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 חוזר ושונה
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 נושאים עיקריים במסכת:

 

דין אילן שניטע לא לשם פירותיו, דין חיוב ערלה בנטיעות מיוחדות, דין אילן שלאחר  :פרק א

נטיעה של ערלה או , ערלה ןדין ברכה וספוק לעניי, שנות הערלה נעקר ממקומו

פרי מקולקל ודבר , גה של כלאי הכרם שהתערבבו בנטיעות או בערוגות של היתרערו

הטפל לפרי לגבי ערלה, אשרה, נזיר ונטע רבעי, דין ערלה לגבי חלקי העץ שאינם 

 .פרי, נטיעה או הרכבה של ערלה

איסור כדי שיתבטל איסור שנפל לתוך היתר, יחסי כמויות בתערובת הנדרשים  פרק ב:

מצטרף עימו לבטל איסור אחר שנפל אח"כ לתוך תערובתם, איסור  שהתבטל בהיתר

שהוא מחמץ או מתבל שנפל לתבשיל חולין, עיסה או תבשיל שנטמאו בדבר חריף, 

כלים שסכן בשמן טהור ואח"כ בשמן טמא או להיפך איזה שמן נפלט בשעת 

ינים דין תבל, תשמישו ? שאור של תרומה ושל כלאי הכרם שנפלו לתוך עיסת חולין

אסורים שנפלו לתבשיל של היתר, בשר של קודשי קודשים, ובשר של פיגול ובשר 

 של נותר, שנתבשלו יחד עם חולין.

בגד שצבעו אותו או את חלקו בצבע העשוי מערלה, בגד שבין חוטיו יש חוטים  פרק ג:

האסורים בהנאה, אוכל שנתבשל או התחמם או נאפה ע"י קלפי ערלה, דברים 

ספקות בערלה או רלה או של  כלאי הכרם שהתערבבו בבגד או בשק. חשובים של ע

 . אסור של חדש, ערלה וכלאי הכרם בחו"ל.בכרם רבעי
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 פרק א

דין דין חיוב ערלה בנטיעות מיוחדות, דין אילן שניטע לא לשם פירותיו,  הנושאים העקריים בפרק:

, ערלה ןלעניידין ברכה וספוק , אילן שלאחר שנות הערלה נעקר ממקומו

נטיעה של ערלה או ערוגה של כלאי הכרם שהתערבבו בנטיעות או 

פרי מקולקל ודבר הטפל לפרי לגבי ערלה, אשרה, , בערוגות של היתר

חלקי העץ שאינם פרי, נטיעה או הרכבה לגבי דין ערלה , נזיר ונטע רבעי

 .של ערלה

 

 :מושגים

קצהו מצד אחר נקרא ברכה. ענף זה  והוציאו את וטמנוהו בקרקע, ושכופפוהענף מהעץ  :ברכה

שתרשה הברכה הלאחר ש יונק הן מהעץ שממנו הוא יוצא והן מהקרקע שמכסה עליו.

האילן כבר עברו את  פירותהאילן ממנו יצאה. אם  פירותיה כדין פירות, דין פירותוהוציאה 

 פירותהברכה מותרים. אם יעקר האילן, יחל חיוב שנות ערלה על  פירותשנות הערלה, גם 

 הברכה כאילו היא נטיעה חדשה.

ן אחרת ומרכיבים את הזמורה לוקחים זמורה ארוכה מגפן אחת ומושכים אותה לגפ :ספוק הגפנים

יה לענין ערלה כדין פירותכל עוד הספוק יונק מהגפן הראשונה, דין זהו ספוק. ו בתוכה,

 הגפן ממנה יצא.

שהנוזל מחמיץ נוצר משקה עם טעם של יין נותנים מים על חרצנים וזגים שנסחטו. לאחר  תמד:

 הנקרא תמד.

 שנשרו מהעץ לפני גמר בישולם. פירות נובלות:

 

 יופירותדין אילן שניטע לא לשם   משנה א:

 ַהּנֹוֵטַע ִלְסָיג ּוְלקֹורֹות, ָּפטּור ִמן ָהָעְרָלה.

 .ִמי ַחָּיב, ְוַהִחיצֹון ָּפטּור, ַהְּפִני"ן ִלְסָיגַהְּפִניִמי ְלַמֲאָכל ְוַהִחיצוֹ " :ֲאִפּלּו ָאַמר :ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר

 יו אינם מחויבים בערלה.פירות או לשם קורות,, ("סיג") י לשמש גדרכדאילן שניטע  1

שבצד הפנימי יש  פירותרק להחיצוני לשם גדר, הפנימי ניטע לשם פירות וחציו אילן שחציו   ר' יוסי: 2

 דין ערלה. 
 

 יעות מיוחדותדין חיוב ערלה בנט :משנה ב

 ָּפטּור. ,ֵעת ֶׁשָּבאּו ֲאבֹוֵתינּו ָלָאֶרץ, ָמְצאּו ָנטּועַ 

 ַחָּיב. ,ָנְטעּו, ַאף ַעל ִּפי ֶׁש�א ִּכְבׁשּו

 ַהּנֹוֵטַע ָלַרִּבים,

 ַחָּיב.

 ַרִּבי ְיהּוָדה ּפֹוֵטר.

 ע,ְוַהַּגְזָלן ֶׁשָּנטַ  ְוַהָּנְכִרי ֶׁשָּנַטע, ַהּנֹוֵטַע ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים,

 ְוַהּנֹוֵטַע ַּבְּסִפיָנה,

 .ַחָּיב ָּבָעְרָלה ,ֶלה ֵמֵאָליוְוָהעוֹ 
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 יו פטורים היו מערלה.פירותכשבאו אבותינו לארץ ומצאו עץ נטוע,  1

 דין ערלה. היה )נוכריאפילו של (לכל נטיעה עוד קודם הכיבוש, לאחר שבאו לארץ,  2

 יו:פירותהו על מנת שרבים יאכלו את הנוטע אילן בתוך שד 3

 ערלה.חייב ב תנא קמא: 3.1

 .פטור מערלה  :)(ואין הלכה כמותו ר' יהודה 3.2

 אלו חייבים בערלה: 4

 .אילן הניטע בשדה גזולו, נוכריאילן שניטע בארץ ע"י עצמו, ו הנוטע ברשות הרבים לצורך 4.1

 .או של עץ נקובשל חרס, יא אם האילן שניטע בספינה  4.2

 .מח מאליו ברשות היחידאילן שצ 4.3
 

 נעקר ממקומו או שהאדמה סביבו נעקרה שנות הערלה לאחרשדין אילן  :משנה ג

 ִאיָלן ֶׁשֶּנֱעַקר ְוַהֶּסַלע ִעּמֹו, ְׁשָטפֹו ָנָהר ְוַהֶּסַלע ִעּמֹו,

 ִאם ָיֹכל ִלְחיֹות, ָּפטּור.

