
הארץ ייבעי עריההיכית נטעקצ
 לט.דהלכה

 הערלה את הכים וכלאי הכרם כלאי את מעלה הערלהוכן
 שנפלו ערלה של מאה מאתים כיצד הערלה אתוהערלה
 של מאה סאה טאתים לכל נפל כך ואחר חויין אלףלארבעים
 הכל נעשה תח?ה שנפל האיסור שבטל שכיון מותר הכלערלה
 שאין ודוקא רבעי נטע את מעלה דערלה וי"א הטותריןכחולין

 היה לא אם כלל בט? איני פרוטה שוה אבי פיוטה, שוהבו
 בפדיון. דאפשר מתירין ?ו שיש דבר דהו-לבירושיים

 ציון ריפ
 ומאה מאה לכל לחוש יש הוא מאה איזה יורעין אנו שאין ומתוך האיסור מאהלתוך
 הכל שנתערב מכיין אלא בכה"ג להחמיר חיישינן רלא קמ"ל ולפיכך מספקמהן

 שגתבטל האיסור מן מקצת בו יש ומאה מאה כל והרי וכל מכל האיסור נתבטלבתחילה
 שאמר במה נכלל ווה להעלותה כדי מהן אחר בכל שנפלה התרומה לסאהומסייע
 כוונת שמפרש משה בפני ועיין התרומה את הכרם הכלאי וכן התרומה אתוהערלה
 מהשגת רגינו רברי ומציל שמתרץ הפנים במראה ראיתי ואח"כ ע"ש, בהכיהמשנה
 טהורה ועכן' הערלה את מעלה תרומה גיחא : איתא ובירושלמי ע"ש. כמ"שהראביד
 אצל לא אטהורה את מעלה טמאה כלום התרומה את מעלה ערלה הטמאה אתמעלה
 הערלה את והכלאים הכלאים את מעלה הערלה והתנינן הכהנים אצל שמאהורים
 הא ר"ל עכ"ל, הכהנים אצל בין הזרים אצל גין תמן היא שנייא הערלה אתוהערלה
 דאסורים כיון ולורים להעלות א"צ רלכהנים לזרים היינו התרומה את מעלהדערלה
 ותרומה כו' הכרם כלאי את מעלה לערלה ודמי האיסור את מעלה איסור הו"לבתרומה
 אם לישראל ולא לכהן לא מתיר אינו הזה ובזמן לכהגים להתיר הערלה אתמעלה

 לעיל. כמ"ש בצ"ט נפלהתרומה

 את והכלאימ הכלאים את מעלה הערלה מ"ג(: )שם איתא כו' הערלה רכילס(
 למאתים שנפלה ערלה סאה כיצר הערלה את והערלההערלה

 מעלה שהערלה היא זו הכרם כלאי של ועור סאה או ערלה ועוד סאה נפלה כךואחד
 : בפירושו רבינו וכתב עכ"ל, הערלה את והערלה הערלה את והכלאים הכלאיםאת

 סאה וא' המאתים באלו נפל ואח"כ וא' ר' הכל והיה חולין בד' ערלה סאהכשנפלה
 וא' המאתים מן הכרם כלאי של ועוד הסאה יחוס שיהיה ער הכרם כלאי שלועוד

 כלאי יהיו אז מסאה חלקים ממאתים וחלק סאה הכרם כלאי כשיהיו וזה מר'חלק
 מן חלק הכרם כלאי ויהיו ערלה של הסאה נחשב שאנו לפי ומאתים בא' עוליםהכרם

 היתה ערלה של סאה חושבים הייט לא ואלו ערלה של וסאה חולין סאההמאתים
 אמרס ענין וזה חולין של סאה ממאתים מקצ"ט חלק הכרם כלאי של ועודסאה

 אותה שחשבנו ערלה של הסאה לולי כי ענינו קצ"ט אלא מאתים סאן איןבירושלמי
ואמרנו
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 קצאצ'רן ורבעי ערלההלכותפרי
 הכרם כלאי של ועור סאה שתעלה אפשר היה לא הכרם לכלאי מעלה שהיאואמרנו
 ממאתים אלק צריכים ואנו מקצ"ט חלק הוא ממנו שיחלק שסה לסי חולין שלבמאתים

 הדרך זה ועל הכרם כלאי של ועוד סאה עולה יהיה ערלה של הסאה אותחוכשנחשוב
 בהלכה שבארנו כמו הערלה את והערלה הערלה את מעלים הכרם כלאי יהיובעצמו
 ראיתא להא כוונתו כו' גירושלמי אמרם ענין וזה רבינו מ"ש עכ"ל. זאתשלפני

 מאתים לתוך כאן לית לעזר א"ר מאתים לתוך שנפלה ערלה סאה : )שם(בירושלמי
 ראיתא כמו הרישא על לעזר שאמר כמו וזהו עכ"ל, ותשעה ותשעים מאה לתוךאלא
 לתוך אלא מאה ואן.לתוך לית לעזר א"ך למאה שנפלה תרומה רסאה הרישא עלהתם

 ' ר"א רברי מרוע להבין צריכין אך עכ-ל, ותשעהתשעים

 תרומה סאה מתני' על שאמי
 סאין ותשעה תשעים לתוך נפל רסאה'זרלה כסשוטו לעיל רבינו מפרש למאהשנפלה
 'באמת אלא היה לבר קצ"ט ולאו אחר.) באופן ר"א דברי רבינו מפרש וכאןחולין,
 לכלאי מעלה ושהיא ערלה של- חסאה לולי כי ענינו אלא תמימים סאה מאתיםהיתה
 ולא חולין של במאתים הכרם :גלאי של ועור סאה שתעלה אפשר היה לאהכרם
 שיש ונראה שכתב הר"ש קושי' תיקשי דא"כ לבר סאה קצ"ט אלא היה רלא לפרשרצה
 ראמר יהושע כר' רסבר לומר ואין הערלח מחמת הכל נאסר כבר רא"כ סופר טעותשם

 מתני' רהא ועוד במאתים ערלה דה"ה ועיד בק' עולה רתרומה )מ"ז( רתרומותבפ"ר
 ג' קתני הערלה את מעלה תרומה גבי וברישא ועוד מאתים קתני ולא קתנימאתים

 כלאים ועור סאה או ערלה ועור סאה נפלה ואח"כ הכא קתני דהא ועוד בק',קבים
 ועור סאה גפל ואח"כ צ"ל חולין של ר' עס ערלה של סאה תחלה שלפלה לפימשמע
 סופר טעות שם שיש ראצ"ל סיל רבינו עכ"ל. צירוף ע"י כן אחר שנפל מה לבטלכדי
 שכתב רבינו דברי כל שהביא בפירושו הרא"ש רברי לי ותמוהים כנ-ל. מפרשאלא

 והללו : ומסיים כאן בפנים וסררתי האסורות ממאכלות בפט"ז הללו הלכותבשתי
 מתני' אהך ר'א דקאמר זה לפירוש מסכיס אינו שהירושלמי אלא הם פשוטיםדברים
 רעל תימה ועור מעלה האיסור נתבטל שלא אע*פ אלמא קצ'ט לתוך אלא ר' לתוךלא

 לתוך אלא ק' לתוך לא בירושלמי ר-א שאמר כמו פי' הערלה את מעלה "תרומהרישא
 ר'א רברי מביא רבינו הא עכול, אחרת ררך על ופי' ר"א לדברי חש לא ובסיפאצ*ס
 דכוונת הרא-ש שסובר מה ולפי אחר. בענין ר'א כוונת מפרש שהוא אלא הסיפא עלגם
 אליעזר כר' ס-ל רמתני רס"ל לומר בעינן אחת חסר במאתים מיירי בסיפא רגםר"א

 ראשונה בנפילה ערלה איסור נתבסל שלא אעפ*י הילכך לאסור מצטרפין איןדאיסורין
 ומעלים ומבטלים איסורים השני שמצסרף שניה בנפילה מתבטל מאתים היה שלאמפני
 למאתים שנפלה ערלה סאה כיצר : וז*ל מהריבמ'צ בפי' כתב וכן החולין בצירוףזא-ז
 ר' נעשו רערלה סאה ועם סאין קצ*ט לתוך אלא ר' לתוך כאן לית אלעזר א'רחולין

 ונעשין החולין , עם מצטרפת הערלה הרי שתיהן עולות הכרם כלאי ועוד סאהונפלה
 ר*א הצריך למה להבין צריכין ומהריבמ*צ להרא*ש עכ-ל כלאים רעולין ועודר'

 בשלמא א' לגרוע בא והוא מאתים שאמר התנא רברי של הפשוטה מהכוונהלשנות
 צ"ס אלא אינו רמאח ר'א דאמר הא שפיר אתי הערלה את מעלה התרומהברישא
 נפלה אם נמי בלא'ה הא תרומה סאה נפילת ל"ל רא"כ ממש מאה לומר דא'אמשום
 אם אפילו בסיפא משא'כ חולין סאה מאה איכא רהא במאתים בטל ערלה סאהחצי
 כלאי של ועוד הסאה לבטל כדי שנפל ערלה הסאה בעינן גמי ממש רמאתיםנימא
 מן ממאתים אחר הוא ועור והאי רבינו שמפרש כמו ר"א כוונת לסרש נחוץ הילכךהכרם

הסאה
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ציון ורבעי ערלההלכות פרףקצב
 והר"ג הוא, סופר דטעות הר-ש כמ"ש נאמר לא אם בתחלה שנפלה ערלההסאה
 סאה וכשנפלה צירוף, בעי לא ממש מאתים דאלו רוקא למאתים לאו שנפלה :שכתב
 מצטרפים כלאים, של ועוד סאה שם ונפל וכשחזר נאסרו היתר של קצ"ט לתוךערלה
 כלאי של ועור סאה לבטל הקצ-ט עם מצטרפת הערלה וכן הערלה לבטל הקצ"טעם

 מאה אלא בעינן לא תרומה לענין רם"ל יהושע רר' דסובר משום היינו עכ"להכרם
 בתרומה כמו ועוד במאתים בטלה דערלה ליה אית הכרם וכלאי בערלה ה"הועוד
 חסר בסאה בטל עור והוא ומשהו בקצ-ט בטלה כלאים של סאה הילכך ועורמאה
 ובערוב אחד בעגין הוא זא-ז שהמעלה לפרש נראה ריותר וס"ל שם הר"ב כמ"שמשהו
 והרא"ש רמהריבמ-צ למימר ואיכא ערובים בשני הן שההעלות שמפרש כרבינו ולאאחד
 רמחלק כהר"ש ולא מספיק ועור וכלאים וערלה תרומה יהושע רלר' כהר"ב ס"לנמי

 תיקשי לא ולפי"ז לאסור, מצטרפין ראין רס"ל כר"א דאתיא לומר צריכין וגםביניהם
 ער להגביהה הספיק ולא למאה שנפלה סאה רתרומה מ"ח רתרומות פ-ה ממתני'ע"ז

 בשיעורה שנתבטלה אע"פ ס"ל דת"ק אלמא מתיר ור-ש אסורה ה-ז אחרתשנפלה
 איסור ונתבטלה הראשונה שנפלה בינתים נודע ראפף הר"ב פי' ושם וניעורהחוזרת
 אליבא וכאן לאסור רמצטרפין מ"א מערלה רפ"ב כת"ק לת"ק ס"ל רהתם למימראיכא
 לאיסור וכרומה ערלה איסור בין מחלק והר-ש לאסור, מצרפין אין דס"ל הוארר"א
 בפרק והרא"ש ע"ש גתבטלה לא כאלו הויא הורמה רלא כמה וכל להרים רצריךתרומה
 נתבטל כבר האיסור אבל השבט גזל משום אלא אינו הרמה דעיקר זה רחה הנשהגיר
 שני שנתערבו משום וניעור רחוזר אמרינן בתרומה רדוקא מחלק לע"ז והרמב"ןע"ש,
 אפילו בעדלה משא"כ טעמא, יהיג מינו בשאינו במין וכנגדו לבטל ששים רליכא גמאהסאין

 ועיין ע"ש, וניעור חוזר ואיגו מששים טפי איכא אכתי במאתים סאין שנינתערבו
 ז"ל שירילי"ו הר-ש בשם כתב מ"ג רערלה בפ"ב שלמה ובמלאכת צ"ט, סי' לי"רבפ"ח
 סאה כיצר הערלה את והערלה הערלה את והכלאים הכלאים את מעלה הערלהרה-ג
 היא זו הכרם כלאי של ועור וסאה ערלה ועור סאה גפלה ואח"כ לק"ק שנפלהערלה
 וה"פ הערלה את והערלה הערלה את והכלאים הכלאים את מעלה הערלהשאמרו
 הערלה להעלות רכלאים צרוף בעינן. לא ממש מאתים דאילו קאמר אחר חסררמאתים
 נאסרו סאה קצ"ט לתוך ערלה סאה כשנפלה דהא מיתרצא,מתני' בקצ"ט אבלכלל

 כלאי של ועור סאה וכשנפלה ערלה משום דנאסרו כ"ש ,ו*ר סאה שם ונפלוכשחזר
 עם מצטרף ואדרבה מצטרף לא ערלה לגבי 'אכרם כלאי של סאה דהא כולל מתרת'5כרם
 העלו שהכלאים הרי ראשונה ערלה סאה הכלאים שבטלו הין לבטלה דחוליןקצ"ט
 מאתים ויש החולין עם רגצטרפה לכלאים לאסור מקום הלימה לא והערלההערלה
 קצ"ט ללחום כשבאו שהרי הערלה את והערלה הכלאים את העלה שהערלה הריכנגרם
 וצריך הועור נגד שיעור בהן אין השניה דערלה ועור סאה על רכלאים וסאהדחולין
 ערלה סאה נגר מאתים אלא כאן אין דהא לסייען בטלה שהיא הראשוגה ערלהסאה
 צריכה עצמה דערלה הרי הועור לבטל הראשונה הסאה גם מצטרפין שאנו אלאשנייה
 שנייה ערלה סאה מבטול להסתייע צריכין כלאים של הועור וכן לערלה מבטלתשתהא
 אחר ובערוב אחר בענין הוא דמתני' זה את זה המעלים כל כהר"ב ס-ל הוא ע"שנגרו
 הערלה עם אחר בעירוב היה הערלה את מעלה רערלה הא שגם עליו מוסיףוהוא

 מבטל שיהיה א"א אחר שם של איסור רהו"ל וערלה רערלה ס"ל והר"בוהכלאים,
 רהא הוא דדינא אליבא לאו וכ-ז לקמן כדנבאר החולין עם ולהצטרף לקצתוקצתו

לדירהו
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 קצנציון ורבעי ערלההלכותפרי
 רבינו מ-ש אלא לנו אין ולרינא כר-א, הלכה ואין דרגא אליבא אלא א"אלדידהו

 כאן. ולהלכהבפירושו
 את והערלה במתני: התגא דאמר דהא ס"ל דרבינו מביאר יאז כי'והערלה

 לומר צריך הערלה את והערלה : כתב והר"ב ממש. ערלה היינוהערלה
 מבטל שיהיה אחד שם של לאיסור אפשר דאי שמות שגי שהם רבעי נטע מהסדאחד
 כ"ג הלכה לעיל ועיין בא הוא הערלה שמן ערלה, רבעי לנטע תנא וקרי לקצתוקצתו
 שמות שני בכלאים שאין הכלאים, את הכלאים ולא הערלה את הערלה קתניולהכי
 תימא ז"ל אותנא סולימן ה"ר החכם בשם שלמה המלאכת וכתב עכ"ל בערלה שישכמו
 ביטול לענין ורינו הערלה כמו ומאתים בא' דינו ואין שני כמעשר דיגו רבעידנטע
 לירושלים וחוץ בירושלים שהוא בכל שאוסר דבכורים בפ-ב ששנינו שני מעשרכדין
 אלא בזה הראשון הוא לא רבעי נטע היינו דערלה הר"ב פירוש הנה ע"ש. ברובובטל

 מעלה הערלה דקתני דהא לפרש ונראה : וז"ל הכי מפרש הוא כבר בפירושוהרא"ש
 רקידושין ובפ"ק עוברין אלו פ' דפסחים', ההיא כי רבעי הוי מינייהו חד הערלהאת

 ואין הכרם בכלאי כמו ג' איכא נמי דבערלה ומקשה בשתים לערלה וה"הקאמר
 נאסר לא ג' לאחר שפותר והאילן לעולם היתר לו אין שנאסר דהפרי לאיסורוהיתר
 כגון תרתי אלא שייף;ביה דלא ערלה דאיכא בשתים דה"ק משום ר"ת ותירץמעולם
 קרי אלמא לירו,9יים הבאה ע"י או פדיון ע"י לאיסורו היתר דיש הרביעיתבשנה
 הכרם וכלאי ערלה' כמו זא"י מעלין וערלה רבעי נינהו שמות דתרי וכיון ערלהלרבעי
 נמי וניחא פרוטה שוה בו שאין הזהב בפ' מע"ש כמו מתירין לו שאין ברבעיומיירי
 עכ"ל, הכלאימ את מעלין הכלאים קתני ולא הערלה את מעלה הערלה דקתניהשתא
 משום באלף אפילו דאוסר תיקשי דלא מתרץ והוא רבעי היינו דערלה מפרשהוא

 לפדות יכול דאינו פרוטה שוה בשאינו דמיירי משום מתירין לו שיש דברדהו"ל
 מעלה ערלה אלא אמר דלא משום רבעי היינו דכאן דערלה הוכחתו עיקר דכלומשמע
 אפשר דאי הר"ב מ"ש משום ולא הכלאים את מעלין הכלאים קתני ולא הערלהאת

 שמות דשני וכלאים ערלה אפילו דהא לקצתו קצתו מבסל שיהיה אחד שם שללאיסור
 מיירי דהתם משום והיינו להיתר מצסרפין וכאן לאסור דמצטרפין לעיל תנןגינהו
 לעיל כדכתבתי זא'ז מעלין הילכך זה אחר בזה שנפלו מיירי והכא אחת בבתשנפלו
 וכמ'ש מבטלין, ערלה את ערלה גם זה אחר ובזה הכי שמפרש הירושלמי אתוהבאתי

 שאין בירושלים רבעי בנטע דמיירי לומר אפשר וכן ע.ש שלמה במלאכת סולימאןהר'
 קדושים פ' בת.כ כדאיתא פדיון לו דאין המעשרות לעונת הגיע שלא כגון או פדיוןלו

 המראה כמ"ש פרוסה שוה בו יהא שלא רבעי של ועוד סאה על לומר גדולדדוחק
 המלך והשער עיש, תרל"ח עמור רנ-ח הלכה תעשר עשר בספרי מ"ש ועיין ע-ש,פנים
 שיש דבעי גטע לה דמשכחת וכתב הר.ב על שמקשים מה לתרץ כתב ה.ד ממא"אבפט"ו
 נסע לחלל יכול אדס דאין הים למדינת בעליו שהלכו רבעי בנטע כגון בוטוללו

 לה משכחת ועוד הצנועים דזה :( )סח במרובה התום' כמ'ש חבירו של ב' ומעשררבעי
 בפ-ג שכתב ולהר'ב ע,ש סדיון לו ואין בהנאה דאסור הביעור אחר רבעיבנטע

 נתערב אם אגל שהוא בכל דאסור הוא בירושלי0 שנתערב שני מעשר דדוקאדבכורים
 כיון להעלותו דמצי ואע-ג שם לאוכלו יכול שאינו כיון ביטול לו יש לידושליםחוץ
 פדיון לו יש לירושלים חוץ דסע'ש ואע*ג דשילימ חשיב לא לעלותו טורח לודיש
 שפיר לה משכחת וא"כ דשיל.מ חשיב לא בפדיתו מצוה ראין דכיון להר"ב סזלאפ'ה

נשע
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צירן ירבעי עייההיכית פריקצר
 דבריו לפי ע"ש, דמע-ש דומיא לירושלים חוץ כשנתערב ביסול לו שיש רבעינסע
 לירושלים חוז בין בירושלים בין חילוק אין בירושלים גם נאכלין שאין הוהבזמן
 ב*מ הגמר' פריך מאי תיקשי לפ"ז אך במאתים, ובטלין מתירין לו שיש דבר הוידלא
 לדחוקיה איתא אפילו הא כו' מתירין לו שיש דבר הו-ל דחזקיה איתא ואם)נג.(:
 שיש דבר הו"ל בד"ה )שם( התוס' וכמ'ש בפדיה מצוה אינו דהא דשיל"מ הוי לאנמי
 תקנה דא'ל דבנטמא, דבכורים בפ-ב התא.ש ולפמ"ש ע.ש תרומה לענין מתיריןלו
 רשזי כמ"ש בנטמא מיירי דהתם כיון למימר איכא ע"ש מתירין לו יש מקרי פדיהאלא
 קיימא "ילפדייה וכיון פדיון ע"י אם כי תקנה לו אין א"כ ע"ש. וק' בא' ועוליןבד"ה
 בזמן והילכך אי"א ואם הגמר' פריך ושפיר דכ"ע אליבא מתירין לו שיש דברהו'ל
 ראויה אינה לאכילה עכ"פ, הא טומאה מקבל ואינו הוכשר דלא ואפילו טהרה דליכאהוה
 שיש דבר הו"ל הילכך קיימא לפדיון נ-ר ובין מע"ש בין וכולם מזבח דליכא הזהבומן
 זמן לאהר או הרא"ש כמ"ש פרוטה שוה בו באין אלא לה משכחת ולא מתיריןלו

 לאחר רבעי נטע אם וע*ד המלך השער כמ-ש הים למדינת בעליו הלכו אוהביעור
 עשר ששה במקור לברכה השקפה בספרי מזה כתבתי כבר בהנאה אסור הביעורזמן
 הא אולם ע"ש, נאסרין שאין מעשרות ד"ה )ד.( ר*ה התום' מדברי להוכיח ק"בעמוד
 בהנאה אוסר רנ*ר נימא אם תליא דזה ונראה מנלן. ואחד במאתים אוסר דנ"רגופיה
 עולה דערלה טעמא שאמר הירושלמי דברי הבאתי ל"ב בהלכה דלעיל באכילה רקאו

 התגרה שכפל לפי פי' חיובו חכמים שינו איסורו הכתוב שכפל לפי ואחדבמאתים
 חכמים כפלו לפיכך בהנאה גמ אסור וכאן באכילה, אלא אסורה אינה דתרומהאיסורו

 עלייתו דשיעור אפשר איך בהנאה אסורה אינה דנ"ר איתא ואם עלייתו שיעורגם
 ע"ש, ו' בהלכה לעיל כמ"ש בהנאה אסור אינו דג-ר רבינו שדעת וכיון ואחדמאתים

 הכרם כלאי את הכרם כלאי והיה ממש ערלה הערלה את, והערלה לפרש מוכרחהילכך
 ולא כאן רבינוכמ*ש

 ולא דוקא הערלה את והערלה נקיט רתגא דסיל והר"ב כהר-9,
 בנתים. ידיעה והיה זה אחר בזה ומיירי הכר0 כלאי את הכרםכלא?
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 קצה הארץ ורבעי ערלההלכותנמע
 ם.והלכףץ

 יעיה באהרים נתעיב ישרף, ערלה בקליפי שצבעוכגד
 שאפאה ופת ערלה בקייפי שבישלו תכשיל וכן ומאתים,באחר
 שהרי והפת התבשיל ישרף הברם בכלאי או ערלהבקייפי
 ומאתים* באחד יעלו באהרים נתעיכו ניכרתהנייתי

 צירן ריפ
 באחרים נתערב ידלק ערלה בקליפי שצבעו בגד : מ"א דערלה בפ"ג איתא כו' בגדמ(

 רבינו וכתב עכ"ל, ומאתים באחד יעלה וחכ"א ר"מ דברי ידלקוכולם
 בה לעשות ולא בה לצבוע ואסור בהנאה אסורח הערלה כי בארנו כבר :בפירושו

 מותר הכל ויהיה במאתים הבגד אותו שיערבו ענינו ומאתים באחד ויעל" : אחרדבר
 לערב דמותר משמע רבינו מלשון עכ"ל, כחכמים והלכה זה שלפני בפרק שבארנוכמו
 שמותר משמע במאתים הבגד אותו שיערבו : מדכתב לכתחלה אפילו במאתיםהבגד
 דמשמע באחרים נתערב כתב וכאן לכתחילה, איסור מבטלין אין וקי"ל לכתחילהלערב
 ולא : עליו וכתב בזה רבינו דברי על שהעיד להתויו-ט ראיתי אח"כ דוקא,דיעבד

 מה' בפט-ז לשונו וכן נתערבו אס אלא לכתחלה איסוד מבטלין דאין קאמרלכתחילה

 ועיין )שם( בהרדב"ז ועיין עכ"ל, ואחד במאתים ועלה באחרים נתערב אסורותמאכלות
 אלא שריפה מצות משוס לאו ישרף ערלה בקליפי שצבעו דבגד כאן ומ"ש לקמן,מ"ש
 אסורה דערלה דידלק "סעם ע"ש הר"ב וכ"כ בפירושו רבינו כמ-ש בהנאח שאסורמשום
 בפיע מצוה היא ערלה שריפת אם סופר החתם בשם מיש כ-ג הלכה לעיל ועייןבהנאה
 דגם ורמונים אגוזים קליפי כגון היינו ערלה וקליפי גזה. מ"ש בעזהית"ש לקמןועיין

 ואסור לפריו, הטפל את פריו את :( )לו בבדכות כדדרשינן בהנאה אסוריםהקליפים
 יצבע ולא יהנה שלא ערלתו וערלתם מדכתיב וילסינן :( )נו בקידושין כואיתאבהנאה
 ערלתו וערלתם בירושלמי: ואיתא :( )כג בפסחים ועיין ע-ש, הנר את בו ידליקולא
 לפרי שומר )פי פריו את בעורל תניא תני אית לפריו בסמוך תגיא תני אית פריואת

 לפיריו בסמוך שאף )פי' במשמע גרעינין קליפין לפריו בסמוך. מ"ד בחוץ( אותווסותם
 לפריו בעורל ומ"ד הפרי( את מסבב שיהא וא-צ פרי שאינו אף ערלה משוםאסור
 מניין )וגרעינין גרעינין ולא במשמע קליפין הפרי( את המסבב אלא אסור שאינו)פי'
 שאף סבר נמי תנא דהאי )פי' לפריו הסמוך פריו את מימר סופה הוי אסור(שיהא
 הדא מן נשמיענה דבעי אית משמע( תרתי דמערלתו ערלה משום אסור לפריוהסמוך
 הכי אליהו( בשנות )עיין עכ-ל עורלו ופרי פריו את געורל פריו את ערלתווערלתם

 וזהו ומכסהו עורלו ופריו הקליפה היא וזו פריו את עורל שהוא דבר דרישהוא
 דמשמע הכי דדריש הוא ערלתו פרי את כתיב ולא פריו את ערלתו ומדכתיבהגרעין
 מקליפי ואפי' ידלק מהית בערלה שצבע דבגד מבואר זה מכל קאי, 'אתרוייהודערלתו
 וענבים מזיתים היוצא על אלא הערלה על סופגין אין דקי-ל ואע"ג ואגוזים,רמונים
 פרי דגמרינן דערלה מפרי דוקא הייגו ערלה בקליפי מה-ת לצבוע מותר ולפי"זבלבד
 ערלתו מערלתם דילפינן ובגרעינין בקליפין משא"כ דידהו משקה למעס מבכוריםפרי

אפילו
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צףון ורבעי ערלההלכות פרףמצו
 בהב' תליא יצבע ולא ד"ה )ק"א.( ב"ק התוס' ולפמ-ש מה-ת אסור מהן ביוצאאפילו

 העור בפרק מבכורים מפרי פרי בערלה רגמר יהושע לרבי ותימה 11.ל!תירוצים
 הזיתים מן היוצא על אלא הערלה על הארבעים את סופגין ראין וסבר :( )קכוהרוטב
 התורה מן במשקיהן לצבוע יאסור היאך מותר פירות משאר היוצא אבל העגביםומן
 בזיתים יצבע שלא אלא קרא איצטריך רלא וי"ל הקליפים בהם שנישורו גמיםוכ.ש
 קרא ומיהו ומררבנן ענין בכל ומשקיהן רערלה צביעה עגיני בכל שפיר מייריבברייתא רקתני ' יצבע לא ומיהו הנטחנין הקליפין עפרורית של בממשות או מהן וביוצאוענבים

 ולהכי רבכורים מפרי פרי גמר רוקא רערלה רפרי י"ל א"נ כדפרישית אלא אתיאלא
 אמעיט לא לפריו הטפל את פריו מאת ראתרבו לפרי שומר אבל רדרהו משקהאימעוט
 עכ"ל, כלל לפרי בשומר ליתנהו רביכורים דביכורים מפרי למעוטי וליכא רירהומשקה
 בהנאה ראסור משום יצבע רלא טעם כאן רבינו וממ"ש בזה, מ-ש ו' הלכה לעילועיין
 ממגו יהגה שלא הגרייתא שאמרה רמה שמפרש )שם( בקירושין כרש"י דס"למבואר
 מניין בר"ה רשיי שכתב בו יצבע לא ממנו יהנה שלא כיון הך הייגו בו יצבעולא
 יהגה רלא שם התוס' משא.כ ע-ש, כו' בפרי בו יצטבע שלא כגון ממנו יהנהשלא
 שלא לאשמיעינן איצטריך יהגה לא ראמרינן אע"ג : שכתבו לחור גו יצבע ולאלחור
 בהלכה לעיל מ*ש ועיין ע"ש, יצבע שלא מנין ר"ה :( )כב פסחים בתום' ועיין כו'יצבע
 לאו דחזותא ס"ל ותוס' לא או היא מילתא חזותא אם רפליגי לומר ואין ע"ש,ו'

 רס"ד יצבע שלא לאשמועינן ראיצטריך שם ובקירושין בפסחים להתוס' כמ"שמילתא
 היה לא אי בו שיצשבע ראסור ירעינן הוה לא הילכך מילתא לאו רחזותא משוםרשרי
 ע"ש, אסור ואינו הגאה הוי לא מילתא לאו רחזותא כיון דהו-א יהנה שלא אלאאומר
 גם אסור וממילא יהנה רלא האיסור עיקר הילכך מילתא רחזותא ס"ל ורש"יורבינו
 רב-ק מהסוגיא אולם בהנאה. ראסור משום יצבע דלא טעמא כאן כתב והילכךצביעה
 קרא רגלי משום אלא הוא הנאה בכלל לאו יצבע דלא ראיסור אמרו מפורש)ק"א,(
 רגזל כגון בעיין ומוקמינן וכו' אין או הצמר גבי על סמנים שבח יש להוראיבעיא

 יש צמר לההוא ליה מהרר וקא סמנים בהנך צמר לההוא וצבעיה רחד וסמניםצמר
 הצמר גבי על סמגים שבח אין רלמא או סמגים מהדר וקא צמר גבי על סמניםשבח
 ערלה בקליפי שצבעו גגר ת"ש התם, ואמרינן ליה, מהדר לא סמנים ליה מהדרוצמר
 תורה אסרה לעינים הנראית "נאה רבא אמר ורחינן היא מילתא חזותא ש"מירלק

 ולא בו יצבע ולא בו יהנה שלא מגין אכילה איסור אלא אין יאכל לא ערליםכדתניא
 אלמא ע'ש, כולן את לרבות ערלים פריו את ערלתו וערלתם ת.ל. הנר את בוידליק
 וחזותא הנאה דלית משום רשרי הוא קרא לאו אי אבל יצבע רלא קרא רגליטעמא
 ס"ל ואולי קרא, רגלי לאו אם ערלה לענין וה"ה וגגזל גוזל לענין היא מילתאלאו

