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חלק א .מה נחשב נוטע לסייג

ב
הערלה
בענין נוטע לסייג
לשמוש אחר כגון שחושב ליטוע זית להדלקה
דלא יהיה דין ערלה כיון דנחשב דעיקר נטיעת
העץ אינו לאכילה וממילא לא נקרא שמו עץ
מאכל.

חלק ב .אם צריך מעשה היכר לסייג
חלק ג .אם הגדר שצריך שיחשוב רק לסייג
חלק ד .משמר פירותיו לענין מעשר
חלק ה .דין פנימי וחיצון
חלק ו .בדין חשב מתחילה שנה לסייג ואח"כ
למאכל
חלק ז .בדין תוספת שיצא אחר שנמלך
למאכל
חלק ח .בדין אם צריך דוקא ג' שני ערלה
ובדין כל שאין לו ערלה אין לו רבעי
ערלה פ"א מ"א הנוטע לסייג ולקורות פטור
מן הערלה וכו' ובירושלמי ריש ערלה למדו
דין זה מקרא .עוד איתא בירושלמי דדוקא
באופן שחושב על העץ שאינו לאכילה אלא
למטרה אחרת ,אבל אם חושב ליקח את
הפירות למטרה אחרת כגון למצוה הרי"ז
חייב בערלה .ויבואר להלן הגדר והטעם בזה.
עוד יבואר אם בעינן שבדעתו לא לאכול כלל
את הפירות או דגם אם דעתו לאכול את
הפירות נחשב כנוטע לסייג אם עיקר נטיעתו
לסייג .עוד יבואר איזה שמושים מפקיעים
מהעץ שם מאכל ונפק"מ כשרוצה העץ לנוי
ולריח וכדו' .ולהלן חלק ב' יבואר מחלוקת
רא"ש ורמב"ם אם כל היתר זה נאמר רק
כשעושה מעשה המוכיח דאין זה לאכילה.
א .בירושלמי פ"א ה"א פירש לימוד המשנה
דנוטע לסייג ולקורות ולעצים פטור בערלה
דכתיב עץ מאכל .ויש לברר אם כל זה דוקא
באופן שחושב להשתמש בעץ לשמוש אחר
או דגם באופן שחושב להשתמש בפירות

תרוצי הירושלמי אמאי נוטע אתרוג למצוה
יש בזה ערלה

בירושלמי שם הביא דרב חונא נסתפק בדין
נטע אתרוג למצותו אם חייב בערלה ולבסוף
הסיק דחייב בערלה .והקשו בגמ' מאי שנא זה
ממשמר פירותיו לעצים .ותירצו וזה הלשון
כשם שהוא רוצה בפירו כך הוא רוצה בעצו.
ועוד מן הדא דאמר רבי חנינה פרי אם אומר
עצו אין אדם יוצא בה ידי חובת בחג .מה דמי
לה זית שנטעו להדליק בו בחנוכה וכו'.
ופשטות הביאור דתירצו בתרוץ א' דכל היכא
דרוצה את הפרי נחשב כעץ מאכל אף דאין
רוצה אותו לאכילה .ובתרוץ הב' הוכיחו דזה
כן דאל"כ אין לך אתרוג של מצוה כיון דזה
נחשב כמו עץ והתורה אמרה דצריך ליטול
דוקא דבר הנחשב 'פרי עץ הדר' ]ולא היה
מסתבר דכל דין התורה הוא דוקא בנוטע עץ
למאכל[ .ולפי"ז אמרו אח"כ 'מה דמי לה' זית
להדלקה דגם שם יש אותה סברה.
ויש דרך לומר דבתרוץ השני אמרו סברה
אחרת מהתרוץ הא' דהתרוץ הא' אמרו דכל
שהוא רוצה את הפרי יש לזה שם מאכל.
ובתרוץ ב' אמרו דכוונה למצוה אין זה מצליח
לקבוע מטרה אחרת לעץ דזה צורך קלוש .וזה
מה שהוכיחו מן הקרא דאל"כ לא יהיה
אתרוג .אמנם בתרוץ הא' מוכח דאי"ז כן
דדברו על מצוה ואמרו דהסיבה משום דרוצה
את הפרי .ועל כרחך דמצוה זה שמוש חשוב
ומכל מקום כיון דרוצה את הפרי נקבע שמו
עץ מאכל .אמנם גם לדרך זו מוכח דהתרוץ
הא' הוא העיקר דהא אמרו בגמ' 'מה דמי לה'
ודימו דין אתרוג למצוה לזית להדלקה ,ואי
נימא כהתרוץ הב' דבאתרוג יש סברה מיוחדת

ג
הערלה
בענין נוטע לסייג
תורת
לחייב מה דימו זה לזית להדלקה וזה סיעתא
ומוכח דגם בזתים שיש להם שמוש חשוב
להדרך הא' .אמנם גם אי נימא כהדרך הב'
להדלקה ומכל מקום נקרא שמם עץ מאכל
ויש בהם ערלה .וכן יש להוכיח מאתרוג
מכל מקום מוכח מזה דהעיקר כהתרוץ הא'.
למצוה דאף שיש להם שמוש חשוב ועיקרי
וכ"כ החזו"א ]סימן א סק"ו[ דהתרוץ הא'
למצוה מ"מ יש בהם ערלה .ומוכח דכיון דיש
הוא העיקר .אמנם פשטות הגמ' כהדרך
בהם שמוש חשוב לאכילה הוא נחשב
דלעיל דאין כאן תרוץ שני אלא דזה סיעתא
להוכיח את התרוץ הראשון .ועיין להלן דרך
השמוש החשוב של הפרי ולעולם נקרא שמו
וגירסת הגר"א בירושלמי דהוא פירש באופן
עץ מאכל .ואולי זה משום דהדלקה אסורה
בערלה .ועיין לקמן ראיה לזה מלשון הרדב"ז
אחר.
גבי וורד ג .פלפול של הניר דכל דבר שאסור
בגדר הדין דכשרוצה בפריו יש איסור ערלה
להנות אסור גם כשנוטע בשבילו ועיין לקמן
אף כשהמטרה אינה למאכל
ראיה מדברי הרדב"ז דבדבר ששמוש האכילה
ב .ובשורש התרוץ דכיון דרוצה את הפרי
בזה אינו שמוש חשוב כגון שאינו מאכל
אסור בערלה אף דהוא רוצה למצוה ,יש לדון
בריאים ועומד עיקרו לריח דאין בזה ערלה.
בזה ב' פנים אם זה משום דכשהתורה אמרה
וזה ראיה לדרך זו .דלדרך הא' דעץ מאכל
עץ מאכל כוונתה עץ העומד לשמושי האדם
נחשב עץ שפרותיו עומדים לכל שמושי
ואין זה משנה לאיזה שמוש יעמדו הפירות
האדם יש לאסור בזה אף דאינו עומד לאכילה
]ואפשר להטעים בזה דשורש ענין ערלה הוא
מ"מ עומד לריח.
דבשנים הראשונות לא יהנה מהפירות אלא
אמאי דנו רק על אתרוג למצוה ולא על זית
יהיו קודש לה' וכל זה שייך כשנהנה מהפירות
להדלקה
אבל אם נוטע בשביל עץ אין זה שייך אבל אם
ד .והנה קשה מאוד אמאי לא נסתפקו
נהנה מהפירות בכל אופן חייב[ או דכל היכא
בתחילה על עץ לריח או להדלקה וכדו'
דרוצה את הפירות נקרא שמו מעצמו עץ
ואמאי דנו על עץ למצוה .ולכאורה ראיה מזה
מאכל ורק היכא שאינו רוצה כלל את הפירות
דהיה פשוט דכל שמושי האדם בפרי בכלל
אז לא נקרא שמו על הפירות .ואפשר לומר
באותו צד דרך ג' דכשקובע מטרת העץ
עץ מאכל ]וזה כאחד מב' הטעמים הנ"ל או
למטרה אחרת ומתעלם מן הפירות נקבע שמו
משום דהבינו דמאכל כולל כל הנאות האדם
כן אבל כשרוצה הפרי למטרה אחרת אמרינן
או משום דכל שיש הנאות האדם מתבטלים
ונקרא שם עץ על שם האכילה[ וכל הספק
דאי"ז נקבע בשם של הדבר אלא זה נידון
היה גבי מצוה דזה דבר חשוב שאינו בכלל
כתוכנית שלו להשתמש בזה ואי"ז משנה שם
הנאות האדם ובזה נסתפקו ועל זה תירצו דגם
הדבר.
זה בכלל הנאות האדם] .ובתחילה חשבתי
ג .ולדרך הב' שכתבנו דכל היכא דרוצה את
לומר דהתרוץ היה דמצוה אי"ז דבר חשוב
הפרי נקבע שם הפרי לאכילה ,היה מקום
להפקיע שם האכילה אמנם קשה ע"ז מלשון
לומר דהוא דוקא באופן שהשמוש הרגיל של
הירושלמי דכל תרוצו היה דרוצה את הפרי
הפירות הוא לאכילה ולכן נקרא שמו אחר
ולא משמע כן[
השמוש העיקרי ולא על השמוש הפרטי .ויש
ויש שכופרים בכל שאלה זו ואומרים דגם זה
להוכיח דמבואר בירושלמי דזתים להדלקה
כלול בשאלה של הגמ' על אתרוג למצוה
חייבים בערלה ]ודנו בזתים להדלקת מצוה[
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וכשתרצו דיש איסור מחמת דרוצה בפרי מזה
דזה היה פשוט דיש בזה איסור .ולדבריו אי
יש ללמוד דכל היכא דרוצה את הפרי אסור.
אפשר לומר את הדרך שכ' לעיל דבכלל
אמנם קשה על זה דהא משמע דבאתרוג אמרו
שאלת הגמ' אתרוג למצוה היה השאלה על
תרוץ נוסף דנאסר משום דהתורה קראה לזה
כל הדברים דאם כן לא נפשט השאלה הזו
פרי ,ואם זה שאלה על כל הענינים אין שם
דהא אמרו סברה פרטית באתרוג ואח"כ
נסתפקו בזית להדלקת מצוה ואמאי לא
את התרוץ השני ,אמנם אם נימא דהתרוץ
נסתפקו בכל זית להדלקה.
השני הוא ראיה להוכיח כהתרוץ הראשון ,אין
קשה מהנ"ל .והרי"ש אמר דגם אי נימא
פירוש הרדב"ז
דהתרוץ השני הוא סיבה בפני עצמה לאיסור
עיין ברדב"ז דגרס כגירסתנו אמנם הוא פירש
ערלה אפשר לומר דגבי אתרוג אמרו דיש ב'
'מה דמי לה' דאין הכוונה כמו שכ' לעיל דזית
תרוצים ברם אי"ז דהתרוץ השני חולק על
להדלקה דומה לאתרוג למצוה ]ומזה הוכחנו
התרוץ הראשון אלא דבאתרוג יש עוד סיבה
דנקטו לעיקר כהתרוץ הא'[ אלא זה המשך
ובשאר הדברים אין עוד סיבה .ועיין לקמן
הדרך הב' דאמר דגם אי נימא דנוטע אתרוג
דלפי הגר"א אי אפשר לומר כתרוץ זה אלא
למצוה הרי זה כמשמר לעצים מכל מקום יש
רק כהדרך הנ"ל.
לחייב שם כיון דהאתרוג הוא פרי ולכן נחשב
דרך הגר"א
דרוצה את זה לפרי ואמרו 'מה דמי לה' דהיינו
ה .ועיין בביאור הגר"א על הירושלמי דצירף
מה אפשר לדמות לנידון דמשמר למצוה שאין
את ב' התרוצים דיסוד התרוץ דאסור בערלה
בזה את הסברה לחייב שיש באתרוג ועל זה
בנוטע אתרוג למצוה משום דהוא רוצה את
אמרו דזית להדלקת מצוה דומה לזה .ולפי"ז
הפרי כיון דכתוב בתורה פרי באתרוג .ולכן
אין ראיה דנקטו לעיקר כהתרוץ קמא .אמנם
מתיחס לאתרוג למצוה כמו פרי .וכתב אח"כ
בפשטות אין נפק"מ מזה דבפשטות משמע
בגמ' דכל הספק הוא רק בזית להדלקה של
'מה בעי לה' בזית להדלקה דהתם יש רק
מצוה אבל בנוטע פרי לשמוש אחר פשיטא
הסברה דהוא רוצה את הפרי ברם אין שם את
הסברה דהוא רוצה מחמת שנקרא בתורה פרי.
דחייב דאל"כ אמאי לא נסתפקו בזה .ובר"ש
ועי"ש בלשון שם דבתחילת ביאורו נראה
סירליאו ובפני משה ובמהר"א פולדא פירשו
דנקט דיסוד החיוב הוא משום דרוצה את
מה דמי לה כמו שכ' לעיל דהוא מה דומה
הפרי אמנם מוכח דאי"ז כן מהמשך דבריו
לאתרוג למצוה דיהיה חייב לפי התרוץ הא.
דכתב דזה מחמת הפסוק דכתיב פרי ובעיקר
וכן פירש החזו"א ולכן כתב דמוכח דנקטו
להלכה באתרוג דמצוה כהפרוש הא'.
מוכח כן מהא דכתוב דבזית להדלקה זה ספק
ומוכח דאף דרוצה הזית מ"מ זה רק ספק
ו .עיין בירושלמי דאמרו בתחילה מה דמי לה
ומוכח דיסוד הדין היה משום דרוצה .וכ"כ
לנוטע אתרוג למצוה ואמרו דדמי לזה נטע
בחזו"א סימן ס"ק דזה דרך הגר"א .ולהגר"א
זית להדלקת נר חנוכה ואמרו דזה מדבריהם
קשה אמאי סתמו הפוסקים דזית להדלקה זה
ואיך זה יבטל שם ערלה ולכן אמרו דדמי לזה
ערלה הא זה ספק .ואולי משום דסברו דזה
נטע זית להדלקה בבית המקדש .ויל"ע
ספק דאורייתא לחומרא .ולפירוש הגר"א
בשורש הסברה דאמרו דכיון דזה רק מדרבנן
קשה אמאי דנו רק על אתרוג למצוה ולא דנו
אי"ז מבטל שם ערלה ,וקשה דסוף סוף יש
על כל זית להדלקה ומוכח כהתרוץ שכ' לעיל
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כאן שמוש אחר שאינו לאכילה ומה לי אם זה
אמאי בנוטע עצים לקורות לא אמרינן דזה
נקרא שמו עץ מאכל לפי שזה עומד להנאות,
דרבנן או דאורייתא .ולכאורה מוכח מזה
דכל הסברה הנ"ל הוא דוקא כשיש לו הנאה
כהדרך שכ' לעיל דבנוטע פרי לשאר הנאות
מן הפרי ולא כשיש לו הנאה מן העץ.
פשיטא ליה דיש איסור ערלה וכל הספק היה
עצמו
רק גבי מצוה דאולי קובע חשיבות ל
אמאי נוטע לצורך לולב אסור ואי"ז כנוטע
ולכן אמרו דסברה זו רק במצוה דאורייתא
לעצים
ולא במצוה דרבנן .ועיין בחזו"א סימן א סק"ו
ט .ברמב"ם ]פ"י ממעשר שני[ פסק דנוטע
דהקשה מזה ותירץ ואולי לזה כוונתו.
אתרוג למצוה חייב בערלה וכמסקנת
דרך לפטור ברוצה פרי להנאה אחרת ורק
הירושלמי הכא .וכן פסק הרא"ש ]הלכות
בנוטע למצוה חייב
ערלה אות ב[ והוסיף ברא"ש וז"ל אבל אם
ז .ועכ"פ לכל הדרכים נפיק לדינא דכשרוצה
נטעו למצוה ללולב ולאתרוג חייב .והעתיקו
הפרי למטרה אחרת חייב בערלה ]דהיינו
הטור ]יו"ד סימן רצד[ וכן פסק בשו"ע סעיף
לדרך הא' דזה היה פשיטא ולדרך הב' זה
כד :הנוטע לצורך מצוה כגון לצורך לולב או
לאתרוג חייב .ויל"ע אמאי יש ערלה בנוטע
נכלל בתרוץ קמא[ ואין לומר דרך דגם
לצורך לולב ומאי שנא מנוטע לצורך עצים
כשרוצה את הפרי פטור וכל הסיבה דהסיקו
וקורות דפטור ,דהא הלולב הוא עץ ואינו פרי.
דחייב באתרוג למצוה הוא משום דמצוה הוא
וכל האיסור הוא מחמת התמרים ששם והוא
דבר קלוש ואינו פוגע בשם העץ משא"כ
שמוש גשמי אחר] .ועפי"ז יתיישב אמאי לא
אין דעתו לזה .וכן הקשה במעדני יו"ט ]על
דנו על זית להדלקה רגילה דבזה באמת אין
הרא"ש אות מ[ וחלק על דין זה וכתב דזה
הוה כנוטע לעצים .ומצינו כמה תרוצים בזה:
ערלה[ דמוכח מלשון הירושלמי דאמר התם
'רוצה את פריו' משמע דיסוד האיסור משום
א .בחזו"א ]ערלה סימן א' סק"ז[ תירץ
דרוצה את הפרי ועל כרחך דנשארו בסברה
דהפוסקים מיירי באופן שחושב שיאכל את
דשמוש למצוה הוא שמוש חשוב ומכל מקום
הפירות של הלולב .ולכאורה זה קשה דמשמע
אמרו דיש בזה ערלה כיון דרוצה הפרי .אמנם
דהשוו אותו לנוטע לאתרוג למצוה ואם חושב
לגירסת הגר"א יש מקום לומר כן .ושוב
לאכול הפירות פשיטא .ותירץ החזו"א דכתבו
ראיתי להוכיח מספק הגמ' בזית להדלקה
כן לאפוקי מההוה אמינא שהיה בירושלמי
והנה התם יש שמוש מוגדר אחר ואם נאמר
דהא דכתיב 'ערלים יהיה לכם' דאתא למעט
אמאי
דכשרוצה הפרי למטרה אחרת פטור
נטיעה של מצוה דאין זה לכם ,והסיקו דאין
התם יש ערלה והתם אין לדחות דשמוש
זה כן .וזה מה שפסקו דכל נטיעה חייב.
דמצוה הוא שמוש גרוע דהא ההדלקה מכלה
ב .יש ליישב דהא דעת הרא"ש והטושו"ע
אותו ורק גבי אתרוג היה מקום לומר כן
דצריך שיעשה מעשה שנוי להוכיח דכוונתו
דנשאר פרי גם אחרי המצוה .ומוכח מזה
לעצים ,ולכן יש ערלה בלולב כיון דאין שם
דכשרוצה את הפרי למטרה אחרת חייב .ועיין
מעשה .וקשה על דרך זו דהא בירושלמי דן
להלן סקי"ג וסקי"ד קושי גדול מדברי
לפטור אתרוג במצוה וקשה הרי שם לא היה
החזו"א בדיני ערלה בענין זה.
שנוי ועיין לקמן מש"כ שם דלדרך החזו"א
ח .והנה אין להקשות להצד שכ' לעיל דיש
במצוה א"צ שנוי ולפי"ז א"א לומר תרוץ זה
איסור ערלה בכל פירות שיש לו בהם הנאות,
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דאם נטעו ללולב זה מצוה ואין צריך שנוי.
ה .יש דרך לומר דשמוש דמצוה הוא קלוש
אמנם לב' הדרכים האחרים שכ' לקמן אפשר
דאינו להנאה ולכן נקבע שמו כמאכל וזה היה
ליישב דרק באתרוג אין צריך שנוי ובלולב
ספק הגמ' בנוטע לאתרוג וזה הפשיטות וקשה
צריך שנוי .וכל תרוץ זה דחוק בלשון הרא"ש
על זה דלשון הגמ' שם רוצה הוא בפריו
ומשמע דדוקא משום דרוצה וזה לא שייך
דמשמע דנקט את לולב ואתרוג מחמת אותו
כאן] .ועיין לעיל דכתבנו דרך דאולי התרוץ
סיבה ולפי"ז הוא ב' סיבות דהא באתרוג גם
השני שבירושלמי סבר כן .ברם להתרוץ
אם היה עושה שנוי היה חייב בערלה כיון
דרוצה את הפרי.
הראשון אי"ז מיושב[ ויש דרך לומר דרק
בפרי שחושב להדיא על הפרי בזה אמרינן
ג .יש דרך לומר דרק בנוטע לסייג פטור
דשמוש קלוש כמצוה היה יכול להפקיע ]ולכן
מערלה לפי שהוא משתמש בכל העץ משא"כ
היה צריך להגיע להתרוץ דהוא רוצה בפרי[
כאן דמשתמש רק בענפים וזה נחשב
משא"כ בלולב שלא חושב על הפרי בזה רק
כמשתמש ביוצא מן העץ שנקרא שמו
שמוש של סייג יכול להפקיע ולא שמוש של
למאכל .וכ"כ הפרישה שם אות ז.
מצוה.
ד .יש דרך לומר דכשחושב על התוצרת
ו .בחת"ס ואמרי בינה תירצו דכתיב כפות
היוצא מן העץ אז נקרא שמו עץ מאכל ]ויש
תמרים וזה סיבה שכשיש לולב חושב שזה עץ
לדון דאולי כוונתו דאז זה נקרא עץ מאכל[
פרי] .וכעין הדרך דהגר"א בירושלמי דכיון
משא"כ כשמסיח מכל היוצא מן העץ וגם זה
דכתיב פרי עץ הדר לכן מתיחס לזה כפרי
כתב בפרישה שם .וב' מהלכים אלו קשים
אמנם הכא זה מחודש טפי[
בסברה דבשלימא כשרוצה את הפירות נקבע
נטע עץ לצל או ליופי
דהם למאכל ניחא אמנם מה לי אם רוצה את
דאם
התוצרת .ועיין להלן דיוק מהרדב"ז
י .יש לדון אם נוטע עץ לצל אם זה דומה
רוצה הפירות וקבוע דעיקר שמושם אינם
לסייג .וכן יש לדון בנוטע עץ ליופי .ובספר
לאכילה אלא לריח דאין בזה ערלה ומוכח
משפטי ארץ ]פרק ז .ב[ הביא בשם הריש"א
מזה דלא כב' תרוצים אלו .ושמעתי מהרי"ש
דאין בזה ערלה .ועיין להלן דמשמע ברעק"א
לדחות דהתם שאני דחושב על הפירות עצמם
דנוטע עץ לריח פטור ולכאורה לפי זה הוא
למטרה אחרת ולכן מפקיע שמו אמנם הכא
הדין בזה .וי"א לחייב בזה משום דצל ויופי
חושב על הלולב ולא הפקיע התמרים שבו
שאני דתמיד העץ עומד לזה ולכן אין לזה
למטרה אחרת ואפשר דבאופן כזה נקבע שמו
חשיבות להפקיע שם העץ.
מעצמו דעיקרו בשביל התמרים לאכילה.
ובעץ ליופי יש שאמרו בזה סברה נוספת
אמנם עיין לקמן דברעק"א כתב דלפי דבריו
לחייב דהא בדרך כלל הוא שמח ממראה
אם קובע דעיקר מטרת העץ יהיה לריח זה
הפירות שהם מוסיפים למראה הנוי היוצא מן
נחשב כסייג ובסתימות דבריו נראה דגם
האילן ודנו לומר בזה דיש לומר דיש בזה
באופן שקובע עיקר מטרתו להריח מהעלים
איסור ערלה כיון דמתיחס לפירות וכהתרוץ
והוא אינו מפקיע את הפירות שבו למטרה
הראשון של הירושלמי וכן העיקר וכנ"ל.
אחרת ולפי"ז יש ראיה דהוא לא סבר כדרך
ולענ"ד אי"ז נכון דרק כשמתיחס לפירות
הפרישה דהוא ממש דומה להכא .דחושב על
בתור תוצרת עם תכונות פרי משא"כ כאן
התוצרת ויש פירות ומ"מ התיר בזה.
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דמתיחס לזה כחלק מהעץ והמשל לזה אם
זה במקום החורשים לכן אמרינן דלא עומד
יעשה דהפירות יהיו חלק מהסייג דמסתבר
למאכל ,אמנם קשה דהא התם נמי אין שם
אחר לעץ .ומגיסי הריפ"ש שמעתי לומר
דאי"ז נחשב דרוצה את הפרי] .וכן משמע
דהתם זה סברה מיוחדת דכתיב 'ונטעתם'
בחזו"א שם סק"ח ד"ה 'שם כיצד' דכשרוצה
ודבר זה אינו בכלל האיסור .אמנם מהרי"ש
את הפירות לסייג פטור .וכן עיי"ש בסק"ו
שמעתי לכפור בעצם השאלה דעץ הנטוע
ד"ה ולפי וד"ה ויש דאם רוצה לשרוף העץ
והפירות פטור ולא נחשב דרוצה את הפירות[.
במקום חורשים הרי הוא מוכח מעצם ברייתו
ויש שחילקו דהכא הוא נהנה בדוקא מתכונת
ומקומו דאינו לאכילה כיון דנמצא במקום
הפירות אף שאינו קוטפם וקשה להכריע בזה.
שאין אוספים ממנו את הפירות ולכן יש לו
ושמעתי שיש עץ הנקרא תפוז סיני ששם יש
שם של עץ למטרה אחרת ,משא"כ עץ הנמצא
לו פירות מיוחדים שמוסיפים נוי מיוחד ויש
במקום יישוב ופעמים אוכלים את הפירות
לדון בזה הנידון הנ"ל.
אלא דהוא קבע דיהיה בזה מטרה אחרת ולזה
אומרים דאם קבע שם אחר לעץ אין זה ערלה
סברה דאין לזה שם אחר וקשה מנטע
ואם לאו הוה ערלה דחוזר מעצמו לשמו כעץ
בחורשין
אכילה .ועיין לקמן סק"ל.
יא .ולענ"ד יש מקום לומר סברה לאסור בנטע
והרי"ש אמר בזה סברה אחרת דשמוש הצל
לנוי ולצל דזה נחשב דאין כאן שם אחר לעץ
היוצא מן העץ או שמוש היופי שהעץ גורם
וזה שונה מעץ לסייג או לקורות דנחשב דיש
הינם דברים חיצונים מגוף העץ ]אלא דעל ידי
שם אחר לעץ .ברם יש היטב להגדיר אמאי
העץ נגרם צל או יופי[ וזה לא קובע שם אחר
סייג נחשב דיש שם אחר ובאלו לא דהא גם
לעץ .ועיין לקמן נפק"מ בב' דרכים אלו בעץ
בסייג יש מקום לומר דמגדיר לעצמו דיש לו
לריח.
עץ מאכל לסייג] .ובכל הסברה הנ"ל דאמרינן
דאי"ז פוגע בשם של העץ יש שהקשו דמנ"ל
ובשם החו"ב שמעתי דדן לחייב באלו עפ"י
דאינו
דשורש הפטור הוא כשיש שם בעץ
דברי החזו"א בפירות לריח דאין מצליחים
למאכל דילמא פטור כל דייעוד העץ אינו
לבטל השם מהפירות ובסוף יאכלנו וסבירא
למאכל וא"כ הכא סוף סוף ייעוד העץ בעיקרו
ליה דהוא הדין בעץ לצל ולנוי אין מצליח
דלא
אינו למאכל ואפשר דזה סברה פשוטה
לבטל שמו ובסוף יאכלנו .ומהרי"ש שמעתי
סגי דמייעד אלא צריך שייקבע כן בעץ
לחלק דכל סברת החזו"א בפירות לריח הוא
ואפשר קצת לסייע לזה מהא דצריך מעשה
דכיון דקוטף הפירות ומשתמש בהם אף
דאם הפטור משום ייעוד הא גם בלי מעשה
דעיקר מטרתו לריח מכל מקום כיון דזה נמצא
אינו מייעד העץ לזה ואם נימא דצריך שיקבע
אצלו בסוף יאכלנו ולכן לא נפקע שמו אבל
שם בעץ טפי ניחא דע"י מעשה נקבע שם
בעץ לצל ולנוי דאין לו כלל ענין בפירות ואינו
בעץ .ועיין להלן סקט"ז וסוף סקכ"ב[
אוספם אפשר דמצליח להפקיע השם וכמו

ושמעתי להקשות על סברה זו מדברי
הירושלמי שם דאיתא דאם העץ נטוע במקום
חורשין שאין זה מקום יישוב אין בזה איסור
ערלה .וכן פסק בשו"ע שם סכ"ז .ובפשטות
הסברה דהתם נמי אין לזה שם אוכל כיון דאין

גבי סייג דמפקיע השם .אמנם יש שפירשו
בחזו"א באופן אחר דסברי דכל שמושים
שאינם חשובים אינם מצליחים ליקבע דזה
עיקר הפירות אלא בסוף ייקבע דהשמוש
החשוב הוא האכילה והם השמושים השניים
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ולפי"ז יש מקום לדון כן גם בשמושים אלו.
והנה בחזו"א בדיני ערלה אות יד כתב דעץ
מאכל שנטע לריח אסור מטעמים אחרים כיון
והגדר מה נחשב שמושים שאינם חשובים
דעיקר העץ נשאר למאכל ובסוף יאכלנו.
הוא שמושים שאין הדרך לקבוע העץ
והביא דרעק"א הקל בזה וקשה להקל בזה.
בשבילם.
והנה משמע דלולי סברות אלו היה דן לפוטרו
דין עץ לריח
משום דחשב שאין זה לאכילה] .ובגוף סברתו
יב .ויש לדון בנטע עץ שייצא ריח מהעץ מה
לכאורה זה תלוי במציאות דאם זה מקום
דינו ]ואם כוונתו ללקוט הפירות לריח בודאי
המיועד כולו לריח ואין שם מצב נח כ"כ
חייב וכל הנידון כשכוונתו לריח מהעץ ועיין
לאכילה לכאורה זה עומד לריח[
לעיל הנידון אם רוצה להנות מהעץ והפרי
יג .אמנם בדבריו יש לדקדק דמשמע דלולי
כשאינו תלוש כאחד[ אם זה דומה לנטע
הסברות הנ"ל היה לו מקום להסתפק גם אם
לסייג דנחשב דהעץ אינו לאכילה או דזה קיל
הוא חשב על הפרות לריח וזה קשה דהא
טפי .ונחשב שמוש צדדי .ולדרך האחרונה
החזו"א גופיה כתב דהעיקר כהתרוץ הא'
הנ"ל הכא זה דומה לסייג כיון דזה שמוש
דהירושלמי דאם רוצה בפירות זה ערלה
הנגרם בעצם מהעץ.
]וביותר לפי מה שכתבנו דזה היה פשיטא וכל
ועיין ברעק"א על הגליון בשו"ע ובברכי יוסף
הנידון היה רק במצוה[ .ויש לדחות דאיירי
דהביא מתשו' רדב"ז ח"א סימן מד דכ' דעץ
באופן שחשב על העץ לריח .ודחוק הלשון
שהעמידו לריח אי"ז ערלה .ומשמע מזה דהם
דכתב דאף שחושב לריח בסוף יאכלנו,
נקטו לדין כללי דאם מעמידים עץ לריח אין
ומשמע דדיבר על הפירות .ברם יש לדחות כל
זה ערלה .ויש לדחות דהרדב"ז איירי בעץ
הדיוק דהוא כתב סברות חשובות בפני עצמם
שאינו משובח לאכילה ,ולכן לא נקרא שמו
ואין צריך ליכנס לסברה שהוא חשב על
על מאכל ]הנידון בזה הוא שברדב"ז כ' על
הפירות דזה תלוי בב' תרוצי הירושלמי .וזה
וורד שאין עיקרו למאכל ועל העץ הנקרא
דוחק וצ"ע.
אילן כייר שזה לא מאכל בריאים ובשניהם כ'
כשרוצה הפירות למטרה אחרת והפירות
דאין בזה ערלה והנידון האם מה שכתב
אינם משובחים לאכילה
שמעצם ברייתו אינו למאכל הוא כדי להסביר
יד .והנה יש לדייק מדברי הרדב"ז הנ"ל גבי
את המציאות דאל"כ היו משתמשים בזה
אילן כייר שעסק באופן שאוכלים את הפירות
לאוכל או דכתב את סיבת הדין דאם היה בזה
ומכל מקום כתב דכיון דאי"ז מאכל בריאים
פירות לאכילה היה נקרא שמו על האוכל אף
אי"ז ערלה וקשה דהא הוא רוצה את הפירות
דהוא נתכוין לריח[ והנה ברעק"א שם כתב
ויש מוכיחים מכאן דהוא סבר דפירות לריח
על הדין דסייג פטור 'וכן עץ להריח' וכתב את
אי"ז ערלה וזה קשה מאוד מסתימות
זה בסתמות ומבואר דסבר דעץ להריח הרי זה
הירושלמי דאמר דכשרוצים בפרי זה ערלה.
כמו עץ לסייג בכל גווני ולא רק באופן
וכנ"ל .ויש לומר דכל דבריו רק באופן
שהפירות שלו אינם מוצלחים .ברם אין משם
שהפירות אינם משובחים לאכילה ולכן
ראיה לאופן שנוטע להריח הפירות דשם
בפירות רגילים נקרא שמם מעצמם לאכילה
מסתבר דזה ערלה דכיון דרוצה את הפירות
כיון דזה השמוש החשוב שלהם משא"כ
הרי זה ערלה בכל גווני.
בפירות אלו .ולפי"ז נפיק לן דין חדש דכל מה
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ששנינו דאם רוצה בפירות למטרה אחרת זה
כנוטע לסייג ולכן היה פשוט לו דיש בזה שם
ערלה הוא דוקא בפירות הטובים לאכילה ולא
ערלה .ואין זה הכרח דאפשר דאז היה
כשהפרות אינם מוצלחים לאכילה .דבאופן זה
המציאות שהיו הרבה שאוכלים הוורד ולא
אם חושב הפירות למטרה אחרת אי"ז ערלה.
כהמציאות שהיה בזמן הרדב"ז דהשתמשו בו
בעיקר לריח .וגם אם נימא דלא נשתנה
]וע"ע בקטע הבא[ ולכאורה מוכח מזה
המציאות מכל מקום אפשר דחולק על
כהדרך שכ' לעיל דהסיבה דכשרוצה את
הרדב"ז בענין פרטי דהרדב"ז הביא דיש
הפירות זה ערלה משום דמאכל הוא השמוש
החשוב ולכן כל פירות נידונים לאכילה ]ולכן
שאוכלים כן והוא כתב דאוכלים את הוורד
ניחא דהכא זה לא שייך[ ולא כהדרך שכ'
למטרת בריאות ולכן סבר דלא נשתנה שמו
לעיל דהסיבה דכשרוצה פירות יש ערלה כיון
ועיקר מטרתו לריח ואפשר דהרשב"א סבר
דעץ מאכל הוא עץ העומד לכל ההנאות.
דכיון דיש מיעוט שאוכלים אותו אף דמטרת
אכילתם לבריאות מכל מקום זה סגי לקבוע
דא"כ היה צריך להיות גם במקרה כזה.
שמו דאין זה רק לריח אלא הדר ליקבע שמו
ביאור ברדב"ז דאם היו מיעוט שאוכלים
כאוכל .אבל דבר שכל תשמישו לריח אפשר
הוורד היה ערלה
דמודה דאין בזה דין ערלה כמו סייג.
טו .עוד יש לדקדק מסוף דברי הרדב"ז כתב
צדדי הנידון בעץ לריח
על מרקחת הוורד דאף דמיעוט האנשים
אוכלים אותו הם אוכלים אותו לבריאות ולא
ולעיקר צדדי הנידון בעץ לריח יש בזה כמה
למזון וקשה דגם אם היו אוכלים למזון היה
צדדים לחייב ונכתבם בקצרה :א .דצריך
אפשר לומר דזה חשוב לריח כיון דעיקר
מעשה היכר .ב .דברי החזו"א דאין הדרך
נטיעתו לריח דמה"ט מברכים על זה עצי
לבטל שם העץ לריח .ג .דכיון דבכל עץ יש
בשמים ולא ריח טוב בפירות .ואולי יש
ריח בלא זה אי"ז מצליח להפקיע שמו
להוציא מכאן דין דאם יש מיעוט שאוכלים
כשחושב שאצלו זה יהיה העיקרי .ד .אם
גם אם השמושים האחרים הם שמושים
מעמיד רק את העלים לריח יש בזה סברה
חשובים מכל מקום ייקרא שם העץ עץ מאכל
לחייב לפי הפרישה דחייב בנוטע ללולב
כיון דיש מיעוט חשוב שאוכל ורק מחמת
דכשרוצה התוצרת נקבע שם האכילה.
שאין מיעוט כלל לכן הרוב קובע בזה.
ובעץ לריח ונוי אין סברה ד .ועיין שכתבנו ב'
דעת הרשב"א דיש ערלה בוורד
צדדים אם יש סברה ב .וסברה א' וג' יש בזה.
ובזה יש סברה נוספת לחייב דאין שם אחר
ושו"ר בשו"ת הרשב"א חלק ז סימן שנו
לעץ.
דכתב דוורד הוא פרי לגבי ערלה דכל דהוא
פרי לגבי שביעית הוא פרי לגבי ערלה .ולגבי
ובמה שכתבנו דבעץ לריח ולצל ולנוי צריך
שביעית הוא פרי כדתנן בפרק ז' דשביעית.
מעשה היכר עיין להלן חלק ב' שיש לדון בזה
עד כאן .והנה בכל נידונו נראה דדן בעצם
דיש צד לומר דאם חושב על הפרי עצמו
האם זה עץ או לא ולא נכנס לדון דיש כאן
לצורך שמוש אחר כמו אתרוג למצוה אין
בעיה של נוטע לסייג דבשביעית אין בעיה זו
צריך מעשה .ועוד יש צד דכל שמוש טבעי
דגם עצי סרק אסורים .ויש שהוכיחו מדבריו
בדבר אין צריך מעשה .אמנם יש שם דרכים
דהוא חלק על הרדב"ז וס"ל דעץ לריח אין זה
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אחרים ליישב דין אתרוג דמצוה שאני וכדו'
ברוצף לקורות במשפה לסייג מקום הסייג
מוכיח עליו .פירוש הדברים דבתוספתא איתא
ולפי"ז הכא צריך מעשה.
דת"ק פטר נוטע לסייג ועליו רשב"ג אמר
דינים העולים :א .נטע עץ לסייג ולקורות אין
דאין להקל בסייג אלא באילן שראוי לעשות
בזה ערלה ואף אם נהנה מהפירות שעושין
סייג אבל אם אינו ראוי לעשות סייג לא יועיל
סייג אין בזה ערלה.
מחשבתו ונקבע דהוא לאכילה והקשו דאם כן
ב .אם רוצה לקטוף הפירות למטרה אחרת
מה טעם דרבנן דמשמע דהתירו גם באינו
כגון למצוה או לריח ,חייב בערלה .ועיין
ראוי ותירצו דעשו מעשה המוכיח לסייג.
בסק"ז ובסקי"ג ובסקי"ד.
ויש לדון בשורש החסרון דאם אינו ראוי אין
ג .אם רוצה הפירות למטרה אחרת והם אינם
יכול לקבוע דזה לשמוש אחר ,האם משום
משובחים לאכילה ואין אנשים שאוכלים
דאמרינן דהוא עצמו לא יעמוד בדעתו או
אותם כאוכל אלא לבריאות ,כ' הרדב"ז דאין
דאמרינן כעין בטלה דעתו ומעצמו נקבע
שכ'
בזה ערלה .והביאוהו האחרונים .ועיין
דהשמוש העיקרי הוא לאכילה .והא דאמרו
דאפשר דהרשב"א פליג על זה.
דמועיל מעשה ניחא לדרך הא' דבאופן זה
מוכח דזה דעתו .וכן זה ניחא לדרך הב'
ד .אם נטע עץ לריח משמע ברעק"א דאין בזה
דבצורה שיש מעשה ניכר דהשמוש העיקרי
ערלה ]וברדב"ז יש לדחות דרק בעץ שאינו
הוא למה שעומד המעשה .ועיין לקמן סוף
משובח[ והחזו"א חולק דבדרך כלל העץ
סקכ"ב.
עומד לאכילה ואין מבטלים אותו לריח בלבד.
]ועיין הנידון שכ' אם נהנה גם מריח הפירות
גדרי דעות רשב"ג ורבנן
העומדים על העץ אם בזה אסור לכו"ע כיון
יז .והנה בגדרי המחלוקת דרשב"ג ורבנן יש
דרוצה את הפירות או דוקא כשרוצה את
לומר ג' צדדים .הצד הא' דלרבנן צריך מעשה
מעשה
הפירות התלושים[ והנידון כשיש
ולרשב"ג צריך ראוי ומעשה .והדוחק בזה
המוכיח.
דרשב"ג לא כתב דצריך גם מעשה .הדרך הב'

ה .אם נטע עץ לצל או ליופי יש פוטרים אותו
ויש מחייבים מכמה טעמים .א .דאי"ז מוגדר
שמוש הסותר להעץ .ב .דאין מוגדר שם אחר
לעץ .ג .דיש לו הנאה ממראה הפירות .ועיין
לעיל שיש קשיים על כל סברה .וקשה
להכריע .וכל הנידון כשיש מעשה המוכיח.
חלק ב' בדין אם צריך מעשה המוכיח

טז .בירושלמי שם איתא תני רבן שמעון בן
גמליאל אומר במה דברים אמורים בזמן
שנטע לסייג ולקורות ולעצים דבר שהוא ראוי
להם נטע דבר שאינו ראוי להן חייב .יאות
אמר רבן שמעון בן גמליאל מה טעמון דרבנין
אמר רבי זעירא במשנה סדר נטיעתם לעצים

דלרבנן צריך ומועיל רק מעשה ולרשב"ג
צריך ומועיל רק ראוי .ולפי"ז נחלקו בתרתי.
וזה דחוק .ג .דרשב"ג סבר דבראוי מועיל בלי
מעשה ובאינו ראוי מועיל מעשה .ורבנן סברי
דצריך מעשה בכל אופן .וזה קשה מהלשון
דרשב"ג דאמר בד"א בראוי אבל באינו ראוי
חייב ואם רבנן הצריכו מעשה הוה ליה לומר
איפכא דבראוי אין צריך מעשה ובאינו ראוי
צריך מעשה .וצריך לומר דרשב"ג פירש דעת
רבנן דאין זה ערלה גם בלי מעשה .ולעולם
אין זה דעת רבנן באמת אלא דגם הם סברו
דצריך מעשה .והחזו"א ]סק"ד[ בתחילה
מעלה צד כזה ולבסוף כותב כצד ב .ועיין
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לקמן די"א ברמב"ם דרך ד' דלרבנן פטור
דחשב שרבנן פוטרים גם באינו ראוי וע"ז
בערלה בכל גווני ודברי הגמ' דצריך מעשה
חלק עליהם רשב"ג ועל זה הקשה יאות אמר
הוא לדעת רשב"ג דצריך ראוי ומעשה וזה
רשב"ג לחייב באינו ראוי ,ותירץ רב זעירא
מהלך קשה מאוד.
דשורש חידוש רשב"ג דצריך מעשה ולא סגי
בראוי ועל זה רבנן חלקו דסגי בראוי ופסקו
יח .ולכל הדרכים משמע דהסיבה דצריך
הלכה כרבנן ומה דסתמו מראוי כתב דזה
מעשה היכר הוא מדאורייתא דעי"ז נקבע
פשיטא שצריך שיהיה ראוי דאל"כ כל אחד
שמו בפטור .וכ"כ החזו"א בדיני ערלה אות
יפטור מערלה ]ואי"ז מובן דכי הוא משקר
יד .אמנם במנחת חינוך ]מצוה רמו[ כתב
לעצמו והוא יודע שנוטע למאכל והיה יותר
דחיוב ההיכר הוא מדרבנן ]או משום מראית
ראוי לומר דכיון דזה רוב העצים לכן לא ציין
העין או משום שלא יהיה כל אחד פוטר
את זה[ וכן פירש הר"ש סירליאו .והמלאכת
פרותיו אלא רק כשזה קבוע בעצמו[ וזה דחוק
שלמה והמנחת ביכורים .וכ"כ החזו"א
מאוד בגמ' דאמרו יאות אמר רשב"ג ולזה
]במעשרות סימן ב' והביאו בקצרה כאן
תירצו דמועיל כשיש מעשה ומשמע דמה
בערלה בסק"ד[ ודבריהם תימה רבתי דהא
דמועיל המעשה הוא על אותו ענין דנצרך
רשב"ג אמר במה דברים אומרים כשנטע דבר
ראוי לרשב"ג והוא בפשטות משום דרשב"ג
שאינו ראוי אבל בנטע ראוי חייב ואיך אפשר
אמר דכשאין זה ראוי אין זה עומד לשמוש
לומר דהחילוק של ראוי ואינו ראוי הוא
ההוא וע"ז הקשו דבאמת כן מסתבר ותירצו
חילוק של רבנן וכל חידוש דרשב"ג הוא
דלזה מעשה מועיל להחשיבו כעומד לפירות
לומר דגם בראוי צריך מעשה ולא הזכיר מידי
וזה לא שייך לסברה דרבנן.
מזה אלא הזכיר ההיפך את דעות רבנן .וצע"ג.
יט .ברא"ש ]הלק"ט סימן ב[ פסק דצריך
ולענ"ד היה נראה לי דדעת הרמב"ם היה
שיהיה מעשה המוכיח דזה לסייג ולא הזכיר
דכיון דסתימות המשנה דרבנן מתירים בכל
דצריך ראוי .וכן פסק הטור והשו"ע ]רצד.
גווני לכן לא קיימא לן כהירושלמי דאמרו
כג[ .וצריך לומר דהוא פירש דלרשב"ג צריך
יאות אמר רשב"ג והעמידו לרבנן רק כשעשה
או
גם ראוי וגם מעשה ולרבנן מספיק מעשה.
מעשה .אמנם יש לעיין אם דרך הרמב"ם כן
כהצד הב' דלרבנן הקובע זה רק מעשה
שלא לפסוק עפ"י גמ' ירושלמי כשזה נוגד
ולרשב"ג הקובע זה רק ראוי והלכה כרבנן.
לפשטות המשנה כשאין לו ראיה לזה מגמ'
אחרת וכדו' .ועיין בס"ק הבא.
ביאור דעת הרמב"ם דהשמיט ראוי ומעשה

כ .ברמב"ם השמיט דצריך ראוי ומעשה .אלא
כתב דאם חשב לסייג פטור מערלה .וכן סתמו
מזה הסמ"ג והאור זרוע והכלבו והריב"ש
בתשובה ]רפג[ .וקשה מאוד דהא הירושלמי
אמר יאות אמר רשב"ג ואמרו דרבנן הצריכו
מעשה ואיך פסקו להקל בזה.
ובב"ח תירץ דהרמב"ם פירש דדברי רב זעירא
במשנה סדר נטיעתן אינן בדעת רבנן אלא הם
בדעת רשב"ג דהיינו דרב זעירא תירץ למקשן

כא .והנה עיין במשנה דדעת ר' יוסי דאפילו
אמר הפנימי למאכל והחיצון לסייג הפנימי
חייב והחיצון פטור .והנה קשה איך יש מעשה
המוכיח דהחיצון לסייג באופן דר' יוסי.
ובחזו"א ]א סק"ד ד"ה וא"ת[ הקשה מזה
וכתב דצריך לומר דיש מעשה המוכיח שכל
העץ הוא לסייג .והוא הפקיע חצי במחשבתו.
מכל מקום קשה אמאי זה נחשב היכר הרי
כמו שחצי למאכל אולי גם החצי השני .וצריך
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לומר דמכל מקום יש לו מעשה שעוזר לו וזה
העיקרי .ואפשר דכל זה נצרך כשלא חושב על
סגי] .ויש להבין דין זה לפי ב' המהלכים שכ'
הפרי להפקיע אותו דאז אמרינן דיש ב'
מטרות ויש לקבוע מה העיקר .אבל כשחושב
לעיל בגדר מעשה[ ובחו"ב הוציא מזה דעל
על הפרי להפקיע אותו ,בזה בכל גווני זה
כרחך ר' יוסי חולק על דין שנוי וכתב דזה
נהיה טפל ולכן אין צריך מעשה בשביל
הטעם דהרמב"ם פסק דאין צריך שנוי כיון
שייקרא טפל.
דפסק כר' יוסי .אמנם זה קשה מאוד דאם כן
מה אמרו בירושלמי יאות אמר רשב"ג ותירצו
וזה תלוי בצדדים אמאי צריך מעשה אם
דרבנן הצריכו מעשה הא אם ר' יוסי סבר כן
בשביל לקבוע את מחשבתו שלא יתחרט או
דילמא גם רבנן סברי הכי.
בשביל שיקבע שזה השמוש העיקרי ,דלצד א'
אמאי דנו דיהיה ערלה בנטע אתרוג למצוה
אי אפשר לומר כן .ונראה דגם הדרך דהחזו"א
הרי אין מעשה
ניחא יותר לצד זה דלצד א' מה לי דזה מצוה
וזה שמוש חשוב סוף סוף אין מחשבתו
כב .והנה בירושלמי דן אם יש ערלה בנוטע
קבועה דזה למצוה .וי"ל.
אתרוג למצוה .וקשה הרי צריך מעשה .ולא
מוזכר בדבריו דכל נידונו באופן שעשה
וכן בסברה יותר נראה כצד זה דהא לקמן חלק
מעשה .ונאמרו בזה כמה דרכים.
ג' יתבאר דאם נוטע לסייג וכוונתו גם לאכול

א .בחזו"א ]סק"ד ד"ה וא"ת[ תירץ דאין צריך
שנוי אלא בנוטע למאכל ולסייג דשמוש
המאכל חשיב טפי אבל כשנוטע למצוה אין
צריך שנוי כיון דשמוש דמצוה חשיב טפי.
וכ"כ מעדני יו"ט
ב .ויש מיישבים באופן אחר דכל מה דצריך
היכר הוא בפירות שעומדים מעצמם למאכל
אבל בפירות העומדים לשמוש זה יש חשיבות
במחשבתו גם אם אין היכר .ועפי"ז מיישבים
דבאתרוג אין צריך היכר כיון דזה עומד
בטבעו גם למצוה ולכן אין צריך כ"כ מעשה
להוציא מזה.
וי"א דסייג אי"ז שמוש טבעי בדבר משא"כ
כל דבר שהוא טבעי בעץ א"צ שנוי.
ג .ולענ"ד נראה באופן אחר דכל מה דצריך
היכר הוא משום דאמרינן דבכל עץ לסייג יש
לו גם מטרה לאכול את הפירות אלא דאין
עיקר נטיעתו לזה ולכן זה נחשב שמוש טפל
ועיקר השמוש זה הסייג ,ומה דהצריכו מעשה
הוא כדי שבאמת יהיה נקרא שזה השמוש

אלא דעיקר מטרתו לסייג נחשב כנוטע לסייג
ואם כן אם נימא דמטרת המעשה הוא כדי
לקבוע שלא יתחרט קשה דאיזה סיבה יש לו
להתחרט דהא בדעתו גם לאכול וגם לסייג
אלא דקבע דזה העיקר ואמאי שיתחרט וזה
סיעתא דכל גדר המעשה הוא לקבוע בשם
הדבר דזה עומד למטרה העיקרית.
דין נטע לולב למצוה אם יש ערלה בתמרים

כג .והנה לפי כל הפירושים אם נטע עץ לולב
כשמטרתו ליקח ממנו לולבים למצוה יש בו
ערלה כשאין בזה שנוי ]חוץ מלדרך החזו"א[
וקשה מלשון הרא"ש והשו"ע דכתבו דנטע
אתרוג למצוה או לולב למצוה זה ערלה
ומשמע דזה אותה סיבה דהוא רוצה את
הלולב וזה ערלה אף דאין שנוי .אמנם עיין
לעיל סק"ט דכ' דקשה בלולב אמאי אי"ז
כנוטע לסייג וכתבנו דרך לומר דזה משום
דמיירי דיש לו ענין גם בפירות .ולדרך זו קשה
אמאי מועיל בלי שנוי .אמנם כתבנו שם דזה
דחוק .ויש מקום לומר דזה גופה הסיבה דזה
ערלה משום דאין שנוי ולפי"ז ב' הקושיות
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יתיישבו חדא בחבירתה .ועיין שם דכתבנו
והרא"ש אם צריך מעשה .וצ"ל דלא הוה
דרך לומר דכיון דרוצה את התוצרת נחשב
פשיטא ליה אם בכל גווני מועיל מצוה או
דרק כשחושב להשתמש בפרי עצמו לשמוש
כמו רוצה את הפירות ונקרא שמו למאכל וגם
אחר .ושו"ר בחזו"א דכ' כן להדיא דאין ברור
על זה קשה אמאי היה מועיל בלי שנוי .ויש
מה ההגדרה דלולב
לדחוק דלעולם בלולב יש סיבה נוספת דזה
ערלה משום דאין שם מעשה היכר ,וכתבם
ועוד יש לומר נפק"מ אם נימא דשמוש לנוי
בבת אחת משום דבאמת זה אותה דרגה .ויש
אין זה ערלה אם חשב לנוי אם צריך מעשה
אין
דוחקים עפ"י האופן הב' הנ"ל דגם בלולב
בדבר שרוב העצים האלו עומדים לזה.
צריך שנוי כיון דזה שמוש טבעי להוציא לולב
אם יצאו פירות קודם שעשה מעשה
ובכל שמוש טבעי לא צריך מעשה.
כד .שמעתי לדון אם נטע עץ לסייג והיה
וכל זה נפק"מ בפירות התמרים שיש בלולבים
בדעתו לעשות מעשה אמנם עד שעשה מעשה
כגון לולבי דרי דייחדם למצוה ואינו מתעסק
יצאו פירות והנידון אם המעשה שיעשה עתה
עם הפירות] .אמנם נטילת לולב עצמה מותרת
מועיל לפירות אלו או דנימא דכיון דבזמן
גם בלולב ערלה[ ברם אין כאן היכר וזה תלוי
שהם יצאו לא היה מעשה אין זה מועיל.
באופנים השונים דלפי החזו"א במצוה אין
ונקרא שמו עץ אכילה .והקושי בזה דאי נימא
צריך היכר וכן כתבנו דיש מקום לומר דאין
דהם אסורים הא שנינו לקמן דעץ שחשב עליו
צריך מעשה כיון דזה השמוש הטבעי אמנם
לאכילה ואח"כ חושב עליו לסייג אין זה
לפי האופן הג' שכתבנו דהסיבה דבאתרוג אין
מועיל דכיון דחל עליו שם עץ אכילה אין
צריך היכר הוא משום דיש הפקעה של
יכול להפקיעו וא"כ הכא נמי נימא כן .ואפשר
הפירות לפי"ז בלולב אין הפקעה ויהיה צריך
בדוחק לומר דמה דשנינו דאין יכול להפקיעו
מעשה בשביל לומר דאין בזה ערלה.
הוא באופן שחל עליו שם עץ אכילה בוודאות
ובאמת זה תלוי גם בנידונים דלעיל אמאי אין
אבל הכא כשאין סייג חל עליו שם עץ אכילה
זה כמו נטע לסייג דאם הסיבה בזה דאמרינן
מכח הספק וכלפי זה שייך להפקיע מכאן
דהוא רוצה את התוצרת אם כן גם אם אין
ולהבא] .ואי נימא דאפשר לתקן קשה מה
צריך מעשה מכל מקום הרי זה כמו אתרוג
הגדר בזה דהא ודאי יש זמן שלא יועיל לתקן
למצוה דזה ערלה .ולפי הצד שכתבנו דהסיבה
לשעבר דאטו יכול לעשות סייג אחרי עשר
דבלולב זה ערלה משום דאין היכר אם כן זה
שנים[
אסור .ואם נימא דהסיבה דלולב זה ערלה
חלק ג .אם צריך שיחשוב רק לסייג
משום דרוצה את הפירות ]וכמ"ש החזו"א וכן
והמסתעף
פסק בדיני ערלה[ א"כ בלולב שאינו רוצה את
כה .יש לדון מה גדר נטע לסייג דאמרינן
הפירות אין זה צריך להיות ערלה וכל הסיבה
דבאופן הזה נחשב דאינו עץ מאכל .והנה זה
הוא משום דצריך מעשה ויש לדון אם בלולב
מסתבר בפשיטות דאם דעתו גם לסייג וגם
צריך מעשה .ולכאורה להחזו"א לשיטתו
לפירות דנקרא עץ מאכל דמה לי שיש לו עוד
דבמצוה אין צריך מעשה א"כ צריך להיות
שמוש סוף סוף יש לו גם שמוש למאכל .וכ"כ
דפירות הלולבים כשאין לו ענין באכילתם
החזו"א ]ריש סק"ז[ .אמנם יש לדון מה הדין
אינם ערלה .וקשה דהחזו"א גופיה בדיני
באופן שהשמוש לאוכל אינו השמוש העיקרי
ערלה כתב דזה תלוי במחלוקת הרמב"ם
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שלו .ואפשר לומר בזה כמה צדדים :א .דרק
הוא דגבי ערלה דרשה התורה עץ מאכל דהוא
באופן שמחשבתו הוא רק לסייג ולא לאכול
דין בעץ ומה זה שייך למעשר דענינו בפירות
את הפירות כלל .אבל אם חושב לאכול את
ולכאורה ראיה מזה דהסוגיא מיירי באופן
שאינו חושב כלל על הפירות ולכן דנו דגם
הפירות נחשב כעץ מאכל .ב .דשם העץ נקבע
במעשר יהיה הדין כן .ויש לדחות דלעולם
עפ"י עיקר מטרתו ולכן גם אם חושב לאכול
במעשר יש נידון אחר ואי"ז נוגע לנידון
את הפירות אם עיקר מחשבתו לסייג זה נחשב
סייג .ולכאורה לפי זה גם אם בתחילה בוחר
דערלה וגבי מעשר הנידון אם מחשבה יכולה
נטיעה שיש בזה גם פירות זה נחשב סייג כי
לבטל שם פרי ולפי"ז יש לדייק אדרבה
עיקר כוונתו לזה .וזה מחודש .ג .דאם עושה
דלכאורה קשה דהא גבי ערלה היה צריך
להגיע לפסוק מיוחד ואמאי גבי מעשר יהיה
מעשה מיוחד בשביל זה זה נחשב דיש לו ב'
דין זה ולהנ"ל יש לומר דבאמת גבי מעשר
מטרות ובאופן זה אין עיקר וטפל ועיקר וטפל
היה נידון באופן שחושב לא לאכול דמסברה
נחשב רק באופן שלא היה לו בתחילה מטרה
מוגדרת אלא רק לסייג] .וזה קשה להגדיר
אולי מבטל שם אוכל וגבי ערלה היה הנידון
שהרי במצב העניות של פעם בודאי היה
באופן שחושב לאכול אלא דאי"ז עיקר
חושב בשעה שעושה את הסייג על הרווח
כוונתו ולזה צריך קרא דבאופן זה נקרא
שיהיה לו מהפירות אלא דצריך לומר דזה
שאינו עץ מאכל .וכ"כ בחזו"א ויובא להלן
חלק ד.
רווח צדדי וקשה להגדיר מתי זה מוגדר
כרווח צדדי שזה מותר ,ומתי זה מוגדר כרווח
עיין בתחילת הירושלמי דכתב דנוטע לסייג
משני שזה אסור[ .ובחזו"א בריש סימן א'
ילפינן מדכתיב ונטעתם כל עץ מאכל ואח"כ
נסתפק בספק זה בכמה וכמה סעיפים .וגם
כתוב מעתה אותו של מאכל אפילו חישב
בדינים נשאר בזה בספק ונראה דיותר נוטה
עליו לסייג יהיה חייב תלמוד לומר עץ מאכל.
דפטור גם כשחשב בתחילה על הפירות.
וקשה דהא חוזר על דבריו .ובתחילה חשבתי
ועיין לשון הר"ש והרמב"ם דאין דעתו על
לפרש דהוסיף לדון אם חשב לסייג וגם
הפירות .אמנם בלשון הרא"ש והרע"ב כתבו
למאכל אם יהיה חייב והסיק דפטור .אמנם זה
קשה בסברה דפשטות לזה ולזה חייב וכנ"ל.
דעיקר נטיעתו לפירות וכ"כ הרדב"ז המובא
לעיל גבי וורד .ואולי יש לסייע לזה מסתימות
ולכן צריך לומר דהפירוש כמ"ש המפרשים
הגמ' דנקטו בפשיטות דנוטע לסייג אין זה
דהוא חוזר לפרש מקור הלימוד.
ערלה אף שבדרך כלל אינו זורק את הפירות
שולל הצד לומר דנקבע הפטור לפי אם
אלא משתמש בהם ומשמע מזה דגם באופן
הפירות אינם עומדים לאכילה
זה יש דין נוטע לסייג] .דאל"כ היו צריכים
כז .והנה יש שאמרו לדון דאולי כל הפטור
לציין דהוא דוקא באופן מיוחד שיש לו ענין
של ערלה הוא רק באופן שהפירות אינם
לזרוק הפירות[
עומדים לאכילה אבל כל שהם עומדים
כו .וחשבתי לסייע לזה מהדין דמעשרות
לאכילה יש בזה ערלה בכל גווני .ולצד זה אם
דדעת רב בא דמשמר פירותיו לעצים פטור
עומד גם לאכילה יתחייב ואין זה משנה אם
ממעשר והנה אם הכוונה דזה עיקר וטפל
זה מטרה טפלה .ולדבריהם נקבע הדבר לפי
ובאמת חושב לאכול את הפרי קשה לומר
הפירות בלבד .ולבד דעצם דבריהם דחוק
לומר
דיהיה פטור ממעשר דכל מה דשייך
דהא בתורה כתיב עץ מאכל ולא כתיב פירות
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לאכילה ]ובדוחק י"ל דסברו חז"ל דזה כוונת
באופן שחושב לאכול אלא דאי"ז עיקר
הקרא[ ויש להוכיח כן דעיין בירושלמי שם
כוונתו ולזה צריך קרא דבאופן זה נקרא
שאינו עץ מאכל.
דאם חושב שהעץ בשנה הראשונה יהיה לסייג
ואח"כ יהיה למאכל דחייב בערלה כיון דיש
וכ"כ בחזו"א בסק"ה דהנידון במעשר שונה
זה
לו שם של עץ מאכל .והנה כל זה ניחא אם
מהנידון בערלה דשם הנידון כשאין כוונתו
סברה בעץ דאמרינן דיש לעץ שם עץ מאכל.
כלל .ושמעתי לסייע לזה דבהמשך הירושלמי
אבל אם הסברה לפטור הוא כשהפירות אינם
דנו אם הפירות הללו הם הפקר ואי נימא
עומדים לאכילה אם כן הפירות היוצאים
דהנידון באופן שעיקר מטרתו לסייג וחושב
בשנה ראשונה אינם עומדים לאכילה ומה
גם לאכול אם כן פשיטא דאין זה הפקר דהא
להם מה שבשנה השניה יעמדו לאכילה
הוא מעונין בהם .וראיה מזה דהנידון היה
ומוכח דזה נקבע עפ"י העץ ולא עפ"י
באופן שאינו חושב לאכול כלל .וזה דחוק
הפירות .וכן הוכיח בחזו"א סק"ט.
בלשון דהעמידו כן אחרי הנידון של ערלה

אמנם כל זה אינו נוגע להנידון אם כשקובע
דיש לו ענין גם בפירות והמטרה העיקרית
שלו לסייג אם זה נחשב עץ מאכל או דנקבע
עפ"י עיקר מטרתו.
חלק ד' משמר פירותיו לעצים לענין מעשר

כח .בירושלמי הביא המשמר פירותיו לעצים
רב בא אמר דחייב ורב הילא אמר פטור.
ובפשטות הנידון הוא כמו משמר פירותיו
לעצים של ערלה .והנה אם הכוונה דזה עיקר
וטפל ובאמת חושב לאכול את הפרי קשה
לומר דיהיה פטור ממעשר דכל מה דשייך
לומר הוא דגבי ערלה דרשה התורה עץ מאכל
דהוא דין בעץ ומה זה שייך למעשר דענינו
בפירות .ולכאורה על כרחך לומר דהסוגיא
מיירי באופן שאינו חושב כלל על הפירות
ולכן דנו דגם במעשר יהיה הדין כן .ושורש
הנידון אפשר דנסתפקו אם יש ללמוד מעשר
מערלה ואפשר דהנידון היה אם מחשבה
יכולה לבטל שם פרי .ויש לסייע לזה
דלכאורה קשה דהא גבי ערלה היה צריך
להגיע לפסוק מיוחד ואמאי גבי מעשר יהיה
דין זה ולהנ"ל יש לומר דבאמת גבי מעשר
היה נידון באופן שחושב לא לאכול דמסברה
אולי מבטל שם אוכל וגבי ערלה היה הנידון

ולא ציינו דמיירי באופן אחר.
קושי על השיטה דחייב במעשר אמאי אין
זה פרי למצות אתרוג

כט .והנה רב בא חייב במעשר גם במשמר
פירותיו לעצים ]וכדאיתא בירושלמי שם
הפלוגתא[ וקשה דהא גבי אתרוג למצוה תירץ
הירושלמי בתרוץ שני דאם תאמר דזה נחשב
כמשמר פירותיו לעצים אין אדם יוצא ידי
חובתו כיון דכתיב בתורה פרי עץ הדר וזה
נהיה כעץ וקשה דאם זה נהיה כעץ אמאי גבי
מעשר חייב .ובדוחק י"ל דסתמא דירושלמי
שם אינו כרב בא .ברם אפשר לומר דמעשר
שאני דכל מה שאמרו דבמשמר אין זה פרי
הוא בנוגע לדיני אתרוג דאין זה מוגדר עץ
אכילה אבל גבי מעשר זה נידון כלפי הפירות
והם אינם כעץ .ושו"ר דאי"ז ברור דמנ"ל
לומר דגבי אתרוג למצוה זה נידון לפי העץ
דהא קתני פרי עץ הדר ומנ"ל דצריך עץ
לאכילה ובשלימא גבי ערלה מצינו למימר כן
דכתיב עץ מאכל.
ל .בירושלמי הביא דדעת רב דמשמר פירותיו
לעצים חייב במעשר והביא לזה דכתיב ובא
הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך יצא זה שיש
לו חלק ונחלה עמך .וצ"ע מה זה שייך לעיקר
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דשוה לקורות יותר מלעץ מאכל ולכן אין בזה
הנידון שהיה אם מה שחושב הפירות לעצים
איסור קציצה .אי נמי תירץ דאינו מקלקל את
אם זה מפקיע מזה שם אוכל .ויש לפרש בב'
האילן אלא זומר כדרך הזומרים] .ויל"ע לפי
אופנים הא' דהבין דיש בזה סברה נוספת
זה איך מתקיים ההיכר דהא אמרו דצריך היכר
לפטור משום הפקר ולזה אמר דכיון דמשמר
במשפה ולכאורה יסוד ההיכר דעושה כן אף
אין זה הפקר הפוטר .והב' דהוכיח מהפקר
שזה על חשבון האילן[ אי נמי תירץ דכוונתו
שמשמרו שחייב דאין מחשבה שלא יאכל
פוטרת וכ"כ חזו"א .ברם יש להקשות דהא
לקצוץ הקורות לכשייבש האילן .וזה קשה
התם לא חל על זה שם אחר ולכן חייב
מאוד דאם כל זמן שהאילן חי דעתו רק
משא"כ כאן שהחיל על זה שם אחר] .ועיין
לאכול זה דחוק מאוד דדבר כזה לא ייקרא עץ
לעיל סקי"א[.
מאכל מחמת שעיקר סיבת נטיעתו היה
לשייבש הא לכאורה שם העץ נקבע עפ"י חיי
לא .בהמשך שם דעת רב הילא דמשמר
חיותו .ובברכי יוסף הנדפס על השו"ע תירץ
מפירותיו לעצים חייב במעשר והוכיח את
בתחילה דההיתר באופן שאין זה דרך
דעתו מכוסבר שזרעה לזרע שירקה פטורה
השחתה .וזה קשה דאם כן מה הראיה
ודחו בירושלמי שאני התם שיש לו גורן
ממשפה וכמ"ש לעיל .ועוד תירץ דכשנוטע
אחרת .ויל"ע מה הסברה בזה ומה שייך
מתחילה לזה מותר וזה נראה התרוץ האמיתי.
שמחמת שיש לו חלק אחר של ירק שמתעשר
אמנם זה חידוש בהלכות קציצת אילן דהא
שזה סיבה לפטור החלק האחר .ויש שפירשו
לכאורה זה דין בחפצא ולא דין בגברא וא"כ
דבאופן שיש לו אוכל אחר שייך לומר דהעץ
מה לי דנטע לזה .וי"ל.
מיועד עבור זה ולא מיועד עבור האוכל השני
ב .עוד דן בחזו"א ]שם ד"ה ואפשר[ דאם
משא"כ כשאין אוכל אחר אמרינן דמעצמו
העץ מוגדר לאוכל השני וזה קשה ]דהא יש
נוטע לצורך סייג ויודע שאנשים ילקטו
כאן ב' דברים הכוסבר והזרע ומה הקשר
ויאכלו את הפירות נחשב כנוטע לרבים שיש
שאם זה מיועד לדבר אחד זה יועיל שלא יהיה
בזה ערלה .ואין זה ברור כלל דלכאורה היה
לקבוע עפ"י מטרת נטיעתו ומה לו מה אחרים
מוגדר מעצמו לדבר השני וכי יש דין דעץ
עושים וכל הדין שנוטע לרבים הוא כשעושה
מאכל צריך להיות מוגדר רק לדבר אחד[ ועוד
כן עבורם.
קשה דהא זה חזינן בערלה דבסייג העץ
מוגדר דאינו עץ מאכל אלא דמ"מ אמר דגבי
חלק ה .בדין פנימי וחיצון
מעשר חייב דאין דנים את העץ אלא את הפרי
בדין פנימי וחיצון אם נחלקו בזה
ואם כן מה לי דיש כאן פירות אחרים הא אין
לג .במשנה רבי יוסי אומר אפילו אמר הפנימי
זה נידון בעץ אלא נידון בהפרי .ויש שפירשו
למאכל והחיצון לסייג הפנימי חייב והחיצון
דזה סברה דרבנן וזה דחוק דלפי"ז נמצא דרב
פטור .ויש לדון אם רבנן חולקים על דין זה
בא חייב במעשר דרבנן וזה קשה דלא פירש
דאפשר דר' יוסי מוסיף דין זה ואינם חולקים
את זה.
עליו .ועיין בפירוש המשנה לרמב"ם כתב
לב .הערות על סדר הירושלמי
ואין הלכה כר' יוסי ומכלל דרבנן חולקים על
א .בחזו"א ]סק"א[ דן איך שנינו דנטע עץ
דין זה .אמנם הרמב"ם בהלכה ]פ"י ממעשר
ותירץ
לקורות והא אסור לקצוץ עץ מאכל
שני ה"ג[ פסק כר' יוסי דפנימי וחיצון אינו
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הפלוגתא בדין תחתון למאכל ועליון לסייג
ערלה וכתב בכסף משנה שם דדעת הרמב"ם
דאין מחלוקת בין רבנן לר' יוסי והובא דבריו
לד .בירושלמי כ' דרבי שמעון בן יקים נסתפק
בתוספות יו"ט על המשנה .ואף ברא"ש
לפני ר' יוחנן מה דין נטע תחתון לסייג
בהלכות ]סימן ב[ פסק כר' יוסי וכן פסק
והעליון למאכל או עליון לסייג ותחתון
השו"ע בסימן רצד .ועיין בהגר"א סקנ"ט
למאכל ואמר לו היא הדא היא הדא דאין
דכתב הסיעתא לזה מזה שבהמשך הירושלמי
חילוק בין ב' הדינים .ולאחר מכן הביאו דר'
דנו בדין תחתון ועליון אם זה דומה לדין
זעירא חולק דניחא צד התחתון לסייג והעליון
פנימי וחיצון או שלא ומוכח דהסכימו לר'
למאכל אבל תחתון למאכל והעליון לסייג
יוסי דפנימי וחיצון מותר] .ברם אי"ז ראיה
אסור כיון דזה גדל מתוך איסור ואמרו דרב
דאין פלוגתא אלא ראיה דנקטו לעיקר כר'
זעירא לשיטתו דסבר דבצל של כלאי הכרם
יוסי[.
שעקרו ושתלו אפילו מוסיף פי מאתים אסור
לפי שהגידולים שלו אסורים כמוהו והכא נמי
ואי נימא דרבנן חולקים על ר' יוסי אפשר
דן דהעליון הוא גידול מתוך התחתון ולכן יש
לומר ב' צדדים בטעמם ,הא' דס"ל דכיון דיש
לאסור בזה .עד כאן תוכן דברי הירושלמי.
יניקה של הפנימי מהחיצון וכדו' לכן נחשב

דיונק מעץ ערלה ואסור ,הב' דלעולם בערלה
אין חסרון של יניקה מהעץ וכדעת ר' יוסי
]וכדיבואר לקמן הביאור בזה[ אלא דסברו
דכיון דבעץ עצמו חלקו לאכילה זה קובע שם
עץ מאכל על העץ ואין מחלקים שם העץ
לחציו] .ועכ"פ יהיה ראיה מרבנן דעץ העומד
לזה ולזה אסור וגם ר' יוסי החולק הוא דוקא
שם משום דאפשר להגדיר חלק לזה וחלק
לזה ולא כשאי אפשר לחלק .אמנם אם אין
מחלוקת וכו"ע מודים להתיר בזה אין ראיה
לזה[
עיין בר"ש על המשנה דפירש דרבי יוסי
דאיתא בתחילת הגמ' על הירושלמי דלמד
דהקרא ונטעתם כל עץ מאכל הוא מיותר
]כיון דכבר כתוב שלוש שנים יהיה לכם
ערלים לא יאכל[ ומזה לומדים דאת שהוא
למאכל חייב ואת שהוא לסייג פטור ופירש
דר' יוסי למד משם את דינו דפנימי וחיצון
דיש קרא יתירה לפטור בזה .אמנם בהגר"א
מפורש דלא פירש כן אלא הוא פירש דהוא ר'
יוסי האמורא שהוא בר פלוגתיה דר' יונה דבא
לפרש מה המקור לכל דין נוטע לסייג.

