
חטאע 4..י.י *1...י(.4.4***.  יייחיוהט41ש/יי"נעןנעוע
-יף-

 ה,י/ע,י *

 או לגינה, ס"נ ,טיהיה עליו ודערע מאכל איללהנתטע
 אכם כגת לפירוה, עם4רנו ניכר וטיהן" דבעימ *שומרים"ט הערל[ה. מן פטור זה הרי ר[פירורע לא לקורותגטנטעו
 לבנין ואם כראוי לאיכ(ן אילן בין מרחיק אינןל[עצ,ם
 במקום שהוא לגרר ואם שירעעבו. כדי הענפיכםמשפה
 ולא בשפתיו ר[הוציא דצריך אומר"ם ויש לגדור.שצייך
 למאכל עליו וחשב , .חזר .לסי-ג נטעו לבד. בלבומחשבה

 שעירב כיון 5מייג עליו והשב וחזר 5מאכ5 שנטעואד
 משערן ומונין . ורבעי בער5דה חייב חיוב מחשבותבו

 למאכ5 ואילך ומכאן לסייג שנים שלש . נטעוהנטיעה.
 נטעו אם רבעי, לו אין ערלה לו שאין שכ5 רבעי לואין
 שהפירות אע"ג למאכל חשב ואה"כ פירותיו וגדל5מיינ
 נאסרים הפירות למייג . מחשבתו שהיה נשעה נגמרוכבר

 שהשב לאחי מאתיכם שנתוסף דוקא אומרים וישלמפרע.
למאכל,

 ן י,ו צ י רפ
 הערלה מן פטור .רקורות לסייג הנוטע ; מ"א דערלה בפ"א איתא כו, דןנוטעז(

 חייב הפנימי רסייג והחיצון למאכל הפנימי אמר אפילו אומר יוסיר'
 מאכל עין כל ונטעתם השי"ת אמר : בפירישו רבנו וכוהב עכ"ל, פטורוהחיצון
 אכו אבל בערלה יתחייב ,אז לאכירה בנטיעתו כשנתכוון ילפיכך ערלתווערלוקם
 אינה עצים או קורות ממנו ליקח או סייג שיהיה האילן נטיעה בשערןנתכוין
 אותו שיהיה כיונתו היתה אם עצמו אילן שאפירו אוסר יוסי ורבי בערלהחייבת
 שיהיה ג"כ ויתכוין לגנה ממנו הנוטה לצד סייג הרביכו -לרשות ממנו הנוטההצד
 הפנימי והצר נדהיף האולן זה שרין למאכל לגנה ר"ן( לפנים ממנו הנוטההצר

 דכרי עכ,ל יוסי כרבי הר[כה ואין הערלה מן פטור החיצון יהצד בערלהנהדהייב
 את מאכל עין כל וגטעתם נתיב כו, לסייג הנוטע ן )שם( הירושלמי דנרי הוארבנו
 חישב אפילו מאכל של אותו מעתה פטור ולעציף ולקורות לסייג חייב למאכלשהוא
 דריש קא מאכל דעץ ממשמעות אי )רפריך מאכל ע', ת"ל חייב יהא לסייגעליו
 חישב אפילו למאכל עומר שהוא רעין איפכא אימא לקולה לטידרש 5ן סנאקשיא

 עץ כל ונטעתנם ת"ל ולוקומרא( בערלה חיינ יהא לסייג שיהא גטיעהעליו,בשעת
 עץ לשם שלא נטעו אם לאפוקי מאכל עין רשם שיהיה צריך הנמיעה ר"וימאכל,
 אסרינן במתני' עררה מרין פטורין פירותיו למאכל הוא שראוי אעפ"ימאכל

 לא לשורפן לעצים אבר ורקורות לסייג הערלה מן פוטר רברים שנידמחשנת
נזכר
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 מא-.ציון ורבעי ערלההלכותפרי

 דחיינו שלישי פטור עוד טוסיפים הירושלמי שהכיאו ובת"כ ובתומפתא דפוטר.נזכר
 דאכם ס"ל דסתגי' ותגא לא. או פומר עציכם מחשבת אם דפליגי ומשמעומעצים,
 אם אפילו דזשתית בל משום ועובר להשחיתם דאסור דכיון פוטר אינו לוגציםדעתו
 ס"ל והת"כ והתוספתא התורה דעת אצל דעתי דבמלה פומר אינו נמי לעציםחשב

 אלא הזכיר דר(א ורבנו השחירז כל משום עובר אינו לעצים לכתחלה נוטעיכשהוא
 כתב המשניות בפירוש אך פיטר, אינו דלעצים דס"ל משמע עצים ולא פטוריןשני
 והש"ע המור הניאו וכן לעצים אפילו כתכ נ"כ קטנות בהלכות והרא-ש לעציכםגכם
 דיך דוקא א5א סאכל עץ ר(קצץ איסור דאין דטריכים בפ"1 כוקב ורבנוע"ש.

 כתכ שלא וטה השחתה אימור בהס דאין סתדץלה לכך נמעו אם וכ"ש ע"ש.השחתה
 כתכ בה"ח 1לקסן פטור נטי לעצים מחשבה ה"ה אלא דוקא לאו לעציבםכאן

 פוטר לעצים מחשבה דגכם ס"ל הרי כי' ר(עצים או לסייג עליו שחשנ וזה :מפורש
 שהוא כנון לסאכל ולא לעצים נטיעתם סדר כמשנה מילי והני ע"ש. הסט"גוכ"כ
 למאכל איר(גות נמיעת של הסדר זה ואין זה אצל זה רצופין האילנותרוצף
 שאין גראה הסדר ומשנוי חברו את אדהד .קלקל שלא מרווחין אותו ע"נטועשדרכן
 העוסדות אילנות של דרכן שכן בטשפה טיירי לקורות וכן להסקה לעצים אלאדעתו

 עליו מוכיח הסייג מקום לסייג נוטע הוא אם וכן שיתעבו כדי אותן למשפיןריקורירז
 האילנות סביב ס.ינ שעושין במקום נוטע היה לא כן לא שאם לכך אלא דעתושאין
 כירושלמי כדאיתא מהני לא לבד מחשבה אגל לסייג יוהי' עלמן שהן שרעתואלא
 ולעציכם ולקורות למיינ שנמע בזמן נד"א אומר גטליאל גן שמעון רבי תני :)שם(
 מ"ט רשכ"נ אמר יאות )פריך( חייג להם ראו. שאין דבר נטע להם ראוי שהואדבר
 מקום למיינ במשפה לקורות ברוצף לעצים גטיעתם מרר במשנה זעירא א"רירבנן
 להם בראוי אפ.לו בעינן נטיעתן סדר דבמשגה וטשסע עכ"ך. עליו מוכיחהסייג
 להלכה הביא והטור ע"ש. 1' אות י1"ט במעדני ועיין ערלו" הלכות בהרא"שעיין

 הוא אס כגין אכילה לצורך שאינו ניכר שיהא והוא : וז"ל נטיעתן סרר משנהיבעינן
 רטעז( סי, גחעס )כסבואר 5אילן אילן בין סרחיס ואינו רצופין שנוטעלשרפה
 שצריך בסקום שהיא לנדר ואכ( שיתעבו כדי הענפים שמשפה לבנין הוא ואםכראוי
 שרבנו הטעכם כתג )שב(( והכ-1 ע"ש. בם"צ יסהר"י והרא"ש הר"ש וכ"כ ע"שלגריר
 שישנה שצריך קאסר 5א זעירא דרגי ספרש ז"5 שהוא האלה הירושלטי יבריהשסיט
 כשינה שינה לא ואפילו טותר נטיעתן סיר לשנווק שדרך כיון ה"ק אלא נטיעהןמדר
 הרסכאם דעת אבל קולמסו מתחת דברים יצאו אם אני ותמה הב"ח: וכתב ע"ש.יסי
 דקטעד סבואר ופירושו כו' היום שבידינו בירושך(מי הנוסחא כפי ופשוםברור

 ולא לעצים ולא לסיינ ריא כלל ראוי שאינו רבר דנטע היכא וקאטר פלינדדשב"ג
 יטע אחר רכל התורה מן ערלה תורת עקרת אאכ פטור היה דאם דחייבלקורות

 יאות לי' קשיא ומש"ה ערלה מדין פטור ויהא אלו רבריכ( לשם נטיעותיוכנ~
 וטשני פטור נמי כלל להם ראוי שאינו בדכר דאף דפ5יני דרבגן מעמע טאיארשב"ג
 פליגי כי רחייב דפשימא ר(הם ראוי שאיגו גדבר פליגי לא גטי דרבנן זעירארני

 לקורות בריצוף ר(עצים במשנה אלא פטור אינו רלרשב"נ וכו' נמיעתן סירבסשנה
 למיינ הוא דראוי ואעאג חייב הכי לאו הא עליו סוכיח הסייג טקום ולסייגבסשפה
 ררשב'נ וכו, להם שראוי כיון פטור נסי סשנה אינו אפי' לרבנן אבל ולעציםו5קורות
 שדעתו בכל כרבנן רבנו פסק ולהכי 3דשבאנ הלכתא ר(ית אדרבנן בברייתאפלינ

בשעה
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ציון דרבעי' ערלההלכות " פ2הףמב,
 שיהא לפרש צריר היה ולא מערלה ,פטור ולעצים ולקורווה ,לסייג .נטיעהבשעת.
 ולפענ"ד ההורה מן ערלה תורת עקרת דאל"כ הוא ,, פשיטא דהא להבם הראוידבר
 עליו והקשה עכ"ל הרא"ש כרגרי להחמיר כתג דבש"ע אלא כהרמב"כם עיקרדהכי

 הא כו' ערלה רזורת בטלת דאל"כ הימוד ער( בעיקר הב"ח שבגה מה רקחה~עשה
 באמה להכם צריך שהוא הדברים לאלו אלא כוונתו אין ואכם האמתית בדעוקותלוי
 הוא בגפשו ודמו גערלה ,.חיין בודאי בדבר מערים רק ואם , הערלה סן פפורשפיר
 עבר דשפיר נראה ולענ"ד ע"ש. גאסר הנאתה דאפילו דחמיר ערלה ,בדיןשנכשל
 דמיירי זעירא ר' אמר רלא, כו' נטיעתן מדר במשנה זעירא רר' הא שהשמיטרגנו

 היתה אכם עצסו שאפילו ראטר ,יומי אר' דפריני לרבנן אלא נמיערון סדרגכשנה
 האחר האילן למאכל לפנים הנוטה וצד לסייג הרגים לרשות ממנו הנוטהכוונתו
 תליא לחוד בכוונה ולא בע*לה חייב וחלקוהפנים הערלה מן פטור החוץ וחלקנחלק
 הלכך נעשה כן דעה שעל ניכר ושיהיה כוונתו על הוכחה דבעינן ,ע"כ א"כמילתא
 דאפיר(ו דס"ל יומי לרי לאפוקי כו, נטיעתן הסדר במשנה דמיירי זעירא רןאמר
 סספיק לחוד ודעתו 'ובכווגהו פטור וחלק ערלה חר(ק ר(היות מתחר(ק אחדאילן
 הפכים דשני הכרה ר(עשות אחד באילן אפשר דאיך דעתו על הכרה צריךואין

 היכר וריעשות נטיעתן סדר גמשנות צורך אין לשיטתיה ע"כ הוא אחרבנושא
 ר' דברי שהשמים עבד שפיר יוסי כר' פוסק דרבנו כיון א"כ סגי, לחודדסחשבה
 יוסי כר' ולא כרגנן פוסק ע"כ זעירא ר' ,רברי ,שהביא ערלה בהלכות והרא"שזעירא,
 יחד יוסי ר' ודברי זעירא ר' דברי להביא בש"ע והמחבר ג(הטור היה לא .זהולפי
 ,דסתרי תרתידהו"ל

 שום בלי טטש רבגו כרברי הביא קל"ז במצוה ווהטמ"ג וצ"ע,,
 הערלה טן פטור וימקורות לסייג שהנוטע סתם כתב ג"5 קמ-ז טצוהשנגי.והחינוך

 כלל נטיעתן סרר משנה געינן דלא ג"כ דם"ל טימע א"כ . ע"ש. כוקיב מאכלדעץ
 בהלכווה זריע האור וכייכ עייש נ"ד בפרק הכפו"פ וכ"כ מילתא והליא בכתגהורק:
 להוכיח כרובתי ה"א השביעיה , תורת בספרי אולם בזה. ווןיין,לקמן.ם"שערלה,
 דלסיינ וניכר הסרר את כסשנה , אלא פטור אונו . ולנדר . לסייג דהניטע ס"לדרננו
 ר"ה לפני יום ממ"ד פהות שכיעית ערב מרכיבין ראין הא תקשה דאליכ 'גטעולנדר
 טשום לאו יום מט"ד, פחות שביעות ערב נוטעי! ראי! דהא דם"ל רבגג שיטתלפי

 נמעה תינח הא בשביע.ת דנטע ויאמרו לשביעית דמונין ,משום אר(א שגיעיתתוספת
 והנרכב נרכב בו אשר העץ של, השנים חשבון לפי אלא דאין,טונין ההכבהאבל
 ור(נדר לסייג בנמוע רהרניב סיירי ע"כ ,אלא כאן יש, מו"ין חשש ואיזה מזמןנטוע
 עד וכרוסה לסייג דנטע ייטר מי תקשה אכתי אבל הרכנה מזמן אלא סוניןראי!

 היישינן הר(כך ולגרר לסיינ שנטע היכר דבעינן ע"כ או~א בשביעית רנמעשיאמרו
 ה"א הרכבה תירת ונספרי )שם( המטקנא לפי אולמם ע"ש, בשביעית רנטע,שיאטרו
 ר"ה לפני יוכ( מם"ר פחות שביעית ערב מרכיבין דאין דדין שם מסיקשאנכי
 דהנוטע ס"ל דרבנו לומר מוכררה אינו ע"ש סרק ,באילן מאכל א,ל4! דהרכינמיירי
 לעצים או נ(סיינ דנטע ונינר הסדר גסשנה אלא מערלה פטור אינו ולגדרלסייג
 נמע ואכ( תליא האילן בבעל העיקר רק נוטע דוקא לאו כו' הנוטע רבנו מ"שנטע,

 רס"ו, מצוה חינוך במנחת עיין פומר ולא טחייב וסחשבתו כוונרזו איןאחר
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 מג -,ציון ורלעי ערלההלכות, פרי'
 חשב )בהחלה למאכל עליו, ,וחישב לסיינ נטעו )שם(: נירישלמי איתא כו'3ב(עו

 במוקשבה לחיוב בא )כלומר במחשבה בא למאכל( עליו חשב ואח"כלעצים
 ואח"כ ר(סאכל חישנ אם )כלומר הימיגו כל לא . לטייג עליי וחישב יטאכר(זו(

 ראשונה שנה ר(מאכל( שנסע, שבתרקלה וקיובו להפקיע הימנו כר[ לא לסיינחישב
 ואילך ומ3אן לסייכ ראשונה שנדק שיהא )נטע למאכל עליו חישב' ואיר[ך מכאןלסיינ
 :שחישב כיון כלומר, חייב, יהא חיוג מחשכת עליו שחישב סכיון ר(סאכל(שיהא
 הנטועה טשעת טרזחיל הערנ(ה וחיונ חיינ. שיהא הוא ברין נ"3 חיוב מרהשבתעליו
 סאימת לאכילה עליו וחשנ לעצים נטעו : )שם( בוקוספתא כדאיתא השניה משנהלא
 ששנה מנת,כן על נטע סרזחלה אכ( חילוק דאין ומשטע עכ"ר(. נטיעתו משעתסינה
 כל לאכילה נסלך ואח"כ לסיינ רק' נטע שמתחלה או מאכ5 לעץ ואח"כ 5סייג יהיהא'

 ר,אכ,יה .על.1 חישב מתחר[ה כאלו נעשה לאכילה עליו חישב שנים השלששבתוך
 לעצים נטעו פ"נ: קדושים פ' ברז'נ איתא וכן נטיעוהו, סשעת ערר[ה שני לוומונין
 עכ")(. נטיעתו סשעת לו מינה הוא מאיטתי עץ כל ת"ל טניין לאכילה עליווחישב
 מאומרו,כל ליה דיליף אחר ררשו ויפה וז"ל: הת"כ דברי אהרן.לפרש הקרבןוכוהב
 בערלה חייג לבסוף בין בהחלה בין מאנל 8ם עליו שחשב כיון במשמע מאכו(עץ

 אפילו אר(א בתחלה רהיינו אחת נשעה היו לא הסוקשבות ראפילו בחב הריעכ"ל
 שנ"כם השד(ש . בתיך מחשבות מיני שני שהיו כיון שוניכ( כזמניכם אלא היושלא

 משעת -ר[אפוקי נטיעתו משעת לפרש ומ"ש בערלה. דהייב מאכל עץ סכר(מרבינן
 דהאי רמפרש משמע ע"ש, שנים שלש ליה וססיך וגו' ונטעתם שנאמר הפריהוצאת
 לעצים אנטעו ארלעיל קאי ולא הוא עןסו בפני ענין מונה הוא סאיסתי ה~ק"כדברי
 אמרינן ,לא לאכי5ה אח"3 חשב, אכ( ר(ענין ארלעיל קאי דזה נראה ולענ"דכו',

 סשעת הערלה שנות טונין אלא השנים סנין סתחיל סהם לאכול שחשב מיום ולהבאדמכאן
 שחשב כל. ר"ר חי*ב, חיוב סחשבות בו שעירב כיון רבנו ום"ש המחשגה. סשעת ולאהנטיעה
 מ(בעיא לא לבדה הח*וב מחשגת היתה ולא בתעהובות אפ*לו שנים המ בתוך חיובמחשבת
 נתחייב דנתחייב כיון דרהייב עצ*ם .מחשבה ואח"כ מתחילה אכילה מחשבת היתהדאם
 דכתיב בערלה חייב אכי5ה טחשברז ואח"כ עצים מחשבת היתה מתחלה אפילואלא

 וכ'כ והייב בסוף ל"ש בתחלה ל"ש מאכל מחשבת .שהיתה כל מאכל עץ כלונטעהם
 על פירות שהיו בשעה חישב' דאם )שם( חינוך המנחת וכתב ע"ש רם"ז סצוההחינוך
 הומיפו ואכם אסורים שךקוסיפו וזה מותהים הסחשבה קורם שהיו דהפירותהא~לן
 דערלה דבפ"צ רעל ע"ש, שנעקר איר(ן סותרין_כדין הוסיפו לא ואכם אסוריםסאתים
 עכ"ל. אטור במאתים הוסיה אם פירות מלאה והיא שנפסקה בריכה : וז"ל איתאמ"ה

 דהתמנחיוב שנעקר ר[אילן דמי ולא אסורין הוסיפו לא ואפילו אינו וזהולענ"ד
 אכייה מדהשבה כאן סשא"כ שגעקר לאחר שנמע אחר ולהבא סכאן באוהערלה
 משעת מונין דהא ולהבא הסחשבה משעת לא הנטיעה סשעק לספרע בעררהמחייבח
 שמלפני הפירות דין מהו להסתפק יש לאכילה שחישב לפני וקלשן אם אךנטיעה,

 חל דעכ"פ כ*ון לעש או מותרין כהיהר ויצאו נתלשו שכבר כיון ניסא אםהסחשבה.
 חל ובפלה הפרשדק ער( שאל שאכל ואחר מעושריכ( פירורו לאוכ5 ודסילספרע
 ה5ך ואח'כ כרת ונתחייב בחוץ קדשים שרקם אם וכן שאכל. מה אפיל. טבלאיסור
 מעולכ( הקדש הוי רש(א ר(ספרע סי5רקא אנלאי אמרינן הקרשו 15 להחיר החכםאל

 אם . וכן טסר(קותי פטור נז'רוחול ערן ,שאל אם יין שוהה שהיה . ונזיר סכרת,ופטור
זינתה
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ציון. ורבעי ערלההלכות 'פרי,*י
 רהתם לדקלק ואינא סמיתה, פטורה למפרע להקידושין רבנן עקרוה ואה"נ ,,1"ה
 הסיבה שבאה קורכם שהיה וכמו עכשיו כמו הסצב נשאר הסיבוו מבטליםכאשר
 הסיבה שכא קורם שהיה ונטו עכשיו כמי למפרע מעמירים הסיבה שמבטליםהלכך
 הסיבה שתסיר אחר עכשיו במו פעם אף שהיתה שעברה תקופה לה אין כאןמשאיכ
 חיוב ל'רי והעץ את שמביא עכשיו כסו ערלה חיוב שוכם העץ על הי' לארסעולם
 דלאחר רכיון לומר אפשר הלכך לאכילה. שחושב ענשיו של מדקשבוקו, מפאתערלה

 מאי אמרינן עצים מחשבת או היה התלישה ובשעת לאכילה דחישב הואשנתלשו
 ומותרין, הוהדהוה

 ולא סותר נטי לאכול בשביע( כוונתיה היתה לא תלישה בשעת אם ראפיר(וונראה.
 מאכל עץ כל דהא לאכילה מחשבתו משום ערלה אימור הפירות על רחלאסרינן

 להמעשה וראיתי מאכל. עץ ולא ונרר טייג העץ היה שליש שהגיעה בשעה והאכתיב
 רוה ראסרינן דהא הירושלמי שעל סהרי"ל בשם שכתב ה"נ פ"י מע"ש גה'רקדה

 ווה ע"ש. לשורפן הפירות על גם שדקשב דוקא פטור ור(עצים ר(סיינ ער(יושדהשב
 ה"א רערר(ה פ"ק מירושלסי אור(ם אופן בכל לאבד ה"ה רוקא לאו דלשירפןודאי

 שלקורית הטעם שספרש לעצים שיחשוב ורק הפירות לאבד לחשוב צריך ראיןסבואר
 בררישה ועיין ע"ש געצו רוצה הוא כך בפריו רוצה שהוא כשם הואיל פטורולסיינ
 חשב אם ר(הסתפק יש אך בוה. ט"ש י*ב הלכה לקטן ועיין ז' ס"ק רצ"ר מין1*ר

 לומר שייך בנה"ג אם פירותיו את ולאכיל שלו מהענפיכם או העץ גוף אתנ~עציכם
 בימר( לאכילה שחשב רבשעה רק זו סברא מצינו רלא חיוב סחשבורז עירובדהוי.

