
 הארץ ורבעי ערלההלכותנטע

 הנוהגות גדולות הלכות וחמש חמשים הןאלה

 בב"א ותכונן תבנה והקדושה הטובה שבארצנובנטיעות

 . ראשונההלכה

 מונין ומאמתי ולרבעי לערלה השנה ראש בתשריבאהד
 השנה לראש השנה מראש מונה ואינו נמיעה משעתלהם
 הנפיעה שתק5ום והוא שנה, חשוב בשנה יום ש5שיםאלא
 האי5נות 5כ5 הקלימה- סתם הוא וכמה יום. הש5שיםעודם
 שברזות.שתי

 צ'וןפרי
 - לנטיעה כו, רה"ש נתשרי באחד נ,,( )ר"דז בסשנה איתא כו', בתשריב~שחד

 פ:( )שם בנמרא ואית? סנינן מתשרי ורבעי הערלה, שני פי'עכ"ל,

 מרזשרי שנה שנה .ויליף הרבעירן ובשנה וכתיב ערליכם שגיכט שלש דכתיבסנלן
 יהא טה נידין קרהקש ח:( )שם ידרשינן השנה אחרית ועד השנה סראשיקדכהיב

 חסר מישית רכתינ סהא דילפינן )יי"א תשרי הכא אף תשרי התם מהבסופה

 השנה .לכם;להרשי הוא ראשו! דכתיב סניסן שנה שנה ילינטור השרי( אותיות והםאלף,

 עסה שאוין שנה דנין ואין חדשים, עטך( שאין משנח חדשים עמה שאין שנהדנין

 ולנמיעה: ד"ה ,אס הםשגיית בפירוש רבנן וכתב עכ"ל, חרשים עטה שיש סשנהחדשים

 היביעית(מ,4'. ובשנה ערלים לכם יה" שניכם שלש י"ט( )ויקרא ם ש ה ר ב דהיא
 ל1; עלהך4 ~ם לם"ד מיהשרי א' יום קודם נטיעה ארם נטע אכם והוא ונו, פריוכל

 הנכנסת השנה ותוקי' שביצית סססכת ו,( )הלכה בפ"ב העיקר שנתנני כמישגר:

 משנת באב עשר בחטשה שנטעהו ה!ה האי5ן בענין וה לך אסשול ואנישניה,

 ועשרים ששה ושגת ראשונה שנה .עשרים חטשה שנת שארית תחשוב ועשריםחטשה

 דין יסתלק לא אבל ערלה שני והם שכ(ישית שנה ועשרים שבעה ושנו[ שניהשנה
 לא רבעי גטע דיני כן. וכטי ועשריכ( שםנה משגרז בשבט עשר חסשה עדהערלה

 ופירות אטרם ' 1,הו ועשרים תשעה משנוק בשבט עשר חסשה ער האילן טזהיסוקלק

 עכ"כ רבעי לרבעי: אם ערלה לערלה אם בשבם עשר חמשה עד אסורין זונטיעדק

 הרביעיח דוכשנוק לקרא נטי בגם' טדםייתא והנה כאן. רבני שכתב הדברים הןוהן

 שני בתר אז5ינן נםי רבעי דלענין זו סגז"ש לו(טור דרצה סשסע סרבעידסיירי
 ~ין6יעו בוזשיי. ארזר רהאי יוס אל ס"ום דהו, דידיה שנה טקר עולס..לאדסנין

דתנינן
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ציון ורבעי ערלההלכורזמר'ב
 הטורי ודוקשה לגמיעה, רייה אר[א לערלה רייה אסר מרלא בכלל גמי רכעידתנינן

 שעועו:ן ,1;נן:ג,:יי:"בץג :ן ע:ג:ג :כטב סג.:":%נ,:,ן עצגגנך נ: ::גן:(:ג

:גי2:. "ג'ב1 נ:. 'יםון'לןת.1%"3%112:1'נ"ס"יייול:;;;ן(מ:
ש " 'יסי,ש"יה"ךג:'וגי5" 1::"י,,ן3 ג:, שיי:ני:,ן::גן'ןון"נ:';ן,:::: 1נת;'ן;טג5 גי:וינ "(:י:ונב:ן15:"נס":ג 515 ג [5גבנ:םוגן':ג::ג::נ;ו;:י;י::ו פ :::[):';5 :ן: :נ ':מך:י::: :נ :י  "":, ינ ' י * " יי 

 51 :ג"נ;':יגי;:נגב:ע,::1.~נ"ץי'1:ןיי":ן:;.

 ,יהה,נ ג" %;ממןעגגת :5 בן :ך :הם:נ':::ך י ם;יגןזך:ןו
 .1. ,". 1,ס י"יי" י""י ני"ש"

חשוב
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גצרון ורפעי ערלההלכותפרי

 )טה לסנוייו ושנה למנוייו רדזורש שנה קיוי בשנה יום( שלשים וא"כ חודשחשוב
 חשוב סהיום שעה לשנה מהמונים שלם חלק שהיא ר"ה קורם יום שלשים כאןנקט

 ע"ש, שנה חשוב מהשגה חורש , וכן חורש השוב מהדקדש ויוםיוכט

 : 8'נ קדושיכם פ' יבמפרא דערלה פ"ק ב.רושלמי איהא כו' 3היניןד413לי3מרזי
 נמיעתו משעת פי' עכ"ל נמיעתו משעת לו סונה הואטאימוקי

 שלש ליה וסמיך 1נ1, ונטעתם הארץ אל תבואו כי שנאמר פרי שמוציא משעתולא
 שנים ' שלש לו מונה סאכל עץ הנימע כל לפיכך יאכל לא ערלים ר(כם יהיהשגים

 לקמן. כסבואר בקרקע קלימתו משעת כלומר נטיעתומעת

 הטרכיכ ואחר המבריך ארהר הנומע אחד ת"ר ו( )ט בר,ה איתא ט, מונהואינו
 פחות כי' לקייסן ומותר שנה לו עלתה ר"ה לפני 1.ם שלשיכ(כו'

 תד(יא וה ררין )שם,( בגמר' ואטרי:ן שנה לו עלתה לא ר"ה לפני יוםטשלשום
 ויום חורש וארבעה עשרים בן סהם בתורה האמור פר דיקניא ור"א רר"םבמחלוקת

 כך( אומר ר"מ שהיה יום ול' חורש וארבעה עשרים בן אומר ר"א ר"ם דבר.אחד

 יוחנן ו.' אמר שלש בן פר שתים בן בקר בן שנה בן סתם בתורה עגל שנאסרמק,ם
 ר"מ .לחדש באחר בראשון שנה מאות ושש בארהת ו.הי ררשו אחד סקיאושניהם
 אחד יום מינה שטע שנה לה קרי וקא בשנה רעיירן הוא אחר י1סם טדאכתיסבר
 רכתיב השתא כדקאמרת שנה ואהת טאות בשש כתיב אי ואירך שנה חש4בבשנה
 קאמר רארקת אתחלתה אוהת ומאי קאי מאות אשש שנוה מאורז וששבאהוק
 מראכתי להורש באחד נראשון רכתיב טעסא טאיור"א

 רעוירן והוא אחד יום .

 בחורש אחר ומדיום חורש חשיב בחודש אהך יים ש"ס חריט ליה קרי יקאבחודש
 רכמו פי' עכ"ל. ושנה.למנוייה למגוייו וחדש שנה דהשיבין גשנה יוכ( ל' חורשחשוב

 אחר השגח , גם חודש קרוי דזייכם 'טהוא אורזו הטוניכן מהחלקים אחדשהחורש
 רכוקיב . לחרשיכ( נמניוק יהשנה שנר: קרוי חרש שהיא אותה הטוניםמדזחלקים

 יום שלשיכ( איא לר"ה סר"ה שנה סונין אין לפיכך כר"א וקי"ל השנה,לחרשי
 רדהבריירזא שם הגסרא דמסקנת יאשיג י.ם. טשליטים פחווק ילא ,שנה חשוביןנשנה
 לכאן עולה ל' רי,ם שנה לו עלתה ערלה לע:'ן וטש"ה לקליטה דקתני ול'כרזם
 סשסע ,שלשים שלשים צריך יום ל' האוסר לדברי : ר"נ מראטר ט"מ ע"ש.ולכאן
 ע*לה דין מרטה רהגמ, כיון ועור ע"ש. )שם( לר"ה הרמב"ן כרכתב ס"ל כר"ארר"נ
 שכרזב כסו ש:ה לו עלתה בשנה יום שלשיבם ררק קי"ל .בקרבגות קרבנותלרין
 הוכרים הם אילימ או איל ש:אמר סק,ם וכל : הי"ר הקרבנות סעשה סה' בפ"ארבנו

 'וכראיתא ע"ש. יום ושלשים אחר שניה בשנה טשיכנם איל יקרא וסאיסתי שנתיםבני

 נדה סה סנרה בלר,1 ש:וה מסוף שנה תחלת וילטינן ע"ש, מ"נ דפרה פ"א טשנהמהס

 יום ששלשים שנה בתחלהה. לה עייה היוס סוף בסיפה לה עולה הי,ם תחלתשאין
 סהחלקים אחד שהיום דכמו בתחלתה עילה יים ששלשים דין אינו בסזפה להעולה

 הטוניבם סה"לקים אהר השנה גם בתחלתה י1ם קרוי השעה שהוא אוהוהטוניבנ
 אחר יום לעגין )שם( בר"ה כראמרינן בתחלוקה ר(שנה ר(ה עור(ה חרש שהואאוהה

 8"1 ס' י"ר קטא מהרורא בנ"ב ועיין כר"א קי"ר( הילכך ע"ש. דריש אליבאבשנה

 לטה טעם למצוא בוה שרחקופ"ח
 דקי~

 ולפי ע"ש, -כראא
 נרור הטעם הנ"ל.

 -דאל"כ גאיל רבעיא- כמי טעל"ע בעינן לא רכאן יים רשלשיבםומשסע
 הל"ל,

 נם
כאן
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צ~ן ורבע4 ערלההלמות6ר'י
 בהל" שאסר יכמי איל ]בי שאמר' כמ. ייכם ושר(48ם אחרנאן

 ה"יא פגנ אישות'
 ובפיא ע"ש בביאה מרקקרשרז אחד ויום שנים שלש בת היתה ראכם קטנהלענין
 מה' ובפ."א ע"ש, קנאה יבמוהו על שגא אחף ויום שנים וזשע דבן הל6"וסיבום
 ויום שנה עשרה שתים בוק נבדקין נדריה אחר ויוכם שנה עשרה אחוה בתנדרים
 מעל"ע דבעינן משום יותף א' י,ם שצריכין סקים ובכל ע"ש, קייטין נדריהאחר
 שנה חשוב בשנה אדהר יוכם אסרינן מילי לכל לא ! וו"ל ,( )י בר"ה ההומ'וכתבו
 אחד ווומם שנים ט,' בן דופן יוצא פרק כראיתא בעינן מעל"ע דאפילו רבריםריש
 ויום שנים נ' רבנת מעל"ע להשלים כרי אהד יום ראוהו אחד ויום שנה י"גבן

 בביאק מתקרשרז א' ויוכ( שנים שתי בבת אפילו דלר"י בגמרא תגאי פליגיאחד
 אחר ויום שנ'ם :ג' בת בעי ולחכסים שנה חשוב אחד ריום דמיא שר(מות נ'דכבת
 רכר( לומר דכוונתייהו רופן ייצא פ, בריש חמודווז הרברי ומפרש געינןדסעל"ע
 ע"ש מעל"ע ההמה השניכם שיהי' שצריך משום הוא אחד ויום חכמים שאמרוסק1ם
 לנדה הרא"ש .ובוזוטפי אחד. ויום אמר לא הילכך סעל"ע בעינן דלא כיון כאןא"כ
 ע"שנ מעל"ע. בעינן דלא אפשר א' ויום דאמר היכא ראפילו מבואר שלשים ד*ה :()מר
 ד"ה :( סז )שס יובם שר(שים ד"ה :( )סד ובנדוק שנת ד"ה )5א( בערכין התו'וכ,יכ
 אבר[ סעל"ע בעינן חומה ערי ובחי קרשים גגי ודוקא טעל"עכולן

 ר(א באחריני
 רשעות )כ"ה( דזבחים בפ"ב דאמרינן ההוא וכגון לשעות ונ"מ ע"ש מעל"עבעען

 לעת ניסן בר"ח ני4ר ואם שנה בן שיהיה אמר דרחמנא כבש כנון בקדשיםפוסלורז
 י"ב לו שלמו שכבר שניה בשנה שנכנם נמצא ברזחלתו הבא ניסן שבר"וק אףערב

חד"
 וזמימה שגה לו שלכם שלא לפי הערב ער גיסן בר"ח להקריבו טורזר ט"ם
 לשעות מסש מעל"ע בעינן חוטה ערי בבתי וכן והעיב עד הלידה משעתמעל'ע
 הני בנר( באחריניאבל

, 

 אחר ויום שנים תשע כן כגון וקמנה קמן בשיעור רוזנן
 נשר(ם הראשון היום שנכנם תיכף אחד ויוכם י"ב ובת אדזד ויום שנים י"נובן

 ההוא,השיעור
 שיהיו והשנים דבעינן ר(ומר רק הוא נכור(הו דתנינן אחד יוכ( דהאי

 עשרים רבת דומיא שנה וקשיב .ום שר(שים או בשנה אחד יוכ( נ*טא דלאשר(מות
 יים ל' ממנה דיצאו עשריבם דשנת וקי"ר( איילונית שהיא שערווז שתי הביאוקשלא
 יום צהו תני ומש"ה שלמים דבעינן בדהני קט"ר רבריה לכל עשרים כשנת וזיאהרי
אחד

 ר(א אחר יום רזנן דלא והינא ובל, מכל חהוא המם8ר שיושר(ם רבעינן לומי.
 ע"ש תנן לא תנן ורלא תנן דתנן : :( )טז בנדה עור(א שאטד וכמ1 שלסיםבעינן
 האי רידן בנידן לפי"ז ע"ש ה"ז .בפ"ר הכ"א אישות מה' פ"ב למלה בטשגהועוין
 שעוה לענין נ"ם היה לא אחד ויום אומר היה אם דאפילו כלל נ"" ליבא אהדויום
 כדאמריגן קראי דאיכא חומה ערי וגרזי בקדשיכם אלא פוסל1ת שעורז *איןכיון

 אפשר שנה חשיב בשגה יום ל, רלעגין גהנ רס"ו מציה חינוך והמגחת )לא(,,גערנע
 הלכה לקמן ועיין טעל"ע דבעינן לוטר יתלן לא לעיל ו5פס"ש ע"ש מעל("עדבעינן

..
, 

 גזה, שנכתיב טה ב, ,.
 211ם טל' פחותאגל

 ד"ה :( ף לר"ה אבן ווקמורי שנה, חשיב לא יובם כ"מ רהיינו .
 כ"ט שכ( חסרים חדשינם נסי איכא הא מקשה למנוייה ושנה למנויו וחדש,
 חדש ימי כסגין שנה חשיב בשנה יים כ"ם יהא א"כ גסי ע"1 נמנידז והשנהיום

 חסריכ( דע" כיון מ"1 ה4 ע"י נמנית שהשנה מלאיכ( חדשיכם נמי דאיכאואע"נ
 וכ"ט דשנה מצויו מכלל חסר חדש יסי בסנין יום כ"ם להוציא לך א"א גטנירזנסי

יום , ,.
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הצרון ורבעי ערלההלכותפל4
 4שמרינו ' מקונם בכל' הא ועור למנייו דשנה סה"ט שנה השיב יהא נסי בשנהיום

 יוב( ל' פעמיכ( רוקרש רמנויו 4כי11 רזפסת מועט תפסת תפסרן לא מרובהתפסת

 רבמנייו מרוכה ולא כ"ם שהוא בשנה שבמנייו פחורז לטתפם הו"ל י,ם כ"טפעסיכם
 אי צ"ע ( וכוזב . עררוה לענין )שם( בר"ה וקפ3"י בוה העיר וכן ע"ש, יוכ( ל'שד:ם
 מדחדש לקטן לדאטרינן בחרש סניא או שנה חשיבות לענין ממש יום שלשיםבעינן
 ונראה ' ע"ש חסי ל"ש מלא ל"ש בחדש דסגי משמע 5פ"ז למנוייו נמי שנהלסנויו
 קדש עיזה א' חדש מספיק היה ר"ח של ביום בוקחלה השנה מתחילה היתהשאם
 שהוא יוכ( בא4זה חדש חשיכ א' ריום למנויו חדש כסו חסר או מלא אושהוא

 אם אך לש3ה,יחשנ חסר או מלא שהוא' חדש באיזה למנוייו בשנה כך קטן איגדיל

 אחד שחלק חדשים חלקי משני מצטרף החדש א"כ. הדודש ימי בתוך השנהמתחילה

 ,לשנה גחשג הראשון החרש דאין אסרינן אז חסר טחדש אחד וחלק מלא טחדשמהס

 בכל חרש זמן שזהו יום שלשים סתם חו"ל אמרו ונ(כן יום משלשים הוא אכ(אלא
 רלא ערלה לע3ין משא"כ ונדומה ואיל פר לענין אלא טשכח ר(א וה אךאיפן,

 והו"ל חמר לעולם ואלול אלול חדש שהוא תשרי שלפני בהחדש אר(א ר(המשכחת
 שקירשו רכיון'-דבזמן ואולי יום, שר(שים הצריכו ולסח יום כ"מ ההדש ימיוקמיד
 קגעו הלכך מלא והיה אלול החרש את מעבריכ2 היו פעם ראיה ע"פ החדשאת

 ראיה ע"פ מקדשין, דאין אע"3 וחשתא. אדודי זמן תסיד שיהיה כדי יום שלשיםומן
 חשר(שים כל דהלכך ר"ח,יקר44 ג"ג הראשון ה.ום ונם ר"ח הימים שני נוהניןהא

 לם ;שלשיכ( וככלל יקרא אר(ול חדש אלדל סיף עד ר"ח שר( הראשון מיוכםיוס
 יחשב יום של(שים חדש כר( לשנה החדשים מנויי נדלענין הוא השנה ש5למנוייו
 אינם התודה בדיני שמשתמשים השניכם רכל הכ"א אישות מה' בפ"כ רבנו כתבדהא
 הילכך ע"ש. כ"ר ע"פ אותם. שקונעים שנים אר(א החמה שני ולא הנ(בנה שנילא

 הגא-הוא חדש בכלל הראשון יום נם חדש. ראש הימים שני לקרוא שתקנו כייןעכשיו

 , . ימנוייו, אלול , החרש דהוא יום ושלשיכם . ערלהלענין
. 

 ואין טבריכין ואין נומעין א,ן סיו: רשביעית ב46ב איתא כו, שתקלוםוהוא
 או גטע ואכם ר"ה לפני יום 6ל' פחות' שב'עית ערבמרכיבין

 אי3ה שוב ימים לג, קולטת שאינה הרכבה כל אומר ר"י יעקור הרכיכ אוהכריך
 )9נ,( וביבמות )י:( כר"ה ואיתא עכ"ל, שבתות לשתי אומרים ור"ש יוסי רביקולטת

 ל' צריך ל' האימר לרברי אבוה בף רנה -אמר גהמן רב ואסר : זו סשנהלפירוש

 שבתות שתי האומר 5דבר, ושלשים -שר(שה צריך שלשה האיכר רירבריושלשים
 והר"ש ושלשים שלשים בר"ה התיט' ילתבו. עכ"ל. ושלשים.ייב( שבתות שרזי.צריך

 שלשים צריך בשכיעית יקליטה 5' האיפר לדברי ר"נ רה"ק מפרש רראז)שם(
 שכיעית לענין אבל פע~ה אלא סתני' לפרושי אתי ולא פי' ערלה לעניןושר(שיכם

 נם!נ6יעה שכיעית אנל'3וזוספת עצסה בשכיעית תקלוט של(א א5א דויישינןלא
 .תוספי דאין טשום טוקסרילא

 ו3קציר בחריש כרכתיכ בחרישה אלא אסורה שביע,ת
 א9ילו בהרישתו מוע,ל שביעיוק ערב רוקירש לא בנמיעהאבל

 'מ6ע עכל -בשביעית.
 )פ3( יכסורז התיס' כם"ש- סני ר"ה לפני שהשרישכום

 לר",ק'))ש6( 3ח,רושיו והף"ן,
 ."ף דהולן'ונדו5 סשוש' דאי ד3ריהם ראה ר(א פק ב4"ד.סי' קמא. גמהרוראוהניב-

 נסי האילנות כ5בשביעייז
 טגרל(

 .ג~
 זראי ,ר(א" לוטע עסור. 'הא לעולם וא"נ

 נטיעה .ך
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צ'ףן ורבעי ערלההלכות'פר'י
 ר"ג רברי רמפרש לרש"י ואפ.לו ע"ש. הוא ערלה לענין ול' ל' צריר יום ל'האומר לרגרי ר"נ ראטף הא ע"כ הילכר קר[ימוה וכ"ש שריא שביעית בהוטפתנטיעה

 זסן רבעינן ערלה לענין מורדה שכיעית 5תום8רז ול' לקליטה ל' קאיראשביעית
 שלשים )ט:(: בר"ה הגרייר,א פדמפרש ר"ה ערב של יום והשלשים לפנילקלימה
 אלא בגמרא ואסרינן עכ"י, ערלה שני ר(מגין שנה לו עלחה גרזשרי אחר.יום שהגיע כיון : שנה לו עלתה בד"ה שכתב ערלה לענין שנה לו עלתה ר"ה לפנייום

 ל' יום סבר קא )ומשני( געי ל"א א"ה )ופריך( לקלימה ל' קאמר וכי רזםלעילכ[
 שנה חשיב לא יום משלשים דפד,ות רלמ"ר טשמע א"כ עכ"ל ולפאן לכאןע1לה
 רב כראמר שגתות שתי קליטה רזמן רקי"ל מה ולפי לשנה ול' לקליטה ל'בעינן
 אע"נ )שם( בשביעית המשניווז גפי' ורכנו שנה לו לעלות ול' לקליטהשבתות שוקי יום מ"ך בעינן באיסורי כרב וקי"ל בהרכבה יומי כר' . הלכה )שם(ביבמות
 לערלה שמעינן שפיר ט"ם רקאמר הוא שביעית לענין מתניתין לפרושי רר"נרמפרש

 השמימה שנת ק.רם שגה ר(1 שתעלה שצריך מפכימין כולן והוזנאיסטמילא.וז"ל
 קסא תנא שרעוק וה ברבר חולקין והכם שביעית ערג ההיא הנטיעה סותר יהיהואז
 והשוב בשנה יום שלשיב[ יר"ש ור"י יהודה ר' ורעת שנה חשוג בשנה אחריונק
 קליטה יפירוש קלימה זמן אחר שנה לי שתעלה צריך שהוא. ממכימין וכולןשנה

