
  מינים' ד ב ההלכותארבע
  מינו, הדר, לכם, תם

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

  . שטעם עצו ופריו שוה,יזה זה אתרוגוא ,עץ שהעץ כפריו בטעם שוה

 הרי הוקשו , ארבעה מיים אלו כתובים בפסוק אחדולפי שכל...  הדר שיהיה אה והדר בתארו ובגידולוב 
   .מיים אלו צריכים להיות אים ומהודרים בתוארם ובגידולם'  לפיכך כל ד, ולמדין זה מזה,זה לזה

  פסול... חלק לשים בכל ארכו  ... והוא קרא ראש הלולב,עלה העליון האמצעי שהוא גבוה מכל העליןי 
 ואם  ... ודרשו חכמים לקיחה תמה ושלימה,ולקחתםאלא משום שאמר  ,איו משום הידור הלולב ...

  . וראה שאיו תם ושלם במקום הסדק הרי יכר,הוא חלוק לשים

  .שאין זה קרא הדור , פסול, או שיבשו רוב עליו,לולב שיבשה רוב שדרתוטז 

  . שהוא גבוה מכל העלין, זה עלה העליון האמצעי, ואיזהו ראשו,שאין זה הדור לפי ,קטם ראשו פסוליז 

  תרמו' ר סי"שוע
  . כשר,פ שכבר כמשו" אע,אבל אם לא הגיעו לכלל היבשות .שאין זה הדור לפי ,יבשו עליו פסולח 

  תרמז' ר סי"שוע
 ועלה שלו איו עגול ...וזה סימו קה שלו הוא אדום  , הוא מין ידוע הקרא כן,ערבי חל האמור בתורהא 

  . דהייו חודו הוא חלוק ואיו עשוי פגימות,פיו של העלה ו,אלא הוא משוך כחל

 , ופי העלה הוא דומה למסר, ועלה שלו עגול, אבל קה שלו איו אדום,אבל יש מין אחד דומה לערבהג 
  . והיא פסולה,וזהו הקרא צפצפה

גיעו העלין  אבל אם לא ה, וכמה שיעור היבשות משהלביו פיהם.שאין זה הדור ,יבשו רוב עליה פסולהו 
  . הרי זו כשרה,פ שכבר כמשה" אע,לשיעור היבשות

  תרמח' ר סי"שוע
  .שאין זה הדור , אבל היבש פסול,אתרוג הכמוש כשרא 

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

 והחסרון יכר , כיון שהפטמא היא בגובה האתרוג על ראשו...אתרוג שהיה לו פטמא ויטלה פטמתו יז 
 לפי שעיקר הידורו של אתרוג תלוי , שאפילו חסרון כל שהוא שבה פוסל, לפיכך החמירו בה,בה יותר
  .איו הדור ואם חסר שם כל שהוא , שהאדם רואה אותו בתחלת השקפתו,בראשו

 , דהייו שהרכיבו עף מאילן אחר לתוך אילן האתרוג וגדל מהן מין הדומה לאתרוג,אתרוג המורכבלא 
  .איו אתרוג כלל אלא הוא בריה בפי עצמה שזה ,פסול

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

  . להוציא את השאוללכם משלכםחכמים  ודרשו ,'ם הראשון וגו ביולכםולקחתם 

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

  . שהרי הוא מין כשר אלא שאיו שלו,ן פיסולו בגופו כיון שאי,לפסול את השאול

 פוסל בין ביום הראשון בין בשאר , מארבעה מיים שפסולן הוא מגופוא"שאר כל הדברים הפסולין בכיז 
 או שיטל עוקצו , כגון יקב קב מפולש ויש בו חסרון מגוף האתרוג,חוץ מפסול מחמת חסרון ,הימים

 , אלא מחמת שאין זה הידור, פטמתו אין פיסולו מחמת חסרון בלבד אבל יטלה.ושאר מקומו גומא
  .ימים'  שפוסלין כל ז,ב" וכיו כגון חזזית, הימים כשאר כל פסולים שמחמת הידור'זלפיכך פסול כל 

 , כגון יטלה פיטמתו וחזזית וכיוצא בהם,ויש מכשירין בשאר הימים אף הפיסול מחמת שאיו הדוריט 
  .הם בשעת הדחק שאי אפשר למצוא מיים אחריםויש לסמוך על דברי



  ד"בס

  :ת סדרת שיעורים בושא"תתחיל בעזהי,  בערב8בשעה , כח תשרי, ביום הראשון

  ט מלאכות שבת"ל
  על סדר ההלכות שבמשנה

  

  :ת"כאשר בכל מלאכה יתבארו בעזהי

  . כפי שהיתה במלאכת המשכןשורש המלאכה) א

  .גמרא ו כפי שתבארה במשהתוכן המלאכה) ב

  .הוגע למעשהב, ר" בשועושתבאר המלאכה פרטי) ג

  