 שתיהן דטשמשמין יחד המדהשבות שתי רשולטין בנוונא משא"כ לגסרי לעציםמחשבת
 דבכה"ג, ונראה אדקת.בבת

 והחיצון לסאכל שלו הפנימי הצר שיהיה ר(מחשבה דמי
 רקייכ למאכלי דהחלק ר(היפך או לסייג והער(יון למאכל התדקתון הצד אולסיינ
 חיוב חר( הפיר:ת החלק דעל לסאכל כור(ו הפירות דחלק הנ"ל בנוונא כ"שבערריה
 לאו גטיעתן משעת לה דמונין דאמרינן והא הנטיעה. נשעת אלא אינו וה אךערלה
 מנינן לאכילה מחשבוקו משעת דלאו לאפוקי אלא ר(ה סנינן למפרע לאסורר(ענין
 כטו נעשה לאכילה שדושב ער נמיעתו סשעת שעבר דמה לענין אר(א שניםשלש
 שנות להשלים גדין לא דאם ערלה שנווק למגין שגים השלש וסשר(ים ערלהשנהג
 לא רגעי ולענין יאכל לא ערלים לכם יהיה שנים שלש אמרה הוקורה האערלה

 להעיר ויש לסיינ, שהיה בשעה ערלה נוהג הידק 5א דבפיעל סשום רנוהגאיפשטא
 חישב ואילך סכאן ר(סייג ראשונה שנה נטעו ( בהדיא )שם( בירוש5מי דאיתאמהא
 יוסי רבי והתנינן )ופריך( חייב יהא חיוב מחשבת ע5יו שדקישב, מכיון למאכר(.עי(1ו
 נימא )א"כ פטיר והחיצון חייב הפניטי למייג והחיצון למאכל הפנימי אפילואומר
 רבשנה חיוב מחשגוק עייו חישנ ואיך[ך מכאן ר(סיינ ראשונה שנדק בנטענסי

 תסן ומשני( ערלה משום אסור יהא ואילך ימכאן ערלה משום. מותר יהאהראשונה
 מחשבת בו שעירב מכיון דהכא ברם לעולם לסיינ לסיינ לעונ(ם, למאכללסאכל
 הצר דוקמן במתניי יומי דר' לדקך דהכא הא דמיא דלא ר"ל . חייב יהאחיוב
 ואין לסייג הוא לעולם לסייג שהוא ומה למאכל הוא לעולם למאכל שהואהפנימי
 הוא בדין חיוב סחשבת בכולו בו. שנתערב סכיון הכא אבל חיוב מחשבת עירובכאן
 הראשונה, בשנה אפילו. חייבשיהא

 הרי-
 אומר דאח"כ אכילה רמחשבת מכאן מוכח

 דהקושיא טפרש דהוא מידי -מוכח אינו; ה8'ס ,כמו.,שמפרש אם,.נפרש ; אילםלמפרע.
ר(וקיפך
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 מהצרון ורבעי ערלההלכותפרי

 גם ולהבא דסכאן ניטא ולהבא מכאן גם פטור החיצון למדז ייסי ר, ערלהיפך
 שנטע אע"נ העץ כל ולהבא מכאן אומרת אכילה מחשבת כמו בערלה יתחייבהחיצון
 שהוא ה?ניסי הצר יופי דר' רהך זל"ז רסי רלא ומחלק טשני וה ועל לסיינאורזו
 טכיון הכא אבל לסייפ הוא לעולם ר(סייג שהוא ומה ו(מאכל הוא לעולכםלסאכל
 הוא רהקושי' לפרש אפשר עוד חייב, שיהא כרין חייכ מחשבת בכולו בושנהערב

 קודם שנטע רמה לחלק גיסא דחייב לסייג דושב ואח"כ למאכו( רנטע הריןעל
 ברינא כמו מותר יהיה ר(סייג המחשבה אחר שנדל ומה אסור יהיהלמאכל
 רהא רמי רלא טשני זה על אסור לעולם והפנימי לעוים סותר רהחיצון יוסירר'
 יהיה לעולם והפגימי וסורער למייג לעולם יהיה דהחיצון כך היה לכתחלה יוסירר'

 שיהיה אפשר איך העץ כל ונאסר למאכל נטע רלכתחלה כאן סשא"כ ואסורלמאכל
 סעשה סידי מוציאה מחשבה ראין היתר להיורק חוזר אינו שנאסר דבר סוהראח"נ
 דושב כך ואחר לסיינ בנטע אפילו דהקושי, טפרש זצ"ר( והגר"א מאכלי לשםשנטע

 יהיה צד אותו למאכל שחישב מה פי' לעולם הסאכרי תסן החיליק: ומפרשר(טאכל
 אלא חישב לא הכא אנל לסייג לעולם לסייג שוהוא הצד ואותו לעילבולסאכל
 חילק שלא דהיינו למאכל האילן כר( יהיה כך ואדור לסיינ ראשונה שנהשיהיה
 לטאכל ואח"כ לסייג ראשונה שנה שתהא חישב האילן אנל אלא לחצי חציבין
 אבל חייב ולכך חיוכ מחשבת באילן יש רהשתא פ" והיוב מחשבת בו רעירבדכיון
 סחשברץ עירוב שם גקרא לא ולכך כלל השני הוהצי עם החצי זה עירב ר(אהתם
 או(א רוקא לאו כו' ראשונה שנה שיהיה אלא חישב רלא שכתב מה עכ"ל.חיוב
 לעיל כט"ש ערלה משום נאסר למאכל חישג אח"כ אם לעולם לסייג והישבאפילו
 דאיתא והא ר(מפרע. אסורים דהפירות כלל ראיה אין הללו הפירישים כללפי

 ולקורות לסייג חייב ר(טאכל שהוא את סאכל עץ כר( ונטעוקמ כתיב3ירושלמי
 וכתג חייכ יהא למיינ עליו חישב אפילו סאכל של אווהו סעתה פטורולעצים
 דבתר חייב לעצים עליו חישב לאח"כ אפילו וחנמ למאכל שנמעו היכא פי' ,הא"ז
 אין בלא"ה הא קרא ל"ל ווקקשי ע"ש. דהאידנא טחשכתי בתר וריא אזלינןנטיעה
 הגטיעה סדר שינה אוה"כ דאפילו דקמ"ל לסימר ואיכא מעשה מידי סוציאסחשבה
 אם להיפך וכן רמעיקרא. לאכיר(ה המחשבה סבטלת אינה סעשה ע"י הכרהועשה
 לסאכל אח"כ חישב אם מ"ם לגדר שנטע הכרה ועשה הסרר משגה אפילי למייננטע
 מה ולפי הוא, סאכל עץ דעכ"פ מפני רלסייג סעשה סידי מוציא לבר במחשבהאפילו

 מקודם שנדלו הפירות א"כ למפרע הפירות אוסרת אינה סאכל דסחשבתשהוכחנו
 סשעת שנים שלש ער אסורים .היו לסאכר( המחשכה אדץר שיגדרו והפירותמורזרין
 איסור יחול לא הא יאכל לא ערלים לככם יהיה שנים שלש יקויים איךנטיעה,
 שעברה קודם השלישית בשנה המוהשבה תהיה אם לבד שנה חצי או שנה רקאכילה
 יהיה שנים השלש כל לא אפילו סאכנ[ עץ סכר( דסרבינן לטיסר איכא השנה.כר(

 או זסן איזה ערלה איסור שיחול בעינן ועכ"פ ערלה איסור חל נסי אכיר(האיסור
 כל כשעברו משא"כ ערלה שני שלש שנהנ כמו נעשה לוטר הנטיעה לזסןסצטרף
 נראה אסנם כלל. רבעי ורא ערלה לא נוהנ אינו לאכילה חשב ואח"כ השניכטשר(ש
 ואם : כתב )שם( בפירושו להרא*ש אבר בזה ליה דטספקא יוחנן ר' לרברי אינודכ"ז
 סשעת וסונה וברבעי בערלה והייב לסאכל שניה או ראשונוה בשנה ער(יהםחשב

 עכ"ל ערלה בר(י רבעי ראין רבעי דין בו אין מ בסוף חשב אם אבר(נטיעןץ,
וקרי
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ציון ורבעי ערלההלכורז, פרי 'מו
 לסייג חשב שנים שוהי רהיינו אחת שנה רק ער7מה נהנ לא דאם גרור נתבהרי

 כשעת 1מונין דמפרש משום ווהייגו וראי ברבעי חייב למאכל חשב השלישיתובשנה
 כתכ וכן ברבעי חייב הנטיעה סשעת הרגיעית רשנה רבעי ר(ענין רנ"מנסיעה
 גפ". רבנו מלשון סשמג וכן והלבוש והשייע והטור וכ"כ ע"ש ערלה בהלכ,'תהרא"ש
 שלש גטעו חייב חיוב מחשבות בו שעירב כיון כו, לסייג נטעו ה"ב: ונ"ר מע"שסה'
 שלא וכדי ברכעי, גם חייב שנתיים או שנה למייג רנטע משמע רבעי לו אין כו,שנים

 רס"ל לוטר ע*כ בעינן רבעי נוהנ אם איפשמא דכנא הנ"ל מהירושלמי עליהםוהיקשי
 א"כ כו' ראשונה שנה נמע ר(עיל רתני ברייתא רהאי לי. שטיע רלא מפני דר"ידבעי
 והייכ הלכך דבר 7םכל נטיעתו משעת לה רמוגין בריירזא כהאי פסקינן דאנןכיון

 א"כ לעיל כמ"ש 17מפרע נאסרו רהפירית גנמימר איכא ולדידהו וברבעיבער5ה
 אמור' נסי טאתינם נרזוסף 17אאפי7(1

 סתכם היתה הנטיעה אם ר"ל מחייבת סחשגה או פומררז מחשבה אם תלוי זהאך
 לו שאין קטן או ונטע בע"ה רשורז בלי אחר שבא כנון כלל טחשגהביי
 לשם .יחשב ,גדול כשהוא האילן בעל שיבוא ער בערלה חייב אינו נמעמדושבה
 בערלה להייב או ערלה, חוכת האילן על חל אז קמן( סענין מ"ש לקמן )עייןאכילה
 ננפמור אלא מועילה אינה והסחשבה דקייב נמי במתם ואפילו למחשבה צירךאין

 נצרך אינו והרויוב פטור הוא או לעצים או לסייג סתוהלה חושב הוא אםרהיינו
 הוא הפמור סיבת עיקר א"כ בערלה חייב נמי דמתב( נימא אם לאנילהילסדהשבה
 להמחשבה מבטלת 11 שמחשבה לאכילה חושב אח"כ ואם לעצים או לסייגהמחשבה
 סייג מדהשבת בלי שהירזה הראשונה לתקופה חוורת ססילא לעצים אודר(סייג
 חייבין נסי מהאילן נקטפו שכבר הפירורז נם א,כ דלעיל הני בכי כמוודהייבין
 א"כ לאכילה מחשבה בלי סתם בערלה חייבת הנטיעה דאין ניסא אם משא"כבערלה

 דמחשבת נימא אפילו אם לאכילה, חשב ואח"כ לעציכם או כנמייג מתחלדה חשבאם
 כלל סחשבה היתה שרא כמו נשאר א"כ לעצים או סייג למחשבת מבטלת שאח"כאכילה
 : בירוש, דאמרינן מהא להוכיח ואין פטורים, הפירות א"כ פטור נמי כלל מחשבהובלי

 אכ( אפילו הא שבתחלה חיוגו להפקיע הימנו כל לא ריכייג עליו וחישבלמאכ17

 שאני לסייג אח"כ חשב דאם למימר איכא רמי, למאכל כמפורש סתם מתחר(הנטע
 הוכיוק דסופ1 אמינא הוה לעצים או לסייג מפורש ואח"כ סתם מתחר(ה היהדאם
 חשב אפילו הילכך למאכל מפורש טתחלה רחשב אטר הילכך הכל ופמור תחלתועל

 למאכרן דמחשבה בהדיא איוהא ה"א רערלה פ"א ובירושלמי חייב נמי ן(סייגאח"כ

 לא אפילו חישנ לי .למה משמרין שהרוב במקוכ( אם בעי יוסי רבי : וו"ל בעילא
 רסי(כם להיפך ראיה אין למאכל עליו וחישב לסייג נמעי : שאסר ומסה עכ"ל,חישב
 קאמר מיבעיץ רר(א אלא ערלה משום אסור אינו סתב( רהייה למיטר ראיכאאסור
 אלא תדהלתו על הוכיח רסופ1 דחייב למאכל עליו חישב ואח"כ סתב( נטע מיבעיאלא

 ומבטלת דארה"כ הסחשבה באה למאכל חישב ואח"כ מפורש יכייג מתחלה חישבאפילו
 הער5ה מן פטור ולקורות לסייג הנוטע ראמר דמתני' תנא ומלשון שטתחלה,המחשכה
 ס"ל דת"ק יוסי ור' הוק"ק פליגי רבזה למימר ואינא דוייב סוזמא הא לטירקאיכא
 וטחשגתו 7(כוונתיה היכר ויש במשנה דמיירי בירושלמי אמרינן הילכך והייבדמתם
 האילנות שכל חשב אם אפי5ו מהני 5א לבד ומחשבה ערלה משום אסור היכרובלי
מ"ר( יוסי ור' וחיצון כ(פנימי אדהר להאיר(ן ל~הלק וכ"ש מהני לא היכר ב7ני ר(מייגוהיו
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 הכרה בעינן דלא מ"ל לכן תליא, בטחשבה החיוב א"כ בעררה חייב אינו דסתםס"ל
 ומגמרא פטור, אחר ורחלק חייב אחר דהלק אחר לאילן תעשה שהמחשבהואפשר
 רנמע וכנון בילרה יר(דה לעולם התם: מראסרינז אסור רסתם טוכח !( )מגרסוטה
 בסוהכם, אפילו לאוקטי הו"ל פטור סתם ואם ע"ש ולקורות לסייג קמייתא;(הך

 והעולה מ"ב: דערלה בפ"א ראיתא חיינ רסתם לה.3יח איכא מפורשיהוסמתני'
 בנטיעתי כשנרזכ11ן ולפיכך בפירושו רבנ. מ"ש 1;(פי"ו עכ"ל בערלה הייבמאיליו
 סתם או לאכילה נתכוין לא אפי:(1 דוקא לאו נוהכוין בער;(ה, יתחייב אזלאכילה

 או;(ם ;(עצים, או למייג כשנתכוין לאפוקי אלא למימר אתי ולא בערלה זקייבנמי

 תוספתו הומיף ה"ג : הגר"א לגירסת להיפך בהדיא רהמ"דו דינא איתא )שם(בירושלמי
 שחושב .אחיכ סיינ סחשבה בשעה שגדל. עצמן הפירות אוהן הומיף אב2 )פי'מהו

 פטור ההוספת ירסיה וקא"ר מהו ליי וסיבעי גופא הפירות אווהן הוסיף למאכלעליי
 ע"ש מערלה הפירות אוהן נאסור לא סערלה בפטור ה.ה הראש:ן שליש ראחרטש:ם
 למפרע. רנאסר אמרינן רלא ומוכדק ס.והר נטי ממאתים ייתר הימיף אפין(וא"כ
 שנים שלש לו שיהא עד בעי יוחגן ר' )שם(: בירושלמי דאמרינן דהא מוכחוכן

 א"ר שנים. משלש פחוה ער;(ה עיקר אין לי' צריכא ערלה עיקר יוגה א"רערלה
 יוחנן ר' דמיבע. הא פי' רבעי, ;(ו אין ערלה לו שאין כל ליה צריכה רנעיעיקר
 ערלה שנים ג' אין אם רהיינו ערלה לעיקר היינו רוקא ערלים שניכ2 שלש צריךאם

 ולא ער;(ה לו אין לסאכל אח"כ שףוישב אף לסייג ראשונה בשנה שחישברהיינו
 שערלה ס"ל יוסי ור' וכו' ראשונד: שנה נטע לעיל דתני ברייתא האי ל"שמיע
 והא כו, ראשונה שנה נטע בברייתא כדקתני שלמורז שנים שלש שאינו אףנוהגת

 רבעי נוהג או ערלה לו כשאין רבעי נוהג שאינו רבעי לענין היינו יוחנן ר'רבעי
 בפ"ט עיין איפשמא ולא עכ"פ עילה שנוהג כיין ערלה שנים שך(ש נהנו שלאאף
 ס"ל יוסי ר' יבין יונה ר' דבין טכואר הרי )שם( הירושלמי על הגר"א בביאורועיין
 ר' בעי מאי ראל"כ לטפרע הערלה דהלה לאכילה אדק"כ הישג ראם אטריגןרלא

 ערלים שנים שלש נהג והרי א"כ נטיעה משעת לטפרע ערלה דחלה כיון האיוחנן
 שהיה בומן שגדלו הפירות והלכך למפרע חלה ראינה וראי אלא רבעי איןולסה
 כ:סן שליש הגיע נבר אם סיהרין ן(מאכל וחשב ו,ור שאח"כ אע"ג לסיינהאילן
 אלא נ"מ אינו נטיעה משעת לו מונין דאטרינן הא זה ולפי לסייג האי;(ןשהיה
 רבעי די, ריש מ,ה להוכיח ואין הרכיעית. שנה למנות מתחיל'ן מאימתי רבעילענין
 לרעת רנ"מ לסימר דאיכא סשום היינו איפשטא ולא ליה מנעיא ובירושלמיבכה,ג
 רבעי טשים הפירות לאסיר לענין ולא הפירות להתיר הרביעית שנה מנינןאימתי
 מוכח זה ולפי יאכל לא ערלים שניכ2 שר(ש בהכ2 נהג לא רהא שפראן.קירם

 נטען אפילו אר(א שנויים ע"י הכרה בעינן ולא ערלה ר(ענין העיקר הואדמחשבה
 סלוקא רזלישש רבמחשבה פימרת ולקורות לסייג טחשבה ס"מ לאכילה שנוטעיןכדרך
 ע"י הנרה בעינן הראשונה הסחשבה לבטל בנונע ורק והחינוך והסמ"ג רבנובדעה
 במחשבה רק שינה בלא ראף רטיל להפוסקים כתב )שם( חינוך והסנחתמעשה.

 אם פינול גבי הראשונים בפלונתת תליא לבר מחשכה או רבור ריקא צריך אב(די
 ע"ש. רבור רוקא או ר(בדבמחשבה

 בשיטוה תליא ג"כ המוכיח מעשה עשה ולא לסיינ ורעתו אי;(ן נטע קטןואס
 אחד ואם בערלה חייב לקטן טחשבה אין ואם סחשבה. לקטן יש איהפוסקים

 נמע .,,.:
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 הג,ל ח,ר אם לטאכר( בעה"ב דקישב ואח"כ לסייג נטע גולן ואם להחמיר.מהשבת. מועילה אם למאכל עליו חישב והקטן בירושה קטן לפני נפל ואח"כ לסייגנטע
 ווהבעה"ב הגולן ביר עדיין הוא אם אך מהני מחשכתו בודאי קודם בעה"בליר

 ובא האילן הפקיר ואה"כ לסייג אילן גטע אוהר ואם צע"ק, לאכילה עליומחשב
 ,כה לא אם אך מחשבתו מהני בודאי קורם נאיו[ן זכה אם ימאכי עליו וחישבאחר
 והפקר במחשבה שלו שאינו רבר אומר ארם ואין מועלת מחשבתו ראין נראהבו
 לבר מחשכה דכ"ע אליבא רנאן למימר איכא ע"ש, שר(1 שאינו רבר ד:וי כןגבם
 שליחות רהא רבור רוקא רבעינן יר ושליחת לפיגורן דמי ולא רבור צריך ויאסהני
 כתיב פיגול לענין וכן היב מחשגת מהני ילא רבור בעיגן הלכך פשע דבר כתיביד
 עיין בטפרי כדאיתא רוקא דבור ע"י קדשים ר(מפגל אוהרה רע דבר כל יחשבר(א

 רר(א ערלה כיענין משא"כ עייש המפקיד סייפ ובתיו"ט )מג.( לב"מ מקובצרובשיטה
 עשר בספרי מ"ש ועיין א,, ט"ק ד, סי' בפלתי ועיין מהני, לגד טחשבה דבורכר:יב
 : שכתב תורה ספר בהלכות היא"ש רברי מובנים אינם וה לפי אך הלכיהתעשר
 לשם או ס"ת לשם מעבדו שהוא בשפתיו :"הוציא צריך אם נסתפק ,"ל ברוךוהר"ר
 דבור יבעי ירצה לא ביה דכת'ב פיגול שמצינו לפי כו' במחשבה סגי אותפיר(ין

 ראיה מאי הנ";" ולפי ע"ש. חעבור בתחלת בשפוהיו ר(הוציא הוא טוב הלכךכו,
 דלא עורות ובעבור ריבור בעיגן הלכך כתיב דבר רבפיגוים עורית ר1עבודטפיגול
 דיבור דבעינן טפינוכ[ עורות עבוד רנילף לומר ואין מהני, מחשבה גכו דברכתיב
 דלא למימר ואיכא סרסרין. ואין כאחד הבאיכם כתוביכם שני ופיגור( יד שייחיתהא

 אמינא הוה רבר כתב הוה לא אם פיגול[ דלענין כאחד הבאים כוהובים שניהו";ם
 צריך הר(כך ייקשב ;[א כתיב דהא יר לשליחת דמי ולא טהני ביבררמחשבה
 רגבי ס"י ורבנו בלבד מחשבה ע"י ולא מפג;[ דבור ע"י דדוקא לומר רברלכתוב
 ועיין ע*ש ה"א המוקדשין מפסולי בפי"נ שכתב כמו פיגול לבר במחשבה נטיפיגול
 ד"דק )כג( לפסחים והפ"י מהני לבר דמוקשבה ערלוה לעגין כ"ש שם ימיךבסשנה
 רבערלה להוכיח ואיכא ע"ש. מהני דבור בלי לכד דסחשבה פשוט בדרך כתבבוהוס'
 רברישא סשסע כו' הפנימי אמר אפילו בסיפא יוסי ר' סראמר סהני יבדמוהשבה

 מהני. ;[בדמחשבה
 בפ"א רבנו מם"ש לדהעיר יש הכרה עשה אפ'לו ערר1ה לענין מהני קטן מחשבתואם
 נביו על עימר שהנדול אעפייי קרשימ שורוט איגו הקטן : ה"ו המוקדשין פסולימה'

 סתוך ניכרת מחשבתו היתה אפילו טחשבה לו אין וקמן סדושבה צריכיןשהקדשים
 ומשכה בררום עומרת עילה היתה כיצר יהוקמיר אלא להקל מוקשבה אינהמעשיו
 זה הרי קרשיכם לשחיטת שמחשבתו ניכר ממעשיי שהרי ושחטה לצפון והביאההקטן
 טהני ר(א לחומרא שהיא ,אע*ג ;"מאכל במחשכתו ערלה לענין א"כ עכ"יפסולה
 דבה' והא הוא. רכ(קו;1א טהני לא בהכרה אפיר(ו יסייג טחשבתו ואם הכרהבלי
 אכם דקקוקין מצאן שכתב: מהני ר(א לחוסרא דאפילו מבואר הי"א כ"ה פרקכלים
 וקטן שוטה דירש עליהן עליהן חישב ואם ולהבא מכאן טומאה מקבלין עליהןחישב
 .יש וקטן שוטה חרש : כתב הי"א כליס מה' ובפ"ח עכ"י טהורין שלו שאינן אדםאו
 דוקא הכרה ברי והיינו יחומרא ראפילו ומשטע ע"ש. מוקשבה להם ואין מעשהלהם

 הוכשרו הטל עליהן שירר נתכוין ואכו כר:ב: ה"כ אוכלין טימאת הלכותובפי"ד
 הוכשרו לא עליהן הטל שירר שחישנו אעפ"י וקטן שוטה חרש העלום אנםלפיכך

שיש
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 היתה שאם כף סופרים סרברי א?ילו סחשבה להן ואין תורה דין להן סעשהשיש

 דוקא והייגו עכ"ל. מרכריהן מוע;נת טחשבתי מעשיי מתוך ניכרת קטן שלסחשבה
 ה"ג המוקדשין פסילי מה' כפי"ד למלך הטשנד; שכתב וכמו הוא. רלחומראהיכא
 פינורי סחשבת וחשב טעשיו מהוך ניכרת טחשבתו היוהה ילא הקטן דשחטרהיכא
 דהיכא אמרינן מעשיו סתוך ניכרת רסחשבהו היכא רדוקא משום פיגור הוירלא

 מחשנתו דאין היכא אבל לחומרא ואולינן מחשנה לו ריש אמרינן קולא מניהדנפיק
 טשום פסולה והשהיטה קולא לידי זה ע"י דאהי אף מחשבה נ~ו דאין אמרינןניכרת
 ואח"כ לסיינ נטע אחד אם יא"כ ע"ש, טחשכה לו ראין סשום פ.נול ואינו קטןשהוא
 כלל ערלה איני נינרת מחשבתו ראין כיון למאכל וחשיב כירושה קטן לפנינפל

 הסדר במשנה נטוע היה קודם רהיינו טעשיו סרווך ניכרת רטחשנוקו היכאואפילו
 זוה ולפי מדרבנן אריא איני לאכילה טחשבתו וניכרת בסרר נטוע והי' תיקןואח"כ

 וכה,ש ומותר. ררבנן ספק הו"ל איפשטא ריא דבירושימי כיון ורבעי סותר.בספקן
 דסוקסא טשטע התם הא וא"ת כו': טחשבד: לו יש קטן ד"ה )יב:( בחוליןהתום,
 וי"ל לשטן ש;מא שיכוין עד 5םול ואינו קייסא לשטן סותמא רזבחים מש,ם כשרנטי

 ליה והוה חירשין שהם יסבר קרשים שהם להבין דעת ריו ראין גרע רקטןרסתמן
 חילין שהם יסבור אפילו טחשכה ;:קטן ראין רניסא כיון צ"ל ע"ש, ופסולסתעסק

 לו יש דלחומרא נימא אי אבל כלל, מוהעסק ה"ל ולא סחשכה לו אין הא האיסא'
 מעשיו מתוך ניכרת מחשבתו נמו הו"ל כקדשיכם קטן רשחיטת למימר איכאטחשכה
 דוכל נעשה רונ דעפ"י לשהיט לגרול למסור לו היה לקדשים ראי שחטדלדוולין
 טעמא אחר בטקום מ"ש ולפ. כסתעסק. הו"ל הלכך נדולים ירי על קדשיםבעניני
 טקרישין דסתחלה משום דסיא כלשמן סתסא שנ,כחי הזנו,ים רכל בזבחיםראטרינן
 ומתחלה הוא רמתח;נה רעתא על סתם עושה שאח"כ סה ו,לכך מפורש זבחלשבם
 נזה לכתחלה, שהקריש הזכח אוותו רישם דזביחה סוקטא הזבח ישם מפורשהקדיש
 שהוא בקטן טשא"כ הזבח אותו לשכ( סתחר:ה שהקדיש בגריל אלא שייךאינו
 ולא נרוע סתמא הקטן אצל הלכך ההקרש מענין טישנ שום לו .א.ן מקדיש בראיגנו

 סוקשבה. לו אין אם כרשמההוי
 ולקורות לעצים או לסייג מחשבתו וגיכרת הסדר בסשנה מתחלה נטע אם הנילולפי

 אלא אינו וכ"ז ססעשיו. גיכרת טד:שבתו אפ.ריו טהני לא דלקולא מהניר(א
 שאם במעשה והלוי רהכל ותבעי בר"ד: שכתבו )שס( והולין והתום, רבנולשימת
 הם קכיל כית לצורך חוקקימ שאם רפשיטא רוקקק ההוא כגון נמור מעשההוא

 ההיא כנון נמור אינו המעשה ואם אמירה ברא אפילו התורה מן טימאהסקבליכ:
 אסר אפילו לצפון משכה מקום מחוסר שספני שאפשר לצפון ומשכה בררוםדהירתה
 ולדעת מררבנן. לחומרא אלא מה"ת מהני לא לצפון משכה הוא עולה שלשכ:בפיו
 מקנל ואסר ר:קק אם באמירה תלוי הכל אנםא רימעשה מעשה כין ד;פרש איןרש"י

 ףוקק ולא אמר מררבנן אלא טומאה מקב? אינו אטר ולא חקק אם סה"תטוסאה
 הטל שירר וחשבו לננ פירותיו וקטן שוטה חרש העלום ואם כלל טוסאה סקבלאינו

 טומאה טקבלים לרש"י עליהם הטל שירר שרוצים בפירוש ואסרו הפכו ונםעלידהן
 אלא גמור סעשה ראינו מדרבנן אלא טומאה טקבלים אינם והתום' וכירכנומה"ת

 טוטאת הלכות למלך במשנה ועיין ע"ש סררבנן והוגשרו סעשיו סתוך ניכרתטחשבתו
 הסרר ומשנה ולגרר לסייג הקטן נטע אכם דירן יבגידן גזה. ס"ש ה"ב פי"דאוכלין

ואפר
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צ'ון ורבעי ער5ההלכותפרינ
 פטור לרש"י סעשיו מהור ניכרת ומחשבוקו נוטע הוא ולגדר דר(סייג בפירושואמר
 אלא טהני 5א מעש.ו סתיך ניכרת מחשבתו ולהתום' סותרין והפירות הערלהמן

 בביצה רש"י ום"ש מדרבגן. אלא דאינו להפכו ודסי לקולא. ו5א ולחומראמדרבנן
 מחשבה להם דיש דאשמעינן היא רבותא תינוקות דנקט והאי : תינוקית בד"ה :()לד
 דאכ( שבת לאכילת שמטסין מפורש אמר דלא הוהם מיירי ע"ש הסוכיח מעשהע"י
 שסקבו עליהם הטר( ש.רד כדי הפכו כטו גטור מעשה הטמנה זה הרי םפורשאסר

 ורק טעשיו מתוך שניכרת סחשבה רק ולא גמור מעשה דהוי מפני מה"רזטוטאה'
 עראי, אכילת לאסור כדי סהני?דהוסרא

 ואילך טכאן לסיינ שגים שלש נטעו )שם( בירושלמי איתא כו, שלש3מזעו
 פטור התוס' אסר ירטיה רגי תופפתו והוסיף למאכנ( עליוחישכ

 השניכ( שן(ש כל שיהיו נטעו ומפרש הפיימ גירסת כן חייב התים' אמר בארבי
 בגידולו אח"כ האילן והומיף למאכל שיהא עליו חישב ואילך ומכאן לסייגהראשונים
 צד בו היה לא עריה של שנים ג' כר( הוסיף לא דאלו בתומפוהו אטוראיפליני
 ס"ל שלי בתום' אכ(א רבע' ר(ו אין ערלה לו שאין דכנם לו אין רבעי דין וכןדקיוב
 בתףהלה כנטיעוה דהוי חייכ דהתום' ס"ל בא ור' הערלה סן פטור דנמי ירמיהלר'
 למייג שנים נ' נטע הכי גורם וצ"ל הנר"א אבר( זה בדין פלוגהא איכא זהר(פי

 לו אין ערלה לו שאין כל ישמעאל דר, יוחנן ר' אטן למאכל עליו דוישבואח"כ

 למאכר( עליו שחישב הרכיעית בשנה אף פי'רבעי
 ערר(ך__(ן היה שלא כיון סרכעי פטור נסי

 לגירסרז ואפילו כאן, רבנו שפסק וכסו וה בדין פלוגהא אין ,ה לפי ע"ש
 הדא יוסי א"ר וו"ל: דפטור כמ"ד הממקנא ש"ט סי, זרוע האור גורם וכןהפ"ם
 מחכסיכם ירסיה ר' דברי על דקשיא נראה רהטא )לפום קשיא טתחמיא ירמיהדרגי

 קשיא ור(א ניוקא אלא היא יית )ואפייה נידקא א;נא היא ור(ית דיקטיה(דברייתא
 התוספוה אוסר ר"ע ישראל ולקחה גוי לפני שליש שהביאה שרוה דתני כהדאטידי(
 בוהוספה כאן מחייבי חנמיכם רהא ירסיה ר' על )וקשיא רוייב ההוספרן וחכ"אפטור
 דסילת'ה טיוטא חייב, וו;וספתו פטור עיקרו יהכא הגיי( גיד שליש שהביאהואעפ"י
 שההוס' התם דשאני ירם'ה דר' הא ע? קשיא ולא גיחא דס"ם וכלומר הוא יוסידר'

 שיש הראשון ש;(יש כשבי;נ פומרו אהה ואין הישראל ביד שנתומף כחיוגטיוהת
 עיקרו דורי הכא אבל החשבון ;נפי וטעשר ווהורכ( חייב בחיוב דהגדל טהפטורבו

 והיאך בפטור הראשונים שנים שלש עליו עברו שכבר הערדיה מן ר(גטרי הואפטור
 הוא בדין כלל חייב צד בו שאין מהעיקר אח"ג בו שנהוסף והייב ההוספוהיהא

 פסק א"כ גירסתו לפי הפ"מ ש;" הפירוש הוא כך ירמיה ר' כדעוה פטורשהתוספרן

 שם. ס"ש כ"ב הר(כה ר(קמן ועיין הגירסאוה, לכל כה;נכהרבני

 ~לקוי;,),..