 קלימה לאחף יים ול' לקלימה שבוקות שתי יום בם"ד ר"ה קורם לנטוע שצריךיר"ש ר"י שרעת שיסרגו מסה גתחייב וא"כ שבתווז לשתי איטריבם יי"ש י4טי ור'_יטים לשלשה אוסר יהורה ר' קולמת יום לשלשים אימר שת"ק בקליטה חולקין כן כמווהם כארץ השורש חומי ור(הסתבכיוק בארץ האילן לחנור מליצה והיא וחטיפה,לקירזה
 לקליטה ג' ימים בל"ג ר"ה קורם , לנטוע צריך יהורה ר' ולרעת שנה לי שוזעלהכדי
 קורם יוס ל' לגמוע צריך ת"ק וי~רעת קלימה אחר שנה לו שתער(ה כרי יוםול'
 קר(יטה אחר אחר ויום לקלימה ל' יום ל"א צריף שהוא ססתברא א"כ בלבדר"ה
 שנה חשוג בשנה אחד יום אומר שהוא סרעתו שבארנו כסו שנה לי שוזעלהכרי
 ונטנה הק5יטה מימי נמנה שהוא ר"5 ולכאן לכאן עולדז שלשים יום סובר הואאבל
 שתעלה שצריך טשום אלא שביעית תוספווז משוכפ יטפרש כרש"י לא אך.שביעירו לענ,ן הכל ספרש הרי עכ"ל, ייסי כר' והלכה שנה בו ותעלה שאחריו מחעם
 מעמא היינו קליטה זמן אחר שנה לו שתעלה רבעינן והא קליטה, וסן אחר שנה!לו
 שמא העין טראית מפני לעולם אסור זה ורבר שבתות שתי קליטה ומתםשביעית של ר"ה קורם יוס ל' הקלימה אחר, ותשהה הנמיעה שתקלוט כרי אלא שניעית.ערג מבריכין ואין מרכיבין. האין אילנות נוטעין ראין שטיטה מה' בפ"ג רגנו שכרזבכמו
 גירושל' דאיתא הא עפ"י גבין אלה רבנו ודברי עכ"5. נטעי גשביעית הרואהיאמר
 _לשכיעית מונון ר"א השבתות על גחשרו ולא השכיעיוז ער( נחשרו ררבנן מ"טיעקר כו' בשיגג בין בשגיעית רזנוטע כו' יקיים בשינג בשבת הגוטע ! ה"א רתיומותפ"ב
 ונכנסה לפני.שביעית יום סל' פחות נטע בנייהו( )סה עביר האיך 5שבתות סונין:ואין

 י4בם-:לפני מל' פחות נטע מונין, כאן יש מונין א"ת חשד כאן אין חשד אאן.שביעיוז
 מונין. כאן אין מוגין א"ת .חשר פאן יש חשר אשק שטיניוז ונכגמה שביעיתסוצאי
 פוסק ~ורבגו ע"ש. טזיר אמו שוגג וקנסו מונין כמ"ר ברם החשך, טפני כם"ד..ואתיא
 עילה ששני אח"כ כשיראו ר"ה לפני .יום פשלשים בפחות נטע ראם ר"ל מונין,כמ"ך
 שביעית שגה סתחילת מתחלת חשבון שתחלת וימצאו לטפרע יחשבו כלין יהי''ורבעי

דפחווק
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יציט, ורבעי ערלההלכותפר'
 מעמא ומהאי בשגיעית נטיעה לסשרי ואוקי שנה לו ער(תה לא י1ם 5י'דפחירן
 'אפילו י61 מם"ד פחות שביעיו( רבנטע-ערב רבנו פסק והילכך בשוגג אפ.לונזרינן
 קליטה' זמן בשביעית רו"ינן רה* שכתב המשגיות בפי' רבנו כוונת יזוהי יעקר.בשיגנ

 הא להבין צריכין 'שביעית קודט שנה לו לעלות כדי בעינן יובו דשלשי6 יום ל;מלבד
 לפנישנה שנה רבעינן הא שפיר אתי הנ"ל לפי אבל טנלן, -שביעית לפני שנה נטיעהדבעינן'

 שביעית לפגי שגה .ערלה שנית לטנית להתדויל כרי הוא ערלה .טשוב:השניע.וה
 משנה ערלה שנות יחשכ מזה דפחות שביעית ערב יים .ם"ד לפני גטיעה בעינןוהלכך

 איסוף טשום ולא עין מראית ספני גשעולם ואסור נשביעיה, דנטע ויאטרוהשביע'וה
 ולא בוקרישה אלא ר(יכא שביעית תומפת ראיסור רש"י כם"ש שביעיר,תוספת
 אלא לשנה מונין אין ערלה דלענין בהדיא מוכח ט~ילא א"נ לעיל כדכתכתיבנטיעה

 זאת כותבי אחרי סרזשרי, אר(א סוגין אין סזה ובפחות ר"ה לפני יים מ"ד נטעאס
 הששניות בפי' רבנו רברי על בזה שעסר פ"ז סי' ייייד קמא מהרורא להג"בראיתי
 שמיטה ענין מה השמיטה שנת קודם שנה לו שיהעריה שצריך טה עלומקשה

 רבריו הרי ולפימ"ש ע"ש מקורן על עמר לא רבנ. שרברי בא,פן קוך~( שנהלו שתעל"
 התו, כפי' רבנו שסובר ה"ח ונ"ר מעיש מה' בפ"ם הכימ ט"ש זה ולפי לענייר.ברורין
 המשניות בפ" רבנו דברי רליי לי מובנ.ם אינם ע"ש קאי אערלה דר"נ ר"ר;כשכן
 לעיל ?פמ"ש הכ"ם דברי לתרץ )שם( הנ"ב שרצה וסה קאי, דאשכיעיוק דם"למבואר
 לר"ה בחירושיו להרמב"ן ראירזי אח"כ מוכרחים. אינם רבריו בזה, רבנו דערןבגיאור
 דודאי ולומר לפרש ויש וז"ל: רגגי דעת לבאר שכתבתי כטו מפורש שכתב)שם(
 בכרי אלא שביעית ערב לינעאסור

 שוהקלו~
 שביעית קודכ( שנה זו לגטיעה ותעלה

 גזירת אלא לשביעיוק הנכגם בחריש אלא תוספת שא,ן שביעית היספה סשוכ:לא
 שביעית שלו ראשונה שנה וכל ולרבעי לערלה שנים סונה שארם טפגי היאהכטים
 שנה גשו ער(תה קליטה ואחר קלטה אא"כ יעקור לפיכך גטע בשכיעית יאמר.היא

 הזה וכעגין שלה שניה שנה שב*עית שהסנה כדי אוהד ב'ום או בל' ז.לנטיעה
 המשניות בפי, רבנו כווגת לפרש הרמג"ן כר~ב בהריא הרי ע"ש, ז"ל להימכ"םרא-תי
 כו, היאיכמה ע"ש, ה'אש שביעיה הלכווק ציון הירת במפרי מ"ש יעיין ע"ש, שכיהבתיכמו

 יוסי כר' הלכה ררכ משמיה רב רבי אמרי )פג(: ניבם-ת אק"
 יוסי רבי כו, נוטעין אין דתנן הרככה כו' ובהרכבהכאגדרונינ,ם

 שתי צריך שבתות שתי האומר לדברי כו, ר"נ -אמר כו; שבוהות שתי א'מריםור"ש
 יוסי ר' הא,אפילו הלכה איצטריך למאי הקשה סי'צ"ה יאיר והחית ע"שי ושלשיםשבתות
 בכל' ר"ש עכ( רפי אם כ"ש ר"ם וננר יהורה ר' נגר כיותיה הלכה סקים בכללבדו

 ס"ל רנ"כ ר"ם נגד כ"ש כרבים דהלכה ר"ם או יהורה ר' והיא 'ח-ד ננד ההםהה?כות
 בקרבן ועיין כת"ק רבהרכבה ?היפך פסק שסואל הא הטוהים דבריו ע"ש, נגדוכר"ש
 וכן עעש. דרב הלכה כפסק להלכה שכם כתב והריקז ע"ש. ד' מ"ק הערג~ פ'נחגאל
 ררב משמיה רב בי אמרי )פנ( וקערל גפ' גרסינן : ב' ס' רר,ה בפ"א הרא"שכתג
 תא שמואל אמר לי מה בהרכבה ואסרינן ובהרכבה באנדרוגינום יוסי כר'הלכה
 וקחל איסורא סילתא והא ושלשים ל כם"ד תני בהרכבה ענן לרב שמואל דא"לשמע
 קי"ר( קל~יטה ולענין ס': סי' ערלוה בחלכווה הראעש כהב וכן על"ל, באיסוריןכרג

 דרב טשמיה רב בי אסרי הערל בסוף דאטרינן שנתות שוקי דאסרי ור"ש ייסיכרבי
 יהודה כרבי דהלכה התם קאסר ושמואל ובהרכבה באנררונינוס יוסי כר'הלכה

דאטר!
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ציון ורבעי ערלההלכותפרף'
 היא וכמה : קל"ז סצוה המם"נ וכ"כ ע3"ל באימורי כרב לן וקיימא ימים שלשהראטר
 שאיטרים וכר"ש יוסי כר' הער5 בפ' כרפסקינן שבתות שתי האילנות לכל קליטהסרזם
 שתי הקליטה רזמן ור"ש כר"י ךהלכה בדקר פ' השאלרזות וכ"נ עכ"ל שבתותופתי

 סורזר לעיטר קורם נשרש ראס חרש איסור לענין כוזב' קצאא 6י והתאה ע"ששבתות
 פרק גהדיא כדמוכח יסים נ' היינו הנף י21ם קירם שישרש כדי שיזרעו רבעוהיינו
 סי' גי"ר הש"ך והגיאו ע"ש. כו, עשר בשלשה המנכש דתגיא הא גבי שנהנומקום

 אמרינן שנהגו מקום רבפ' מורי מוכח רלא כתב הכסף. ובנקורת ע"ש קאכרצאנ,;:ם"ק
 דאטר יהייה לריית~סעינז

 עליה פליגי שמעון ורבי יוסי רבי אבל הרכבה נבי הכי ,
 כל פמקו וכן שבתות שתי ראמרי ור"ש יוסי כרבי הערל פ' נשאם הלכתאואיפמקא
 לנטיעה זריעה בין לחיק ורוצה עליו ב'( ס"ק )שם הנר"א. הקשה וכן עעש,הפוסקים
 שתתליע ער לה ימתין מ"נ שם הר"ש והביאו ר3לאים פ"ב סירישלמי ל,ה ממהוהביא

 דקא רמוקי והגמרא ימים ג' ,בארץ שתהא עד סרזלעת כמה ער יזרעויופך:,ואחאכ:

 בפ"ב. רבגו שכתב מה ו"יין .ע"ש בצ"ע ונשאר ורוחק דמילתא. לרווהא. בי"נרהסגכש
 הת"ה על ו,מה הדנם"ר וכן . מ"1 הלכה הארא ,רע ובספרי ע"ש הי"ג קריאיםטה'

 לחלק שרגצה מי דעה גיכ הביא פ"ר סי' א"ח תניגא ,טהדורא יהנ'ב בצ"ע,ונשחר
 המור"א ונם ע"ש, חילוק שאין ומסיק ורחה הת"ה עך תקשה כדי:שלא לזריעה נמיעהבין

 ראילן לקליטה רתביאה השרשה בין חילוק דאין מוכיח הרכבה כל בר"ה י( )יגר'ה
 ק' מי' יו"ר והח"ם ע"ש ה"א שביעית הלכות על ציון רזורת בספרי משאכ ועיוןעעש

 פליגי לא הקליטה זמן לענין רפליגי ור'ש ור"י יהורה דר' דפלוגתא כרזב רפ"1רפ'ר
 בפחות אפילו ואפשר סגי יומא בוקלתא רקליטה ט"ל רכ"ע אלא הקלימהבמציאורז

 לא ושוב 3חה שפמק בטח ונאטר בזמנה קלטה לא אס אך וקוכיח והמציאותס3אן
 ראוי אינו ושוב נסרח ימיכ( בשר(שה קלט שלא זרע שכברז כל כדאסריגןתקלומ
 כי עור רזקיומ לא שוב יום שר(שים שהה אכ(, לת"ק תנאי הני פליגי גהאלקליטדה
 כחה פסק שבתית שתי בתר ור"ש יוסי ולר' , טיפסק תלתא בתר ורר"י כחה פסקכבר

 הקושי' בזה ומתרץ הזסן לזה קודם עוד גם שרזקלוט לוראי וקרוב אפשר לכ"עאבל
 השרשה גזמני דפר(וגתייהו מבואר ה"ד *"ב ד5ביעית ובירושלמי ע"ש, הת"השעל
 בסתם טתניתא זמרא בן ר"י בשם ר"א ו וז"ל התם דאיתא קולמה אינה בשיג רקלא
 הני פי' :( )י לר"ה אבן והטורי הגר"א, גירסת היא 3ן .מווהר שנשרש ברי דברהא
 ,נשרש מסתטא לא אי נשרש אי ידוע בלא רמתגי' תגאי הני דפליגי הרכבהזמני

 ר' ראמר והא מורזרל הללו לזטגים קורכם שנשרש ברי דבר הא דמתנ' הללובזמגים

 שם עיין רוקא לאו קולטה אינה שוב ימים לג' קולמת שאינוק הרכבה כליהודה
 בקרקע קולטת נמיעה שאין לחז"ל להו וקים : נרזב ד' סעיף רצ"ד סי' גיו"דיהלבוש
 הלכות ארם והבינת פליגי. קולטת אינו בשוב דלאו דס"ל משמע ע"ש שבתות משתיפחות

 מחטשת לזרע ימים נ' : פ"1 שמחות במם' ראיתא מהא הרשן לתרוטת ראיי כוקכחדש

 ע"ש לנטיעה זרע גין חייוק דיש אלמא ע"ש. מותר הפסח לאחר הפטח ל"להמינים
 רם"5 משמע ע"ש ושלשים שלשה כם"ר תני מתם :( )פג ביבמות שמואל ו'אט?והא

 דשרשה בעצטו ר"י אמר )שם( יבפסחים לקליטה ג' מספיפ גיונא דבכל. כר"ידהלכה
 לקליטה רי"ר מורה ר"י גם נריד במקום אבל הטיט במקום אכ(א אינו 5קליטהימים
 חילוק אין .ובאירןנות ראילנות תבואה בין לח5ק, ד"סל ואולי שם, ועיין,בצל"חע*5

נסצאת ._.
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 ט הארע ורבעי ערלההיכות3פע

 ,. ב,רקלכה.

ן
 בערלה מותרות הזאת הנמיעה פירות אין ואעפ"כ שנה.לו עלתה השנה ראש קורם יום מ"ר שהנמיעה למד נמצאת .
 לאילנות. השנה ראש שהוא בשבמ מ"ו ער אלא ברבעיאו

 רזקינה נטיעה משערז מדנין לראשונה ג' בשנתוהמרכיב
 היא רנטיעה משום בשכם ט"ו ולא תשרי שלה השנהוראש
 אילן.ולא

 ציוןפרי
 בכלל אינו הנטיעה שיום והנטיעה מיום חוץ יום ס"ר הני כו' למך נכ(צארןב(

 אם : ו"5 1 לנטיעה ד"ה ס"א רר"ה גפ"ק הר"ב כם"ש הקלימהימי
 והרעיו"ט ע"ש. לקלימה שבתות שוהי שהם בוהשרי אחר קורם יום ס"ה אילןנמע
 הנטיעה מיום חוץ היינו יוכ( ט"ד רכעינן כאן שכתב שמה רבני כוונו: ג"כ הביןשם

 כתב י"א ובהל' כו, גאב בם"ו מאכל אילן הנומע ה"י רבעי נטע מה' בפ"טמדכתכ
 יום מ"ד רבעינן משום ור:יינו שנה לו עלוהה לא כו, באב בי"ובנוטע

. 
 יוכם מנמבד

 ,( )נה בפסחים ראסר לרבינא מדקדק פ"ר סי' א'ח תנינא מהרורא והנ"כ ע"ש,הנטיעה
 יהיה גטי . באב בי"ו הנוטע גם א"כ בהשרשה אמרינן וראי ככולו היום מקצתרחר
 מ"ר הדי סאלול וכ"ט מלא שהוא אב סן הנשארים מ"1 רוהיינו יום אותו אם ייםס"ר
 יים ונשאר אב כ"ט נשלם הקליטה יטי י"ר סן אחרין יום ונמצא יום סקצת וחדיום

 מ"ד ,דבעינן ניסא ואם ע"ש, ר"ה ער יום שלשים הרי אלול ימי וכ"מ אב מןאחרין
 סדוע להכין צריכין אך שפיר, אתי וההיו"ט הר"ב כמש"כ הנמיעה סיום חוץיום

 )שם( בפמחים אטרינן דהא הגטיעה מיוס חוץ בעינן לא יהודה לר' שיריכין יוםהל"נ
 ואם ע"ש, המים בטקום שוהלה בירו ונעקרה עשר בשלשה הסנכש אימר יהורהר'

 דבעינן סשום הנטיעה טיום חוץ יום מ"ד דבעינן רמעסא לסיסר איכא העומר.הכאת לפני ימים שלשה תקלום לא הא עשר בשלשה לשתול סהירין ואיך הנמיעהסייכם חוץ נמי יהורה רר' הקליטה זסן ה"ה א"כ הנטיעה מיום חוץ הוא הקליטה דזסןניטא
 'דאטר לר"י ולא שכתות שתי רבעינן דאמר יוסי לר' אלא מע4,ע בעינן ולאטעל"ע
 במקום אלא ככולו יום סקצת לומר שייך רלא משום )שם( הנ"ב כם"ש יסיםשלשה
 שיטע סגי באסרז לקליטה ימים שלשה דאמר לר"י הלכך ימים בלשון חו"לשרברו
 מן אחרון יום ונשאר קליטתו יטי כלו ובכ"ם ככולו טקצתו ג"ו יום ואמרינן אבכ"ז
 עשר ארבעךץ אסר לא יוסי ד' אבל ר"ה לפני יום שלשים. וכלו אלול יסי וכ"טאב
 עשר ארבעה סוף ער הקליטה כלוזה ולא טעל.ע יים י,יר דהיינו תסיסות*בתות שהי בעיגן ,ולכן ככו5ה שבה טקצת אמרינן דלא וראי והא שבתוח שתי אר(איום

 טדלא מעל"ע בעינן לקליטה דף'ר דנהי גט"ז יטע תקשה אכתי אך ע"ש,מעל"ע
 השלשיכ( אכל ככולה שבת טקצת אין ובשםה שבתות ואזי אנ~א )סים י"ר ר"יאטר
 יום וסקצת אסר ימיכ( דהא ככולו היוב( שקצת עשי יום שלשים ר(היות אפשריום

ככולו

www.daat.ac.il                    www.hebrewbooks.org   



ציון ורכעי ערלההלכותפריי
 היוכ( ומקצת לקליטה יומ עשר הארגעה יגטר בכי,ם בט"ז *נטע אם כן אםככולי,
 מ"ר יהיה יחד יום שלשים תשרי עד אב וסכ"ם שלבם ליים יתשב כ"ט סיוסככולו
 חוץ לם מ"ד דבעינן משום גאג בט"ו רנטע רבעינן דהא לרבנו דס"ל ודאי אלאיום,
 רגה- אמר ר"נ דאסר הא וה"ה בחשגון כלל נכגס לא הנטיעה וי1ם הנטיעהטיוכם
 דיום הוא הגטיעה סיום חוץ ישלשים שלשה צריך שלשה האוטר ר(רגרי אנוהבר

 )שם( דפסחיבם והא יסים הזכיר ר(א רהא- כלל. הקליטה בחשבון נכנס לאדעטיעה
 סתחלת קליטה פעולת ואין תליא בקליטה רגנטיעה לזייעה נטיעה בין לחלקאיכא
 סיר מתחלת ההשרשה פעולת תליא דבהשרשה בזריעה טשא"כ לגמיעתו שני יוםעד

 זה ולפי הזריעה סשעת סיר מעל"ע השרשה ימי לסנות וסיקחילין אותושזורעון
 כך כל שרחק מה כו, הרכבה כל ד"ה )ין:( בר"ה אבן הטורי רגרי מובניםאינם
 ופליני טתירן העוטר 5עימר קידם השרישו אי דהנן )ע( דמנחות כסיגיאהרבה
 יוכ( מקצרז אסרת אי ג"ס ומאי העוסר קצירת או העומר רהבאת קודם איאמוראי
 הלילה כניסת עם בניטן ט"ז ליל בתחילת נקלט כנר יהשרשה קליטה ל(עניןככולו
 ואי כרנע דהלילה כנימת עם הקצירה לצמצם אאא דהא העומר סצירת קודםאפילו
 וממ'ג ט'ז יום יציאת של רנע עת עד ישריש לא הא ככולו היום סקצת אסרלא
 בטה אמוראי הני פליני ואיך עיקר כל השרשה לה משכחת לא להבאה קצירהבין

 מיד טע5"ע למנורז מתוקילין השרשה דזסן לפסעש ע'"ם' כלל בעולם ואינושאשא.
 שעבר ואחר שתים בשעה לניסן בי*נ בלילה זרע דאם פשוט באופן לה סשכחרזא"כ

 קצירת לפני השרשה בעיגן אם העומר קצר עשר שלשה בליל נ' בשעה מעל"עהשלש
 קצירוה 'קודם נשרש והאל השרשה ימי כל שנגמרו לאחר הקצירה היתה הריהעומר
 בשעה גט*ז הביאו והעומר והשע בשעה בבוקר לניסן י"ג ביום זרע ואםהעוטר
 דהא מתירן העומר אין העומר קצירת לפני השרשה דבעיגן נימא אם עשרהשהים
 כבר שנשרש כיון מתירן העומר דהבאת נימא ואם נשרש לא עור הקצירהבשעת
 מתירן, העומר העוטד הבאתלפני

 רר"ה פ*א ובירושלמי דשביעית ופ'ב דר'ה פ"א בתוספתא א"תא כו'ד4יעפ"כ
 לפגי יום ל, המרכיב ואחד הסבריך הנוטעיואחד אחד : ,( )י דר"הובפ*ק

 אמורים זו נטיעה ופירות כף שנה לו עלוהה לא סכאן פחוה כו' שנה 'לו עלההר'ה
 שאמינו אע"פ פי, עכ54 רבעי רבעי אם ערלה עריה אכם כשבם עשר' חמשהעד

 אסורין עריין מיד הרביעית שנה של ר"ה לאחר פירורן בה חנטו אם שנה לועלתה
 וזה לאילן ר*ה בשבם ט"ו לנטיעה ר"ה שתשרי שאעפ"י ערלה סשונם עולסירוהן
 מתחדשת שגוהה אין לפיכך ע"ש ס"ח דשביעית ב-"א ר"ע כדערן אילן נעשיתכבר
 רבעי דין פירות בה יחנטו אם ולהלן ומשמ בקבט ט"ו עד ערלה מידילצאת
 החנוטים פיר1ת רבעי מידי יצאו הבאה לשנה בשבם ובט"1 בירוש5ים לאכולעליהם
 בשבט מט"ו התירה שתמהר ר"ה שלפני ייכ( ל' לה הועילו לכך ואיר(ך סכאןבה
 )שם(: בגמ' ואסרינן בסמוך, רבנו שספרש וכמו )שם( וברעום, גרש"י עיין ר"ה,ועד

 ובשנת הרביעית ונשגה קרא אסר ינאי רר' סשסיה בה ומטו אר"י ארחב"אטדק"ם
 ועדיין שבחמישית ,פעמיכם עילה משום אמורה ועדיין שברביעית פעמיםהדהסישית
 יהיה שגים ג' דבתיב הראשון ענין על טוסיף דובשנה דהואו פי' רבעי, משוםאסורה
 יאכל לא ערר(יםלכם

, 

 לחנומ פירותיו מיהרו אם כגון שברביעית פעמיכ( ובשנה
 ברביעית'-
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 יאצ'ון ורבעי ערלההלכותפר'
 פעמיבו עולמיוז. בהגאח ואסורין ערלה סשוכם אסורין ועריין שבט לפניברביעית
 חגיטתה איחיה ואם חלול. טעונין שבט קורם בה שחנטי פירות כגון כו,שבחמישית

 יצאו כבר ואו הואיל ר"ה שבט דקבעי והא איסור, בהם אין גשבט טץ לאחרעד
 בשגפ וסט*1 כאיר(נות השרף וער(ה הגשסים יסות רוב עכר שככר השנה גשסירוב

