
 קלמ הארץ ורבעי ערלההלכותנמע
 כט.הלכיץ

 פירותיה ותמול כרמי עבור ערלה בשני לעכו*ם לומר מותרי'א
 פירותיה ואמול ואעבדנה ערלה שני עליה שעברו כרטך ליותן

 בא"י. אפילו ולי'א בח"ל אלא שייך אינו דזהונראה

 ציוןפרי
 לומר מותר ירוחם רבינו כתב כתב: רצ"ד בסי' הב"י כו' לרמך בלרתךכט(

 לי כדמך ותן פידותיה ותטול כרמי עבוד ערלה בשנילנכדי
 כך הפירות שיטול דינו העובד כי פירותיה ואטול ואעבדנו ערלה שני עליהשעברו
 הנ"ל דין על הלבוש וכתב עכ"ל. ידי על והסכימו לרבותי ושאלתי דבסמוך מההיאדקדקתי
 הני סברא הך לעיל ליה דלית הראשונה הסברא לפי אפילו הוא דינא דהך ונ"ל :וז"ל
 ואע-ג לעכו"ס כן אומר ואח-כ בחלקו הישראל וזכה בשותפות שקבלו בכרםמילי

 שאין אח"כ עובד שהישראל במה זוכה העכו-ם וגם ערלה בשני הכרם עובדשהעכו"ם
 כל הכא אבל נוטל הוא הערלה חליפי הישדאל שנוטל ומה לו מזכהו שותפוהעכו-ם
 אלא שאינו לו קנוי שהכדם זוכה הוא שלו בעבודה אחד וכל לחבירו כרמו מקנהאחד
 ס"ק ובש"ך כ"ב ס"ק בט"ז ועיין עכ"ל. בשלו עובד וכ"א לזמן בכרמים החליפוכאילו
 דרבינו דינו לדעתו כי בצ"ע המחבר דברי הניח מ"ג ס"ק הגר"א בביאור אבלל'

 בעינן לא או התנו שגשתתפו וישראל בעכי"ם בעינן אם דפליגי במחלוקת תליאירוחם
 דינא ליתא ממילא התנו דבעינן הדמב"ם רבינו כדעת סתם דהמחבר כיון א"כ ע"שהתנו

 רביגו. דעת לא שזה כלומר מותר י"א בלשון סדרגו והילכך ירוחםדרביגו
 בא*י ולא בח"ל אלא שייך זה דין אין והש"ך והט"ז להלבוש דאפילו לענ"דונראה

 לעכו-ם כרמים למכור אסוד דהא ליתא והש-ך והט"ז הלבוש סברתדבא"י
 בנטיעה שותפין שהיו ונכרי בישראל דבעיגן דם"ל רבינו לדעת וא"כ תחנם לאמשום
 גם דהא בח"ל אפילו אסור כאן גם הפירות שיסול דינו דהעובד אמרינן ולא התנודוקא
 לעולס בא שלא בזמן הפירות לו שהקנה מטעם להקל אפשר ואם בהנאה אסור בח"לערלה
 ע"ש. שייך ד-ה ט"ז דין פי"ג מ-א הלכות אפרים במחנה ועיין בזה מ"ש לקמןעיין
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הארץ ורבעי ערלההלכות , נטעקמ
 ל.דהלכרץ

 מאחר שנים לשלש ערלה שני פירות לעכו*ם למכורמותר
 בח*ל. ארא שייך אינו זה דההיתר ונראה לעולם. באושלא

 ציון ריפ
 הראג"ד כתב וז"ל: כתב קכ"א אלף סי' גתשובה הישב"א כי' למכור מןתרי(

 ערלה פירות למכור דמותר בערלה המקדש במשנתז"ל
 דעדלה שתלי הנהו )כב.( פ"ק ע"ז במסכת וכתג הראב"ד בשם בפנ"ד הכפו"פהביא וכן עכ"ל בהנאה שרו ערלה ועצי עצים מקומ אלא מוכר דאינו לעולם באושלא
 ע"ז הראג"ד כתב דהיתרא שני אכיל הוה וישראל עדלה שגי אכיל הוה גויהוו

 אדם ואין לעולם באו לא שהפירות שנים לשלש עדלה שני פירות לגוי למכורשמותר
 עכ"ל, מותרין ערלה ועצי העצים מקום אלא לו מכר ולא לעולם בא שלא דברמקנה
 ראה והכפו"פ בערלה דהמקדש המשנה על שכתב הראב"ד דברי ראה הרשב"אא"כ
 דהנהו הא מפרש דהדאב"ד משמע א"כ כו' שתלי דהנהו הא על שכתב הראב"דדברי
 הדאג-ד אם תקשי ולפי"ז כה"ג מחליפין שהיו משום להוא דשרא דע"ז דספ"קשתלי
 דחק למה בעולם שלא בדבר שלהם החליפין דהו"ל משום התם להו דשרא דהאס"ל

 דבשנות משום להוא דשרא טעמא לעיל והבאתיו דמ-א בפ"י בהשגותיו עצמוהראב-ד
 מותר בלא"ה הא איסור חליפי הוי ולא קטנים שהאילנות איסור אכילת בהן איןערלה
 הגר"א בביאור ועיין הנ-ל באופן להחליף ואפשר לעולם בא שלא דבר דהו"למשום
 למה דא-כ זה דין על תמה כ-ג בס"ק הט"ז והנה בזה, מ"ש מ"ד ס-ק רצ"ד סי'י"ד
 שלא זמן כל אח"כ גם מהני לא אמאי השותפות גתחילת דוקא התנו י"ב בסעיףבעיגן
 לעולם האיסור שבא קודם המעות קיבל שכבר שאני דכאן וא"ל כאן כמו הפירותגדלו
 טעם וא"ל קודם המעות שיקבל דוקא אלא למכור מותר סתם לומר לו היה לאדא"כ
 המעות קיגל כאלו הוה וא-כ לעולם בא שלא מאחר מכירה אינה שהמכירה כאןבהיתר
 מותר יהיה געכו"ם קונה אינו דכסף לר"ת דא"כ היא מילתא לאו הא מהעכו"םבחגם
 דהתם מידי קשה לא השותפות בתחלת התנו י"ב בסעיף בעינן למה שהקשה ומההט"ז: דבדי על הכסף בנקודת הש"ך וכתב ע"ש, אינו ודאי וזה ערלה פירות לעכו"םלמכור
 ולענ"ד ע"ש, מעכשיו הוא דמכירה הכא משא"כ לעולם שבאו אחר כנגדו חלקויטול
 ערלה פירות למכור דמותר הטעם כתב הדאב"ד דהא מידי קשה לא דבלא"הנראה
 מקום אלא לעולם גא שלא דבר מקנים אין דהא מכר הפירות דלאו אמרינןעציו למכור רשות לו דיש כיון ערלה שני של פירותיו שמוכר עצמו הכדם בבעל אלאלומר שייך אינו וזה בהגאה, שרי ערלה ועצי עצים במקום אלא מוכר דאינו לעולם באושלא
 לפירותיו דקל כמו דהו"ל הפירות קונה וממילא בעולם יש העצים ומקום מכרהעצים
 שא"א אחר של בשדה לנטוע שקבלו וישראל בעכו"ם דמיירי דע"ז בפ"ק התםמשא"כ
 בהם אין ערלה דבשגות משום דמותר הטעם לפדש ממ"א בפ"י הראב-ד דחקשפיר והילכך הוא שלו דלאו העצים למכור דשות לו אין דהא מכד עצים שמקוםלומר
 ואין קטנים שהאילגות איסוראכילת

 בה~
 בח"ל אלא גאמר לא זה דין גראה ולפי"ז פירות

 מקום בא"י לגכדי למכוד אסור דהא מכד עצים דמקום לומר דא"א בא-י לאאבל
עצים
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 קמא הארץ ורבעי ערלההלכותנפע
 לא.הקלכדק

 נמע של או הן ערלה של ואמר פירות מוכר שהיהעכו"ם
 וי*א נאמן לקהתים פלוני מאיש אמר ואם נאמן אינורבעי
 ציון ריפ נאטן*שאינו
 לקרקע במחובר להם מוכרין ' אין )יט:(: בע"ז כדאיתא תחנם לא איסור משוםעצים
 דמשמע בסתם הראב"ד ודברי דר"י כתב בי"ד שהמחבר מה תמוה א"כע-ש,
 מאן האי האי רבינו בשם הב"י ממ"ש ע"ז להעיר ויש לח"ל. א"י בין חילוקשאין
 דלאו קגה לא הקרש או ערלה פירות כגון בהנאה האסורים מדברים מחבירודזבין

 ע"ש. ליה יהיבמידי
 במתניתא )קכב.( מיבמות המקור רצ"ד ס" י*ד בש"ע כ"כ כו' שהיה עכך"בןלא(

 פירות ואמר בשוק פירות מוכר שהיה כוכבים עובדוז"ל:
 אלא נתכוין לא כלום אמר לא הן רבעי נסע של הן עזיקה של הן ערלה שלהללו

 אחר הלך אלא כך על לאוסרם כלום: אמר לא בד"ה רש"י וכתב עכ"ל, מקחולהשביח
 הן נטיעה שפירות להודיע רבעי נטע וכן נתכוין מקחו ולהשביח משקר שזההרוב
 מוכר שהיה עכו"ם יבמות שלהי לה ומייתי ותניא כתב: ערלה בה' זרוע והאורעכ"ל,
 לא עכו"ם שדברי נאסן אינו הם עזיקה של הם ערלה של הללו פירות ואמרפירות
 מעלין לא עכו"ם שדברי נאמן איגו סתס זרוע האור ומדכתב עכ"ל, מורידין ולאמעלין
 שאמרה כמו מקחו להשביח אלא נתכוין שלא משום הטעם אמר ולא מורידיןולא

 היכא וה"ה דוקא לאו מקחו להשביח אלא נתכוין דלא דהטעם דם"ל משמעהברייתא
 וכן מורידין ולא מעלין לא עכו"ם שדברי שכתב כמו נאמן אינו נמי כלום נהנהדאינו
 בי"ד הש"ך שכתב וכמו מקחו דלהשביח הטעם שהשמיט בש"ע המחבר מדברימשמע

 השלכתי שאני זו מקדרה תאכל אל שאמר עכו"ם הלקט שבולי בשם ל"ח ס"ק קי-חסי
 וכתב ט' דין ל"ב כלל בת"ח הרב וכ"פ עכ"ל מותרת אלא ממנו מקבלין אין חלבבו

 להיתר ולא לאיסור לא גאמן העכו"ם שאין לשוק פירות עכו"ם מהביא פשוטשהוא
 לא נאמן העכו-ם דאין דהא מהרש"ל בשם כתב ד' ס"ק קכ-ב דבסי' ואע"געכזל,
 סמכינן ולא כשרות בחזקת כבר שהיה דבר לאותו דוקא היינו להיתר ולאלאיסור
 בשם התם מסיק הא הן ערלה של שאמר מקחו להשביח שבא היכא עכו"ם שלאדבריו
 בלועים עכו"ם כלי שסתם חזקה הורע שכבר היכא דאפילו חביב ו' ר"לתשובת
 הביא כ' ס-ק קכ"ז ובסי' ע"ש, אדבורו סמכינן לא יומא בן שהוא ואמרבאיסור
 עכו"ם של דבריו על סומכין שאין גאון האי רב בשם שכתב קל*ז לאוין הסמ"גדברי
 מוכר שהיה עכו"ם דיבמות אחרון בפרק מדאמרינן לאיסור להיתר ולא לאיסורלא

 נתכוין לא כלום אמר לא הן עזיקה של הן ערלה של אלו פירות ואמר בשוקפירות
 הנאה לו דיש היכא דדוקא למימר דלאו הש"ך עליו וכתב מקחו להשביח אלאזה

 כייל כללא דהא לאסור נאמן בעלמא הא מקחו להשביח דמתכוין התם כגוןנעדותו
 הוא מקחו להשביח אלא נתכוין דלא טעמא האי אלא עכו"ם על סומכין איןדלעולם
 להאי צריך "תם דוקא א"נ אמתלא שום למצא שיש מקום בכל ה-ה אלא דוקאלאו
 שמכר לסני הנכרי אמר אם חילוק אין א-כ ע"ש, הן שלו דהפירות כיוןטעמא

הפירות
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 צירן- ורבעי ערלה הלכות ' פריקמב
 לו דהיה הן שלו דהפירות אע"ג שמכר דלפני הפירות שמכר לאחד אמר חוהפירות
 דאי מגו לו ויש ידו תחת שהוא שלו את לאסור ונאמן בידו דמקחו משוםלהאמיגו
 הוא מקחו דלהשביה טעמא משום נאמן אינו ומ-מ להו קלי או ליה מזבין לאבעי
 דלאו כיון הא מקחו להשביח למימד דליכא אע"ג נאמן אינו שמכר ולאחר כךדאמר
 ולא כאן רבינו סתם והילכך קי-ח סי הדשב"א בתשובת עיין מיגו, לו אין הואשלו
 שכבר אחר הנכדי אמר דאפילו דר"ל משום אמד הוא מקחו דלהשביח הטעםכתב
 איכא ולפי"ז מיגו לו דאין משום נאמן אינו מ"מ מקחו להשביח לומר שייך דלאמכר
 לא עכו"ם דבדי על סומכין דאין דהוכיח הסמ"ג שהביא גאון האי רב דברילהבין
 איכא מהתם הא כו' בשוק פירות מוכד שהיה דעכו"ם מהא לאיסור להיתר ולאלאיסור
 להשביח אלא זה נתכוין דלא משום נאמן שאינו הטעם לומר מדבעינן להיפךראי'
 איכא הנ-ל לפי אבל נאמן מקחו להשביח טעמא שייך דלא היכא הא משמעמקחו
 דאמר מיירי דהתם משום כו' נתכוין דלא הסברא דבעינן טעמא היינו דהתםלמימר
 דהתם נאמן אינו בלא"ה בעלמא הא מיגו ואיכא הוא דשלו שמכד לפני הן שערלההעכו"ם
 לאחד אפילו והילכך דמי דליתא כמאן זל-ז המתנגדים טעמים שני דאיכא כיוןנמי

 נימא אם דאפילו למיפרך דאיכא תיקשי אכתי אך נאמן, אינו נמי הן שלו דלאומכירה
 הפירות דרוב להיתר דובא דאיכא משום נאמן אינו התם לאסור העכו"ם נאמןדבעלמא

 דב הוכיח )שם( דיבמות דהסוגיא דכיון דס"ל לומד ואין נינהו, מערלה לאו השנהשל
 לישראל ליה קאמר -דהוה עכו*ם דההוא לדינא כו' מוכד שהיה דעכו"ם מברייתאיוסף
 ישראל בר לפלוני כדקטילנא לך קטילנא לא ואי בשבתא לחיותא ושדי אספסתאקטול
 מספוא לו שיקצור ע-ז לאיים אלא זה עכו"ם נתכוין דלא ואמרינן נאמןדאינו

 לענין וכאן שם רש-י כמ"ש רובא בתר דהולכין שאני דהתם אמריגן ולאלבהמותא
 ואין לפנינו מת אם דוקא היינו למות אדם דסוף חזקה אינו קיים דחזקת מיתהעדות
 מוקמינן שפיר עכשיו גם ספק אם אבל מזמן או עכשיו אם מת מתי יודעיןאנו

 קיים שהוא בחזקת לה נותן חולה או זקן הניחו )כח.( בגיטין כדאיתא קייםאחזקת
 עגונות תקנות משום הקילו דחכמים כיון אולם א-א חזקת לה אית הא ועודע"ש,
 א"א וחזקת קייס חזקת נגד אפילו בעלה שמת להעיד תומו לפי מסיח עכו"םלהאמין
 משמע ולפי"ז חזקה ומהני רובא מהני התם כו' מוכר שהי עכו"ם מדין ראיה מאיא"כ
 הטעם לאו ואי השקול ספק הו"ל זל"ז מתנגדים ומיגו רובא דאיכא כיון שמכרדלפני

 מוכד שהיה עכו"ם דין יוסף רב הוכיח שפיר הילכך העכו"ם נאמן היה מקחודלהשביח
 דב הוכחת משא-כ נאמן אינו הכי אמד דלאיים למיתלא דאיכא היכא מ"מ דמידליתא כמאן והחזקות תומו לפי מסיח עכו"ם גאמן דבעלמא דאע"ג מיתה עדות לדיןכו'
 או כו' מקחו דלהשביח סברא דליכא היכא אפילו לאסור נאמן אינו דעכו"ם גאוןהאי
 סתם נאמן אינו וכתב סתם דרביגו הא חופן בכל צ"ע, נאמן דאינו מנלן לאייםכדי
 מכד שכבר לאחר דאפילו דקמ"ל עשה יפה כו' מקחו להשביח דכדי הטעם כתבולא
 היכא דעכו"ם נימא אם ואפילו גאמן אינו מקחו דלהשביח הטעם שייך דלאאע-ג
 סתם שאמר לקמן שהבאנו התוספתא דברי על סמך דהמחבר למימר ואיכאנינהו מערלה לאו פידות דרוב משום נאמן אינו ערלה לענין כאן נאמן כנגד חזקהדליכא
 עכו לדין מיתה עדות לענין עכו-ם דנאמנות דיגא דמדמין דיבמות דבגמ'.כיון דס-ל משום היינו געינן מיהו לא דאמת מסיק מ"מ דוקא לאו מקחו דלחשביחהטעם אמריגן דהא ס-ל גאון האי דה"ה הש"ך ומ-ש מורידין ולא מעלין לא הגוישדברי

 ',שמכד

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



 קמגציון ורבע' ערלההלכותפרי
 הוא דלאיים אמתלא בעינן מיתה בעדות עכו"ם נאמנות ולענין כו' פירותשמכר
 לקמן ועיין איסור לענין מקום בכל נאמן עכו*ם אמתלא דבלא מוכחדאמר

 בזה. עודמ"ש

 וקחו באו ואומר צווח שהיה גוי מדמאי: פ"ה בתיספתא איתא כי' אמרואפילו
 אינו הן רבעי פירות הן ערלה פירות הן עזק פירותלכם

 פלוני מאיש לקחתים גוי סלוני מאיש אמר אם אבל מקחו כמשבחו שהוא מפנינאמן
 שדברי נאמן אין אומר רשב"ג רבי דברי להחמיר נאמן הבאתים משלי לקחתיםכותי
 על ל"ב סי קטן דמועד בפ"ג הרא"ש וכתב עכ"ל מורידין ולא מעלין לאהגוי

 פליג דלא כיון עליה פליג דאביו ואע"ג מחבירו כרבי הלכה וקי"ל הנ-ל:התוספתא
 לבד כוותיה הלכתא שעתא דכל ביה קרינא מחבירו כרבי הלכה יחידאה אלאעליה
 לגירסת ולפי"ז עכ"ל, מחביריו ולא מחבירו כרבי הלכה דאמר עליה פליגי דרביםמהיכא

 לא העכו"ם דברי וחכ"א רבי דברי להחמיר נאמן וז"ל: ה"ח מדמאי בפ-והירושלמי

 אפילו כלל נאמן ואינו כרבי הלכה ואין כחכמים קי"ל א"כ עכיל, מורידין ולאמעלין
 דס"ל משו0 ירוחם רבינו דעת והוא רצ"ד ס-ס י"ד בש"ע המחבר שפסק כמולהחמיר

 )שם בי"ד הגר"א לביאור וראיתי מחביריו, ולא מחבירו כרבי והלכה הירושלמיכגירסת

 גבי כרשב"ג דהלכה כתב ס"ה דגיטין דבפ"ה, משום רי"ו של טעמו וז"ל: ס-ז(ס"ק
 טעמא דהיינו למימר איכא הנ"ל הירושלמי עפ"י כמ"ש ולא אחר טעם ומ"ש ע"ש,רבי
 אומר רשב"ג אלא אומרים חכמים גורס אינו בירושלמי דגם לשיטתיה דאזילמשוס

 רשב"ג וצ"ל ט"ס כו' אומרים וחכמים וז"ל: הגר-א בביאור שם בירושלמישכתב

 גורסין ס"ב סי דקידושין פ"ק ברא"ש יש רשב"ג לגירסת ואפילו ע"ש, כו'אומר
 ולפי"ז אבל מה' פ"ז מיימוניות בהגהות ועיין נאמן אומר רשב-ג רבי דברילהיפך:

 דלהשביח טעמא דליכא היכא אפילו עכו"ם נאמן אינו מחברו כרבי דהלכה הכלללפי
 מזכיר איגו דהא מקחו להשביח מכוון אינו לקחתים גוי פלוני מאיש כשאמר דהאמקחו
 כרבי קי"ל ג"כ אומרים וחכמים נגרום אם אפילו ולהסמ"ג הפירות, על שבחשום
 שמועה ביבין ועיין ע"ש, מחביריו אף כרבי דהלכה ע"ד עשין במצות כתבדהא

 בפרק והרא"ש ה*ח מדמאי פ.ו הש"ס בגליון ועיין ט' ח' אות הש"ס בכלליובכנה-ג

 כרבי הלכתא אמרינן ולא כרשב"ג הלכתא דפסיק לגאון וחזינן מסיק: ה' סי'הנזקין
 הא לענין התם פליגי מתרומות פ*א ובירושלמי ע*ש, אביו לגבי ולא חבירו לגביאלא

 דרבינו כרבי וקי"ל אוכלן לפי או שמן לפי תורם הוא מה לפי זיתים על שמןדתורמין
 עשר בספרי ועיין רשב"ג לגבי אפילו מחבירו כרבי דהלכה אוכלן דלפי כרביסוסק
 התורם ד-ה ה"א פ"ג תרומות הפנים במראה ועיץ ע"ש, שס"ג עמודתעשר

 ע-ש.חבית
 דכולם )שם( י"ד הגר"א בביאור הביא וכן קכ"ה ס-ק י"ז סי' באה"ע הגר"אוכתב

 ובי"ד רי"ו כם"ש ודלא דנאמן כו' הן גוי של האומר כדברי שהלכהמסכימים

 דפליגי הרבי"ה בשם שם הרא*ש כדברי כאן ופ' נאמן אינו כמ"ד בש"ע פ' רצ-דס-ס
 דאמרינן דהא כתב שם מיימוניות והגהות ע-ש נאסן דאיגו מודים בלא"ה אבלבמסל"ת
 דוקא היינו רל בלבי אשה לעדות אלא כשר תומו לפי מסיח אין בתרא הגוזלבפרק

 דעכו"ם המהבר פסק י-א סעיף ס*ז ס" י-ד ובש'ע ע-ש, נאמן להחמיר אבללהקל

 ואח-כ בהמות שתי שמכר עכרם וז"ל: להחמיר אפילו תומו לפי מסיח נאמןאינו

 ויצא שמכרם לאחר שאמר במה נאמן- אינו בגו ואת אותו שהן תומו לפי מסיחאמר
מתהת
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ציון ורבעי ערלההלכות פריקמר
 מסיח הוי לא התם דהא דמי לא הא צ"ע ע"ש, כו' אתה עכו"ם לדבריך )מז,(דיבמות בפ"ד כמ"ש לעכו"ם עדות שאין הטעם: )שם( הגר"א שכתב ומה עכ-ל ידומתחת
 בתשובה זהטעם כתב שהוא הרשב"א על אלא הגר"א על לא זו ותלונה הוא, אמיתי תומו לפימסיח אוא"ב לענין משא"כ עצמו שגתגייר לומר כן אמר עצמו להשביח אלא תומולפי

~ 
 ולעולם דוקא גידו במקחו מיירי לא דסיפא להראבי"ה דס-ל ודאי אלא בידודמקחו מיגו נמי איכא התם הא כרבי דהלכה משום נאמן תומו לפי במסיח דעכו-ם דמ"קבפ"ג הרא-ש שהביאו הראבי"ה מוכיח ואיך נאמן, אם ורשב"ג דבי בה ופליגי בידודמקחו מיגו נמי ואיכא מקחו דלהשביח הטעם דליכא דאע-ג לקחתים גוי פלוני מאישאמר דאם הנ"ל דהתוספתא מהסיפא כלל העיר לא למה ע"ש מזבין לא בעי דאי מיגולו ויש ידו תחת שהוא שלו את לאסור ונאמן בידו דמקחו משום נאמןהיה מקחו להשביח מתכוין שהוא שאמר שאלמלא הן עזקה ושל רבעי נטע דשלדיבמות מההיא דינו מוכיח ושם )שם( הרשב"א בתשובת ניהו הוא תומו לפי מסיח מהניאם בנו ואת אותו דין מקור הנה ע"ש, מקחו להשביח כלל שייך לא דהכא יפה כווןדלא כ"ג בס"ק הש"ך עליו וכתב מקחו להשביח משום תומו לפי מסיח נאמן דאינובנו ואת דאותו הדין על ט"ז בי"ד הלבוש כתב ובכה-ג הוא, תומו לפי מסיח מאימקחו דלהשביח הטעם שייך ואי גאמן דאינו תומו לפי מסיח דין לקחתים פלונימאיש מדין הוכיח קטן דמועד בפ"ג הר"ש הא שייך מקחו להשביח מאי לקחתים פלונימאיש אמר אם תמוהים דבריו ע"ש כן אומר הוא מקחו דלהשביח משום נאמן אינולקחתים עכו"ם פלוני מאיש אמר דאפילו הטעם רג"ד בס"ס הלבוש ומ"ש נאמן אינוואפ*ה מזבין לא אי קלתיה בעי דאי מיגו לו ויש בידו ומקחו הוא ,מקחו להשביחדלאו הוא פלוגי גוי של אמר דאפי רצ"ד בסוף עצמו המחבר ממ"ש תקשי שמכרולאחר שמכר לפני בין לחלק אוא"ב לענין המחבר ומ"ש ע"ש, קי-ח סי'

 כותי ראיתפלגון מסל"ת( לענין הוא כעכו"ם דיניה נמי כהא אם ליה דקמבעיאהיא כעכו"ם כותי דס"ל למ-ד אלא יודן ר' בעא ממש עכו"מ על דלאו קאמר והלכךגאמן מסל"ת אבל ומשמע עדות עדותו אין מתכוין היה אם בעכו"ם בתרא האשה בשלהיתנן אנן הא יודן לר' ליה מיבעיא קא מאי תיקשי דלא מפרש דהש"ס )כלומרכעכו"ם כותי דתימא מאי מן בעי יודן ר' גאמן( שיהא מהו איסור של אלו פירות אומרהיה תומו לפי אלא ממני וקחו באו אמר לא שאם דמבעיא המפרש )פי' תומו לפיצווח היה בעי יודן ר' הנ"ל: התוספתא שהביא אחר התם דאיתא הוא תומו לפי מסיחמשום לאו דתוספתא דסיפא מבואר מדמאי דפ"ו ומירושלמי מקחו להשביח דליכאהיכא נאמן ערלה לענין וה-ה בידו, מקחו אין אפילו נאמן עכו"ם להיפך חזקה דליכאבנו ואת אותו לענין הרשב-א של הדין א-כ בידו מקחו ואין מיגו בדליכא אפילומהימן להיפך חזקה דליכא היכא אבל בהיתר מוחזקים שהיו בפירות דרק ומשמע ע"ש,מהימן לא היתר בהם מוחזקים שהיינו חבירו פירות לאסור אבל לאוסרה הוא ונאמןשלו הם שהפירות התם דשאני הנ"ל מטעם הראבי"ה הוכחת דוחה מאיר רבינו בשם)שם( והרא"ש כלל, מהסיפא זכר שום הביא לא למה תיקשי א"כ נאמן כמ"ד ופסקהרשב-א כדברי בידו ומקחו תומו לפי למעליותא תרתי דהו"ל משום ונאמן מקחו להשביחהו"ל דלא ס"ל נאמן ולמ"ד לא או מקחו להשביח משום איכא לקחתים גוי פלוני מאישאמר באם פליגי ורשב"ג ורבי דוקא גידו במקחו מיירי דסיפא דס"ל גימא ואם 'בידומקחו ללא בידו מקחו כין הרשב"א מחלק ולמה תומו לפי מסיח דהו"ל משום לרבינאמן
אינו
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 קמהציו7 ורבעי ערלההלכותפרי
 גתוספתא פלוגתייהו פי' דבר לכל כעכו"ם כותי אומר רשב-ג רבי דברי כעכו"םאינו

 לפי במסיח מיירי לא בהתוספתא דלעיל דהא משמע דדמאי, ובפ-ג פ-דדתרומות
 לפי במסיח מיורי בתוספתא ודשב"ג דבי דפליגי דהא דמשום למימד דאיכא אותומו,
 מיירי בכותי מהו תומו גלפי יודן ר' דבעיא הא לאוקמי מוכרח הילכךתומו
 שמשרש מה ולפי למבעיא וא"צ ורשב"ג רבי פליגי דבעכו"ם משום בעכו-םולא

 שאמר פי' הביאותים פלוני מגוי וז"ל: )שם( דמאי על הגר"א בביאורהגר"א
 של הן הגוי אותו של שהפירות יודעין ואנו הללו הפירות הביא פלונישהגוי
 לפי מסיח היה בעי יודן ר' כו' הגוי דגרי אמר רשב"ג כו' להחמיר נאמןערלה:
 כגוי כותי אס פי' כגוי כותי בעי יודן ר' ה"ג לא או במסל"ת נאמן אם פי'תומו
 במסיח מיירי לא ורשב"ג דרכי הפלוגתא לפי"ו עכ"ל, כו' איתפלגון ופשיס לאאו
 כתב תומו לפי מסיח לדין הנ"ל מהתוספתא מוכיח שהראבי-ה ומה תומולפי

 כיון למסל"ת מהבדייתא ראיה דמביא והא )שם(: העזר לאבן בביאורוהגר-א
 וס"ל פליג ומהר"ם להקל מסל"ת כמו והוי להעיד במתכוין אף נאמןדלהחמיר
 צ"ח סי בי"ד והט"ז ע"ש, ידו מתחת שיוצא לפי שאני דהתם ראיה איןדמשם
 מסל"ת דאין בהגוזל דאמריגן דהא ס"ל והרא"ש דהרשב"א ונ"ל כתב; א'ס"ק
 והיתר באיסור משא"כ דוקא עדות דבעי במידי היינו דאורייתא במילינאמן
 תדע סגי הוכחה לנו יש באם אלא גסורה עדות בעינן לא דבזה מהנישפיר
 סברא לנו יש דמזה מסל"ת נמי הכי וא"כ להתיד באיסורים נאמן ע-אדהא
 סי וש-ע בטור פסק כבר הלכה לענין אבל כו' בזה ושגי איסור שםשאין
 איסור דאיכא דוכתא בשום מהני לא וא"כ מסל"ת מהני דלא בכור לעניןשי"ו

 ולאסור לחומרא אבל ולהתיר להקל דוקא דהיינו למימד ואיכא ע-שדאורייתא
 זה. בדין לנו מבואר אינו רבינו ודעת מסל-ת, עכו"םנאמן
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הארץ ורבעי ערלההלכות נמעקמו
 לב.דץלכךץ

 ערלה יין של רביעית כיצד ומאתים באחד עוליןהערלה
 ערלה של אתרוג או יין של רביעיות מאתים לתוךשנפלה
 משלשה שאינם בזה כיוצא כל וכן אתרוגים במאתיםשנתערב
 פרך, אנוזי הן ואלו שהוא, בכל במינם ואומרים ההשוביםדברים
 מותר הכל דברים שאר משא"כ סתומות, וחביות בדן,ורמוני
 דהו"ל אתרונ וליוא כלום; להרים צריך ואינו במאתיםובמלים
 מהן אחד להרים צריך ביבש דביבש וי*א בטל אינו לימנותדרכו
 לעכו"ם למכור ואסור בהנאה אסור הבל ממאתים לפחותנפלה
 ולהוליך לישראל' ימכור שמא דחיישינן שבו אימור מדמיחוץ
 מטאתים לפחות נפלה שאם וי*א טהני. לא נמי המלח ליםהנאה
 בלח מינו בשאינו מין אבל בטינו במין מילי והני בהנאהמותר
 ביבש יבש מינו בשאינו מין דאפילו וי'א ברוב ויבשבששים
 האימור ממשות הסיר ואם בעיניה אימורא אם ובלחבמאתים
 טעם.בנותן

 ציון ריפ
 באחד עולים כו' הערלה : מ"א דערלה בפ"ב איתא כו' עדללן הערלהלב(

 : בפירושו רבינו וכתב עכ"ל, להרים צריך ואין כו'ומאתים
 ולפיכך במאתים יאסדו שבארנו כמו ובהנאה באכילה אסורים שהן והכלאים העדלהנתנו
 אסמכתא לחכמים עתה זוכר ואיני ומאתים בא' עולין הכרם ובכלאי בערלהאמד

 עולין הכרם וכלאי הערלה : )שם( בירושלמי איתא הנה עכ"ל, הדין זה עליושסמכו
 עולה להלן שנאמר מליאה מה מליאה מליאה כתיב עולין שהן מניין ומאתיםבאחד
 הכדם כלאי וגבי תאחר לא ודמעך מלאתך כתיב תרומה )גבי עולה כאןאף
 מה אי עולה( הכרם כלאי אף עולה התרומה מה גו' המלאה תקדש פןכתיב
 )לפי חיובו חכמים שינו איסורו הלתוב שכפל לפי )ומשני( מאה כאן אף מאהכאן
 לפיכך בהגאה גם אסור וכאן באכילה אלא אסודה אינה דתרומה איסורו הכתובשכפל
 זו מה מגיין ערלה הכרם כלאי כדין עד עלייתו( בשיעור גם וכפלו חיובו חכמיםשינו
 פרי פדי חיננא רבי כו' עולה זו אף עולה זו מה הגייה איסור זו אף הנייהאיסוד
 את ערלתו וערלתם ערלה גבי וכתיב הארץ מפרי מעשר תרומת גבי כתיב שוה,גזירה
 לטעמא הדרינן דעולה מג"ש לן דנפקא והשתא עולה כאן אף עולה להלן מהפריו
 ב"מ בתוס' ועיין ע"ש, קרח ס"פ בספרי איתא וכן בעלייתו כפלו באיסורו שכפוללפי