 ,: ן,,.הק,
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 נא הארץ ורבעי עילההלכותנמע

 רו.,.הלכה

 והחיצון למאכ5 שלו הפנימי הצר שיהי' וחשב אילןנמע
 זה 5מייג, והעליון למאכל הרעחתון הץצד שיהיה אולמייג

 לסייג עליו שחישב וזה בערלה חייב למאכל עליושחישב
 מאברה ועצי הנומע של בדעתו תלוי שהדבר פמור 5עציםאו

 בערלה חייב והצלף מערר[ה ופמורים נוטעין לנדרמרזמן
 דרק אומרים יש מותרות, הקפרימין אבל ב5בדהאביונות
 אומרים ויש אסורות התמרורן ה~ש מותרורעהקפרימין
 בשנורן והוורדין אסורות, הקפרימין גם ישראלדבארץ
 דאין אומרים ויש בהכם ולהריח ל[אכלכם אסורהערלה
 שהפירורן איכ[ן כל וכן המנהג, וכך ערלה אימורבוורדין
 איסור בהם נוהג אינו לרפו~וה אלא אוכליכם אינםש5ו
 פטורין אטד מיני וכן להריח. וכ"ש 5אכלם ומורערער5ה
 יש הסוכר קני להחמיר. ויש כתיב מאככ[ דעץמערלה
 ברינגן הנקרא פרי ורבעי, ער5ה בהם נוהנין דאיןאומרים

 כ[התיר. ודהמנהג ערלה משום אומרין יש ברינגינםאו
 מותרין יבשתא ובין רטיבתא דבין אומרים ישוהפלפלין
 ירק זה הרי מעיקרו עלין המוציא כ5 ורבעי, ערלהמשום
 אילן, זדץ הרי מעיקרו עלין מוציא שאינווכל

 ציוןפרי
 אפילו אוסר יוסי ר' : רערלה דפזא קטא במשנה יוסי ר' רער( והו כו' נמעח(

 עכ"ר( פטור :הוקיצון חייב הפנימי לסייג והחיצון ר(סאכון הפנימיאטר

 מפסק וחזר יוסי כר' פסק וכאן ע"ש יוסי כרבי הלכה ראין בפירושו כהבורבנו
 ר(איפלוני אתא דלא רבנו שסובר ה"נ וג"ר ססע"ש כפ"י הכ"ס וכתב נפירושושר(ו
 בין ר(רשב"ג בין יוסי לרבי דסוקי מירושלמי ר(וה הוכוקה ויש ר(פרושי אלאאת'ק
 שמקצתו אילן תני : א' הלכה סוף בירישלמי )שם( דאיתא ר(הא כוונהיה עכ"ללרבי
 רבי דברי גאר'! כילו כאו(1 בארץ נטיע שטקצוקו סכיון בח"ל וסקצוהי בארץנטוע
 )על כרשב"ג יוסי ר' כו, פמור ח"ל הנטיע צד חייב בארץ הנסוע צד אוסררשב"ג

 פטור ווהחיצון חייב הפגימי דאסר יוסי דר' דמילהיה ניסא סי קאי דמתני, יוסיר'
 חייב הפניסי גצד וה"נ פטור חו"ל ושל חייב באר'ן הנטוע דצד דאסר כרשב"גאתיא
 דהשרשין אמרינן דלא כסו מזה וה יונקין דהצררין אסרינן ולא פטור החיצוןוצד
 לרעוץו תלויה ערלה כרבי יסטר אפילו היא( דלא הש"ם וססיק סוה והיונקין

 ערלה ושאני נרבי סובד רר"י לטיסר איכא לעילב( פי' לדעתו תלויין אינןוסעשרות
סטעשרות
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 פףינ2,
,ציון ורבעי' עה,7הלכות,

 שהוא לחיוכ אם הוא כך האילן על שיחשוב מה לפי לרעתו תלויה דעולהממעשרות
 במעשרווה משא"כ מילהא וקליא ובריריה לסייג שוהשפ לפטור אב( למאכלחשב
 בכאן מקצר(ו ואכ פטור שבחו"ל 11ה חייב שבארץ טה אלא לדעתו תלוייןשאינן
 ע"ש כרבי אפילו יוםי רר' מלתיה ואזלא זע"ו סעורכין ופטור חיוג בכאןומקצתו
 דהלכה מיטום וראי רכ"ע אליבא יוסי ררי דאתיא לאוקסי מתאטצת דהש"םוכיון
 על התם הירושלמי סרפ-יך יוסי כר' דהלכה להוכיח כיותר גראה ולעג"ר יוסי,כר'

 הפניסי אפילו אומר יוסי רבי והת:ינן כו' למאכל עליו וחישב לסייג רנטעוהברייתא
 לימא יוסי מר' פריך מאי יוסי כר' הלכה דאין נימא ואם כו, למיינ והחיצוןלמאכל
 כר"י דוהלכה :( )יג דסוטה טמוניא היכוהנו י"ח בהלכה ולקמן יוסי כר' ס"לדלא
 כהכ בפירושו לסה סכר קא מאי ולבסוף םבר קא מאי מתחלה תיקשי אכתי אךע"ש.
ור'. הה'ק פליגי לא דע"כ לרבנ. רס"ל זאולי יוסי, כר' פסק ובהלכה יומי כר' הלכהראין

 אמר אפילו יוסי: ר' שאסר כמו חשכ רק ולא מפורש נע"פ גאם, אלא יוסי
 אמר ולא כו' אמר אפילו לומר ר"י רקדק למה להבין וצריכין כו' לסאכלהפניסי
 אסר דלא רסשסע כו, לסייג הגוטע הת"ק שאמר כמו כו, למאכל הפנימי נטע,אפילו
 להיית יכול דטחשבה רמהגי ה,א חשב רדוקא מה"ק דשמע נראה לנן חשבאלא
 אחת בבח שניהם על וחל לסיינ וההיצון לסאכל פגימי ארות בבת דהשב ארותנבת

 אמי-ה להיווה רא"א אסר טשא"כ ערלה היתר החיצון ועל ערלה אסורעל'הפניטי
 כיון דהא חלקי ערלה איסור ריחול לה טשכחת לא זה אחר בוה אלא אחתבבת
 איך הוא סאכל אילן דהא האילן כל על ערלה איפור חל למאכל הפנימיראמר
 ר' ואסר טותר להיות חוור אינו נאסר שכבר כיון הא טווקר החיצון שיהיהאפשר

 שנאמר ממה רילפיגן משום פטור והחיצון כו' למאכל הפנימי אסר ראפילויוסי
 מסשמע ! בירושלטי כדאיוקא יאכל לא כר(יב דכבר אע"נ מאכל עץ כלוגמעתם
 לומר וקלמור טה טדבר הכיהוב טאכל שבע.ן יורעיכם אגו יאכל לאשנאסר
 כו, לסאכר( הפנימי שאמר כגון לטאכל שהוא את לך לומר מאכל עין כלונמעוקם

 תאכלו יט( )ויקרא מרכתיכ א"נ פטור. החיצון כגון למייג שהוא ואת חייבהפנימי
 אלא מאכל עץ כל ונמעהם ת"ל מה מרבר הכתוב מאכל שנאילן יודע אני פריואת
 הת"ק נם באמירה וג"א במחשכה כו' למאכל הפנימי בנטע אנל ע"ש, כו, לךלוסר
 הייגו יומי כר' הלכה ראין רבנו שכוקב מה א"כ פמור והחיצון חייב ,דהפנימיטורה
 טודה הת"ק גכם במחובה בנסע אבל אפור החיצון דנם כת"ק רטסתבר באסרדוקא

 פסק בין סתירה אין א"כ אמר ולא בדקשג מיירי וקרא פמור והחיצון חייברהפנימי
 ואיכא בדהשג. מיירי וכאן באמר סיירי דפירושו כאן רבנו של לפסק בפירושורגנו

 רמה התא"י גם"ש מהני, רבור בלי ומדקשבה בחשב. רק סיירי דת"ק מכאןלהוכיח

 אמר אלא נכון לא ע"ש מהני טדהשבה רה"ה רוקא לאו אטר אפילו יוסי ר'שאמי
 בשתי אבל אחד באילן אלא כאטר וריי ת"ק פליני לא ד'ו"כ למימר ואיכארוקא,.
 מהני אמר דאפילו יוסי לר' ת"ק סורה לקורות או לסי.נ ואהד למאכל אוקדאילנות
 פליגי לא וע"כ מותר, לסייג שאמר והאילן ערלה משוב( אסור למאנל שאמרוהאילן
 ואסר הקריכם אכם אבל כו' למאכל הפנימי קודם ואמר הקרים אם אלא ,אוהדבאילן
 רקורם כיון סותר והחיצון אסור הפניטי אטר ראפילו מודה ת"ק נם כו, לסייגהחיצון
 לא לסאכל הפנימי אח"נ אמר אפ,לו החיצון וגיתה לסייג רהחיצון ספורשיאסר
 הר(יר שכבר ההיתר הפקיע לא לסאכל הפנימי אמר שמפורש כיון היהיצונאסר

להחיצון
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 נגציון ורבעי ערלההלכותפרי"
 לעיל שהוכחנו לפי אסור הפגימי לסייג החיצון אלא אטר לא ראפילו ואפשרלהחיצון
 סמילא לסייג החיצין שטפרש כיון מחשבה .שובם ב:(י מתם א?ילו וקל ערלהדאיסור
 לפלוגי ולאו. דת"ק סלוקא לפרושי יוסי דר' רכנו שסובר הכ"מ ום"ש אסור,הפנימי
 אסר דרבנן ס"ט רשכ"ג אסר יאור: : התם פריך דהא להיפך סבואר בירושלמיאוהי
 הסיינ מקום לסייג בטשפה לקורווק ברוצף לעציכ( נטיעהם סדר בטשנה זעיראר'

 יווקר היה החיצון רצד לומר שייך מה אחד נאילן יוסי כר' ואי עכ"ל עליוסוכיח
 פוטרת לבד ומחשבה משנה בעינן דלא יוסי לר' דם"ל ודאי אלא הפנימי מצרטש,גה
 במשנה ר(הביא צויך אין יוסי כר, רבנו דפסק כיון וה רמטעם לעיל שהוכחנווכמו

 לפרושי יוסי דר' ליה סבירא לא בססדר רבנן דטוקי דם"ד למימר ואיכאהםרר,
 בטשנה, מיירי דרז"ק יפרש ר(א כרבי נסי דיסבור דם"ל וסאן הוא דת"קטיונתא
 'בירושלמי וטרו דשקל(ו טשום יוסי כר, רבנו דפסק טעמא כתבו והגר"אוהרדב"ו
 לסייג הרזחתון צד גטעו יוחנן רבי קוטי בעא יקים בן ר"ש וו"ל: ע"ש,אליביה
 צר היא הדא היא הדא היא א"ל. לסייג והעליון למאכל התחתון צד למאכלוהעליון
 דין )כלומר למאכל' ,והעליון לסייג העליון צר היא לטאכר( והעליין לסייגהוקחוקון

 כיצד פמור( לסייג שהוא ומה חייב ר(סאכל שהוא מה כך ובין כך דבין להםאחד
 ר(מאכל ואילך מכאן ל(סייג כאן עד. ומסיים זמורה מביא יונה רבי אמר יודעד:וא
 את ומידד אחד חוט מביא טווהר שהוא ומה אסור שהוא מה לכוין יודע הוא)כיצד
 ניחא בעי ר"ז למאכל( ואילך מגאן לסייג כאן עד המקוכ( ומסיים וקציו עדהאילן
 איסור סוקוך גדל לסייג והעליון למאכל התחתון צד לסאכל והעליון לסייג התחתוןצד
 העליון נידולי דאין לסאכל והעליון למייג התחתון צר אם )הנידהה הכין אטרתואת

 למאכל הוא הוקחתון צה אכ( אלא מותר התוהתון הצד דהא האיסור מןמוהגדלין
 כדעתיה זעירא ר' ואטאי( התחתון צד של האיסור סן גדל העליון הרי לסיינוהעליון

 איסור גידולי שאין אסור נסה מוסיף אפילו ושתלו שעקרו הכרם כלאי של בצלכו,
 פ"ה כר(אים כה, פוסק שרבנו כיון זה לפי עכ"ל האיסור אוק סעלין היתר()נ"א
 התחתון הצד. דאם כאן פסק איך , ע"ש כלאים שר( נצרי לענין זעירא כר'הכ"ד
 דמחמת ר(סיטר איכא איסור, גידולי הו"ל הא סותר העליון לסיינ והעליוןלסאכל
 יו"ד לש"ע בביאורו זצ"ל הגר"א וכדכוקב בטל, ר(א הדין זעירא ר' של קושי'איזו
 מתני' על נם קשה והקושיא לה, רוש ר(א הקשה זעירא דר' ~שע"ג ס, ס"קרצ"ד

 הרשכפם כדכוקב כו' בחיל ומקצתו בארץ גטוע שמקצתו אילן תני שםדאמרינן
 ראיה להביא האחין על סת שאם אבא לי טודה שסואל דאמר הא לענין :( )קבב"ב.
 קשיא, כו' אבוהן להו טען דר(א סירי ליתסי להו טענינן כר(ום פפא רב להמתקיף
 להכוא האחין על דסית דהיכא כשמואר( . דהלכתא הר"ח פסק שם הרשב"םוהביא
 תייבחא .רפלוני תיובתא בגמרא ראסר היכא כ:( ז"ל מרבותי גקמינן פירש וכןראיה
 לא דשסואר( כהך בקשיא דעי(תח היכא אבל לנמרי עליו שהוקיובוקא דבריובטלו
 אשתטק לא אלא לנמרי זו שמועה דבטלה יהן ברירא הוה לא דאטרינן דבריגבטלו
 ע"ש, והא ד"ה ,( )ר נ"ב בתום, ועיין ע"ש, וקייסא רתליא שעתא בההואפירוקא
 היתר נידולי דאין הכרכם כלאי של דבצל הא דשאני ילחלק לתר, איכאדהקושיא
 דילרה כהה,א היהר גידולי שינרלו קורם ניכר רהאיסור סשום האיסור אתסבטלין
 הכא אבל האיסור טנטלין היוקר נידולי שאין פורות מר(אה והיא בזקנהשסבכה

 ופחהד נורם וזה הועל,כזה האימור וסתוך היתר סתוך אחת נדל,ם-בבתשהפידורז
ואע'ג
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 יוןצ ויבעי ערלה .הלכות מנריבל
 הנ"ל כחילוק בינייהו מפליג אה"נ יוחנן ר' בינייהו מפליג לא זעירא רר'ואע"נ
 הצד אכ( למה תיקשי זה לפי אך ע"ש, ל"ר ס"ק והש'ך והב"ח הב"י בזה מ"שעיין

 נורם וזה זה הו"ר( הא העליון מצר הפירות אסורין ר(טאכל והעליון לסייגהתחתון
 ס"ר( ררכנו למימר ואיכא איסור, וסוזוך היתר מתיך אוקוק בבת גרליכ(שהפירות

 מוכוק ר(טאכל מצר דמהאיטור גורם וזה זה ממעם ר(או הנדר מצר דהדהירהרמעם

 כיון אמרינן ולא אסור רהפנימי מראמרינן רהא מיתי זוז"ג זה בענין אמר'נןרלא
 אסור רהפנימי מקיא בירושלמי יר(פינן רהא זוז"ג 1ה1"ל הרויצון משורש גמ(שיונק

 מאכל שבעץ יורעים אנו יאכל לא שנאמר ממשמע לעיל כרהבאתי סותרוהדויצון
 למאכל שזהוא את לך לומר מאכל עץ כל ונמעתם ר(ומר תר(מור מה מדברהכתוב
 למאכל העליון ה"ה הלכך פטור הוקיצין כגון לסיינ שהוא ואוק והייב הפניסיכנון

 לסאגל רתחתון והא גורם וזה זה מטעם מתירין ולא אסור שלסערה לסייגדהתחתון
 סשובז חדש טעכ( רבנו כדכוקב טעמא היינו העליון פירווק מווקרין לסייגוהער(יון
 שר( רגצר( מהא זעירא ר' קושית לרזיץ כוונתיה הנומע שר( ברעתו תלוישהדבר

 ליה והוה תר(וי הנוטע של ברעתיה לאו רהתם אסורים כמה מוסיף אפילוללאיכם
 שיוצא סה שכל דקשב והוא תלוי דברעתו כיון בערר(ה משא"כ ואסור איסורנידולי
 גשעה אפילו נ(מער(ה לעלות שראוי סה כל לעור(ב( נאסר ולא לנדר יהיהר(מעלה
 סברת וזוהי כלל איסור גידולי גקרא לא למעלה ועלה שגדל מה לכן למטהשדקיתה

 בשם רזנ; : איתא )שם( ונירושלסי לגמרי. מותר שלסעלה דמה ליה דפשימ יוחנןר'

 כדעתיה ר"ם התאנה וטן הזית מן חוץ פמור למחשביז באין האילנות כל מאיררבי
 למדהשבת בא לך אין ר"ש בשם תני ותאנה, מזית חוץ סרק אילן אילנות נלדאמר
 משמע שסרזם ורגנו עכ"ל, וצר(ף ושקמה רמון נלכר המינין שלשרז אר(אפמור
 אסתמא פליגי ור"ם רי"ש רם"ל משום פטור למדושבת באין, אילנות מיני רבכלדם"ל

 פסק ורבנו הפ"ם כם"ש פטיר ר(מוקשבת באין אילנות רכל רמשמעדטתנירזין
 רמוקנ.,,כמתמא

 אותם ניטעין דסתטן ערלה אימור עליהכם אין סאבררה ערבי בלשון הנקראיבםפירווה
 הלכורה האדסה בפרי ועיין ע"ש " מ" רב מר(ך בקרית כמ*ש ולנררלמייג

 ר', מי' דה' פרקברכות

 בוהוצה ערלה של צלף רב אמר יהורה רב אמר )לו.(: בברכות איתא ,כו'דהצלם
 צלף ר""י וכתב עכ"ל, הקפריסין אוק יאוכל האביונווה את זורק לארץ '. .,

 מיני כמה. בו שנרלים לפי צלף הוא נצפה מיני אלקפאר( בערבי )נקרא עץסין
 וראוייכם רכים )הם וקמרות כמין גדליכם העליכם בתוך רזמרות מיני ליה קריאכיר(ה
 הוא קפריסין הפרי. הוא אביונורז ערבה, שר( בעלין כמו בעלה ובולטיןלאכילה(,
 ורבנו ע"ש, רקיכ( אנוזים סביב הגדיר(ה קר(יפה כעין הפרי שסביבווק גדולהקליפה
 הפרדו שדה'א ממנו יש אלנכר, בערגי הוא צר(ף כתב מ"1 רמעשרורה פ"רבפירושו
 קפריסין הנקרא .והוא עלין ממנו ויש נעץ יבש פרי מסגו ויש תמרורה נקראוהוא
 פרי ממנוויש

- צרכו כל מבישר(  פרוסאר(נכר ערני ברשון אצלנו הידוע ושמו 
 שם והוא פרדקה והוא נצפה הוא צלף ספרש: וסהרי"במצ אביונות, הנקראוהוא
 שיתין נקראו רכין וכשהן נצפה ר(ולבי הן תמרות כפר,, אל ישמעאל ובלשוןהאילן
 הן מהן יוצאין שהן ואביונות הפרי מהן שיוצא העץ עיקר ,ווקן ,לווין אותןואוכלין
 עיקר . . .:

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



 נהצידן ורבעי ערלההלכותפר'

 נשהוא הפרי הוא אביונוה פי' והראב"ד אביינות, שוטר הוא קפרם ה?רי.עיקר
 לפירוש אך פנ"די בכפי"פ עיין לפרי שוסר ואינו הנושריכם הפרוקים קפריםססרר

 סשונם סותר דסמרר קי"ל הא ערלה סשום אטור אביונור: לסה הקשההראביר
 שסמנו דהפרח רננו כפי מפרש דהתם סמרר ואילי דו' הלכה לעיל כס"שערלה
 שמפרש כסו לעצמו נראה והגרגיר הפרח שנפל לאחר היינו רכאן וססדר הפרי'היה

 : :( )לו בברכות ראיתא טהא עליו ותיקשה קפריס. הוא הפרוק'ם כאן רהא שםרש"י
 וסראמר פרח, ולא קליפה הו"ל רקפריסין משמע כו' לפרי שומר רנעשה ליהותיפזק

 אמור השאר נם בארץ הא משמע מותר והשאר האביונות את וירק בוקו"לרב

 סיוקר ישראל בארץ: דגכט דסשסע סתם כאן רבנו כתב ר(מה להבין צריכין זהולפי
 ערלה של צלף סתם שאמר רב ברברי גורס ררבנו ואולי סהאביונות. וקוץהכל
 הרי"ף שיטת סשמע וכן וקו"ל הזכיר ולא הקפריטין את ואוכל האניינית אהזורק

 של צלף רב אמר יהודוה רנ אמר וו"ל: סתם רב רברי מברכין בכיצרשהביא

 ה-א ותיסה : יונה רבגו יכתב עכ"ר הקפריסין את ואוכל האכיו:ות אה וורקערלה
 נראה שבפירוש בחו"ל ערלה של צלף בפירוש כתב ולא ז-ל היי,ף דבריו סוהםלמה

 בארץ שאפילו זהיתה שכ11נת1 מימר רבעו ואית בדה."ל אלא התיר לא שרבבנמרא
 בר:ר מדאמרינן סברא להאי ליה ומטייע הקפריכין אה ואוכל האביונות אוקוירק
 ינסצא כי' קפריסין ואכיל אביונות וריק רקא אשי רב בר למר אשכחיה רבינאהנא
 בלבר האביונות אלא פרי נקרא שאינו שאמר כר"ע דהלכתא רשמעתא מסקנאלפוב:

 כהב רא ורפיכך ר"ע כדברי הקפריסין אוה ואוכל האביונית את ,ירק באריןואפיד(1
 ס"רן דהרי"ף סשסע בפשסוה ע"ש, יד: ורזהי בחו"ל ז"להרי"ף

 אינו דציף כרבני
 כתב והטור ע"ש, רם", סצוה החיניך רעה הוא וכן האביונות אלא ערלה משוםאסיר

 ע"ש, כי' ישראל נארץ בד"א בערלה הייבין צלף של והתמרוה והקפרימיןדהאביונ"ה

 האביונית וכתב: הש"ע בעל סתם וכן הפוסקים מכל מוסכמה 11 דרעה דס"למשמע
 הלא וקסוה 1וה ע"ש דק,לק שום בלי בע-לה הייבין צלח של 'הקפריס.ןוהר;מרווה

 כוקב יהנר"א נלבד. האביונות אלא אסור ראינו והדויניך והרי"ף רב:ו רעתלפי

 הסור שכין והפלוגתא ר"א. גגד בראירייתא אף כר"ע קי"ל רהא רבני רביידנראין

 דנא"י טכלל כו, בחו"ל צר(ף רב אסר ר"י מראטר סבר רוהמיר היאורבני
 קי"וש

 עבדינן ר"א בטקוס ר"ע יאמרינן אשי רב בר כטר ס"ל יבגי אכל כר"אנהא
 בגרכות הצו""ח מ"ש ועיין ע"ש כ12רז1 דהלכה משום אלא רסקיל משים לאכייתיה
 ובספרי ל"א עמור לברכה בהשקפה ס"ש ועיין הנ"ל ור:ר'"' רבני פסק להי'ן)שם(

 ר'. ובהלכה כ"ט הלכה העשרעשר
 לאכילה הראוין מינים נ' ב, שיש צלף של אילן לפ.כך : שכהב להלכוש ראיהיהנה

 פרי מין ג"כ הם ותטריח זהאכיינ1ה הם הפרי ועיקר וקפרימין ואניונותהסר,ה
 ישראל בארין ערלה שר( כצר(ף הלכך הפירות רשום- שיסרי קל'פ1ה הםיקפרימין
 בארץ חייבים וההמרזוק הפרי עיקר שהכ( ההורה סן בערלה חייבים הסהאביונות
 דגם הפירות בשאר כו' ואע"ג נאכיע(ה מיתרין והק"ריסין סופרים טדבריישראר(
 הם ניועיכם רקפריסים לוטר לי אפשר לפרי המ?ל סאה בערר(ה דקייביםהקליפוח
 ולא באגווים נמו והתדותונה הקלי?ה עי קליפות שהם ספני הפירווק קר(יפותסשאר
 שכהנ רכנו מדברי סיכיח שלו דהחילוק ונראה ע"ש. ר(פריו הטפל מאתמתרבו
 .האביונות" לכתוב הו"ל- ראל"כ אסורות וקטר1ת הא סשיע .טור:רות הקפרימיןאבל

 גלגר נ...