 שיוצאיכז לענין יוקשב לאילנות החרשה לר"ה בטש הילכך לחנוט האילנווזסתחילין
 בשכט עשר רקםשה קורם חינט שהוא יגל שעברה שגיז של המים רוב ער(נדר[ ראילן החטישית. של גשבט מט"1 רבעי ומדין הרביעיה של גשגט מט'ו ערלהסרין
 משרף דןזנטו תשרי קורם חנטי כאילו הן והרי ר'ה, שלפני סים יציקת סחמתהיינו
 ובאה באש רפר[יני הא וה ולפי להבם. יש ורבעי ערלה רין הילכך תשרירקודם
 לענין נמי נ"ם בו עשר בוהמשה א. לאילן ר"ה בשגס באחר אם רר"ה קסאבטשנה
 דהא ערלה לעגין ה"ה ע"ש סעשר לענין רנ"ם שכתכ לאילן בר*ה שם ורש*יערלרק.
 הטו*א וכ*כ ע"ש בשבט כאוקר בי*ה ,( יי )שס התום' כט*ש ילפיגן מערר[הטעשר
 נסי וג"ם ועני, ומעאש וישן והרש לענין נ"ס לאילן ר"ה רהאי שהס באבנילר'ה
 עילה לערלה אם בשבט ט"1 ער אסוריכם זו נטיעה ופירווז ,( )י לקטן דתניאר(הא
 רהא ערר[ה לענין ג"ם לאיר(ן ר"ה רהאי מפרש לא ורש* ע"ש. רבעי לרבעיאם
 ומפרש ערלה שגי למנין לנטיעה. כו' בהשרי באהר התנא ראמר הא על ספרשכנר
 אחר בין שנטע איירי כ,ו וסנטיעה ורבעי ערלה היתר התחר[ת לעגין רהיינוהם"א
 תו טתשרי הוא ההירזר הר~חלוק כזו דנטיעה רס"ל וכיון ע"ש בשבט לטשלתשרי
 הוא ההיתר הוזחר(ת לענין רוקיינו ערלה לענין לאילן רר"ה האי לפרש יכולאינו
 ר'ה עד יוס מל' פחות רנטע כרבנו ס'ל רש"י הא ועור ליה. פסיקא דלא ר*אזבט
 ערלה נהלכות הרא"ש על יו"ס המערגי וכ"כ שבם ט"ו ער נאמרין הפירווקאין
 קורם אילן בשום חנטה אין רהאירגא ויראה ז הראאש שם וכתב עיש, ט' אוה ט'ס"
 תמה כ"ט אות חסורות ורברי עכיל שגים ג' אלא בערלה נוהרים אין ולכך בשכטט"1
 דר'ה האי לפרש רשאי רצה לא זה משוכם ואולי ע"ש. הטור ל,רה כתב לאלסה
 אך בשגט, לטאו תשרי בין ההיא בעת חנטה מצוי ראינו טשום ערלה לעניןלאילן
 אילנווק מיני הקרושה בארצנו ריש האירנא גס בסציאווז ריש וראי אלאבשים ט"ו ער אסורים זו נטיעה דפירות אמר ככדי וכי כלל כסציאות ראין לוסר א"אבאטת
 נם ישראל ץ באו אבל בחו"ל טיירי דהרא"ש ונראה בשבט לט"1 תשרי גין"ה~טין
 שעור בזמן פירות שיתנו סצוי ר:וינו ואע"נ וכדוטה אתרוג עצי רהייני שכיח'ה,ורגא
 אתרונ שעצי כנון לה סשכחה פירות. שיתנו ודקורש שנים שהי בני צע'רים כ"כהמה
 ולט"ד נטיעה בתר דאזלינן אחר במקום וגטען מטקוסן שעקרו שש או הסשג:י
 בקירושין רהתום' ואע"נ כלל רבעי לה סשכחת לא אילגות בשאר נוהג רבעיראין
 והא נוהנ. איננו התורה מן פנים כל על אבל ע"ש נוהנ סיהא רטירבנן נוקבו .()ג

 בשבט דט"1 טעטא הא בשבם עשר דחסשה ר"ה בתר ערלה ר[ענין גאתרוגראולינן
 יציקוק מחמת רקוה בשבט עשר ד,משה קורם שחוגט מה דכל סה טשוכם השנהראש
 סשא"כ סים רוב ערן רנדלין אילנות בשאר אלא שייך אינו וזה ר"ד: שלפנימים

 סשאר אתרוג וקורה חלקה דלא רכיון לסימר 'איכא כ15מים. , ער( רנרלאתרונ
 מרכתיב כרילפינן רזשרי ר[אחר ער איסורן כלוקה דלא ויבעי ערלה לעניןאילנית
 סשום השנה ראש בשבמ ט"ו אילנות דברוב וכיון החמישית, וגשנת הרביעיתובשנה
 סה ועיין עשר גחסשה ר"ה 5יום וקגעי חלקו לא באתרונ ה'ה מים רוב עלוגרר[ין

שכהבתי
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צףון ורבעי ערלההלכורומרףיב
 ע"ש. ירק סה ד"ה )שם( קידושין בתום' ועיין ר"ו הלכה תעשר עשר בספרישכתבתי
 השנוה ר~ש לפני יום מ"ר הרכגוה וע"ד ע"ש, זה בענין ט"ש ד' בהלכה לקטןועיין
 א,ליגן נמיעה שהיא הילרה בתר אכם תשרי עד א. בשבפ מ"ו עד נמשך הערלהאם

 בשגפ ט"ו השנה ראש ובאילן אזלינן האילן שהיא הזקנה בתר או ר"ה תשריובנטיעה
 לטשוך ראוי אין ילרה היא הרכבה שעדיין לראשונה ג, גשנת שהרכיבה כגוןהוא
 לר"ה ענין לה ואין לנמי*ה השנה ראש שה.א ואילך בתשר; מא' רירה ערלהאיסור
 הזקנה במלה "ראשונה על אילן שמ שיש ואע"ג בשבט עשר חמשה שהיא אילןשל
 שילרה כיון נימא או דזקנה איסור לצד מבפלת דילדה היתר רצד הילדהאצל
 ,( )י השנה לראש אבן והטורי אזלינן, הראשונה של השנה ראש גרזר לוקנהבמלה
 עשר חסשרו ער ערלה איסור ב,ה למשוך שראוי לומר ורצה זו מדוכה עלעמר
 ערלה איטור ונמשך אילן דהו"ל שגפ שלה ר"ה א,לת וקינה ברזר דאי סס"נבשבמ
 הרכבתה טשעת שגים ג' לה מלו לא הא א,לת ילדה נתר ואי גשבם פ"ו ערשר(ה
ווםא, נטיעה משעת רמונין דהא ~ממיק בשבמ עשר חמשה עד סם"נ היתר צד כאןואין

 משוכם אלא עלה ארזינן דנטיעה היוקר דצד לתא טשום לאו הרכבה משעת
 אילן שהרכיב דנכרי הירושר(מי לדברי הכי הוי עצמה מצד הרכבה ש5 דינהדכך
 מרק אילן נטיעו[ משעת דהיינו נטיערזו טשעת לו דסונין סרק אילן ע"גטאכל
 טעמא לתלות אין דהכא אע"ג הרכברזו סשעת ולא מאכל ראילן להרכגדהסונין

 ערלה לדין שייכא ולא הוא מאכים אילן דר(או כיון ר,קינה היתר צד ברזרדאולינן
 אם ל"ש והנטיעה סשעת מונין נטיעה בתוך רבמרכיב דינא הוי הכי ובע"ככלל

 בין סרק באילן מרניג בין בשניהם הילכך טרק אילן ל"ש מאכל אילן ש5הנמיעה
 בשבט פ"ו .לא וזשרי רק ור"ה דוקינה נמיעה סשעת מונין מאכל בעילןסרכיב
 דצר לתא משום דלםאו מם"נ שתאסר כאן לוסר יאין אילן ולא היא דנטיעהסשום
 ע"ש, הכי הוי עצמה מצד הרכבה שי דינה דכך טשום איטא עלה אתינןדנמיעה
 רק ערלה שגי מנין .לענין הביא ר5א כיון דרבנו כרזב רם"ו מצוה חינוךוהמנחוז
 מהאב רנפסק מיירי דע"כ משום הברכה רהשמימ והא אבן הטורי כדעת ס"לנוטע

 ע"ש, ' דודשה כנטיעה דינו דודאי חרש רבר כאן אין כןאם
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 יג הארץ ורבעי ערלההלכותבטע,,

 נ.הלכה

 באב במ"ו מאכל האילן מן יחור או נרעין הנוטעניצד
 ט-ד ער ערלה שני בתוך הוא הרי ביובל, עשירית.משנה
 הרי זה זמן בתוך האילן שיוציא מה וכל י"ג משנתבשבט
 בשבט דכיט"ו ימים כמה לאחר שנגמרד א~פ*י ערלה,הוא

 ולל רנעי, נטע הוא י"ד משנת בשבט .ט"ד עד ביוכל י"גמשנת
 וביום פדידן וצריך רבעי הוא הרי זה זמן בתוך שיוציאמה
 נתעברה השנה נתעברה ואם ט"ו כאחר נידון זצמומ"ו

 להקל, יש ובזה'ז אמ(ר באב ט"ז או מ"ו מפק לרלעי. אוללרלה
 ציון ריפ

 ונשכח בקיין נטיעוה שנטע באוהר נשאל מ"ט סי' ציון גשיבת כו, הנוטע כיצדג(
 נחשב ר"ה ער ושלשים אב טאז קודכם הנטיעה הירץה אבםממנו

 וגוהנ באב עשר חסשה לאחר או שגתיים עוד אלא ערלה משוכ( אסור ואינולשנה
 בשנה נטיעות באיחן שנדלו שהפירית ופסק שלמית שנים שר(ש מתשריערלה

 מותר בחו"ל ערר(ה דספק נחויל סיירי התס אוי(ם ע"ש. סספק מותריןהשלישית
 מתיר היג(כך איסור חזקת או רוב איכא אם אפילו מספק ר(התיר והלכה היאדכך
 יוכן מ"ד נספק משא"כ הקודסוה ערר(ה דהזקת דאיכא אע"ג יוכם מ"ד בם8קהתם
 דאורייתא ספיקא דהו"ל השר(ישית השגה כר( מספק דאסור נראה ישראלבארץ

 סשום דרבנן ישראל נארץ אפיר(1 הזה בזמן דערג(ה דם"ל לסאן ואפשרלחוטרא.
 התוספורו שכתבו כטו ררבנן הזה בזמן רזרומה דאטר למאן הארץ קדושוהדבטרה
 ערלה סם, הר"ש שכוהב וכמו עמש הכרם כלאי לענין היא סאי ד"ה .( )פאביבטות
 הדין הוא סותר ס8ק לארץ בחוץ 3מו בערלה וכן ע*ש הכרבם כלאי לעגין מ"1פ'ג

 ואפילו ע"ש, הי"א אסוריוק מסאכלות בפאי למלך המשנה שכתב יכסו ישראר(בארץ
 הארץ קדושת שבטלה משום לאו דרגנן הזה בזסן דתרוסה דטעמא דם"ללרבנו
 כתיב בערנ(ה נם הא הכ"א מרורומות בפ"א כמ"ש תבואו בי רכוקיב טשיםאר(א
 ערלה רבנו לדברי הנ"ל דמטעם ספורש נרו( בברכות הצל"ח שכתג ונסו תכיאוכי

 בחו"ל כסו מטיני לסשה סרץלכה רק ישראל בארץ אף נהנו לא עזרא כימיאפינ(ו
 ערלה אבל קרקע חובת לשאר וץיינו עזרא קדושת בטלוה לא שלדידיה פי עלשאת
 א"כ פייו הלכה לקמן מ,יש 1עיין ע"ש. כולכם ביאת רבעינן וחלה כתרומה היאהרי

 ציון בשיבת שפסק כמו בא"י ה,ה לפני יום מ"ד בספק ישראל בארץ להוריתאפשר
 הזה בזטן כלאים נם הארץ קדושת ג36ה חרבן דלאחר רם"ל להתוס' דהאבחעל
 אינו ערלה הארץ קדושת בטלה דלא דס*ל אעאנ ולרבנו מדרבגן אלא אסוראינו
 מ., יו"ד בשעע הסחבר ומ*ש בחרומה, כטו כולכם ביארז דבעינן סשום מהלכהאלא
 מפרש דהוא לטעטיה ראזל משום היינו ע"ש, אסור ישראל כארץ ערלה ,דספקרצאד
 ישראל שכל בזסן רבעינן טשום דרבנן הזה בזמן רוץרוסה הטיכם שכתב רבנוכוונת

שם
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ציון ורבעי ערלההלכות פרייי
 כתיב לא דהא תבואו כי בחרומה רבתיב לאו כולכבם ביאת תבואו כי שנאמרשם

 חלה נבי רכתיב מחלה רילפינן רק אלא תבואו כי ולא גבואכס לאנתרומה
 תרומה רק זה לפי עאש, מוהרוסה בפ"א הכ"ם כס4ש כולכם ביאת ובעינןבבואכם
 התורה, סן הזה ב,סן גם ערר(ה אבל ראשית רשניהם טחלה רילפינן משוכ(דרבנן
 דרבנן. בוה"ז דערלה 580 דרבנו הצל*ח כס8ש לסיסר ראיכא דנראה סוכרחואינו
 ססה כולכם גיאת תביאו כי טרכתיב ררבגן הזה בזסו דתרוטה מעטא רבגוסיש

 דכתיב -הבואו לכי וכוונתיה פחלה רילפינן טשום ולא קאמר ,עצסה בתרוסחודכתיכ
 הא ור(הספרי הענין, הפמיק טלך דשיטת רפרשדק הנז וראשית ומעשרורזרתרומות סקסי רכתיב לגד מלך אשימת אר(א תרומה על קאי לא סלך שיסת  רבפרשוקתבוא רכי ליה סבירא ז"ל קארו וסהר"י הרוסה, גס שם ונזכר שופטים בפ' סר(ך שיסתבפ'

 'בתרו5ת ה' תרוטת בספריז דאיתא כתיב עצמה בתרומה נם בבואכם בחר(הדכתיב
 תרוסה תרימו חלה אוטר כשהוא דקלה בתרומת אלא אינו או מדבר הכרזובדגן
 כתיב הרי עכ"5, דגן בתרוסת ה' תרומת מקייכם אני ומה אסור חלה והרוטתהרי

 משמע בבואכם ראם מבואר )כה( רכרזוגות ומהנסרא עצמה, בתיוסה נםבבואכם
 בבואכם דאסרת השתא פי' בבואכם אי רש"י: לנירסת תבואו כי כ"ש כולככ(ביאת
 ע"ש כולכם ביאוק בבואכם ת"ל מרגלים ונ' שנים לה טשתבנסו א"כ ביאהתחילרז
 כולכם ביאת משטע בבואכם ואי מבבואכם חשובה ביאה סשמע טפי תבואו כיאלמא

 בערלה א"כ כולכם ביאת רמשמע אפשר תבואו כי כ"ש רבים בלשין בבואכםמרכתיב
 אלא אינה בזה"ו בא"י רערלה למילף ואיכא כולכם ביאת משמע תנואו כירכרזיב
 כגון בנוף התר,יות במצות ולא בארץ התלויות במצות אר(א אינו זה אולםטהלכה.
 בספרא דאיתא להא בעינן נערלה רכתיג תבואו כי הא תקשי אך וכדומהיפמדק
 וכן ע"ש, לארץ באו שלא עד עכו"ם 5שנמעו פרט ונטעתם תבואו כי דקפסוקעל

 ביאה מלשון שסעינן רתרתי למיטר ראיכא ונראה ע"ש, ה"מ סטע"ש בפ"י רבנוהביא
 רזנואו ומדטקיב באו שלא ער עכו"ם בנמעו לאפוקי ביאה משעוק רהחיובילפינן
 הטעם תרומה טה' בפ"א רבנו כתב והלכך כולכם ביאת רבעינן ילפינן רביםבלשון

 כתיב לא בוראי בתרומה תבואו כי והא תבואו. כי שנאטר ררבנן וקוה בזמןדרזרומה
 רכתיב סה ואם תבואו כי לא רזבוא כי כתיב הא מלך בשימוק רכתיב סהראם
 תרוסה מהתם רילפינן בחלה רכתיב הא רכווגתיה וראי אלא בבואכם כתיב האבחלה
 ממה אלא העיקר דבבואככם זהריוק ולא הספרי כררשת ה' תרומת מרכתיב כןגם

 כתיב רבערלה וכיון העיקר זה רזבואו כי כתוב שהי' כסו ורמי רבים בלשוןרכתיב
 ורברי כולכם. ביארז ראין הוה בזמן לסעט ילפינן שפיר רביכ( בלשון תבואוכי

 של בשרף רמעטידין משום עכו"ם גגינות בע"ז ראסרינן וטהא וקיימין, שריריןהצל"ח
 המררכי כם"ש לסימר דאיכא מהידק אסורה ערלה ישראל דבארץ ראיה איןער~םה
 ספק ראל"כ ערלה וראי רהוי ילרה בשרף רק מעמירין אין היינו מעטירין ראיןרהא
 דהא מררבנן אלא אינו ובלא"ה וסותר, ערלה ספק וה"ל זקנה בשרף העמידושמא
 חיגוך להטנחת וראיתי ו'. הלכה לקמן עיין טדרבגן אלא אסור אינו ערלה שלשרף
 עכו"בם שנטעו ונמעתם תבואו טכי לטיכף שכתב רבנו שמדברי שכתב רם"ומצוה
 הניכ הצכ"ח לרברי וסייעתא ראיה פטור עכו"ם שגטעו טה לארץ באי שלאעד

 ערלה רלרגנו הצל"ח ולרברי הוי דהוי טאי הא וה דבר טגיא צורך לאיזהותיקשי
 כולם ביאת היה לא ואח"ז הארץ קרושת בטלה נ"נ רבגר(ות כיון א"כ טהלכה בא"יאי כ,ה"

ולא
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%ציון ורבע* ערלההלכותפרי  

 הנטיעוה מעכו"ם נטוע ונמצא כשתח!ור לעיל הילכך ונטעהם הבואו נתקייםויא
 סן חייבים יהיו אחיכ ונטען כולנו כשנבוא לאחר רק בערלה חייבים יהיו לאהללו
 תהיה אס ואח"נ ה!ה טבזסן ישראל של הנטיעות אפיר(ו זה ור(פי ע"ש.התורה
 לא שנים שלש לפני צעירות תהיינה הנטיעות אפילו גימינו במהרה כולבםביאוק
 אולס בזה(. מ"ש י"נ ובהלכה י' בהלכה לקסן )עיין מהירז ערלה איסור עליהםיחול
 שנאטר סקוכם כל ראמר ישטעאל ר' ר(דברי שכתב; כ"ה סי' יץ"א לסהרי"םראיתי

 ינוהגרע לארץ שנכנסו סיד ונהנה ערלה והרי והילוק ובוש לאיץר אלא ישינוניאה
 דרשינן דערלה רזבואו כי אלא הבית בפני ושלא הבית גפני בחו"ל בין בארץבין

 הוה תכואו כי כתיב ר(א ראי לארץ גאו שלא ער גויכם לשנטעו פרםבספרי

 דונטעתם וקרא ביאתן קודכ( גוים שנטעו אף עץ כו( דכתיב טרינוייהסרבינן

 טכאן כרקהני ונטעתם רוביאו כי אצטריך להכי מאליו לעולה התם ליהדרשינן
 חייב כבשו שלא אע"פ נטעו פטור נטוע ומצאו לארץ אבווקינו שבאו עוקאמרו
 הלכה לן קים דהא כור(כס ביאוז דבעי לוטר ולא בהכי דרשא לאיקמי הואוסברא
 בביאת וקלויה תהיה האיך בארץ תלויה אינה ואם בחו"ל ערר(ה דיש סםינילמשה
 ור(דרוש ללמוד אפשר ו(עיל ולפס"ש גזה. מ"ש מ"ב סערלה פ"א גתא"י ועיין עכ"ל.כולם

 הלכה דאם ום"ש ביאה. ר(אחר והנטיעה כולם ביאת דבעינן תרתי לסילף תבואיני
 ובחו"5 מהייז איסור 3א"י ערלה הא מובן אינו בארץ תלויה אינה בחו"5 ערלהדיש

 לקטן ועיין ספק, ולענין מלקות לענין רברים ר(הרבה ביניהם ונ"ם סהלכה אלאאינו
 מה"ת דזזה בזמן בא"י רערלה כרזב רצ"ר סי' יו"ד והלבוש בזה. טש"כ כ"ובהר(כה
 מה'יה אםור ערר(ה ה!ה בזסן רגם דסאל טשסע תק"פ סי' ח"א הררב"ז וכן ע"שהיא

 פריש מרובא רפריש כל ומטעם ס"ס טטעם ערלהן ספק להתיר שכםטדהצריך
 א"כ ע"ש הקליטה ימי בג' להקל יש רחו"ל דערלה רפ"ו ס" הדק"ם ולפם"שע"ש.

 ובכל בם"ו נטע שמא מה"ת ואפילו ררבנן הזה רבזמן כמ"ד הלכוה שמא ס"םאיכא

 נשבם ט"ו עד מהשרי שחנטו הפירות להתיר איכא שלמות שנים שלש אחראופן
 איכא הכי נלאו דהא פדיון נלא מורזר החמשית ובשגה פדיון נ(אחר הרביעיתבשנה
 תמימות, שנים שלש עברו אם ערר(ה נווהנ אינו תשרי דאחר דס*ל ודעימיה רבנודעת

 עד השנה סראשית דכתיב שנה שנה דיליף רכיון פשוט זה כו' השנה נתעברהדאם
 דאם לענין ונ"ם באדר רמעברים בנלל העבור הרי השנהאחרית

 סג' אחת שגה דאם השר(ישית בשנה נוהג רבעי היה א! ר(ערלה נתעברה היהלא

 עשר השניכם מעובר יהיה נ"כ השנה אותה ש5 אלול והחדש טעוברת תהיהדקשנים
 בשלש ויהיה שנה עוד וקחשב תשרי עד יום והשלשים שנה רזחשב אר(ור( עדחדש
 יום שלשים אטרינן רלא נ"ם בזה אין דבלא"ה למיסר איכא אך ורבעי. ערלהשניב(

 אבל ר"ה תשרי ובנטיעה נטיעה הוי דאז בתחיר(ה אלא שגה נחשב רןשרילפני
 עד יטשך הערלוה איטור א"כ ר"ה. בשגם עשר חסשה יבאילן אילן הו"לאח"כ
 נשבס ט"1 עד נינהו רבעי והפירירן הרביעית שנה סתחי5ה בשבם וסט"ו בשבטמ"ו

 לערלה וה"ה ר"ה )לח,( קירושין התים' ס"ש ר(ענין ננ"ם ויש הוץמישיוק,רשנה
 ערלה דפרי ב"ר ע"י לאיםורו היתר יש רערלה מפרש ספונטייזא טשה וה"רבשתים:
 ע"ש, היתירן ייכ( ססהרין הרי כםלו חודש ב"ר חסרו ואם בשבט ט19 עראסורין

 דכתיב רבעי משום אסור חרש י"ב וער כתב: ק"ל טי, 5הראב"ר דעים וקמיםובספר
 ט"1 סן נחשב ררבעי פי' עכ"ל לה' הלוליכם קדש פריי כל יהיה הרביעירזובשנה

בשבט
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 הארץ ורבעי ערלה הלכות נמעטז
 ר. הלכה.