 על ותימא ובספדי בירושלמי מפורש הדין זה על אסמכתא של מקומו הרי)נ"ג(,
 שתי ממותר המאתימ מן : איתא נמי )מח.( ובפסהים מקומו זוכר שאינו שכותברבינו

מאות
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 קמזציון ורבעי ערלותהלכותפרי
 והאי רש-י שם וכתב עכ"ל, במאתים שבטילה לערלה מכאן בבור שנשתיירומאות
 ס"ס בי"ד הלבוש וכתב עכ"ל, קצת לסמוך יכול אתה כאן אף אלא דוקא לאומכאן
 אקראי ואסמכוה הוא מדרבנן במאתים אלא עולה אינו דערלה דאמרינן הארצ-ד:
 ותרומה וערלה מטבל וחוץ : כתב צ"ח סי' י"ד והטור ע"ש, בתרומה אסמכוהוהכי
 דערלה ודאי הטור, דברי על כ"ז ס"ק הש"ך וכתב עכ"ל, בהן עסק עתה לנושאין
 הזה במקום לנו שאין ר"ל אלא רצ"ד סף כדלקמן בח-ל אפילו הזה בומןנוהגת
 וערלה מטבל וחוץ ח' בסעיף שם כתב והלבוש ע"ש, בהן עסק תערובותבהלכות
 הש"ך עליו וכתב עכ-ל, בינינו נוהגין שאין מפני בהן עסק עתה לנו שאיןותרומה
 עשמ-ש. הסוסקים וכל במשנה דפשוט אע-ג ערלה הרב דהשמיט והא דק דלא)שס(

 בינינו נוהגין אין בתערובות כי פי' בינינו נוהגין שאין הלגוש כווגת מפרשוהמלואים
 נפקא לא ספיקא מידי תערובות כל א"כ לכתחלה בח-ל דמותד קי"ל ערלה דספקכיון
 ומביא מותר בחד חד דאפילו ומצדד ח"ל ביושבי בערלה נוהגת תערובות דין איןלכן
 דברי מפרש וכן ע"ש. מותר איסוד רוב אפילו תעדובות בח-ל דערלה הצל"חבשם

 לח אפילו במינו מין אלא אינו במאתים דערלה דאמרינן והא ע"ש לצדוק הצביהלבוש
 כדנבאר בנ"ט בלח מינו בשאינו מין אבל ביבש מינו בשאינו במין אפילו אובלח

 בעזהי"ת,לקמן

 בפ"ג דתנן במתני' ור"ע וחכמים דר"מ במחלוקת תליא י" הז כי' אתרוגאו
 ידלקו הכרם כלאי של תלתן חבילי לו שהיו מי וז': מ"ודערלה

 שהיה ומאתים באחד יעלו אומלים וחכמים ד-מ דבדי ידלקו כולם באחריםנתערבו
 ששה אלא מקדש אינו אומדים וחכמיס מקדש למנות שדרכו את אומר מאיררבי

 סתומות וחביות בדין דמוני פרח אגוזי הם ואלה שבעה אומד ור"ע בלבדדברים
 הבית בעל של ככרות אף מוסיף ר"ע יונית ודלעת כרוב וקלחי תרדיןוחולפות
 :( )ג בביצה הגמר'  והביאה עכ-ל. הכרם כלאי הכרם לכלאי הראוי ערלה לערלההראוי

 מה דדוקא כלומר שנינו למנות שדרכן את אמר יוהנן ד' איתמר דר"מואמילתיה
 שנינו למנות שדרכו כל אמר ורשג"ל בטיל דלא הוא במנין אלא לעולם נמכרשאינו
 שבעולם פירות דכל דס"ל כר"ע וקי"ל בסיל לא נמי במנין נמכר לפעמיםאפילו
 משנה דסתם בטלים אינס מאר חשובין שהס הכעויין הללו דגרים משבעה חוץבטלים
 דלר"ל במאתים בטלים השנים שאר של גאתרוגים עדלה של אתרונ גם הילכךכר-ע
 רהיינו לפעמים למנות דרכו שאתרוג כיון בטל אינו דר"מאליבא

 בשבי
 ארבע מצות

 כמ-ש כר-ע ס"ל ורבינו במאתים בטלים דר"מ אליבא יוחנן ולר'מינים
 ואלו דברים שבעה שהוא בכל במינו אוסד שהוא חשוב דבר : ה"ג ממא"אבפט"ז
 יונית ודלעת כרוב וקלחי תרדין וחלפות סתומות וחביות בדן ורמוני פרך אגוייהן

 אלפים בכמה ונתערב ערלה שהיה בדן מרמוני אחד רמון כהצד הבית בעל שלוככרות
 שנתערגה הכרם כלאי של או עדלה יין של סתומה חבית וכן בהנייה, אסוד הכלרמונים
 וכתב עכ"ל, דבריס השבעה שאר וכן בהגהה אסודים הכל סתומות חביות אלפיםבכמה
 ומאתים באחד יעלה נאמר שלא ענינו מקדש למנות שדרכו את : וז"ל גפירושורבינו
 בחטים הכרם כלאי של חטים שנתערבו כגון להמנות דרכו שאין מה כשנתערבאלא
 תלתן חבילי כגון להמנות שדדכו מה אבל חולין של ביין ערלה של יין או חוליןשל

 כב( )דברים שנאמר תקדש ענין וזהו הכל ישרף באלף אחת חבילה נתערבהאפילו
 שנאמר בלבד הם רברים ששה כי וחכ"א שבארנו כמו השרפה ועגינו המלאה תקדש8ן

בהם

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



צרון ורבעי ערלההלכות פריקמח
 לקמן אותן ימנה והוא השביעי ר"ע והוסיף ומאתים באחד תעלה ולא תקדשבהם
 שמחליפות מה ר"ל תרדין וחולפת ידועות מקומות שמות ובדן פרך : כר"ע הלכחואין

 כל כי ידוע כן גם יונית ודלעת מהמ הגדל ר"ל הכרוב עיקר כרוב וקלחיוצומחות
 3ל על בשבח מיוחדות והיו עצמו בפני ואחד אתד כל ומנויות ידועות אצלם הםאלו
 וכל כחשבון אלא נמכרים היו לא ולפיכך המין מאותו שהיו והירקות הפירותשאר
 אלא א' א' נמכרים היו ולא באומד גמכרים היו ממינם וזולתם עליהם מקפיד היהאדם
 והראוי סתומות וחגיות בדן רמוני פרך אגוזי והם ערלה לערלה הראוי : ביחדהרבה
 באילן אלא נוהג אינו שהערלה לפי סתומות וחביות הנשארות הארבע הכרםלכלאי
 אגוזים מפרשים :( )עג ובזבתים :( )פ"א ביבמות והתוס' עכ"ל, כר"ע הלכה ואיןבלבד

 בתרי וחד חשובין אינן קטנות אבל גדולות דוקא סתומות וחביות ע"ש הנ"להפירושים שני הביא והערוך רבינו כמ"ש מפרש )שם( ורש"י ע"ש ביד ונפרכים רכהשקליפתן
 ואין פעמים שתי רבינו כתב בפירושו כאן הנה ד' ג' ס"ק ק"י סי' י"ר בש"ך עייןגטל
 בכל במינו אוסרים דברים השבעה דכל כר"ע בהחלט פסק החזקה וכיד כר"עהלכה
 : ה"ט ממא"א בפט"ז רבינו וכתב לימנות שדרכו מה רק ולא חשובים שהן מפנישהוא
 ורמוני פרך אגוזי כגון המקומות מן מקום בני אצל חשוב שהוא דבר שכל לייראה
 מקום באותו חשיבותו לפי שהוא בכל אוסר שהוא הזמנים באותן ישראל בארץגדן

 כיוצא לכל וה"ה מקוס בכל שהן כל אוסרין שהן לפי אלא אלו הוזכרו ולא זמןובאותו
 בעל של ככרות להוסיף ר"ע אתא מאי א"כ הקשה והכ"מ עכ"ל. מקומות בשארבהן
 דוקא לאו דברים דששה אמרת דהא בטלי לא נמי לרבנן ודאי דחשיבי כיון האהבית
 דחכמים ור"ע חכמים פליגי דבזה למימר איכא ע"ש. כוותייהו דחשיבי וכל אינהואלא
 דבר שום ולא דוקא דברים הששה אלא בתערובתן שהוא בכל שאוסר מידי דליכאס"ל
 דחשיבי אע"ג דברים שאר משא"כ דוכתא בכל חשיבי דברים ששה דהגי משוםאחר
 אך זמן ובשום מקום בשום חכמים שאמרו מה על להוסיף ואין דוכתא בכל לאאבל
 חשיבות משום בטלי דלא טובא יש הארץ בזרע לא אבל הארץ בזרע אלא אינוזה
 אלא דוקא לאו דברים דששה ס"ל ור"ע וכדומה, ובריה להתכבד הראוי חתיכהכגון
 נמי דחשובים הבית בעל של 3כרות כגון דברים הששה כמו החשובים דברים עורה"ה
 בטיל לא נמי דגרים הששה כמו דוכתיה בכל חשיבי דלא אע"ג דברים הששהכמו
 להם כדומה אחרים חשובים ד3רים להם שיש אחרות וזמגים למקומות מלמדיןומכאן
 חשיבותו לפי דתליא כתב הילכך כר"ע פוסק דרבינו וכיון שהוא בכל אוסריםנמי

 דחשיבי מידי כל אלא דוקא לאו דברים השבעה ואלה זמן ובאותו מקוםבאותו
 לימנות שדרכן אע"פ הדברים שאר אבל ה"ז( )שם רבינו מ-ש ולפי-ז גטלי, לאכוותייהו
 כרבנן רבינו דפסק מיימוניות והגהות הרדב"ז ע"ז ו3תב בשיעורן, עולין אלוהרי

 כרבגן ולא כר-ע פסק רביגו דהא דקו לא ע"ש, לימנות שדרכו כל אפילושאמרו
 למה להבין צריכין אך כתב, דברים שבעה ורגינו דברים ששה רק איןדלרבנן
 דשבעה כר"ע כתב אסורות ממאכלות ובפט"ז כר"ע הלכה דאין כתב המשניותבפירוש
 ז' גמשנה היינו כר"ע הלכה דאין בפירושו רבינו דמ"ש ונראה במשהו, אוסריםדברים
 דאין כתב הילכך מחביריו ולא מחבירו כר-ע והלכה וחכמים דר"ע פלוגתא איכאדשם
 ואח"כ דמחלוקת לכללא הדרינן אז כר"ע התנא דסתם ח' במשנה אבל כר"עהלכה
 שהוא לר"ע הוא הסתם שזה הגמר' ובאר התם: רבינו כתב והילכך כסתם הלכהסתם
 משגה כסתם כר"ע החזקה ביד פסק הילכך עכ"ל שקדם כמו געה"ב של ככדותמונה

וככה"ג
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 קממציון ורבעי ערלההלנותפרף
 דערלה בפ"ג בירושלמי איתא וכן ע"ש, הר"ב על שהקשה התוסי"ט מתרץובכה"ג
 בעל של ככרות אף אמר דר"ע עקיבא דר' מתניתין כו': האגווים דנתפקעו משנהעל

 מן ומן באיוה או מקומות באיזה שחשובים דברים שאר דאם ולפימ"ש עכ"ל,הבית
 ס"ל ורבינו ור"ע דחכמים במחלוקת תליא בסלים אינם דברים הששה כמוהזמנים
 וחכמים ד-ה )שם( בביצה רש"י מ"ש שפיר אתי כר"ע דפסק משום בטליםדאינם

 חשובין שהן כאן המנויין הללו דברים מששה חוץ בטלים שבעולם פירות כלאומרים:
 שאל ואומר רבינו על חולק דרש"י מזה להוכיח יעקב התולדות ורצה עכ"לסאד

 אמר ולכן שבעולם המקומות מן במקום כמותן חשוב דבר לכל מהם ללמודתחשוב
 ע"ש, כאן המנויין דברים מששה חוץ בטלים שבעולם פירות כל אומריםוחכמים

 לרבינו גם הכי ס"ל באמת והם דחכמים אליבא כתב רש-י אלא פליגי דלאולערד
 דברים השבעה לאו דלר"ע לזה מודה רש"י דגם למימר איכא כר-ע שפוסקורבינו
 החכמים בין חילוק אין ולהמאירי הזמן, ולפי המקום לפי החשיבות תליא אלאדוקא
 וה-פ פליגי נמי דרבנן אליבא ור"ל יוחנן דר' מפרש )שס( דבביצה כלום ולאור-ע
 אלא מקדש אין לימנות שדרכו דכל רבנן אמרי קא ועלה שנינו לימנות שדרכוכל

 גדול חשיבות לו שיש דבר הא במינם החשובים מדברים בהם וכיוצא דבריםששה
 דאפילו רבנן אמרי קא ועלה שדרכו את אמר יוחנן ור' ששה, במין שאין אע"פמקדש
 ור*ע במינם מופלגים שהן אלו של כעין או דברים ששה אלא חשיב לא שדרכובאת

 המצויות כל לגלות שרצו מפני להם הדומה בכל כן דנו כבר שחכמים אעפ"ישמוסיף
 שדרכו דאת דחכמים ואליבא יוחנן כר' הלכתא ונקטינן לי, נראה כן זה בעניןאצלם
 ואפילו במכירתו בעליו שידקדקו או בעלים כל בעין המתחשב דבר שיהא כלומרבעינן
 ק-י סי' י"ד והטור עכ"ל, במינם חשובים שהם דברים שבעה כעין בעינן האבכי
 ופירש באלף אפילו לעולם בטלים אינן בהיתרה שנתערבו למנות שדרכן ודבריםכתב:
 מוכרין שלפעמים דבריס אבל במנין אלא אותו מוכרין אין שלעולם דברים דוקאר-י
 דר"מ אליבא ור"ל ר"י דפליגי דכיון הב"י וכתב ע"ש, ברוב בטל באומדאותו

 שהסכימו ירוחם רבינו וכ"כ שנינו לימנות שדרכו את דאמר וכדר'י כוותייההלכתא
 שדרכו את דאמר כר"י הלכה פוסק שריצב"א קמ"א בסי' הסמ"ג וכ"כ הפוסקיםרוב

 כל ואוסרין אסורין דאלו מתני על בע-ז והר"ן הרמב"ן וכ"כ ע"ש שניגולימנות
 תמיד למנותו שדרכו דהיינו שבמנין דבר דכל וי"א )שם(: הרמ"א וכ"כ ע-ש,שהו
 מוכרים דלפעסים כיון שנתערב ערלה של אתרוג ולפי"ז עכ-ל, נוהגין וכן בסלאינו

 בטל, אינו אתרוג גם כר-ל דפסק ולסה"ת במאתים בטלים באוסדגם

 באחד עולים הכרם וכלאי הערלה מ"א: דערלה בפ"ב איתא כו' צריךן14יבך
 צריך ואינו בפירושו רבינו וכתב להרים, צריך ואין כו'ומאתים

 שחייב ומה הנופל החלק את להוציא חייב ואינו הכל לאכול שמותר ענינולהרים
 וכלאי וערלה לבעליו לתתו ומתחייב לכהן, שהוא לפי הנופל החלק את להוציאבאותם
 כל באכילה הותר במיעוטן וכשבטלו אדם שום מסון ואינם בהנאה אסוריםהכרם

 אמר את והכא להרים צריך אסר את הכא איתא: שם ובירושלמי עכ-ל,התערובות
 אמר את הכרם וכלאי בערלה והכא וכו' מעשר ותרומת תרומה )גבי להרים צריךאינו
 ומאי מותר והכל הן בטלין העלאה שיעוד כדי בהס יש שאם אלא להרים צריךאין

 אלו גבי דשאני השבט, גול ספני יוחנן ר' בשם אבהו רבי זבדי בר יעקב רביסעמא(
 אותם וליתן להרים צריך ולפיכך השבס גזל משום בהן דיש דמתנ" ברישא להודהשיב

לכהן
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צידן ורבעי ערלההלכות מריקנ
 ולפי"ז אותן, להרים א"צ השגט גזל 'משום בהו דלית הכרם וכלאי ערלה אבללכהן
 מהן אחד נתערב אם ומאתים: באחת יעלו ד"ה )שם( בבקצה רש"י דבריתיקשי
 כלאים ביטול שיעור וזה מותרין והשאר וידלק מהן אחד יעלה היתר שלבמאתים
 והר"ש הכל, ומותר להרים צריך דאינו מפורש במשנה הא עכ"ל ומאתים באחדוערלה
 אם בקונטרס פירש ביצה בריש וז"ל: כתב ומאתים בא' יעלו ד"ה מ"ז מערלהבפ"ג
 במין נהגו פירושו סמך ועל מותרין והשאר מהן אחד יעלה במאתים מהן אחדנתערב
 לומר וא"א מותר והשאר האיסור כשיעור ממנו להסיר נהגו ברוב כשמתבטלבמינו
 להרים וא"צ ור' בא' עולים הכרם וכלאי ערלה )מ"ב( פ"ב בריש לעיל תנן דבהדיאכן

 הרבי"ה בשם כתבו וגתוא"ש אליהו בשנות הגר"א ע"ש, השבט גזל משום דוקאותרומה
 ומתני' האסור הוא שמסיר דמה למימר דליכא בלח בלח מיירי דמתני' לרש"ידס"ל

 הוא שמסיר דמה דתליגן להסיר שצריך י"ל ביבש גיבש מיירי בביצה הגמר'שהביאה
 אפשר והאיך היתר בלא לגדו האיסור לפעמים יאכל והוא איסור כאן יש וודאיהאסורה
 : אומרים וחכמים בד"ה רש"י של כפסק כתב )שם( לביצה המאירי וכן ע"ש.שיבטל
 מעלין איסור של אותו הוכר ולא היתר של מאתים שם יש ואם ומאתים באחדיעלו
 מעלין אין ביבש יבש ואפילו חילוק דאין ס"ל ורבינו עכ"ל. מותר והשאר ודולקאחד
 במאתים שנתערב ערלה של דאתרוג ה"ח ממא"א בפס"ז כתב דהא אותו לאבדהאחד

 דהא איסורים בשאר גם אחר במקום רש"י שיטת היא וכך ע"ש, מותר הכלאתרוגים
 איסור דחשיב לחשיבותא תרתי דאיכא : כתב כו' ליה אית תרתי בד"ה )עד.(בע"ז
 ומשליך בטיל למנות דרכו ואין הואיל בפסח פרוסה חמץ אבל בטיל דלא הואדידהו
 דלאו כיון הוא שבמנין דדבר אע"ג גבילה וחתיכת לכלבו גותן והשאר לנהר מהןאחד
 והריטב"א עכ"ל, באכילה שבו ואינך לכלבים שדי וחדא ברובא בטלה הנאהאיסור
 שפירש ומה : וז-ל וכתב עליו משיג שם הרא"ש וכן ע"ש עליו משיג )שם(לע"ז

 עולין הכרם וכלאי הערלה מ"א( )פ"ב ערלה במסכת דתגן למה ידענא לא אחדומשליך
 יש בלשון ק"ט סי' בי"ד הרמ"א הביא רש"י ודעת עכ"ל להרים וא"צ ומאתיםבאחד

 ביבש יבש במינה מין באחרות שנתערכה להתכבד ראויה שאינה חתיכה לעניןמחמירין
 בפ"ק כתב והמרדכי ע"ש. לעכו"ם ליתן או אחד להשליך מחמירין ויש גטל בתריחד

 לתרומה דמי ולא מהן א' לזרוק דצריך כרש"י ס"ל ר"ת דגם ברוג ביטול גבידביצה
 וצוה השחוטות התרנגולת שאר עם גבלה תרנגולת שנתערבה בצרפת בנשואיןדמעשה
 צריך בחולין שגתערב תרומה גירושלמי דאמרינן האחרות ולהתיר אחת להשליךר"ת

 דהא מתוכו מופרך ר"ת ראיות לכאורה אולם ע"ש, השבט גזל מפני אחדלהעלות
 השבט דגזל טעמא דליכא היכא דגעלמא מוכח השבט דגזל הטעם תרומה גבימדבעינן

 דפ"ב גמתני' דאמרינן הא בין הירושלמי שמחלק כמו והשלכה הרמה בעינןלא
 להרים צריך תרומה גבי דכשם כוונתו ואולי להרים דצריך לתרומה להרים דא"צדערלה
 האיסור יאכל שמא משום דליכא בלח בלח מיירי דהתם גזל משום דאיכא הטעםמפני
 דנתערבה ביבש ביגש דמיירי לבד האיסור יאכל שמא משום להרים צריך כאן גםלבד

 וגסה"מ : וז"ל המצות ספר בשם המרדכי הביא ושם שחוטות. בתרנגולת גבלהתרנגולת
 לאכול יכול ואין ביחד מעורב דהכל לתרומה דמי ולא מהן אחד לזרוק דא"צפסק

 היו אם אך השבט גזל מפני כ"א להסירה א"צ לכך חולין תערובת בלא לבדהאיסור
 לקח א' שכל לתלות יש כי מהן אחת להשליך א"צ ודאי אדם בני הרבה שלהכרכשות
 להביא אין ר"ל דמי ולא הטמ"ג כוונת ישע הבגדי ומפרש עכ"ל,היתר

, 

 מתרומה ראי
שא"צ
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 קנאציון ורבעי ערלההלכותמרי
 לזרוק דא"צ טעמא האי לאו דאי דמשמע השבט גזל מפני שם שאמר א' לזרוקשא"צ
 להעלות צריך הוי לא אז 'השבט גזל של הטעם זה היה לא אם בתרומה דדוקאדי"ל
 שום בלא בעין האיסור שאוכל אפשר הכא אבל כי' ביחד מעורב דהכל משוםאחד

 דברי על כתב )שם( בע"ז והר"ן ע"ש, טעמא האי בלא אף א' לזרוק צריךתערובות
 שבתורה איסורין שבכל בתוספות עליו נחלקו לכלבא חדא דשדי שאמר ומה : ז-לרש-י
 גזל מפני בלגד כהונא מתנות באיסורי אלא להרים צריך אינו האיסור שנתבטלמכיון
 בספק רביעי בית בת-ה והרשב-א ע-ש שם הריסב"א נמי כתב וכן ע"ש,השבט

 אין איתמר והכא להרים צריך איתמר הכא בירושלמי והקשו : וז"ל כתבהתערובות
 אלמא השבט גזל מפני יוחנן ר' גשם אבהו ר' זבדא גר יעקב רבי ופריך להריםצריך
 להרים צריך אין הכרם וכלאי ערלה כגון הנאה איסורי ואפילו האיסורים שארבכל

 עכ"ל. הותר שהותר כיון אלאכלל

 א"א : הראב"ד וכתב ממא"אהי"ד בפט"ו יביני דביי כו כי' אסורהכי
 הוא א"כ אלא בהנאה עירובו שאוסר דבר לך שאין כןאינו

 את השוכר ב9' דתנן מהא הראב"ד כוונת עכ"ל. ויין עכו"ם מאיסורי חוץ שבמניןדבר
 השנויין וכל וכו' וע"ז יי"נ שהוא בכל ואוסרין )בהנאה( אסורין ואלו )עד(הפועל
 הנאה ואיסורי שבמנין דבר ליה אית תרתי תנא האי ואסיקנא שבמנין דבר הוובמתני'
 הא )ומשני( הוא הנאה ואיסורי שבמנין דדבר בדן ורמוני פרך אגוזי וליתני)ופריך(
 איסורי ולאו שבמגין דבד למעוטי מאי למעוסי אלו הרי )ומסיק( כו' התם ליהתני
 הראב"ד. כדברי מבואר זה הרי ע"ש שבמנין דבר ולאו הנאה איסורי למעוטי א"נהנאה
 בדברים איירי עלה דאיאתמר מאי וכל משנה שאותה רבינו דברי מתרץ הרדב"זאולם

 תערובתן אוסרין אין הילכך כלל שיעור בהם חכמים נתנו ולא שהוא בכלשאוסרים
 שיעור גהם שנתנו וכה"כ בערלה אבל בזה רביגו ומודה שבמנין דבר אלאבהנאה
 וכה-כ ערלה הוא כאילו התערובות כל נעשה השיעור מן לפחות נפלו אם ואחדמאתיט
 דבר ולאו הנאה דאיסור משמע לדבריו ע"ש בהנאה אסור והכל נתבטל שלאכיון

 לאיסור חלקו מי וכי אינו ודאי וזה בהנאה ולא באכילה דאוסר מודה רבינו גםשבמנין
 כל דמדאורייתא כיון אכילה דלענין נימא ואם נתבטל לא ומקצתו גתבטל שמקצתוזה

 אין אסרו טעמא דבליכא וכיון מדרבנן אסרו טעמא ובליכא אסור טעמא דאיכאהיכא
 ואיגו גטל בתרי חד תליא בטעמא דלאו הנאה לענין משא*כ אסור ולעולםשיעור
 אלא אינו מאתים דבעינן דהא כיון נימא בערלה גם א"כ בחד בחד אלא בהנאהאסור

 אינו אם ודאי אלא הנאה לאיסור ולא אכילה לאיסור אלא מאתים בעינן לאמדרבנן
 דאינו הנאה באיסור אפילו הנאה איסור משוס גסי בטל איגו אכילח איסור משוםבסל
 למעוסי אלו הרי ודאמרינן : וז-ל הר*ן כמ"ש רבינו מפרש דע-ז והסוניא שבסניןדבד
 שלא הזה הכלל מן שאינן לומר היינו הנאה איסורי ולאו שבמנין דבר למעוטימאי
 בכל אוסרין כוכבים דעבודת לתא משום הנאה איסורי שאין לומר בכאן התנאכיון
 שאינו הנאה איסור שכל זה דרך לפי אומר ונמצאת שבמנין דבר שאינה כלשהן

 שכתב ז*ל הרמב-ם דעת וזה בטל אינו הנאה איסור לענין אף אכילה לעניןמתבטל
 באחד אלא עולין שאינן הכרם וכלאי שהערלה אסורות מאכלות מהלכות ט"זבפרק
 עליו וכתב השיגו ז"ל והראב"ד בהנאה אסור שהכל ממאתים לפחות נפלו שאםומאתים
 חוץ שבמנין דבר הוא א"כ אלא בהנאה תערובתו שאוסר דבר לך שאין כןאינו

 וכן עכ-ל, דרכנו לפי לא אבל דרכו 9ש-י יפה עולה תה וה"נ כוכבים עגודתמאיסורי
הוא
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צידן ורבעי ערלההלכות פויקנב
 אסור בפסח דחמץ דקי"ל כללא להאי וליתיה : וז"ל )שם( בע"ז כמ"ש הרי"ף דעתהוא

 אוסר דחמץ לן קיימא דהא כללא להאי דליתא הכווגה הר"ן ומפרש שהוא בכלואוסר
 ואפילו מקשינן דכ"ע אליבא בפסה חמץ וליתגי מקשינן כי דהא כלומר שהואבכל
 חומרא משוס מתירין לו שאין דבר דהו"ל בהנאה אסור הפסח לאחר חמץלמ"ד

 תערובתן לאסור הגאה איסורי חמירי דלא אסיקנא ובמסקנא ביה דייקי הנאהדאיסורי
 כרבי דקי"ל לדידן ומיהו דכ"ע אליבא בפסח חמץ תני מצי לא הילכך מאכילהיותר
 לדעת הרי"ף דעת השוה הרי ע"ש, בהנאה בין באכילה בין שהוא בכל אסורשמעון
 בהנאה האסורים דברים שאר לביטול הכרם וכלאי דערלה ביטול דין ומשוהרבינו

 בהנאה. ובין באכילה בין אוסרים במשהושאוסרים
 בעיגן בהנאה התערובות דלאסור ס"ל הרי"ף דגם ,כתב )שם( לע"ז בחידושיווהרמב"ן

 דקי"ל כללא להאי וליתא הרי"ף וכשאמר שבמנין ודבר הנאה איסורתרתי
 הוא שכך דעתי לפי וז"ל: לפרש הרמב"ן כתב שהוא בכל ואיסורו אסור בפסחחמץ
 שבמנין בדבר במשנתנו השנויין כאלו שהוא בכל ואסור בהנאה אסור בפסח חמץוי-ל

 וכלאים ערלה גבי אפילו והא וא"ת אתא בפסח בחמץ הבית בעל של ככרותולרבות
 תערובתן לאסור הבית בעל של ככרות להו חשיבי לא דאלמא דר"ע עליה רבנןפליגי
 ובעינא דמתנ" נזיר משער הבית בעל של ככרות גרעי דלא קושיא איגה זובהנאה
 היה לא שא"כ מחור ואינו הרמב-ן: דברי על כתב הר"ן אולם עכ"ל, קמןלפרושי

 בעל של ככרות ולתני בגמרא לה בעיא דהא כללא להאי דליתיה לומר ז"ל לרבלו
 הא ר"ע דהיינו גהגאה אסור בפסח חמץ ליה דאית דמאן נמי הכי דאין ואמרינןהבית
 הנאה שאיסור לומר בעיני ברור אינו ז"ל שדרכם ועוד הבית בעל של לככרות להתני

 לא או נתבטל זה איסור וכי בהנאה ולא באכילה תערובתו יאסר שבמגין דברשאיגו
 וכי אכילה איסור בו נשתייר היאך שבו הנאה איסור שהותר עד גתבטל וא"תנתבטל
 מביא )שם( הרא"ש וכן עכ"ל נתבטל לא ומקצתו נתבטל שמקצתו זה לאיסור הלקומי

 כרעת ס"ל והריטב"א ע"ש, מזכיר אינו רבינו ודעת והראב"ד הריגף שביןהפלוגתא
 ומשני הבית בעל של ככרות ולתני הגמר' דפריך מהא )שם( בע"ז ומוכיחהראב"ד

 אליבא בהנאה תערובתו אוסר בפסח חמץ שאין מהכא שמעינן כו' התם ליה תניהא
 בפסח דחמץ רבא דפסק הא מעתה שבמנין דבר שהוא חשוב בככר אלא דידןדתנא
 דבר שיהא עד במינו אפילו אוסר אינו בהנאה אבל לאכילה מילי הני במשהואוסר

 דבר שאינו הנאה דאיסור ס"ל כולהו והדיטב"א והרמב"ן הראב"ד הרי ע-ש,שבמנין
 ולא באכילה אלא במשהו אוסר אינו לרבא בפסח חמץ כגון במשהו ואוסרשבמנין
 בהם חכמים נתנו ולא שהו בכל שאוסרין דבדים בין שמהלק הרדב"ז ולדבריבהגאה,
 בערלה משא"כ שבמנין דבר אלא גהנאה תערובתן אוסרין אין רהילכך כללשיעור
 ונעשה השיעור מן לפהות גפלו אם ומאתים באחד שיעור בהם שנתנו הכרםוכלאי
 לדעת מודה והריטב"א הרמב"ן דאפילו לומר אפשד ערלה הוא כאילו התערובותכל

 עוד ויש בהנאה, גם התערובות כל אסור וא' ממאתים בפחות ערלה גתערב דאטרבינו
 ז"ל הרא"ה רבינו ודעת וז"ל: הרא"ה בשם כתב )שם( שהריטב"א שלישיתשיטה
 אותו דנין ומסתמא אוסר טעם בנותן אבל בהנאה במשהו אוסר אינו בפסהדחמץ
 במאתים בהנאה ואוסרין מקדשין שהן הכרם כלאי דהיינו טעמים שבנותניכהמור
 בפחות נתערב אם הוא שבמנין דבר דלאו אע"ג דבערלה דס"ל מפורש הריעכ"ל,

 שבמנין דבר ואינו בפסח חשץ ולענין דבינו כדעת בהנאה התערובות כל אסורממאתים
'

' 
אע"ג.
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 קננעירן ורבעי ערלההלכותמרי
 בפחות בהנאה אוסר לכה-פ אבל במשהוא בהנאה להתערובות אוסר שאינואע"ג

 אסורין ראלו מתניתין על לע"ז בפירושו כתב ורבינו הכרם, וכלאי כערלהממאתים
 שבטנין רבר למעוסי שהן בכל ואוסרין אסורין אלו המשנה לשון ונשלים וכו':ואוסרין
 במגין ואינו בהנאה אסור או בשר חתיכות עם נבלה חתיכות כגון בהנאה אוסרואינו
 אינו העיקר וזה חולין. יין או חולין מקמח עם כלאים יין או כלאים קמח ערובכגון
 כוכבים לעבודת שנתנסכה לנו שנתברר נסך יין של בחבית שהרין לפי בכלנוהג

 וישליכו החבית אותה רמי שיעור ויטול לעכו"ם הכל ימכר הרבה בחביותכשנתערבה
 מזו שלישי בפרק דברו לנו שקדם המלח לים הנייה יוליך פירוש וזהו המלחלים

