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דהינו)משהור11יתמיפת1הבמקוםלהיותשיכולדהיינואחתח11יתכשיעורהפחותלכל

משהואתרוגמראה.(,]"שיתבארכמוח11יתנקראאיןמכןשפחותדקותאבעבועותשתי
אתרוגומראהאחדמצדשאצלההגדולכןלהחרית11מיפהביןמפסיקהשערהכחוס
1ההרישאצלההגדוללח11ית11מיפהשלהשניצדביןמפמיקהשערהכחוממשהו
הח11יתבתוךשיששכיוןהאתרוגמיעומאלאאינוביחדהח11יתכלאםאפילוח]"פמול
:הדורייאינו.ן]"כמנומר1ההריאתרוגמראהפנוימקום

המלים'בא1ר.1.הה.פמשנהשך.ח11'יךיוזךקנח .שםן.בש1

.כ,כא1ךראקוט .ישקב
ן.יט1מור.1.פמנ.פש.רא.ת'הןה.דשם' .(ר,יא)דפנהנ.פצרקצמה'ר1ש'הוראה.נ.'פ

.נ.פכלקמןנראה.שםע.,ש,סגך.שםיקשקכא .מ.פן.1ש1מור.ב,להזתיאקטב
.שםן.1ש1מור.ב,לרמשנהקבו ?ק.פא.מ.(אחרצרשלר1ב1ולא)שםש.ראקכד

.(שםן.הש11ת.טנו'ממ) הוישיאה.שםן.יש1מור.שםגמראקבה
צדקצמה' .מריננןאלאפפ1לנ1'אנוהטר'שאפ(א,ינ)שם

.כבף'פןקבו שער,('האלרקה)כ.פכרלקמןקכז

כשקיביהר1'ה' .'כ1היקפםרב

.ה'ק.פרבהאליה.יק.פ,.סקכח ר.מ.פלברש.שםנמראקכט

.1.פכלקמןתבאר'מנגמרן' ש.וא.('אבמקנםבר1ב1אף)ק'קפפה.רב,כמ'ת1פקל
לקמןה.נ.כבק.פתרמנ"פא.מ.שםלנגש.שם פ.א.פכ

,(בקרפ)ב.'פתרמז"פ1כרלעל.1.'פתרמנ" .נ.1ש

כתבה.רל.אחה.ר(ב,רמה)פיצה'מפ",שיקח .הב
.שם,.ס.' ריט'לפ(בננת1)ב,להאלטרבןצחק''ררחא'ברקט

מ.מ.1.הה.פת.ךהך.(ב,,)ף.'י.שםהנגאלרבני ש.רא.(במשהיפפ1לשהפר,1.פל'רלןכריהשהיא)שם
ממעםשפפ1ל)א'ק.פא.מ.ה.פ;.1ש1מור.מ"מנ.פ פלקמןנםיראה.(הפר

.מ.'1פ1.'פתרמנ" ף.'1רה.רלפירוש,(טר'כי1קצ1נשל)ב,לרמשנהקי
שהקרמובשם'תנה.רב,לה'.ישר1ש'1לפ.שם הלא

.שםא,1ךתמור.שםש,ךא.'מס.שםף.'רקיא.'

.נ'ק.פ1.מ.שםלבוש.שםא.רמ.נשלהה.פר'.בקיב ר.בנקברמובשםשם..ישקיד
היאב1כנת1שנם)קר' .נמלהה.רשם'בת1פת.ר.(האלרםשבראשהפממא

.(האתרתבגנבפפ1לאיןפיישאשלהך)שםש.נואהכא ק.פז.נמור
.א' .ר'ק.פמב'הבאר.,ס)(]ו)'סיצניקסתת.ש1קיד

1.ירנראה.(מפולשנ1'1אמשהובהפר)ה.פל'נרלע לן

.נ.1ש1.'פתרמה"פל' .מ.'פתרמם"פ.כ.פפוףלקמן1.1יר.שם'צבהבםקטו
.נ-ב.פכקטו )תשקיז

1ש1מור.ב,לר"

.מ.פן.