 מ"ו קודם הנחנפים לעולם באב, בם"ו לנמעבאב בם"ו נטע בין חלוק ראין י"א מופה. עד י"ר שנת שלמרה"ש רבעי נמע הוא והרי כולה, וי"ג י"ב, י"א, שנת ערלה הוא הריאלא עשר, שנרע לו עלתה לא עשר משנת באב בי"4נמען

 בשב~
רבעי. דין להם יש חמישית שנה של בשבמ ט"ד עד רביעיתשנה של בשבם ממ"ו והנחנמים ערלה דין להם יש רביעיתשנה של

 ן ר י צ י רפ:
 הרא"ש של ערלה הלכות כסוף טוב יום ומעיני חמודית הרברי כם"ש . טייו כאחררינו גראה עצמו ום"י כו' מעו ער כו, םם"ו כאן ראסרינן והא ור(רגעי לערלהגתעברה השנה נוקעכרה דאם רקי"ל כיון חודש י"ג גבם רבעי משום אםור העבורבשנוק דהא רוקא לאו חרש י"ב האי הנ"ל ולפי חרש י"ב שהם השני כשגם טויו עדבשבט

 בשבמ ט"ו עד אסורה זו נטיעה פירות הברייתא כשאמרה ר"ה מסכתשל הירושלט סן רהוציא זה רגר א"א ! הי"א ממע"ש בפ"ט הראב"ד כתג כו, נטעןי(
 אכם אבל ר"ה ר(פני יום שרשים בשגטע רגרים נראים זעירא רבי קומי סמל בר באא"ר
 תהא שבט ער אלא לה מוסיפין אין ולמה שר(מות שנים נ' על רקפדיגן כייןכיימר ר"ה לפגי יום שלשים עד אסור יהא ר"ה לפני יום שלשים נטעו אפייו הכי איעלה דאקשו. ומאי שעה, כל ולא הכי דאמריגן הוא לפעטים ערלה משום אסורהועדיין שברביעית פעסים מראסרינן ועור הכי, אמריגן רלא נטיעה ראיכא מכלל זונטיעה ופירות מרקתני מסוקייעא סברא והאי לו, מומיפין אין שלמורו שנים ג, לושיש היכא כל אלמא הכי, ותיטר לו סונין שלמה שנה ר"ה לפני יום מל' פחותגטע

 שר שנהו פי' שנתו טשלים איר(ן של שנוקו בוקוך שעוסר מתוך טונא א"רכדון סאי מקוטעוה שנים יהו שלא הרגיעית שנזה שר( ר"ה לפני יום שלשים עראסורה
 המאור ובע5 עכ"ל, תשרי לראש תשרי מראש אלא כלום לה מומיפין איןטקלימתה חוץ שלמות שנים נ' לה ויש הואיל יום סל' פחות אבל שבט ער לו מוסיפיןר"ה לפגי יובו ל, בשגטעה רוקא הטעם לזה עתה בכך לנו די כלומר שבם יהואאירן
 בשכם ט"ו ער אסורין נטיעה פירות שאין לומר זו שמועה בפירוש שטועין יש :כתב
 פחות שנטע או מיד ר"ה לאחר גנוטע אבל בלבר ר"ה לפני יום ל' בנוטעאלא
 נמשכות והרבעי הערלה שנות ואין בר"ה כלות הנטיעה שנות כל ר"ה לפני יוםטל'
 פעמים שברביעית פעסים וסדקאמר זו נטיעה ופירורן מרקתני ורייק גשגט ט"ועד

 המצויה שהחנמה לפי פעמים רקאמר והאי לעוושם ה"ה כך ור(רעתישבחמישית
 ערסר"רה

 מושכתה היא ערלה לאיסור לה שגורמוק שהגטיעה כלומר זו גטיעה ופירותדקאסר והאי האילנות. מסיני ומקצת היא שכיחא דלא מלתא באילנות בשגט ט"ו .
טשגה
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ייציון ורבעי ערל" הלכות 'פרך
 טתוך הרברים נראין וכן מורי, ר(א ותו לרבעי וין נשבם ט17 עד זו לשנה זוסשנה

 נראין זעירא ר' קוטי ממל בר אבא ר התם רנרסי כפירושנו ירושנ(סיהתלמור
 חטן את ר"ה ליגי יוס סל' פחורז נטען אם .אבל ר"~ה לפני יום ר' בשנמעןדבריכם
 קורם ווב( מל, פחות נטען אפילו קיא כן א"ל הכין ותימר עלתדק ר4א שלסהשנה
 הוא אילן של שגחי כתוך שעומד טכיון מונא ר' אמר נרון מאי אסור יהאר"ה

 כתחלתוה עליה שהקלנו נמיעה דרוקא מ4ר איכא ן כתב והר"ן עכ"5. שנתו0שלים
 שגתה להסשיך במופה עליה מחמירין ולפיכך שר(מה לשנה יוכ( שרישיכ( 5השעלו
 זו דוקא רטשטע זו נמיעה פירווק דאסריגן והיינו לאילן ר"ה שהוא בשבם ט"1ער
 הרין שכך כתב הרוי הר"ז אבל וניר שני מעשר סה' נפ"ט ז"ל הרמב"ם רעוקוכן
 זו גטיעה ופירות קאטר וכי בר;חלתה, עליה הקלנו שלא באותה ואפילו נמיעהבכל
 בשבמ ט"ו עד מושכוהה ה;א ערלה אימור לה נו.מת שהיא שהגטיעה לוסרהיינו

 הרברים נראין זעירא ר' קוסי סטל גר אבא ר' התם רגרסינן בירישלמי היאופלוגתא
 רוקא בשבט עשר חסשדק עד אסורין רקהני הא כלומר ר"ה לפני יום ל,בשנמען
 לה שעלה ר"ה לפני יום שלשיכם בשנמעה והיינו בוקחלתה עליה שהקלנובנטיעה
 הוא כן א"ל בשבט ט"1 עד איסורי נוהנ שיהא כלוסר הכין ותיסר לו ע;(תהיא שלטה שנה חמי ארז ר"ה לפני יוס טל' פחווק נמען אבר( שלטה בשגה ייםשלשים
 בתוך שעוסר טכיון מונא א"ר כדין מאי אסור ר"ה לפני יום טל' פחות נמעןאפילו
 על לתמוה ויש ; הר"ן רברי על הכ"ם וכתב עכ"ל. שגתו סשלים הוא אילן שלשנתו
 ליה ראקשי דאע"ג היא פלוגתא לאו האסת רלפי בירושלסי היא רפלוגתא הר"ןס"ש
 השיב דהרי ר"ה לפני יום שלשים ער אסור יהא ר"ה לפני יום שלשים נטעאפילו
 זה דין סותר אינו ר"ה לפני יוכ( ל' נמעו אפילו ליה ראקשי רהאי ועור ושתקלו

 הר"ן נירסת לפי רהא בצע"ג הכ"ם הרברי הניח לר"ה קרבן והשיורי עכ"ל, רבנושכתב
 ע"ש, לר"ז ליה סייעי' אררבה כלום לו השיב לא סנא ור' פליגי וראי האבירושלמי
  ברברי נמי  גרים ולא כו' לי עלרזה ר(א  שלטה שנה  חמי  את רגרמי והר"ןוהרז"ה
 הכ"ם אבל בה, פליגי ור"ז נא דר' סשטע א"כ ר"ה לפני יום ל' ער אסור יהאר"ז
 הפנים במראה עיין כלל פליני לא הכין ווהימר לו ער(תה שלמה שנה הנירסאראה
 רם"ל כהרז"ה מכריעים )שם( לר"ה והריטב"א והר"ן בזה, מ"ש ה"ד משגיעיהלפ"ב
 משונה דהרז"ה רגירסת ר"ה. לפגי יוכם טל' פחות או יוכם ל' נטע בין חילוקראין
 שחילק זעירא ר' קוסי ססל בר בא ר' רברי אחר איוהא רר(פנינו שריפנינומאשר
 ר"ה לפני יום ל, עד אסור יהא ר"ה לפני יום ל' נטען אפילו כיני אין אעלכנ"ל
 זה ואין אילן של שנתו להשלים רסני סגא ר' ומשני עוד ;(ה שיוסיפו קישיאוהיא
 ר"ה לפני יים מל' פחוה נמעה אפילו כיני אין א"ל נורם והרז"ה לפלוגתא,שייך
 סני א"ר מ"ם פי' כרי מאי בא ר' על פכ(וגתא והיא בשבם ט"1 עד פי' אסוריהא
 טניה ובהגר"א הרז"ה, כרעוק ססקנא והוי גווגא בכר( והיינו שנתו סש;"ים בו,מתוך

 יוכ( טל, פחות עד טסיק אסור יהא ואחר אפיך(1 תיבות שטוחק רק הרז"הכגירסת
 ועייז רבנו. כדעת ודהוא תשרי עד שנתו משליבם כו' שעומר מתוך ומשני ר"הלפני

 בירוש' פלוגתא ראיכא נ"כ שכוהב ערו(ה ה' ברא"ש ועיין רצ"כ סי' יוערבהנראא
 שימת כמו ריג"ב ושימת )שם( לראה עינים ביפה ועיין ע"ש. הרז"ה גירסתלפי

 ע"ש. והראב"ר רבנו כרעת כרעב קל"ז והסמ"ג ע"ש.הרז"ה
ולפטש"כ
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צין ורבעי ערלההלכותפרייח
 על נרל דאילן דקייל משוכ( בשבם ט"ו הוא ר(אילן דר'ה טעסא לעילירפסש"כ

 הייט בשבט 'למ"ו תשרי בין חונט שהוא וכל שעברה שנדש ש5 סיכזרוב
 הרי ולפיכך הללג פירית חנטו יניקה ומאותה ר"רו שלפני נשמים טי יניקתסחסת
 בתחלתה עליה שהקלנו הגטיעה היתה אם נ"ם מאי א"כ תשרי קורבם דגטו כאילוהן
 משרף בשבט ט"ו ער סתשרי שחונטיכם הפירות סוף סוף בוקח5תה הקלנו לאאו

 ועיין ע"ש, כהרז"ה רסמתברא .והריטב"א הר"ן כתב זה וממעם הוא, תשרישלפנ'
 ופ*רזרז ד"ה )שם( דבר"ה הנ"ל מטעם כהרז"ח ס"ל הועום' דגכם וטשסעבומבוש,
 כדריי* בשבט טץ מיהו לאילן ערלה לענין תשרי ר"ה דלנטיעה דנהי : ודו כו'נטיעה
 הואיל ר"ה שבט דקבעי והא החמישירו וגשנה הרביעית ובשנה סדכתיב ינאירבי
 לעגין גוונא רבכר( טשמע חילקו ולא מתם ומדכוהבו ע"ש, שנה גשסי רוב.וייאו
 רבגו כשיטת ם"ל רש"י אנל הנ"ל, מטעבם ר"ה בשבם עשר חמשח לאילןערלה
 שנה לו עלתה שאמרנו פי על ואף : כו' אסורים זו נמיעה ופירות גד"ה )שם(שכתב
 בשבט( מ"ו קורכ( )כלומר מיד הרביעיוה שנדק של רפה לאחר פירות בה חנטואשכ(
 באופן קאי דוקא רארישא רם"ל משמע ע"ש ערלה משום עולמיוה הן אסוריןעדיין
 אלא סונין ראין סזה בפחות אבל ר"ה לפני יום מ"ר דהיינו שנה לו רעלתהשאמרו
 בד"ה רש"י בתג ט:( )שם לעיל וכן בשבט מ"ו עד אסורין פירותיהם איןמתשרי
 חמשה עד כהרז"ה דם"ל איתא ואב( ע"ש, הבא תשרי עד : וז"ל כו' יום סל'פחות
 מפרש אינו לטה טעכם בזה כתבתי ב' בהלכה ולעיל למימר, ליה הוה בשבטעשר
 כוהבתי א' בהר(כה ולעיל ע"ש, ערלה לענין נ"ם וא'לו ד"ה קמא בסשגהרש"י
 פח~רק לנטע השנה ראש ר(פני יום שלשיכ( נפע בין רטחר(ק דינו הוציאררבנו

 השנה ראש דוהשרי הרביעיוה מיבשנה דילפינן מהא השנדק ראש לפני יוםמשלשים
 לה משכחת לא נשבמ מ"ו עד ערר(ה דין נמשך דלעולם כהרז"ה נימה ואםלרבעי
 לאיר(ן ר"ה רוהשרי שאמר במה רג"ם ס"ל והרו"ה ע"ש והשרי הוא ררבעידר"ה
 בנמען אלא שגה לו עלתה ולא בשבם ט"ו קורם יום מ"ד גטעו מהני רלאלענין
 דהרא"ש להוכידק טהב כ"ז אות ערר(ה בה' חמורות יחרברי יקשרי, לפגי יוכםס"ר
 אין ול(כך בשבם ט"ו קודם אילן בשום וקנמה אין והאידנה מם"ש כהרו"הם'יל
 רמחמיר הרז"ה לסברת אלא כן כתב דלא ובודאי שנים שך(ש אלא בערר(הנזהרין
 פוהות כשנטע והיינו שנים סג' יותר שיהיו אעפ"י בשבמ ט"ו ער ריהסתיןוסצריך
 משום דקאמר גזהרין אין מאי אררבה רש"י לסברת ראילו ר"ה קודכ( יוססל'

 לא לעולם בשבט מ"ו קורם חונטין אפילי לרש"י הא חוגטין אין בשבמ מ"ודקורבם
 ר(הטתין צריך אין ר"ה קורם יום מל' פחווה דכשנפע שניכם מג' יותד ר(המשכחת
 אם עכ"פ הא מובגים אינם רבריו ע"ש, סזו גרולה הכרעה לך ואין בשבט מ",עי
 הא בן אם לרש"י אפילו בשבם ט"ו עד להסתין צריך ר"דק לפני יום מ"דנטען

 יוכם, טייר השנה ראש ר(פני כשנטען לרש"י אפילו מועירי כו' חנמה איןדהאידנא
 השגים שלש דאפילו כוונרעיה שניבם שלש אלא בערר(ה נזהרין אין ולכך שכיקבומה
 כשנה ר"ה לפני יום שלשים מחמת היתה הראשונה שנה אלא שר(מות הוור(א

 בשבט, ט"ו ער להמתין רבעינן מודה רש"י נם ובכה"גשר(מה
 לי,ל כן אם בירושלמי פלונתא איכא הרד'ה רלנירםת רם"ל והרא"ש להר"ןוהנה

 סשום שנים נ' אכיא בערלה נזהרין יהיורז נוהגין דאין הטעם לומרלהרא"ש
 טיירי דבחו"ל ומשטע המקיל כדברי הלכה דבחו"ל והיפוק כו' חנטה איןדהאידנא

כסו
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 יםציון ורבעי ערלההלכותפרי
 תשרי בין רחונטין איכא ה4אדנא נם ישראל דבארץ ב' בה4כה 'לעיל שכתבתינסי
 בירושלטי 9לונתא איכא הררה דרגירסה שכתבו והרז"שש ולהר"ן ע"ש, בשבטלט'ו
 משום' היינו בשבם ט;*1 ער אסורים זו נטיעה ד*ירות ראמרינן הא אם רפלעיסשסע
 אל*ש סחסירין לא חלכך שר(מות ,השניכו שאין לפי עלה דטחסרי הואחוסרא
 בשבט' ס,יו ער שגתה שתטשך עייה החמירו לשנה יום ל לה שעלתה נטיעהבאותה
 סיום) ,שנים שלש לה וטונין הואיר(. ר"ה ר(פני יום משלשים פחוה בנטען*ובר(
 ראילן רכיון טשום טעמא היינו 4צ בשבטי עשר חסשה ער לאוסרה דין איןליום
 תשרי שמלפני מהגשסים ב4אלנוץ שרף ועלה שעברה שנה שר( טיב( רוב עלנרל

 שלשים נמע בין חילוק ריש וט"ר לעולכם הפירות אסורין הלכך הן שעברהוסשנה
 טשום בשבט מ,יו ער אסורין רפותת רהא ס"ל יום משלשים לפחות תשרי לפנייום

 דקערלה שנות היו אכם אבר( בתחלרזה הקילו אם אלא החמירו ולא הואחוטרא
 דאין ום"ד גסופה, לה סקילין בהחלרזה כיון:שסחסירין ושלסות טלאית שניכ(שלש
 הפירות אסורים לעולם הלכך כו' טים רוב על נדל דאילן טשוכם מעמא ס"לחילוק

 ט"ר ער אסורים אינם י נטיעה פירות אס חינח הא אולם בשבמ. ט"ו עדמהחנמה
 היכא ולא מתחלתן הקילו אם אלא דץחמירו דלא שייךבלוסר טדרבנן אר(אבשבט

 הרביעית סובשנה ילפינן דהא היא מה"ת האיסור באמת אבל טהחלהרסחסירין
 בוקוך אף ערלים ר(כם יהיה ראשון ענין על מוסיף ו"ו ודרשינן החמישיוקובשנה
 סיניה דסליק רבעי ענין ע5 מוסיף פריו את תאכלו החטישית ובשנה הרביעיוקשנה

 האיסור תסשך מתי עד טהיבא לא רבוהורה כיון אולם )שם(. ברייהכדאיתא
 לאילנות ר"ה וסן חכטים וקבעו הזמן לקבוע לחבמים ונמסר בי,מישיוה אוברביעירז

 רב אסר טעסא מאי : )יר.( דר"ה בנם' כדאסרינן ה.א ונימוקם וטעטם בשבםבט"ו
 הואיל טבחוץ תקופה שרוב אע"פ שנה נשמי רוג .יצאו הואיל אושעיה א"ראלעור
 רוב עבר שכבר כו' ויצאו היאיל בד"ה רש"י ומפרש ע"ש. שנה גשמי רובויצאו
 מעת!7 חונמין הפירות ונמצאו באילנווק השרף וע5ה רביעה זטן שהוא הגשמיםימווז
 זך שנה נשסי של ווניטוקה זטן דר(סר ספרש בשבם באחד בד"ה והתוס'עכ"ל,

 שנה נשסי על היינו הזה זסן קודם החגוטים וכל בשבט במ"ו ור(0ר בשבטבאחד
 כשבמל עשר שחטשה הטעם לרש"י נראה לתוס' רש"י בין החילוק ע"ש תשרישלפני
 מעוט דיש אעם"י ימטילא בשבט סט"ו לחנום מתחיר[ין אילנות דרוב טשוכםר"ה

 איר(נוו, רוב בוקר דנגררין שעברה משנה נחשבין עשר וומשה לפני נםשחוגטין
 ילנמיעה לשנים ר"ה שהוא תשרי אחר חנטו רבאסת .כיון בשבמ, סט"ו שלהסדר"ה

 מווקר כבר דיהיה לומר בעינן הרין ומן עברו כבר שנים שכ(ש וזסןור[סעשרווק
 על להוסיף כו, הרכיעית דובשגה וא"ו הוסיפה שהתורה ביון אך ערי[הסאיסור
 ר"ה לפגי יום מ"ד נמע רהיינו בוקחלה שהקלת לנמיעה וה שדרשינן די ראשיןענין

 בשבם ט"1 אחר שחינטין אילנות רוב בוקר גררינן לא שלסות שנים בשלשמשא"כ
 המעם דמפרשי להתוס' אברן תשרי אחר וחנטה שלמות שגים שר[ש ננמר כברדהא
 אחר והחונטין שעברה השנה טגשמי בודאי עשר חטשה לפני דהחונטין רכלטשוכ(
 עד אסורה הנטיעה דפירורז הא זה לפי חדשה שנה של הגשמינם ממי בשבטמ"1
 בפ"ע סרינא אסורין ט"ו שמקורם אר[ה אלא היא נרירה טטעכ( לאו בשבטמ"ו
 חילוק דיש ס"ל למעסיה רש"י הלכך ב9"ע דין להם יש סווקרין ט"ו שלאדקרואלה
דאין ס"י לטעסייהו והתוספ' ר"ה לפני יוכם ל' לגטע ר"ה ר[פני יום של' פחות נטעבין
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 - הארץ ורבעי'-ן עדלההלכדתנטעי
 דעהלכה

 או למן קודם או ממש ליום דמיום אומרים ויש שבמ, מ"ועד שבמ מט'ו היינו לרבעי ליומ ומ~וכם לערלה ליום מיום.שניכם שלש לה מדנה בשבמ פ"ד עד תשרי מר"ח הנפיעהנפע
 כן.אדערי

 ציוןפרי
 רצ"ר בסי' הטור כהתים,. והרז"ה כרש"י ס"ל דרבנו למימר איכא א"כ חילוקדאין
 אגל הרז"ה כרעת סכריע זצ"ל הרא"ש דאביו דם"ל משוכם חלוק דאין וכתגסוקם
 ה"ה הרביעית משנה בשבט ט"ו ער אסור זו נמיעה פירות השנה ראש לפגייום ס"ד נפע אם ע"ש, י"א גלשון הרו"ה ורעת רכנו רערע לעיקר דקמחבר טביאבש"ע
 עד אסורין רהפירורו הרין גטי ארר מחודש אפילו הרבה יום ט"ד קודכם נטעאם
 אדהר רין ר(הם יש אז רהא בשגם עשר חסשה לפני יהיה שלא )ובלבד בשגמט"1

 דהא במופה מחמירין כתחלה שהקלנו קולא משום ביה איכא ראכתי לקמו(כרנכתוב
 לשנה. חדשים ה' עודיחסרו

 א"א ה"'בן ונ"ר שני סעשר מה' בפ"מ הראבייד כוקנ כו' הנמיעה נפעה(
 מראש ולא דוקא לשגט ט"ו ער שגפ סמ"ו שאסר ליוםסיום

 ט"ו עד לשבט מט"ו שכתג טה הראנ"ר דברי על הכי,מ .כתב עפ"ל, נטיעהק1דם תשרי אחר שיצא ומה הקייטה חסרו שדקרי שלמות שאין לפי ר:שרי לראשתשרי
 מיומ הוא המנין כי כן אחרי או לכן קודכם שיהיה אפשר שכבר מדוקדק איגובשבמ
 או לכן קורם להי1ת יכול בהתדקלה ר"ל ע"ש קליטה של יסיכם י"ד ועודהנטיעה
 אחר יעלה הקליטה זמן ננכה ואם מיירי בשבפ בנטע דגם משסע בשבם ט"וער תשרי מר"ח הנטיעה נטע אטר רהא ט"ו אחר' א' בשבט ט"1 קורם רהיינו כןאחרי
 מ"ו ער אסורים הפירות יהיה לעונ(ם הסוף אבל הנטיעה הר:חלת בשבמט"ו

 לנטוע וא"א ר"ה תשרי בזהרש רהא השנה בתדקלוע תהיה לא התדולה רהאבשבפ
 גשגפ. ט"1 ער הפירות לאסור טחמירין סתדקלה שהקלנו כיון לומף ושייךשימה שנה תהיה לא הגא תשרי עד הרי שבתות שתי הקליטה וזמן יגטע ר"ה ולאחרבר"ה
 שנים שלש למנות לומר די אלא מרי ייתר ר(החמיר רלא לוסר מקובם רהיהואע"9
 ימן יהיה אז לט"ו מש"ו מ1נוק ט"ו לפני נטע דאם גימא ואם יותר ולא ר(י1כםמיום
 איסיר הפירות על יחו5 רש'כ כיון למיסר איכא שנים, משלש יותר הערייהשנות
 נשבט ט"ו הערלה שנור: קבעינן ריריה שנה לוהשליכם כדי תשרי אחר גםערלה
 ברעה ושניוקס לפרש אר(א יצא רבנו על לתלק לא והראב"ר לאיר(נות, ר"השה1א
 שנמ 6,,1 עד שבט מט"ו מונין בשגט ,פה'ו לפני אפילו ר"ה ר(אחר נטע ראכםאחת
 "יא ומ"ק יי סי,ק רצ"ר סי' ביו'יד השויך שכתב וכמו בשבם טייו לאחר וכ"שדוקא
 איכא ע"ש, כאן רבנו מדלרי רם"ו ,טצוה חינוך הטנחת עליו , שתקף ומהק"ש,

למיסר
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 כאצרוי ורבעי ערלההלכותפרי
 נמע' דאכ( שיטה ע1ד ויש לחלק, ור(א בא לפרש רהראב"ד ס"ל רהש"ןלמימי
 קודכם. השרישירז שנה שר( בר"ה ערלה סידי יצא גשבט מ"ו קודנם ר'הלאוהי
 בשבט מ"ו פעסיכם שלש רעברו כיון שלסות אפיר(ו 7(י שסלאו וקודם בשבטמ,,1
 אהני סאי זו לשיטה )ט:( לר"ה אבן הטורי עליה והקשה בכך. רי לאילן ר"הדהוי
 אלא שבט שלו ר"ה ואין היא נמיעה עדיין הא עלי. "עבר הראשון בשבטמ"ו