 אסור כלומר מקדש בהנאה אסור והוא למנות שררכן שזכרנו, מה כל ג"כ ואיןהמסכת
 שגעה זולתו בהן מקרש ואין הנאה מאיסורי הם הכרם וכלאי שהערלה לפי שהואבכל

 עכ-ל, ערלה בסוף שבארנו כמו שהוא גכל אוסרים שהם לומר רצוני בלברדברים
 אבל שהוא בכל בהנאה לאסור לעגין היינו רברים שבעה זולתי בהן מקדש ואיןמ"ש

 דלענין משמע גפירושו דבריו לפי כאן כמ"ש בהנאה אפילו אוסר ואחד ממאתיםבפחות
 ולענין בהנאה ואסור חשוב תרתי דבעינן כהראג"ד ס"ל בהנאה משהו איסורלאסור
 דאיכא לרבינו דם"ל ומשמע כהראב"ר ס-ל לא ואחר ממאתים גפחות בהנאהלאסור
 ערלה מחמת שנאסר לתערובות במשהו שאוסר בדבר נאסר דהתערובות היכא בעלחלק
 שכתב )שם(. בע-ז הר"ן דברי תמוה ולפי"ז הרדב"ז שחילק וכמו ואחד ממאתיםפחות
 הנאה איסור לעגין אף אכילה . לענין מתגטל שאיגו הנאה איסור שכל רבינודדעת
 אלא עולין שאין וכלאים ערלה לענין רבינו ממ"ש ומוכיח הרי-ף כדעת וס"ל בסלאינו
 כתב והא ראי' אין הנ-ל ולפי גהנאה אסור הכל ממאתים לפחות וגפלו ומאתיםבאחד

 ואפילו במשהו אפילו בהנאה שאוסר בפסח בחמץ מורה דרבינו ונראה להיפך,בפירושו
 בזו שזכרנו מה כי ודע . : בפירושו כתב דהא הוא, שבמנין דבר רלאו אע"גבהנאה
 בכל אוסר שהוא נסך יין מלבד וברור נכון הוא שהוא בכל אוסרים הם כיהמשנה
 שבארנו כמו בהנאה הכל אוסר אינו בחבית חבית כשנתערבה אבל בלבר לשתיהשהוא
 איסורין רין מכלל יצא ואמנם במשהו במינו שלא בין במ?נו בין בלבד בפסחוחמץ

 איסורין כל כשאר בלבד לעצמו חוזר איסורו ואין קצוב בזמן שהוא לפישבתורה
 ולפיכך איסורו סר הזמן וכוצעבר בזמן תלוי הוא- איסורו אבל בו הדבור שקדםשגתורה

 רבשאר דאע-ג רס"ל. מבואר עכדי. וטבל נסך ביין שהתנה כמו התלמוד בו התנהלא
 במשהו בהנאה התערובות אוסר אינו וחשוב הנאה איסור תרתי להם אין אםאיסורים
 בהנאה ואוסר כתרתי הו"ל מתירין לו שיש ורגר בהנאה שאסור כיון בפסחבחמץ
 דדבר .משום נסך ביין שהתנה גמו תרתי שיהיה התלמוד בו התגה לא ולפיכךבמשהו,
 בין במתניתין לה תני רלא והא דברים משבעה א' כמו בטל אינו מתירין לושיש
 אפילו בהנאה אסור בפסח דחמץ כמ"ד רס-ל משום במשהוא בהנאה שאוסריןאלה
 שהוא בכל _. בהנאה לאסור דלענין ומשסע מתירין, לו שיש דבר הוי ולא פסחלאחר
 אוסר הנאה איסור בצירוף שבמנין דבר כל. דלהראב"ד מרבינו יותר הראב*דמהמיר
 הר-ן .דמ"ש לומר ואפשר דברים, משבעה אחד דוקא בעינן ולרבינו שהוא בכלבהנאה
 הנאה איסור לעגין אף אכיל" לענין, פתבטל שאינו הנאה איסור שכל רבינודדעת
 מתירין לו דגר,.שיש . והו"ל כר-ש דקי"ל לדידו בפסח חמו כגון נמי היינו גטלאינו
 אוסר "אינו הנאה איסורי שאי , כל אבל דברים משבעה גאחד הכרם וכלאי ערלהאו

 הנאה חוסור דנם רבעו כדעת להוכיה ייש ונראה בהנאה. ולא באכילה לאבמשהו
צריך
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ציון ורבעי ערלההלכות פייכנר
 בר בא רבי אמר : ה"א דערלה פ"ג בירושלמי דאיתא מהא ואאד במאתים ביטולצריך
 תבשיל ממל בר בא דרבי על פליגא מתני' )פריד( ברוב בטילה ערלה הנייתממל

 קדירה לענין לאוקמא ל"ל עכ"ל בקדירות קדירה לה פתר ידלק ערלה בקליפישבישלו
 דמצד שבמנין דבר ואינו בהנאה האסור דבר תערובות לענין דמיירי לימאבקדירות
 דל"ש ודאי אלא ברוב שבטל מותר בפ"ות ואפילו ואחד מאתים צריך אינו הנאהאיסור

 התם אמר הא ועוד ואחד, במאתים אלא בטל אינו הנאה איסור ובין אכילה איסורבין
 הנאה, אלא ליכא בסממנין ,והא ע"ש, במאתים בטלין במסממנין דסממנין יוחגןר'

 ברמב"ן עיין ואחד במאתים ביטול בעינן ג"כ הנאה דלאיסור ס-ל ג"כ דהרמב-ןומשמע
 ע"ש. הצלמים כל פרק בסוף מ"שלע"ז

 הכל ממאתים לפחות נפלה , דאם ממא"א , הי"ד בפט"ו כתב רבינו דהא כו'ן(~סןר
 שבה, הערלה מדמי חוץ למכור התקנה מהני דלא משמע סתם בהנאהאסור

 נתערבו אם בהגאה האסורים החשובים דדברים )שם( בע"ו דאיתא מהא מוכחוכן
 ק-י סי' בי"ד והש"ך תקנה, שום בזה דאין משמע בהנאה אסורות כולן באלףאפילו
 הירושלמי בשם )עג:( ובזבחים )פא( הערל פרק ביבמות התום' מ-ש מביא ב'ס"ק

 שהעכו"ם לחוש שאין בענין הוא אם שבהן איסור מדמי חוץ לעכו"ם למכרןדמותר
 וא"ת : וז"ל כתבו ידלקו כולן ד"ה )שם( יבמות דבתום' ע"ש, לישראל אח"כימכרנו

 מרמי חוץ לעכו"ם כולן ימכרו מ"ו( )פ-ג ערלה דמס' הנך בכל אמריגן לא טעםומה
 לה פריך בירושלמי נסך יין גבי )עד,( ע"ז דמם' בתרא בפ' רשב"ג כדאמר שבואיסור

 מה ולפי ע"ש, לישדאל וימכור יחווד שמא לעכו"ם ימכור אם בכולהו דחיישינןומשני
 התם אמד ור"נ ביין יין לא אבל בחבית חבית כרשב"ג דהלכה )עד.( בע"ז רבדאמר
 ביין יין אפילו יין סתם מותר בחבית חבית אסור ביין יין יי"נ למעשההלכה
 גמי מהעכו-ם לוקחין דאין היכא אפילו א"כ הוא מה"ת איסור ערלה והא ע"ש,מותר
 מ"ו דערלה בפ"ג התוסיו"ט מ"ש עיין שבו, איסור מדמי חוץ לעכו"ם למכוראסור
 כוותיה קי"ל דלא דאע"ג כו' אומר ר"א בד"ה )מט( בע"ז כתב והרמב"ן ר"עובתוס'
 יינן כסתם תורה דברי שהם אע"פ בהן וכיוצא ערלה באיסור מיהו ביין יין נסךביין
 למכור ההיתר עצם על אך ע"ש. ע"ו ואיסורי נסך דיין חומרא בהן מחמרינן לאדמו
 שאסוד כשם בהנאה אסור שערלה כיון הלא להבין צריכין שבהן איסור מדמיחוץ

 שנתערב כיון למימר ואיכא כ"ו, בהלכה לעיל כמ"ש במתנה ליתן אסור כךלמכור
 במלחמות הרמב"ן הוכיח זה ומטעם נתינה לאסור בעין איסור הוי לא ברוב בטלומה"ת
 מגמר' למדנו הרבה ודברים : וכתב הנ"ל הירושלמי דברי שהביא אחר דפסחיםבפ"ב

 איסור מדמי חוץ אותו מוכרין הנכרי מן אותו לוקחין שאין דבר שכל למדנוזל
 עצים שבח שאין ולמדנו כו' כרשב"ג כן מתירים שבתורה איסורין שגכל ולמדנושגו
 נחשב הכל שיהא בעיניה איסור חשוב בצביעה קליפין ושבח בבגד כרכר ושבחבפת

 מדמי חוץ במכירה אותן נתיר היאך כן שאילו רבים דעת על שעלה כמו עצמוכאיסור
 הנשרפין ומן במתנה בין במכר בין לנכרי אותו ליתן אסור עצמו הוא והלאאיסורין
 והר"ן לנכרי, נתינה לאסור בעין איסור מקרי לא בתערובות גם הילכך עכ"ל,הוא
 האיסורין לשאר הדין דהוא ז"ל הראב"ד וכתב : וו"ל כתב הפועל את השוכר פרקבע"ז
 מדמי חוץ לעכו"ם כולן ימכרו חשיבותן מפני בהנאה אוסרין שהן שאע"פ שהןבכל
 שלא העכו"ם מן הנקחים בדברים ליוהר צריך מיהו אלא עיקד, ודגריו' שבהןאיסור
 כתג ה"ז אסורות ממא"א בפט"ז והכ"מ עכ"ל, לישראל וימכרם יחזוד שמא להםלמכרן

דגם
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 סנהציוי ורבעי ערלההלכיתפרין
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 תאמר ואם : וז"ל כתב :( )ע"ב לזבחים מקובצת והשיטה ע"ש. כך רבינו רעתדגם
 ימכרנו שמא רחיישינן וי"ל כו' שבו האיסור מדמי חוץ לעכו-ם ימכרו אמרינן לאאמאי

 היהודים בין שמשרתות רבות עוברות נשים להם יש ואם כו' אהר לישראלהעכו-ם
 היהודים לעיני מיד ויאכלו ביניהם יחלקו שהייה בלא אחת באכילה לאכלושיכולים

 רהיטי ההוא :( )מ בססחיס בכה"ג ואיתא ע"ש' חתיכות בהרבה לחותכו מתיריןויש
 ע"ש. פיסהא קמי דכליא היכי כי לישראל קבא קגא לזבינהו אמר בחישתאדטבעא

 הו"ל לא הדין מצד דהא דרבנן הומרא אלא אינו לישראל מזבין הדר שמא והחשש:'
 שאבד בגד לענין ובנמצא ר-ה :( )צה בחולין התוס' כמ"ש רוב בתר ראזלינןלמיהש

 רהא לעכו"ם כולה למכור מותר מהתערובות אהד השליך ראם ונראה ע-ש. כלאיםבו
 י"ד בש"ך עיין לישראל ימכור לא ושמא היה ערלה של שהשליך זה שמא ס-סהו"ל
 כיון השקול ספק הוי ולא פריש מרובא דפריש דכל רקי"ל ואע"ג נ"א, ס"ק נ"זסר

 ררבר רקי"ל ואע"ג מחצה על כמחצה קבוע וכל קבוע הו"ל הקבוע מן בידים דפרישן
 האחרים כל הותרו העולם מן שנאבד בעגין לים נפל אם חשיבותו מחמת בטלשאינו'!
 איסור מבטלין אין רהא אסור ביר?ם השליך אם אבל מעצמו נפל אם דוקאהיינו)

 אפשר לעכו"ם מכירה היתר לענין אבל בזה, מ"ש ל"ה הלכה לקמן עייןלכתחלה
 כמקדם לאכילה אסור דהא לכתחלה איסור מבטל הוי ולא לים השלכה ע"ילהתיר

 ונטל ערלה רקליפי שצבעו דבגד והא לים מהם אחר השליך רהא מהאיסור נהנה ואינון
 הירושלמי מתרץ ושפיר הנ"ל התקנות כל שייך דלא שאני הבגר את כו וארג כרכרממנה

 לישראל. ימכרנו שמא דחיישינן משום רשב"ג תקנתרליכא
 משתמיט לא : וז"ל כתב ירלקו כולן בד"ה מ"י דעייה בפ"ג הי-ש כרולהוליר

 לרבי ע"ז לענין אלא המלח לים הנאה יוליך דלימא איסורי הנךבכל
 דמיה תופסת דע"ז משום ושמא התם פסקינן ורכוותיה :( )מט הצלמים כל בסוףאלעזר
 וכן עכ-ל. המלח לים האיסור כמוליך טפי מיחזי סקום סכל בכך ניתרת שאינהאע-פ

 ידלקו רקתני הכא שנא מאי וא"ת : וז"ל כתבו ידלקו כולן ר-ה :( )עב בזבחים התוס')
 אליעזר רבי פליג ולא פ"ג ערלה במס' שם השנויים האיסירין בכל וכןכשנתערבו):

 וכותיה כוכבים עבודת לענין הצלמים כל בס"פ כמו המלח לים הנאה יוליךדלימא
 אליעזר ר' אמר האיסורין בכל דה"ה שם פירש שמואל רבינו ומיהו התם הלכתאפסקי'
 דמיה שתופסת לפי כוכבים עבודת גבי דוקא פליג דר"א ונראה המלח לים הנאהיוליך

 ושער וכלאים בערלה אבל כו' האיסור מוליך כאילו נראה המלח לים הנאהוכשמוליך
 אפילו ירלק אליעזר לר' אמרינן דמיהם תפסי רלא איסורים שאר וכל חמור ופטרנזיר

 רע"ז בפ"ג והר-ן ע"ש, ירלקו כולן ד"ה :( )פ-א יבמות בתוס' ועיין עכ"ל,נתערב
 שצבעו בגר דמתני' על דמקשי מערלה דפ"ג מהירושלמי ראיה מגיאין שישכתב

 ערלה בקליפי שצבעו בגד מתני' על מקשי ולא דרשב-ג מהא ידלק ערלהבקליפי
 אלא שייכא לא ר-א של רתקנתו משום ודאי אלא המלח לים הנאה יוליך ירליקאמאי

 משום טעמא היינו דהתם דוחין ויש דמיו תופס שהוא לפי כוכבים עבודתבאיסורי
 ע"ש. נתערבה ולא בעיניה שהוא כל המלח לים הנאה בהולכת התיר לא דר-אדס-ל

 ממא"א בפט"ז שכתב האיסורין בכל ה"ה רר"א דהא שמואל כרבינו ס"לוהראב"ר
 כר"א דקי"ל כיון א"א בהנייה אסורין כולן חמורים באלף חמור פטר או : וז"לה"ז

 והכ"מ עכ"ל חשיבותו הלך שהרי בהנאה מותר והשאר המלח לים הנאה אליךוכרשב"ג
 השגה אינה שזו אומר ואני ; הראג"ר דברי על שם דכתב הכי ס"ל רבינו דגםס"ל

דרבינו
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ציון ורבעי ערלההלכות מריקנו
 ביין יין נתערב גבי יה בפרק לקמן שכתב ומאחר וגמ' דמתני' לישנא העתיקררביגו
 דבריו ולענ"ד עכ"ל. שנא דמאי להני דה"ה משמע ממילא ורשב"ג רר"אתקגתא
 הנאה יוליך פירוש ס"ל רבינו הא בזה כהראב"ד ס"ל דרבינו לומר יתכן איךתמוהים
 רהא המלח לים איסור אותו דמי יוליך אח"כ לעכו"ם הכל סשימכור היינו המלחלים
 כולו וימכר בשתייה שהוא בכל אסור זה הרי ביין יינם סתם נתערב הכ"ט( )שםכתב

 אם וכן המעות בשאר ויהנה המלח לים ומשליכו שבו האסוה היין רמי ולוקחלעכו"ם
 כשימכור המלח לים חגית אותה רמי ויוליך כו' החביות בין נסך יין של חביתגתערבה
 רשב"ג רתקנת מפרש שהוא נראה רבינו ומדגרי : הכ"מ וכתב ע"ש. לעכו"םהכל

 רכי סיפא נקט ומר רמילתא רישא נקט דמר אלא היא חרא כולה אליעזר ר'ותקנת
 כולו שימכור שאחר לומר היינו שבו יי"ג מרמי חוץ לעכו"ם כולו ימכר רשב"גאמר

 ו"ש. וכרר"א המלח לים וישליך חבית אותה רמי יקחלעכו"ם
 שנפל נסך דיין מתני' על הפועל את השוכר בפ' בע"1 למשניות בפירושו רבינווכ"כ

 רבינו כתב וע"ז שבו נסך יין מדמי חוץ רימכור התקנה רשב"ג אמר רשםלבור
 וחבית במינו שהוא כל אוסר כוכבים לעבודת שנתנסך נסך שיין לך נתבאר כברוז"ל:
 רימכור כר-א רשב"ג רברי מפרש הרי ע-ש המלח לים הגייה יוליך החביותבין

 הצלמים: כל פ' בסוף אליעזר ר' רברי מפרש וכן המלח, לים האיסור דמי יוליךואח"כ
 הפת בכל שנתערב הככר דמי מרמיהן שיקח המלח לים הנאה יוליך ר"אורברי
 התיר לא רר"א רביגו והבין עכ"ל לעולם ימצא שלא עמוקים המלח בים אותווישליך
 אלא לים ככר יוליך אמר מרלא לים ולהשליך ככר מרמי יקח ואח"כ למכוראלא
 דמי יקח ואח"כ ימכור קורם אם אלא, א"א לים הנאה ולהוליך המלח לים הנאהיוליך
 להיות יכול ימכור ואח"כ לים ככר משליך היה ראם לים וישליך הבגד דמי אוהככר
 והילכך האסור הככר מדמי יהנה וכשמכור אחר ככר אלא השליך לא האסורשהככר
 לך ונשתרי בנהרה ושדי זוזי ארבע שקול )מט:( הצלמים כל בפרק הגמרהאמרה
 האיסור רמי יוליך ואח"כ כולו ימכור רקורם רשב"ג כוונת רבינו הבין וכןעכ"ל,
 מרמי חוץ למכור רשב"ג דתקגת מפרש ואינו הכי לפרש ונימוקו וטעמו המלחלים

 כמתנה להעכו"ם האיסור חלק נותן דא"כ האיסור חלק רמי מהעכו"ם יקח שלאאיסור
 לפרש מוכרח הילכך לעיל כמ"ש גמתנה הנאה איסור לתת אסור רהא אסור זהוגם

 וישליך איסור רמי יקח ואח"כ כולו רמי ממנו ולקבל לעכו"ם רימכרנו רשב"גתקנת
 א"כ לעכו"ם מכירה ע-י אלא נעשה אינו רשב"ג תקנת וגם ר"א תקנת גם לפי"1לים

 השגת לפי"ז ורשב"ג לר"א אפילו תקנה אין לישראל שימכור למיחש דאיכאבדברים
 או הנסקלין כגון האסורין חיים בעלי לענין התם רהא כלל השגה הוי לאהראב"ר
 לעכו"ם ימכרו ראם מיירי גאלף שנתערגו חמור פטר או מצורע צסור או ערופהעגלה
 לדעת ורשב"ג דר"א התקנה במציאות ליכא ממילא לישראל ימכרו שמא חששיש

 א"כ מכירה בלי המלח לים הנאה ריוליך רמפרש הראב"ד לשיטת ובשלמארבינו
 עמהם לעבוד כגון אחרות הנאות מיני אלא מכירה בלי מהבע-ח ליהנות להמשכחת
 כדכתב מיירי בשחוטה דהא למכור אפשר הא לעבורה ראוי שאינו אע"פ מצורעוצפור
 ימכור שמא חשש רליכא שחוטות בין מעורב דהיתה השחוטה מצורע צפור אורבינו

 מכירה דשייך הראב"ד השגת מכוון רביגו שכתב מצורע צפור על ואולילישראל
 )שס( הצלמיס כל דפ' מתגי' להבין צריכין לפי"ז אך ורשב"ג, דר"א תקנות וישלעכו"ם
 ר"א כו' גאחרות נתערבה בהנאה אסורה הסת את בו אפה כו' עצים ממנהדנסל

אומר
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 קנזצרון ורבעי ערלההלכותפרי
 כו' באחרים נתערב בהנאה אסור הבגד את בו ארג כו' המלח לים הנאה יולידאומד

 דאין דמתנ" משום למימר איכא בפת בשלמה המלח, לים הנאה יוליך אומרד"א
 של דפת וכיון ע"ש והפת כו' אסורין עכו"ם של דברים ואלו איתא )לה:(מעמידין

 הבגד את בו דאדג הסיפא אבל לישדאל ימכור שמא למיחש ליכא אסורעכו-ם

 תקנת לה משכחת ואיך לעכו"ם למכור אסור א"כ לישראל ימכור שמא חששדאיכא

 אכילה בו דאין כיון שאני דבגד למימד דאיכא נלענ"ד המלח, לים הנאה דיוליךר"א

 הנאה יוליך הבגד את בו ארג גבי ר"א דאמד דהא מודה רבינו גם הנאה אלאושתיה

 ולהשתמש המלח לים וישליך האיסור דמי ישים בעצמו אלא מכירה ע"י לא המלחלים

 ודשב"ג ר-א תקנות מהני לא רבינו לדעת ערלה בתערובות א"כ בעצמו, הבגדאת

 לא לכ"ע דבכה-ג למימר ואיכא לישראל ימכדנה שמא משום לעכו"ם למכורדא-א

 אלא הנאה ליכא ערלה בתערובות דהא ר"א תקנת ולא דשב"ג תקנת לאמהני

 כולן ד-ה )עב:( זבחים בתוס' עיין לעכו"ם למכוד אסוד והא מדמיה וליהגותבמכירה
 בזה. מ"ש הל"ט לקמן ועיין ע"ש,ידלקו

 באחד עייים דעייה מ"א דעייה בפ"ב דאמדינל "א כי' במין מילירהבי
 אלא אינו מינו בשאינו אבל במינו במין אלא אינוומאתים

 וברא"ש בר"ש ועיין ע"ש, זה עם זה דמצטדפין הא על רבינו שם כדמפרש טעסבנותן
 הוא, במינו שמין כיון כאן כמ"ש ליבש לח בין חילוק ואין ע"ש, מהריגמ-צובפי'

 כדי היתר כאן שאין אע"פ טעם: בנותן בהן אין בד"ה רש"י כתב )צ"ט.(ובחולין
 או בחטין חטין כגון הוא בעיניה דאיסורא היכא ומאה אחד בעינן דכי מותדלבטל

 אבל להקל הרי ומאה אחד בעינן לא בעיניה דליתיה הכא אבל נתבשל שלא דברכל

 האיסור אם מינו בשאינו מין דאפילו לרש"י ס"ל הדי ע-ש, להחמיר לעולם ומינומין
 אין בד"ה שם והתוס' ואחד, מאתים בעינן ובערלה ואחד מאה בעינן בתרומהבעיניה
 אפילו איסורין כשאר בששים בטל מינו דשאינו וכתבו: עליו חלקו טעם בנותןבהם
 והר"ב ע"ש, ואחד מאה דבעינן הוא ובמינן מכירו דאינו כיון בעיניה לאיסוראאיתיה

 יחד מעודבין הכרם וכלאי ערלה כתב: זע14 ומצסדפין ד-ה )שם( דערלהבפ"ב
 עכ"ל, טעם בנותן בקדרה ובלח מאתים עד ביבש לאסור מצסדפין היתד לתוךשגפלו

 מאתים בעינן מיגו איגו דאפילו )שם( בחולין רש"י כדעת ס-ל דהר"ב בתא"שוכתב

 איירי במאי קשה דאל"כ ניכר ואינו ביבש שנתערב ואיירי בעינא דאיסודא היכאואחד
 ולעולם ליבש לח בין חילוק אין במינו הא טעם בנותן בלח יהיה אמאי במינו במיןאי

 האיסור וכשממשות בלח אפילו לאוקמא איכא אכתי הא דהקשה אלא ואחד מאתיםבעינן
 אם ממאתים יותד היה אפילו בלח דבלח דקמ"ל למימר ואיכא ע"ש, בתערובתנשאר

 וכלל : מ"ז דעדלה בפ"ב בפירושו כתב ורבינו ביבש שייך לא וזה אוסר טעםנתן

 בו נאמר אלא שיעוד בו נתנו שלא איסור דבר שכל הענין בזה הדינים באלוהדבדים

 בנותן ושלא שהוא בכל במינו הדבריס מן שמנה ומה נסך יין כמו שהוא בכלאוסר
 בתרומות ואמרם בששים האיסורים בדוב אמדם כגון שיעור בו שנתנו מה וכלטעם

 שיעוד אותו על נקפיד במינו מין ואחד במאתים הכרם ובכלאי בערלה ואמרו וא'במאה
 בכל פנים בשום עליך ישתבש ולא בעיקר יהיה כן טעם בנותן מינו בשאינו ומיןכו'

 מינו דבשאינו דס"ל ומשמע עכ"ל טעם בנותן מינו בשאינו מין שבתורהאיסורים
 נשאד האיסור כשהממשות אפילו ובלח ואחד דמאתים שיעור בהם נתנו לאלעולם

 ברוב. בסל וביבש טעם בגותן אלא אינובתקרובות
וכן
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ציון ורבעי ערלההלכות פריקנח
 עכ"ל, טעם נותן גתר אזלינןמינו גשאינו אבל ומאתים אחד בהו בעינן במינן דדוקא הכרם וכלאי לערלה נמיוה"ה שרי בששים אלא כלומר ומאה באחר להעלות בהם שאין בין ומאה באחדלהעלות בהם שיש בין טעם בנותן בהם אין שאם העדשים עם שנתבשלו תרומה שלגריסין גבי בגמר' לקמן מדתניא משמע והכי טעם בנותן מינו בשאינו אבל במינו מיןמילי הני ומאה אחד גתרומה בעינן דכי שמעינן חולין גה ובשל וחזר תרומהבה שבשל בקדרה טעם גותן בתר ומדאזלינן כתב: הנשה גיד בפרק לחולין הר"ןוכן
 הוא מינו בשאיגו מין ועדשים גריסין הא יותר מו"שים הר"ש דברי פירושו ולפיעכ"ל ממנו מקדשו את אקרא דאסמכוה במינו מין דהוי וז"ל: בפירושו הרא"ש עליווהוסיף בחטין, חטין כגון בזה"ל כתב הר"ש וגם בעיניה איסורא לליכא בעיניה איסוראאיכא בין בשאינואמינו במין לחלק ום"ל )שם( שבחולין רש"י כדברי כאן הר"ששדברי מ~ר הרי עכ"ל, ק"א בעינן לא בעיניה דליתיה היכא אבל נתגשל שלאדבר או.'כל בחטין חטין כגון הוא בעיניה דאיסורא היכא ק"א בעינן וכי מותר לבטלכדי בהם שאין אע"פ וז"ל: )שם( בחולין רש"י כדגיי ג"כ כתג טעםנותן בהם אין בד"ה )שם( דערלה בפ"ב והר"ש כו' חטין כגון ומאי מינובשאינו גמין רש"י מיירי ושם במינו מין הו"ל גחטין חטין הא מובן איגו בחטין חטין כגוןהוא בעיניה דאיסורא היכא ומאה אחד בעינן דכי )שם( שכתב דרש"י לישנא אךגעיניה איסורא לליכא בעיניה איסורא איכא בין חילוק יש בלח מינו דבאינו ס"לורש-י ל"ט. הלכה לקמן מ"ש ועיין שפיר אתי ואחד מאתימ בעינן מיגו בשאינו במיןגם אטעמא למיקם דליכא דהיכא רבינו כדעת נימא אי אבל סגי בששים הא ואחרמאתים בעינן ולמה מינו בשאיגו מין הו"ל התם והא ע"ש, ומאתים באחד דיעלה חכמיםאמרו באחרים נתערב ערלה בקליפי שצבעו גגד מ"א דערלה בפ"ג דאיתא מהא לזהלהוכיח ויש ע"ש, מאתים או ק"א ובעינן שוין מינו ושאינו מינו אטעמא למיקםדליכא שיטעום עכו"ם או כהן בליכא אבל ר' או ק"א בעינן אטעמא למיקם דליכאבמינו משא"כ הכרם ובכלאי גערלה מאתים ובלא בתרומה ק"א בלא אף מותר טעמאובליכא לעכו"ם או לכהן מטעימין אטעמא למיקם דאיכא מינו באינו דאוי שיטעוםעכו-ם או כהן ביש רק מינו לאינו מינו גין חילוק ליכא הכרם וכלאי וערלה בתרומהה-נ בם' לשער שוין מינו ואינו מינו קפילא גליכא אגל ס' געי אטעמא למיקםדליכא במינו משא"כ מותר ששים בלא אף טעמא ובליכא לקפילא מטעימין מיגו באינודבוה אטעמא למיקם דאיכא קפילא באיכא רק מינו לאינו מינו בין חילוק איןהאיסורים דבכל דכמו האיסורים ככל הכרם וכלאי וערלה תרומה מיגו בשאינו דמין הללוהדיגים בעגין חדשה שיטה לו שיש הנ"ל רבינו מדברי שהבין מ"א מערלה בפ"ב גדוללאור וראיתי ע"ש, כ"ג( הלכה )שם מ-ש גם תיקשי זו וקושי' ע"ש, שבתורההאיסורים ככל הוא בששים שיטעום מי שם אין ואם תלה דבטעמיה האיסורים לכל שוויםהמה מינו גשאינו במין אגל אטעמא למיקם אפשר דאי במינו במין אם כי אינוערלה גבי ומאתים תרומה גגי דמאה השיעורי דכל מאד מוקשה לשונו הנ"ל רבינודברי על שכתב המלך עמק בהגהות וראיתי עכ"ל, במאתים או במאה או בששיםבשיעורו אותו משערין לטעום עכו-ם שם אין ואם כו' מותר הכל כו' טעם בו אין אמראם פיו על וסומכין העכו"ם אותן טועם כו' לדבש שנפלו הכרם וכלאי ערלהויין כו' היה ואם וזיל: ל' הלכה אסורות ממאכלות בפט"ו שכתב לרביגו ראיתיוהנה

ומשסע ,';,';;,(ן
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 קנםציון ורבי עייההיכיהפרי
 כמו בעיניה איסורא דיהיה דבעינן לענין היינו כו' הטין כגון מ"ש דעיקרומשמע

 ליתיה ואפילו דוקא בעיניה איסורא בעינן לא לבד במינו במין אמנם בחטיןחטין
 ביבש דביבש רש"י דשיטת יוצא יה לפי ואחד מאה עד אוסר טעם נותן ואינובעיניה
 היכא בלח לח וכן ואחד מאה בעינן נתבשל שלא דבר כל או כמ"ש מינו באינואפילו

 תרומה דנתבשל והיכא ואחד מאה בעינן טעם נותן אינו אפילו בעיניהדאיסורא

 ובמין בששים ודי ואחד מאה בעינן לא טעם נותן ואינו התרומה והסיר מינובאינו
 ומשמע אחת בדעה והר"ש רש"י ובזה ואחד מאה בעינן התרומה הסיר אפילובמינו

 בנותן לעולם מינו בשאינו דמין רבינו ודעת מ"א( )שם מהריבמ"צ דעת ג"כ הואדכן

 בין חילוק ואין )שם( בחולין והר"ן התום' דעת וכן בעיניה דאיסורא היכא אפילוטעם
 תקשי דלא והר"ש ומהריבמ"צ רש"י כשיטת דם"ל ומשמע וכלאים לערלהתרומה
 בערלה וא' ומאתים בתרומה וא' מאה רין אין בטל לא במינו מין דאמר יהודהלר'

 כל או בלח בלח במינו במין ואי בתרומה גם בששים מינו בשאינו דאי לר"יוכלאים

 התורה מן בטל בתרי חד ביבש יבש ואי במשהו שיעורו מתבשל או המתערבדבר

 דמדאודייתא הכא והא דפריך: )נר:( בגיטין כדאיתא הכדם וכלאי וערלה בתרומהאפילו

 יהיה לא הכרם וכלאי וערלה תרומה שיעורי דכל לומר א"א וזה ע"ש, בטל בתריחד
 ג"מ ויהיה כר"י אפילו דאתיא שפיר אתי והר"ש כרש"י נימא אם אבל דר"יאליבא

 הכרם וכלאי ובערלה ק"א בעינן רבתרומה בעיניה איסורא ואיתיא מינו בשאינובמין

 כפי' שהוכיח )שם( לחולין להריטב"א וראיתי טעם, בנותן איסורים ושאר וא'מאתים

 האוסרים בדברים אפילו דהא במינו מין מילי הני בתרומה ק"א אמרינן דכיהתוס'

 במינם שלא כשהן במשהו במינם שכולם בהם וכיוצא וקונמות וי"נ טבל כגוןבמשהו

 האיסורין כל כמ"ד דקי"ל וכיון מנייהו תרומה חמיר ולא בלחוד בנ"טשיעורן
 מין כשהוא אלא בק"א תדומה ואין בס' מינו בשאינו מין תרומה נמי קי'ל בם'שבתורה
 חכמים שההמירו ביבש יבש לענין ג"מ יהודה ולר' הכרם ולכלאי לערלה הדין וכןבמינו