 חזותא משום ערלה בקליפי צגיעה ראסור רהטעם רהתם הגמר' דמסקנת ורש"ילרבינו
 קראי רכתיב ערלה שאני רבא דשני אחר התם ראיתא קרא דגלי משום ולא היאמילתא
 חזותא אלמא ידלק ערלה בקליפי שצבעו בגר תנן : רבא רמי ילפינן, לאומהתם
 ולא טהור הבית לה ואמרי טמא הבית בבית שנבלעה רם רביעית ורמינהו היאמילתא
 מתכבסת אם בכסות נבלעת לבסוף ראתו בכלים הא מעיקרא רהוו בכלים האפליגי
 שהרם איכא ררביעית דח1ותא )אע"ג טהור לאו ואם טמא רביעית ממנה ויוצאהכסות
 רב אמר היא( מילתא לאו חזותא אלמא בבגד לנו גראח לסוחטו אפשר שאי בבגרשנשאר
 רמי: רגא בר"ה התום' וכתבו עכ"ל ררבנן תבוסה ברם כאן שנו רביעית מקוליכהנא

תימא
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 בעיא והאי בעלמא דיחוי אלא היה ילא דבא גריס דרבינו למימר איכא לפי"זעכ-ל הוא דדיחוי לומר יש רבא גרם ואי רבה לעיל דגר' כספרים ונראה אטומאהמערלה פריך מאי וא"כ ילפינן לא ומהתם קראי דכתיב ערלה שאגי לעיל שני רבא דהאתימא קציציון ורבעי ערלההלכותמר'
 איכא בזה הרי איפשטא, דלא כתבו והרא"ש והר"ף היא, מילתא דחזותאאיפשטא
 ותליא ונגזל גוזל לגבי דבעו הבעייא אפשיטא אם בזה מחלוקת דאיכאג.כ שכתב ע' סי' הר*ן בתשובת ראיתי וכן דבה, או רבא גורסין אם בגירסא ותלואפלוגתא
 הנאה דאיסור מדינא אלא אתו דערלים מדרשא לא ידלק ערלה בקליפי שצבעודבגד ודאי ס*ל כו' שצבעו דבגד ממתנר דפריך ורבא רבא או רבה לעיל גדסינן אםבהגידסא
 גזילה מה' בפ"ג כתב איך איפשטא בעיא דהאי ס"ל דרבינו נימא אם אך ע"ש,כו' בחזותא רבנן ואמור כו' רבנן אמדו רבא אמר :( )ע"ט וגזבחים ע'ש. מילתאדחוותא
 מדעת שלא בסמגין הצמר וצבע אחר ובא שרויין וסמגין צמר לו שהיה מי : י'הלכה
 ואם הצמר גבי שעל סמנין שבח לו מחשב ואינו כצמר שהפסיד מה דמי לו משלםחברו
 דלא בעי משגה המגיד וכתב מידו, מוציאין אין הסמנין מן שחסרו מה דמי הניזקתפס

 אינו יצבע לא ערלה דגבי וטעמא איפשטא לא דהבעי לרבינו ס"ל הרי ע"ש,איפשטא
 ואיכא בזה, מ"ש ג' סי' ארח תניגא מהדורא ביהודה ובנודע ה' ס-ק ק"ב סי' י"דכפ"ח ועיין כהנאה, דאסור משום יצבע דלא טעמא כאן כתב ולמה דערלים דרשא מטעםאלא
 דערלה משוס פי' תורה אסרה לעיגים הנראה דהנאה שאני דהתם משום בעלמאמילתא חזותא אי לעגין כו' שצבע מבגד הראי/ דחה שרבא דמה מפרש דרבינולמימר
 אסור וערלה מערלה הוא נהנה דעכ"פ משום צביעה אפילו אסור הילכך בהנאהאסור
 צביעה לא כתוב לא וגתורה הוא הנאה דבכלל וכדומה צביעה וה"ה יאכל מלאבהנאה
 מילתא לאו דחזותא ואע*ג הוא הנאה איסור דבכלל משום דאסורין אלא הדלקהולא
 הוא הנאה איסור בכלל דהכל משום יצבע ולא ידלק דלא לפרש בפרוטרוסהבדייתא דברי להביא ממ"א בפ"י השמיט רבינו והילכך הצבע, בעד לשלם וחייבהשבה הוי לא מילתא לאו חזותא אם ונגזל בגוזל השבה לענין משא"כ יצא לא הנאהמידי
 צביעה איסור הזכיר ולא יאכל מלא והנאה אכילה איסור אלא רבינו כתב לאהילכך

 מפורש.והדלקה
 כה"ג דהנאה הו'א קרא לאו ואי בנר כשדולק בעין דהשמן אע'ג קרא איצטריךהנר להדלקת דאפילו ומשמע ע"ש, הנד להדלקת וחד לצביעה חד גרידא להנאה חדערלים זימני תלתא מדכתיב דדרשינן כב:( )שם והברחתא לא או בפת עצים שבחיש אמרינן אם )כו:( בפסחים וחכמים דרבי גפלוגתא תליא דזה לרבינו דם"ל למימדואיכא
 יותר בהכגד ניכר דהשבח בגד בו שצובעין צבע וה'ה הנאה איסור משום דאסורממש בעין דהוי להדלקה שמן כ*ש כבעין הוי בפת עצים שבח יש משום אסור להסקהעצים דאפילו קרא צריכין לא להדלקה שמן א"כ בפת עצים שבח יש דס*ל לרבי א"כגפת עצים שבח דאין משום היא מילתא דלאו שרי להסקה דעצים ומשמע היא מילתאלאו
 אותם השמיט הילכך דרשות התלתא לכל צריך אינו גפת עצים שבח דיש כרבידססק רבינו א"כ )שם( בפת עצים דשבח כסוגיא בפסחים בפנ"י עיין בירושלמיכדאשכחן אחריתי לדרשא בעינן ערליס תלתא הני כל א"כ גפת עצים שבח שניכרממה
 לעיל מ'ש ועיין ע*ש, וגרפו בתד"ה )עה.( בפסחים שכתב כר"י ולא מה"ת דאסורכנגרו אגוקה כשיש גפת עצים שבח יש דאמרינן דהא לומר צריכין לפ"ז אךוהדלקה, צביעה איסור ידעינן וסמילא הנאה איסור לענין יאכל דלא הדרשא רק הביאולא

הלכה
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ציון ייבעי עייההלכית מרימצה
 בפרט והדלקה צביעה איסור הביא שלא קמ"ו לאוין במצות הסמ-ג נהג וכן ו'הלכה
 אגוז בקליפי צבעו היא: מערלה פיג בירושלמי ואיתא ע"ש, הנאה איסור בכללאלא
 מין תמן כו' רבלה עגולי כהדא ייבא חולין של רימון בקליפי וצבעו וחזר ערלהשל

 בקליפי וצבעו וחזר ערלה של אגוז גקליפי צבעו מינו בשאינו מין הכא ברםבמינו
 להבין צריכין ע-ש, כו' מעלות שהורות תאגים אומר ר"י כהרא ייבא אחד מיןחולין
 צבע ואס והחזותא מהמראה שנהנה מה הוא מהצבע האיסור עיקר הא ליה מבעיאמאי
 איסור איזה כלל נהנה ואינו נראה לא האסור והצבע אחר צבע הצבע עלאח"כ
 להצבע קלקל ראח"כ אע"ג ונאסר פעם שצבע דכיון למימר ואיכא הבגד, עלנשאר
 הרלקה מחיוב יוצא איננו שידלק נתחייב הבגד שכגר כיון הותר הבגד אין נהנהואינו
 והקדיח וצבעו וחזר צבעו וז"ל: בירושלמי שם שמצינו כמו קיים שהבגר זמן כלעד

 תקשה לפי-ז אך עכ,ל, מותר לאו ואם אסור חראשונה לצביעה צריכה היה אםנאמר

 שריפה הבגד נתחייב שצבע תכף הא להראשוגה מבטל השניה הצביעה אם מיבעיאמאי
 למימר איכא הבגר את לשרוף ומצותו חיובו מקיים אינו לשרוף מקיימין שאיןוכ"ז
 רב"ק בגמר' כדאשכחן צפון ע.י הצבע שהעביר כמו הו"ל האמור הצבע דנתבטלרכיון
 עיגולי כחדא אך בירושלמי: התם דאמרינן והא דמי, לגמרי הצבע שעבר וכמו)שם(
 ומאה אחד משערין רבלה עיגולי דגבי )וכמו כו' הקטנים את מעלין הגרוליםדבלה

 הראשונה( הצביעה לבטל כדי השגיה צביעה מועיל נמי הכא ה"רומה להעלותכדי

 במינו מין דהתם דמיא דלא לה דחי הש"ס מינו, בשאינו מין הכא ברם במינו מיןתמן
 של וזה אגוז של שזה הוא מינו בשאינו מין היכא אבל זה את זה מעלין לפיכךהוא

 מינו בשאינו ממין חמור יותר במינו מין אדרבה הא פריך מאי להבין צריכיןרימון,
 איגו מינו בשאינו ובמין גמאתים וערלה ואחד מאה לבטל בעיגן גתרומה במינורבמין
 גדול יותר שיעור בעינן טעם נותן כדי בשיעור דלפעמים למימר איכא בששים,אלא
 שפיר הילכך בטל אינו ואחד במאתים אפילו סעם נרגש אם רהייגו ממאתים אוממאה
 ואחד במאתימ בטל אז נראה הצבע מראה דאין במינו במין דמיירי תמן תינח האאמר

 בטל ואינו נרגש הטעם כמו והו.ל וניכר נראה דהצבע מינו בשאינו במיןמשא"כ
 האיסור ממשות דכשיש לעיל שכתבתי והר"ש רש"י ולשיטת ואחד במאתיםאפילו
 דחזותא נימא אט א.כ ואחד מאתים בעינן נמי מינו בשאינו במין אפילו בתערוגותבעין
 דהייגו נרגש טעם וגם בתערובות איכא וממשות בעין דאיסור כמו הו"למילתא
 ואחת מאתים שיעבור יתכן זה אין אך ואחד, מאתים אפילו מועיל אינו ניכרהחזותא
 ניכר יהיה עוד הראשונה והצבע ערלה איסור לבטל כדי לצבוע צבע שיעור עםפעמיט
 א"כ הערלה לבטל ואחד מאתים א,צ הנאה דלאיסור דס"ל להראב"ד בשלמאונראה,

 ובמין במינו במין ברוב ובטל הנאה איסור רק אלא אכילה איסור דאינו בגדצבע
 צבוע בבגר בכהיג אסור בהבגד הצבע וניכר שנראה כ'ז וכאן טעם בנותן מיגוגשאינו
 לענין דגם דס"ל לרבינו אבל במינו ממין חמור יותר מיגו באינו מין לפי"זמערלה
 חמור יותר מיגו באינו שמין במציאות הוא איך ואחד מאתים בעינן הנאהאיסור

 צבע להעביר אפשר הא ידלק בערלה שצבע בגד למה להבין צריכין ועור במינו,ממין
 אין משום כן לעשות אסור דלכתחלה למימר איכא ולבטלו, הערלה של הצבע עלחולין
 לא אחרים בשביל נ'מ או בשוגג בצבע מיירי והירושלמי לכתחלה איסורמבטלין

 ל"ה, הלכה לעיל עיין הצובעבשביל

ולפי"ז
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 פצמציון ורבע' ערלההללותמרי
 דניכר ואע"ג עצמו בבגד במאתיס הצבע בטל דאינו טעם ראשונה המשנה מ-שולפי"ז

 ריכול כיון להסיר א"א והכא להסיר שיכול היכא היינו בטל אינוהאיסור
 שיצבענו ע"י לענ"ר ע-ש, להסיר יכול מקרי אחר בצבע מלמעלה שיצבענו ע"ילהסיר
 ואין האיסור מבטל שיצבע שבזה בטלה אלא הסרה נקרא לא אהר בצבעמלמעלה
 זהו הבגד שמיפה דמה משום בטל דאינו הטעם מ"ש ועיקר לכתחלה, איסורמבטלין
 לה רמבעיא דהא למימר איכא ולפי-ז ע"ש, נכון זה בטל ואינו טעם נותןכמו

 אסור דאינו באופן לבטל ולא לצביעה בכוונה היינו וצבעו וחזר צבעו אםלהירושלמי
 והר"ש לרש"י עצמו בבגד במאתים הוא הביטול ועיקר לכתהלה איסור מבטליןמשום
 ואם מאתיס בעיגן מינו בשאינו במין אפילו איסור של ממשה דנתערב רהיכארס-ל
 בטל הצבע מאתים בעינן לא ואם וממש בעין איסור הו*ל הצבע מילתא דהזותאנימא
 שלא כדי צבע על הצבע מועיל ע'ז יראה לא שהצבע ובלבר גרוב אפילובבגד
 שפיר הילכך ניכר הראשון הצבע בסתם אחר צבע במין צבע ומין ניכר האיסוריהא
 זוז*ג משום הכא שרינן לא למה הקשה והמ'ר מינו, לשאינו מינו בין הירושלמיחילק

 ובתא"ש, מ"א מה' בפט"ז משנה הלחם הקשה וכן ע"ש, היתר של באש הצבעשמבשל
 איסור של גופו שם כשאין היינו זוז"ג שרינן כי )שם( הר"ן בתשובת לפימ-שע"ש,
 וזה זה מטעם להתירה א-א גופו שס שנתערב כל אבל בלבד גורם אלא האיסורשאין
 מילתא חזותא ושמא אפשיטא לא רהאיבעיא וכיון ע"שנורם

 הו"י
 שם שנתערב כמו

 מטעם להתיר ליכא הילכך מילתם חזותא שמא אסור ספק רבראורייתא איסור שלנופו
 לרש-י בשלמא קבורה מהני ולא ירלק דאמרינן והא כ-ה הלכה לעיל מ-ש ועייןזורג,
 המלאה תקרש פן כתיב הכרם דבכלאי משום בוריפה דערלה טעמא תמורה בסוףשכתב
 והר"ב לרבינו אבל ירלק דוקא בעינן הילכך מכלאים ילפינן וערלה אש תוקר פן1ג1'

 למימר איכא קבורה, , ולא ידלק למה בהנאה שאסור משום דידלק טעמאשכתבו
 הא על טעם תמורה בסוף רש'י כמ"ש וישתמש לה ואשכח איניש אתי שמאדחהשינן
 לעכו-ם ימכר כאן אמרינן דלא והא ע"ש, יוקברו לא הנשרפין כל במתני' שםדאמרינן

 יין ליקח ארם בני דרך אין תמן ומתרץ לה פריך הירושלמי שבו איסור מרמיחוץ
 הוא ררך בגד גבי אבל לישראל וימכרנו יחזור שמא למיחש ליכא הילכך העכו"םמן

 לים הנאה הולכת וגם ערלה, בקליפי צבוע דהוא ידע ולא העכו*ם מן נם אותוליקח
 רבינו דעת לפי בזה מ"ש ל"ם הלכה לעיל ועיין דמיה תופסת בע"ז רק ליכאהמלח
 דמשמע כו' הבגד אותו שיערבו בפירושו: רביגו דמ-ש לומר אפשר הנ*ל ולפיע"ש

 דחזותא האיבעיא רהא שאני הכא לכתחלה איסור מבטלין אין דקי"ל אע"גלכתחלה
 אלא אינו לחומרא רבינו דלשיטת דאורייתא ספיקא הו"ל א"כ איפשטא לאמילתא
 אסורות ממאכלות בפט"ו רבינו כתב והא בהבגד הצבע נתערב כבר הא ועודמדרבגן
 מרברי ומשמע כתב: והרדב'ז ע"ש, לכתחלה האיסור מבטלין דגריהם של דבאיסורהכ"נ
 אותו מבטלין אין מזה בפחות נתערב ואם יעלה ומאתים באחד נתערב שאםרבינו

 מבטלין וקי-ל מדרבנן אלא תורה מאיסורי זה תערובות שאין וראי והאלכתחלה
 בפירוש וכ-כ ומאתים באחד אותו מעלין סירושו יעלו הילכך לכתהלה ררבנןאיסורין
 שאם משמע רבינו שמדברי כותב מתחלה ברורין אינס רבריו עכ"ל בהריאהמשנה
 אלא תורה מאיסורי זה תערובות שאין ודאי והא אותו מבטלין אין בפחותנתערב
 מאתים שיהיה עד השיעור על להוסיף להתיר דנוטה משמע כו' מבטלין וקי-למדרבנן

 משמע המשנה בפירוש דכוכ ומסיק מתיר אינו מתחלה בידים לערב לכתחלה אבלוא'
דס*ל
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צ'ין ורבעי ערלההלכות פר'ר
 ומאתים, גאחד שיעלה עד להוסיף היינו ומאתים באחר ויעלה בפירושו רבינו דמ"שדס"ל
 לבטל רמתיר משמע ולשוגו הולמתו לא ביאורו וודאי שמיה דכר מאן להוסיףובאמת

 לעיל. וכמ"ש בתחלהלכתחלה
 כגון הצבע לפי אלא הגגדים לפ'י לא ואחד מאתים דהשיעיי יניאה כי'יעלה

 צבעו בגד ולכל א' מראה בצבע צבועים כולם בגדים ואחד מאתיםשהיה
 היינו דאי צבועים ואחד במאתים מתגטל הצבע יחד כולם וגתערבו א' צגעבשיעור
 נימא ואם ואחר מאתים וא"צ ברוב ובטל מינו בשאינו מין הו"ל בבגדים הצגעמבטלים
 בשאינו מין אפילו טעם ובנותן ' מהמראה שנהנה טעם גותן כמו הו"ל הצבערמראה
 לא המראה רהנאת מעלה אינו וא' מאתים אפילו א"כ מששים ביותר אפילו אוסרמינו

 רהתם גתערובות טעם לגתינת דמי לא וראי אלא וא' מאתים יהיה אם אפי'נתבטל
 שאין כאן משא"כ נרגש עור שהטעם כ"ז אוסר הילכך התערובות בכל נרגשהטעם
 אי הילכך הבגרים בכל ולא א' בבגר אלא התערובות בגרי בכל נרגש האסורהצבע
 רם"ל והר"ש לרש"י בשלמא גרוב ורי מיגו בשאינו מין הו"ל גהבגרים הצגע הביטולהוה

 ואחר, מאתים בעינן מינו בשאינו מין אפילו בתערוגות האיסור ממשות רישדהיכא
 טעם דליכא דהיכא רבינו רעת לעיל ולפימ"ש בבגדים מתבטל דהצבע לומראפשר
 דס"ל הפוסקים לשאר אבל שפיר אתי מינו בשאינו במין אפילו ואחד מאתיםבעינן
 בצבע רהצבע ודאי אלא למימר איכא מאי ברוב בטל מינו בשאינו מיןרלעולס
 למנות ררכו לבד רהצבע ס"ל ידלקו כולם ראמר מאיר ור' בבגדים הצבע ולאמתגטל
 רבגד אמריגן דלא והא לימנות, דרכו שצבעו דהבגר לר"מ דס"ל הר"ב כמ"שולא

 לומר ואפשר צפון ע"י הצבע ע"י להעגיר דיכול מתירין לו שיש דבר הו"לשצגעו
 דאסור מאי אלא שיל"מ דבר מקרי דלא מתירין לו שיש דבר, לומר שייך לארבכה"ג
 ישאר הוא מהבגד צפון ע"י שיעביר לאחר גם הצבע אבל שרי זימנא ולבתרהאירנא
 הצבע מחמת העברה קודם עליו שהיה והאיסור היתר תמיר היה והבגד לעולםאסור
 הצלי עם שאפאה פת בענין שכתב ז"ל להאלפס ואפילו )גב.( בנררים הר"ן כמ"שהוא

 משום טעמא הייגו היא מילתא לאו דריחא דקי"ל אע"ג בכותח לאכלה דאסורבתנור
 לא גאלף אפילו ומש-ה בישרא בהדי למיכלה מצי דהא מתירין לו שיש רברדהו"ל
 גם היתר אדם לכל דיש שאני התם באיסוריה, תשאר האידגא דאסור דמה אע"גבטיל
 אחר ורק הכל אסור דעכשיו כאן משאזכ שם הר"ן כמ-ש בבטילה להחמיר ראויעכשיו
 דלא הצל"ח דבדי ולפי מותר, הבגד יהיה אז מהבגד הצבע ויפריד בצפוןשיעביר
 באיסור שתאכלנו עד ראמרינן אכילה באיסור אלא מתירין לו שיש דגראמרינן
 בהיתר ליהנות ואפשר באיסור ליהנות דאפשר הנאה באיסור משא"כ בהיתרתאכלנו

 לעיל והבאתי הי"ד ממ"א בפט"ו הראב"ד לדברי והנה א"ש בלא"ה מתירין לו יש רין אמרינןלא
 למה א'כ שבמנין, דבר הוא א"כ אלא בהנאה ערובו שאוסר רבר לך שאין ל"בהלכה
 צבוע בגד הא ואחד מאתים ער בהנאה תערובתו אוסר בערלה שצגעו דבגד כאןאמרינן
 דילפינן וא' במאתים אוסר דערלה טעמא רמאי משום למימר איכא לבד הנאה אלאאינו

 הכרם ובכלאי תאחר לא ורמעך מלאתך כ-ב( )שמות מלאה כתיב תרומה דגבימתרומה
 מאת כדילפינן עולה להלן האמור מלאה מה המלאה תקדש פן כ"ב( )רברים מלאהכתיב
 וצריך עלייתו כפלו בהנאה אסור שהוא אסורו שכפל ולפי עולה כאן אף ממגומקרשו
 לחבין צריכין א"כ כמותן בהגאה אסודה שהיא לפי מכלאים לה ילפינן וערלהמאתים
 איסור אלא ליכא בקליפין הא ואחד מאתים דבעינן מנין פריו מאת שמרביםהקליפין

הנאה
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ר~םצרדן ורבעי ערלותהלכותפרי
 לבישה לענין שעה כל גפרק הראב"ר כתב בכה"ג מהמראה שנהנה מה והנאה בבגדהצבע ומבליע הקליפין רמכלה אכילה בכלל צביעה א"כ ומתנה ומכירה והרלקה צביעהלדבות ערלים פריו את ערלתו מוערלתם צביעה איסור קרא לן רגלי צביעה הוא אכילהבמקום בקליפין כן ממש אכילה הוא ואכילה ומתנה מכירה היינו נינהו מאי בפירותדהנאה איסורי תרי בקליפין ' איכא כן והנאה אכילה איסורי תרי גהו איכא ערלהשבפירות דכשם וראי אלא אסורו כפלו לומר שייך ולא בהם שייך לא דאכילה לבדהנאה
 לעיל כם"ש אסור נמי מילתא לאו חוותא דאסילו שאני הגאה איסור משוםאו אסור דצגיעה קרא לן דגלי משום או אלא חוותא מטעם לאו דהכא ודאי אלאלהקל, דרבנן ספק הו"ל א"כ לגמרי ומותר מילתא לאו חזותא ודילמא וא' מאתיםהצריכו ומדרבנן מותר כבר מה"ת ברוב רגתערב דכיון מותר גמי מר"א בפחות כברנתערב היה ואם מדרבנן ולחומרא דאורייתא ספק הו"ל איפשטא דלא כיון משום להתירהו"ל נמי ממאתים בפחות הא וא' במאתים יעלה באחרים נתערב למה תקשה לפי"זע"ש, מדרבנן באיסור משא"כ ראו' באיסור היא מילתא וחזותא בהנאה אסור קליפהדגם התא"י שכתב וכמו מה-ת אסור בארץ רערלה משום היינו אסור דהכא האאיפשטא דלא וכיון מילתא דחזותא טשום ירלק ערלה בקליפי שצבעו רבגר הטעם רעיקרדס"ל משמע עכ"ל הקליפין מן נהנה כאילו וחשיב היא מילתא וחזותא ערלה בקליפישצבעו גגד : וז"ל ז-ל, שיריליו הר"ש פי' מביא שלמה המלאכת והנה ונתינה, מכירהאיסור לעגין ולא צביעה לענין בקליפין וא' מאתים בעינן ה"ה להנאה ולא אכילהאיסור לעגין אלא וא' מאתיס ערלה בפ"רות בעיגן רלא ולהראג"ר הקליפין לבטל ואחרמאתים בעינן הילכך איסורן כפל בקליפין גם א"כ ע"ש, ונתינה מכירה זה הנאה בכלל כאכילהבבגד

 רבינו.לדעת
 נתערבו ירלק ערלה גקליפי שבשלו תבשיל מ"ה(: מ"י )שם איתא כי' תבשילוכן

 בו ואפה ערלה בקליפי שהסיקוהו תנור ומאתים באחד יעלהבאחרים
 שנאפה הפת ראם כאן שייך מה ואחד מאתים בעינן לא מינו רגאינו רס"לורעמייהו ורבינו להתוס' משא"כ לבטל ואחר מאתים ובעינן געין איסור כמו הו"ל גפתאו בתבשיל עצים שבח ריש כיון פשוט כאן ואחד מאתים בעינן בתערובות געיןאיסור דאיכא היכא כל מינו בשאינו מין דאפילו והר"ש רש"י לדעת הנה עכ"ל, דברים מ'זה דאין לר"מ אסילו ומאתים באחד יעלה בתבשיל וכן בפת עצים שבח ריש :( )כ"ושעה כל בס' כראמר כתב: והר"ש עכ"ל בתבשיל ערלה ששבח לפי מבואר זה :גפירושו רבינו וכתב עכ"ל, ומאתים באחד תעלה באחרות נתערבה הפת תרלק הפתאת

 ר' אמר : ה"א רערלה בפ"ג ראיתא שבח יש אסרינן רלא בירושלמי מבוארתבשיל ולענין ערלה, של בקליפות שנאפו שבפת הקליפות השבח מבסלים בהפת הקליפותשבח שיש היתר בקליפי שנאפו ככרים מאתים יש אם נמי הכא הבגרים של בהצבעאלא בהבגדים מתבטל אינו הערלה של הצבע א"כ בגדים המאתים שעל בהצבעים בטלערלה מקליפי הבגד שעל הצבע היתר בקליפי נצבעו הבגרים וכי ערלה בקליפי שנצגעהבגד הילכך צבע יש בגד רלכל משום היינו ואחד מאתים רצריכים גאחריס שגתערבוערלה בקליפי שנצבע לענין לעיל שכתבתי כמו ואולי מינו, בשאינו מין הו"לוהקליפות הפת הלא טאתים פי להיות צריכות דהאחרות אחרות סת בין נתערב ערלהבקליפי
 שבשלו תבשיל ממל בר אבא על פלוג טתניתין ברוב בסלה ערלה הניית ממל בראבא

1
הירושלמי-ןא דברי לפרש ע' סי' בתשובותיו הר'ן וכתב בקדרות קדרה לה פתר יילק ערלה פ בקל
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ציון ורבעי ערלההלכות פרירב
 דההיא סיפא דקתני ממל בר אבא דר' עליה דפרכינן הוא דמסיפא נ-ל : וו"להירושלמי

 כלומר בקדרות קדרה לה ופתר ומאתים באחד יעלו באחרים נתערב דערלה ג'בפרק
 בפרק כדמסקינן בקדרה עצים שבח דיש משום וטעמא קאי אקדרה באחדיםדנתערב

 ולא מההיא ומדפרכיה בפת עצים שבח דיש משום אסירי וצלוחיות כוסות שעהכל
 למילתיה אמרה צבע גגי אבא דר' טפי שפיר שייך דהוה מיגה לעיל מדתנאפרכיה
 דיש משום דההיא מההיא למפרכה מצי דלא ודאי משמע ותשכח דוק התםכדאיתא
 בקדרות קררה תפתר ליה וכדמשני בלחוד ערלה הניית מקרי ולא בבגד סמניןשבח
 שבח ויש בבגד סמנין שבח ויש בפת קליפות שבח דיש למדין אגו מדבריועכ"ל,
 שייך דלא והיכא אמרינן לא בתבשיל קליפות שבח יש אבל אמרינן בקדרותקליפות
 הניית אבא ר' אמר וע"ז לבד רוב ומספיק ואחד למאתים זקוק אינו שבח ישלומר
 משום והר"ש לרש"י אפילו ברוב בטלה מינו בשאינו דבמין משום ברוב בסלהערלה

 משבעה אחת בעה"ב של דככרות ואע"ג שבח, דאין כיון בעין האיסור בתערובותדאין
 אגל עצמן מחמת שאסודן בככדות דוקא היינו חשיבותן מפני בטלין שאינןדברים
 והר"ן ערלה מקליפי דהיינו אחר ממקום איסור שקיבלו מחמת אלא אסורים אינן שבכאןהככרות
 ע"ש, בטל אינו שבמנין דבר אמרינן בכה"ג דגם י"מ שם הביאם מ"ט פ"גבע"ז

 דפסחים בהסוגיא וכדאיתא כנגדן כשהאבוקה כאן דמיירי הר"ב בשם מביאוהתויו"ט
 וכו' הפת את בו אפה וכו' ערלה בקליפי שהסיקו תגור התם דתני הא גמר' דמוקי)כ"ו.(

 ונמצא הר"ן וכתב עיכ התנור בפי עצים מבעיר הפת כנגד רש"י ופי' כנגדוכשהאבוקה
 הירושלמי מסקנת לא הביא לא ודבינו עכ"ל, בעין שהאיסור בשעה האיסור מןנהנה
 כמו מפרש הוא ואולי כנגדו, כשהאבוקה דמיירי הבבלי מסקנת ולא בקדרות,קדרה

 גר בא דר' על קאי בקדירות קדירה לה פתר הירושלמי שאמר דמה משה הפנישמפרש
 ע*ש היתר של בקדירות נתערבה לחזקן כדי ערלה בעצי שנתבשלה שהקדירה פי'ממל
 קליפין שבח יש לומר שייך ערלה בקליפי שבישלו בתבשיל דאפילו ס"לורבינו

 שבקדרות דקדרה האוקימתא השמיט שרבינו הטעם בזה מ"ש הפנים במראה ועייןבתבשיל,
 התערובות בענין מיירי בא דר' דהא הירושלמי כוונת דמפרש למימר איכא עודע"ש

 שנתבשל התבשיל גתוכו שנבלע ערלה בקליפי נתגשל שבתוכו הקדירהשגתערב

 בעין ולא נבלע היתה ערלה שהנאת כיון הקדירות שאר בין ונתערב ערלהבקליפי
 שהתבשיל התבשיל בענין דמיירי במתניתין משא'כ ברוב דבטל בא ר' מתירהילכך

 ואינו בעין איסור כמו הו"ל שבח יש אמרינן שבתבשיל כיון ערלה בקליפישנתבשל
 בפת איסור עצי שבח יש : מפורש מ"א הלכה לקמן רגינו כמ"ש וא' במאתים אלאבסל
 מפורש הרי בהן ניכרת הנייתן שהרי והפת התבשיל ישרף כתב כאן וגם בתגשיל,או

 בוערות שהן אע"פ איסורן הלך גחלים שנעשו כיון המ"ג: לקמן ומדכתב שבחדיש
 אוסר איגו לוחשות גחלים דאפילו כנגדו אבוקים דבעינן דס"ל מפורש הריעכ"ל,
 )שם( בפסחים בגמר' אמרינן דהא כנגדו אבוקה דבעינן לרבינו דס"ל מוכחממילא

 משכחת היכי לרבי בפת עציט שבח דיש דאמר פת מותרות לוחשות אפילולמ"ד
 דהאי ורבינו להתום' יחודש הנ"ל ולפי ע"ש, כנגדו כשאבוקה פפא רב אמרלה
 כל אם אלא אינו וא' במאתים דתערובות התבשיל או והפת הבגד דאוסרדינא

 של א' בתוכם ונתערב היתר של בקליפות גתבשל או נאפה או נצבעהתערובות
 בשלמא אחר ממין היה התערובות של הצבע אם משא"כ במינו מין והו"לאיסור
 נתבשל ואם במינו מין וחו"ל להם יש אחד ומדאה אחד שם הצבע מיני שלכלבצבעים
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 רגהארץ ורבעי ערלההלכותנמע
 טא.הלכהץ

 ידוע ואין בערלה שצבעו המיט מלא בו שארג בנדוכן
 היתר בסמני ערלה סמני נתערבו ומאתים, באחד יעלה הואאיזה
 ברוב. יבמל צבע במי צבע מי ומאתים, באחדיעלו

