
 

 

 

 

                                
                                       

 ?חסר ניקב ואינו דיןה קב וחסר פסול. מהינ אתרוג .1

 רק בגודל איסר.  - שאינו מפולשוד מחט. ל אפילו כחפוס  - מפולש

 

 באתרוג הדומים לסימני טריפה? אלו מומים .2

 כניקב קרום המח. –ניקב    כסדק בגרגרת.  –נסדק   כ'גלודה' שאין לה עור.  –נקלף 

,               מוח פנים אתרוג וחדרי הזרע קיימים, האם דומה לריאה שנשפכה כקיתון וכשרה כשקיימי סימפונותינ –ונסתפק רבא 

 ולא איפשטא. ה אבל כאן אויר שולט ופסול. שם שלא פתוח לאויר תחזור לבריית או שדוקא

  

 אלו אתרוגים נוספים למדנו שפסולים? .3

 מנומר, כדור, תאומים,  ,בןל}נרקב{, כבוש, שלוק, תפוח }התנפח{, סרוח 

  גלגל ריחיים כשר{ }ובצורה של  אחרת,כבריה  דפוס, ונעשהב גדל

 ולבני א"י פסול שאינם רגילים בו. . ולרבא: לבני בבל כשר . לאביי: כשר – כושמארץ 

  כוש לכו"ע פסול.גדל בל דומהה אתרוג

 

 ממעשר? האם ר"ע בשיטת ר"ש שפוטר אתרוג קטן בגמר בישולו. קיבא פוסל משום שנחשב פריעחכמים מכשירים ור'  .בוסר  .4

 .וקטן אי אפשר לזרוע ממנו ,זרעך" "תבואת  רק לגבי מעשר. שכתובפסק ר"ש  ב.  רק לגבי 'הדר'ר"ע פסק  א.יתכן:  .לא מחייב

 

 מה דין אתרוג שנקבוהו עכברים? .5

 לקיחה תמה.    וביו"ט שני: ב' לשונות בדעת רב.  –ל ולקחתם פסו :ביו"ט ראשון

 בנקבוהו עכברים פסול משום שמאוס.   רך עליו,מבאתרוג ששר' חנינא אכל מ אע"פ לישנא קמא:

 ביום ב' חסר''פסול כמו שמצינו אצל ר' חנינא שאין  .כשרעכברים: נקבוהו  א:לישנא בתר

 

   כביצה. היכן עוד חלקו בשעורים אלו? -אגוז. לר"י  –אתרוג קטן לר"מ  .6

 בשיעור האבנים.  –משום כבוד הבריות  שהתירו לטלטלם  ם מקורזלותשלוש אבני

 [שאכן חכמים אמרו לו שאי"ז הדר.ראיה מר"ע שבא לבהכנ"ס ואתרוג על כתפו. ור' יהודה דחה   ר' יוסי הביא –אתרוג גדול ] 

 

 במה אוגדין לולב? .7

 לולב צריך את האגד, ומין אחר, יחשב ה' מינים.והטעם: לר"י: אוגדין את הלולב רק במינו }ואפילו סיב{ 

 ולר"י מלבדם היה גם מין לולב.  בחוטי זהב.  וגדיםאוכן היו אנשי ירושלים  לר"מ: אפילו בחוט משיחה.

 

 ?האם צריך לסכך דווקא בארבעת המינים .8

 לדפנות[ס חימתי ".  ]והפסוק "עצי זיתר' יהודה: רק בד' מינים, ק"ו מלולב שנוהג רק ביום לסוכה שנוהגת גם בלילה

 בעזרא "הביאו וכו' עצי זית". ואין ללמוד מהק"ו, משום שאם לא ימצא ישב חוץ לסוכה. ר' מאיר: לא רק בד' מינים. דכתיב

 

 

    ' תשע"ד   באדר  'ט' גיום  בס"ד

   ול'' –סוכה 

 )חגיגה ט("אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת"  

 .  ניתן לקבל כל יום לתיבת מייל או לפקס        5709307-03פקס:    okmail.co.iln101@מייל:    

 

 בלבדלהפיץ לזיכוי הרבים תחת השם 'נר שמואל'  ניתן      
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