 ביבש יבש שהוא אעפ"י בשיעורו במינו אוסר שיהא הכרם וכלאי וערלהבתרומה

 ע"ש, מדרבנן אפילו בתרי חד בטלין איסורין ששאד ואע"פ בם' אפילו בטל יהאולא

 בין הבדל דיש דהא שכתב ב' ס"ק ק"י בסי הכו"פ והביאו בת"ה הרשב"אולדברי
 דבלח היכי כי ותרומה וכלאים בערלה אבל סעם בנותן שהם בדבר ה"מ ליבשלח

 כלל בנ"ט תליא לא הא יבש ומ"ש לח דמ"ש יותר אוסר ביבש אף מס' יותראוסר

 לה דמ"ש במשהו ביבש גם מסתמא במשהו במינו מין דאמר יהודה לר', א"כע"ש,

 אלא ומאתים מאה דין לה משכהת איך לר"י לדוכתיה קושיא הדרא א"כ יבשומ"ש

 אך ומאתים מאה דין איכא מינו בשאינו במין דגם והרא"ש כרש"י דס"לודאי
 )שם( בגיסין כדאיתא במינו במין אפילו ומאתים מאה רין ס"ל ר"י ע"כ הא תקשהלפי"ז

 או יעלו אם ור"ש ר"י כו' ונתפצעו נפלו גבי ור"ש ור"י ור"י ר"מ דפליגיבברייתא

 )שם( הריטב"א כדהוכיח ותרומה ערלה כדין ומאתים במאה יעלו ומשמע יעלולא

 והא דיעלו מוד?ם כ"ע לא"ה אבל מויד אסו שוגג קנסו אם אלא פליגי ולאע"ש,

 במשהו אסור דבלח היכא ואפילו הוא דיבש משום ודאי אלא הוא במינו מיןהתם

 ראיכא ונראה )שם( לגיטין הריטב"א מ"ש ועיין לרשב"א ותקשה ברוב בטלביבש

 דנתפצעו וכיון מינו בשאינו במין מוקי ונתפצעו ובנפלו והר-ש כרש*י דס'ללמימר

 מין שנתערב בכה'ג וא' מאתים רין לה משכהת לריי גם הילכך האיסור הוכרלא
 וכיון האיסור ניכר שאינו עד כ'כ שנתפצעו כגון האיסור הוכר ולא מינובשאינו

דהאיסור

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



 . /הארע ', דרבעי ערלה, ה5כות , " נפע '. .מם

 לנ.ה5כה
 של שאור כיצד שהוא. בכל אוםר בער5ה והמתב5המחמץ

 של תבלין או לחמץ כרי בו ויש העיםה' לתוך 'שנפ5 הכרםכלאי
 השאור יהיה אפילו לתבל כדי בהם ויש הקררהערלה'לתוך
 ' "ומתבלנ במחמץ אפילו אוםר אינו שוב הטעם הרנשת שכלה עד יותראו ואי מאתים יש דאם וי*א בהנאה אסדר מבשיעור פחותוהתבלין

 ציוןפרי
 הוא בלח לח והתם ליה מבטל לא אלמא השעיר דם ליה וקרי השעיר מדםמרובה חפר שדם ידוע והדבר אחד לכלי שניהם דם שמערה השעיר ומדם הפר מדםולקח רחמנא דגלי השעיר ומדם הפר מדם דיליף במשהוא לאסור תורה שחידשה הואדחידש הוא מה"ת במשהו דאוסר דהא לר"י במינו מין משא*כ ביבש יבש אפילודהחמירו אמרינן ממילא טעם דליכא באופן אפילו לאסור גאיסור חכמים החמירו הריבמשהו בלסי רבגן דאסרי וכיון הוא מדרבגן גמשהו דאיסור היכי אלא במשהו אסורגיבש גס אסור במשהו דבלח היכי דכל הרשב"א למ"ש דמי ולא במשהו ר"י אמר לאוגיבש גמינו גמין מיירי דלעולם למימר איכא עוד וא' מאתים עד אסור בעיניהדהאיסור
 או בלח אלא ר"י אמר לא אם בזה שהאריכו מה מכאן ד"ה )כב:(ומנחות עבר הא ד"ה עז:( )ושם אומר ר"י ד"ה )ע%.( זבחים ובתום' יהודה, רבי ד"ה)פב.( יבמות בתום' מ.ש וע;ין בתרומה, וא' 'ומאה וא' מאתים דבעינן' חכמים אמרוהכדם ובכלאי ובערלה מה"ת ברוב דבטל להטות רבים מאחרי ילפינן ביבש יבשמשא"כ

 ע"ש. ביבשאפילו
 של גתבלין הקדרה את והמתבל כלאי.הכרם ושל ערלה של יין בשמרי אובתפוחים העיסה את המחמץ בתרומה. והמדמה אסור הכרם ובכלאי גערלה והמתבלהמחמץ כל ה"ק : הר"ב וכתב עכ"ל. אסור הכרס ובכלאי ובערלה אמרם ענין וזהומשיעור פחות יהיה אפילו בהנאה אסור גצק אותו או התבשיל אותו יחזור קדרה בהם תבלאו עיסה גהם והחמיז ערלה או הכרם כלאי של התבלין או השאור היה ואם כו'לשיעורם נחוש לא פעולתם לפרסום התבלין וכן למאתים ולא לק' לא נחוש ולא לו נחושפעולתו שנתפרסמה כיון מכשיעור פחות שאור אותו יהיה אפי' הבצק והחמיז בשאוראדם כשילוש כי אומר : בפירושו רבינו וכתב אסור. חכרם וכלאיובערלה בתרומה והמדמע והמתבל המהמץ כל מ"ד: דערלה בפ"ב איתא כו' הכצוזכןץ,לג(
 אפילו ביטול לו שאין חשוב דדבר דומיא חוו ומטגל דמחמץ משמע שהוא בכלאוסר חשוב דבר או מתבל או מחמץ היה אם אבל מהמ"א בפט"ז רביגו כתג רהאאלפים בכמה אפילו ביטול לו דאין משמע מתבל או מחמץ דאוסר והא ע"ש: מכביצהבפחות אוסרין הקדירה לתוך שנתנן תרומה של או ערלה של תגלין וכן אסור כביצהבו שאין ואע"פ וחמצה העיסה לתוך ונתנו שריסקו ערלה של תפוח כגון גערלהמחמץ המחמץ כל מוסיף והר"ש ע"ש ומאתים באחד עולין ואין אסור ערלה של או הכרםכלאי

בכמה
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 מסאצידן ורבעי עילההלכית .'פרי
 בכל אוסר טעם גותן מטעם שמחמץ מוכיח הפ-ח והביאו פ"ג ח"ג התערובותובספר ע"ש. טעם שנותן מפני לאחימוץ של הפעולה פרסום מפני האיסור שטעס מדבריו בהריא מוכח למאתים, ולא לק'לא נחוש ולא לו נחוש פעולתו שנתפרסמה כיון שכתב לעיל והבאתי המשניותבפירוש רבינו מס-ש והוכיח בעיסה ניכר וחמוצו השאור רהיינו האיסור שפעולת לפי אובעיסה טעם נותן שהשאור לפי הוא האיסור טעם סחמץ ראסריגן מאי אי לברר צריךזה כתב )שם( ז' ובס-ק ע"ש. ברור וזה ביטול איכא ע-כ צירוף ומראיכא מצטרפיןשמות ושלשה שנים שהם תבלין י-ר ברין שם הרב כמ"ש רבטילי וראי לתבל כדי בהםשאין אלפים בכמה נתערב אם אבל יותר או מאלף אחד שהוא ואף לתבל כרי בהןכשיש רוקא תבלין גבי וכתב היטב הרק דקרק זה כשביאר הר"ש ולשון ליתא למתגלה"ה אלפים גכמה אפילו ביטול לו אין חשוב דברגר היכי וכי חשוג ררבר דומיא הווומטבל רמחמץ משמע ע"כ שהוא בכל אוסר חשוב רגר או מתבל או מחמץ היה אםאבל שכתב מהמ"א ט"ז בר-פ הרמב"ם גלשון תטעה ואל שכתב כ-ר ס"ק צ"ח סיבי"ד להפ"ח וראיתי טעם, נותנין כאילו חכמים בהן וגזרו התבשיל את מתקנין תבליןוכן העיסה טעם ומשביח העיסה את מתקן הוא אלא נרגש טעם אינו רחימוץ אלפיםבכמה
ן

 שאני ומשני בטיל לא אמאי בק"א לחמץ כדי בו יש וכי עלה פרכינן היתר שלבק"א התם לה רסוקמנא אסור בק-א להעלות כרי בו אין בין בק"א להעלות כרי בויש בין לחמז כרי בו ויש חטים לעיסת שנפל חטים של שאור רקתגי תלמודא התםדמייתי ראמתני הוא טעם גותן משום דחימוץ דטעמא נמי משמע )צט.( הנשה גיד ומפ'בטיל לא וטעמא עבידי דלטעמא ותבלין שאור שאני אמרינן )ו( רחולין רבפ-ק שהוא
לו

 שכתבו הכל סתקן משום ולא סעם נותן משום אוסר רמחמץ משמע גמאה לאר'ה )שם( ומהתום' עכ"ל. אסרו העיסה לחמז כרי בו שיש וכל רבנן פלוג לא והילכךהיתר של מק"א בספי אף מעליא חימוץ רמחמיץ שאור ואיכא סחברו קשה שחמוצושאור יש כלומר קשה שחמוצו שאור שאני ומשני קאמר חימוץ של טעמא אלא בפהשנרגש טעם למימר בעי ולא האי כולי סעמא דיהיב איכא לכי פריך ולהכי היתר שלק"א עד אלא לחמץ כדי בו בשיש אף למיסר הו"ל ולא בעלמא קיוהא אלא מעליארחמוץ טעמא הוי לא לחמז כרי בו שיש אף מק"א בטפי אבל לנ"ט ליה וחשבינן פועלהחימוז ק"א דעד להמקשן ליה רמשמע דה'ש רשש פי' לפי הגמר' כוונת מפרש )שם(והפ"ח הוא טעם מחמת לחמץ ראיסור ס"ל )שם( הגשה גיד ובפ' הכל שמתקן מחמת בטיללא ותבלין דשאור דהא ס"ל )שם( רבחולין ארש"י מרש"י תיקשי לפי"ו אך אוסר.ינו טעם שום מרגישים שלא ער גרולה בכמות א'ו נרגש דהסעם טעם מחמת אלאאוסר ראינו משמע ע"ש. בסיל לא וסעמא לסעסא רעבידי טעמא משום אמר ורפרם :מפרש ור*ג בטל אינו נמי נרגש הטעם שאין ער גרולה בכמות רנתערב היכא אפילו א-כהכל מתקן שהוא משום אלא טעמא משוס לאו בטיל לא ותבלין רשאור רהא דס'למשמע עשש עיקר והוא הכל מתקן שהוא לפי : בטיל לא וטעמא בר"ה )שם( כתבררש-י גרשום ורבינו רש"י בזה רפליגי משמע עביד דלטעמא ותבלין שאור שאניראמרינן מהא שהעיר מה עכ"ל מק"א ביותר אפילו בעיסה ונ"ט חימוצו ששאור ותירצובק.א מתבטל אינו למה פריך ולכן געיסה נזט אינו אם השאור אוסר אינו לחוריהחמוץ רמשום מזה ונראה ע"כ האי כולי סעמא ריהיב איכא וכי אסור ק"א שיש אע-פלחמץ כרי בו יש קתני אמאי קאמר תר דה אק
 :וז'ל
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צ'ון דרנעי עייההיכות פריקםב
 היא נפשה באפי מילתא בטלי לא אמאי בק"א להחמיץ בו יש וכי דפריד והא :וז'ל

 קשיא טעם גתינת כשאר גמור טעם נתינת בו אין דחמוץ ומשום קאי דמשני אמאיולאו

 כל בפרק דתנן בעלמא דחלב העמדה כמו אלא הוי דלא בק"א בטיל לא אמאיליה

 ',,. ליכא הא משמע אסודח טעם בגותן בה יש אם הקבה בעור המעמיד )קטו(הבשר

 , '": חימוץ טעאה, חשיבא לא דהעמדה משום החלב שהעמיד אעיפ שרי טעםנותן

 שנן אלא טעם משום אסור אינו דמחמץ איתא ואם עכ"ל קשה דחמוצו שאני שאורומשני
 ק טעם בה ביש דתליא הוא שם הקבה בעור ממעמיד מקשים מאי א"כ הכל מתקןמשום
 י' משום וליכא כשרה קבה בעור מיירי שם דהא כלל אסור אינו לחוד דהעורמשום

 בשעה אלא נאסר ואינו באיסור הכל מתקן משום הכל לאסור האסור ברברמעמיד

 במחמץ משא"כ טעם נותן אינו או טעם בה יש אם תליא שפיר הילכך טעמשנותן

 כיון אלא טעם בנתינת כלל תלוי אינו מומן בהנאה האסור בדבר הכל רמתקןבערלה

 מעמידין משום העכו-ם גבינת אסרינן דהא תדע הכל נאסרה האסור בדבר הכלדמתקן
 אוסד אינו דמהמץ ודאי אלא טעם בנתינת תליא ולא נבלה קבת בעוראותה

 הא בק"א בטיל לא אמאי מקשים שפיר הילכך טעם נתינת משום אלא הכל מתקןמשום

 חמעמיד ד"ה )קטז,( הבשר כל בפ' התוס' קושי' יתורץ וגוה נרגש, לא הטעםבק-א

 מפני כוכבים העובדי גבינות דאסרו טעמא מפרש דבגמר' תימא : קבה שלבעור
 בלא-ה הרל ולפי ע-ש, נמי כשרה אפילו נבלה אריא מאי נבלה קבת בעור אותםשמעמידין

 בעור אבל טעם בנותן אלא אסור אינו כשרה קבת עור משום דאי קשהלא

 בתוס' ועיין טעם, נותן אינו ואפילו חכל ומתקן מעמיד משום אסור לעולם נבלהקבת

 וכ-כ תליא בטעמא ולאו הכל שמתקן מטעם ודאי רביגו דעת ע-ש כו'. מפני ר"ה )לה,(-ז

 אדם כשילוש כלומר אסור בערלה והמתבל המחמץ כל : וז-ל נ-ד פ' ופרחהכפתור

 שגתפרסמה כיון מכשיעור פחות שאור אותו יהיה אפילו הבצק והחמיץ ערלה שלבשאור

 דגריו ,הרי עכ"ל בתבלין הענין וכן למאמים ולא למאה לא נחוש ולא לו נחושפעולתו

 נתבאר וכבר : מ"ד יום מטבול בפ"ג שכתב רבינו מדברי מבואר וכן ממש רבינודברי

 הכל נעשה והחמיצה תרומה של בשאור שגילושה חולין עיסת כי )פ"ב( ערלהבמסכת

 הרי עכ"ל, העיסה מכל מאלף חלק היה ואפילו מדומעת העיסה וחוורת לוריםאסור
 נרגש הטעם אין בודאי מאלף אחד דהא מילתא תליא בטעמא לאו דמהמץ כתבמפורש

 בשאור רגתחמצה דס"ל משמע )שם( והר"ש הכל. רמתקן משום היינו אסור הכלונעשה

 טבול ולענק רכתב הוא הכל מתקן מחמת ולא טעם נותן מטעם דאוסר איסורשל

 אע"ג תרומה של בשאור בנתחמצה ואפילו דרבגן רדימוע משום כחולין חשיבהיום

 בכדי כזית דאיכא למקפה דמי ולא נגע לא הא בתרומה מ"מ כעיקר טעםדמראורייתא
 הוא, טעם הרגשת משום אוסרת בשאור דנתחמצה דהא סבר הרי עכ-ל פרסאכילת

 שכתב רבינו מלשון הפ"ח שדקדק ומה נרגש שהטעם כ"ו אלא נאסרת אינהונתחמצה

 דבד בש'ס . מקומות בהרבה אמרינן דהא אלפימ כמה וה"ה דוקא לאו אלף מאלףאחד

 הכי בטיל לא באלף אפילו בריה אמרינן וכן בטיל לא באלף אפילו מתירין לושיש

 כל וכן ה"1 ממ"א בפט"1 בעצמו רבינו מ"ש וכן אלפים הרבה ולא אלף דוקאנאמר

 : י'ד בדין רבינו מ"ש וכן ע"ש בחנייה אסורין כולן כו' באלף שנתערב כו' חייםבעלי

 לענין אלא הצירוף בעינן ביטול לענין לא מצטרפין שמות ושלשה שנים שהםתבלין

 מדכתב והנה לחמץ, כדי שיעור כמו לתבל כדי שיעור בעינן יהא לתבל כדישיעור

 ערלה של תבלין או העיסה לתוך הכרט כלאי של שאור וכן : ה'ב ממ"א בפטיורבינו
כו'
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 קםגציון ורבעי ערלההלכותמרי
 לידי שבאין המינים מחמשת נעשה דשאור ליכא ערלה של דשאור רס"ל משמעכו'

 במנחות כראיתא מחמיצין אין פירות דמי מחמיצין אין אילנות פירות משא-כחימוץ
 כו' המחמץ דכל מתני' דערלה גפ"ב שמפרש והר"ש ע"ש. בתפוחים מחמיצין אין)גד.(

 )שם( במנחות הגמר' שמסיק כמו ס'ל שריסקו ערלה של תפוח כגון בערלהדמחמץ
 לטעמייהו ורבינו דהר"ש למימר ואיכא ע"ש, הוי מיהא נוקשה הוי לא גמור דחמץנהי
 דעכיפ כיון גמי דתפוחים חימוץ א"כ טעם משום אסור רמחמץ דסוגר דהר.שאזלי

 רבינו משא,כ הוי מיהא דטעמא תפוחים של אפילו מחמץ אוסר הילכך טעםנותנים
 שמחמיצין ברבר כשמחמץ אלא נקרא לא ומתקן כולה מתקן משום אסור דמחמץרסובר
 מטעס שיאסר משכחת לא לרבינו בערלה מחמץ ולפי"ז נוקשה. רק ולא גמורחמץ
 דבמינו מיגו לאינו מינו בין חילוק יש בערלה מחמץ הילכך במשהו לאסור כולומתקן
 רש"י ולדעת טעם גגותן לעולם מינו ובאינו טעם נותן אינו אפילו וא' מאתים עראוסר
 אוסר דיהיה בערלה מחמץ לה משכחת לא ג"כ מתקן מטעם אוסר דמחמץ סוברדהוא
 אוסר מינו איגו אפילו בעיניה לאיסורא דאיתיה רהיכא ס"ל דרש"י וכיון מתקןמשום

 מאתים עד אוסר טעם נותן אינו ואפילו מינו אינו אפילו בערלה מחמץ וא'במאתים
 שיהיה באופן בערלה מחמץ לרבינו במציאות היה ואם בעיניה לאיסורא איתיה אםוא'

 מיגי יש בערלה שצם מתבל הילכך מינו ואינו מינו בין חילוק היה לא כולומתקן
 בהנייה אסור הכל הקדרה לתוך ערלה של תבלין או כתב שפיר כולו שמתקניםתבלין
 משום במשהו אוסר ואעפ"כ מינו בשאינו מין הו.ל הקדרה לתוך תבלין דבודאיאע'ג

 הקדירה דמתקן כיון דתבלין לומר ואין מינו לאינו מינו בין חילוק אין גמוררבמתקן
 דאיתיה הא לענין כן כתבו משילין בשלהי שהתום' איברא במינו. מין מקרילעולם
 והקשו מתירין לו שיש דבר דהוי משום בטילי לא בקדירה ותבלין בעיסה דמיםהתם
 בלי וקררה מים גלי עיסה שאין כיון ותירצו גמינו במין אלא דשילימ שייך דלאהתוס'
 לענין אלא אינו דכ"ז ו' ס'ק צ"ח סי' י'ד הפ"ח כתב הא ע"ש. אחד כמין הו"לתבלין
 ומתבל חמחמץ כל אמרו ולמה ערלה במם' דקתני מהא והוכיח מתירין לו שישדבר

 בשאינו למין במינו' מין בין במתבל הפרש דיש אלמא כו' במינו מין להחמירוהמדמע
 כתב רבינו אולם ביה. מ'ש כו' עתיקא חמרא ד"ה רעכו'ם בפ"ה בר.ן ועיין ע"ש,מינו
 ולא והמדמע והמתבל המחמץ שקדם גמה שאמר לפי : מ"ו דערלה פ-ב המשניותבפי'
 אטת אמר באילו כו' המחמץ כל אמרו ולמה ואמר שאל בלבד גמינו הוא שזהביאר
 שאנו לך נתבאר הנה : כתב ז' ובמתגי' במינו, אלא להחמיר מדמע יהיה לא הואשכן

 מתבל ולא מחמץ יהיה שלא ובתנאי במינו מין בק"א תעלה וחבריה בתרומהאומרים
 בו נחוש לא מינו בשאינו מין אגל כו' שהוא בכל אוסר מתבל או מחמץ היה אםאבל
 דבמחמץ דס"ל משמע עכ"ל, הכרם וגכלאי בערלה כן וכמו בלבד טעם לנתינתאלא

 ומתבל מחמץ גם מינו בשאינו ובמין מינו בשאינו למין גמינו מין בין חילוק ישומתבל
 כגר : ה-ד פט'ו תרומות בה' רבינו ממזש קשה ועוד טעם. בנותן אלא אוסראינו
 ריסק אם לפיכך שהוא בכל אוסר והמתבל שהמחמץ מאכלות איסורי בהלכותבארנו
 עכ-ל לירים ואסורה מדומעת העיסה כל והחמיצה העיסה לתוך ונתנו תרומה שלתפוח
 משום במשהו אפילו לאסור גמור חימוץ הו-ל נמי דפירות דחימוץ דס"ל מבוארהרי

 אפילו אוסר דמחמץ שם מסורש ועוד כערלה, מחמץ כאו כותב אינו ולמה הכלדמתקן
 דתרומות דפ'י דמתגי' מהא והנה מינו, בשאינו מין הו.ל בעיסה דפירות מינובשאינו
 דאיכא א"ל אסורה, זו הרי וחמצה עיסה לתוך ונתנו שרסקו תפוח אלא אמר לא דשםמ*ב

למיטר
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ציןן ויבעי עייההיכית . פרימםר
 שהוא בכל אוסר והמתבל שהמחמו שכתב רבינו משא.כ סעם בנתינת אסורהלמימד
 ובירושלמי במשהוא, העיסה את אוסר נמי תפוח דריסק משמע כו' ריסק אםלפיכד
 ר' בשם אחי רבי מתיד יוסי ר' תני : שריסקו רחפוח מתגי על איתא מתרומותדפ"י

 בר"ש ועיין ע'ש, מותר בגופו במחמץ אבל במימיו במחמץ פליגין מה חנינא ברבייוסי
 כתב הילכך ערלה משום אוסר דלא בגופו במחמץ מיירי רמ"א בפט*ז אולי ולפי*ז)שם(
 אינו דרבינו כיון אך במימי' במחמץ מיירי דתרומות ובפט"ו הכרם כלאי שלשאור
 : וז*ל ע'ט דלאוין הסמ"ג כגירסת אלא ס"ל לא מסתמא מפורש הירושלמי חילוקמביא

 במים נילושה שכבר כלומר תפוח של בגופו במחמץ אמר דאת הדא בירושלמיוגרסינן
 במי נילושה העיסה שכל כלומר במימיו במחמיץ אבל לחמצו בתוכו התפוח גוףומשים
 מחמיץ תפוח במי מחמיץ ואח"כ במים שנילושה עיסה בסתם א"כ ע"ש. מותרהתפוח
 מחמיץ מים עם מעייב פירות מי רבינו דדעת כתבו תס"ב סי' באו'ח שהפוסקיםוכיון
 מה' בפט'ו רבינו כתב שפיר ה'ב פ"ה חו*מ בה' רבינו מ"ש עיין מה'ת גמורחמוץ

 דהתם משום שהוא בכל 'דאוסר העיסה לתוך ונתנו תרומה של תפוח דריסקתרומות
 במשהוא ואסור הכל ומתקן גמור חימוץ מחמץ הילכך במים גילושה היתה דהעיסהמיירי
 איגו תפוח ריסק אפילו אז פירות במי נילושה היתה חם משא.כ הטעם הרגשת לפילא

 רבינו לדעת נוקשה וחמץ )שם( במנהות כדאמרינן נוקשה חמץ אלא גמור המץמחמיץ
 פסיקא לא שבערלה שאור ולפ"ז טעם בנותן אלא אוסר אינו הכל מתקן דאינוכיון
 דם"ל הר*ש משא"כ הכרם שבכלאי בשאור דמחמץ כתב הילכך גמור חימוץ דמחמץליה

 מיהא דנוקשה רם'ל למימר איכא נרגש שהטעם כ.ז אלא אוסר אינו לעולםדמחמץ
 פסחים בתוס' ועיין ע*ש, מהירושלמי )שם( הסמ"ג כדהוכיח לבד פירות במי אפילוהוי
 במי מחמץ לעולם לדידיה א'כ מחמיצין אין ד'ה )שם( ובמנחות פירות מי ד"ה :()לה
 מחמץ משום אוסר ערלה של בתפוח מחמץ מפרש הילכך טעם בנתיגת אוסרפירות
 הן פירות דמי הוי לא גמור דחמץ כתב וחמצה ד"ה מ,ב מתרומות בפ"י יחטוהתוס'
 הפמ'ג וכתב ע"ש, פירות מי עם מים כשיש דדוקא התוס' בשם ומביא הוי נוקשהאבל
 פירות המי דאין גורם זויז הו'ל דא"כ וצ"ע : שם בתא'ש והביאו רא"א תם"כ סרא,ה

 איכא הנ"ל ולפי ע'ש. ומי"ד מי"א פ*ב דערלה כהך והו"ל המים בצירוף אלאמחמיצין
 מתקן הוי ולא נוקשה חמץ אלא ראינו כיון משום דזוז"ג הטעם שייך לא רכאןלמימר
 החימוץ עכ"פ רהא זוז"ג שייך לא טעם ובנתיגת טעם נותן משום אלא אסור ואינוכולו
 ריסק ע"י ערלה בתפוחי דמחמץ דס-ל לרבינו אך בהעיסה טעם נותן הערלהשל
 גמוד חימוץ הו"ל דאז מים עם כשעירב דמיירי לומר ע"כ ובעינן שהוא בכלאוסר
 ס"ל דדבינו למימר איכא זוז-ג הו"ל הא ותיקשי בכולו איסר והילכך כולו אתומתקן
 נמי מים דבלי כיון גמור חמץ מחמיץ מים ועם נוקשה חמץ מחמיץ גמי מיםדבלי
 הוי לא זוזיג הוי מיהא נוקשה המץ רעכ"פ כיון גמור חמץ מחמיץ שאינו אעיגמחמיץ
 העיר כבר בפירושו רבינו מדברי שקשה ומה להחמיץ, יכולין נמי לבד פירות מירהא
 ז*ל הגדול הרב בזכות לאפוכי נפשין למשכוגי צריכין ומעתה וכתב )שם( המהע-ז
 הוי שנייה דמתני' היא המשנה בפי' שכונתו וצ"ל משנה בדבר טועה ליה נשוייהדלא
 מחמץ שבענין ור,ל והמתבל המחמץ שקרם במה שאמר לפי וה"ק קמייתא רמתני'פי
 בשאינו במין ואף בשא'מ במין ובין במיגן במין בין שזהו ותחשוב לעולם חומראיש
 ביאור ולזה מק"א בבציר בטיל רלא לחמץ כדי בו בשאין ואף חומרא יהיה לעולםמינו

 הרב עוד ומ"ש מק"א. בבגיר בשיל לא דלקולם במינו במין אלא אינה זושהחומרא
אבל
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 קמה הארץ- ורבעי ערלההלכותנמע
 לר.רץלכרק

 זה, עם זה מצמרפין שוה דשיעורן הכרם וכלאיהערלה
 טאתים לתוך שנפלה משניהם מצמרפת יין הרגיעית היתהכיצד

 אמור. הכך מטאתים לפחית נפלה מותר הכל יין שלרב'עיות
 ציון ריפ

 דס?ים אמאי קאי לא בלבד טעם לנותן אלא בו נחוש לא מינו בשאינו במיןאבל
 לתבל כדי במתבלין כשיש מיירי מתבל דהא ליתא ודאי דהא מתבל או מחמץדהיינו
 למ"ש קאי אלא כנ"ט ליה חשבינן לחמץ כדי בו שיש כיון מחמץ וכן ממש נ*טוהיינו
 ביאר לזה במינו, מין בק-א תעלה בתרומה אומרים שאנו לך גתבאר הנה סתחלההרב
 לא בשא'מ 'במין מתבל או במחמץ אגל בג"ט תלוי הכל אלא כן איגו בשא"מדבמין
 ט"ו בר"פ בחבורו דנקט מאי וכן נ"ט דהיינו אסרי דבודאי הפשיטות מרוב לבארהוצרך
 יש אם בשא"מ במין מבעיא לא נקטינהו לרבותא במינו במין ומתבל מחמץ מ'אמה'
 למיקס דליכא במינו במין אף אלא הטעם נרגש שהרי דאסור דפשיטא לתבל כדיבהם

 במין מבעיא לא מחמץ וכן אסור לתבל כדי בשא"מ במין כשנגדו שיש כלאסעמא
 מידי דבכל במינו במין אף אלא מה.ת וממשו טעמו דהא בעלמא טפי דחמורבשא'מ

 פרסום ספגי שהוא בכל לאסור בסחסץ חכמים בו גורו אעפ"כ ברובא בטלמדאורייתא
 ע'ש. בעיסה הניכרהפעולה

 באחד עולים הכרם יכיאי העייה א' מ דעייה ב בפ איתא כי הערלהלד(
 אומר ר"א מצטרפין איגן רש"א כו' וה עם זה ומצסרפיןומאתים

 וה מצטרפין ואם בפירושו: רבינו וכתב עכ"ל לאסור לא אבל סעם בנותןמצסרפין
 לאיסור לאיסור בין להיתר גין מצטרפין אומר ת"ק מחלוקת שלשה בהם יש זהעם
 שיהיה הוא ולהיתר הכל יאסר חלקים ממאתים בפחות נופל מכולם א' חלק שיהיההוא
 ממין הדמיון דרך על חלקים הר' אותם ויהיו חלקים בר' נופל ג*כ מכולם א'חלק

 היינו הכרם בכלאי שנתערב הערלה חלק ולולי הכרם כלאי ססין ולא בלבדהערלה
 הכרם כלאי חלק נותן היה ואם מינו בשאינו מין שהוא לפי טעם בנותן הכלמשערים
 ממאתים פחות חלק אותו היה ואפילו הטעם מפני הכל נאסר יהיה חלקים בר'טעס
 כאילו נחשוב חלקים הר' ממין והוא הכרם לכלאי שסצטרפה הערלה מפני אבלכו'
 ולא לאיסור לא מצטרפין אין אומר ור"ש ומאתים, באחד ויעלה במינו מיןהכל

 להיתר ווה טעם בנותן יאסר שלא ענינו סעם בנותן מצטרפין אומר ור"א כו'להיתר
 חציו יין ליסרא דמיון בדרך נפל אפילו בר' לאסור לא אבל הדמיון שנתננוכמו
 כלל המעורב אותו יאסר לא מותר יין ליסרות מר' בפחות הכרם כלאי וחציוערלה
 לפי אותו נחשוב ליטרא חצי אלא ליטרא האסור היין אותו נחשוב לא שאנולפי
 על )שם( בירושלמי ואיתא עכ"ל, כת"ק והלכה ליאסר מצטרפין שהם נאמרשלא
 ר"ש ר"מ, דברי סעם ליתן כדי בין לאסור גין זה עם זה מצטרפין הנ"ל:מתני'
 מצטרפין הכרם וכלאי הערלה דקתני הא ס*ל דת"ק הגר-ח )ספרש מצסרפין אינןאומר
 פחות שהוא מחמת שאוסר אלא טעס נותן שאינו אף לאיסור בין דהיינו סירושזעיז

ממאתים
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ציון ורבעי ערלההלכות פר'קסו
 שאוסרין אלא ומאתים אחר שיש רהיינו טעם ליתן כרי ובין לאיסור נקראממאתים
 אין רש"א טעם( אחר אלא הולכין שאין מינו בשאינו במין או טעם שנותניןמחמת

 מצטרפין רא"א מצטרפין( אין בשניהם פי' טעם ליתן כרי בין לאיסור בין )פי'מצטרפין
 קבין וג' ערלה קבין ג' בשנפלו ורבנן( ר-ש )פי פליגין מה לאיסור לא אבלבנ"ט
 שכבר )פי' ערלה קבין ג' נפלו אם אבל רמצטרפין( ר"מ סבר אז )פי' הכרםכלאי
 מצטרפין שאין מיבעי )ולא הכרי הותר הכרם( כלאי של קבין ג' נפלו ואת"כבטלו
 הכרם כלאי של הועוד לבטל ערלה של קבין הג' אותן מצטרפין שאף אלאלאיסור

 וג' קבין בג' בטלו ועוד )ומפרש( קבין מג' יותר כאן יש הרי )הותר למהוכרמפרש(
 הר"ש גירסת הוא וכן ז"ל הגר"א של ופירושו גירסתו זהו עכ"ל, במאתים בטיליןקבין
 ליתן כרי להתיר גין לאסור בין זע"ז מצטרפין לפנינו: שהוא כמו רבינו גירסתאבל
 ויהיו חלקים בר' נופל ג"כ מכולם א' חלק שיהיה הוא ולהיתר רבינו: מ"ש אך' ם,טע

