
הארץ ורבעי ערלההלכות נפעפב
 יר.הלכה

 בערלה' חייב מרק אילן נבי על מאכל. אילן שהרכיבעכו"ם
 קרש הוא הרי זו במצוה לנהוג בא שאם רבעי, נטע לעכו*םויש
 אםור ערלה של אילן לו שיש נכרי ישראל, של רבעיכנמע

 בהנמו אפילו לנכרי ממנו ללקומלישראל

 צירן ריפ
 דכתיב דכיון שאני דערלה למימר איכא וחילוק כיבוש לאחר אלא אינסשכתורה
 אלא וחילוק כיבוש לאהר רוקא לאו נמי ביאה הילכך מ"מ ונטעתם ודרשיגןונטעתם
 רהקושיא ונראה לארץ, שבאו לפני נטוע מצאו למעט אלא אינו ביאה רכתיב והאמ"מ

 : פריך חייב כיבשו שלא אע"פ רנטעו מתניתין על בירושלמי מבואר הנ"לוהתירוץ
 שבע נאמרו שנה עשרה ארבע לאחר בתורה האמורות ביאות כל ראמר ישמעאלוכרבי

 ביאה שנאמר מקום רכל לעיל דאמר ישמעאל וכר' )כלומר שחילקו ושבעשכיבשו
 הרי חייב כיבשו שלא אע"פ תנינן ולמה ושחילקו שכיבשו שגה י"ד לאחר אלאאינה

 ובערלה, בחלה ישמעאל רבי מודה לעזר ר' בשם הילא רבי כתיב( תבואו כיבערלה
 ואע"ג מ"מ דמשמע ונטעתם מרכתיב וטעמו כיבשו שלא אע"פ מידהנוהגין

 עריין. חלקושלא

 עץ ע"ג מאכל עץ שהרכיב עכו"ם דערלה: ט"א בתוספתא איתא כי' עכך"םיד(
 כן לעשות אסור ישראל ראילו ר"ל נטיעתו, משעת לו מונהסרק

 עכו"ם ביר שנשאר או שלש בתוך ממנו קנה והישראל כן עשה עכו"ם ואם כלאיםמשום
 ובירושלמי ערלה איסור משום פירותיהן לאכול ואסור ערלה איסור בהפירותנוהג
 ישראל שאין אע"פ סרק אילן ע"ג מאכל אילן שהרכיב גוי : הכי בהריא איתא)שם(
 השמיט ורבינו עכ"ל, נטיעתו משעת לו מונה הוא מאימתי בערלה חייב כן לעשותרשאי
 מנין ומתחיל הרכבה משעת מונין אם לדינה נ"מ וזהו נטיעתו משעת דמונהלכתוב
 הנסיעה אם ולפי"ז סרק העץ של הנטיעה משעת או שהרכיב משעה שניםהשלש
 ערלח משום ואסור הגטיעה משעת אלא היכבה משעת מונין אין שגתים לפניהיתה
 דאיכא ונראה נטיעתו, משעת דמונין זה דין רבינו השמיט למה וצ"ל אחת שנהרק

 ובלבר אמר רשב"ל הנ"ל התוספתא על שם בירושלמי ראיתא טעמא דהיינולמימר
 בארץ כנטוע ערבה אבל גרורה וחרובי צלמונה חרובי כגון במחשבה באין שהןדברים
 רהברייתא ס"ל דר"ל רפלוגתייהו מפרש משה הפני עכ"ל, ערבה אפילו אמר יוהנןרבי
 מחשבה לו כשיש הן נחשבין שלפעמים הני וכגון גרורה וחרובי צלמונה בחרובימיירי
 אלא רוקא לאו דקתני סרק ואילן מיקרייא הרכבה גמי דבכה"ג וקמ"ל מפירותיולאכול
 לא ערבה כמו ממש סרק באילן אבל פירות אילגי שאר כמו מאכל אילן דאינוכלומר
 את כעוקר הוא והרי הוא דליתא כמאן הרכבה דהאי ערלה לענין דנמנה הרכבהחשיבא
 כנוטע דהוי בערלה רחייב דפשיטא אחר במקום ממש בארץ אותו ונוטע ממקומוהאילן
 רקאמר סרק ואילן ערבה אפילו אמר ווחנן ור' כלל לאשמעינן איצטריך ולאמחדש

אפילו
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 פגציון ורבעי ערלההלכותפרי'
 ומונין בערלה חייב מאכל אילן עליו הרכיב ואם ערבה כמו ממש סרק אילןאפילו'

 ולענ"ד מאליו ומובן המשמעות ונגד מאד דחוק פירושו ע"ש הרכבה משעתלפירותיו
 הרכבה משעת ולא נטיעה משעת דמונין הברייתא דאמרה בהא ור"י ר"ל דפלדגינראה
 שהיא אע"ג הערבה נטיעת משעת דמונין אמרינן גסי ערבה כמו ממש סרק גאילןאס
 נוהג שאיגו סרק לאילן דומה והוא פירות שנותן באילן דוקא או כלל פירות בתלאו
 סרק אילן כמו לאכילה חישב שלא וכ"ז דוקא לאכילה מחשבה דצריך משום ערלהבו
 וחרובי צלמונה חרובי כגון חשובים אינם דהפירות משום ערלה איסור בו שאיןהוא

 שלא כ"ו הילכך המעשרות מן ופטורין חשובין אינן הללו ממקומות דהחרוביןגרורה
 וכיון סרק כאילן הערלה מן ופטורין נינהו ולגדר לסיג כמו לאכילה עליהםהישב

 הו-ל מאכל עץ עליהט שהרכיב דכיון נטיעה משעת לומר עליהם שייך פירותשנותנין
 משעת הערלה שנות מונין לאכילה עליהם חישב ואח"כ ולגדר לסיג שנטע עץכמו

 נטיעה משעת דמונין בברייתא תני רלא ס"ל ור"ל ז' בהלכה לעיל שנזכר כמונטיעה
 תליא ובמחשבה חשוכים שאינן אלא פירות להוציא דראוי כו' צלמונה חרובי כמואלא
 שהרכיב דאחר לומר עליהם ושייך סרק כאילן מערלה פטורין אוכלין מחשבתובלי
 נטיעה משעת למפרע ערלה חל אכילה מחשבת בו ועירב לאכילה שחישב כמוהו"ל'

 משעת מונין אלא כלל להנטיעה יחס שום לה אין כלל פירות בת דלאו ערבהמשא"כ
 ממש סרק אילן דאפילו ס-ל ור"י מחדש בארץ עכשיו שנוטעין כמו והו"להרכבה

 מצאתי ואח"כ ממש סרק אילן בברייתא דתני סרק ואילן נטיעה משעת מוניןנמי
 הכי מפרש רבינו דגם למימר ואיכא ע"ש כך מפרש ג"כ הירושלמי בביאורשהגר"א
 כשמרכיב אלא נטיעה משעת מונין אין והילכך כר"ל רבינו פסק הילכך כר"לומסתברא

 ואח"כ ולגדר לסיג נטע כמו ודמי וכו' צלמונה חרובי כמו אפילו דוקא מאכלבעץ
 בהלכה לעיל שכתב כמו הנטיעה משעת רמונין הנטיעות שאר ככל דזהו למאכלחשב
 הילכך הנטיעה משעת לומר שייך דלא ערבה כמו ממש סרק באילן דמיירי וכאןא'

 משעת דמונין דפשיטא הנטיעה משעת דמונין כתב ולא סתם בערלה חייב וכתבסתם
 ע"ש. ה"א הרכבה תורת בספרי מ-ש ועיין גארץ, כנטוע והו"להרכבה

 לעיל כמ"ש הירושלמי פי' מפרש נמי :( )י לר"ה בחידושיו שהרמב-ן מצאתיואח-כ
 אמאי להבין דצריך כו' שהרכיב עכו"ם בענין כתבתי סליא הוינא וכדע"ש.

 הי"ח לקמן עיין בטלה בזקנה שסיבכה ילדה דקי"ל מהא שנא מאי בערלהחייב
 מערלה, הפטור סרק באילן בטל יהיה מאכל האילן של רהיחור נימא נמי הכאא-כ

 ילדה שנא ומאי דבסלה גזקנה ילדה שנא מאי : :( )מ"ג דסוטה בגמר' בכה-גכדאיתא

 לחלק דאיכא ואע"ג ע-ש, בטלה דלא לקורות( או לסייג קמייתא להך )שנטעבילר"
 לדון יש פירות ולתת הצמיחה כח דלשניהם מאכל באילן מאכל אילן שהרכיבדהיכא
 מאכל אילן משא"כ המרובה הזקנה בכח המועט הילדה כח ברוב מיעוט ביטולדין

 ביסול דין שייך ולא כלל פירות עושה ואינו הצמיחה כח שום לו שאין סרקבאילן
 הזקנה או בזקנה הילדה הרכיב בין חילוק דאין דס"ל וסייעתו להר"ש ואפילו וכללכלל

 משא-כ הילדה, מכח וגדולה מרובה הזקנה כח דלעולם דס"ל משום היינובילדה
 כל בס' הר-ן ולפימ-ש זוז-ג. מטעם מערלה לפסור הו"ל מ"ם כח שום לו דאיןסרק

 על סעם למימר איכא ע"ש הוא ביטול מטעם זוז"ג דדין דזוז"ג בסוגיאהצלמים
 והרכיב שעבר ישראל ולא סרק אילן ע"ג מאכל אילן שהרכיב עכו"ם שאמרהירושלמי

 דזוז"ג משום זוז"ג מטעם לפטור שייך ולא בערלה חייב שהרכיב עכו"ם דדוקאמשוט
 מטעם ..'
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ציון ורבעי ערלההלכות פריפר
 גח בבן ולא נאמר דבישראל להטות רבים מאחרי ילפינן וביטול חוא גיטולמטעם
 נטע שאם ר"י מודה :( )מח בע"ז כדאיתא זוז"ג מטעס פטור היה בישראלמשא-כ
 דהו"ל אע"ג רש"י, שם שמפרש כמו והקרקע האגוז זוז"ג מטעם מותר והרכיבוהבריך
 שתי מחמת יצאו הפירות דעכ"פ גורמים מהשגי לעשות מצטרפין שונים מיניםשגי

 עזר הוא שגם מפני שני גורם להיות מצטרף סרק האילן ה"ה גורמים ושניסיבות
 בעכו"ם גם הנ"ל החילוק את הירושלמי אמר דלא והא פירותיו, שיוציא מאכללהאילן
 אמרינן ולא ערלה נוהג דבעכו"ם בזקנה ילדה כגון מאכל באילן מאכל אילןשהרכיב
 בעכו"ם גם דבכה-ג משום היינו ביטול, דין אין דבעכו"ם משום בזקנה בטלהדילדה
 קנין יש בידו דבעודן ס"ל רבינו דהא אחר מטעם אלא ביטול מטעם ולאו מותרהיה

 אינו בידו שעודן כ"ז א"כ ע"ש, תרומות מהלכות בפ-א כמ-ש ישראל בארץלעכו"ם
 אילן א"כ כ"ו הלכה לקמן עיין מותר דספק הלכה וגאמרה מהלכח אלא בערלהחייב
 א"כ ערלה ומאינו מערלה ומהיקנה מהילדה מעורבים פירות יצמח מאכל באילןמאכל
 ידוע ולא מעורב לא חלק כל היו מאם גרע לא עכ"פ אבל בסל דאינו נימא אםאפילו
 ערלה וספק ערלה מאינו או מערלה אם ספק מהפרי חלק כל על או פרי כל עלויש
 באילן מאכל אילן משא"כ ע-ש, בעזהי-ת לקמן כדנבאר איסורא באיתחזק אפילו מותרכח"ל
 הילכך פירות נותן לא דהסרק ניגהו מאכל מאילן שבודאי הפירות על ססק איןסרק
 סרק, באילן מאכל אילן שהרכיב אלא גערלה דחייב שהרכיב בעכו"ם לה משכחתלא

 שכתב לישראל עכו"ם בין זה בדין חילוק שאין מפורש כתג דר"ה גפ-ק הר"ןאולם
 והברכה. בהרכבה ערלה דנהגא דמשמע דהתס הכרייתא על שמקשים מהלתרץ

 באילן במרכיב דההיא ומרכיב, למבריך פרט מאכל עץ כל ונטעתם : דתניאמהספרא
 לסייג לראשונה בשנסעה דהכא והא כו' בהרכגה ערלה נהגא לא ומש"ה למאכלהנטוע
 לה ומשכחת לגבה בטלה זו אין ומש"ה כלל ערלה משום בראשונה שאץ לפיולקורות

 בירושלמי איתא והכי כלאים, משום רשאי שאינו ואע"פ סרק אילן בתוך שהרכיבנמי
 שהרכיב עכו"ם דתני, הא ולפי"ז ע"ש. סרק אילן ע"ג מאכל אילז שהרכיב גכרידתני
 על מצווה אינו נח דבן דס"ל שהרכיב עכו"ם דתני והא שהרכיב ישראל ה"ה דוקאלאו

 הא משמע כן לעשות רשאי ישראל שאין אע"פ שאמר כמו מינו בשאינו טיןהרכבה
 נח שבני הקבלה מפי ה"ו מלכים מה' בפ"י כתב דרבינו ואע"ג כן לעשות רשאיב"נ

 שכיחא לא הילכך מקיים לא העכו"ם הא ע"ש אילז ובהרכבת בהמה בהרבעתאסורין
 לא זוז"ג ומטעם ערלה משום בו יש סרק אילן ע"ג והרכיב עבר אם אבל ירכיברישראל
 גורם שום אינד פירות לעשות כח לו ואץ צמיחה בר אינו רהוא דכיון סרק באילןשייך
 ה"א. הרכבה תורת בספרי ועיין י"ח, הלכה לקמן מ"ש ועיץ הפירות לצמיחת סיבהושום
 רבעי כרם ינכרי איז "ימי י"יד" יבי : מ"ט מתיימית בפ-ג איתא כי' לעכו"םויש

 שאינן אע"פ הנכרים בפירושו, רבינו וכתב עכ*ל. לו יווחכ"א
 וכיון שלנו העיקר מן וזהו שכר קצת להם יש דבר שום מהם עשו אם במצותחייבין
 עכ"ל. כחכמים והלכה תראה כאשר קיימין במצות מעשיהן בשכר עמנו משתתפיןשהם

 דרביגו משמע תרומה שהפריש עכו"ם לענין מ-ט מתרומות בפ"ג רבינו כתבובכה"ג
 בסוריא אלא הכא יהודה רגי פטר דלא כתב והר"ש בא"י גם פליגי וחכמים דר-יס*ל

 שרבי אלא בח"ל בטוריא ישראל בארץ בגוי שוין כרם וכלאי הערלה אבלכדתניא
 דהתוספתא דאע"ג ונראה עכ"ל לו יש וחכ"א בסוריא רבעי כדם לגכרי אין אומריהודה
 ה*ב מע"ש ה' דפדק הא על סמך רביגו הר"ש כט"ש הכי איתא דתרומותבפ"ב

ופ*ז
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 פההארץ ורבעי ערלההלכותנמע
 פו.הלכרץ

 כל את שעקר או האילן מן ייתור או נרעינה הנופעאתד
 ומונה בערלה תייב זה הרי אהר במקום ונפעו ממקומוהאילן
 בעפר, םביבותיו מלא ואחעכ עקרו ולא זעזעו נמיעתו.משעת
 לאו ואם פפור הץ בעפר םביבותיו מלא לא אילו לחיות יכולאם
 וחייב* ונפע שעקר כמו זההרי

 ציון ריפ
 אומרים וחכמימ דבעי כרם לנכדי אין אומר ד"י תגינן תמן : דאיתא ה-ה דסאהוס-1
 ס-ל הרי עכ"ל עיקר כל דבעי כדם לנכדי אין מתני' כיני אלעזר דבי אמד לו,יש

 ולהלכה מתני דעת לפי דבינו מפדש המשניות בפי' הילכך בזה פליגי ותוספתא דמתני'לדוא
 יונה דבינו בשם בו הכל וכתב כחכמים, דהלכה ע"ש מ"ז הלכה לקמן כמ"ש נ"מאיכא
 לישראל אסור ערלה של אילן לו שיש נכרי רצ"ד בסי' א"ח בשם ובבףה הד"מוהביאו
 עכ"ל, טובה לו מחזיק שהגכדי נהנה שישדאל לפי בחנם אפילו לנכרי ממנוללקוט

 דעת שכן כתב לי"ד בחידושיו ודעק"א פ-ג, אות התשובה בשער יונה בדבינוועיין
 של החי מן דבאבר כיון תיסא וז"ל: שכתבו החי מן ואבר בד"ה )כב:( לפסחיםהתוספות
 א-כ יתן לא קתני ולא יושיט לא מדקתני )ו:( דעכו"ם בפ"ק כדאמר 5ריריעכו-ם

 דאסור להושיט אסור היה דבשכר דכיון וי"ל עור לפני לאו אי בהנאה דשדי רייקהיכי
 מ"מ )סב( דעכו"ם בתרא בפרק כדמשמע מותר שכדו רדיעבד אע-ג הנאה באיסודילהשתכר
 ע"ש, כמשתכד חשיב טובה הנכדי לו שמחזיק רמה אסור נמי ובחנם לכתחלהאסוד

 אגוז שנסע אלא לי אין : פ"ג קדושים פ' כהנים בתורת איתא כו' הנרטע אחךסו(
 קל"ז מצוה והסמ"ג עכ"ל עץ כל ת-ל סנין ייחור נטעושקד

 האילן כל שעקד או האילן סן ייחוד או גדעיגין הנוטע אחד )שם( בת-כ תניא :כתב
 דכך סשסע עכ"ל. עץ כל שנאמר בעדלה חייב זה הרי אחר במקום ונטעו והממקום
 שנטע אלא לי אין מאכל עץ כל ונטעתם : כתב ע"ה סי' והיראיס בת-כגירסתו
 ולא עץ ת"ל בת"כ גריס זצ"ל והגר"א עכ"ל עץ כל ת-ל מנין ייחור נסע שקד אואטז
 עץ כל ת"ל מנין לאכילה עליו וחישב לעצים נסעו לענין איצסריך כל דהא עץכל

 הוא נטיעה דסתם שקד או אגוז נסע ילפינן מונסעתם אלא )שם( בתיככדאיתא
 זה ממקום שעקר עצמו אילן וכ"ש האילן מן ענף שהוא יחור נסע אבל הזרענטיעת
 או בעצמו העץ שנטע משמע עץ כל ונטעתם דכתיב עץ ת"ל מנין אחד במקוםונסעו
 נטיעתו משעת דמונה קם-ל נטיעתו משעת ומונה ום-ש בעצמו. אותו או ממנויחור

 הפירות יציאת משעת ולא נטיעתו משעת דאי הראשונה נטיעתו משעת ולאהחדשה
 יום שלשים לענין ונ"מ )שם( כמ"ש ג*כ שתקלוס דבעינן ומובן א' הלכה לעיל דבינו כתבכבר
 בנוטע אפשר איך העיד הי"ב סע-ש מהל' בפ-י והרדבאז ע"ש. תשרי חודשלפני
 פרי שעושה החמות שבארצות ואפשד שנים שלש בתוך סידות שנעשהגרעין

 ע"ש. שנים שלשבתוך
זעזעו
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ףץארץ ורבעי ערלההלכות נמעפו
 מז,הלכה

 אפילולי'כמחמ אחד. שורש, ממנו ונשאר שנעקר אילןוכן
 .ונטע למקומו והחזיהו השני את הרוקמין עליושטלפפין
 ששרשיו המלע ונעקרת ,כולו נעקר לחיות. שיכול מפניפמדר,
 שרשיו. שסביבות .האדמה בכל שהוא כמה ונמעו דתזר עמובה
 כמי הוא הרי נמע לא אילו אדמה מאותה לחיות יכול היהאם
 פחות לא לחיות יכולת דשיעור ישא חייב. לאו ואם נעקרשלא
 בזה להקל דיש ונראה מומחים, בקיאים של באומדנא שניםמג'
 בזה. מ"ש ציון בפריעיין

 ציוןפרי
 יכול אם בעפר ועשאו שועזעו או כו' אילן : מ"ג דערלה בפ"א איתא כו'זעזעך

 ועשאו זיעזעו : בפירושו רבינו וכתב עכ"ל. חייב לאו ואם פטורלחיות
 ואח"כ הארץ מן יפרישנו לא אבל ממקומו אותו ויעלה עצמו האילן שינענע פ"בעפר
 לחיות שיוכל בענין הוא אם ויעלה עצמו האילן מקום שירחיב כדי סביביו העפריתן
 גכה"ג דאפילו וקמ"ל עכ"ל בערלה חייב אינו עפר עליו נתן לא אפילו יפסדולא
 הוא לחיות יכול היה אם דוקא אפ"ה בלבד שזעזעו אלא לגמרי עצמו האילן נעקרשלא

 גערלה. וחייב ונטע שעקר כמו זה הרי לאו ואםדפטור

 ךכןט~(
 14ללי

 יהא וכמה פטור שורש בו וגשתייר שגעקר אילן : מ"ר( )שם כו'
 כמחט גרתותא איש יהודה בן ר"א משום אומר רשב"גהשורש

 שני קצותיו בשתי עץ או קגה האורגים אצל : בפירושו רבינו וכתב עכ"ל, מיתוןשל
 הבגד רוחב בו ומותחין כמחט דקים שיגים כמו מהם אחד לכל ויש ארוכיםברזלים

 ויש מיתון של מחט מחטין כמו שהם השיגים מאותם שן כל נקרא אותוכשאורגין
 באהל וימתחמ מגזרת הוא מיתוח וענין לענין ונאות יותר צח לשון והוא מתוחשגורסין
 כלומר ומפרש מתוח הר"ב גורס וכן עכ"ל. עליו חולק שום אין רשב"ג ומאמר כו'לשבת
 להפשיטו שארגוהו אחר הבגד בו מותחים שהאורגים כמחט השורש עובי*יעור

 עץ להם יש האורגים )שם( התוסי"ט והביאו מתח בערך הערוך מפרש וכןולהרחיבו.
 ומכאן מכאן היריעה ברוחב ונועצים שבורין מחטין שני ובראשיו היריעה ברוחבארוך
 נעקר אם א"כ מ"ה מכלים בפי"ג ועיין ע"ש, הוא אורגים ומכלי ולמותחה למושכהכדי

 אותו שסביב העפר ממנו נעקר שלא ממנו שורש ונשתייר שסביביו מהעפרהאילן
 ודאי מתוח שורש כדי בו דנשתייר כיון משום למקומו ונטען חזר אפילו פשורהשורש
 הנ"ל מיתוח של מחט משיעור פחות השורש היה ואם השורש חבור ע"י לחיותיכול
 ובירושלמי אומד. צריך או לחיות יכול אין דודאי בערלה חייב למקומו ונטען חזראם

 כתלוש מכאן פחות שאל דחזקיה כתלוש חשוב מיתוח של מחט משיעור דפחותמבואר
 ודאי ערלה דלענין דס"ל משמע ע"ש. גשים גיטי עליו כותבין אסרו לו השתחוההוא

 כתלוש דאם לע"ז לו המשתחוה לענין, אלא לו נסתפק ולא בערלה וחייב הואכתלוש
הוא
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 פזציון ורבעי ערלההלכותפרי
 כתיבת לענין או אסרו לא למחובד המשתחוה דקי"ל אסרו לא כמחובד ואם אסרוהוא

 לקרקע, המחובר על כותבין דאין דקי"לגטין
 יכול אם כו' נהר שטפו עמו והסלע שנעקי "ילז מ"ג(: )שם כי' כרלרבוכקר

 : המשניות בפירוש כתב רבינו עכ-ל, חייב לאו ואם פטוריחיות
 הקשה שהעפר לפי השם זה קראו והם סלע קורין האילן עיקר על המתעבההעפר
 שרשיהם שימשכו האילנות וממנהג אצלם סלע נקרא לחפור אדם שמעמיק אחרהיוצא
 אחר אפילו האבן כמו האילן סביב שיהיה עד העפר עליהם ויתעגה הרבהגארץ
 אם אחר למקוס ועמד סלע הנקרא עפר באותו האילן נעקר שאם בכאן אומרעקירתו
 נטיעה זה נחשב שלא לפי בערלה חייב שאינו בו לחיות שיכול כדי עפר באותויש

 שני עליו שעברו זקן באילן ומיירי עכ"ל. נעקר לא כאילו אותו נחשוב אבלשניה
 תוספת בלא עמו שבא העפר מן לחיות יכול היה אם אדמה עובדי אותו ואומריםערלה
 מחרש כנטיעה נחשב זה לאו ואם הערלה מן ופטור במקומו כנטוע הוא הרי אחרעפד

 ערלה בה' זרוע האור כתב וכן ע"ש. וחייב מאליו העולה כאילן זה דהרי כתבוהר"ש
 והא העפר מההוספת לו בא שלו החיים שעיקד כיון מובן אינו ולכאורהע"ש,

 והוליכו הרוח שעקרו כגון לה דמשכחת אלא מאליו, ולא בידיו עשה הוא עפרהתוספת
 מ-מ הרוח ע"י נעשה שהכל דאע"ג וקמ-ל עליו והוסיף עפר הוליך והרוח אחרלמקום
 חייב הרוח שהוסיף אחר עפר תוספת בלא עמו שבא העסר מן לחיות יכול אינואם

 רוקא לאו כו' ונטעו וחזר רבינו מ"ש ולפי"ז מאליו. העולה כאילן דהו-ל משוםגערלה
 בתוספתא ואיתא בערלה. חייב נמי הרוח שהוליכו במקום עפר והוסיף הרוח שבאוה"ה
 וקאי בפ"ע ענין דזה מפרשים )יש חייב לאו ואם פטור לחיות יכול אם : דערלהפ"א
 מן לחיות יכול אם עפר עוד עליה וניתוסיף עמו והסלע שנעקר אילן במ"ג דמבואראהא
 יכול )אם לאו ואם לחיות יכול אם יודע כיצד חייב( לאו ואם פטור אתו שהביאהעפר
 האילן שהביא העפר מן לחיות יכול אינו או לחוד עמו האילן שהביא העפר מןלחיות
 כלומר חייב לאו ואם פטור לחיות יכול אם בה ונוטעו בארץ גומא לו חופר לחוד(עמו

 להשרש יכול אם אילן שם ויטעו שהביא בעפר גומא יחפרו אם אדמה עובדיאומדין
 גומא לו דחופר לומר דאין חייב לאו ואם פטור וה הרי וה העסר מן ולהגדילשם
 סוף, לרבר ואין חדשה בריקה צורך יהי' למקומו יעביר הנסיון אחר א"כ ולנסותממש
 רבינו ומ"ש הנ*ל, המשנה על בפירושו הרא"ש מ"ש ועיין י' הלכה לעיל מ"שועמן
 כתב המשניות ובפירוש במקומו ונטעו שחור משמע וגטעו וחור כו' כולו נעקרגבי

 מתני' על קאי המשניות דבפירוש משום היינו אחר למקום והוליכו כו' ממקומושנעקד
 שנטעו מפרש הילכך שם ונטעו אחר למקום שהוליכו מיירי דודאי נהר שטפו גםדתני
 ברא"ש עיין במקומו שנטעו כתב נהר שטפו היכיר דלא כאן משא"כ אחרלמקום
 דאיתא והא בזה, מ-ש הפנים במראה ועיין שנעקר דאילן מתני' על ערלההלכות

 לאו ואם פסור לחיות יכול היה אם מתני' כיני : שנעקר דאילן מתניתין עלבירושלמי
 אם יודע כיצד דה"פ למימר איכא במתני' דמפורש ממה יותר חידש מאי צ"לחייב
 וכן כו' לחיות יכול אם כו' גומא יחפרו אם אדמה עובדי דאומדין כו' לחיותיכול
 מפרש יכול אם בד"ה שכתב כך הירושלמי כוונת הבין ג"כ שלמה דמלאכתמשמע

 ואין ע-ש, אדמה עובדי אותו אומרין כלומר לחיות יכול היה אם דה"קבירושלמי
 בענין מפרש )שם( לירושלמי בביאורו והגר"א כאן, אלא כך שמפרש בירושלמימקום
 בעפר שעשאו אחר לחיות יכול ודאי דהשתא לחית יכול היה אם מתני כיני :אחר

אלא

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



צררן ורבעי ערלה הלכות, פריפח
 ע"ש. כנטיעה מיחשב לא לחיות יכול היה בעפר שעשאו קודס אף אם דהעיקראלא
 הכוונה אין לחיות יכול אם מתני ראמרה הא לפרש הירושלמי מחדש דלפירושומשמע
 אך בעפר שעשאו קודם להיות יכול אם אלא בעשר שעשאו אחר עכשיו לחיותשיכול
 נטיעה זה הרי בעפר שעשאו אחר לחיות יכול דאם פשיטא קמ"ל מאי תיקשילפי"ז
 שיהי כדי לחיות יכולת לו יהי כמה החיים של השיעור והנה בערלה, וחייבחדשה
 יכול דאפילו לי מסתברא : בתשובה הרשב"א בשם רצ"ד סי' הב-י כתב מערלהפטור
 ומנא ערלה יסי כשני שנים ג' לחיות יכול איגו ואפילו פוטדו ימים קצת ממנולחיות
 טעמא וכו' חבירו שדה לתוך ונתן זיתיו נהר שטף קא.( : )ק השואל בפ' מדתנןאמיגא
 נ"ל ומש"ה כו' בו פטור ממקום שנים ג' עליה ועברו נטועי היה דכבר דכיון נ"לנמי

 שבתוספתא אלא פטורים ממנו קצת לחיות ויכולין גגושיהן נעקרו אם דבח"ללהלכתא
 חופר לאו אם לחיות יכול אם יודע כיצד התם דתניא לי שמספק דבר שנינודערלה
 שהב-י והיות עכ-ל, חייב לאו ואס פטור לחיות יכול אם בה וגוטעו בארץגומא
 חיות דלאו הבין יודע כיצד דמהשאלה נ"ל ביאור ומחוסר בקיצור הרשב"א דברימביא
 הירושלמי כוונת נמי לפרש נוכל ובזה שנים. שלש הפחות לכל אלא מספיק ימיםקצת
 לאו פטור לחיות יכול אם במתני' דקתני הא פי' כו' לחיות יכול היה אם מתני'כיני
 שלש הפחות לכל דהיינו גמורים חיים לחיות יכול אם אלא קאמר ימים קצתלחיות
 ימים איזה לחיות יכול אם דמספיק השואל דפ' מהא להרשב"א ליה דמשמע והאשנים.
 שנעקרו אלא שנו לא ר"ל אמר עולא מדאמר טעמא היינו למימר איכאלפטור
 ג' בתוך גטעת את אי דא"ל הזיתיס בעל של הכל ג' בתוך אבל ג' ולאחרבגושיהן

 הטעם ל"ל שנים ג' בהם להיות שאפשר בגושיהן שנעקד איתא ואם אכלת הוהמי
 הזית בעל של דהזית משום ליה תיפוק כו' ג' בתוך נטעת את אי דא"למשוס

 להזית הקרקע בעל של הקרקע ליה אהנית ומאי הזית בעל של ג"כ חיותו כדיוהקרקע
 כיון שניס שלש לאחר בשלמא הראשונות שנים בשלש מהזיתים חלק לדרושול"ל

 שיתקיים מסעייתו חבירו שדה של 1"קרקע ג' לאחר מתקיים הי' לא גושיהןדמחמת
 של דהגוש ודאי אלא מפירותיו לדרוש בהוית חלק לו יש הילכך החייםולהמשיך
 מחמת מרובה לומן החיים המשכת ועיקר מועסים ימים אלא לחיות כדי היה לאהזית

 אכלת מיהוה ג' בתוך נטעת את אי דא"ל הטענה לאו אי הילכך חבירו שלקרקע
 אלא שנו לא ר"ל אמר רבין אתא כי לי12נא לאידך וכן הזיתים. בעל של הכל היהלא

 תוך למה שנים ג' לחיות כדי היו דגושיהן איתא ואם כו' ג' ובתוך בגושיהןשנעקרו
 ודאי אלא גדלה וארצי זיתי לומר יכול הרי הזיתים בעל משל הכל הא יחלוקוג'

 השדה בעל של קרקע היה לא ולו יותד ולא ימים איזה אלא לחיות כדי היה דלאדמיירי
 בעל דאין שנים ג' ולאחר יחלוקו שנים ג' בתוך הילכך זיתים מגדל הי לאמסעייתא
 יש כבר שנים ג' לאחר שנים שלש לפני בעצמו גוטע ה" דאילו כלל נהנההשדה

 בשבילו. הפירות משלולו
 אולם כדבריו שכוונתי ראיתי לקמן שהעתקתי כמו הדשב-א דברי גוף כשמצאתיאח"כ

 בגושיהן שנעקרו דאע-פ : עצמו הרשב"א בשם )שם( בב"מ הש"מ מ"שלפי
 מחמת פירות לגרל יכולין אינם מ"מ הערלה מן אותו ומצילין גהן לחיותויכולין
 פ"ד המ"ם כתב וכז עכ"ל, מועטין פירות אלא יגדלו לא יגדלו אם ואף לבדהגושין

 כלל נהר דשטף מסוגיא ראיה אין א"כ קם"ח סי' בסמ"ע ועיין הרשב"א בשםמשכנים
 למימר דאיכא לבד ימים קצת לחיות לו שיש עפר גוש מספיק מערלה לפטורדלענין

דבאמת
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 פמציון ורבעי עריההלכותפר'
 קרקע סיוע בלי הרבה פירות לתת מועיל לא אבל שנים ג' לחיות מועיל הגושדבאמת
 הנמ"י כתב וכן שנים ג' בתוך אפילו השדה לבעל חלק מגיע והילכך חבירו שלהשדה
 לב-מ הריטב"א מלשון אך ע"ש. הפירות מחמת ג' בתוך השדה בעל של וכותדעיקר
 לידי שיגיע עד זמן הרבה לחוות להם מועילים לא דגושיהן התם דמיירי משמע)שם(
 לגדל שיחיה עד החיים לו להמשיך השדה קרקע לסיוע וזקוק פירות לטעוןיכולת
 שנעקר אעפ"י מ"מ גדלה ארצי אומר וה דסתני' בסיפא דנקט והאי : וו-ל שכתבפירות