והנה מפשטות הלשון היה נראה דרבי שמעון
בן יקים הסתפק אם דין תחתון ועליון שווה
לדין פנימי וחיצון וקשה על זה מה ענה לו ר'
יוחנן דשניהם יש להם דין אחד והא נסתפק
על שניהם וצריך לדחוק דזה גופה ענה לו
דלשניהם יש דין אחד שהם דומים לפנימי
וחיצון .אמנם בר"ש סירליאו גרס דכל ספק ר'
שמעון בן יקים היה בדין תחתון למאכל
ועליון לסייג דבעצם דין תחתון ועליון היה
נראה לו דזה כפנימי וחיצון אלא דכשתחתון
למאכל נסתפק דשמא נימא בזה לאסור מדין
גידולין ועל זה ענה לו ר' יוחנן דאין לאסור
ולשניהם יש דין אחד שווה ור' זירא חלק
וסבר דבזה יש לאסור מדין גדולין.
הקושי אמאי גדל מן העץ דומה לגדל מן
האיסור

לה .ובעיקר ההשואה של ענין זה לדין גדולין
צריך עיון דהתם אסור משום דצומח ההיתר
מתוך הבצל שהוא האיסור אבל הכא התחתון
צומח מתוך העץ ולעץ אין דיני איסור והיתר
אלא דכשהעץ ערלה יש איסור על הפירות
כשעומדים לאכילה ובאופן זה שהעץ למעלה
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משתייך לכל השורשים .וי"א דסברת רבי
אינו ערלה כיון דאינו עומד לאכילה מה לי
דכיון דיונק בפועל מהצד ההוא יש לאסור בו.
דהוא גדל מתוך העץ דלמטה .ולכאורה חזינן
ולצד הא' דאין היניקה הבעיה אלא דשם העץ
מכאן דסברו בגמ' דכל הגדולים הגדלים מעץ
משתייך לכל השורשים.
שקובע שם ערלה יש להם דין ערלה .וזה
מחודש.
והקשה בירושלמי בסוף דבריו 'ר' יוסי
אמאי אין חסרון בפנימי וחיצון שינק מן
העץ של האיסור

לו .ובתחילה חשבתי ליישב דאולי יסוד
האיסור משום דיש יניקה של ההיתר מהאיסור
אמנם אי"ז נכון דאם כן גם בפנימי וחיצון יש
לאסור דיש יניקה ועל כרחך דכל האיסור הוא
דוקא בסברת גדולין דאמרינן דמה דגדל יש
לו דין של השורש .אבל אין לחוש מהיניקה
כיון דדין ערלה אינו כדין חזיר דכשיונק
מחזיר אסור אלא דדין ערלה הוא דפירות
שהשם שלהם שהם גדלים על אילן שהוא
סייג אינם ערלה ואף דבאמת הם יונקים אין
בזה חסרון כיון דשם הפירות דהם נמצאים
בסייג .וזה שונה מפירות הגדלים באילן
שחלקו בארץ וחלקו בחו"ל דאסורים בערלה
לפי דיש יניקה מקרקע ארץ ישראל וממילא
יש להם דין ערלה] .הרש"ש ניסח את זה
דפירות הגדלים על הסייג אינם פירות
חשובים וזה הטעם שאין בהם דין ערלה ולכן
אין זה בעיה שהם יונקים כיון דבמציאות הם
מתיחסים לסייג ואינם חשובים ברם אין צריך
להגיע לזה וכנ"ל[ ועיין להלן דברי הירושלמי
בסוף הלכה א.
דברי הירושלמי בחילוק בין פנימי וחיצון
ושורשים

לז .ועיין בסוף הלכה א' בירושלמי דדן בדין
אילן שמקצתו נטוע בארץ ומקצתו נטוע
בחו"ל דדעת רבי דכיון דמקצתו נטוע בארץ
כאילו כולו בארץ ורשב"ג סבר דצד הנטוע
בארץ חייב וצד חו"ל פטור .ובפשטות סבר
רבי דלא שייך לחלק דהחלק שכנגד השורש
של חו"ל משתייך יותר לחו"ל דכל העץ

כרשב"ג ,אפילו יסבור כרבי ערלה תלויה
בדעתו ומעשרות אינן תלויין לדעתו' ופירוש
דבריו דהקשו דר' יוסי דסבר דפנימי וחיצון
מותר הפנימי הוא רק כרשב"ג דסבר דאפשר
לחלק העץ דלרבי כמו דאמרו בשורשים דכל
העץ אסור הכא נמי היה צריך לומר כן ותירצו
דכל דברי ר' יוסי הוא דוקא בדין ערלה של
נוטע לסייג דהוא תלוי בדעתו לקבוע אם זה
מאכל או סייג משא"כ בכל הדינים לעולם יש
בזה בעיה שכל העץ מעורב .ויש לברר מה
שורש החילוק.
ונראה הביאור כנ"ל דשורש ההיתר בסייג הוא
דאף דזה תוך ג' שנים בארץ ישראל מכל
מקום זה מותר כיון דקבע במחשבתו דזה סייג
ופירות הגדלים ממקום שנקבע שמו שהוא
סייג אין בהם דין ערלה ולכן אין חסרון במה
שכלפי האמת יש יניקות מהצד השני כיון
דהוא קובע את שמו וזה נקבע שמו כסייג
משא"כ לכל הדינים האחרים הוא נידון כלפי
האמת דאם זה שייך לקרקע ארץ ישראל יש
לנהוג בו דיני מעשר וערלה ולכן כל
שבמציאות השורש מביא הכח לכל העץ כל
העץ משתייך אליו ונקרא עץ ששייך גם לארץ
ישראל] .וי"א דהביאור דבמחשבתו דגם
היניקה ההיא שזה יהיה למאכל ויותר נראה
כנ"ל[ ועיין שם בירושלמי דהקשה לדעת ר'
זעירא דסבר דשורש פטור פוטר ]ולכן סבר
דאם חלקו בארץ וחלקו בחו"ל כולו פטור
ממעשר[ אמאי בפנימי וחיצון הפנימי חייב
ולא אמרינן דשורש פטור פוטר ותירצו כמו
שתירצו שם דזה איסור התלוי בדעתו ,ונראה
הביאור כנ"ל דהיינו דכיון דזה תלוי
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במחשבתו לכן נקבע שם האילן בחצי הזה רק
ועתה שהעץ גבה אינו ערלה וזה לא מסתבר
דמסתבר דיש לקבוע שם ערלה על מציאות
על הצד הזה .ואין כאן עירוב משא"כ
מסוימת ולכן מסתבר יותר כהצד ב .וכן
באיסורים רגילים זה נידון על פי האמת
מסתבר מבחינה מציאותית דאמאי יאמר
וכשיש עירוב יש הלכה דשורש פטור פוטר.
דרוצה חצי חצי ומסתבר שיש לו ענין שעד
לח .וקשה אמאי לא תרצו דשאני שורשים
גובה מסוים יהיה סייג ומשם ואילך אין לו
דהאיסור אינו משום היניקות אלא משום
צורך בזה והוא הדין איפכא שייך לומר כגון
דהעץ הוא תולדה של שניהם משא"כ פנימי
שעד גובה מסוים יש כבר גדר אחר ולכן אומר
וחיצון ויש שהוכיחו מזה דסברת רבנן היא
דשם אין צריך את הסייג ומגובה מסוים צריך
משום היניקות ולכן הקשו דגם בפנימי וחיצון
שזה ישמש כגדר .ועיין.
יש יניקות מהעץ .ולענ"ד אין לזה הכרח
יל"ע בסוגית רמון שנטעו לרימין אם יש
דסברת הגמ' היה דסברת רבנן אינה דוקא
משנה מפורשת דבדמאי חייב גם המשמר
משום דהשורשים הם קובעים את כל שם עץ
פירות דפוקים וכדו'
אלא דלא שייך לחלק עץ לב' שמות וכל העץ
הוא גוף אחד .ועכ"פ נמצא דגם בפנימי
וכן אם יש ראיות נוספות לפטור בלזה ולזה
וחיצון אם הפנימי בארץ והחיצון בחו"ל יהיה
וטפל
הכל אסור לדעת רבי.
חלק ו' בדין חשב מתחילה שנה לסייג ואח"כ
לט .ואגב אורחא שמעתי מהרש"ש להעיר
למאכל
דהנה קושית הירושלמי ר' יוסי כרשב"ג הוא
מא .בירושלמי נטעו לסייג וחישב עליו
אחרי דהביאו את הגמ' דתחתון ועליון הוא
למאכל ,בא במחשבה .למאכל וחישב עליו
כמו פנימי וחיצון וקשה דבתחתון למאכל
לסייג לא כל הימנו .נטעו שנה ראשונה לסייג
ועליון לסייג לא שייך ליישב דזה כרשב"ג
מכאן ואילך חישב עליו למאכל מכיון שחישב
דהא התם היניקה בודאי עוברת דרך התחתון
בו מחשבת חיוב יהא חייב והתנינן רבי יוסי
ומכל מקום זה מועיל ועל כרחך דגדר סייג
אומר אפילו הפנימי למאכל והחיצון לסייג
שונה מדברי רשב"ג ואם כן מה אמרו דר' יוסי
הפנימי חייב והחיצון פטור ,תמן למאכל
כרשב"ג .וצריך לומר דלעולם דברי הגמ' שם
למאכל למאכל לעולם ,לסייג לסייג לעולם,
זה אחרי מסקנת הגמ' כאן .וכאן הירושלמי
ברם הכא מכיון שעירב בו מחשבת חיוב יהא
מתחיל דלכל החילוק אין הכרח אלא משום
חייב .ופירש הגר"א והמפרשים דהנידון היה
דלא רצו להעמיד רק כרשב"ג.
כשחשב מתחילה שיהיה שנה ראשונה לסייג
בגדר תחתון ועליון אם צריך לקבוע מקום
ואח"כ כל השנים יהיה לאכילה דאמרו
מסוים
דבאופן זה נחשב כעץ מאכל .והקשו מאי
מ .ושמעתי לדון מה יסוד הדבר של תחתון
שנא מפנימי וחיצון דהפנימי אינו ערלה והכא
ועליון אם יכול לקבוע בכל מצב דמעונין
נמי נימא דבשנה ראשונה אינו ערלה ותירצו
שחצי מהעץ יהיה למאכל וחצי יהיה לסייג או
דהתם הצד הזה אינו ערלה לעולם משא"כ
דרק היכא דאומר דעד גובה מסוים יהיה
הכא דזה רק בשנה הראשונה ובשם של העץ
לסייג ומשם למאכל .והקושי בצד הא' דנמצא
נקבע דהוא עץ מאכל מחמת העתיד .ובהו"א
דאותו חלק של עץ היה ערלה בשנה שעברה
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סברו דאפשר לחלק שם העץ גם בענין
נחשב דיש עירוב וזה מה שתירצו דהתם
השנים.
כשהחליט קבע דיהיה רק למאכל משא"כ כאן
דהחיצון היה רק לסייג .וזה דחוק מאוד מה
מב .ויש לדון אם חשב בתחילה שיהיה ג'
היה ההו"א וכן דחוק כפילות הלשון וכנ"ל.
שנים ראשונות לסייג ואח"כ יהיה למאכל אם

אמרינן דחל מתחילה שם מאכל או דילמא
דרק אם בזמן שנות הערלה יהיה לאכילה
אמרינן דהוא נאסר מתחילה וכלשון
הירושלמי כיון דחשב עליו מחשבת חיוב.
אמנם מן הסברה אין דין זה מסתבר דמסתבר
דחל שם מאכל על העץ ואין זה נוגע אם זה
בשנות ערלה או לא .וכן כתב החזון איש
בערלה סימן א' סק"ט .וצריך לומר דמה
שכתב הירושלמי כיון שחשב מחשבת חיוב
היינו דכיון דחשב מחשבה שזה למאכל זה
נקרא מחשבת חיוב .ועיין בחזו"א בדיני
ערלה סעיף טז דפסק דין זה וסיים דהדבר
צריך הכרע ונראה כוונתו דהוקשה לו כל הדין
הזה מחמת השמטת הרמב"ם וכמ"ש להלן
ולא דנסתפק בדין הזה] .וכ"כ במשפטי ארץ
דלא כברכת יוסף[
דרך אחר בירושלמי

מג .והנה יש קושי גדול אמאי הרמב"ם
השמיט דין זה דאם חשב מתחילה שזה יהיה
בתחילה לסייג ואח"כ למאכל דאסור .וכן
הקשה החזו"א בסימן ב'.
ועיין בפני משה דפירש הירושלמי באופן אחר
דהוא פירש דין הירושלמי באופן דחשב
בשנה הראשונה שזה יהיה לסייג ובשנה
השניה חשב שזה יהיה למאכל וזה ערלה כמו
דאמרו בתחילה דאם נטע לסייג ונמלך שיהיה
למאכל הוא ערלה .וקשה מאוד מה הכפילות
וצ"ל דחידש דגם כשהיה שנה אחת של סייג
דהוה אמינא דחל כבר שם סייג ומ"מ אמרו
דזה אסור .וקשה דאם כן מה הקשו על זה
מפנימי וחיצון .ועיין שם דכתב דהקושי היה
מהחיצון לסייג אמאי מותר הא התם נמי

ושוב ראיתי בפירוש הר"ש סירליאו דפירש
דהקושי מפנימי וחיצון היה דהבינו דגם שם
מיירי דבתחילה חשב הכל למאכל ואחר כך
חשב לסייג ומזה הקשו על תחילת הדברים
דאמרו דאם חשב למאכל אין מועיל מה
שחושב אח"כ לסייג .ודחו התם לסייג לסייג
לעולם דהיינו דהתם חשב מתחילה שזה יהיה
לסייג .משא"כ הכא כיון דעירב בו מחשבת
חיוב יהיה חייב דהיינו דכיון דחשב בתחילה
שזה יהיה למאכל זה נחשב מחשבה למאכל
וחייב וניחא מה שאמרו כיון שעירב בו
מחשבת חיוב ולא אמרו דכיון דחשב מחשבת
חיוב דבאמת עתה דעתו לסייג אלא דכיון
דבתחילה חשב כן נחשב עירב בו מחשבת
חיוב .וכל פירוש זה דחוק דאמאי חשבו לומר
דבפנימי וחיצון מיירי בנמלך .שהקשו מזה.
והוה מצי לומר דרך הפני משה ולפרש
בקושיא כאופן הזה ולפי"ז יותר ניחא .אמנם
אכתי קשה על דבריו מה הכפילות .וכנ"ל.
ולדרך הפני משה אין מקור בירושלמי מה
הדין בחשב מתחילה שיהיה שנה ראשונה
לסייג ואח"כ למאכל .ובסברה יש מקום לומר
דכיון דקבע דזמן זה הוא סייג נחשב סייג אף
דאח"כ חשב לאכילה ,וזה לא דומה לנטע
לזה ולזה דבזמן הזה זה מיועד לב' החלקים.
ואי נימא דהרמב"ם פירש כן ניחא השמטתו
את הלכה זו .אמנם כל דרך זו קשה והרבה
דוחקים יש בה וכמו שכתבנו לעיל ולכן
לכאורה עדיף לומר דאף הרמב"ם סבר
כפירוש העיקרי בראשונים .וספק זה היה לפני
החזו"א ולכן בדינים כתב על דין זה והדבר
צריך הכרע .וכנ"ל.
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מד .ועיין ברמב"ם על הלכה זו פרק י הלכה
הגר"א כתב דיש לגרוס נטעו ג' שנים לסייג
ב' דכתב :נטעו שלש שנים לסייג ומכאן
מכאן ואילך חישב עליו למאכל סמוך לסוגיא
ואילך למאכל אין לו רבעי ,שכל שאין לו
הבאה דאם אין לו ערלה אין לו רבעי וסוגיא
ערלה אין לו רבעי .ועיין בחזו"א סימן ב
זו יש להתחילה הוסיף תוספתו מהו וכו'
סק"ט דכתב דלשון הרמב"ם קצר ויש להוסיף
ופירש דהספק בפירות שבזמן שהביאו שליש
חשב על העץ לסייג והיו פטורים ואח"כ חשב
דנמלך וחשב אחר ג' שנים למאכל דבזה אין
ערלה ]וכמו תחילת ההלכה דמיירי באופנים
על העץ למאכל ושורש הספק האם דין מה
של נמלך[ וכתב דאם נימא דדעת הרמב"ם
שגדל הוא כדין הפרי ואין בזה ערלה או דיש
דאם נטע מתחילה שיהיה שנה ראשונה לסייג
ערלה במה שגדל ואין זה נקבע כהמשך לפרי.
ואח"כ למאכל דחייב רק מן השנה השניה
ועל זה הביאו את דין מעשר דאם גדל שליש
ניחא לשון הרמב"ם דאם חשב מתחילה
ביד גוי התוספת פטור לפי ר"ע לרבנן לא
אזלינן בתר שליש ור' ירמיה אמר דבריו כדעת
שיהיה ג' שנים לסייג ואח"כ למאכל דאין בזה
ר"ע דכמו דבמעשר הולכים בתר שליש ה"ה
דיני ערלה אמנם כתב דזה קשה מסוגית
הירושלמי וכנ"ל] .והיינו דיש ראיה דהרמב"ם
גבי מעשר ור' בא חלק דיש לחלק בין מעשר
פליג על דין זה לא רק מסתימות לשונו אלא
לערלה דבערלה כל חלק הגדל בחיוב חייב.
גם מהלשון שם ומ"מ לא מסתבר לחלוק על
וכמו גבי כלאי הכרם דלא אזלינן בתר שליש.
סתימות הירושלמי וכנ"ל[
ופירוש הלשון של הירושלמי דאמר ר' יוסי
דדברי ר' ירמיה קשים מאוד ואמרו דאי"ז
מה .יש לדון אם יועיל שיעשה מעשה המוכיח
קשה כיון דר' ירמיה אמר כר"ע ובסיום גרס
שחזר בו וקבע דזה לסייג ובפשטות לא יועיל
'והכא עיקרו פטור ותוספתו פטור' דכשם
כיון דחל על זה שם עץ מאכל .ואף דבכל
דגבי שם מבינים דהתוספת פטור ה"ה בזה.
קבלת טומאה אם אדם עושה מעשה המוכיח
ולדבריו שורש הנידון האם ערלה דומה
דמצידו אין זה כלי הטומאה נפקעת מכל
למעשר או לכלאי הכרם.
מקום צריך לומר דדיני ערלה שאני ויש דין

ערלה גם למצב שהיה חשוב פעם.
חלק ז .בדין תוספת שיצא אחר שנמלך
למאכל

מו .בהמשך הירושלמי שם .נטעו ג' שנים
לסייג מכאן ואילך חישב עליו למאכל והוסיף
תוספתו רבי ירמיה אמר התוספת פטור רבי
בא אמר התוספת חייב .אמר רבי יוסי הדא
דרבי ירמיה מתחמיא קשיא ,ולית היא אלא
ניחא כהדא דתני שדה שהביאה שליש לפני
גוי ולקחה ישראל ר' עקיבה אומר התוספת
פטור וחכמים אומר התוספת חייב ,והכא
עיקר פטור ותוספתו חייב .ומצאנו כמה
דרכים בפירוש דין זה.

ובחזו"א סימן א סק"י הקשה על פירוש זה
דאמאי ר' יוסי אמר בתחילה דדברי ר' ירמיה
קשים מאוד וכי לא ידע דין המשנה גבי מעשר
שהולכים אחר שליש .ועוד אמאי לא אמרו
בגמ' דהלכה כרבי עקיבא .דהא לפי רבנן גם
במעשר אין הולכים אחר שליש.
וכן כל פירושו אינו לפי גירסתנו דלגירסתנו
דהספק היה נטעו ג' שנים לסייג מכאן ואילך
חישב אין זה שייך להסתפק כן כהגר"א דאם
חשב אחר ג' שנים בודאי הגדולים פטורים.
מז .ובחזו"א פירש הספק לפי גירסתנו
דלעולם פשוט הדין של ערלה כמו גבי כלאי
הכרם דמה שגדל בחיוב יש לחייבו ואין
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הולכים בזה אחר השליש ,והנידון בעץ
דלא דברו במקרה כזה מכל מקום אפשר לומר
שעברו עליו ג' שנים והפרי נמצא אחרי טו
דסתימות הדברים דהדין הזה הוא בכל
בשבת ועתה חשב עליו למאכל והצד להחמיר
האופנים.
בזה דכיון דהוא גדל תוך ג' שנים נחשב פרי
מז .באחרונים מפרשים דשורש הנידון היה
ששייך בו ערלה אלא דכל זמן שחשב על העץ
האם גדר יחור הוא נטיעה חדשה ויש למנות
לסייג אין בו ערלה בפירותיו אבל מזמן
בה עוד ג' שנים חדשות .וקשה דזה לכאורה
שחשב על העץ למאכל נחשב פרי זה כפרי
נגד סוגיא שלמה של ילדה וזקנה שהילדה
של ערלה כיון דהוא יונק מעץ מאכל ,והצד
מתבטלת לזקנה .וצריך לומר דסברו דרק
להקל הוא לומר דערלה הוא דין בעץ וכיון
כשהילדה וזקנה שניהם למטרה אחת אז
שעל העץ עבר ג' שנים לא שייך שיהיה בזה
אומרים דהיא מתבטלת דהיא המשך הזקנה
ערלה
דיני ערלה] .אמנם מה שחל בו דיני
אבל אם הזקנה היה לסייג והילדה למאכל
העץ נותן בו דינים דהיינו אם היה עץ למאכל
נחשב דהילדה היא כעין אישיות עצמית .וזה
וגדל פרי שליש ועתה עבר ג' שנים והמשיך
מחודש דלכאורה זה ענין מציאותי שזה
לגדול דלא נימא דההמשך הוא פטור ויעלהו
המשך שלו אף שיש לזה ב' מטרות.
במאתיים כיון דזה המשך של הגידול הקודם
אם נתברר למפרע
וכל הגידול נחשב גידול ערלה אלא דדבר
מח .כ' ברמב"ם הלכות מעשר שני פרק י
שלא חל בו שם ערלה לא יכול לחול בו עתה[
הלכה ב' :נטעו לסייג וחזר וחשב עליו
ולדעתו בחשב לסייג וצמח ואח"כ חשב
למאכל או שנטעו למאכל וחזר וחשב עליו
לאכילה והוסיף כשהיה תוך ג' בודאי אסור
לסייג ,כיון שעירב בו מחשבת חיוב חייב .עד
וכדין כלאי הכרם .ולגירסת הגר"א דין זה
כאן .והנה אם פירוש תחילת דבריו דמיירי
תלוי במחלוקת .והחזו"א ברירא ליה דעתו
בנטעו לסייג ונמלך וחשב עליו לאכילה ,קשה
ופסק כן בדינים להלכה .דמה שצמח תוך ג'
מאוד לשונו דכתב דאם נטע לסייג וחזר
אסור.
וחשב עליו האיסור משום שמעורב בו
וקשה מאוד על פירוש החזו"א מה הוכיחו
מחשבת חיוב וקשה דהא בזה האיסור הוא
ממעשר שני ,ופירש דהראיה מדעת רבנן
משום דנמלך מכאן ולהבא .וצריך לדחוק
דסוברים דאין הולכים אחר שליש וחייב
דהנימוק כיון שעירב בו מחשבת חיוב הוא רק
ויצא
במעשר ופעמים גדל במעשר שני
לסיפא של דבריו דאם חשב למאכל ונמלך
למעשר עני ומפרישים לפי המעשר שני
וחשב לסייג דחייב .ועיין בחזו"א סימן ב
ומוכח דאף דכרגע אינו מעשר שני ובזמן
סק"ט דנתקשה בזה.
דהיה מעשר שני היה פטור מכל מקום אמרינן
ושמעתי דיש מן האחרונים שפירשו בדבריו
דחל על העץ שם דהוא שייך לשנת מעשר שני
דסבר דאם חשב לסייג ואח"כ נמלך וחשב
אלא דכל זמן דהוא אצל גוי אין חיוב
למאכל דנתברר למפרע דזה ערלה ,והנפק"מ
וכשעובר ליהודי מתחייב .וזה דוחק עצום
דאם נשארו הפירות שגדלו באותו זמן דצריך
דמנ"ל להעמיד המשנה במקרה הזה והא
לנהוג בהם דין ערלה וזה כוונתו כיון שעירב
דברו באופן הרגיל אם חייב לפי שליש או לא.
בו מחשבת חיוב והיינו דאף דבאותו זמן היה
ובדוחק יש לומר דאם היה צריך לעשר ב'
מחשבתו לסייג מכל מקום כיון דעתה הוא
מעשרות היה צריך לציין ואף דאפשר לומר
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חשב למאכל זה סיבה לאסור .וזה ממש דבר
הברייתא ולא ציינו את זה ועוד אמאי ר' יונה
תימה בסברה .ובפרט דמוכרח דזה דוקא אם
פירש נגד הברייתא ולא פירש כר' בא ועוד
נמלך תוך ג' שנים ]דאל"כ מה דנו בנמלך
קושיות ועל כן פירש דלר' יונה סגי בשורש ג'
בדין תוספת הא הכל נאסר[ וא"כ מה הסברה
שנים והיינו דסגי אף אם חלק מהשנים זה
למאכל זה ערלה והטעם כיון שיש שורש
בזה הא כל הנידון שאפשר לומר דנתברר דזה
שורש העץ וא"כ אמאי אם עבר ג' שנים לא
ערלה והיינו דכיון דאם היה נמלך היה נהיה
נימא דנתברר למפרע.
ערלה יש בזה ענין ערלה .וקשה דאם כן מה
חידוש הדין של ר' יוחנן דצריך ג' שנים
חלק ח .בדין אם צריך דוקא ג' שני ערלה
שלמות הא עיקר הדין דכל דאין לו ערלה אין
ובדין כל שאין לו ערלה אין רבעי
לו רבעי כבר אמר ר' ישמעאל ואם סבר ר'
מט .בהמשך הירושלמי שם .אמר רבי יוחנן
יוחנן דכל שיש לו שורש ערלה חייב נמצא
דברי רבי ישמעאל כל שאין לו ערלה אין לו
דכל מצב שהיה בו קצת ערלה חייב ואין מצב
רבעי .רבי יוחנן בעי עד שיהא לו שלש שנים
שאין ג' שנים שלמות .וכן קשה לשון ר' יונה
ערלה .אמר רבי יונה עיקר ערלה צריכה ליה
דאמר עיקר ערלה צריכה ליה אין עיקר ערלה
אין עיקר ערלה פחות מג' שנים ,אמר רבי יוסי
פחות מג' שנים דלפי החזו"א סגי ביום אחד
עיקר רבעי צריכה ליה כל שאין לו ערלה אין
ערלה וא"כ מה הלשון פחות מג' שנים.
לו רבעי.
והנה יש לדון אם עקר עם גוש מחו"ל והביא
ופירש הגר"א דלר' יונה הדין דגם בשביל
לארץ דבזה הדין דאין מונים לו ג' שנים
ערלה צריך ג' שנים שלמות ואם חישב בשנה
מתחילה אלא גומר הג' שנים ויש לדון אם יש
ראשונה לסייג ורק בשנה שניה למאכל אין
בזה דין רבעי דהא לא היה כאן ג' שנים
בזה ערלה ,ולר' יוסי רק רבעי אין לו אבל
שלמות בארץ .ולדרך הגר"א הנ"ל יש לדון
ערלה יש לו בכל מידי] .ויש להבין בסברה
אם לר' ירמיה אין לו דין ערלה .ויש מקום
דעד כמה דאמרינן דהקרא 'שלוש שנים יהיה
לומר דכל מה דר' בא חייב הוא באופן דזה
לכם ערלים' דהוא בדוקא לשלוש שלמות
עץ של ארץ ישראל והנידון אם לקרוא לו שם
ולכן אם זה מקצת אין בזה רבעי א"כ אמאי
של ג' שנים אף דסוף סוף לא היה לו בפועל
גבי ערלה אין דין זה .ובפרט יש להבין כל
ערלה אבל באופן שזה היה חוץ לארץ אפשר
הסברה בדין זה דכל שאין לו ערלה אין לו
דבזה כו"ע מודו דאין לו רבעי .ואי"ז מוכרח
רבעי[ וכתב הגר"א דלר' יונה לית ליה
דאפשר דר' בא סבר דסגי במקצת שנים
הברייתא הקודמת דאמרו דחשב לסייג ונמלך
בשביל לקבוע דיני ערלה.
למאכל דזה אסור .ובר"ש סירליאו תירץ
ולדרך החזו"א יש מקום לומר דאף לר' יונה
דיעמיד את הברייתא באופן שנמלך תוך שנה
דסבר דאם היה בו שנה אחת של ערלה זה סגי
ראשונה וסגי במקצת שנה כדי ליחשב ג'
בשביל דין רבעי ,אם זה יהיה באופן הזה לא
שלמות] .וצ"ע אמאי לא פירש כן הגר"א
יהיה דין רבעי ,משום דכל סברתו דבכל
ועיין לקמן דיש אומרים דצריך דכל הג' שנים
השנים יש בהם שורש ערלה דהיינו דכיון
יהיה רק למאכל ולפי"ז אי אפשר לדחות כן[
דאם היה חושב למאכל היה ערלה לכן זה
ובחזו"א ]ערלה סי' א סקי"א[ חלק על פירוש
נקרא כאילו היה בו ג' שני ערלה משא"כ
זה משום דסבר דלא משמע דר' יונה נגד
באופן זה דאין בו מצב ערלה לא מועיל.
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אין ערלה של חו"ל מועילה ביחס לרבעי של
ועפי"ז יש לומר דזה גופה חידוש ר' יוחנן
א"י כיון דבערלה של חו"ל אין רבעי נחשב
דבא לומר דצריך שיהיה נחשב ג' שני ערלה.
כערלה מסוג אחר] .ובעיקר הדין היה ראוי
ועיין בס"ק הבא שהחזו"א גופיה כתב שלא
לעיין מה שורש הטעם דאם אין ערלה אין
כדין זה ולפי"ז אי"ז התרוץ לדבריו.
רבעי ועיין ברמב"ן קדושים דשורש ענין
נ .ושו"ר ירושלמי מפורש בענין הזה בהמשך
ערלה הוא כדי ליתן לה' אלא דלא רצו ליתן
בהלכה ב' דהביאו דר' יאשיה העביר מארץ
לה' הפירות הראשונים שהם אינם טובים ולכן
ישראל לחו"ל ור' יונה אמר דרצה להרויח
נותנים לה' הפירות של השנה הרביעית
שנים ור' יוסי אמר דרצה להרויח רבעי
ולפי"ז אין מובן אמאי אם אין ערלה אין רבעי
ובהגר"א פירש דהם לשיטתם דלר' ירמיה אין
ולכאורה היה נראה לומר דזה מסגרת של דין
בו כלל דיני ערלה ולר' יונה אין בו דיני רבעי
אחד ואם אין חלק אין את כל הדין וקשה על
ולדבריו מבואר דגם בחו"ל תלוי במחלוקתם.
ב' הדרכים מערלת חו"ל דיש ערלה ואין רבעי
והחזו"א פירש לשיטתו דר' יאשיה עקר עם
ולדרך הב' אפשר יותר ליישב דשם דזה לא
הגוש ולא עקר בלי הגוש ולפי ר' יונה לא
נתקן אין זה חלק מהמסגרת ועדיין יל"ע
הרויח מידי כי נחשב שיש לו חלק מהשנים
בכ"ז[ שוב עינתי ונראה כוונת החזו"א באופן
ערלה וזה סיבה שיהיה נחשב לו דין רבעי ועל
אחר שכיון שיש פלוגתא אם יש נטע רבעי
כן אמרו דלא הרויח אלא שנים דהיינו דאם
בחו"ל ומסיקים להקל לכן אפשר להקל בזה
היה מעביר בלי הגוש היו מונים ג' שנים
בא"י כי אין לזה כח רבעי אלא מכח הנטיעה
מתחילה ולכן העביר עם הגוש שמה שמנה
של חו"ל וזה נחשב כרבעי בחו"ל ועיין
בחו"ל לא יצטרך למנות כאן וה"ה הוה מצי
דעת הפוסקים דיש רבעי גם כשאין ג'
לומר ענין זה גם במעביר ממקום למקום
שלמות
בארץ ישראל אלא לא אמרו כן משום דאסור
לעקור בא"י[ אמנם לפי ר' יוסי הרויח את דין
נא .והנה הרמב"ם והרא"ש והשו"ע פוסקים
הרבעי כיון דצריך שיהיה ג' שנים ערלה כדי
דאם חשב לסייג ואח"כ נמלך למאכל חייב
שיהיה דין רבעי] .ויש דוחק לפי דרך החזו"א
בערלה וברבעי ומבואר דסברו דאין צריך ג'
מה אמרו דלפי ר' יונה עשה כן לשכרו שנים
שנים שלמות בשביל רבעי ,וזה קשה דהא
הרי פשיטא כן ויש ליישב דאמרו כן להדגיש
לכולי עלמא צריך ג' שנים שלמות בשביל
דלא כר' יוסי דהרויח את דין רבעי ודחוק
רבעי .ואפשר בדוחק לומר דפירש דר' יוחנן
דכתבו כן ולא הדגישו דזה על דרך השלילה[
בעי דהיינו דר' יוחנן הסתפק ופסק בענין זה
לחומרא אמנם קשה אמאי לא ציין דזה רק
ובעיקר הדין שם הנה בתחילת נטיעתו זה היה
רבעי לחומרא ולא מעיקר הדין דהא יש בזה
בחו"ל וקשה דשם יש גם ערלה ואמאי הרויח
נפק"מ דספק רבעי אין מברכים עליו ועוד
דאין בזה רבעי ועיין בחזו"א דכתב בזה ב'
דספק רבעי חייב בשאר מתנות .ובעיקר קשה
דרכים הא' דכיון דערלה בחו"ל זה ספק
דהא בהלכה ב' מבואר דר' ירמיה אמר לשכרו
אמרינן דכל המקל בחו"ל הלכה כמותו ולכן
רבעי והיינו דנקטו לעיקר הדין דהרויח רבעי
אף שעתה הנידון הוא כלפי רבעי בארץ
בענין הזה ומבואר דנקטו ספק זה לקולא ואיך
ישראל מכל מקום שורש הנידון הוא בשאלה
הרמב"ם פסק כן לחומרא .ולדרך החזו"א
אם יש בזה ערלה ומכריעים בזה להקל ולכן
אפשר ליישב דפסק כר' יונה דכיון דיש לו
מקילים ברבעי בא"י .ועוד כתב לדון דשמא

כה
הערלה
בענין נוטע לסייג
תורת
שורש ערלה יש לו רבעי אף שלא היה ג'
שיחזור בו ויחשוב לסייג קודם ל' יום לפני
ראש השנה כיון דל' יום חשוב שנה .ואם חזר
שנים .וזהו הרווח הגדול שיש לדרך החזו"א
בו לפני ראש השנה נחשב דזה עץ למאכל
אמנם עיין לעיל שכ' דמהלך דבריו דחוק
ואף דזה בזמן דאין פירות על העץ ואם כן אין
מאוד בלשון הירושלמי.
משמעות במה שחשב שזה יהיה לאכילה מכל
נב .עיין בסימן ב' בחזו"א ובדינים דכתב
מקום דנים הדין לפי המצב אם היה פירות.
דלהשיטה דצריך ג' שנים שלמות מועיל

כו
הערלה
בענין נוטע לרבים
תורת
פרק א' הלכה ב'
ויש להבין מה דמיון הקושיא בין משנתנו
לירושלים .ויש בזה ג' דרכים.
חלק א .דין נוטע לרבים וברשות הרבים
דרך א' פירוש הגר"א דאין חילוק בין נוטע
חלק ב .דין עולה מאליו
לרבים לנוטע ברה"ר
חלק ג .דין נטיעה קודם שכבשו ובדין נטיעת
ב .בפירוש תלמידי הגר"א משמע דפירש
גוי וגזלן
הגר"א דסבר הירושלמי דאין חילוק בין נוטע
לרבים ונוטע ברשות הרבים והלכך הקשו
חלק ד .ענין הרכבה באילן סרק
דירושלים נחשב נוטע ברשות הרבים כיון
משנה עת שבאו אבותינו לארץ ומצאו נטוע
דסוגיא דהכא סברו דירושלים לא נתחלקה
פטור וכו' במשנה זו מצינו כמה חידושים הא'
לשבטים ]ועיין לקמן[ ועל כן זה נחשב כמו
דלא חל דין ערלה אלא רק אחר שבאו לארץ.
ברשות הרבים ועל כן הקשו דאיך רבנן
הב' דיש ערלה בנטיעת גוי .הג' נוטע לרבים
מחייבים בערלה ופוטרים בנגעים וכן הקשו
דהוא פלוגתא דת"ק מחייב ור' יהודה פוטר.
מר' יהודה איך פוטר בערלה ומטמא בנגעים
ועיין להלן דין הנוטע ברה"ר .הד' דין עולה
ואף דלא קתני במשנה להדיא דר' יהודה
מאליו .ועיין להלן דין העולה מאליו ברה"ר.
פוטר בזה צריך לומר לפי"ז דסברו דאין
ובגמ' הוסיפו לדון בדין המבריך אילן מאכל
חילוק בין נוטע לרבים לבין נוטע לרשות
על אילן סרק מאימתי יש לו דין ערלה .ויש
הרבים וכמו דפטר בזה ה"ה יש לפטור גם
לדון בכל דבר .ונחל בדין נוטע לרבים ועולה
בזה וזה דחוק מאוד בלשון המשנה דקתני
מאליו.
בתחילה הנוטע לרבים ובזה קתני הפלוגתא
ואח"כ קתני הנוטע ברה"ר ובזה קתני דחייב
א .במשנה קתני דנוטע לרבים יש בזה דין
לכו"ע.
ערלה ור' יהודה פוטר ובהמשך המשנה קתני
דנוטע ברה"ר יש בזה דין ערלה .ובגמ' הקשו
המקור בדבריהם דפירשו כן דכתבו בד"ה
נגעים
דרבנן ור' יהודה סותרים משנתם בדיני
תמן הוא אומר אני לא שמעתי אלא ביהמ"ק
דרבנן סברי ]במסכת נגעים פי"ב מ"ד[
'הא ירושלים אף שהיא של רבים מטמא
דירושלים אין מטמאה בנגעים והכא אמרו
בנגעים' מבואר דקרא לירושלים שהיא של
א
דיש דין ערלה .ודחו דגבי נגעים וכתיב וב
רבים ובזה הקשו דאמאי פטר ר' יהודה .וכן
אשר לו הבית פרט לירושלים שהיא לכל
בד"ה א"ר יוסי בר בון וכו' דמשמע התם
השבטים ברם הכא ונטעתם מכל מקום.
דירושלים חייב בנגעים אף שהוא של רבים
ואח"כ הקשו דר' יהודה סותר עצמו דגבי
אתיא כרשב"א דסבר אליבא דר' יהודה דאף
נגעים סבר דירושלים מטמא בנגעים והכא
גבי ערלה חייב של רבים ומתני' אתיא כת"ק
אמר דאין דין ערלה ודחו דהתם אמר כן
בשם
דרשב"א וכו' מבואר להדיא דהפלוגתא היא
תנא אחר והכא אמר את דעתו דאין בזה דין
בדין נוטע ברה"ר.
ערלה ואח"כ הביאו דעת רבי שמעון בן
והנה בדברי ר"ש ב"א כתיב 'הנוטע לרבים
אלעזר בדעת רבי יהודה דסבר דנוטע לרבים
חייב ברשות הרבים פטור' וקשה דהא למהלך
חייב בערלה ובזה יישבו דהתנא של נגעים
זה אין חילוק בין נוטע לרבים לבין נוטע
סבר כדעת ר"ש ב"א ודלא כתנא דמשנתינו
ברה"ר וכמו שכתב הגר"א בפירוש שם
דסבר דלר"י פטר מערלה.

כז
הערלה
בענין נוטע לרבים
תורת
דלר"ש ב"א נוטע ברשות הרבים חייב ועל כן
הר"ש .וקשה דאם כן מה הקשו דר' יהודה
סותר עצמו למשנתנו דעומד לרבים אין בזה
צריך לפרש דמה דקתני ברשות הרבים פטור
ערלה הא כל דברי ר' יהודה דבירושלים יש
היינו דנוטע לרבים ברשות הרבים דאז יש
נגעים כיון דזה יחיד דסבר דנתחלקה לשבטים
לפוטרו .וכ"כ להדיא הגר"א בכתב יד שהובא
אבל באופן שנטע לרבים אפשר דמודה דאין
בפירוש הרידב"ז על הירושלמי .ובתחילה
בזה נגעים וכמו שפטר מערלה.
חשבתי דזה דוחק רק לפי דבריו אמנם עיין
לקמן דכן מוכרח לומר לכל הדרכים.
ופירש בזה ידידי הרי"ש דהר"ש מעמיד
פירוש הר"ש והרא"ש דהמחלוקת רק
לאופן הכתוב במשנה 'נוטע לרבים' דהוא קאי
בנוטע לרבים
רק על ירושלים והענין בזה דהנה יש קושיא
במה נקבע הענין דנוטע לרבים אי"ז ערלה הא
ג .בפירוש הר"ש והרא"ש על המשנה כתבו
מצי לחזור בו בכל רגע ]ועיין לקמן סק"י
להדיא דדברי ר' יהודה דנוטע לרבים פטור מן
דברי החזו"א בזה[ ולזה פירש דענין נוטע
הערלה היינו בנוטע ברשותו אבל בנוטע
לרבים שייך רק במקום כמו בירושלים דהוא
ברשות הרבים מודה ר' יהודה דחייב.
רשות היחיד השייכת להרבה בני אדם ואין
ולדבריהם יש להבין טובא מה הקושיא
האדם המתגורר שם רשאי לשנות דעתו ולכן
מירושלים וצריך לומר דסברו דהירושלמי
זה נקבע כנוטע לרבים ועפי"ז פירש דקושית
סבר דלכולי עלמא ירושלים לא נתחלקה
הירושלמי היה דלפי המבואר בנגעים דדעת
לשבטים ועל כן אף המקומות שיושבים שם
ר' יהודה דירושלים מטמא בנגעים כיון דסבר
אנשים מכל מקום זה שייך להרבה אנשים וזה
דירושלים נתחלקה לשבטים וממילא זה דמי
נחשב כבית העומד לרבים וכן הנטיעות
לרשות היחיד אם כן אמאי במשנתנו נקט
נחשבים כעומדים לרבים ]וכמו דאיתא בגמ'
לפטור בנוטע לרבים דהוא קאי על ירושלים
מגילה דלמ"ד ירושלים לא נתחלקה לשבטים
וכנ"ל דזה האופן היחיד הנקרא נוטע לרבים.
אין בעלי הבתים בירושלים יכולים למנוע
ועיין בר"ש דהביא דבגמ' בפסחים ]כ"ג[.
עולי רגלים לדור בבתיהם ועל כן הם נטלו את
פירשו דרך אחרת במחלוקת ר' יהודה וחכמים
עורות הקדשים בשכרם[ ולכן הקשו דזה
דנחלקו אם ילפינן מקרא לפטור נוטע לרבים
סותר לדין נוטע לרבים במשנתינו .והנה אם
והוא נקט דלפי דרך הגמ' במגילה והירושלמי
היו סוברים דירושלים נתחלקה לשבטים אם
דשורש מחלוקתם אם נתחלקה לשבטים אי"ז
כן זה של האנשים שגרו שם ואי"ז נוטע
נוגע ללימוד מפסוקים כיון דנחלקו אם זה
לרבים וקשה אמאי אין שם טומאת נגעים
נקרא לרבים ואין להם מחלוקת בדין.
לרבנן ומוכרח דסברו דלא נתחלקו לשבטים.
פירוש הר"ש והאור זרוע דשורש המחלוקת
בסוגיא אם ירושלים נתחלקה

ד .והנה בר"ש כתב לפרש דברי הירושלמי
דסבר כהגמ' במגילה ]כו [.דפירשו דשורש
מחלוקת ר' יהודה ורבנן אם ירושלים נתחלקה
לשבטים או לא דלרבנן לא נתחלקה לשבטים
ולכן זה נחשב כעומד לרבים ולר' יהודה
נתחלקה לשבטים ,וכן באור זרוע כתב כדברי

וכן ברא"ש משמע קצת כדבריו דנקט דפירוש
המשנה נוטע לרבים פטור לר' יהודה הוא
דנטע ברשותו לצורך רבים והפטור משום
דילפינן מפסוק וכדאיתא בגמ' פסחים,
ולירושלמי יש דרך אחרת בזה דהעמיד דנוטע
ברשות היחיד והוא של הרבה בני אדם כגון
בירושלים ואם פירש דהוא רק היכי תמצי של
נוטע לרבים ושורש מחלוקתם לפי הירושלמי

כח
הערלה
בענין נוטע לרבים
תורת
יהודה בנגעים דירושלים נתחלקה לשבטים
אם יש לימוד לפטור נוטע לרבים אם כן אין
הוא דעה אחרת.
זה דרך אחרת ומשמע דאף הוא נקט כדרך
כיון
הנ"ל דלפי הירושלמי זה דרך אחרת
ו .והנה לדרך זו דנוטע לרבים היינו ירושלים
דהירושלמי פירש דהמחלוקת אם ירושלים
צריך לדחוק דמה שכתוב אצל ר"ש ב"א
נתחלקה לשבטים או לא ולפי"ז האופן היחיד
הנוטע לרבים חייב בנוטע בתוך שלו היינו
של נוטע לרבים דפטר ר' יהודה הוא רק
דנטע בירושלים בתוך שלו ואף דלא נתחלקה
בירושלים מחמת דסבר דנתחלקה לשבטים
לשבטים מכל מקום נחשב בתוך שלו לפי
ואי"ז נחשב נוטע לרבים וכנ"ל .ובדוחק יש
שהוא גר שם .ועיין ברמב"ם דפירש נוטע
לומר דכוונתו דבתחילה פירש דנטע ברשותו
לרבים דהעמיד מעצמו לצורך רבים ומבואר
לצורך רבים ובירושלמי העמידו דגם
דלא סבר כדרך זו .ובעצם כל פירושם דחוק
אף
בירושלים נחשב כמו ברשותו לצורך רבים
מאוד דנקטה המשנה בפשיטות נוטע לרבים
דזה של הרבה בני אדם מכל מקום כיון
והכוונה הוא רק לנטע בירושלים ואם כן
היחיד
שמשתמש בזה הוא לבד כמו רשות
אמאי לא קתני להדיא נטע בירושלים.
לצורך רבים .אמנם בר"ש מוכח להדיא כן
דרך ג' דשורש המחלוקת אם ילפינן מפסוק
וכנ"ל.
לפטור נוטע לרבים ולכו"ע לא נתחלקה
ה .והנה לדרך הר"ש דהירושלמי הבין
ז .ולכן לולי דבריהם היה מקום לפרש באופן
דמחלוקתם אם ירושלים נתחלקה לשבטים
אחר וכמ"ש לעיל דהירושלמי סבר דלכו"ע
יל"ע מה יישבו בדעת רבנן דהנה רבנן גבי
ירושלים לא נתחלקה לשבטים ולכן זה נחשב
נגעים סברו דאין ירושלים מטמא בנגעים
כעומד לרבים ונחלקו בלימוד מהפסוקים אם
והיינו דלא נתחלקה לשבטים ומ"מ גבי ערלה
עומד לרבים חייב או פטור וכמו הגמ'
סברו דחייב בערלה ותרצו דגבי נגעים יש
בפסחים ולכן הקשה הירושלמי דאם ר' יהודה
פסוק 'ובא אשר לו הבית פרט לירושלים
מטמא בנגעים בעומד לרבים אמאי פוטר
שהיא לכל השבטים והכא כתיב ונטעתם בכל
בערלה הא גם כאן יש לו ללמוד לחייב ,וכן
מקום' ופשטות הדברים הוא כמו הגמ'
הקשו על דעת רבנן .ולפי"ז אין צריך לדחוק
בפסחים דלרבנן יש רבוי מיוחד מהקרא
דנוטע לרבים היינו דוקא על ירושלים אלא
ונטעתם לומר דיש איסור ערלה גם באופן
בכל היכא שעומד לרבים וגם ירושלים נחשב
שלא נתחלקה לשבטים ולר' יהודה אין רבוי
כעומד לרבים.
זה אם כן נמצא דגם להירושלמי במסקנא
ולדרך זו סבר הירושלמי כהגמ' בפסחים ולא
מחלוקתם הוא כדברי הגמ' בפסחים ולא
כהגמ' במגילה דנחלקו אם ירושלים נתחלקה
כדברי הגמ' במגילה וקשה דאם כן אמאי כתב
לשבטים דלדרך זו לכו"ע לא נתחלקה
הירושלמי דדברי הגמ' בפסחים היא שיטה
לשבטים דאם נחלקו בזה אין טעם להקשות
אחרת וצריך לומר דהשיטה האחרת היא
על המשנה דאיירי בנוטע לרבים וכנ"ל.
בדעת ר' יהודה דלפי הגמ' בפסחים לדעת ר'
יהודה צריך מיעוט של רבוי אחר רבוי למעט
ושו"ר בחזו"א סימן א' סקט"ו דפירש כדרך
נטוע לרבים ולדברי הירושלמי וכן דעת הגמ'
זו דהירושלמי ס"ל דנחלקו בדרשת הפסוקים
נתחלקה
במגילה דעת ר' יהודה דירושלים לא
ודלא כהגמ' במגילה .ולקמן כתב דכל
לשבטים ולכן אין בזה דין ערלה .ודברי ר'
מחלוקתם הוא רק בנוטע לרבים.
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ושוב העיר ידידי הרי"ש על דרך זו דגבי
פירשו הכא כיון דבירושלמי מבואר דהשוו
ערלה אמרו בגמ' פסחים דיש לרבנן לימוד
נגעים וערלה והיינו דאם דרשינן לפטור עומד
מהקרא 'ונטעתם' ור' יהודה סבר מהא דכתיב
לרבים בערלה יש לדרוש כן אף בנגעים ולכן
נקטו דעל כרחך יש מחלוקת הסוגיות בין
שם לכם דזה רבוי אחר רבוי ואינו אלא למעט
הגמ' בפסחים לגמ' במגילה.
ואי נימא דקושית הירושלמי דגם גבי נגעים
נדרוש כן וקשה דגבי נגעים אין פסוקים אלו
סיכום הדרכים :לדרך הגר"א מחלוקת ר'
ומה סלקא דעתך להשוות ביניהם .ובפירוש
יהודה ורבנן הוא בדין נוטע לרבים ובדין
דומים
ברכת יוסף כתב דבנגעים יש פסוקים
נוטע ברשות הרבים .וזה דחוק .לדרך הר"ש
דגבי נגעים כתיב אחוזתכם וזה דומה לפסוק
וכן משמע ברא"ש לדעת הירושלמי בהו"א
'ונטעתם' וגם כתיב שם לכם ואפשר לומר
מחלוקת ר' יהודה ורבנן הוא בדין נוטע
בזה הסברה דאין רבוי אחר רבוי אלא למעט.
בירושלים בלבד אם נתחלקה לשבטים והסיקו
אבל זה דחוק דסתם הירושלמי דאפשר
דגם לרבנן לא נתחלקה לשבטים ומ"מ חייבו
רשים
לדרוש דרשות חדשות .ובעיקר דאין דו
משום שיש רבוי אבל לרבנן דלא נתחלקה
דרשה אלא כשהיה לו מסורת כן .ועל כן
לשבטים פטור מסברה .ולדעת הגמ' בפסחים
פירש דמוכח בירושלמי דהבין דשורש
לר' יהודה יש מיעוט לפטור בנוטע לרבים.
מחלוקתם בסברה אם נוטע לרבים כלול
ולרבנן אין מיעוט זה .יש דרך לומר דגם
בחיוב או לא וסברו דהוא הדין ואותו נידון יש
הירושלמי סבר דלכו"ע לא נתחלקה לשבטים
גם בדיני ערלה.
ונחלקו בדין נוטע לרבים אמנם לדרך הגמ'
אם דברי הגמ' במגילה ובפסחים סותרים
במגילה נחלקו אם נתחלקה לשבטים.
ח .והנה לכאורה דברי הגמ' במגילה ודברי
מה היה לולי הפסוק בנוטע לרבים
נקטו
הגמ' בפסחים סותרים דהגמ' במגילה
ט .והנה יש כאן קושי דמה הסברה הפשוטה
דמחלוקתם בנגעים אם נתחלקה לשבטים
בדין נוטע לרבים לפי דעת הגמ' בפסחים ]וכן
והגמ' בפסחים נקטו דמחלוקתם בערלה
למהלך דכתבנו דזה דעת הירושלמי[ דנקטו
בנוטע לרבים אם דרשינן מפסוקים והלא לפי
דר' יהודה פוטר משום דיש לו רבוי אחר רבוי
הגמ' במגילה דלר' יהודה אי"ז נתחלקה
למעט ורבנן מחייבי משום דדרשי לכם לרבות
לשבטים א"כ אי"ז כנוטע לרבים ואין כאן
הנוטע לרבים .ולדברי הירושלמי לפי הר"ש
מחלוקת בדין נוטע לרבים .ואפשר בדוחק
מוכח במסקנא דלרבנן צריך רבוי לחייב
ליישב דהגמ' סברו דהלימוד של ר' יהודה
בנוטע לרבים ולר' יהודה מסברה פטור .ועיין
דכתיב
לפטור עומד לרבים הוא דוקא בערלה
לקמן נפק"מ בנידון זה בענין נוטע לרבים
לכם ולא בנגעים ]ואף דגם שם כתוב ובא
ברבים אם יש לפוטרו.
אשר לו הבית מכל מקום סברו דזה נצרך לגוף
דברי החזו"א בגדר נוטע לרבים
הפסוק[ ולפי זה יש ליישב דגבי ערלה נקטו
י .עיין בחזו"א סימן א' סקט"ו דפירש
דיש מחלוקת בדין עומד לרבים אמנם גבי
דהסיבה דר' יהודה פוטר בנוטע לרבים
נגעים בדין עומד לרבים לכו"ע יש לטמא כיון
ומחייב בנוטע ברשות הרבים כיון דיסוד
דליכא קרא ועל כן העמידו המחלוקת
הפטור הוא כשאי"ז עומד לאכילת יחיד
בירושלים אם נתחלקה לשבטים ואי"ז שייך
לדין עומד לרבים .אמנם הראשונים הנ"ל לא
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ובנוטע ברשות הרבים לעצמו דעתו לגזול
יב .ועיין בדברי הגר"א בפירוש הארוך בשנות
ולכן נחשב דזה עומד לאכילתו.
אליהו דלר"ש ב"א ר"י מודה לת"ק בנוטע
בתוך שלו דחייב ופליג עליה בנוטע ברשות
ובגדר הענין בנוטע לרבים כתב החזו"א
הרבים וס"ל דפטור וכן בעולה מאליו מחלק
דאי"ז כהפקר כיון דהפקר כל אחד יכול
בזה .ולדבריו מבואר דנקט דתנא דמשנה סבר
לזכות אלא זה נחשב דעשה מזה כדרך הרבים
דגם בנוטע לרבים ברבים יש דין ערלה ולכן
וכמו ביהכ"נ של כרכים וכדו' והרבים קונים
סתם וכתב בכל גווני .ולו"ד יש מקום לומר
את זה באמירה דזה בכלל צדקה דרבים וכמו
דאין פלוגתא בזה ותנא דמתניתין דיבר באופן
שאמרו בנדרים ז' דהפקר היינו צדקה .וכיון
של נוטע ברשות הרבים כשגזל ולא
שכן נחשב כפירות של רבים וסבר ר' יהודה
כשהעמידו לצורך רבים .ובאמת לדעת ר"ש
דאין ערלה אלא בעומד לאכילת יחיד.
ב"א אין מחלוקת בין רבנן לר' יהודה .ועיין
דין נוטע לרבים ברשות הרבים
לקמן דבפירוש הר"ש פירש דלדעת ר"ש ב"א
יא .והנה זה לשון ר"ש ב"א :דתני רבי שמעון
נחלקו ר"י ורבנן בדין העולה מאליו ברבים.
בן אלעזר אומר משמו הנוטע לרבים חייב
ביסוד הפטור של נוטע לרבים ברבים
בערלה עלה מאיליו פטור מן הערלה הנוטע
יג .ויל"ע מה הטעם בזה דאם נוטע לרבים
לרבים חייב ברשות הרבים פטור ,הנוטע
חייב ואם נוטע ברבים חייב אמאי נוטע
לרבים חייב בנוטע בתוך שלו ,ברשות הרבים
לרבים ברבים פטור ,ודחוק לומר דהצטרפות
פטור ,בשגזל קרקע ,ויש קרקע נגזל אמר רבי
ב' פטורים קטנים גורם לפטור .ואי נימא
הילא אף על פי שאין קרקע נגזל יש ייאוש
דנוטע לרבים חייב לרבנן משום דיש רבוי
לקרקע .עד כאן .והנה במשנה שלנו איתא
וכדמשמע לשון הגמ' בפסחים אפשר לומר
דנוטע ברשות הרבים חייב בערלה וקשה
דהרבוי לא ריבה אלא רק דרגה זו .ודוחק.
מאוד ממה שכתב בברייתא ברשות הרבים
ואם מסברה יש לחייב קשה מה שונה כששני
פטור וצריך לומר בדוחק דר"ש ב"א נחלק
הפטורים מצטרפים.
בב' מחלוקות עם תנא דמתני' א' דדעת ר'
ואפשר לומר דהנה ביסוד הפלוגתא בדין
יהודה לחייב בנוטע לרבים ב' דיש לפטור
ברשות הרבים ודלא כתנא דמתני' דחייב.
נוטע לרבים דפטור משום דענין ערלה הוא
ואפשר להטעים דוחק זה דהיה ידוע דנחלקו
באוכל העומד לאדם ולדעת רבנן דחייבו בזה
ר"י וחכמים והוא אמר דלא נחלקו בדין נוטע
ניתן לומר ב' דרכים הא' דרבנן סברי דלא
לרבים אלא בדין נוטע ברה"ר .ואכתי זה
כסברה זו וסברי דיש לחייב בכל סוג ערלה
דוחק .ולכן יותר נראה לפרש דר"ש ב"א פטר
אמנם מצינו לומר דסברת רבנן דרק בנוטע
לרבים יש לחייבו כיון דזה נקרא אוכל העומד
ברשות הרבים רק כשזה נוטע לרבים ברשות
לאדם אחד אלא דהוא קבע בדעתו לייעדו
הרבים ובצירוף שניהם פטר .וכ"כ להדיא
הגר"א בפירושו ובגירסתו שהביאה הרידב"ז.
לרבים ולפי"ז יש לומר דעומד לרבים ברשות
ושורש לסברה זו מצינו בפירוש המשניות
הרבים בזה נחשב לכו"ע אוכל העומד לרבים
להרמב"ם דכתב דעולה מאליו חייב ובעולה
ולכן לכו"ע אין בזה דין ערלה .ועיין לקמן
מאליו ברה"ר פטור .ויובא להלן.
דהחזו"א פירש דנוטע לרבים אין יכול לחזור
בו ממה שייעד דבר זה לרבים ויל"ע אם זה

לא
הערלה
בענין נוטע לרבים
תורת
סותר למהלך זה או דנימא דדברי החזו"א הם
עיין ברש"י פסחים כג .ד"ה הנוטע דפירש
דמבחינה ממונית אין יכול לחזור בו אמנם
דנוטע לרבים היינו שנטע באמצע הדרך
אתכי זה נחשב דשייך לאדם פרטי והוא
ובתוס' שם חלק עליו דאם כן היינו נוטע
מייעדו .וכן יש לדון אם דרך זו ניחא לפי דרך
ברשות הרבים דאיתא אח"כ במשנה ומוכח
הר"ש דענין עומד לרבים הוא בירושלים שלא
דנוטע לרבים היינו דנטע ברשות היחיד
לצורך רבים .ובדעת רש"י משמע דסבר
נתחלקה לשבטים דהוא מקום השייך לרבים
דנוטע לרבים ברשות הרבים חייב לרבנן,
אלא שהיחיד נמצא שם אבל אכתי הוא מחויב
ובדעת תוס' אין מקור אם מה שחולק על
לתת להם ואפשר בדוחק לומר דגם שם אפשר
רש"י הוא משום דסבר דבאופן כזה גם לרבנן
לומר כן.
פטור ]והא דלא הקשה כן משום דאין הכרח
יד .ושו"ר בחזו"א סימן א' סקט"ז דהקשה כן
לזה[ או דנחלקו רק בלשון ואין מחלוקת
אמאי ירושלים הוה ערלה הא זה עומד לרבים
דינית ביניהם.
ברבים ותירץ דהסברה דעומד לרבים ברבים
טז .הרא"ש בפירוש על המשניות כתב הנוטע
לא הוה ערלה משום דעומד ליעקר ]ונטע
ברשות הרבים 'לצורך עצמו' ובהא מודה ר'
לרבים אי"ז עומד ליעקר דזה ברשותו וכן נטע
ברבים אי"ז עומד ליעקר כי הוא גזל[ ולכן
יהודה .עד כאן .וכן הרא"ש בהלכות בהלכה
בירושלים הוה ערלה דזה לא עומד ליעקר
ג' כתב על התנא דהמשנה הנוטע ברשות
כיון דהוא אחראי על זה .וזה חידוש דזה
הרבים 'לצורך עצמו' ,משמע דנקט דגם תנא
נחשב עומד ליעקר דהא זה מיועד לרבים
דמתניתין פטר בנוטע לרבים ברבים וכן נקט
להלכה .וכן כתב הטור בסוף סימן רצד הנוטע
ואמאי יעקרו אותו.
ברשות הרבים לצורך עצמו חייב .והבית יוסף
הדעות בדין נטע לרבים ברבים
שם הקשה דמשמע מיניה דנוטע לרבים
טו .ועתה נבוא לדעות הראשונים והפוסקים
ברבים פטור והקשה דמשמע דהדין דנוטע
בדין נוטע לרבים ברבים .דהנה בדעת ר"ש
לרבים ברבים חייב דלא גרע מעולה מאליו
ב"א משמע דדעתו דנוטע לרבים ברבים פטור
ועוד דכיון דמרבינן נוטע לרבים מהקרא לכם
]חוץ אם נדחה דהוא סבר דבנוטע לרבים
יש לרבות כן אף נוטע לרבים ברבים .ועיין
כו"ע מודו ונחלקו בנוטע ברבים[ וכ"כ
בבית יוסף ובב"ח דכותבים דאפשר לדחוק
הגר"א .ויל"ע אם תנא דמתניתין פליג עליה
ברא"ש דאין כוונתו למעט נוטע לרבים
וסבר דיש לחייב לרבנן אף בזה או דילמא
ברבים אלא כוונתו לומר דהיה מקום להבין
דלא נחלקו בזה .ובהגר"א כתב דנחלקו בזה
דמה שכתוב נוטע ברשות הרבים היינו לצורך
ולפי"ז אפשר דיש לפסוק כתנא קמא דנחלקו
רבים וקשה על זה דהא כבר כתוב לעיל דין
גם בזה .והלכה כרבנן דחייבו בזה .וכן כתב
זה שנחלקו בו רבנן ור' יהודה ואמאי דין זה
הגר"א בביאור על השו"ע יור"ד סימן רצד
מוסכם ולכן כתב דהכא הכוונה נוטע ברשות
סקס"א דהשו"ע העתיק נוטע לרבים לצורך
הרבים לצורך עצמו ולכן בזה לכו"ע חייבו.
עצמו והקשה עליו דמשמע דהוא סבר דר"ש
אבל אם זה היה לצורך רבים זה תלוי
ב"א מפרש למשנה וכתב דאין ראיה דדילמא
במחלוקת דלעיל .ובמעדני יו"ט אות צ' הביא
בזה נחלקו וכמ"ש כאן.
דבריו ודחיתו.

תורת

בענין נוטע לרבים

והנה בעיקר קושיתו מאי שנא מעולה מאליו
עיין לקמן דדעת הרמב"ם דעולה מאליו
ברשות הרבים פטור וכ"כ בספרא וע"ע לקמן
מש"כ לדון בזה .ובקושיא הב' דיש לרבות
מהרבוי גם נוטע לרבים ברבים איכא למימר
איפכא דכיון דהדין לחייב הוא רק משום
הרבוי אפשר דאין לו בו אלא חידושו ואין
מקור לדרגה זו וכמ"ש לעיל.
ועיין ברבינו ירוחם נתיב כא חלק ב' דגם כתב
הנוטע ברה"ר פירוש דנטע ברה"ר לצורך
עצמו.
יז .אולם ברמב"ם פרק י' ממעשר שני ה"ה
משמע דחייב גם בזה דסתם הדברים דנוטע
לרבים חייב וכן נוטע ברשות הרבים ואם היה
חילוק היה צריך לכתוב כן .וכן שמעתי
דסתמו בסמ"ג ובארחות חיים ובכלבו.
ובלבוש שם סעיף כו כתב להדיא דחייב וז"ל:
הנוטע ברשות הרבים בין לעצמו בין לרבים
גם כן חייב בערלה ,דבכלל לכם ובכלל
ונטעתם הוא ,ומאי שנא ברשות היחיד ומאי
שנא ברשות הרבים .וכן בחכמת אדם שער
משפטי ארץ הלכות ערלה הלכה יד לא חילק
בזה.
ועיין להלן חלק ב' סיעתא לדעות המחייבים
מדין עולה מאליו דמבואר בדבריהם דלולי
קרא הוה מחייבים בעולה מאליו ברה"ר.
וא"כ ה"ה יש לחייב בנוטע לרבים ברבים.
סיכום :ברא"ש בפירוש ובהלכות ובטור
וברבינו ירוחם והשו"ע מדויק דנוטע לרבים
ברבים פטור .ויש לדחות הדיוק .ברש"י
משמע דחייב .ברמב"ם ועוד ראשונים מדויק
דנוטע לרבים ברבים חייב .וכן עיקר דעת
הב"י והב"ח דחייב .וכ"כ הלבוש להדיא.
וכ"כ הגר"א דלדינא יש לחייב.
עיין להלן סימן ט' דין נוטע לרבים בחו"ל.

הערלה

לב

חלק ב .דין עולה מאליו
גדר החסרון ונפק"מ בנטע במקום טרשים

יח .במשנה איתא דעולה מאליו חייב.
ובירושלמי הלכה א' הקשו מדברי ר' יוחנן
דאמר גפן שעלתה במקום חורשין אין בה דין
ערלה ותירצו דמשנתנו מיירי דוקא כשעלה
במקום ישוב אבל במקום טרשים אין חיוב.
ואמר ר' ליעזר דאם עושה כדי טפילתה דהיינו
שראוי להשקיע בפירות להביאן למקום ישוב
חייב .והנה בגירסתנו שם בירושלמי איתא דר'
יוסי אמר אפילו נטעה והיינו דגם אם נטע
במקום שאינו מקום ישוב אין בזה דין ערלה
והביאור דלא חייל על זה שם עץ מאכל
באופן הזה שאין עומדים לאכלו וכן פסק
הרמב"ם ]פ"י ממעשר שני ה"ו[ והשו"ע סימן
רצד סכ"ז דגם בנוטע פטור .אולם לפי
הגירסא של תלמידי הגר"א שם אין מקור לדין
זה דהוא גרס את דברי ר' יוסי כשנטע במקום
שאין הרוב משמרין אלא הרוב מעמידים אותו
לקורות עי"ש] .ועיין בדברי המהר"י קורקוס
על הרמב"ם סיעתא לגירסתו דהביא שם את
הירושלמי והשמיט הקטע של ר' יוסי[ אמנם
בשו"ע בביאור הגר"א סקס"ו כתב דמקור דין
השו"ע הוא דאפילו נטע במקום של חורשין
פטור הוא מר' יוסי הנ"ל וצ"ע.
ויש דוחק גדול לגירסתנו בגמ' דאם גם בנטע
במקום טרשים אין דין ערלה א"כ מה הקשו
משם על דין נטע מאליו הא מוכח דשם יש
חסרון אחר כיון דאפילו בנטע אין בזה דין
ערלה .וצע"ג.
והנה בפרישה ובלבוש ובש"ך סקל"ה כתבו
דהסברה לחייב בעולה מאיליו במקום יישוב
משום דאמרינן דבודאי הגיע העץ על ידי
עבודת האדם ,ומדבריהם משמע דהחסרון
בעולה באיליו במקום טרשים הוא חסרון אחר
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דהעץ לא הגיע ע"י נטיעת אדם ,ולדבריהם
התורת כהנים פרשת קדושים פ"ג ה"ד.
אם יעשה נטיעה יתחייב .וצ"ע דברמב"ם
דדוקא עולה מאליו ברשות היחיד חייב.
ושו"ע פטרו בזה .ואולי סברי דיש ב'
ושו"ר לשון היראים ]מצוה עה[ ונטעתם פרט
חסרונות במקום שאינו יישוב הא' דאין על זה
לעולה מאליו פי' לרבים וכתב כדתניא
שם עץ מאכל והב' דאין שם נטיעה ולכן אם
בתוספתא העולה מאליו לרבים פטור מן
נטע יש לפטור מצד החסרון הא' ואם עלה
הערלה ,אבל העולה מאליה חייב וטעמא כיון
מאליו במקום יישוב יש לפטור מצד החסרון
דליחיד הוא נראה כנוטעם ותניא ונטעתם אין
הב'.
לי אלא נטוע ,הבא מאליו מנין ת"ל כל עץ.