 ציוןפרי
 והשם הטעם אין ואז כנגרו אבוקה רבעינן כיון מקליפות לא עצים בסתם גאפהאו

 אין והר"ש ולרש"י מינו בשאינו מין הו"ל רהא סגי וברוב מינו בשאינו מין והו"לאחר
 והש"ך רהרמ"א במחלוקת תליא רזה לטימר ואיכא וא' ממאתים בפחות ואוסרחילוק
 עצה ואין הוא אחר הטעם כאן א.כ ע'ש, טעמא בתר ראזלינן ולהש"ך צ-חבי"ד
 לישראל ימכרנו שמא רחיישינן שבו איסור מדמי חוץ לעכו"ם התערובות כללמכור
 שהתיר לפני פת וכן אסור עכו"ס רבישול מעכו"ם יקנו לא רתבשיליןואע"ג
 התוס' כמ"ש עכו"ם פועליו בשביל הישראל יקנה שמא רחיישינן אסור נמי עכו"ספת

 אסור והא ע,ש, לפועליו ליתן ישראל ממנו יקנה שמא כולן ר"ה :( )ע"בבזבחים
 מכירה ע"י אלא א"א נמי המלח לים הנאה יוליך ע"י ההיתר וכן ערלה מטעםבהגאה
 הילכך לישראל ימכרנה שמא מטעם אסור הא ומכירה המ"ג ולקמן בהל"ב לעילכמ"ש
 ערלה בקליפי שנתבשל או שנאפה התבשיל או הפת את להקל תבונה ואין עצהאין

 ואחד. ממאתים בפחות יאסרו ולא ירלקושלא

 ואין בבגד וארגו ערלה בקליפי הסיט מלא הצובע מ-ב( ישם כי' 21גד דכןמא(
 ומאתים באחר מעלה אומרים וחכמים הבגר ידלק אומר ר"מ הוא איזהירוע

 הרבה סירושים המלה בזו וראיתי הזרת שתות הוא הסיס בפירושו: רבינו וכתבעכ"ל
 הקדמונים פירוש שהוא מפני הפירוש אצלי ונתחזק לחומרא שגשעורים פחות טהסוזכרתי
 לחכמים קולא הקורמות בהלכה והשמיענו האחרון מן בלשון חכם יותר הואוהקרמון
 חוס אפילו שאמר לר"מ חומרא השמיענו ההלכה ובזו יעלה כולו שנצגע בבגדאפילו
 חשוב לר"ם הסיט מלא שיעור עכ"ל, כחכמים והלכה כולו ישרף בבגד כשנצבעאחד

 רברים ששה אלא מקרש ראינו ובטל חשוב ראינו ס"ל וחכמים בטל ואינו למנותשררכו
 הר"ש: וכ"כ ובטל, רברים להשבעה רומה אינו הסיס ומלא רברים שבעה ולר"עבלבר
 זה כשיעור ארוך וחוט להרחיבו יכול שאדם כמה לאמה אצבע שבין הפסק הואסיט
 מעשרה אחד שזה הבגד כל ידלק אומר ר*מ איזהו ירוע ואין בבנר וארגוצבעו

 לאצבע אמה בין שיש הפסק כרי הוא הסיס מלא הר"ב וכ"כ עכ"ל, לר-מהמקרשין
 הוא להרחיבו שיוכל מה כל לאצבע הגורל בין שיש והפסק להרחיבו שיוכל מהכל

 צבע שיעור הוא הסיט ומלא לאצבע אמה בין שיש ממה כפול שהוא לפי כפולהסיט
 ירלקו אומר ר"מ הוא איזו ירוע ואין בבגד כשארגו הלכך הבגד כל לאסורחשוב

 עכ*ל רלעיל כפלוגתא לסעמייהו צבע ומאתים באחר האסור הצבע יעלו וחכ"אלטעמיה
 הסיס מלא שיעור א' וחוט המותד מקליפי בצבע צבוע היה הגגד שכל מייריוע"כ
 הוא מי ידוע היה שלא החוטים כל בין החוס ונתערב ערלה מקליפי בצגע צבועהיה

החוט
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הארץ ורבעי ערלההלכות נמערר
 מב,הלכה

 ואהר יוצן ישן בין חדש בין ערלה בקליפי שהסיקותנור
 בין' פת בין שיוצן קודם בו בישל ואם היתר בעצי אותו יחםכך

 או בפת איסור עצי שבח יש בהנייה, אםור זה הריתבשיל
 אין אפילו אםור התבשיל או הפת דבהדש וי,אבתבשיל,
 האש כל את נרף בפת הקליפות שבח ואין כנגדוהאבוקה
 שהרי מדתר זה הרי תנור של בחומו אפה או בישל כךואחר
 אםור. נרף אפילו חרש דבתנור וייא להן, הלכד איסורעצי

 ציון ריפ
 ויש פרושיס הרגה יש הסיט במלא הנה לעיל, כמ"ש: האסור מהצבע הצבועהחוט

 שאומר לר"מ אלא שייך אינו הסיט מלא ענין דהא לדינא כאן נ-מ אין אךלהאדיך
 אבל בטל ואיגו לד"מ חשוב הצבע שיעור' לצבוע הסיט שהמלא מפני הבגד.ידלק
 כדאיתא אחד הכל מזה פחות או הסיט מלא לצבוע צבע שיעור בין חילוק איןלרבגן

 עכ"ל. מסיט פחות הוא סיט הוא כרבנין בדם מאיר רבי סיט תנא מאןבירושלמי:
 בסממנין סמנין יוחנן רבי אמר ה"א( )שם בייישימי איתא כי' סמנינתערבר

 מה עכ-ל ברוב בטלין צבעים במי צבעים מי במאתיםבטלין
 איסור של סממנין שהן לפי ערלה כדין ומאתים באחד אלא דוקא לאו במאתיםשאמר

 שנתערבו איסוד של צבעים מי אבל ואחד במאתים בטלין היתר של בסממניןשנתערבו
 בהם ששדה מים נתערב אם כלומר בדוב בטלין בהן ניכד ואינו הואיל היתדבשל
 מין הו-ל במים הערלה של שהצבע כיון חולין של צבעים במי ערלה שלצבעים
 נשאר דעכ-פ משום להשתמש אסור לבד צבע דהמי ואע-ג ברוב ובטל מינובשאינו
 המי כשנתערב מ"מ ברוב בטל דאינו טעם נותן כמו והו-ל המים בתוך הצבעמראה
 ברוב המראה דהיינו הטעם נמי בטל היתר של צבעים מי בתוך הערלה שלצגעים

 העדלה, של הצבע מדאה ניכרדאיגו

 ערלה בקליפי שהסיקו תנור ת-ד )כו:( בפסחים איתא כו' שחסיקן ךצנןךמב(
 הפת אומר רבי הפת את בו אפה יוצן ישן יותץ חדשכו'

 חדש בין והתניא מותר ד"ה גחלים ע"ג בישלה מותרת הפת אומרים וחכמיםאסורה
 שבח דיש משום לדבי ליה דשמעת אימור רבגן, והא דבי הא ל"ק יוצן ישןובין
 אליעור ד' יותץ( )דתניא הא קשיא לא אלא ליה שמעת מי גורם וזה זה בפתעצים
 והלכה מותר גודם ווה וה דאמר רבנן, יוצן( )דתניא הא אסור( גורם ווה וה)דאמר
 והלכתא )שם(: בפסחי0 הרא"ש וכתב )מט.( בע"י כדאיתא מותר גורם דזו"זכחכמים
 והו"ל דהיתרא בעצים אותו ומסיקין יוצן חדש גם הלכך כו' מותר גודם דזו"זכרבנן
 הוא דין דהתם לומר יש כו' זוז-ג לעשות אסור דלכתחלה ואע"ג ושדיא גורםוו-ז
 אלא בעצמו האיסור אינו התגור הכא אבל עצמו האיטור מן לכתחלה יהנהשלא

שהתנור
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 רהציון ורבעי ערלההלכותפרף
 ולענין כדיעכד והוה מופסד התנור נמצא יותץ אמרינן ואי איסור בעצי נגמרשהתנור
 אפיך דהא בפת עצים שבח דיש משום אסורה הפת דאמר כרבי הלכה הפת את בואפה

 שמואל סבר דבהא משום אסורה הפת וחכ"א מותרת הפת אומר רבי ותנישמואל
 לאיסור כרבנן דתיקום היכי כי רבנן בשם לה ותני ואפיך מחביריו ואפילו כרביהלכה
 דאפילו משמע חלקו ולא אסורה הפת סתם מדאמר נתנאל הקרבן שם ומדקדקעכ"ל,
 כמו והו"ל בפת עצים שבח דיש משום זוז"ג דהו"ל אע"ג אסורה הפת ישןבתנור
 בפט"ז הכ"מ וכתב רבינו, דעת כאן מבואר וכן ע-ש, בו ומעורב בהיתר גיכדהאיסור
 בעצי אותו יחם ואח"כ יוצן ישן בין חדש בין רבינו מ"ש הכ"ב: אסורותממאכלות

 ועצים דאיסורא תנור הוי שציננו בחדש והכא מותר זוז"ג דאמרי כרבנן היינוהיתר
 דאמר כרבי אסור הפת את בו ואפה ציננו לא ואם ושרי הפת לאפיית גורמיםדהיתרא

 אסור אפ"ה דאיסורא ועציס דהיתרא תנור זוז"ג דהוי בישן ואפילו בפת עצים שבחיש
 שלא בחדש מ"ש הנה אסור, בזוז"ג ואפילו טובא חמור בפת עצים שבח דישדכיק
 גורם שאין כיון כנגדה אבוקה היה לא אפילו משמע אסור הפת את בו ואפהציננו
 מאי כנגדו אבוקה אין ואפילו גפת עצים שבח אין אפילו מאיסור וכולו כללהיתר
 ערלה והא ממגו ונהנה לבד איסור גורם ע"י התגשיל או הפת נעשה עכ-פ האהוי

 אינו וזה בפת קליפות שבח יש לומר כדי אלא כנגדו אבוקה בעינן ולא בהנאהאסור
 אם מותר זוז"ג למ"ד איסור של וגורם היתר של גורם גורמים שני דיש היכאאלא
 ובאיסור בעין איסור יש כמו והו"ל בפת קליפות שבח ויש אמרינן כנגדו אבוקהיש
 אסור לבד דאיסור גורם רק דאין היכא משא"כ לכ"ע מותר זוו"ג אמרינן לאבעין
 אינו וחכמים רבי פליגי הפת את בו דבאפה והא בעין, האיסור ליכא אם אפילולכ"ע
 נראה באמת אולם בתנור, היינו מותר ד"ה גחלים ע"ג דבשלה והא ישן בתגוראלא

 דהא כנגדו, באבוקה אלא איסור לרבי בו שאפה מה אין צינן ולא חדש בתנורדאפילו
 גם מותר זוז"ג למ"ד ראשון בהיסק פת בו ואפה ערלה בקליפי שהסיקו חדשבתנור
 א"א דהא דאיסור וגורם דהיתר גורם גורמים שני ע"י נעשה התנור דהא מותרהפת
 מלט או וסיד וטיט אבנים בנין חמרי כל צריך אלא לבד מקליפות למאפיה תנורלבנות
 שיהיה ולגמרו לחזקו אש בו להסיק צריכין הנ"ל מההומרים התנור את שבוניםואחר
 והגיע הבנין גמר אחר נינהו היתר של הכל לבנותו החומרים וכל בו להשתמשראוי

 מהקליפות אותו הסיק ואס גורמים משני לעשותו צריכין לשימוש ראוי שיהי'להמצג
 היתר של מגורם גורמים משני גהנה הרי בתוכו ואופים בו משתמשים ואח"כ ערלהשל

 הילכך לאכול מותר בתוכו שאפה הפת גם מותר זוז"ג ולמ"ד איסור שלומגורם
 בפת, קליפות שבח יש שנאמר כדי כנגדו אבוקה בעינן ראשון וגהיסק בחדשאפילו
 שלא בישן או נתצו שלא בחדש הפת את בו אפה הר"ן כתב כ"ש בפרקוהנה
 כשאבוקה בגמר' לה ומוקמינן בפת עצים שבח דיש דס"ל אסורה הפת אומר רביצננו
 האיסור מן נהנה ונמצא כנגדו דולקת אבוקה היתה בתנור הפת שהיה זמן דכלכנגדו
 מהיסק שצגנו לאחר דמיירי משמע נתצו שלא בחדש מדכתב עכ"ל, בעין שאיסורבשעה
 מעצי נאפה הא אסור אמאי אפה אם לרבי להבין צריכין א"כ נתצו לא ורקראשון
 כשנאפה אח"כ אבל ערלה מקליפי ראשון בהיסק מלאכתו נגמר דהתנוד ואע-גהיתר
 וכמ-ש דמותר, ס"ל וזוז"ג שלהיתר השני והגורם האיסור של גורם אלא היה לאהטת
 היה ואפילו צננו שלא בתנור הפת את בו אפה ומיהו וז"ל: הצלמים כל בפרקהר-ן
 דאיסורא ועצים דהיתרא תנור הוא דזוז"ג דאע-ג בהנאה אסורה איסור ועצי ישןתננר
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צררל ורבעי ערלההלכות פרירן
 שהאיסור לפי מזוז"ג חמור הילכך בפת עצים שבח דיש שעה כל בפרק אמרינןחא
 מותרת הפת גחלים גבי אבל איסורא קלי דלא כנגדו כשאבוקה והנ"מ בהיתרניכר

 אמ אלא נאסר הפת אין חדש בתנור דגם מפורש כתב הרי עכ"ל, איסורא קלידמקלא
 להס"ד היינו כ"ש בסרק דמ"ש לומר וא"א כנגדו, אבוקה וכשהיה ראשון בהיסקאפה
 והאוקימתא בפת עצים שבח יש לרבי דם"ל הזכיר למה דא-כ אסור דזוז"ג ס"לדרבי
 מותד, זוז"ג ס-ל דרבי נימא אם אלא בעינן לא זה הא כנגדו כשהאבוק"דמיירי
 דקאי משמע נתצו שלא בחדש לומר: דמתחיל מוקשים בפסחים הר"ן דגדיובלא"ה
 אסור הפת נתצו בלא א-כ יותץ שחדש מצריכין דלדידיה אסור זוז"ג דמ"דאליבא
 ול-ל בפת עצים שבח דיש דס"ל משום אוור טעם לכתוב ול"ל אסור זוז"גמטעם
 דזוז-ג נימא אם אלא בעינן לא דכ"ז כגגדו כשאבוקה בגמר' לה דמוקמינן האלהביא
 בו אפה ולעגין וכתב: מסיק שבסוף )שם( בפסחים הר"ן דברי מאד מוקשים וכןמותר,
 משום אסורה הפת כנגדו ואבוקה צננו שלא ובישן נתצו שלא בחדש כלומר הפתאת
 נתצו שלא בחדש הא עכ"ל בו מעורב האיסור כאילו הוא דהא בפת עצים שבחדיש
 דמותר זוז"ג אלא הוי ולא היתר בעצי נעשה שני ההיסק דהא כנגדו אבוקה שייךאינו
 אסורה איסור בעצי חדשה כשהיא ששרפה נמי וקדרה קערות: הילכך בד"ה שכתבוכמו
 הוא זוז"ג ונמצא אחרים בעצים היסק ע-י אלא בה לבשל יכולין אין הא תאמרשמא
 תשמיש הגאת ואיכא דהיתרא עצים דליתי מקמי בישולא מקבלא רהא אסורהאפ-ה

 גורם של אחר בהיסק אלא פת בו נותנים אין תנור אבל אחר גורם בלא בהשמשתמש
 וגשאר בזה הרגיש שם הרי-ף על שם אנשי שהחידושי דאיתי אח"כ עכ-ל,ההיתר
 ציננו שלא בישן בין ציננו שלא בחדש בין הר"ן בדברי גורסין שיש וראיתיבצ"ע
 מלאכתו שגמר ' דבחדש להוכיח ויש שפיר, ואתי הראשונה בהסקה בחדש אפהולפי"ז
 כנגדו באבוקו גם ולרבנן כנגדו באבוקו אלא נאסר אינו לרבי אפילו ערלה בקליפיבהיסק
 ג"כ גורם חד מטעם ולאסור בפת עצים שבח יש דאמרינן ס"ל דלא משום אוסראינו
 ב' מהיתר גורם א' גורמים שני הו-ל וההיסק הבנין דחומרי זוז"ג דהו"ל כמ"שליכא
 להו משכחת היכי לרגנן דאיסורא עצים אלא הגמר' דפריך הא דאל"כ איסורגורם
 שהסיקו חדש תנור כגון לה משכחת הא עכ"ל בשרשיפא חמא בר אמי רביאמר

 תנור רגם ודאי אלא גורם, חד מטעם לרבנן אפילו אסור שנאפו דהפת ערלהבקליפי
 חדש בין שכתב רבינו מדברי מבואר וכן זוז"ג, אלא גורם חד אינו ראשון והיסקחדש
 שבח יש בהנייה אסור תבשיל בין פת בין שיוצן קודם בו בישל ואם כו' יוצן ישןבין
 חדש תנוד על גם קאי בפת איסור עצי שבח דיש דהטעם משמע כו' בפת איסורעצי
 דיש משום הטעם לומר ל"ל גורם חד הו"ל ראשון בהיסק חדש דבתנור נימאואם
 כמ"ש ולומר לדחוק צורך אין לפי"ז הוא, גורם דחד משום תיפוק בפת עציםשבח
 מותר בדיעבד כגגדו אבוקה שאין שכל סובר שרבינו קמ"ב סי' ובי"ד )שם(הכ"מ
 דקתני דהא צ"ל ולפי-ז כו' איסור עצי שכלו מאחר לד"ה ציגנו שלא בחדשאפילו
 עצי ואבוקת ציננם שלא וישן לחדש קאי כו' אסורה הפת אומר רבי הפת את בואפה
 ואפילו ציננו ולא נתצו שלא בחדש אפילו מותרת הפת הכי לאו הא כנגדםאיסור
 דבחדש יוצא לעיל שבארתי מה לפי ולענ"ד ע"ש, דשרי בהא מודה אסור זוז-גלמ"ד
 בקליפי שהוסק דהתנור אסור הפת אסור זוז"ג למ"ד כנגדו אבוקה אין אפילו ציננודלא
 איסור אינו גופיה דתנור דכיון התם מסיק והכ"מ זוז"ג, דין הו"ל בו האופהערלה
 )שם( בפסחים הגבורים והשלטי ע"ש: מזוי"נ דעדיף נמצא איסור בעצי שנגמר אלאעצמו

כתגו
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 רזצ'ון ייכע' עייההיכיתפרי
 כמ-ש בפת עצים שבח דאיכא משום הוא בפת דאסר דמיימנא לומר באנו ואםכתב:

 או כנגדו אבוקה שיש דמיירי הזכיר לא למה לתמוה יש אסורות מאכלותבהלכות

 גרוף שהוא ובתנור בפת, עצים שבח דאיכא למימר ליכא דבלא"ה לוחשותגחלים
 למה וקטום גרוף שהוא ובתנור שמסייס מה עכ-ל, אסור יהיה למהוקטום

 ואם רבינו שכתב דכיון דמותר, להיפך כתב רבינו הא תמוה אסוריהיה

 איסור עצי שבח יש בהגאה אסור זה הרי תבשיל בין פת בין שיוצן קודם בובישל
 א"א הסעם וזה צינן שלא חדש תגור על גם קאי איסור עצי שבח דיש והטעםכו'

 משום מותר צינן ולא בחדש גם כנגדו אבוקה היה לא ואם כנגדו, באבוקה אלאלהיות

 מסעם דמותר אמרינן ולא אסור הפת כנגדו אבוקה דאס דאמרינן והא זוז"גדהו-ל

 שני גורם הערלה מקליפי והאבוקה דהתירא א' גורם והלישה והמים הקמחזוז"ג
 משום לאכול להתיר אין אותם שאוכלין דפת למימר איכא מותר, וזוז"גדאיסורא

 לא האיסור ובגוף בו נתערב האיסור גוף כאלו והו"ל בפת עצים שבח ישדאמרינן

 משום וז"ל: מילתא חזותא לענין ע' סי' הר"ן כמ-ש זוז"ג מטעם דמותראמרינן

 ניכר העצים ששבח שכיון לומר והיינו בפת עצים שבח דיש אמרינן שעה כלדבפרק
 ליה חשבינן בו נתערב האיסור גוף כאלו כה"ג כל אלמא זוז"ג מטעם להתירו איןלו

 בבגד סמנין שבח יש נמי הכי בפת עצים דשבח דאמרינן היכי דכי ודאיומסתברה

 בקליפי מלאכתו שנגמר התנור משא"כ אסור הפת הילכך עכ"ל, כן נותנתשהדעת
 ואין כנגדו אבוקה ואין בתוכו הפת נאפה אח"כ אם בהתנור הקליפין שבח וישערלה
 מותד הילכך גורמים שני ע"י אלא געשה לא הפת בפת עצים שבח יש לומרשייך

 שייך ואינו כנגדו אבוקה היה דלא כיון ציננו גלי החדש בהתנור נאפו אפילוהפת
 בי"ד מפודש כמ"ש לישן חדש תנור בין מחלק הטוד אך בפת, קליפות שבח ישלומר
 אם יוצן ישן באיסור שנגמר יותץ חדש התנור בהן והסיק עצים ממנה נטל)שם(:

 לאפות לכתחלה מותר איסור בעצי שהסיקו חדש תנור כו' היסק באותו הפת בואפה

 תנור אבל לנתצו צריך שהיה כיון דיעבד דחשוב היתר בעצי שיסיקנו היסק ע"יבו

 מועט הפסד אלא כאן שאין כיון לכתחלה בו לאפות אסור איסור מעצי שהסיקוישן

 כנגדו אבוקה אם מותר זוז"ג דקי-ל ואע"ג מותר הפת בו אפה אם ומ-מ העצים דמישל

 בהיסק חדש דבתנור דס"ל מבואד הרי עכ"ל בפת עצים שבח דיש אסורההפת,
 כנגדו אבוקה בין חילוק יש ישן ובתנור אסורה הפת כגגדו אבוקה לא אפילוראשון

 וכוסות בקערות לקמן דאמרינן והא הפת, מותר כנגדו אבוקה ובלא כנגדו אבוקהללא

 אמרינן ולא בהנאה אסורין אלו הרי עדלה בקליפי היוצר שבישלן ולצלוחיותוקדירות
 דהתם למימר איכא איסור של וקליפין היתד של הכלים חומרי זוז"ג מטעםדמותר

 עצים שבח יש ה"ה ובתבשיל בפת עצים שבח יש דאמרינן ותבשיל לפת דדמישאני
 לאכול שאסוריס כמו להשתמש ואסורימ כנגדם אבוקה היה אם כו' והכוסותבהקערות

 להקדרה ופתד בירושלמי: כדאיתא תערובתן ואוסרים כנגד אבוקה הי' אםבהפת

 נאסרים לא בהם דברים באיזה השתמש אם בדיעבד אבל לעיל, כדהבאתיבקדרות

 כנגדם אבוקה היה לא אם הערלה בקליפי שנגמר בתנור שנאפו הפת גאסר שלאכמו

 את דהסיק דס-ל מבואר )מ"ט.( בע"ז ורש-י ו', ס-ק קמ-ב י-ד בט-ז ועיין זוז"גמטעם

 הפת אסור כנגדו אבוקה אינו אפילו הפת בו ואפה חדש תנור עדלה בקליפותהתנור

 והסיקו וחזר שצננו בחדש בין וז*ל: הפת את אפה בד-ה שכתב הוא, גורם דחדמשום

 בו שנאפית שהפת זוז"ג בתרוייהו הו-ל איסור עצי של בהיסק בישן בין היתרבעצי
בחדש
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ציון ורבעי ערלההלכות פרירח
 היתר וגורם מראשיתו התנור בהן שנתחזק דאיסור גורם ע"י באה שני בהיסקבחדש
 ע"ש, קערות הני ד"ה )כ-י.( פסחים ברש"י ועיין גורם, חד משום אלאזוז-ג משום אסור היה לא ראשון בהיסק דאם דס"ל ודאי אלא כנגדו אגוקה לא אפילואסור דהפת וקמ-ל ראשון בהיסק אפילו משמע דלהווי סתם בחדש בין כתב ולאשצננו בחדש בין כתב למה צ-ל עכ"ל אסור זוז-ג אלמא כו' אסורה הפת וקתגי היסקדהאי
 בפסחים דאמר מהא מ"ש וא"ת כו': רבא אמר ד"ה :( ס"ו )שם התוס' ממש מוכחוכן

 כו' בכמון שהסיקו דתנור דהברייתא דס"ל ודאי אלא בפת עצים שגח יש אמרינןדלא כנגדו אבוקה בלא מיירי כו' בכמון שהסיקו דתנור והברייתא ואסור בפת עצים שבחיש אמרינן הילכך כנגדו באבוקה דהתם לימא קושיא ומאי ע-ש, בפת עצים שבח ישלמ"ד אסורה הפת את בו ואפה ערלה בקליפי שהסיקוהו תנור שעה כל פרק :()כ"ו
 ורמונים אגוזין קליפי כגון ערלה בקליפי שצגעו בגד דתנינן הא שמפרשים כמולצבע קיימא עיקרן הא ע"ש, מה"ת ואסורין הנאתן דרך לגבייהו והו"ל קיימי להסקהשעיקרן קליפין בהנך דדוקא מפרש"י דגראה )שם( הפג"י ומ"ש שרשיפא ערלה בקליפישנגבו מהעצים שעשה כגון בשרשיפא לה דמשכחת ומשני לרגגן בפת עצים שבח אין דהאלה משכחת היכי ערלה איסור משומ להשתמש שאסורין ערלה גקליפי שנגבו עציםהיינו משכחת היכי לרבנן דאיסורא עצים הגמ' דפריך דהא למימר איכא א"כ ערלה,איסור אסורים שהעצים ערלה גקליפי ונגבו לחום עצים שהביא פי עכ"ל ערלה בקליפיונגבו לחום עצים בשהביא כן אית אמר מגא רבי : ה"ג דערלה פ"ג בירושלמידאיתא מה ולפי ע"ש, להו משכחת היכי ופריך אשירה עצי היינו אסירא דעציהוכיח זה שמפני להפנ"י ראיתי אח-כ שרשיפא לעשות א"א הכרם כלאי שלמקש וכן כסאות מהם לעשות ראויים אינם ורמונים אגוזים וקליפי ע-ש,ורימונימ אגוזים קליפי :( )שם בפסחים רש"י מפרש ערלה בקליפי שהסיקו דתנור דהאעליו לישב שרשיפא לעשות איא ומקליפות הקליפות אלא אסירי העצים לאובערלה הא אפשר אסירי העצים דגם הכרם כלאי בשלמא בשרשיפא משני מאי תיקשילפי-ז ע-ש לפריו הטפל לרגות פריו את רחמנא דכתב בערלה דחזינן פריךדמדאורייתא ודאי אלא מדרבנן אסירי מיהא לכתחלה אבל בדיעבד אלא שרו לא דשרירבנן אפילו הא פריך מאי מדרבנן דאי דאסירי להו משכחת היכי דמראורייתא לומרדהכוונה ע"כ לה משכחת היכי דאיסור עצים דלרבנן דפריך מאי והשתאבשרשיפא ומשני לה משכחת היכי דאיסורא עצים לרבנן דפריך מהא ר"י פמ עללדקדק שכתב הי"א פ"ג חו"מ הלכות המלך בשער ועיין ו' ס'ק תמ"ה סי' במג"אועיין ע"ש וכתיב ד"ה ה,( )שם בתוס' ועיין ע"ש מררבנן אלא אסור דאינו ר"י בשםשכתבו וגרפו ד-ה )עה.( דפסחים בתוס' עיין מדרבנן או הוא מה"ת האסור גפת עציםשבח יש דאמר ולרבי כנגדו אבוקה ואם מותר עפרן וערלה מהנשרף אלא העצים מןנהנה אינו נמי ראשון ובהיסק חדש תנור א-כ הנשרף משהו מחמת אלא העצים מןבאה אינו דשלהבת משום מתירין כנגדו כשאבוקה דאפילו כיון דלרבנן משום גורםחד אלא דליכא ראשון ובהיסק חדש בתנור אמרינן ולא לה, משכחת היכי לרבנןדאיסורא עצים אלא :' )שם( בפסחים הגמר' דפריך הא ולפי"ז גורם, חד משום ואסורבפת עצים שבח יש דאמרינן כמו בתנור עצים שבח יש דאמרינן משום והיינו כנגדואבוקה ובלא ראשון ובהיסק חדש בתנור אפילו קאי אסורה הפת את בו אפה בפסחיםדאמרינן הא דהא כגדו אבוקה בעינן לא חדש ובתנור חדש בתנור אפילו דמיירימשמע

עייז
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 רמציון ורבעי ערלההלכותפרי
 אם ועוד :( )נ"ו קידושין :( )כב פסחים הגמ' )ק"א.( ב"ק ורש-י בר-ב מ-א דערלה בפ"געייז
 ודאי אלא הנאה כדרך שלא הו"ל מהקליפין שרשיפא יעשה ואם קיימי להסקהעיקרן

 הטפל פריו מאת דמרבינן והא בתורה כתיבא הסקה איסור דכי מידי פריך לאדמערלה
 לעיל כדכתבתי מהן היוצא אפילו מה"ת דאסור לצביעה דהיינו אהריס לדבריםלפריו
 ונהנים לנר שעומד שמן לעגין היינו ידליק דלא דילפינן והא לרבנן אסור אינווהסקה
 : כו' אימר ד-ה :( )כ"ו בפסחים מהרש-א ומיש )שם( בקידושין רש-י כמ'ש השמןמגוף
 נפשא באנפי מלתא הפת בו דאפה עצים בשבח פלוגתייהו דמוקי למאי נראהוע"כ
 ועלה תנור חוס בלא הקרקע על האגוקה נגד הפת אפה אלא אתנור כלל קאי ולאהוא
 מ"ש ועיין לעיל כמ.ש הלכה עפ"י אינו עכ"ל, כו' גחלים ע.ג בשלה שפירקאי

 ,דע"כ ממהרש-א שהקשה ומה דאורייתא, מוקצה מאמר מם אות נעימה אמירהבספרי
 ע"ג בשלה עלה קאמר ומאי ראשון בהיסק אחדש אלא הפת את בו אפה קאילא

 נאסר התנור בישול ע"י מ'מ בעין דאיסורא עצים רליכא א"נ דהא מותר ד-הגחלים
 לא באיסור שנגמר אע"ג שהחדש לומר ודוחק באיסור, ונגמר חדש שהוא כיוןהפת
 זוז.ג הו-ל בחדש אפילו ראשון ובהיסק כנגדו כשאבוקה אפילו דא-כ בעין איסורמקרי
 שאין התנור ע"י ובהיתר בעין שהאיסור האבוקה ע.י באיסור ובהיתר באיסורשנגמר
 בתנור אפילו קאי כו' הפת את בו דאפה מידי קשה לא לעיל לפמ-ש עיש בעיןהאיסור
 שבח דיש משום מותר זוז"ג למ"ד אפילו ואסור בעין כאיסור דהו"ל כנגדו ובאבוקהישן
 זוז-ג דהו-ל משום מותר ראשון ובהיסק בחדש אפילו כנגדו אבוקה ובאין בפתעצים

 ובהיסק חדש בתנור אפילו גחלים ע-ג דבשלה הא ולדידיה מזוז-ג עדיף טפיולהכ"מ
 בזה, מ*ש לקמן ועיין לכ"ע מותרראשון

 אהבה בר אדא מרב אידי בר חיננא רב בעא )עה.( בפסחים איתא כי' אתגרה
 מהו האוסר לדברי הפת את בו ואפה וגרפו ערלה בקליפי שהסיקותנור

