר שיסודעד

 רק בזה מודים דהכל הוכיחטק"ח
 הניקד שחתך אחל דאף 'סעלהל"ק
 דהוכיח יראה כפ,ת בס. והמעיןפפול
 מתכו כשלא רק דב פוסלדהל"ק
 לא דלמה קט-ז קושית ולעניןהגיקר-

 דאולי 'י"ל לל?ע המאוסיחתוך-הניקד
 שיעורו ,-שאר. לא: קצתוכשיחתוך
 הב*י דברי שביץר כפ"ת. גס'ועי"ש
 שאני רב לך אמר שנויי דהךבמ"ש
 ולא 'דחוקא שנוי. דמאוםעכברים
 סתמא הוליל דאל"כ 'הש"סמשיסת
 מלאכי דמאוס=ועי(-יד עכביים--שאני-
 ממחברים ,עוד כן שהביא ל"הכלל

 אמר שאמרו בכ"מ לכלל זהשתפסו
 דברי ספר נדפס עתה אך פלוני רילך

 פ"ו כלל א' בכרך אחד לגאוןומואל
 נו א הזה שהכלל והראה הרבההאדיך
 שנפל משמן דמ.ש הכפשת ומ"שברור
 למצוה להדליק דאסור עכברלתוכו
 לתתו כ,טנפל טשי דמאוס החילוקמלבד
 דאסור כותים מס' ]ע" כשנשרהבסרס
 דמתא עכבר אף ומשמע לכותילמוכרו
 ס" ט"ד ע" נגדו ס' שיש אושפוגם
 משא"כ ע"ש[ לאוכלו דשרי היכאק"ד
 מהאתרוג קצת העכבר ממנובאכל
 נראה ולפעד"נ מאום, כ"כ זהאין

ראיה



השרה תרמ"ט תייםאורחעץ
 בשתה מ"ג פ"ט מרה ממס' קצתראיה
 דלא כשר פרה אפר של מהמיםעכבר
 אולם כ"כ מאוס אינו דוה ועיככר"א
 הניקר להטיר החיוב דכאן נראהלפע"ד
 סמה שאוכל ומי הוריות בסוףממ"ד
 האתרוג א"כ למודו משכח אוכלשעכבר
 אחר ואולי ופסול  לאכילה ראויאינו

 באכילתו שכחה חשש אין הניקרשהסיר
 שהפסידו כה"ג בלולב משמעעכ"5
 כלל ,חשש אין ממנו עככריםואכלו
 ל"ג-אות סי' הד"ט בעקרי ממ"שוכ"נ

-

 ואכמ"ל. כ"א
 עי' וכו' וחזזיה. וכו' מנומר אויבש

 להגהת דהו"ל שהקשה סק"ט .ט"ו
 פוסלת דחזזית וי"א כאן לכתוברמ"א
 וקדמו המהבר על דחולק כיון ז'כל
 גיכ ג' סי' יהושע פני בשו"תבזה

 מנומר או ביבש א' הגה על גםוהקשה
 זה גמ המחבר דלדעת כיון וי"אההול"ל
 דבריו, ט' 'אות בתרמ"ו מ"ש  ועי'כשר
 ה"ג ס"ח ברמב"ם באכילה' ווסוריז.

 ישל ערלד שלאתרונ
  ,טל  פמול טבל פמאהיתטלתרוסה
 תרומה של אתרוכ וכו' כשרדמאי

 בירושלים שני--טהודה-ושל-יעשר-
 : כשר נטל ואם וכו" יטיללא

 והשמיט מה על תמה הגולהוהבאר
 לפסול ערלה .של יאתרוג שלהדין

 ורשיש ורמב"ם- ור?"ף בון"םשמובא
 על . גם תמה לא מדוע .צעעולפע"ד

 טמאה תרומה של הדין שהשמיטמה
  ומעשר טהורה ותיומה ודמאןוטבל
 ורמב"ם ורי"ף גש"ס ג"כ  שמובחשני

 סי' ביו"ד שכתב משום ואןורא"ש
 בארץ חיוב אין ס*ב'דבזה"זשל"א
 אלא מה"ת ומעשרות -תרומותישראל

 שם שרוין ישראל כל שאיןמדבריהמ
 להגיה להרמ"א הו"ל 'עכ"פ אדמתןעל
 נפ"מ וכו חולקין ויש שם כתככי
 ישבו ישראל שכל בקרוב. נזכהאם

 מה"ת. בהן שנתחייב אדמתן עלשם
 בשם מניא בדזמ ערלה בדיןוהנה

 ואילך ב' מיו"ט להכשירוהכלבו
 וכ"כ הראב"ד בשם כתנוובכלבו
 ריא"ו בשם הרייף סביב גבוריםבשלשי
 נראה הרמ"א הגיה לא שכאןוכיון
 ריטב"א בהי' וכ"כ ז' כל דפסולדס"ל

 משום ז' כל שפסול כ"טמכילתן

 דמיירו י"ל מיהו שיעורו מכתתכתותי
 צעיג חו"ל .של בערלה אבלבא"י
 של ערלה הכשירו וא'ר המג"אדמנה

 היתר צד בו דיש א' ליום אףחו"ל-
 ל"ה לדף כפ"ת ובס' ע"שאכילה,
 מעם הרל של להכשיר ומצדדהאריך

 דא"צ ניון בהואה דאסור דאףב!
 דעת זכן ע"ש כהותי ל"ששריפה
 ע"א סוף ל"ו לברכות בח"'הפני"ו
 לכ"ד רק שזה דכתב רק שריפה-דא"צ:
 ובס'.מצות מדינה מהל' הואדבחויל

 למ"ד אף דהוא כתב רמ"וחיגוך.
 הפנ"ו דברי זמביא ע"ש מהלמ"מדהף

 ערלה בא"י דאף דס"ל וסוכהבקדושיך
 ולפע-ד מדרבנן אלא אינושבשריפה
 שחלקם המשנה מלוון הואמוכרח
 -יהפ" בבח  בביוקתנישסלנכללכמה
 אף פסול ערלה של שמה"תבשריפהנ'ק  פסי  הנרחת  ועיר  של-אשרה:במשנה
 בש"ם מפרש בשריפה מדרבנןשרק

 בה שאץ וכו' בה פליגי.מאי-טעמא
  תרורה של  בהנאה,  שאסור  ממטדין

 נעת גהנאה שמותר. אף פסולטמאה
 אכילה היתר בה שאין כיקשריפה
 מקרי לא דמזן"ה פרשו ותוס'ורלי"1

 על גם פירש הרין אבללכם,-

 שאק כיק כתותי משום טמאהתרומה-
  לועריפה, ועימד אכילה היתרבה

  בתב כאן השיע על הגר"אובביאור
  רקכמ"ש  וחום' רש"י כפי'  רלאדוהו

 עיץ לא ומג"א ע"ש והר"ןהרשב"א
 דלמה תום' קושית מתורץ ובזהשם



 מבהשדה תרם"ט חייםאורה.עץ
 משום הול"ל וכי'.- כתותי למימרלן

 משום דכלהו ניחא ולפ"ז אנילההיתר
 ישראל עזרת )ובשו"ת עכ"ל וכו'כתותי
 הנ*ל הרמב"ם דהא בזה עמד ע-טסי'
 בפסול וטבל טמאה ותרומה ערלהחשב
 מחמת ט' בהלכה סיים אלו כלועל

 ב' ביו"ט גס פסול נאכילהשאסור

 הרשב"א ועל כתותי שייך לא טבלועל
 כשר 'טבל של אתרוג דלדידיהלק"מ
 תשמ"ז 'סי'- מתשובתו  וימוכחכמו
 וב,תרנ"חלאו'ת-ט'( ז' אות לעיל)עי'
 כן. לומר א"א הרמב"ם לשיטתאבל
 קל"ד סי' אה"ע הגר*א בביאוראבל

 דעת ומביא שם הרון עלהקשה
 רק כתותי - אמרינן דלאהמפרשים
 כמו 'העולם מן לבער שצריכיםבאותן
 בשריפה שמצותו אע"ג ערלה ולאע"ז

 אות- מצורע פ' שאלהומצאתי-בהעמק
 ההיטב"א מ"ש דהכונה.עפשי שביארי"ז
 - תני ופש*ה בזה"ל ליה סוכהבחי'

 דהייגו נפשיה באפי חר כלבמתניתין
 ושל בשריפה חייב ועה"נ אשרהשל

 לכך עומד אלא נחיוב אינוערלה
 בו ימאין ר"ל בשריפתו, להנותוא"א
 בערלה שריפה דעיקר שישרף_מ"ע
 סן בלשון כתיב ובכה-כ מכה"כיליף
 כעכ91ם( מוע בלשון זלא- אש .הוקד
 : ואפשר שרי"ה חייב טמאה תרומהישל

 לעכוים דמ4 ולא בשריפתו ,להנות
 דבאמת הגר*א ומטעמיס:אלו'כתביכו'
 אלו לפי אבל כתותי אמרינןלא

 ודאי לר"י בפסח -חמץ עדייןהטעמים
 השאלתות איברא שיעוריהמכתת

 הנאה איסורי דבכל לעייניןאנהרינהו
 שישרף מ"ע דכתיב מנגעים ללמודיש

 בעכו"ש זולת שיעוריה מכתת לאומ"מ
 וכן ע"ש מנגעים דחמיריועיה"נ
 מקרלין ר"ד להה"ג דוד בידמצאתי

 אמאי לתרץ כשבא ל"ז דף אישותה,
 דעומד -אמרינן ולא ט"א מטמאיןכה"כ

 ע"ב כ"ה סוטה תוס' עי'לשריפה
 טומאה לגבי והרי כגבוי לאוד"ה
 דאין _א' תרוצים ב' וכתב שיעורבעי
 ליה מפקיר בעי דאי לשרפומצוה
 שופר משא"כ ברשותו שוב הויולא

 צריכים דאנו לחליצה וסנדלולולב
 דכה"כ י"ל ב' גרשותינו, איתןליקח
 בקדושין ומיד מהית בשריפהאינו
 בעלמא אסמכתא אש תוקד מקראנ"ז

 ע"ש.הוא
 ראיתין מזהוכדו5ה

 הלל בית בס'
 שלא ,מה .על שעמך רצ"ד יויד.

 דגמדא דינא ,. וש'ע הטורהזכירו
 בסוך דהמשנה והעלה בשריפהדערלה
 להדדי .וכהיכ ערלהן דמדמהתמורה

 ביעור ,דאין כר"ק, הואשבשריפה
 וש"ע לרמכ"ם אבל שריפה אלאחמץ

 פוירו,אע"ג או דס"ל כחכמיםשפסקו
 תוקדש דכתיב , גשריפה - דוקאדכה"כ
 ע"ש, לא ערלה אבל - אשתוקד-

 ה' בסוף שהדמ42ם,ואוצתמיטתיה
 מהנשרפים דער~ה פוסקפסוהמ"ק

 דוחק וכן בחמץ שפוסק-כחכמ-ם'אע"ג
 המונימ,,שאמדו_בצקער דכללומר

 דהוא ידלק או'א*ה ערלהבקליפי

 יהד חת"ס תשו' וע" דוקאכר"
 יהב  על ג,כ ן שמפקפק רמ"וסס"
 עכודת ,בשו"ת וכן בשריפהערלה

 יו"ט תוס' זעי' צ"ב סס"יהגרשמי.
 אבל בא"י כ*ו ימיהה מ"ה פ"ן תמורה'

 דערלה ודאי מדרבנן- כה"כ שגםבח"ל
 ע"כ שריפה א"צ מדרבנן גםשלו
  דעצאים וא"ר , כמג"א להלכהנראה
 מחהל. ערלה בשל א' בטםאף
 ואילר ב'  מיךט  יו?ראי  ארץו"ול

 ערלה בירושלמיהנה
 ה"ב למצותו שנסעו אתרוג היאפ"א

 והמטדש בו, לצאת ושסול פ"בערלה,
 לה דמי מה בזהי שגה מפולדא.ר"א
 ס" בחנוכה בו והדליק שגטעוזית



 הייםאורחעץ
 ומקשה לנ"ח ופסול גערלה חייבדגיכ
 סדרבגן וזה מד"ת זה בוז ב"רר"י
 בתמיה  המפרשים זפרקו הכי אמרתואת
 מערלה תפטור דרבנן  דמציה ס"ררהיבי
 שנטעו זית לה דמי מה ד"ת,שהוא
 ד'ת שהוא המנורה את בווהדליק
 ר"ח של רינו ראולי קשהולכאורה
 ב' מיויט מיירו למצותו שנטעואתרוג
 דחייב דגהי וס"ד דרבנן _ שהואואילך
 יהיה זה לכל לאכלו ואסודבערלה
 שהוא לנ"ח זה ומדמה 14 לצאתהיתר
 דרבנן למצוה גס שפסול ש"מדרבנן

 הריסביא'כדעת

 בשו"ת ישראל בארץ ערלהובספק
 כ'ה סי' א"ח שלמהבכורי-
 סי' ח"א רדב*ז תשו' מביא קש"האות
 נהגו שלא א"י חכמי עשו שיפהתק"פ
 בעה"ם והעיד בא"י ערלה בסטקתומרא
 אינס א"י אתרוגי דאילני בינהאמרי

 - שנה ושש חמש עד פירותנושאיב
 גא"י ערלה לספק לחשוש 'איןלפיכך
 סי' יו"ד וחת"ס קדושים פנ רמב"ןעי'

 תסיהת קצת לישב יש וא-כרפ"ה
 בימי עור דאולי הנ"ל הגולהתבאר

 היה זרא*ע והרסב"ם "די"ף"דאעזנים
  בא"י  חתיוגים שיגדלו דשכיחמיעוסא
 נבוכים מורה ]עי' ערלה שנ"בשלש
 דגמרא דיגא הוכירו ע"כ פל"ז[ןח"ג

 טכע נשתנה הב'י בימי אח'כמשא"כ
 אתיוגים מוציאה ץואינה הארץגידול
 גם דמיעוסא ולמיעוסא ערלהבשני
 ע"כ דחולין פ"ק כמ"ד _'חייש לאר"מ

 בא"י ערלה של ' אתרוג דיןהשמיט.
 בנוטע סס"ד רצ"ד )דביו"ד קשה]אך

 הזכירו[ בערלה שחייב לסצוהאתרוג
 שני תוך אתרוג לגדל ש*כולובחויל
 אכילה היתר צד בו 'שיש כיוןערלה
 כללים בשד"ח ]שו*ר גו יוצאבאמת

 ממה קצת שמביא לדב אות קמאאל'

השיהתרמוט
 בזה  המרברים  תשובות  ומ:מהשטתבתי

ואכמ"ל[.
 האריך ל*ה מכילתן תסריםבכפת

 ניו קדושין תוס'בדברי
 שהן לה ואמר בערלה אשהדהמקדש
 כדרך שלא בהן להנית וש,פערלה
 להנות דשרי משמע וכן מקודשתהנאתן
 במקוס שלא אפי: הנאתן כדרךשלא
 מיירו רק מדרכנן דאסור י"ל אוחולי

 לרפואה שצריכה חולנית אשהבמקדש
 שלא מהן שתהנה ובהנאה ערלהלפר4
 אף מקורשת לרפואה הגאחןכדרך

 אינו וה1א הנאה מטי המקדששלהאיש
 כה"ג; מקירשת אינה ]ולהר.גחולה.
 ערלה בפסול אטרו איך הקשהועפ"ז
 יכול דהרי ממין רין בו דאיןמשום
 דמ-מ כיון ותירז אשה גולקרש

 עושה נות אשה המקדשלכתחילה
 זלפעד*נ ממון דין חשיב לאאיסור
 סוף מיו פסחים תיס' לם'קבפשוש
 לא כלל שכיח לא שיב"ס דהולהע"ב

 שכיח לא ה"נ וחזי הואילאמרינן
 שתהית ביויט חילנית אשהשיקרש
 וצ-ע ערלה בפרי לרפואתה.צריכה
 אתרוג  שרטואתו שיב'ס  בחויהעפ"ו
 דהיי ג"כ בו יוצא אולי ערלהשל

 ג"כ וניתא אכילה היתר בו ישלרידיה
 אשרה של בבי כמה במשנה דתניסה
 בי אין סכנה במקום אף רוהפסול
 פסול ערלה של כ'ה פסח.ם עי'היהר
 בסי' מ"ש ועי' סכנה במק.םשלא

 זאכמ"ל, ג' אותתרנ.ה
 כשרים בין שנתערב פסול אתרוניח,

 אחד כולם למכור יכולאס
 אחד להניח מחויב או בו לצאתאחד
 בשויח סצאתי פסולים, . דכולםאו

 מויכב אתרוג לענין ס"ב סי'הרד'ד
 יבש איסירים בכל. הנה וז*לשנתערב
 ק"ט סי' ובירד בטל בתרי חדביבש

 מותר אחר ארם אם הפוסקיםמחלוקת
לאכול



לההטדה תרם'ם חיםאזיחעץ
 פשוטא בנ"א .לשני אבל כולםלאכול
 א' א' למכרם שרי ה"נ וא"כדורי

 לצאת הכשר דזהו חד בכלותלינן
 ידי לצאת גם אם 'שנסתפקבו'זאחר
 דגם העלה בריב ביטול מהניסצוה
 מדרכנן כאן-'אסור אולם מהניבמצוה
 דלא שבמנין דבר 'הו* דאתרוגמשום
 ונים למכור אלא תקנה להם ואיןבטל
 כשנוטל ממנ-פ יצא ואז קונה לכלשנים

 והנה זת.ד. וה אחר זפהשמש-
 לבטל כתב סק-ב תרכשובמשבצות
 כשריס עם באכילה שאסור פסולאתרמ
 דבמורככ ומשסע לכם מקרי דלאאסור
 קידם לבטלו מותר באכילהדמותר
 בנתערב ומכש39 לכתחילה אףיי"ט

 ס"ק צ'ט סי' יו"ד שפ"ד ועי'מעצמו
 ביטול מהני אי שנסתפק ובמהי"א
 .אחרונינו-עי' בזה האריכו 4צוח.לענין
 לענין רכ.א סי' ח*א סהד9גסוסויד
 מצות - בשתי - שנתערבה עשירהמצה
 ל-ב ס" א"ח דבר משיב שו"תועי'

 ואכפ"ל. סק"ה תנ'ג איח יעקבובישועת
 המצוה מחמת שבמנין דבר דהויומ"ש
 שבמנין ובר הוי . כשר אתרונ דרק'י*ל
 -סורכב- אבל סק"ח תר~נ אשל פמ-געי'
 יאגסים תפוחים כסו והוי אחד סיןהוי
 י*ל וכן דבטל, שבמשקל דברוהיא

 כיון שבמנין דבר חשיב לאדאתרוג
 הפמ"ג וכם"ש, הסינים ליתרשצריך
 חלחולת לעני4 י'ב ס*ק ק"א סיבשפ'ד
 אחר תיקון ע"י לתקנו ועתידדמה
 סק*ז שם ש"ך ועי' להתכבד ראויאינו
 שסחוסר מחמת ר'ל הוי שלאשכל
 ושפיר הוי לא שבמנין דבר ה'המעשה
 הרד*ד של דבנידונו י'ל אולסבטל

 שיהי' מצד יבסל לא מורכבשנתערב
 החג ת.ך או ההג אחר האיסורניכר

 והגרעין רחכ המוץ שבמורכבכויחתך
 ]וסה"ט סק"ז באה"ט עי' לרוחבמושכב
 שמא מס"ס גם היתר לצדד אםצ-ע

 הכשר ,עתוטל זה ושמא כשרמורכב
 כללי ש*ך ועין להתברר שיוכלמשום
 רק באם שם ובאחרוניס ל-ה דיןס"ס
 אה"ע מאיר בית ובס' יתברר אחדספק
 ססק"ח קג"ו אה*ע וטףו ס"ט קם"בסי'
 מחזקת לפטור ס"ס מהני' אי צ"עוגם
 אות ס' כללים_ שד9ח ע" מ-עח"ב
 של גנתערב ורק. ואכמ"ל[ ם"גכ"ט'
 ומ"ש דנתבטל, כן "ל גחל אוערלה

 יוצא דממג"פ אח*ז, זה שנים וטלב
 מ'ט. אות תרנ9א! בס" מ119עי'
וראיתי

 בס-

 בחד חד נתערובותשחקר- כ'ז כלל לתורה צענים
 במכילתן לם?ד שלפץ ניכר חשיבאי
 ,צמבואר לקיחתה מעכרה לאל"ה

 בנתערב יא'כ הניכרת לקיחהדבע"נן
 עסכשר

 פס~
 שניהם יצא.אף-בנטל לא

 בפ"ע ניכר חשיכ' ולא זה אחרזה
 חעוך מנחת במ"ש וחידקו אחדכל

 פסולים -י'שאר דפי לא מצהב9עדפסול
 המעשה כלא'עשה הוץ פסוליםדשאר
 סשא"כ בעלמא עץ כלקח רקכלל

 שלא רק המצוה עשה.מעשהסצהב*ע
 יפיכך נה -צא ואעו לרצענתקבלה

 סצהביע מצד ממול האערתותאם
 י% בשמהם דהא שנקם בגטלסהף
 גזול שהוא כאותו ורק הניכרתלקיחה
 משא*כ בהשני ויוצא לרצון נתקבלאינו

 כעץ דהוי עילה- כסו עצמיבפסול-
 לקיחה ;הו* לא שניהם -בגטל אףבעלמא
 תוס"ר"פ קוש-ת בזה 'וישבהניכרת
 נזול 'למעוטי לכם : לי דלמהלוה*ג
 אשמעינן דקרא מהכ*ע דהוי ליהתיפוק
 ובנתערג עאפי פסול הוי גזולדגם
 שניהם ,נסל אם מהני לא כשרעם
 נרחה כשרים ב' עם נתערב אםאבל

 לקיחה שקרי לכ*ע שניםדבנוטל
 קודם נתערב דאם ולעד"1הניכרת,

 כי שנים ליטול צריך אין .אזיו"ט
 כיון שבמגין דבר חשיבות כאןאין

שבשעה



הש-ה הרמ"ט חייםאורהעץ
 מע'רבין הם כבר האיסור שחלונועה

 ל"ה 'ק ס ס"ט סי' יויד משבצותעי'
 בזה.אהרוניס פלפלי שכנר ושו"ר "ק-ח ק"אושפ"ד
 תרמ"ח עי' ושביעית ומעשרטבלש5

 ט'-". אית ותרנ"ח כ"חאות
 תחת האתרת שהמח "אחד מעוצהיט,

 בס~כה עליה ,צישןמסתו
 ראוי אינו 'טוב אולי בזהוחוףצו
 אוכלק קי'ב כפסהים כמידלאכילה
 ושוב עליהן שורה 'ר"ר ברזלבכ.? מכוסין אפילו המטה שתחתומשקין
 וטבל ערלה כמו בג1פו לאיסורדמי
 כבר יהשבתי הסכנה, .ץצד באיסורהינ

 בשד"ח וקבצם זמגינו גדולי בזחהרגישו
 וצדדי ל*א אות קמ"א ל'כללים
 או לכתחילה האיסזר אם א' :ההיתר
 בו רדשו מחמת אם 4' דיעבד,אף

 אותו דאין משום אולי , להקלרבימ
 ;"ח[ תרמ"ח ]עי' במדינתינו שורהר'ר
 חי או מבושל מאוכל נחלק אםג'

 ד' הר"ר, שורה כתבשיל רקדאולי

 מג-ט פחות :מגיע המטה בין לחלקאם
 מג"ט יותר בגבוה לא סבנה אזלקדקע
 קשה לא אמטה מטה ח' פסחים-עי'
 מטה בין להלק אם ה' דמדלי,הא

 ר-ר שורה דוקא בלילה עליהשישן
 בפסהים אומר הוי דא.כ צ"עובזה
 עליה. בישנים הא ליק אמטה מטהשם
 למצוה מקודם הזמינו בין לחלק אםו'
 ז' תנ"ה, בא"ח כמ"ד שורה ר4ראין
 ג"פ במים להדיחי התקנה מהניאי:

 שחרית נגע לענין החיים באדצזתכמ:ש
 בין לחלק יש או נטילה קודםבאוכל

 לר"ר. רעה רוח-
 בשם המובא דמהמעשה ענד"נולפי
 המסה תחת שהניחו הגרעא,בצנון-
 ולזרקו קטנות לחתיכות לחתכווצוה
 שמע דהשומע נראה דיותר ראיהאין
 עי' גחש גקירת בו ראה יאוליוטעה

 מגולים שמיס קט"ו ב"ק ועי' ט'חזלין
 בחשש משאיכ לבהמה גם ישקהלא
 אסור המטה דבתחת נימא ואםר"ר
 אמרו לא מדוע באכילה לישראלעכ"פ

 אתרוג בינייהו איכא ל"הבמכילתן
 היתר בו . שאין המטה תחתשהניחו
 לעכו.ם למכרו ממון דין בו 1ישאכילה

 בפתח למ"יט ולפעד.נ לבהסה, ליתןאז
 אין מינים הד' שעל ה' דרושאליהו
 בהשגחתי רק ומתגרלים עליהס שולטשר

 אתרוג על ושרות ר"ר תוכל לאית"ש
 אוכל מכל ומשונה המטה תחתשהניחו
 בסובה המטה תחת מינח שהיהומכ"ש
 דשכינתא הקדוש זוהר דכרישעפיי
 שורה ר"ר שום אין עליה גדפהאפרישא

 על ומכ"'ש שם המטה שתחת אוכליןעל
 שלכתחלה ואף ג"כ לאכילה וראויהאתרוג

 שם המטה תחת לולב אף להניחאין
 אין דיעבר אבל מצוה ביזוימשום
 המטה חחת שהגיחו בהאחרוג אףחשש
 תחת וכהניהו בו_יד"ח ויוצאגסוכה
 ואולי ג"פ להדיח1 נכון בביתהמטה
 ב0וכה שהניחם אוכלין בשאר הדיןהוא
 והנל0עיד ג"פ בהדחתן דדי המטהתחת

-
 -- כתבתי.--.

 ל"ד סיק מג"א עי!- מינם שאינס כ;.
 שאינם פסול, בשעה"דדגמ

 יטול לא ) ורמון דפריש כמ"רמינם
 כמ"ש דלא העיקה וכן למסרךדאתי
 לא הימיס בעאר ואף הסימןבסוף
 סי"ב תרנ"א בסי' סם"ש לוכריטול
 ממ"ד מוכח וכן מינים ג' לענין ה'אות
  לשאד  אמ.רו  ולא  לסבך  שומההדס
 דפסול ש"מ ליטול בשעה?ד.הימים
 שני אות בהעיטור זמצאתי הוא,גמוד
 הפיטול דין שהביא אהר תמריםכפת
 דאוי שאינו כצ"ל[ ]או עיזמשום

 לכתחיל' ליטול מותר ב' שבי91סלאכילה
 ]פי' אחר מין אבל סייט שיטתו לפי,

 ביו"ט אף פסול ורימון[ פרישכגין'



מדהשדה תרם'ט חייםא-רה .עץ
 בדרבנן דגם ]פי' למסרך אתי דלמאב'

 בשעהיד דאף פרושו ועיכחיישינן[
 בעלמא. לזכר אף יטוללא
 מכבר אצלי הכחוב אגב דרךואזכיר

 להאחרונים נודה אםדאף
 יקח בו שיוצאין מרור לושכשאין
 בעלמא לזכר שיכצא מר ירקאיזה
 יעקב וחק ט"ו ס-ק תעיג מג.אעי'
 אבל סל"א ז מהיש וש-ע כ"אס"ק
 אחר מין _יקח לא למקדש זכרלכורד
 עבדינן .לא לתקנתא דתקנתא -כלל

 תרנ"א .בסי'כמש'ש

 בסי' החדש א"ח בס' יאיהיועתה
 מרדכי *ברי תשן' בשםתע"ה
 מרור למצות דנם 'שהעלהסרידברג

 דלמא אחר מ-ן בעלמא לזכר יקחלא
 - כשר מרור כשימצא ואף למסרךאתי

 עמו הדין הנראה וכפי ליהשביק
 שמדרבנן ימים בשאד ור-מון בפרישכמן

 כאן ביח יעי' וח"צ זה מחשששפסול
 כיה. אות בתרמ"ח ומיש הסי~ןסוף

 בס' דשם אנב דדך אזניר ועודכא,
 בהגהות הנ*להעיטור

 פירוש פירש לבוב דפוס שמואלנתיבות
 שמחלק- במחכ*תזר

 הע4טוי
 דב46ן-

 בשל פסול אתרוג כמו לאכילההראוי
 משציכ ויאכלנו למסרך אתי דלמאע-ז
 לאכילה ראוין שאינם מיניםביתר
 בשם הרשב"א בחי' שמצאתיואמת

 של אתרוג . דפסול שפירשהראב"ד
 הדס -_משא"כ בו יריח שמאאשרה
 שהוקצה מחמת אסור.להריח_בושממילא
 למה ולהקושיא חיישינן לאלמצוה
 עי' בו הריח . כשלא דיעבדפסול
 סי' ח"ב יו-ד מלבוב יצחק ביתתשו'
 הרשב"א הרי אבל שתירץ - מהקל"ז
 לפר.ש שאין וכ"ש- הראב"ד פי'דחה

 הקודם באות כמיש רק כןבהעיטוד
 סי' או"ח וחת"ס סק'כ מחה"שועי'

 ועי' המנוחה, ס' על מנוחה וביתקפ"ד
 בקו"א ס"ד תק"ז סי' מהרש"זש"ע
 מיתד ויו-ט בשבת האתרוג נתלשדאם
 גזרינן ולא מסלטלו אינו אם בולהריח

 וחכם"ל. ויתלוש יעלהשמא
 הפלונתא מחמת הוא מברכינן לאכב,

 שוה.ליו"ט וסייעתודלהרא"ש
 בקדושת רק וסייעתו ולרמב"םא'

 מחלקין ואין בו, מזלזלין לאיו"ט
 בראשון הנוהגת במצוה אבלביניהן
 שוה _דירחא בקכיעא שבקיעין-אנוכיון
 ואין הימים משאר לאחד -ב'יו-ט

 דין שכל לראשון ' להשותולהחמיר
 אינו להקל וסופו להחם'רשתחילתו

 יושב הדר מצא לא אם שהרידין
 מ-ש ]עי' ובריאם .של ממצוהובטל

 וכיון לי[ אות ולקמן ז' אותבתרם-ו.
 אין' .לפטור מכדעת !ראי' לנושאין
 זה על, הד"ן וסיים מזה לפטוד :לנו
 לפטור 'לנו אין דודאי דבריו ו'לולא

 מברכין - ואין ) נוטלין - אלאמנטילתו
 -מלברך דהחשש הייתי וסבורעכ'ל.

 בקיאות מאסרון א' דו"טדשמא.-הוא
 בחשש: 'ונוגע -.עליו לברך פסולואז
 דא*כ אך_ לבטלה, ברכה תשאלא
 לפטיר' איד-לנו דודאי קאמר מהקשה

 אם מוקצה חשש יש דהרימנסילתו
 תרנ"א עי, כאבן הוא הרי פסולהוא
 בפ, בעצמו הר'ן וכם"ש ד, אותסי"ב

 לולב: נוטלין שאין בטעם וערבהלולב

 סיסול א?סוד מחמת ז' :ספקבשמיגי
 מידי עביד לא סוכה_ ישיבתמשא"כ
 אף כשר דבשעה,ד כיון לחלק]ויש
 מקומות - למיש הפסולים עללברך
 רדב"ז בשם מג"א כמ"ש נןשנהגו
 דהעיקר יע"כ בו[ מוקצה שייךלא

 היא מלברך דהחשש הלבושכם*ש
 חול שהוא ' לגו דקים שיאמרולהיפוך
 וא"כ פסולים על מברכין שאזהמועד
 ]כה"ג ב' יו*ט זלזול לחששנוגע

יש



 ת ח14םאורחענן

 על תצ*ו א.ה הבזי קושית לישביש
 ש"ג יו"ט ב' על מנדין מלשוןהר9נ

 דמוכרה דקמ"ל רייל דשויןרמשמע
 טדרבנן שאסור דבר על 'גםלנדות
 לן רקיפ יאמרו ראל"כ א'.ביו"ט
 ב'[. גיו"ט ויזלזלו עוקר א'דיו"ס
 כתב וערבה לילב -בפ'  ו:ר"ןווזנה

 סוכה- על מברכין דאיןבהך

 דביו"ט ואעיג יו*ט זלוול מז?וםבשמיני
 ועבדינן 'ו"ס עביינן פסח של,4גי

  שאני ובו'  לולוולי וי*ח  היומרספירת
 ולוול משום לדהותה שא'אספה'ע
 הרי ד*ראא - בקביעא דירעינןדכיון
 שתעקר ראוי ואין מהית בספה"עחייב
 בשמיני סוכה ישיבת אבלברכתו
 סרושו ואין עכ"ל, הוא געלמאמררבנן
 בפסחיס גופיה דהר"נ מה"תדספה"ע

 בזה"ז דספה"ע המפרשים כרובס"ל
 בסי' קים9ל וכן למקרש זכרדרבנן
 בהמאור במ"ש פרושו רק 190תפ-ט
 מברכין דלא בשמיני סוכהדשאני
 יו.ט מכת שבאה בוכה תבואשלא
 א' יו"ט לעקור ררבנן סובוח שלב'

 איך אבל דאורייתא עצרת שמינישל
 שהוא ב' ביו'ט 0פה"ע ברכת-נ-עקוה-

 מדאורייתא שהוא א' יויט מכתבא
 ררבנן שני .יו*ט מפני אותהונרתה
 דרבנן אאי ולא כנגדה עומדשהוא
 ומברכין סופרין הלכך דאורייתאודהי
 מדאורייי בספה-ע חייב הר"נ שכתבווהו
  הר"נ  תירץ  וציר  דאורייתא  מלחשגא
 הידי בי - לאו וקידוש דספה"עמקודם
 בשמיני שוכה ברכת משא*כנינ"ו
 פסק על קשה וא"כ ע'ש הקידושעם

 על לגרך מהראוי דהרי כאןהש"ע
 שמיאווויתא שני ביו'ט רא,ווןפטולי
 וקידוש לולב וכן דחוה'מ ראשוןהוא
 התריצים שני עאפ אתיין אהדדי כילאו
 הגהות שכיר בפעולת ומצחתי הר"נשל
 רכ-ג סי' הגר*א של רב מעשהעל

 בגכולין שעקרו ספה"ע דשאנישתירץ
 אגל ק.יס שביהמ"ק בזמן התורהמן

 כלל מה"ת ליתא ז' כל בגבוליןלולב
 קיים, שגיהמ"ק גזמןאפילו
 משיב בעוית כאן השיע דיןובעיקר

 האריך מ"א סי' להנצי"בדבר
 והרא-ש הרמבים של בפלוגתא להותלי
 ב' ביויט בזמנה שלא מילהלענין

 הכריע וע"כ אזלי ולשיטתייהוש"ג
 לברך ומתיר רס"ו סופ"י ליו"דכש"ך
 בבורת וצמ"ש ב' ב.ו-ט הפפול'םעל

 במנהג לתלוח כ-ג ס"ק רס-והברית
 כרמב"ם דנהיגי באתרא א*כ"עיר
 מברכין ה"נ ב' ב.ו,ס בזמנה שלאלמול
 ראיתי כעת אך ב' ביו*ט הפסוליםעל

 שעדיין ע"ו אות קמ"א כלליסגשד*ח
 ברכה בלא לטול וס*ל 11 בהלכהמפקפק
 בזמנה שלא במילה- דגם דס'למשום
 'ב' ביו'ט למולשלא

 ועי'.
 בכוה'ב מ*ש

 מ"ט סי' שלמה בנין ובתשו'שם
  ואכם9ל.  11בפלוגתא

 ב' ביו(ט הקסנים לתנך טותר אםכג,

 ראיתי הראשון,בפסולי
 שכתב ב'כ ס' בשם תרניז יוסףבברכי
 בשאול לחנכו אסור א' דביו"טדנהי
 ראורייתא כעין דרבנן . דתקוןדכל
 לוה*ג פ' מהרא"ש מובח וכןתקון

 בלולבו יד"ח יוצא אדם ראיןאמתניתין
 סק"ח( תרניח מג"א ]עי' חברושל
 וראיה לחנכו שרי ב' ביוזטאבל

 ולספיקא דרבנן בחו'ל ס"ח"דשממנחות
 שפיר דרגנן חינוך ה*1 חיישינןלא
 דין חיישינן לא ריו*ט רלספיקאדטי
 הגם "חנוכיוס את וירק יחנכנואבא

 פסולי שאר ה"ה וא?כ עכ'ל*שאול"
 גם דהחינוך דבונתו ובודאיהראשון
 עליהם טברך אינו שהגדול אףבברכה

 תרנ"ח בסי' וע"ש כאן בשיע כמ"שאז
 חולק הנ"ל דבר משיב בשוזהאמנם
 אלא הקטן מחגכין דחין וכתבעליו

בטה



טההשרה תדמל.מ הייםשרהעין
 שאול וא-כ בגדלותו שיעוהבמה

 עליו לברך ב' ביו"ט גם בגדולשפסול
 בגדלותו יעשה שלא הקטן להנךאין
 לענין פ"ח פסחים לתוס' ולידכן

 מנו דהתם למנויו שלא ססחאכילת
  מותר  לוה מינוי מנויו שאין רקהקטן
 אסור הקטן מנו כשלא אבללחנכו
 בגדלותו כן יעשה שלא ל"כוללחנכו
 דלא אמרת אי אלא פ-ט בדףכמ"ר

 בקטנים סוקי ולא וכו' מעיקראאימגוהו
 ובשד"ה נ"א אות תרנ"א בסי' מ.שועי'
 המשיב לדברי ע"ה,שמסכים אותהנ"ל
 בסמוך שאכתוב למה לדיגא אמנםדבר
 משאר יותר קיל דשאול יותדנראה
  לברך הקטן שרי  וגודאי  ראשוןפסולי
 הברכי*ו כמ"ש ב' ביו'ט שאולעל
 להנכו שרי אולי א' ביו-ט דגםדי-ל

 העיטור ובס' תרנ.ח בסי' ע"שבשאול
 לברך לקטן דשרי מפורש רבתיותגיא

גשאול.
 לחברו דניחא מדייק אולי ואתרוגלולב

 שיקח לא שלימה במצוהדק
 של אתרוג חו חברו של לולברק

הברו.
 דודאי קמ"ל מה צ"ע מדעתוכד,

 לו שיתן מי למצואמשיוכל
 כדי בזה להשתדל מחויב ידאיהמינים
 אשמעינן אי יאף ספק מדי ויצאלברך
 'דאח"כ -בד-מ מ"ש ע'ס המג"אכמ"ש
 הלל בנענועי דהכונה זה אתיטול
 לברך ויוכל כדי דעיקר פשיטאג"כ.
 ממה יפה מוכח כבר כן ספקבלי

 ימיס בשאר דרק א' בהגהדאשמעינן
 מדעתו שלא חברו של לולב לטולמותר

 מספק אסור ג' דביו"ט מובןוממילא
 פני בשו.ת ומצאתי מדעתו,וצריך
 דברי על ' מאד שפקפק ג' סי'יהושע
 הרמ"א דקמ"ל כתב ותחילה זוהגה

 לגרך יותר %' ביו'ט כשרדשאול
 ניכר שאינו כיון הפסולים מיתרעליו

כמ-9

 מדעתו הרם"א ומ"ש שאול הואאם
 צוח כשחברו כדחו בעל לאפוקיבא

 בידיעתו שלא אבל כגזלן דהויומנעו
 אש עמודי זועי' כמדעתו דהוישרי
 אס"ד' ושד"ח תביאה פרי בשם נ"אדף

 ס'[ אות ג' סי' מינים ד'מערכת
 זו דהגה לו חו%ר שלבו כתבואח"כ
 בשעה"ד הש"ע במיו ו' בסעי'מקומה

 ביום אף ברכה בלא נוטלן הפסוליןכל
 נוהגין דיש כזה ס'ק מג"א ועי'א'

 יש דאם הימ.א דעת והכריעלב-ך
 בשעה"ד שרי לכ-ע דבזה וכו'לחברו
 חסר וה"ה א' ביומי שאול עללברך
 מנייהו יהדא כ~ר הימיס . לבשארכיון
 לעקור -דחלילה ולפעד"נ ע"שנקט
 'באח*לה ומ"ש.הפנ~ו ממקומה זוהגה
 שלא חברו של דדוקא נכוןיותר

 פסולי משאר ב' ביו'ס עדיףבידיעתו
 להוכיח ויש 'ניכר שאינו -כיוןראשון

 לא מ"4 מכילתן מל*ון גם לפע"דכן
 משמע קמא טבא ביומא לינוקאליקני
 דמיירו 'נימא ואי ודי ש"ג ב'דביזיט
 הוי :-הפעוטות לעונת הג*ע שלאבקטן
 מדעתו שלא שואל אחזכ שנו~ל-מי

 נעיב._ד2?ויס-=גן-!!)דחשש- שרואפ"ח
 תרנ"ח בסי' ס"ש עי' בשיאלכ'כ
 . ה'אות

 הגיה מדעתו תיבת ]ואולי
 מדעת שהיא לומר ברם"א מגיהאיזה

עצמי[.
 אם מימם ,ד' גכל להקור ישכהי
 נדשאינו מודכבפסול-

 האריכו ודאי, המורכב באתרוגמינ"
 אחרמים כמה ובשו"ת כאן והטזזהלבוש
 השלשה גו שי* אף לפסלו והסכימובוה
 בליטות דהיינו  'ןגתנו  כשרותסימני
  ומם ומוזכר מועט ומוץ שקועועוקץ
 ס" מעים ד' מערכת בשד"חהשו"ת

 ג' קמ"א ל' וכללים ג' ב' אותא'

 הסימנים ואמרו דלא טעפ שהוסיפוחש
 הסימנ" יסצאי לא אס להחמל רקהאלו

האלו



 בכשרות המוחזקים באתרוגיט אףהאלו
 מורכב ודאי להכשיר אבללפוסלם
 להר"ן וציינו אמרו לא איובסימנים
 וני שם הש"ס דמסקנת ע"טחולין

  שהזביר הני דוקא  דאורייתאסימנים
 ולפלפל סימגים שאר לא . אבלהש"ס
 מיוחד כספר יאריך האחרוניםבדברי
 כשהוא זה דכל הנחוץ רק כאן ואזכירלוה
 ספק רק יש אם אבל מורכבור(וי

 שם מינים ד' מ*ע בשד"תמורכב
 משה השיב שו"ת דגרי העתיק ד'אות
 דלהט"ז להקל לצדד דיש וו.ל כ';סי'
 וא"כ *( מדרבנן רק ץורכב פסולאין
 הוי אם ואף -ל*ולא דרבנן ספקהוי
 מבורר שאינו כיון הלא דאורויתאחשש
 נוטה הדעת ויותר המורכביםפסול

 דדינא ספיקא הוי עכ-פלהכשירם
 שמא ס'ס הוי מורכבים בספקוא"כ
 כשרים מורכבים ושמא מורכביםאינם
 מורכבים מכשיר בתשובה דהב"ףוכיון
 הסמ*ע נגד דעתו שמבטל שכתברק

 אהר כשיש עליו לברך ש4אוהכריע
 מלברך למחות אין אחר כשאי4אבל
 דברי וגם המנהג . שכן ההעילעליו

 בספק עכ"פ א'כ כן מקיןהסמ'ע
 "בי הב"ח כדברי להורות יש_מורכב
 לסמוך גרול עמוד והוא מורכג[ודאי
 בהני אבל גמור בספק  -זה ובלעליו

 בעלמא חשש רק בהם דאיןקארפירער
 בשנת דאירע שם עוד יכתבוכו'

 שום היה לא המלחמות שמחמתתקע"ד
 על לברך והורה האיקלם בכלאתרוג
 למצוא כשאפשר דדוקא מור*באתרוג
 כשאפא ולא להתיר אין הדחק צדעל
 וגם והברכה, המצוה לבטל איןכלל

 מ"מ כתב קי"ז סי' בתשו'הרם'א
 שנהגו הראשונים על 4עי אוציאלא

 הדחק במקום הזה אתרוג עללברך
 על לברך חת"רא שבק"גן לאמ"מ
 משמע עכ"ל גדזל בד-הק שלאאלו

 ומכ"ש מברכין גדול דבדוחקמבואר
 של עכ"ל כלל באחר אפשרכשאי
  שראה  בשר"ה זה על וטזים משההשיב
 להכשיר שיש אחרונים בשו"תעוד
 עליו וחלקו ס"ס מצד מורכבבספק
 נגד במיעוט סיס עבדינן דלא 'סצד
 והרב מורכב[ שפוסלין ]פוסקיםהרוב
 מכ~ה להוכיח האריך מרדכיהגיד

 שקול שאינו אחד בספק דגםמקומות
 אין דהרי פקפק וגם ע"ש ס"סעושין
 כשא"א ואולי לכתחילה ס"סעושין
 כדיעבד הוי כזה ושעה*ד כללבאחר

 באר,כות.ע"ש
 מ"ז אות שם כללים בשד"ח ראיתיכן

 שאינו אתרונ שמעתיוז"ל
 שדרכו למצוה פסול שלו המוץטתוק
 הזא מורכב סתוק וכשאינז מתוקלהיות
 ליתי ק"ט בשבת אמרינן דהאוליתא
 מכלל מתוק פרש"י חלייתאאתרוגא
 כשר וא'כ מתוק שאינו אתרוגדאיכא
 לגאון דרבותא במשחא כ"כ למצוההוא

 בהור~נותי' וי4-אדל תרמ'ח סס"י-מערבי
 אנפי בכמה ראיתו לדחות ישדמר
 של עכ"ל לזכרון וזאת בפוסקיםוצ"ע

 רק לי אין ,שבדלים הדל וליהשד"ח,
 של הראיה לדחות בארץ אחדאופן

 בני בלשון דאולי דרבותאהמשחא
 שאינו מורכב אתרוג גם גקראאדם
 אתרוגא לייתי אמר ג'כ אתרוגמתוק

 למצוה, כשר אינו אבלחלייתא
אמנם

 נעלם ושלם הדר ג"כ המורכב דהא במורכב לתרז ל"ש וזה הט'ז מ-ש*(
 בהם מתהדר שאני הדרי תקהו עולליה מעל עיפ ד' פ' גשא מד'רןממנו
 הדר אותו בטלתם ממזרים אותם עשיתם ואתם מלך הדרת עם [ ברובכמ"ד
 הדר. אינו ד~ורכב הרישלי



השדה תרם'פ הייםאודהעץ
 שתוס' אף נלפע"ד הדבר בעיקראמנם

 כתפוח ע"פ פי' פ.ה דףובת
 הקרא והרי אתרוג זה היערבעצי
 שדרכו הרי לחכי מתוק ופריומסיים
 ע"ז בסוף ממ"ד לכ"ז מתוקלהיות
 חריף דאתרוג נראה אתרוגא ופסקנעץ
 מזה למדו ס"ז קכ-א סי' וביו"דהוא
 שור ובבכור חריף שהוא לצנוןאף
 חולקים דתוס' כתב קי.א לחוליןבחי'

 מהני חריף שאינו לאתרוגדדוקא
 דרוש אליהו בפתח מ'ש ועי'נעיצה

 שבאתרוג אלשיך ומהרימ כש"ת בשםב'
 בה יש הגסה בקליפתו מורכבשאינו
 בהמוץ בזה חלקו ולא ומרירותחריפות
 אתרוג ד'ה ק-ח לשבת הר'נובחי'
  חשוב יותר קליפתן  וצנון דאתרוגכתב
 דף פתים מנחת ס' ועי' הפרימגוף
 בפה"ע לברך יש הקליפה דעלמ*ה
 או-ח חת"ס תוו' ועי' הסרי עיקדוהוא

 ריז.סי'
 המקומות בכל לא דודאי נלפע'ד כןעל

 וכמו בטעמם האתרוגיםשוים
 תימ'ח סי' עי' במראיתם שויםשאינם
 מעס מתוקים יש בטעמם ה'נס"ז

 ומתוקים' -מעט חריפים ויש יותרוחריפים

 הוא אחד 'מין כולם זה ולכלייתר
 האתרוגים מ"ד ס"א במעשרותכמ"ר
 בשקדים משא"כ  וקטנים גדוליםחייבים
 בגדלותם ומתוקים' בקטנותםהמרים
 הנ"ל מקרא והפירוש מיניס, שניהם

 לומר יש אדרבה היער בעציכתפוח
 הזה התפוח מה בחזות כמ"שבהיפוך
 שאין לפי שרב בעת ממנן בורהיןהכל
 בעת מהקב"ה האומות ברחו כך צללו
 וישבתי חמדתי בצלו אני רק תורהמתן
 שאינו אף לחכי מתוק ופריו ה*נע*ש

 ולק"מ. לאחרים כך כלמתוק
 ראיתי ל"ב טי' יוסף דבריובתשובת

 אמעריקא אתרוגילענין
 שמשונים וועססאינדיא אתרוגיהנקראים

 שהם וחשב שחקר משלנו בתוארםקצת
 הארץ סבע והוציאם האמיתיםהאתרוגי'

 גיערי שנמצאים אדם תחבולותבלי
 אלפים מכמה שם שגדלים קדםימי
 .בתחבולות -תקנם איש היה ולאשנה

 בגדר הם ש6מעט השפלממעמדם
 נשתנו ארצות בשאר משא"כ סרקחילני
 ותחבולות הרכבות ידי על הזמןבאורך
 עתה שהם למעלה שהגיעו עדשוגות
 פירות שהרבה המחקרים שכתבוכמו

 הבריאה מתחילת לא באיירופאהנסצאים
 במדרגההם

 הנוכחיי
 באורו אם כי.

 "זאת למדדגה אחא אחת עלוהזמן
 שהניחוט ויש אדם בני תחבולותע"י
 וכן פראי פרי ונשאדל תחבולותבלי

 תחבולות שע*י איירולא באתרוגיהדכר
 טובים בטעמם וג4 תואר יפהנעשו
 וועסטא-גדיא. באתיוי4 סשא"כיותר
 גם בפה"ע ,נברך א"כ תשאלוניואם
 תקנום לא רק 6י סרק א-לני פריעל
 שהכל עליהם מברקין ולמה אדםבני
 הפירות כל היה הבריאא שגתחילותי"ל

 וקוץ הקללח ועיי השלימותבתכלית
 שאינם עד' שמדרגותן ירדוודידר
 '~שר- סרק -)'*(לצי לאכילה.-1ה6-ראוין

 מברכין ואין תחבולות ע"י יתוקנולא
 :ראוין שהם איתן על אם כיבפה"ע
 אילני על או הקללה לאחר גםלאכילה
 תחבולות ע"י לאכילה ראוי שנעשוסדק
 כ*ח. באזת מ"ש ועי' עכ"ל אדםבני

 אף האתרונ דפרי ברורולפעד"נ
 ירדו לא קדם ימי ביעריהנמצאים
 היו ולא. הקללה אחר אףימדריגתם

 שיגתה לא באתרוג כי סרס אילניבגדר
 הקב"ה כציוי אותו והוציאההארץ
 נג"ל הפרי כטעם העץ טעםשיהיה
 שמשתנים רק ב' דרוש אליהובפתח
 הכל אבל הארץ גידול בטבעקצת
 כנ"ל קצת והמרים המתוקים אחדמין

 היער בעצי כתפוח מקרא ג"בורמוז
כנ"ל



 הייםאורהע"

 אתרזג דזהו פ'ח דף שבח מתוס'כנ"ל
 גתקן שלא היער בעצי שנמצאאף

 הדר עץ פרי מ"מ בנ"אבתחבולות
 שתפוחי תפוהים לשאר דמי ילאהוא
 מינו אינו שהם ער גרועים הכיער
 ס.ז עי' ברכה לענין הן תפוחיםשל
 הברכה לענין והן סק"א ר,גכי'

 דינים חי' שהד לבושי עי'מ:לאים
 שהאריך ק-ו סי' כלאים ה'ליו"ד
 ששנינל שזהו בזה דשא :אותבספדו
 כלאים והחזרד התפוח פ"אבכלאים

 חכמי עליו חלקו בזה ]וגם גזהזה
 סקיד רצ"ה יו"ד בפה"ש למ"שרורו
 באתרוגים משא"כ  יו8ט, מ"יבשם
 משמע וכן דגר לכל אהד מיןהכל

 כיצד רצ"ה רס*י וש"ע הרמב"םמלשון
 של אילן -שהר:יב באילן אילןהמרכיב
 משמע בתפוח אהרוג או באתרוגתפוה
 באהרוג אתרוג או בתפוח תפוהאבל

 ואכמ"ל,שרי

 לסעם סרק באילן חטורכב י(דסכוי
 אתרוג בפסולהלבוש

 עבירה בו רנעבדה משוםאמורסב
 מותר דהרי כשר דבהדס 'י"לדהדכבה
 כמנש זה ע"ג וה סרק אילני__להדכיב
 רפ'ז סי' י91י חת*ס ועי' רצ.הביו"ר
 שרי בריחט משונים ~יח בעצידאף

 מפורש לטינמו בראשית דמעעהדבקרא
 הרמ.א יתשו' משמע וכן ע"ש פר?עץ
 הט9ז מטעם רק החשש ועיקר ק'1סי'
 הימים בשאר וכשר כחסרדהוי

 דביראי כתב סק'ג כאןובמשבצות
 מירכב ובספק באתרוג כמו פכילמורכב
 לענין תרמ"י סי' "ע"ה זעי'צ"ע
 שבשויה מעט שינוי בהן ש-שאותן
 עליהם תגר ירא ל"ו סי' ד'אשבו"י
 ה:שירס קס"א סי' חכ"צובעו"ת
 תגר לגרא לדרבו 'סב חיכובשבויי
 מביא מ"ג אית שם כלליםובשד-ח
 דאף י"ז סי' תאוטים ךשה דבדתשו'

השדהתרמ"ט
 של הני לא אבל מורבביסשפזסל
 למהר"א לאברהם תסד ובשו"תהשבו"י
 ג'כ מכשהים ע"ד סי' מהיחהאומים
 שאין סעם נתן מורכב בודאיואף
 מצראה דאסא ל"ג במכילתן ממ'דלחוש
 מכל רחמנא אמר עבות דעץכשר
 לפסול ס"ד מה הקשו שס ותוס'מקום
 אפילו הא בקרא כתיב הדסמידי

 דינ דרכיה לא או מכשרינןהירדומ
 מינו שידוע לאתרוג דמי לאע-נ

 והריטב"א הרמב"ם למ"ש המקראבלשון
 הדס משא"כ כיח[ כאוה מ"ש]עי'
 אין המקרא בלשון מינו 'רעגודלא
 ועי' שינוי בו כשחין מורכבלפסול
 ט"ו סי' או*ח ריננה כנףשו*ת
 סימן הוי פריו כמעם עצו איןואם

 עי' אך ל'ה במכילתן לדאבקילמורכב
 ב'. דרזש אליהו בפחדמ'ש
 הדס ארז מאי ל"ו במכילתלוהנה

  שתרצו כיג ובואהיש בתוס'ע'ש
 ביב מהרש"א ועי' מו"מ לעניןדפליגי

 דנחזי דחוק פלוגהא דהך וקשהפ'
 בשם מיני להני דקרו אינשי אי:אאי
 לענין דנפ*מ נימא )יותר לא אוארו

 -'דאם -האלה באילסות. - כלאיפ-איטוה-
 ואם בהרכבה מותרים ארז מיןלולם

 אכור.לאז
 ביתר המורכב הדס לעגין נפ'מזכן

 דהוי ללולב כשר אם ארזמיני
 מינים כ"ג בר'ה שחושב במיניםיש

 ועיי ום רש"י כפי' פירותשעושים
 מינים דאם מ"ג ס-ב תמיד הרע'כפי'

 ללולב ההדס ופסול אסורים הםנפרדים
 להרכיבם שרי ארז מין כולסואס
 דכלולים דאף י"י אמ:ם ללילב,וכשר
 פדטי השתנות איזה סשום אתדגשם
 משכחת וכן וב"ז כלאיס דהוי י"למ"מ
 רמב'ם עי' כלאים ואינמ מיניםב'

 לעגין י"ל ובן ה' ה"ר ס"גבלאים
 בשביל אינשי נטעי דלא כיוןהדכ

ע:כיו



סיהשרה הרמגמ הייםאירהעין
 מערלה דפטור י"ל ]ומה"ט הסריםעגביו
 שמרייק ל"ה ממכילתן כדמוכחלכ"ע
 כאילן זה לעניו הוי פלפלין[דוקא
 כשר מורכב אף לה:*ל ואוליסרק
 דנפ.מ לומר יותר בחרו ע"כללולב

 מו"מ.לענין

 את אומן ויהי ע"פ אסתרבאלשיך
 בהורף גם הדס כי כתכהדסה

 להכיר יש אולי א*כ רטוביםעליו
 ואכמ"ל. מורכב שאינו לסימןבזה
  שיוכירו מצאתי לא המזרכב לולבכזי

 לאתרוג רומה דזה וי'ל ביההשו'ת
 תמרים כפת המקרא בלשון מינישידוע
 אחר ממין הרכבה' מקבל אינוואולי
 אין  תומר מה י*ד במגילה כמ"דכלל
 ובמדבר ברש"י ע"ש אחד לב אלאלו
 מעשה יפרה כתמר צדיק ע"פ פ-גרבת

 ולא אותה מרכיבין והיו א'בתמרה
 היא תמרה דקלי א"ל פירותעשתה
 ובירושלמי מינו דהיה ע"ש ביריחורואה
 ברכב זית מרכיבין אין ה"ז פ-אכלאים
 ח~ית למתק עתיד שהוא תמרהשל
 אולי לשנותו בהתמרה שיפעלאבל
 דוקא הוא סקבל ואפילו מקנלאינז

 ביווע אמנם להלולב, ולאלהפרי
 מעט שינוי בהלולב ויששהרכיבו
 דידוע פסיל חשש יש לולביםמשאר
 מ"ש ועי' כרל המקרא בלשוןמינו

 י"או אות תרמ"הבסי'
 בשו"ת הנה מורכבה ערבהכ"ה.

 דגכל מבזאר שםזבו"
 ערלה ובירושלמי מורכב פסול מיניםר'

 על מאכי אילן בהרכיב לר"י ה"בפ"א
 נסיעת משעת לערלה מוניןערבה
 כפי' והעיקר בפרושו שגה והפ-מהערבה

 ואעתיקו ירושלמי על מפולדה אליהוהר'
 מהמש:ה לר"י הש"ס דפריךכקצרה

 משלשיס פחית שביעית ערבדבהרכיב
 למפרע כשיחשבו דהרי ואמאי יעקריום

 דהרי לשביעית קודם כלההשבינן

 שכן ומשנה  הוקבה הערבה מןהמנין
 משום לא דיעקר פי'  בשביעיתמתאתין
 מתחברין ל' דתוך מדינא אלאקנס

 ממש והוי בשביעית אחדונעשים
 מברייתא . ומקשה בשביעיתכנוטע
 לא ד"ה ל"ני יום מל' פחותהמדכיב
 הרכבה דמשעת ש"מ שנה לועלתה
 שהוא חילוק אין מהנטיעה דאימונה
 גרס ולא מרכיב כאן לית ומשנימכנר
 ד"ח ע"ב ' מ"ג סוטה רש*י ועי'לה

 ובתשו' ממנו שניטל האילןפירות ממגי יוצא , המורכב שי"ורמרכיב
 גם פוסל קדי סי' אלשיךמהר"מ
 והרכיבו אתרוג מאילן ענףכשלקח
 אתרוג פירות , סמנו שיוצא אףבלימון
 בטלה שסיבכהן'בזקנה ילדה שם-ממ"ד
 האתרוג ה4ורכב בטל ה-נ ערלה גוואין
 שדומה אף לימלן והוי הנרכבלגבי

 בכמה הראיה דהו והאחרוניסלאתרוג
 הנרכב אם בהיפול, דא"כ וגםאנפי
 המרכיב מצד לימון ומוציאאתרוג
 מהרא"ל ובשו*ת בתמיה כשריהיה
 ' גדול דברי 4ל השיב ו' סי' א.חצינץ

 מורכבים אתר,גים להכשיר שרצהאתד
 קושיתו על השיב, גם ע'שבאריכית
 ב?יבה דהנזטע ס"ל אי ממנ"פלר-י
 הרכבה משעת לימנו בקרקעכנוטת
 ננוטע דלא ס"ל ואי לר"ל דס"לכמו

 בילדה כמו לגמרי לפטורבקרק?
 לא דהתורה לו, ותירל בוקנחשסבכה
 לא יטבאמת סרק אילן דקמ.;טה
 פרי לעשוה כשראוין אבל פריישא
 למאכל סרק מאילן משתנה הרככהע-י
 ע"י או 4אכל בטבע שהוא לידמה
 כ"ה[ באזת מ"ץ ]ועי'  הרכבהפעילת
 באילן היחור שלן הנטיעה שע"ינסצא
 בו פעלערבה

 להשתנות,
 סרק מאילן

 ערלה שני מונ,ן ום-מ מאכזלאילן
 הגידול שכח ןאחר ערבהמנטי?ת

 ערלה שני שמונין נמו הערבה מןבא
אף



השדה הרמ'ט חייםאורה ,עץ

 הדאשוגים ונים בג' פדי נשא לא איאף
 המצמיח על רק תורה קפדהדלא
 הקב"ה לפני מתעג ערלה שניתוך
 ואחרע"ש

 כ"
 יחור בלקח הן יה

 יחור או ערבה על והרכיבוממאכל
 עלערבה

 אילי
 וגם פרי ומגדל מאכל

 בשלשה נחל לערגי מ"ש דמיוןענפיו
 הן יפסל מדוע ל"ד שבמכייתןסימנים

 פרי ישא שלא הסימן זכרולא
 הגע '

 אילני שעתידין המשיה שלימות.בעצמך
 כתובות בסוף. כמ"ד פידות שיט*גוסרק

 וירדז מקרא יליף ,פנ"א דר"אובפרקי
 כל ירפאו האלו "המים הערבהאל

 הגי .פירותעושים
 תכשיר שלא מינים"

 ומה תשתנה לא,תודה
 ואולי תחבולה ע-יפרי
 אבל הערבה מן גם:א
 ואותן וערבה תוךל

 מורכב הדסלהכויר
 המלבים פי' ועי'זערבה

 דרוש אליהו בפסח ו4"ש ט"ויחיקאל
 וצ"ע. ג,''

 ערבה לסימן זכרו לא י"ד במכילתן.כן
 ביה דאית עמדינותא ~חוי כשקלפו'
 האידן פתילת דזהו ו' . בשגתכמ"ד
 אין עמרינותא בו כשאין דאףוע"כ
 ואכמ"ל. הכי מקום חשש.'

 עושה שאינו .מאילן לולבכ"מ,
 : לכתחילה כשר אי כללתמרים

 דף לוה"ג לפ' הת*ס בתי'ראיתי
 שהמנהג ישמעאל ר' ד"4ל*ד
 שהמין כל לכחהילה . לטלטכמדינתו
 ללמדך ובד"ה ע"ש תמרים כפתגקרא

 ]לפי פקא דערלה הירושלקיטכיא.
 ה?%ושלמי[ כלשון שאיגו אףפרושו
 מצוה של לאתרוג הנוסע רוהדגעי
 אע'ג דחייב ומסיק בערלה חייבאי

 תרועה יום כמו דהוי לכסדכתיב
 מטעם דלפטר 'הקשה שוב לכםיהיה

 לעץ כנזטע רק למאכל נטעשלא
 נשעו פרי לשם דע"כ ותירץולקירות
 נוכע כמו דוקא פרי צדיךדאתרוג

 חמודות ובלחם המקדש בית למגודתזית
 וש"ע וטור הרא"ש על הקשה עדלהה'
 תסר בנוטע גם דמחייב סכ"ד רצ"דסי'

 בערלה חייב דהפרי מצוה שלללולב
 כנזטע וה"ל להפרי א"צ התםדהרי
 כפת דבעי ס"ל ואולי ולקורותלעץ

 מעשה תמרים סשמש ואם ד~קאתמרים
 ואם עכ'ל שלו גלולב יוצא אינועץ
 דמח.יב שם הש"ע לפסק לכאודהכן

 יונא דאינו נשמע למצוה תמרבנוטע
 . כלל. תמרים עושה שאינובלולכ

 ד' כ"ז במנחות ממ"ד לכאורהוהנה
  פירות עושים מהם שניםמינים

 באתרוג וכמו וחמרים אתריגפרש?י
 סוכה עי' בוסר ולא פרי- שיהיהצריך
 אילן על שיגדל צדיך בלולב ה"נל"ו
 במדרש.ם וכן גטורים תטרים בושיש
 סשום טעם בו שיש במין הלולבחושב

 מגדל אינו דאם י*ל וכןהתמרים
 סרק מאילן מורכג הוא ' אוליתמרים
 הפוטקים כל אך הקודם ,באותכנ"ל
 שהלולנ כלל הזכירו לא הלבוש[]חוץ
 ובדמב"ש תמייש. -של על-4דלןגדל

 כשיצמחו שבדקל תריות הם פרשווסם"ג
 העלין וגדאה העלין שיפריחוקודם
 עיקר תמרים שמגדל באילן דאףונראה
 החריות צמיחת בתחילת הלולבכשרות
 בס' כמ"ש התמרים שיגדלזקודם

 ואחר הראשון בחודש דהואהעיטור
 בדף ]וכרש'י ופסול מתקשה חדשיםג'
 ושלש שנים שתי משנתקשה מפורשל"ב

 שתי או שנה בן כופרא ואימאובד"ה
 התורה דכונת שפרשו נראה ע"ש[שגים
 רוב עפ*י שדרכו תומר אילן טיןעל

 שפרשו גחל בערבי וכמו תמריםשיגדל,
 וקימ'ל הנחל על גדל זה מיןשרוב

 מדבר בשל לכתחילה גם דכשרכהפוסקים

 שאימהשדות
 מצותיתבטל
 וואתי2עדבה
 נושא אםנפ"מ
 חגידול כחרק
 : בא הפריכח

 שכתבוראיות
 נ גם ישנןכנ"ל

ושל



סחהשרה תרם"ט חייםאורהעץ
 מיס של אחר להדר וא"צ הרשל
 לחלק שיש אף תמרים בכפתוה"נ
 הן מ"מ נחל ערבי התורה ריבהדשם

 כתיב מדלא תרמ"ז בסי' הלבושלפירוש
 מ"ש א"ר עי' יחיד לשון נחלערבת
 לרבינו מנוחה בית בס' שמצאתי למהוהן
 מים ערבי כתיב מדלא דהדיוקמגוח
 ומנ"ל הר ושל בעל של כשרמש"ה

 לרבות.נלולב
 חדתא אמינא דמסתפינא לולי ה כה

 יחיד לשון תמר כפת כתיכמרלא
 נטעה שלא בפרט הדר עץ פריכמו
 ע" ב"לולבים צריך לכתחילהדגם
 וע"כ מ"ט אית תרנ"א בסי'מ*ש

 מאילן אף ' מ.מ תמריס כפתדמיבה
 לומר דדוחק כשר תמרים מגדלשאינו
 שפירותיו זכר חמר דקל מרבהדרק

 עולמית בו מתבשלים ואינםגרועיס
 קץ בדנסחני ד"ה נ"ג פסחים רש"יעי'

 בא רק ברמו לסתום בא לאדהקרא
 מפעולותיה פועל לכל לשמשבמקור
 יויט תום' עי' שיהיה אופןבאיזה

 פיבפסחימ
 דהמקרא -כתב אמור בחיי-פ'-וברבי:ו

 וכר ינטעו זא אםאשמעינן
 עכ"ל המינים ככל יחיו לאונקבה
  בפ"ת כי מש"ש  ווכן  וה מביןואיגי
 הנה'בתענית שנה ע' לסוף הפירותיגדלו
 בזהר ומצאתי בחרובין כן אמרוכיג

 יפרח כתמר צריק ע"פ ט"ז דףויקרא
 דמתעכב לית עלמא אילני מכל דהאוז"ל

 כו' שגין לע' דסליק תמר כמולאפרחא

 ובפ' ע"ש שנין שבעין ונוקבא דכרדסליק
 אשמע,נן צורך' למה פ*ב[ דף לךלך

 שהדקלים נ"ו פסהים דש"י למ"שואולי
 הגקבות ולא פירות עושיםהוכרים
 זה על הקשה ע"א מנחותוגתוס'
 נטן ערך ובערוך הערוך דבריומביא

 פסחיס יו"ט בתוט' כמו באריכותמובא
 מתיקזת בהן א?ן  הזכר וסירות מ"חפ'ר

 יפסדו מועט בזמן ולכשיגדלוכתמרים
 אחרת לדרך , סהנים אבלמלאכול
 ומשלחה הנקבה הדקל זמןשבהגיע
 ועדיין תמריה עם שלההמכבדות
 הזכר פרי מביאין כעדשיםהתמרים
 ומזהטין מהן ידה בעוקץ 'ומסביבין
 והמכבדות אגור לה וכורכיןאיתן
 דוחק זה וגם וכו' מצליחות תמרהשל

 הבא לולב לטול אותגו- יחייבדהסקרא
 ואין הנ-ל מטעם ונקבה זכרמהרכבת

  כ"ז במנחות. גם כי בש"ס רמולזה
 בהוה דבר דרק להוכיח ישגופיה
 מהני ד-הרי פירות מגדל רובשעפ"4
 וערבה הדס פירות עושין שאיןתרתי
 ענבי בו גדל לסעמים בהיסהיי

 מעליו סיוביס ענביו .במשנהכמפורש
  מלשיות .וירושלמי י"ג אות לעילועי'
 ל"ג זבמכילתן מש'נקדו הדס ענב4פ"א
 הנמצא כעין , פרש"י תסרה . בועלתה
 .דסוכה בתוספתא ובאמת ערבהבעלי
 בה,תמרה עלה בערגה גם מפורשפ"ב
 פ"אניה"ב-רי"יי - ערלה כירושלמי]אבל
 סר"[ "ילן דהוא מכדאר ערנהא5?'
 רוב פי שעל בהוה דבר דהמקראיע"כ
 והדס פירות מגדל מעץ ולולבאתרוג
 פירות. מגדלין שאינן מאותןוערבה
  בפלוגתא דתלוי לוסר שיש ראיתישוב

 אומר ר"ט ה"א פ"ג מכילתןבירושלמי
 תמרים[ שמגרל ]פירוש תמריםכפת
 שנקרא דדי ]סירוש, כשמן אומרר"ע
 תמרים[ מגדל שאינו_ אף - בשםכן

 לן די תמרים מגדל  כוה  דאילןוקימ*ל
 לכפותו יראיי דדי כמו לתמריםבראוי
 וקימ"ל ג'[ ' אות בתרמ"ה ס"שעי'

 דכשר ללהלכה נראה ע-כ מחברוכר"ע
 תסרים. מגדל שאינו אףלכתחלה



קשדה הימ"ם חויםאורה 1 עץ.

 : מביכין ~אין ממ5.ם הפס~יים כ5 כשי נמצא "אין היהק , בשעת1
 והמגידן פ"ח )רמב"ם עליו לברך אפילו יבש לולב מכויריל ויש'הגה

 וחין אחרים בדאיכא אפילו יבשים לולבין על לברך 3והגיןוכן
 )אגורי

 אבל
 ומרדכי( מיימוני )הגהת יבש בהדס אפי' מקילין ויש הכי לנהוג אין מיניםבשאר
 לחתוך אין ימים בשאר כשר דחסר ואע"ג הדחק בשעת עלייהו לסמוךויש

 חסר דדוקא הדחק בשעת אפי' בו ולצאת ולחלקו חלקים לג' או לביאתדוג
 )ר"ן אתרוג ולא אתרוג חתיכת מקרי כה"ג אבל כשר קיים העיקיונשאר
 ליסול יכול גרכה בלא אבל עליו לברך לענין זה וכל נ"ב( סי' מהרא'יוטסקי

 )טור(. עליהם יברך ולא הפסולין כלן
תר"נ

 ' השרה עץ-

 סעיף על קחי דאינו פשוט בשעתל,
 אך יאילך ב' מיו"שהלידם

 בסשבצות ולפיכך הדין תוא א' בת"טגס
 במה הקשו ג' ססאי פנ"ן זבשרתסק*י
 ראשת בפסו* הקודם סעיףמ"רו
 יש אם ברכה 'ב';בלא בירטשינטלו
 ואם הכשר על לברך צריך בודאיכשד
 בע"ס וגם שעה"ד הף כשר נמצאאימ
 נפרש דאם ]פי' להש"ע הדין תואא'

 גם להתיר ובא ג' מע"ט זהסעיף
 א' גיו"ס אבל וכו' ע"ז מו1וםתפסול

 מוקצת כךפום ניטל אינו בשעוידג?
 _ק,נת,- המ__ניחא כ'ב__ בחות משטע4'

 טורח ע"י כו1ר בנמצא 1 ,שי דמיידוותדצו
 הברכה, מפני לטדוח א"צ ב'ונץ-ט
  ראוטץ בפסולי א"נ ה49"ג תירץעוד

 תשתכח ,1לח גוסל הש*צ רק א'בץ"ט
 51'4ני א"ד עי' יחיד ולא לולבתודת
 הדוחק ומובן ברכת בלא יחיד כלנוטל
 א' גיו"ט דגם בישעה"ד כאן הו91עדפשט

 למ"ש ואף ברכה בלא יחיד כליטול
 מל.לגמרי בהסר ו' אות סי"בבתדנ"א
 בשעה"ד נ"ד אבל יגענע הש"ץדדק
 א'. כתירוץ העיקר לכן נוטל יחירכל

 תקל"ה כלל ו1מועה גיביןהרחק
 ביטם אשירי הגהת עלמתמיה

 בהדיא אתמר דלא כיץ שכתבאו"ז
 לסמוך יהודה ר' כדי כרבנןהלכה

 ביבש שהתרנו וכען בשעה"דעליו
 עכ"ל בשעה*ד פסוליס בשארהיה
 כרבק הלכה בהדיא אסר הף אידהרי
 ורבים יחיד פשיטא מתמיה הש"סהוי

 לא רע"כ לתרץ ואץ כרביםהלכה
 רביס פליגי כי אלא וזכיאמרינן
 אבל יחיד עס וחכ"א בלשץמפורשים
 הוא דיחיד למימר איכא ת"קבסתם
 כשהגמ' אלא הכי אמרינן דלא ליתאהא

 תדע הוא פלוני ר' מני בפירו,1אומר
 שם הרא"שדהא

 בסי
 שטעתתא ההוא

 הלכה  ליסא דח"ב ר"ת עלמתמת
 ידענו מפילא כלל לי_כרבג~21נד__למה

 ע"ש שם מתמה ועוד כרביםדהלכה
 91סי. עליז הקשה ובכפ"ת שחידשנפירזשו
 במחנ"ת גאונים תרי דהניולפעד"נ

 הוי כאן דהרי ברואהשגו
 וידוע זהיבש הג~ול לולב משנהסתם
 כתוב דכאן ואף הוא ר"מ משנהדסתם

 הדחק שעת אין לו אמרובברייתא
 דה"נ ריוק אינו רבים לשוןראיה

 בנסרים מסככין לענין י"דבמכילתן
 לו אמרו כתוב פוטל דר"םשמפורש

 ריחיר אף ראיה הסכנה שעתאין
 ברש'י ע-ב מאח פסחים ועי'הוא

 דמתניתין ר'י הוא דברייתאחכמים
 שבת ועי' ר"מ הוא דמתניתיןוחכמים
 מעין ר"י מלאכה מעין ע"בקכ"ד

מלאכתן



 סטהשדה תרמקם הייםאורהעץ
 דהלכה רצ"ג בשם הרי"ף כתבכלאכתן
 כר"י הלכה ור"י ר"מ דקימ"לכר"י
 ר"מ דברי מפורש אינו שבמשנהאף

 אומר ר-מ ד*ה בר"נ ע"ב פ-זובגדרים
 ר"י הוא חכמים דהאי להש"סדמשמע

 להיפוך דה"ה ומובן די"מ סלוגתיהבד
 א' כללים ושד"ח י"א כריתותועי'

 אתמר דלא כיון באו"ז יהפי' ר-זאות
 דיקא לאו הוא כרבנן הלכהבהדיא
 ובא"ז כרימ הלכה אתמר דלארק

 רבנן גם דבשעה"ד מפורשגופיה
 נדה תוס' ועי' כשר דיבש לר*ימודי

 ' ל"א באות ומ"ש שעה"ד ד"ה ע"בו'

 סק"ב ובתרניה כ"ה ס"ק תרמ"חובסי'
ואכמ"ל.

 כתב כ"ד ט*ק במג"א הפסוליםכל
 שאינן אבל מום,מחמת

 וציע בשעה"ד, אף פסוליס וגזולמינם
 דג"כ מדבריו שנראה השיעורבחסר
 ה"ט פ"ח בכ'מ והנה בשעהיד.כשר
 שכתב המגיד וזרב דברי עלכתב

 כבראשון בשני פסולים השיעוררחסרי
 זה ולכל לו מנין תלמוד לידצריך
 שלא להלכה ה' סעיף בש"עקבעו

 ]ועי' הימים בשאר שפסולבשעה"ד
 שכתב-דטעםא-דאשרה- הגר"א-שםביאור
וכו,

 וע'ש השיעור וחסרין דכתותי
 פסולין[ בשעה"ד דאף מקילין וישר"ה
 ונלפע"ד הזכיר. לא משעה*דאבל
 יחומרא והיינו ל"ב -במכילתןממיר
 קולא לה דמשכחת טובא שקשה דקלא
 וחצי טפחים משגי הדס רק לובאין

 מהמצוה בטל וישב יטלנו שלאבינונים
 השיעור חסר גם דבשעה"ד שהלולמ"ש
 מהמצוה יתבטל שמא חשש איןנוטלים
 בשיע אמנם ברכה, בלא יטילנודעכ"פ
 בשעה"ד יטלנו רלא מפורשמהרש"ז

 אכתוב הדל אני וגם ברכה גלאאף
 מיש ועי' לו מנ'ן תלמוד לידצריך
 מין דבחסר ב' אות סי*ב תרנ"אבסי

 אף מ.ניס הג' יתר כלל יסלו לאא'
 בחסר לה'ה י"ל וע*כ ברכהבלא

 בכמה ועוד ל'ה בחולין כמ'דמהשיעור
 לי מה כולה קסליה לי מהדוכתי
 כולה ל"ש מ-ו ובחולין פלגאקטליה
 מ"ש ועי' לחלק ויש מקצתהליש
 נתגדל דבלא כ*ה אות תרמ"חבסי'

 ברכה. בלא יטלנוכביצה
 פחות רק נמצא לא פ"אולמעשה

 ורק ארוך היה וגסמכביצה
 בצירוף כ"ר אות תרמיח עי'מאד
 לטלו שלא והסכמתי מאד יבשלולב

 . הימים, בשא'ר אףכלל

 קי"ו סי' ה"ב הלקט עי. מברכיןואין
 ממ"ש אש"ע עלשהקשה

 מיטב אפשר דלא דהיכא ט'כסס"י
 עליו ויברך פשתים' של טליתשיעשה
 שבשבו"י ואף ציצית מסצותמשיבטל

 התם רשאני קצת ישב א' סי'ח'א
 הוראה עמודי שלשה על עצמודסמך
 הכי דסכרי ' ורא"ש ורמב"םהרו"ף
 זה לכל ע"ש ש12תיס של עללברך
 הפוסקים דעת להביא עכ-פ דהו"לפלא
 לברך .אומרים ויש בשם לברךכאן
 הרמב"ם היראה עמידי הם גסכי

 --ורא"ש- ותוסן עכ"פ היבש----בלולב
 או"ז בשם והג*א וכלבו ורי'ווטור
 גראה וכן הפסולים. כל ביתרגם

 דאל'כ ל"א בדף דשמעתאספשטא
 לרבא לאסוקי הש"ם וטרי שקיללמה

 גס דבאתרוג שאמר במהבתיובתא
 נפ*מ שאין אחר הדר דבעי מודהר"י

 דנפ"מ ועטכ כרבנן דקימ'ללהלכה
 שמודים לרבנן גם דמברכיןבשעה"ד

 מכיאים ואיר במג"א ובאמת יהודהלר'
 ומהם לברך להלכה אחרונים גדולידעת

 שנהגו מקומות דיש' שהעידהרדביז
 מהרש"ז וש'ע הלבוש עשו וטובכן

 למקומות דנפ'מ זו דיעהשהביאו
 ראף מסורש ובררב"ז לברך,שנהגו

ביו'ט



השדה תרמ*ט חייםאורחעץ
 ח"צ בתשו' וכ"כ הדין הוץ א'ביו"ט
 משאר קיל א' יו"ט -יהיה שלא ט'סי'
 ה', אות סי"ב בתרנ-א מיש ועי'ימים

 ראשון דפסולי גהך ,הר*ן המ'מוממ"ש
 ביו**נוטלין

 נמצא נחמיר דאם ב'
 ישב כור מצא לא דאם קולוחומרו
 בשעה"ד מברכין דאין , מפורשבטל
 לא מגרכין דחי אפסולים א'ביו"ט

 קולא. לידיאתי

 ע"ה סי' א"ח רעננה כנ4,ובוצו"ת

נרא~
 לברה הפוסקים דמ'ש לו

 כשכל _היינו הפסולדם נל עלבשעה"ד
 כאן דאין .מה"ת פיולים מינים-הד'
 רבנן עליו הטילו לכך עשה ביטולרק

 מינ?ם ג' לו כשיש אבל לטלםמצוה
 מה"ת ראחד כיון ~סול ואחדכשרים
 דאורייתא לענין הו"ל דליתאכמאן
 על דעובר למצוה מיגים ג'כנוטל
 יחייבוהו דרבנן לומר אין, תגלעלא

 מסתבר ולא עכירה בה שיקכפציה
 מינים הג' שאד יקלקללומר-_שיהייב

 ממצוה ויטלם פסולים כולסשיה,ה.
. תיקון הו* ביו"ם הקלקול כידרב*ן
 אם וא"כ מדרבנן לטלם ראוין שיהיו

 נסצא- כראשון- . שיהיה_נחמיר_בינ"ס_2'
 ולכן פסזל לבו כשאחד קולו .חומרו
 לא פסול וא' כשריס מינים דבג'נ"ל
 ברגה בלא דגם ,]1-ע א, ג?ו.טיברך
 חששיש

 ל.ת-

 במין מפורש וברדב"ז
 אם פסולים המינים ובכץ פסול[א'

 בשעה"ד יכול ימים בשארכשרים
 בתרס'ה מ"ש ועי' עכ'ל א' ביו"טלברך

 כ"ה.אדת

 וב*ע' הרמב"ם ז"ל מכשירין וישלא,
 הפמנה גשעת אוהדחק

 שאר לא אבל סשר היבשלולב
 המגיד היב פי' עי' ובטעמ*המינים
 מורישין מדפ*רש הגר"א וביאורוט"ז

 כתב והב"ח לולב דוקא משמעלולביהן

 מפני קצת הדר בו מתקיים דבלולבטעם
 ויש - מינים בשאר משא"כצורתו
 שעת אין לו אמרו דבמכילתןלראות
 הרמב,ם שהוסיף זה וסה ראי'הרחק
 א ת ד ח ונלפע"ד הסכנה, בשעתאו

 שעת ד"ה ע*ב ו' 1דה תום' מעשע9"י
 שנת כגון גמיר הדהק דבשעתהדהק
 כדי והך לר"א מודי רבנן גםבצורת
 בדחק מיירי בשעה'ד עליו לסמוךר"א
 במכילתן מפרש הרמב"פ והינ ע"*זוטר
 גמיר בדחק והוא כשר וב*בשלר.4 דמודי פי' ראי' "דחק שעת איןא'ל
 נמכילתן ונה'ג הסכנה בשעת אוכם9ש
 שמודי פי' ראי' הסכנה שעת איןי*ד

 שגורו סכנה ופרשיי בנסריםדמסככין
 שלטי יעי' גמור דחק שהוא "מדעכו"ם
 ]ה'א ר'א"1 לשון פ"ק מכילתןגבורים

 סי' יו'ד ש"ך עי' האחרון ישעי'ר'
 כלל מ' כלל*ם ובשר"ח "ח ס"קל"ו
 ויצא מצא ולא זיוע באור חפשנ"ט:
 בשעת או הסכנה בשעת חנם[לחפשי
 יחד וכללס ד' בנסרים מסככיןהדחק
 ס"ק תרכ"ט מג"א ועי' ושעה'דסכנה
 כבמכילתן והכונה שעה"ר שמזכירכ'ג

 רבנן גם דאז סכנה- כמו ומור'-שעה"ד
 שם ובשר-ח ג'כ דמברכין ופשוטמודי
 כשכל דדוקא מרדכי זכרון בשםמביא
 בנסייס ,ולת לסכך במה להם איןהעיר
 לכל הכוללת הסכנה דשעת יו~יאר'
 'ה-ל בשביל משאיכ רבנן גזרו לאאז

 פת"ש ועי' מד' פחות נסריס לושאין
 רדוקא שי"ל י"א ס"ק קצ"ו סי'יו"ד
 שבעיר הנשים לכל האונסאם
 לברך נוהגין. וכן בהגה מ"שאולם

 ביבשים רהרי טובא שקשהוכו'
 דיעבד אף גמורים לחים ואישאגמורים

 שעה'ר אינו והרי המג"א כמ"ש יצאלא
 זוטר בדחק הרמ'א דברי נפרשוע"כ
 לברך יוכל רכ טורח דע"י ליחידכגון
 לברך נוהגין אז הלח אחר של לולבעל

והטעם



 הייםאורחוץ

 בשעת להידות פתח שפהחו אחריהטעם
 בדהק נימא אנן אז לר'י גסורהדחק
 בנדה כסו עליו לסמי.ך ר-י כריזיטר
 ניחא ובזה עליו לסמוך ר.א כדישם
 הן שהביא דאחר ש"ו סי' האו"זדברי
 הדחק בשעת לר*י רבנן מודי דהכיהך
 כיבנן הלכה אתמר רלא כיון הךוהן
 סיים בשעה'ד עליו לססיך ר"יכדי
 קטן לדחק גדול דחק בין לחלקואין
 שעה"ד, מקרי לו אפשר דאי כיזןאלא
 יבש באתייג דגם באויז מ*שמיהו.
 ל כ א הרמ"א כתג בזה הדיןהוא

 לנהוג ,איך מ,ניםבשאר
 במיישק דדק המגי הרב כטעם י כה

 ביטעה"ר.--- לר"י יבנן סודילולביהן
 יראים ס' על ראם בהועפותום"ש
 א ל ל ב א הרמב"ם במ*שלפרש
 פסולים מעי שאר ם י נ י מ ה ארו

 מימם בכיהד' הדק הוא אבלשהזכיר
 באוא גם שכ"כ אף בוועהיד כשריבש

 פרושו אבל יבש באתרע גםלהכשיר
 תרם"ו בסי' מ"ש עי' דחוק,ברמב*ם

 גמור דביבש א' אות ותרמ.ח ב'אות
 באתרוג מידה ר?י גם כעץשנתקוצה'

 בלא אף נוטל ואימ כלל פרידאינו
 ~- כרכה.--

עהו"דהתרמ*ט
 דברי מפרשים העולם דרוב כתןאסנם

 ן י נוהג ן וכ במ*ש גהה
 ם י ש ב י ין ב ל ו ל ל ע רו בל

 אחריס בדאיכאאפילר
 כלל דחק בלא אף נפשוסו ם י חל

 קצת ללמד אצא כנ"ל שובאשקשה
 משנה סתם דזהו דנהי ואומר ת 1 כז

 כיון מיים פסול והיבש הגזוללולב
 שהוא ברייתות ב. מובא ל"אדבמכילהן
 טפורש ג' ובבריי' מכשיר דרשיבטחלוקת

 ואף היגש ומכשיר ר*י טליג בחתיוגדאף
 במתנייומחלוקת סתמא מיב ביבמותדקמ8ל

 הכא שאני ' מ"מ כסתם הלכהבכרייתא
 ללמד בזה הרבה דקרק דרבידחזינן.

 ריי דבטחלוקת ברייתות שנילתלמידיו
 ועי' יבש באתרוג אף ג' וברייתאהוא
 הוא דכן א' אות תרם*ח בסימ'ש
 כסיד י*ל כר"י בעצמו רבירעת_
 שני קמי מתניתין סמי צ"ו ב"קבמס'

 למ"ש *(-ובפרט- כאן כ"שברייתות
 דהך ע'א ק-ב לב"ק-דף בחי:הרשב*א
 לה דכיל! הוא לחוד _אבהו ר: רקכללא

 בסתם הכין להו לית אחרינאואמוראי
 שד'ח ועי' בברייתא ומחלוקתבמתניתין
 דסתם כיון לזאת נ*ה כלל ס'כללים
 ל'-אף=שכתוב- באות כנ*ל - ר"ם -משנה

 נש"ס)-י
 מתניתין ציו:.סמי ע"ב-בב'ק נ"ו יומא תוס' לשון אחר נמשכתי*(

 -שקשה ע"ש אפיך תרתי סקמי חדא כת-ב שס בשיס אבל ברייתות שניקמי
 :אמתניתין דחולקין ברייתות כתרתי נוקטי ואעפיכ מתגיתין אפיך דלאדהמ~ל
 הברייתא על חולקת דהמשנה כיון וע"כ כמתניתין דלא הש'ל אומר דלרבגןוס"ל
 בתרי גם ממילא לו מגין ר'ח ל"ש רבי וכי מ'ב ריכמות כהך כהמשנההלכה

 חר מ"ל ק'א שם וכמ"ד וכו' ל"ש רבי וכי י*ל הטשנה עם החולקותברייתות
 משנה דבין ן הסתירה תלינן כשלא ורק תלתא ומ-ל סתמא תרי ומ"לסתם

 בטעות נשנה חמת דסשנה י"ל בטעות נשנה בחד ורק במחלוקתונרייתא
 כחוב אחת בס'ת פ"ו סופרים במס' וכם"ד בטעות נשנו ברייתות רשניסלומר
 רק 'בהמשנה טעות אין כאן -וה"נ א' ובטלו שנים וקיימו מעונה ובשניסמעון

 מכשיר - שר-י להכיא - שחסרה דמה נאמר ואם עיקרת היא ע"כ סתםשכתבה
 והא בכולם שהטעות וצ-ל מינים בר' במשנה בבי ר' יש א.כ בטעותהוא

 . הדוב, שהס אינוודאי
.. 

'~ 

- 



השדה הימ"ט חייםאורחעץ
 דר"מ לכללין נחזור לו אמרובש?ס
 ]אכל רצ-ג כמ"ש כריי הלכהור-י
 מעין אי קכ'ד דשבח בהחהרי'ף
 היכא דדוקא כתב מלאכתן אומלאכה
 כסתם הרעתו היכא לא בהריאדפליג
 נוהגין לזאת כר"י[ היכה איןדאז
 ביאיכא אף יבשים לולבים עללברך
 להשני מוקי דבמכילתן . !כיו)לתיפ

 הרם*א שסיים וזה אלולבברייתות
 לנהוג אין מינים בשאר אבלבהג.ה
 כיון להים בדאיכא לפתחילה פי'הכי

 במכילתן מפורש איגו מיניםדבשאר
 דר"י עלייהו קאי .ברייתותדהקני
 באתרוג. גס שלהמסקנא- , אףמגש?ר
 השני אבל מכשיר 'דדיי .בדייתאיש

 רק במכילתן אוקמי הראשונותביייתות
 בהגה פרושים השני בין וג"מאלולב
 כד"ה )ע"ש ל"ב באות גסמוךלמ9ש
 סי, אה"ע ועי' הדחק גשעתעלייהו

 מ"ו ס"ק וב"ש ל"א ס-ק ח"מ סט*ויזז
 על נסמוך אם "בשעה"ד דפלעיהן:י

 בלא דפליגי היכי דוקח אוהמקילין
 כהיחיר בשעה'ד עבדינן אזועה"ד

ואכמ"ל,
 כ"ו ס"ק מג"א עי' מקילין וישלב

ן  -אתרוג-ובון-ל%-ולימ- אבל שכתב-
 ע"ש וכו' במ'ב אבל המררכילשון
 וכמ-ש בערבה השה הגריא ביאורוזיל

 או לולב קורא האגודה וכלהריטב"א.
 לרעי דהא מצזים המינים שארשהיה
 ]דרבא[- לס'ד ואף מכשיר המינ*טבכל

 מכשיר מינים בשאר מ-ם _לאדאתרוג
 הדר כתיב דלא המינים בג'ודוקא
 בחתרוג אכל בשעה*ד מקיליןבסירוש

 משמע וכן עכ*ל _קרא קפיד דהאלא
 קכ'ד סי' יראים בס' הרא.ממל,וון
 לולב על לברך מבשירין דאנןשכתב
 עי' אתרוג ושייר יבשיס וערבהוהדק
 בשד*ח המובאימ אש עמודי בעהמ9חדבר?
 נסתר  ובוה י"ב אות קם9א ל'כללים

 הזכירו לא דלכך שכתב חמ"בדברי
 שנה בכל דמציי אחרוג והגם"יהמרדכי

 ולכ*ז יותר מצויה ערבה דהרילח
 גם בשעה"ד :פ"מ להיוח הרא"מהזכיר
 אשר השד-ח וקושית המ"בקושית
 הריסב"א הוכיר לא בד"מהרם9א
 בהדס להקל סמך זה ולכלוהיראים
 רוב דע'פ דנהי לק"מ לפע'דומנ"ל
 למשה דרכיו יוריע בהגה שכתבמקודם
 ובעצמו ערבון ע"ז נתן לא אכלבד"ם
 הסברא בוה דעתו לחוח בהגהיכול

 מציגו זו כסברא והרי הנילכריטג"א
 שמפורש במה יותר שהחמירו פעמיםכמה

 ותזס' ע"ב מ'ב גיטין עי.בתורה
 ותיס' לאו טאי ד"ה ע"א מ"דיומא
 יו"ד וטיז ואמר ד"ה ע"ב ז'יבמות
 מפורש לך אין הימב"ם לשין כ"טרסיי
 תקט"ו מג"א ועי' וכו' דדיסהאלא
 הדר שמפורש באתיוג וה*נ י"חס-ק

 מכילתן מכרייתא ראיה וקצתהחמירו
 וע-כ דבים לשון כשרים יבשיםל"א
 עמו הנאגדים ומיניו לולב עלדקאי
 היה אתרוג על גט הברייתא כונתואם
 אחר וכו' אתהוג מצא לא הךאומר
 ע-ש ראיה הדחק שעת אין שסיימו-מה

 בתיובתא רבא שעלה דאףוהעיקר
 קאי הראשונות אבל אחרונהמכרייתא

 וטיניו. ולולבאלולב
 שבאית א' לפי' הדחק גשעח.עלייהו
 ברחק לברד נוהגין וכן במ"שלעא

 לנהוג אין מינים גשאר אטי וע'ןקטן
 גדול דחק פרושו בשעה"ר כאן מ"שהכי
 בלא "ף לברך נוהגין יכן ב'ולפי'
 אף פרושי בשעה"ד כאן מ"שדחק

 כמוכן. קסןבדהק

 שלא דאף המג"א מ"ש כשרדחסר
 דעכ"פ לרייק אין רובןנשתייר

 ה' סעי' הרמ"א בלשון כי מחצהישאר

 לשון הנשאר עם המצוה ידיולצאת
נשאן



עאהשדה תרבים חייםאירחע*ן
 עי' מעט מחציו פחות על שייךנשאר
 הרמ-א מלשון אבל ס"ד מ"ג סי'יויד
 דצייך נראה קיים העיקר ונשארכאן

 יו"ד עי' קיים ופטמו עוקצושישאר
 בשורש ורד תואר 0"ב סוף ל"הסי'

 והבן.שלה
 שהוסיף מה מג"א לקושית לטוליכול

 כמ"שבתרנ"א ייל הש"עעל
 כלשון בחיוב דאינו ו' אותסי"ב
 ירצה אם לטול יכול רק נוסליםהש"ע
 מלטול המונע על קל חשש- איןאבל

 שם. שכתכתי שונותמחששות
 ולא הרמ"א לשון פכפל נלפע"דויותר

 כל בגזול אף דאשמעינןיברך
 בלא לסול שדי ה' בטעי' שפוסלז'

 ]ובאמת כ"ד ס"ק כמג"א דלאברכה
 הש"ע לשון על שציין דבריוצ"ע
 הימיס בשאר גזול המחברמכשירדהרי
 דט"ז שדייק ווהו עליו[ לברךאף
 בשם זה ]ומ-ש עליו לברך ואיןסק.ו
 ברמ"א הציון וכן שם נמצא לאד"מ
 ומובן שם כמשבצות רלא ט"ס[טור
 פ*ב יסול גזול שאינו אח-כ מצאדאם
 למיש המחבר לדעת אבל ברכהבלא

 לכתחילה בדעתוהמג*א_בס-ק_ט"ו
 לטול שא"צ יצא ובדיעבד יטוללא
 והנלפעדיכ. גזול שאינו כשימצאפ"ב

 לכלול הרם*א דכונת נ"לולעיקר
 לב' האתרוג וחתך בעבורגס

 בשאר לסלו דיכול חלקים לג'או
 שאינו לפריש דל'ד ברכה בלאהימים
 חתיכת מקר' עכ*פ זח אבל כללמינו

 א' ביו"ט גס הדין דהוא ואוליאתרוג

ואכמ*ל,
 מחובר בעודו מהמינים אהד נטללנ.