 שמעמידו וה של ארצו לא אם פירות לטעון שיכולין כ"כ לחיות להם איןבגושיהן
 שתצמח עד החייס להמשיך מהני ארצו משמע עכ"ל, פירות וגושא ימים כמהבלחותן
 ואעפ"כ פירות צמיחת לידי יגיע לא ואפילו קצר זמן אלא חי היה לא ובלעדהפירות
 דאילולא שגים השלש כל בהפירות חלק מקבל זה ובזכות לפסור מועיל ערלהלענין
 ערלה איסור מחמת שנים השלש בכל הפירות לאכול מותר היה לא שלו והגושהעץ
 מוסיסים כך שאחר דמה משום מתיר לימים רק אפילו לחיות יכול דשיעור מבוארהרי
 כמו אלא אינו זה חדשה וכבריה חדשה כנטיעה נחשב אינו ימיו שיאריך כדיעפר
 אלא דמי שנולד כקטן אותו עושה הזריקה אין ויתקיים לחזקו כדי חלש גוף בתוךוריקה
 לחיות שיכול גושו עם ממקומו שנעקר העץ כן יותר ולא חולה של גוף מרפהכמו
 ולפיכך חדשה כנסיעה איננה ימים שיאריך כדי עפר לו מוסיפים ואח"כ ימיםאיוה
 געקר דין הרשב"א( דברי את יוסף הברכי העתקת )לפי בתשובה הרשב-א מדמהשפיר
 ממקומו נעקר דלא לאילן דומה ימים קצת לחיות שיכול כל אחר במקום ונטעוהאילן
 הממעט אותו סרבל כמלא ואפילו נטיעתו במקום דהו כל מחובר שעדיין אלאלגמרי
 כו' פטור שורש ממנו ונשתייר שנעקר אילן כדתנן הראשון התירו על ומעמידופוטרו

 מחמת בספק מסיק דהרשב"א ואע"ג הנ"ל ההסבר לפי לזה זה דומיםדהנושאים
 הרשב"א ואפילו הערלה מן לפטור מהני דבכה-ג ודאי בתורת כתב הריטב-אהתוספתא
 לא ג"כ )שם( דב"מ מהסוגיא שגם מפני אלא לבד התוספתא מחמת לאו בספקדנשאר
 הרשב"א דברי שמעתיק יוסף מברכי להעתקה ראיתי הנ"ל כותביו אחר לוברור

 ובעפר שרשיו עם שנעקר אילן שאלת : וז"ל ראיתי( לא עוד התשובה )וגוףבתשובה
 אילן ששנינו לפי בערלה חייב דאין די"ל בח"ל מהו אחר במקום ונטעוהושבסביביו
 הוי מ"מ קאמר זמן איזה עד דקתני לחיות יכול יודעים אנו דאין ואף וכו'שנעקר
 ממיעוט שבא מחמת ספק וה דאין נאמר או מותר בח"ל ערלה דספק דרבנןספיקא
 יגעתי הוא כמה לחיות שיכול ומן ימים, כמה נתחבטתי יה דבר על תשובהידיעתנו

 לחיות יכול אינו ואפילו ימים קצת ממנו לחיות יכול דאפילו לי ומסתברא מצאתיולא
 ונתן זיתיו נהר שטף השואל פ' בב-מ מדתנן לה אמינא ומנא ערלה, כשני שניםג/

 בגמר' ואוקי יחלוקו גדלה ארצי אומר וזה גדלו זיתי אומר זה חבירו שדהלתוך
 אחר אבל שלש ובתוך בגושיהן שנעקרו והוא אמר רבין אתא וכי בגושיהן,שנעקרו
 דא"כ לעולם גושים באותם לחיות יכולים שאינם נראה והכא הקרקע, לבעל הכלשלש
 כולהו ליהוו שלש תוך איתא דאם לחיות יכול אינו ג' כל ואפילו גדלו ועפרוזיתיו
 לדחות שיש גמורה ראיה זו שאין ואעפ-י הקרקע. בעל ליה אהני דמאי הזיתיםלבעל
 הרבה לחיות שיכול מיירי דהתם בשמו הש-מ כם"ש לומר דאפשר )כוונתיהקצת
 הזית( נקלס ששם השדה בעירת רק הרבה מוציאים לא הפירות אלא שנים שלשואפילו
 ימים קצת לחיות שיכול כל לכאורה משמע פירש ולא קתני סתם לחיות דיכולכיון
 שכבר דכיון נ"ל גמי וטעמו שאמרתי, כמו לי דיקא כך שמעתתא דההיא וסתמאקאמד

היה
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ציון ורבעי ערלותהלכות פריצ
 אחר במקום ונטעו לגמדי שנעקר אף בא. פטוד ממקום שגים ג' עליו ועברו נטועהיה
 לא דכי טעמא והיינו ימים קצת לחיות שיכול כל ופטדו ראשונה נטיעה ליה אהניאכתי
 סדגל כמלא ואפילו נטיעתו במקום דהו כל מחובר שעדיין אלא לגמרי ממקומונעקד
 כלל ממגו לחיות יכול שאינו אף הראשון התירו על ומעמידו פוטדו המועטאותו
 אם דבחו"ל להלכה נ"ל ומשו"ה כו' פטור שורש ממנו ונשתייר שנעקד אילןוכדתנן
 דבר שנינו דערלה שבתוספתא אלא פטוד ממנו קצת לחיות ויכולין בגושיהןנעקרו

 ונוטעו באדץ גומא חופר לאו אם לחיות יכול אס יודע כיצד התם דתניא לישמטפקו
 דחושש דאינו משמע ומהריטב.א עכ"ל. חייב לאו ואם פטור בה לחיות יכול אםבה

 קצת דק לחיות דא"צ ליה דמשמע )שס( דב"מ הסוגיא על וסומך התוספתאלדברי
 יכול אם בודקין כיצד התוספתא שאמדה הא שהשמיט רבינו דעת משמע וכןימים,

 ימים. איזה לחיות יכול אמ מספיק דבאמת דס-ל דב זמןלחיות
 התוספתא דבדי הזכיר ולא כו' שנעקר דאילן מתני' הביא ערלה בהלכות זדוע האורוכן

 אין התוספתא ודברי הנ"ל מתנה הביא עדלה בהלכות הרא"ש וכן ע"ש.כלל
 משמע כו' לחיות יכול היה אם אותו אומדין : שכתבו והמחבד הטור ואפילו למו,זכר

 שגים שלש שצריך חיותן זמן על כלל הזכירו לא אך התוספתא לדברי לחושדמכוונים
 קצת בחיות בגושיהן לחיות יכול אם נסיון לעשות התוספתא דהוצרך דהא להיותויכול
 דהצל"ח הזה בזמן א"כ התוספתא בכוונת מסופק שהרשב"א מה וזהו מספיק נמיימים

 ודעת ג' הלכה לעיל כמ"ש דרבנן הזה בזמן דערלה רבינו לדעת כתב )לו(בבדכות
 הגיאם הי"א אסורות ממאכלות כפ"י למלך והמשנה היא מאי ד"ה )פ"א.( יבמותהתוס'
 פרדסים נוטעי בעזהי"ת נתרבה שעכשיו והיות רמ"ד מצוה במגחת-חינוך ועייןע"ש,
 באומד להקל אפשד למקום ממקום השתילים העבדת להם ונחוץ ידבו כן הדר מיניוכל

 מטה והפדח האדץ. ישוב משום ומומחיס הבקיאים ע"י ימים איזה לחיותשיכולים
 שלש לחיות שיכול בדור לא אם לאסוד מחמיד שהוא בשמו מכיאים שהאחרוניםאהדן
 על )שם( לב"מ חיות מהר"ץ מ"ש ראיתי אך ראיתי לא עוד עצמו הספר אתשנים
 כן לעשות מותר ,אם וע"ד ע"ש. גדקדוק שלא שם דבדיו שכל אהדן מטה פדחדברי
 שמצדד ל"ב בסי' דשא לנאות דאיתו לכתחלה אחד במקום ולנטוע גושיהן עםלעקוד
 לבעל הכל שנים שלש דאחר דמסיק כו' נהר שטף )שם( דב-מ מההוא ומוכיחלהחמיר
 הגוש עם זקן אילן לקנות יכול הא יחלוקו שלש כל למה יחלוקו שלש ובתוךהקרקע
 להוכיח לעג"ד ע"ש לכתחילה כן לעשות דאסוד מזה משמע מיד הפירות אוכלוהיה
 טעמא היינו ע"כ ככה לטעון יכול הקדקע בעל מדאין לכתחלה דמותר להיפךמשם
 אצלו לנטוע נוטל אני וגוגשי זיתי את להיפך לטעון יכול הזיתים בעל דאדרבהמשום
 כולו בשבילו הפירות לו ויהיה שירצה מקום באיזה או השטף קודם שהיהבמקום
 לו שומעין אין נוטל אגי זיתיי הלה אמד דאם הארץ ישוב משום תקנו דחכמיםואע"ג
 לכתחלה דאסוד אמרת ואי לו שומעין היינו האדץ ישוב משום לאו דאי משמעהא

 אלא ככה לטעון יכול ואינו לו שומעין אין בלא"ה אחר במקום ולגטוע מכאןלעקור
 זיתיי את לטעון יכול היה הארץ ישוב משום לאו דאי לומר ואין לכתחלה דמותרודאי
 יהיה לא דלמה דמותר הוא ובכה"ג שנים הג' כל ערלה נוהג והיה גושיהן בלי נוטלאני
 משום טעם דבעינן הא ואולי הן, שלו שניהם את הלא וגושיהן הזיתים לקחת רשותלו

 אולם אסור, בלא"ה לפירות אבל גוטל אגי לעצים זיתי את שטוען כגון האדץישוב
 גטיעות מייתי יאשיה רבי וז"ל: להיתר מפורש ה"ב דעדלה פ"א בירושלמי דאיתאמהא

מח"ל
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 צאצידן ורבעי ערלחהלכותמרי
 בארץ( אותן ונטע בגושיהן מח*ל נטיעות מביא )היה בארץ לן וגציב גגושיהןמח"ל
 ור"י יונה ר' דפליגי הפ"מ ומפרש ' דבעי לשכרו יוסי דבי שנים לשכרו יונהרגי
 דס"ל כך ע"י ערלה של בשנים שנשכר שנים לשכרו קאמר יונה ר' כן עשה מהמשום
 נוהגת ערלה דאין ערלה דסוף בתוספתא מ"ד כהאי ום"ל בח"ל ערלה דאין יאשיהלד'

 ממקום היה לא יאשיה ור' נהגו שנהגו ובמקוס היא מדינה מהלכות דס"ל א-נבח"ל
 דעדלה כלום משתכר היה לא כלומר רבעי לשכרו קאמר יוסי וד' להחמירשנהגו
 ולפיכך בח"ל נוהג דבעי דין דאין דם"ל ברבעי להשתכר אלא ח"ל בשל אףנוהגת
 שנות בתוך בגושיהן הביא אם אפילו הגר"א באור ולפי ע-ש, גושיהן עם אותןהביא
 שנות ג' לו יהיה דלא משום כלל בערלה נוהג ואינו לגמרי פטור יונה לר' נמיהערלה
 נוהג אינו ערלה שנים ג' לו דכשאין ס"ל יונה ור' פטור היה דבח"ל שלימותערלה
 אינו שרבעי אלא שלימות שנים ג' לו כשאין אף נוהג דערלה ס"ל יוסי וד' כלל,ערלה
 ע"ש מרבעי לפוטרן כדי גושיהן עם והביא שלימות שנים ג' לו כשהיה אלאנוהג
 ואין ורבעי, מערלה לפטור כרי גושיהן עם להביא לכתחלה דמותר כאן מבוארעכ"פ
 מא"י גושיהן עם שהביא לנטיעות מח"ל גושיהן עם שהביא נטיעות בין חילוקשום
 כדי מצילין והגושים ערלה שנות בתוך אפילו או פטורין דשניהם עדלה שנותלאחר
 ישראל בארץ הערלה בשנות לקמץ כדי הכווגה ובכולם הראשונה הנטיעה משעתלמנות
 דאם דהא כתב הפרישה והנה לכתחלה. לאסור שרוצה רשא נאות של הטעם עיקרוזהו
 של העפר דיכול דכיון שמותר גורם וזה לזה לדמות אין בערלה חייב לחיות יכולאין

 שהוסיף בעפר דאם מדבריו מבואר ע"ש האילן שסביב עפר בלא הגידול לעשותקדקע
 ולגדל ולהתקיים לחיות ביחד ורק האילן שסביב העסר בלי הגידול לעשות יכוללא

 בזה. בצ"ע שהניח בתא"ש עיין מערלה ופטור גורם וזה זה הו*לפירות
 מהערלה דפטור הראשון בעפר לחיות יכול דאם להיפך הקשה כ"ו ס"ק רצ-ד י"דוהס"ז

 בעפר דסגי כיון כלל לחבירו אחד צריך אין דכאן גורם וזה זה כאן שייךאין
 בדיעבד אלא מותר אינו דזוז"ג לאסור הו"ל דלכתחילה לומר כוונתיה ע"שהראשון

 לחיות יכולין לא לבד שהוסיף עפר עם וגם לחיות יכולין לבד בגושיהן אין אםא"כ
 דשא הגאות שרצה ומה י' ס"ק קמ-ב סי' רד הש"ך כמ"ש לכתחלה, ואסור זוז-גהו"ל
 הו-ל זוז"ג בגדר הוא דאם משום בדיעבד אפילו לאסור דרוצה הט"ז כוונתלפרש
 מתרץ וע-ז הפרישה שכתב כמו לחיות יכול לבד הקרקע דגעפר כיון משוםלאסור
 שלא נטיעה כמו הו"ל כלל לחבירו אחד צריך דאין כיון כלל זוז"ג בגדר זהשאין
 הולמתן לא הט"ז דברי ע"ש, ערלה חשש שום בזה אין עפר עוד ומוסיפין כללנעקרה
 אשר ובעפר לחיות יכול אינו לבד הראשון בעפר דאם דם"ל הס"ז מדבריומשמע
 וזה בדיעבד, ומותר זוז"ג הו"ל יחד בשניהם אלא לחיות יכול אינו ג"כ לבדהוסיף
 גבי שכתב הב"י על שהשיג ט"ו ס"ק שי*ח סי בא-ח עצמו הט"ז רברי ניגודיהיה
 דהמלח המאכל מותר איסורא שעבד האש על אפילו ראשון בכלי אפילו מלח ונתןעבר
 ותבלין בשאר כמו בטיל ולא עבה- דלסעמא מטעם לאסור ואין המאכל גבי עלגטל
 כמו ומותר זוז"ג הו"ל צרכו כדי נמלח שלא אלא מע*ש ג"כ נמלח שמסתמאכיון

 זוז"ג דקי"ל וחמצו ונצטרפו עיסה לתוך שנפלו חולין של ושאר תרומה שלבשאר
 האיסור שגורם הזמן באותו שאס דק זורג מצינו לא דע"כ הס"ז עליו וכתבמותר,

 אחת, בפעם מחמצים הם דשניהם דשאר כההיא פעולתו ההיתר גם גורם אזבפעולתו
 עשה וכבר היתר של במלח תחלה דנתבשל כאן משא-כ כן הוא זוז"ג בכלוכן

פעולתו
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צרון ורבעי ערלההלכות פריצב
 לא טוב סעם לו בא איסור של מלח ע"י ואח"כ לטעמא מספיק שאינו רקפעולתו
 לתגשיל דומה זה למה הא טוב, טעם לו ליתן הגורם הוא האיסור אלא זוז-גהוה
 לתבשיל והשביחו איסור של תבלין שם והניח מספיקין שאינם אלא תבלין בושיש
 מתערבים היו אמ אלא זוז"ג ול"ש' מזה גדול איסור אכילת לך דאין מותר זה יהיהוכי
 בנדון משא"כ ביחד טעם נותנים ראז לקדירה שבאו קורם דהייגו הטעם נתינתקודם
 מה האיסור טעם מרגישין כאן דגם בכ"ר בשבת תבלין תחלה נותן כמו דהוהזה

 הראשון דבעפר דהיכא הט"ז לדעת לומר יתכן לא לפי"ז ע"ש, ההיתר עלשמוסיף
 הו"ל יחד בצירוף לחיות יכול אינו נמי לבד ההוספה ובעפר לחיות יכול אינולבד
 לו גרם עפר אותו על הבא עפר דהאי כיון להט"ז הא מערלה ופטור ומותרזוז"ג

 להתיר זוז"ג אמרינן לא ובכה"ג אח"כ שבא עפר אותו עשה הפעולה דכל נמצאלהחיות
 באו אם חילוק דאין נימא אמ אפילו דידן בנידן ולענד"ן אח"ז, זה באו דהפעולותכיון
 אם אלא זוז-ג של המושג כלל שייך לא כאן זא-ז באו או אחת בבת הגורמימשני
 החדש הדבר על ודגין היתר של ואחד איסור של אחד גורמים משני חדש דברנוצר
 זוז"ג אם פליגי ובכה"ג המותר הגורם כרין להתירו או האסור הגורם כדין לאסרואם

 כל בפ' הר"ן כמ"ש בתערובות ביטול מטעם בדיעבד דמותר וקי"ל אסור אומותר
 המוסיף והעפר הראשון דהעפר מותרים הגורמים שני דידן בנידן משא-כהצלמים
 לא זה על ישנה או חדשה היא אם הנטיעה על דנין אנחנו אשר והעיקר היתרשניהם
 קיום ורק שאך כיון גורמים שני ע"י או אחד גורם ע-י היה החיים קיום אםמועיל
 שבא הכח ע-י לתחיה ושב מת הוא הרי חדש כח בלי להיות אפשר היה לאהחיים
 איגו דאם והא בערלה חייב הוא לכן אושן בכל חדשים וחיים חדש עץ הוא הריאח"כ
 לצמיחת גורמין והקרקע האילן זוז"ג דהו"ל אמרינן ולא בערלה חייב לחיותיכול
 מהיחור גורמין משני יוצאים הפירות דלעולם ערלה איסור לה משכחת לא דא"כפירות
 התוס' ולפמ"ש אוסרתן, והתורה השני הגורם עזרת בלי יכול לא מהם וכ"א הקרקעומן
 שייך לא בלא"ה ע"ש, אחד מענין כששניהם אלא זוז"ג נקרא דאין ד"ה )מט.(בע"ז

 בזה. מ"ש כ"ד הלכה לקמן ועיין זוז"ג עניןכאן
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 צגהארץ ורבעי ערלההלכותנפע
 יז.והלכרץ

 לו ומונין בערלה חייב וההליף הארץ מעם שקצצואילל
 שאפילו וי"א פטור* שהו כל ממנו נשאר אם אבל קציצה,משעת
 פטור* ולמעלה ומטפח חייב מפח ער בונשאר

 ציון ריפ
 חליפין והוציא שנגמם אילן מ"ח: דשביעית בפ-א איתא כר שקצצו אילןיז(

 רבי רברי כאילן ולמעלה מטפח כנטיעה ולמטהמטפח
 כשיכרת האילן פירוש חליפין והוציא שנגמם אילן בפירושו: רבינו וכתב עכ"ל,שמעון
 אלא הארץ פני על ממנו שנשתייר שלא ער אותו כרתו שאם שמעון א"ר יחליףועוד
 וכבר כאילן בו הצומח יהיה מטפח יותר הוא ואם כנטיעות גו הצומח יהיה טפחפחות
 והנטיעות סאה לבית ג' שהאילנות והאילן הנטיעה בין ההפרש ספק בלא לךנתבאר
 נ"מ ר"ש ורברי עכ"ל כו' וכר"ש כר"ע והלכה אילן שרה יקרא ואז סאה לביתעשר

 טרפון בר יורן ר' אמר : איתא )שם( ובירושלמי והר"ב הר"ש כמ"ש ערלה לעגיןנמי
 בשם נחמני בר שמואל ר' דאמר אחר דבר אמרו יעקב בן אליעזר ור' אלעזר ברר"ש

 מפני בערלה חייב מטפח פחות כרמו הגומם יעקב בן אליעזר רבי בשם יונתןרבי
 ער כחכמים כאן פסק ורבינו הארץ, מעם שיגום ער חכמים רברי אבל העיןמראית
 רמן הכ"ג לקמן כראמרינן העין, מראית מסני רק לא הוא ומדינא הארץ מעםשיגום
 בפירושו והילכך מערלה שביעית לחלק ס"ל ררבינו ומשמע בערלה חייבהשרשין
 לענין אלא הר"ש שכתב כמו. ערלה לענין גם רנ"מ ר"ש בדעת הזכיר לאלשביעית
 והילכך כחכמים הלכה ערלה ולענין כר"ש הלכה שביעית דלענין וס"ל לברשביעית
 אפשר ובזה כחכמים, פסק ערלה לענין וכאן כר"ש פסק ה"ח שמיסה רהלכותבפ"ג
 הרי ולמטה דמטפח רבינו שם רפסק הא שהקשה דשמיטה בפ"ג הכ"מ קושי'לתרץ
 הנ"ל ולפי ע"ש, כרבים למיפסק הו"ל עלייהו פליגי דחכמים כיון כר"ש כנטיעההיא

 בשביעית אבל ערלה לענין אלא פליגי לא רחכמים למימר ראיכא שפיראתי
 כמ"ש לומר צורך אין ובזה כנטיעה, היא הרי ולמטה דמטפח לר-ש חכמיםמורים
 כמ"ש ג"כ כתב שמיטה בה' דהא המשניות בפירוש ממ"ש כאן חזר דרבינוהרדב"ז
 יהיה שהאילן זמן כל רבשביעית לערלה שביעית בין לחלק דס"ל ברור הריבפירושו
 דהאילנות אילנות שלשה רק יהיה לא אם השרה כל לחרוש אסור מטפח פחותנמוך
 בשביעית ויזרע חורש הוא השרה בשגיל יאמר השדה כל שחורש והרואה ניכרותלא

 הילכך שנקצץ אלא היה זקן שאילן ידעו נינהו שקצוצים הרואה ערלה לעניןמשא"כ
 היה אשר האילן הארץ מעם הגמום אם דדוקא וס"ל דאב"י על חכמיםפליגי
 הנטיעה על ערלה ונוהג לכאן בא חדשות פנים מחדש זה שהחליף ומה ובטל עברכבר
 שעתא ההוא רהו"ל ברין וכן רבינו כמ"ש קציצה משעת לו ומונין מרינאחדשה
 אמרו וראב"י ב"א דר-ש טרפון ב"ר יודן ר' שאמר ומה הב"י כמ*ש נטיעהכשעת
 עין מראית משום חוששין שניהם ולמטה מספח שנגמם אילן לענין היינו אחדרבר
 שקצץ כיון ועוד לעיל כדכתגתי עין מראית משום חשש ליכא ערלה רלענין ס"ל רגנןאבל
 ערלה משום ליכא ולקורות עצים ולשם להאילן ליה בעי ולעצ?ם קורות רלשםהוכיח

)ובזה
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ציון , ורבעי ערלההלכות פריצר
 ע"ש( לעולס בערלה הייב מטפח פחות מילדה רע-ק תוסשות קושי' יתורץ)ובזה
 שלשה רק אין אם השדה כל לחרוש דאסור מודים רבנן גם שביעית לעניןמשא-כ
 בשביעית השדה זריעת דבשביל יאמרו שלא מטפח פחות ונמוכים קצוציםאילנות
 ע"ש, ל"א ס"ק רצ"ד בסי' הש"ך שהקשה מה גם מתורץ ובזה טתירה כאן ואין עכשיוחורש
 שכתב פטור, ולמעלה ומטפח חייב טפח עד בו גשאר שאפילו הרא"ש דעתוהנה

 ול"נ הארץ מעם שגממו דדוקא כחכמים פסק ז"ל הרמב"ם ערלה:בהלכות
 דהא יו"ט מעדני והקשה עכ"ל, כוותיה סבר ר"ש וגם ונקי קב דמשנתו כראב"יהלכה
 כמ"ש כשיטה הלכה ואין הוא שיטה אהד דבר אמרו ור"ש ר"א דאמרינן הא כיכל

 אמרינן דלא כתב והש"ך בב"י ועיין שם חמודות בדברי ועיין ע"ש ב"מ בסוףהרא-ש
 לדעת א"כ ע"ש. ירושלמי בש-ס לא אבל בבלי בש"ס אלא הוא שיטה כה-גכל

 רינו מה עצמו וטפח בערלה חייב ולמטה במטפח והאגודה והר"ב והר-שהרא"ש
 מטפח שאמר ומסיפא נטיעה בכלל דטפח משמע כנטיעה ולמטה מטפח שאמרדמרישא
 דמטפח דמ"ד טעמא כתב והפרישה הוא, אילן גכלל עצמו דטפח משמע כאילןולמעלה
 לאו מטפה פהות שגקצץ דכל משום בטפת העין מראית דתלה הא כנטיעה הויולמטה
 אילנות ובשאר עד כו' לקוצצן אילנות בקונה רי"ו ס"ם בח-מ כמ"ש עליה אילןשם
 דאיתא הא עפ"י כתב שם והמגיה )שם( בשביעית חדשים בתוספות וכ"כ עכ"לטפה
 כאילן חשיב אינו טפה דעד ש"מ מטפה פהות עד גומם רצה דאם מ-ד דכלאיםגפ"ב
 עד דאמריגן מבואר זה מכל ע"ש, דכלאים מפ"ב שמחלק ראשונה במשנה ועייןע"ש
 חכמים דאפילו דם"ל ק"ג סי' הששי חלק הרשב"א לתשובת וראיתי בכלל, עד ולאטפח
 שאלת על שכתב הוא עין מראית מפני אלא מרינא לאו הארץ מעם שיגמום עדדם"ל
 לאו אם ערלה בזה נוהג אם חמה פני השרשין ראו ולא הגזע כל ונחתך שנשרשכרם
 תשובה מקומו: את ידעתי לא בערלה חייב האילן נקצץ גבי במז-ל הר-ם שכתבומה
 מטפח חליפין והוציא שנגמם אילן שם שנינו שכן בערלה חייב הארץ מעם שגנמםכל

 לכל היינו כנטיעה דקאמר ומאי שמעון ר' דברי כאילן ולמעלה מטפח כנטיעהולמטה
 שאמרו וזהו שם ז"ל שמשון ר' פירש וכן לערלה בין שביעית של לעבודה ביןמיליו

 מה במז"ל הר"ם לימד ומכאן אחד דבר אמרו ור"ש יעקב בן אליעזר דר'בירושלמי
 ולית הארץ מעם נגמם כאלו מטפח דפחות ולומר בערלה חייב שנקצץ דאילןשכתב
 אלא שיטה להו והוה אהד דבר אמרו דתרויהו בירושלמי אמרו שהרי כותיהוהילכתא
 רואה איגו אם שכן כל בירושלמי כדאיתא הארץ מעם שיגמום עד דאמרי כרבנןקי-ל
 חכמים נחלקו ולא שכתבת כמו ולא העין מראית משום ערלה בו שנוהגת חמהפני

 הוא כשנגמם הא מטפח פחות שהוא אע"פ קצת הקרקע פגי על כשנשאר אלאעליהם
 מן היוצאים וכ"ש כנטיעה שהוא הכמים מודים כלום ממנו נשאר שלא הארץמעם

 יודע והוי הי-ג: ונ"ר ממע"ש בפ-י הרדב-ז וכתב עכ-ל, בקרקע המכוסיםהשרשים
 הארץ מן למעלה נגמם שאם מתחילה לפירות שנטעו באילן אלא הכי אמרינןדלא
 שנגמם אע"פ לאכילה גטע שיצא כדי וקצצו לקורות מתחלה נטעו אם אבלפטור
 לאחר נגמם דאם נראה ולענ"ד ע"ש, קציצה משעת לו ומונה הייב הארץ מןלמעלה
 דערלה פ"א בירושלמי כדאיתא חיוב לידי מביא לא אכילה מחשבת אפילו שניםשלש
 רבי תוספתו והוסיף למאכל עליו חישב ואילך מיכן לסייג שגים שלש נשעו :ה"א
 גם שלש לאחר מהייבתו אוכל מהשבת שאין וכיון עכ"ל פטור התוספת אמרירמיה

 כמקדם. עומד הוא גפטורו הארץ מן למעלהננמס
אחד
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 צההארץ ורבעי ערלההלכותנמע
 יח.רץלכדץ

 אצל גומא שעושה דהיינו המבריך. ואהד הנוטע.אהד

 בנומא אמצעיתיו ומטמין האילן מענפי אהר ומשפילהאילן
 הייב. אחר באילן יתור המרכיב ואהד אילן ונעשה יוצאוראשו
 הרכיבו או בארץ והבריכו האילן מן אהר כד בשהתךבר*א
 והבריך הזקן האילן מן אהד בד מתח אם אבל אהר.באילן
 הזקן באילן טעורה הבד ועיקר אחר. באילן הרכיבו אובארץ,
 דבטלה פטור זקן באילן מילדה בד הרכיב אם וכן פטור. זההרי
 ואם בערלה* חייב נפטק לא אפילו בילדה זקינה דהרכיבוי"א

 אע'נ שנים נ' תוך לקורות או לםייג הנטוע בילדה יהורהרכיב
 הייבין שביהור הפירות הערלה מן פטורה ימיינ הנטועדהילדה
 ולא בערלה חייב מרק באילן הרכיב אם וכן בטלה* ולאבערלה
 או לסייג הנטוע זקן באילן אהד בד הרכיב דאפילו וי'אבטלה.
 בילדה ילדה הרכיב אם בערלה. וחייב כטלה לא נמילקורות
 דקמייחא ערלה שנות כלו ואם דקמייתא, שנות אהרהולכין
 אינו וטרכיב במבריך ובה"ל בתרייתא, לה בטלה כתרייתאמקמי
 וטרכיב, במבריך ערלה נוהגו אינו בא"י דנם וי*א ערלהנוהנ

 ציון ריפ
 ואחד המבריך ואחד הנוטע אחד ת"ר )ט:(: בר"ה איתא כו' הנרטע אחךיח(

 לרבעי ואם ערלה לערלה אם כו' שנה לו עלתה כו'המדכיב
 וקשיא בערלה חייב וסרכיב דמבריך ומשמע וו"ל: מרכיב התד"ה וכתבו עכ"ל,רבעי
 ונטעתם כהנים בתורת נמי ותניא הערלה מן פטור דהרכבה משמע )מ"ה( דערלהדבפ"ק

 שהבריכן אע"פ ספוקן וספוק וספוקן גפנים ספוק אומר אתה מכאן ומרכיב למבריךפרט
 ומוציא וו בשנה שמבריך ומה באילן הרכבה כלשון בגפנים ספוק ולשון מותרבארץ
 מאביה גפסקה כשלא דהתס וי"ל ספוקן ספוק זהו אחרת לשנה והבריכן וחורומודות
 וגם ע"ש, נטיעתו משעת לו דמונין לקמיה כדמוכח מאגיה כשנפסקה והכא זקןובאילן

 ללא נפסקה בין לחלק הספדא על דר"ה מברייתא הקושי לתרץ רבינו כוונתכאן
 הוא ססוק גבי על וספוק מ"ה: דערלה פ"א המשניות בפירוש רבינו וכ"כנפסקה,

 בספרא ואמר הערלה מן פטור האילן וה וכל האילן בוה האילן וה ענף קצתשירכיב

 גבי על וספוק הגפנים ספוק אמרו מכאן סאליו ולעולה ולמרכיב למבריך פרטוגטעתם
 חייבין שאין בספרא שוכר וההרכבה הברכה וזו סותר בארץ שהבריכן אע"פספוק
 נעקר לא בארץ עומד קיים עקרו האילן שיבריך והוא בו שהסשיל אותה הואבערלה
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צירן ורבעי ערלההלכות מרף.צו
 לרעת א"כ כ"ב הלכה לקמן מ"ש ועיין עכ"ל ונקי קב דמשנתו כראב"י וקי"לרבנן *הא ר"א הא מלחמה בפרק.משוח משגי וה"נ ומרכיב מגריך, ולא כמשמעו קראסבר 'ויאב"י ומרכיב מבריך .לרבות כרם , _חללו ולא , גטע:,כרם אשר האיש מי סברידרבנן ורגגן ר"א דפליגי 'מלחמה משוח פ' 'כר"א אתיא גהגים דתורת רי"ל'דברייתאומרכיב במבףיך נוהגת ערלה דאין אלמא ומרכיב למכריך פרט וגטעתם איתא וגת"כגערלה דמרכובלחייב רמשמע,דמבריך לתמוה אין המרכיב: ואחד המבריך ראחד'על.הברייתא כתב רר"ה בפ"ק והמררכי, רכיגו, כמ"ש, ,קאמר רבנפסקה ומובן עכ"ל גטועתו היאשזו ילדה עכשיו געשה מזקינה שקצצו ואע"ג בערלה חייב ' ענף אותו שאף .תנןבילדה זקינה בערלה חייב דמרכיב ערלה במסכת תנן וכי כתג: ג"כ כו' בטלה בד"ה)מג:( ,-ססוסה לך,עכ"ל,,ורש"י .שכתבתי .כמו .הברכות מן .מינימ ושני ההרכבה מןמינין והם,,,שני :בערלה חייב אינו ומרכיב מבריך כי ,ביארו וכספהא בערלהומבריך'חהבין ומרכיב שנוטע .'לשם כשתראה זה הפך זה שהם ותחשב בהם תשתבש ולאהעקרים אלו שמור ואתה המרכיב ואחר המגריך ואחד הנוטע אחד באמרם להם שרמזהם והברכה הרכבה וזו בערלה חייב זה הרי בארז הטמינו או באילן והרכיגו ענףפסק אמ אבל הראשון באילן קמם ועקרו אחר באילן קצתו ויטע זה מאילן ענף ימתחאו