 קתני הא קבעי מאי לריב"א תימא : וגרפו בד*ה התוס' וכתבו עכ-ל. מותרת הפתא-ל
 עוממות בגחלים התם דמוקי למאן ואפילו מותרת הכל דברי גחלים ע-ג בישלהסיפא
 מחמת בא חומו שאין גחלים שאני ר"י ותירץ שגרפו התנור חרם מחום חומו גרעלא

 חום מחמת שגרפו התנור חום אבל הן בעלמא ועפרא עצמו מחמת אלאהשלהבת
 למימר דאיכא ונראה עכ"ל, ליה מיבעי הילכך גמור איסור שהוא בא האבוקההשלהבת
 בהיסק חדש התנור אם הוא והאיבעיא ראשון ובהיסק חרש בתנור קבעירהאיבעי
 הפת א"ל גורם כחד או ומותר לעיל כמ"ש זוז"ג הו'ל כגנדו אבוקה היה ולאראשון
 ולא ומותרת לעיל כמ-ש רבינו כדעת גורם חר ולא זוו-ג דהו-ל פשיט כלומרמותרת
 לומר בעינן חדש בתנור גרפו דין יודעים שלא זמן דכל גחלים ע-ג מבישלהתקשה
 דגחלים כלל דאיסור גורם דליכא ישן בתנור מיירי מותרת ד-ה גחלים עזג דבישלהדהא
 וגחלים גחלים: ע"ג בישלה ד-ה )כו:( לעיל רשזי מ'ש ולפי"ז מותר, ערלהשל

 עכ"ל כנגדו אבוקה ואין גרוף בתנור וכ"ש בעיניה איסורא אכתי תימא דלא ליהאיצטרכא
 לעיל הוכחנו דהא כנגדו אבוקה אינו אפילו אסור גרוף בחדש דאי מיירי ישןבתנור
 וכן אסור, גרוף גם א"כ דאיסור גורם חד הו"ל ראשון בהיסק חדש דתנור רש-ידדעת
 ראשון ובהיסק חדש בתנור מיירי נרוף דתנור דהא הכ-ב ממ-א בפט-ז הכ"מכתב

 איסור בעצי שגגמר אלא עצמו איסור אינו גופיה דתנור דכיון : מטעם מותרואפ"ה
 הט"ז אולם עכ"ל. מזוז-ג ועדיף כלל איסור כאן שאין גמצא להם הלכו האיסורועצי
 ע"ש. ישן בתנור אלא בגרוף התיר לא דהרמב-ם צ"ל : כתב ו' ס"ק קמ"ב .סי'בי"ד

וכן
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הארץ ורבעי ערלההלכות נמערי
 מג.הלכרו

 בקליפי היוצר שבישלו וצלוהיות וקדרות וכוםותקערות
 עשה בהנאה האמור דבר שהרי בהנאה. אםורין אלו הריערלה
 הדש.אותן

 ציון ריפ
 וכוסות בקערות כמו אפירא ודאי דבחדש ישן בתנור : )שם( בביאורו הגר*א כתב31ן
 לענין 3תב י'( ס"ק )ושם והש"ך עכ.ל, ו3"מ בב"י כמ"ש רלא בט"ז וכ"כ "' דסעיף3ו'

 ע"ש. ע-ז לענין אלא פליג ולא והכ"מ כהב"יערלה
 ו3וסות קערות לדין דמי שגרף אחר תנור של בחומו אפה או בישל דין דאיןולענד"נ

 שאפוד וכשם וכוסות הקעדות לשימוש דמי חדש שבתנור השימותדבשלמא
 מאבוקה ונגמדו נתבשלו והכוסות דהקערות משום והכוסות בהקערות ולהשתמשליהנות,

 מה אבל להשתמש אסודין והכוסות בהקעדות עצים שבח דיש וכיון איפור עצישל
 חדש בתנור וה"ה עצים שבח אין דבהם . גאסדים אינם והכוסות בהקערותשגתבשל
 מה אבל עצים שבח יש דבתנור משום בו להשתמש אסור אותו וגרף ראשוןבהץסק
 שגח ואין כנגדו אבוקה היה לא בהתבשיל או דבהפת מותר נתבשל או גאפהשכבר
 דזוז"ג נימא אם אפילו הא יוצן חדש תנור פסקינן למה תקשה לפי"ז אך בהם,עצים
 כמו והו-ל בתנור עצים שבח יש אמריגן כנגד באבוקה נגמר התנור אם האמותר
 ואם בהתנור. להשתמש אסור גמי מותר זוז"ג למ"ד אפילו בעין ובאיסור בעיןאיסור
 והכוסות בהקערות להשתמש אסור למה בתנור עצים שבח יש אמרינן דלאנימא

 והכא מותר זוז"ג ואת"ל : אמרינן )כז.( ובפסחים כנגדו, באבוקה נגמרו אפילווהקדירות
 דהא ונראה עכ"ל, אסירי וצלוחיות וכוסות קערות הני הוא בפת עצים שבח דישמשום
 משום יותץ ולא יוצן בתנור וה"ה בפת עצים שבח יש למ"ד חדש בתנור אמריגןדלא

 גורמים שני הו"ל היתר שני דההיסק כיון אסור התנור דגוף נימא אפילו שיוצןדלאחר
 האבוקה דהא בעין איסור כמו שיהיה אופן יהיה לא ובהפת איסור של וא' היתד שלא'

 דזוז"ג ואע"ג ואילך. שני מהיסק בהתנור להשתמש מותר הילכך הוא היתר שלכנגדו
 התנור יפסיד יותץ חדש נאמר דאס דמי כדיעבד דהכא זוז"ג בדיעבד אלא אינומותר

 לעיל.כדכתבתי

 אחד וטעם יחו קדרות והדין כו' קערות הדין רביגו כתב כאן כו' קעררתמג(
 )כג( דפסחים ובגמר' חדש אותן עשה בהנאה האפור דבר שהרילכולם

 קערות הני הוא בפת עצים שבח דיש משום והכא מותד זוז"ג ת"ל ואם כו' אבייאמר
 זוז"ג למ"ד אסור אסור זוז*ג למ"ף וקדירה בתנור פליגי כי אסירי וצלוחיותוכוסות
 בישולא קבלה דהא אסודה קדירה מותר זוז-ג למ"ד, אפילו דאמרי איכא שרימותר
 אלא אסור אינו עצים שבח דיש דהטעמ אלמא עכ"ל, דהיתירא עצים דניתןמיקמיה
 איכא בהקדירות, גם עצים שבח דיש הטעם רבינו כתב וכאן קדירות ולא 3ו'קערות
 היתר של גורם צירוף בלי משתמשימ 3ו' שהקערות מפני אותם חלק רהגמר'למימר
 לצרף שצריכין בהם לבשל שמשתמשים קדירות משא"3 להשתמש תקנה להם איןהיל3ך

עוד
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 ריאציון ורבעי ערלההלכותפרי
 אחרינא טעמא אלא עצים שבח יש משום איסור ליכא הילכך היתר של הסקה דהיינו גורםעוד
 גורם צירוף בלי ישתמש הקדירה שגם רביגו מדבר כאן אבל כו' בישולא דקבלה משוםאיכא
 מאותו להשתמש אסור זה באופן המבושל דבר בתוכו להשים אלא לבשל שלא דהיינואחר
 אלא כאן ראין משום הטעס הכ"מ כמ"ש למכתב וא-צ וכדומה, בקערות להשתמש שאסורהטעם
 לפימ"ש וכ-ש העשיה חומרי דהיתר גורם גרמים תרתי איכא באמת רהא דאיסוראגורם
 מזוז"ג ועדיף כו' ועצי איסור בעצי שגגמר אלא עצמו איסור אינו גופיה דתנורהכ-מ
 בהקערה האיסור שבה ריש משום אלא אסור שאינו או הקליפות היינו דאיסורוגורם
 להשתסש אסור הילכך האיסור מקליפות כנגרו אבוקה ע-י בישולו דנגמד משוםכו'

 שהקשה ומה בזה. מ-ש י"א ס"ק ובש"ך ז' ס"ק בט"ז קמ"ב סי' בי-ד ועייןבהם,
 משום מתנור רקערות החילוק בש-ם בהדיא מבואר הא הטיז על חיים מיםהמקור
 משא"כ ממנו הנאה לה ומטיה בקדירה התבשיל נותן רהא בישולו מקמיה הנאהדמטי'
 קשה לא לפמזש היתר, גורם צירוף' בלא ומשתמשין מהן ששותין קטנותבקדירות דמיירי לאוקמא ול"ל מקורם התנור את שיסיק ער להתנור פת נותנין איןבתנור
 תקשה שלא משום לעיל שכתבתי כמה או הט-ז כמ"ש לפרש ההכרח העיקר דהאמידי
 עשה בהנאה האסור דבר שהרי כו' והקדירות כו' הקערות על א' טעם אומרלמה
 שהשתמש דמיירי דהיינו א' באופן כולם של רהשתמשות משמע והילכך חדשיםאותם

 דגמר' קמא ללישנא אפילו ואסוד בקערות כמו כלל היתר גורם שאין באופןבהקרירות
 אמ בדיעבד בהם להשתמש אסורות וקדירות וכוסות רקערות דאמרינן דאע-גונראה
 לומר שייך ולא כלל הושבחו לא רהמה אסורים אינם בהם דבר איזה ושם בהםהשתמש

 וכוסות דנקערות הסעם י"א ס"ק קמ"ב סי' בי"ד הש"ך ומ-ש בהם, איסור שבחיש
 מ"מ עצים בלא בה לבשל שא"א אע"פ נמי וקדרה היתר גורם בלא אח-כמשתמשין

 היתד גורם בלא בה משתמש וא-כ האש על שופתה ואח-כ ובשר מים בה ליתןהדרך
 היתר לעצי ששפתה אחר עד בה השתמש שלא לו רברור היכא ולפי-ז גש"ס איתאהכי

 ובשר מים בה נתן דאם משמע עכ-ל, ענין בכל אסור רלכתחלה אלא מותרהתבשיל
 לא הא אסור התבשיל תהיה למה מאר תמוה אסור התבשיל גם האש על שופתהואח"כ
 המ"ג לקמן עיין בתבשיל איסור שבח יש לומר ואע כנגדו איסור עצי של אבוקההיה
 יהי שני דבהיסק משום יוצן אמרינן ערלה מקליפי שהוסק חרש ובתנור בזהמ-ש
 מסייעים אין התנור בתוך שישים בשעה הא גתנור הפת שישים מותר איך היתרמעצי
 עצים בה דניתן מקמי בישולא רקיבלה בהם שמבשלים לקדירות ודמי רהתיראעצים

 דכיון וכתב בזה שהעיר ה' ס"ק תמ"ה סי' פסח בהלכות האלף להמגן וראיתיההתירא,
 אינה התנור שהנאת הנאתה כדרך שלא השימה מקרי האפיה בשביל הוא התנוררהנאת
 נתינתה שדרך לקדירה רמי ולא בתוכו ליתן דרכו אין צונן הוא אם שהרי בוהשימה
 שלא רהוי השימה על לומר שייך מה מובנים אינם דבריו ע"ש רהתירא גורם באסרם
 ורבינו :( )כו דפסחים בברייתא הא ועור הוא אפיה לצורך השימה הא הגאהכדרך
 גם הכרם כלאי והא כו' הכרם ובכלאי ערלה בקליפי שהסיקו תנור כתב פס-זבמ"א
 שלוקין הכרם בכלאי מודים הכל אביי אמר כ-ר:( )שם כדאיתא אסור הנאה כדרךשלא
 גם א-כ עכ"ל, אכילה בהוא כתיב דלא משום מ-ט הנאתן כדרך שלא אפילועליהן
 אלא פת בו נותנין אין תנור אבל : קדירה ד.ה כ"ז.( )שם רש"י ומרכתב. אסור,שימה
 לתת אסור היתר גורמ של הסקה רקורם משמע עכ.ל היתר גורם של הסיקהלאחר

 פת,בו
פת
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הארץ ורבעי עייההיכית נפעריב
 מר*הלכהץ

 כיו7 טותרת ערלה עצי של נהלים גבי על שבישלהפת
 מחמירין ויש בוערת שהן אע'פ איסורל הלך נהליםשנעשו

 הרי היתר ובעצי ערלה בקליפי אותה שבישל קררהבבוערות,
 מהמת שנתבשלה שבשעה גורם וזה שזה ואע*פ אטור,התבשיל

 הבישול ממצת ונמצא ההיתר עצי באו לא עדיין איסורעצי
 באיםור. ומקצתו היתרבעצי

 ציון ריפ
 איו דבעצים עייה קייפי צ"י עיי" עצי שי יביני מ"ש כי' שבישלה פתמד(

 בעצים דמיירי או ע-ש, הכ-ד לעיל כמ"ש ערלהאיסוד
 בישלה איתא )שם( וגברייתא הירושלמי ב*ם לעיל כמ"ש ערלה של בקליפהשנתייבשו

 אע"ג בדיעבד דוקא בישלה בו בישלה בד"ה התום' וכתבו עכ"ל, מותר ד"ה גחליםע-ג
 ולפי"ז עכיל, לגחלים אפרן בין לחלק יש לכתחלה אפילו מותר אפרן הנשרפיןדכל
 כמו הותר הם כבר דהגחלים משום מותר ד-ה גחלים ע"ג דבישלה טעמא למימרליכא
 דהא דהיתר הגחלת וחום ראשון בהיסק איסור שהוא התגור חום זוז-ג והו"לאפד
 הו-ל אחר דמטעם למימר איכא אלא לכתחלה, ואסורין כאפר אינם דגחלים ס-להתוס'
 מותר כנגדו אבוקה היה דלא כיון ראשון ובהיסק חדש בתנור היה אפי דאםזוז"ג
 מאיסור הראשון וההיסק היתד התנור דחומרי לעיל שכתבתי מטעם הבישול אוהפת
 ומטעם זוז"ג מטעם מותר התבשיל או הפת הילכך התנור נעשה האלה הגורמים שניע"י
 דבישלה דהא והב-י הכ"מ גס וכ"כ כנגדו אבוקה היה לא דהא כאן אין עצים שבחיש
 : איתא )שם( ובגמר' )שם( י-ד ובט"ז בש-ך ועיין חדש בתנור אפילו מיירי גחליםע-ג

 אלא שנו לא אמר חד יוחנן רבי אמר אשי בר חייא ורב שמואל אמר יהודהרבי
 מותרין גמי לוחשות גחלים אפילו אמר וחד אסורין לוחשות גחלימ אבל עוממותגחלים
 הרי"ף דעת הוא וכן בוערות שהן אע"פ וזמ"ש לוחשות אפילו כמ-ד פסק ורכינועכ"ל.
 דמשוס אלא הוא זוז"ג דהא הוא בדרבנן דספיקא משום דטעמא ומשמע : הכ"מוכתב
 לקולא, נקטינן גלוחשות אמוראי דאיפליגו כיון הלכך בו החמירו בפת עצים שבחשיש
 צריך דאיסורא גורם אלא כאן דאין ציננו שלא לחדש אבל ציננו שלא לישן זהוטעם
 עכ-ל מדרבנן אלא אינו זה דאף ורבינו הרי"ף דסברי וצ"ל לקולא פסקו למהטעמא

 וכ"ש זוז-ג, הו"ל כנגדו אבוקה שאינו כ"ז ראשון ובהיסק בחדש גם לעילולפמ"ש
 איסור בעצי שנגמר אלא עצמו איסור אינו גופיה דתנור דכיון בעצמו הכ"מלפמ-ש
 שפיר אתי בלא"ה מזוז-ג ועדיף כלל איסור כאן שאין נמצא להם הלכו האיסורועצי
 נדליכא בלוחשות אפילו ומותר ראשון ובהיסק בחדש דמיירי גחלים ע-ג דבישלהדין

 פליגי גחלים ע"ג ובבישלה : כתב שעה כל גפרק הרא-ש אולם בפת עצים שבחמשום
 אפילו וח"א אסורה לוחשות אבל עוממות גחלים אלא שנו לא ח"א יוחנן ור'שמואל
 לוחשות דבגחלים להוכיח המאור הבעל וכ"כ עכ"ל לחומרא ועבדינן מותרותלוחשות
 המאור בעל של הראיה דסתר אע"ג המלחמות ובעל ע-ש אסורה דהפת פשיטתאמילתא

מ"מ
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 רינציון ורבעי ערלההיכותפר'
 מ-ד דליכא איתא ובירושלמי לחומרא, מסתברא היא דפלונתא דכיון מסיקמ"מ

 ה-ג מערלה דבס"ג אסור דלוחשות ס-ל יוחנן ר' ובין שמואל דבין מותרדלוחשות
 יוחנן ר' בשם חייא רבי בא רבי שמואל בשם ירמיה בר כהנא ירמיה בר אבאאיתא
 לוחשות, ולא עוממות דרק ס"ל דתרווייהו משמע עכ-ל, מותרות אלו הרי ערלהגחלי
 הירושלמי דברי שמפרש הגר"א בגיאור וראיתי ביאור, מחוסר הנ-ל הירושלמיאולם
 מתניתא ולאו מותרות אלו הרי שעוממין ערלה גידולי שלסנינו הירושלמיוז-ל
 כן אית אמר מנא רבי כן לית אמר חנניא רבי יוצן ישן אם יותץ חדש אםהיא

 גחלי צ-ל ערלה, גידולי : הגר"א וכתב עכ"ל, עדלה בקליפי ונגבו לחים עציםכשהביא
 כיון פי' מותרין אלו הרי מאיליו קיסם להדליק יכול שאין דהיינו פי' שעיממוערלה:
 ע"ג בשלה התם דמסיים פי' כו' היא מתניתא ולא ומקשי : בעין מאיסור נהנהשאינו
 בשלה כאן לית באמת אבל הוא שיבוש פ" כאן, לית אומר ר"ח : מותרת הפתגחלים
 אית אמר מנא ר' : יוחנן ר' בשם חייא ר' אשמיעינן ולהכי מותרת הפת גחליםע-ג
 יעצמן איגן שהגחלים איירי דהתם אלא גחלים ע"ג בשלה התם תני באמת פי'כאן

 גחליס, ממנה נעשו ואח"כ תחילה ערלה בקליפה נתייבשו שהעצים אלא ערלהמאיסורי
 ועשאן ערלה של גוסן העצים היו שאפילו לאשמועינן יוחנן ר' בשם חייא ר'ואתא
 דבישלה הא לפי"ז עכ"ל. בעין מאיסור נהנה שאינו כיון מותרת זו הרי ועממןגחלים
 ערלה משום אסור וקליפתן ערלה שגופן בעצים לא דוקא מיירי מותר ד"ה גחליםע-ג

 ערלה, של בקליפה שנתייבשו בעציםאלא
 הו-ל דברייתא מרישא הירושלמי פריך למה קשה זה פירוש ולפי זו גירסא לפיהנה

 איכא הא קושיא מאי ועוד מותר, גחלים ע"ג בישלה אם דברייתא סיפאלהביא
 לוחשות אבל מותר עוממות דדוקא קמ"ל לוחשות אפילו הו"א הברייתא דאילמימר
 אלו הרי שעיממו ערלה גידולי שלפניגו הגירסא לפי לפרש דאיכא נראה אלאאסור,

 גחלת ונעשו והדליקו הערלה גידולי העץ הרי ערלה של אגוז שנטע )כגוןמותדות
 כמו )כלומר כו' יותץ חדש אם היא מתניתא ולאו ופריך( מותרות אלו הדיעוממות
 והיינו שיוצן לאחר אפילו בהתנור להשתמש ואסור יוצן ישן יותץ בחדשדאמרינן
 למ-ד אפילו לד-ה מותר גחלים ע"ג בישלה אמרינן ואפ-ה אסור זוז"ג דס"למשום
 זוז"ג למ"ד אלא אסור אינו עדלה דגידולי אע"ג ערלה בגידולי ה"ה א"כ אסורזוז"ג
 ולא עומסות דדוקא דקמ-ל למימד וליכא קמ"ל ומאי דמותר פשיטא הגחליםאסור

 אמר חגגיא רבי ערלה( בגידולי ולא להשמיענו הו"ל עצמה ערלה של בגחלתלוחשות
 אפילו ערלה גידולי דהא משכחת לא עצמה ערלה של שאינו בגחלת )פי' כןלית

 הפירות אלא אסור אינו ערלה דגידולי אסור זוז"ג למ"ד אף מותר נמי עצמםהעצים
 הפרי אלא אסור דאינו עצמו הערלה מן יותר חמור אינו ערלה דגידולי העציםולא
 ד"ה )מט.( בע"ז התוס' מקשים נמי ערלה מגידולי הפירות על אפילו דהא העץולא
 חולין שהן שגי ומעשר טבל מגידולי ערלה של אגוז גידולי מ"ש וא-ת נטע:שאם
 יש בהנאה שאסורה דערלה וי"ל דבר בי"ח עליהן שגזרו אלא תרומה גידוליואפילו
 העצים ולא הגידולין פירות דוקא היינו עכ-ל, היא הנאה זה שנם הגידוליןלאסוד
 אינו הגידולין דהא מהעיקר, יותר חמורין דהגידולין לומר סברא דאין הגידוליןשל

 מאיסור שנהנין אע"ג כנגדו אבוקה דאפילו היסק לענין לעיל כמ"ש מדרבנן אלאאסור
 דהגידולין לומר סברא אין ודאי ובדרבנן מדרבנן אלא הפת אסור אינו עצמוערלה
 מח:( )שם סהתוס' מבואר וכן סדאורייתא, שהוא העיקר מן חמור מדיבנןשהוא

ד"ה
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צררן ורבעי ערלההלכות פריריר
 שבא דמשמע פרי שהוא מפני טעמא וכדמפרש וז"ל: שכתבו כו' גוסעין ואיןד-ה

 משמע עכ"ל, הפידות אסוריט דיעבד דאפילו ערלה של אגוז דנטע היכאלהשמיענו
 לה משכחת לא הילכך ערלה של אגוז נטע אפילו העצים ולא ראסורים הואדהפירות
 אמר מנא רבי בגחלתם( איסור שייך דלא וכ"ש ערלה גופיה שאין בדבר הסקהאיסור
 וכגון( ערלה עיקר שאיגם בעצים אפילו הסקה איסור לה משכחת )כלוטר כןאית

 ערלה עיקר אינו דאפילו לה משכחת בכה"ג ערלה, בקליפי ונגבו לחים עציםכשהביא
 מותרות. שעוממו בגחלתן אבל התנור את להסיק אסורין בהם ערלה קליפי ע"י נתקןאלא

 מותר זוז"ג למ"ד אפילו דאמרי איכא )כז.(: בפסחים איתא כי' שבישלקדרה
 דהיתירא עצים דניתן מיקמיה בישולא קבלה דהא אסורהקדירה

 בישולה מקגלה רהא איסור בעצי חדשה כשהיא שצרפה קדירח: בד"ה רש"י וכתבעכ"ל,
 אלא פת בו נותנין אין תנור אבל אחר גורם בלא גה שמשתמש תשמיש הנאתואיכא
 גישולה מקבלה דכוונת לרש"י דם"ל משמע עכ"ל, היתר גורם של הסיקהלאחר
 בד"ה כתב הרי"ף על רש"י אבל איסור מעצי בישולה מקבל הקדרההיינו
 הגאת ואיכא האור על שופתו ואח"כ ובשר מים בו שנותן בישולא: מקבלהדהא

 ולא בהקדרה להשתמש האיסור לענין מיירי לפי"ז ע"ש, אחר גורם בלאתשמיש
 חלאוה מהר"ם וכמ"ש שבקרירה, תבשיל לענין האיסור דמיירי מפרש ורבינובהתבשיל,

 בישולה מקבלא דהתירא עצים דניתן מקמי בישולא מקבלה דהא )שס(: פסחיםעל
 קדרה שפי' ז"ל הרמבעם כדברי שלא האש גבי על שיתננה קודם בצונן בהשמשתמש
 שמפרש רבינו כוונת שמפרש הכ"ד ממ"א בפט"ז הכ"מ וכ"כ עכ"ל, שבקדירהתבשיל
 איסור בעצי קצת כו' תחלה איסור עצי תחתיה וגתן בקדירה תבשיג בישל אםדה"ק
 שנתן איסור דהעצי לומר ובעינן אסור, התבשיל בישול ונגמר היתר עצי תחתיהנתן

 עיין התבשיל אסור הילכך בתבשיל עצים שבח יש ואמרינן כנגדו אבוקה היהתחלה
 ההיתר עצי מהכא מדלית אפילו דהא לתמוה ויש הכ"מ: ומ"ש כזה, מ"ש בהמ"בלעיל
 חדש דתנור דומיא דאיסורא ועציט דהיתרא קדרה זוז"ג דהוי משום למישריהו"ל
 כלומר ערלה בקליפי אותה שבישל קדרה דה"ק ולומר לידחק ואפשר כו'שציננו
 הרי צירופה וגמר היתר עצי הביא ליצרף שהתחילה ואחר איסור בעצישנצרפה
 מוגן אינו ע"ש תבשיל קרי הקדרה דלצירוף אסורה הקדרה הרי כלומר אסורהתבשיל

 יש לאמר אפשר אם גתוכם שיש התגשיל לבישול עצמו הקדרה כישול גין נ"ממה
 גמקצת בתכשיל עצים שבח יש לומר אפשר ה"ה בישול במקצת כקדרה עציםשבח
 והיה כלל היתר עצי היה לא האיסור בעצי שנתבשל דבשעה כיון רבינו וחידשבישול
 וכיון במקצת אפילו בתבשיל עצים שבח יש ואמריגן זוז"ג הו"ל לא כנגדואבוקה
 שתמה ומה היתר, עצי ע"י הבי*ול שנגמר מחמת היתר להיות חוזר אינו שובשנאסר
 קודם האיסור בעצי דרוסאי בן כמאכל נתבשלה בין לפלוגי הו"ל דרכו דלפיהכ"מ
 עצי שיבואו קודם האיסור בעצי דרוסאי בן כמאכל נתבשלה ללא ההיתר עצישיבואו
 בן כמאכל דוקא בעינן דלא רס"ל משמע באיסור מקצת דכתב כיון עכ"ל,ההיתר
 בן מאכל שיעור והח בפת, עצים שבח יש אמרינן נמי מזה כפחות ואפילודרסואי
 במקצת דאפי' כתב דכאן וכיון ע"ש, ה"ה בפ"ט רבינו כמ"ש בישול חצי הוידרוסאי
 שנצרפה זה דין בגמר' נזכר שלא ומ"ש דרוסאי, בן כמאכל בעינן דלא מוכח הריאסור
 הגמר' כוונת הכי מפרש דרבינו נראה ע"ש לרבינו לו ומנין היתר ובעצי איסורבעצי
 בקדירה שמבשלים התבשיל )כלומר אסורה קדירה מותר זוז"ג למ"ד אפילו א"ד)שם(:

בעצי
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 מה.הלכה רמי הארץ ורבעי ערלההלכותנפע
 והמשקין מותר ואפרן שישרפנו שלהן הפירות דיןהערלה

 המשקין. לשרוף אפשר שאי מפני יקברו,שלהן
 ציון ריפ

 אסור היתר געצי וגמר איסור העצי נטל ראח-כ אע-ג כנגדו ואבוקה איסורבעצי
 כלומר דהיתירא עצים רניתן מיקמיה בישולא קבלה דהא מותר( זוז"ג למ"ראפילו
 זה רין רבינו למד ומכאן בישול גמקצת אפילו בתבשיל עצים שבח יש ראמרינןמשום
 קדירה מש"ש פי' כן ז"ל: הגר"א כתב ועליו הנ"ז רבינו דברי המחבר הביארשס הכי ג"כ שכתב י-ר ס"ק קמ-ב סי בי"ר הגר-א לביאור ראיתי אח"כ כאן,שהביא
 לית אסירי וצלוחיות כוסות קערות דאמרינן והא )שם( בפסחים הר-ן וכתב ע"ש,י-ג ס"ק ובש"ך סק"ט בט"ז קמ-ב סי' י"ר ועיין עכ"ל, כו' בישולא קבלה רהאאסורה
 יחזור שמא וחוששין מנכרי הנקחין רברים רהו"ל משום אפשר לא רהא שבואיסור מרמי חוץ לנכרי כולו ימכר מ"ט:( )ע"ז בעלמא ראמר גמליאל כררבנן תקנתאלהו

 המלח לים הנאה יוליך ע-ר,( )שם( ראמר תקנתא להו לית נמי ורר-ח לישראלוימכרם
 ולית אסירי וצלוחיות כוסות קערות וסש-ה כלל האיסור מן גמשך שהוא רבר ולאלים שמוליך הוא אחר ממון בכך מה המלח לים הנאה מוליך כשהוא דמיהן תופסיןשאין האיסורין שאר אבל עצמו האיסור כמבוער הוא הרי מ"מ בכך ניתרין ואין פדיוןלהם שאין אע"פ רמיהן שתופסיו שכיון ע"ז באיסור, אלא ליתא דר"א דתקנתאדאפשר

 ל"ט. והלכה ל"ב הלכה לעיל מ"ש ועיין עכ"ל, תקנתאלהו

 והערלה כו' בפסח חמץ הנשרפין הן ואלו :( )ל"ג בתמורה מתני' איתא כו' ןץעך5המה(
 וכתב עכ-ל, יקבר להקבר שררכן ואת ישרוף לשרוף שדרכן את הכרםוכלאי

 שיש ומה הכרם וכלאי ערלה על שב לישרף שררכו את שאמר ומה בסירושו:דבינו
 דהא הכרם בכלאי בשלמא עיון צריך כו': הן אלו בר"ה התוס' וכתגו עכ"ל,יקברו ומשקין ישרפו ראוכלין קאי הכרם וכלאי אערלה כו' שררכן ראת רש'י כתב וכןעכ-ל קוברן לשורפן אפשר שאי מהס שיש ומה אותם שורפין לשורפן שאפשר אוכליןמהם
 דמצותו שיעוריה רמיכתת ליה תיפוק ערלה של אתרוג וא"ת כתבו: לפי תר"ה)לה.( ובסוכה עכ"ל, בהנאה רשריא אתרומה ולא הכרם וכלאי אערלה אלא קאי רלאוי"ל משקין כגון פי קבורה לקבורה הראוי בתמורה תנן הא זילוף שתעשה טמאהתרומה גבי )כ:( רפסחים בספ"ק ראסר הא תקשה דאל-כ משום קאי הכרם וכלאי אערלהכו' שררכן ראת הוכיחו כך ד"ה )כה.( שבת ובתוס' עכ-ל, הכרס לכלאי דאיתקשמשום רש"י ופף מאי סעמא עיון צריך ערלה אלא אש תוקר פן המלאה תקדש פןכתיגי
 הכרם מכלאי לה דילפינן בשרפה ערלה הוי מראורייתא דאפילו ואפשר יקברולא הנשרפין התם ואמריגן נשרפין בהרי )לג:( בתרא פרק בתמורה ליה דקחשיבבשריפה
 פסול נמי טעמא ומהאי אש תוקר פן קט"ו.( )חולין ודרשינן תקרש פן בהדכתיב
 עכ"ל, שני מעשר לענין דנ*מ משום ערלה לענין טעמי בהנך נחלקו אלא צריך היהלא רוראי וי"ל אכילה דהיתר סעמא לן ולסה בשרפה דמצותה טמאה תרומה שלאתרוג

ועפן

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



 ורבעי ערלההלכות פרירמי
צףיי  בתמורה כרש-י ס"ל דהתוס' מבואד ע"ש, י"ב בהלכה רבינו בשם לעיל מ"שועיין

 חולין בתום' ועיין בזה, מ"ש יהושע גפני ועיין מה-ת, בשדיפה מצותו דערלה)שם(,
 אינו לרש*י דאפילג כתב )שם( בתמורה והתוסיו-ט ע-ש, הכרם כלאי ד"ה)קטו:(
 מקור לברכה השקפה ובספרי ע"ש, בעלמא ילפותא אלא הוא הקישא דלאומה-ת
 רש"י מדכתל מדרבנן אלא אינו בשריפה דערלה דהא ס-ל דרש"י להוכיח כתבתיט-ז