 מן פסול אםלקרקע
 ס-ה תרנ-א החדש דבא-ח צ"עהתורה
 קל*א שבת הצליח דברי שהביאאחר

 רש'ש ודברי מה"ת יצאדבהיעבד
 באהזם דיצא מ-ב למכילתןבהגהותיו

 מדאגביה בש"ס ומ"ד הגבההבלא
 האחרונים ודברי דוקא לאו הואנפק

 מהרש"ם דגרי מביא עליהםשתמהו
 מ"א פ"ג מבכודים שהוכיחבתשובתו
 כן אע"פ אומר ור"ש בגמיקושרו
 ועי' שיתלשו סאחר שם וקוראחוזר
 רק דלת"ק מירושלמי והוא הרע"בפי'

 ולר"ש תלוש פרי צריך הבאהבשעת
 הבאה בשעת מה והבחת ולקחתדריש

 היי תלוק טרי הפרשה בשעת אףפריתל:ש
 ולקחת "דכתיב אף במחובר יוצאדלרבנן
 שהוא באתרוג גם מודה ר"ש -גםוהכא
 כתלוש דמחוברפרי

 לענין,
 ולקחתס מצות

 מדרבנן בזה הפסול, של האיסורורק
 י"ל בדיעבד ואף מוקצח משוםביו"ט
 רש"י ומ"ש מצהב'ע משום יצאדלא

 י"ל ממחובר לקוצצו מ"גסכילתן
 כיחך שעל שבמקדש בלולבדמשכחת
 י"ל או למקדש להב*חו לקצצוצריך
 צריך דלהלב לר"ידזה

 אגד.
 צריך

 דלר"י ]לפע"ד יחד לאגד כדילקצצו
 דאנודת סגיש מה"ת אגד צריךדלולב
 שכל ג"כ צריה בתלוש דהיהאזוב
 תלישתם[ אחר .אגודתם יהיה מיגיםהד'

 לדבריו ~נמצא -עכ'ל, לרבנןמשא-כ
 מדרבנן גם כשר. מחוברבחוה"ם
 יא"צ כרבנן דקימ"ל לדידןבנבולין
 כמהרש"ם דלא פשוט לפע'ד אולםאגד,
 דגתורה כלל לבכוריפ דמידלא

 ועיקר האדמה פרי בהם העץ פריגם קרא"
 כמיד לקרקע במחובר מתחילתםמצותם
 גתוך אדם יורד דבכורים פ'גבריש
 ובירושלמי שבכרה תאנה ורואהשדהו
 משא"כ בארצס אשר מקראהלימוד
 לימוד מצינו שלא לבד לא מיניםבד'
 מדויק וכן עץ קראם התורה אררבהכוה

 .ולקחתם ממ*ש וכן חגיגה בסוףהש"ס
 נגזלת אינה וקרקע הנזול להוציאלכס
 ותוס' דש"י עי' מסברא או מקראאם
 דמי כקרקע לקרקע ומחובר ס*אב"מ

וע"כ



השרה  תיט'ט תייםאורחעץ
 וכן הכתוב רבר בתלוש דדקיע"כ
 אכילה היתר מלכם דילפינןמסה

 בשבת אפילז הראשזן ביום --מלו'לפינן
 לאכלו מה"ת ראטוף י4ל אןוהרי

 דאין ל"ז מכילתן רשיי :כמ'שממחובר
 בתרנ*ה מ"ו ועי' מזה גדול תלישהלך
 הכתוב דבר בתלוש דרק ועיכ 1'אות
 דלא ה' ממכות ראיה להביאואין
 דמחובר ועיכ מינים ד. חטבתחשיב
 חסיבה.ביער א"צ 'נהכ די"לכשר

 בקל כי הברזל שינשף ועץ.בקרדוס
 לחטזב דקרא מענינצ ואינונתלשים_
 מעגינא - הכא ל' ערכין ועי'עציס

 ע.ש. דיער רומיא .וקרא
 עי' כתלוש דהוי חברו ילבסוףתלוש

 מינים .ד' לענין ס*מ ס-זחולין
 .ולהב?אם להגביהם שץ9א כמחוברהוי
 בהגבהה לכם ויקחתם לקייםאצלו

 ימ.ש הטה לקיהה הוי ולא גהבאהאו.
 בנגמרד אף. ומה"ס. ס.ס תרנ"אבסי'
 לכ"ע ילקצוך לתלוון זעומדים צרכןכל
 עי' בתרומה  כמר יתלוט  כ1ן  הוילא

 ותפארת שעדו ד*ה ט"ו סנהדריןתוס'
 כשאסשר מיהו פ"א סוף תיימותישיאל

 שהלולב-קשור -כגון ולהביאםלהנביהם-
 השני ומצד לסטה ומדולדל גדולבחבל
 לקרקע המחובר נדבר קשויהחבל
 ן'ל אליו משכו או הלוללוהגכיה
  הקשור הבל מקרי דלא נימא אםדיצא

 .מ"ש עי' מין קוססות לסט"ומרולדל

 ל.ד. באותבסמיך
 שאינו בעציץבגירול מחוברלד,

 סערכת בשר"חנקוב
 בשט מביא ה') אות ג'. סי' מינימר'

 העציץ דבתופט דנהי יעקכגנורי
 בויון דרך אחר דבר עפי לקיחההוי
 בירו המין בתופם אבל , יצאדלא

 ויצא. לקיחה הוי העציץ עםומגביהו
 אבל ראיתי לא יעקב הבכוריוהנה

 כמחובי דהוי נקוב בעציץ גם כלאם
 כיהך על מצוה לשם ,צמגביהוכל

  ומירי  כתלוש והוי היניקהמפסיק
 אך נקיב עאינו בעציץ כמולקיחה
 תוספת חשו שיש דמלבד צ"עלפע"ד
 ל"ג אוה .כנ'ל בעצמו העעיץמין
 מנ"ל נקוכ שאינו בעציץ גםעור

 הסינים אולי וגם בזיון  דרךשאינו
  מחוירו אחיכ רהרי להעציץבסלים
 העציץ על גט לכתב דמי ולאלמקומו
 לגבי בטל דהעציז העציז לה.ונתן
  שנסחפק תרנ"ג סס"י אשל ויי'  וצשעהגט
 מלא בעציץ הגדל אתרוג בנטלג"כ
 ומלשינו הוא ומחובר הואיל יצא *יעפר

 גם לפע"ד וצ"ע כנקוב דינונקוב נאיני אף דאז נראה עפר מלאבהיכות
 כנ"ל יצח אי נקוב ואינו טלאכשאינו
 היליק אין אילן דלענין שי"לובפרט

 ליה. אות בסוףכמ'ש
 אתרוג אם נסתפק אדם בנשמתלה.

  נקוב שאינו בעצ*ץהגדל
 שתלשו אחדי בז לצאת עץ פרימקרי
 קמיא ל' יבכללים הנ"ל גשדיחוהנה
 על א.רה קרן בשם מניא ט11אות

 יברך וגם נו לצאה דכשר .ץ'._מנחזת
 הארץ מן נתגדל שלא אף בפה"עעליו

 ב"ם עליו בגרך יצא עם רקוהספק
 היכי דוקא  וה דכל זלפע"ןהאדמה
 והרר לגוזא איתא טילת-לפיי-דכי
 מברכין דאו מ' בברכות כס"ד פרימפיק
 האדסה גאפ מברכין לאו . ואםבפה"ע

 הב'ח ופי' עץ של הענף גוזאופרש"י-
 הקרקע מן היוצא העץ עלבכונתו
 השגה כל קיים שיהא בעינןלמעלה
 נשאר.השורש אם דאף הפי' לתוס'אכל
 השני' גשגה ומצמיח קאס הקרקעתחת

 בפה'ע לברך אילן הוי ופירות חדשעץ
 יבסרר ר*ג סי' אאח  יס"ע וב*י טירועי'
 פ9ו מהרש"ז הגה"ק של הנהניןברכת
 בפה"א ברכת דין חיים דרכיובס'

ובפה"ע



עבהשדה תרמ"ם ה*יםאורהעץ
 מי'-ושימי ומקירו ה-ח פי: שני ס?שר השיטית כל שביאר א' חלקובפה'ע
 נט*מ זה והנה נכון על מהרש*זודברי
 שככר עילה ולענין כרכה לעניןרק

 פרי לענין זמנינו גאוני בזהפלפלו
 א' סי' יעקג חיי תשו' עי'מאלעניס

 ואכמ-ל כ'ד סי' יו"ד סציוןוברכה
 שדר הדר עץ פרי אתרונ לעניןאבל
 הפרי שיהי' סוכרח לשנה משנהבאילן
 מאשתקר העלים רק האילן עלקיים

 שפריו פ-ח .דף שכת תוס' עי'נופליס
 העץ כלה לא בחורף וע"כ לעליוקודס

-לטעלה,  שנקרא הדס לענין וכן 
 בחגיגה וכמ-ש עבות עץ בתורהמפורש
 דדאי עץ קרדיה דרחמנא שלחןשאני
 בהעציץ כלה לא שבחורף דוקאדצריך
 נקרא אינו גכלה משא"כ למעלההעץ
 נקראו שלח וערבה בלולב משא*כעז

 העץ כלה דאפילו י"ל עץ גתורהמפורש
 כפת נקרא זה לכל בחורףלמעלה

 נחל. וערניתמרים
 מלכים ה' הרמב'ם פסק לפ? אעיראנב

 שלא אף מאכל אילן בקוצץפ"1
 אליהו בפתח מ"ש ]עי' מה"ת לוקתבמצור
 האילן בנטיע הדין הוא אם א'[דרוש
 שיתחייב פרי עץ נקרא אם שא*נבעציץ
 בהל' ג'כ פסקו לפי מה"תמלקות'

 הייב שא"נ בעציץ אף אילןדהנוטע
 אולי אי זה לעניג ה"נ וא"כבערלה
 מצור ממגו לבנות בזה שייך דלאכיון

 וצ"ע, סה"תאינוגמלקות

 הגדלים גפרחים שבת לעניןציעוכן
 סחלון אותם ומטלטליסבעציץ

 אניי אמר - פשא דף דבשבתלאדץ
 יתידות ע"ג דהניחו ע3'ק סונהפרפיסא
 נקיב עציץ רש"י פי' תולש משוםהייב
 עי' סדרבנן רק ואסור דוקא לאווחייב
 היינו ה.ד פךח ה"ש ולדמב"ם שםתיס'

 נק'וב וגאינו מה-ת וחייבנבשושית
 וכל מדרבנן אף איסוד יש אםצ-ע
 בו בנטוע אבל ועשבים בזרעיםזה
 דיגו נקוב בשאינו דאף נראהאילן
 בזה גם ואולי ספעפעין דשרשיוכנקוב
 ואין כג"ל אילן נקרח מה לידעצריך
 או חרס של כשהע~יץ בין לרמג-םחילוק
 וב-י ז' גיסין ותוס' דש-י: ועי' עץשל
 ח"ג תורה שערי ועי' של"ו סי'א"ח
 מעציץ ניסן בימי דמלבלב מ-וסי'

 כמו אילנות בכלל דהוא מנרךשא-נ
 דף מנחות עי' ובבכורים בערלהשח"ב

 ואכ16ל.-- ע"ב --פ'ד



השדה תר"נ הייםאורהעץ

 סעיפים. ב' ובו וערבה הרם שיעורתרנ.
 טידא כרי טפהים ד' יולב' של ו'טדרו מפהים ג' וערכה הדם שיעורא.

 עשה מפחים ה' בת באמה טפה הדדס מן יוצא לולב שלשררו
 וטהצה טפהים וערבה הדם שיעיר נמצא להדם ג' מהם צא ו'אותה
 שאומך מי ויש גודל ושליש י"ג לולב ש5 שדרו ושיעור גורליס י'שהם

 י"כ וערבך הדם ששיעיי יו"א גודלים י"ד לולב של שררוששיע:ר
 לכתחילה( נוהגין )ונן גודלים ט"ן לולב של ושדרו.נ:דלים

 ,טלא הסיממם מסדר על צ"עשיעור
 וערבה. הדס לולב 'טיעורציץ

 וף שבראשו העלץ אבל ו.טדרואי
 לכ"ע כשר מאד שקצרים)

 זר פ" שפרשו ים"מ כקה"עדלא
 שיהע שדרה מלבד במש"שבירושלמי
 רק משד~ה חיץ טפה תצאץהעלץ
 פ" כמו מלבד דת?בת פרושו_ד"כי
 חוץ יותר טפת צריך שדרהדוקא
 יוחנן לר' במכילתן כטסורשהעלין

 הסובר שמואל נגד כותיהדהלכתא
 פלזגחא 'ואין העלין של בספח.דדי

 ה דש
 חנם. לכבלי מילושלמי פלוגתאלעשות

 הגיה דהגמרא ל"ב סוכה מחי'אציג
 וכדי דתני שו'4 להוסיףהמשנה

 מורה כדי דתיבת מוכרח והואינענע
 ל-ז בדף המשנה והרי לסימנארק

 בגמ' דמקשה מנענע-ם היו והיכןאמרה

 התם ומתרץ שמיה דכר מאןנענוע

 אלמא ]פרשיי בו לגענע כדי ג"טקאי
 תיבה הך דהרי וקשה לנענע[מצוה
 תניא הלי ואיך לסיסנא יקכדי
 ול"ד לסימנא רק  ולמציה תניאבדלא
 זרחמנא סימנא נ"ג גמכילתןלמ"ד

- -
 טבילות, שתי כדי מ"ה פ"א זבים 'דה, שתישיט כדי ד' סוטה עי'*(
 דקתנ4 גמי דיקא י.גערוכין

 כד-

 כדי ד"ה פ-א ערובין תוס' ועי' לשגת
  פיק  סוף  סוכה יו"ט תום' ועי' ס"ו ס'ט סי' ויו.ד ס"ו שס"ו סי' אףתון4ע
 משנה מגיד עי' נסבא כדי כמו סימן לאיזה רק לאמת יאת שאין והכונהב'

 נוניא ממגדל שילך כדי מ": פס"ים הש*ס לשון שינוי ניחא ובזה סי'טשבת
 במגילה משא"כ השיקזד של לסימן הזא רק להליכתו א-צ דבאמת מיללטבריה

 דנפ"מ סמוך מקרי מיל לטבדיה מחמת כסו פרושו מיל לטבריה כמחמתב'
 כ-ז סי' א"ח שאול וחמדת כ"ג סי' הראשה אבן תשו' ועי' באמת להמתגם

 ואכמ'ל. בזהמ"ש
 שמא וכדו של ,1'" שיאריך הייג פ,ד גרושין ה' הרמב"ם מ"ש יעלבזה
 שמגרשה ממה שחוץ ופרושו מגרשו זה בתנאי כלומר וכדי ומשמע ליו"דיימה

מתנה



ענהשרה הר"נ ה'יםאירהעץ
 אם הן קשיא גו~א הא תשאלוניואם

 רק או מקובלת מציההנענועים
 ל"א אות בתרנ"א מ"ש עי'מדרבנן
 בקרא רמיזא דלא מלתא ליכאהלא

 ממ"ש נלפעיד שמיה דכר מאןונענוע
 וכו' ה' לפני משחקים 1' ב'שמואל

 זה ד' במדבר _מד"ר ועי'ובמנענעים
 ג"ש שאינו ואף בו מנענע שאדםלולב
 דאין ה' לפני ושמחתם מהךסמש
 י' חגיגה עי' מד"ק ד-ת ג"שלמדין
 לפני תיבות הני שידונו מציגו לאוגם
 א' ס"א מנחות תוס' כמ"ש בגישה'

 אסמכתא בדרך מ"מ מנחה ה-מד"ה
 לקיים כדי מרבם קבלו שלא אףדגו

 ה"א פ"ו _פסחים ירושלמי עי'תלמידם
 ה', נזיר . קל"ז, בחולין הכונהוזהו

 1עוד י"ז, תעניתל ז', פסחים ב',טנילה
 לפגי דנו אולי ךה*נ- כה"ג שרגובכ"ד

 ואכמ"ל, ה' מלפניה'
 אגדו בלא דאף פרושן מפחים ד'ב.

 ההדם מן שיצא ד"טצריך
 ,בלשון הש"ע כתב שלא וזה בגדלוטפח

 אגדו בלא אף מיירו כי טפח מהןלמעלה
 בדף לן למה דאל,כ בש"ס כןומוכרח
 דמיירו נימא וכדי אימא לתרץל'ב
 לנענעו ]ויכול בג"ט די ואז אגדובלא
 משום לאגדו דהמצוה כיון וע"כלבדו[
 שוב לכתחילה מהית הוא ואוליזא"ו
 בו שיש עד כשר אינו אגדו בלאגם

 דוגמא בו ינענע שכשיאגדושיעור
 דר9,לדבר

 לבילה :ראוק שא*נו כל( .
 בו, מעכבת בילה.
 דד4 ה"צ אגדי, דבלא .י"ל לכאורהוהנה

 המשנה הש"ס סוקי דלא ומהבג"ט
 זא אאי זה דאולי.אז'נוטלן אגדובלא
 א"צ ,-ואז .ל'ח- ' ס"ק בתרנ*אכמ-ש
 משמע וכן יבדג בלולב כלללנעגע
 דאסמכוהו ל'ז. בדף תוס' ממ"שקצת
 לשון והוא היער עצע ירננו אזאקרא
 אשמעינן דתרתן פרושו דהכך אורבום,
 כשאינו - נ"ט בו שיש לולבהמשנה
 דאל"כ גמאוגד גן לנענע וכדיסאוגד
 דהל"ל לכ8ורה מיותהן. השני בותיבת
 דבמאוגד וע"כ.דאשמעיגן לנענעוכדי
 שיוכל שיעוה מהלולבן,. שיצאצריך
 לחדש לנו חלילה אמנם בו,לנענע
 ראשון. ,פוסק ~ץום משורש שאינודבה
 החדש על._א"ח מהרן'ט בהגהתשו"ר

 דלולב _ל'ג _.סי' ציון . :בניןבשס
 -בשעהיד עיין מברכין ג'ס. בושיומ
 לי אין וס,.ב-צ )ז-7 עכיל טעמי:עשש
 ;אכ.דוילנו שוג?, אם -וצ"ע טעמולידע-
 .בשעה"ד ,וארלי כנ"ל אגוהה.בלא

 *יטלנו ללא.נענוע : דיוצא דמה.כדיעבד.
 כדעת .לפסוק מצדד אולי אומאוגד

 הפסויים כי על לברך בשע7ההמכשירין
 בתרמ"ט מ"ש, עג' השועוה בחסריאף)
 שקשה בהמשנה עוד והתבוננתי ל'אות
::..

 לכאורה.,.ו
 מ"ח אות . .קכ"ו הנר"א ביאור עי: זגות ושייר להתנסבא שתלך עמהמתנה
 כשג אות ו"ז . סי' גט מערכת אס"ד שדיח ועי' ל"ג דף ח'א גרש האזלאוספרי
 גשר וכדו של הוא-ו השמיש דאם קכ"ו סס"י הרמ"א על הג"מ קושיתדעל
 ראשונה וי השמיט אם וצ"ל ברמ"א דט"ס אחד גדול כתב משתנה, העניןדהרי
 השמיט אם צ7ע לסימנא רק הוא כדי דתיבת ולהנ"ל משתנה, הענין איןדבזה
 כתרתי דהוי אף יודד כמי קצרה עשאה האחרונה והוח.ו וכדו של הראשונהו'

 הענין משתני אולי או לסימנא רק לתנאי אינו כדי דתיבת כשר אולילריעותא
 א' חוברת ג:. קובץ ובהפסגה מגרשה, ובהנם אמת ללא נסבא כדי כמוופרושו

 ארוכה הראשונה 1' פטרית וכדן והנוסח גאון האי רב של פשוט גט נדפס48
 ארוכה, נו"1 כתב האחרונה ו'ותחת
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 לנענע כרי ג"ט שאישב לולבלכאו'הול"ל
 שחושב דמתניתין רישח כמו פסולבו

 דכשיש דקם"ל לומר מוכרח רקהפטולים
 וכשיש דוקא בשעה"ד כשר ג"טבו
 לכתחילה כשי ד"ט שהוא לנענע כדיבו
 וא"צ שבססוך הברזל הר ציגיכמו

 באות מ"ש ועי' יותר גדול כלללבקש
 בחיי ברבינו מ"ק וטחצה מפחייםו',

 הוא. ט.ם וחצר טפחיםשלשה
 להשיג רכשאין סשמע נוהנין וכןג*

 על לספוך יוכלגרולים
 בכללי ועי' עליו לברך אף א''ויעה

 י"א חמחבי כשכותב לי91ד .הפם"ג'
 וערבה הדס לו ביש לי וצע"גוי*א

 גורלין י-ב שהם שלמים ג'טגדולים
 ושליש נורלין י"ג רק המחזיקולולב

'

 ההדס ויקצר יאגדם אם יעשה מה גורל
 כדיעה גורלין י' רק שיחזי"ווהערבה

 טפח מהן למעלה הלולב' שיצא כדיא'
 דאז אגר בלא זה אחר זה 'ציטלםאו
 ימיהיה א*צ שיעורם שמחזיקיםאחר

 בסעיף כמ'ש טפח מהם יוצאהלולב
 זה שיטלם ואהר נראה ובחוה-מב'

 וערבה ההדס יקצר אגד . בלאאה"ז
 הלולב ויחגוד גודלין י' יקשיחזיקו

 הסברות כל שנית-לצאת ויטלםעשהם--
 ז' בא*ת משש ועיי צ"ע ביו'טאבל
 סי' לארץ בהמאיר החיים ארציתועי'
 איוכים הציצית. כשהיה כ'ו ס'קי'
 וקצרם הענף *ליש הגריל היהולא

 בזה אין הענף שליש הגדילונעשה
 כיון תכלת בזמן' ואפילו תולם*החשש

 ואכמ"ל. ריעבד מעכבשאינו
 קם"א ל' כללים בשד*ח יאיתי עודד,

 הנ"ל הב"צ 'שמביא ע'גאות
 הראשון ר'י בקמם יוסף הברכי דבריוגם
 לולב על בשעה"ר לברך ריכולכ'י
 כען השד"ה זסיים ג*ט רק בו,ןאין-

 לנענע כדי מררבנן רק הרביעירטפח
 על לברך לאפוסלים אף ע"כ14

 טפח דשיעור רס"ל למה ואףהפסולים
 עליו לברך אין וכפחות מה'תבשופר
 עליו מברך בשעה"ד ג*ט בלולבאבל
 באות להנ"ל לדבריו מסיפקניועריין

 אז. יאגרנו אםג'
 בקרית למיש מסופקני לעצטיוכשאני

 פ"ן מ"ג מצוה לולב ה'ספר
 מהללמ"ס מה"ת מינים ד'דשיעור

 כדי שאמרו ממה ראיה דאין י"לא"כ
 פחות בשעה"ד להכשיר בולנענע
 מעכב אינו שהנענוע מחמתמד'ט
 שאמרו בטעם תלוי הרבר שאיןדנענד
 אף אינו הטעם שלפעמים וכמוכלל

 עי' המובחר מן למצוה רקלכתחילה
 עיקר לפעמים כן תקפ'ו רס*יסיז

 שהוא הגם ריעבד אף מעכבהמצוה
 שהם בשיעורין ובפדט הטעםנגד

 נזיר בירושלמי אמרו שכברהלממ*ם
 לפי ]ראם בעי יודן רר' ה'בפ*ז

 דאר"י סכזית בפחות יסמא המתהטעם[
 ונבילה כזית בו שאין הנפל אתלהביא
 עגל ראיתי ר'ה ראמר כאופןיטמא
 כדון מאי ]ומתרץ[ כשפירכאסון

 קכר וקבל דרוש אמינאמדרשות
 ליפות כאסמכתא רק שאיגושהפי'
 אין =בהללמ"ס-- באמת אבלהטעם

 לעיקר.הטעם
 שיאחזנו כדי טפח בשופר מ"ד21ן

 אף הוא ולכאן לכאן ויראהבירו
 כלל מעכב א?נו בירו האחיזהשגוף

 אות תרם*ה בסי' מ"ש עי'בריעבד
 בו נגע שלא אע"פ הרמב'ם לשוןב'
 כיד שידו גדול תוקע הבעל אםוכן

 סי"ו כלים בטיה ומבן מ"ז יומאריביק
 ולכאן לכחן מהשופר כלל נראהולא
 מ"ו פ"ג ר"ה יו"ט תום' עי'יצא

 הנראה להיכר ראוי שיהיה רקרבעינן
 שבטל ואף כ*ב אות בתרנ"א מ"שעי'

 בשיעורו המצוה גוף מ'מ בדיעברהסעם
 אף בלולב וה"נ מה"ת ריעבדמעכב

אם



עדהשדה תר"נ היימאורהע4ן
 מ"מ טדרבנן רק שהנענועים נאמראם
 ראוי שיהיה דיט בשיעור המצוהגיף

 נאמר אם בפרט מה-ת היאלנענע
 דבמקדש ל-א אות בתרנ"אכמ-ש

 י'ל ושמחתם מקרא מה-תהנענועיס
 ביום לכם ולקחתם המקראדפירוש
 לושמחתם הראוי כזה לולבהראשון
 ואין לנענע כדי בו שיהיהבמקדש

 גם אם אחרונים לפלוגתת עניןזה
 עי' לבילה ראוי שיהיה צריךבדרבנן
 הרי דכאן מ'ז אות נ' כלליםשד"ח
 מה"ת השיעור , דצריך כמבוארהוא
 כתב תקפיו ססיי שהמשבצותואף

 ספח דשיעור ' בשופר גםבפשיסות
 ס"ט, תקפ"ו הלבוש אחר שנמשךמררבנן
 לולב דשיעור בפשיפותלפעד'נ
 טהללמ'ט התורה מן הויושופר
 קורה תני דלא משני ב' כ"ודבנדה
 ומדחשיב קמיידז לא ובדדבנןששח
 מה"ת דשיעורייהו הרי ושופרלולב
 דעקרו שם רש'י מם'ש לדחוק]ואין
 ז' ס4כה תוס' דעי' דרבנן קורהשל
 הרי מה-ת בסוסה טפח דשיעורע"ב

 ומצאתי חשוב[. לא דרבנןדשיעור
 זאב הר, מהההיק -בס'___אגםםע____אזוב

 שמלשון שהעיר שופר ה' ח-בנחום
 .שיראה במ-ש הטעם שכתבהרא"ש
 ידו לתוך יאמרו שלא כדי ולכאןלכחן
 ומקשה מדרבנן דהשיעו' ]שמע תוקעהוא
 עיר של בשופר יוצא אינו מדועא-כ

 שיעורו מכתת כתותי שייך דמההנדחת
 ידו לתוך יאמרו שלא רק דהואכיון
 הרא"ש דברי לולי וע"כ תוקעהיא

 ולפעד"נ מה"ת. דהשיעור לומשסע
 מה"ת דהשיעור סיל הרא*שדגם

 לכאן שיראה כדי במ-ד רקמהללמ*מ
 הרצ"ג קושית להרא"ש קשה היהולכאן
 תקפ'ו סי' ב'י עי' טפח בקיצורדהול"ל
 והטור שוחק טפח ריציג מצריךדמש"ה
 וביה ב"י עי' סחם בטפח דדיס"ל

 חביב מהר'ם כמ"ש עוד וי"למ"ש
 לכ'ע מה'ת דבאמת תרועה יוםבס'
 4דול כשהתוקע רק סתם בטפחדי

 אפ*ה להסור אבטיח בן כיד וידוהאבר
 -'ולהריצ"ג מדרבנן גם טפח בסתםד4

 התוקע אדם של' שיעור בעי-מירבנן
 תוקע הוא ידו לתוך יאמרו שלא-כדי
 וכי כה'ג שוחק טסח שמצריךוזהו
 שופר תני לא מה מפני א'כ -תקשה
 הכל דשיעורם הני בהדי מכליםבפי"ז
 לא דהתם י"ל אדם. שהוא _מהלפ?
 דאורגיתא_'אבל]לפר מדי _רקתני
 לכ"ע מה"תהרי

 די'
 ידמוכח טתס -בטפח.

 בפ' תני הו4 אי נמי אי הספלתבפ'

 דלתוקע אמינא. הון לשופר דכליםי"י
 שיעור לפי מטפח פחות שוופר הויננס
 -וע"כ ע'", שם לה לא.תני להכיידו
 טדרבנן .להצריך גדול באדסריצ"ג' כדברי י4אם4ר ג'ל ס'ל דהרא*שי"ל

 לתוך יאמרו 4לא כדי ידוכשיעור
 אמרו מדלא ,לה ויליף תוקע הואידו

 וגם טפחבקיצור
 בעיקי

הרא"ש- מלשון הוכחתו
 . ידו לתוך יץמרו שלא כדי

 בדאור14תא גם מצינו מדרבנןשהוא
 כשנים.- משומן'במחזי- בר"ה--כ"וכן-

 הקודח ק"ג- ובשבת - שופרותושלשה
 כמאן טחזי_ לרב בשלמא חייבכיש
 הי-ע"ז וברמב"ם לבנינא- חורתאדהר
 זידמו הרואים כהס יטעו שלא-כדי. וכו' לנוי צורות לעשות אסור הייפ"ג

 - ע*ש, מה"ת שזהו. הםשעכו'ם
 השופר חלל שצהיך לדינא לנויוצא

 מאלכטונו חוץ טפחבשלימות
 שנראה דאף הרחמ בצד רובע'פ
 בנטדק וכמו מהני לא לידו חוץהרבה
 הפה לצד תקיעה שיעור דבעילרחבו
 יאמרו שלא למעלה הרבה שיראהואף
 לא אם_ זה לכל תוקע ידו לתוךעוד

 .אין ה'נ פסול הפה לצד טפחנשאר
 בלי בו יתקע ואם מצטרףאלכסונו

ברכה



 חייםאירחעץ
 סי' ר'ה מערכת שד'ח עי"צרכה
 תרמ"ט בסי' מ*ש ועי' י' אות-ב'

 ואכם"ל, ל'חות
 ועי' ורמב'ם הרי'ף דעח י"ב.הדאא,

 דהשמיט הרי"ף על שתמהברא"*
 כוותיה פוסק דשמואל כ*ון *ר*טאא
 דפסק ק"נ ועי' הוא דהלכתהויא"
 הלכה בעלמא דאמר כרריהר~ף
 מקנ"כסתם

 בס' דאיתי הדא"ש ושעם
 דף אמת דכדברי מחמת סוכותעמק
 דאמוראי העיר,מ"ה

 אמר אי פליג,
 לדחות אין משנה כסתם הלכהןר"י
 אף כסת"מ דלא דפוסק אמו~אדברי
 צע"ג ולפע'ד ע"ש נגדו כר*י הלכהאי

 מפורש איגי עכ"פ להר-י סת"ם זהדאין
 מר מקורם בש'ם וכמ*ד דיטבסשנה
 ועכ"פ ליה כדאית מר ה'נ ליה-כדאית
 מגיט יותר יהיה שהלולב צריךלכ"ע
 מ"ב אות ה: כלליס שד"ח וען'שלמים

 כג"ל לפרש מקום יש טכתחילהו, כאן, ב*חועי'

 כלל מ-וה שאין ב'אות-
 פאה ריש ירושלמי עי' יו~רבגדול
 ושיעורו כשמום4ף 'מה רק חושבדאלו
 כ"א -אות בתרמ"ח מזש ועי' מצו1."וי
 בפירוש *מוכיר ז' הגיגה אבן טיריועי'
 ארוך, ביותר מצוה שאין ולולבציצית
 ליקה שהמהדרים המנהג ראינו,מיהו
 בס' מצאתי וכן משיעורו הגדוללולב

 .. .-- שהוא מה דכל מגוח לרבינוהמנוחה

 ובבכורות בר לנענע נאות יותרארוך
 גבוה כשהוא אדם טומי לענץפ*ת

 משתבח 'שהקב"ה מנין ר"4איניוהתניא
 כגובה אשר וכו' שנאמרבבעלי,קומה

 שמיטא באריכא רשפ אמר גבהואדדם
 ארכו .לפי -עב 'שאעו יבפרש'יסגיא
 יסבול יכול אינו הוא שדקולפי
 דשיעורו "ל וה"נ ונכפלקומתו

 ,כפול לא גדולתו כררךכשיאחחו
 ולמ"ד ע'ב, ס"ה חולין ועי'ויכוף

השףהתרע
 מחמת לברכה דוכה ל~זבמכילתן
 בגדלותו מעלה דיש נדאה גבוהשבמעו
 להדר יותר דטוב נראה ע"כעתר

 יתר בגדלות משיהדרו יותרבארכו
 לכתחילה בתיבת ברמ"א והפי'המעים

 מוה, פהות יהיהשלא
 מותר אם זה, פי עי ונסוזמקוזיז.

 אחר לקצרו הלולבלקצץ
 ומיד למצוה כולו והוקצה עלעי8בירך
 לולבא אינש ליגוז לא ליזבמכילתן
 רש"י עי' טרפא נתרי דלמאבהושענא

 קודם דמיירו "ל ויגוי יוציאנואלא
 וכיק -למצוה אגדו רק עליוזטבירך
 א.צ ולולב מלתא לחו הומנהדקים"ל
 שבירך אחר מזטא"כ שרי ע"כאגד
 י"א סי' בש"ע מ"ש דגם ואוליעלע
  11בירך קודם כן גם מיירו ד'סעי'
 בפלוגחא דתלוי לומר וישקליהן

 דר"ח גהך 1 ל במכילחןדלהרא"ש
 משיטר דעתר שכתב ביה_מטב-ל
 מכילת, תוס' עי' אתקצאי לאאתרוג

 כן לף*ל דכ*,ט ה"נ אתרוג ד'המ"ו-
 לא דר'ת הדיטב"א למ"ש אבלבלולב
 מאתרת רק דמצוה מהאתרע אוכלהיה

 בהשאר ויצא קצת אכל. לאכילהשעמד
 הקצה ע*ז שמרך דאהר נראהלמחר
 ולם"ש לקצרו שאסור למצוהבולו
 דלר"ת מנין ד'ה א' ט' מכילתןתוס'

 מדרבק רק סוכה הכשר מכדייותר-
 דאורייתא בסוכה דדוקא יאלאסור

 שמדרבנן א' יו"ט אחר לולבמשא'כ
 הוקצה לא הכ11רו משיעור דיותרי"ל
 עכךם ע"י לקצרו ושרי מדרבנןאף

 בחוה"מ ישראל ע*י או ב'בעיט
 נלפע"ד למטה קצתו בנתיבשמיהו
 שלמטה הקצתו יקצץ ח' בץ"טדגם
 עלה ליקח וטרי אי וצ"ע עכוים,ע*י

 בו לאגוד כדי עלע שבירך-מהלולב
 אותו בו לאגוד כדי מיהו אחרלולב
 שבת תוס' עי' להתיר יש עצמולולב

כ"ב



עה-שרה תר*נ חי'םאורה:ץ
 באודך הוסיף שאפילו שאומר מי ויש ימעלה שיעיי יהםאין
 לטעלה יולב של שדרו שיצא צריך נמה והעיבה ההדם'

 : מפהמהס

 ה ץע

 דיה ע'ב ומ"ג אבוהן ד"ה א'כיב
 כ"ו. ס"ק רס"ג ומג"חואין

 למעלה ס'ת בגליוגי נסתפקתי כןה,
 שרי אי משיעורם יותרולמסה

 שהנתב כל ראולי ותפרם אחרלקצצם
 הגלין כל הוקצה החלק עלמרובה
 גרולה ס'ת סה וראיתי מצוהלהידור
 אחרי הכתב באחורי יריעותשכמה

 הדאוי גרול גליון נשארהתפירות
 ונסתפקתי תפילין של פרשיותלעשותן

 תסילין עליו לכתוב לקצצו שריאם
 חמורה קדושה דס"ת מפורש מצינודלא

 קע"ד יו"ד מה"ת נונ"י עי'סתפילין
 דחמורה הוכיח מיח סי' אריהושאנת
 חמור לא להס"ת שא"צ דמה י"למ"מ
 שלא אף לסצוה ג"כ הוקצהזאולי
 וו במצוה סעם מה מתחילההבנתי
 ועי' היריעה מאחורי העודף-בסרת
 ושדי דגייז דיה ע"א קי"ו שבתרש"י
 שחולק הליחות ד'ה ל"ב מגילהותוס'
 יזסף זכרון בשו*ת כמ,ש רש"יעל
 דהעדוך תרצו ולא היטב ע*ש י"בסי'

 ג"כ מהשיעור שיותר הגליוןספרש
 בתשו' ומצאתי חילוק שאיןנראה
 דגליון שהוכיח ק' סי' בנימיןסשאת
 קרושה בו אין מהשיעור יותרהעודף
 עליו חולק פיו סי' חיג שבו*יובשו.ת
 קדמוני שכבר ומצאתי בזהופלפלתי
 אות נדחים קבוצת קונט' אשבעמודי

 שישב מה ע*ש המ'ב דברי להצדיקה'
 סנהדרין ועי' עליו השבו"יקושית
 ליה חוי דלא תפס ליה דחוי א'מ.ח
 שלש מיתר ב' ס*ו ומנחות תפיסלא
 לצורך אלא מעות נתנו שלאסאין

 ה דש

 שנתלבט ממה ראיה להביאוברצוני
 ארכו לעשות איך  ררך  למצואהרמנ"ם
 סי' ירד פת*ש ג'כ ועי'כהיקיפו
 בניקל והרי , הדור פאר בשםרע*ב
 ואס מהשיעור גדולים גליוגיםלעשות
 מהגליונ.פ קצת -יקצוץ גדול .ארכויהיה
 מהשיעור, הגדול לקצוץ דאסורוע"כ

 דשמא טובה, עצה שאינווהתבוננתי
 יותר הוא כשיעור דק כשארכםגם

 גם ומה"ט רק שהקלף כגוןמהקיפו
 כדי הוא הכתב מחחורי העודףבסרח
 הקיסו, יתרבה גדול ארכו יהיהשאם.
 ס"ז ט' סי' אברהם משנת בס'שו*ר

 דהקלף נלפע-ד ולדינא בוה,.שהרגישו
 שחחר הכתב מאהורי העורףמסרח

 נהחרם נכלל ואינו לקצצו שריהתפירות
 וכשעה"ד כ'ד, ס'ק שליד במג"אהסובא
 הנליון אבל תסילין, עליו לכתובשרי

 מהשיעור העודף ושלמטהשלסעלה
 כס"ש שנתפרה, אחר לקצצואסור
 ושבו"י פ"ד סי' פדווא מהר*םבתשו'
 על'ו לכתוב כדי בשעה"ד, ואףשם,

 לתפילין גם עבדו אם אףתפילין,
 קג'ד סי' איח הס'ז לם"ש דמיולא

 הגדולה לקדושא ראוי דכאןסק"ז.
 הנ'ל. אריה השאגת להוכהותמתפילין

 סי' לרש"י ה"ג בפרדס לם"ש עויצאש.
 עם באנרם דדוקא נראהקצ"א,

 דיצא זה אחר וה בנטלן משאיכהלולב
 ההרם אם קפידא אין דאו י"לג*כ,

 מהלולב. ארוכיםזערבה
 ל-ז מכילתן תום' קושית יתישבובזה

 הואיל דהול"ל ולאגבהה,דיה
 דהרי די'ל ססולס, גבוהובשיעורן

לפעמים



השד הר*נ חייםאורחעץ.
 אחר זה ונוסלן מאוגד כשאי4ולפעמים

 גבוהיס להיות יכולין וערבה ההדסזה
 נטילת על רק מכרכין ואפ'המהלולב
 פ'ו הרמב"ם מלשון מדדוק וכןלולב,
 שדרו שיהא צריך הלולב חגד ואםה'ח
 הרהקמ, כמיש פרישו, דע*כ ספתיוצא

 קמ"ל מה דאל'כ משיעורו ביותראף
 ואם ומדאק שיעורם, הז4יר כברדהרי
 שמסתבר מנוהה בית כס' דלא דוקאאגד
 והבנתי ועינתי גצ*ע. והעלה בהיסךלו

 אגד )אם הרמב"ם דקם"ל די"לפרושו
 מהחגר שלמסה טפת אחצי סצטרףשאינו
 זה והוכיח מתם, שלסעלה טפח החציעם

 הדס שיעור ל*ב, בדף הש"סמלשון
 שיהא כדי דיט ולולב ג"סוערבה
 שלכאורה טפח, ההדס מן יוצאלולב
 מן אמי לא למה וכן למותר, כדיהך

 קמ"ל דהש"ס רק טפח, וערבהההדס
 הערבה מן גבוה ההדס קושר אםדאף
 המקצת מצטיף איגו ס-א בתרנ"אכמ"ש
 מן למעלה שיוצא צריך רקשלמסה
 אמה. שזה אף ולפע'ד טפה,ההדס
 באגדו רדוקא אמת, הדין זה גסאבל
 מדיוק וכן שפח, - למעלה שיצאצריף
 כנסעיף ולא מהב למעלה הש"עבמ*ש
 ואכמ"ל. ההרס מן למעלהא'

ש



עוהשרה תרנ"א חייםאורהעץ

 סעיפים. פ"ו ובו וברכתו הלולב נפילתתרנ"א
 הדםים ונ' ערבות וב. אחד לולב אחד כ5 שיפול סינים ד' כמ(בררןא.

 תרמ'ו סי' )ביי קטום( דלא בחד לי' סגי כשר הדס דליכא הדחק)ובמקום
 ט*ום זה ע5 זה ק*רים ב' דהיינו גסור בקשר לאגדם ולצוה א"ח(בשם
 -בענין האנורה בהוך טהעלין נשרו ואם אחר בטין לאנדם ויכול:וי

 כן על חוצץ .' במינו שלא אבל חוצץ אינו בטינו )דמין לחו* איןשמפסיק
 מבעוד אנדו לא ואם )סהרי"ל( ההדמ( סביב להיות שרגיל החוט ליקחיזהר
 בעניבה -אגדן אלא גטור בקשר ביו.ט לאנדו א"א אגודה *הותר אויום
 אלו מינים ג' סביבות. שכורכין אחר בדרך הקשר לעשות שכתבו מי ישהגה

 ההדס יקשור וי* נוהגין וכן )טור( הכהוך העגול תוך הכרוך ראשותיחבין
 כדי הלולב אגר תיך והערבה ההרס וישפיל )מההי"י( הערבה מן יותרגבוה
 בלולב לעשות שכתבו יש )מהרי"ל( ברכה בשעת בידו מינים ג' כלשיטול

 לוהיג(, פ' )טרדכי נוהגין וכן קשריםג'
 איןב'

 השדהעק
 לולב וס*פ וו'ל: האגורה ס'בשם. סי' א"ח חת"ס בשו"ת אחד, כ5א'

 ותהא מולקחתם דרשינן נטיוערבה שהשמיט בטעם אחד גרול חידשקפ"ב
 מאותו אבל ואחר, אחר -כל בידלקיחה ביר לקיחה שצריך הברייתא,.הרמב"ם

 ולשטיר לטול ש-צ יכול ואילךיו"ט במכילתן דלהמסקנא והוא, אחד,כל
 תו א"כ בתוס', כמש'ש שותפיםהדין
 כל ביר לקיחה ולקחתם מן דרשלא
 במקדש אף דשאול וכיון מלכם, רקאחד
 קרא ךאין ה"נ אין הימים בשארכשר
 כל גיד לקיחה להצריך ימיםבשאר
 ודאי בזה"ז וכ"ש במקדש, אףאחד
 ואילך, ב' מייט הקהל כל מוציאדש"צ

 וגם ע-ש, דבריו לדחות נרחקוהחת"ס
 שעה ולפי זה, מזכיר לוה"ג לפ'בחי'
 ע"ב, מיג בסכילתן ם.ד טהןנעלם
 פשוש המקדש דבזמן הרי מסור לכללולב
 ד, כל אחד כל ביד לקיחה סה"תדהוי
 יד דברי דחה ר ס" אש געמודיוכן

 בחתזס המובא כהגדול הסוברהמלך
 שס שכ' ומה הפוסקים, כל נגדשהוא

 האגו4ה',כל ס' ראיתי שלא אףדנה
 דט"ס כ*** ברור נלפע*דזה

 וערבה לילב דסיט וראיה בהאגודה.יש
 ועקרו;רק,במכילתן מזה למו זכראץ
 על ס',האגודה וכינת מ"ג, מ9ארף

 דבסיפ לילב, נסילת עלהברכה
 לולב.

 דס9ל אמוראי כמה איכא מ*ה רףוערבה
 דקימ9ל 4אף ז', כל ל4לב על לברךדא"צ
 דסוב להאגודה ס*ל לכ*ז י כללברך
 בב4כתו ,אותם יפטור שהש"צ"תר
 בסי' מיש ע4' ברכות, להרבותולא

 אלל ברכת לענץ כהיג א' אותתרמ"ד
 רק שהוא בהם גומרים שאיןבימים
 שישול ועיקרה המצוה בגוף אבלמנהג,
 כעין רבנן דתקון כל המינים אחדנל



השרה א תרמ הייםאירחעץ
 עי' ורא"ש תוס' כמ'ש תיקוןדאורייתא

 דגם פשוט א' אות י"ב בסעי'מ"ש
 שיסבור פוסק שום ואילהאין ב'מת"ט
 יישתקע בנטילתו הקהל יפטורשש"צ

הדבר.
 הקהל לפטורהש"צ בריתובענץ

 ח' ס" דבש"ע קצת אעירבברכתה

 מתעטפים שלשה או שנים אם ה'סעי
 זאם מברכץ, כולם ח' בפעםבטלית
 אמן יענו והאחרים מברך אחדרצו
 מהג"א המחלוקת סק-ה שם מג'אועי'

 מציצית לחלק מהסברא ובאמתלהת'ה,
 גברא אזבלשאינו

 הרין.
 שיכול כהג"א,

 אף 'תפילין משא"כ לו, לברךחברו
 של קרקפתא על החיוב קושרושחברו
 בעצמו שהלובש ' ודאי ע*כהלובשן
 כתב זבהג"א שם פמ"ג .]ועי'יבוך

 נראה ומסברא הדין[ היא גיכבתפילין
 הוא גברא דחובת א' ביו"טדבלולב
 על יסמוך) לא בהברכה גם ודאימה"ת
 ועי' ב' מיו"ט משא*כ ש*זציאו,חברו
 ח' סי' להמלבי"ם החיים ~רצותבספר

 הש"ע, דברי מקיים סק"השגאיי
 אחד כל לברך אם בידו.שהברירה
 _יוציאם, שאחד על שיסמכו אובעצמו_
 מחמת בו חזר כ"ט לאיץ)ס'קובהמאיר
 כמה שאם י"ט, סי' התב'שדברי
 לכולס, אחר רק יברך שוחטיםאנשים
 רשות משחיטה לחלק יש עהייןולפע"ד
 מה"ת גברא שחובת ולולב תפיליןלבין
 בהביכה, חברו על לסמוך שיאטוב
 שיש א' דגיו"ט האגודה נטעם: י'לוכן

 .העושה על שעיקרו שהחיינוי-:ברכת
 לולב בפ' שם כמ'ד בעצמו;המצוה
 "' רמב"ם וע" מ"ה דף רישוערבה
 יסמיך דלא ס"ל ע'כ ה"ה פ"אברכות
 ילב, גטילת על בהברכה גם הש"צעל

 ברכת שם שאין ואילך ב' בץ"טמשא"כ
 הש"צ יכול דרבנן ואמצוהשהחיעו
 מגהג אמנם בברכתה הקהללפטור

 לעצמו מברך אחד כל דגםגלילותינו
 כשאץ ובפרט א'. אות בתרמ'ד מ"שעי'
 להמהת וצרץ בידו לולבו אחדלכל
 הפסק והף הנעמעים גם חברו שיגמרעד

 דילפען הנ"ל הגדול דבריובעיקר
 מתיבת אחד כל בידלקיחה

 י"ב, בסעיף כאן הב"י שכ"כ אףלכם,
 דהרא"ש א' אות בתשובתי שםומובא
 דילסינן האי דא"כ סברא, אותמסהר
 נמי שמא ואחד אחד לכל לקיחהמלכם
 כי הוא ט"ס אבל ע"שי בראקיןדוקח
 ]שנרפם ס.ה מנחות הרשב"א מח"רק

 לרבים דאי ח"ל ספירה, לעגץבימיגו[
 לכד וספרתם הול-ל לב"ד אולצבור
 משמע לכם 'ומדכתיב מלכםולשתוק
 ע"ש, ואחד אחד לכל לומרדבא

 להוכיח יש סק"ב[ תפ'ס ס"]ובמשבצות
 כה"ג לכם ולקחתם דכתיב בלולבג"כ
 שאול להוציא לכם צריך דבלולב]אף

 כמ"ש מפורש בהרא"ש אבל'ומול[
 מ'א, ובדף בעינין ד"ה כיט מכילתןתיס.

 לשון ולקחת כתיב מדלאדהילפ-תא
 מ"א לרף תמרים כפות ובספריחיד
 לק-חת ולקחתם אצטריך דהאמקשה
 האתרוג. -כגיף חסר לענץ תמהלקיחה
 הסמ"ג[ על הראעס קושית ג'כ]והוא ל" ל-ד גדף כמ"ד זא"גושיעכבו
 קרא מזהיר יחיד לכל רק דאםותירץ
 ולקחתם ומדכתיב רבים לשון וקהוהול"ל
 להקשות ואין תמה, לקיחה נמיידעינן
 דא"כ תמה, ללקיחה קרא כוליהאימא
 כפתה יהיר לשק ולקהתמ קראלימא
 שבפרשת וקשרתם כמו בקמץ]צ"ל
 בסגול, ומדקרען הת"ו תחתשמע[
 ואחד, אחד לכל לקיחה נמי נןדרש
 רבים לשון קרא צריך אמאי ק"לאך

 והלא אחד, כל ביד לקיחהשתהא
 תפילץ כמי אדם של שבגופובמצוה
 הכפת עכ"ל שליח משוי מצי לאוחליצה
 לת"כ בביאורו הר"ש הקשה עןתמרים,

ס'



השדה תרנ"א הייםאורהעלו
 מפרשים מביא וז קושיא ועבור אמיר,פ'
 מן יאחד אחד לכל לק4חה שתהאשם

 שיהא כולם ליקח שצריךהמינים,
 כמ"ד זא*ז, שמעככין פי' תמהלקיחה
 בש-ס שכתב מה ]ולפי כ-זבמנחות
 אחד כל ביד לקיחה שתהאהגירסא
 בעת ידו שיגע הפי' ג-כ י-לזאחד,
 המינים, מן ואחד אחד בכלהנטילה

 וערבה ההדס עם הלולב כשגאגדאף
 אש בעמורי שויר ד.[ באות מ'שעי'
 בדברי עיניו אורו דבזה שכתב ו'סי'

 מצוה אלו מינים ד' שכתבהסמ"ג.
 נקראין וכולן זא"ז, ומעכבין הןאחת
 שתהא ולקחתם ותניא לולב,מצות
 ובעמודי ואחר, אחר לכל תמהלקיחה
 בברייתא רהרי הקשה לרש'לשלמה
 לכל לקיחה שתהא ולקחתם רקכתוב
 שלא ופרושו תמה, כתיב ולאאחד,
 רט"ס כתכ וע"כ חברו, את אחריוציא

 אתי אלו . הר"ש דברי ולפיבסמ"ג,
 גיכ מפרש דהוא הסמ"ג, דברישפיר
 דכתב והיינו מהמינים, ואחד אחרלכל

 אש, עמודי של ' עכ"ל תמהלקיחה
 דלמאי הכפ"ת של .הקישיא ע"רולסער"נ
 לקיחה שתהא רבים דלשון קראאצסריך
 שבגיפו, מצוה הוא והלא אחד,לכל
 לא רבים לשון קרא דלולי בפשוטי-ל
 שבגזפ-, מצוה דהוי כלל ידעינן הוילא
 במקדש יותר רעקרו כיון אמינהוהוי
 וכדומה הלחם ושתי כעומר הוי ז'כל

 ואפי' ישראל, כל עבור עושהשהכהן
 למקדש דדמי אמינא ראשון ביוםבגבולין
 דשם, הקהל כל עבור יטולשהש"צ
 ירעינן רביס לשון ולקחתם דקראזרק
 וממילא במקדש, אף שבגופו מצוהדהוי
 עבור נוטל הש"צ אין בגבוליןאף

 קפ"ב סי' אי"ח בחת"ס ]שו"רכולם
 לקיחה ללמוד ולקחתס קרא דעיקרשהוכיח
 הוי התי'ו תחת בסגול המסורה ולוליתמה,
 בשביל לוקח לאחד ודוקא בקמץ,אמינא

 תמה ללקיחה ולא ללמדינו באכולם
 רבים לשין וקחו כתיב לא הכידמשום
 אחד, לכל ללקיחה בסגול המסורתובא
 גיכ ונדע וקחו ולכתזב קשהולוה
 ולקחתם וע"כ ואחד אחד כלשיקחו
 הקושיא 41-ר ע"ש[ תמה ללקיחהבא
 נלעיד .תמה, תיבת שהוסיף הסמ*געל

 דלשון ס"ל . הוא רבאמת אחר,באופן
 מסוף .מובן ואחד אחד לכלרבים

 ומובן ושמחתם,המקרא
 שהוא לכל '

 הברייתא מפרש הסמ"ג רק שבגיפי,מצוה
 : ואחר אחדן כל בידלקיחה

 יחד, המינים אנשים שני יטלושלא
 ואז להמינ*ם שנים שיאחזופי'

 שינענעו ץף יכול, בפ-ע אחך שכלאף
 דכתיב .ר"ח' יצאו לא בכח, יחדשניהם
 בפיע אחד 6ל ביר תמה לקיחהולקחתם
 ל"ז ,בטכילתן כרבה קימ"ל דלא]דאף
 ,הסודר רשם ' י"ל בסורר, בנטללפסול
 כח היסיףלא

 בה~טילה[,'
 בזה משאיכ

 דמי ולא בהנטילה, טעורב שניהםכח
 נתעטפו אי א' זבח ששחטולשנים
 רף ואהלות במור מ"ש עי' א'בטלית

 דכאן ל"ו, סין חיג תורה ובשעריל'
 הוי לא ובשנים תמה לקיחהכתיב
 המינים, -חען רק לקח אחד דכלתמה
 רהוי סזרכב לענין תהמ"ט ט"זעי'

 בתרניח ס*ש ועי' וה"נ, החציכחסר
 ובפמ"ג 'הקסן עם תופס הורול באםס"1

 .לקמן ומ"ששם
 או~

 -כ'.
 ל"ד מכילתן תוססת שיטת הדהק,ב.

 דסיל כר"ע, כלל הלכהראין
 ושיטת בשעה-ד, אף א' וערבה א'הרס
 מתהילת 4שמעאל ר' בו שחזר ראחררש"י
 דמודה ,נראה כלל להו מייתי לא איה"ה

 לכתחילה. אף א' רהדסלר"ע
 התורה על , בפרושו .רמב"ןושימת

 בשמו הר"ן מ'ש לפיוכן
 יש"ח סס"י סוכה ה' זרוע באורוכן
 דאמרינן קמה מפורש ריטב.אוחי'

ולדרוק



השרה תרנקא חייםאורחעץ
 או רבשעה"ד כר'ע, להוולדרוש
 א"ל הש"ס ומשט כר'ע, הלכהריעבד
 עמהן אתרוג יהא יכול לר"ער"א

 דרי דאתקשי כיון פי' א',באגודה
 אמרת לזה, נמי אתקש מ-ן מכלבאחד
 לזה ררק ע'כ פי' וכפת נאמרוכי

 ולפעד,נ מיו, מכל באהד דדיאתקש
 החורה אחר הרמב"ם דעת ג~כ הואדכן
 מ"ח באות כמאש ספרו לתקןשלא
 כר"י והלכה בפיהמ"ש במ"שונדחק
 בשעהיד ?כ"פ תזרתו אחר רכר"יור'ט,
 פ"ג מכילתן יו"ם תוס' ועי' ויעבד,או
 אמי, א"ר דשה כפ"ת ובס' שלשתן,ד"ה
 נמי בערבה וממילא יו"ט בתדס'זמ*ש
 אבל סברתו רק זהו- שתים, לד"ט0"ל
 לענין וא"כ כל, עדיין בו מפורשאינו
 גס דשמא מהדס דקיל יול א'ערבה
 מ"ש וע" א/ דערבה כר"ע ס'לריט

 שאול. אבא לדעתבסמוף
 ה"ז פ19 ממח לרבינו מגוחהובביוז

 בתשובה הרמב"ם מ"ש עלכתב
 מו כ ערבות ב' על להוסיףשאין
 ואתדוג אהד לולב על להוסיףשאין
 שעשה ומי מוסיפץ[ בהדס נאךאחד
 סתם --- המובהר-ק"כ סן מצוה עשהכן

 פסל, לא בערבה הוסיף אםמיהו
 בהדיא רחמנא כתב ראי רמלתאוטעסח
 גרע או צליהן והיסיף ערבותשני

 פחות דאין ערבי דכתיב השתאפסול,אבל
 הוסיף אם יזגי, גמי ומשמעמשנים

 מן מצוה עשה לא אבל פסל-לא
 שכתב דבריו דמדאשית הריהמיבתר,

 מהן וגרע עיבות שני רחמנא כתבדאי
 דגם משמע ערבי בכתוב משא"כפסול
 פסול אינו אחת ערבה הק ונטלבגרע
 לברך שאין עד דיעבר יצא ואנליגמור,
 ערבות, בשתי לולב ימצא אםאח"כ
 אחרונים פלוגתת זה 6סיי שעיתעי'
 לא לכרך שסובר מי לדעת וגםגזה,
 על כגון הטין, אותו על אם כייברך

 גטילח על יברך ולהמו*ק ערבהגטילת
 ע"ש ברכה בלא דיטול נראה לכןלולב,

 יצא דלא דלהסוברים גרור-לפער"נ
 מהני לא ערבה של אהד בבדמתחילה
 ערבה, של אחד בד עוד אח*כשיטיל
 יצא אהד אחד דנטלן דקימ"ל למהאף
 כמין לדידיה נתשבות ערבות השניכי

 אתרוג, חצי נמו אחת וערבהאהר
 מצינו בערבה דרק כיון ,הייקיוסבור
 סובר דא'ש ל"ד במכילתן תוס'לשיטת
 בהדס אבל אחת, בערבה דדיכרוע
 של אחת גד א"כ כן, בו מצינולא
 עד ערבה, של אחד מבד גרעהרס
 לולב כשימצא לברך אח'כ צריךשאזלי

 הדס, בדי ג'עם
 סי' לולת ה' לרש"י הגדולוכפרדם
 הדסים ושני ערכות דשני כתבקצ"ג
 מכאן פחות יד"ח בהן ויוצאמותרים
 לוקת דאם דיוקא דעיקר י"לאסורים

 יר"ח יצא לא א' והדס ערבותב'
 להעדיף שאין קצ"א גסי'למש*ש
 ובחפותו בגדלו אף ההרס עלהערבה
 וה"נ ע"ש, מסתכן זה על שהעוברעד

 א', הדס על ערבות 4מניןבהעדיף
 נשם הלקס ושבולי ויסרי במהזורוכ"כ
 תרמ.ו בסי' כנ"ל גאון יהידאיר'
 אהד בד רק לו כשאין אבל ה',אות
 י"ל ערבה, של אחר ובד הדסשל
 כונתו ]ואולי יד"ח, דיצא ג"כדסיל
 וה כנטלן אבל יחד נומאיגדים'דוקא
 אף הן תשש, אין באגודה שלאאח'ו

 והן ההדס על בגרלה עודפתוהערבה
 ועי' אחד והדל ערבות בשתיבמנין
 אחר אס וממילא לקח[ אות לקמןמ"ש
 ערבות ושתי הדסים ג' מצא יד'חשיצא
 המובא הכ"ד ובדברי מספק עוד יברךלא

 נראה לא ולברך להזור כ"ג ס"קבשע"ת
 סק"א, כאן שע"ת ועי'לפע"ד

 כהרמ"א גמור שהעיקר נלפע"דטיהו
 ולא שלימה אחר בד רדוקאכאן

קטומא



 עחהשרה תרניא הייםאורהעץ
 בהדם הן הרמב"ם דעת דהנהקטומא
 ולהארב"ד קטום להכשיר בערבהוהן

 תרם'ו סי' ולהש"ע לפסול שוותשתיהן
 .מפני כשר בהדס ס"ב ותרמ"ז ו'סעי'

 והטיז פסול ובערבה עליו מחפהדעכותו
 וכתב הרמכים על תמה ת-ם"זבסי'
 הפוסל משנה סתם לסתור כח לו ישוכי

 בקנ"ו ג"כ כמ"ש י"ל אמנםבערבה,
 דהרמב"ם הפסח חקת לבעל הדרעץ

 הוא אחר מטעם שנקטם בהרםשמכשיר
 פוסל קטים אין ענפים תלתא דבעיכיון
 ללולב דמי ולא הוא הדר דמ"מבו
 פס-ל האשו נקטם במשנה דקתניוהא
 דס'ל נר"ע דאתיא הפני"1 כמ"שהוא
 ללולב ודמי אחד הדס לכתחילהאף

 י"ל לסברתו וא"כ ע*ש נקטםלפסול
 משום קטוקא ערבה שמכשיר מהדה"ה
 ללולכ דמי ולא הדר הוי תרידבעי
 דיעבד או בשעה-ד דסמכינן בנ"דוע"כ
 ושל הדס של אחד בבר דדי ר"עעל

 שמפירש וכמו פסול קטום הוא אםערבה
 בהגה ונסמן קטום ולא חד דדוקאבהגה
 תימ"ו סי' שבב"י אף א.ח בשסב"י
 שכיח דלא דבאתרא א" בשםכתב

 וקסום-לא- בחד ומכשרי אדינאמוקמינן
 סק"א מג"א כמ-ש ]דלא ע*ז בהגהסמך
 רי"א במשנה ר"נ ועי' מחה*ש[עי'
 נפ-מ יש ועס"ז יו"ט ותוס' הדסיםג'

 בץ"ט תמרה בו בעלתה דר"יבבעיא
 בעלי הנמצא כעץ ל"ג שםשפרש"י
 וערבה א' הדס עם הלולב באגדערגה

 ודךק. מכשידו שהתמרה יותר י ואץא'
 יברך דלא נראה כ" בעיבהולהלכה_

 דיש יברך אחרת,כשימצא
 אץ ושמא דחף יש שמא לפסולס"ס
 בערבה דאדרבה טד ו"ל כריעהלכה
 מבהדם יותר קטום רק להכשירעריף

 בעיבהדס לא דד"ט במשנהרלפרש"י
 רק נדרש דסקרא טעמו "להדר
 רק הדר תיבת זקאי ולאחרעלסףו

 בעיהם הדר שכתוב ולולב אתרוגעל
 עבות עץ ענף על אחרץ לאחרולא

 הרואה נ"ז בברכית ס"ד]ונלפע"ד
 קונו לפני הוא הדור בחלוםאתרוג
 כפ"ת רהך כפ"ת הדר עץ פרישנאמר
 41לב אתרוג דראה פרושו רקלמותר
 ובלולב הוא הדור ממניפ אזיחד
 אחד[ לב אלא לו דאץ אמרלבר
 נחל וערבי על .קאי דלא כ"שוא"כ

 מנ"ל קשה דא"כ אך. טתרדרחוק
 דהא גילה וערבה והדס לולבלפסול
 דקאי ועיכ 'עץ לפרי 'סמוך קאילכם
 התמיה ניחא ]ובזה אחי-ו לאחראף

 פ' ריש הנ~אל דבינו פי' עלרבתי
 כתכ שמ שהמגיה ווילגא ד'ליה"ג
 ובשאר ימ"ש ופשוט ט"ס איזהשיש
 מקום ויש המינימ[ וצ"ל ט'סהימים
 ל'א כדף 'בם'ד, דלכאורהלדחות
 מקשינן סברי דרבנן בלויבמחלוקת
 מקשינן לא סבר ור"י לאתרוגלולב
 צריך מה ולכאויה ותיס' ברשייעיש

 פרי בין *דר כתיב הא נ-מאלה-קש
' 

 ולאחריו ל~ניו וקאי תמיים לכפתעץ
 ולבש ורהץ ופשט, ל"א ביומאכמ"ד

 --כאלו-כתוב,קן4נד___ורחץ__ד_הרש?נן-
 דדרשינן ס-א מב"מ תוס'וכמש"ש
 בגשך לו תתן לא כספך כתובכאלו

 אכלך תתן לא ובמרבית בנשךובמרבית
 לאתרוג לולב מקיש לא דר-יולתוס'
 הא ניחא בפרי אלא הדר שייךדלא
 לרבנן אבל אלאחריו הרר דרשינןדלא
 בין לרבנן בין תקשי לרש"י וכןתקשי
 שדרש 'מצינו לר"י גם דהאלר"י
 ס"א ב"מ תו6' וכמ"ש ולאחריולפניו
 דס"ל דר"י דסעמא' ביה קריבד"ה
 -ואכלה תתננה בשעריך אשד לגרגבי
 משום :ככתבן דדברים לנכרי מכוראו

 דורש ר"י גס הוי זה ולולי אודכתיב

 בין במכירה בין לנכרי בין לגדבין.
 לדרוש "ין דלרש"י י"ל וע"כבנתינה

הדר



השדה תר:יא חייםאו-חעץ
 אין תואר שהזא דהדד אלאהריוהדר

 בו המתואר העצם ישם קודםלכתבו
 קאי קודם הכתוב לכם תיבתמשא"כ לי הקודם עץ אפרי רק קאיולא
 מ"מ וכפת כתיב דלא ואף כולםעל
 עכות עץ וענה אח*כ דכתיככיון
 צריכים שכולם ערבי הדר נחלוערבי

 פני עי' גזול למעזטי לכםבהנדרש
 בתחילתו  גגציב יו"מ  תומ'  ועי'יהושע
 ואכמ"ל. לבהרת שאת בין ספחתהשיל
 בשבת לעשותו הנאסר גמור בקשרג'

 ל"ג מכילתן רש"י עי'דיו"ט
 בסי' מיש ועי' והג"א במרדכי ועי'ע"ב

 הימים. שאר לענין א' סעיףתרס"ד
 סביב כדוך עגול בעשה לחקורויש

 בש"ע כמ"ש גמור קשר עםהמינים
 לכחחילה יכול אם "כרוך נפליאחיכ
 הקשר שעם הכרוך תוך המינ-םלתחוב

 לכו';חילה מהרש ולקשור להתיר צריךאו
 בהיתר רק חיתא ע"ב ל-גובמכילתן
 ירק של כאגודה אוגדו ביו.סהאגדו
 ונראה קיים והקשר הותר לאונ-ד
 האגד דקשר לדידן הבעי לאפשוס
 אך חילוק אין דוואי מי משוםרק
 מאגודת לה דיליף יהורה לר'-אפי'
 שיש כי אווב באגודת גם הנהאזוב

 האחב את שתחב אף האןדה עלקשי
 חש,ן אין מקודם הנקשר כרהלתוך
 דברים איוה כשתחב שבשבת]אף
 יפה שסתהדק אף הנקשר אגד -לתוך
 מהמוצא וראיה קושר משום חייבאינו

 צ.ו-צ"ז עדובין עי' שמכניסןתפילין
 פ"א הולין ברא'ש ועי' ן בתוסיע"ק
 מצריך ר"י בלולב וה*נ ואכמ"ל[סי"ב
 וראיה שיאגדנו ולא סאוגד שיהיהרק

 הרי"ף מ'ש על הר"נ ממ"וגלרגרי
 אתנחא לא אי אגד א"צ דקימללוהשתא

 באגד פירוש יו4ם מערבבהושענא
 פי' דמי ושפיר ביו'ט ליה מתנחההדס
 משוס מתטר הוי אגד צריך היהדאלו

 מתכשר לא תכי דבלאו כיוןמלאכה
 אבל ביו"ט אוחן ממעטין איןוכדתנן
 עביד כלוס לאו אגד דאיצהשתא
 כמו דהאיסור לומר לו מה ועתהעכ"ל
 הרי דדבנן איסו' דהוי ביו"ט מטעטיןאיל
 כמו בתוחב ממילא מה'ת איסודהוי

 האגידה לתוך רבתוחב וע"ככשקושר
 קישד משוס כאן אין מעיויטהמקושרת

 בשו"ח כן שמפורש שו"ד ג"כ.וכשר
 מחה"ש ועי' כ' סי' יו"ד יהודהדבדי
 פ'י ירושלמי ובקה"ע סק'כ שי-זסי'

 לההדס שתקע לה תקע הוי ר"ובמ"ר
 אחרים. פדושים שם יש אך האגדתוך
 הטעם. מ"ו אות לקמן עי' אחרבמין

 שמענו ולא ראינו לאאבל
 זהב של בגימונית אף כןשינהגו
 ליכא תוסיף בל אבל ההדםסגיב

 ע"ב. ליא תוס'עי
 קכ"ב סי' ריב"ש עי' ביו"סלאגדו

 אם אמנם לקשור מניחיסדאין
 שוגגין. שיהיו מוטב ישמעולא

 על בצ"ע העלה כפ"ת בס'בעניבה
 הך הימב"ם שהשמיטמה

 כאגודה איגדו אגדו דבהיתדברייתא
 בדיבוד בכפ'ת מ-ש ומלבד ירקשל

 קשיים אלו לטעמיה-צמ' דרש"י-הקודם
 אף עליו חייבים קיימא שלדקשד
 ס"ל ורמב'ם ורי"ף אומן מעשהשאינו
 ג"כ שיהיה עד מהית מהייבדלא
 אינו לולב של וקשר אומןמעשה
 הביא לא שע"ב י"ל אומןמעשה

 גם גזרו לא מצוה דלשם די"להברייתא
 כיון להלולב קיימא בקשרבקשרו
 דבאמת י"ל עוד אומן, מעשהדאינו
 לקשרו א"צ בחול דאף להרמבאםס"ל
 קשר - תיבת הזכיר לא כי לאגדורק
 רק אגד דא'צ דקימ"ל וכיון אנדרק

 כי הנה זא"ו לקיים נוי משוםלמצוה
 גלא בכריכה או בעניבה גם נאהלו

 בהגהת מ"ש לגו יתישב ובזהקשר
רמ"א



 עםהשדה תרנ"א חיימאורהעץ
 אף המג"א ששי' נודנין וכןרמ"א
 זה סעיף דתחילת תמוה שהואבחול
 בעניבה ההיתר דלהמחבר קאיאיו"ט
 בכריכה ההיתר הטור בשםולרמ"א
 ממרדכי הוא גוהגין וכן רמסייםוטה
 לא אבל בחול אף מפורש ששםואף

 פ"א קושר ,עמתחילה אלא זהבאופן
 כאילו הוי כך ומתוך וכו' כורךואח"כ
 אבל זה ע"ג זה קשרים שניקושר
 עי' מעניבה עריף לא קשירהבלא
 ולהנ"ל בזה תמה שנ"כ הגר*אביאור
 רק כלל 'לקשור ברמב"ם זכדשאין
 המנהג אחר שנטה מה ניחאלאגרו
 דקשר נראה להלכא ולכ"ז קשירהבלא

 בלולב ובפרט גמור קשר יהאהתחתון
 ממנ"פ לר"י בקשד אגדו לא אםהיבש
 הלא כשר דיבש כר*י קימ"ל דאםססול
 ועי'מכילתן פסול קשור דכשאינו סילהוא
 בחרא. כוותיה לה ר ב ס ע"בליג
 ב' אות כנ"ל הטעם גבוה ההדםד*

 בכיאור אבל הג' פרדסבשם
 המדרש דברי מחמת כתבהגר"א
 לשפתים והעדבה לעינים דומהדההדס
 מג"א ועי' מהשפתים למעלהוהעינים
 לאגד-גנ האריז"ל-כתב דבכתביסק"ד
 בשמאלל וא' הלולב בימין א'הדסים

 וא' בימין א' ערבות וב' באמצעוא'
 מט"מ בשם כתב ושל"הבשמאל,
 ב ל 1 ל 1 בימין' והדס בשמאלערבה
 כהארין*ל דהעיקר ולפעד"נבאמצע
 ויחי לפ' חשייך הבהיר ]בס'למ.ש
 בתקוני וכן ר"כ רף זיטומיר ר'בזהר
 עבות לשמאל ענף ודל ע' תיקוןזהר
 נאמר ולמה באמצע עץ ונמצאלימין
 ע"ש האילן שורש שהוא עץבו

 אליהו בפתח אמור[ פ' בחייוברבינו
 עלי סרי עץ הסייטן דברי ב'דרוש
 ע"ב בסנהדרין וכמ"ד מחפיןסרק
 והנאה להם הנאה לרשעיםפיוור
 מימין הקצות בשתי שע-כלעולם

 הקליר יסד וכן הדסים יהיוימשמאל
 וכו' עץ פרי אקחה המתחילבפייטו
 ומצעית וכו' ערבות פארי.שר

 ת 1 ב ר ע ה ש הספרש שפי'בנתיים
 בפיוט וכן ללולב הדס ביןממוצעות
 עבות עץ ענף מצוה, אמנסהמתחיל
 מחופה שהוא מה י"ל מבחוץחפות
 המקרא לרמו נלסע-ד וכן מבחוץ,יהיו
 ולא א'[ ]זכריה ההדסים ביןעומד
 מ'[ ]איוב נחל ערבי יסבהוהמקרא
 בסדורו רי"ק להמקובל מג"ל .אדעולא
 מקודם שיקשור לולב אגודתסדר

 שתי יקשור ואח"כ ללולבההרסים
 שמשמע משמאל וא' מימין א'ערבות

 לו כשאין בהקצות-אך יהיו.שהערבות
 שבשעה"ד הדס של א' ובד א' ערבהרק
 אם אדע לא ב' אות כנ"ל בזהיצא
 או ללולב הדס בין הערבהיאגד
 גם דאולי הלולב משמאל הערבהיאגר

 דמשמאל גונא כהאי' מודההאריז"ל
 וסרומז הסרק, על מתפה הדר עץהפרי
 ר"ת בתמר אעלה רפ"ג דף תצאבזהר
 ואכמ"ל, כסדרן , הדס לולב ערבהאתרוג
 סי' שלמה בנין בשו"ת ג' כלשיטול
-  רק אחז אי בדיעגר נם נסתפק מ*ח-
 אי כולם הוגבהו זה ידי ועלבלולב
 קמ"א ל' כללים שד"ח ועי' יד"חיצא
 מבעי דלא פשוט ולפעד"נ ס"טאות
 כולם וזונבהו וע"ז בהלולב רקבאחז
 למעלה או מהאגידה למטה באחוהן
 כדי שיעור למןלה ונשאר האגורהמן

 טפלים מינים דש"ר יצא דוראילנענע
 לולב נסילת על רק מברכין דהרילו

 הוגבהו ועי"ו ,מין בשאף אחז אפילואלא
 מאחז גרע שלא בדיעבד יצאכולם
 דיצא ג"כ בהלולב נגע שלא ידבבית
 לפעמים בידו האגודה כל באוחז נםוהרי
 בפרט מהמינים באחי נוגע אינו ידוגוף
 העיקר וע'כ בהדסים המרביסאותן

 הוא ואיכ אחד לגוף מחשבסרהאגודה
הדין
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 לסמה ועקריהם לטעלה ראשיהם הימנית בידו האגודה רםרףנ.

 : בשטאליתוהאתרוג
 אטרג'

  השדהעץ
 אהד במין רק ידי בהיקף באתו אףהרין
 משני דלא מ"ב בסכילתן משמעוכן

 אהד במין רק ידו בהיקף באחזרמיירו
 לאחוז הוציאתו דרך דאין לומרודוחק
 בלולב אבל לבד בערבה אוןבהדס
 שיש מה א' באות מ"ש ועי' בכך'דרכו

 אחד כל ביר לקיחה בשיסמפרשיב
 זה גם להלכה אמנם ,סהמיניםואחד
 דהרמ"א ולפעדינ מקרי. תקהלקיחה
 הברכה מצד ירק גרכה כשעתמדייק
 מיניכ ג' כל יאהז כילם עלשתחול
 הנטילה מצד אבל לכחחילהבידו

 אם חשש אין לכתחילה גםוהנעגועימ
 טהרק"ז ש"ע ~עי' לבדו כהלולבאוהז

 ורו'ק, מותר וה הריבמ"ש
 וקישר מה כל להט"ו קשריםג'

 נחשב יחד מינים הג'למטה
 בעצמו להלולב למעלה ויעשה א,לקשר
 ג' רבא ולהאליהו קשרים, ב'עוד

 הד' קשר לבר עצמו בהלולבקשרים
 זבסידור מינים, הג' כל שאוגד-לסטה

 דאחר כתב ז"ל קאפיל יעקב 'הר'המקובל
 הג' יקשוד אח'כ בעצמו "לולבשקשר

 בשמאל וא' בימין א להלולב הדסכדי
 ערבית השתי יקשור ואח"כ באמצעוא'
 ג' ליעקב' "הקשורים והיה הקצוותמשני

 *( למעלה עצמו להלולב א'אופנים
 הלולב, עם למטה ההדסים לקשורב'
 ב ל 1 ל ה עס הערבות לקשורג'

 לו מצאתי שלא ומלבד יהדוההדטיס
 עוד ל"ט[ באות מ"ש ועי' בוהחבר
 צרין דלולב דט*ל יהודא ' דלר'פלא

 לישנא לחד ע'ב ייא מכילתן עי'אגד
 העשוי מן ולא תעשה דין בלולביש
 עי' לעיקד נראה וה ולשזן בסוכהכמז
 כשנאגדו א-כ לעולכ דיה ב' ל"גתוס'

 השלישי מביא ואח"כ מינים ב'תחילה
 לדידיה חשש קצת יש אולי להםואוגד
 כך בשאתר אף ואולי תולמ"המשום
 שלצאת נראה ויותד השני אגדמתיר
 הג' כל לאגיד טוב יותר כולםידי

 הראב"ר בהשגת ועי' יחר בפעטא'מינים
 ומיש שם ולחימ ה"ג  פ"ר  ממריםה'

 בשירי ח"ם פתים מנהת ועי' מ"בבאות
 ואכמ"ל. ש-ם סי'מנחה

 אליהו בפסח מ"ש עי' האגודהה'
 בוה מזדי דנ"ע ד'דדוש

 בסי' כמ,ש למסה עוקצו האתרוגוכן
 האגודה רק גו"ע ומ"ש טיז אותתרמ"ח
 יהסוך העצה ה' בסעי' שכתבמחמת
 ברכות בירושלטי מפורש וכןהאתרוג

 בזה שוים מינ'ם ד' דכל ה-בפיה
 שלמה בנין ובשז"ת סקיו מג"אועי'
 לרחבן המיניס בנטל חקר ס4חסי'
 על מ.ש ]עי' יצא אם שוכביםכמו

 מה ומלבר ב'[ אות תרס"ה בסי'דבריו
 האתרוג מקידס שיקח ברקחשטפורש

 לעשייתן עובר שיהא כדי הצד מןונבו
 הוי הצד מן דלדחבו מפורששמזה
 נ"א פ"ק ומחה"ש הא"ר דעת וכןכהפכו
 לפע"ד משה בדרכי שמשמע כמודלא

 הליסוד רעיקר כיון כן לומרמוכדח
 עומדיס שיטים עצי מקרא גדולתןדרך

והרי
 צריך לולב כל כי ר"י ודעת כתב פ*ג ריש להרמג'ם בפיה"מ פלא*(
 בנפור דרק מפורש בש*ס והרי  חזק קיבזץ עליו שיתקבצו כדי אותושיאגדו

 אגר, צריך לולב אי לדין שייך שאינו שם ר"נ ועי' כן ס*ללמעלה
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 דבתר אדם כל בשמאל ואתרונ אדם כל בימין לולב נוטל אטר:.
 דאזלינן ורא הנה : דידיה ושסאל ימין בתר ולא אזלינן דעלמא ושטאלימין
 דידיה בשמאל והאתרוג דידיה בימין הלולכ ליטול ויש דידיה ימיןבתר

 )מהרי"ל יצא היפוך וחם עיקר וכן נהגו וכן ומהרייו( ירוחם זרבינו)הראזש
 ; בו( )כל אדם ככל בשמאל ואתרוג בימין הלולב נוטל ידיו בב' ושולטומנהגים(

 אדםד'
 השדהעץ

 פשיטו מידי יוצא המקרא איןוהרי
 הכהלים יעשה שלא תרומה פ'כפרש"י
 הבנין של והמציאה שיכביםבקרשים
 דבדוחב תר*ל סי' מהדליח  בהגהותשלמה
 בלולב והי2 סכך לענין גדולתן דרךהוי

 איגו אבל כב"ח מפורש הזאתהמציאה
 שכתב להמדקדקים אף כללמוכרח
 גרולתס כדרך שיהא בדפנות שםהטור
 שהתורה בסכך אבל משכן דוגמחשהוא
 שאיח דנן בפסולת סגרנך באספךאמרה
 בשכיבה רק גדולתם דרך שיעמדוכלל
 למעלה שלמסה מה בהפכם אפילולואת
 _בוטלן מינים בד' משא"כ חששאין

 וראיה יצא לא וראי כשוכביםלרחבן
 הואיל ד"ה ב' ל"א מכילחן תוס'ממ'ד
 דכשיאגדו וי"ל כתב אגד דא"צלדידן
 ~ה דאין משום כסוסיף אינו במיןושלא
 הפכנן-ק שלא ראף הרו- גוולתןכדרך
 גדולתן כדרך שלא הוי רהבו דרךכדך
 רצה כ-ז ס"ק באשל שהפמ*גואף

 שלא דכל שיסבור הסור בדברילהעסיס
 כבר אך גדולתן דרך הוי לגמריהפכן
 להרהיג יהודה דברי בשו*ת בזהמלסל

 דגס והוכיח ס' סי' א"חמאססראוו
 גדולתם כדרך שלא דהוי סוברהטור

 רלא פוסק כ"ב ס*ק באשל בעצמווהפמ"ג
 לרוחבן. גדולחן כדרךהוי

 באלכסון קצת דבנטלן נלפע-ר זהויכי
 לנענע דהמצוה דקבלנו כיוןיצא
 באלכסרן להצר קצת נוסה ע"כובהנענוע

 דבאמת יצא בכה"ג הנטילה גוף גםא-כ
 באלכסון קצת בהע? גדולתן דרך הואכך

 לכחחילה דגם נראה היה וע"ככידוע
 לעצי לגמרי דמי ולא קצת באלכסוןיטלס
 המשוה בקו ביושר שעומדי' עומדישיטי'
 שנוטים לכל שידוע העץ בענפימשא'כ
 בנרה ראיה וכמו בגדולחן באלכסוןקצת
 גדולחה דרך אלא  תטבול  רלאס"ו
 ביושר שתעמוד לפרש נוכל לאשג"כ
  כונת  והו וחולי  והינ מעט כפיסהבלא

 בנוטה הנענועים לענין משההדרבי
 קצת באלכסון פי' לצרדין הלולבראש

 ועקם למעלה עקריהן בנסל לחקוריילי
 עומרים שהם.נים באופן  והפכןידיו
 דלא ולפעד.נ יצא אס גדולתןכדרך
 הגטילה בעצם בויון דרך דהוייצא

 כסוף וגם גדולתן כדרך שלאבתחילה
 בכל  ברולתן כדרך אינן יריועכ'פ
 רם"א בהגהת שמקיים למה דםי ולאאדם

-6-1--המנהג--בנענוע--,חל=מטה-להפכו-
 ועי' גדולתם דרך החחיל עכ"פדהתם

 כ'. י"זאות

 ידקדק הפוכזת או עקוסות שידיוומי
 לצד עקרם יהיו שהמיניםרק
 אדם כל כדרך אוחזם שאינו אףהארץ
 ולקחתם אם דאף גטילתו  דרךדוהו
 אין אכל י-ד אית כנ"ל בידפרושו
 דברי בחכורי עי' דוקא ידו כףפרושו
 ודו'ק. ה"ג פ"ב סוטה וחדותםחכמים
 הנטילה בעת ידיול את ששיכלומי

 לצד מעבר קוהיה בימינו הלולכונטל
 מעכד שהיה בשמאלו ואתרוגשמאלו
 נכון לא שלכחחילה אף ימיןלצד

לעשות
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 וראיה יצא  ריעבד  אבל נןלעשות
 בן אפריס את  שבירך אביגומיעקב
 מקומן. שיחלפו הטריהםולא

 כהגהת שמנהגינו דאף נלפע"ד אטר1,
 נראה ש"צ כשהוא מ"מרמ*א

 בתפלה כמו דעלמא בימין הלולבדיטזל
 שמאלו לצד סניז דהופך קכ"גבכי'
 וכאחרונים ס"ג ועיש השכינה ן ימשהזא
 בקמאל אז בתפילין מלובש אםוגף

 מידו הרצועות דמסירין כיוןדידיה
 ניכר אי:ו במהרי"ל כמ'ש הללקודם
 שהעתיק למה ]זכ"ש אסרשהוא
  התפילין  להסיר בשמו רמ"אבהגהת
 ל"א ס"ק כ"ה 0י' מג"א ועי'לגמרי
 והרי הלל קודם "תפילין יסירדהש"צ
 כמ"ש בהו"ר ש"צ היה בעצמוהמהדיל
 להסיר רק כהכ ואפ-ה מהרי"לבס"ר

 בלא"ה וגם  וצע"קן מאצבעוהרצועוה
 פמ"ג ועי'  הצבור אחר  גגרר  רגוהי"ל
 יחזיק דחטר מק'ה אשל קל"דסי'

 כמדומה אבל דידיה בימיןהתורה
 שאין דבש'צ מחלק אפריםשבשער

  גימין  יחויק אטר שהוא יודעיסהכל
 המחבר על נססוך בלולב  וה"ג-דעלסא
  ובאמת  רעלמא.  גימין ריטולבש"ע
 וב"י כטור בלולב ד:והגין כהבבלבוש
 הרמ"א רבו מהגהת השיגו רבאובאליהו
 ס"ש ואולי כהיפוך שנהגושהעיד
 תיבות איזה וחסר בשיצ הואהלבוש

בהלבוש,

 גחוצים עניניבאיזה אזכיראנב
 קל"א משבצוה עי' אטי,גדיני

  איוה על במנחה באטר  ונמתפקסק"ב
  הבאה"ט כמ"ש ולהנוהגים ע.פ לפול%ר
 צר על ויפול  לצפון דפניו בש-צשם
 אי התפילין דבימין גאטר א"כימין
 ט"ז ועי' בשה-ית כן לעשותאפשר
 העולם ממנהג לשנות שאין סק"גשם
 ואין ע"פ אז נופלים שהכל אף]פי'

 ככ"ד ומצינו ע"פ[ נופל וה איךרואים
 קצת ואוכיר דעלמא ימין בתרדאזלינן

 שי"ן לענין נ"ח ס.ק ל*ב מג"אעי'
 לענין כ'א אות ולקמן באטרש"ת
 דכ"ש ומובן גנענועיו הלולבהקפת
 סי' עי' בלולב הבימה הקפתלענין
 אגד לענין סק"ד כאן ובאשלתר*ס
 אטר של בלולב אף הלולנ ביכיןהדס
 חקיעת לעגין סק"ר הקפ"ה מג"אועי'
  כרהמ"ז כוס לענין סק'ט קפ'גוסי'

 הסבה לענין תקפ"ה סי' ח"גוברדב-ז
 אוהז לענין סק'ו ר-ו סי' פמ"גזעי'
 ס"א שבת שור ובכור עליו לברךדבר
 סי' ואה"ע מגעל וקשירת נעילתלעגין
 יד באטרוו הליצה לענין מכ"רקס"ט

 סי' ח"ג ושבו*י דידה בימיןשתעשה
 מ"ש עי' בימין כותכת אם לעניןס"ו

 ג' סי' החיים ארצות ועי' ח'באות

 ד' סי' יהודה ובארץ קנוח לעניןס"י

 מים  של הכלי יסול דבנם"יסק.ז
 בהאזלה מ"ש ועי' אדם כל שלבימין
 אטר לענין י' אות מזף ה"בגרש

  ותהא באכרו השליה ביד ואהזהמגרש
 ואכמ"ל. כידי  ירךי

 0"ב רפ,ט סי' -ביו:ן  מוווה ולעמן ז.-
 חילוק אין בימיןיקבעגה

 וצ"ל דס"ס ופשוט יד אטר שהואאף
 ש"ך ועי' במרדכי כמ*ש רנלאטר
 אטרים ביהו בני כל אם דאףשם
 בתר אזליגן הבית חובת שהואמפני
 הוא רהרי מיבן ואינו דעלמאימין
 דהמרדכי- הטעם ולפעד"נ הרר חובתרק
 דיליף ל"ד במגחיה בשני מיד .עלסמך
 בב.ת א.ש בבא גימין דמלכיםמקרא

 ל"ג במנחות וכן ברש.י ע"שה'
 רוב והרי הרגיל אחר הלךדבמזוזה
 דרק וקימ.ל אטריס אינםהעולם
 דעלמא ימין אחר וע"כ א'מזווה
 שם ובן הרר  חובת שהוא אףאולינן
 ימין בצר  בשהפציס דוו8 ל"ךדף

 ייבמח



 6אהשרה תרנ*א הייםאורהעץ
 דחימין משטע במזוזה ר"ממחייב
 בהנהת לעשות שלא וכדי קאירעלמא
 לישב נלפעיד לרגל מיד ט"םרמ"א
 על ידו ריניח כתב רפיהרבסי'
 בעיז ממ"ר ויציאתו בכניסתוהמזווה
 רישא נקטי ל"ג במנחות אבלי-א

 ימינך יד על צלך ה' ישמרך ה'דקרא
 לפניו להתראות לזה דמוכרחוכיון
 דמי א"כ לנגדי ה' שויתיכמ.ש
 באטר דגם ס'א קכ"ג כסי'לתפלה
 הרמ"א וקמ'ל עליון ימין שנותאין
 חילוק. אין יד אטר גזכ היא אםדגם

 מעשיו ויטאר בימין כותב אםחי
 ושאר בשמאל כוהב אובשמאל
 האחיונים הזכירו לא כימיןמעשיו
 סי' בש.ע כמ"ש הלולב יסול ידבאיזה
 שתש ביד תפילין שיניח די"א ס"וכזז
 שכותב דהיד וי"א כהה יד רבעינןכחה

 : ימין היא בה-
 שכיח. כן נהוג( יהני)הנה

 ביטין לכהו' עצטו שהרניל גטו'אטר
 בשמאל מעשיו וכלדעלטא

 המגיא מ"ש לפי תפילין ולעניןדעלמא.
 ומלאכתו בשמאל לכתוב בהרגיל סק"ישם
 לסמוך דיש - בשמאל תסילין דיניחבימין
 כדיעה שמא מס-ס פרושו ע"ש הב"חעל
 לא בשמאל לכתוב רהורגל שבמדדכיזו

 שבמרדכי דיעה כאותה ואת-ל אסרמקרי
 עמא סק-ט מג.א עי'- אטר מקרידהורנל
 מלאכתו כל דהעושה רס"ל ' כב"חהלכה
 מניח מתולדה בשמאל כותב ואפילובימין

 עצמו בהרגיל ילפ*ז לכ"עבשמאל
 ע-ניח ך יהזפ ט-ס יש בימיןלכתוב
 זהירגל זבךרן'כי כדיעה שמאבימין
 ~מיי אטי וה,י הוא כלוםלאו

 ל !ה '
 א' , כדו; 7-מ" ככתולדה -פעולה. ',ה ) דהורג.. שבמרר:. דיעהכאותה

 :ל :-כ". ..יתב ד.(פי.י דס,לשבשזע
 אף _-ן ב :-יה בש2(:' ישמלאכתו
 )הכי ב' :ך. ד. -: מ:ייםשהרם"א

 א' דיעה לספק מצסרף מ"מנהוג
 מחודשים סשס בריני הפמ"גכמ"ש
 מצד רק הכריע דהרמ"א היכא ג'חות

 באטר לולב לענין בנ"ד וא'כהמנהג
 שסא ס"ס נמי בימין לכתובשהרגיל
 כל61 לאו דהורגל שבמרדכיכדיעה
 כמתולדה הוי רהורגל ואתילהוא
 עיקר שאין כ"ז שבסי' (1' כריעהשמא

 בימין הלולב ויטול אטר והויבכתיבה
 כאותה דשמא בהיפוך י"ל אךדידיה

 כמתולדה הוי דהורגלדיעה-שבמרדכי
 בהנהת שמסיים כ"ז שבסי' ב'וכדיעה
 ואתיל אטר אינו וא"כ גהונ והכירמ"א
 כאן המהבר כדעת שמא אטרדהוי

 דעלמא ימין בתר אזלינן בלולבדבאסר
 וכו' וי*א כתב בעצמו שהרמ-אאף
 שוב וא"ב עיקר וכן ומסיים גהנווכן
 י'ל מ'מ לס'ם המהבר דעת לצרהאין
 וכן דהכריע כיון_ _קשה דלכאורהבזה
 אך נהנו וכן לכתדב לו למותרעיקר
 דלא המנהג עי"ר דכן הכונהאול*

 כניל בהיפוך דהמנהג שכתבכלבוון
 מצד רק הכרוע שוב. וא"כ וןבאות
 רכן י"ל ]אך לס"ס ומצטרףהמנהג

 .'ט"א-- דמ*א---עי4-זש,ע--סי' הגהת-רדך--

 ס"ב קפ"ב וסי' ס"ה קל"ס וסי'סיג
 ח"ג בשבךי מצאתי ושוב בכ"ד[ועוד
 אזלינן לא דבלולב עכתב מ"1סי'
 כאלסק" שע"ת ועי' כלל כתיבהאהר
 הרה'נ ליד"נ יהושע נחלת שייתועי'
 מנהות ממרדכי ה)גיח סייא' קסהר'
 'טהרגיל בכה"ג הד'עות דלשניל"ז
 ב,טמאל תפילין ינית בימין לכתובעצמו
 ס" "חדש א;ח ובס, עי?ם אדםכל

 ג'. סי' א"ח חיים וטוהכךז

 אם הפיוגתא מביא תכק ב:ג"אט'
 ננד הלולב שלהשדרה

 שהכריע תר"נ סי' א"ר יעי' האדכפ:י

 סי' ח"א הרדב"ז אבל  לויץץי~ייי
 מהמקובלים וידע שראה כתבק"ע



השדה תרנ'א תייםאורחעץ
 ! האתרוג וכן בורועו לויב נומ5 יד 5ו שאיןארם

 יברןה'
 השרהעץ

 הפמ'ג וכ"כ האום פני נגדשהשדרה
 אות ישרה רגל ס' ועי' נהגודכן
 הזכר דרך כן כי טעם נתןלולב
 ואחוריו הקרקע כלפי פניוסשפיע
 ע'ג למערב כשסנענע וצע"קלמעלה,
 ואולי למעלה הלולב פני יהיהכתפו
 הלולב פני ויאחו הלולב גידו יהפוךאן
 "אדם י"זור או זה פי על פניונגד
 - ושמעתי כתב העיטור ובס' למערבפניו
 פנים אתרוג כלפי פניו נטילהבשעת
 שיאחז פרושו שנדאה פניםכנגד

 לא האדם פני לנגד בשוההאתרונ
 לא ומעודי מפניו למסה ולאלמעלה
 נלפע"ד ~יותר בכך פדקדקיםדאיתי
 הלולב כלפי פניו וצ"ל הואדסיס
 כדעת ום"ל מהלולב דק .מיירו שסכי

 פני נגד האדם דפני וסייעתורם'ג
 מ-כ מביא סי'א החדש ובא"חהלולב
 יהיה הלולב דפני . הרשב'אבשם

 נראה עפ"ז א"כ האתרוג אלמהורק
 מסתמ8_ כי האדם פני נגד הלולב-דצד

 שוים. יהיו ידיוב'
 ווייצמאן יעקכ ר' הרה"גזבכהבי
 סוס"י הביי במ.ש דתיוי דנ.7 כ'ז'י
 אבל לפניו שנעקם אלא ל'שתרמ"ה
 לחחריו ופרש.י הוא ברייתא.לאחריו
 לצד לפניו הודרה לצדשנעקם
 ר'י בשם הביא והב"י השדרהשכנגד
 היא דפניו מפרשים שהם להיפוךשי"ג
 שפסק מה לפי ואיכ ע"ש השדרהצד

 לאחזז צריך היה איכ כרשיי'בש*ע
 כנגד שהוא .צד אותו לפניוהלולב

 כן. נהגו ולאהשדרה
 מג"א עי' רקח בשס ב"י שאין.י'

 בין חילקו לאוהאחרונים
 דלא אח.כ שנקטעה או מעיקראגידם

 קרא בעינן אי החקירה כאןשייך
 . ולקתהם בקרא נתיב דלא כיוןכדכתיב

 יד דכתיב תפילין לענין וגםגיר
 אולס הפילין ה' כש*ע סתםבקרא
 ממ'ד  גזה האחרונים הארינושס

 גידמן ערים מעתה  אלא מ'הבסנהר4ין
 ובתוס' וכו' דפסולי ה"נדמעקרא

 וכגון יד בהן לו אין ד'השם
 גיכ עי' לטומאה משנזקק,8נקסעה
 ורע"ב הרא"ש בפי' פי'דבנגעים
 בשנקטע דוקא עולמית טהרה לודאין
 ובו"י וו"ת ועי' לטהרה שנזקקאחר
 קסיז סי' יאיר זחית ג' סי'ח"א

 סי' להמלבי'ם החיים בארצותוהחקר
 היוב יוס כל אם בתפילין שהעירכ"ז
 מצוה בר שנעשה קודם דוקא אוחדש
 בתפילין חייב שלו הקנה נקטעאם

 מג'א ועי' מכבר שהיה ידך גודקרינן
 מייתי דמאי צ.ע ום*מ שכ' סק"יכאן

 כת"ק קימ*ל דהא מר.א ראיההרקח
 כן ופסק עולמוה לול_טהרה_..דאין__
 אה"ע מה-ה נב'י ועי' עכ"להרמב"ם

 הרמג"ן דעת על שכתב קנ'הסי'
 בנעשה דדוקא לחלוץ יכול אינודאטר
 ימינו זה בתולדח משא*כ אטראח"כ
 והרי ממצורע ימין הלימור עיקףדהא

 קודם דהגידם מבואר מ,הבסנהדרין
 וחליצה מקומו על  נותן לסומאהשבוקק
 יו"ם תוס' על והשיג ממצורע גרעלא

 אין כה"ג דאף הרמב"ם בדעתבמ"ש
 וכ"פ המג"א מ'ש וא"כ תקנהלו

 כ"ע מעיקרא בגידם דהא פלאהרמכ"ם
 תוס' לט"ש ואף מקומו על דנותןמו'די
 רדוקא י'ל הרמב"ם בדעתיו"ט

 לעיכובא תהיה גו דכתיבבמצורע
 על ש"ך ועי' דבריט בשארמשא"נ

ירושלמ



 הייםאור"ע4,

 רקושית ואולי ה"ט פ"ו נזירירושלמי
 למשנה הרקח שציין למהסג"א
 בנעשה אף רמשמע מקומו עלדנותן
 באמת וזה כן הדין החנ ימי תוךגידם
 גגודם מיירו דהרקה ייל אבלציע

 הרקח גם החנ ביום אבלסעיקרא
 ריני אליהו מנחת שוית ועי'מ~דה

 בוה.  שהאריךהליצה
 ס' על אור נצוצי בהקדמתשו'ר

 קושית על שתירץ הישראור
 משם הקזשיא ]והביא "מג"א עלהננ"י
 דאמאי להבין דיש בזמנינון א'חכס
 גופיה משמואל ראיה הרקח מייתילא

 הוי דזה מעיקרא גדמין בעדיםדאמר
 יד לו באין ה'נ א"כ שלהםיד

 דםקום בזרועו הלולב יטולמתחילה
 להביא הוצרך ולמה היד כמו הויהיד
 בגוף י"ל האמת אך מפלוגתאראיה
 דכתיב התם שאני דקאמר הש-סדברי
 יש כבר שהיתה תהיה העדיסיר

 הפי' אם הפירוש טהולהסתפק
 שהיתה  יד  שאותה הקפידהדהתורה
 להם תהיה המעשה ראית בשעתלהס

  בערים וא"נ אותו שממיתיןבועה
 לא.._ המעשה ראיית נשעת דגמגידסין

 מותדים א"כ מקומו רק יר להםהיה
 שידחטו בזרועותיהם לרוגמו עצמןהם

 ותוס' מרש"י משמע וכן עליזהאבן
 על קשה וא-כ ע"ש הפירוש דזהושם

 משמואל הראיה מייתי לא דאמאיהרקח
 סנהדרין מה' פייר הרמג-ם אולםכנ"ל
 יהרג מתחילה גידמין היו דאםפטק
 דאין בש"ס דמפרש וע"כ אחריםביר

 עליו האבן לדחוף מוחריסהעדים
 של וסריא השקלא ועיקרבזרועותיהם

 נידמין עדים לפסול רצה דבס"רהש"ס
 יד בהם לקיים יכולים אנו דאיןכיון

 היה ס"ד בראשונה בו תהיההערים
 דלא הש-ס מקני זע.ו מעכבדוה

 ד,קא דהעדים זה על התורההקפירה

 מבהשדהתרנ"א
 יד שאותה רהקפידה רק אותוירגמו
 להס תהיה קידס להם שהיתהעצמה
 אח"כ בנקטעה לכן מיתה גמרבשעת
 הוי שפיר מעקרא בגידמין אבלפסור
 לקיים שאוא ומה שמקודס שלהםיד
 זה כי מעכב זה אין העדים ידיעל
 אבל אפשר אם בעלמא לסצוהדק

 אתרים ידי על יהרג אפשרבדלא
 האבן לדחוף העדים רשאיםואין

 נשטע אדרבה וא"כ עליובזרועיתיהם
 טדחזינן היד כמו חוי לא דהזדועמזה

 דוקא אחריס ידי על להרגדצריך
 בהן לו ד"אין הרמב"ם פסקומש-ה
 חילק ולא עולמית סהרה לו איןיד
 דבאמת כיון אחיכ א' לטומאה נזקקבין

 אין ה"נ 4;יד כמו הוי לא הידמקום
 ראין כיון ובעדים כבהן חבהןמקום
 לכתחילה כשרים משיה לטציה רקוה

 אין שפיר דמעכב כיון במצורעאבל
 מהרש"ל קושית מיושב ובוה סהרהלו
 בין חילק דמה שם סנהדרין תוס'על

 אחיכ או לטומאה שנוקק קודסגקטע
 ולפם.ש מרמב"ם ראיה והביאע"ש
 הראשון כפי' מפרשים דתוס'מיושב

 לרוגטבבזרועותהנ שאיס רדהעדיס-וצסן-
 לסומאה שנזקק קודם דבנקטעושסעינן

 הרמב"ם אבל בהן כמו הנהן סקוםהוי
 שפיר דיקא אחרים ע"י דיהרגדס*ל
 אח.כ או קודם נקטע בין לחלקאין

 יד לו באין דאף מוכח סשםדאירבה
 יד כמו היד מקום הוי לאמתחילה
 התוס' מקושית מיושב יהיה וגםעצמה
 מקוה שפיר וא"כ שם רננעיםיויס

 הביא דלא מדחזינן הרקח עלהמג.א
 דלא ש'מ כנ'ל משמואל ראיההרקח
 הס דרשאים ותוס' יש"י כפי'ס"ל

 רק עליו בזרועותיהם האבןלדחוף
 דמקום משם מוכח אדרבה א-ככרמב"ס

 ממילא וא"כ עצסה כיד היי לאהיד
 שנוקק קודם נקסע בין חילוקאין

לשומחה



השרה תרנ"ג חייםאורהע*ן
 הראיה דעיקר רק אח"כ אולטומחה
 ול"ו שהרה לו אין לת"ק אבלמר*א
 מקשה שפיר ואיכ כלל בזהלחלק
 החילוק זה ליה לית הרקח דע"כהמגיא
 עכ"ל. משמואל הראיה הביאמדלא
 צ'ע ולכאורה בכרכה אף משמע נומליא.