 ְוִאם ָלאו, ַחָּיב.

 ,ֲעָׂשאֹו ֶּכָעָפרֶנֱעַקר ַהֶּסַלע ִמִּצּדֹו, אֹו ֶׁשִּזְעְזַעּתּו ַהַּמֲחֵרָׁשה, אֹו ֶׁשִּזְעְזעֹו וַ 

 ת, ָּפטּור.ִאם ָיכֹול ִלְחיוֹ 

 .ְוִאם ָלאו, ַחָּיב

 :או ששטפו נהר עם האדמה שסביבו, האילן נעקר יחד עם האדמה שסביבו אם 1

 אם יכול לחיות מהאדמה שנעקרה אתו, אינו מתחייב בערלה מחדש. 1.1

 חדשה.אם אינו יכול לחיות מגוש האדמה שנעקר אתו, מתחייב בערלה כדין נטיעה  1.2

 :, או שהתפזרה האדמה בגלל מחרשה או בגלל אדםאילן שנעקרה האדמה סביבו 2

 ערלה.פטור מאם יוכל להמשיך לחיות בעזרת האדמה שנשארה,  2.1

 אם אינו יכול לחיות אלא ע"י תוספת אדמה, מתחייב בערלה כדין נטיעה חדשה. 2.2
 

 דין אילן שנעקר ממקומו ונשתייר שורש אחד מחובר לאדמה  :משנה ד

 ָּפטּור. ,יָלן ֶׁשֶּנֱעַקר ְוִנְׁשַּתֵּיר ּבֹו ֹׁשֶרׁשאִ 

 .ְּכַמַחט ֶׁשל ִמּתּון :ּתֹוָתאַרָּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר ִמּׁשּום ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ְיהּוָדה ִאיׁש ַּבְר  ? ְוַכָּמה ְיֵהא ַהֹּׁשֶרׁש

 לחיות מאותו שורש בלבד אינו מתחייב בערלה מחדש.האילן אם יכול  1

 אומר: ר' אליעזר בן יהודה איש ברתותא ן גמליאל משוםרב 2

 כדי להרחיבו. מחט שהאורגים מותחים בו את האריגכלפחות ובלבד שעובי השורש שנשאר, הוא  3
 

 דין ברכה וספוק לענין ערלה :משנה ה

 .ְּבֵרָכהַהְּזֵקָנה ִלְהיֹות ּכַ ִאיָלן ֶׁשֶּנֱעַקר ּובֹו ְּבֵרָכה, ְוהּוא ַחֶיה ִמֶּמָּנה, ָחְזָרה 

 ,ְוִנְפְסָקה ִהְבִריָכּה ָׁשָנה ַאַחר ָׁשָנה,

 מֹוֶנה ִמָּׁשָעה ֶׁשִּנְפְסָקה.

 ִסּפּוק ַהְּגָפִנים, ְוִסּפּוק ַעל ַּגֵּבי ִסּפּוק,
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 ֻמָּתר. ,ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִהְבִריָכן ָּבָאֶרץ

 :ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר

 ֻמָּתר, ,ָמקֹום ֶׁשֹּכָחּה ָיֶפה

 ָאסּור. ,ּה ָרעּוָמקֹום ֶׁשֹּכחָ 

 ְוֵכן ְּבֵרָכה ֶׁשִּנְפְסָקה ְוִהיא ְמֵלָאה ֵּפרֹות,

 .ִאם הֹוִסיף ְּבָמאַתִים, ָאסּור

 שנות ערלה משעה שנעקר האילן. לשניהםמונים , (ראה מושגים) מברכהיזון נהוא ו, שנעקראילן  1

 :כל שנה נוספת וגם ממנה עוד אחת וכך הלאהברכה  אם מהברכה הוציא בשנה הבאה 2

 .הראשונהשנפסקה משעה בערלה  םחייבי הברכותשאר  ,נפסקה הבריכה הראשונהאם  2.1

 נוסף שיצרו ממנו, וכך הלאה ספוק מסיפוק,ספוק ו, )ראה מושגים(ספוק הגפנים  3

 אפילו אם מכל הסיפוקים גם עשה בריכה בקרקע: 3.1

 ., ואין בהם דין ערלהכנטיעה חדשה ההברכה בקרקע אינה עושה אותו קמא:תנא 

 מאיר: ר' 3.2

דין  הםלחיות מהגפן הראשונה, אין ל יםיכולהראשון וכן שאר הסיפוקים אם הספוק  3.2.1

 ערלה.

 שנות ערלה מחדש. חילים לספור לומתמתקיים בעיקר מהקרקע, אם הספוק  3.2.2

 :פירותה מאילן האם שלה כשהיא מלאה כה שנפסקבר 4

 הם מותרים. ,מיד פירותאם תלשו את ה 4.1

 מאתיים משלב שנפרדה מהאילן, הם אסורים מדין ערלה.ביותר מאחד  פירותאם התווספו ב 4.2
 

 של היתראו בערוגות בנטיעות ו או ערוגה של כלאי הכרם שהתערבבנטיעה של ערלה  :משנה ו

 ְנִטיָעה ֶׁשל ָעְרָלה ְוֶׁשל ִּכְלֵאי ַהֶּכֶרם ֶׁשִּנְתָעְרבּו ִּבְנִטיעֹות,

 ֲהֵרי ֶזה �א ִיְלֹקט.

 ד ּוָמאַתִים,ְוִאם ָלַקט, ַיֲעֶלה ְּבֶאחָ 

 ּוִבְלַבד ֶׁש�א ִיְתַּכֵּון ִלְלֹקט.

 .ט ְוַיֲעֶלה ְּבֶאָחד ּוָמאַתִיםַאף ִיְתַּכֵּון ִלְלקֹ  :ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר

 תנא קמא: 1

 ., או מהערוגותמכל הנטיעות פירותאין ללקוט  1.1

 תר.המותרים, הכל מו פירותהאסורים הם פחות מאחד במאתיים מה פירותהבשוגג, ואם לקט  1.2

 , הכל אסור.אם לקט במזיד 1.3

 .מאתייםל אחדיחס של אם יש יכול ללקוט פירות לכתחילה ויהיו מותרים  רבי יוסי: 2
 

 דין ערלה בחלקי העץ שאינם פרי :משנה ז

 ,ּוְּסָמַדר ֶהָעִלים, ְוַהּלּוָלִבים, ּוֵמי ְּגָפִנים,

 ֻמָּתִרים ָּבָעְרָלה ּוָבְרָבִעי ּוַבָּנִזיר,

 ֲאֵׁשָרה.ַוֲאסּוִרים ּבָ 
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 ַהְּסָמַדר ָאסּור, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְּפִרי. :ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר

