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לו.
נסדק ניקב.▀>

ניקב נקב מפולש ־ במשהו, ושאינו מפולש ־ בכאיסר.תני עולא בר חנינא:▀◊לו.

נולדו באתרוג סימני טרפה מהו?בעי רבא:^◊לו.

מאי קמיבעיא ליה? אי נקלף ־ תנינא, אי נסדק ־ תנינא, אי ניקב ־ תנינא.¿לו.

כי קא מיבעיא ליה ־ כדעולא אמר רבי יוחנן:!לו.

ריאה שנשפכה כקיתון ־ כשרה.[עולא אמר רבי יוחנן]▀!◊לו.

והוא דקיימא סימופנהאואמר רבא:▀!◊לו.

הא לא קיימי סימפונהא ־ טרפה.▀!לו.

^!◊לו.
הכא מאי? דלמא התם הוא דלא שליט בה אוירא ־ הדר בריא, אבל הכא דשליט בה אוירא ־ סרוחי מסרחת, 

או דלמא לא שנא?

אתרוג תפוח, סרוח, כבוש, שלוק, כושי, לבן, ומנומר ־ פסול. אתרוג ככדור ־פסולתא שמע:[ת"ק]♦▀¿◊לו.

אף התיום.יש אומרים:♦▀¿◊לו.

אתרוג הבוסר, רבי עקיבא ־ פוסל[רבי עקיבא]♦▀¿◊לו.

מכשירין.חכמים:♦▀¿◊לו.

גדלו בדפוס ועשאו כמין בריה אחרת ־ פסול.▀¿◊לו.

תפוח, סרוחקתני מיהת:¿◊לו.

מאי לאו: תפוח ־ מבחוץ, וסרוח ־ מבפניםִ ¿לו.

לא, אידי ואידי מבחוץ, ולא קשיא: הא ־ דתפח אף על גב דלא סרח, הא ־ דסרח אף על גב דלא תפח.!◊לו.

אתרוג כושי פסול.אמר מר:▀◊>לו.

כושי ־ כשר, דומה לכושי פסולִ והתניא:▀¿◊לו.

כי תנן נמי מתניתין ־ דומה לכושי תנן.אביי:!◊לו.

לא קשיא, הא ־ לן והא ־ להו.רבא:!◊לו.

אתרוג הבוסר, רבי עקיבא פוסל[רבי עקיבא]♦▀◊לו.

מכשירין.חכמים:♦▀◊לו.

רבי עקיבא ורבי שמעון אמרו דבר אחד.רבה:▀◊לו.

רבי עקיבא ־ הא דאמרן▀לו.

רבי שמעון מאי היא^לו.

רבי שמעון פוטר את האתרוגים בקוטנן.דתנן:▀!▀◊לו.

אמר ליה אביי:¿◊לו.

דלמא לא היא, עד כאן לא קאמר רבי עקיבא הכא ־ דבעינן הדר וליכא. אבל התם ־ כרבנן סבירא ליה. אי 

נמי: עד כאן לא קאמר רבי שמעון התם אלא דכתיב (דברים יד) עשר תעשר את כל תבואת זרעך ־ כדרך 

שבני אדם מוציאין לזריעה, אבל הכא ־ כרבנן סבירא ליה.

לו:
ותו לא מידי.▀

גדלו בדפוס ועשאו כמין בריה אחרת פסול.▀◊>לו:

לא שנו אלא כמין בריה אחרת. אבל כברייתו ־ כשר.רבא:▀◊לו:
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פשיטא, כמין בריה אחרת תניאִ ¿לו:

לא צריכא, דעבידא דפי דפי.!◊לו:

אתרוג שנקבוהו עכברים. אמר רב: אין זה הדר.איתמר:[רב]▀◊לו:

איני? והא רבי חנינא מטביל בה ונפיק בהִ О¿◊לו:

ולרבי חנינא קשיא מתניתיןֹ בשלמא מתניתין¿¿לו:

לרבי חנינא לא קשיא, כאן ־ ביום טוב ראשון, כאן ־ ביום טוב שני.!¿◊לו:

אלא לרב קשיאִ ¿לו:

שאני עכברים דמאיסי.אמר לך רב:!◊לו:

זה הדר, דהא רבי חנינא מטביל בה ונפיק בה.איכא דאמרי אמר רב:▀◊לו:

ִ ¿לו: ולרבי חנינא קשיא מתניתין

לא קשיא: כאן ־ ביום טוב ראשון, כאן ־ ביום טוב שני.!◊לו:

אתרוג קטן וכו'.▀>לו:

כמחלוקת כאן כך מחלוקת באבנים מקורזלות.רפרם בר פפא:▀◊לו:

בשבת שלש אבנים מקורזלות מותר להכניס לבית הכסאדתניא:▀▀לו:

וכמה שיעורן?^▀לו:

כאגוזרבי מאיר:♦!▀◊לו:

כביצה.רבי יהודה:♦!▀◊לו:

ובגדול כדי שיאחז כו'.▀>לו:

מעשה ברבי עקיבא שבא לבית הכנסת ואתרוגו על כתפו.תניא, אמר רבי יוסי:О▀◊לו:

משם ראיה? אף הם אמרו לו: אין זה הדר.אמר לו רבי יהודה:¿◊לו:

לו:
מ

אין אוגדין את הלולב אלא במינו, דברי רבי יהודה.[רבי יהודה]♦▀

אפילו בחוט במשיחה.רבי מאיר:♦▀לו:

מעשה באנשי ירושלים שהיו אוגדין את לולביהן בגימוניות של זהב.אמר רבי מאיר:▀▀לו:

במינו היו אוגדין אותו מלמטה.אמרו לו:▀▀לו:

לו:
ג

אפילו בסיב אפילו בעיקרא דדיקלא.רבא:▀◊

מאי טעמא דרבי יהודהואמר רבא:▀◊לו:

לולב צריך אגדקסבר:[רבי יהודה]▀▀◊לו:

ואי מייתי מינא אחרינא הוה חמשה מיני.▀◊לו:

מנא אמינא לה דסיב ועיקרא דדיקלא מינא דלולבא הואואמר רבא:▀◊לו:

(ויקרא כג) בסוכות תשבו ־ סוכה של כל דבר, דברי רבי מאיר.דתניא:[רבי מאיר]♦▀▀◊לו:

רבי יהודה:♦▀▀◊לו:
אין סוכה נוהגת אלא בארבעה מינים שבלולב. והדין נותן: ומה לולב שאין נוהג בלילות כבימים ־ אינו נוהג 

אלא בארבעת מינין, סוכה שנוהגת בלילות כבימים ־ אינו דין שלא תהא אלא בארבעת מינין?
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אמרו לו:▀▀לו:

כל דין שאתה דין תחלתו להחמיר וסופו להקל ־ אינו דין, לא מצא ארבעת מינין ־ יהא יושב ובטל, והתורה 

אמרה, בסכות תשבו שבעת ימים ־ סוכה של כל דבר. וכן בעזרא אומר (נחמיה ח) צאו ההר והביאו עלי 

זית ועלי עץ שמן ועלי הדס ועלי תמרים ועלי עץ עבת לעשות סכות ככתוב.
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