 יכול שאינו כל מה*ת פטורדאזלי
 כמ-ד אדם ככל ביד ולקחתםלקיים

 גידמין אמו או אביו דהיו ע"אבסנהדרין
 11 ותטשו דכתיב סו-מ בן נעשהאינו

 בידם בו ותפשו  נכתב לא שם גםוהרי
 דכטו לתפישה לקיהה בין  החילוק,ומהו
 כמיש ביד הוא לקיחה סתם רובדעימ
 באחוזת פרושו תפישה ה"נ י"דבאות
 ל-ט, בדאשית בבגדו יתתפשהו כפ*שיד

 ועפ-י ל' ;משלי תחפש בידיםשממית
  והיא כם"ש באונס הוא תפישה סתםרוב
 חי תפשו ה', גמדבר נתפשהל*

 ח','*הושע
 י"ג, א' מלכים תפשוהו

  לומר ייש ואולי י' ג' מלכים חייםתפשים
 דבולר משום  בסנהררין תתםרשאני
 כם"ד הוא יתירא בו ותפקץקרא

 למעט דרשו ע"כ ע*ב מ"הבסנהדרין
 לאו ולקחתם דקיא הכא משא*םגידמין
 סוים_ _התם_.בבן  דשאגי י'ל אומיותר,

 יהיה שהמצוה חיל בקבלת באשלא
 אותו שיכריהו ורק ממש בידיםשיתפשהו
 ראוין שיהיו הקבלה בא ועיכ לב*דשיבא
 אינו גידמין כשהן ומש*ה ב?דלחסשו
 בפ" מיש י"ל ]ובזה סו'מ בןנעשה
 אותו ויסרו ע"פ תצא פ" עורא.אבן
 ודבדי ויוציאוהו יתפשהו שהםמצוה
 מפשטות שנראה אף פי' אמתהקבלה
 דברי בידם שיתפשוהו שהמצוההמקרא
 לתפשו ראוין שיהיו דרק אמתהקבלה
 ולקחתם דכתיב כאן משאנכבידם[
 וכיון ממש ביד לקיהה חז"לשקבלת
 טיו באות כמיש יר מקרי הזרועשגם
  חייב  ורוע לו שיש כל הגידס אףע.כ

 מה"ת,לטול

 קיל כלל. בת"א שהשיג מה י"לובזה
 דמומא דם"ל הח"י על י"אאות

 רואה שאין כיון זו מצה יאמרלא
 הסצה ותופש דמגביה כיון ס"לוהח'א
 על קשה שלכאורה  זו מצה לזמרשייד
 כהן א' דהיה ע"א מסנהדריןהתיא
 בנינו דכתיב סו'מ בן נע,2ה לאסומא
 דשם אותו שתפשו אף סומין ולאזה
 סמש ביד בתפישה המצוה קאיןכ'ון

  זה בנינו לוסר יוכל לא סומאע"כ-
 להגביה דצריך שמפורש מצה  מקא"כ-

 זו, מצה לומר שייך שתופש כסומאע"כ
  קבורתפי'  ל"זד"ה מנחזת בתוס'בזרועו

 במרפקו המוציא צ"ב בשבתמ"ד
 של הפרק נגד גרוגרותדאפשרשיתזאדט

 אינו  ובאמת  כתפו על ידו וכופףקודא
  ובן  לבו  בבגד לכפפה דה"הלדוקא
 של ככוס הלולב ניטלין איןבנ"ר

 וא'כ למעלה זקופים שהאצבעותבדהמ"1
 זרועו לכפוף א'צ בזרועו בנוטלןה"נ
 הכותב ע'ב ק"ד שבת ועי' כתפועל

 כתפו, על  ירו  כופף איגו וע"בבמרפקו
 א"ר בום שע.ת עי' האתרוג, וכןי"ב

  ומסיים נזדועו ואתרוג---  בודר-- הלדלב--__ יטול שמאל יד אף לודכשיש
 כידו שניהם דיטול רי"ו  דברידנ"ל
 גסעיף וכ"מ בא4ר שמסיים ומהאהת
 דהפי' נראה ויותר רמיותו מבין איניי'ג

 וכן ום"ש ימין הוא יד לז שאיןש"ע.
 ועי' שמאל יד לו נשאין הואהאתרוג

 אתרוג ד"ה פ"ג כ"ט שער פע"חס'
 כחותם וזהו הלב נגד שהואשכתכ
 ממש שלו הזרוע כנגד שו;וא ורועךעל

 וא"כ עיש תפילין בסוד מציאתהמשם
 לו כשאין בלולב אף בש"עהרבותא
 כמ'ד ההכשר יותר פשוט דבאהרוגימין

 דהכשרו יה"כ לאפוקי כ"הכמנחות
 ואכמ"ל, הואבשמאל

 דסינים בגמל לחקור ראיתייג,
 חובתו. ידי יצא אם גרועותכגטילת

טל



 פנהשדה תדנ*א חייםאורה .עע
 מפורש אחת כיר המינים כל-נטל
 יצא כשמאלו דאף ה-ט פ"וברסב"ס

 כאן מג"א ועי' ל"ו 3אות ס"שועי'
 יכול ממ"ר שהעיר י"ד ס.ק וט"זסק"י
 ולמה אהת באגודה עמס האתרוגיהיה
 אחר ביד עמהן יהיה יכול אמרלא
 הא"ר והשיגו יצא א' דביד וראיאלא
 משא'כ אגד דצריך לר"י אמר דוהסק"י
 ולא כשהפכו מ"ב בדף ממ"ר רקלרידן
 ורק ריצא מוכח א' ביר כשלקהןאמר

 בשתי תמה לקיחה המצוהלכתחילה
 כתב לולב אזת ישרה רגל ]בס'יריו
 לולג גימטריא ההזקה ירך ואת גדלךאת

 בשתי לטלן לרסז' ערבה הרסאתרוג
 ונתן בתורה שמפורש בגט והרייריו[
 ' א' יד שסשמעבידה

 כ"ע ונהיגי
 קנ"ד סג"ג ע-' יהיה בשתישמקבלת
 ולקחתם בלשון שמפורש כאן פ"שספ'ה
 ידיו בשתי יטלם מה"ת שלכתחילהנראה
 באצבעית הגט כהגכהת כשהגביחסואף

 רכא מדמקשה והוא ולקחתם, קרילמעלה
 הא דאורייתא הא דלמא ל"חבדף
 דאפשר פ"ז בחולין למ"ר ולכאורהדרבנן
 וע"כ ידא בחר ומכסה ידא בחרדשחט
 ה"נ וא-כ שם תוס' עי' הפסק הוילא
 דאורייתא מצוה לקיים יכול בלולבהרי

 השניה בירו -ולאכול א' בירולהגביהם
 לכתהלה יטלם רמה"ת וע-כ הססק הויולא

 בימין:ואתרוג לולב מ"ד ורק ידיוגשתי
 ררבנן. מסברא זהבשמאל

 צריף אם זרועותיו משני גידםיד,
 בשיניו. או בפיו המיניםלטול

 שדביא ס"י אש עמודי בשו"תדאיתי
 כמסתפק ע"ז סי' ח-א הלק"סדברי
 לו שאין גידם שכתב נו הכלזמלשון

 כתיב אין שהרי בזרועזתיו נוסלםיד
 בשיניה שחולצת גירמוו כמו בידולקהתם
 משמע עכ"ל ביר וחלצה כתיבדמי

 כשאין וא"כ לחליצה לולבדמדמה
 מדברי וכ4נ גשיניו יטיל זרועותלו

 ע'ד[ פ'ג ]בדף לטעלה שכתבתיהרמ"ע
 מהמת כשיניו כשכתב ססולדבתפילין
 דרק בלולכ וא"כ מדאורייתח ידשצריך
 ג"ל כן בשיניו יטול יד צריךמררבנן

 מינים ד' סערכת נשר*ה-והעתיקו
 קמ'א ל' בכללים אגל י"ז אות ג'סי'
 מבואר רבהלק'ט עליו העיר ה'אות
 הרשב"א תשו' ע'5 גשיניו יטולדלא
 יר לקיחה דכתיב דהיכא ק"כ אלףסי'

 לשמאל ימין בין חילוק אין ורקבעינין
 להייצה. דמיולא

 לק-חה מ"א מכילתו מלשוןובאמת
 לר"ש כ'ר ובובחים אחד כלביד

 בשמאל קבל בקבלה יד נאמר ולאהואיל
 מפורש הרמב"ם וכן ולקח דכתיב אףכשר
 משמע עכ'פ יצא בשמאל כולם נטלאם

 ואין לקיחה מקרי לא בשיגיו אודבפיו
 אבל בגידם מיירי דלא משוםלדחוק
 קצת אכאר לזאת לקיחתו, זהבגידם
 תפילין הפיסל ל,ח סי' רמ"עדבתשו'
 העמודי ביברי כג*ל בשיניושנכתנו

 כמ"ש ]דלא בגידם המעשה ספירשאש
 בסתם[ רבריו סק"ה ל"ב ס.'המג"א
 בימין ,דכתילה בפיו כשכתב מה"תלפסול
 רמ4--לאליצה ולא-ן בסה"ת כמ"שדוקא

 תקנו לא ובגדמת מדרבנן רקדימינה
 כתיבה דרך דא~ן הכזנה בפ' אסרוואס

 במה 'כתיבה דרך שאין כ"שבש~אל
 כס"ש הרס*ע -ומ"ש הרם-ע שלעכ"ל
 סי' א"ח הכ-י שהעתיקי מה הואבסה"ת

 בשמאל כשכתב פטור דנשבת ממ"דל"ב
 דגסדינן בשבת דדוקע לומר ואיןכתב

 נעלמא "בל יד כלאהר פטורממשכן
 סה"ט *יכתנ כן לומר סברא איןכשר

 אסנס ,ח-יב יהיה ולא בשבתכהלכתן
 נפלה ותנן ) וזבחת כתיב שתיטהגבי
 כשרה הפילה הא פסול ושחטהסכין

 בשנת פשיל ואפ'ה יד כלאחרואפילו
 משמע  שם ובכ"י ספה-ה עכקל ידכלאהר
  שחיית גכי אמנם' מדסיים גדעתודס"ל

כתיב



השרה ת*נ"א הייםאורהעק
 טשגת הראיה שנדחה וזבחתכתיב
 וגס דיעבד פוסל אינו בתפיליןוגם

 מפורש אינו ביסין קשירה מהממ"ד
 מכח רק יסודו ועיקר ד~עבדלפסול
 דאין בש*ס שמפורש משמאלכ*ש
 הרמ"ע כמ"ש גפה כיש בכך כתיבהדרך
 התום' תרוצי בשני תלוי זהוא"כ

 במ"ש לסעוטי לא ד'ה כ'בחולין
 וא"כ ע"ש משן גרע דשמאל י"לזעוד
 דנוטל דקימ"ל מימין דבגידםבג"ד

 משמאל גם בגידם ה*נ בשמאלהמינים
 בשיניו. אי בפיויטול

 משני דגידם נלפע"ד לדינאאמנם
 דמה כלל יטלם לאזרועותיו

 אף פרושו בשיניה 'תולצתדגידסת
 כשר יכולה אם גרגליה וה"הבשיניה
 נעל לפעמים לחלוץ הבריא דרך,דכן
 דחליצה ואף ברגל רגל השניבנעל
 כמ"ד הקנין מדרכי עיקרה אבלמצוה
 ברגליה כשר א,כ בחליצה עצמהוקונה
 ברגלו דמסכב ז סי' גזו"דזמ-ש
 ואתלות מור בחבורי הערתיושוחט
 כרשות שחיטה דמצות דאף מ'זדף
 זה לכל יהנה ולא לשחט דלאדמי
 __.להתיה___[2חיטה לכחחילת מקוראין

 עליה להזכיר כשצריך בפרטברגל
 חולין תוס' ועי' בברכה שמיםשם

 המאכלת את ויקח מקרא מניןטזז.ד"ה
 וישלח וכן בידו ויקח מפורש שםוהרי

 בסצוה וכ"ש ויקח ידו אתאגרהס
 השתא בתר אם כחובה יותרשנראה
 בש"ס מפורש הדם כיסוי כמו .אזלינן
 מצות יהיה שלא ברנל יכסנושלא
 ה' טוף הרמב"ם וכמ"ש עליובזויות
 מצות של לעצמן הככוד שאיןשחיטה
 מלמשש והצילנו אותנו ,שצוה למיאלא

 שמתחילה בלולב כ"ש אשכבחושף
 רק רעות צד בהפינים אין סיףועד
 עליו שמים שם להזכיר חיוביתמצוה
 כמ"ש הכבוד מלך לסני בהםולשמש

 שלא כמו הנה ז"י ה"א לפניושמחתם
 שיסול לחייבו בגידס התורהכיונה
 אותו חייבה לא ה"נ ברגלוהלולג
 כמפורש בזיון דרך שהוא בשיניושיטול
 ברכה בלא ואף עיא מ"ז דףביומא
 כי חי"ש ס"ע כמבטל ואינו יסוללא

 הפטור ממיד וגרע פטרו רתמנאאונם
 חוץ הדיוס, שנקרא ועושהו הרברמן
 בשיניו ליטלם יוכל שלא ברורלזה

 בנין שבם' ואף גדולתן, כדרךשיהיו
 שבס' כתג ק"ח סי' החדשוו!ציון

 הוי בפה דלקיחה הסכים יעקבבכורי
 בסי לחלק יש אם שם ופלפללקיחה
 גלקיחה דיצא לטול ידים לושיש
 לפעד"נ לבילה הראזי כל סטעםכ!ה
 ידים לו שיש במי דכ"ש בהיפיךממש
 ועונשו בפה בלקיחה יצא דלאוראי
 ועי' ט"1 באות מ"ש ועי' ר"לרב

 נזיר לענין ת"ט פ"ו נזירירושלמי
 תנופה לתנופה הראוי ירים לושאין

 דגידכ יותר נראה א"כ בומעכבת
 לו ביש וכן בשיניו המינים וסוללא
 לא מחליו להויזן יכול ואינוידים
 וינענע ביריו יניחם אחר שאישנחמיר

 שהמצוה ותפילין דיוקא_בציציח_ ו__דד
 ותפילין בציצית מעוסף יהיהשגופו
 פסת'ם ורא"ש צ' יבמית תוס'כמ"ש

 בתשו' כמ"ש אחר לו שיעשה שייךז'
 משא"כ ט.ו סי' א"ח שיקמהר"ם
 בעצמו שיטלם המצוה לולבבנסילת
 ועי' פסרו רחמנא לקיחה ברוכשאינו

 י"ט. באותמ'ש
 דמינים ונטל ועבך ידים לו ושטו.

 : יצא אםבזרועיו
 יד מקרי הזרוע שגם דאףנלפע"ד

 וערוכין ל"ז מנחות עי'מה"ת
 תפילין גכי דדוקא לומר ואיןי"ט
 בשבת יד?נא תוספתא אנא כןקבלו
 יתהיינה שנאמר יד שהוא לזרוע מניןפ"ס

 וימסו כסשתן זרועותיו על אשרהעבותוח
אסוריו



 פדהשדה תרנ*א חייםאורחעע
 דורשי קליד ובחולין ידיו מעלאסוריו
 היד כנגד הורוע אוסרים היוחמ.רות

 ]ובאגדה בידו, רומח ויקח אומר הואוכן
 כמ"ש ההרב זה נטויה ובזרועש"פ
 תליסר תקונא ובת'ז בידו שלופהוהרבו
 היד[ דכף בגין ה' זרוע אתקריואמאי
 שכתבו קבורת ד'ה ל"ז מנחות תוס'ועי'
 לזרוע דבהטה מזרוע ראיה איןמיהו
 שאין במי דדוקא נראה זה לכלבאדם
 ]וה"ה בזרועו לולב נוסל יויםלז

 תוס' עי' יד ג'כ שנקראבמרסקו
 זרוע תפילין לענין ורק שםמנחות
 בנשאר קס*ז סי' תשוי-חוגי ועי'דוקא
 רזהו לכתף[ ' הסמוך זרועו חצי רקלו

 ידיס לו ויש במי מוא"כנטילתו
  כניל  בורונו כשנסל יצא לאודאי
 האתרוג רק נסל אי ואף י"דבאות
 ואין  י"ב[  באות מ*ש ]עי'נוריעו
 דיעבד דיצא מ"ב ממכילתןראיה
 כגון יצא דלא אופן משנימדלא

 ממילא דא"כ די'ל בזרועושהוציאו
 ,צ*ג כשבת כמ"ד הוצאה עלפטור

 כדרך הוציא שלא פטורבמרפקו
,

 חייג כה'נ בגידם ואולי המוציאין
 שם תום' ועי' הוציאתו דרךדוהו
 להוציא שדרכן ינ*ובלים המוציאד.ה
 משני דלא מה *"ל ועוד חייבבפיו
 רבא בתירוץ דנכלל כזה אופןהש.ס
 באבריו בשלסי בזיון דרך זהדגם

 כ' באות מ'ש עי' בזרועיוכשנטלם
 סשום ופסולו בטנומר כסו יצאולא
 אגדו ללא דמי ולא דיעבד אףגיווי
 דיעבד שכשר זא.ו משום רקשהוא

 ז' כללים שד*ה ועי' מובןוהחילוק
- י*באות  הן, צע'נ למעשה חמנס 
 הקרוב בררך המינים נטל אםמז.

 דיעבד, יצא אםלבזיון
 הטצוה לסיים לו אפשר כשאיוהן

 המינים, ימול אם אחרבאופן
 סללנס"ח, אדם חיי שבס' אףדהנה

 כ"ב שבת רש"י שלדברי כתב ב'אות
 מצות יהיה שלא ברגל יכסנושלא
 מה"ת גטודה דרשה הוא עליובזויות
 דכלהון אבוהון בש"ס אמרינןועלה
 וכ"כ .המצות לכל מכיסוי דילפינןדם

 ביצה יהפנייו מ"א סי' אריהבשאגת
 הס' דברי יותר נראה זה לכלל'

 בכונתמ שפירש כ"ו סי' א*ח שת'האבן
 דרשינן דהרי מה"ת אסמכתאשהוא
 וכיסה ושפך זה מסקרא פזזבהולין
 חברו שקדם ומעשה יכסה ששפךמי

 זהוביס - עשרה ר"ג וחייבווכסה
 דהיא שמעינן זה ע"י ממוןומדהפקיע
 ששפך במה ולא העיקריתהדרשה
 ס"ב מברכות לפעד*ג גם ע*שיכסה

 שאינו מנעל ומה ממנעל מק*וורקיקה
 נעליך של תורה אטרה גזיוןדרך

 גרגל יכסנו לא לכתחילה דרקמשסע
 נועשה דיעבד אבל במנעלכשהולך
 וכ"כ המצוה קיים ביגל וכסההמצוה
 דבדיעבד נ"ז סי' השב הלק"טבשו'ת
 קצת משמע וכן מצוה ביטולליכא
 ובתג"ו עבוהון ד"ה כ"ב שבתבתוס'
 דא"א דהיכא משטע ל'ו ס"ק כ"חסי'

 יוי- יוצא המצהה שיתבטל אחרבאופן
 בייון כאן דאין לכתהילה אףהמצוה
 כי אלא בזיון דליכא ז' בתמורהכמ"ד
 ולפעד'נ הגרוע ושקל החשובשבק
 בעדרו ויש א' דמלאכי מקראלהעיר
 בארור קאי דוקא אז משחת וובחזכר

 מגהות ועי' אהה באופן' כשא"אמשא*כ
  איא עוד -ולא וכו'  כחוטה שחסס"ד

 לכתחילה ש"ינה הבא לושאומרים
 נם פסול הוי ן דכהושה ומשסעושהוט
 שבת  דוחה היא לא דאל"כלדיעבר

 וכן אמאי ד"ה ע'ב דף שם  תיפ'צי'
 הקריבהו משום ט"ד שם רש"ילטעם
 דיעבד אף לפסול משסע לפחתךנא
 פסול במסננת שעברי מגזלה ייןדהא
 וקשה צ'ז ב'ב עי'  וה מקראדיעבד

על



השדה תרנ"א הייםאורהע"
 ככהוש נעשה פ"ד במנהית מס*ד והעל

 כחושה שהמקדיש פרי"יבקדשים
 לכתחילה בין דמקרי ומשמעקדשה
 ודאי שמינה לו אין דשם נחלעוע'כ

 כ"ג תמורה ועי' הכחושהדמקריבין
 תקנה ?שו לא סבר וררבי ד"התוס'

 ושאין כחישה דאבודה כגוןבקדש~ם
 תכפר ליה דאמרינן. שמינהאבודה
 מקריבין דלרבנן מבואר עכילבטובה
 א'. אות בתרס'ד מיש ויי'הכהזשה

 כנון לכל המובן גטור בבזיוןאמ:ם
 דיעבד, הכטא בביתבנמלם

 המצוה לקיים לו אפשר כשאיאו
 לא. או יטלן אס אחרבאופן
 דיעבר שם בנטלן יצא דלאנלפענ*ד

 כלל שם יטלס שלאוכ"ש
 שאסור דכמו רי"ל מהמצוה שיתבטלאף

 הטינופות לבית קדושה רברילהכגי9
 וסנהררין י"ח  1' יומא עי' .מה"ת
 המצוה  קיום  להכניס אסור ה"נכ"א
 לכנוס שמיתר ומה גשעה"ד אףשם

 י"ל ס"ג כ"א סי' עי' בציציתלביה"כ
 שנכנם טרכ המציה קיים כברדשם
 ס"ט 'מנחות ועי' מכסם, יגםלשם
 למנהית אלא בהמה שבילליחטים
 ]משןע לפחתך נא הקריבהו דלעסשישא
 יביאב[ ולא פסול באחרים כשא"אראף
 בעי וקא וזרעינהו דנקטינהול"צ

 משום מה' מיגייהו מנחותלאיתויי
 אזדא רזרעינהו וכיון הואמאיסותא

 כחישותא משום דלכא אולמיאסותייהו
 וברמב"ם תיקו כחושה נמיוהשתא

 דהספק הי*ג פ"ו מזבח איסוריה'
 עריין או בזריעה מיאוסן עבראם

 הכיא ואם מהן יביא לא לפיכךמאוסין
 כחישוחא מצד שאם דעתו שנראהכשר
 להכשיר באחרים כשא"א הדין.היה

 וא"כ כחושה בבהמה כנ"ללכתחילה
 מפיש ע"כ בהאיבעיא נפ"מ כ*כאין

 לפסול בסיאוסן עדיין אםדהאיבעי

 הביא דאם פוסק ~לכ*ז באחריםכשא"א
 עי' בקרגנות ספק בכל כדרכוכשי
 סוטה וחידותם חכמים דבריהגורי
 שם לענין ה"ח פ"ג וע"ש הי"אפ"ד

 למהקו שרי אי בויון במקוםהכת,ב
 מקאליש להגה"ק אליהו יד 'ול

 ואכם*ל. י"ד סי'פסקיב
 או עליו בראש היויב :טי'1.

 מצות יצא,הנה אם בפממתוהאתיונ
 כלל קיימ לא ודאי דרכנןנענוע
 ע'ב ל"ב במגילתן רש"י דמ"שבכה"ג
 ההדס מן למעלה יוצא לולב שיהאדעה
 רש"ל חי' ]עי' מכולן גבוה שהואכשס

 הסלקא לפי ד~הו וי-ל בצ"ע[שהעלה
 חר שבמשנה לנענע כרי דהךדעתין
 דקיים נראה היה באמת הואמילתא
 עליו בדאש בנטלו מה"ת נטילהמצות
 להמשנה רהרי שמדרבנן הנענועוגם

 שיאתו מקים ובכל בשיהטאוגדיס
 מחמת טפח שיצא חירש רק דילטול
 דססיק למה אבל מכולן במינושגבזה
 במשנה וכמ-ש הוא מלתא חדרלאו

 למעלה שיוצא ומה פ-ש"י לנענעוכדי.
 תיבת גם כי המנענע הוא האגדמן
 נעגוע מצות מקיים אינו רוקא הואבו

 וגענע עליו בראש נטלו אםשמדרכנן
 המצוה קיים אי אך שלמטה האחדעי"ז
 דלא דמסה צעיג מה"ת נטילהשל
 יצא דלא האופן מ-ב בככילתןמוקי

 להוכיח אין כה'ג בשבתכשהוציאו
 כן להוציאם דרך שאין דמלבדדיצא
 בשני זה דנכלל י'ל עוד ישברםשלא

 רהפכו דומיא הוי לאביי וםהתרוצים
 בעיקרם להאחז גדולתן דרךוה'1

 נדאה למעלה יגרל ומהושורשם
 ועיקרם למעלה בראשם באחזםמשא-כ
 הפוך היי נראה  שלמטהושורשם
 לטול מצוה דיותר נלפע"ד]מה"ט
 יצא שלא באופן ממש למטההמינים
 זולת כ"ש אף מידיו למטהעיקרם

בנשברה



פההשדה ת-נ-א הייםאורחעלן
 לשאילת דאף ביו"ט השדרהבנשברה
 כשיש מ*מ שפוסל ע"א סי'יעכ'ץ

 ע.' כשר שיעור ולמעלהמהשכירה

 יאחז ואז ייז אות ל"ג סי' הד"סעקרי
 כמו ייל ולרבא להשבירה[ סמוךידו

 על לקיחה הוי לא בזיון דררךדם*ל
 המינים בגוף באחז גם ה'נ ר-אידי

 הוי כזה ואיפן לקיחה הוי לאבבזיון
 כ"ר ברכית ]עי' תלוי דגכנושא
 ואין לקיחה פקרי ולא תפליו[התולה
 בציצת ויקחגי ח' ד'חזקאל מקראלמרין
 לקיחת דהוי די.ל לקיחה דמקריראשי
 רה"ש ר"נ ועי' אבשלום כתלייתכזיון
 דניאל מגביחת יליף דלא מהפ-ג

 מכילתן ריעב'ץ חי' ועי' - קרן.והצפיד
 דבשעת כתיפו על כאתרוג דריעליו

 משא ידי לל בו יצא לאמצותן
 בזיון שהוא בידו דמסייע ואףבכתף
 היה שלא ועזכ חיצץ דהכגדותו
 קיום בעת בידו מלסלו מעכבוגדלו

 אפילו הר,נ מלשון ולפעד"גהמצוה
 שהוא או א' לאתדוג ידיו ב'צריך
 משמע יצא כתפו על לטלוצריך

 שאחר ואף קאי למצותן נטילהדאשעת
 דאל"כ יצא כתפו על להגביהוסייעו
 בקף--6ציה- הריעב'ץ - ולחשש - אומה
 וארון המשכן בעבודת מצינו דהריי.ל

 רהרי י"ל חציצה ולחשש ישאובכתף
 צריך אין והדי חציצה אין ידובמקום
 עדיף ומי ' בידו האתרוג כלשיהיה
 דעדיף יוכיה ססול וסכך מכתפואויר
 קפדינן ידו אחיזת במקום ודוקאמאויר

 סי' פרישה בהגהת ומ"שאהציצה
 שאין ידו ברוב כוינוטלו דבלולבקס"א
 במיעוט דה-ה דוקא לאו סגיחציצה
 ועי' סגי אצבעותיו בשני ואףידו
 ע-ב נ' חולין ועי' כ-ב באותמ"ש
 בטדא יד אחיזת פרש"י תפיסהכדי

 בראה*ש ממ"ד ראיה יכדמוחאצבע
 בתוס' ע"ש ביד נעבריה תעבירוליד

 שופר ושיעור ויתק? בידושיאחזנו
 כדי כ-ז שם מ"ר .א"כ גורליןד'

 ויראה אצבעות בשתי פ.'שיאהזנו
 משמ? פ"ג ר"ה מר"נ אך ולכאןלכאן
 ועי' ~ינינית אצבעות בד'דיאחז.
 ד'. אות תר"נ סי' לעילמ.ש

 ננע ולא בעוקצו האתרוננטשיח.
 גשע"ת יצא. אם דאתרונב:וף

 דיצא אריה פני בשס כתב ט"וס.ק
 העוקץ ומכ-ש סודר מכרך גרעדלא

 דלכתחילה רק הוא האתרוגדמגוף
 דלא מ"ש והנה ע-ש כן -יעשהלא

 סודר בכרך דהרי קשת סודרמכרך
 יצא דלא מודה הר'נ אף האתרוגעל
 על בכרך ואף ט"ז ס"ק מג"אעי'
 דבאתרוג די"ל כ"ב באית מ"ש עי'ידו

 וכן לקיהה, שמה לא ד"א ע'ילקיהה
 דתינח קשה האתרונ מגיף דהעוקץמ'ש
 שבחסרו הגומא את העיקץ שמכסהבמה
 אכל האחרוג כגוף הוי א'כפסיל
 גדול העוקץ אם ובפרט יותרכגדול
 ולא פ"א בעוקצין המבואד ידמשיעור
 חנותו בפתח או בחוסתו לתלותולקטו
 מצטרף שאיני דעוקצין תוספתאעי'

 ביצה לשיעוד וכ"ש טומאהלשיעוד
 דיעבד ראף נראוד- שם ולטלו בו-לצאת
 דיצא ראיה להביא ואין יצא.-לא

 סוכה אין יהודה דלר' ל"וממכילתן
 מק.ו שבלולב מינים בד' אלאנוהג
 ר'י גם גופיה דבאתרונ ודאיוהא
 ומק"ט אוכל דהוי לטכך דפסולמודה
 ד' וכונת ד"י ד"ה שם תיס'וכמ"-1

 ביתר וכמו האתרוג עץ עליהודה
 בעצמם שהמינים אף מינים.הו1לשה
 אם ה-נ לסכך כשר. להעץמחוברץ
 בהעץ לסכך כשר להעץ מחובר גהאתד
 כשאוחז נסילתו על לברך כשרוה-נ
 וע" חוצץ אימ במעו דמיןבהעץ
 הלולב אגד לענץ מ"ז באותמ"ש
 הפידוש ואולי האתרוג עץבענפי

במכילתן



השדה תרנ"א חייםאורחעץ
 ולברך לאתרוג ולגכהה -"זבמכילתן
 בהעץ, ויהויק שלו -העץשיאריך

 שהעיקר כן לומר חלילה לד"נאאמנם
 בפסולת רק לסכך איןדלר"י

 וכמ"ש מינים ד' של מהעציסהנקצץ
 האחרוג כשמחוגר לא "בל שםתוס'
 שי"ל ז' אות תרמ"ו גסי' וכמ"שבהעץ

 ע"ש. עורא הוכירו לא רלפיכך-

 אחרי פ' בהיי ברכינו מצא-יוהנה
 טומאתם בתוך אתםעה"פ,השוכן

 ביניהס שכינה טמאים שהסאע"פ
 דע" היהוזה

 שמסככין בסוכה יהודה ר'
 שאין אעפ"י טומאה המקכלבדבף
 תזם' על דפליג הרי כמותוהלכה
 האתרוג בגוף לסכך מותר לר'יוגם

 שאמר דמה נראה י'ב במכילתןובאמת
 על קאי מגרנך באספך , מקראד"י

המשנה

 של-

 רלא והמשנה הכלל זה
 אינם ודלעת גפן רהרי יהודה,כר'

 דר' להיות ויכול מיניםמהארבעה
 הדרש ס"ל לא יהודה דר' ס"ליוחנן
 המקבל בדבר דמסככין 61"ל באספךשל

 ספר בשם כזה מובא ראיתי ובןטומאה
 להכשיר ראיה שוט אין עכיפ יעקבבאר
 המחובר בהעץ האתרוג כשגוסל בו-לצאת
 תרם"ה תלפיות תל במאסף דאיתי אנכבו,
 על השיג רח"ב שהגאין ס"ואות
 על לומר לש"ס הו"ל דא"כ יעקבהבאר
 כהאי דלא הכלל'מתניתין זה שלהמשנה
 דגם תוס' כמ"ש וע"כ הש"ס כדרךתנא
 המקכל בדבר מסככין ד*ין מודהר"י

 משנה ע"פ הבחיי כונת רקטומאה
דגגעים

 פי"ב-

 אשר כל יטמא ולא מ"ה

 יהודה ר' דגרי עצים חביליבבית!אפילי
 הכתוב גזירת הוא דבנגעיםוהפרוש
 כר"י הלכה דאין כתב והרע-בשיטמאו

 .פסק ה'י פי"ד ט'ו ה' וורמג"םאך
 י"ב ממכילתן שם אמל"מ והקשהכר"י

 תולמ"ה גזרת מסככין אין עצים'רחבילי

 טומאת דמקכל משום ליהותיפוק
 יוחנן לר' ב' עמור במכילתן וע"שנגעים
 א"כ בתוס' פסולה פשתן גאניציבסיככה

 הגרח"ב ותירץ לר"י עצים בחביליה"ג
 מקבלים אינם עצים חבילידבאמת
 באותה רק המנוגע בבית גםטומאה
 גזרת אז הנגע לראות הכהן שבאשעה
 אפשר אי וע"כ אח-כ הבא ולאהכתזג
 גס או דהרי עצים בחבילי לסכךלפסול
 טמא בכית הנמצא ויקג גורןפסולת
 בדבר מסככין דלר'י מפורש עכ'פלר'י

 הכהן בגיאת גגעים של טומאההמקכל
 לא הכלל זה של המשגה רקלראות
 הכהן ביאת ץול טומאה בקבלת מיירולא

 הרע"ב בשיטת אול והבחיי הנגעלראות
 או ויקב גורן ופסולת כר"י הלכהדעין
 הכהן בביאת אף מק"ט איגן עציסחכילי
 המק"ט כדכר מסככין ר"י שלדעתוו"ש

 כמותו. הלכהואין

 שיניח לאחר שצוה חולהיט.
 הושיט שרק או בידיוהמוגים

 קמץ ,ובעצסו בידו שיניחם 15ידיו
 יצא שהוא כל יהחזיקםאצבעותיו

 בכהיג יגרך ויכול כנלעיד הוגתוידי
 הוא ולקחתם הפשוט פירוש דעיקראף

 כ"ש הבאה או אליו להביאםמשיכה
 עצמו מעשה מ"מ ליג ל' באותכמ"ש
 יצא לא כה"ג בבריא ]רק דישקבלם
 מ"ט גיומא למ*ד ול"ד כ'[ אותעי'

 חפניו למלוא ונתן חברו דחפןבבעיא
 איכא והא בעינן הפניו מלוא כ"גשל
 ל*כא והא בעינן והביא ולקח דלמאאו

 נותן דכשאהר משמע שםשמתוס'
 י"ד בזבחים וכן לקיחה הוי לאבידו
 לא אידיה ליה ורמי קוף אתידאי
 מקודם דכחיב מחמת העיקר דשםמהני
 א"כ המזבח מעל אש גחליולקח

 אולקח גיכ קאי הפגיו דמלואהאיבעיא
 מדכתיב בזבחים שם וכן מקום'קאיזה

ולקח



פוהשרה הרנ"א הייםאורהעץ
 מהכלי ליקח צריך החטאת מדםולקח
 ולק"תס סתם כתיב כאן משא"כשרת
 עצמו במעשה לק-חה מקרי יהוגם

 במכילתן מוקי מרלא ורא-השקבלם.
 שהסעינו כגון יצא דלא איפןמ'ב
 ריצא וע"כ ג' שבת עי' כה"גחברו
 הנ"ל אחד לולב שנטלו כשנים הויולא
 קצת סייעו שחכרו אף רכצן א'אית
 רק המצוה נחשבה מידיו יפלושלא
 שאהר ומה ווזחזיקם שקבלס מיעל

 ומבת תוס' עי' ממש בו חץמסייע
 ומג"א קצ"ח סי' יו'ד נה'ק ועי'צ"ג
 לוקה- המסייע ניקף דרוקא 'ם"מרס"י
 להניקף המחדק דאחר ר"למה"ת
 כם"ש כן בערתת דאף מה"ת לוקהאינו

 למחדק פרט עמה וש:ב תצאבספרי
 ?' דף וחידותם ד-ח בחבירי מ"שעי'

 בשמאל אפשט דלא נ"אובברכות
 מצוה הירור מחמת רק הואמסייע

 כף על מונחים היו אם ואףלכתחילה
 ל"ז מכילתן תוס' עי' כאחז( הויירו

 סקיו קפ"ג מג"א ועי' דגעיגאסריה
 דמי שפיר נזה סייעו אשד אםואף
 אשת ל"ו ע'ז עי' מתפילין עדיףדלא
 מגחות ותוס' תפילין לו קשרהתבר
 תום'-יוגט- ועי' דסייעתו כתבול*ז
 מהר'מ ותשו' האשה ד-ה מ"י פי"בפיה
 דיעכד לענין ואולי ס"ו טי' א"חשיק
 דמסייע -יצא י"ל סייעו עכו"ם אםגם
 בשחיסה יאף צ"ג כשבת ממש בואין
 הראשיניס לפסול מפורש ב' סוס4ייו"ד

 ונחל שם הגר*א ביאור עי'מבשירים
 חולין שחיטת האשכיל ס' עלאשכול

 ואכם'ל_ י*אסי'

 אהז ובריא הלולב שאחז בחולהוכן
 הלולב עם ידו והגביה החילהביד

 בשבת כתיבה או שחיטה שלעניןאף
 שאחז הוני על רק המעשהנחשבת
 תב"ש עי' כותב או ושוחט תראשוןביר
 וקסן בגדול בתוספתא ומקורו ב'סם4י

 סלאכת .השבת מיסד חיגוך סנחתועי.
 עכו"ם או וגדול בגדול דה"ההכותכ
 המצוה קיום נחזב בנ"ד אכלוישדאל

 בו והאוחז לירו שהלולב זה עלרק
 הבירו יד על תפילון כקושר רקנחשב
 מצד הן יצא לא ן בו האוחז זהוממילא
 של הראשון כח בהנטילה נתערבשמא
 שנטלו כשנים והושל בירו שהלולבמי

 יראיתי חציצה ' מצר והן א~לולב
 ל'א סי' להש"ק לק"סבהשמטות
 שהלולב הקטן ב-ד האוחזדבגדול
 ובקטן ד"א ו"י לקיחה דהוי יצאבידו

 ולפע"ד עביד דנפשיה' אדעתיהל*ש-
 בר לאו דהקטן כיון' הגדול יצאדלא
 עי' וחוצץ ,מינו אינו הוי הואחיובא
 גדול כ,ד אוהז מאם וגרע כ"דזבחים
 דבר מ"ג פ-ב לחלה דדמי יצאשכבר
 ביד באוחז משא"כ באמצע חלתושנטל

 באמצע. תרומה כקב הויהקטן
 וחצי עבד שחצי במי עפ"זוצ"עכ.

 אף שופר דבתקיעתב"ח
 ס"ה תקפ"ט סי' עי' מוציא אינועצמו
 כמ"ש לטול בעצמו חיובובלולב
 שהייב כל הי"ט פ"ז לולב ה,הרמבשס
 וב"ל' בלולב חייב ובמוכהבשופר

 הייב וחביח דה.זך- 46)--מפורשסוכה-
 למשנה וא'כ בלולב ה"נ וא*כבסוכה

 של ביום דסוכות א' חל אםה-אשו~ה
 לישא .ורק מלולב פסור אזלירבו

 אבל טשב בגיטין כמ"ד אסור אזשפחה
 מחי' ]וצ"ע דאמרינן נראהבשוא"ת
 סק.ב[ י'ז א"ח ופם'ג ד' שבתרשכ*א
 ועי, דהייב י"ל אחרונה למשנהאבל
 דאיך שהעיר שכ"ד מצוה הינוךמנחת
 דהנכסים לכס ולקאתם לקיים בואפשר
 ע"ב מ'ב גיסין תוס',) ועי' רבושל
 בתרומה אוכל אם דבעי מעוככד'ה
 ג"כ אוכל דהרי הספרשים ותמהובה*ע
 דאיבעי לומר דוחק רבוראי זרהחצי
 לחלק רק מזכה שהאדון מה מהניאס

העבדות



 חייםאורחעץ

 מזכה וה"נ כתרומה שמותרהעכדות
 דהרי בלולב_ שחייב החירות לחלקרק

 תרומה ולענין ברירה איןבדאורייתא
 שוה יחד הולין עם שחוכל לדחוקיש

 העכדוה לתלק בתרומו; וכשמוכהבשוה
 אין ג"כ נאמר ברירה לאין ניחושאם

 ועומד מעיקרא החירות לחלקברירה
 לולב חיוב לענין משא'כ היתרבחזקת
 אפשר דאיך קשה עיד זלטע'דציע.
 צד כשמסייעו תמה לקיההלקיים
 לולב יהי שגטלו כשנים ודמיעבדות
 וי"ל י*ט א' אות כנ"ל יצא שלאאהד
 דמקודשת שפהה חצי למקדשדדמי
- בקנינו. שייר דלא מ~ג גיטיןעי'  

 כולו ביום בו אח"כ בנשתחררואולי
 קדושי דפקעי שם ר-נ אמרלריב"ח
 גופה שנשתנה השחרור מחמתראשון
 ולהנ'ל  פ'ג  הלולב  לטול  צריךה"נ
 נחשגת  מסייצו  ואחר  דיחולה ייטבחות
 אחר באופן דא'א כיון להחולההמצוה
 אפשר דנין ואין ,עכד בחציה"נ
 אפשר דגין של הכלל ובעיקר אפשרמשאי
 וס' ד' אות חיב הרועים מלואע"

 ה/ אות א' המנורהכלילת
 ין ב או ידיי באחורי נטיןכא,

 אצבעות בקטיצת שלאאצבעותיו
 דרך הוי כזו דלקיחה -צא דלאנלפע'ד
 ידו לאחר גסטרו דגם צ' ב"ק ועי'בויון
 מוקי דלא ומה כפול הבויוןהוי

 מ*בבמכילתן
: 

 כהיג בו יצא דלא אופן
 עי' בזיון דרך רבא שנכלל דמלבד"ל
 על פטור דבכהיג י"ל עוד ט*ואות

 ובתוס' ידו לאחר צוב שבת עי'הוצאתו
 דדטי פי"ב שכת ה' וברמב"םשם

 כ"ב בשבת מסורש ובדגלולברגלו
 וה'נ בזיון דרך דהוי הדמ.בכיסוי
 דבנתכוין משמע מ"ז שמיומאואף
 י"ל לקיהה מקרי 'אצבעותיו ביןלטול
 אצבעותיו בין גם שיכנוס מהכוין-דשס

 אצבעותיו. כין רק סשל"חמשא"כ

השרהתרנ"א
 שכפפו אחד, אצבע תוך רק נטלןכב,

 למ"ד לקיחה מקרי לאאולי
 באצבע לקגלה אפשר דאי כ"דבזבחיס
 זולת זה על ולקה הך קאי לאועשכ
 מיהו אוזן דעביד ידי על סמאלרב
 מסתבר דיותר משום התס דשאניי"ל

 כוכתוב משא'כ אונתן קאידאצנע
  הוי אהד גאצבע אף לקיחהסתם

 כר.ש. שם קימ"ל לא  וגםלקיתה
 לכתחילה  לפול י ך ש י אכ:.

 אין אצבעותיו, בראשיהאתרוג
 מ"ו יומא תום' תמיהת מתחילתלאסור
 בראשי הבזך נוסל מ"ד על הוציאוד.ה

 די"ל בו"ד מלך לפני השתאאצגעותיו
 בשיניו שנוטל הי"א על כונתודעיקר
 בוקד מלך לפגי דאררבה י"לובנ"ד

 לפניו  אוחזין פרי לפניוכשמקריבין
 וכ"ש בעוקצו או אצבעותבראשי
 היד במשמוש הדורו שמפטירבאתרוג
 שמססידה מפני ל"ה גמכילתןכמ-ד
 מגולה גדיל כשחלק מהודרויותד
 דקיסא למה דאף שלסעד"נ עדבהיכר
 שמה ד"א ע"י לקיחה מ"ז בדףלן

 משא"כ המינים גיתר דוקא אולילקיחה
 לקימה הוי לא הדר בו שמש~י'2אתרוג
 מפני ומ-ד סעמא מאי דאל"כ ד"אעיי

 וע"כ יפסידה שלא ד'א ע'י יקהשמפסידה
 יותר דגאתרוג י"ל וה*נ אתרוגדשאני
 גדול כשחלק חוותו להראות מצוההידור
 לא פלפל ל"ה במכילתן וכם.ד גהיכרגלוי
 ידו האתרוג שנוטל מי ואם לקיחתומנכר
 של כאגרופו או מ.ז יומא ריב"קכיד
 והאתרוג מיוב פי"ז כלים אבטיחבן

 אצבעותיו בראשי יטלנו לא אםכביצה
 הששו דרבנן במידי וגם היכר, יהיהלא

 ורש"' ה' ערובין י"ט מגילה עי'להיכר
 כ"א מו*ק ותוס' התדיר כל ס*פוכחים
 המגיי הרב]ועי'

 ה"י[ פכ"ט שבח ה'
 לתלות שנוכל הני בכל דשאגי י"למיהו

 וגת אחרת מצוה בשביל המציהשעושה
סינה



מזהשדה הרנ"א חייםאורהעץ
 שיברך האתרונכדי שיטיל קודם ושהחיינו לולב נפילת עי ינרךה'

 ויבדד הגה שיברך עד האתרוג יהפוך או לעשייתועובר
 ה מ כ 1 ל ט נ ש אעיפ ביום אחת פעם רק יברד ולא בו( וכל )מהרי"למעומד

 : )מהרייו(פעמים
 לאו'

 השדהע*ן

 משא"כ היכד יותר שצריך מחריבמינה
 מעכב ההכיר אין להיכד שדאויבאתרוג

 מ.ש ועי' לבילה הראוי כל כמובו
 ברש"י ע"ב ס*ה וממנחות ד' אותבתד'כ
 המצות דבכל נראה עצרת אףד*ה
 ס"ק רפ"ט יו"ד פת"ש ועי' היכדצריך
 כשאין לססלה כולה הסחופה במזוזהה'

 ח'. ובתרמ*ו כ'ט באות מ-ש ועי'לההיכד

 ונפל אצבעותיו על בועות עלהכד.
 חציצה הוי אם בהמהמינים

 למיד לכאודה היר בשחד שניתשיטול
 אמין מדבה אצבעו מאת דרק מ'בזבחים
 ריבוי ליכח וכאן שבאצבע בועה[]פי'
 חוצץ דאינו ולפעד"נ חציצה הויאולי
 יבלת כמו חוצץ איגו בטבילהדגם
 ס"ב קציח יויד עי' מדולדלשחינו
 אמינא שם בזבחים דשיי של ד"קולולי

 גנאי דרך דהוי נימא שלא' באדהדיבוי
 ע-ש הכבוד מלך לפגי כן בולשמש
 והוי ברש"י באצבעו שלקה כהן י'טדף

 הריבוי קמיל אז זק כהן לפסולאמינא
 לכתחילה בנ.ד אבל לכתחילהלהכשירו

 תמה לקיחה ומקרי אצבעותיו בשאדיטול
 כ * א ש מ אצבעות בכל שאינואף

 כמ"ד דוקא אצבע אותו מ'בזבחים
 נ"ג.שם

 על מבדכין שאין מה נפילתכד.
 המקרא כלשון לולבלקיחת

 ולא קנין לשון דקיחה לומר יטעושלא
 ל'. באות מ'ש ועי' לבוש בידלטול
 ל"ט למכילתן כפ-ת בס' דאיתיעיבר,

 דאמאי שהקשה עובד ד"התוס'

 בידו הלולב שיטול אחר דרך כתבולא
 הגביהו כשלא דודאי ויברך יגביהוולא
 הגבהה מקדי לא הארץ מן טפח אוג'ט
 והנה עכ"ל ס"ב קליח סי' ח"מעי'

 שיתנו בפוסקים רמז מצאתי שלאמלבד-
 עוד בהן לצאת המינים בהגבהתשיעוד
 אופן מוקי מדלא מ"ב ממכילתןמוכח
 טפח או ג"ט הגביהו כשלא יצאדלא
 שהגביהו שהוא בכל דאף ודאימשמע
 שכתב י"ד 6י' ריב"ן שוית ועי'יצא
 ובין לקנות חשץ הגבהת בין חילוקדיש

 מצוה. יד4 לצאתהגבהה
 א' ביו"ט מחבדו בלוקח דרק יילוהנה

 בו שיזכה שצריך עמ-לבמתנה
 צריך גמור קנין שלו שיהיההמקבל
 סוכה חירושלמי כוגת וזהו הגבההשיעוד
 החזירו וב~צותו בו לכשתזכה ה"יפ-ג
 גמורה, לדעת ה"ב' בפיד שם וע"לי

 סהמרדכ* הב45 ט"ו ס"ק ש"ו סי'ובמג"א
 ביו"ט לחברו במתנה דבר ליתןדאסור
 יש"ש בשם והביא מצוה לצודךאא"כ

 בלבד לצאת עמ"ל דק אתרוגדלקגות
 כיון וא"כ כך קנין חשוב דלאמותר

 אסור בעמ*ל אפשר מצוהדלצורך
 ס"ה לשון בזה וי"ל חלוטהבמתנה

 לזהר דצריך פ"ח לולב ה'בהגמ*י
 בהם מתקיים שהתנאי דבריםבאדבעה
 כן יתנה כשלא דחדדבה הגמ-יוהקשה

 ולפמ'ש קיים המעשה יהא יחזוד כשלאגם
 חלוטה ~תנה ליתן דאין שפידאתי
 חלוטה, מתנה הוי בטל התנאי ואםביו"ט

 דצריך נראה הנ"ל ירושלמי מלשוןאמנם
 במתנה ביו-ט שרי זה ולכל גמורקנין

עמ"ל



השדה תרנ"ג הייםאורהע*ן
 והגה *( גמור כקנק שהוי אףעמ"ל
 קפידא אין גמיר לקנין דאף י"ל והלכל

 א"ח רמץ בשו"ת וכמ*ש , ג"טלהגביה
 שאין זכות לימוד ב"ב אות כ'סי'

 במגביה רק וה ש"ך דלא בזהמקפידץ
 בלוקת לא לבוד מתורת שיצאמקרקע
 טגיס עתר שגבוה וכדומה חברומיד

 כתב כאן בהגה הרמ"א ]זהר,מקדקע
 וא-כ הנסילה וכן ובמגיא מעומדויגוך
 זולת מקרקע מגיס יותר היאממילא

 עמ!ק בנור בעומד כגון רהוקבמציאות
 הא ובלא"ה הבור[ שפת עלוהמינים
 מטעם קונה דידו הפוסקים כרובקימ"ל
 ואף מג"ט בפחות 4ף , ומהניחצר

 שד"ח ועי' ידו מתהת רובו יוצאשהלולב
 שהחריך ו' אות נ' סי' מינים ד'סערכת
 והעיקר ע"ב כ"ט ביק תום' ועי'בזה
 ג"ס א"צ בידו בהגבית דלרש"יכמו
  שלי  בלולב  וצכ"פ ספה א"צ לר"תה"ה

 בהנביהו ידיה יצא יו"ט קודםוצק:או
 ואכמ"ל. סקרקע מטפח פחית אףבץ9ט
 שקנאו שרד הלבושי שכתבובסד

 המהנה דברי ידועגמשיכה
 ב' סי' משיכה קוין מכירה ה'אפרים

 נזה בקנין יד"ח יצא דלאיספקפק
 ופרוע1 דרבנן קגין דהוי מוסקיםוםיעו
 מכילתן תום' עי' סה"ת לכס מקרידלא
 הייטב"א בח" אבל שזנף ד"ה עיבל'

 עדיק שילם 'שלא אף דבקנאומפויש
 פלסלו וכבר יד"ח ויצא לכם גםמקהי

 ל' כללים שד'ח עי' בזההאחרונים

 בדמים כקנאו והנה כיד. אותקמ"א
 דאינו נימא ג"כ עכיפ משיכהבלא
 אינו דמעות חז"ל תקנת ע"פלכם
 להגביה היוב דבכה"ג נימא וא"כקינה
 לאו ובאם ספח או בע"ס מקרקעגיט
 אעו שהמוכר כל האמת אך יצאלא

 מתקנת גם קנה ודאי עזדמערער
ח!"ל

  וז"ש  מצוה לשם הגבהה ואח"כ קנין לשם הגבהה מתחילה עוד צריך ואולי *(-

 הט"ן דברי בביאור תרמ-ט רס"י שרד בלבושי ובאמת ובמצותו בובירושלמי

 נגמר המצוה ידי ועל בו לצאת והגביה במשיכה  שקבאו  בחופן לו דבמכרוכתכ
 ע' אות יקמ"א ל' כללים שד'ח ועי' בו לצאת אח9כ שיגביהו עד יצא לאהקנין

 כ-א אות ע"ז כלל מ' ב:ללים גיכ זעי' זה, על הולקיס אחרוניםופזסקיס
 מצד ביו"ס קנין  יעשה לא לכתחילה דרק ולפע"ד חולק אב ביתשבשו"ת
 כמ"ד והמצוה הקנין יחד שיתקיים במתכוין יצא ודיעבד יממכר מקחאיסור
 הוי לא דאל"כ ג"כ קנין לשם לכוין עכיפ צריך מיהו כאהת באין וידוגיט;
 הנ"י והנה נ-ב יבמות קנה דלא שלו שהם וקסבר הגר בנכסי 'כעודר והוילכם
 דלקני ליה ניחא לא בד"א דלקני ליה ניחא בנפילה התם במ"ד דמצ"עאפ"ק
 איא באוסר לו ש01עין דרבנן תקנתא רהוי כיון בד"א קגה לא דלהכיכתב

 לי ניחא לו יאמר אם מהני לא דאורייתא דבקנין מדבריו ,ומוכח חן"לבתקנת
 הגר בגכסי דעודר הנ"ל דיבמות מש"ס וצ"ע לקנות מתכוין באין וכ"-םלקנזת
 במה פ"ד סי' ח"כ יו"ד מלבוב יצחק בית שו.ת ועי' דאורייתא קנ"ן הואהרי

 אוחה. קגו אם התורה הנבהתשקיימו
 נעגועים שעיקר כ"ש מגענעים לולב נטילת ואחר למנהג טעם נלע"דובאטת

 עמ'ל במתנה המינים רוב דעיפ אך זה לנעגוע צורך וטה והובאה בהולכהדוקא
 חובת ידי בזה שיוצאים כ"ש בנענוע ומראים לקנות נדי הזא קבדוהגבהה

 ואכמ"ל. הפקר של וגלזלכ ד"ה סקיא תרמ"ט בסי' מ"ש ועי'נטילה



פההשרה תרנ*א הייםאורחעץ
 לב' הפייטן כונת זהו ואוליחז"ל

 סשיכה[ בלא ]אף בדמים קיחתסדסוכות
 בנין שו"ת ועי' איום לשםיוכשרו
 כ"ט סי' ובהוספות מ"ח סי'שלמה
 קודם שיקנהו המובחר מן למצוהורק
 בני בס' וכמ"ש ובמשיכה בדמיםיו'ם

 א' אות ג' מאמר ניסן חודשיששכד
 בשם לכם וקחו טשכו המקראבפי'
 רק הוא שלפע'ד אף חיד"אהרב

 ר"מ פליגי הוי לא דאל*כאסמכתא
 וס*ל דקדושין פ"ץ במשנהור*א

 ויותר_ דוקא, בהנבהה דקהדבהמה
 אם ה' דצוה היא דאסמכתאנראה
 ומשיכה בד~ים שיקנו מעכו"מיקנו
 בירושלמי מיהו סק"ח ש"כ יו"ד ש"ךעי'

 דמשיכה באמת יליף ה"ד פ'קקדושין
 דמשכו קיא מהך דקה בבהמהקונה
 מ"ש ועי' עדיפה טשיכה תוס'ולפי'

 י*ד, אות תרנ"חבסי'
 בתוס' הדבר טקוד יהפוך, אוכו.

 וכתב עוכר ד"ה ל-טמכילתן
 שלא שיתכוין אופן עודשם

 לצאת.
 בו

 אליהו ובפחח ע"ש הברכה אחדעד
 דבד' שהעיקר העליתי א' דרושסוף
 דברי לישב ונדחקתי כונה צריך--מינים
 לצאת שלא לכוין כתב שלא כאןהש"ע
 ופמ"ג ומג"א ט"ז ועי' הברכה אחרעד

 אבל האתרוג להפיך העולם רובומנהג
 מששות. סכמה המנהג זה לבטללפעדינ

 עשיה קודם לכחחילה מבוה  ביעיא'
 ממקום המיניס שיקח רי היהועב"פ

 יצא שלא כשוכבים לרחבןשמונחים
 ויעמידן ויברך ה' אות כנ'לבכהיג
 ביווי אין שבזה וינענע גדולתןכדרך
 מן זנבו האתרוג ויטול הרקחוכמ'ש
 ראו עיני ב' עדיין. בו יצא שלאחצד
 הארץ עם עתה רבים כי פעמיםכמה

 שאחר זאת רק אבותיהם מנהגשיודעים
 ולנעגע האתרוג להפוך צריךהברכה
 למעלה פטמו האתרוג נוטליןלזאת

 ומנענעים למעלה עוקצו והופכיןומברכין
 הנענוע בזה יד'ח לצאת וכינתםכ"ש
 מצוה שעיקר חוששני ג' כדין.שאינו
 שהיה וזה כדין צריך הלקיחהתחילת
 המינים בידו שהיה כמו דמי מהופךגידו

 עה"ש עד מידו הניחם ולאמבלילה
 כזו בלקיחח יצא שלא שאומר מישיש
 ואף ג' אות תרנ"ב בסי' מ"שועי'
 לכדדכו שהופכו אח"כ מעשה עושהשכאן
 העשוי מן ולא תעשה כעין דהוי י"למ"מ

 בלולב י"א במכילתן שחששובפסול
 ואכמ'ל. בסוכה כמו אגד צריךלמיד

 תשו' מביא החדש א"ח בס'וראיהי
 דהשני נ"ז סי' מרדכידבדי

 ' או האתרוג להפוך_אופגים

 שלא שינון
 מתוס' שמקורם אף שיברך עדלצאת
 לעשות נכון אין לכתחילה מ"מורא.ש

 ומשנ'ח וחו"י בו וכל הרמג"ם דלדעתכן
 הלולב ליסול יש לכן בזה, יוצאאינו
 עכ'ל, האתרוג יסול ואחשכ ויברךלבד
 בדמב"ם יש מהן טבין איני בענייואני
 ואולי ,אופנים אלו לדחות וחו"יוכלבו
 נטילה ,תחילת מצוה דעיקר לעילכם"ש
 לצאת ובכונה גדולתן דרך כדינוצריך
 כדרך-- בידי-יץפכן בעודן אח"כ אםאבל

 ועי' מהני יא לצאת התכוין אוגדולתן
 דבמתכוין פ-ב שגגות המשנהמרכבת
 בידו שיש ומי אחיכ. סהפכן גרעאח'כ
 נראה .לפע*ד אבל יע"ש מרדכיהדברי
  וז"ל שכתנ כאן הגר*א ביאזדדברי
 דפסחים בפ"א כמ'ש לזה צריך איןאבל

 ויצא בידו שהן אחר שמברךדמשמע
 כמשש שלקחן קודם לברך ואיןגהן
 גם וכו' מצרך מאימתי דמנחותבפ"ג

 על 'שמברך כיון מועיל אינוההיפוך
 אין ,לפניו מצויות והןהלולב
 סי*ב שיל , כמו זה את זהסעכבין
  וכיון  זה. על ל"ח באות מ"ש]עי'
 שיצא אחר בלולב דמברך בגמראראמר
 ועל אנן עבדינן היכי צד אשכחולא



השדה תרנוא הויםאורהעץ

 : נמילתו בשעת אלא לורב עשיית בשעת שדחיינו יברךרא
 אםו'

 לולב ליטול חיוב חוקת ג"כ האדםעל
 דביה*ש יוה"כ ר"פ 'יומא ר"נועי'
 יוכ"פ מוצאי ושל יוכ"פ ערבשל
 מהלקין אנו ואין תלוי אשמ להייכשוין

 ועי' תיוב הזקת יש יוכ"פדבמוצאי
 קמ'ח סי' א"ח שיק מהר'םשו"ת

 תרנ"ב בסי' מ"ש ועי' מזהבאריכות
 תרס"ב. ובסי'סק"ב

 חא"ח שיק מהר"ם ז"ל פעמים,כטה
 דבקרא אע"ג ג"בסי'

 כן לולב גבי זלקהתם דכתיב כמוסתם
 דהחיוב ודרשי' וקשרתם גביהפלליןכתיב
 ממיוב דמנית אימתי וכל היוםכל

 כן ררשיגן לא ולקחתם ואצללברך
 התורה שכתבה דהמצוה הט"םונראה
 תזכרו למען בציצית שעם איזהלנו

 וכו' ה' תורת תהיה למעןובתפילין
  היה שאם נראה שמזה בוהינייצא
 המצוה זאת לעשות ראוי היה לנואפשר
  טניחם ואה"כ סילק אמ ולכך היוםכל

 בלולב משא"כ שנית לברך צרידמחרש
 התורה וחייבה ולקחתם רק בודכתיב-

 או אחת פעם אי ירעינן ולאכתם
 מועט תפשת אמרינן סעמיםכמה

 ,תפשת

 בטעם וכתב הרא"ש כ"כ לא,בחי
 רסוכה בשהחיינו כמוהמנהג

  דקרושא  אבסא ליה  מסרררר'כ
 ]ולפנינו בתוס, שכ"כ  כתב,והביח
 הארוך מרדכי בשם ומביא .ליתא[
 רק בחול עשיה בשעת גתקןדעיקר
 שסומך טי מחמת נסילה בשעתהנהיגו
 שו1ן הכל ושיהיו קהל של לולבעל

 ב"ול עשיה בשעת שברך מיזעפ,ו
 ה' ברמב"ם נראה וכן , יצאודאי

 בש"ע סוכה ולענין ה"ט פי'אברכות

 ה דש

 לענין תרמ"ר באשל רכ"כ  תרמ"אססיי
 תוך רק בעיו.ט  דוקא ]ולאולולב
 בצ"ע וחילה  ע"שן כעיו"מ  דינו יוםל'

 דנתקן אהר טעם ונלפע"ד בוהועיינתי
 מפורש שם הרואה דפ' הירושלמיע"פ

 ]ומ"ש נטילה בשעת שהחייגושמברך
 מברך בו בתפלל סוכהבירושלמי
 העולם דרוב פשוט לפעד"נשהחיינו
 שהחיינו יברכו והם בהלל מנענעיםאינם
 סגולה יחירי אבל נטילהבשעת

 עיקר שהוא הלל בשעתשמנענעים
 והוא הלל קורם שהחיינו אזיברכו
 קדמון גמנהג שנתקן  וכיוןכתפלהן
 בשעת יברכו שלא הירושלמיע"פ
 א"צ לולב דקימ"ל לדירן בפרטעשיה
 משום רק באגר עשייתו וא"כאגד
 יצא לא מעיו"ט בירך דאם י"לזאיו
 בעויית  ומן לברך דמי ולא קודמוכ"ש
 מה"ת מחיוב דאז ריצא בעיו"טטוכה
 לולב, באגד משא*כ סוכהלעשות
 שאין ראשונים רוב שהסכימוומה
 ש"ג שני מיו"ט לולב על זמן--לברך
 דאולי אף מאתמול יצא שככרמשום
 אנו בקיאין דבאמת י"ל הואחול

 מלאכה באיסור ורק דירהאבקביעא
 ולא א' ליויט להשותו עלינוקבלנו
 בפי'  מ'ש עיי בו הנהוגותבמצות
 ראף מוה  וגדולה  כשב אותתרמ"ס
 שחל א' ביום  לולב ונטל  שגגאם

 זמן עור מברך אינו זמן וברךבשבת
 שלהנו בשם החדש א"ח עי' ב'ביו"ט
 מה'ט. והוא תרמ"א סי' אברהםשל
 הירושלמי תומ' מביא מ"ו במכילתן:הנה

 ]ושכ סוכה לעגין הרואהדפ'
 סוכה העושה לולב[ לענין גםיש

 לשמה, סוכה לעשית מברךלאחר
וגי'



צהשרה תרנ"א הייםאורהע'ן
 דבר ע"י דלקיחה דמי שפיר ונטלו היולב בו ונתן יד ביה עשה אםז.

 דרך אינו אם אבל בבוד ררך שיהא ובלבד לקיהה טמהאהר
 ונטלו סודר עליו כרך ואמ יצא לא זנטלו בכלי הלולב שנתן כג,ןכבוד
 לההמיר ונהגו הגה : יצא רלא אומרים יש ונפלו ידו על מוד- טכרךאו

 ואין הואיל לחוש אין מדינא אבל מידם וטבעות למהרי"ל(  התפיליןלהסיר
 : שנהגו( מקום פ' )אגודה בהן מכוסה הידכל

 ינענעה'
 ה ד ש ה *ןע

 דני' המהרש*א כתב לשמו רש"לוגי'
 שאולה סוכה דפוסל לר"א דזהרש-ל
 סוכה דבעי לג'ש דזה לשמהולהגי'
 מוכיחים מעשיו לעצמו לפיכךלשמה
 ועי' 'לאחר משא"כ לשמה לומרא"צ
 מה י"ז אות פ'ד הרא"ש עלק-נ

 לישכ ונדחק תוס' ועל זה עלשהקשה
 ציל דלאהד הול'ל דיותרילפעד"נ
 בשבח קונה אומן המ"ד מחששלשמו
 שכ-כ לאחר העושה בלולכ ואףכלי
 לא ואם אגד צריך לולב למידהוא
 יש בו שיצא קודס להפועלישלם
 לעשזת הפועל יברך ע"כ גזילהחשש
 לקנות רצונו שאין להראותלשמו

 בו.לעצמו
 הפלוגתא ל,ו_ במכנלתן__. - כרךיכט.

 תפה לקיחה הוי לאדלרבה
 לקיחה שתהא ד"ה ע"ב ל"דובתוס'
 אתרוג פסלינן נמי מה.ט כתבתמה
 אע*ג חיישינן, לא שני וביוםחסר

 ולכאורה מיניפ אארבעהרקפדינן
 וימדתס ט*ו בברכות ממ*ד להקשותיש

 כרי"ו קימ*ל ואעפ*כ תם למודךשיהא
 יצא באותיותיה דקרק ולא קראדאס
 מולקחתם מלמדרש מנ"ל הקנוא"כ
 דלא דיעבד לענין גס תמהלקיחה
 שאגת בשו"ת מ-ש עפיי ונלפע*דיצא
 יהודה דר' דטעסא י.ב סי'אריה
 משום באותיותיה דקדק בלא יצאדלא
 לקריאה מהית והיה דסרשהדס"ל
 וא"כ ראשון בפסוק בעי לכונהורק

 ולא הוא גמזרה דרשה ולמדתםהך
 דס"ל משום ריצא דם"ל יוסי ור'יצא
 ולמדתם הך וא'כ מה"ת לאווהיה
 דנטילתו בלולב סשא'כ אסמכתא רקע"כ
 ללקיהה ולקחתם הך א"כ לכ*עמה"ת
 לדיעבד נם גסורה דרשה הואתמה
 ולמדתם כמו יוסי לר' גס יצארלא
 לא שני מיוס ודאי וא"כ יהודהלר'

 תוס' כמ"ש תמה לקיחה עלחיישינן
 דיצא באותיותיה דקדק כלאדדינו
 בחסר דדוקא גלפע"ד מיהודיעבד,
 הוי סודר בכרך אבל מין מאיוהקצת
 כארבעה קפדינן והרי המינים כלכחסר
 מיומ גם ע"כ שני מיום גםמיגים
 הג"ל הרפב'ן ולדעת *צא, לאשני
 בכדכו בסצוה יוצאין דאין יסוה"תסה' - בס'ה המל,מ - דמסיק למה דאף_י"ל--
 חציצה משים נאמר אם ואףבסיב
 כרכו בכור לענין ע' בהוליןכם9ד
 רק שהוא באכילה דדוקא י"לבסיב
 רתם בפטר רק שהוא בכור וכןבפה

 כנ*ל חליצה משא*כ חציצהפוסלת
 ה*נ ביד וחלצה כתיב דלא יידאות

 יד בבית חלצה אם חשש איןמה"ת
 בלולב וה"נ ידה על בטבעתוכ-ש
 נטל אם וה"ה דוקא לאו ידאם

 בו פוסלת אין ה"נ יצאבזרועותיו
 סה*ת.חציצה

 ו' באות שכתבתי מה עי'ההפייין,

 הרציעות דק כתכדבמהרי"ל
 הגה בבעל נתנוססה ה' רוחאמנס

עפיי



השרה הרנ"א חייםאורהעץ
 הפע"ח דברי י'ב באות מש"כעמ"י

 במניחים אף ע'כ התפילין נגדדהאתרוג
 לולב. נטילת קודם ~חלצו בחוה"מתפילין

 ווייצמאץ יעקב ר' הרה"ג בכ"יוטבעות,
 חשש עוד שיש העירז"ל

 ולפעיד כונה א"צ בזמגו ד תוסיף בלמשום
 להלולב יד בית בעשה דכמונרחה
 עיי לקיחה אפי' הוי לא ידו עלולבשו
 ה'נ כ"ב כ'א באות ממ-ש ונרעד"א
 ואף טבעות בלבישת תומיף בלל"ש

 ואשה עפרון משדה קיחה קיחהדגמרינן
 מ"ש מלבד בטבעת לכתחילהמתקדשת

 לקיחה ד"ה ע"ב י"א מכילתןתום'
 שם עוד גמריגן לא מקיחהדלקיחה
 הפי' וכאן קנין לשון ' יקח כיהפי'

 בל חשש אין וגם נטילה לשוןולקהתם
 תוס' ועי' גרולתו דרך דאינותוסיף

 ע"ב, ל"אמכילתן
 משום שההיתר כפ-ת ס' עי' הידכ5

 שחין אצבעות בראשי הלולבשגוטלי'
 נוגעים דאם משמע ורציעות טבעותשם

 והטבעות הרציעות במקום גםהטינים
 דוקא החשש בהגה למ"ש אבל חששיש
 מערבת שד"ח ועי' מכוסה היד _כל_.שם
 שהאריך י"ח אות ג' סי' מיניםד'

 להסיר לגהוג שיש גוה אחריניםבדברי
 שנוסלים היכא אף לגמריהטבעות
 ולכל ע"ש אצבעות בראשי רקהמינים

 ל"ג סי' הד"ט בעקרי מ"ש לי נראיןזה
 סמרטוט וכרך ידו שחתך דמי כ-האות
 ויטול להסירה דא"צ בלבד החתךעל

 נהגו. לא דבכה"ג וי"ל היד ביתרהמינים
 הש"ס דברי שפי' שם בכפ"תויאיתי

 דכורך ק"ג וערובין י.טדזבחים
 הכלי דיאחז סי' עבודה במקום שלאגמי

 וברמב"ם גמי בה שאין הידבמקצת
 תהיה שלא ובתנאי כתב ערוביןבפיהימ
 הסכין או והמזרק ידו בשר ביןמובדלת
 שם רש"י ובאמת העבודה עשייתבעת
 מובן שאינו האצבע גב על כגגןפי'

 וע"כ האצבע כל סובג הכריכהדהרי
 על מקפיר המכה במקום דרקדס"ל
 הוני בצד משא"כ וחוצץ הגמיהויות
 היד לגבי ובטל מקפיד אינו המכהשל

 דמקצת ל'ז מכילתן מתוס' דמשמעוצע"ק
 כל דשם וי"ל חוצץ באגד לולבאחיזת
 חיוב אין אבל חציצה פוסל אחיזהמקוס
 היד בכל המינים שיאחז לכתחילהגם
 הראוי כל לרר"ו ודומה י"ו אותבנ.ל
 בשם וריטב"א ר"נ ועי' וכו'לבילה
 שייך לא דבלולב דס-ל שםהרמב"ן
 היכא אלא חציצה פוסל דאינוחציצה
 בשרו ורחץ דכתיב כטבילה קראדאיכא
 וכתפילין חוצץ דבר יהיה שלאבמים
 דלא רבה דאמר ומה לאות לךדכתיב
 לקיחה דבעינן בסודרא הושענאלנקט
 חציצה ולא כחציצה דהוי רק הואתמה
 דה-ה קי"ח סי' יו"ד חת"ם ועי'ממש

 פי' הכהן ולקה דכתיב קדשיםבעבודת
 הוי אי ובלולב כהן שלעצמו
 משמע הוי אתם ולקחתםכתיב

 רבה של טעמו אם עוד וע"שבעצמיכס
 על בק'נ הרגיש וכבר תמהמשום
 מלקיהה רבה של כחו דכל שםהרא"ש
 דגי' זלפעד-נ -תמה ול(ל--משוםלחוד

 בסודרא הושענא לנקט לא בש-סהרא"ש
 שדרשו כמו פי' לכם ולקחתםדבעינן

 אתם לכם ולקחתם ה"נ לאות לךעל
 חציצה. ע"י ולאבעצמיכם

 בלשון מברכין שאין מה בלבוש,ל'
 לקיחת על אקב"והמקרא

 אע"פ קנין לשון דמשמע משוםלולב
 ולקחחם ומדכתיב סגי בידו אוחזושאינו
 להגביהו דצריך ילפינן תמהלקיחה
 נטילה לשון תקנו לפיכך ל"ג[ אות]עי'

 וינטלם המקרא מלשון שמגביהוכלומר
 מביא תרמיד וא'ז א'ר ועי'וינשאם
 האותיות לערבב שלא אמרכל ס'תירוץ
 שני מחמת מוציא מברכין שאיןכמו

 לולב לקיחת על ה"נ סמוכיםממי"ן
 למדי"ןב'



צאהשרה תרנ"א הייםאורהעץ
 ]ומנענעים אהת פעם לה' כהודו ינענע וכן שמברך בשעחינענעה.

 שליח שכופלים-אותו בסוף לה' ובהודו והרא"ש( )טור שיאמרו[ הורובכל
 שני מנענע נא הושיעה ה' גאנא וכן פעסים שני מנענעים והצבורצבור
 כשיאמר ג"כ מגענע שהש*ץ אומרים ויש הגה : אותו שכופלים לפיפעמים
 לוה"ג פ' 2,8יר"י )הגהות נהגו וכן נא ביאמרו לא אבל וכו' ישראל נאיאמר

 ומנהגים(.ומהרי"ל

 ה ץע
 ועל לבבך, על כמו סמוכים למדי"ןב'

 פט"ו ברכות ה' מרמב"ם קשהטעמו
 לטול מברך שיטול קורם המברךהס"ו
 ובאמת__ הלולב לטול הול"ל ועכ"פלולב
 לשון בלשונם לומר חז"ל דתקנתי"ל

 כפת ולא לולב לזמר' שתקנו כמונטילה
 ה"נ וחרותא כופרא על נסעי שלאתמרים
 דה"ח סידור על וצע"ק בלשוגםהכל
 אחר דאם כא"ר[ ]כהכףעתו לולבדיני

 ערבה או הרס שנחסר ראההברכה
 על ערבה על דהיינו החסר עליברך
 על צ"ל במג'א גם ]אולי ערבהנטילת
 נטילת על הדס על נחל[ ערבינטילת
 עבות[ עץ ענף צ"ל ]אולי עבותעץ
 על ס"ל כה"ג דבאתרוג הנראהוכפי
 מלולב מ"ש וקשה הדר עץ פרינטילת
 נטילת- על הול'ל וה"נ חז"ל בלשוןשתקגו
 בשו"א רק בקמ"ץ אינו ה' ]אותהרס
 סיג[ סי' נתיבים מאיר שו"ת עי'וחטף
 באות ס.ש ועי' אתרוג נטילת עלאו
 מאורי !דבס' מביא החדש א"ח ובס'מיה
 כפת בל' מברכין שאין מה על תירץאור

 לפני, ואינו קג"ז רשב"א מתשו'תמרים
 נדפס יו"ט מלבושי בס"ס ינענעלא

 פייגנבוים ר"י הרה'גתשו'
 מה-ת מקובלת מצוה דהנענועיםלהוכיח
 במכילתן כס"ד מצוה שירי בכללוהוא
 ]מיש בהדיא שם הריטב"א וכ"כל"ח

 צ"ל מצוה מכשירי שהוא ל"ט רףבתוס'
 אבל דיעבד מעכב שאינו רק מצוה[שירי

 הרא"ש ומ"ש להחמיר ספיקולכתחילה
 הוא להקל בספקו והולכין דרבנןךנענוע

 ה דש
 בספיקו הולכין בהלמ"מ דגם דס"למחמת
 כלל כ' כללים בשד"ח אך ע.ש,להקל
 עליו החולק אחד רב דעת מביאמוז

 1 ס פ ת ר מבואר אחרוגים_.ומדברי

 מ"ש ועי' מדרבנן רק אינםדהנענועימ
 דמ"ד נ " ד ע פ ל 1 א' אות תר"נבסי'

 לתנופה שרמי בלולב וכן שםבמכילתן
 בזמן רק הוא מה"ת מצוה שירידהוי

 דמיירו הלחס שתי תנופת כמוהסקדש
 מקובלת הגענועים מצות ואזבמקדש
 ז"י ה"א לפני ושמחתם המקראמפירוש
 רבשמחת הי"א פ*ג בירושלמידקיס"ל
 סובן אינו שבפשוטו מרבר הכתובלולב
 המינים במגביה עושה זו מהשמחה
 לקיים בהנענועים ושמחתם הפירושוע"כ
 ולעצור ליחדו בשמחה ה' אתעברו

 גדולה שמחה שא~ן רעים וטלליםרוחות-
 ראשון ביום אף בביהמ"ק שלא אבלמזה

 למקרש זכר דרבנן אלא אינםהנענועים
 מה"ת בגכולין הראשון ביום ולקחתםורק
 לשון גיכ יתישב וגזה הנענועיםלא

 מנענעים היו והיכן שם במכילתןהמשנה
 על ג' דרוש אליהו בפתחשהקשיתי
 על דקאי ניחא נהזה המיותר היותיבת

 המקדש. בזמן המצוהעיקר
 שלא נוטל אפי' שכ' סג"א עי'שסברד

 הרוחות לכל מנענע הללבשעת
 בחוס'ורא"ש סי'פ'צ"לע"ח(וכ"מ)רלב"ח
 דעיקר ראבי'ה בשם מביא ברא"שהנה

 בעיני נראה דינו שיתבאר כמוהנענוע
 דמתניתין נענוע אבל ברכה בשעתשהוא
 ואההוא בעלמא נענוע הוא ואנא~הודו



השדה א תרנ" חייםאורהע"
 ]לפנינו בירושלמי מפורש דמתנ4'נענוע
 והדר קטיגור של כחו לנענע כדיליתא[
 מברך כד ומנענע ליה ממטי ראביןקאמר

 גנענוע אבל ליה מברדממטי כדוכןמשמע
 בנענוע אלא ליה ממסי לא שהזכירראשון
 ראראי להא ודומה עביד קאבעלמא
 לערבב כדי ותוקעין וחוזרין תוקעיןלמה
 כרפרישית עיקר דישיבה וההוא השטןאת

 והינ הערבוב הן דעמידה והנהוברה"ש
 שם ברלב"ח וגם עכ"ל. נענועלענין
 אמר הוי נטילה בשעת דודאיכתב

 ליה ומייתי ממטי כר גירא דיןראב"י
 ועפיז מפסיק, היה לא ודאי הללדבשעת
 והרשהו מנכרים דבאנוסים נדאההיה

 בשעת לנענע עדיפא 6-א רקלנענע
 מלנענע המצזד עיקר שהוא הנטילהברכת
 בתקיעות והינ השטן לערבב הללבשעת
 לתקוע חו"ש אנוסים הצבור אםכה"ג
 אמנם דמיושב תקיעות עריף אז פיארק

 התקיעות העיקר תקפ"ה סי' הטורלמ"ש
 ותקצ"ב תקפיה ט"ז ועי' ד מ 1 ע מד

 כבר ראם נראה ולעיקר תקפ"הופרישה
 רק דמעומד תקיעות כאים מיושלתקעו
 עריין תקעו כשלא משא"כ השט'ןלערבב

 הברכות סדר דמעומד-על-אז-התק'עות'
 הנענועים עשה כשלא וה"נ תורה שלהם

 הלל בשעת הנענועים הנטילהבשעת
 ל"ב. באות מ"ש ועי' עיקרהם
 רק לנענע מדינות אלו מנהגבדודו

 המזמור שבראש בהודו בהללד"פ
 אף פ"א רק המזמור שבסוףובהורו
 הושיעה ה' באנא אבל אותושכופלים
 פעמים שתי מנענעים ג"כ אותושכופלים

 פע"ח ס' דברי עפיי מיוסד הנראהוכפי
 ימה ג~החברים שכ"כ פ'ג הלולבשער

 תקון בתקונים דהרי בצ"ע שםשהעלה
 בנטילת חר חי זמנין ד' וצפל איתאו'

 בהודו אחרנין ותרי ה' באנא וחרלולב
 זמנין ד' דהנך משמע וסוף תחילהלה'
 נלפע"ר לולב דנטילת החד עסהוא

 שלא במקום מיירו דהתקוניםבפשוט
- ה' אנא המקרא לכפולנהגו  והנה 
 ג.כ כתב רנ"ו רף ס ח נ י פבוהר

 בנענועים משותפין דהללדנענועים
 רכ וייל באנא חי ואינון לולבדנטילת
 כתב מהרש"ז ובסידור - בתקונים,כמ"ש

 בירך ואם שמסיים רק הנ"לכמנהגינו
 לא ביהכ"נ התפלה אחר הלולבעל

 בהודו דהיינו ג"פ רק בהללינענע,
 בר"מ( )כמ"ש פיא ובאנא וסוףתחילה
 אם בר"מ, כמ"ש מיש להגין זכיתיולח

 הזכיר ולא סתם דהרמב"ם י"לברמג'ם
 שתלוי מפני ה' באנא הנענועיםלכפול

 המקרא לכפול שנהגו מקוםבמנהגים
 י ר ב ר ב וכנ"ל במשנה כמ*ש לאאו

 הפסיק לא דאם והנלפע"רהתקונים,
 וכיון הלל עד נטילתו מברכתבדיבור
 עם הנטילה מברכת הנענועיםלצרף
 שצע"ק אף ג"פ לנענע בהלל דיההלל
 בר"ג ר*ע של העדות מה דא"כעשיז
 שמא נא בהצליחה נענעו שלאור"י
 עם לצרף וכוונו הנטילה בכרכתנענעו

 ואכמ"ל. וי"להלל
 סמוך ער המינים נמצאו לא א'פעם

'  התיבה לפני בביו2"נ הלל לקריאתי ---
 לנענע שלא טוב שיותר די"להתבוננתי
 לנענע רק הרוחות לכל הנטילהבברכת
 הצכור יתמהו שלא הלל בשעתד"פ

 ג"פ. רק בהלל מנענע שאיניבראותם
 ער וגמרתי הלל באמצע באו א,ופעם

 כמו הלולב על וברכתי א'פרק
 לכבור ה'נ והכבוד היראה מפנישמפסיקי'
 ועי' ואנא בהורו לנענע ושאונלהברכה

 שאינן והצבור ח' ה' סעי' החרש א"חס'
 ההלל. אחר ענ"ל ברכומנענעים

 והרשהו סנכרים אנוס חקירה,לב.
 הקצות לכל פ"א. רקלנענע

 י"א- ס"ק צ' סי' שבבאה"טכהך
 מפורש אינו דבמשנה כיוןנלפע"ר
 מכילתן תוס' עי' ברכה שבשעתהנענוע

ל"ז



צבהשדה תרנ"א חייםאורחע*ן
 שלשה טם וינענע והלאה מכנגדו ידו שמוליך דוא ףןנענרעט,

 הלולב )טורף בהובאה פעמים שלשה בהולגהפעמים
 אחר לצד ידו מטה כך ואחר לוה"ג( פ' )ר"נ ניענוע( בכל העליןומכסכס
 וההולכה הגה : ומטה ומעלה צדדין מארבע צר לכל וכן נןועושה
 גאון( גשם )טור רוח לכל ג"פ זמביא מוליך כי הנענוע עצמה היאוההובאה
 ומקרי למטה הופכו למטה וכשמנענע נגרו שמנענע צד לכל הלולב ראשומטין
 מרקוקין זיש )נ"'( גדולהן דוד  בירו  אותן ומחויק הואיל )ב*י( גדולתןדרך
 ממהר"ר שסע וכן אביו בשם וב"י )מהרי*ל למטה כשמנענעין הלולב להפוףשלא
 כסברא והמנהג האר"י( בכתבי וכ"כ פולק יעקב ממהר"ר כך שראהשלנא

 עיקר. נ*ל וכןהראשונה

 ה ץע
 וינענע המצות על מעבירין אין ע"בל.ז
 שהוא וגם המזמור שבראש בהודורק
 ירננו אז קרא מדסמיך יותרעיקר
 תום' ער הורו לקרא היערעצי
 ד"ה מ"ט פ"ג פוכה בתוי"ט ומ'ששם
 הירושלמי ע"פ הרע-3 לפי' באנאאלא
 ולא נא הצליחה להוציא באדר"ע
 שעדיפות וא"כ ינענעו שלא הורומבעי
 יהעיקר רחוק הוא נא הושיעהלאנא

 שס וקה"ע פ"מ הירושלמיכמפרשי
 ס' ועי' נא הצליחה רק מוציאדריע
 פיה"מ אחר גמשך הרע'ב אמנםכמ"ת

 ע"5- הלכה--לינע- -ואין הרמב'ט-שמסיים
 לא בהודו הא בירושלמי הרמב"םשפי'

 קושיא שאינו הצליחה באנא אףלהוציא
 שהס העיר דר"ע פירוש רקותירוץ
 ע"כ בהצליחה ולא בהודו לא נענעולא

 בגירסת והנה כר*ע, הלכה ואיןמסיים
 הושיעה באנא ואף רירושלמיהמשנה
 של הנ"ל לפירוש ואם הללכרברי
 שהעיר אחר קשה ורמב"ם יו"שתוס'
 נענעו שלא ור"י מר'ג רב מעשהר"ע
 באמת מדוע בלבד הושיעה באנאאלא
 לחוריה הלל נגד כוותייהו נפסוקלא
 כלל פלוגתא ליכא בהודו רבאמתוע"כ
 גהצליחה רק והפלוגתא מנענעיםוכ"ע
 שלא ס"ל לחודיה הלל ררקוכיון
 היו העם כל ע.כ נ8 בהצליחהלנענע

 שר"ג רב מעשה ר"ע והעידמנענעימ
 הלל כבית והו~ל כהלל פ"לוריי

 דגרי במשנה לגרסתינו וכ"ש כןדהלכה
 דכונת ולפעד"נ ודו"ק. כן דהלכהב"ה

 במ"ש הוא כר"ע הלכה ואיןפיה"מ
 דוואי כב-ש בהצליחה נענעו העםשכל
 קול בת דאחר בהם ור"י ר"גמיחו
 מ4ר חולין עי' כב"ש לעשותאסור
 משבצות ועי' ג' דרוש אליהו פתחועי'

 י"ב.ס"ק
 הש"ע ע"ד הוסיף מה צ"ע הודובכל

 ע"ר, ע"ב סי' ריב"ש תשו'ועי'

 אס ל"א ג~ת לעיי עי' הנענוע-לגי
 או דרבנן מצוה רקהוא

 ולעיל המקובלת תורה של מצוהשירי
 רמולקחתם הלבוש דברי הבאתי ל'אות

 להגביהו שצריך חמה ללקיחה לחילפינן
 באחזו די דאולי הילפותא מצאתיולא
 שאמר והש"ס מה"ת הגבהה בלאבירו

 אמר דמלתא אורחא רק יצאמדאגבה
 בפי' דהנה הנלע"ד. קצת אבארלואת
 כמ"ד א' פירושים ב' י"ל תמהלקיחה
 להפריד תם למודך שיהיה ט"1בברכות

 וכן כ"ט חית לעיל ע" הדבקיפבין
 שלא תמה כתיבה שתהא ופתבתפלענין
 מנחות רש"י כמ"ש אחרת לאותתדבק
 וט"ז דרישה עי' הטור דעת וזהוכ"ט
 דמסתפינא לולי ועפ.ז סק"ג ליגסי'



השדה תרג'א חייםאורחע*ן
 ל"ד במנחות חדש פירושאמינא
 דהכונה מזוזות על והדר תמהכתיבה
 ]אצילו המהוברים מזוזות על כותבאם
 מיושרת כתיבה תהיה המחובר[ קלףעל

 הוי לא נפרדת שאינה כיוןומהוררת
 ג"ש לאו אי אח'כ אמר וע"כתמה

 ]מקודם אאבנא לכתבה אמינאהיי
 בפי' ה-נ ולפ"ו ויקבענה תמה[ותהיה

 לארץ מחוברים כשהמיגיםולקחתם
 הוי לא חברו זלבסוף בתלושואף

 אות תרמ"ט בסי' כמ"ש תמהלקיחה
 אם לגמרי בתלושיס ה-נ וא"כליג
 שמונחיס ממקום והפרידם הגביהםלא
 הנ"ל, הלבוש כונת וזהו תמה הוילא
 המינים נתן אחר דאם מוה לנויצא
 יצא יותר הגכיהם שלא אף ידיועל
 נתיבות ועי' נפרדת תמה לקיחהדהוי
 סי' משיכה קנין ומת"א סקיגקצ"ח

 י"ט. אות לעיל ומ"שב'
 שלא תמה כתיבה ק"ג בשבת כמ"דב'

 ע"ש וכו' עייני.ן אלפי"ןיכתוב,
 ]צע"ק הניכרת כתיבה דבעינןשפירושו

 דבעינן רשב"ל דיליף ל' בחוליןעפ"ו
 ונוכרתשתיטה-מפורעת-פרשנב_מגילה--

 יליף לא ומדוע שחוט חץשנאמר
 י"ו בדף כמ"ד בזה ושחטתםמם"ש
 מ"ד וכן הניכרת[ תמה שחיטהה"נ

 רצועה לקשור פסול ל"הבמנחות
 תמה קשירה וקשרתם מחמתהנפסקת
 תהיה לא קשר עוד יהיה שאםפרושו
 למה וה"נ הניכרת קשירה מצוהשל

 אינו אחד דפלפל במכילתןדאמרינן
 הניכרת לקיתה דאינה ולקחתםבכלל
 ניכרת שתהיה במצוה שמעכבמוכח
 ח' אות ותיט"ו כ"ג אות לעילעי'

 כשנתן ולקחתם מצות יצא לא~א"כ
 -שיהא עד ידו על המינים אחראיש
 כשהניחם ולא מציה לשם שלקחםניכר
 כלי מעשה רק ושימש ידו עלאחר

 ידו על הניחם כשאחר בזהוההיכר

 השפילס באם כי הגביהם שהנוטלדוקא
 המשא כובד מהמת די"ל היכדאינו

 והביאם כשמשכם דוקא אוהושפלו,
 והלאה מכנגדו רחקס באם כיאצלו
 לטלם בהם רצונו שאין דהרחיקםי"ל

 הנהתם ממקום נטלם כשבעצמו]משא'כ
 בהשפילם ואף כ"ש הגבהה הויע"כ
 נטילה הוי כ"ש בהזזה -הרחיקםאו
 ולקחתס מצות כן ועל התורה[מן
 בהגביהם מהנה באחת 'צא ההורה.מן

 המקרא ]כפירוש אליו הביאם אוכ"ש
 זאלס "איר זארגאן בלשון לכםולקחהם
 בש"ס שתפס ומה אייך[ צונעמין
 דמילתא אורחא יצא מדאגבהלשון
 קנין לענין גכ לכתוב הש"ם דרךוכן

 בנוטלו מסתמא וה"נ קגהמדאגבה
 כ"ש הגבהה ידי על הוילהוציאו
 דמולקחתם הנ,ל הלבוש מדברי]וחוץ
 נטילת על בברכת מרומז הגבההילפינן
 מרומז וכן וינשאם וינטלם כם"שלולב
 שמו ונרוממה אתי לה' גדלומקרא
 לאיתיות שמרמזים המינים להגביהיחדיו

 המיוחד[.שמו
 חו"ל בתקגת נלע"ד_גם זה פי_ועל

 העלין[ כסכוס ]ולהר"נלנענע
 ל-ז במכילתן יוהנן דלר' זהבדרך

 וארץ ושמים רוחות שהד' למידהכונה
 לנענע דהתקנה ס"ל ודאי הואשלו
 שם לרבא משא"כ קצות ששהבכל

 יעית רוחות לעצור ומביאדמוליך
 די רעים טללים לעצור ומורידמעלה
 מכולן הקשה דרומית לרוח רקלנענע
 שאר שיעצרו וכ"ש ל"א בגיטיןכמ"ד

 מלמעלה במוריד לנעגע די וכןהרוחות
 דצריך בירושלמי דתני ומהלמטה
 מדרבנן תקנה רק ודאי זה ג"פלנענע
 אם פי' חד והכין חד הכ-ן ר"זובעי
 דרומית מרוח בהבאה גכ לנענעצריך
 והכין הכין או למעלה בהגבהתואו
 א"צ בהגבהה וכן דבהבאה פי'חד

כלל



צנהשדה תרנ*א חייםאורחעץ
 עיקר מקיים שם דהרי נענועכלל

 שם וא"צ לעיל כמ"ש מה"תהמצוה
 פדשו רבותינו אמנם חז"ל,לתקנת
 והובאה ההולכה אם בפשוט דר"זבעיא

 ועי, ברא"ש עי' כשתיםנחשבים
 והעיקר באריכות, י' סק'טמשבצות
 דלמי י"ב סזק המשבצות כמ"שנראה
 די שלו וארץ ושמים רוחותשד'

 הלולב וטריפות והובאהבהולכה
 דעות רוחות לעצוד העליןוכסכוס

 ע"ש. רעיםוטללים
 סי' שני חלק בתשב"ץ אחרל?ד

 שאין מפורש רייא'ר"ה
 הנענועיס במספר בגמדא וחיובשודש
 ומביא טוליך ג"פ אחד נצדודי
 הברכה עם וא'ם ומוריד מעלהוג"פ

 מנענעים פעמים ששה הודווכפילת
 שם כמססר נענועיס ע"ב הכלבין
 חו"ש בגאנס ונפ"מ אותיות, ע"בבן
 לדעת שיבחר והצד אחד בצדדי

 ולפעד"נ קודם מזרח י' בסעיףהש"ע
 מבואו עד שמש ממזרח ג"כרמז

 מדרום שיתחיל הריז"ל ולדעתמהולל,
 מכולן קשה דרומית דרוח כנ"לי"ל
 מנוחה-לרנינו---5נוח--- בית בס'וע"

 כלל בגמדא חזינן לא ודרוםדצפון
 אבן מפי' ולפעד"נ ע"ש מנהגאלא
 צפון ע"פ פ"ט בתהלים ורד"קעזדא

 למבין. ג"כ' מקור וכו'וימין
 מ"ש על כתב ברא"ש והנהלר.

 אפשטא דלא כען ס'ת
 דנענוע אע"ג לחומרא עגדינןהאיבעיא
 כן אמדו המצוה חביבות משוםדרבנן

 וראיתי אמרינן דלקולא מביאומהעיטור
 רפ"ק עדוכין על חושב מעשהבס'
 שכתב כעין שכתב לנעגע היודעד"ה
 בהא ק"ח בפסחים רש"י בשםהר"ן

 בתראי כסי דתרי לה דאמרודהסיבה
 לה ואמרו קמאי ולא הסיבהצריך

 אף הסיבה צריך כלהו ולכךבהיפוך

 מלתא דלאו כען לקולאדסד"ר
 ע"ש דמלתא לרוחא עבדינןדטריחא
 שיש בדבר בסד"ר כמו להסבירשנ-ל
 בדבר ה"נ לחומרא דאזליק מתירעלו

 א"כ דמי שיל"מ כדבד טורחאשאעו
 מלתא אינו דלולב והובאה הולכהה"ג

 שם והר"נ דהסיבה כהאדטורחא
 משום בכלהו הסיבה צריך דלכךשכתב
 בכלהו להקל אתי לקולא נטולדאי

 מיקל היה זה טעם, דלייומשמע
 ."ל טורחא ,בו שאץ אףבהסיבה
 רעק"א דבתשו' ן אדל לשיטתודהר"נ
 דף דשבת פ"ק מהר"נ מביא ס"הסי'
 אזלינן דביה דדינא ספיקא דשאניי-ח

 גם בדרבנןלקולא

- 

 ולכן בדשיל"ם
 דמחמרינן להא : אחר לטעםהוצרך
 ואפשר בנ"ד שייך לא וגםבהסיכה
 דמיקל משום טעמו דמיקלדהעיטור
 אף וה"נ ץםזל-ם בדבר גםבסד"ר
 עכ"ל וצ"ע לדשיל"מ ודמי טידחאדאין

 ובאיוה י"א סעי' בהגא דמ"שולפעד"נ
 הן כונתו ידיעבד יצא שינענעדדך

 רוחות להארבע ומטה, מעלהבהקדימ
 להלולב האתרוג חיבל שלא אווכדומה
 והובאה. -- -כשחשב-ידלכ4==לחד-אבל

 לחדא זה חשבינן ודא"ש לתוס'לחד
 יטרה מידו הלולב שהניח ואףלחומרא
 שידי לקיים הלולב הפעם עודויקח
 די"ל רק כ"ב ס"ק אשל עי'מצוה
 יוחנן דלר' א' אות תרמ"ד בסי'למ"ש

 בספק ע"כ ק"ש דוגמתהנענועים
 דצריך ק"ש קרא כספק הו"להאיבעיא
 להשלים צריך וה"נ ולקרואלחזור
 משא"כ הנענועים של מצוהשירי
 רעות רוחות לעצור דהנענועיםלדבא
 האיבעיא בספק ע"כ תפלהדוגמת
 עי' התפלל בספק כמו לקולאאזלינן
 בכמה דרש"י דחזינן וכיון כ"אברכות
 דהנענועים כרגא לעיקר תפםמקומות
 בהסיבה דוקא א*כ רעות רוחותלעצוד

יוז



השדה תרניא הויםאויחע*ן
 : צפון מערב ררום סז-ח בנענעו ימין דרך רקיףי.