וקשה על דבריהם מהגמ' בסוטה מ"ג ב'
דאיתא שם דאם נטע לסייג ונמלך למאכל יש
בזה דין ערלה כמו עלו מאליהם ואי נימא
דבעלו מאליהם יש סברה מיוחדת דזה הגיע
ע"י נטיעת אדם א"כ אין מקור לחייב גם
כשלא היה נטיעה בחיוב .וצ"ע .ושמעתי
ליישב דעל כרחך אין הכוונה דבא על ידי
נטיעת אדם דאדם נטעו בכוונה אלא דזה יצא
על ידי אדם שלא בכוונה וכגון שהפיל שם
ענפים וכדומה וגם זה נכלל בכלל הקרא
ונטעתם ]ועלה מאליו היינו כשקרה על ידי
הרוח וכדו'[ ולכן אמרו דאם זה חייב קל
וחומר אם נטע לסייג וחזר בו.
דין עולה מאליו ברשות הרבים

יט .כתב הרמב"ם בפירוש המשניות :והעולה
מאליו ,הוא הצומח בלי שיטעו אותו .ובתנאי
שיצמח ברשות היחיד ,אבל עולה מאליו
לרבים אינו חייב בערלה .ועל זה אמרו
בספרא ונטעתם פרט לעולה מאליו .ובפירוש
ביארו בתוספתא ואמרו העולה מאליו לרבים
פטור מן הערלה .עד כאן .וכן כתב בהלכות
בפ"י ממעשר שני ה"ה :והעולה מאליו
ברשות היחיד .ומקורו מהספרא הנ"ל .ועיין
בב"י דהביא דברי הרמב"ם בפירוש המשניות
וכתב דקשה אמאי לא הביא דין זה בחיבורו
וקשה דהביא דין זה .וכ"כ בדברי חמודות
סק"ז .וכ"כ בסמ"ג עשין קל"ז .ושמעתי דכ"כ
בארחות חיים ובכלבו ובפירוש הראב"ד על

ואחר שריבה הכתוב ומיעט לא מסרו הכתוב
אלא לחכמים .עכ"ל .והוא הרחיב הדיבור
וכתב דכיון דיש ב' מקורות הא' לרבות עולה
מאליו והב' למעט עולה מאליו לכן דרשינן
דברה"י חייב וברה"ר פטור .ופירש גם הסברה
דעולה מאליו ברה"י נחשב כנוטעם ועיין
לקמן.
ועיין ברדב"ז על הרמב"ם שם דכתב דלדעה
זו דעלה מאיליו ברה"ר פטור על כרחך דמה
דקתני עלה מאיליו במקום יישוב חייב
ובמקום טרשים פטור היינו בעלה מאליו
ברשות היחיד שבזה יש לחלק דבמקום
טרשים אין לחייב .וכ"כ הגר"א על השו"ע
העולה מאיליו ברשות היחיד חייב במקום
יישוב במקום טרשים פטור וכ"כ הבאר
הגולה שם ]ועיין שם בשו"ע דזה בסוגריים
ואיני יודע מי גרס כן בשו"ע[ .ובתחילה
חשבתי לפרש איפכא דברשות היחיד לעולם
יש לזה שם עץ מאכל ולכן בכל עולה מאליו
ברה"י יש לחייב וברשות הרבים יש לפטור
באופן שאי"ז מקום יישוב אבל כשזה במקום
יישוב יש לזה שם עץ מאכל גם שם .אמנם
כנראה דהסיבה דסירבו לפרש כן הוא משום
דדרשינן לקרא 'ונטעתם' דברשות הרבים
צריך נטיעה בפועל ואם כן גם אם זה במקום
יישוב אין לחייבו כיון דסוף סוף אין נטיעה
בפועל .ולדעת הר"ש דמשמע דהחילוק בין
עולה מאליו ברה"י לעולה מאליו לרבים הוא
מסברה אפשר דיש מקום למהלך זה.
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בשולחן ערוך בגירסתו הראשונית נראה
כ .והנה בדברי ר"ש ב"א איתא הנוטע לרבים
דסתם מדין זה אמנם בביאור הגר"א והבאר
חייב בערלה ,עלה מאליו פטור מן הערלה.
הגולה גרסו בדבריו דברה"י חייב .וכנ"ל.
וזה דלא כהמשנה דקתני דחייב בערלה .ויש
מקום לומר דלפי ר"ש ב"א בהא נחלקו ר"י
סיכום הדין :ברמב"ם כתב דעלה מאליו
ורבנן בדין עולה מאליו ודלא כתנא דהמשנה
ברה"ר פטור וברה"י חייב וכ"כ הראב"ד
דנחלקו בדין נוטע לרבים .ובפירוש הגר"א
והיראים והסמ"ג והכלבו והארחות חיים וכ"כ
כתב דלר"ש ב"א הנוטע לרבים והעולה
הגר"א לדינא .אולם ברא"ש והטור ורבינו
מאליו תוך שלו חייב ,ברה"ר פטור ,והיינו
ירוחם משמע לחייב גם בזה וכן נראה בלבוש.
דמה דקתני עלה מאליו פטור היינו כשזה
ועיין לקמן שיש לדון לפטור גם לדעתם
ברה"ר וזה דחוק מאוד בלשון הירושלמי
מטעם דזה כעומד לרבים.
דקתני נוטע לרבים חייב עלה מאליו פטור
כב .ובשורש הפטור במקום שאינו מקום
והוא מפרש דנוטע לרבים קאי על אופן אחד
יישוב נראה דהוא משום דאמרינן דאין דין
ועלה מאליו קאי על אופן אחר ואולי היה לו
ערלה אלא בפירות העומדים לאכילה ועלה
גירסה אחרת.
מאליו אין לו חשיבות שזה עומד לאכילה
ושוב ראיתי בדברי הר"ש דכתב להדיא
ולכן כל דין זה הוא רק כשזה במקום טרשים
דלר"ש ב"א לא נחלקו ר"י ורבנן בדין נוטע
ולא משתלם להשקיע בזה אבל באופן אחר
דר"י
לרבים אלא בדין עולה מאליו לרבים
חייב דאדרבה דנים שיש לזה שם אוכל.
פטר ורבנן מחייבים .והנה לדעה זו אפשר
וסברה זו נכונה לדעת הרא"ש דסבר דיש
דלהלכה יש לפסוק כרבנן המחייבים בזה
לחייב בכל עולה מאליו ,וגם לדעת הרמב"ם
רבנן
אולם אין זה מוכרח דגם לתנא דמתניתין
דסבר דברה"ר יש לפטור מחמת דאין שם
מחייבים דדילמא לדעתם רק בעולה מאליו
נטיעה ,מ"מ ברה"י חייבו אף שאין שם נטיעה
ברה"י מחייבים.
ומ"מ פטרו כשאי"ז מקום יישוב ואפשר דזה
ועיין בביאור הגר"א על השו"ע סקס"ה דכתב
מהטעם הנ"ל.
דכדי שלא תסתור התוספתא דאיתא דעלה
והנה לפי גירסתנו הפטור במקום שאינו מקום
מאליו לרבים פטור יש להעמיד גם את
ישוב הוא פטור גם בנטע ומוכח הסברה הנ"ל
המשנה רק בעלה מאליו ביחיד וכאופן דר"ש
דכיון דזה מקום שהפירות אינם עומדים
תנא
ב"א ורק בזה חייב ולעולם מודה
לאכילה אין בזה דין ערלה ,ולפי גירסת
דמתניתין דעלה מאליו ברבים פטור.
הגר"א משמע דזה חסרון רק כשעלה מאליו
כא .ובדברי הרא"ש דסתם וכתב העולה
ואין לומר דזה משום הפסוק ונטעתם דאם כן
מאליו חייב בערלה ולא כתב דהוא דוקא
איך במקום ישוב יש דין ערלה ,וצריך לומר
ברשות היחיד משמע דס"ל דיש לחייב בכל
דאם נטע יש לו חשיבות לקבוע לזה שם של
גווני .וכן הטור סתם מדין זה .וכן רבינו ירוחם
עץ מאכל גם כשנטע במקום הזה ורק
סתם מדין זה .וכן בלבוש סתם מדין זה .ועיין
כשעולה מאליו אין לזה שם עץ מאכל.
לקמן סקכ"ד אופן לדחות הראיה משם.
ושו"ר בר"ש בפירושו על התורת כהנים דכתב

דהפטור בעלה מאליו הוא משום דדעת
האנשים להתיאש מזה ולא לאכול.
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מההו"א לחייב בעלה מאליו ברבים מוכח
חייל עליה שם עץ מאכל בזמן הנטיעה וזה
דסברו לחייב בנוטע לרבים ברבים
גרע מסייג שזה נקרא עץ מאכל ויש בו פטור
שהתורה פטרה אותו .ומהרי"ש שמעתי בזה
כג .והנה יל"ע לדעת כל הסוברים הנ"ל
סברה אחרת דבאופן כזה אין מחשבתו קבועה
דעולה מאליו ברשות הרבים פטור והוצרכו
דשמא יסלקו אותו וכדו' ולכן אין זה סגי
ללמוד דין זה מקרא דילפינן לה מספרא
לשנות ייעוד העץ וכעי"ז איתא בחזו"א.
וכנ"ל והיינו דלולי פסוק אמינא לחייב וקשה
דאי נימא דנוטע ברשות הרבים לרבים פטור
והנה יש לדון בנוטע לרבים ברשות הרבים
קל וחומר דיש לפטור בעולה מאליו לרבים
באופן שאחד השתלט על האילן ולפי"ז צריך
ואמאי צריכים ללימוד מיוחד וסיעתא מכאן
לומר דחייב ]דאם גם בזה פטור הדרא קושיא
לכל השיטות הסוברים דשם חייב ולכן
אמאי צריך קרא לפטור בעולה מאליו[
הוצרכו לומר דעולה מאליו גרע טפי .והוה
דהפסוק חידש דרק אם עלה מאליו והשתלטו
מצינו לומר דכל השיטות בדין הזה הם
על זה דפטור וזה קשה דבפשטות שורש
לשיטתם בדין ההוא דדעת הרא"ש דמדויק
הסברה דעלה מאליו והשתלטו על זה דפטור
ממנו דנוטע לרבים ברבים פטור לכן לא הוה
דאין כח לקבוע אלא בזמן הנטיעה ומה
מצי למימר היישוב של הסתירה דהברייתא
שהשתלט על זה אין בזה משנה שם העץ
כן
והמשנה דעולה מאליו לרה"ר פטור דאם
וקשה דא"כ גם בנוטע לרבים יש לומר סברה
לא צריך קרא לזה ולכן על כרחך דהספרא
זו .וצ"ל לדרך זו דהחסרון הוא דאין דין
עסק בדין עולה מאליו ברשות היחיד ומ"מ
ערלה אלא כשיש מציאות של נטיעה ובנוטע
הרמב"ם
פטר ודלא כתנא דמתניתין אמנם
לרבים נחשב נטיעה בחיוב אלא דהחסרון
דמדויק ממנו דסבר דנוטע לרבים ברבים חייב
הוא כל זמן שעומד לרבים וכשאחד השתלט
ניחא דאמר דיש לפרש דעולה מאליו ברשות
על זה אין זה עומד לרבים ואין חסרון זה.
הרבים חייב והוצרך קרא לפטור .וזה סיעתא
כד .ועכ"פ זכינו לדין דגם לדעת הרא"ש
לדיוקים שכתבנו לעיל דלדעת הרמב"ם יש
דמדויק ממנו דחייב בעולה מאליו בכל גווני
לחייב בעומד לרבים ברבים ולפי"ז כל
מכל מקום יש לפטור בזה מטעם אחר כיון
השיטות שכאן דהם הראב"ד והיראים הם
דכשזה עולה מאליו לרבים נידון כמו נוטע
סיעתא לדין שם.
לרבים ויש לפטור מדין נוטע לרבים ברבים.
ושמעתי מהרי"ש לדחות דלעולם נוטע לרבים
ואכתי דחוק אמאי סתם את דין זה וצריך
ברבים פטור והא דהוצרך הקרא לפטור
לומר דבעצם בדין עולה מאליו אין חילוקים
בעולה מאליו לרבים הוא באופן שזה עלה
וכל החילוקים הוא משום עומד לרבים וזה
מאליו והיה אחד שהשתלט על זה ועתה זה
כתב מיד אח"כ.
עומד ליחיד ולכן הוה אמינא דחייב ולזה
ושוב שמעתי דעל פי הדברים האלו אפשר
חידש קרא דכיון דזה עלה מאליו ברה"ר
דאין מקור דדעת הרא"ש לחייב בעלה מאליו
פטור .ולכאורה זה תלוי בסברות הנ"ל דאם
ברה"ר דאפשר דלעולם היה דעתו לפטור
יסוד הסברה דעולה מאליו ברה"ר אי"ז אוכל
וכהראשונים הנ"ל והא דלא כתב כן משום
כיון דאי"ז עומד לאכילה א"כ באופן זה הרי
דבדרך כלל יש לפטור בזה מטעם אחר כיון
הוא עומד לאכילה .ודמיא לסייג שחשב עליו
דזה נחשב עומד לרבים ברבים .והנפק"מ
למאכל .ויש לדחות דעץ שעלה מאליו לא
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שיש בזה באופן שעלה מאליו ואח"כ השתלט
חזו"א הקל בנוטע לרבים ברבים כהרא"ש
גזלן אחד על המקום והחליט שרק הוא לוקח
ובדינים החמיר
וזה אינו מצוי ואפשר דמשום כן לא נקט כן.
יש לברר הבריך עץ מאכל בעולה מאליו
דין נטע לצל ברשות הרבים
ברה"ר
כה .ונפק"מ למעשה בכל דין זה באילנות
שנוטעים אותם לצל אם יש בהם פירות ,אי
חלק ג .דין נטיעה קודם שכבשו ובדין
נימא דנוטע לצל נחשב כנוטע לסייג אין בזה
נטיעת גוי
דין ערלה כמו דכתבנו לעיל הלכה א' אמנם
אם נוטע לצל אין זה כנוטע לסייג כיון דאין
גדר הפטור בנטיעה קודם שכבשו
כאן כוונה הפכית מכל מקום הרי זה כעולה
כז .במשנה קתני דמה שבאו אבותינו לארץ
מאליו כיון דזה ניטע בלי כוונת נטיעה ולדעת
ומצאו נטוע פטור מערלה אבל אם נטעו קודם
כל הראשונים הנ"ל דפטרו בעולה מאליו
שכבשו חייב בערלה .ובגמ' פירשו דילפינן
לרבים יש לפטור בזה .וכן לדעת הראשונים
לה מקרא דכתיב ונטעתם פרט לשנטעו גוים
האחרים יש לפטור בזה מדין נוטע לרבים
עד שלא באו ישראל לארץ .ובדין דנטעו עד
ברבים וזה קולא גדולה.
שלא כבשו הקשו בגמ' דזה סותר לדברי ר'
כו .ולענ"ד אין זה ברור דהנה עיין בגמ' סוטה
ישמעאל דאמר דכל ביאות שבתורה הוא
מ"ג דאמרו דאם נטע לסייג ונמלך למאכל יש
אחרי כבוש וחילוק ותירצו דהכא שאני דכתיב
בזה דין ערלה כמו עולה מאליו דהיינו דאף
בבואכם ]ולא כי תבואו אל הארץ[ ולכן
דבשעת הנטיעה היה פטור מכל מקום שייך
פירשו דהיינו כשבאו בפועל נתחייבו ואף
לחייב אחר כך ,והנה קשה לומר דבאופן זה
קודם כיבוש וחילוק.
נימא דאם זה ברשות הרבים יהיה פטור דזה
והנה אם עבר ג' שנים מעת הנטיעה פשוט
עולה מאליו ברשות הרבים ,ואולי זה תלוי
דאין בזה דין ערלה ולא מסתבר דהיה צד
בדרכים דאם יסוד הסברה של עולה מאליו
לומר דיתחילו למנות ג' שנים לכל העצים
ברה"ר הוא משום דמתיאשים מזה ואין לזה
משעה שנכנסו] .וכן יש לסייע מלשון הגמ'
שם עץ מאכל וכמ"ש הר"ש באופן זה אין
דאמרו דהסיבה דאין ערלה משום דשורש
טעם לומר כן ,אבל אם יסוד הסברה דיש דין
פטור פוטר משמע דהיה מקום לומר דיש כאן
דברה"ר צריך נטיעה בחיוב וברשות היחיד
גידול להתחייב בערלה ומ"מ פטרו מחמת
הקילו בעולה מאליו וזה גדר הדין ללא גדר
דהשריש בפטור אבל אם מיירי אחר ג' שנים
סברה אם כן באופנים הנ"ל יש לפטור כיון
והחידוש דאין מתחילים למנות מתחילה מה
דסוף סוף אין כאן נטיעה בחיוב.
זה נוגע לשורש פטור פוטר[ אלא מסתבר
הוספות
דנידון הגמ' הוא בעץ שבזמן שבאו לארץ לא
עבר ג' שנים ולכן היה צריך להיות בזה דין
שמעתי מהרי"ש להקשות דבתוספתא הי"ד
ערלה ולזה חידש קרא דלא חל שם ערלה
גופה מצינו כדין הברייתא ולכן קשה לומר
קודם שבאו לארץ וזה מה שאמרו דאף עתה
דאין הם סוברים אחד את השני
שנכנסו אי"ז נאסר כיון דהשריש בפטור.
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והנה שנינו לעיל בהלכה א' דאם נטע בתחילה
אמרו נטעו גוי אע"פ שלא כבשו ישראל חייב.
לסייג ואח"כ חשב עליו למאכל דיש בזה דין
משמע פשטות לשונו דהרבוי כל עץ הוא
ערלה ולא אמרינן דכיון דהשריש בפטור,
מרבה את זה .אמנם הגר"א גרס דרק בחלה
והחילוק ברור דהתם שייך בזה דין ערלה אלא
חייב רבי ישמעאל מיד בכניסה אבל גבי ערלה
פליג ולדבריו יש לחייב בערלה רק אחרי
כל זמן שזה סייג אין בו חיוב משא"כ הכא
כבוש וחילוק .ודלא כתנא דמתניתין דלא סבר
דלא שייך בזה דין ערלה בזמן זה קודם שבאו
כוותיה.
לארץ .וכן מסתבר דאם היה עץ של הקדש
בשנה הראשונה דאין בו דין ערלה ]כמבואר
ועיין בירושלמי פ"ה ממעשר שני דאיתא שם
?[ ופדה אותו או דהיה עץ נטוע לרבים ונמלך
דעת ר"א ור' יוסי דלא נתחייבו ישראל בכרם
אחר שנה ראשונה דיהיה בזה דין ערלה כיון
רבעי אלא לאחר י"ד שכבשו ושחילקו
פטור
דבאופנים אלו שייך דין ערלה אלא דיש
]והביאו דין זה ברמב"ן ר"ה ט' וברשב"א
כשזה לרבים או הקדש וכמו סייג משא"כ
ב"ק ס"ט[ ויהיה בזה חידוש דאף דערלה נוהג
נחשב
קודם שבאו לארץ דאי"ז פטור אלא
מ"מ רבעי אינו נוהג .ולגירסת הגר"א ניחא
דלא חל על עץ זה דין ערלה.
דהתם כרבי ישמעאל דגם ערלה אינו נוהג.
והנה בכל זה יש חידוש דמשמע דבנטיעה
וע"ע ברשב"א שם.
קודם שכבשו אין דין ערלה כלל וקשה אמאי
כט .ויל"ע מה החידוש במשנה זה להלכה
ערלת
אין בזה דין ערלת חו"ל ואפשר דגם
ואמאי השמיענו התנא ענין זה] .ואם הוה
חו"ל נקבעה רק אחרי שנכנסו לארץ .ושו"ר
אמרינן דבנוטע להקדש או פודה מרבים אחרי
דכ"כ בחזו"א סימן א' סוף סקי"ב.
שנה אין דין ערלה כמו אחרי שבאו לארץ הוה
אם החיוב מיד בכניסה או אחרי כבוש
ניחא אמנם לפי מה שכתבנו דיש בזה דין
וחילוק
ערלה קשה[ ועיין במנחת חינוך דנתקשה בזה
והעמיד יישובים לתרץ דזה נפק"מ אם
כח .ובירושלמי הקשה דבשלימא לרבנן
הרחיבו את הארץ ועושים קדושה שניה דאין
דסברי דחיוב מצוות התלויות בארץ הוא
דין ערלה לעצים שהיו שם בזמן ההרחבה.
משעת כניסה ניחא דגם ערלה נתחייבו מיד
ושו"ר ברדב"ז על הרמב"ם פ"י ה"ט דנתקשה
אלא לרבי ישמעאל דדרש דמה שכתוב ביאה
בזה ותירץ דילפינן מזה לדין שורש פטור
הוא אחרי כבוש וחילוק ואמר רבי הילא מודה
פוטר דאם יצא גזע משורש האילן שנטעו גוי
ר' אליעזר בחלה וערלה לפי ששינה הכתוב
פטור מן הערלה .ולא הבנתי דבריו דהא
משמעו שינה הכתוב חיובו והיינו דהכא כתיב
קיימא לן דנטיעת גוי חייב בערלה .ואם
בבואכם ולא כתיב כי תבואו כמו בשאר
כוונתו לנטיעת גוי קודם שבאו לארץ זה קשה
מקומות ולכן אמרינן דהכא חייב בזמן
דלא תירץ מידי דזה גופה הקושיא מה זה נוגע
הביאה .וקשה דבבואכם כתיב רק בחלה וגבי
להיום.
ערלה כתיב כי תבואו ועיין ברמב"ם פ"י
ממעשר שני ה"ט דכתב דילפינן מהלשון כי
תבואו אל הארץ ונטעתם משעת ביאה .ודחוק
דין נטיעת גוי
דלא הזכיר הירושלמי לימוד זה .וברא"ש
ל .במשנה איתא והנכרי שנטע דיש בו דין
בהלכות ]ס"ג[ כתב יכול שאני מוציא שנטעו
ערלה וברמב"ם בפירוש המשניות כתב דהיינו
גוי משבאו לארץ תלמוד לומר כל עץ ,מכאן
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דנטע בקרקע של ישראל וכן פירש הרע"ב
לחו"ל וצ"ל דעל גוי לא חלים הדינים משא"כ
בעולה מאליו .ושמעתי מגיסי הריפ"ש דכעין
אחריו ,אמנם בתוס' בקדושין דף ל"ו כ' שיש
זה יש בדיני רבעי דרבעי של הפקר חייב
ערלה בשל גוי וכ"כ בשו"ת הרשב"א ח"ה
בחו"ל ורבעי בחו"ל בשל גוי דעת חלק
סימן נו והרמב"ם גופיה חזר בו דכ' בפ"י
מהפוסקים דאין חיוב וחזינן דשייך לומר דגוי
ממעשר שני ה"ה דעכו"ם שנטע לעצמו הוה
עושה הפקעה גם בחו"ל .ויל"ע בזה דאולים
ערלה .וכ"כ הר"י קורקוס על הרמב"ם שם,
וכן פסק השו"ע שם בסעיף ח' ובסעיף כג .וכן
שם אמרינן דכיון דמתחילה היה נטיעה חל
נקטו כל הפוסקים ,ואחד מהראיות שכתבו
על זה דין רבעי ולא נפקע גם כשהפקיר
הוא מלשון הירושלמי דלמד מהקרא ונטעתם
משא"כ בשל גוי דלא חל כלל ולפי סברה זו
למעט מה שנטעו גוים עד שלא באו ישראל
בעולה מאליו מתחילה לא יהיה דין רבעי יש
לארץ ומדויק מזה דמה שנטעו אחרי שבאו
לברר דין זה
ישראל לארץ חייב בערלה אף שזה נטיעת גוי.
לב .עיין ברשב"א בחידושים לב"ק ס"ט
וכ"כ הלבוש יו"ד סימן רצד סכ"ו להוכיח
דכתב דערלת גוי אסורה רק מדרבנן .ושמעתי
מראיה זו .וכן ראיתי ברא"ש וביראים סימן
דכ"כ בשו"ת הב"ח החדשות סימן מט
עה להדיא דגרסו בברייתא יכול שאני מוציא
ובתועפות ראם על היראים סעיף טז.
נטעו גוים אחרי שהגיעו ישראל לארץ תלמוד
גזלן שנטע
לומר כל עץ מאכל וכו'.
לג .בירושלמי הקשה וכי יש קרקע נגזלת
ויל"ע איך פירש הרמב"ם בפירוש המשניות
ותרצו דקני לה לקרקע ביאוש ושיקוע שם
את הגמ' שאמרו פרט לשנטעו גוים עד שלא
בעלים] ,כ"כ הגר"א בפירושו דהא יאוש לבד
כבשו והא הוא סבר דכשנטעו גוים בכל גווני
אינו קונה[ .והנה בגירסת הירושלמי קושיא זו
פטור .וצריך לומר דפירש דאחרי דכבשו הכל
על נוטע ברשות הרבים והקשה על זה הר"ש
שייך לישראל ולכן זה נחשב שהם נוטעים
בפירושו דמה הקשו וכי יש קרקע נגזלת הא
ברשות הישראל אמנם אם ייטעו ברשות
אף אם היא אינה נגזלת מכל מקום הרי הוא
הגוים יהיו פטורים.
כגזלן שנטע דיש בזה דין ערלה .ועוד הקשה
נטיעת גוי בחו"ל
עי"ש .ובהגר"א גרס דקושית הירושלמי על
לא .בר"ש בפירוש המשנה דנטע גוי חייב
המשנה דחידשו דיש ערלה בגזלן שנטע
כתב אם נטע גוי בארץ ישראל וכ"כ בא"ז.
והקשו מה החידוש דכיון דאין קרקע נגזלת
ועיין בשו"ת חת"ם סופר ]חלק ב' יורה דעה
א"כ זה נחשב כגדל ברשות הבעלים ויש בזה
סימן רפו[ דדן דנטיעת גוי בחו"ל תהיה
דין ערלה ולזה חידשו דהגזלן קנה לזה ביאוש
ושיקוע שם בעלים והוה אמינא דדבר שהגיע
אסורה רק מדרבנן ,וההלכה למשה מסיני דיש
לידו על ידי גזילה אין זה נחשב כשלכם ולזה
ערלה בחו"ל זה רק ליהודים .והביאו הפתחי
תשובה כאן בסק"ז .והנה בעולה מאליו לא
חידשו במשנה דגם בזה יש חיוב .וכן פירשו
מצאנו חילוקים וחייב גם בחו"ל ולדבריו
בחזו"א סימן א' סקט"ז .וקצת צ"ע מה
יהיה חידוש דנטיעת גוי פטור מן התורה
ההו"א בזה דהא אחרי שקנה זה שלו ויכול
ועולה מאליו חייב וזה קשה דבשלימא בארץ
לקדש בזה אשה ואמאי גבי לכם בערלה יהיה
שונה.
אמרינן דגוי מפקיע הקדושה ומה זה שייך

לט
הערלה
בענין נוטע לרבים
תורת
ומשמע בכל ענין זה דאף דהעץ הוא של
משום דאמרינן דדין שלכם הוא רק במקום
הגזלן מכל מקום אין זה סיבה לפטור אלא אם
ואי"ז שייך לעצים או דזה משום דהא העץ
ישראל.
גם
והוא
הגזלן
של
לא היה קונה בגזילה היה פשיטא דיש בזה
דין ערלה וכמו עלו מאליהן .ויל"ע אם זה

מ
הערלה
בענין הרכבה באילן סרק
תורת
חלק ד .בענין הרכבה באילן סרק
דמתחילים למנות מנין ערלה מאימתי
שמתחיל זמן המאכל דצריך לפרוש ממנו ג'
מחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש במרכיב אילן
שנים ועל כן אמרינן באופן הזה דאף שהוא
מאכל באילן סרק
מתבטל אליו מכל מקום לא היה בו מנין
א .בירושלמי ]פרק א הלכה ב[ דן אם הרכיב
ערלה ועל כן אמרינן דרק עתה שנוהג בו מנין
אילן מאכל על אילן מהיכן מונים לו ערלה,
ערלה יש למנות בו שני ערלה.
ואמרו דאם זה חרבוני צלמונה ]דיש לזה שם
ויש לדון מה שורש הסברה לומר בהרכיב על
פרי אם חושבים עליו[ לכו"ע הוא בטל לאילן
סרק דמונים בו משעת הרכבה ,ועיין לקמן
הקודם ומונים לו לפי האילן הראשון ,ואם זה
דלדעת הרבה מהראשונים גם במרכיב בסייג
ערבה דאין לזה שם פרי גם אם חושבים עליו,
מונים בו משעת הרכבה לריש לקיש ויש לדון
דעת ריש לקיש דמונים לו מעתה ,ודעת ר'
מה הטעם בזה .והיו שביארו דעץ סרק דנים
יוחנן דמונים לו לפי הראשון ואם לראשון
אותו כקרקע לגבי הנטיעה וזה דחוק מאוד
עבר ג' שנים אין לזה דין ערלה .והנה מרכיב
ובפרט דחוק לומר כן גבי סייג .ויותר נראה
אילן מאכל באילן סרק זה ממש כדין ערבה.
דזה משום דיש לו חשיבות עצמית ולכן זה
ויש לדון מה דין מרכיב אילן מאכל באילן
נקרא נטיעה חדשה אף שזה מאותה יניקה.
לסייג דהפשטות דזה דומה לחרבוני צלמונע,
דגם בסייג יש פירות אלא דמשום דחשב
ג .ובירושלמי הקשו מהברייתא דאיתא הנוטע
עליהם לסייג לכן לא נתחייב בהם בערלה
והמרכיב לפני ראש השנה מונים לו שנה וכו'
ערלה.
ומכל מקום נחשב דהיה בזה תורת
וקשה דחזינן דהרכבה נחשב נטיעה חדשה
ועיין לקמן שנחלקו בזה הראשונים ויש
וזה ראיה לר"ל שיעמיד את זה במרכיב על
הסוברים דכיון דהיה שמו לסייג לא חל על זה
ערבה וקשה על ר' יוחנן ואמרו דגם על ר"ל
שם ערלה וגרע מצלמונע דשם לא חל על זה
קשה דהלשון משמע דאפשר גם לכתחילה
שם אחר .ועיין ברמב"ן ר"ה דף ט' דכתב
והא לר"ל זה רק דיעבד כיון דזה מין בשאינו
דפירות צלמונע אין בהם דין ערלה ומכל
מינו .ולכן אמרו דצריך למחוק את מה שכתוב
מקום יש מקום לומר דזה גרע מסייג דהתם
מרכיב.
לא חל על זה שם אחר .עוד יש לדון אם דברי
הגמ' בר"ה ובסוטה דגרסו דהרכבה נחשב
ר' יוחנן דמונים מהראשון אם הוא בכל נטיעה
נטיעה חדשה
או רק בנטיעה של ילדה בזקנה ועיין לקמן
ד .והקושי בכל זה הוא מסוגיות הש"ס בבלי
שגם בזה נחלקו הראשונים דדעת הריטב"א
דאיתא בר"ה דף ט' ב' את הברייתא הזו דאם
דבילדה בילדה מונים לה משעת הרכבה אף
הבריך לפני ראש השנה עלתה לו שנה .וקשה
לר' יוחנן.
מהירושלמי דאמר דאין גורסים אותו .ובכל
סברת ריש לקיש דמונים לו משעת הרכבה
הראשונים בר"ה ]תוס' והרשב"א והרמב"ן
ב .והנה סברת ר' יוחנן מובנת ,דהוא בטל
והריטב"א והר"ן ומאירי[ הקשו מן הברייתא
לראשון ,וסברת ריש לקיש צריך עיון ,ויש
בתורת כהנים דאיתא ונטעתם פרט למבריך
לומר בב' אנפי הא' דכיון דאין הקודם אילן
ומרכיב .והיינו דלהרכבה אין ערלה.
מאכל אין לו חשיבות לבטל אותו אליו ועל כן
מחלוקת הראשונים במרכיב ילדה בילדה
אמרינן דהוא מתבטל אליו והאופן הב'
מאכל בסייג אם מונים מההרכבה

מא
הערלה
בענין הרכבה באילן סרק
תורת
נחשב כעין דחוזר בו .ויש להוסיף דב?
ה .ומצאנו בראשונים ב' דרכים עיקריים .דרך
]והובא לקמן[ איתא דדין הילדה הראשונה
א .הרמב"ן והמאירי והריטב"א בשם הרא"ה
נמשך דאין בה דין ערלה כיון דהיא לסייג ורק
תירצו דהברייתא שם מיירי בהרכיב אילן
בייחור החדש שהוסיף יש בו דין ערלה
מאכל בסרק וכריש לקיש דבאופן זה מונים
]ועדיף מפנימי וחיצון דכאן זה חלק אחר[
משעת נטיעה .וכ"כ הטורי אבן שם .אבל
והא דיש בה ערלה היינו משום דלעולם
במרכיב בסייג מונים גם בילדה בילדה משעת
הילדה בטלה לילדה הראשונה אלא דנחשב
נטיעת הראשונה .דרך ב .בריטב"א וברשב"א
ובר"ן העמידו דהברייתא מיירי במרכיב אילן
דחזר בו על חלק זה.
מאכל בסייג בילדה בילדה ובאופן זה מונים
אמנם בריטב"א כתב להדיא דבילדה בילדה
משעת הרכבה .בריטב"א שם כתב להדיא
במאכל בסייג מונים לחדשה משעת הרכבה,
דהוא דוקא בילדה בילדה אבל בילדה בזקנה
ולדבריו פירוש הגמ' דבזקנה שלא שייך בה
בטל גם בסייג וברשב"א ובר"ן על כרחך
כלל דין ערלה היא מבטלת גם את הטפל
לומר כן דהא ילדה בזקנה איתא בגמ' סוטה
אליה גם אם יש לו אופי עצמי דהוא מאכל
דבטלה וכדלקמן.
והוא סייג אבל ילדה בילדה כיון דאף בילדה
ב' הדרכים בגמ' בסוטה אם חוזרים מעורכי
המלחמה בילדה בילדה במאכל בסייג משעת
נטיעה או משעת הרכבה

שייך היכי תמצי של ערלה אינה מצליחה
לבטל אליה את הילדה של מאכל ולכן כיון
שיש לה אופי עצמי היא נדונית מתחילה.

ו .ושורש הנידון הוא בגמ' בסוטה מ"ג ב'
דאיתא שם לימוד דאין חוזרים על הרכבה
מעורכי המלחמה והקשו מברייתא דקתני
דחוזרים על זה ותירצו כאן בהברכת איסור
וכאן בהברכת היתר והיינו דלעולם הברכה
נחשב נטיעה חדשה אלא דמשום האיסור
שבזה אין חוזרים ,והקשו במה מיירי דאם
הרכיב ילדה בילדה א"כ יש לו לחזור מחמת
הילדה הראשונה ואם הרכיב ילדה בזקנה הרי
היא בטלה דקתני דהרכיב ילדה בזקנה בטלה
ואין בה דין ערלה ,ותרצו דמיירי דהילדה היא
סייג ,והקשו אמאי אם זה ילדה וזקנה היא
בטלה ואין בטלה לסייג ,ותרצו כיון דבילדה
אם היה חוזר בו היה בזה דין ערלה משא"כ
בזקנה דגם אם חוזר בו אין בזה דין ערלה.
ויש לדון מה פירוש הגמ' בילדה בילדה
במאכל בסייג אם מונים משעת נטיעת
הראשונה או משעת ההרכבה.

דרך הרמב"ן דמרכיב ילדה בילדה מאכל
בסייג מונים משעת נטיעת הראשונה

בפשטות תרוץ הגמ' דלעולם הילדה בטלה
בילדה ומונים משעת נטיעה אלא דבהרכיב זה

ז .ברמב"ן בר"ה הוכיח מהגמ' בסוטה דאם
הרכיב ילדה בילדה של מאכל מונים מהילדה
העיקרית דאל"כ אמאי אין מעמידים באופן
שהבריך בילדה ועברו ב' שנים דמחמת
הילדה העיקרית כבר עבר שנות ערלה ומכל
מקום חוזר מחמת החדשה והוכיח דעל כרחך
אין מונים ערלה לחדשה אלא רק לישנה .ועל
כן הוכיח דכל היכא דכתיב דשייך למנות
מחדש את ההרכבה הוא רק בילדה בילדה
בסייג דאז מונים לה משעת הרכבה .והוא
הדין לענין הגמ' בר"ה לענין שביעית דאיתא
דזה נחשב כשנה בפני עצמה היינו באופן
שהראשונה היתה לסייג דאל"כ היא נמנית
לפי הישנה ובתרוץ שני כתב דלענין שביעית
מחמירים למנות לפי החדשה .ולדרך זו
פירוש הגמ' בסוטה הוא כהאופן הב' הנ"ל
וכל הקושי היה מהירושלמי] .והחידוש בדרך
זו דאמרינן דמונים מעתה רק כשזה ילדה

מב
הערלה
בענין הרכבה באילן סרק
תורת
באילן סייג מונים לו משעת הרכבה וע"ז
בילדה בצירוף שזה סייג וזה מאכל וצ"ע
הביא דבירושלמי משמע דגם בזה אמרינן
בסברה בזה ועיין לקמן בריטב"א מש"כ בזה[
דבטל ההרכבה לראשונה ]כוונתו כדאמרו
ואח"כ הביא לדברי הירושלמי דבהרכיב
בדין צלמונע[ וכתב דיש להעמיד דין מרכיב
בצלמונע לכו"ע מונים מהצלמונע וכתב דהוא
כשמרכיב באילן סרק וכתב דגם בזה נחלקו ר'
הדין הרכיב בסייג דיש בזה אותו ענין שבעצם
יוחנן וריש לקיש ונמצא הגמ' רק לפי ריש
שייך בזה ערלה ורק יש פטור צדדי ,ומחלוקת
לקיש ,ולר' יוחנן יש למחוק התיבה מרכיב.
ר' יוחנן וריש לקיש הוא בהרכיב בסרק שלא
אולם עיין לקמן סק"י דברי המאירי סוטה.
שייך שם ערלה .וכתב דלפי זה יש לומר דכל
ועיין לקמן ביאור סוף דברי המאירי בר"ה.
המקומות שכתוב מרכיב אין לגרוס כן בין

לשביעית בין לערלה .כיון דלר' יוחנן אין
היכי תמצי שמונים משעת הרכבה] .ביאורו
דלר' יוחנן אפילו בסרק נידון לפי הישנה וקל
וחומר בסייג[ ואח"כ כתב דאפשר להעמיד
גמ' דילן לפי ריש לקיש ולומר דמיירי
במרכיב באילן סרק וזה דומה למרכיב בערבה
לפי שאין בזה כלל פירות .ולכן מונים משעת
הרכבה .והא דלא העמידו את הגמ' בסוטה
באופן הזה ]ונדחקו לומר ילדה בילדה[ הוא
משום דזה הרכבת איסור ולכן אין חוזרים על
זה מעורכי המלחמה .ולדבריו דסייג דומה
לצלמונע אם כן אם מרכיב אילן מאכל בסייג
לכו"ע מונים משעת נטיעת הראשונה ועל
כרחך פירוש הגמ' בסוטה הוא כהאופן הא'
שכתבנו דנחשב דחוזר בו ביחס לנטיעה.
ודחוק דהא קודם שהביא את הירושלמי סבר
דמרכיב מאכל בסייג מונים משעת הרכבה
ולפי"ז על כרחך פירוש הגמ' כהאופן הב'
הבנ"ל ועתה סובר דמונים משעת נטיעה
ולפי"ז מוכח דפירש כאופן א .ודחוק דלא
ציין דנשתנה הפירוש בגמ' בין ההבנה
בתחילה להסוף.
עיין בטורי אבן דנקט בפשיטות כדרך
הרמב"ן דיש להעמיד במרכיב בסרק וכריש
לקיש.
עיין במאירי ר"ה שם דכתב כהרמב"ן .דכתב
בתחילתו ליישב את הסתירה דאם הבריך

עיין ברמב"ן ע"ז מ"ח ב' דכתב שם דילדה
בזקנה בטלה ורק ילדה בילדה של סייג לא
בטלה וכתב דזה דלא כהירושלמי דהירושלמי
כתב דלית כאן מרכיב אבל לפי הבבלי שלנו
כן הדינים .ולכאורה פירושו דהוא סבר שם
כמו שכתב כאן בדרך הא' שלו דבילדה
בילדה של סייג מונים משעת הרכבה וזה דלא
כהירושלמי דכתב דבצלמונע מונים משעת
נטיעת הראשונה ועל כן סבר דלית כאן
מרכיב.
דעת הריטב"א

ח .בריטב"א בר"ה שם כתב דמוכח מהגמ'
בסוטה דבילדה בילדה של מאכל בטלה
ומונים לשניה משעת ראשונה והלכך מעמיד
מה דקתני דמרכיב מונים לו הוא במרכיב
ילדה בילדה של סייג דאז אומרים דהילדה
הראשונה נשארת כדינה דהיא סייג ואינו חוזר
עליה ועל הילדה השניה חוזרים ומונים עליה
משעת הרכבה .והוא דבר קשה מסברה דאם
אמרינן דמאכל בסייג יש לו חשיבות עצמית
ולכן אינו בטל אם כן אמאי ילדה בזקנה הוא
בטל וצריך לומר דזה בהצטרפות ב' הדברים
הא' שיש לו חשיבות עצמית והב' דאין
המקום שממנו יונק פטור לגמרי וזה קשה
דכל זה היה בתחילת נטיעתו אמנם לאחר
שנה כבר נתבגרה הילדה ועתה ממה שהוא
יונק הוא פטור ואיך נמשך לו דין ערלה וצ"ל
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בדוחק דהצריכות לערלה נקבע בזמן הנטיעה
דאמרו פרט למבריך ומרכיב ותרצו וז"ל:
ואז היה שייך ליקבע עליו שם ערלה ולכן
ומרכיב אמרכיב נמי לא קשיא ההיא במרכיב
נקבע בו ערלה לג' שנים .ודחוק מאוד.
באילן הנטוע למאכל ומפני שזו בטלה לגבי
ובתחילה חשבתי דשורש הסברה דעד ג' שנים
הראשונה דילדה שסבכה בזקנה בטלה ואפי'
ילדה בילדה לכי מלו שלש לילדה ראשונה
אין האילן חשוב וממילא אין כאן דבר חשוב
שניה נמי שריא .והא דהכא בשנטעה
המטפילו אליו .וזה קשה אמאי ג' שנים קובע
לראשונה לסייג ולקורות שאין בראשונה
חשיבות הא זה רק ענין לדיני ערלה ועוד
דבשלימא לגבי ערלה אמרינן דאחרי ג' שנים
משום ערלה כלל והילכך זו אינה בטלה
יש לזה חשיבות אמנם גבי עורכי המלחמה
לגבה .וכן נמי בשהרכיב בתוך אילן סרק
אמאי יקבע חשיבות זקנה בג' שנים הא זה
ואע"פ שאינו רשאי משום כלאים .והכין
שיעור שנים בערלה .וצע"ג.
איתא בירושלמי )שם ה"ב( דתני גוי שהרכיב
אילן מאכל על גבי אילן סרק אע"פ שאין
וליישב דברי הריטב"א עם הירושלמי
ישראל רשאי לעשות כן יש בו משום ערלה,
דמבואר דמרכיב בצלמונע מונה לראשונה,
מאימתי מונין לה משעת נטיעתה .עד כאן
צריך לומר דיש חילוק בין מרכיב בצלמונע
הלשון ברשב"א ובר"ן .מבואר מדבריהם
למרכיב בסייג דמרכיב בצלמונע נחשב דיש
דתירצו דהדין דקתני דמונים להרכבה בפני
לזה שייכות ערלה כיון דהסיבה דפטור
עצמה הוא במרכיב אילן מאכל בסייג או
מערלה הוא משום דהפירות לא חשובים ברם
בסרק .והנה הם לא חילקו הדברים ומשמע
אין כאן דבר המנגד לשם עץ מאכל משא"כ
דסברו דגם ילדה בזקנה מונים להרכבה וקשה
לסייג שכיון שנקבע שמו דהוא לסייג נחשב
מאוד מהגמ' בסוטה דאמרו דילדה בזקנה
דאינו עץ מאכל ועל כן נחשב דלא היה בו
בטלה ואין חוזרים מעורכי המלחמה.
שייכות ערלה ולכן מונים להרכבה מתחילה
ועל כרחך לדחוק דדבריו הם רק בילדה
וחידוש.
בילדה וסבר כדברי הריטב"א לחלק בין ילדה
ואח"כ הביא תרוץ רבו הרא"ה דהעמיד את
בילדה של מאכל בסייג לבין ילדה בזקנה.
הברייתא בר"ה במרכיב באילן סרק דבזה
ודחוק מאוד מסתימות לשונו .וכן דלפי"ז מה
אפילו בילדה בזקנה מונים לה משעת הרכבה
שכתב בהמשך הדברים דיש לפרש דברי הגמ'
וכריש לקיש ולא כר' יוחנן] .ומשמע מדבריו
אף במרכיב באילן סרק הוא רק באופן הזה
דלתרוצא קמא הסוגיא קאי אף אליבא דר'
של ילדה בילדה או בילדה בזקנה כדעת ריש
יוחנן והביאור דרק בילדה בזקנה סבר ר'
לקיש ודחוק דלא כתב כדעתו.
יוחנן דמתבטל ומונים לה משעת נטיעת
ראשונה אבל בילדה בילדה מודה דמונים לה
עוד קשה מסוף דבריו דהביא דברי הירושלמי
מהחדשה בסייג וכ"ש בסרק[
דמרכיב אילן מאכל בסייג מונים לו משעת
נטיעתה וזה קשה דבירושלמי פירש דזה קאי
דברי הרשב"א והר"ן  -דרך א' דסוברים
על צלמונע דבזה מונים מזמן הנטיעה ,ומה
כהריטב"א
זה שייך לכל דבריו דהביא להביא היכי תמצי
ט .ברשב"א ור"ן בר"ה על הדין דאמרו
של אילן שאינו בטל דמונים לו מעתה ולא
דמרכיב קודם ל' יום לפני ר"ה עלתה לו שנה
משעת נטיעה .ובדוחק י"ל דכוונתו לומר וכו'
לערלה ולרבעי והקשו מהברייתא בסיפרא
דיש היכי תמצי כריש לקיש שמונים מעתה.
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דברי המאירי סוטה דמרכיב אילן מאכל
מבואר להדיא דמרכיב אילן מאכל בסרק יש
גמ'
בסייג אינו בטל אף בילדה בזקנה ודוחק
לייחור ערלה .ולא בא ליישב איך שנינו
סוטה
דמונים לו שנה בפני עצמו דהא כלפי המנין
י .והנה עיין במאירי בסוטה שם דכתב להדיא
אמורים למנות לפי הקודמת וכהגמ' בסוטה
דיש מקום לפרש דכל מרכיב אילן מאכל
דילדה בזקנה בטלה ,וגם ילדה בילדה בטלה
בסייג מונים לו מעתה ואף בילדה בזקנה
אלא רק דנחשב דחוזר בו כלפיה וכנ"ל באופן
ודוחק מאוד דברי הגמ' בסוטה דאמרו ילדה
א' ,דכלפי זה אפשר דידחוק דגמ' דילן יאמרו
בזקנה ]עי"ש ולא זכיתי להבין יישוב[ ואי
כתרוץ הירושלמי סמי מכאן מרכיב וטענו
הוה נימא דהרשב"א והר"ן סברו כדעתו הוה
דגם כשאומרים סמי מכאן אין הפירוש דאין
טפי ניחא דבריהם דסתמו וכתבו דמיירי
זה קיים אלא דכלפי קושיא זו אין דנים מזה
במרכיב מאכל בסייג וסתמו ולא כתבו דזה רק
ולעולם חזינן דיש כאן ראיה שיש ערלה
בילדה בילדה וכל החידוש שכתב הריטב"א.
בייחור .ולענ"ד הדברים מרפסן איגרי .ואין
אמנם זה דחוק מאוד בגמ' וכנ"ל .וכן גם דרך
צריך להאריך.
זו לא יישב הדוחקים הנ"ל.
ולענ"ד מוכרח דדעתו דוקא בילדה בילדה או
הראיות מהגמ' דילדה בזקנה של סייג בטלה
כפירוש המאירי הנ"ל אולם יש לומר
דהיישוב אמאי הביא את הירושלמי הוא
יא .ועיין היטב בלשון הגמ' שם דיש שדחקו
משום הטענה הנ"ל דהיה לו קושי גם בעצם
דלעולם מאכל בסייג לעולם אינו בטל ופירשו
הנידון אם יש ערלה בייחור ולזה הביא הראיה
דברי הגמ' מאי שנא מאכל בסייג דאינו בטל
מהירושלמי אמנם לעיקר החידוש שבילדה
מילדה בזקנה דהיינו מאילן מאכל באילן
בילדה מונים לה מעתה לזה לא הוצרך להביא
מאכל דאמרינן דזה בטל ולזה תרצו דבאילן
הראיה דלדעתו זה גמ' מפורשת בסוטה.
מאכל זקנה לא מצי לחזור בו משא"כ בסייג
ואכתי דחוק אמאי לא ציין כן אם לא נימא
מצי לחזור בו .והקשיים על זה הם ג' א'
דסבר כהמאירי וכנ"ל .וצ"ע.
דאמאי תרצו בילדה בילדה הוה ליה לומר
במאכל בסייג ותו לא מידי .ב' מה הקשו מאי
דרך המאירי בר"ה
שנא מילדה בזקנה הוה ליה להקשות מאי
יג .עיין במאירי בר"ה בסוף דבריו דהביא דיש
שנא מאילן מאכל במאכל .ג' דכל תרוץ הגמ'
מקום לפרש דין הברייתא דלעולם ילדה
הוא דילדה בזקנה לא מצי לחזור בו ,ובילדה
בטלה בילדה ומונים לפי הראשונה והא
בילדה מצי לחזור בו והא לפי דרך זו גם ילדה
דקתני שיש בזה ל' יום היינו לפי מנין
בזקנה של סייג יש לו ערלה אף דלא מצי
הראשונה דאם גם הראשונה לא עברו עליה ג'
לחזור בו.
שנים והא דחידשו כן בהרכבה דהיה צד לומר
יב .יש שרצו לדחוק דעיקר נידון הרשב"א
דעל הרכבה אין כלל דיני ערלה דאין לזה שם
היה דהוא הבין בברייתא דממעט מרכיב דלא
נטיעה ולזה חדשו דיש לה שם נטיעה ואסור
שייך היכי תמצי של ערלה בזה כיון דזה חלק
בערלה .ועי"ש שדוחק בירושלמי דקתני סמי
מהעץ הראשון ואין לו חשיבות עצמית ולזה
מכאן מרכיב דאין כוונתו סמי אלא דהכוונה
תירץ דאין זה נכון ובמרכיב אילן מאכל בסייג
דאין מונים מההרכבה אלא לראשונה .וזה
יש לייחור חשיבות עצמית ולכן יש בו ערלה
היישוב לפי ר' יוחנן בברייתא.
וזה מה שהביא להוכיח מהירושלמי דגם שם
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סיכום השיטות :בברייתא איתא גבי שביעית
דהחידוש דהראשונה נשארת סייג ורק הייחור
וחזרה מעורכי המלחמה דאם הרכיב קודם ל'
יש בו שנה וזה חידוש הברייתא שזה נחשב
שנה לייחור ולפי"ז עיקר הברייתא בא
יום נחשב נטיעה משמע שהרכבה נחשב
להשמיע שיש דין ערלה בייחור ונקטו אגב
נטיעה חדשה שמונים לה ולא לפי הראשון.
אורחא את הענין של ל' יום אבל מנין השנים
א .תרוץ א של הרמב"ן דאין לגרוס הרכבה.
הוא לפי הראשונה .ועיין לעיל סקי"ג דרך
ולפי"ז לעולם הרכבה בטלה .חוץ ממאכל
המאירי בר"ה ואפשר דלזה כוונתו.
בסרק לפי ריש לקיש .ב .תרוץ ב' של הרמב"ן
מונים
והרא"ה דמיירי בהרכבה על סרק ובזה
פסק החזו"א דמונים משעת הרכבה
מעתה .וכריש לקיש .ולתרוץ זה הרכבה על
טו .והנה בחזו"א ערלה )סימן ב' סקט"ו( כתב
סייג נידון כהרכבה בצלמונע דמונים לפי
דין ילדה שסבכה בזקנה של סייג דמונים
הראשונה .ג .תרוץ של הריטב"א דמיירי
לילדה ערלה מזמן נטיעת הראשונה .כיון
בהרכבה על סייג ובזה בילדה בילדה מונים
דההרכבה נחשבת כמו ענפים אחרים שמוציא
לפי החדשה ובילדה בזקנה מתבטל לזקנה.
הזקנה דמונים לה מהזקנה .ומבאר דזה
וזה נפק"מ גם לעורכי המלחמה .וכן מוכח
הביאור בגמ' בסוטה דילדה שסבכה בזקנה
ברשב"א ובר"ן .ד .דברי המאירי בסוטה דגם
בטלה ומונים לה כמו ענפים אחרים של
בילדה בזקנה של מאכל בסייג מונים
הזקנה .אבל ילדה בילדה כיון דאם היה חוזר
מההרכבה .ה .דברי המאירי בר"ה דהילדה
על הנוף היה בזה דין ערלה לא יתכן שלייחור
בטלה בילדה ומונים מנטיעה ראשונה וכוונת
לא יהיה דיני ערלה דאף דהוא בטל אליו מ"מ
הברייתא דלא נימא דאין להרכבה שם ערלה.
חלק זה הוא עומד למאכל .וכן פסק בהלכות
נמצא לדינא מרכיב ילדה של מאכל בילדה
ערלה שלו .וצ"ע שנתעלם מכל דברי
של סייג לדעת הרמב"ן והרא"ה מונים לפי
הירושלמי בסוגיא דלריש לקיש מונה בסרק
הראשונה ולהריטב"א ורשב"א ור"ן מונים
משעת הרכבה ואם חילק בין סייג לסרק הו"ל
מזמן ההרכבה .ולדעת המאירי סוטה גם
לציין כן וכן אם סבר דהלכה כר' יוחנן הו"ל
בילדה בזקנה כזו מונים מזמן ההרכבה.
לציין כן .ובפרט קשה איך לא הביא דברי
הראשונים בר"ה דדנו בענין זה דבאמת
הגר"א פוסק דמונים בהרכבה משעת נטיעה
הרמב"ן כ' דזה כמו צלמונע דמונים משעת
יד .הגר"א על השו"ע )סקמ"ח( פוסק דמונים
נטיעה .אבל שאר הראשונים משמע דלא
משעת נטיעה דראשון בין בסרק ובין בסייג
סברו הכי .ועיין בסימן י"ב סק"ד דמאריך
ודוחק דמה שאמרו בברייתא בר"ה דנחשב
בדעות הראשונים בסוגיא דר"ה .וצע"ג.
שלושים יום לפני ר"ה היינו דנחשב שנה
ועיין בהלכות ערלה של החזו"א דפסק דגם
לנטיעה ראשונה והיא מתבטלת לגמרי
מרכיב אילן מאכל באילן של סרק מונים
לראשונה .וכנראה משום דנראה לו דוחק
משעת נטיעה .וכן אם מרכיב אילן מאכל
לומר דפוסקים כריש לקיש נגד ר' יוחנן.
ועי"ש דדוחק כן גם בר"ן וזה דוחק עצום
בסייג .והדברים צע"ג איך פסק דמרכיב בסרק
דא"כ מה קשיא ליה להר"ן ואמאי הוא נדחק
מונים משעת נטיעה והוא דלא ככל הראשונים
וכן בברייתא זה דוחק עצום דאם זה כלפי
דברמב"ן פסק דבבלי סבר כריש לקיש דמונים
משעת הרכבה ,וכן להרשב"א והר"ן
הראשונה מה זה שייך להרכבה .וצ"ל לדבריו

מו
הערלה
בענין הרכבה באילן סרק
תורת
והריטב"א דאפילו בסייג מונים משעת הרכבה
ואמר הרי"ש סברה בזה דיש מקום לומר
דאילן שכל הזמן אינו מוציא פירות הראויים
קל וחומר בזה ,והעיקר הוא דאיתא בברייתא
לאכילה יש בו שם סרק ,אמנם באילן זה
דמרכיב יש לו שלושים יום וכל הראשונים
שהיה מתחילה מוציא פירות נשאר שמו עליו
סברו ליישב ברייתא זו ולא לומר דזה טעות
כאילן מאכל אף שעתה אינו מוציא פירות
סופר כמו שדחו בירושלמי ומוכח דסברו
משובחים ואם נשאר שמו עליו כאילן מאכל
לעיקר שמונים מהרכבה לכל הפחות בסרק.
הוא מבטל הילדה כדין ילדה בזקנה .ואפשר
ושו"ר בחו"ב שהביא מכתב שכתב שדברים
דלזה כוונת הרב הנ"ל .ובעיקר הסברה אני
אלו לא זכינו לטעמם ואולי זה טעות סופר.
מסופק אם באמת ראוי לקבוע הדין כך או
וצע"ג.
לומר דאילן שבמציאות כרגע אינו מוציא יש
ועכ"פ להלכה בודאי אין להקל בזה ויש
לו שם עץ סרק .וצ"ע.
למנות בזה משעת הרכבה .ולענ"ד גם בסייג
ושו"ר בחו"ב דהביאו שם מכתב דכתבו בזה
יש לחוש בזה לדעת הריטב"א והרשב"א
כמה סברות חדשות להקל .הא' כתב שם
והר"ן דנקטו דגם בזה מונים משעת הרכבה
דפירות החשחש ראוי שיעשו מהם ריבה ואם
אמנם אולי בזה למקל יש על מי לסמוך
כן הוא נחשב כצלמונע שיש בהם שם אוכל.
דסומך על הרמב"ן דזה כצלמונע ובצירוף
ואם כן המציאות שזה ראוי ועומד לריבה
דעת הגר"א והחזו"א.
לכאורה בודאי הדין כדבריו .דאין צריך
המעשה בהרכבה על חשחש
שיהיה ראוי לאכילה בשביל שיהיה לו שם
טז .וראיתי בשבט הלוי ח"ה יור"ד סי' קנד
פרי.
דדן שם על עץ תפוזים שאחרי עשר שנים
ועוד כתב שם סברה דאחרי שמרכיב את
מביא רק פירות גרועים שאינם ראוים לאכילה
החשחש עם העץ חוזר העץ הזקן להצמיח
חיים ]הנקרא חשחש[ ולכן חותכים אותו עד
וכתב דבאופן כזה דנים דהעץ עצמו מנו בו
גובה אמה ומרכיבים בו נטיעה חדשה ובשנה
כבר שני ערלה ואין כאן נטיעה חדשה ואף
השניה היא מתחילה להוציא פירות ודן אם
שהיה צריך עזרה מבחוץ שעזרה לו להצמיח
יש בזה דין ערלה .ונידונו דזה נחשב כמו אילן
מכל מקום אין לזה שם עץ חדש .וזה לא
סרק כיון שאין לו פירות שאוכלים אותם וא"כ
דומה לכל הסוגיא של הרכבה של ייחור
מרכיב בסרק צריך לדון בו כשעת הרכבה
מאכל בסרק דמונים לייחור ערלה דשם
וכדעת ריש לקיש וכמו שפסק הרמב"ן ]והוא
יוצאים הפירות מהייחור ולכן אמרינן דיש לו
כ' שם דכן פשטות השו"ע והרמב"ם ואיני
יחס עצמי משא"כ כאן .ולענ"ד זה סברה
יודע למה כוונתו[ .ודחה שם דחיה ב' דכיון
מכרעת.
דיכול לחשוב על החשחש שזה יהיה פרי אם
כן זה דומה לצלמונע דבזה לכו"ע מונים
ועוד מצרף שם דעת החזו"א דגם בסרק מונים
לראשון .ועוד שיש לצרף דעת הגר"א דבסייג
משעת נטיעה .ולענ"ד קשה לצרף סברה זו
מונים לראשון .ובתחילה כתב לדחות דזה
וכמש"ל.
נחשב כמו ילדה בזקנה ולא הבנתי דבריו דהא
סיכום דיני הרכבה:
בסרק נקטינן דגם ילדה בזקנה מונים לראשון.

תורת

בענין הרכבה באילן סרק

א .ילדה של מאכל שהרכיבה בילדה של
מאכל מונים הכל משעת נטיעת ראשונה .וקל
וחומר אם סבכה בזקנה.
ב .ילדה של מאכל שהרכיבה באילן סרק חייב
לנהוג בה ערלה משעת הרכבה] .לדעת ר'
יוחנן מונים משעת נטיעת ראשונה וכן פסק
הגר"א ,אולם לדעת ריש לקיש מונים משעת
הרכבה וכן פסק הרמב"ן והרשב"א
והריטב"א והר"ן[
ג .ילדה של מאכל שהרכיבה בצלמונע שהוא
אילן שמוציא פירות ]ואינם חשובים ,אמנם
אם יחשוב עליהם יהיה בהם דין ערלה[ בטלה
ילדה אליהם ונוהג בה ממנין הראשונה.
ד .ילדה של מאכל שהרכיבה באילן זקן של
סייג אין בו דיני ערלה] .הרמב"ן סבר דזה
דומה לצלמונע שמונים לראשונה לכו"ע
ובריטב"א כתב דבזה בטל לזקנה ומשמע דזה
גם לריש לקיש והיינו משום דזה דמי
לצלמונע וכן פשטות דעת הרשב"א והר"ן
וכ"כ להדיא במאירי במקום אחד .וכן הדין
לדעת הגר"א והחזו"א[.
ה .ילדה של מאכל שהרכיבה בילדה של סייג
שנוי הדבר במחלוקת אם יש בו דיני ערלה
ערלה לפי זמן הרכבה] .דעת הריטב"א להדיא
דמונים משעת הרכבה לכו"ע וכן פשטות דעת
הרשב"א והר"ן ,ולדעת הרמב"ן הרי"ז
כצלמונע דמונה משעת נטיעה .ודעת הגר"א
והחז"א להקל בזה וכ"כ המאירי במקום אחד[
דעת ראב"י דאין ערלה לפי הרכבה והובא
ברמב"ן ועוד
דעת רש"י דפירש היתר ילדה בזקנה באופן
אחר משום זה וזה גורם ולא משום התבטלות
וכמדומה דאף הרמב"ם פירש כן

הערלה

מז

קושי דאין כאן ג' שנים שלמות

יז .וצריך עיון בדברי ר' יוחנן לפי עיקר
הדעות בדעת ר' יוסה דצריך שיהיה ג' שנים
שלמות בשביל שיהיה ערלה אבל כשהיה סייג
ונמלך בשנה שניה אין בזה ערלה ]ונתפרש
לעיל הלכה א סק"[ וקשה מדברי ר' יוחנן כאן
דאם הרכיב מאכל בסרק מונים לו מהראשונה
וקשה דנמצא דאין כאן ג' שני ערלה .ואין
לומר דמיירי דהרכיב בשנה הראשונה דאם כן
אין נפק"מ בין ר' יוחנן לריש לקיש אם מונים
מזמן הנטיעה או מעתה .ועל כרחך צריך
לדחוק דיש תרי אמוראי בדעת ר' יוחנן.
ולפירוש החזו"א שם אין זה קשה דהוא נקט
דלכו"ע יש ערלה גם כשאין ג' שנים ורק
נחלקו אם יש רבעי.
אמנם יש להקשות מהגמ' בסוטה דאיתא שם
דחוזר מעורכי המלחמה על הרכבה של ילדה
בילדה ובפשטות מיירי שם דהילדה הראשונה
אינה תוך שנה ראשונה ומכל מקום מבואר
דחוזר על זה וקשה דאין בזה דין ערלה כיון
דאין שם ג' שנים ושם יש להקשות אף לדעת
החזו"א דסבר דיש ערלה ורק אין רבעי
דהחזו"א עצמו כתב ]בסימן ב' סקט"ו[ דלגבי
חזרה מעורכי המלחמה בעינן שיהיה דין רבעי
וכפשטיה דקרא אשר נטע כרם ולא חללו
וקשה דהתם לא שייך דין רבעי .ואפשר
בדוחק לומר דמיירי דהילדה השניה היתה
בתוך שנתה ולכן יש בזה ערלה ורבעי אמנם
ברמב"ן משמע דלא כן דהוא כ' דיש בזה
ערלה ואפשר לדחות דשם לא איירי לר' יוסה
ואולי ר' יוסה יפרש באופן אחר .וכל הקושי
משם הוא רק להשיטות דמונים לו כפי שעת
נטיעת הראשונה אבל לדעת הריטב"א וסיעתו
דמונים משעת הרכבה אין קשה דבאמת
משעת הרכבה יש ג' שנים.

תורת
פרק א הלכה ג
חלק א .בדיני אילן שנעקר
פתיחה

מח
הערלה
בדיני אילן שנעקר
בגוש הישן כח לחיות בפני עצמו שיעור זמן
קליטה ואם הוא חי בזמן הזה רק בצירוף כח
המקום החדש זה נחשב נטוע .ויתבאר להלן.