 ַהַּמֲעִמיד ִּבְׂשַרף ָהָעְרָלה, ָאסּור. :ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר

 :ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשעַ 

 ר,ֻמּתָ  ,ֶׁשַהַּמֲעִמיד ִּבְׂשַרף ֶהָעִלים, ּוִבְׂשַרף ָהִעָּקִרים ָׁשַמְעִּתי ְּבֵפרּוׁש,

 .ָאסּור, ִמְּפֵני ֶׁשֵהם ְּפִרי ִּבְׂשַרף ַהַּפִּגים,

 תנא קמא: 1

 :, בנטע רבעי, ומותרים בנזיראינם מחויבים בערלה הבאיםחלקי העץ  1.1

 .)הפרח של ענבי הגפן(סמדר, ("מי גפנים"), ונוזל היוצא מהגפנים ), ו"לולבים"( ענפים רכיםעלים, ו

 ה.הדברים הנ"ל אסורים בהנאה באילן של אשר 1.2

 הסמדר אסור כיון שנחשב לפרי. (ואין הלכה כמותו): רבי יוסי 2

 בשרף של אילן שנמצא בשנות הערלה:חלב לגבינה העמדת  3

 .(השרף נחשב כפרי) אסור בשרף הנוטף מאילן ערלה (ואין הלכה כמותו): ר' אליעזר 3.1

  ר' יהושע: 3.2

 בשרף של עלים או שורשים מותר. 3.2.1

 .כפרי, כיון שנחשב בשרף של פרי בוסר אסור 3.2.2
 

 לגבי ערלה, אשרה, נזיר ונטע רבעי פרי מקולקל ודבר הטפל לפרי :משנה ח

 ַעְנקֹוְקלֹות, ְוַהַחְרַצִּנים, ְוַהַּזִּגים, ְוַהֶּתֶמד ֶׁשָּלֶהם,

 ְקִלֵּפי ִרּמֹון ְוַהֵּנץ ֶׁשּלֹו,

 ְקִלֵּפי ֱאגֹוִזים, ְוַהַּגְרִעיִנים,

 ֲאסּוִרים ָּבָעְרָלה,

  ּוָבֲאֵׁשָרה,

 ִזיר,ּוַבּנָ 

 ּוֻמָּתִרין ָּבְרָבִעי.

 .ַהּנֹוְבלֹות ֻּכָּלן ֲאסּורֹותוְ 

 חלקי הפרי הבאים אסורים בערלה: 1

 .("ענקוקלות") ענבים שנתקלקלו קודם שהגיעו לשליש בישולם 1.1

 .)ראה מושגים( תמדו זגים (קליפות הענבים)ו חרצנים 1.2

 .("הנץ") קליפות של רימונים וכן הפרח שבראשו 1.3

 גרעינים של כל פרי.וקליפות אגוזים,  1.4

 כל חלקי הפרי הנ"ל, כשהם באים מעץ אשרה, הם אסורים בהנאה. 2

 .חלקי הפרי הנ"ל הקשורים לגפן אסורים לנזיר 3

 כל חלקי הפרי הנ"ל אינם מחויבים בנטע רבעי. 4

 נטע רבעי.בעץ אשרה, בנזיר, ובאסורים משום ערלה, ) ראה מושגים(נובלות  5
 

 לההרכבה של עראו נטיעה  :משנה ט
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 נֹוְטִעין ִיחּור ֶׁשל ָעְרָלה, :ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר

 ְוֵאין נֹוְטִעין ֱאגֹוז ֶׁשל ָעְרָלה, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְּפִרי.

 .ין ְּבַכְפִנּיֹות ֶׁשל ָעְרָלהְוֵאין ַמְרִּכיבִ 

 .עץ)בפרי ולא בור הוא סי(הא מותר לנטוע יחור (ענף) של ערלה .1

 .וא פריכיון שה אסור לשתול אגוז של ערלה .2

 ."כפניות")( אפילו הם עדיין סמדר ,יש עליו תמריםש עץ תמר ערלהיחור של  להרכיבאסור  .3
 

 פרק ב:
 שנפל לתוך היתר, איסורכדי שיתבטל יחסי כמויות בתערובת הנדרשים  :הנושאים העקריים בפרק

שהוא מחמץ או מתבל שנפל לתבשיל חולין, עיסה או תבשיל  איסור

כלים שסכן בשמן טהור ואח"כ בשמן ריף, חטמא דבר שהתערב בהם 

שאור של תרומה  טמא או להיפך איזה שמן נפלט בשעת תשמישו ?

דין תבלינים אסורים שנפלו , ושל כלאי הכרם שנפלו לתוך עיסת חולין

ר של בשר של קודשי קודשים, ובשר של פיגול ובשלתבשיל של היתר, 

  נותר, שנתבשלו יחד עם חולין.

 

 :מושגים

 בשר קרבן שבזמן זביחתו חשב לאכלו לאחר הזמן הקצוב לאכילתו.  :פיגול

 בשר קרבן שלא נאכל בזמן הקצוב לאכילתו.  :נותר

 

 כדי שיתבטל אסור שנפל לתוך היתר יחסי כמויות בתערובת הנדרשים :משנה א

 ַהְּתרּוָמה ּוְתרּוַמת ַמֲעֵׂשר ֶׁשל ְּדַמאי. ַהַחָּלה ְוַהִּבּכּוִרים,

 ָחד ּוֵמָאה,עֹוִלים ְּבאֶ 

 ּוִמְצָטְרִפין ֶזה ִעם ֶזה,

 ְוָצִרי� ְלָהִרים.

 ָהָעְרָלה ְוִכְלֵאי ַהֶּכֶרם, עֹוִלים ְּבֶאָחד ּוָמאַתִים,

 ּוִמְצָטְרִפין ֶזה ִעם ֶזה,

 ְוֵאין ָצִרי� ְלָהִרים.

 ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ֵאיָנן ִמְצָטְרִפין.