 פסק דגר"ה .אמרהכי תיקשייממרדכי .אך לעדש, בערלה דחייב ומרכיכ כמבריך פסק,למה בברייתא אפילו דראכ"י )כוותיה דהלכתא שסובר הרא"ש לרעת מ"ש י"ז סעיףרצ"ה הגדולהלי"ר בכנסת ועיין ישראל, נארץ אפילו 'ומרכיב גמבריך ערלה איןהמררכי
 דקידל 'משום כתב'.הטעם ולא 'כו' המכריך ואחד הנוטע אחד דר"ה בפ-ק ותמאהברכה לעשות בכרמים עכשיו שנוהגין לפי כרמיהם מן העכו"ם יין לשתות 'מותריןאנו האיך לתמוה המררכי כתב דקירושין ובפ"ק ומרכיב במבריך נוהג ערלה ראיןכראכ"י
 אביה כרין אותו נדון אם להסתפק יש מאביה ויונקת נפסקה ולא גזקנה ילדההרכיב ואם להרכגה, מהרכבה שהקשו מה אפילו לתרץ נפסק ללא נפסק גין דמחלקיםדהא התום' כוונת ג"כ רזהו ונראה אזליגן הילרה של הנטיעה שעת וגתר לו יש הילרהדין חזקן מאילן היניקה וכשנפסק ערלה, משום חייג ואיגו לו יש הזקן אילן דיןמאכיה יונק שהגד וכ"ז זקן מאילן מתח והבד הכי, סובר רבינו שגם שהוכיח ק"י סיאלשיך כשו"ת ועיין )סט:( ובמנחות )נ"ז:( ובגדרים )מג:( כסוטה אבהו ר' כדאמרגטלה בזקנה שסבכה ילדה הא חייב אמאי נפסקה אפילו בזקנה דאם בילדה שהרכיגמיירי ררבינו לומר בעינן וע"כ נפסקה, ללא נפסקה בין לחלק אהרכבה מהרכבההקושיא גם לתרץ ס"ל ורבינו ע"ש לגכה בטלה זו אין ומש"ה כלל ,ערלה משוםבראשונה שאין לפי ולקורות לסייג לראשתה כשנטעה דהכא והא כו' בטלה בזקנהשסככה ילרה דקי"ל כהרכבה ערלה נהגא לא ומש"ה למאכל הנטוע כאילן דמרכיגדההיא ל"ק נמי אמרכיב ומרכיב וכתב רבינו שמחלק כמו גפסקה ללא נפסקה בין מחלקאינו הר"ן אהרכבה מהרכבה הקושיא ולתרץ ע"ש אב של העלין כנגד יעמדו שלאעליה הופכת היא האג מן יונקת שכשהיא כלומר ביה לאיסתכולי בהיל דיליה דלא ראכילמאן ומהדרינן מוכח מאן התם ואמרינן בירושלמי מוכח והכי האב מן ולא מעצמהשיונקת משעה לה ומוגין ערלה בה נוהגת כה"ג וכל ממנו יונקת שאינה אלא נפסקה לאא"נ וכתב: ומוסיף התום' כמ"ש לתרז כתב רר"ה בפ"ק והר"ן לקידושין, חוששין, אם'לאחר נתקדשה אח"כ אם נ"מ וכן מקורשת אינה ולרביגו מקודשת היא למררכי הרכבהבפירות אשה קידש לפי"ז,יאם '(צ"ע מערלה .פטור-הברכה גמי בא"י ישראל של דאפילוכהאכ"י

ו"יע
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 צזציון ורבעי ערלההיכותפרף
 להוכיה איכא ולכאורה גפסקה, שלא בזמן אפילו הזקנה כדין אותו נדון או גערלהוהייב
 .אם ה"ה אביה כדין אותו דנין נפסקה שלא שכ"ז בילדה שסבכה זקנה של בדמדין
 למה תיקשי לפי"ז אך לה, יש אביה דין נפסקה שלא כ"ז לזקנה שסבכה ילדהאביה
 שסבכה דהיינו הערלה מן פטור ובנססק בערלה חייב נפסק דבלא להיפך תירצולא
 ,צד אחר נפסקה בלא דאזלינן ודאי אלא פטור, ונפסקה חייב נפסקה בלא בזקנהילדה
 פסור הי' בה שהרכיב במקום ואם פטור ממנו שיונקת כ"ז פטור אביה אםהפטור
 בהוכחת תליא דבכה"ג למימר ואיכא מאביה, שיונקת אע"ג ופטור הרכבה בתראזלינן

 חי שהוא בר_יא דבר הילדה כלפי הפוכין העלים היו אם יונקת היא מאיןהירושלמי
 הילדה, .מכח חי שהוא בריא דבר הזקגה כלפי הפוכין העלים היו ואם הזקנהמכח

 ה"ג. מערלה פ.א בירושלמיעיין
 שסיבכה דילדה משמע ובירושלמי כתבו: כו' אכהו ר' דאמר ד"ה )ס-ט:( מנחותובתוס'

 ענפיו וסיכך זקינה אצל ונטעו הנוטעין כדרך בפ-ע אילן, בשנטע מייריבזקנה
 אבל בזקנה הילדה בטלה בזה זה נתאחז בארץ שרשיו קליסת קודם דאם הזקנהבענפי
 בפ-ק הירושלמי לשון וזה אמוראי התם סליגי ילדה של השרשים קליטת קדמהאם

 ילדה גמליאל בן חנינא ר' בשם חניגא ור' אלעזר ורבי יוסי ורבי זעירא רבידערלה
 בגפנים סיפק כן אמרה מתניתא אבא בר חנינא רבי אמר הילדה טהורה לזקינהשספקה
 עד הילדה השרישה שמא לומר וחש מותר בארץ שהבריכן אע"פ סיפוק אחרסיפוק
 אמר יהודה דרבי היא יהודה דרבי הלל דרבי בריה חנינא רבי אמר לזקגה תתאחזשלא

 עכ"ל ממש בהם אין שרשין יוחנן רבי בשם אומר ר"י השריש שלא עד הואמתאחז
 )שם( לר"ה והרמב"ן תניא, בפלוגתא עיקר הסביכה או עיקר השרשין אם מפורשהרי
 אילן ששנינו כענין ממש בהם אין שרשין גפגיס בספוק למ"ד אפילו בערלהחייב שודאי לזקנה שנתאחה מעיקרו ומושרש לנטוע הרכבה שעיקרן גפנים ספוק ביןמחלק
 שלא פוטר לחיות דיכול וכמו חייב לאו ואם פטור לחיות יכול אם עמו והסלעשנעקר
 יניקתה אין ילדה שהיא הקודמת מנטיעתה לחיות שיכולה כיון ה"נ חדשה נטיעהתהיה

 אם בין גמי נפסקה בלא רבינו מחלק דאינו והא ע"ש, הערלה מן פוטרתמהזקנה
 ברור אינו הזה דהנסיון דם"ל למימר איכא הילדה כלפי או הזקנה כלפי הפוכיןהעלין
 שמתרצים הג"ל התום' דברי על כתב )שם( לר"ה אבן והטורי במרכיב, ולא במבריךאלא
 קשיא אמרכיב מרכיב אכתי דמ"מ בשנפסקה והכא הזקן מאביה נפסקה בשלאדהתם
 דסוסה בפ"ח אר-י הא בערלה חייג אמאי מאביה בשגפסקה מיירי דהכא תימאואפילו
 מתורץ אינו אמאי תמוה דבריו ע-ש בזקינה ילדה בטלה בזקינה שסיבכה ?לדה)מג(

 דהא מרכיב על ממרכיב הקושיא גם נפסקה ללא נפסקה בין שמחלקים התום'בתירוץ
 בסלה דילדה משוס מערלה פסור נפסקה ובלא בילדה זקינה כמרכיכ מייריהתום'
 בין שהחילוק רבינו כאן שכתב וכמו בערלה וחייב ילדה דין לה יש ובנפסקהבזקיגה
 דבטלה בזקינה שסיבכה מילדה שהקשה ומה שגיהם בשביל מספיק נפסקה ללאנפסקה
 זקינה דין הילכך הילדה מאביה שנפסקה כטן מהזקינה רק יונקת דהילדה שאניהתם
 יש ילדה דין מהילדה רק ויונקת מאביה ונפסקה בילדה שסיבכה זקינה לאסוקי להיש
 וגם הריטב"א על גם אלא אבן הטורי על רק לי אין זו והתלונה בערלה, וחייכתלה
 על ממבריך הקושיא ומתרצים נפסקה ללא נפסקה בין שמחלקים לר"ה הר"ןעל

 למ-ש בניגוד ע-ש אחרים תירוצים לתרץ מחפשים אמרכיב מרכיב על אבלמבריך
 הברכה אלא הרכבה בכלל איננה מאביה נפסק שלא דהרכבה ס-ל ואולי כאןרבינו

וטרכיב
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ציון ורבעי ערלההלכות פריצח
 ס"ק רצ"ד לי"ד בביאורו הגר"א אולם פליגי, לא ולהלכה נפסק אם רק נקראאדכיב
 אבל בטלה בזקינה שסבכה ילדה דדוקא מוכיחמ"ח

 להיפך.
 לעולם בילדה שסבכה זקינה

 למבריך מדכיב בין חילוק דאין מ"ש רבינו על ותמה נפסקה לא אפילו ערלהנוהג
 דה"ה כתב והרמב"ם וי"ל: נוהג אינו נפסקה ובלא ערלה נוהג נפסקה אם תליאבשניהם
 זקנה ואם נקצץ ואפילו ילדה בטלה בזקינה ילדה הרכיב דאם מאד תמוה והואלמדכיב
 שכתב רהר"ן למימר איכא ולפי"ז ע"ש נקצץ לא ואפילו היקנה שגטלה כ"שבילדה
 דס"ל משום במבדיך כמ"ש נפסק ללא נפסק בין לחלק ס"ל ולא קשיא אמרכיבדמרכיב
 בטלה בזקינה ילדה הדכיב דאם הגד"א מ"ש אך ג"כ הט"א דעת וזהו הגר"אכמ"ש
 אפילו להגיה צדיכין ואולי למיכתב, הו"ל נקצץ כ"ש אפילו מאי נקצז ואפילוילדה
 והכפו"פ למבריך מרכיב בין חילוק שאין רביגו כמ"ש ס"ל ודאי התוס' אבל נקצץ,לא

 בזקנה שסבכה ילדה אבהו ר' אמד )מג:( מלחמה, משוח פרק סוסה מסכת כתב:פנ"ד
 נפקא ערלה משום בו שאין זקן באילן זה אילן של יחור שהמרכיב והאומר כו'גטלה
 מובן אינו עכ"ל, שחייב לגמרי הבד חתך שאם אמר הא ז"ל הד"ם אבל מהכא,ליה
 ילדה בהרכיכ משא"כ בילדה זקנה הרכיב אם אלא חייב הבד דחתך אמר לא רבינוחא

 שאסור אפשר לכתחלה ורק שחתך לאחר בטלה בזקנה דילדה מודה רבינו גםבזקנה
 שכתב הצלמים כל בפרק להר"ן אפילו דהא לכתחלה איסור כמבטל דהו"למשום
 למ"ר אפילו לכתחלה אסור נמי זוז"ג הא זוז"ג מטעם בטלה גזקינה שסבכהדילדה
 מסעם מותר דזוז"ג רהא שם שכתב ולהר"ן כ"ד הלכה לקמן מ-ש עיין מותדזוז"ג,
 דמיירי הט"א ומ"ש לכתחלה איסור מבטלין אין מטעם אסור לכתחלה ע"ש הואביטול
 הרכבה מחמת ערלה למימני שייך היכי דא"כ תיקשי ע"ש בילדח שסיבכהבילדה
 שריא תהיה בודאי ראשונה לילדה שלש מטו ולכי הראשונה מצד גערלה חייבתדהא
 מיירי דר"ה דברייתא הר"ן ומ"ש ע"ש, שם הר"ן כמ"ש בזקיגה שסבכה ילרהכמו

 אין מש"ה כלל ערלה משומ בראשונה שאין ולפי ולקורות לסייג לראשונהבשנטעה
 ואעפ"כ ערלה משום לה יש בזקינה וכי מובן אינו הזה הטעם ע"ש לגבה בטלהזו

 ידכיב הבד את דאם בערלה חייבת תהיה דבטלה נימא אם אפילו הא ועודבשלה,
 על שיצמח הפירות את שחושב כיון אחד לעץ ונעשה ולקורות לסייג שהואבדאשונה

 נטע ח' הלכה לעיל פסקינן דהא הפידות על ערלה איסוד חל ממילא לאכולהבד
 למאכל עליו שחישב זה לסייג והחיצון למאכל שלו הפנימי הצר שיהיה וחשבאילן
 לחלקים מתחלק אחד אילן אפילו א"כ פטוד, לסייג עליו שחשב וזה בערלהחייב
 למאכל הבד ומכוון ולגדד לסייג שהוא בעץ שמדכיב הבד ה"ה פטוד חלק חייבחלק
 הגמר' כוונת ג"כ דזהו למימר ואיכא פטוד יהיה הנשאר העץ וחלק בעדלה חייבהוא

 לסייג קמייתא להם רנטע וכגון בילדה ילדה לעולם ירמיה רבי שאמר )מג:(בסוטה
 התם בטלה דלא בילדה ילדה שנא ומאי רבטלה בזקינה ילדה שנא ומאי כו'ולקורות

 בת לאו זקנה גבי וז"ל: התם ד"ה דש"י וכתב כו' היא מיהדר בת עלה מימליךאי
 עלה ממליך אי לסייג נטע אבל מחשבה שום על ילדה ולהיות לחזוד היאאימלוכי
 לאכילה בגוה מרכיב דקא ילדה הילכך בעדלה חייבת לפידות לקיימה עדלה שניבתוך
 מחשבה ומהניא הוא לאכילה מיהא הא אקמייתא אימליך דלא ואע"ג בערלהחייבת
 לאו נטיעה דבשעת ואע"ג מחשבה מהני הוה עלה חשיב הוה אי נמי דידחדעיקר
 שחשב מפני הרכבה על יהי' עדלה חיוב דעיקר רש"י מפדש הרי עכ"ל, נטעהלהכי

 חלק על לאכילה דמחשבתו חייב נמי בטלה אפילו הילכך מהגטיעה חלק והואלאכילה
מהנטיעה
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 צמציון ורבעי ערלההלכותפרי
 ואמר מ"א דערלה פ*א יוסי כר' דהלכה מכאן להוכיח ואיכא מהני, נמימהנסיעה
 פסק והילכך פסור, והחיצון חייב הפנימי לסייג והחיצון למאכל הפגימי אמראפילו
 דס"ל משמע כו' בגדר פרצה שהיתה כגון כו' כגון בד-ה רש"י ומ"ש כר"י,רבינו

 כרבנן.דאתיא
 לראשונה לס)יג שנטעה שנים ג' לאחר זקן באילן דהרכיב לאוקמא הר"ן דכוונתונראה

 מחשבה מהני לא שנים ג' דלאחר מערלה פטור היה בטל היה אם ואזמיירי
 עליו עבר שכבר לזקן דמי ולא בטלה דלא משום בערלה דחייב הטעם אמרהילכך
 בנטעה משא"כ ופטור בטלה בו שסבכה ילדה הילכך ערלה בו נהג שכבר ערלהשנות

 והגטיעה ערלה לחובת שייך היח ולא ערלה חובת מעולם עליו היה שלא לסייגלכתחלה
 יהיה אז שנים ג' שנות עליו עבר שכבר להאילן יתבטל לא אם עכשיו בושמרכיב
 ערלה משום בראשונה שאין לפי הר"ן כמ-ש בערלה וחייב גטל דאינו אמרינןחייב
 להראשונה בטלה אינה הילכך ערלה לדין שייכת שום יהיה ולא היה לא דהואכלומר
 דהילדה וכגון בילדה ילדה לעולם לאוקמי מצי דהוה דה"ה ונראה לקמן, כמ"ש בערלהוחייבת
 התם כדאמרינן מיהדר בעי לא הראשונה דמשום לידיה אתא גזילה בתורתראשונה
 מתרץ וכי כו' מלחמה משוח בפ' סוגין דהא שכתב )שם( לר"ה להרמב"ן וראיתיע-ש.
 מימליך דאי יוסי לרבי ואפילו הוא לכ"ע וקודות סייג של בילדה ילדה במרכיבנמי
 וליכא כמוהו לעשות שאיפשר הפטור את מושך החיוב שכן וכיון לאהדורה מציעלה
 בנוגע אבל יוסי לר' אפילו אתי מצי זוז"ג לענין בנוגע היינו עכ"ל, גורם וזהזה

 אילן שהיה א"א דלרבנן כמ"ש יוסי דר' אליבא רק אתיא הרכבה של פירותלאיסור
 בזה. מ"ש ח' הלכה לעיל עיין הערלה מן פטור וחלק בערלה חייב חלק לחלקים מחולקאחד
 מקום דכל שמעינן מלחמה( משוח פרק )מסוגית סוגיא ומהך שם הרמב"ןומ-ש

 מאכל של יחור בשהרכיב אלא אינן ולרבעי לערלה כנטיעה לעשותה הרכבהשהזכירו
 הקדושים דבריו ע"ש, למאכל שתהא הרכבה על ודעתו ולקורות לסייג שנטעהבילדה
 בערלה חייב שיהיה הרכבה במציאות דאין דשם מהסוגיא משמע מאין ביאורצריכים

 בילדה בהרכיב דמיירי הגמר' דמוקי מהתם דהא לסייג שלטעה בילדה בשהרכיברק
 מעורכי חוזר שיהיה באופן שא"א מחמת אלא ערלה דין מחמת לאו לסייגשנטעה
 ילדה משום מהדר דבעי תיקשי סתם בילדה דאם אחר באופן הרכבה מחמתהמלחמה
 דוקא ומוקי גזולה בילדה גם לה דמשכחת כיון למימר איכא הנ-ל ולפיראשוגה
 אחר באוסן שא"א בהרכבה ערלה דין להשמיענו משום היינו מזה מוכח לסייג שנטעהבילדה
 גם דאפשר ואע"ג ילדות  ששניהם מחמת אלא הרכבה מחמת לאו הערלה בילדה ילרהדאס

 בילדה מזקניה יחור שהרכיב רבינו שכתב באופן לסייג נטע רלא גילדהבהרכבה
 חיוב נקרא לא בכה"ג דגם נימא אם ואפילו הרכבה, מטעם חייג שהואונפסקה
 גמי אפשר הא בא הוא בתוכה שסבכה הילדה מחמת אלא לבד הרכבה מחמתהערלה
 הר"ן וכמ"ש הרכבה מחמת בערלה דחייב סרק אילן בתוך זקינה של בד אפילובהרכיב
 מאכל אילן דהרכבת משום בכה"ג )שם( בסוטה הגמר' מוקי דלא והא )שם(לר"ה
 כמ"ש סרק באילן מאכל אילן להרכיב אסור דהא הוא איסור הרכבת בכלל סרקבאילן
 דכל הר"מ כתב זה מטעם ואולי ה"א, הרכבה תורת בספרי מ-ש ועיין י-ד הלכהלעיל
 מאכל של יחור בשהרכיב אלא אינו ולרבעי לערלה כנטיעה הרכבה שהזכירמקום
 משום סרק באילן מאכל אילן הרכבת לערלה נסיעה הרכבה מכלל ושולל כו'בילדה
 היתר. בהרכבת אלא סדבר אינו כנסיעה לעשותה הרכבה שהזכיר מקום דבכלדס"ל.

והא
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ציון ורבעי ערלההלכות פריק
 ולקורות לסייג לראשונה בשנטעה דמרכיב דהא הטעם כתב )שם( בר"ה דהר-ןוהא
 ולא ע"ש, לגבה בטלה ;1 אין ומש"ה כלל ערלה משום בראשונה שאין לפי בערלהחייב
 משום היינו לחיוב, לחזור אפשר הראשונה דאף משום )שם( סוטה דגמר' טעמאכתב
 גטעה ולהזקנה בזקינה ילרה ראפילו וס"ל לעיל כמ-ש בזקנה ילדה דהרכיבדמיירי
 אם אלא לחייב שייך אינו )שם( דסוטה דגמר' דלטעמא בערלה חייב לקורות אולסייג
 עבר כבר אם אבל לחיוב שתחזור אפשר שנים שלש עבר שלא זמן דכל ילדההיא
 דאפילו קמ"ל שבטלה מפני פטור הילרה גם לעולם לחיוב שתחזור שא"א שניםשלש
 אין מש"ה כלל ערלה משום בראשונה שאין משום בטלה ואינה חייב נמי בזקינהסבכה

 ילדה דאפילו רקמ-ל משום בילדה ילרה דמוקי דסוטה והסוגיא בזקנה אפילוזו-בטלה
 בזקנה. ילדה וה"ה ולקורות לסיג דנטעה כיון הראשונה ילדה משום הוזר איגובילדה

 הגמר' ששאלה דמה מפרשים דיש המפרשים מחלוקת בזה הביא )שם( לסוטהובהמאירי
 שנא ומאי אצלם בטלה שהילדה לפירות ניטעת שהזקנה ר"ל בזקנה ילדה שנאמאי
 תפטור שלה זקנה הן ילרה הן ולקורות לסייג ניטעת כשהראשונה ר"ל בילדהילדה
 מצר לפטורה זמנה מצד הפטורה בין ומה הוא בפטור חיוג הרכבה שתיהן והריזו

 בה אין שגותיה מפאת ופטורה זקגה והיא לפירות נטועה שהראשוגה שכל בה ופי'נטיעתה
 נטיעתה מצד פטורה שהראשונה בילדה ילדה מרכיב כשהוא אבל ערלה לחיוב לבאצר
 שני בתוך עליה שיחשוב וכגון ערלה לחיוב שנותיה תוך לבא יכולה הראשונה אףהרי
 ומ"מ הואיל ערלה שני לראשונה שעברו ער הרכיב לא ואפילו לפירות לקיימהערלה
 המרכיב שכל פסקו מקומות ובכמה בטילה, ,ו אין בערלה שייכת לראשונה היהלא

 לעולם מפרשים ויש בזקנה. ילדה אפילו בערלה חייב ולקורות לסייג הנטועבאילן
 ילדה הא חייבת בה וכיוצא ולקורות לסייג לקמייתא דנטען וכגון בילדהילדה
 חזרה בדין ג-כ ואינה הערלה מן פטורה ולקורות לסייג הראשונה שנטע אע"פבזקינה
 שניטע אע-פ לחזור ושלא הערלה מן ויפטר דבטלה בזקנה ילדה שנא מאי שאל זוועל

 הואיל ערלה לענין מיהא בטלה דלא בילדה ילדה שנא ומאי ולקורות לסייגהראשונה
 הרי ע-ש, לחיוב לחזור אפשר הראשונה ואף הואיל הטעם ופירש שטורהוהראשוגה
 חייבין אם ולקורות לסייג שנטעה בזקגה ילדה הרכיב אם בזה פלוגתא דישמפורש
 שאיגו רכיון בטל דאינו לכ"ע סרק באילן יחור הרכיב דלענין ונראה פטור אובערלה
 אילן בתוך דהמורכב )שמ( לר-ה אבן הטורי ומ"ש דמי, גארץ דנטע כמאן פירותעושה
 לנטיעתה שגים ג' בתוך למאכל הראשוגה על אימלך לא אי ולקורות לסייגשנטע
 לה מהני לא גופה דהראשונה כיון המורכב על רבעי רין אין ר' בשנת שנמלךאע"פ
 רבעי שינהג לה משכחת ולא בהן להמורכב כ"ש רבעי לדין להביאה מעתהאמלוכי
 לה ונחית דהואיל לנטיעתו שנים ג' בתוך הראשונה על אימלך א"כ אלאבהמורכב
 ג' תוך הרכיב אם מובנים אינם דבריו ע"ש. רבעי דין ולמורכב לה יש ערלהאיסור
 ולא בערלה חייבין היחור פירות נמי למאכל הראשונה בילדה אימלך לא אפילושנים
 אפילו נתחייב דגתחייב וכיון הדר רמצי כיון אימלך לא אפילו ראשונה בילדהבטלה
 אם ורק בפועל המלכה על קפדינן ולא למאכל הראשונה הילדה על ימלך לאלעולם

 מספיק. לאמלוכי בכח לויש
 מיירי בערלה חייג דמרכיג בברייתא התם ראמרינן דהא שכתב )שם( לר"ה הר"ןוהנה

 ומש"ה כלל ערלה משוס בראשונה שאין לפי ולקורות לסייג לראשונהבשנטעה
 ובהר"ן ג' לאחר ג' תוך בין לסייג בנטעו חילוק דאין דס"ל משמע לגגה בטלה זואין

לע"ז ,,
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 קאצירן ורבעי ערלההלכותפר'
 שסבכה וילדה דבטלה בזקנה שסבכה ילדה בין לחלק כתב הצלמים כל פרקלע"ז
 ולא אסורה זו מותרת היתה שהראשונה ואע"פ בטלה דלא ולקורות לסייגבגטוע
 גורם רזו"ז אמרינן דכי קושיא אינה למישרייה והו"ל גורם וזה זה דהו"לאמרינן
 להיות לו שאפשר כל אבל איסור לשוב לו א"א היתר של כשגורם מילי חנימותר
 להיות שאפשר כיון איסור של גורם לגבי הוא בטל היתר של גורם כאותואיסור
 כמוהו להיות שא"א כיון היתר של גורם לגבי בטל איסור של גורם ואיןכמוהו
 בטלה נבלה חסרא רב אמר רבה הקומץ בסרק ראמרינן למאי מילתה האיורמיא

 לנבלה שאפשר בנבלה בטלה אינה ושחיטה נבילה שתעשה לשחיטה שא"אבשחוטה
 אילו ולקורות לסייג שגטעה זו וה"נ טומאה לה פרחה מסרחא דלכי שחיטהשתעשה
 ולהיות לחזור לו אפשר היתר של זה שגורס נמצא בערלה חייבת לאכילה עליהנמלך
 הילכך התיר ולהיות לחזור לה א"א איסור של גורם שהיא שסבכה זו ילרה אבלאיסור
 דכ-ז ואולי ג' לאחר ג' תוך בין לחלק רס"ל מבואר ע"ש, גורם וזה זה מוום שרילא
 הא על כתב )שם( לר"ה ובריטב"א ע"ש. הר"ן כמ-ש רש"י לשיטת אלא כתבלא

 אלו ולקורות לסייג קמייתא להאי רנטעה וכגון בילרה ילדה לעולם ירמיה ר'דאמר
 זו ילדה בסלה הוה ולקורות לסייג שנטע אע"פ שנים ג' של זקנה הראשונההיתה
 ע"ש, המלחמה מעורכי עליה חוזר שאין לענין בין נוהג שאינו ערלה לענין ביןגבה

 : כתבו כו' ראמר .ד"ה :( )סט מנחות ובתוס' אבן, הטורי כדברי מפורש כתב הואהרי
 בתרייתא לה בטלה בתרייתא מקמי רקמייתא ערלה שני כלו אם בילרה דילרהונראה
 היכי בסוטה דפריך הא הכי תימא לא דאי דערלה שני בתוך הרכבתה רהיתהאע"ג
 שכלו כגון לוקמי ראשונה ילרה משום מיהדר רבעי לי תיפוק בילדה ילרה אלימאדמי
 )שם(, לר-ה ' והרשב"א הר-ן כתב וכן עכ"ל, השניה שני לפני ראשונה של ערלהשני

 בזקנה בטלה. דילדה אמרינן לא דע?כ נ"ו סי' א"ח חלק אפרים בית בתשובתולפמ"ש
 ממין היחור שנאחז שמיד בטלה שפיר הוא מינא דחר רכיון מינא רחד בהרכבתאלא
 לעצמו ועומר מובדל הוא שנסבך אחר אף שהרי כלל ביטול רין בו נוהג אינואחר
 א"כ ע*ש ערלה בו ונוהג האילן לגבי בטל ולא ממנו שניטל המין אותו של פריונושא
 שהוא עץ על זהב תפוחי של ביחור הפררסים שמרכיבים הפרדסים בעלי שעושיןמה
 מרנצען הגקרא זהב התפוחי א"כ אחר, פרי מין על הרכבה רהו"ל חושחש הנקראמין

 ואלה ערלה, משום שנים שלש עד אסורים והפירות בזקנה בטלה לא מהיחורשיצמיח
 האלשיך אולם ערלה, פרי שנים שלש הפירות פעם כל יהיה פעמים הרבהשמרכיבים
 המורכבים אתרוגים בענין שכתב הכי ס"ל לא ק-י סי' התשובות בססרוהקרוש

 אתרוג :בין הפרש ואין אתדוגים מוציא והיחור בלימון אתרוג של יחורשמרכיבים
 והאתרוג מרובה שבתוכו החמוץ המורכב שהאתרוג אלא מורכב שאינו לאתרוגהמורכב
 עבה שעליו והקליפה המיץ( צ"ל החמוץ במקום מגיה )הב"א מועט החמוץ מורכבבלתי
 הלימון יניקת נתבטל כבר כי משום להכשיר שרצה מי יש עב כ"כ לא והמורכבמאד
 משום עליהם חולקים חעיר חכמי שארי וכל אתרוג כולו וכאלו שהורכב האתרוגבתוך
 גמרא והיא לימון כולו וכאלו הלימון של האילן לגביה היחור שנתבטל להיפךדמוכח
 האתרוג ענף בטל ה"נ א-כ בטלה בזקנה שסיגכה ילרה מלחמה משוח בפ'ערוכה
 ראפילו ס"ל הרי ע-ש, וליכא אתרוג אמרה והתורה לימון כולו וכאלו הלימוןלגבי
 מראה שלא משום והיינו בטלה בזקנה שסבכה ילדה אמרינן גמי אחר מיןהרכיב
 וה-נ הוא מלימון והגזע הגזע דרך עובר והיניקה העיקר היניקה אלא העיקרהפירות

הגזע
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צידן ורבעי ערלההלכות פר'קב
 שרואין מה היא מילתא לאו דחזותא להוכיח ויש ערלה, דין לו ואין הזקן מןהגזע
 שממנו פרי שנושא וניכר מובדל החיצוני חזותא ונראה הרכגה יהור של הפרימין
 אלא העיקר של המין מאותו הרכיב אם דא"כ העיקר של פרי מראה ולא להרכיבניטל
 ואם מותרת כזו דהרכבה ולבנים שחורים וקטנים גסים כגון שונות מראות להםשיש
 אם לבן מראה שלו להפירות שיש עיקר על שחורים פירות לו שיש יחורהרכיב
 ומובדל הרכבה של הפירות ניכר יהיה הרי שחורים שלו שפירות יחור בתוכוהרכיב
 מגדלת שהיא ילדה נאמר לא דבכה"ג לומר היתכן אחר פרי מראה ונושא לעצמוועומד
 בטלה דלא לבגים או קטנים פירות שמגדלת בזקנה שסבכה גסין או שחריםפירות
 משוח בפרק הגמר' דפריך הא דא"כ לעצמה ועומדת מובדלת דהילדה שניכרמפני

 דילדה דמיירי לימא כו' בטלה בזקיגה שסיבכה ילדה אבהו רבי והאמר )שם(מלחמה
 היתה והזקנה גסין פירות או שחורים ענבים או שחורים תאנים מגדלת היתהשסיבכה
 וניכרת היתר הרכבת הו"ל דבכה"ג גסין פירות או לבנים עגגיס או תאניםמגדלת
 על מגסין יחור דהרכיב מיירי התם הא ועוד אבהו לר' אפילו בטלים דלאומובדלת
 הרך מן ונוטל האילן שנוקב : וז"ל מרכיב בד"ה )שם( רש"י כמ"ש דקין שלאילן

 שנוטל אילן אותו ממין ונושא הנקב בתוך ענף ועושה לתוכו ותוחב האילןשבענפי
 דהוו דקין פירותיו וזה גסין פירותיו שוה אילנות משני להרכיב מותר וישראלממנו
 לא העיקר מפירות מובדל הרכבה דהפירות דהיכא נימא ואם עכ"ל, בזה זה אחדממין
 אבהו ר' והאמר בוקינה ילדה אלא )שם( הגמר' פריך מאי א"כ אבהו דר' הא לומרשייך
 מחמת ניכר אם נ"מ מאי בטיל לא הרכבה יחור של שזה הפירות דניכר היכא האכו'

 אחר צבע לו שיש ניכר הרכבה דפירות מחמת שניכר או אחר מיןשהיחור
 בהגזע שמתאחדים כיון ודאי אלא הנרכב מין ולא מהרכבה שזהו ניכר מגדלותואו

 דברי ג"כ סרה ובזה להעיקר מתבטל הטפל אחד גוף ונעשים הגזע ע"י חייהםויונקים
 ה"ד איסור הרכבת על מלחמה משוח בפ' הגמרא פריך לא דהילכך לתרץ מ"שהב"א
 משום קמייתי ילדה משום ת"ל בילדה ילדה אי ה"ד היתר בהרכבת הגמר' דפריךכמו

 ה' ובעינן נטיעות ארבע רק לו היה שלא לה דמשכחת לתרץ איכא איסורדבהרכבת
 ליה חשבינן זו דהרכבה מהני כתרי באחד ממינו שלא יחור והרכיב מאכלאילני
 האילן בתוך שתוחבין דענף לומר יתכן איך ע"ש, כחמשה נחשב ולהיות בפ"עלנטיעה
 אחד בגזע גצמחים הא מהמלחמה ידם על ותחזור אילנות לחמשה לצרף יחשבלשתים
 דלא ומה וכדומה אחת לחרישה אחת ולזבל אחת להשקאה דבר לכל אחד גוףונעשים
 בלא"ה איסור הרכבת רמחמת משום איכא אחריני סעמא איסור הרכבת על הגמראפריך
 נתבאר וכבר כתב רצ"ד בסי' משה והדרכי מידי, קשה ולא המלחמה ממערכת חוזראינו

 בח"ל. ומבריך במרכיב ערלה דין דאין דנקטיגןלעיל

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



 קגהארץ ורבעי ערלההלכותנמע
 ים*הקלכהן

 עיקרו פמק ואח'כ פירות. ועשה שהבריך הילד זהנדל
 הפירות ואותן שנפםק. משעה מונה הזקןי באילן מעורהשהוא
 עד העיקר שנפסק אחר הניחן ואם בהיתר. שנרלו מפנימותרין
 אטורין. אלו הרי במאתיםשהוסיפו