שמזתרמתלולבהלכות

רובכשיעורהשניתח11יתסוףעדהאחתה11יתמתחלתכשישאמוריםדבריםבמהכ
עביוהיקףמביבדהיינוהאתרוגלרוחבעומדיןהןשאםכגון"האתרוגהשלהקיפו
האתרוגלאורךעומדיןהןאסוכןעניוהיקףרוביששטתסוףעדהאמתומתהלת
בצרעומדאחתשח11יתכגוןהאתרוג-אזקהיקףרובישהשניתמוףעדהאחתומתחלת

כלאםאבל]האתרוגםשלהשניצדעלמעםנמשךהשניתוח11יתהאתרוגשלאחד
השניתמוףעדהאחתמתחלתשישפיעלאףהאתרוגשל)אחדהבצדהואהח11ית
היקףומחצהארכוהיקףמחצהאפילואועביוהיקףמחצהאוהאתרוגאורךהיקףמחצה
מהןוקצתעניוהציעדהאתרוגלאורךנמשכיםמהןקצתה11יתהרכהשישכטןעביו

"ן"חולקיןוישכשרטי1ההריההיקףחציעדעביוהיקףמביבהאתרוגלרוחבנמשכים
איןאלומיפותשתיוביןמשהוחדתמיפותשתיאלאבואיןדאפילואומרים.1העל

וישופסולכמנומר1ההריאחתח11יתשיעורכדיאלאאתרוגמראהשבופנוימקום
.לממךישאחראתרוגלמצואאפשרשאיהדחקבשעתאבלהאחרונהכמבראלהחמיר

.,ן"הראשונהמבראעל
דהיינוהאתרוגשמחכלשלחציופניעלשנתפשמגדולאחתח11יתאלאבואיןואם
כלוכןפסולהח11יתעםמחצהעלמחצההואהאתרוגמראהשבוהפנוימקוםשכל
.שצרןלפיןן"פמולמחצהעלמחצההואאםהמיניםארבעתבכלברובהפוסלדבר

ושל"שבתהשלמחיצותלעניןאלאכרובנחשבהכשרמחצהואיןבהכשרהרובלהיות
כרובהואשהמחצהממינילמשההלכהנאמרהשבהןהמוכהיתמכךולעניןין,מוכה

דבלואומרים1העל]ת,הולקימויש"ת,כהכשרהרובלהיותצריךכולההתורהככלאכל

%כפמולכאןהיהלאכאלוהואוהרילחמוליכולאינוהכשרכנגדרובבפסולשאין

אחריםמיניםלמצואאפשרשאיהדחקבשעתמקוםמכל)ת,כדבריהםהלכהשאיןפ"ואע
-לבקהדחקבשעתנוהגיןיששהריאלומיניםעללברךדבריהםעללסמוךישכשרים
:המעםשםעיין"ת,מ"תרמבמימןשיתבארכמותי,לגמריהפמוליןעלאפילו

שיגףאו"",ת,ה11אי,",מ"נ.כגיןהדירכן.שאינמעםבאתרוגהשמלדברכלכא
כלממראהמראיתוונשתנההאתרוגמקצתשנקלףדהיינותן,האתרוגמראה

.(אדריגשלרובי)מלב"מם'דעבתמיםז-ראפקלא הרשיית.ט"'םנ"פש"רא

הבדעה,קלט"מש"ב' ה'אל.(פי'הקרוב)ג'ק"מא-מ,'"מבשריע'הארעהבסר

,טק"מרבה השנלצדנתפשטראם)שםא"מקלב

.(פי'הקרוב'הי' .שםישוקעטור.שםש"ב'ירש"ראד"ראבעלג

היאמתצהן'לענדלקמןשהמחליקת)סוק"םא-טקלד רק

,(פי'הקברובולאברובי בטיח'הארעה.(קח'עמ).לולבבהלכיתאת'גהרצץקלה

עג)צדק-צמח'ריש'חיראה.שםע"בשוהוודעה .(א

,ג"ושז"'םתרמה"מלעלז"עדראהעלו םע-וצובטוך'הבדעה,שםד-ואךקלו

.א"' מל'כרלעקלח
,נ"ושח"'םשמב" ראה,מותרכעימררפריץשבתצית'כמחט'שדקלט

,וק"םשםא"יבמה"םתדל."מע"זי .'"םתמלא"מ.ח"מתרכו"מל'כדלעגלנו

תוספות.'אה"דא,כסדחוליןב-פא-ישבשתא

'דכולה"דשםיבהולין,יהלכתאה"דב-ע,[טנאסירוביו .דאותשה.פריראה,(מחימיתלענין)

ע"בשו'האדעה,יחיאלרבנוהרבאחזבשםטילקשב .שם

לקמןנםוראה.כאק.פרבהאליה.מ1ק.פ,.סקמו .1.פכ

.1שינה.'פלען1.ירקמך .נ-ב.מכקמה
.(א,נם)נ.ההנתבר1הם.רבנו.כ.פנ.פש,ךאקמו שהש.מ,ה.רה.ב.הק.פמשה.ררכ