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



ציון דרבעי ערלההלבדת פרינו
 ובין תטרות כ4ן מותר הכל מאביונווק ירקוץ ירעינן הוה וטטילא י(א ותובלבד

 דהכם קליפות טשאר הם רגרועים מותר קפריסין דרק רס"ל וראי אלאקפרימין
 תטרות רגם דטשמע בלבר האגיונות ומ"ש אטורות תמרות אכל הקליפה עלקלי15ת
 תמרות אבל אכיונות אר(א אסוריכ( אינם סה"ת איסור לענין היינו אסורימאינם
 שרא טת1רץ ובזה סור;ר מדרבנן גם וקפריסין מדרבנן אלא מה"ת אסיריםאינכם
 את זורק בחוייר( ערלה שר( צ;(ף רב אמר יהודרק רכ ראמר 'טהא רבנו עלתקשה

 ישראל בארץ אבר( נינהו פירי רלאו התסרית וכ"ש הקפריסין את ואוכלהאגיונות
 ישראל בארץ אסרו דתמרות מררבנן שאסור לענין לתסרות קפריסין ביןיש"חילוק
 רברי הן הן דבריהם זה ולפי והחינוך הרי"ף לדעת וכן מורזר; 'כא"י 'גםוקפרימין
 על כתכ פטורין.,כבר והתמרות והאביונות חייבין קפריטין בחו,"ל אבל ישראר(באר"' כר"א אח"כ ומ*ש גערלה דקייבין ילף של והתסרווק ו,אביונות : וז"ל שבתבהטוה
 והתטרות ור:קפריסין חייבין אביונות בדהו"ל אכל וצ"ל מפורטם טעות שזהו הב"חזה

 והרי"ף רבנו כדעת ס"ל הטור וגם פלוגתא אין זה ולפי הלבוש נורס וכךפטורין
 וההינוך והרי"ף רבנו על חו;(ק דהטור יתכן דאיך הכי למימר כעינן וע"כוהחינוך

 והרי"ף רבנו וגם פלוגתא ראין דס"ל ודאי אלא י"א בלשון אפילו דגריהם הזכייולא
 אטור נסי רקפריסין לכוקוב מוסיף שהוא הש"ע דברי זה ור(פי הכי ס"רוהחינוך
 טכרכין כיצר בפ' חטודות הרברי אולם כמרי ודלא כסר דלא יהיה דזה תמוהיםבא"י
 ס-קמרות חשיבי דקפרימין ודאי טוכח רהא רבריו דליתא וכתכ ה(בוש עלמשיג
 ואטר קפריטין בענין שם נדחק ועוד קפריסין, דכ"ש וראי נ"ל תמרות דמחייבולמאן
 לרבות את חז"ל שאמרו מה ככלל אינו מש"ה רשומר שומר שהוא דמשוםשבם
 לית רקפרימין רס"ל למאן מקשינן בפרקין בגמ' עיין שלא מפני זה כל לפריוהטפל
 טייר; לא לשומר שקלת רבי שאני רהכא רבא ומסיק כו, לרבות מאות ערלהבהו
 דקרש פרי בלקיטי ועיין הנ"ל הש"ך ע:( בטלואים ועיין ז' ס"ק כש"ך ועיין .ע"שפרי

 בזהי מ"ש ר"ב טי'או"ח
 ח"ל בין חילוק אין רבממקנא )שם( דברכות מהסוגיא ר(הוכיח דאפשר למימרואיכא

 רכ אמר יהודה רב דאמר הא על הגם, התם דפריך צלף ברין ישראללארץ
 פרי לאו וקפריסין הקפריטין את ואוכל האביונות את זורק בחו"ל ערר(ה שלצלף

 )ימשני( כר"ג הלכה ונימא )ופריך( כו' רתנן כר"ע דאסר הוא )וסשני( כו'ורטינהו
 לפרי שוסי רנעשה ליה ותיפוק )ופריך( כו' בארץ אפילו הו"א כר"ע הר(כה אמראי
 מותר קפריסין ישראל בארץ אפילו הו"א כר"ע הלכה אסר דאי לומר אפשר )ואיךכו'
 אמר לפריו( הטפל את פריו את ערלתו וערלתם אסר ורחמנא לפירי שומר הו"להא
 הכא במחוכר בין בתלוש בין דאיתיה היכא לפירי שומר רגעשה אמרינן היכארבא

 כארץ דגם הו"א כר"ע הלכה אטר הוה אי הלכך פי' ליתיה בתלוש איתיהבמחובר
 דפסקינן לדירן א"כ הוא, לפרי שומר ולאו הוא פירי דלאו כיון קפריסין אפילוסווקר
 דמעשרות פ"ר המשניות בפ" רבנו כם,ש הוא פרי לאו דקפריסין מעשר לעגיןכר"ע
 לפרי שומר ולאו הוא פירי רלאו כיון לגמרי קפריסין מותר ערלה ר(ענין טמילאס"1
 ראורייתא שהוא ערלה לדין ררב:ן בסעשר דמיירי רר"ע הא בין לוהלק ואיןהוא.
 ה"ה פירי דלאו ר"ע ס"ל ואעפ"כ היא ראורייתא אילנות רפירות ס"ל רבנודהא

 שטפרש לרבנו וכ"ש הוא לפירי שומר ולאו פירי כמאו רלכייע תטרות וכ"שבערר(ה
 ,.תםרות דערן !ק,"5.' הא .עוי ערלה טשוכם בו יאין חואדתטיות:.פדח

 וקפריסין.
.( . 

. 
 סברכין
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 נזציון ורבעי ערלההלכותפרי
 נינהו. פרי דלאו אלמא האדמה פרי בוראמברכין

 נאמר ועליהם טוב ריח להם שיש האדומים השושנים הם הוורד כו'רדזןרדין
 מ-ש ו' משנה שביעי פרק לשביעית רבינו בפירוש עיין שושגים,שפתותיו

 תשובה לא, אם בורדים ערלה נוהגת אם : כתב ק"א סי' ששי חלק הרשב-א ובתשובתבזה,
 ומנא שביעית בהן שנוהגת כמו ערלה בהן שנוהגת מסתברא אבל שמעתי לאזה

 להם יש והליטם והקטף והכפר הורד שביעית מסכת של שביעי בפרק מדתנןאמינא
 פרק בנדה עלה ואמרינן ביעור ולדמיהם ביעור להם יש שביעית ולדמיהןשביעית
 קיטפא תנא מאן פדת ר' אמר שעת7ז דיין נשים ארבע אומר אליעזר ר' )ח.(קמא
 אסור ערלה בשרף ומעטיד דערלה ראשון דפרק אליעזר ר' פירש אליעזר ר' הואפירא
 לן מנא הכי תימא לא דאי שביעית לענין פרי אינו ערלה לענין פרי שאינו כלאלמא
 רבנן פליגי לא כאן ועד רבנן דילמא רבנן ולא אליעזר ר' דשביעית מתניתיןדהא
 מאכל שהוא כל שביעית לענין אבל ממש פרי דבעינן ערלה לעגין אלא דר"אעליה
 ערלה לגבי פרי שאינו דכל מיניה שמע אלא שביעית בו נוהג בהמה מאכל אואדם
 שס עיין ערלה לגבי אף שביעית לגבי פרי והוי הואיל וורד שביעית לגבי פריאינו

 הנ"ל הרשב"א דברי הביא רצ"ד סי' בי"ד והב-י ק-ב, ובסי' הנ"ל בסי' בזהשהאריך
 שמצאת ואמרת ערלה משום בהן יש אם הוורדים שאלת הרשב"א כתב : וז-לבקיצור
 שמעון רבי שביעית להם יש והלוטים והקטף הוורד שביעית ממסכת מדתנןראיה
 זו שאלה תשובה הוא פרי לכ"ע וורד הא פרי שאינו מפני שביעית לקסף איןאומר
 סמוכות כמה לדבר ועשיתי בהם נוהגת שערלה דעתי לפי אני ואמרתי כבר ממנינשאלת

 עכ"ל. מתיר הראב'ד אבל נדה דמסכת ומסוגיא משנהמאותה
 דרבוותא בפלוגתא תליא דוורדין מילתא דבהא כתב ל"ד סי' חי"ד שני חלקוהמהרי"ט

 בשמים עצי בורא עליהם מברך כתב ז"ל שהרמב"ם ברכה לעניןדאיפליגו
 גאון האי רבינו מדברי משמע וכן כתיב מאכל עץ כל ערלה וגבי עבידא למאכל לאואלמא
 טוב ריח הנותן דמברך ולהראב"ד בחדושיו מברכין כיצד בפרק ז"ל הרשב"א כמ-שז"ל

 ברכה לענין וכן ביה קרינן מאכל ועץ במרקחת אותו דאוכלים כיון חשיבלפירות
 בו הכל אבל הוא פרי דלאו ליה משמע האדמה פרי בורא כתב שהרא"שבאכילתם
 משמע מברכים כיצד ובפ' העץ, פרי בורא מברך ורד מי ושותה ורד דהאוכלהביא
 ואוכל האביונות את זורק ערלה של צלף גבי מדאמרינן שוין ערלה וענין ברכהדלענין
 העץ פרי בורא עליה מברכינן לא נינהו פרי לאו ערלה מדלגבי ודייקינן הקפריסיןאת

 דס"ל לרבינו דאפילו למימר איכא ואולם ערלה. נוהג אינו בוורדין לרבינו א"כע"ש,
 לצלף דמי ולא פרי הו"ל ערלה דלענין מודה האדמה פרי בורא מברכין וורדיןדעל
 פרי בורא עליו מברכין בהאילן פרי עיקר שהוא מה הילכך פירות שעושה אילןדהו-ל
 פרי עושה שאינו ובעץ האדמה פרי בורא מברך אילן של פרי עיקר שאיגו ומההעץ
 פרי בורא מברך אינו פרי זה אין שבאמת כיון מהם ונהנה העץ עלי את דאוכליןאע"ג
 משא"כ האדמה פרי בורא מברך מאכילתם ונהנה האדמה מן יוצא שעכ"פ וכיוןהעץ
 כסו ערלה בהן ונוהג פריו הן הן העלין סירות עושה אינו שהעץ כיון ערלהלענין

 באילן אלא אליעזר דר' עליה פליני לא רבנן דאפילו דקי"ל ו' בהלכה לעילשכתבגו
 עושה שאינו באילן אבל אחר פרי ליה אית דהא פריו לאו וקטפי פירות עושהשהוא
 ובשו"ת פריו. זהו אחד פרי לו דאין ורד לפי"ז פריו זהו דקטפי ליה מודהסירות

 אותו שזורעין הזרע והוא אחר פרי לו יש דוורד אוסרים דיש כתב שם ק"ב סי'הרשב'א
וסצסיח
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צ'דן ורבעי ערלההלכות מרי3ח
 גרעיני אף כן אומר אתה שאם הפרי עיקר הנזרע דבר שאין עליהם השיב ע"יומצמיח
 כמו הורד זרע בשביעית שם אסרו שלא ועוד הפרי עיקר יהא זתים ושלתמרה
 הוא הוורד א"כ הפרי הוא אותו שזורעין שהזרע נאמר אם ועור הלוף עיקרשאסרו
 ערלה משום הוורד איסור ממ"נ א"כ ע"ש, כפרי בערלה אסור לפרי ושומר הפרישומר
 בשם הלכה פסק לעיל כרכתבתי פירות מוציא שאינו האילן מן יוצא אםערלה לגבי הוא ופרי כלל מבר3ין אין האילן מן היוצא שרף הא תדע בברכתו, תלויאינו

 ערלה לאיסור ברכה בין לחלק מהרשר"ם רעת הוא וכן כהתוסיו"ט, דלאהרשב"א
 בפלפלים שכתבו הגאונים רמדברי )שם( המהרי"ט והביאו קצ"א סי' בספרושכתב

 יש ועכ"ז האדמה ב"פ עליהו מברכין וברטיבתא עיקר 3ל עליהו מברך לאדביבשתא
 ערלה לענין הארמה ב"פ מברכין ברכה דלענין שאפילו בוורדין ה"ה בפלפלין ערלהדין

 איניש מתהגי ולא נפשייהו באנפי למאכל חוו רלא עיקר כל יבשים כשהםעלייהו מברכין לא ומיהו שוין ופריו עצו שטעם אלא הפרי הם והגרגרין הוא מאכלעץ וראי שהפלפלין לזה זה ענין דמה תמיה ואני : המהרי"ט עליו וכתב ע"ש, גהםנוהגת
 וכן פטור דכפורי ביומא פלפלי כס כראמרינן פטור בי"ה אכילה לענין ראפילומינייהו
 עיקר כל עליהו מברכינן לא כלל לאכילה חזו רלא בה וכיוצא יבשהאגבילא

 הטפלה את ופוטר העיקר על ומברך עיקר תבשיל התבשיל את גהםוכשמתבלים
 על שמברך כשם האדמה ב"פ ומברך תבלין לצורך ליבשן אלא להכי אינשילהו נטעי רלא משומ העץ ב"פ עלייהו מברך לא רחזי רוקח מעשה שעושיםוברטיבתא
 עלייהו מגרכינן היכי פרי רחשיבי איתא אם בוורדים אגל הרכים המתוקיםהשקרים

 ערלה דין בהם אין לרידהו שבתוכו הזרע לשמור אלא נבראו ולא הנושריםאילנות פרחי כשאר אלא הפרי עיקר זה אין לרבריהם אלא הם עץ פרי הרי האדמהב"פ
 ברכות בריני קשורה איננה הערלה ענין רבוורדים מבואר הרי לעיל ולפמ"שע"ש
 רין בהם אין לדידהו והילכך שבתוכו הזרע לשמור אלא נבראו לא דווררים שמסיקומה
 מרבינן לפרי ושומר לפרי שומר הו"ל לשמור גבראו אם מסתברה איפכא אררבהערלה
 איכא שומר משום אי אך וורדים, לענין הרשב"א בשם לעיל שכתבתי כמו פריומאת
 אמרינן היכא )שם( מברכין בכיצר כראמרינן שומר רין להם אין לבסוף דנושרים רכיוןלמימר
 נושר דהסרח כיון ה"נ ע"ש, כו' פרי גמר בשעת דאיתיה היכא לפרי שומר להודנעשה
 הוא פרי עצמו רהפרח נימא אם אך שומר דין להם אין הנושרים אילנות פרחיכשאר
 הרשב"א 3תב רבכה"ג הראוי על יותר בעמירתן נושרים הפירות כל הא הוי מאינושרת
 נכמשים שעליו לפי הוורדים על היתר ללמד שבאו אלה על להשיב ק"ב סיבשו"ת
 נכמשין הפירות שכל ממש בזה רואה דאינו ילקטהו שלא יעמרו ימים או יוםאם

 ע"ש, להן הראוי על יותרבעמידתן
 הפלפלין רעל להו דסבירי והרמב"ם הרי"ף לרעת מפלפלים מוכיח שמהרשר"םומה

 האדמה ב"פ רמברך אע"ג וורדין ה"ה ערלה בהן ונהגא הארמה ב"פ מברךלחין
 והרמב"ם רהרי"ף יוה"כ בתוספת ז"ל חביג בן ר"מ מו"ה הגאון בהן דחה נוהגערלה
 כתבלין לאכלם לייבשן ארעתא אלא לחין לאכלן אדעתא להו נטעי רלא משוםבערלה חייבין רפלפלין הברייתא הביאו לא רהרי ערלה רין בהן אין דפלפלין ס"לבאמת
 והרדב"ז ע"ש. המרוחק מהוורד בא"י ומעשרות תרומות להפריש גוהגין שאין מההוא נמי טעמא ומהאי מערלה דפטור פירותיו לאכול ולא לקורות או לסיג שנטעולאילן דדמי ערלה דין בהם נוהג אינו להריח ארעתא להו נטעי ררובא 3יון וורדיםוה"ה

בסי
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 נםציון ורכעי ערלההלכותפרי
 לפי בשמים עצי בורא עליו שמברכים האומרים לדעת הוורד ולענין : כתב מ"דבסי'

 ערלה, שהוא כיון בו להריח אסור אם לספק יש מרקחת ממנו לעשות נטיעתושעיקר
 בריאים מאכל שאינו כיון והעליתי ערלה בו נוהג אם כייד אילן על נשאלתיוכבר
 שיש שאעפ"י ולקורות לסייג מנוטע עדיף ולא לתרופה עץ אלא הוא מאכל עץלאו
 בריאים מאכל אינו למאכל שהוא אעפ"י ג"כ הוורד בו נוהגת ערלה אין פירותבהם

 בריאים מקצת שיש ואעפ-י בו להריח וכ"ש לאוכלו ומותר בו נוהגת ערלה איןולפיכך
 הבריאות לשמירת אלא פירות כשאר למזון אותו אוכלין אין הוורד מרקחתאוכלים
 : כתב ק"ח סי' י"ד ובש"ע תצ"ט סי' שם מ"ש ועיין ע"ש מאכל עץ זה איןהילכך
 הם דאסורים הרשב-א בשם הש"ך וכתב בהם להריח אסור וערלה כו' שלבשמים
 אסור ערלה של דוורד אלמא ע"ש אסור כו' והרס כורד להריח שעשויים דכלבהנאה

 ע"ש. הש"ך בדברי מ"ש מ"ה סי' שמואל אמונת גספרועיין
 עץ כל ונטעתם דכתיב ערלה בו נוהג שאינו הערלה שנות בתוך לרפואה פירותי שנותן ישראל בארץ אילן שום ימצא שאם כתב תצ"ט סי' הרדג"ז בתשובת כי'רכן
 שאין כיון הוא מאכל עץ לאו אכילה דרך שהרפואה אעפ"י לרפואה הנטוע ועץמאכל
 לאו דתרופה משמע לתרופה ועלהו למאכל פריו והיה לדבר וסימן לאובלו הבריאיםדרך
 הראויים פירות בהם שיש אעפ"י ולקורות לסייג הנוטע אם הדברים וק"ו הואמאכל
 שאין לאכילה ראויים פירותיו שאין אילן הנוטע כ"ש ערלה בו נוהג אינולאכילה

 ע"ש, בו נוהגערלה

 סי' בי"ד עיין הוא אילן ומין הערוך כדכתב הוא הדס מיו אטי כי' אטדנהיבי
 בשם הביא ו' אות ערלה בהלכות דינים והעיקרי ט"ו סעיףרצ-ו

 אף סרק עץ לאפוקי בתיב מאכל דעץ בערלה פטורין אסד דמיני מלוקיומהר"א
 ג"כ והביא להקל רק בערלה מחשבה אמרו לא למאכל נטעו ואפילו מחליףשגזעו
 ודאי שהקריסכיני"א ללמוד יש מברכין כיצד פ' דמהרי-ף פואה ישראל משה הרבמשם
 יש בצלף ואם הקפרס ואוכל האביונה דזורק צלף גבי מדכתב בערלה חייבתאינה
 אטד מין ודאי שהוא הקרישפי"ן כ-ש לא ברכות כלענין לקפרס אביונות ביןחילוק
 דין אטד דה"ה נראה אסור פירות עושה שאינו ערלה עצי דשרף לעיל ולפימ-שע"ש
 לא לרפואה ופירות ע"ש, ט"ו סעיף רצ"ו סי י"ד בש-ע המחבר כדכתב הואאילן
 מותד, הילכך אביונות דהיינו אחורות פירות לו שיש לקפרס דמי ולא מנייהועדיף

 ע-ש, תקל"א סי' ח"ג רדב"ז בשו"תועיין

 והורד הקניס : רצ"ו סי' י'ד בש'ע כדאיתא אילן מין הסוכר דקני כי' סרכררקני
 וראיתי : כתב )לו.( לברכות הרמב"ן ובחידושי ע"ש, הם אילן מיןכו'

 דקנה דם"ל משום ולאו בפה"א הסוכר וקנה סוכר דאמרי רבנן ואית גדולותגהלכות
 אכלינן קא ולא מפיק קא פירא דלאו כיון הוא דעץ אע"ג ס"ל הכי אלא הוא עץלאו

 עכ"ל. האדמה סרי בורא אלא בפה"ע לן מיתמר לא עץ אלאפירא
 שאין עץ שהוא תימא שאפילו למדתי ומכאן : שכתב תקס"ג הרדב"ז בתשובתוראיתי

 אמר פריו את ערלתו דוערלתם ערלה בו נוהג אין שנה בכל אותוזודעין
 בעצמו מפרי יוצא שזה התמרים לדבש דומה זה ואין מעצו היוצאים המים ולארהמנא

 עד אותו ומבשלין בעצמו העץ מן מים הוא הסובד אבל דבש ונעשהשמתמעך
 א"כ ע"ש, ערלה ולא ומעשר תרומה לא בו נוהגין ואין פרי זה אין הילכךשנקרש
 כדעת ומעשרות בתרומות חייבים הסובר דקני כ"ה הלכה תעשר עשר בספרילפמ"ש

הכפתור
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ציון ורבע' ערלותהובות מר4מ
 שאין כיון בהם נוהג ערלה גם ע"ש, תמרים לדבש הסכר קני ומדמה ופרחהכפתור
 להם אין הסוכר שקני בפנ"ו כתב בעצמו שהכפו"פ ראיתי אולס שנה בכל אותןזודעין
 ע"ש האדמה פרי בורא מברך קנים והמוצץ משרשו עולין עליו שהרי אילןדין
 ר"ב סי' בא"ח והטור ע"ש הם אילן ממיני דקנים כתב ט"ו סעיף דצ"ו סי' י"ד בש"עאך
 בעזהי"ת. בזה אאריך הארץ כרמי ובספרי הוי דאילן אלמא ע"ש, בפע"ה הקנים על דמברכיןכתג

 ופרח כפתור הרב משם כתב ש מהריק : כתב ייסף "ביכי כי הנמראפרי
 ערלה משום ואסורים לבד שנים שלש ומתקיים אילן הםדהבדאנגא"ן

 אחד עם דברי ומדי כו' מחמיר היה ולעצמו גשחור ופקפק הלבן התיר הרדב"זומשם
 דיש צדיקים גדולים עיני ראתה יקר כל הן האיש אלי דבר כה קדישא מרגנןהמיוחד
 לאיסור חשש אשר חסיד שום ראיתי לא ומימי קדושה בסדר ידות עשרלהם

 הי"ל מדרגתם ולפי חומרות מיני בכמה דמחמירין אף אותו אוכלים וכולםהבדינגא"ן
 מיהא לעצמו איסורא בהן הורה דלא הרדב"ז ואף דאסר מאן דאיכא בזה גםלהחמיר
 מהר"א זקנינו מר המפורסם הרב דהרי הנז' החסיד להרב הראיתי בפרק ובונזהד
 אסר נ"ו( )פרק ופרח כפתור בספד : וז"ל שכתב כ"י בהגהותיו זלה"האזולאי

 המובהק תלמידו כי לי ואמדו ז"ל האד"י לתלמידי שאלתי ואני וכו'הבדינגא"ן
 היה ז"ל אלשיך מהד"ם השלם שהחכם לי העידו גם אותם אוכל היה ז"למהרח"ו
 הולך שנה בכל פירות שעושה אילן שכל לפי ידק שהוא אומר והיה אותםאוכל

 גרוע שנית בשנה ומתוק טוב הוא ראשונה שנה הבאדינגא"ן של האילן זהומשביח
 ע"י אלא לאכילה ראוי שאינו הרבה מר הוא השלישית ובשנה קצת מר והואמעט
 יוסף כמהר"ר להדב חסידים קצת אלו שם לי העידו גם ירק שהוא מורה וזההדחק
 אוכל היה ז"ל האר"י שגם לי העידו גם דבר עמא חזי פוק להם והשיב ז"לקארו
 שכתב וראה הרדב"ז תשובות לידו בא רב ומן דאחר כתב ברכה ובשיורי ע"ש.אותם

 ידק ודאי דהוי להו דפשיטא משמע היתר בו גהגו כולם דאיתי ישדאל לארץכשעליתי
 שנתו בתוך פרי ועושה הגרעין שזורעין אילן מיני בכל שאין אחר טעם לוונתחדש

