
  כשרות האתרוג
  מ, אמור כג

  .ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר

  יד' ר סי"שוע
 וכיון , משום דאדעתא דהכי השאילו לו שיברך עליו, השואל מחבירו טלית מצוייצת חייב לברך עליו מידו

 ואם אי ,שאי אפשר שיברך ברכה המחוייבת על טלית שאולה אן סהדי דתכוין המשאיל בלשון המועיל
  .כ היא שלו הרי היא שלו במתה על מת להחזיר"ר לו לברך עליו אלא אאפש

  תרמה' ר סי"שוע
ודרשו חכמים פרי  ,'ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים ועף עץ עבות וערבי חל וגוא 

  .ו ופריו שוה שטעם עצ, ואיזה זה אתרוג,עץ שהעץ כפריו בטעם שוה

  .ח"תרמ'  שיתבאר בסיל דרך וע,רו ובגידולו שיהיה אה והדר בתא,הדרב 

  תרמח' ר סי"שוע
 כגון שתחב שם יתד עב , אפילו אם הקב הוא רחב אלא שאין בו חסרון מגוף האתרוג,אתרוג שיקבג 

 אם אין באורך ורוחב של שטח רוחב הקב כאורך ורוחב של שטח מטבע ,ויקב בעין שלא חסר כלום
  .הקרא איסר הרי זה כשר

 אף . הרי זה פסול. אפילו משהו. אבל אם חסר מגוף האתרוג.ל זה בקב שאין בו חסרון מגוף האתרוגוכז 
  .י שאין הקב מפולש ואין בו כאיסרעל פ

 כמו שרגילות הוא , אבל קבים העשים בו כשהוא מחובר.וכל זה בקב שעשה בו לאחר שתלשט 
פ שהן קבים שיש בהן " והגין להכשירו אע,חוברי קוצים שופלים עליו כשהוא מ"להעשות בו קבים ע

 כיון שהוא ,י שקרם עליו עור מלמעלה" לפי שכל קב שבאה לו בעודו גדל באילן חוזר לבריאותו ע.חסרון
  .עדיין הולך וגדל באילו

 והתורה שאיו תם ושלם אלא לפי איו מחמת שאיו הדורוכל פסולים אלו דהייו יקב חסר וסדק  יד
  .תם ודרשו חכמים לקיחה תמה ושלימה ולקחאמרה

 כיון שהפטמא היא בגובה האתרוג על ראשו והחסרון יכר בה ...אתרוג שהיה לו פטמא ויטלה פטמתו יז 
יותר לפיכך החמירו בה שאפילו חסרון כל שהוא שבה פוסל לפי שעיקר הידורו של אתרוג תלוי בראשו 

  .איו הדורלת השקפתו ואם חסר שם כל שהוא שהאדם רואה אותו בתח

 אבל אם מחמת שעוקצים ,אין החזזית ולא שיוי מראה פוסלין אלא אם כן ולדו מעצמות האתרוגכג 
 ,ל יש להכשיר"ט מו" וכן אותן חזזית שקורין בלא,אותו קוצים עשו בו מקומות אדומים ועקומים כשר

כ מראה " לפי שהן חשבין ג,היד שהן גבוהין מהאתרוגאפילו יש בהן ממשות שמקומן יכר במישוש 
  .אתרוג מאחר שרגילות הוא להיות כך הרבה אתרוגים אין זה שיוי גדול

 איזהו מומר שיש בו כמה גווים כגון שחור ולבן שאיו ממראה .אתרוג המומר פסול שאיו הדורכו 
  .לכל דברש גבי החזזית שדין שיוי מראה כדין חזזית " כמ...האתרוג 

  תרמט' ר סי"שוע
 הרי זה פסול ביום הראשון של חג מן התורה שאמר ...כל ארבעת המיים שהיה אחד מהן שאול בידו א 

  . להוציא את השאוללכם משלכםחכמים ודרשו ' ולקחתם לכם ביום הראשון וגו

לולב איו אלא ואילך שחיוב טילת ) דהייו בארץ ישראל אבל בחוץ לארץ יתבאר לקמן(ומיום שי ב 
 דכיון שלא תקו אלא לזכר למקדש לא החמירו , אדם יוצא ידי חובתו לכתחלה בשאולברי סופריםמד

  . שהרי הוא מין כשר אלא שאיו שלולפסול את השאול כיון שאין פיסולו בגופו

אר כל הדברים הפסולין בכל אחד מארבעה מיים שפסולן הוא מגופו פוסל בין ביום הראשון בין בש יז
 או שיטל עוקצו ,חוץ מפסול מחמת חסרון כגון יקב קב מפולש ויש בו חסרון מגוף האתרוג ,הימים

 אבל יטלה פטמתו אין פיסולו מחמת חסרון בלבד אלא מחמת שאין זה הידור .ושאר מקומו גומא
  .ימים'  כל ז וכיוצא בו שפוסליןלפיכך פסול כל שבעת הימים כשאר כל פסולים שמחמת הידור כגון חזזית