 יהד כשניהם ולנענע נענועו בטעת י?ולב האתדיג יהבי 2בררךיא.
 בריעבד(- יצא שנענע ררך ובאיזה מעככין אינם הנענועים )יכלו

 ה ץע

 עבדינן דטריחא מלתא דלאוכי71
 להדא הולכה חשב אם משא"כלחומרא
 א"צ הלולב והניח לחדאוהובאה
 כשיש מצוה שירי להשלים לולבלבקש
 כתבתי. והנלפע"ד רש"י לשיטתטורחא
 לכל דאל"כ הגר"א ניאיר ז"יוסטין

 גדולתן ררך הוי לא שיגענעצד
 פלא והוא הוא מצוה שירי שזהועוד

 שט"ם לי ונראה להיפוךשפרושו
 מטה ד"ה על להיות צריךוהציון

  וכו,. דאל"כידו
 א"א בשם החדש בא"ח ) יקיףלה.

 דל"ש מבוסשאסשמהגה"ק
 הנענועים במנהג אגודותאגזדוון
 שלא ש"צ וכ'ש בהיפוד,ולפעד"נ
 אות לעיל עי' אטר ואף המגהגישנה

 ולעיל ו' אות ייב בסעיף מ*ש ועי'ו'
 ור"י ר"ג דמיחו נאמר אס ל"באות
 ראיה__למגדא_[2צןג-ו-גמנהג-ל"שאין
 ח"ג ררב"ז תשו' ועי' תתגודדולא
 ק"ש קורין קצתם דאם תע"דסי'

 לא חשש יש גלחש וקצתםבק"ר
תתגודדו.

 האריזיל בום באה"טע"מזרח
 צפון דרזם הנענועיסבסרר

 הרה"ג בכתגי מערב מטה מעלהמזרח
 לישב וצ"ע כתב ז"ל ווייצמאן יעקבר'

 פ"ג יויט בתוס' הזבא הלבושקושית
 לסיים קשה הסוד ע"פ שהקשהמ-ט

 יו"ט התוס' ומ"ש מה"ד שהואבמערב
 לא ותחת לרוס וחוזר דססייםלישב
 ואפשר האריז"ל ע2"י בגענועיםשייך
 למערב הלולב שמוליך שאחר כיוןלומר
 ל"ח במקומו ומנענע ומביאוחוזר

 מיגיב ד'י"ב
 ה דש

 ז"ל הבעש"ט דרך וע"פ עכ"ל,לזה
 מתחילין ביהיק להוסיףכשמקיפין

 בקרן ומסיימים מזרחית דרומיתמקרן
 קרן משונד ואולי דרומיתמערביה

 מה.ד.שאינו
 החלים סוד יט"ז ב"י ע"לחבר

 בהאר"י למחות להריקנטישנגלה
 המקור בעיקר הדרך זה לא כיולפעד"נ
 זדברי היא בשמים לא כילפשוטו
 הרי כוד וליודעי מעלין איןחלומות
 לאתרוג המכוין סלכות ספירותלנגד
 כ"ט שער פע"ח ס' ע.' נענועאין
 הדין מעיקר הדבר מקור רקפ"ג

 מובאת מצורע פ' דת"כמהנרייתא
 יקח החיה הצפור את ע"פברש"י
 אלא עמהן אוגדה שאינה מלמראיתה

 והאזוב העץ אבל לעצמהמפרישה
 יכול וכו' הזהורית בלשון יחדכרוכין

 תהיה לא אגידה בכללכשם---וטאינה
 ואת אותם וטבל ת"ל טבילהבכלל
 לכלל הצפור את החזיר החיההצפור
 שבמצורע מינים שד' כמו הריטכילה
 לכלל הומזר נתאגד שלא מיןגם

 גם שבלולב מינים בד' ה-נטבילה
 לכלל הוחזר עמהן נתאגד שלאאתרוג
 שהוא הנענוע עם עמהן ההיבורנגיעת
 קרא שמסייכ מררבגן או מצוהשירי

 כל שבשמחת ז"י ה.א לפניושמחתם
 והרגישו מה כי מיירו מיניםד'

 שמכשירה מפני ל"ה ממכילתןאחרוניס
 לנגזע מצוה נטילה בעת דרקי"ל

 גב ראיה ומכאן בלולבהאתרוג
 אות תרמ"ח בסי' ולמ"שלהנענועימ

 ודו"ק. ע"ש משם כלל ראיה איןכ"ו
וכן



צדהטדה ת-נ*א הייםאורחע*ן

 לא מהם אחד לו חסר טאס זה את זה מעכבין ה?לו מינים די'יב.
 ירוחס ורבינו )הרא"ש בעלמא לזכר נומלן אבל השאר עליברך

 ימיב(. בשאר בין א' ביום )בין צ"ל( כל מ"א טורש ומהרי"ק ח"גנ"ח
ואס

 ה ך ש ה יןע
 כי באתרוג לנענע ראיה י"לוכן

 ירננו או מקרא למדו נענועדעיקר
 ומבואר כ"ז באות מ"ש עי' היערעצי

 אילנות אלו היער עצי אמור פ'במד"ר
 אילנות היער עצי כל פירותשעושין
 ודאי דאתרוג הרי פירות עושיןשאין

 כ"ז ממנהות קצת משמע וכןבנעגוע

 תראו הפתיהה, ספרי בראטדרשו
 היה טלא ומהפכה, טלחטהבימי

 לכ"ע האתרוג והרי אחת באגודהכולן
 שמחברו דבמה וע"כ עמם מאוגדאינו
 כאגודה חשוב המינים יתר עםבידיו
 נעגוע בעת דגם וע"כ מושאלבשם
 דזה אחת אגודה אינם דאל"כשויס

 עי' דרף ובאיזה ינועו,ינית_ואלו
 ל'ד. באותמ"ש

 הלכה, זו לבאר ככה, על ראיתיסה
 אז וכתבתי הסביבה, בכלאתרוג

 בקרבה. אותיות שש"י לטען וחלקתיה התטובהיזו
 רמ"א הגהת דברי תחילה אבאיא.

 א' ביום גין שכתבבמה

 ]ולא תלת דאשמעינן ימים בשארבין
 קודם הפשוט אם בין בהכללאפלפל

 ע"ב סי' ח"מ סמ"ע עי' בסוףאו
 א' אזת ב' כללים ושד"ח ח' ז'ס"ק

 תמיד ר"פ פסחים חדש אור ובס'ב'
נשחט[

 מנהות-- שבתוס' י"מ מדעת להוציאא'
 מאור- ר"י שהוא ולקחתם ד"הכ"ז
 והג"א ומרדכי בא"ז המובאליינוש
 תמה לקיחה מולקחתם דילפינןדכיון
 האתרוג בגיף קצת חסר פסול עלהן
 מהארבעה אחד חסר פסול עלוהן

 בגוף בחסר וכמו זא"ז שיעכבומינים
 מלברך ג' מיו"ט פוסל אינוהאתרוג

 אינו מהמינים אחד בחסר ה"נעליו
 הרמ"א קמ"ל מלברך ב' מיו"טפוסל

 יברך שלא ימים שאר עלהרבותא
 דהרא"ש מהרי"ל בשם ב"י עי'והטעם
 דילפינן הא4 דא"כ סברא אותהסתר
 שמא ואהד אחד לכל לקיחהמלכם
 לעיל מ"ש ]עי' בראשון דוקאנמי
 בעיקר דתלי מלתא אלא א'[אות

 כגון-לקיחה-לכל--אםה-המצוה
 ודנ.מננים_

 אבל פרושו למקדש זכר ז' כלתקנו
 בלל תקנו לא מינים מד' אהדחסר
 בתשו' וכ.כ יברך לא ע"כ השארלטול

 מתוס' לקוחים ודבריו ה' סי'רן"ל
 עיב כ"ט ובמכילתן שםמנחות

 *( בעינןד"ה
 אשמעינןב'

 לכם במקדש דגם פרושו דע"כ התוס' דברי על עמד שם בכפ"ת*(
 קשיא דאכתי תוס' הקשו וע"ו הרמב"ן כדעת ז' לכל והדר א' יום עלקאי

 ימים בשאר וא*כ וכו' תמה לקיחה דבעינן מינים ד' ולקחתםמדכתיב
 כפי' ראורייתא א' דיום טעמא דהיינו ותרצו וכו' א' במין תסגיבמקרש

 יומי בשאר במקדש ה"נ אין לרמב"ן ע"כ וא"כ הרמב"ן פי' לאפוקירש*י
 ז' כל מינים ד' כל שיטלו במקדש תקנו חכמים רק א' במין סגימה"ת

 ה"א לפני ושמחתם המקרא ]המפרשים דלכ"ע הכפ"ת שגה ובמחכ"תע"ש



השדה תרנ"א הייםאורחע*ן
 ביו"ט דגם רבותא הרמ"א אשמעינןב'

 ולקחתם בו שמפורש ראורייתאא'
 ספק ש"ג ב' בי"ט וכן תמהלקיחה

 בסלטול מקצה השש בזה איןדאורייתא
 הג' לטול ושרי מצוה שאינם מיניםג'

 לזכר.מינים
 שהם ימים שאר דאף אשמעינןג'

 הג' ליטול צריך דרבנן רקודאי
 בעלמא. לזכרמינים

 טרא"ש השיע רברי בעיקר אמנםב.
 דעת רק שהוא אראנוצורים

 ]ואהריו הראב*ד בשם  הרא"שיהיד
 דעתו שהביאו הגדולים אלונמשכו
 ובק.צור אחת[ מראיה בב'יכמ"ש
 עיקר דהם וי"ל השמיטו הרא"שפסקי
 יו"ר פמ"ג ועי' הרא"ש דברי נגדגם

 לי הוא ]אחת או"ה בהוראתבכללים
 הוא פוכה על פסקי הקיצור אסאף
 ייג סי' בפ"ג כמ"ש ,הטור מבנוג"כ

 כללי שדוח ועי' ז'ל הראישולא"א
 הוא אם או ע"ש י"ו אות י"אהפוסקים
 ודעת ב' סי' בפ"ד כמ"ש אחרלמחכם
 השמיט הטור גס והלא ז"ל[הרא"ש
 ס"ל דלא כלומר בזה הרא'ש אביודעת

 לפ' זה שכל הב'י וכמ"ש אח"ככן
 לולב על מברכין שאין הראב"דסברת
 ברכה בלא נוטלו רק בשעה"ד אףיבש
 לגמרי מין בחסר וה"נ בעלמאלזכר
 הרא"ש בעיני זה נראה כשלאאבל
 אין א"כ יכש לולב על דמברכיןוס-ל
 לזכר לטול לגמרי מין לחסרראיה
 הנ'ל במכילתן תוס' וכחילוק ע"שבעלמא
 גוה לחלק יש ה.נ גקכ הרא"ששהביאו
 מוכיר הרא"ש פסקי שבקיצוי אףוא"כ
 שאר על באחרונה הראב"ד דעתויכ

 שאין מלבד בעלמא לזכר לטלםפסולים
 לכתוב הו-ל דא"כ כותיה שפוסקראיה
 כללי קונט' שד"ח עי' להראב'דאבל

 אס ואף ה' אות י"ב סי'הפוסקים
 ראיה אין פסולים בשאר כותיהפוסק
 בעלמא לזכר לטול לגמרי מין חסרעל

 מקומות שיש הפסולים כלדשאני
 תרמ"ט מג*א עי' בשה"ד עליהסשמכרכין

 בחולין כמ"ד י"ל סק"ל ומשיש כ'דס"ק
 מסתם ואגן קאכיל מיכל אינהו נ'מ"ט
 עכ'פ לדירן ה"נ בהמיה סתים לאנמי
 משא"כ בעלמא לזכר כרכה בלאנטלין

פלא
 שיטלו ז' כל במקדש הנה[ ב' באות מ"ש עי' מדבר הכתוב לולבדבשמחת

 למקדש וכר ז' עבדינן דאורייתא לולב מ"ה במכילתן כמ"ד מה"ח מיניםהד'
 היו לא דרבנן  מיניס ד'  שיטלו ז' כל דבמקדש ואת"ל וכו' דרבנןערבה
 או י"ל הרמב"ן דברי לתרץ רק מינים. הר' כל ז' כל לטול בגבוליןמתקנים
 הכתוב שהחמיר אלא מינים הד' בגוף שאינו לכם מצות דרק הריטב"אבמ"ש
 אבל יזמי בשאר משא"כ משלהם להם ועשו בציצית  שהחמיר כמו א'כיוס
 כמ"ש או שוים, דכולם פשוט המינים שבגוף א' ולכל מינים ד' כללקיחה
 א'כ ע"ש מדרש לסיפיה מרישיה קרא דהאי המגחה ס' רברי ב' אותלקמן
 כשדרשינן רק הוא תמה לקיחה ולקחתם מן זא"ז ומעכבין ל"ב בדף שדרשוסה

 כשדרשינן אבל ]בגבולין[ וכו' עץ פרי הראשון גיום לכם ולקחתם לסיפיהמרישיה
 של לדרשה א"צ ]במקדש[ ז"י ה"א לפגי ושמחתם וכו' עץ פרי לרישיהמסיפיה
 לקיחה בודאי ושמחתם ז"י הכתוב מדהפליג מובן ממילא כי תמה לקיחהולקחתם
 חסרה לא ומיניו בלולב תמה שמחה להיות אחד לכל ולקיחה מיניס ד' כלתמה

 באיש. חסרה ולאימין



 צההשרה תרנקא הייםאורהעץ
 בחסר גם שפוסק כאן הש"ע עלפלא
 הגהת על פלא ויותר לוכר לטולמין

 הרמב"ם כדעת תרמ"ט בסי' שפוסקרמ"א
 לא א"כ כשעה"ד היבש לולב עללברך
 מינים נ' לטול להשזע להסכיםהו"ל

 בעלטא.לוכר
 בחסר ירוחם ברבינו מיש גםומעתה
 בעלמא לזכר כרכה בלא לטולמין
 תמוה וראב"ד דגמרא משמאבפשיטות
 וסותר כנ'ל בגמרא מפורש זהשאין
 בשעה"ר לברך דס*ל במה עצמודברי
 ראיה אין דשוב כנ"ל הפסולים כלעל
 אף כן ועל בעלמא לוכר נסילהעל

 הרא"ש דדעת לומר תמידשנראה
 פוסקים כשני יחשבו הרייוותלמידו
 וש-ך ד' אות ו' סי' א-ח בד"מכמ"ש
 או"ח יוסף וברכי כ"ג ס"ק רפץיו"ד
 מ"ו סי' ירד בשיך כמ"ש דלא ו'סי'
 ועי' מכרעת הכרעתו שאין י"רס-ק
 נראה כאן מ*מ סק"ו שס*ו אשלפמ*ג
 הראיש מ"ש אחר נמשך שהר"יבעליל
 כמ"ש בגמרא כמפורש זה ותולהבתחילה
 לדינא אבל סק"ב קפ"ג סי' ח"םהש"ך
 אח-כ כן להראיש ס"ל דלאדנראה

 יכריעו לא הרייו תלמידו דבריגם
 ורמב"ם הרי"ף הראשונים ומסתימתכלל,
 וכדומה והעיטור ור"נ ותוס'וסמ*ג
 מינים ג' של הדין זה הזכירושלא
 ס' המקובלים שסמכו נראה לזכרלטול
 אבל יז"ל שכתב המצות עלהקנה
 ש.ת פרשיות ד' כמו הם ומיניולולב
 ובסירור ירצה לא מהם א' חסרואם

 הלולב בכונת ליפשיץ רי"קהמקובל
 אינס מהמינים א' חסר שאם טעםכתג
 להוכיח יש וכן ברכה בלא אףנטלין
 דחסר שבתב סכ-ג תרמ"ט מהרש.1מש"ע
 מכביצה פחות אתרוג דהיינוהשיעור

 ברכה בלא אף ניטל אינו בשעה"ךגם
 זה לאיבוד שישליך לוסר שדוחקומובן

 מינים הג' לטול שיוכל כדיהאתרוג

 תרמ"ט בסי' מ"ש ועי' בעלמאלזכר
 בסידור עשו דיפה נלפע*ד וע"כסק"ל

 הדין זה שהשמיטו ש"ע וקיצורריעב"ץ
 בעלמא. זכרשל

 הדין שכפל הסור על הב"י כתבובחנם
 אינו שלשונו מהן יפחותולא
 ידוקדק אם רין אדון דאדרבהמדוקדק

 מין יקח שלא דכמו וקמ"ל דקדקיפה
 ה"נ ברכה בלא אף ורימון כפרישאחר
 לזכר מינים ג', לסול מהן יפחותלא

 בטעות למסרך ג"כ ליתא דלאבעלמא
 זה מעכבין שא*ן ויאמרו שניםבשאר
 כתב דרבנן במלתא' אף והרי זהאת
 גופיה 'הרא'ש בשמ תרצ"ה סי'הב"י
 פורים בליל בשר אוכלים שאיןדיש
 במ"ע כ"ש פויים סעודת דזה יסעושלא

דאורייתא.'
 אם בנ"ד כמו האתרוג כשחסרבפרפ

 חיישינן מיניס הג' יתריטלו
 שלא בתורה פ1ים שיגלו סעותיםלכמה

 כתוב שלא מחמת יאמרו שמא א'כהלכה,
 החיבור וא"ו בלא כפת רק וכפתבתורה
 מעכב אינו שהא"רוג ללמד בא זההרי
 מעכבים אינם מינים והג' מינים ג'ליתר
 ב'--שמא=שמרו-דרק- האתרוג,את

 הג' ושאר הראשון ביום ניטלהאתרזג
 עי' לזה ]דוגמא הימים ליתרמינים
 שיאמרו לטעות דחששו מ"ג מכילתןרש*י
 שמחת 'לאו ה.א לסני ושמחתםדמ"ש
 היא פ*ג בירושלמי כמ"ד פי' קאמרלולב
 מדבר הכתוב שלמים בשמחת תנאאית

 מדרבנן,[ ז' כל במקדש גם זוולדיעה
 צ"ד ב"מ יונתן כר' יאמרו שמא3'

 אחר כל ומשמע כאחד שניהסמשמע
 וה-נ יחדיו הכתוב לך שיפרוט עדבפ'ע
 תמרים כפת או והפי' הם המחלקיםווי"ן
 יומא תוס' ועי' ע"נ או ע"ע ענףאו

 1"1 ל"ד למכילתן חת"ס וחי' צ"אומנחות

 הסקרא בסירוש לבו ומקובל המוכרחנגד
שהד



השדה הרנ*א חייםאויהעץ
 במקדש הן זא"ז מעכבין מיניםשהד'
 והדי למטה בהערה כמ"ש בגבוליןהן
 התורה כתבה שלא גופא מ,ה אדרבה*(

 מחלקת לפרש שאין במו הוכחהוכפו3
 דליכא תמרים כפת או הדר עץ פריאו
 וערבי ע"ע וענף של הוויין ה"נוי"ו
 ווי"ן רק המהלקיס ווי"ן אינםנחל

 בא וייו בלא כפת בם"ש וכןהמחברים,
 עממכמ"ר מאוגד אינו שהאתרונללמדינו
 ע-ש, ל"1 באות -למ-ש אובמכילחן
 י-ו ס-ק כאן הט"ו שחידש מהועפ-ז

 יפחות ולא שכפל הטורבטעם
 לקה אב שיצא דאחר לאשמעינןמהן
 משום עובר מצוה לדיבוב מיניסג'
 מינים ג' רק לו באין משא"כ תגרעלא
 מה דמלבד מוכרה אינו עובראיגו

 צ"ע עוד זה סס"י בא"ר עליושהשיג
 מראגביה מ"ב במכילתן ממ"דעליו
 גם מצוה חיבוב יש לט", והר'נפק
 וכמיש מצזה בדבר טעה זא"כאח"כ
 בומנו שלא בלעבור צ"ו ערוביןרש"י
 וע"כ היא מצוה ,כונה בלא אףלת"ק

 על שיעבור לענין מצוה בו איןדלאח"כ
 לטלטל יאסר כן לא ודאם ג"כ תגרעלא

 יצא זלא מינים ג' רק לו באיןוכן
 דאורייתא לאז לעבזר קריב ונוטלןיד"ח
 לטליתו ציצית ג' בעזקה נמו תגרעלא
 תרס"ד יבש"ע בתפיליז' פרשיותוג'
 שאם שאומר מי היש על כתבס"ז
 עובר הלולב עם הערבה בהוירנטל
 היא שטעות ואעפ"י תוסיף בלמשום
 לחוש הפסד אין מקוס מכלבעיני
 נטל אם הפסד שיש בג"ד כ"שלדבריו

 לא משום בעלמא לזכר מיניםג'
 מלטלם. לחוש יש לקמן כמ"שתגדע
 הראביד גשם הרא"ש של דיוקוועיקר

 ל"א מכילתן הש"ס מלשו7ב~ה
 ורימון פריש לייתי דתימא מהוע"ב
 ע"ש אתרוג תורת תשכת דלא היכיכי
 תורת המור וכי לולכ נקיט לאואי

 קלא דהיל*ל ]פי' לולב מתירתאתרוג
 דנקיט שימ אלא לולב[ תורתתשכח
 ברא"ש ע-ש אתדזג שאין אע-פלולב
 זה כתבו שלא הראעונים דכלי*ל
 הש"ס יאמר ראיך לדוחק זה חשבדהדין
 אתרוג תורת תשכח שלא דתימאבמהו

 ורימון פריש שיביאו גופיה ביו;דאדרבה
 דפריש שיאמרו אתרוג תורתתשכח

 הראשונים הוא_הפהי___עז--הדג--ואדלנ אחר אתרוג בלא הגאגד לולבבסוכוח
 כי לייתי דתימא מהו בש"ס גרסו מצוה. לחיבוג יכוין שמא יד"חשיצא

היכי
 קשה לכאורה מג-ל בגבולין מה"ת דאיתא ראשון מ"ג במכילתן והנה*(

 גם ודאי מקדש פי' ולא סתם לכם ולקחתם מפורש קרא על בעי מהטובא
 ושמחתט דקרא בסיפיה דכתיב משום המקשה דנסתפק וע"כ מיירובגבולין
 במקדש דוקא הוי ווראשון יום דגם אלמא השבעה בכלל א' ויום ז"י ה'אלפני
 משאר א' יום להפריד הראשון ביום לכם ולקחתם תחילה דקאמרומאי
 שאול כשר הימים שאר משא"כ וגזול שאול למעוטי לכס בעי א' דניוםהימיס
  מהית. היי לא בגבולין א' ביום הלולב דלקיחת ולעולם במקרש אףוגויל

 רק לכם ולקחחם סתמא מרכתיב  מה"ת בגבולין א' יום דוראי  השיבווהתרצן
 מדרש לשיפיה דמלישיה לולב ה' המנוחה בס' כמ"ש לנו מקובל דקראפרושא
 כפ"ת הדר צז פדי  הראשון ביום לכם ולקהתם כזה מדרש לרישיהומסיפיה
 ושמחתם וע"נ ע"ע וענף כפ-ת הדר ע, פרי בגבולין[, ]אף וע*נ ע"עועגף

 ע"ש. א' אות כנ'ל ]במקדש[ ז"י ה"אלפני
 כיון תימא וו"ל למקדש ואחת ד'ה י"ד במכילתן התוס' קוש'ית יתישבובזה

רלית



צוהשדה תרנ-א חיי:אורהעל;

 דהו כל שיטצא מה ]פירושהיכי
 קמ"ל הראב"ד[ כסברת ברכהבלא
 למסרך דאתי חירבא מיניה דנפיקזמנין
 כשיביאו ]פי' אתרוג תורת תשכהשלא
 יטלו לא אם מין נחסר אבלפריש[
 תשכח שלא חוונו לא מינים הג'יתר
 כה"ג מצינו לא כי מינים ד'תורת

 אדרבה בתורה בהמפורש ה~'לשחששו
 מיד בכנה~ת ו"ח סברמעיקרא
 שיעכבו אחת תסלה רק לודכשאין
 הוניה יקנה ולא יפשע שמאזא"ז

 פסק שיפנינו כפיהימ הרטב"ם]ובאמת
 אמרה אמאי דא"כ תמיהתו ועידכן

 סעככין בל'שון מינים בד'המשנה
 אחר.שדינ0שוהייל מעכבין איןובתפילין
 דבתפילין קאסר דאורייתא דינאדהמשנה

 שמא מדרבנן קאמר ריח אבל מעכביןאין
 זא-ז מעכבין אינם קמ"'ת אףיפשע[
 שמא דחיישינן זאיז ומעכבין בזהנ"ש
 שלא למסקנא ט"ז בשבת והרייפשע
 שוב חששו לא עולה ב"י טגילהיאמרו
 ועי'.בלים חטאת מי_ תורת תשכחשלא
 חלת שלענין ואף מ"ז ופי*ד מ.אפי"א
 תורת תשכה שלא בגזרה מצינוחו-ל

. - - -

 דדוקא כ"ז בכורות תום' כתבו כברחלה
 עיסתו המגלגל אדם בכל ששייכאבחלה
 בה רגילין שאין בהרומה משא"כחששו
 שיש כ-ש וא"כ קרקעות בעליאלא
 אדם בכל ושייכא בחלה דדוקאלחלק

 משא"כ תסידי בענין עיסתוהמגלגל
 מדינות ובאותן הזאת בשנה שדקאתרוג
 חיישינן לא וראי אתיוג אין מלחמהשל
 יטלו כשלא מינים ד' תודת תשכחשלא
 הכרית בכורת מ"ש ועי' כללאותם
 שכחה.חשש- אין בתורה המפורש דבדבה סק"ורס"ד

 באבני כ"ח רה"ש אבן בטוריוסעאתי
 במ"ד שהקשה שםמלואים

 דלמא פריש לייתי דלא ק"אבסוכה
 עובר והרי בשוא"ת חשש למסרךאתי
 ואפי' תגרעו לא תורה של לאוביר

 לסצוה יכוין ולא לייהי דה"קתפרש
 תוסיף בלא וכמו סי"ד[ וט-ז מג"אןעי'
 למה מ'ם תגרע בלא ה"נ כוגהבעי
 לשנה למסרך אתי דלמא טעםלן

 במעשה בשעתא חורבא יש והריהבאה
 לזה מצא שלא ע"ש למצוה יכויןשמא

 ישוב.שום
והתבונגהי

 ורבנן נד"ה וע-ש בקרא כתיב מקדש דמדי בגבולין אף אימא הלכהא ליהדלית
 נחל ערבי לקמן רבנן דדרשי הא נמי לי' ולית הרים של להכשיר ליה ליתושמא
 דבאמת הדבר נכון ולם-ש ריטב'א ובחי' ע"ש אי דערבה כר"ע לה סבר אלאשתי0
 מה ע'כ מדרש לסיפיה דמרישיה כיון רק הללמ-מ במקדש דערבה ליהלית

 כרבנן שתים נחל ערבי פרושו בגבולין אף מינים הד' כל בראשון התורהשהצריכה
 במקרש ז"י ה-א לפגי ושמחתם וכו' הדר עץ פרי מדרש לרישיה שמסיפיה ומהלקמן
 במקדש אף ימים הש-וה יתר בל ובאמת למקדש וא' ללולב א' שתיס ערבי פי'בסיפי'
 חילוק שיש וכמו א' ביו.ט אף א' ערבה דם"ל כר"ע ולא לדיריה א' ערבה ללולבד-י

 סק"ג בתרס"ד מ-ש ועי' בזה ה-נ וג[ול שאול לענין במקדש אף הימים ליתרמראשון
 דדריש שאול דלאבא' מורביוה והביאו ד'ה מ-ג מכילתן תוס' כמ-שלתמוה
 א' ביו"ט לאו שם דהרי משלכם במקדש  הקפה של לערבה בעי שתימערבי

 ועתה הקפה של בערבה וכ"ש משלכם א"צ בלולב גם שלכיע בשביעי רקהיי
 מתיבת הדרוש מתחיל ג"כ מדרש לרישיה דמסיפיה המקובל דלפירושאוסיף
 לק"מ וע-כ א' ביום אף במקדש הקפה של בערבה לכם וא"צ הדר עץפרי

 ואכמ"ל. וז'ו"ק חברו של ערבה לו ויגיע מי כל מתניס היושלא



השדהת

 הרא"ש של דיוקו שמלבדוהתבוננתי
 שלא בש"ס אמרו לאדאמאי

 לשון הנה עוד כג"ל לולב תורתתשכח
 פריש יביא לא אתרוג מצא לאדברייתא
 פ.ז לולב ה' הרמב"ם מלשון,משונה
 אין מהם א' נמצא לא ואם שכתבה"ה

 כן ובאמת לו הדומה אחר מיןמביאין
 הגרייתא מ"ש הנלפע"דבפירושהדילאבל

 מוטיפין אין כך  מהן  פותתין שאיזכשם
 פריש יביא לא אתרוג מצא לאעליהן
 בבי-אמר לשני הלקם דהש"סנהי

 השיס דמוקי המסקנא לאחימר-אבל
 אגד דבעי לר"י הן לכ'ע הברייתאשם
 שהכל הברייתא פירוש א"כ לרבנןוהן
 אתרוג מצא בלא ואשמעינן אחדדין

 ימצא ביומו שאח"כ להיות ויכוללשעתו
 המינים שאר לו יהיה לא אז אבלאתרוג
 השלשה עס יצרף עתה שלעת אמינאוהוי
 אתרוג תורת תשכח שלא פרישמינים
פי'

 שלכתחילה-
 מ'נים ד' לטול צריך

 כן שיעימה אדעתין וסלקא לכ"עיחד
 שהרי מהמצוה עדיין מגרע אינודהרי
 לטול שצריך כעלמא לזכד רקעושה

 האתרוג שימצא ואח"כ יחד מינימד'
 דליתא כמאן דהפריש מוסיף אינוהרי

 כוותיה כ"ו דמנחות שהברייתאאגד
 כנ"ל זה אחר :ה בנטלן יוצאואיבו
 לבדס מינימ הג' אף כלל יטול לאודאי
 לא וה אחר בזה דיוצצ לרבנן אףאלא
 יטול רק לזכר הפריש מתחילהיצרף
 אינו שמהית ]ראף לבדם מינים הג'לע"ע
 קאי[ לחודיה דהאי תוסיף לא עלעוכר

 סי' למסרך אתי דלמא דרבנןמחומרא

 מינים ד' שנטל מה על יסמוך שמאהן
  פתית  ונמצא האתרוג למצוא יטרחולא
 לכ"ע. מהן פיהתין אין והרי מיניםמד'
 אחיכ האתרוג וימצא שיטדח .אףוהן

 מיניס ד' על כמזסיף מחזי ג"כויטלו
 לר' אבל עליהם, טוסיפין איןוהרי
 אחד לו ונחסר אגד דצריך דס"ליהודא

 חיכף עובר הנאגדים מיניםמהשלשה
 במין הש"ס מדמיירו רק תגרע לאעל

 האתרוג והוא לכ"ע מאוגדשאינו
 הש-ס זכרו לא ע"כ לשעתושנחסר

 ונתישב תיכף שהוא חגרע לאשל
 הראיש דיוק עם אבן הטוריקושית
 דברי נם נדחו ובזה הראב'דבשם
 ע"ש במהרי"ק המובא השלמהבעל

ודו"ק.
 אתרוג נמצא לא ,שבודאי בנ.ד3מצא

 ואסזר תיכף---על-לא=הגרע- ---עובר- ---
 ציצית*( בג' ללבוש כמו כנ"ל לטלם דצריך לר"י מבעי דלא בעלמאלזכר

ואף
 הקסנים כנפות כד' לילך דמוטב רסיא מחשו' ט"ז רס"י מג"א שכתב ומה*(
 מציצית פסוד כזה בגד דשם י"ל בעלמא לזכר דרק וע"כ ציצית בלא מלילךמשיעור
 עי, עליו לברך שיגא חשש ועוד נוססות מצוה השש בסמוך למ"ש צע"ק בזה]וגס

 אסור ציצית ג' רק לו  ואין בציצית המחויב בגד משא*כ ט.זן סי' החייםארצות
 יכול כשאינו תקצ"ג בסי'  וכן שאולה[ בטלית מיירו י"ג בסי' ]יהטויזללבשו
 ס"ק רם"ד הברית כורת ועי' כלל יעשה לא א' סדר ולהקוע הברכות כללברך
 עתה ברכה, בלא בחול  ימול  לפרוצ דכשא"א תורה מרבה ספרי ובראשי"ט

 ול"ד אח"כ יפרע לא ושמא תגרעו לא על יעכור שלא כלל ימול שלאנלפע"ד
 מנחות עי' א' מצוה מקיים דעכ"פ דמניחה אחת תפלה רק לו שאיןלמי
 שייך לא שם תפ"ב שע*ת עי' מצה ז'ת חצי רק לו שאין למי ל"ד וכןמ"ד
 תרמ"ח בסי' מיש ועי' בזה משא-כ רשוח אכילת כאוכל דהוי תגרעלא

 ואכמ"ל. כ"זאות



 הייםאורהעץ
 בסגהדרין לפרש נדחוק אםואף
 ממרא זקן לענין דוקא דלאו פ-חדף
 שצריך בדבר רק סוסיף גחשבאינו
 ציצית ושאני כן הדין לכ"ע ואףאגד

 סמ"ג עי' יחד נאגדין שהןותפילין
 ופתיחה שם רא"מ וחי' שופרה'

 דמתן דהך ל"ס אות להפמ"גהכוללת
 דהמזבח תיסיף לא משום שעובר.ד'

 מ"ב פ"ד בפרה שמה"ט וי"לאוגדן
 לא לעגין וה"נ ואכמ"ל, חששאין

 אגד שצריך בדבר דדוקא נימאתגרע
 והגמ"י היא~ם כמ"ש ונימא כןדינו
 הנ"ל דספרי דהה ה"ז פ"ז לולבה'

 ותפילין ציצית בהדי .לולבשחושב
 אליבא. רק קאי תוסיה בלאלעבור
 דקים"ל להבנן משא"כ אגד דצריךדר"י
 בנטלן שיוצא וכיון אגד צריך שאיןכן
 ג' כשנוטל כן אם זה אחרזה

 ימצא לא אם ואף נוטל בהיתרמינים
 על מקודם עבר לא הרביעי מיןאח"כ
 דאולי קשה זה לכל מה'ת תגרעלא

 שסשמע ]וכמו כן לעשות אסורמדרבנן
 לפניו -מצוי דכשאינו זה סעי'מש"ע
 אף יצ(ו לא ואולי מינים הג' יטוללא

 כיון וגטלו[ הרביעי מין- אח*כבמצא
 לחדש ואסור סיניס בג' כלל מצוהשאין
 ביום בעלמא לזכר מינים בג'סצוה
 שבזמן הימים בשאר ]וכ"שראשון
 חסורים רודאי'היו מה*ת ז' שכלהמקדש
 כנ"ל יטעו שלא לזכר מיניס ג'לטזל
 מתקנת לסלס לנו אסור ה"נ ב'אות
 סברת מחמת ה'[ אות לקמן כמ"שריב"ז

 גופיה להראב"ד דהרי הנ"להראב"ד
 עי' תוסיפו לא משום בזה ישאולי

 ה"ט ב' פרק ממרים הלכותרמב"ם_
 איסור תמצא דלא שם הראב"דובהשגת

 בין לשעה בין בם'ע רק תוסיףלא
 בין תורה בדבר שקבעה ביןלדורות
 גם בזה איסור דיש ומובן קכעהשלא
 אליהו באדרת ועי' הגדול ב"רעל

תרנ"~
צזאשדה

 ואתהנן בפ' דם"ש ראה פ'להגר"א
 תרי"ג על מצוה במוסיף הוא תוסיפולא

 מצוה דה"ה שם הרמב"ם לדעת]ומינה
 דוקא דאם ונדר לסייג שאינו כלדרבנן
 ידענו ככר הלא דאורייתאבמצוה
 רשאי הנביא שאין המצות אלהמקרא
 מגילה פ', יומא ק"ד, שכת דגרלחדש
 בה' הרמכ"ם ומ"ש ט-ז, תמורהב',

 רק היא בשמים לא ~קרא ס"טיסוה"ת
 פ' רמב"ן ועי' נקיט פשוטהדרשה

 על פי' תיסיף לא ראה ובפ'ואת"נן[
 ואכמ'ל. בלולג מינים ה' כגון המצוהגוף
 מין בחסר איסור חשש יש עודדי

 אבן כמי מוקצה משום ביו*טלטול
 יתבטל אם דאף ס"ל פוסקיםורוב
 דחינן לא מינים ד' ממצותלגמרי
 מהמינים א' שנתלש כגון מוקצהאיסור
 תרנ*ה סי' סג"א עי' עכו"מ ע*יביו"ט
 סק"ב תמ"ו מנ*א ועי' שםום"ש

 ועי' מ"ב פ"א ביצה ישראלותפארת
 לפ'סול שרוצה ל"ד במכילתןכפ'ת
 הוי דטבל משום טבל שלאתרוג
 ובאמת מסנין בר'פ כמבוארמוקצה
 המחבר מנכר בתשובה רח"כבשו"ת
 לטלטל.-שיקצה דטותר' העלה ט'דף

 והוסיף בו לצאת כדי סצוהלצורך
 כלל מוקצה חשיב דלא לומרטעם
 דחזי כיון סוקצה דהוי נימאראיך
 מובן מניה דעתיה אקצי לא בולצאת
 לצורך דוקא הראשון דלטעםמזה
 לדידיה מוקצה לטלטל מותרמציה
 מצוה שאיגו מינים בג' בנ"דוא"כ
 ואסור למקומו , מוקצה איסורחוזר
 דדחינין ס"ל פוסקים כמה והרילטלו
 מוסצה. איסור מחמת דאורייתא מצוהגם

 מיד אשה מקבלת ס'ב במכילתןוהנה
 לא אימא בד"ה פרש"יבנה

 כיון קם"ל טלטול איסור איכאדלגבה
 שם אשיר'י הגהת ועי' לאנשיםדראוי
 אסורות שהנשים משמע דמזהשכתב



השדה תרנ'א חייםאורחעץ
 התיר ר"ת אבל שהז"ג מ"ע, עללברך
 וסתם מא'ז, אחר בענין כאןומפרש
 כפ"ת ובס' אחר, בענין פרושולנו
 בת לאו ואשה הואיל מ"ד דמפרשפי'

 לברך רצונה שאין כיון היאחיובא
 כיון קמ"ל אצלה מוקצה ליההוי

 אינו שוב מברכת לברךדכשתרצה
 שכ"כ האמת אל וביון עכ"למוקצה
 בהוספה שי"ד סי' סוכה ה' זרועבאור
 סברכות אין שגשים לשיטתוררש"י
 שראוי מפני מפרש ע"כ שהז'ג מ'עעל

 כהגהת דקימ"ל לדידן נמצאלאגשים,
 מברכות דנשים ס"1 תקפ.ם א"הרמ"א
 הפירוש תפסינן ע*כ כשירצו לולבעל

 שאם מפגי רק היתר דעיקרבש"ס
 מוקצה אינו מה"ס מברכיתרוצית
 אות ותרנ"ח נ"ב אות לקמן מ"ש]עי'
 דהרי מבין איני לעצמי וכשאניי"א
 ורק לברך דאסורות נימא אםאף

 שאיגו כמי מצוה לשמ לטלורשאות
 ובס' לה מוקצה יהא מדועמצוה

 מברכות שא~נן דאף פוסקהמנוחה
 והיא מברכית שהחיינו לולב נטילתעל

 כלי הוי לא דלולב ומשמעכלי
 תדנ"ח משבצות ועי' להיתרשמלאכתו

 פכ"ז שבת ה' שברמב"ב ואףסק'ב
 שמכבדין התמרה מכבדתמפורש
 להיתר שמלאכתו ככלי הוא הריהקרקע
 לכך מע"ש כשיחדו דדוקא בכפ"תתירץ

 קדושים ישראל הסוכות דבחגולפעד"נ
 אף הקרקע מלכבד גזהריםמסתמא
 מקיימים שבמינו משום פסולבלולב
 מצוה לביזוי חוששין אז מצוהבו
 דרק משמע כ"א סי' שמב"ח]אף
 לנהוג אסור למצוה שעומד 'שןלולב
 בו להשתמש שרצונו פרושו בזיוןבו

 ו' אות תרס"ד עי' למצוה הבאהלשגה
 סס"י מגיא ועי' קנ"ג[ סס"יומשבצות

 מוקצה, הוי קוב א"כתרל"ח
 מיתנ ד"ה מ"ו מכילתןובתוספות

 רצו לא דבלולבכתבו
 בלא ז' ספק בשמיני שיטלולתקן
 לטלטלו ומוקצה יויט שהוא לפיברכה
 סוכה משא"כ רחול עובדא מלתאומנכר
 ועתה *( עיש עלע ערובה דסוכתוי"ל
 לולב מצות דחו דאם בעצמינונדון

 כ"ש יו"ט בספק מקצה מחששדרבנן וא"ר תרמ"ט סוס"י .שע'ת ועי'פלא
 מסברת רק שהוא דבר לדחות שיש ואכמ'ל[, ייטסק"י

 מוקצה, מחשש בעלמא לזכר ז"להראב"ר לבד מינים ג' דעל כיון מיה לנויוצא
 מחלק ב*י המובא מהריזל שבתשו' ואף לטלטלם אסור שוב לברךדאסור

 למי וחיי מינים לד' ראוי רהיוםכיון מכילתן ועי' אבן כמו מוקצהמחמת
 זה לכל מוקצה אינו אתרוג לןשיש ברש"י הוא בעלמא טלטול אמאימ"ב
 בכל אתרונ שאין מפורסם בנ"דהרי שאינו מאחר למצוה דחזי אע"גותוס'

עיירות
 מיניט גג' לדבר יכר עושין דאם 'הקשה י"ג דרוש יח"כ בדרושי*(
 דחזי מוקצה שאינו האחרוג דק ז' ספק בשמיני ליטול תקנו לא מדועכדאב"ד
 דראב"ד א( אנפי. בכמה לישב ולפענד"נ החוס', לתירוץ לו דערב וי"ל בולהריח
 בסוכה ישינים שאין דכמו ב( דרבגן. ולולב מה"ת דסוכה לחלק הר*נ תירוץס"ל

 סק"ב תרס"ח במג"א מובא המרדכי כמ"ש בברכה היכר שאין מהמתבשטיני
 דזכר ג( בשמיני, היכר אין א"כ בסוכות מברכין אין מינים מד' דבפחות כיוןה"נ

 דלזכר ד( פחות, הטול מהן באחד אם משא"כ שוין החג ימי כל אם רק הואלדבר
 במנחות כמ"ד פרי עושה שאינו וא' פרי עושה א' מיניפ משני בסחות אינובעלמא

 לגד באתרוג וא"כ אגר שמיה לא בחד אגד י*ג מכילתן ועי' זל"ז זקוקיןכ"ז
 יטלוכש



צתהשרה תרנ"א הייםאורהעץ
 כזו מגו נימא איך הסמוכותעיירות
 במדינה אתרוג לו שיש למישראוי
 פסחים תוס' מ-ש לזו דוגמאאחרת
 בסלת א"כ וא-ת וז"ל מ"ו רףסוף
 לחולה וראוי היאיל שבת מלאכתכל

 לא כלל שכיח דלא כיון וי"לשיב'ס
 שכיה שלא בנ*ד וה"נ הואילאמרינן
 רש.ל של מרינו וגרע אתרוגכלל

 בעיר רק מקרה שהיה ה' סי'בתשו'
 משא*כ מינים ד' למצוא שהתרשלוא.

 ' ישננ"ר

 ואין גיו"ט מוקצה חשיס בו
 -וחזי ההדס עם דמאוגד כיוןלומר
 די"ל לטלו שוב מוקצה אינו בולהריח
 בעלמא מזכר למצוה מחשגו אתהדאס
 בו להריח שאסור למצוה הוקצהשוב
 קסן של וכאתרוג תרנ-ג בסי'כמ"ש
 ישראל ובתפארת מ"ה סוכה תוס'עי'

שם.
 סי' אריה שאגת בשו-ת למ"ש וכןה.

 תקפ"ט בשע"ת מובאק"ו
 לרה"ר השופר או הלולב להוציאשאסיר
 מחויבת שאיכה אשה בשבילביויט
 יטלו אם מינים ג' רק כשיש בנידה-נ

 בשח כולס כשיטלו נרולחששועור
 או שישכחו מהם כמהימצאו

 ונה בכל כהרגלס ג"כ ויברכויטעו
 פ-ר ובריש לבטלה גרכהוהוא

 מארווא הלה להפריש דנהגודפסחים
 אתי רלמא באפייהו זר ליכולאר"י

 ולא הפטור על החיוב מןלאפדושי
 משוס וע.כ יבדכו שלא להםתקן
 היכר יהיה ולא טעות או שכחהחשש
 בעוה-ר הדור קלות לפי ]וכןוה"1
 ~צאד )שבשעה-ד כמה ידמו כימובן
 יתרשלו אחרת ' ולשגה מיניםבג'

 כלל. אתדוגלקנות
 ששום 1לפע"ד החששות אלו כלוסחמת
 לזכר ביו"ט מינים הג' יטול לאאיש
 אותם יטלו לא ימים בשאר וגםבעלמא
 יהיו ושלא הנ"ל החששות יתרמחמת
 שלא הראשונים יו-ט משניעדיפי
 מ-ח, ובחים העיקר מן חמור טפלמצינו
 מכילתן מרשוי לזח וראיה כ"ג,מגילה
 ברכתו או נענועי ללמוד ד-המ-ב

 יו"ט חל שבאם תקנו לא מדועשקשה
 יברכו ולא ינענעו לא בשבתא'

 יקיימו ורק דרבנן חידבי רקשהמה נטח בעלמא לזכר מינים הג'כולם
 הן דמה.ט וע"כ להגביהו מה"תהמ"ע והרי לרה"ר מרה"י ויביאםיוציאם
 עדיף חוה*מ יהיה שלא והןשישנתו מחויב ואינו לאשה דזמה אישכאן

 סי' ח"צ שבשו"ת עד ולברך לנענע מיו"ס בהוצאה. איסורויעשה
ט'

 לא ב' דאגר הרסב-ם דעת מ"ג אות לקמן לדבר']ולמ"ש זכר שום איןכשיטלו
 יטול לא א' מין אלא לו היה לא אם אבל ה"ו פ"ז לולב בה' במיש י"ל אגדשמיה

 דשוין לשיטתו רקט"ל וי"ל א' מין לו מחסר כ"ש הוא דהרי קשהשלכאורה
 לו בחסר ה"נ לדבר זכר עושין אין דודאי אחד מין רק לו באין כמוהמה
 כמ"ד מאוגד בלולב רק לדבר דזכר עור וי"ל לרבר[ זכר יעשה לא א'מין

 של אגודה כח ויפה וכו' בעבותו והדס באגודו לולב הנוטל כל מ-הבמכילתן
 הבונה מקרא מ*1 סיג אבות הרע"ב כמ"ש לארץ משמים השכינה שפע להורידג'

 ודרש זה דמקרא כ-ז מנחות ועי. יסדה ארץ על ואגודתו מעלותיובשמים
 דגם משמע ולהלל והדס לולב ליקח ק"ב סס"י תהלימ שוח'ט ועי' לולבעל

 ובהרס לתורה רמז טעם יש' רבלולב כיון להלל לדבר זכר יש והרסבלולב
 הצדיק שהוא להאתרוג צריכה ערבה משא-כ אמור המד"ר כמ"ע למעיס רמוריח

 ואכמ-ל, הארכתי ובדרוש בעדו לכפר ומע"טתורה



השרה תרכ"א חייםאורח ,עץ
 אתיוג על לגרך בשעה*ד התירט'

 יהיו שלא ימים נשאר א" ביוםחסר
 '( ל' אות בחרמ"ט מ"ש עי' מי91טעדיפי
 גריעי ימים דשאר טעם לומר שישבפרפ

 המכשירימ דאף לבד מינים ג'לטול
 עליהם לברך בשעה"ד : הפסוליםכל
 מ"ס מה"ת שהיה במקדש אף ז'כל
 בעלמא לזכר במקדש נטלו לא מיןהסר
 לא אתרוג בחסר וכ*ש ג' אותכנ.ל
 כנ*ל טעות מחשש מינימ ג' יתרנטלו
 לנו אסור אררבה בזה-ז איכ ב'אות

 לטול גופיה דריב"ו מתקנתאבהוה*מ
 הרא"ש ומרעת למקרש זכר מיגים ג'שאר
 לא בשבת ע'פ דכשחל קהר בפסהי'גופי'
 כיון למקדש זכר תבשילים ב' יביאולא

 ע-ש, שבת דחי לא החגיגהדבמקדש
 ואכמ-ל מע"ש דהביאו ס"ליהחולקים

 במזמן מודמן היה דאם נימווואפי'
 ג' לטול מתקנים היו כוה שעה*דהמקדש

 תקנה כן שהיה מצינו לא מ"ממינים
 בוה*ז תיקן מינים ד' רקוריב"ז
 יתנטל ב"ב המקדש וכשיבנהבחוה"מ

 פ"כ רה"ש מתוספתא ומקורו 'י*(הט"ו
 עוד אנחנו נתקן איך ריב"קמאמר

 לזכר ז' כל ליטול לבד מיניםבשלשה
 לא לתקנתא ותקנתא ריב"זלתקנת
 מציגו במצוה וגם ה' ב"מ עי'עבדינן

 ושמחתם הי"א פ"ג סוכה בירושלמיכן
 לולב בשמחת תני אית ה"אלפני
 שלמים בשמחת חני אית מדברהכתוב
 בשמחת למ"ד ומקשה מדברהכתוב
 ימים ושאר ד"ת בראשוןשלמים

 שם[ מה"פ ]עי' במקדש אףמדבריהם
 תקנה ויש רבריהן על מתקיןוריב"ז
 מה"פ של פרועו ]ומוכרח תקנהאחר
 פ"ד ור"ה פ9א חלה בירושלמיממ"ש
 כל עצמו במקרש אם פי' ג'[ ב'הלכה

 בגבולין עוד נתקן איך מדבריהןז'
 ואכמ"ל. כ' אות תרמ"ט בסי' מ"שזעי'
 של שדינו הזה העיון אחר ובכן1.

 לזכר מינים ג' ליטולהש"ע
 הרא"ש יחיד ד?ת רק הואבעלמא
 הרא"ש שגם לודאי וקרוב הראבידלסברת
 באות כמ-ש להלכה כן מלפסוק בוחזר

 איסור לידי לבוא הניל מחששות ויש ב' פ"ז לולב ה' הרמב"ם כמ"שתקנתו
לא -------------------- ---- 

 דחוק הוא א' יו"ט על ג"כ היה ריב"ז דתקנת קצת שמשמע ומה*(
 המשמשת כ"1 ברכות ועי' ב' ס"ק פ"ז יו"ד ט"ז עי' מהית חיוב בו שישאחר

 חמורה טומאה אצל קלה לטימאה שם יש אם שם ובירושלמי נדהשראתה
 וע"ש דרבנן ל"ש דאורייתא מעילה דאיכא כיון גזרו ד'ה נ"ב מנחות תוס'ועי'
 וחליצה. גרושה ד*ה י"ג מכות ותוס' טומאה לו דשבע בהך כ"דבדף

 החקים אלא דאה בפ' ממ"ש ריב"ז יכול היה לא לעולם דלתקן לימר יש 1**
 ובס"ס להדש רשאי הנביא שאין אלה שם להגר"א אליהו ובאדרתוהמשפטים

 דסוף מקרא זה למדנו והרי זה מנ"ל התפלא עין ריב להרה"ג מצוהדבר
 יכול בארץ לעשות ספרי בשם להלן מש"ש ע"פ ונלפע"ד המצות אלהויקרא
 כל ת"ל בחו"ל נוהגות המצות כל יהיו לא יכול גארץ ת"ל בחו"ל נוהגין המצותכל

 י"ל וע"כ ע'ש בעגין האמור מן אותם למרים ומיעט הכתוב שריבה אחרהימים
 שגוהגת מצוה לתקן אבל המצות אלה מקרא אסור מצוה לחדש רק אמינאדהוי
 וסייעתו ריב'ז שתיקן ומה דאסור החקים אלה קרא קם"ל שרי בחויל שתנהגבארץ
 לשעה רק עולמית לתקנה לא לה אין דורש ציון מקרא למקדש זכר ו' כללולב
 הראב"ד כמיש לתקנה אסור לשעה אף אחרת מצוה וסתם המקדש שיבנהעד

 י"ט. ס"ק א' סי' אה"ע ופת"ש ג' אות לעיל ועי' ה*ט פ"ב ממריםה'



 צטהשרה א תרנ" חייםאורחעץ
 הראב"ד לסברת גם תגרע ולא תוסיףלא

 בדבר אבוא _*( מעתה ג' באותכמ"ש
 סי' רש"ל בתשו' האחרונים,פלוגתת

 רק כלל יסלו לא דיחידים הורהח'
 אלו כדרכו הלל קדדם ינענעהשיצ
 סעות חשש יש ]דאל*כ מברךהיה
 מנענעין שאין שיאמרו הבאהלשנה
 לפע"ד - לולב, נסילת על ברכתבשעת
 ברכה שמעו לא דהרי רחוק חששהיא
 הלל[ תוך הם הנענועים דעיקרוגם

 ניכר לדבר דהזכר כדרכו ואנאובהודו
 מכילתן מרש"י כן מוכח לפע'ד בש"צרק
 קודם ולא הש"צ ינענע ואנא בהודו - שיסלוה נמי האידנא ד"ה ע"במיג

 עי' נענוע 'בלא יסלו ויחידים הלל ובחנם לפרסמה ב"ד שליחיויחבטוה
 יטלו לא דאם רבא אליהו ודעתפמ"ג דשאני דכונתו שם עליו תוס'תפסו
 שיססכו הבאה לשנה מכשול יבאחיחידים מנהג רק מה"ת שאינה בגבוליןערבה
 יטלו ע"כ בעצמם יטלו ולא הש"צעל לדבר זכר משום אלא שבת דוחהואינה

היחידים
 נוטלן אבל משש ולפרש הש'ע לבעלי כבוד לחלק אנחנו מוכרחים*(
 שיתקבלו משמים שזכו אף ]כי למצוה כן שתקנו פרושו שאין בעלםאלזכר
 זה על למנין עמדו לא מ"מ ה' מאסר סיון ח' יששכר בני עי'דבריהם
 בהרבה רע"א סי' הריב'ש כמ"ש סייעתו כל עפו שנמנו כריב"ז נשיאיםואינם
 ורא"ש ורמנ"ם הדייף הוראה עסודי ג' אחר ללכת הב"י שהסכים במה ורקראיות
 בשער סשא"כ ב' אות ספרים מערכת שה'ג עי' דורו רבני למאתים קרוב לזההסכימו
 אחר הבאים אף' דבריהם שסתרו' אחרונים פוסקים סצינו הרמ"א ופסקיפסקיו

 קכ"ד אות ת"כ בקיצור התומים וכונת וביש -וח'מהסמ"ע-וס"ז--וש"ך-ומג'א
 והגהת הש"ע קצר במסבע הכתוב ככל ולעשות לשמור הדור חכמי וקבלושקימו
 חיצ בתשו' וכסיש בסגילה הכתוב וקבלו כקיסו אינו כי דובר הרוב עלרם.א
 שהרי הב'י לפסק החלסוד פסק דמי לא ודאי ודל השזע פסק נגד ק'סי'

 לזכר לטלן שרוצה דסי פרושו רק מפסקיו[ הרבה על חלקו אחרוניםהרבה
 בהגה בלשונו שדקדק כמו לטלן יכול לולב מצות תשכח שלא מחששבעלמא
 גליא עי' -מתפלל חוזר התפלל בספק ק"ז סי' בש"ע מזה וגדולה תרמ-ט,סס.י
 מחיוב, אינו הנ"ל מחששות לסלן הירא ]אבל רוצה אם דפרושו א' סי'מסכת
 לנהוג מחויבים אנו ואין למזוזה זכר מונבז בית של ל"ב בטנחות לזהדוגמא
 כהכרעתי ואנא בהודו שינענע השיצ על הכונה דעיקר לפרש יש וכןכן[

 יחיד לשון לכתוב כאן השיע לשון הכריחו השמים ]ומן בפנים כאןלהלכה
 ס"ו תרמיט בסי' משא-כ הש"צ על וקאי נוטלן אבל יברך לא לו חסרשאם

 ליכא וברבים שם[ כמ'ש היחידים כל על דקאי רבים לשון מברכים ואיןנוסלים
 בעלמא לזכר דעזדא ס"ו בשבועות לזה ודוגמא בפנימ, כמ"ש הנ"לחששות

 ואו"ת. מלך שחסר אף התודותהעמיד

 בשליחי די 'לדבר וזכר מהית שםשהיה
 במקדש לולב אבל וחבסה בהבאהב"ד
 שבת ודוחה מה*ת לסול הכל עלחובה
 ואי דחי לא דדבה גזרה משוםורק

 יטלו נסי ישראלים דחי בכהניםאמרת
 ערבה לדבר "זכר כמוולק"מ-ועתה

 וחלזכר ה"נ ב"ד בשליחי דישבמקדש
 פיג המנוחה בס' ועי' בש*צ דיבעלמא
 להקיף סנהג איה לא שבמקומוהכ"ז
 הרי הש'צ אם כ4 הו"ר[ ]חוץבלולב
 אות לעיל עי' בש~צ די למזבחדלזכד

 דרק .הס"ז סק.א.-ודעת -ותרמ"דא'



השדה תרנ*א חיים"ורח"ץ
 דהרי תמוהין ודבריו וינענעוהיחידים

 י"ט ס"ק תרמ"ט בסי' כתב עצמוהוא
 היחירים יטלו לא הפסולים בכלדבשעה"ד

 כשגם כשרואין בנ"ד וכיש הש"צרק
 הכל הלל קודם מנענע אינוהש"צ'
 כלל היחידים נוטלין *אין שמהרואין
 מינים. ג' רק כאן ףאין מחמתהוא

ן
 למעשההכרעתי לפ,ע"דלזאת

 כדעת הג"מ כלל יטלו לאשהיחידיש
 קודם ינענע לא יהש"צ ומג"א,רש"ל
 רק עדיף וא"ת ושב הט-ז כדעתהלל
 והש"צ מעיו"ט לביהכ"נ הלולב,יביאו
 ~לא כררכו יאנא בהודו רקינעגע
 ס"ת יוציאו ולא התיבה את, בויקיף
 קורש הארון יפתח רק הבימהעל
 עי' בשבת כמו הושענא אמירתבעת
 יבואו שלא היכר ג"כ וזהו תר"ף סס"יט"ז

 הא-ר של החשש ליה ואזל הלולבלטול
 הש"צ שגם שני היכי ןש דהריהנ.ל
 תרי נ"ה במכילתן וכ9"ד נטלולא

 ורחזי חזי בהאי דחזי עברינןהיגרי
 ותוס' כ-א בזבח'ם וכה"ג חזיבהאי
 מנהג  היה בלא"ה זהרי -( ל"איומא
 מוץ בסוכות כלל יקיפו ' שלא_קדמון
 ומשגצות 5"1 סי רבתי תניא עי'הו"ר

 המקובלים גשם הד"ט עקרי זעי'תרס"ד
 פוגם זה הרי מינים ד' בלאדהמקיף
 שמקיף איש כל בהו"ר ]זולתונפגם
 לבד בערבה עתה יקיף בלולבתמיד

 וזה הב"ח כשס תר-ס סס"י מג"אכמ"ש
 אלקלעי לאברהם בזכור כמ"שדלא
 ובעקרי הקפה בדין ה' אות וח"גח"א
 לא בהו"ר דגס עצמז מסברתהד"ט
 דברי ע.פ לולב כשאין אף בערבהיקיף

 הקנה שבספר ראו ולא ח"יהמקובל
 ספק יש ה"י ס' ואותו להקיףמפורש

 טוב זבד לס' בהסכמתי כמ"שבכשרותו

 מש"ם ראיה מביא העיטור בס'והרי

 בהו"ו. להיקף העיקר לולב כשישדאף

 כשאין עתה דעתו נקיים ועכ"פבערבה
 בהודו הש-צ שמנענע בזה ואיללולב[
 מנענל שאינו כיון  למצוה  הוקצהואנא
 ניכר בו מק,ף ואינו הלל קידםבו
 וכמ"ר בצבור הוא למצוה לא כילכל

 הותר ולא מום כגעל חסר ט'במנחות
 של הזה הלולג רק בצבור מיםבעל
 שלובש למנהג דומה אתרוג בלאהשיצ
 שיתעוררו דין ביום הקיטלהש"צ

בתשובה,

 להריח דמותר גלפע"ד מעמאומהאי
 שלא בסוכות הזהבהדס

 מוקצה אינו ושוב למצוה הוקצאשלא
 להריח דראוי כיון ביו-טלהש"צ
 לא בחשש הש"צ עובר ואינובההדם
 למ~וה. שאינו לכל ניכר כיתגרע
 בשני דגם קם רש"ל בתשו'ולמ"ש
 בשעת לנענע לו די לש-צ שישמיניס
 לעיל מ"ש עי' להשיי לשבחהלל
 ורק ההדס בחסר לכאורה הנה ד',אות

יש
 ראינו שנות עוד בעוה"ר  עלינו עביו הזאה הכרעחי כתבי אחרי'(

 כהכרעתי בעצמס שנהגו עיירות מכמה ונודעתי במדינותיגו אתיוג נמ*א ולארעה
 ר פ ם ה בראש כאמור נומלים ואיז מברכים אין בתשובתם כהלכהוכוגו

 שלא מיניס ד' להם היו שלא העיירות בכל כן נוהגים היו יהלואיבהפתיהה
 בתשו' הרשד"ם וכמ"ש הכיללת במצוה אגודות כאגודות נראההיה

 דהרי אגודת משום דחי לא נמי לדידהו מ סוכה רש"י על קנ"ג סי',ו*ר
 לא עכ"פ באיסור ואינו דאף ותילץ תתגורדו לא חשש ליכא עיירותבשתי
 ואכמיל. קמ"ח סי' מה-ת שלום שאילת שו"תועי' אבוהי ר' דאתקן בהא רה'ג בשם רה'ש סוף בר-נ מבואר וכן כלל, בדברנאה



קהטדה תרנ*א הייםאויחע,ן
 הגה : יצא אחד אחד ונטלם אצלו טצוים ארגעהן היו ואם י"ב()לסעיף

 הלולב על ויברך תחילה הלולב ויסול פ"1( )רמבים לפניו כולם שיהיוובלבד
 ביניהם סח ואם קנ"ו( סי' הרשב*א ותשו' והר.ן )הרא"ש האחרים על גםורעתו

 : )הגהמ"ן עצמו בפני אחד כל על לברךצריך
 אםי"ג

 ד ץע

 להריח ראוי שאינו וערבה לולב לויש
 י"ל מ"מ ביו"ס מוקצה הוי שובבו
 וראוי מצוה בגדר בזה שאיןכיון
 סו"פ ירושלמי עי' לחולה בולהניף
 באשל וממיג לבד ערבה לעגין-לוה"ג
 שרי בכה"ג דגם י"ל ה"נ זהסס"י
 ואנ* בהודו בן לנענע ניז"טהש"צ
 שגם אף רבים לצורך שהמנהגכיון
 דרבים מצוה איגו מינים ד' מצותגוף

 מ"מ סק"ב תמיו מג"א עי'כשופר
 כצורך הוי בנענועיו הש"צ שלהמנהג
 החולקים להאחרונים ואף כמובןרבים
 תק"ד א"ח בבאה"ס הטגיה מ"שעל
 ביהכ"נ לצורך שבות להתיר י"גס"ק

 תשו' עי' בזה למקדש לדמותווחלילה

 מ.מ ג' סי' דעת ויוסף שאולדברי
 זכר ושהוא כוה קל מוקצהגשבות
 דמי בתשובה 'שיתעודרו וגםלמקדש
 לצורך - כנ~ל עזרא- - -שהעמידלתידות
 בביהכ-נ רבים לצורך בלולב וה"נרבים
 וחתמתי חשש בלי לגענעו לש'צשרי

 פוסק. אליהו הק'שמי
 כ.ו במנחות הדבר מקור היו ואםלו.

 רבא גר חנן רבאמר
 אין לו יש אלל לו שאין אלאל"ש

 הוא בהה"ג שלפי' שם תיס' עי'מעככין
 ולכאורה יצא אחר אחד כשנוטלןאף

 נגד להקל לחדש לאמורא מנ.לצע"ג
 דמעכבין סתם שאמרה המשנה-פשטות

 מהכרח זה דלמד ונלפע"ד זה, אתוה
 ואבאר וכפת, כתיב ולא כפת דכ'המקרא
 לו אמר ל"ד במכילתן דהנהוברי
 באגודה עמהן אתרוג יהא יכולר"א

 ה דש

 וטנין וכו' וכפת נאמר וכי אמרתאחת
 לקיחה ולקחתם ת*ל וא"ושמעכבין

תמה
 וסמיכו~

 מה דע"כ מירה 'המימרות
 האתרוג יאגד שלא רק הוא כפתדכתיב
 א"צ לולב דקימ"ל לדידן והואעמהם
 לאגדן שרי מינים דשאר הכונהאגד

 דלולב ולר*י ע~הם לאגוד אסודזאתדוג
 לאגוד א"צ דאתרוג הכונה אגדצריך
 בימין דלולב ,ר*י סודה אגדו כשלאואו

 אכל ל"א במכילתן כמ"ד בשמאלואתרוג
 עי' רשאי עמהן לאגדו רוצהאם

 לריריה או אם י"דנודו.ק ס*קמשכצות
 ידיו[. בשתי שיאחזם או בימיגוכולם
 אסור דאתרוג ר"י דמידה י"לועוד

 דאתיא שם במנחות ומ"ד עמהםלאגדו
 נענעים שאינם דר,י כותיה שםהברייתא

 לר"י פרושו , אחת באנודה שיהיועד
 רק--האתרוג לקה- אם אף יצא-יה--לא- אחר וה אס.נטלן אבל אחת בבתדוקא
 אשמעינן כרבנן דק-ם"ל למה אבלאח"כ
 אינו האתרוג אם דאף כפת דכתיבבזה

 יצא אח"כ רק הלולב עם אחתגלקיחה
 דכתיב אע'ג וערבה בהדס ה"נוממילא

 אפשר אי דהא מאתרוג דמ"ש ו'בהז
 תמה לקיחה מקרי לא זה דגםלפרש
 ולקחתם לתיבת יותר סמוך אתרוגדהא
 מקרי וה דגס קרא לן דגליוע-כ
 כתיב הוי לא אי ואדרבה תמהלקיחה

 תמה לקיחה דבעי אמינא הוי בכלהוו'
 ממה ורק זה אחר בזה ולאכאחד
 ידעינן כפת וכתב בתחילה קראששינה

 דיצא דינו חנן רב למד ומזהזה
 זה, אחרבוה

אמנם



השדה תרנ"א חשםאורחעץ

 המשנה על ה"ז פ'ג בירושלמיאמנם
 אפילו ר"נ עי' הישנהבגירסא

 איתא יהורה ר' דברי אחת בידושניהן
 לית יאית וכפות כתיב אלו יוסי ר'איל
 א' בידו זה אפילו כפות אלאכתיב

 קרא דצייך נמצא א, בידווזה
 דיצא לאשמעינן ,כסות לכהובלשגות
 דגם א' ביד ווה א' ביד זהבלקיהה

 ראיה אין ושוב תמה לקיחה מקריזה
 דילן מש"ס אולם דיצא זה אחר זהעל
 ררבא ליה אית דר"י דמסיק ליאבדף

 ע"ש להו מחליף ודלמא בימיןדלולב
 א' ביד כולם רבעי בטעמו אמרוולא

 מג"א כם-ש ע.כ תמה לקיחהמשום
 מורה ר"י דגם כפת כתיב דלזהסקיו
 ואולי ידיו בשתי המה לקיחח זהדגם
 עי' א' ביד כ,לם נוטל מאם תמה יותרזה

 כפת דכתיב מה לדירן א"כ ייג באוחמ"ש
 יצא. זה אחר בזה דאף לאשמעינןע-כ
 יש לכאורה ונטלם, אצלו מצויםלז.

 אחד בנטלם דדוקאלדקדק
 יצא אצלו שמצוים מקום באו'תואחד
 לא אחר במקום אח-כ , כשנטלטאבל
_צרנך_לביך_%וד___הפעם' עכ"פ יצא דאפיה נימא אם ואףיצא

 במקום כשנטלן
 זימון ברכת לעגין ג' ברכות עי,אהר

 ג' הטביל ה"א פיז ברכותובירושלמי

 ע"ש בפ"ע ווה בפ"ע זה אזובקלחי
 בני מט' תקיעות ט' לשמע דמיולא
 שהי' דאף דמשמע דיצא שעות בט'אדם
 דכאן עוד לברך וא"צ מקומזתבט'
 רמב"ס ועי' מין לכל בברכה חילוקיש
 את לנמוד לו ויש היי פ"ח חומ"צה'

 שם ובהשגות שירצה מקום בבלההלל
 אם כיסות לארבע שוה שאינותולק
 להגין זכיתי ךל8 אחד במקוםאינם
 למקום לחזור יכול ההלל אחרדהרי

 יי'  וישתה ונשמת  ויאמר)הורוהראשוו
  הדאה  המגיר  סיהרב  ת.פ.)ואף סי'א"ת
 דאכלו פ"ה דף מפסחים טהורמקורו

 לשיטת י"ל באיגרא הלל ואמרובארעא
 ואיגרא דבית דם"ל ראיה שאינוהראביד

 אבל ק"א פסחים עי' מקום כחד הוישלו
 מצסרפית איגן אולי ממש מקימותבשני
 מיגים הד' לענין וה-נ כוסותלארבע
 במקום אח"כ בנטלן מצטדפות דאינןי"ל

 לשון שהוא הש*ע בלשו7 נדקדק.אס אהד. אחדאחר
 הרמב.ם למ-ש וכן הרמג"ם)
 דאף דאשמעינן י"ל ברשותו ישבפיה"מ
 אחר של רק שלו איגם המיניםיתר

 גשאר לו יש מקרי ברשותוומצוין
 סי' יו-ד עי' לו כיש הוי דמצויימים
 לי יש אבל במנחות הש'ס ולשוןקס"ב
 פ"ב שגגות ה' וברמב"ם מעכביןאין

 בשבת שחל א' ביו"ט הלולב המיציאה"י
 ברה"ר ד.א והעבירו בו לצאתכדי
 אוקימתא הזכיר שלא עליו ותמהוסטור

 מדוע וכן בכלי או כשהפכודמכילתן
 וכבר לרת"ר מדה"י בהוציא כתכלא

 שהוציא שי"ל נ"ל ועתה ג"כ בזהכתבתי
 אח"כ ברה.ד שיסול וכונתו הלילברק
 במתנה מחברו אחד אחד המיניםיתר
 יצא כהיג ימים דבשחר ונהיעמ.ל
 אמנם ד"א בדחום לפניו כמצוין_דהוי
 א' א' בנטלן יצא דלא ייל א'ביויט

 המיגיס יתר לו יתן שחברו סמךעל
 אחד ונסלן לו שנתן אף עמ"לבמפצה
 דשמא ברירה אין דבדאודייתאאחד
 לתנס בדעתו היה לא הלולב בנטלאז

 וא"כ הלולב הפעם עוד לטולוצריך
 במצוה טרוד דהיה לומר שייךמה'ט
 כיון ברה"ר ד-א העברתו עלופטור
 אבל הראשונה, בנסילה ג"כ יצאדלא
 מקומות בשני בשלו דאף לרה"דמרהיי
 והכל אחד אחד כשיטלם מצטרפותאינן
 לא א"כ ברה"ר אח"כ יצא שלאיודעין
 לרה-ר  בהזציאו וע"כ במצוה כללטרוד
 ייל ת',כן סוגיא הלכה עמק ס' ועי'חייב
 בשני דאף יותר נראה ובאמת פלפלדרך

מקומות
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 לפניו שמצוין כל ורה-ר רה-ימקומות

 אחד, אחד כשנסלןמצטרפות

 הסקדש כשיבנה לסטיחאוהלכתא
 ינטל דלולב בימינובמהרה

 המינים ויתר ברה"י האתרוג אםבשבת
 עם ברה"ר יעמוד לא סמוךברהיר
 דחשש ברה"י האתרוג ויטולהלולכ
 עי' אחד אחד יטול רק שיקרבםקרוב

 צ.ט. צ*הערובין
 קצת משמע ייעבד יוין ונטלםלה.

 שלא דאף הלבושכמ-ש
 לטלם טוב יותר לכתחילה יחדנאגדו

 מורו בשם י"א מכילתן ריטב"איחד,ועי'
 צריך לר"י דס"ל במה הקושיאלתרץ
 דהרי חזוב מאגודת לקיחה מג"שאגד

 ותירץ מעכב האגד אין ג'כבאזוב
 שיקח יד אגד רק בלולב גםדבאמת

 ול8 לר"י מעכב בירו כחחת מיניםג'
 דברי באמת אמנם המקשר, חוטאגד
 נגד שהוא אגרי מרפסין בזהמורו
 שמ רא בדף ומהם דוכתי בכמההש"ס
 מן ולא תעשה הוי אגד דצריךדלד-י
 ל*ש מעכב אינו חוט אגד ואםהעשוי
 במכילהן_ל"ג וכן העשוי מן ולאלומר
 הוי ושם בעי א י ל ע מ אגד רייאי

 במכילתן וכן ביו.ט לאגוד דא"אכדיעבד
 בקשר הוא האגד דלר-י מפורשל-ו
 מפורש,בירושלסי מאזוב וקושיתו בידזלא
 מ-ד. באות מ*ש עי' ה"א פ-איוסא

 אגדן לא ואם שכתב העיטורומרשון
 לחודיה ברישא לולב עלמברך

 לחודייהו פינים ושאר הדס נוטלוהדר
 לכתחילה דגם קצת משמע כרכהבלא
 אחד כל שיטול טוב יותר אגדםכשלא
 כאחת בידו מיניס ג' משיטילבס"ע
 כמו מהמיניס אחד כל דין אזכי

 האחדוג וגם בידו לבדו שנוטלוהאתדוג
 א-ר כמ"ש בימין לטלו המיניםכיתר

 אמדכל. ס'בשם

 מכילתן תוס' על כפית בס'וראיתי
 במ"ש שהקשה עובר ד"הל.ס

 והוי מברך האתרוג שיטול קודםושמא
 דתינח זאיז שסעכבין לעשייןעובר
 דיצא כה"ג דס-ל להטור אבללר-ת
 נטל כשכבר א"כ זה אחד זהבנסלן
 האתרוג לטול וכטצריך גו יצאהלולב
 נטילת על יברך איך המצוהלהשליס
 לברך הנ"ל האתרוג נסילת עללולב
 ותירץ ב*י המוכא משולם ר'לדעת
 שעושה כיון כו דיצא דאף ס-לדשמא
 יחד מינים הד' כל שנוטל מצוהאח*כ
 לולב.~ -נטילת על לברך מצישפיר

 האתרוג כשנוטל דדוקאולפעד"נ
 של שהאגודה בעתבשמאל

 חשובי' האתיוג ידי על אז בימין מיניםג'
 אם אבל כ-ז מנחות עי' אגודהכולם
 של האנודה שיניח אחר האתרוגיקח
 מינים השלשה גם אז מירו מיניםג'

 אגום כלא נחשבו 'שנטלהפאוגדים
 בפ"ע אחד כל שיטלם היה טובשיותר
 מ"ש עי' לזאת באגודה יצא לאואולי
 קושית יתישג ובזה מ-ב,באות
 נסילת דקודם ס"ה ט'ז על הגר"אביאור
 כיון דהרי לעשייתן עובר הויהאתרוג
 והו4 זא,ז מעככין אין לפניושמצוין

 הס' כקושית והוא עשייתן כאחרשוב
 דבעת כיון ניהא ולמ"ש הנ,לכפ"ת
 ויקח כשמניחה יצא לא האנודהשאוחז
 הוי וא"כ זא"ז מעכבין ובכה-גהאתרוג
 האתרוג כשיקח לעשייתן עוברששיר
 מ"ש ועי' בידו עריין כשהאגודהאח*כ

 כ"ה.גחות
 שמים ירא אגדו דבלא נלפע"דובכן

 ואח"כ יחד ויקחם שניהם ידייצא
 האתרוג לטול כשריצה וכן בפ"ע אאדבל

 אז סכה, ]מאיזה האגודה בלאאח"כ
 מין כל ימרידהויקח האגודה שהגביהאחד
 ביד לקיחה הפי. א' באות ולהנ-לבפ"ע
 דלפעמי' דקמ"ל ג"כ י*ל מהמיניםכאו"א

מעכב



השרה תרנ4א הייםאורחעץ
 כגון בפ"ע א' כל לטול שצריךמעכב
 אליהו באדדת הגר*א למ"ש בפרטכהקג

 לקיחה שתהא ולקחתם שבת"כהברייתא
 ולקחתם כאן נאמר רי"א או,א כלביד

 אזוב אג,דת ולקחתם :אווב גניונאמר
 כפירוש נאמר ואם גאגודה להלןמה
 א"כ מהמינים אחר כל על דקאיהזה
 המצוה דאדרבה דר"י לת"ק דס"לנראה
 אחר זה מהמינים ואחד אחד כלשיקח

 ודו"ק. באגודה שלא!ה
 להקדים מצוה אם אנדו לא אםרמ,

 ערבה דדם לולב הכתובכמדר
 הציצית בשעד גם העיטור בעלכתכ
 בהקדיס ל"ח במנחות מ"ד לענון א'שער
 מן קיים שלא רק דיצא ללבןתכלת

 גרס שכן ]נראה לבן להקדיםהמובחר
 מינים בר. לן ומסתברא וסיים שם[בש"ס

 להדס לולב להקדים מצוה נמישבלולב
 הקדים ואם הכתוב כסרר לערבהוהדס
 כונתו פי' לאו"ח תשובה ןבפתח*יצא
 קישר רהרי דוחק וזה להקשירה,לטול
 ומאוחר מוקדס ואין יחד המינים ג'כל

 ד'[ כאות הנ"ל רי"ק קכלת לפיטלת
 1 ד ג א בלא גונא .כהצי הכוגהוע*כ

 ג האתר קודס להנטל וערבה ההרס-זכה
 דהרי הכתוב קדימת מצד אימולמש"ש
 אלא במסקנא קאי לא שסבמנחות
 טעמא מהאי השמיט והרמנ"םלגרדומ"

 אימ כלולב והע לבן להקדיס מצוההך
 ג האתר היה דא"כ הכתוב קדימתמצר
 על שמברכץ הברכה מצד רקקודם
 ומובן הטעם בש"ס כמפורשהלולב
 בדץ ג' בו שיש קודם ההדסדאח"כ

 בימץ שלולב הטעם בש"סוכמפורש
 בפרט היא חשיבות עכ"פ מצות ג'משום
 גדול יהיה שההדס המקובליםלדברי
 ואח"כ ב', אות ער מהערבהעתר

 רוב דע.פ וכיץ שתים שהםהערבוח
 ע-כ לאגדם המובחר מן מצוהעושים
 קודם להנטל וכו אגדם לא אםאף

 פ' שבת בירושלמי לרבי זכרהאתרוג

 8ץ ודבר הושעיא דר' אלקהבעה

 לשאל קדמאה עלץ הושעיאדר'
 ומתחתמ פוי דבר אלי דנשיאבשלמא
 המשכן את יהקמות מקרא דיליףבנשיא
 משפט יש וכי בהר הראת אשרכמשפטו

 בצפק להגתן כה ש קרש אלא יםלע
 הקמתו קודם וזהו וכו' בצפיןינהן
 ראה וטכן מחמת הזכות ק:לעדיין
 עיר וכס' שם יפ"מ עי' בהראותס
 שיגוי נעשה רשס אף 'טניבנימין

 בנ"ד. וה"נמהמתחזנות
 מצד ולב ה לסול שמקדימין מהוהנה

 שהאתחג אף כנ"ל עליושמברכץ
 יד של לתפילין דמי לא בקראמוקדס
 מס"ק עצמו וסותר סק"ח מג"א]עי'
 שי"ל ודמלבד ושע-ת[ מחה"ש ע"י"א

 מדכתיב בתפיין דיוקא האחרתיםכמ"ש
 ,יתיכ יהיו עיניך ,1בין זמן כלוהיו

 ערוכין תוס' עי' '1"י להקדיםקפדינן
 החרש א"ח ס' וע" בלולב משא"כ ע"בל

 דמוכרחהקרא הכא עורי"לדשאני "אות
 שלא כפ-ת ואח"כ עץ פ-ילהקדים
 ומה ל"ו אות כנ"ל עמם האתרוגיאגד
 נחל וערבי ,יקי עץ פרי יכמיב-תאמר
 למצות ש"ך אחרוג דרק אמינאהוי

 מעים ושאר ז-י ה"א לפניושמחתם
 דלולכ ירעינן הוי לא וגם א'ליום
 אמינא הוי דאז וגם ב' אות עי' הררבעי

 מוכרח מ"טע"כ אות לולכיסעי' ב'דצריך
 ררק עוד י"ל עץ,וכן פרי להקריםהקרא

 ועי צ' בובהים כמ"ד הקרימהלמקראה
 מ'ט סגהדרץ וע" יו"ט ובתוס' שםתוס'
 אקדמיה ללבישה קזדמץ דמכנסיםאף
 גיפא כל דמכסן משום לכתונתקרא
 סוף דסוף כיון י"ל לכ-ז אמנסעדיף,
 החרדיב מנהג יפה מה בקראמוקרם
 המעים יתר קודם אתרוג לקנותלהדר
 ]לפע"ר תרנ"ח סס" בהגה שמרומ!כמו
 בשעה"ד הלא המעיס ריתר פשוטנראת

יוצא



 הייםאורחעץ
 הארץ מעם בקונה זולת ביבשים[יוצא

 אתרוג רמי להכליע שצריךכשכיעית
 זאר* בלשון מנהנינו וכן - ל"טכמכילהן

 המולה קול אתרוג- .בענטשין לומרגאן
 אליהו בפתח מ"ש ועי' מחנהכקול
 שדה כריח מקרא הזהר רברי א'דרוש

 ואכמ-ל. אתרוג רא ברכואשר

 ע" כציל ורא"2( )מור רמכ-םמ'
 על וחולקים הגריאביאור

 דס"ל המחבר דעת שהואהרמב"ם
 שיהץ א-צ אצלו מצרן שהםדכל
 שאימ כתב אדם ובנשמת לפנעכולם
 ממ"ש דמוכרח ולפענדינ דפלעיסוכרח

 ברשותו ~יבת כפיהימ נםהרמב"ם
 קמ"ל דעיקר ל-ז כאות כמ"שת"ל
 בשם הב"י ולמ'ש שלו שאעםדאף

 יחד ברשותו היה שלא דאףהרמב"ן
 דברי צדקו אולי יצא כולם שנטלכל

 בזה. פלוגתות ג' לאפושי שלאהניא
 דאף משמע לפ:ע כולם מלשץוהנד

 צרעים האחרץ מץ שמטלבעת
 לפניו כולם להיות הראשונים מיניםגם

 משא"כ ירצה אם עוד לסלםשיוכל
 ביני הראושונים ונאכדו בתחילהכהיו
 במנחות לזה רוגמא יצא לאוביני
 או בשחיטה לזה זה הזקקו שאםמ'ו

 ירעתי ולא זה את זה שיעכבובתנופה
 ר-ז ס" ח"כ הלק-ט לשויתמנ"ל

 הראשונים בנאבדו דאףלפשיטות
 יותר קפיר'דנראהכשנוטיםןהאחרוןאין

 דמעככץ יחר כברכה מתחילהדבהזקקו
 מאיש למ'ד דאף י"ח במגילהוכמיד
 וה"נ כולה כתובה שתהא צריכהיהודי
 שקרא מה וקרע יהודי איש ערכקראה
 וה"נ. קריאתו כה להשלים פסולהכבר
 במ-ר ל'ד במכילתן היטב המעיץכולם

 האתרוג יהא יכול לר-ער"א
 באות כמ"ש שהפ" אחת באלדהעמהן

 ליקח אהררי אתקשי דלדידך כ"ןכ'
 דדוקא מזה יוצא מין מכל אחדרק

 קבהשדהתר"א
 ואתרוג א' לולב דהיינו לפניוכשכולם

 מעכב אינו אז ערבות וב' הרסים וג'א'
 מכל אחד רק לו ביש משא"כאגורתם

 באות כמ"ש יצא הדחק שבשעתמץ
 מעים הג' יחד שיאגדו מעככ אזב'
 מאעב לקיחה הג"ש ס"ל לא אםאף

 מ"ד. אותועי.
 כמ"ש הפשוס "פי' תח'לה הלולבסא.

 שמברך כ"ן הגר,אבביאור
 הוא ושיהיה צריך בפירוום הלולבעל

 עכ'ל כנ"ל בחפילין כמ"ש לברכהסמוך
 כתב חכלבו ממ"ש לאפיקי דבאונראה

 'שמכרך א' א נטלן שאם י"אהראביד
  וןאינן מאחר לעצמו וא' א' כלעל

 פוטרן הלולב ברכת איןאגודים
 האתרוג דהרי זה נגר ראיהולפע"ד
 ואולי הלולב בכרכת ונפטר סאוגראינו
 מברכין לא מ-ט ל"ז בסכילתןהפי'
 א' בנטלן אף שמדי.ק הלולכ עלאלא

 וע"כ גבוה ובמונו הואיל ומתרץא'
 אחר מץ זדעבד נטל אם דאףנלפע"ד
 לולב נטילת על וברךקודם
 הרא"ש ;קטקי בקיצור ומ"ש יצאג"כ
 תחילה הלולב ' שיגביה ובלבדתיבת

 מדוקדק אינו דיעבד לעיכובשמשמע
 דיעה- יש כ"ז, מנחות והרי-בת.ס'קצת
 לולב נט'לת על ג"כ יברך א'דכמין
 לולב ימצא שלא אף כפרושווסתמא
 המאוחר הקדים רק כולם כ"נוסלכיש
 רקיקה בהקדים אף והרי דיצאוברך

 ד"ה ל*ח מנחות תוס' עי' יצאלחליצה
 ליט אות וכנ"ל ללבן תכלת הקדיםואס
 לחלק שיש ]אף העיטור דבריעל

 במכילתא ממ.ש וצ"ע זא"ז[ מעככיןדכאן
 שתי על פטוק על באפרשת

 אם אני שומע המשקוף ועלהמזוזות
 המשקוף אל ת-ל יצא לא לזה זההקרים
 משקוף דבהקדים המזוזות שתיואל
 כמו זה שמדמה תוס' ולרביייצא.

 אל קרא לי למה תקשה לחליצהרקיקה
המשקיף



השדה תרנ"א חייםאורחעץ
 מתן שאחר במצוח ררק ואוליהמשקוף
 אם יצא שבדיעבד חמינא הויחורה
 דגם במבילתא קמ"ל המאוהרהקדים
 בהקדיט יצא תורה :מתן שקידםבזה

 מקאליש להגה-ק אליהו יד ועי'המאוחר
 ובמק*א הקרא לשון לדר ס'כללים
 ג' הקדמה שכעה נחלת ס' עלהארכתי

 על מברכין אמאי למהרי'ל הקושיאעל
 בשבעת כמו מוקדם אתרוג והאלולב

 ותירץ רי'א או"ה טור עי'המינים
 הכפיל לא וקרא לארץ דסמיך משוםדרק

 ואכם9ל. א' ,כלארץ
 אהד טין עם רק הלולב נאנד אםמב,

 שיאגר ער יטלו דלאנלפע.ד
 ויטול אגרו שיתיר או עמהןהשלישי
 כג-ל אח,ז בוה ואח"כ כאחדהמינים
 מ"מ אגדו בלא דכשר דאף ל-חבאות
 אגדו מלא גרע אולי מינים ב'באגד
 בק.ום כולו או ט'ו בגיטין וכמ"דכלל
 ע.ר ע,ש תכמים בתקנת כולו אודגט

 כשאמר מלכיות בפסוקי וכ"מדוגמאות
 גהם התחיל ואס יצא בתור"ךככתוב
 ס-ד תקצ"א ש"ע עי' לגמרםמחויב
 הרי האומר לפיכך מיו פ"ו מנחותיעי'
 ובתוס'ח חובה באים והם הואיל תודהעלי

 אגודה או כלל אגודה וכלא או- והגנשם.
 א' כטין כולם הוי ואו מיניס ג'של

 ג'כ חוצץ אינו במינו מין ג"כואמרינן
 שנים אגד מינים ג' רק כשאגדמשא.כ

 ג"כ וחוצץ לולב  לענין  אגד  שמיהלא
 מעלי הק"וע כיס תוך ההדם בנתןועפ"ו
 גם  ואולי  לביו,  בשגפלו יצא לאלולב
 רלא ומה מדרכנן כה*ג יצא לאדיעבד
 בו יצא דלא אופן מ"ב במכילתןמוקי
 מינים ג' ולא א' מין עם שאגדוכגון
 סקילה איסור בשבת דשם די"ליחד

 לומר רבריהס העמירו לא ומתירבקושר
 התירו כשלא מקרבן לפטרו יצאשלא
 דאף וי"ל עמהס השלישי אגר לאאו
 אגד הוי לא ב' אגר מעכב דאגדלר"י

 חטה ויהיה עד ספ"א בכלאיםלשיטתו
 עד בתפורה כלאים ובסוף שעוריםווני

 ואכמאל.שישלש
 מחלוקת הוא בסכך וטניםמג.ובאגד

 מ"ג במכילתן ורבנןר"י
 אגד הוי שניס אגד לרבנןולמסקנא

 קנים כ"ד של דדקלי אסקותא אגדואם
 שגים כאנד הוי מופרד אחר קנהעם

 ו' אות תרמ"ז בסי' מ"ש עי'לפסול
  סטיו תרכ"ס וש'ע שם דא"שועי'

 ריח אמר בד'ה שם הריסב"א]ובחי'
 לעכב דלרבנן דאסיקנא בם*שטים
 כתב זהב"י להמעיין[ אינו זזהבג'

 דרכי ועי' בזה סתומים הרמג"םשדברי
 ג"כ רס"ל הרמב*ם בדעת  ולפעי"גמשה

 פחוח אגורה אין לסכך לססולרלענין
 אפקותא לפסול לדידיה מהני ולאמשלשה

 עם מופרדים קניס ב' עמם שיאגרעד
 והם לאהר שנחשב כ"ג שלאפקותא

 ג'.בס"ה
 מיד וכרו לא הש"ם מפרשידהנך

 אגודה ראין כ' ב"מ במס'ג"כ
 תתגורדו לא י'ר וביבמות משלשהפחות
 על  והמסקנא אגויות  אגורות תעשולא
 בזה"ז כמו ג' של ופרושו א'ב"ד
 ופלג כב"ש ולג תצ-ג[ סי' מג"א]עי'
 יחלקו  דאיך דוקא לאו פלג וע"ככב"ה

 מהוך ב' דגם ע*כ וא"כ לחצאיןג'
 מה"ט ואולי האחד וכן אגודה מקריג'

 כאביי הי"ד פי"כ ע'ז בה' הרמבוםפסק
 א' בעיר ב-ד שני יהיה שלאדדוקא

 שייך דלא מטעם כב'ה וזה כב-שזה
 סוכה בה' ומסתימתו משלשה פחותאגודה
 אפקותא באגר סוסל אינו הי'אפיה
 כרבנן ב' כאגד שנחשב אף קנה עורעם

 סוכה רעק"א בגליון שתמה מהשמלבד
 כשר כלל אגדו דבלא כיון בצע"גשס

 רשמיה ב' באגד ראיה זה מהבאווב
 לרמב"ם ס"ל סכך לענין ובאמת ע"שאגד
 נפרדים פשוטים קנים ג' באגדרגט

אינו



ע"
קנהשרה תרנ"א ה-ים אורח.

 בכל מפורש דבירושלמי כיון פוסלאינו
 כגון חבילה לשון במשנה שמוזכרמקום
 ערלה במס' תלתן בחבילי אובפכך
 ושאני חבילה הוי קניט כ"הריקא
 מפורש י"ד שבע*ז ]ומה אגודהמלשון

 השמיטו הרמב"ם ג' חבילה בלשוןגם
 לשון כאן ערב הש"ס רק ע"ז[ בה'שם
 שהוא בדבד איכ מושאל בלשוןאגד
 כשמאוגד דדוקא ס"ל דרבנן גזירהרק
 בזה שגם אף נפרדים קנים ב' עםעוד
 יש דבס"ה כיון מ"מ ג' כאגד רקהוי
 עם בנתאגד משא"כ פסול או קניםכ"ה
 בס*ה שיש 'אף ב' כאגד דהוי אחדקנה
 באות מ'ש ועי' פוסל אינו קניםכ"ה
 דשאני י"ל שם רעק"א ולקושית "חד'
 משא"כ בלולב גם. דכשר כלל אגדולא

 פסול דבלולב כנ"ל נאמר אס ב'באגר
 דאגד נשמע לרבנן באזוב כשרואפ"ה
 ודו"ק. בסכך אגד שמיהב'
 הארכתי בפרה שנים אגד ולעגיןמך,

 פרה ה' הרמביםבדכרי
 הפלס בירהון ראיתי ואח"כ ה"דפי'א

 חמורה סוגיא ביאור ייב חוברתתרס"א
 שעי"ז רובונשסיין דוד יוסף ה"רמהרב
 מה קצת ואעתיק -5מה-קושיות-יתישבו
 באבן מ-ש ע"פ והוא לדעתו גיכשכונתי
 על שרשים שני כ"ב ייב שמותעזרא
 משורש ב' אגוד משורש אחת אגודהשם
 כשאגודי' בשצים אף הוא א' השורשגדוד
 אף בשלשה דוקא הוא ב' והשורשיחד

 בתורה במ"ש ועיכ יחד אגודיםכשאינם
 כשני מחמרינן דלכתחילה נהי אזובאגודת

 בריעבר אבל יחד ואגודיס ג'הפרושים
 או שרשיט משני אחד כפירושכשר
 אגודים כשאינם אף ג' או יחד אגודיםב'
 אגורים ואינם ב' לריעותא תרתי יולתכלל
 בשום נקרא שלא דיעבד מעכביחד
 פסול וע"כ סירוש לשום אגודהצד

 הרמב"ם כונת וזה לעכב חק קראדכתכ
 רלקיחה ג"ש דילפינן וזהו ע"ששם

 שלולי בדבר רק זהו אכן יעכבלקיחה
 ג' דבעי כלל ידעינן הוי לאהג-ש

 אגודים שיהיו דבעינן ידעינן הוי לאוגם
 גיש דילפינן נימא אי בלולב אבליחר

 ללמד דאתי ע.כ לקיחהדלקיחה
 לא ג' לעגין דהא יחד אגודיםשיהיו
 ועיכ בקרא מפורשים דהא נ"שבעינן
 ורבנן פסול אנדן לא דאם לר"יס"ל
 אף ללולב הג"ש כלל ילפי דלאס"ל

 משא"כ ואנווקו משום המצוה ורקלמצוה
 פ"ו יומא הק"ע קושית ומיושבלר"י.
 מעכב משאינו מעכב ילפינן דלר*יה"א

 דכתיב אף מעכב אינו מצריםדבפסח
 נקרא שיהיה במצרים מעכב דעכ"פחק
 באזוב אבל פירוש, צד בחד אגורהשם

 דבעינן מפטח ממש ולפינן פרהדהזאת
 פירוש לחד אנודה שס לושיהיה
 שלא אף דבשלשה לרבנן ס"לולהכי
 במשנה ומ'ש כשר שאגרן בשנים אואגרן
 דבריעבד ג' על קאי כשר אגרן לאאם
 פירוש לחד אגודה נקרא שיהיהסגי
 היינו דיעבד בשנים רבנן _דמכשריוהא
 מ"ש תזס' קושית ומיושב באגדןדוקא
 באווב ולרבנן דיעבר פסול בלולבלה"י

 כתיב .דג, לולב_ דשאני._ - כשר-בדיעבר
  שיהיו לעכב לר"י הג"ש אתיבקרא
 הג"ש אתי לרבגן משא*כבאזובאגורים
 צד בחד אגודה נקרא שיהיה רקלעכב
 אגד ע*כ דלרבנן שטיר ר"ח דייקולזה
 אגודה הוי לא דאל"כ אגד שמיהבתרי
 וע.כ מכשרי הוי ולא צדלשוס
 ג"כ ומיושכ צד לחד אגד דשמיהדסיל
 עוד ע'ש הנ"ל רעק"א הגאוןקושית
 של אגודתו דאם י'ל ועפ"זישובים
 אגד דאם י*ל ר"י לרברי לחושהלולב
 בלא עמהן והשלישי א' מין עםהלולב
 הג"ש מתקיים דעכ*פ חשש איןאנד
 נתקיים לא ורק לקיחה לקיחהשל

 כראזי.ואנוהו
 אמינא בהוי נימא איך להקשותואין

שיהיה



השיה ת-ניא הייםא'יחעץ
 עם הלולב באגד חשש איזהשיהי'
 יהיה דלא ב' אגד משום לפסול א'מין

 עם אגדו אם אף דהרי אגדשמיה
 דהמצוה ג' אגד הוי ממילא הלאערבה
 דוץ ג' שיש בהדס  וב"ש ערבותבשתי
 ב' עם באגדו דמשכחת י4להלולב

 שמים שבידי באגד מהובריסערבות
 מצזת שלענין ז' אוה בתרמ"!שלמ"ש
  הוי אגודה ולענין כשתים הויערבה

 כנ"ל כאחד שנחשבים דדקליכאפקותא
 י'א במכילתן דיליף ר"י דהרי יילעוד

 דאגודת ולקחתס מג"ש אגד צריךדלולב
 קלחי ג' דק שם והרי דמצריםאזוב
 כר"ע ס*ל לא מסתמא ובלולבאזזב
 באות מ"ש ]עי' א' וערבה א'דהדס

 נ' מאגודה יליף איך וא"כ ודו'ק[מ'

 הלמד דרבר וע"כ ששה אגידהעל
 מין רק שס שאין דבמצרים הואמעגינו
 אזוב אגורת ולקחתם פרושו א!ובאחד
 מפורש דהקרא כאן מש8.כ קלחיםג'

 הסיניס ג' ולקחתם פוושו המיניםופורט
 ולא אגד א"צ דלולב ולרבנןבאגודה
 דפסח דמאזוב לקיחה לקיחהילשי

 כמ"ש הג-ש נאמרה דפרה לאזובמצריס
 - הנה אזוב,. מצות-- - ד.ה י"ג מכילתןתוס'.