 עכ"ל, הוא ידק הילכךכזה
 הוא דידק ומסיק משמעתיה מר הדר זה על מסתפק שהיה הרדב"ז דגם לדעתהבאתי

 הטעם ומזה : כתג הי"ג אסורות ממאכלות פ"י הרמב"ם על הרדב"זע"ש,
 שנים שלש אלא פדי עושה שאינו הגננין לי שאמרו מצרים של בבדינגאן איסורנהגתי
 המין אבל גסים והס השחור המין והוא שנה בכל אותו זורעין שאין ממש אילןוהוא
 תקל"א סי' ג' חלק הדדב"ז בשו"ת כתב וכן עכ"ל, ערלה בו ואין ידק הוא הדקהלבן
 אסדם והרדב"ז אותן אסד ופרח הכפתור דהברינגינא"ד כתב הקמח ובלקטע"ש,
 כתב בכ"י אחרת בשאלה אך שנים ג' מתקיימיס שהן לפי ערלה משוםבתחלה
 והטעם פלוגתא הוי והשחור הלבן המין והתיר להתיר טעם לו נתחדש לא"ידכשעלה
 בארץ ומיהו ומותד הוא ירק הילכך שגתו תוך פרי שלו הגדעין שמוציא לךשאין
 להתיר זה הוא חליש וטעם כו' מעיקרו עלין מוציא אם .לבדוק צריך למעשהישראל
 בש"ע דאיתא להתיר אחר טעם נתחדש ואצלי שלו הראשון הספק כפי תורהאיסור
 שפלים שהם/ משום כירק שיהיו טפח גבוהים שאינן הגפנים על דגזרו רצ"ו סי'י"ד

 העץ אין שהרי כו' ירק שהוא לדונו יש וקצר שפל שמיגו דבד כל א"כ כירקונראין
 דנהגו דבר לעמא ודאיתי מבפנימ חלול שהוא האילנות לעץ דומה הבריגגגיא"ששל
 בתוספתא איתא כך כו' ירק זה הדי מעיקרו עליו מוציא אם סי' מ"ש ע"ש, היתרבהן

פ"ב
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 מאצרוז ורבעי ערלההלכותפרי
 יש שפלים שהם משום ירק שהוא לדונו שיש ומ"ש ע"ש, שם ובירושלמי מכלאיםפ-ב

 ר-מ היה :( )פ-א וביומא )לה.( ובסוכה :( )לו בברכות דאמרינן סהפלפלין ע"זלהעיר

 מה אלא הוא מאכל שעץ יודע אינו פריו את ערלתו וערלתם שנאמר ממשמעאומר

 שהפלפלין ללמדך הפלפלין זה ואיזהו שוה ופריו עצו שטעם עץ להביא מאכל עץת-ל
 תאכל במסכנות לא אשר ארץ שגאמר כלום חסרה א"י שאין וללמדך בערלהחייבין

 דלא : בערלה חייבין ד-ה )שם( בסוכה רש"י וכתב עכ"ל. בה כל תחסר לא לחםבה

 והקשו עכ"ל הערץ מן גבוה שאינו רותם כמין שפל עץ שהוא מפני הוא ירק מיןתימא

 להם שיש הס שפלים עצים וכמה מילתא תליא בהכי דלא ללמדך בר-ה התוס'עליו
 כתב דשם הזרעים את מקדשת שאינה מטפח פחות ילדה לדין דמי ולא ע-ש, אילןתורת

 שאר תורה אסרה ולוף קנבוס במנחות כדאמדינן דקסבר הטעם )מג:( בסוטהרש"י

 מה' בפ"ו והרדב-ז ע"ש, זרעים אשאר רבנן גזור לא ובכה"ג נינהו מדרבנןזרעיס

 ואחת שתים כנגד שתימ חכמים אמרו דלא משום רבינו לדעת טעם כתב ה"דכלאים

 נקרא לא מטפח פחות אבל הכרמים כשאר הוא שהכרם בזמן אלא כרם נקרא זנביוצא
 לשפל גבוה בין מקום בשום חילוק אין מדאורייתא שהוא ערלה לענין א"כ ע"ש.כרם

 ע"ש. הנ"ל בענין שהאריך מה ד' סי פ"ח ברכות הלכות האדמה בפריועיין

 חייביו ש"פיפייו יימדד כי' אימי י"מ דהיה הביייתא הנ" כי'והפלפלין
 דלא ומשמע לגמרי מהלכה זה דין השמיטו ורבינו הרי"ףבערלה.

 דפלפלין ס-ל דרבינו שכתב הכפורים יום להתוספות וראיתי ס"ל, דלא כלומר לי'שמיע
 הוא יחידאה בערלה חייבין פלפלין דתני ברייתא דהך סבור דהוא בערלה חייביםאינם

 וס"ל פליגי דרבנן משמע היה ומדקאמר כו' אומר ר-מ היה תניא הבדייתא ברישדהרי

 נטיעה הוי ולא כתבלין לאוכלם לייבשם אדעתא אלא אותם נוטעין דאין כיוןדפטורין
 וזה כו' הגאונים כתבו פלפלין ולענין : כתב )שם( לברכות והרמב-ן ע-ש. מאכלדעץ

 הוא פרי פלפלין אבל כו' פריו את ביה קרינן בערלה נוהג שהוא כיון גדולתימא
 ע"ש. כו' ר-מ כדברי ערלה בוונוהג

 בפ"ק יוסי ור' דת"ק בפלוגתא תליא אומר ר"מ רהיה דהא להסביר נראהולפענ-ד

 דכעינן הא לתרץ כתבו )שם( בסוכה דהתוס' כו' לסייג דהנוטע מ"אדערלה
 פלפלי כס דיומא בתרא פרק דאמרינן משום בערלה חייבין שהפלפלין ללמדקרא
 הא ברטיבתא הא ומשני בערלה חייבין דפלפלין מהך ופריך פטור דכפוריביומא

 דאין כיון ר"ל עכ-ל. פטורין רטיבתא אפילו ליבש דסוסו כיון דעתך וסלקאביבשתא
 דאין והו"א כתבלין שחוקין ביבשותן ויאכלו שיתייבשו דעת על אלא אותםגוטעין
 שחשב כמו דהו"ל משום מערלה פטורים ויהיו מאכל עץ תורתעליהם

 מעץ שממעטינן כמו דפטור ליה תיפוק תיקשי אך רחייב, קמ-ל דסטור ולגדרלסייג
 דחייב לן ומנא ליבשותן מחשבה- משום בפלפלין וה"נ ולקורות לגדד בחשבמאכל
 לסייג מחשבה אם תליא דזה ונראה ולגדר לעצים למחשבה ליבשותן ממחשבהולחלק
 דבעינן נימא או פטור נמי מחשבתו על הוכחה ליכא ואפילו משנה בלי אפילו מהניכו'

 ליבשותן חשב אפילו הילכך והיכר משנה דבעינן כמ"ד ס-ל ור"מ והוכחה משנהדוקא
 וליכא משנה ליכא וכאן והכרה משנה בלי מהני לא לסייג דאפילו משום מיפטרלא

 דאפילו דס"ל יוסי ולר' וחייב הוא מאכל עץ ובכלל מיסטר לא הילכךהוכחה

 והוכחה משנה בעינן דלא דס"ל לעיל והוכחנו פטור נסי לסייג והחיצון למאכלהפנימי

 עץ הוי דלא מערלה ופסור ולגדר לסייג כמו הו-ל לייבשן דדעתו כיון פלפליןא"כ
 פאכל ) .(
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הארץ ורבעי ערלההלכדת נטעסב
 ם*ףןלכיה

 וי*א פטור, לארץ בחוצה אבל ישראל בארץ בר*א לרביםאפילו ונטעתם שנאמר בערלה תייב שרהו בתוך לרביםהנוטע
 בזה. לח"ל א"י בין הילוקראין

 ציון ריפ
 מ"ו. דערלה פ"ב בר"ש ועיין ע-ש, שם גריטב"א ועיין ע"ש,בערלה חייכין רפלפלין מבואר תבלין ד"ה )סו,( ע"ז ובתוס' ע"ש, ערלה משום אסוריןלחים דפלפלין כ-א בנתיב הרי"ו בשם כתב )שם( והרשד"ס פוטר לבד מחשבה אומשנה בעינן אם בפלוגתא תליא פוטר לבד .דמחשבה לעיל דאמרן הני דכל ולפי"ומערלה, לפטור מספיק ליבושתן דנטעי דעלמא ורובא הכרה בעינן לא למיעוטאחיישינן דלא געלמא דקי-ל טה לפי אבל כך אומר היה לשיטתיה ר"מ פר אומר ר"מהיה .נאמר לפיכך גמור. היכר בלי לבד מחשבה מהני לא גפלפלין גם הילכך למיעוטוחייש רובא בתר אזיל דלא לטעמיה ר"מ משום מחייב דר"מ והא פוטר לבד ומחשבהמשנה בעינן לא דנטעי הוא ליגשותן דרוגא פלפלין לאפוקי משנה בעינן הילכךנוטעין ולגדר לסייג לאו רובא דהא משנה דבעינן הוא דהתם ולגדר לסייג דמי ולאליבשותן מחשבה מטעם מערלה פטור פלפלין והטור להרא"ש דגם למימר ואיכא בערלהחייבין פלסלין פוטר איגו לגר ומחשבה משגה דבעינן דס"ל והסור להרא"ש ולפי-זאומר. ר"מ דהיה הרין רבינו השמיט שפיר הילכך לבד ליבשותן דחשב מחשבה משוםמערלה פטור ופלפלין משנה בעיגן דלא מוכח ממילא יוסי כר' ס"ל ררבינו כיון וא"כמאכל

 וכתב פוטר יהודה רבי חייב לרבים הגוטע : מ-ב דערלה בפ"א איתא כו' הנרכ~עט(
ן

 הכתוב ריכה הכא ברם לשבטים גתחלקה ולא כולן אחוזת שהיא השבטים לכלשהיא לירושלים פרט הבית לו אשר ובא דכתיב בנגעים מטמא אינו לרבים שהואדמה הכתוב גילה תמן מקום מכל ונטעתם הכא ברם השבטים לכל שהיא לירושליםפרט הבית לו אשר ובא תמן ומשני( רבים של בנוטע הכא מחייבי ואמאי הוא לרביםאלא אחוזה אינה וירושלים וגו' תבואו כי דכתיב בנגעים מטמאין אינן וח"ל ירושליםתנינן דנגעים י-ג )בפ' כן אמרינן וכה בנגעים מטמאין אינן וח"ל ירושלים אמריןאינון תמן דרבנן שיטתיה מחלפא : בירושלמי ואיתא עכ"ל, אזהרה הוא לכם אמר כיוחכ"א לרבים הנוטע למעט הוא א"כ למעט אלא ריבוי אחר ריבוי ואין רגוי אחר רגויוהוא לרבים בין ליחיד בין לכם לרבים גין ליחיד בין משמע ונסעתם אמר שהוא ולפילעצמו הגוטע אלא חייב שאינו משמע ערלים לכם יהיה כשאמר אבל חייב ' לרביםהנוטע כי אומרים היינו אהר דבר אמר ולא מאכל עץ כל ונטעתם אמר שאילו לרכיםבין ליחיד בין משמע ונטעתם הש"י שאמר מה כי אומר יהודה ורבי שגטע אילןבאותו הצומח הפרי אותו הפקיר וכאילו כולם אדם בגי שיאכלוה כוונתו אלא לעצמו ולאשלו גתוך אילנות נוטע אדם שיהא ענונו לרבימ הנוטע ואמרם : בפירושורבינו
דכתיב-
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 םנציון ורבעי ערלההלכותפרי
 הנוסע דאמרם שמפרש רגינו לפי' לדקדק ויש רבים, בשל ואפילו מ"מ ונסעתםדכתיב
 אינם דירושלים מהאי הירושלמי פריך מאי שלו בתוך נטע אדם שיהא ענינולדבים
 נסע הרי ערלה דלענין זל-ז דמי לא הא הוא לרבים דירושלים משום בנגעיםמטמאין
 ולאו לשבטים גתחלקה דלא ירושלים משא"כ היא יחיד של והאחוזה יחיד שלבתוך
 כוונת מפרש והילכך בזה הרגיש שהר"ש ונראה בנגעים, מטמאה אינה לכן היאאחוזתו
 בירושלים כגון אדם בני הרבה של והוא היחיד ברשות כגון חייב לרבים דהנוטעמתני'
 שיטת עפ"י אלא הירושלמי שיטת עפ"י מפרש אינו כאן דרבינו למימר ואיכאע-ש
 לרגים הנסוע את לרבות לכם דתניא הא על דאמרינן )כג.( דפסחים בגמר'הבבלי
 ליחיד ונטעתם דכתיב דת"ק טעמא מאי לרבים הנטוע את להוציא אומר יהודהרבי

 יהודה ורבי לרבים הנטוע את להביא לכם רחמנא כתב משמע לא לרביםמשמע
 אחר ריבוי הוי משמע דבים בין יחיד בין ולכם ליחיד בין לרבים בין משמעוגטעתם

 מבואר הרא"ש של ערלה בהלכות וכן עכ-ל, למעט אלא ריבוי אחר ריבוי ואיןריבוי

 לרבים דנטוע הא מפרש רש-י ושם והירושלמי הבבלי בשיטות תליא הפירושיםדשני
 היינו לרבים דנטוע מפרש והתום' ע"ש העובר לכל הדרך באם כגון רבים לצודךהיינו
 לרבים דנטוע מסרש דרש"י פליגי, ותוס' דרש-י ומשמע ע-ש רבים לצורךגרה"י
 בר"ה דנטע בר-ה הנוטע וסיפא רבים לצורך הנטיעה וגם רבים של היה דהמקוםהיינו
 יחיד לצורך בר"ה וסיפא רבים לצורך גרה-י שנטע הרישא נפרש ולהתוס' עצמולצורך
 ועל ריגוי אחר ריבוי אין דליחיד דחייב מודה ר"י אפילו יחיד לצורך דהנטיעהדכיון
 הנטיעה ואם יחיד לצורך דהנטיעה כיון יחיד של או רבים של אם קפידא איןהמקום
 של היה המקום אם אלא פליגי ולא ור"י ת-ק בין פלוגתא איכא רבים בשבילהיה
 רהו"ל בערלה חייג שאינו מודה ת"ק גם רבים של רכ המקום היה אם אבליחיד

 בין פלוגתא איכא רבים בשביל וגם רבים של המקום הי אפילו ולרש"י לריעותאתרתי
 נינהו מילי תרי ש"מ בבי בתרי מדקתני רש"י על התוס' שמקשים ומה לר-ית*ק
 וגם המקום גט נינהו לרבים תרתי דדישא מילי תרי הו"ל לרש"י דגם למימראיכא
 עצמו בשביל אלא רבים בשביל לא אבל רבים בשביל המקום רק וסיפא רביסבשביל
 ולפי מרישא יותר לרבים שייך דבסיפא דמשמע כך לפרש חן מצא לא התוס'ולעיני
 שהכריח מה טעם כתב ופנ"י מהסיפא, יותר לרבים שייך הרישא תהי הנ"לפידוש
 משמע לא לרבים משמע ליחיד ונטעתם בסמוך דאמרינן משום היינו כך לפרשלרש"י
 דבשעת מונטעתם למעוטי שייך ברה"ר וא-כ לנטוע רבים דרך שאין שפרש-יכמו

 אלא הוי לא מי לצורך ברה"י בנוטע משא-כ רבים לצורך שגוטע מילתא מגכראנסיעה
 במחשבה נמי דתלויה אע"ג ולקורות לסייג הנוטע דממעטינן ואע"ג שבלב דבריםכמו
 מידי אלא למעט שייך לא מונטעתם משא"כ מאכל עץ מכל למעט שפיר שייךמ*מ

 לצורך שלו בשדהו בנוטע דוקא לרבינו בדבר מחלוקת שלש א"כ ע"ש, בגסיעהדתליא
 תרתי דהו-ל דפטור מודה ת"ק גם רבים בשביל שותפות בשל אבל דחייב הוארביס

 ולרש-י בר"ה הנסיעה תהיה שלא ובלבד שותפות בשל אפילו והר"ש ולהתוס'לריעותא
 רבינו שכתב כמו בהדיא איתא בירושלמי אולם פליגי, נמי רבים לצורך בר"האפילו
 שלו בתוך בנוטע חייב לרבים הנוסע פטור הרבים ברשות חייב לרבים הנוטעוז"ל:
 דמגמר' אעיג א"כ פטור, לריעותא דתרתי מפורש הרי עכ"ל פטור הרביםלרשות
 בירושלמי חבל כהתוס' או כרש-י לפרש דאפשר רבינו כדברי לומר הכרח איןדפסחים
 רביע שכתב כמו ג-כ הבבלי גוונת לפרש נעינן וממילא רנינו כדברי מפורשאיתא

%

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



ציון דרבעי ערלההלכות פריםר
 דלאו רש"י כוונת מסיק והפנ"י להבבלי, הירושלמי גין פלוגתא יהיה שלאכדי

 המיצר על העומד באילן כגון או לר"ה מרשותו במקצה אלא איירי ממש בר"הבנוסע
 בביאור ראיתי אח-כ ע"ש, לפידות להו שקלי רבים מסתמא וא"כ לד"ה מטין ונופושלו

 כרשב-א : כו' שלו בתוך הנוטע המחבר מ"ש על שכתב ס"א ס"ק רצ"ד י"דהגר"א
 משמע ולא למתני' מפדש שרשב"א דמפרש אפשר טעמא ידעתי ולא הנ"לבירושלמי

 א"כ עכ-ל בכך מפליג והוא לרגים בנוטע דפוטד דר"י משמיה קאמר דרשב"אהכי
 מפרש או הוא דר"י דאליבא שלו לתוך נוטע דבעיגן הברייתא בדברי מסופקהגר*א
 לרבים נוטע דמחייב דת-ק לומד אפשר ר"י דברי מפרש ררק נימא ואם כך,למתני'
 חייב ג"כ רבים בשביל נטוע שותפים הדבה של במקום הפחות לכל או מחייב בר"האפילו
 מאליו בעלה אלא פליגי לא יהודה ור' דת-ק הר"ש מ"ש אך הר"ש, שמפרשכמו

 בני הרבה של והוא היחיד בדשות כגון פליגי ג"כ לרבים בנוטע אפילו האלרבים
 לעיל, כמ"שאדם

 לרבים הנוטע בתוספתא: תניא זה בנוסח הברייתא הביא ע"ה סי' היראיםובספר
 פטור, לרבים מאליו העולה משמו אומר אלעזר בן ר"ש פוטר יהודה דביחייב

 אפילו דהכא מאליו העולה אלא לרבים ר"י פסד לא מעולם אומד אלעזר בן ר"שפירוש
 ג"כ הביא זה וכנוסח הר"ש דבדי שפיר אתי זו הברייתא נוסח לפי עכ"ל, מורוהכל
 בירושלמי שיש כמו לא אחר בנוסח גורס הוא הירושלמי שהגיאה הברייתא ינוסחהר"ש

 שפיר למימר איכא ולפי-ז אומר רשב"א סתם אלא משמו אומר שרשב"אשלפנינו
 שאמר והנוסח הירושלמי שהביאה ורשב"א מאיליו בעלה אלא פליגי לא ור-ידת"ק
 אומר שרשב"א להגידסא ואפילו ת"ק דבדי לפרש אלא בא לא ר"י משם ולאסתם
 דבעינן הירושלמי שהביאה מהברייתא רבינו הוכיח ושפיר ת"ק, דברי על וקאינפשי' באפי מילתא אלא רשב"א דבדי לאו שלו בתוך שאמר דמה למימר איכא גמימשמו
 דרבינו למימר ואיכא לרבים רבים של לתוך ולא רבים בשביל שלו לתוך נוטעדוקא
 ברשות וכ"ש המקום על בעלים שאינם אחרים רבים בשביל שלו לתוך דאפילומחדש
 נוטע דאחד דאע-ג המקום על הבעלים בשביל והנטיעה אדם בני הרבה של והיאהיחיד
 אדם בני הרבה של היחיד ברשות שנוטע נקרא לרבים גטוע שמפרש ולהד"שהרשות בעלי שאינם אחרים בשביל ולא עצמו בשביל נוטע האדמה בעל כמו הו"ל כולםבשביל
 אחרים בשביל בשלו בנוטע לאפוקי בערלה דחייב הוא הרשות בעלי בשבילונוטע
 לכם מקרי דלא דפטור מודה ת-ק גם גהאדץ חלק אין להם ואשר הרשות בעלישאינם

 לגמרי. אחריס בשביל אלא היא הנוטע בשביל ולא האדמה בעלי בשגילדלאו
 כתיב לא לרגים הנטוע את להביא רילפינן לכם דהך הטעם כתב הי"" כי'בד*א

 מטמא אינו ירושלים מראמר רמקשה בירושלמי משמע והכי בארץ בנוטעאלא
 בירושלים שנטעו לרבים נטעו דמפרש אלמא חייב לרבים נטעו קאמר והכאבנגעיס
 דומיא דבעינן אלא להוכיח דליכא מובנים אינם דבריו ע"ש. אדם בני להרבהשהיא

 ישראל גארץ דוקא שיהיה דבעינן מנין אבל נתחלקה ולא לרבים דשייךדירושלים
 וכן לחלק סברא דאין משמע הסור כמ"ש כלל בזה חילק לא הרא"ש דהא בח"לולא

 ג"כ קל"ז במצוה אסמ"ג וכן בזה לחלק רבינו מצא ומה כלל, חילק לא בש"עהמחבר
 ולענ"ד ע"ש, לח"ל א"י בין לחלק ערלה בה' בו הכל כתב וכן לח"ל, א"י ביןמחלק
 פוטר דר-י ס"ל דמתני דתנא דר"י אליבא פליגי ורשב"א דת"ק דכיון טעמייהונראה
 הרי לרבים רפוטר יהודה דר' טעמא מסרש )שם( גפסחים דגמר' וסתמא גוונאבכל
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 סההארץ ורבעי ערלההלכותנמע
 י.הלכוה

 לרבים ראפילו וי"א עצמו לצורך הרבים ברשותהנומע
 רוקא וי"א גוששת אינה ואפילו נקובה אינה אפילו במפינהאו

 בערלה, חייב נקוב שאינו בעציץ הנוטע וכן ונוששתנקובה
 עץ של בין לאילנות כארץ הוא הרי לזרעים כארץ שאינואע'פ
 חייב הרם של בעציץ או במפינה דהנוטע וישא חרם שלבין

 פטור לאו ואם הייב נקובים אם עץ ובשל נקובים שאינןאע"פ
 אפילו וי"א היחיד ברשות מאיליו ובעולה ורבעי הערלהמן

 והגזלן לעצמו. בין לישראל בין שנטע ועכו*ם הרביםברשות
 ורבעי בערלה חייכין דאינן וייא וברבעי' בערלה הייביןשנטע
 בעלים. שם נשתקע דבעינן וי'א יאוש, לאחר נמע אםאיא

 ציון ריפ
 כמותו הלכה בארץ המיקל דכל קי-ל והא גוונא בכל פוטר דר"י ס"ל דגמר'סתמא
 נוטע שמחייב כת"ק פסקינן דבא"י לח"ל א-י בין רבינו מחלק שפיר הילכךבחו"ל
 סי' בי"ד שכתב הלבוש דברי נבין ובוה לרבים, נוטע שפוטר כר"י קי"ל ובח"ללרבים
 ריבוי דדריש משום פטור שהוא למ-ד איכא רבים לצורך שלו בתוך והנוטע :רצ-ד
 שהוא למ"ד דאיכא כתב צורך לאיוה ע"ש, פירושא האי כי קי"ל לא ואנן כו', ריבויאחר
 דתנאים פלוגתא שיש דין בכל וכי כוותיה קי"ל ולא יהורה ר' הוא המ-ד האפטור
 אע-ג למ"ד איכא בלשון יהודה ר' דעת להביא צורך יש דכאן נראה לכן ? הכיכתב
 בח-ל, המיקל כדברי והלכה מיקל דהוא כיון ח"ל לעגין דנ"מ משום הכי קי-לדלא
 ג-כ רמ-ז מצוה חינוך והמנחת ע-ש הכי שכתב ערלה הלכות זרוע אור בספר מצאתיאח"כ
 רבים לצורך ברשותו גוטע אי ראשונה המשנה שהקשה ומה כך, רבינו של טעםכתב
 לפוטרו תיתי מהיכי לכם בלאו לכם מדכתיג לחיובא לרבנן ריבויא איצטריךאמאי
 רבינו לפמיש ע-ש. אחרים לצורך או עצמו לצורך עושה בין חילוק מצינווהיכן
 דחייב ריבויא איצטריך שפיר הפקר בגדר הו-ל כולם ארם בני שיאכלו לצורךדנוטע

 פוטרן. דהפקר דברים הרבה מצינו דהאמשום

 שנטע יהנכיי היבים בישית הניטע : )שם( דעייה א בפ איתא כי ברוה הנוטעי(
 עכ"ל, בערלה חייב מאיליו והעולה בספינה והנוטע שנטעוהגזלן

 רבנוטע משום בערלה חייב לר-י גם הרבים ברשות דבנוטע ומשמעוכתב
 בהלכות הרא"ש שכתב כמו חייג בר"ה גם הילכך עצמו לצורך שנטע מיירילר"ה
 ע"ש. והר"ב ע"ש, רצ"ד בי"ד הטור וכ-כ עכ"ל, עצמו לצורך בר"ה והנוטע :ערלה
 דלא חייב בר"ה לרבים הנוטע דאפילו דמשמע כן כתב למה ידעתי לא הב"יוכתב
 בר-ה לנוטע סיעוטא ביה לית נוסע לרבנן דמרבינן דמהיכא ועוד מאליו מעולהגרע

לרבים
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צידן ורבעי ערלההלכות פרימו
 ליתן או בהא ר-י פליג לא אמאי טעם ליתן אלא והטור הרא"ש כתבו שלא ואפשרלרבים
 למה ותרתי לרבים נוטע דהיינו בר"ה הנוטע ולשנות לחזור הוצרך למה לרבנןטעם
 לצורך בר"ה גוטע וחד לרבים שלו בתוך נוטע חר רירהו ריני דתרתי פירש לכךלי