 יצא ואמאי בשבט ט"ו הוא שלו ר"ה אילן כשנעשה שנים שלש בם,ף אבלרזשרי
 1עור ע"ש שבם ש7(ו רר"ה ה,א אילן כבר הא ברזשרי. באחד ורבעי עיר(המירי
 הו"ל' נן אם הוא השרי שלפני מהנשס בשבם מ"ו ער שוקונט רחנטה גיוןהא

 למיסר בעינן מתחר(ה שהקלוק קו7(ה סר~ך השני ולהטעם בשבט ט')ו ערלאסור
 בחשבון רברים לנאונים וראיתי הי"ב( )שם רבנו שכתב דסה ומשמע בשבמ. מ"ועד

 הג"ל' ממעסיכם הנ"ל השיטה לדחות . ל11נת1 ע"ש, ר(האריך ראוי אין ורבעי,ערלה
 אינם שרבריו הראב"ר דברי על הכ"ם שכתב ומה ע"ש, אחרוק כווגה הביןוהכ"ם

 דאמר דרבנו דם"ל משטע כו' כן אחרי או לכן קורם שיהיה אפשר שכברסרוקרקים
 אם בשבם ט"ו ור(א תשרי ר(א דידיה שנה הוא והשנה סמש ליום טיים ליוםמי1ם
 חטשדד אהר השרשה התוהלוק תהיה הקליטה ימי ננכה שאם באופן הנמיעההיתה
 קורם, נ1טע אם לי רטה השנה תהיה הבאה משנה בשבט מ"ו ב1ראי בשבםעשר
 נחשוב ואם שלטות שגים שלש סלאו לא בתשרי ע:"פ הא ק1רם הרבה א. יוםט"ר
 ואפילו בשבט, מ"1 ער האיסור שימשך מהראוי הלכך בה מקילין הרי שנהתשרי
 ער האיסור ריסשך ל1מר נעינן .גסי בשכמ. ט"ו לפני השרשה מוהחילה היההאם
 שנים שלש היה שר(א רהיינו לקור(א דדוקא לרבנ1 רס"ל ל1מר ואין בשבמפ*1

 לאחר היתר בזטן ראפיי(ו גיון בשבם מ"ו עד שיסשך טקילין בשבם ט"ו. עדשלסירז
 שגיכם שלש סלאו אם אבל השנה יסווק של שניכם נ' טלאו לא עדיין כשכטמ"ו

 אינו זה בשבט.. ט*י עד נמשך ריהא אטרינן לא לחומרא בשבט מ"ו קידכםשלסית
 לאילנות. ר*ה בשבם ום*ו לנטיעויז ר*ה תשרי ר*ה, בשבם ום-ו ר*ה תשרידהא
 מאיסור י1צא לא תשרי לפני שנים שלש סלאו אם אפילו ר(נטיעוק ר"ה תשרימה
 השנה- גשלטת אינה תשרי לפגי יום סשלשיס פחית נטע אם דהיינו ~שרי עדערלה
 להחמיר וצריכין בוקחלה שדזקלני כיון בשבם ימ"ו ר*ה כן שניה שנה וקשריער

 דר*ה נימא ואם קורם. שנים שיש טלאו אפילו נשבמ מ*ו ער ערר(ה איסורלהטשיך
 ליוכז סיוכם רירה ר(טנין ולא סנינן דמתשרי שנה רשגוה נז"ש רגמרינן שאנידיזשרי
 טחטירין סקילין וסוזחלה ר*ה אחר דנטע רכיון סחוורוזא לנן לייכם רמיוםסנין לפי ולא רתשרי ר"ה לפי נמני רט*ו ר*ה לפי טנינן לא אכם א*כ ריוהחסירוא8ילו
 דבדי ספרש רק והראב*ר לט*ו טם*ו בשבם רט'ו דר"ה חשכון לפי ולטנותגסופה

 בא. הוא ר(חלס ולארבנו
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 הארץ ורבעי עררה הלכות 3כטעכב
 ו,הלכוה

 בהנאה( אמורים העצים רנם, אומרים יש פדיון. ר[הםיאין ובהנ~שה. באכילה אמוריכם הערלה משנות הפירותכל
 והענבים והפגים מהן העשוי והתמד הענבים שלזהנרעינים והזיגין שלהם והנץ והרימונים אגוזיכם קליפי כגוןהקליפות
 מן ופמורין בערלה חייבין כולן בבישולין נגמרין ואין,שלקו
 ומרפא והממדר הנפניכם ומי והלולבין העלין אבל(הרבעי.

 להריה מותר לפיכך ורבעי. ערל[ה משום מותריןדארערוגא
 פירורן ~ושה שאינו אילן וכל ערלה של האילנותבפרח
 אומרים יש .מאכל, עץ דאינו 5אוכלו או בו להריהכעתר
 שהכם מפני אסור פירות עושה שאינו ערלה עצידשרף
 הרוח שמשירן פירות בין אסורות כולן יחנובלורעהפירות,
 מתבשלים שאינם תמרים בין האילן על שנתבשלוקודכם
 בערלדה הייבין שליש כבר ונדרןו לאכילה ראויין,מיהיו להתחמם בעפר מומנים או במחצלאות אותם ונותניםבאילן

 קודכם משירן שהרוה רהתמריכם אומריכם ישוברבעי,
 ותמרים ברבעי ו5א בערכןה אלא הייבים אינםשנרעבשלו
 כשמחממיכן מתבשלים כך ואחר באילן מרזבשליםשאינם
 אר[א שאינו ואע"פ מינו בשאינו מין שהוא אע"פערלה פגי בשרף גכינה המעמיי וברבעי. בערלה חייביןאורעם
 הגבינה, נעשה שממנו ניכר האימור שהרי אסור שהואפ5

 מפירורע כזית אכל מותר. רבעי נמע של בוסר אוומפגין
 מלקות חייב והפירי משומר אפי5ו ערלה שני תוךהאילן
 מזיתיכם רק חייב אינו מהכם היוצא משקין שתהואכם

ביבש. בין בלח בין , בכזית ושיעוריהן משקים עטאר ולאוענביכם
 ציוןפרי

 ."ט( )ויקרא דוקניא מנלן בערלה : :( )נו גקידושין איהא נו' הפירות כלי(
 שלא סניין הנאה אכילה איטור אלא לי אין יאכל לאערלים

 את לרבות ערלתו וערלתם ת*ל הנר את נו ידכ(יק ולא בו יצבע ולא ססנויהנה
 יהנה ר(א דאמרינן אע"נ : בו יצבע שר(א סנין בד"ה התוס' וכתבו עכ"לכילם

 היא מילתא ר(או דחזותא משום דשרי דס"ד יצבע שלא ראשמועיגןאיצמריך
ואיצמריך
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 כגציון ורבעי ערלההלכותפרי

 דאסור קם*ל אותו דמכע(ה כשום דשרי דס"ר ידליק שלא לאשסועיגןואייטריך
 נ(פרש כתב ורש*י עכ*ל, שרי הנאתו כדרך שר(א אבל( הנאתו וכדרך עניןבכך(

 שלא כגון מטנו יהנה שלא סנין : פשוט באופן התוס' שהרנישו סה תיקשי שלאכדי
 כפרי אסור ר(פרי ושוסר אגוזין קליפי כמן בו ליצטבע והראוי בפרי בייצטגע
 הראוי דרוקא טשסע לרש"י ונם ע*ש, ר(הדליק אפור השטן מן כנון להדליקווהראוי
 שלא הו*ל ראוי אינו אבל שיצטבע אסור נ(יצטבע והראוי ר(הרר(יק אסורלהדר(יק
 סותי טדרכנן גם ואם ישרי הגאהכדרך

 דמ"ל טשטע דשרי ספורש שכתבו להתום,
 שכתב כמו אסור סררבנן אולי דשרי ספורש כתב רלא ור(רש"י שרי. מדרבנןדגם

 כה ליהנות אפשר הא סקודשת אינה בער5ה הסקדש אטאי שהקשה )שם(הריטב"א
 מיהא דרבנן איסורא דאורייתא אימורא בהו דלית נהי ותירץ1 הנאה כדרךולא
 סיירי רכאן ומתרצים הקושיא אותו נ"כ מקשים הטקדש בד'ה )שם( והתוס' ע.ש.איכא
 דסבירא לטעמייהו דאזלי משום היינו ע*ש, הנ*שזו בררך אלא פרוטרז שוהדליכא
 ח הלכה התורה יסורי מה, פ"וק במל*ט ועה לנטרי סותר הנאה כררך רשלאלהו
 יאכל מלא אם יר(פיגן מנא הנאה איסור לענין בינייהו דאיכא לטיסר ואיכא בזהס*ש

 דכתיב ססה. רילפינן או הגאה איסור דמשמע נציר" יאכל לא בערלרקרכתיב
 יצבע שר(א היינו ממגו יהנה שלא סניין דספרש לרש"י ערלתוי וערלתםבערר(ה

 רוערלתם קרא בלאו לחוד הנארק איפור עצם רעל רס"ל סשובם ירליק ולא.בו
 יאכל דמר(א הפרישה שכתב כמו בצירי יחככי ר(א בערר(ה דכתיב סהאילפינן
 טוערלתם ילפינן בו יצבע ולא ירליק ולא הנאה איסור י5פינן בצירי בערר(הרכתיב
 מפרשים דדה" הנאה איסור נכז ערלתו טוערכ(הם יר(פינן והכל ו5התוס'ערלתו
 אמר כולם ועל י(חוד ידליק לא ודין לרקוד יצבע לא ודין ל(חוד ייקנה לאדדין
 שכתב: ה*ט אםירות מאכר,ת מהלכות בפשי ורבנו סוערלתם, ויליף טנייןד-וזנא

 שניכ( שלש אילן אותו שעושה פירות כל טאכל אילן הנוטע כל כיצדהערר(ה

 לא ערר(ים לכם יהיה שניכ( של(ש שנאסר ונהנאה באכילד: אסורין והן הריטשנטע

 הנאה ראיסור כרש.י ס*ל עכ"5 התורה טן יוקה כוית סדזם האוכל וכליאכל
 שיא ררין וכיון ידליק ושלא יצבע שר(א ילפינן ערלתו וטוערל(תם יאכל טלאילפינן
 יאכל דלא קרא אריא והביא לא הר(כך שם רבנו הזכיר ר(א ירליק ישלאיצבע

 אכיר(ה טסנודילפינן
 יאיסו-

 בהלכה ולקמן ע"ש, קם"1 לאוין הסם"נ וכ*כ הנאה,
 סילתא חוותא משוכם אלא ילפינן רערלים טדרשא לאו יצבע רלא דהא כתבתיל"ט

 סותר אי ערלדק שי( ורמונים בתווקים יאצבוע ואם ע"ש. הנ*וה איסורומשוכם
 בו יצטבע שלא סדכתב דטותר סשטע מרש*י חנאתי. כדרך שלא דהו*לסשים

 ורמונינם כחותים לצבוע הא סשסע אגווין קליפי .כגון בי 5יצטכע והראויבפירי
 5הדלקה עוסדין שאינם אבר( להדלקה שעומדין בשסן דוקא הד5קה וכן סה,המיתר
 קרא צריכה ר(א לצבוע שעיטרין ויבע ר(הדלקה שעומרין שטן ור(הרשב*אמותר

 ומרליק ורסונים מקותים בצובע אלא קרא צריכה וכי הנאה טשוכם אמורדברא"ה
 ירזנרק שלא סניין בד"ה )שם( בקירושין שהקשוק להדר(קה עומדין שאינבםבשמן

 קרא סצריכה טסאה ובהרוסה הדר(קה לאיסור קרא מצרכיה דהכא ום"ש וא"תכי'
 איצטריך הנאתו כדרך דהדלקתו תרו0ה של בש0ן דוהתם ותירץ הדלקהלהתיר
 שמניכם כנון הנאתו כדרך שלא בהדל(קוה הכא אבר רנטמא אע"נ לרבוייהקרא

 היה בשלא התם שרי מישרא הנאתן כדרך דשלא ואע"נ להדלקוה עוסדיןשאינם
דרך
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ציון ורבעי ערלההלכדת פנר~יכו
 כגון הנאתו ררר בשלא3 אר(א איצטריך ל4 נמי רהכא וצביעה כלל הנאתוררר
 בדייה )קא,( ב"ק ההום' כתב( וכן ע"ש, שרר(ה של ורמינים בתותיכ2 לצביעשבא
 כתבו. )שם( יהתוספות ע"ש, ר*ת בשם 3ו' יצבעילא

 שלא אלא קרא איצטרוך רלא
 ובכל הנטחנין הקליפין עפרורית של כסששות או סהם וביוצא וענבים בזיתיםיצבע
 בקידושין שכתב ויש"י ע"ש, מררגנן אלא איוו ומשקיהן דערלה צביעה ענינישאר
 ראסור הוא שוטר,לפירי משום היינו מה"ת ר(צבוע אסורין אגיזין רקליפי)שם(
 טשקה אמעיט עצסי רפרי ספרי עריף לפרי שוסר )שם( ב"ק התום' ולפים"שכפרי
 סשקה אמעיט לא לפריי הטפל את פריו מאת ראיתרגו לפרי שימל אבלדירהו
 ערליכ( ותניא יאכר לא ער5יכם אמר דרחטגא ערלה ווהרי )כב:(: דפמחיםהגמ, פריך סאי הברייתא בכיונת ורש"י רבגו רעת שביארנו מה לפי אילם ע"ש,רירהו
 ירליק ולא בו יצבע של[א ממנו יהנה ש5א טנין אכילה אימור אלא לי א.ן יאכללא
 דכתב טעטא כור(ם את לרבות יאכל 'לא ערלים ערלתו וערלתם ת"ל הנר אתבו

 אימור משמע אכילה איסור הו"א הכי לאו הא ערר(ים ערלתי וערלתםרדומנא
 לר, יבין לחזקיה בין יאכל מר(א יליף .הנאה ראיסור לימא עכ"7[ טשמע 7יאהנאה
 מותר דצביעה רהו"א משום יצבע ור(א יר7[יק לשר(א בעיגן ערלתו וערר(תםאבהו
 התם כראטרינן ערר(ים פעמים שיש רכתיב מה על סמיך דפריך רפמחיכםרהגם, ונראה התום', כם"ש אות. רמכלה טשובם מותר והרלקה טילתא 7[או רחזיתהטשום
 אכילה איסור הו"א הכי לאו הא ערלים ערלתו וערר(תם רוהמנא רכתכטעמא
 מר(א יר(פינן הנאה ראיסור איתא אם כלומר סשמע ל[א דונאה איסורסשמע
 הנאה איסור יר(פ;גן דר(א מוכח ערלים נ, ומדאיצטריך ר(הדלקה וא, ר(צביעהא, ערנ[ים תיי ליכחג הנר את בי ירר(יק ולא יצבע לשלא צריכים וערר(יםיאנל
 רטמיק למסקנא אבל שפיר פריך הלכך הנאה לאיסור א' ערל ובעינן יאכלמר(א
 שר(שה רכתיב והשתא יהא שלכם לכם לומר שלא הנ' ערנ[יכ( דבעינןהנסרא
 לרבירע' לככם וררשינן ווהא שר(כם ר(כם מר[דרוש וספיקערר(ים

 לרביכם הנטוע
 אפילו -ע7[מא רכו7[ה דאליבא בצירי רכתיב יאכר( טלא הנאה איסורילפינן
 הנאה איסור למילף רבנו כתב שפיר הר(כך יאכל טלא הנאה איסור ילפינןלדוזקיה
 לכם לררוש שלא ספיק ערר(ים יאבל ר(א ערליב( ר'כתיב רכיון יאכ7[ לאמערליכ2
 לפמחיכם חדש האור שכתב וכמו הנאה על מלקית ולחייב ללאו יאכר( ולאשלכם
 אסורות ממאכלות בפ"ח )עיין הנאה על לוקין ראין הרמב*ם שכתב ראעפ"י)שם(
 יהיה לא יא3ל לא ררריש לחזקיה משא"כ בפירוש נכתב רר(א משום היינוהט"ז(
 . הגוסח בין שיש השינוישראה ורש"י ע"ש, בצירי יאכר( לא רכתיב וקיכא הנאה על לוקין היו אכיר(ה היתרבו

 שלא מנין : דבפסחים שבקירושין, להנוסח שבפסוקים
 דבר כל על משמע ערר(ים שרשה והביא הרי עכ"ל כולם לרגית בי יאכליא ערר(ים ערר(תי וערר(תם ת"ל הגר את בי ידליק ולא כו יצבע שר(א מסנויהנה
 היל(כך אד,ר ירר(יק ר(א ועל אדןך יצבע לא ועל אדקד הנאה איסור ער(בפ"ע
 נפקא יאלר( 5א סערר(ים רהייגו מערר(יכם טוקד נסי הנאה דאיסור ר(הגמראס"ל

 במתנה נתן או ס3ר כנון אחרת הנאה איסור יהנה רר(4 ר(פרש בעיגןהיר(כך
 הנאה איתא: נקידושין אב5 הגסרא פריך ושפיר וסהרר(קה מצביעה חוץוכדומה
 וערר(תם ת'ר( הנר את בו ידליק ור(א יצבע ור(א ססנו יהנה שר[אפנין

 דהא ר(פרש סוכרח היעיגד ערר(יכ2 שגי אלא פגיא ר(א דהרי כור(ם אתלרבות ערלתי
רשלא
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 כהציון ורבעי ערלההלכותפרי,ן)
 שלא הייני יהנה שלא מפרש קא פירושי אלא הוא לחיד ענין לא ממנו יהנהרשלא)
 שכוקוב סה על ומסתסך יאכל מלא יו[פינן טש ט הנאח איסיר אבר( כו, ב.יצבע;'
 לאיסור בצירי יאכל ולא יהא שלכם מלדרוש סלכם מפקיע רעילים יאכל לאערליםן.

 שלא איסור כתב ור(א הנאה איסור רק ט"א מה, בפ"י רגני כוקב ד:[א והאהנאה,
 :( )קכ בחילין ראסר כר"א אתיא דהכרייתא רם"ל סשום אילי בו ידליק ולא בויצבע

 סשקין ראין ~ומר הא יהושע ד' דאי כמותן מהן הי,צאין משקין פירוו-ן מינידכלל
 דתרימות( )בפי-4ן רתנן והא הענבים ומן הזיתיכם סן היוצא אלא נם:תן סהןהי:צאין,,
 סנן הענבים וטן הזיתים מן היוצא על אלא ערלה טשום הארבעים את סופגיןאין ,,'
 ידליק דלא הרין השמיט רכן כר"י דקי"ל וכיון )שם(, כ"ק בתוס' ועיין ע"ש יהושער'!

 ררי לסימר ואיכא הנאה כדרך שלא הו"ל וענבים ב,יוזיט יצבע דאבן יצבעולא
 עוסד הוא ור(הדליק לאכילה שמן רסתכם זהזיתים מן שמן אלא ראוי אינוולהדר[קה י', קרושים' פ, בספרא כר"ע והבוסר לענקוקךיות ערלהו וערלתמ דכר(יכ הא דורשיהישע )!
 תבשילן תחת להמיקה ההא שין לן כדדרשינן להתיר קרא דמצריכין טמאהתרומרק1;, נבי כדאשכחן להתיר טקרא לנו שאין כ"ז אסוד בלא"ה דהא לאסור קראי צורךואין ן)
ות'ר")ן:.א

 הדלקה ל(אסור הכא קרא דאיצטריך הרשב"א בשב( לעיל שכתכהי וכמו ר"ת
 גם עומד זיוה דשסן יהושע לר, ש.יך אינו ע"ש כלל להדיקה עומר שאיןלשטן!ךן
 ואסרם ר(צבוע לטען שוהו והנץ רימון דקליפי רין כס"ש נכלל צביעה ואיסירעכ"ל,,יי הטובחר מן זיוה ושסן ינר יפין כולן השמנים כל : ,( )כג בשבוק כדאמרינןלהדלקחו.,);
 שם, ט"ש ועיין ערלה איסורטשום,,:

 יכול שנים שלש פ"ג: קרושינם פ. בספרא כדאיתא לעולם בהנאה4למורים,ן",
 יהיה שנים שלש ולאחר אסור הוא שנים שלשבתוך;;,,.
 אברן בהם פריו יאבל שלא שגיכם שלש ערליכן ר(כם יהיה הכוהובים פירושויה'ה,ן,) מותרים הפירווק יהיו שגיכם שלש דר(אחר נימא דלא פי' עכייל יהיה וה"לסותר,,ן!.

 יהיה שניכם הג' בתון שהוא איסור של ההויה דאוהה כלומר יהיה ת"ל רחוד.הוטן,',, בזה אכילתו אלא הפרי קרא אסר דלא באופן שגים הנ' לאחר שנים הג' פרי'אכל,הן
 ס"ש אהרן בקרב: עיין ג"ר כמו פריון ע"י ניתר ראינו להם אין פדיון ואפילולעולב( ;,.