 ציון ריפ
 פירות מליאה והיא שנפסקה בריכה וכן מ"ה: דערלה בפ"א איתא כו' ןה גדליס(

 וכן ואמרו : בפירושו רבינו וכתב עכ"ל, אסור במאתים הוסיףאם
 בארנו וכבר שגפסקה משעה מונה ההלכה בתתלת מאמרם על חוור שגפסקהבריכה

 באילן דבוקים העגפים שעקרי זמן כל בערלה תייבות איגן בבריכה שהםשהפירות
 שיהיו הזקינה מן הענפים עקרי ונפסקו פירות בהם יש ואם הזקינה ר"להראשון
 לאכול מותר ויהיה שנפסקח משעה מוגה שאמר כמו העתיד בזמן הערלה בדיניחייבים
 אתר שיגדילו כדי הפירות הניח ואם בהיתר גדלו שהם לפי לאלתר פירותאותה

 כל נאסרו שיתבאר כמו הערלה איסור שיעור שהוא ממאתים אחד השיעורשנפסקה
 בפ-ה שבארגו כמו הפירות אלו תוספת שיעור וידיעת ערלה ונעשו הפירותאותן

 כפי בזמן משוערת תהיה זו תוספת רבינו: כתב מ"ו מכלאים בפ"ה עכ"ל,מכלאים
 לחות בו נשאר יהיה שלא ייבש כשילקטוהו הירק שזה כשנאמר כי וזהשאומר
 נאמר וכך ממאתים חלק מלתותו ייבש אחת שעה שבשיעור ספק אין שעותבמאתים

 אסור יחיה אחת שעה וכשיניחנו ממאתים חלק בלחותו יוסיף שעה כשיניחנו כיבו
 ר"ל עכ"ל מוסיף וזה פוחת שזה מפני אחד וסנית אתד לוקט בגמרא שאמר עגיןוזה

 בודק הוא כיצד ירבוזאי בחדין משערין ינאי ר' דבית דערלה פ"א בירושלמידאיתא
 איתא וכן עכ"ל, מוסיף זח פותת שזה מה אחד ומניח א' לוקט ר"ת בשם ביביר'

 רבנו וכ"כ בפירושו כמ-ש הירושלמי כוונת מפרש ורבינו ע"ש, ה"ה דכלאיםבפ"ה
 זה ירק גחתך אם רואין זה שיעור משערין וכיצד הכ"ב פ"ה כלאים הלכותבחבורו

 תשאר שלא עד שיבש בעצמך הגע ייבש, זמן בכמה הארץ מן זה תבואה מיןאו
 במאתים הוסיף הרי שעה חצי לו משהגיע בארץ נשתהה אם שעה, במאה לחהבו

 ממין שניהם שיהיו וצריך הרדב"ז וכתב עכ"ל מותר שעה מחצי פחות שהה ואםלאסור,
 מפרש והר-ש בשוה, מתייבשים המתייבשים כל ולא בשוה גדלים הגדלים כל שאיןאחד
 פיחת אם שהוסיף עד שהניח אותו וגדל בכרם א' ומניח א' ירבוז כשליקס פרוז"ל:
 ואינם מובנים אינם דבדיו עכ-ל, ואסור מאתים הוסיף א"כ שבו ממאתים אתדהב'

 עיקר א-א וז-ל: )שם( הראב-ד כם"ש הוא דכוונתו נאמר אם כי כוונתו היטבמבוארים
 כיצד לדעת יוכל שעה בחצי אפי אני ואומר כו' בודקין כיצד בירושלמי הללוהדברים
 אותם ישקול שעה ולחצי עקירה בשעת אותם ושוקל שירצה כמה או שבלים שתיעוקר
 הנסיעות הסיפו ג-כ שעה שבחצי הרי אוקיא פחתו ועכשיו אקיאות עשרים היוואם

 למאתיפ וכן אוקיאות למאה וכן עשרים על אחד הוסיפו הנטיעות כל כי הגהאוקיא
 של דרכו אני ורואה כתב והרדב"ז הראב"ד, שמפרש כמו הר"ש כווגת ונימאעכ"ל

רביט
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צירן ורבעי' ערלההלכות מרי:קר
 משקל שמ הישוב מן רחוק בכרמו או בשרהו לעומד נתן מי כי וקצרה ארוכהרבינו

 אותו אומד לפיכך במאתים יוסיף המשקל לבקש שילך זמן בתוך ושמאאונקיאות
 שבעלי יפהאומד

 לחותו מתיבש' זמן בכמא דבר.ודבף כל לדעת בקיאין-הן השדית.
 אותו שרואים' היינו אחד"וכו' לוקט התלמוד שאמר ומה תוס*תו משערין זה דרךועל
 שאין ואדוכה" קצדה היא;' הראב"ד- של ודדכו יבש, זמן 'בכמה. ומשערין נלקט;כאילו
 פוחת מרובה לחות בו שיש הראשונה שבשעה בשוה,. השעות בכל מתייבשהלחות
 אנל ,שפוחת-בשניה. מה כפי. *ואא אעי ובשלישית,י שניה בשעה כן ולא במשקלהרבה
 בחצי אקיות העשרים פחתו אם הילכך בשוה מוסיף השעות בכל שהרי כן איגובתוס'
 שהרי ניחא רבינו של ולדרכו עשר*ם. על אחד הנטיעות הוסיפו לא אוקייאשעה
 תקח אם מוכיה שהנסיון ממה אלו הפירושים על מקשים ויש ע*ש, יחד הזמן כלעומדין
 יחסר לאל קטנים כשהט אותם ותעקור רב' לחות בהם' שיש 'האבטיאים ומן הקשואיןמן

 אם ועוד מאד. הרבה ' גדלים היו ב*יץ היו ואילו ימים בכמה מכמואם כמע8כלום
 ותתפרך ימימ בשני ולפעמים א' ב*6 לפעמים תתייבש חסא כגון הירקות מן מיןתקח
 ותגדל תצמיח שהחסא' ראוי היה זה וכפי כלים ישאר שלא עד' תתעפש'או

 כול"
 ביום

 רק דאנן כתב ' ובתפא-י מ"ו ' פ"ה בכלאים בתא"ש עיין כן היבר ואין בימיימאו
 ח' חלק וכשגתיבשו משערין להשרי שסביבבעלים

 יש דבעלין יחד שגדלו זמן באותי
 כשהוא היבוש ע-י להפיחות גארץ מחובר כשהיא הגידול תיט' בין בזמן שוהיחום
 ירק לוקח : וז'ל אחר באופן הר"ש כוונת הבין" ערלה בה' והרא"ש ע"ש, ונתלשנעקר
 ולא פחות לא במחובר הצשאר מין מאותו אחר ירק כמו שהוא' אותו ומשעראחד
 ושוהה' כמואו, אלאיותר

 כפי
 לכשאגיע שאמר לאחר ב*רם ירק אותו שגש'תהה הזמן '

 שצלקט אותל על ממאתים אחד במחובר אותו הוסיף אם לקיטתי שעת עדאלק*נו
 שהוסיף'הנלקט-בידוע

 אין ולמעשה בזה מ"ש בכפו"פ-פנ"ד ועיין עכ"ל. ממ*תים א'
 א' ירבת כשליקט פי' מוסיף זה להחמיר ול*ן,יש 'ברור דבר הנ"ל הפירושיםמכל

 בכר* א'ומניח
 א"כ שבו ממאתים אחד הב' פיחת אם שהוסיף עד ש"ניח איתי' וג%'

 מ"ו דכלאים פ-ה בר"ש ועיין ה"ג דערלה בירושלמי'פ"א עיין ואסור מאתימהוסיף
 נ"ד. פרק ופרח ב6פתור ועיין בזה, מ"ש ערלה :הל*ותוברא'ש
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 קההארץ ורבעי ערלההלכותנפע
 כ.והלכרץ

 הוסיפו אפילו בילדה פירות והיו בזקנה שמיבכהילדה
 היתר נידולי שאין אמורי17 ילדה של הפירות אלו הרימאתים
 היתר של נידולין דאין דאע"ג י"א האםור. העיקר אתמעלין
 מותרין. עצמו הנידולין האסדר העיקר אתטבטלין

 ציון ריס
 ילרה יוחנן ר' אמר אבהו ר' ראמר )נז:( בנררים איתא כו' שסלבכה ילדהכ(

 מאתים שהוסיפה אע"פ פירות ובה בזקינהשסיבכה
 רעיקר האסור העיקר את מעלין היתר גידולי שאין הטעם כאן רבינו וכתב עכ-ל,אסור
 בזקנה דבטל מותרים ואילך מסיבוך דהתוטפת ואע-פ היתר בתוספת בטל ואינוחשוב
 אבל מותר הסיבוך שמאחר הפירות היה הסיבוך מלפני מהילדה פירות היה לאואילו
 וכן היתר, בתוספת בטל אינו ערלה משום האסורים מהילדה פירות לו שישעכשיו
 ובה ערלה של נטיעה כו' שסיבכה ילדה בר"ה רש"י וכתב ע'ש, )סט:( במנחותאיתא
 לאחר בעובי הפירות הוסיפו אפילו ערלתה ימי לה שעברו בזקנה והרכיבהפירות

 בטלה דערלה ואע"ג אסור האיסור מן שם משהיה יותר היתר של במאתיםשסיבכה
 שנשתיירו מאות שתי ממותר המאתים מן שהאחד )מח.( בפסחים כראמרבמאתים
 עיקר ובתר הוא גופא רחר אסור הכא אפ"ה במאתים שבטלה לערלה מכאןבבור
 כן לא והר"מ וכתב: הנ"ל רש"י דברי שהביא )פנ-ר( להכפו"פ וראיתי עכ"ל,אזלינן
 רבר שסבכה בשעה כלל פירות נטיעה באותה בשאין יוחנן דרבי הא רמוקים אלאפי'
 והבריכו הזקן האילן מן אחד בר חתך י-ר הלכה פ"י ונ"ר מע"ש הלכות לשונוזה

 באילן מעורה שהיה עיקרו נפסק ואחר פירות ועשה שהבריך הילר זה גרל כו'בארץ
 הפירות אותם הרי ממאתים אחד שהוסיפו עד העיקר שנפסק אחר הניחם ואם כו'הזקן
 תוספת לרש"י נמצא ע"כ העיקר את מעליו התר גידולי שאין אסורין ילדהשל
 שהוסיפו נאמר לרש"י ולזה לאיסור מהיתר הר"מ ואל להיתר מאיסור הפירותגירול

 שרביגו יתכן איך מאר תמוהים דבריו עכ"ל, ממאתים אחר שהוסיפו הר"מ ואלבמאתים
 יש מאימתי אלא שסבכה בשעה כלל פירות נטיעה באותה בשאין יוחנן דר' האיפרש
 הא ועור בטלה בזקנה שסבכה ילרה דהא מותר בוראי שסבכה מאחר אם פירותלו

 מבטלין גידולין דאין יוחנן מר' מוכיחים )שם( רמנחות והסוגיא )שם( רנרריםהסוגיא
 אלא מביא אינו למה ועור שסבכה בשעה פירות לו שהיה מיירי ע"כ א"כ העיקראת
 ר' רברי הן שהן בהט-ז מ"ש מביא ולא ונט"ר שני דמעשר ט-ו בהלכה רביגומ"ש

 עיני למראית זו היה לא וכי שסבכה מלפני סירות לו רהי' רש-י וכפירושיוחנן
 הרא"ש לרעת והר"ן הרא-ש גזה פליגי לא או מותרין עצמן הגידולין ואם 1הכפו"פ
 מיבעיא קא )שם( רבנררים אסורין הגירולין גם הר"ן ולרעת מותרין עצמןהגידולין

 את מעלין היתר גידולי אותן מעיקרו גירולין ררבו כיון אסור ועיקרו היתר בגירוליליה
 ויוצאין שנמשכין כיון רגירולין אמרינן אי ספיקיה רעיקר הר"ן מפרש לא אוהאיסור

 האסור את ומעלין כהיתר להו הוו אי ואסירי כעיקר להו הוו אי כלה שאינו העיקרמן
ובדין
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הארץ ורבעי ערלההיכות נמעקו
 כא.הלכהץ

 כולו האילן נעקר ואח'כ בארץ בר ממנו שהבריךאילן
 כאילו אילן אותו נעשה בארץ שהבריך הבד מן חי הואוהרי
 ההברכה מז שצמח ולמה לאילן ומונה בערלה. וחייב ניטעעתה
 הבריכה. משעת וי*א שנעקרמשעה

 ציון ריפ

 גידולי דאי תליא בהא הא מיהו אסירי או שרו עצמן גידולין למיבעי דהו"ל הואוגדין
 היו שרו דאי דאסירי פשיטא מעלין אין ואי דשרו פשיטא האיסור את מעליןהיתר
 דאין כו' ר"י אמר אבהו ר' דאמר מהא מעלין דאין הגמר' דמסיק וכיון עכ"ל.מעלין
 אסור ועיקרו היתר דגידוליו כתב והרא"ש אסורין. הגידולין דגמ מוכח ממילאמעלין
 הגידולין לבטל יכול אינו העיקר כי רבו לא אפילו מותרין דגידוליו ליפשיטא

 קמא קמא אמרינן לא מעט מעט האיסור שגדל אע"ג אלמא כו' בחוליןכדדרשינן
 גידולי רבו אם לי מבעיא קא כי -בטלי לא האיסור בעיקר היתר גידולי נמי וה"הבטיל
 משום היינו גידולין מבטל לא דעיקר ואע"ג ברוב אותו מבטלין אמ העיקר עלהיתר

 לגידולין עיקר מבסל רלא היכי כי דילמא או והלכין גדלין שתמיד חשיבישגידולין
 משום ברוב שמבטלין איסורין לשאר דמי ולא לעיקר גידולין מבטלין לא נמיהכי

 אע"ג ולפי"ז עכ"ל, העיקר על גידולין נתוספו אלא יחד לגמרי מתערבי לאדהנך

 י"ד בש"ך ועיין מותרין הגידולין להעיקר מבסלי גידולין דאין הגמר'דמסיק
 ל"ב, ס"קרצ"ד

 י"וא בייכה יבי שנע"י אייו : דעייה בפ'א ה' משנה כי' שהבריך 14ללןכא(
 רבינו וכתב עכ"ל כבריכה להיות הזקינה חזרה ממגההי

 אותם בעפר אותן וטומנין בקרקע אותם ומותחין האילן ענפי כשלוקחיןבפירושו:
 הראשון באילן דבקים ועקרם בארץ שרשים להמ ויש ספק בלי פרי מוציאיןהענפים
 בכאן ואמרו זקנה נקרא הראשון והאילן בריכה גקראים בארץ שהשרישו הענפיםאותם
 הטמונים ממנה היוצאים העגפים מאותם לחלוחית ומושך גדל והוא האילן נעקרשאם
 הם כאלו בריכה שהיו הענפים וחזרו בריכה הוא כאילו עצמו האילן שחזר נמצאבארץ
 מה מבואר לא מפירושו עכ"ל. כבריכה להיות זקגה חזרה אמרם וזהו העקריהאילן

 כנפסקה או מערלה ופטור נפסק שלא כבריכה אס כבריכה להיות זקנה שחזרהכוונתו
 אילן קאמר דהכי מתני' לפרש ר"י בשם שכתב ראיתי שלמה במלאכת בערלה.וחייב
 לא אפילו ממנה חיה שהזקינה עד הרבה בארץ נשתרשה שכבר בריכה בו ויששנעקר
 האילן נעקר כאילו הוא והרי שרש דין לה יש היא הבריכה אותה אי נטועהתהיה

 אלא נאסר אינו בארץ האילן אותו ויטע יחזור ואפילו פטור שהוא שרש בוונשתייר
 אחר שנה הזקנה לזו הבריך ואמ מותרת שהיא האילן מן שמבריכין כבריכה להיותחזר
 שנה זה שהבריכה מה מועיל אינו אז הראשונה הבריכה מן הזקנה נפסקה ולבסוףשנה

 מעתה כי שנפסקה משעה מונה שנפסקה וכיון הבריכה מן אלא חיה אינה כי שנהאחר
היא
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 קזהארץ ורבעי ערלההלכותנמע
 כב,הלכה

 שצמח ממה אחד בד והבריך וצמח. בארץ כד שהבריךהרי
 זה טעורין מאה הן אפילו השלישי מן והבריך וחזר וצטח,בארץ
 נפסק ואם מותר. הכל הראשון העיקר מן נפמקו ולא הואילבזה
 הכריכה משעת וי*א שנפסק. משעה לנל מונה הראשוןעיקר

 יציינה והפסיקו ישנות נטיעות בין נטיעה שהבריך מיהראשונה.
 ולהבריך להרכיב אדטה עובדי שטנהג ואע-פ תתערבשלא
 מגפניהם יין ולשתות פירותיהם לאכול מותר שנה בכלגפנים
 הן. וקלושין שדקין ראויים ואינם נינהו ערלה לאו דרובאטשום

 ציון ריפ
 איגו רבינו רעת אבל ע"ש, הבריכה מן יותר חיות לה שאין כיון בארץ להשתרש מתתלתהיא
 כבריכה להיות רחזרה כתב מפורש כאן הא כוונתו מפורש כ"כ לא בפירושו אע"פ כיכן

 מן לחיות יכול שהאילן כיון הם-ר שהקשה ומה ניטע, עתה כאילו בערלה חיובלענין
 פטור מחובר קטן שרש בו נשאר אם אמר רלעיל במתני הא חייב אמאיהבריכה
 הבריכה דהא מירי קשה לא ע"ש, ממנו חי האילן והרי קטן משרש זו בריכה גרעומי
 ופטור כזקנה הבריכה גם רחשיב מהזקנה נפסקה שלא כ"ז אלא מערלה פטוראינו

 הבריכה נחשבה ראז שנפסקה מהרגע ערלה תיוב החל מהזקנה וכשנפסקהמערלה
 על לחיות הבריכה החלה ראז רמי כנפסקה האילן כשנעקר ה"ה חרשהכנטיעה
 בערלה וחייבת חרשה כנטיעה הבריכה ונחשבה הזקגה חשבון על לא הפרסיחשבונה
 בערלה שנתחייבה מהבריכה אלא מהשורש חיות לה ואין שורשה שנעקר הזקנההילכך
 דינה להיות חוזרת מהבריכה שיונקת הזקנה ה"ה חרש חיים לחיות שהתחילהמפני

 מן שצמח ומה האילן מן שצמח מה פי' ולבריכה לאילן ומונה בערלה. וחייבתכבריכה
 מפרש והגר"א לשניהם, ערלה שני למנות התחילו שמאז האילן שנעקר משעההבריכה

 היחור. של הבריכה משעת להזקינה גם הערלה שנותרמונין

 מונה ונפסקה שנה אחר שנה הבריכה : בסיפא )שם( כו' שוזברלך הריכב(
 ויאמר יגיד והוא בפירושו רבינו וכתב עכ*ל. שנפסקהמשעה

 ונפסקה שנה אחר שנה הבריכה ואסרו ההא איך הזקינה עם הבריכה דין השניגמאמר
 הענפים אלו לקח השניה ולשנה וצמחה השנה בזו בארץ האילן מענפי טמן שאםענינו
 באותן שיצמחו מה כל שנה אחר שנה כן ועשה בארץ וטמנם ראשונה בשנהשצמחו
 באילן רבקים שעיקרה לפי בערלה הייבים אינן בקצתה קצתם הרבקים כולםהעגפים
 אלו וכל שנפסקו משעה מונה הזקן האילן מן עקריהם ונכרתו הענפים נפסקו ואםהזקן

 ררישא פירושא דסיפא מפרש דרבינו התויו-ט וכתג עכ-ל. בערלה חייבותהבריכות
 משעת דסונה: ומפרש שנברכה סשעה מונה נורס אליהו בשנות והגר-א ע-ש,הוא

 רמונין שנעקר אילן הרישא התם מפרש וכן עכ-ל, אצלה בטלים וכולן הראשונהבריכה
 רבינו בין פלונתא יש א-כ ע"ש, היהור של הבריכה משעת להזקיגה גם הערלהשנות

להגר*א
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צררן ורבעי ערלההלכות פריקח
 בתשובת וראיתי שנברכה. משעה גורס והגר"א שנפסקה משעה גורס רבינולהגר-א
 לאחר כאן שנפסקה קודם כאן שאמרו הברכה בענין שכתב: תשצ"ה סי'הרשב"א
 או שנים שלש נמנה ממש שנפסקה אחר לה נמנה זמן מאיזה לערלה שמוניןשנפסקה
 כדאית ולמר ליה כדאית למר שלשים לאחר דהיינו שנקלטה לאחר כלומר הברכהאחר
 שלש אחר נפסקה אם והתמה שגים ג' לה נמנה ממש שנפסקה לאחר נאמר שאסליה
 אותם שכל הוא כך באמת תשובה( ע"ז )ומסיק אחרות שנים שלש עוד שנמנהשנים
 אלא הולכין שאין אחר עצמך על ותמה המגין מן לה עולות אינם נפסקה שלאשנים
 אתמהא מותרין זו הברכה ופירות בה נוהגת ערלה אין הפסקה קודם הא הפסקהאחר
 שני מנין מן לה עולה אין בפירותיה ערלה איסור נוהג אדם שאין כל ודאיאלא
 הגר"א. כמ"ש דלא הברכה משעת למגות דא"א כתב הרי עכ"ל ברור נראה יהערלה
 שגי מנין מן עולה אין בפירותיה ערלה איסור נוהג שאין ממה הרשב"א שהוכיח מהאך

 ואעפ-כ ערלה איסור בפירותיה נוהג אין לקורות או לסייג בנוטע הא אתמהאערלה
 נטיעה משעת עדלה שני לה מונין לנטיעה שנים שתי או שנה אחר לאכילה חישבאם
 בתוספתא איתא הא ועוד ע"ש. ז' בהלכה לעיל כמ-ש אכילה מחשבת משעת רקולא
 בעץ והא נטיעתו, משעת לו מונה סרק ע"ג מאכל עץ שהרכיב דעכו"ם דערלהפ-א
 ועיין סרק האילן נטיעת משעת הערלה שנות מונין ואעפ"כ ערלה איסור ליכאסרק
 הכי מפרש ג'( הלכה )שם הירושלמי על הגר"א בביאור וכן בזה, מ-ש י"ד הלכהלעיל
 פי' כבריכה להיות ה,קינה דחזרה בריכה 1ב1 שנעקר אילן גבי הרישא וגם הסיפאגם

 שנפסקה משעה לו מונין וגפסקה שנה אחר שנה הבריכה : וז"ל שנברכה משעהומונין
 להיות הזקינה דחזרה בריכה ובו שנעקר אילן גבי כמו שנברכה משעה וצ"ל ט"סכו'

 משעה לו מונין דאין רבותא והיינו הכא וה"ה שגברכה משעה ומונין פי'כבריכה
 עכ"ל.שנפסקה

 ט"ז רצ"ד גסי דהמחבר כלל בזה העיר לא לי-ד הגר"א דבביאור בעיני היאולפלא
 הראשון הפסיק כו' עוד ממנו הבריך שהבריך הענף שגדל לאחר ואם :כתב

 לכתוב בזה העיר ולא כו' שהפסיק משעה להם למנות ומתחילים חייבים האילןמעיקר
 משעה אלא שהפסיק משעה דלאו הירושלמי על ובביאורו אליהו בשנות שכתבכמו

 כו' ומונין כו' להיות חוזר טהקרקע העיקר נעקר ואם המחבר מ"ש על וכןשנגרכה
 שנברכה משעה שמונין לענין כבריכה להיות דחזרה כלום בזה העיר ולא שנעקרמשעה
 כלום כתב לא ובי"ד אליהה ובשנות הירושלמי על בביאורו כמ"ש שנפסקה משעהולא
 ואולי כו' אילן שם כתב: נ-א ובס"ק כו' שגה הבריכה שם : כתב נ' בס"ק אלאמזה
 לר"ה והרמב"ן רבינו אבל הירושלמי, ובביאור אליהו בשנות כבר מ"ש עלסמך

 יש הגר"א ולדעת הפסקה, משעת דמונה פוסקים כולם והטור והא"ז והרא"שוהרשב"א
 כבר ערלה ושנות הברכה שעת בתר הולכין אם שנים שלש אחר נפסקה אםלהסתפק
 למבריך אף מרווח היתר ללמוד דיש א', אות פ"ו אדם הבינת ומ"ש לא, או ובטלועברו
 נטע אם דקרא גמשמעות פליגי לא וראב"י דת"ק לומר מסתברא יותר דודאיבא-י
 דאשר ס"ל דת"ק אלא מבריך ולא כמשמעו נטע דכ"ע אלא לאו אם ממש נטעמשמע
 בכל דס"ל כמו ריבוי לאו נטע דאשר ס"ל וראב-י מבריך ג"כ ומרבה ריבוי הואנטע

 ונטעתם כתיב בערלה שהרי ישראל בארץ אפילי הברכה מותר ממ"ג וא"כהברייתא
 הרמב"ם שפסק כמו כת"ק קי"ל אי דאפילו מבריך ולא ממש נטיעה דוקא בעינןא"כ
 דס"ל דמשמע תמוהים דבריו ע,ש בערלה משא"כ לרבות י"ל אשר דכתיב הכאדוקא

דאע"ג
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 קםציון ורכעי ערלההלכותפרי
 רואין ואנחנו ערלה לענין ולא ממלחמה לחזור לענין היינו כת"ק פסק ררבינודאע-ג
 גיסא לאירך זיל ואררבה בערלה חייבין ומרכיב מבריך דגם כאן כתב שרבינוההיפך
 בן אליעור רבי מני הא יוחנן רבי אמר רימי רב אתא כי : :( )מג בסוטה ראמרינןהא
 כמשמעו גטע נמי הכא כמשמעו כרם התם יעקב בן אליעזר רבי אמר לא היאיעקב
 סתמא לאו ומרכיב למבריך פרט מני הא ופרש"י עכ"ל לא ומרכיב מבריך איןנוטע
 ותקשה עכ"ל, עלה הדר לא היתר הרכבת ואפילו היא דראב"י רמילתא סיומא אלאהיא
 רב מוקי האיך א"כ נטע בכלל ומרכיב במבריך דאין ליה נפקא מסברא ראב"יאם
 ל"ל חיללו דלא קרא ומרכיב למבריך פרט חיללו ולא חילל לא דתניא להאדימי

 דנפשיה מסברא לאו כמשמעו כרם ראב-י דאמר הא דימי דלרב ודאי אלאלמעטינהו
 אין נטע כמשמעו נטע ע"כ א"כ ומרכיב מבריך למעט חיללו מלא רילפינן מפניאלא
 ראב-י דרריש הא א"כ כמשמעו נמי כרם רה"ה ראב"י הוכיח ומזה לא ומרכיבמבריך
 הוא רראב-י מילתא הכל ומרכיב למבריך פרט חיללו מלא והמיעוס כמשמעוכרם

 ומאין ומרכיב מבריך ואפילו כמשמעו לא ונטעתם א-כ מיעוט רליכא בערלהולפי"ו
 רהר"ן בר"ה אבן הטורי שהקשה כמו להרמג"ן תקשה לפי-ז אך מרווח. היתר לויש

 בפ-ח דאמרינן משום והרכבה בהברכה ערלה נוהגין אין ראנו הרמב-ן בשסמביא
 מעורכי חוזר שאינו כלומר ומרכיב למבריך פרט חיללו לא ראמרינן הא גבידסוטה
 ומבריך אין נטע כמשמעו נטע ה"נ כמשמעו כרם אראב"י מי לאו התם ואמרינןהמלחמה
 שאני נטע דילמא ומרכיב, מבריך לא אבל כמשמעו ונטעתס גמי הלכך לאומרכיב
 למימר איכא מיעוט כתיב דלא ערלה גבי דכתיב ונטעתס משא"כ חיללו ולארכתיב

 לא דתני להא דימי רב מוקי והאיך ומרכיב, מבריך ה"ה אלא דוקא לאורונטעתם
 ערלה גבי הא למעטינהו ל"ל חיללו דלא קרא ומרכיג למבריך פרט היללו ולאחילל
 דהא למימר איכא נטע, בכלל דאינן מסברא להו ממעט אפ"ה למעטינהו קראדליכא
 בשתי תליא דקרא ררשא סצד או הוא הסברא מצד כמשמעו כרם ראב-ידדריש

 על כו' המבריך ואחד הגוטע דאחד ממתניתין תיקשי שלא לתרץ שבגמראאוקומתות
 בהרכבת כאן קשיא לא דמתרץ חסדא לרב ולמרכיב למבריך פרס חיללו דולאהברייתא
 ולא הוא הסברא מצד כמשמעו כרם ראב"י דאמר הא א"כ היתר בהרכבת כאןאיסור
 מצד כמשמעו דכדם כמו רלדידיה משום ומרכיב למבדיך פרס חיללו דולא קראבעי

 חיללו רולא והדרשא ומרכיב מבריך ולא נסע הסברא מצד כמשסעו נטע ה-ההסברא
 ראב"י מני הא יוחנן רבי אמר דימי רב אתא וכי לת*ק אתא ולמרכיב למבריךפרס
 הסברא מצר לאו כמשמעו כרם ראב-י דאמר הא לדידיה היא ראב"י רמילתאוסיפא
 כרם ה"ה דוקא ונוסע ומרכיב למבריך פרט חיללו סולא דמעטינן כיון מצדאלא

 לענין מראב-י להוכיח הרמב-ן מ-ש לפי-ז אחרים מינים ולא כרם ודוקאכמשמעו
 דולא רברייתא דס"ל חסדא ררב אליבא היינו כמשמעו ונטעתם דכתיב דהאערלה
 וה"ה הוא הסברא מצד כמשמעו כרם ראב"י ראמר הא א"כ הוא ראב"י לאוחיללו
 מבריך אין נוטע אמרינן חיללו ולא בלאו ואפילו הוא הסברא מצד כמשמעורנסע
 ולא רוקא דנוטע ונטעתם דכתיב עדלה לענין הרמב*ן הוכיח שפיר ולפי-ו לאומרכיב
 בח"ל דהלכה משום ומרכיב במבריך להקל בח"ל סומכין וע-ז ומרכיבמבריך

 בארץ.כמקיי
 והברכה בהרכבה נוהגת ערלה דאין שהוכיח )שם( לר"ה בחידושיו להרמב"ןוראיתי

 מנסעתם לא אחר בסגנון אר*י דימי רב אתא דכי מהא מלחמה משוחמפ'
דכתיב
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צירן ורבעי ערלההלכות פריקי
 אין דנוטע המלחמה מעורכי עליה חוזר לעגין לראב"י מדס-ל אלא ערלה גבידכתיב
 ובהרכבה בהברכה ערלה דנהגא ליה לית יעקב בן אליעזר לר' אלמא לא ומבריךמרכיב
 אלא גהן נוהגין ורבעי דערלה למימר וליכא המלחמה מעורכי עליה חוזר מדאינוכלל
 חוזר ואינו בהן נוהגין ורבעי דערלה לת"ק אילנות דארבע דומיא עליהן חוזרשאינו
 שאינו לבית שער כבית כולהו והוי חשיבי לא דהתם חדא המלחמה מעורכיעליהן
 יחזור לא למה ורבעי ערלה לענין כנטיעה והרכבה הברכה אי הכא אבל עליוחוזר
 ר"י אמר דימי רב אתא מכי הוכחתו הרי עכ"ל חשוב, כרם בהו דאיכא כיוןעליהן
 ראב-י דרש חללו דולא דדרשא כיון משום והיינו ערלה גבי דכתיב מנטעתם הזכירלא
 דכתיב מנטעתם הוכחתו הרמב"ן בשם הר"ן ומ"ש הוא מסברא לאו כמשמעו דנטעהא
 הילכך כו' דימי רב אתא מכי הזכיר לא אבל ג"כ הרמב"ן )שם( הביא ערלהגבי
 ובפ"ק ערלה הלכות בהרא-ש אולם דר-ח, דאוקימתא אליגא דכתב למימר איכאשפיר

 ערלה גבי דכתיב ומנטעתם יוחנן ר' אמר דימי רב אתא מכי מוכיח ס"ב סי'דקידושין
 דשמעתיה ריהטא על ותמהני כתב דקידושין בפ"ק הרא"ש על נתנאל והקרבןע"ש,
 ולא כתיב ולא חללו ולא מדכתיב ומרכיב מבריך בברייתא ממעט אמאי א"כדהתם
 סבירא דהתלמודא ונראה לא ומרכיב מבריך אין נטע נטע מדכתיב ליה תיפוקחילל

 ומרכיב למבריך פרט חיללו ולא מדכתיב אילנות שאר למעט כרמו דדרישדראב"י
 נטע ה"נ כמשמעו כרם ר"א אמר לאו דקאמר והא דוקא כרמו ה"ה דוקא נטעא"כ

 ונטע חללו ולא דריש דר"א לומר עדיפא כמשמעו כרם מדקאמר כלומרכמשמעו
 אך לעיל, מ"ש לדברי מתאימים דבריו ע"ש, כמשמעו דצריך ר-א למד ומזהכמשמעו
 מנלן תיקשי אכתי ועוד לכרם מנטע ולא לנטע מכרם דמוכיחין משמע הגמר'מלשון
 דכתיב משום אלא כמשמעו נטע ל"א דהא ערלה לעגין והרכבה הברכה היתרלמילף
 ולענ-ד בזה מ"ש נ"ט סי' קדושים בפ' הספרא על והמצוה בהתורה ועיין חללו,ולא
 ומרכיב למבריך פרט ערלה גבי דכתיב דונטעתם ילפיגן חללו דמולא לתרץגראה

 כמשמעו כרם התם ראב"י אסר מי לאו יוחנן ר' דאמר הא להבין צריכיןדלכאורה
 אילנות שאר להוציא מכרם ראיה מאי ומרכיב מבריך אין גוטע כמשמעו נסעה"נ