 ובתוספות הראשונה ובמשנה בררישה ועיין תמוהים רבריו עכ"ל, צריכי ותרווייהועצמו
 לעצמו בין הרבים ברשות הנוטע : כתב והלבוש הנ"ל, הב"י דברי על מ-שחרשים
 הב-י כקושי' רס"ל משמע ע"ש, הוא ונטעתם ובכלל לכם דבכלל בערלה חייב לרביםבין

 וכ-כ עצמו לצורך כתבו והר-ב והטור רהרא"ש וכיון ולאחרים לעצמו בין מחלק אינוהילכך
 לו היה לא עליו מקשים וכולם סתומים הב"י ורברי ע"ש, ערלה בהלכות זרוע והאורהר"ש
 : כתב גר"ה הנוטע בד"ה )שם( אליהו בשנות הגר"א והנה : לגמרי הב-י כרברילסתום
 חייב שלו בתוך מאליו עלה פטור בר"ה חייב לרבים הנוטע אומר רשב"א תניירושלמי
 עליו ופליג רחייב שלו מתוך לרבים הנוטע לת"ק מורה דר"י פ" כצ-ל פטורלר"ה
 רת"ק משמע פי' לפי עכ-ל כנ"ל מחלק מאליו בעולה וכן דפטור וס"ל בר"הבנוטע
 ר"ה דבח"ל לח"ל א"י בין לחלק איכא ולפי"ז חייב. נמי לרבים ר"ה ראפילוס"ל

 הנוטע מפרש שהרא"ש מה על כתב והב-ח בח-ל, כהמיקל רהלכה משום פטורלרבים
 רבותא אשמיעינן לרבים הנוטע דרישא היכי רכי ודאי ונראה : עצמו לצורךבר-ה
 הנוטע נמי הכי עצמו לצורך שלו בתוך ואצ-ל רבים לצורך שלו בתוך גוטעאפילו
 רקרינן דחייב רפשיטא רבים לצורך בר"ה ואצ-ל רבותא אשמועינן עצמו לצורךגר"ה
 חייב נמי עצמו לצורך בר-ה אפילו אלא לכם ונטעתם הארץ אל תבואו וכי טפיביה
 בערלה חייב לרביס הנוטע אומר רשב"א תניא ובירושלמי : וז"ל כתב והר"שע"ש,
 בתוך בגוטע חייב לרבים הגוטע פטור הרבים ברשות לרבים הנוטע פטור מאליועלה

 עכ"ל. קרקע שגזל כגון פטור הרבים ברשותשלו
 משמע שם עיין ערלה בהלכות זרוע והאור וקרקע, ד"ה :( )ל בסוכה התוס' כתבווכן

 ולא בר"ה לרבים נטע הא רפטור הוא . לרבים ונטע מר"ה קרקע שגזלדוקא
 אמר ומשני נגזלת קרקע ויש : עלה הירושלמי מדפריך אולם בערלה, חייב הקרקעגזל
 דהא לומר ע"כ געינן עכ"ל. לקרקע יאוש יש גגזלת קרקע שאין אעפ"י הילא,רבי

 פטור הרבים ברשות ראמר הא רמפרש היינו קרקע שגזל דמיירי הירושלמידמוקי
 רשות אלא יאוש שייך אינו ממש הרבים דברשות ממש הרבים רשות הכוונהאין

 אינו שקרקע כיון ה"ס נגזלת קרקע ויש דסריך והא קרקע שגזל כגון שלושאינו
 של והו"ל הבעלים דגתייאשו ראע"ג וקמ"ל רבים של ולא יחיר של קרקע הו"לגגזלת
 הוא דידיה ולאו קני לא בכרי ויאוש לרבים דנטע משום מערלה פטור מ"מגזלן
 בב-ק כראמרינן לידיה אתי רבאיסוריה משום קני לא בכרי ריאוש דאע-ג למימרואיכא
 שאינו רכיון למטלטלין קרקע רמי ולא לבר ביאוש יצא הקרקע בעל מרשות)סו.(
 שומר הוא נעשה באחריות וחייב ליריה אתי דבגזילה דכיון משום להחזיר ומחויבקונה
 שומר קונה אינו רהגזלן כיון הנגזל מרשות יוצא אינו ביאוש ואפילו הגזילה בעלשל
 ואינו גגזלת שאין בקרקע משא"כ הנגזל ליר הגזילה להחזיר ומחויב הנגזל שלהוא
 שהגזלן אע"ג הילכך להחזיר חייב ואינו לקרקע גשמירה חייב ואינו באחריותחייב
 הקרקע בעל מרשות אבל נגזלת איגו דקרקע גרשותו נכנס לא דהא בהשבה חייבאינו
 אלא הגזלן של ולא הקרקע בעל של דלא רבים של כמו הו"ל הילכך ביאוש יצאכבר
 חייב היה עצמו גשביל נוטע היה ואילו הוא רבים של א"כ בהן זכה בהן הקודםכל

 שהקשה הר"ש קושי' מתורץ ובזה אחרים בשביל דנטע דוקא היינו רפטור והאבערלה
ל5י
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 סזציון ורבעי ערלההלכותפרי
 שנטע הגזלן תנן הא פטור למה תיקשי שגזל כגון דמיירי דהירושלמי אוקימתאלפי
 למימר איכא ולשי"ז לאחרים. שנוטע מיירי וכאן לעצמו שנוטע מיירי דהתם משוםחייב
 כמו והו-ל חלק מאחרים אחד לכל יש דר"ה משום חייב ממש בר"ה לאחריםדנוטע
 לאחר אפי' מאחרים בגזל לאחרים נוטע אבל שלהם קרקע בתוך אחרים בשבילנוטע

 בזה. מ"ש לקמן ועיין הרל מטעם דסטור דינםיאוש
 סיפא במ"ש הירושלמי דמפרש טעמא שכתב )שם( בסוכה תמרים להכפותוראיתי

 שאמרה דמה לפרש רצה ולא הקרקע בשגזל מיירי פטור בר"הדברייתא
 תסתור שלא כדי עובר לכל הדרך באם רבים לצורך שזרע פטור בר"ההברייתא
 לצורך בזורע איירי דמתני' מפרש ומש"ה חייב בר-ה הנוטע דקתני למתגי'הברייתא
 ע-ש. עצמו לצורך וזרעה רבים של קרקע בשגזל וברייתא עובד לכל הדרך כאםרביס
 יאוש. שייך אינו רבים בשל הא רבים של קרקע בשגול דמיירי לומר יתכןאיך
 בעציץ הנוטע בייישימי אמיינז נקיב"' שאינ" פ אע הי"ש: יכתי בספינה.או

 מפעפעים שהשרשים מפני אומר יוסי ר' בערלה חייב נקובשאינו
 דהוא ומסיק שרשים בפני עומד חרם כלי דאין האילן אצל כנקוב שהוא מפניאותו
 בזה שהארכתי הארץ זדע בספרי מ-ש עיין ע"ש. זרעים אצל כנקוב שחשובהדין
 ה"ט בכורים מהלכות פ"ב במ"ל ועיין ע-ש. כ"ב הלכה תעשר עשר בספרי מ"שועיין
 לא ובספינה גקיבה בעי לא עץ של בין חרס של בין דבאילנות רבינו שדעתשכתב
 אינה ואפילו חרס של בין עץ של בין ספינה בכל מיירי כאן א-כ ע"ש גוששתבעינן
 המים בה יכנסו שלא נקובה להיות ספינה דרך דאין נקובה אינה ספינה סתם דהאנקובה

 איירי ספינה בכל דכאן אליהו בשנות הגר"א וכ"כ כאן. ד-ה :( )פד מנחותעיילנבתוספת
 ואפילו דוקא חרס של בספינה מיירי דכאן כתב והר*ב ע-ש, חדס של בין עץ שלבין
 עומד חרם כלי שאין לפי חרם של היא אם נקובה שאינה אע-פ : וז-ל נקובהאינה
 נקיגה בעי עץ של אבל הקרקע מן ויונקים החרס דרך מפעפעין והן השרשיםבפני
 פי' בערלה חייב בספינה הנוטע כתב: שי-ג סי' ערלה הלכות זרוע ובאורעכ"ל.
 הא לך תקשי הכי לאו דאי קרקע ע"ג ומונחת נקובה שהיא כגון חרס שלספינה
 שאינו בעציץ נטעו פטור הגג ובראש ובעציץ בספינה הנוטע בתוספתא בפרקיןדתניא
 עכ"ל. בנקובה ומתני' גקובה שאינה בספינה האי אלא אהדדי קשיין והשתא כו'נקוב
 שלפנינו שהתוספתא כיון א-כ פטור כו' בספינה הנוטע בתוספתא גורס דהא"זוגראה

 אינו אפילו מתני לאוקמי ואיכא מידי קשה לא חייב כו' בספינה הנוטעאיתא
 אע"פ בספינה והנוסע כתב: ערלה בהלכות הדא-9 וכן בירושלמי, כדאיתאנקובה
 השרשין בפני עומד חרם כלי שאין בירושלמי ומפרש חרס של היא אם נקובהשאינה
 והביאו עכ"ל נקובה בעי עץ של אבל הקרקע מן ויונקין החרס דרך מסעפעיןוהן
 הקרבנות כל ובמנחות שם עליו הקשו והתוס' דגיטין בפ-ק פרש"י וכן עליו וכתבהב"י
 מחלחלת שהוא גקיבה בעי לא עץ ושל נקיבה בעי חרס דשל להיפך דנראהוכתבו
 סי' ואח"כ כן לפרש ר"ת רגיל היה שתחלה כתבו הקרבנות כל ובפ' החרס מןיותד
 דאין דס"ל משמע עכ"ל מהני לא נקוב אפילו עץ של אבל נקיבה מהניא חרסדבשל
 שאינו אע"פ געציץ או בספינה והנוטע : סתם כתב ובש"ע לאילנות, זרעים ביןחילוק
 הוא חרם של עציץ וסתם עץ של ספינה סתם והא ע"ש, הלבוש וכ"כ ע"ש חיבנקוב
 למימר ואיכא נקיבה בעינן דלא אמרו וב9תיהן ע"9 להיסך ולר9*י )שם( התוס'כמ"ש
 עומדים דאינם חרס של בין עץ של כין נקוב בעינן דלא הכי אמרינן באילנותדדוקא

גפני
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ציון ורבעי ערלההלכות פרימח
 עץ של בין חילק לא דרביגו ה"ח מע"ש מה' בפ-י הרדב-ז כתב וכן שרשיהם,בפני
 סי' י"ד על בביאורו כתב והגר"א ע"ש, אותו מפעפעין שהשרשים מפני חרסלשל
 וכשיטת עץ בשל דכ-ש ס"ל כ"ח אמר דבירושלמי אע"ג אעפ-י, ד-ה ס"ד ס"קרצ"ר
 ודוקא רש"י כשיטת כאן כתבו והטור הרא"ש אבל )שם( ובמנחות דגיטין בפ"קתוס'
 ג"כ מהני אי להו מדאיבעיא עגין דבכל הרמב"ם כדברי משמע בירושלמי אבלבכ"ח
 דהא לזה א"צ רש"י לשיטת אבל כבר אותו ניקבו האילן של והשרשים הואיללזרעים
 דס"ל עץ של או חרס לשל בכ"מ מפליג דלא הרמב"ם ושיטת לכ"ד הוא_ג"כנקוג
 שם במנחות ועתו-ס אותה מלחלחים שהמים לחרס עץ גין מחלקינן בספינהדוקא
 דרבינו מ-ש עכ"ל, ס"ח של"ו סי' בא"ח ועמ"ש מתגי' דחלה בפ"ב ור"ש דגטיןופ"ק
 חרס של בין לעולם בזרעים דבעציץ כוונתיה עץ של או חרם לשל בכ"מ מפליגלא
 מפני נקוב בעינן לא עץ של בין חרס של ב*ן ובאילנות נקוב בעינן עץ שלבין

 שהמים לחרס עץ בין מחלקינן בספיגה דוקא דם"ל מ"ש אך מפעפעים,שהשרשים
 של בין עץ של בין ספינה בכל מיירי דכאן כתב געצמו דהא מובן אינומלחלחים

 כאן קשיא לא : וז"ל ביניהם מחלקינן :( )פד דמנחות בגמר' אמת הן מחלקינן, ולאחרם
 ביניהם שיש מינים בשבע נוהג ובכורים עכ"ל, חרס של בספינה כאן עץ שלבספינה

 בכורי דמביא זרעים גבכורי דמנחות הסוגיא מפרש דהגר"א וגראה אילן פירותגם
 נקובה בעי חרס ושל מלחלחים דהמיס גקובה בעי לא עץ דבשל ר"ת כפי' וס"לחטים
 בספינה הנוטע כתב: והטור ע"ש, מ"ב דערלה פ"א אליהו בשנות הגר"א מ"שועיין
 לאו ואם חייב נקובים אם עץ ובשל נקובים שאינן אע-פ חייב חרס של בעציץאו

 שפירש"י וכמו אספינה ג"כ קאי הטור שכתב חרס של דהאי הפרישה וכתב עכ-לפטור
 הקרקע מן ויונקין החרסים דרך מפעפעים והם השרשים בפגי עומד חרס כלידאין

 נשבר נקוב שאינו בעציץ נזרעו דערלה: פ"א בתוספתא דאיתא והא ע-ש בעץמשא-כ
 נקוב שאינו בעציץ נשרשו הנוסח איתא כ"י ובתוספתא כו' נקוב בעציץ וזרעןוחוזר
 שאינו בעציץ נטעו : הנוסח הביא )שם( ובא"ז חייב נקוב בעציץ וגטעו וחורונשבר
 מוכח הרי אופן בכל כו' חייב לחיות יכול אם נקוב בעצ"ן ונטעו וחזר ושברונקוב

 שחוזרין עד גערלה חייב אינו גקוב שאינו בעציץ שגטע אילן דאפילו הנ-למהתוספתא
 לרביגו ואילו נקוב בעציץ ונטע שחזר מה מוסיף מאי דאל"כ נקוב, בעציץונוטעין
 על שנשאל ב' כלל בתשובה כתב והרא"ש נקוב אינו אפילו בערלה חייב לעולםאילן
 והשיב בערלה חיב הוא אם כרם שס וגטע עפר ומלאו ונסרים מקורות העשויגג

 דעציץ דס"ל שנראה דבריו על הב"י וכתב ע"ש, בערלה וחייב נקוב מעציץ טפידעדיף
 מהתוספתא להוכיח איכא אולם גזה הי"ג לקמן מ"ש עיין ע"ש מערלה פטור נקובשאינו
 פטור לחיות יכול אם למה דאל-כ דמי בארץ נטע כמו נקוב שאינו בעציץדאפילו
 שנוטעים חרש זה ועכשיו בארץ נטוע היה לא קודם הא כ-י תוספתא גירסתלפי
 קודם גם ודאי אלא בארץ שנטע הנטיעה משעת ערלה שנות למנות צריך והיהבארץ
 ונטע העציץ נשבר ואח-כ ערלה שנות כבר שעבר ומיירי בארץ גטוע כמו נחשבהיה

 הנטיעה, תחילת עכשיו זה הוי דלא כיון פטור לחיות יכול אם אמר לכן נקובבעציץ
 נקוב בעציץ שנטע חדשה דמהנטיעה משמע חייב לחיות יכול דאם הא"ז לגירסתאולם
 שנתן נקוב שאינו העציץ של בעפר לחיות יכול רק אם ערלה של החיובמתחיל
 כיון בארץ שנטע כמו דין לו אין עכשיו גם לחיות יכול אינו ואם נקוב געציץעכשיו
 יהיה לא לחיות יכול אינו אם פשיטא קמ"ל מאי לפי"ז קשה אבל לחיות, יכולשאינו

לעולם
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 סםציון ורבע' ערלההלכותפרי
 חייג נקוב בעציץ ונטעו וחזר דגריס כיון נמי כ"י התוספתא ולגירסת פירותלעולם
 ונטען אחזר אדלעיל קאי לא כו' לחיות יכול דאם דהא משמע פטור לחיות יכולאם

 כמו עמו והסלע שנעקר ' אילן דתנן דערלה פ"א ג' אמתני' דקאי אלא נקובבעציץ
 שאינו בעציץ שנטוע דכ"ז הנ"ל מהתוספתא דמוכח כ-ש א"כ המפרשיםשמפרשים

 אדלעיל קאי כו' לחיות יכול אם דאמר דהא דמשמע א"ז ולגירסת לגמרי פטורנקוב
 עיין מערלה, פוטר נקוב שאינו בעציץ דנטיעה מוכח ודאי גקוב בעציץ ונטעאחזר
 יכול דאם דהא כ"י התוספתא להנוסח נפרש אם ואפילו בזה מ"ש ט"ו בהלכהלקמן
 מערלה פטור נקוב שאינו בעציץ דנוטע מוכח נמי כו' ונטע אחזר קאי כו'לחיות
 לגבי הא נקוב בעציץ ונטע ונשבר נקוב ' שאינו בעציץ שנטע כלל להזכיר ל"לדאל"כ
 ועבר נקוב שאינו בעציץ מתחלה שנטע דכיון דקמ"ל ודאי אלא שווים שניהםאילן
 של העפר בכמות לחיות יכול אם גקוב בעציץ ונסע וחזר גשבר ואח"כ שניםשלש
 שנים שלש עליו עבר שכגר וכיון חדשה נטיעה הו-ל דלא משום פטור נקוב שאינוהעציץ
 נטעו : לענין ה"א( )שם בירושלמי דאיתא להא דדמי בערלה מתחייב אינו שובבפטור
 פטור התוספת אמר ירמיה רבי למאכל עליו חישב ואילך מכאן לסייג שניםשלש
 העציץ של בהעפר לחיות, יכול דאינו כיון משום חייב לחיות יכול אינו דאם והאעכ"ל
 ודמי מחדש נוטע כמו נחשב חיותו כדי עפר להוסיף עכשיו וצריך נקובשאינו
 סמך דרבינו ונראה חייב לחיות יכול אינו אם עמו והסלע שנעקר אילן דמתני'להא
 בערלה חייב נקוב שאינו בעציץ דהנוטע בירושלמי דאמר חזקיה בשם ריב-חעל

 עץ. של וכ"שבחרס
 חרס של בעציץ הגדילים צמחים בענין כתב א' סי' דוד בית בשו"ת ראיתיאח"כ

 נקב בו ואין לזה העשוי קטן שולחן על ולפעמים החלון על ועומדיםנקוב
 שמרוצפת הבית רצפת ע"ג רק ממש קרקע ע"ג גם אותם מעמידין ופעמים קטןכשורש
 התם ומסיק סירות עושים ההם והצמחים היטב בזה זה מדובקים שנסריובנסרים

 נשרשו שכבר בבירור לנו ידוע היה אם ערלה דין בו דאין הנ-ל התוספתאעפ"י
 הערלה מן פטור היה בלא"ה לחיות יכול שהיה עד הרצפה על שהעמידוהו קודםהיטב

 רבינו. דעת בניגוד וזהו ע-ש, ישראל בארץאף
 בעייה חחב מאליי :י"עיי" )שם(: י"א במתני איתא כי/ מאיליוהעולה

 הצומח האילן הוא מאליו והעולה בפירושו: רבינו וכתבעכ"ל
 מאיליו עולה אבל היחיד ברשות צומח שיהיה ובתנאי אדם שום נטעו שלאמאליו
 מאליו, לעולה פרט וגטעתם בספרא אמרו וה ועל בערלה חתב אינו הרביםברשות
 בתוספתא עכ-ל, הערלה מן פטור לרבים מאליו העולה בתוססתא בפירוש אמרווכן

 אומר אלעזר גן שמעון רבי דתני : וז"ל התוספתא דברי הביא מתני עלובירושלמי
 הנוסח כתב ובר"ש הערלה מן פטור מאיליו עלה בערלה חייב לרבים הנוטעמשמו
 : ע"ה סי' ביראים הגירסא הוא וכן ע"ש הערלה מן פטור מאיליו לרביםהעולה
 פטור לרבים מאליו העולה בתוספתא כדתניא לרבים פי' מאיליו לעולה פרסונסעתם

 כנוטעם נראה הוא דליחיד כיון וטעמא חייב ליחיד מאליה העולה אבל הערלהמן
 הכתוב שריבה ואחר עץ כל ת-ל מנין מאליו הבא נטוע אלא לי אין ונטעתםותניא
 פוטר יהודה ר' חייב לרבים הנוטע בתוספתא תניא לחכמים אלא הכתוב מסרו לאומיעט

 : )שם( זרוע האור כתב וכן עכ"ל. פטור לרבים מאליו העולה משמו אומרורשב"א
 היה משמו אחמר אלעזר בן ר"ש פוטר יהודה ור' חייב לרגים הנוטע בתוספתאתניא

נוטע

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



ציין ורבעי ערלההלכות פריע
 משמע להלכה אך עכ"ל. הערלה מן פטור לרבים מאליו העולה בערלה חייב לרביםנוטע

 דמודה רשב"א קסבר : וז"ל שכתב כר"י קי"ל ולא ורבנן ר-י בזה דפליגי ס"לדהר"ש
 דרבנן דס"ל משמע עכ"ל, מאליו בעלה אלא פליג ולא דחייב לרבים הנוטע יהודהר'
 רשב"א : שכתב הא"ז דעת הוא דכן ומשמע חייב, לרבים מאליו בעלה דאפילוס"ל
 הערלה מן פטור לרבים מאליו העולה בערלה חייב לרבים נוטע היה משמואומר

 מאליו עלה לעגין פליגי ור"י דמתניתין דתנא דס"ל משמע עכ"ל, לן קיימאוכמתני'
 מאליו דבעלה ס-ל רבינו אבל חייב, דלעולם דמתני' כתנא וקי"ל פטור או חייבאם

 מעולם אומר רשב"א פי' וז"ל: שכתב )שם( היראים ס"ל וכן כלל, פליגי לאלרבים
 הכ"מ ומ"ש עכ"ל. מודים הכל אפילו דהכא מאליו העולה אלא לרבים ר"י פטרלא
 שלא וכדי מאליו לעולה פרט ונטעתם תניא דבת"כ משום ה"ה ונ"ד ממע"שבפ"י
 ע"ש. היא ברה-י דרשב"א כה"ג מיירי מתגיתין דגם לומר צריכין ע-כ אמתניתיןתיקשי
 דעולה דס"ל הוא ור"י היא יהודה ר' ספרא סתם דהא תיקשי לא בלא"ה הנ"לולפי

 חייב. לרבים דאפילו אפשר מתני' אבל פטור לרביםמאליו
 רבינו וכתב בערלה. חייב כו' שנטע והנכרי : )שם( איתא כו' שנטעדעכרשם

 או בשכירות לישדאל שנטע ענינו שנטע נכרי ואמרו :בפירושו
 הישראל ממנו וקנה לעצמו הנכרי נוטע אם אבל מעצמו בשבילו לטרוח שרצהבחנם
 בין לישראל בין שנטע ונכרי ומ"ש : )שם( הכ"מ וכתב עכ"ל. בערלה חייב אינואח"כ
 דבכמה משום בו חזר וכאן לישראל בנטע דדוקא רבינו כתב המשנה בפירושלעצמו
 ופרח הכפתור כתב וכן ע"ש, ערלה משום אסור לעצמו העכו-ם בנטע משמעדוכתי
 רבינו כוונת נפרש אולי לחוזר רבינו לעשות שלא כדי ע"ש, וחמשים הארבעהפרק
 בערלה חייב אינו אח"כ הישראל ממנו וקגה הנכרי נוטע אם אבל בפירושו שכתבמה
 דהעכו"ם דאע"ג וקמ-ל שנים שלש אחר העכו"ם מן הישראל קנה אם כגון דוקאהיינו
 שלש זמן עבר שכבר כיון מ"מ הפירות הזמן כל אכל דהא ערלה דין בו נהגלא
 דכוונתיה נימא דאם אחרות שנים שלש ערלה דיני בו לנהוג הישראל חייב אינושנים
 לא אפילו הא הישראל ממנו וקנה לכתוב ל"ל עכו"ם בשל ערלה דין דאין ללמדפשוט
 ועיין ערלה מטעס אסורות או מותרות אם הפירות לענין נ"מ נמי הישראל ממנוקנה
 דבפירושו סתרי דלא לומר אפשר ולדבריו חיגוך המנחת בשם מ"ש י"ג בהלכהלקמן
 מלקות חיוב לענין היינו ישראל ברשות לנטע ברשותו לעצמו נטע בין לחלקשכתב

 מלקות. לענין ולא איסור לענין היינו חילוק דאין כאןומ"ש
 עכו"ם בשל נוהגין וכלאים דערלה להוכיח כל ד"ה )לו:( בקידושין התוס'ומ"ש

 עכו-ם של בעיסה שאינה לפי ומשני חלה תני לא אמאי דפריךמהירושלמי
 אינו גמי דהתם למימר איכא ע"ש עכו"ם בשל אפילו גוהג דתני וכלאים דערלהמשמע
 ותני מה"ת אינו ודאי בח"ל ערלה דהא התם מיירי נמי דרבנן ומחיוב מדרבנןאלא
 לפי חלה תני ולא בח"ל בין בארץ בין מקום בכל דנוהג וכלאים הערלה מןחוץ

 דקאמר עומדין אין מפרק שהוכיחו ומה מדרבנן אפילו עכו"ם של בעיסה נוהגתשאינה
 ערלה של בשרף אותם שמעמידין מפני אסורין כוכבים העובדי גביגות מה מפניהתם
 משום הגבינות דאוסרין והא מדרבנן אלא אסור אינו דערל למימר איכא ג-כע"ש
 ע"ש, דרבנן ספק הו"ל דאל"כ המרדכי בשם ג' הלכה לעיל כמ"ש מעמידיןדודאי