 להו ואכיל להו ואשכח אינש אתי דילמא יקברו: לא הגשרפין כל ד-ה )שם(בתמורה
 מהם ואחד אופגים בשני ותרצתי בשדיפה, דמצותן ליה דתיפוק הגר"ע והקשהעכ"ל
 מצד אלא עצמה מצד לאו הכרם וכלאי בערלה שריפה דמצות ליה דמשמעפשוט,
 כדי יקברו לא הנשדפין דכל הטעם כתב והילכך מהם ליהנות תקלה לידי יבאשלא
 דערלה דס"ל משמע רבינו ומדברי ע"ש, להו ואכיל להו דאשכח תקלה לידי יבאשלא

 ממאכלות בפט"ז דביגו כתב ערלה לעגין דהא תקלה, חשש משום ולא מדינאבשריפה
 שלא טעם כתב ולא שישרפו, שלהן הפירות דין הכרם וכלאי הערלה הכ"ז:אסורות
 שלא כדי אותן ושורף י"ז: הלכה ממ-א בפ-י כתב נ"ר פדיון ולענין תקלה לידייבא
 דערלה לרבינו דס"ל מבואר הרי נ-ג הלכה לקמן ועיין עכ-ל, לאחרים תקלהיהיו

 וז"ל: מע-ש פדיון לענין ג' הלכה מע"ש מה' בפ"ב רבינו כתב וכן מדינא,בשריפה

 ערלה ולענין עכ"ל, לאחרים תקלה יהיו שלא כרי עליהם שחילל הפירות אתושורף
 עצים שבח . דיש בסוגיא לפסחים הר"ן וכן ע"ש, רמ"ו מצוה חינוך במנחת עייןבח-ל

 ע-ש. בשר~פה מצוה דעדלה כתבבפת
 הנשרפין מן היא דערלה משום פסול ערלה דשל טעמא כתב )שם( לסוכהוהדשב-א

 רצ-ד סי' בי"ד והמחבד הטור על היא ולפלא ע"ש, שיעוריה מכתתוכתותי
 דהש"ע לתרץ כתב אבדהס ויד שריפה דבעי כתבו ולא בהנאה אסור דערלה רקשכתבו
 ישראל בארץ גם ומעשרות תרומות דעכשיו של"א ר"ס לקמן דכתב לטעמיהאזיל
 מצוה דאורייתא בערלה דאם גראה ואינו ע"ש, בזה"ז לערלה וה-ה דדבנן אלאאינו

 כעין רבנן דתיקון כל מ"מ היא דרבנן נימא אם אסילו הזה בזמן עדלה גםבשדיפה
 אדם שמחויב בש"ם מצא דלא כתב רפ-ו סי' בי"ר סופד והחתם תיקון,דאורייתא
 המוקדשין פסולי בה' אלא כלל במקומו ליה מייתי לא נמי ורמב"ם ערלהלשרוף
 שאסור אלא העולם מן עדלה לבער נצטווה לא מעולם נ"ל מזה אשר אגבדרך

 הנ"ל המקומות כל ראה שלא היא לפלא ע"ש אפדן להתיר בשריפה ליה וסגיבהנאה

 כל בשרפת יתעלה ואמר פל"ז: ח-ג במורה כתב רבינו והא בשדיפה מצוהשערלה
 ממ"א בפט"ז בהדיא כתב וכן ע"ש, השנים לשלשת פרי העושה האילן שיוציאמה

 דערלה בפ"ג קי"ל הא ועוד כאן, כמ"ש לשרוף שדדכו את שריפה דבעי כ"זהלכה
 וכ"כ ע"ש, ידלק ערלה בקליפי שבשלו תגשיל ידלק, ערלה בקליפי שצבעודבגד

 שא"א יקגרו והמשקין שישרפוה הוא ופירותיה הערלה ודין פג"ד: ופרחהכפתור

 פסק וכן בשריפה ועדלה טמאה תרומה בתרא פרק תמורה מס' איתא והכילשורפן
 ואילך ראשון מיום אפילו ערלה של אתרוג הראב"ד פסל הטעם ומזה ז-להדיא"ף
 הא מגא מ-ש נ"ד וסי' י-ח סי יאיר חות בתשובת ועיין עכ"ל, שעורייהודמיכתת
 לאתהנויי ואסיר כתב: ערלה בהלכות גדולות והלכות ע"ש. הנשרפין מן דערלהמילתא
 אסירי בהנאה שנא ולא באכילה שנא לא רהמנא דאסר דעדלה ופירי הנאהמאיסורי
 ערלה ומצות כתב ערלה בהלכות בו והכל לעיל כמ"ש אח"כ הזכיר שריפה ודיןעכ"ל,
 דאפילו ס"ל הרי עכ"ל, באש אותן לשרוף בח"ל בין ישראל בארץ בין הכרםוכלאי

 , לח"ל, א"י בין שמחלק חיגוך כהמנהת ודלא בשריפה מצוהשבח"ל
ש",,כל
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 ריזהארץ ורבעי ערלההלכדתנמע
 מו.הלכה

 הערלה מן שפשור דכל רבעי, לו יש בערלה חייב שהואכל
 ונו' ערלים לכם יהיה שנים שלש שנאטר ברבעי חייבאינו

 הרביעית.ובשנה
 ?יון ריפ

 ישמעאל רבי דברי יוחנן ר' אמר ה"א דערלה פ"א בירושלמי איתא כו' שהרא כלמו(
 לעגין אלא אינו הזה הכלל עכ-ל, רבעי לו אין ערלה לו שאיןכל

 שגדלים הפירות אז שנים שלש בתוך פירות עליו גדל אם בערלה מחויב שהיההאילן
 דאף באופן וכדומה לסיג עליו דחשב היכא לאפוקי רבעי בהם נוהג הרביעיתגשנה
 הרביעית בשנה שגדלין הפירות מערלה פטורין הערלה בשנות פירות בו גדלאם

 השלש כל בערלה מחויג היה שלא כיון רבעי בו נוהג אינו למאכל חשב שכבראע"ג
 עיין רבעי, לו אין למאכל ואילך וסכאן לסייג שנים שלש נטע : רבינו כדכתבשנים,
 אם הא רבעי לו אין אז לסיג בדעתו היה שנים השלש כל אם ודוקא ז', בהלכהלעיל
 ביחושלמי וכדאיתא רבעי דין לו יש השלישית שנה במקצת אפילו למאכל עליוחשב
 ישמעאל דר' האי דמי )ה~כי ערלה, שנים שלש לו שיהא עד בעי יוחנן רבי :)שם(
 לו אין אם אפי' או רבעי דין לו יש דאז קאמר עדלה שנים שלש לו שיהא עדאם
 למאכל ואילך ומכאן לסייג שתים או אחת שנה שנטעו כגון סערלה אחת שגהאלא
 ד' אמר רבעי( דין לו יש שנים משלש שתים או אחת גשנה ערלה דין מיהת לודיש

 מפרש יונה )ר' שנים משלש פחות ערלה עיקר אין ליה צריכה ערלה עיקריונה
 ערלה דין בו נוהגות למאכל שהן השתים או השנה אס יוחנן ד' נסתסק ערלהדבעיקר

 שנים שלש הזה באילן אין ואם שנים משלש פחות ערלה עיקר שאין לפי לאאו
 ר' אמר ערלה( בו נוהג שתים או שנה אפילו או כלל ערלה דין בו נוהג אינוערלה

 רבעי דין דעיקר ס"ל רגעי, לו אין ערלה לו שאין כל ליה צדיכה רבעי עיקריוסי
 שלש דוקא לאו או רבעי לדין בעינן ערלה חייב שנים שלש דוקא אם דצריכההוא
 בעצים ודוקא בזה, מ"ש ז' בהלכה לעיל עיין ערלה, דין מיהת בו שיהא אלאשנים
 כגון נוהג אינו ורבעי נוהג שערלה פירות איכא בפירות אבל בערלה רבעי וב"ותליא
 רבעי כרם ולמ-ד ו', בהלכה לעיל עיין פרי שאינן הדברים וכל והגרעונים רמוניםקליפי
 דליכא בח"ל וערלה )לה.( בברכות כדאיתא ברבעי ואינן בערלה ישנן האילןפירות

 בוה. מ-ש המ-ז לקמן עייןברבעי
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הארץ ורבעי עילההלכית נפעריח
 מז.ףץלכרץ

 הבית בפני שלא בין הבית בפני בין נוהג בארץ רבעינמע
 קדש פריו כל יהיה הרביעית ובשנה שנאמר קודש הואוהרי

 הפירות להאכל ודינו שיפדנו עד מהן לאכול ואמורין לייהלולים
 את ואיש אומר הוא ובנ'ר כמע*ש, לבעליו בירושלים פדיונםאו

 לםי בתורה דינו נתפרש שלא קדש לך שא*ן יהיו לוקדשיו
 והאידנא הכית, בפני אלא בירושלים נאכ3 ואינו מנ"ר הוץשהוא
 חוץ אותם פודים בירושלים ולאוכלם להעלותם יכו3יןשאין

 ונוהנ הזה, בזמן שני כמעשר בפרומה מנה שוה אפילולירושלים
 דנטע וי"א בהם, נוהנ שני מעשר שאין בשנים אפילו השניםבכל
 וכשם כן מורין ואין פדיון בלי בירושלים הזה בזמן נאכלרבעי
 סוריא ומה בסוריא רבעי נמע אין כך בםוריא שני מעשרשאין
 בנ"ר הייבת אינה מדבריהם ובשביעית במעשרות חייבתשהיא
 נאונים מקצת והורו בה, נוהנ נ'ר יהא שלא כ*ש לא לארץחוצה
 מותר יהיה ואח'כ לארץ בחוצה אותו פודין 3בדו רבעישכרם
 בין הילכך בח"י אף נוהנ דנ*ר וי*א עיקר זה לדבר ואיןבאכילה
 בשל בד'א ברכה בלי בח"ל לפדות יש בנ*ר ובין רבעיבכרם
 כלל. רבעי ליכא בת"ל עכו*ם של אבלישראל

 ציון ריפ
 הסיפא גירושלים להאכל ודיגו כו' קודש הוא הרי רבינו דמ"ש ונראה נו' נטעמז(

 כמו בירושלים לבעלים נאכלין שהם קדושתן היא מה כלומר דרישאפירושא
 פירות כל פי' קודש כולו רבעי נטע להיות וז"ל: רמ"ז במצוה החיגוך וכמ"שמע"ש
 כמו לבעלים נאכלין שהם כלומר קודש הם לנטיעתו הרגיעית בשנה באילןהיוצאין
 כל יהיה הרביעית ובשנה מאכל עץ כל ונטעתם שנאמר קדושתן וזה גירושליםמע"ש

 הבעלים שיאכלוהו הוא הילולים ופי' לבעלים שהוא הפי' ובא לד' הילולים קודשפרי
 לבעלים הוא שנ"ר דורש ובספרי רבעי בכ"מ חכמים יקראו וזהו החילול וזהגירושלים
 הקדשים כל משך וגו' קדשיו את איש שם שאמרו יהיה לו קדשיו את ואישמדכתיב
 ונ"ר ומע'ש בהמה ומעשר ופסח ושלמים תודה אלא מהם שייר ולא לכהגיםונתנם
 את לכמ להוסיף פריו את תאכלו איתא: קדושים ובספרא עכ"ל, לבעליםשיהיה
 פירות מה רביעית פירות על חמישית פירות כמוסיף אתה הרי אומר ריה-גתבואתו
 קי"ט בסי' שלו בסה"מ רבינו וכ-כ עכ"ל, לבעלים רביעית פירות אף לבעלימחמישית
 ויאכלהו לירושלים שיעלהו דינו רבעי נטע : וז"ל ונס"ד ממע"ש בפ"ט הכ"מוהביאו

שם
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 רףמצףו' וריעי ערלההלכותפרף
 יהיו לו קדשיו את ואיש שנאמר כלום בו לכהנים ואין בשוה מע-ש כמו בעליושם
 ופסח ושלמים ומעשר תורה אלא מהם שייר ולא לכהן ונתנם הקרשים כל הכתובמשך

 וכרי מיותר ומעשר רמ-ש ומשמע עכ"ל, לבעלים שיהיו ונט-ר ומע-ש בהמהומעשר
 ודאי אלא ולהלוי להכהן לו יש הא סעש"ר ואי בפ"ע כתב הא בהמה מעשר ראינקט
 קדשיו את ואיש הפסוק על נשא פ' בספרי מפורש וכן בתרתי, כתב רלא החינוךכמו
 משרשי )שם( החינוך וכתב ע"ש, ומעשר הגיא לא ושם רבינו שהביא הנוסח כלגו'

 כרי אילנות פירות מבחר בתחלת השי"ת להלל מעורר האדם להיות האל שרצההמצוה
 בריותיו בטוב חפץ הטוב האל כי פירותיו, ויתברכו לברכתו השי"ת נועם עליושינוח
 שם כי הוא ברוך לעגורתו קדם גימי שגחר במקום אותם ולאכול להעלותם צונולכן
 תועלת יש ועור הר', בשנה היוצאים הם האילן פירות ומבחר הברכה את השי-תצוה
 בהמה מעשר וגם ומע"ש וה כגון פירותיו קצת ההוא במקום לאכול מצוה בהיותולארם
 שם כי תורה ללמור המקום באותו מבניו קצת מושב או מושבו יקבע כך מתוךכי

 מראשית השי"ת לכבר כדי בפירושו זה כתב ז-ל והרמב"ן כו' החכמה ועיקר התורהמורי
 אין והנה לה' הילולים אחת בשנה פרי כל שנביא ער מהם נאכל ולא תבואתינוכל

 ריח או בפריו טעם נותן שאין גם מיעוט שהוא לפי להקריב ראוי שנים ג' בתוךהפרי
 נמתין ולכך לנטיעתן ד' שנה ער כלל פירות יוציאו לא האילנות רוב כי גםטוב

 שהפרי עוד הרבר אמת כי כתב ועוד לבכורים דומה הזאת והמצוהלכולן,
 כדג לאכילה טוב ואינגו לגוף מזיק מאר דבר הליחות רב הד' שנה ער נטיעתובתחלת
 בחיי רבינו וכ"כ עכ*ל, לגוף גם רעים שהם בתורה הנאסרים והמאכלים קשקשת לושאין
 בו שיש מפני לגוף מאד מזיק הוא שנים שלש בתוך הפרי : הטבע דמדרך קרושיםפ'

 השמש בכח 'שיתחמם כך כל זמן עליו עבר לא ועריין הארץ יניקת מכח מושפעליחות
 האוכלו ותזיק מאד הליחה עליו תגבר מימיי עפריי כלו הפרי כן ועל האויר בכחויתחמם
 שוכן שהוא המים ליחות לרוב ביותר עליו גוברת שהליחה קשקשת לו שאין הרגכעין
 דבר לכל שני מעשר דין להם יש רבעי דפירות והא עכ"ל, ובעמקיהם בתחתוניהםבהם
 התם וכתיב וגו' הלולים קדש הכא כתיב שני ממעשר קרש דקדש ג"ש דילפינןמשום
 דאמר חילול לשון שהוא רז-ל פירשו הלולים והאי לה' קרש גו' הארץ מעשרוכל

 חוץ לאוכלו באתה אם פדיון ירי על לחולין הוציאו כלומר אכליה והרר אחליהרחמנא
 מעשר כמו שם לאוכלם לירושלים להעלותן צריכין היו הבית בזמן לפיכךלירושלים

 י"ד בלבוש עיין הפריון אחר מיר מותרין היו והס שם הפדיון ולהעלות לפדותן אושני
 לקמן. מ"ש ועיין רצ"דסי'

 ו/ הלכה לעיל עיין בהנאה אסור רבעי ואם כר לאכולר14סןרין

 הפידית עי כתב א ש ס" בחדשית י "ידב )שם( ע יהש הטיי כ כ כי'רהאידנא
 לא : וז"ל רבעי נטע רין בהן נוהג אם ירושליס חומות בתוךהגדלים

 בירושלים העולות לירושלים להעלותן דינם נט"ר שפירות כיון זו לשאלה מקוםירעתי
 לרוב בפוסקים חווכר שלא מה חילול ולא פדיון לא וא-צ ירושלים בתוך אוכלםהרי

 שיש ומה כו' מותרין ישראל דאפילו נ-ל אילנות בה נוטעין שהגוים ועתה כו'פשיטתו
 היהורים ששכונת נראה כי הראשונה. ירושלימ חומת בתוך עתה ישראל אם בזהלרקרק
 בתוך גדלו ההם הפירות אם הילכך היום עד הישמעאלים אומרים וכן ציון בעירהוא

 גדלו ואם כלל, פדיון בלא שס אותם אוכל ולפנים חשוק ספתח כלוסרירושלים
הפירות
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צףון ורבעי ערלההלכות פרירכ
 בתוך דרים אנו שמא כי יברך ולא הספק מן פדיון צריכין השכונה בתוךהפירות
 פרוסה שוה על לכתחלה אותם מחלל ספק שהדבר כיון לי ומסתברא ירושלים,מחיצות
 ונט"ר נסמא אא"כ בירושלים אותו פודין ואין בירושלים גזה-ז נאכל אין ומ"שודיו,
 תליא בהא דהא נטמא שלא אע"פ בידושלים הוא נפדה הלכך בירושלים גזה"זנאכל
 הנ"ל הרדב"ז דברי הביא ל' ס"ק ישראל ארץ בהלכות השלחן פאת בעל והגאוןעכ"ל,
 אלימא :( )נד בקידושין כמ-ש לכ"ד ממ-ש למד נט"ר דהא הדב דברי הבנתי ולאוכתב
 נט"ר למד לב"ה ה-ב דמ"ש ופ-ה ח"ה דפיאה פ-ז וגירושלמי ממ-ש וגמרי כו'ר"מ
 ס"ו רצ'ד סי' י"ד ובטוש*ע שוים דינם ונט"ר דמ"ש רפ-ט הרטב"ם וכ-פ לכ"ד,ממ-ש
 פודהו כו' לירושלים להעלותם שא"א והאידנא דגר לכל כמ"ש דינו דנט-רמפורש

 אין ואם ה"ה דמ"ש בפ"א וכמ"ש פירות וא' כסף א' ובה"א ה"ז דמ"ש בפ"ה וכמ"שכו'
 דקידושין טהא שהעיר מה עכ"ל, וצ-ע וחילק כתב מה וא"כ שם, ובירושלמי ירקבמקדש
 דכתב ליל ממעשר קדש קדש דגמרינן דכיון מביאם שם והריטב"א שם מקשיםהתוס'
 קדש קדש לגמר ליכליה והדר לקדושתיה דגיחליה הלולים קדש רגעי בכרםרחמנא
 לאו דאי בתום' ותרצו פדיון צריך רבעי כרם אף פדיון צריך מעשר מהממעשר
 השתא אבל פדיון לה שאין משביעית קדש נגמר אמינא הוה הילולים רחמנאדכתב
 ולביעור ולחומש לפדיון ממעשר קדש קדש דגגמר לן גלי הילולים רחמנאדכתב

 כ*ז ממע"ש רבעי כרם למילף מצינו לא כבכור מזבח דאיכא בזמן אלא נאכלאינו שני דמעשר לענין ה"ה א'כ מ-ו דפאה פ-ז בר'ש ועיין ע"ש, איצטריכוותרווייהו
 לומר מצינו במזבח דתלוי אכילה לעגין ממעשר קדש קדש דנגמר קרא לן גלידלא

 המשנה שהוכיח מה ולפי משביעית, קדש קדש ונגמר תלוי במזבח דלא דמידכשביעית
 חומש כגון במעשר שמפורש למה אלא ממעשר ילפינן דלא מ-ג דמע-ש בפ"הראשונה
 יהא לא ילפיגן דממעשר דכיון אמרינן לא למה מתרץ ובזה מילי לשאר ולאוביעור
 אינו בירושלים האידגא נאכל אינו דמע"ש הא ה"ה א*כ ע"ש בשביעית נוהגרבעי
 מ"ש עיין מזבח דאיכא בזמן אלא נאכל דאינו לבכור דמקשינן משום אלאמפודש
 דליכא בזטן אכילה לאסור שני ממעשר ילפינן לא הילכך ר-ג הלכה תעשר עשרבספרי
 דליכא אע"ג בירושלים הזה גזמן נאכל רבעי דנטע )שם( הרדב"ז כתג ושפירמזגח
 גם אלא לבד ולביעור חומש לעגין רק לא ממע*ש נט"ר דילפינן הא ולפי"זמזבח
 העלאה חובת מע"ש לענין מפורש כתבה דהתורה. בירושלים לאכול העלאהלענין

 אנן הא תיקשי אכתי אך שמ, שמו לשכן יבחר אשר במקום ה"א לפני ואכלת :כדכתיב
 ולא דכתיב דאסור בתורה מפורש שני במעשר כתיב בטומאה ואכילה אנן מתיםטמאי
 בה' רבינו שכתב וכטו לאכלם אסור הפירות הוכשר לא ואפילו בסמא ממנובערתי
 שהמעשד בין כו' טמא שהמעשד בין לוקה בטומאה מע"ש האוכל ה"א ונט"רמע"ש
 ר*ן הלכה[ תעשד עשר בספרי מ-ש עיין ע'ש, הגוף טומאת משום טמא והאוכלטהור
 דילפינן לא אם הוא דבירושלים ידעינן דלא כיון בתורה מפורש נקרא לא דזהואולי
 : שם הכ'מ והביאו מ'ג הלוקין הן אלו פרק המשניות בסירוש רבינו כמ"שמגכור
 בירושלים שיאכלנו עד גטומאה שני מעשר אכילת על מלקות חייב אינו רבינוכתב
 לא בכאן ואמר יחדיו והטהור הטמא תאכלנו בשעריך מום בו שנפל בבכור רחמנאדאמר
 כבשעריך בירושלים לאכול תוכל לא בזה ג"כ הקבלה ובאה בשעריך לאכולתוכל
 בטומאה גכור לאכול שתוכל כמו בירושלים בטומאה מעשר לאכול תוכל לאכלומר
 הגוף"בהדיא סומאת שני מעשר לענין :( )עג ביבמות דאמרינן ואע"ג עכ"ל,בשעריך
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 רכא הארץ ורבעי ערלההלכותנפע
 הקדשים מן יאכל דלא דקרא פשוטו דהא מהקבלה אלא אינו זה גם ע-ש כו'כתיב
 דאמרינן ומהא 'בזה( לקמן מ"ש )עיין במע"ש לא בקדשים מפורש הקבלה לאואי

 תקשה לא בלא"ה וחומש ביעור לענין ממע*ש קדש קדש גז"ש דגמרינן )שם(בקידושין
 שאני דהתם משום הזה בזמן בירושלים אכילה איסור לענין גם ממע"ש נט-רדנילף
 בערתי כתיב הא ביעוד דלענין בחומש וגם בביעור גמ בתרויייהו במעיש קדשדכתיב
 גו' הארץ מעשר וכל דכתיב חומש לענין קדש כתיב כ"ז ובויקרא הבית מןהקדש

 והא עליו, יסף חמישיתו ממעשרו איש יגאל גאל ואם לה' קדש הוא לה' העץמפרי
 מקדש בנ"ר דכתיג קדש גמרינן והילכך קדש דכתיב ראשון ענין על מוסיף דואםוי'ו

 לענין וכן כמע"ש בניר וביעור חומש דבעינן ביעור ולענין חומש לענין במע-שדכתיב
 לידושלים עולה היה רבעי כרם דמע'"ש גס"ה כדאיתא ממע"ש נ-ר ילפינן העלאהחובת
 לעלות היינו גו' קדש הוא לה' העץ מפרי מדכתיב העלאה גבי קדש כתיב דהאכו'

 צוה ומשלחנו ה' קנאו : הוא לה' ד"ה התודה על רש,י כרמפרש הוא בירושליםולאכול
 והדר דאחליח לענין דהלולים קרא ל"ל דמקשים ומה ע*ש, בירושלים ולאכול לעלותלך

 דהאי לעיל כדכתבתי כתיב קדש מע"ש פדיון דלעגין משום הייגו ממע-ש נילףאכליה
 בזמן בירושלים אכילה איסור לענין משא'כ ראשון ענין על מוסיף ויזו גו' יגאל גאלואם

 גו-ש אין דקי-ל ואע.ג מעכב מזבח דנ"ר מנלן דקדש גז"ש ע-ו דליכא מזבחדליכא
 בהרים ועיין ע-ש, למחצה גז"ש אין דכ'ע אלא : :( )כב בכריתות כדאיתאלמחצה
 ובחולין משביעית, קדש קדש דגילף נמי למימר דאיכא שאני הכא ול' כ"ט סיאלשקר
 באכילה אסוד בחלב בשר שמעון רבי משום אומר יהודה בן שמעון רבי תניא)קט-ז.(
 להלן מה לי תהיון קדש ואנשי להלן ונאמר אתה קדוש עם כי שנאמר בהנאהומותר

 עכ-ל. בהנאה ומותר באכילה אסור כאן אף בהנאה ומותר באכילהאסור
 כדלעיל וחומר בקל איסור למילף דאיכא אע-ג וז-ל: כו' להלן מה בד-ה התוס'וכתבו

 הא הנ"ל ול~י ע"ש, הנאה היתר אף מיניה ויליף למחצה ג"ש אין סברקא
 יהי' ולא להלן ונאמר לה' אתה קדוש עם כי כאן נאמר קדש קדש גז"ש נמיאיכא
 לענין קדש דאנשי גז"ש ואהגי ע"ש, קטו:( )שם כדאיתא הנאה לאיסור בבנ-יקדש
 הו"א לחוד קדש יהיה דמלא הנאה איסור לענין קדוש יהיה דולא גז"ש ואהגיאכילה
 שאר דכל למימר איכא ע.ש, כו' ונאמר בד-ה )שם( התוס' כמ"ש מותרדאכילה
 דהאי ישראל בבני קדש יהיה מולא קדש קדש גז"ש דילפינן כרבי ס"ל לאתנאים
 והביאו )נד:( גסנהדרין כדאיתא וכור למשכב מזומן הפי' אלא ממש קדש לאוקדש
 לקדש זנות לענין שנאמר מקדש גז"ש למילף כלל שייך ולא ע"ש, התורה עלרש"י
 לשון כתיב לא דהתם הנאה ואיסור האדם קדושת משום בו-ח שאיסור בבויחדכתיג
 בגז-ש מקומות משני למילף לנו שיש כיון דידן בנידן אולמ הסקירות, לשון אלאקדושה
 והדר דאחליה הלולים דבעינן והא לחומרא למילף צריכין לקולא ומשביעית לחומראממע-ש
 משא"כ פדיון דאין לחומדא לשביעית להקיש הו"א הלולים קרא לאו דאי משוםאכליה
 ולקולא לקולא אלא אינו הא לשביעית דמקשיגן משום בזה'ז גם בירושליםלאכילה
 וי"ל אחליה: ד"ה )שם( בברכות התוס' מלשון משמע וכן מקשינן, לחומראולחומרא

 פדיון לו ואין משביעית קדש קדש לחומרא נילף דאדרבה הויא דהלולים קרא לאואי
 בדינים אבל קדש דכתיב בדינים אלא ממע'ש נט"ר ילפינן דלא לפמ"ש אךעכ.ל,
 דבעינן הא א"כ ממע"ש בגז-ש ילפינן לא קדש בתורה בהם כתיב ולא במע"שדאיכא
 בזפן דנ-ר לומר אפשר מסילא ססע'ש נ'ר ילפינן לא קדש כתיב לא מזבחבמע-ש
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ציון ורבעי ערלההללות פרירכב
 בברכות חסיד ר"י תום' מ"ש מובן אינו ולפי"ז פדיון, בלי אפילו בירושלים אוכליןהזה
 הוה קרא האי לאו דאי רבי ואומר וז"ל: כתבו )שם( הרא.ש בתוספות וכן)שם(
 ולקולא וכו' בטומאה ביעור ואיסור בירושלים אכילה כגון במע"ש שאין קולותהרבה נמי איכא שביעית בדיני הא ע-ש, שביעית דיני לכל משביעית קדש קדש להילפינן

 דגז-ש דס"ל מבואר כו' קדש קדש ד"ה )ס-ט:( ב"ק ומתום' ממע"ש, קדשקדש למילף ולא שביעית דיגי לכל משביעית ילפינן הוה ואיך מקשינן לחומראולחומרא
 ואין וז"ל: כתבו דהא חומש ולהוסיף לפדותו שצריך לענין אלא אינו קדשדקרש

 דיש למימר איצטריך דקדש דגז"ש מהלולים ליה תיפוק קדש לי למה כלללהקשות
 בעינן רגז"ש אמרינן דקידושין בגמר' הא וקשה מלוגלין במהרים ועיין עכ"ל חומשלו
 דם"ל ולב"ש מג-ש לא אם בירושלים, העלאה בנ"ר דחייבין לן ומנא ביעוי לעניןגם

 להתוספתא הביא והירושלמי העלאה, בעינן ע"כ כמע"ש פדיון דבעיגן דכיון למימראיכא אך מצינו במה וחומש ביעור לעגין נמי נילף ממע'ש מצינו מבמה אי בנ"ר העלאהחיוב מנלן תיקשי נמי קדש דקדש הגז-ש ס"ל ולא גיעור לו ואין חומש לו אין רבעידכרם
 ממע"ש פ"ה דהתוספתא לא, או קדש דקדש הגז-ש ס"ל ב"ש אם פליגידתנאי

 בשאר אבל בשביעית אלא ג"ש אמרו לא אומר רבי תני ה"ה, גפ"ז דפאהוהירושלמי
 נט"ר למדו לא תניא דהדין דעתיה על ביעור לו ויש חומש לו יש בש"א שבועשני
 על ביעור לו ואין חומש לו אין בש"א שבוע שני שאר וא' שביעית א'רשב"ג תני כו' בשביעית נט"ר אין דכוותיה בשביעית מע"ש אין דתימר, כמה ממע"שאלא
 דהגז"ש לב"ש ס-ל לרבי עכ"ל, עיקר כל ממע"ש גט"ר למדו לא תני דהדיןדעתיה
 חיוב על אבל כמע"ש ומביעור מחומש דפטורין שביעית לענין לקולא אלא מועילאינו
 אכליה והדר אחליה רחמנא דאמר )לה.( דברכות בגמר' ודרשינן הלולים קדשעצמו ברבעי דכתיב ממה ילפינן דפדיון משום בשביעית לפטור ממע"ש ילפינן לאפדיון
 האותיות את שנחליף לא פי' וז"ל: הראב"ד בשם )שם( בברכות הרשב"אוכמזש
 אחר ממקום החילול עיקר אגל פדיונו על קדושתו כשמחללין חילול של הילולהיינו תורה שאמרה הזה שההלול הוא בעלמא פירושא אלא חלולים כמו הלוליםונעשה
 לא שמשם אלא וגו' לביתו וישוב ילך חללו ולא כרם נטע אשר מדכתיבלמדגוהו
 קדש האי דררשינן הרביעית בשנה שהוא הכתוב גילה וכאן החילול יהיה מתילמדנו
 עכ-ל הרביעית בשנה שיפדנו פדיון בלא פריו יאכל שלא כקדש מהולל שיהאהלולימ
 כקודש הוא הרי הילולים קודש למדו אלא שם הירושלמי דל"א א-ש הרשג"אולדברי
 הברכה היינו הפדיון שגשעת דההילול למימר דאיכא עכ"ל, ההלל את עליושקורין
 פדיון על וצונו גמצותיו קדשנו אשר ה' את ומברכין שמהללין הפדיון בשעתשאומרים