 חלק ולולי הכרם כלאי ממין ולא בלבר הערלה ממין הרמיון ררך על חלקים הר'אותם
 בשאינו מין שהוא לפי טעם בנותן הכל משערים היינו הכרם בכלאי שנתערבהערלה
 הטעם מפני הכל נאסר יהיה חלקים גר' טעם הכרם כלאי חלק נותן היה ואםמינו

 והוא הכרם לכלאי שנצטרפה הערלה מפגי אבל ממאתים פחות חלק אותו היהואפילו
 הא מובן אינו ומאתים, באחד ויעלה במינו מין הכל כאילו נחשוב חלקים הר'ממין
 ראמרינן וכמו איסור, טעם מרגישין עכ"פ הא מהני מאי ומאתימ באחד טעם נותןאם
 אסור, כו' בעלות בו שיש בין לחמץ כרי בו ויש כו' במינו מין להחמיר מ"ו()שם
 בזה שהרין מינו שאינו לתוך הכרם הכלאי או הערלה נפלה ראם כך כוונתיהונראה
 נפלה אם והשתא להעלות 'כדי כשיעור כאן שיש ואע"פ הטעם בנתינת אוסרשהוא
 עם אחר מין הוא הכרם כלאי ואותו הכרם כלאי גם לשם נפל אח"כ ואםלהעלות כדי כאן שיש ואע'פ אסור היה טעם נותן כרי בה ויש מינו שאינו לתוךהערלה
 בהערלה אין היתר של מין שנתרבה הואיל שעכשיו וגמצא הערלה בו שנפלהההיתר
 נרגש טעם ואין ואחר במאתים להעלות בו שיש כיון ומותר בכולו' טעם ליתןכרי
 רכ.ע אליבא רמפרש לומר ואולי טעם, נתינת שייך מה במינו במין ואי במינובמין מיירי רקודם משמע כו' מינו בשאינו במין או מדכתב כו' מינו בשאיגו גמין אוטעם שנותנין מחמת שאוסרין אלא ומאתים אחר שיש דהיינו טעם ליתן כרי ובין הגר'אומ'ש
 אמר וקורם וא' מאתים בעינן מינו בשאינו מין ראפילו רס"ל והר"ש רש,י רהיינולמ"ד
 שנתבטל אחר גם טעם גותן דאם כתב ע"ז מינו בשאינו אפילו וא' מאתים דבעינןלמ'ד

 ואין וא' מאתים בעינן לא מינו בשאינו דבמין ולמ"ר הטעם מחמת אוסר וא'במאתים
 איסורים מיני משני או אחד מאיסור טעם הגתינת אם חילוק אין הטעם אחר אלאהולכין

 שנפל הכרם וכלאי ערלה של יין כגון טעם ובגותן : שכתב והר"ש זע"ז.רמצטרפין
 יין הא עכ"ל ור' באחר לעלות בו שיש אע*פ טעם בנותן לאסור ומצטרפיןלתבשיל
 ואחר רמאתים השיעור שייך לא מינו באינו ומין הוא מינו באינו מין וראיבתבשיל
 ראיתיא היכא מינו בשאינו דמין כרש"י סובר רהוא אזיל לטעמיה דהר"ש למימראיכא

 רהא מפרשים מהריבמ"צ וגפי' והר"ש לעיל, כמ"ש ואחד מאתים בעינן בעיגיהאיסורא
 יוחנן ר' בשם אבהו רבי ראמר בירושלמי כדקאמר הייגו לאיסור בין זעיזרמצטרפין

 תועבה כל תאכל לא משום בכזית עליהם ללקות מצטרפין האיסורים כל מאיר ר'בשמ
 החזקה ביר ורבינו ע"ש. לתבשיל שנפל הכרם וכלאי רערלה ענבים כגון לאסור א"גכו'

 לענין זע"ז רמצטרפין אלא הת"ק ברברי כפירושו כתב לא אסורות ממאכלותפט"ו
איסור
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 נתינת לענין להיתר צירוף מענין כלל זכר ולא בפנים כאן שהבאתי כמו בלבדאיסור קמי~ידן ורבעי ערלההלמותמר'
 האיסורין צירוף שאין רבריו מכלל ומשמע בפירושו ת'ק רברי מפרש שהוא כמוטעם
 מלקות לעגין טעם נתינת היתר לענין ולא מלקות לעגין לא בלבר איסור לעניןאלא
 חוץ זע"ז מצטרפין אין שבתורה איסורין כל הט"ז מ'א מה' בפ"ר פסק רהאמשום

 מצטרפין וראי לאסור לענין אבל מצסרפין אין לסלקות ורוקא ע'ש. כו' נזירמאיסורי
 כו' זעיז מצטרפין אין שבתורה איסורין כל : שם כתב ררבינו משום רמילתאוסעמא
 בשר ומעט נבלה בשר ומעט טמאה בהמה בשר ומעש רם ומעט חלב מעס הלוקחלפיכך
 כזית הכל מן וצירף האיסורין משאר באלו וכיוצא טמא עוף בשר ומעט טמארג

 שיעור מחצי איסורן גרע לא הרי עכ'ל שיעור חצי אוכל כרין ורינו לוקה אינוואכל
 הירושלמי על פנים המראה מיש ועיין התערובות ואוסר מה"ת אסור נמי שיעורוחצי
 הפנים המראה מוכיח טעם נתינת ולענין להיתר ענין רבינו זכר ומדלא ה'א, פ"ורנזיר
 לענין זע"ז רמצטרפין אלא כפירושו פסק לא ולרינא מזה חזר דרבינו ה"א רערלהבפ"ב
 אינו רמילתא וטעמא ע'קה בלבד איסור לענין אלא האיסורין צירף שאין בלבראיסור
 גתינת ביטול לענין אמרינן אם תליא דזה ונראה מפירושו חוזר רבינו למהמבאר
 כיון נימא או ביטול אינו הטעס ביסול גם זה את זה מבטלין איסורין אין למ"רטעם

 הא הוי מאי זא'ז מבטלין איסורין ראין נימא אם אפילו א"כ נרגש ואינו נתבטלדהסעם
 כבר נרגש אינו וטעם ברוב בטל מה'ת רהא הטעם מחמת אלא אסור אינוהאיסור
 דבפחות רם"ל רש"י לשיטת הנה ההיתר. על שניתוסף האיסור מחמת ובטלשעבר
 כ"ז אסור מ"מ טעם נותן דליכא לנו ברור ואפילו קפילא סעימת מהני לאמששים
 ע"י רנעשה הא מועיל אינו זא.ז מבטלין איסורין ראין לם"ר ה"ה א"כ ששיםרליכא

 השיעור לפי ביטול רין שאין מז מועיל אינו סוף סוף הא הטעם נרגש שלאהתערובות
 המותרים דברים ע"י אלא האיסור ביטול רין אין דין שעפ"י וכיון לבטל החכמיסששיערו

 אפילו טעימה רמהני רס"ל רבינו אזכ נרגש אינו שהטעם מה מועיל אינו איסורים ע"יולא
 דאין רפסק אעפ"י א'כ ע"ש, ה"ט אסורות ממאכלות בפזט רבינו כמ"ש מששיםבפחות
 כטעימה והו'ל ליכא טעמא עכ"פ הא ע*ש. פה"מ מה' בפי.ח עיין זא"ז מבטליןאיסורין
 מיהא רובא עכיפ רהא טעימה רמהני הוא דהתס לחלק איכא אולם מששיםבפחות
 רהא ליכא נמי רובא דאפילו כאן משא*כ ליכא נמי וטעם ברוב בטל רכברהוי

 ברוב ביטול ראפילו אסור נ~י טעם דליכא אעזג הילכך כלל זאזז מבטלין איןאיסורין
 בזה זה שבללן והטמא והנותר הפיגול ר*ל אמר : )ע"ח.( בזבחים איתא רהאליכא
 מבטלין איסורין שזמ תלת שים ויבטלנו חבירו על מין ירבה שלא א'א פסורואכלן
 כך זא'ז מבטלות מצות שאין כשם ר"א ראמר ררשא ופליגא הגמר' ומסיק כו'זא'ז
 לא ברוב אפילו זא"ז מבטלין איסורין ראין למ'ר הרי ע'ש, זא'ז מבטלין איסוריןאין

 איסורין ראין וכיון מהאיסור הרוב גם רהתם רמי רלא למימר איכא אךמבטלין.
 זע.ז מצטרפין הכרם וכלאי ערלה דאמרינן הא משא-כ כלל ביטול ליכא זא"זמבסלין
 טעם להפסקת רק מצטרף והאיסור היתר ברוב בטל א"כ היתר רוב בתערובותאיכא

 רמועיל קפילא מטעימת גרע לא הטעם לכלות שמצטרף האיסור א'כ האיסורהרגשת
 זא"ז מבטלין איסורין ראין פסק רגינו רהא תרע מששים גפחות אפילו רבינולרעת
 את מעלין הכרם וכלאי הערלה וכן הכרם כלאי ואת הערלה את מעלה רתרומהופסק

 בפ-ג כראיתא הערלה את הכרם וכלאי הכרם כלאי את מעלה הערלה וכןהתרומה
 שם רמפרש משום וחיינו הל'ו בפנים ולקמן אסורות מאכלות מה' בפט'ז ועאןרערלה

 :בירושלפי
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%ףרן ורבע' ערלההלכות פרףקםח
 מצטרפת שהתרומה אלא הערלה את מעלה שהתרומה לא קורמוס רב אמר ;בירושלמי

 איסורין דאין משום א'א דלהעלות דאע.ג משום והיינו ע"ש הערלה להעלות החוליןעם
 אינו לפי-ז אך היתר גרוג נתבטל דכבר משום החולין עם מצטרפין אבל זא'זמבטלין
 היתר של זיתים כ"ט שמתיר מה לענין ב' סי' עשרים כלל בתשובה הרא'ש מ"שמובן
 דם של זית לתוכה ונפל 'היתר של ל' בו היו אחרת ובקדירה 'חלב של וית בושנפלו
 לבדו היה תערובות שכל אע"פ מתירן אני ודאי תערובות שני אלו יחדונתערבו
 הפגול ריל אמר התערובות פרק דזבהים להא ומדמה בשוגג יחד כשנתערבו הותראסור
 חברו על מין ירבה שלא אפשר אי פטור ואכלן בזה זה שבללן והגותרוהשמא
 דאיסורין למיד אפילו הא זא,ז מבטלין איסורין שס"ל לר"ל לדמות ל"ל ע"ש,ויבטלנו
 כיון מצרפין לצרף אבל מבטלין לא דלבטל דנהי שפיר אתי נמי זא"ז מגשליןאין

 צ'ח סי' י-ר בש"ע והמחבר הטור של טעמו דזהו למימר ואיכא בטל כבר היתרדברוב
 גה וגפלו היתר זתים נ'ט בה שיש קדירה שם שכתב הרא"ש דברי שכתב ט'סעיף
 ע,ש. חברו לבטל היתר של הניט עם מצטרף אחד כל חלב של וא' דם של א' זתיםב'

 ולפי חולק שום בלי הרא,ש של דינו והמחבר הטור הביאו למה מקשים אחרוניםוהרבה
 דלרעת משמע א"כ זא"א מבטלים דאיסורים דזגחים מהא לדינו הרא.ש שהוכיחמה

 הטור סתם ולמה לבטל האיסור מצטרף אינו זא.ז מבטלין איסורים דאין שפסקרבינו
 הנ"ל לפי אבל זא"ז מבטלין איסורים דאין שפסקו הפוסקים דעות כתבו ולאוהמחבר
 הרוב דגם היכא אלא מבטלין אין או זאיז מבטלין איסורין אם פליגי דלא שפידאתי

 לא והצטדפות הצטרפות בלי איכא דהרוב היכא אבל הצטרפות ע'" לעשותצריכין
 הראיש דהא הצטרפות, ע"י הטעם ביטול מועיל לכ'ע טעם נתיגת לענין אלאבעינן
 רבינו דגם דכ"ע אליבא וזהו כו' הערלה את מעלה דתרומה מהא ג'כ ראי' הביא)שם(
 למ'ד גם מהני הטעם לגטל רק מהאיסור והצירוף מהיתר' איכא לבשל הרוב דאםמודה
 צירוף לענין אלא כתב דלא חזקה ביד דרבינו נלענ.ד לכן זאיז. מבטלין איסוריןאין

 דזה לפרש צורך דאין אלא בפירושו ממ-ש דחזר משום לאו היתר לענין ולאלאיסור
 משום מם' בפחות אפילו קפילא טעימת דמהני ה"ג ממ"א בפ.ט ככר מ"ש בדיןנכלל
 דאין 'וכיון חטעם לבטל מצטרפים וכלאים בערלה ה"ה טעם ואין נתבטל הטעםדעכ'פ
 בי'ד אברהם יד מיש וע.ד לגמרי גיתר הילכך איכא נמי ואחד במאתים וביטולטעם
 איסורין מיני בשגי אלא אינו זא"ז מבטלין שוה טעמם שאין ראיסודין זה דדין צ,חסי'
 בקדירה נרגש ואינו שוה טעמם שאין אף אחד שם של באיסור אבל שמות שנישל
 ע-ש בטל שיהא א"א אחד איסור רהכל כיון טריפה או נבילה של וגשר חלבכגון
 שאסור מה ברוב ובטל מהיתר רוב יש בתערובות אם אלא בזה חילוק שאיןלעניר
 יבטל שלא ובלבד אחד משם ואפילו איסור ע'י אפילו הטעם ביטול מועיל הטעםמחמת

 לקמן. שגכתוב כמולכתחלה
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 קסמ הארץ ורבעי ערלההלכותנמע
 לה.דקלכדה

 יביא לא הכל ונאסר מאה מאה להוך ערלה של סאהנפלה
 שבר ואם ומאתים. באחד שתעלה כדי ויצרף אחרוה מאהטאה
 וכיון הכל. ואסרו חכמים אוהו קנסו ואעפ"כ מותר. הכלועשה
 שבימל העובר זה על אלא זו תערובת אומרין אין קנםשהוא
 אמור וכן קנמו. לא ובשוגנ מותר הכל לאחרים אבלהאיסור
 שנאסרו אהר החביות ולפתוה הרמונים ולפרר האנוזיםלפצוע
 דאם לכתחלה אימור מבטלין שאין ומאתים באחד שיעלוכדי
 עליו* ואוטרין אותו קונמין כןעשה

 ציון ריפ
 ממאה לפחות שנפלה תרומה סאה : מ"ט תרומות דמס' בפ"ה איתא כו' נפלהלה(

 וכתב עכ"ל, אסור מזיד ואם מותר שוגג אם חולין שם נפלוואח"כ
 לק' שהשלים מה החולין מן שנפל בה רצה חולין נפלו ואח"כ ואמרם : בפירושודבינו

 ולפיכך לכתחלה איסור מבסלין אין אצלנו והעיקר עליהם הוסיף או חולין שלסאה
 איסור שבטל לפי קגם האיסור וזה במזיד התרומה על החולין שהרבה מי כלאסרנו
 וכראמרינן לכתחלה איסור מבטלין דאין שבתודה איסוריס לכל דייקינן זו וממתני'עכ"ל,
 ותנן ד"ה )שם( בביצה התוס' כמ"ש לכתחלה איסור מבטלין אין ותנן )ד:(בביצה
 ואיתא התלמוד. בכל ופשיטה הוא רווחת הלכה וכך ע-ש. )שם( בתרומותוהר"ש

 שוגג עליהן שריבה האיסוהיס כל יוחנן רבי בשם אבהו ר' )שם( בתרומותבירושלמי

 אתא בתרומה מתניתא אסור מזיד מותר שוגג היא מתני' ולא אסורין מזידמותרין
 סי' הדשב"א ובתשובת שם הר"ש והביאו עכ-ל. הדברים כל שאר אפילו לךמימר

 האי יוחנן רבי דאמר לאו אי סובר הירושלמי ע"ש ג' שער ד' בית ובת-התש"ל
 דחמירא שאני תדומה דהו-א משום איסודים לשאר למילף מצינו הוה לא ממתני'דינא
 דר"י אליבא )פב.( ביבמות יוחנן ר' לשיטת יתכן לא זה אך מיתה. עון גהדאית

 אפילו יוחנן ר' דאמר לאו דאי הנ"ל סברא לומר שייך לא דרבנן הזה בומןדתרומה
 מיתה, עון ליכא הזה בזמן תרומה הא דחמירה שאני דתרומה הו"א איסוריםשאר

 יוחנן דד' משום מותר בשוגג דאמרינן הוא בתרומה פר בתרומה מתניתא נפרשואולי
 איסורים בשאר משא"כ טפי בתרומה מקלינן הילכך דרבנן הזה בומן דתרומהס-ל

 למכור בזול לכהנים ואפשר מותר דלכהנים דקי-ל שאני תרומה או מה-תדאיסורים
 מזיד אטו שוגג דגזרינן אסור בשוגג אפילו לכל דאסור דחמיר איסורים בשארמשא-כ
 ולא מותר שוגג נמי ולכל מה"ת שאסוריס הדברים כל שאר אפילו לך מימראתא

 לענין יוחנן דר' חידוש דעיקר מהירושלמי בהדיא מוכח והכי מזיד אטו שוגגגזרינן
 יהודה ור' ר"מ דפליגי הברייתא הובאה ה"ו דעדלה דבפ-ג איסורים בשאד מותרדשוגג
 דבין סובר יהודה ור' יעלו לא נתפצעו מזיד ובין שוגג דבין סובר ר"ם יוסיור'

 וסובר יוסי דר' מ"ט התם ואמרינן יעלו דשוגג סובר יוסי ור' יעלו מזיד ביןשוגג
דשוגג
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ציון ורבעי עריההיכות פר'קל
 שוגג עליהן שריבה האיסורין כל יוחנן ר' בשם אבהו ר' דאמר כיי : יעלודשוגג
 מותר שוגג לענין יוחנן דר' חידוש רעיקר בהדיא מבואר הרי עכ"ל אסור מזידמותר
 דבפ' והראב"ר התום' בזה פליגי הוא מדרבנן או מה"ת מגטלין דאין האיסור ואםע"ש.
 בר משום לוי בן יהושע ר' אמר אבא ר' רפליגי גשלה דזרוע בשמעתתא הנשהגיד

 קפרא בר משום לוי בן יהושע ד' אמר אסי ור' בששים שבתורה איסורין כלקפרא
 קסבר בששים מ"ד בשלה הזרוע מן אלא למדו לא ושניהם במאה תורה איסוריכל
 והו"ל משערינן בשר בהדי סגר ומר ששים והו"ל משערינן ועצם בשר בהרי ועצםבשר
 הוא חדוש ומשני דבטיל בשלה מזדוע ליגמר בטיל לא במינו מין דאמר ולר"ימאה

 האיל עם אותו מבשלין שהרי מבטלינן והכא לכתחלה איסור מבטלין איןדבעלמא
 חירוש הכא דאמרינן והא מדדבנן אלא אינו מבטלין דאין דהא התוס' וכתבולכתחלה

 שמותר שאע"פ בעלמא משא"כ לבטלה שמצוה תורה שחדשה הוא חדוש ה"קהוא
 בשלה, רזרוע גסוגיא פגה"נ ובר-ן )שם( לחרשב"א בת"ה עיין חדוש בשלה לזרועליה מדקרי ויליף הוא מה-ת מגטלין אין ראיסור ס-ל והראב"ד לבטלה, הוא גנאילבטלה
 בפש"ו מרכתב ח' ס"ק צ-ט בי"ר הפ"ח שהוכיח כמו מה"ת לבטל שאסור רבינוודעת
 אותו וקנסו כו' בטל ואם לבטל אסור מתחלה מדכתב הכל ואסרו חכמים אותוקנסו כן ואעפ"י מותר וה הרי בטל והם כו' תורה של איסורין לבטל אסור : וז"לממ"א
 זה הרל ביטל ואם ומ"ש הוא מה"ת בריעבד ומותר דלכתחלה דהאיסוד משמעחכמים
 סאה שגפלה הרי וכרמסיים דדבנן ושיעורין תורה של באיסורין אלא מיירי לאמותר
 אפילו ראורייתא כעיקר טעם רס"ל למאן או מה"ת לאו כעיקר טעם דם"ל רבינולדעת פרס אכילת בכרי כזית דהיינו וממשו טעמו ואיכא מינו בשאיגו במין אבל ערלהשל

 דאורייתא ובשיעור ראורייתא באיסור אפילו מררבנן אלא איגו לכתחלה איסורמבטלין דאין רהא ולמ"ד הוא מה"ת דשיעור רוב וליכא במינו מין וה-ה ע"ש, מזיד אטושוגג רקנסינן מבוטל אינו בשוגג ביטל אם אף מה"ת אסור דאכתי א"פ בכדי כזיתדליכא
 שוגג רקנסינן דס"ל משמע מותר שוגג דאם דין כלל הזכיר רלא שם ורבינו שם,י-ר על רע"ק בחידושי עיין מרדבנן אלא אסור אינו מזיר דגם מזיר אטו שוגג קנסינןלא
 יש בפירוש בכך חילק שלא שאע"פ : כתב )שם( והכ"ם ל-ו הלכה לקמן מ-שועיין הוא דאורייתא לכתחלה מבטלין דאין דאיסור כיון ררבנן בשיעור אפילו מזידאטו

 כוונתו ואם בשוגג לעושה קנס שייך רלא לומר אפשר ואיך בשוגג לעושהקנסינן הרי מזיד אטו שוגג קנסינן רבדאורייתא ס-ל ררביגו לעיל לפמ"ש עכ"ל בשוגגלעושה קנס שייך דלא גרור והרבר קגסא משום חכמים אותו שאסרו שכתב מדבריו כןללמוד
 האגוזים לפצוע ואסור : רבינו כתב הי"ב ממ"א בפס"ז וכן לפרש הו"ל דרבנןגרבר
 דשוגג רין כתב ולא עכ"ל, עליו ואוסרין אותו קונסין כן עשה ואם לכתחלהאיסור מבסלין שאין ומאתים באחר שיעלו כרי שנאסרו אחר החביות ולפתוח הרמוניםולפרר
 עד אחרים ונפלו חולין ממאה לפחות שנפלה תרומה סאה : ה"י מתרומות גפי-גאמ-ש סמך ררבינו ונ"ל )שם( מערלה פ"ג ובירושלמי :( )נר רגיטין בברייתא כדאיתאמותר

 מבטלין אין רס"ל ררבינו אליבא גם ולהפ.ח הראב"ר א"כ מותר, דבשוגגאחרים במקומות לפרש לחזור צורך לרבינו אין הילכך ערלה לענין )שם( רערלה ובפ-גתורה איסורי שאר לענין )שם( ר"י בשם אבהו ר' שלמר כמו שבתורה האיסורין לכללמירין רתרומות רם"ה ממתני' שהמקור תרומה ומדין עכ"ל, לכתחלה תורה איסודי מבטליןשאין מדומע הכל הרי גמזיד ואם ואחד במאה עולה זו הרי בשוגג אם מאה עלשהוסיפו
איסור
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 קעאצ~רן ויבעי ערלההלמותפרי
 מאה לתוך ערלה של סאה בנפלה אלא מותר שוגג אין הוא דאורייתא לכתחלהאיסור
 אחרות סאה מאה בשוגג הביא אם ואחד מאתי0 שהצריכו מדרבנן הכל ונאסרסאה
 לבטל שהוסיף דבזמן משום מותר הוא דשוגג כיון ומאתים באחד שתעלה כדילצרף
 בשוגג מערב מתחלה ועכשיו כלל נפלה לא אם אבל מה-ת אסור כבר הילא

 שוגג קנסו התורה על ועבר מה"ת אסור הביטול דהא אסור שוגג גם ואחדבמאתים
 מזיד אטו שוגג קנסינן ולא מותר בשוגג שמתחלה ביטול אפילו ולהתוס' מזידאסו

 דערלה למ"ד וכן בדרבנן מזיד אטו שוגג קנסו ולא מדרבנן אלא אינו ביסולדאיסור
 מתחלה ביטול אפילו מותר בשוגג והראב"ד לרבינו גם לעיל כמ"ש דרבנן הזהבזמן
 להוכיח האריך י"ד סי' ח"ב רוקח ושמן דוקא, לאו כו' ערלה של סאה נפלה רבינוומ"ש

 ע*ש. דרבנן אלא אינו לכתחלה איסור מבסלין אין דאיסור ס*לדרבינו
 הכרם כלאי ושל ערלה של נטיעה דתנן אדר*י דר*י ורמי איתא )נד:( בגיטיןוהנה

 ומאתים באחד יעלו ליקט ואם ילקט לא זה הרי אחרות בנטיעותשנתערבו
 הא )משגי( ומאתים באחד יעלו ללקט במתכוין אף אומר ר"י ללקט יתכוין שלאובלבד
 בד"ה רש"י וכתב עכ"ל. אחת בנטיעה כרמו את אוסר אדם אין חזקה כו' עלהאיתמר
 כרמו ואוסר סימן בלא נטיעות שאר בין ערלה נוטע אדם לך אין : כו' אוסר אדםאין

 בהיתר איסור נפילת אבל רבנן בה אחמיר לא שכיחא דלא וכיון אחת נטיעהבשביל
 הא הטעם לפרש רק סובב דאאא"כ דחזקה טעסא דעיקר משמע מדבריו עכ"ל,שכיחא
 איסור מבטל כשאר ליה קנסינן ולא ומאתים באחד ועלה בדיעבד במתכוין ליקטדאם

 טעם יועיל ולא רבנן בה גורו לא שכיחא דלא ומילתא שכיחא דלא משוםלכתחלה
 המתכוין אף אמר דהא אסור דלכתחלה מודה ר-י אפילו דהא לכתחלה ללקט להתירזה

 דאל*כ הוא מה"ת איסור לכתחלה איסור מבטלין דאין מוכח הרי דיעבד לשוןללקט
 דאיסור ודאי אלא רבנן ל"ג שכיחא דלא מילתא מטעם לכתחלה לבטל להתירהו"ל
 בדיעבד מותר הילכך מדרבגן אלא אינו בדיעבד ואיסור הוא מה"ת לכתחלהביסול

 בהדיא איתא מ"ו פ"א בערלה אולם בדיעבד לאסור תקנו לא שכיחא דלאדבמילתא
 אע"ג הכרם וכלאי בערלה ואפילו לכתחלה אפילו מותר שכיחא דלא מילתאדמסעם
 וילקט יתכוין אף )שם( הר"ב וכתב ע"ש. ללקט יתכוון אף רי"א : וז"ל בהנאהדאסור
 הנטיעה לערב אתי דלמא חיישינן ולא אחת בגטיעה כרמו אוסר אדם איןדחזקה
 גזור לא הוא שכיחא דלא מלתא הכא לכתחלה איסור מבטלין אין דבעלמא ואע-גלכתחלה
 של נטיעה : כ"ה הלכה ממ"א בפט"ז ובחבורו ל"ו הלכה לקמן רבינו שכתב וכמועכ"ל,
 אם תליא זה אולם ע*ש. הכל מן לכתחלה לוקם זה הרי כו' בנסיעות שנתערבהערלה
 אסור סרי כל היה הלקיטה וקודם ואילך לקיסה משעת הוא הביטול דהתחלתנימא
 הנטיעות בתערובות להתבטל התחילה כבר דהתערובות דנימא או קבוע מסעםמה-ת
 גם להתיר להוסיף כמו היא והלקיטה חשובים דמחוברים מדרבנן אסור הלקיסהוקודם
 דלא דמילתא הסברא מהני דרבנן וב0ילתא מדרבנן הלקיסה לפני אסור שהיהמה

 מה"ת דאסור למימר איכא שמתחלה ביטול לבטל אבל לכתחלה אפילו להתירשכיחא
 מחובדים שהפירות דכ-ז דס-ל מבואר רש"י דעת והנה שכיחא, דלא במילתאאפילו
 למ"ד אפילו מה"ת ואסור דמי מחצה על כמחצה קבוע וכל קבוע דין להם ישלקרקע
 האחרונים הוכחת לפי וכ.ש איסורא איקבע דהו-ל מדרבנן לחומרא דאורייתאדספיקא
 ד*ה )שם( דבגיטין שקשורייתא לחופרא דאורייתא ספיקח דכל רש'י לשיטתשהוכיחו

 לקיט וכי בטלה ולא השיבא כמחובר במקומה שהוא זמן דכל : וזזל כתב זההרי
לפירות
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צידן ורבעי עייהח~כית פויקעב
 הס'ל מגואר הרי עכ"ל. לכתהלה איסור מבטל הוי במאתים להו ומבטללפירות
 ומ"ש קבוע מטעם מהתורה אסורין מחובר בהיותן זמן כל שנתערבו ערלהרנטיעות
 העובד וכל לקצור עומד דכבר ראע'ג קמ"ל הוא ממש מחובר הא הרימיון בכףכמחוגר
 הוא גמור כמחוגר קצר שלא כ"ז מ"מ ב' סעיף צ-ה סי' בח-מ עיין רמי כקצורלקצור
 הנוסח לכתוג והגיה ותיקן גזה שעמר להרש"ש ראיתי ואח-כ קבוע משום בטילולא
 לפרש אפשר הזה הנוסח לפי אך ע"ש, חשיבא מחובר במקומה שהוא דכ"ז : וו"לככה

 והתפארת הנטיעות, חשיבות מטעם בטל דאינו מדרבנן אסור הלקיטה דקורםהכוונה
 הוא קבוע משום הלקיטה קורם בטל דאינו דהא הנ"ל המשנה כוונת מפרשישראל
 מדכתג קבוע משום מה"ת בטל אינו הלקיטה דקודם להוכיח איכא רגינו ומרבריע"ש,
 משום ליה תיפוק כו' כרמו אוסר שא"א חזקה משום לכתחלה ללקוט לו רהתירוטעמא
 : וז"ל כ"ו הלכה ממ"א בפט"ו רבינו כמ"ש לכתחלה אפילו מבטלין מדבריהםראיסור
 אמר רלא למימר איכא אך ע"ש. לכתחלה האיסור מבטלין דבריהם של באיסודאבל
 כתב דהא מה"ת, עיקר לו שאין איסור דוקא לכתחלה מבטלין מדבריהם דאיסוררבינו
 של סאה שנפלה הרי כיצר לכתחלה תורה של איסורין לבטל אסור : הכ"ה()שם
 תורה האיסור סאה מאה לתוך סאה שנפלה ערלה והא ע"ש, סאה מאה לתוךערלה
 כתב ואעפ"כ ע"ש, )שם( בגיטין כדאיתא בטל, בתרי חד דמדאורייתא ובטל עברכבר
 ומ"ש ראורייתא דעיקרן משום טעמא והייגו ומאתים באהר ולבטל להוסיף דאסוררבינו
 עיקר לו שאין מדבריהם באיסור מיירי לכתחלה לבטל מותר מדבריהם דאיסוררבינו
 והוא ע"ש עוף בשר בה שיש לקדרה שנפל חלב כיצר מפרש: שהוא כמומה"ת
 דרבנן מוקצה איסור כמו והו"ל מררבנן אלא אסור אינו בחלב עוף דבשרסובר

 דבשר )שם( הכ"מ ולפמ"ש ע"ש, לכתחלה ואפילו דמבטלין בהדיא :( )ד בביצהדאמרינן
 שכל נראה רבינו דברי פשט האמת רלפי ומסיק מה"ת, שורש לו יש חשיב בחלבעוף

 סאה למה תקשה א"כ ע-ש, לכתחלה איסור לבטל מותר' ממש תורה איסורישאיגם
 במאה חר וכ"ש בתרי חר ביטול ע-י אזיל כבר תורה דהאיסור סאה מאה לתוךערלה
 עיקר לו אין א( נינהו, ררבנן איסור סוגי דשלשה ונראה ולבטל להוסיף אסורלמה
 אלא אינו עצמו והוא התורה לאיסור דוגמא לו יש ב( דרבגן, מוקצה כגון כללמה"ת

 .כגון מדרבנן אח"כ שנעשה אלא מה"ת אסור בעצמו שהוא איסור ג(מדרבנן,
 יצא התורה האיסור הרי סאין במאה שנפלה ערלה סאה כגון שנתערב מה-תאיסור
 איסור גם ואז וא' מאתים במבטל שיהי' עד ררבנן להיות ונשתנה דאורייתאמלהיות
 לענין המבטל, של השיעור לפי רק וגשתנה הוא מה"ת האיסור עצם א"כ אינו,מדרבנן
 כגון מה-ת פעם אף היו לא בעצמם שהם דרבנן סוגי השני דיניהם, חלוק לכתחלהלבטלם
 לכתחלה, לבטלם ומותרין להם אחר רין לשניהם בחלב עוף בשר וכגון מוקצהאיסור
 דאורייתא מן אותו עשו המבטלים ורק מה"ת איסור בעצמו שהוא השלישיוהסוג
 אותו לעשות לגמרי לבטלו כדי עד השיעור להוסיף מבטלין אין כזה איסורלדרבנן
 ברוח חילוק הראב"ד בשם שכתב ר' סי' דעים תמים בספר ראיתי אח-כ גמור,היתר
 דליכא היכא דוקא לכתחלה איסור מבטלינן בדרבנן אמריגן דהיכא ונראה וז"ל:אחר
 שומנו אבל כלל דאורייתא תרומה אין דבח"ל ח"ל תרומת כגון גדאורייתא בהלמגזר
 דהוי למחצה מחצה אטו למגזר דאיכא מס' ופחות גיד משום למיגזר איכא גידשל