 לומר אבל אילנות שאר ולא גפנים משמע כרם דבשלמא ומרכיב מבריך להוציאומנטע
 כמשמעו כרם ראב"י דמדדריש נראה אלא מנלן הרכיב ולא הבריך דלא משמעדנסע
 אפשר הי' כמשמעו כרם סבר לא דאם ומרכיב מבריך ממעט חללו דולא מוכחממילא
 כרם )ל-ה( בברכות כמ"ד נינהו חילול בר דלאו אילנות שאר למעט חללו דולאלדרוש
 שארי הרי כמשמעו כרם ראב-י דדריש השתא אבל אילגות שאר ולא דוקארבעי
 חילול בר דלא ומרכיב מבריך למעט אתא חללו ולא ע"כ מכרם למעט ידעינןאילנות
 דגטע משום ע"כ פטורין בכרם אפילו ומרכיב דמבריך מאי וטעמא בכרם אפילונינהו
 ונסעתם בערלה דכתיב וכיון היא נטיעה דלאו ומרכיב מבריך ולא כמשמעוסתם

 שפטור דכל רבעי אין ערלה שאין וכיון ומרכיב מבריך ולא נטיעה משמעכמשמעו
 במבריך ערלה דליכא חיללו מולא מוכח ושפיר בירושלמי כדאיתא מרבעי פטורמערלה
 כלל תלי לא המלחמה מעורכי חזרה דדין רבינו ס"ל הכפו"פ ולדעת לראב"י,ומרכיב
 המבריך ואחד הנוטע אחד כתב ה"ו פ"ז מלכים הלכות והר"ם בפנ"ד: שכתב ערלהבדין

 בן אליעזר ודרבי כו' כרחיה על א"כ שחוזר בערלה חייבת שאינה הרכבהוהמרכיב
 הוא והר-ם לגמרי נפסק שלא והוא קדושים( )פ' דספרא וההיא מג:( )סוטהיעקג
 חייבת דאינה ואע"ג המלחמה מעורכי שחוזר לענין יעקב בן אליעזר דרבי כרבנןשפסק

בערלה
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 קיאציון ורבעי ערלההלכותפרי
 בערלה חייבת שהיא הרכבה כתוב שלפנינו )שם( רבינו בדברי הגירסא אד ע-שבערלה

 זב"ז. שתלי משמעע"ש
 דברייתא גריס ולא הברייתא מגיה היא ראב"י מני דאמר יוהנן דר' אדס הבינתומ-ש

 הלכה בארץ המקיל כל סמך ועל הוא גדול דוחק ע"ש, כו' פרט היללוחילל
 יין לשתות הקילו מערלה פטור ומרכיב שמבריך סובר שראב-י וכיון בח-לסמותו
 אותם ומבריכין אותם עובדים שישראל מגנים אפילו פירות מיני ושאר ענביםולאכול
 בח"ל, לא אבל בארץ אלא בערלה חייב אינו ומרכיב דמבריך משום ושנה שנהבכל

 ישראל ארץ לבני גס היתר למצוא ויש כתב: י"ז סעיף רצ"ד סי' י"ד בש-עוהמחבר
 בכרמיס ואסילו נינהו ערלה לאו דגפנים דדובא משום כוכבים העובדי כרמי שלביין
 ערלה שני עליהם שיעברו דקודם משום להתירם יש ערלה בהם שיש ודאישידוע
 עכ"ל יין בהן לעשות ראויים שאינם וקלושים דקים הם עושים ואם פירות עושיםאינם
 לאו רובא כו' ערלה לאו דגפנים דדובא הטעם דמ*ש שכתבתי י' הלכה לעילועיין
 ולפימ"ש ע"ש, דרבנן אלא אינו בא"י אפילו אסור עכו-ם של דערלה דהא למ-דדוקא
 אינו קנין יש בידו דבעודו דם-ל לרבינו והא קנין אין או קנין יש אם תליא דזהלעיל
 היה לא דבימיו משום העכרם כרמי של ביין היתר למצוא ויש ומ"ש מדרבנןאלא
 דהא הנ"ל הטעמים לפי היתר יש ישראל כרמי של וה-ה ישראל של כרמיסעוד

 בא-י הדרים על )שם( הב-י שכתב מה"ת אסור נכרי של אפילו דבא~י דס"למשמע
 ומבריך אסור בא-י ערלה ספק שהרי יין ולשתות ענבים לאכול מותרים יהיוהיאך

 שמתיר וכיון ע-ש אסורה נכרים בשל אף וערלה אראב-י דפליגי כרבנן אסורומרכיב
 והרדב-ז ישראל כרמי של ה"ה עכו-ם מכרמי יין ולשתות ענבים לאכול בא-ילהדרים

 את מלאכול נמנע לא מ-מ שאסור בא*י ערלה ספק ענין על כתב תק-פסי'
 כללא ומסיק: לברכה כלם ןכר ההוא הדור ןקני עשו וכן בירושלים כשישבפידותיה
 תקנה לא איסורא דאתחזק והיכא לך תיבעי לא איסודא איתחזק דלא היכאדמלתא

 תהדהר ולא מיחוש בית כאן ואין בשוק מהנמכר אלח האיסור בו שנתחזק הכרםמן
 נטיעה שהבריך מי בפרד הכפרס וכתב ע"ש, היא תודה כי ישראל של מנהגןאחר
 של בנטיעות תתערב שלא ויציינה לעצמו יחוש האב מן והפסיקן ישנות נטיעותגין
 של נסיעה דתנן )נד:( הנזקין פ' ורבנן עסי דרבי בפלוגתא הו"ל ציין לא ואםהיתד
 יעלו לקט ואם ילקט לא זה הרי אחרות בנטיעות שנתערבו הכרם כלאי ושלערלה
 יעלו ללקוט המתכוין אף אומר יוסי רבי ללקוט יתכו~ן שלא ובלבד ומאתיםבאחד
 בב*ה הב-י וכ"כ ע-ש טעמיה מפרשי דאמוראי משום כותיה, וקי-ל ומאתיםבאחד

 ע"ש, מהמ-א בפי-ד רבינו פסק וכןע-ש,
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הארץ ורכעי ערלההלכות נטעקיב
 כנ.הלכדה

 הייב' השרשים מן הערלה. מן פטור הנזע מן היוצאאילן
 ובין הנזע מן דגין וי"א הערלה מן פטור השרשים טן דגםוי"א
 בערלה הייבת מטפה פהותה ילדה בערלה. הייב השרשיםמן
 דברים במה שנתה, בת כנטיעה שנראית מפני שנותיהכר

 אבל זנב, יוצא ואחת שתים כננד שתים או אהת בנטיעהאמורים
 כדרך ומונין קול לו יש זה הרי מטפח פהות כולו הכרם היהאם

 של בכרם אלא ערלה אין בה"ל ולי"א האילנות לשארשמונין
 נמורה. בערלה אפילו זנב יוצאה ואחת שתים כנגדשתים

 ?יון ריפ
 בין העולה אילן שלפנינו: דערלה פ"א גתוספתא איתא כו' הלרצא ח59ןנג(

 רבינו גירסת אבל כו' חייב השרשין מן ובין הגזעמן
 רב"מ בגמר' דאיתא הגירסא ולפי כת"ק רבינו ופסק עכ"ל פטור השרשים ומןחייב הגזע מן אומר יהודה ר' חייב השרשים מן פטור הגזע מן היוצא אילן הוא: רכךנראה
 חייב השרשין ומן הגזע מן היוצא אילן גוונא האי כי ערלה גבי נמי ותניא)קיט,(:
 לוקח לענין ור"י ר"מ נמי התס פליגי רבכה"ג משום יהודה כר' רבינו פסק זוגירסא לפי עכ"ל חייב השרשין מן פטור הגזע מן אומר יהורה רבי מאיר רגי דבריבערלה
 מן היוצא חרש קטן ואילן לכ"ע קרקע קנה דלא דקי"ל חבירו של בתוך אחדאילן

 חייב ערלה לענין וה-ה הקרקע בעל ושל גמורה רקרקע דיינא ולית דינא ליתהשרשין
 משום הקרקע געל של סבר ר"מ הגזע מן והיוצא הזקן להאילן שייך ולאגערלה
 דגזע לעצמו הוא דאילן בערלה חייב ערלה לענין וה"ה עיקרו בתר נופו שדירסבר
 בעל של הגזע מן דהיוצא אומר יהודה ור' הוא כקרקע שלשה בתוך לקרקעהסמוך
 שרבינו וכיון פטור ערלה לענין ה"ה הילכך אחר אילן ולא הזקן להאילן רשייךהאילן
 מה' בפ"ר רבינו שפסק ומה יהורה כר' ערלה לענין כאן גם פסק הילכך כר"יהלכה ור"י ר"מ מקום בכל דקי"ל כמו כר"י מכירה מה' בפכ"ד אחד אילן לוקח לעגיןפסק
 ובגמר' בזה, שם משנה הלחם מ"ש עיין עיקרו בתר נופו רשרינו כר"מ הנ"לשכנים
 )היינו חמה פני רואה ושאינו הגזע מן זהו הקרקע( מן חוץ האילן כל )היינוחמה פני שרואה כל אר"י השרשין מן דמי והיכי הגזע מן דמי היכי איתא )פב,(רב"ב
 לבאר מ"ש קפ-ה סי' חיו"ר מהרו"ת בנ"ב ועיין עכ"ל, השרשין מן זה לקרקע(מתחת
 אילן בתוספתא תניא איתא: שכ-ו סי' ערלה הלכות וגאו"ז זה, בענין הכ"מכוונת
 גוף כל בערוך פי' הערלה מן פטור פי' פטור השרשים מן בין הגזע מן ביןהעולה
 ואין בארץ שטמון וכל גזע זהו עליו זורחת חמה לעין נראה ולמעלה הארץ מןהאילן
 אגל ערלה שני שלש עליו שעברו זקן באילן ומיירי שורש זהו עליו זורחתחמה
 חייב ערלה שני שלש עליו עגרו שלא אילן של השרשים ומן הגזע מן העולהאילן

 חילוק אין רלכ-ע וס"ל בתוספתא אחרת גירסא היה דלהאו"ז משמע עכ-לבערלה
בין
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 ק'נציון ורבעי ערלההלכותפרי
 ופוסק היא אחרת ברייתא דב-מ הגמר' שהביאה והברייתא השרשים למן הגוע מןבין

 השרשים מן הגזע מן העולה אילן בתוספתא ותניא כתב: ע"ה סי' והיראיםכהתוספתא,
 כת"ק ופסק שלפניגו התוספתא כגירסת היראים של דהגירסא משמע עכ"ל בערלהחייב

 הגזע מן היוצא לרבינו בדבר מחלוקת שלש א-כ בערלה, חייב השרשים ומן הגזעדמן
 השרשים מן ובין הגזע מן בין 'היראים לדעת חייב, השרשים ומן הערלה מןפטור

 הערלה. מן פטור השרשים מן ובין הגזע מן בין ולהא"ז בערלהחייב

 בן אליעזר יבי משים ייחנז יבי אמי )מג:(: בסיטה איתא כי' פחותהילדה
 רמתחזיא שנותיה כל בערלה חייבת מטפח פחותה ילדהיעקב

 אית קלא כרם כוליה אבל זנב יוצאה ואחת שתים כנגד שתים מילי והני שתאכבת
 חייב לשון המחקר על שעמד רפ-ה סי' בחי"ד סופר להחתם וראיתי עכ"ל,ליה

 דאתי' לשורפו שמצוה משום לומר ורוחק חייב לשון מה מתנייתא בכולי דתנןבערלה

 ערלה לשרוף אדם שמחויב בש-ס מצאתי ולא דוחק נראה זה חייב לשון שייךמכלאיס
 רבעי הוא ערלה דיני דבכלל משום נראה והיותר במקומו ליה מייתי לא נמיורמב"ם
 בהך אבל ערלה דמס' מתנייתא הני בכל תינח וא-כ חייב לשון שייך פדיוןשצריך
 איך שפיר לי קשה רבעי בת ולית שגותיה כל גערלה דחייבת מטפח פחותהדילדה
 חשו לא טעמא מאי שנותיה כל בהנאה דאסורה כיון לי קשיא תו חיוב לשוןשייך
 דאין טעמא הקדיש ואם ד-ה )יג,( בע"ו התוס' שכתבו כמו לעקר וחייבוהולתקלה
 איכא לתקלה חשו דלא הא ע-ש, תקלה לידי ליתי דלא משום הזה בזמןמקדישין
 דלא העדלה בשנות ורמים גבוהים מנטיעות גרוע יותר לא מטפח פחותה דילדהלמימר
 הפירות את לאגד דחייבין דכיון ודאי אלא לעקרם הצדיכו ולא תקלה משוםחיישינן
 פירותיהן לכלות דמזהידין כיון מטפח פחות בילדה וה"ה תקלה לידי יבא לאממילא
 דמי ולא פירותיה לאבד כלומר גערלה חייבת אמרו וע"ז תקלה לידי יבוא לאממילא
 לשון על שרקדק ומה העולם, מן לבערם בלי מתקלה להציל דא-א ומחריםלמקדיש
 המצות בספר רבינו כמ"ש אוכלן אם במלקות דחייב פשוט הדבר בעדלה דתנינהוחייב
 ומי יאכל לא ערלים לכם יהיו יתעלה אמדו והוא ערלה סאכול הזהירנו קצ"ב:מל"ת
 איכא מדרבנן אלא שאינו אע-ג מטפח פחותה וילדה עכ"ל, לוקה כזית ממנושאוכל
 נקס להכי כתב: ליה אית קלא ד"ה )שם( בסוטה רש-י ועל מרדות, מכת חיובמיהו
 ערלה שאין תנן רבעי כרם )לה.( ברכות בססכת דאמר כמאן לה דסבר כו'שתים
 הגאון לחתנו וכתב זצ"ל רע"א הגאון תמה עכ"ל, שלם בכרם אלא אחת בנסיעהנוהגת
 בכל דנוהג פלוגתא ליכא בערלה דהא )שם( בתשובה והביאו זצ-ל סופרהחתם
 רש"י דברי לתרץ הח-ס הגאון חתנו לו ענה ע"ו ברבעי, אלא סליגי ולאהמינים
 שנה בכל כרבעי בפדיון חיוב ר-ל שנותיה כל בערלה חייב האי שמפרש מהעפ"י
 בלשון רבעי ומצינו שנותיה בכל כדבעי אדמה בקוזזת השדה לציק חייב וגםושנה

 ע"ש. )לח,( בקידושיןערלה
 מיירי קא ברבעי ברכות במסכת אמנם ה-פ רש-י כוונת משמעות דפשטותונראה

 שלם בכרם אלא נוהג רבעי דאין משמע רבעי גפן ולא תגן רבעי דכרםוכיון
 משום טעמא לרש-י וס"ל א' בגפן ולא זנב יוצאה ואחת שתים כנגד שתיםדהיינו
 והנימילי כו' מטפח פחותה ילדה שאמר מכאן וראי' אחת גנטיעה גוהג אינו ערלהדגם
 כל והא בערלה חייב אינו מוה דפחות משסע זנב יוצאה ואחת שתים כנגדשתים
 אחת בנטיעה נוהגת ערלה דאין מוכח וממילא ברבעי נוהג אינו בערלה חייבשאינו

וכך
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ציון ורבעי ערלההלכות פריקיר
 נטיעה בכל נוהג רבעי ואין וז"ל: שכתג מברכין בכיצד המאור הבעל הביןוכך
 נטיעה בכל נוהגת ערלה אבל זגג יוצאה ואחת שתים כגגד שתים בלבד בכרםאלא
 דגם לרש"י דס"ל משמע מדבריו הרי עכ"ל, סוטה במסכת שלמה ה-ר כתב כןולא
 דאיתמר וההיא שכתב: )י:( בר-ה להרמב-ן וראיתי אחת בנטיעה נוהגת איגוערלה
 שתים וה"מ שנותיה כל בערלה חייבת מטפח פחותה ילדה לענין מלחמה משוחבפרק
 קסן בכרם שאף לומד לה אית קלא כרם כוליה אבל זנב יוצאה ואחת שתיםכנגד
 אבל יחידית בגפן וכ"ש קלא ליה דלית גזרו זגב יוצאה ואחת שתים כנגד שתיםשל

 יחידית גפן ז"ל רש"י לדברי שלזה נראה הענין וכן קול משום התירו בלבד גדולבכרם
 ואחת שתים כנגד בשתיס אלא גזרתם אין ליה אית קלא שלם וכרם ערלה בהאין

 משמע מדגריו עכ-ל, בהן גזרינן ולא שכיחא דלא מילתא מטפח פחותין זנביוצאה
 שתים כגגד שתים של לכרם אחת גטיעה בין חילוק דיש דש"י כתב לא כאןדעד
 עין מראית משום מדרבנן אלא דאינה מטפח פחות בילדה דוקא אלא זנב יוצאהואחת
 גוונא בכל שלם, לכרם א' נטיעה בין חילוק אין מה"ת שאסוד גמורה גערלהאבל
 רבעי דכרם שלם לכרם יחידית גפן בין חילוק יש רבעי לענין ורק עדלה משומאסור
 צריכה יחידית גפן ולא זגב יוצא וא' שתים כנגד שתים דהיינו כדם דמשמעתנן
 דאמר דכיון למימר איכא וטעמא חילוק, אין בערלה אבל רבעי לענין ובד-אפדיון
 גז"ש ילפינן דבעי כדם למ"ר והא כמשמעו ונטע כמשמעו דכרם דראג"י אליבאר*י
 כאן אף כרם להלן מה הכדם ותגואת להלן ונאמר תבואתי לכם להוסיף כאןנאמר
 ואחת שתים כנגד שתים כמשמעו כרם וסתם דמי כרם רבעי גגי דכתיב כמאןכדם
 דונטעתם ערלה לענין משא"כ יחידית בגפן רבעי בפדיון חייב אינו הילכך זנביוצאה
 בין רש"י חילק דלא הרמב"ן ס-ל והילכך נטע נקרא יחידית אפילו כמשמעו ונטעכתיב
 פחותה ילדה לענין אלא כו' מילי והני שאמרה מהסוגיא שמוכח כמו יחידית לגפןכרם
 דהא חילוק אין גמורה בערלה אבל מדרבנן אלא ערלה משומ אסוד דאינומטפח
 ס-ל דראב"י אמר הוא והא הוא ראג"י בשם יוחנן ר' מטפח פחותה דילדההמאמר
 כמשמעו כרם דם"ל משום חילוק יש ברבעי ע"כ הילכך כמשמעו ונטע כמשמעוכרם

 בסוטה שאנץ וגתום' משמע, יחידית נטע אפילו כמשמעו רנטע כיון בערלהמשא"כ
 וה"מ וז"ל: שלמ לכרם יחידית גפן גין חילוק יש גמורה בערלה דגם בהדיא כתב)שם(
 בברכות כמ-ד רס"ל שתים כנגד שתים נקט ולהכי זנב יוצאה ואחת שתים כנגדשתים
 אמרינן דלא ואע"ג עכ-ל שלם בכרם אלא אחת בנטיעה נוהגת ערלה שאין רבעיכרם
 המקיל דכל בח"ל לערלה דנ"מ למימר איכא הכי קי-ל ולא רבעי כרם למ-ד אלאהכי
 אין מטפח פחות בילדה ואפילו ההפך בהדיא כתב רבינו אך בח"ל, כמותו הלכהבארץ
 משוט חוששין ולעולמ זנב יוצאה ואחת שתים כנגד לשתים אחת נטיעה ביןחילוק
 לא רובו ואפילו מטפח, פחות כולו הכרם כל היה שלא כ"ז עין מראית משוםערלה
 ממע-ש בפ"י רבינו מלשון הרדב"ז שמרייק כמו ככולו רובו כאן אמרינן ולאמהני
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 קמו הארץ ורבעי ערלההלנותנטע
 כד.הלכרץ

 מפני ערלה של אגוז נוטעין ואין ערלה של ייחורנוטעין
 של אנוו ונטע עבי ואם בהנאה. אטורין ערלה ופירות פרישהוא
 האילנות. כשאר מותר הצוטח הריערלה

 ציוןפרי
כר(

 נןטעלי
 של יחור נוטעין אומר יוסי רבי רערלה: פ"א ט' במשגה איתא כו'

 רבינו וכתב עכ-ל. פרי שהוא מפני ערלה של אגוז נוטעין ואיןערלה
 אסור שאינו לפי יחור הגקרא והוא ולנוטעו הערלה מאילן ענף לחתוך מותר :בפירושו

 היחור מן שעושה הויא הנאה גופה רהנטיעה כלומר עכ"ל. העץ לא הפרי אלאבהנאה
 ד"ה :( )מח בע"ז התום' וכתבו בעצים, יהנה הפחות ולכל פירות ממנו ויאכלאילן

 עכ-ל, ערלה ביה שייך לא דבייחור אגוז אטו יחור גזרינן דלא וקמ-ל כו'נוטעין

 שמכל מפני ערלה של יחור דגוטעין רהא לאגוז יחור בין לחלק טעם כתבומהריבמ-צ
 ופעמים הוי ערלה שנים ג' ער סוף סוף השתא וכשנוטע היא ניתור שנים ג' לסוףמקום
 בתר משתרי הוה שבקיה ואילו שנים שתי בר של יחור דשקל כגון איסורו עלמוסיף
 ערלה של אגוז נוטעין ואין שנים ג' שישלים עד משתרי לא רנטעיה השתאשתא

 לירי אתי שנים ג' לסוף שנוטעו ועתה לעולם אסור ערלה של והפרי פרי שהואמפני
 אחר לאיסורו היתר שיש אלא בהנאה אסור עצמו העץ דגם רם"ל משמל ע"שהיתר

 ואפילו : כתב נמי ערלה בה' בו והכל לאיסורו, היתר ואין לעולם אסור והפרי שניםג'
 ראיתא מהא תיקשי ולפי-ז בזה. מ-ש ו' הלכה לעיל ועיין ע"ש בהנאה אסוריםהעצים

 מהא הראשונים ומקשים עכ-ל. חזקה זה הרי כו' ערלה אכלה ר"י אמר )פ.(בכתובות
 אינח דאמר דהא ומתרצים חזקה אינה כו' ערלה אכלה )לו.( הבתים בחזקת ר"ידאמר
 האוכלים כדרך אכל שלא חזקה הויא לא ולכך אסורים שהן פירות כשאכל מייריחזקה
 ואם ערלה, איסור משום בהם דאין זמורות כשאכל מיירי חזקה זה הרי ראמרוהא

 בב"ב גם גורס והר"ח חזקה זה הרי למה אסורין ערלה עצי דגס כמהריבמ"צנימא

 דלא בעצים נוהגת ערלה שאין זמורות כגון ומפרש חזקה ה-ז ערלה דאכלה)שם(
 וזו לפריו הטפל את לרבות פריו את וכדאמרינן לפרי והטפל הפרי אלא תורהאסרה

 בקשין אמר ולא הכרם כלאי של בקשין או ערלה בקליפי שהסיקוהו תנור ששנינוהיא
 עלין אפי' והא ע"ש. נוטעין ד"ה :( )מח בע-ז התום' כתבו וכן עצים וה"ה ערלהשל

 בקידושין דאיתא והא ו/ הלכה לעיל עיין ערלה משום מותרין הגפנים ומיולולבין
 לאיסורו היתר ויש הנאה איסור איסורו ואין עולם איסור איסורו שאין חדש ומה :)לח.(
 וה"ה בד-ה התוס' וכתבו בשתים לערלה הדין והוא כו' בח-ל בין בארץ ביןנוהג

 בשנה דמותר עולם איסור איסורו דאין אע"ג בקונסרס פי : וז"ל בשתיםלערלה
 הרי ר-ת והקשה איסורו ימי תוך היתר לו ואין הנאה איסור איסורו מיהורביעית
 רביעית בשנה זו דערלה ר.ת ופי' היתר לו ואין לעולס אסור ערלה בשגי שגרלהפרי
 ערלה עצי אם בזה פליגי ור"ת ררש-י לומר אק ע-ש לאיסורו היתר רישקאמר
 האסורין דעצים לומר שייך הילכך אסורק העצים דנם ס-ל ורש"י מותרין אואסורין
 והר"ת היתר להם יש שנים שלש דאחר היתר להם יש ערלה משום שנים השלשבכל

ס"ל
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ציון ורכעי ערלההלכות פריקמז
 בערלה לומר שייך ולא אסורין לעולם ערלה והפירות מותרין לעולם ערלה דעציס-ל
 ערלה בקליפי ד"ה :( )כו פסחים ברש-י דהא הרביעית בשנה אלא היתר להםדיש

 דעצי בהדיא כתב ערלה דקליפי ד"ה )קא.( וב"ק ע"ש, מותר ערלה דעצי דס"למבואד
 עולם איסור איסודו אין דעדלה מ-ש אלא ע"ש, בפירות אלא ערלה דאין מותרערלה
 אבל שנים שלש עד אלא ממנו שיוצאים מה אסורים דאינם לפירותיו האילן עלכוונתו
 והלאה הרביעית ומשנה בפדיון מותרין הדביעית מהשנה פירותיו שגים שלשאחר

 מותר בדיעבד דאע-ג משום לכתחלה ערלה של אגוז נוסעין דאין והא לגמרימותרין
 ע-ש, כ"ג ס"ק רצ-ד סי' בי"ד הש"ך כמ"ש בזוז"ג אפילו אסור לכתחלה אבל זוז"גמשום
 בע"ז דאיתא הא תיקשי לפי"ז אך הצלמים, כל ובפרק שעה כל פרק גר"ן בתוס'ועיין
 מותר דזוז-ג ר"י סבר דילמא כו' אסור גודם וזה זה סבר יוסי דרבי למימרא : :()מח
 למ"ד אפילו דזוז"ג משום היינו הגשמים בימות ירקות לא אף יוסי ר' דאמרוהא
 בזה עמדו )שם( בע-1 חיים ולהתורת להרמב"ן ראיתי אח"כ לכתחילה אסורמותר
 כיון שאני ערלה של אגוז וגבי לכתחלה אפילו מותר זוז"ג משום דודאיומסקו

 קמ"ב סי' בי"ד והש"ך ע-ש לכתחלה איסור מבטל משום לכתחלה אסור בעיןדהאיסור
 מותר אתי דממילא דהנאה שאני ירקות וגבי לכתחלה אסור יוז-ג דלעולם. כתב כ"הס"ק
 ע"ש, הר-ן גשם )שם( הב-י וכ"כ ע-ש לכתחלה איסור למבטל ול-ד לכתחלהאפילו

 דממילא הנאה ידקות אבל עליו לגזור ראוי ביד מעשה נטיעה דאגוז מחלקוהרמב"ן
 בזה מודים כ-ע לכתחלה דאסור אגוז נסיעת ובאיסור נטעו כן דעת על ולאהוא

 התוס' כמ"ש אותם ינסעו בשריפה ערלה אמאי לכתחלה אפילו דמותר למ-דדאל"כ
 ע"ש.שם

 שאם יוסי רבי מודה דב אמר יהודה רב ואמר )שם( בע"י איתא כי' עבךר14כ!
 נטע שאם יוסי רבי מודה הכי נמי ותניא מותר והרכיב והבריךנטע

 שאם משום מותר האגוז דנטע בטעמא ותום' רש"י ופליגי עכ-ל. מותר והרכיבוהבריך
 דאיסור דאגוז בגרמא פירות הנך הו"ל פירות וטוען האילן וגדל ערלה של האגוזנטע

 אסודים דיעבד דאפילו יוסי ר' סובר ערלה של אגת דבנטע ס"ל ותום' דהיתרוקרקע
 ששניהם היתד באילן איסור הרכבת כמו אחד מענין כששניהם אלא זוז"ג נקראולא
 ס"ל ורבינו ע"ש, הם ענינים שני וקרקע אגוז אגל דלעיל וקרקע גבייה זבל וכמואילן
 האילנות, כשאר הצומח הפירות בדיעבד ומותר זורג הו"ל נמי דבכה-ג רש"יכדעת
 וזה זה דמ-ד דטעמא שכתב נ"ו סי' א"ח חלק אפרים להבית שראיתי מה להעירויש
 איסור גורם בתר זיל היתר גורם בתר דאזלת חזית מאי די-ל דאע"ג מותרגורם

 הכל מותר היה זה דבר לאסור הלכה ונתחדשה תורה ניתנה לא דאם כיון מ-מלחומרא
 שיבא זה לדבר גורם הוא והאיסור ההוא הדבד נאסר התורה ציווי שע"י אףולכן
 גם זה דבד שהמציאות כיון גתרי' למיזל ביה דומה דין לו יש ההיתר מ"מבעולם
 ואנו 15 שיש האיסור גורם מחמת איסור בו לחדש לגו ואין שיבא לו גרםההיתד
 רש"י כדעת נימא ואם ע"ש. הם שקולים אם אף היתר לגורם יותד עיקרחושבים
 שלישי גודם מצטרף היתר של וא' איסור של א' גורמים שני דבכל לתרץאפשר
 לגורמ שמצטרף כלום לעשות גורמים השני יכולים היו לא שמזווגט האדםמעשה דבלי האדם למעשה זקוקים גורמים השני גורמים משני יצירה שבכל ההיתרלהגורם
 ואע"ג ההיתר לגורם מצטרף בודאי הטבע גורא השגחה כח שהוא העקרי והכחההיתר
 תמיד דלפי"ז ואע"ג היתר דוב הו"ל תמיד הילכך מצטרפים נינהו אחד מעניןדלאו

יהיה
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 קףןצ~דן ורבעי ערלההלכותמרי
 והטבע, הארם גורם ומצטרף האיסור גורם אלא דליכא היכא. אפילו גורמים שנייהיה
 גורמים שני אלא אין א"כ האיסור גורם והשגי אחר גורם אלא אינו והטבעהאדם
 דעת וכן רש"י לרעת דוקא וזה להחמיר, ובעינן שקולים הו-ל לבד גורמיםובשני
 נפשיה באפי' מילתא אלא אגוז גסע על קאי לא והבריך דמפרש כו' והבריך נטעולא אגוז נטע אלא רגינו כאן אמר לא והילכך שברש"י ראשון כלשון והבריך שנטעמפרש דרבינו ומשמע עכ-ל. דהיתר וקרקע ראיסור אגוז זוז"ג איכא נמי הרכיב ובלאהבריך בלא לי וקשיא היתר של האילן ע"י נמי באין זמן אחר שסוען פירות דאותןמותר דהיתר באילן והרכיבה הגריכה נטיעה ונעשה ולכשיגרל הנאה איסור שחוא ערלהשל האגוז נסע אם אחר לשון בטלה בזקנה שסיבכה ילרה בעלמא אמרינן וה"נ מותרגורם דזו"ז ערלה שני להן מלאו שלא אע-פ מיד פירותיהן מותרים זקן באילן ערלהשל יחור הרכיב או הבריך או והרכיג, והבריך : מותר וקתני דהיתר וקרקע דאיסורראגוז בגרמא פירות הנך להו הוו פירות וטוען האילן גרל כי אלמא מותר ערלה שלהאגוז נטע שאם בר-ה )שם( בע"ז שכתב ראשון בלשון רש"י כרעת ערלה בהלכותהרא"ש
 שהנטיעה האגוז נטע אם על והרכיב והבריך דקאי שני ללשון בשלמא ריעבדלשון מותר והרכיב והבריך אמר למה מובן אינו דרש"י ראשון לפי' אך ע"ש.התוסיו"ט וכ"כ לעיל, כתב כבר הברכה ורין זקן באילן ערלה של יחור הרכיב אושהבריך
 הוא וממילא בעולם והצל הנביה אין ועדיין רקרקע בהיתרא זורע שהוא הכאאבל ראיסורא בגורם מעשה עושה כשהוא לר"ה לכתחלה אסור רזוז"ג אמרינן רכי )שם(בע"ז כתבו והריטב"א והרמב-ן הת"ח בשם לעיל כמ"ש לכתחלה מותר זוז"ג גםלכתחלה איסור מבטל משום בו דאין והיכא לכתחלה איסור כמבטל הו-ל ולא כללאיסור בו אין עצמו דהיחור משום לכתחלה למיסר ליכא כהך זוז"ג הא הוא זוז"גמסעם מיד הפירות שמותר רההיתר אע"ג לכתחלה גם מותר איגו למה זקן באילןהרכיב ערלה של יחור אלא האגוז נטע אם על קאי לא והרכיב והבריך דמפרש רבינושיסת ג-כ רהוא שברש"י ראשון ללשון אבל לכתחלה, איסור מבטל משום אסורלכתחלה זוז"ג מטעם רמותר רהיתר באילן ממנה יחור הרכיב ואח"כ ואסורה איסורגידולי
 ואם מותר, ערלה שנות לאחר שהבריך קודם גם רהא כלל היתר ניתוסיף לא א"כערלה שנות לאחר אלא ניתר לא בשהבריך משא-כ זוז-ג מטעם מיר מותר בזקןוכשהרכיב שנים שלש עד אסור היה שהרכיב רקורם מיד דניתר זוז"ג מטעם מותר הרכיבבשלמא ועוד לכתחלה. להרכיב דמותר איסור שום בו שאין ערלה של דגיחור כ"ש א"כע"ש, לכתחלה מותר הכא בריעבד מותר זוז"ג ולמ"ר דמי כדיעבר ודאי הא הכי בתרדאתי
 מקשה וכן זוז"ג, שייך מה בהברכה שברש"י שני ללשון גם תיקשי וכן אביה,של הערלה שנות לפי מונין נפסק לא ואם שנפסק טשעה הערלה שנות מוגין מאביהנפסק
 אסור לכתחלה אבל בדיעבד מותר נפסקה לא ואפילו בזקנה ילדה וה"ה י-חהלכה לעיל מ"ש ועיין זקנה לגבי בסלה ד"ה :( )מג בסוסה רש"י וכם"ש רמותרנפסקה בלא בילרה דזקגה לעיל רבינו וכמ*ש והזקן אביה זוז.ג משוס מיד מותרמאביה גפסקה לא דאפילו וקמ-ל זוז"ג הו"ל בכה"ג מאביה נפסק שלא כלומר זקןבאילן הרכיבו וגם היחור שהבריך דהיינו תרווייהו שהיה והרכיב והבריך הכוונה ואוליערלה של יחור נוטעין יוסי ר' שאמר כמו לכתחלה מותר בוראי והברכה ע"ש. הרמב-ןג"כ