 .נֹוֵתן ַטַעם, ֲאָבל �א ֶלֱאֹסרּבְ  ַרִּביֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ִמְצָטְרִפין

 :חוליןשנפלו ל ביכוריםאו חלה או תרומת מעשר, או תרומה,  1

 .תיר את התערובתמ, איסורשל  1לעומת חלק  חולין חלקים של  100לפחות יחס של  1.1

 .100ל  1-הם מצטרפים לאסור את החולין אם היחס קטן מאיסורים הנ"ל יחד כמה מהאם נופלים  1.2

 הוא כזה שהתרומה מתבטלת, יש לתת לכהן מהתערובת כמות הזהה לזו שנפלה.כאשר היחס  1.3

 :, שנפלו לחוליןכלאי הכרםאו ערלה  2

 .תיר את התערובתמ, איסורשל  1חלקים של היתר לעומת חלק  200יחס של לפחות  2.1

 לתוך חולין:יחד נופלים האיסורים האלה שני כאשר  2.2
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  תנא קמא: 2.2.1

 אסורה., התערובת םלקים של היתר לעומתח 200, ואם אין לאסור הם מצטרפים 2.2.1.1

 כמות הזהה לזו שנפלה. להוציא ממנואין צורך ו ,מתבטל איסורהחלקים,  200יש כאשר  2.2.1.2

 :)(ואין הלכה כמותו ר' שמעון 2.2.2

 לאסור. אינם מצטרפים איסורים 2.2.2.1

 כנגד כל אחד מהם, התערובת מותרת.של היתר חלקים  200אם יש ו 2.2.2.2

 :)(ואין הלכה כמותו ר' אליעזר 2.2.3

 אם אין בהיתר כדי לבטל טעם שניהם, ההיתר אסור.מצטרפים לאיסור, ו בר לח:בד 2.2.3.1

שניהם, כל אחד מהם מצטרף להיתר כדי לבטל את כנגד  200אם אין בהיתר  בדבר יבש: 2.2.3.2

 חברו.
 

 זה אחר זהתרומה וערלה שנופלים לתוך חולין  :משנה ב

 ַהְּתרּוָמה ַמֲעָלה ֶאת ָהָעְרָלה,

 ּוָמה.ְוָהָעְרָלה ֶאת ַהְּתר

 ? ֵּכיַצד

 ְסָאה ְּתרּוָמה ֶׁשָּנְפָלה ְלֵמָאה,

 ְוַאַחר ָּכ� ָנְפלּו ְׁש�ָׁשה ַקִּבין ָעְרָלה, אֹו ְׁש�ָׁשה ַקִּבין ִּכְלֵאי ַהֶּכֶרם,

 זֹו ִהיא ֶׁשַהְּתרּוָמה ַמֲעָלה ֶאת ָהָעְרָלה,

 .ְוָהָעְרָלה ֶאת ַהְּתרּוָמה

 .תרומה מצטרפת עם החולין לבטל את הערלה 1

 הערלה מצטרפת עם החולין לבטל את התרומה. 2

 דוגמא לתרומה שמבטלת ("מעלה") את הערלה: 3

 .(הכל מדומע) סאים 100יחד יש  סאין של חולין. 99-סאה תרומה שנפלה ל 3.1

 (חצי סאה) לתערובת.כלאי הכרם של ערלה או של קבין  3אח"כ נפלו  3.2

 חצאי סאה האחרים. 200 -חצי הסאה ערלה בטלה ב 3.3

 מה מעלה הערלה את התרומה:בצורה דו 4

 סאים של היתר (ומבטלת את הערלה). 200 -נפלה לשסאה ערלה  4.1

 אח"כ נפלה תרומה לתערובת. 4.2

 בטלה., התרומה מהתרומה 100לפחות פי  (הכוללת גם את הערלה) אם יש בתערובת 4.3
 

 איסור שהתבטל בהיתר מצטרף עימו לבטל איסור אחר שנפל אח"כ לתוך תערובתם :משנה ג

 ָלה ַמֲעָלה ֶאת ַהִּכְלַאִים,ָהָעְר 

 ְוַהִּכְלַאִים ֶאת ָהָעְרָלה,

 ְוָהָעְרָלה ֶאת ָהָעְרָלה.

 ? ֵּכיַצד

 ְסָאה ָעְרָלה ֶׁשָּנְפָלה ְלָמאַתִים, ְוַאַחר ָּכ� ָנְפָלה ְסָאה ְועֹוד ָעְרָלה, אֹו ְסָאה ְועֹוד ֶׁשל ִּכְלֵאי ַהֶּכֶרם,
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 ִּכְלַאִים,זֹו ִהיא ֶׁשָהָעְרָלה ַמֲעָלה ֶאת הַ 

 ְוַהִּכְלַאִים ֶאת ָהָעְרָלה,

 .ְוָהָעְרָלה ֶאת ָהָעְרָלה

 .ם ההיתר לבטל את כלאי הכרםהערלה מצטרפת ע 1

 כלאי הכרם מצטרפים אם ההיתר לבטל את הערלה. 2

 הערלה מצטרפת עם ההיתר כדי לבטל ערלה נוספת. 3

 דוגמאות: 4

 :סאין של היתר והתבטלה 200סאה ערלה שנפלה ל  4.1

 ,)200 -סאה של כלאי הכרם ועוד משהו (ס"ה יש אחד לה לתערובת אח"כ נפל 4.1.1

 מצטרפת לחולין לבטל את כלאי הכרם והכל מותר.שבתערובת סאת הערלה  4.1.2

 סאין של היתר והתבטלה: 200סאה כלאיי הכרם שנפלה ל  4.2

 ,)200 -סאה של ערלה ועוד משהו (ס"ה יש אחד לאח"כ נפלה לתערובת  4.2.1

 רפת לחולין לבטל את סאת הערלה והכל מותר.סאת כלאי הכרם שבתערובת מצט 4.2.2

  ,והתבטלה סאה של חולין 200רלה שנפלה לתוך סאה ע 4.3

 ),200 -ואח"כ נפלה לתערובת סאה נוספת של ערלה ועוד משהו (ס"ה יש אחד ל 4.3.1

 .והכל מותר הסאת הערלה הראשונה מצטרפת לחולין לבטל את סאת הערלה השניי 4.3.2
 

 שנפל לתבשיל חולין(נחשב לדבר חריף) ו מתבל מחמץ אגם סור שהוא יאדין  משנה ד:

 ָּכל ַהְמַחֵּמץ ְוַהְמַתֵּבל ְוַהְמַדֵּמַע ַּבְּתרּוָמה ּוָבָעְרָלה ּוְבִכְלֵאי ַהֶּכֶרם, ָאסּור.

 

 ּוֵבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים ַאף ְמַטֵּמא.