איתא במשנה :אילן שנעקר והסלע עמו שטפו
נהר והסלע עמו אם יכול לחיות פטור ואם
לאו חייב .וכו' .אילן שנעקר ונשתייר בו
שורש פטור וכמה יהא השורש רבן גמליאל
אומר משם רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא
כמחט של מיתון.
מבואר במשנה ב' דינים .א' דאם עקר אילן
ונשאר בו גוש עפר שיש בו כדי לחיות ,דאם
חזר ונטעו דאין בו ערלה] .והחידוש בזה
שאין אומרים שכיון שזה מקום חדש נחשב
נטיעה חדשה ויש למנות לו ערלה מתחילה[
ואם לא נשאר בו כדי לחיות מונים לו ערלה
מתחילה.
הב' דאם נעקר רוב האילן מהקרקע ונשאר לו
שורש מיתון אז אי"ז נטיעה חדשה .אולם אם
לא נשארו בו שורש מיתון אף שנשאר האילן
במקומו והוסיף לו עפר ,הוה נטיעה חדשה.
ולכאורה גדר ב' הדינים האלו הוא אחד דאם
היה מצב שהאילן לא היה בו כח חיות נחשב
כמת ,ואם נוטעו יש למנות לו מתחילה ,וכן
הוא דעת הרא"ש והרמב"ם וכדלהלן .אולם
דעת הרשב"א אינה כן דהוא סבר דאילן
שנעקר ממקומו צריך שיהיה בגוש עפר שעמו
כח חיות יותר גדול מהכח חיות שצריך להיות
באופן שנשאר במקומו והוא רק מוסיף עפר.
ויש בזה סברה דכשהוא נשאר במקומו יש
לזה יותר יחס של המשך המצב הקודם.
והאחרונים נקטו להלכה לעיקר כדעת הרא"ש
ועיקר הנידון שיש לדון להלכה הוא מה גדר
הדבר שנשאר חיים בעץ שאז אומרים שאין
מונים לו מתחילה אם רק כשהאילן מת
באמצע מונים לו מתחילה או שצריך שישאר

ספק הרשב"א אם צריך שיהיה יכול לחיות
ג' שנים

א .בשו"ת הרשב"א ]ח"ג סימן רכה[ דן באילן
שנעקר שכתוב במשנה דהגדר הוא אם יכול
לחיות ונסתפק אם צריך שיהיה גוש עפר
שיהיה יכול האילן לחיות על ידו ג' שנים או
דמועיל אם חי מקצת ימים .ומביא להוכיח
מהגמ' ב"מ בפרק השואל דמספיק אם חי
מקצת ימים וכתב דאפשר לדחות מכל מקום
כן הוא נוטה .ומוכיח לה דאם האילן נעקר
ונשאר בו שורש מיתון אין זה ערלה אף שעל
ידי השורש מיתון אינו יכול לחיות כלל ,ואם
כן הוא הדין כשנעקר דמועיל שישאר בגוש
עפר לחיות מקצת ימים .וכתב דיש לסמוך על
זה בחוץ לארץ .ומשמע דבארץ ישראל נשאר
בספק .ואח"כ כתב דבתוספתא דערלה שנינו
כיצד יודע אם יכול לחיות אם לא חופר גומא
בארץ ונוטעו בה אם יכול לחיות חייב ואם
לאו פטור .ומשמע מזה דצריך שיחיה כמה
זמן ולא רק מקצת ימים.
הראיה מהרא"ש והרמב"ם דסגי שיכול
לחיות קצת זמן

ב .וברא"ש וברמב"ם מדויק דסברו דסגי אם
יכול לחיות מקצת ימים דעיין בפירוש הרא"ש
דכתב דאם נשאר לו שורש מיתון בודאי יכול
לחיות וכתב אותו לשון כמו שכתוב על אילן
שנעקר דיכול לחיות וכשם דשורש מיתון כ'
הרשב"א דאינו יכול לחיות ג' שנים ומועיל,
הוא הדין באילן שנעקר זה מועיל .וכן יש
להוכיח מדברי הרמב"ם בהלכה ]פרק י'
ממעשר שני הי"ב[ דכתב דאם נשאר שורש
קטן שיכול לחיות ממנו אין זה ערלה.
שיעור הזמן  -שצריך שיכול לחיות י"ד יום

מט
הערלה
בדיני אילן שנעקר
תורת
ג .ויש לברר כמה זמן צריך שיהיה יכול לחיות
והר"ט רצה לומר דאפשר דבאופן זה לא שייך
לפי הרא"ש והרמב"ם ]וכן לפי הספק
לקבוע לפי שיעור ימי קליטה משום דכיון
ברשב"א באילן שנעקר[ ועיין בחזו"א ]סימן
דהוא בא עם גוש ויש בו שורשים הוא
ב' סקי"א[ דכתב ששיעור הזמן הוא י"ד יום
מתאחה במהרה וגם קודם שמתאחה העפר
שסביבו נותן כח לגוש ולכן רצה לומר דגדר
שזה שיעור קליטה .דהיינו שצריך שיהיה
הזמן הוא דצריך שיהיה חי עד זמן הנטיעה
לגוש הישן כח לתת לו חיים עד הקליטה
במקום החדש שאז המקום החדש נותן לו
החדשה ולפי"ז ניחא טפי הא דסתמו מזה ולא
חיים] .והנה עיין ברשב"א שם דמבואר
הזכירו שיעור כמה זמן צריך שיהיה יכול
שבאילן שנעקר הגדר שיכול לחיות ממנו קצת
לחיות] .ועדיין הלשון 'יכול לחיות' דחוק
ובשורש מתון הוא דרגה פחותה מזה שאינו
במקצת דהו"ל לומר אם היה חי וי"ל[ ומצד
גדרי הדינים הרי הוא כדרך החזו"א הנ"ל
יכול לחיות משורש מתון כלל ומכל מקום זה
דצריך שלא יהיה הפסק חיים באמצע אלא
מועיל ואי נימא דהדרגה שיכול לחיות קצת
דבחזו"א הנ"ל נראה דהוא לא נקלט עד זמן
זה י"ד יום יהיה ראיה דלשורש מתון סגי גם
בפחות מזה ואי נימא דהשיעור יכול לחיות
מסוים ולכן סבר שבזמן ההוא אין לו חיות.
הוא טפי מזה אין ראיה מה השיעור הנצרך
ולדרך זו יש לו חיות כל הזמן ולכן אין דנים
בשורש מתון[
אלא רק באופן שמת בפועל .ושו"ר דהחזו"א
גופיה ]בסקי"ב ד"ה ואחרי[ מפרש
והנה אף שלא נתפרש כן בראשונים דהשיעור
להתוספתא כדרך זו דאין צריך שיעור ימי
הוא זמן קליטה מ"מ יש לסייע לזה מסתימות
קליטה כיון דמתאחה במהרה ועל כן הגדר כל
הדברים בזה דהראשונים והפוסקים לא נכנסו
שאין לו הפסקת החיות .והובא לקמן סקי"ג.
לדון מה השיעור הזה ואמאי לא פירטו כדי
שנדע מה השיעור וזה סיעתא דהיה שיעור
ועיין בחזו"א בסימן ב' ובדינים דכתב להלכה
ברור שזה עד הקליטה וכיון דזמן הקליטה
דהגדר בכל זה ששואלים את המומחים אם
היה זמן שהאילן הפסיק החיות בין העקירה
אינו ברור בכל הדברים לכן לא כתבו שיעור
לבין השתילה ואם הפסיק החיות יש לו ערלה
מדויק .וכן יש לסייעת מסתימות הרשב"א
ואם לא הפסיק החיות אין לו ערלה.
שכתב מקצת ימים ולא כתב כמה הם הקצת.
]ולכאורה הסיבה שלא כתב שהשיעור הוא
דרך א' דלא יפסק החיות
שישאלו למומחים אם בגוש הזה יש כח
ד .ויש לדון מה גדר שורש הסברה בדין י"ד
לחיות י"ד יום הוא משום הטעם הנ"ל שכאן
יום .ובפשטות אמרינן דבעינן שלא יהיה זמן
שכבר יש שורשים זה נקלט יותר מהר אבל
שהוא מופסק מיניקה ואף שמעבירו ממקום
בגרעין יודה דזה י"ד יום לכל הדברים ויל"ע
למקום מ"מ כיון דכל הזמן האילן חי נחשב
בזה בדיני השרשה[
דרק שינה לו מקום האדמה ואי"ז יניקה
ולכאורה היה צריך לשאול מומחים לידע פרט
חדשה .אבל אם היה לו כח להחזיק רק שבוע
זה דלכאורה הוא דבר מציאותי האם עד זמן
אחד נמצא דבשבוע השני עד שיקלט במקום
קליטה הגוש הישן יונק מהמקום החדש .כי
החדש אין לו כח חיות משובח ומשום כן
בזה הנפק"מ בין הדרכים הנ"ל.
נקבע דמה שנקלט במקום החדש הרי"ז
נטיעה חדשה.
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ה .והנה מסברה נראה לי שיש מצב שיש כח
חדשה הוא רק כשיש זמן של הפסקת החיים
חיים אישיים של האילן לקצת זמן אף שאין
אלא כל חיים חדשים נחשב נטיעה חדשה
לעפר סביבו כח לתת לו לינוק מהגוש ,ולפי"ז
ואומרים שאם היה בגוש הישן כח לתת לו
כל דרך זו צריכה עיון דמה מועיל שנבדוק
חיות של זמן שיקח לו ליקלט בעפר אחר דנים
בעץ ונראה האם הוא מת או לא ,הרי אפשר
אותו כאילו הוא החליף את המקום ולא חידש
שבאמת הגוש לא נותן לו כח והיה לו קצת
לו כח חיים כיון שבכל מקום יש לו יניקה
לאחר י"ד יום וגם אם יקטע שרשיו בלי
כח לחיות לבד ולכן זה לא ניכר עליו,
העברת מקום תהיה לו יניקה זו אחר י"ד יום.
והחקירה בזה מה גדר הדין שנחשב נטוע
כן שמעתי מהרי"ש .וצריך להעמיק בזה.
האם זה בדוקא שכל הזמן היה לו יניקה
מהאדמה ואם כן באופן זה שקצת זמן לא היה
ואני חשבתי מתחילה לפרש בזה דזה ענין של
כיון
לו יניקה יהיה נחשב נטיעה חדשה
חשיבות דזמן קליטת אילן במקום אחר הוא
דנחשב בזמן ההוא כמו עץ באויר שהשתא
י"ד יום ולכן אומרים דאם יש בגוש כח לגרום
נטע אותו ,או דנימא כמו לשון החזו"א שכתב
לו חיות י"ד יום א"כ נחשב דההעברה לא
שכל שחיים של עץ פוגשים בחיים חדשים זה
הזיקה לו כלום משא"כ אם הגוש לא היה
נידון כהמשך ולא כנטיעה חדשה וא"כ אין
יכול לחיות י"ד יום דנים כאילו יש זמן שאינו
בעיה שאז אינו יונק מהאדמה כי סוף סוף לא
יכול לחיות ואף שבפועל הוא חי וכנ"ל מ"מ
היה רגע שלא היה לו חיים .ומדברי החזו"א
זה גורם יחס של עקירה .ודחוק.
ששואלים את המומחים משמע דסבר כצד
והנה הסברה הפשוטה היא יותר כהדרך הא'
הב' כי נראה לי שהמומחים עונים האם היה
אמנם עיין לקמן שיש ראיות לדרך הב'.
רגע שמת ולא עונים האם הוא חי מכח עצמו
או מכח הגוש .ויש לדון בזה להלכה וכנ"ל.
סיכום ב' צדדים עיקריים איך מונים באילן
וכל חקירה זו צריך לבדוק אצל המומחים אם
שנעקר האם הגדר הוא כל זמן שלא היה
היא נכונה מבחינה מציאותית שיש זמן שאינו
הפסקת חיים באמצע או דהגדר הוא שצריך
יונק ומכל מקום יש לו חיים.
שבגוש יהיה כח לגרום לו חיים בזמן של
קליטה של עץ עם שרשים כזה במקום אחר.
דרך ב' דבפועל לא נפסק החיות
ולפי הצד הא' יש להסתפק האם צריך שיהיה
ו .ויש דרך אחרת בכל זה ולומר דהגדר דצריך
זמן שאין לו חיים כלל ומתחיל לנבול או
בדוקא שיהיה כח בגוש לגרום לו חיות של
שצריך שיהיה לו כח לינוק מהאדמה.
זמן של קליטה במקום אחר .כגון שאם נאמר
ובחזו"א נראה כצד א' בדרך הא'.
שזמן של קליטה של עץ עם שורשים בלי גוש
הוא י"ד יום ]שאי"ז מוכרח דאפשר דהוא רק
דברי הראשונים דצריך שיחיה מאותו גוש
בגרעין וכנ"ל אבל כאן נקלט יותר מהר[
ז .והנה עיין ברא"ש ובר"ש וברמב"ם דכתבו
שצריך שיהיה בגוש כח של י"ד יום ואף
דהגדר הוא דצריך שיהיה בכח הגוש להחיות
שבפועל אם נותן את הגוש בעפר חדש העפר
את האילן בגוש הזה ואין מועיל שיוסיפו לו
החדש עוזר לגוש הישן וגורם שגם אם היה
עפר אחר .וחשבתי לומר דהסיבה דאין זה
לחיות
גוש של ז' ימים בלבד יהיה לו כח
מועיל הוא משום דאין האילן יונק מהעפר
ונמצא שלא נפסק לו החיים כלל מ"מ אי"ז
החדש עד י"ד יום ולכן לא יועיל במה
מועיל .והביאר בזה דאין ההגדרה של נטיעה
שמוסיף לו עפר] ,וכ"כ החזו"א סקי"א ד"ה
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ט .ויש עוד נפק"מ לדון בזה שנוגע בשורשי
ולכן[ אמנם בדברי הראשונים הנ"ל משמע
הסברה ,אם כשנעקר לא היה לו כח לחיות
דאין זה מועיל מצד הדין דאי נימא כהנ"ל
י"ד יום מאימתי מונים לו שנת הערלה אם
אמאי לא אמרו שיראה האדם בעצמו אם זה
מהיום שניטע במקום החדש או מהיום שאין
חי בי"ד יום או לא ומה באו לחדש בזה אלא
לו כח לחיות ,דאם שורש הסיבה הוא כהדרך
משמע דאף דבפועל רואים שהוא חי שהוא
הא' וכהחזו"א דאמרינן דיש בזה ערלה כיון
מצליח לינוק מכל מקום אין זה מועיל כיון
דבגוש לא היה מספיק כח בעצמו ,ומזה ראיה
דיש זמן שאין יניקה א"כ נדון הערלה מהזמן
שאין יניקה דזה מהשבוע השני וכנ"ל ,אמנם
לדרך הב' שאף במצב שאין הפסקת החיים
אי נימא דכשאין לו כח לחיות יש לזה שם
מ"מ נחשב ערלה אם אין בגוש בפני עצמו כח
עקירה ונטיעה א"כ אפשר דיש לזה שם
לתת לו חיים.
עקירה כבר מתחילה ויש למנות השני ערלה
ואפשר לדחות דדברי הראשונים נאמרו
מהיום הראשון .ושמעתי מהרי"ש לומר סברה
באופן שכבר הוסיף עפר ועתה הוא חי ובא
דגם להחזו"א נדון בזה ערלה מזמן הנטיעה
לשאול אחרי מעשה שהוא חושב שכיון
כיון שסברת החזו"א שדנים על החיים
שהעץ המשיך לחיות אין צריך למנות ערלה
החדשים שהם המשך לחיים הקודמים
ולזה אומרים שאין ראיה כי אפשר שמה
וכשפסקו החיים אין המשכה אלא התחלה
שעתה הוא חי הוא מחמת שהוסיף עפר ואין
וכשעקר ממקום חיותו ואין בו כח לחיות עד
ראיה שלא היה זמן באמצע שמת.
שייקלט במקום אחר וכשנוטעו הרי הוא
נידון כשבזמן העקירה יכול לחיות י"ד יום
מצילו ע"י שכשייקלט יחיה נמצא שהתחלת
וכשנטע לא יכל לחיות כן
החיים החדשים שלו הם בנטיעה ומה שהיה
ח .יש לדון אם עקר האילן עם גוש שיכול
לו כמה ימים למותו אינם בנידון כלל והרי הם
לחיות י"ד יום ולא נטעו ,והמתין שבוע
כמו שאינם דדנים שהתחיל חיים חדשים ורק
ואח"כ נטעו ,דנמצא שבזמן שנטעו היה יכול
אם לא היה נוטע היו דנים על חייו עוד כמה
לחיות רק שבוע ,דלכאורה באופן זה נימא
ימים .ועוד יש סברה לומר שהגוש אחרי שאין
דיש בו דיני ערלה כיון דבשבוע השני אין לו
בכוחו להחיות הרי הוא בטל לקרקע החדשה.
יניקה חזקה ונחשב כמת וכנ"ל .וכל זה לדרך
עכת"ד ודפח"ח .אמנם כל זה הוא לפלפולא
הא' .אמנם לדרך הב' שכתבנו יש לדון בזה
ואין בו נפקותא כיון ששנות ערלה תלוים
דאפשר שכיון דבזמן הנטיעה היה לו כח
בקליטה כמבואר בשביעית פ"ד מ"ד
לחיות בעצמו גם אם נתמהמה מכל מקום כבר
וכדשנינו בר"ה ט' ב' ובזמן שנקלט כבר אין
נקבע לזה שם דאין זה עקירה אלא מעבר
כח בגוש.
למקום אחר .ויותר נראה שגם לצד זה נקבע
אמנם יש בזה נפק"מ מה דין פירות שחנטו
הדבר בזמן הנטיעה וכיון שבזמן הנטיעה לא
בימים הראשונים שעדיין יש לו כח לחיות
היה לו כח לחיות שיעור קליטה נמצא דיש
מהגוש הקודם אם הם מותרים או שחל עליו
לזה שם נטיעה וחידוש כח חיים ולא מעבר
כבר שם ערלה מאז וזה תלוי בנידון הקודם.
מקום ולכן יהיה חייב ערלה.
ויש שרצו לומר דכשיש עקירה ואין לו כח
אם מתחיל ערלה מהעקירה או מהנטיעה
לחיות ונטעו באדמה חדשה דמתחיל ערלה
מזמן העקירה דנחשב דמאז התחיל חיים
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חדשים .ואי"ז מסתבר כלל דערלה שייכת רק
ואולי דין זה תלוי בב' הצדדים הנ"ל דלפי
כשיש נטיעה ולא כשהעץ באויר.
הסברה הא' יש לומר דנוהג בו ערלה בשנה
הג' כיון דבפועל הוא חי בשנה השלישית
ועיין להלן סק? הנידון אם נטע אילן שהיה
מחמת הקרקע החדשה .אמנם לפי הסברה
בעציץ שנשאר לו לחיות פחות מי"ד יום.
הב' דכשעוקר אילן שאינו יכול לחיות יש בזה
ביאור צד הרשב"א דצריך שיוכל לחיות ג'
חשיבות של עקירה יש מקום לומר דאם
שנים
בשעת העקירה היה יכול לחיות ג' שנים זה
י .יש לדון בשורש דעת הרשב"א דצריך
קובע לו חשיבות של מעבר וגם עתה
שיהיה יכול לחיות ג' שנים ,ולכאורה גדר
שהתמהמה כמה ימים אין חסרון .ויותר נראה
הדברים הוא דהרשב"א סובר דכשנטע האילן
דגם לצד זה נימא דיש בו ערלה כיון דמסתבר
במקום החדש נחשב כנטיעה חדשה אלא
דזה נקבע לפי זמן הנטיעה וכיון דבזמן
אמרינן
שאם יש לגוש כח לחיות ג' שנים דאז
הנטיעה אמרינן דצריך את הקרקע החדשה
דכל ג' שנים אלו הוא חי מחמת הגוש ולא
בשנה הג' יש למנות לו ערלה בשנה ההיא.
מחמת האדמה ואחרי ג' שנים שהגוש מת אז
הנידון אם יכול לחיות ב' שנים אם מונים לו
כבר
הוא חי מחמת האדמה החדשה ברם
ג' שני ערלה או רק שנה אחת
עברו עליו שנות ערלה] .ואף דאם הרכיב
יב .והנה לפי הדרכים הנ"ל אם בשעה שעקר
ילדה בזקנה וחתך את היניקה דנים למנות את
את האילן היה יכול לחיות ב' שנים ונטעו
שנות הערלה מזמן שחתך וכמובא להלן
לכאורה לא יהיה בזה דין ערלה אלא בשנה
במשנה ד' מ"מ צ"ל דהתם זה נחשב שנוי
הג' כיון דבב' שנים הראשונות הוא חי מחמת
מצב משא"כ הכא דכל הזמן ינק קצת מהארץ
הגוש הקודם .או היה ראוי לחיות וכנ"ל.
ולכן זה נחשב המשך המצב הקודם[ והא
דאין חוששים לדין רבעי בשנה הרביעית צ"ל
ויש מקום לומר דשם עץ הוא רק עץ החי ג'
שנים ולכן אם אין לו כח לחיות ג' שנים
כמו דאיתא בירושלמי בהלכה א' דאמרינן
נחשב כעקירה ולפי"ז אם יהיה יכול לחיות ב'
דכל שאין לו ערלה אין לו רבעי.
שנים נמנה לו ג' שני ערלה .וסברה זו דחוקה
ויש מקום לומר באופן אחר דלעולם מצד
דמנ"ל לחדש יסוד זה דצריך לשם אילן
המציאות גם בג' שנים הללו אין עיקר יניקתו
שיחיה ג' שנים וכן מה הסברה בזה דנקבע ג'
מן הגוש הקודם אלא מהאדמה החדשה והא
שנים] .ויש מקום לומר בנוסח שונה קצת
דאין בזה דין ערלה הוא משום דאמרינן דיש
עפ"י הדרך הנ"ל דאמרינן דזה יונק בפועל
בזה סברה של חשיבות דכיון דהיה יכול
מהאדמה החדשה אלא דכיון דזה לא היה
לחיות גם ללא האדמה החדשה אין משמעות
צריך לזה לכן אין בזה ערלה ואפשר דכל
בג' שנים האלו לנטיעה וכל המשמעות זה
שנות ערלה נידונים כיחידה אחת שזה
אחר ג' שנים וזה אחרי השנות ערלה.
פרישות בתחילת חיי האילן ודנים על האילן
עקר אילן שיכול לחיות ג' שנים ועבר שנה
הזה האם צריך לנהוג בו הפרישות הנ"ל
אחת
ואומרים דכיון דאין לו ג' שנים נמצא
יא .יש לדון אם עקר אילן שיכול לחיות ג'
דהאדמה הזו מועלת לו בהיותו צעיר ועל כן
לחיות
שנים ועבר עליו שנה אחת ועתה יכול
יהיה צריך לנהוג בו דיני ערלה מתחילה.
רק ב' שנים אם זה סיבה למנות לו ערלה,
אמנם כ"ז אינו מוכרח[
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ועוד נפק"מ בנידון הנ"ל מאימתי מונים את
הנטיעה הקודמת ורק כשיש עקירה דנים את
זמן הערלה באילן שנעקר ולא יכול לחיות ג'
זה לנטיעה חדשה.
לו
שנים דלפי הסברה הפשוטה מונים
והוא הדין יש לדון אם הוא נשאר בעציץ והיה
מהשעה שאינו יכול לחיות מחמת הגוש
צריך להוסיף לו אדמה דזה נחשב כנטיעה
משעה
הקודם ולפי הסברה הנ"ל מונים לו
חדשה לפי הצד הנ"ל ולפי הצד הקודם אין זה
שנעקר] .אמנם לכאורה אין צד לומר שימנו
נטיעה חדשה אלא המשך המצב הקודם.
לו מזמן הנטיעה[.
ושמעתי מגיסי הריפ"ש לדון אי נימא דנטיעה
ביאור איך חי ע"י פחות משורש מיתון
מעציץ אין מונים לו ערלה ,אם יעקור אילן
קודם ג' שנים
ואינו יכול לחיות ג' שנים וישימנו בעציץ
יג .והנה ברשב"א איתא דאין כח לאילן
ואח"כ יטענו אם לא ימנו לו ערלה .והוא רצה
לחיות משורש מיתון וקשה דהא בגמ' מבואר
לומר עפ"י מה שכתבנו לעיל סק"ה דבכל
ואמאי
דשורש מיתון מגיע רק לאחר ג' שנים
עקירה לא שייך לומר דזה נטיעה חדשה אלא
עתה אין לו כח להחיות האילן ,ואפשר לומר
זה המשך של המצב הקודם ורצה לומר דעתה
דמבחינה מציאותית יש לו כח להחזיק רק עץ
יש לזה חשיבות של עציץ ומה שאח"כ נטע
כח
צעיר אבל עץ מבוגר של ג' שנים אין לו
את העציץ הרי הוא כמו כל נוטע מעציץ דזה
להחזיק ,ואפשר לומר דמבחינה מציאותית
נחשב תוספת ולא נחשב נטיעה חדשה.
באמת יכול העץ להתמודד עם שורש פחות
ולענ"ד זה סברה תמוהה דבאופן כזה שהיה
ממיתון ובתוך תקופה ירחיב את השורש
עקירה ועציץ ונטיעה נתברר למפרע דהנטיעה
שיהיה לו כח להחזיק העץ וכמו קודם ג'
מעציץ היא נטיעה חדשה ולא תוספת ועיין.
שנים שהוא מרחיב את השורש עד שיש לו
יא .והיה מקום לדון נידון זה בעציץ גם לעיקר
כח להחזיק ושורש החילוק בין קודם ג'
הדעות דצריך שיהיה יכול לחיות י"ד יום מה
לנעקר ונשאר פחות ממיתון הוא ענין חשיבות
הדין באופן שנשאר לו לחיות פחות מי"ד יום
דאמרינן דבאופן שהיה לו הכוחות ונעקרו
אם זה נחשב נטיעה חדשה או דנימא דכיון
ועתה הוא צריך להתחדש זה נחשב נטיעה
דמוסיף כוחות אין זה נטיעה חדשה אלא
חדשה משא"כ בתחילה נידון כהמשך של
המשך המצב הקודם – .וי"א דאז שאני כיון
אותה נטיעה וזה דרכה דמתווסף לה כוחות
דבמציאות יש זמן שאין בו יניקה וזה נקרא
וזה לא נקרא נטיעה חדשה.
שהאילן מת ומתחיל מחדש .ויש חולקים
אם נטע מעציץ
דבפועל יש יניקה גם בפחות מזה אלא דאין
יד .ואפשר לומר נפק"מ גדולה בנידון זה אם
זה חשוב וכמו שכ' לעיל סק"ד ובאופן הזה
יש אילן בעציץ שיש לו כח לחיות ה' שנים
כיון דזה המשך זה חשוב להחשיבו המשך
דבזמן
ולאחר ג' שנים נטעו באדמה דנמצא
לכל היניקות .וזה תלוי בב' הצדדים שכתבנו
הנטיעה היה לו כח לחיות מהגוש רק ב' שנים
לעיל בתחילת הסוגיא בגדר י"ד יום.
וא"כ לכאורה צריך לנהוג בזה ערלה כיון
מה הגדר של אינו יכול לחיות ג' שנים
דאין כח לגוש לגרום לו חיות .אמנם לפי הצד
טו .יש לדון אם בצורה רגילה העץ אינו יכול
הנ"ל יש לומר דבאופן כזה הוא נחשב המשך
לחיות ג' שנים אבל אם יעשו לו פעולות
מיוחדות יוכל לשמור ג' שנים כגון אם יעשו
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לו השקיה וזיבול מרובה אם נאמר דכיון
עוד ג' שנים ואפשר דלזה אין לו כח .ברם דין
דהוא רק השביח את הכוחות שלו נחשב
זה תלוי בצדדים דלעיל דיש מקום לומר דאם
דבעצם יש בו כח לחיות ג' שנים או דנימא
הוא חי בגוש ג' שנים זה נחשב כמו נטיעה
דזה נידון לפי צורה רגילה ואם בצורה רגילה
וגם אם עתה אין לו כח לחיות עוד ג' שנים
מ"מ זה תוספת ואין בו ערלה .וכל הקושיא
אינו יכול אי"ז מועיל .וכן יש לדון אם יכול
הזו אפשר לדחות דעושים פעם אחת בדיקה
ליתן אותו בתוך פח שגורם שהכוחות שלו לא
לזה ומזה לומדים על גוש כזה לעצים אחרים.
יתפזרו אם זה סיבה לקבוע דיכול לחיות ג'
שנים או דדנים לפי המצב הנוכחי שאין לו
ובחזו"א ]סימן ב' סקי"א ד"ה ולכן וכן כתב
פח .ובנידון הב' הסברה הוא דמועיל ובנידון
בזה בסקי"ב ד"ה ואחרי[ כתב דבדברי
הא' יל"ע דאולי זה תלוי בשרשי הסברה דאם
התוספתא האלו יש ראיה לדבריו ]ודלא
הגדר דבזמן הנטיעה בפועל הוא חי מחמת
כהרשב"א[ דסגי שיהיה העץ חי עד זמן
הגוש הקודם א"כ לכאורה יש בזה בעיה כיון
הנטיעה וזה כוונת התוספתא דנוטעים את
דבזמן שהוא נטוע באדמה אין משקיעים
בו
העץ באדמה ורואים אם הוא חי עד הזמן הזה
השקעה מרובה ואם הסברה דכיון דהוא ראוי
וכוונת התוספתא דלא תאמר דאם נראה
לחיות אי"ז נחשב נטיעה חדשה אפשר דזה
שהגוש לא יכול לחיות את שיעור ימי
יועיל וצ"ע.
הקליטה דאין מעלה בגוש דאי"ז כן דפעמים
באופן הזה הוא משריש יותר מהר מהימי
ונידון זה היה ראוי לדונו גם אם העץ לא יכול
קליטה ואם היה לו חיות כל הזמן אי"ז ערלה
לחיות י"ד יום בצורה רגילה אלא רק
]ואין בזה שיעור ימי קליטה הרגילים[ ופוסק
בהשקעה מרובה.
לדינא להקל כהרא"ש כיון דיש לו סיעתא
לשון התוספתא
מהתוספתא ואף דהרשב"א הביא לפרש
טז .ברשב"א הביא מלשון התוספתא דתניא
להיפך את התוספתא מ"מ סבר דפירושו עדיף
כיצד יודע אם יכול לחיות אם לא ,חופר גומא
טפי.
בארץ ונוטעו בה ,אם יכול לחיות פטור ואם
פסק הדין
לאו חייב .עד כאן .והביא להוכיח מזה דלא
יז .החזו"א ]סימן ב סקי"ב[ פסק לעיקר דדנים
סגי בשיעור מקצת ימים שיהיה יכול לחיות
אם יכול לחיות י"ד יום שכיון דהרשב"א
דאם כן מה צריך בדיקה לזה אלא הבין
נסתפק והרא"ש והרמב"ם פשיטא להו לא
דעושים בדיקה לראות אם יכול לחיות ג'
שנים .ויש להבין מה הבדיקה ואפשר
שבקינן פשיטותיה דהרא"ש והרמב"ם מול
דהבדיקה היא דנותנים אותו במקום שאינו
הספק של הרשב"א .והביא לסייע דסגי בי"ד
יום ואין צריך ג' שנים מהמעשה בירושלמי
עוזר לו להצמיח דאז ניכר אם הגוש יכול
בהלכה א' דר' יאשיה מייתי נטיעות בגושיהון
לחיות בעצמו או לא .ברם זה דחוק דלשון
כדי שירויח שנות ערלה ]ועיין לעיל שהרחבנו
התסופתא חופר גומא בארץ ובארץ דרכה
לדון בזה[ והנה אי נימא דצריך שיהיה
להצמיח וכן זה דחוק דאפשר דהגוש יכול
בגושים כדי שיוכל לחיות ג' שנים אם כן
לחיות ג' שנים וא"כ אף שעשינו בדיקה
וראינו שהוא חי ג' שנים מ"מ איך זה מועיל
צריך בזה טירחה גדולה והוצאות מרובות
להמשך דהא צריך שיהיה יכול לחיות מעתה
וההוצאה יתירה על השבח וסייע מזה דסגי
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במקצת ימים .וכן סייע לזה מהתוספתא
ששורש מיתון בא רק לאחר ג' שנים .ודחוק
מאוד.
וכמ"ש לעיל.

וכ"כ החזו"א בדיני ערלה ]דין יח[ דאילן
שנעקר ונשאר יש לשאול את המומחים דאם
הם אומרים שלא מת קודם שנתאחה במקום
החדש אין בו דיני ערלה אבל אם הוא מת
והתחיל לכמוש יש בזה דין ערלה.
ביאור הספק והפשיטות של חזקיה – דרך
הגר"א

יח .ועתה יש לבוא לבאר מהלך סדר הגמ'
בירושלמי בענינים אלו.
דהביאו בגמ' דחזקיה נסתפק באילן שנעקר
ונשארו בו פחות משורש מיתון אם אפשר
לכתוב על זה גט .והספק הוא האם זה נחשב
בזמן הזה כתלוש או כמחובר .ואמרו בגמ'
דחזר בו חזקיה דרב ינאי אמר דשורש מיתון
הוא שורש שמגיע אחר ג' שנים ושאל חזקיה
האם שליש מחט מגיע לאחר שנה ושני שליש
לאחר ב' שנים או דאין זה הולך לפי חשבון.
וחבריא בעי האם מחט ושליש מגיע אחרי
ארבע שנים .ומכאן הוכיחו שחזר בו .ופירש
הגר"א דספק חזקיה היה אם רואים אילן שיש
לו שורש של שליש מחט אם זה ראיה שעברו
עליו שנה אחת ונמנה לו מעתה רק ב' שנות
ערלה ומזה הוכיחו דסבר חזקיה דגם פחות
משורש מיתון הוא נחשב כמחובר דאם הוא
נחשב כתלוש פשיטא דצריך למנות לו שנות
ערלה רק ממתי שהביא שורש מיתון דרק מאז
הוא נחשב חי.
וזה צע"ג דאטו מקודם לזה לא ידעו המציאות
ששורש מיתון בא רק לאחר ג' שנים ובכל
אילן יש לו ערלה בג' שנים הראשונות אף
שאין לו שורש מיתון ומוכח שזה מחובר
וא"כ מה חזקיה נסתפק ולשם מה צריך
לדבריו להוכיח כן .ולדרך זו צ"ל דלא ידעו

ובפשטות ידעו מהמציאות ששורש מיתון בא
רק לאחר ג' שנים ומכל מקום נסתפקו דשמא
כשיש בעקירה פחות משורש מיתון נחשב
דאי"ז מחובר ובפשטות הספק היה דרק
בתחילה סגי ליה בשורש מיתון אבל כשנעקר
ונשאר פחות משורש מיתון לא סגי ליה ]עיין
לעיל ספק אם זה משום דמבחינה מציאותית
אי"ז מחזיק או דכיון דיש כאן עקירה
והתחלה מחדש לכן אי"ז מועיל[ ולכן זה
נחשב לתלוש וקשה דאם כן מה הוכיחו
מדברי חזקיה ור' ינאי דהתם נמי מיירי
בתחילת הנטיעה ולכן מועיל.
דרך ב'

יט .ושמעתי לפרש דהספק היה אם פחות
משורש מיתון אין בו כח חיים אם דזה דין
בערלה דבשביל שייקרא המשך הנטיעה
הקודמת צריך שישאר שורש חשוב אבל
מבחינת יניקה הרי הוא יונק ומחובר גם
כשנשאר פחות ממיתון ,והוכיחו מדברי
חזקיה בר' ינאי דיסוד הדין של חזקיה בר'
ינאי אם יש בגיל שנה שורש של שליש מחט
אינו רק לדון אם יש להוכיח דעבר על העץ
הזה שנה אחת אלא הוא דן דמה ששנינו
במשנה דאם נשאר לו שורש מיתון אין בו
ערלה דאולי כל מה שצריך שורש מיתון הוא
דוקא באילן בן ג' אבל באילן בן שנה אם יש
לו שורש של שליש מחט זה סגי לקבוע דיש
לו חיות] .והדוחק בזה הוא בדברי חבריא
דאמרו דמחט ושליש זה ראיה לד' שנים ושם
יש רק הענין של ראיה כיון דעבר עליו כבר
שני ערלה[
והוכיחו מזה דאם זה היה ענין של חיות לא
מסתבר דשליש קובע חיים ]דרק שורש גדול
מביא חיים[ ולכן הוכיחו דעל כרחך זה ענין

נו
הערלה
בדיני אילן שנעקר
תורת
של חשיבות המשך הנטיעה ולכן סברו דכלפי
רק שיעור גדול לחשיבות .ולפי"ז הסיקו דזה
עץ צעיר יש לקבוע בו חשיבות לפי שליש.
תלוש .ויהיה יכול לכתוב גט על זה.
ולדרך זו למסקנא יש לו דין מחובר גם
ולפי"ז אפשר ליישב בפשיטות דברי הרא"ש
כשנשאר פחות משורש מיתון ויש בו כח
והרמב"ם דכתבו דפחות משורש אין לו כח
לחיות .והחסרון הוא מחמת החשיבות וכנ"ל.
לחיות דהוא לפי המסקנא .דהוכיחו דזה
וזה ניחא לפי דברי הגר"א דהסיקו כאן
כתלוש .וזה דלא כהגר"א שכתב דהסיקו דזה
דפחות ממיתון הוא מחובר .ועיין לקמן דרך
מחובר.
איפכא.
דרך החזו"א
דרך ג' לפי רא"ש ורמב"ם וכסף משנה
כא .ובחזו"א ]סימן ב' סקי"ד[ כתב לפרש דזה
כ .אמנם כל מהלך זה אפשר לפרשו ברשב"א.
בודאי ידעו דיש פחות משורש מיתון עד ג'
החילוק
אולם ברא"ש וברמב"ם כתוב להדיא
שנים וכמש"ל וכן דסברו בפשיטות דגם
דפחות משורש מיתון אין בו כח לחיות וא"כ
פחות משורש מיתון יש בו קצת חיים לעץ
ע"כ
הדרא הקושיא דאם הסיקו דהוא מחובר
ואינו מת מיד ומכל מקום נסתפק חזקיה
דיש לו כח לחיות ואמאי כתב דאין לו כח
דאולי זה נחשב כתלוש דחשב דהסיבה
לחיות.
שכשיש לו פחות משורש מיתון אינו מועיל
אין זה קשור ליניקה דהא יש לו יניקה גם
והנה ברמב"ם הלכות טומאת אוכלין פרק ב'
הלכה א' כתב דאין אוכלין מקבלין טומאה עד
באופן הזה וכנ"ל וזה עושה אותו למחובר,
שיעקרו וכל שנשאר להם שורש קטן שיכול
אלא דיש הלכה דכזה גודל נחשב כתלוש
לחיות ממנו אינם מקבלים טומאה .וכתב
]אולי משום שנעקר ברוח מצויה[ ולכן יהיה
הכסף משנה שם דבמשנה איתא דאם מעורה
מותר לכתוב עליו גט .והוכיחו מדברי ר' ינאי
בשורש קטן הרי"ז טהורה והרמב"ם הוסיף
דהוא פירש טעם משנתנו דמועיל שורש
מיתון משום דזה שורש שבא אחר ג' שנים
דצריך שיהיה השורש קטן שיכול לחיות ממנו
דאל"כ חשיבה כעקורה כדאמרינן גבי ערלה.
ולכן זה שורש חשוב ורואים דמעלת מיתון
ומבואר בדבריו דפירש הדין של שורש מיתון
הוא משום היניקה דאם זה משום החשיבות
בערלה דבאופן זה יכול לחיות ופחות משורש
אי"ז נוגע למה דזה בא אחרי ג' שנים .וחזקיה
מיתון אינו יכול לחיות .וקשה מאוד דכל זה
בספקו מוכח דהסכים לפירוש ר' ינאי .וכיון
לפי ההוה אמינא דהירושלמי אמנם
דהוא משום יניקה אם כן אין מקור לומר
הירושלמי הסיק דזה נחשב מחובר גם בפחות
דפחות משורש מיתון נחשב כתלוש והדרו
לומר דזה מחובר כיון דהקצת יניקה שיש
משורש מיתון וזה רק דין בערלה ואיך כתב
בפחות ממיתון זה סיבה לקבוע דהוא מחובר.
הכסף משנה דפחות משורש אין זה מחובר.
וזה פירוש מפולפל ומחודש .דהיה צד לומר
ואפשר דפירש הכסף משנה בירושלמי איפכא
דאף שיש יניקה מכל מקום הוא תלוש ,ואחרי
מהדרך הנ"ל דלעולם הוכיחו דפחות משורש
דהוכיחו דהסיבה דין יניקה כשאין שורש
מתון זה נחשב תלוש ,כיון דסברו דהשיעור
מיתון מכל מקום כלפי תלוש זה מספיק
של שליש לאילן צעיר הוא דוקא משום
לקבוע.
החיים .דאם זה ענין של חשיבות יש לקבוע

נז
הערלה
בדיני אילן שנעקר
תורת
סיכום הדרכים :לדרך הגר"א והחזו"א וכן
בעיה זו הוא שאם רואים בי"ד יום שהעלים
לדרך הא' שכתבנו לעיל לפי המסקנא גם
של העץ לא נובלים זה ראיה שלא היה
בפחות משורש מיתון נחשב מחובר מחמת
התעלפות ומוכח שלא היה זמן של ניתוק.
היניקה .ולפי הדרך הב' שכתבנו ליישב
והנה אם זה דעת המומחים נקבל ,אמנם
מסברה היה מקום לדון בזה דלכאורה יש
ברא"ש וברמב"ם ובכס"מ אין זה נחשב
מצב שהאילן הפסיק לקבל יניקה מהגוש ברם
מחובר.
עדיין זה לא משפיע על העלים שלו כיון דיש
הדין כשהיה נטוע בעציץ שאינו נקוב
בו עצמו כוחות וא"כ אין ראיה מדבר זה שלא
כב .עיין בחזו"א ]סימן ב' סקי"ג[ דכתב עפ"י
היה זמן של הפסקת יניקה .ויל"ע אם מכל
תוספתא דאם היה עציץ שאינו נקוב ועקר
דברי החזו"א יש להוכיח דזה בדיקה טובה
משם ונטע בארץ דנחשב נטיעה שעברו עליה
דהחזו"א פסק שנשאל את המומחים אם לא
שני ערלה וכמו דגבי חו"ל מונים לו ג' שנים
היה רגע שהוא מת ולכאורה כל דברי
מזמן נטיעתו בחו"ל אף דאין שם דיני ערלה
המומחים יכולים לומר רק פרט זה אם היה
מן התורה ואח"כ כתב דאולי זה דוקא בחרס
זמן של התעלפות ולא יכולים לראות את
וכן בדינים כתב להסתפק בזה ויש להרחיב
היניקה שלו שזה בתוך האדמה.
בזה.
שמעתי לדון בעציץ נקוב שיש לו כח יניקה
נידונים מעשיים בנידון הנ"ל שלא בבירור כל
שעתה מעבירים אותו במשאית ומשתנה קצת
הצורך
היניקה דאולי זה נחשב עקירה בדרגה כזו
שמעתי מהר"א שאג דהיום מצוי שיש
שהאילן אינו יכול לחיות וזה דחוק מאוד דהא
שתילים בעציץ נקוב שיוצאים מהשקית
ודאי האילן יכול לחיות אף שאולי מתמעט
ומשרישים קצת באדמה ואח"כ לוקחים אותם
קצת היניקה
ונוטעים אותם באדמה והנה אם לא היו
שמעתי לדון דנחוש שלא יועיל י"ד יום כי
משרישים באדמה היה בודאי בגוש שלהם
אפשר שהעץ היה בהמתנה ונקלט רק אח"כ
כדי לחיות עד הזמן שיקלטו אלא דהרב
ורק בגרעין אמרו שמה שלא נקלט לא יקלט
אפרתי חידש שיש לחוש שכיון שהיה מושרש
יותר
באדמה וזה היה השורש העיקרי שלו א"כ יש
שמעתי לדון דאולי לא נקבע לפי מספר ימים
לחוש שהיה לו זמן שהוא מת עד שנקלט
דאולי זה משתנה לפי ימות השנה ולפי איך
באדמה וא"כ צריך למנות בזה נטיעה.
שהבנתי לא סומכים על מספר ימים אלא על
]ובשפה המקצועית קוראים לזמן הזה
המציאות אם היה הפסק יניקה ולפי"ז אין
התעלפות[ וזה בעיה בעיקר באתרוגים כי
מקום לקושיא זו
בשתילים אחרים אין סומכים המהדרין כלל
על הערלה של המשתלה מחמת הבעיות
בהעברה .ואמר לי שהדרך שנוהגים לפתור

תורת
הלכה ד'
אילן שנעקר ובו בריכה

נח
בדיני הברכה והרכבה של אילן באילן הערלה
לדון אם מדבר בין בהברכה ובין בהרכבה או
רק בהברכה ויבואר להלן.

חלק א' בענין הברכה וניתק הזקנה
חלק ב' בענין סיפוק אילן באילן והמסתעף
ענין א' שיטות הראשונים בסיפוק הגפנים
ענין ב' פירוש ילדה שסבכה בזקנה אם זה
דוקא יחור או גם אילן
ענין ג' גדר הפטור בילדה שסבכה בזקנה אם
זה ביטול או שורש פטור
ענין ד' דעת הסוברים שכל הרכבה חייב
ענין ה' פירוש המשך הירושלמי שם לפי
השיטות השונות
חלק ג' בענין דעת ר' אליעזר בן יעקב
פתיחה
זה לשון המשנה :אילן שנעקר ובו בריכה
והוא חיה ממנו ,חזרה זקינה להיות כבריכה.
הבריכה שנה אחר שנה ונפסקה ,מונה משעה
שנפסקה .סיפוק הגפנים סיפוק על סיפוק אף
על פי שהבריכן בארץ מותר .רבי מאיר אומר
מקום שכוחה יפה מותר ומקום שכוחה רע
אסור .ומבואר במשנה זו ב' חידושים הא'
בדין הברכה שאם הוציא ייחור מהעץ
והשרישו בארץ והוא מחובר לזקן הילדה
מותרת ,וכשניתק הילדה מהזקנה מונה לה
ערלה מתחילה .הב' סיפוק הגפנים שהוא
להרבה הראשונים דין הברכה של אילן באילן
ששייך לפטור כשהבריך אילן צעיר לאילן
זקן .והרבה חולקים על זה שלא שייך לפטור
אילן .וחידושו של ר"מ שאם כח הזקנה רע
ועיקר יניקתו מעצמו אינו מתבטל לזקנה ויש

חלק א' בענין היתר הברכה וניתק הזקנה
פירוש המשנה

א .בתחילת המשנה איתא :אילן שנעקר ובו
בריכה והוא חיה ממנו ,חזרה זקינה להיות
כבריכה .הבריכה שנה אחר שנה ונפסקה,
מונה משעה שנפסקה .ופירוש הדברים
דהרישא קאי באילן זקן שעשה לו הברכה
דהיינו שהוציא ייחור מהזקן והייחור הזה
השריש בארץ ונעקר הזקן משרשיו והשתא
הוא חי מחמת הצעירה שמונים לו ערלה ,ואף
שעל הייחור כבר עברו שנות ערלה מזמן
נטיעתו מכל מקום אומרים שכל זמן שהיה
מחובר לזקנה לא היה נחשב עץ בפני עצמו
ויש למנות לו ערלה מהזמן שהוא חי בפני
עצמו.
והוסיפו חידוש שזה גם בהבריך שנה אחר
שנה ופירש הרא"ש בפירוש ובהלכות דהיינו
שעשה כמה הברכות מהזקנה שהוציא ייחור
אחד והוא השריש בארץ ואח"כ הוציא מהעץ
הצעיר ייחור חדש והוא השריש ואח"כ הוציא
ממנו שכולם מותרים כיון שהם משתייכים
לזקנה ,ואם נפסקה הזקנה יש למנות לכולם
ערלה כי מעתה הם אילנות חדשים .עד כאן
ביאור החלק הא' של המשנה.
יסוד היתר הברכה

ב .ויש לדון בכמה ענינים המתבארים מתוך
האי דינא .הא' יסוד היתר הברכה שאף
שהייחור שהשריש יש לו שורשים והוא יונק
בכח עצמו מהארץ מכל מקום הוא מותר כיון
שיש לו יניקה מהזקן .וביסוד ההיתר יש לדון
אם זה משום שהוא נחשב חלק מהזקן ואין לו
חשיבות עצמית ואין מתיחסים להשרשה שלו
או שלעולם יש לו חשיבות עצמית אלא עצם
זה שיש לו יניקה הפוטרת זה סיבה לפטור.

תורת

בדיני הברכה והרכבה של אילן באילן

הערלה

נט

ועיין לקמן נפק"מ בזה אם זה רק בהברכה או
גם בחיבור של אילן צעיר לאילן זקן.

ביאור הדין שבאילן זקן חלש ההברכה
אסורה

היתר הברכה מהברכה

ד .החידוש הג' .בסוף המשנה :רבי מאיר
אומר מקום שכוחה יפה מותר ומקום שכוחה
רע אסור .והיינו שאם הזקנה אין לה כח
אומרים שאין ההברכה יונקת ממנה והיא
ערלה ורק אם הזקנה בריאה הילדה יונקת
ממנה ומותרת .והקשו בירושלמי איך יודעים
אם כוחה יפה ופירשו שמסתכלים לאיזה צד
נוטים העלים אם לצד הזקנה או הילדה שאם
נוטים לצד הילדה אז ראיה שיונק מהזקנה
]והסימן שאדם בוש להסתכל במי שהיטיב
לו[ והקשו שאם כן במה נחלקו רבי מאיר
ורבנן הרי יש את הסימן של העלים ותירצו
שנחלקו באופן שנפלו העלים שאין יודעים
דרבי מאיר אסר ורבנן התירו ]ויל"ע מה דעת
רבנן וכי אפשר להניח בסתמא שלכל זקנה יש
כח יניקה הרי זה דבר התלוי במציאות וצ"ע[

ג .החידוש הב' בדין שאומרים שגם הברכה
מהברכה מותרת כי כולם משתייכים לזקנה.
וקשה שלכאורה מבחינה מציאותית אין עיקר
יניקתם מהזקן אלא מהצעירה ואמאי אין לה
שם ערלה .וצריך לומר דעל כל גזע נקבע שם
דעיקר יניקתו מהקודם לו ואין בו שם ערלה
ולכן הוא מותר .ואף שנתברר שעיקר יניקתו
אינה מהזקנה מכל מקום נחשב שיונק מדבר
שאין בו ערלה] .ומבואר בזה דאין ענין ערלה
ענין מציאותי אם יונק ממקום חדש אלא ענין
דיני[ .וחשבתי להוסיף להמשיל הדבר כגון
אם נאמר שהילדה יונקת מהזקנה בשיעור 70
אחוז ויניקת עצמה היא  30אחוז ואח"כ
הילדה השניה יונקת מעצמה  30אחוז
ומשניהם יחד  70אחוז וכן הילדה השלישית
ונמצא שרוב יניקתה היא יניקה חדשה שצריך
להתחייב בערלה ואמאי כתוב שאין חיוב
בערלה ולכן נדחקנו לומר שהדין קובע שכל
הילדה בטלה לזקנה ולכן גם היניקה שלה
מעצמה נחשב כיניקה המותרת וכעין ביטול
ברוב ולכן שייך לקבוע לכולם שרוב יניקתם
בדין הוא מהזקנה] .ודחוק הלשון של הרא"ש
במשניות שכתב :ולא אמרינן הראשונה דוקא
יונקת מן האילן אבל שניה יונקת מן הראשונה
וכן כל אחת מהסמוכה לה אלא כולן יונקות
מן הזקנה עכ"ל ובהלכות כתב :דלא תימא
דוקא ההברכה הראשונה יונקת מן האילן
הזקן אבל מכאן ואילך כל אחת יונקת מן
הקרקע שתחתיה דאין יניקת האילן מתפשטת
כל כך למרחוק קמ"ל דכולן עיקר יניקתן מן
האילן וכו' .וצריך לדחוק שאין כוונתו
מבחינה מציאותית אלא שהדין מחשיב
שכולם יונקים מן הזקנה[.

ועכ"פ חזינן מהדין הזה דאין אומרים שבכל
פעם שההברכה מחוברת לזקנה שהיא פטורה
מערלה אלא רק באופן שעיקר יניקתו ממנה.
והנה מסתבר שגם כשאין עיקר יניקתו ממנה
מכל מקום היא קצת יונקת ממנה אלא שעיקר
יניקתה מעצמה ואי נימא דהסברה שפטור
שכל דבר שיש לו גם יניקה הפוטרת זה סיבה
לפטור היה צריך לפטור ולכאורה ראיה מכאן
דאין ההיתר משום שיש גם יניקה מכח הפוטר
אלא יסוד ההיתר בזקנה שאומרים שכל
יניקתה ממנה ועיין לקמן ויש לדחות שהסימן
של העלים מוכיח שאינו יונק כלל מהזקנה
שאם היה יונק גם משם היה צריך להיות
מוכח כן ודחוק.
ועיין לקמן הנידון אם דבריו של רבי מאיר הם
רק בהברכה אבל בהרכבה זה נחשב ממש
חלק מהזקן ועל כן גם אם כוחו חלש מותר או
שגם בהרכבה אמרינן דין זה.
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ביאור הדין שכשניתק את ההברכה מהזקנה
מונה לה ערלה מעתה

ה .החידוש הד' שכתוב בתחילת המשנה שאם
ניתק את ההברכה מהזקנה מונה לה ערלה
מתחילה 'משעה שנפסקה' ואף שעבר הרבה
שנים מזמן הנטיעה מכל מקום מונה לה ערלה
מעתה .וכ"כ להדיא ברא"ש ובר"ש ובר"מ
וגורסים במשנה מונים משעה שנפסקה .אולם
בהגר"א גרס דמונים משעה שנרכבה.
ויש לחקור האם דין זה הוא רק בהברכה לפי
שאומרים שעד עתה לא היו לו חיים עצמיים
אבל בהרכבה שחיבר אילן צעיר לאילן זקן
ע"י ענפים אף להשיטות שבזמן שהיה מורכב
היה מותר מכל מקום אמרינן שהיו לו חיים
עצמיים ומכל מקום לא היה בהם ערלה כיון
שהיה בהם יניקה הפוטרת וכשהפסיק אין
מונים לו ערלה ,או דדין זה גם בהרכבה לפי
שאומרים שקיבל שם של זקן ואין לו שם של
חיים עצמיים והשתא יש לו שם עצמי.
ויסוד לצד הראשון שבהרכבה נימא שהוא
פטור מערלה יש להביא מדעת הגר"א שאמר
דכשניתק ההברכה מונה משעה שהוברכה
וחזינן את היסוד הזה דשייך שגם כשהוא
בטל יש לו חיים עצמיים ויש לדון באיזה
דרגה הראשונים נחלקו עליו האם סברו שלא
שייך לומר כן ואם הוא פטור מערלה יש
למנות לו ערלה משעה שהתחיל להתחייב או
שרק בהברכה נחלקו עליו.
ובתחילת המשנה הביאו חידוש שאם עקר את
הזקן משרשיו ועתה הוא יונק מן הילדה
דמונים ערלה גם לזקן שכמו שמונים ערלה
לצעירה יש למנות ערלה לזקן שהוא יונק
ממנה שהוא נחשב כאילן חדש.
עיין להלן חלק ב' סקכ"ה הרחבה בדין היכר
עלים שבהברכה.

הערלה

ס

חלק ב' דין הרכבת אילן באילן
ענין א' שיטות הראשונים בסיפוק
א .במשנה איתא :סיפוק הגפנים סיפוק על
סיפוק אף על פי שהבריכן בארץ מותר .הנה
מצינו כמה שיטות בראשונים בפירוש משנה
זו ,ויש להרחיב בזה והוא נפק"מ גדולה אם
באופן שיש אילן צעיר וחיבר ענף אחד לאילן
זקן אם אפשר לבטל את הצעיר.
פירוש הר"ש – שזה סיפוק בין ב' אילנות

הר"ש פירש וז"ל לשון סיפוק בגפנים כלשון
הרכבה אילן שנטל גרופית של גפן והרכיבה
בגפן שנטועה שעברו עליה שני ערלה וכו'
'אע"פ שהבריכה בארץ' שהבריך הסיפוק הזה
בארץ וטמנו בעפר דאיכא למיחש שמא
השריש בארץ קודם שנתאחה בזקנה אפילו
הכי מותר דאמרינן בירושלמי ילדה שספקה
בזקנה טהרה את הילדה כגון שני אילנות
הסמוכים חד ילדה וחד זקן והבקיען והכניסן
זה בזה ונתאחו אמר רב חנינא בר בא מתני'
אמרה כן סיפוק גפנים סיפוק על סיפוק אע"פ
שהבריכה בארץ מותר וחש לומר שמא
השרישה הילדה עד שלא תתאחה לזקנה
כלומר וכיון דקדמה השרשה לאיחוי אין
הזקנה מתרתה ויש לה לאיסר משום ערלה
אלא ודאי מותר בכל ענין אמר רב חנינא בריה
דרב הילל דר' יהודה היא דר' יהודא אמר
מתאחה היא עד שלא תשריש ר' יוסי ב"ר
בשם ר' יוחנן שרשים אין בהם ממש כלומר
אפילו תמצי לומר בעלמא דאין זקנה מתרת
ילדה הנטועה מקודם שסיפקה אח"כ בזקנה
הכא שרי אפילו השרישה קודם דאין ממש
בשרשים של גרופית זו שסיפק .עכ"ל
מבואר בדבריו שפירש המשנה שלקח ייחור
תלוש והרכיב אותו בזקנה ,והביא
שבירושלמי רצה ללמוד מזה להתיר גם שני
אילנות סמוכים שחיברם זה לזה כי גם בייחור
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יש לחוש שהשריש ונמצא שהוא אילן צעיר
הפטור משום שכל שיש יניקת פטור ממקום
ואיך הוא מתבטל ודחו הראיה משם כמו ר'
אחד אין בזה דין ערלה וכדין שורש פטור
יהודה שאמר שהוא מתאחה קודם השרשה
פוטר יש מקום בסברה לומר שכל שהוא יונק
מההיתר אין בזה דין ערלה .ועיין להלן סק"?
ועוד תרוץ אמרו ששרשים אין בהם ממש
הרחבה בביאור ב' הצדדים .אמנם עיין להלן
ופירש דהיינו שרשים קלושים כאלו אין להם
סק"ה שהחזו"א סבר ששייך לבטל עץ בעץ
שם אילן והוא בטל לזקנה אבל אילן גמור
משום שעיקר יניקתו ממנו.
אפשר שלא בטל.
ספק אם כוונתו חיבור ע"י ענף או ששניהם
גודלים כאחד

ראיה מתוס' להתיר עץ צעיר ע"י חיבור
לזקן

ב .ויש לדון לפי דבריו לפי השיטות
בירושלמי שאמרו בב' אילנות סמוכים
שבטלה ילדה לזקנה באיזה אופן אמרו כן אם
כל שיוציא ענף מן הצעיר ויחברנו לזקן נימא
שכיון שיש לצעיר כח יניקה מן ההיתר אין בו
דין ערלה ושורש הסברה בזה יהיה כמו
הברכה שזה משתייך לזקן או שכאן אמרו
היתר חדש שכל הנידון היה רק באופן
שהבקיען והכניסן זה בזה דהיינו שעשה אופן
שעתה שניהם גודלים מגזע אחד וזה כמו
הרכבת הגרופית אבל אם חיבר ענף אחד
לזקנה ויש ממנה כח אין כח לבטל את כל
הצעירה ,כיון שאילן בפני עצמו לעולם יש לו
חשיבות ואינו מתבטל ,וזה שונה מהברכה
ששם הוא יצא ממנו ואף שהוא השריש ויש
לו חיים עצמיים מכל מקום דנים אותו כחלק
מן האילן ההוא ואי"ז דומה לכאן שהילדה
הוא אילן בפני עצמו] .ולצד הא' יש לומר
שמה שכתב והבקיען והכניסן זה בזה ונתאחו
שכוונתו על הענף שהוא נתאחה[.ועיין להלן
סיעתא מתשו' חכמי פרובינציא ומהמכתם
ליסוד הזה של הבקיען והכניסן.

ד .ובתוס' מנחות ]סט ב' ד"ה דאמר[ כתב
וז"ל ובירושלמי משמע דילדה שסבכה בזקנה
מיירי בשנטע אילן בפני עצמו כדרך הנוטעים
ונטעו אצל זקנה וסיכך ענפיו בענפי הזקנה
וכו' ומשמע מדבריו דסבר ששייך חיבור ע"י
ענפים בלבד להתיר עץ צעיר .ודלא כמו
שכתבנו לעיל שלא שייך לבטל עץ .ולפי זה
על כרחך צריך לומר שיסוד ההיתר בזה משום
שהצעיר בטל לזקן .ולא רק באופן שנהיים
לעץ אחד דהא שם זה ב' עצים.

תולה הדבר בשרשי הפטור בילדה שספקה
לזקנה

ג .והנה אם שורש הסברה לפטור הוא משום
ביטול הילדה לזקנה הוא קשה לומר שכיון
שהעץ יונק במקום אחד מהזקן הוא מתבטל
אליו ]והברכה שאני וכנ"ל[ אבל אם שורש

ויש דוחקים לפרש גם בתוס' ששורש ההיתר
הוא משום שמתאחדים להיות עץ אחד שעל
ידי שסיכך ענפיו בענפי האילן הרי הוא מאחד
את ב' האילנות כיון שהרבה מהענפים שלהם
מחוברים ונמצא שנהיים כאילן אחד ולכן אין
בזה דין ערלה .אמנם לפי"ז קשה הדבר
להגדיר מה הדין באופן שיש עץ צעיר
המחובר לעץ זקן ע"י ענף ויש לנו ראיה ע"י
העלים או ע"י דבר אחר שעיקר יניקת הצעיר
הוא מהזקן ]מחמת שהחיבור שלו לאדמה
חלש וכדו'[ שגם בזה יש מקום לומר שנדון
אותו כעץ אחד כיון שעיקר יניקתו ממנו ,ויש
להקשות על זה שמסתבר שאם זה נחשב כעץ
אחד אם כן גם אם מת הזקנה לא יהיה דין
ערלה בילדה כיון שהילדה נחשבת חלק
מהזקנה וכאילו ממשיך הזקנה לחיות ]ואי"ז
מוכרח שיש מקום לומר שדנים שכל זמן
שהוא עם הזקנה שהוא חלק ממנו ברם
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שכתבנו לעיל לפרש בר"ש שאין זה כוונתו
זוכרים שיש לו עצמיות וכשזה ניתק חוזר
אלא כוונתו להיתר חדש מחמת שהוא מאחד
לעצמיותו[ ואם כן קשה מהברכה שמבואר
את הילדה ואת הזקנה שיגדלו כאחד ,באופן
שמונים ערלה להברכה שנפסקה אף
זה אפשר שגם ללא היכר העלים יהיו מותרים
שמתחילה עיקר יניקתה היה מהזקנה ועל
כיום דהם נחשבים כעץ אחד ונחשב חלק
כרחך שאף שעיקר יניקתו מהשני מ"מ הוא
מהעץ הזקן .וזה שונה מהברכה ששם הילדה
נידון כעץ בפני עצמו ,וצריך לומר שזה נקבע
משרישה ומגדלת בכח עצמה ולכן אומרים
עפ"י הצורה שאם יש מקום אחד אי"ז מתבטל
שאם יש היכר שעיקר יניקתה מעצמה אין
ואם יש רבוי מקומות שמחובר זה קובע שזה
ביטול משא"כ כאן שהם מתאחדים לגוף
עץ אחד .וזה דחוק .ולכן היה יותר נראה לומר
אחד.
שכל שהוא גדל בפני עצמו אין זה נידון
כאותו עץ אא"כ הבריכן והכניסן שהתאחדו
וכן זה נפק"מ גם במת האילן הזקן שלצד הא'
ממש ורק הברכה שאני כיון דזה חלק ממנו
יש בזה דין כמו הברכה שמונה משעה
וגם היא כשניתקה מהזקנה חזרה לעצמיותה,
שנפסקה ולצד ב' שהוא התאחד עם האילן
וא"כ קשה מתוס'.
הזקן אין בזה דין ערלה דנחשב שחלק מהזקן
ושו"ר דיש לפרש בתוס' דאין כוונתו כהנ"ל
עדיין חי אמנם עיין לקמן סק"? דבאופן
אלא כוונתו לעץ עקור קודם השרשה בלבד
שניכר שהגזע הצעיר גדל לבד אפשר דנימא
שסיבך אותו בענפי האילן ועיין לקמן סק"?
דהתברר שהחיבור לא הצליח ואז אולי ימנו
שכתבנו סיעתא לצד זה מדברי התוס' הרא"ש
לו ערלה ואולי זה הפירוש במה שאמרו
סוטה ]מג ב'[ שכתב כדברי התוס' וכן פירשנו
בירושלמי כאן מחמת עצמו הוא חי ועיין
דברי התוס' שהבבלי חולק על הירושלמי.
לקמן.
דברי החזו"א ונפק"מ התלויים בנידון הנ"ל

ה .ובחזו"א )סי' ב' סק"א( כתב שדין 'היכר
עלים' שצריך שיהיה היכר שעיקר יניקתו
מהזקנה הוא בין בהברכה שזה ענף שיוצא
מהזקנה והשריש ובין בהרכבה שזה ענף
תלוש שהורכב בזקנה והשריש שגם בזה יש
לדין היכר עלים.
ואם נבוא להעמיד דינו גם לדעת הר"ש
שהעמיד שזה ב' אילנות אין זה אלא כהצד
הא' שכתבנו לעיל ששורש ההיתר משום
שמקבל יניקה מהזקנה ]ולא כהצד הב'
שמתאחדים לעץ אחד[ ולכן הוא מבוטל
לזקנה ולכן זה שייך רק כשיש היכר שעיקר
יניקתו ממנו.
וכ"ז אי נימא דדעת הר"ש שאפשר להתיר
העץ בהרכבה כמו בהברכה ,אמנם להצד

ועיין לקמן סק"? מה הדינים להצד ששורש
פטור פוטר.
פירוש הרמב"ם – שהענף של הזקן
שמחובר גם לצעיר אינו ערלה

ו .ברמב"ם בפירוש המשנה כתב וז"ל:
וסיפוק גפנים סיפוק על גבי סיפוק ,הוא שיקח
ענף מדליה זו וימשיך אותו עד הדליה השניה
וירכיב בה קצהו ,ואפילו טמנו בארץ ,כלומר
אפילו לקח הענף וטמנו בארץ .וסיפוק על גבי
סיפוק ,כגון שהרכיב קצה ענף אילן זה באילן
אחר ,וקצה ענף האילן השני בראשון ,הרי זה
פטור מן הערלה בכל אלו וכו' ]ולהלן יובא
המשך דבריו כאן[ אמר ר' מאיר שאם היה
ענף זה שהרכיב קצהו אם היה כחו מרובה
והרכיבו באילן אחר ולא נתוסף כוחו אלא
מעט ,אינו חייב בערלה ,ואם היה כוחו רע,
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וכשהרכיבו הוסיף הרבה בכוחו ,כגון שהיה
בערלה ,וזוהי ההברכה וההרכבה האמורים
האילן שהרכיב ממנו ענף זה חלש ,וזה
במסכת סוטה באמרם אחד הנוטע ואחד
שהרכיב בו חזק ,הרי זה חייב בערלה .ואין
המבריך ואחד המרכיב ,וזכור כללים אלו
הלכה כר' מאיר .עכ"ל.
שלא תסתפק בהן ותחשוב שהן סותרין זה את
זה ,ששם אמרו נוטע ומבריך ומרכיב חייב
הנה בדבריו מפורש שפירש בסיפוק הגפנים
בערלה ,ובספרא מפורש שמבריך ומרכיב
שחיבר ענף אחד מן הגפן אל הגפן השניה,
אינו חייב בערלה ,והם שני מיני הברכה ושני
ויש שהוכיחו מזה דמוכח דעת הרמב"ם
מיני הרכבה כמו שביארתי לך .עכ"ל.
דאפשר לבטל עץ צעיר ע"י חיבורו אל הזקנה
ומבואר להדיא מדבריו שהנידון שלו הוא
בענף .ולענ"ד נראה להוכיח דאין כן הדברים
לבטל את האילן הזקן אל הצעיר לחייבו
דלא זה היה נידון הרמב"ם לבטל את הצעיר
בערלה ובזה אמר שאין חייב כיון שהוא
אלא איפכא שהיה הנידון שלו לחייב את
מחובר אל עצמו .ומסתבר טפי שהנידון היה
הענף של הזקן המחובר אל הצעיר בערלה
לבטל רק את הענף ולא את כל העץ וכן דיקנו
כמו האילן הצעיר ובזה אמר שפטור כיון
לעיל מהלשון בפירוש בר"מ שהנידון היה
דהוא מחובר אל אביו הזקן ,והראיה לזה
מדבריו ברבי מאיר שכתב שאם היה האילן
לבטל רק את הענף ואמרו שלא בטל כיון
שהוציא ממנו את הענף חלש ,וזה שהרכיב בו
שהיא מחוברת ,ואם ינתק את הענף של הזקן
חזק ,הרי זה חייב בערלה ,ומבואר שהנידון
מהזקן הרי הוא יתחייב בערלה כדין הרכבה
שלו הוא לחייב את הענף ורבנן שחולקים
וכמו שכתוב בברייתא השניה.
סוברים שבכל אופן הוא פטור כי הוא יונק
פירוש סיפוק ע"ג סיפוק להרמב"ם
מאביו ולא מסתבר לומר שלפי רבי מאיר כל
ח .ושוב ראיתי בפירוש המשניות דמה
האילן הזקן חייב בערלה כיון שעיקר יניקתו
שכתבנו לעיל הוא פירוש הרמב"ם בסיפוק
מן הערלה .וכ"כ ברע"ב שדרכו להעתיק
הגפנים אמנם סיפוק על גבי סיפוק כתב
פירוש הרמב"ם שהנידון על זמורה אם חייבת
הרמב"ם 'שירכיב קצת ענף זה האילן בזה
או לא.
האילן האחר וקצת ענף זה האילן בזה האילן
דבריו ביישוב הסתירות בברייתות
וכל זה הענין פטור מן הערלה' ופשטות
ז .וז"ל הרמב"ם בהמשך דבריו :ואמרו
לשונו שהוא הוציא ענף צעיר וחיברו באילן
הזקן וגם בזה פטור ולכאורה מזה יש מקור
בספרא ונטעתם פרט למבריך ולמרכיב
לדין שאפשר לבטל אילן ,ויש לדחות דשם
ולעולה מאליו ,מכאן אמרו סיפוק הגפנים
כוונתו רק לבטל את הענף ולא לבטל את
סיפוק על גבי סיפוק אע"פ שהבריכן בארץ
האילן ,והגדר לדברים הוא דענף שיש לו
מותר .וזו ההברכה וההרכבה האמונים
יניקה מהזקן הרי הוא שייך לזקן ופטור
בספרא שאינן חייבין בערלה הן האמורים
משא"כ שאר העץ שאין לו יניקה ישירה
במשנה זו ,כגון שהבריך את האילן ועיקרו
מהזקן] .ויש לדון דיש לדחות דאי"ז כוונתו
קיים בארץ ולא נעקר ,או שמשך ענף מאילן
אלא כמו כל הראשונים שחיבר עוד עץ אחר
זה והרכיב קצהו באילן אחר ועיקרו מחובר
לאילן הזקן וגם בזה בא לומר שפטור הענף
לאילן הראשון .אבל אם כרת ענף והרכיבו
שהוציא מן הזקן וזה דחוק קצת בלשון[
באילן אחר או טמנו בארץ הרי זה חייב

סד
בדיני הברכה והרכבה של אילן באילן הערלה
תורת
ועיין ברמב"ם בהלכות ]מעשר שני ונטע רבעי
בהן לפי שכולן מורכבין הן על הזקנה
פ"י הי"ד[ שכ' וז"ל :אחד הנוטע ,ואחד
הראשונה שמחוברת בקרקע ובטלות אגבה
המבריך ,ואחד המרכיב חייב ,בד"א בשחתך
וכו' מבואר בדבריו שפירש סיפוק הגפנים
בד אחד מן האילן והבריכו בארץ או הרכיבו
שעשה הרכבה כעין הברכה שלקח ענף תלוש
וחברו לעץ המחובר ונמצא שהוא גדל מחמתו
באילן אחר ,אבל אם מתח בד אחד מן האילן
וסיפוק על גבי סיפוק היינו שהמשיך מהענף
הזקן והבריך בארץ ,או הרכיבו באילן אחר
התלוש שהוא גדל המשיך ממנו עם עוד ענף
ועיקר הבד מעורה באילן הזקן הרי זה פטור.
עד כאן .ומבואר שפסק כדבריו בפירוש
תלוש ,וזה כעין הברכה כיון שהענף התלוש
המשניות וגם שם משמע בדבריו שאם מתח
בטל לגמרי למחובר ואין לו חיים עצמיים
בד אחד מהאילן הזקן ועיקר הבד מעורה
ואמרו שאע"פ שנתן את הסיפוק בארץ ונמצא
שהוא משריש מכח עצמו מכל מקום הרי הוא
באילן הזקן שאותו בד פטור מערלה ולא
פטור מערלה כיון שזה דומה להברכה שהוא
משמע שעי"ז כל האילן הצעיר נפטר מערלה
פטור מערלה דנחשב שהוא מחובר לאביו.
כיון דמשמע שהאילן נשאר כדינו וכל הנידון
ופירש את הגמ' ילדה שסבכה לזקנה בטלה
הוא על הבד.
דהיינו שלקח ענף תלוש וחברו למחובר וכעין
וע"ע לקמן סקי"ג שיש ראיה מפירוש
סיפוק הגפנים.
הירושלמי שהקשה ניחוש שמא השריש דלפי

הרמב"ם מוכח משם דאם השריש אי אפשר
לבטל עץ .וע"ע לקמן סקכ"א דיוק החזו"א
מהרמב"ם בהלכות שאפשר לבטל עץ ומה
שיש לדון בזה.
ועיין לקמן סק"? דעת המאירי וכפתור ופרח
ועוד ראשונים בביאור הרמב"ם באופן אחר
מכל המבואר כאן .אמנם במהר"י קורקוס
ועו"ר מבואר כדרך זו.
דעת הרמב"ן שזה ביטול של ענף תלוש ולא
שייך לבטל אילן צעיר

ט .הרמב"ן בר"ה ]ט' ב'[ עוסק בסוגיא דידן
וכתב :ספוק גפנים ספוק על גבי ספוק כלומר
שלקח ענף גפן תלושה וקשרה על גבי אחרת
מחוברת והאריך אותה בזו היוצאה ,וכן גפן
על גפן בכל אחת קשר באמצע גפן אחרת
להאריכן ולהמשיכן לעשות מהן עריס וכיוצא
בהן ,והגפנים כולן מתברכין הן זה על זה והן
מוציאין ציץ אחר וענף גדול ועבה ודרך
הרכבה היא זו ,וקתני אע"פ שהבריך הספוק
הזה של כל הגפנים בארץ אין ערלה נוהגת