 הרכבה. בלי הגרכה אסו והרכבה הברכהדגזרינן
 ונסע עבר יוחנן רבי אמר אגוז: נוסעין דאין מתני' על דערלה ספ"אובירושלפי

מותר
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ציון ורבע' ער~יתהלכית פריק'ח
 דהא דמותר הרכיב כ"ש מותר נטע ואם עכ*ל אסור והרכיב עברמותר

 כ.ש ווו"ג הו"ל בכה"ג דגם ורבינו רש"י כרעת זה הרי מותר האגוז רנטעדכיון
 לומר רוחק וזה אסור והרכיב עבר למה זוז"ג מטעס מותר התוס' לרעת דאפילוהרכיב

 האיסור ביותר שניכר ומטעם הרכיב עצמו הפרי אלא הרכיב לבד מהנטיעה יחוררלאו

 עצמן, בפירות מרכיבין ראין משה הפני כמ"ש צומח ואח"כ האגוז שכל8מבנוטע

 אסוריס הפחות לכל דהא א"א וזה מיד רמותר משמע מותר ונטע עבר ראמרוהא

 יהיו הערלה שנות אחר הילכך מותר היחור כלומר מותר אלא ערלה שנות אחריעד
 הערלה שנות לאחר גם אסור איסור דגידולי משום אסור היחור דאם מותרהפירות

 והרכיב עבר ר"י שאמר ומה קאי דאיחור בביאורו הגר"א וכמ"ש אסורין הפירותהיו
 בריעבד אפילו האגוז נטע התוס' דלשיטת והא ע"ש, הכפניות על דקאי הגר"אמפרש

 מ"ש וא"ת שאם: ד"ה )מט.( בע"ז התוס' כתבו כלה דורעו אע"ג לעולם הפירותאסור

 אלא תרומה גירולי ואפילו חולין שהן שני ומעשר טבל מגידולי ערלה של אגוזגידולי

 זה שגם הגידולין לאסור יש בהנאה שאסורה דערלה וי"ל דבר ברח עליהןשגזרו

 עכ.ל עצמו האיסור אוכל שאינו הגידולין לאסור אין אכילה באיסור אבל היאהנאה
 עיין מדרבנן או מה"ת אסור בטבל כילוי של הנאת איסור אם תליא התוס'סברת
 במצפה ועיין רכ"ז בהלכה תעשר עשר בספרי מ"ש ועיין דתרומות בפ"ג המ"למ"ש

 דנדרים מהסוגיא התום' דברי על העיר דערלה בספ"א והמש"ר )שם(, בע"זאיתן

 קונמות הא קושיא מאי גידוליןו מגידולי תרומה אגידולי קונמות מגידולי שם דפריך)נס(

 מחמת בא האיסור קונמות דהא מירי קשה דלא נראה לעג"ד ע"ש, הוא הנאהאיסור

 שאינו האלו סירות קונם מהאומר פריך והתם בפיו שאסר כמה אלא אסור ואינופיו

 שזרעו בדבר והלכך בגופם אלא עצמו אסר לא סתם אמר שלא כיון טועם ושאינואוכל

 אפילו הנאה מיני כל נאסר מאיליו בא שהאיסור לערלה רמי ולא מותרין הגידוליןכלה

 שאסר סתם עלי האלו פירות קונמ שאמר כמו כלה בזרעו אפילו הערלה שלמגידולין

 בגידולי לחלק התום' מ"ש על מקשים יש כלה שזרעו בדבר מגירולין אפילו הנאהעליו
 באיסור משא"כ הנאה, זה דגם אסור גידולין גם בהנאה דאסור ערלה ביןאיסור

 גידולי' אם שביעית באיסור להו דמבעיא הנודר בפ' דאיתא מהא מותר גידוליןאכילה

 הנאה איסורי הוי שביעית והרי מותר ודאי גידולין אבל לא או העיקר אתמעלין

 אמנם מידי קשה דלא ונראה דערלה, מהאי ומ"ש מותר גידולין ואפ"ה הביעורלאחר

 בשמינית שגדלו היתר איתניהו גידוליהן כתב: הכי ליה מיבעיא וקא ר"ה )שם(רש"י
 דפירות כתב הרי ע"ש, בביעור וחייבין בשביעית גדל שהדי בהנאה אסורועיקרו

 דסובר לטעמיה אזיל ררש"י משום היינו בהנאה אסור הביעור זמן לאחרשביעית

 כו' משום ד"ה )נב:( בפסחים רש"י כמ"ש העולם מן ביעור היינו דשביעיתדביעור

 משום מותר גידולים ורבינו ולרש.י ע"ש ה"ג שמיטה מה' בפ"ז רבינו וכמ"שע"ש,

 רהקרקע דס"ל להתוס' משא"כ לווז"ג מצטרפים והאגוז הקרקע דאפילו דס"לזוז"ג
 בפסחים כתבו התוס' הא בהנאה האסור כדבר אסורין והגידולים מצטרפים לאוהאגוז

 ע"ש, העולם מן ביעור ולא הפקר אלא אינו דשביעית דביעור מתבערים ד"ה)שם(

 שביעית ולדבריהם הפקר היינו דביעוד ום"ל שם רבינו על דמשיג הראב"דוכדעת
 אופן ובכל דזוז"ג, טעמא בלאו אפילו מותר גידוליהן ושפיר נינהו הנאה איסורלאו

 רבנן אבל דר"י אליבא אלא הנאה לאיסור אכילה איסור בין לחלק כתבו לאהתוס'
 הא בד"ה שם בע"ז התוס' כתבו דהא הנאה באיסור אפילו מותרין דהגידוליןס"ל

רבנן
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 קימצידן ורבעי ערלההלכותפרי
 מותר זוז"ג להו דאית משום לאו והרכיב והבריך נטע לעיל דשרי והא וז"ל:רבנן
 שנמצא מקום בכל והילכך ע"ש, מותר יהא עצטו האגוז מן שגדל דמה משוםאלא
 אליבא אתיא הנאה לאיסור אכילה איסור בין שמהלקים התוס' של הסברא נגרבש-ס
 דנטע ולמ"ד התוס', של הסברא נגד שמשמע המקומות כל מלהביא קצרתי לכןדרבנן
 טריפה מביצת דאפרוח טעמא )לא( בתמורה דאיתא מהא להקשות ליכא אסוראגוז

 רש"י וכתב הוא, בעלמא עפרא אסרחא וכי מסרהא לכי גדלה דאימת משוםמותרת
 איסורא פקע וכשהסריהה ממנה זה יצא הביצה שהסריחה אחר דאסרחא: לבתרבר-ה
 נמי באגוז נימא א"כ עכ"ל כן אחרי ממנה שיצא זה מותר הילכך בעלמא עפראדהואי
 ופקע בעלמא עפרא ונעשה וכלה נרקב האגוז כבר לצמוה האילן שמתחיל דבשעההכי

 גבי דהכא למימר איכא אסור, אגוז נטע ולמה הוא כלה שורעו מרבר אגוי דהאאיסורא
 טריפה לביצת רמי ולא הנאה משום אסורין הגידולין בהנאה דאסור דכיון שאניערלה
 כתבו הא מותר, עפרן הנשרפין וכל גשריסה דערלה ואע"ג גאכילה אלא אסורשאינו
 הרמ"ר מורי ואומר מאי טעמא עיון צריך וז"ל כו' הנשרפין ד"ה )לג:( בתמורההתוס'

 דבר לך ואין מצותו נעשית כאילו שעשה אהר לשורפן הכתוב שצוה כיוןרנשרפין
 א"כ עכ"ל איסוריה הלך מצותו שנעשית כיון נמי הכא בו ומועלין מצותושנעשית
 ומותר מצות שנעשית כדבר הו"ל שריפה מצות לקיים כדי הערלה את שורף אםבשלמא
 מערלה הנאה משום אסור הילכך מפירותיו שינהנה וכרי נטיעה לשם זרע אםמשא"כ
 ואין ד"ה )שם( בע"ז התוס' כתבו דהא תוס' לשיטת רש"י שיטת גין נ"מ איןולרינא
 ס"ל ורבנן אסור בריעבר גם דלר"י אגוז בנטע יוסי ר' עם פליגי ררבנן כו'נוטעין

 אע"ג דלרבגן בזוז-ג תליא ולא מותר אגוז נטע כרבים רהלכה וכיון מותרדבדיעבר
 הנסוע אילן ולא פרי אלא תורה אסרה דלא דס"ל מותר אגוז בנטע אסור זוז"גדס"ל
 קונם כמו והו"ל מהן הנטוע ולא אסור גופן דרק מותר ערלה של גירולין הילכךממנו
 מצאתי במקומה ובירושלמי כתב: )שם( בע"ז והרמב"ן טועם, ושאינו אוכלשאינו
 טעם והוא יצמה שלא עד בארץ כלה שהוא משום מותר לרבנן אגוז ונטע עברשאם
 ודאי אלא ערלה של מאגוז נהנה סוף סוף הא הוי מאי בארץ כלה ואם צ"ל עכ-ל,יפה

 מהר*ם מ"ש ועיין אילן ולא פרי אלא תורה אסרה דלא כמ-ש טעם להוסיףרצריכין
 פי על החולקין אפי' והילכך ע*ש, נוסעין ואין בר"ה התוס' על )שם( גע"זמלובלין

 כרבנן. בדיעבד מותר שנסע ערלה של אגוזרש"י
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הארץ ורבעי ערלההלכות נטעקכ
 כה.הלכה

 ברקליס ערלה של תמרים( )לולבי כפניות מרכיבין איןוכן
 שני לו שיש רבר שכל מותר והרכיב עבר כפרי. שהןמפני
 מותר* משניהם הננרם זה הרי מותר ואחר אטור אחדנורמים
 הפרי לצמוח גורם שהרי מותר ערלה מפירות הצומחלפיכך
 מרכיבין תתלי שהן רכפניות וישא המותרות והארץהאמור
 לכתחלה, אפילובדקלים

 ציון ריפ
 עכ"ל ערלה של גכפניות מרכיבין ואין דערלהו ספ"א איתא כו' אין רכןכה(

 שאין ענינו ערלה של כפגיות מרכיבין ואין בפירושו: רביגווכתב
 בתחילת התמרה ולולב לנוטען אסור ולפיכך פרי שהוא לפי תמרים לולבימרכיבין
 שאינו היחור ליקח שמותר ר-ל אמת יוסי ר' ודברי כפניתא בגמרא נקראיםצמיחתה
 כפניות שבו יחור ערלה של בכפניות מרכיבין ואין כתב: ורש"י עכ"ל, בהנאהאסור
 קץ אילא ר' )נב:( שנהגו מקום גפרק כדאשכחן סמדר בעודן תמרים והן ערלהשל

 לעיל ואמרינן שבו כפניות למיכל אתי דילמא בזקינה יחור אותה מרכיבין איןכפניתא,
 תנא מאן שאל יצחק ר' פרי שהוא מפני אסור סמדר דאמר דרב"י מתניתיןבירושלמי

 כלומר כו' תנא מאן דשאל הא כוונתיה עכ"ל יוסי רבי ערלה של כפניות מרכיביןאין
 ור' כרבגן גמי ואתיא סתמא היא כו' כפניות מרכיבין ואין דסיפא לומר אפשרדהוה
 היא יוסי ר' דדברי מסיפא ג"כ דכפניות דהא ר"ל יוסי כר' דוקא לה מוקייצחק

 דערלה, פ"א בסוף כהן במראה ועיין המפרשים כ"כ היא סתמא דלאוולאשמעינן
 ומפני )נב:( בפסחים דאמרינן מתחלי היינו שכפניות פי' ז-ל והראב-ד כתב:והרמב"ן
 נופל( דאח"כ שומר שהוא בשעה )כלומר נאסר עבודו בשעת לפירי שומרשנעשה

 )שם(: לע"ז הריטב"א וכ"כ ע"ש, פירי שהוא מפני אסור סמדר דאמר לטעמיה יוסיור'
 של שומר והם בפסחים האמורים מתחלי הם דכפניות ז"ל הראב"ד פי' יפהומיהו
 דאמר לטעמיה לכתחלה דאסר יוסי ורבי סמדר נעשה כשהוא ממנו שגופלין אלאתמרים
 שומר מדין הכפניות נאסרו סמדר שגעשו גשעה הילכך פרי שהוא מפני אסורסמרר
 לפרי שומר נעשו שלא מפני אלו כפניות להרכיב לכתחלה אפילו שרו ורבנןלפרי
 דמתני ס"ל כולהו והריטב-א והרמב-ן דהר-ש משמע עכ"ל, פרי אינו דסמדראסור
 וכ"כ לכתחלה אפילו מרכיבין לרבנן יוסי דר' אליבא אלא אינו בכפניות מרכיביןדאין
 בו שיש יחור פי' ערלה של גכפגיות מרכיבין אין וז"ל: ערלה בהלכות זרועהאור
 קץ אילא ר' שנהגו מקום פ' כדאשכחן סמדר בעודן תמרים והם ערלה שלכפניות
 יחור אותו מרכיבין אין וה"פ מעשר בכסף ניקחות כפניות מערבין בכל ובפ'כפנייתא
 אומר יוסי דר' אמתגיתין לעיל בירושלמי ואמר שבו כפניות למיכל אתי דלמאבזקינה
 ערלה של בכפגיות מרכיבין אין דתנא מאן שאל יצחק ר' פרי שהוא מפני אסורסמדר

 דאין הא ערלה בהלכות הרא"ש השמיט דהילכך לומר אפשר זה ומפני עכ"ל, יוסיר'
 דס"ל משום והיינו כלל דכפניות דין הביאו לא והמחבר הטור וכן כפניותמרכיבין

דתנא
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 קנאציון ורבעי ערלההלכותפרי .:,*
 בביאורו הגר"א וכמ"ש מותר דסמדר כרבנן קי-ל ואנן הוא דסמדר יוסי ר' דמתני'דתנא
 ערלה של בכפניות מרכיבין ואין מש-ש והשמיט וז"ל: ל-ז ס"ק רצ"ד סי'לי"ד

 דאמר לטעמיה יוסי ור' לפרי שומר שנעשו ומפני תחלי היינו כפניות פי'שהראב-ד
 ומסתמא ע"ש, עליהן פרי תורת שאין לכתחלה להרכיבן שרי לרבנן אבל אסורסמדר
 כמותו ' הלכה ואין ערלה של יחור ליטע דמותר כמותו והלכה הר"ב: כתב זהמטעם
 דמפרש משום פליגי ורבנן הוא יחידאי דמתגי דסבר משום והיינו עכ"ל בכפניותשאוסר
 ממילא מותר דסמדר דקי-ל וכיון אסור סמדר דאמר כר"י ואתיא הראב"ד שמפרשכמו
 כהראב"ד דלא כפניות מפרש שהוא כיון ורבינו לכתחלה אפילו בכפניות דמרכיביןמוכח
 צמיחתם בתחילת תמרים לולבי עניגו דכפניות בפירושו רבינו שמפרש כמואלא

 לענין ורבנן יוסי דר' בפלוגתא כלל וה תליא לא ולפי"ז הוי וכפרי לאכילהשראויים
 יוסי ר' ודברי ס"ל רבנן וגם היא סתמא כפניות מרכיבין דאין דהא ס"ל הילכךסמדר
 היחור ליקח שמותר ר"ל אמת יוסי ר' ודברי : כתב והילכך דמתני' הרישא אלאאינו
 וכאן הוא, דכ"ע אליבא דהסיפא מרכיבין דאין הסיפא ולא יוסי ר' דברי זה ורקכו'

 אם כפניות מין איזה מפרש ואינו בדקלים ערלה של כפניות מרכיבין אין סתםשכתב
 מתחלי דהיינו הראב-ד שמפרש כמו או תמרים לולבי שהן בפירושו כמ-ש כפניותמין

 מיירי לא דכאן להוכיח יש מדבריו סמדר כשנעשה ונופל לתמרים שומר כמווהו"ל
 שהוא מפני בכפניות מדכיבין דאין הטעם כתב דבפירושו בתחלי אלא תמריםבלולבי

 תמרים בלולבי מיירי דשם ודאי אלא ממש פרי ולא כפרי שהן מפני כתב וכאןפרי
 משא"כ פרי שהוא כתב הילכך היא עצמו ופדי לאכילה ראויים לצמוח מתחיליםוכשהם

 כאן כתב הילכך עצמו פרי ולא לפרי שומר אלא ואינו מתחלי שהן בכפניות מייריכאן
 מרכיבין דאין כתב ואעס"כ כפרי אלא פירי אינו לפרי דשומר כפרי שהןמפני

 על פליגי רבנן אם בזה פליגי והבבלי דהירושלמי לרבינו דס"ל משום היינולכתחלה
 גס דפליגי ס"ל דהירושלמי בענבים רק או אילנות בשאר גם סמדר לענין יוסיר'

 כר' אתיא גכפניות מרכיבין דאין דמתני לומר הירושלמי מוכרח הילכך אילנותבשאר

 :( )לו בברכות להבבלי אבל לסרי שומר משום אסור כפניות גם הילכך אסור דסמדריוסי

 ע"ש אילנות בשאר ולא דענבים בסמדר אלא פליגי דלא המסקנא :( )נ-בובפסחים

 כרגנן דמותר ו' בהלכה לעיל פסק דענבים סמדר לענין הילכך כהבבלי פסקורבינו
 אסרי, רבגן דגם מיירי בתמרים דהא אילנות בשאר דמיירי וכאן יוסי ר' עלדפליגי

 פרי שהוא מפני אגוז לענין רבינו מ"ש על שדקדק )שם( לע"ז חיים להתורתוראיתי
 גדלי לכי מתכשרי הוו לא גמור פרי הוו דאם לענין כפרי שהן מסני כתבובכסגיות

 ע"ש. דהיתרבאילן

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



הארץ ורבעי ערלההלכות נמעקכב
 כו.הץלכףץ

 והיא במוריא אמור ישראל בארץ הכרם וכלאי ערלהספק
 נמכרות וענבים וערלה כרם היה כיצד מותר דוד שכבשארצות
 ממנו שמא לו חוצה נמכר וירק בתוכו זרוע ירק היה לוחוצה
 ובהוצה מותר בסוריא אסור ישראל בארץ מאחר. שמא זההוא
 טן יוצא ירק או ערלה מכרם יוצאות הענבים ראה אפילולארץ
 או הערלה מן בוצר אותו יראה שלא והוא מהן. לוקחהכרם
 כלאים מפק או ערלה מפק הכרם היה ואם בידו הירקלוקם
 בחוצה לוטר צריך ואין מותר ובמוריא אמור' ישראלבארץ
 בוצר אותו יראה לא ערלה ספק הכרם שהיה דאפילו וי*אלארץ
 אלא אינו הזה בזמן וכלאים דערלה וי"א ביד ילקטנו דלאוכ"ש

 מותר. בא"י אפילו וספקמדרבנן
 ציון ריפ

 אסור ישראל באדץ ערלה ספק מ"ט: דעדלה בפ"ג איתא כי' ערלה ספקסו(
 עכ"ל לוקט יראנו שלא ובלבד ולוקח יורד ובח"ל מותרובסודיא

 ביד ילקוט שלא ובלבד ואמדם מזולתו או הכרם מזה שהענבים נודע ולא לוחוצה נמכרין וענגים ידוע הערלה כרם כשיהיה שהוא בארו ערלה ספק : בפירושו רגינווכתב
 רבינו דגרי עכ"ל, זולתו לו ילקט אבל ויאכל בעצמו הוא ילקט לא האוכל שזהענינו
 לא וישראל ישראל היה אם המוכר היה מי מפורש כתב לא בפידושו ודבריוכאן
 השקול ספק הו"ל דהא באיסורין נאמן אחד עד הא הוא ערלה משל דלאו יאמר אםלו נאמין לא למה הוא ערלה משל דלאו אמר ואם אסור דמיהן דהא ערלה פירותימכור
 שכתב מזה נשמר )לו.( גברכות ורש"י מזולתו או הכרם מזה בחוץ שגמכר מהאם

 ונטיעות זקנות בפרדסו שיש היא ויודע הערלה על החשוד מן הלוקח : ובח"לגד"ה
 לא למה תיקשי דאל"כ משום החשוד מן בלוקח דמיירי לכתוב רש"י והדגישעכ"ל,
 כתב ע"ז בהגאה שאסור ערלה ימכור ואיך הן ערלה של דלאו לומר להמוכרנאמין
 ד"ה )לו:( בקידושין והתוס' מיירי, בישראל ולעולם ערלה של למכור בחשודדמיירי
 זו ראיה דהיתי הי"א ולעיל ע"ש נכרי בשל נוהג דערלה מזה והוכיחו אסוריןעדלה דדמי למכור אסור הלא דישראל בערלה דאי דנכרי גערלה מיירי דע"כ כתבו מצוהכל

 אלא אינו בא"י בעכו"ם ערלה א"כ בא"י לעכו-מ קנין יש בידו דבעודן ס"לדרבינו דכיון בעכו"ם נוהג איגו בח"ל דעדלה דס"ל בעכו"ם דמייר לומר רבינו רצהלא דהילכך ונראה מיירי עכו"ם רשל הזכיר מדלא חשוד בישראל דמיירי ס"ל רבינודגם ומשמע רש"י כמ-ש חשוד בישראל דמיירי לומר דאפשר הנ"ל מטעם גם לדחותואפשד
 עכו"ם, הזכיר לא הילכך לגמרי פטור בח"ל מדרבגן אלא אינו דבא"י וכיוןמדרבנן
 ובידו בגינתו עדלה של נטיעה לו שיש גכדי כגון ערלה ספק כתב הד"שובפירוש

פירות
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 קכגצירן ורבעי ערלה הלכות'פך4
 עכ"ל, לחומרא אסור ישראל בארץ זקינה משל או ערלה משל אם ידוע ולאפירות
 לא למה מ-ם נאמנות להנכרי דאין נהי לדקדק יש והר-ב להר*ש ואפילו הר"בוכ-כ
 איכא דהא השקול ספק הוי לא סוף סוף הא נאמנות ממנו דדל בא"י אפילונתיר
 : ערלה דספק מתני' לפרש רש"י כתב :( )לח ובקידושין רובא. בתר וניזל דהיתררובא
 ולקט נטיעות ושאר ערלה נטיעות בו שיש פרדם א"נ שנים שלש עליה עברוספק
 ידוע שהיה מיירי דמתני' דמפרש משמע עכ"ל מהיכן ידוע ואין הפירות מןנכרי

 מטעם ערלה ססק בו ושיש שלו מהכרם רק אחר ממקום הפירות לקח לאדהעכו"ם
 חלק שיש או שניס שלש עליה עברו אם הכרם כל על ספק או האופנים משניאחד

 לקח שמא ספק אלא עברו לא שודאי חלק ויש שנים שלש עליה עברו שודאיבהכרם
 נאמנות לעכו-ם שאין שפיר אתי גזה ערלה חשש עליהן שיש הנטיעות מחלקהעכרס
 ואולי לחומרא דאורייתא ספיקא הו-ל בא-י הילכך השקול ספק והו"ל דעלמא רובאואין
 לפי*ז אך משלו, רק אחר ממקום העכו"ם לקח שלא ידוע שהיה דמיירי ס"ל הר"שגם

 שלש עבר ספק דאם איסורא איתחזק הו"ל הא מותר בסוריא למה להבין צריכיןאכתי
 ולא איסורא איתחזק הו"ל בכה-ג ואם ערלה ודאי היה הספק שנולד קודם האשנים
 ע"ש מ-ט סי' ציון בשיבת עיין מעולם ערלה איסור חל אינו עצמו העץ דעלאמרינן
 הו"ל ערלה של נטיעות ודאי בכרם היה אם וכן ב', שמעתא שמעתתא בשבועי'

 דרבנן ספק אפילו איסורא באיתחוק והא חתיכות משתי אחת כחתיכה איסוראאיקבע
 באיתחזק אפילו מותר דספק נאמרה כך דהלכה שאני ערלה דססק נימא ואםאסור,
 לדידי בשלמא יהודא לרב עולא א-ל :( )לח בקידושין דאיתא הא תיקשי א-כאיסורא
 אלא כו' דתנן כלאים לספק ערלה ספק בין לן דשני היינו מסיני למשה הלכהדאסינא
 איפכא אדרבה הא כו' ולוקט יורד וזה זה או ולוקח יורד וזה זה או ניתנילדידך

 למימר איכא דבערלה מכלאים יותר בערלה להקל לנו יש הלכה ערלה למ-דמסתברא
 דרבנן ספק דהו"ל וכלאים איסורא באיתחזק אפילו בספק להקל הלכה נאמרהדכך

 בסוריא בכלאים אמרינן איך ועוד מערלה יותר להחמיר הרל איסורא דאיתחזקבמקום
 דכלאים וכיון ערלה לענין כמו איסורא שאיתחזק באופן מיירי ע-כ הא לו חוצה נמכרבירק
 לם"ד אבל בסוף הגמר' מסיק הלכה נאמרה דכך הא ועוד מותר, אמאי סהלכהאינו

 לקנות להתיר קסבר מאי מתחלה תיקשי א-כ סתם דרבנן מאיסור חמור יותרדהלכה
 מזה נשמר דרש"י ומשמע ערלה גם שם שנמצא שלו מהכרם שהביא ידוע הא בחוץויקח

 ערלה ספק על פירושים שני לן דשני היינו בד"ה )שם( בקידושין רש"י כתבשמתחלה
 ובד"ה נטיעות, ושאר ערלה נטיעות בו שיש פרדם ב' שנים שלש עליה עברו ס9קא'

 גם הביא ולא ע"ש, וזקנות ילדות נטיעות בו שיש פרדס השני הפירוש רק כתביורר
 בהפרדס דאיכא היכא אלא ולוקח יורד לומר ראין דס"ל משום היינו הראשוןהפירוש
 מותר הילכך מהזקנות או מהנטיעות אם השקול בספק עומר שלוקח ומה ואיסורהיתר
 הראשון לפירוש משא"כ לקח היתר דמשל להקל תולין דבדרבנן משוס בח"ללקנות
 בררבנן גם הילכך היתר ודאי שהוא בהפרדם נטיעה שום ואין בספק הוא הכרםדכל
 בזה שהעיר וכמו ערלה ודאי דהי' הקודמת חזקת להם יש דהנטיעות להקלא-א

 כחתיכה הו"ל הא תיקשי אכתי אך ע"ש, ל-ג ס*ק רצ"ד לי"ד בביאורו זצ"להגר"א
 לחומרא דאורייתא ספק והרמב-ם להרמב"ן גם בדאורייתא דבכה"ג חתיכות משתיאחת
 שלוקח דכיון למימר איכא ואולי מדרבנן אסור נמי בכה"ג בדרבנן בם9ק וא"כמה"ת
 אם השקול ספק רק אין דבהתלושין איסורא איקבע לא ובהתלושין שתלש לאחרסמנו

מערלה
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ציון ורבעי ערלההלכות פר4קכר
 משת אחת לחתיכה דמי ולא מהיתר רק אין שבתלושין להיות ויכול מהיתר אסמ,רלה
 התלושים בהפירות כאן אבל מותרת ומי אסורה מי ידוע ואינו לפניגו רשגיהםחתיכות
 בח"ל ערלה ר-י אמר אסי רב דאמר )לט.( בקידושין והילכך כלל, מהאיסור שאיןאפשר
 בסוריא אסור בארץ ערלה ספק והתניא אסי לרב זירא ר' א"ל מסיני למשההלכה
 מחקו והרש-ל ולוקח יורד ובח"ל הסיפא גריס דלא דברייתא מסיפא פריך ולאמותר
 אלא דאינו ולוקח דיורד הא שפיר השני ולפי' השגי כפי' רק מיירי דסיפא משומוהיינו
 הו-ל דגכה"ג הערלה שנות עבר בספק גם דמיירי מרישא אלא קשה ולא השקולספק

 כתב רפ"ו סי' בי"ד והח"ס מותר, בסוריא אמאי שפיר פריך הילכך איסוראאיתחזק
 מ"ט לי' ותיקשי הלכה נאמרה דכך אדעתיה אסיק ולא ידע דלא דלהם"ד האלתרץ
 וכיון מדרבנן אלא מהלכה איגו גח"ל בנכרי דערלה הוכיח ומזה בספיקאמקלינן
 בשל ערלה דאמינא לדירי בשלמא יהורה לרב עולא ה"ק א"כ בנכרי מיירידמתני'
 בשל דהוא ובכלאים ולוקח יורד מקילינן דרבנן חר הוי גוי בשל א"כ הלכהישראל
 תרי הוי תרווייהו לדידך אלא ולוקט ויורר דרגא חד עוד נחתינז דרבנן תרינכרים
 הו"ל הא ולוקח יורר למה בדרבנן דאפילו מתורץ לא אכתי אבל ע-ש.דרבגן

 איסורא.איתחזק
 לארץ בחוצה או דרבנן לכ"ע עכו-ם דשל נימא אם וכלאים רערלה למימר ראיכאונראה

 ולא שוים רשניהם ס"ל להס"ד גס סופרים מדברי ישראל של גם דערלהלמ"ד
 דהם משום בידים הלוקטו את או הזורעו את אלא איסורא באיתחזק אפילו אותםאסרו
 מדבדי שניהם וכלאים דערלה למ"ד יהורה לרב עולא הקשה הילכך אמרו והםאמרו
 או ולוקח יורד וזה זה או שוה בשניהס נימא מכלאים יותר בערלה החמירו למהסופרים

 באיתהזק אפילו בח"ל בכלאים וכמו אמדו והם אמרו הם בשניהם ונימא ולוקט יורד וזהזה
 ובלבד ולוקט יורד ואפילו שהו כל ספק צד איזה שיש הוכא לאסור החמירו לאאיסורא
 וזה זה או תני ענן לרב שמואל דא"ל דהא וא"ל בח-ל בערלה נימא כן ביד ילקוטשלא
 לשמואל אלא אמר לא ולוקח יורד וזה זה או ביד ילקוט שלא ובלבד ולוקטיורד
 לא היא הל-מ דאמר יוחנן לר' אבל מרינה מהלכות אלא מיתסרא לא דערלהדאמר
 הקשה הי"ב אסודות מאכלות מה' בפ"י והכ"מ ולוקט ביורד ולא ולוקח ביורד אלאשרי
 דשניהם פסק למה מד"ס וכלאים מסיני למשה הלכה ערלה דאמר כר"י דפסק רבינועל
 רהא למימר דאיכא ונראה ע"ש. רצ"ד י"ר הטור על בב"י הקשה וכן ע-ש,שוים

 דר' אליבא ולא מדינה הלכות דאמר לשמואל רק כו' וזה זה או תגי לומרדהצריכו
 ערלה הל"מ דלמ-ד דס"ל לם-ד אלא אינו היינו הוא מסיני למשה דהלכה דאמריוחנן
 הל"מ דערלה למ"ד זירא רבי דפריך להמסקגא אבל דרבגן כלאים מאיסור חמוריותר
 מותר ספיקא נאמר כך אימא ומשני מותר בסוריא אסור בארץ ערלה ספק דתנןמהא
 יוחנן לר' אפילו א"כ ככלאים איסורא באיתחזק אפילו מותר דספוקא כלומר אסורודאה
 כו' וזה זה או תני לומר שייך יוחנן לר' ואפילו שוים שגיהם הל"מ ערלהדאמר

 ואמר עליו השיג ז"ל הכהן משה רבינו דהרב כתב )שם( דקדושין פ-ק הר"ןוכן
 לערב לו היה לא סופרים מדברי וכלאים מסיני למשה הלכה בערלה דפסקינןדכיון
 ולוקט יורד אמדינן כלאים דבספק כלאים לספק עדלה ספק בין לן דשני וכלאיםערלה
 לוקט יראנו שלא ובלבד ולוקט יורד אמדינן ערלה ובספק ביד ילקוט שלאובלבד
 קשיא לא ולדידי ולוקח יורר וזה זה או ולוקט יורד וזה זה או תני לתרץ צריכין אנוואין
 שהוא דכיון לומר צריכין אנו ואין כותיה נקטינן לקולא מתני דרבינא בריה דמרדכיון

סשוה
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 קכהציון ורבעי ערלההיכותפרי
 דאמרינן היכי דכי דאפשר מדינה הלכות דאמר ס"ל כשמואל לכלאים ,רל"משו"
 א-כ עכ"ל מותר לוקט יראנו שלא שכל נאמרה ה"נ מותר דספקה הלכה נאמרהדכן
 ובשניהם ביד ללוקט הרואה את והשוה שוים וכלאים דערלה ס"ל דרבינו הר"ןדעת
 ולוקח יורד דבערלה וסובר עליו חולק והרמ"ך לוקט, הנכרי את יראה שלאבעינן
 משוה ואינו ביד ילקוט שלא ובלבד ולוקט יורד ובכלאים לוקט יראנו שלאובלבד
 כמו ללוקט רואה דבינו השוה שלא כתב )שם( ובכ"מ הטור על והב"י ללוקט,רואה
 לוקט יראנו שלא ובלבד ולוקח יורד פסק שבערלה אלא והר"ן הדמ-ך דעת עלשעלה

 בוצר אותו יראה שלא והוא וו"ש ביד ילקוט שלא ובלבד ולוקט דיורד פסקובכלאים
 וגבי בוצר אותו יראה שלא צריך ערלה גבי כלומר כידו ירק לוקט או הערלהמן

 אלא בידו הירק עצמו הוא ילקוט שלא רק כלום בכך אין לוקט ראהו אפילוכלאים
 יראנו שלא ובלבד ולוקח יורד רק בכלאים דגם פוסק שהוא מבואר כלאים הלכותמפ"ה
 : ערלה לענין דעדלה פ"ג בס' אליהו בשגות זצ-ל הגר-א שכ' ולהטעם ע'ש,לוקח
 ולכך וא' במאתים בטלין אינן מחוברים שהם זמן כל פי' לוקט יראנו שלאובלבד
 שכבר מאחר מותרים יהיו ואיך אסורין הן ואו מחוברים שהם בומן אותןכשרואה
 ואחד במאתים נתבטלו ואז בתלוש אלא רואה אינו לוקט רואה בשאינו אבלנאסרו
 ילקט שלא סי' ביד -ילקטנו שלא ובלבד מותר רואה אפילו מדרבנן שהוא כרםאבל