 .יָצה, ַעד ֶׁשְּיֵהא ּבֹו ַּכּבֵ ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים, ְלעֹוָלם ֵאינֹו ְמַטֵּמא

 במקרים הבאים:

 שאור של תרומה המחמיץ עיסה של חולין, •

 תבלין של תרומה המתבל תבשיל של חולין, •

 ערלה או כלאי הכרם שמחמיצים את העיסה, •

 ,את התבשיל תבלין של ערלה או כלאי הכרם שמתבלים •

 .בכל שהואאסורה התערובת 
 חריףטמא דבר שהתערב בהם טהורים דין עיסה או תבשיל  כותרת נוספת:

 או המתבל תבשיל טהור בתבלין טמא: המחמץ עיסה טהורה בשאור טמא, 1

 .הנטמאת העיסה ונטמא התבשיל אף אם אין בטמא כשיעור ביצ בית שמאי: 1.1

 העיסה והתבשיל נטמאים רק אם יש בדבר המטמא כשיעור ביצה. בית הלל: 1.2
 

 עור כביצהאם יש בו ש רקשמאי הזקן סובר כבית הלל שדבר חריף מטמא  :משנה ה

 :ִמיֵדי ֵּבית ַׁשַּמאי, ְוָאַמרּדֹוְסַּתאי ִאיׁש ְּכַפר ַיְתָמה, ָהָיה ִמַּתלְ 
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 .א ַעד ֶׁשְּיֵהא ּבֹו ַּכֵּביָצהְלעֹוָלם ֵאינֹו ְמַטּמֵ  :י ִמַּׁשַּמאי ַהָּזֵקן ֶׁשָאַמרָׁשַמְעּתִ 

 אמר: ,מתלמידי בית שמאישהיה  ,דוסתאי מכפר יתמה

 מטמא רק אם יש בו שיעור כביצה. דבר שמחמיץ או מתבל שהתערב,שאפילו  שמאי עצמו סובר

 
 ותרומה וכלאי הכרם שנתערבו בחולין מין במינ :ומשנה 

 ִמין ְּבִמינֹו. ? ַתֵּבל ְוַהְמַדֵּמַע ְלַהֲחִמירָּכל ַהְמַחֵּמץ ְוַהמְ " :ּוְלָמה ָאְמרּו

 ִמין ְּבֶׁשֵאינֹו ִמינֹו. ?ְלָהֵקל ּוְלַהֲחִמיר

 ? ֵּכיַצד

 ְׂשאֹור ֶׁשל ִחִּטים ֶׁשָּנַפל ְלתֹו� ִעַּסת ִחִּטים, ְוֵיׁש ּבֹו ְּכֵדי ְלַחֵּמץ,

 ֵּבין ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ַלֲעלֹות ְּבֶאָחד ּוֵמָאה ּוֵבין ֶׁשֵאין ּבֹו ַלֲעלֹות ְּבֶאָחד ּוֵמָאה, ָאסּור.

 .ר, ֵּבין ֶׁשֵאין ּבֹו ְּכֵדי ְלַחֵּמץ, ָאסּוֵאין ּבֹו ַלֲעלֹות ְּבֶאָחד ּוֵמָאה ֵּבין ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְּכֵדי ְלַחֵּמץ

 לה אפילו במאה ואחד:טבלא  , התרומה)או מדמע(מה שאמרו שמאכל המחמיץ או המתבל  1

 כאשר התערב מין במינו.זה 

 מה שאמרו שלפעמים מקילים ולפעמים מחמירים זה במין שאינו מינו. 2

 ולעולם לא מקילים בפחות ממאה ?  לפעמים מחמירים מעבר למאה ואחדמין במינו במהו המקרה ש 3

 :, ויש בו כדי לחמץשאור חיטי תרומה שנפל לעיסת חיטי חולין (מין במינו) 3.1

 התערובת מדומע.ובין אם אין בה, מהשאור,  100יש בעיסה פי בין אם  3.1.1

 חמץ את העיסה, התערובת מדומע.אינו משאור ההשאור, גם אם מ 100פי  אם אין בחולין 3.1.2

 :מין במינו אי הכרם שהתערבבו בחוליןהוא הדין בערלה וכל 4

 .200יותר מפי גם אוסרים  אם יש בהם לתת טעםוכנגדם,  200ללא נתינת טעם אוסרים עד פי  4.1
 

 , כלאי הכרם וערלה שנתערבבו בחולין, מין בשאינו מינותרומה :משנה ז

 ? ין ְּבֶׁשֵאינֹו ִמינֹו, ֵּכיַצדְלָהֵקל ּוְלַהֲחִמיר מִ 

 ן ֶׁשִּנְתַּבְּׁשלּו ִעם ֲעָדִׁשים,ְּגִריִסי :ְּכגֹון

 ,ְוֵיׁש ָּבֶהם ְּבנֹוֵתן ַטַעם

 ֵּבין ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ַלֲעלֹות ְּבֶאָחד ּוֵמָאה ּוֵבין ֶׁשֵאין ָּבֶהם ַלֲעלֹות ְּבֶאָחד ּוֵמָאה, ָאסּור.

 ֵאין ָּבֶהם ְּבנֹוֵתן ַטַעם,

 .ֵמָאה, ֻמָּתרֶׁשֵאין ָּבֶהם ַלֲעלֹות ְּבֶאָחד ּוֵּבין ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ַלֲעלֹות ְּבֶאָחד ּוֵמָאה ּוֵבין 

 שאינו מינו פעמים מחמירים ופעמים מקילים ?במהו המקרה שבו מין  1

 שנתבשלו עם עדשים של חולין: תרומה ריסים שלגגון: כ 2

 , הכל מדומע.ומעלה כנגדם 100אם יש בגריסים כדי לתת טעם בעדשים, אפילו יש בעדשים פי  2.1

 הכל מותר. אלא רוב רגיל, 100אפילו אין בהם פי די לתת טעם, אם אין בגריסים כ 2.2

 במין במינו. נאמר רק 200ששיעור של אחד ל  הוא הדין בערלה וכלאי הכרם 3
 

שיש גם  כלאי הכרם שאור תרומה אולתוכה נפל  צהשאור חולין שנפל לעיסה, ולפני שחימ :משנה ח

 .צהכדי לחמ בהם
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 תֹו� ִעָּסה, ְוֵיׁש ּבֹו ְּכֵדי ְלַחֵּמץ,ְׂשאֹור ֶׁשל ֻחִּלין ֶׁשָּנַפל לְ 

 ,ׁש ּבֹו ְּכֵדי ְלַחֵּמץְוַאַחר ָּכ� ָנַפל ְׂשאֹור ֶׁשל ְּתרּוָמה, אֹו ְׂשאֹור ֶׁשל ִּכְלֵאי ַהֶּכֶרם, ְויֵ 

 .ָאסּור

 שאור חולין שנפל לעיסה ויש בו כדי לחמץ אותה. 1

 , שיש גם בהם כדי לחמץ:הכרם נפל לעיסה שאור של תרומה או של כלאי ,קודם שחימץ אותה 2

 .)מוצה נעשה גם ע"י שאור אסוריהעיסה אסורה (כיוון שח
 

שאור של חולין שנפל לעיסה וחימצה, ואח"כ נפל שאור של תרומה או כלאי הכרם שיש  :משנה ט

 לחמץ את העיסה גם בו כדי

 � ָנַפל ְׂשאֹור ֶׁשל ְּתרּוָמה, אֹו ְׂשאֹור ֶׁשל ִּכְלֵאי ַהֶּכֶרם,ְׂשאֹור ֶׁשל ֻחִּלין ֶׁשָּנַפל ְלתֹו� ִעָּסה ְוִחְּמָצּה, ְוַאַחר ּכָ 

 סּור.ָא ,ְוֵיׁש ּבֹו ְּכֵדי ְלַחֵּמץ

 .ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַמִּתיר

 ).שהשאור השני הוסיף להחמיץ את העיסההעיסה אסורה ( תנא קמא: 1

 .)נותן טעם לפגם אינו אלאהשני  המיןהחמצת ( (ואין הלכה כמותו), העיסה מותרת ר' שמעון 2
 

 דין תבלינים אסורים שנפלו לתבשיל של היתר :משנה י

 ַּתְבִלין, ְׁשַנִים ּוְׁש�ָׁשה ֵׁשמֹות ִמִּמין ֶאָחד,

 ,אֹו ִמְּׁש�ָׁשה

 ָאסּור, ּוִמְצָטְרִפין.