והביא שיש מפרשים באופן אחר וז"ל :יש
לפרש ילדה שספקה לזקנה בילדה קודם
ההשרשה שספקה לזקנה ,ועלה מקשי כיון
שלא נעקרה הילדה ממקום נטיעתה ליחוש
שמא השרישה קודם שתתאחה לזקנה וכיון
שהיא יכולה לחיות מן השרשין שלה תאסר
לעולם ,וקא מתרץ רבי חנינא דלרבי יהודה
מתאחה היא תחלה כיון שהרכיבה סמוך
לנטיעתה ,ורבי יוחנן מתרץ דשרשין אין בהם
ממש ,וכן מפרש"י ילדה אע"פ שהיא
מחוברת בשרשין שלה וכדר"י בירושלמי,
ולשון שפירשתי הגון יותר מזה] ,דלא אמרו[
אלא ספוק גפנים שעיקרן הרכבה אבל בנטוע
ומושרש מעיקרו שנתאחה לזקנה ודאי חייב
בערלה ,כענין ששנינו לפטור אם חייב בערלה
יכול לחיות פטור ואם לאו חייב כו'
והיינו שהביא שיש צד לפרש שגם ילדה
שהשרישה בטלה לזקנה וחלק עליהם דאם
הילדה השרישה בודאי היא חייבת בערלה
כיון שיכולה לחיות בפני עצמה ואף שיונקת
מהזקנה ,ולכן הכריח שמדובר בענף תלוש
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שהרכיבו במחובר ונחשב כמו חלק מהמחובר
וזה לשון הירושלמי :רבי זעירה רבי יסי רבי
ולכן גם אם הבריכו בארץ ויכול לחיות בפני
לעזר בשם רבי חנינא רבי בא רבי חייה רבי
עצמו זה נחשב כמו הברכה שהוא חלק ממנו
לעזר רבי חנינה בשם רבי חנינה בן גמליאל
ואין בו ערלה.
ילדה שספקה לזקינה טהרה הילדה ,אמר ר'
חייה בר בא מתניתא אמרה כן סיפוק גפנים
פירוש הרא"ש שסיפוק הוא הברכה
סיפוק על סיפוק אף על פי שהבריכן לארץ
י .הרא"ש פירש שסיפוק הוא הברכה ופירש
מותר וחש לומר שמא השרישה הילדה עד
שלשון סיפוק בכרם הוא הברכה באילנות
שלא תתאחה מן הזקינה ,רבי חנניה בריה
ובאו לומר שגם בכרם יש הלכה של הברכה
דרבי הלל דרבי יהודה היא דרבי יהודה אמר
שהוא משתייך לזקנה כל זמן שלא ניתק
מתאחה היא עד שלא תשריש רבי יוסי בשם
והלשון 'אע"פ שהבריכן בארץ' צריך לפרש
רבי יוחנן שרשים אין בהן ממש] .ועיין לקמן
אף שכן המציאות שכל הברכה הוא מכניס
שהובא המשך הירושלמי[.
בארץ מכל מקום זה מותר ואין דנים אותו
פירוש הר"ש
כמציאות נפרדת .ופירושו דחוק מאוד בלשון
עיין לעיל שהר"ש פירש להדיא את הירושלמי
המשנה דאמאי לא אמרו אע"פ שהבריך
שילדה שספקה בזקנה היינו שחיבר אילן
בארץ על אילן וכן אמאי לא המשיכו את הדין
ילדה באילן זקנה ]והובא לעיל ב' פירושים
של אילן ולא אמרו וכן הוא בכרמים ואמאי
אם חיברם ע"י ענף שמחבר ביניהם או שחתך
אמרו כן כאוקימתא נפרדת .ולפי הרא"ש אין
את הגזע וחיבר את ב' הגזעים שיגדלו יחד[
מקור מה הדין לחבר ב' אילנות ועיין לקמן
ור' חייא הביא לזה ראיה מהמשנה של סיפוק
הקושי בפירוש הירושלמי לפי הרא"ש.
אחר סיפוק ששם זה הרכבה של יחור ויש
סיכום ג' פירושים במשנה דסיפוק אחר
חשש שהשריש ומ"מ מותר ומוכח שמותר
סיפוק :א .בר"ש פירש שסיפוק היינו שחיבר
ילדה בזקנה .ודחה ר' חנינא עפ"י ר' יהודה
ייחור תלוש לאילן זקן ועתה שניהם גודלים
שאמר שמתאחה בעץ קודם שישריש ,ור' יוסי
כאחד .וכן פירש הרמב"ן .וההבדל ביניהם
בשם ר' יוחנן דחה דשרשים קלים אין בהם
הוא בפירוש הירושלמי וכדלהלן .ב .ברמב"ם
ממש ולכן זה מתבטל אבל באילן גמור אפשר
פירש שהיו ב' אילנות והוציא ענף מהאילן
שלא יתבטל .והנה פשטות הדברים דר' חנינא
הזקן וחברו לאילן הצעיר ואומרים שאין לו
ור' יוחנן לא פליגי על דין ילדה שסבכה
ערלה כל זמן שמחובר לזקן .ג .הרא"ש פירש
בזקנה אלא שאמרו שאין משם ראיה,
שעשה הברכה בכרמים .ועיין לקמן שהגר"א
והסיעתא לזה דאחד מהאמוראים שאמר לדין
במקום אחד הובא שפירש דומה לרא"ש
ילדה שסבכה בזקנה הוא רבי חנינא .וכן
ובמקום אחד כהר"ש.
משמע מלשון הר"ש שכתב בדעת ר' יוחנן
ענין ב' פירוש ילדה שסבכה בזקנה אם זה
אפילו אם תמצי לומר בעלמא שאין זקנה
דוקא יחור או שגם עץ בטל
מתרת ילדה הכא שרי משום שזה שורשים,
משמע דנקט כן רק כאם תמצי לומר ולא שזה
פירוש ילדה שסבכה בזקנה בירושלמי לפי
דעתו .אמנם עיין לקמן המשך דברי
שיטות הראשונים
הירושלמי שהוכיח מהקדש שלפי פירוש
יא .ועתה יש לפרש את דברי הירושלמי לפי
הגר"א מוכח שר' יוחנן פליג לדינא אמנם
הדרכים בראשונים הנ"ל.
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עיי"ש פירוש הרמב"ן .והגר"א גרס שר' יוחנן
שהבריכה בארץ' ולפי פירוש הרמב"ם היינו
פליג על דין ילדה שסבכה בזקנה ויובא להלן.
שהוציא בד מהצעיר והבריכו בארץ ואח"כ
ועיין לקמן דברי התוס' במנחות דנקט דר'
חיבר אותו לאילן אחר ועל זה הקשו שניחוש
יוחנן חולק.
'שמא השרישה' כשהוברך בארץ ואז הוא
אילן בפני עצמו ,וזה ראיה שאפשר לבטל
הפירוש לפי הרמב"ן
אילן בפני עצמו אם יונק ממנו ומזה דייקו
יב .הרמב"ן פירש דילדה שסבכה בזקנה היינו
דגם ב' אילנות אם יש יניקה ביניהם הוא
כמו במשנה דמיירי בייחור תלוש שהרכיבו
פוטר] .ואף שמבואר שלא נתקשו איך אפשר
בזקן ולכן הביאו ראיה מהמשנה של סיפוק
לבטל את הענף ואם כן אמאי אם השריש
אחר סיפוק דהוא גם תלוש שהרכיבו בזקן
נתקשו וצריך לומר שלבטל ענף אפשר ברם
והבריך אותו בארץ .והקשו על המשנה איך
אם הוא השריש אם כן זה נחשב כביטול עץ
מועיל כשהבריך בארץ ניחוש שמא השריש
וזה דחוק דסו"ס זה ענף של עץ[
ואז אין יכול להתבטל ותירץ ר' חנינא
ועוד י"ל בדוחק דלעולם ילדה היינו עץ צעיר
שמתאחה קודם שמשריש ור' יוחנן תירץ דגם
ואפשר לבטלו ואת זה הוכיחו מהמשנה
אם ישריש מעט שרשים אין בהם ממש.
בסיפוק שאפשר לבטל עץ ומה שהקשו שמא
הפירוש לפי הרמב"ם
השרישה היינו גמר הראיה דגם אם תאמר
יג .לפי דעת הרמב"ם שהפירוש בסיפוק
שהביאור במשנה בסיפוק היינו רק בייחור
שהוציא ענף מעץ קשה לפרש מה הביאור
מכל מקום קשה שיש לחוש שהשריש ומוכח
הרי
בירושלמי 'וחש לומר שמא השרישה'
שאפשר לבטל עץ שלם ודחו שאין ראיה כי
מיירי הכא באילן גמור ,ולכן על כרחך לפרש
אפשר לומר שלא משריש וכן ששרשים אין
שמה שאמרו שמא השרישה קאי על ילדה
בהם ממש אמנם סברו לעיקר הדין שאפשר
בזקנה והיינו דילדה היינו ייחור שהורכב בזקן
לבטל עץ ולכן פירש הרמב"ם במשנה את
]וזה הוכיחו מהמשנה דהייחור בטל בזקן כמו
הדין של סיפוק לפי מסקנת הגמ' שהוא ביטל
שכ' דזה הפירוש ברמב"ם בסיפוק ע"ג
ע"י הענף את כל העץ אבל באמת לפי ההו"א
סיפוק[ ועל זה שאלו שמא השריש ואי אפשר
הפירוש בסיפוק הוא פירוש אחר שאין זה
לבטל עץ שלם ותרצו שלא השריש או
שמוציא ענף מהעץ אלא ייחור תלוש
ששרשים אין בהם ממש ,וזה סיעתא דלדעת
המורכב .וזה דחוק מאוד דמשמע פשטות
הרמב"ם אי אפשר לבטל עץ שלם כי אם
הרמב"ם דהבין שזה המציאות בסיפוק שזה
אפשר לבטל מה הקשו] .ובדוחק רב י"ל דמה
ענף מעץ ולא משמע שבהו"א הפירוש הוא
שאמר ר' יוחנן שורשים אין בהם ממש היינו
אחר.
שאין בעיה לבטל עץ ולא רק שורשים קלים
ועיין להלן סק"? דעת המאירי וכפתור ופרח
ולפי"ז לר' יוחנן יהיה אפשר לבטל עץ[ ואין
ברמב"ם שילדה שסיבכה בזקנה היינו רק
לומר כפירוש הר"ש שזה סיום הראיה
כשהרכיב עץ בעץ ולדבריהם על כרחך אי
מהמשנה כמו שכ' לעיל דלפי הרמב"ם מדובר
אפשר לומר ששמא השרישה היינו על ילדה
במשנה בעץ שלם.
שהרי מדובר על עץ ועל כרחך לדחוק כאחד
ואפשר לדחות דלעולם מדובר בב' אילנות
מהדוחקים הנ"ל.
והוכיחו מהמשנה בסיפוק דקתני שם 'אע"פ
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הפירוש לפי הרא"ש
שחוזרים עליה מעורכי המלחמה והיא אם
הרכיב ילדה בילדה והקשו תיפוק ליה שחוזר
יד .לפי הרא"ש שסיפוק היינו הברכה קשה
מחמת הראשונה ואמרו שמיירי שהרכיב
מאוד מה הביאו משם לדין ילדה שסבכה
בסייג ,וקשה שאם מדובר בהרכיב עץ בעץ
בזקנה שזה הרכבה הרי הברכה הוא טפלות
אם כן הוא צריך לחזור אף לולי ההרכבה
יותר גדולה מהרכבה כיון שהוא יוצא ממנו
מחמת נטיעת הילדה ,וכן קשה אמאי בהרכיב
בעצמו ואין מקור שאפשר להקל בסיפוק,
הילדה בזקנה בטלה הרי צריך לחזור קודם
וצריך לדחוק דהביאו ראיה לעצם היסוד
לזה מחמת הנטיעה ,ומוכח דלא מיירי דנטע
דשייך לבטל עץ חדש כשהוא יונק ממנו וזה
ילדה אלא שהרכיב ייחור ולזה קראו ילדה
מה שהוכיחו מהברכה שזה שייך לזקן וסברו
ולכן הקשו שיחזור מחמת הקודמת .אמנם
דהוא הדין גם בהרכבה.
אפשר לומר דנחלקו הירושלמי והבבלי בזה.
ופירוש הראיה שמא השרישה אי אפשר לומר
וכן כתבו הרמב"ן והרשב"א והריטב"א בר"ה
כהר"ש שזה סוף הראיה מהמשנה שקשה
ט' ב' שילדה שסבכה בזקנה זה ייחור שבטל
שיש לחוש שמא השרישה ואיך אפשר לבטל
לזקן ,וכן כתב הרמב"ן בע"ז דף מח .וכ"כ
וזה הוכיחו שאפשר לבטל עץ ודחו ששם זה
הר"ן ורא"ש נדרים נ"ז ב' .וכ"כ תוס' מנחות
לא השריש ,שהרי לפי הרא"ש מדובר
והתוס' הרא"ש והאור זרוע ויובא להלן.
בהברכה והוא ודאי משריש ,אלא על כרחך
ולפי זה כשדנים לדינא האם יש מקור לבטל
הקושי שמא השרישה היינו על הדין דילדה
עץ לכאורה לפי הבבלי אין לזה מקור כלל ואי
שסבכה בזקנה שקשה איך מועיל הרכבה הרי
אפשר לומר שיהיה מותר בלי מקור לזה
שמא השריש ואי אפשר לבטל עץ ולזה תרצו
]ודחוק לומר שהמשנה של סיפוק לפי הר"ש
דזה מתאחה מקודם או ששורשים אין בהם
יהיה המקור מהא דלא חוששים שמא
ממש ,ומוכח דגם דעת הרא"ש דאי אפשר
השרישה שכבר דחה הירושלמי ב' דחיות
לבטל עץ.
וכנ"ל[ ואדרבה יש לדייק שהסיבה שהבבלי
ויש מקום לדחות דהביאור בדברי ר' יוחנן
העמיד שמותר בייחור ולא מדובר בעץ ילדה
שורשים אין בהם ממש אין הכוונה דוקא על
הוא משום שלא סבר שאפשר לבטל עץ.
שרשים קלים אלא גם על שרשים גדולים
אמנם עיין לקמן סק" שיש מפרשים שילדה
שאין בזה ממש כיון דדנים על עיקר העץ .וזה
שסבכה בזקנה היינו עץ בעץ וקשה עליהם
דחוק בלשון] .וכן זה דחוק דלזה הביאו ראיה
מהגמ' שם ,וצריך לומר שהם סברו שאף
מהברכה לחידוש גדול כזה שאפשר לבטל עץ
שאם לא היה מרכיב היה צריך לחזור מחמת
ובשלימא אי החידוש שאפשר לבטל עץ אם
נטיעת הראשונה אבל כשהרכיב בזקנה בטלה
שורשים קלים אפשר בדוחק לומר דסברו דזה
לה הנטיעה ונידון כחלק מהזקנה .ולפי פירוש
דומה להברכה שעיקר יניקתו ממנו[
זה אין ראיה שיש מחלוקת בבלי וירושלמי
הפירוש בבבלי שילדה שסבכה בזקנה זה
ואפשר לומר שגם לפי הבבלי כתוב בדין
ייחור
ילדה שסבכה בזקנה שאפשר לבטל עץ .ועיין
טו .והנה בגמ' סוטה מ"ג מוכח דהמימרא
לקמן שבראשונים נקטו שיש מחלוקת ועל
ילדה שסבכה בזקנה היינו ייחור של ילדה
כרחך דלא סברו כדרך זו .ולכאורה הפירוש
והראיה לזה דעי"ש דאמרו שיש הרכבה
בזה הוא משום שהיה פשוט להם שלא שייך
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הב' כוונתו כהר"ש שכל האמוראים שאמרו
לבטל עץ בעץ ועל כן אם הרכיב עץ ילדה
ילדה שסבכה בזקנה בטלה דברו על אילן
בזקנה יש לו לחזור מחמת הילדה .ולכן
אחר השרשה והם התירו ור' חנניה שדחה דזה
הוכיחו שמדובר במרכיב ייחור .ויש לדחות
כר' יהודה חלק על זה ור' יוחנן סבר שיש
כמו שכתבנו סוף סקי"ז שראית התוס' שלפי
להתיר רק שורשים .ולדרך הא' אין דעתו
הבבלי זה ייחור היה מזה שאמרו לשון
כהר"ש אלא דומה לרמב"ן דשאלת הגמ'
הרכבה שהוא לשון של ייחור ולא של סיבוך
אמאי מתירים ילדה הרי יש חשש שהשרישה
עץ מעץ.
ור' יוחנן ור' חנניה נחלקו מה התשובה בזה
דברי התוס' במנחות והתוס' הרא"ש שזה
דלר' חנניה אין להתיר שורשים וכל היישוב
מחלוקת בבלי וירושלמי
שאין שרשים ור' יוחנן סבר דיש להתיר גם
טז .התוס' במנחות ס"ט ב' והתוס' הרא"ש
בשרשים.
בסוטה שם כתבו דהבבלי סבר דילדה שסבכה
יז .והנה עיין שם בתוס' דנתקשה על הבבלי
בזקנה היינו ייחור וכתב שם דמוכח
שסבר דילדה היינו ייחור אמאי נקט ילדה ולא
דהירושלמי העמיד את הילדה שסבכה בזקנה
נקט זקנה שהרי גם ייחור מזקנה הוא בטל
בצורה אחרת ממה שהעמידו בבבלי .ומצינו
בעץ ואח"כ הביא את דברי הירושלמי ולענ"ד
בתוס' שם שפירש בירושלמי דמיירי שנטע
הביאור בזה שלפי הירושלמי לא קשה כיון
אילן כדרך הנוטעים ואם קודם שנקלט שרשיו
דלפי הירושלמי אין זה ייחור אלא עץ ולכן
לכו"ע מתבטל ואם אחר שנקלט שרשיו
נקטו ילדה ולא ייחור] .ויש שדייקו איפכא
נחלקו בזה אמוראי בירושלמי ]וחזינן בלשון
דמזה שלא כתב דלפי הירושלמי מיושב מוכח
שנשתמש בלשון שחיבר ב' אילנות גם למצב
שגם לפי הירושלמי קשה לו כיון דגם לפי
שרק קודם שנקלט שרשיו והיו שרצו לדחות
הירושלמי א"א לבטל עץ אלא רק קודם
דזה גם הפירוש בר"ש ולעולם מודה הר"ש
השרשה והנראה לי כתבתי דאדרבה מהסדר
דאילן לא בטל באילן אמנם זה אינו דלשון
של תוס' משמע שכל הקושי הוא לפי הבבלי
הר"ש שהיו שני אילנות סמוכים ולכן דחוק
ולא לפי הירושלמי[ ושו"ר תוס' הרא"ש
מאוד להעמידו דמיירי שעתה נטע וזה קודם
בסוטה שכתב כלשון התוס' שהבבלי פירש
השרשה משא"כ תוס' כתב דמיירי שעתה נטע
ילדה שזה ייחור ונתקשה אמאי אמרו ילדה
ועיין[ ויש לדון מה כוונת התוס' דנחלקו
ולא אמרו ייחור והירושלמי פירש שזה עץ
האמוראי .דבפשטות נראה מלשונם דכוונת
וסיים דבריו וז"ל וניחא השתא דנקיט ילדה
תוס' דנחלקו אם שרשים יש בהם ממש
דאי זקנה היא לא שייך בה בטול כיון
ולפי"ז נדייק דאם זה אילן ממש ודאי לא בטל
דמחוברת לקרקע עכ"ל ומפורש בדבריו כדרך
וזה כדעת הרמב"ן .ויש לדחות דכוונת התוס'
הא' שכתבנו דלכו"ע כשזה אילן זה לא בטל
דנחלקו אחרי השרשה אמנם סברת המתירים
ולכן ניחא שנקט ילדה שזה עץ קודם
אפשר דהתירו גם באילן ממש והאוסרים
השרשה] .ופירוש דבריו דהוקשה לו גם לפי
אסרו הכל ולא נכנסו לזה שאין זה עיקר
הירושלמי שהעמיד שילדה היינו עץ קודם
דבריהם אלא לבאר דלהירושלמי יש אפשרות
השרשה שקשה אמאי אמרו ילדה ולא אמרו
לבטל גם בנטיעת ילדה.
זקנה ונסביר שזה עץ זקן שעקרו קודם
ויש לפרש מי הם האמוראים שתוס' נתכוין
השרשה ולזה תירץ דכשאומרים זקנה זה
שנחלקו וזה תלוי בב' הדרכים הנ"ל .לדרך
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מתפרש עץ אחר השרשה והלשון ילדה יותר
עיין רעק"א בהגהות לשו"ע על הט"ז סקכ"ד
מתאים לומר לעץ קודם השרשה משא"כ לפי
שכתב וז"ל ועי' מנחות ס"ח דאם נטע אילן
הבבלי שפירש שזה ייחור נתקשה בלשון
ונשרש ואח"כ עירב הגפנים לחבירו הזקן דיש
ילדה וכיון שבלאו הכי צריך לדחוק שאין זה
מחלוקת אם נאמר גם בזה בטלה ילדה בזקנה
עץ ילדה הוקשה לו שיכלו לומר זקנה ונפרש
כיון דהשרשה היה קודם שנתחבר בזקנה.
עכ"ל .ולכאורה כוונתו לדברי התוס' במנחות
שזה ייחור זקן .אמנם באמת כל דבריו קשים
שם ]דהא בגמ' מנחות לא מצינו מחלוקת
שאין זה החילוק בין ילדה לזקנה אם זה
בזה[ ומבואר שהוא פירש בדעת התוס' שלפי
השריש בארץ או לא שגם בילדה שייך לומר
הירושלמי יש לבטל גם עץ אחר השרשה.
שהשריש בארץ ובדוחק י"ל כנ"ל ויש
דוחקים משום זה שאין זה כוונתו אלא
דברי האור זרוע
אדרבה שהוא סבר שגם עץ מחובר בטל ולכן
יח .עיין באור זרוע הלכות ערלה ]סי' שיח[
כתב שניחא שנקטו ילדה ולא זקנה שזקנה
שפירש את הסוגיא כדברי הר"ש ובהמשך
מחוברת לא שייך בה ביטול ודוחקים את
דבריו ]באמצע סי' שיט[ כותב את דברי
לשונו 'דאי זקנה היא לא שייך בה בטול כיון
התוס' במנחות שילדה שסבכה בזקנה זה
דמחוברת לקרקע' היינו דלא שייך בזה ענין
ייחור ומתקשה אמאי אמרו ילדה ולא אמרו
ביטול כיון דבלאו הכי היא מותרת] .ולא
ייחור זקנה ומיישב .וקשה שאם הפירוש כמו
משמע לומר לעולם כאופן הא' וליישב את
שכתב בתחילה שזה ב' אילנות אין כלל
הדרך ב' הנ"ל שכוונתו שלפי ר' ירמיה הטעם
קושיא ,וצריך לומר בדבריו שסבר כהתוס'
שנקט ילדה כיון שזקנה היא אחרי השרשה
במנחות שהבבלי והירושלמי נחלקו בענין זה
אבל לר' יוחנן אין כלל קושיא כיון דהוא סבר
ודבריו בתחילה הם לפי הירושלמי אבל לפי
שאפשר לבטל עץ כיון שכל העץ בטל ולכן
הבבלי זה ייחור ובאמת לפי הבבלי אין ראיה
נקטו בדוקא ילדה שבטלה בזקנה דעץ זקן
מה הדין של ב' אילנות וכמו שכתבנו לעיל
בעץ זקן לא שייך לבטל ,דהו"ל לתוס' לכתוב
בתוס'.
כן[
פירוש תלמידי הגר"א
וקשה לי שאם הביאור בתוס' הוא כדרך א'
יט .תלמידי הגר"א כתבו בשם הגר"א לפרש
שילדה הוא עץ קודם השרשה ,מנ"ל שהבבלי
שסיפוק הגפנים אינו כהר"ש שכתב שזה
סבירא ליה דזה ייחור דילמא אף הבבלי
הרכבה של גרופית באילן זקן ואינו כהר"מ
כוונתו כן והא דאין חוזר משום החדשה אלא
שכ' שזה הרכבה של הענף של האילן השני
רק משום הילדה הישנה הוא משום שהיא
באילן החדש אלא היינו הברכה ]ונראה
טפלה לה .וצריך לדחוק דהלשון הרכבה לא
כוונתם שלקח ייחור והרכיבו בארץ וחיברו
הוה משמע ליה דמיירי בעץ שיש לו שורשים
לעץ כעין הברכה אלא שעשה כן מייחור
שחברו לעץ אלא משמע דהוא דוקא ייחור
תלוש וא"א לומר שזה הברכה של אותו עץ
תלוש וכהלשון 'הרכבה' שרוכב עליו.
דהא בגמ' דנו אם זה מתאחה קודם ההברכה
ועיין לקמן סקל"ד הסיעתא מהתוס' בע"ז
או לא[ וילדה שספקה לזקנה פירשו דהיינו
ומה שיש לדחות בזה.
עץ אחר שהשריש שחברו אותו לזקנה שמותר
והוכיחו לזה מדין סיפוק הגפנים אע"פ
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שהבריכן בארץ שמותר אף שאולי השריש
אפילו הוסיפו מאתים הרי אלו הפירות של
ונמצא שזה אילן ומוכח שאילן ילדה המסופק
ילדה אסורין ,שאין גידולי היתר מעלין את
לזקנה מותר ודחו עפ"י ר' יהודה שזה
העיקר האסור .עד כאן .ודייק מזה שמדויק
מתאחה קודם שמשריש .וגרס שר' יוסי אמר
מדבריו שרק הפירות שהיו בה אסורים אבל
הפירות שיגדלו מכאן ולהבא מותרים ומוכח
בשם ר' יוחנן שסיפוק אין מטהר את השרשים
שעץ ילדה בטל לזקנה ,וכתב דלא מסתבר
שילדה לא בטלה לזקנה .ולפי דבריו הוא
לדחות ברמב"ם כפי מה שפירשו הראשונים
יפרש את המשנה של סיפוק שמותר רק באופן
שלא השריש .ומסקנת הדברים לפי דבריו דכל
בירושלמי דהיינו שהרכיב ענף תלוש ובו
מי שאמר שילדה שסבכה בזקנה בטלה סבר
פירות של ערלה שאם כן אמאי הרמב"ם לא
דאילן בטל באילן ור' יוסי בשם ר' יוחנן פליג
פירש כן ומזה הוכיח את דינו שעץ בטל בעץ.
דעץ לא בטל בעץ.
והנה לו"ד י"ל דאף שראיתו מסתימות
הרמב"ם היא ראיה חזקה דהו"ל לפרש מ"מ
ועיין בשנות אליהו ]שזה פירוש הגר"א על
אפשר דכיון שהעתיק את הגמ' בסוטה לא
המשניות[ ושם כתב בפירוש סיפוק כפירוש
נכנס לפרש במה איירי והסיעתא לזה שיש
הר"ש שזה הרכבה ולא כהפירוש הנ"ל] .ברם
קושי אחר דאי נימא דדעת הרמב"ם דאפשר
אין להוכיח משם דהפירוש ילדה שסבכה
לבטל עץ לעץ ע"י סיפוק אמאי השמיט הלכה
בזקנה הוא באופן אחר אלא רק בענין ההוא[.
זו וכתבה רק באופן שנבין אותה דרך דיוק
בדעת הרמב"ם אם אפשר לבטל עץ בסיפוק
מזה שרק הפירות לא מתבטלים מוכח שהעץ
כ .עיין לעיל סק"ח הדיוק מהרמב"ם בפירוש
כן התבטל וכן דיקנו לעיל בדבריו שבד של
המשניות ומדבריו בהלכות דמשמע שכל
זקן המחובר באילן צעיר פטור מערלה ולא
הנידון הוא שאם מחובר בד של הזקן לאילן
שפוטר את כל האילן הצעיר.
צעיר שהבד פטור מערלה ולא משמע שכל
כב .והכרעת החזו"א ]שם בסק"א ושם[ שעץ
האילן נפטר מערלה וזה סיעתא שסבר
ילדה בטל בעץ זקן כשעיקר יניקתו ממנו .ויש
שהאילן לעולם לא נפטר .ואפשר לדחות
לעיין בזה דאף אי נימא דכן כתוב בר"ש
הראיה דאין נפטר אלא כשעיקר יניקתו ממנו
ונימא כדיוקו ברמב"ם מ"מ הא ברמב"ן כתב
ולכן האילן הצעיר בדרך כלל יונק מעצמו
להדיא דלא שייך לבטל וכן לפי הבבלי דעת
ולכן אינו נפטר .ולכן חידשו שגם הענף שהיה
כל הראשונים דאין לזה מקור ואיך אפשר
מקום לומר שעיקר יניקתו מהצעירה ומכל
לחדש דין זה בלי מקור .וצריך לומר שסבר
מקום אמרו שאינו נפטר כי הוא עדיין שייך
שכיון שזה פשטות הירושלמי ואין מקור
למותר .ועיין לעיל סקי"ג הראיה מפירוש
שהבבלי חולק לדינא ]כי אם חולק על
הירושלמי לפי הרמב"ם דמוכח דאם השריש
הפירוש בילדה[ דאפשר דיש לסמוך על זה.
אי אפשר לבטל שאי אפשר לבטל עץ לעץ.
יש להעיר שלפי השיטות שמעמידים כל
ומה שאפשר לדחות.
האופנים של הרכבה בברייתא בר"ה בייחור
דיוק החזו"א ברמב"ם
שהורכב באילן זקן של סרק ואמרו ששייך
כא .ובחזו"א ]סי' ב' סק"ד ד"ה במש"כ[ דייק
ביטול רק קודם השרשה ולא אחר השרשה
איפכא מדברי הרמב"ם ]פ"י הט"ז[ שכתב:
שיש להעיר בזה איך בטל קודם השרשה הרי
ילדה שסיבכה בזקנה והיו פירות בילדה
כל כח גידולו הוא מחמת השרשים שהשריש
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בעצמו כיון שלאילן סרק אין כח לגדל ואם כן
אמאי אין אומרים שיש לו חשיבות ולא בטל
וצריך לומר דמכל מקום הוא בטל כיון שאין
דנים עליו.
סיכום הדרכים מהו ילדה שסבכה בזקנה :א.
לפי הר"ש היינו אילן צעיר המחובר באילן
זקן ]וכתבנו ב' פירושים אם היינו חיבור ע"י
ענף וכ"כ תוס' במנחות והגר"א והחזו"א או
שחיבר את הגזע[ .ב .לפי הרמב"ן היינו ייחור
תלוש שהרכיבוהו באילן זקן .ג .לפי הרמב"ם
בפשטות הוא כהרמב"ן ]ובדוחק יש לפרש
כהר"ש וכ"כ החזו"א .ועיין לקמן דעת
המאירי וסיעתו ברמב"ם שזה חיבור ממש[.
ד .לפי הרא"ש הפירוש כהרמב"ן .ה .לפי
הבבלי הפירוש כהרמב"ן בירושלמי דהיינו
ייחור תלוש המורכב באילן זקן .וכן כתבו
בתוס' במנחות ובתוס' הרא"ש בסוטה שלפי
הבבלי מוכח שהוא דוקא תלוש .וכן הוא
פשטות דברי האור זרוע .ועיין שכתבנו דרך
לדחות .ו .עיין שכתבנו לדון מה דעת התוס'
במנחות וסיעתו לפי פירוש הירושלמי אם גם
עץ בטל או רק עץ קודם השרשה.
מסקנת הדין אם עץ ילדה בטל בזקנה :לפי
הר"ש והאור זרוע מבואר שבטל ]ועיין
שכתבנו לדון אם זה דוקא כשחיברם זה בזה.
וכן אם ר' יוחנן חולק על זה[ וכן דעת הגר"א
והוא סבר שר' יוחנן חולק על זה .אמנם לדעת
הרמב"ן לא שייך לבטל עץ שהשריש .וכן
לענ"ד יש להוכיח מהרא"ש וכן לענ"ד
פשטות דעת הרמב"ם .אמנם החזו"א סבר
שפשטות דעת הרמב"ם שעץ בטל .וכן כתבו
הראשונים שלפי הבבלי ילדה שסבכה בזקנה
זה ייחור ולפי"ז אין מקור שאפשר לבטל עץ
וקשה לחדש דין זה בלי מקור .ולכן לדינא
לענ"ד קשה מאוד להקל בזה .אמנם החזו"א
הכריע לדינא להקל בזה ועיין לקמן.

הערלה

עא

ענין ב .גדר הפטור בילדה שסבכה בזקנה
בענין גדר הפטור בילדה שספקה לזקנה

כג .ויש להרחיב מה יסוד הך דינא של ילדה
שבטלה לזקנה.
יש לחקור להשיטות דמועיל סיפוק עץ לעץ
אם הפטור שאומרים דכיון דעיקר יניקתו
ממנו זה בטל אליו ונחשב כחלק מעץ הזקנה.
או שלעולם זה עץ בפני עצמו ולא שייך
לבטלו והפטור בזה משום 'שורש פטור פוטר'
כדמצינו בירושלמי בה"א גבי מי שחלק
מהשרשים שלו בחו"ל שפטור משום שורש
פטור פוטר .או שנאמר דשאני שורשים שכל
השרשים נחשבים יסודי העץ ולכן אם שורש
אחד הוא פטור נחשב שחלק מהעץ יסודו
בפטור משא"כ יניקה אין בכוחה לפטור אלא
רק מחמת שנימא שזה חלק מהזקנה.
וכל זה אי נימא דשייך לבטל עץ ע"י הסיפוק
וכדעת הגר"א והחזו"א ועיין לעיל שאין זה
ברור דזה דעת הר"ש דאפשר דהר"ש התיר
רק באופן ש'הבקיען והכניסן' דהיינו שעשה
שב' העצים יגדלו ממקום אחד שאז הם
מתאחדים לאחד.
ובהרכיב ייחור של ילדה בזקנה כתבו כל
הראשונים שהפטור הוא משום שילדה בטלה
בזקנה והיינו שנחשב כאותו גידול .ומסתבר
שאף אחר שהשריש הפטור משום שזה נחשב
אותו עץ אלא שהשריש במקום הנוסף וכמו
הברכה שהיא פטורה כל זמן שהיא חיה
מהילדה .ועיין לקמן שיש אומרים גם בזה
שהפטור אינו מצד שזה חלק מהזקנה אלא
מצד שזה יונק מהפטור.
ובאופן של הרמב"ם שפירשנו שפוטר רק את
הענף של הילדה שהתאחה בזקנה יש מקום
גדול לומר שהפטור משום שורש פטור כיון
דב' היניקות הם אותו דבר .ויש צד אחר לומר
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שהפטור משום שזה נחשב שזה מחובר לב'
למיעוט שיש כאן מצב שזה יונק רק ממנו
הצדדים והענף מתיחס לפי המקום החשוב
ומה שלא רואים את זה הוא משום שנשרו
שממנו יונק וכן סבר החזו"א.
העלים .ועיין להלן סיעתא לדבריו מזה
שמתירים אפילו מאה סיפוק אחר סיפוק אף
דעת החזו"א שצריך היכר עלים
שמסתבר שבאופן זה אין היכר עלים.
כד .בחזו"א כתב שאין להתיר בהרכבה
ראיה מסיפוק אחר סיפוק אפילו מאה
ובהברכה אלא כשיש היכר עלים שמוכיח
כה .והנה עיין לעיל בריש הסוגיא הקושי על
שכל יניקתו מהזקנה ומקור דין היכר עלים
הרמב"ם שכתב שסיפוק אחר סיפוק מותר
איתא בירושלמי ה"ב על הברכה והובא בתוס'
אפילו מאה וכן ברא"ש ושו"ע שכתבו שמותר
בגיטין ובר"ש ובאור זרוע בערלה ובר"ן
סיפוק אחר סיפוק גם אם הרכיב כמה פעמים
וברשב"א ובריטב"א ובמאירי בר"ה דף ט'
זה אחר זה ונתקשינו שמבחינה מציאותית
וכן הביאו הב"י והט"ז להלכה .והרחבנו בזה
בהרחבה רבה להלן.
באופן הזה יש רוב יניקה חדשה ואמאי אין זה
נאסר ]והמשלנו את זה כגון אם נאמר שהאילן
והנה מכל דין זה שצריך היכר עלים מוכח
השני יונק  70אחוז מהראשון ו 30מעצמו
שיסוד הפטור הוא רק משום שמתבטל אליו
והאילן השלישי מסתבר שלא יונק  70אחוז
אבל אם שורש הפטור משום שורש פטור אם
מהראשון אלא יונק רק  30אחוז מהראשון
כן יש לפטור גם כשאין עיקר יניקתו משם.
ו 40אחוז מהחדש וא"כ למה הוא מותר וצריך
וזה ראיה שהביא החזו"א במכתב ליסוד
לומר שה 30אחוז שהשני יונק מעצמו
דבריו .ובדוחק אפשר דגם אי נימא דשורש
מתבטלים ונחשבים הכל כענף מן הראשון
הפטור בסיפוק הוא משום שורש פטור פוטר
ולכן כיון שיונק  70אחוז מהקודם הם
מכל מקום אפשר שאין דין שורש פטור
מתבטלים וזה מותר .וזה דחוק .ואי נימא
באופן שאין משם עיקר יניקתו ועיין להלן
שמועיל מיעוט יניקה מהפטור וכעין שורש
סקל"א ראיה לזה .ועיין להלן מה שיש לדון
פטור פוטר הוה ניחא טפי קושיא זו .אמנם זה
בזה.
קשה מלשון הרא"ש שכתב רוב יניקה
אולם רצפ"פ פירש ]והובא דבריו במכתבים
מהזקנה.
שבסוף ספר משפטי ארץ[ שלעולם בכל
הראיה מהשוואת הירושלמי סיפוק ילדה
הברכה פטור גם כשאין היכר עלים וכל הדין
לסיפוק הקדש דמוכח שאין הפטור מצד
שאם
שאמרו לקבוע עפ"י היכר עלים היינו
ביטול
הילדה מסתכל על הזקנה מוכח שאינו יונק
כו .עיין לקמן סק"? הראיה מקושית
כלל כי כל זמן שעדיין הוא יונק במקצת אינו
הירושלמי ]לפי פירוש הרמב"ן[ על ר' יוחנן
מסתכל כלל ,ולעולם אין צריך שיהיה היכר
שאמר שרשים אין בהם ממש והקשו עליו
עלים בחיוב .כי אדרבה יסוד ההיתר משום
מהקדש שנטע והשריש ואח"כ הקדיש חייב
שורש פטור ולכן כל שיש קצת יניקה סגי
ואין אומרים שרשים אין בהם ממש ויהיה
לפטור .וזה דחוק בדברי הראשונים שנקטו
כהקדיש ואח"כ נטע שפטור ,וקשה שאם יש
את זה ככלל ולא אמרו שזה כלל רק לצד
כאן ענין של ביטול מה זה שייך להקדש
אחד .וכן קשה על זה מדברי ר"מ אמאי אסור
שהעץ נשאר אותו עץ ולכן אומרים שאם חל
כשנשרו עלים וצריך לומר שהוא חשש
עליו דין חיוב לא נפקע וזה לא שייך לכאן
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שאומרים שהתבטל .ולכאורה זה ראיה שגדר
מזה שיסוד הפטור משום ביטול ולכן אומרים
הסברה משום שורש פטור ולכן אומרים
שנתבטל רק קודם השרשה ואחר השרשה
שהעץ נשאר עץ אלא שהגיע פטור צדדי וזה
אינו מתבטל .וקשה דאם כן מה הדמיון
דומה להקדש שהוא פטור צדדי.
להקדש וכנ"ל.

וקשה על זה שהנה הרמב"ן והרשב"א
והריטב"א בר"ה ט' ב' כתבו דייחור ילדה
בטל לזקנה משום שהיא בטלה בזקנה וכן
כתב הרמב"ן בע"ז דף מח .וכ"כ הר"ן ורא"ש
נדרים נ"ז ב' .ולפי דעת הרמב"ן דברי
הירושלמי הכא מיירי בייחור וכן כתבנו לעיל
שזה הפשטות לפי הרא"ש והרמב"ם ואם כן
צריך להיות בזה סברת ביטול ולא סברת
שורש פטור וכמו שכתבו כל הראשונים
עצמם דבייחור יש סברת ביטול ואם כן הדרא
קושיא לדוכתא מה הוכיחו מהקדש לדבר
שפטורו משום ביטול ומוכח שאין ראיה
מההשוואה להקדש .וא"כ י"ל דגם להשיטות
שילדה שספקה בזקנה זה עץ אי"ז מועיל
משום ביטול אלא משום שורש פטור ואין
ראיה מההשואה להקדש .ובדוחק י"ל דכל
דבריהם שזה ביטול הוא דוקא בייחור תלוש
שבטל לזקנה כיון שחיותו ממנה אבל סברת
ר' יוחנן ששרשים אין בהם ממש אינה מצד
ביטול כי הרי יש לו חיות עצמית אלא טעמו
משום שורש פטור ולכן הקשו] .וזה דחוק כי
בפשטות דברי ר' יוחנן שאותה סברה שיש
כשלא השריש יש גם אם השריש כי שרשים
אין בהם ממש[
ראיה מהרמב"ן שלא בטל עץ אחר השרשה
שאי"ז מצד שורש פטור

כז .ויש להוכיח מדעת הרמב"ן הסובר שאין
סיפוק מטהר עץ שהשריש וקשה דאמאי שם
לא נימא את היסוד של שורש פטור לפטור
את העץ וכי תימא שאומרים שעיקר יניקת
העץ היא מעצמו וקשה דאם כן אמאי אם
סיפקו קודם השרשה ואח"כ השריש פוטר
נימא שעיקר יניקתו מעצמו ,וראיה מוכרחת

דרך לומר שזה פטור של ביטול דיני מחמת
שיש כח יניקה הפוטרת וניחא הדמיון
להקדש

כח .ושמעתי מגיסי הריפ"ש ליישב דבביטול
שייך לומר דרגה שזה נהיה אחד עם האילן
השני ושייך לומר שלעולם יש לו חשיבות
עצמית אלא שאומרים שהדינים שלו נקבעים
מחמת האילן השני כיון שמיד בתחילת גידולו
קיבל את יניקתו מהאילן השני ואם בתחילה
היה משריש ואח"כ היו מספקים אותו היה
חייב כיון דאומרים דחל דין ערלה והוא לא
נפקע כיון דאין זה ביטול ממש .ולפי זה ניחא
דהוכיחו מהקדש דשם אמרינן אחרי שרשים
דאם חל הקדש יש בו חיוב וא"כ הקשו דגם
בערלה נימא כן דבהשרשה חל חיוב ולזה
תירצו דהקדש אינו פוטר משום שאפשר
לשנות משא"כ בערלה דזה פטור חזק ולכן גם
אחרי השרשה אין בזה ממש .וקשה דאם כן
אמאי אם זה עץ שסיפקו אין זה מתבטל הרי
קיבל פטור חזק של יניקה הפוטרת וצריך
לומר דזה סברה של חשיבות דאם היה לו
חשיבות של עץ אינו מתבטל משא"כ שרשים
אין עושים לזה חשיבות של עץ אלא רק שחל
דינים.
ועיין לשון הרמב"ן שם דהביא תרוץ
הירושלמי ופירשו וז"ל ולא דמיא התם ראוי
הוא לחשוב עליו ולפדותו ולחייבו והולכין
בהן אחר הנטיעה להחמיר ,אבל גבי זקנה
לעולם היא פוטרת שעיקר חיותה מן הזקנה,
עד כאן ,משמע קצת מלשונו דפירש דזה גופה
חילקו הירושלמי שבזקנה הוא פטור כיון
שהוא בטל לזקנה משא"כ בהקדש אמנם
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קשה מתחילת דבריו דפירש שהסיבה משום
לו יניקה מדבר פטור ]וגם שם דברו באופן
שראוי לחשוב עליו ולפדותו.
שהשריש ואפשר לומר דמשום כן אין סברת
ביטול[ ולכן הקשו שגם בהקדש יהיה דין זה
דברי הגמ' בסוטה והירושלמי שהשוו סיפוק
שהוא יונק מדבר פטור והוצרכו לחלק חילוק
ילדה לסיפוק בהקדש דמשמע שזה שורש
צדדי] .והתם זה יותר קשה מהירושלמי
פטור
בסוגיתנו דהכא הקשו מאופן שבאילן עצמו
כט .והנה בגמ' סוטה מ"ג ב' הקשו אמאי אם
יש פטור דהקדש והתם הקשו מסיפקה
הרכיב ילדה בילדה של סייג לא בטלה וחוזר
להקדש[ וצע"ג .ועיין לעיל שהרמב"ן דוחק
מעורכי המלחמה ואמאי גבי ילדה בזקנה
לשון הירושלמי בה"ד שזה גופה תרוץ הגמ'
בטלה ותרצו דילדה בת מיהדר וזקנה לאו בת
ואולי גם שם ידחוק.
מיהדר ,והנה קשה מה הקשו הרי גם אי נימא
דטפל לילדה מכל מקום הרי זה כפנימי
עיין עוד להלן ראיה מהמשך דברי הירושלמי
וחיצון שאם חשב על חלק שאינו לסייג הרי
באתרוג שהרכיבו זה בזה דכל אילן מתיר את
הוא חייב בערלה ,ויש שרצו לדחוק שהגמ'
הפירות שבאילן השני דמוכח דאין ההיתר
אומרת חילוק קבוע שאינו טפל לפטור כשאין
מצד ביטול אלא מצד שורש פטור .וצע"ג.
הפטור כזה שאינו יכול לחזור בו אף שיכלו
קושי אמאי אין שורש פטור כשמורכב
לומר חילוק אחר .ועפי"ז רצו ליישב דה"ה
בסרק או בסייג
הכא שאף שיסוד הפטור בילדה שסבכה
לא .ויש להקשות על כל הדרך שהפטור של
בזקנה שבטל לזקנה ויכלו לומר שזה החילוק
ילדה בזקנה הוא משום שורש פטור מהדין
בין זה להקדש מ"מ העדיפו לומר חילוק
המבואר בגמ' סוטה מ"ג שאם הרכיב ילדה
אחר .וזה דחוק מאוד .ושם בגמ' סוטה יותר
בילדה של סייג אין בטלה ויש בה דין ערלה
נראה לדחוק דזה גופה תרוץ הגמ' שם דילדה
ולכן חוזר עליה מעורכי המלחמה וקשה
בת מיהדר ולכן כיון שהילדה מתבטלת לילדה
אמאי אין בזה פטור של 'שורש פטור פוטר'
נחשב שחזר בו .ודחוק .אמנם הצד האחר
שהרי זה יונק מן הסייג שהוא פטור מערלה
דחוק טפי דאמאי אומרים תרוץ כזה כשאין
וכן מהירושלמי שאמרו שמרכיב בסייג נחלקו
כלל מקום לשאלה.
מאימתי מונה לו ערלה אם משעת נטיעת
ל .וכן בירושלמי בסוף הלכה א' אמרו שם
הסייג או משעת הרכבה ומבואר שיש בזה דין
שילדה שספקה לזקנה פטור וספקה לחוץ
ערלה .וכן בראשונים העמידו את הברייתא
לארץ פטור וספקה להקדש חייב וביארו
בראש השנה שמרכיב יש בו ערלה באופן של
כילדה
החילוק אמאי להקדש חייב ואינו
מרכיב ילדה בסרק ]וכמו שכתוב לעיל בסוגיא
שספקה לזקנה משום שראוי לפדותו ולחייבו,
הקודמת[ וקשה אמאי אין שם פטור של
והתם נמי קשה מאוד אמאי אמרו חילוק זה
שורש פטור .וצריך לומר בדוחק דזה נחשב
ולא אמרו שילדה שספקה לזקנה הפטור
שאין זה פטור בעצם כיון שאם היה חוזר בו
משום שזה בטל לזקנה ולכן זה פטור משא"כ
היה בזה דין ערלה וכן צריך לומר גבי סרק
בהקדש שאף שזה בטל להקדש מכל מקום
שרק עץ שעבר עליו שנות ערלה נחשב פטור
חלק זה אינו הקדש וצריך להתחייב ,ולכאורה
אבל זה שאם היה בו פירות היה חייב נחשב
זה סיעתא שגם בילדה שבטלה לזקנה אין
בר חיובא וזה דחוק.
הפטור משום שזה מתבטל אלא משום שיש
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מתחילה .וזה שונה מהברכה שנחשב עץ אחר
וקושיות אלו יש להקשות אף על דעת רש"י
אלא שכל זמן שיונק מאביו מתיחס אליו.
שפירש שהפטור משום זה וזה גורם וכמו
והחזו"א לא סבר כן והוא הכריע שאפשר
שיתבאר להלן שגם בסרק וסייג יש לומר
לבטל וכן סבר שהפטור משום שזה יונק
חסרון זה .וצריך לדחוק כנ"ל.
מהעץ שנותן לו את החיות ודמי ממש
ועיין לקמן קושי נוסף על סברת שורש פטור
להברכה[
ממה שאין פטור כשאין היכר עלים.

סיכום הדברים :בפשטות יש להוכיח
מהרמב"ן ששורש הפטור בילדה שספקה
לזקנה אינו משום שורש פטור דאם כן אמאי
אמרו שאם השרישה ואח"כ סיפקה שאינו
פוטר וראיה מזה שהפטור משום שזה בטל.

והשיגו על דבריו ששורש הפטור בסיפוק
משום 'שורש פטור פוטר' ולכן סברו שגם
לאחר שנפסקה אין מונים לו ערלה מתחילה
וכמו עץ שהקדיש ואחרי ג' שנים פדה אותו
שמסתבר שאין לו ערלה.

והנידון הוא לדעת הסוברים שגם אחר
שהשריש אפשר לבטל בסיפוק מה שורש
הפטור .וכתבנו שמב' מקומות בירושלמי
שהשוו סיפוק ילדה לזקנה לסיפוק ילדה
להקדש משמע שהפטור משום שורש פטור.
ואפשר לדחות .והסיעתא שאין זה ראיה
מוחלטת כי לדעת הרמב"ן מוכרח לדחוק
וכנ"ל.

וראיתי במכתב שכתב מרן החזו"א לרצפ"פ
שהוא היה המשיג ]הודפס בספר משפטי ארץ
עמוד  [167שלא שייך פטור של 'שורש פטור
פוטר' בסיפוק ,שאין זה שייך אלא כשהיניקה
של הפטור היא באותה דרא של יניקת החיוב
]דהיינו שאחד מהשרשים הוא השורש
הפטור[ אבל בסיפוק זה לא שייך ועל כן
הכריח שהפטור הוא כל זמן שזה יונק נחשב
כענף הזקנה.

דברי החזו"א אם מונים ערלה לילדה
שסבכה ופסקה

לב .בחזו"א )סי' ב' סק"ה( פסק שילדה
שסבכה לזקנה ואח"כ הפסיקה מונין משעת
הפסיקה אע"פ שהיתה שעה אחת שינקה
מעצמה .ופירוש דעתו שהוא סובר ששייך
לבטל גם עץ ילדה אם הוא מחובר לזקנה
ועיקר יניקתו מהזקנה ונהיה כמו הברכה
וכשמפסיק לינוק מהזקנה הרי הוא כמו
הברכה שמונה משעה שנפסקה] .ויש לדון
בדבריו בב' ענינים א .שיש הרבה דעות שלא
שייך לבטל עץ ע"י יניקה .ואף להפוטרים
הוא משום שורש פטור וכדו' וא"כ אין סיבה
שימנה ערלה בזמן הפסיקה .ב .שלדעות
שאפשר לבטל הוא כשיש הרבה ענפים
מסובכים שדנים שנהיה עץ אחד עם הזקנה
ואם כן גם אם יפסיק לא נמנה לו ערלה

והחזו"א שם הוכיח דבריו ממה שצריך היכר
העלים שאם היה פטור מצד שורש פטור לא
היה צריך להיכר עלים כיון שגם אם עיקר
יניקתו מעצמו ורק חלק יונק ממקום פטור יש
לו ליפטר כמו שאם רוב השרשים מארץ
ישראל וחלקם מחו"ל דפטור .ורצ"פ משיב לו
שבאמת יש לפטור גם כשאין היכר עלים כיון
שהפטור משום שורש פטור ולא נאמר היכר
עלים אלא רק כדי לומר שאם יש היכר
שהעלים נוטים לצד העץ שאז מוכח שאינו
יונק בכלל מהעץ השני ואין זה פשטות לשון
הראשונים שמשמע שאמרו שזה סימן להיתר.
ויש דרך לומר שכל הדין של היכר עלים הוא
דוקא בהברכה שאז הוא נחשב עץ בפני עצמו
וכל ההיתר שלו הוא שזה נחשב שהוא
משתייך לזקן מחמת שבא ממנו ולזה אומרים
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שמשתייך לזקן רק בזמן שעיקר יניקתו ממנו.
והחזו"א שאפשר לבטל עץ ולדבריהם צריך
אבל בהרכבה של עץ בעץ באופן שניכר
למנות ערלה גם בסוף .ואף לדברי החזו"א
ששניהם אותו עץ אין צריך היכר עלים .אמנם
הוא דוקא כשהיה עיקר יניקת הצעיר מהזקן.
ובדרך כלל נראה לי שאין זה מצוי וכן יש
קשה שגם אי נימא שמעלת הברכה הוא רק
לצרף לכל זה צד נוסף דאפשר דגם לפירושים
כשעיקר יניקתו ממנו מכל מקום תיפוק ליה
שאפשר לבטל מכל מקום אם הפטור מצד
שהוא יונק ממקום פטור ומאי שנא מהרכבה
שורש פטור אין סיבה למנות ערלה אחרי
שפוטרים בזה ואם כן זה ראיה נגד כל הצד
של שורש פטור .אלא אם כן נימא שגם לפי
הפסיקה וכנ"ל.
הצד שהפטור משום שורש פטור מכל מקום
מסקנת הדברים ילדה שסבכה בזקנה ופסקה,
אין לפטור במקום שניכר שעיקר יניקתו הוא
החזו"א פסק שאם עיקר יניקתה מהזקנה אין
מהאילן השני וזה שונה משרשים שאף אם
לה ערלה בתחילה ויש לה ערלה מזמן
רוב השרשים בחיוב מכל מקום אם יש שורש
הפסיקה .לפי המתבאר יש לחוש טובא שיש
הכל
אחד בחו"ל הוא פוטר משום שהתם
לה ערלה בתחילה ,ויש מקום גדול לומר
בדרא אחת משא"כ כאן שזה ענין של יניקה
שאין לה ערלה בזמן הפסיקה .וכל זה כשהיה
וזה נקבע עפ"י עיקר יניקה .ועיין לקמן
כל ג' השנים עיקר יניקתה מן הזקנה אבל אם
שהפטור
סיעתא לזה מדברי הר"ן בע"ז שנקט
היה עיקר יניקתה מעצמה יש לה ערלה
משום זה וזה גורם וכתב שאין לפטור אלא
בתחילה אף לדעת החזו"א.
כשיש היכר עלים שאז עיקר היניקה] .וגם דין
דעת רש"י שהפטור בילדה שסבכה לזקנה
זה הוא דוחק שישנו לפי הפירושים של שורש
משום זה וזה גורם
פטור[
לג .עיין רש"י בע"ז מ"ט א' שכתב וז"ל :אם
והנה מי אני שאכתוב סברתי למול רבינו מרן
הבריך או הרכיב יחור של ערלה באילן זקן
זלל"ה אמנם נראה שאם הדין הוא שאפשר
מותרים פירותיהן מיד אע"פ שלא מלאו להן
לפטור עץ ע"י שהוא יונק ממקום אחר טפי
שני ערלה דזה וזה גורם מותר וה"נ אמרינן
ניחא לומר שהסברה בזה משום שורש פטור
בעלמא ילדה שסיבכה בזקנה בטלה וכו'
ולא משום שזה בטל דזה קשה לומר שעץ
ובתוס' שם הקשה עליו שגם למאן דאמר זה
שלם בטל מחמת שהוא יונק והברכה שאני
וזה גורם אסור מכל מקום מותר כיון שילדה
כיון שהגיע ממנו .ואין לחזו"א שום ראיה
בטלה בזקנה וכן הקשה הרמב"ן בר"ה דף ט'
שאין הפטור מצד שורש פטור ואדרבה יש
ע"ב על דברי רש"י .והר"ן בע"ז ]על הרי"ף
הרבה סיעתות לזה וכנ"ל.
שם[ מרחיב בביאור דעת רש"י שסובר דאין
וכל נידונם הוא אי נימא דאפשר לפטור ע"י
היתר ילדה שסבכה בזקנה משום שבטלה
סיפוק עץ בעץ אמנם אי נימא כמו שכתבנו
אלא לעולם הילדה יש לה חשיבות עצמית
לדון דאין לפטור כלל ע"י סיפוק עץ לעץ דלא
ומכל מקום היא מותרת כיון שיש בה ב'
שייך לבטל עץ לעץ אם כן צריך למנות לו
כוחות של היתר ושל איסור ועיין שם שכתב
ערלה ג' שנים ראשונות ואחר כך כשנתק את
שצריך שיהיה כח ההיתר גובר ופירש לה כעין
הילדה מהזקנה אין צריך לחזור ולמנות
ביטול ברוב ולכן צריך שיהיה היכר של עלים.
ערלה .אמנם לכאורה יש לחוש לחומרא
לדעת הר"ש ]לפרושים מסוימים[ והגר"א

עז
בדיני הברכה והרכבה של אילן באילן הערלה
תורת
והנה לו"ד רש"י הנ"ל אין דין סיפוק קשור
לדחוק בתוס' מנחות כהרמב"ן ששם זה בטל
לדין זה וזה גורם כיון דלא אמרינן זה וזה
משום שזה מדובר קודם השרשה .ושמעתי
מהר"ט לדחות כל הראיה מהתוס' ומרש"י
גורם אלא באופן שהמגדל עצמו הוא ההיתר
בפירוש השני דלעולם מיירי בנטיעה תלושה
כגון שנתן פרי של ערלה באדמה וממנו צמח
וחברה והנידון שהעץ שהשריש מחמת האגוז
העץ שאומרים שהאדמה והפרי גרמו לצמיחת
של ערלה נחשב חפצא דאיסורא והוא מותר
העץ ולכן זה מותר אבל באופן שעיקר הגידול
משום זה וזה גורם .ברם קשה על זה דהא
הוא מן העץ אלא שיש לו כח יניקה ממקום
אחר אפשר לומר שאין דנים אלא את העץ
כתב תוס' שאם נטע יחור והבריכו אין זה
שהוא המגדל של הפירות .וכן יש לומר
מדין זה וזה גורם אלא מדין ילדה שבטלה
בזקנה ואם נאמר שהוא פירש שמיירי בנטיעה
לאידך גיסא דאף אם נאמר שזה וזה גורם
קודם השרשה אם כן זה דומה לייחור
אסור מכל מקום הכא יש להתיר כיון שילדה
שהרכיבו ואמאי אמר שבזה ההיתר משום זה
בטלה לזקנה.
וזה גורם ולא נאמר שילדה בטלה בזקנה ועל
ועיין בש"ך סקל"ד )סימן רצד( דדן אמאי אם
כרחך שבתחילה איירי בעץ שהשריש ובזה
תחתון למאכל ועליון לסייג מותר לאכול הרי
אמר שההיתר משום זה וזה גורם ורק בעץ
מקבל כח יניקה מן התחתון שהוא ערלה
קודם השרשה אמרינן ילדה שבטלה לזקנה.
וכתב שזה מותר דדמי לזה וזה גורם שמותר,
ובדוחק י"ל שייחור היינו שבטל לעץ ולא
ויש שהוכיחו משם שדעת הש"ך שהיתר
משריש בפני עצמו ובזה אמר שההיתר משום
סיפוק הוא משום זה וזה גורם ואין זה נכון
שבטל אבל נטיעה קודם השרשה שסיבכה
שהתם אין זה סיפוק אלא שיש בעצם לפירות
ואח"כ השרישה צריך לומר שההיתר משום
מגדל של איסור כיון דהחלק התחתון של
זה וזה גורם .ונפק"מ לדינא בהאי ענינא אם
העץ הוא איסור] .ולו"ד הש"ך ההיתר שם
יש ראיה מהתוס' כאן שעץ המסופק בעץ
אינו משום זה וזה גורם אלא שאומרים שדין
מותר מדין זה וזה גורם.
העץ שיש בו ערלה אינו נחשב כחפצא
פירוש דעת ביאור הגר"א שהרכיב זקנה
דאיסור וכיון שיונק ממנו זה צריך להיות
בילדה בטל הזקנה
אסור אלא הוא דין על הגברא שפירות
שגדלים בעץ של הערלה אסורים וכיון שהכא
לה .כתב הגר"א בביאורו על השו"ע )רצד
אין הפירות גדלים משם אין בזה איסור כלל
סקמ"ח( וז"ל :והרמב"ם כתב דה"ה למרכיב
ואין זה נחשב שיונקים מן האיסור[
והוא תמוה מאד דאם הרכיב ילדה בזקנה
בטלה ילדה ואפי' נקצץ ואם זקנה בילדה כ"ש
ויל"ע האם יש הבדל בין זה וזה גורם לשורש
שבטלה הזקנה ואפי' לא נקצץ וכמ"ש למטה
פטור ועיין בחזו"א סימן ב' מש"כ
וכו' מבואר שסובר שזקנה שהורכבה בילדה
ראיה מתוס' בע"ז בדין עץ המסופק בעץ
בטלה בילדה גם אם לא נקצץ הייחור מהזקן
לד .והנה לכאורה מדברי תוס' בע"ז שם מוכח
ודלא כהרמב"ם שאם לא נקצץ פטור ,יש
שילדה שהשרישה שספקה לזקנה מותר
מפרשים אותו שסבר דכל דבר שמרכיבים
משום זה וזה גורם ,ולא משום שמתבטלים
אליו הוא החשוב והוא המבטל וזה דחוק דזה
כאחד וזה ראיה שאין דעת התוס' כהר"ש
ענין מציאותי מה חשוב ,ולי נראה שהוא
שילדה שספקה לזקנה זה עץ בעץ ,וזה ראיה
דיבר באופן שהרכיבו ענף הזקנה בגזע הילדה
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ועתה הם התאחו וגודלים כאחד ובזה סבר
רישא דמשנה של הברכה ובזה נחלקו וכן הוא
הגר"א שהגזע מבטל כל ענף שהגיע אליו.
לפי פירוש הרא"ש שאמר שסיפוק היינו
הברכה ,אולם אם נפרש במשנה כעין
והוא דייק ברמב"ם שכשכתב שהרכיב בד
הרמב"ם שסיפוק היינו הרכבה של ענף באילן
באילן והבד מחובר פטור שדיבר גם באופן
ניתן לומר שדין היכר עלים נאמר רק על זה.
שהרכיב הבד בגזע האילן ולא רק בהרכיב בד
אבל בהברכה מותר גם כשאין היכר עלים כיון
בענפים .וזה סיעתא נוספת להצד שכתבנו
שזה נחשב שיוצא ממנו ורק בענף המורכב
לעיל בהרכבות תמך שאם הם גדלים כאחד
נחשב העץ הצעיר כחלק מהעץ הזקן .ויש
שכל היתרו מחמת שיונק בזה אומרים שצריך
לדחות שכל דבריו אינם משום שגדלים כאחד
היכר עלים] .אמנם ברמב"ם גופיה א"א לומר
כן שהוא מפרש את המשנה שהוא הוציא ענף
אלא משום שבדרך כלל מי שמרכיב בו בעל
מהאילן הזקן ואותו הרכיב באילן צעיר ובזה
כרחך שהוא נותן את עיקר היניקה ולכן זה
אמרו שפטור כשעדיין מחובר לזקן ואם בזה
נחשב כחלק ממנו וכסברת החזו"א .עיין
אמרו שהיכר עלים קובע שהוא שייך לזקן קל
בחזו"א במה שכתב על הגר"א
וחומר שבהברכה נאמר כן וע"ע לקמן[ .אולם
גדר הדין למעשה בהיכר נטית עלים
לפי עיקר הדעות שהעמידו בייחור תלוש
לו .בחזו"א )סי' ב' סק"א( כתב שצריך היכר
מוכח שבהברכה יש דין היכר עלים .וכ"כ
עלים כדי לקבוע היתר שיונק רק מהזקנה
בחזו"א וכתב שכמו שבהברכה יש היכר עלים
וכתב שיש דין זה בין בהברכה שזה ענף
כמבואר בגמ' הוא הדין בהרכבה של ענף
שיוצא מהזקנה והשריש ובין בהרכבה שזה
בזקן צריך להגיע להיכר עלים כיון שגם שם
ענף תלוש שהורכב בזקנה והשריש וגם
זה אותו סברה שמחמת שיונק ממנו לכן יש
בסיפוק בין עץ לעץ יש דין של היכר עלים.
לו הפטור .והוא לטעמיה ששורש הפטור
דהיינו שכל ההתרים שאומרים שבטלה בזקנה
בסיפוק הוא משום שכיון שיונק ממנו נחשב
הוא כשניכר שיונק מהזקנה ולא באופן
חלק ממנו ולכן סבר שהיכר עלים קובע בזה.
הרגיל .וקודם שנבוא לדון בנידון הנ"ל יש
]עיין לקמן סקל"א שכתב כן להדיא במכתב[.
להקדים מה שכתוב בדין היכר עלים.
והביאו דין זה של היכר עלים הר"ש והרא"ש
עיקר דין היכר עלים בהברכה
במשניות ,ואף שהרא"ש בהלכות והרמב"ם
לז .והנה עיקר הדין שצריך היכר בעלים נכתב
והשו"ע השמיטו דין זה מ"מ הב"י בסי' רצד
בירושלמי כאן בה"ד שכל זמן שיש היכר
הביא דכ"כ הר"ן בפ"ק דר"ה דין זה על דין
עלים שעיקר יניקתה מזקנה פטורה וכשאין
הברכה וכן הביא דין זה הט"ז שם בסקכ"ה.
בסתמא
היכר עלים חייב ,ונחלקו ר"מ ורבנן
וכ"כ דין זה התוס' בקדושין ל"ו ב' ד"ה כל
דדעת חכמים דאין בו ערלה ודעת ר"מ שיש
מצוה על הברכה .וכן כתב באור זרוע הלכות
בו ערלה .ויש לדון על איזה דין מיירי והנה
ערלה .וכן ראיתי בדברי חמודות סקט"ז
סיפוק
לפי הר"ש שהעמיד את המשנה של
שדייק מלשון הרא"ש שכ' על הברכה :ואין
אחר סיפוק שמדובר שהרכיב ייחור תלוש
דין ערלה נוהג בו בעודו מחובר לאילן 'ויונק
והרכיבו לא שייך לומר שר"מ נחלק על זה כי
ממנו' ודייק שאם הוא מחובר ואין עיקר
באופן זה אין לייחור עוד מקור יניקה חוץ
יניקתו ממנו חל עליו דין ערלה ולפי"ז י"ל
מהזקן ועל כרחך שלדבריו ר"מ ורבנן קאי על
דזה גם כוונת השו"ע שהעתיק לשון רא"ש
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זה .ועיין בד"ח שם שכ' שגם הרמב"ם כתב
העלים .ועיין להלן סיעתא לדבריו מזה
כן ולכאורה זה ט"ס וכוונתו הרא"ש כי
שמתירים אפילו מאה סיפוק אחר סיפוק אף
ברמב"ם אינו לא בפירוש ולא בהלכות והדבר
שמסתבר שבאופן זה אין היכר עלים.
פלא .ועיין ברדב"ז ובכס"מ על הרמב"ם )פ"י
לט .ולפי פירוש הרמב"ם שפירש את דין
שבמאירי
הי"ד( שהביאו דין זה .ושוב ראיתי
סיפוק באופן שהוציא ענף מן הזקן אי נימא
ובריטב"א וברשב"א על ראש השנה דף ט'
דמה שאמרו היכר עלים הוא על דין סיפוק אם
הביאו דין זה של היכר עלים בהברכה.
כן קשה לומר שבאופן שאין היכר עלים

סיכומו של דבר כל הראשונים והפוסקים
הביאו דין זה על הברכה אולם לכאורה לפי
הרמב"ם היה מקום לומר שאין מקור לזה
וכנ"ל .ושו"ר שכתב כן בספר משנה ראשונה.
אמנם עיין לעיל שלפי הרמב"ם גופיה א"א
לומר כן.
דרך לומר שהיכר עלים קובע רק לומר שמת
הזקנה

לח .וכן פסק החזו"א להלכה כדין זה ופירש
בזה שיסוד הפטור הוא רק משום שמתבטל
אליו ואין זה מתבטל אליו כשאין עיקר יניקתו
משם .וזה ראיה שהביא החזו"א ליסוד דבריו
במכתב שהפטור משום התבטלות ולא משום
שורש פטור.
אולם רצ"פ כתב ]והובא דבריו במכתבים
שבסוף ספר משפטי ארץ[ שלעולם בכל
הברכה פטור גם כשאין היכר עלים וכל הדין
שאמרו לקבוע עפ"י היכר עלים היינו שאם
הילדה מסתכל על הזקנה מוכח שאינו יונק
כלל כי כל זמן שעדיין הוא יונק במקצת אינו
מסתכל כלל ,ולעולם אין צריך שיהיה היכר
עלים בחיוב .כי אדרבה יסוד ההיתר משום
שורש פטור ולכן כל שיש קצת יניקה סגי
לפטור .וזה דחוק בדברי הראשונים שנקטו
את זה ככלל ולא אמרו שזה כלל רק לצד
אחד .וכן קשה על זה מדברי ר"מ אמאי אסור
כשנשרו עלים וצריך לומר שהוא חשש
למיעוט שיש כאן מצב שזה יונק רק ממנו
ומה שלא רואים את זה הוא משום שנשרו

מוחלט שזה יונק רק מן הזקנה שנאמר שזה
אסור כי מסתבר שאם זה יונק משניהם יש
להתיר כי סוף סוף זה ענף שיצא מן הזקנה
ומסתבר שבאופן זה יש לאסור רק אם יש
היכר עלים מוחלט שאינו יונק כלל מן הזקנה
]כגון כשהזקנה מתה וכדו'[ ולפי זה נצטרך
לבאר בדעת הרמב"ם שדין היכר עלים היינו
רק לצד השלילה וכמו שפירש רצ"פ .אמנם
אפשר לומר שגם להרמב"ם דין היכר עלים
הוא על דין הברכה ובזה אפשר שצריך היכר
בחיוב שיונק רק מן הזקנה ואם לא כן יש
לאסור כיון שזה עצמאי מחמת שהוא השריש.
והיה אפשר לומר שדין היכר עלים נאמר על
דין סיפוק אחר סיפוק שבזה פירשנו שהיינו
שהוציא ענף מהצעיר והרכיבו בזקנה ובזה
אמרו שהענף הצעיר מותר רק כשיש היכר
עלים בחיוב אולם זה דחוק שאם נאמר שזה
הולך על סיפוק משמע שזה הולך על ב'
האופנים של סיפוק .ומסתבר שבשניהם זה
כוונה אחת.
והנה לקושטא דמילתא קשה מאוד השמטת
הרמב"ם את דין היכר עלים ויש שרוצים
משום זה להקל בזה בהברכה ,ולסמוך על
הרמב"ם שהוא מריה דזרעים אף שזה דלא
ככל הראשונים הנ"ל ]וכעין שאמר מרן
זלל"ה על שמור ונעבד[ וזה קשה מאוד דזה
נגד הירושלמי .וכן מרן זלל"ה בעצמו פסק
שצריך היכר עלים .וחשבתי ליישב עפ"י
המבואר לעיל שלפי הרמב"ם האופן של
הרכבה הוא שהרכיב ענף מהזקן בילדה שבזה
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גם אם לא היה היכר עלים יש להקל כיון שזה
נחשב חלק מהזקנה ולא אמרו היכר עלים
אלא לומר שאם הזקן מת ואינו יונק ממנו כלל
יש לאסור ולפי"ז ניחא שהשמיט כן שזה אינו
מצוי.
קושי איך יהיה היכר עלים באילן של
הברכה זקן שיש לו הרבה שורשים

מ .והנה כשנבוא לדון למעשה איך יהיה היכר
עלים ,שמעתי לדון דלכאורה זה שייך רק
קודם שהאילן הצעיר של ההברכה משריש
ונהיה לגזע שאז אומרים שעיקר יניקתו
מהאילן הזקן ולכן יפנה כלפיו אבל לאחר
שהשריש ונעשה גזע לכאורה בודאי באופן
הזה עיקר יניקתו מעצמו ונמצא שלפי זה כל
היתר הברכה הוא רק בתחילת העץ ממש.
ושמעתי להקשות על זה מהמשנה שאמרו
סיפוק אחר סיפוק אפילו מאה מותר ולכאורה
האופן היחיד שאפשר לעשות מאה הוא
באופן שהעץ גדל ואז מרכיב וכן עושה מאה
פעמים ולכאורה מוכח שגם כשהעץ זקן מאוד
שייך לעשות סיפוק ובזמן הזה נחשב משתייך
לזקן ומוכח ששייך לבטל גם כשאין לו היכר
עלים.
אלא אם כן נימא שגם כשההרכבה זקנה
ומושרשת עדיין עיקר יניקתה מהזקנה שכיון
שהתחיל לינוק משם זה צורת היניקה שעץ זה
התרגל ולכן עדיין ישאר בזה עד שיתחכו
לשם יניקת העלים לצד שם .ורק כשהזקנה
תחלש יפסק נטית העלים.
ולדברי רצ"פ הנ"ל שסבר שיש להתיר גם בלי
היכר עלים ולא אמרו היכר עלים אלא שזה
יהיה היכר שאז יונק רק מהילדה ניחא קושיות
אלו שלעולם יש להתיר גם כשקצת יונק
מעצמו וקצת מהזקנה אמנם דבריו קשים
וכנ"ל.

הערלה

פ

היכר עלים בענף אחד האם מתיר את כל
האילן

מא .והנה בחזו"א בדיני ערלה דין כג כתב
שאם הרכיב ילדה בזקנה אין דין היכר עלים
להתיר אלא רק את הענפים שיש בהם את
ההיכר עלים אבל הענפים האחרים חייבים
בערלה .ובחזו"א בסימנים סימן ב' סק"ד לא
כתב כן ששם כתב שבכל הברכה יש היכר
עלים רק בעלים שבין ההברכה לזקנה אבל
העלים שבצד השני אין בהם היכר שלעולם
פניהם כלפי הילדה וכתב שיש לומר שאם יש
היכר עלים בענפים שבין הילדה לזקנה זה
היכר על כל האילן כי אם היה כח הילדה יפה
היה נותן כח גם לענפים האלו .ומשמע מזה
שסובר שאין לחלק ואם יש יניקה זה משפיע
על כל האילן] .ואם נאמר חילוק בין הברכה
להרכבה בענין זה יתיישב הסתירה בחזו"א
אולם איני מוצא שום טעם לחלק ביניהם[
ועל דברי החזו"א בדינים הנ"ל יש להקשות
מהמשנה שהתירו סיפוק אחרי סיפוק אפילו
מאה וקשה שהרי הסיפוק השני יונק מכל
האילן ואם נאמר שמתיר רק את הענפים שיש
בהם היכר עלים אם כן איך יש להתיר יניקה
היונקת מכל האילן.
מב .ושמעתי בשם ר' שאול יוטקובסקי
שבהכשר של ר"י אפרתי הקילו בדיעבד
בהברכות שלא נותקו מאביהם שאין בהם
ערלה על סמך הדין הנ"ל ,ובתחילה חשבתי
שזה טעות גמורה ומכשילים את האנשים
בערלה מדאורייתא ,ואין על מי לסמוך לבד
מהרמב"ם שהשמיט את זה ,וזה קשה שזה
סתמות הירושלמי ובר"ן רשב"א וריטב"א
בר"ה ותוס' ור"ש ואור זרוע כולם העתיקו דין
זה וכן הביאו הב"י להלכה וזה בודאי כוונת
הרא"ש והשו"ע במה שכתב 'עיקר יניקתו'
ומה שלא פרטו עלים כיון שאפשר לבדוק
בכל דור בצורות אחרות ואם כן כיצד יש
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לסמוך להקל .ברם שוב נתבוננתי שכנראה
ויש לומר בזה סברה נוספת שכל הנידון הנ"ל
שסמכו דיעבד על דעת רצ"פ הנ"ל שכל
הוא באילן צעיר שחי לבד ורק מקבל כוחות
בדיקת היכר עלים הוא רק לומר שאז אינו
מהזקן ובזה דעת הרמב"ן שאינו בטל ודעת
יונק כלל אבל אם יונק משניהם יש להקל גם
החזו"א שבטל רק כשעיקר יניקתו מן השני
אבל בנידון הנ"ל שלמעשה האילן הצעיר
כשאין היכר עלים .וכ"כ הרב רייכנברג בספר
הפסיק להתקיים והוא נותן כוחו לזקן אפשר
משפטי ארץ בשמו .ולענ"ד זה קשה
שבכה"ג הוא בטל ונחשב חלק מהזקן לכו"ע.
מסתימות הפוסקים וכנ"ל וכן קשה להכניס כן
בלשון הרא"ש שכתב שצריך עיקר יניקתו.
וי"א דלא שייך לומר שמתבטל לזקן כשהוא
אולם בשו"ע לא העתיק לשון זה וכנ"ל.
רק נותן כוחות לזקן ולענ"ד אין העיקר כן
כיון שבמציאות הם מתבטלים כאחד כיון
הנידון בהרכבות תמך
שמגדילים כאחד.
מג .יש לדון בהרכבות שנוהגים לעשות היום
ולדעת הסוברים שיש פטור בילדה מחוברת
באילן שהזדקן שמגדלים ליד האילן הזקן
לזקנה משום שורש פטור פוטר וגם באופן
אילן צעיר ואח"כ חותכים אותו ומחברים
שעיקר היניקה מן הזקנה מותר אם כן הכא יש
אותו לאילן הזקן והוא מתאחה עמו ונותן לו
להתיר גם בג' שנים ראשונות כיון שהוא יונק
כוחות ,והנידון בזה בב' ענינים הא' בזמן
גם מן הזקנה .ועיין לעיל שכן הוא דעת
שהוא נותן לו כוחות אם חייב בערלה בג'
המאירי וכפתור ופרח ועוד .אמנם קשה
שנים ראשונות והב' בזמן שהאילן הזקן
לסמוך על דעה זו שעיקר דעת הראשונים
מתנוון ורק הצעיר חי אם צריך למנות לו
אינה כן .וכנ"ל.
ערלה אז.