 בח-ל שבערלה שלפנינו במשנה הנוסח לפי והו עכ"ל, דרבנן איסור הוא ויעשהבעצמו
 הישראל דיכול דמשמע ולוקט, יורד ובכלאים לוקט יראנו שלא ובלבד ולוקחיורד

 דאיתא מה לפי אבל ביד ילקטנו שלא ובלבד הערלה מן לוקט שהעכו"ם איךלראות
 ולוקט יורד זו"ז או ולוקח יורד זו"ז או תני ענן לרב שמואל דא"ל שםבקידושין
 ספיקה נאמר כך מסיני למשה הלכה ערלה למ"ד דאפילו התס מסקינן דהא שויםשניהם
 והלכה ומותר גמור ודאה אינו הלקיטה בעיגיו רואה שאינו כ"ז א-כ אסור ודאהמותר
 וכיון מערלה קיל יותר לא כלאים הילכך דדבנן בח"ל כלאים מאיסוד חמור יותר לאזו

 לוקט, יראנו שלא ובלבד ולוקח יורד בכלאים ה"ה לוקט יראנו שלא בעינןדבערלה

 המוכר לקח לא דודאי דמפרש רש"י לפירוש בשלמא אסור בא"י ערלה דספק האוהנה
 שמפרש רבינו לפירוש אבל השקול ספק הו"ל ושם מכרמו דוקא אלא אחר ממקוםפירות
 א"כ הכרם מזה שהענבים נודע ולא חוצה נמכרים וענבים ידוע הערלה הכרםשהיה

 שהביא נ"ד פרק להכפו-פ וראיתי דהיתר ומרובא קנה דמעלמא לימא אסוראמאי
 הן ערלה מכרם אומר שאני לחומרא ספיקא אסור ישראל ובארץ וכתב רבינופירוש
 נינהו דהיתרא פירות דעלמא ורוגא הרוב אחר הלך וקרוב רוב בעלמא דאמרינןאע-ג
 בעלמא למכור ררך שאין רוב ליכא דהכא למימר איכא מותרין יהיו בא-י אפילווא"כ
 דרך אין הוה שבמקוס כוונתיה ואולי מובניס אינם דבריו ע-ש, הזה במקוםפירות
 דכיון אסור דבא"י הטעם דקידושין בפ-ק הר"ן וכמ-ש מעלמא, הבאים פירותלמכור
 ע"ש ספיקא חד אלא וליכא הם הגן דמפירות מילתא מוכחא נמכרים הס הגן פתחשעל
 מקורבא ועדיף הגן בתוך כאלו הס הרי הם הגן דבפתח דכיון הר-ן כוונת המ"רוביאר
 ערלה ספק מפרש דהר"ן ואע"ג ע"ש, הי' וכאן נמצאו דכאן הוא ומצוי דקרובדמוכח
 א"נ שנים שלש עליה עברו לא אם שנים שלש עליה עברו אם ספק כלומר : ורלכרש"י
 אזלינן דלא שפיר אתי בלא"ה ולרש"י אילנות ושאר ערלה נטיעות בו שישסרדס
 מקום משום פירות לקח לא רהמוכר דידוע מפרש דרש-י משום היינו כמ-ש רובבתר
 דליקט שכתב הר"ן משא"כ רובא בתר דניזל למימר ליכא הילכך שלו מכרמו רקאחר

עכו-ם
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צףון ורבעי ערלותהלכות פרףמכו
 לאו אי רובא גתר דניזל למימר איכא הילכך מהיכן ידוע ואינו הפירות מןעכו"ם
 אפשר הילכך הגן, בתוך כאלו הם הרי נמכרין הם הגן פתח שעל דכיון שכתבהסברא
 הל"מ דספק להוכיח )שם( הב-י מ"ש ולפי"ז דרגינו אליגא גס הר-ן תירוץלתרץ
 ערלה דספק מדתניא הל"מ בח"ל דערלה אמר כי ליה מדמקשי לחומרא מקוםבכל
 ספיקה נאמרה כך אימר ליה ומרמשני אסור ספיקה הל"מ דוכתי דבכל אלמא מותרבח"ל
 ססיקה נאמר דכך שאני והכא אסור ספיקה הל"מ דוכתי רבכל הכי אין כלומרמותר
 להקל ספק דוכתי דבשאר למימר איכא דלעולם ראיה מכאן אין הנ"ל לפי ע-שמותר
 אחר ממקומ המוכר לקח שלא דידוע דמיירי דלרש"י השקול ספק הוי דלא שאניוהכא
 דרבנן איסור בשאר אפילו דבכה"ג -ערלה איכא דוראי איסורי שאיתחזק מכרמוורק
 ספק אמאי מהלכה אסור בח"ל דערלה אמרת אי מקשי שפיר הילכך מחמיריןנמי
 הלכה נאמרה דכך ומשני האי כי בספק מקילין ואיך איסוריה איתחזק הא כלומרמותר
 להקל דוכתי בכל ערלה בספק השקול ספק אבל איסוריה באיתחוק אפילו מותרדספק
 הו"ל מכר הגן פתח שעל דמיירי כיון אבל לקח מאין ידוע דאין רבינו לפי'ואפילו
 להקל הלכה גאמרה לא ואי השקול ספק הוי לא היה כאן גמצא וכאן הגן מתוךכמו
 רבינו מדגרי מבואר וכן דעלמא דרבנן איסור בספק אפילו לחומרא הו"א בכה-גאפילו
 מצטרפין אין בו אין ספק הנוד כשפופרת בנקב יש ספק : שכתב ה"ו ממקואותבפ-ח
 שיעורו ספק הלכה ששיעורו אע"פ התורה מן שעיקרו וכל התורה מן הטבילה שעיקרמפני

 היה אם אבל לחומרא הלכה ספק ראמרינן הוא מה"ת שעיקרו דכיון משמע עכ-ללהחמיר
 הר"ן מ-ש עפ-י הב-י הוכחת נסתר וכן להקל, דרבנן ספק ככל הלכה ספק רין לבד הלכהספק

 תורה דבר לחומרא דאורייתא דספקא דאמרינן דמאי מכאן שלמדו ויש : )שם(בקידושין
 לא מהא ואי ספקא להתיר הלכה שהוצרכה הכא אמרינן רהא סופרים מדברי ולאהוא
 כדאי שאינו ואע"פ בעולמ ספק שום בו שנולד כל למשרי איצטריך דהכאאיריא
 בח"ל כמותו הלכה בארץ המיקל דכל )לו.( ברכות אמרינן רמש"ה אחר במקוםלהתיר
 להדדי לספוקי ואפילו לודאי קרוב ואפילו שריא ספקא דכל רבים במקום יחידואפילו
 ס"ל ררבינו וכיון עכ"ל, עובר לפני משום עובר ודאי איסורין בשאר ואילו שרינמי
 ס"ל הילכך מדרבנן לחומרא דאורייתא רספיקא כהרמב"ן מת טומאת מה'בפ-ג

 להקל. בהלכה השקולדספק
 אלא אינו רלחומרא דאורייתא באיסור ספק רכל רס-ל לטעמיה דהרמב-םוגראה

 לא ממילא לחומרא מפורש חכמים אמרו דלא הלכה בספק הילכךמדרבגן
 מה-ת להומרא ראורייתא ספיקא דאמרי ודעימיה להרשב"א משא-כ בספקמחמירין

 מהדורא הנ-ב ראיתי אח-כ הלכה, מן לחומרא מסיני ,למשה רהלכה ספיקאה"ה
 למשה הלכה שעיקרו מסיני למשה הלכה רספק בהריא שכתב קמ"ז סי' י"ר חלקתנינא
 וגם ממקואות פ"ח מהרמב"ם לדבריו ראי' ג-כ והביא לקולא ספק אמרינןמסיני
 בח-ל דערלה לומר רוצים ויש ע-ש, מ-ז דמקואות בפ-ז והר-ש הרמב"םמפירוש
 בתורה שגאמר מה לפרש באה רהלכה מה-ת שעיקרו מסיני למשה הלכה הו-לנמי
 ערלה רנהגא היכי וכי שכתב: קדושים פ' השאלתות מרברי ראי' ומביאים תבאוכי

 הלמ"מ בח-ל ערלה אר"י ר"א ראמר לה גמירי הילכתא בח-ל ערלה נהגא הכיבארץ
 וראי בין ספיקא בין באר"י מיהו ביאה זמן ערלה גבי דכתיב תבאו וכי מאיאלא
 עיקר שהיא ערלה על מוכיחים דבריו אין עכ-ל אסור וראה מותר ספיקא בח"לאסור
 תבואו כי בתורה מ-ש על בח"ל מהלכה סתירה שאין לומר רק דכוונתו משוםמה"ת

לא
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 קכזציון ורבעי ערלההלכותפרי
 למעט תבואו כי אמרה לא התורה אלא בח"ל ולא בערלה חייבין בא"י דרק ללמדלא
 הרי דאל-כ בארצכ0 תבואו מכי בערלה להתנהג מתחילין מאימתי ללמד אלאח"ל

 בתורה מ"ש ולעקר לבא הלכה יכולה ואיך בח"ל נוהג אינו דערלה בתורהמפורש

 ביד כח ראין א' ס"ק קייז סי' בי"ד הט"ז כמ"ש בכה"ג ררבנן איסור לעניןכדאשכחן
 הלכה שתאמר יתכן שלא וכ"ש להיתר בפירוש התורה שפירשה רבר לאסורחכמים
 שום לו אין בח-ל ערלה איסור אבל להיפך מפורש בתורה מ"ש לסתור מסינילמשה

 מהלכה בח"ל ערלה ואיסור לחור בא"י תורה איסור שבא-י, תורה האיסור עםקשר
 ע-ש, דאורייתא ספק כמו לחומרא הלכה דספק כהב-י כתב רמ"! מצוה והחינוךלחור

 או רוב בח"ל ערלה בספק דאפילו מבואר לימא ד"ה )כ-ד.( ב-ב התוס' לפימ"שאך
 מיירי ולוקח יורר בח"ל ערלה דספק הא מפרשים ע"כ הרי ע"ש הוא כוראיחזקה
 מותד ספק אסור ודאי נאמרה הלכה שכך דצריכין וכיון איסורא נתחזק רלאבאופן
 בחיל דערלה ס"ל רבינא דהא אסור הלכה ספק דבעלמא הב-י כדברי מוכחששיר

 אליבא בב"ב התום' ודברי )כה:( בפסחים ררבינא מהא ראי לקמן שנכתוב כמוהלכה
 גזה. מ-ש ל"ב בהלכה לקמן עיין בחולין שבח"ל ערלה נתערב וע"ר כתבו,דרבינא
 פרדס א"נ שנים שלש עליה עברו אם ספק כלומר ערלה דספק רש"י שיטתוהנה

 ואינו הפירות מן כוכבים עובד וליקט אילנות ושאר ערלה נטיעות בושיש

 יחיד וכיבוש דוד שכבשה צובה ארם והיא מותר ובסוריא אסור בא"י מהיכןידוע
 אומר אינו לכתחלה אבל כבר כשנלקט ודוקא מותר ספקה הלכך כיבוש שמיהלאו
 דרחיק דבח"ל כלומר ולוקט יראנו שלא ובלבר ולוקח יורד ובח"ל ולקט רר לךלו
 ילדות נטיעות בו שיש מפרדם הלוקס העכו"ם מן ולוקח ישראל יורד מיחלף ולאטפי

 כשהוא ישראל יראנו שלא ובלבר לכתחלה ולוקט שם נכנס שהוא יודע וישראלוזקנות
 הכרם כלאי דהו"ל הגפנים בין ירק שנטע ירק הנטוע כרם ובכלאים הערלה מןלוקט
 כלאים ספק והו"ל הוא בכרם הנסוע הירק מן שמא לחוש ויש לו חוצה נמכרוירק
 ביד, עצמו החבר ילקוט שלא ובלבד לחבר ומוכר ממש הכלאים מן ולוקט עכו"םיורד

 שלא ובלבר אמרינן רכי ומפרשין: ארש-י פליגי ראחרים כתב )שם( בקידושיןוהר"7
 שרואה אע-פ ממש ביד לוקס ישראל שאין כל מותר שיהא לומר בא לא בידילקוט
 בארץ ערלה ספק ה"פ כולה מתני' אלא אפשר אי ודאי דהא האיסור מן לוקטהעכו"ם
 נמכרים ופירות מותרות ונטיעות ערלה של נטיעות הגן בתוך שיש כגון אסורישראל
 וקאמר וכו' ירק הנטוע כרם כלאים גבי דמתני' דסיפא דומיא הגן בפתח לוחוצה

 הם הגן דמפירות מילתא מוכחא נמכרין הם הגן פתח שעל דכיון אסור ישראלדבארץ
 ליכנם אבל בארץ אלא ספקה גאסר שלא לפי מותר ובסוריא ספיקא חד אלאוליכא
 לא"י סמוכה שהיא כיון הא בכי בה דגזרו אסור שבו התלושין הפירות מן וליקחלתוכו
 מן לוקט יראנו שלא ובלבד התלושין שבגן הפירות מן אפילו ולוקח יורדובח-ל
 מקילי כלאים גבי ובסיפא הם היתר משל או איסור משל אם יורע שאינו אע"פהפירות
 האיסור מן לוקס העכו"ם את רואה שאינו או האיסור מן ביד לוקס שאינו דכלטפי
 מר"ן כתב ס"ל כמאן ורבינו עכ"ל בסתם הפירות מן שילקוס לו לומר מותרממש
 שאינו כל ודאי כלאים או ודאי ערלה שהם שאע"פ ז-ל רש-י לפירוש מסכיםדרבינו
 לדברי אך ע"ש, ללוקט הרואה את והשוה סותר לוקס העכו"ם את רואה אינו אולוקט
 דכרם בהדיא רביגו כתב הא רש"י כפירוש רביגו דדעת לומר אפשר איך תיקשיהר"ז
 דהיכא דס"ל משמע בח"ל ואצ"ל מותר בסוריא כו' כלאים ספקו או ערלה טפקשהוא

שהכרס
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צירן ורבעי ערלההלכות פריקכח
 ושאר ערלה נטיעות גו שיש פרדס א"נ שנים שלש עליה עברו אם ספק עצמושהכרם
 אסור לוקט שהוא לראות אפילו בכה-ג ולרש-י ביר ללקום אפילו מותרנטיעות
 ערלה בוראי שכתב רבינו ברברי מרקדק ובב"י והכ"מ גיד, ללקוט וכ"שלישראל
 רהא הכי יליף מהיכא בוצר יראנו שלא ובלבד מהם ליקח מותד בח"ל הכרםוכלאי
 ועוד לן מנא ערלה בודאי אבל ראמרן הוא ערל4, אספק ולוקח יורר בח"ל תנןכי

 ע"ש, לוקט ראהו בשלא אלא בח"ל אפילו שריא לא מתניתין והא גוונא בכלרמותר דמשמע בח"ל ואצ"ל מותר ובסוריא וכו' ערלה ספק שהוא כרם דבריו בסוףשכתב
 גהכלאים הספק היה אם ובכה"ג אחר ממקום או זה מכרם אם ספק והו"ל לכרם חוץענבים שמכר אלא ודאי ערלה היה שהכרם ערלה בספק אם הוא ערלה ספק מין באיזהרתליא אלא הם שוים ורואה דלוקט וס"ל ולוקס יורר שזו-ז אופן ויש ולוקח יוררשזו"ז אופן ויש ונכון אמת רשניהם להיות ראפשר מפרש ררבינו גראה לכן אחרתשיהי' א"א כך זו"ז אם כו' זו"ז או כו' וזה זה או לומר אפשר איך מאד מוקשהולוקט יורד זו"ז או ולוקח יורר זו"ז או תגי ענן לרב שמואל דאמר הא משום טעמאוג"ל
 הכרם מן שלקט ראה ולא נלקט כבר אם אלא לקגות מותר אינו בערלה וביןבכלאים בין ולוקח יורד זו-ז אמריגן כזה וגאופן לו חוצה ונמכר הכרם בתוך ירקשזרע
 מותר ואיגו כלאים ווראי ערלה וראי בהכרם רהא ביד לקט כמו זה הרי ראהראם

 פי' ולוקט יורר בשגיהט בכה"ג עברו לא או שנים שלש עליה עגרו אם בספקהיינו ולוקט יורר זו"ז או הלקיטה ראה ולא נלקט שכגר מה ולקנות לררת אלאבשניהם
 לפי"ז ביד ללקוס אפילו מותר ערלה רספק ביד ללקיטה ראיה בין חילוק איןערלה ספק שליקט כיון געצמו גידו שלקט או המסופק הכדם מן שלקט הלקיטה שיראהאו
 פתח בירו הירק לוקט או הערלה מן גוצר אותו יראה שלא והוא כתב והילכךכלאים ווראי ערלה וראי שבהכרם כיון ביד ללקוט ולא לראות לא אבל ולוקח יורר דוזרזכתב הילכך כלאים ווראי ערלה ודאי היה שהכרם רמיירי ברישא תרווייהו כאן רבינוכתב

 ספק אלא דאינו ורואה בלוקט שוים זו"ז כלאים ובספק עדלה בספק רמייריובסיפא ערלה מוראי שלוקטין ברור יורע ג"כ ובראיה לוקט הוא שמערלה ודאית ה-יעה לויש בלקיטה שוים שניהם כלאים וודאי ערלה דבוראי משום והייגו בלוקט ומסייםברואה
 כו' זו"ז או תני דאמר הוא דשמואל ואע"ג הכרם בפגים ערלה ספק רהיההסיפא וכתב הלוקח אצל וספק ערלה בוראי הרישא וכתג רבינו סמיך קא וע"ז מותרגמור וראי שאינו דכל אמרו והם כלאים איסור אמרו הם אמרו והם אמרו הם הואסופרים דמרברי כלאים וכן מותר וראי שאינו וכל אסור רודאי הלכה נאמרה כך ערלהובספק
 הא מסיני למשה דהלכה כר"י קי"ל ואנן מדינה הלכתא דעדלה אמר האושמואל
 להתיר כראי שאינו ואע"פ בעולם ספק שום בו שנולר דכל נאמרה כך רהלכהלמסקנה
 רגינו כתב דלא הא הב"י שדקדק ומה מסיני למשה הלכה למ"ד מרינה הלכותדערלה מ"ד בין חילוק שום אין הילכך מותר לספוקיאהדרי ואפילו לוראי קרוב ואפילו אחרבמקום
 בח"ל ערלה דאמר כשמואל סברי רבנן רהגך דס-ל מזה ומוכיח אהררי לספוקירמותר
 מספקי מ-מ מסיני למשה הלכה בח"ל דערלה רקי"ל למה דאפילוערלה בהלכות זרוע האור וכ-כ ע-ש, הכי ס"ל לא )שם( בקידושין הר"ן ע*ש מדינאהלכתא

 ע"ש. אהרריספוקי
 איסורא דאיקבע בספיקא אלא לחברו לספקו רבנן התירו רלא כתב )שם(והח"ס

 חבירו יבין שלא לחגירו לספקו רבנן והתירו להקל והכא להחמירדמה"ת
שבא
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 קכםציון ורכעי ערלההלכותפרי
 אסור ערלה מודאי אבל א' ספק הנותן ולגבי ס"ם חבירו אצל ויהיה הס' מגןשבא
 והכפתור ע"ש, ליה ולספקו לחבירו לתת הנאתו לו הותר דאיך ולספקו לחגירולתת
 ידוע הערלה כרם כשיהיה הוא ערלה ססק פירוש הרמב"ם: בשם כתב נ"ד פרקופדח
 שלא ובלבד ואמרם מזולתו או הכרם מזה שהענבים נודע ולא לו הוצה נמכריםוענבים
 פי' זהו זולתו לו ילקוט אבל בעצמו הוא ילקוט לא האוכל שזה עגיינו בידילקוט
 ואין ערלה ודאי מכרם אפילו בח"ל לחבירו לספק התיר הרי עכ"ל, והראב"דהר"ם
 חברו לו כשילקוט דהכא )שם( הכפו"פ כמ"ש מכשול תתן לא עור לפני משוםבזה

 רבינו ודברי ע"ש, עור לפני בענין נגע בקידושין הר-ן וגם ע"ש, לגמרי לושמותד
 אפילו לחברו לספק דמותר מפורש רבינו שכתב דערלה ספ-ט המשניות בפירושהוא

 )שם( בברכות רש"י כמ-ש חשוד בישראל לאוקמי צורך אין ולפי-ז ע-ש, ערלהבודאי
 ערלה לחברו לתת לכתחלה מותר דהא מיירי בחבר אפילו מותר דבה-ל האאלא

 אולם לכתחלה, אפילו אהדדי לספוקי מותר דהא בעיניו רואה איננו שהוא כ-זשבח"ל
 המוכר שיודע משום אסור לחבירו למכור אבל לאכול מותר דחבירו דנהי למימראיכא
 מכור או ואכלה מתתננה הנאה היתר ילפינן דהא הנאה דהו"ל משום אסור מתנהוה"ה
 בקידושין התוס' כמ"ש בהנאה אסור בח-ל אפילו דערלה בהנאה ואסור הוא שעדלהוכיון
 בח-ל עדלה ספק מדקאמר ערלה גוהג נכרי דשל שהוכיהו כו' מצוה כל ד"ה)לו:(
 רישראל בערלה דאי דנכרי בערלה מיירי וע-כ לוקט יראנו שלא ובלבד ולוקחיורד
 אינו לחבירו לספקו דמותר דהא משמע א"כ ע"ש, אסורין ערלה דדמי למכור אסורהלא
 אשה בהם לקדש ולענין הנאה איסור משום אסור למכור אבל אחר ע"י לו נותן אםאלא
 והיתה חולה האשה היתה אם לענין אישות מה' ה-א בפ-ה המגל למ"ש לדמותאיכא

 באיסורי וקדשה סכנה בו שאין חולה היתה היא אם וכן איסורים רשרומסוכנת
 עבר אם סכגה בו שאין אף בחולה הותרו דרבנן איסורי דכל למ"ד דבריהם שלהגאה
 והכא ע-ש ז' בהלכה מ"ש ועיין ע-ש דידה בתר או דידיה בתר הולכין אםוקדשה

 דידיה בתר הולכין אס ומותר ירוע לא ולדידה ואסור ודאי דלדידיה שבח-ל ערלהנמי
 בר מר : :( )כה בפסחים דאיתא ומהא מוקדשת דידה בתר הולכין ואם מוקדשתאינו
 רבנן דאמור אימור א"ל דערלה בגוהרקי לברותיה לה רשייף לרבינא אשכחיה אשירב

 אסור שבח"ל ערלה דאפילו מוכח עכ-ל אמור מי הסכנה בשעת שלא הסכנהבשעת
 ואסורה בח'ל נוהגת הערלה ר-י בשם מסורש כתב ערלה בהלכות כו והכלגהנאה
 לגמרי מותר להחולה א"כ מערלה שזהו ידע לא דהחולה כיון קשה אך ע"ש,בהנאה
 לספוקי מותר דאינו הב"י כמ"ש_ מהתם משמע א"כ אשי רב בר מר תמהומאי
 אסור מסיני למשה דהלכה למ-ד אבל מדינא הלכתא בח"ל דערלה למ"ר אלאאהדדי
 אסור בח"ל דערלה תרווייהו ס-ל אשי רב בר ומר דרבינא שהוכיח שם בפנ-יועיין

 ע-ש. מסיני למשהמהלכה
 הוה רערלה שתילי הנהו )כב.( בע-ז ראיתא מהא בהנאה אסור בח"ל דערלה מוכחוכן

 להו שרה דרבא לקמיה אתא דהתירא שני וישראל דערלה שני אכילעכרם
 שנה המשסט שכן נהנה זה אין כו' כנגדן אוכל שישראל אכילה משום ואי רש"יוכתב
 גהכ"ח לקמן ועיין מיירי בח"ל והתם אסור לא"ה הא משמע עכ-ל אוכל הוא עוברשוה
 אותם שמעמידין מפני עכו"ם גבינות דאסרינן )לה( בע"ז דאיתא מהא להעיר ישוהנה
 הא אסורין ולמה בח-ל אפי' עכו"ם גבינות אסרינן זה מטעם והא ע"ש, ערלהבשרף
 מספק, נאסר ולמה מותר ספק אסור ודא4 נאמרה וכך מהלכה אלא אסור אינובח"ל

והריטב*א
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צידן ורבעי ערלההלכות מריקל
 עכו"ם גביגות ע"ז במם' ראמרינן והא וכתב בזה הרגיש )שם( בקידושיןוהריטב-א
 מותר ערלה וספק הוא ספיקא רהא אע"ג ערלה בשרף אותה שמעמירין מפניאסורה
 ואסרו בגזירתם חלקו לא בארץ כך מחמת גבינתם ואסרו בארץ ראסור מכיוןבח"ל
 הריטב"א של לתירוצו צורך אין רקידושין בפ"ק המררכי ולפימ"ש ע"ש, בח"לאפילו
 בטעס מעמירין אין פרק ראמריגן רהא רפ"ה סי' בחי"ד הח"ם ולפימ"ש ע"ש.ערלה גוראי אלא אסרו דלא ילדה ערלה של בשרף אלא מעמירין היו שלא רוראישכתב
 שנים ג' פירות כי הטעם ערלה בשרף אותם שמעמידין משום נכרים גבינותאיסור

 א"כ ע"ש, גבינות עושים שלהם ובשרף הם חמוצים כי לאכילה ראוים איגםהראשונים
 ואמרינן גיר לקיטה כמו והו"ל נעשו וראי מערלה ודאי אלא ערלה ספק אינםהגבינות
 שהיה עכו"ס )קכב.( ביבמות מהברייתא תמוהים הח"ס דברי אך ביר ילקטנו שלאובלבד
 תרמ"ט ס" לולב בהלכות והמג"א והי"א ובה"ו ה"ג לעיל מ"ש ועיין ע"ש, פירותמוכר
 להאכילו לכתחלה יכול שהרי כשר ח"ל וערלת פסול ערלה של אתרוג כתב כ'ס"ק

 להאכילו ראסור רצ"ר סי' בי"ד הרג"י מ"ש לפי אבל כו' בה מכיר שאינולחבירו
 שיכול משמע רתלמורא ופשטא הואיל להכשיר ריש נ"ל מ"מ הוא פסול א"כלחבירו
 אפילו דמותר נימא אם דוקא והיינו ע"ש, אתרוג לגבי עליו לסמוך יש לחבירולהאכילו
 לחברו לכתחלה שיתן א"א א"כ בהנאה שאסור נימא אם אבל שבח"ל מערלהליהנות
 המבחת בזה שהעיר וכמו הנאה מטעס אסור שנתינה משום יודע אינו חבירו אםאפילו
 החינוך כתב זה רמטעמ למימר ואיכא ערלה בה' בו הכל וכ"כ ע"ש, רמ"ו מצוהחינוך

 כלל להוריעו גזקק אינו ממנו ואכל חבירו בא אם אלא אינו אהררי לספוקירההיתר
 כיון כן אם בספיקא כלל חל ערלה איסור שאין שם כתב הא ותקשי לא לכתחלהאבל

 לו ליתן אסור ולמה גמור היתר אצלו מותר הרי ערלה שזה מזה יודע אינורחבירו
 שמעתתא השב וכ"כ הנאה נקרא והגתינה בהנאה שאסור מטעם ודאי אלאלכתחילה

 ע"ש. פ"ג א'שמעתא
 חוצה הפירות שנמכריס אלא ערלה ודאי שהוא כרם בין חילוק איןרש"יולשיטת

 בי"ר הרמ"א הביא הטור ודגרי ביד ילקטנו דלא ערלה ספק שהוא לכרםלו
 הגולה הבאר ע"ז וכתב מותר שהוא ערלה ספק שהוא שכרם וכ"ש : ט' סעיףרצ"ר
 בדגרי ועיין הרמב"ם רבינו כדעת הטור דדעת הבין הרי ע"ש ביד ללקוטאפילו
 הטור רברי על כתב והפרישה בזה. מ"ש ג' אות ערלה בהלכות הרא"ש עלחמורות
 להשמיענו בא מה לומר א"צ הוא אם קשה לכאורה כו' ספק שהוא כרם ואצ"לשכתב
 בכרם משא"כ בודאי היתר צד כאן שאין הואיל להחמיר לנו היה שבזה רהו"אונראה
 כתב לכך בודאי היתר של נטיעות ג"כ בו יש רמ"מ ערלה של נטיעות בושיש
 וכ"כ ע"ש. לה חוצה הנמכרים מהענבים לקגות ר"ל מותר שהוא ומ"ש אצ"לשהוא

 ראצ"ל וקאמר לו חוצה נמכרים וענבים אמ"ש קאי מינה ארלעיל דאצ"לבדרישה
 אפילו משמע רא"כ מותר ענין גכל ערלה רבספק ס"ל ררבינו רא"ל מותררבכה"ג
 אם רבספק רצ"ו בסי' הטור ממ"ש והוכיח אסור ודאי וזהו בירים הישראל ממנוללקש
 הלכה בח-ל שהוא בערלה כ"ש ויאכל בירימ ממנו ילקט דלא באיסור הירק שםנזרע
 הל"מ שהוא דבערלה להטור ום"ל הספק מן בעצמו ליקח לישראל שאסור מסינילמשה
 אלא שאינו הכרם בכלאי אבל משם לוקט שהעכו"ם רואה אם לקנות אסורבח"ל
 שאסור אלא משם לוקט שהעכו"ם רואה אפילו אסור ואיגו בזה הקילו גח"למדרבנן
 אסיפא רישא הטור דברי קשיין רא"כ הט"ז עליו והקשה ע"ש, משם ללקוטלישראל
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 קלאציון ורבע' ערלההלכותפרף
 מכרם בעצמו ליקח לישראל אסור באמת יהיה למה הדרישה דרך על קשה ועודכו'
 נאסרגו טעמא ומאי מותר ספיקו בפירוש אמרה הל"מ דהא ערלה ספק בושיש
 מכלאים בערלה טפי קיל אדרבה בדבר ספק שיש כל דודאי נלענ"ד ע"כ כו'אנחנו

 לעשות שנוכל הרחקות כל מ"מ מדרבנן שהוא ע"פ אף איסור ספק יש כלאיםרגבי
 מותר דספיקו הלכה נאמרה בפירוש בערלה משא-כ הכיעור מן הרחק אמרינןלכתחלה

 לנו ודאי כאלו בדבר יש גמור והיתר להחמיר מקום אין ערלה ודאי שאין כלא"כ

 כאן יש אם ספק בעצמו שיש בכרם אם דכ"ש הטור שסיים מה ווה ערלה שםשאין
 איסור תערובות מספק איסור ספק טפי דעדיף ממנו ליקח הישראל שמותר לגמריאיסור
 ללקוט לבד לראיה ביד לקיטה בין מחלק והלבוש הט-ו כדעת ג-כ הש"ך ודעתע"ש,
 ללקיטה, ראיה או ידועה לי מה ובאמת מותר לוקט שהעכו"ם איך ולראות אסורביד

 אפילו מותר ערלה ספק שהוא דכרם ל"ד ס"ק רצ"ד סי' לי"ד בביאור הגר"א דעתוכן
 ולוקח יורד ובח"ל כו' הערלה דספק מתני כוונת רבינו שמפרש ומה ע"ש בידללקוט
 בתוספתא מפורש איתא לה חוצה שנמכר אלא בודאי מיירי לוקט יראנו שלאובלבד
 ערלה של כרם הערלה ספק איוו ה"ז: דערלה בפ"ג הירושלמי והביאה דערלהספ-א
 התוספתא דקידושין בספ"ק המרדכי שמפרש וכמו עכ"ל, לו חוצה נמכרותוענבים
 של בכרם דמיירי דפירש מורי כפי' ולא ערלה כולה שודאי בכרם דאיירי רמשמעהנ'ל
 ערלה של כרם ולא ערלה בו שיש כרם למיתני הו-ל דא-כ ערלה בו וישהיתר

 ובסוריא לה חוצה נמכרים וענבים הואיל ערלה ספק הוי ואפ"ה ערלה שכולהדמשמע
 ע"ש. הביאן אחר ממקום לתלות שישמותר

 לקנות אסור ישראל בארץ ערלה ספק שהוא כרם יאמיינל הא כי' ספקיהכרם
 וכמ"ש ברישא כמ"ש לו חוצה פירותיו שנמכר דוקא היינופירותיו

 מילתא מוכחא נמכרים הם הגן פתח שעל דכיון אסור דבא"י הטעם הר"ן בשםלעיל
 צדדים הרבה יש הגן בפתח היה לא אם אבל ספיקא חד אלא וליכא הם הגןדמפירות
 ואם הזקנות מן שמא מהגן ואפילו מעלמא או מהגן אם ספק ס"ס משום א'להתיר
 דעלמא רובא בתר ניול ועוד עבר כבר שמא ספק ערלה שנות ג' עבר אםהספק

 יתברר אפילו בשוק דמהנמכר ר"פ סי' בתשובותיו הרדב"ו וכמ"ש היתר שלדהפירות
 מטעס מותרים בא"י אפילו לפנינו הבאים הענבים ערלה של נטיעות גם ישדבכרמים

 ספק החדשות מהנטיעות ספק כרם מאותו ואפילו מעלמא םפק כרם מאותו ספקס"ס
 ערלה של ידוע כרם שם דיש אע"ג קביעותו ממקום קונה שאינו כיון ועודמהוקנות
 כולו שהכרם תרתי ביה דאית היכא אלא בא"י שאסור ערלה ספק נקרא לאמותר
 בו שיש אלא ערלה כולו הכרם היה לא אם אבל לו חוצה נמכרים וענביטערלה

 ספק זה דאין מותר לו חוצה נמכרים הענבים שהיו אפילו ערלה של נטיעותקצת
 תלויה שהיא לפי בזה להקל לנו ואין נינהו זקנות ורובא דובא בתר דאולינןמשום