 לחי"ת ה"א בין רבנן מתמענין לא דאמר: כהרשב'א דלא משמע בירושלמי )ולקמןנט"ר
 לפניו גרכה טעון שהוא מלמד הלולים ס"ז: סי' קדשים פ' בסמרא וכדאיתאע"ש,(
 ע"ש, ל-ג במקור לברכה השקפה בספרי מ"ש ועיין והמצות התורה שמ מ"ש עייןלפגיהם, לגרך מה"ת חיובם היה ומע"ש בנ"ר מה"ת אינו הנהגין שברכת ואע"ג עכ"לולאחריו
 לחייב בעינן דקרא ודאי אלא קדש דקדש בגז"ש ממע"ש למילף מצינו דהא . קראבעיגן לא בפדיון חיוב לעצם דאי בשביעית אפילו בפדיון לחייב קרא בעינן ע"כולפי-ז
 מביעור לפטור לענין משא"כ בטומאה לאכול לא גם ואפשר לאונן לאכול לאדהיינו קדושות שארי בהן נוהג ממילא כקדש הוא הרי בפדיון דמחייבין וכיון בשביעיתאפילו
 דנקראו אע-נ פטורין בכורים גם יצינו דהא דפטורין בשביעית ממע"ש ילפינןומחומש
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 רכגציון דיבעי עי~ה היכית'פרי
 פ"ב בכורים עיין ג"כ בבכורים חייבין דחומש ואע"ג מביעור דפוטר כר"ש דס"לקדש

 חומש שייך לא פדיון לעגין משא"כ בתרומה כמו בשוגג האוכלן זר לענין דוקאהיינו

 לא דק"ק הגז"ש דב"ש אליבא דלרבי יוצא ולפי"ז בבכוריס פדיון דאין כללבבכורים

 להיות שחל הרביעית בשנה ובחומש גביעור חייב נ-ר שאין לקולא אלאמשתמש
 דב"ה טעמייהו הפנים המראה וכמ"ש כלל דק-ק גו"ש דדשינן דלא ס"ל וב"הבשביעית

 דחזר אייבו דר' בתרייתא ברייתא וכהאי חומש דבעי נ-ר גבי בהדיא רחמנא גלידס"ל
 כלל ב"ה למדו לא דהתם ולסוגיא לנ"ר ואחת שני למעשר אחת גאולות שתיותנא

 לא ביעור וכן במע"ש דכתיבא כמו ביה כתיב בהדיא וחומש דגאולה ממע"שלנ"ר

 כתיבי קודש ובתרווייהו כתיב הבית מן הקדש ביערתי דהא ממע"ש למילףצריכין
 מזבח אזכ ע"ש, וניר מע"ש זה הבית מן הקדש בערתי דמע'ש בפ"ה וכדתנןבהוא

 חייבים אילנות דפירות רבינו כשיטת ס"ל דב"ש ומשמע דתרווייהו אליבא בעינן לאבנ"ר
 תיקשי דאל"כ נטעים שאד ולא ברבעי חייבים דוקא רבעי כרם דס.ל או מה'תבתומ"ע
 ילפינן לקולא דהא במע"ש מה"ת דחייבים בפידות אלא נוהג רבעי דאין ממע"שדנילף
 דלא ממע"ש ילפינן דלא והא הרמ"ח תעשר עשר בספרי מ-ש ועיין ממע"ש,רבעי
 הא בעי אבא בר שמואל וו'ל: בירושלמי ע"ו אמרו כבר וששית בשלישית נ'ריהא

 נ"ר אין ודכוותיה בשביעית מע"ש אין דתימר כמה ממע"ש אלא נ"ר למדו לאבש"א

 ר' אמר נ.ר בהו יהא לא מע"ש בהן ואין הואיל וששית שלישית ודכוותיהבשביעית

 בהן אין שביעית עני מעשר בהן יש מע"ש בהן שאין אע"פ וששית שלישיתיוסי
 ואפילו האילנות דבפירות והיראים כהסמ"ג דסזל דנימא או עכ"ל, עיקר כלמעשר
 מה"ת, חייבים שני במעשר ומעשרות בתרומות מה"ת חייבים דאין אע"גבירקות

 דבשביעית דנזר והא קדש קדש מגו"ש יליף ב"ה לרבי דאפילו למימר דאיכאונראה

 מחומש פטור בשביעית דמע"ש דהא ממע-ש ילפינן ולא וביעור בחומש חייבנמי
 דהתורה כיון כלל מע'ש בשביעית דליכא משום אלא פטור דמע"ש משום לאווביעור
 אין כי הלוי מובא או המעשרות מן פטור והפקר ופירותיו ופרדוסיו שדותיוהפקירה

 בספרי כדאיתא שוין וידו שידך הפקר יצא לו ואין לך שיש ממה עמך ונחלה חלקלו
 פטור דהפקר מנלן ואכתי כתיב ראשון מעשר גבי קרא דהאי ואע"ג דפאהובירושלמי
 בכולן חייב אינו מהן בא' חייב שאינו דכל משום עני וממעשר שני וממעשרמתרומה
 שכתבו והיראים הסמ'ג לדעת תיקשי לפי"ו אך ע"ש, )טו,( לר-ה אבן הטוריכמ-ש
 אינו ומעשרות דתרומות אע"ג מהזת בירקות ואפילו הפירות בכל נוהג שנידמעשר
 בכולן חייב אינו מהן בא' חייב שאינו כל הא לבד ויצהר תירוש בדגן אלא מה-תנוהג
 מנלן מהן בא' אפילו לחייב דאפשר נימא ואם בכולן, ולפטור מהן בא' לחייבוכ"ש
 גו', הלוי ובא משום טעם דליכא אע"ג עני מעשר או שני ממעשר אפילו פטורדהפקר

 לא ואם בשביעית להפקיר חייבים אלא דמלכא אפקעתא לאו דשביעית נימאואם

 עמך אביוני ואכלו דכתיב משום בשביעית מתומ"ע פטורין מ"מ הסקר אינםהפקיר
 כדאיתא פטור אדם אף המעשר מן ופטורה אוכלת חיה מה השדה חית תאכלויתרס

 בספרי בזה מ"ש ועיין בזה מ,ש בטזא ועיין עשש )שם( בר"ה רש'י והביאובמכלתא
 במע-ש שאין לומר שייך לא סע-ש לענין בשביעית א"כ רע"ג הלכה תעשרעשר
 ריו הלכה תעשר עשר בספרי מ"ש עיין כלל מע-ש שאין אלא וביעור חומשחיוב

 חייב דהא בשביעית נוהג נ'ר דהא בשביעית ממע"ש נ'ר כלל למילף ליכאהילכך
 דמי ולא ע'ש, בירושלמי כדאיתא מאיליו דקדושתה משום בשביעית אפילובסדיון
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צירן ורבעי ערלההלכות פרירכר
 מעשר קרושת חל אינו שם קריאת בלי דהא הוא מאיליו קדושתה דלאו מע,שלקדושת
 ורשבזג מע"ש, שם עליהם ולקרוא לקדש יכול אינו בשביעית הפירות שהפקרוכיון
 פרס עליו יוסף חמישיתו ממעשרו איש יגאל גאל ואם דאמרי: דר"י כגרייתאס.ל דב,ש אחריתא וברייתא ישמעאל דר' דברייתא פלוגתא בהך ופליגי לב"ה וגם לב"שגם קאי עיקר כל שני ממעשר נ.ר למדו לא תני דהדין דעתיה על דרשביג: אליבאהתם דאמרינן והא קדש דקדש הגז"ש להו לית דתרווייהו דס'ל למימר איכא לו ישובה.א ביעור לו ואין חומש לו אין גש.א פליגי שבוע שני בשאה וא' בשביעית דא'דסובר
 גאולות שתי דתגי: אחריתא כברייתא ס"ל וב"ה חומש עליו מוסף שאין רבעילנטע
 ב.ש ואומר המשנה מדסתם ר,ל כרשב*ג מתניתא דסתם כתב רמע"ש בפ*האליהו ובשנות הוכחה, לנו אין מזבח דליכא בזמן דג"ר אכילה איסור לענין ולפ"זקדש אקרי נ'ר רגם גו' הקדש מבערתי למד ביעור ולענין לג"ר ואחת שני למעשר אחתהן

 ע'כ שבוע שני לשאר ושביעית בין חילקה ולא ביעור לו ואין חומש לו איןאומרים
 דפאה בפ"ז הר"ש ומ"ש ע"ש, עיקר כל ממע"ש נ"ר למדו דלא כרשב.ג להמשנהס'ל

 שביעית אחד דלב,ש וב"ה דג"ש הפלוגתא לענין היינו ע'ש, כרשב"ג דקירושיןדסוגיא
 למימר איכא בטעמייהו אבל חומש לו ואין ביעור לו אין שבוע שני שארואחד

 ובתשובה יגאל, דגאל בדרשא אלא וב"ה ג"ש פליגי דק"ק בגז'ש דלאו ס"לררשג"ג
 למרו גלבד ב"ש וכי הירושלמי סוגית לפי להקשות: כתב קג'ו בסימן להרמב,ןהמיוחסת

 סוגית לפי וב'ה רביש הפלוגתא מפרש הניל ובתשובה שפיר אתי הנ*ל ולפי)סט( ב.ק הרשב'א הקשה וכן ע.ש ממע"ש קדש דקרש בגז'ש אותו שלמרו מפני אלאלגת כלן בוצר ולמה ביעור לו ויש חומש לו יש אמרו ולמה ב'ה ולא ממע"ש רבעינטע
 מ"ו: דפאה בפ'ז בפירושו כתב ורביגו בשמו, לקמן וכמ"ש ע'ש אחר באופןהירושלמי

 יאכל לא ערלים לכם יהיה שנים שלש שנטע אילן בכל יט( )ויקרא הכתובאמר
 בירושלים בעליו אותו שיאכלו ודינו הלולים קרש פריו כל יהיה הרביעיתובשנה
 וקרא הילולים קדש הרביעית השגה תבואת הקב"ה כשקרא אומרים וב"ה שגיכמעשר
 על חמישיתו יוסיף לעצמו שלו נ"ר וכשיפדה המעשר כמשפס משפסו קדשהמעשר

 מע*ש במסכ' שנבאר כמו זמנו כשישלם מביתו להסירו הוא וביעור עליו יוסףחמישיתו ממעשרו איש יגאל גאל אם במעשר כז( )ויקרא הכתוב אמר כאשר שוה שהואמה
 שלא זה מכל כלום יחייבוהו לא וב"ש הבית מן הקדש כערתי הכתוב שאמר מהוהוא
 כרם מרמים ואינם המעשר בענין באו הפסוקים אלו כי כלל זה בענין דברנכתכ
 מטעם לאו ממע"ש נ"ר דלמד מאן דאפילו לרבינו דס"ל משמע עכיל למעשררבעי
 דאיצטריכו ואע-ג כו': גמר ר'ה )קל"ב( חולין התוס' בכה"ג וכמ"ש קרושה להםדיש לגופיה למכתב דאיצטריך הוא מופנה לאו דהא בעלמא מלתא גילוי מטעם אלאגז"ש
 יש ה"נ פאה אחריך בזה שיש רכמו הוא בעלמא מילתא גלוי מופנה הוי ולאלמכתב
 אמור קדש מה ובת"כ ממע"ש אלא נ"ר למרו לא אלא אמר ולא הגז"ש, הזכירדלא ובירושלמי פ'ה קדושים פ' בת-כ משמע וכן ע"קה היא ממש גז"ש ולאו פאה אחריךבזה
 המפורשים ברברים אלא מילתא גילוי הוי ולא ממע"ש נ-ר ילפינן לא ולפי"ז כו'להלן
 דפאה פ"ז בירושלמי רהילכך למימר ואיכא נ"ר לענין מילתא גילוי וליכאבמע"ש בתורה מפורש אינו מזבח בפני ושלא בטומאה אכילה ואיסור שני במעשרבתורה
 בפני שלא לאכול מותר ויהא בטומאה לאכול מותר ויהא פריך ולא כו' בביעורחייב ויהא 13' לאונן מותר ויהא אלא: בשביעית נ"ר גבי פריך לא )שם( דמע"שובפ*ה

המזבח
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 רכהצירן ורבעי ערלההלכותפרי
 והמנחת שבוע, שבי בשאר אפילו מותר בלא-ה הני דכל משום ודאי אלאהמובח
 במע"ש הנוהגת מ-ע לענין דוקא אם בגז"ש דיליף לב"ה מסתפק רמ-ו במצוהחינוך
 רבינו בדעת מ"ש לקמן ועיין ע-ש, בל"ת אפילו או בל-ת ולא למע"ש שוה נ-רדין

 ע"ש, לדינאוהמסקנא

 לנכרי אין אומר יהודה ר' תנינן תטן ה-ה: פ"ז דפיאה בירושלמי איתא כו'רכשם
 כרם לנכרי אין מתני' כיני אלעור רבי אמר לו יש וח"א רבעיכרם

 על כב-ש יהודה ררבי אתיא ר"א בשם ר-ז קומי בעון אמר ביבי רב עיקר כלרבעי
 דתימר כמה שני ממעשר אלא רבעי לנטע למדו לא אומרים דב-ש כמה דרבידעתיה
 לא אומר יהודה ר' כן בשביעית רבעי גטע אין ודכוותיה בשביעית שני מעשראין
 אין דכוותיה בסוריא שני מעשר אין דתימר כמה שני ממעשר אלא רבעי נטעלמדו
 לפי עכיל בסוריא רבעי כרם לנכרי אין אומר יהודה רבי כו' בסוריא רבעינטע

 ס"ל דפליגי ורבגן בסוריא אלא רבעי כרם לנכרי אין אמר דלא הירושלמימסקנת
 לר' אפילו בסוריא רבעי כרם יש ולישראל בסוריא רבעי כרס יש לנכרידאפילו
 לפרש ס'ל ע"כ לישראל אפילו בסוריא ר4עי כרט דאין דפסק רבינו א-כיהורה

 איכא בסוריא אבל דפליגי הוא ישראל דבארץ אלעור כרבי וחכמים דרייהפלוגתא
 ונ-ר דמע.ש בפ'י והילכך בסוריא, רבעי כרם אין בישראל דאפילו ס"ל דכ-עלמימר
 וכאן י"ד הלכה לעיל ועיין בא"י אפילו רבעי נטע לעכו"0 דיש כחכמים פסקה"י
 ממע"ש רר דלמד דב"ה ואליבא ביבי כרב אפילו לומר אסשר בסוריא ג,ר דאיןדפסק

 נימא ממע'ש נלמד דנ'ר כיון עכו.ם בשל נוהג נ'ר למה תיקשי לפייז אךלרשב'ג
 טעמא דהיינו לומר ואין עכוים בשל ליכא נ"ר ה,ה עכוים בשל ליכא מע"שכמו
 למה דא-כ נ"ר ה"ה עכו"ם בשל איכא רערלה וכיון הערלה משנות תוצאות דנירמשום
 אלא פליגי דלא דס'ל לרבי ביעור לו ואין חומש לו אין רבעי דכרס ב.שאמרו

 דתוצאות שאני רבעי דכרם לימא בשביעית מע-ש דאין ממע-ש דלמדו משוםבשביעית
 אך בש4יעית, אפילו נוהג וערלה רבעי לו יש ערלה לו שיש וכל הוא ערלהמשנות
 שאם משום מיוחד טעם נ"ר לעכו"ם ריש הא )שס( רבינו שכתב דמפני למימראיכא
 מע*ש גם לעכו"ם יש הטעם ומאותו )שס( לעיל מ"ש ועיין כו' זו במצוה לנהוגבא
 הק"ו תעשר עשר בספרי מ"ש ועיין בפירוש מ,ט מתרומות בפ'ג רבינו מישעיין
 ניר דיליף דלמאן ביבי רב לדעת שהקשה קג-ו סי' להרמבין המיוחסת בתשובהוהנה

 דביה מקדש האיש בפרק רקיזל לדידן שכן וכיון בח'ל וכ*ש בסוריא נ"ר איןממע'ש
 שאין כשם בסוריא נ"ר שאין לב*ה, נאמר אנו אף א'כ קדש קדש ממע'ש ררילפי
 שאין כשם לב.ה בשביעית ניר שאין נאמר שא"כ תמה ואני בח"ל וק-ו בסוריאמעשר
 עכ"ל, לעולם כלומר ביעור לו ויש חומש לו יש תנן סתמא ביה ואלו בשביעיתמעשר

 נוהג דאינו דהא ממעיש נ'ר למילף ליכא שביעית רלענין ס'ל דב-ה לעילולפימיש
 לו שאין הבעלות סיבת מפאת אלא המעזש ערך מצד הסיבה אין גשביעיתמע,ש

 מפאת הוא דהפטוד בסוריא מע'ש משח*כ שלו, הפירות ואין בעלות וכותבשביעית
 חל אינו נ'ר קדושת ה.ה א"כ בסוריא חל המע-ש קדושת דאין הדין מצדהמקום
 הפלונתא מפרשים )סט( לב'ק בחידושיו הרשב"א וכן הנזל ובתשובה בח'ל, וכ'שבסוריא
 מן דינא לכל אותו למדו דלב-ש פי' לי נראה אלא וו'ל: אחר באופן וב'הדביש
 בשביעית כגון מעשר שאין זמן כל לב'ש שהרי כמע-ש לגמרי שעשאהו כלומרמעשר
 וששית בשלישית מעשר שאין ואע'פ ולביעור לחומש ג-ר יש מעשר שיש וכזז נזראין
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ציון ורבעי עייההיכית פרירכו
 בהם ואין הואיל וששית שלישית בירושלמי שאמר וכמו בהם נוהג שמעשר כשםמ'מ
 לדעת חומש, בלא ושמא עיקר כל מעשר לה אין שביעית ומעשר נ-ר להם ישמע-ש
 חומש בלא פדיון להצריכו בשביעית לנ-ר לו יש מיהא קדושה חסדא ורב ביבירב

 קרש דכתיב קדושה הכתוב לו דריבה הכא שאני עיקר כל מעשר בה שאיןואע,פ
 הלולים קדש מרכתיב למדו מאיליו קדושתו קרוש בירושלמי לעיל וכראמרהלולים
 ביבי לרב זירא רבי ליה וכדהמהרר בשביעית לו. אין קדושה אף דלב'ש ס"לואינ
 לו יש רברים שאר כל הא בעור לו ואין חומש לו אין אלא אמר לא אמרתאתה
 נ,ר אין דלב"ש וקסבר אמר ב"ש בשטת יורא ררבי אומר שאתה כמו לאכלומר

 לענין רב,ש היא לא בסוריא עיקר כל נזר אין נמי יהורה דרבי ומינה כללבשביעית
 שביעית בשנה ובעור בחומש אלא נחלקו ולא בשביעית אפילו דנוהג מורוקדושה
 בטעמא אלא ב"ש בשטת ולא בסוריא לנכרי ג"ר שאין אלא אמר לא יהודה ורביבלבר
 רבי ואין כלל בשביעית ניהג נ"ר אין דלב"ש סבר ביבי רבי דאלמא תליאאחרינא
 דאלמא עוללות לו ויש פרט לו יש אומרים ב"ש ששנינו ואע'פ זה בדבר מודהזירא
 ואיש מרכתיב לבעלים נאכל שהוא לפי טעמא דהוי התם רשאני י"ל לביש נינהוכחולין
 ממעשר אלא למדו שלא וכיון כנכסיו עשאז שהכתוב מכאן למדנו יהיה לו קדשיואת

 נוהג שמע'ש בזמן אלא נוהג אינו אף לגמרי שגי כמעשר היא והרי יוסי רבילרעת
 חומש לו יש שהרי ממע"ש לגמרי אותו למדו לא לב-ה אבל נוהג שמעזשובמקום
 כלומר קדושתו לענין אלא ממע"ש למד אינו הוא אף שכן וכיון ומן בכלובעור
 הא כמע"ש קדש קראו שהכתוב לפי גבוה 'ממון ולהיותו ולחומשו ולבעורולפדיונו
 ובשנה שנים שלש פריו את ערלתו וערלתם רכתיב משום ממגו למד אין ובמקוםבומן

 ומעתה נוהג ג"ר נוהגת שערלה מקום ובכל נוהג 'שערלה ומן כל דמשמעהרביעית
 דס"ל מבואר הנ"ל הרמב'ן מדברי גם עכ.ל, בח-ל בין בארץ בין נוהג רבעילדידן

 מילתא גילוי בתור אלא ' היא גמורה גזיש מטעס לאו ממע"ש קדש קדש נ-רדהלימוד
 יחיד כיבוש דקי"ל כיון הא להגז"ש סוריא ענין שייך מה גז"ש בתור דאי לעילכמ"ש
 גדולות כהלכות דס-ל לומר ורוחק מדרבנן אלא אינו חיובו כל כיבוש שמיהלאו

 גמירי הילכתא בחו"ל נהגה הכי בארץ ערלה דגהגה היכי וכי וו,ל: שכתבווהשאלתות
 האחרונים מוכיחים ומזה הוא ביאה זמן ערלה גבי דכתיב תבואו וכי מאי אלא כו'לה

 ברין נכללה חו"ל ערלת וגם חויל ממעטינן לא תבואו דמכי סוברים והשאלתותדה"ג
 הרמב"ם פליגי רבזה לפרש הלוי חיים רבנו בחדושי ו"ל ר"ח הגאון שרצה וכמו מה'תערלה

 למקום דבנוגע שכתב וכיון ע"ש, בח"ל נוהג רבעי כרם אם הגאונים מקצת עם הט"ובפ'י
 רליכא האירנא נ"ר לאכילת בנוגע דה"ה משמע ממע"ש רבעי נסע לומדין איןוהזמן
 ברוח לר"ה בחירושיו הרמב-ן בשם מ"ש לקמן ועיין ממע"ש, נ"ר לומדין אין נמימזבח
 נ"ר דין מדיליף מעכב שהמובח בנוגע אפי ממע"ש נ"ר רילפינן ס-ל ורביגואחרת
 רבינו כמ"ש במובח תלוי וראי בסוריא ליכא מע"ש דדין דהא בסוריא ממע"שבסוריא
 מח"ל אותו מגיאין אין מקום הבאת וטעון הואיל שני מעשר הי"ר: ממע"שבפ"א
 מעשר התם תלה הרי עכ"ל, בסוריא שגי מעשר להפריש חייבו לא לפיכך בהמהכבכור
 לכלול רוצה בבכור מעשר דתלה דרבינו שם כתב והכ"מ במע"ש נ"ר תלה וכאןבבכור
 אדם יעלה יכול אומר ישמעאל רבי דתמורה: בפ,ג דאמר ישמעאל רבי דברי גםבזה

 הבאת טעון ומעשר מקום הבאת טעון בכור הוא ודין בירושלים ויאכלנו שנימעשר
 למעשר אסמכתא בכור מן ולמד הבית בפני אלא נאכל אינו מעשר אף כו'מקום

דרבנן
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 רכןצירל ורבעי ערלההרכוחפרף
 המזבח, גפני אלא נאכל דאינו הוא דמע"ש דומיא ממע'ש נ"ר דיליף כאן א'כ ע"שדרבנן

 עליה גזדו ואם קאמר מה"ת בסוריא מע-ש שאין שאמרו מה ונ"ל שם: כתבוהראב"ד
 שרצה ומה הכ'מ: ומביאו עליו כתב והרי"ק עכ"ל, רבעי נטע עליה גזרו לאמעשרות
 אינו נ"ר ולא מעשרות וגזרו קאמד מה"ת בסוריא מע"ש אין שאמרו שמהלומד
 כמה ממעשר אלא נ"ר למדו לא אמדו שם כי דפאה פ"ז גם דמע"ש פ'ה כןמשמע
 בח"ל ומש רבעי, נטע ולא מע"ש לא ליכא דבסוריא רבינו שיטת בדבר מחלוקתשלש הרי ע"ש הם דשקולים בהדיא מוכח בסוריא ניר אין כך בסודיא מע"ש איןדתימא
 גם איכא לארץ גחוצה דגם הרמג"ן ושיטת ע-ש, אסודות ממאכלות בפ-יכמ"ש
 ע"ש קצ"ז ס"ק דצ-ד סי' לי-ד בביאורו הגר"א דעת וכן דבעי נטע וגםמע"ש

 מ-ש ועיין ליכא מדרבנן אפילו ונ"ר מדרבנן איכא בסודיא דמע-ש ס-לוהדאב"ד
 ועתה כתבו כו' ולמאן ד"ה )לה.( ברכות וגתוס' ע"ש רמ-ט הלכה תעשד עשרבספדי
 אילנות שאר רבעי כרם דתני דלמאן נימא אם תליא זה אך עכ"ל, בח"ל כמותוהלכה בארץ המיקל דכל אילנות בשאר ולא נוהג בכרם מיהו בח"ל אף נוהג דרבעיקי"ל
 כל קלט:( )שבת ואמרו מדרבנן אפילו כלל רבעי אין בנוטע אבל דוקא רבעיכרם דתני דמאן סליגי דאי בדבר גפקותא לנו ויש כו' נוהג דמדדבנן אילנות בשארמודה רבעי כרם דתני מאן דאפילו וי"מ אתרוג: ד-ה )ב:( בקידושין התוס' כמ"ש נוהגמיהא מדרבנן אילנות בשאר רבעי כרם דתני למאן אפילו או מררבנן אפילו כלל רבעיאין

 ולפי-ז מדרבנן נוהג רבעי בח"ל ה'ה בא"י אילנות בשאר דגוהג מודים כ-עמדרבנן ואי באילנות גוהג רבעי דין אין בח"ל עכשיו וא-כ בח-ל כמותו הלכה בארץהמיקל
 נסע דתני כמאן אתיא משנה הך לרבעי: ד-ה )לט:( ובקידושין )יד:( בר"ה התוס'מ"ש
 ומה לגמרי פטורין אילנות שאר דבעי כדם דלמ-ד להתוס' ס"ל ע"כ עכ"לרבעי

 רב דאמרינן )לט( דקידושין פ-ק מסוף ה-א ממע-ש בפ"ט המלך השערשמדקדק
 רבנן גזרו נמי בח"ל בהנאה אסודים דבארץ הכרם כלאי זרעים, בכלאי כאןהכדם בכלאי כאן ל-ק א"ל מד-ס הכלאים תגן והאנן אביי א-ל וזדע ביזרנו מעדגיוסף
 בנ"ר נמי דכוותא וא"כ רבנן גזרו לא בח"ל אסדו'בהנאה לא דבאדץ זרעיםכלאי
 גופיה דבארץ כיון רבנן גזרו לא בח-ל אפ"ה מדרבנן נ"ר נוהג רבאדץ נימאאפילו
 חמיד בארץ הכרם דכלאי משום דבארץ הכדם כלאי משום דגזרו הוא שבח'להכרם דכלאי למימר איכא הילכך הוא דבארץ הכדם כלאי משום בח"ל רבנן דגזרוהכדם כלאי זא-1 קרב לא לענ"ד ע"ש, גאכילה דוקא אלא אסור אינו דנ"ר בהנאה אסורלא
 לא הילכך בהנאה אסור אינו בארץ דגם זדעים כלאי משא"כ בהנאה גם דאסורכ"כ
 אטו גזירה מחמת לאו שבארץ ג-ר על רבעי כרם למ-ד דגזרו הא משא*כ בח-לגזרו
 עדלה לו שיש דכל הוא עדלה משנות תוצאות רבעי דאיסור מחמת אלא רבעיכדם
 על גזדו בעדלה חייבין שמהלכה כיון דח'ל ברבעי אפילו שייך זה וטעם רבעי לויש
 בכל תליא בהא דהא ניהג דבעי גמ כו' מהלים נוהג דערלה דכיון בח-ל אףנוהג רבעי דין רצ-ד: סר י"ד הלבוש וכמ-ש רבעי, לו יש ערלה לו שיש כל משוםדבעי
 למ"ד אם נ'מ דיש התוס' כסברת ס'ל דלא משמע בח-ל וכ-ש בסוריא נוהגשאינו לענין ממע-ש ג"ר דיליף דס"ל רבינו אולס ע.ש, נוהג רגעי גם נוהג שערלהמקום
 דהא בח-ל נ"ר נוהג אם לענין חייב מיהא מדרבנן או לגמרי פטור נ*ר תנן רבעיכרם

 מה,ת נוהג דערלה גימא אם אפילו מדרבנן אלא אינו הזה בזמן רבעי כרם ע-כלדידיה
 דבזה-ז ממע'ש דיליף משום מדרבנן אלא אעו כ'ר אבל בבואכם בעינן ולאבזה"ן

איבו
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ציון ורבעי ערלההלכות פרירכח
 מדרבנן חייב דבארץ ואעפ'י חינוך המנחת כמ"ש סוריא לענין כמו מדרבנן אלאאינו

 בתקנתן רבנן פלוג דלא אמרינן ולא רבעי כרם אפי' לגמרי פטור בח"ל וכ'שבסוריא
 מהלכה דערלה אע"ג גח'ל נוהג דרבעי למיד ונראה רבעי לו יש ערלה לו שישוכל
 וכן אהדדי לספוקי מותר דערלה מערלה יותר חמור יהיה רבעי ולפי"ז מדרבנןרבעי
 חכמימ דתקנת ברבעי אבל נאמרה כך דהלכה מטעס מקלינן להחמיר רובאאפילו
 מערלה חמיר לא דרבעי בזה מסיק רמ,ג מצוה חנוך והמנחת הנ-ל בכל אסורהוא
 סברא אין שבא-י רבעי גזירת משום בח"ל רבעי דאיסור חושב שהוא מה לפיע*ש,
 אפשר מערלה תוצאות רבעי דאיסור נאמר אם ורק מערלה חמור אינו דרבעילומר
 כיצד בריש הריי שהביאו ז,ל משבחא אחא רב דעת וכן מערלה, חמור דלאלומר
 הכרם אלא בח"ל האילנות בכל נוחג פדיון דין שאין רבעי כרם כמיד דהלכהמברכין
 שאע*פ הזה בזמן נוהג פדיון דין אין גכרם שאפילו אומר היה הזקן משה ורבינובלבד
 מעשר וכל ביה דכתיב קדש שנקרא במע"ש ג"כ שמצינו כיון הלולים קדששגקרא
 חוץ נאכל היה שלא במע"ש ובודאי קדש הוא לה' העץ מפרי הארץ מזרעהארץ

 נוהג אינו קדש שהוא זה ואפילו קדש אינו אחר במעשר אבל אומר הואלירושלים
 שהרב ואעפיי בחיל, נוהג אינו קדש שנקרא שמצינו אע"פ הכרם בפדיון ג"כבח*ל
 צריך שהכרם זיל הגאונים כל הסכימו שכבר למעשה זה אומר היה שלא כתבז*ל
 שפסק לפסק סיוע בזה לנו יש א"ה מסברא לומר יכולין שהיינו מה להודיע אלאפדיון
 זה פסק ועדיין בלבד בכרם אלא לארץ גחוצה נוהג רבעי דין שאין זיל אחארב
 שאינו שאומרים ז"ל והגאונים אחא רב כדעת גהגו העולם מיהו ועיון תלמודצריך
 בכל נוהג פדיון דין דאין אחא רב דעת דמ,ש ונראה עכ"ל גלגד בכרם אלאנוהג

 אבל זנב יוצאה ואחת שתים כנגד בשתים היינו בלבד, הכרם אלא בח"להאילנות
 כרם דתני דלמאן אחא רב בשם כתב )י:( לר-ה הרמב,ן דהא פדיון איצ יחידיתבגפן
 כנגד שתים בכרם אלא נוהג רבעי אין התם כדאיתא הכרם מג'ש לה ומייתירבעי
 שיסתיה לפי איכ עכ"ל כלל פדיון צריכה אינה יחידית גפן אבל זנב יוצאה ואחתשתים
 כנגד בשתים אלא בח-ל נוהג רבעי אין בחיל כמותו הלכה בארץ המקיל דכלכיון
 רבעי נטע דין שאין לי יראה הט'ו: ממ"א בפ"י כתב ורבינו זנב, יוצאת ואחתשתים
 אלא אמרו שלא כלל פדיון בלא רביעית שנה פירות אוכל אלא לארץ בחוצהנוהג

 מדבריהם ובשביעית במעשרות חייבת שהיא סוריא ומה הדברים וחומר וקלהערלה
 נ"ר יהיה שלא כ"ש לא לארץ חוצה מעיש, בהלכות שיתבאר כמו בנ"ר חייבתאינה
 מקצת והורו הבית, בפני שלא בין הבית בפני בין בה נוהג ישראל בארץ אבל בהנוהג