בנידון הא' יש לדון אם זה תלוי במחלוקת
הראשונים אם אומרים שבטל ילדה לזקנה
בב' אילנות שבזה לכאורה יש להחמיר וא"כ
יהיה צריך לנהוג בזה ערלה בג' שנים
הראשונות .ולפי החזו"א גם להשיטות ששייך
לבטל עץ בעץ מכל מקום כ"ז הוא כשיש
היכר שעיקר יניקתו מן הזקנה וכאן ידוע
להדיא איפכא שהילדה נותנת כח לזקנה
והילדה משביחה את הפירות .ויש לדחות
שכיון שבמציאות הפירות גדלים מהאילן
הזקן ]והגזע הצעיר רק נותן לו כח[ אם כן
שמא נחשב שעיקר גידולו מן האילן הזקן וזה
שונה מילדה צעירה שסיפקה לזקנה ששם
הגדל בילדה הוא גדל מכח הילדה .וצ"ע.
וכמדומה שכ"כ בחו"ב סוף דיני ערלה
שבכה"ג בטלה לזקנה.

ושוב שמעתי שאפשר שהכא כו"ע יודו שיש
סברה של שורש פטור פוטר לפי מה שפירש
החזו"א במכתב שהסיבה שאין שורש פטור
פוטר בילדה שספקה לזקנה ואין עיקר יניקתה
ממנה הוא משום שעיקר היניקה נחשב שיונק
מהעץ ודין שורש פטור הוא כשיש עץ שיש
לו שרשים ומתיחס לכל השרשים בשוה ולכן
אומרים שאם יש לו שורש אחד פטור הוא
פוטר כולו ולפי"ז י"ל דהכא פרי זה מתיחס
לב' האילנות ויש לפטור מצד שורש פטור
כיון שיונק מן הזקנה.
הנידון הב' אחרי שהאילן הזקן מת ונשאר רק
האילן הצעיר אם יש למנות לו עתה ג' שני
ערלה ,יש מקום לומר לפי הסברה הנ"ל
דבאופן זה נחשב לכו"ע כחלק מהזקן דנחשב
דנשאר דחלק מהאילן הזקן חי] .וזה שונה
מילדה שסבכה בזקנה ופסקה שחוזר ומונה
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לה לפי החזו"א ששם לילדה היה קצת
הילדה וכשמפסיק עיקר הינקה לא מתבטל
חשיבות עצמית[ ברם יש מקום לומר דאף
הילדה ,וצריך למנות לו ערלה מעתה ,כי אין
הכא נחשב האילן הצעיר שיש לו קצת
בזה כ"כ סברה לומר שמתבטל מחמת
חשיבות עצמית וממילא אף שכל זמן שהם
שהפירות לא יונקים ממנו[
מחוברים נחשב כחלק מהזקן מכל מקום
ולהצד שדנים אותה כעץ בפני עצמו ולכן
כשמת הזקן נחשב כמו הברכה שהזקן מת
מנינו לה ערלה מתחילה ,וכן להצד שקבעו
ועתה יהיה צריך למנות לו מתחילה .ויש
בזה לפטור מדין שורש פטור פוטר ולא מדין
לברר המציאות בזה כי שמעתי לומר שאם כל
שזה עץ אחד עם הזקנה ,אם כן עתה אין צריך
הנוף והענפים נשארים כמתכונתם ורק
למנות לה ערלה בסוף.
מתחלף מקור היניקה שמפסיק לינוק מן הגזע
מג .ולכאורה יש להוכיח מקושית הגמ'
העיקרי ומתחיל לינוק מגזע הילדה שיש בזה
בירושלמי 'חש לומר שמא השרישה' ולפי
סברה לומר שזה המשך האילן הזקן וראיה
רוב הראשונים מדובר שם בייחור תלוש
שהרי הכל נשאר כמתכונתו הענפים והנוף
שגודל כאחד עם הגזע ומ"מ אם השריש אינו
ואי"ז מוכרח שזה דבר שיקבע שעיקר הקובע
מתבטל וכל מה שתרצו שם הוא שהשריש
הוא הגזע בלבד ויש מקום לדון שהחליף
מקודם או ששרשים אין בהם ממש אבל
הגזע ועתה מתחיל חיים חדשים וכנ"ל] .והנה
בנידון הזה שהיה עץ גמור משמע שלא
להשיטות שילדה שסבכה בזקנה אין מונים
מתבטל וחייב בערלה בתחילה .ואם נוהג
לה ערלה אם פסקוה כיון דהפטור משום
ערלה בתחילה אין נוהג ערלה בסוף .ויש
שורש פטור וזה נחשב שהיה לה עצמיות
לדחות שהתם מיירי שהגזע יונק מהגזע השני
מקודם מ"מ הכא יגרע דנחשב שבתחילה לא
ברם אינו גדל ממש כאחד ממנו אלא הוא גדל
היה לה עצמיות ורק עתה יש לה עצמיות[
מעצמו ואחרי שמשריש לבד ניכר שיש כאן
אמנם כל הנידון בזה הוא רק אם מתה הזקנה
עץ עצמי אלא שיש לו חיבור לזקנה וכמו
אבל אם היא נחלשה אין סיבה שיהיה ערלה
סיפוק .ובינותי בלשונות הראשונים ולא
כיון שכל הזמן הילדה חזקה ואין עיקר
מצאתי ראיה שנתכוונו לומר שגדל כאחד.
יניקתה מן הזקנה ואין סיבה שעתה ישתנה.

ויש לדון לפי הצד שאומרים שזה מותר
בתחילה משום שעיקר יניקת הפירות מן
הזקנה ואף שהילדה משביחה מ"מ עיקר
היניקה מהזקנה ואין מה שמוסיפה טעם סיבה
לאיסור ,ויש לדון אם לפי טעם זה יהיה אסור
אחרי שנחלשה הזקנה או אחרי שמתה ,שהרי
עתה עיקר היניקה הוא מן הילדה ,ויש לומר
שהסברה הנ"ל אינה סיבה לבטל את העץ
אלא סיבה להתיר את הפירות וא"כ נחשב עץ
שעברו עליו שנות ערלה אף שלא היה לו
פירות] .ולא מסתבר לומר שכל זמן שהיה
עיקר יניקת האילן הגדול מן הזקנה מתבטל

ובחוברת 'מפרי הארץ' כתב הר"מ טבאל
שבכשרות רגילה הם מורים להקל שבתחילה
יש למנות שנות ערלה ומקל שגם אם קצץ את
הזקנה אינו מונה עתה ג' שני ערלה וטעמו
שהוא סובר שבזמן שהאילן הצעיר נותן כח
לאילן הזקן אינו טפל לזקן כי הוא סובר
שאומרים שהוא טפל רק כשכל כח הגידול
הוא מהזקן] .ועיין לעיל שיש לדון בזה שמא
באופן זה שמגדילים כאחד הצעיר בטל לזקן
כל זמן שהם בטלים ועתה הוא חוזר
לחשיבותו[ ומצרף לכל זה דעת רש"י
שההיתר בילדה שסבכה בזקנה מדין זה וזה

פג
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גורם ולדבריו הילדה נחשב עץ אלא שהפירות
הוא משום שפשוט שבהא קמיירי .אמנם יש
מותרים ולכן סבר שאחרי ג' שנות ערלה
המדייקים מזה שכתב הרמב"ם בסתם
שהרכיבו באילן אחר שדעתו לומר שכל
בילדה יש להתיר.
מרכיב בד באילן חייב בערלה ומה שאמר
ויל"ע בזה שוב אחרי לימוד הדין של שורש
אח"כ שפטור הוא כשזה נשאר מחובר לאילן
פטור שאין ברור שזה דין ברור
הזקן אבל אם מרכיב בד תלוש חייב בערלה.
סיכום הדין בהרכבות תמך :יש ג' צדדים הא'
ומדייקים כן ממה שיש נוסחאות בראב"ד
שהילדה והזקנה שמגדילים כאחד מתאחדים
שכתוב בהמשך דבריו ילדה שסבכה בזקנה
ולא
לגוף אחד ולא יהיה ערלה לא בתחילה
לא נמצא חידוש בכל ספר משנה תורה גדול
בסוף כשמת הזקנה .וכן היה נראה לי בסברה
מזה כי בא להחמיר עלינו דבר שנהגנו אנחנו
אלא שאי"ז מוכרע אצלי לגמרי .וכמדו' שכ"כ
ואבותינו בהיתר כי ילדה שסיבה בזקנה בטלה
בחו"ב .ב .שהילדה שהשרישה לא בטלה
והיינו ילדה יחור של אילן זקן או בחור
להשיטות שב' עצים לא בטלים ויש לה ערלה
שהרכיבה באילן של חמש שים ועשה פירות
בתחילה ]עיין לקמן אות ד[ ואין לה ערלה
מותרים אותן הפירות שבטלים הן לגבי
בסוף .ג .שאף להשיטות שילדה שהשרישה
הזקנה ומן הזקנה הם חיים .עד כאן .והם
לא בטלה כאן היא בטלה כיון שמגדילים
מדייקים שהראב"ד הבין ברמב"ם שכל
כאחד ברם אין זה שנהיה כחלק ממנה .ולפי"ז
הרכבה של בד בזקן חייב בערלה ולכן הקשה
לא יהיה ערלה בתחילה ויהיה ערלה בסוף .ד.
עליו .אמנם ברמב"ם פרנקל טוענים שהשגה
אם הפטור בב' עצים מדין שורש פטור כאן
זו אינה מן הראב"ד כי אם כת"י שהשתרבב
יש לפטור גם בתחילה וגם בסוף .גם אם
לשם .ולכאורה יש להוכיח כן שהרי הרמב"ם
נתיחס לזה כעץ בפני עצמו .ועיין שכתבנו
כתב בהט"ז בילדה שסבכה לזקנה את ההלכה
דאפשר דהכא לכו"ע נימא שורש פטור ביחס
שאם היו הפירות בילדה הם אסורים לפי
שלא יהיה ערלה מתחילה.
שאין גידולי היתר מעלין את העיקר האסור
ומדויק מזה שכל הסיבה משום שהפירות
ענין ג .דעת הסוברים שכל הרכבה חייב
אסורים ואם נאמר שכל מה שגדל מהילדה
הדעות ברמב"ם שכל הברכה של בד באילן
אסור היה צריך לומר שגם מה שיגדל מכאן
זקן חייב בערלה
ולהבא אסור.
מד .והנה ברמב"ם כתב שאם חתך בד מן
ושו"ר בספר הנקרא תשובות חכמי פרובינציא
הארץ והבריכו בארץ או הרכיבו באילן אחר
סי' נא תשובה מאת אבא מרי ב"ר משה ב"ר
חייב בערלה אבל אם מתח בד מן הזקן
יוסף ששם כתב שדעת הרמב"ם שכל הרכבת
והרכיבו באילן אחר ועיקר הבד מעורה באילן
בד חייבת בערלה ומה שכתוב ילדה שסבכה
הזקן הרי"ז פטור .וכתב הראב"ד שמה שכתב
בזקנה בטלה היינו כשזה שני אילנות והרכיבן
הרמב"ם בתחילה שאם הרכיבו באילן אחר
והדביקם זה בזה שאז אומרים שהילדה בטלה
חייב בערלה היינו אם הרכיבו באילן אחר
כיון שאין כאן נטיעה וזה יונק מהזקן .וכן
שחייב בערלה ואם הרכיבו באילן זקן אין
הביאו שם בסי' נב תשובה מאת המכתם
לחייבו כיון שילדה בטלה בזקנה .וכ"כ
שפירש כן ברמב"ם .ולפי דבריהם מתיישב
המהר"י קורקוס שם .וצריך לומר שמה שלא
הדיוק שדייקנו לעיל מלשון הירושלמי
כתב כן הרמב"ם שהוא הרכיבו באילן צעיר
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והרמב"ם שכתבו על ילדה שסבכה בזקנה
אלא כשהיא דרך נטיעה כלומר שהשורש
שכל הבעיה משום שהפירות לא מתבטלים
נחתך לגמרי .וכו' .והר"מ הלכות מלכים פ"ז
ומשמע שמה שיגדל מכאן ולהבא מותר
)ה"ו( כתב אחד הנוטע ואחד המבריך
והמרכיב הרכבה שאינה חייבת בערלה
ולדבריהם מיושב שהם מדברים באופן
שחוזר ,אם כן על כרחיך אית לן הרכבה
שקירב את ב' האילנות ודבקם והכניסם.
חייבת בערלה וכההיא דראש השנה והוא
וקשה מהגמ' בסוטה מ"ג שהקשו איך
בשנפסק לגמרי ,ויש הרכבה שאינה חייבת
להעמיד את הדין שחוזר בשביל הרכבה
בערלה וכההיא דר' אבהו ודר' אליעזר בן
מעורכי המלחמה הרי ילדה בזקנה בטלה
יעקב וההיא דספרא ,והוא בשלא נפסק
וילדה בילדה צריך לחזור מחמת הראשונה
ותירצו בילדה בילדה של סייג וקשה אמאי לא
לגמרי .וכו' .ויש לבאר מה כתב בתחילת
תרצו שהרכיב בד בזקנה ,ובתשובות אבא מרי
דבריו לפרש הגמ' בסוטה שילדה שסבכה
שם הקשה כן ותירץ שבא לאפוקי מהמקשן
לזקנה מותרת בשלא ניתק הרי אם ניתק גם
שאמר שאין היכי תמצי שיהיה צריך לחזור
מותרת .וראיה מזה שסובר הכפתור ופרח
בילדה בילדה רגיל ובאמת לא אמר שאין
כהשיטות הנ"ל שכל הרכבת בד בזקנה חייבת
היכי תמצי בילדה בזקנה .וזה דחוק.
בערלה ולכן כתב שיש לפרש הכל מה שכתוב
שאינו חייב באופן שלא ניתק את הילדה
ושוב ראיתי להקשות שאם יפרשו דברי הגמ'
מעיקרה אבל אם ניתק את הילדה מעיקרה
בסוטה שמדובר שהרכיב אילן צעיר באילן
חייב אף שהיא מסובכת בזקנה.
צעיר אם כן אמאי אמרו שחוזר מחמת
וכן כתב להדיא במאירי ר"ה דף ט' ב' שלדעת
ההרכבה תיפוק ליה שהיה צריך לחזור עוד
גדולי המחברים ]שזה הרמב"ם[ אם תולש בד
לפני ההרכבה כיון דהוא נטע אילן .ואפשר
ומרכיבו באילן אינו בטל וחייב בערלה .וכן
ליישב שאף שמקודם הוא נטע מכל מקום
דעת הרדב"ז וכדלהלן.
עתה הוא התבטל .ולכן כל מה שחוזר הוא
מחמת ההרכבה.
קושיות וסיעתות לדעות אלו
ראיה מספר כפתור ופרח ומאירי כדעות אלו

מד .ועיין בספר כפתור ופרח פרק נד ]עמוד
תשל[ וז"ל :ספרא ונטעתם פרט למבריך
ולמרכיב ולעולה מאליו ,כלומר שאינו חייב
בערלה ,ועל כרחיך בשעיקרם קיים קא
משתעי ,במבריך שטמן בארץ או במרכיב
שמתח ענף מאילן לאילן ונטעו בו ,ועיקרו
קיים באילן הראשון ,דאילו פסקו לגמרי חייב
בערלה מההיא דראש השנה .ואי נמי איתא
לההיא דסוטה .ומ"מ מסתברא דההיא דסוטה
בשלא נפסקה הילדה מעיקרה מיירי אלא זה
היחור נטוע ואחר כן מתחו והרכיבו באילן
זקן ,ואשמעינן שלא תהיה בהרכבה ערלה

מה .ויש ניחותא לדעות אלו שלפי הפירוש
הקודם ברמב"ם צריך להעמיד את הנידון
שהוציאו ענף מן הזקנה והכניסוהו לילדה
ולכן אמרו שאם האילן שהרכיבו בו חזק חייב
בערלה אף שהוא מחובר לעיקרו ואם אינו
חזק אינו חייב בערלה וזה שונה מכל
הראשונים שפירשו שהרכיבו את הילדה
בזקנה .ושו"ר שיש לסייע לזה מהרמב"ם
בהלכות הי"ד שכתב שהוציא בד מן הזקנה
והרכיבה באילן אחר .ולדעות הנ"ל ניחא טפי
שבאמת מדובר בב' אילנות זקנים והרכיב
ביניהם ולכן לא כתב בכל המקומות שהרכיב
ילדה בזקנה.
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אמנם יש להעיר שיש חידוש לפי דבריהם
בהרכבה והקשה אמאי לא אמרו שחוזר
בדעת רבי מאיר שאמר שאם כח האילן
כשקצץ ייחור מזקנה והרכיבו שיש בזה חיוב
שהרכיבו בו יפה אז חייב בערלה ואם נאמר
ערלה לדעת הרמב"ם ,וכתב שהבבלי סבר
שמדובר בב' אילנות זקנים והסיבה שחייב כי
שאומרים ילדה בטלה בזקנה ,והרמב"ם פסק
זה נחשב נטיעה אם כן יש חידוש שגם זה
כהירושלמי שמשמע ממנו שיש בזה חיוב.
ומבואר להדיא שסובר כדעת האחרונים הנ"ל
נקרא נטיעה חדשה שזה נקרא שהוא מתחיל
ברמב"ם.
לינוק מכאן וזה נקרא נטיעה חדשה אף שאינו
יונק מן הארץ.
דעת הירושלמי בסוטה בענין זה

ושמעתי מהר"ג לסייע לדבריהם שהרמב"ם
בהלכות מלכים פ"ז ה"ו כתב שחוזר מעורכי
המלחמה על כל הרכבה שיש בה ערלה
ונתקשה שהרי בגמ' סוטה מצאו רק הרכבה
אחת שחוזר עליה והיא הרכבת ילדה בילדה
של סייג] ,וכן יש להוסיף לפי הראשונים
הרכבה של ילדה בילדה בסרק[ ולפי דבריהם
מיושב שדעת הרמב"ם שכל הרכבת ייחור
בזקנה חייב בערלה וזה מה שחידש שחוזרים
על זה מעורכי המלחמה.
אמנם יש להקשות על דבריהם מדברי
הירושלמי בה"ג שהקשה 'חש לומר שמא
השרישה' וקשה לפי פירוש הרמב"ם על מה
מיירי שאין לומר שזה על ילדה שסבכה
בזקנה כי לפי דבריהם כל ילדה הוא עץ צעיר
ובודאי השריש וכן קשה לומר דזה קאי על
המשנה של סיפוק כי לפי פירוש הרמב"ם
ענין סיפוק היינו שהוציא ענף מעץ אחד
וחיברו לעץ אחד אם כן מה שייך לומר שמא
השרישה וצריך לדחוק שהקשו בגמ' על מה
שאמרו במשנה אע"פ שהבריכו בארץ ועל זה
הקשו שאף אי נימא שאפשר לבטל את הענף
מכל מקום אם הבריכו בארץ והשריש הרי
הוא עץ בפני עצמו ואז אינו יכול להתבטל.
ועיין לעיל סקי"ג.
דעת הרדב"ז

מו .ושו"ר ברדב"ז )בהלכות מלכים פ"ז ה"ו(
שהקשה על הגמ' שנתקשתה איזה אופן חוזר

מז .ויש להרחיב במה שכתב שם בשם
הירושלמי )סוטה פ"ח ה"ה( שהקשה שם על
הדין שחוזרים מעורכי המלחמה על הרכבה
והקשה כקושית הגמ' בסוטה מ"ג באיזה
הרכבה מיירי וז"ל מה אנן קיימין אם
כשהרכיב אילן מאכל על גבי אילן מאכל מין
בשאינו מינו פירות עבירה הן ואם כשהרכיב
אילן מאכל על גבי אילן סרק מין במינו נוטע
כבתחילה הן אלא כן אנן קיימין כשהרכיב
תאינה שחורה על גבי תאינה לבנה .והרדב"ז
דייק שם שמדובר שהרכיב ייחור של זקנה
בזקנה ומכל מקום חייב בערלה כי הרכבת
ייחור נחשב נטיעה חדשה אם קצצו וכתב
שזה מקור הרמב"ם לדינו לחייב בהרכבה.
וקשה לפי דבריו אמאי לא תירץ הירושלמי
שהרכיב יחור של אילן מאכל באילן מאכל
זקן ואמאי הוצרך להגיע שהרכיב ייחור של
תאנה שחורה בתאנה לבנה ,ולכאורה מדויק
מזה שגם דעת הירושלמי הוא שילדה בטלה
לזקנה אלא שהוא סבר שאם הילדה שונה
קצת שהיא ממין אחר אז אינה בטלה וחייבת
וכמו שכתב שם מקודם שאם נטע ייחור
באילן סרק הרי זה כנוטע בתחילה וחייבת
בערלה.
וכן כתב בחזו"א בסימן יב סק"ד שמסכים
שזה דעת הירושלמי אלא שהוא הגביל את זה
כשזה מין בשאינו מינו .אמנם להלכה לא
חישב החזו"א דעה זו ולכאורה זה משום

פו
בדיני הברכה והרכבה של אילן באילן הערלה
תורת
שסבר שהלכה כבבלי ולכן אין נפק"מ מזה.
ואי"ז כפשטות דעת הר"ש שנקט דר' יוחנן
מסכים שאילן בטל אלא דאמר כן בלשון אי
אולם לפי הרדב"ז שם הרמב"ם פסק
תמצי לומר דהיינו שנקט רק לדחית הראיה.
כהירושלמי.
והנה לדרך זו נמצא דלהלכה לר"י אילן לא
ענין ד' .ביאור המשך הירושלמי בהלכה ד'
בטל ויש לדחות דזה רק לדעת ר' יוסי אבל ר'
בדין הרכבה
זעירא דחה אותו שאין כן דעת ר' יוחנן וסבר
ראית הירושלמי מהקדש
שאילן בטל .וכן כתב החזו"א ]ס"ב סק"ד
ועתה יש לבוא לפרש המשך דברי הירושלמי
ד"ה במש"כ[ דר' יוסי נדחה.
לפי השיטות הנ"ל
פירוש ב' הרמב"ן – שהוכיחו מהקדש

מח .וז"ל הירושלמי בהמשך דבריו :אמר רבי
זעירא לר' יוסי בפירוש שמעתנה מן רבי יוחנן
או מן שיטתיה דאמר רבי יוחנן ותני כן
הקדיש ואחר כך נטע פטור מן הערלה נטע
ואחר כך הקדיש חייב בערלה ואתון סברין
מימר הקדש פטור וזקנה פטור ,ולא דמיא
הקדש ראוי הוא לפדותו ולחייבו הואיל וראוי
לחשוב ולחייבו אית לך גבי זקינה ראוי
לחשוב עליה ולחייבה.
פירוש א' הגר"א  -שהוכיחו מהקדש שאילן
לא בטל בזקן

הגר"א פירש שר' יוסי אמר בשם ר' יוחנן
שאילן לא בטל] ,הגר"א גרס כן בירושלמי
ובחזו"א סימן ב' סק"ג כתב דגם לפי גירסתנו
יש לפרש שהכוונה שרשים אין בהם ממש
היינו שאין בהם ממש לפטור ויש לפרש
באופן נוסף שרק שורשים אין בהם ממש אבל
אילן גמור יש בו ממש ועל זה הקשו[ ור'
זעירא הקשה לו אם שמע כן בפירוש או
שלמד כן מהקדש דהיינו שרב זעירא הבין
שהסיבה שלא בטל הוא משום דחל חלות
חיוב ]ולא משום שלא שייך לבטל אילן[ ולכן
סבר שר' יוסי למד כן מדברי ר' יוחנן בהקדש
שחל חלות חיוב ולא בטל ,ודחה רב זעירא
שאפשר דרק הקדש לא בטל ודברים אחרים
כן בטלים .ברם פירוש זה דחוק מסברה דזה
הבעיה לבטל אילן ולא שיש כאן בעיה בעצם.
וכן דלדרך זו נמצא דלר' יוחנן אילן לא בטל

ששרשים יש בהם ממש

מט .והרמב"ן פירש בזה שר' זעירא שאל אם
ר' יוחנן אמר מפורש ששרשים אין בהם ממש
ומתבטל אף כשהשריש או שלמדו את זה
מדבריו במקום אחר שאם אמר כן במקום
אחר יש לדחוק לפרש דבריו שאין בזה ממש
כיון שאין חוששים שישריש וכדר' יהודה,
והוכיחו לזה שהשרשה יש בזה ממש מהקדש
שאמר דהקדיש ואח"כ נטע אין בו ערלה ונטע
ואח"כ הקדיש אסור בערלה ופירש שהסיבה
שזה אסור הוא משום שהשריש ולכן אף
שאח"כ נהיה סיבת פטור מכל מקום לא
נשתנה דינו וא"כ הקשו דגם כאן אם השריש
וחל חיוב ערלה אף שאח"כ סיפקו בזקן צריך
להיות שלא יפקע הערלה ודחו דהקדש שאני
שיש סיבה שאינו פוטר משום שראוי לחזור
ולחייבו משא"כ כאן בזקנה זה פטור יותר
חזק .ולפי פירושו דחוק לשון הירושלמי
שכתוב 'ואתון סברין מימר הקדש פטור וזקנה
פטור ולא דמיא' וכו' דאין זה שהם דימו
להקדש אלא להיפך שרב זעירא מדמה
להקדש ולכן מקשה עליהם וצריך לומר
שאתון היינו שהירושלמי עונה לרב זעירא
שהוא סובר כך ולכן מקשה ויש לדחות
דבריו .וכן דחוק דפשטות הלשון שהקדש זה
ראיה לדבריו ולא קושיא.
נ .ובעיקר ההשואה של ילדה להקדש יש
להבין דהנה בשלימא אם יסוד הפטור משום
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נא .רבי אבהו בשם רבי יוחנן אתרוג שחנט
'שורש פטור' דהיינו שיש לו עצמיות אלא
בשנת ערלה ויצא בשנת היתר וסיפקו לחבירו
שאומרים שכיון שמקבל יניקה מהזקן יש לו
אפילו מוסיף כמה אסור שאין גידולי איסור
סיבת פטור אפשר להבין דדימו להקדש ומה
מעלין את האיסור הא ילדה שסיפקה טהורה
שחילקו אלא אי נימא דהפטור הוא משום
הילדה ,אין תימר לא טהרה אפילו מוסיף כמה
שזה בטל קשה מה השוו את זה להקדש הרי
אסור .ועיין לקמן ביאור המשך הדברים.
אי"ז דומה כלל דכאן הוא מתבטל וכאילו
אינו קיים ולכן סיבה שלא יהיה ערלה משא"כ
ופרוש הירושלמי שאמר רבי אבהו בשם ר'
דין
בהקדש שהוא נשאר כדינו ורק חל עליו
יוחנן שאם לקח עץ שעבר עליו שנות ערלה
אחר וגם במסקנא לא חזרו מזה ואמרו סיבה
והיו בו פירות משנות הערלה והרכיבם בעץ
צדדית שהפטור של הקדש אינו פטור גמור
זקן אחר שאין אומרים שכח העץ השני יבטל
לפי שאפשר לישאל עליו .ואפשר לומר
את הפירות ]ואותו עץ בודאי אין מבטל כי דין
בדוחק דסברו דאף שהוא מתבטל מכל מקום
חנטה לקבוע ששנת הפרי לפי חנטה והחידוש
פוקע
אם חל עליו חלות דין ערלה הוא לא
שגם עץ אחר שזה יניקה אחרת אין מבטלת
ולכאורה זה סיעתא שגם ייחור הבטל לזקנה
לפי שאין גידולי איסור מתבטלים[ והוכיח
אינו מדין בטל אלא מדין שורש פטור וזה
הירושלמי מזה שכל הבעיה שלא מתבטל הוא
קשה שהרי בכל הראשונים כתוב שילדה
משום שיש כאן גדולי איסור אבל הגידולים
בטלה לזקנה .ואפשר לומר דלעולם ילדה
שגדלים מכאן ולהבא מותרים ואומרים שעץ
בטלה לזקנה אלא שסברו שכל זה בייחור
בטל בעץ ונפק"מ מזה שילדה בטלה בזקנה
גם
תלוש לגמרי אבל סברת ר' יוחנן שאמר כן
דאי נימא שהגדולים אסורים א"כ פשיטא
בהשריש משום ששרשים אין בהם ממש על
שהכל אסור.
כרחך שהוא הבין שהטעם הוא טעם אחר
ופירוש הדין איזה עץ היה האתרוג תלוי בב'
שהולכים לפי עיקר היניקה ולכן שאלו עליו
השיטות שאם ילדה שסבכה בזקנה זה ייחור
מהקדש ותרצו ברם כל זה דוקא במצב שעיקר
וכהרמב"ן על כרחך דמיירי הכא בייחור
יניקתו ממנו אבל כשיש ב' אילנות גם אם
שהוציאו מעץ זקן והיה עליו פירות שאומרים
יחברם ע"י סיפוק לא יועיל כיון דלעולם יהיה
שאותם פירות לא מתבטלים אבל מה שגדל
עיקר היניקה מעצמה.
מכאן ולהבא זה מותר ,ולפירוש הר"ש ילדה
ולדרך הרמב"ם אם נימא שדעתו שהנידון
היינו עץ צעיר שחברו לזקן שאומרים שהוא
להתיר את הענף טפי ניחא דבזה באמת לא
בטל ורק הפירות לא מתבטלים .וכן צריך
שייך ביטול כ"כ ולכן זה דומה להקדש .אבל
לומר לפי שיטות הכפתור ופרח והמאירי
זה קשה דכל מה שהרמב"ם פירש כן הוא
שסוברים שבהרכבת ייחור מונים לו ערלה
אין
בדין סיפוק אבל בילדה שספקה לזקנה
שעל כרחך דהכא מיירי בחיבור עץ לעץ.
הכוונה לסיפוק שהרי כתוב 'טהרה הילדה'
נב .והנה לדעות הראשונים שילדה שסבכה
ומשמע שכל הילדה מותרת ועל כרחך משום
היינו ייחור קשה מה אמרו שאם נימא שילדה
שזה ייחור שבטל ואם כן קשה מה הדמוי
לא בטלה אפילו מוסיף כמה אסור הרי זה
להקדש.
פשיטא שלא יהיה איסור שהלא הוא עקור
ביאור המשך הירושלמי באתרוג
ממקומו וכל הכח החדש שלו הוא מהזקן וזה
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סיעתא שמדובר בעץ צעיר ולכן זה מה
הפירוש בזה שהדין השני שאמרו שהעץ לא
שחדשו שהוא בטל .ובדוחק י"ל שזה בא
מתבטל הוא באופן של ב' אילנות ויש ענף
לאפוקי את הדעות שסוברים שעצם ההרכבה
שמחבר ביניהם שאז אומרים שכל אילן חי
זה כמו נטיעה חדשה  -כפו"פ ומאירי –
מחמת עצמו ולכן אינו בטל אבל ייחור
ולדבריהם גם ייחור שבטל לזקן יש בו ערלה
המסופק לזקן אז הוא בטל .ומה שגדל מכאן
וזה באו להוכיח שאין זה כן .וכן קשה שמה
ולהבא הוא היתר .ולפי"ז יהיה ראיה דדברי
הירושלמי דלעיל מיירי בייחור .וכן שעץ לא
אמרו ויצא בשנת היתר שהרי אם מדובר
מתבטל כלל .ודלא כהר"ש לאופן א' .ולאופן
בייחור וזה נטיעה חדשה .ואם מדובר בעץ
שדברי הר"ש רק באופן שחיבר את שניהם
ניחא שבאו לומר שאף שהיה צד שיש כאן
אפשר ליישב שהאיסור כשלא חיבר אלא
עוד גורם פטור שהעץ עצמו הוא גם מותר
עשה רק ענף ביניהם וכנ"ל .ואפשר לדחוק
וגם מה שהרכיב בו מותר ומכל מקום זה
כמו שכתב החזו"א שלעולם בתרוייהו מיירי
אסור .וקושיות אלו מתיישבות אף אם נאמר
בב' אילנות מחוברים והענף ביניהם ואומרים
כהדרך ברמב"ם שהנידון להתיר את הענף של
שהעץ הצעיר בטל לזקן ,והאופן שהוא לא
הילדה.
בטל הוא באופן שרואים שהיניקות מגיעים
ביאור המשך הירושלמי של אתרוג שלוקה
מכח עצמו וכגון יש ראיה מצורת העלים
בכזית בחי מחמת עצמו
וכדומה .ובאופן כזה לא בטל .ולפי"ז צ"ל
נג .ר' זעירה בשם רבנין אתרוג שחנט בשנת
שכבר עתה ידעו הגמ' שצריך היכר לומר
ערלה ויצא בשנת היתר וסיפקו לחבירו אפילו
שמתבטל ומה שאמרו אח"כ את דין העלים
מוסיף כמה אסור לוקין עליו בכזית אמר רבי
היינו שאח"כ פירשו מה ההיכר] .ויש קצת
מיישא לרבי זעירא תרתין מילין אתון אמרין
דוחק שהחזו"א כתב שאין מצוי הענין הזה
ואינון פליגין חדא על חדא הכא אתון אמרין
שיהיה כח הזקנה יפה מהילדה אלא רק
שאין גידולי איסור מעלין את האיסו' והכא
בגפנים וצריך לומר שבדוחק שייך כן גם
אתון אמרין לוקין עליו בכזית וילקה לפי
באתרוג[
חשבון שיש בו אמר רבי יונ' כאן מחמת עצמו
ויש לפרש באופן אחר דלעולם מיירי בייחור
הוא חי וכאן מחמת הסיפוק הוא.
ומה שאמרו כאן מחמת עצמו היינו ששייך
ופירוש הירושלמי שר' זעירא אמר שאם אוכל
שיש אופנים שההרכבה לא מצליחה שניכר
כזית מהפרי של העץ המורכב הנ"ל חייב
שהוא גדל מכח עצמו ובאופנים אלו אומרים
והקשה ר' מיישא שאם אומרים שהעץ
שהגדל בו זה ערלה.
מתבטל לעץ הזקן וכל הסיבה שהפירות
ביאור המשך הירושלמי באתרוג שסיפקו זה
אסורים הוא משום שהם גדולי איסור א"כ כל
לזה
מה שגדל מעתה צריך להיות היתר וא"כ הוא
נד .מעתה אתרוג שחנט בשנת ערלה ויצא
צריך ללקות לפי חשבון דהיינו שאם מסתבר
בשנת היתר וסיפקו לחבירו וכן חבירו סיפקו
שגדל הרבה בהיתר לא ילקה כשאוכל כזית
זה לזה טהרו זה את זה.
מדויק .ומזה משמע דלעולם עץ לא מתבטל
שגדל
ולכן כיון שחנט באיסור נחשב כל מה
פירוש הדברים דלפי מה שאמרו שאילן
אח"כ באיסור .ותירץ ר' יונתן 'כאן מחמת
שהוציא פירות של איסור שהרכיבם באילן
עצמו הוא חי וכאן מחמת הסיפוק' ולכאורה
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אחר האילן אחר מתיר את החלק בפרי שגדל
ולכן הוא מותר והענף השני יש היכר שעיקר
מכאן ולהבא ]ולכן לוקה לפי חשבון[ נמצא
יניקתו מהעץ השני ולכן הוא מותר .ועפי"ז
שאם היו ב' אילנות שהיה בהם פירות אסורים
אפשר ליישב בדרך זו גם אי לא נימא כדרך
והרכיבם זה בזה דאמרינן שכל הגדולים
החזו"א שצריך את העלים אלא נימא כהדרך
ברמב"ם שהנידון הוא להתיר את הענף בלבד
שיגדלו מכאן ולהבא יהיו מותרים כיון שכל
ולפי"ז יש לומר דכל ענף מותר משום שהוא
עץ מתיר את המשך הגידול שבפרי השני ורק
בפני עצמו מחובר לדבר המתיר .וזה ניחא
אם היה ממשיך באותו עץ היו אומרים שהכל
איסור שנקבע עפ"י חנטה אבל כשמקבל כח
ביותר להדרך שורש פטור פוטר ולדרך של
מעץ אחר יש להתיר.
התבטלות זה יותר קשה וצ"ל שאם מתבטל
ונהיה חלק מדבר פטור זה סיבה לפטור.
והנה מדין זה לכאורה מוכח שכל ההיתר של
מסקנת הדברים אם יש להוכיח מהירושלמי
סיפוק הוא מדין זה וזה גורם כי הרי באתרוג
כהר"ש שהנידון לבטל את העץ או כהרמב"ן
הולכים אחרי חנטה וא"כ מה הצד להקל
שהנידון לבטל ייחור :הדברים אינם מוכרעים
וצריך לומר שכיון שהוא מקבל כח להתיר
בזה ,שמצד אחד יש ב' מקומות שמשמע בהם
מהאילן השני לכן זה נקרא כח המתיר וכל זה
שייך לבאר אי נימא שהסברה משום זה וזה
כהר"ש שהנידון לבטל עץ לעץ ומצד שני יש
גורם אבל אם הסברה משום ביטול זה לא
מקום שהמשמעות בו הוא שאם זה חי לעצמו
שייך כי ממה נפשך מה מבטל את מה וזה
אינו בטל ,א' במה שאמרו שאתרוג שיצא
בשנת היתר וספקו לחברו שמה שגודל מכאן
ראיה עצומה שכל ההיתר משום זה וזה גורם.
ולהבא מותר ,משמע שמדובר בעץ כי אם
וכן בירושלמי הזה מפורש להדיא כהר"ש
מדובר בייחור מה לי אם יצא בשנת היתר .ב'
שמדובר בב' אילנות או כהרמב"ם שמדובר
במה שאמרו בב' עצי אתרוג אחרי שנה ג'
בענף בין ב' אילנות שאז אומרים שלענף הזה
שהיה בהם אתרוגים שחנטו בערלה שטהרו
יש כח הפוטר מב' הצדדים אבל להרמב"ן
זה את זה משמע שהנידון הוא לבטל את העץ
שמדובר בייחור לא שייך לומר כן שהאילן
כי אם זה ייחור זה לא שייך .אבל במה
בטל אליו כי ודאי הכל בטל אל האילן .ועל
שאמרו שאם חי מחמת עצמו הגידולים אח"כ
כרחך לדחוק לפי הרמב"ן שהרכיבן זה בזה
אסורים ואם חי מחמת הסיפוק הגידולים
היינו שהרכיב עוד ייחור נוסף בייחור
מותרים משמע שרק בייחור ילדה בטלה
שנתבטל וזה החידוש של סיפוק אחר סיפוק.
לזקנה .ואם נפרש בדרך הרמב"ם שהנידון
וזה דחוק מאוד כי מה שייך לומר מעתה הרי
לבטל את הענף אפשר ליישב כל הראיות.
זה חידוש מכח המשנה ואי"ז מחמת

החידושים הנ"ל.
ובחזו"א ]ס"ב סק"ז ד"ה שם מעתה[ דחה לפי
שיטתו שלעולם שורש ההיתר מצד ביטול
שאומרים שעיקר יניקתו מן העץ השני
והחזו"א סובר שאין היתר אלא כשיש היכר
שהענף יונק ממנו ולפי"ז פירש ששייך לומר
שיש היכר שהענף הזה עיקר יניקתו ממנו

חלק ג' דעת ראב"י שאין כלל חיוב בהרכבה
והברכה והנידון איך קי"ל להלכה
דברי ראב"י בעורכי המלחמה

א .בגמ' סוטה מ"ג ב' הקשו סתירה שבמשנה
איתא שנוטע ומבריך ומרכיב חוזר מעורכי
המלחמה ובברייתא איתא שכתיב 'לא חללו'
ודרשינן פרט למבריך ומרכיב ,ותירץ רב דימי

צ
בדיני הברכה והרכבה של אילן באילן הערלה
תורת
בשם ר' יוחנן' :הא מני ר' אליעזר בן יעקב לא
בדוקא .וזה דחוק וכתב שלו"ד הרמב"ן
אמר רבי אליעזר בן יעקב התם כרם כמשמעו,
אמרינן שרק בעורכי המלחמה שיש את
הכא נמי נטע כמשמעו ,נוטע אין ,מבריך
הפסוק 'ולא חללו' אז אומרים שפטור ולא
ומרכיב לא' .ולמדו לזה מדינו של ראב"י שם
בדיני ערלה ]ולפי"ז יתיישב ב' השאלות :א.
שאמר שרק על כרם כמשמעו חוזרים מעורכי
אמאי צריך בעורכי המלחמה תיפוק ליה שאין
בזה דיני ערלה .ב .איך לומדים מונטעתם הרי
המלחמה ולא כחכמים שאמרו שעל כל אילן
אין שם ייתור[ אמנם כתב שם שכבר הורה זקן
חוזרים מעורכי המלחמה ,ואמר ר' יוחנן
שלפי ר' אליעזר בן יעקב אין חיוב ערלה
שהכא נמי גבי הרכבה ילמד ראב"י שאין
בהברכה והרכבה ולכן כתב שיש להקל
חיוב אלא דוקא בנטיעה שלמדים 'אשר נטע'
בחו"ל כמותו.
כפשוטו שצריך דוקא נטיעה ולא הרכבה
והברכה .וקשה שהרי בברייתא מבואר
ולו"ד הריב"ש היה נראה לומר שלעולם לפי
שלומדים פרט למבריך מהפסוק ולא חללו
ר' יוחנן כוונת הברייתא היא שאין הלימוד
ולא מהפסוק אשר נטע .ועיין לקמן יישובים
מהפסוק 'ולא חללו' אלא הלימוד מהפסוק
בזה.
'אשר נטע' שהוא רישא של הפסוק אשר נטע
דברי הרמב"ן שראב"י פטר גם בערלה

ב .וכתב הרמב"ן )ר"ה ט (.שכשם שאומרים
שאין חוזר מעורכי המלחמה בהרכבה משום
שדורשים אשר נטע כפשוטו הוא הדין גבי
דיני ערלה שאין חיוב ערלה בהרכבה דכתיב
ונטעתם ואמרו נטיעה כפשוטו והקשה על זה
שאם כן אמאי צריך קרא לעורכי המלחמה
תיפוק ליה שאין חוזרים כיון שאין נוהג בזה
דין ערלה ותירץ שאין זה פסוק מיותר אלא
אשר נטע הוא קרא שנצרך לעצמו.
דברי הריב"ש והר"ן כדבריו – הקושי
שהרי בגמ' למדו מלא חללו ולא מונטעתם

ג .ובריב"ש סימן רפג הקשה שהרי בגמ'
מבואר שלומדים דין הברכה והרכבה
מהפסוק לא חללו ולא מהפסוק ונטעתם
ונדחק ליישב שמשום הייתור של 'ולא חללו'
דורשים ונטעתם כפשוטו והקשה שאם כן
מנ"ל לרמב"ן לדרוש גם בערלה את הפסוק
ונטעתם הרי שם אין את הייתור שמורה
ללמוד את הפסוק ונטעתם ותירץ שאשר חללו
מורה לדייק את הפסוק ונטעתם ומשם
לומדים לכל המקומות שכתוב ונטעתם שזה

וזה כפשטות הגמ' שר' אליעזר בן יעקב דריש
אשר נטע כפשוטו כמו שדרש כרם כפשוטו
ולפי"ז ניחא טפי דברי הרמב"ן שאמר שגם
גבי ערלה ידרוש ונטעתם כפשוטו .אמנם זה
דחוק בלשון הגמ' שאמרו ולא חלל ולא חללו
פרט למבריך ומרכיב ופשטות כוונתם
שדורשים מזה שהיה יכול לכתוב ולא חלל
וכתב ולא חללו שממעטים מבריך ומרכיב.
ושו"ר לשון הירושלמי )סוטה פ"ח ה"ה( :תני
רבי אליעזר בן יעקב אומר אין משמע אלא
כרם ודכוותה אין משמע אלא נטע תני ולא
חללו פרט למבריך ולמרכיב וכו' .ופשטות
לשונו הוא כהריב"ש כי בירושלמי שם לעיל
מזה למדו מהפסוק ולא חללו לימוד למעט
בחו"ל שאין מצוה לחללו ועל זה אמר ראב"י
שמשמע מהפסוק אשר נטע דוקא נטיעה ולכן
דרש מהפסוק ולא חללו למעט הרכבה והיינו
שמחמת אשר נטע לבד לא היה ממעט ורק
בצירוף ולא חללו מיעט כן.
ועיין בר"ן בר"ה )על הרי"ף ב (.שכתב
שהשתא אין נוהגים בחו"ל ערלה בהברכה
והרכבה כלל והביא טעם הרמב"ן כיון

צא
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תורת
שהיה מקל בערלה בחו"ל לסמוך על המקל
שמקילים בחו"ל כראב"י .ועי"ש בלשונו
כמו שסמכו עליו הראשונים הנ"ל .ויש לדחות
שכתב שאם נאמר שונטעתם של ערלה הוא
שאין זה מוכרע שראב"י התיר בעורכי
לאו דוקא וה"ה מבריך ומרכיב א"כ מנ"ל גבי
המלחמה שזה רק תרוץ אחד בגמ' ואפשר
עורכי המלחמה לומר שאשר נטע זה דוקא.
שסבר שהתרוץ העיקרי הוא אחר וא"כ אין
ומלשונו משמע כמו שכתבנו ולא כהריב"ש
כלל דעת ראב"י .ועיין לקמן מש"כ בדעת
כי אם הלימוד 'אשר חללו' מוכיח שזה דוקא
הרמב"ם .עיין בסוגיא של ספק ערלה שדעת
אי אפשר לומר כהלשון הנ"ל .וכדין הרמב"ן
התוס' שאין אומרים להקל כדעת המקל בכל
כתב נמי בר"ן בקדושין על הרי"ף )טז .ד"ה
גווני ויש לחשב אם כאן זה דומה לזה וכן יש
רב יוסף( שמשום כן נוהגים להבריך בכרמים
לחשב אם זה מיישב את כל השיטות הסוברים
בחו"ל משום דעת ראב"י הנ"ל.
כתוס' אם גם שם סברו הכי
דעת הרא"ש והרשב"א להקל בזה
כהרמב"ן

ד .וכדברי הרמב"ן הנ"ל כתב גם ברא"ש
בהלכות ערלה )סימן ה( שכתב שמנהג העולם
להשתמש בכרמים אף שידוע שעושים שם
הברכות וכתב שההיתר משום שסומכים על
דעת ר' אליעזר בן יעקב שדרש ונטעתם
כפשוטו לומר שאין דין ערלה נוהג בהברכה
והרכבה .וכ"כ הרא"ש בקדושין וכדלהלן.
ובשו"ת הרשב"א )ח"ד סי' רצב( כתב לדון
מה ההיתר להשתמש בכרמים המורכבים
וכתב בתחילה שיש להתיר מחמת הספק כיון
שאין יודעים אם זה מהאב או מהמורכב
ואח"כ הביא דעת הרמב"ן שבחו"ל סומכים
על ראב"י וכ' שלדבריו גם אם מכיר שזה
מהמורכב מותר.
דעת ר"י שבתוס' בקדושין להחמיר

ה .ובתוס' בקדושין )לו :ד"ה כל מצוה(
הקשה מה ההיתר ליקח מהכרמים של גוים
וכתב שאף שאיננו יודעים מכל מקום יש
לסמוך על הרוב שהוא מורכב ולאסור הכל
וכתב שיש להתיר משום שזה מחובר לזקנה,
אבל כשזה מנותק מהזקנה אסור .ומבואר
שלא סמך להקל שהברכה מותרת כחו"ל
ובפשטות דעתו שסבר שראב"י לא דיבר על
ערלה כי אם היה מדבר על ערלה מסתבר

ובסמ"ג )ל"ת קמו( ובאור זרוע )ח"א סי'
שכז( העתיקו דבריו ומשמע דלא ס"ל להקל
טפי מזה.
ובתרומת הדשן סימן קצג הביא דעת
המתירים בספק ודעת הרא"ש וכתב שיש
להתיר בספק ומשמע שלא סבר להתיר בודאי.
וצ"ע שאם הוא מתיר רק בספק אם כן יש
להתיר גם ללא דעת ראב"י מדין ספק ערלה
בחו"ל מותר וכמבואר בקדושין לט .ואולי
משום שיש נידון אם מורים כן לרבים עי"ש
ברם זה קשה שהרי כל הראשונים שנקטו
כדעת הר"י התירו בספק
הקושי בדברי הרא"ש והתוס' הרא"ש
בקדושין

ו .ועיין ברא"ש בפסקים לקדושין )סוף פרק
א' סקס"ב( שכתב לדון שם מפני מה מותר
לאכול מההרכבות והביא על זה את הסתירה
אם יש ערלה בהרכבה וכתב שאפשר לתרץ
שמה שכתוב שאין ערלה זה לפי ראב"י וכתב
אח"כ 'ומיהו גם לראב"י נראה דלא מיקרי
הברכה כשנועץ ראש הגפן בארץ וחותכו
באמצע ומבדילו מן השורש' ואח"כ כתב
ליישב הסתירות בברייתות עפ"י המשנה של
סיפוק אחר סיפוק שכתב שאם זה מחובר
לזקנה פטורה ואם חתך חייב משעה שחתך
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ועפי"ז יישב דמה שכתוב שחייב היינו
בראשונים שכולם נקטו שרק בחו"ל מקילים
כשחתך ומה שכתוב שפטור היינו כשלא
כוותיה מדין כל המקל בחו"ל הלכה כוותיה.
חתך .ואח"כ כתב שלפי ראב"י אין מבריך
דעת הרמב"ם בענין זה
ומרכיב חייב בערלה ולפי זה אין ערלה נוהגת
ח .ברמב"ם )פ"י ממעשר שני הי"ד( כתב
בחו"ל אלא רק בנוטע אילן מעיקרו .עד כאן
בפשיטות שהמבריך ומרכיב חייב ולא כתב
תוכן דבריו .וקשה מאוד הסתירות בדבריו
שיש לפטור בזה בחו"ל .ואין לומר שלא נכנס
שבתחילה נקט שלפי ראב"י אם הבריך ואח"כ
לפרט דברים של חו"ל שהרי בהלכה ד' כתב
חתך חייב דזה נחשב נטיעה בתחילה ואח"כ
הנוטע לרבים חייב בא"י ופטור בחו"ל וגם
כתב שלפי ראב"י אין חיוב בזה .וצריך לומר
שם זה מטעם שכל המקל בחו"ל הלכה כמותו
שבתחילה סבר שאופן כזה נחשב כמו נטיעה
וא"כ אמאי לא כתב הכא הכי .וראיה מזה
מחדש ומה שכתוב הברכה היינו כשזה
דלא סבר כדעת הרמב"ן והרא"ש שיש לפטור
מחובר לזקן וסבר שבזה לרבנן חייב ולראב"י
בחו"ל .ועיין בשו"ת שאלת יעב"ץ ח"ב סי'
פטור ואחרי שתירץ שאם זה מחובר לזקן גם
יט שדייק כן השואל שם .ושו"ר בשו"ת
לרבנן פטור א"כ על כרחך שהאופן שנחלקו
שאגת אריה החדשות שאלה יד סימן א'
בו הוא כשזה נחתך מהזקן ומוכח שלפי
שהאריך בזה ודייק מהרמב"ם שאסר בזה
ראב"י פטור גם בזה ולכן כתב שלהלכה
ופסק כן הלכה למעשה שאין לסמוך על
אפשר להקל בכל הרכבה בחו"ל .אבל זה
המקילים בזה כיון שראב"י דיבר רק בעורכי
דחוק איך סבר בתחילה שרבנן מחייבים גם
המלחמה שיש פסוק ולא חללו ולא דיבר כלל
כשזה מחובר הרי זה נגד משנה מפורשת של
בערלה .וכן כתב בטורי אבן ר"ה ט'.
סיפוק אחר סיפוק שכל זמן שזה מחובר הרי
והנה לדעת כל הסוברים שבחו"ל מקילים
הוא פטור .ודחוק לומר שיעמיד את המשנה
בערלה כראב"י על כרחך שנקטו בגמ'
כראב"י.
כמסקנת רב יוחנן ולפי"ז אין להם מקור לדין
ובעיקר קשה מהתוס' הרא"ש בקדושין שם
שאין חוזרים על הרכבת איסור שהרי בגמ'
)לז .ד"ה חוץ( שכתב כדברי הרא"ש באמצעם
למדו כן בתחילה מהפסוק ולא חללו .ובדוחק
שהיישוב לסתירות בברייתות בערלה הוא
י"ל שסברו כן מסברה וסברו שאין צריך פסוק
שזה לפי ראב"י וכתב שנראה לו שאם הבריך
לזה .וכן אפשר שלמדו כן מהא שאין חוזרים
וחתך שחייב גם לפי ראב"י ולפי"ז על כרחך
על בית וכרם גזולים וה"ה זה דומה לזה.
שהאופן שנחלקו הוא באופן שלא חתך ,וזה
והנה ברמב"ם מלכים פ"ז ה"ו השמיט האי
קשה מאוד מהמשנה של סיפוק שמבואר
דינא שאין חוזרים על הרכבת איסור אלא כתב
שכשלא חתך פטור אף לרבנן.
על כל הרכבה והברכה שחייבת בערלה.
דעת המרדכי שהלכה כראב"י
ובלחם משנה שם כתב שזה משום שסבר
ז .ועיין במרדכי בר"ה סי' תשד שכתב ליישב
שהעיקר כהתרוץ האחרון שזה לפי ראב"י
הסתירות בברייתות אם מרכיב חייב בערלה
ולפי"ז אין מקור שאין חוזרים על הרכבת
שזה כראב"י וזה כרבנן וסיים דבריו שהלכה
איסור ולכן הרמב"ם השמיט את זה .ושו"ר
כראב"י שמשנתו קב ונקי .וזה דעה יחידאה
שעיין בכסף משנה שם שכ' שהרמב"ם פירש
פירוש אחר בגמ' כאן בהברכת איסור וכאן

צג
בדיני הברכה והרכבה של אילן באילן הערלה
תורת
בהברכת היתר שהברכת איסור היינו הברכה
אילנות שלא יהיה בהם ערלה שייטע אילן
החייבת בערלה והברכת היתר היינו הברכה
ומיד יבריכנו וישתמש בהברכה .והיה מקום
שאינה חייבת ]דהיינו שהיא עדיין מחוברת
לומר שכל דבריו זה רק בילדה בזקנה
לזקנה[ ודחוק לפי"ז לשון הגמ' האי הברכת
שאומרים שזה נחשב חלק מהזקנה אבל ילדה
היתר היכי דמי דהו"ל להקשות האי הברכה
בילדה יהיה בזה ערלה דזה נחשב כחלק
מהילדה .ויש להוכיח בגמ' דאי"ז כן שהרי
היכי דמי שהרי זה קושי בעיקר על ההברכה
בגמ' מבואר שמעמידים שהאופן שחוזר
שחוזר עליה מעורכי המלחמה שזה הברכת
מעורכי המלחמה לפי הרבנן הוא דוקא
איסור .ועכ"פ לדבריו אין מקור לדין שאין
בהרכבת היתר בילדה בילדה והעמידו
חוזרים על הברכה אסורה .אמנם בירושלמי
במרכיב בסייג ,ובזה אמרו שלפי ראב"י אינו
סוטה שם כתב כן להדיא שאין חוזרים על
חוזר באופן הזה ,וא"כ מוכח שגם בילדה
פירות עבירה .והובא ברדב"ז שם לשונו.
בילדה אי"ז נחשב הרכבה לחיוב .וקשה לומר
פסק הדין
שזה דוקא בהרכבה שבזה אומרים שאף
ט .בטור סי' רצד הביא דעת הרא"ש וכן בבית
הרכבת ילדה בילדה יש פטור שאי"ז דרך
יוסף שם הביא שזה דעת הרמב"ן והר"ן
נטיעה ולא בהברכה שזה נחשב דרך נטיעה
שמתירים וכן פסק להלכה בשו"ע בסעיף יז
ויש פטור רק בהברכת זקנה דלפי"ז נמצא
שמותר בחו"ל גם כשיודעים שהרכיבו וזה
דאמר ב' סברות אחד בהרכבה ואחד
מנותק מהזקנה .והסכים לזה החזו"א בסימן
בהברכה .ובגמ' לא משמע כן שמשמע שלמד
יב סק"ד .ובשאגת אריה החמיר בזה.
נטיעה כפשוטה ומכח זה פטר ולא מחמת
סיכום הדעות :ברמב"ן ובר"ן וברשב"א
סברות חדשות.
פסקו
וברא"ש ומרדכי וריב"ש וטור ושו"ע
דברי החזו"א שהרכבת ילדה בילדה של
להלכה שבחו"ל אפשר להקל בהברכות
מאכל יש לחייב אף לראב"י
והרכבות לסמוך על דעת ראב"י ]והמרדכי
יא .ושו"ר בחזו"א בסימן יב סק"ד שכתב
הקל בזה גם בא"י והוא יחידאה בזה[ .אמנם
לחלק כעין סברות הנ"ל ובצורה הפוכה
דעת הר"י שבתוס' בקדושין והסמ"ג ואור
שכתב שם שלענין הברכה יש לפטור אף
זרוע להחמיר בזה .וכן פשטות הרמב"ם
בילדה בילדה כיון שתחילת הצמיחה של
שהחמיר בזה .ובלשון התרומת הדשן משמע
הילדה היא מכח הצמיחה של הראשונה לכן
שהקל בזה רק בספק.
יש לנטיעה זו שם לוי ואי"ז סתם נטיעה ,אבל
שורש דעת ראב"י
לענין הרכבה כתב שיש לפטור רק בהרכבת
ילדה בסרק או בסייג שאז אין אנו באים לדון
י .ויש לדון בשורש דעת ראב"י מה יסוד דעתו
אלא על המורכב ובזה אומרים שאינו נטיעה
שצריך דוקא נטיעה כדרכה אם כוונתו
רגילה אבל במרכיב ילדה בילדה של מאכל
כפשוטה שאין חיוב אלא כשהיה נטיעה
מודה ראב"י ששניהם חייבים לפי שנחשב
רגילה ולא הברכה ולפי"ז גם בהברכה של
המורכב כענף של הילדה הראשונה וחייב
ילדה בילדה לא יהיה בזה ערלה כיון דהילדה
בערלה .ומה שכתבו הראשונים שאין ערלה
השניה לא ניטעה כצורת נטיעה .וכן ה"ה
בחו"ל כוונתו על הברכות וגם הרכבות
בהרכבה של ילדה בילדה לא יהיה ערלה על
שבדרך כלל מרכיבים בזקנה והיא בטלה ולא
הילדה השניה .ולפי"ז יוכל אדם לנטוע

צד
בדיני הברכה והרכבה של אילן באילן הערלה
תורת
נכנס לדון על ההיכי תמצי של הרכבת ילדה
כלל ערלה .וכן פשטות לשון הטור שאין
בילדה של מאכל שאין זה מצוי.
מבריך ומרכיב חייב בערלה בחו"ל] .וז"ל
הרמב"ן שם :מכלל הדברים ודאי שערלה
ויש לבאר לפי דבריו אמאי במרכיב ילדה
נוהגת בהרכבה של ילדה בילדה ולא של ילדה
בסייג אין חיוב ,אמאי לא אומרים שהילדה
בזקנה כלל ,אבל נ"ל שעכשיו בחוצה לארץ
היא חלק מהסייג והרי זה כמו שהתחרט
אין ערלה נוהגת בהרכבה והברכה כלל וכו'
וחשב על חלק מהסייג שהוא למאכל שזה
ומבואר שעוסק בהרכבה של ילדה בילדה ועל
חייב בערלה כדין פנימי וחיצון .וצ"ל שכיון
זה אמר שאין זה נוהג וקשה מאוד לדחוק
שהוא מורכב בסייג זה נחשב יותר חשוב
לומר שכוונתו רק על ילדה בסייג .ולכאורה
מהסייג ואינו נחשב חלק ממנו ועל כן דנים
כל זה סיעתא שלדעת ראב"י גם הרכבה של
עליו בפני עצמו וקובעים שלא ניטע כדרך
ילדה בילדה של מאכל פטור ואף שדנים שזה
נטיעה משא"כ כשהורכב במאכל דנים שהוא
נתבטל אליו ונחשב כחלק ממנו מכל מקום
חלק מהאילן הקודם שזה ניטע בצורת נטיעה.
אומרים שסוף סוף זה לא ניטע כדרך נטיעה.
וקשה שעיין לעיל בסוגיא דהרכבה שעיקר
הוספות מהר"ט
הדעות שמרכיב ילדה בסייג לאחר ג' פטור
דעת
ותוך ג' חייב בערלה מתחילה ]וכן עיקר
החזו"א בשביעית מקשה שעל מה נאמר
החזו"א בסוף סימן ב' ועיין בהלכות שכתב
שחוזר מעורכי המלחמה וזה קושית
שמונים משעת הרכבה וצ"ע[ ועכ"פ חזינן
הירושלמי על ר' יוחנן וכן הקשה הגר"א
שהסיבה שלאחר ג' פטור הוא משום שבטל
דברי התוס הרא"ש שתירץ על הסתירה
לסייג .וצ"ע] .וי"א בחזו"א בנוסח אחר
בהברכה שכאן בהברכת איסור וכאן בהברכת
שלעולם הרכבה נחשב דרך נטיעה והפטור
היתר והדוגמא כגון שנטע שם ליד ירקות
בסייג הוא משום שזה בטל קצת לסייג
וקשה שאם כן אי"ז קשור להברכה וזה דין
והברכה הפטור שזה לא דרך נטיעה וקשה
בכל נטיעת איסור ובשלימא בהרכבת איסור
שלפי זה נמצא שזה ב' סברות ולא משמע
אפשר לומר שרוב הרכבות זה כך ולכן אמרו
כלל וכן בגמ' נראה שראב"י למד את שניהם
באופן הזה
מנטיעה כפשוטה ולהסברה הנ"ל מה זה שייך
לנטיעה כפשוטה[
להשיטות שמתרצים כאן בפסק וכאן בלא
פסק קשה איך לומדים מפסוק אחד ב' דינים
וכן דברי החזו"א דחוקים בלשון הרמב"ן
הא' הרכבת איסור והב' הדין בלא פסק
והרא"ש והר"ן שכתבו שאין ערלה בהברכה
והרכבה כלל ופשטות לשונם מורה שאין בזה

צה
הערלה
בדין עציצים
תורת
ופרש הרדב"ז שדעת הרמב"ם לחייב בין של
בדין עציצים
חרס ובין בשל עץ משום שסובר שהשרשים
הקדמה
מפעפעים אותו וחייב בכל גווני .ומשמע
יש לדון בדין אילנות הגדלים בעציץ שאינו
שלעצם הדין אם זה אינו נקוב ואין השרשים
נקוב אם חייבים בערלה ונקטינן לעיקר
מפעפעים אותו אין בו חיוב שמודה שאין
שגדל
שאינם חייבים .ויש לדון אם השנים
ערלה בעציץ שאינו נקוב .אמנם יש הנוקטים
בעציץ שלא נקוב אם הם מצטרפים למנין
ברמב"ם דס"ל שיש דין ערלה דאורייתא בכל
שנות ערלה .והגדל בעציץ נקוב הרי הוא
עציץ שאינו נקוב .ודלא כפירוש בירושלמי
שנים
בודאי חייב בערלה ואם עבר עליו ג'
הנ"ל] .שמעתי שכ"כ במנחת שלמה סי' סט[
בעציץ והעבירו לקרקע פטור מערלה .ויש
ובשו"ע סתם שהנוטע בעציץ שאינו נקוב
לדון אם היה הפסק יניקה בזמן ההעברה אם
חייב ומשמע בכל גווני ועיין בהגר"א דפירש
זה סיבה למנות לו מתחילה] .וכל זה להצד
דדעת הרמב"ם דזה יונק בכל גווני משום
דאין מצטרף מנין השנים בעציץ שאינו נקוב
דעתיד לפעפע ורק בספינה אי"ז יונק ומבואר
כי אם מצטרף בודאי אין חסרון במה שהיה
דס"ל דאם אי"ז יונק הרי הוא פטור מערלה
הפסק יניקה[
וכן נקט החזו"א לדינא וכנ"ל .וא"כ אין מקור
לשיטה זו לחייב בעציץ שאינו נקוב מן
שחיוב ערלה רק בעציץ שאינו נקוב
התורה.
א .ירושלמי פרק א' סוף ה"ב איתא שהגדל
שורש הסיבה שחייב רק באינו נקוב
בעציץ שאינו נקוב חייב בערלה מפני
שהשרשים מפעפעים אותו ומבואר בהמשך
ג .והנה בשורש הדין שאין בו ערלה יש לעיין
גם
שזה סיבה מיוחדת לחייב בחרס שיונק
שהרי לכאורה יש לזה שם עץ גם כשזה אינו
כשאינו נקוב ומבואר שאם אינו יונק אין בזה
נקוב ואין זה דומה להלכות שבת שאומרים
ג[
חיוב .וכן פסק ברא"ש בהלכות ]סוף אות
שאי"ז מחובר כי כאן לא צריך לדין מחובר.
שכתב שעציץ שאינו נקוב אין בו ערלה אלא
ונראה שזה משום שכשם שערלה נוהגת רק
אם יעשו בו נקיבה .וזה דין מיוחד בחרס.
בארץ ולא בחו"ל משום שדין ערלה הוא דין
ונחלקו רבים מהראשונים באיזה אופן נחשב
השייך לארץ ישראל לכן נמי אינו שייך בעציץ
נקוב בלי נקיבה ובאיזה אופן צריך נקיבה
שאינו נקוב כי זה שייך רק בגדל באדמה
והנפק"מ בעציץ מעץ שאינו נקוב ועוד
והגדל בעציץ שאינו נקוב נחשב שאינו שייך
של
נפק"מ ואין כאן מקומו להאריך .ובעציץ
כ"כ לאדמה כי יכול לעבור למקום אחר
מתכת לכו"ע נחשב שאינו נקוב .ולהמתבאר
וכדומה .וי"א נוסח אחר שגדר עציץ שאינו
התורה.
לעיל מבואר שאין בו דין ערלה מן
נקוב שאין לו שם עץ כלל ולכן אין בו ערלה.
ובחזו"א בדיני ערלה ]אות לב[ כתב שיש בזה
ולכן רצו לומר שהסברה הפשוטה שגם מה
חיוב ערלה מדרבנן .ועיין לקמן סיעתא לזה
שגדל בעציץ שאינו נקוב אינו מצטרף למנין
מהתוספתא שכתוב שחייב בערלה ובפשטות
שנות הערלה מהטעם הנ"ל שזה לא היה נקרא
משמע בכל גווני.
גידולים של עץ אולם להסברה הנ"ל אין מקור
לזה כיון שזה נקרא עץ אלא שחסר לו בתנאי
ב .וברמב"ם פ"י ממעשר שני ה"ח כתב:
החיוב וכמו שאם גדל ג' שנים בחו"ל הוא
הנוטע בעציץ שאינו נקוב חייב בערלה ,אע"פ
פוטר מערלה הוא הדין בזה.
שאינו כארץ לזרעים הרי הוא כארץ לאילנות.