 כרחוק נמכרים הענביס שאם למד נמצאת בוה( מ"ש לעיל )עיין מפרשיםבמחלוקת
 בזה ואין מותר ערלה שכולו כרס שם שנתחוק אפי' האיסור בו שנתחוקמקום

 ע"ש. כללחולק
 כגון ערלה ודאי שהוא מין לכל ללמוד יש ומכאן כתב, הי"ג ממא"א פ"יוהרדב"ו

 ראהו ילא מביאו שהנכרי אפילו יבש ומיד שנים שלש אלא פרי עושהאינו
 דדוקא ערלה ודאי שהוא יודע לי ומה הערלה מן לוקט רואהו לי דמה אסורלוקט
 ספק צד איכא ראכתי מהם ליקח שמותר הוא ערלה מכרם יוצאת העגבים אתראה

אע.פ
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הארץ ורבעי ערלההלכות נמעקלב
 כז.רץלכרץ

 בשתייה מדתר ערלה של בפרדם פמונה הנמצאת ייןחבית
 הנמצאין ענבים אבל בו דטומן ממקום גונב הגנב שאיןובהנייה
 דגם וי"א שם והצניען נלקטו טשם שמא אםורים שםפמונים
 בה"ל. מותריןענבים

 ציון ריפ
 והמשנה ע-ש, ערלה של 1ה לכרם אותו הביא אחר מכרם שמא רחוק שהואאע-פ
 דקדושה משום מדרבנן ב1ה-ז דתרומה דלמ"ד כתב הי"א אסורות ממאכלות בפ"ילמלך

 הכרם כלאי לבא לעתיד קידש לא דעזרא ג"כ וס"ל לגא לעתיד קדשה לאראשונה
 וה"ה מאי ד-ה )פא.( הערל בפ' התוס' כדכתבו הכרם כלאי וגבי בטלה ה"נתרומה לגבי האדץ קדושת דבטלה היכא דכי מדרבנן אלא איסורו אין בא"י אף הזהבזמן
 אסור לא בא-י אף ג1מה"ז דה"ה מדרבנן מח-ל דחדש ליה דאית דמאן אליבאלחדש
 למשה הלכה נאמרה דכך משום מותר ספיקה דבח"ל דקי-ל ערלה וכן מדרבנןכ"א
 גה-ג ולעיל ע"ש האדץ קדושת דבטלה משום מותר ספקה בא"י אף בזה"1מסיני
 בזמה-ז ערלה עזרא קדושת בטלה לא שלדידיה לרגינו דאפילו הצל"ח דעתכתבתי
 ערלה בח"ל דכמו המ"ל ומ"ש ע"ש, כולכם ביאת בעינן בערלה דגט משוםדרבנן
 זה מנין כן בא"י אף מותר ערלה ודאי שאינו דכ"ז נאמרה וכך מסיני למשההלכה
 ערלה דיני לנהוג חייבה שהתורה בא"י ולא בח"ל אלא נאמרה לא מסיגי הלכהרהא

 גוהג שבא"י מהדש ולהורות לסיני הלכה חזרה לא קדושתה שבטלה ואחרמפורש
 איסור דיני ככל לנהוג בעיגן א-כ בזמה-ז בא"י בערלה חייבו חכמים ודאי אלאערלה
 להתיר הלכה נאמר דכך בח-ל ערלה כמו לא אסור איסורא דאיתחזק והיכאדרגנן
 דבא"י וכתב המ"ל דברי מביא ח' אות מערלה בפ-א והתא"י איסורא באיתחזקאפילו
 כתב )לו.( לברכות והצל-ח מסיני, למשה מהלכה הזכיר ולא דרבנן אלא אינובזה"ז
 מהלכה דק בא-י אף נהגא לא עזרא בימי אפילו ערלה הרמב"ם רבינודלדברי
 בא"י ערלה ספק רבינו דאמר הא לפי-ז קשה אך ע"ש, גח-ל כמו מסינילמשה
 שם הצל-ח כמ-ש המקדש לכשיבנה דו-כ לומר ואין הזה ב1מן אפילו דטשמעאסור
 בהלכות דגם מהא זה והוכיח לח-ל א"י בין לרביס גנוטע רביגו דחילק האלענין

 הלכה תעשר עשר בספרי ועיין ע"ש מה-ת בהם שכתב דברים כמה הזכירתרומות
 בסוריא ודאי לעתיד והא לסוריא א"י בין מדחילק כך לומר א"א כאן אבל מ"שרל"ו
 מה"ת. בערלה חייג ויהיה א"י דין סוריא גם יהיה זהומטעם א"י כיבוש אחר יהיה ודאי סוריא כשיכבוש המשיח דמלך מה-ת בערלה חייביהיה

 דערלה בפרדיסא דאישתכח דחטרא חצבא חהוא : )כ"ד.( ב"ב איתא כו' חבילןןכז(
 התם שאני )ומשני( חנינא דר' לה דסבר משום לימא )ושריך( רביגאשריא

 עכ"ל מצנעי ענבי אבל חמרא מילי והני מצנעי לא בגויה איצנועי מעה מיגניגדאי
 ע"ש, רצ"ד סי' י"ד הטור וכ"כ כאן, רבינו כמ"ש לגמרי מותר יין דחבית מבוארהרי
 : וז"ל עכשיו כתוב שלפנינו וכמו רבינו בדברי אחר נוסח ראה דהב"ח נראהוהנה

אבל
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 קלנציון ורבעי ערלההלכותפר'
 בשתייה אבל בהנאה אלא שרי לא חבית דהד כתב מ"א מהלכות בפ"י הרמב"םאבל

 נזדמנה משובשת שגירסא כתב ממא"א בפ"י רבינו דברי על ובהגהה עכ"ל,אסורה
 שהביא הם"א כנוסח ס"ל הכ"מ דגם משמע ע"ש עיקר אחרים הספרים וגירסתלב-ח
 בשם שהביא נקטינן והכי לגמרי דמותר בהדיא מבואר ומשם )שם( דב"ב מפ-בהמקור
 ע"ש, לן מחוור ולא עליו וכתב בשתייה ולא בהנאה דמותר ר-ח בשם דכתבהרמב-ן

 אמת דתרווייהו ונ"ל ע-ש, לגמרי דמותר י-א סעיף רצ"י סי' י"ד בש"ע פסקוכן
 ואצנועי תד"ה )שט( דבב"ב בהנאה ומותר בשתיה אסור ולפעמים לגמרי מותרלפעמים
 וי'ל נסך יין והוי נינהו נכרים דעלמא דרובא אסור יהא מ"מ וא"ת ; וז-ל כתבובגויה
 זמן דבאותו התוס' כוונת ס"ז ס"ק )שם( בי"ד הט"ז ומפרש עכ"ל, ישראל גנבידרוב
 דב"ג פ"ב חריפתא והפלפולא ע"ש, לתמיד כלל הוי ולא ישראל גנבי דרוב כלהיה
 אלא מקום דבכל ר"ל ישראל גונבי רוב היו זמן דבאותו לומר דאין כתב מ'אות
 דין א"כ ע"ש, אחר במקום ולא העובדא של גמקום אלא היה לא זמן באותואפילו
 דרובא כיון ובסתם לגמרי מותר ישראל גנבי דרוב במקום המקום לפי מתחלקזה

 )שם( בב"ב אשרי הגהת שכתב כמו בהנאה ומותר בשתייה אסור ניגהו נכריםרעלמא
 נינהו גנבים עכו"ם דרוב האידנא אסור בשתיה אבל מותר בהנאה דוקא וחמרא :וז"ל
 אם מובן אינו אכתי אך באכילה אסור דסתמא הב"ח כנוסח שפיר אתי ולפי-זע"ש,
 בשתיה אלא אסור דאינו הוא ישמעאלים רובן דבאם ליתסר נמי בהגאה עכו-ם גנבירוב
 קכ"ט סי י"ד בש"ע עיין ליתסר נמי בהנאה עכו"ם גנבי גרוג משא"כ בהנאהולא

 דדינם הזה שגזמן בעכו"ם דמיירי למימר איכא אשרי הגהת דברי ובשלמא י"אסעיף
 הזה בומן שמיירי הר"ח כוונת לסרש איכא וכן כ"ה ס-ק )שם( הש"ך כמ"שכישמעאלים

 ג"ל, לכן לעולם דמשמע אמר דסתמא א"א הזה בזמן שמיירי דבינו דברי לפרשאבל

 בב"ב דגמר' כסתמא בשתיה ואפילו גוונא בכל דמשמע סתם מותר כהנוסחדמחורתא
 ומיירי דעלמא רובא דליכא ההרים בין ביושבת דמיירי לתרץ איכא התוס' וקושית)שם(
 ולא ערלה משום אלא חשש ליכא א"כ ישראל של היו בסביבותיה הכרמיםשרוב
 אפילו רגים ישדאל של כרמים איכא אי י"ח סעיף )שם( בי-ד המחבר כמ"ש גסךמשום
 לעוברי מעבר שאינו ההרים בין שיושבת והוא להקל הולכים עכו-ם של מכרמירחוקיס
 עדלה מדין אלא גסך מדיני כאן מיירי דלא ומפני כאן רבינו מיירי ובכה"ג ע"ש.דרכים
 בזה, נ"מ אין ערלה דלענין מהרי אופן באיזה כתב ולא מותר וכתב סתםהילכך

 מותר בלא"ה ליה תיפוק כו' גונב הגנב שאין משום דמותר הטעם רבינו מ"שאולם
 אח"כ נינהו מערלה לאו כרמים ורוב הרוב אחר הולכין לקרוב דרוב כר-ח דקי"למשום

 דרילמא דאע"ג אסורים דענבים פסק למה הקשה וכן בזה עסי משנה שהלחםראיתי
 שאין הסעס שנתן במה חדא בתרתי רבינו על חזקשה רובא בתר אזלינן מ"ממצנעי
 אזלינן וקרוב דרוב דקי"ל כיון אסורים דענביס ובמ"ש .בו וטומן ממקוס גונבהגנב
 מצנעי לא עינבי אבל חמרא וה-מ הגמרא דקאמרה דהא לרבינו דס"ל ותירץ הרובבתר
 הטעס מ-ש ע"ש, כוותיה דקי"ל חנינא לר' אפילו הוא הכי דמילתא דקושטאמשמע

 משנה. הלחם של הטעם שייך לא ההרים בין ביושב כאן מיירי דרבינו לעילולפימ-ש
 ועינבי כו' סיגנב דאי הטעם בעינן לר-ח דאפילו ביה אית אחרינא טעמאולענ"ר
 היכא ודק קרוב אחר הולכין המנגד רוב רליכא היכא בעלמא דהא לר"ח אפילואסירי
 אחר שהולכין אעפ"י : רוצח מה' בפ"ס דבינו כמ-ש עריף רוב אמרינן מנגדדרוב
 עדיף רובא וחזקה רובא קי"ל וכן ע,ש, עדיף הרוב הקרוב אחר והולכץ מה-תהרוב

בד"א

ששנ,(ש. 4  
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פידן ורבע* ערלההלכות פיףקלר
 לא רוב נגד וחוקה קרוב היה אם אבל לבד ורוג קרוב או לבד וחוקה רוב דהיהגד"א
 עינבי הילכך קרוב וגם היה כאן נמצא דכאן חזקה איכא כאן א"כ עדיף רובאאמרינן
 לא ודאי יין דעשיות היה כאן נמצא כאן דאין שאני יין וחבית חנינא לר' אפילואסירי
 כמ"ש הענבים דורך ימצאוהו פן הכרם בתוך היין לדרוך מתיירא דהא בהכרםהיה
 לבד קרוב אלא היה כאן נמצא כאן ואין אחר ממקום הביאם ודאי הילכך שםרש"י
 להלכה לענבים יין שבין החילוק רבינו פסק ושפיר הרוב אחר הולכין וקרובורוב

 הרמג"ן, בשם מ"ש לקמן ועיין לר"חאפילו
 הרמב"ן וכתב לעיל כדהבאתי )שם( דב"ב גגמר' כדאיתא כי' ענביםאבל

 דמצנעי ודאי עבידי פי' מצנעי ענבי אבל ד"ה )שם( לב"בבחידושיו
 כאן וחזקה הוא ממש במקומו אלא הוא בלחור קרוב לאו הא דכי אסור לר"חואפילו
 חזקות שאר מכל יפה היה כאן נמצא כאן חזקה כח במה צ"ל עכ"ל, היו וכאןנמצאו

 דקרוב צירוף נמי איכא דכאן לעיל מ"ש לפי אבל עדיף רובא וחזקה רובאדאמרינן
 אסור, לר"ח אפילו הילכך לבד מרוב חזק יותר היה כאן נמצא דכאן החזקה עםיחד
 נמכר וירק ירק הנטוע כרם דקידושין בפ"ק דאיתא מהא לדבריו ראי' הרמג"ןומ"ש
 פתח על למכור הגננין כל של דדרכן משום והיינו אסור באדץ לוחוצה

 הנמוקי הביא וכן ע"ש, דמי במקומו שהוא כמי הילכך ב"ק בסוף כדאמרינןגנותיהן
 הא על קושיא תהיה דקידושין מהסוגיא אדרבה הא ע"ש, הרמב"ן בשם )שם(יוסף

 ואולי הוה בח"ל דרבינא ומעשה בח"ל ולא בא"י אלא אסרינן לא התם דהאדרבינא
 אפילו הרוב נגד מהני דלא דמוכח מקרוב חזק יותר דשם דהקדוב להוכיחכוונתיה

 דשם אע"ג בדאורייתא להחמיר השקול לספק הרוב נגד עושה דהתם וקרובבדאורייתא
 קדוב דאיכא דרביגא הא גבי א"כ גמכר בחוץ דהא היה כאן גמצא דכאן חזקהאין

 ערלה דאפילו לענין כודאי הו"ל היה כאן גמצא דכאן חזקה ועוד דקידושיןכההוא
 על דתמהו מהאחרונים עין בהעלם היו הללו הרמב"ן דדברי וכנראה להחמיר,בח"ל
 ועיין לב"ב, הנמ"י על פסים בכתונת ועיין אסור דבענבי להלכה דפסקו והטוררבינו
 וחזקה קרוב ראיכא היכא ולפי"ז מהתום' להוכיח מ"ש י"ז ס"ק רצ"ד לי"דבט"ז
 וקרוב דרוב דלמ"ד ס"ל ותום' דמי, דכודאי אסור נמי בח"ל ערלה ספק אפילו רובנגד

 ב"ב התום' כתבו דהא אסור בח"ל ואפילו הוא כודאי לבד הקרוב הקרוב אחרהולכין
 אי דהא מותרת בח"ל ערלה דספק משוס דשריא למימר וליכא : כו' לימא ד"השם
 א"כ עכ"ל ערלה ודאי הויא א"כ קרוב בתר אזליגן וקרוב רוב אלא כר"ח ליהלית
 רוב יש אם כ"ש אסור בח"ל ואפילו הוא ערלה כודאי לבד חזקה או רוב דאפילוס"ל

 בפרדיסא דאישתכח ענבים ובין יין חבית בין בא"י אפילו ומותר הוא דכודאילהיתר
 דערלה בפרדיסא דאשכח דחמרא חצבא ההוא : ,כתב )שם( לב"ב הרא"ש ס"ל וכןדערלה
 שרי נמי ענבי אפילו וה"ה דמוכח קורבא דהוי אע"ג רובא בתר דאזלינן רביגאשיירי
 רובא בתר אלא קורבא בתר אזלינן דלא דלדידן הנ"ל אשרי ההגהת שם וכ"כעכ"ל,
 דשיירא ערלה ספק הו"ל הפחות דלכל הן ערלה משל אמרינן דלא שרו ענביםאפילו
 בח"ל אפילו אסורים ענבים כר"ח דקי"ל למאי דאפילו כרבינו ס"ל והטור ע"ש,בח"ל
 הגהת ומדכתב ע"ש, כרבינו ופסק לדאבוה שבק היאך חריפתא הפלפולא עליו תמהוכבר
 ספק הו"ל הפחות דלכל משום שרו ענבים ואפילו רובא בתר דאזלינן הטעםאשרי
 מהש"מ מבואר וכן ואסור רובא בתר אזלינן לא בארץ הא משמע בח"ל דשיירהערלה
 דהא דר"ח לן לית אי קרוג בתד ואזלינן מצנעי עגבי אבל : וז"ל שכתב )שם(לב"ב

איכא
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 קלה הארץ ורבעי ערלההלכותנמע
 כח.רץלכוה

 מתחלת התנו אם בנטיעה שותפין שהיו וישראלנכרי
 שלש אוכל וישראל ערלה שני אוכל הנכרי שיהיההשותפות

 התנו לא ואם מותר. זה הרי הערלה שני כנגד היתר משנ*שנים
 שיהשוב כגון כיצר להשבון. יבואו שלא ובלבר אסורמתחלה
 כננד ישראל שיאכל עד ערלה בשני הנכרי אכל פירותכמה
 ערלה פירות כמהליף זה שהרי אמור כזה התנו אם הפירותאותן
 לעכו"ם אומר שהישראל רק מותר. נמי התנו לא ראפילווישא
 כננדו. היתי שני אטול ואני הערלה שני אתהטול

 ציון ריפ
 ראפילו משמע א"כ עכ"ל, מותר בח"ל ערלה דספק ועוד כאן והצניעום הביאוםדמעלמא ואמרינן אזלינן רובא בתר כר"ח דקי"ל והשתא בגויה ומצנעי הוו רמיניה למימראיכא
 לר"ח דאפילו משום למימר איכא מילתא רהא וטעמא בח"ל אלא מתירין איןלר"ח
 קבוע. כל שייך נמי אחרים כרמים ליכאאפילו קבוע מטעם נימא ואם אסור, יהיה בח*ל גם א"כ איסור רוב איכא ערלה שלאחרים כרמים עם זה כרם ואם פריש מרובא דפריש כל למימר דאיכא מותר יהיה בא"יוגם איכא היתר רוב סוף סוף הא כרמים עוד יש או זה ערלה של כרם רק אין אםג"ם מאי היתר של כרמים רוג יש אם ממ"נ מובן איגו זה ע"ש, האיסור במקוםהחבית שנמצא הכא שאני פריש מרובא דפריש כל דקי"ל דאע"ג אסור בא"י החבית בושנמצא זה זולת ערלה של אחרים כרמים יש אם דחבית דרישא לי ומסתברא כתבזהי-ג ממ"א בפ"י והרדב-ז לאביו, בן גין פלוגתא אין בא"י מיירי והטור בח"ל, אלאמקיל אינו הרא"ש דגם ואולי מותר דספק בח"ל משא"כ מספק אסור ישראל בארץלכה"פ הילכך הרוב נגד היה כאן נמצא דכאן חזקה איכא בענבים דהא יצא לא ספקמידי
 הנהו אמר מגיכתיל גביהה רב )כב.(: בע"ז איתא כו' ר9שראל נכך?כח(

 אלא בר"ה רש"י וכתב עכ"ל, להו שרא דרגא לקמיה אתו דהתירא שניוישראל דערלה שני אכיל כוכבים עובד הוה דערלהשתילי
 בעינן לא דהתנו חתגו בעינן לא ערלה דלענין משמע עכ*ל לערלה וה-הלישראל הנאה דמטיא ואע"ג שרי דמלאכה שליחות איסור ליכא כי אלמא מותד לכתחילההתנו מדקתני סייעיה: לסיועי בד-ה רש-י וכתב סייעיה, לסיועי לרבא רבינא אותביהוהא הגמרא ופריך עכ-ל אוכל הוא עובד שזה שנה המשפס שכן נהנה זה אין שמכרןערלה מפירות נהנה ונמצא כגגדן אוכל שישראל אכילה משום ואי לעוברה שרי נמיישראל רהא שליחות איסור כאן אין אחריהם ג' ואני הללו שנים בג' עובד אתה היהישראל לו ואמר לכתחילה יחד דקיבלוה אע"ג דהא הוה גמור דהיתר להו שראואכלן: כנגדן אחרות שנים ג' קבל וישראל ואכלן ערלה שני צרכו כל עכו"ם ונתעסקשגיהם בין החצי ויטלו לנוטעה בשותפות שדה קיבלו ועכו-ם ישראל הוה: דערלהשתילי

אלח
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ציון ורבעי עייההיכית פריקלו
 וכ"כ התנו, בעינן לא שליחות איסור רליכא בערלה משא"כ אסור רשליחות היכאאלא

 רעדלה שני אתה טול לומר הישראל יכול מעיקרא התנו לא ואפילו וז"ל: שםהרא"ש

 הערלה, שני בעבודת מותר הישראל דגם ליכא שליחות של ראיסור היתר שניואני

 הישראל שנתן ערלה שני מפירות נהנה ונמצא כנגדו אוכל דישראל אכילה משוםואי

 הגפן עובד אינו שהישראל כיון היתר, בשני כנגדו לו שיתן כדי לעכו"ם בהםחלקו

 בשנה השתילים מנהג שכן לעכו*ם כ"א בפירות כלום לישראל לו אין ערלהבשני

 רגם ומשמע עכ"ל, בפירות חלק לשותפו ואין עמלו בשכר הפירות אוכל עובדשהוא

 אהתנו לאו לחשבון; באו ואם גד"ה שם כתב דרש"י מותר בערלה לחשבון באואם

 ועייל סתם ועשו סתס קיבלו אם כלומד היא נפשה באנפי מילתא אלא קאימתחלה
 כמה לומר זמן לאחר לחשבון ובאו ישראל צווהו ולא בחול וישראל בשבתהעכו"ם

 דגלי נוטל הוא שבת דשכר אסור החול: ימי כנגרן אטול ואני אתה נטלת שבתימי
 באו מותר שליחות משום איסור דליכא בערלה א-כ עכ"ל, היה שלוחו דעכו"םדעתו

 שדה שקבלו ועכו"ם ישראל ולפי"ז וכתב מפירש-י )שם( הר"ן מוכיח וכןלחשגון,

 ותמה: ההיתר שני ואני ערלה שני אתה טול לעכו"ם לומר ישראל יכולבשותפות

 שישראל אכילה משום ואי דשריא פשיטא רערלה דמלאכה לערלה משבת סייעתאמאי

 בשגה המשפט שכך מפני הערלה מפירות נהנה זה שאין לן פשיטא אי כנגדואוכל

 היכי מידי בהכי לן מספקא ואי מברייתא סייעתא צריכין לא אוכל הוא עובדשזה

 לנכרי לומר מותד ערלה ולגבי )שם(: המרדכי וכ"כ עכ"ל מגרייתא ספקיןפשטינן
 יגזמור נטרח שלוחי או ואני השנה אותה של הפירות ותטול הערלה בשני וזמורעמול
 והשעם מתחלה התנה לא אפילו הדבר וכשר מותר וזה הפירות ואטול כגגדן כןאחרי

 ולא השנים בשאר הישדאל ויטול הן שלו והפירות ערלה בשגי טרח דהנכרימשום

 דפירות דכיון כתב והריטב"א עכ"ל, ערלה פירות והחליף מכר הישראל כאלומחזי

 הוא בעלמא מתנח ליה דיהיב ומאי אדעתייהו ישראל נחית לא בהנאה אסוריןעדלה

 א"א וז"ל: כתב בהשגת והראב"ר התנו, דוקא רבינו הצריך למה להבין צריכיןולפי"ז

 ערלה בשני שאין לפי בתחלה להתנות צריכין היו שלא מעשה באותו מפרשיםאנו

 והיה קטנים האילנות שהיו ואכל ירק תחתיהן וזרע העצים שזמר אלא איסוראכילת

 איסורא דמי אכל לא היתרא שני אחריו שאכל ישראל ולפיכך שס לזדוע ראויהשדה

 ליכא דבלא"ה משום התנו בעינן רלא הטעם כתבו והדא"ש והר"ן חרש-י א"כעכ"ל

 שעובד למי הפירות שייך המשפט חק לפי אלא חליפין דלאו משום הנאהאיסור

 הראשוגות בשלש פירות אין דבמציאות משום חליפין הוי דלא הסעם כתבוהראב"ר

 זקן מאילן יחור נטע אם נראה שביניהם והחילוק התע בעינן דלא ס"ל כולהואבל

 בעינן לא בכה"ג גם ולרידהו התגו בלא אסור להראב"ד ג' תוך אפילו פידותשמוציא
 יחור בנטע מיירי דרביע אלא פליגי לא והראב"ר דרבינו למימר איכא ולפי"זהתנו

 גרעין בנטע מיירי והדאב"ד הנאה באיסורי חליפין הו"ל דאל"כ התנו בעינןוהילכך
 להתנו, צורך אין הילכך הנאה איסורי חליפי הוי ולא פירות מוציא אינו שנים הג'דכל

 אכל ולא ממש דהיתרא אכל שהישראל ז"ל הראב"ד של פידושו לפי מקשהוהרדב"ז

 ישראל יאמר לא בשותפות שדה שקבלו ונכדי ישראל דתניא להך דמיא לא איסודארמי

 אסור לחשבון באו ואם מותר בתחלה התנו ואם בחול ואני שבת של אתה טוללנכרי

 ע"ש הישראל אכיל גמור דהיתר הכא שאני סייעתיה ומאי מהכא תיובתיה מאיוא"כ

 הראב"ד לפי' הדדב"ז וקושית רש"י לפי' חר"ן קושית לדבינו דהוקשה מזחומבואר
וכאשר
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 קלזציון דרבעי ערלההלכדתפרי
 לד~ן משבת וסייעתיה תיובתיה ומביא השבת לדין הערלה דין מדמה דהגמר'וכאשר
 לחשבון יבאו ושלא התנו בעינן דבשבת וכיון כשבת דערלה להגמר' ס"ל הריערלה
 דברי על )שם( בע"ז הר-ן כתב לחשבון, יבאו ושלא התנו תרתי הני בעינן בערלהה"ה

 בשותפות זו שדה כוכביס ועובד ישראל שקבלו שכיון מחוורים שדבריו ובודאירבינו:
 בשני חלקך אתה טול להעכו"ם לו יאמר ואם הללו פירות של בחציין ישדאלזכה
 אותה מפרש ז"ל שהוא ונ"ל כו' ערלה הלופי שנוטל נמצא היתר של בשנים ואניערלה
 שרא לא רבא ודאי שכן וכיון הוו דערלה שתלאי הנהו אמר כתיל מבי גביהא רבכך
 מעיקדא דעתיך סלקא כדקא בשבת הוה עובדא ההוא אי דבשלמא מעיקרא בהתנואלא
 דמוריקא דעובדא ס"ל והוה ליה שמיע לא כוכבים ועובד דישראל ברייתא הךלרבא
 כי וישראל כאדים והו"ל עביד קא דנפשיה ארעתא דעכו-ם שדי בשבת נקיטדעכו"ם

 ברייתא הך ליה שמיע לא אפילו דערלה בשתילי אבל הוא דממילא הנאה מתהניקא
 לכתחלה אותן להחליף להתירם וא-א בהנאה אסודים ערלה שפירות רבא היהיודע
 דברים היו ולא סייעיה אלא אותביה ולא שרא מתחלה בהתנו דודאי קאמרולהכי
 מפרש דרבינו נ"ל לחשבון יבואו שלא ובלבד רבינו ומ"ש עכ"ל, דאיכסףמעולם
 דלאו שכתב כרש"י דלא אסור לחשבון באו ואס בברייתא )שם( בע"ז דאמרינןדהא
 והביאו הדאב-ד כמ"ש ודלא ע"ש היא נפשה באנפי מילתא אלא קאי מתחלהאהתנו
 אלא התנה לא לחשבון דבאו דכיון קאי מתחילה דאהתנו והריטב"א והד"ןהרמב"ן
 לחשבון באו כבר שנטלו אחר היינו לחשבון באו ואם הפירוש ולדידהו ע"ש.להערמה
 לענין בכה"ג לחשבון שיבאו דהתנו כלומר קאי אהתנו לחשבון באו דאם מפרשורבינו
 אסור עדלה ולענין שלוחו דעכו"ם דעתו דגלי נוטל הוא שבת דשכר משום אסורשבת
 הדין פ"ו שבת בה' רבינו הזכיד לא והילכך ערלה, פירות מחליף כמו זה דהרימשום
 שהתנה היינו לחשבון באו ואם מפרש שהוא מה דלפי משום כו' לחשבון באודאם

 יקח וזה עובד שהוא בשעה לו שיהי' מה יקח שזה ולא לחשבון שיבואומתחלה
 בשני או בשבת הנכרי הרויח כמה שיחשוב אלא עובד שהוא בשעה לו שיהיהמה

 מ-ש בכלל הזכיר )שם( שבת בה' גם א"כ הפירות אותן כנגד הישראל שיקח עדערלה
 בלשונו דקדק הרי הדבה, אם מעט אם לבדו לגוי השבת שכר שיהיה בתחלה התנואם
 לחשבון שיבואו מתחלה תנאי היה אם לאפוקי הרבה אם מעט אם היה שהתנאילומר
 דמפרש כרש-י ס"ל דרבינו שהוכיח שבת מה' בפ"ו שכתב המ"מ דברי ולפי"זדאסור.
 ע"ש לחשבון באו ואם הזכיר מדלא אהתגו קאי ולא בפ"ע ענין לחשבון באודאם
 ובלבד שם רבינו דמ"ש הי"ד מ"א מה' בפ"י משנה הלחם מ"ש וכן כלל, מוכחאינו
 מגמר' אלא דנפשיה מסברא לאו המקור ולפמ"ש ע"ש מסברא הוא לחשבון יבאושלא
 יבואו שלא ובלבד שכתב מה רבינו בכוונת הבין הב"ח שגם ראיתי אח"כ )שם(.דע"ז

 שיבואו מתחלה שהתנו דדוקא ומדייק לחשבון שיבואו מתחלה שהתנו היינולחשבון
 והישדאל ערלה שני שנים ג' יאכל שהנכדי אלא מתחלה התנו לא אם אבל כו'לחשבון
 באו אפילו הלכך חשבון חיוב שם אין שמדינא כיון כנגדן היתד משני שנים ג'יאכל

 כנגדו הישראל שיאכל כנגדו הנכרי שמוותר זו היא דמתנה איסור שם איןלחשבון
 דכיון וכתב עליו חולק כ' ס-ק והט"ו ע"ש ערלה בשגי הנכרי שאכל הפירותאותן

 שאוכל לאו אי מ-מ שיהיה צד מאיזה יהיה בפירוש כן ואומרים פירות ביחדשחולקים
 שאומר וכיון היתר של פירות כ"כ לו ליתן מסכים היה לא איסור פירותעכו"ם
 מ"ש עפ"י הב"ח דברי לחזק ואפשר ע"ש, ערלה פירות כמחליף הוה בפירושכן

הריטב"א
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ציון ורבעי ערלההלכות מריקלח
 דהתירא שני יאכל רישראל דערלה שתילי הגי רבא להו דשרא טעמא בע"זהריסב"א

 הוי נמי והכא ערלה של פירות להחליף אסור הא דערלה בשני העכו"ם שאכל מהנגד
 ישראל נחית לא לישראל בהנאה אסורין ערלה דפירות כיון משום היינוכמחליף
 כאותה והוי הוא בעלמא מתנה השנים משאר כנגדם ליה דיהיב ומאי כללאדעתייהו
 משא"כ דמיהן שאינן לפי מקודשת בדמיהן וקדש רמכרן מתניתין על בירושלמישאמרו
 ואיהו בשבתא גוי נקיט וכי בחול שילקטם נחת שבת דפירות אדעתא דישראלבאידך
 חשבון עמו לעשות מתחלה התנה דלא כיון הכא א"כ עכ"ל, כמחליף הוי בשבתאבחד

 מה נגד ההיתר בשני מחלקו הגוי וכשנותן רערלה אדעתייהו נחית לא דישראלאמריגן
 ואע"ג כמחליף, בזה ואין מותר הילכך ליה דיהיב הוא מתנה הערלה בשנישאכל
 ס"ל לא דע"כ למימר איכא התנו דוקא דבעינן ס"ל דהא זו סברא ס"ל לאדרביגו
 שעובד דזה רש"י כסברת ס"ל או רמורה למימר איכא בהתנו אגל התנו בלא אלא זוסברא
 הילכך לעבוד יכול היה הישראל גם דהא כרש"י ס"ל לא התנו דבלא ואע"ג אוכלהוא
 חלקו נגד היתר בשני מקבל וכאשר חלקו את הישראל הפסיד לא עכר דהנכריאע-ג

 ערלה שבשני מפורוג בהתנו משא"כ ערלה פירות על אליפין הו"ל הערלהשבשנת
 הוא שלו הפירות שעובד דמי הוא שלו הפירות שודאי רבינו מודה לבד הנכרייעבור
 שלאחר למימר איכא וכן בעלמא מתנה אלא זה אין עמו חשבון עושה אח"כואם

 רפירות כיון משום הערלה משנות לגמרי הישראל שמסלק דאמרינן רביגו מודהשהתנו
 חשגון הנכרי עם אח"כ שעושה ומה אדעתייהו ישראל נחית ולא בהנאה אסורין,ערלה
 מתחלת התנו דוקא דבעינן כתב ערלה בה' בו והכל ליה דיהיב הוא בעלמאמתנה
 כנגדן היתר של אחרים שנים שלש אוכל וישראל ערלה שני אוכל הגוי שיהיההשתוף
 הגוי אכל פירות כמה חשבון עשה ואח"כ התנו ואפילו אסור התנו לא אגל דמותרהוא

 פירות כמחליף וה שהרי אסור כנגדן פירות אוכל ישראל שיהיה כר4 השניםבאותן
 להש"ך ראיתי זאת כותבי אחרי בש"ע. המחבר דעת משמע וכן ע"ש. ואסורערלה
 מ"ש שבת מה' ופ"ו ממ-א גפי"א רבינו דברי לבאר , בזה שהקדימני כ"זס"ק
 כמ"ש כלום מביא לא שבת מה' ובפ"ו לחשבון יבואו שלא ובלבד ממ"אבפ"י

 הגדולים. לדעת שכיוונתי וב"ה ע"ש.לעיל
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