 ]עץ כורכן למו! איתא ע"ב מ"אביומא
 שיהיו כדי תולעת[ ושני ואזובארז
 ראבר-ש רבי דברי אחת גאגודהכולן
 ובתוס' נובד בהן שיהיה כדיאומר

 רבי דברי על ריביא בשס פי'ישניס
 לקיחה דמצדים אזוב מאגזדת יליףשמא
 ע"ש לולב גכי בסוכה כדילפילקיהה
 סוכה נתנאל הקרבן קושית י"ל]ובזה
 שלא מאזוב ראיה רמה פ"ד אותפ"ג

 ניתא ובזה ע'ש ולקחהם שסנכתוב
 שכ' כמו הוי דמצרים מאזוב דילפיכיון

 נפל בש"ס הראיה אך שם גםולקחתם
 ולקחתס[ נכתב לא דשם קשהמשופפרת

 שכ"כ  וראי  היא  שכתב  שמא הךהנה
 בהך גס חקת פ' ובספרי בא פ'במכילתא

 להלן תאמור לקיחה מה ע"א הכהןולקה
 באגודה[ ]פי' שלשה מצרים[ בפסת]פי'
 באגודה[ ]פי' ג' כאן האמור לקיחהאף

 בדברי עי' להספרי פי' שום איןדאל"כ
 על שהשיג מה  אברהם ורעהמפרש

 לפרש  מקום יש  ובחמת  רענן  ויתס'
 ליקח הפרה לשריפת גפ מצריךרהספרי

 ויליף מצריס בפסח כמו אזוב קלחיג'
 המסורה ע"פ או משם, לקיחה לקיחהג"ש
 ו'משא"כ מלא גתורה כתיבי אזוב ג'דהני

 בצירוף רא"כ ואף חסר כתיבבפגעים
 ס"מ חמשה הוי תולעת ושני ארזעץ
  השיבי בתורה מפורשים דהמי:יסכיון

 סוכה  בפני.י ושו"ר כחר. קלחיםהשלשה
 י ב ר ר הפלוגתא לה ותלי שכ'כי"ג

 הגירסאות של בפלוגתאוראבר"ש
 ארץ על ואגורתו מקרא פ"גבאבות
 על או שלשה על אגודה קאי אייסדה
 לדינא הדבר בעיקר ע"ש-אמנםחמשה
 דשריפת שיסכור מ"ד שום מצאתילא

  כמו אזוכ של קלח-ם ג' יצסיךהפרה
 בזרע  המובא  הראב"ר  רברי  מצאתישלא

 גם דהזאה בא,וב להצריך שסאברהם
 הרע"ב מ"ש וגם תולעת, ושני ארועץ
 שלשתן כורך של דהסעס מי"א פ"גפרה
 כראבר"ש והוא כובד להן עיהיה כדייחד
 מחברו כרבי הלכה דקימ"ל דמלבדפלא
 מצורע בשהרת מצינו כן הלאעוד
 את עיפ מצורע נפ' רש"יכמ"ש
 כרוכין והאזוב העץ אבל התיההצפור
 כרייתא והוא זהורית של בלשוןיחד
 ל'ה אות ]עי' הרמב"ם ופסקהבת"כ
 שישרפוה כובר א-צ שם והרימ"ז[
 שהוא אף אגורה מצות משום ורקהלהב
 כשהשייכן כשר דבריעבר לכתחילהרק
 ואכמ"ל. וסיניו בלולב וכמו אחראחר
 במג-א המובא המעשה אתד :לסה,

 הלזלנ שנטל כ-הס"ק
  תסר  נמצא  ואח"כ עליו וברךבאגודתו

 שלא ס"יג הלבוש  דברי  יותר  בראהמין
יטול



קדהשרה תרנ"א הייםאורהע*ק
 במקומו: אחר טין יקח לא מהמינים אהד לו חמר אםינ,
 : תוסיף בל משום המינים ארבעת על אהר מין יופיה ?איד.

 ה ץע
 לבדד לבדו החסד מין אותו אח"כיטול
 מינים הד' כל ויצרף יחז1ד אלאעליו
 נטילת ואין החסר מין על ויבדךיחד
 ע"ש נטילה נקדא לבדו המיןאותו
 שם במג"א המובא הב"י מלשוןושינה
 כולם יצרף המובחר מן למצוהדרק
 דרצה כיון נלפע"ד הלבוש שלוטעמו

 המובחר מן במצוה א"עלהתחייב
 נפטר לא חסר ונמצא שלימהבאגודה
 ו ר 1 ק מ 1 האגודה שיטול עדמחיובו
 וכי השחד תפלת' בפ' בה"גממ*ש

 קבעי דלא היכי ה"מ רשות ת"עקאמדינן
 קבלה וטעה צלי אי אבל כלללצל1י
 דאלת"ה מצלי והדר תובה עלי' שוי'עלי'
 אין בערבית וכו' טעה דקאמרינןבר"ח

 מאי וכוי מקדשין שאין אותומתזירין
 אין נמי וי"ט דבשבת ת"ל ד"חאוריא
 אלא רשות ת"ע דהא אותומחזירין

 עליה שויה צלויי דבעי היכי וכו'ש"מ
 - מהדרין ט --ויו: טע4---5שבת - יאיכחובה
 סמ"ע ועי' ב' פ"ז יומא בתוס. ועי'ליה
 הטעם דעיקד ס"ב תס"ג סי' ח"מוט-ז
 ב-י ג"כ ועי' במצוה שהתחילמפני
 ייכח ללנץ ק6"ח סס*י או"חוד"מ

 דברך כען ג' בסעודה רצתלהיכיר
 כיון בד"מ והוסיף להזכיר דעתעל

 עליה שויה חובה שהוא מ"דדאיכא
 יהודה ד' דעת שהרי בנ"ד וה"נכחובה
 עכ"פ הוא הרי פסול אגודדשאינו
 מצד רק דאולי וי"ל כחובה עליוקבל
 במ"ש 1צ"ע מאוגד לקיים רצהזא"ו

 מ"ג. פיא שקלים יו"טתוס'
 מין על שיברך הלבוש שכתבומה

 הערבה נחסר אם שהפידושהחסר
 ]שנראה ערבה נטילת על אקב"1יאמר

 ה. דש

 שלא ענ"ל ב, פעם יברך שלאקצת
 היתה הראשונה שברכתו נראהיהיה

 רק פ"ב מבדך אינו ולהמג"אלבטלה[
 צריך 'הרמ"א ובלשון ביניהם,בסח
 לציין ויש ]הגמ"י בפ*ע א, כל עללבדך
 בהגמ"י ושם הדאב"ד[ בצירוףהגמ*י.
 צריך רקכתוב

 לח,ור-
 וי"ל ולברך

 אדם נשמת ]ועי' ענ"ל אקב"ודפר1שו
 כשרה ערבה אז לפניו היה לאדבאם
 ענ"ל[ ב' לברך,פעם מחיוב הדיןמעיקר
 דיעה דיש ,כ"ז מנחות מתוס' משמעוכן
 ענ"ל יאמר מהמינ*ם אחד איזהדעל

 ע ב ט מ מ לשנות מנ*ל צע"גובאמת
 עניל רק שתקנו בבדכות חז"לשטבעו
 מברכין לא מ"ט ל"ז בש"סוכמדיוק
 בהו"ר כן אירע אם בפרט ענ"לאלא
 של הערבה על דמבדכין לומרשיטעו
 הלק"ט ושו"ת זה סס"י שע"ת ועי'הו"ר
 ללד בפרע כה"ג ומצינו ר"ו סי'ח"ב
 וה"נ על_המילה רק- שמבדך חיתוך--בלא
 וריטב"א מרמב"ן שמביא יוסף ברכיועי'

 אות לעיל ועי' עוד יברך לאשבכה"ג
 יש החסר מין על יברך אם דאףל'

 יבדך אם ספק וכן לשון באיזהספק
 שלא סיב דעתר נלפע"ד לזאתבלל

 וצ"ע. עוד כלליברך
 ג' אות י"ב בסע" מ"ש עי' אםמו,

 אח"כ שימצא להיות שיכולדאף
 מתהילה יצדף לא לטלו החסדהמין

 אחר.מץ
 בספרי הגר"א ביאור ז"ל אהרטין

 לולב על מוסיפין שאיןמנין
 דע"כ ואע"ג וכו' תוסיף לאת"ל

 לחודיה האי לרבנן אבל כר"יהספרי
 לכתחילה מ"מ בסנהדרין כמ"שוכו'



השרה הינ"א ח'יסאירהע"ן
 טוכיף ודדם בערבה אכ5 אחר ואתרונ אהד מלולב 11תר 1ט51 ?אטוי

 ביולב שושה דדס לה:יח שפומל מ' ויש שירצה טה כלבה
 ע5 טוסיפים אינם והמדקדקים טתירין ויש עבות גדין השל'טה עלנוסף

 עבות. דרמים ושישה ערבותשתי

 השדהעץ

 דיעות כמה בזה יש והנה עכ"לאסור
 מכוין שאין דאף נראה מנ"ישונות,
  הוכיח ובאיר אכור בו  מצוהלשם
 נראה מהטור אבל  בן ס"ל הרא"שרגס
 אסזר מצוה לשם במתכוין דדוקאיותר

 להרא"ש גם בעלמא נוי לשםובמתכוין
 סט"ז הגר"א ביאור ועי' איסור,אין
 שוטה הרס להניח שפוסל מי  וישד"ה

 אחר מין  רהוא משום פי'  נוסףגלולב
 0"ל לא מותר המ"מ לדברי שלנויואף

 וריטביא תוס' כיעת אלא כךלהגאונים
 לכתחילה אסור אחר ובמין פ'גמכילתן
 ראיה אין ולפ"ז  למסרך דאתימשום
 שלא דבריו פירוש עכ.ל הלולבמאגד
 לכתחילה לאגדו שמותר א' מסעיףתקשה
 דק למסרך אתי לא ושס אהרבמין
באגד

 ובזה-
 יש דשם ולפע"ד מותר

 --- -ירך-גדולתן,-- אינו וגם ------- לנוי רק שאינו שמוכח לסיבותאתרתי
 לסי' ביאורו ע" הסין באותואבל

 11"ל ס"זתרס"ד
 מותר להמצוה ראוי אינו  דאםשמחלק
 ב0יב ב. ל"ו במכילתן כמ,דלכתחילה
 המין באותו אבל לר"י דדקלאועקרא
 עליו עובר אף להמ"מ להמצוהוראוי
 תפילין בשגי וכמ*ש תוסיף בלמשזם
 אחת מתנה ובניחנין דערובין בתראבפ'
 וברה"ש בזבחים ארבע במהןשנתן
 אינו ובין מינו בין שלנוי כלאלא
 רבויי הותר ולזה לכתחילה מותרמינו
 לדבנן אחר במין אף "לולב זאגדההדס
 אלא אינו לרבנן הלולב ואגודתהואיל
 סי' בסוף מ"ש ועי' ואנוהומ9ום

 לדעת לנוי אף אהר דבמיןתרניא
 דאגד כיון משום אלא אסורהגאונים

 חוששין אין גדולחן כדרך שלאהוא
 לכהתילה אלא אסור איגו דבלא"ו;כיון
 משום לפע.ד להנ"ל מכוין וזהועכ"ל
 י"ב בסעיף מ"ש ועי'  לטיבותאתרתי
 וכבר ט"ו סעי' ובסמוך ג' ב'אות

 ואכמ"ל. אחרונים בזההאריכו
 לולב ה' שברטב"ס יע יטו5' 5אטז.

 כמה כתב ה-7פ"ז
 ושני אחד ואחרוג אחד לולב מהםנוטל
 רצה ואם הדם ברי ושלשז: ערבהבדי

 שאר אבל וכו' מוסיף בהדסלהוסיף
  ואין  מנינס על  מוסיפין איןהמיגים
 והראב"ד פסול גרע או הוסיף ואםגורעין
 צריך דלולב לר"י ואפילו וו"למכשיר
 מיט ל'1( )גדף רבא אמר דהאאגד
 אלא הלולב את אוגדין אין דאמרדר"י
 -מייתי  ואי  צריו-אגר  לולב  קסברבמינו
 דכי מכלל  מומיף הו'ל  חחרינאמיגא
 ליכא דדקלא ועקרא בסיב ליהקטיר
 אהל מלולב שפי דאיכא אעאגתוסיף
 יעקב קהלת והגאון וכו' לרבנןוכ"ש
 יתכן דאיך וכתב זו השגה עלהפליא
 רדקלא בעיקיא הוספה חשש לר"ישיהיה
 במו, אלא לאגדו אסור במינודאס

 לקיחה לקיחה ג"ש יליף ר"י והרייאגדנו
 אגד.דבעי

 יש ברוך מקור ס' בסוףוראיתי
 הכהן בצלאל ר' מהגאוןשו"ת

 להשיג הראב'ד דכונת זה ישבמווילנא
 בין חילוק דאין נראה סוגיא דמהךרק
 איך ראל"כ בהוסיף מיגים לשארהדס

אמר



קההשדה תרנ"א חייםא,רהעץ
 בעיקרא אפילו בפשיסות רבאאסר

 כן לרבא דמנ*ל דלולבא מינאדדקלא
 עצי של בזמירות רק שרי לאדלמא
 תוסיף לא חשש אין בו אשרהדס
 אלא לר"י בו יאגדו ה"נ בריןמכמה
 בין חילוק דאין ס-ל דרבא מוכחודאי
 לא זה וגם עכ*ל מיגים לשארהדס
 דדקלא עיקיא דהך דמנ"ל ליהונה
 השיס דאמר דמה תמרים כפתממין
 המינים ד' שכל פרושו דלולבאמינא

 באמת ודלמא הלולב שס עלנקראים
 לא שייך לא בהדס דדוקאכרמב"ם
 עץ מענף מיירי דדקלא ועיקראתוסיף
 ל"ז במכילתן שק מדאמרינן וראיהעבות
 דדקלא דעיקרא ראיה רבא שמביאאחר
 מהארגעה דרק ר*י אמר ומי לולבמין

 רזי דהרי לסנך כשר שבלולבמינים
 ומשני ארז של בנסרים בסיכךמכשיר
 דדקלא עיקרא מאי וה"נ הדס ארזמאי
 יעקב הקהלת דקושית ונלעיד הדס.של
 ביומא כמ"ד והוא לק*מ הראג"דעל
 לשון בשירן ואזוב ארז עץ דכורךמ"א
 ברייתא מובא שם ונם תולעת שנישל

 מ-ש ועי' אגודה מצות לקייםבתו"כ
 תולעת שני לוקה  היה ולא מ"דבאות
 דאם הראב"ד כונת וע*כ בו לאגודאחר
 אמר איך הלולב במיני מוסיף חששהיה
 היה הרי דדקלא בעיקרא, אפילורבא
 מעליו הלולב מגוף לאגוד לר"יהחיוב

 ליתר בוהמחוברים
 המיני~

 מיתר או
 נחל ערבי של השני מקצההמינים
 חתיכה ליקח ולא בו והדס הלולבלאגד

 דאין וע"כ לאגד דדיקלאמעיקרא
 הלולב. במיני מוסיףחשש

 בעיקרא אפילו רבא בכינת נראהויותר
 דאף לאשמעינןדדקלא

 נאגד שאינו אתרונ אילן שלמדקל
 במה ור"י לאגדם מענפיו שריעמם
 במינו אלא הלולב את אוגדין איןשאמר
 אתרוג רק מוציא אולי במיניו אמרולא

1ףש-14

 רבא קמ"ל ל"ו לדף כפ"ת ס'ועי'
 מ"ש ועי' אתרוג- מדקל אףדשרי

 י"ח.באות
 ביי כ"נ מוםיף והדם בערבהמח.

 הרס"ה שכתב ר"י ספרבשם
 כשר הרמב"ם של החזרה שאחרגתשובה
 אמנם בערבה גם להוסיףלכתחילה

 הרמב"ם שנתקוגת כתב הרי הסגידהרכ
 תוספות היתר בתלמוד מצינו שלאשכיון
 וביאר אחר במין להוסיף אין בהדסאלא
 חזר ליד בדף ממ*ד שההיתרהב"ח
 קטומ.ם שנים דאמר רש"י עי' ד"יבו

 לגמרי להו מייתי לא אי הדיןוהוא
 מייתי אי תוסיף בל חשש דאיןאלמח
 הרמב"ם אם אף וא"כ קטומין ב'עוד
 אנן להוסיף בערבה גם ומכשיר בוחזר
 ייל אך לכתחילה להכשיר מכריחנומי

 דאולי ראיה אינו בהדס ראיה הךדבאמת
 לא להוסיף מותר הפסולים קטומיםדוקא

 ע"דתוס' כ"ז רה"ש אכן סורי עי'בכשרים

 ועיקר הגיטין בנתערבו מגיסיזפ*וסוסה
 קטום- שאינו אחד, דאפילואשמעינן

 ולדרוש שם ממ"ד הראיה עיקר אלאדי
 שם תוס' טפי,עי' דמיקל כר"עלהו
 ד"ה ל"א ,לדף בהי' כפית ס'~עי'
 ס"ל דכר"ע ס'ל דהרמבים מראמר
 אתלתא שמוחל מהדר' ואס'ה סגידבחד
 להוסיף, יכול דגהדס אלמאהדסיס
 דה"ה להוכיח נוכל גופיה מזהוהנה

 לו יאמינו לא כן לא דאםבערבה
 לן דשבקת תינח דיאמרו כר"עדהדין
 משוס ליכא דבהדס לנוי הדסים ג'לטול
 לן שבקת איך ערבות אבל תוסיףבל

 באחד דדי כר"ע הלכה אם שניםלטול
 דרק וע"כ תוסיף בל משוםונעבור
 כר"ע הלכה אין ובאמת לנו מפחידאתה
 כר"ע להו ולדרוש במ-ד ע.כאלא

 כמה להוסיף כשר בערבה גםדבאמת
 ל"ד בדף תוס' ג"כ וכמ-ש,םירצה

 נחל, ערגיד"ה
 יותרמט.



השדה הרנ,א הייםאוריעגן
 ב ט י ה עי, אחד טלולב יותדטמן

 ומה המגיד הרבבדברי
 נימא דאיך כפ"ת בס' עליושהקשה
 רק אחר מין מוסיפין אין בש"סדמ"ד

 פוהתין שאין כמו דהרילכתחילה
 וגס במוסיפין ה"נ לדיעבד גםהוא

 בכ"מ כמ"ש הרמב"ם חזרת עלהקשה
 הוסיף ואם כתוב שיהיה הספריםלתקן
 אבל היסיף דתינח פסול לא גרעאו
 ובלה"מ ע'ש פסול ודאי מיניס מד'גרע

 יותר לתקן ]צוה החזרה דאחרולפעד*נ
 מתחילה נטל דאם ג"כ לסרש שישהלשון

 ואח"כ הרביעי מין לגרוע ע"מ מיגי0ג'
 לא כן גם למצוה הרביעי ונטלהתבונן
 לשלשה וסצטרף 'למפרע הראשוניספסל
 אבלן ודוק וצע"ג מקודם שנסלמינים
 ממנין פרושו גרע במ"ש כונתועיקר

 ויצא פסל לא ערבות זשני הדסיםג'
 : פרושו הוסיף ומ"ש ב' באות כמ"שיד"ח

 שהזרתו רי"ו בשם הב"ח כמ"שלא
 בהוסיף דיעבד להכשיר דוקאבערבה

 והדיעבד כנ"ל לכתחילה גם בערבהרק
 הרי*ו וגם ב"י מביאו הרא"שכם-ש
 ב' בנטל ח"ח"ג'דגם בנתיבבעצמו
 יד"חובחל'- יצא אתרמים אה-ג'-לולבים
 בהל' שפסק ממה מוכח דלדכתבתי

 שותפים ב' של בשור פי' ממוןנזקי
 ועי' וטלם כופר ליתן חחד 5לשחייב!
 לחומרא דאזלען ס"ל כפרה דמשוםכ"מ
 דאם קכ"ד סי' אה"ע מהית נובייוע"

 נתכפרו לא שמא הרי כתום'יסבור
 אמר א' כופר מטעס כופריםבשני
 מרא בחזקת ממונא איקי והולילרחמנא

 בשני מחחב אינו דרק וע"בוהממע"ה
 פרושו א"ר אהד פרי למ"ד וה"נכופריס
 בשני תורה ח"בה דלא היא"שכמ"ש

 היז~ב'א בשט כפ"ת בס' ומ-שאתרמים,
 ב' בנטל דיעבד גם לפסולבתשובה
 נאךיחסוהו לסוכה בח" הנה'אתרמיס,

 ע"ש, דיעבד הכשירלריטב'א(

 המלר הרב קושית לישב צויךיעכ"פ
 צץ צ"ה מערובין עליהםשם

 שעובר ראשו על תפלין ב' מהניחמ"ש
 ז' במכילתן תום' מ"ש ע"פונלפע"ד

 דפלוגתתם למקרא[ אם ]יש ס' ור"שד"ה
 זה את זה והמסורת מקרא במכחשירק

 י דל מכחשי רהא תמה שםוהמהרש"א
 וע" לולבין ב' צריך כפותהמקרא
 ברף והוא שתרצו כ"ש פ' פסחיםתום'
 לקרא דסמיך מחמת עוני ד"ה שםל"ו
 חד--- אלא משמע רלא הדר עץפרי

 שתמה קנ*א כלל שמועה ביביןוראיתי
 תמרים כפת מדסמיך ממא דאדרבהמאד
 ואע"נ רביס שהם ועינ עכות עץוענף
 וערבה דגמהדס ל'ד בדף אומרדר"ע

 והדס ב' ערבה תנאידסברי שאר מ"מא'
 ואדרבה ואמאי א' דלולב די מ ואפ"הג'

 ענק על למוסיף וכפות כתיב לאהכא
 ולדמותו להוסיף ועגף כתיב והכאראשון
 דלא לתוס' דם-ל וי"ל וז"לומתרץ
 ממאי ל"ב בדף למ*ד אהדדימכחשי
 ומשני חרותא דלמא לולב כפ"ת,דהאי
 ומשני אופתא ואימא וליכא כפותבעינן
 כפות ואופתא פרוד דאיכא מכללכפות
 דכפת מסורת - נמצא-_--האהגי-ועומד
 מקרא ואהני לולבים ג' יטול שלאכתיב
 ולא כפות שיהיה לדרוש בוי"1כפות
 מאוד נאה ענין באריכות ע"שאופתא
 לולב, ע' הקסח ובכד אמור פ' בחי'ועי'

 לולב בהל' הרמב"ם למ"שולפעד"נ
 לפיה"ם ובהקדמתו ה"דפ"ז

 סמשיר להם מקובל היה ולולבדאתרוג
 דק וכפ"ת הדר עץ פרי דזהועה"ש
 מקרא ואסמכתא רמז למצוא בקשוהז"ל
 חלילה א"כ ל"ה מכילתן ריטכ*אועי'
 נטעי שלא כפות לזה מקרא דאהנילימר
 דלפי תו'ס' כונת רק ואוסתא הרותאלומר
 לענף קידם נחל ערבי לכתוב הו-להפשט
 ב' א' כסדרן המינים והוי עגותעץ
 ב' נחל ערבי א', א' ולולב אתרוגג',

ענף



קוהשיה הרנ~א הייםאויה;*;
 הסיד דרך לפי ]וגם ג' עבות עץעגף

 הלולב שער פע'ח עי' לספירותהמרמזים
 מלמעלה לא מנאן לא שהכתובפ"ג

 לו שהיה למעלה מלמטה ולאלמטה
 ואח"כ לחג"ת הרומז עבות עץלהתחיל
 ואח"כ מאתרוג יתחיל או נ"ה, שהסע-נ

 ערבי ויאמר הסדר ויגמור כסררהלולב
 אמינא הוי דאז אך עבות[ עץ קורםגחל

 לע-נ כפ"ת מדמינן והוי עיקרדמקרא
 אצל הסמיך ע-כ לולבים שנילהצריך
 שיסבור תנא שום שאין עבות עץעגף

 וע"כ הדם בדי שני לכתחילהלהצריך
 הדר עץ פרי והוא מקשינן ליהלדדמי
 ואהני המסורת כפי אחד רק צריךשלא
 דיעבד לולבים ב' נטל דאם כפותמקרא
 מכחשי ולא תוסיף בל על עברשלא

 והססורת.המקרא

 שכתב ח-ד נ*ח ברי"ו אח"כטו-ר
 דאפילו כפות וקרי כתיב כפתוו"ל

 שקל דאי כפות וקרינן לחורא חדשקל
 עכ"ל מהספר( אינו כאן )עד כשרתרי

 מהרי-ק למיש דסי לא דזה]ולפעד"נ
 לררוש בגאונים כח דאין קל*טבשורש
 כספורש- זה כי בנפשייהודרשות

 עובר אינו דבלולב היכי כי מינהדון
 עובר אינו לכפות דסמיך באתרוגה"נ
 ויצא תוסיף לא משום אתרוגים ב'בנטל
 סרי ע"פ תרגם אונקלס ובתרגוםיד'ח
 ולולבין אתרוגין אילנא פרי הדרעץ

 שמחובר מחמת רמב*ן שפי' רביםלשון
 הלכה כי רבים לשון לכם ולקחתםאל

 ץ"ל א', וערבה א' הדם דגםכר-ע
 שבהם וערבה להדס עכ"פ דשוהךכ

 ולולב ובאתרוג מאחד יותרלכתחילה
 וברקח יצא, שנים דיעבד בנטלעכ"פ
 הדר עץ פרי כתבר הטוריםובבעל

 ואולי רבים לקתן אתרוגים'בגמטריא
 וירוע "( דיעבר לענץ דנפ"ממה"ם
 גים אתר ב' דבנטל י"ח סוטה תום'דברי
 ס"ל ברה"ש והר"נ יצא לא דיעברגם
 קול דאם שופר גבי הטעם רזהוג"כ
 שופרות ב' מחמת יצא לא שמעחיצון
 אבן ובטורי תע"ח, סי' ח-ג רדב"זוכ"פ
 וחלילה ור'נ תוס' על חולק שםרה",9
 נפ"מ אבל להכריע כמתילהדעט
 פםיל עם כשר אתרתבנתערב

 תוסיף לא חשש בלי שניהם שיטולשי"ל
 ל"ת באיסור אינו פסול דבא' עוי"לכי

 ובפרם שם השנה ראש בט"אלמ"ש
 מ"ש עי' סשק מחמת רק זהכשעושה רמי לא ו(ףכ הספרך מןתכץ-ליות

 אחרונים חאריכו וכבר נ' אותבסיף על שעובר בראשו תפילין ב'להניח
 א' מינים ד' סערכת שד"ח עי'בזה אהני אמרינן לא ]דבתפילין תיסיףלא

 ל"ח אות קס"א ל' וכללים ה'אות ונתישב ל"ז[ זבחים עי' ומסורתמקרא
 חולצות הספיקות מ'א דיבמות מהךגם שוב לא"כ הנ-ל המגיד הרבקושית

וע"-
 בזה וי"ל מיותר אחד יש בגימטריא "אתחוגים" בתיבת דבאמת צ"ע*(
 שלו שהגמטריא אתרונגא ר"נ לו קרו ע' בקדושין הכי דמשום אהתפרפרת

 אף רוקא אחד אתרוגן דס"ל הכולל עם חדר" עץ .פרי כמו תרם"ב הכוללעם
 שאין רוחא ברמית תלתא אתרונגא האומר כל שמואל אמר הכי ומ"דלדיעבד

 דיעבד אף לדוקא אחד דרק הדין להוכיח כרי כי פירושו דהכי וי-ל פי'לו
 ג"כ לחשוב ג' הכולל,' בו לחשוב ב' אתרונגא, לקרותו בשמו א' תלתא,מוסיף
 אל שלו שרית רבנן כדקרו אתרוג או אלא הכולל, הדר עץ פריבתיבת
 אתרוגא או ט'ו[ אות תרנ"ח ]עי' בב-ר ממ"ש כידון ויר גאוה רגלתבואני
 לבש שגאות השכל מוסר לו ורמז תורה שלו שהגימטריא אינשי לוכדקרו

 ההדר, אחד הוא רק כי לחשוב תורה בעלנגד



השדה תרנ"א חייםא,רח ,עין
 י"ח[י אות תרמ"ח בסי מ"שועי'
 ערך הרועים מלוא בס' לזהדוגמא

 שביאר י"ב אות לקקראאם
 בכריתות ור"ש ור"ע לרבי דם"דלתוס'
 באשם ב"ח בעי דלא כשג כ"בי"ז
 אבל ה ל י כ א בעת אזדכ היינותלוי

 ובזה ב"ה מונח שיהיה צריךמתתילה
 מנחות ועי' ומסורת מקרא מכחשילא
 מ"ט יצא א' חלה שאפה מאפהע"ו
 דפסול ט' במכילתן ומ"ד כתיבמצת
 מחמת דיעבד גס ומשמע תחתונהסוכה
 יש אולי שם תוס' עי' למסורתאם

 בסכת אח"כ המעשה גאמר דשםלהלק
 בג"ד משא"כ דוקא המסורח אזתשבו
 לכם ולקחתם קודם המעשהשנאמר
 הדם כל דממש"ש ג"ב בזבחיםומ"ד
 לוסר קודם המעשה כתיב ולאישפך
 הכתוב דשינה התם :שאני מעכבשאינו
 ע"ש. ברשיי כמש"ש עבודותטכל

 דגם אמינא, דמסתפינאורולאג,
 איסור ליכא דילן ללש"סבמזוזה

 ת ו י ש ר פ ה בכפל הן תוסיףלא
 אלא לנו ואין אמרו פ"ה דףדבסנהדרין

 פ"ד ממרים ה' הדמביס וכ"פתפילין
 ירושלמי על מהןפ המפרש ]ומ-שה"ג

 פרשה יכתב דיצויר דחוק שםסנהדרין
 פסוק במוסיף פסול ועיקר מהצדאחרת
 ה' הרמב"ם כמ"ש בפגיםבזוזה
 אגרת כתבה מחמת ה'ד פ"המזוזה
 רפ-ח מי' יו'ד הגר*א ביאורעי'

 הפחח מימין אחד בקבע והןסט'ו[
 רש"י מפרשי וכמ"ש משמאלואחד
 ע"פ ואתחנן פ' ושפ"ח מזרחיקיגור
 שפיושו אחת אלא שא"צ כתיבמזוזת
 אחת מווזה רק אחר פתח עלשא"צ
 ום' בא פ' ש"י גמנחת כמ-שדלא
 בפרושו י"ג סי' במ"ח בקונ' שבעבאר
 במנחות כר*מ א' פצים רקשא"צ
 כותיה קימ-ל לא אנן דבאמתל"ד
 והעיקר _רפ'ז סי' יו"ד עי' כחכמיםרק

 בשם בב"י והוא רפ"ט רס"י ט"זכמ'ש
 אחת מזווה רק לקבוע שא"צסם"ג
 רם"ט סי' שאול ביד האריךוכבר

 ונהי בהיק המרדכי כגידסתשהעיקד
 א' לפצים אף דהפירוש סילדר"מ

 ש8"צ על רקאי ס"ל ור'ע ר"יאבל
 א"צ דרק נמצא א' מזוזה רקלקבוע
 במנחות משמע וכן פוסל אינואבל
 וא"כ קאמר סיפין לשני ראויל"ג
 למסורת מקרא בין חילוק ש(שכיון

 כמו דינו א*כ מזזות או מזוזותבתיבת
 בנטל עובר שאינו להדיעותבלולב

 נם"ם ויהיה -מ'ס באות כנ'ל לולבין--ב'
 פסולה עם כשרה סווזהבנתערב

 כשיש או בימין שתיהן לקבוע שריאי
 דסי' כהך ציר היכר צדלכל
 תפילין ה' ישעיה זכר ובס' ס"גרפ"ט
 דהרי לולבין לשני דמי שלא בזהחקר
 בלולב שמוסיף אחר כמין שמאלצד
 בצ"ע והעלה אחרת פרשה כמוסיףאו
 שרוצה צד איזה לבחור לו דיאם

 נראה יותר לעיל מ"ש ולפי בולקבוע
 דאף א' צד בכל מזוזות ב'דיקבע
 לצרד יש ג"כ בשמאל בודאי קבעאם

 ימין ספק דהוי וכ"ש עוברדאינו
 איגו ספק מחמת זה דכשעושה י"לוכן

 שאבאר כמו תוסיף לא עלעובר
 ואכמ"ל. ע' סי' יעב"ץ שאילתועי'

 מחמת המצוה כשעושה הכללובעיקר
 תוסיף לא חשש שאיןמפק

 תפילין לענין סק"ב ל"א סי' המג"אנ"כ
 ברש"י מבוחר הוא כן ובאמתבחוה"מ
 הישן ועוד ד"ה ע"א נ"וערובין
 ישגים בתוס' הוא וכן בסוכהבשמיני
 ראה"ש גבורים בשלטי וכ"כ נ"זיומא
 דסוכה סעמא דהיינו ריא"ז בשם9"ד

 בליל ומצה ב' ביום ותקיעותבשמיני
 קס'ו אות ל' מערכת יעקב ובקהלתב'

 הרא'ש בשם ל"ד סי' הטור עלתמה
 ורית רש"י בשל קניהם ידי יוצאדייש

וליכא



מיהשדה תרנ"ב הייםאורהעץ
 ה' כשעושה רק תוסיף בל משוםוליכא

 לא ליכא רבלא"ה ליה ותיפוקבתים
 ובשד"ח כנ"ל ספק מחמת כשעושהתוסיף
 כתכ ל-ה 0י' ב' כלליפ י"אחלק
 למ"ד לצאת לטעמו הטור שהוצרךריתכן
 חשש יש ספק מחמת עושה אסדאף
 מהר9"'" הרה"ג רברי לפי והוא תוסיףלא

 המררכי בשם ל-א סי' החדשבא"ח
 לא חשש דיש להיפוך רמגילהפ-ק

 פניתי דלא אלא השד*ח וסייםתוסיף
 זר כמו רהיטא רלפום במרדכילעיין
 בזה על המרדכי שיחלוק לומףנחשב

 עכ-ל;ע'ש

 שם במררכי לעיין פניתי "הדיוסוא:י
 בזה"ז עבדינן לא דאמאישהקשה

 בי"ט כרעבדינן מספק וט"ו בי"דלקרוא
 ואיכא בזמנו נקבע י*ד רדלמאותירץ
 ?ש נמי אי וכז' יעבור ולא משוםבט*ו
 הוא זמניה דהא תוסיף בל משוםכאן
 יכול והיה מוקפין מנגי ליה מתרמיאי

 שדברי אף והנה ע"ש ידיחלהוציאם
 רש"ל הפוסקים בגרולי מובאיםהמררכי

 רבות הן זה לכל סק"ר תרפ-ח סי'וסזז
 שדבדי אחד מגרול שנררשתיבשנים
 רסיון זה מה תמוהין-מאוד-:-א'המרדכי
 תמיד ואלול לניסן הסמוך שאררליו-ט
 ספיקא חשש שייך קביעיתינו לפיחסרים
 שלעולם א' ואדר שגט מש8"כדיומא
 ריומא ספ'קא כלל שייך לאמלאין
 כמיבן י"ד הוא שמא בט"ולקרוא
 להקשות הו*ל הכי לאקשויי איכאואי
 משוס ויזר בי'ג לקרוא תקנו לאמדוע
 התירוץ שייך לא דלזה אלאספיקא
 דאז אחר תירוץ רק 'עבור ולאמשום
 י-ג לקרות צריכים היו מוקפיןספיקי
 יו"ט לשאר דמי שלא וכיון ט-וי"ר
 ורי דיומא לספיקא לחוש כלל תקנולא
 בי"ד לקרות סוקף בספק כשחוששיןלן

 דאוריי' ליו'ט דמיון זה מה ב'וט"ו-
 בל"ח יו"ט יחללו שלא לספיקאחששו

 וערבה לולב בפ' הר"ן וכמ"שררבנן
 כמו בח' לולב נ~טלין שאין סעמאהאי

 דרבנן דלולב ברכה בלא בסוכהשיושבי'
 אבידרהם תירוץ כןובאמת

 בשם.
 בעל

 הנוכה ימים ט' א-1.עושיז למההעיטור
 דרבנן רק דהוא משום ר-ומאמספיקא
 פמ-ג עי קבלה דברי הוי מגייה]ואולי
 תר"ע בעס"ו מובא טק"ר[ אשלתרפ'ח
 הנ"ל מהמררכי תמה המזרחי בשםושם
 ל-ח יעכור ילא דכתיב במגילהדרק

 חיישינן בדרבנן אף בלא*ה אבללספיקא
 הקודם חורש דאם ולהנ"ל דיומאלספיקא

 בלא"ה ריומא ספיקא כאן אין מלאהיה
 מלא לפעמים מרחשון גם דהרילקים
 כאן דיש בתרוצו הקבועות-ג'לפי
 מתרמי אי הוא זמניה דהא תוסיףבל
 להוציאם יכול והיה מיקפין מכניליה
 בפר"ח מובא ספורש ירושלסי והרייד*ח
 שיוציא מהו עיר בן תרפ-ח סי'ופמ"ג
 מח-יב שאיני כל כהדה ייבה כרךבן

 להיפ-ך לו פשוט וא-ך מוציאאינו
 בישוכים ונדחקתי דקרוקים יש עורוכן

 דאולי בהפזי אמרתי ואז באריכותשונים
 במירכי זה כתכ מפופל טועה תלמיראיזה
 --ממנו--אם-זה-לחיש ללמוד איןושוב
 תוסיף. בל מ:ום פספק מצוהלעושה
 יוסף זכרון בשו"ת מצאתי אח"כאבל

 המררכי שדכרי י-ט י*ח סי'א"ח
 ופלפל ראבי"ה בשם האגידה בס'הם
 ג"כ ועי' הנזל מהקיוית קצת לישכשם

 ואכמ"ל, מקיח ס' שבסוףבהגהות

 כי ראית. והמציאה חחיפישומתוך
 לעושה לחוש בזה יחיד א'נוהמרדכי
 כי תוסיף בל משום ספק מחמתמצוה
 כן דס"ל רברגי אשלי עור לויש

 מיכרח והנני והריטב"א הרשב"אוהמה
 או-ח מסכת גליא בס' מ'שלהעתיק

 ט"ו רה"ש תוס' מ"ש שעל א'סי'
 הקיעות חז"ל שתקנו מה עללתרץ

 לא על חששו ולא ורמיושבדמעומד



השדה תרנ"א הייםאירהעץ
 אמרו דלא מידי קשה דלאומכתברא

 מוסיף שהוא במה אלא תוסיףבל
 בלכה  שמוסיף כהן  כגון  עצמו'מדעת
 בסוכה בשמיני ישן וא"נמשלו

 שאמרו במה אבל למצוהכשמתכוין
 בל כאן אין לצורך ותקנוחכמים
 אשר התורה עפ'י נאמד דכבדתיסיף
 סוגה של שמיני דהא לך ותדעיו-וך
 ואוכליס דגריהם של מצוהבוה"ו
 בטודי וראיתי עכ"ל, למצוה בהוישנים
 מדפדיך הרשב"א על שהקשהאבן
 ילקה בשמיני הישן כ"ח ברה"שאביי

 מכל יותר בשמיני מהישןומדמקשה
 יתבינן דאנן משוט היינו שהז"גהמצ~ת
 צ"ו ערובין כדפרש"י ו' ספקבח'

 אפ"ה הוא חכמים דתקנת אףאלמא
 לק"מ ובאמת עכ"ל, תוסיף בלשייך
 דהרשב"א ברור דזה הרשב'אעל

 הישן תלמודא דמקשה מהמפרש
 מבני דמקשה כפרש"י דלאבשמיני
 ספיקא משוס בשמיני דיתביחו"ל
 רק עכדי דלא א-י מבני דמקשהאלא
 דיעבד לשון הישן , דאמר - וניהאזיי
 אנן מעתה אלא הול"ל כפרש"ידאי
 ]וכן--[מ-0וררש- וכו' -בשמיני יתבינןאיך

 מודאי דמקוה צ"1 עדוביןבריטב*א
 לקי דלא קימ"ל ואגן בא'ישמיני
 ומה הרשב"אן מפרש וכןומסיים
 משאר מקשה לא למה הט'אשהקשה
 מה ע"פ שהוא נראה שהויגמ"ע

 מקום לו דאין מ"ח בסונהדמסיק
 שאינה אף ד"ט בסוכה פוחתאחר

 שם הרשב"א חי' עי' בכךנפסלת
 כונה בלא דאם שפיר מקשה זהועל
 ומזה היכרא האי מהני לא עוברנמי
 מקשה מדלא הרשב'א דייקשפיר
 מספק כסוכה וישנים דאכלינןמאנן
 לא וה דעל הרשב"א דסברתוביותר
 גזמנה דשלא שם הש"ס תירוץש-יך
 עליו לעבור כונה בעי הכללדברי

 קאי התירוץ דזה עובד אינוובלא"ה
 אס א"י מבני דמקשה מה עלשפיר
 הא אנן אבל בסזנה נעסיניישן

 הרשב"א כמ"ש למצוה בה וישניםאוכלים
 -היה בכונה בומגו שלא מקריא*כ

 ע"כ אלא תוסיף לא על לעבורראוי
 שעמדו מה דכל הרשב"א כסברתצ"ל
 משום כאן ליכא לצורך ותקנוחו"ל
 טהא דמקשה דמפרש ורש"י תופיףבל

 בשמיגי בסוכה יתבי ה91ל בנידאנן
 דכל הרשביא כסברת לה סבר לאע"כ

 והפלוגתא וכו', לצורך חז'לשתקנו
 מספק מצוה שעושה דמה צ"לדלרש"י
 אבל למצוה צריך אי דוקאוכונתו
 עסקי כלל יהיה לא צריך לאאי

 מציה כונת מקרי לא כזה אופןלמצוה
 סברא להאי מקשה עפיר לפיזוא"כ

 בעי לא כזמנו שלא לעבורדאפילו
 בסוכה יתכינן איך אנן א"ככונה

 אין דבאמת אף ספיקא משוםבשמיני
 אי אבל היא ז' יום אי רקכוגתינו

  ומסיק למצוה. כוגתינו אין הוא ח'יום
 כונה בעי לד"ה בזמנו שלאדבאמת
 מספיקא בסוכה דיתבינן במה ניחאא"כ

 דאפי' .אבל=לרשב"אמקיי-שלא-בכרגה
 מציה כונת מקרי מספק המצוהעושה
 שייך לא חז"ל דבתקנת הוכיחולפ"ז
 אוכלים איך הכי לאו דאי תוסיףלא
 למצוה בשמיני בסוכה חו"לבני

 גליא )ס' עכ'ל תוסיף לא עלועיברים
 הקהלת קושית לישב יש ועפ.זמסכת.
 דהוצסרך השד"ח כמ"ש הנ"ליעקב
 דעח לצאת לטעמו ל"ד בסי'הטור

 אס דאף דס"ל וריטב"אהרשגיא
 חשש יש ספק מחמת המצוהעושה
 זר כמו נחשב לא ושוב תוסיףלא
  וריטב"א, כרשכ'א סזנר המררכיאס
 יש ,צמדרבנן שנ. מיו,ט א2נא,

 ב?ולב גורע אן במוסיףהשש
 בפתיחה הפם"ג למ"ש הנהומיניו,

הכוללת



 חייםאור" עץ-

 שייך לא דבדרבגן ס' אות ח"אהכוללת
 ואיכ תגרע לא ה"ה א"כ תוסיףלא

 ב' אות י"ב בסעיף שכתבתי מיןבחסר

 בט'ט דדוקא גימא תגרע לא החששג'
 סמך וכמו ואילך ב' מת.ט ולא כןא'
 פשיטא מוסיפץ אין כך ליא ממכילתןלזה
 ביו"ט אף דקמ-ל מו2גי שלא ע-שוכו'

 דרק בעיק ד-ה כ"ט שם תוס'ולמ"ש
 ולקיחה מ.גים ד' לקיחה המצוהבע.קד
 א"כ ימים בשאד גם תקגו אחדלכל
 מין במוסיף כך כל פשיטא אינוזה

 והף כאן יש מיגים ד' עיקרדהרי
 מוסיפע אין כך קמ"ל דשריאמיגא
 מץ"ט דבאמת ש'ם כן הש"ם משגיומדלא

 וא"כ כהפמ'ג, תוסיף. לא איסור איןב'
 תקנת קיים שלא אף מין בגרועאף

 אבל מיגים ד' הלקיחה בעיקרחז"ל
 דדמי תגדע לא של לאו על עברלא
 אץ שבאמת מלבד אבל חוסיף,ללא

 דבבר"תא דכ"ן די-ל ראיה סמךמהג"ל
 דמיירו ע"כ פסולים יבשים מפורששם

 כהמכשיריס העיקר ב' דבץ"ט א'בט.ט
 וכן פשיטא מקשי וע"כ היבוצלולב
 נ' באות הנ-ל מגילה ממרדכימשמע

 וכ-ם תוסיף לא חשש יש בדרבגןדגם
 תוסיף שבל במ"ש ס"ז תרס"דבסי'
 רק הוא בלא"ה והרי ט-ז ע"טעות
 דעיקר י"ל עוד חילוק. דאץ וע-כדרבגן
 בדדבגן .חשש דאץ הפמ"גהוכחות
 כלל ראיה אין להוסיף בנ'חממהדרין

 באות מ"ש עי' כך תקנו מעיקראדשם
 הד"ט עקרי ועי' הדשב"א משםהקודם

 גשים דגם י"א אות ל"ג סי' לולבה'

 קההשדהתר"א
 על עוברות מין מוסיפות אםשפטורות

 מדרבנן שמחייב במי כיו2 .( תוסיףלא
 תגדע ולא תוסיף לא משום בודיש

 בתפלה דיה כ' בדכות תוס'ולמ"ש
 גם דיבנן שהדג במ"ע דש"ישלדעת
 ואיח ר"ת דעת הוא וכן חייבותגשים
 מג"א עי' עליהם השיגו שתום'דק
 ושע"ת א' סי' אריה ושאגת ע'סי'

 קל"ה כלל מ' כללים ושד-חתרפ-ז
 אם וע"כ ג' מערכת המגורהוכלילת
 עברה לא מין שהוסיפה דאשהנזמא
 דמע"ט י"ל שפטורה מ9ום תוסיף לאעל
 ורית רש"י לדעת אז דהדי עוברתשגי

 בשם ס' סיי מרא למ"ש י"ל וכןח"בת
 כוגה צריך אין דרבגן דבמצוהרדב"ז
 וחמיד כונה איצ לעבור, דגם יילא-כ

 ולא תוסיף לח לעגין דאורייתאממצוה
 רבא דהרי זה לסתור יש אך בזהתגרע

 ופסק כונה א"צ דמצות ס-ל כ"חברה"ש
 שמה ד-א ע"י דלקיחה ל"זבמכילתן
 הד"א נלקיתתו חשש לא ואמאילקיחה
 כשאעו ]דאף תוסיף לא משום הלולבעם

 חשש יש זהב של גית בלם הצומחממץ
 מכילתן רש"ש כהגהת דלאלכתחילה

 דזהב זהב ק~ופה גמי. גימוגית שפי'ל-ו
 ושגה תוסיף לא משום בו איןלחוד
 את אוגדין אין שאמרו זה מהדא"כ
 לאגדו אפשד דהא במעו אלאהלולב
 תדמ"ח וע" וכדומה[ ממש זהבבחוטי
 ב' ביו"ט ואף מ"ו אות ולעיל ו'אות

 דאף ע"כ ד"א ע" לקיהה התירדרבגן
 לעגץ זה לכל כתה שא'צ ולמ"דבדרבגן

 דוקא. כוגה בעילעבוד
ובקטן

 שלא לאכלו מותרת .רשות בפסח גשים למ"ד ל"ו גדדים מתום' צ"ע"(
 דף פסחים התוס' שפ" מ"א סי' דבר במשיב כמ"ש וימא דכקטן אףלמגתו
 לא דאורייתא לאו לבית שה דלמ"ד רק המנוים מן הקטן כשהיה דדוקאפ-ח
 דאתי "ל כלל אימני בלא משא"כ מותר חיגוך משום דוקא לזה מגתומהגי
 לא פטורה שלעולם באשה משא"כ כ"ג אות בתרמ"ט מ"ש עי' בגדולתולמסרך

 מיה במוסיפת דעוברת מג"ל ה"ג וא"כחששו



השרה תרנ"א חיזםאורהעץ
 תוס' כמ'ש י"ל לתינוך שהגיעובקטן

 זמנו הגיע בלא ניז יומאישנים
 כנף ס' ועי' דוקא כונה צריךלכ"ע
 עהוכיח אתר ע"ה סי' א"חרעננה
 בשעה"ד אף א' ליום פסול א'דבמין
 תרם"ט כנ"ל תגרע לא משום לברךאין
 שפטורות בנשים מוא"כ סיים ל'אות
 נ"ב ובאות כאן ולמ"ש חששאין

 לחלק. אין י*א אותותרנ"ה
 דאורייתא מ"ע הטקיימותנשיםנב.

 תוסיף לא על עוברות אישהז"ג
 השנה ראש ותום' רש"י בזהפליגי
 דלר"י מה דלרש"י צ"ו ועיוביןל"ג
 וכ"כ תוסיף לא משום סומכות נשיםאין
 פוסקים רוב אך ע"ח סי' המבריעבס'
 תוסיף לא משום בזה דאין כתוס'ס,ל

 והאריכו בדבריהם עי' אחר טעםובסמיכה
 טעם ספד באיזה בזה:זראיתיהאחרוניס

 כיון תוסיף לא משוס עוברות'שאילן
 יליף שהז"ג במ"ע ן ר'ת 1 ט פדעיקר

 לת-ת שהוקש מתפילין ל"דבקרושין
 לא שייך לא גופיה ובת"תשפטירות
 להם שאין דברים מאלו שהואתוסיף
 על עוברת האשה שאין וכמושיעור
 יו"ר עי' תורה -כעלומדת -תזסיף-5א

רמ-

 שלמרנו שהז"ג מ"ע בכל ה*נ ס"ו
 דאינן ומינה מינה דון מת*ת רקפטורתן
 כשמקיימות. ף י ס 1 ת לא עלעוברות
 וארץ שמים הרעיש הקנהובספר

 שס בקדושין מ"דעל

 מ"ע תפילין דהרי לתפילין תירהדהוקש
 בס!ד שם וכן ז"ג א'ן ותווהשהז-ג
 תפילין רהרי הרעיש שופרתקיעוה
 ומלמד חוזר ואיך תית מהיקשנלמר
 דשם ולפעיד שהזמ"ג מ"ע לכלבהיקש
 כיון להיקש הכו:ה אין ל"דבקדושין
 אהדדי סמוכי רק אחד בפסוקשאינו
 כל הוקשה מ"ר ל"ה בדף ורק*(

 במקרא גמור  היקש הוא לתפיליןהתורה
 המצות כל רק ת"ת פרושו ואיןאחר

 רס"ל ור"י דר"מ  מבואר ושםשבתורה
 האי להו לית  הומיג  שאין מ"עדתפילין
 ס"ל אכ שם ב'ארו לא אבלהיקשא

 עי' לא או בתפילין חייבות ם י ש נד
 ק"ר סי' יהודה בן ובתשו' שםריטב"א
 ס"ל דרעמ דנהי ח י כ ו ה ו בוהפלפל

 שטתו סי דפ' מתניתין כסתםדפטורות
 דס*ל י"ל ר"י משא"כ דר"מ אליבאדקאי

 אפילו בשבת זוג זוג ומכניסןדחייבות
 ס"ת י"א בסכות דפ,סל ומאןנשים
 דאתיקש דס"ל ר"י הוא בפשתןשתפרו

 ע"ש מילי לכל לתפילין ה ר ו ת הכל
 קדושין למס' סתירה משם איןולפע"ד
 דשם היקשא האי להו לית ור"ידר"מ
  ותקיני -עש~ית דהוקש  הפירושבמכות
 מכל כלל  מיירו ול8  לתפיליןהתורה

 שגתורח.המצות
 מ*ע המקיימות דנשים רש"י.לש'טת

 תוסיף לא על עוברותשהז"ג
 אשה ראיה משם מכילתן בריש מ'די"ל

היתה
 לנדא ר"א מהרה"ג הש"ס ובהגהת דכתיב דיה ד' יבמות תוס' ועי'*(

 סמוכים מכח במצה חייבות דנשים הש-ס רמסיק מ"ג מפסחים תוס' עלתמה
 ולא דתפילין מהיקשא ממצה נשים לפטור היקש שיש אף חמץ תאכללבל

 בין ההברל בתוס' רמבואר ושגה שנדחק ע"ש מסמוכים עדיף היקשאמרינן
 שישנו רכל הדרש ואוב קראי בתרי וסמוכים קרא כתל דהיקש לסמוכיםהיקש
 ילחומרא לקולא למיקש ראיכא והיכא סמוכים ולא היקש הוא חמץ תאכלבבל

 מקשינן פ"ה דף בסנהדרין ומ"ד הני דיה ג' ערוכין תוס' ועי' מקשיגןלחומרא
 מפסיק 0קרא עור דשם לסמוכים הגמרא וכונת המושאל שם הוא לקללההכאה

 ואכמ"ל. מצינו במה גמרינן כלומר מקעינן ד"ה שם רש"י ועי"ביניהם



קםהיטרה הינ"א חיים"ייהעץ
 רש"ש בהג' כמ"ש הסוכה מן ועטורההיתה
 באמת משס כלומר בניחותא רהפי'וצ"ח

 ישבה לעיכך דעטורה כיוןראיות-נו
 ה מ א מעשרים למעלה שגבוהבסוכה
 תוסיף. לא על תעבור שלא כרישפסולה
 במכילתן רש"י מ"ש לפרש נלעע"דובזה

 וז"ל עבדו בטבי מעשה ד-הט'
 שהז"ג דמ"ע מסוכה פטוריםועברים
 עבר חייבת שהאשה וכל עטורותנשים
 הוליל דאיעכא מדוקדק שאינו חייבנמי
 עטור נמי עבד עטורה שהאשהדכל
 ניחא ובזה בזה שנרחק יו"ט תוס'עי'

 בהילני ,כמו לאשמעינן רש-ידכונת
 כשרצתה חכמים ע-ע שעשתההמלכה
 לישב סחויבת היתה בסוכהלישב

 ה"נ תוסיף לא על תעבור שלאבעסולה
 לשמש כדי בסוכה לישן שרוצהבטבי
 המטה תחת לישן ה-ה מחויב ר"גאת

 תוסיף, לא על יעבורשלא
 ל " סד שבתוספות ר"יולשיטת

 תוסיף לא על עיברותדאיגן
 ג"כ לברך דיכולת ר"ת חוכיחזאדרבה

 מנחת שהיתה כושי בת מיכלכמו
 כמ"ש מברכת היתה ומסתמאתפילין
 מנ"ל א, טובא קשה שם ערוביןתוס'
 משם לו שאמרו מכילתן מריש ב'זה,

 הסוכה מן ועטורה היתה אשהראיה
 והיי מברכת היתה ססתמא נימאונמי
 כשרה בסוכה גם ]ג' פסולה, סוכההיתה
 ס"ב י'ז ר"י הגה עי' תברך דלאי"ל
 ולברך מצויצת טלית ללבוש לנשיםראין
 שם ט"ז ע" גברא חובת דאינועליו
 אינו בעי אי איש דגם ללולב דמישלא
 מליל חוץ וה"נ המחויב טליתליבש

 זה כלל אכיל לא בעי אי דסוכותא'
 קאי והברכה מוכרח השינה דהריי.ל

 שם מש"ס ר"ת רהוכחת וי-ל השינה[ עלגם
 שהז"ג מ-ע שאר ולא הניחה תפיליןדרק
 מ'ע דתעילין תנאי כהני דסברהמשום
 שרחי ואף ודאי ברכה וע-כ הדגשאין
 רשות סומכית דנשים כר'י משוםהש"ס
 הברכה מעני מיחי לא מדוע זה לכלקשה
 הילני גבי משא'כ לברך רמותרתוע"כ
 דסוכה שיסבור , ואמורא תנא שוםשאין
 רבריה כל ועשתה הזמ"ג שלא מ"עהוי
 ודאי פטורה שה-א וידעה חכמיםע"פ
 מהרש"א קושית יתישב ובזה בדכהלא
 גבי א"כ שהקשה שם בערוב(ן רש"לעל

 דלא משום וצי מיחו לא אמאיהילני
 מיכל דגם נימא ה"נ א"כ מברכתהיתה
 דברי ניחא ולעמגש מברכת היתהלא

 ' ' ל.הרש

 סי' ט' קונט' ישראלחנסיבכנמת

 נשים אם אחד רב' חקרקצ"ד
 בזה"ז בשבת לולל על לברךרוצות

 מלולב ופטורות כיון דאולי רשאותאי
 ע"ש ביה"ר דיא להעבירו טרידוולא

 על עוברות וגם אסורות דודאיונלעע-ד
 עיב ד' ,מגילה תוס' ]עי' תוסיףלא
 שמקיימת במצוה דרק ויעבירנה[ד"ה

 חיוב זלכלל עצמן ומכניסותבאנשים
 קדושין וריטכ-א רמב"ן כס-שרשאות
 כשלא דהוי צ.ו ערובין ובתוס'ל"א

 לא על לעבור סכוונת שאינהבזמנה
 המצוה לקיים במתכוונת סשא*כתוסיף
 וראי בשבת לולב כגון מאנשיםיותר

 ט-ז כלל כ' כללים שד"ח ועי'עוברות
 ב'.אות

 השאגת קושית עפ"ז ב ש לי ייש*(
 מערובין רש"י על ק'ה סי'אריה

 בחדשות אלא פליגי לא ע'כ שאמרוצ"ו
אבל

 למיזל בעי ושבת דבחורש מכלל במ*ד ט"ז ר-ה הסני"ו וממ"ש*(
 ותירץ מד-ס במצוה כ-ש בדאורייתא אף שהז*ג ממ-ע פטו'רה היא רהריעקשה
 לאנשים אפשר אי מלאכה ביטול מחמת ורק יום בכל חיובו המצוהדשמא



השדה הרנ"א חי'םאורהעץ
 והשהא ע"ש פליגי לא באשהאבל
 ש"מ באשה פליגי מדלא מוכחמאי
 הא שהז"ג מ"ע לאו רתפיליןרם"ל

 היא שהז"ג מ"ע דהוי ס'ל 1 ל י פא
 דשבת כיון באשה פליגי דלאה:ותנת
 משום בו ואין הוא תפילין זמןלאו
 שלא דהו*ל לאיש אפילו תוסיףלא

 לאשה תוסיף לא משום בו איןבזמנו
 כשבת אדם לשום יצותו זמן דאיןכיון
 כיון ה ב ר ד א ד לק"מ ולמ"שעכ"ל

 יותר בשבת הטצוה לקייםשמתכוונת
 תוסיף, לא משום  ריוברת  ררחימאנשים

 בשבת מוקצה דין בטל דא"כ יילוכן
 וכמ"ש לנשים דראוי כיון לאנשיכבלולב
 לאנשים דראוי כיון מ'ה מכילת,רש"י
 ואדרבה לנשים דראוי כיון להיפוךוה"ה
 ניטל דלולב המקדש בזמן דאףי"ל

 נשים אכל אנשים דזקא היינובשבת

 להחמיר מצוה לשס או לטלו אסוריםהיי
 ראשון מ"ג במכילתן וכמ"ד עצמןעל

 רלחנייהו גזרו לא בגבולין מה"תדאיתי'
 בראשון שגם בנשים והינ גורומה"ת

 נזרו במקדש אף בגבולין מה"תלתנייהו
 ושמא קלות שדעתן בפ-ט . רבנן,בהו

 על שהוקשו מה ניחא ובזה-תעבירגו.
 אשה דמקבלת בהך כרש"י שפי'הר"נ
 דהרי לאנשים וראוי הואיל בעלהמיד

 שהו'ג מ"ע על מברכות דנוים ס"להוא
 תרצה ואם הואיל הול"ל בפשוטוא"כ
 מיירו בשבת דשם רי"ל עליותברך

 לכ"ע סצוה לשם לטלו אסורהשבאמת

 לאנשים. דראוי משום רקוההיתי

 ה', אית תרמ'ו עי'נוסף

 ענות הן עבוק הדשים ושלשהננ,
 ובשז"ת תר 1 מ ללכאורה

 רסז דאין כתנ פ"ה סי' צדקאבני
 ומ-ש הרס בדי ט' ליקח קבלהעפ"י
 סופר טעית שהוא או ד'יק גסידורנן
 בפמ"ג זבאמת יחיד סברת שהואאו

 בכל הדסיכ ג' ג"כ כתב סק"דבאשל
 הוסיף בל השש מה דאל"כ בדין ג'א'

 כ"ט שער בפע-ח הבגתי ולמיעוטאיכא
 משולש הרם בד שכל סרושו ב'פ"א
 וי"ל מ"ה באות מ"ש יעי' עליןמג'

 עבות ם י ס ד ה ג' לו כשישדדוקא
 שאין ערוך השלחן כחגמשולשים
 ב' רק משולשים כשאינן אבלמוסיפין

 תרמ"ו רמ"א בהגהת שפסק ב'ע"ג
 בדין ט' עד מוסיפים בהסלהכשירם

 עד לסול המדקדקים מנהגובמדינות2ז
 בדין ג' סיס ובסל כיסין ג' בדיןט'

ואכם"ל,

תרנ"ב

_
4*-, 
 =ם18חחאאשן14'--,אשי -

_ 
 כשבת ר"ח לרירהו שוה א'כ בר*ה מלאכה עושין איון רנשים וכיון בריח אףלקיים
 מאנשיב יותר המצוה כשמקיימת תוסיף בל על עוברת דאינה להוכית איןורגל
 בחול ואף בר'ה רבו פני ולקבל ממלאכתו לבטל הרוצה איש ~ם דשםי"ל

 ה"ה לאיש שאסור בשבת לולב משא"כ יכולה אשה גם ע"כ עביד ומצוהרשאי
לאשה.



קיהשדה הרנ"ב הייםאורהעץ

 מעיפים. ב' ובו לולב נטילת ימןתרנ"ב
 לו?ג לנטילת כשר היום וכל ב?ילה ולא ביום יייב כהצותא.

 לסצית סקייטים זריזים מקום ומכל אה"כ .טלנו שתרית נט? לאשא:
 ההלל בשעת מצותז ועיקר החסה טשתנין הוא יזט:ו בבוק* אותוונוטלים
 והמדקדק הגה השחר עטוד משעלה נומלו לדיך לצאת להטכים צריךואם
 כדי לביתו יחזירו וכן התפילה בשעת גפ לביהכ"נ מביתו כשנכנס בידו הלולביאחז

 : )סור( המצותלחבב
 בסורב'

 ה ד ש ה ץע
 למכילתן בחי' מ"ש אציג נטל לאא,

 לא המשנה בלשוןל"ח
 שכל הערביס בין יטול שחריתנטל
 שכל הפני"ו קושית ומלבר כשרהיום
 על יטול שהוכיר אחי למותר בבאהך

 בש"ע כמ"ש דהול-ל קשה עודשלחנו,
 היום כל יטלנו או אח"כ יסלנוכאן
 רבא לדברי שפ בסכילתן המעייןוהנה
 כשיש הסשנה סוף מיירו ספראלרב
 ופרושו יפסיק לא ע"כ לטלו עודשעות
 וזהו יום הוא ?דיין הערביס ביןדאף
 כשר--פי'- היום כל -שהרי רש'יכמ"ש
 יש זא"כ הכוכבים צאת עד אח"כאף

 הוא מה"ת שהוא א' ביו"ט זאףשעות
 לדס דמי ולא בביהמיק ואפילוהדין

 נ"ו זבחיס תוס, עי' בשקעה-חשנפסל
 עדיין יום הוא מילי לשאר זמלשאותו
 טובא וא*כ סק"ט רס"א ובמג-אע-ש
 שאמר במה לר*ז אבל המשנה,קמ*ל
 א' ביום אף לאססוקי מצוהדלמא

 שעות כשיש להפסיק מצוה רקשמה'ת
 דהמשנה דמסיק למה רק חיובולא
 לכן שעות ואין דרבנן ב' ביו"טמיירו
 לא הסיפא ואם שלחנו, להפסיקחיוב
 שני יו"ט על ג"כ קאי שחריח נטללא

 ולא בחיוב הערביכ בין יסולפרושו
 ללולנ כשר היום שכל אף יותריסתין

 קמול טובא וא"כ הכוכבים צאתער
 . ה נ ש מה

 כרא"ש לפסוק כאן הש'ע דעת כןוהנה
 אבל ר"ז כמסקנת וראב"דוטור

 שבש"ס זטרי השקלי כל השמיטהרייף
 בעין ]וט"ס הדין כל השמיטוהרסכ"ם
 העיקר מלולב[ פיז לרמב"ם שצייןמשפט
 שכתב מה על שסמך בכפ"תכס"ש
 שמהית בדבר שאף ה"ו פ"ב ק"ש-בהל'
 שם בכ"ם זעי' יפסיק. לא שעותויש

 כפ-ת בס' כמ"ש והעיקרשנדחק
 וי"ל -- כרבאל,-בן4כילתן,שהרמב"ם-פוסק-

 מדינא. פוסק שעות אין כשודאידוקא
 שהש"ע ואף משובה זה הרי זפוסקובספק
 הדיעות בין הכריע לא ע' סי'באו"ח
 והרא"ש הראב"ד דעת רק כאן שהביאמה
 ב ל 1 ל ב ד סק*ו שם מגיא כמ"שי'ל

 ע"כ ביום ושתיה אכילה שכיחביו-ס
 ואכסיל. ר ת ו י חששיש
 מעשה הלילה עי "כ אי~נו

 א' הלולב לנז91הכיא1

 שקעה'ח עם בעיש שחל ב' בירסלבהכינ
 ו ג ה נ לא ובגלילותינו ביהי91קודם
 לכל כשיש אף הש'צ ברכת עללסמוך
 יהיה דכאן בפרס בפ"ע המעיםאחד
 המאחרים ליד המעים שיבואו עדהפסק
 י ד כ 1 ח' ו' ס" תשובה שעריעי'



השדה תרנעב חייםאורחעא
 המצוה עיקר לקיים יוכלו הקהלשכל
 כשיגיע לברך אחד כל למהר,צויתי
 כיש גהגבהה כרגע ולטלם המיניםלידו

 ואכמ"ל. הנענועים סדרבלא
 המג"א כתב הוטמשות 1י1 ולעניןב:,

 הי"נ בשם תרס"ה ב"יעי'
 שביום ביה"ש עד נטלו יא דאםמשמע

 הוא דאורייתא ק פ ס ר אז יטלנוא'
 ד"טזד ימימ בשאר מ*א"כולחומרא

 א ל ב ביה"ש דיטלנו נ"ל ומ"מע"ש
 אם חקר ומחה"ש פמ"ג, , ועי'ברכה
 יום על קאי ברכה בלא דיטלנוהסיום

 ובתשו' ע"ש ימים שאר "ל רק אוא'
 האריך שכ"ח סי' שיקןא"חמהר"ם
 שר"ח ועי' המחה"ש של בספדקולפלפל
 בפמ"ג וממ"ש ס' אות ק"יא ל'כללים
 ראין ומחה*ש טורח דאין לטלובטעם
 חוה"מ ימי בתוך לי צע"ג הפסדלו

 דשמא הפסד דיש ע"ש שלבביה"ש
 ביו"ט וכן ודאי יטלנו לא ואז לילההוע
 שנתעכב ואירע בע"ש שקל ש'גב"

 דלענין ביה"ש עד הץ1לבמלחביא
 בדאורייתא ס"ס דהוי פטורהנפילה
 לילה הוא שמא הס"ס בדרבנן א'וספק
 ואף א' יו*ס 8ינו ' שמא יום--ואת"ל
 מדרבנן בלולב מחויב ב' ביוםדגם
 הוא שמא אהר בספק די לזההלא
 אות ס"ס כללי ק*י יו*ד שעך עי'לילה
 דגם כיון ולומר לטלו לרחוק ואיןט"ז'

 אסור מדרבנן רק הלולב טלטולבשבת
 וווא דאולי דאורייתא מצוה יקייםושהא
 כמובן וקול חספק דאיז א') זי"טיום

 ביו"ט דגם נראה דיותר כתב שםוהשד"ח
 הוא החילוק רק בביה"ש יברך לאא'!'
 אז הימים ובשאר חיובית הנטילהדאז

 בעלמא. חומראהנטילה
 בסדר ח' מפק י' השמשותובבין

 מטיקטין לרי'אזמנים
 כלל יטלנו לא אז דאולי חקר ח'סי'

 הוא דאורייתא דספק מוקצהמחשש

 בשמיני לסוכה ול"ר ח' הואשמא
 אף ואו תקנו כך רמעיקרא ז'ססק

 לזלזול חיישינן לא ט' ספקבביה"ש
 ערובה סוכתו דלסעמים ררבנן ב'יויט
 משא"כ השנה ימות בשאר גםעליו
 או ראורייתא, ביו"ט מזלולבלולב
 של רמעיקרא חזקה דיש כיוןאולי
 הספק נגר אלים מדרבנן רמחויביום
 ברכה גלא שיטלו לחומרא ואזלינןח'
 כיון דיו"ט לזילותא היישינן לאגם
 עי"ש מברך שאיגו היכר לושיש

 דיו"ט לוילותא שייך לא בלא"הולפעיד
 לילה הוי דעכ"פ ז' שהואשיאמרו
 מחשב וכשנוטלו ביום רק ניטלולולכ
 כב"י המקור עיקר שכל בפרטח, יויט יהיה ובלילה ז' יום הואשעדיין
 ביה"ש. ימים בשאר לפטור הר"נבשם

 אתרוג ד"ה מ"1 מכילתן רש"יוממ"ש
 וכן שחרית בו משיצא ביה"ש חזילא

 משמע מוצאי עד ר"ה י' שםבתוס'
 ביה"ש חזי שחרית בו יצא לאשאם
 האתרוג גאסר דלא והא ח' ספק ו'של

 שכיח רסעודה גונא בכהאיבשמיני
 ער בשחרית נטל שלא לולבמשא"כ
 איתקצאי, לא ע"כ- שכיח לאביה"ש
 שלא מסקנתו שם שבשד"ח הגםוהנה
 כיון לפעד'נ ברכה בלא אףיטלנו

 מטעם בשמיני האתרוג לאכולדאסרינן
 ויאמר אליהו יבא שמא הרא"ששכתב
 היא ז. יום והוא לאלולדעברוה
 ח' ספק ביה"ש לטלו קולאהנותנת
 ריב"ז תקנת יבטל המקדש כשיבנהורק

 מ"ו למכילתן סוכות עמק בס']שו"ר
 מדר' הר"נ מרברי ראיה דאיןשכתב
 דר' מיתר בשמיגי דאתרוגיוחנן
 גם לקולא דרבגן דספק ס"ליוחנן
 במלחמות הרמב"ן למ"ש שיל"מבדבר

 דחמץ דסיל למאי כ"ש בפ'כפסחים
 דשיל'מ ערך הרועים מלוא עי'בנו"ט
 י'א חלק שד"ח ג"כ ]ועי, ה'אות

 םכללי



קיאהשדה הרנ-ב הייםאואהע*ן
 משאעכ ט'[ אות ט' כלל ד'3ללים

 בטל לא דדשיל"מ דקימ"ללדידן
 שיל"מ בדבר דרבנן ספקוממילא
 מדינא ח"ב א*כ ד' ביצה עי'לחומרא
 נטלו כשלא ח' ספק ז' ביה"שלטלו
 בפרט ע"ש[ דשיל'מ משום ז'ביום
 ותמנע החג ימי כל נטלי לאאם

 שיכול בודאי שמ-ע משמחת לוהיתה
 התפלל באם זמנים בסדר ועי' אזלטלו
 לאחר עצרת דשמיני יו"ט שלכבר
 ונזדמן זורחת חמה זעדיין המנחהפלג
 סוס"י הט"ז על שהשיג ע"ש לזלבלו

 מרבבה בדגול שם נ'כ ועי'תרס"ח
 כורת ~חבורי מ"ש ועי' ג-כשהשיגו
 סדר ובס' ז', סעי' רס'ב סי'הברית
 לולב ז' דביום כיזן לחלק דצהזמנים
 עליו בקבל אמיו והם אמרו הםדרבנן
 פשוט ולפעד"נ מלזלב, לפטוריו"ט
 לעשות וגס בברכה גם לטלודיכול

 עיקר שקיים אף שמדרבנןהנענועים
 מניעה לו שהיה רק בחג לולבנטילת
 שם זמנים כסדר דלא לבד ז'ביום

 דרק ת"ר סי' הט"ז דברי לודאשתמיט
 לא שבת עליו כשקבל .ו' ביוםבשופר
 בשבת גם ששייך מילה משא'ביבדך
 עיף5--אין שבשמיצי- דאף י*לוה"נ
 ונאמר שייך ביו"ט עכ'פ אבללולב
 מפלג דר"ח א' ביויט התפלל דחםג"כ

 לו נזדמן ואח"כ ערבית שלהמנחה
 כתבתי. והנלפענד בברכה דתוקעשזפר

 עי' ם 1 י ד"ה תוס' ל-חבמכילתן
 א'. סי' תנינא ישן היכלשו"ת

 עהיש משעלה נטלו יאם משתנץג.
 ולא הפמ'ג וכתב סק'ב מנ"איצא

 לדרך לצאת שצריך באונס דוקאתימא
 בלא עבר דאף קמ"ל המחברכמ'ש
 במ"ש תטעה דלא ולפעד-נ יצאאזנס

 בחוה-מ דמיירו לדרך לצאתהמחבר
 ל"ח במכילתן כמ-ד דרבנןדמצותו
 זאי בדרך שבא מי מדקתני נמידיקא

 נם א' ביו"ט משא*כ שרי מיבי"ט
 דיעבד דגם המג'א קם"ל יצא לאבאונס
 דינא דהך א' ביו"ט יצא אונסבלא
 הוא לדדך לצאת כשצייך המחברשל

 לצאת השכים ל' בברכותברייתא
 ומנענע לולב ותוקע שופר לו מביאיןלדדך
 דשופר דומיא מיירו ביז-ט ודאידזה
 לצאת בנאנס בדאורייתא דאףהרי

 מעה'ש. לכתחילה שרילדרך
 משקה לשתות שצריך קצת]ובנאנס

 דשרי ודאי עה"ש משעלהחם
 וימתין שיטול קודם א' ביום גםלשתזת
 בש"ר תשז' עי' חחמה הנץ עדבנטילתו

 באתרוגים דוחק באונס אך עיד[סי'
 השני על א' בביהכ"נ ממתיניםזהצבזר

 י'א אות קמ'א ל' כללים שד"חעי'
 דאם ש"ג בשם ומביא בזהשהאדיך
 הכוככים ואין עה*ש עלה כברודאי

 אך לכתחילה, שרי י ח ד 1במסילותם
 במסילותם שעדייןהכוכבי' עה"שבתחילת
 באמת החשבון שלפי אף בלבווספק
 יצא בדיעבד דוקא זה עה"ש עלהכבר

 הרה"ג בשם גיכ ומביא ע"שכשנטלו
 ששכיחי בזמנינו לקתיר שצדדאדד"ת
 אין דשוב שי"ל מכוונים שעותמודי
 הראשוניס- טעות-לילה---ננדודוור---ה*ש'.
 סנהדרין ישראל תפאדת ועי'וצעיג
 פ ע" ב חמץ לענין ובודאי מ"גפ'ה

 מהני לא מדדבנן האסודותבשעות
 מכזין שעות מורה לו שיש למילהתיד

 במנין, שנאסד דבדדהוי
 בנין שו"ת עי' השחר, עמודד,

 שבס' מ"ח סי'שלמה

 קודם לולב בנפ*ל חקד יעקבבכורי
 עה*ש וטעלה עד ואח,ועה*ש
 ולטלו ולחזור מידיו להניחו צריךאם
 והעיר הראשונה בנטילה יצאולא
 יצא מדאגבה והא מ"ב במכילתןממ'ד
 עה"ש קודם כשהגביהו משניולא

 וע"ש דיצא ש'מ עה*ש אחרוהוציאו
בהוספות



השדה הר"נב חייםאווהעץ
 ב.ום שיהנו על זגזכך ואכל שכח ואם שיטלנו קודם לאכול איןרךב,

 לטלי ביום  שעית יט  אפילו יפסיק  התויה מ, שהואראטון
אקך

 ה ץע

  ובמפתחות כ"ח סי' ותקוניםבהוספות
 הכי לאוקמי דדחוק  ולפעד"נהמפר
 אסור בשבת חל שלא ביז"ט גסכי

 מוקצה משום הלולב לטולגלילה
 אביי מזקי עיכ מצזה אז,שאינו
 מתוס' ראיה ואין אחר. באופןורבא

 דולק הגר דאם חובה י'ה כ"השכת
 עי' זידלקגז ויהזור ;יכבה יוםמבעוד
 הגרכה משום דרק די"ל סידרס"ג
 יר"ה יצא ריעכד אבל כן לעשותצריך

 כשהפסול דדוקא בג*ד י"ל וה"נהמצוה
 או מרובים ?נביו כגזן המיניםכגוף)
 בתרמ"ו כמ"ש לקרקע מחובר מהןאהד
 לאו הראשונה הנטילה אז ד'אות
 ויטלם ויחזור שיניחם עד היאכלום

 נטלם הימן קודם דרק בנ"דמשאיכ
  תרמ"ת עי' אתי ממילא דזמן'לל
 ח' סי' עי' מציצית וראיה כ"ואות
 וכן י"ח דס"י .משבצות ועי'סט"ז
  ל'וי' אהר  שיחרל  הבן מסדטןראיה

 מכשירץ רר"ה-אם-,רושלמד-סוף--פ"א
 בנ"ד י"ל וה"נ בלילה שבתדוחין

 להיות  בלילה ונטלן עצמוכשהכין
 ריצא י*ל עה"? כשיעלה בידןמוומן

 רק בהמיגים נתח"ב היוםדמשנתקדו?
 אהר שיתדקס עד יד'ח בהן יצאשלא

 השחר, עמורעלות
 בפ' התורה הקדימה דמה"טונראה

 לסצות  מיניס ד' מצותאמור
 וראי סוכה דמצות אף תשבובסכות
 ד' כי יען הלילה מתחילתמתחלת

 שנתקרש קודם עור  הומנחם חיובמעים
 ממחובר לקצצם א"א  דבע"ט י'מליל

 חל אם 3ואף אגד צריך למ"דולאגדם
 להכינס  צריך  בוה"ן גשבת א'טם

 שלמה בנץ בשו"ת כמ"שע"ש
 המקדש יבנה שמא כ"כ סי'בהוספות
 שעברו משנים  ישנה סוכה משא"כע"ש2
 מלילה רק מתחיל ישיבתה זמצותנשרה
 נזק קודם מימם ד' מצותא"כ

 ן ת ל י כ מ ב דאטרען ואףלטוכה,
 מימיס  ילילות  מפמקי  דלולגמ"ה
 גענץ הנטילה ברכת בחיובהיעו
 הל הכגתס חיוב אבל יו"חשיצא

 קודם דדוקא חיל קודם, זאףמאורתא
 בתעניח כט'ד בלילה ולא יו"טליל
 ולא הזכרה על גמר מלולב דר"אב'

 רי"ג בחידושי ופי' המיםמניסוך
 דעייר  המכרי3 בס' שנדפסומטראני
 שלא אף המים דניסוך רקריכפי'
 מתעסקים מ"מ ב"ם אלא מנסכיםהיו

  בו אץ דלולג הרי מלילה,בהכנתם
 בנטיו יצא ולא ירס בלילהכנה
 עה"ש, אחר יטלו  שיחךר ערבלילה

 ד מוק.צ שאינו יומיץמשא"כ_ב"אר
 שהתחיל כתן דכמו 5"כ וי"לבלילה
 אף בלילה ום  מוביר ם ש גלהוכיר
 בלילה הכנתם חל ה'נ גמדקמלולב
 ראיתי 'שוב ולטלו, ולחזור להניחווא"צ
 והנלסע"ר זה בדין אדרונים פלפלושככר

 בתי תכ
 א' ת 1 א ב מ",ט עי' ,קו~ורה מןה.

 בשיס והנה בזההשיטית
 משיס  ממסיק שאעו לתסלה סוהמחלק
 לעשות כדי ה"ג ולכאורה דרבנןרתפלה

 ה נ ה 1 יפסיק לא שמדרבנןהנעמעים
 על מכאן הקשה תפלה ה' רישבכ"מ

 ד ח א 1 מה"ת דתסלה רכילהרמב"ם
 לה דקרו כאן כש"ס  דהפשטמתריצו
 בתפלה טה'ת לפטור רעול משוםדרנגן

קצרה



 קיבהשדה תרנ,ב הייםאורהעץ
 יפסיק לאו ואם יפסיק לא ביים שעות יש אם ואילך ראשון ומיום שיאבלאחר
 ביום אפילו חיובו זמן שהגיע קודם שעה מחצי יותר לאכול התחיל ואםהגח

 :( לוה"ג פ' )רין ביום והות בדאיכא להפסיק צריך איןדאשון

 ה ץע

 ועי' ק ס פ ה הוי דלא ביותרקצרה
 ולפע"ד עליו, מ-ש י"ד סי' אריהשאגת
 לפטור יכול בלולב אף דא"כ קשהעוד
 הוי ולא דיצא כ"ש בהגבההמה"ת
 סדרבנן שהם להנענועים משא"כהפסק
 מה"ת לנט"ל דבמפסיק י"ל באמתאולס

 כמ"ש להנענועים ג"כ מפסיקלהגביהו
 של ד' ברכה לענין סק"ז קפ"דהמג"א

 ה דש

 כיון סופרים דברי זלזול משוסברהימ
 לעד וסמוכים ד י מ ת מחובריםשהם
 תמיד ומחוברים סמוכים בלולבוה-נ

 התפלה משא"כ להנסילההנענועים
 ויוצא י"ח, לתפלת מחיברת אינהקצרה
 הלולב נטל כבר באמת שאם מזהלנו
 גס סיבה מאיזה הנענועיםבלא
 הנענועים. בשביל יפסיק לא א'ביום

8אי



השרה מ-נ"נ הייםאזרחע*ן

 סעיפים. ב' ובו נו רה*יח אםור הדםתר:"נ
 מיהך מצוה של אתרוג אבל בו להריח אטו" מצוה של ף:רכםא.

 214 עליי טבר:ין אכ שנחלקז שלפי אלא הדין מן בולהריח

 בו. טלהריה ימ:וע ייט?א
 נה:אה, שריא גה ?מיפק אנבהה ולא יהושענא עבדב'

 ה ץע
 רגמרינן פרשיי מביא ב"י אסויא.

 דחל פ'ק דילפינןמסוכה
 לאסור הסוגה עצי על שמיםשם

 למצוה, והוקצה הואיל ז' כלבהגאה
 של הדס שאלת הרשב"א, בתוו'כתב
 שאמר כמו בו להריח מותי אילולב

 ע"ב ע"ג דף וקציעה ]במורבהבדלה
 בודל אינו שאומד נדאה : וו"לכתב
 כגון בצדו ופרושו ביה.ש כלממנו

 רשאי אם כונחו שמא או עליושהתנה
 על ויהיה דמצ"ש להגדלה בולהריח
 כתב מ' דף אש ובעמודי תנאיידי

 שאמר. "כמו דאירא דמהשהעיקר
 והנונה-במוצאי- . מ"ש וצ"ל--: ט"ס-הוא
 שאמר* "כמו גטעות ונדפסשבת

 ליתא בודל שאינו שאומרדפרושו
 סוכה לעצי רמי לא הרשב"א כתבדהא
 איני כשאומר מהני סוכה ובעציוכי'
 ברירא תנאי מועיל דכאן מוכחבידל
 חוה"מ דבמצ*ש מיה וגראהעכ"ל

 ועי' כהבדלה הבשמים עלמברכין
 ה' זרוע גאור ומיש תצ"א סי'ש"ע

 מבדילין אין ירושלמי שכ"ח 0י'חנוכה
 מבדילין אין וכן במצ"ש חנוכה נרעל

 י"ל בסו:ות דהושענא אסא עללברך
 בעמזדי וע"ש תנאי שום בלידמיירו
 ר"ג תשובח אבודרהם על מ"שאש
 במ"ש להריח רלולב ההדס מותראי

 ה דש
  נתנו  להנות לאו מצוה משוסבהבדלה
 דהתנאי מסתבר כשהתגהואכמ"ל[
 הפריש דאמריגן מאתרוג דמ"ש בומועיל

 ייצא אחד כל ימים לז' אתרוגיםז'
 למחר או לרבא לאלתי זאזכלובד
 הג דהתם סוכה לעצי ול'ד אסילרב

 מכילתן ובכפ"ת כתיבא לד'הסוכות
 ף י ל י דהיכי רש"י על הקשהל*ז

 בו"י נוהגת שכן לסוכה דמהמסוכה
 יום אלא דאינו לולב משא"בולילות

 מדין הוא בו להריח דהאיסור ומשמעא'
 סס"י שפ"ר פמ*ג ]ועי' דרבגןמוקצה
 ]הנ"ל[ בתשו' מרשב'א לזה וסעדק"ח[

 מסוכה הדס יליף א ל-דטהני--תנאי-ד
 הסוברים לדעת אף הרשב"א]וכונת
 של הדס תנאי, מהגי לא סוכהדבעצי
 ורשב"א דרש"י ונראה עכ"ל[ שאנילולב
 ,שהב נראה הנ"ל הב'י ומלוצוןסליגי

 ולעיל הב"י על כתג ובד"מלאחדים.
 כתבתי סומה נוי גבי תרל"ח[]סי'

 וה"ג[ ]פרושו ת 1 ג ת ה ל איןדבזה"ו
 ומצאתי כלל מוה הזכירו לא כאןוגשיע
 דאף שכתב ב' סי' רעננה כנףבשו"ת
 יש ז' כל שנוהג מקדש שלבלולב

 שנוהגת לסוכה דל"ד הכפ"ת ת כ רפ
 :יון זה ישב "ת'ס ]בחי' ג"כבלילות
 גופיה וחגיגה אתיא מחגיגהדסוכה
 ולא ביום א' יום אלא נוהגתאינו

בלילה



קינה*טרה הרכ"ד חייםאורחעץ
 י*ל מ-מ פרכא[ כאן אין ע'כביילה
 קדושה תשמיש הוי מקדש שלרלולב
 דאסור רש"י דעת דנודע סוכהכעצי

 דלאו מידי אפילו דולין לעזרהלהכניס
 רש"י על חולקים ]רבים אכילהכר
 מ"ו במכילתן לר"ל עפ"ז יענהומה
 ופרש"י סותר בשביעי אף דאתרוגע-ב
 להו שרי נמי הגדולים דלדידיהשכ
 מה"ת קדושה כתשמיט דאינוהרי
 בזה והאריך במקרש[ אף סוכהכעצי

 תורה ומדאמרה משחיטה פ.'בהמשל"ם
 הלולב ע-כ ז-י ה"א לפניושמחתם

 דחל קדושה תשמיש והוי מקדשצורך
 סוכה עצי על כמו שמים שםעליו

 זכר ז' כל שנוטלין ובגבוליןוחגיגה
 כיון רק מקדש של כלולב הוילמקדש
 ואין תנאי מהני מדרבנן אלאשאינו
 ע"ש לרשב"א רש"י בין מחלוקתכאן

 תרליח המג"א למ"ש נלפע"דולהלכה
 א"כ סוכה בנוי תנאי דמהניסק"ח
 ועי' לולב של בהדס דמהניכ'.ש
 תרס"ד בסי' ום"ש תרס"ה סם"יטג"א

 ואכמ"ל.ס"ט

יייקש(=



השדד ת=ניד חהםאי-העץ

 א'. סעיף דבו ביו"ם במים הלולב לה-זיר שיכולתרנ"ד

 למ.ם ומהזירתו בעיד טיד או בגד מיד ה?ולכ א':ה כ~סבביהא.
 המועד ובהיי מים תחליף 5א אבי צריך אם מים ע5.. ות.סיף1
 חה"מ יים כל ליקח ונוהגין הגה : והדר יח שישאר כרי 5החליפםמצוה

 : מצוה הידור והוא גלולב ולקשרה הדשה ערבה.
 עכויסא'

 זהשדהעין

 המשנה ן ו ש ל הוא כן ממבלתא*
 שהקדימה ומה מ"במכילתן

 לפעסים בעלה משא"כ קודם דתדירבנה
 וכן ה ד נ כשהיא מידו לקבלאסורה
 י"ל ובבעלה בבנה תולה נ"חבנדה
 שלא בחור בדם י"ט,דמיירו שםכמ"ד
 לה משכחת בנה בשלמא אשהנשא
 כגזן לה משכחת י כ י ה בעלהאלא

 הקדים ע"כ נבעלה ילא לחופהשגכנסה
 מזה לד'יק י'ל או תדיר, דמשכחתבנה
 דלא לולב לי לקנות חייב אביודקטן
 המשנה קמ"ל תרנ"ז בט"ז מובאכרשיל
 אינו דבנה אף יו ואציל יובדרך
 _משום__חדנוך__אפבה- אלא מה"ת_מחויב

 בעלה, של הלולב ומכ"ש למיממחזירתו
 כיון דהימא מאי כאן בש"סולם"ד
 קמ"ל לא אימא חיובא בת לאוראשה
 שני ד' אות סי"ב בתדנ"א מ"שעי'

 לבדך טיתרת אשה אם שהנפ"מפרושים
 ולמ"ש נ"ב ובאות ע"ש שהז'ג מ"עעל

 א' יגדול קל"ו אות מ' כלליםבוםדאח

 שרשותו בעל לה כשיש ין בחילק
 אלמנה משא"כ לברך אסורה ה י לע

 קצתג"כ י-ל א"כ לברך ימלהתרושה
 דאס דמקבלת ההיתר פשוט בנהדמיד
 מוקצה אימ ומדוי על" תברךתרצה
 דראף משום רק ההיחר בעלה מידאבל

 בשאגת למ"ש פשוס היתר שאינולאנשים
 הואיל אמרינן דלא ק"ג סי'אריה

 דמגברי לאשה נמי שרי לאישושרי
 בימ זכדתנן הואיל אמריגן לאלגברי
 בחול לסוך דרכן שכן ורד בשמןסכין

 לנשי מגברי מכ"ש אסור אדםולשאר
 ס"ג בשבת כמ"ר הן בפ"ע עםדנשים
 שו"ת עי' עליו לפקפק ויש תכשיטלענין

 זאכמ"ל. ג' סי' א"ת היםשפת
 מגהג ש"ג בשם בשד"חממ"שיכז

 נעלם, והטעם שופר על ולאלולב עי רק מברכות דנשיסשלהם
 כאן מפורש רבלולב מהמתולפעד"נ
 לכתחילה לשון אוה מקבלתבמשנה
 הברייתא לשון בשופר משא"כ כןשמורין

 מלתקיע הנשיםבה"ה--ל"ג-אין-מעכבין
 שעה"מ עי' מוחין שאין רקשפרושו

 בשאגה לטייש וכן הכ"ה, פ"ז לזלבה'
 ת ט י ש על בהקשותו ק"ד סלאריה

 שיצא אחר איש דגם דס"להראבי"ה
 כמיש הנשים להוציא לתקוע יכולכבר
 א ק ו ד דהרי ס"ו תקפ.ט בש"עב"י

 למ"ד דדמי י"ל ן מ צ ע בכשתיקעץ
 להן חכמים שהתירו סומכותשהגשים
 אהר באיש משא"כ נ"ר משוםהשבות
 ""ל להם נ"ר בשביל השביתשיעבור
  יודעות אינן הנשיס רוב דע"פכ"ן

 חכמה לאשה ואץ הוא חכמה כי ,לתקוע
 משא"כ מברכות אען עכ"פ בפלך[אלא
 מברכות, ע"כ בעצמן שנוטלותלולב
 שאיל גיד למאש בהיפוך י"ל ל בא

רם"א



קידהשדה תרנ"ד הייםאורהעץ
 פסורות ונשים אבודרהמ בטעםרס"א
 לבעל דמשיעברת משום שהז"גממ"ע
 לפטור תוכל שלא במ.ע דוקאשהוא
 שאם בנה בסילת משא"כ מחיובוהבעל
 ה ת י ה בן מתי אותו תפטורתמולו
 אותו קרא אצטריך לכך למולומחויבת

 אדרבה א-כ לגמ-י, שפסורה אותהולא
 לפטור תוכל ואז האשה תתחייבבשופר

 יכולה אם בתקיעתה מחיובו ה ל עב
 כי לפטרו תוכל לא ב ל 1 ל במשא"כ
 לגמרי. פטורה אחד כל ביד לקיחהצריך
 הלכה נעקור לא הטעמים מצדאמנם

 ליה ל' מקדושין שמשמעקבועה
 חילוק ואין שהו"ג מ"ע מכלשפטורות

 פ' בת"כ ודנה לנשואה, פנויהבין

 האזרח אזרח. זה אזרח ספ"זאחרי
 הגר הגר. זה גר אזרח, נשילרבות
 נשים להבית בתיככם גרים, נשילרבות
 דדוקא דס-ד בספרשי' ועי'ועבדים
 ביניהם ינהגו שלא חייבותנשואות
 חובות משים וחייבות תורותשתי

 צריך לכך לא 9נויות אבלבעליהן
 דבאמת כיון ולפעד_"נ מבתוככם,לרבות
 סנויות דדוקא סד"א מ"ע ג"כהוא

 בנשואות אבל עינוי של -ימאעחייבוה
 חפץ וכשאינו עליהן בעליהןדרשית
 קמ"ל במיע נחייבו לא נפשםבעינוי
 ולדינא חייבית. הן דגס הגרהאזרח
 פסק קבלנו אנן כי גדולה גפ-מאין

 דאף דהמנהג תקפ"ט סי,הרמ"א
 מברכות מ"מ מ'ע מכל פטורותשנזיפ
 השיבו וכן בלולב גין בשופרבין

 אשר כל זה על השמים מןבשו-ת
 שהפי' בקולה שמע שרה אליךתאמר
 ברכתה על אמן יענה דהאישלפע-ד

 גרמא. שהזמן מ"עעל
 שאינו בזה"ז בשבת "בל.מהזירתו

 אסור א' ביו"ט אףניטל
 משנה ומגיד הרינ כם"שבטלטול
 בסי' וכמ"ש וד'מ גחי' וריטב-אוכ"מ

 דאפי' שם ובמשבצות ס"בתרנ"ה
 כלי שאינו אסור ומקומו גופולצורך

 פענח צפנת בס' כמ"ש דלא כאבן.רק
 לולב ה' הרמכ"ם על זמגינומגאון
 בזמן ואף קמ-ל דרביתא הכ"הפ"ז

 להחזירו מותר בשבת לולבש:וטלין
 בשבת שחל א' ביו"ט כעת וכ"שבמ'ם
 עדיין נאסר לא ימצוה נטל לאדעדיין
 עליו ויש לטלטלו מותר וא"כבהנאה
 לחולה, בו להניף וראוי כליתורת
 בהנאה נאסר דלא דנהי מאודושגה-
 כזה חולה גם ' אבן כשאר דינומ"מ
 במים והניחו שבת ואפי' - שכיחלא

 שלא כנ"ל מהמ-ם ללקחו איןמע"ש
 מהמים לקחו ואם מעל*ע בכבושנפסל
 לשאר ול"ד למים להחזירואסור
 מקום ככל להניחו שמותרמוקצה
 טורח חשש י* דכאן בידובעודו
 כלל מצוה שאין ברבר מנאלתקוני
 על יעברו א ל ש קלקול וחששהיום

 ]ומסתפקנא בשבת שאינוניטלגזירתחז"ל
 הבית זמן על קאי אם המשנהבפשט
 למים להחזירו בשבת שרי לת"קאולי

 לפ* אסור יהודה ולר' ג"כאחרים
 דהלכה=-כר"י--בזה:, ומנ"ל- -- עיש-פרש-י
 התוס' מבעלי קדמון לגאון מצאתיושוב
 ויש שכתב הרמב"ם על מנוחלרבינו
 הלולב לטלטל דשרי ואומריםחולקים
 ג ח ה שבתוך בשבת הלולבולהחזיר
 אשה דמקבלת מההיא ראיה ומייתילמים
 בעל הרב כ"כ בזה*ז אפילו להומוקמי
 כאתרוג מיהו המוקצה[ בחבורהעזר
 בכבישה יפסול שלא וירא למיםשנפל
 דרבימ בשבת משם ללקחו שרימעל"ע
 דאוסר תרס"ה רס"י הט*ז עלחולקים
 שבירך קודם בשבת בטלטולאתרוג
 החדש א"ח ועי' לאכילה וחזיעליו
 או"ח, מה"ת נו"ב ועי' ס"ב תרנ"חובסי'
 משום דרק פמ"ג עי' ההלית לאג,

 בכד מים ליתן אבלטורחא
לית



הי2דה הרנ"ד היים"ורחעץ
 וכ"כ שרי ביו"ט הלולב לכתהילהוליתן
 כלכלת ישראל ובתפארח של"ובסי'
  ואוסר עליו  תולק הוורו! א" אות שוףשנת

 במהרי"ל גם י ר ה ולפע"דלכתחילה
 במים הערבה נתן לא דאם כןמפורש
 ,מובן ביו"ט שם ליתנ" מותר יו"סקודם
 יותר. לכמוש דדרכה משום הערבהדתפס
 ר' דברי הוא זה דכל כיון ליוצ-ע

 משוס ושמא במשנהיהודה
 שאסר כמו הלכך ר ש כ היבשדס"ל

 בכד מיס ליתן אסזר  כן המיסלהחליף
 משא"כ שם ביו"ט הלולב לכתחילחוליתן
 בוראי שרי אולי פסול דהיבשלדידן
 יופסל שלא במיס הלולב לכתחילהליתן

כשיתיבש,

 כדי בלשונו הש"ע שהוסיף במהוהגה
 קאי אי צ"ע והדר לחשישאר

 קשה מים עליו ותוסיף במ"ש ארישאגם
 דא"צ ום"ל כשר היבש לר"י דהאא'
 הוספת בין ההילוק מהו בנ' בלולב,חדד
 רהוספת ונלפע"ד להתליף, וביןמים
 יתיבש שלא דק פ"על כשצריךמים

 פועל מים  ובהחלפת  כמקירם להוישאר
 והדר-ע-ל- לה הך וקאי- הדד על'גם
 וביו"ט לחחליסם. ,מצוה ועל תחליףלא
 וישאר יתיבש שלא מים להוסיףשרי
 שמן סכין נ' בע"ז כמ"ד כמקודםלח

 וכו' האילן ימות ושלא פרש"ילגיזום

 פמ"ג ועי' שהוא כמו מעמירואלא
 היה אם נט,י לענין סק"ה ק"סבאשל
 כשר דיבש ואף דגים או ירקותבהמימ
 כשהיה מ"מ אגד שא"צ לרבנן דכמוי"ל

 משים להתירו אסיר מעיויטמאזגד

 סק"אתרסיד בסי' כמ"שביווי
 כשהיה מ"מ יבש רמכשיר לר"יה"1
 יתיבש שלא לשמדו צריך מעי~"טלח

 שיהיה הוא המים לווחליף אבלויתבוה
 הוא עור ובחו"מ אסור יותרמהודר

 להחליפם.מצוה
 כיז סי' או"ח מה"ת נוב"י עי'ובשבת

 ויוכ ג"י ושד;ה גשרלענין-
 עליו ישפוך עכו"ם דביקן בשנת חלג'
 ישראל ע'י יעשה עכו"ם וכשאיןמים

 1 י ד י ליטול צריך בלא"ה אסונפרש
 הבשר על יריי ליטול להעריםדמותר
 המינים שיכמשו בירא דה-נ יילואיכ
 ?ל ידיו דלטול י*ל אך בשבתדשרי
 מביה"כ ביצא או שחרית בנט'יהמיניס

 מצוה ביזויהוי
 ו' סי' מינים ד' מעיכתבשד"חמים

 עמודי של ספיקו הניא כ"תאות
 וניטל~ ממים לח כשהלולכ ל"ז סי'אוד
 עבודת ה' המשל"מ למ"ש חציצה הויאם

 דהמים מסתפג דהכהן ה"ב פיביוה"כ
 כדונה לבגדי בשרו בין והצוץלא
 אות סוף קמ"א ל' כללים שד"תועי'
 לנגבו נכון שאין רחמים שערך בשםס'

  כורת =יעי'-- ההדס ---שסג--ישיד---ילי
 דיק די"ל ישסלשתי קל"ו דףהבדית

 יומא עי' מנא לתסון שלאלכתחילה
 לדף למכילתן סוכות ובעמק ע"שנ"ס
 אות כתרנ"א ולמ"ש בזה מ"של.ז
 בלולכ פוסל תציצה אין דלרמב'ןכ"ט
 לוה. בנ"ד כלל לחוש אין ע"כ התירהמן

 מאיסוי חוץ כי שגי ביו"ט ולאהזה":
 ברכת חשש יש ביויטקשירה

 תרס"א. גסי' מ"ש עי' מספקשההיינו

- -



קטיקשרה הי:',ה היי:אי*ר;*,

תר3"-

 אהד, סעיף דבי
 כי אפייו יפיו סותי יהחים מהז'ו יישיאי יויב שהביא עכ:ו"כםא,

 ש"ו וסימן כיב כ"א סעיף תקפיו סימן לעיל ועיין הגה : בשבילו'מהובא
 : עבורו יו"ט לחלל או אהריו לילך לעכויס לומר סותי אם ג'סעיף

 השיהע'ן
במזיד הביא 'שראל יאם כעו-מא.