צו
הערלה
בדין עציצים
תורת
ושו"ר בתשו' הרא"ש כלל ב' אות ד' ששאלו
נקוב זה השנות ערלה שלו ולכן פטור מערלה
ואם אינו יכול לחיות אמרינן שיש כאן הפסק
אותו אם יש ערלה ומעשר בנטע כרם על הגג
יניקה והרי זה כאילן שנעקר שחייב בערלה.
וכתב שחייב וז"ל דלא איירי בגמרא לפטור
וכ"כ בפירוש חסדי דוד על התוספתא כפי
אלא מן הזרוע בדבר המטלטל ,כגון עציץ
גירסת החזו"א.
וספינה ,דלא הוי זרוע בארץ ואין דרך לזרוע
כך .ולא חייבה התורה להפריש מעשר אלא
ד .אולם תלמידי הגר"א בפירוש מנחת
תבואת זרעך ,כדרך שהעולם זורעין ,והיוצא
ביכורים ובפירוש ריב"ג גורסים שכתוב נטעו
השדה שנה שנה וגו' ,ואין דרך לזרוע בדבר
בעציץ שאינו נקוב ונשבר וחזר ונטעו בעציץ
המטלטל .אבל כשהוא נקוב חשוב כמחובר
נקוב חייב ואח"כ כתוב אם יכול לחיות חייב
לארץ ,כי השרשים יונקים יתקיימו מלחלוחית
ואם לאו אינו חייב וזה דין אחר וזה קאי על
הארץ ,וקרינן ביה היוצא השדה ,וגם דרך
המשנה של אילן שנעקר והסיעתא לדבריהם
לזרוע כך וכו' וחזינן ששורש הסברה לפטור
במה שאמרו אח"כ כיצד יודע אם יכול לחיות
בעציץ שאינו נקוב הוא משום שאין הדרך
וקשה לומר שזה קאי על תחילת התוספתא
לזרוע כן ולכן אין חיוב ערלה אלא בדבר
שהיא דברה שהכניס אותו בתוך עציץ שאינו
שהדרך כן] .וצ"ע שזה פסוק הכתוב גבי
נקוב וא"כ איך יידע אם יכול לחיות
להשוות
מעשר ולא כתוב גבי ערלה ומנ"ל
ולדבריהם ניחא דזה קאי על אילן שנעקר
ביניהם ואין לומר שזה כלל בכל הדברים
והחזו"א הביא קושיא זו וכתב דחלק זה של
דעי"ש בהמשך התשו' שהביא פסוק מיוחד
התוספתא קאי על אילן שנעקר ברם הגירסה
בחיוב
להכשר זרעים[ ולפי"ז זה סברה דוקא
אם יכול לחיות חייב קאי על עציץ .ועיין
ואין סיבה לומר שלא יצטרפו השנים שחי
להלן נפק"מ גדולה בכל זה.
בהם לשנות ערלה] .יש מוכיחים מתשו'
דרך א' דהחזו"א דמודדים שנות הערלה
הרא"ש הנ"ל שיש לחייב בערלה גם כשאין
מהזמן שהיה בעציץ שאינו נקוב
יניקה בפועל אם זה קבוע ויש דוחים ואין כאן
ה .והנה לפי גירסת החזו"א מבואר בתוספתא
מקומו להאריך בזה[
שאם היה נטוע בעציץ שאינו נקוב ונשבר
ב' הגירסאות בתוספתא
ונטעו בעציץ נקוב שאם יכול לחיות פטור
ג .לשון התוספתא ריש ערלה ]פ"א אות ג[
מערלה והיינו שלענין שנות ערלה מחשבים
הנוטע בספינה בעציץ ובראש הגג חייב
את השנים שגדל בתוך העציץ שאינו נקוב,
בערלה ,נזרעו בעציץ שאינו נקוב נשבר וחזר
וכן כתב החזו"א ,ופירש בזה דזה נחשב
וזרען בעציץ נקוב ,אם יכול לחיות חייב ואם
שעברו עליו ג' שנים ומה שאינו חייב בערלה
לאו פטור ,כיצד יודע אם יכול לחיות אם לאו,
בעציץ שאינו נקוב היינו משום שאין זה
חופר לו גומא בארץ ונוטעו בה אם יכול
נחשב גדל בארץ ישראל וכן לענין שבת אי"ז
לחיות חייב ואם לאו פטור .ויש כאן בעיה
נחשב כמחובר ,אולם נחשב צמח בן ד' שנים
בגירסה שאמאי אם יכול לחיות חייב ואם
]ודומה לגדל בחו"ל שהעבירוהו לא"י
אינו יכול לחיות פטור ובחזו"א ]ערלה סימן
שחייב[ ומבואר בדבריו שמה שגדל בעציץ
ל
ב' סקי"ג[ כתב שגורסים איפכא :אם יכו
נחשב גידול הפוטר ואף דזה מקום שאין בו
לחיות פטור ואם לאו חייב והיינו שאם יכול
חיוב ערלה מכל מקום אומרים שמנין השנים
לחיות אמרינן שמה שזה חי בעציץ שאינו
נקבע עפ"י מציאות הגידול.
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דרך ב' דהחזו"א דאין מצטרף מה שגדל
אינו נחשב גידול לחייב .ומשמע מזה שכל
בעציץ שאינו נקוב
החיוב הוא משום שנשבר לכן הפסיק לינוק.
אולם הגרש"ז במנחת שלמה הקשה שאם כן
ו .ובחזו"א כתב אפשרות נוספת שאולי באמת
אמאי כתבו שמה שכתוב אם יכול לחיות
מדובר רק בעציץ של חרס שאף שהוא אינו
היינו על נידון אחר ולא פירשוהו על נידון זה
נקוב הוא נחשב כנקוב ,ולכן מתחשבים
שצריך לחייב רק כשהיה הפסקת יניקה כשאין
בשנות ערלה שעברו עליו ,והחידוש של
יכול לחיות ,ומזה הוכיח שאין החיוב משום
התוספתא שאף שהעביר את זה לעציץ נקוב
הפסקת היניקה אלא משום שגידול בעציץ
ממש שיש בזה יותר יניקה ,מכל מקום אין
שאינו נקוב אינו פוטר .ויש לפרש שהם לא
מונים בזה ערלה מחדש] .וזה דחוק טובא
רצו למחוק את לשון התוספתא וכיון שכתוב
שאם יש שם יניקה אמאי ניחוש למנות לזה
חייב לכן היה נראה להם שכבר נגמר הדין
מנין אחר ואטו אם הוסיף שורש אחד יש צד
ואם כן מה חזרו לומר אם יכול לחיות ולכן
לחייבו [.וכתב שלפי דרך זו אם היה נטוע
פירשו שזה קאי על דין אחר .ובפרט שמסוף
בעציץ שאינו נקוב העשוי ממתכות והעבירו
התוספתא שאמרו כיצד יודע אם יכול לחיות
לעציץ נקוב אין מונים לו ערלה מהשנים שחי
מוכח שקאי על ענין אחר וכמ"ש החזו"א
בעציץ אלא מונים לו מתחילה וכתב שכן
ואי"ז על עציץ שכבר נטעו אותו שם.
מסתבר אבל התוספתא לא משמע כן וצ"ע.

ויש לסייע לזה לפי השיטות שלפי הרמב"ם
יש ערלה בדאורייתא בעציץ שאינו נקוב
לכאורה על כרחך לדחוק בירושלמי שאמר
שאם העביר מעציץ שאינו נקוב לעציץ נקוב
שפטור מערלה כהדוחק השני של החזו"א
שהחידוש הוא שאף שהוסיף קצת ליניקה אין
מונים לו מחדש ,כי מה ההבדל בין נקוב
לשאינו נקוב .אמנם עיין לעיל סק"ב שאין
מקור כלל לשיטות אלו דעיקר דעת האחרונים
שכל החיוב בזה הוא משום שעתיד לפעפע.
ביאור הדין בזה לפי גירסת תלמידי הגר"א

ז .והנה לפי גירסת תלמידי הגר"א שהם גרסו
שאם העביר מעציץ שאינו נקוב לעציץ נקוב
חייב ומשמע שחייב בכל גווני ,ומשמע לפי
דבריהם שגידול בעציץ שאינו נקוב אינו פוטר
מערלה ולכן גם אם היה יכול לחיות מחוץ
לעציץ מכל מקום חייב .כי מונים לו מעתה.
אולם עיין בלשונם שכתבו שהסיבה שחייב
הוא שכיון שנשבר בטל אותה נטיעה והוה
ליה כנוטע מחדש ,ולא כתבו שהגידול הקודם

ח .והנה דין זה הוא מילתא דתליא בסברה
האם מנין שנות ערלה נקבע לפי שנות גידולו
כעץ ושם עץ הוא רק אם יונק מן האדמה או
שנימא ששם עץ הוא כל גידול שגודל בצורת
עץ ]ולענ"ד זה הסברה הפשוטה אמנם
החזו"א נקט שהסברה הפשוטה הוא איפכא
וכנ"ל[ וכיון שיש לן ראיה פשוטה מן
התוספתא לפטור ואין לן שיטה המחייבת
לכאורה יש לסמוך על זה .אולם החזו"א
לדינא נסתפק בזה ]והסיבה שהוא סבר כן
מסברה ועל כן דחק[ וכן בדינים בסוף דין לב
כתב שזה ספק ולפי"ז אין להקל.
אם הפסק יניקה של רגע אחד מחייב למנות
מחדש

ט .ואי נימא להחמיר בנידון הנ"ל ,יש לדון
אם היה עציץ נקוב והעבירו אותו למקום אחר
ובזמן שהעבירו הפסיקו היניקה אם זה דומה
לאילן שנעקר דאומרים שמתחילים למנות לו
שנות ערלה מתחילה או שזה שונה לפי שכאן
הוא המשיך לחיות ואף שלא ינק מכל מקום
הפסק היניקה של רגע אחד אינו סיבה לחייב.
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ובחזו"א שם דן בזה וכתב שאין בזה בעיה
מדאורייתא ואף שרוב הראשונים חולקים על
שצריך להתחיל למנות מתחילה .ומוכיח כן
זה מכל מקום יש בזה כדי לצרף ועיין
מהגמ' בגיטין ז' ב' שהיה להם צד שעציץ
בהגר"א על השו"ע שכתב שפשטות
הירושלמי כהרמב"ם.
המונח ע"ג יתידות שאין זה נחשב ליניקה,
ולא הוכיחו מהמשנה שאילן שנעקר ונשאר
י .והנה ההכשר של אפרתי עשה דבר גדול
לו גוש כדי לחיות שאין זה עקירה ,אף שהיה
מאוד שהיה נסיון גדול לאנשים שלא לשווק
זמן שאינו חי כיון שהיה באויר ,ומוכח
את התוצרת של ערלה ועשה ייצור מיוחד
שהפסק יניקה של רגע אחד אין זה עושה
שגדל במשתלות אילנות ג' שנים בעציץ
שיתבטל נטיעתו ראשונה ,ודוחה שאפשר
שאינו נקוב ואת זה אנשים קונים והציל את
שאם כולו פתוח לכו"ע זה מחובר והנידון שם
כל עם ישראל מאיסור ערלה .וכל הבעיה בזה
לדחות
היה כשיש רק נקב עי"ש ועוד יש
הוא בזמן ההעברה לשדה שאז יש הפסק
הראיה עפמ"ש התוס' שם שיכלו לפשוט
יניקה כשזה נמצא במשאית עד הזמן שמגיע
הספק ממשנה והוכיח מזה שהכל דחויא
לשדה ועיקר הדין יש בזה הרבה מקום להקל.
בעלמא ולפי"ז אפשר ליישב גם בזה אולם
ושמעתי שההכשרים מאוד מחמירים בזה
עיין בתוס' הרא"ש שיישב קושית התוס' שם
ומקפידים שלא ליקח מעציצים אלו אלא רק
ולפי דבריו חוזר הקושיא אמאי לא הוכיחו
אחרי שעברו על זה ג' שנות ערלה .ושמעתי
מהמשנה דילן וצ"ל כנ"ל.
שפעם יצא לעז על ההכשר של אפרתי שהיה
פעם שלא הקפיד בזה והרעישו על זה ואמר
והנה דין זה הוא מסתבר מאוד שלא נאמר
שסומך על זה רק בכשרות רגילה ולא
שהפסקת היניקה של רגע אחד תחייב למנות
במהדרין ולענ"ד העיקר כנ"ל.
ג' שנות ערלה מחדש .ועיין בתשו' הגרש"ז
אוירבך שהובא בספר משפטי ארץ שהביא
יא .ושוב שמעתי כמה ראיות שאין מפסיק
לזה סיעתות נוספים .ויש לצרף בכל זה צירוף
הפסק יניקה כל דהוא.
גדול וחזק שהרי עיקר הדין הוא כנ"ל שגם
דהנה איתא בירושלמי בהלכה א' שר' יאשיה
אם גדל נטיעה בעציץ שאינו נקוב זה נחשב
נשא עץ עם גושו מחו"ל לארץ ישראל כדי
שנות ערלה וכמבואר בתוספתא ואם כן גם
ליפטר משנות ערלה ]שמונה שנות ערלה לפי
אם היה עציץ נקוב ועתה נחשב עציץ שאינו
השנים שהוא בחו"ל[ ודחוק לומר שלא היה
נקוב הוא ממשיך להיות פטור מערלה כי
זמן שהניחם על עץ או על מתכת שזה עושה
נשאר לו שם עץ ]ולא נראה כלל שביגלל
הפסק יניקה רגע.
שהפסיק היניקה החזקה זה נחשב עץ חדש כי
לא מסתבר כן ואם היינו חוששים לזה אם כן
וכן יש לסייע דאיתא במשנה ריש ערלה
ועתה
גם אם היה ניטע בעציץ שאינו נקוב
שהנוטע בספינה חייב בערלה ובגמ' בגיטין
העביר לעציץ נקוב היה צריך להיות בו דין
מבואר להדיא שספינה שאינה נחה אין בה
ערלה כיון שהוסיף בו יניקה[ ואף שמחמירים
יניקה ולפי"ז צריך לומר דמה שכתוב
בזה כמו שכ' החזו"א מכל מקום בנידון זה
שבספינה חייב בערלה לכאורה זה חייב
שהחזו"א נקט שהעיקר להקל יש להקל .וכן
בערלה לעולם אלא אם כן היא נחה וזה דחוק
שמעתי שיש בזה צירוף נוסף שדעת הרמב"ם
מאוד בסתימות המשנה והרמב"ם והשו"ע
שהגדל בעציץ שאינו נקוב חייב בערלה
שכתבו בפשיטות שחייב בערלה כשזה

צט
הערלה
בדין עציצים
תורת
בספינה ואמאי לא כתבו שזה ערלה לעולם
שרק כשזה עומד יש יניקה אבל כשנושא אין
ויש לדחות שאי"ז מענין המשנה ועדיין זה
יניקה ולפי דבריו יש ראיה להדיא מהירושלמי
דחוק.
הנ"ל שהפסק יניקה כל דהוא אי"ז הפסק.

וכן יש להוכיח לפי דעת המאירי בגיטין י'
ובשבת שם שפירש החילוק בין ספינה לאדם

ק
הערלה
בענין היוצא מן השרשים
תורת
סימן ה' בענין היוצא מן השרשים
זה שרשים לפי המצב שרואה פני חמה
]ויבואר ענין זה להלן ח"ג בהרחבה[ ולא
חלק א דין היוצא מן השרשים
קבעו לפי אם זה שוכב או עומד ,וזה סיעתא
חלק ב' דין אילן שנגמם
לומר שזה דרבנן שלעולם כל היוצא מן הגזע
פטור לעולם ומה שכשאינו רואה פני חמה
חלק ג' בירור מה נחשב שרשים
חייב ,הוא סברה דרבנן .וכן קשה איפכא
הקדמה
באופן שהשרשים גלויים שלא מסתבר שזה
נחשב כחלק מהעץ ]ועוד יש להקשות מנ"ל
מצינו ג' דינים קרובים בענינים אלו הא' דין
לרש"י שגדר יוצא מן השרשים נקבע עפ"י
הגמ' ב"מ פ"ט שאילן היוצא מן הגזע ומן
רואה פני חמה הרי לא מצינו גדר זה אלא
השרשים שחייב בערלה ,ויש מחייבים רק
בגמ' בסוטה באילן שנגמם ששם זה דין
ביוצא מן השרשים .ב' דין הירושלמי בפ"א
משום מראית העין[ ולכן היה נראה יותר שזה
משביעית שאילן שנגמם עד הארץ וחזר וצמח
דרבנן.
חייב בערלה ויש מחמירים שאף אם נשאר
פחות מטפח חייב בערלה מפני מראית העין
ועיין לקמן שכן פשטות לשון הרשב"א שזה
ג' דין הגמ' בסוטה מ"ג שאילן שגודלו טפח
דרבנן וכן מדויק מסתימות הרא"ש והטור
חייב בערלה מפני מראית העין ]לבד אם כל
ושו"ע את ההלכה של יוצא מן השרשים
בענין
הכרם כן שאז יש לזה קול[ והנידונים
שמשמע בזה שהשוו את זה להלכה של אילן
היוצא מן השרשים האם חיובו מן התורה או
שנגמם ולכן לא פירטו את זה.
שחיובו מדרבנן משום מראית העין ובענין
מאי שנא יוצא מן השרשים מהברכה
אילן שנגמם יש לדון כיצד הלכה האם לחייב
ושורש פטור
בפחות מטפח או רק בנגמם לגמרי.
ג .והנה יש להבין שהרי מצינו ששייך להבריך
א .בגמ' ב"מ פט הביאו ברייתא אילן היוצא
עץ לעץ ועי"ז נפטרת הילדה שנחשבת כחלק
ר"מ,
מן הגזע ומן השרשים חייב בערלה דברי
מהעץ הישן ,ואמאי הכא השורש לא מחבר
ר' יהודה אומר מן הגזע פטור ומן השרשים
את העץ שגדל מן השרשים שזה יהיה נחשב
חייב .כן הוא גירסת רש"י בגמ' .ולדעת
כעץ אחד .וצריך לומר שהשרש זה כמו קרקע
מאיר
הרמב"ן הגירסה בגמ' שם שלפי רבי
וזה שונה מהענף שהורכב שזה חלק מהעץ.
בכל גווני פטור ולר' יהודה מן הגזע פטור ומן
ועוד יש להבין אמאי אין בזה פטור של שורש
השרשים חייב .ועכ"פ בדעת ר' יהודה ליכא
פטור ששם מצינו שהשרשים לבד גורמים
פסק
פלוגתא שחייב מן השרשים .והרמב"ם
פטור ,וצריך לומר שהיחס לשורש שהוא
הלכה כר' יהודה שחייב ביוצא מן השרשים.
כקרקע ולכן לא שייך לומר שזה המשך גידול
הסיעתות לומר שזה דרבנן
מעץ בן ג' שנים שאין גיל לשרשים ואין זה
העץ עצמו אולם אם השורש מחובר לחו"ל
ב .ויש לדון אם דין זה שיוצא מן השרשים
א"כ זה נחשב שזה משתייך לחו"ל ולכן
חייב בערלה אם הוא דין דאורייתא או דין
פטור.
דרבנן .ואפשר לומר שזה סברה דאורייתא
שהשרשים הוא דבר אחר מהאילן ולכן זה
ואי הוה נימא שדין עולה מן השרשים הוא דין
נחשב כאילן חדש ,ברם קשה אמאי קבעו מה
מדרבנן משום מראית העין שזה נראה כאילן

קא
הערלה
בענין היוצא מן השרשים
תורת
חדש הוה ניחא ב' ענינים הנ"ל שבילדה
שאמרו זה אילן חדש רק באיסורא ולא
שסבכה לזקנה וביוצא מן השרשים בחו"ל זה
בממונא .וקשה שאם זה סברה עקרונית האם
ניכר שיש כאן חיבור לפטור משא"כ כאן
יוצא מן השרשים נידון כאילן חדש או לא מה
שאי"ז ניכר .אולם עיין לקמן שבפשטות
שייך לחלק בזה בין ממון לאיסור ולכאורה
משמע שאין סברת החיוב בזה משום מראית
משמע שכל הדין בזה הוא רק דרבנן ולכן
העין אלא הוא דין מדרבנן שזה נחשב עץ
אמרו שהוה אמינא לחלק שרק לענין איסורים
חדש ולפי"ז הדרא הקושיא לדוכתא אמאי
החמירו כן ולא שבעצם יש לו דין של אילן
חדש ,וגם במסקנא שאמרו שזה גם לממונות
שונה מהברכה ושורש פטור .וצ"ל כנ"ל.
אין ראיה שאמרו שזה מעיקר הדין דדילמא
הראיה מהשוואת הגמ' שזה דין דאורייתא
רבנן קבעו להתיחס כן גם בממונות ,ויש
ד .אולם העומד לנגדנו הוא השוואת הגמ'
לדחות שכשאמרו דין זה גם בממונות מוכח
בסוף ב"מ שמשוים את המחלוקת הזו
שזה דין בעצם וזה הסברה בערלה ורק בהו"א
למחלוקת בדיני ממונות אם כשמכר אילן מכר
חשבו אחרת .עוד יש לדחות שגם בהו"א
לו את האילן היוצא מן השרשים ]עיין להלן
סברו שהנידון בערלה הוא דין דאורייתא לדון
הרחבה בביאור הגמ' בזה[ ואם כן ליכא
את זה כאילן חדש ומכל מקום סברו שלענין
למימר שהסברה של ר' יהודה שחייב ביוצא
מקח וממכר נדון את זה כחלק מהאילן הישן
מן השרשים הוא משום שרבנן גזרו כיון שזה
משום שהוה אמינא שדעת בני אדם להתיחס
נראה אילן חדש דאם כן אמאי ר"מ יחלוק על
כן ולכן אף שבדין הוא אילן חדש מכל מקום
זה וכי משום שסבר שהיניקה קובעת זה סיבה
יש לקבוע כן לפי דעת בני אדם ,ולכן חדשו
שלא יחוש למראית העין שהרי באילן שנגמם
שגם בממונות הדין הוא שזה אילן חדש.
מודה שחוששים ,וע"כ צריך לומר שאין זה
ראיה מהחזו"א שנקט שזה דאורייתא
סברה דרבנן כעין אילן שנגמם אלא הוא רבנן
ו .ושמעתי להוכיח מהחזו"א שבסי' ב סק"ח
אחר משום שזה נראה לאנשים כאילן חדש
האריך לדון אמאי יוצא מן השרשים אינו
]ואי"ז כהדרך של מראית העין שזה משום
שנראה כאילו שתלו כאן אילן חדש עם
פטור מדין שורש פטור ,ופירש שכלפי הגזע
שרשים חדשים אלא שיודעים שזה יונק מן
החדש נחשב השורש כשורש חדש ,ואם זה
השרשים הישנים ואנשים דנים להתיחס
היה חיוב דרבנן משום מראית העין אין מה
לאילן כזה כאילן חדש וזה הסיבה שרבנן
לדון בזה כי הגזירה שאנשים חושבים שזה
גזרו[ ולכן תלו לה במחלוקת ר"מ ור"י
אילן חדש לגמרי .אולם אם נאמר שזה דין
דרבנן שזה אסור כיון שאנשים דנים את זה
שנחלקו אם זה נראה לאנשים כאילן חדש
כאילן חדש אפשר לומר שדן דסוף סוף יש
בממונות ,ברם כיון שמצינו שזה דרבנן אחר
אם כן זה דחוק קצת לחדש איסור דרבנן כזה
כאן בעיה של שורש פטור.
שדנו
והיה יותר נראה שזה ענין דאורייתא
עוד יש להוכיח מהחזו"א בהלכות ערלה סימן
בעצם הדבר אם זה נחשב אילן חדש או לא.
יב שכתב שם סברה להקל בפירות שמגדלים
ה .ומאידך יש מקום להוכיח מהגמ' ב"מ
רק ג' שנים ואחר כך הגזע נופל ויוצא
איפכא שבגמ' דנו אמאי צריך לחדש גם
מהשורש גזע חדש דאין בזה ערלה דאין
סברה שיהיה אילן שפירותיו אסורים לעולם.
בממונות וגם בערלה ואמרו שהוה אמינא
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והיינו שהסיבה שיהיה לעולם אסורים כי זה
שלפי רבי מאיר שייך לעליון ולפי רבי יהודה
כמו יוצא מן השרשים ומבואר להדיא שנקט
שייך לתחתון ואמרו בגמ' שעיקרו לכולי
שיוצא מן השרשים זה איסור תורה .ובספר
עלמא שייך לעליון ונחלקו אם אמרינן שדי
משפטי ארץ כתב לדחות במקצת את הראיה
נופו בתר עיקרו .או שהנוף שייך לבעל האויר
שזה התחתון .ויש לבאר את ההשואה של
משם ששם מיירי שכל הגזע נגמר ובזה אפשר
המחלוקת במשנה למחלוקת הנ"ל .ותחילה
שנחשב עץ חדש משא"כ ביוצא מן השרשים
נבאר לדעת הרמב"ן דס"ל שמן הגזע לכו"ע
שנשאר גזע קיים שיש מקום לומר שגם
אין ערלה ושייך לבעל האילן ונחלקו בדין
השורש יהיה נחשב חלק מהגזע.
היוצא מן השרשים שלר"י מן השרשים חייב
ביאור מהלך הגמ' בב"מ
בערלה וזה של בעל הקרקע כי זה נחשב כעץ
ז .ויש להרחיב בגמ' ב"מ שם .שבגמ' השוו
חדש ,ולר"מ זה של בעל האילן .שזה נחשב
פלוגתא זו לברייתא דתניא בב"ב פ"א שדנו
אותו העץ .ובפשטות שורש מחלוקתם אם
במוכר אילן לחבירו ודנו בדין היוצא מן הגזע
השרשים נחשבים כחלק מהעץ או לא וקשה
ומן השרשים אם זה של בעל הקרקע או של
מאוד מה זה שייך לב' גינות ששם הנוף הוא
בעל האילן ,והיינו שזה אותו נידון שהיוצא
ודאי חלק מהעיקר.
מן השרשים אינו מתיחס כחלק מהאילן וכלפי
ח .ובפשטות המחלוקת שם היא שסברת ר"י
היוצא מן הגזע נחלקו .ואמרו בגמ' צריכותא
הוא כמו שכתוב במשנה שיכול לסלקו
אמאי היו צריכים לחלוק בב' ענינים .ומצינו
מהקרקע שהרי יכול למלאות שם עפר ולכן
מחלוקת גדולה בראשונים מה הגירסה ובמה
זה שייך לבעל הקרקע שנחשב שזה עיקר
נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה שרש"י גרס
הגורם לגידול וסברת ר"מ שעדיף לדון אחרי
שלפי רבי מאיר אילן היוצא מן הגזע ומן
יניקה כיון שהרי לולי העץ לא היה יוצא,
השרשים חייב בערלה ולר' יהודה מן הגזע
וקשה מה זה שייך למחלוקת אם היוצא מן
פטור ומן השרשים חייב .והיינו שלפי דבריו
השרשים זה אותו עץ .הרי שם אין הסברה
מן השרשים לכו"ע חייבו והפלוגתא היא בדין
שיכול למלא עפר.
היוצא מן הגזע וכן גרס רש"י בדין המוכר
אילן לחבירו שמחלוקתם היא ביוצא מן הגזע
דרך הרמב"ן שיש ב' מחלוקות א' אם
אבל מן השרשים לכו"ע של בעל הקרקע כיון
היוצא מן השרשים הוא אילן חדש ב' ביוצא
שאי"ז נידון כחלק מהעץ .אבל לדעת הרמב"ן
מן העיקר אם קובע האויר או העיקר
הגירסה בגמ' שם שמן הגזע לכו"ע פטור כי
ט .וברמב"ן נראה שלעולם בסברת ר' יהודה
זה נחשב כחלק מהאילן ומחלוקתם ביוצא מן
שאילן היוצא מן השרשים שייך לבעל הקרקע
השרשים שלפי רבי מאיר פטור ולר' יהודה
יש ב' ענינים הא' משום שבעל הקרקע יכול
חייב] .ולהיפך מרש"י שר"מ חייב ור"י פוטר[
למלאות עפר ולסלקו והב' משום שהשרשים
וכן במוכר קרקע ביוצא מן הגזע לכו"ע של
הם ענין אחר ואינם חלק מהאילן שזה שורש
בעל האילן ונחלקו בדין יוצא מן השרשים.
סברתו בערלה ור' יהודה אמר כן משום ב'
הסברות ולכן השוו דבריו גם בנוגע לערלה
והנה בגמ' שם השוו פלוגתא זו של הקונה
שיש בזה רק הסברה שהשרשים הם אילן אחר
אילן אם קנה קרקע לדין המבואר במשנה שם
וגם בנוגע לירק היוצא מן השרשים שיש בזה
אם יש ב' גינות זו על גבי זו והירק בינתיים
רק את הסברה שיכול למלאות בעפר .ולפי
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הדרך הזו לר' יהודה השרשים לא שייכים
הנוף יהיה שלו כיון שיונק ממנו ומ"מ אין
לבעל האילן ואם ירצה לעקור האילן יצטרך
אומרים כן אלא אומרים שזה שייך לבעל
להשאיר את השרשים אצל המוכר וזה דחוק
האויר .ואף שבעיקר ונוף אין זה שרשים אלא
ויש אופן נוסף לפרש בדבריו דלעולם
המשך הגידול של העיקר מ"מ סבר שאין
דנים כלל לפי השרשים אלא לעולם דנים
השרשים הם בודאי חלק מהעץ ושייכים
שהעץ הוא דבר חדש ומה שאם יש עץ שיוצא
לבעל האילן אלא שהנידון שהגדל מן
מן הגזע פטור משום שאומרים שזה המשך
השרשים אינו מתיחס אליהם לפי שהשרשים
העץ הקיים .ולכאורה לפי"ז יהיה ראיה שגם
הם מביאים לו יניקה וגם כל הקרקע מביאה
לו יניקה ולכן מתיחסים לזה כאילן חדש ורק
בערלה נימא שאילן שנגמם מתחת לארץ
שרשי האילן הגדול משתייכים לבעל
והוציא יהיה דין ערלה לפי"ז לדבריו.
השרשים לפי שזה חלק מהאילן שלו.
והראב"ד כתב שמה שאמרו במשנה משום

ושמעתי מהר"ט שהדוחק בדרך הנ"ל
שאומרים שזה ב' מחלוקות הוא מה שאמרו
בגמ' צריכותא שהוה אמינא דוקא בממון ולא
באיסור ואמאי לא אמרו שהוה אמינא דוקא
במקח וממכר שיש ב' סיבות וצריך לומר
בדוחק שאמרו טעם יותר פשוט ודחוק.
והרמב"ן סייע לדבריו מהא שאמרו בגמ'
צריכותא מממונא לאיסורא ולא אמרו שגם
בממון יש ב' מקומות וזה סיעתא שרק ממון
אחד דומה לערלה.

שיכול למלאות באבנים אי"ז יסוד הסברה וזה
רק חיזוקים לדבריו .ומתקשה אמאי אמרו
בגמ' צריכותא מממונא לאיסורא ולא אמרו
שגם בממונא יש ב' מקומות ]א' ב' גינות ,ב'
מוכר אילן מה דין יוצא מן השרשים[ ותירץ
שזה משום שאם היה רק את דין המשנה היו
מפרשים משום הטעמים שיכול למלאות עפר
ורק אחר שנשנה דין של מוכר אילן מוכח מה
עיקר דעתו] .והרמב"ן הוכיח מהאי קושיא
שאי"ז יסוד אחד בב' גינות ובמוכר אילן[.

דרך הראב"ד שנחלקו אם אילן נידון לפי
שורש גידולו או שנחשב אילן חדש

דרך ב' ברמב"ן שכוונתו כהראב"ד

י .ובראב"ד ]הובא בשטמ"ק ב"מ שם[ כתב
כדעת הרמב"ן בדעת ר"מ ור"י ופירש שיש
שורש אחד לכל ג' המחלוקות ,ולדבריו באמת
השרשים הם חלק מהאילן ואם יעקור את
האילן יקח את השרשים עמו וכן השרשים
עצמם אין בהם דין ערלה אולם האילן היוצא
מהם הרי הוא דבר חדש ]וזה שונה מאילן
היוצא מן הגזע שנחשב חלק מן העץ עצמו
משא"כ כאן שאין זה חלק מן השרשים אלא
היוצא מן השרשים[ והנידון למה לייחס אותו
האם ליחסו למקום שיונק ממנו שזה השרשים
או שאין דנים מהיכן יונק ודנים שזה חדש
ואותו נידון יש גם בב' גינות שאומרים שאף
שהעיקר שייך לבעל העליון ואם כן נימא שגם

יא .והרי"ש רצה לדחוק בדעת הרמב"ן שגם
דעתו כדרך הראב"ד ששורש הנידון האם
דנים את האילן לבד או שדנים אותו לפי
מקום יציאתו ומה שאמר שיכול למלאות עפר
היינו ביאור שזה הענין שמוכיח שהעץ נידון
בפני עצמו שהרי השרשים לבד לא היו
מצליחים לגדל אותו ,ומה שהרמב"ן כותב
בהמשך דבריו ועוד היינו שלפי דבריו
בתחילה מצינו לומר שהשרשים הם חלק
מהאילן ומ"מ היוצא מהם לא מיוחס אליהם
וכתב ועוד שאפשר לומר שלר"י אין השרשים
נידונים כלל כחלק מהאילן ולפי"ז יש טעם
יותר פשוט שהיוצא מהם זה אילן חדש ,אמנם
יסוד דעת ר' יהודה לא היה מהאי טעמא אלא
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שאף אם השרשים זה חלק ממנו מכל מקום
מחלוקות א .האם השרשים הם חלק מהעץ או
אינו מיוחס אליו וזה הטעם שיש בב' גינות
האם האילן היוצא מהם נחשב כיוצא מן העץ.
ששם הנוף ודאי חלק מהעיקר ומ"מ לא
וזה המחלוקת בערלה ובמוכר אילן לחבירו.
מיוחס אליו ,אלא שכיון שיש בזה סברה
ב .איך לקבוע בממונות לפי האויר או לפי
נוספת לכן לא אמרו צריכותא אלא רק בב'
מציאות היניקה .וזה המחלוקת בב' גינות
ובמוכר לחבירו .דרך ב .שאף אם השרשים
גינות ובמוכר אילן שבזה חשבו שאין בזה
הם חלק מהעץ מ"מ נחלקו אם מתיחסים לכל
עוד סברה אולם בערלה באמת נקטו שיש בזה
אילן כדבר חדש ואין קובעים לפי המקום
סברה נוספת .וזה קשה שהרי גם במוכר אילן
שממנו גדל וזה גם הנידון בב' גינות שאין
יש סברה נוספת ואמאי הקשו צריכותא ואם
דנים לפי הדבר שממנו גדל אלא לפי האויר.
חשבו שאין סברה נוספת שם אמאי בערלה
ברמב"ן משמע כדרך א' וכן דייקנו באור
חשבו יותר שיש סברה נוספת ולכן יותר נראה
זרוע .ובראב"ד מבואר כדרך ב' .ויש דוחקים
כמ"ש לעיל שלעולם בערלה זה טעם אחר
ברמב"ן כדרך ב'.
ונמצא שיש בדין המוכר בית ב' טעמים.
דעת האור זרוע והרשב"א כהרמב"ן

דעת רש"י ותוס'

יב .באור זרוע ]ח"א הלכות ערלה סימן שכו[
פסק שאילן היוצא מן הגזע ומן השרשים
פטור והיינו שסבר כדעת הרמב"ן שנחלקו
במן השרשים ]כי לדעת רש"י יוצא מן
השרשים לכו"ע חייב[ ופסק כר"מ שפטר
בזה .וסותר דבריו במש"כ בח"ג ב"ב סימן נט
ששם כתב שהיוצא מן הגזע לבעל האילן
והיוצא מן השרשים לבעל הקרקע .ואפשר
לומר עפ"י מש"כ לעיל שבמוכר אילן יש ב'
סברות הא' ששרשים אי"ז חלק מהאילן והב'
שיכול למלאות לו אבנים ולכן בנידון הא'
פסק ששרשים זה חלק מהאילן ולכן כלפי
ערלה פטור מעלרה ובנידון הב' פסק שזה של
בעל הקרקע משום שיכול למלאות לו אבנים.

יג .ועתה נבוא לבאר דעת רש"י במחלוקתם.
שרש"י כתב שיוצא מן השרשים לכו"ע חייב
בערלה ונחלקו ביוצא מן הגזע שלר"מ חייב
עד גובה ג' ולר"י פטור .וכן האילן היוצא מן
הגזע לדבריו שייך לבעל הקרקע ולר"י לבעל
האילן ולהיפך מהרמב"ן.

ברשב"א בתשו' ח"ג סימן רלז כתוב להדיא
כמו הרמב"ן שמחלוקתם ביוצא מן השרשים,
כן מפורש בשאלה שם ואף בתשובה לא חלק
עליו ובסוף התשובה כתב שיוצא מן השרשים
חייב ומזה מבואר שפסק כר"י שמן הגזע
פטור ומן השרשים חייב.
סיכום הדרכים לדרך הרמב"ן והראב"ד
והרשב"א והאור זרוע :דרך א :שיש ב'

והנה לכאורה לפי דבריו המחלוקת בערלה
ובמוכר אילן אם היוצא מן הגזע עד ג' דומה
לאילן חדש וכמו יוצא מן השרשים או
שנחשב כחלק מהאילן וכיוצא מן הגזע
למעלה מג' .וקשה מה זה שייך למחלוקת
במשנה אם שדי נופו בתר עיקרו .וכתב רש"י
שדעת ר"מ שיוצא למטה מג' הוא אילן חדש
ואף שאינו יונק מן הקרקע מכל מקום שייך
לבעל הקרקע כי שדי נופו בתר עיקרו .ואי"ז
מובן כי זה ודאי שכל אילן חדש הוא משתייך
לקרקע והנידון הוא האם תוך ג' זה כמעל ג'
או לא ומה זה שייך להנידון אם שדי בתר
עיקרו .ועוד שהרי העיקרו הוא הגזע ועל
כרחך שדנים אותו כאילן חדש ואין זה משום
שדי בתר עיקרו.
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ובאמת בתוס' הקשה כן וכתב שאין זה ממש
וזה סיעתא גדולה לדעת רש"י שלר"מ חייב
כעין משנתנו ומה שאמר כן היינו שבב'
בהכל כי לדעת הרמב"ן לפי ר"מ פטור בהכל.
המקומות ר"מ ייפה כוחו של בעל הקרקע
דברי הרמב"ם
וכתב שמשום כן עושים צריכותא רק מערלה
טז .הרמב"ם בפ"י מהלכות מעשר שני הי"ט
וממקח וממכר ולא מהמשנה של ב' גינות כי
פסק שאילן היוצא מן הגזע פטור ומן
לעולם שם זה סברה אחרת.
השרשים חייב והיינו שפסק כר' יהודה לפי ב'
יד .ומהרי"פ שמעתי לפרש שזה ודאי שמה
הדעות שזה דעתו .ואין מקור מה דעתו בדעת
שיוצא מן הגזע הוא נידון כדבר חדש כיון
ר"מ .אמנם עיין בכסף משנה שם שהביא
והנידון
שאין זה העץ עצמו שזה מה שלמעלה
דאיתא בתוספתא אילן העולה בין מן הגזע
לאן לשייך את זה ושורש דעת רבי מאיר
בין מן השרשים חייב ר' יהודה אומר מן
שקובעים הדבר לפי הדבר המגדל ולכן הוא
השרשים חייב מן הגזע פטור וכתב שלפי
העיקר
סבר במשנה של ב' גינות שזה של בעל
הרמב"ם יש לגרוס בתוספתא בדעת ר"מ שמן
והוא הדין סבר הכא שהמגדל אינו הגזע
הגזע פטור ומן השרשים חייב והיינו כי סבר
שממנו זה יוצא אלא המגדל זה הקרקע
שיש לפסוק כר' מאיר טפי ואי"ז ברור כי ר"מ
המגדלת ]וזה להיפך מכל שיטת הרמב"ן
ור"י הלכה כר"י ועוד שבגמ' דילן בב"מ לא
שהמגדל זה העץ[ ולכן סבר ששייך לבעל
שייך לומר הכי בדעת ר"מ שאפשר לומר או
שאין
הקרקע וחייב בערלה ,ודעת ר' יהודה
שמחייב בכל הדברים או שפוטר בהכל
דנים לפי המגדל אלא לפי המקום ששם זה
והמחלק בין גזע לשרשים הוא ר' יהודה.
נמצא ולכן סבר שהנוף שייך לבעל התחתון
ועיין במהר"י קורקוס שנתקשה מגירסה
כיון דזה נמצא אצלו והוא הדין באילן היוצא
שהיה לו בתוספתא שאמרו שלר"מ חייב
מן הגזע סבר שאין דנים לפי הקרקע המגדלת
בהכל ולר"י חייב מן הגזע ופטור מן השרשים
אלא לפי המקום ששם זה צומח דהיינו שזה
והוא היפך הסברה וכתב שנסמך על הגמ'
חלק מהעץ] ,אבל ביוצא מן השרשים גם הוא
בב"ב בהמוכר בית לחבירו שאיתא שהסברה
מודה שחייב כיון שאי"ז נידון כחלק מהעץ[.
להיפך שמן הגזע זה חלק מהאילן ומן
זו
אמנם בתוס' מבואר שלא פירש כדרך
השרשים לא ,ותימה שנתעלם ממנו הגמ'
ופירש כמובא לעיל.
בב"מ דאיתא להדיא מחלוקת ר"מ ור"י גבי
ערלה ודאמרינן מן הגזע פטור ומן השרשים
טו .ביראים ]סימן עה[ פסק אילן היוצא מן
חייב .ושו"ר כן בחזו"א סימן ב' סק"ח דכתב
הגזע מן השרשים חייב בערלה ומוכח מזה
בפשיטות שהרמב"ם פוסק כר' יהודה
שפירש כדעת רש"י שרבי מאיר מחייב גם
וכהסוגיא בב"מ כי ר"מ ור"י הלכה כר"י.
ביוצא מן הגזע ]כי לדעת הרמב"ן יוצא מן
ושו"ר בנודע ביהודה מ"ת יו"ד סימן קפה
הגזע פטור לכו"ע[ ופסק הלכה כרבי מאיר.
שתמה על הכסף משנה ועל הסתירה בין
ועיין להלן שבכס"מ ובמהר"י קורקוס וכפתור
הגירסה בתוספתא לגירסה בב"מ הנ"ל.
ופרח הביאו דברי התוספתא שאיתא שם אילן
ושו"ר בכפתור ופרח ]פרק נד דין היוצא מן
היוצא בין מין הגזע בין מין השרשים חייב ,ר'
השרשים[ שהביא את הגירסה בתוספתא כמו
יהודה אומר מן הגזע חייב ומן השרים פטור,
המהר"י קורקוס שלת"ק הכל חייב ולר'
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יהודה מן השרשים פטור ומן הגזע חייב
העין כמו שם שהרי א"כ ר"מ לא היה חולק
על זה.
והביא את הרמב"ם שפסק איפכא וכתב שהיה
לו גירסה אחרת בר"י.
סיכום השיטות מה דעת ר"מ :רש"י ותוס'
פסק ההלכה

יז .סיכומו של דבר בפשטות הלכה כר' יהודה
וכמ"ש החזו"א שר"מ ור"י הלכה כר"י וכן יש
לזה סיעתא מסתימות המשנה בב"ב פא
העולה מן הגזע שלו מן השרשים של בעל
הבית ,וכן סתימות הגמ' שם בדף פ"ב שדנו
מה נחשב גזע ומה שרשים ומשמע מסתמא
דגמ' שזה השיטה העיקרית .וא"כ אין נפקותא
במחלוקת הרמב"ן ורש"י מה דעתו דר"מ אם
מחייב בהכל או שפוטר בהכל דתרווייהו
מודים שדעת ר' יהודה שמן הגזע פטור ומן
השרשים חייב והלכה כוותיה שהרי ר"מ ור"י
הלכה כר"י .וכמו שכתב הרמב"ם שעולה מן
השרשים חייב ומן הגזע פטור וכן מדויק
בתשו' הרשב"א שהובא לעיל .אמנם עיין
לעיל שהיראים פסק כר"מ ]דרש"י שחייב
בהכל[ וכן האור זרוע פסק כר"מ ]דהרמב"ן
שפטור בהכל[ וכן הכסף משנה סבר
דהרמב"ם פסק כר"מ עם גירסה מיוחדת וצ"ע
טובא בזה כי הרי הכלל הוא שהלכה כר'
יהודה.
הרא"ש והטור והשו"ע השמיטו דין זה של
עולה מן השרשים חייב וצע"ג .ויש שהוכיחו
מזה שהם סברו כהאור זרוע שפסק שפטור
ולכן לא נכנסו לדין זה כי זה דומה כמו ענף
ולא נראה לי שגם אם הם סוברים שפטור היו
צריכים לכתוב דין זה שאי"ז פשוט כלל
שנחלקו בזה בגמ' .ויש מיישבים שהסיבה
שהשמיטו כי סברו שאפשר ללמוד דין זה
כדין אילן שנגמם מעם הארץ שחייב בערלה
ואם נשאר גזע פטור .ועיין לעיל שהקושי על
זה שכאן לא משמע שזה דין משום מראית

ויראים סברו שר"מ מחייב בהכל ואף ביוצא
מן הגזע .והרמב"ן וראב"ד ורשב"א בתשובה
ואור זרוע סברו שר"מ פוטר בהכל .והיראים
פוסק כר"מ לפי רש"י שחייב בהכל .והאור
זרוע פוסק כר"מ לפי הרמב"ן שפטור בהכל.
והרמב"ם פוסק כר"י שמן השרשים חייב ומן
הגזע פטור וזה עיקר הדין להלכה וכמו שכתב
ברשב"א וכן פסק החזו"א.
חלק ב .דין אילן שנגמם
מחלוקת ר"ש וראב"י עם רבנן בדין אילן
שנגמם פחות מטפח בערלה ושביעית

יח .משנה שביעית פרק א' משנה ח' אילן
שנגמם והוציא חליפין מטפח ולמטה כאילן
מטפח ולמעלה כנטיעה דברי רבי שמעון.
ופירוש המשנה שעוסקים שם בדין תוספת
שביעית שהלכה למשה מסיני שמותר לזרוע
אם יש עשר נטיעות ודנו באילן שנגמם
והוציא במקומו אילן אחר האם יש לו דין של
אילן ישן שאסור לזרוע בשבילו או שיש לו
דין של אילן חדש ,ודעת רבי שמעון שאם
נשאר טפח הרי הוא האילן הישן ואם פחות
מטפח הרי הוא כאילן חדש .ובירושלמי על
המשנה שם אמרו :א"ר יודן בר טרפון :רבי
שמעון ורבי אליעזר בן יעקב אמרו דבר אחד
דאמר רבי שמואל בר נחמני בשם רבי יונתן
בשם רבי ליעזר בן יעקב הגומם את כרמו
פחות מטפח חייב בערלה מפני מראית העין
]אבל[ דברי חכמים עד שיגום מעם הארץ .עד
כאן .ופירוש הדברים דסברת רבי שמעון
שפחות מטפח אין זה נחשב עץ היא אותה
סברה של רבי אליעזר בן יעקב שסבר שאם
גמם פחות מטפח יש לחייבו בערלה .וחכמים
חולקים וסוברים שאף אם גמם פחות מטפח

קז
הערלה
בענין היוצא מן השרשים
תורת
יש לזה שם של העץ הישן ורק אם גמם לגמרי
רבנן ,ועוד אפשר לומר שכיון שחיוב אילן
חייב ולדבריהם אין להקל בתוספת שביעית
שנגמם הוא דרבנן משום מראית העין אין
לחרוש בשביל עץ זה.
חשש למראית העין כשהאילן קיים שאז נראה
כחלק מהעץ ורק כשהאילן נחתך אז זה נראה
ודברי ירושלמי אלו הובאו בר"ש על המשנה
כמו אילן חדש .וכן צריך לומר לפי הרמב"ן
שם .וכן הביאם הרא"ש בהלכות ערלה סימן
אליבא דכו"ע שהרי דעתו שיוצא מן הגזע
ד' .והרמב"ם פ"י ממעשר שני הי"ג פסק
פטור לכו"ע ומ"מ באילן שנגמם חייבו ר"ש
שהלכה כחכמים שעד שיגמם מעם הארץ
וראב"י כשנגמם פחות מטפח ולכן צריך לומר
אינו חייב בערלה] .ועיין להלן הסתירות
שמשום מראית העין לא חייבו כשהאילן
בדבריו[ וכ"כ הרשב"א בתשו' ]ח"ג סימן
קיים .וסברה זו ניחא לב' הצדדים במראית
רלז[ .אמנם הרא"ש שם פסק כראב"י אם גמם
העין שגם אם שורש הסברה משום שנראה
פחות מטפח חייב בערלה .ובשו"ע סימן רצד
לאנשים כאילו נטעוה עכשיו וגם אם שורש
סי"ח פסק שפטור מערלה וכדעת הרמב"ם
הסברה שזה נראה שיש לזה כח עץ חדש
אולם הש"ך והגר"א מחמירים בזה שאם
שלב' סברות אלו יש לומר שאם העץ קיים
נקצץ פחות מטפח חייב בערלה וכדעת
אין חששות אלו.
הרא"ש ויובא דבריהם להלן בהרחבה.
בגדר החילוקים בין אילן שנגמם ליוצא מן
הגזע

יט .ותחילה יש לבאר החילוקים בין אילן
שנגמם ליוצא מן הגזע ויש לבאר כן לפי ב'
השיטות ביוצא מן הגזע .ונחל בדעת רש"י.
שהנה קשה על דעת רש"י הסובר שלפי ר"מ
חייב בערלה אם צמח אילן מן הגזע עד ג'
שאמאי לא חייב ערלה באילן שנגמם לרבנן
ואם נגמם ונשאר טפח לכו"ע אי"ז אילן חדש,
ובדוחק י"ל שבאמת ר"מ חייב גם בנגמם עד
ג' אלא שלא הובא דעתו כי סברו לעיקר כר"י
שאין זה אילן חדש ביוצא מן הגזע .ויותר
נראה שהחילוק הוא שיש הבדל אם יש אילן
גבוה וצמח לו ענף סמוך לגזע שאז אומרים
שענף זה לא משתייך לאילן ,אבל בנגמם
אומרים שזה המשך אילן הישן כי הוא מגיע
במקומו של האילן הקודם.
ובדעת ר' יהודה הנידון הוא הפוך אמאי יוצא
מן הגזע פטור מערלה כלל ובאילן שנגמם
חייבו ר"ש וראב"י אם נגמם פחות מטפח,
ואפשר לומר שבאמת ר"י פטר גם שם וכדעת

ולדעת הרמב"ן שסבר שלדעת ר' מאיר ביוצא
מן השרשים אין ערלה ,יל"ע מאי שנא מאילן
שנגמם מעם הארץ שלכו"ע חייב ,והכא נמי
יש לחייב משום מראית העין שנראה שזה
אילן חדש שהרי פעמים שהשרשים רחוקים
קצת מהעץ ,וי"ל בדוחק שמ"מ ניכר שזה
אותו עץ ,ואי נימא דיסוד החיוב באילן
שנגמם משום מראית העין אינו כפשוטו
שנראה לאנשים שנטעו את זה מחדש אלא
משום שיש לזה יחס שנגמר העץ הקודם יש
לומר שהכא לא נגמר העץ.
אם נגמם מתחת לקרקע הוא דרבנן או
דאורייתא

כ .ועתה נבוא להרחיב בגדרי אילן שנגמם.
הנה שורש החיוב לפי ראב"י כשגמם פחות
מטפח הוא משום מראית העין כדאיתא
בירושלמי להדיא .ויש לדון בדעת רבנן
שאמרו עד שיגמום מעם הארץ דהיינו שאם
גמם מעם הארץ חייב אם באופן כזה חיובו
דאורייתא שנחשב אילן חדש .או שגם הם
מודים שכיון שהוא גדל מהמקום של האילן
הקודם אין חיובו מן התורה אלא רק משום

קח
הערלה
בענין היוצא מן השרשים
תורת
מראית העין .ולכאורה אם נגמם מעם הארץ
ואם כן איך אפשר לאכלם שאמרו שברכתו
זה דומה כמו יוצא מן השרשים שיש בזה
בורא פרי העץ .וצריך לומר שכיון שהדרך
חיוב מדינא .ואין זה מוכח שאפשר שכנגמם
הוא שהאילן נגמם ויוצא מן השרשים אין זה
מעם הארץ מ"מ זה שוה לפני האדמה ואין זה
נחשב כגידול חדש אלא כהמשך הגידול
כמו יוצא מן השרשים .ועוד אפשר שגם אם
הקודם כיון שזה דרך בריאתו .וזה שונה
מאילן שנגמם ויצא מן השרשים שזה דבר
זה נמוך מהאדמה מכל מקום אין זה נחשב
חדש .ויש שהוכיחו מזה דמוכח דאילן שנגמם
כיוצא מן השרשים לפי שצומח מאותו מקום
ויצא מן השרשים הוא דין דרבנן כיון דזה
של הקודם ולכן זה נקרא המשך הקודם .ועיין
סברה ששייך לאמרה בדרבנן בלבד ]ויש
להלן שבשו"ת הרשב"א מוכח שנגמם ויוצא
שרצו להוכיח מזה שכל היוצא מן השרשים
מן השרשים זה רק חיוב דרבנן .ברם אפשר
הוא דרבנן ואי"ז מוכח כלל שאפשר שאילן
שדעת הרשב"א שגם יוצא מן השרשים הוא
שנגמם גרע בדוקא וכנ"ל[ אבל אם היה דין
רק דרבנן ולפי"ז אין פשיטות לנידון זה אם
יוצא מן השרשים דין דאורייתא היה צריך
זה שוה ליוצא מן השרשים או קיל טפי.
להתחייב .ולענ"ד אי"ז מוכח שאפשר לומר
אם בנגמם יש דין של יוצא מן השרשים
סברה זו אף בדאורייתא שכיון שזה דרכו אי"ז
כא .ונידון זה יש לדון גם בגמם ונשאר טפח
נחשב עץ חדש .ויש שפירשו באופן אחר
מעל הארץ וכשיצא אח"כ יצא מן השורש
שדעת הרא"ש שזה נחשב עץ רק לענין ברכות
]ששמעתי שזה הדרך שאינו יוצא מהמקום
שברכתו בורא פרי העץ ולענין ערלה מודה
שגוממים אלא מן העינים שיש בעץ[ אם דינו
שכיון שמתחלף גזעו אין זה עץ החייב
כמו יוצא מן השרשים שחייב או שכיון שהוא
בערלה שיסוד עץ החייב בערלה הוא כשעומד
באותו מקום של הקודם זה יותר קל .ועיין
כמה שנים ולפי"ז אין כלל ראיה משם אמנם
לשון הטור והשו"ע שכתבו אילן שנקצץ וחזר
עיין שם שקשה על זה שהרא"ש השוה כלאים
וגדל מן השורש אינו חייב אלא כשנקצץ מעם
לברכה .ויש שפירשו באופן אחר דלעולם זה
הארץ וכו' ומשמע שגם אם גדל מן השורש
היה צריך להיות חייב בערלה אלא שכיון
אין חיוב ,וזה סיעתא לסברה הנ"ל שכיון
שאם יתחייב בערלה נמצא דלא יהיה אפשר
שהוא במקום העץ שנגמם לכן אין בו חיוב
להנות מאילן זה ,יש בזה סיבה שאין זה חיוב
של יוצא מן השרשים ,וצריך לדחוק שלא
ערלה דיסוד חיוב ערלה הוא שאסור בתחילה
נתכוין לזה אלא נתכוין שיצא ממקום הגזע
ואח"כ מותר .ועיין בסוגיא שם אריכות בזה.
וקרא להכל שורש על שם הגזע.
ביאור מה הדמיון בין אילן שנגמם בערלה
כב .ועיין להלן בסוגיא של גדר פרי וירק
ובשביעית
שדעת הרא"ש בריש ברכות שכל עץ המוציא
כג .והנה בירושלמי אמר גבי אילן שנגמם
משרשיו בכל שנה הוה עץ ואף שהגזע נופל
שראב"י ור"ש אמרו דבר אחד שראב"י אמר
כל שנה וצומח מחדש וברכתו בורא פרי העץ
שעד טפח חייב בערלה מפני מראית העין
והגאונים חולקים עליו .ויל"ע לפי דעת
וקשה שהרי ר"ש התיר היתר דאורייתא
הרא"ש שנמצא שפירות אלו אסורים לעולם
שמשום זה התיר לחרוש בשביעית את השדה
משום ערלה כיון שבודאי הם צומחים כל
ואם כן סברתו אינה כראב"י שאמר סברה
שנה מחדש והיוצא מן השרשים הרי זה ערלה
דרבנן.

קט
הערלה
בענין היוצא מן השרשים
תורת
ועוד יל"ע שברמב"ם בפירוש המשניות
אמר שזה אילן חדש רק בערלה מדרבנן ומה
בשביעית כתב שהלכה כר"ש וכן בהלכות
שאמרו דבר אחד היינו שזה אחד בדינים.
לחרוש
שמיטה ויובל ]פ"ג ה"ח[ פסק להתיר
אמנם ברמב"ם אי אפשר לומר כן שהרי
כשנקצץ פחות מגובה טפח והיינו שפחות
ברמב"ם פסק שאם נחתך פחות מטפח אינו
ערלה
מגובה טפח נקרא אילן חדש ,ובהלכות
חייב בערלה ומכל מקום הקילו לחרוש בזה
]מעשר שני פ"י הי"ג[ פסק להתיר עד שיגמום
שזה נחשב כנטיעה ומוכח שסבר שרבי
מעם הארץ ,והיינו שבגובה טפח אי"ז נקרא
שמעון אמר דבריו רק בשביעית ולכן פסק
שהם
אילן ,וקשה שהרי בירושלמי אמרו
כוותיה רק בשביעית ,ומוכרח לומר
אמרו דבר אחד בשמיטה ובערלה ואיך פסק
שהרמב"ם סבר כהסברה א' הנ"ל שרבי
כאן כחכמים וכאן כר"ש .וכן הקשה הש"ך
שמעון אמר סברה פרטית בשביעית וראב"י
]יו"ד רצד סקל"א[.
אמר סברה דרבנן בערלה ובזה פסק כחכמים

ויש ליישב בתחילה את הקושי הא' שמה
אמרו שהם אמרו דבר אחד הרי ר"ש אמר
סברה בדאורייתא שנחשב אילן חדש וראב"י
אמר סברה בדרבנן שחייב מפני מראית העין
והיינו שבעצם סבר שאין זה אילן חדש .וא"כ
אינם סוברים אותו דבר .ויש לומר בזה כמה
דרכים.
א .שר"ש לא אמר שזה נחשב אילן לכל
הדברים אלא רק לענין זה שזה נחשב נטיעה
כלפי חרישה בערב שביעית שבזה אומרים
שעץ קטן נחשב נטיעה .ובאמת לגבי ערלה
מודה שאי"ז נחשב אילן חדש מעיקר הדין,
ולכן יתיישב שהוא דומה לראב"י שאמר שיש
בזה חיוב ערלה משום מראית העין] ,ומה
שכתוב שאמרו דבר אחד היינו ששניהם
נתיחסו לזה כנטיעה וכל מקום לפי ענינו[.
וכ"כ בחזו"א שביעית יז סוף סק"י וסקי"א.
ב .אמנם בתשו' הרשב"א הנ"ל ]ח"ג סי' רלז[
כתב להדיא שלא כדרך זו שכתב שלפי רבי
שמעון נחשב אילן חדש לכל הדברים בין
לענין שמיטה ובין לענין ערלה .וכ"כ בר"ש
על המשנה שם שלפי ראב"י נחשב כנטיעה
בין לענין חרישה בין לענין ערלה .ולדבריהם
על כרחך לפרש שבאמת רבי שמעון סבר שזה
אילן חדש מן התורה לכל הדברים וראב"י

וכן כתב בחזו"א שם שברמב"ם מוכח כן.
ועיין להלן סיעתא לזה מהרא"ש והש"ך.
ג .והנה ברא"ש בהלכות ערלה ]סוף סי' ד[
והש"ך שם סקל"א כתבו שפסקו את ראב"י
שחייב בערלה מדרבנן כי ר"ש סבר כוותיה,
וקשה מאוד שהרי הוא אמר סברה בדרבנן
ור"ש אמר סברה בדאורייתא ואי אפשר לומר
בזה כאחד מהדרכים הנ"ל שאם סבר שר"ש
סבר שזה אילן חדש מן התורה לערלה א"כ
אמאי פסק שזה רק ערלה מדרבנן ואם סבר
שר"ש אמר שרק בשמיטה זה דאורייתא שיש
שם סברה פרטית א"כ אין מקור מה דעתו
בערלה ואיך אפשר להוכיח ממנו שהלכה
כראב"י ,ועל כרחך לדחוק שהם סברו שאותה
סברה שמחמתה קבעו בנטיעה שזה דין
דאורייתא מאותו טעם יש לקבוע בערלה
לחייב מדרבנן .וצע"ג מה הביאור בזה.
ובדוחק גדול אפשר לומר ששורש הסברה
שזה צורה שהאילן הקודם מת וזה אילן חדש
אלא שבערלה אין זה מספיק כי בפועל זה
המשך החיים הקודמים ולכן זה רק מדרבנן
משום מראית העין אבל בנטיעה אין זה משנה
שזה המשך החיים הקודמים וכיון שהצורה
שזה נטיעה סגי בזה ]וזה כדרך החזו"א
שר"ש אמר דבריו רק בנטיעה ,כי אם אמר גם
בערלה אם כן הוא חולק על ראב"י שאמר כן

קי
הערלה
בענין היוצא מן השרשים
תורת
כה .ויש לדון לחלק ביניהם בכמה אופנים .א.
רק בדרבנן וכנ"ל[ וכ"ז דחוק מאוד לצרף
יש לומר שבנגמם ניכר שזה זקן וכל הסברה
סברות דרבנן ודאורייתא .ויש בדוחק לדחות
לחייב הוא משום דרבנן קבעו שזה עץ חדש
ולומר שלעולם הרא"ש נמי סובר כאחד מב'
]וכמו שכ' לעיל שאין זה סברה פשוטה של
המהלכים דלעיל ומה שהוכיחו שהלכה
מראית העין כדמוכח דהשוו את זה לדין
כוותיה היינו שכיון שהירושלמי העמידם
שבנטיעה זה נקרא אילן חדש[ וזה רק בנגמם
שאמרו דבר אחד שמשמע בלשון שזה
לגמרי ,אבל בילדה עד גובה טפח אומרים
השיטה העיקרית ומה שאמרו סבר כוותיה
שיש בזה סברה פשוטה של מראית העין שזה
היינו שסבר כוותיה בדין להתיחס כנטיעה
ולא מחמת אותה סברה וצע"ג.
נראה כילדה.

בש"ך שם הביא בשם האגודה שפסק להחמיר
בנגמם פחות מטפח בין לענין ערלה ובין
לענין נטיעה.
ראית הגר"א מאילן פחות מטפח

כד .הגר"א בסקנ"ד כתב על השו"ע שהקל
בנגמם פחות מטפח וז"ל :ופסק הרמב"ם
כחכמים דהלכה כחכמים ועוד דאוקמינהו
בשיטה אבל הרא"ש פסק כראב"י משום
דר"ש ס"ל כוותיה ול"נ כנ"ל .מיהו נראה
דההיא דסוטה מ"ג ב' מכרעא וכמ"ש בסכ"א
וחד טעמא להו עכ"ד .ופירוש דבריו שמעצם
דין ההכרעה סובר שיש להכריע כהרמב"ם
שהלכה כחכמים וכן העמידו את ר"ש וראב"י
בשיטה ,אולם סובר שיש להוכיח מהדין של
אילן שגובהו עד טפח שמבואר בגמ' סוטה
מ"ג ב' שדעת ראב"י שחייב בערלה כל
השנים מפני מראית העין ]וכל זה כשזה אילן
יחיד אבל אם כל הכרם בצורה כזו מותר כי
יש לזה קול[ והשו"ע פסק כוותיה וסבר
הגר"א שהוא הדין יש לפסוק דברי ראב"י
באילן שנגמם פחות מטפח שבשניהם זה
אותה סברה שפחות מגובה טפח אין זה נידון
כנטיעה .וכן כתב רעק"א במשניות שביעית
סוף פרק א.
חילוקים בין נגמם פחות מטפח לאילן בגובה
טפח

ב .ובעיקר נראה לחלק שבילדה עד גובה טפח
היא נשארת בגובה הזה ולכן יש חיוב רק של
מראית העין משא"כ הכא שגם אחרי שזה גדל
אומרים שיש דין ערלה וזה סיעתא לומר
ששורש הסיבה בזה הוא משום שרבנן קבעו
שזה עץ חדש .וזה סברה חדשה.
ולב' הסברות הנ"ל מיושב הרמב"ם שבדין
של ילדה פסק כסתמא דגמ' שזה עץ חדש
וחייב בערלה ובדין של נגמם פחות מטפח
פסק שאי"ז עץ חדש וכמו שכתבנו שבזה ניכר
שזה נגמם וכן שאחר כך הוא גדל ואין כאן
מראית העין של עץ חדש .ואף שב' הדינים
אמר להם ראב"י מ"מ מסתבר שזה ב' סיבות
וכמו שכתבנו לעיל.
סיכום הדין בנגמם פחות מטפח

כו .ויש לסכם השיטות בדין אילן שנגמם אם
יש לאסור כשנגמם פחות מטפח שהרא"ש
והאגודה החמירו ,והרשב"א בתשובה
והרמב"ם הקל וכן פסק השו"ע להקל ,והש"ך
והגר"א החמירו.
והחזו"א שם ]שביעית סי"ז סקי"א[ נתקשה
מאוד בדברי הש"ך שאמר שמכל הסוגיא
משמע להחמיר וכתב שאין משמע כן וכן אין
סתירה ברמב"ם וכמ"ש לעיל ונראה מזה
שעיקר דעתו היה שיש להקל בזה .אמנם
בדיני ערלה בסעיף כח כתב את ב' הדעות
שיש אומרים שאם לא נשאר טפח שחייב
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בערלה .וכן שמעתי שכל ההכשרים מחמירים
שאומרים שכיון שהחלק שם הוא לא מצמיח
בזה ,אמנם יש לדון בספיקות וכדו' מה עיקר
אם כן הוא מתיבש ואינו נחשב חלק מהעץ
]נידון זה שמעתי מהר"נ בשם אביו ר"ב נדל
הדעה בזה .ולענ"ד הקטנה נראה בזה כמו
ויש לברר במציאות האם באמת כן הוא שזה
שכ' החזו"א שיש לנו הכרעת הרמב"ם
מתיבש[ ויש לתלות את זה בנידון הנ"ל שאם
והרשב"א להקל ודלא כהרא"ש וכן פסק
צריך שישאר כח עץ אם כן באופן זה לא
השו"ע וזה הפשטות כי זה יחיד ורבים ומה
נשאר כח עץ ויותר נראה שגם לפי הצד הנ"ל
שאמרו הרא"ש והש"ך שר"ש סבר כוותיה
מ"מ דנים את כל הטפח כאחד ואומרים
הוא דחוק מאוד וכמו שכתבנו שאין ביניהם
שנחשב שנשאר כאן כח עץ .אמנם אם זה
קשר והש"ך שחולק מוכיח כן מהסתירה
מתיבש ומצטמק קודם שעולה הגזע החדש
ברמב"ם והיא נתישבה וכמו שכ' החזו"א
יש לאסור.
והגר"א שחולק מוכיח מהראיה מילדה וגם
היא נתישבה וא"כ אין לנו ראיות דלא
כח .והנה מצינו ב' דינים בהאי דינא של גובה
שלולי
כהכרעת השו"ע ]וגם בהגר"א נראה
טפח ,גבי אילן שגובהו פחות מטפח וגבי
שהיה לו ראיה היה מכריע כהשו"ע[ ובפרט
אילן שנגמם עד טפח ויש לדון אם בשניהם
שכל נידון זה הוא נידון בדרבנן שהרי נגמם
זה אותו שורש נידון שהסברה בזה היא
ולכאורה
פחות מטפח הוא ודאי רק דין דרבנן
כמראית עין כפשוטו שזה נראה כנטיעה או
יש להקל בזה כדין ספק דרבנן.
שגבי אילן שגובהו טפח זה הסברה וגבי אילן
נידונים למעשה בגדר שצריך שישאר טפח

כז .ויש לדון מה הדין כשגמם את העץ בצורה
עקומה ומצד אחד יש טפח ומצד אחד אין
טפח ,ולכאורה אם זה סברה פשוטה של
מראית העין אפשר להקל בזה ,אמנם אם
הדרבנן דומה למה שאמרו שגבי שמיטה זה
אילן שנגמם עד טפח הוא דאורייתא מסתבר
שזהו דין דרבנן חשוב שדנים שנשאר כאן כח
עץ ]ולכן אומרים שזה המשך העץ הקודם
ולא עץ חדש[ ואם כן יש לומר שכאן אין כח
עץ ועדיין צריך לידע ההגדרה בזה ]כי
מסתבר שעקימות קטנה אינה חסרון[ אמנם
לפי הגר"א שחיליה שהשוה דין זה לדין ילדה
עד טפח שם הוא דרבנן רגיל של מראית העין
יש להקל בזה.
ויש לדון מה הדין אם גמם מעל טפח ויוצא
ענף מלמטה מטפח ]שהדרך הוא כמו שכתבנו
שאינו צומח ממקום שגמם אלא מהעינים[
האם זה מועיל שסוף סוף אין מראית העין או

שנגמם אין זה הסברה כי ניכר שהוא זקן
שנגמם אלא הסברה בזה אחרת כי רבנן
החמירו לדון בזה כעץ חדש כיון שזה דומה
לעץ חדש .ועיין לעיל שעפי"ז יישבנו הקושי
על הרמב"ם והשו"ע שפסק לדין ילדה ולא
פסק באילן שנגמם טפח .אמנם הגר"א
ורעק"א שהקשו נראה שהשוו את שניהם.
ויש לדון מה הדין באילן שנגמם פחות מטפח
אלא שנשאר ענף לרוחב יותר מטפח,
ולכאורה אם הסברה כפשוטה משום מראית
העין יש לדון להחמיר בזה ,אולם אי נימא
שהגדר בזה משום שאומרים שנגמר הנטיעה
הקודמת והתחיל נטיעה חדשה יש לדון
להתיר כיון שאומרים שנשאר כאן חלק חשוב
מהאילן הקודם ומה לי אם זה גובה טפח או
רוחב טפח .וכל זה באילן שנגמם אולם באילן
שגובהו פחות מטפח ויש לו ענף יותר מטפח
יש לאסור כיון דזה עדיין נראה כילדה וגם
לילדה יש ענפים .ובחזו"א בהלכות ערלה דין
לז כתב בילדה שכל שנותיה עד טפח שאם
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פני החמה ,שנוהגת בו ערלה מפני מראית
הגזע מתעקם יותר מטפח אפשר להקל.
העין ,ולא כמו שכתבת ,דלא נחלקו עליהם
ואפשר שכל דבריו שהגזע מתעקם שאז יש
חכמים ,אלא כשנשאר על פני קרקע קצת,
לזה צורה ניכרת שזה עץ אולם אם רק ענף
אע"פ שהוא פחות מטפח ,הא כשנגמם מעם
מתעקם לא יועיל .ועכ"פ בחזו"א הנ"ל מוכח
הארץ ,שלא נשאר ממנו כלום ,מודים חכמים
דלא כסברה הפשוטה שהאיסור במראית העין
שהוא כנטיעה ,וכל שכן היוצא מן השרשים
משום שזה נמוך שאם כן מה לי שהגזע
המכוסים בקרקע .ומיהו מה שהבאת עליה
מתעקם סו"ס הוא נמוך ויש לאסור בו.
ההיא דהקונה אילן ,לא מן השם הוא זה.
שו"ת הרשב"א

כט .יש להרחיב בביאור דברי הרשב"א בתשו'
ח"ג סימן רלז.
השואל שם שאל בדין אילן שנגמם לגמרי
ויצא מן השרשים שלא ראו פני חמה האם
חייב בערלה והביא שגבי ממונות נחלקו בדין
אילן היוצא מן השרשים אם זה של בעל
האילן או של בעל הקרקע ודן האם ערלה
דומה למקח וממכר ואח"כ הביא את
הירושלמי שאמרו שאם נגמם פחות מטפח זה
מחלוקת ואם נגמם מעם הארץ חייב בערלה
לכו"ע ,ויש לפרש בשאלתו שלא הבין חילוק
בין נגמם ליוצא מן השרשים ולכן נתקשה
האם גם בנגמם יש את המחלוקת כמו ביוצא
מן השרשים .וענה לו הרשב"א שזה משנה
בשביעית שאילן שנגמם פחות מטפח נחשב
נטיעה חדשה לפי רבי שמעון וכתב שזה גם
לערלה ורבנן חולקים עליו רק כשנשאר פחות
מטפח אבל אם נגמם לגמרי כולם מודים
שאסור בערלה .ולכן זה אסור בערלה] .אפשר
שעיקר תשובתו שאי"ז רק מחלוקת בירושלמי
אלא שיש לזה עיקר ושורש במשנה להדיא
בשביעית ,שאם לא כן הוה ליה לענות לו
שדברי הירושלמי אמת שיש בזה ערלה
והלכה כרבנן משום שהעמידום בשיטה[.
ויל"ע בסוף דבריו אחרי שהביא דעת ר"ש
וראב"י ,שכתב :ולא קיימא לן כוותיהו ,אלא
קיימא לן כרבנן דאמרי עד שיגמם עם הארץ,
כדאיתא בירושלמי .וכל שכן אם אינו רואה