 אוסר מדרבגן דעיקרו באיסור אפילו א"כ עכ"ל מבטלין אין כה"ג דאורייתאאיסורא
 שפיר אתי לשטתיה דהראב"ד משום היינו דאורייתא אטו גזירה בשום לכתחלהלבסל

דהוא
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 סעגציון ורבעי ערלההלכותפרי
 דרבנן איסור גזריגן הילכך הוא דאורייתא לכתחילה מבטלין דאין דאיסור ס-לדהוא
 אין דס"ל רבינו לשיטת משא"כ דאורייתא איסור אטו דאורייתא עיקר שאיןאפילו
 ובזה הנ"ל כחילוק מחלקינן שפיר מדרבנן אלא אסור אינו לכתחלה איסורמבטלין

 אמר דכאן המשל, רבינו שינה למה שמדקדק יש )שם( משנה הלחם של הדקדוקיתורץ

 בשר בה שיש לקדרה שנפל הלב אמר ואח"כ סאה מאה לתוך שנפל ערלה שלסאה

 רבינו מ"ש ע"ש בהמה בשר לתוך שנפל חלב כגון כיצד לומר היה בראשוגה גםעוף
 דאי מאד מדוקדק בהמה גשר לתוך שנפל חלב לענין המשל כתב ולא בערלההמשל
 שנותן דכ"ו בו"ח בתערובות דוקא הוא בהמה בשר לתוך שנפל בחלב המשל אמרהוה
 דאסור הוא מה"ת כעיקר אסור דהטעם מודים כ"ע ' בבו-ח דהא מה"ת אסורטעם

 סאה מאה לתוך שנפל ערלה של סאה משא"כ מה"ת איסור מבטל דהא ולבטללהוסיף
 ולא ולבטל להוסיף מותר דרבנן איסור רק נשאד ולא ובטל עבר כבר מה"תדאיסור

 מה"ת אסוד טעם שנותן שכ"ז מפני בשר בתוכה שיש קדרה לתוך שנפל לחלבדמי

 נתבטל כבר תורה דאיסור אע"ג מאה לתוך שנפל ערלה לענין המשל אמרהילכך
 סאה אלא אינו וכ"ז לבטל להוסיף שאסור בו"ח לענין וכ"ש להוסיף אסוראע0"כ

 נתערבו אפילו במחובר שגתערבו נטיעות אבל במאה שגתערבה כלאיס אוערלה
 קבוע, הו"ל לקרקע שמהוברים דכ"ז מטעם מה"ת אסור ופרי פרי כל ואחדבמאתים

 או קבוע דין הו"ל אם ניכר שאינו קבוע לענין הפוסקים מחלוקת לפי תליא והאולם
 גבי ה"ה א"כ דאורייתא קבוע הוי לא ניכר שאינו קבוע והרא-ש התוס' לדעתלא,

 והט"ז הב"ח ולדעת ניכר, שאינו קבוע הו"ל ג"כ במחובר שנתערבו ערלה שלנטיעות

 באופן טריסה א' ריאה ונמצאת אחת בהמה יש ובכ"א חנויות עשר גבי דס-לוהש-ך
 קבוע דדין דאורייתא קבוע הו"ל היא איזו ניכרת שאינה רק טרפה ודאי א' חנותשיש

 דאינו אע"ג ישראל שם שיש שנודע כיון והתם לגו, אבן לוורק פרט נפקא לומוארב

 של הנטיעות ה"ה א"כ הוא, דכותיה ה"נ קבוע והו"ל הישראל הוא איפה כללנודע

 ואיקבע קבוע מטעם התורה מן אסורין הלקיטה לפני הנטיעות שאר בין שנתערבוערלה
 מ-ח דטהרות בפ"ה הרמב"ם דדעת מוכיח ג' סי' הקבוע שער אדט והבינתאיסוריה,

 רבינו דבעי הא שפיר סובן הרל לפי ע"ש, דאורייתא קבוע הו"ל ניכר שאינודקבוע
 אין דאיסור דס"ל אע.ג א"כ שא"א חזקה משוס לכתחלה ללקוט לו דהתירו הטעםלומר

 להוסיף אסור הוא מה"ת האיסור דעצם דכיון משום מדרבנן אלא אינו כו'מבטלין
 השיעור ורק מה"ת שהאיסור מסגי נתבטל התורה האיסור כשכבר אפילוולבטל

 אסור היה אאא"כ דחוקה הטעם לאו אי הילכך דאודייתא איסור ותוצאותמדרבנן
 דחזקה הטעם בעינן הילכך קבוע, מטעם מה-ת הפירות אסור שילקט לפני ועודללקט,

 הגטיעה וו כשיתערב ע-כ וז"ל באה"ד כתב מ-ו פ"א המשניות בפירוש והנהאאא-כ
 לכתחלה דבר שום מהם ללקוט אסור אלף היו אפילו המותרות נטיעות בכללהאסורה

 מאותן דבר לקט ואם האסורים מן אס לקט המותריס הפרי מן אם יודע שאינולפי
 מפירות חלקים ומאתים באחד חלק ממנו נתערב אם מ"ן הנלקט הפרי אותו דיןהנטיעות

 שילקוט אחר דאפילו ס"ל מפורש הרי עכ"ל, לאכילה מותר הכל מותרותאחרות
 אם אפילו הא שילקט לאחר גם אסורים אמאי להבין וצריך אסורים הפירות כלנשאריס

 והו-ל מעולם נתערב היה שלא כמי ואסודים נתבסל לא מחובר שהי' זמן דכלנימא

 כל שליקט לאחר גם אסורה למה אך קבוע כמו דהו'ל משום הוא יחידי פרי שכלכמו

 נימא ואם אחרות פירות ול"ל ואחד במאתים לבסל כדי בודאי יש כולם וביןהפירות
 טעמא..,',,
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ןציון ורבע' ערלההיכות פריקעד
ן כל כמו ונחשב שליקט לאחר אפילו שמעורב הזמן כל כלל בטיל דלא דמילתאטעמא
 ן ומאתים באחד יעלה במתני דאמרינן הא ולפי-ז בטיל לא בתערובות איסור דנולרחולין מסוף המרדכי מ"ש עפ"י לבטל שיעור ופירי פירי כל נגר וצריכין אסורותהפירות
 שלקטו הפירות אבל ומאתים באחר יעלה אז המותרות אחרות בפירות נתערב אםהפי

 ללקוט רמותר כתב )שם( בחבורו אך אסורין שלהם הפירות כל שנתערבומהנטיעות
 מ"ש ועין הוא דת"ק אליבא המשנה בפי' ומ-ש יוסי כר' דפסק משום לכתהלהאפילו
 ן ע"ש, יוסי כר' פסק ובחבורו כת"ק פסק המשניות בפי למה זה בענין ל"ו בהלכהלקמן

 איסור בין לחלק מ-ש הנה ע"ש. הבבלי ושיטת הירושלמי בשיטת תליא דזהוהוכחתי
 כתב ובתרומה ילפינן מתרומה לכתחלה איסור מבטלין אין דין מקור רחא מזידאטו ) שוגג קנסינן ולא הוא דרבנן כאיסור מזיר אטו שוגג לקנוס לענין אבל לכתחלהמבטלין שאין לעגין היינו דאורייתא לאיסור רמי מררבנן השיעור ורק ראורייתא בעצםשהוא
 וצוגג בין חילוק יש לבטל כרי עד הוסיף אם ממאה לפחות נפלה תרומה דסאהרבינו
 ן הפ"ח שהוכיח כמו הוא מה-ת מבטלין אין ראיסור ס"ל ררבינו נימא אם אפילולמזיד

 ' ן רחובל בפ"ז דהא למזיר שוגג בין מחלקינן למה דאורייתא כרין ראם לעילוכדכתבתי
 ), מזיר אטו שוגג קנסינן ולא חייב במזיר פטור בשוגג דהמטמא כר-י רבינו פסקומזיק
,' ביום בו ולא שבת במוצאי יאכל בשוגג אסילו בשבת רהמבשל פסק שבת מה'ובפ"ז
,יל מה' בפ-י ועיין ע"ש, ביום בו יאכל בשוגג בשבת רהמעשר פסק )שם( ובפכ"גע-ש.

,,; דאיתא מזיד אסו שוגג קנסינן לא ררבנן ושיעור מה"ת דבאיסור להוכיח וישתרומות ,, שוגג אחד ונתפצעו נפלו דתניא בררבנן יהודה אדר' יהודה רר' ורמי : )שם(בגיטין
'ן קגיס וקא דגזור הוא ורבנן בטל בתרי חר דאורייתא הכא והא כו' יעלו לא מזירואחר
 בעצם איסור בין חילוק איכא מזיד אטו שוגג קנסינן דלעגין נימא ואם ע"שר"י

 ביטל אם וע*ד חילוק, דאין ודאי אלא הוא ראורייתא איסור בעצם ונתפצעונפלו ן דהא מירי קשה לא ארר"י מר"י א-כ דרבנן והשיעור דאורייתא בעצט לאיסורררבנן
 ,, מוכיח סק"ט )שם( גי"ר הט"ז לו יש שוגג דין אם מותר ואומר ברין טעה ורקבמזיר
 , . אם ירעה לא והיא שזיגתה באשה שפסק קס"ז שורש מהרי"ק מתשובת הוא שוגגדדין
,, שעכ"פ מטעם שוגג מחשיב דלא סברות למצוא וטרח שוגג יחשב אם בדבר איסוריש
 ,,, אשתו תשטה כי איש כתיב לא רהא תחתיו ומזנה באישה מעל למעול מתכוונתהיא

,ן' עכ"ל כתיב מעל בו ומעלה אלא לאיסור רוקא כמתכוונת רלישתמע בה' מעלומעלה
", למ"ד דאפילו כו' סבר המתחיל ריבור )כג( בבכורות התוס' ברברי כן מצאתי שובכו' בדין טעה אם שוגג מקרי שפיר טעמא האי שייך רלא רוכתיה בשאר מינהשמע ), עכ"ל. מותר לבטל שמותר שקסבר בשוגג מ-מ איסור במבטל מזיד אטו שוגגקנים
,;, לבטל שמותר שכסבור בדין טועה שמא בלשון אלא מוחלט דבר כתבו לא שםבתופ'
 ;, דבדאורייתא כלל מחוור אינו שרבריו הט-ז רברי על כתב והפ"ח ע"ש, שוגגמקרי

(ן רעלמא משוגג טפי נריע שוגג הך דאררבה קנם שוגג בהך גם מזיר אטו שוגגדקנסינן
,.ן שי-ח סי ריש והמג-א ע"ש. מידי למירק וליכא מוכרח אינו שהביא התום'ומדברי
! על ופלתי הכרתי מ"ש ועיין ע-ש שוגג מקרי שטעה חכם בהוראות עשה דאפילוכתב
ן בספרי מ"ש ועיין התוס' דברי על ממ"א בפט"ו המל"מ שהעיר מה ועפן הט"זרברי ן, טיב בספרי מהרי-ק בדברי מ-ש ועיין והתום' המל"מ רברי על ק"א הלכה תעשרעשר

,) לבסל אסור אם ידע שלא אלא לבטל שכיוון בשוגג אלא אינו וכ"ז ט"ו פרקקידושין
,, כגון אחר לענין אלא לבטל כלל כוונתו היתח לא אם אבל איסור זה אם ידע שלאאו

.'"מ*ש
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 קעהציון ורבעי ערלההלכותפרי
 שיהא עד הדבש שיחמם נמלים בו שנפלו דבש על הא"ח בשם ס-ד סי י"ד הב"ימ"ש

 הדבש לתקן אלא כוונתו שאין לכתחלה איסור מבטל משום כאן ואין ויסננוניתך

 כשם והותירו וטחק ממאה לפחות שנפלה תרומה סאה תרומה במם' וכדאיתאע-ש.
 משל יפות חולין של שהחטין ידוע אם ואסור התרומה הותירה כך החוליןשהותירו

 דמילתא טעמא ומפרשים טוחן לכתחלה דאף בירושלמי עלה ואמרינן מותרתרומה

 דלא היכא כל אלמא ולאכול לטחון כוונתו אלא האיסור לבטל כוונתו שאיןמשום

 סי' י-ד בט"ז עיין דמי שפיר קמכוין ולא מיבטל דממילא אלא לאיסור לבסולמיכוון

 סק"ד קל"ח סי' י-ד ובט"ז ס"ד סי' י-ד ובפ"ח ז' ס"ק צ"ט ובסי ל-ח ס"קפ"ד

 דוקא היינו לכתחילה איסור מבטלין דאין דהא כתב תם-ג סי' בתשובהוהרשב"א

 עליהן שירבה האיסורין כל : וז"ל לא מכוין אינו אם אבל האיסור את לבטלגמתכוין
 לטחון אלא לבסל נתכווין דלא ביטול לענין שוגג נקרא מזיד שטחנן ואע"פ מותרשוגג

 בפט"ו המלך והשער בזה מ"ש להו איבעיא ד-ה דעכו"ם פ"ב בר-ן ועיין ע"ש.ולאכול

 לבטל מכוין אינו דאפילו לישהינהו ד-ה )ל.( פסחים מהתוס' מוכיח כ-ה הלכהממ"א
 דחמץ דטעמא דם"ל נהי לר"י תימא : וז"ל לכתחילה איסור מבטלין אין האיסוראת

 מבטלין אין תנן הא מ"מ ביחד הרבה להשתמש רגילין שאין משהו חשיבבקדירה
 בתקנתס חכמים הועילו מה דאל*כ מבסלין אין דרבנן איסורא ואפילו לכתחילהאיסור

 לבטל מכוין דבאיט איתא ואס האיסור, ולבטל להוסיף שיכול הואיל ששיס עדשאסרו

 להשתמש לא דמדקדק כיון שאני דהתם למימר איכא ע-ש. מידי מקשים לאמותר

 שא0 ויודע הבלוע האיסור לבטל דרוצה משום ע"כ היינו מינו בשאינו אלאבמינו

 דבאינו משום מינו באינו משתמש ומש-ה במשהוא דיאסר יתבטל לא במינוישתמש
 התוס', מקשים שפיר הילכך שיבוטל רק כוונתו א"כ במשהוא אוסר ואינו בטלמינו

 בעין שהוא באיסור אלא לכתחלה איסור לבטל אסור דאינו מוכיח פכ-ב ופרחוהכפתור
 גבי )שם.( בפסחים לן וכדקיימא אותו מבטלין לכתחלה אפילו בלוע משהו איסוראבל

 לתוכו נותן וישראל יין לתוכו נותן גוי גוים, של מקנקנים וכן זפן לאחרלשהינהו

 מקום בכל לא ומיהו ז"ל מורינו וכתב ז-ל הראב"ד מדברי נראה כן חושש ואינומים

 נתינת לידי לבוא שא-א במקום אלא בלוע באיסור לכתחלה אפילו איסור לבטלאמרו

 בלע אבל מגורה וכן קדרה וכן בשפע בהם להשתמש שדרכן קנקנין בלע כגוןטעם
 נותנין שפעמים סעם נתינת לידי לבוא שאששר לפי לא בה וכיוצא שבקערהמשהוא
 בד-ה התוס' קושי' לתרץ כוונתו דפסחים מהא שהוכיח מה עכ-ל, מועט היתרבה

 לבטל מכוון אינו התם דהא מובן אינו גוים של מקנקנים הראיה ומ"ש ע-ש הנ*ל,לישהינהו

 איסור מבטל משום איסור ליכא מתכוין ובשלא לצרכו מים לתוכו לתת רקאלא
 דע"ז פ"ב בר-ן ועיין לעיל כמ-ש לבסל מכוון דלישהגהו הא גבי משא"כלכתחלה

 ע*ש, עליו ומפלפל הנ"ל הראב"ד דברי שהביא כו' להו איבעיאד"ה

 רנב-י אמר אלא )קמ( הקן שלוח בפ' דאמרינן הא המלך השער שם שהקשהומה
 לתקלה שלח תורה אמרה לא לשלוח אי למאי הנדחת עיר צפורילמעוטי

 אמרה לא דק"ל האי מאי מדרבנן דאי מה"ת איסור בידים אסור דלערב בהדיאהרי

 דלערב בהדיא הרי ברוב ולבטלה לשלחה מותר מדאורייתא הא לתקלה שלחתורה
 דרבנן מבטלין אין דאיסור מ*ד על רק לא קושיא האי ע-ש מה-ת אסור ביריםאיסור
 אלא אסור אינו לדידהו דגם מה*ת לכתחלה מבטלין חין דאיסור מ"ד על גםאלא

 אליבא אסור אינו נעשה ממילא והביטול אחר לדבר מכוון אם אבל לבטלבכוונתו
דכ-ע
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 ברוב ביבש יבש האיסור ממשות אבל חאיסור טעם דמבטל היכא אלא אינולבטל מותר דמדאורייתא דסובד מאן דאף שחירש במה המלך השער קושי' לתרץשדצה מ"ה סי' חי-ד תניינא והג"ב שילוח. מצות לקיים אלא לבטל כוונתו אין והתםדכ-ע
 והכידו שבטל מיבש ראיה שהביא ומה ממזר הוה דודאי הח"צ עליו והשיג מה-תממזר הולד שאין בעלה ובא והולידה במשאל"ס שגיסת בא"א לומר אחד חכם שרצה כ"אסי' צבי החכם שכתב וכמו מותר יהיה האיסור שהוכר לאחר דאפילו לגמרי הותרשהותר כיון נימא האיסור שהוכר לאחד דאפילו, לענין ממש היתר להיות נתהפךהאיסור אין נמי קמן דאיתיא דובא ואפילו להיתר נתהפך איסור לומר שייך לא דעלמאגרובא אלא קמן דליתא בדובא משא"כ להטות רביס אחרי תורה דאמרה בסנהרדיןכמו קמן דאיתיא ברובא אלא להיתד נתהפך איסור לומר שייך ולא עומד ובאיסודומעולם הותד לא הצפור סוף סוף אבל פריש מרובא רפריש וכל רובא בתר דאזלינןמשום הנדחת עיר של הצפוד שמא לחוש צדיך אינו דהמוצא דאע"ג הנדחת עיר שלהנאה באיסור ויכשל הצפור את שימצא למי תקלה יהיה השילוח אחד אלא קאמדשילוח שעת על לא לתקלה שלח תודה אמרה לא ראמדיגן רהא נראה ולענ"ד אחד,בענין בא"א המיעוט לאוקמי איכא הא אחר בענין בא"א רוקא דהיינו )שם( הט-זולפמ-ש תקלה ואין איסור אין געשה ממילא והביטול אחד לענין אלא לבטל מכויןשאינו היכא לכ"ע הא שהקשתי מה לזה תדופה מביא אינו ע"ש מה"ת מבטלין דאיןלכ"ע
 ונתקל האסוד דבר אוכל הרי עצמו מצד אותם אוכל וכאשר מלאכול להתרחקמחויב אינו הדין מצד האיסור הוכר שאינו כ"ז ורק טעם כשנותן עמו כשגתבשל ואוסרהוא אסור שהוא מקום בכל האיסור הרי התעדובות בשער י"ד בפמ"ג ועיין ע"ש,ששים שם שיהיה עד אסור הכל החתיכות בין המרק בין עמו שנתבשל מה כל גם אסורהוא והרי האיסור ונודע שחזר שכיון פשוט הרבר בעיני שמקודם התערובות באיסוראח"כ
 לבד האיסור אחד יאכל ואח"כ יבש ברוב לכתחלה לערב יבש איסור התורהשאמרה יתכן ואיך לתקלה שלח התורה אמרה לא )שם( בחולין חז"ל שאמרו הטעםמאותו מוכרח בלא"ה הנ"ב של החילוק אך הנדחת עיר של הצפור את ויאכלויודעים בלי תקלה להביא הנדחת עיר של מצורע צפורי לשילוח תדשה שהתורה יתכןאיך א"כ כפרה צריך אונם על גם הרי וברצון באונם לפניך שחטאנו חטא על מתודיםשאנו כמו שמים בידי כפרה צריך האוגס על וגם גאונס האיסור על שעבר כמו לו נחשבכי

 אלא האיסוד מאכילת תקלה לו ויהיה האיסור ויאכל האיסור ממנו נפקע לא והואבפ"ע
 ע"ש, הוא דאנום כיון למקנסיה שייך לא דבהא מזיד אטו ליה קנסינן ולאהתעדוגות כל שמותר שאפשר )צ"ט( בסי' הפ-ח כתב אונם ע"י מבטל וע"ד הותד, לאהאיסור עצם מעולם אשר האסורה מה"ת מבטלין אין לכ"ע ביכש יבש אבל מדרבנן אוהוא מה-ת לכתחלה מבטלין אין אם פלוגתא יש ברוב מעורב תמיד בפ"ע עומדהאיסוד אין שלעולם בלח לח ורק מה"ת לכתחלה איסור מגטלין אין לכ"ע ביבש דיבשודאי

 בענין לים מעצמו נפל או בשוגג אחרים שאכלוהו בין בשוגג עצמו שאכלו גיןבשוגג מהם אחד וגאכל וא' ממאתים בפחות ערלה גתערב ואם מתיר. אפרים והידאוסר יעב"ץ השאילת בהיתר לערבו שיוכל כדי לפגום מושבח מאיסור לעשות מותרואם לכתחלה אפילו עכו-ם ע"י לבטל דמותר אפשר ידוע הרפואה אם אגל ידוע לאהרפואה אם ר"ל אסור לאו ואם מ"ש על דקאי משום המנו דיעגד דוקא משמע מותרהדסואה העכו"ם ביטל ואם כ"ך ס-ק פ"ר י"ד הט-ז ומ-ש עכו"ם ע"י לבטל מותר חולהולצורך
,

שגאבד '
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 שכבר מפני לו הלך האיסור לומר תולין שאנו האחרים כל הותרו העולם מןשנאגד
 שאינו דבר -לענין ז' סעיף ק"י סי' י"ד הש"ע בעל כדכתב ברוב התורה מןנתבסל
 שנתערבה תרומה של חבית ר"ל אמר :( )ע-ד בזבחים ועיין ע"ש, חשיבותו מחמתבסל
 בד"ה דע"ז בפ"ה ובר"ן ע"ש, כולס הותרו המלח לים מהן אחת ונפלה חביותבמאה
 היתר של הרבה בחביות שנתערבה נסך יין של דחבית וממתברה כתב למעשההלכה
 דקי-ל שבתורה האיסורין בכל בין נסך ביין בין כולן הותרו לים מהן אחת נפלהשאם
 נסחי דאיכא אלא ושרי להיתר תליגן לאכילה שאפילו משמע פשטא ולפום כו'כרב

 שרינן לא ולפי"ז לא תאנה אבל בטבעת אלא ר-ל התיר לא רבא אמר התםדגרסינן
 .בירושלמי אבל הרמבמז"ל דעת וכן לא לאכילה אבל הנאה איסורי לענין אלאבהכי
 היתר או הנאה היתר בכה"ג שרינן כי ומיהו שרי לאכילה דאפילו משמע תרומותדמס'
 למאה כתרומה הו"ל בטל דמדינא דכיון חביות בששים שנתערבה בחבית דוקאאכילה

 בטבעת אסרינן דע"כ חומרא משום אלא בטיל דמדינא כיון לרבוא כוכביםוכעבודת
 דתלינן כולן הותרו הגדול לים שנפלה כיון שבמנין דבר משום תרומה שלובחבית
 האמורות תערובות אלא לתלות אמרו שלא בנפילה ניתר אינו מששים בפחות אבללקולא
 בטל ביבש יבש שאין שסובר מי דעת על וזה לרבוא ועכו-ם למאה תרומהכגון

 כל בסל בתרי חד מדרבנן אפילו ביבש דיבש שאומר מי לדעת אבל מששיםבפחות
 הותרו הגדול לים מהן אחת וגפלה היתר של חביות בשתי אחת חבית חביתשנתערבה

 בנאכל דוקא אלא היתר דאין י"א שם ובש"ע עכ-ל, סוגר הוא כך ז"ל והרשב"אכולן
 ע-ש, מזיד אטו שוגג קנסינן שוגג אפילו הוא הפילו אבל נפל או כלב ע"ימעצמו
 העיקר לים מפיל דבדין כתב י-ב( סי' )שם י"ד והפ"ח ח', ס"ק צ"ט סי' בט"וועיין
 אסו שוגג בו לקנוס לנו ואין תערובות ע"י כמבטל ממש שדינו הרשב"אכדעת
 עיקר וכן בהדיא רו*ל ואסרו שקנסו במה לנו ודי דרבגן במידי ובפרט מדעתנומזיד
 מידי תערובות וכל מותר בח"ל ערלה דספק דכיון לעיל כתבתי בח"ל ובערלהעכ"ל,

 בח-ל. בערלה נוהגת תערובות דין אין נפקא לאספיקא
 כמ"ש קנסא משוט ושניהם כוותיה דקי"ל לר-י בשבת מבשל כמו כו' עברר14ם

 לכתחלה איסור מבטלין דאין למ-ד דאפילו כאן ומבואר )נג(בגיטין
 אמריגן ולא מבושל בישל דאם כמו מבוטל וביטלו עבר אם בדיעבד מ"מ הואמה"ת
 מהני לא עביד אי תעביד לא רחמגא דאמר מה כל דקי"ל משום מבוטל אינוביטלו
 חותר אדם בידי נעשה אפילו מעכב האדם מעשה שאין הנעשה דדבר סעמאהיינו
 דאמר מילתא כל דס'ל רבא לדעת דאף ס"ד סי' י-ד הפ-ח וכדכתב בשבת בישלכמו

 התוס' שכתבו מטעם בבכור אוזן בצרם מודה מהני לא עביד אי תעביד לארחמנא

 ואוקי מונה דון וא"כ בידים נעשה אפילו תאכל בבל אינו מותר דממילאדכיון
 הוי לכתחלה איסור מבטלין דאין דהא למ-ד דאפילו ביטל גבי הכא לנ-דבאתריה
 גתבטל דאם כיון מה"ת שרי במזיד אפילו וביטל עבר אם מ-מ דאורייתאאיסורא

 ע"ש. בבכוד אוזן דצריעת דומיא שריממילא
 תימא : וז"ל ברובא אבסלינהו סבר ד-ה )כג.( בבכורות התוס' דברי מובן אינוולפי"ז

 מבוטל אינו בסלו אם שוגג ואפילו לכתחלה איסור מבסלין אין הא יועילמה
 דס"ל משמע ע-ש. יעלו לא במזיד בין בשוגג בין ונתסצעו נפלו :( )נד בגיטיןלמ"ד
 ואסור כלל ביטול אינו דהביטול אלא קנס מטעם ולאו כלל בטל דאינו יעלו דלאדהא
 יהודה אדרבי יהודה מר' :( )נד בגיסין הגמר' דפריך הא תיקשי א"כ לאחריםגם

דתניא
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 יהודה דר' אלמא ור"י ר"מ דברי יעלו לא מזיד ואחד שוגג אחד ונתפצעו נפלודתניא
 כדרלתאעל"מ מטעם אלא קנס מטעם לאו התם הא ע-ש, מזיד אטו שוגגקנים
 לשוגג מזיד בין חילוק דיש להתום' ס"ל ואולי כלל מהני לא והביטולהוא

 האיסור על עבר דלא בשוגג משא"כ כדרלתאעל"מ משום הדין מצד יעלה לאדבמזיד
 שפיר הילכך מזיד אטו שוגג קנסו למ"ד קנסו קנס אלא ביטל ביטולו הדין מצדבזדון
 שבטלו דמזיד דומיא לאחרים גם לאסור בשוגג שקנסו דהקנס ומשמע אר"י מר"ירמי
 אם שוגג ואפילו : כתבו והילכך כדרתאעל-מ משום לכל ואסור כלל מבוטלאינו
 צריך כולן זה ממין ועוד : כתבו יתיב ד-ה :( )כב לעיל ובתוס' מבוטל. אינובטלו
 הוי לא שאל"כ הטמא את לטהר או האיסור את ולהתיר לבטל נתכוון בשלאל"עמיד
 ומותר ובטל כלל סבר לא שאז לבטל נתכוון לא בין חילוק דיש ס"ל הרי עכ"ל,בטל
 שלא או לבטל שאסור ידע שלא ששגג אלא לגטל כיון ואם לעיל כדכתבתי לעצמוגם
 ויהיה יתבטל שלא כאן גם קנסינן מזיד אטו שוגג קנסינן למ"ד האסור דבר שזהידע
 מדינא ולא קנסא משום אלא אינו אסור דמזיד דהא מבואר ומירושלמי לכל,אסור
 ואח"כ בנפלו בברייתא יוסי ור' יהודה ור' דר"מ פלוגתא הביא ה"ו דערלהדבפ"ג
 יעלו מזיד בין שוגג בין אומר יהודה רבי ר"מ דברי יעלו לא מזיד בין שוגג גיןנתפצעו

 מייד מפני בשוגג קגסו דר"מ טעמא מה יעלו לא במזיד יעלו שוגג אומר יוסיר'
 אינו במזיד אסרו יוסי ור' שר"מ דמה משמע בידו קנסו כבד יודה דרבי טעמאמה

 אכתי בידו קנסו כבר יהודה דר' אליבא מתרץ מאי דאל"כ קנסא מדין אלאמדיגא
 ולפי"ז קנסא, מטעם אלא מדיגא אינו במזיד דגם ודאי אלא יעלו אמאי במזידתיקשי
 ליה אית יוסי דר' מירושלמי דמשמע מ"ש הי"ב ממ-א בפט"ו הרדב"ז דבריתמוה
 דמזיד להיפך משם מוכח נראה ולענ"ד ע"ש, קנסא משום ולא מדינא יעלה לאבמזיד
 דמבטל התום' לדעת ולפמ"ש עוד. בזה מ"ש לקמן ועיין הוא קנסא משום יעלהלא

 דיומא בסוגיא האחרונים שמקשים מה יתורץ מה"ת כלל בטל אינו במזיד לכתחלהאיסור
 תרומה אותו ומאכילין חמור טבל ס"ל תימא ובן תחילה הקל הקל אותו מאכילין)פ"ג(
 ומותרת השיריים בתוך ויערבנו ויחזור הטבל מן תרו-מ דמפריש נימא לאאמאי

 מה"ת. לאכול אסוד יהי' במזיד יבטלגו דאם שפיר אתי הנ"ל לפי אבללזרים

 דלעגין ניאה ייענ"ד ע-ש "כ-ה ממ"א בפט"י יבימ כ"כ כי' לאחריםאבל
 לאחרים אז לכל הפקיר אם אלא זה דין לה משכחת לאערלה

 וגם לעצמם אסוריס הפקיר לא אם משא"כ וליהנות לאכול מותרים מהפקירהשיזכו
 מתנה דנתינת במתגה לתת וגם למכירה אסור הרי בהנאה אסורים דערלה כיוןלאחרים

 שבת דמעשה בשבת לבישול דמי ולא פעמים, הרבה לעיל כדכתבתי הוא הנאהג"כ
 דרבינו בפלוגתא תליא דזה אלא קדש מעשיה ואין קדש דהיא בהנאה אסורהאינה

 לפחות כשנפל גהנאה שאסור רכינו לדעת ל-ב גהלכה ולעיל הי"ד( )שםוהראב"ד
 וגם לאחרימ למכור אסור ומאתים באחד שתעלה כדי לצרף מביא אם א"כ וא'ממאתים
 לומר אפשר מסתפק ואני ד"ה )פה.( נדרים הר"ן ולדברי אסור לאחרים במתנהלתת
 וחזר הפקיר ואם הפקיר לא אפילו כרחו על אחרים יטלו בהנאה אסור שעליודכיון
 להמבטל שקנ~ו גתקנתמ חכמים הועילו מה דאל"כ לו מותר אינו בהם וזכה בעצמוהוא
 כמ"ש המשלהו להישראל אסור לבטל לעכו"ם אמר אם וכן להפקיר, יכול האבמזיד

 )שם(. בכ"מ ועייןלעיל
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 קעמ הארץ ורבעי ערלההלכותנטע
 לו.דהלכדק

 לוקט זה הרי בנטיעות, שנתערבה ערלה שלנטיעה
 כל הרי נטיעות במאתים נטיעה היתה ואם הכל, מןלכתחלה
 ולמה אםור, הנלקם כל טזה בפחות היו ואם מותר'הנלקט
 ער הכל לו שאומרין הדין מן והיה לכתחלה ללקום לוהתירו
 כרמו אומר אדם שאין חוקה שהדבר הנפיעה, ויוציאשיטרח
 מוציאה. היה יודעה היה ואילו אחתבנטיעה

 ן ו י צ י רפ
 אוסרים הן דחשובין סתוסות וחביות בדן ורמוני פרך דאגויי דקי"ל כו' אסרררכן

 אלו אגוזים נתפצעו אלפים, בכמה נתערב אפילו שהוא בכלבמינם
 אחרי החביות ונתפתחו הרמוגים גתפררו או שביניהן ערלה אגוז מפני כולןשנאסרו
 כדאיתא כולם נתפתחו או שנתפצעו ודוקא ומאתים באחד יעלו אלו הרישנאסרו
 לפניו היו אושעיא ר' בשם ר"ל אסר )שם(: דערלה ופ"ג ה"ז: מתרומות פ"דבירושלמי

 מותרות יהיו לכשיתפתחו והשאר אסורות חמשים מותרות טאה מאה נתפתחו חביותק"ן
 אמר ובכה"ג עכ"ל. אסור לכתחלה לפתוח הא לכשיתפתחו אלא אמרו לא זעיראא"ר
 מהן מאה ונפתחו חביות וחמשיס במאה שנתערבה תרומה של חבית )עד( בזבחים אושעיאר'

