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סוכה-לולב הגזול

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

לט.
לא לימא איניש יהא שמיה רבא והדר מברך, אלא יהא שמיה רבא מברך בהדדי.רבא:♦▀◊

משה, שפיר קאמרת?אמר ליה רב ספרא:¿לט.

אלא: התם והכא אסוקי מילתא הוא, ולית לן בה.[רב ספרא]♦▀◊לט.

מקום שנהגו לכפול.▀>לט.

רבי כופל בה דבריםתנא:▀◊לט.

מוסיף בה דברים.רבי אלעזר בן פרטא:▀◊לט.

מאי מוסיף?^לט.

מוסיף לכפול מאודך ולמטה.אביי:!◊לט.

לברך יברך.▀>לט.

לא שנו אלא לאחריו, אבל לפניו ־ מצוה לברך.אביי:▀◊לט.

▀▀◊לט.
דאמר רב יהודה אמר 

שמואל:
כל המצות כולן מברך עליהן עובר לעשייתן.

ומאי משמע דהאי עובר לישנא דאקדומי הוא¿לט.

דכתיב (שמואל ב יח) וירץ אחימעץ דרך הככר ויעבר את הכושי.דאמר רב נחמן בר יצחק:!◊לט.

מהכא (בראשית לג) והוא עבר לפניהם.אביי:!◊לט.

ואיבעית אימא: מהכא, (מיכה ב) ויעבר מלכם לפניהם וה' בראשם.!◊לט.

לט.
מ

הלוקח לולב מחבירו בשביעית ־ נותן לו אתרוג במתנה, לפי שאין רשאי ללוקחו בשביעית.▀

לט.
ג

לא רצה ליתן לו במתנה מהו?^◊

מבליע ליה דמי אתרוג בלולב.רב הונא:!◊לט.

וליתיב ליה בהדיאִ ¿לט.

לפי שאין מוסרין דמי פירות שביעית לעם הארץ.!לט.

דתניא:▀!◊לט.

אין מוסרין דמי פירות שביעית לעם הארץ יותר ממזון שלש סעודות. ואם מסר ־ יאמר: הרי מעות הללו 

יהו מחוללין על פירות שיש לי בתוך ביתי ובא ואוכלן בקדושת שביעית. במה דברים אמורים ־ בלוקח מן 

המופקר. אבל בלוקח מן המשומר, אפילו בכחצי איסר ־ אסור.

לט:
ומן המופקר שלש סעודות ותו לא?מתיב רב ששת:¿

ורמינהי:▀¿◊לט:
הפיגם, והירבוזין, והשיטים, וחלגלוגות, והכוסבר שבהרים, והכרפס שבנהרות, והגרגיר של אפר ־ פטורין 

מן המעשר, וניקחין מכל אדם בשביעית, לפי שאין כיוצא בהן נשמרִ 

!◊לט:
הוא מותיב לה והוא מפרק 

לה: [רב ששת]
בכדי מן שנו.

מאי משמע דהאי מן לישנא דמזוני הוא¿לט:

דכתיב (דניאל א) וימן להם המלך וגו'.!◊לט:

אי הכי, לולב נמיִ ¿לט:

לולב בר ששית הנכנס לשביעית הוא.!◊לט:

אי הכי, אתרוג נמי בת ששית הנכנסת לשביעית היאִ ¿לט:

אתרוג בתר לקיטה אזלינן.!◊לט:

והא בין רבן גמליאל ובין רבי אליעזר לענין שביעית אתרוג בתר חנטה אזלינן¿לט:
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דתנן:[רבן גמליאל]▀¿♦◊לט:
אתרוג שוה לאילן בשלשה דרכים, ולירק בדרך אחד. שוה לאילן בשלשה דרכים: לערלה, ולרבעי, 

ולשביעית, ולירק בדרך אחד: שבשעת לקיטתו עישורו, דברי רבן גמליאל.

מ.
אתרוג שוה לאילן לכל דברִ רבי אליעזר:▀¿♦◊
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