 זה לדבר ואין באכילה מותר יהיה ואח"כ בח'ל אותו פודין לבדו רבעי שכרםגאונים
 שהבאתי משגחא אחא רב דעת על כוונתו גאונים מקצת והורו רבינו מ,ש עכ.לעיקר
 דקי,ל אר'י וכן השאלתות בשם כתב מיימוניות ובהגהות עוז המגדל כמ"שלעיל,
 ואין בח"ל כמותו הלכה בארץ המיקל כל דקי"ל הוי לא נטע אבל כרם דתניכמאן
 כתוב וכן בח"ל ואפילו הזה בזמן לפדותו וצריך נוהג רבעי כרם אבל עכשיו נוהגנ-ר

 מיהו בח'ל אף נוהג דרבעי קי"ל ועתה כו': ולמאן ד"ה מברכין כיצד ברישבתום'
 והרמב"ן עמל, בח"ל כמותו הלכה בארץ המיקל דכל אילגות בשאר ולא נוהגבכרם

 שאין ק'ו שזה ובודאי וז"ל: עליו וכתב הנ"ל רבינו דברי הביא )שם( לר'הבחידושיו
 בסוריא נוהג שאין לנו מנין אבל בח"ל כ"ש בסוריא נוהג רבעי אין אם תשובהעליו

 תנען תמן מע"ש ממסכת חמישי בפרק התם דאיתמר הירושלמי מן שלמדה ליוכדומה
 יהודהר'
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 רכמציוי ורבעי ערלההלכותפרי
 לנכרי אין מתני' כיני אלעור א'ר לו יש וחכ-א רבעי כרם לנכרי אין אומר יהורהר'
 רעתיה על כב"ש יהורה דר' אתיא אלעזר ר' בשם וירא ר' קומי ביבי ר' עיקר כלנ"ר
 אליבא התם קאמר ר' פי כו' שני ממעשר אלא נ-ר למדנו לא אומר רביש כמהרר'

 ביעור לו ויש חומש לו יש לב-ש כרם שבוע שני בשאר אבל בשביעית בר*ארב"ש
 דתימא כמה שני ממעשר אלא נ'ר למרו לא תנא רהרין רעתיה על התם להומפרשי
 אליבא כביש יורא דר' קאמרינן והשתא בשביעית נ"ר אין דכוותה בשביעית מע.9אין
 דבזש כמה נוהג ש1ה ב1מן אלא נוהג וה שאין לומר שני ממע9ר ג"ר דגמרי ס'לדר'
 אין רכותה בשביעית שני מעשר אין רתימר כמה ממע'ש אלא ניר למדנו לאאומר
 נ.ר אף בסוריא איגו מע-ש מה ממעיש אלא נ-ר למרנו לא אוסר יהודה ר' גשביעיתניר
 יש הרברים כל שאר הא ביעור לו ואין חומש לו שאין אמר מימר א-ל בסוריאאינו
 יהורא דר' ביבי לר' ליה מהרר קא וירא ר' פי' בסוריא, נ-ר לנכרי אין אומר ר-ילו
 אבל בשביעית וביעור חומש לו שאין אלא חמרי לא רגזש הוא ב*ש בשיסתלאו
 מה ובודאי כו' בסוריא נ'ר שאין לגמרי קאמר יהורה ור' בשגיעית רבעי הואנוהג

 התורה מן חייב שאינו לומר אם בח'ל וכ"ש בסוריא לפוטרו ממע"ש רבעישלמרין
 לפסור פשוט מעיש ואין בח,ל נוהגת אינה בארץ שתלויה מצוה שכל הוא ברורכבר
 שהיא סבורין והם הלכה בחזל ערלה רסשום לומר כרחנו על אלא הרבעי מןיותר
 שר' וכיון בח"ל נוהג שאינו לומר המעשר מן לפטור הרבעי למרו מסיני למשההלכה
 כוותייהו עברינן בסוריא לפוטרו המעשר מן למר דנ"ר סזל כולהו ורזא יוסי ור'יהורה
 מקרש האיש בפרק רילן רגמרא וכ'ש בח"ל כמותו הלכה בארץ המקיל רכלמשום
 בח'ל נוהג רבעי אין הילכך שני מסעשר קרש קרש רנמרי סברא להך קאמרנב'ה
 שאינו שני במעשר גירושלמי שאמרו רזו ס"ל והראביד עכ.ל, 1-ל הרב כדבריכלל
 ואפילו שם שנוהגין מעשרות כשאר נוהג מדבריהם חבל קאמר התורה מן בסוריאנוהג
 הבאת טעון שהוא שכיון ס'ל ורביגו ירים במסכת כרתנן שנוהגין מקומות ישבח-ל
 שעשאוה מפני שם נוהגין מעשרות ושאר שני מעשר כלל שינהגו בו גזרו לאמקום
 עליהם שיסמכו כרי עני מעשר שם לקבוע שרצו מתוך בחזל אבל הרברים לרובמארץ

 )שם(. הרמב*ן כמ*ש המעשרות כל שם תקנו בשביעיתעניים
 בפריון חייב רבעי כרם והלכתא : שכתב ק-ל סי' דעים תמים בססרו להראג-רוראיתי

 סיירי דאם הבגה מחוסרי רבריו עכזל, פדיה צריכים רבעי גטע פירותאבל
 רשגיהם נ.ר לפירות רבעי כרם בין נ-מ מה א-כ תנן נ*ר כמ.ד ופסק ישראלבארץ
 כרם כמ-ר פסק ואם פריה *צריכים' ובנזר בפריון .חייבי רגעי בכרם כתב למהחייבין
 לס"ד ראפילו לעיל שהבאתיו התוס' כיש ס"ל ואם לפרות צריך אינו נ"ר הארגעי
 רסיל ומשמע בח-ל, וכ-ש הראב-ד לשיטת בסוריא ליכא רבעי בכרם אפילו האבח'ל מיירי ואם חייבין בשתיהם אם אילגות בשאר אפילו חייב מיהא מררבנן רבעיכרם
 חייג מרינא רבעי ובכרם לחומרא פריה צריך לכתחלה רבעי אילנות בשאר רבחזלכאן

 כאן. מ-ש בניגור וזהובפדיה
 כרם כוכבים לעובד אין ר"א תנינן תמן שם הירושלמי ווזל שכתב:רבינו מדברי להיפך ראיא הנ'ל מהירושלסי סוכיח כ'ז ס'ק רצ-ד סי' "ד הגר-אובביאור
 רב'ש כמה כבזש רר'י אתיא ר-א בשם ר.1 קומי אסר ביבי רב כו' לו יש וחכוארבעי
 אץ ודכוותיה בסוריא מע*ש אע כם"ד ססעזש אלא לנ'ר למרו לא רי'א כןבשביעית נ'ר אין ודכוותיה גשביעית סע'ש אין כם.ר שני ממעשר אלא לנ-ר למרו לאאמרו

נשר
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ציךן ורבעי ערלההלכות פר'רל
 עכו"ם בשל חייב שאין כמו ור"ל בסוריא נ"ר כוכבים לעובד אין רי-א כו' בסוריאמר

 במתני' כמ"ש ומעשרות תרומות מידי להפקיע לעכו"ם קנין יש שגסוריא במעישבסוריא
 שהיו ישראל דחלה ופ"ד כו' שרה הלוקח מעשרות וסוף כו' פירות המוכר דדמאיפ"ו
 רוקא רבעי כרם לעכו"ם אין רי.א וז"ש סי"א, ער מס"ג ע"ש בר,ם'של*א וכמ"שכו'

 וער"ש בתוספתה להדיא מבואר וכן גסוריא עכו"ם אפי' ולרבנן עכו"ם ודוקאבסוריא
 כיצר בריש המאור בעל וכ"כ עכ,ל, כו' כדתניא כו' לעכו"ם אין ד"ה שם דתרומותבפ'ג

 כרברי לארץ בחוצה נקטינן נטע דתני ואיכא רבעי כרם דתני דאיכא כיון :מברכין
 ואחת שתים כנגד שתים בלבד בכרם אלא נטיעה בכל נוהג רבעי ואין בארץהמיקל
 וכן בזה, מ"ש כ-ג בהלכה לעיל ועיין ע"ש, נטיעה בכל נוהגת ערלה אבל זנביוצאת
 כתב וכן עכ"ל, מררבנן רבעי כרם נוהג בח"ל ואפילו : שכתב רמ"ז מצוה החינוךהעת

 רגעי כרם דתני כמאן וקי"ל רבעי כרם תני וחר נ'ר תני חר תנאי ביה ופליגי : )שם(הראיש
 נ"ר אין והלכתא )לו( בפרקין לקמן כראיתא בחו"ל כמותו הלכה בארץ המיקלדכל
 צריך מלשון ע'ש לפרותו צריך רבעי וכרם ובמקומגו( בזמגנו )היינו עכשיונוהג
 דברי לבאר לעיל כמ"ש בדיעבר ולא צריך לכתחלה רק בכרם דאפילו משמעלפדות

 אילנות בשאר ולא גכרם אלא בח"ל נוהג שאינו הגאוגים מקצת הוראות ולפיהראב'ד,
 הרא,ש וא"א : כתב רצ"ד סי' ייד ובטור בפדיון חייב מדינא כרס דבשל ס'ל רבינוכמ'ש
 הרא'ש כתב קטנות בהלכות ערלה הלכות ובסוף ע"ש, הגאונים להוראות הסכיםז*ל

 המיקל כדברי הלכה דקי-ל רבעי כרם אלא נוהג אין והאידנא : וז"ל הגאוניםכהוראות
 : כתב י"ו ס'ק )שם( בי*ד והש"ך ע-ש, תשמ"ר סי בתשובה הרשב"א וכיכ עכ*ל,גחיל
 עכ"ל, ברכה בלא בח"ל לפדות יש רבעי בנטע ובין רבעי בכרם דבין נראההלכך
 ומ"ש שכתב )לו( ברכות להצל"ח ראיתי מדרבנן או מה"ת בזה"ז בא"י רבעי אםוע"ד
 בה' מ"ש וכן הבית, בפני שלא ובין הבית בפני בין רבעי נטע נוהג שבא,י חט"ו ממ"אבפ*י
 אף בא"י נ"ר עתה תקנו שמררבנן נראה וכו' הזה בזמן נ*ר פירות פודין כיצדי"ז

 הא ע"ש בח*ל תקנו שלא אף בזה,ו בא"י תרומה שתקנו כשם בח,ל נוהגשאיגו
 וכל הוא ערלה של תוצאות רבעי דהא לזה זה דמי לא לכאורה לתרומה רבעידמדמה
 שכתב הצל"ח לשיטת רבעי ה*ה הוא מה,ת דערלה וכיון רבעי לו יש ערלה לושיש
 אפשר הילכך כולכם ביאת דבעינן כתרומה מדרבנן אלא אינו הזה בזמן דערלהשם
 הזה בזמן גם מה"ת אסור דערלה נימא אם משא,כ מררבנן אלא אינו רבעי דגםלומר
 בזמן זו מצוה ונוהגת : שכתב )שם( להחינוך ראיתי אולם הוא דמה"ת אפשר רבעיגם

 דאפילו כתב )שם( חינוך והמנחת מה"ת פטור דהאידנא דס"ל משמע ע"ש בארץהבית
 אינו ודאי בוה-ז רבעי מ"מ כולכם בביאת תלוי דאינו מה"ת בזה*ז גוחג דערלה נימאאם
 ואין ע,ש הרמב"ם לשיטת האידגא נוהג אינו ומע"ש למע'ש דאתקש כיון מה"תגוהג
 רבינו דהא רבעי לו יש ערלה לו שיש וכל הערלה תוצאות דרבעי רמי דלאלומר
 כרם אם דפליגי הא תיקשי ולפי.ז מידי, פרכינן ולא דבסוריא ממע'ש בסוריא נ"ריליף
 ובפירות ממע'ש ניר גילף ואם דרבנן אילגות דפירות למ"ד רגעי נטע או תגןרבעי
 דנטע לה משכחת ואיך פירות 'שאר בכל גוהג רבעי דין אין ה*ה מה'ת אינואילנות
 תרומת בו דנוהג זית לענין בפלוגתייהו דנ"מ לומר ודוחק פירות בשאר נוהגרבעי

 והדר דאחליה הלולים מקדש דילפינן הא התוס' שמקשים ומה דכ*ע, אליבאומעשרות
 דאי האילן פירות לשאר קרא דבעינן לימא ממע"ש קדש קדש גמרינן האאכליה
 במע"ש דליכא האילן פירות בשאר ולא ויצהר בתירוש אלא אינו ממע"ש קדשמקדש

אלא
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 רלאצירן ורבעי ערלההלכדתמרף
 למימר איכא מדרבנן אלא אינו אילנות דפירות סקום בכל התום' דשיטת מדרבנןאלא

 דכל ס"ל הא תנן רבעי נטע כמ"ד דפסק ודבינו התום' מקשיס תנן רבעי כרםדלמ-ד
 מה"ת מעשרות חיוב דליכא הוה ובומן במעשרות חייבין מה"ת אילנות פידותשאד
 דבעי חיוב מה*ת ערלה דחיוב נימא אם אפילו גוונא בכל מה-ת דחייבין ליכא נ-רגם

 בירושלים נ"ר לאכול בוה"ו להקל אפשר היה ולפי"ז בוה"ו דמע-ש, דומיא מהיתליכא
 והביאו )ה( לביצה הצל-ח מ"ש עפ-י לעיל שהבאתיו וכמו הרדב"ו כמ-ש פדיוןבלי

 לדין אם ולומר הגדול רבינו לפני בקדקע לדון לי יש לעצמי אני ואמנם : )שם(המנ"ח
 מעשר יליף ושוב לדמו דאיתקש בשדו בכור יליף :( )ס בזבחים דהרי תשובהיש

 ובשר ום וכו' בהיקש וללמד חוזד בהיקש הלמד דבר וכי והקשה לבכורדאיתקש
 הוא הלסד דבר ודאי מעשר ועכיפ מעשר גבי לתרץ שייך וה והגה הוא, מלתאחדא

 ודאי בהיקש הלמד דבר והרי קודש דקדש בג-ש רבעי שוב ניליף ואיךמבכור
 אזלינן למד בתר למ"ד והניחא :( ס"ט )שם כדאמרינן בג"ש ומלמד חוזראינו
 הוא קדש ודאי המלמד שהוא בכוד שהרי מלמד בתר למ"ד אבל הוא חוליןונ"ר
 כיון לומר וצריך אכילה, דבד לכל למעשר נ"ר להשוות הגדול רבינו סתם איךוא"כ
 האידגא א"כ עכ"ל לחומרא פסק למד בתר או מלמד בתר אזלינן אם פלוגתאשזה
 וכ"ש פדיון בלי בירושלים אכילה לאסור להחמיר בעינן לא מדרבנן אלא אינודג.ר
 דרבנן ובאיסור כלל, רבעי דין אילנות בשארי ליכא תגן רבעי כדם דלמ*דבנ"ר
 וכתב בח"ל כמותו הלכה בארץ המקיל דכל )לו.( בברכות כדאמרינן המקיל אחדנילך
 הזה בזמן ה.ה א"כ ע*ש, המקיל אחר הלך התורה מן אינה דבח"ל דכיון הטעםרש"י
 בגבולין, אפילו לאוכלן ומותר המקיל אחר הלך התורה מן אינה בארץדאפילו
 כל אמרו דלא הזקן יצחק רבינו בשם כתב מבדכין כיצד בדיש יונה שרבינוואע"ג
 לקולא אזלינן לא מילי בשאר אבל צלף גבי אלא בח-ל כמותו הלכה בארץהסיקל
 הכי קייל לא אנן הא עזש איתמר לא איתמר דלא היכי איתמר דאיתמר היכאאלא
 סי' י"ד הגר"א בביאור ועיין ט' הלכה לעיל מ"ש ועיין פלוג דלא ס"ל פוסקיםדרוב
 עצם ועל מה"ת, דעיקרו לא*י מדרבנן דעיקרו ח"ל בין לחלק ויש כ*ח ס"קרצ"ד
 היה רבעי כרם : דמע"ש בפ'ה דאיתא מהא להעיר איכא גנ"ר מעכב המובח אםהענין
 היה המקדש בית משחרב אומר יוסי ר' כו' צד לכל אחד יוס מהלך לירושליםעולה
 וכתב עכ'ל שהיה לכמות הדבר יחויר המקדש בית שיבנה אימתי כו' הזההתנאי
 לא צד לכל אחד יום שמהלך התקנה היה לא המקדש בית משחרב למה הסעסרבינו
 בין הפירות על נקפיד ולא נחוש לא אחריס ביד ירושלים דהיותו משום פודיןהיו
 דאל"כ מזבח ואין המקדש בית דנחרב אע"ג מותרים דהפירות משמע ע"ש, למעטרג
 סוף דסוף משום ליה תיפוק אחרים ביד ירושליס דהיותו משום הטעם לכתובלזל

 מעכב המזבח אין דנ*ר משמע ודאי אלא בהם להשתמש ראויס ואינם אסוריםהפירות
 בצד לוד במזרח אליעזר לרבי לו היה רבעי כרם )ה.( וביצה :( )לא בר.ה דאיתאועוד
 : לעניים להפקירו בד"ה רש"י )וכתב לעניים להפקירו אליעזר רבי וביקש טכיכסר

 רבי תלמידיו לו אמרו להעלותן( טורח עליו שהיו שם ויאכלום פירות שםשישאו
 לא ירושלים דחרבה דכיון הדמים ולהעלות לפדותן : והתירוהו עליו חביריך נמנוכבר
 מזבח וליכא המקדש חרבן לאחר דגם ספורש הרי עכ"ל, מעתה לעטרה חכמים להחשו
 קדשה לא ואם תאמר ואם שם, מקשים והתוס' נ.ר, וכ'ש רבעי כרם אפילו לאכולמותר
 היו הא קדושתה בסלה אם בירושלים לאכול יוכלו לא הרי עגיים מרויחים היומה

צריכים
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ציון ורבעי עייההיכות פר'רלב
 לאכלו יכולים היו ולא לירושלים חומה היה לא שהרי אכילה קודם לפדותוצריכים
 ראשונה קדושה דפריש ניחא דלפרש"י ותירצו אכילה קודם לפדותו רק מקומבשום
 שם ולאכלן לירושלים פירות להביא עניים יכולין א"כ לבא לעתיד קדשה רר*אאליבא
 לעתיד וקדשה לשעתה קדשה ראשונה קדושה דלמ-ד מפורש הרי ע'ש, פדייהבלא
 מה' בפ"ו רבינו כתב והא מזבח, דליכא אע'ג בירושלים רבעי פירות לאכול מותרלבא

 בנוי בית שס שאין אע"פ כולן הקרבנות מקריבין לפיכך : והט"ז הט'1 הבחירהבית
 ואוכלין במחיצה מוקפת ואינה חריבה שהיא אע'פ העזרה בכל קדשים קדשיואוכלין
 ראשונה שהקרושה חומות שם שאין אע'פ ירושלים בכל שני ומעשר קליםקדשים
 ראשונה קדושה וירושלים במקדש אומר אני ולמה לבא, לעתיד וקדשה לשעתהקדשה
 קדשה לא בהן וכיוצא ומעשרות שביעית לענין א"י שאר ובקדושת לבא, לעתידקדשה
 והרי בטלה, אינה ושכינה השכינה מפגי וירושלים המקדש שקדושת לפי לבוא,לעתיד
 עומדים הן בקדושתן ששמומין אע"פ חכמים ואמרו מקדשיכם את והשמותי אומרהוא
 דקדושה משום מזבח דליכא אע"ג בירושלים ג"ר אוכלין הזה בזמן אפילו א"כע*ש,
 ומ"ש לבכור דאיתקש למעיש דמי ולא לבוא לעתיד קדשה והמקדש ירושליםשל

 כתב מע"ש מה' ובפ"ב חרבן לאחר גמ ירושלים בכל אוכלין דמע"ש כאןרבינו
 שאין מיירי וכאן אוכלין אין הילכך מזבח דליכא מיירי דהתם משום הייני אוכליזדאין
 ירקב מקדש דאין מהא עליו שהקשה מה סרה ובזה איכא מזבח אבל דוקאחומות
 מע"ש אכילת לענין מעכב אינו לבד ירושלים חוטות אבל מזבח אין מקדש דאיןדכיון
 אע"פ העזדה בכל ק"ק ובאכילת חומות שם שאין אע"פ במע"ש לכתוב דקרקוהלכך
 יקרבו ואיך כולן הקרבנות מקריבין אמר דהא איכא מזבח אבל במחיצה מוקפתשאינה
 שהקרישו מיירי ירקבו מקדש ראין דהא איתא ממע"ש פ"א ובירושלמי מזבחבלי

 התוסיו"ט דחק ולהנם ע-ש חרב ואח"כ קדושתן עליהן חלה וכבר קיים המקדשבשעת
 ה'ב ממע-ש בפ"ט שכתב רבינו מדברי הצל"ח שהבין ומה ע"ש, מ"ה דעדיותבפ*ח

 דם"ל כמעשר ופדייה ושתיה אכילה לענין הדברים בשאר ודינו נ' הלכה לקמןוכאן
 לקמן, וכדנפרש ושתיה אכילה דלענין למימר דאיכא ראיה אין מעכב מזבח בנ"רדגם

 משא"כ מע"ש לעגין בתורה המפורש דבר אלא ממעשר ג"ר ילפינן דלא לעילולפמ"ש

 ומותר קדש ג-כ דכתיב משביעית ללמוד ואפשר בטומאה אכילה איסור וכן מזבחענין
 שאין לשביעית מה למיפרך איכא מעכב מזבח לענין אך מעכב מזבח ואיןבטומאה
 וטומאת לירושלים העלאה דצריך נ"ר תאמר לירושלים העלאה שא-צ מפני מעכבמזבח
 ומלמד חוזר אינו בהיקש הלמד דדגר למ"ד ממעשר נ"ר למילף ליכא בלא"העצמן
 לענין )עג:( ביבמות אמרינן דהא אזלינן מלמד דבתר למ"ד בגז"ש וכ"שבהיקש
 אומר הוא ולהלן דגנך מעשר בשעריך לאכול תוכל לא ת"ל מנין עצמו טומאת :מע'ש

 טמא אפילו ישמעאל ר' דבי ותנא וכאיל כצבי יחדיו והטהור הטמא תאכלנובשעריך
 דאמרי ההוא רחמנא וקאמר חוששין ואינן אחת בקערה אחד שלחן על אוכליןוטהור
 איסור ידעינן לא במע"ש גם א"כ עכ'ל, תוכל לא הכא תאכלנו בשעריך התםלך

 מלמד דבתר למיד בגז*ש או בהיקש ומלמדיז חזריז ואין ההיקש מן אלא עצמוטומאת
 כמו אסור נ'ר דגם נראה הגוף טומאת איסור וע'ד מזבח, לענין הצל"ח כמ'שאזלינן
 בגמר' כדאמרינן ביה כתיב בהדיא הגוף טומאת אלא ממע"ש דילפינן משום ולאומע"ש
 תגע אשר גפש כב( )ויקדא ביה כתיב בהדיא הגוף טומאת מע"ש: לענין )שם(דיבמות

 גם והא עכ'ל במים בשרו רחץ אם כי הקדשים מן יאכל ולא הערב עד וטמאהבו
במע"ש
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 רלגצידי ורבעי ערלההלכותפרי
 קדש קרינן ומע"ש גו' הקדשים מן יאכל ולא מרכתיב אלא בהדיא כתיב לאבמע"ש
 רבעי והא ע"ש, קדש אקרי ומע"ש הקדשים מן יאכל ולא : וז'ל פיט סי' היראיםכמ"ש
 טומאת מחמת הנ"ר לאכול אסור מעכב מזבח ראין גימא אפילו ולפי.ז אקרי, קרשנמי
 אליעזר דר' והא אנחנו, מתים דטמאי לאכלם אסור הוכשרו לא הפירות אם ואפילוהגוף
 להעלותם אפשר דאי האידנא אבל : וו,ל רצ.ר י'ר י הב כתב בדיוק ולפי*זבירושלים, לאוכלן אפשר היה הילכך בישראל טהרה ג'כ היה רבימיו משום לעניים להפקירןביקש
 הלבוש נמי וכ.כ שפיר אתי הנ.ל ולפי מזבח שאין מפני כתב ולא עכיל הטומאהמפני
 ביה לן נפקא הא לאו ואינו הוא בעלמא דוידוי ואע"ג : הוא היקשא דיה )כד.(בפסחים רש"י ולפימ"ש ע"ש, הטוסאה מפני לירושלים להעלותן שא"א האידנא אבל : וו"ל)שם(
 אומר הוא ולהלן בשעריך לאכול תוכל רלא קרא מהאי בהערל ביבמות לאואיסור
 לא הכא המוקדשין בפסולי התם טומאה ביה לך רשראי בשעריך ההוא וקדשיםמעשר גבי רחמנא אמר וקא לטמא הגוף וטומאת לטהור בשר טומאת כאן יש אחתבקערה אוכלין וטהור טמא יחדיו והטהור הטמא תאכלגו בשעריך שנפרו המוקרשיןבפסולי
 למע,ש, ליה איתקיש ולא רבעי בנטע אסור אינו הגוף בטומאת גם א.כ עכילתאכלו
 בזה ממע"ש 1"ר ילפינן לא הצל"ח רלרעת )שם( חינוך המנחת מ"ש הנ"ל כלולפי
 לא ברורים יסודות אבל הזכירו ולא הררב"ז לרברי מתאים דבדיו הרי ע"ש,אכילה לצרכי שלא ליקח ויכולין וגאנינות בטומאה אפילו בירושלים האירנא אףונאכל
 מע"ש כמו לכתחלה משויין בפחות נפדה נ"ר אין דבריהם ולפי חירושם, עלהוגיאו
 הלכות בשם כו', ר"א וביקש ר"ה )לא:( בר"ה קתום' מ"ש לפי א"כ המקרש,בומן

 שוה על מנה שוה לחלל יכול רבעי כרם הזה דבזמן אחאי ררב והשאלתותגדולות
 ע.כ הרי ע"ש ג' בעי לא בשויין מחללין שאין הזה דבזמן כתבו רבעי נטע ר"ה :()י"ד סנהדרין בתום' וכן רכ"ע ר"ה )י.( במגילה ועיין ע"ש, כמע"ש לכתחילה אפילופרוטה
 הסמ"ג וכ"כ ע"ש, פרוטה בשוה לכתחלה נ"ר פודין הזה רבזמן נ"ג הלכה לקמןרבינו דעת וכן משויין מפחות לכתחלה מחללין למה ראל"כ לאכול אסוד הזה בזמן דנ"רס"ל

 הי-ז ממ"א בפ"י ועין עכ"ל, בזה"ז רבעי נטע כסדיון כו', עליהם שחילל הפירותאת ושורף : שכתב פ"ג ממעיש פ*ב רבינו מדברי מבואר וכן ע"ש, קמ"ו סי' ל-תבמצות
 לאכול מותרין אם מובן אינו ע'ש שס אותו פודין אין גירושלים שנטמא נ"ררלהצל"ח חינוך המנחת ומ"ש לשרוף, ל"ל בירושלים נ"ר לאכול מותרין בזה"ז ואםע"ש,

 לירושלים חוץ ולאכול לפדות דנ.מ למימר איכא אך לפדותו, צורך איוהגטומאה
 דמודים בעיני נראה הלכך : ערלה בהלכות זרוע האור כתב בח"ל גכדי של כרםולענין

 ע"ש. בח'ל רבעי כרם לנכרי דאין לרויחכמים
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הארץ ורבעי עייההיכות ,נמערלר
 מח.הלכה

 פרהו ואם שני, כמעשר פודהו רבעי נטע לפדותהרוצה
 שני כמעשר חומש בלי פודין הזה ובזמן חומש, מוםיףלעצמו
 שנאמר המעשר לעונת שיגיעו עד אותו פורין ואין הזהבזמן

 אותו פודין ואין תבואה שיעשה עד תבואתו לכםלהוסיף
 יחול שלא יפרש במחובר פודה ואם שני נמעשרבמחובר
 דבזה'ז וי'א לכתחילה אפילו דמי וזצפיר שיתלקט עדהחילול
 כמעשר, נכוה ממון הוא והרי תנאף נלי אפילו במהוברפודין
 בשאר ודינו בוסר, נתנו אם אלא במתנה נקנה אינולפיכך
 כמעשר. ופדיה ושתיה אכילה לעניןהדברים

 ן ו י צ י רפ
 מפרש ואח"כ שגי כמעשר פודה סתם אמר מתחלה מפרש ואח"כ סתם כו' ו;רןצהמח(

 אומרים ב"ש רבעי כרם : מיג דמע"ש ובפ*ה מ"ו דפאה בפ"ו איתא כו'ואם
 קדושים פ' כהנים בתורת ואיתא עכ"ל לו יש אומרים וביה ביעור לו ואין חומש לואין
 וביעור חומש טעון להלן אמור קודש מה קודש להלן ונאמר קדש כאן נאמר קדש :ס-ג
 אומרים וב"ה בפידושו רבינו וכתב עכ"ל, וביעור חומש טעון כאן האמור קודשאף

 כמשפט משפטו קדש המעשר וקרא הילולים קדש הרביעית השנה תבואת הקביהכשקרא
 אמר כאשר שוה שהוא מה על חמישיתו יוסיף לעצמו שלו רבעי נטע וכשיפדההמעשר
 מ"ש עמל עליו יוסף חמישיתו ממעשדו איש יגאל גאל אם במעשר כו( )ויקראהכתוב

 משעה במתגה לו שניתן או בירושה לו שנפלו היה כו' לעצמו שלו נ-רוכשיפדה
 מע"ש. מה' בפ,ה רבינו מ"ש עיין חמשה נותן ד' שוה היה אם בוסרשהוא

 אלא נפדה שאין מלמד תביאתו : )שם( כהנים בתיית כיאיתא כי' פךדיןואין
 המעשרות לעונת שיבוא עד הרבעי את פודים אין אמרו מכיןתבואה

 כפי ופרי פרי כל שיגמור עד במעשרות חייב הפרי שאין אהרן הקרבן ע"י וכתבעכ'ל,
 משיבחילו התאנים במעשר חייבין פירות מאימתי ת דמעשר קמא בפרק כדתנן שהואמה

 פודין ואין כתב רמזו מצוה ובחינוך הפרי, של בישולו תחילת ווהו ע'ש, כו'הענבים
 שיעשה עד ודרו"ל תבואתו לכם להוסיף בו שנאמר המעשר לעונת שיגיע עדאותו

 בריה התוס' כתבו וכן עכ"ל, בישולו שליש והיא מעשר לעונת שהגיע כלומרתבואתה
 שליש הבאת הם כולם למעשרות במשנה שנאמרו השיעורים דכל התכואה ד"ה :()י"ב
 דס"ל משום בישולו דשליש זה לשון כתב שלא דרמב*ם כתב חינוך והמנחתע"ש,

 מין לכל אחרים שיעורים נתנו באילנות אבל בתבואה אלא אינו בישולו שלישדשיעור
 דעים תמימ בספר וראיתי ע"ש, קמ"ה הלכה תעשר עשר בספרי מ"ש ועיין ע"ש,אילן
 לעוגת שיבאו עד אותם פודין אין רבעי כרם ופידות שכתב ק"ל בסי' הראב*דשל

 שהפירות דבעינן דס-ל משמע עכ"ל, פירותיהן משיגמרו מעשרות עונת ואימתימעשר
 דהא פגים או בוסר יהיו דלא כוונתיה ואפשר שליש, רק לא לגמרי גמוריםיהיו

בירושלמי
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 ררהצידן ורכעי ערלההלכותפרף
 פגים ולא בוסר לא פודה אתה ואין פודה אתה פרי תני : הזה דערלה פ'אבירושלמי