ת.1מ1~

א,

שפפכן)בנפרקכ.משא.ב..פן.הש1מנושמע1ת,1'ק.פ .א1ירקצמהת.ש1נראה.נ..פכרלעל,(המרממעם
"מי .פו

ר.ריאב.(י1ר.הששםנתפרשולא)א.פל.רלעקמו ן.ינה.רלולבבהלן.רמב.רלב'.פרעיםם.בתמ
.שםע.,ש,סנן.שםש.רא.ם'הפפ1ל ת).מ..פרלעלקמח

1ש1מ1י.ב,להא"

.מ.1בפ,שםן.
.שםן.1ש1מ1י.1..פנ.פש.יאקמט



תרמתלולבהלכותשמח

אבלבהןשנתפרשכשיעורבהןישכןאםאלאפומליןאינןאלושכלפ"אע),האתרוג
ומתחל"),ראשולצדויורדמשםשמשפעממקוםדהיינוחוממועלמהןאחדהיהאם

הפומלימהדנרימאלומכלאהדנוישאס1המ"מקכל]"ולהתחדדלהתקצרמשם
תלויהאתרוגשלההידורשעיקרלפיפסול1ההרימשהואלאבואיןאפילוהדורמשום

:השקפתובתחלתנ),עיניונותןאדםובומקומותמשאריותרלעיניםנראהשהואבחוסמו

לאאבעבועותשתיבוישכןאםאלאפוסלהח11יתאיןבחוממואפילומקוםמכל:כב
לא.בידוכשאוחזולעיןנראיןשיהיווהוא(ח11יתנקראאיןמכןשפחות)י),פחות

אלאפוסלאינומראהשינויכלוכן"],שיראםעדעליהם1נ1'עעיןם.להשך.צרהא.ש

:""ראשונהבהשקפהאדםבנילרובנראהכןאם

אםאבלהאתרוגמעצמותנולדוכןאםאלאפומלין",מראהשינויולאהח11יתאיןכג
אותןוכן"),כשרועקומיםאדומיםמקומותבונעשוקוציםאותושעוקציםמחמת

במישושניכרשמקומןממשותבהןישאפלולהכשירכןישל"מומ"בלאשקוריןח11ית
הואשרגילותמאחראתרוגמראהכ"גנחשביןשהןלפין,מהאתרוגגבוהיןשהןהיד

:"גדולהשינוי1האיןאתרוגיםהרבהכךלהיות

היושלאביןנ""הח11יתמחמתאו]ן"מראהשינוימחמתהאתרוגשנפסלמקוםכלכך
שבוהפמוליןמקומותכלוקלףי",מקומותבכמהשהיוביןבלבדאחדבמקוםאלא

מגוףכלוםנחמרשלאבעניןלקלפונזהראםהאתרוגכל"ן"מראהמראיהןוחזר
לכתחלהואפילוכשר1ההרי""הדקההחיצונהקליפהרקקלףשלאדהיינו,האתרוגה

."ן,כןי"עלהכשירומותר
]רעשריחקצתלושיש"נמרחהאםל"לומרצריךואיןותפחמןבתלושמיםעליונפלו

:לנ"הידור1השאיןפמול

כבושואיזהו"כמבושלהשהכבושלי,פמולכבושהיהאםוכןפמולהמבושלאתרוגכה
שדרכובדבשואפילו,פירותייומימשקיםבשאראובמיםלעתמעתשנשרהכל
כבשוואםט,לעתבמעתכבושמשוםהאתרוגנפסלכ"אעפיבתוכוהכבושדברלהעמיד

ג

~

.י"מכלקמןיראה.ז"ממוכדלעיל,שםש"ראנ תיר,כ"חג"מש"שיקנא
.וטייבט"סע"ושי ,ב"מילגוש.ט"מע"שוקבב

מיץל'לעגם.יראה.שםלבוש,אפילוה"דשםי-רשקנג טלה.נלענין)