 בשתיכ(. ל(ערלה הרין והוא )יח,(: ובקירושין )מר:( כפסחים דאטרינן והאבוה,;לן

 אימורו מיהו הרביעירז בשנה דמורזר עולם איסור איסודו דאין אע"ג רשיייוספרש)ן.ש

*,1,
 רלהפירוה לומר כווגתיה אין ע"ש איסורו יטי ר(וך היתר לי ואין הנאהאיסור

 אינו האילן על המוטל ערנ[ה איסור אלא איסורן זמן אחר היתר להם ישעצמן,1,ל
 הערלה שנות שלאחר טהחנטה שיהיו האילן פירות הערלה שנות רלאחר ל;1רםאיסור,ן,ן
 היתר אין הכרם על הטוטל כל(אים שהאיסור הכרם כר(אי -ל(אפוקי מוהריןיהיו;;ן,
 לערלה וה"ה ד"ה ובתום' אסירים. מהכרבם שיגדלו זהפירות ולעולם תסידלאיסורו ::'.
 ב. שנרר( לפרי לאיסורו הירזר דיש קאי דאאילן הר"י לפירש ספורש כתבובשתים ]ן:
 נשם התוס' כתבו )שם( ובפסדוים ע"ש. שנים שלש לאחר שגרר( טה נאסרראינו ן,
 השלסת קורכם הנפן סן היוצא וכן כבר שנאמר חרש של שהפרי ספד.י ועורר-י:;,ן
 5ו אין שנאמר הפרי וכלאים ערלה אבל האיסור זמן בהשלמוק היתר להן ישנוירויז ש,
 דערלה ואע"נ ע"שי עור(ם איסור נוהנ שאיסורם הכרם וכלאי וערר(ה וחלבלבשרש דסי ולא : כוי לי"ד אור ר"ה )בי( בעסחים ההוס' יכ"כ עכ"ר. עיקר זה ופי,היתר ןן

וכלאי.5
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ציון ורבעי ערלההלכדת סנריכו
 בטלים נוקער3. אם בנון היתר להס סשכחת ס4ם עולם איסור אס.רים הכרםוכלאי

 והא אסירות סמאכלות ט"ו בפ' רבנ. מ"ש ועיין ל"ג הל' לקסן עיין ואחרבמאתים
 )שם(, רבנו מ"ש עיין לכהחר[ה איסור מבטלין דאין טשום לא.סירם היתר איןדנקרא
 עיין תמוהים ורבריו בהנאה 1"סורים העציכ( דאפילו כתב ערלה כהלכות גווהכל

 כ"ד. הלכה לקמןמ"ש
 והזניב( והחרצגיכם ענקוקו[ווק ס"חז דערלה במ"א איהא כי'דהקל[יפורז

והתמי
 והנרעיגים אנוזיס קליפי שלו והנץ ריסון קליפי שו[הם

 זדק פירשו ענקוקלות בפירושוז רבנו וכתב עכ"ל כרנעי וטותרין כו, בערר[האסוריכ(
 האלנורז המפסיד הרוח אותם והפמיף צרכן כר( הגשירו שלא הענבים שהםבגסרא
 על שהם הקו[יפות וזגים הנרעונים הם ווהרצנים תלתיהין, דר[קו ענכים אסרם1~וא
 רימון וקליפי כו'. בסיכם והזגים החרצנים. השריית ענינו שלהם והתכר הענביבם.נרנרי
 כו[ איסור יטעכם ודוטיהן והאפרסקין והזיתים תמריכם כגון נרעיגין לו שיש דברמכל הפירי שבתוך הנרעינין והם שוה וגלעינין ונרעינין הפרח. שרו ווהגץ החיצונה,קליפהו

 לפי אר[א פרי שהם מפני לא שלו והנץ ריסון קליפי בערלה ואיסר כו, דהדבריכ(אלו
 שר[א אלא לי אין יאכל לא בס9רי ואמר בערר[ה לצגיע ואמור ר[צבוע ראוייםשהם
 ניףכם את לרבות ערר[ים ערלתו וערר[תם ת"ל יהגה ור[א יצבע שן[א טגייןיאכל

 סעשר כטו הוא איא בהנאה אסור איגו רבעי שנטע ו(פי רבעי בגטע כולםוהותרו
 לאכילה הראוי פרי אלא גו יתקדש ולא מע"ש בטסכ' שבארגו כסו לבעליו נאכלשגי

 לפיריו במומך תגא תנא אית הגר"אן )נוסח ה"א דערלה פ"ג בירושלמי ואיתאעכ"ל,
 בעורר[ תנא וקנא ואית פרי( שאיגו אף ערלה משום אסור לפיריו גסוסך שאף)פן'
 והשתא פרי שאיגו אף ערלה משום אסור הפרי אוק הטסבב היינו )פ" פריואת

 מטבנ שיהא וא"צ ערלה משום אמור ל4ריו רבסמוך )פי, ר[פריו בממוך מ"דספרש(
 פריו את בעורל ומ"ד לפרי( טטוך נמי )דנרעינין בסשמע ונרעינין קלפין הפרי(ארו
 משום )פי' גרעינין ולא בסשסע קר[יפין הפרי( את המסבב אלא אסור שאינו)פי'

 בסומך מ"ד להיפך( )צ"ל במומך ט"ד בעורל ם'ד הפרי( אק ססבבין אינןדגרעינין
 מניין( קשיא וא"כ אמורין נמי דגרע,נין קי"ל דהא )פ" סגיין ונרעינין נעורלס"ד
 אסור ר[פריו הממוך שאף מכר נמי רונא דהאי )פי. לפריו במומך מ,טר סופךהוי

 דרריש ה'יגו אטורין רקליפין הא פריו את בע,רו[ ר[ם"ך )פן, הדא מןנשמיע;ניה רבעי אית חדא( אמר ומר חדא אמר דסף ארא משמע תרתי דמערלתו ערלהמשום
 או הפרי את מסבכ שהוא או )9י' עורלו ופריו פריו את בעורל ערל.;ומערלוהם
 וערלהם אסורין( ולכן מסבבן הפרי הרי יגרעיגין ערלה משובם אסור ממבגושהפרי
 ר"ט. הלכה לקמן ס"ש ועין עכ"ל עורר(ו ופריו פריו את כעורל פריו אתערלתו
 טוהיוקת בזה איתא שליש הניעו לא אפילי או שר(יש שךוגיעו בעינן ענ"וקלות,ואבם

 הביאו שלא עד שויק. עגבים אמר רב בשם רבנן טן וחד זירא ר' )שם(גירושל:י
 אדא בר חייא רני אמר שליש משהביאו לקו אפ.ר(ו אטר בון רבי בי יוסי ורבישליש
 והיינו שלהן השליש ונפסד שנלקו כר(וסר תלתיהון דר[קו ענגי הוא גוטריקוןלשון

 פירשו רבנו כס"ש איו[נות המפםיד הרוח ע"י וגר[קו שלהן בשור[ן השליששהגיאו
 ולמ"ד כו' הרוח אותן יהפטיד צרכן כל הבשילו שלא הענבים שהם בגמראזה

 ולס"ד בהם נוהנ רבעי גם שייש שהביאו אחר נלקו אם שליש הביאו שלא עדשלקו
 שליש כדי ער גשלו שכבר אחר שגר(קו א4ילו היינו שליש סשהביאי לקואפילו

שזהו..
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 כזצרון ורבעי ערלההלכותפרי
 נ"ט אין יל(ערלה רבעי נוהנ אינו אעפי"כ טעשר לענין לפרי נחשג כברושזהו
 ס"ר( ורבנו ח' סיק רצ"ד יו"ד דהגר"א גניאור עיין ערלה משוס אסור גוונאדבכ5

 לפרש הר"ב ס"ש ולפ"ז תליתהון דלקו ענכינש אסרם והוא כם"ש שליש אפילוכם"ד
 המסקנא רהא כן לפרש צריך היה לא ע"ש שליש שהביאו קורם שלקוענקוקלות
 הב"ח על תיקשי וכן הפנים, בסראה ועיין שליש משהביאו לקו אפילובירושר(סי

 ואיכא ע"ש, בישולן שליש שהביאו קודם שלקו עךביכם ענקוקלות שמפרש רצ"דבסי'
 איכא שליש שהביאו קודכ( שרקו דענקוקלות דלם"ר כן כהכו רר(חומראלמימר
 אחרי שלקו ור(טעד להכ( יש רבעי גם שליש שהביאו אחר שלקו דהיבאלסימר
 להכם. אין ערלה אפילו שליש שהביאו קורם לקו דאכ( לסיסר איכא שליששהביאו

 לשון אדא בר חייא רבי דאטר רהא מפרשיבם והג"ח יהר"ב ;1טימר איכאעוד
 גהלכות והרא"ש שליש הגיאו שלא ער שלקו פי' תלתיהון דר(קי עגבי הואנוטריקון
 שליש הביאו שלא ער שלקו וספרש נוטריקון רלשון בפירושא טחלוקת דהביאערלה
 עד שלקו פי' תלותידהן דלקו ענבים נומריקון לשון גירושלמי מפרש ענקוקג-ותוז"ל:
 ערר(ה הל, גרולות בהלכית ואיתא עכ"ל, שליש משהביאו וי"א שליש הביאושלא

 עכ"5 באכילה מיתרין והקניקנווק והר(ולבין העלין דהנן : כתבו ק' סי'ובהשאילתות
 דיוזנא רעי ענקוקלות דהא לחור יקנוקוות לחוד רענקוק5ות לומר בעינן זהולפי

 סי' ערלה ה' זריע שהאור מובנ.ם לא הערוך דברי ולפ"ז ערלה, משום דאסורבמתניתין
 בשאילתות משבחא אחא רנ כם"ש הנפנים שבראשי ענבים ענקיקלות : הביאושכ"נ
 יהא הך דה'ינו דס";י טשטע הרי עכ"ל גפנים קנוקנת כראמר קטינייתא נינהווהי

 יצ"ע וה,נין דחרצנים רוטיא עילה משים אסור דענקוק;1ות בהדיא איתאבטוקניתי:
 יכוג( או סמרר ולסי גפניבם ולמי ולולבים לעלים פרט פריו )שם(: בספראואיתא

 .רבי הנלילי יוסי רבי דגרי פריו פריו ת"ל ור;בוסר עגקוקלות את סוציאשאני
 וערכמתם דרשינן כאן עכ"ל. כור(ם לרבווק ערר(ים ערלוהו את יערלהם אוטרעקיבא
 לענ,ן ערלים ועהליתם דרשינן גספרא( )שם וך(קמן והבוסר ענקוקלות לרבותערליבן
 הגלילי יוסי כר' אתיא דשם למימר בעינן ע"ש, בו ידליק ושר(א בו יצבע שלאלרבות
 עילתו את וערלתמ דדריש לר"ע אבל פריו טפריו ווהבוסר ענקוקלווק לרב!תדיליף

 ס"ש ולפי ידליק ושך(א יצבע לשרא ר(כידרש ליכא הו יד;בוסר ענקוקלות;1רבוה
 סשקין לענין )שם( בחור(ין ור"י דר"א בטחליקת ת;(יא רזה לטיסר איכאלעיר

 לרי הענבים וטן הזיוהים סן היוצאין רק או הפירוה בככ( כסיוקם טהםהיוצאין
 וערלתכם לררוש א"א וענבים בזיהים אלא כמוהכ( סהם היוצאין משקין דאיןדם*ל

 . ענקוקלווק לעגין ערלתו וערנ~הם דרשינן ולכן ירליק ולא יצבע שר(א לעגיןער;(תי

 לענין ערר(תו וערלתכם למיררש איכא כסותב(. מהן טשקי:הי:צא דכל י5ר"אוהבוסר
 לקסן ועיין פריו ספריו והבומר ענקוקלות יר(פינן ולרידיה ידך(יק ולא יצבעשלא

 מ"ש, ל'םבהלכה

 והאפרסקים והזיהים תמרים כגון רבגו ספרש גרעינין לו שיש פרי כל שלוהנרעינין
 הר"ב כסיש למימר איכא כלל לאכילה ראוייכם דאינם אע"ג בהןוכיוצא

 מהן שמוציאים שבזיתים הגרעיניס כנון פירות נרעיני : והגלעינים ד"ה דשביעית ס"גבפ"ז
 זיתים נרעיני הר"ב כרזב ז התיי"ט וכתב בהמה, לטאכל שרא,ין תמרים .נרעינישמן

 נרעין בהן ונסצא בסכין אותן סשברין סאד קשים שהם שאף שסן מהןשסוציאין
קטן
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ציון ורבעי עררה הלכות ) סנריכח
 למאכל ראוין תמרים גרעיני ומ"ש עכ"ר שטן ליחות סכיבו ונם לסאכר( 1טוב רךקטן

 אכר( רב )כט( בשברן כדאשכדהןבהמה
 והר"ש ע"ש לחיותא קשיירזא ושדא תמרי

 משום איסורן וטעם ע"ש שמן מהכ( שמוציאין שיש זיתיב( נרעיני עון שםכוהב
 ערר(ה ובהלכווק בפירושו הרא"ש כדכתכ ר(פריו דוטפל ר(רבות פייו אתדדרשינן

 דפרי משום רגרעינין טעמא כתב ד' סי' מגרכין כיצד פ' לברכות וברא"שע"ש
 התוספית כתבו וכן נזח מ"ש יו"ט בטעדני ועיין ע"ש, לפריו הטפר( משום ילאונינהו
 דרחטנא המעם בערונה חייבים בד"ה )שם( כרזב ורש"י ע"ש, קליפי ד"ה ;( לו)שם

 טאת דמרבינן דכיון היא אחת דהכל ונראה ע"ש, לפריו המפל פריו טאתרגינהו

פריי
 העץ פרי בורא לברך לענין ואפילמו לו יש פרי דין סמיר(א לפריו הטפר(

 מאוק דילפינ. הני בין חילוק דיש מוכיח יו"ם והסעדני )שם( והרא"ש התום'כם"ש

 ראתרבו מקר(יפין העין פרי בורא מברכינן ולא כפרי הוי דל(א לפריו המפלפריו
 פה"ע ב1רא דמברכין הרא"ש כוקג ומדר(א העץ פרי בורא טברכין ולא פר.וטאת
 דמרבינן רק ולא טטש פרי הוי רגרעינים דם"ל טוכךו כקליפין ור(א בגרעיניכםאלא
 כתב הפרי גרעיני ועו" : שלוגתא בזה הביא ר"ב ס" או"ח ובטור ע"ש פריומאוק

 ר(ברך שאין כתב ורשב"א כפירי חשיבי ערלה דר(ענין בפה"ע ע-(יהםשסברכין
 פריו מאת להו דמרבה אלא ערלה לענין כפירי חשיבי לא דאררבה בפדק"עער(יהן
 וגרעיניכמ אגוזים קליפי ד"ה )שם( ברכורז התום' יס"ש עכ"ל, ר(פריו הטפלארן

 ען( תר111יהו על דקאי משמע נינהו דפירי האי ע"ש, נינהו דפירי בערר(החייבים

 דפרי המעם ואמרו פרי1 מאת מרבינן בודאי קר(יפית והרי ונרעינים אנוזיכםקליפי
 , היא, דאחוה רם"לסשמע

 נ(ברך שיש מכאן ; אח"כ מדכרזבו מרייק הצרי"ח אולם
 של נרעיניכם מיגי וכל תפוחים ישר( אפרטקין יגרעיני נודגרניות של הנרעיניןעל.

 אלא הוא פירי אמרינן דלא  דס"ל מוכח קליפין גם הזכיר ולא העץ פרי כוראפירות
 המפל פריו מאת דמרבינן משום אלא פרי סשום לאו וקליפין בקליפין ולאבנרעינין
 משום וקליפין פרי משום דנרעיגין הת,ם' ט"ל לפי"ז בזה מ"ש בפג"י ועיין ע"שלפריו
 פרי לאו דגרעינין מהירושלמי שהוכיח מ"א דערלה פ"נ אליהו בשנות ועיין פריוארן
 פריו את דדרשינן משום גרעינין דנכ( כתב )שם( בחידושיו והרשב"א ע"ש,כלל
 ע"ש, מרבינן מאת דכולהו אגוזים קליפי בהדי ותננהו דערבינהו והיינו הוא ר(פריוהטפל
 פרי פרי דיליף כסותן שאין מהן דביוצא )שם( ב"ק דהתום' מ"ש לעניןיהנ"ם

 דאיתרבו ר(פרי שומר אבל דידהו טשקה למעמ ילפינן דוקא דערלה דפרירנכירים
 למימר דאיכא ונראה ע"ש, דידהו משקה אמעים לא ר(פריו הטפל את פריוטאת
 פרי טטעם אסורים הגרעינים וב.ן הקל'פין בין לאכילה ראויים אם כך הוא דם'להאדכללא
 לפרי הטפי את פריו טאת שניהכ( טרבינן ר(אכילה ראוי.ם אינם שניהכםיאכם
 קליפי ותננהו ערבינהו והר(כך ל~וכול ראוייכם ריכוכם בשערז נמי אנוזיםוקליפי
 בזסן דה.ינו נינהו דפרי הטעם התום' כתג. שניהם וער( יחד הגרעינין עםאגוזים

 שלו והנ,ן רימון קליפי בערלה שאםר דהא רבנו וטם"ש לאכילה. ראוייםששניהכ(
 אחריני שאר ד:ל משמע כו, לצבוע ראויים שהם לפי אלא פרי שהם מפנילא

 או וראוי לאכילה ראוי שאינו וסה לאכילה שראויים באר(ה והייגו הוא, פריממעכם
 וערר(תם בעיגן ררר"י לעיל ט"ש ולפי . ערלתו מוערלתבו ילפינן לצבוע אולהדלקה
 אן(א ומאכילדו ראויים שאינם וגרעינין קי(יפין יב1טר ענקוקלות למילףערלוהו

 לפריו. הפפל את פריו טאת ר(אטור נילף והדלקהל(צכיעה
והזנין
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 כפציון ורבעי ערלההלבותפרי

 נרנרי על שהם הק:(יפורע וזגים רקגרעיניכ( הם חרצניכ( מפרש רבנו כו'והזגין
 אלו החרצניכ( 'וגים הן ואלו חרצנים הן אלו רענן )5ד:( ובנזירהענבים.

 בהמה של כזוג תטעה שלא אומר יוסי ר' ר"י דברי הפנימים אלו דהוגיכמהחיצ1נים

 בפ*ה רבנו פסק וכן יוטי כר' כאן מפרש ורבנו ענ"י עינבל והפנימי ווגהחיצון
 יוסי כר' והלכה )שם(: בנזיר הטשניות בפ., רבנו כרענ וכן ע*ש, ה"כ נזירורומה,

 ר(ר'נא ג"ם אין וכאן עכ"ל, החיצונה הקליפוה ווג הנרעינין הם שדההרצניםשאמר

 דבגרעינין לק5יפות גרעינין בין חילוק דיש נימא יאם ערלה משוכ( אסוריםדשניהם
 מהן היוצא לענין נ"ט איכא לפריו הטפל פריי את משום וקרייפה פרי משוםאסיר

 לעיל. שכהכוהיכמו

 טעכם בהן ויש בהן ושרה והונין חרצנים על מיכם שנתן טפרש רבפ כו'ךהו-עמך
 ברבעי אפילו אסור שמרים של אבל ווגין חרצנים שר( דוקא סשמעיין,

 טעם בהן ויש והזגין חרצנים על או שמרים נבי על מים שנתן או טפרש הר"באבל
 יהורה כר' קי"ל רר(א דם"ל משום רבעי 7[1 אין שמרים ע"נ דנם ס"ל הרי ע"ש.יין

 דחייב מרתן כדי ומצא בטדה מיכם ונתן המתמד גבי ס"ו רסעשרורע בפ"הדאטר
 בתוך המים של חלק נשאר אלא לחוץ המים כל שיצאו א*א דסבר משוםבסעשןות
 רטעם אטרינן אלא מזונ כיין והוי יין של חלק בהן יש שיצאי שאלו ונמצאהשמרים
 אבל 15 אין רבעי הלבך בעלמא קיוהא אלא גמיר טעכ( חשיב לא מבל שלשטרים
 ארבעה ונמצא שלשה נתן בין חילק סרלא מרהו כרי טצא אפילי אסור עילהמשוכם
 להבין צריכין ולפי"ז ער5ה. משום אסור גמי מרתי כרי מצא דאפילו ש"ס פחותאו
 אפ.לו מיירי רהמתמר מפרש אינגו למה פטור סדרצ דכרי כת"ק דקי"ל רס"ירבנו

 כמו ליכא ער(ה א.סור משום אפיר(ו מרתו כדי רבשטרים דס"ל לומר ואיןבשמרים

 מרתו כדי במצא להתיר הו*ל וזגים בחרצנים ה"ה א"כ בכה"ג טבל איסורדליכא

 מרבינן וקליפורע וגרעינין בהנאה דאסור שאני ערלה דאיסור ודאי אלא בטבלכסי
 אינו רבסעשר ,תמר לענין מעשר מדין ערלה דין משונה והלכך פריו אתסערלתו
 בהר"ב ועיין קם"ז הל, תעשר עשר בספרי כמ*ש בחרצנים ולא בזנים אלא תטראסור
 לי ונראה ערלה, משום אסור טחרצנים והמד גכם ובערלה ע"ש מסעשרות מ"ופ"ה

 אפיו(ו שלהן התטר אסורין בכולן בערלה ר(שמרים וזנים חרצנים בין דאיןלענ"ד

 בפ"ה רבנו כט"ש תמר נקראים דכולם שטריס וה"ה וזגים חרצניכם ונקט סדתובכדי
 אהר הענבים טן הנשאריבם והחרצנים הזנים על נופר( שח תטר וז*ל:דמעשרות.מ"1

 הרןמר על סים "נותניכ( הוא ומתמר הכלי לשולי היורדין השמרים ועלסחיטתו
 ע"ש- א1תו ושותים גרוע יין כמו ייהיה במים כחו ממנו שיצא עד אותווסניחים

 ואפינ(1 שמרים נם בזה נכלל יהתסד רערלה דפ"א בסתני, הוקנא שאמר טהא"כ

 רבעי לענין אבל סטעשר יותר ווקטור בהנאה דאמור ערו[ה משום אסיר סרתובכדי
 אינו רבעי דהא ארבעה ואתא תלתא ימא אי מדהו כדי נסצא אם גין חי5וקיש

 ברמא הלכך שגי סטעשר קדש קדש דגטרינן שני סעשר .כמו הוא אלא בהנאהאסור
 ואתא וקלתא רמא אבל לרבעי ה"ה חייב שני טעשר דלענין ארבעה יאתאתלתא

 רבעי. לענין ה"ה חייב אינו טע"ש דלעגין מארבעהפחות

 העלים בשרף שהעמיר בפירוש שמעתי יהושע א"ר )סז(: שם איתא כו'להסןגים
בורף
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'צידן דרבעי ערלההלמות'פריל
 רבנו וכתב עכ"ל, פרי שהם מפני אסור הפנים בשרף מורזר העיקריםבשרף

 הם פגים כי כו' ערלה ועורן האילנות טן היוצא השרף הוא הערך(רק שרף !בפירושו
 שוהוא חלב כמו לבן כרבר החלב מעטירים ארם בגי והרבה טבוש5 שאינוהפרי
 פירושו ימעמיר הפנים שרף אמר ועליו בישולה קודם הפנים סעוקצי ויוצאשותת

 וא"ה יהושע כר' והללה תקפיאני וכגכינה כמו גנינה ממנו ועושה הדהלבשסקפיא
 להעטיד ומותר עילה גגי פרי והשובים אינם והעקרים העלים שרף א"כ ענ"ל,כר"י
 ונקראים צרכן כר( בישלו שלא הפירורז מן הנומף ,הפגים בשרף אב5 שר(הןגשרף
 דטה נימא ואם עטהם להעטיר ואמור, ערלה לענין הוי פרי הוה רשרף אמורפנים
 אלא אסור אינו השרף א"כ הפנים על וקאי קאמר ממש פרי פרי שהם מפנישאסר
 ומן הזיתים מן היוצא על אלא ארבעים מופנים דאין יהושע ר' אסר דהאמדרבנן

 פריו טארז ומרבינן לפרי טפל אלא דוקא 5ח1 דפרי נימא ואם לעיל כם"שהענגיבם.
 ההום, בשם לעיל כדכתבתי מדאורייתא אסור סהן היוצאנם

 דערלה פ"א וגירושלמי
 פנין היטר אין מותר בתרוטה כן עשה פרי שרף תימר אין פרי פגין, פרי שרף)שם(:
 עכ"ל, אסורה ערלה והניית מותרת תרומה שהניית למה מותר בתרומה כן. עשהפרי
 פרי פנין או פרי שרף טה בעי רבירושלטי ז"ל הר"י בשכם ז"ל שירזילי"1 הר"שוכתב
 הוי ר(א והפגין שרף אבל פרי שהפגין ספני או פרי שהשרף ספני תנן היכאוה"פ
 פגי בשיף העמיד אכם נ"מ ומתרץ אסור שרף אי אסור 9גין אי נ"ם ומאי ובעיפרי

 שהנאת מותרין פרי דהוי הוא 9נין אמרת ואי אסור הוי פרג דשרף אמרת אםהרומה
 הא קשה זה לפי, )שם( שלמה נמלאכת עיין ~ורור רזרומה והנאת אסור ערלהשל

 דכתיב כיון הבאה דבשעת התם דאמרינן פרי הוי דלא מבואר דביכורים ברפ"נבאמיז
 אלא ע"ש פגין ולא פרי שיהיה הבאה שבשערז בעינן פרי ראשית את הבאתיהנה

.
 ,' פרק הר"ש בפירוש ועיין לפריו טפל אפילו פריו מאת דילפינן שאני רערלהוראי

 פרי הוי דפגין נימא אי פירושו דהכי למיסר איכא לעיל ט"ש ולפי מ"ודשביעית
 כמותן מהן דיוצא משום שרף דאסור הוא בערלה א"כ פריו מאת ריר(פינןמשום
 דשרף אסור בתרוסה גם איכ טאת דילפינן משוכם וריאו פרי הוא דהשרף ניטאואם
 נימא אם רבעי להם יש אם נ"מ עור למינר איכא הנ"ל ולפי לתרווייהי פריהוי