 בזה פלוגתא איכא לא או פרוי פדויו ופגים בוסר ופדה עבר אם ולעגיןעכ-ל
 שאין )דמכיון שיקברו תמרה פגי באילין זבידא רבי הודי : בירושלמי התםכדאיתא
 פדיון בהו מהני רלא אמר תנא דהאי דקם'ד קבורה שטעונין היה סבור פדיוןלהם
 אומר אתה איך פי' פדוי אינו שסא ופדיו עבר בעי יונה דבי נינהו( פרי דלאוהואיל
 פדיו בדיעבר אבל לכתחלה אלא אמר לא תנא דהאי בפדיה אפשר הא קבורהדטעון
 רק"ל ו' בהלכה לעיל ולפמ.ש לפדותם, ומותר דמי כדיעבד אותם לקבוד שלא וכדיפדוי

 ע'ש. כלל פדיון א"צ רבעי אין ובוסרדבפגים
 פודין שאין מודים הכל אבל : דמע"ש בפ'ה בתוספתא איתא כי' פרדיןרש~ין

 : וזיל הטעם כתב מ'ה דמעיש בפיה הר*ש עכיל, לקרקעבמחובר
 מסעשר קדש קדש דילפינן משום במחובר חילול מועיל שאין הטעם נראה היהוקצת
 שאין לפי היינו במחובר פודין דאין והא כו' כן לומר א'א אבל במחובר מעשרואין

 לוסר ויש אימא: דיה )סט.( ב,ק התוס' וכ'כ ע'ש, במחובר בעודו בשומאבקיאין
 ע.פ אסילו פודין אין ולכך ידועין דמיו אין דמחובר משום אלא טעמא הוי לאדהתם
 הא רגינו דלדעת משמע שגי כמעשר דהוי מפני כאן הטעם כתב ודבינו עכ'ל,שלשה
 ונ"מ מדרבנן ' אלא אינו והתום' הרזש ולדעת הוא מה"ת לקרקע במחובר פודיןדאין
 על מקפידין דאין לקרקע במחובר אפילו פודין בפרוטה לכתחלה דפודין הזהלבזמן
 פודין אין האידנא גם הוא דמה'ת רבינו ולשיטת פרוסה בשוה אפילו פודין דהאדמיו

 הרזש דברי שם שהביא קנ'ו סי' להרמב"ן המיוחסת בתשובה וכמ"ש לקרקע,במחובר
 חללו אם דאמר כשמואל אלא בשויו מדקדקים שאין זה בזמן דבריו ומכלל ;ומסיים
 שפיר במחובר ואפילו דאורייתא אדיניה ליה מוקמינן הלכך מחולל פרוטה שוהעל
 החינוך וכ"כ )ס"ט( ב"ק מקובצת בשיטה ועיין ונ.ר ממעיש פ-ט גכ"מ ועיין עכ-ל,דמי
 פי' ואחרים ז"ל הרמב'ם לדעת מעשר כמו במחובר אותו סודין ואין : דמ-זמצוה
 מה"ת כמעשר דג'ר הטעם דס"ל רבינו לדעת הכוונה עכ'ל אותו פודין במחוברדאפילו
 מה'ת א-כ הוא בשומא בקיאין דלא דמטעם דם"ל והתוס' ולהר"ש במחובר פודיןאין

 ממעשר ק'ק יילפינן כמעשר דנ"ר הטעם לומר דא"א הוכיחו והתוס' הר"ש הנהפודין,
 כל תימא לא מדאמר במחובר פדיון דמועיל במרובה דמשמע במחובר מעשרואין

 לקיסה לאחר ולא סחללין הצנועין לקיטה שקודם כלומר המתלקט כל אימא אלאהנלקט
 זו מסוגיא תיקשי ולפי'ז ע"ש, לחלל הבעלים ביד כח היה ולא אחרים בהן ~כושכבר
 להרמב"ן המיוחסת לתשובה דאיתי וכן גמחובר, פודין אין דמה"ת דס-ל רבינולדברי
 כל תימא לא במרובה דאמריגן מהא והוכחתו הר"ש דברי והביא בזה שהעיר)שם(
 התם דאסיקנא ואע"ג זזל הרמב-ם לדברי קשה ומכאן : וכתב המתלקט כל אלאהנלקט
 בו חזר במחובר רבעי נסע פודין שאין זו קושיא מכח לאו מ'מ הנלקט כל לעולםאלא
 המתלקט כל אימא ואמר מעקרא דמתרצינן ממאי שכן וכיון משבשינן לא דבכדיאלא

 איכא מהירושלמי אולם ע"ש, במחובר אפילו סריון ליה אית דמדאורייתאשמעינן
 דפריך פי' עכ-ל לקרקע, במחובר ויפדה : איתא ה"ה מפאה דגס"ז דביגו כדעתלהוכיח
 איתא ואם לקרקע, במחובר נ"ר יסדה א'כ שני ממעשר רבעי נטע ילפי דלאלמ'ד
 נימא אם אפילו א"כ בשומא בקיאין דלא משום לקרקע במחובר פודין דאיןדסעם
 בקיאין דלא משום לקרקע במחובר סודין דאין אמרינן שפיר נסי מסע-ש רר ילפידלא

 ומהא הרמב-ם כדעת דעיקר מזה להוכיה רצ-ד סי' לי"ד וגיאורו הגר"א וכ"כבשומא
דב"ק

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



צידן ורבעי ערלההיכות מנר'רלך'
 קהמא דלא כיון אלא מהתוספתא שם דהמ"ל דאה"נ למימר דאיכא ראיה איןדב"ק

 דאיגו אפשר ופדיון : וז.ל שכתב ג"ג בפרק ופרח והכפתור ע"ש, חש לא כןבמסקנא
 פודין דאין הא אם אלא פליגי לא ע"כ הא מובן אינו עכזל בתוספתא וכדאיתאבמחובר
 במחוגר דאינו אפשר כתב ולמה פודין דאין לכ"ע אבל מדרבנן או, הוא מה"תבמחובר
 כרבינו העיקר אם בזה"ז לענין דכוונתיה למימר איכא פודין, שמא ספק דהוידמשמע
 כמ"ש נימא ואם פודין אין האידנא גם א"כ ממע"ש דילפינן משום פודין, דאיןדסעמא
 אשומא קפדינן דלא הזה בזמן בשומא בקיאים דאינם משום הוא דהטעם והר"שהתוס'
 כלומר במחובר דאינו אפשר בלשון הכפויפ כתב הילכך לכתחלה אפילו גמחוברפודין
 : סי",תשמ'ד בתשובח הרשב"א בזה,ל וכ"כ רביגו, כדעת דעיקר משום הוה בזמןאפילו
 דמספקא משום והיינו ע"ש, דמע"ש בתוספתא וכדתניא במחובר דאינו אפשרושדיון
 דילפינן מטעם או הוא בשומא בקיאים דלא מטעם במחובר פודין דאין הא אםליה
 משבחא אחא רב ובשם כרביגו דעיקר משום להחמיר דבעינן דאפשר ואמר מע"שנ"ר
 אף פודין הזה ובומן בשומא בקיאים דלא משום גמחובר פודין דאין דסעמאכתב

 אחר לפדותו צריך רבעי וכרם : כתב מברכין כיצד בריש והרא*ש ע"ש,במחובר
 רבינו שכתב כהטעם דם"ל משמע עכ"ל לנהר ומטילו ושוחקו פרוסה שוה עלהקצירה
 וכ'כ במחובר, פודין דאין אמר ואעפ"כ מיירי הזה בזמן דהא ממע"ש נ"רדילפיגן
 כדגרי הלכה דקי"ל רבעי כרם אלא נוהג אין והאידנא : ערלה הלכות קטנותבהלכות
 וכ"כ עכ"ל, אחת פרוטה על הענבים כל מחלל הכרם כל שליקט ולאחר בח"להמיקל
 לירושלים להעלותן יכולין שאין והאידנא הרא"ש אביו שכתב כמו רצ"ד סי' בי,דהטוד
 דשניהם משמע הרי עכזל בשוה כולן לפדות ויכולין ויתלשו שיגמרו אחר אותםפודין
 דברי על רצ"ד בסי הב"י ומ"ש במחובר, לפדות אסור בזה-ז דגם רבינו כדעתס,ל

 דבזה'ז דם"ל משום לומר כוונתו אין דוקא, ולאו נקטו דמילתא דאורחא הנ"להרא'ש
 דאפילו דס"ל משום אלא בשומא בקיאין דאין הטעם דם"ל משום במחובר אפילודפודין
 כדכתב במחובר לפדות אפשר ממעשר קדש קדש דילפינן הטעם דס"ל רביגולדעת
 כדי הכי למעגד רמי ושפיר שיתלקט עד החילול יחול שלא שיפרש דאפשרהתם

 כל ללקט שיגמור עד לאיבוך הפדיון ישליך ולא הבציר קודם מהם לאכולשיוכלו
 לאכול שיוכלו כדי במחובר דהפודים מברכין כיצד בריש הר"י מ"ש על ומשיגהכרם
 ואין : וז-ל רגינו כדברי כתב קל"ז במצוה והסמ"ג ע"ש, טועים הבציר קודםמהם
 שבית וב"ה ב"ש אמחלוקת שני מעשר סוף כרתניא שני כמעשר במחובר אותופודין
 עכ"ל, במחובר אותו פודין שאין מודים הכל וענבים יין רבעי כרם פודין אומריםהלל

 כתבו ואשר"י וסמ"ק דסמ"ג כיון נראה מקום מכל : כתב קצ"ב סי' הדשןוהתרומת
 דאין דהא למ"ד הב"י ומ"ש עמל. מדבריהם לסור אין במחובר פודין דאיןבפשיטות
 לדקדק לנו אין בשו"פ דנפדים האידנא בשומא 'בקיאין דאין משום במחוברפורין

 ויאמרו המקדש יבנה מהרה למימר דאיכא נהירא לא וכתב הב"ח עליו השיגבשומא,
 שחידש לבד הוא לא הב"י דברי באמת ע"ש, ' במחובר פודין היו לא מיאשתקד
 בזה חידשו כבר שלפניו גם אלא יחיד הוא ולא בשומא לדקדק לנו איןדהאידגא
 פדיונו יהיה המקדש משיבנה דגם כיון והעיקר הפוסקים, גיולי ועוד והרמב"ןהרשב"א
 ה' ס"ק )שם( חינוך להמנחת וראיתי כו', המקדש יבנה מהרה לשמא חיישינן לאפדוי

 דלא משום דתקנו הוא ורבנן במהשר פודין דמה'ת דס"ל והר'ש התוס' לדעתשהקשה
 אפשר דנין דאין לומר דאפשר ותירץ ממעשר קדש קדש ילפינן הא בשומאבקיאי

משאי
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רלןצידן ורבעי ערלותהלכותפרי
 וסעשרות תרומה שם חל לא דמחובר במחובר כלל משכחת לא דמע*ש, אפשרמשאי
 סוגיות הרבה דאיכא אמת הן ע-ש, חלול ג'כ מהני במחובר אפילו וחל דניכר נ-ראבל
 ודוקא הוא דתנאי פלוגתא איכא שם גם אבל אפשר משאי אפשר דנין דאיןגש"ם
 טבילת לענין מאמהות דנילף לענין )מו.( דיבמות הא כגון במציאות אפשר שאיברבר
 דנילף החולין מן אלא בא שאינו דורות פסח לענין וכגון מהני מילה בלי אפילוגר

 ונקבה דזכר ס-ל דב"ה ורביה פריה מצות לענין סב.( )שם וכגון ע-ש, מצריםמפסח
 העולם מבריאת ילפינן דלא ס"ל וב"ש בראם ונקבה וכר דכתיב העולם מבריאתויליף
 בש-ס סוגיות הרבה יש אלה סוגיות וכעין ע-ש אפשר משאי אפשר דנין איןמשום
 יחול דלא ממע"ש נ"ר נילף קשיא גופיה הא כאן משא"כ במציאות א'א אלה בכלאבל
 איסור יחול דלא למימר דליכא שאני דרבעי למימר איכא אך במחובר, רבעישס
 ממע"ש בפ"ה התויו-ט כמ-ש הן ערלה של תוצאות דרבעי משום כלל במחובררבעי

 ולאו נינהו גמורים דפירות משום מחוברין פירות על גם חל וערלה לקמןוהבאתיו
 ממעשר למילף ליכא והילכך רבעי איסור עליהם נמי חל הילכך גמרינן דפריומריבוי
 ודאי מילתא גילוי אלא גז-ש סטעם לאו קרש דקדש דהלימוד לעיל לפמ"ש וכ"ששני
 דהטעם לומר בעיגן הילכך הנ"ל מטעם במחובר פודין דאין ממע"ש נ-ר למילףליכא
 בסחובר פודין דאין דטעמא להוכיח ויש בשוסא, בקיאים 'דאין משו0 אלא פודיןדאין
 עצמה, מהתוספתא ממע"ש ק-ק דילפינן משום ולא נינהו בשומא בקיאים דאיןמשום
 אבל וענבים יין אומרים וב"ה יין אלא ענבים אותו פודין אין אומרים ב-ש :וז'ל
 ניסא ואם עכ"ל, לקרקע במחובר פודין שאין ב-ה( ובין ב"ש בין )פי' מודיםהכל

 דס"ל ב"ש הא ממעשר קדש קדש דילפינן משום לקרקע במחובר פורין דאיןדטעמא
 דאמר לרבי תיגח הא קדש דקדש הגז"ש דרשי לא ביעור ולא חומש לא לנ-רראין
 לו ויש ביעור לו דיש ס"ל ב"ש גם שבוע שני גשאר אבל דפליגי הוא בשביעיתדרק
 ואחד שביעית דאחד גמליאל לרכן אבל קדש דקדש הגז"ש ס-ל בש-א גם האחומש
 אבל במחובר, נ"ר פודין דאין מנלן דק'ק הגדש ס"ל לא וכ"ש פליגי שבוע שנישאר
 כ"ש : התוספתא דברי המשך שפיר אתי הוא בשוסא בקיאים אין דמטעם נימאאם

 וב-ה יין כמו כ"כ שמותן למידע א-א דענבים תן אלא ענבים אותו פודין איןאומרים
 אבל לקרקע כמחובר שמותן לידע דא"א מודים הכל אבל ענבים אף לישום דאפשרס-ל
 הסשך איזה ממעשר קדש דקדש הגז"ש משום לקרקע במחובר סודין דאין דהא נימאאם
 לקמן ועיין במחובר לפדות לענין יין או ענגים לפדות בענין וב"ה דב"ש להפלוגתאיש

 ב"ש גם במחובר פודין דאין דהא למימר איכא עוד רבינו, לדעת מ"ש מ"טהלכה
 המעשרות לעונת רבעי פדיון חלות זמן תלה בעצמה דהתורה כיון ממע-ש דילפיגןמודה

 בת-כ: וילפינן גו' תבואתו לכם להוסיף פריו את תאכלו החמישית ובשנהכדכתיג
 שיגיע עד הרבעי את פחין אק אמרו וסכאן תגואה אלא נפדה שאין מלמדתבואתו
 אך כמע"ש, במחובר פודין אין לכ-ע הילכך לעיל וכדהבאתי עכ-ל, הסעשרותלעונת
 בתלוש אלא נוהג דאינו ממע"ש ילפינן דנ"ר הנ-ל התוספתא על בכורים המנחתמ"ש
 לא דהמירוח נ"ר לעגין שמיה דכר מאן דמירוח יתכן לא זה דבר ע"ש מירוחלאחר
 גדולה תרומה דהיינו בקודמין איכא דהא שני מעשר בשביל ביחוד התורההצריכה
 את מניחין והצנועין איתא: )ס-ס.( ב"ק צנועין וגבי מעשר, ותרומת ראשוןומעשר
 ועיין כו', למעשר ויקבע הנלקס כל אמרו ולא כו' מזה הנלקט כל ואומריםהמעות

 13' הבלקם כל בד"ה )שם( סהרש"אבחידושי
ומ"ק
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ציון ורבעי ערלההלכות פריררח
 דאמרינן מרובה מפרק רגינו על להקשות )שם( להרמב"ן המיוחסות בתשובותימ"ש

 להקדיש יכולים אינם שניהם הבעלים נתייאשו ולא גזל יוחנן א"רהתם
 מניחים הצנועים מדתנן עלה ואקשינן ברשותו שאינו לפי וזה שלו שאינו לפיזה

 תימא לא ופרקינן הללו המעות על מחולל יהא מזה הנלקט כל ואומרהמעות
 לקיטה אחר ולא פודים הצגועים היו לקיטה דקודם כלומר המתלקט כל אלא הנלקטכל

 אפשר לעיל שהגאתי כמו ע"ש, לחלל הבעלים ביד כח היה ולא אחרים בהם זכושכבר
 שיתלושו אחר עד החילול יחול שלא והתנו המתלקטים כל הצנועין דחללולומר

 כמ"ש פדיון, חיוב חל הפירוח שתולש דתכף רבינו לדעת אפילו לחלל אפשרדבכה"ג
 יד קנין מטעם גהפירות זוכה שתולש דתכף לומר ואין ע"ש, המ"ז ממא"א בפ"יהכ"מ
 כו' מניחין רהצנועין הא אם תליא זה יוחנן, דר' הא מחמת לחלל יכולים הצנועיןואין

 חלות בשעת הא תכף ההפקר מן זוכים שהיו כיון בשביעית דמיירי קאי דת*קאמילתא
 אחד עד החילול יחול שלא יתנו אפילו א"כ לחלל יכולים ולא שלו אינו כברהחילול
 דצנועין זה משום מוכיחים והצנועין בד"ה )שם( והתוס' מחולל, יהיה לא נמישיתלוש
 הנ"ה לק'מן כמ"ש קיימי בשביעית דוהצנועין דס"ל ודבינו ע"ש, קיימי שבוע שגיבשאר
 הלוקחין שבוע שגי ובשאר מרשותו יצא כבר חלות ובשעת בידו שתולש מיד זוכהא"כ
 לגמרי מרשותו הפירות שיוציא עד ממנו יוצא ולא לידם בא בגזילה ברשותשלא

 א הגביהו פטור בעלים ברשות ומת ויוצא מושכו היה )עט.( דב-ק במתני'כדאיתא
 ואם יאוש לפני קני לא שהוציא לאחר ואפילו עכ"ל, חייב ומת געלים מדשותשהוציאו
 מן החמור גזל גאיסור הלוקטין יכשלו שלא כדי שילקטו מה את מפקירין היוהצנועין
 יכולין ברצונם תלוי דההפקר כיון אבל מכפר ויוה"כ תשובה שאין רבעיהאיסור
 התורה ברצון שההפקד בשביעית משא"כ החילול שיחול עד ההפקד יחול שלאלהתנות

 הלכה לקמן מ"ש עיין לחלל יכול ולא בהפירות זכה שתולש תכף תליא ברצונולא
 זוכה אדם מאימתי : ה"ב דשגיעית פ-ד בירושלמי דאמרינן והא ע-ש גזח מ"שנ"ה

 אפילו מימר סבר יוסי רבי כליו בתוך משיתנם מימר סבר ידמה, ר' בשביעיתבפירותיו
 דאמד כמו הטעם לומד דשייך הבית בבעל התם דוקא חייגו זכה לא כליו לתוךנתנם
 דיודע קונה באחר אבל ע"ש, דידיה אינון ולית דיריה דאינון סבר דהוא בירושלמישם
 אסור שמחללו לפני דנ"ר נימא ואם שתולש מיד קונה לוכות ומכוון הוא דידיהדלאו
 דאסור כיון החילול דקודם בשביעית אפילו דצנועין התקנה לה משכחת כערלהבהגאה
 בשאר כו' דוהצנועין דהא שהוכיחו והתום' הנאה, באיסור זכיה אין קי'ל האגהנאה
 ועיין בזה מ-ש ז' הלכה לעיל עיין בהנאה אסור אינו דדבעי דס"ל מוכח קאי שבועשני
 ויתנו המתלקט כל דיאמרו לה משכחת בשביעית ראפילו למימר ואיכא נ-ה הלכהלקמן
 לקנות הצנועין יכוונו שיתלשו וקורם מחוברין יהי' ולא שיתלשו עד החילול יחולשלא
 ויתנו יפקידו ואח'כ מאחרים גרועים לא דהבעלים חצר מטעם שביעית הפירותכל
 פודין אין הא תקשה ולא המתלקט כל לומר יכלו ובכה"ג החילול אחרי עד יזכושלא

 מן פודין דאין טעמא דם-ל וסייעתו דבינו לשיטת אלא אינו זה כל אךבמחובר,
 בקיאין דלא משום הטעם דס"ל והר"ש התוס' לשיסת אבל ממעש,ר ק'ק משוםהמחובר
 אולם בשומא, גקיאין לא סוף סוף הא ליה אהני מאי נתלש לכשיהיה התנאיבשומא
 אפילו לכשיתלוש פודין מנה שוה אפילו בפרוטה לכתחלה דפודין הזה דבזמןנראה

 בענין שמפלפל י.ב ס"ק רצ"ד סי' י"ד להש*ך ראיתי והנה ממ.3 דכ'ע אליבאלכתחלה
 דלא נראה ע"ש, כך כתב הת"ה דגם והביא במחובר לכתחלה שדות דאין ומסיקזה

כתב
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 רלמציון דרבעי ערלההיכותפרי
 פודין דאין רבינו לדעת וחושש לכשיתלוש התנאי התנה לא אם אלא הכי הת'הכתב

 דמתני היכא אבל במחוגר סדיון אין הזה בזמן גם ולדידיה מה-ת לקרקעבמחובר
 הא עליו חולק דהב"ח ואע'ג לכתחלה מותר לכ"ע הב.י לדעת הזה בזמןלכשיתלוש

 במאי הב"י על לסמוך דיש ערלה הלכות קטנות הלכות גסוף חמודות הדבריכתב
 הפדיון ישליך ושלא שיתלקט עד החילול יחול שלא ושיפרש במחובר לפדותןדמסיק
 דהצנועין לאוקמא נ"ח הלכה לקמן רביגו דהצריך והא עיש, הכרם כל ללקס שיגמורער

 שאמרו מוקי לא ולמה במחובד לפדותו דא'א משום המתלקט כל ולא הנלקט כלאמרו
 בבת הכרם כל חיללו לא דהא ברירה אין דקיזל כיון משום כו' ויתנו המתלקטכל
 הכדם כל מחללים היו לא למה : וזיל הנלקט כל בד"ה )שם( ביק התוס' כמ'שאחת
 לחלל רוצים היו לא לפיכך לירושלים הפידות שאר להוליך רוצים היו דשמא וי"ל אחתבבת
 מתנים והיו הכדם כל על כו' הסתלקט כל אומרים היו אם משא-כ ע-ש, אחתבבת
 בזה שאין דמי שפיר שיתלוש עד יתקיים הפדיון וכסף שיתלוש עד החילול יחולשלא
 חילול מועיל היה שלא התוס' שחששו מה וגם ברירה, משום ולא מחובר משוםלא
 לאחר הוא החלות דגמר והיה לא זה חשש גם הנ'ל בא:פן יחלל אם שיגדללמה

 מעצמן הפקר שביעית פירות דאין דס-ל והסמיג להרמב"ן וכ-ש הגידול ויגמרשיתלוש
 דהתורה יבמות שלהי הרמב'ן כמ"ש שדהו שיפקיר השדה בעל על מוסל חובהאלא
 המשמר על הלאו ועיקד הפקר מנהג בה נהוג ונטשתה וזיש שדהו, שיפקיר לוצותה
 אתה מכאן : וזיל קמ'ח עשין חלק הסמ"ג וכ.כ ע.ש, מפקידה ואינו כרמו אושדהו
 בהם להחזיק רשאי ואינו שביעית פירות אדם שיפקיר הקב.ה שצוה אחרת מצוהלמד

 תעשר עשר בספרי מ'ש ועיין ע"ש, להסקיר שדהו וגדדת כרמו נעילת יפרוץבמחובר
 ההפקר יחול ' שלא להתנות יכול ודאי מעצמו הפקר אינו מפקיד אינו דאם וכיוןהרע'ג
 על בזה מ"ש לקמן עיין נ'ר פירות להפקיר אפשר אם וע'ד החילול יחול שכברעד
 להתוס' אבל וסייעתו לרבינו אלא אינו דכ"ז ונראה כרמו, את להפקיר ר"א שביקשמה

 כשפודה אפילו הא בשומא בקיאין דלא משום במחובר סודין דאין טעמא דס'לוהר-ש
 רצ-ד. י'ד בש"ך עיין בקהשין לא נמילכשיתלוש

 עליו מוסיף שלו רבעי נטע הפודה ת*ש : )נד:( בקידושין איתא כו'לפיכר
 יהיב מצי מי ר"מ אילימא מני במתנה לו שניתן בין משלו ביןחמישיתו

 במאי והכא ר"מ לעולם )ומשני( יהודה ר' לאו אלא ממעשר קדש קדש גמרי והאליה
 פדי שהוא מפני אסוד סמדר דאמר יוסי כר' ודלא סמדר כשהוא דיהיב כגוןעסקינן
 במקום בוסר וכתב רבינו שינה למה ה'ב ונ.ר שני ממעשר בפ"ט הכ"מ והקשהעכ.ל,
 לומר ואין בוסד, ולא סמדד אלא שרינן לא וע"כ מסמדר גדול דבוסר דמשמעסמדר
 פרי אינו נמי ובוסר פרי דאינו משום סמדר דשרינן טעמא ליה דמשסע משוםשטעמו
 פרי דצ"ל מגיהים )יש האדמה פרי בורא עליו מברכין הלבן לכפול כשהגיעשהרי
 רבעי לענין הא ועוד הנ"ל, הכ"מ קושי לתרץ ו' בהלכה לעיל מ"ש ועיין ע-ש,העץ(
 סרי יוסי דבי דתני הירושלמי דברי לעיל שהבאתי כמו בוסר התורה שמעטהמפורש
 הרביעית ובשנה כתיב רבעי דגבי פגים, ולא בוסר לא פודה אתה ואין פודהאתה
 ערלה סשום אסור דסמדר ס'ל יוסי דרבי ואע"ג מיותר פריו הא קדש פריו כליהיה

 ובשנה אלא לכתוב הו"ל ולא פריו את ערלתו וערלתם כתיב כבד דהאנ'רגשאני
 ערלה לענין ניגהו דפרי אע*ג הני למעוטי אלא לי למה פריו קדש יהיההרביעית
 אין דבבוסד רבינו כתב ס*ז דקדלה דבס"א אע'ג והלכך פדי, הוי לא רבעי נסעלענין

"ולץ
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ציון ורבעי ערלההיכות מרףרם
 כיון ועוד פדיון, וא"צ מותר דבבוסר כתב רבעי לענין כאן אסוד לכ"ע אלאחולק
 לעונת הגיעו לא ובוסר המעשר לעונת שיגיעו עד אותו פודין דאין לעילדאמר
 לאכילה ראויים שאינן פירות : ה"ג מעשר מה' בפ'ב רבינו כתב דהא הואהמעשר
 הלכה תעשר עשר בספרי ועיין ע"ש במעשר חייבין אינן בו וכיוצא הבוסר כגוןמקטנן
 חייב מים שמביא כיון עגב של ובוסר אתדוג של דבוסר שם ולפמ"ש בזה, מ'שקמ'ג

 ולתת למכור ואסור לפדות וחייב פרי הו"ל רבעי לענין דה"ה לומר אפשרבמעשר,
 בפיה רבינו שכתב ממה ממעיש בפ"ה התויו'ט שהקשה מה לתרץ איכא ובזהבמתנה,
 נ"ר בין לחלק ראיכא מה מלבד ע"ש, בסמדר ומותר בבוסר אסור שגזיר ה"בדנזירות
 לענין פרי דהו"ל מים שמביא ומיירי שאני דענב בבוסר דהתמ למימר איכאלנזיר
 מוסיף רבעי נטע דהפודה אמתני' שני דמעשר גפ,ה בפירושו רביגו כתג והילכךמעשר
 בכרם מתנה תתקיים ולא : וז-ל במתנה לו שניתן בין שלו שהוא בין חמשיתועליו
 שהוא בארנו שכבר לפי המעשרות לעונת שיבואו קודם הפירות נתנו אם אלארבעי
 מתנה איסור דין תלי דרבינו מפורש הרי עכ-ל מתנה בו תתקיים ולא גבוהממון
 בשאר בוסר היינו בוסר דמתיר כאן כווגתיה ידעיגן מזה המעשרות עונת בדיןבנ"ר
 הגמר' מוקי זה מטעם ואולי אסור, מים שמביאים וענבים דאתרוג גוסר אבלאילנות
 בפ"ג וגם וענבים באתרוגים אפילו מתנה מותר רבסמדר משום בסמדר )שם(דקידושין
 בשנה הלבן לפול הגיע ואפילו המעשר עונת הוי לא דבוסר מפודש מ"ודעוקצין
 ואפ"ה הלבן לפול מגיע הוי בוסר ששונה מקום רבכל פריון בלא לאכלו מותרהרביעית

 לנ"ר, וה"ה ע"ש, המעשר כעוגת אלא הלבן כפול מטמא רלא נורי בן יוחנן ר'אמר
 סמדר כשהוא במתנה לו שניתן ובין כו' ג"ר דהפורה מתני' מפרשים והר"בוהר"ש
 ולענין שני למעשר דאתקש ואע"ג התויו"ט וכתב ע"ש, דקדושין הסוגיאכמסקנת
 דהיתרא כערלה דינו דלחומרא י"ל כו' המעשרות לעוגת הגיע לא בוסרמעשרות
 למע-ש נ-ר בין לחלק דכוונתו משמע ע"ש, בא הוא ומערלה ניהו דערלהדאסורא
 כיון בנ"ר משא*כ איסור שום הפירות על אין המעשר לעונות הגיע שלא כ"זדמע"ש
 ערלה מאיסור כי ערלה מאיסור יצא לא עוד נ"ר איסור חל אינו אם בא הואדמערלה
 לא נ"ר החדש בשם נכנס שלא וכ"ז רבעי בנטע ונכנס מערלה יוצא נ-ר לאיסורעובר
 דין כמו במתנה אסור בוסר הילכך איכא ערלה איסור דבבוסר וכיון ערלה משםהצא
 בוסר בוסר מיני שלשה יש התויו"ט דברי ולפי מ"ח, דערלה בפ"א מ"ש ועייןערלה
 ברכה, לענין פרי הו'ל הלבן כפול וכשהגיע כלל פרי ראינו הלבן כפול הגיעשלא

 הוי לא זה שיעור דגם וכיון הלבן לכפול מבהגיע יותר גדול מבחוץ החרצןוכשיראה
 המתנה וזאת : בפנ"ג הכפו"פ וכ"כ רבינו לדעת במתנה לתת בנ-ר מותר המעשר לעונתהגיע
 שיבא קודם והוא קדושה עליהם שחל קודמ הפירות לו נתן אם אלא קיימתאינה
 יכול נתן דאם ומשמע עכ-ל, שני כמעשר גבוה ממון הם כך שאחר המעשרותלעונת
 ואין אותה מוכרין דאין וה"ה מעולם, נתן וכלא קיימת אינה המתגה כי לעולםלחזור
 עשר בספרי עיין מע"ש כדין וכול' אותו מרהינין ואין אותו מחליפין ואין אותוממשכין
 מ.ב ממע-ש בפ"ה ראשונה דהמשנה והא ע"ש, ורע"ב ורע"א ור"ע רס"ט הלכהתעשר
 עיין ע"ש לירושלים עולה היה רבעי דכרם מהא ומתנה במכירה אסור אינו דנירמוכיח
 ואינו נמכר אינו שנ"ר דכמו כתב )שם( חינוך והמנחת ע"ש, נ"א בהלכה לקמןמ"ש
 לריא היה רבעי דכרם מהא והעיר להפקיר, ולא להקדיש יכול י אינו כן במתנהניתן
 כר' ס"ל דר"א אפשר ועוד ע"ש, בוסר או סמדר עוד אז דהיה מיירי להפקירווגיקש

 יהודה ,,
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