 ווי-צמאן יעקכ ר. הרהיגחקר
 שנעשה סשום על?ו לברך מותר אםז"ל
 דתחומין רעות ריש ש."ל הגם עכירהבו

 מנ"א עי' לרלב"ח בכליס בפרטררבנן
 אסור בררבנן אף אולי עכ*ז תידסי

 מ"ב פ"ה שבת היע"ב כמ"שדיעבר
 כליו הטביל מ"ג פ-ב תרומיתועי'

 וע"ש בהס ישתמש לא מזירבשבת
 של"ט סי' מהרש"ז וש-ע יייטבתוס'
 הט"ז שלמ"ש ואף תקכ"ר ובט"זס-ז
 תוך בטלסול הפירות שמותריםת'ה
 רק קנכו דלא מהרש"ז וש"עדיא

 בו אין אם באתרוג בנ"ד מ'מבאכילה
 בסלטו%ו בו יצ'א_ שוב_לא אכילההיחר
 מצר רק דהאיסור כיון שי"לומסיק
 ובפרט קנסוהו לא מצוה לעניןק:ס

 האחרוניט שכתכו למה 1.ללאחרים
 על לא גברא על הוא דרבנןדאיסור
 תרמ"ט המג"א למ-ש דמי א"כהחפץ

 בליעת ירי על שנאסרבאתרוג
 מגופו אכי%תו איסור דאיןאיסור
 אלים לא ררבנן בקנס נמיוהכי
 מכל עריף ואולי התורה מצותלבטל

 מכרכין ואין נוטלין רבשעה"דהפסולים
 מקומות דיש רדב'ז בשםובמג"א
 לברך אחרים שרי ובנידשמברכין

 המוכר הכיאו באם דכ וחקרעליו
 לקנסו שראוי להשתכר כריאתרוגים

 את לזכות סצוה שעושה שסבראף

 שצוח דמי ולפער"נ בזה. והאריךהרבים
 מחו'ל לי במויד שיביחולהישראל
 ואכמ"ל. בו יוצאאינו

 הרשב"ח בשם מג"א עי' שהביאב.
 שנתלשה ערבה רצ"וסי.

 לסלטלה אסיר עכ;"מ ע"י שנזביו"ט
 דמוקצה בה לצאת אחרת לו איןאפי'
 אסור א' כיו"ס דאפי. ונ"ל וכוהוא

 נסי. כמ"שלטלטלה
 תקפ"י

 ועי.  וכו'
 ח"ב ופני"ו ט"ז סי' ציון  שיבתשו"ת
 טעמא והיינו בשע"ת מובא י'סי'

 בעשאו כ"ד ס"ק תקפ"ו במג"אדשופר
 בתשו' וע"ש שם פר"ה ועי' ביו-טעכו"מ

 אסור בלולב אגדה ככר דאפילו.הרשב"א
 אסורה__ דכל__האגידה ומוכח__לטלסלה
 שבתוכה-ולעומתם ערבה ע-יבסלסל
 ש א ר בשמים תשו' עי' מתיריןיש
 אף עכו"ם וקצצו באתיוג צ"בסי

 ' תשו ועי' בו דיוצא ישראלבשליחת
 שעה"מ ועי' כ"ב סי' ה-אהרשד"ם

 דרוקא כרשב"ח שפי פ"כ יי"טה'
 משא"כ מוקצה למדחי אלים %א ב'ביו-ס
  בהוספה רח"כ תשו. ועי' א'ביי"ס
 בזה שהאריך י' ט' בדף המחבימנכד
 ד' אות קמ*א ל' כ%לים בשדיחוגס

 אחר זאת רח"כ תשו' זכר שלאךפלא
 וגם טבל[ לענ'ן ל.ר באיתשהזכירה

 שאין אחר במקים הארכתי הדלאני
 ר"ה של בשופר האוסר מרמב.םראיה
 ממה וכן שבות משום שיש ברבראף

שפוסק



השדה תרנ"ד הייםאירחע*ן
 שהט דאם יויט מהל' בם"גשפוסק
 יטיתבטל אף מוקצה באפר יכסה לזוביו"ט
 איסוך יעבור דשם דאורייתאמצוה
 בסי' מ"ש עי' המצוה ' שיקייםקודם
 רק המצוה שאין דבריו ב' אותתרס"ת
 א-כ בו גגע שלא אע"פ הקולבשמיעת
 מיקצה איסור על יעביר מקודםכשיטלנו

 ליקח צריך רוב ע"פ הרם בכיסויוכן
 הרם מקום עד לטלטלו מקודםהאפר
 ב ל 7 ל ב משא"כ בעידנא הויולא

 להתיר יש המצוה קיים תיכףדכשהגביהו
 דאורייתא מצוה בשביל דרבגןמוקצה
 אם ל' ב"ם הנמ"י בדברי הארכתיוכן

 בעירנא הוי מצוה של בהכנהנישעוסק
 יו"כ עבורת מעשה ה' הרמב"סמפסק
 במחשבה גפסלת גחלים החתיית הכ"זפ"ה

 שביומא אף כמצוה מצוהשמכשירי
 ב י ש מ תשו' ועי, בתיקו עלהמ"ח

 שד"ח נדפס ושוב קטיז סי' ח"ארבריס
 שהאריך ליז כלל ע' מערכת'כללים
 ל"ח בכלל ושם כאן אקצר וע"כבזה
 ל"ת דוחה דרבנן עשה דגם שי"לכתב

 חיניך אתי כ"ט מנזיר וראיהדרבנן
 יותר נראה א"כ דרבנן הקפה ודחידרבנן
  הלולב ליטול יכול ש"ג ב' ביו"טדגס

 בתשו' במ.ש עוד וצ"ע עכו"ם-שתלשו

 1' סי' האחרונים מרוטינבורגמהר-מ

 אסור בשמ"ע בביתו שבת נרדבהדליק
  רה"ר  דרך  לסוכה לטלטלה לעכו"םלוכר
 דרבנן. מ"ע מפני דרבנן רוחיןראין
 לו שאין אף אתרוג ה"ה לולבבי

 שד"א עי' היומ אכילההיתר
 ואת-וג סיא  אות קמ"א ל' ס י ל לכ

 ישדאל ע"י א' ביו"ט לאכילהשתלשו
 רקצייה פ"א יו"ט בה' הרמב"םלשיסת
 א"כ ררבנן גזרה רק הוא לאכילהביו"ט
 לערבה רמי בו ת א צ ל לטלולעגין

 בפלוגהא שתלוי עכו"ם ע"ישנתלשה
 להריח שגיזו בהדם ה"ה ואוליהנ"ל
 ואינו הוא נפש אוכל בכלל רנמיבו

 סי' ראש בשמים תשו' עי' מוגמרכמו

 במ"ד שהעיר צ"ע[ ולי ]שכ-כקס"ד
 ליה למעכו- אפי' מת לגבי ביצהבריש
 גסי' גמ ע"ש אסא ליה ולמיגזגלי.מא

 צ"ע. ולפע-ד ק"פמ"ז
  בערבה  האוסרים לרעת דאף י"לאס:ם

 לטלה ביו"ט עכו"ם ע"ישנקצצה
 לאכילה ישראל שתלשו באתרוגמורי
 סכנה בו ן י א ש חולה בשבילביו"ט
 שלמ"ש אף בו ת א צ ל לטלזדשרי
 דאיסור ס"ג קנ"ה סי' יו"ד רמ"אבהגהת

 שאב"ס לחולה לרפואה שרי ז.בריהםשל
 וכיון עצמו האיסור יאכל שלאובלבד
 בוי-ל יוצא איך לאכילה ראוישאינו
 ]מובא ה' סי' רעק"א בתשו'למ"ש
 שצריך שאב"ס חולה לענין שם[בפת-ש
 רק נמצא ילא בשבת פירותלרפואה
 ממ"ד והעיר בשבת שנשרומאותן

 מ"ט בשבת חלב יוגק גונח ס'בכתובות
 צערא ובמקום היא יד כלאחרמפרק
 סל"ג[ שכ"ח בש"ע ]מובא רגנן גזרולא

 תוכ' כמ"ש שאב-ס חולה הגונחוע"כ
 כלאחר דמפרק לומר לו למה דאל"כשם
 מותר סכנה בו שיש בחולה הרייד

 וע"כ דאורייתא במלאכה אף שבתלחלל
 איטור לחזלה,2אב.ס יאסור דהא-הוכיח
 אבל מעצמו שאסור מה דוקאדרבנן
 מוקצה כמו הזמן מצד האסורדבר
  דמותר י"ל וא"כ שאנ"ס להולהשרי
 להחולה וראוי הואיל בו לצאת אדםכל
 בתרומה יישראל בדמאי שיוצאיןכמו
 בתשובה הארכתי אך ל"ה מכילתןעי'

 אינו רעק"א של שחלוקו אחדלחכם
 יוצאין אין להלכה וא"כ לחלקמוכרח
 יה ח בשביל ישראל שתלשו זהבאתרוג

שאב"ם.
 בו שיש חולה בשביל תלשו ואםד.

 למ.'ם ף א ד י"ל ביו"טסכנה
 מיעוט דיש מירושלמי ג' ביצהתוס'
 ביו"ט קצידה לאסור אך מקראמה"ת

לאוקל



קמזהשדה תרנ-ה חייםאורחע*ן
 משום גם לבריא ואסור נפשלאוכל
 מ"מ סייב שי"ח בש"ע כמ"שמוקצה
 וראי לחחולה אכ'לה היתר בו שישכיון

 בו. לצאת אדס כלשרי
 לאכילה קצירה אי הפלוגתאובעיקר

 ושרי גסש אוכל מקריבץ"ט
 א-ח על מהרש"א בהגהת הנהמה-ת
 דשופטים מקרא העיר תצ"ה סרהחדש

 בע"ט לנוס בגת חטים חובם דגדעוןר
 ולפער"נ טה"ת דשרי וע"כ פסהשל
 שרי וס ל ררעב נפשות מסכגתדשם

 בשבת,גם
 א' חוברת התבתה בירחץוהנה

 מן סתום לל"ד א' חכסיצא
 רחים יחבול לא קרא מןהמפורש
 בב"מ נאסר ולא חובל הוא גפש כיורכב

 שממלאכת ש"ם קצירהקט"ולחבולכלי
 נפש אוכל מלאכת נחשב ואילךרח-ם
 ראדרבה "ב סר נח מי בשו"תוהשימ
 עם הרמ"ה דמחלוקת כהיפוךהדין
 אימנות בכלי רק והרא"שהר"י

 נפש אוכל לקנות מעות בהםשסשתכרים
 טחינה כלי דוקא רלאו זה בפרטאבל

 אוכל בכלל הוי קצירה כליואפילו
 ע*ש הר"י-והרא-ש--עליד פליגי- לא- נפש---

 מבער"ש נקצריה ע"ב מנחותועי'
 דהא ה' ביומ נקצריה למימרוהו"ל
 רק דהאיסור וא"כ א' יו"ט הואבע"ש

 סיב תע"ה בש"ע כמ"שמררבנן
 ע*ש. לכם הוי וע"כ נאכל מעשרוןוהמותר
 לר.א חוץ להוציאו אסור אבללטלו

 בעיריב מוקפות שאינהבעיר
 ס"ה. תקט"ו בסי'כמ"ש

 בסוגיא ח"ב אזוב אכודת בספרה.
 נשאל ח' אוחרתחומין

 שלקחו כפיים משלשה אנשיםכשלשה
 לילך יכ,ל והשני בשותסותאתרוג

 גם עירוב ע"י האתרוג ששםלהראשון
 להראשון השלישי אבל להשניהשלישי

 אם מקומו ריחוק סחמת יכוללא

 ביו"ט מהשני להוליכו מותרהשלישי
 להוליכו השלישי אסור שותסין שהןכיון

 ומניחו הראשון חלק דנוטללמקומל
 דאפילו מזה וגדולה הראשון לתחיםחיץ
 הראשון מן למקומי להוליכו אסורהשני
 הראשון אצל שהוא השלישי חלקרהא
 וחלקו השלישי של לתחום חוץמונח
 לתחומו חוץ שמונח כיון ד"א אלא לואין

 מי סי"ז שצ-ז סי' מש"עכרמשמע
 להס ויחר אחרת בעיר פירות לושהיה
 ר"א, אלא להם שאין דמשמע וויותקרן
 אמות אלפים להם דיש תיס' למ'שואף
 הראשון מן רחוק השני גם האס"מ
 לילך שי13ל רק אמה מאלפיםיותר
 לו שאין להאתרוג העירוב מיעילומה
 דדמי לצרד יש אך אלפים,אלא
 שהוא ס"ו שם בשיע סטם שללשור
 לשור דמי הר"נ שלמ-ש שלקחו מיכרגלי
 דשיתפים כין וה"נ הפקרשל

 לחברו להקנות כ'א צריךבאתרוג
 רשות ונסתלקו שלו כולו שיהיהחלקו

 דבאופן נשתתפו כן רע*מהבעלים
 מחי' והביא יד"ח לצאת יוכלו לאאחר

 דהפקר רמדי י-א בשם לערוגיןרמכ-ן
 רק- ' -' ---כרגלו דהוי - - --בשבת א'שזכה
 לאחר נתגו אס אבל שלובעודן
 קנה שלא כל השני כרגלי הויבמתגה
 ה"נ וא"כ הראשון אצלשביתה
 מן כיה"ש עצסן מסלקיןהשותפין
 הוי הראשון ביו*ס בו והזיכההאתרוג
 כרגליו הוי בו זוכה וכשהשניכרגליו
 לא התוס' לשיטת אך השלישיוכן
 יוכל לא ראם ולפעד"נ ע*שמהגי
 דאדעתא י"ל להיליכו והשלישיהשני
 למצוה הראשון עם נוגתתפו לאדהכי
 ביו"ט לטלו יכול לא הראשון גםושוכ
 רק בו ראין כיין לכם כולו דאינוא.
 לצרד יותר נראה ע*כ שיישחלק

 למקומם להוליכו לכולםלהתיר
 כאן. ט"ועי'



השיה תרנ"ה חייםאורהעץ
 יהגה ב' םעיף תרל"ח ובסימן1.

 לווי בסוכה אתרוג תלה,
 סי' חתיס תשו' עי' בו. להריחמותר

 ותלאו מיותר אתרוג לו שהיה מיקפ"ד
 אחר בא ביז"ט  ואח"כ לנויבסוכה
 בחוה"מ ויתבטל אתרוג שאין,לומכפר
 אסור דביו'ט דגהי וכתב מיניםמד'

 שם[ הגה ]עי' מוקצה משוםלטלטלו
 אסור רק בטלטול דמותי בחוה"ממ"מ

 שרי למצותו דאיתקצאי משוםבהנאה
 לבעל מותר וממילא בולצאת

 החדש א-ח ובס' מהירו, לקבלהאתרוג
 ס"ז סי ציון שיבת בשו"ת כ'  שכן-מביא
 מיס סי' ח'ג דיים מחנה ובשו"ת"ז

 לגרך בחוה"מ ואסדו החת*ס עלהקשה

 א"ח שיק מהר"מ בשו"ת אמנםעלי
 קושית כל ומתרץ כההת"ס פסקשכאג

 ובשד"ה החתאס על ח"םהמחנה
 אית א' ס" מעים ד' מערכתאס"ד

 אף א' דבע"ס השואבת גית משםה'
 שרי ובהוה"מ יצא לאדיעבר

 ל' כללים 'צד"ה נרפם שובלכתחילה
 ס; בשס מביא כ"ט אזתקמעא

 אמרי
 שאץ דמי אגות נחלת ס' בשםבעה
 לנף בסוכתו תלה האתרוג רק-לו

 והסוכה שהאתרוג במי דמיירו,נראה
 למצוה שהזמין שהאתיוג וכגוןשלו

 בו דאין מטעם לאיסור דהעלהגאכד[
 כשל והוי למצוה דהוקצה אכילההיתר
 ערלה של דשאני לחלק ואיןערלה
 האתרוג זה משא9כ לעולםדאסור
 הנורר דהא אינו זה החג לאחרדמואר
 כמ"ש בו יוצא אינו מלולבהנאה
 לעולם כין הילק ולא רמ"אבהגהת
 נהירא ולא דבריו על וכתב לזמןבין

 דבעינן במה מ"ח מפסחיםדמתבאר
 מ'מ מדרבנן אף לישראל מותרש*היה
 אף ראורייתא דבאיסור חילוקיש

 מותר אינו הוי הזמן מהמת רקבאסור
 דוקא דרבנן באיסור אבללישראל

 לישראל מותר אינו הוי בגופיבאיסור
 אתדוג גבי וא*כ בזמן דתלוי במהולא
 דרבנן מוקצה אכייה היתרדבעי
 משא"כ אכ'לה היתר מקרי בזמןותל'
 וציין בג~פו איסור דהוי הנאהמורר
 במודר גם והנה - ע"ז. בע"רלתשו'
 ז' אית תרמ"ס עי' חולקים ישהנאה

 להנ-ל וכן בשיר התשו' ג"כשהבאתי
 ביו"ט שנקצצה בערבה חולקיםדיש

 ביו"ט הן לטלטל להתיר מרנןוסברי'
 רוחה דרבנן דעשה ב' ביז"ט הןא.
 להתיר יותר פשוס לפער'נ ררבנןל~ת

 דאדעתא סהרי ואגן אחר אתרוגכשאין
 הקצהו לא סיניס מר' שיתבטלרהכי
 דדוקא בה"ג דעת לצרף ויו סוכהלנוי

 עי ביז'ט ולא בטלטול וה אסורבשבת
 ואכמ"ל, סק"רט*ז

 בצ"ע שהעלה פמ"ג עי' יו-מ לחללז.
 לומר שרי אי אתרוגכשאין

 ביו"ט בפיו האתר-נ שיתלושלעכו"ם
 המקדש כשיבגה בשבת דאף ולפער"נא'

 כמ"ש לירושלים הקרוביםרניטלבמקומות
 שיתלשו לעכו-ם לומר יכול ס"דבתרנ"ח
 שבות רק דאינו י"ל ישראל דאףע"יבפיו
 דאף י"א ס"ק של-ו סי' מג"א'ע"

 לך דאין ,"ז במכילתן רש"י-שכתב
 דאסשר המג"א סיים מזה גדולתולש
 נסתפס במה מהחפש עי' חיוב בושאין
 כתב לשבת בחי' שיר שהככורואף

 מסקיה ממ"ד וראיתו חטאתדחייב
 דאדרבה תמוה אבל גשיניהלקיבוריה

 גודל דמחמת בהיפוך משמעמשם
 דאין ש'מ כן עושה היהרעבתנות

 כלל הי9 אדם ובנשמת אורחיה,זה
 ק"ו דשבת בפלוגתא דתלוי כתבי"ב

 דחייב גהמה במעי עוברבדלדל
 כן קים"ל לא ולרמב"ן תולשסשוס
 כיפי ל"ז למכילתן בחי' סוכות עמקובס'
 הוא דפטור ע"ג דשבת רהך להתלי

 הוא ל"ז ובמכילתן אשי רבלדברי
 אי ין"יףיי



סייהשדה תרנ-ה חייםאורחעץ
 או ברגליו דתולש מפורש 5"ישבת דכניף מאן ע"ג בשבת דס"ל רבהלרברי
 וכלל ק' ערובין ועי, סטדרבפיו אבל מעמר משום חייב ממלחתאמלדא
 אסור אבל מטור שאמרו דכימבידינו עי השיג הקוצר מלאכת דת אשבס'

 דהוי י"ל עכוימ ע*י וא"כמדרבנן ובאמת ברורים בדברים אדכהנשמת
 י ר ש ו מצוה במקום דשבותשבות צפרניו דהנוטל מפורשת משנההיא
 ל"ג. אות בתרמ"ט מ"שועי' ובתוספתא פטור בשיניו או בזו~ו

ש



השרה תרנ" הייםאויהע*ק

 האתיונ בקניית מצוה הדור אררי לחיור שצרידתרנ"ו
 אהד, סעיקיבן

 טצומצמה ככיצה שהוא כנון בצטצום לצא.ב שראוי אתרוג קנה אםא.
 הראשון ברמ' מלגיו שליש עי להוסיף  מצוה מטנו גדול מעאואח"כ

 אהרו:ים שני טוצא שאם שאומר מ. נאהויט ביותר להחליפוכדי
 משליש יותר א:תו מיקיין אין אס ההדר יק" טחכירו  הרור והא'לקגות
 אין עוברת מצוה שאר או אתרוג לו שאין ומי הגה : חכרו ברטיסלניו
 אפילו מחימש יותר יבזנז אל המבזכז ואמרו ונמז רב הון עליה לבזבזצריך
 יתן תעשה לא אבל עשה מצות ורוקא ח"ב( נ"י ורי.ו )הרא"ש עוברתמצוה
 : בהגו; תרנ"ח סימן סוף לקמן ועיין וראב"ד( )הרשב"א שיעכור קידס ממונוכל

 ה ד ש ד )ןע

 אנעיא הוא ט' ב"ק במס' סלגיוא,
 הר"ג ודעת אפשטאדלא

 שער היים עץ וס' פומקים ועודוב"ח
 מלבר. שליש עד להחמיר פ"דהכללים
 גידינו ל ל כ ש אף  שאוסר מיוי,ט

 הוא בש"ע א'שדיעה
  הגר"א  וביאור רבא  באליהו אךהעיקר
 שכן ב' כדיעח דעיקר כתבו משהופני

 _משמע_דאךי ומשג בירושלמימפורש
 לו ונזדמן ראשון )פעם קנהכשכבר
 מחיוב שליש גתוספת להחליףיפה
 חילוק שאין בהרא"ש פי' הב"ח וכןבזה
 בסך הדבר ותלה קנה לא או קנהבין

 מוסיף יפה ונזדמן לקנות מתחילהשרצה
 ע"ש.שליש

 אפילו ד"מ כתב סק"ו במג"א צריךאין
 ובאמת נדחקיב חייו שאיןמי

 בשם וסמ"ק בנ*י המובא הדמ"הדעת
 הקב"ה לו שזימן דמי הב*ח וכ"פראב"ד
 וכן יותר לבזבז מחיוב גדולריוח
 ובכל הקב"ה משל מ"ש לפרשנראה
 הש,ע בעלי נטו הנ"ל דיניס תלתאהני
 להחמיר נראה שמש"ס אף להקלקו

 אבל שוגגיס שיהיו דמוטבנלפע"ד

 שקנד יוכיח ור"ג לעצמי יחמירבע"נ
 זוז.באלף

 תרנ"ח סם.י לקטן ברמ-א-ועייןוהציון
 ר מ א נ דשם כאןשייך

 עשירים על טפי מונח מצוהדהדור
 'וכו

 ה' רק לי איז אם ,הסם"י:0גיא

 בנו לפרות וצריךסלעים
 מציה  שוי.  _יינה.._אקווג__רלקגות__א.תבוג_

 משמע כן  ובאמת כ"מ  קרישיןעוברת
 כ ו ת כ ה גזרת לרגל בעליה דרקשם
 פני יראה לא והדר תפרה בניךבכור
 העוברת המצוה מצות בשאר אבלריקם
 כשצריך לי צע"ג גוה"כ מצד ואםקודם
 משום לבנו קודם דהוא אף עצמולפדות
  מ"מ שם  כמ"ד עדיף דגופיהמצוה

 עוברת מצוה שהיא לרגל לעלותלענין
 גזה"כ בבנז דרק קודם העליהאולי

 טעם כתב שס בקדושין רד"ל]ובהגהת
 רק דהוא רגל לגבי תדיר הבןדפדיזן
 אתרוג נגד כ"ש ולדבריו גשנהג"פ
 דרגל שי"ל ומלבד בשנה פ"א רקדהוא
 ן ב ה פריון משא"כ שנה בכלתדיר
  וכמ"ש  כלל  יזדמן קלא להיותיכול

הרדב"ז



 הייאורהעץ
 הקבוע דבדבר רנ"א סי' ח"אהרדב"ז
 עוד מילה לגבי תדיד מחשב שנהבכל

 כטעמו[ משמע לא דקדושיןמסוגיא
 ולקנות עצמו כשצריךלפדות גםוא"כ
 עוברת, מצוה שזו אתרוג יקנהאתרוג
 מפורש פ"ו בתוספ'בכורות מצאתיאמנם

 עצמו בלפדות ורבנן דר"ידהפלוגתא
 ונראה עצמו יפדה ולדבנן לדגלולעלות
 לפדות דאף קמ"ל רגותא דילןדש"ס
 דגופיה מצוה שאיגו אף בנו יפדהבנו

 סי' רעק"א תשו' יעלה._ע711ואח"כ
 ללולב. קודמין ומזוזה דתפיליןט'

 אשכול בנחל מ' סס"י ח"בבהאשכול
 בכפר הדד במוהלתשובה

 אי בר"ה למול בן לו ויש ו ד בל
 למק1ם ילך או בביתולמוליתעכב

 למול בביתו דישאר והעלהשתוקעין
 עדיף מילה כה"ג בלולב כ"שועפ-ז
 ער דרבים מצוה  הוי לא ודאידלולב
 דמילת י"ל  המוהל  ובאב  תמ"ו,מג"א
 כ,טופד דגופיה מצוה ג"כ הויבנו

 פדיק נגד עצמו בפדיק דרקולולב
 אך דגופיה מצזה פדיונו הויבגו

 למול אס לו יבחד אתה מוהלבשאר
 אז כרת_ בה שיש עשה שהשמחמת
 צע"ג. דגופיה מצוה דהוי לי!בלטול
 סוכה לקיים אפשר ואי שנאנםוסי

 מהס. א' סצוה רק יחד מיניםוד'
 קמיא ל' כללים השד"ח דבריאעתיק
 הגאון בזה שנסתפק בקיצור נ"זאות

 תרכ"ה סי' לאו"ח בהגהותיומהרש*ק
 דקודמת קודמת סוכה שלכאורהוכתב
 לסוכות בדרשה בח"י אך בלילהלבא
 פרסומי משום קודם דלולבהעלה
 שזכו גודע שבו במדרש כמ"שניסא

 מדהקדימה כן ושהוכיח בדיןישראל
 קשה הדל ולי לסוכה ב ל 1 להתורה
 דאין אלו בטעמים זה דיןלהכריע
 וגם ניסא פרסומי נקדא שזהנראה

 ]ולי נוחה דעתי אין השניהמההוכחה

קיההשדהתר3"ו
 טעמיו נראה אין ג.כ שבדליםהדל
 לדחות ניסא ופרסומי בתדיר גםכי
 להקדים הדין ברור אין ג"כ מהןא'

 סק"ב תרפ"ד מחה"ש עי' ניסאפרסומי
 מ"ש עי' ללולב התורה שהקדימהומה

 אפרים במטה אמנם סק"ד[בתרנ"ב
 שידצה איזה שיקיים ה ל ע התדכ"ה

 לצדד האריך למטה אלףובביאורו
 להפמ"ג אבדהם שבאשל דאהוכבר
 סוכה דחיוב הסכים תרנ"א סי'ריש

 מה לו נראה זה ובכל קודם,דקדים
 אכתי ,יו"ט דבערב דכיון משוםשכתב
 לבטולי י צ מ דסוכה חיובא מטילא
 בזה ד מ ע ש ומצאתי הא מקמיהא

 כ"ו סי' ידו מתת בעל הגאוןידי"נ
 ופסק אפרים המטה על לחלקוהאדיך
 בבשמים ראה ושוב סוכה מצותשיקיים
 קודמת דסוכה כן י~פסק ס-ג סי'דאש
 חי לכל מזעד ובס' תדידה,שהיא
 שזה קודמת סוכה מ"ד אות כ'סי'
 תדיד דסוכה ועוד ז*י וזה א'יום
 על נקרא דהחג ועוד ובלילהביום
 מ"ג סי' יוסף ביד וכ"פ וכו' סוכהשם

 בשתי תקצ"ה סי' יעקב הישועותממ"ש
 וכו'_דנקטינן_ _תוקעין באחתעיירות
 דתקיעות משום שתוקעין למקוםדילך

 להגיע כשיוכל דוקא דהיינודאורייתא
 לאו ובאם התקיעות למקום א'ביו.ט
 דהתקיעות דאף שמברכין למקוםילך
 הברכות כן ולא מה"ת עיקר להםיש
 גם לשמוע יכול דהברכות כיוןמימ
 הברכות מש.ה התקיעות כן לא א'ביום

 כששניהם דכ"ש למד ומדבדיוקודמות
 עכ"ל. קודם דסוכה כנ"דמה"ת

 ודכותיה שופד אבל סק"בבמג-אב.
 א"צ הקטן בשיעוראף

 בסתם דדוקא ולפע*ד שלישלהוטיף
 אבל גודלין ד' שופר ששיעוראדם
 דעת שיש האברים גדול התוקעאם

 שוחק טפח מדרבנן שצריךהריצ"ג



השדה ת-ניו הייםאורחעץ
 ד' אות תר"נ בנ"ל ידו בויעוראו

 כדי שליש עד להוסיף דמחדובודאי
 הטשבצות כמ"ש הכל לדברי יד"הלצאת
 פלוגתא בו כשיש אתדוג לענין'כאן

 כשר. הוא שלהלכו; אףדרבוותא
 ראובן הפסיד אם המשבצות כתבעוד

 הרבה שוה יפה אתרוגלשמעון
 שיוצא אתרוג אם כי :לו ליתןא"צ
 אחר מקטן יותר גדול ששוה ומהבו
 מהר"מ גשס אור ליחן, מחויגחהג
 מהל' פט"ז מל"מ ועי' קי"ג סי'מינז

 זעי' גגנב, בצ"ע הניח ה"זמעה"ק
 החוטף בפשיטות כתב ק"כ סי'תר"צ
 כפי לו לשלם צריך מחברואתרוג
 אתרוגים במוכר וכ"ש עתה ששוהמה

 ששוה מה כפי דמשלם מורי כ"ערבהא
 י"ל בשוגג בפסלו והנה יע"שבחג

 לההכ-צ אף קטן באתרוג נפשודפטור
 דיכול הניזק ותסס בחוטףומסתברה

 מה כפי ומשלס בודאי לי קיכלומר
 טעבת  והנה עכ"ל, החג תוךששוה
  דמה מעז  חמתר"מ יל  והח"צהנל"מ

 עלי הרי באומר ע"ח מב"ק ראיהזה
 נפשו דפטור וגנבו אחר וגאעולה
 ,כמ"ד_ למכירה אינה העולה דהתם__בכגש

 הרי באת"וג אבל פ"ט דףבפסחים
 מ"ש ועי' שלו ההדור לפי למכרויכול
 באתרוג גם אם י"ב אות תרנ"הבסי,
 שרי אי עליו וברך למצוה שהוקצהאחר

 להרה"ק אליהו דבר חשו' ועי'למכרו
 אות בצלאל ומשכן י"ט סי'מטארלא

 בפלוגתת בזה מהשמלפלו סי'.קי"חמ'
 ועי. והח"צ המל"מ עם מינץמהר"מ

 מכמה שהכיאו ושד"ח ההדש בא"חעוד
 וע"כ בזה שפלסלו אחרוניםתשובת

אקצר,
 ששוה אתרוג בגזל במשבצות שםועוד

 ההג אחר לו והשיבוהרבה
 לומר יכול אם בצ"ע העיה מעטששוה
 בפסה כחמץ לפניך שלך הרילו

 פת.ש ועי' לשלם דחייב נראהודעתו
 תרמ"ט סי' החדש ובא"ח שם"ג סי'ח"מ

 שלא -צ"ע לחייבו אחרוניםמשו"ת
 שיוצא א' יום אחר החזירו אםהזכירו
 לא  אבל המקח ירר ועפייזבשאול
 יכול אם ההיזק ומכירים  יורעיםכ"ע
 שהרקיבו כפירות הש"ל לול-מר

 שם בח"ממקצתן
 ש"ג בשם הבאהים דמ"ש אציגאגב

 רקוביס בו ונמצא אתרוגדהמוכר
 נלפע"ד הממע"ה לידו שבאלאחר
 ריעותא שום בו נראה כשלאדדוקא
 קודם שקנה שהיה במעשה אבלמקודם
 שהורה נקודה בו וראו האתרוגיו"ט

 נתפשטה ואח"ב אותה שיענירושחשבו

 _טעות דהוי__מקח י"ללהקבון___ןדוי
 דחמרא ב' ע"ג ב"מ רש"י ממ"שיראיה
 הוא בתוכו קלקולו חלא דחלאחמרא
 לא מקולקל ויין ניכר שאינואלא
 לאכילה לקחו לא הרי וה"נ ממנוקנה
 בלקה סי"א רל*ב סי' ח"מ ועי'מיד

 ואכמ"ל טריפה ונמצא לטביחהבהמה

ף" , -



מימ ,השדה תרנ"ן חייםאורהע4.

 אהד. מעיף ובותרנ"ז
 כדי לולב לו לקנות הייב אביו כדינו לולב לנענע היודע קטןא,

 : בסצותלהנכו

 ד ד ש ה )ןע
 דהרי העיר חת"ס בחי' לנענעא.

 לבד בנטילה יצאמהדת
 ותירוץ לטול היודע והולילכש,הגביהו

 הלולב בשיעור בין בעינן לבילהדראוי
 צע"ק ובאמת באדם בין לנענעכדי

 אולי כלל לנענע בכחו שאיןבחולה
 בסי' מ*ש ועי'. מלטלו לגמריפטור
 פ' ריש תוס' ועי' י"ט אותתרנ"א

 אין דהא רשיי על שהקשהלוה"ג
 בהכי מפסל ולא לכתחילה אלאואנוהו
 כשר אגרו לא דאם י"א בדףכדמוכח
 ראוי בעינן דעכ"פ רש"י דדעתואולי
 ועי' מעכבת בילה אין ואזלאנוהו
 הראוי כל ד"ה ע"ב ס"ו נדהתוס'
 דנפררו בהא כאן הריטביא וכ"כלבילה
 -כ_ג,- כפות-כ -דכתיב אע'ג- כשר-עליו
 לא אם וה"נ מעכב אין לכפותהשראוי
 משא"כ לאגרו דראוי משום כשראגדו
 לאנוהו ראוי דאינו משום פסוליבש
 שלשתן אפילד רט"א במ'ד ג"כ י"לובזה

 בהדס הדר בעי דלא רש"י שפי'קטומים
 דתנן איבש נמי פליג לא למהוקשה
 בדף כמ"ד הדר מטעם בהדסדפסול
 לעלות אפשר דבנקטם ג"כ וי"לליא
 משא"כ לבילה ראוי כמו והוי תמרהבו
 ויותר ואכמ"ל, בזה לפלפל וישיבש
 בהדס כשר יבש גם דלר"טנראה

 אות תרמ"1 בסי' מ"ש עי'בשעה*ד
 ואכם"ל.ט'

 מעלה ומביא מוליך מג"א עי'כדינו
 יודע שאינו דאף נדאהומודיד

 לעצור וכדי שלו רוחות שד' למיהטעמים
 שצריך שיודע כל רעות ורוחותטללים
 הלולב ולהוריד ולהעלות ולהביאלהוליך
 ירושלמי. לגד בנענוע דיולא
 דכאן רש"ל בשם ט"ז עי' הייבאביו

 חייב רק בש"סאמר1
 וציצית כבתפילין אמרו ולאבלולב
 בלולב לצאת יכול כי לו לוקחדאביו
 יד"ח בו יצא שאביו אחר אביושל

 כ' ערוכין בתוס' ש ר 1 פ מובאמת

 דאביו אמרו לא בציצית דגםלגירסתו
 לו יש טלית דמסתטא וו"ל לולוקח
 של בלולב לצאת יכול נמי לולבוגבי
 דמיהן דתפילין משום נמי איאביו
 עכ"פ עכ"ל לקיחה בהו ושייךיקדי0
 האב_ על החיוב - דאין - משמע -מתוס'-גם

 דשאני י"ל ג"כ ולפע-ד לולב לולקנות
 ראוין הם כי יפסיד שלא ותפיליןציצית

 מה'ת בהן שמחויב בגדלותו ג"כלו
 לו ראוין שאינם ומיגיו לולבמשאיכ
 דרבנן מנ*ל יתיבשו כי כשיוגדלאח-כ
 גמירה במיע לחנכו פסידא במקוםתקנו
 ראיני לא וכן אביו, בשל בחיגוךודי

 לקגות במצות מהמדקדקים אףמימינו
 מ"ד מפרשים העולם ואולי לקטןלולב
 התינוקת מיד מ"ה מכילתן ה נ ש מב

 תוס' כפי' וכו' לולביהם אתשומטין

 לולביהם ג"כ מפרשים אבל מיד ד"השם
 הקפידו ולא הגדולים שלואתרוגיהם
 מנהג היה לא אבל הגדוליםעליהם
 ועי' כלל לולב להקטן האבשיקנה



השדה תרנ'ז חייםאורהעץ
 סי' יויד ועי' בקטן חינוך ליכאמה"ת אות ותרנ"ח כ"ג אות תרם"ט בסי'מיש

 ומג"א ריצ"ג בשם ובט"ז סכ"זש"מ ואכמ"ל, י"אה'
 א כ י א בדרבגן דגם סק"ב שמ"גסי' מחויג אם נסתפק יוסף בברכילחנכו

 א"ח על מהוש"ס הגהת ועי' ך 1 נ י ח דרבנן דהוי הימים בשארלחנכו
 שם"1. סי'החדש פטור דהגדול דהיכא ו' בחגיגהממ"ד



מכהשדה הרכ"ח חייםא:רהע4;

 סעיפים, מ' ובו ראשון פוב ביום לולב דיניתרנ"ה
 לולב מעות אין התירה 3מןא,

 חו"
 תקגו והכמים ראשון יוס אלא לטקדש

 ) שבעה! כל מקום בכל כימלשיהא

 הלולב לסלטל ואסור הגה ! א' יום הוא אם אפילו נוטד איג. שנה רש בבב.
 אבל בו( וכל פ"ד יהמגיד לוה"ג סיס )ד"ן כאבן דהזיבשבת

 ביו,ט אפילו הבגד על לתנו ואסור בו  להריח דראוי  בסלטול  מותרהאתרוג
 : )מהיי"ל( א ח י רדמוליד

: ה י ש ה יןע

 כמ"ש וסייעתו ויב-ז ותבמיםא.
 רק והתקנה ו: ה' אית סי"בבתרנ-א

 הרמב"ם כמ-ש ב"ב המקדש שיבנהעד
 ס' על ברון אמרי בהגהת והנהע"ש.

 סתירת לישנ כדי ל' ר"ה האב;תזר
 לפ"ד מפ-ג סוכה בפיה-מהרמב"ם
 היה המקדש בזמן דבירושליםהוכיח
 אף שבעה כל לטול קבועהתקנה
 שבעה במדינה לטול ריב"ז שתקןקודם

 לענין אף מינה נפקא דאיןולפעד"נ
 ,הדמב'ם במ-ק לדייק למשיחאהלנתא

 עד רק דיב"ז תקנת שכל לולבה'
 ר ב  ד ה  יחוור ואחיכ המקדששיבגה

 יתבטל, לא הקדומה תקנה דאולילקדמותו
 ירמוה נביאת יתקיים דממילאדי"ל
 חננאל ממגדל להי העיר שתבנהל-א
 כביהם9ק כולה תהיה ושוב לה' קדשוכו'

 ועתיד מה"ת ז' כל שם לטולשיתחייב
 עתה של ירושליס על להוסיףהקג"ה
 לזה ואולי ע"ה, וב"כ נ' בפסחיםכמיש
 ושמחתם דקרא לוה"ג פ' בירושלמיכיון
 פי'  בלולב  בירושלים  ו"י ה"אלפני

 ויבנה משיח בביאת  עחה שלבירושלים
 ט"ו. אות הרמ"ט בסי' מ"ש ועי'המקדש
 בשגת דהא שקה הול"ל זכאורהשבעה

 תוך שבת בחל ואולי ניטלאינו

 ניטל ביה-ש עד בע"ש נטל ולאהחג
 לסעיף דסי ולא שבעה ספק שישאף
 ובמקדש סק"ב תרנ"ב בסי' מ"ש ועי'ב'
 ביה"ש עד בע"ש גטל שלא אירעאם

  הוא שמא סיס  מטעס לטול צריךבודאי
 יעברנו לא שמא שבת הוא ואפי'יום
 ניטל אינו בסקדש גם דלכ"ע ואףד*א

 מגילה אבן בטודי שהאדיך כסובלילה
 דאורייתא ספק הוי וה לנגד מ"מ ע"בכ'

 בביה"ש. בוה גזרו ולא יום הואשמא
 בירושלים א_ ן ה - אם אפילו-סעיף-.ג'

 כמ"ד רה"ר שם דליכאואף
 ננעלות דדלתותיה משום ו'בעירובין
 דמי ולא דרבה גזירה ול"ש ע"שבלילה
 דחיישינן שפרש"י בכרמלית~מונח
 בודאי בירושלים אבל לרה-רשיוציאו

 עליו לברך לעיר חוץ לבקי ילךלא
 ימים בשאר מה"ת יתחייב לא שםדהא
 תורה של מהיוב א"ע יפקיע לאובטה
 אהר בירושלים האיסור לה משכחתמ"מ

 ק*א ערובין עי' פרצות בהשנפרצו
 חוחב. דיה ס*1 פסהיםותוס'

 ב"ב המקדש שיבנה עד וה -גם א'יוכ
 מקומות בשאר והן במקדש הןדאז
 יום הוא זה שיוס בודאי שידעוהקרובים

 הלולב. נוסלין דחגא'
דע



 תרנ"א חייםאזרחעץ
השו"

 ת ב ,ש מוצאי של בביה"ש דגםדע
 שבות גזרו שלא הגם ניטלאינו
 טלטול שבותין ג' איכא -כאןבביה"ש
 ניסל אינו וממנ"פ דרבה וגזירהמוקצה
 ועי' לילה הוא ושמא שבת הואשמא
 כללים י"א חלק ושר"ח סק"ב תרג"בסי'
 כלליס בשד'ח ראיתי כז ב'. סי'ב'
 שנשאל הארץ פרי בשם ס' כללכ'
 יר"ח יצא אם בשבת שופר שתקעבמי
 ביום שהחיינו לברך צריך אסזנפ"ם
 תעביד לא דא"ר כ"מ משום לא אושני
 מצוה משום ואם שייך בדרבנן גםאי

 1 ה ר י ד ל שייך וכ"ז בעבירההבאה

 ס"ג ת"ר סי' כש"ע שפוסקיםהספרדים
 אומרים בשבת א' יום כשחלדדוקא

 שפסקינן לדידן משא"כ ב' ביוםשהחיינו
 ביום שהחיינו אומרים דתמירכהרם"א

 בלולב נפ"מ י9 רק נפ-ט איןג'
 ס"ב, תרס'ב עי'כה"ג

 אמזר בפ' שנדמ"ח תמימה בס"תראיתי
 בזמן לולב על בתורה רמזשיש

 ביוס בשבת ניטל שאינו ביהמ"קשאין
 בחמשה כתוב ל"ד כ"ג אמור בפ' כיא'

 הסוכות חג הזה השביעי לחדש יוםע9ר
 יוס עשר בחמשה כתוב מ' י'טובססוק
 בשבת כי הזה כתיב ולא השביעילחדש
 פסח חם שנה דאותה סבוארפיז
 אז יחול הקביעית ולפי ה'ביום
 ניטל אינו דאו ורמז בשבת דסוכותא'

 שהשאילו.הלולב

8שכ4



מכאהשרה תרניח הייםאורהע*ן
 שהשאילו חברו של בלולבו ראשין ביום חובתו ירי יוצא אדם איןג.

 בו שתצא עד שלך יהא לו אטר ואפילו משלכם לכםדבעינן
 נתנו ואם שאול כטו דדוי יצא לא כבתהילה שלי יהאואח-כ

 : בוחר במתנהלו

 שמתנה ומחוירו הובהו ידי בו יוצא זה הרי להחזירו מנת עי לי נרץנןד.
 נתן אפילו יצא לא הדוירו לא ואם מתנה שמה להחויר מנתעל

 יצא! לא מצותו לאחר ההז'רו אם וכן מידו נאנם ואפילו דמיולו
 מסתנה גרע דלא יקדישנו שלא מנת על במתנה אתרוג לו לתת ומותרהגה

 : דנדרים( פ'ה )ר*ן להחזיר מנתעל

 ה ץע
 -עי' בשכרו דה"ה נראהשושאילו

 ושכירות דשאלה דע"וסופ"ק
 אש ועמורי כיד סי' ריב"ש ועי'שוין

 י"ז, אות י"גסי'
 בריב"ש כפיה ידי על רק ההיירו לאב,

 דלא מפורש שמ"אסי'
 ר"י בתשו' אבל תנאו קיים זהחשיב
 יוסף גברכי המובא י"ז סי'מיגאש
 בדפוס להוא ח' אות ש'ה סי'יו-ד
 ובס' תנאו קיים דחשיב טוכח מ"ג[0י,

 ח' אות דרבנן תוספות יעקבקהלת
 סי' חומ'צ מערכת ושד"ח קלוהסי'
 חסץ_ לענין בזה האריכו מ"ב אותח'

 תמ'ת בסי' הבתוב לעכוים עמ"לבמתוה
 דחמץ מחוטרא רק הוא אם מהנידלא
 יעקב ובקהלת מדינא או המג"אכמ"ש
 דדעתו סהדן אנן באתרוג דדוקאחיל~ק
 לעמוד לו ניחא דלא כסיה בלאעמ"ל
 מוסכם בחמץ משא"כ ודיינאבדינא
 שיהא כפיה ע"י מעכו"ס אח-כ שיטלו%ף

 וכל ב"י על יעבור שלא כדימתנה
 ה' מליתן לפטור שרוצה הבןבפדיון

 על דאף סהדי אגן לחלוטיןסלעיס
 שיופטר כדי במתנה מוסכם כפיהידי

 צריך מתגה אינו דאם סלעים ה'מליתן
 חדתא אמינא ולפע-ד אחרים,ליתן

 קייט סי' החת"ס קושיות קוהדבאמת
 התורה מכל יותר בחמץ חומרדמה

טז-16

 ישראל כח וסילוק מכירה לעגיןאדרבה
 אך ע'ש סגי דעת דבגילוי חמץקיל
 מתנה דבכהית ו' בקדושין למ"די"ל
 יאמרו דלא מאשה חוץ סתנהעמ"ל
 ותוס' לרשיי ע"ש בחליפיןדגקנית
 ידוע והגה לחליפין דמי עמ"לדמתנה
 דבעכוים סק"ל קכ"ג סי' ח"מ הש"ךדברי
 שיש אף ע'ש חליפין קנין שייךלא

 דקונה רית בשיטת המחזיקיםדיעות
 לעכו"ם חששו-בנותן בחמץ עכיפבחליפין
 לנו יוצא חליפין כמו מהני דלאעם"ל
 וגתגו לולב לר, יש עכו'ס דאםמזה

 בו יצא יא דו"א עמ"ל גמתנהלישראל
 - סי' אש ובעמודי ב' באותהישראלועי'מ"ש

 יעקב בקהלת וציע-וע.ש י"ז אותי"ג
 לא לו שה"וירו קודם הנותןדבמת
 דקימ"ל ליירשיו במחזיר התנאינתקיים
 ולא דלי רשב'ג על דפליגיכרבנן
 גם נפ"מ וא*כ סהני בח'מץ ורקליורשי
 לו שהחזיר טרם הנותן דבמתבאתוונ
 שנית פעט המינ~ם לטול המקבלצריך
 וצ"ע הראשונה בגטילה ידיח יואולא

 מצוה שיעשו לו דניחא סהדי אגןדאולי
 מיתתי. לאחרבממונו

 א"ח שיק מהר-מ תשובת עי'דמיו
 קמ"ג שבאה"ע דמה ש"לסי'

 שאומר מי היש דעת הש"ע הביאסיו
 רק וכאן להחמיר דשם במתרצהדמהני

להקל



 חייםאורה .עץ

 הינק-

השדה

 לברכה. נפ"מ דהרי ודו"ק ע"שלהקל
 הנספה הדר עץ בקונטרס עי':אכם

 והעלה שהאריך הפסח הוקתלספרו
 רק מידו כשנאנס לחברו לשלםדפטור
 למפרע המתנה ונתבטלה יד"ה יצאדלא

 ויצא מהני אחר אתרוג בהחזירואמנם
 רק כפול היה כשהתנאי אפילויד-ח

 המינים עוד אח"כ יטול דמילתאלרוחא
 פקפק אריה שם שהגאון ואף ברכהבלא
 אה"כ דבריו וחיזק חזר שם דבריועל

 אתרוג בהחויר דמהני להלכהוקבעם
 ובא"ח אריו; שם שו"ת נדפס ושובאחר,
 דבריו לחזק בארוכה פלפל' י"בסי'
 שיבטל תקנה דיש וכתב מהנידלא
 אע"ה עי' למפרע בו ויוצא תנאוהנותן
 כלל אדם חיי ובס' סל"ה ל'חסי'

 כשאמר מהני אי בצ"ע העלהקנ"א

  ובשו"ת התקבלתי כאילו הריני לוהגותן
 בפשיטות כתכ קל'א סי' תו*מחתיס
 הס' השגתי כעת התנאי, מהילתדמהני

 כת"י המאירי בשם שמביא ברורהמשנה
 הריני ולומר תנאו לבטל הנותןדיכול
 ודבריו יד"ח זה ויצא התקבלתיכאלו
 ומסיים ע"ד דף דג,טין מסוגיאהם

 תנאו מבטל אם וה דכל ונראהבמשנה
 לא שכבר הזמן בלאהר אבל הזמןתוך

 אינו מתנתו )ונתבטל התגאינתקיים
 התקבלתי, כאלו הריני שיאמר מהמועיל
 סיו קמ"ג סי אה"ע המחבר לשוןועי'
 אחר דרק שם שפי' הנראה וכפיעכ'ל
 תנאי שוס בלא גיטא ליהוי להשאמר
 שמחל בעת אם תינח וה"נ הגטחל

 י"ל בידו הלולב עדיין אוחזהתנאי
 שיק מהר"מ ועי' למפרע על ולאדמהני
 המדיר פ' ברינ ועי' בזה מ"ש ש"לסי'

 סתם וכנסה תגאי על דקדשהבסוגיא
 התקבלתי כאלו הריני אמר ביןשהילק
 כי משאיכ דמי ההנאי נתקייםוכאלו
 מגיטין לי וצ"ע ע"ש לה מחולאמר
 1 ל י א כ מהריני דמקשה ע"בע"ד

 מהולים,- עלהקבלתי
 בשם מביא מ"א במכילתן הרא'שוהנה

 פסול דשאול הטעם ישעיהד'
 דנתחייב כיון דשואל בשר עמ"לומתנה
 עמ"ל מתנה אבל כשלו אינובאונסין
 קשה ועפ"ז כשלו הוי מאונסיןדפטוף

 :טובא
 בעליו גם ושאל הלולב בשזאל א'כא'

 ב' בו, יצא מאונסין דפטורעמו

 באינסין חייב שיהא והתנה ' עמ"לבנתן
 הפוסקים, שתקי לא כה"ג וכל בו יצאלא
 בתשובה הר"נ לדעת קשה בין"דנ'
 מאונסין פטור ספהים דבשאל י"טסי'

 בעשיית הנאה להמשאיל דישמשום
 ואיכ יוכף דרב מפרוטה לפטורהמצוה
 שפטור לדידיה המיגים השדאלה"ה

 לדידיה, שאול פסול ואמאימאונסין
 י"ד איה רמ"א בהגהת שפסק למהד'
 טלית ליקח מותר הש"ע במ'שס"ד
 הגיה עליה ולברך דעתו בלאחברו

 שלא ללמוד אסור חברו שלדבספרים
 והפידוש יקרעו שמא דחיישינןמדעתו
 וקשה כיכ ההפסד יגיע לאדבטלית
 דהא יטם ואחרונים המג"אקושית
 מציצית פטודה שאולה ' טליתבאמת
 מדעתו  כשקואלה דבשלמא מברךואיך
 דעתו בלא אבל עמ"ל כמתנההנ"ל
 בכה"ג דגם נדחוק אם ואף שדיאיך

 עמ.ל במתנה לו דניהה דעתואמדינן
 כשיאנם הפסד  לו יגיע הרי עכ"פאבל
 מאוגסין פטור עמ-ל ובמתנהמידו

 ניחא לא ודאי הפסד שישובכה"ג
 החיים בארצות ומצאתי מסתמא,לו
 הקושית אלו בכל שעמד י"דסי'

 ד' יושיא על טעם. בטובותרצם

 כשנטלי מידו יאנס אם דבאמתתירוץ
 לו לשלם דצריך ודאי מדעתושלא
 ניחא שלא לומר יכול ודאי אזכי
 לכתחילה אבל שיפסיד עמ.ל במתנהלו

 דניחא דעתו אמדינן יאנס שלאשקרוב
לו



ננןהשדד, :רנ.-ק ד'-:א:רךע*;
 עליו, לברך אף עמ"ל במתנהלו

 דכונת השיב הראשונותולקושיות
 עדיף עמ"ל דמתנה כך הוא ישעיהר'

 מווונסין פטור הוא דבסתםמשאלה
 לפיכך חייב דסתם בשאלהמשא"כ
 ולא יצא עמ"ל במתנה התורהמדין

 בפרטים התורה חילקה ולאבשאלה
 בשמים תשו' ועי' לפעמיםשיסתעפו

 ר"א. סי'ראש
 בשם סק"ד כ"ט אה"ע ב"שועי'ן

 טבעת ששאל מי העיטורבעל
 נתן דהמשאיל דאמרינן אף בואשהלקדש

 ומן לאחר להחזיר צריך במתנהלו
 דהרא"ש וקשה הדמים ולא הטבעתגיף

 העיטור בעל בשם מביא מ"אבמכילתן
 להחזיר א"ג עמ"ל שנתן באתרוגדרק

 אבל בו לצאת דצריך כייןהדמים
 ואולי הדמיס להחזיר יכול מיליבשאר
 טבעת בשואל סובר העיטורדבעל
 שאלה בלשון דאמר כיון בולקדש
 אמרינן דאנן רק עט"ל בטתנהולא

 בו לקדש שיוכל באופן לו נתןדודאי
 פרוטה שוה שנתן נאמר אם לןדי

 דהא הטבעת כל ולא עמ"לבטבעת
 וכיון לקדושין אחת פרוטה רקא"צ

 בעל סונר לכן לנותן הטבעתדעיקר
 הטבעת גוף להחזיר שצריךהעיסור
 החפץ כל כשנתן משא"כ הדמים,ולא
 ליתן צריך דע"כ דאתרוג דומיאעמ"ל
 ובלא-ה עמ"ל במתנה האתרוג כללו

 !העיטיר בעל סובר בכהיג בו יוצאאינו
 לא באתרוג רק הדמים להחזירריכיל
 על מקפיד דנותן סהדי דאנןמשום
 הוא שהנותן היכא לפ"ז האתרוגג,ף

 כשאר דיגו להאתרוג שא"צעבו-ס
 לחחזיר ישראל מקבל ויכול עמילמתנה
 ר"י אפילו נראה ובכהיג דמיםלו

 לזמן קגין ניהני שלא להראישמודה
 מחגה יהיה לא שם ריי מקשידהא
 הייב דשואל כיון ותירוץ כשאלהעמ"ל

 מ(וונסין פסור עמ"ל והמקבלבאונסין
 שאין בעכו-ם והנה לכם, :קראלכן
 פטור וואל היה דאפילו שומריםדין

 זה פשור דמשום נימא ואיךבאונסין
 שואל הוי אי הא שואל ולא לכסהוי
 דבכה"ג נראה לכן פטיר ג"כהיה
 לו להקנות דצריך לרא"ש ר*ימודה

 ואז לו ויקנה שיחזור בתנאילחלוטין
 ) ואכמ"ל. לכםהוי

 הנותן של בע"ח לקחו אם טידונ
 מערכת אס"ד בשד"חראיתי

 המקבל דיצא לאברהם כהחסדדהעיקר שויי בשם כ"ו אות ג' סי' מיניםד'
 . שעבודה מצד חזרהדהוי

 יחזור שבאם הנוהן דעתואמדינן דר"י
 נראה ולפעיד חזרה. שיהיהלהבע"ח
 רצה שלא ' דמוכח דאומדנהבהיפוך
 יצא ולא שלו חוב לבעל ליתןבעצמו
 עדיף דלא יצא לא הבע"ח וגםהמקבל
 אישות ה' בשעה"מ שנסתפקממשכון

 כמו לכם הוי משכון אי הכ"גפ*ה
 בהגהותיו והשו'מ יראה בבלשעובר
 שנ"ג ח"מ שבביי מרשב"אהביא

 שד"ח ועי' ; לכם הוי לאדמשכון
 ט"ו קדושין ועי' ס"ז קמ"א ל'כללים

 הובו. לבעל ולאלו
---- ,

- 
-  אהף בהחזירו נלפע"ד מצותו זמןד, 

 הנענועים עשה שלאהלל
 תמיד מדקדק האתרוג בעל אםכדרכו
 עשה כבר אם ולהיפוך יצא לאבזה

 יצא בוקר מחר והחזירוהנענועים
 מצותו, בזמן שיהיהדהקפידא

 יהושע עמק שו"ת עי' יקדישנושיא
 שלא ע"מ דה"ה י*דסי'

 הנ"ל ובשד"ח בו לצאת לאחריתנו
 דצריך בינה אמרי בשמ טביא נ'אית
 עמ"ל יתנהו הוא, יסגם וכות לושיתן
 כהעמק ולפעד"נ לכמ הוי לאדאל"כ

 .יהושע

 כהבז



השרה תרנ"ה הייםאורחעץ
 דעת על דמסתם לי שתחיירהו ע-ט לו אטר כאלו הוי סתם לו נרזנןה,

 החזירו לא ואם אחר לן שאין בו לצאת שצריך כיון לו נתנוכן
 ויצאו בעלים של שיהיה כדי במתנה לבעליו ולתנו לחיר' וצוין הגה יצאלא
 לאחר אלא לידו החזירי לא אפילו וטיהו ח"ד( נ"ה ויי"ו )הרא*שבו

 : יצא לבעלים מח,ירו והאחרון יאחרואחר

 ה ד ש ה ץע

 על עבר אם יהושע בעמק שםוכתב
 לא שניהם לאחר ונתנוהתנאי

 לא הראשון דהא יצא לא השנייצחו
 והראשון כמתנה לו , ליתן יכולהיה
 שאין אף לו שנחנו דמכיון יצא לאנמי

 על שעבר כיון אפ"ה כלוסבמתנתו
 ובשדיה ע'ש, מתנתו נתבטל ונתןתנאו
 לה דתלי בינה אמרי בשם' מביאשם

 תוס' שלדעת הראשון לעניןבפלוגתא
 לחלוני תנשאי שלא בע-ם המנרשבר"פ
 ביטול הוי לא לפלוני שנשאתדאף
 כשנשאת אלא חלין הנשואין דאיןהגס
 ה"נ הגט נטל אז המנדש מיתתלאחד
 משא"כ יד.ה יצא לא האתררק

 שם הרמב"ן לדעת אבלהראשון
 ה"נ הגט גתבטל ונשאת עברהדאם

 ולא הראושון של הטהנה כלנמבטל
 _וכ"ן_יצא

 שייך-
 ע"מ כה"ג במכירה גם

 של כעיבדא הקהל או אחר יסולונלא
 לפעדינ אבל כ*א סי'מהרשד*ם

 יהושע. כהעמקדהעיקר
 וממילא ד' לסעיף דדמי פרושו ליה,

 בזמן דוקא להחזידו דצריךמובן
 דוקא הפי' ד' בסעיף דגםמצותו
 ע"ם אמר כשרק אבל ליכשאמר

 אף כשירצה להחזירו יכולשתחזירהו
 ס"ו רמ-א סי' בח*ט כט"ש ההגיאחר
 קצת ךפלא כאן המג-א ומביאובהגה
 זה שהשמיט ס'ד כאן הרמ"אעל

 בית הינונת בשס בא'ר והנההגה[
 בסתם  יכאן ודעתו בזה פקפקיעקב
 ולא שחחזירהו מנח מעל עדיףלא
 וכמו כשירצה להחזירו דיכול ליאמר

 ומהני ד' מסעיף הדין שנשתנהבנאנס
 גסתס ה"נ ברי"ו כמיש ,דמיםכשמחזיר

 חלוקים ומתרץ כשירצה להחוירויכול
 לולב עוד להנותן שיש מיירודבח*מ
 צריך לי כאמר ט"ם בו לצאתאחר

 מפני מצותו גזמן רוקאלהחזירו
 חילק ועור בזה, דוקא לצאתשרוצה
 דאין ממון דין לענין מיירודבח"מ
 כשלא מצותו גזמן לההזירו לכופויכולין
 המקבל יצא לא מצוה ידי אבל ליאמר
 ע"ש' מהרשב"א כן משסע לאאבל

 ונאנם סתם שנתנו בנ'דולהלכה
 כמ"ש דמים בהזרה דיודאי

 במחזיר דאף ולפעדינ רי"ו בשםא"ר
 מהזדר שאינו אף אתי כשר אתרוגלו

 עי' יד"ח דיצא לענין מהניכהראוון
 שהשד"ח וצף ל"ג סי' ח"ג מהד"גשו"מ

 כוה אות-- ג: סי'- מינים- ד'____.מערכת
 לא ממש בגזל דרק ייל עליופקפק
 ונאנס, סתם בנתנו ולא זאתסהני
 גזמן להחזירו צריך בעיןובישנו
 כאן הכתוב מהסברא דוקאמצותו

 כבר אם יאף וכו' ע"דדמםתטא
 י"ל מ'מ א' ביום יד"ח הנותןיצא

 דוקא בשיו ימים בשאר גםדרוצה
 ד' סעיף של ובנידון קהל, בשלולא

 יש לי אמר ולא התנאיבפירש
 גרע דלא לומד שמפקפקיסמהאחרונים

 צריך ראפ"ה סתם לו בנתנו והמסעי'
 דגלשון ולפע"ד מצותו, בזמןלהחזירז
 שלא אף מחלקין אין ודאיזשארגאן

 דברצותו לי תיבת של ביאורואמר
 וגם בלשונו מקצר וברצותומאריך

 ץב/*1 *תי4מ



מכנהשדה תררח חייםאורחע*ו
 ואיגו קונה שהקטן מפני בו שיצא קודם לקטן ראשון ביום יתננו -או,

 ו.ש מוחזר אינו לו החזירו שאם ונסצא התורה מן לאחריםסקנה
  כיון התינוק  עם תופם  ואם  מוחר הפעומות לעונת הגיע שאם שאוםרטי

 : דטי שפיר מידו יצאשלא

 השדהעץ

 בדקדוק מרגר אדס כל לאוכלה*ק
 דהרמ*א נלע"ר מה"ס אשרגרול

 כשאין וכ"ז ד' בסעי' ההגההשמיט
 ,טאין כאן וכמ'ש אחר לולבלהנוחן

 אחר לילב להנותן יש רגאם אחרלו
 כל לי שתחוירהו ע"מ כשאמראף

 תנאו מקיים השביעי ביום אףשמחזירו
 רק ליה חוי דעכ*פ כיון בזויצא

 נראה כן מהני לא החג אחרבהחזירו
סהרשג-א.

 בו ויצאו בעליס של שיהיהכדי
 פ. אור בכתנות אש מאורי ס.עי'
 ובאמת זה היפך מוכח שמש"סאמור
 דגם דחוקים בהגה חיבות ששההני
 ורי"ו וברא'ש בו יוצאים הבעלים והבלא

 לפרש ולפעד"נ חיבות הניליתנייהו
 מחזירו אינו המקגל דאם הגהכונת
 לבעלי6 שנוחנו תנאי מתנה רקגסתם
 כמקודם יקבלו ואה"כ בו לצאתרץ
 צ"ל כן ואולי המקבל יצאלא

 כעלים של שיהיה כדיישטתנה
 יצא לא יקבלו ואח*כ בוויצאו
 ד/ סעיף על גם קאי אפילוומידו
 מנח על פירש אם ר' בסעראך

 המקבל דדוקא "ל לי תחירהושאתה
 רמ"א ח'מ פת"ט ועי' להחדר.צריך
 בהחהר אף זה כבסעיף ובסתםסק"1

 רסהנה י"ל וקטן עכז*םע"י
 שהעלה באשל פמע  ער לקטןר

 ל"טן נזתניס דאידבציע,
 הביא אי ידעינן ולא ליג"'ט,טהגיע
 עושץ ואץ לחומרא חורה רספקב"ש,
 קכ"ט סי' בכת"ס אמנם גירים,ס"ס

 ג"ש, הביא אי בספק להקלהאריך
 ס" מעים ד' מערכת בשר"חמובא
 אות קמ"א ל' זנכללים כ*ד אותג'
 בחר מ"ש עפ"י ולפעד"נ ע"שי"ד
 שס במ'ד כ' לגיטין סופרחתם

 ומסיק לאקנויי ידעה לא אוטהבס"ר,
 נשים דרוב טברי מתחילה פי'רידעה
 'סמקנים שאומרים אף לאקגף ידעולא
 ע"כ דידעו הוא ולמסקנא כלום,אינו

 רסי שפיר שמקנת מלא בפהכשאומרת
 לכלל הבאיפ ררוב בנ-ד י"ל ה-נע"ש,
 לכלל גאו ב"ש הביאו שלא אףשנים
 באומר ע"כ לאקנוי, שידעורעת

 מה"ת והרי מה"ח, מהני חזרהשמקנה
 פ"ס, לטעס וא"צ רובא בחראזלינן
 כי ה"ב גרש בהאולא מ"ש לפיוכן
 להתגרש נפשה מדעה רלא משוםטעם
 ע"כ לגעל הקנתה- __יא_ _אם _פסול_בגט
 נפשו מרע לא ה"נ לאקנוי. ירעהודאי

 לא אם מ"ע וביטול לבטלהבברכה
 ידע ודאי ע"כ במתנה חזרהמקנה
 שו"ת סוף ועי' התנאי, שיתקייםלאקנוי
 או*ה למהד*ב במפתח סה"קהרד"ד
 ואכמ"ל. ה' בסי' ומ"ש ב'סי'
 סי' ח*ג תליתאי שו*מ בשו"תקודם

 דהרי אחד, חכם הקשחקל"ו
 יכול ראינו כיון בו שיצא אחראף

 בשאר ופסול גזל הו"ל הזרהלהקנות
 ס*ה, תרמ"ט הרמ"א לרעת ג"כימים

 ג' סי' מינים ד' מעדכתזבשר"ח

 דקדקו רלהכי דלק"ם כתב כ-דאות
 מן לאחרים  מקנה ואינו.לכתוב
 דק מקנה סדרבנן דמשמעהתורה

דלא



השדה תינ"ה הייםאורחעץ
 לו שיקנה דצריך א' ביום מהנידלא
 אחי אבל לכם, שיחשב התורהמן

 ליום מדרבנן הקשן מקנה שפירשיצא
 גזל. כאן אין 1 כהכי וסגיב'

 וז'ל. כתב הבית בבדק יומהוו:ביוע
 ]שהוא הרמב"םומדברי

 בשהגיע דאפילו נראה בש"ע[ א'ריעה
 ראיתי אמנם מיירו, הפעוטותלעונת
 שכתב מנוח לרבינו סנוחה ביחבס'
 היודע בקטן מיירו דהרמב'םוו"ל,
 זכיה בר יהיה שלא ישא"אלנענע

 איכפת לא מכן בפהות אבללנפשיה,
 זכין שמת מי בפ' אמרינן רהאלל,

 מניה דשמעינן לגדול, זנין ואיןלקטן
 שאין קטן דיש לר"י בין לר"אבין
 ]הרי אחרים, ע"י אלא מעצמו זכיהלו

 קנה לא כדינו לנענע שיודעדקידם
 לו[ מליתן חשש ואין עצמו, ע"יכלל
 הושענא לו ליקניה לא נמי אחריםוע"י
 דקני עצמו. לקניית פעוט שיהיהעד

 ]פרושו מריבנן, נמי ומקנהמררבנן
 אחרים וג"י רק לפעוטות שהגיעדקודט
 ממיש היפוך 'והוא ליקני---ליהן,-לא.
 שכתב י"א ס"ק בא"ר גם הנ"ל,הביי

 מודימ שהכל יראה בב"ידהמעיין
 הכית, בבדק מ"ש ראה לאלהר"נ

 והבן. ולח.מ כ"מועי'
 סס"י ומתנה זכיה ה' אפריםבמהנד

 מכילתן מרש"י מדייקב'
 דזכה י"ל לו,ואז נתנו כשאביו מיירורוה
 לו. גתנו אחר אם משא"כ לעצמוהקטן
 האב דזנה אח"כ לטלו האב דיכולי"ל

 ח"מ עי' אחר, לו שנתן בנו שלבמתנה
 בזה. מ"ש סוכות עמק ועי' ס"ב ע"רסי'
 דכמו דם"ל הר"ן דעת הוא וי,:1זן

 מדרבנן. מקנה כן מדרבנןשקני
 לגיטין בחי' הרשב"א דעת הואוכן
 אחרים ע"י דאולי וצע"ג ע"ש,ס"ה
 דהרי העיר בפמיג ובן מה"ת,קני

 ל~לב ה' לה"מ ועי' אח"כ, בויוצאין
 ולפעדינ בזה, מ"ש ושעה"מ ה"יפ"ח

 דבקיאי ב"י מובא והג"א במרדכידמ"ש
 והתיגוקית למקומו אותו -מהזיריןהד?ת
 עליו, ומברכין אותי נוטליןמעצמן
 אחרת דעת בדין דהבקיאיןרפרושו
 עם להפוס אף רוצים אינםמקנה

 אם חשש להם שאין רקהתינוק,
 ומברכין. נוטלין מעצמןהתנוקות

 והכריז ע"ז נצטער השד"חוהנה
 הלולב ליתן שלא ושנה שנהבכל

 א' דיעה להלכה כ' לקטנים. א'ביוס

 לקטנים ג"כ שנותניס ועור לעיקרשבש"ע
 ובכללים דפעוטות, לעונת הגיעושלא
 החייפ זכר בס"ס מ"ש לו העתיקושם
 העולם מנהג קצת לישב המחכרנכד

 שנותן כיון דהעיקר לקטנים,שנותנים
 אומרנא דהיי כלל התנה ולא סתםלו

 דא':י כיון כלל הלטן קנה לאטובה
 עיכ האומדנא ומשום להחזיריכול
 מברך שהקטן מה אך להחזיר,צייך
 בידים איסור אות. דמאכילין הגםעל-ו
 אתרוג א' ביוב לו שנותניסמה

 עליו, לברך עאול רק שלושאינו
 דדרך צ"1 ע:רובין תזס' ע"דדסומכין
 מדרבנן לבטלה בר:ה היי לאברכה
 דלא הסוברים יש הרמב"ם בדעתוגם

 על סומכין ושוב מדרבנן, אלאהוי
 לקטן ספינן דרבנן דאיסורהרשב"זו
 ל"ג רה"ש תוס' ררעת ועורבידיס.
 יכ"ע חינוך מצות משדם דעושיןדהיכא
 ועוד בידים, איכור לקטן להאכילשרי
 ז:יכור להאכיל דאסור מה דעיקרכיון
 א": למסרך ליתי דלא משים הואלקטן
 שפיר דלכ,שיגדל כיון כאן זה שייךלא

 בס"ט. מ"ש ועי' ומכרךזוכה

 עי' לכבן יתנו שרי אי ב'ובי-ט
 כ"ג אות תרמ"ט בסי'מ"ש

 החמיר באש~ סק"ט שהפמ"ג אףוהנה
 הריטב"א בחי' דהנה לתמל%תייד"ו



מכדהשדה הרנ-ה הייםאורהעץ
 לתינוק בנותן דוקא י"א וז"ל,כתב
 לו בנותן אבל גמירה, במתגהסתם

 להקנאתו צריכים אנו אין עם"לבמתנה
 שיחזירו תנאו קייס שלא וכיון קטן,של

 הראשונה, מתנה בטל כראויבהקנאה
 דקדקו ויפה ליתא[ ]לפנינו בתוס'וכ"כ

 וסתם סתמא ש"ס מדנקט אבלכמנהגס.
 ]כמ"ש וכו' י"ל עמ"ל ביו"טמתנה
 קיים והמעשה בטל דהתנאיהר"נ[
 הפעוטות לעונת הגיע שלא ודוקאוכו'
 תומ' דעת שיש כיון עכ"פוכו.,
 הפעוטות לעונת הגיע שלאדאף'
 יש עמ"ל, במתנה לו כשנותןשרי

 תשו' ועי' ש"ג, נ' ביו"ט להקללסמוך
 דבהקנה שהעלה י"ג סי' יהושעעמק
 ואח"ה הפעוטות לעונת שהגיע למיסתס
 א' ביו"ט גם בו יוצא ממנו אחדקנה

ואכמ"ל.
 דזה סק-ט, אשל פמ-ג עי' הופסת'

 לעונת הגיע שלא עלקאי
 יותר דנראה צ"ע ולפע"דהפעוטות
 בהגיע אף א' דעה על גסדקאי
 וחסר דט"ס ונדאה הפעוטות,לעונת
 וסעודי ע"ש. בלבוש כמ"ש נמיתיבת
 שלא נתכוין אמ ממנ"פ לי קשההיה

 עמו יתפוס לא אפי' להקטןלהקנות
 מכוין ואם פמ"ג. עי' דמי.שפיר

 דתופס נהי א.כ בגדול, כמולהקנותו
 קנה מ"מ מידו, לגמרי יצא ולאעמו
 במקצת עכ"פ הוא גם האוחזהקטן
 דמכאן ז' ב"ם במם' כמ"דשבידו,
 ומשיהה בידה לגט ול"ד דמי,דפסיק
 והכא וליכא בעינן כריתות דהתםבידו,
 כה"ג בגדול דגס ]וייל נתינה,איכא
 דהוי הנאגדת במשיחה אוחזשאחר
 לא דבקטן לומר ודוחק תמה[,לקיחה
 ע"ש כה"ג לדעהו ונתן ביהקרינן
 קשה וא"כ קצ"ה. סי' ובח"מבש"ס
 לכס. וליכא בחזרה מקנה לאדתו

 ע' ס' ח"ז תורה שערי נדפסשוב
 רש"י היב גיה שהרגישוראיתי

 מסתסא י"ל בלולב ובשלמאומש"ש
  קנאו שאשילו במקום למטה הקטןתופם
 מפסל, לא תפיסתו מקום חסרוכאלו
 א' ביום פסול דחסר באתרוגאנל

 גס לפעד"נ ע"ש, למימר איכאמאי
 חוץ טפחים ד' נשאר אפילובלולב

 שתפס, מה יחתוך לא 'אםמתפיסתו,
 ע"י ולקיחה חוצץ אינו במינו דמיןנהי
 דוקא זה אבל לקיחה, הוי אחרדבר

 כשאינו משא"כ שלו, ג"כ אחרכשהדבר
 ועפ"ז לכם, ולקחתם מקיים אינושלו
 בהדס סט"ו בתרנ"א להמתירים דאףי"ל

 גזול הדס במוסיף פסול, להוסיףשוטה
 דשא, ע"י וגרע הגזול בלקיחת יאחזאם

 הוא הקטן עם שתופס זה דתקוןומתדץ
 להקגות רוצה שאינו דעת לגילוירק
 בסתם דעתו שמא חיישיגן דאל"כלו,
 א"כ הימא וכי הקהל, לכל שנותןכמו
 וגורם לו מקנה שאין כיון לו נותןלמה
 שרי מצוה משום י"ל לבטלה, ברכהלו

 שם ד"ה פ"ח פסחים תוס' וכמ"שכה"ג
 אעפ"י פסח לקטן להאכיל שרידמש"ה

 מצוה _חינוה_ ,דעשום_דהונ-(םלא-למנגיו,_
 כלל יד"ח יוצא אינו נמי ושסשרי
 עכ"ל, איכא חינוך כעין ורקבזה.
 בחינוך ס"ג תרט"ז בש"ע ג"כועי

 ייל וכן חינוך, כעין רק שזהשעות
 קיים לא כה"ג בגדול בלא"הדהרי
 כנשל עמו תופס אחר כשגםהמצוה
 חינוך, כעין הוי רק א' אותתרנ"א
 במהר"ל רמ"ש שי"ל יאיתיאנב

 את ינענעו לברך ידעו שלאדתנוקת
 והוי אתרוג בלא אף פי' ודים,הלולב
 לברך יכול אם אבל קצת, חינוךכעין
 ט"ז עי' לבדו, הלולב לו יתנולא

 תדם"ט בסי' ומ"ש שם ופמ"גתרנ"ז
 ואכמ"ל. כ"דאות

שזתפים



השדה תרנ"ח חייםאורחעץ

 ידי 'וצא טהם אהר אין בשוהפות אתרוג או לולב שקנו שררעפ'םז'
 הגה במתנה חיקי לו שיתן עד הראשון ביוםחובהו

 מסתמא בו יוצאים מצוה לצורך קנו אם אבל מצוה לצורך קנו שלאודוקא
 )המגיד(, קנאוהו דהכידארעתא

 ייצא אתרוג מהם אחד ונמל הבית מתפיסת אתרוגים שקנו וך4וריכםת,
 היו ואם יצא בכך מקפידים האחים ואין לאכלי יכוו אסבו

 פריש וזה אתרוג קנהזה ואם בטתנה חלקם שיתנו עד יצא לאמקפיריס
 באתרוג יוצא אינו הבית מתפימת ופריש רימון אתרו; כאחד שקנואו
 מפני על.ו טקפידים אין אכלו שאם ואעיפ במקנה חלקם לו שיתנוער

 שם כשיש אבל מיעלת במתם סחילתם אין המין טאוהו שם שאיןשכל
 לפי מועלת בסתם מחילתם טאחרים טעויה היה המין-אפילומאותו

 : מקפידיםשאינם
 סי' ל"ה כלל הרא"ש בתשו'שותפים "ע

 אביגרור רבינו תשו' מיכאב'
 האחים קל"ז רב"ב דהך שחידשכ"ץ,
 כשקנו דוקא ח'[, סעיף ]שהואשקנו

 קנו אם אבל ביניהם לחלוקלאכילה
 מנהגינו ומה"ט בו, דיוצאים ודאילמצוה
 ובס' ע"ש, בשותפות אתרוגליקח
 הוא ריחיר כתב צ"ה רס"י ברוךמנחת
 ומהמגהג הביאו לא הב"י ומרן בזה,ר"א

 ולפעד*ג ע"ש: הכרע- בשותפות-אין'ליקח-
 הרב בשם הרמ"א דהרי יחידדאינו
 בשם כתבו והוא כאן, ג"כ כתבוהמגיד

 וז"ל, יוכף ביתה מובא וכןהרישב"א,
 בשלא שקנו דהאחים דהא לימסתגרא
 בו, ולהריח לאכלו אלא בו לצאתלקחו
 ובודאי בו, יוצאין בו לצאת לקחואבל

 הגר"א שרמז וכמו הכרע. ישמהמנהג
 מה ס"ט כמ"ש הג"ה עלבביאורו
 והרא"ש באדיכות. וע"ששנוהגים
 בזה ר"א על פליג לא שםבתשובה

 לחברו. חפץ במשא,ל קרושין לענ.ןרק
 וגם ע"ש, אשה בו וקרש השואלוהלך
 מרבה לכם רולקמתם ראיה מביאר"א

 לחורי' לסחורשותפי'למצוה,אבללקיחתו
 ע-ש, לאכלו יכול אא'כ לכם מקרילא

השדה
 מדבריהס ולפעד"נ כאן, לבושועי'
 לאכלו ג"כ עכוונו אף למצוה קנוראם
 ג"כ למכרו או בו להריח או יויטאחר
 לסחור או לאכילה רק כשקגו ורוקאיצא
 סי' יהושע עמק שוית ועי' יצא,לא

 בזה.י"א

 בשותפים ז' בסעיף כמ"ש דינםהאח.ם
 -ע"ש.

 שהוא מפורש ברמב"ם טבל שלאתרוג
 נסי כמ"שפסול

 משכ,ע ל"ה ובמכילתן - י"ו אותתרמ-ט
 אכילה היתר דבעינן רלמהמרש"י
 .וכהוס' באכילה דאסור משום טבלפסול

 א-רוג משום רפסולו מבואר אתיאד"ה
 וענ' בו, חלק ולוי לכהן שישהשותפים

 אתרוג באמת שמכשיר רמב"ן בשםר"נ
 ולוי לכהן לסלק דיכול משום טכלשל

 פסלי וכי עליו. שיפריש דעלמאבאתרוג
 ולכ'ה טמאה של דמאי של אתרוגב"ש

 כמאה תרומה גם הענייס אתמאכילין
 האריך כמית ובס' ע"ש, דמאישל

 משום שהכשיר הימב"ן עללתמיה
 דעלמא. באתרוג ולוי לכהן לסלקדיכול

דעכ"פ
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 עוד לו ביש דדוקא הול"לדעכ.פ
 של זה סעיף ]הוא י"נ דפ' כהךאתרוג

 של באתיוג דא-כ תמה כןהאחיב[,
 ניחא להר"נ גס סגל של גופיהכהן
 אטור הוא והרי שיצא הרמביןדברי

 דס"ל וי"ל בש-ס. כמ"דבאכילה,

 התרוטה ולהפריש שם לקרןת דיכולדמגי
 של בראשו התרומה דקובעלומר
 כמו בפועל, דיפ-יש מעכב אינואתרוג
 מפקיר בעי דאי מגו ברמאי ב-השאמרו
 אכילה איסור שמצד באופן וכו',נכסיה
 של חלקו משום ורק לכם מקרישפ.ר
 גימא איך קשה אך כשיתפים, דהויכהן
 מפדישין אין "א להפריש דיכולמגו

 מוקצה טבל דהרי ועוד ביו'ט.תרומה
 דודאי וי"ל .מפנין, ריש כדתגןמלטלטלו
 לטלטל, טבל של לכתחילה אוסרהרסב"ן

 מפני ספסל ולא מה"ת שכשר קמ-לרק
 דוהק קושית שאר אבל כהן. שלחלקו
 מלבוב רח"כ ובתוו' - עכ-ללישבם
 פלפל ט' דף המחבר מנכדבהוססה

 דטיתר זה מכל מבואר וז"ל, וסייםבזה
 ]עי' מצוה דבר לצורך מוקצהלשלטל
 מותד וה"נ א'[, אות תדנ'ה בסי'מ"ש

 חיישינן ולא_ בו לצאת כדילטלטלו
 כיון מוקצה נימא איך ועודלמוקצה,

 סיניה דעתיה אקצי לא בו לצאתדחזי
 בדוחק[. שלא א' קושיא נתישב]א"כ

 בסוף כ'א א"ח,סי' משה השיבובתשו'
 הפמ'ג למ"ש טעם נתן המחברמנכד
 לו שאין סצוה דלדבר סק"כ,תרם"ט
 ע"ש. בי"ט להפריש מותראחר
 בדעת והחזיק בכפית האריךעוד

 ישראל מנהג שמחזיקהרשד"ם
 ונתמרחו גוים מגגות אתרוגיסשקוצצים
 שהוא למה חוששין ואין ישראלבידי
 האוסר בצלאל רבינו דעת נגדטבל,
 בתרומות עליו לסמוך הרמב"ןדכדאי
 בכפ"ת השיג ביה וגם דרבנן,פירות
 דאין כיון הרמב"ן זל לסמוך דאיןשם

 דלתים' בפלפל, והאריך אכילה, היהרבו
 דיכול משום אכילה, התיר לו ישחשיב

 חשיב אחר ממקוס בחול עליולהפריש
 טבל חשיב אחר מטעס ועודהואיל,
 לחולה וחוי )הואיל אכילה היתר בויש
 טמאה לתרומה ול*ד סכנה בושיש
 משום בטבל שחששו ולתוס'ע-ש.
 יסתדו כהן של חלקי השותפיןאתרוג
 בעי דאי מיגו דיה שם למ-שרבריהם
 בלא'ה הלא סעסא האי דל"לשהקשו
 טהורה כתרומה וכן לעניים, דחזיי"ל
 בו יש לכהן וחזי חואיל, ישראלביד
 יפסל דהרי ,קישיא ומאי אכילההיתר
 או ענייס חלק השותשים אתרוגמשום
 אתרוג - חשיב ד-א וע'כ כהן.חלק

 וסל הפריש לא דעדין כיוןהשותפים
 ]לפע"ד שלו, חשיב בידו שהואומן
 קודם ישראל ביד דתרומה ראיהאינו

 מי רק לכם, אינו ודאי לכהןשנתנה
 מכהן תרומה ישראל או דמאישקנה
 וכהן לעניים אין רש"י שסדייקכסו
 בעצסו הישראל רק בו שותפותשום
 שיאכלו למוכדם רשאי אבל יאכלםלא

 משא"כ ממש, שלו הו4 וא"כ וכהןענייס
 הכהן חלק ,להפריש צריך שע*כבטבל
 שהקשה ממה ראיה וכן כשותפין[,הוי
 הטעם באשרה צריך למה שם,תוס'
 ליה תיפוק ייעוריה מכתת כתותישל

 דטה ידוע והקושיא לכם. דאיגוסשום
 ספק לענין דנפ'מ וניל בזה,נפימ
 דההיתר דהי:י ק"י סי' החו"דלמ"ש
 ולא היתר ודאי דוקא בתורהספורש
 דוקא מפורש דהאיסור והיכיספק,
 הפסול אם וא"כ ספק, ולא איסורודאי
 וספק שרי לכם ודאי דוקא לכםמשום
 ודאי דוקא כתותי משום משא"כפסול,
 אסאי בדמאי ולפ"ז כשר, וספקפסול
 שותפות ספק רק הוי דלא נהייוצאין
 וע"כ פסיל ספק גם לכם בפסולהרי

 כדעת דלא שותפות חשיב לאדבכה"ג
תופ'
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 דדמאי כלל ראיה ראינו ]לסע"דתוס'.
 מעשרין ע"ה רוב רק הוא ספקלאו
 אם ואפילו דרבנן[, חומיא ורקהן

 של מהלקו שותפית הוי דטבלנימא
 סי' בא"ח רהנה חשש, דאין י"לכהן
 מדעתו שלא חברו טלית ליטל מותרי-ג

 עמ"ל, במתנה מצזה דלתעביד ליהדניחא
ומקשים

- 

 א' גיום דאסור מלולב מ"ש
 ליה דמטי דהיכא והתירוץ תרמ-סעי'

 וכו' ליה ניחא אמרינן לאפסידא

 המהודר- אתרוג דבאבד כת: מינץומהר"י
 כשר אתיוג רק לו להח,יר חייבאינו
 סי' גאיי ובתשו' מהידר, שאינואף
 הוי עמ"ל מתגה רלענין העלהל"ר

 השיע פסקי סתרי לא א"כחזרה,
 עמ"ל' מתנה ליה ניחא לאדבאתרוג
 מהודר. לו יחזיר ולא כשיאבדדיפסיר
 לו דניחא דעתו אמדינן בטליתאבל
 דכשיאבד הפסד לו שאין עמ"למתנה
 וא'כ טעליא, גלימא דמי לו ישלםודאי
 גם שדעתו ייל דכהן ,שותפותבטבל

 יהיה דלא עמ"ל במתנה שיהיהבאתרוג
 בשאלה דגם אבירה, לענין הפטדלו
 מזיק ראפילו פטור, יהיה יאבדאם

 אי אף יוצא ע"כ פטור כהונהמתנות
 ]לפעד"נ עכ"ל, כהן שותפותחשוב

 שאינו דעתו אמדינן כאןדאדרבה
 יאבד דאם בשאלה, אף הכהןרוצה
 מדעת שלא כשואל הוי ובזהפטור,
 _מתנות להזיק אסור ולכתחילהכגולן

 קמ"א ל' כללים שד"ח והעתיקוכהונה[,
 דלא שהעיקר אחרונים ועור ל"דאות

 יצא לא דיעבד גם וא"ככרשד"מ,
 א'. ביו"טבטבל

 בארץ הגדל באתרוג מיירו זה ולל1,
 טבל, שייך לא דבחו'לישראל,

 ח"ייענין סי' .אליהו דבר בשו"תוראיתי
  כשנמצא אתרוגים שאר לקנותלאסור
 שמסיים ישראל, איץ אתרוגילקנות

 כי כדת א"י אתרוגי שי?שרושישגיחו!

 לא הארץ קדושת הפוסקיס גדולילרעת
 שפירות מהית,וא? במעשר והייביםבטלה
 מ"מ פטורים, לחו"ל שיצאוהארץ

 להפקיעם להי"ל למכים אסורלכתחלה
 שאסור כמו ומעשךות, תרומותמחיוב
 מסני ישראל בארץ לנכרי קרקעלמכור

 כל ומעשרות מתרומותשמפקיעה
 חיוב לידי באו שכבר הפירותשכן

 טוב ומה החיוב, מהם להפקיעדאסור
 עצמו המעשר מן יהיושהמובחרים

 מעטר( טל אהרו: על לבר-)כדי
 ליתעבר הרא מצוה בו ואיתעבידהואיל
 נודע הסוד דרך ועל אחריתי,מצוה
 ווהו מלכות, בחי' הוא ישראלשארץ
 "אתרוג- בתינת וזהו "מעשר".בחינת

 ממשיכים מעשר ירי ועל שוה,בגימטריא
 שהאתרוג טוב מה לכן וכו'.השפע

 הגמור. ליחוד ונזכה יתאחדווהמעשר
 וסיי2 ל"ב. אות שם בשד"חוהעתיקו
 בפשיטות שכתב מה דעל שד"ח,המחבר
 עי' פטורים. לחו,ל שיצאו א"ידפירות
 שם וחפשתי מעשר אית מ"םבמערנת

 רק בזה, ידיעה לי ואין מצאתיולא
 י*: סעי' של"א סי' יו"ד בש"עמ'ש

 דברי פירש שם לצדיק- -צביובהגהות
 בחו"ל שנתמרחו דפסורים,פי' מ"שהש"ע
 מפטרי לא: שוב בא"י מרוח אחראגל

 זהו בא"י שנלקט באתרוג וא"כבחו"ל,
 בדבר מ"ש מובן אינו וא"כמרוחי,
 באו שכבר הפירות כ"ש הנ'לאליהו
 החיוב מהן להפקיע שאסור חיובלידי
 על ועלה החייב. מהם גפקע לאדהרי
 המעשר כשיקהו מכשול חשש דישלבי

 אבל בטומאה שנאכל ראף בו,לצאת
 כעלה שמת בטעות שנשאת למיאסור
 סי' ביו"ד כמ,ש בעלה באואח"כ
 החג אחר וא"כ ס"ז, סעי'של"א

 אשה תאכל ושמא כגהוג אותוכשירקחו
 שהשש מלבד כי והתבוננתי ממנו,כזאת
 בתוס' המעיין עזד הוא, מאודרחוק

במוח
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 אתרוג קונים דקהל שכל מצוי אהרוג שאין בטקום שנוהניס כ~דקמ,

 הו' מסהמא נו לצאת שקנאוהו שכיון מפני דטעםבשותפות
 על בו רצאת שנמלו מי לכל חלקם נותנים הקהל שכל פיר:וכאלו

 : להם שיהוירוהוסנת
 מעל עשירים על טפי מינח מצ1ה דהידר ממון לפי אתרוג מעות וגוביןהגה
 )תשובת בו חייבת ואינה הואיל אתרוג למעות מליתן פטורה ואשהעניים
 ולולב אתריג לו לקנות במצוה זדיז ויהא ישתדל אדם וכל קי"ד( סי'מהרי"ל

 : לולב( הלכות סוף מיימוני )הגהת כתקנה המצוה לקיים כדילבר

 יראה אמר סוד"ה ע"א ג"איבמות
 לה יתנו שלא רק הוא הקנסדלרבנן
 יראה וכן לאכלו. שמיתרת אעפ"ימעשר
 רש"י מ"ש על שכתב הריסב"אמדבדי
 דרבנן כתיומה אפילו התרומה מןב"כ
 דקנסיה כיון למתני איצ בדאורייתאדאלו

 ולא מחויד ולא אתרומה כ"שאמעשר
 דמעשר כתוס' דסיל וע-כ למה,ביאר
 כיש כאן אין וא"כ נתינה. לעניןרק

 לאכילה, נתינה בין לחלקדאפשר
 אפילו אדם החיי כתב שנוהגיםיא.

 אחד שכל מנהגינולפי
 שאיגו וה מ"מ שירצה. כמונותן
 יש אם- - יצא רלא נראה כללנותן

 עשה שלא דאף ולפעדינ ליתן,ביכלתו
 הקהל פרשו אם זולת 'צא, מ"מכהוגן
 מעות, יחן שלא מי לולב יטולשלא
 מי גם הדין היה הח"א' כדברידאם
 כפי ליתן שצריך ממה פחותשנתן
 יצא. שלא הנפשות כסי אוהממון
 כלל נתן שלא אף היה כה"גומדיצא
 תרע"ז בסי' למ"ש דומה זהדאין

 לא בשותפות דבנ-ד בפריטי,משתתף
 וע"כ במתנה חלקו שיתן ;דיצא
 שנותנים כפרשו הוי מסתמאבנ"ד
 להם שיחורוהו טנת עץ לכל,חלקם
 שנותנים העולם מנהג על הרעישבשד"ח

 לקטן קהל של הלולב א' ביוםגם
 ויש הקהל, כל בו שיוצאיסקודם

 ובמ"ש ע"ש מספק ב' ביום גםלהמפיר

 ה ד ש הן
 דסעיף דינא הך דכל ולפעד"נ ז',בא1ת

 וש-ע השיס מלשון לקטן יתננו שלא1'
 יוהר, בשיו יחיד על רק דקאימשמע
 כאילו הוי מסתמא דרק קהל בשלאבל
 אין עמ"ל נותנים הקהל שכלפרשו
 כאילו דהוי לקטן, בנתינה גםחשש
 באופן לו נותנים קאין בזה גםפרשו
 מחוירים שכולס שרואה הקטן וגםאחר,
 חזרה אותו מקנה הוא גם תיכףאותו

 אע"פ מ"ה פ"א משקלים וראיהכדבעי,
 ועבדים נשים ממשכנים איןשאמרו
 עי' מהם, מקבלים שקלו אסוקטניס

 לגמרי, לצבור שימסרן בתנאי הרע"בפי'
 ע" יג"ש קורמ רקטניס פי'וברמב"ם

 איך וקשה כהדע"ב, דלא יו"טתיס'
 מתנתן אין פעוטות הא לצבורימסרו
 קצוה"ח עי' מדרבנן אלא להקנותמחנה

 די"ל ועיכ ס"ז, רל-ה סי' ח-מונתיבות
 שרואה כיון כלל חשש איןשבצבור
 ומקנה מוסרו הוא גם כן עושיסשכולס
 נתבטל דשם לדחוק ואין יפה.להם
 מה"ת, מבטלין אין לכתחילה דהריברוב

 חשוב מטבע בסופו מעילה לתוס'וגם
 מעילה ה' מל"מ ועי" מהית בטלולא

 ה"ו.פ"ז
 א' ביוס לקטן נזתנים דאם ליפשוט

 אכיו מחויב עליו לבדךהלולב
 ועי' לקהל, אתרוג מעות עבורוליתן

 כהונה בבתי שנסתפק תרנ"ז יוסףבדכי
 מחגיגה דרבנן במצוה בווינוך מחויבאם
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 ביוס לו גותנים אין אם וא"כ ע"ש.ו'
 פטזר ודאי הממון שלפי בחצי הלולבא'
 גם אילי נפשות שלפי בהחציאך

 ריחות לעצור אחריס מנענועי נהנההקטן
  עבורו, אביו ליתן וצריךרעות
 רעכשיו ניל הט.ז, כתב פמורהואשה

 ג"כ מברכות שלגושנשים
 רוות להן יש מ"ם פטורוה שהןאעפ"י
 ממונם, לסי ליתן חייבות ע-כלכרך,
 גם א"כ רעים, וטלליס רעותרוחות לעצוי בגטרא דאמרו כיון נולותו
 לסיוע ליתן צריכה ע"כ מזה נהנתהוא

 חמג"א, וכשכ כתב והבאה"טעכ"ל,
 למ"ש הט"ז ברעת עמוקה כונהולפער-נ
 עיינתי שוב הדבור באמצאבשע"ת
 שטכנסת ובאשה וז"ל, וכו' בתראיבגאוני
 בכלל הוי ולברך מצוה לחייבעצמה
 לאותו רק ליתן וצריכה מצוההירור
 הנפשות לפי ולא ממון שגובין.לפיחלק
 מקידם, בלשונו הט-ז מדייק ולפ'זע"ש,
 להלק פי' ממונ0 לפי ליתן חייבותע'כ

 נ"ל ותו כתב ואח-כ ממון, לפישגיבין
 צריכה ע"כ וכו' בגמרא דאמריןכיון
 לפי שגובין לחלק אף פי' לסיועליהן

 ג"כ, שנהניתהנפשות
 דס-ל הנ"ל, הט"ז בדעת י"ל -עוד

 שיש כיון מברכת איגה אםדאף
 נ.ל ותו ומ"ש חייכת, לברך רקותלה
 שלא כעת דאף מוסיף הוא וכו'כיון
 שעי"ז כגון עליו. לברך רשות להינתן

 כגון אנשיס, יברכו לא יגרכישנשים
 אחד, אתרוג רק שם ואין גדולהבעיר
 רעים וטללים רוחות בעצירת נהניתמ*מ
 הנענועים מצות קיקיימו האנשים ידיעל

 ושורשו ליתן, חייבת ג"כ הזהגמקום
 לכל ונשאתי מקרא צ"טנסנהדרין
 לדעת משא'כ - עשש, בעבורםהמקים
 אם רדוקא ההיפוך, מפורשהמג.א
 בשם שע*ת ועי' חייבת לברךרוצית
 ליתן א'צ לברך תרצה לא דאםב"ת

 ליד כי' שבעה נחלת שו"ת ועי'כלל.
 כגון כאן, הרמ"א דבדי ג*כשפי'
 דברי שם ומביא לבדך רוצהשאינה

 שמכניסות מאחר שופר, גביהמהר"ל
 המצוה לעשות צריכות לחיובעצמן

  מברכות  עצמן  שהן בלולב כ"שכתקנה,
 ראיה משם סוכה ריש ממ"רוצע'ק
 ועי'  הסוכה, מל ופטורה היתהאשה

 ג"ב. אוה תרניא בסי'מ"ס
 שמעתי ולא ראיתי לא סעידייהנה

 והחסידות המלומדות אףשהנשיפ
 ומיריד ומעלה והובאה בהולכהיזהרו
 מרברי לי קשה והיה כ"ש, מנענעותרק

 לדעת רהרי עור, הג"ל,מהרי'ל
 נ"א אות בתרנ"א חמובא וא"חר"ת

  חייבות,  נשיס  מריוא דרבנן שהז'גבמ"ע
 יתחייבו יותר דרבנן בהנענועיםא"כ
 בנויר מ"ד ע"פ המנהג טעסואולי
 למלחמה וין בכלי אשה תצא שלאנ"ם

 שקראו ולמה גבר כלי יהיה לאשנאמר
 ובמכילתן דקרבא, מאני מינים הד'בזוהר
 ע"כ דסטנא. בעיניה גירא דיןל'ח

  בפתח מ"ש ועי'  ולהביא  מלהוליךנמנעות
 סק"ה.  תר"י  ומג"א ה' ררוש  מוףאייהו
  ראינו  לא הוי -כהי4  השכיחובמנהג
 עוד א'. רס"י יו-ד ש"ך עי'ראיה,
 עושין אין העם המון ררוכ מחמתי"ל

 והחדדים החסידים רק והבאההלכה
 המצוה בחיוב עושות הנשים ואםכידוע,
 תוסיף לא חשש קצח יש מאנשיםיותר
 איןמיליכים כולן נ"ב,ע"כ אות הרניאעי'

 כ"ש. בנענוע יר"ח ויוצאיםומביאים
 לו שיש ביחיד וה סם'י כמניאיב,

 אין אחרת ובעיראתרוג,
 והוא לשס שישלחו מוטב כלללהם
 אם שם ובשע"ת קהל, של עליברך
 לו שאין בכפר הדר יחיד בשבילגם

 האת-וג שבעיר היחיד ישלח אםאתרוג
 היחיר יתבטל אם אבל ע"ש,שלו

 בשביל לגמרי מהמצוה שלושהאתרוג
שיזבו



 חייםאורחעץ

 אף המצזה לקיים שלימה עירשיזכו
 סאשה חוץ אסור, כן לעשות ירצהאם
 מברכות שנה שבבל אף אתרונ להשיש
 ליתן יח**נת נראה לגמרי תתבטלוכעת

 לה וישלמו שיברכו לאנשיםהאתרוג
 אותה כוסין גם ואולי האתרוג,דמי

 ובשנת אחר, להשיג כשא'א להםלמכור
 המוזכרה השאלה שכיחה היהתרע-ז
 עיר באיזה כ-ז. אות ל"ג סי' הד*טבעקרי
 לולבים והרבה אחד אתרוג להסשיש

 להם היה לא הסמוכה ובעירמאוגדים
 אלו אם הרבנים שנחלקו כלל,אתרוג
 ישלחו דאורייתא מצוה וקיימו זכושכבר
 הסמוכה לעיר האתרוג הימיםליתר

 בברכת דרבנן מצוה עכ"פשיקיימו
 ימצא יצעד צרה דאל"כ ג"כ,שהחייגו

 ולכן זו, סצוה לקיים זכו שלא עללהם
 ויקייסו דרבנן מצוה אלו שידחוטוב
 ג' בידים ישאר שמ"ם וכ"שגמ"ח

 עליהם למקדש זכר לקיים שנוכלמינים
 סי.ב חרנ"א בסי' כמ"ש קעבדיומציה

 לדוד. מכתם ס' בשםעכ-ל
 פחד ס' בשם הד"ם כתב כךאחר

 פסק ק ח צי
 __.להרהר__אחר_ אחרים--שאיןמרבנים

 ניש. אחרת לעיר לשלחוהמסרבים
 שלפע"ד זמערער מהיהר עניואני

 אחרת לעיר לשלחואסורים
 שצרה לומר וח91ש קודמין, בעירםוהם
 ולא פטרו, רחטנא ואונס מתחוללוצער
 עי' שופר תקיעת לענין רק כןמצינו
 סי' ח"ב שבו"י ועי' סק"ז ס"זתקפיה

 ורב הלבנה קדשו שלא קהל לעניןי'
 טוב שלא זה עבור תענית קכעא'

 מינים ג' בידס ישאר רהרי ומ"שעשה,
 מצוה בהם אין דהרי טעס, בו איןג"כ
 י"ב, בתרנ"א כמ"ש הרביעי מיןבלא
 למקרש זכר בהם לקיים שיוכלו מ"שגם
 עבור דרבנן מ"ע לבטל דכדי מיליהיא
 ועי' ש"צ.- וע"י הקלוש מגהגזה

קכיהשדהזרנ"ח
 הגוף חיי לענין דאם תפ"ב סי'שע"ת
 נפש חיי לענין כ"ש קודמין חייךאמרו

 קודמין. חייך ודאיהרוחני
 למכור אסור לומר_.דאוליוטסתפינא

 שקנה אחר המיניםכלל
 למציתו, . והקצו - על-הם וביהךלעצמו
 מהדמיס לקנות רוצה כשאינובסרטל

 דהרי מהדמים להנות רקמובחהים,
 שאסוף-להריח הדס כמו בהנאהאסורים

 דגמרינן ופרשיי ל*ז במכילתן כמ"רבו
 שמים שם דחל בפיק דילפינןמסוכה
 סק.ג, תרל"ח ט"ז זעי' סוכה, עציעל

 ראש בשמים בתשו' בזה שנשאלושו"ר
 הקילו צבור דבשל שם וחילק ר"אקי'

 עולם, קדושת להן להוריד שלאחכמים
 קדושה לדבר הורידו יחיד בשלמשא"כ
 מסתברא[, איפכא נייפע'ד עיש,גסורה
 מצות בו עושה דהקונה כיוןשסיים
 בדבד סחורה כעושה זה איןאתרזג
 אלא יהיה לא הקדש, הנאת איסורשל

 גס ולדבויו למוכרן, יכול נמישלמים
 שהאחר לאחר למוכרה יוכל בחגהסוכה
 יצאו והדמים סוכה טצות בהיקיים
 לידי"נ יצחק בית תשו' ועי'לחולין,
 אוול יו-ה_ה"ב_סו:_ןומ"ה _.מלבוב_)הגאון

 אות בתרנ-ו מ"ש ועי' בזה, מ'שב'
 צביתו האיש כשאין סק"ג כאן ומנ"אג'

 ואכמ"ל. למכרושרי
 לעצמה אתרונ שקנתה אשהיג.