 איתיה ברוגא איסורא אמרינן לא שיפתחו עד אסורות ושאר ושותה דימוע כדי מהןנוטל
 פותח חביות בק' שגתערבה תרומה של חבית אלעזר א"ר : התם אמרינן תועכ-ל,
 שסעתא להא לה וקאסר דיסי רב יתיב ושותה דימועה כדי הימנה ונוטל מהןאחת
 כדי הימנה נוטל מהן אחת נפתחה אימא אלא הכא חזינא קא ושתי גמע ר-נא"ל
 דפותח דא"כ הכא. חזינן קא ושתי גמע גד"ה רש"י וכתב עכ"ל, ושותהדומוע

 נראה ולענ*ד עכ"ל. לה משכחת היכי בטלי דלא סתומות חביות דקייל האלכתחלה
 החבית תהי' שלא כדי מהן אחת פותח לומר אפשר איך תמה דר"נ לפרשדאיכא
 מפני לשתותה אסור ביטל ואם לכתחלה איסור מבטלין אין הא וישתה ותתבטלחשובה

 )שם(. בירושלמי זעירא ר' שאמר כמוהקנס

 בנטיעות שנתערבו הכרם כלאי ושל ערלה של גטיעה מיו: מערלה א בפ 14ירצאלו(
 ללקוס יתכוין שלא ובלבד ומאתים באחד יעלה לקט ואם ילקט לא זההרי

 כי בפירושו רבינו וכתב עכ"ל, ומאתים באחד ויעלה ללקוט יתכוין אף אומד יוסיר'
 במאתים חלק מהם מאחד כשגפל כי וזהו ומאתים גאחד עולין הכרם וכלאיהערלה
 הכל נאסר חלקים ממאתים בפחות סהם חלק נפל ואם כו' הכל לאכול שמותרחלקים
 ללקוט אסור אלף היו אפילו כשרות נטיעות בכלל האסור הנסיעה זו כשיתערב כןעל
 האיסורים מן אם לקט המותר הפרי מן אם יודע שאינו לפי לכתחלה דבר שוםמהם
 חלק מסנו נתערב אם מהן הנלקס הפרי אותו דין הנסיעות מאותן דבד לקטואם

 מותרות, אחרות מפירות חלקים ומאתיםבאחד
הכל
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ציון ורבעי ערלההלכות פריקפ
 הלכה דאין כתב דבפידושו וקשה עכ"ל, יוסי כד' הלכה ואין כו' לאכילה מותרהכל

 כו' יודע שאיגו לפי מהם ללקוט דאסור הטעם רביגו ומ-ש כד-י פסק וכאןכר-י
 איסוד מבטלין אין מחמת דאי משוס היינו לכתחלה איסור מבטל אין משום כתבולא

 אסור כו' יודע שאינו משום אבל לאחרים ולא לו אלא אסור אינו בדיעבדלכתחלה
 באיסודיה וגשאד כלל מתבטל אינו דהא כו' מבטלין אין משום ליכא והילכךלכ"ע
 שמחובר זמן דכל משום היינו פדיש מרובא דפריש דכל משום דמותר אמרינן דלאוהא
 מטעם אסוד פרי כל כו' יודע שאיגו ולפי דמי מחצה על כמחצה קבוע וכל קבועהו"ל
 בפירות ואחד, במאתים יתעדב אם במקרה רק אכ"ע ואסוד לחומרא דאודייתאספיקא
 בדיעבד גם הא ובאמת לכתחלה ומשמע כו' ללקוט אסור דמ"ש לומר ואפשראחרות
 כל ומחובר שמעורב דכ"ו משום אסוד עצמה שהלקיטה היינו לאכול שאיסוראסוד
 ואחד במאתים יתערב אם הלקיטה ואחר בטיל לא באלף ואפי' לעולם אסודכירי

  הלקיטה ואסור לכתחלה איסוד כמבטל הו"ל הילכך ומותרים בטלים אחדותבפידות
  לאכול מצי לא שאח-כ  אע"ג  לבתחלה ללקום  שאמור רמה למימר איכא  עודלכתחלה,
 יאמד דהדואה עין מראית משום ללקוט אסוד מ"מ קבוע מטעם לאכול דאסורמשומ
 הת"ק על חולק יוסי וד' ואחד במאתים שיתעדב עד לחכות ולא לוקט הוא מידלאכילה
 ללקוט לכתחלה דמותד ס"ל הוא כלומר ומאתים באחד ויעלה ללקוט יתכוין אףואומר
 יאמרו פן עין למדאית חיישינן ולא ויתבטל ומאתיים באחד יתעדב אם לאכולפרי

 העצים ולהזיק להכחיש שלא דכדי אומר דהרואה דס"ל משום מיד לאכול עמ-נשליקס
 ואיכא העץ, שיתחזק כדי הפירות מסירין הרכות בנטיעות שנהגו כמו הפירותלקט
 בני דרך שכן יוסי דרבי מ"ט וו-ל: דד"י טעמא שאמר הידושלמי כוונת דוהולמימר
 מה מהגפנים הפידות ולדלדל להסיר אדם בני דרך פי' עכ"ל בגפנים מידל להיותאדם

 שמכחישים הצעירים העצים בשביל טובים אינם הפירות כי שנים השלש בתוךשצומחין
 תולים לכן אותם ומדלדלים העצים על אותס מחזיקים אין לכן העציס אתומזיקים
 מה יתורץ ובזה הפירות לאכול עצמו לטובת ולא העץ לטובת הפירות שלוקטיןהרואים
 דד' מ"ט כתב: ש"כ דבסי' בקושיא והניח הנ"ל הירושלמי על ורוע האורשמקשה

 יודע ואינו מדל, אומד הדואה כלומר בגפנימ מדל להיות אדם בני דדך שכןיוסי
 בריוח השאר שיתגדלו מבינתים מהן מוציא רצופים נטועים כשהגפנים היינודידל
 ויאמדו יטעו, האיך הנטיעות ומניח פידות כ"א מלקט אינו הכא אבל גדוליםויעשו
 לא דמידל הירושלמי כוונת לפדש שפיר מבינים לעיל מ"ש ולפי עכ"ל, מידלשהוא
 כאן כתב שפיר הנ-ל הירושלמי בפי' רבינו הבנת ולפי הפידות על אלא העצים עלקאי
 דחיישינן לכתחלה בכוונה ילקט דלא וס"ל עליו פליגי רבנן דהא יוסי כר' הלכהדאין
 דרבנן פלוגתא לפדש ס"ל )נד:( דגיטין דגמד' ' הסוגיא אולם כנ"ל עין מראיתמשום
 יוסי אדרבי יוסי דר' ודמי וו"ל: אחר טעם יוסי ד' של והטעם אחר בענין יוסיוד'
 אומד יוסי ד' ביטול( )בכוונת ללקט יתכוין שלא ובלבד כו' ערלה של נטיעהדתנן
 אין חוקה דבא אמר בטיל( נמי במזיד )אלמא ומאתים באחד יעלו ללקט המתכויןאף
 אוסר אדם אין חוקה יוחנן א"ר רבין אתא כי וכן אחת בנסיעה כרמו את אוסראדם
 בלא נטיעות שאר בין עדלה נוטע אדם לך אין רש"י וכתב אחת בנטיעה כרמואת
 אבל דבנן בה אחמוד לא שכיחא דלא וכיון אחת נטיעה בשביל כרמו ואוסרסימן
 לא הילכך נטעה אדם אלא מאליה באה לא נטיעה פר שכיחא, בהיתד איסורנפילת
 שבין והחילוק מאיליו דנפל שכיח איסוד נפילת אבל , כרמו את אוסר אדם שאיןשכיח

שכיח ,.
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 קפאציון ורבע' ערלההלכותפרי
 ואיכא ע"ש, רבנן גוור לא שכיחא רלא דמילתא הר"ב כמ"ש הוא שכיח ללאשכיח
 לכתחלה איסור מבטלין דאין הא אם ורבגן ר"י פליני בגיטין הש"ס סוגית רלפילמימר
 או שכיחא אס נ"מ אין הילכך מה"ת דאסור ס"ל ורבנן מדרבנן רק או מה"תאיסור
 ג"מ איכא הילכך הוא מדרבנן לכתחלה איסור מבטלין דאין ס-ל יוסי ור' שכיחאלא
 לרבינו דס"ל רקח שמן בשם כתבתי ל"ה בהלכה ולעיל שכיחא ללא שכיחאבין
 דדבר דכיון יוסי כר' כאן פסק הילכך מדרבנן אלא אינו לכתחלה איסור מבטליןדאין
 כתג זה יסוד ועל רבנן, בה נזרו ולא לכתחלה אפילו ללקוט מותר הוא שכיחאדלא
 ועיין גורו, ולא הוא שכיחא דלא דמילתא משום לכתחלה אפילו ללקוט דמותררבינו
 להבין צריכין נטיעות במאתים נסיעה היתה ואם רבינו ומ-ש ל-ה הלכה לעילמ"ש
 בנטיעות ולא דמשערין הוא בפירות וא' במאתים דמשערין הא בנטיעות משעריןלמה
 רבינו שהבין ומה גטיעות, ממאתים יותר פירות מגדלת אחת שנטיעה להיותויכול

 על חולק והבבלי אחרות בפירות יתערג אם אלא הפירות להתיד א"ארלהירושלמי
 לקט דאפילו דס-ל והירושלמי אחר בענין פליגי והבבלי דהירושלמי לומר אפשרוה

 ואעס"כ ואחד מאתים המעורבים מהנטיעות התלושים בפירות שיהיה באופןפירות
 סוף המררכי כמ-ש בטלין דאינם בתערובות איסור נולד דהו"ל משום מבטליםאינם
 לבטל שיעור כדי הלקיטה לאחר היו אפילו אסור הפירות לר"י ובין לת"ק וביןחולין
 לקיטה, באיסור אלא פליגי ולא בתערובות איסור נולר רהו"ל משום ומאתיםבאחד
 לאוכלן כדי שלוקט יאמרו שלא עין מראית משום לכתחלה ללקוט דאסור סברת"ק
 לכתחלה איסור מבטלין ראין איסור על ולעבור ואחד במאתים לבטל כדי או שהןכמו
 הלקיטה לתלות דאפשר משום עין מראית משום תייש ולא ללקט דמותר ס"לור"י
 רהפירות סובר )שם( בגיטין והבבלי למירל, לוקט להיות ב"א דרך שכן למידלשלו
 אחרות פירות וא-צ מותרין הפירות ומאתים באחר לבט4 שיעור ויהיה שילקטולאחר
 מהפירות רק לא מהנטיעות מתחיל דהביטול דס-ל ליכא, בתערובות איסור גולדומטעם
 אלא נטיעות במאתים נטיעה היתה ואם רבינו כתב בחנם דלא ואפשר הלקיסה,בשעת
 קודם צריכים שילקוט אחר הפירות להתיר דכדי ככה כתב מאד ובדיוק עמוקהבכוונה
 לבאר כתבתי אחר דבמקום בתערובות איסור נולד הפירות יהיה שלא כדי הנסיעותלבסל
 מבורר רוב ליכא בתערובות ובנולר מבורר רוב דבעינן משוס דסעמו המרדכידברי
 המבסל הרוב אם משא"כ בתערובות נולד המבסל הרוג דגם היכא אלא שייך לא והאך
 את לבטל יכול ברוב המתבטל המיעוס נולד ואח"כ תערובות בלי גרור כברהיה

 זמן איזה היה המיעוט דגם ועוד המיעוט את מבטל הרוב בכח גמור ביטולהמיעוט
 וכיון ונתערב מקומו נשכח הימן במשך רק מקומות ידוע היה שנטע בומן כימבורר

 באיסור נולד דין הפירות על אין הלקיטה לאחר שוב ואחד במאתים נתבטלושהנסיעות
 אלא אינו בטל ואינו חשוב לקרקע דמחובר בטלים אינם חבורם דכ"ו ואע"גתערובות
 והילכך בטל מה"ת ניכר שאינו כיון קבוע מטעם וגם בטלים מדאורייתא אבלמדרבנן
 הערלה של הפירות נגד וא' מאתים יש שנלקטו דבפירות לשער יש אם הלקיסהלאחר

 במאתים נטיעה היתה שאם רבינו כתב רהילכך לומד אסשר ועוד ביטול. מטעםוניתרים
 ערלה העץ נתן פירות כמה לשער אפשר ואיך גתערבו שהנטיעות כיון מפנינטיעות
 שלא כיון והילכך בפירות ולא בנטיעות משערים הילכך בפירות וא' מאתים לשערכדי

 הטעם )שם( בגיטין הגמ, אמרה לכתחלה איסור מבטל משום רק בלקיסה איסורנשאר
 התערובות של המקרה לעשות א"כ דא"א חוקה משום לכתחלה ללקוס שמתירדר-י

מקרה
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עררי ורבעי עייההיכית מרילמל
 והירושלמי איסור. מבטלין אין משום הלקיטה לאסור רבנן גזור ולא שכיחא דלאמקרה
 של מהפירות ומאתים אחד כדי יהיה אפילו לאכול הפירות מתיר הלקיטה דאיןס"ל

 ס"ל דהירושלמי משום המותרות אחרות בפירות יתערבו אם רק המעורבותהגטיעות
 מתחיל אינו הילכך הניכר קבוע בעינן ולא קגוע מטעם מה"ת בטלות אינםדהנטיעות
 הילכך בסל ואינו בתערובות איסור נולד הו"ל ואו הלקיסה אחר רק לבטלהתערובות

 ולא לבד הלקיטה לענין אלא ור"י הת"ק פליגי לא הירושלמי לשיטת רבינוכתב
 פסק ורבינו המותרות אחרות הפירות ע"י לא אם הפירות ביטול ע"י הפירותלהתיר
 מבטלין אין לענין אלא אינו לקיטה לעגין ר"י עם ת"ק דפליג דהא הבבליכשיטת
 דרבגן או הוא דאורייתא הוא לכתחלה מבטלין אין איסור אם ופליגי לכתחלהאיסור
 שנתערבו הפירות מן ומאתים באחד שיעלה ע"י הפירות ניתרים שילקט אחרולכ"ע
 דלא מילתא הו"ל אאא"כ דחזקה וכיון דמדרבנן דס-ל משום לכתחלה דמתיר ור"יבתוכם
 מבטלין אין דאיסור פסק דרבינו וכיון לכתחלה הלקיטה לאסור רבנן גזור ולאשכיחא
 דשיטת אליבא כתב ובפירושו הבבלי, וכשיטת כר"י פסק הילכך מדרבנן אלא אסוראינו

 ולפי"ז כרבים. הלכה ורבים יחיד דקי"ל מה כפי כד"י הלכה דאין כתב ושםהירושלמי
 כתלמוד דאאא"כ חזקה מטעם יוסי דר, שעמא כתב דערלה דבפ"א תמוה הר"בדברי
 רבינו כמ"ש ודלא בפירושו רבינו כמ"ש דלא יהיה דזה יוסי כר' הלכה ואיןבבלי

 כדעת הוא מדאורייתא לכתחלה איסוד מבטלין אין דאיסור דס"ל משום ואוליבחבורו
 הנ-ל לפי והנה לכתחלה, ללקס להתיר אאא"כ דחזקה הטעם מהני לא לכןהראב.ד
 ומתיר בתחלה הוא טוחן אף תני : ה-ג מתרומות פ"ה בירושלמי דאיתא הא מובןאינו
 נימא ואם עכ"ל ומאתים באחד ויעלה וילקוט מתכווין אף אומר דר*י יוסי דרבימתני
 אלא שילקט אחר אכילה היתר לענין לאו וילקוט מתכווין אף דאמר יוסי ר'דכוונת
 נפרש ואם יוסי ר, לדברי הברייתא דבדי שייך מה א"כ עין מדאית איסורלענין

 ומאתים באחד יעלה הלקיטה דע-י משום ללקט אוסר דת'ק יוסי ור' דת"קהפלוגתא
 יוסי ור' לכתחלה איסור מבטל נקרא זה גם באלף אפילו בטל היה לא שלקטולפני
 לבשל מכוון דאינו משום איסור מבטל נקרא לא דזה משום ללקטה לכוויןשמתיר
 שכוונתו משום לטחון מותר מ-מ יתבטל הטחינה שע"י אע"ג נמי הכא וה-ה ללקוטאלא
 דהא להבבלי ובין להירוילמי בין זל*ז דמי לא הא תקשי אך לבסל ולאלטחון

 משום ולהבבלי מידל להיות אדם בני דרך שכן משום יוסי דר' טעמא אמרבירושלמי
 חולין של חטים לעגין משא'כ שנתערבו נשיעות לעגין אלא שייך לא כ"ז אאא-כחזקה
 תולין כן למידל כוונתו שתולים דכשם להירושלמי דס"ל למימר ואיכא תרומה. משליפות

 לבטל. כדי ולא לטחון דכוונתו חטיםלענין
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 קפנהארץ ורבעי ערלההלכותנמע
 לז*ךץלכהץ

 שנפלה תרומה מאה כיצד הערלה. את מעלההתרומה
 אין ערלה של סאה הצי לכל נפל ואח*כ חולין ותשעיםלתשעה
 שמקצת פי על ואף ומאתים באחר עלה שהרי ערלה, איסורכאן

 לכהן נם הזה ובזמן לכהן, אלא מותר ואינו תרומההמאתים
 בהנאה. ומותר תרומה משום באכילהאמור

 ציון ריפ
 את והערלה העדלה את מעלה התרומה מ"ב רערלה בפ"ב איתא כי'התרומה

 ערלה קבים שלשה גפלו ואח"כ למאה שנפלה תרומה סאה כיצדהתרוסה
 התרומה את והערלה הערלה את מעלה שהתרומה היא זו הכרם כלאי קביןושלשה
 ונעשה לחולין שנפלה תרומה סאה כך המשנה זו שיעור : גפירושו רבינו וכתבעכ"ל,
 קגים ג' בהם נפל ואח"כ בצ"ט שנפלה הסאה זו א"כ הירושלמי מן יתבאר וכן ק'הכל
 של סאה והחצי קבים ו' שהסאה שבארנו כמו סאה חצי שהם הכרם כלאי אוערלה
 שהם לפי התרומה עם אותה כשנחשוב לר' נפלה שהיא לפי הכל אוסרת אינהערלה

 ע"ש התרומה את מעלה הערלה תהיה עצמו הררך זה ועל חלקים וצ"ט בק' חלקשהוא מפני הכרם כלאי או הערלה כדרך הכל נאסר היה תרומה של סאה לולי כי סאהק'
 כדאיתא צ"ס אלא ממש מאה לאו למאה שנפלה תרומה סאה תני רבמתני'ואע"ג

 עכ"ל, ותשעה תשעים לתוך אלא מאה לתוך כאן לית לעזר א-ר : )שם(בירושלמי
 את להעלות כדי כאן יש א"כ למאה כשנפלה דאי הכל בין היינו במתני' דנקטומאה

 כלאי של או ערלה של קבין הג' להעלאת להתרומה צורך ואין ומאה גאחדהתרומה
 להעלות סאה חצי ומאתיס אחד כאן יש התרוסה בלאו שהרי לשם אח-כ שנסלוהכרם
 צ"ט לתוך היינו דקאמר למאה דהאי אלא הכרם כלאי של או ערלה של סאה חציאת
 )שם( ותוסיו"ט ורא"ש בר"ש עיין מאה כאן יש לתוכו שנפלה תרומה הסאה אותהועם
 יש תרומה איסור מצד וגם ערלה איסור מצד גם גמור היתר ניתר התערובות כלואם
 לזרים מותר שיהא לא החולין עם רמצטרפין והאי : וז-ל כתב הר-ש פלוגתא.בזה

 מותר ואינו אסור לכהנים גם הזה בזמן א'כ עמל. לכהנים להתיר אלא נדמעושכבד
 התרומה את והערלה התגא דאמר הא מפרש שהוא רבינו דעת הוא וכן בהנאהאלא
 הערלה את מעלה דהתרומה מפרש מהריבם"צ ובפי' לקמן שנבאר כמו אחרבענין
 זה אחד בזה הכרם כלאי של קבין וג' ערלה קבין ג' נפלו ואח"כ צ"ט לתוך אלאלק' כאן לית אר"א כו' למאה שנפלה תרומה סאה כיצד : א' בענין התרומה אתוהערלה

 ר' ונעשץ החולין עם שמצסרפין הכרם כלאי ואת הערלה את מעלה שהתרומה היאזו
 החולין עם שמצטרפת פי' התרוסה את מעלת הכרם וכלאי והערלה ועולה סאהחצאי
 וכן באכילה גם לכל מותר התערובות לדבריו עכ"ל, עולה והתרומה סאין ק'ונעשין
 אסוד אסאי הר'ש על תמה והתויו"ס מותר. תרומה משום דגם ג-כ וס"ל הר-בססרש
 תרומה סאה דתרוסות פ-ה בסוף וחגן סאליהן דמשמע תנן גפלה הא תדומהמשום
 קשה לא ובאמת ע-קה מותר שוגג חם חולין שם נפלו ואח"כ מסאה לפחותשנסלה

סטץ
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ציון ורבעי עייההיכית פריקפר
 כמו יותר ולא חולין סאין צ"ט שהיתה דמיירי רביגו וגס הר"ש שמפרש לפי-ממירי
 מאה יחד התערובות ונעשה תרומה סאה אח"כ וכשנפלה בירושלמי מפורש ד"אשאמר
 שיעור ואין הערלה את לבטל שיעור יש א"כ ערלה סאה חצי כשנפלה ואח"כסאה
 הערלה את לבטל וא' סאין חצאי מאתים בצירוף יש הערלה דלגבי התרומה אתלבטל

 ביחד ראין התרומה את לבטל שיעור אין העדלה עם בצירוף אפילו התרומהולגבי
 וכמ"ש מ"ז מתרומות בפ"ד כר"א וא' מאה לבטל דבעינן וקי"ל סאה וחצי מאהאלא
 ה-א תרומות מהלכות ובפי"ג הט"ז ממ"א בפט"ז וכמ"ש ע-ש שם בפידושורבינו
 החולין בצירוף אפילו מתבטל תרומה הסאה אין הילכך ע"ש. ה"ח )שם(ובפי"ד
 מאה רבעי לר"א רמפרש הר"ב משא-כ וחצי מאה אלא ואחד מאה יהיה לאוהערלה
 מאה נקט מצ"ט טפי והוי והואיל וחצי בצ"ט דנפלה היינו למאה שנפלה לבטלואחד

 מאה יהיה בצירוף ערלה של סאה חצי אח"כ כשנפל הילכך התוי"ט כמ"ש לקצרכרי
 וסאה ערלה סאה וחצי חולין צ-ט אלא בעינן לא ועוד מאה דמספיק יהושע ולר'ואחר
 תרומה דסאה דמפרש מהריבמ"צ וכן הותרה התרומה דגם כתג שפיר הילכךתרומה
 זה אחר בזה הכרם כלאי של קבים וג' ערלה קבים ג' נפלו ואח"כ צ"ס לתוךשנפלה

 ר' ונעשה החולין עס שמצסרפין הכדם כלאי ואת העדלה את מעלה שהתרומה היאזו

 החולין עם שמצטדפת פי' התדומה את מעלת הכרם וכלאי והערלה ועולה סאהחצאי
 שהוא כמו במשנה גורס והוא ע-ש, הלכה וכן במאה עולה והתרומה סאין ק'וגעשין
 חצי גם דנתערבו ומשמע הכרם כלאי קבין ושלשה ערלה קבין שלשה נפלו ואח-כלפנינו
 ואח"כ במשניות שלפנינו הגירסא כמו גודס והר"ב הכרם כלאי סאה חצי וגם ערלה שלסאה
 שניהם ולא זה או זה או דמשמע הכרם כלאי קבין שלשה או ערלה קבין שלשהנפלו
 הא תיקשי להיפך אולם קבין, וג' סאין צ"ט היה דמחולין מפדש והילכך זה אחרז'ה
 ולבטל להעלות יועיל לא הצירוף א"כ לאסור זע"ז מצטרפין הכרם וכלאי דעדלהקי"ל

 דר"ש אליבא אתיא דמתני' דס"ל לומר ודוחק ולאסור להצטרף להיפך אלאולהתיר
 וכתב בזה שהעיר כ"א ס,ק צ"ט סי' י"ד חדש להפרי וראיתי מצרפין ראי7 דס-לור"א
 זה בנפלו אבל מצטדפין ומש"ה אחת בבת שנפלו התם שאני ותאמד תתעקשואם
 היא בורכא וראי הא חבירו, מבטל מהם א' שכל אלא מצטרפין שאיגן ל"מ זהאחר

 זה את זה מבטלין אין אחת בבת כשנפלו דאי הוא דכן וכל מסתברא איפכאדאררבה
 לבטל כח לו שאין השני אח"כ ונפל התערובות ונאסר מתחלה מהם א' כשנפלכ"ש

 מתחלה נתבטל שלא כיון ונעור מינו את מין מצא לכ"ע אדרבה תחלה שנפלהאיסור
 משום בכה"ג לאיסורא בטיל דלא דעכו"ם בתרא בפ' למ"ד איכא היתירהואפילו
 ונשתבש זה כל ממנו שנעלם מהתויו"ט תימה ומה בטיל קמא קמא דנפילדהתירה

 להדמב"ן וראיתי ע"ש, הרבה בזה והאריך האמיתית שהיא הר"ש שיטת על ותמהבכאן
 כר' הילכתא רלית ואע"ג בפירושו שכתב ז-ל לראב.ד וראיתי : שכתב )עג,(לע"ז

 חלב כגון שנימוח איסור בכל וכן ביין ומים במים יין גבי מיהו ביין יין לעניןיוחנן
 שאין מעט מעט ההיתר לתוך האיסור יפול שאם כוותיה הילכתא בהס כיוצא וכןורם
 דראשון מותר כולו היום כל איסור בו שנפל אע-פ נפילה בשעת טעם נתינתבו

 איסור לבטל מצטרף להיתר אף אלא לאיסור עוד מצטרף שאינו לו די ולא בטלראשון
 את והכלאים הכלאים את מעלה הערלה פ"ב ערלה במסכת דתנן מיכאן אחר 19הנופל
 ועוד סאה נפלה ואח"כ למאתים שנפלה ערלה סאה כיצר הערלה את והערלהאערלה
 את והכלאים הכלאים את מעלה שהערלה זוהי הכרם כלאי של ועוד סאה אוערלה

הערלה

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



 קפחצידן ורבעי ערלההלכותפרי
 את והערלה הערלה את מעלה התרומה מינה לעיל ותנן הערלה את והערלההערלה
 קבין ג' או ערלה קבין ג' שם נפלו ואח*כ למאה שנפלה תרומה סאה כיצדהתרומה
 שאותה פי"כגון התרומה את והערלה הערלה את מעלה שהתרומה היא זו הכרםכלאי
 אח"כ שם שנופל ערלה של ועוד מאתים בה יש תחילה שנתבטלה תרומה שלסאה
 צריך ולכהן ערלה לגבי בתרומה א"נ להרים צריך שאיגו הכרם וכלאי בערלהוה"מ
 תרומה סאה בתרומות רתנן לא להרים שצריך ולישראל ישראל לגבי תרומה אגללהם

 מתיר ור*ש אסורה זו הרי אחרת סאה שנפלה ער להגביהה הספיק ולא למאהשנפלה
 הרב גירסת שאין ערלה שבמסכת זו במשנה פי' בכאן ואכתוב כו' ז"ל הר*ב רבריאלו
 ' י_ . אלא ישראל מארץ והבאות הספרריות הנוסחאות בכל ואינה אחריה וברקתי נכונהז'ל

 מעלה שהתרומה_ זוהי כלאים של קבין שלשת או ערלה קבין ג' שם נפלו ואח-כלמאה '1'511 שנפלה תרומה סאה כיצד התרומה והערלה הערלה את מעלה התרומה בכולהו להה"ג
 אמר התם רגרסינן בירושלמי ופירושא הגירסא זוהי התרומה את והערלה הערלהאת
 נפלו ואח"כ סאין ק' שם היו שאם פי' צ.ט לתוך אלא מאה לתוך כאן לית אליעזרר'
 את מסלק שאתה ואעיפ הערלה את להעלות כדי בחולין יש הרי ערלה קבין ג'שם

 והערלה הערלה את מעלה שהתרומה זוהי סיפא קתני היכי ועור שאיגה כמוהתרומה
 לתוך שנפלה תרומה סאה היפ אלא התרומה את שתעלה ערלה תנא לא והאהתרומה
 של קבין ג' ואח"כ ערלה קבין ג' שם נפלו ואח*כ מאה כולן נמצאו סאין ותשעהתשעים
 את ומעלין מאה בהן יש הכרם וכלאי וערלה חולין בין שהרי סותר הכל הכרםכלאי

 והכלאים עצמה בפני הערלה לבטל החולין עם מצסרפת והתרומה לישראלהתרומה
 באחר ערלה של קבין ג' מעלין והתרומה חולין של קבין מאות שש שנמצאו עצמןגפני

 בסוף שנו שהרי לאיסור מצטרפין והערלה הכלאים ואין הכלאים את מעלין וכןומאתים
 תרומה בין נ'ט כשיעור כאן יש שעכשיו ואע"פ זה את וה מעלין להעלותשאפילו
 עם ולא הערלה עם מצטרפת איגה שהתרומה לפי וניעור חוזר אינו וכלאיםוערלה
 שוין שניהם ושיעור ממש טעם נותנים שהם ומתבל במחמץ אלא אחת גבת אפילוהכלאים

 במשנה ששנו כמו צזט כאן שאין לפי זה את זה מעלין והכלאים הערלה נמצאובו
 וג' ה"ג אלא קבין ג' או במתני' גרסינן לא הירושלמי פי' ולפי שכתבתי לזוהסמוכה
 וג' סאין ו~שע תשעים אלא דוקא לאו בירושלמי דקאמר ותשע רתשעים ואפשרקבין
 עכ"ל, גכון על משנתינו פי' זהו בנוסחאות כתוב וכן או במתניתין וגרסינן חוליןקבין
 אס הגירסות לפי תליא רזה הר"ג וכפי' מהריגמ-צ כפי' פירושים השני הביאהרי

 סאין צ"ט אלא היה לא ומחולין או' גורסין והר'ש ורבינו או, גורסין אין או אוגורסין
 זע*ז מצסרפין הכרם וכלאי דערלה ממתני שתקשה ומה אסור, רישראל ס"להילכך
 את וערלה הערלה את תרומה רמעלין הא או גורסין אינו ואם כלל העיר לאלאסור
 )סז.( בע"ז הרמבזן מ"ש עפ"י למימר איכא לאסור דמצטרפין אמרינן ולאהתרומה
 הכרם וכלאי הערלה כגון שוה שיעורן בשהיה מצטרפין לר"מ שבתורה איסורין דכלדהא

 חטים כגון )מ"ש הכרם כלאי של ושעורים ערלה של חטים כגון מינין ב' הןואפילו
 אפילו שוה שיעורן ראין היכא אבל לחטין( שייך ערלה אין הא מובן אינו ערלהשל
 אינו לאסור דמצרפין דאמרינן הא א"כ ע*ש שגהם לקל ואפילו מצטרף אינו אחרמין
 בתרומה סיירי דמעלה מתני' משא"כ שוה רשיעורין וכדומה הכרם וכלאי בערלהאלא
 או גריס דלא הגירסא לפי אבל זא'ז סעלה אלא סצרפין אין שוה שיעורן דאיןוערלה
 הסמוכה במשנה חא ועוד למימר, איכא מאי התרומה את מעלין הכרם וכלאיוערלה
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ציון דרבעי עייההיכית פריקפו
 שיעורן דשניה6 הערלה את והערלה הערלה את והכלאים הכלאיס את מעלהדערלה

 בעזהי"ת. לקמן מ"ש עיין הערלה את והערלה וע"ר למימר. איכא מאישוה
 את מעלה דתרומה דמתני' שכתב ז"ל שירילי"ו הר"ש בשם הביא שלמהובמלאכת

 דערלה הקודמת במשנה שאמר היא אליעזר דר' מילתי סוף כו'הערלה
 לבטל להחולין מצטרף תרומה ר"ל לאסור לא אבל טעם בנותן מצטרפים הכרםוכלאי
 מפרש וכן ע.ש התרומה את מבטלין הכרם כלאי או ערלה וה"ה הכרם וכלאיהערלה
 דלאסור דאמר כר"א אתיא : הערלה את מעלה דתרומה דמתני' אליהו בשנות ז"להגר"א
 שמצטרפין ואם סאה חצי שגפלה כמו הוי ולכך מצטרפין אינן במינו( מין)היינו

 הערלה את מעלה' התרומה וא"כ סאין חצאי מאתים ס'ה הוי הצ*ט עםהתרומה
 הערלה שמצטרפין ' ועכשיו להצ"ט שנפלה מחמת מדומע מקודם שהיה התרומהוגם