 וימא אם אבל שני סעשר גם להם נוהג רהא להם יש רבעי גם א"כ פרי הוידשרף
 להנין צריכין א"כ רבעי וי(יכא מע"ש טשום אסור איצו השרף פרי הוי המגיןדרק
 פגים השו"ע ובעל הטור ר מיי ולמה מספק ברכעי חייב במפק נשאר דהירושלמיכיון
 שפיר אתי - גירושלמי הגירמא מהריבם"צ בפי' מ"ש ולפי רבעי. להכם שאין אלהבין
 שרף הא פרי הוא שהפנין מפני או פרי שהשרף מפני תנן היכי להו איבעיא ;וז"ל
 נפקא הוא אסור פרי שרף אי הוא אסור פרי פנין אי מינה לן , נפקא סאי פרילאו
 אטרת אי אסור הוא פרי שרף אמרת אי תרומה פני בשרף זר העמיד שאםטינה
 גירסא לפי עכ"ל, מותרת תרומה והנייוק אטורה ערלה שהניית מוהר הוא פריפנ~ן
 והלכך פרי לאו דשרף ופשוט הוא ,ה פרי לאו שרף הא שאמר רמה למימר איכאזו

 עצמם מצד דפנים נימא ואכם כמע"ש חייבים ראינם כטו רבעי ר(הם דאיןברור
 5א דברבעי וכיון פריו פאת דמרבינן סצד אלא דבכורים סהא כדמוכח פריאי4ם
 שומר אלא פריו מאת מרבינן ד5א .נימא ואם בפגים רבעי תיוב ליכא אתכתיב
 וערלתם אמר ורךמנא לפרי שומר דנעשה ליה ותיפוק : :( )לו כברכות כדאיתא5פרי

 שומר לאו ופגיכם , עכ"ל לפרי שוסר גיהו ומאי לפריי המפל את פריו אתערלוקי
לפרי
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 .לאצירן ורבעי ערלההלכותפרי

 ערלה איסור לענין פרי הוי לא פגיב( בכורים רלענין ואע"ג עצמו פרי אלאלפרי
 לעונות הגיע חשיב לשליש שהגיע רכיון מעשר לענין פרי דחשיכ כמו פריחשיב

 אסור איגי השרף רהיינו סהן היוצא אברן ער5ה ר(ענין פרי דהו"ל וה"ההמעשרות
 משום מררבנן אפילו בשרף חייב אינו ובתריטה בהנאה דאסור ומשום מדרבנןאלא

 וראי שרף והלכך בהנאה אסור ואינו וענבים בויתים אלא כמותם לאו מהןדהיוצא
 אתה ואין פורה אתה פירי תגי )שם(: נירושלמי איתא ובהדיא ברבעי חייבאיגו
 )לה:( ובע"ז רבעי משום פטיריכם פנים זה ולפי עכ"ל פגינם ולא בוסר לאפודה

 ע"ש הערלה בשרף אורזה שמעמידין מפני אסורין עכו"ם נבינורן לסהדאסרינן
 דאי נ' כהלכה לעיל והבאתי המררכי כם"ש מספק ור(א סעסידין דודאי לומרבעינן
 )לח:( לקידושין הריטב"א דברי סובן אינו זה ולפי ולהקל, ררבנן ספק הו"לספק
 אסוריכם עכו"כם של נבינות ע"ז במם' דאמרינן והא שכתב: כו' התם וזנןבד"ה
 בח."ל מותר ערלה וספק הוא ספקה דהא אע"ג ערלה בשרף אותה שטעסידיןמפני
 אף ואסרון בגזרתם חלקו לא בארץ כך טחמת גבינתנם ואסרו בארץ דאסורמכיון
 וספק טדרבנן אלא אסיר אינו שרף ישראל בארץ גם הא וזקשי אכתי ע"ש,נוקו"ל
 ומו, מעמידים, ודאי אלא ספק דלאו המרדכי כדברי ודאי אר(א להקוםדרבגן

 מין שהוא ואעפ"י שהוא כל שהיא אעפ"י אסורה ערלה פני בשרף גבינהשהסעמיר
 סם"א. מ"ז בפרק הרדב"ז -ס"ש עיין סינובשאינו

 אינו רבעי שנטע לפי ; ברבעי כולם דהותרו טעמא )שם( כתב רבנו כו'דפממדרין
 יתקדש ולא כו, לבעליו נאכל שני סעשר כסו הוא אבל בהנאוהאסור

 הטעכם הר"ב זכ"כ ע"ש. פנ"ד הכפו"פ וכ"כ עכ"ל" לאכילה הראוי פרי אלאכו
 רנכם הו"א טעמא האי לאו דאי רם"ל משמע ע"ש. בהנאוה אסור אינו רבעישנטע
 לפריו הטפל פריו מאת ןרלה לענין הני כל דסרבינן כיון סשום בהנאה אסורברבעי
 בהנאה אסור דאינו טעמא להאי א-צטריכו הלכך בא הוא שמערלה כיון לרבעיה"ה

 ממוזניתין רבנו לרבר. מוכיח הפנים והמראה שם. בתויו~ט עיין למע"שדמקשינן
 הנאה ראיכא אדמה כקוזזית אותו מציינין רבעי כיכם התם רתנן שני דמעשרדפ"ה
 צרינין היו גהנאה דאסור איוהא ואם ט.גיה לאתיהנ,יו שרי טפרק כי האי אףמינה

 בפ"ט רבנו וכם"ש שיפדו ער מוהנאה נכז שיפרשו כדי בערלה כסו הסיסןלעשווז
 אותה 'מציינין היו לפיכך בהנאה אסורה שהיא חטורה היא דערלה ה"ז ונ"רמע"ש

 מהלכות בפ"י וכן שיפדו עד 'סמנו יאכלו שלא כדי אדמה בקוזזות נ"ר אבלבחרסירז
 ע"ש. שיפרו עד בא"י מוהן לאכול אסור כור(ה רביעית שנה פירות כהבאסורווז
 דאיגו דפשיטא בערלה וה"ה בד"ה )לח( לקירושין מהרי"ם כתב וכן כהוא'שעיין
 לד"ה למעשר אתקש ררבעי אמרינן מקדש האיש דבפרק חילול קורם גהנאהאסור
 בסימן יהשנ"א ע"ש. הנאה איסור כיה ליוה ובמעשר נבוה סטון סע"ש ראסרוכר"י
 חמור דפטר ס"ל דר"י :( )ט בבכורות כדאסרינן בהנאה אסור שני דמעשר כתבצ"ז
 סשסע לערלה הרין והוא ד"ה )5ח( קידושין בהוס' ר"ת ודעת ע"ש. בהנאהאסור
 בשלהי פגים בסראה ועיין פדיון קודם בהנאה אף אסור רבעי דנטע לוסרשרוצה
 ס"ג פ*ב ובערר(ה כון הערלה ד"ה ה"ב יבפ"ב כרבעי ומו-זרין ד"ה דערלהפ"ק

 רבעי נטע מהם ראחד לומר דצריך הר"ג ומפרש כף הערר(ה את והערלהאיתא;
 בהנאה אסור דנ"ר דמשום ומשמע ע"ש גא הוא הערע~ה שמן ערלה לנ"ר וקנאוקרי

כערלה
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ציון ורבעי ערלההלכדרע פרי5נ
 ועיין לעיל, כם"ש בהנאה מותר רנ"ר סייל הר"ב הא וקשה ערלה נ"ר קורין הלכךכערלה
 )שם המשנ' בפי' בהנאה מותר ררבעי מפורש כתב ורבנו ע"ש, לח הלכה לקסןס"ש
 הר"ש נרוב יכן המ",, טם"א בפייי ועיין נ"ה הלכה ולקמן ה"ז( טע"ש מה'ובפ"ט
 הלכות דעת משמע וכן ע"ש להדליק מורור טהור רמע"ש מ"ב פ"ח גשביעיתוהר"ב
 מינייהו למיכל אם:ר שנין דארגעי דפרדיסא ופירא וז"ל: שכהב ערלה הלכותנרולות
 עכ"ל פרוטא בשוי ליה פריק ווזי מאוה שוי פרדיסא להו דאית ומאן רפריקער
 חומה געי הא ד"ה )צ,( בביימ רש"י מט"ש וכן באכילה, ראמור אלא כתב לאהרי
 לחומת חוץ אכילה איטיר אלא מעשר עו[ ראין משמע עכ"ל בשעריך לאכורותוכרו רלא ל::י ודחי תחסום דלא "או אתי .היכי ירושלים לחומת חו'ן לאכלו שאטורוו"ל:

 א?יבא פליגי )שם( דבכורות והמוגיא דהתם דהמוגיא ונראה הגאה. אימור ולאירושלים
 טהיר ור"ש ר"י רנרי בהנאה אסור חמור פטר רתניא : איתא )שם( רבכורותדר"י.
 והכי כו, ומותר בשה תורה עליו שהקפירה דבר לך יש עולא אמר רר"י טעמאסאי
 )פריך( 1מותר בשה לאיסוריה לאפקיעי והורה עליו שהקפידה רבר לך ישקאמר
 קידש במ,יד אוסר יה.דה ר, ותנן צורי בכסף תורה עליו שהקפירה מעשרוהרי

 יידעת אשה ר"א דאמר כדר"א טיקרשא נטי הסור בפטר אשדק לקדושי לענין)משני(
 יורעת אשה נמי הכא בירושל.ם ואוכלתו ועולה ירה על מוקחלל שני מעשרשאין
 )הא כו' וביגי דביני בהך ומקדשא בשה ליה ופרקה 3יה אירו אימורא חמורדפטר
 ביה אית איסורא שני דמעשר יורעת ראשוה שני במעשר גם הטעם אסרררוא
 שמואל אמר רהא וביני דביני בהך ומקדשא פרוטה בשוה או בפרוטה 4הופרקא
 בומן דמיירי דכיון ר(מיסר איכא מחולל פרוטה שוה על שדהיללה מנה שוההקרש
 על מחללין אין קיים המקדש וכזסן בירושלים ואוכלוק ועולה אמר דהא קייםהמקדש
 עובר אינו ומעשף בוקר1?ה דהדשות חדא דתני אמעשר מעשר ררמי רב"םהטוניא תיקשי א"כ בהנאה, אסור דמע"ש דר"י אליבא לעורוא ס"ל וה ולפי תתקדש(ובמה וביני ביני יהיה ילא בשוויין אלא. מדקללין אין לכוקחלה אבל בריעבר אלאפרוטה
 תחטומ בל משום עובר וסעשר בתרומה רהדשות חדא ותני החסום ברוטשום
 מעשר אלא תרומה בגירולי כאן בהרוטה כאן קשיא לא אתרוטוה תרומהבשלמא
 סאיר רבי הא קשיא ורוא שני בסעשר והא הא אימא ואיבעית כו, קשיאאמעשר

 טגשר דאמר יהורה רגי הא הוא גבוה ממון מעשר דאסר ר"מ הא יהודה רביהא
 למה בהנאה אסור רמע"ש ס"ל יהודה דר'. גיטא ואכ2 ע"ש. הוא הדיוט ממוןשני

 וראי אלא בהנאה שאטור מהמעשר הבהטהשוקאכרו ע"י הנאה מאיסור יהגה יחמום רוא אם וקחמום בל משומ עובר גמע"שלרידיה
 ס"ל[

 הוא הדייט רממון דלריי
 נ[העלות מחויב הא ה"פ חומה בעי והא יהורה לר' דפריך והא בוהנאהטורער
 המצוה יבם? המע"ש ותאכל הבהסה פי יחסום לא ואם בירושלים לאכול שניהמעשר
 לאכול תוכל דלא לאו ודהי תחכום דלא לאו את' ואיך בשעריך לאגול תופרורלא

 מאן : ה"א ממע"יש פ"א בירושלמי ראיתא מהא תיקשי ועוד ע"ש. רש"י כמעשבשעריך
 מק"1 למוכרו מותר שיהא הוא בדין יהודה כרבי ברם ר"ם אותי מוכרין איןתנא
 איך בהגאה~ אסור סע"ש דלר"י איוקא ואם עכ"ל, למוכרו מותר שיוהא דין אינוכו'

 בב"ם רהבבלי דהסוגיא נראה לכן למוכרו. מווקר שיהא הוא דברין לומראפשר
 חמור פטר לענין ור"ש יהודה יבי דפליגי דהא ס"ל )שם( דהירושלמי והטוגיא)שם(
 כו' ומותר פדיהי שצייך דבר לך ריש משום עולא מטעם לא טיתר או בהנאה אסוראם

וטוכרחין
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לגציון ורבעי ערלההללותפרף

 דר"י איסא האיבעית כטעם אר[א בהנאה אסור רמע"ש ס"ל רר"י לומרומוכרחין
 בהנאה, דאסור מע"ש לענין ס"5 רר"י מידי סוכח ויא נו, קטיפ5גי קרא בהאיור"ש

 אע"פ הלכך )שם(. דבנורות אימא כהאיבעית ס"ל )שם( דב"ם א.מא האיבעיתא"כ
 דמע"ש מ"ל מ"ס נר"י בהנאה אסור חמור דפטר ה"ד ככורים מה' בפי"ב פסקדרבגו
 הנמן בבכורות דשם ואע"ג' דבכורות אימא נהאיבעיח דס"ל טשום בהנאה מותרונ"ר

 כהאיכעית ט"ל במע"ש דהירוש' והמוניא רב"מ הסוניא הא ע"ש גקושיא ונשאר עלהפריך
 בקידושין וכתב ר"ת דגם כתג הט"ו סם"א בפ"י הט17ך והשער דבכורות,איטא
 דומיא גהנאה דאמור הביעור ;מן 5אחר בנ"ר אלא אינו נהגאה אסור דרבעי)שם(
 ע"ש, רכנו כדעת הנאה איסור בג"ר רליכא ר"ת טודה הביעור ;טן לפני אבלדערלה
 וא;~ז נטע; שאם ד"ה )מט,( ע"ו בתום' נטי מגואר בהנאה מותר אם מע"שוע"ד

 שאמורה דערלה וי"ל כו' חולין שהן וסע"ש טבל מגידולי ערלה של אגו; גידולימ"ש
 ר[אמור אין אכילה באיסור אגל הוא הכאה וה שגם הנידולין לאס,ר ישבהנאה

 איסור אלא אינו שני דמעשר סבואר הלא עכ"ל עצסו האיסור איכ5 שאינוהגידולין
 לכרם דכי ר[א חמ,ר דפטר וי"ל : כר(בי דאטר הוא ד"ה :( )סח ב"ק ותוס'אכילה

 ע"ש לפדותו אדם כל שיכול זה 17ענין. הקדש כמו הוי בהנאוק דאסור דכיוןרבעי
 שנא ימאי בהנאה אסור נמי נ"ר הא דאל"כ בהנאה אסור אינו דנ"ר טבוארהרי

 חסור.מפטר

 וטטדר נפגים ומי והלולבים העלים מ;( )שם במשגד; איתא כו' העליןאבל
 מפני אסור הסטדר אומר יוסי רצי כו, וברבעי בערלהמירזרות

 בראשי היוצאיכם הרכים הענפים הם לולנין : בפירושו רבנו ונתב עכייל. פרישהיא
 וחותכין נשפוצעין הגפנים טן היוצאים המים נפנים ומי סאד רכים והם הקשיםהבדים
 בבוסר אבל הפרי, יהיה שטמנו הפרח הוא וסמדר ניסן בימי ה;טורות אוהגפן
 במפרא ואמר י"מ( )ויקרא פריו את ערלתו וערלתם אמר והשי"ת אסיר שהוא חולקאין
 כל לאכול שטותר בו רוצה וברבעי וסמדר.. גפגיכם ולמי ולולביכ( לעליכ( פרםפריו
 הלולים קדש פריו כל יהיה בו אמר שהשם לפי פדיון בלא רבעי סנמע הדבריםאלו
 ואין פורה ארזה פרי תני : )שם( בירושלטו ואיתא עכ"ל פרי אינם ואלו )שם(לה'
 הרביעית ובשנה כתיב רבעי גבי ן הפ"ם וטפרש עכ"5 פנים ולא בוסר לא פודהאתה
 אוזה אין אנל כדלעי5 אסור פדיון ובלא פודה אוקה פרי ודריש קדש פריו כליהיה

 משוכם פגיכ( ולא גוסר ר[א ר[פרותצריך
 הרא"ש מפרש וכן עכ"5 גינהו פרי דלא~

 דבוסר משמע ערלה משום אסור ר(כ"ע דבוסר כתב רבנו והא ע"ש. ערלהבהלכווק
 פרי דלאו משום בערלה סותרית וסמדר גפנים ימי ולולבים דעלים דהא פריהו"ל
 ערר(ה בין לחלק כתב הפנים ובמראה פרי. דהוי ע"כ אסור דבוסר וניוןנינהי

 ערלתו וערלתנם כתוב דמכדי דריש רבעי גבי דכוקיב דפריו מיתורא דברבעילרבעי
 למעוטי אלא לי למה פריו קדש יהיה הרביעית ובשנה אלא לכתוב הו"ל יא פריואת
 )שם(: כדאיהא כרבעי גם ואוסר פלינ זבידה ורבי עכ"ל, רבעי לענין הן פרי דלאוהני
 ".ה סכור פדיון להם שאין )דמכיון שיקכרו ר(טרא פגי באילן ובידא רביהירה

 נינהו פרי רלאו הואיל פדיון בהו סהני דלא קאסר תנא דהאי דקם"ד קבורהשטעינין
 רבי ערר[ה( לענין נינהו פרי דהא קבורה שטעונין לענין נינהו פרי אבל פדיוןלענין
 דאפילו עליו "קשה יונה ר' קבורה טעון ותיסר פדוי איט שמא ופריי עגר בעייונוה
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,%'ון ורנעי ער5ההלכות 'פיייי
 אתוק אין אלא קאמר לא תנא רהאי בהו פריה מהני מיהת בריעבר דיריהיםכרה
 באילין זגירא רבי הורה שאמר רמה ומשמע קבורה טעון ואיגו קאמר לכתחלהפורה
 זמן כ5 נ"כ ובוסר נינהו צרכמ כר( בשלו שלא פירות רפנים בבומר וה"ה תמראפני
 שיוזנדל וער דק ענג בו גיכר מיר סשיפרח רהנפן בומר נקיא לנמרי נתבשיושלא
 אינו ב,סר רשם לנמרי שיתגשל ער טסר נקרא ואחאכ סמרר נקרא הלבן כפולהענב
 5ה דשייף לרבינא אשכחיה אשי רב בר מר ! !( )כה בפמחים ואיתא בענביכםאלא

 הטכנה בשעת שלא הסכנה בשעת רבגן ראמור איטור א"ל רערלה בנוהרקילבררזיה
 גוהג לכ"ע א"כ ע"ש, שם רשאי כמאש בומר היינו דערלה וגוהרקי עכ"ל אמורמי

 מרקי"ר( בב,טר רבעי רר(יכא כם"ר וקי"ל פלונתא איכא רבעי ולענין בבוסרערלה
 וכסחמא לבוסר נשמע ומפנים תניניהו הררי בהרי ובוסר ופנים בפנים רבעידי(יכא

 ,הא פלוגתא. -ד5מיכא באופן טפרש )שמז להירושלמי בגיאווו והנר"ארבריירזא,
 ממעשר וי5פינן קרש נבי פרי רבעי נבי רכתיב פי' פורה ארזה פרי : הברייתאראסרה
 פרי דרוקא אמר ועליה מהילולים( ילפינן טברכין כיצד לבריש בפריון שיוצאשני
 כו' ברבעי אסורין גוסר אפיר(ו איסורן הא משמע כו' בוסר 5(א אבל בפריוןיצא
 הוא ע"ש, ט' פגין באילן מורה שהרי פ" כו, .זבירא ר' הוריומייתי

 ראמר רהא בנוסר הרין והוא בפנין רבעי דאין ליה רסבירא מוכחממתניתין
 ]וסר הרין והוא ע"ש. שם הגראא כם'ש הפגים על גם קאי ברבעי ומותריםהתנא:
 ושרף העלים דשרף ווקא גרבעי. סורזר דפגים פמקינן הלכך מתניתין כסרזםפסקינן
 שהוכיח כמו פיריוז עושה לאינו פירות העושה אילן בין חיר(וק אין מותרהעקרים
 סאילן ועקרים עלים בשרף נמי שכן כתג ולא בהנאה. איורה זו הרי כו'ערלה פני בשרף נניגה הסעסיר : אסורות מאכלות מהלכית בפט"ז רבגו מם"ש יואםהתוס'
 ררבנן לרבריהכז :(: )ח בנרה וקגם, טסיק וכן בר"ש. ועיין ע"ש, פרי עושה.שאינו
 ר(י אורי לרידכו פריו זהו קמפו גמי פירות העושה אילן אפילו לרירי להוקאמר
 עכ"ר(, שגא לא ר(יה אמרי ורבנן פריו זהו רקטפו *ירות עושה שאינו באילןסיהת
 העקרים ושרף העלין שרף פירות עושה אינו בין פירות עושה בין כרבגן דקי"לוכיון
 רקיטפא קייי5 הלכה פסק ולענין כתנ: )שם( לנרה הרשכ"א בדהירושי אולםמותר.
 עושה שאינו נאילן רנווזא ובקיטפא רר"א עליה רבנן פליגי רלא ראסורדפירא
 רשביעית דמתגירזין כפשטא זירא ור, לרבנן. אפילו פרי דהוי אפשר גסיפירות
 והא פירית העושה אילן אפיר(1 קמף איריא מאי אליעזר רבי ראי לה תנארבנן
 להו קאסר -דרבגן ולרבריהם אליעזר רבי לעילם יוחנן ררבי סשסי טבא ההואררדקי
 מפליג רלא יהושע ררבי סשוכם ואי רמת~תין אפשמא אלא עליה ~מכינן ולאשנויא
 לרבי מרשמעינה יהושע ררבי למיסר איכא העיקרין ר(שרף הפנין שרף ביןאלא

 פירות העושה ראילן העיקרין בשיף אפילו ואסר רביתא לאשמועינן ראחאא5יעזר
 והעקרין העלין כשרף אמרו לא פירות העושה רבאילן ואסהיר יהושע רכי ליהאהדר
 בשרף מורו רבנן אפילו פירות עושה שאינו נאיר(ן וטיהו הפגין בשרף רוקאאר(א
 איכא אכתי יוחנן ו~ררבי פירווז עושה שאיגו באילן ואפילי העקרין שרף בכלעליה פליני דרבנן לוסר תימצי דאפי5ו לומר. לי יש עוד . כו' פריו זהו דקיטפאהעקרין
 ע"ש. אליעזר רר' כוותיה דשכיעית תנא לן וטרזם הואיל בהא כר"א רה5כתאלמימר
 וכן פריו, רזהו אמור השרף פירות עושה שאינו דבאילן הלכה פטק לדיישב"אא"כ
 מפני אסורין עכו"ם שגבינווז שכתב: קם"ו לאוין בטצות המם"ג מרבריטשטע

שמעמירין
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 יה.ציון ורבעי עילההלכותפר'
 שרף דאפילו דם"ל משמע ערלה פגי שרף כהב ולא ערלה. בשרף אווקהשסעסירין

 ר*י בשם כתב בב"ה ודץב"י פירוהי עושה באינו ע"כ ודזייני אמור נסי ערלהעצי
 גפגין אנל עילה משום אסור ופני; טותר סטדר פרי אסור ערלה פני בשרףשמעסיד

 פורה אהה פרי כראמרינן סותר הזה בזם; הנוהג כרכם של אפילו רבעי נטעשל
 והפניכ(, ד"ה לעיל ועיין עכ"ל פנין ולא בומרור(א

 פרי. שהוא מפני אסור חסמרר אוטר יומי רבי )שם( במשנה איתא נו'דהסמדר
 בקידושין וכרמשמע ע*ש יומי כר' הלכה דאין בפירושו כתבורבגו

 רגגן ופליני יוסי כר' לה מבר ר"נ : )שס( כברכות סשסע וכן יוסי כר' ורר(א :()נר
 : פנ"ר הכפו"פ כתב הפרי, יהיוז .שטטגו הפרוץ סטרר נקרא רבנו ולפי, עכ"ל,עליה
 הטשנה שאמרה טה שפי, לנאון וראיתי השרשים בספר כתב ננאה_ אבן יוגהוהר'