 דגם להוכיח ואין ישראל של והו-ל קנין אין או לעכו"ם קנין ביש תליא דזהואולי
 שהעכו"ם הכרמים מן נהנים אנו איך מדכתבו: מה"ת איגו עכו"ם של דערלה ס"להתוט'
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 עאצףון ורבעי ערלההלכותפרי
 לילך הו"ל כולם שמבריכין ודאי יודעין אגו שאין ואע"פ שנה בכל אותןמבריכין
 ספק הו"ל מחצה על מחצה אפילו רוב ל-ל אסור דמה"ת נימא ואם עכ"ל הרובאחר

 אנו איך כם"ש בח"ל מיירי דהתוס' למימר דאיכא לחומרא דאורייתא וספיקאהשקול
 למצוא ויש י"ז: סעיף רצ"ד סי' י"ד בש-ע מ"ש ולפי"ז היו, בח"ל התוס' ובעלינהנים
 הכ"ב לקמן מ"ש ועיין דוקא לאו רובא ע"ש כו' רובא משום כו' א"י לבני גםהיתר
 ולוקח יורד בח"ל ערלה ספק )לח:( התם דקאמר מהא להוכיח התוס' ומ-ש יה,בענין
 למכור אסור הלא דישראל דאי רעכו"ם בערלה מיירי וע"כ לוקט יראנו שלאובלבד
 להעיר ויש תת"ד סי' ברשב"א ועיין כ"ו הלכה לקמן מ"ש עיין ע"ש אסור ערלהדדמי

 שהביאם הראיות כל ערלה, פירות למכור מותר רבכה"ג לעולם שבא לפני שמכרדאפשר
 שהביא עכו"ם יבמות בסוף ראיתא מהא להוכיח מוסיף ועוד הרא"ש גס מביאםהתום'
 קאמר מקחו להשביח דאמרינן משום נאמן אינו כו' הן ערלה של ואמר בשוקפירות
 אינו רהאיסור למימר איכא אך ע"ש אסור הן רערלה ודאי ידעינן אילו האמשמע
 הן ערלה כי בעצמו כשאמר אפילו להתיר בראורייתא מקילין למה דאל"כ מררבנןאלא
 אין מקום בכל הא מקחו לאשבוחי אלא כן אמר בצרק שלא לתלות שאפשרמחמת
 הן מערלה לאו פירות ררוב כיון שאני רהכא לרחות ראיכא ואע"ג בדרבנן אלאתולין
 היה מקחו רלאשבוחי הטעם לאו ואי כן אמר מקחו רלאשבוחי ותולין רובא בתראזלינן
 מכאן להוכיח ליכא מ"מ לחומרא נאמן הוא תומו לפי רמסיח משום הרוב נגדנאמן
 בעינן גמי מדרבנן אלא אסור דאינו נימא אם ראפילו מה"ת אסור עכו"ם שלרערלה
 בשל נוהג דערלה דס"ל מבואר )שם( לקידושין הריטב"א אולם מקחו, דלאשבוחיהטעם
 עכו"ם לשנטעו פרט ונטעתם בת"כ ראמרינן מהא שם מדהקשה הוא מה"תעכו-ם
 ערלה, ונוהג אסור מדרבנן אבל מה"ת חייב ראינו ממעט דהת"כ ליסא קושי' ומאיע-ש
 כ"ב הלכה לקמן ועיין רפ"ו סי י"ד חלק סופר בחתם ועיין תק"פ סי' ברדב"זועיין
 בעכו"ס ערלה רנוהג הירושלמי מן התום' שהוכיחו דמה )שם( קידושין על המקנהומ-ש
 דערלה בפ"א מפורשת משנה יש הא ישראל בארץ דאי בח"ל אף דנוהג הוכחתםעיקר

 בחגם או בשכירות העכו"ם שנטע רבינו לפי' באמת ע"ש בערלה חייב שנטערעכו*ם
 להוכיח התוס' הצריכו ושפיר כלל דערלה דפ"א ממתני מוכח לא ישראלבשביל

 אינו נמי כו' כבשו שלא עפ"י דנטע וממתניתין בעכו"ם דנוהג בא"י גםמהירושלמי,
 בלא"ה דהא הוא ישראל ושל דמי והחזיקו ככבשו לארץ שבאו רכיון למימר דאיכאראי

 היב מאבותינו מוחזקת ישראלארץ
 : וז"ל כתב הר"ב עכ"ל, בערלה חייב כו' שנטע והגזלן )שם(: איתא כי'והגזלן

 כתג והתוסיו"ט עכ"ל ממנה הבעלים ונתיאשו ונטעה קרקע שגזלוהגזלן
 יאוש ביה שייך דלא הרבים ברשות נוטע ראם קתני זו ואצ"ל דזו ותמיחני :וז-ל
 קרקע בגוזל כ"ש דחייב קתני יאוש בו ראין הרבים ברשות ואם כו' אייאושרמאן

 מנוטע טפי רפסור הו"א נגזלת קרקע ואין הואיל דמ"מ וי-ל דחייב הבעליםונתייאשו
 וכיוצא ולפוש לעמור או להלוך בגוה שייכות ארם לכלל יש רה-ר שסתם לפיבר"ה
 אע"ג קרקע בגוזל משא"כ ברשותו כנוסע רהוה משום בו הנוטע יתחייב ולפיכךביה

 והו"א בקרקע שייכות שום לגזלן אק א"כ נגילת ואינה הואיל מ"מ בעליהדאייאוש
 המקור אלא הכי מפרש קא דנפשיה ארעתהץ לאו רהר"ב ונראה עכ"ל, קמ"לרפטור

 קאי דמתני' הגזלן רעל מפרשים והפ"ם )הגר-א קרקע בשגזל : ודל הואמהירושלמי
 נגזל קרקע ויש ופריך( ונטעה הקרקע בשגזל ומפרש חייב שנטע והגזלן דקתניהא

)הרי
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,,,ןצרון ורבע' ערלההלכות פריעב
:,! יאוש יש נגזל קרקע שאיל אע"פ הילא רבי אמר ומשני( הוא בעליה בחזקת לעולם)הרי

.,,' במראה מ"ש אלא יאוש לאחר מיירי דמתני מהירושלמי יוצא מפורש הרי עכ-ללקדקע
,, רקתגי הגזלן מאי דקשיא קרקע בשגזל מתני לאוקמי הירושלמי דמוכרח דהאהפנים
",ן בהני שנינו אנן והא ליה קרית גזלן בכה"ג אי שלו בתוך ונטעו נטיעות בגזלדאי

 ,,ן אפשר הכי משום אי ע"ש, מקום בכל נטיעות וקוטמין יהושע שהתנה תנאיםעשרה
,,, בגזל לאוקמי א"א ובלא"ה יהושע התנה לא עכו"0 דבשביל עכו"ם בגזלןלאוקמי
 תליא מי של בנטיעות ולא גקרקע הנטיעה העיקר מי של הנטיעות נ"מ דמאינטיעות

,ן,
,)), יאוש לפני מיירי דמתני' דמפרשים והא"ז והר"ש וקרקע ד"ה )ל:( לסוכה התום'מילתא,
 ,:;,' הירושלמי דמוקי הא דמפרשים משום היינו יאוש ביה שייך דלא הרבים דרשותדומיא
,,,, ומשום ,גגזלת קרקע ויש ופריך קרקע שגזל כגון פטור בר"ה קאי אדלעיל קרקעבשגזל

 ,)). ע"ש חייב שנטע הגזלן תנן מתני' דהא דתמיהא מילתא וכולה וכתגו מסיימיםהכי
 ,,, דמתני הגזלן דעל דמפרש ולמאן והא"ז, והתום' הר"ש פי' לפי לבאר לעיל מ"שועיין
,:,,., נטוע להנגזל הקרקע חזר אם יאוש אחרי או יאוש לפגי היה אם נ"מ מאי צ"לקאי
 ,!ל אסור אינו יאוש דלפני לומר היתכן הגזלן ביד ואם גוונא בכל ערלה משוםאסור
,,, למאכל רוצה איננו והנגזל למאכל שנטע גזלן לענין דנ"מ למימר איכא ערלהמשום
"!, יאוש לפני היה ואס מחשבתו לפי מהערלה שפטור באופן וכדומה ולגדר לסייגאלא

 ,, בשם לעיל שכתבתי כמו ערלה משום אסור אינו הנגזל מרשות יצא לאשעדיין
,,,, העיקר אחר נטע ואם הנוטע של לא הבעל של בדעתו תלוי דהדבר חינוךהמנחת

,ן. תלוי עיקר יאוש לסני אם דידן בגידן ה"ה א"כ ע"ש, האילן בבעל תלויהמחשבה
'ן' לידיה אתי שבאיסורא מפני קונה אינו דהגזלן אע"ג יאוש לאחר ואם הנגזלבמחשבת

,:ן כבד תלוי אינו כי הנגזל בדעת תלוי ואינו לעיל כמ"ש יצא כבר הנגזל מרשותאבל
,! התא"י קושי גם יתורץ ולפי"ז אחרים בדעת תלוי ואינו זכו לא עוד ואחריםבדעתו

ן הרבה גרע הנ"ל .לפי ע"ש מאליו מעומד נתיאשו לא גרע מי ידעגא ולאשהקשה:
,' משא"כ ערלה איסור נתפס ומאליו אדם שום בדעת תלוי אינו אז אדם נטע לאדאם ן. יאוש דלאחר מאליו מעומד גרוע נמי יאוש לאחר ואם הנוטע בדעת דתלויבנוטע
,ן דכל אדם כל ברשות אלא היחיד ברשות עומד הו"ל לא הנגזל מרשות שיצאכיון
,ן יאוש מהני דלא והא מחילה מטעם דיאוש נימא אם ואפילו בהם, לזכות יכולאחד

,1 )שם( בסוכה הפנ"י כמ-ש שלם בלב הקדקע לו מוחל שאינו סהדי דאנן משוםבקרקע
,' הנטיעות על יתנגד שלא דעתו שמסיח הנטיעות לענין אבל הקרקע לעצם רקהיינו
,, והתוס' בערלה לחייב היאוש ומספיק יאוש מהני ודאי הגזלן הנוטע כדעת למאכלשיהי
,ן הפנ"י וכסברת ע"ש, הבעלים שם בנשתקעו מיירי שנטע דגזלן דהא כתבו )שם(גסוכה דבנשתקעו.

,, דהא קרקעות למעט שייך לא דהפקר יאוש ולעגין מזה גדול הפקר לך אין
,, תשמטנה בשמיטה דכתיב מקרקעות אלא ילפינן לא גופייהו במטלטלין אפילו הפקרעיקר

,,, דין רבינו ומ"ש ע"ש, הפקר וזהו כזו שהיא אחרת נטישה לך יש ודדשינןוגטשתה
:,, משום היינו בירושלמי כדאיתא ונתייאש קרקע בגזל מפרש ולא סתם שגטעגזלן

 ,, והוקשה פטור גר"ה דאמד קאי דלעיל דרשג"א הברייתא על קאי דהירושלמידמפרש
 ) פליגי דברייתא ותנא דמתני' דתנא לתרץ וס"ל חייב שנטע הגזלן דקתני ממתני'ליה

 סתם הילכך יאוש לאחר ובין יאוש לפני בין בערלה חייב דלעולם דמתני' כתנאופסק
 סתם. שנטע גזלןוכתב

 ,,העולה
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 ענהארץ ורבעי ערלההלכותנמע
 רא.הלכה

 וקשים( הזקים סלעים )פי' טרשים במקום מאליוהעולה
 יה*ה שלא והוא פטור. ישוב שאינו במקום הנוטע אפילופטור.
 אבל ליישוב' שמביאן עד בפירותיו שמטפל טיפול כדיעושה
 בערלה. חייב טיפולו כרי עושה היהאם

 ציון ריפ
 גן ר"ש גשם יוחנן רבי : ה"א( )שם בירושלסי איתא כו' מאליך הערלהיא(

 )בתוך הערלה מן פטורה חורשין במקום שעלתה גפןיוצדק,
 )לאו נטעה אפילו יוסי ר' אמר הערלה( מן פטור ישוב מקום ואינו עצים שלהיער
 עליה חשיגה דלא פטורה יישוב שאינו במקום נטעה אפילו אלא מעצמה שעלתהדוקא
 ברם ישוב במקום בשנטעה תמן )ומשני( בערלה תייג מאליו העולה והתנינןופריך(
 במקום בשנטען מיירי רלקמן במתני' דקחשיב הני )דכל תורשין במקום שנטעההכא
 חורשין במקוס הכא ברם בערלה חייב ג"כ מאליו דהעולה דאמרינן הוא והתםישוג
 כשאינה רתימר הדא ליעור רבי אמר פטורין( שם בשנטען ואפילו יישוב מקוםואיגו
 דפטורין דאמרינן הא פי חייבת. מפילתה כרי עושה היתה אם אבל ספילתה כדיעושה
 למקום ולהביאן בפירותיה להטפל רוצה אם ספילתה כדי עושה בשאינה רוקאהיינו
 הייבת היישוב למקום להביאן טיפולה כדי בה שיש כך כל עושה הוא אם אבלהישוב
 גורס ורבינו בערלה. וחייבת היא היישוב בסקום עומדת בתחילה כאלו דהויאבערלה
 וגם נוסעין ואין זורעין שאין שם ישוב שאין סקום היא אחת והכוונה טרשיםבמקוס
 ומיירי פטור. ישוב שאין מקוס בכל וה"ה הטרשים מסני שם לגור בתים בוניםאין

 סאליו דעולה לעיל כמ"ש פטור בלא'ה רבים של הוא שאם שלו היה הטרשיםרמקום
 הרדב"ז כמ"ש יישוג במקוס אפילו פסור רגים 9ל הא דחייב הוא היחידברשות

 היא טרשין חברון והלא דפטור טרשין שנא מאי שהקשה ומה ה"ו מע"ש מה'בפ-י
 ובמקום ישוב היה הברון הא מידי קשה לא ע"ש הערלה מן פסור שהוא נאמרוכי
 ברברי גורט והכ"ם ופסור. יישוב מקום אינו טרשיס מקום סתם אבל חייב ודאיישוב
 הירושלמי כלשון חורשין כתב קל"ז מצוה הסמ-ג וכן טרשים ולא חורשיםרבינו

 לומר ואפשר ע"ש. טרשים במקוס כתב כ-ז סעיף רצ"ד סי' בש"ע אך ע"ש.שלפנינו
 משא"כ דפסור הוא לנסיעות כלל מוכשר שאינו טרשים במקום רדוקא ס"לדרבינו
 כרמים לנסוע יכולין דאל-כ דמי יישוב כמקום לנסיעות דמוכשר מישורבמקום
 טיסולה כדי בה יש אם תנאי דיש ואע-ג ערלה ינהג ולא ביעריס גדוליםופרדסים
 אחר כל ביער וינטעו יחד אדם בני הרבה שישתתפו אפשר הא היישוב למקוםלהביאן
 לכן גדול פרדס יהיה ויחר טיפולה כרי בה יהי' לא אחד שלכל באופן א' גפן אואילן
 אפילו ומדבריות דביערים המ-ר ומ"ש מערלה. פטור טרשים במקום דרוקא רבינוכתב
 לשער ל"ל וישיבתו דירתו מקום שמה אם ע"ש. פסור ביער חצר או בית 9ס לוי9

 ואיכא שם, הוא ויושב דירתו שם הא הישוב למקום לעיר להביא טפילתה כדישיעור
 אינו מהן אחת אבל בישוב ואינו טרשים מקום לפטור בעינן דתרתי ס"ל דרבינולמיסר

פוסר
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ציין ורבעי ערלההלכות פריער
 מן פטור טרשין במקום שעלת גפן : ה"פ רבינו לדעת דהירושלמי לומר ואפשרפוסר
 נמי בידיו נטע אפילו מאליו עלה דוקא לאו )בטרשים נטעה אפילו ר"י אמרהערלה
 לאינו טרשים בין חילוק דאין דמשמע )פי חייב מאליו העולה והתנן ופריך(פטור
 כו' ישוב במקום בשנטעה תמן ומשני( נטעה וכ"ש חייב מאליו עלה ואפילוטרשים

 טרשים לאיגו טרשים מקום בין חילוק אין הילכך ישוב במקום מיירי דמתניתיןפי'
 טרשים, שאינו למקומ טרשים מקום גין חילוק יש הילכך ישוב מקום באינו הכאברט
 חילוק דיש הא מררבנן, רק או נינהו מה"ת הנזכרים החילוקים כל אם להסתפקויש

 עולה יחיד דשל הטעם היראים שכתב אע"ג רבים לשל יחיד של בין מאליובעולה
 זה ומטעם לעיל רבריו שהבאתי כמו כנוטעם נראה הוא דליחיד כיון משום חייגמאליו
 מבואר דבריו מסוף אך בידים נטיעה אטו גזירא מדרבנן אלא אינו דהאיסורמשמע

 בתוספתא כדתניא לרבים פי' מאליו לעולה פרט ונטעתם : וז-ל מה"ת הואדהחילוק
 ונטעתם ותניא כו' חייב ליחיד מאליו העולה אבל הערלה מן פטור לרבים מאליוהעולה
 מסרו לא ומיעוט הכתוב שריבה ואחר עץ כל ת"ל מנין מאליו הבא נטוע אלא ליאין

 דהא הנזכרים החילוקים כל מחלקים זו מסירה סמך ועל עכ"ל, לחכמים אלאהכתוב
 דהיינו תבאו כי במקום היתה רהנטיעה משמע ונטעתם ארצכם אל תבאו כיכתיב
 שייך הילכך עץ כל לרבות משמע עץ וכל לנטיעה ראוי המקום ושיהיה ישובבמקוס
 הנזכרים. החילוקיס כל לחלק לחכמים הכתוב מסרו ומיעט הכתוב שריבה דמאחרלומר
 נטיעה ע"י דוקא משמע ונטעתם מדכתיב : וז"ל כדברי שכתב להלבוש ראיתיאח"כ
 ג"כ דס"ל )משמע ובמדבר טרשים גמקום המ"ל אחז"ל מיהו מאליו העולה ולאחייב
 אפילו בישוב _אבל במדבר( דהייגו ישוב מקום ובאיגו טרשים מקום תרתידבעינן
 עולה אפילו דבישוב טעמא ונ"ל טרשים( במקום אפילו )משמע חייב מאליועולה
 גמקום והנוטע ונטעתם בכלל הו"ל עליה בה שעבדו האדמה עבודת ע"י אמרינןמאליו
 ולא משמע ישוב במקום ונטעתם הארץ אל תבואו דכי פטור כן גם ישובשאינו
 מטפל כשאינו כלומר טפלה עושה שאינו אמורים דברים במה ישוב שאינובמקום
 הטעם כתב והפרישה עכ"ל, חייב טפול כדי עושה היה אם אבל לישוב להביאםעמהם
 כאילו והוי אחשביה ובמחשבתו כאילן ליה ניחא דאז משום היינו דחייב טפילהדכדי
 פטור נטעו הוא אס אפילו טפילה כדי עושה אינו אם אבל ונטעתם ביה וקרינטע

 עכ"ל. אדם כל אצל דעתודבטל
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 עההארץ ורבעי ערלההלכות-נפע
 רב.רןרכה

 ללולב דקל ולא ללולב, אתרוג שנטע יגון למצוההנופע
 ואח*כ הקדיש בערלה חייב למנורה זית או ללולב דקל דנםוי-א
 אתרונ בערלה' הייב הקדיש ואחעכ נמע הערלה מן פטורנטע
 פמול. עריהשל

 ן ו י צ י רפ
 למצותו שנטעו אתרוג שאל הונא רב : )שם( בירושלמי איתא כו' למצרה הנרטעע(

 שנטעו אתרוג ואמר הונא רב חור בערלה, חייב שיהא סהו :.
 תמן )ומשני( המצות מן ולא לכם ולקחתס תנינן כן ולא )ופריך( בערלה חייבלמצותו
 יהיה תרועה יום שופר גבי דתימר כמה הכא ברם המצוה מן לא בדמים לכםולקחתם

 למשמר בינו ומה )ופריך( מ"מ יאכל לא ערלים לכם יהיה שנים שלש וכא מ"מלכם
 רוצה הכא ברם בעצו רוצה הוא כך בפריו רוצה שהוא כשם )ומשני( לעציםפירותיו

 ,2ל ערלה בהלכות טוב יום המערני מזה ודקדק עכ"ל בעצו רוצה ואינו בפריוהוא
 .חרא ללולב רקל ולא גערלה חייב למצותו שנטעו אתרוג ררוקא להוכיחהרא"ש
 אתרוג דוקא משמע למצותו דקל נקט ולא למצותו שנטעו אתרוג הונא רבמדנקס
 בפריו רוצה ראינו ללולב משא"כ בפריו עכ-0 רוצה דאתרוג ללולב דקל ולאלמצותו
 ללולב דקל דנוטע למעשה להלכה לי נראה לכן : כתב חמודות וברברי ע"שפסור
 למצוה הגוטע מכאן רבינו למ"ש כוונתו ע"ש, מסייעני הרמב-ם ולשון הערלה מןשפסור
 תרווייהו כתב ערלה בהלכות והרא"ש ללולב, דקל אמר ולא ללולב אתרוג שנטעכגון
 הסור כתב וכן חייב ולאתרוג ללולב למצוה נטעו אם אבל : וז"ל לולב וגם אתרוגגם

 הואיל הטעם: )שם( הסור על הדרישה וכתב ע-ש, בש"ע והמחבר רצ"ר.בי"ד
 כך בפריו רוצה שהוא כשם משוס פטור ולסייג שלקורות הטעם מפרששהירושלמי

 האילן עיקר שגם הואיל פטור ולסייג לקורות בכה"ג רוקא משמע בעצו רוצה'הוא
 אם אבל כו' בפריו רוצה שהוא כשם שאמר ווהו לפירות כמו ולסייג לעציםהוא
 בלולגו רוצה הוא כך בפריו רוצה וצהוא כשם שבאילן המיעוס שהוא ללולבנטעו
 ראוי אינו שעציו רברקל לשבח אינו זה טעם ע-ש, בערלה חייב לכך לומר שייךאין
 לשס כשנטע ובפרט מעציו יותר עיקר הלולבים אחרות אילנות עצי כמו להשתמשכ"כ
 משום טעם עור הדרישה ומ"ש מהפירות, פחות ולא בלולבו רוצה העיקר וראילולב
 על שגדל מה כל על דעתו כי לפרי נוטע ונקרא הוא אילן פרי בכלל הלולביןרגם
 תמוה יותר והוא ע"ש, לעצים האילן עיקר בנוטע משא"כ פירות ושאר לולביןהרקל
 כפניות מרכיבין אין כ"ה הלכה לקמן כדאיתא פרי נקרא שהוא זמן ללולב שיש.נהי
 התמרה דלולב דערלה בספ-א בפירושו רבינו וכמ"ש כפרי שהן מפני כו' ערלהשל

 אחר אבל ע"ש לנוטען ואסור פרי והוא כפניתא בגמרא נקראים צמיחתהבתחילת
 פסול ערלה של לולב דא"כ הדקל פירות נקראים דלולבים לומר יתכן איךשנתגרל
 ולולב פסול ערלה של אתרוג אלא אמר לא :( )לד בסוכה והתנא ערלה, פירותמשום
 אכילה היתר משום פסול ערלה דשל סעמא ס-ל דהתנא נימא ואם שמיה, דכרמאן
 שאין בשום הסעם למ-ד א"כ _הן, אכילה בר, דלאו אכילה היתר בלא"ה שמך לאולולב
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צירן ורבעי ערלההלכות פריעו
 הוה הא בינייהו מאי דשאלה )לה.( סוכה ובגמר' לפסול שייך בלולב גם ממון דיןבה
 ערלה של לולב אכילה היתר בה שאין לפי דלמ"ד בינייהו איכא דלולב למימרמצי
 אליבא דלולב ודאי אלא פסול ערלה של לולב גס ממון דין בה שאין לפי ולמ"רכשר
 )לד.( לסוכה סופר בחתם ועיין נינהו, פרי ולאו הוא געלמא דעץ משום כשרדכ"ע
 לטעמייהו בערלה חייב לולב לצורך דנוטע דם"ל דהא נראה ולענ"ד בזה שדחקמה
 שאינו ניכר שיהא עד הערלה מן פוטר אינו ולגדר לסייג נוטע דאפילו ס"ל דהאאזלי
 לאילן אילן בין מרחיק ואינו רצופין שיטע בעינן לשרפה הוא אם כגון אכילהלצורך
 שצריך במקום שהוא לגדר ואם שיתעבו כדי הענפים שמשפה לבנין הוא ואםכראוי
 פוסר המאשבה אין לוה שנוטע היכר דאין לולב לצורך בנוסע א"כ לעיל כמ"שלגדור
 הילכך מערלה, לפטור מהני לא ג"כ געלמא לעץ הלולב את נחשוב אם אפילומערלה
 בה"ז לעיל שפסק רבינו משא"כ בערלה חייב ללולב עץ דנוסע לשיטתייהו כתבושפיר
 לצורך דקל משא"כ חייב אתרוג לצורך הנוטע דרק כאן ס"ל הילכך הכרה בעינןדלא

 ולגדר. לסייג כמו דהו"ל סטורלולב
 עשה שאין חייב אתרוג או לולב לצורך כגון מצוה לצורך הנוטע כתב: הלבושהנה

 דמדעתיה עליו כתב חמודות הדברי עכ"ל עשיים שאר מפני נדחין דערלהולאו
 מפני וכי דין מן ובר גפריו, דרוצה משום טעמא איכא בירושלמי דהא כן כתבדנפשיה
 ואולי ע"ש, עצמה העשה היא הכוונה שאין דוחה דעשה לומר לנו היה הנוטעכוונת
 מ"מ, יאכל לא ערלים לכם יהיה שנים שלש וכא דאמר: הירושלמי כוונת מפרשהלבוש

 ראיכא וכיון ל"ת יאכל לא עשה ערלים לכם יהיה ול"ת עשה איכא דבערלהכלומר
 ומקורו הלבוש כתב אשר וזה אותם דוחה עשה שום ואין מ"מ נוהג ול"תעשה