 :ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר

 ְׁשַנִים ּוְׁש�ָׁשה ֵׁשמֹות ִמִּמין ֶאָחד,

 ם ֶאָחד,אֹו ְׁשֵני ִמיִנין ִמּׁשֵ 

 .ֵאיָנן ִמְצָטְרִפין

 תנא קמא: 1

 ,או כלאי הכרם,גם ערלה ו: תרומה ואיסורים כגוןשנים או שלושה תבלין שיש בו  1.1

 :שיש בכולם את אותו איסור כגון: ערלה  תבלין מיני שלושה 1.2

 התבשיל אסור.ו , האיסורים מצטרפיםלאובכל אחד בנפרד טעם, אם יש בהם יחד כדי ליתן 

 ן הלכה כמותו):(ואי ר' שמעון 2

 וכן, ,מין אחד שיש לו שניים או שלושה איסורים 2.1

 שני מינים שונים עם אותו איסור, 2.2

 .לאסור אינם מצטרפים ,אם אין בכל אחד בנפרד כדי לתת טעם
 

לחמץ את יכולים ורק יחד  בזה אחר זה,לעיסת חולין תרומה שנפלו  ושאורשאור חולין  :משנה יא

 העיסה.

 צּו,ן ְוֶׁשל ְּתרּוָמה ֶׁשָּנְפלּו ְלתֹו� ִעָּסה, �א ָּבֶזה ְּכֵדי ְלַחֵּמץ ְו�א ָּבֶזה ְּכֵדי ְלַחֵּמץ, ְוִנְצָטְרפּו ְוִחּמְ ְׂשאֹור ֶׁשל ֻחִּלי

 ַאַחר ָהַאֲחרֹון ֲאִני ָּבא. :ר אֹוֵמרַרִּבי ֱאִליֶעזֶ 

 ףֵּבין ֶׁשָּנַפל ִאּסּור ַּבְּתִחָּלה ֵּבין ַּבּסוֹ  :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים
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 .ֶׁשְּיֵהא ּבֹו ְּכֵדי ְלַחֵּמץ ְלעֹוָלם ֵאינֹו אֹוֵסר ַעד

 האחרון קובע. (ואין הלכה כמותו): ר' אליעזר 1

 , ואסורה לזרים.עאם שאור של תרומה נפל אחרון, העיסה נעשית מדומ 1.1

 , העיסה מותרת.הוציאו את שאור התרומה קודם שהעיסה החמיצה ונפל אח"כ שאור חוליןם א 1.2

 נה סדר הנפילה.לא מש חכמים: 2

 ., (זה וזה גורם מותר)אם אין בשאור של תרומה כדי לחמץ לבדו, העיסה מותרת 2.1
 

 יועזר איש הבירה מביא ראיה מרבן גמליאל הזקן שהלכה כחכמים במשנה הקודמת. :משנה יב

 :יֹוֶעֶזר ִאיׁש ַהִּביָרה ָהָיה ִמַּתְלִמיֵדי ֵּבית ַׁשַּמאי, ְוָאַמר

 .ֶׁשְּיֵהא ּבֹו ְּכֵדי ְלַחֵּמץ ְלעֹוָלם ֵאינֹו אֹוֵסר, ַעד :ְוָאַמר ן ַּגְמִליֵאל ַהָּזֵקן עֹוֵמד ְּבַׁשַער ַהִּמְזָרח,ָׁשַאְלִּתי ֶאת ַרּבָ 

 

השימוש שסכן בשמן טהור ואח"כ בשמן טמא או להיפך, איזה שמן נפלט בשעת  עור כלי :משנה יג

? 

 ן ְּבֶׁשֶמן ָטהֹור, אֹו ֶׁשָּסָכן ְּבֶׁשֶמן ָטהֹור, ְוָחַזר ְוָסָכן ְּבֶׁשֶמן ָטֵמא,ֵּכִלים ֶׁשָּסָכן ְּבֶׁשֶמן ָטֵמא, ְוָחַזר ְוָסכָ 

 ַאַחר ָהִראׁשֹון ֲאִני ָּבא. :ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר

 .ַאַחר ָהַאֲחרֹון :ִמים אֹוְמִריםַוֲחכָ 

 , ואם הוא היה טמא, הוא מטמא.השמן הראשון הוא שנפלט ר' אליעזר: 1

 חרון הוא שנפלט.השמן הא  חכמים: 2
 

ויחד יכולים לחמץ את העיסה אך לא עיסת חולין, לכלאי הכרם שנפלו  ושאורשאור תרומה  :משנה יד

 כל אחד לחוד

פּו ֵּמץ, ְוִנְצָטרְ ְׂשאֹור ֶׁשל ְּתרּוָמה ְוֶׁשל ִּכְלֵאי ַהֶּכֶרם ֶׁשָּנְפלּו ְלתֹו� ִעָּסה, �א ָבֶזה ְּכֵדי ְלַחֵּמץ ְו�א ָבֶזה ְּכֵדי ְלחַ 

 ְוִחְּמצּו,

 ָאסּור ַלָּזִרים ּוֻמָּתר ַלֹּכֲהִנים.

 .ַמִּתיר ַלָּזִרים ְוַלֹּכֲהִניםַרִּבי ִׁשְמעֹון 

  תנא קמא: 1

 , האיסורים מצטרפים והעיסה אסורה.(ישראלים שאינם כהנים) לגבי זרים 1.1

 .), והאיסור עצמו אין בו כדי להחמיץוהיתר איסורלגבי כהנים, העיסה מותרת (יש כאן  1.2

 .איסורים מצטרפים) 2מתיר גם לזרים (שלדעתו אין  :)(ואין הלכה כמותר' שמעון  2
 

ליתן טעם אך לא כל אחד יכולים של כלאי הכרם שנפלו לתבשיל, ויחד ותבלין של תרומה  :משנה טו

 לחוד

ֵדי ְלַתֵּבל ְו�א ָבֵאּלּו ְּכֵדי ְלַתֵּבל, ְוִנְצָטְרפּו ַּתְבִלין ֶׁשל ְּתרּוָמה ְוֶׁשל ִּכְלֵאי ַהֶּכֶרם ֶׁשָּנְפלּו ַּבְּקֵדָרה, �א ָבֵאלּו ּכְ 

 ְוִתְּבלּו,

 ָאסּור ַלָּזִרים ּוֻמָּתר ַלֹּכֲהִנים.

