
 

 

 

 

                                

                                      

 מצינו שנתרבו ב"עץ מאכל" לערלה.{הרי אתרוג. מדוע לא פלפלין? }ש –" שטעם עצו ופריו שווה "פרי עץ .1

 . אחד אמר רחמנא 'פרי', שא"א או שלש שתיםוליטול נכר מחמת קוטנו. ימ שאינו: לנוטלו משום שאי אפשר

 כך אתרוג יש בעץ מכמה שנים. ,שיש בו גדולים וקטניםדיר  . כמור'י: רבי: קרי 'הד'הדר' זה אתרוגש ירושים נוספיםפ

 שצריך השקיה תמיד וזה אתרוג. .מים דור" בלשון יווניבן עזאי קרי "אי באילנו משנה לשנה". ר' אבהו: "הדר  

 

 ?. האם אחד לא סובר את טעם השניחד אמר שאין בה דין ממוןחד אמר שאין בה היתר אכילה,  רלה:רוג עטעם הפסול באת .2

 'של תרומה טמאה פסול' ולמ"ד שאין דין ממון הרי מסיקה תחת תבשילו.  ששנינו אחד לא מסכים עם השני. ודחינן:להו"א: 

  .דין ממוןגם קנא: כולם מודים שצריך היתר אכילה וחולקים האם צריך סלמ

 ממון" כפי שהוכח מדבריו.ור' אסי הוא זה שסובר "שאין בה דין  ם ואליבא דר"מ שזה ממון גבוה. -למעשר שני בי :ונפק"מ

  

 מחלוקת האם מעשר שני ממון גבוה כר"מ או הדיוט כחכמים?ההלכות העמיד ר' אסי את  3באלו  .3

 . 'לכםלר"מ אינו '  –אתרוג של מע"ש 

  'עריסותיכםלר"מ אינו ' -עיסה של מע"ש  

 . 'חלה'ג"ש לחם לחם מלר"מ פסולה  –מצה של מע"ש 

 תכם מצריך ר"מ דין ממון.שאולי רק עיסה שכתוב פעמים עריסו –ה לאתרוג ומצבעיסה. ואין הוכחה  מפורש שנחלקו תאיובברי

 

 מה הטעם שאתרוג של תרומה טהורה לא יטול? .4

 ים.שמפסיד את התרומה ע"י משמוש היד . וחד אמר:חד אמר: שמכשירו לקבל טומאה ע"י רטיבות האגד

  .נה תרומהכי הקליפה אי ,מפסיד תרומה אין .יששהקדיש רק את הבשר בלי הקליפה. מכשיר  ונפק"מ

 שהרי יכול לקדש בזה. ,תר ממון ישיוה בירושלים.תר אכילה יש ימשום שה :כשר והטעם שאם נטל

 

 "ש פסול לב"ה כשר. במה תלויה מחלוקתם?אתרוג של דמאי. לב .5

 לין.י"ש אין מאכלב. ומעכשיוכבר  ראוי לו, נכסיול להפקיר וכיון שיכו ,מאכילין :את העניים ואת החיילים דמאי. לב"ה ןמאכיליב

 

 אתרוג של מעשר שני לכתחילה לא יטול, מדוע? .6

 שמפסידה. מפני  . וחד אמרשמכשירהחד אמר מפני 

 משנתינו רק כרבנן. :משום דין ממון משום שיש היתר אכילה. ולמ"ד: שרואם נטל כ

 

 ?ברובו פסול דין 'עלתה חזזית'מה אמר רבינו הגדול על  .7

 להו"א: שבשנים ושלושה מקומות כשר. ודחינן: שאדרבא הוי כמנומר ופסול.

 פסול משום מנומר. במיעוטובשנים ושלש מקומות אפילו  למסקנא:

 חזזית בחוטמו פוסל במשהו.  א. עוד מדיני אתרוג: 

 ועוקץ בזנבו.  ,בראשוהיא פיטמה  ב.                           

 כשר. –{ נקלף כולו פסול }מנומר –נקלף מקצתו  ג.                           
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