 יפה הוא וכטה לכן קודם יפה הוא כמה אותו רואין סמרר חברו שר( כרסוהסכבד
 לבוסר קודם והוא ססדד ועורן נפנים פירות שדהפסיד כנון הטפרש אטר מכןלאחר
 נעשה יוס שלשים שנדל, כיון וסטדר סטדר מיציא פירותיה הנפן הוצאותשתחלת
 ורש*י עכ*ל. פוקאה ערב וכלשון הכרם פרח שהוא סטדר ער(. חזקה ראיה וזהבוסר

 ענבים , כהג; אסור סטרר ד*ה )שס( ובבדכות ממדר כשהוא ד.ה )שם:(בקירושין
 שגא כיון .יוסי ר' וקאמר ממרר קרוי ר(עצמו נראה נרניר וכלן הפרח שנפר[כיון
 שממנו הפרח רש*י רלדעת משמע .עכ"ל ערר(ה משוכם ואסור פרי קרוי ססררלכלל
 רבנן פר(יני בהפרח דדוקא 5מימר איכא רבנו ולרעת טיתר לר*י נכם הפרייהיה

 יאמור טיריכס רבנן גם ר(עצסו נראה והנרניר הפרוץ ,שנפר[ לאחר אבר(ומהירים
 שנתב הר*ב טפי' ונ"ם הענבים רש*י סרכתב רקדק ראשונה ובמשנה ערלה,סשונם
 דלא דס"ר( משמע בענבים אלא אינו בוסר ושם הטסר יוצא שמטנו הפרחוהוא
 פרי הוי דסמדר מורו אילנורן בשאר אבל כענבים אלא יוסי דר' עליה רבנןפר[יני

 ס"ר[ ורבנו סשיוציאו, האילנות כל רתני ט"; דשביעיוז פ"ר סמתניתין להכרמוכוץ

 טוקמינן לטה דאל"כ הכי ומוכח רבנו קרעת דהעיקר 5מימר ואיכא ע*ש, חילוקדאין
 ושגיעית יוסי וכר' איר(נות בשאר בסטרר ר(וקסא יוסי כר' דלא )שם(בקירושין
 שביעיוק בשנה אילנות ר[קצוץ אסור : )שם( רבנו כס"ש טעמא הוינו רשביעיתשאני

 פיריתיהם נתן שהקב"ה אדם בני גוזל. שהוא ספני פרח ולהוציא פרי לשאתכשיתחילו
 שומר רוקא היינו 5פריו הטפל 5רטת את כהיב דבערלה ואע"נ ע"ש, ארנם בניר(כל
 שוטר נינהו טאי מפל : )שם( בברכווק כדאסרינן נינוהו ר(פרי שומר לאו והנילפרי
 הפררז ראי לעצסו נראה כבר דהנרגר סטדר דמפרש דרש"י רמעסא ונראהע"ש,
 דיהיב כנון עסקיגן במאי הכא )שם( גקידושין מוקמינן איך לבר הפרי יהיהשסמנו
 שכתב כמו ר(עולם גא שלא כרבר הו"ל הפרח רק היה לא אכ( סמדר כשהוא_[יה

 מקסי לה וגדיהב יוסי כר' אפילו אוקסא לא ו[מה הטעם )שם( לקירושיןהריטב"א
 חשיב ר(עולם באו שלא וכפירות טידי חשיבי לא סמדר רטקמי משום ססררדליהוי
 לא סמרר גם הפרח רק הוא דסמדר ניסא ואם ע"ש. לרגנן להו מקנה סציורא
 בא שלא דבר מקנה ארם דם"ר( גימא 0141 געולכו שר(א דבר והוי סידיחשיבי
 יוסי כר' ואפילו סמדר דליהוה סקסי לה דיהיב ליסא לדוכתיה קושיא הדראלעולם
 מטעכם ואולי לעולם. שבא רבר והוי דחשיב נראה כבד דהגרנר דססרר מפרשך[כן
 בוסר נתנו אם אלא במתנה נקנה אינה לפיכך ה"ב ונ"ר דמע"ש בפ*ט רבנו כתבזה

 ט*ש ועיין ע"ש ב0מדר טוקטינן דקידושין ובנמ' בוסר רבנו כתב לסה הכ"סוהקשה
יקמן
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ציון ורבעי ערלההלכות מ~רילו
 הפרח נקרא סמרר טפרש דרבנו דכיון שפיר אתי הנ"ר ולפ! וה על מ"ח ה5'לקמן

 טקנה אדכ( כמ"ד ס"ל והנם' .לעולמ ביא שר(א דבר הו"ל א"נ והפרי יהיהשממנו

 משנחת לא לעולכם בא שלא דבר טקנה אדכ( אין דקי"ל ואנן לעילם בא שלאדבר
 מברכין בכיצף אמרינן דהא לעולם שבא רבר רהו"ר( בנ.01ר רק בסתנה לתתלדה
 אבל ע"ש. פרי והם שוה שיעורן כולן ופור( ונירוע דבוסר )נה,( ונפמחיכ()לח,(

 אכתי אך דוקא. בבוסר ר(ומר צורך אין נראה כבר דהגרגר ססדר דמפרשלרש"י
 משוכם אסור לם'ע רבומר רבנו כתב הא במרזנה גוסר כ(יתן אפשר איךוקיקשי

 בסתנה לתת שא"א וכשם יוסי דר' אלינא כממדר לרבנן ובוסר טרי הו"ל א"כערלה

 בערלה אלא אטור דאינו נימא ואם דנ"ע אליבא בוסר ה"ה דר"י אר(יבאממדר

 ולמה ברבעי ולא בערלה אלא אסור אינו יוטי דר' אליבא סטדר ה"ה א"כ ברבעיולא
 איכא רבעי אפילו יוסי לר' דססדר ודאי אלא יומי כר" יאפילו בטמדר מוקטינןלא

 כ"ע דבוסר רבנו דכתב אע"ג לרבנן וביסר יימי כר' דר(א לומר ע"כ בעינןהלכך
 ספניכם חמורים דאינכם לעיעם כמ"ש רבעי משוכם ולא בערלה היינו דאסורמודין
 דאל"כ נראדה כבר דהגרגר ' רש"י שספרש כמו סמדר לפיש מוכח נ"כ והומטעם

 ר(בד, פרח אלא אינו סמדר אם ברבעי אפי15 יומי לר' ממדר ר(אטור יחכןאיך

 ממדר דין הביא לא הר(כך נראה כבר דהגרגר כרש"י ס"ר( הטור דגכםומשמע
 סמדר דמפרש דכיון למיטר איכא ע"ש שהשטימ,'סמדר המור על תמה והב"חלדהיתי.

 פרח אלא דאינו טטדר שמפרש ורבנו יוסי נר, סמדר לאסור ממוקבר הלכךכרש"י

 הרא"ש אביו הא הטור על קשה אולם יוסי, כר' הלכה דאין בפירושו פתבהלכך

 הרא"ש, מאביו יווקר בסמדר הוא והושש ולמה מותר דסמדר פמק ערר(הבוקלכות

 מוקמיגן טדלא רש"י שמפרש כמו הוי דסמרר )שם( קידושין מגמ' שהוכחתי מהאך
 לטיטר דאיכא מידי מוכח ר(א וה משום אבל יוסי. ונר' סמדר רליהוה קודכ(דנתן
 וכן יומי. כר' ולא נרבנן דקי"ל משום יוסי כר' ורר(א בסמדר רמוקי טעטאדעיקר
 ענ"ל, סמדר ולמי גפניב( ילמי ולילבים לעלים פרמ פריו ; קדושים פ' בספראאיתא

 מי ראמרוהא
 היוצא ובענבינם הוא בענבים סמדר דהוא עצמו סמדר ה"ה סטדר'

 דאתרוגא וטרפא : פנ"ד הכפו"פ והביאו נתב קדושים פ' והשאילתות כמורןןמהן

 ר(ולבי אבל ; ערלה בה' גרולות הר(כורז וכ"כ ע"ש. שרי דאכר(ו אינשיראינא
 וה5ולבין העלין פ"א( )ערלה דתנן שרן דאכר(ן אינשי דאינא דאתרוג ואטרפאגפנים

 ובשיורי בהנאה כ"ש דוקא ע(או באנילה מ"ש עכ"ל, באכיר(ה טורזריןוהקנוקנווק
 מה ר(קמן ועיין ע"ש נאראנגה של פררו כלוסר בוהר להריח דמותר לתבברכה

 וורדין, בעניןשכתברזי

 כור(ם והנובלווק ; )שם( המשנה לשון ווקו אסורות כור(ן רבנו מ"ש כו'דהנובלות

 המשניות בפי' וכם"ש ובנו.ר ובאשרה וברבעי בערלה ר"לאסורות

 בערלה ר"ל בכל אסור בשולו שיגמר קידם הפרי מן האילנות טן והנובלות ;)שם(

 ספרש כאן ע"ש, )שם( והר"ב קל": סצוה הסמ"ג ונ"נ עכ"ל ובנויר ובאשרהוברבעי

 בפירושו רבנו מפיש וכן בשולכ(, שיגסרו קידכ( האילן מן שנושרות הנובלירזרבנו
 ש"תבשלו קודם פגים האילנות טן נפלו אשר הפירות הם וגוכלות ס"ג; פאולברכות

 טאי : איתא :( )ט ובברכווק שם, עיין הללו טקומות בשני הר"ב מפרש וכן שםעיין
 בשלטא כו, רויקא תמרי אמר וחד נמרא בושלי אמר חד אילעא ור' וירא ר'נובלות

לם"ר
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 ייציון דרבע' ערלההלכותפרי
 מין סאי דזיקא תמרי למ"ר אלא קללה סין ליה דקרי היינו כמרא טשלילם"ד
 פריך סאי שנתבשלו קודם האילן טן דנפלו רבגו כפ" ניטא ואם עכ"ל אשאראקללה
 התם הא ועוד קללהז זה האין שיתבשלו קורם האילן סן נפל אב( קללה סיןמאי

 פליני כי נינהו נסרא דבושלי פליגי לא כ"ע מתמא בנונלות אלא הגם,:ססיק
 סתטא נוגלות דערלה בפ"א וסשנה סברכין רכייד במשנה א"כ ,1"ש רזטראבנובלות

 הר"ש וכ"כ שיתבשל.. קודם פגים נפלו מפרש ולטה נינהו דכסרא בושלי הריקתני

 פליני לא כ"ע מתמא דבנובלות )שם( דברכות המסקנא כו' דהנובלווק סתניר:יןעל
 וחפלונתא דהנונלות מתניתין וקביא ערלה בהלכות והרא"ש עיש ה,א כומואדבושלי

 הוא כומרא דבושלי ס"ל כ"ע גובלור; דבסתם הביא ולא נובלווק מאי ור"אדר"ו

 שמפילן פי' והנובלות כתב ומהריבי"צ ט,, ס"ק רצ"ד לי."ד הגר"א בביאור ועי,ע"ש
 דהוא משמע עכ"ל אינו דפרי ברבעי אפילו אסירור: בכולן נובל,ה ונקראיןהרווה

 ברבעי גם ואסור פרי ודאי הוי והלכך שיתבשלו אהר הרוח שהפילן נוכלותטפרש
 באו"ח והטור רבעי, משום אסור שאינו אפשר שיהבשלו קודכ( טפילן היה. אכםאבל
 ומשמע עכ"ל, האילן על שאינם,מתבשלין תטרים מין והם הנובלות ועל כתב ר"דסי'
 כסו מפרש ואינו דברכות הנם' כמסקנת הוא כוס*א בושלי נובלות דסתכםדס"ל

 החוכם ושרפם שבשלם חטדז שריפי ככו כוסרא בושלי )שם( בברכורז רש"ישספרש

 רערלה בפ"א בפירושו הרא"ש אביו שמפרש כם. ספרש אלא עכ"ל הם והמריםו,בשו
 אוהן ונ,תנין באילן מתבשלין שאינן ר:טרים כוטרי בושלי וז"ל! ערלהובהלנות

 דפ"א נובלורז ג"כ טפרש וטסהמא עכ"ל לאכילה ראויין שיהיו להההסםבסוקצלאות

 ונותנים באילן. טתכשליכ( שאינכ( וזטרים היינו סתם נובלות נכי דהנידערלה
 תקשה וא"כ אסורות כולם במר;ניתין כדקתני וברבעי גערלה ואסוריםבסווצלאיה

 ופטורים בערלה חייבים מוקבשלים שאינם דתטרים רצ"ד סי' ביו"ד המיר כתבלסה
 והרוח באילן טהבומלין שאינן בוקמרים הטור דכוונה לסימר איכא אילכםטרבעי,

 בערלה דחייבין ערלה הלכית הרא"ש פסקי בקצור הרא"ש אביי כהב דבכה"נטשירן
 היינין באילן סתבשלין שאינן אפילו סשירן שהרודה ודנתסרים : וו"ל ברבעייטווקרים
 באילן סהבשליכם שאינם תטרים מיני שני יש א"כ עכ"ל ברבעי ומותריכםבערלה

 ואין תקנה להם אין הללו דקתטרים באילן שנהבשלו לפני השירן שהרוח ספניא'
 הרוח ישירן לא שאפילו הוא כך שסינו תמרים ב' אסורין, בערלה ואעפיכ רבעילהם

 שיתחמטו בטחצלאות להם שישיסו עד יר:בשלו לא כולו גסר עד האילן עלויהיי

 מין הוא נובלות דסחם דערלה טהני, הלכך דהוא זה ממין ניבלות וסתכםויתנשלו
 תמרים מין אבל וכרבעי בערלה אסיר זה סין טחצלאות ע"י יהבשלו ח"כ שאהמרים
 הקנה אין ועליהם שנתבשלו לפ:י ונשרו מר;בשלים היו גסר עד אילן על היושאם

 בפסקי אביו כרברי הטור סיירי .בכה"נ ליכא רבעי ואיסור איכא ערלהאיסור
 מתבשלים שאין תטרים מין והן הנובלות דעל )שם( באו"ח הטור דפסק ווהאהרא"ש,

 שאין כסרא בושלי תמריכם בסין דמיירי טשסע הא שהכל דסברכים האילןעל
 דבכה"ג וטר:בשלים ומתחססיכ( בטחצלת אותם נשטניחינם אבל האילן על ליןטתבש

 אלא סבדכין אין ברכה לענין ולטה וברבעי בערלה וחייביבם הן פירות ערלהגבי
 והברכה ובשעת היא דקנאה על דברכה שאני הנהנין דברכת לטיסר איכא הכלש

 ראויה דדקפרי וכיון סילתא תליא בפרי בערלה סוא"כ נהנה ולא נתבשל לאעוד
 וחייבין מעכשיו פרי כבר הו"ל ותהבשל גסחצלוק להניחם טלאכותי גאופןשהתגשל

בערלה
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 ,ציון ורבעי ערלההלכדת ' מנרללח

 בישולן שנגמר לפני מאילן גשר ורק וברבעיבערלה
, 

 ברבעי חייב דאינו הרא"ש כתב
 תתבשל לא תו סהאילן דנשרה וכיון האולן על להתכשל שמקושה תאנה רמיןמשום
 הטור מיירי ובכאלה גרבעי ךהייב איני אלו דפירות להרא"ש מ"ל הלכךלעולם
 בין ברכה לענין זה ולפי ברבעי, גם דחייבין הטיר מורה כמרא בושלי בתטריכםאבל

 אלא מברכין אין בשולן גמר לפני מהאילן שגשרו תמרים בין כטרא גישליתטרים
 תמרים נובלות סתם דאטר רמתג" דנובלות )שם( בכרכות דאמרינן והאשהכר
 שנפל היינו רזיקא, תמרי פירושא יההם טשום דייקא הסרי ולא הוא כמרארבושלי
 מין סאי דזיקא תמרי לם"ד )שם( הגמ' ~דפריך בשולן נמר שכגר אדהרמהאילן
 נתבשל לא שהפרי קללה זה דהרי שנתבשל ל~ני טהאולן דנשר נ,מא ואםקללה,
 המור. ובנו הרא"ש שיטת לבאר כנלענ"ד מבושלות. כפירווה לאפילה ראויהואיננה
 בושלי נובלות דסתס דברכות הגמ' מטקנוה דלפי ערלה דנבי דנובריות רבנוושיטת
 רחייב פשיטא דזהי שנתבשלו לאחר משירן שהייךה ~י' דזיקא והטרא לאפוקיכסרא
 דויקא תמרי לומר אפשר אי )שם( דברכויק סתם נובלות ~כן קט"ל ומאי ורבעיגערלה
 לומר בעינן לכן לברך הו"ל ~העץ פרי בורא רא"כ שנתבשל לאחר משירשהרוח
 כטרא כבושלי נמי שנתבשלו קורם סשירן הרוח אם והה במרא בושלי סתםדנובלות
 אינו הלכך נמור פרי כמו מר:ם נהנה אינו דשניהם שוים שניהם ברכה דלעניןדמי
 מז נפלו אשר הפירות והם דכרונ" נ.בלווה רבנו מפרש יהו"כך שהגל אלאמברך

 לפני משירן שהרוח כזה דזיקא הסרי דסוג סשים שיתבשלו. קודם פניםהאילנות
 שויכ( שגיהם ערלה ולעגין שהכל מברגון שגיהנ( וערי כמרא לבושלישיתגשל.'דסי

 קורם הפרי מן האריגות סן נזבלית מפרש לכן וכרבעי בערלה חייביכםובשניהם
 שרופי כר*ש יפרש אכם דממ"נ כמרא בושלי וה;ה יברבעיי בערלה דאטורבשולן
 מבושלים כפיריח אינם ושניהם שוים שניהם א"כ . ויבשו החום ושרפם שבשלםד,מה
 סופן הרי ומתגשלין ומר(חממין במחצלת מניךהיבמ דאדה"כ מפרש ואכ( כאלהואלה
 שנתבשלו לפני גם ורגעי, בערר(ה שחייבין כ"ש ומבושר(ים גמורין פיריתשיהיו
 הנה דערכ(ה, בפ"א גבירתא בהלכתא עיין שליש כבר שגדל בעינן דלעכ"פונראה
 חדא אמר ומר חרא אטר טר אלא , פליגי לא ורבנו רהטור שכתב ?"ב"חראיוהי
 דוהטרי כן לומר א"א ע"ש, כמרא גנושריי מיירי והטור דזיקא גתמ-י מיירירר:גו
 בכיצד דזיקא תמרי היה אם בשלמא כמרא מבושלי טפי ייתר פרי הי"לרזיקא
 מעליא פרי הו"ל לעירי שהוכחנו כמו שנתבשל אחר מהאיר(ן דנשר דמייריסברכי;
 א"כ שנתגשר( קודם מהאילן דנשר דערלה נובלווה שמפרש רירבנו טשא"כהיא

 לעור(ב( ד,יקא והמרי דהא רויקא טתמרי פרי טפי יותר ערלה לענין כמראבושלי
 ויהיו יתבשלו במחצלת או בעפר אותם שישיסו אחר כמרא ובושרי פרי יהיהלא

 דלא אפשר ואיך דזיקא תמרי כ"ש רבעי אין כמרא בבישלי ואם גמוריםפירות
 האילן סן שנפל השני מסונ דזיקא ברקמרא פליגי והר"ש דרבנו נלענ"ר לכןפליני
 ~לא בערלה אלא חייב אינו ולהרא"ש ורבעי בערלה חייבין לרבנו שיתבשו".קידם
 משמע ומהריבט"צהרא"ש, אביי כרעת הטור ודעת ורבעי בערלה חייבין להרא"ש גם כמרא ובושרייברבעי

 שמפילן רערלה דמתניתין נובלות מדפרש כהרא"ש דס"ל,
 בין בכולן אסורין ואז שנהבשלו לאחר שנפלו רמפרש דסשמע גובלות נקראיןהרוח

 ברבעי וריא בערלה אלא אסור אינו שנתבשל קודם נפלו אבל ברבעי ביןבערגםה
 )שם( יו"ד הש"ך וגם מבואר, אינו כמרא בבושלי דעתו ומה והמור הרא"שכרעת

 ה'ם"ק
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 יטציון ורבעי ערלההרכותפרי
 דמ"ש הש"ך מ"ש אך ע"ש, נכוגים אינכם דבריי רגל הכ"וה רברי על כתב ה'ס"ק
 קודם האילן סן נפלו אשר הפירות הם נוללווז 3פרש מברכין כיצד בפרקרבנו

 נובר(ות רתנן דערלה בפ"ק רבגו מ"ש וכן כמרא דבושלא פירוש זהושיוהגשלו
 בושלי היינו בישיר(ו שיגסור קודם הפרי מן האילנות סז נובליוק פירושסוקמא
 קירם הרוח ע"י שגפל נובלוה רמפרש כם"ש אלא איגו זה 51ענ"ד ע"ש.כמרא

 שנתבשר( קורם הרוח ידי על שנפל באופן רזיקא תמרי סוג דהיינושטזבשכן

 כיצד דפרק רזיקי ותמרי שוה דינם שנתבשל קודם דזיקי ותמרי דכטראדבושלי
 רנם נימא ואם לעיל. כם"ש שנתגשל אחר הרוח שדהפי3 היינו דטאי 3עניןטברכין
 סברת המחבר כתב ר(מה שהקשה הש"ך קושית תקשה לא כם"ש ס"ר(המדהבר
 נל דהא למעבד הו"ל איפכא שאוסר טי יש נלשון הרמב"כם ומברת בסתםהמור

 בפירות שכתבתי סה ולפי עכ"ל, עיקר נראה וכן הרמב"ם לדעת הסכיסוהטפרשים
 ס"ר( בולם והטור וסהריבס"ץ הרא"ש שנתבשלו לפני הרוח עיי האילן סןשנפלו

 ברבעי, ולא בערלה אלא אסורדאינו

 המעמיר : יז"ל כ"1 הללה ממ"א מ"ז בפרק רבנו כ"כ כו' גבינההמעמיד
 בחומץ אי עכי"ם תקרובת גקיבה או ערלה פגי בשרףגבינה

 שהוא ואע"פ סינו בשאימ מין שהוא אע"פ בהנייה, אסורה זו הרי ענויכ( שליין
 ס"ש עכ"ר(, נבינה אותה שעשה יהוא הניכר הוא האסור הדבר שהרי שהואנל
 בששיכם שיתבטל נאסר נ(א 3מה מעכ( לוסר כוונתיה גביגה אותה שעושהוהוא
 ועיין דאיסורא, חתיפה כילה היא וכאילי נבינה אותה עושה שהשרף משוםהייגו

 ע*ש. ל"ג הלכה לקמןס"ש

 מצוה החינוך כ"ב שם חימך במנחת ועיין רס"1 מצוה בחינוך עיין נ1, כזיתאכל
 ערלה שני וקוך האילן מפירות כזית ואכל זו סצוה על ועובר :רס"1

 צירוף ישיעור עכ"ל. מלקות חיינ עטו שנאסר הידוע אותו הפרי סשוטר אפיר(ואו
 וסשקין ע"ש, ס"א הלכדה תעשר עשר בםפרי שכתגהי מה עיין יבשתיהבאכילה
 ועקרי לעיל שהבאתי כסו ב"ק להרזוס' חייבין פירות בשאר אפילו לפרימשוסר
 וכלאי ערלה של יין ס"ט ס" יעקב ,רע הספר בשם כתב נ' אות ל"ב סי'דינים
 ביבש בין ב3ח בין בכזית שיעורן אכילה בלשון שגאטר טאכל איסור כל וכןהכרם
 דחייב הוא וענכים סזיתים משקים שתה אם דדוקא כתב שם חינוך והמגחרזעכ"ל,
 ע"ש. בעשה עונר אלא ליקין אין פירות טשאר היוצאים סשקים שתה אם אבלמלקות
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