 .ַמִּתיר ַלָּזִרים ְוַלֹּכֲהִניםַרִּבי ִׁשְמעֹון 

  תנא קמא: 1
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 האיסורים מצטרפים והתבשיל אסור. (ישראלים שאינם כהנים): לגבי זרים 1.1

 .רק איסור אחד שאין בו כדי לתבל)תר (יש כאן לגבי כהנים, התבשיל מו 1.2

 .איסורים מצטרפים) 2ואין הלכה כמותו): מתיר אף לזרים (שלדעתו אין ( ר' שמעון 2
 

ואין  חולין, לתבשלו יחד עם חתיכות ששל נותר, שהושל פיגול ו בשר של קודשי קודשים, :משנה טז

 הםאלא רק שניים מ ,בחולין כדי לבטל את כל חתיכות האיסור

 ֶׁשִּנְתַּבְּׁשלּו ִעם ַהֲחִתיכֹות, ,ֶׁשל ִּפּגּול ְוֶׁשל נֹוָתר ,ֲחִתיָכה ֶשל ָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים

 ָאסּור ַלָּזִרים ּוֻמָּתר ַלֹּכֲהִנים.

 .ַמִּתיר ַלָּזִרים ְוַלֹּכֲהִניםַרִּבי ִׁשְמעֹון 

 תנא קמא: 1

 הכל אסור.האיסורים מצטרפים ושלושת  (ישראלים שאינם כהנים): לגבי זרים 1.1

 ).יחד, אין בהם כדי לאסור את החוליןנותר  לופיגו מותרים,  קדשיםלגבי כהנים, הכל מותר ( 1.2

 .(שאין איסורים שונים מצטרפים) מתיר גם לזרים וגם לכהנים ר' שמעון: 2
 

 יש בחולין לבטל רק אחד מהם. תבשלו עם בשר חולין, והש ,קודשים קליםוקודשי קודשים  :משנה יז

 .ְּטֵמִאים ּוֻמָּתר ַלְּטהֹוִריםֶׁשִּנְתַּבְּׁשלּו ִעם ְּבַׂשר ַהַּתֲאָוה, ָאסּור לַ  ,ּוְבַשר ֳקָדִׁשים ַקִּלים ,ְדֵׁשי ֳקָדִׁשיםְּבַׂשר קָ 

 , האיסורים מצטרפים והכל אסור.(ישראלים טמאים או כהנים טמאים) טמאים לגבי  1

 ).רק איסור אחד שמתבטל קדשים קלים, וישמותרים בטהורים הכל מותר ( ,טהוריםלגבי  2
------ 

 פרק ג
רלה, בגד שבין חוטיו יש העשוי מעבגד שצבעו אותו או את חלקו בצבע  בפרק: העיקריםהנושאים 

ע"י קלפי  התחמם או נאפהחוטים האסורים בהנאה, אוכל שנתבשל או 

ערלה, דברים חשובים של ערלה או של  כלאי הכרם שהתערבבו בבגד או 

חדש, ערלה וכלאי הכרם  סוריא .כרם רבעיבאו  ספקות בערלהבשק. 

 בחו"ל.

 

 מושגים:

 הרוחב שבין "אצבע" ל"אמה", ברוחב המקסימלי שניתן להרחיק ביניהם. תמיד  :מלוא הסיט

 

 בגד שצבעו אותו בצבע העשוי מקליפות של ערלה :משנה א

 ֶּבֶגד ֶׁשְּצָבעֹו ִבְקִלֵּפי ָעְרָלה, ִיָּדֵלק.

 ים, ֻּכָּלם ִיָּדֵלקּו, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר.ִנְתָעֵרב ַּבֲאֵחִר 

 .ַיֲעֶלה ְבֶאָחד ּוָמאָתִים :יםַוֲחָכִמים אֹוְמִר 

 .ףהבגד יישר 1

 אם מתערב הבגד בבגדים מותרים: 2

 ישרפו כל הבגדים. רבי מאיר (ואין הלכה כמותו): 2.1

 בגדים מותרים, הבגד מותר. 200 -אם התערב הבגד ב חכמים: 2.2
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 בב בתוך הבגדראורכו כמלוא הסיט, הצבוע בצבעי ערלה, שמעוחוט בודד ש :משנה ב

 ַהּצֹוֵבַע ְמ�א ַהִּסיט ִּבְקִלֵּפי ָעְרָלה, ַוֲאָרגֹו ַבֶּבֶגד, ְוֵאין ָידּוַע ֵאיֶזה הּוא,

 ִיָּדֵלק ַהֶּבֶגד. :ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר

 .ָמאָתִיםַיֲעֶלה ְבֶאָחד ּו :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים

 ל הבגד.כ ףרבי מאיר: יישר 1

 פעמים בשאר חוטי הבגד, חוט הערלה מתבטל. 200אם יש כנגד "חוט הערלה"  חכמים: 2
 

 חוט בודד שאורכו כמלוא הסיט, שאסור בהנאה, שהתערבב בבגד או בשק :משנה ג

 ָהאֹוֵרג ְמ�א ַהִּסיט ִמֶּצֶמר ַהְּבכֹור ַּבֶּבֶגד, ִיָּדֵלק ַהֶּבֶגד.

 ֲחמֹור ַּבַּׂשק, ִיָּדֵלק ַהַּׂשק.ּוִמְּׂשַער ַהָּנִזיר ּוִמֶּפֶטר 

 .ִׁשין, ְמַקְּדִׁשין ָּכל ֶׁשֵהןּוַבֻּמְקּדָ 

 .ףיישר, שנארג בתוך בגד, הבגד (אסור בהנאה) חוט מצמר של בכור של צאן 1

 .ף, שנארג בתוך שק, השק יישר(אסורים בהנאה) נזיר או מפטר חמורחוט בודד משער  2

 , אסורים בכל שהוא) להם פדיון כיוון שי( י מזבחחוט או שער של קודשי בדק הבית, או קדש 3

 בהנאה. יםאפילו באורך כל שהוא אסור
 

 כירה ובה תבשיל שחוממה ע"י קליפות ערלה :משנה ד

 ַּתְבִׁשיל ֶׁשִּבְּׁשלֹו ִּבְקִלֵּפי ָעְרָלה, ִיָּדֵלק.