,לולבלעצן)'"םתרמהמי,(פטמתי .(הדםן.לענ)ט"מתרמי"ם,(חמרממעם

גםיראה.ז'בגק"סא-מ.ממיטג"חמ"ממשייתקגד לע

.(דקיתאבעביעית:במוסגר)מישל' ,שםא"מ.שםט"'מםשדתקנה

.ח'ק"סא"מ,שםמ".מכת"שוקנו .מכיוכדלקמןאו,א"מככדלללקם

,שק"מא-ת.שםמ"מבשייתקנח מהדשןתרומת.(שצם'ע)אתרוג'הלל"מהריקנט

,צם" .ג"מיא-רת

שנתבאראףיהיימ.כק"סא-מ,שםהרשןתרומתקוו םל.לע

/כיבמישושכשניברדוקאהיאת'שהזזמ"' .שכתבמייישמשם,שםא"רמ,שםהזיןתת,תךקמא

.(נ-א,עג)דמוכהנ"פצדקצמח.חידושיראה

.מכיוכרלקמןנזהיב םרישג"מש-ראקסיג

.ד"'םוי-יו-ויושוך,ה"' .שםש"ראד'קק

.ץ'מטל.לעיראה,למראה:ל"צ'אילקניה

.במשהופסילשנחמר-םל'יכדלע,שםא"ימקסזי .ו"מטל'כולעקסיו

.(קלויה'"עתקנהלוש'ש)שםש"ראקמוח "ממישועשוךקמוט

(תפיח)א,לי[בריתא]מגמרא,י .(בתלושגשמיםשנפלי)לאה"דשםי-ורש

.שםלבוש.נפל.ה"ר'"בג"ק ברקעא

,שםע"ושוטור.שםתא" .שםילבישסירקעב

.אמרכלבשם,בוק"מרבהאליהקער [ובריתאמראקיד

,י"ממע"ושיטור.א,לי .א"סקה'סיויד'ע"שי,א,עזם'פמהקשה

"םדלעיל~,שםד"ביול"רקימהפ"ע,כבק"מא-תקעד .ושח1"מכהמז

.ץק"ס]-שיליז



שמםתרמתלולבהלכות

שיתןכדימועמתשעהאלאבתוכושההלאאפילומאדשןחריףשהואחוק"בחומץי
:המעםשםעיין],ה"ק'סיד"ביוש"כמכמבושלה~הריוירתיחהאורעלהחומץ

כגון1]"ג11ניםכמהנושישמנומראיזהו]הדוריןשאינו"ן"פמ1להמנומראתרוגנז
הרי"],באתרוגמקומותבשניאחדגווןואפילוי],האתרוגממראהשאינוולבןשחור

~
במקוםהואהפסולגווןאםאבלהאתרוגמיעומאלאבהםאיןאםאףופסולכמנומרה

החריתגבין]"ש"כמחציואו,]"האתרוגרובבוישכןאםאלאפוסלאינובלבדאחד
:דברלכלחריתכדיןמראהשינוישדין

הגרלבאתרוגאמוריםדבריםבמהפסולה~הרימעםאפילושחורשמראיהואתרוגכזז
שםהגדליןשהאתרוגיםבמקומותאבלירוקיםהןשםהגדליןשהאתרוגיםבארצות

אבלכללשינויה~ואיןמקוםבאותווגידולןבריאתןדרךשוהוכשריםמעמשחוריןהן
לפי"],פמולבושבארץהגדלאפילוהכושיםאדםבניכשחרותביותרהשחוראתרוג
שאין

~
:כללצןהדורה

אם]הין~ממעםוכן"כללסאתרוגצורתעליואיןשהרין,פמולככדורהעגולכח
וגדללאילןמחוברעדייןכשהואבתוכוונתנוקמןבעודולושעשוו'"בדפוסגדלו

בריהכמיןונעשההאתרוגמצורתשנשתנהעד"'"וכתמונתוי'"הדפומכמדתבתוכו
כגוןממשלודומהשאינופ"אעהאתרוגצורתכעיןנעשהאםאבל,ן,פמולאחרת
:כשרה~הרי"ן,מיםושלריחייםשלגלגלכעיןןן,קרשיםכמיןבושנעשו

שניהןוגומל%כשינויה~שאיןכשריבנהה~דבוקיםשניםשגדלודהינון"התיוםכפז
.ומברך"ידבוקיןכשהןביחד

הריהכתףינעלשנימלעדכךכלגדולהואשאפילו]ילמעלההאתרוגלגודלשיעוראין

~
האתרוגיםשרובלפי"פסולימכביצהפחותהואשאםשיעוריילוישלסמהאבלכשרה
פריאמרהוהתורהפריונגמרלאעדייןהריכביצהבושאיןוגהמכביצהפחותגידולןאין

ר1הם'רמו.תניאה.רשםן.ר.כביטה.רשם'.ושקעח .(נ,נס)נ.ההנתיב
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