 תיקשי הגטיעה גשעת אם מכוון הוא זמן איןה על מובן אינו עכ"פ אך הנ"למהידושלסי
 דולקחתם עשח המצות קיום שעת על ואם עצמה העשה הנוטע של הכוונהשאין
 דערלה משום הטעם ל"ל ערלה של מאתרוג דולקחתם המצוה לקיים ראסור לומד מכווןקא
 ממון ודין אכילה היתר לו שיהי' דבעינן כלל אתרוג הו"ל דלא ליה תיפוק ול"ת עשההו"ל
 דמצות כיון ועוד דולקחתם המצוה מלקיים הוא פסול ממילא הללו המעלות לו שאיןוכיון
 על רא"פ ומ"ש כלל, דדחיה לתא בו ואין כלל עובר ואינו נהנה אינו ניתנו ליהנותלאו

 שגה בו לצאת רשאי אבל ערלה משום אסור לאכול בא דאם למצוה דנטעוהירושלמי
 בזה. מ"ש דערלה פ"א ברש"ש ועיין פסול, 'ערלה של קתני מפורש דהאבזה
 בחניכה' בי יהדייק שגטעי 'ית יה דמי מה )שם(: בייישימי איתא כי' זיתאו

 דמי מה הכין, אמר ואת מדבריהן וזה תורה רבר זה בון בר יוסי ר'אמר
 ומפרש עכ-ל, תורה דבר וזה תורה דבר וה המנורה את בו להדליק שנטעו זיתלה

 למצותו שנטעו אתרוג לדין דומה שהוא עוד דמצינו הוא ומה פי' לה דמי מההפ"מ
 להדליק שנטעו בוית אשכחן דה-נ וקאמר מצוה לשם בשנטעו אף בערלהולחייבו
 האתרוג זה הרי זה הוא דמיון ומה בון ב"ר יוסי ר' וקאמר חנוכה בנר שלובשמן
 ס"ד דהיכי הוא פשישא בתמיה הכין אמר ואת מדבריהן הוא חנוכה ונר תורהדבר

 למה אלא דאתרוג לדין לדמויי ודאיצטריך תורה דבר שהוא לערלה תפטור דרבנןדמצוה
 שלו בשמן להרליק שנטעו בזית הוא זה דאתרוג להא לדמות רוצה אתה אם להדמי
 וחייב הוא ד"ת וזה דזה במקדש המגורהאת

 בערל"
 פי' עכ"ל באתרוג דאמרינן כמו

 אתדוג לדין למצוה שנטעו זית מדין להוכיח רוצה אמ הירושלמי כוונת מובן אינוזה
 כמו מערלח פוטר מצוה מחשבת אם ועוד תנינא, שנשעו זית דין וכי למצותושנטעו

חושב
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 עזציון ורכעי ערלההלכותפרי
 ללמוד לומר רוצה ואס דאורייתא, למצוה לדרבנן מצוה בין נ"מ מה ולגדר לסייגחושב
 גסריו הוא דרוצה שאני דבאתרוג למיפרך איכא אתרוג מרין למצוה שנטע זיתדין

 ואם כלל, בפרי רוצה דאינו הרלקה למצות זית בנוטע משא"כ בערלה, חייבהילכך
 ומצוות מצוה לשם דנסע כיון משום למצוה אתרוג בנוטע מערלה לפטור כוונתיהנאמר
 כיון משום דפטור חנוכה נר למצות זית שנוטע כמו הו"ל ממילא ניתנו ליהנותלאו
 חייב ואינו מהם וליהנות לאכול לשם מאכל עץ נוסע הוי לא ניתנו ליהנותדלאו
 מחלק ואח"כ ליהנות לא אבל בפריו דרוצה אע"ג למצוה אתרוג עץ נוסע וה"הבערלה
 דרבנן ובמצוה הוא דרבנן מצוה דהא חייב וראי דהתם חנוכה להדלקת זית נוטעמדין
 לדסות איכא אתרוג לדמות רוצה אתה ואם בר"ה הרו"ה כמ"ש ניתנו ליהנותלכ"ע
 ובתרווייהו הוא ד"ת וזה דזה במקדש המנורה את שלו בשמן להדליק שנטעולזית
 באן פסק דרבינו הא תיקשו לסי"ז אך ופסור, ניתנו ליהנות לאו מצות לומרשייך
 להרלקת זית בנטע דהירושלמי שמפרש הגר"א ביאור ולפי בערלה, חייב למנודהדזית
 בפיריו רוצה דאתרוג לא או למצוה אתרוג נוטע כמו דינו אם מספקא ססוקימצוה
 שני כאן רבינו כתב למה תיקשי ע"ש, אפשיטא ולא בפיריו רוצה אינו להדלקהוזית

 דשניהם רמשמע בערלה חייב הדלקה למצות וזית למצוה אתרוג נוטע יחדהרינים
 מססק אלא אסור דאינו נימא אם ועוד מספק ולא בפשיטות בערלה וחייביסשוים
 מלקות, חייב מהם פירות אכל דאם משמע חייב דלשון אסור אלא חייב לכתוב הו"ללא

 אתרוג לנוסע למנורה זית נוטע דין לדמות הירושלמי דכוונת ס"ל דרגיגוונראה
 להשתמש א-א דהא בפדיו רוצה אינו להדלקה דזית ביניהם לחלק ואין בסשיטותלמצוה
 רוצה בשניהם הילכך ומדליקן שמן מהם עושים פירות יש אס הפרי בלילהדלקה
 דהא מה"ת לפריו צורך לו דאין כיון שאני חנוכה ולנר לשניהס, אחד ודיןבפריו
 מה-ת לפריו צורך לו שיש למצוה אתרוג לנוטע דמי לא מררבנן חנוכה גרהדלקת
 מדרבנן אלא דאינו המועד בחול בו לצאת כדי האתרוג את נטע אם אפשרולפי"ז

 בערלה. חייבאינו
 כים הניסע '. " דפיאה ' פ יבייישימי דפאה ד פ בתיספתא איתא כיהסדיש

 עכ"ל, בשביעית וחייב העוללות ומן הרבעי ומן הערלה מן פסורלהקדש
 משוס פשוט הסעם ה"א משמיטה בפ-א למלך והמשנה בפאה שם משה הפניוכתב
 כל קי-ל דהא הוא פשום מרבעי שפטור וטעם משלכם שאינו הקדש יצא לכםדכתיג
 כן ותני איתא: ה-ג דערלה פ"א ובירושלמי ע*ש, ברבעי חייב אינו הערלה מןשפטור
 הערלה מן פטור בארץ( אותו נסע ואח"כ בתלוש אילן )הקדיש נסע ואח-כהקדיש
 שיונק ואע"ס בערלה, חייב הקריש כך ואחר נטע שנטעו( מקודם עליו הקדש)רחל
 ואח-כ הקדיש ואפילו חייב בארץ והשריש שנסעו כיון הקדש שהוא מדברעכשיו
 הקדש התם: כדאמרינן אותם פדה שהקדיש שאחר כגון דחיב לה משכחת נמינסעו

 ע"ש. לפדותו הואראוי

 עייה שי כי' ,אתייג )יד:(: סיכה במשנ" ייאיתא כי" עריה שלאתרוג
 בר חייא רבי בה פליגי ס-ס בגמר' התם ואסרינןפסול,

 סמון דין בה שאין לפי אמר וחד אכילה היתר בה שאין לפי אמר חד אסי ורביאבין
 בין פלוגתא בזה איכא שני ליו"ט ראשון יו"ס בין חילוק אין ערלה בפסול ואםע"ש,

 ערלה של אתרוג הראב*ד פסל הטעם ומזה : רד בפרק ופרח הכפתור כמ"שהפוסקים
 עכ"ל, ראשון יום אחר מתירו הר*ז אבל שעורייהו, דמיכתת ואילך ראשון מיוםאסילו

משסע
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צרון ורבעי ערלההלכות פריעח
 דמי כשרוף לשריפה רעומר דכיון משום ביוט"ש אפילו רפסל הראב-ד דסברתמשמע
 אינו פסול אינו חסר אתרוג הדין רע"פ כיון רביוט-ש ס-ל והר"ז כלל אתרוג הויולא
 ליהנית לאו מצות קי"ל דהא אסור אינו הנאה ומטעם שיעוריה מיכתת כתותיפוסל
 דרך אין הא ניתנו ליהנות 'מצות ררבנן ובמצות ררבנן הו"ל דיוט"ש ואע"גניתנו
 הרבינא )כה:( בפסחים וכדאיתא הגאה כררך שלא הו-ל א"כ לאכילה אלא אתרוגהגאת
 רהראב"ד ונראה ע"ש עביר הוה הגאתו ררך רלאו משום דערלה בגודרקי שייףהוה
 ערלה של אתרוג הילכך שאינו כמו היינו מכתת יכתותי מפרש דהוא לטעמיהאזיל
 מעשה בספר הרמב"ם בחידושי כמ"ש כלל אתרוג ליכא דהא ביוט"ש אפילופסול
 הראב-ר על רפליגי כהמפרשים ס"ל והר"ז ע-ש אשרה של לחי לענין הראב"ד בשםרקח

 אתרוג ולפי-ז וחסרים, כנפרכים שנחשבים רהיינו שיעוריה מיכתת כתתי' פי'רמפרשים
 ערלה דשל טעמא התם ראמרינן ואע-ג כשר, ערלה של ה"ה כשר שחסרביוט"ש
 הוא הטעם עיקר ממון, דין בה שאין מטעם או אכילה היתר בה שאין מטעם אופסול
 ערלה של אתרוג וא"ת וז-ל: לפי בד"ה התום' שם כתבו רהא שיעוריה מיכתתמשום
 בהנך נחלקו אלא היה לא רוראי וי"ל כו' בשריפה רמצותו שיעוריה רמכתת ליהתיפוק
 לסוכה המשניות בפי' רביגו ומ-ש' ע-ש, מע"ש לענין דנ"מ משום ערלה לעניןטעמי
 הדברים מכלל הם טמאה ותרומה ערלה וז"ל: פסול ערלה של דאתרוג טעמא)שם(

 לאכילה ראויין אינן ראלו פרי הש"י למאמר פסול הוא ולפיכך כו' שריפההטעונין
 שיעוריה מיכתת כתותי הרי שריפה דטעונין שכתב כיון מובן אינו עכ"ל פניםבשום
 קאי פרי הש"י למאמר ומ-ש לאכילה, ראויין אינן ראלו הטעם לכתוב ליה לטהא"כ
 לאכילה ראויין אינן דאלו אח"כ מ"ש ועל שריפה הטעונין הדברים מכלל רהם מ"שעל
 גו' פריו את ערלתו וערלתם כרכתיב פרי ומקרי לאכילה ראויין אינן ערלהרהא
 כדתני שיעור בעי ראתרוג לומרין מזה הדר עץ פרי אמר רהש-י כיון ה-פאלא

 כביצה, אומר יהודה ר' כאגוז אומר ר-מ קשן אתרוג שיעור לא:( )שםבברייתא
 מיכתת משום פסול הילכך הפרי נגמר לא רעור הוא פרי לאו מזה רפחות משוםוהיינו

 משום פסול רחסר והא הרר עץ פרי כדכתיב הרר בסוף מ"ש על רסמך אושיעוריה
 ה' רקח במעשה ועיין חסר, דהו"ל שיעוריה במיכתת פסול הילכך הוא הדרדלאו

 ע-ש. בזה שדחק מה ה"ב פ"חלולב
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 עםהארץ ורבעי ערלההלכותנטע
 'ג.הץלכהץ

 בו ונמע עפר שמילאו הנג ועל הבית בתוך שנטעואילן
 לארץ אבותינו באו שלא עד עכו*ם שנטעו זה כערלה:חייב
 שנאמר חייב עכו,ם שנמעו מה אף לארץ משבאו אבלפטור.
 ביאה. משעת ונטעתם הארץ אל תבאוכי

 ציון ריפ
 ינאי רבי בשם יוחנן רבי ה-ב: מערלה פ"א בירושלמי איתא כי' שנטעך אילןיג(

 דכתיב המעשרות מן ופטור בערלה חייב הבית בתוך שנטעואילן
 כתיב דלא חייב ערלה לענין עכ"ל. השדה היוצא זרעך תבואת כל את תעשרעשר
 למעשרות דמי ולא משמע בארץ נטוע יהיה אשר מקום בכל ונטעתם הארץ אלאשדה

 הבית. בתוך היוצא ולא השדה היוצא ביה דכתיב הבית בתוך בנטועדפטור
 שבג "גג עי "נטיע בכים כת3 ד' סי' ב' כיי היא"ש בתשיבת כי' הגגרעל

 כלו דצפו ואח"כ בזה זה מדובקין ובנסריס גדולות בקורות הגגתחלה

 דחשוב ובערלה בתרומה חייב כה"ג דכל כרם ונטע עפר ומלאו אבן שלברובדין
 בפרק כדתנן בארץ זרוע הוי דלא וספינה לעציץ דמי ולא בארץ ונטוע לקרקעמחובר
 והן מפולת עליהם נפלה מלטמא טהרו בעלייה שהשרישם בצלים דמעשרותבתרא
 ובעלייה מאליו עליו שנפל מפולת אפילו חזינן אלמא בשדה כנטועין אלו הרימגולין
 לערלה מילי לכל גמור כמחובר דחשוב בגג ליטע המכוין כ"ש בשדה כנטועהוי

 בביאוריו הגר"א וכתב ע"ש. חייב ממנו בשבת והתולש ולטומאה ולהכשרולתרומה
 שהשרישו בצלים דמעשרות בפ"ה סמ"ש הרא-ש של ראייתו : ס-ג ס"ק רצ"דלי-ד
 לענין דדוקא תמוה הוא אבל בתשובה כמש"ש חייב ומעשרות בתרומות דאף ולמדכו'

 דוד הבית מזה והבין ע"ש. דמעשרות פ"ג בתוספתא כמ-ש לתו"מ ולא אמרוטומאה
 דמחייב מה על אבל ומעשר תרומה לענין אלא הרא-ש על הגר-א השיג דלא א'בסי'

 הירושלמי עפ"י הוא לערלה תרומה בין לחלק שיש והטעם הגר"א ע"ז השיג לאבעדלה
 מן ופטור בערלה חייב הבית בתוך שנטע אילן ינאי ר' בשם ר"י דערלה:דפ-ק

 הוא לכך מקרי שדה לאו הבית ובתוך כתיב שדה מעשרות דגבי ר-ל כו'המעשרות
 בערלה חייב בבית נטוע אפילו לכך ארץ רק שדה כתיב דלא ובערלה ממעשרותפטור
 ע"ג הנזרע גם לארץ מחובר שהבית כיון הבית וגג לארץ מחובר דליהוי דבעיגןרק

 קל"ז. בהלכה תעשר עשר בספרי דוד הבית דברי על להשיג מ-ש ועיין ע-ש. כמחוברחשיב

 נטוע ומצאו יארץ אביתיני שבאן עת מ-ב: דעילה בפ"א יתא כי' שנטעוזה
 אע"ס בפירושו רבינו וכתב עכ-ל, חייב כבשו שלא אעפ-י נטעופטור

 : זו מתני על בידושלמי ואיתא עכ-ל. הארץ כל כבשו שלא אע"פ ענינו כבשושלא

 הדא אבא רבי בשס הונא ר' לארץ ישראל באו שלא עד גוים לשנטעו פרטונטעתם
 באו שלא עד הנכריס נסעו אשר את פוטרת מתנר דהא עכ-ל, פוטר פסוד שורשאמרה

 הפטור משורש הוא ויונק הואיל החהב ביד ישראל ברשות אח"כ שגדל ואע"פלארץ
 דחייב הו"א ונטעתם כתב לא אי הא וגשעתם דכתיב דטעמא משמע הערלה, מןפטור

הייגו
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ציון ורבעי ערלההלכות פרףפ
 ל"ל פוטר פטור שורש למ"ד תיקשי לכאורה לפי"ז אד אח"כ. שגדל מה משוםהיינו
 איכא פוטר פטור שודש משום ליה תיפוק כו' באו שלא עד גוים נטעו למעטקרא
 מכאן לומד פוטר סטוד שודש דמ"ד ה"פ אמרה הדא אבא ד' שאמר רמהלמימד

 משורש שיונק משום פטור החייב ביד ישדאל גרשות אח"כ שגדל דמהשאמרינן
 שנטעו כמו הו"ל העכו"ם שנטעו מה עממין שבעה ואדץ מאבותינו היאמוחזקת דא"י דקי"ל כיון דהו"א כו' לנטעו למעט ונטעתם דאיצטריך למימר איכא עודהפטור.
 דאמריגן הא על )יג( לר"ה אבן הטודי כמ"ש בעדלה וחייב ישראל ברשותהעכו-ם
 הא אכול לא מעיקרא אמאי והקשה אכול לא מעיקדא אכול הפסח ממחדת :התם
 אכול לא דמעיקדא הא ותידץ חדש כ"ש שכבשו בז' להו אישתרי טמא דבראפילו
 נכדים של שלל אישתרי כי )יז.( בחולין ואמדינן כדידהו הו"ל היא מוחזקת דא"יכיון
 ערלה, משום אסור דאינו למעט התודה הוצרכה "ילכך והכא ע"ש. אשתדי לאדידהו
 מה' גפ"י דבינו דכתב דהא התשיעי בדרוש דרכים הפרשת כתג שבכה"ג ראיתיאח"כ
 שבאו דקודם משום לאו מערלה פטוד אבותינו באו שלא עד הגוים שנטעו דמהמע-ש
 בח-ל דערלה קי"ל דהא כלל ומודיד מעלה אינו זה טעם דהא בה וכו לא לאדץישראל
 וא"כ ישדאל לנטעה גוי נטעה בין חילוק אין בח"ל עדלה וגבי מסיגי למשההלכה
 שגטעו מה מ"י חשיבא וכח"ל בה זכה לא לאדץ כניסתס קודם דישדאל דנימאאף

 דאסור בח"ל שנטעו ממה גרע וכי ססוד אמאי לארץ אבותינו באו שלא עדהגוים
 ונטעתם הארץ אל תבאו כי דכתיב איכא אחדינא טעמא דהתם ודאי אלאמהלכה
 אדרבה אלא ליתא ודאי קושיא ולפמ"ש ע"ש. הביאה אחר הנטיעה שתהא הכתוגגזידת
 מערלה פטוד כו' אבותינו באו שלא דעד למעט קרא ומדגעינן איכא נמיהוכחה
 פטור דבלא"ה לי תיפוק למעט קרא לי למה דאל"כ' בידיגו היא מוחזקת דא"ימוכח
 היא מוחזקת דא"י נימא אי אבל מהלכה אלא אינו ובח"ל בח"ל נטעו דהו"למה-ת
 הוה, דהוה מה הא לארץ אבותינו שבאו בזמן אלא נוהג שאינו הדין התגא השמיענו למההקשה והתא"י פטורין, גיאה קודם שנטעו דמה למעט קרא געינן הילכך מאבותינובידינו
 גם א"כ הארץ קדושת דנתבטלה דרבגן בזה"ז בא"י תדומה לן דקיימא למאיותירץ
 בימינו במהדה לע-ל נ"מ יש א"כ מדדבנן דק אסוד אינו וחדש הכרם וכלאיעדלה

 ע"ש. ג' בהלכה לעיל ס"ש עייןע"ש.
 רמ"ו מצוה חינוך המנחת מ"ש לפי הזה בזמן גם דנ"מ לומר שאפשר גראהולענ"ד

 חזר אם ורק בא"י לעכו"ם קנין יש לכ"ע בידו דגעודן דס"ל רבינולדעת
 שקנה שלו בקדקע נטע עכו"ם אם יחיד כיבוש הוי ולא קנין אין ממנו ולקחהישראל
 הישראל חזר אם מהלכה אלא בעדלה חייב ואינו ח"ל כמו הו"ל אילן ונטעבא"י
 אבותינו באו שלא עד שנטע דעכו"ם גימא אם א"כ ע"ש, לוקין אין העכו"ם מןוקנח
 ממנו וקנה ישראל חזר ואח-כ בירו געודן העכו"ם שגטע מה ה"ה פטוד 'ישראללארץ
 ולא ונסעתם דכתיג משום פירותיהן אכילת על לוקין ואין מה"ת בעדלה חייבאינו
 שבאו רעת הדין רבינו שהביא דמה כתב רמ"ו מצוה מנחח ובקומץ עכו"ם, בירנטוע

 ע"פ שנכבש כ"מ ישראל דמלך תו"מ מה' בפ"א רבינו לפמ"ש ג-מ כו' לארץאבותינו
 לעתיד א"כ א"י קדושת דין לו יש עמיים שבעה כיבוש אחר ישראל רוב מרעתב"ר

 קודם נסוע שיהיה מה א-כ א"י דין כולם יהיה הארצות כל את ב"ב המשיח מלךכשיכבוש
 מ"א. במקור לברכה השקפה בספרי מ"ש ועיין ע"ש. אז כמו פטוריהיה
 לשנטען פרט 31טעתם תבואו כי : קדושים פ' יספיא איתא יי' משבאואבל

גוים
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 פאציון ורבעי עריההלכותפרי
 לארץ משבאו גוים שנטעו את מוציא שאני יכול או לארץ, באו שלא עדגוים
 נטעו פטור. נטוע ומצאו לארץ אבותינו שבאו עד אמרו מיכאן עץ כלת"ל
 דאמרינן דהא שכתב ראשונה להמשנה ראיתי הנה עכ"ל. חייב כיבשו שלאאע"פ
 אבל כיבוש לאחר חייב כיבוש קודם אפילו נטעו ה"ק חייב כבשו שלא אע"פנטעו
 כדאיתא וחילוק כיבוש לאחר אלא אינם שבתורה ביאות דכל פטורין כיבוש קודסאכלו
 כיבוש קודם דגטען מנ-ל וצ-ע )כה( בכתוגות ורש-י )מז( בנדה התוס' וכתבוהובסשרי
 הספרא דברי לפי ע"ש, היא כיבוש אחר ביאה וסתם ונטעתם תבאו כי כתיב האחייב
 אבותינו שבאו לפני עכו-ס נטעו דאם חדא תרתי מקרא דילפינן ברור הדברהנ"ל
 לארץ באו שלא עד עכו"ם לנטעי פרט ונסעתם תבאו כי מדכתיב פטורלארץ

 אעפ"י שבאו לאחר עכו-ם ע-י בין ישראל ע"י בין נטעו ילפינן עץ כלומדכתיב
 רק אם והכיבוש הנוטע על קפדינן דלא משמע עץ דכל הארץ כל ישראל כבשושלא
 בנוטע הדבר תלה ולא אעץ דחייב ילפינן עץ דמכל אהרן הקרבן שכתב וכמובאו

 ע"ש, מאכל עץ כל הנוטעים כל מרבה כלדמלת
 הארץ כל שכבשו לפני אפילו לאכלו ואסור בערלה דחייב לומר אפשר היהולסי-ו

 משוס לאכל אסור אינו הארץ כל כיבוש דקודם לומר בעינן אחר מטעםאולם
 כתלי אסילו לאכול להם מותר היה שחלקו שנים וז' שכבשו שנים דבז' מאחרערלה
 רבי דבעי הא על דפריך )יז.( דחולין שבגמר' תירוצים להשני תליא זה אךדחזירי
 שכבשו בשבע אילימא אימת מהו לארץ עמהן ישראל שהכניסו נחירה בשר אבריירמיה
 אבא בר ירמיה ר' ואמר טוב כל מלאיס ובתים דכתיב להו אישתרי טמא דברהשתא
 לעולם אימא ואיבעית מכאן לאחר אלא מבעיא נחירה בשר דחזירי כתלי רבאמר
 לתירוץ א"כ ע"ש אישתרי לא דידהו עכו-ם של שלל להו אשתרי כי שכבשובשבע
 איסור משכחת ולא מותר ערלה לענין כאן גם עכו"ם לשל דידהו בין חילוק שאיןקמא
 )יג(. בר"ה אבן הטורי כמ"ש שכבשו ז' לאחר ערלה של הללו מפירות מצניע אםאלא

 בתוס' ועיין דדידהו משום אסור ג"כ שכיבשו בשבע דאפילו אפשר השניולתירוץ
 חייב כבשו שלא אעפ"י נטעו סתם וכתבח שסתמה והספרא דערלה. בפ"ארע"ק

 לא דידהו דשל אימא כאיבעית דס"ל משום כולו שכבשו לפני אפילו מידדמשמע
 צריכין אך לארץ, משבאו תיכף משנטעו ערלה איסור שחל רבינו דעת וכןאשתרי
 חייב כבשו שלא אעפ"י דנסעו הא דילפינן דהספרא דרשה רבינו הביא לא מדועלהבין
 טעמא דערלה פ"א אליהו בשנות שכתב זצ"ל הגאון דברי להבין צריכין וכן עץ,מכל
 ולא ע"ש, ונסעתם תבואו כי דכתיב משוס כבשו שלא אעפ"י לארץ משבאודנטעו
 זרוע האור גירסת ולפי הת"כ שדרש כמו עץ כל דכתיב משום הת-כ של הטעםהביא
 למימר ואיכא עץ, מכל דילפינן בספרא כמו ג"כ הירושלטי נוסח הביא ערלהה'

 : הוא כך אלא שלפניגו כמו לא בת"כ הגר-א דגירסת שפיר אתי לטעמיהדהגר"א

 עכו-ם שנטעו את ולהביא לארץ באו שלא עד עכרס לשנסען פרט ונטעתם תבואוכי
 חייב כיבשו שלא אעפ"י נסעו לארץ אבותינו שבאו עת אסרו מכאן לארץמשבאו
 שכתב כמו הוא והכוונה מאכל עץ דכל הדרשה אליהו בשנות הביא לא הילכךעכ-ל
 דכתיב חייב כותים נטעו דאפילו בהדיא קרא גלי ומכשבאו וז"ל: אליהו בשנותהגר"א
 ליה תיפוק תבו4י כי ל"ל בעצמם נסען בעינן פשבאו דאף תימא ואי ונטעתם תבואוכי
 תבאו כי ומדכתיב שיבואו קודם נטעו דאיך מערלה פטור בלא-ה ביאה קודםדאי

 ביאות דכל התוס' שכתבו מהא המ-ר שהקשה וסה עכ-ל, ס*ם מיגיה שמעונסעתס
שגתורה
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