 .ים, ַיֲעֶלה ְבֶאָחד ּוָמאָתִיםִנְתָעֵרב ַּבֲאֵחִר 

 התבשיל ישרף. 1

 מתבטל. איסור, ה200פי  בויש שהתבשיל האסור בתבשילים של היתר,  אם התערבב 2
 

 פת שנאפתה בתנור שהסקוהו בקליפי ערלה :משנה ה

 ַּתּנּור ֶׁשִהִּסיקּוהּו ִבְקִלֵּפי ָעְרָלה ְוָאָפה בֹו ֶאת ַהַּפת, ִּתָּדֵלק ַהַּפת.

 .ת, ַּתֲעֶלה ְבֶאָחד ּוָמאָתִיםִנְתָעְרָבה ַבֲאֵחרוֹ 

 .ףהפת תישר 1

 מתבטל. איסור, ה200פי של היתר שיש בהם  תאם התערבבה הפת בכיכרו 2
 

 שגדל בתוך הכרם)תלתן חבילות תלתן של כלאי הכרם ( :משנה ו

 ִמי ֶׁשָהיּו לֹו ֲחִביֵלי ִתְלָּתן ֶׁשל ִּכְלֵאי ַהֶּכֶרם, ִיָּדֵלקּו.

 ִנְתָעְרבּו ַבֲאֵחִרים, ֻּכָּלם ִיָּדֵלקּו, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר.

 .ָמאָתִיםַיֲעלּו ְבֶאָחד ּו :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים

 ישרפו.תלתן שגדלו בכרם חבילות  1

 בחבילות היתר: איסוראם התערבבו חבילות ה 2

 ישרפו כולם. רבי מאיר: 2.1

 בטל. איסורשל היתר ה 200פי  איסוראם יש כנגד ה חכמים: 2.2
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 הסבר מחלוקתם של רבי מאיר וחכמים במשנה האחרונה :משנה ז

 ֶאת ֶׁשַּדְרּכֹו ִלָּמנֹות, ְמַקֵּדׁש. :ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר ֶׁשָהָיה

 ֵאינֹו ְמַקֵּדׁש ֶאָּלא ִׁשָּׁשה ְדָבִרים ִּבְלָבד. :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים

 ִׁשְבָעה. :ְוַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר

 ֱאגֹוֵזי ֶפֶר�, ִרּמֹוֵני ָבָדן, :ְוֵאּלּו ֵהם

 ָרִדּין,ְוָחִבּיֹות ְסתּומֹות, ְוֻחְלפֹות ּתְ 

 ְוֻקְלֵסי ְכרּוב, ּוְדַלַעת ְיָוִנית.

 ַאף ִּכָּכרֹות ֶׁשל ַּבַעל ַהָּבִית. :ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר

 ָהָראּוי ְלָעְרָלה, ָעְרָלה.

 .ֵאי ַהֶּכֶרם, ִּכְלֵאי ַהָּכֶרםְלִכלְ 

 .ואינו מתבטל בתערובת, נחשב לדבר חשוב ,דבר שרגילים למכרו במניין רבי מאיר: 1

 .ברים חשובים אוסרים את כל התערובתדרק ששה  חכמים: 2

 .מוסיף דבר שביעי שגם הוא חשוב ואוסר את כל התערובת רבי עקיבא: 3

 הדברים החשובים לדעת חכמים: 4

 מבדן). םרמוני בדן (רימוני, ו)ויש מפרשים שקליפתם מתפוררת ,(שם מקום אגוזי פרך 4.1

 חולפות תרדין., ומלאותחביות יין  4.2

 דלעת יוונית.שראל, וקלחי כרוב שבארץ י 4.3

  .דבר חשובככרות של בעל הבית (ולא של נחתום) גם הם  רבי עקיבא: 5

 יש בו דין ערלה אוסר משום ערלה,מה ש 6

 יש בו דין כלאי הכרם אוסר משום כלאי הכרם.ש מהו 7
 

 אם אינם שלמים.  200ל  1 -חשיבותם מתבטלת,  ועולים בהדברים החשובים : משנה ח

 ? ֵּכיַצד

 עּו ָהֱאגֹוִזים, ִנְתָּפְרדּו ָהִרּמֹוִנים,ִנְתַּפּצְ 

 .ֹות, ַיֲעלּו ְבֶאָחד ּוָמאָתִיםִנְתַּפְּתחּו ֶהָחִבּיֹות, ִנְתַחְּתכּו ַהְּדלּוִעים, ִנְתָּפְרסּו ַהִּכָּכר

 אם: 200ל  1עולים ב גם הם  ,הדברים החשובים 1

 נפרדו הרימונים.נפצעו האגוזים,  1.1

 של בעל הבית. תנפרסו הכיכרו נחתכו הדלועים.נפתחו החביות,  1.2
 

 ת בערלה וכרם רבעיוספק :משנה ט

 :הְסֵפק ָעְרלָ 

 ֻמָּתר, ,ָאסּור, ּוְבסּוְרָיא ,ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

 יֹוֵרד ְולֹוֵקַח, ּוִבְלַבד ֶׁש�א ִיְרֶאּנּו לֹוֵקט. ,ּוְבחּוָצה ָלָאֶרץ

 ֶּכֶרם ָנטּוַע ָיָרק, ְוָיָרק ִנְמָּכר חּוָצה לֹו,

 ֻמָּתר, ,ָאסּור, ּוְבסּוְרָיא ,ץ ִיְׁשָרֵאלְּבֶארֶ 

 יֹוֵרד ְולֹוֵקט, ּוִבְלַבד ֶׁש�א ִיְלקֹוט ַּבָּיד. ,ּוְבחּוָצה ָלָאֶרץ
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 .ְלַאִים, ִמְּדְבֵרי סֹוְפִריםֲהָלָכה. ְוַהּכִ  ,ָרה ְּבָכל ָמקֹום. ְוָהָעְרָלהֶהָחָדׁש, ָאסּור ִמן ַהּתוֹ 

 ערלה:ספק הם ש פירות 1

 מותרים., בסוריהורים, והם אס בא"י: 1.1

 .שהוא קוטף ודאי ערלה פירותהגוי, אבל לא מפירותיו התלושים של לקנות אפשר  בחו"ל: 1.2

 :מוכר ירק מחוץ לכרם נוכריכרם שנטוע בתוכו ירק אבל ה 2

 .הירק אסור, ובסוריה מותר  בא"י: 2.1

 ., אבל לא יקטוף בעצמונוכריישראל יכול לקחת מה שקטף ה בחו"ל: 2.2
 :בחו"לכלאי הכרם וחדש (תבואה חדשה לפני הקרבת העומר), ערלה כותרת נוספת: 

 .גם בחו"ל אסור מהתורה  חדש: 1

 הלכה למשה מסיני.משום אסורה  ערלה: 2

 אסורים בחו"ל מדברי סופרים. כלאי הכרם: 3
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