 שבעה לכל הוקצה אי עליווברכה
 מיד בהד .ולפרש-י תרס"ה, דסי'כהך

 ואיכלין לולביהן ן י ט מ 1 שהתינוקות
 גמודה, למצוה הוקצו שלאאתרוגיהן

 שהקשה מ"ו פ"ד ישראל תפארתועי'

 האיטור זה שייך כנ,ח בדרבנן אףדהרי
 היי אביו של דהאתרוג כיוןומתרץ
 סס"י ש-ז עי' בסידוש האב שהתנהכמו

 וקנתה עליו שברכה באשה וא"כתרל"ח,
 מ"מ מחיובת שאינה אף שלהממעות
 ז' כל אסזר ואולי למצוה,הוקצה

ובטדינת



 מברכות שאינן כרמב-ם שנהגוובמדינות
 אותו שנטלה אף שלה דאתריגי"ל
 גמורה. למצוה הוקצה לא ברכהבלא
 בה:"ר בלדתן נשים,המקשות שנהגוטה

 אתרוג של הפיטמאלבלוע
 חשש דגין י"ל תחינה בתפילתלסגולה

 כי~ן עליו יצבירך ,איש של באתיוגףף
 ]אך מהחילה. כהתנה הוי כןשנהגו
 בשם איתא תרס.'ד 6י. החדש א"חבסי
 שתאכל לילד למקשה דהסגולהסה"ק

 ראיתי כן האתרוג[, קן ט"ו.שבטבליי
 מקארעץ ר'פ להרה"ק פינחם מדרשב0'
 בנים באו אמונה דמחמת רמ'אאות
 והוד נצח כי עליה, והוד לנצחשיש
 ערבה הוא ונויה ירכ.ן. חריןהוא

 המעשה וסיפר זרע, בגימטריאוערבה
 והיה ערבה לבשל לאלשה שאמרמאדד
 על אם ]מסופקני - עכ?י בניםלה

 בעת בהתפילה כמ"ש אחרוג שלערבה
 בחג רק הסגולה ואם הלולב,שאוגדין
 וגם הערבה. בישל מי לשתותהסוכות

 מ"ש ועי' למצוה הוקצה חשש אילבזה
 ט'[. סעי' תרט"דבסי'

- יו"ט קודם ורין'ד,  ישראל בבית 
 אנשים שגס שערוריהראיתי'
 עגנה_ .=הבויביפ_._ביו"ט-כשויים__ןקגנ?ם

 כמ"ש בזה העבירה פרטי להעתיקוהנני
 דמיהם פוסקיס אם דממנ"פ ש"י,בערך
 בסיפ כדאיתא וממכר מקח משוםאסור
 מקח סנום לו יוכיר שלא צדיןאין

 דמצוה שבות דאפילו מפורש ל"זובביצה
 אינו דמיהן פוסק אינו וחםאסור,
 ב-ב במס' כמ"ד יבד. במשיכהקונה
 ידוע וזה ס"ז. ר' סי וכח"מ פ"ודף

 במתנה,- נותן אינו אתרוגיםדהמוכר
 ע"פ כי מבורד. ברור איסור ישכן
 הרבה מתוך אחד אחרוג בורררוב
 אסור. נפש אוכל צורך שאינווכיין
 סק"ג בם"ז ס"ב תק"י פי' איהועי'
 מ"ו שי"מ  ומי' ומג"א בט"ז תצ"זוסי'

 מלזה ה' מל"מ ועי' - עכ"ל י"בס"ק
 דדבנן איסורי דשני ה"ב, פ"דולוה

 משלמים ואם דאורייתא. כאיסורהשובים
 וממכר ממקח חוץ עובר מזומןמעות
 בהקסה לוקח ואם מוקצה, משוםגמור
 לשל רלימ שי"ל דדבנן קנין רקהוי

 בקנה משא"כ לכס. נקרא להיותתורה
 תורה לשל נפ"מ היה שלאבעיו"ט
 ל' סי' נט"ש בשוית כמ"ש ייא,ודאי

 לא עדיין דהאתדוג נהי יו"ט בלילכן
 לאכילה וראוי בהזמנה למצוההוקצה
 מלטלטלם, מוקצה המינים יתראבל
 וכן רה"ר. דרך גהוצאה אסוריםוכן
 הלולב, בקשר ביו"ט אגודה איסוריש

 משום יש דרבנן בעבירה גםואולי
 יד"ח יצא שלא בעבירה הבאהמצוה

 ל"ה. פסחים רש"י עי' האלו,בסינים
 מ' כללים בשד"ח בזה האריךוכבר

 שלמא בנין בשו"ת וגט ד', אות עיזכלל
 מדברי העיר כ"ט סי' והוספותבתקונים
 בדמים קיחתם דסוכות ב' ליוםהפייטן
 חל אם דאף ללמוד איום, לשםיוכשרו

 אן נוטלין שאין בשבת דסוכותא'
 בדמים לקנותם מחויב זה לכלהמינים
 צדקגו משיה יבא דשמא יו"ט,קודם

ויבנה-
 ביהמ""

 זאז בשבת מעלה של
 בנבולין גם א' ביוכ בשבת ניטללולב
 מי ימצא ולא לטלם מה"ת מחויבויהיה

 ע"ש. עמ"ל במתנה לושיהן
 קנה שלא אונס לו שקיה מיאמנם

 המצוה, מן ויתבטל מעיו-טהמינים
 וממכר מקח כשאר להדיא שיקנותאף
 שיתבטל אף דבריהם רהעמידו1"ל

 למ"ש ול"ד דאורייתא, עשהממצות
 למכור בשכח סק'ת תמ"ד סי'הח"י
 דאפשר בשכת, ע"פ וחל בע"שחמצו
 וכמ"ש שרי, לעכו"ם מכירה ע"ידאף
 לשכור דמותר יפה ד"ה ס"ו ערוביןתזס'
 טלטול להתיר כדי בשבת נכרירשות
 ע"ש, חמץ מאיסור להנצל כדיוהינ

דכאן



קכההשיה הרכ"ה ח'יםאורהעץ
 הולקים יש וגם עשה, ביטול רקדכאן
 סי' חמומ'צ מערכת שד"ח עי'שם
 כמ"ד לצדד יש ורק מ.ב, אותה'

 ]פרש"י בשבת ע"פ בהל קמ"חגשבח
 טליתו מניח לקנות[, מע"ש נזכרולא
 חשבון עמו ועושה פסחו ונוסלאצלו
 מפורש ע"ב  דשם ואף יויט,לאחר
 דמסתמא משום הוא אצלוהרגיל
 המצוה בעיקי אבל לו אקדישהרועה
 ולקהתם דכתיב כיון ה"נ וא"כ רג'ל,א"צ

 אות תרנ-א כנ"ל בדמים ג"כשפרושו
 ה-א פ.א ערלה הירושלמי דבריכ"ה

 בדמיס, קיחתם הניל הפייסןוכדברי
 דבדבר קיזז סי' יו"ר ס*ז כמ"שי"ל

 הז"ל יכלו לא להיתר בתורההמפורש
 לקנותם ביויט מזלזלין  דלא  ונהילאסור,
 קבלת דבאמת כיון חול, דרךבדמיס
 לשון אינו ולקחתם דהאי ו"לחכמינו
 לקיחת על מברכין אין דמה"ט כנ"ל,קגין
 שיניח במשכין עצה יש אבללולב
 פוסק שאינו ואף המינים, זנוטלטליתו
 אחרת דרעת קונה דכאן י"לדמיהן
 יויט דאחר כיון לו, לגמרי אותומקנה

 מהמקח מחצה אף שוין איןבחוה"מ
 -- -- -- ------- ואכמ"ל, לאחרלמסור

 הרעיש המאיר אור בס' במצוהסו.
 לקנות המתפרצים עלהעולם

 הוא שגם להתפאר רק לעצמןאתרוג
 מטהר שאינו די ולא במצות,מהמהדרים

 שכתוב וזה שמתגאה אלא ברגלעצמו
 אתרוג שרית גאוה רגל תבואניאל

 ממנו הקכ"ה הסתלקית להורות ו'והכר
 והוא אני אין כי 1' באותהכינוי
 להבות חוצבין שדבריו ואף לדוריכולין
 ק " ה פ ס ב עצה מצאתי אבלאש,

 שקונה יאמר המצוה קניןשבתחילת
 כמ"ש קבה"ו, יחוד לשם המצוהלשם
 מעשי אני אומר טוב דבר לבירחש
 חו"ש אח"כ שיתערב אף ואזלמלך,

 כך כל יפגום לא עצמו כבורמחשבת
  כונת זהו ואולי וכו' לטהרוהבא
 בדמים קיחתם י"ד, באות הנ"להפייטן
 היא לשמה שעיקר איום לשםיוכשרו

 הקנין.בתחילת
 צע"ג לפע"ד המאיר אור דברייבעיקר

 פגם יש המצוה בגוףדתינח
 אבל עצמו, לכבוד חו"שבעשותה
 0ין עי' משליש יותר מצוהבקידור
 אשר טי בב"ק ותוס' שלפרש"יתרנ"ו
 אש להבות חוצב מצוה בהרר ה,קול

 נימא ואם בעוה"ז, שכר לולפרוע
 _זה פרס עמ"ל במצוה להררדשרי
 יוהר המצוה להדר יאסר מדועבעוה"ז
 בעוה"ז, עצמו כב'ור בשבילמשליש
 בטחונו תלה דשם לחלק ישואולי

 לאוטר ודמי ט'[, יומא ]עי'בהקב"ה
 בני, שיתיה בשביל לצדקה זהסלע

 לכבוד דק מצוה הידור בעושהמשא"כ
 רק ואנוהו, אלי זה אומר אינועצמו
 ע"פ כ"ה בראשית זהר ועי' נאה,לי

 ושויין ב"כ הבונין עיר לנו נבנההבה
 לשמא ולא רישיה על ועטרה ס"תבהן

 ד"ה א, ע' יומא מרש"י וצע"קדהשם
 ואכמ"ל. לרבים חזותולהראות

 במתנה-לקגות-עדיף---יותר-מלקגל='
 תרומה זהד עי' גמודה מתנהאפי'

 במצוה לאשתדלא דלא ראצטריךדקכ-ח
 כללים שד"ח ועי' ובמגנא,בריקניא

 שראוי המקובלים, בשם קצ-ח כללמ'
 שישאלו מה המצוה בעד ליתןלאדם
 ישתדל ולא הראשונה, כפעםממנו
 ע"ש התגרים כדרך בפחות לושיתנו
 דאם נלפע"ד זה ולכל יקרים,דבריס
 גמורה במתנה לו שנותניםהאתרוג

 יקבל לקנות, שיכול מזה יותריפה
 אשל קנ"ג סי' איח פט.ג עי'המתנה
 עדיף דבשכר ש"צ, לענין כ.הס-ק
 במעלה שבחנם מי דאם גונאכהאי
 קהל של אתרוג ליקח מיהויותר,

לצאת



 רייםאירחעץ
 מהודר, יותר שהוא מחמית בולצאת
 בשל א' ביו"ס לצאת יותר דטובנראה
 עולת כך, כל מהודר שאינועצמו
 תרע"ג סי' שע"ת ועי' ק"א סי'שמואל
 ונותן חברו ובא ~קךך בודןדבלקחו

 ביום יותר מהודר עמ"ל במתנה17
 ומשמע עליו שיו_מלברך יניח לאא',
 של יקח גידו עדי?ן ,י"הו דבלאקצת

 צ"ע. ולפע"דהברו

 ומשיכה מעית בקנין היינו לולקנות
 י"ד באות כנ"ל יחטקודם

 מה"ת קונה שאינו מעות נתןדבלא
 משיכה קנין ה' אפרים המהנה דעתיש
 רק מה"ת לכם נקרא שאינו ב'סי'

 אחרונים איזה נמשכו ואחריומדרבנן
 דבריהס דחו האחרינים שגדוליואף
 קמ"א ל' כללים בשד"ח באריכותמובא
 לכתחילה מ"מ בזה לפלפל ויש כ"דאות
 במצוה הדיעות כל לצאת עדיףודאי

 מעות ששילם אף נכון וכןדאורייתא
 קודם משיכה בו שיעשה יו"טקודם
 אמרו דחז"ל דכיון הגבהה אויו"ט

 נמצא משיכה רק קונה אינושמעות
 השש יש וכן ביו"ט המיניםקונה

 לא שמא מצוה בינ"כ__לוום_בהגבהתד
 אפרים מחנה עי' לקנותו חחילהיכוין
 מ"ש,_בסי' ועי' 5פלפולו ד' סי'שם

 אפריק במחנה עוד ועי' כ"ה אותתרנ*א
 במעות אי-'הלוקח לענין י"א סי'שם
 אי אשה בהח"ץ קידש . משיכהבלא
 במקום הש"י- ישלדעת מקודשתהוי

 ויש מעות קגין אפקיעו לאאיסורא
 לצאת לענין גיכ ונפ"מ החולקיםדעות
 רק לקנות ודעתו משך כשלאיד"ח
 קידש המוכר אם גם וע"שבכסף

 בדמים במכר ו' סי' וע*שבהמעות
 שליש ביד היה והחפץ משיכהבלא
 ושיתנו להלוקח שמכרו להשלישואמר
 מעמד באותו לוקה היה שלא אע"פ.לו
 כזכה לאו תן למ"ד אף הלוקחזכה

השדהתרנ"ח
 נ"מ וה"נ המעות קבל שנברמחמת

 לנ"ד.ג"כ
 הבאתי י.ג אות תדמ"ט בסי'והנה

 אתרוג במוכר יצחק הביתדברי
 לקבל שצריך בו וחוזר המעותוקבל
 משום המוכר בו. יגצא שאינו ש2פרעמי

 שי"ל התבוננתי עתה ע"שמצהביע
 ע"י באה המצוה שאין כיון בודיוצא
 מקודם שלו היה . .האתהדג כ-י'יגירה
 למ-ש ודמי עבירה בו עשה אח"כרק

 בשבת בדה"ר מצה בהוציאבירושלמי
 רק ענירה עשה הוא דרק בהדיצא
 חוזר ואח,כ אתרוג נעד חפץ מכראם
 בתורת קבל והאתרוג החפץ מליתןבו

 אם קדושין לענין נימא אם אףדמים
 האתרוג געד אשה החפץ מוכרקדש

 סי' שם אפרים במחנה למ"שמקודשת
 לא איסור שבמקום מזה חוץ כיי"א

 כיון עוד כסף. קנין חכמיםאפקיעו
 לעשות המוכר ברשות האתרוגדגמ
 לצאת לעגין לכ"ז ע"ש חפצו כלבו
 נתינת קודם המוכר יצא לא ודאיבו

 ומסתפקנא ממש מהב"ע שהויהכסף
 האתרוג נטילתו אחר אי -דאףלומר
 והחזיר מש"ם לקבל דצה ולאלהתבונן
 דבשעת כיון למפרע יצא לאהחפץ

 בסי' מ,ש ועי' בעבירה היה הנטילה.
 ואכמ'ל. י"ד ס*ק תרמ"ט..

 אוה תרנ"א בסי' מ"ש ע" אתרוככוז,
 לקנות שמהדריםל"ט
 המיניט. יתרקודם

 דאף כתבתי מ"ט דף תורה3מרגה
 מציה בכלהמצריך

 מכילתן כרשיי פרוטה שוהשיהיה
 במדנותינו וערבות וכריתותי' ול"בכ-ז

 מקום מכל מש"פ פחות אובחנם
 לדין יחד מינים הד' כלמצטרפים

 הקונה מיהו א' מצוה שהם כיוןשיפ
 יתן שלא המצוה כבוד לבדערבות
 יצא הדין מעיקר אבל מפרוטהפהות

 קנאבב



קכםהשדה תרנ"ה חייםאורהעץ
 וראי' לכם ומקרי מפרוטה בפחותבקנאם
 שאינה אף גוולה עדבה שפסולהכמו
 לכם אינה מ-מ בהשבה ואיגוש"פ
 מקרי בקנאה ה"נ השי"ת ציוימצד
 דבמרובים פ"ב דף מערובין וראיהלכם
 סעודות ב' במזון סגי ומעלהמי"ח
 ט"ו רק שעולה בפנדיון ככרשהוא

 וכן א'. לכל ש"פ מטי דלאפרוטות
 אתרוג על ל"ה במכילתן ממ"דראיה
 בה שאין לפי למ"ד טמאה תרומהשל
 תחת מסיקה הרי אמאי ממון,דין

 ש"פ אינה הא קושיא דמאיתבשילו
 ד"ה פ,ז סנהדרון תוס' עי'להסקה
 לאכילה וגם קטן שהוא ואתדוגורשב"ל
 פרוטה אלא שוה להיות דרכואין
 פרוטה דדין וע"כ כ"א מעילהעי'

 רש"י בדברי רק מעכב אינובהמינים
 הסוכה שיהיה דא"א שכתב כ"זמכילתן
 לכל ש"פ מטי דלא לכולןבשותפות

 סוכה דשאני י"ל שאלה ע"י אלאחד
 שמים שם דחל ט' במכילתןכמ"ד
 ודש"י חגיגה קרבן על כמועליה
 חל הקדש דאין .י"ב בגיטיןלטעמו

 פרוטה; משוה פהותעל

 מש"פ פחות דגם רש"י דמודה יילעוך
 בשילהו למ"ד רק לכםמקרי

 חברו בשל בטל לא דממונאביצה
 משא"כ פדוטה שוה ממון דדוקאייל

 יו"ד משבצות ועי' בטל מש"פפחות
 וא"כ הנאה איסור לענין סק"א ק"טסי'
 באלף בטל שלו מש"פ דפחותייל

 לענין ישראל מכל ש"פ פחותיאלפים
 חשיב לא ושוב איסורא דהויסוכה
 אפילו עצמה בפני כשהיא משא"כלכם
 מקיים אם לכם חשיב נמי מש"פפחות

 מש"פ. בפחות גקנאההמצוה

 במכילתן הכפ"ת קושית נישבובזה
 דאין קו"ח יהודא ר' דיליףל"ו

 שבלולב מינים בד' אלא נוהגתסוכה

 וכו' בלילות גוהג שאינו לולבומה
 שאול פסול שכן ללולב מה והריע"ש

 ר"י וכ"ת שכשר סוכה תאמרושותפות
 פסולה דשאולה כ-ז במכילתן כר"אס"ל
 לר"א דאף שם תום' כתבו הרימ"מ
 כעין תשבו דכתיב כשר השותפיןסוכת
 שותפות שכן ללולנ מה וא"כתדודו
 א"צ כשר דשותפות סוכה משא"כפסול
 מלולב דיליף לתרץ ואין מינים.מד'

 חוץ שותפות שכשר' ז' כלשבמקדש
 יש אכתי מינים ד" וצריך -א'מיום
 חומרא בו מצינו שכן ללולב מהלפרוך
 בסוכה תאטד שותפות דפסול א'ביום
 וצ"ע שותפות כשר א' ביוםשגם
עכ"ל
_ 

 לפדק חי' בחת"ס מזה ועי'
 שם סוכות ובעמקלוהיג

_ 
 ולפעד.נ

 סוכות ג"כ מכשיר שר"א אמת דזהדאף
 הריטב"א וחי' מהרש"א עי'השותפין

 שמכשיר מיניה עדיפא ר"י אבלשם
 בישדאל האזרח כל מקרא שותפיםסוכת
 ובגר בשותפות, יחד פי' בסכתישבו

 בנתים שהגדיל וקטן בנתיםשנתגייר
 דעושין ג.כ דס"ל קרא דא"צ כרבנןס"ל
 ס"ג בדף דס"ל אף בחוה"מסוכה
 ראוי הדי לשבעה הראוי סוכהשצדיך
 בזה ישנו אחת בבת שישנו וכלהוא
 שא"א לולב משאיכ בשותפות זהאחר
 בשותפות אחת בבת יחד האזרח כללטלו
 וא"כ זה אחר בזה גם שותפותפסול
 כי משותפות שלו הק"ו לפרוךאין
 ולר' אפשר משאי אפשר דניןאין

 דאיך רש"י קושית קשה לאיהודא
 שותפות על ללטד, האזרח כלאפשד
 ובטל חד לכל ש"פ מטי לאדהרי
 ש"פ פחותי באלפי שלו מש"פהפחות
 לטעמיה יהודה ר' דהרי ישראלמכל
 והו"ל בטל לא במשהו במינו מיןדס"ל
 בפחות שאפילו בפ*ע עומדכאילו
 מ"ש עוד ועי' לכם חשיב נמימש"פ
 ל"ו ז' והודאות ברכות ואהלותבמור



השדה מ-:"ח ה-י:או-חע"
 ואהלות במור דברי על המצוהובס'תורת

 ואכמ"ל. שםז'
 בחוהזמ סוכה דלר"י:עושין הנ"ל פיעל

 שהגדיל וקטן שנתגייר לגרבפרט
 סוכה דאותה הד~ט דבר י"לבנתים
 כאן דאין מינים מד' דא"צ ר"ימודה
 א"צ בגבולין אז דהדי מלולבקו"ח
 הגירכא היה לא ואם מה,תלולב

 לדפנות הני סבר ור"י ל"זבמכילתן
 ה' אות בתרמ"ו ומ"ש שם גליוןעי'

 לגר שמן ועץ זית עלי הני דלר"יי"ל
 ורז"ק. בנתיים, שהגדיל וקטןשנתגייר

 לו נמצא הלל שבשעת מי כתקנהיז.
 ישיג וכשימתין כשראתרוג

 עדיף מצוה הדור אי יותר מהודראתדוג
 בשבו"י משהינן לא מצוה שיהיאו

 המהודר על דימתין העלה ל"ר סי'ח"א
 אות תרנ"א החדש א"ח ס' ועי'ביותר
 חסד ובשו'ת מהרש"ם בהגהדתכ"א

 השיג ע"ז סי' מה"ת תאומיםלאברהם
 לידו שבאה שמצוה והעלה השבו"יעל
 מן אח"כ לקיימה כדי יחמיצוהאל

 ל' כללים בשד"ח ג"כ ומובאהמובחר

 במי ספרדים חכמי ומשם 1' אותקמ"א
 ליטול או אופנים משני אחד לפניושיש

 שימתין או הנענועים בלאהמהודר
 מהודר אין אבל הנענועים ג"כויעשה
 דבכה"ג ולפעד"נ יעשה מהכראשון
 עם כתקנה המצוה בכלל זה כיימתין

 באופן משא"כ המג'א כמ"שהנענועים
 שע"ת ועי' וכל מכל יתבטל הלאראשון

 ואכמ"ל. י"ז ס"קתרנ"א

ז



נךהשדה הרני2 הייםאורהגין

 אהד4 מעיף ובו בסרכות התורה קייאת סדרהרנ"ט

 אמור בערעות כשב או שור קורין באחד מפ-ים ש:י י:רצואוןא'
 להודש וכט"1 המוספין קרבנות המפטיר קוראוב'שני

 ! בא יום הנה בזכייה ומפטירהשביעי

 ד ד ש העץ
',

 הפטורה וקרא טעה אם בזכריהא',
 או ייקהלו שגי יוםשל

 וכבר בא יום הגה , וקרא בשגיטעה
 ון'יל ע"י ~רך בס' ראיתי אחריובירך
 דיומו הפטורה לומר לחזיר דאיצנ"ל

 להפטיר היתה התקגה דעיקר'בברכות
 כשהחליף גם גתקיים ו~ה המחורעמענין
 כמ"ד הימים שני מעגין יש חדא7'בכל

 ל~ה וראיה וכו' ע"ש ל"אבמגילה
 הפטורת לומר דבצריך משה דברמשו"ת
 א*צ השבוע הפטורת ואמר חודשמחר
 ש"ט אפרים בשעדי מובא ולברךלח~יר
 לומר לו היה באם ג"כ ופסקסמ"ט
 דיצא השבוע פ' גאמר כסאיהשמים
 וקרא שני ביום טעה דאם למימרוליכא

 יצא-משום לא 'ראשון יוםבנביא--של
 בתירה הא בכך דמה בראשון נקראדכבר
 בראשון שקראו מה בשני קראונמי

 בצבור תכ"ח סי' החייס בס'ומצאתי
 של הפטורה אחרי בפ' וקראושטעו

 של הפטורה קדושים בפ' דיקראוקדושים
 ש"פ נקראים הפטורות דכמהקדושים
 בהעלוחך ובס' בחנוכה ושמחי רניכגון

 כיון ובנחמתא נח בפ' סוערהיעניה
 קפיטל להפטיר יכול לענינזןדשייך
 לא והגה -- עכ"ל פעמים שתיאחד
 ויקהלו וקרא בראשון טעה אםחקר
 אם שגי ביום ' לכתחילה יעעהמה

 בשני א' יום של ב~כריהלהפטיר
 החיים בס' ממ*ש ראיה כ"כשאין
 מעיקרא דשם ועגיה ושמחי מרניהראיה
 ממ"ש ראיה כ"כ אין וכן תקגוהכי

 דיצא ב~כריה שגי ביום בטעוחבקראו
 דבקיאין א' יום הוא דעיקרמשום

 בקרא בנ"ד מש*"כ דירחאבקביעא
 להפטיר צריך , אולי ויקהלובראשון
 ישגה שלא נלסע"ד ולכ"ז ב~כריהבשני
 הפעם עור בשני ויקרא העולםממנהג
 חגוכה של שב"ות- וה"ה--צש,י-ויקהלו

 יפטירו שימה בשל א' בשבת קראואם
 יש ואולי שלמה בשל שניה בשבתגם

 ~כריה במנורת העיקר דבחגוכהלחלק
 מקדימין ומה"ט העתיד ע"דדבנבואה
 בחתונה נדחית שלמה דשל וי"אאיתה
 תרפ"ד סי' לבוש עי. אשיש שושמפני
 בשל שגיה בשבת יפטירו בסעוע"כ

 ואכמ"ל.זכדיה

ש  =19,8האאוש -י



השדה תך"ס חי-םאו-"עץ

 סעיפים נ' ובו הבימה הקף םדרתר"ם
 בכל אחד פעם 51הקיפה )הבומה( על תורה טפר להעלות נןרץגיםא,

 ומוציאים הגה 1 למקדש זכר פעמים שבעה אותה מקיפין ובשביעייומ
 כל שמוציאיל מקומות ויש )מהרי"ל( שגיעי ביוס הבימה על תורה ספריז'

 את מקיפים שהיו אלז( במדינות נוהגין )י"כי )מנהגים( שבהיכל תודהספרי
 ספד מוציאין ואין )טור( קקיפים אין )יבשבת ימין לצד וההקפותהמיבח

 : הבימה( עלתורה

 ה ץע

 מתי הזכיר לא הרמב*ם ולהקיפהא'
 הסור אבל הקפהתהיה

 ש-צ ומח;יר תרנ*ט סי' שסייםאחד
 סי' מתחיל קדיש ואומר מוסףתפלת
 שאין ויש הושענות אומר ואח*כתר*ס
  וגוהגין  הושענות  קודם קוישאומרין
 נתב סעדיה  ורב וכו'  התיבהלהקיף

 כעוד הפטורה קריאת אחר מירשמקיפין
 כדאי הוא טוב ומנהג ההיבה עלהספד
 אלא לצורך להוציא_הסער___שלא___ומלא
 הב"ח ופי' - עכ*ל כן נוהגיןשאין
 מוסף אחר הושענות שאומריםטעם
 היתה והיא למקדש זכר דהקפהכיון
 בשעת מדתנן כדמשמע מוסף קרבןאחר

 מזבח לך יופי אומרין היו מהפטירתן
 והלכו נפטרו תיכף הקפה דאחרהרי
 דראוי וי"א כן עושין אנו אףלהם
 לתפלת סמוך הושענות תפלוהלכלול
 וטעס הכל, על הקדיש ואח"כמוסף
 סמוך לולב שנטילת דכשם סעדיהרב

 סמוך שבלולב הקפה  כך  שחרלתפלת
 סטירתן בשעת דתנן הא צ*לולפ"ז
 לא אבל מהקפתן  שנפטרו כשעההיינו
  שטוב  הב"ח  וסיים  לבתיהןשהלבו
 לשעה סמוך ההקפה לאחרהמנהג

 ה רש

 פשסא כדמשמע לבתיהןשנפסרין
דטתניתין.

 בשע*ת כמ*ש חעולם רוב מנהנכעת
 שחוא ירושלים מנהג סק"כתרנ*א

 הושענות הקפות לעשות ותיקיןמנהג
 תפלת על קדיש ואח"כ הלל  אחרתיכ4
 שמקורו ולפעד"נ והושענות.השחר
 ניסוך דאין ראיה שמביא כ"ומיומא
 מדתנן שחר של בתמיד יק נוהגהמים

 רש"י ופי' באחרוגיהן העם כלורגמוהו
 בעת המים דגיסוך ללמדינו באדע'כ
 זה מה הב"ח ולדברי לולבנטילת
 מוסף אחר הקפה בעת היה דלמאראיה
 והפש8 שחר של תמיד אחר דהקפהוע'כ
 משום המזבח מן פי' פסירתןבעת
 דשאין היו לא והמזבח האולםדבין
 תמיד "חר היה אבל לצורך רקלכגוס
 ל' כללים בשד'ח שו"ר שחר,של

 הבנין בזה שהרגיש כ"ז אותקמ'א
  דברי לישג יש שקצת  וכתבשלמה
 ורגמוהו מדתנן מדייק דהש.סהב-ח
 דזה הקסה בעת לפרש וליכא העםכל
 אסורים  רורים בכהנים רק היהלא

 דהיה וע-כ ולמזבח האולם ביןלכנוס
 והשד"ח הלל בשעת לולב נסילתבשעת

מביא



קלא הר"ם חייםאורחעץ
 שאין שמי אומרים ויש הנה : לולב לו שאין סי אף כהקיף נרדןגיםב,

 רש"י בשם )טור נוהגין וכן מקיף אינו לולבלו
, 

 וביום ור"ן(
 אינו בחג אבל לו שאירע מי )ב*י( להקיף הלולב עם הערבה נוטליןשביעי

 : נהגו וכן בו( )כל ואמו אביו על יב"ח כל אבל וכןמקיף

 ה ד ש ה ץע

 וביאורי שטיו סי' האו"ז דברימביא
 דגם שי"ל רבתי תניא ס' עלמחרש"ה
 ע"ש, מצוה לצורך אז מותרים חיוזרים
 רק שיש דבשעה"ד נלפע"דועכ"פ
 יכולים כנסיות בתי לכמה אחדאתרוג
 לאחר שמקדים מי אף מנהגםלשנות
 כולם שיזכו ' כדי להקדיםוהמאחר
 בשעה*ד מוסף בתפלת גם כיבהמצוה
 והלל לולב לנטילת להקדיסיכולים
 במנהג .ואין ב' אות תרמ"ד בסי'כמ"ש
 ושו*ר,בהגהת תתנודדו לא פשוםלשעה
 שכתב ש"ע קיצור על השלחןעמודי
 ב' שמתפללים בכ.ם חעולםמנהג
 הושענות אחד במנון אומריםמנינים
 של מינים ד' צורך מפני הללאחר

 בירושלים המנהג וכן מנינים 8ב'שותפים
 מזה ונחאה ותיקין מנהג והואתוב"ב
 מניף_ אחך_ - הושענות אומר השנידמנין.

 )ואכם"ל,

 כ"כ כשיש היינו תורא ספריכל
 ובאם אותם שיחזיקואנשים

 מדוע לי , נתישב ובזה בשבעה דילאו
 אמירת מתחילת פניו הופך הש*?אין

 שעל הם"ת נגד פערב לצדהושענות
 עוד ס"ת נשאר רוב עפ*י כיהבימה

 הקודש, ארוןתוך
 הלבוש בשם משבצות עי' הודש י-בבי

 קרובים לשאר ל' כלדה"ה
 בה אסור שאבל שמחה משוםוהסעם
 מי הרמ"א מלשון דייק בדנימ]אבל
 ל' כל לאפוקי בחג אבלשארעו

 שחייב שמחה דהוי דמקיףלקרובים
 מלכיאל דברי ובשו"ת לפורעה[בה

 סי' ח*ב זצ"ל פלומזא הנאוןליד"נ
 שיהא מצינו דהיכן בזה פקפקצ,א
 ]וי*ל מצוה של בשמחה אסוראבל
 כיון להקיף מחויב דאינו חנהבכונת
 י"ל ושמחתם דכתיב המקדשדבזמן
 תמה לקיחה ולקחתם כמו תמהשמחה
 שנקבר אחר אף בחג אבל שארעוומי
 יופא ועי' ס"ו מוע"ק עי' חסרמקרי
 לא מי אטרידו חל לא דאנינות נהיי"ד

 שמחח ושמחתם לקיים יוכל ולאמטריד
 למקדש זכר בזה"ז גם ע"כתמה
 ממנו כשבטל אבל להקיף מחיובאינו
 קרבנתיו משלח דאולי ז' גזירת הרגלע"י
 ובמוע"ק להקיף[ דמחיוב נראהג"כ
 קרבנותיו משלח אינו דאבל איתאשם

 כמ"ש ז' כל אבל להלכהוהפירוש
 רק מקדש ביאת מהל' ספ"בחרמב"ם

 , שמשונה.;,.בהקפה_נדחק_בטעם
 בהר_

 לשמאל ואבל לימין מקיפין הכלהבית
 היח לא בחנ המזבח בהקפתוממילא
 כתב והט"ז ע.ש, כלל מקיףהאבל
 צבור שלוחי דוגמת דהמקיפיןהטעם
 ביו"ס התיבה לפני להתפלל נכוןשאינו

 נלסע-ד עפ"ז עליו מתוחהשמדה'ד
 מג'א עי' ל' , תוך מקיף קבוודש"צ
 דבאיכא חקר שם ובפמ'נ סק"דתקפ"א
 רה"ש קורם ז"י מת לו ומת מיניהעדיף
 עדיין מ"מ ל' גזירת, מבסל שרה"שאף

 אין קדיש דלענין עליו מתוחהמדה"ד
 במת ה"נ לכאורה וא-כ מפסיקיןהרגלים
 ז' גזירת מבטל ריו"כ יו"כ קודםלומת
 תוך שהוא כל אבל ל' גזירתוסוכות
 יקיף לא מתותה שמדה-ד יוסשלשים

אך



קשדה תר"ס ה'וםאורהע4),
 : כ, נהגו ו?א כ'2בת הושעגא אומי'2 א'ן שא.0ך מ' ייטג,

 ה ד ט ה 'וע

 הדגמ"ר דברי יותר נדאה לעיקדאך
 יקרובים ל' גזירת מטנו נבטל שלאדאף
 חג קודס מתו בקכר גם ,אולימקיף

 ימיס שבעה בתוך והיא ז' מגזרהשנבטל
 כעת. המנהג שכן וכמדומה מקיףג"כ
 היבות אחי וה לציין צרין בובל

 אינו יב-ה בדין כי -- מקיףאינו
 ואכמ"ל. שםמווכר

 לולב כשאין ז דביים ב"ח בשםבמנ"א
 מ"ש עי בעךבה ~ק,פיבעיר

 . - אות סי-בבתרנ"א
 מנהג-גו על תמה צבי דברי בסשרג'

 הושיעה יהו אניקאומרים
 שהעתיק יכמו למקדש זכר שהואנא

 כן מפייש במשנה דהרי המשנההטור
 כמותו  רהלכה לת-ק יבל יהודהלר'

 וכו' נא הושיעה ה' אנא במקדשאמרו
 הכ"ג ז' פרק לולב ה' הרמב"םכמ"ש
 לק"מ ולפע"ד כתיק רפסק שםובמ-מ

 עצמה הקפה בשעת טיירזדהמשנה
 הקפה אחר והו אני לומר מנהגינואבל
 אין ה' אנא גם הקפה בשעתאבל

 דלא אז מנענעיס אין וע"כאימריס
 בהקפה, לנענע שמצריך א"רכס'

 לפרש רק היא המשנה שמביאוהטור
 ואגב מקימים שהיו דתנן למקדשהזכר
 בתים' כמ"ש והו אני השמותמפרש
 הקפה בשעת במקדש אומריםשהיו
 צריך ועריין כתבו שם ובתום',לר"י,
 הללו שמות שני נשתנו למה ליהטעס

 משופ מאהריגי. טפי להודאמריגן
 דיהזקל קרא רבתי באיכהדדרשינן

 והוא דירמיהו וקרא הגולה בתוךואני
 שייך מה קשה שעריין בזיקים,אסיר

 והוא הגולה בתוך ואני לפישכמקדש

 - בגלית רק שייך שזה נויליסאסיר
 שס מלובלין המהר"מ קושיות קשהוב!

 כ ש ב תהלים בפ-' ומצאתייודכ ירמיה~ וגם מוקדם והו השםדהרי
 לישב ציון במבוא , וייושליםציון
 שט1ה שע"ג הידוע פי על זהכל

 דגלי ד' כנגד מחגות לד'נח,ים
 מחנה דגל כנגד -הראשון ושםישראל
 שבט לבל שטות. , י"ח ועמויהידה

 מחנה דגל כנגד הל"ז ושםו'.
 לשבט הראשון הוא מ"ט ושםאפיים
 שזכו דגליס שני והם שבדבלובנימיו
 משיחין שני והם בישראל:למלכות
 שבטים ב' בנחלת היה המקדשומקום
 דגלים בשני שהם ובנימין,יהודה
 רהל הקדימו  יהודה של גד' ואףהאלו
  הקדמת עגין והוא- ללאה יעקבאשת
 הל"ז שם ומקדימין יוסף. בןמשיח
 יסוד כנגר ימה ודגלו לאפריםשהוא
  כח  ימזג המים[ על נדזנין ]שבחגמים
 ויסורו ,דגלו למזרח שביהודההאש
 לעד קימו להיות עתיד שהואאחריו
 שהוא סוכה המהרש"א דברי ]וע"פע"ש,
 ישראל שונאי להפלת יריחו הקפתכעין
 בגילה לעתיד תפלה כעין שהואמובן
 דשם ותו יוסף[ בן משיח יהרגשלא
 כולו בצירוף ע"ב בשם הוא גםהל"ז
 יה"ו והשם פשוטה בנו"ן אפסישר
 ישר הפוך בישר בשניהם גם מ"טחוא

 לשבט ראשון שם והיא כולו ,ובישר
 לשכינה  אושפטכן להיזת שזכהכנימין

  ואכמ"ל. הכל וניחאבקהיק_

יעי
 דקימ"ל דלדידן הגר"א ביאיר עי'
 ה"נ ב' בסעיף אומריסכהיש
 תרנ"ג, סס"י ועי' כאן כהי"אהעיקר

 קידושא'



קלב הרםגא חייםא'רר;'ן

 אהד. סעיף ובותרמא
 כוכה ברכת כך ואחר טיד אהריו וזטן קידוש אוסר שני טוב יום:נליל

 : לנהוג( ראוי וכן הרא'ש דעת)זה

 ה ד ש ה 'וע

 פליגי האחרונים וזמן קידושא.
 ' וא"ר ומג"א ט"ז עי'בזה

 כמה מביא שם החדש א-ח גדפסובעת
 היכלי תשו' עוד ועי' מזה אחיוניםתשי'
 להוכיה בזה שפלפל י"ח סי' מה"תשן

 לי קשה היה ומתחילה א' ללילדשוה
 ה"א פ"ח ברכות מסורש ירושלמידהרי
 ע"כ וזה זמן ואח"5 דסיכה הברלהגבי
 וישבתי רא"ש אד'ו דלא ב'בליל
 יפסיק' בלבוש-דלמה טעם דעיקרלעצמי
 קידוש בין סוכה בברכת ב'בליל
 מפסיקין שממילא במצ"ש ושאנילזמן,

 מיירו לא והלבוש עוד, מפסיקבהבדלה
 ואולי סוכות, של ב' יו"ט שחלממצ"ש
 מיד אחריו וזמן קידוש שכתבבש"ע
 עוד לומר ושצריך במוצ"ש מיירילא

 מודה בכה"ג אולי האש מאוריבורא
 מגדים בנועם ושו"ר קודם.דסוכה
 פרטיו בכל בזה האריך גדמ'חלהפם"ג
 שלא ומי בסג"א מ9ש אך אקצר,לכן
 בליל צריך בסוכה הראשונה בלילהאכל
 לש"ע. גם זמן קורם סוכה לברךב'

 ובליל בסוכה אכל ראפילו י*ללפע"ד
 סוכה ג"כ אולי אחרת בסוכה אוכלב'

 תרסיב בסי' מיש ועי' להש"ע,קודם
 לולב לטול שלא ב' ביו'ם לזהרלענין
 ברכת בספק יכנס שלא לברכהאחר

 אף היה לא אתמול דעליושהחיינו
 בסוכה ה"ה לכאורה וא"כ עשיה,כזמן

 הסוכה, על שהחיינו ברכת ספקשיש
 כחכמים דקימול ממה קשה א"כאך

 תרל"ז סי' עי' לסוכה, מסוכהדיוצאין
 ואכם"ל. שהחיינו ברכת מספק חששוולא

 לילה אכל שלא ומי כתבבמג"א
 בליל צריך בסוכההראשונה

 ולפע*ד זמן ואח'כ סוכה לברךב'
 בסוכה אוכל ועתה בסוכה אכלדאפילו
 ועי' זמן כך ואחר סוכה כן גםאחרת

 ס' בשם תרס"ב סי' החדש א"חס'

 שלח ב' ביו"ט שיזהר חי לכלמועד
 נטל שלא לברכה אחר לולבלטול

 ברכת בססק יכנוס שלאבראשון
 אתמול השני דעל ומרושו ע"ששהחיינו

 בנ"ר וה"נ עשיה כזמן אף היהלא
 יחליף שלא נראה ומרבריו סוכהלענין
 רמ"ש בדכה קודם' הערבה ב'ביו"ט
 וע"ש תרנ*ד בסי' מ"ש עי'מלולב
 להקיף שיזהר מקובלים בשםעוד

 במקום החג ימי כל בלולבלכתחילה
 ולא למקרש זכר בראשון.שהקיף
 בסי' מ"ש ועי' בזה שידקרקוראיתי
 ז' הפריש ס"ב מתרס"ה וצ-עתרנ-ד

 ועי"ש. לז"יאתרוגים
 פעמים ב' "ביא ו"ל טויי אבי]ה"א

 מפני הנ"ל המג"אדברי
 השמטות מכתבים ע"י הכת"י לי-ששלח
 כלום .לשנות רציתי לא ואנכיוהוספות
 שינוים[ בלי ב-פ הכנסתי לכןמדבריו

. %



השדה

מעיפ  פ11 של שני .1מ תפלת סדרתרסב

 נ וכן יויב נט.ית וי מכרן שנ'נ:יוכו



 ומ"ט'ר אתכוי "נקיאו פרש.,ה גהס וקוי.ן ס"י'ם שנ' מיציאיןנ.
 : מצרים טא"ץ איתם ב"נצ'א' עד 1יקילו במלכים.

 השךהוץ
 נ,אמו"" אי,י" ,." "יוש"משו.נ "ו" תין'" יי,ש ת,", טגרךא.

 ;ץ." 1".י נ,.נת,ן'"
 ו"יסו, ג,ו,נ וי וג.ן יתג,

 ני'ן "וח גל,י"
.,-- ..-- .,- - --- 



ספק. ס'ז משבצוה ועי' יטלו רוצה דאםר"ג
 ברווס?סלחלק נראהלו במג-א :מןב' ס"ח תרנ"ב בסי ל?'ל ומ"שסק"א
 וברי ביה"ש.וממוהיןלענין

 ביום זמןגם שמברבק לשיפר מלולב ט" הדויד -
 לו י"שוט ג' סי' ס.ק כלליק,י

 נש%8ןי
 עשיה כשעה זמן בירך אמ %"ניק~יולב

 יצא חול אתמ~ל הוי אט אף ולכן יצא ספר אם במסופק וכמו ליטוליחיינ
 עשיה. משעת גרע דלא ראתמילבזמן מנ'ל צי? שם יגס גדבמ. בלאדסופר
 שלח ג.מ וקיצו ?כ'ל בשיערמש4-כ גיע אילי דרבנן בוה.ז טטירהלמיד
 1"עתיק ב~ה שהאריר הלבוש דבריראה מג.א עי- ביה-ש ב0פר נמולספוד



 מברך חיע  רפשופר ת"ל, וברי תירף מש,ש ונן שם ובפמזג טק-1הפ"ט
 אחרים דק שוער לעשות אומן ארם כל גשקורח איסור מצד וקויא הז~ראינ. ייחין א' טעיימ. "כמה דלמ,ד-ק"ש-די-מנן-בסםק--,ד41--בשעור.עשיה--בטעם.
 מ,טל הברכה אין א-כ להמ )זשים כמ-ש חיזב מצד במתפלל כמובחיוב
 על וחתםזל ומן הלכך בז שתוקעק עד מק-ש הראיה הנה ברבוח, במס'הרא-ש
 א"מול שמא ומןדהי,ם פוטר אעוהשופי בריב"ש מפורש דרבק גלולבלפט,ר
 לעצמו ש~פר עשה וא"ילו נ' הוי.חזל בתפלה ייתרדרק נראה ולפע'ד רכזאסי'

 שופד עשיית דאין עליו זמן לברךא"צ מפוי לאסיו הרא.ש חש חיובגתורת
 4.4. ",י.," .יי -י-, 4י-,י.-. יי-," 4י ..4 ."ייי "-.י,, י,.ייי"



 ניה .ת,.ן .ני. ""ן נו,זו 7"יי ". "י,ן שי,תי ,.ז יש".נתיי7ין
 לעש.ח. ויצריך בלילג ישאזכוונש סי' אש עמ~די ]עי' לחיובבסתכהן

 שייך בלולג צשלמא ג' עשייתי.שעת למיי ואפיה חשש בלי דריתבהעילין וזהי מיגיו עט לאגדו שנה בכלמהדש ק-ש קורין שאני וכמו ' ל"ב[ איתנ'
 ולא מיני עם שאגדו מה עשיהבז סצוה עשה אם בטמק דרבנןק"ש

 מהאילמת וטיני הל.לב שהיהךבטה יוראי ומגילה ינ-ח לולב אותקיעה
 ב. מחדש ואין נברא היא כךשהרי ~ונר היה עושה היה דאמ לקייםצריך



ק4נהשדה הרם"ב חייםאורהע'ן

 ד"ה ע"ב ל' מכילתן תוס' ]עי'דבר
 עשייה בו שייך אין גשופר אבלשינוי[
 כסו חיל קרן ליקח יכול שהריכלל

 ומה תיקון בלי בו ולתקועשנברא
 עשייה, זה אין חללו עד ראשושחותך
 המינים בחתיחת עשיה נקרא שלאכמו

 שייך לא דבשופר וכיון'מהאילנות
 התקיעה בשעח רק ומן ברכת הנהעשיה
 דהיום, זמן פוטר דאתמול זמןואין
 זמן פוסר דאתמול דלולב זמןאבל

 עשיה משעת גרע לא דאתמולדהיום,
עכ"ל.
_ 

 ממ"ש עליו טובא קשה דבאמת
 מצוה כל ה"ט פי"א ברכות ה'הרמב"ם
 מבדך וכו, ונ*ח מגילה ומקראולולב זסוכ" שזפר כגו, לזמן מזמןקהיא
 דחושב הרי שהחיינו, עשיהבשעת
 לא הרמב"ם ועל עשיה _ בשופרגם
 דגם הסוברים כדעות ס.ל דאוליקשה
 עי' ב' ביו"ט ומן מברכיןבלולב

 דבעת שם מרמבים וכ-נ שם,הגמ"יי
 בה לצאת כדי אסתר מנילתשכותב
 שמתקיים אף זמן לברך עשיה זמןהוי

 ובנ"ח סוכה בעשיית כמו שניםלכמה
 עשיה הוי לנ,ח השמן קנייתמשעת
 ויותר תרמ"א במג.א מובא כמרדכידלא
 שייך לא דבשופר להלק להלבושהו"ל
 כשר הגזול אף דהרי בעשיהמצוה
 משא"כ הקול, בשמיעת רק המצוהשאין
 דמצות דכיון סעם עוד ב"י ועי'לולב
 מספק בשני זמן יברך ואם ז"ילולכ
 היה חול אתמול שמא הוששיןאנו

 מברכין אנו אין ז' ספקובשמיני
 "לולב שאין נסצא נוסליןן וצ"ל]ס"ס
 תורה שערי ועי' ימים ששה רקגיטל
 ג' אות בתרמ"ר ומ"ש נ"ז סי'ח"ג

 א'. ביום לברך זמןבשכח

 תרנ"ט. בסי' מ"ש עי' טעה אםויקהלו



השד'ה תדטינ די'מעזיךעץ

 מעיפים נ' ובי המרעד הול תפלת טדרתרסג
  שבפ' החג  בקרבכות  ארבעה בי וקירים ס-ת מוציאין  המועד כחדףא,

.
 ולו. השני וביום בהן קורא מועד של הויי של ראשין וביום פנהם .
 בפיקא קו-א ודרביעי ד,??.'טי וביום וקויא חיזר וישראל השלישייביום
 : ימים בשאר קורים יה דרך ועל השלישי וביום השני .וביוםד'ומא
 ביום קורא והשלישי דיומא בספיקא קורין הראשונים ששנים אומריכ וישהגה

 הראשונים שנים שקראו מה רהייגו דיומא ספיקא :ל וקורא חוזר וד'המחר
 ביום ישראל הששי ביום לוי הוומישי ביום קורא הכהן הו' וביום ניהגין אנווכן

 בשס )רש"י נוהגין אנו זכן הקביעי וביום הששי בידם קורא זהרביעיהשביעי
 יום בכל קו-.ן אין דיומא ספיקא שם שאין וגא"י ומנהגים( ומרי"ורבותיו
 היטני וכ'וס כדן קורא דהש"ט דוא ב' כיום כי בלנד  היום קרכןאלא
 בכל זה דרד ועל עצמה פרשה אותה .קור'ם חוזרים אהייו דעוליםוהנ'

 : הימ"ם משארינמ
 'טבת של מתפלל וסגהה ושהרית עדביח מ:עד של חולו שו שבתב'

 בהרתנ. אתה אומר ובמיסה בעבודה ויבוא יעלהואומר
 מקדש והוהם ה-ה הטוכות ה: 'ום א; הזה חמנוח יום את חטאינוומפני
 המועד חיל של בשבת קהלת לומר ונוהגין הגה והזמני2 ויש-אלהשכת
 : ת"צ סימן וע*ל )מהרי"לן בשבת איקלע אם עצרת בשמיניאו

 אלי אומך אתה ראה קורין באהד סטיים שני ר~ך2-ף4ייןג.
 והיה ב'חזקאל ומפטיר דיומא ספיקא של קרכנוהקורא וטפטי-

 : גוג באביום

 הטדהעין
 להזמין הנוהגין הטועד בהול14,

 הק' בזהר כמ"שאושפיזין

 אושפיזי דסוכות ' ד' ביוםשאומרים
 ויום הכהן דאהרן ה' ויום רבינוומשה

 המלך דדוד ז' ויוס הצדיק דיוסףו'
 ואהרן למשה בזמן קודם שיוסףאף

 ר. הרה"צ בשם מ י ר מ ו אשמעתי

 דמשה מ:דיגור(? זצ"י יעקבאביהם
 ב((דר בשבעה גסתלק הקלום עליורבינו

 שיוט ימובהן אב בר"ח  הכהןואהרן
 דסוכית ר' "וה חן אדר ז. בושחל
 ה' יום חל אב ר"ח בו שחלויום

 הצדיק יוסף של מידתו ו' ויוםדסונות

 בלילה שנעורים ז' ויום צדיקיסוד
 וק,ם חי ישראל מלך דוד שלמירתו
 היה שלא מהמת מיתה טעם טעםשיא

ישי
 ובשירות בתורה ועסק נשמי ס'

ותשבהות.
 יום בבל לומי "יך הו'טענותמדר

 בסדורים מנהגינימודפט
 ומחה"ש פמ4ג ע" 'הלבוש מ"ש ע"פזהוא

 בש"ע למ"ש וכ"ת הסדר בשיגויטעמיג
 אומרים  שאין  שאומר מי יש תריססס"י

 שהפירוש כן נהגו ולא בשבתהושע:וה
 לשנות לפרקים מוכרח ועמ"ןשא.מריס
 כתג ז"ל מחרש"ז בסידור אבלהסדר

ווה-



קידהשדה הרלע הייםאודהע*ק
 סדר ולשנות לחלק ואין סדרןוזהו
 השבזע מימות יויט שתל יום באיזהזה

 כלל. הושענות אומרים איןובשבת
 מ-ה שער תסלה שערי בסידורוביאר
 בשבת דסוכות א' יום הל אםדהיינו
 ביום ולמחרתו אמיתך למעןמדלגין

 בשאר וגומרין שתיה אבן אומריםא.
 דסוכ~ת א' יום חל ואם כסדר.הימים
 למען מן כסדר אומרים בשבתבשני
 שבת שהוא דסוכות ו' וביומאמיתך
 א' יום חל ואס מארר. אדמהמדלגין

 אדם - מדלגים בשבת בשלישידסוכות
 לשנות ואין . שמ"ש לומר דאיןובהמה
 למען מן יתחילו שלעולם כונתוהסדר
 אדמה ו' ליום תקנו למה דא-כאמיתך
 כי אותה יאמרן לא שלעולםמארר
 בשבת. באחד חל אינו דסוכות א'יום
 מאדמו"ר דינים פסקי נדפסו מקרובוזה
 זה בענין וטרי ושקיל ז"ל צ"צבעל
 ההושענות שתי יאמרו שלמחרתוומסיק
 עכ"ל. - היומ ושל אתמולשל
 הגר"א בשם תר"ס בסס"י מ"שועיין

 דינ"ם כפסקי כן דהנוהגיןולפעד"נ
 פעמ'ם שתי הבימה יקיפו לאהנ"ל
 שלא וכ"ש הושענות אמירותבשני
 דב~:ל כיון לשמאל שנית פעםיקיפו
 א המוו האי כיב נוהגין אגו איןיום

 כן ינהגו לא ה"נ תר"ס סי'בטור
 פ'א מקיף יום בכל במוטנהוכמפורזט

 הושענא אמירת ויקדימו פ"א יקיפורק
 כתו אתמול של יאמרו ואח"כ היוםשל

תפלה, זתן שבא עד התפלל כשלאבתפלה
 מקדימץ העם שחובת אחרת

 הקייא" בטלו ס"בדאם קליה לסי'וליד
 שרת של פ' עס האחרת בשבתדקורין
 קודמת דהראשונה שמשמע לההש"ך
 כסד. בספר כתובה תירה כןדשם

 ש"ז שאץ בעלמא במגהגמשא"כ
 אוסר אהה --.ראה לזה זוהושענא
 שיש הטעם מללה סיף ברש"יאלי
 דכתיכ וחוה"מ ורגלים שבת מצותשם
 למוו ומכאן תשמיר המצות חגאת

 יה. בחמגה חוה"ס מלאקתאיסור



השדה תדם4ד חייםאורחעץ

 סעיפים, י"א ובו רבה הושענא יום סדרתרסד
 ביו"פ כמו :מזמורים להרבות נוהגים רבה הושענא שהוא ,םבועי בנרדכןא,

 אין ואומרים לתודה סזמור ואומרית נשמת אומרים ואיןהגה
 מוסף תסלת שלאחר קדיש ואומריס בי"ט כמו וכו' ישראל שמעכמוך
 הכנסת מבית יציאה אתר עד תול של מלאכה לעשות רגילין 'ואין י"טבניגון
 קודם אותו ואומרים רבה בהושענא מילה כשיש ברית זכור פזמון לומרויש
 הושעגא בליל  הלבנה בצל סימן שיש ז"ל הראשונים כתבו וכו'. הין אזוןאנא
 בזה לרקדק שאין שכתב מי ויש השנה באותו לקרוגיו או לו שיקרה מהרגה
 סוכ ויותר בוריו על הענין מביניב אינם רבים כי גם מזליה לי~רע שלאכדי

 כמו בגרות קצת ומדבים לי נראה כן עתידות לחקוד ולא תמים,להיות
 "שחר עלות קודם עצמן לטבול נוהגים והמרקרקיס הגה : הכפוריםייום
 שבחג לפי ביוה"כ כמו הקיטל ללבוש נוהגים ויש )מנהגים( יו"כ בערבכמו

 פעמים ז' ומקיפים לולב של אגודד :ו להתיר ונוהגים הטים עלגרונים
 : המים על בתחנוניסומרביס

 ר"כ. רף ויחי זהר עי' הראשיניטא'
 שז"ת עי' ליחרעזצלא

 כונתו שאם נ"ה סי' יו"ד יעקבויחי
 בתחנונים ולהרבות לר' לשובכדי
 בפ' בתורה -לסמוך -רמז בנרותשר*ן-
 וכן לסוכה נרות העלות מצותאמור
 חנוכה. ה' שסמכו הש"ע בעליעשו

 כ"א יומא רש*ש גחי, עי'נידונים
 חג של יו"ט במוצאי בד"הבפרש"י
 ופרש"י המערכה לעשן צופיןהכל

 שנה גשמי על גז"ד נתחתםשמאתמול
 ובס' המיט על נדונין בחגכדתנן
 חותמין הו"ר בליל תנ"ג סי'חסירים
 גוזרין ושם4ע השנה בצאה נקראולכך
 החיים. יתפרנסו במה הגשמיםעל

_ 
 ומוריד מכריז תרס"ח בסס"יוהנה
 בהגהות המטר, אומרים שאין מההגשם
 צ"א ה"ר מהרה"צ מרע סור ס'על

 ריגיען וארגאן בלשון גוים כימריגוב

 ה דש

 וואסער לשתיה וכן גשם ג"כגמטריא
 אומדיס לזה וסמוך גום ג"כגימטריא
 לרוות מטר משא"כ היימ,מכלכל
 ומטר טל ותן בעתו, ארצכם מטרהארץ
 גשם שמעתי עוד האדמה, ע"פלגרכה

 מטר. שלג גשםר"ת
 כפת מדכתיב לזה הסטך להתירב'

 ימים דששה הב"ח ופי' ו'חסר
 בהיפוך י"ל ולכאורה אחת ככףהוא
 ו' ולא מאוגד א' יום דרק ו'דחסר
 הא"ר לרברי בפרט האחרוניםימים
 הדיעה ידי לצאת כרי הטעםשכתב
 הם רבים רבנן דהא קשה אגרשא"צ
 אגד שא"צ הלכה וכן כר"ידלא
 האהרונים ימים בששה לי צע"גובאמת

 מדינא למצוה הלולב אגראם
 במצות המהדרין מנהג רק אורגמרא
 בר"פ המקשן שלסברת ליבשול"ר
 ראשון ביו"ט ל"ש ותני פסיק קאלוה"ג

וכו'



קלההשדה הרם-ד הייםאורהעץ
 שסי' בעינן הדר יבש בשלמאיכוי
 בעינן למקדש זבר משום ותוס'רש.י
 עצמה המצוה בגוף שזהו מצוההידור
 והדרו חיצוני דבר שהוא אגדמשא"כ
 דאורייתא במצוה רק אולי וא-ומשום
 בסי' למיש ובפרט בדרבנן ולאצריך
 שמואל דמוקי דלמה א' אותתרמ-ט
 א' ביו"ט המשנה אשי[ רב ]אוורבא

 דיבש דומיא גזול דלהמקשה כמוי*ל
 דגזול דומיא יבש לדידהו נמיהכי
 יבש ה"נ ב' ביו*ט כשר גזולמה

 כלל. הידור א"צדבדרבנן
 מוקי כ"ז ומנחות י"א במכילתןוהנה

 לאגדו 'מצוה לולב דתניאהא
 אגד דא*צ כרבנן כשר אגדו לאואם
 מדלא ולכאודה זא"1 משום מצוהומאי
 אגוד שאינו שפוסל כר"י גםמוקי
 ביו"ט עסקינן במאי הכא לר"ירק
 אגדו לא ואם מצוה רק דהואשני
 בעינן ד"ה כ"ט מכילתן תוס' וכמ*שכשר

 בעיקר דרק ולקחתם ד"ה שםומנחות
 כל תקבו מינים וד' אחד לכללקיחה

 כ"ש וא"כ א"צ תמה לקיחה משא.כ,'
 למצוה רק לר"י ז' כל לאגדודא"צ
 דבשאר, כה"ג לאוקמי דא"אוע.כ
 הוא ]רק לאגדו כלל מצוה איןהימים
 שייך לא דבדרבנן המהדריז[מנהג
 מצד לאסמכתא ]רק זא"ו שלהדרש
 ובסי' ד' סעי', כאן בהגה כמ.שהמנהג

 מדרבנן רק הדרש דעיקר כיוןתרנ"ד(
 לדעת ואף לוה"ג ר*פ תוס'לשיטת
 מה"ת הוא דהדרש דס"ל בפרש"יתוס'
 המשנה דמוקי ורבא לשמואל דקאיי"ל

 רש"י למ"ש או מה"ת דהוא א'ביו"ט
 לרב אלא ד"ה עיב ל"ו בדףבעצמו
 ומוכיר הואיל בעינן הרורה מצוהרהא
 בפלוגתא דתלי י"ל עליו שמיםשם

 מברכין אי מ"ה במכילתןדאמוראי
 דמה י"ל אמנם לא או ז' כל לולבעל

 כ"ז ומנחות י"א במכילתן מוקידלא
 דס"ל די*ל הימים ובשאר כר"יגט
 דכשאינו באתרוג כ"ש מחסר גרעדזה

 פוסל ולר"י המינים בכל החסרוןמאוגד
 כעין דתקון דכל מדרבנן שבעהכל

 לרבנן גם וממילא תקוןדאורייתא
 דרבנן במצוה דה"נ י*ל למצוהשהאגד

 למצוה[. לאגדותקנו
 מהית הוא אם זא"ו של הדרשובעיקר

 במקום כתבתי מדרבנןאו
 נ' סי' אריה השאגת ?הוכחותאחר

 מיירו דשם ראיה אינו ס"דממנחות
 בשחט אז א"כ שמינה להציבורשיש

 א' דמלאכי מקרא בזיון הואהכחושה
 משא"כ ט"ז אות בתרנ"א מ"שעי'
 כפירוש ביותר נאא אינו רק דהואהיכא
 וכן אסמכתא בגדר רק הואואנוהו
 ציצין על דחוזר קל"ג משבתהוכחתו
 דאף י"ל זא"ו משום מעכביןשאיגן
 על דוקא הוא מה"ת דרש הואאם

 שעל מילה כמו תורה מתן שקודםמצוה
 המצוה בכל אבל זא"ו שירה אמרווה

 עדיין נצטוו שלא תורה מתןשאחר
 שד.ח ועי' אסמכתא בגדר רקהוא

 הפלוגתא שידוע ש"ג ב' ביו*טאולם
 פסולי בכל א, ליו"ט שוהאי
 אות תרם"ט בסי' מ"ש עי'הראשון

 שוה אגד דלענין מש"ם ראיה י"לכיב
 מובא ל"ג במכילתן דהנה א'ליו"ט

 אוגדו ביו"ט אגדו הותדהברייתא
 איגוד ריי אי ומקשינן ירק שלכאגודה
 מאוגד דשאינו קשר ]פרש.י בעימעליא
 כותיה ליה סבר תנא האי ומשניפסול[
 ומדלא ע"ש בחדא עליה בחדאופליגדר"י
 הכא ל"ו במכילתן כמ"ד הש"סמשני
 אסור דקשירה עסקיגן ש"ג ב'ביו"ט
 משום ורק לר"י מעכב אינו אגידהומ-מ
 של כאגודה באגדו סגי ולפיכךזא"ו

ירק



 הרניד -ף:".ייע,י

היצד-
 שיג ב' ביו-ט גם דלר"י 'ן"מירק
 פכול לאו וכאכ מעליא איגודצריך

 כמו למצוה עכ"פ צריך לדידןת;מילא
 הבנין ב,ה וסהרגי,ט 'צו"ר ' א'ביו"ט
 מכאן להוכיח ורצה ט"ט סי'יטל,בה
 הראשץ פם,י דבכל דרא"שכדעת
 דאעו וה דחה אבל ש"ג מ יהט לושזה
 מקדשק דהיו הבר"תא דבזמןראיה
 חשלוחים היו דלא במקום הראיהע'5

 ופסולי דאורייתא ספיקא הוימגיעים
 כאן ועד ב' בת"ט גם פסוליםראקחן
 רק שני ביףט דכשרים הפוסקימדעת

 דירחא בקביעא בקיאין דאנוהאידנא
 הלולב אגד על גם ראיה שובאיןוא"כ
 מדינא  שיתחייב  הגירבא ש"ג ב'ביחט
 קושוא ומביא בזה שפלפל וע"שדש"ס
 הא הברייתא על מוהרי"ב הרה"גבשס
 להתיר ע"מ גמירא קשירה יקשורקזל
 אהרת בקשירה ולקשיר ולחחרלמהר
 בש"ע שהובא והטור המרדכילדעת
 לשבעת שאתו קשר דכל סי"א שי"זס"

 ותירץ קימא של מקרי לאהימים
 י שא דלולב דקשירה שלמה .בכנע
 עומד להעת הקשר צריך דבאמתכ,ן
 למחר שיתירו מה מהני לא ז'כל
 ואיע.-רועה- כיוך,טצריך-לדתזר-ולקשדו--

 על קשר נחשב יה י שלא רקלהתיר
 הישירה נדשבה סוף סוף הלכךק"מא
 דקשר המרדכי דכתב והא ק"מאשל

 קשר מקרי לא ימים לד עשףשאעה
 דקשר צריך אינו אם היימ קיימא,4ל

 המרדכי דכתב מציצית וראיהלדי
  דיכול ומתבייש בשבת בנפסקבעצמו
 הא קשה ולכאורה ברכה בלאללבשו

 להתיר ע"ם ציציתלולקשור להטיליכול.
 צ"ל ע"כ אלא ולק,םרו ולחזזרלמחר
 ואף לדי נצרך ,2הקשר דכלכנ'ל

 מ"מ ולקשרן ולחער להתירועבדעתז

 בש"ע ממ"ש לדקדק ואק כקש'ק,נהשב
 ואיכ האגודה  בו להתיר דנוהגיןכאן

  רנרגה ק"?ה?ד. של קי~ר ד'נ:שוב
 אהריניס ועוד נבאה'ע  במ"שיותר

 הקשר אכל מעשה של הקשריםדה":ו
 בהיר גם בשאר וערבה ההדסשעם

 ע"ב מ'ר במכייתן ממ"ד ראיה-לפעד"ג
 זצא ארם ואין בם"ע אלא נטלתשאעה
 כת; פשיטא ופריך שב"ולבבערבה
 ולפרש"י וכר בם"ע אלא נסלתדאינה
 לא עמה 1אגד אחר רבר שאיןותוס'
 וא"כ הלולב עם הערבה ליטולשיאסיר
 לאשמע-ק צרן רהא פשיטא מאיקשה
 הערבה עכ מאמר אימ  כשהלולבאפילו
 בו יוצא אינו אפ"ה הסנהג כפיבהו"ר
 בפ"ע אלא גטלת מאינה ידענו לאחה
 וע"כ רבר עמה יאגור שלא פיירודזה
 למטה מאוגד שיהיה המנהג בהוירדגם

 ע"ש קש"ק היי שוב וא,כ יחד[המינים
 דש"ם. מדתא ז"י כל דהקשר נראהועפ"ז

 כיץ ל"א בשבת  במ"ר  לפער"גאמנם
 ע"ם כסוחר יחנו ה. ע"פדכתיב

 ביצה רש"י ועי' דמי במקומולבנות
 כ"ן בלולב וה"1 חלה דיה ב'נ"ז

 לקשרו ושחמצוה ולקחתם דמרשהקב"ה

 ק"מא, של קשר הוי א' "ם עלאף
'

 מצוה אין הימים דנשאר 'רנהי נמ' וי"ל
 היה כשכבר אבל לקשרו דש"ס-ןמדינא
 מדינא אסזד לגזי א'  מיו"סמקוובר
 מצזה ב,וף משזס ו*י כל אגדזלהתיר
 חיל~ק דיע: ס"ז אוה בתרנ-א מ"שעי'
  של קימר  הזי ושוב לביחי ואנוהובין

 ו"י. עלקיימא
  שנוהגז במ"ש להוד  היט"ע מלוון--נד

 אק לולכ יצל אגודה בילההיר
 הערבה הכטת אתר הפירויט דאזלייאיה
  וסמך אגדו מתירין אם מצותושכלה
 לולביהן את 'פומטין מ"ה ממכילתןלזה
 הוא דהאכת י"ל אך שכ  תוס'ועי'
 עיקר וקייס משהגכיה הנטילה (:חרדגם

 למעלה האגודה להתיר המנהג אזהמצוה
 ביזוי שום בזה ואין יותרשיתגענע

כמ"ד



קלוהיטדה ד י,ך: --.:".--עו,

 : עליה סברכין ואין ערבהשבלויב מ?בד זה :יום עיבה ונופ-יןב-
 המנהי שהיה כמו למכור ערבה מביא ביה"כ ששמש ונהגו הגה-

 )י"ן( קיים המקדש וביתבזמן
 נהג,' ולא בעיבה ויא בלולב מקיפיב זה :יוכ שאף עואיכר מי ש ינ.

 בערבה: גם בו להקיף אלא?ן
 הוא מכוער מיהו הגה : א' בבד א' עלה אפייו יו ערבה עויהגירד'

 לעשות נהגו ע"כ האי( רב בהום )טור אחד בבד אחד עלהלהיות
 ערבה אורך כשיעוי ארגד ושיעור ואנוהו אלי וה משום יפיםההושענות
 וחובט )ר-ן( זו בערבה פוסל שגלולב בערבה הפוכ; וכל הגה :'יבלולב

 דצריך אומרים ויש הגה : טלוש או פעסים הכי' על אז דקדקע עלבה
 חובסין כך ואחר בה מנענעין שתוהז לעשות ונהגו רש"י( בשם )טור בהלנענע

 :אותה

 אהרן לבני שבח סיה בפסחימכמיד
 ג'. דרוש אליהו בפתה מ-ש ועי'וה"נ
 כבעל דעא בצבור אף מברכין ואיןג.

 ביאור ועי'העיטור,
 לגבי כריב"ל דהלכה הטעםהגר"א
 תוס' ]ועי' דמגילה, פיד טרישר"י

 הדורות סרד ועי' כוותיה. ר"ה כיזמגילה
 ועיקר רב, ממעשה ועוד ריב*ל[בענין
 מנהג רק דאינו משום בש"סהטעם

 בביהמ-ק דרק לפע"ד פרושונגיאים.
 וכשהרב ערבה. שיטלו הללמ"מהיה
 שבעת הנביאים הנהיגו ראשיןבית

 בגבולין למקדש זכר יעשו דוקאחורבן
 כיהמ-ק שהי' בעת אבל ערבה,לטול
 בגבולין, ערבה בהויר כלל נטלולא
 מ'1 פ"ה סוכה יו"ט תום' כמ"שרלא

 ערבה נטלו לא שוב שני ביתוכשנבנה
 כחבו מיד מכילתן ובתוס'בגבולין,

 מנהג על גם יברכו דלא ראיהדאץ
 רק שאינה ערבה דשאני בהלל,דר"ח
 ולא חביט חביס הש"ט ומלשוןטלטול
 של מנהג במעשה ראף משמעביך
 מברכץ "ע ;לץ ולהסיר בקרקעחבטה
 טבילת לענין קצ"א יו"ר הת"סועי'

 דשאניהתס והנלע"ד מלאת, תוךעלרת

 ה ד21
 יכן הלל, על מתוקנת ברכהשיש

 מברכץ, במנהג גם ע"כ. נדה,בסבילת
 ערנה נשילת על ברכה לחדשמשא"כ
 דהנביאים כען י"ל למקדש, זכרמחמת
 שבעימ במלאפ המקדש שיבנהירעו
 רצו לא בגבולע ערבה ויתבטלשנה
 1 אנח גס וממילא בגבולין, ברכהלתקן

 ברכה לחד1ן נוכל לא לבנעוהמהכים
 תקנתהיב"דרכשיכנהיתבטלבגבולץכיתר

-,__. אות תרמ"ז בס" מ-ש עי' .מיעורד'
 רב_1הפן_ __זנ_בוארנ_בנרן-

 בדברי א' אות ושמ מ-ד דףבפכילתן
 הרמב"ם בדעת ומש"ש שם,ל"דתוס'
 דהלכה יטעו 'צלא בדין ב' יקחושלא
 מאמרות עשרה בס' ראיתי שאול,כאבא
 דץ חיקור מאמר יהודה יר פ"עם-
 ובד א' עלה בש"ס שפי' פכ"ה,ה"ב
 שיהיה המובחר מן שלטצוה ;,"ש,א'
 דהיעו כ"ש מהן א' ובכל דבריםב'
 א' בבד א' עלה וזהו ברין רצני ;לץשני

 למצוהמוהמובהר וזהו א' עלה אץבוובד
 ושני עלין שני בפירוש אמר דלאוהא
 בעלה די הדץ דמעיקר להורותבדץ,
 ובהבד מהבד, כ"ש עםשלימה
 ב' והמה מהעלה, כ"ש צריךהשלם

דברים



השדה תרס"ד רייסאירהעץ
 וזה פעמים, ב' חכיט הביט ווהודברים
 צריך שאול דלאבא דברי סותראינו

 דזב נשרו שלא שלמים יהיו בדיןדהשני
 דסגי הזכיר לא הרמב*ם גםעליהן,
 בירושלמי ונם א', בבד א'בעלה
 בעלה דסגי ריש בדברי מבואראינו
 מסיים שס בע"מ מיהו אחד, בברא'

 א' בבד אחד עלה רק לו איןדאם

 בטעמז הנראה וכפי נמי, ביהחביט
 לא ע*כ אחה הבטה רק יעשהדאז

 פעמים שהזכיר כיון. הרמב"םהזכידו
 *רושלמי אש עמודי ועי' שלשאו

 ואכמ"ל. פ"דסוכה
 ולאבא בעלין אלא הקילו דלאושיעור

 ועהבה. ללולב גפק קרא מהדשאול
 עי' גזולה דה"ה מובן הפוסלוכל

 בשבל'ק מפורש וכן י'סעי'
 בפשנה כפ"ת ובס' א'ר עי'ותניא,
 דלכם ללולב שפרש"י גזולהערבה
 הקפה של דלערבה דייק קאיאכולהז
 בגבולין ונ"ש גזולה פוסל אינובמקדש
 אומעינן דרש"י קליש ודקדוקובהו"ר
 לכ'ז ש"פ אינו רוב שעפ"יבערבה
 ראיה אין וכן לפסול, הכתוב'גזרת
 להו"ר-- די--גכ"ש-- -- דגם - דס"למרש"י
 לדידן סשא"כ גזול פסול אין ה"גא"כ
 שלא צריכה ה"נ שיעור דצריכהדפ"ל
 מ"ג מכילתן תוס' גזולה,-ועי'תהיה
 בתרוצים שנדחקו מרביות והביאור"ה
 וא' ללולב א' ערבי דדריש שאוללאבא

 בשל גם לכם דצריך אלמאלמקדש
 בשביעי זה רהרי להבין זכיתי ולאמקדש,
 גלולב אף לכם א"צ דלכ*ע חגשל
 ורק ב' אות סי"ב בתרג"א מ"שועי'
 בדרבנן גם להפוסלין מצהב"עמשום
 ודו"ק, דהו"ר בערבה גס לפסוליש
 כשר גילא חילפא ל"ד בסכילתןהנה

 לולב לחגודת שפרזשו'להושענא,
 בדמז כתבתי ד' דרוש אליהוזבפתח
 באגודת להכניסו רשע להכנעתמוםר

 פשוט להלכה בהנוגע אבל ע"ש,ישריס
 גילא חילפא של כזאת ערגה בנטלדגם
 וכ-ש יצא, באגודה ולא עצמהגפני

 פ' מזהר לזה ורמז הז*ר, שלבערבה
 דומה ערבה תניגן הא לוא דףצו

 הוא, מאי ]הו"ר[ יומא בהאילשפוזן

 הכא דאתי, הוא רלדרשה אע"גאר*י
 ע"ש. וכו' ודאיהוא

 הרמב*ם לשון הוא שלוש אופעסים
 בשם כתבוהרא"ש-

 חכיס מל*ון ובו' פעמים, שניגאון
 דשמא נטתפק דהרמב"ם וי~לחביס,
 ג'ם, הכמים כמדת רק ב"פ דוקאלאו
 במנחות וכמ'ד הלולג, בנעגועיכמו
 דבר, כל על ג"פ וכו' אקצורס"ה
 ידו סליק לא אם שלש או כתבע'כ

 באשל הפמ"ג למ"ש י"ל אוממנה,
 עלין, להטיר בחבטה שהמנהג ובא"רסק'ו
 עלה איזה הוסר אם פעמים אמרלזה
 חבטוה; ג' יעשה אז היסר לאואם
 ואם ביפ, די הקרקע על דאם י"לאו
 לעיכוב אינו דקרקע ום'ל גופ, הכליעל

7ולהארי!"י
 ה' ס-ה ושלש פעמים

 בזהר וכ"מ דוקא, הקרקע ועיחבטות
 והנה, דוקא[ הקרקע דעל מ"הובמכילתן

 למ"ש י"ל עלין, להסר למנהגמקוד
 אד"ו לא דלפיכך תכ"ח בס4'הלבוש
 שאין בשבח הו*ר יבא שלא כריראיש
 איסור והוא בשבת הערבההובטין

 מן קוצץ דהרי טובא שקשהדאורייתא
 ל:"ע דאורייתא איסור בו איןהתלוש
 פרושו כרחך ועל לבד, חבטהוכ"ש
 בחבטה העלין להסר שהמנהגכיון

 שהוא לומר יטעו רכ בקתלבפרהסיא
 שדוחה העזסר קצירת מה"תכמומצוה
 הקודש גלומון החלוף בניקל גםשבת

 עי' טמחובר ופי' לחוטביןמחוגשין
 עכו"ם ע"י גם ובפרהסיא זהבסס"י

 להחמיר.יש
לנענע



קליהשרה תרס"ד הייםאורהעץ
 אס אב5 עמה אהר דבר יאגור ש5א עצמה בפני איא נט?ת ראינדץה.

 : להוש אין אהר דבר בירויש
 שני אותה דגביה אפילו שב5ולב כערבה הובהו .די ייצא אדם איפ1,

 : בה שיוצא אומרים ויש ערבד לשם ואהד 515ב לשם אהדמ;מ-ם

 ה ד ש ה יןע

 מודה רש"י דגם לפענד"נ בה5נענע
 דהרי אותה חובטין כדאח,

 מוסיף ורק חריות חיבוט יוסנקרא
 מדוע דאל"כ ג"כ בה מנענעיןשהיו

 דוחה דערבה מידים אינםבייתיסים
 וראי הא מ"ן במכילתן כמ"ששבת
 חובטין דגם וע"כ טלטול איסור להולית

 הרמ.א שכפל ומה כנ"ל עליוומסירין
 נלפע"ד ז' בסעי' גם בה שמגענעיםדין
 ג"פ או ב' בה מנענעים שהיולרמז
 היה נעגוע ובעת חבטה כמועכ"פ
 ובשעת למטה עקרם גדולתןכדרך
 והוי למטה העלים הפכום בקיקעחבטה
 בתרנ"א הרמ"א למ"ש גדולתן דרךג"כ

 למטה. שבלולב בהנענועס-ט
 ובאשל לחציצה דל-ח מג"א עי'5חוש

 שציין אף והגה בזה.מפקפק
 אמי ר' דאף הגר"א-מקורו-בביאור
 מחטת הוץ ב"פ באגבה יוצא דאינודס"ל
 ותוס' רש"י לפי' גמור היכרשאין

 לפקפק יש לכ-ז חציצה לחששולא
 יש !עיכ עמה דבדאגד הטעםדשמא
 ג"ב ד"א בירו כשיש משאיכחציצה
 דוקא שמא וכן חציצה בלאאפשר
 לבדה ערבה וגם המינים בידובאחז
 אבל היום ג"כ דזמנם כיון לחושאין
 יש החצ-צה מלבד הערבה עם אח-דבר
 לזאת נביאים מנהג על תיסיף בלחשש
 שלא י"מ בשס מג"א כמ",1 יותרנראה
 בפ"ע ונטלת אמר מדלא וכ"נ כלללאגדה

 משמע בפ"ע אלא נטלת ואינהרק
 גמורה.לקפידא

 אמי וכר' שציין באה"ג עי' איןה,
 ברמג"ם והנה הרמב'ם בשםסור

 במקדש דמיירי הפירוש י"לגופיה
 ראשון )ביו'ס ר'ח בדברי הש"סוכלשין
 שכן ר'א מיירו וה"נ מהרש"א עי' חג(של

 מנהג רק שהוא הוה בומן אבלהללמ"מ
 ליקח לכתחילה זהירות רק הואנביאים
 בדעת ס"ל ושיע הטור אבל אחרתערבה

 ובחי' הרין הוא בזה"ז שגםהרמב"ם
 התיבות בש"ס שתקן מלובליןמהר"מ
 הול"ל דאל"כ וכ"נ חג של ראשוןביויט
 היה ולא בפ.ע אלא ניטלת היתהולא
 צ"ע ובאמת שבלולב, בערבה יד"חיוצא
 הסביר הרא"ש דהרי הרמב"ם פסקעל
 בשם ר*ח שאמר כיון דיוצא הי"אטעם
 לנבי תרי והו"'ל קבלה מסתמאר"י
 כמ"ש לומר ודו"ק כוותייהו והלכתאר"א

 מהר"ש- '2שם מהל'-יו"ט פ"גבשעה'מ
 פלוני בשם כשאומר אף דלרמב"םאלגוי
 ביר הוכיח כבר דהרי כתרי נחשבלא

 דזה מש"ס בראיות רמ"ה סי'מלאכי
 גירס דרמב"ם י"ל ואולי כתרי,נחשב
 אומר נחמן ורב וב"י הטור כמ"שבש"ס
 יחךר חד. לגבי חד הוי איכדיוצא
 ע" ינו זמ אחרוני בזה הרגישושכבר
 צ"ע ]ובאמת ד' אות י' כלליםשד"ח
 הרא"ש אביו טעם בטל דא"כ הטורעל

 למ"ש קשה ולכ"ז כרמב"ם[ לפסוקוהו"ל
 ר"נ לגכי כר"ש דקימ"ל שסהר"ן

 נביאים מנהג דרק מחמת א' עלהדאפילו
 כן שנססק ואחר לקולא אזלינןהוא
 כאן פוסק מדוע ד' ב' סעי'בש.ע

לחומרש



השדה תרס4ד הייטאורה.עץ
 בה יוצא  '2הוא  בשעה הלולב עם לימלה יכז? שאינה שאומר מי ?ש,,

 משוס  עובן  גפלה  ואם  התילה וי:עגע  וימול  21יברך  אה* עדי"ח
 גשעח שבן  וכל  הלויב  עם  ליפלה  יכול  הראשון  הגעגוע ואחר הוסיףבל

  טעית הוסיף בל משום עובר נטלה שאם שכתב שטה פי על ואףהקפה
 גטילה אותר דגס עוד וכתב לדב-יו יחוש החסד אין מקום מכל בעיניהוא

 ההבטה ובשעת חובה שהיא להכיר לבדה הערכה לתפוס צריךונענוע
 ערבה ליטל פשוט  והמ:הג הגה : חובתנ ידי בה ויוצא עצמה בפנייטלה
 ונושלין החבטה שעת עד הקפה ובשעת הנעגוע בשעת בשחרית  הלולבעם

 הלולב עט הגוטלה ואף כלל הלולב עם ליטלה שלא טוב ויותר לגדההערבה
 הושענות שהם ,הערבה ויאחז מידו הלולב יסיר שהקיף דלאתר לינראה

 בשעה  ההושענות  ומנענעיס המים על  חתנונים  שאומריס  זמן כל לבדשעושין
 : אותט הובטים אח"כ הושענותשאומרים

 ה ד ש ה ץע

 טי' הגדיל כאו"ז כס"ש ונראהלהומרא
 עמוד שם במכילתן  מרחמרינןשט"ו

 מעשים והא אגבה והדר דאגמה וכ"תא'
 דלא יוםבכל

 עבדיני
 אף משמע הכי

 ושתיק אחרת  ערבה ליקח מהדריןבהו"ר
רבא

  לאג-

 הלכתא. דהכא ש"מ
 יוצא מהאגר בלקחה אבלשבלולב
 בידו הלולג גם שמחויק אףבה

 של הול"ל ודאל'כ ח' סעי' כנ"לאז
 יום בכל ממעשים תקשה זלאלולג,

 דהוא לומר הכי-יש עכדינן-הו"ר-דלא
 חבילות  מצות עושין שאין לכתחילהרק

 מ"ש ועי' ס"ב סי' אה"ע עי'חבילות
 ז'. אותבתרמ"ז

 רעת הוא וכן באה"ג 'עי' אימריםויש
 שט"ו סי' בא"זרשב*ן

 א' דדיעה א"ר ועי' בה"ג בשםוסמיג

עיקר,
 בפירוש הגריא ביאור עי' תוסיה כל).

 בסימן ומ"ש הרה"מדעת
 ט"1. י"ר סעיףתרנ"א,

 שיטול ראיה מביא סק"ה בט"ז לי3ראה
 הפיוטים באמירת מינים הד'כל

 עכדים. כעי:י אז המתחילמפיוט
 עמומים מטעתם, בדרך)שיחימ

 פרעתם, בקו? עקםגשועתם,
 צריך המינים וכל רבים לשיןדשיחים
  עמוסים  יוכריב  וה ועל גדולתם,דרך

 בעת אותם'2נושאים פי'בו2ועתם
 דמהפעט למגהגעו ולפע"דשועתם,
 בפרט לבד להערבה ש"ך גים אמתענה
 מהח:גיס מקורם שמזכיר  הזהבפיוט
 לשון שיחיט הפי' וגם בערבים, מיםעלי
 ,צלזיהים ישראל כלל על הוארבים
 ליקח המנהג ]וגם אילנות מהרלהערבות
 ואומרים ומג"א[ א"ר עי' בדיםכמה
 נזהריב נביאים מנהג רק שהוא זהדאף
 גדולתס. דרך ליטלם המצותככל

 פרשת במד"ר למ"ש דרומזוהשבתי
 השיחים  אתר תחת עה"פוירא

  שמעה וכו' מה"ס עמה הסיחוששם
 דמעתה אל תחרש אל דמעתי אלתפלתי
 אתה רמעתי אל החרשת לא הגרשל

 ותתע יתלך ע-פ מבואר ושכמהריש
 בישמעאל וכן אביה בית לגלולישחזרה
 גתשוכה חורו ואח"כ ע"ז זהמצחק
 וכן קטירה דהיא דאמר מאן ישדהרי
 דן איגי למה"ש הקב"ה דהשיבאמרו
 צריק שהוא בועתו איא הארםאת

 שטעו אותם מטעתם בדרך הפירושוע*כ
אהר



קלההשדה הרם"ד הייםאירהעץ
 עליה, יפמוע אין שנזרקה אע"פ שבלויב שהושענא שאומר סי ישה,

 ציצית(. גבי כ"א סי')וע-ל

 השדהע*ן
 מה"ש, עמה הסיחו זה ילכל ע"זאחר
 בקול ועגם בשועתם, עמוסיםוהיו

 כ-ש באריימים להם והעלהפגיעתם
 שוב אך במים, ישענו אלקיוהושיענו
 ליום ביוצר הפייטן כתב שכןראיחי

 ד' על הפי' ע"כ ושם דסוכותא'
 גדולתם. דרך כמו מטעם ודרךמינים

 ר' הרה"ג יד כתב הגיענילפמוע

יעקב
 ווייצמא~

 מגריידינג
 משנה על רש"ש בהי' מ"ש עלכתב
 חלון לפני היו מחליקין פי.בדפרה
 מ-ח שאטרו מפני וכו' רביםשל

 ומ"ש מצותןשנעשו
 שאין הושענא .

 מצוה הכשר רק במ"ח דשםלפסוע
 שמרבים מפני ועוד המצוה .גוףוכאן

 נטילתה. בעתבתחנונים
 דדוקא נראה יכאורה שבלולבי.

 מצוה שהואשבלולב
 שהיא הו"ר של ערבה משא"כדאורייתא

 רק ואינו עליה לפסועדרבנן--מותר
 כמ"ש מצות לאפיית להצניעה טובמנהג
 תרנ"ד בהג-ה למיש וה-נ ט'בסעי'
 ערבה חוה"מ יום כל ליקחדנוהגין
 רק אינה שאו! ללולב ולקשרהחדשה
 וא"כ עליה לפסוע מותר דרבנןמצוה
 בגדיס דשאר ט' מי' הש"עלדעת

 מותר מדרבנן רק בציציתמחויבים
 באמת אבל כאלה, ציצית עללפסוע
 הפמ-ג וכמ"ש חילוק דאין נראהלדינא
 דהיישינן דקימ"ל וכמו כ-א סי'באשל
 ה"נ דדבנן שהוא בנ"ח מצוהלביזוי
 הושענא אף הש"ע כונת רקבכאלה,
 היא שודאי שזרקוה אחרשבלולב
 אין עוד למצוה ראויה שאינהיבשה
 שבהו"ר הערבה וכ"ש עליהלפסוע

 למי למצוח עדיין וראויה חדשהשהיא
 שראוי לולב או עדיין נטלהשלא
 אין בשעה"ד הבאה לשנה בולצאת

 עליה.לפסוע
 גשופר לאסור כתב כ"א סי' "ב"חוהנה
 ממנו להנות יו-ט אחר ישן ולולב-
 אין הבאה לשנה למצוה שעומדכיון
 במג"א וכ"כ בויון דרך בהםלנהוג

 אחר הסוכח עצי לענין תרל"חסס"י
 יותר ונראה עליהן לפסוע דאיןסוכות
 שעומד משום והאיסור הסכך עלדהכונה
 לסכך ירצה אם הבאה לשנהלמצוה
 ונפסלו שנסדקו ולולב בשופר וא"כבהן
 יצלח לא שודאי שבלולב ערבהאו

 בהם אין יו"ט אחר או הבאהלשנה
 וכ-נ עליהן לפסוע איסור חשששום
 הראג"ד לראית בדחיתו הרמב"ןדעת
 דודאי וז*ל ו' כל היבש לולבלפסול
 מביא הירושה מן לא יבש דמכשירר"י
 כדי_ פסול_יבש[ ]באמת דשמאראיה
 בהן ולכבד וקופות חבלים מהןלעשות

 הכי ר"י אלא עושין היו הביתאת
 מורישין שהיו כרכין בבני מעשהקאמר
 בחג בהן ויוצאין אותן נוטליןוהן
 באמת דאם הרי לוה"ג ר'פ ר"נעי'

 את בהן לכבד מותר היה הםפסולין
 ולפעד"נ עליהן לפסוע וה-ההבית
 כמ"ש לשיטתו דאויל. הב"ח דברילישב
 טליתות דגם בשמי פי"ו שבתהר"ן
 בהם עצמו לקצח מותר אינושבלו
 שנתיבשו מצוה של בהלולבים ה"נוא"כ

 את בהם לכבד אסורים היוונפסלו
 לבניהם אותם שהודישו מה וע"כהבית
 ואמרו פוסלים וחכמים בהן לצאתכדי
 באמת שועה"ד ובלא ראיה שעה-דאין

פסול



השדה תרם"ד חייםאורהעץ
 לא אם נטילתה לאחר הערבה טן ליהנות שאסו- שאומר טי רשט,

 הגהונהגו : למצותה אתקצאי וומא רלכולי טעיקיא עליההתנה

 ומהרי"ל(. )מהרי"ו מציה בה לעשות כרי מצות לאפיית ההושענותלהצניע

 ה ץע
 שאול דברי שו"ת ועי' ז' כלפסול
  וניחח בזה שפלפל מזו סי' דעתזיזסף
 שאומר מי יש בשם זה בש"עמ"ש

 ומ-ש ראשוניס פלוגתת הואדבאמת
 רה"ה נראה זלפ.ו סק"ב כ"א סי'הט'ז
 לצורך בו לעשות שלא טוב סוכהבסכך
 שעברה, למצוה בבוד שאינודבר

 ונמצא ללמד בא זה דהרי,לפענר"נ
 כיון חמור יותר סכך דאדרבהלמר
 "מצוה ג"כ בו לקיים הבאה לשנהדראוי
 ואפ"ה יותר קיל ונפסקו ציציתמשא"כ
 וכ"ש להחמיר הכלבו דעת בהגהמביא
 שו"ת ועי' למצוה עיר שראויסכך
 סוכה ברין ט"ו סי' ח"א אלעזרמנחת
 לעשותה רשאי אי לשנה משנההבנויה

  ואכמ"ל.  בקררפת
 הבאתי י"ג אות תרנ"ח בסי' ליהנותז,

 בנים לה שאין למיהסגולה
 ומסופקני ולשתות במים הערבהלבשל
 המצוה ביום ווקא פועלת הסגולהאס
- מדבר ערבה איזהועל  ולכאורה 
 המצוה ביום הסגילה לעשות לאסוריש

 למצוה הוקצה דהרי עליה התנהכשלא
 בערבה וכ"ש כאן כמ"ש יומאכולא

 מהלולב שנטזלה אחר אףשבלולב
 אסורה להלולב אחרת ערבהואגדו
 סי' עי' האתרוג כמו ז' כלהישנה
  הנאת רוקא דלאו  הנראה וכפיתרס"ה
 רה"ה המצוה גוף כל שמכלהאכילה
 עי' בו להריח בהרס כמו הנאהשאר
 לחלק דיש להתיר ולפעד"נ תרנ"גסי'

 ל-ז במכילתן כמ"ר קאי לריחאדהדס
 ערבה אבל אקציה מייחא אקציהזכי

 מכילתן עי' קיימו דלהסקה עציםמרוב

 ה דש
 מהנאת ולא אקציה מהסקה אקציה ונימ'

 הגמזי בשם  בב"י הרבר  ובמקורטעמו
 פירות כהערבות יצלו שלא מקורשומרדכי
 ומכלהו למצוה דהוקצה יום בחותוובשר
 טעמו מהנאת הקצהו דלא וי"ללגמרי
 המים דמסתמא הנאתן כררך שאינובפרט
 גדולה מצוה בה יעשו ואזליפגומים
 נלפע"ר סגולה דרך רק שהוא אףשלפו"ר

להתיר.
 התנה כשלא וטרי השקלי כלוהנה

 בש"ע כאן כמ"ש מעיקראעליה
 בסי' סוכה בנוי כמאש הכונהולכאורה
 ביה"ש קורם שיתנה דצריךתרל"ח
 למ*ש אך מלהנות ממנו בודלשחיבו

 תרניג יעקכ בכורי בשםהאהרונים
 כשהתנה בו להריה מהני בהרסדגם
 כאן כ"ש א"כ המצוה עשייתקודם

 דהו.ר.בערבה
 כתב מועיל תנאי אי  הרין:בעיקר

 דליעת  בפלוגתא דתליהמג"א
 יום לאוחו גס  מהני  והר"ןהרשב"א
 ממנו ומשמע ע"ש מהני לאולתוס'
 כשהופרש אף לאתרוג וכןדלערבה

 להנות תנאו מהני לא א' יוםאחר
 דלהתוס' דמניל צ"ע ולפע"ד יוםלאותו
 מינים בר' דדוקא בנ"ד תנאי מהנילא
 להתנות יכול לא פסול רחסר א'ביום
 כשר דחסר ימים בשאר אבלהתנאי
 רוב נשרו דגס רהו'ר בערבהבפרט
 מהני לתום' גם בוראי כשרעליה
 עצמו בודל שאינו וכשהתנהתנאי
 א"צ הכשר כדי וישאר ממנומליקח
 המצוה קיוס קודם זאף לתוס'תנאי
 אף אסור לגמרי לכלותו ורקשרי

לאהר



קלטהשרה תרם"ד הייםאורהוץ
 טשלה למצוה ערבה ישראל יקוץ שרא ליזהר שיש שאוטר סי ישי.