 עכ'ל, התרומה גם וניתרת סאין מאה הוי וא"כ מצטרפין בודאי דלהיתר הכרםוכלאי
 אך הערלה את מעלה דתרומה. מתני' על זע"ז דמצטרפין ממתני' מידי קשה לאולפי"ז
 ונראה דמעלה, כאן פסק איך לאסור גם זע"ז דמצטרפין כת"ק שפסק לרבינותיקשי
 דמצרפין ה?וטנה על ל"ד בהלכה לעיל שהבאתי הירושלמי עפ'י זה את להביןדאפשר
 כלאי של קבין ושלשת ערלה קבין שלשת שנפלו פליגין מה : א'( הלכה )שםלאסור
 דוקא לא או לאיסור הצירוף מהגי אם דפליגי הוא ,במאי הפני.משה: ומפרשהכרם,
 שנפלו כגון כלומר הכרם כלאי של קבין ושלשת ערלה קבין שלשת שנפלובכה"ג
 שהרי לעלות כדי בכאן שהיה ונמצא היתר של סאה מאה לתוך ערלה קבין ג'בתחילה

,  סבר דהת.ק הכרם כלאי של קבין ג' לשם נפלו ואח"כ סאה חצי ומאתים אחד כאן יש-
 הוא מצטרף אחר איסור מין שהוא אע'פ איסור של סאה חצי עוד נפל ועכשיוהואיל
 הכל בין ומאה אחד אלא עכשיו דאין לעלות כדי כאן אין והרי הראשון האיסורעם

 גתבטל כבר לעלות כדי כאן והיה אחד איסור בתחילה ונפל דהואיל סבר ור*אואסור
 המשנה ודאי לפי"ז עכיל, לאסור כדי מצטרף אח"כ שנפלה השני איסור ואיןהוא

 מה אליהו בשנות והביאו שגרם ז"ל הגר"א להגירסת אך לר"א. אלא א'נו דמעלה"לך
 ר"מ סבר אז )פי' כאחת הכרם כלאי של קבין וג' ערלה קבין ג' שנפלו פליגין;4,"-

 הכרי הותר, ועוד הכרם כלאי קבין ג' ואח"כ ערלה קבין ג' נפלו אם אבלדמצטרפין(
 שאין מיבעי ולא הכרי הותר הכרם כלאי של קבין ג' נפלו ואח"כ בטלו שכבר)פי'

 כלאי של הועוד לבטל ערלה של קבין הג' אותן מצטרפין שאף אלא לאיסורטצטרפין
 קבין בג' בטלו ועוד ומפרש( קבין מג' יותף כאן יש הרי )הותר למה וכדמפרש(הכרם
 קבין ג' היה באחרונה אם אפילו בזאח"ז דנפלו כיון )פי' במאתים בטילין קביןוג'
 האיסור של קבין בג' הועוד נתבטל מצטרפין לא דבזאח"ז דכיון מותר נמיועוד

 נפלו ואח"כ ערלה ועוד קבין ג' נפלו אם אבל מתחלה( שנפל במאתים נתבטלוהאיסור
 דאין וגאסרו ועוד קבין הג' מתחלה נפלו אם אבל )פי אסור הכרמ כלאי קביןג'

 של קבין הג' לבטל מתחלה שגפל האיסור של קבין הג' בכח אין לבסל בהיתרמאתים
 מהו ערלה של קבין ג' ואח"כ ערלה של קבין ג' נפלו אח"כ( שנפל האחרהאיסור
 ואח"כ ערלה קבין ג' שנפלו כמו או כאחת הכרם כלאי קבין וג' קבין ג' שנפלוכמו
 לרבנן מצטרפין אחת דבפעם שמות שני גבי לך פשיטא הא )פי' כרם כלאי ועודג'

 וכלאי ערלה כמו ג"כ אם ערלה גבי לן מיבעי והשתא מצטרפין אין פעמיםובשתי
 מצטדפין( פעמים בשתי אפילו או אחת בפעם שניהם נפלו אא"כ מצטרפין שאיןהכרם
 שיש כיון ערלה קבין ג' ואח"כ 'ערלה קבין ג' אפילו פי מתירתו שידיעתופשיטא

ידיעה
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 קפיציון ורבעי ערלההלכותפרי
 המשנה משניות תרי הני בין החילוק מבואר הנ"ל לפי מצטרפין אין ביניהםיריעה

 מצטרפין, הילכך אחת בבת רנתערבו מיירי וה עם וה רמצטרפין ראמרינןהראשונה
 מעלה אלא מצרפין אין הילכך בואח"ו רנפלו מיירי מעלה ראמרינן השניהוהמשנה
 לישראל גיתר התרומה אין והר-ש רלרבינו והא הראשונה שבמשנה רת"ק אליבאאפילו
 כלאי קבין לג' נפלו ואח"כ ערלה ועוד קבין ג' נפלו דדמי משום היינו לכהןאלא
 וכיון וא' במאה ביסול כרי בו אין סאה לצ"ט שנפל תרומה הסאה דהא ראסורכרם
 ערלה האיסור הכרם כלאי של או ערלה של קבין ג' אח"כ נפל אם הילכך מותרדלכהן
 למה תיקשי לפי"ו אך והתרומה, החולין בצירוף במאתיס הותר הכרם כלאי האיסוראו

 אתיא מצי שפיר הג-ל לפי הא הוא אליעור דר' אליבא רמעלה דמשנות הגר-אכתב
 אמ וערלה ערלה גבי מיבעי רהירושלמי רכיון למימר איכא ואולי רת"ק, אליבאאפי'
 דאל"כ הוא רר"א אליבא דמעלה רמתני' דס-ל משמע לא או וכלאים ערלה כמודמי

 דהא מפרש הוא ואולי הערלה, את והערלה מפורש תנינן התם ה% מיבעי מאיתיקשי
 את מעלה ערלה אם ראיבעי הא על קאי לא מתירתו שיריעתו פשיטא : אח"כדאמר
 אליבש דמעלה רמתני' משום והיינו איפשטא לא והאיבעי הוא בפ"ע ומילתאערלה
 : במ-ג( )שם כתב והר"ש דמעלה הוא רכ"ע ואליבא ראיפשטא ס"ל ורבינו הואדר"א

 ג' נפלו אם אבל כלאים של קבין וג' ערלה קבין ג' שנפלו פליגין מה ה"אירושלמי

 קבין וג' בג' בטל ועוד למה הכרי מותר הכרם כלאי של ועור קבין וג' ערלהקבין
 נ' נפלו אסור, הכרם כלאי קבין וג' ערלה ועור קבין ג' נפל אם אבל בק'בטלים

 ונ, ערלה ועוד קבין ג' שנפלו כמו מהו כאחת הכרם כלאי קבין ושלשה ערלהקבין

 קבין ג' נפלו ואח*כ הכרם כלאי של קגין ג, שנפלו כמו או הכרם כלאי של -קבין
 בה ידע לא הוא עבירא היך שיתירו מהו חברו ידיעת מתירתו שידיעתו פשיטאערלה
 את מעלה רערלה מתנה רקתני עסקינן בסאי כמו פליגין מה סירוש בה ירעוחבירו
 ואח"כ במאה קבין הנ' תחלה נתבטל הרי לבסוף ועור נפל אם ודאי האהכלאים
 כן אחרי נפל לא ואפילו הכל נאסר כבר תחלה הועוד בשנפל דאי הועודמבסלין
 משום אלא רפשיטא מילתא וכולה גררא אגב אלא קבין ג' אח-כ נפלו נקט ולאכלום

 מילתא מתירתו שידיעתו פשיטא דקאמר והא מהו, אחת בבת נפלו למיבעירבעי
 קודם הערלה שנפלה בעלים ידעי ראי עלה למיבעי נמי דגעי לה וסייתי היאאחריתי
 ידע לא אלא הכלאים את ומעלה וחוורת נתבסלה דכבר דמותר פשיטא הכלאיםשנפלו
 אח-כ ער חברו ולא הוא לא ידע לא דאמ לא או חברו ידיעת מהני מי חברו וידעהוא
 )שם( פ"ה תרומות במס' כדפרשתי רמי אחת בבת כנפלו וה אחר בזה נפלואפילו

 מיתוקמא לא הערלה את מעלה דערלה דהכא מתני' והשתא מתיר דר"ש אההיאלענין
 על ק%י פלינין דמה דהא ספורש ס,ל הר"ש הרי עמל, בינתימ יריעה לו כשהיתהאלא
 שהיתה רמיירי משום להתיר אלא לאסור מצרפין דאין וטעמא כו' מעלה דערלהמתני'
 ועיין בנתים, ידיעה היה דלא מיירי לאסור דמצרפין קמא ומתני' בנתים יריעהלו

 עור דכאן לענין בנוגע מ"ש לקמן ועיין ע.ש. הר'ש ברברי שהעיר מה הפגיםבמראה
 של קבין וג' ערלה קבין ג' נפלו ואח-כ גורס דהוא משום רהגר*א טעמא למימראיכא

 אליעור כר' מתני' לאוקפי מוכרח הילכך ביחד דמשמע הכרםכלאי
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 קפנהארץ ורבעי ערלההלכותנמע
 לז*ךץלכהץ

 שנפלה תרומה מאה כיצד הערלה. את מעלההתרומה
 אין ערלה של סאה הצי לכל נפל ואח*כ חולין ותשעיםלתשעה
 שמקצת פי על ואף ומאתים באחר עלה שהרי ערלה, איסורכאן

 לכהן נם הזה ובזמן לכהן, אלא מותר ואינו תרומההמאתים
 בהנאה. ומותר תרומה משום באכילהאמור

 ציון ריפ
 את והערלה העדלה את מעלה התרומה מ"ב רערלה בפ"ב איתא כי'התרומה

 ערלה קבים שלשה גפלו ואח"כ למאה שנפלה תרומה סאה כיצדהתרוסה
 התרומה את והערלה הערלה את מעלה שהתרומה היא זו הכרם כלאי קביןושלשה
 ונעשה לחולין שנפלה תרומה סאה כך המשנה זו שיעור : גפירושו רבינו וכתבעכ"ל,
 קגים ג' בהם נפל ואח"כ בצ"ט שנפלה הסאה זו א"כ הירושלמי מן יתבאר וכן ק'הכל
 של סאה והחצי קבים ו' שהסאה שבארנו כמו סאה חצי שהם הכרם כלאי אוערלה
 שהם לפי התרומה עם אותה כשנחשוב לר' נפלה שהיא לפי הכל אוסרת אינהערלה

 ע"ש התרומה את מעלה הערלה תהיה עצמו הררך זה ועל חלקים וצ"ט בק' חלקשהוא מפני הכרם כלאי או הערלה כדרך הכל נאסר היה תרומה של סאה לולי כי סאהק'
 כדאיתא צ"ס אלא ממש מאה לאו למאה שנפלה תרומה סאה תני רבמתני'ואע"ג

 עכ"ל, ותשעה תשעים לתוך אלא מאה לתוך כאן לית לעזר א-ר : )שם(בירושלמי
 את להעלות כדי כאן יש א"כ למאה כשנפלה דאי הכל בין היינו במתני' דנקטומאה

 כלאי של או ערלה של קבין הג' להעלאת להתרומה צורך ואין ומאה גאחדהתרומה
 להעלות סאה חצי ומאתיס אחד כאן יש התרוסה בלאו שהרי לשם אח-כ שנסלוהכרם
 צ"ט לתוך היינו דקאמר למאה דהאי אלא הכרם כלאי של או ערלה של סאה חציאת
 )שם( ותוסיו"ט ורא"ש בר"ש עיין מאה כאן יש לתוכו שנפלה תרומה הסאה אותהועם
 יש תרומה איסור מצד וגם ערלה איסור מצד גם גמור היתר ניתר התערובות כלואם
 לזרים מותר שיהא לא החולין עם רמצטרפין והאי : וז-ל כתב הר-ש פלוגתא.בזה

 מותר ואינו אסור לכהנים גם הזה בזמן א'כ עמל. לכהנים להתיר אלא נדמעושכבד
 התרומה את והערלה התגא דאמר הא מפרש שהוא רבינו דעת הוא וכן בהנאהאלא
 הערלה את מעלה דהתרומה מפרש מהריבם"צ ובפי' לקמן שנבאר כמו אחרבענין
 זה אחד בזה הכרם כלאי של קבין וג' ערלה קבין ג' נפלו ואח"כ צ"ט לתוך אלאלק' כאן לית אר"א כו' למאה שנפלה תרומה סאה כיצד : א' בענין התרומה אתוהערלה

 ר' ונעשץ החולין עם שמצסרפין הכרם כלאי ואת הערלה את מעלה שהתרומה היאזו
 החולין עם שמצטרפת פי' התרוסה את מעלת הכרם וכלאי והערלה ועולה סאהחצאי
 וכן באכילה גם לכל מותר התערובות לדבריו עכ"ל, עולה והתרומה סאין ק'ונעשין
 אסוד אסאי הר'ש על תמה והתויו"ס מותר. תרומה משום דגם ג-כ וס"ל הר-בססרש
 תרומה סאה דתרוסות פ-ה בסוף וחגן סאליהן דמשמע תנן גפלה הא תדומהמשום
 קשה לא ובאמת ע-קה מותר שוגג חם חולין שם נפלו ואח"כ מסאה לפחותשנסלה

סטץ
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ציון ורבעי עייההיכית פריקפר
 כמו יותר ולא חולין סאין צ"ט שהיתה דמיירי רביגו וגס הר"ש שמפרש לפי-ממירי
 מאה יחד התערובות ונעשה תרומה סאה אח"כ וכשנפלה בירושלמי מפורש ד"אשאמר
 שיעור ואין הערלה את לבטל שיעור יש א"כ ערלה סאה חצי כשנפלה ואח"כסאה
 הערלה את לבטל וא' סאין חצאי מאתים בצירוף יש הערלה דלגבי התרומה אתלבטל

 ביחד ראין התרומה את לבטל שיעור אין העדלה עם בצירוף אפילו התרומהולגבי
 וכמ"ש מ"ז מתרומות בפ"ד כר"א וא' מאה לבטל דבעינן וקי"ל סאה וחצי מאהאלא
 ה-א תרומות מהלכות ובפי"ג הט"ז ממ"א בפט"ז וכמ"ש ע-ש שם בפידושורבינו
 החולין בצירוף אפילו מתבטל תרומה הסאה אין הילכך ע"ש. ה"ח )שם(ובפי"ד
 מאה רבעי לר"א רמפרש הר"ב משא-כ וחצי מאה אלא ואחד מאה יהיה לאוהערלה
 מאה נקט מצ"ט טפי והוי והואיל וחצי בצ"ט דנפלה היינו למאה שנפלה לבטלואחד

 מאה יהיה בצירוף ערלה של סאה חצי אח"כ כשנפל הילכך התוי"ט כמ"ש לקצרכרי
 וסאה ערלה סאה וחצי חולין צ-ט אלא בעינן לא ועוד מאה דמספיק יהושע ולר'ואחר
 תרומה דסאה דמפרש מהריבמ"צ וכן הותרה התרומה דגם כתג שפיר הילכךתרומה
 זה אחר בזה הכרם כלאי של קבים וג' ערלה קבים ג' נפלו ואח"כ צ"ס לתוךשנפלה

 ר' ונעשה החולין עס שמצסרפין הכדם כלאי ואת העדלה את מעלה שהתרומה היאזו

 החולין עם שמצטדפת פי' התדומה את מעלת הכרם וכלאי והערלה ועולה סאהחצאי
 שהוא כמו במשנה גורס והוא ע-ש, הלכה וכן במאה עולה והתרומה סאין ק'וגעשין
 חצי גם דנתערבו ומשמע הכרם כלאי קבין ושלשה ערלה קבין שלשה נפלו ואח-כלפנינו
 ואח"כ במשניות שלפנינו הגירסא כמו גודס והר"ב הכרם כלאי סאה חצי וגם ערלה שלסאה
 שניהם ולא זה או זה או דמשמע הכרם כלאי קבין שלשה או ערלה קבין שלשהנפלו
 הא תיקשי להיפך אולם קבין, וג' סאין צ"ט היה דמחולין מפדש והילכך זה אחרז'ה
 ולבטל להעלות יועיל לא הצירוף א"כ לאסור זע"ז מצטרפין הכרם וכלאי דעדלהקי"ל

 דר"ש אליבא אתיא דמתני' דס"ל לומר ודוחק ולאסור להצטרף להיפך אלאולהתיר
 וכתב בזה שהעיר כ"א ס,ק צ"ט סי' י"ד חדש להפרי וראיתי מצרפין ראי7 דס-לור"א
 זה בנפלו אבל מצטדפין ומש"ה אחת בבת שנפלו התם שאני ותאמד תתעקשואם
 היא בורכא וראי הא חבירו, מבטל מהם א' שכל אלא מצטרפין שאיגן ל"מ זהאחר

 זה את זה מבטלין אין אחת בבת כשנפלו דאי הוא דכן וכל מסתברא איפכאדאררבה
 לבטל כח לו שאין השני אח"כ ונפל התערובות ונאסר מתחלה מהם א' כשנפלכ"ש

 מתחלה נתבטל שלא כיון ונעור מינו את מין מצא לכ"ע אדרבה תחלה שנפלהאיסור
 משום בכה"ג לאיסורא בטיל דלא דעכו"ם בתרא בפ' למ"ד איכא היתירהואפילו
 ונשתבש זה כל ממנו שנעלם מהתויו"ט תימה ומה בטיל קמא קמא דנפילדהתירה

 להדמב"ן וראיתי ע"ש, הרבה בזה והאריך האמיתית שהיא הר"ש שיטת על ותמהבכאן
 כר' הילכתא רלית ואע"ג בפירושו שכתב ז-ל לראב.ד וראיתי : שכתב )עג,(לע"ז

 חלב כגון שנימוח איסור בכל וכן ביין ומים במים יין גבי מיהו ביין יין לעניןיוחנן
 שאין מעט מעט ההיתר לתוך האיסור יפול שאם כוותיה הילכתא בהס כיוצא וכןורם
 דראשון מותר כולו היום כל איסור בו שנפל אע-פ נפילה בשעת טעם נתינתבו

 איסור לבטל מצטרף להיתר אף אלא לאיסור עוד מצטרף שאינו לו די ולא בטלראשון
 את והכלאים הכלאים את מעלה הערלה פ"ב ערלה במסכת דתנן מיכאן אחר 19הנופל
 ועוד סאה נפלה ואח"כ למאתים שנפלה ערלה סאה כיצר הערלה את והערלהאערלה
 את והכלאים הכלאים את מעלה שהערלה זוהי הכרם כלאי של ועוד סאה אוערלה

הערלה
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 קפחצידן ורבעי ערלההלכותפרי
 את והערלה הערלה את מעלה התרומה מינה לעיל ותנן הערלה את והערלההערלה
 קבין ג' או ערלה קבין ג' שם נפלו ואח*כ למאה שנפלה תרומה סאה כיצדהתרומה
 שאותה פי"כגון התרומה את והערלה הערלה את מעלה שהתרומה היא זו הכרםכלאי
 אח"כ שם שנופל ערלה של ועוד מאתים בה יש תחילה שנתבטלה תרומה שלסאה
 צריך ולכהן ערלה לגבי בתרומה א"נ להרים צריך שאיגו הכרם וכלאי בערלהוה"מ
 תרומה סאה בתרומות רתנן לא להרים שצריך ולישראל ישראל לגבי תרומה אגללהם

 מתיר ור*ש אסורה זו הרי אחרת סאה שנפלה ער להגביהה הספיק ולא למאהשנפלה
 הרב גירסת שאין ערלה שבמסכת זו במשנה פי' בכאן ואכתוב כו' ז"ל הר*ב רבריאלו
 ' י_ . אלא ישראל מארץ והבאות הספרריות הנוסחאות בכל ואינה אחריה וברקתי נכונהז'ל

 מעלה שהתרומה_ זוהי כלאים של קבין שלשת או ערלה קבין ג' שם נפלו ואח-כלמאה '1'511 שנפלה תרומה סאה כיצד התרומה והערלה הערלה את מעלה התרומה בכולהו להה"ג
 אמר התם רגרסינן בירושלמי ופירושא הגירסא זוהי התרומה את והערלה הערלהאת
 נפלו ואח"כ סאין ק' שם היו שאם פי' צ.ט לתוך אלא מאה לתוך כאן לית אליעזרר'
 את מסלק שאתה ואעיפ הערלה את להעלות כדי בחולין יש הרי ערלה קבין ג'שם

 והערלה הערלה את מעלה שהתרומה זוהי סיפא קתני היכי ועור שאיגה כמוהתרומה
 לתוך שנפלה תרומה סאה היפ אלא התרומה את שתעלה ערלה תנא לא והאהתרומה
 של קבין ג' ואח"כ ערלה קבין ג' שם נפלו ואח*כ מאה כולן נמצאו סאין ותשעהתשעים
 את ומעלין מאה בהן יש הכרם וכלאי וערלה חולין בין שהרי סותר הכל הכרםכלאי

 והכלאים עצמה בפני הערלה לבטל החולין עם מצסרפת והתרומה לישראלהתרומה
 באחר ערלה של קבין ג' מעלין והתרומה חולין של קבין מאות שש שנמצאו עצמןגפני

 בסוף שנו שהרי לאיסור מצטרפין והערלה הכלאים ואין הכלאים את מעלין וכןומאתים
 תרומה בין נ'ט כשיעור כאן יש שעכשיו ואע"פ זה את וה מעלין להעלותשאפילו
 עם ולא הערלה עם מצטרפת איגה שהתרומה לפי וניעור חוזר אינו וכלאיםוערלה
 שוין שניהם ושיעור ממש טעם נותנים שהם ומתבל במחמץ אלא אחת גבת אפילוהכלאים

 במשנה ששנו כמו צזט כאן שאין לפי זה את זה מעלין והכלאים הערלה נמצאובו
 וג' ה"ג אלא קבין ג' או במתני' גרסינן לא הירושלמי פי' ולפי שכתבתי לזוהסמוכה
 וג' סאין ו~שע תשעים אלא דוקא לאו בירושלמי דקאמר ותשע רתשעים ואפשרקבין
 עכ"ל, גכון על משנתינו פי' זהו בנוסחאות כתוב וכן או במתניתין וגרסינן חוליןקבין
 אס הגירסות לפי תליא רזה הר"ג וכפי' מהריגמ-צ כפי' פירושים השני הביאהרי

 סאין צ"ט אלא היה לא ומחולין או' גורסין והר'ש ורבינו או, גורסין אין או אוגורסין
 זע*ז מצסרפין הכרם וכלאי דערלה ממתני שתקשה ומה אסור, רישראל ס"להילכך
 את וערלה הערלה את תרומה רמעלין הא או גורסין אינו ואם כלל העיר לאלאסור
 )סז.( בע"ז הרמבזן מ"ש עפ"י למימר איכא לאסור דמצטרפין אמרינן ולאהתרומה
 הכרם וכלאי הערלה כגון שוה שיעורן בשהיה מצטרפין לר"מ שבתורה איסורין דכלדהא

 חטים כגון )מ"ש הכרם כלאי של ושעורים ערלה של חטים כגון מינין ב' הןואפילו
 אפילו שוה שיעורן ראין היכא אבל לחטין( שייך ערלה אין הא מובן אינו ערלהשל
 אינו לאסור דמצרפין דאמרינן הא א"כ ע*ש שגהם לקל ואפילו מצטרף אינו אחרמין
 בתרומה סיירי דמעלה מתני' משא"כ שוה רשיעורין וכדומה הכרם וכלאי בערלהאלא
 או גריס דלא הגירסא לפי אבל זא'ז סעלה אלא סצרפין אין שוה שיעורן דאיןוערלה
 הסמוכה במשנה חא ועוד למימר, איכא מאי התרומה את מעלין הכרם וכלאיוערלה

דערלה
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ציון דרבעי עייההיכית פריקפו
 שיעורן דשניה6 הערלה את והערלה הערלה את והכלאים הכלאיס את מעלהדערלה

 בעזהי"ת. לקמן מ"ש עיין הערלה את והערלה וע"ר למימר. איכא מאישוה
 את מעלה דתרומה דמתני' שכתב ז"ל שירילי"ו הר"ש בשם הביא שלמהובמלאכת

 דערלה הקודמת במשנה שאמר היא אליעזר דר' מילתי סוף כו'הערלה
 לבטל להחולין מצטרף תרומה ר"ל לאסור לא אבל טעם בנותן מצטרפים הכרםוכלאי
 מפרש וכן ע.ש התרומה את מבטלין הכרם כלאי או ערלה וה"ה הכרם וכלאיהערלה
 דלאסור דאמר כר"א אתיא : הערלה את מעלה דתרומה דמתני' אליהו בשנות ז"להגר"א
 שמצטרפין ואם סאה חצי שגפלה כמו הוי ולכך מצטרפין אינן במינו( מין)היינו

 הערלה את מעלה' התרומה וא"כ סאין חצאי מאתים ס'ה הוי הצ*ט עםהתרומה
 הערלה שמצטרפין ' ועכשיו להצ"ט שנפלה מחמת מדומע מקודם שהיה התרומהוגם

 עכ'ל, התרומה גם וניתרת סאין מאה הוי וא"כ מצטרפין בודאי דלהיתר הכרםוכלאי
 אך הערלה את מעלה דתרומה. מתני' על זע"ז דמצטרפין ממתני' מידי קשה לאולפי"ז
 ונראה דמעלה, כאן פסק איך לאסור גם זע"ז דמצטרפין כת"ק שפסק לרבינותיקשי
 דמצרפין ה?וטנה על ל"ד בהלכה לעיל שהבאתי הירושלמי עפ'י זה את להביןדאפשר
 כלאי של קבין ושלשת ערלה קבין שלשת שנפלו פליגין מה : א'( הלכה )שםלאסור
 דוקא לא או לאיסור הצירוף מהגי אם דפליגי הוא ,במאי הפני.משה: ומפרשהכרם,
 שנפלו כגון כלומר הכרם כלאי של קבין ושלשת ערלה קבין שלשת שנפלובכה"ג
 שהרי לעלות כדי בכאן שהיה ונמצא היתר של סאה מאה לתוך ערלה קבין ג'בתחילה

,  סבר דהת.ק הכרם כלאי של קבין ג' לשם נפלו ואח"כ סאה חצי ומאתים אחד כאן יש-
 הוא מצטרף אחר איסור מין שהוא אע'פ איסור של סאה חצי עוד נפל ועכשיוהואיל
 הכל בין ומאה אחד אלא עכשיו דאין לעלות כדי כאן אין והרי הראשון האיסורעם

 גתבטל כבר לעלות כדי כאן והיה אחד איסור בתחילה ונפל דהואיל סבר ור*אואסור
 המשנה ודאי לפי"ז עכיל, לאסור כדי מצטרף אח"כ שנפלה השני איסור ואיןהוא

 מה אליהו בשנות והביאו שגרם ז"ל הגר"א להגירסת אך לר"א. אלא א'נו דמעלה"לך
 ר"מ סבר אז )פי' כאחת הכרם כלאי של קבין וג' ערלה קבין ג' שנפלו פליגין;4,"-

 הכרי הותר, ועוד הכרם כלאי קבין ג' ואח"כ ערלה קבין ג' נפלו אם אבלדמצטרפין(
 שאין מיבעי ולא הכרי הותר הכרם כלאי של קבין ג' נפלו ואח"כ בטלו שכבר)פי'

 כלאי של הועוד לבטל ערלה של קבין הג' אותן מצטרפין שאף אלא לאיסורטצטרפין
 קבין בג' בטלו ועוד ומפרש( קבין מג' יותף כאן יש הרי )הותר למה וכדמפרש(הכרם
 קבין ג' היה באחרונה אם אפילו בזאח"ז דנפלו כיון )פי' במאתים בטילין קביןוג'
 האיסור של קבין בג' הועוד נתבטל מצטרפין לא דבזאח"ז דכיון מותר נמיועוד

 נפלו ואח"כ ערלה ועוד קבין ג' נפלו אם אבל מתחלה( שנפל במאתים נתבטלוהאיסור
 דאין וגאסרו ועוד קבין הג' מתחלה נפלו אם אבל )פי אסור הכרמ כלאי קביןג'

 של קבין הג' לבטל מתחלה שגפל האיסור של קבין הג' בכח אין לבסל בהיתרמאתים
 מהו ערלה של קבין ג' ואח"כ ערלה של קבין ג' נפלו אח"כ( שנפל האחרהאיסור
 ואח"כ ערלה קבין ג' שנפלו כמו או כאחת הכרם כלאי קבין וג' קבין ג' שנפלוכמו
 לרבנן מצטרפין אחת דבפעם שמות שני גבי לך פשיטא הא )פי' כרם כלאי ועודג'

 וכלאי ערלה כמו ג"כ אם ערלה גבי לן מיבעי והשתא מצטרפין אין פעמיםובשתי
 מצטדפין( פעמים בשתי אפילו או אחת בפעם שניהם נפלו אא"כ מצטרפין שאיןהכרם
 שיש כיון ערלה קבין ג' ואח"כ 'ערלה קבין ג' אפילו פי מתירתו שידיעתופשיטא

ידיעה
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 קפיציון ורבעי ערלההלכותפרי
 המשנה משניות תרי הני בין החילוק מבואר הנ"ל לפי מצטרפין אין ביניהםיריעה

 מצטרפין, הילכך אחת בבת רנתערבו מיירי וה עם וה רמצטרפין ראמרינןהראשונה
 מעלה אלא מצרפין אין הילכך בואח"ו רנפלו מיירי מעלה ראמרינן השניהוהמשנה
 לישראל גיתר התרומה אין והר-ש רלרבינו והא הראשונה שבמשנה רת"ק אליבאאפילו
 כלאי קבין לג' נפלו ואח"כ ערלה ועוד קבין ג' נפלו דדמי משום היינו לכהןאלא
 וכיון וא' במאה ביסול כרי בו אין סאה לצ"ט שנפל תרומה הסאה דהא ראסורכרם
 ערלה האיסור הכרם כלאי של או ערלה של קבין ג' אח"כ נפל אם הילכך מותרדלכהן
 למה תיקשי לפי"ו אך והתרומה, החולין בצירוף במאתיס הותר הכרם כלאי האיסוראו

 אתיא מצי שפיר הג-ל לפי הא הוא אליעור דר' אליבא רמעלה דמשנות הגר-אכתב
 אמ וערלה ערלה גבי מיבעי רהירושלמי רכיון למימר איכא ואולי רת"ק, אליבאאפי'
 דאל"כ הוא רר"א אליבא דמעלה רמתני' דס-ל משמע לא או וכלאים ערלה כמודמי

 דהא מפרש הוא ואולי הערלה, את והערלה מפורש תנינן התם ה% מיבעי מאיתיקשי
 את מעלה ערלה אם ראיבעי הא על קאי לא מתירתו שיריעתו פשיטא : אח"כדאמר
 אליבש דמעלה רמתני' משום והיינו איפשטא לא והאיבעי הוא בפ"ע ומילתאערלה
 : במ-ג( )שם כתב והר"ש דמעלה הוא רכ"ע ואליבא ראיפשטא ס"ל ורבינו הואדר"א

 ג' נפלו אם אבל כלאים של קבין וג' ערלה קבין ג' שנפלו פליגין מה ה"אירושלמי

 קבין וג' בג' בטל ועוד למה הכרי מותר הכרם כלאי של ועור קבין וג' ערלהקבין
 נ' נפלו אסור, הכרם כלאי קבין וג' ערלה ועור קבין ג' נפל אם אבל בק'בטלים

 ונ, ערלה ועוד קבין ג' שנפלו כמו מהו כאחת הכרם כלאי קבין ושלשה ערלהקבין

 קבין ג' נפלו ואח*כ הכרם כלאי של קגין ג, שנפלו כמו או הכרם כלאי של -קבין
 בה ידע לא הוא עבירא היך שיתירו מהו חברו ידיעת מתירתו שידיעתו פשיטאערלה
 את מעלה רערלה מתנה רקתני עסקינן בסאי כמו פליגין מה סירוש בה ירעוחבירו
 ואח"כ במאה קבין הנ' תחלה נתבטל הרי לבסוף ועור נפל אם ודאי האהכלאים
 כן אחרי נפל לא ואפילו הכל נאסר כבר תחלה הועוד בשנפל דאי הועודמבסלין
 משום אלא רפשיטא מילתא וכולה גררא אגב אלא קבין ג' אח-כ נפלו נקט ולאכלום

 מילתא מתירתו שידיעתו פשיטא דקאמר והא מהו, אחת בבת נפלו למיבעירבעי
 קודם הערלה שנפלה בעלים ידעי ראי עלה למיבעי נמי דגעי לה וסייתי היאאחריתי
 ידע לא אלא הכלאים את ומעלה וחוורת נתבסלה דכבר דמותר פשיטא הכלאיםשנפלו
 אח-כ ער חברו ולא הוא לא ידע לא דאמ לא או חברו ידיעת מהני מי חברו וידעהוא
 )שם( פ"ה תרומות במס' כדפרשתי רמי אחת בבת כנפלו וה אחר בזה נפלואפילו

 מיתוקמא לא הערלה את מעלה דערלה דהכא מתני' והשתא מתיר דר"ש אההיאלענין
 על ק%י פלינין דמה דהא ספורש ס,ל הר"ש הרי עמל, בינתימ יריעה לו כשהיתהאלא
 שהיתה רמיירי משום להתיר אלא לאסור מצרפין דאין וטעמא כו' מעלה דערלהמתני'
 ועיין בנתים, ידיעה היה דלא מיירי לאסור דמצרפין קמא ומתני' בנתים יריעהלו

 עור דכאן לענין בנוגע מ"ש לקמן ועיין ע.ש. הר'ש ברברי שהעיר מה הפגיםבמראה
 של קבין וג' ערלה קבין ג' נפלו ואח-כ גורס דהוא משום רהגר*א טעמא למימראיכא

 אליעור כר' מתני' לאוקפי מוכרח הילכך ביחד דמשמע הכרםכלאי
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