 : העכו'מ ברשות אפילוענו"ם
 ! כשרה והביאה בשבת עכו"ם וקצצו א' ביום רבה הושענא יום חל "שכםיא,

 להחמיר יש בדבר סרהסיא ואיכא לקוצצה ישראל צוה אם מיהוהגה
 : רשב"א( תשובת בשס )ב"י אחרת ערבה לו ישאם

 ה קע

 ובהתנה החג. אחר עד המצוה קיוםלאחר
 קיום אחר ותיכף הקדושה חייללא

 משנה 'ועי' לכלותו אף יכולהמצוה
 בסי' מ"ש ועי' בזה מ"שברורה

 'תרנ"ג.

 פ.י סי רבתי תניא בס' להצניעח.
 שקבלנו בידינו מנהגכתב

 לראש סמוך אותה שמשיםמאבותינו
 הוא כשר ומנהג מצוה לחיבובמטתו
 אורח עובר ס' משם צבי ובלקוטיעכ'ל
 ההושענא להדרך ליקח מסוגלתקכלה
 באיזה בבירור שידע לפחות אושלו
 יזכור ב"מ הסכנה ובשעת מונחתמקום
 נקבל קבלה ואם עכ-ל הושענא והואני
 המרומז שבלולב צעיבות הסגולהואולי
 שניצל זכותו לעורר הצדיק יוסףעל

משונאיו.
 סי' מהרש"ז בש"ע מצותלאפיית

 לשרוף רש"ל בשםתמ"ה
 ה'סק לעשות נוהגין ויש בההחמץ
 ולמ"ש הלולב מערבות מצות אסייתבעת
 של דערבה ג' דרוש אליהובפתח
 יותר גמור תשובה לבעל מרמזהו'ר
 הויר דשל כאן בש"ע כמ"שנראה
 לשרוף הלולב ושל המצותלאפיית

 ואכמ"ל.החמץ
 ממכילתן המ'כ שמקור ט"ז עי' ישט,

 או-נכרי להנהו ר"ה דאמרל'
 מי יש כתב ערוך תלמור שהואואע"ג
 ראעפ"י בזה שחידש בשבילשאומר

 ה דש

 ס"ש ועי' ע-ש דוקא לאו הםמישראל
 רש"י בדעת כפ"ת בשם ג'באות

 פוסל אינו במקדש גם דהו"רדלערבה
 הט"ז והגה א,, אות תרמ"ט ועי'גזולה
 ורמב"ם הרי"ף השמיטו מדועתמה

 מחלוקת בזה דלית כיון דר"ה להאורא"ש
 והיו בבבל רק אמרה לא דר'הותירץ
 עכו"ם שם והוחזקו יהודיס רובשם

 אבל השדות על בגזלניםמסתמא
 ע"ש חוששין אין אחריםבמקומות
 י' סי' חומ"צ מערכת בשד"חומצאתי
 מסמ"ג להט"ז ראיה שמביא כ'אות
 וז"ל ומעשרות תרומות ה' קל"געשין
 בזה*ז כא"י להדרים גדולה תקנהוזה
 אחר הישמעאלים מחבואותליקח

 _יהחמיה___נלומה_ __ואין דפטורהשנגמרה
 וקרקע הם קרקע גוזלידהישמעאלים

 ע"ש בכיבוש קנאם שהרי נגזלתאינה
 לחלק יש לוה"ג בפ' דחיישינןואף
 להם והי' מרובים ישראל היודשם

 היו זמן באיתו והישמעאליםקרקעות
 ולא כס"ז הרי עכ"ל וכו'גזלנים
 הרמב"ם שהשמיטו במה דעתונתקררה
 אף בש"ס המוזכר להביא ררכודהרי
 השואבה בית מס' ומביא שכיחשלא
 שהביא בירושלמי מ"ש עפ"ילישב

 שפירש מה לפי מ"ג סי' ח"אמהרימ"ט
 כדעת סיל הוי דריב-ל מוהרימיטבו
 עכו"ם לסתם דחייש במכילתןר"ה

 דחומרא ז"ל אליהו לו ואמרגזלנים
 מחזקינן לא איסורא ואחזיקי הוא יתירה שדות גוזלי עכו"מ סתם רש"ישפי'

ולכן



--4**-
 תרם"ד חייםאורחעץ י ן ,עןן

 וגט ר"ה של דינו הפומקיס השמיטוולכן
 המפורש נדחה איך השד"ח תמה זהעל

 מהרימ"ט פי' נגד ד"דןבתלמוד
 מפינביא הלכה נלמוד ואיךבירושלמי

 קדקע אי הדבר דבעיקר ולסעד"נע"ש
 ליא במכילתן דתנאי פלוגתאנגזלת
 דרשינן אי בפלוגתא ותלי קי"זוב"ק
 'ו"ד ועי' ופרטי כללי או  ימעיטידיבוי

 הגדליט תולעים לענין ס"ב פ"דסי'
 שם ופ'ת ובפר"ח דיעות שניבמים

 כללי דרשינן אי ח"ב הדועיםובמלוא
 שמא בספק ע"כ ומעוטי רגוי אוופרטי
 הרי"ף לדר-ה חשו דלא י"לגולו

 דאורייחא בלולב אף ורא"שורמב"ם
 הס-ז כמיש דלא דהו"ר בערבהכ"ש

 ואכמ"ל, כלל מחל:קת בזהדלית

י



קמהשדה הרסיה הייםאורהעץ

 םעיפים. ב' ובו ביטביעי לאכול אסור אתרונתרמה.
 נפסל ואפילו שבעה לכל הוקצה שהרי אסור :שביעי אתרוגאי

 עצרת ובשמיני יסים שבעת כל אסור מצוה בו 'טעשהאהר
 אף אסור גליות של טובים ימים ב' שעושים לארץ ובחוצהמותר
 בחל אומרים ויש בשבת באחד חל ואפילו בתשיעי ומוהיבשמיני

 ן בשבת באחדלהיות

 ואוכלו בו יוצא אחד כל יסים לז' אתרונים שנעה דץפרישב,
 : היום אותו לכל שהוקצה אטוי ביוטו אבללסהר

 ה ץעי
 ס' ועי' סק"ג מג"א עי' הפרישא,

 או"ח לש"ע שאולחמדת
 וז"ל האריך לא"ח וכהגהותיו כ"דסי'

 לדידן דאף משמע הפוסקיםמסתימת
 ח' ביום אוכלו ז' של האתרוגבחויל

 הגזרה טעם שייך לא דבהסרישוצ"ל
 ח' ביום שרינן דאי ור"ן תוס'שכתבו

 כלל בז; מספקינן דלא למימראתי
 בששה דאפילו כיון בסוכה ישבולא
 סוכה ודאי דבעינן הראשוניםימים
 והטעם מאתמול האתרוגים בהואכלינן
 כאלו הוי דהפריש כיון הרינכמ"ש
 למצותו אלא מקצה שאינו בפירושהתנה
 יאמרו ז' יום של באתרוג גמוממילא

 ולא אחד אתרוג כשהפריש משא"ככן
 רבעי ב"ש סתמא רק הימיםפירש
 מספקינן דלא מיה יאמרו טצוהלשם
 בהדיא פירש אם ול6.ז ז' ביוםליה
 אסילו ימים לז' אלא סקצהדאינו

 נראה היה ז' כל על אחדבאתרוג
 הב"י הכרחת אתי ובזה בשמינידמותר
 אמרינן דלא לדידן אף דהר*נלטעמו
 קושית ומטולק העבר יום משוםמיגו

 עכ"ל. סק"גהמגיא
 דברי הבאתי ה' אות בתרנ"אבי

 באהז שחקר שלמההבנין

 ה דש
 הוי אם השוה בקו לרחבמהמינים
 כ"ז רה"ש במ"ד והעיר ע"שכהפכם
 הקצר את שהרחיב כגון לשוסרדהפכו
 דרך והעגרת מתנא כדרב יצאלא

 כל הרי קרא צריך דלמההעברתו
 גדולתם דרך אלא בהן יוצא איןהמצות
 כמ-ד בנטילה מצותו שופר גםוהרי
 ואם ביד להעבירו דצריך לידשס

 יצא לא בו ותקע דבר שום ע"גהניחו
 נפלאתי ומאד ע"ש. בתוס'כמש"ש
 בזה--הק- הליננד שכל - דמלבדעליו
 שייך וזה עומדים שטים עצימקרא
 העץ מפרי או מעץ שנעשו במצותרק
 שמדמה למאן בסכך או המיניסכמו
 מעצם שנעשה במצוה לא אבלאותו
 מתוקן יהיה לסת"ם הקלף גםדא"כ

 הבהמה. בעמידת היה כאשרלכתיבה
 שאם שיסבוד מי מצאתי לאועוד
 תקיעה בעת בידו השופר אחזלא
 אמרו בשיעורו ורק יד"ח יצאשלא

 ויראה בידו שיאחזנו כדי כיזברה"ש
 ירו לתוך יאמרו שלא הרא"שו'פי'
 הוא ואם ממש שיאחז א-צ אבלתוקע
 יצא ודאי יד אחיזת בלא לתקועאומן

 ה"ג פ"א שופר ה' ברמב"םכמפורש
 שאין וז"ל הגזול בשופר שיצאבטעם



השדה תרם"ד הייםאייהעץ
 שלא אע"פ הקול בשמיעת אלאהמצוה
 ביעת 'טלפעד"נ עד הגביהו ולא בונגע

 השופר הרחיק באס ס"ל דאוליהימב"ס
 זהב מצפהו והפסול יצא בו ותקעמפיו

 שתוקע מהמת רק הוא פה הנחתבמקום
 מטעם אינו אבל בשומר ולאבוהב
 ואף תקס"ו דו"פ הגהות עי'חציצה
 אינו אולי פסול מסכך דגרעאויר
 וב"י בטור ]מ"ש בשו5ר לדידיהחוצץ
 וצ"ל ט"ס הרמב"ם בשם הזה בפסולתקפ"ו

 י"ח. סיק תקפ"ו משבצית זע"הרמב"ן[
 ר"ה הגמרא דברי יהבין לביושטהי

  שמשמע שם  והוס'ל"ד
 בעת ביד השופר לטיל שצריךלכאורה
 תעבירו והעברת גרסתינו והגהתקיעות

 דרש. מאי אלא להו" משמע"לא
 דצ,ל שכתב רש"ש כהגהת דלאבהו
 דריש מאי אלא ליה" משמע"לא

 שמתהיל דמה הוא האמתוהפירוש
 יליף הכפויים מיום אי להקשותהש"ס
 בג"ש לה דמייתי תנא האי עלקאי

 שת-ם שסובר מי על ה; וקאיממדבר
 מד"ת דאחת רשב"ג ,על והןמד"ת

 ויהיו לפניה לפשוטה נמילמניהרנגמור
 שביעי..יד"ת ישביעי בגעש השלשבל

 משמע לא תעבירו והעברתומתרץ
 נעכריה וכו' בהו דרשי מאי אלאלדו
 ]פי' כתביה דהדר לאו ואי פרש"יביד

 - דעסויא אבד"ק שמהה י'בהגהת
 תעבירו משתמע הוי לא ימדבר[קראי
- ואידך - ,קיעהלשון  התנא פרושו 
 מדשני מתנא דרב דיו"כ מיובלריליף

 תעבירו ותקעת[ דהול"ל ]פי'בדבודיה
 והעכרת הכא כתיב אמרת מצית לאביד
 קול ויעבירו התם וכתיב תרועהשופר
 ]צ"ע בקול כאן אף בקזל להלןמה

 תעבירו הכא כתיב אמרו לאמדוע
 וכז קול, ויעבירו התם וכתיבשופד
 הרמב'ם למ"ש קראי צריכי דהריצ"ע
 והמעין ע"ש[ ה*י פ"י שמיטהה'

 בגמיא האמת פירוש שכן יראהבבה"ג
 ורא"ש ורמב"ם :רי"ף  בה"ג לדכרינמצא
 ממדבר ולא מיו"כ רק רה"ששלמ~'ו

 כלל, ביד תעבירו אמרת מציתלא
 ממדבי דיליף למאן אף לסרש"יואולי

 טלטול פרושו ביר נעבריהתעבירו
 וזהי ביו"כ סתקעו אחר לכליהראותו
 וא"כ עיקר הקוגטרס ופי' תום'שמיים
 ביר נטילה שצריך כלל ללולב דמילא

 שיפר מ'טאיכ גדולתו ררךומעכב
 תקיעות בעת ביד כלל נטילהשא"צ
 והעברת מקרא ורק גדולהו דרךוא"צ
 וע"ש הבהמה בחיי העברתולדרך

 כ"ז, כי' שלמה לבנין 1תק11יםכהוספות

 תקפ"ו ככי' דפסק על שם שתמהזטד
 הרחב בצד תקע דאםסי"ב

 תמוה עתר ,ה, דמנ"ל הרינ משםפסיל
 הרא"ש עלעו שנאמנים דמלבדעלע
 עוד בירושלמי גירסתם היה שכןוהר"נ
 הכא כתיב הנ"ל דילן מש"ס זהמוכח

 הקול ודרך בקול כאן אף וכו'והעברת
 הלבוס כונת תהו להרחב מהקצרלהלך
 תקפץ בא"ר ומ*ש --- תק"צ. בסס"יגם
 הידש מאי צ"ע רמ"א על וגם כ"גס"ק

 שהוא כאן בשיע הובא שלאהוא הידוי" וודאי מזגן א;נו_הקא__
 הפ'מ ולפי' תק"צ, מסס"י יותרמקומו

 דהרחיב להוכיח רק מוכחבירושלמי
 ביטל וה מלשון אמנם פסולהקצר
 כבתעיא הפכיה על כיח דה משמעחללו
 לפני היה ואם הרא"ש כמ"שדפסול

 קמסורש דילן כבש"ס הבר"תאירושלמי
 ר' בעי סה יצא לא בו ותדעהפכו

 דהירושלמי יע"כ מאי הפכואבונא
 כגון פרושו ע"כ יצא לא מדאמרדייק
 פסול הול"ל דאל.כ הרחב בצדשתקע
 בעי ול"כ  פמול לעולט דהשופרכין
 שהרחיב או ככתתיא בהפכו באמתדאולי
 ופשוט ,צא בהקצר דתקע כ"ןהקצר
 בהפכו  הבי"תא רפי' דילן  ולשיסדפסול

ככתזנח



קמאהשדה תרםיך הייםאורהעץ
 הקושיא נשאי הקצר שהרחיב אוככתונא
 פסול והוליל יצא לא אמרדאמאי
 שיוחור עד יצא דלא ראשמעינןונראה
 הראשין בחללו לקרמותי שניתפעם
 גדול, ח.דוש וזהו שהרחיב מהויקצר
 הרמ"א על הא"ר שתמה זהוואולי
 דהיל"ל פסול הרחב בצד תקעשכתב
 ורו"ק. בזה הכא חידש ומאי יצאלא

 כ' סי' רה'ש מערכת בשריחשו-י

 תקפ"ו מהרשיו שמש-ע ל-ראות
 אינם שם הרמ"א שדברי יילסי*ב
 בש"ע רהפשט תק"צ סס"י הש"ערברי
 דעכ"פ משמע הרחב את וקיצרתקפ"ו
 היה רחב שמתחילה הקצר בצדתקע
 אבל יצא לא בכה-ג דדוקא ס-רוהוי
 השתא רחב שהוא הרחב בצד תקעאם
 אם דאף קמ"ל יצא מתחילה צרוהיה
 פסול הרחב במקום תקע שהפכולאחר

 הפכו[ שלא בשוסר מיירו תק-צ]ובסס"י
 לא אמרו דבגמרא מהר"נוהוכחתו

 לומר צד יש איכ פסול אמרו ולאיצא
 שהוא במקים ותקע הקצר הרחיבשאם
 השופר אבל יצא דלא הוא עתהקצר
 שהיה הרחב במקום ' בו לתקועכשר
 בלשזן כתב הר"נ אבל מתחילהקצר
 בשופר לתקוע תקנה שאין דמשמעפסול
 קצר שהיה הרחב גמקום אףהזה

 ואכמ-ל. הפשט זה שדחה וע"שמתחילה
 היה ש"א , בהשנים לי פשוטג,

 אתרוג סוכות בערבנמצא
 שכתכתי כמו הסמוכות העיירותבכל

 מצוה שום דאין בפת.חה הספרבדאש
 על מינים הג' יתר לקנות לחסידגם
 אף אתרוג נס ע"פ יבוא שמאססך
 ותררח ג' אות בתרנ"ב למ"ש נודהאם
 דסוכור א' דכשחל שלמה בנין בשםי'ד

 בע"ש המינים מה"ת לקנות מחויבבשבת
 ויתחייב פתאום המקדש יבנהשמא
 צ"ע ]שלפע"ד ע'ש בשבתלטלם

 המרא כהני שתי כמאן כ"במסנהדרין

 יבנה שמא חייש דלא כר'האידנא
 רק ב"ב שיבנה ברור דשםפתאום[
 יפסיד לא יבנה לא אם וגם ידעתישלא
 אבל דרבנן יצוה לקיים צריך כיממונו
 יפסיר למה עוד ימצאו שלא ברוראם

 למ"ד ול"ד מצוה. שאין בדברכמונו
 ישבע לא כסף אוהב. מקרא י'במכות

 שלש שאין (ודע שהיה רבינו משהזה
 שלא עד קולטות הירדן שבעברעריס
 מצוה ואמר כנען שבארץ שלשנבחרו
 גרמב"ם ופסקו אקיימנה לירישבא
 פ' במד"ר וכן ה"ג פ-ח רוצחה'

 אעפ"י המלך דוד על זה דדשוואתחנן
 תבנה לא אתה הקב-ה לושאמר
 בעניי ואני כ6"ש צרכיו התקיןהבית

 א' אנסי בכמה לחלק דישהכינותי
 שרמז במה השי"ת בהס:מת היהדשם
 כס"ד בחייך לך ושמתי בקראלו

 המקובלים דברי כפי אי י"בבמכות
 משה, אותיות שמה ינוס אשרמקרא

 עיקר דזהוב'
 המצו"

 מקלט ערי להכין
 ע"י בודאי יתקיים המצוה חציויתד
 ע"י לו הסכמה היה בדוד וכן.הושע
 הכנין גמר שיתקיים וידע הנביאנתן
 הוא - בודאי-והכנתו שלמה ידיעל

 כל בנ-ד אבל הבנין מצותמעיקר
 מצוה הכשר דק הוא המיניםקניית

 ואם ביד הנטילה רק הואוהמצוה
 שלץ נכרים עפ"י שאנוס בודאייודע
 חיבת הכשר אין ג"כ ביד המיניםיטול
 שא"צ כאן כ"ש כלל לקנוחסקודש
 יקנה שלא כשידוע המצוה חצילקנות
 בב"ר מ"9 ע"פ ג' המצוה, הכשרכל
 מדה כנגד מדה גמול תשלוםשזה

 ליוסף תחילה בהצלה שפתחלראובן
 תחילה הפרישו ע"כ גמר, שלאוף
 במדבר בצר את ההי,ד בתהומוע"מ

 שהשש ד' גמר, שלא אףלראובני
 אח"כ המצוה את יחמיצו שמאמשה
 במכות ממ"ד לזה ורא.ה מלהכיגםוישהו

יקע



קמאהשרה הרם"ד "ייםאורהעץ
 שהו כנען שבארץ השלש יגםי"א

 ע"ש. עזהב.שו7 יהושע אל ה' שדיבר עדמלהכינם
 מסעי פ' הספרי דברי יתלאר וב,הד,

 ירושה אחר ערימ לכם.והקריתם
 מדבר אינו או מדבר הכתיבזישיבה
 כי ת"ל מיד לארץ בכניסתםאלא
 ט"ס ]האלה הגוימ את ד"איכרית
 י"ט סי' שופטים פרשת עלוהכוונה
 בעריהם וישבה וירושתם שםשכתוב

 הכחוב וישיבה ירושה אחרובבתיהמ[
 בספרי  כתיב  שופטים בפ' ושםמדבר
 שם אליהו באדרת הגר"א גי'לפי

 על יוסיף שלא יכול ובבקיהםבעריהם
 גארצם וישבת ראה[ ]בפ' ת"לבתיהם
 ובנתיהם געריהם נאמר למה נןאם

 מקלט ערי להבדיל תיכףשמחויב
 בס' שמפורש וכיון עכ"ל שיוסיףקודם

 וישב העיר את ויבנה *יט סס"ייהושע
 כ"ש הוספה בלא בנין יצויר שלאבה

 הבונה יבנה כמה הבונה בשבתכמ"ד,
 אל ה' וידבר המקרא סטך לזהכ"ש
 שמחויב מחמת כנ"ל ,עזה בלשיןיהושע
 הערי להבדיל ויוסיף שיבגה קודםהיה

  ה"ו'ו1"לוב"ר שם רמב"ס ועי'מקלט,
 הכתוב עליהם מעלה זה בדברשנתרשלו

 שכ"ח רס"י ש"ע ועי' דמיס שפכוכאלו
 להיזת לב נתן דמיע"ה י"ל מה"תוע"כ
 ע"פ ואתחנן פ' רש"י כמ"ש בזההרד
 קרא דסמיך מה ג"כ וניחא יבדילאז

 בג"י לפני משה שם אשר התורהוזאת
 זו כפרש"י הוא הפשט שלפידאף
 במכות הרי אבל לסדר עתידשהוא

 תורה לדברי מהסמיכות יוחנן ר' דרשי'
 תורה במשנה ובאמת *( קו'לטיןשהן
 מ"ש לפי ובפרט סמוכים ררשינןלכ"ע

 מהוי"י נדרש דכאן מהרש"אבאגדות
 ולפי ראשוו ענין על דמוסיף וזאתשל
 מאי אימא כהואיבעית דקימ"למה

 הקושיא נשאר א"כ המות ממלאךקולטין.
 על מוסיף  ו' וגם סמיכות,  והמה
 שבא נמי נדרש וע"כ מהו ראשוןענין
 יתרשלו שלא ב'י לפני זו תורהללמד
- דמים לשמיכת שנוגע זובמצוה  
 אחרת מצוה על ראיה  מזו איןוא"כ
 לא מ.ר לחד ת' בע"ו כמ"ד י"לוכן

 פרש"י גובריה דרב ממשהילפינן
 דשאני י"ל וה"נ כיוהרא מחזידבאחר
 וע"י המצות מכל וגדול ביהמ"קהכנת

-
 ומצוה באחר משא"כ וקיים ח" מ"ידוד

 ודאי מינים בד' יוגמר שלאעוברת
 להם. דמידלא

 שהן תורה לדכרי מגין אר"י והא איני שם מקשי לכאורה צ"ץ*(
 בעידנא הא קשה לא ומתרץ לגלות א"צ שוגג שהרג ת"ח יא.כ פי'קילטין
 קולטתו אינו בה עסיק דלא בעידנא פי' בה עסיק דלא בעידנא הא בהרעסיק
 ע"ז שקשה ומלבד להגלזת, ת"ח גם צריך ע"כ להרגו הדם גואל בידורשוה
 בה עסיק דלא בעידנא זבין בה דעסיק בעידנא בין תזרה ,כ"א בסזטהממ"ד
 גלות. בהצריכים לע"ה ת"ח בין התורה חלקה שלא קשה עוד , זמצלאמגינא
 מקלט לעיר המזיד גם מחחילה הגלו דהב"ד ע"ב י' במכות ל4"ד הפי'ואולי
 אותו מוציאין הב"ד שאין למזיד אף בה דעסיק בעידנא קולטין שד"תוקאמר
 מקלט*צריך ערי על מוסיף והוי"ו בה עסיק רלא בעידנא כש*צאוהו זולתמשם
 יגלה שלא במקומו קולטתו שהתורה סבר והמקשן לטזיד תוןה דבריג"כ
 דקולטתו ומתרץ בהודה  ויעסוק  במקומו ישב ישיבתו להגלות מצקיכין למהוא"כ
 ועי' ויפטר תמיד בתורה שיעסוק כדי ישיבתו מגלין וע"כ מייד לעגיןבע"מ

 ויצא. פ' הבריתדברי



קונטרס

.
 ל ל י ה י ר בד ף *

 מקומות ומראה קצרוו-עדהעוורה

 המחגר בןמאת

 י-' פוסק ~ימליהו ית"יי רהילל"יי
 והארות הערותבצירוף

 שליט"א צרנוצפקה העניך חנוך הרה"גמידי"נ

 והגליל, גאליןאבד'ק
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 היללרברי

 תורת זאת א'. בררוש ע"א י'בדף
 ובמגילה החטאת, תורת זאתהעולה,

 הקרבנות, סרר להם תקנתי כבר :ל"א
 ויתורץ הזה, פסוק כפי הסדרובתורה
 כי א' בסי' המג-א קושית גםבזה

 התורה. סדר עפשי להיות צריךבלימוד
 עי, יוסף, שארית בשם ד',בדרוש

 אמור. פ, אשרלחם
 עשו סרק אילני אף ע"ב, י"בדף

 ה-ז 6-א כלאים ירישלמי עי'פרי
 והארץ עה.פ א, קהלת ברכה גשמיועי'

 י עומדת.לעולם
 הלא תפלה קודם לזלב א,,תרמ"ד

 יוסף גנזי עי" קודם,תדיר
 קל"ז.סי'

 בנטילת זמן לברך בשכח ד,,תרמ-ד,
 בהגהות עי' א' ביוםלולב

 בצ"ע שהניח שם הא"ח עלמהרש"ם
 בדברי ועי' תרסיב ממ*זהסתירה
 בין החילוק הזכיר שלא שס"זחפץ

 כלל. נטל לא או ושכחנטל
 אכילת על זמן לענין ה,,תרם"ד.

 תשובה פסקי עי'אתריג
 מזה. ע*ד סי' דחיי חינא ועי' צ"ט.סי'

 עי' ותפלה. הלל לענין א,,תרמ*ה,
 שמעכבים א' סי' ח"אמהרש"ם

 !להפסיק וא.ן א', כמצוה והויזא*ז
 איכא בהלל וגם ביניהםבקרה.ת
 אין לכן תירה כשל וחשובפרסומא

 קרה"ת.להקדים
 עי, בצבע. המצופה סכך ח'.תרמ"ו,

 קל"ד. סי' אברהםמחזה
 עי, מאשתקד אתרוג א',תרם"ח,

 ועי' א' שאלה מהרמ-השו-ת
 לולב לענין קמ"ד סי' אברהםמחזה

 לצאת לקטנים שנתנו מחששראשתקד
 ואיך מקני לא ואקנוי ב' ביוםבו

 גם זה וחשש א' ביו"ט בולצאת
 יבש, חשש על נוסף הוא,באתרוג
 לכם א"צ ב' דביום כיון י"לאבל
 להקנות הקטן צריך ולא בשאלהוסגי

חזרה.
 עי' כקיתון. בנשפך ד,.תרמ"ח,
 מזה. קס"ה סי' אחדיםדברים
 שאר לענין *יטמתו ניטלה ו,תרמ"ח,

 שלקנות נלע"ד -הימ'ם
 הימים שאר על כזה אתרוג-לכתחילה

 בחג נשברה אם ובדיעבד להקלאין
 על לסמוך יש אזי אחר אתרוגואין

 ראיתי וכן הימים בשארהמקילים
 מגיע אינו הסדק אם ומ"שבאחרונים.
 קצ"ג. סי' ערוה"ב עי'לרוב
 ד-א ע.י חיבור לענין ז',תרמ"ח,

 כ' אופן המזבח קרנותעי'
 שהחיבור שבמקום טעם בטובשמבאר
 שיהא מצוה לחברן, מצוה מצוה,הוא
 והוי מסייעת המצוה חיבת אזשלם,

 להם נאה שהפירוד ובמקוםכמחוברין,
 הוא כלום 'לאו ד"א ע*י חיבוראז

 ס"ח סי' ח"ו החת'ס תמיהת "לובזה
 בדבק מדבקים א' מעור שלאשהבתים
 חיבור דבק אי דסתרי כתרתידהיי
 א' כביתהוו

 מתפללין העולם ורוב -
 פרודות ובלתי מדובקיםבבתים

_ 
 החיבור אז נאה כשהפירוד כמ"שאבל
 שיהיו ולענין כלום. לאו דבקשל

 ועי' מחברן. ' המצוה חיבת א'מעור
 חיבור לענין קצ'ה. אות שלוםדרכי
 לדמות שאין המור הר בשם ד"אע"י

 סתירות, כמה שיש מפני זלשזהענינים
 כעין הוי ולא לחברו שרי איולענין
 בדיעבר אסור אי לכתחילה איסורמבטל
 משמעון שם שושת עי' החיבורבלי

 כ"ט. סי'או"ח
תרט"ח
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 משמעון שם שו"ת ע" י'.תרמ,ה,
 ומה. ד"ה כ"ט סי'או"ה
 מינים בשאר כנוש י"א.קרמ"ה'

_ 
 סי' או"ת מרדכי לבושיעי"

 עם ובכבוש צ"ב, סי' יויף גנזיק"פ
 דאורייתא איסור עם אפי"איסור
 דתלוי י"ל דרבנן הוא כמכושלדכבוש

 דסוכה בפ"ק ור"י דר.מבפלוגתא
 הוי דלר"מ אילן ע"ג סוכתובעושה
 חזיא דמדאורייתא כי71 כשרהסוכה
 לאכילה. חזי מדאורייתא האתרוגוכמויכ

 נתיבות עי' ונקלף מנומר ייב.תרמ'ח,
 לומר יש דבנקלף כ' סי'חיים

 על אחר קרום ויעלה בריאדהדרא
 בטריפות שאמרינן כסו הנקלףמקום
 ולא בעינא היא כשהחזזיתאבל

 ע"ש. בריא דהדרא לומר א"אנקלפה
 יש מצימצם, בשיעור נ"א.תרט"ח,

 הששות. כמה עודלהיסיף
 במשך מעט יכמוש שמא חיישינןא(
 גם בעיגן ואפשר אדעתיה, ולאוהחג

 ימים. שבעה לכל ראוי שיהיהבאתרוג
 ג"כ .שמסתפק זה סי' יוסף ברכיועי'

 וביום מצומצם שיעור בו שישבאתרוג
 א', ביום יד"ח יוצא אי מצטמקב'

 שהביא למ"ד לימוד גתיב יאר-ועי'-
 בתר או השתא בתר אז:ינן אידוגמא

 ולכאן. לכאן פגים וישסיפו,
 אתרוג בעינן שלא להדיעות אפי'בו

 סי' שערים )בית לשבעההראוי
 שכל ואמרינן ד'( חרמ"ח ברכ"ישמ"א
 חיישינן עכ"פ היא בפ"ע מצוהיומא

 ירגיש, ולא משיעורו יתקטןשמא
 שבזמנינו דבצים הצל"ח חשששם,

 ומדד שטרח כתב הצל"חנתקטנו.
 על ועמדו נתקטנו שהם לוונתברר
 עור בצל"ח ובלמדי ממש,מחציתן
 אבל נקט שגוזמא חשבתיבגולה

 בעיני וראיתי לא"י לעלותכשזכיתי
 מיגי שני יש בשוק, הנמכריםבצים

 מהמשקיכ הארץ, מתוצרת בצים :בצים
 יהתנובה" ח"ב ע"י הנמכריםהיהודים
 מבצי ממש שנים פי כולס כמעטוהמה
 וממצרים מסוריה המובאים חוץתוצרת

 עוד וראיתי הערבית, מחזצרתאו
 בעצמם שהעופות שאעם.י יותרפלא
 חז"ל של מעופות קטנות  יותרפה

 שבח וזהו ובעסרביה, ברומניהשראיתי
 היא, שירה מימר בת ביצה שגםא"י,
 עוטדת מצוה דבר בה "2מודדיםבשכר
 באות ועי, גתקטנה, ולא במדתהבא"י
 משיעזר בכפלים ביגוני ששיעויכ*ג
 יהיה האמיהי שיעורו ואז  חו"לביצת
 חיה נפש ועי' שבתגובה, א.יככיצה

 מ,ה. ר"י וסי' שנ"זסי'
 שאין רק אתרוג לענין כ"ד.רערמ"ות,
 כ" ח"ב מהרש"ם עי' כביצהעביו

 ולענין להרוחב האורך שמצרפיןקכ"ט
 מרדכי לבושי ועי' בזה חשש איןהדר
 אפשר מאד בדק דמסתפק קע"וסי'

 לקיחתו. מנכרי הוילא
 שביעית אתריגי לענין כ"ח.תרי"ח,

 אנו אין כי השנים בכלוה"ה
 בלוקט כן בזה"ז, השמיטה במגיןבקיאים
 הכ"ב פ"ד רמב,ם עי' כדרכובשביעיה
 עבירה. בהם שנעשה- נמצאשלוקה
 והעכירה מלקות, בה שישעבירה
 כנקצר והוי הלקיטה בשעתנעשה
 ועי' שפסול, כמצותו שלאהעומר
 ציץ ועי' גוה, ל' סי' ריב"םשז"ת
 סי' תשובה פסקי ט"ו, סי'הקודש

 שם, ובהערהצ"ג
 הגאון מורי אבי הקר ואגב, בד"השם

 דכשר הכוסר באתרוגזצ"ל
 משום בוסר ללקוט איןובשביעית
 בשארית עי' להפסד, ולאלאכלה
 בעילה שחקר כ"ט דף ברכות עליעקב
 כיון ערלה דין עליו הוי איבוסר
 ובמקום חשיבא כחדא וברכותדערלה
 דין בו אין בפה"ע מברכיןשאין

ערלה



 הירדברי
 אתרוג, לענין גחקירתנו אזיערלה

 בוסר, רק ללקוט לדקדקדבערלה
 הפרי שיגמר עד להמתיןובשביעית

 אין גוי של דבגן והעיקר שם.עוך
 עי' החוושות אלו לכללחוש

 קפ"ג סי' ח"א יושר אמרישו"ת
 גוי בשל שביעית שנוהגשלהמבי-ט

 כל כי משומר, מטעם נאסרוהלא
 ואפי' וגדורים, משומרים שלהםהגנות

 אילן עבודת הג'וי עבד שמאלהראב"ד
 עי"ש  הפירות ונאסרובשביעית
 והרבה בזה  יחיך איגושהראביך
 ק' בסי' ועי"ש בשיסתו,עומדים
 אחר א' בשנה זית בשמן נ"חשלענין
 משגיעית הוא שהשמן השמיטהשנת

 המבי"ט לסברת וחושש יותר עודמחמיר
 גוי. בשל נוהג ששביעיתודעמיה
 יברך לא מיהו גמחבר. א'תרס"ט,

 י' סי' השמן לשד עי'עליו
 שוה שאינה ערבה בגזל ד'תרט"ט,

 נפש עי' בהשבון ואינהסרוטה
 א' חוט בגזל ו' סעי' י"א או"חחיה

 בהציצית.וצרפו
 מהרח"ה הרה"ג ידי"ג ובהערתשם

 לולבו בנתעדב שליט"אצרנוצפקא
 הקודש ברוח מכירו וצדיק חברובשל
 סי' ש"י תשורת עי' ע"ז סמכינןאי
 קרנות ועי' ע"ה. יומא  כפ"ת בשםט*ו

 או"ח ברך"י בשם פ"א  ארפןהמובח
 בעצמו והיא להורות אין שלאחרל"ב
 השני  שהלולב  נמצא לסמוך,יכול
 ותשובות שאלות ועי' בספיקו,ישאר
 שרק ר"ח סי' חיים אורחחת"ס
 עפ"י לפסוק יכול היה רבע"המשה
 כת"י ח"ד הילל דברי ובקונט'רוה"ק
 עצי הס' על בהערותי בזההארכתי
 הלל שבטיחת שכתב ס"ג בסי'הלבנון
 לא לכה"ג שישימהו הנכרי אתשגייר
 אומד עפקי ורק רוה"ק עפ"יהיה
 מקום והראה גרידא התורנידעתו

 אגל בב"ק, משגיהין אין נ"ט,לב"מ
 יפה, וכתיבה נעימה אמירה רקזה

 כמותו שהלכה הלל של תורתו כלכי
 י"ג( )עירובין קול בת ע"י רקהוא
 ב"ב עי' כמוהו רוה"ק בעל לנוומי

 היה ראוי תלמידיו על שאפי'קל"ד
 ועי' ע"ה רבינו כמשה שכינהשתשרה
 עדאוי ראוי ד"ה ובתוס' י"אסנהדרין

 היה לא שהדור אלא וכו' הללהיה
 תחילתו על הוכיח סופו וגם לכך,ראוי
 5טירתו קודם נביאות הללשנבא

 יוסף ענף ועיין נתקיימה,ונביאתו
 שלאסוקי שלשה ד"ה ר"דתענית

 אפשר לא דהלכתא אליבאשמעתתא
 הילל ברברי )עי"ש רוה"ק בעזראלא
 ותרוה הענין כל אי"ה בקרובשיצא
 האלקים אר"נ קכ"א יבמות ועי'נחת(.
 שבועתו שבטח וכו' לחסא כוראאכלו
 פנחס גבעת ועי' רוה"ק עפ"יהיתה
 ולמותר שם אשר ולחם בשלחפ'

 יש לעצמו שרק, לעיל שמ"שלהעיר
 לאחר להורות ולא רוה"ק עללסמוך

 בעניני אבל כנ"ד מצוה בדבר רקזה
 להירות חלילה להיפוך אדרבאעגונה
 ערים  אפי'-בשני כי לעצקו  כזוהוראה

 להרחיק צריך נפש בעלהמצירים
 לברר שא"א בדבר כ"שא"ע

_ 
 עי'

 מה י"ז סנהדרין ועי'  י'ב. סי'אה"ע
 כמורה דהוי התנבאו ומידדשאלדד
 הויא בעצמה שנבואה רבו בפניהלכה

 הוראה.כעין

 ערוה"ב עי' אשה ע"י אגד ה,,תרם"ט,
 ואי ט', ה' אות ג'או"ח

 שליחות בתורת שתעשה נכוןיותר
 מהרי"א שו"ת ל"ח, דף הלוי לקוטיעי'

 רפ"א.יו"ד

 מאתרוג, הנאה מודר לענין ז'.תרמ.ט
 עי' טאכילה רק בנודראבל

 משום דיוצא ציז סי' ח"במהרש"ם
דראו



 ץי.( .י ..

 מתשיל בעי ראי וגמ לאחרים,דראוי
 אכילה במודר אבל לכם, בכללוהוי
 ב' אזדו כי שם החמיר העולםלכל

 מיא סיטן חיים נתיכות ועי'הטעמ-ם,
 שהיכא לומר שיש מראשוציםשהוכיח
 טדני לא ממש שלו שיהיהדצריך
 היכא ויק ומו' בעי ואי הואיללוטר

 הואיל אמרינן בזה שהיא כל בהנאהדסגי
 אבל ביו"ט נשאלין דאין והאעי"ש.
 כי מיתך יו'ט צורך שהואברבר
 בשבת א(י' נדרים ~טפיריןטתירין
 תום' ועי' קיב סי' שלום שאילתועי'

 אלא וד"ה נחשדו לא ד"ה ל'עירובין
 ממש ושתיה אכילה דוקאשמשמע
 מצוה לדבר אבל שבת אותולצורך
  וצ"צ  גשאלין ואין  שבת  לצורךל"ה
 ממילא יהיה לא מצוה בשבילאם

 ביום. בו לאכילהראוי

 היחר לו יש מקרי אי טבלייענין
 קכ"א. דף כעי ליבא עי'אכילה

 תלמוד בית עי' הנדהת ד"ה חי,תרמ"ט
 כללי שלום דרכי ועי' ד',סי'

 שיעוריה מיכתת כתותי כ' אותדיגים
 שם. בהשמטה -ובסיף--הס'

 פסקי עי' לנ'ח שמן גזל י"ב,רן-מ"ט
 כיון לצדד ררוצה קכ"ט סי'תשובה

  בהנאה  ואסר  להדליק שהתחילשנשעה
 מצהב"ע, הוי ולא מעשה  שינוי  זההוי
 ובד' והנר, המתילה זיז"ג משוםאו

  הוי לא בזאח-ז שכשריב כיוןמינים
 וקי"ה. קי"א חי' שלום משיב ועי'ווו"ן,
 ק"ג סי' מהד"ג  אבייק שו*תועי'

  גזילות משאי יותר גרע זהשבנירון
 השמן בשריפת דיא המצוה קיוםכי
 שגזל כעין והשיב לקיים יוכלולא
 יוכל מצות בשאר אבל מצהביעוהוי
 המצוד. עשיית בשעת גס העשהלקיים
 מכוין גופא שהוא הטביא וי"ל-

 להשיב עבדעתו נהשוב איךלשורפו
 בסלו. ילא כבכלו והויהגזלה

 ליתן להכריח אפשר אם י"ג.ה-מ"מ.
 המצוה לקייס לאתרלולבו

 שלא מכוון השיצ אם תקפ"א אז"חעי'
 איגם אוהביו גם שונאו אתלהוציא
 קי-ב אופן המזבח קרנות ועי'יוצאים,
 מצהב"ע, בגדר ש;ה זה 'שטסביר
 גורם הוא המציה שעושהשבשעה
 המצוה מקוים חבייו את ומונעומבטל
 בעצמו היא שגכ אלא איהבו רקולא
 ויש עיבות, סצד וגם יוצא.אינו
 השינא אס זבפרט בר.ל, הששגם
 סכנה יש גם ואפשר המנין, מןהוא
 שעפ"י ישיאל שונא בכהן כמולו

 ואפשר כפיו, ישא אם לו סכנההזוהר
 נש"כ שאני כי הנושאים. ביןלחלק
 טבעו ולכן אהבה זעיקר?שיסודו
 עמו את לברך בברכה זו מטבעחכמים
 אין אהכה אין ואם באהבה,ישראל
 אדר לולב אין באם ובגידכלום,
 לא שהיא לומר אפשר אי לכ"זבנמצא
 שהוא בשעה שם התם, שאני כייצא,

 והוי- חברו את מוציא הואמתפלל
 שיוצא בשעה באתרוג אכלמצהב"ע,

 גהנה וה בתפלה שם זה. יוצא לאזה
 מקפידים רבים ובאתרוג חסר לאוזה
 בו ממשמש אדם כל יד תהיהשלא
 שמפסידה ד-ה ע-ב ל*ה סוכה רש"יעי'

 זה ומפני  היריס,  ביימוטשנמאסת
 לאינש ליה  גיחא : בס"ת אמרינןלא

 בנידן יבתשובתי בממיניה. טצוהדליעבד
 מרשעת שהחריבה הס ברחיבכ-הכ"נ
  שקום משיב ועי' כזה. הארכתי -אחת
 ע"מ כופין כה"ג שבסוכה שכ"הסי'

 ועי' וזליח, נהנה זה הוי שם כיסדום
 קליט סי' אברהם וטחזה י"ד סי' חיהנפש
 אאמ41ר שמסתפק תינ"חייב כסי' פהועי'
 למכור אותה כזפין אולי שאשהז"ל

יהם



דבי*
 הילי

 ערבות בכלל אינה להראיש הלאלהם,
 באנשים רק הנוהגות במצותובפרט
 הילל )בד_רי לכופה_ רשאיןאיך

 נשים(. ערבות בענין הארכתיווכת*י
 שפרע מי ונתחייב המוכר בהזרשם.

 מאכר בראשית 1העי71 הדרשעי'
 ולענין הל.קח, תפס אי לע,ין וכןכ"ח

 עי-ש. ליקים
 ואינו עמ"ל אתרוג לקח י"ד.תים"ט.

 שלמה לך האלף עי,מחזיר.
 כזה אתרוג עמ"ל בלקח ש"עסי'
 חזרה, דהוי והחזירו אתרוגוגול

 בגולה דמתחילה המוד זה דיןולכאורה
 עבר : עשה רעות ושתים לידובא
 ובנידון דוהשיב, ועשה דגוילה לאועל
 עובר הוא דוהשיב העשה על רקזה
 יש עוד אבל לידו, בא בהיתיראכי

 עשה האתרוג דבגוף עמ-ל בנטללחלק,
 והגזלן והמברך העברה, אתהמברך

 בגזל אבל וברך, בוצע אחד, אישהם
 אנשים והמברך שהגזלן והחזירואתרוג
 בכלום, חטא לא והמברך הם,שונימ
 קצ"ה סי' ח-ג יצחק יד קו"תועי'
 שלא כיון עמ"ל בלקח שאפילו ב'אות
 ועי, עכשיו, כגוזלו הוי התנאיקיים

 ומחזיר עמ"ל בלקח. ב' אותבתרנ"ח
 גיגת ועי' בצשע, שקניח אחראתרוג
 לעשה הניתק דבלאו ס"ג כללוורדים

 בדעתו היה הלאו על שעובר בשעהאם
 איסור, שום עשה לא אז העשהלקיים
 היה ובדעתו עמ"ל אתרוג בגזלנמצא

 אבל איסור, שום עשה לא 'להחזירו
 הקפידה באתרוג כי לחלק ישעוד

 שלו. זה ואין לגמרי משלכם לכסהתורה
 חיים נתיבות עי' יבש. ד"ה ט"זתרמ-מ

 שהדמ"א לומר שאפשר כ'סי'
 סעי, בתרמ"ח המחבר על כלל פליגלא
 חוזר כשקולפו קליפה, לשון כ'י"ד

 לאהר הרמ"א הגיה וע"ו אתרוגלמראה
 כתב ופה כלום, חסר ולאשנקלף

רם-19

 ולא בנקלף והנימור, היבשותחתך
 קרום ויעלה בריא הדרא כלוםחסר
 הדרא לא האתרוג בגוף ובגחתךאחר
 החתך. במקוס חסר ישאר ומקימובריא
 שקשה כיון עכבר ממנו שאכל אתרוג'טם

 לאכילה, ראוי אינו הוילשכהה
 רק הזכירו ופמ"ג במג-א תס"ו סי'באו"ח
 סי' תשובה , פסקי ועי' לשכהה,כלל חשי ולא העכבר ברוק חימוץלענין
 ובשם י' מצוה שיק מהרימ בשסס"ט

 שעורים מקמח מצות יעשו שלאהחתיס
 תזכור למען כתיב ובמצותדקשה;לשכחה

 העכברים ניקור הסרת מהני איולענין
 יויד ח"א. חיים דברי עי' שכחהלענין
 ושדי כלה דהוי בקמח וכ"ש דל"מ ס'סי'

 מ"ג. מ"ב יוסף ויצבר ועי' בכולאתיכלא
 ותרומה, דמאי של אתרוג י"ז.תרמ.ט,

 סי' ח"ב מהרשים שו"תעי'
 י.ט. סי' ח"ב יצחק פריצ"ז,
 באיסורי חולנית אשה המקדששם

 רע"ח, סי' שלום משיב עי'הנאה,
 לרפואה וצריך סכנה בו שישוחולה
 א"ח עי' בו יוצא אי ערלה שלאתרוג
 לחולה נסך יין לענין א' סעי' רע"בסי.
 כף 1ע9' כוסות, ד' ידי בו יוצאאי

. 

 נש4,םויח-מהרי"א. אות-ייג שםההיים

 אשה קדושי ולענין קיס, ס4' או"חאס*
 ב"צ הרהיג לידיענ עזיאל משפטיעי'

 אה"ע בח*ב שליט"א עזיאל חימאיר
 קס"ה סי' או.ח מרדכי לבושי ועי'ס"א,
 וביויד ל"ה, דף המאסף ועי'מוה,
 דלא לשלם שא"צ איסור אכילתלענין
 כתב מסוכן בחולה ואפי' הנאה,הוי

 ברכה, לענין הנאה חשיבא דלאהפרדס
 דרבגן אדעתא דמקדש דכלועוי"ל
 ודעת האשה, בדעת תליא ולאמקדש,
 קדושין כסף התורה, דעת היארבנן

 שארית ועי' התורה, עפ"יהמותרים
 ועוד לחקור, יש ע"ז,ד-ה דףיעקכ
 בדבר שתשמש ההיתר עיקר כלהן

האיסור



 נ-סכנה :פעה ולרצית דרפ:4:הההחיסור
 ה:הר, לא ז;הרים דבריב בשבישאבל
 ה13.ה מא,ס:רי לע?ית רפואתהואם

 כיוהרת כלוס גופה לסוך אותחבושת
 כמו מלהזכיר, חס זה, דכר לאכולהיא
 אף בו יוצא אינו אתרוג לעניןכן

 סוכה ועי' לרפואה. בו להשתמששמותר
 אנידה היתר בה שאין לפי ד"הל"ה

 בכל לכם הראוי לכם אמרורחמנא
 רש"י דברי מללו ביור הנאתודרני
 הכהן מהריי שו"ת ועי' לכם, זהשאין
 דמוהר שיב"ס דבחולה י'ט סי'או"ח
 ההולה והקדיש פק"נ. משום איסה"נלו

 ולא זה, על ההקדש חל לא דבראותו
 לרפואחו לדידיה ליה דחזי כיוןאמרינן
 אטרינן לא וכן הוא, הנאה איטורילאו

 שלא להנות ליה שחזי כיוןבאיסה"נ
 עי"ש ממש, כשלו  חשוב הויכדה"1
 לגמרי, זו סברא שרחה  הסימןבאותו
 פסחים הדש אור בשם שלום דרכיועי'
 דאפילו מתוס' ראיה *הביא צ"הדף

 אפ,ה הנאה כדרך שלא שמותרבמקום
 ו,עוריה. מיכחתאמרינן

 שני מעשר של אתרוג י"ז.תרמ"ט'
 כ"ה. סי' הלוי בית שו"ת.עי'

 באהרים שנתערב אתרוג י"ח.ו:רנ("ט,
 מהמת שבמנין - דבר הויאי

 עי',המצוה
 בנ"ח תרע"ג או"ח בט-ז

 ועי' שבמגין דבר הוי דלאשנתערבו
 ההקירה ועיקר ליח אופן המזבחקרנות
 פסולים לענין רק בתרי חד נטלאי

 אבל מצהב"ע משום או האתרוגבגוף
 "א זה דבר משלכם לכף שבעינןמה

 לעולםיבו.טל
 ךנפ""

 שלו בשלשתס
 א",:תערכו 4.בל בטל -בתרי חדאמרינן

 בטל. אי בזה צ"ע הגז:לבאתרוג
 ההת שהניהו אהרוג י"ט.ר:רמ"ט,
 כתב הגר"א בסוכה. המטה-
 מציה דשומר בסוכה יהידי לישן,דמותר
 ' ידעלא

 ב,צבת בשינה כן' וכמו ר'ע.
 שאין יוה"ש דרוש הכוונות שערע"

 בכל וה"ה היבבת. ביום שוןט רעדבר
 שייך דא מצוה בעצמה שהיי:המ;,זס
 נין יהלק שכך,ב ובמה רע, ר,הי:ום
 חיה נפש עי' בלילה עליה שישןמטה
 שליטיא מרגלית רזיזבן הרה"גליד"נ
 זציל הרד,"ו בשם ט"ו סעי' ד'סי'

 גורמים ביהד שניהם ושינהשלילה
 בהערז;. א' סי' תשובה פסקי ועי'לרו"ט

 ב' ביו"ט שסופרים מה כ"ב,הרמ-מ

 גנזי עי' יו"ט לזלזולול"ח
 ועי' ס"ח, צד משיב ומ:חם קכ,חיוכף

 כיה. םי' עני מנחתשו"ת
 וסימניו המורכב אתרוג כ"ה.תרמ"ט,

 שמ"ג, סי' שערים ביתעי'
 למ"ר. סי'ריב"ס

 שאינו מאילן לולבכ"ט.יקרמ"ם,
 משיב עי' תמדיםעושה

 א/ קס"ו וסי' ה' אות פ"ח סי' ;2לום'

 ע" .-- לקרקע מחובר ל"ג,ר:רט.ט'
 הרה"ג לידי"נ א"שזפביבי

 עדת קהל נשיא שליט"א שורמהר"א
 ועי' לולב בה' בירו:טליםאשכנזים

 ועי' מ', המאיר אור קמ"ו, יוסףגנזי
 קצ"ד סי' או-ח החדש ערוה"בשו"ת
 לוה"ג ר"פ מהש"ס כי בצע"גשהניח
 עי"ש, במחובר דנפיק_גם כהצל"חמוכח
 בפסקי נדפס מזה באריכות ה.,הר"נ,

 גדול. גליט קו:ט' ח"גאליהו
 בשפ ק:וח. לענין באטר ו'ותיכ"א,

 להה"ג ראי"ה מצית עי' החייםארצות
 ס" גאמן אורח הס' בסוף זצ"לקוק

 זה. על ז:מזטיג י' טעי'ג'
 בב"י ט"ס שאין לדעתי גםי'.ו:-נ"א'

 אטר מעזה לעגין כתבויפה
 דרך ביחך במדזה שקימ-ל אףיד

 דימיגא כרעא אינש עקר וכיביאתך,
 בנ"ח שמצעו כמו אבל ברישא,עקר

 משמאל רח שתהא כדי משמאלהלכתא
 הזהר עפ"י ובתפילין מימין,ומדזה
 שיהא שצריך- ואתחנן כ"ה( סי')ב"י

לבוש



וברי
כפתח בצא;ו ותפילין ציצ-תלבוש
 בשם ד"ן )עי' לביהכ"נ לילךביתו

 חד עליה קיימו מלאכים דתריןריקנטין
 שהתפילין יד בחטר ואדרבא וכו',מימינא
 בימין והמזוזה מביתו בצאתובימינו
 תרעין תרין בין נסיק הוא אזיהכניסה
 מלאך חונה אומר ועה-כ הזוהרכלשון

 הגמ' וכלשין צרדיו משני סביבה'

 תסילין לו שיש מי כל אומרראב"י
 מובטח וכי' בפתחן ומזוזה ובזרועו3ראשו

 המשולש דהה:ט שנאמר יחטא שלאלו
 וזהו יכ,' סב,כ מיה חיגה ואומיוכו'
 בחזרתו אפ"ל או צדדיו, מב'סביב

 ב' אותי שמלוין לביתומביהכ"נ
 ההמילין לביתו בב:.סחו באסרשאז הסלאכיי

 השמאל ומצר בימין אחר בצדוהמזוזה
 הרע המלאך ורק שמירה שוםאין

 המזוזה תהיה יר שבאשרוסד"א
 דרך מביתו ביציאתו אובשמאל,

 והוי בשמאל המזיזה ששם היציאהפתח
 שמירה בלי שלו השמאלי א' צרג"כ

 וישלח מזוהר יציע תרעין. תריןוליכא
 שמקפת שכינתא דא ה' מלאדשחינה
 שמויר וממררש סטרין מכל ממילאאותו
 שני לו נותנים מצות שתי בעושהל"ב

 בבגדו ~ציצית בזרועו ותפיליןמלאכים
 מהמזו!ה. לבד מלאכים שני לויש

 רשב"א עי' גדמין בעדים י,.תרנ-א,
 דמיתת שניז סי"בתשובותיו

 ויד עכ:"ם. ע"י גם להיות יכילהב"ד
 לעכיבא. אינההעדים

 שרק בהגבהה קוין לעוין ב'ה.תר3"א,
 מתורת שיצא ג"ט שייךמקרקע

 שהוכיח ח' סי' חיים נת'בות עי'לבוד,
 המוכר ברשות החפץ שאסמיאשונים

 ואגוד לבוד מתורת להוציאו ג"טצריך
 בהגבהה סגי הרבימ וברשותלרשותי,

 ט"ו. אות תרנ"ח בסי' פה ועי' א'.טפח

 תקנות עי' מעומד, ויברך כ"ו.תרנ*א'
 ה" אות ט' שערותפלות

ההילי

 שפטורות אופ"י נשים י"א.תיניאי
 והמשבצות לברך. רשות להןיש

 איך בצ"ע הניח י"א ס"ק רצ"ואו"ח
 נמצא בחוה"מ לולב מברכותנש-ם
 מחויבות אי צ"ע בשבת דסיכות א'בחל

 אתי4ג. דמי ליתןנשים
 מצה יאטר אי סומא י"א.תרנ"א,

 ל-ו סי' ח'ב מהיש*ם עי'זו
 מורה זה הלשון ערובא בהריןובמפתח

 בירו.שאוחז
 איסור בו שנבלע , אתרוג לעניןש:ם

 האלף ג', י"ט. א."ח רמ"ה ידעי'
 שע.ד. סי' שלמהלך

 דרכי עי' מצוה ביזוי לעגין ט"ז,וערנ"א'
 מצוה בזוי הוו דלא ע"ה,,שלום

 תשובח פסקי אחר באופן אפשרכשאי
 היטין בן ועי' ל"ה. המזבח קרנותכ"ח.
 המצות תהא שלא דמ"ש ק"דיבמות
 דרך המצוה בעושה היינו עליובזויות
 אבל אותה מבזה שהוא היינובזיין
 מיני בכל המצוה לקיוט כשכונתילא

 עי"ש,אפשריות

 סי' תורה יגדיל עי', י"ם.תרנ"א'
 מסייעת אשה לעניןכ"א.

 ג', סי' השמן לשןך עי' הלולבליטול

 נטילה הוי אי לקטן, המסייעוגרול
 שנסלו כשנים והיי מתערביס הכחותכי

 שחין באם י"ל דוקא וזהו א'לולב
 אבל לזה ולא לזה לא שי'ךהלולב
 במתגה לו ונזתן מהם א' שלבלולב
 והמקכל הנותן בו מחזיקיםושניהס
 א' טעמים משני בו יצא לאמסילא

 אם בדין זתליא וליכא קניןשבעינן
 חוימ עי' אליו ולהביאו לנתקויכול
 שע'ב, שלמה לך האלף ועי' קצ"חסי'
 הנטילה ואח"כ הקנין צ"ל מקורםוגם

 אחת. בהנבהה שניהםולא
 או ה ו צ מ י ר י שליא.הרנ"א.

 עי' מצוהמכיםירי
 הרששש בשם ל"ח סוכה שלוםסוכת
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 רשטנא בעינא גירא ארא5"י דלכןשוביש
 במצות מדקדקיכ ישראל איך רואהדהשטן
 ע'"ש. מצוה במכשירי אפילוומחבביס
 לתקוע אנום הציבור אם ל"א.תרנ.א,

 דזו השאלה אין פ'א.רק
 בא"י  רבעוה"ר ,וניוום הפלגהבדרך

 אנחנו אנוסים המערבי "כווזלאצי
 של התקיעה ואפי' לתקוע מניהיםשאי,

 שנה מדי ורק לתקיע אסוריוהכ"פ
 נפש במכירת שמה צעיריםבאים

 היו מתחילה אחת, תקיעהותוקעים
 ואח"כ ימים לחודש במאסרנרונים
 עונשם, להחמיד התחילו לשנהמשנה
 ושנתיים, לשנה שנדונו מקרים היווכבר

 הכוחל אצל בלשים רשעים שםויושבים
 שוב אבל הסרר,  המשגיהים.עלמערבי
 וגם אותמ  יעציר  לא ועינששמירח
 ונאסרו. צעירים שני תקעו זובשנה
 שעיניו במקים עלינו ירחםוהמקום

 שנה, אחרית עד השנהמראשית
 מינים, ג' רק לו ביש צ-ח. דףתרכ"א,

 בר"ל ויברכו שישכחוהחשש
 שגם קס"ט סי' מרדכי לבושיעי'

 ג' על לברך אסור שהחיינוברכת

 שרעהו בזה א' רב על שם והשיג.מיגיכ
 שהחיינו. עכ"פ לברךנוטה
 עי' תתגודדו לא לענין ל"ה,תרנ"א,

 לענין ט' סי' אריה חיישו*ת
 תתגודדו דלא !בחזה"מ תפיליןהמניהים
 כפסק הנחתן על מברכין אם רקש"ך

 ובלי סמק מפני המניחץ אבלהרא"ש
 דברט ומביא לית, , ש"ך לאברנה

 י"ד סי' חוה'מ מע' אס9"דהוד*ח
 רק המה הגענועים שכל בנ"1כום4כ

  שכולם בתפילץ לחלק יש ועודממנהגא,
 בנעגועים אבל ל"ת שייך בחפלץמחרבים

 העם ייתר מנענעיס מקצתם'שרק
 לתא בזה אץ אתרמים בלימתפלל
 הנעמעים בסדר כהשינוים וכש'כדל"ח

 תתמדדה לא חשש בזהשאין

 א?ו בענעים להעת המיד צריןוה"ציצ
 כפי ולנענע הציבור אחרנגרר

 שהשיצ אעפ" מגענעיס שהצבורהטדר
 דברי ספרי עי' שבצבור החשובהוא
 חע י, אוה א' ס" א' חלקהילל

 גרולתו במקום ולכ"ז אדני.בגימטריא
 נגרר להיוה ענותגותו להטת צריךשם
 ציב עירובין בגמרא כמ"ש הצבוראחר

 ושיצ בגדולה  צכור ניה י"ובאו"ח
 יוצאיה אין ולהיפוך יר"ח יוצאיןבקשנה
 התפלה בנוסח יםינוים עענין כןזנמו
 על'1 מנהגיכ מיני וכל וא,צכנזספרד

 הצבור, אהרלהגרר
 אי מינים ג' בענין ד'.ל"ה,ר:ך:"א,

 שו"ת עי' חגרע לא עלעובר
 הטו"א, דברי שמביא מ"ב סי' הלויגית

 ע" כ"ה. י' ב"ג אגד, מ"ג,תרכ"א,
 קי"ב. ורף 164 צר משיבמנחם

 ע" נים במ ב"ת לעגץ מ.1.רזרב"א,
 באריכות. י"א סי' ת"אערוה"ב

 בץ הח.לוק מ"ט, אות סוףר;רנ"א,
 שלום דרכי ע" קידכ,המעשה

 שם ושם, פעל מע' הכרמלקפ"ד,
 ישלחו לא ברש"י כ-ב סנהדר-ןופעל,
 ישלחה לא ופרע פרע --
 דלענץ ופסול כשר אהרוג בנתערב'טםי

 אתרע לכלוס נחשב לאב"ת
 חוצץ אררבא חצ'צה לענץ אבלהפסול
 רב הס' מביא ל' סוכה יוסף ידע.'

 חוצץ גי א בהיתר שחן דבשגיהםטובך
 חוצץ אינו אי ממנ"פ, ובנ"ר במיגוכמין
 חוצץ. אזי ב"ת הוי לא יאי ב"תהוי

 ע" פטמתו שנשברה א' עסובנתערב
 ג. למ סי'  אברהםמהוה

 לידיינ א"ש בשביבי עי ב'.וזרנ"ב,
 שליט"א שור אברהםהרה.ג
 מזה. לולבבה'

 אשר ולהס פנחס גבעת עי. ד'תרנ"ב,
 רבשעת כא ה דהיה אמורפ'

 ניתן בידו ובעורו הלולב גוללקיחה
לו



דבר
 שלו הוי הברכה דכשעה במתנהלו

 אינו לכם ולקהתס משום אבלעכ"ס
 נ' סי' היים כהנה יעי. יד-חיוצא

 בגסל איגר בינם ר' הג' בשםאו"ה
 ע'ו חולק והחת-ס יצא עה-שקידם
 סי' או"ח ערוה"ב ועי' ע"ש יצאדלא

 מזה.קצ"ר
 ל"ת דוחה דרבנן דעשה ב'.ר;רנ-ה,

 סי' שלום דרכי עי'דרבנן.
 ועי' ל"ת ספק דוחה עשה דססקתליט
 שם אחרון ובקינט' א' סי' רמ*היד

 עשה. מספק חמור ל"תדספק
 עי' סוכה, מנוי "תרוג ו',תרנ"ה,

 בהערה קי"ז תשוכהפסקי
 שס"ט. הלכה משיבועי'

 אתרוג. מצות , על כזבוז א',ךערנ"ן,
 קכ"ג סי' תשובה פסקיעי'

 דכבר בכללית מצוה ביטול זהשאין
 בחג יקיימגה עוד וגם זו מצוהקיים
 ולבזבז לגרשה מחויב בפו"ר' אבלאחר
 בהערה כ"א צד ח'ד פס"א עי'הרבה
 שאין ו' סי' אה"ע צדק האבניהבאתי
 כי מצות לשאר סו"ר מצותלדמות
 כן וכמו ימיו, וכל יבה מצוהשהיא

 אחיכ א"ע יפדה עצמו הבןבפדה"ב
 מאשה פדה"ב מצות יקיים הואאו

 ב:ללית, התבטל לא והמצוהאחרת
 עכשיו לא אמ עצמו את לפדותאבל

 א'. סי' ח"א אה"ע נזר אבניועי, לגמרי המצוה תתבטל ימית אםאימתי,
 קודמת דסוכה שנאנס ומי ד"הימם,

 הנמשכת מצוה דכל זזי.שהיא
 ציצית ולכן יותר, חשובה זמןייתר

 בשכת גמ שנוהגת כיון לתפיליןקירמין
 חמורה הנמשכה בעבירה וכמוויו"ט
 לנשתטית ק-ר בהיתר בזה ודנתייוהר

 עבירה ובהרהורי אשה בלאשהשרוי
 הנמשך, איסור שזה כיון מעבירהשקשין

 ועי' יותר. חשובה הנמשכת בקדושהכן
 קודמין ציצית ד' סי' הלוי ביתשי"ת

ךהייך

 עי"ש, ומצוי הדיר בין ומחלקלסוכה
 אחר והשיבו אתרוג גזל ג'.תרנזו'

 מזה, ח-ד זאב דברי עי'החג
 עיוה"ב עי' קטן לענין ח'. י'.תרנ"ח,

 חינוך דלענין ו' קצ"1אויח
 ומצות לקטן. נקנה שיהיה כעינןלא

 רקטן. לכס בעי לאחיניך
 הוי אי האתרוג נרקכג'. ו,תרנ

- טעותמקח  מדיגא אם 
 להחמיר רוצה והלוקח כשרהאתריג
 בידו רשות אין המהדרין מןולהיות
 בשמים 'הרי זעעי' משוס המקחלבטל
 כמסתחות ובהערות*ו ל"א סי'מהו"ת
 אין יתירא חומרח או חסידית מדתשמשום

 המוכר. נבד טענהלהלוקח
 אחר אתרוג והחזיר בנאנס ב'.ת-נ"ה'

 אתרוג לו )בהחז"ר יד"ח.יצא
 כגר שלקח כאותו מהודר כ"כשאינו
 וראיתם יצא שג"כ מזה האחרוניםדברו
 עולה עלי היי האומר ע"ח כ-קמש"ס
 שהגנב וגנבו אחר ובא שורוהפריש
 העוף יבעילת לרננן בכבש עצמופטר

 שהחזיר כיון בניד"ז כ"כלראב"ע
 סי' )חכיצ ידי"ה יצא כשראתרוג
 1'ק חיות ימהרסע הש-ס ובהגהותק"כ

 שמחויב ד' תיג-ו באה"ט ועי'הנ'ל(
 פסקי ועי' בדמים, המותי לולשלס

 ט-ו. סי.תשובה
 נמנעות שנשים המנהג י"א.ר;רנ"ח,

 לא משום בלולב ולהניאמלהוליך
 ה' כ*ב דכרים ת") עי' וכו' גכר כלייהי'

 דהיגון ותפילין דציצית גוליין יהיהלא
 גבר כלי הטורים בעל ועי' גבר,תקוני
 יאתריג תורה, כלי כגימ' אשהעל

 )חסר ' תורה כלי זה בגמטריאולולב
 א'. סי' ייסף פורת שו"ת ועי'אחת(

 אתרוג קניית לעגין י"ד.תרנ"".
 סי' שלום משיב עי'ביי-ט

 שע-ג, סי' שלמה לך והאלףער"ה
שע"ד.

 נ"חתר



דברי
  יטו"פ שאינה עיבה לענין ט*ו,הרנ*ה.

 ד' אופן המזבח  קרגותעי'

 כהערותיו ליו ובדף ע'א תשונהופסקי
 באחרוג קעיט סי' מרדכי לבושיועי'
 דמעל ש"ם מצותו ע"י ורק ש"פשאינו
 לענין וכן ושעתו מקומו עפ"י שמיןכי

 וממכר, ומקחקדושין
 לעשות כבר בהתחיל י"ז.תרנ"",

 יותר אתרוג לו ונודמןהמצוה
 404 צד משיב מנחם עי' ר ד ו המ

 ענינים אלף נדחים. קוב,ובקונטריסי
 בהתחיל הארכתי  אה"ע הלק מומרבדיני
 ממדה"י. הכשר יבם ובא לחלוץהמימר
 בהכיז קי"ג סי' שלום שאילת שו"תועי'
 עי"ל זית שמן לו והביאי  שעוהנרות

באריכות
 משיב ?י' מקיף אי אכל א'.תר"ם.

 מקיף יב"ח דאחר רט"טדבר
 בשנה דהיינו היאצ"ט קודםאפי'

 קריביס לשאר שלשים ותוךמעוברת
 קמ"ח כלל החי"א על חיים תוס'עי'
 קם.ה טי' וחמיד צכי ועי' כ"ה,אות

 וא' אבלים אחים שני להשמשכתת

 מהכ בשעשף מקיף, אינו ואחדמקיף
 שאם4 שדעתו - -כהגר"א .שנוהג אוש"צ,

 ביו"ט. ש"צ להיותאסור
 ב' ביו"ט להחליף שלא א'.תרס"א,

 ברכת ספק משוםהערבה
 0י' ה"ה דאבית מילי ועי'שהחיינו

 וסיתרסי חששות כמה שמביאכ"ב
 תחיבה ע"י העליכ נושרים שלפעמיםא'

 ג'  דחול.  עובדא משוס ם'כל)לכ,

 עפ"י ופה יפות. ערבות בוררמשום
 במטלית המינים את להחזיק נוהגיםרוב

הילל
 יסור לא וממילא במקצת ויההרטוכה

 ביו"ט. מהם1;דרתס
 מהרי"ב הרה"ג קוש-תא'.ו:-:"ד.

 באהל עי' להת.יר ע"מבקשר
 אסור הלא כצ"ע שהניח ק' סי'צועד
 עי'?. מתכשרת דהמצוה מנא מתקןמשום

 מדינוב הרה"צ נדברי א'.ה-ם'ד,
 למטר מפורש קרא הלאזצ"י,

 הגמטייא לפי וגם מים,  תשתההשמיס
 ומטר המטר" "ומוריד יאמראדרבא
 ג"כ שהגימטריא ריגיען זארגאןבלשנן
 הלשונות. בכל התפלה תצא זאוגיכס,
 הלא גשם, ומל הנוטריקן עפ"יואם
 או רביבים. טל, מים, : ו"ת ג"כמטר

 עפ"י באמה אכל רביבים, טל,מלקוש.
 ושמית הלשון בטיב היטבהבקיאים
 השחר באילת במלב"ם עי'הגרדפים.
 הבא טכעי זה שגשם שמבררובתנ"ך
 מן העולים המתקבצים האדיםבסבח
 כלשון הצפון מהרוח ומתהוויםהארץ
 ואין גשם, תחולל צפון ורוחהכתיב
 לפי הוא תלוי רק קביע זמןלגשם
 ורגע עת ובכל באויר, הלחותרבוי

 הבא וושגחיי הוא המטר אבל--הגשם, לני נותן היא צפויוח ליהשעינינו
  שהוא קבוע  ומן לו ויש השמיממן

 ארצך מטר ונחתי במ"ש  ומלקושיורה
 בזמניס שהוא ומלקוש יורהבעתי

 למטר. צריכה שהארץמיוחדים
 מיניס הג' לקנות מצוה אי ג'.תרס"ה,

 לקנות לו יזדמן אםכשמסופק
 שדיחוי קכ"ו  המובח  קרגות עי'אתרוג

 לי יזדמן אם יורע שאינו ת מ חי
 דיחוי. הוי לאהמצוה

6"
נ



 נאלין אבד"ק שליט"א צרנוצפקא טהרה"ה הרה":הערוה

 וכ', דו"ח ליתן עתירים סרק אילני אף ו, " כ פ ר " ב מ ע"ב ה'דףא(
 בצוואת דחסידותא במילי הו"ד הק' האר"י דברי עפיי העירותימאז

 ובס' וכ' ובזרעים באילנות טגולגלוח נפשות שיש ניג, אותריה"ח

- א' יו"ד ד' להפמ"גנוטריקון  חסד בהם יש צומח דומם אפילו 
 הארכתי, עה"ת ובחי' נ"ב, אות ח"ד המצות ובכוונת וכ',ורחמים
 ועי, קל"ג, שמות תיב"ע על יהונתן אהבת בסו"פ אנך הומתובק,נט'

 היא גם נפקדה עונו על כשנתקלל-אדם לפוכך שם בראשיוו רש"יעוד
 י"ט, ל' דברים כרש"י ועונש שכר שייך לא בדומם הא וק' עונהעל

 טקל אפי' מ"ד ולחד ו' פכ"ו ובב"ר ה"ז ,פ"א כלאים ירוש'ועי"ע
 ומחיניה דרב תלמידו קמו ה"ב פט"ו יבמות ובירוש' עיישורצועה
 דהוא י"ל ולהנ"ל וכ', כדין דשלא ובק"ע יקד וספסלא יקד ערקתאאמר
 כולן וכ' בה שנסקל אבן ב' מ"ה בסנהדרין ואולי עליהם, עונשגם

 וא"ש, עונש מטעם ג"כ והיינו וכ'נקברין

 ויקרא יהונתן אהבת בסו"פ עי' אתרוגים פ"ח שבת בתוס' ע"א. ד"טב(
 באריכות.דקכ"ג

- לשמה בענין ע"ב ד"טג(  לשם דברים עשה ע"א מ"ב נדרים מש"ס 
 התורה לשם צ"ל דבתורה נ"ח בס' מ"ש לשמם,. בהם ודבר --פעלם
- רבי שיקרוו וכ' אקרא אדם יאמר שלאבשם  נ"ב פסחים ובתוס' 
 ז' תענית בתום, כמ"ש מותר רבי שיקרא ע"מ וכ', אסור לקנתרע"מ
 טל, אגלי בהקדמת ע"ע לשמה ושלא לשמה לימוד ובענין וצ"ע,ע"א

 דניצל ד' ק"ד וירא מדהנ"ע ע"ע מצוה, הוי של"ש דגםומש"ש
 לב ובשו'ת בסופו, דט"ו וישב מרדכי תכלת וע"ע גיהנם שלמדינה

 הארכתי. עה"ת ובחי' ד' סי'יהודה
 בתורת עסק לא ולמה פנקסו על שכ' ב' י"ך דשבת בהא ע"אד"יד(

 מהרש"ם ל"ז, אות צו פ' נח"ק א', סי' א:"ה ישוע"י עי'חטאת,
 שמינה חטאת ובביהמ"ק כחושה, הוי דתורה - ל"ב אות ה"בהקדמה
 למשה בהלכה וקיצש"ע נ*א, סי' יוסף ויצבור וכ', אוכליםדכהנים

 ח', (וותדקצ"א

 סי' או"ח ותנינא צ"ג סי' יו"ד נוב,ק עי, יחוד, לשם שיאטר א' י"אה(
 המטה וקצה ה' אית ל"ב סי' חיים וא'ת יהוד, לשמ אמירת בעוןק"ז
 על שמפקפק ממה הנוב"י שהזר מש"ש סק"ט תקפ"ה סי' המט"אעל

- יתוד הלשםאמירת  ניחא שפיר מינים ד' לו בא.ן דכאן ונראה 
 יתור. לשם לומר המחברדברי

 והחיצון למאכל הפנימי בענין רפ"א ערלה הירושלמי בדברי א' י"בו(.
 והפירות דהינפ"כ היינו למרשו מאז ה?ירותי פטור. החיצוןלסייג,

שבהיצון



הערית
 וצד למאכל, או לסייג.  התחתון צד  בירושלמי ומש'ש פטור,שבחיצון
 כן לומר שייך איך ח'יב, למאכל שהיא ומה למאכל. או לסייגהעליון
 בתיכפקא וכמ"ש חייב. הגזע מן היוצא למאכל בתחתון ג"כואולי'
 למה עכ.פ  אנל וכו', הטרשיב  אין  הגוע מן העילה אילן ה"רערלה
 ג"כ הב' יצד וכן החיוב, צד מן יונק הלא פטור העליוןצר

 בזה, וצ'עקשה

 עי' פיריה, לעשות עתידים סרק אילני דאפילו רחז"ל, מש"ש שםז(.

 )פסקי
 רואה אינו סרק א.לני אפייו דהקוצץ קל"ב סי' פסחים תיס'

 שי"ת וע-ע פ'רות לטעון יטעתייים מחמת היא ואולי ברכה,סימן
 כ"ו. כ"ק קט"ז סי' ודרת'ש ל"ה סי' יו"דחסלא-ת

 עי' וכ' 'ונה מדאמרה הייף דזית צ"ו סי' יו*ר מש"ך מש"ש , שם,ח(.
 ע" הזית ולא חריף העץ דרק א' ל-ו ובפסחים ב' י'ד עירוביןכהוס'
 ג-א סי  ה"ג  הנ9ימים  חבליס  ושו"ת ב' סי' חר'ף מע' ושד-ח שם,דול"צ
 בס' יע"ע יש זיתים מיגי דשני והעירותי בזה, אלי תשובה  שנדפסהמה

 חיה  ובנסש ל"ג.  מאמר ח"א בהרוה"נ וע"ע שכ"כ.  ק"מ סי'  טעםאמרי
 ל'. ס"ק צ"ו סי' יויד אביהם וילקט ס"ח, תמ"זסי'

 עי' האריו"ל בשם הפפו' כ"כ כב"ש. הלכה יהיה דלעתיד ע"אדי"גטן
 גאריכות. ב' ליח העברי הניאם בספרי ט' אותציונים

- הילוד את הרואה חכס איזה דהול"ל שהקשה מה שםי(  הקשה כבר 
 החת"ם,כן

 פ*ט באדר"נ עי' עיים רשע ליויר לעשות אם שנשאל במה ב' שםיא
 לת'רה. ואפי' לרשע חתחבר אלד'
 נזר אבני עי' לפחמין, אתריגו ב' נ*ג עיריבין בש"ס במ"ש כ, ט"1יב(

- מראהג_עדוס דאתרוג שם מתר"י במשה"ר כ' תפ'ה טי'או"ח '  
 ימאז

 ובירוש' ח'. אות ל"ח ס" דע"ת ועי' פסול דאודם מיו חילין מרמב"ןהעירותי
 ח"א מהרש"ם ועי' בפ"ס, ועיש לבהמין התריגו אמר ר"א ספ"כמעשרזת

 חכמה דבר שכ' וע"ש הנ"ל, דעירובין הא עם אהד שהוא במ"ש קכ"טסי'
 שם. מירוש' הכס' בסוף אפרים גליון ועי'בזה.

 ות"י ל"ג ול-ו כ"ח כ"ו שמות תיב"ע ע"ע התיכון בהבריח ב' רט"זיג(
 י"ב ם"א ושהש"י ריב"א וכפי' ה' כ"ה לעיל בעהית ורבותינושס.
 שב. תיב"ע על יהונתן אהבת ועי' במ?בו, שהמלך עדעה"פ

 רם, בקיל לולב נטילת על לברך המנהג עיי-ני ובפה ב'. אות א' די"טיד(

 כדי בקו"ר שהחיינו דמברכים מה וגם למנהנינו, טעס כ' עה"תובהי'
 וא"ש ההלל על גםשיהיה

 יעב"ץ סידור עי' בסדכה, התפלה קודם גוטלים האריז"ל דעפ"י ומש"שטו(
 ובאר נ"ט סי' הרב"ז שו"ת קנ"1, סו"ס יוסף גנזי רפ"א, ע' לבמערכי
 דקנ"ג.מרדכי

 להגאון א' רס"י ח"א מהרש"ס שו"ת עי' קודם תפלה דזמן ומש"ש שםטז(
 זיל.אדד"ת

ד"כ



ההערות
 יליל סי' בשם מהדו"ק א"א עי' אתרוג על זמן לענין ה' אות ר"כיז(

 ועי' וכו' בשבט טיו בליל לאכלו מרקחת אותו עושין דאתיוגדמנהגם
 עי"ש, קודם מכרכים ברכה איזה ל"ה סו"ס שיד תורה א.רירחון

 להעיר יש זה בענין הנה ילפינן, לא מטומאה דאיסוי ה' אות כ"ד דףחי(
 אות א' סי. ופלתי שם פנ"י ועי' מטומאה חוקות דילפינן י' דףמחילין

 ושוית בסופו, נ"ח נ"ז אות כ"ה ס-' או'ח ח"א שלסה ביכורי ושו"תו',
 כללים ובשד-ח בזה. מ"ש ט' אות ק'ה סי' הרב"ז ושו"ת ח' סי' דודכית

 . ואכמ"ל, ילפינן לא מטומאה איסורבענין

 מע' שד"ח ע-ע היבור. הוי אם באתרע אדם חיבורי בענין א, דכ-היט(
 יבחלקת א' או"ח ונוב"ק י-ט אות קמ"א הכללים ובמע' ו' אות מיניםד'

 ואכמ"ל. הרבה בזה -הארכתי עירובין על ובחי' ג' או-ח ח"איואכ
 קל"ד אויח אברהם מחזה עי' כצבע, הסכך קני למשות בענין 'ב'ל-בכ(

 לך האלף ובשו"ת מוה, המדברים האחרונים כל שם והביאמזה
 שס"ד.שלמה

 עשה מחיוב לפטור מהני ס-ס אי לעיין יש והנה בסופו. ט' אות שםכא(
 שדיח עי' לברך מותר אי בס-ס וגם וע"ו מ"ג כלל ס' מע' שד.חעי'

 בזה. וי"ל י"א י' או"ח ח' סי'אס-ד
 ה'ב רוצח מה' בפ"ט הרמב-ם הגה איתן, נחל בענין מש"ש א' דל-הכב(

 ה"ה פ"ט סוטה ובירושלמי בחזקה, השוטף נחל שהוא איתןבנחל
 י"ר ס"ק ק"י יו"ד ושפ'ד ה"ב, פ"ט שביעית ובירוש' שםובמרה.פ
 יעקכ רכי משנת כ"ד, ח"א יעב"ץ ליב, .סי' חכ"צ שו"ת היה,דחלק
 סוטה, סיף והגרצ"ח י"ב אות ק-י סי' בי"ד שו"ת ס"בפיט

 -ץ יחדיו שגרבקו בלחמים רע"ד סי' מחצה"ש בר' שם עה"ג ב' דל-וכג(

 . . אית__ט'. שם . החיים וכף ב' ל*ח י' או"ה אברהם מחזהועי'

 לקוטי עי' ראשים בשני בנולד ד' סי' ח'א השבו"י כד. א' דל"זכד(
 בזה. ממני הנדפס באריכות ד' אות ש"ה סי' פדה*ב עלפנחס

- יכ*ח בשיעור יבש כענין א, ד"םכה(  ושוית א' ק"י דף חולין עי' 
 פ'. סוס"יחכ"צ

 אהלות התוספתא ובדביי חיבור הוי אם מהט ע"י חברו באם ב' דמ'בכו(
 ס*ב קס"ח סי' באו"ח הרוקח בר' מש"ש דק-ה זבחים ח-י בפמ"אועי
 דעירובין להא המוציא בין לחלק במ*ש י'ב סי' יעקב מנחת שו"תועי'

 ואכמיל. הארבתי ובחי' עי"שוכ'
- הדע"ת וד' באורם הרמב"ן ד' מ"ש י"ג דמ.הכז(  או"ח גור אבני עי' 

 מהנפל. עה"ג שם העירותי וכבר נ"ג, בעירובין רש"י 0ד' סק"ב תפ"הסי'
 דשינוי פסול שדראות בב' בלולב סק"ח תרמ"ה המב"ז בד' ב' דמ'זכח(

-הוא  כו' תיכלין לא דין ית ברם ז' י"ד דברים מתיב"ע ילה"ר 
 ה' פנחם לקוטי ס' ועי' כו' שדראין ותרין רישין תרין דלי'שלילא
 ד', אות ש"ה סי' מקלוור"ד שליט"א פיז הרה-ג מידי.נפדה"ב

 הפי' ופה משובת ירוק כיא ת' התק"ז דברי ידוע גרין בענין רמ"חכט(



הערות
 גרין על דכוונתן כ"א אות הנ"ל נזר אבני עי' געעל או גרין אםבוה
 ובכסא שם בהגהות רקל"ג תרינ תרמ"ח המגן אלף ועי' עי"ש געהלאו

 בזה. מ"ש התקו-ז עלמלך
 שמפקפק קכ*ש סי' ח"ב מהרש"ם עי' ודק ארוך באתרוג הב"י בר' דמ*טל(

 עי"ש. הנ"ל הב"י בד'ג"כ
 בחי' היה נפש שו-ת ע,ע דגול. עדל"ת ל"א דאטאי מ,ש א' דנ"גלא(

 ובהמו"ה מ"ז סום"י מוהרצ"ה ובשו"ת ה' סי' עדל"ת בדין בסופופלפיל
 לוה"ג. ר"פ ותפא"י תולדותפ'

- כ"ו סי' החכ"צ בד' ע"ב. שםלב(  פכ"ה התדר-א טד' העירותי מאז 
 דיא לסוף העכו"ם מן הגונב שכל 31' העכוים מן בין א"ע אדםירח-ק
 סים"י יואב חלקת בשו"ת ועי' פט"1 עוד ועי"ש וכו' הישראל מןגונב
 ב', ב' ביכורים הש"ס וגליוני כ"ו ס:ס-י יויד ויוס"ר שאול דבריכ*ז.

 מכירו וצריק חבירו בשל לולבו נתערב אם להסתפק יש ע"ב דנ"הלג(
 מ-ג סי' אליהו יר בשו"ת וכה"ג ע"ז טמכינן אם שלו שהואברוה*ק

 ב'. קג"ה וסי' צ"ד סי' התירה דגל ועי' שנתערבבאזסור

- מצוה ע"י רק שו"פ בה שאין גערבה א' דנ"ולר(  ס:פיר במל"מ כה"ג עי' 
 רע"א משה באר שו"ת ועי' ע"ש כה"ג בקרושין שנסתפק אישותה'

 ע"ש. בשביעית אתרזג בענין העיר הנ"ל משה וככאר לפסה בדרושובער"נ
 ו-איהי בהס לצאת מותרים אס יריחי עיר בלולבי להסתמק יש הנהלה(

 מקומו. זיכר איני וכעת בזה שנסתפק א'בם'
 שהשתהוה הפרי נטע חם וכן נאסרה אם לה והשתחוה ביצה בזקף א' רג"ולו(

 שהוא המפרשים העירו ולא י"ט, סי' יו"ד דינים עיקרי ע"ע -לה
 י"ב אית ב' דמ"א ידושע עטרות עי' רערלה, טם-.ק בירושלמיטפורש
 דכ"א, ס"ג ע"ז ירושלמיועי'

 והעיריתי,בירושגטי הרבה בזה הארכת' בהי' - מאתנן בלולב א' דנ"חלו(,
 נח ובזוהר לרצות באים מיגים דר' ע"ב ב' ובתענית פ"אביכורים

 יש בשופר וגם דהמיר י"ל א"כ כו' קרישא דרזא בשמא ב',ס"ג
 ואכמיל. וכו' דטי כלפנים קאתי רלזכרון כיון א' כ"ו בר"ה ופמ"שלעיין

 פ-א כלאים בירושלמי הנה הרכבה, מקבל אינו רלולב במ' א' דס"זלח(
 דשאר ומשמע עי"ש הרכבה מקבלים זיתים דאין איתא ובזוה"קהקז

 היכבה. מקכליםרברים
 ככל יהיו לא זנקכה ,נד ינטעי לא אם בדיי מרב' מ"ש א' דס"הלט(

 נמצא ובזרעים באילנית ובאטת זה מבין אינו כי כ' והמחברהמינים
 ובדש"' לנוקבתא דיכרא כופרי מנהי א', נ"ו בפסחים ז!"נ בחינתבהם
 ע"א מנחית תוספית א', נ"ה בכורות בסופו, הנ"ל פאד כתובות ירושלמישם
 סעפ סופ- במהר"ם הו-ד ב' מג"ז וזוה-ק פי'ד ובב"ר מרכיבין ד"הא'

 ועור א' נ"ו פסחים הש"פ בגלי:ני הו"ד נ"ט סי' הבהיר ובם'וישלח
 ברב' מבואר וביותר בראשית. פ' עה"ת בהי' צינתי היבה,במקוטות

 הוא הלולב 3י ונקכות, זכרות כ'וו הכולל תמר ג' קי"א וישבבחיי
 מכפניט וכגיעיניתה מכחי'1 זיל. שהיא דתמר הוא שלו והפריהזכר

הוא



טהערות
 הרב' של כוונתו וזה ע-ש ד, ביז תזריע בחיי וברב' וכו', נקבההוא
 גם בצמהים גס כלו המינים בכל כ' שם שכ' יבפרט אמור בפ'בחיי
 וא"ש. הדבר פשום זא'כ ונקכה, זכר הטבע בררך מציניבדומם

 דרכי עי' מחציו פחות הוי דש.וד מהרשב-א מ"ג סי' ביו"ד א' דעיאמ(
 כ*ח מחילין הרשב"א על שהעיר מה תע"ז סי' ז-ל מהמהרש"םשלוכ
 שאלי ובספרי עי-ש מקומית ומשאר רובא תשייר לא כיוב ע-ממחצה
 שם. עה"ג א' דכ'ג ירושליטשלום

 יוצא אם א' דקל,א שבת מהצל'ח א' סי' ח"א מהמהרשים מ"ש שכמא(
 רי"ח סי' ג' כרך זרעים הש-ס גליוני ע"ע לקרקע במחובר מיניםבד'
 ההרדים על יהודה באר קי"ג סי' שלמה לדם מ' סי' המאיראור
 ג' קמ"ו סי' יוסף גנזי ,טו"ת ד' אות צ"ז מאמר אהרן ברכת א'דכשה
 נאמן בית שו"ת ע"ע במחובר דביכורים מה"א ומ.ש קניג. אית וברכההיים

 - כ"א.סי'

שש

 הקורש במלאכת העוסקיס הבחורים צ"י ונגמרנעשה
 האבער ו-וד יעקביהנ' פריעדכאנן צבי ועקבד3'

 באדעשטיר5שיל-נוי

 תרצ"ט. תצוה פ' ה' י:םמעאיני
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טוהוגבהו

טזבא"י
ונטל

מפסןקין-
 אליהופהח

 יח שמן אחדוישא'
 "ןנאילין
 יטןלשמה
 " שמים'חסר

בתוס' בתוס ד ,ב

 כתיבמדלא מכתיב דלא כגא
 גןויטע גן לבב

עלע"י*
האסיףהאטוף לאא
תררהתורה כאב
כעין כענין טעג

ולולבו בלולבוטז
 רמוזהכל רמוזכר
 פרש"י על פרש"יכז
כשמנענע כמשמנענע חעד
דהלל הלל ' לגד
כבה"ג כבפיג כוב
והלקיט והלקט 'דג
הדר הרור כאד
)מיותר( יט למעלהב
 יבשותו יבשתו )במחבר(גא
*ף.4ף1/ יין/1,
פסקולגד
 דרךיטא

 דלולבי
 בספ"דכבד

 נ"גיגא
 בכבושטד
 הדסיב
 וחיובאכהג
 שהענףדג

הוגכוהוידאה
מא"יכוב
נטלזב
 מפסוקין כוב
 שורה חסר 'זב
 כאילןיטא
 שמהכג'ב
 שורה סוףכד,ב

 הךכו
 הלזמדיח'א

 ר"תכה

וארץ
 קראך

לימיד

קיימים גב
ה"ב יח 'א

רנ"ו*

בעצהיט
 קיימיםכו'
פ*אא

שיתפוחב

 תשובתי תשובתו כגכג
 מצאתי מצאתו בהערה ח 'א

שלאכשלאט
ל"דצ"דאא

כ~

שהחילוק שהחילוך

 ה'תורת

קיימנום
--.ח"ב

--- - 

רע"ו
העצה
קיימנום

פ"ב
שיחפו

ה'

 זדהרי

פסקי
דרק

דלולבא
בספד"ר
י-ב

הכבוש
הרם

וחיורא
שהעץ
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י

בכתיבת ככתובות לה א מט הרבהמגולה מגולה ז אלא
פרי כדייבבנ דיהקל"ו קל"וכדג
סעי' סי'כבאנאדלולב ללולב גד
וכתב, וכחכיב"שאסור אסורכג דלג

 תרמ"ודסי' דסי'כדב"בישוב ביושבכד
 דמיולא ולאאד" הסגר בלי ות בט הה:גר כייג אלה

4ה"ץ2צפצפה

ד-
 ר"ש', כ"ט ו

יקצצנו יקצצו ז במחנינגמשבצות. משבצותסז
 שעת"ש, שעח"ש יד בנגחלקן הלקזהב

החכ"צ הח"א יב אנדמפורסם מפורסיםיא
 המשנהכללם כללם יז ב" ניתוקע"י . ניתוקלו אלו

מה"ט מה"ת ז בנומעצמן מעצמולט

 הרשנאאבתשו' הרשב"א א ד"נשאל ושאליבג-

 א הרשבדחימלתתא מלמתא1ד

נ"ו נ"ט למעלה אנול"ה ל'בי

בזההרחיב הרחיב טז ""בו לואלזב

עכרם עכום לאאואוגדו ואינדוב

 היפר_______ - - ספר_ ח אנחבשיעוים בשימורים לא בלט
; 

נ.ס ס*א למעלה אנסמעתר רבילמטהב
ואכילתה יאכילתה ב""בק"טא בק"סה לבג

 יו"פבליליין מן יב אמ
בגעלבגדול כדג בהאיבעיא בעיא בהאי בד

הריהיא לחבסשיור שיעורמאי"בר"

ס-א ס"ג אלמעלהסא ו~ה- למה כטב

 פטמתובנטלה בנטלה בד
כז[1 ב א סב

]ד"ל רשלכדטינה מניה ע:",ד

 צ"לנבמוקף[ "'עדשגהמה לחבחפצא חסצה כא ג;מר
ס"ג ס"ה למעלה אסגגדל גדלו ה כמו

פשיטא פשוטאאדהתעס דבתעם כא "מז

שבקיאין וצבקיעיזן א בסדתיים חייס סג

ועט"ש ש וצם " ד"שעשאו שעשומחכמביג



 ן עו, ג ,ן ן 1/1ו ץ4ף4י-י*אאף

 לתי1תצריך מ 1 ק גמ שירה עמודדף לה'יתצריך ם 1 ק מ ב שורה עמוודף

שלו שלא ט געז ל'כללים כללים טז ד(ד
לולבלילת טזד"בשאולבשואל כו ב(ה
,ודבריובדברי לו""ע"כ נ4כ לד דק
'יהראב,ולהארב'דב אעחובפירושוהפירוש ל אמו

י' ו'ד""הרכבההברכה זג

בקונט'בקגרח""השתחתהשתנות לו ד"

קטים קטום רקלז"4כנטעכנוטת כו בסז
בפיוטובפייטו ב בעטדומיןדמיין זג
עומדיםעומדיגבפבפתה בפסח כבג
השני בשני לגד"מתתר העלת ונראה כחד
שמרךישמיךז אפאושלשל א אסח

כמתולדה כבתולדהלזא" בזהמ"שמ"ש הא
גדמץ גודמןו ד"ע.ש עכ"ל כואע
והעיקר והחקריד ""יטלנו יטילנו' לו אסט
זש"ק 'שיךלו ""הלק"ט הלקט יד ב9
קושית מקושיתלב בפב המג'אומ"ש ומ"ש כ אעא

תתסש תחפשטו ג"דה.ה דהיה כגב
תפשום תפשים"_ג___ג __ופינשל ..___ __. שינשף יאג"
 אףע"כ ע'כ יב דפבמג-רשה מנרשו בהערהעב
מקרי קרי כא אפגמשתנה משתני ז" אעג
יחמיר נחמיר כד ד"ע"כ ג"כ כג "עה
דמקריבי ביןדמקרי ג גפדובם"פ וס'פ א בעו

נהיךגה*ק יב אפודבס"פ דם'פ חב
חייבחיוב כג *" אחד כל ז,כל אחד כלאד

שנוסלו שנטלו אנמחנרפזבעינו בעיניןכאד*
ההיכר ההכיר בא" ללקיחה לקיחה לקיחהכד -ד4
בתר'נ בתר4כ ד*"לא לא לאכז אעז

בחזקת חזקת ז בפטשבגופו שבגופינח
 בציצ'כמו בציצית טוג"אמינא אמינהכט
בביהכ'נ ביהכ"נ ח דצאמקרא דקראלד

 עדיפויש שעדיפות ח אצבללמד ללמוד לחי
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כגימוניתבנימונית כג בקחכוטהנוטל שהנוטל א דצב
דאיתקוםדאתיקע- כא ד"וזה וגם יז בצג
כאנשימנאנשיס כה בקט מן גון בהכלל מן בהכלל יד אצד

 שןהיכלי ישןהיכללב אקיא המנוחה חמנחה חבהעהב
מעיש עישא י"שהריץ שהר" כא אצה

מהרש"םמהרש"אז אקטו ג"ותמא -מא לזב
חכ"צתר"ציג גקיחל"ד ל"רנ'ז לח*
ומסתברא ומסתברהיט ""די ד"י בהיה אצו
"בשאר בשער " ו אצט

דפטר רפשרכד -
גמורה גמירהככ בקיט הוקצה הוקצאכגג

טור תורה אקכאגודות אגודת בהערה1
 בלולב בלולבו במחבר אקכאכללי כללח

ק" 4 ג""אבוה אבוהו "  דהוי דדוי 
אה"ע אע"הטוג"בה-ג בהה"ג כואק

 הוילא ' לא יאד4אז או יבב
הו"ל הנ"ל כז*"נענים נענעיםטז

בסתם דסתםה אקכבהחל הרלט בקא
 -_ולא- _שלא__לח ""מץמן ל אקב

 דאומדנא דאומדנהיוב-קפידאקפיד
דכמאן דמכאןלא אקכדכשנטל כשנוטל כטב

 מלקיוגרעוגרעטז ב"בתפירה בתפורה אר-
דמותרדמיתרכב אקכהמהשני משני לד אקג
אוליאילי ג בקכומוסיף תוסיף כא דקד
באמצעכאמצאסו "" שנים לואפ שנים יב בקה

שלמהשלמאיס רק:זפי פל כזג-

 לנ"דג"כג"כלג גקכחקכ"ב קכ"ד כזג-
הלוקחלוקחלט""לענף וענף ירד

דקסדגםכד"בחיי בחי'דכו

 סוכתסוכותיז בקכטבמוחה בחזה כחגקי
 ומקיים מקיים אםלהא"מיותר על יב אקז
 דהנבואה דבנכואהכבקלבגורע בגרוע טו אקח
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 לה"ח 1ייך מ ז ק מ ב וירך קמוו דף1

כדי כדאי ט גקל
שאין אין במח:ר א בקלא

גוירת ~גזרתדג
זי זה נמח:ר ב אקלב
 א. קראבספק בספק כו ג*

 מטע אבללקרוא
 גלפע" ר חא

 החו"להצדיק
 בספק לחלקדיש

 לדי' צריך מ י ק מב עוןה ~נ,ודדף

דשמא שמאיח לקלב
הלולב לולבכא

בחהינת בחתיחת1 אקלג
להדרו והדרו ד אקלה

ממנהג מנהג כז'
]אמנם אמנםלט

סיא סי"אכאג

ז