והנה פשטות דבריו במה שכתב שקיימא לן
כרבנן שגומם מעם הארץ וכל שכן אם אינו
רואה פני חמה שנוהג בו ערלה משום מראית
העין משמע שסבר שחיוב ערלה ביוצא מן
השרשים הוא חיוב דרבנן ,ויש לדחות
שדבריו הם באופן שנגמם שבאופן זה הוא
שונה מיוצא מן השרשים בעלמא וכמו שכ'
לעיל ובזה החיוב הוא משום מראית העין.
ויש לסייע לזה שבסוף דבריו הביא שמה
שהביא מהדין של קונה אילן לאו מן השם
הוא זה ,ולכאורה כוונתו ששם זה יוצא מן
השרשים ובזה לכו"ע חייב בערלה וכל נידונו
היה באילן שנגמם ויצא מן השרשים .ואי"ז
ראיה כי גם לפי הדרך העיקרית שנידונו היה
מה דין אילן שנגמם גם ניחא מה שאמר שאין
ראיה מיוצא מן השרשים לאילן שנגמם.
והנה לכאורה פירוש הקטע ולא כמו שכתבת
דלא נחלקו עליהם חכמים וכו' היינו חוזר על
הענין הקודם שחכמים מודים שאם נגמם
לגמרי חייב וכל שכן באילן חדש היוצא מן
השרשים שחייב וכל זה דלא כמו שהוא כתב
שגם נגמם לגמרי תלוי במחלוקת .ולדרך
הנ"ל יש לומר שהכא כוונתו שלא כמו שהוא
כתב שאם נגמם ויצא מן השרשים שזה תלוי
במחלוקת של דין יוצא מן השרשים אלא
שבזה כו"ע מודו כיון שזה דינו כנגמם ולא
כיוצא מן השרשים.
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וקשה על השואל למה לא הביא את הברייתא
ורבינו גרשום .וכ"כ להדיא הריטב"א שם
שבגמ' ב"מ שיוצא מן השרשים חייב בערלה
שכל שרואה פני חמה זה גזע ואפילו יוצא מן
והוצרך להביא מממונות.
השרשים וכל שאינו רואה פני חמה זה
שרשים ואפילו יוצא מן הגזע.
חלק ג .בירור מה נחשב שרשים
בדין אינו רואה פני חמה זה שרשים

ל .עיין לעיל שעיקר ההכרעה לדינא שהיוצא
מן הגזע אינו ערלה והיוצא מן השרשים הוא
ערלה ויש לדון מה נחשב שרשים ומה נחשב
גזע .והנה בגמ' ב"ב פב על המשנה שאמרו
שהיוצא מן הגזע שלו ומן השרשים של בעל
הקרקע אמר רב יוחנן כל שרואה פני חמה זה
גזע ושאינו רואה פני חמה זה שרשים .והובא
ברש"י ב"מ קיט שם .ונפסק בשו"ע חוש"מ
בסימן רטז ס"ט.
ויש לדון בזה האם נאמר דין זה גם בערלה או
שכל זה רק לגבי מקח וממכר שדרך האנשים
להתיחס שמה שמתחת לפני הקרקע שזה
כשרשים אולם כלפי ערלה שזה נידון לפי
האמת גם היוצא מן הגזע למטה מן הקרקע
הרי הוא כיוצא מן הגזע.
דין יוצא מן הגזע שמכוסה

לא .ותחילה יש לברר אם הכלל שאמרו שמה
שאינו רואה פני חמה זה שרשים אם זה דוקא
על השרשים שאומרים שהשרשים הגלוים זה
כעץ והמכוסים זה כאילן או שהוא דין גם על
הגזע עצמו שהיוצא ממנו למטה מן הקרקע
נחשב כיוצא מן השרשים .והקושי בזה הוא
בסברה שלכאורה גזע הוא תמיד נחשב העץ
עצמו ויש לפטור יוצא ממנו ומה שאמרו
בגמ' כל שרואה פני חמה יש להעמיד שדברו
על שרשים שבזה אם רואה פני חמה נחשב
כחלק מן העץ .אולם לכאורה יש להוכיח מן
הגמ' שם שאי"ז כן שהקשו שניחוש דילמא
מסקא ארעא שירטון ויעלה הקרקע ונחשוב
שיש לו ג' אילנות שלא ראו פני חמה ומוכח
שגם מן הגזע כן הדין .וכן פירש שם הרשב"ם

אם יש כלל זה בערלה

לב .ועתה נבוא לנידון הא' אם יש להוכיח
שדין זה נאמר גם בערלה או רק למקח
וממכר ,ולכאורה יש להוכיח ממה שאמרו
בגמ' ב"מ צריכותא והיינו שהוקשה להם
שיספיק דין במקח וממכר ולא יהיו צריכים
לדין ערלה ואם נימא דמקום הגזע והשרשים
בערלה זה שונה ממקח אי אפשר לעשות
צריכותא ,וזה סיעתא גדולה שגם בערלה
הכלל הוא כל שרואה פני חמה] .ראיתי ראיה
זו בחו"ב סו"ס ג[.
ולא מצינו להדיא בראשונים שאמרו דין זה
לגבי ערלה ,לבד מהאור זרוע בהלכות ערלה
שכתב כן .וכן יש לזה קצת משמעות בלשון
הרשב"א בתשו' ח"ג סימן רלז שכתב השואל
והוא הנקרא גזע היוצא מן השרשים
המכונסים שאינו רואה פני חמה חייב בערלה,
ואף הרשב"א בתשובה שלו כתב :הא
כשנגמם מעם הארץ ,שלא נשאר ממנו כלום,
מודים חכמים שהוא כנטיעה ,וכ"ש היוצא מן
השרשים המכוסים בקרקע וכו' משמע שהגדר
הוא אם זה מכוסה .וכן כתב הכסף משנה
לדינא בפרק י' מהלכות מעשר שני ונטע רבעי
ה"ט .ובסברה היה מקום טובא לחלק בזה
שהרי זה דבר קשה לומר שדבר שיוצא ממנו
יש בו דין ערלה וקושי זה אין במקח וממכר
אולם מכל מקום יש להוכיח ממה שהשותה
הגמ' את ב' הענינים ומשמע שכולם דין אחד
להם וממילא גם אותה הגדרה מה נחשב
קרקע ומה נחשב שרשים.
וכ"כ החזו"א לדינא בהלכות ערלה בדין כח
שענפים היוצאים מן הגזע הרי הן כהאילן
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אפילו יצאו מן הטפח התחתון אבל היוצאים
מדרבנן היה מקום לפטור בזה שכל החיוב
מן השרשים חשיבי כאילן נטוע מחדש וחייב
הוא משום מראית העין ובכה"ג אין מראית
בערלה .ומבואר שפסק שדין זה קובע גם
העין ,ואי"ז מוכרח שאפשר שכבר חל שם
בערלה .ומשמע מלשונו שפסק גם את הדין
חיוב ולא יורד ודומיא לאילן שנגמם שחיובו
של רואה פני חמה ולכן רק עד הטפח התחתון
משום מראית העין וגם אחרי שגדל מעל טפח
מועיל.
חייב ]אולם עיין לעיל שיש לחלק בזה ששם
גדר החיוב שרבנן קבעו להתיחס לזה כנטיעה
הבריך ענף והשריש
חדשה ומנ"ל שיוצא מן השרשים זה דומה
לג .מצינו שיש דין הברכה דהיינו שאם לקח
לזה דילמא זה דומה לכרם ילדה ששם הסברה
ענף שיצא מהעץ מעל פני חמה שכופף אותו
משום מראית העין כפשוטו ומכל מקום יותר
והכניס אותו לאדמה והוציא אותו וגדל על
נראה שגם ביוצא מן השרשים הגדר להתיחס
הענף הזה פירות ,שזה מותר ]כל זמן שיש
לזה כנטיעה חדשה[.
יניקת עלים מן הזקנה וכמבואר לעיל בסוגיא
סברה לפטור בזה כדין ילדה שספקה בזקנה
דהברכה[ ואין להקשות מאי שנא מיוצא מן
לה .אולם נראה שיש מקום גדול לפטור בזה
השרשים שחייב דדוקא שרשים נחשבים כמו
כדין ילדה שסבכה בזקנה שבטלה ,ואף
קרקע משא"כ כאן נחשב כענף של העץ ,ואף
שבאופן שהשרישה הילדה נחלקו הראשונים
אם אח"כ השריש הענף קצת מכל מקום פטור
אם בטלה מכל מקום כאן נראה לכו"ע
ולא אמרינן שזה הפך להיות שורש אלא
שבטלה כי כל הסברה שאומרים באופן
אמרינן שזה שייך לזקנה ורק יוצא מן
שהשריש שהוא מתיחס לעצמו ואין זה שייך
השרשים נחשב אילן חדש לפי ששרשים
הכא שכולו מתיחס לזקנה .והצד לדון בזה
נחשבים כמו קרקע .אולם אם היה הענף קצר
שאולי נימא שיש כלל שדבר שחל עליו שם
והשריש באדמה ומחמת השרשים גדל ואחר
אילן לא שייך לפטרו .ואי"ז כ"כ מסתבר.
כך הוציא בודאי חייב שנחשב כיוצא מן
ולדעת הר"ש ותוס' הסוברים ששייך לבטל
השרשים וגרוע מזה וכ"כ החזו"א בדינים אות
אילן שהשריש אם מרכיבים אותו וכן פסק
כה .ויש לדון אם היה ענף קצר ויש צורה
החזו"א זה מתבטל כשיש נטית עלים ,מוכח
שהמשך הגידול אינה גזע חדש אלא המשך
ששייך לבטל אילן שנתחייב בערלה .ומכל
הענף הקודם אם יש להקל .וצ"ע.
מקום יש מקום קטן לחלק בזה לומר ששם
בענין ענף היוצא מן השרשים המכוסים
נקבע ע"י הסיפוק שהוא יונק ממנו והוא
ואח"כ נתגלו
מתיחס אליו אבל כאן הרי כל הזמן יונק
לד .יש לדון בדין ענף היוצא מן השרשים
מאותו גזע ואפשר שכיון שהיה יחס לגזע הזה
המכוסים ואח"כ הגיע רוח ופזרה את העפר
שהוא קרקע ביחס לענף ממשיך ליקבע כן
ונתגלה הגזע ונמצא שכרגע זה יוצא מן הגזע.
היחס ואינו משתנה אף שעתה עלה הגזע מעל
ולכאורה כיון שיצא מן השרשים הרי קיבל
פני הקרקע ואם ייצא ענף ממקום אחר מהגזע
שם אילן חדש ונתחייב בערלה והחיוב לא
יהיה פטור.
פוקע ]ולא מסתבר לומר שנימא שהשתא
לו .בספר משפטי ארץ הביאו תשובה מהרב
שגדל נקבע למפרע שאינו כיוצא מן
מטשיבין שאסר ודימה את זה לילדה
השרשים[ ואם חיוב יוצא מן השרשים
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שהשרישה ואח"כ הרכיבה בזקנה שיש
עוד יש לעיין לדינא מה הדין כשצמח ענף
ששוכב על הארץ שחציו צמח במקום מגולה
להחמיר בזה ,והיינו שלא סבר כהחזו"א
וחציו מכוסה .וזה שאלה מצויה.
שפסק להקל בזה .ולכן דימה נידון זה לעניננו
ששם שורש הסברה שחל על זה שם חיוב
עוד יש לדון מה הדין כשהתגלה חלק מהגזע
והוא לא נפטר .אמנם נראה שגם לפי דעתו
עצמו וצמח ענף מהצד המגולה ובצד השני
הכא שאני ויש לפטור כמש"ל לפי שהכא אין
של הגזע הוא מכוסה ,שלכאורה אין בזה דיני
לו כלל חשיבות עצמית .ושם הביאו מכתב
ערלה כיון שהוא צמח במקום שרואה פני
מהסטיפלר שנטה להקל בזה כדין ילדה
חמה ויל"ע אמאי אין לחוש שיונק מאיסור
שסבכה בזקנה וכמו שכתבנו וכתב שם שמכל
מחמת הגזע .ויש ליישב.
מקום יש לחלק ואולי כוונתו לחילוק הנ"ל.
החשש בענפים נמוכים שהיו מכוסים
אמנם עיקר נטיתו היה להקל וכן עיקר הסברה
והתגלו
וכמ"ש .ושם הביאו מספר זכרון שאול של
לח .והנה הדרך הוא ברוב האילנות שבתחילת
הגר"ש ברזם שהביא שהחזו"א אסר בזה ועיין
החורף חותכים את כל הייחורים שבכרם
שבספר הנ"ל כתב פלפול שלם ליישב מה
ומשאירים רק את הענף המרכזי ופעמים יש
שהקשינו מה החילוק בין זה לילדה שספקה
חלק שלא שמים לב ונשארים ענפים נמוכים
בזקנה .אולם שמעתי מהר"ט לדחות שאין
ורבים מחמירים שלא ליקח פירות בענפים
כלל ראיה מהחזו"א שאסר בזה דהלשון שם
הנמוכים שחוששים שהיו מכוסים והתגלו.
שהחזו"א אסר את הפירות ודילמא כל מה
כיון שמבחינה מציאותית רואים לפעמים
שאסר היה רק באופן שכבר יצאו פירות ואין
שיש ענפים שהיו למטה מן הקרקע ואח"כ
ידוע אם יצאו פירות בשעה שהיה מכוסה או
התגלו.
מגולה ובזה צריך לאסור כיון שהפירות
שיצאו ספק חל עליהם דין ערלה וחידושו
ושמעתי שיש אומרים שקשה לומר שהקרקע
היה שיש להחמיר בספק יוצא מן השרשים
ירדה וכן קשה לומר שיצאו פירות במקום
ואין
לפי שזה ספק דאורייתא בערלה בא"י
שהיה שם קרקע כי בדרך כלל הם צומחים
מקור מדבריו להחמיר אם פירות יצמחו
באויר ושורש הסיבה שמכוסה ומתגלה הוא
בודאות אחרי שנתגלה .ויש לברר היטב מקור
שבאמת אין הקרקע יורדת אלא מחמת
השמועה ולמי החזו"א אמר דינים אלו.
השלכת של העלים שהופכים לחול ולכן זה
נידונים מעשיים בנידון הנ"ל

לז .ושמעתי לדון אם יש שורש שבתחילתו
הוא מכוסה באדמה ומצד אחד הוא גבוה
מעל האדמה ושם יצא האילן החדש אם
אפשר להקל בזה כי יצא במקום שהוא מכוסה
או שנאמר שכיון שחלקו מתחת האדמה זה
קובע שאין זה חלק מהעץ.

נראה שזה מכוסה וכשיש רוחות חזקים זה
מסלק אותם ונמצא שזה מגולה ואם זה נכון
אפשר שאין זה נחשב כשרשים לפי שאין זה
עפר ממש .ואפשר שכיון שצורתו כעפר נמי
נחשב כעפר וצ"ע.
ויש שאמרו מחמת המציאות הנ"ל שבאמת זה
היה מגולה ואח"כ התכסה בעפרורית הנ"ל
ואח"כ התגלה שוב .ולפי"ז לכאורה יש
להתיר .ובכל דברים אלו צריך לשאול
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למומחים שכל הדברים הנ"ל לא שמעתי מפי
מכוסים ונתגלו ועיין לעיל שאין זה ברור כלל
מומחים.
סיבת האיסור בזה .ושמעתי שההכשרים כולם
מקפידים בזה ומורים שאין ליקח ממה שהיה
עוד שמעתי מהרב שאג שאמר לו דאובה שיש
מכוסה ונתגלה ולכן מורים לחתוך כל הענפים
לחוש אף בענפים גבוהים אם אין השגחה על
הנמוכים וצע"ג.
העץ מתחילתו שאפשר שהם יצאו מן השורש

שהיה מכוסה ואח"כ התגלה ובתחילה היה
נמוך ואח"כ כל הגזע גדל וזה נהיה גבוה ולכן
אם נבוא לעץ בן עשר שנים אי"ז מספיק
שנאמר שכל הענפים הגבוהים מותרים כי
אפשר שהיו נמוכים שגבהו וכנ"ל.
אמנם לקושטא דמילתא כל החששות הנ"ל
הוא אם ננקוט שזה אסור בענפים שהיו

ובחו"ב ]סימן ג' סק"ז[ שיש תקנה ליוצא מן
השרשים ע"י שיחפור סביב העץ ויתגלה העץ
ואז יהיה אפשר להקל בזה כדין ילדה שסבכה
בזקנה .ומבואר שס"ל לעיקר כהמבואר לעיל
שיש להקל בזה .אמנם בדפוסים החדשים
השמיטו קטע זה וכנראה שחזר בו מזה.
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*
לסייג וחיצון למאכל שחייב בערלה ואין
סימן ו' בענין שורש פטור
אומרים שפוטר ותרצו ששם יש סיבה שיכול
זה לשון הירושלמי סוף הלכה א :תני אילן
לחשוב עליו לחייבו.
שמקצתו נטוע בארץ ומקצתו חוץ לארץ

מכיון שמקצתו נטוע בארץ כילו כולו בארץ
דברי רבי רבן שמעון בן גמליאל אומר צד
הנטוע בארץ חייב הנטוע חוץ לארץ פטור ר'
אבהו בשם רבי יוחנן נעשה כטבל וכמעושר
מעורבין מזה על זה רבי זעירא בשם רבי יוחנן
שורש פטור פוטר מה כרבי דרבי אמר שורשין
חיין זה מזה דברי הכל היא הכא שורש פטור
פוטר הן דתימר שורש פטור פוטר בשורש
ישן שהשריש מתוך שלו לתוך של חבירו אבל
אם השריש מחוץ לארץ בארץ לא בדא שורש
פטור פוטר והתנינן רבי יוסי אומר אפילו
הפנימי למאכל והחיצון לסייג הפנימי חייב
והחיצון פטור ויפטור צד החיצון לצד הפנימי
רבי זעירא אמר לה סתם רבי לא בשם רבי
לעזר ראוי הוא לחשוב עליו לחייבו .ועיין
לקמן המשך הדברים.
תוכן הגמ' בירושלמי סוף הלכה א'
דרך הגר"א שיש דין שורש פטור רק
בביכורים ולא בערלה ומעשר

א .לפי פירוש הגר"א והר"ש סירליאו ביאור
מהלך הגמ' שלענין מעשר חייב באילן שחציו
בארץ וחציו בחו"ל ונחלקו רבי ורשב"ג אם
רק חצי מהאילן חייב או כולו חייב ואמרו שר'
יוחנן אמר שורש פטור פוטר והקשו שזה
כרבי שאמר שרשין חיין זה מזה ולכן דן את
כל האילן כאחד ואי"ז כרשב"ג שאמר שדנים
חצי מהעץ ]ברם אי"ז כרבי ממש שהרי רבי
חייב את כל העץ ואפשר שפליג ואפשר
שלענין זה יש לחלק בין ערלה למעשר[
ותרצו שרק לענין בכורים אמר ר' יוחנן
ששורש פטור פוטר .והקשו מאילן פנימי
* נכתב שלא בעיון כל הצורך.

ומבואר מסקנת הגמ' לפי פירוש זה שלענין
ביכורים שייך הסברה של שורש פטור פוטר
אם יוצא שורש בינו לבין חבירו וזה לא שייך
בענין ערלה ומעשר שהנידון אם זה גדל
בארץ ישראל וחו"ל ,ומכל מקום הקשו על זה
מפנימי וחיצון שחייב בערלה ולא אומרים
שורש פטור והיינו שהבינו שדין זה של ערלה
צריך לדמות לענין בכורים ודחו ששם לא
שייך שורש פטור כיון שיכול לחזור
ולהתחייב.
הקושי הגדול מה הקשו מפנימי וחיצון
בערלה

ב .בפשטות סברת החילוק לפי דבריו בין
ביכורים למעשר וערלה הוא משום
שבביכורים יש דין שזה יהיה שלו וכיון
שחלק לא שלו הוא פטור משא"כ לענין ערלה
ומעשר הנידון לאן לשייך את זה ובזה קובעים
לפי העץ עצמו .ולא לפי שורש פטור .וקשה
על זה מפנימי וחיצון בערלה אמאי זה דומה
לביכורים הרי גם שם יש לומר שכל חלק
משויך לדבר אחר.
וחשבתי שהסברה בזה הוא שלעולם הבינו
שיש סברה שאם יש חלק פטור זה פוטר את
הכל אלא שסברו שלענין המקום בארץ חייב
כי המקום נקבע עפ"י עיקר האילן ובאופן כזה
זה לא נקרא שיש חלק פטור ולכן לענין שורש
פטור יש לחייב בערלה אולם לענין פנימי
וחיצון סברו לפטור כי יש חלק פטור .וקשה
על זה שהרי במעשר באילן שמקצתו נטוע
כאן ומקצתו שם האילן עצמו חלקו כאן
וחלקו שם ולכן רשב"ג אמר שהחלק של שם
פטור והחלק של כאן חייב .ואמאי דין זה
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ניחא ומכל מקום פנימי וחיצון סברו שיש
עוסקים בשורש חדש שזה ענין ערלה אלא
לפטור .וצע"ג.
בשורש ישן והנידון הוא אחר על ביכורים[
דרך החזו"א שאומרים שורש פטור בערלה
לפי רבי

ג .דרך החזו"א סימן ב' סק"ב ומהר"א פולדא
שמסקנת הגמ' שענין שורש פטור שייך רק
בערלה ולא במעשר ,וסדר הגמ' שבתחילה
חשבו שגם לרשב"ג שמחלק גבי מעשר את
הגזע היוצא בארץ מהגזע היוצא בחו"ל
שמכל מקום לענין ערלה יפטור כי יש לו חלק
פוטר כמו נטיעה ישנה] ,דהיינו שכל נטיעה
מתחילים למנות לה מזמן הגרעין ,ואף
שהרבה מהגידול התפתח אח"כ מ"מ פטור
והבינו בהו"א שהפטור בערלה משום שיש
חולק שפוטר ,ועיין בחזו"א סימן ב' סק"ו
ד"ה ועיקר שכתב שזה הטעם או שקים להו
לחז"ל ,וזה סברה מיוחדת שישנה בערלה ולא
במעשר[ ודחו שלא נאמר דין זה אלא לגבי
נטיעה ישנה ממש שאומרים שהתחלת נטיעה
בכל שהוא או לגבי בכורים שבזה אומרים
שאם יש חלק של אחר פטור אבל לגבי ערלה
לפי רשב"ג אם חלק מהגזע בארץ וחלק
מחו"ל אין הכל פוטר ,אולם לדעת רבי שהכל
מעורב יש לפטור גבי ערלה כמו שסברו
בתחילה ,וכל הנידון שבגמ' עד עתה היה
לדעת רשב"ג האם הוא מודה לדין זה ,ואח"כ
הקשו ע"ז מפנימי וחיצון אמאי אין פוטר לפי
רבי שאם יש יניקה המעורבת זה פוטר את
הכל ותרצו דלא דמי.
ד .הקושי על דבריו שהוא צריך להוסיף
בירושלמי שזה לא נאמר אלא לענין ישן 'או
לענין בכורים שהשריש משלו לשל חבירו'
ופשטות דברי הירושלמי שזה נאמר בחדא
מחתא דהיינו שזה לא נאמר אלא לענין
בכורים ]אמנם אין זה קשה כל כך שהרי
בלא"ה קשה שאם זה בכורים אמאי אמרו
שורש ישן וצריך לומר שבאו לומר שאין

וכן סברת הדבר לדמות כל שורש פטור
לנטיעה ישנה היא סברה קשה שהסברה
בנטיעה ישנה הוא שהתחלת נטיעה נידון לפי
ההתחלה ממש ואף שבתחילה זה גרעין מכל
מקום הוא קובע את מספר השנים שמאז
התחיל שנות העץ ואין זה שייך להכא שיש
שורש פטור.
ביאור סברת פטור שורש פטור בערלה ולא
במעשר

ה .והנה רבי סובר שיש לומר בזה שורש פטור
פוטר ולענין מעשר דעת רבי לחייב וצריך
לומר שזה נאמר דוקא במעשר ולא בערלה.
וסברת הדבר ששייך שורש פטור בערלה ולא
במעשר נראה לפרש שענין מעשר אינו דין
בפירות אלא דין בגברא ולכן אומרים
שהגברא צריך להתיחס למה שכל גידולו
בארץ שגדל בארץ וחייב ,אף שיש לו שורש
בחו"ל ,אולם לענין ערלה חל דין על הפירות
וכעין שחל קדושה על הפירות ובזה אומרים
שאם יש סיבה שלא חל קדושה זה מפקיע את
הקדושה מכל הפרי .ושו"ר לשון החזו"א שם
שכתב שהשרשים הפטורים פוגמים נטיעתו
ולא הוה נטיעה חשובה החייבת בערלה
ואפשר שאין סברה זו במעשר .ועיין בחזו"א
סק"ו ד"ה ועיקר שכתב שהטעם של שורש
פור נלמד מנטיעה ישנה או שקים להו לחז"ל
בכוונת המצוה כן.
ביאור המשך הירושלמי לפי ב' הדעות

ז .בהמשך הירושלמי שם כתב וז"ל רבי יוסי
בשם רבי יוחנן שרשים אין בהן ממש אמר
רבי זעירא לרבי יסא בפירוש שמעתנה מן דר'
יוחנן או בערלה הויתון קיימין ואתדכרת הדא
מילתא בביכורין ואמר שרשין אין בהן ממש
אמר רבי זעירא הן דתימר שורשין אין בהן

קיט
הערלה
בענין שורש פטור
תורת
ממש בהשרישו מחוץ לארץ לארץ אבל
בזה כח לחייב .והוא לטעמיה דאין דין שורש
משהשרישו מהארץ לחוצה לארץ שרשים יש
פטור בערלה ומעשרות.
לארץ
בהן ממש .סיפקה לזקינה פטור לחוץ
דין זקנה שספקה בילדה וכח ילדה יפה -
פטור להקדש חייב לצד התחתון לצד העליון
נפק"מ בהנ"ל
חייב להקדש חייב שהוא ראוי לפדותו
ח .עיין בחזו"א סימן ב' סק"ו שהקשה על
ולחייבו לצד העליון חייב שהוא ראוי לחשוב
דברי הגר"א שכתב שאם הרכיב זקנה בילדה
עליו ולחייבו רבי יסי כרבן שמעון בן גמליאל
וכח הילדה יפה שמתחייב הזקנה בערלה כי
אפילו יסבור כרבי ערלה תלוי' לדעתו
זה מתיחס לילדה והקשה שיש לפטור בזה
ומעשרות אינן תלויין לדעתו.
מדין שורש פטור פוטר והכא נמי יש קצת
ונחלקו בזה המפרשים לשיטתם שהחזו"א
יניקה שיונק מעצמו וזה צריך לפטור .ואף
פירש שמה שאמרו שרשים אין בהם ממש
שילדה שספקה בזקנה וכח ילדה יפה היא לא
היינו המשך הסוגיא הנ"ל דהיינו שאין בהם
נפטרת ואין אומרים שמקצת היניקה מהזקנה
ממש לפטור אם חלק השרישו בחו"ל ור' יוסי
תפטור כדין שורש פטור ,התם הוא משום
הבין שר' יוחנן סבר שאין דין שורש פטור
שאומרים ששורש פטור של עצמו סגי בכל
לפטור בערלה ושאל לו ר' זעירא האם שאל
שהוא אבל שורש פטור של חבירו אינו פוטר
את ר' יוחנן אם יש דין שורש פטור בערלה
]והסברה בזה שאינו מתיחס לחבירו אלא
אין
כמו בבכורים ואמר לו ר' יוחנן שרשים
כשעיקר יניקתו מעצמו[ אבל בזקנה שספקה
בהם ממש ומזה הוא הבין שאין דין שורש
בילדה יש לפטור גם אם כח ילדה יפה כי לה
פטור בערלה ור' זעירא פירש בדברי ר' יוחנן
שורש עצמי .ואפשר שהגר"א לשיטתו שלא
באופן אחר שהוא חשב שר' יוחנן שואל אותו
סבר לדין שורש פטור בערלה וכמבואר לעיל.
שכמו שלענין בכורים תערובת חבירו פוטר
ט .ויל"ע בחזו"א סי' א סקי"ט ששם חלק על
הכא נמי לענין ערלה תערובת חיוב יחייב
הש"ך שכתב שההיתר בפנימי למאכל ועליון
וענה לו ששרשים אין בהם כדי לחייב אבל יש
לסייג משום זה וזה גורם וחלק עליו שאין
בהם כדי לפטור] .ולצורך זו כתב שעדיף
איסור בעץ וכל הדין הוא בפירות ואם יש ב'
לגרוס בירושלמי שהזכיר הענין דבכורים ולא
גורמים שמהוים את העץ אחד גורם היתר
כמו בגירסתנו בבכורים ברם כתב שבדוחק
ואחד גורם איסור יש לאסור שזה נחשב כמו
י"ל כן אף לפי גירסתנו[ .וכן פירש מהר"א
איסור והיתר מעורבים כמו פנימי למאכל
פולדא .והם לטעמייהו דסברי שאמרינן שורש
וחיצוני לסייג לפי רשב"ג .שאיסור הפירות
פטור בערלה לפטור.
הוא מעצם מציאותם ולא מחמת מה שמהוה
והגר"א פירש שר' יוסי אמר שאין דין שורש
אותם עי"ש .וכלן פירש דהיחורםי העליונים
פטור גם בבכורים ועל זה הקשה רב זעירא
נחשבים לעצמם ומה שהתחתון עוזר לעץ
אם אמר כן בפירוש או שעסקו על ערלה
לגדל אין בזה כח לייחס הפירות אליו .וצ"ע
ובאמת אין מקור מה דעתו בבכורים .ואח"כ
אמאי אין להתיר שם מכח שורש פטור פוטר.
אמר ר' זעירא שמה שאמר בערלה שאין
ואולי כוונתו לפי השיטה המחייבת שם וצ"ע.
בשרשים ממש היינו שאין בזה ממש כדי
סיכום הדברים :דעת החזו"א להלכה ששורש
לפטור אם חלק מהשרשים בחוץ לארץ אבל
פטור פוטר בערלה] .כ"כ בסימן ב' סק"ו ד"ה
אם עץ בחוץ לארץ וחלק מהשרשים בארץ יש
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הערלה
בענין שורש פטור
תורת
הגר"א מבואר להיפך שאין דין שורש פטור
אבל .ולהמבואר לעיל כן הוא לדעת רבי ולא
לפטור בערלה וחייב בערלה.
לדעת רשב"ג וצ"ל שהלכה כרבי[ אולם לדעת

קכא
הערלה
בענין גדרי אילן וירק
תורת
וכלו גווזיה וטרפיה לגמרי בחורף והדר פארי
סימן ז' גדרי אילן וירק
משרשיו מברכין על פירותיו בורא פרי
א .ברכות מ .היכא מברכינן בורא פרי העץ,
האדמה וכל היכא דאי שקלי לפירי איתיה
היכא דכי שקלת ליה לפירי איתיה לגווזא
לגווזא והדר מפיק פירי זהו פרי העץ .מכאן
והדר מפיק אבל היכא דכי שקלת ליה לפירי
פסק ה"ר יוסי דאותם תותים ופריז"ש
ליתיה לגווזא דהדר מפיק לא מברכינן עליה
ובישונ"ש וכיוצא בהם שיש לברך בורא פרי
בורא פרי העץ אלא בורא פרי האדמה.
האדמה .והביא ה"ר מנוח )ספר המנוחה פ"ח
ונחלקו בראשונים בפירוש כלל זה.
ה"י( ראיה מירושלמי דמסכת כלאים דמברכין
דעת הרא"ש שאם נשאר השרשים משנה
על כל מיני אטד בורא פרי האדמה וכו' אבל
לשנה זה עץ
הר"ם )תשב"ץ קטן סי' שכב ד"ה על התותים(
הרא"ש )סי' כג( כתב וז"ל :בגמרא קאמר כל
אומר שנהגו העם לברך עליהם בורא פרי העץ
עץ
דבר שעושה פירות משנה לשנה נקרא
שהרי דרך הענף להתקיים ימים רבים בשנה זו
אבל דבר שצריך לזרעו בכל שנה נקרא פרי
והדר אתי פירי בשנה האחרת ועצו מתקיים
הארץ ועוד אומר סימן אחר בתוספתא
משנה לשנה וכן נהג רבינו תם בשם אביו.
עשב
)כלאים פ"ג הי"ג( כל שמוציא מעיקרו
עכ"ל .מבואר דעת הגאונים שאין דין עץ אלא
הוא ומברך עליו בורא פרי האדמה וכל
כשנשאר גזע העץ משנה לשנה ,ולפיכך כתב
עליו
שמוציא עליו מענפיו אילן הוא ומברכין
המרדכי שלדבריהם על תותים יש לברך בורא
בורא פרי העץ .עד כאן .מבואר מדבריו דס"ל
פרי האדמה אף שהשורש מתקיים משנה
שרק דבר שצריך לזרעו בכל שנה הוא הנקרא
לשנה כיון שהעץ לא קיים ,וה"ר מנוח הוכיח
נובל
ירק ,ולדבריו אם יהיה דבר שכל הגזע
מהירושלמי כן שמברכים על אטד בורא פרי
וצומח מהשורש חדש יהיה לו דין עץ] .ולשון
האדמה וזה ראיה לדבריהם .אולם הביא
הגמ' שאמרו ליתיה לגווזא דהדר מפיק היינו
שהר"מ סבר שיש לברך על זה העץ כיון
שאין את גוף העץ כי הכל נובל וצריך לזרוע
'שדרך הענף להתקיים ימים רבים בשנה זו
מחדש ,וזה דחוק שבפשטות התרגום של
והדר אתי פירי בשנה האחרת ועצו מתקיים
הרגיל
גווזא היינו ענפים ,וצ"ל שדברו באופן
משנה לשנה' ,וקשה שאם כן אמאי לדעת
שכשענפים נובלים כל העץ נובל .ושו"ר
הגאונים יש לברך על זה אדמה הרי אם הענף
בב"ח שהביא מהגמ' בע"ז ל"ה ב' שגווזא
נשאר ,לכו"ע זה עץ .ואפשר בדוחק לומר ב'
היינו הענפים והגזע דכתיב קטפא דגווזא
אופנים הא' שכוונתו שדרך הענף להתקיים
דהיינו השרף שבעץ ,וצריך לדחוק כנ"ל[.
ימים רבים בשנה זו היינו על הענף ואח"כ
ואח"כ אמר סימן נוסף שאם צומח מיד
הענף נופל ומה שאמרו שעצו מתקיים משנה
,
מהשורש ולא שגודל על ענפים יש לו דין ירק
לשנה היינו על ידי שמצמיחים השרשים
כי עץ גודל על ענפים .ועיין להלן שיש
מחדש ,וזה דחוק בלשון וכן דחוק בסברה
להסתפק בדבריו אם כוונתו שהפרי צומח
שמה מוסיף זה שהענף מתקיים ימים רבים
מהשורש או שהעלים צומחים מן השורש.
בשנה זו בלבד.
דעת הגאונים שצריך שישאר העץ עצמו
ולענ"ד יותר נראה לומר שלעולם נשאר קצת
ב .והמרדכי )סי' קלא( כתב וז"ל :כתוב
גזע מעל הקרקע ונחלקו הראשונים איך
בתשובות הגאונים כל אילן דיבש בסיתוא
לקרוא למצב כזה ,האם לומר שזה נחשב

קכב
הערלה
בענין גדרי אילן וירק
תורת
שנשאר גזע או לומר שמקצת גזע כזה שנשאר
וכן משמע בטור שלא כדרך זו שהביא
זה בכלל שרשים .וכן שמעתי שזה המציאות
בתחילה את דעת הר"י שכל דבר שאין צריך
לזרוע אותו הוא עץ וכתב שלפי זה על תותים
שבכל שיחי הפטל שבכל שנה נושר קצת
יש לברך העץ ואח"כ כ' וז"ל :וה"ר יוסף כתב
ונשאר קצת גבעול .ולכן ניחא שנחלקו בדרגה
שיש לברך עליהן בפה"א לפי שמצא בתשובת
זו .ועיין להלן סקי"ג שגם בריטב"א כתב
הגאונים כל אילן שיבש בסיתוא וכלו גוזיה
כדרך זו שהענפים של התותים מתקיימים וגם
וטרפיה לגמרי והדר פארי משרשיו מברכין
בו צ"ל כנ"ל.
עליו בפה"א וא"א הרא"ש ז"ל היה נוהג
ועיין לשון הרמ"א בסימן רג שכתב על
כדברי ר"י .משמע מלשונו שכל דברי
התותים :הני כיון דכלה עציו לגמרי בחורף
הגאונים שאם זה יוצא משרשיו מברכים בורא
והדר פרח משרשיו מברכים עליו בפה"א וכו'
פרי האדמה ולא הזכיר כלל מה יהיה באופן
משמע שכל העץ כלה לגמרי ,אולם במרדכי
שיוצא מהגזע וכמו לשון הגאונים שכתבו
משמע שנשאר גזע ,ולכאורה עדיף להשוותם
שצריך שישאר גווזא משמע להדיא שהבין
במציאות ולומר שכוונת הרמ"א שמה שנשאר
שעיקר דעת הגאונים הוא רק שאם הוא יוצא
אין לו חשיבות גזע.
מן השרשים אין זה עץ.
דרך לומר שלדעת הגאונים צריך שישאר
]ועיין להלן שבאור זרוע כתב שעל תותים
הענפים
מברכים העץ ומשמע שכתב כן אף לדרך
ג .ויש דרך לומר שדעת הגאונים שאין מועיל
הגאונים ומוכח שלא כדרך זו ,אמנם זה שלא
אם נשאר גזע אלא צריך שישארו כל הענפים
כדרך העיקרית בגאונים שנקטו שלדבריהם
]ורק העלים נושרים[ ולכן כל שיחי האטד
יש לברך אדמה על תותים .והנידון הוא מה
שמבחינה מציאותית הענפים נושרים ונשאר
גדר הדין לדעתם[
קצת מהגזע אין לזה שם עץ .וכן מדויק לשון
ד .וב' צדדים אלו כ' הרדב"ז ]ח"ג סי' תקסא
הגאונים שאמרו 'דאי שקלי לפירי איתא
לפי הגירסה שיש בבר אילן[ שהסתפק מה
לגווזא ]לענפים[ והדר מפיק פירי' שזה נקרא
דעת הגאונים באופן שנשאר קצת גזע ולא
פרי העץ] .ברם באמת אין להוכיח מזה כי
נשאר ענפים אם זה עץ או לא ,וכתב שעיקר
הגאונים גם כתבו לשון איפכא שכתבו 'והדר
הדעה שזה עץ ברם הביא שיש שסברו שאין
פרי משרשיו' ומשמע שרק באופן זה שיוצא
זה עץ ודייק כדבריהם מלשון רב האי גאון
משרשיו אין זה עץ ,ועיין ברדב"ז המובא
שכתב :כל אילן המשיר בסתיו העלין וחוזרין
להלן שדייק מלשון זה[ ולפי"ז יתיישב לשון
בדין ופרין ומוציאין עלין זהו אילן וכל אילן
המרדכי שבתחילה נקט בדעת הגאונים
שיבש בסתיו וימותו בדין לגמרי כגון הפרי
שצריך שישאר העץ שלם ולכן התותים אינם
הנקרא מאו"ז וברינגא"ן ושאדני"ג ושומשמין
עץ והביא שיש שסברו שכיון שהגזע קיים זה
מברכין עליהן ב"פ האדמה ע"כ ודייק ממה
סיבה שיהיו נקראים עץ.
שכתב שאם משיר העלין וחוזרים בדים
ולפמ"ש לעיל במרדכי אין ראיה לדרך זו
ומוציאים שצריך שישארו אותם הבדין ,וכן
שאפשר שהסיבה שסברו שזה אדמה כי סברו
כתב שאם מתים הבדים לגמרי אז הוה ירק,
שאי"ז נחשב שנשאר חלק חשוב מספיק.
ודייק שאף שנשאר הגזע מכל מקום אין זה
עץ לפי שהבדים מתים ,ברם יש לדחוק

קכג
הערלה
בענין גדרי אילן וירק
תורת
לשון הגאונים בשבולי הלקט ובאור זרוע
שהלשון הזו היא התרגום הארמי של הגאונים
שעיילא מיא בגווזיה
שכתבו שאם מוציא גווזא ואפשר לומר
שכוונתו על הגזע ולאו דוקא על הענפים וכמו
ו .ודברי הגאונים אלו הובאו נמי בספר שבולי
שמוכח במרדכי שקרא לגזע ענף וכמובא
הלקט )סדר ברכות סימן קס( וז"ל :וכתב
לעיל.
רבינו חננאל ז"ל ראינו לרבותינו הגאונים
שאמרו משום רבותיהם ז"ל כל אילן
ושו"ר בדרישה ]סי' רג סק"[ שנקט שאם
דבסיתויא נתרי טרפי ופיישין גווזיה ועיילין
מתיבשים הענפים בכל שנה אף שחוזרים
מיא בגווזיה ומפיק טרפיה מן גווזיה אילן
וצומחים מן הגזע אין זה עץ לדעת הגאונים.
הוא ומברכין על פירותיו בורא פרי העץ אבל
ומבואר שנקט לעיקר את הדעה הקיצונה
מאן דיביש בסיתויא וכלי גווזיה וטרפיה
הנ"ל.
לגמרי והדר פארי משרשיו כגון מוזי ]בננות[
ה .וכן יש מדייקים מלשון רש"י שכתב
ובירנגאן ]חצילים[ וקינבריס ושושמי
בברכות ]לו .ד"ה גווזא[ לפרש מה שאמרו
מברכינן על פירותיהן בורא פרי האדמה וכו'.
מפיק
בגמ' שעץ הוא שאיתא לגווזא והדר
ויש שדייקו מהלשון שכתבו שעיילין מיא
דהיינו שנשאר הענף של עץ והוא מוציא
בגווזיה דהיינו שצריך שישאר העץ שלם שאז
פירות ,ודייקו שמשמע מזה שרק באופן
אומרים שכל הכוחות של ההצמחה נמצאים
שנשאר הענף להוציא פירות זה נחשב עץ,
בעץ עצמו וזה הכוונה שנכנס מים בגזע.
ויש לדחוק כמו שכתבנו לעיל שדברי רש"י
ולענ"ד אין ראיה מזה שגם כשנשאר קצת גזע
לפרש את האופן הרגיל שנשאר הענף ,ברם
אפשר שנכנס מים בגזע וכן גם אומרים
אי"ז בדוקא והוא הדין אם נשאר גזע .ועוד יש
המומחים דהיום שיש מינירלים בחלק
לדחוק שכשאומר ענף כוונתו על הגזע ודחוק.
שנשאר מן הגזע .ברם יש לדון להוכיח מלשון
זו אופנים שכח המצמיח נמצא באדמה שלא
ועיין בהגר"ז בפסקי הסידור ]סדר ברכת
יהיה לזה דין עץ אף שיש לו גזע ולא כלה
הנהנין פרק ו' אות ז ונדפס בהערה בשו"ע
שרשיו וע"ע לקמן בזה.
הרב סי' רג ס"א[ שכתב שיש בזה ג' דעות
שיש דעות שצריך שישאר ענפים וכתב שיש
וכעין לשון זה נמצא באור זרוע הלכות סעודה
לברך
לחוש לענין ברכה לסמוך על דעה זו
]סי' קעב[ ועי"ש שבתחילה הביא את הדעות
עליהם האדמה גם בדבר שנשאר גזע אם
שמברכים על תותים בורא פרי העץ ואח"כ
הענפים מתחלפים.
הביא את דעת הגאונים בלשון הנ"ל ומוכח
שאף שהענפים מתים ונשאר רק חלק מן הגזע
וכן בחיי אדם ]כלל נא בס"ט[ פוסק שאם לא
מכל מקום שייך לקרוא לזה 'דעייל מוחא
נשאר שום גזע ברכתו אדמה ואם נשאר מעט
בגווזיה' .ויש שדחקו שהאור זרוע הביא ב'
גזע מעל האדמה נחלקו הפוסקים מה ברכתו
שיטות ובתחילה הביא השיטות שמברכים
ויש לחוש ולברך על זה אדמה .ועיין שם
העץ עליהם ואח"כ הביא את דעות הגאונים
בנ"א סק"ז שהביא מה שכתב הרדב"ז
ולדבריהם באמת אין מברכים העץ ,וזה דחוק
שאפשר שלדעת הגאונים יועיל אם נשאר
בדבריו שהוה ליה לומר כן שזה פלוגתא.
מעט גזע מעל השורש וכתב שזה דחוק והוא
סובר שלדעתם צריך שישאר ענפים.
ושוב הראוני בארחות חיים הלכות ברכות
]אות כו[ שהביא בתחילה דעת הגאונים

קכד
הערלה
בענין גדרי אילן וירק
תורת
כהלשונות הנ"ל ואח"כ הביא שהר"מ מקוצי
רק בזה שהשורש מחזיק מעמד אלא שצריך
שיוציא גזע שיחזיק מעמד ואם לגזע אין כח
כתב כלל אחר כל שנשאר העץ משנה לשנה
וכל תקופה הוא צריך לירד לאדמה ולצמוח
נקרא עץ ולכאורה מוכח מלשונו שכתב כלל
מחדש זה מראה שאין לו תכונת וכח של עץ
אחר דמשמע שהדעה הראשונה לא סברה
שענינו שיש כח בעץ .ועיין עוד לקמן סקכ"ג
שצריך שישאר כל העץ ובדעה השניה סברה
ועיין לקמן ח"ב סקי"ב וסקכ"ז נפק"מ בזה.
שצריך שישאר כל העץ .ויש מזה סיעתא
]ולדעות הסוברים שצריך שישאר ענפים ממש
לדוחק שכתבנו לעיל שהלשון עיילא מיא
בגוזיה היא לאו דוקא והעיקר הוא מה שכתב
מוכח כהגדר הב' וטפי מזה[.
אח"כ שאם זה יוצא מהשרשים אין זה אילן.
פירוש דעת התוס'
אמנם חזינן לכאורה שדעת הר"מ מקוצי היא
ז .ובתוס' בברכות ד"ה איתיה כתב וז"ל:
כדעת הגאונים הקיצונה הנ"ל שצריך שישאר
מהכא נראה דתותים ופריזיי"ש ובונטונ"ש
כל העץ.
וכיוצא בהן צריכין לברך עליהם בורא פרי
עיין בבה"ג ]הלכות ברכות פרק שישי[ שכתב
העץ שהרי דרך העץ להתקיים ימים רבים וכי
שאם פרי משרשיו אין זה אילן וזה דעת
שקיל הפרי בשנה זו הדר אתי פרי באותו העץ
זה
הגאונים הנ"ל .ובסוף דבריו הקשה על
עצמו מיהו הרב רבי מנחם הביא ראיה
מצלף ותירץ שעיינו בו רבנן כיון שפרי מעצו
מירושלמי דמסכת כלאים דמברכין על כל
דעת
ופרי משרשיו ולכן ב"ש הסתפקו אולם
מיני דאטד בורא פרי האדמה וכו' ומיהו
ב"ה שזה העץ .ולא ברור מה החסרון שזה גם
לדברי הכל פריזיי"ש צריך לברך עליהם
גדל על השורש ואולי זה מוכיח שהעיקר כאן
בפה"ע דאינו גדל על אטדין ועצו מתקיים
זה האדמה ולכן היא מצמיחה גם מהשרשים.
משנה לשנה .עכ"ל .ויש לדון מה שורש ב'
וצ"ע.
הדעות האם דעה ראשונה סברה כהרא"ש
שאם אין צריך לזרוע זה נחשב עץ ומה
ויש לעיין בלשון השאלתות
שאמרו דרך העץ להתקיים ימים רבים היינו
שורש מחלוקת הרא"ש והגאונים
שהשרשים נשארים והדעה השניה סברה
ויש להסתפק בשורש דעת הגאונים אם
כהגאונים .ויש דרך לומר שב' הדעות סברו
מסכימים לדעת הרא"ש שחשיבות עץ היא
כהגאונים שצריך שישאר העץ ונחלקו האם
שהשורש מחזיק מעמד הרבה זמן בשונה
הדרגה שנשאר באטד זה מספיק או שנחשב
שסברו
מירק שנובל מיד אחרי שנה ,אלא
שנשאר בגדר שרשים .ויש דרך לומר שב'
שכל ייחור שהצמיח מן השרשים נידון כעץ
השיטות נחלקו בב' הדרכים הנ"ל בגאונים
מן
בפני עצמו וכמו שמצינו גבי יוצא
אם צריך שישאר ענפים או מספיק שנשאר
השרשים ולכן צריך שהוא יחזיק מעמד] ,ואף
גזע וזה דחוק כי כתב שלדברי הכל פריזייש
שבנגמם מודים שחיובו רק מדרבנן אם צומח
הוא עץ כי דרך העץ להתקיים ימים רבים ולא
מתחת לפני הקרקע מ"מ הם מחלקים שנגמם
פירש שיש לו ענפים המתקיימים והעיקר
זה המשך העץ משא"כ כשצומח ממקום
חסר .ועיין לעיל סק" שבטור הביא שדעת
אחר[ או שמודים לדעת הרא"ש שעץ שדרך
הר"י היה כהרא"ש שאם אין צריך לזרוע
השרשים
גידולו שהוא מוציא כל שנה מן
מחדש זה עץ ולכאורה הר"י הינו בעל התוס'
אי"ז עץ חדש אלא שסברו שחשיבות עץ אינו
הראשון שכתב שעל תותים מברכים בורא פרי

קכה
הערלה
בענין גדרי אילן וירק
תורת
העץ ומכלל שפירש כדרך הא' שהנידון שלהם
מציאותית היה אפשר לגדל ממה שמעל
היה כהרא"ש או כהגאונים.
הקרקע א"כ אפשר שזה אותו פריזייש אלא
שבזמנם גידלו ממה שמעל הקרקע.
והנה בתוס' כתב שעל פריזיי"ש לכו"ע יברך

העץ אולם במרדכי מובא שגם על פריזייש יש
לברך האדמה לפי הגאונים ,וקשה לומר
שנחלקו במציאות ,ויש מוכיחים מזה שדעת
התוס' היה שאם נשאר גזע חשוב סגי בזה
ודעת המרדכי היה שצריך שישאר ענפים.
ולענ"ד יש לדחות שנחלקו איזה דרגה צריך
שישאר בגזע ולדעת התוס' המעט גזע שנשאר
בפריזייש הינו חשוב בשביל ליקרא עץ לכו"ע
]ועדיף מהתותים שנשאר גזע נמוך ממש[
ולדעת המרדכי אי"ז סגי וצריך גזע חשוב
יותר.
וע"ע לקמן סקי"ח בביאור הירושלמי שכתבנו
ביאור אחר בב' הדעות שבתוס' שזה נידון
פרטי באטדים האם זה צמח חשוב שברכתו
העץ או שזה אדמה .ומה שאמרו שפריזייש
הוא ודאי העץ היינו משום שאינו גדל על
אטדין ועיין שם קושי על זה מהמרדכי
ואגודה .וכדרך זו פירש החזו"א סימן יב
סק"ג וכמ"ש להלן סקי"ט .וכ"כ החיי אדם
כלל נא בנ"א סק"ה ד"ה אבל.
ושו"ר במאמר מרדכי ]סי' רג[ תיאור על
הפריזיש שכתב שבימות החורף נושרין עליו
וענפיו ומה שאינו נושר קוצצים אותו
והשורש נשאר קבור תחת הקרקע ויצץ ציץ
לשנה אחרת וכו' ויש לדון אם כוונתו שבאמת
נשאר דבר גלוי וזה יכול להצמיח אלא שהם
קוצצים אותו כדי שיגדל מתחת לאדמה שזה
יותר משובח או שנאמר שמה שנשאר אי"ז
ראוי לגידול ולכן קוצצים אותו .וכן משמע
יותר מהמשך דבריו שכתב שהפריזייש של
התוס' אינו מה שהם מכירים כיון שתוס'
כותב שעצו מתקיים משנה לשנה ושלהם רק
השורש מתקיים ואי נימא שמבחינה

והנה לפי ב' האפשרויות בתוס' מוכח
שפריזייש שלהם שונה ממה שהוא תיאר כיון
שלפי תיאורו הרי"ז ככל שיחי האטד שנחלקו
בהם ,אולם לפי הדרך המחודשת שכתבנו
עפ"י הגאונים אפשר לומר שלעולם מצד
השורש שנשאר היה סגי לתוס' שיברכו ע"ז
העץ וכל נידונו היה שזה אדמה כיון שאי"ז
חשוב ועל זה אמר שפריזייש הוא חשוב כיון
שאינו גדל על אטדין ולפי"ז אפשר לומר שזה
אותו פריזייש.
פירוש הגאונים בתוספתא

ח .בשבלי הלקט הובא שלפי פירוש הגאונים
ניחא מה שכתוב בתוספתא :כל שמוציא עלין
מעיקרו עשב הוא ובורא פרי האדמה מברכין
עליו וכל שמוציא עלין מעצו אילן הוא ובורא
פרי העץ מברכין עליו .והיינו שלפי דבריהם
הפירוש שאם נשאר כל שנה עץ ומוציא
מהעץ הוה עץ אבל אם נשאר שורש ומוציא
מהשורש אין זה עץ] .ודחוק קצת מה אמרו
מוציא עלין שהוה ליה לומר ממשיך לגדול[
ובאור זרוע גם הביא את התוספתא
המתפרשת כדרך הגאונים ואח"כ כ' וז"ל :וכן
כתב באלפס וכן כתב מורי רבינו יהודה ב"ר
יצחק ואני חפשתי בשתי תוספתות של ברכות
ולא מצאתי אך בתוספתא דכלאים ס"פ איזהו
קרחת הכרם תניא זה הכלל כל המוציא עליו
מעיקרו הרי זה ירק וכל שאינו מוציא עליו
מעיקרו הרי זה אילן] .והובא תוספתא זו
בירושלמי סוף פרק ה' דכלאים והובא להלן[
והיינו שהתוספתא נאמרה ביחס לכלאים מה
נחשב ירק ומה נחשב עץ והראשונים הקישו
מזה לברכות שכל שהוא עץ ברכתו העץ וכל
שאינו עץ ברכתו אדמה ]וזה דחוק שכל
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הראשונים  -הרא"ש והשבולי הלקט והאור
צומח .וכל שאין לו ענפים וגזע אינו אילן
זרוע  -כתבו אותו לשון כל שמוציא עלין
חשוב .ועיין להלן ראיה שאין זה דרך נכונה.
ד .שאם צומחים עלים על השורש עצמו זה
מעיקרו מברכין עליו בורא פרי האדמה ודחוק
מוכיח שאין לו תכונת אילן שאז העלים
שכולם חידשו כן מכלאים ולא כתבו כן ולכן
צומחים רק על ענפים.
היה מקום לומר שהיה להם כזו תוספתא
ונעלמה[.
ושו"ר דזה לשון התוספתא כלאים סוף פרק
פירוש הרא"ש בתוספתא

ט .והרא"ש פירש את התוספתא באופן אחר
שיש סימן אחר שכל שמוציא מעיקרו עשב
הוא ומברך עליו בורא פרי האדמה וכל
שמוציא עליו מענפיו אילן הוא ומברכין עליו
בורא פרי העץ .והיינו שגם באופן שחוזר
ומוציא משרשיו שהיה צריך להיות עץ מכל
מקום אם מוציא מעיקרו עשב הוא .ויש לבאר
מה כוונתו שמוציא מעיקרו .אופן א .שאין
גזע אלא שהפרי צומח על הארץ ,שבזה נחשב
לירק גם אם אין צריך לזרעו בכל שנה .וכ"כ
הב"ח והדרישה .ואצל המומחים זה מחולק
שיש ירקות ויש פירות האדמה שירקות הם
כמו ירקות עלים שגדלים על הארץ ופירות
האדמה גדלים על גבעול ולפי"ז כוונתו
שירקות עלים הם ירק גם אם אין צריך לזרעם
כיון שהצורה שגדל על הארץ אין לזה כלל
צורה של אילן ורק פרי האדמה יש בהם הכלל
אם צריך לזרעם[ והדוחק בזה הוא מה שכתוב
בתוספתא שהגדר הוא מוציא עליו מענפיו
והול"ל מוציא פירות מענפיו וצ"ל שהעלים
והפירות גדלים כי הדדי ולזה הכוונה .ב .שזה
בא לאפוקי עץ כגון בננות שאין לו גזע
וענפים אלא רק עלים והעץ צומח על העלים
ולזה אומרים שאין לו תכונת עץ כי תכונת עץ
חשוב שיש לו ענפים ולא שיוצאים עלים וגדל
על העלים .וזה דחוק שזה בא לדבר רק על
בננות .ג .שגם אם צומח גזע יש אופן שהוא
אינו אילן והיינו אם צומח הענף על העיקר
שאז מוכיח שאין לו תכונת אילן שתכונת
אילן שיש גזע וממנו יוצאים ענפים ועל זה

ג :הקנים והחגין והוורד והאטדין מין אילן
ואינן כלאים בכרם זה הכלל כל המוציא עליו
מעיקרו הרי זה ירק וכל שאין מוציא עליו
מעיקרו הרי זה אילן .והנה קנים הרי זה כקני
סוכר שגדל קנה והקנה עצמו הוא האוכל
ואחרי שקוטפים את הקנה שיש בו סוכר יוצא
קנה חדש ולכאורה היה צריך להיות שדינו
כמוציא מעיקרו כיון שאין זה גדל על ענפים
ולכאורה ראיה שלא כדרך ג .אמנם אכתי
כדרך ד' אפשר לומר שאם יוצאים עלים על
השורש אין זה אילן ובקנים אין יוצאים עלים.
ושו"ר שכן הוא דעת רוב הראשונים להדיא
שסוכר היה צריך לברך על זה העץ ורק משום
דזה זיעה אין מברכים עליו כן ומוכח כנ"ל.
]אמנם אם נימא שהמציאות שנשאר קצת גזע
וממנו חוזר וצומח אפשר דמחמת זה נחשב
שאין יוצא מן השרשים וצ"ע[ וכן ראיתי שכן
פסק הרמב"ם פרק ה' מכלאים הי"ט שקנים
זה אילן ובה"כ שם כתב שאם יוצא עלים
מעיקרו אין זה אילן וצ"ל כנ"ל .ושו"ר בתשו'
הרדב"ז הנ"ל שהקשה כן על הרמב"ם ותירץ
שנשאר מעט גזע סמוך לארץ ומחמת זה
נחשב לאילן .אולם לדעת הסוברים שצריך
שישאר כל הענפים כדי שיהיה נחשב אילן
קשה מאוד אמאי קנים נחשבים אילן ולכאורה
זה סיעתא לדחוק בהם וכמ"ש לעיל.
ושו"ר בשו"ע הרב בפסקי הסידור ]סדר ברכת
הנהנין פרק ו' אות ז[ שנראה בדבריו בפשטות
שאם הפירות גדלים על הגזע עצמו אין לו דין
אילן ובצמח צדק כתב שמקורו מהתוספתא
הנ"ל והיינו שפירש שכל שיוצא מגזעו היינו
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אף כשיוצא מן הגזע זה ירק וכל שיוצא מעצו
את הגאונים לא כתבו כן אלא כתבו שכלל
זה עץ ,שצריך שייצא מעץ ולא מגזע ]ועיין
הגאונים כתוב בתוספתא וכנזכר לעיל.
נין
בתהלה לדוד שמגיה מה שכתוב שם שלע
דברי הרא"ה
כלאים זה כן אילן שהרי המקור הוא מכלאים
יא .ז"ל הרא"ה ]הנדמ"ח ברכות מ .ד"ה
שאי"ז אילן[ וקשה מאוד על דבריו מדין
מתני'[ ולענין פרי העץ פרישנן בגמ' דכל
הקנים הנ"ל וכמ"ש לעיל.
היכא דאי שקלת ליה לפירא משתייר אילנא
ושו"ר בכפתור ופרח פרק נו שדן להקל
ולאפוקי פירא לשתא אחריתי חשיב אילן ואי
בבננות וקני סוכר משום שזה נחשב שיוצא
לא לא חשיב אילן ולא מברכין עליה בפה"ע
הנ"ל
עלים מעיקרו ולכאורה כוונתו לטענה
ואין למדין דין אלא מכלל זה ואע"פ שלענין
שרק אם יש גזע ויוצא מהגזע זה אילן ובאמת
כלאים שנינו בהם כלל אחר ששנו שם כל
כתב שיברך על הקנים אדמה ברם קשה עליו
שמוציא עלין מעצו הרי זה אילן משרשו הרי
מהנ"ל .שמבואר בתוספתא שקנים זה עץ וכן
זה ירק התם הוא דלענין גופיה אי איכא
דעת רוב הראשונים וכנ"ל .ובלבוש סי' רג
לאחשובי ירק או לא אבל לענין פריו אי
כתב להדיא שלא כהגר"ז שכתב שגם אם אין
לאחשובי פרי עץ או לא אין למדין אותו אלא
תוספת
ענפים זהו עץ .וע"ע להלן ח"ב סקכ"ג
מכלל זה .אי נמי אפשר דחדא מילתא )ואה(
דברים בזה.
]והאי[ בהדיה האי והכי קאמר כל שמתייבש
בימות הגשמים וחוזר ומוציא עלין בעצו
ועיין ברשב"א ברכות ]מג .ד"ה מיתיבי[
בימות החמה הרי זה אילן ואם מתייבש
שהביא לשון התוספתא באופן אחר במקצת
בימות הגשמים ומוציא עליו משרשיו בימות
וז"ל :ותניא נמי גבי כלאי הכרם כהאי גוונא,
החמה הרי זה ירק והוא ענין אחד לגמרי עם
כל שמתחלת ברייתו מוציא עלין ,מין ירק,
כלל זה וכן עיקר וברור .עכ"ל.
וכל שמתחלת ברייתו מוציא עץ ,מין אילן

הוא וכו' .ובלשונו נראה כדעת הרא"ש שזה
סימן בפני עצמו כי אם הכוונה שנשאר גזע
מה זה שייך לומר שמתחילת ברייתו כן הוא.
י .והנה הגאונים פירשו שהכלל שלהם כתוב
בתוספתא .וזה דחוק בלשון .והיה מקום לומר
את פירוש הגאונים ולומר שיש תנאי נוסף
כמו הרא"ש .והקושי על זה אמאי התוספתא
לא אמרו את הכלל העקרוני המחלק בין ירק
לפרי .ויש מקום לומר שכלל זה נאמר דוקא
לענין כלאים ולענין ברכות אינו .ועיין להלן
סיעתא לזה מהרמב"ם והרא"ה .ושו"ר
בארחות חיים סימן כו שהביא את דעת
הגאונים וכתב שסימן התוספתא הוא סימן
אחר נוסף .אמנם בשאר הראשונים שהביאו

מבואר בדבריו בתרוץ השני שדעתו כהגאונים
שאם מתייבש בימות הגשמים ומוציא עלין
מהשרשים בימות החמה הרי זה ירק ,ודלא
כהרא"ש שסבר שאם זה מוציא מהשורשים
ואין צריך לזרוע זה אילן .ולכן סבר הרא"ה
שיש לפרש את ערלה ואת הכלל בכלאים
באותו דרך] .ובדבריו מבואר נמי דאין
תוספתא כזו בערלה אלא רק גבי כלאים[ ואף
בתרוץ א' סבר דכן הוא הדין בברכה אלא
שבתרוץ א' סבר שלענין כלאים יש כלל אחר
שזה נקבע אם יוצא משרשו או מעיקרו ופירש
בזה שלענין כלאים זה נידון לפי מה צורת
האילן וברכה נידון לפי אם הפירות גדלים
מהאדמה או מהאילן וכל דבר שנשאר גזע יש
לזה דין של צומח מהאילן.
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דעת הרמב"ם
ותירץ את ב' התרוצים של הרא"ה שבתחילה
כתב שהכלל הזה הוא בכלאים והכלל של
יב .ברמב"ם פ"ה מכלאים ה"כ :זה הכלל כל
הגמ' הוא בברכות ואח"כ כתב שאידי ואידי
המוציא עלין מעיקרו הרי זה ירק וכל שאינו
חד כללא הוא.
מוציא עלין הרי זה אילן והצלף אילן לכל
דבר .והנה משמע בפשטות דבריו כהרא"ש
ואפשר לומר שדעת הרמב"ם היה שיש
שזה סימן נוסף שאם יוצא מהשורש אין זה
מחלוקת בבלי וירושלמי מה מגדיר אילן
עץ כי אם היה סובר כמו הגאונים וכוונתו היה
שהוא הבין שלפי הבבלי צריך שישאר גווזא
שצריך שישאר עץ היה צריך לפרש דבריו
והיינו שצריך שישאר ענפים ולפי"ז קנים
הגדול
שכוונתו שצריך שייצא מהעץ .והקושי
צריכים להיות שאינם אילן כיון שלא נשאר
שמשמע שזה תנאי יחיד ואמאי לא הביא שיש
בהם ענפים ובירושלמי איתא שהם אילן ופסק
תנאי נוסף שלפי תנאי זה נמצא שכל פירות
כהירושלמי וכהתוספתא שכתוב שהם אילן.
האדמה שגדלים על שיח הם בורא פרי העץ
דעת הריטב"א
ורק ירקות העלים הם אדמה .ובאמת כן
יג .בריטב"א הלכות ברכות פרק א' אות ט
משמע בכפתור ופרח ]סימן נו ד"ה ערלה
כתוב :ואיזהו נקרא פרי אילן לברכה כל שגוף
בחצילים[ להדיא שפירות שגודלים משיח הם
האילן נשאר קיים ועושה פירות פעם אחרת
עץ אף שמחליף גזעו בכל שנה וצריך לנוטעו
מברכין על אכילת פירותיו בורא פרי העץ ועל
בכל שנה .וזה קשה שהרי בגמ' אמרו כלל
ריחו ברוך שנתן ריח טוב בפירות ,לפיכך
שמוציא גווזא ולא אמרו את הכלל שהעלים
תותים הנעשים בשדות פרי עץ הם שהרי
יוצאים מן העיקר .ואי נימא דכוונת הרמב"ם
הענפים נשאר קיים ,אבל לא השומר ,שהענף
לכלל שכתבו הגאונים הוה ניחא אמנם זה
שנותן פרי עכשיו אינו חוזר לעשות פרי ואינו
דחוק מאוד וכנ"ל.
אלא פרי האדמה .עכ"ל .משמע מלשונו
ויש מקום לומר שדעת הרמב"ם כמו שכתוב
שכתב שצריך שיהיה גוף האילן קיים וכן
ברא"ה בברכות שלענין כלאים יש כלל מיוחד
שהענפים קיימים ,שסבר כהגאונים שאם גוף
שם
של יוצאים מן השרשים ]ופירש לה
האילן קיים ברכתו העץ ,וכן משמע בריטב"א
שבאופן שיוצא מן העץ נחשב עץ לכלאים אף
בחידושים על דף ל"ה שכתב :וכללו של דבר
שלשאר הדברים אין דבר כזה נחשב עץ[ אבל
כל שיש לו עץ קיים שנותן פרי וחוזר ונותן
לענין ברכות מודה שהכלל הוא כמו שכתוב
פרי אחר הוא עצמו זהו אילן לענין ערלה
בגמ' שתלוי אם צריך לזרעו או אם נשאר עץ
ולענין ברכת בורא פרי העץ דבהא כי הדדי
את
שלם .ועדיין קשה אמאי השמיט בברכות
נינהו כדמוכח התם וכו' .וקשה שכתב אח"כ
הסימן שנמצא בגמ' .ושו"ר ברדב"ז שם ]פ"ה
שהתותים העץ וקשה שהגאונים כתבו שזה
הי"ט ד"ה הקנים[ שכתב שעל הכלל הזה אנו
אדמה וגם במרדכי יש סתירה זו וכנ"ל ואי
סומכים אף לענין ברכות ,משמע כדברי
נימא דנחלקו במציאות ניחא שהם כתבו
הכפתור ופרח הנ"ל .ושמעתי שיש דיוק
שברכתו העץ ויותר נראה לומר כמו שכתבנו
ברמב"ם בוורד מה דעתו בענין זה
לעיל שלעולם נשאר חלק קטן והריטב"א
ושו"ר במהר"י קורקוס שם שהקשה על
והמרדכי בסופו סברו שזה סגי להחשיב
הרמב"ם שהרי בגמ' ברכות אמרו כלל אחר
שנשאר חלק מהעץ והשיטות האחרות
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חולקים על זה] .ואם נדחוק שכוונתו שהאילן
במציאות או לדחוק שענף הכוונה שורש
קיים והענפים קיימים היינו שהשורש קיים
ולעולם לא נשאר כלום .ב .לשון האור זרוע
משמע שסבר כהגאונים ומ"מ כתב שעל
א"כ יהיה דסבר כהרא"ש[
תותים יש לברך העץ ולפי"ז צ"ל שחלק
וקשה אמאי לא הביא גם את הסימן של
במציאות על כולם וסבר שבזה נשאר או
התוספתא שתלוי אם מוציא עלין מעיקרו
לדחוק שבאמת הביא שם ב' שיטות ומה
וכמו שכתב הרא"ש .וצריך לומר שסבר כמו
שכתב לברך העץ אינו לפי הגאונים.
הגאונים הנ"ל שזה אותו סימן .או שגם הוא

סבר שהסימן של התוספתא הוא דין מיוחד
בכלאים ולכן הוא שייך דוקא שם וכמו שכתב
הרא"ה.
סיכום הדעות:
דעת הרא"ש והר"י מבעלי התוספות שגדר עץ
הוא כל דבר שאין צריך לזורעו מחדש.
וברא"ש הביא תנאי נוסף שאם צומח העלים
מהשרשים ולא על ענפים שזה ירק .ועיין
לעיל שהבאנו סיעתא כדבריו מהרשב"א.
]ועיין לקמן שכן הוא פשטות דעת האגודה
ויש לדחות[
דעת הגאונים שהובא ברבינו חננאל ובמרדכי
ובאור זרוע וכן דעת הרא"ה ושבולי הלקט
והריטב"א שצריך שישאר הגזע ואם העץ
נובל וצומח מהשרשים זה ירק ולכן כתבו
שעל תותים יברכו פרי האדמה .וכן סברו
הר"מ ]התשב"ץ[ שבמרדכי ורבינו מנחם
שבתוס' וכן מדויק ברש"י .והרא"ש והר"י
מבעלי התוס' כתבו שיברך העץ על תותים.
ומצינו כמה דרכים בגדר הדין לפי הגאונים.
א .יש דרך לומר שאם נשאר מעט גזע הרי זה
עץ ,ולדבריהם הכותבים שעל תותים ושיחי
האטד להגאונים ברכתו אדמה הוא משום
דסברו שאין נשאר כלל גזע .הדוחקים בזה:
א .כמדומה שהמציאות היום שנשאר מעט
גזע בין שנה לשנה בשיחי תות ואטד .ב.
בלשון המרדכי שכתב שנשאר ענף ומ"מ
הדעה א' סברה שברכתו העץ וצ"ל שנחלקו

ב .יש דרך לומר שגם אם נשאר חלק מהגזע
וממנו צומח העץ שאין זה מועיל לפי שחלק
קטן זה נידון כשרשים ,ועפי"ז לבאר את ב'
השיטות במרדכי האם מברכים על תותים
האדמה או העץ שנחלקו בהאי דינא שלעולם
שניהם סברו כהגאונים ונחלקו אם סגי
כשנשאר גזע נמוך .וכן ניחא האור זרוע
שכתב שברכתו העץ אינו חולק על הגאונים
אלא סבר שסגי בגזע נמוך.
ג .יש דרך לומר שנחלקו הראשונים בדעת
הגאונים האם מועיל שנשאר גזע או שצריך
שישאר כל העץ שלם עם הענפים ושרק
העלים יפלו ]וזה כעין דרך ג' והנפק"מ בין ב'
הדרכים אם נשאר גזע גדול אם זה תלוי
במחלוקת[ .וברדב"ז נסתפק בזה ותלה שיש
בזה מחלוקת והסיק שהעיקר שאם נשאר גזע
סגי ואין צריך שישארו הענפים .ובדרישה
נראה שנקט שצריך שישארו הענפים.
בטור כתב שלפי הגאונים יש לברך על תותים
האדמה וכמו שכתב ה"ר יוסי שבמרדכי
ורבינו מנחם שבתוס' ]ודלא כמו שדיקנו
באור זרוע[ ואי נימא שכולם מסכימים
למציאות שנשאר בזה קצת גזע כמו שפירשנו
במרדכי אם כן מוכח שעיקר הדעה שלדעת
הגאונים אין מספיק שנשאר קצת גזע.
דברי האחרונים

יד .השלחן ערוך ]רג ס"ב[ פסק :על התותים
הגדלים בסנה בורא פרי האדמה וכתב הרמ"א
דלא מקרי עץ אלא שמוציא עליו מעצו ,אבל

קל
הערלה
בענין גדרי אילן וירק
תורת
מה שמוציא עליו משרשיו לא מקרי עץ ,והני
שישאר כל הגזע וקל וחומר שאין צריך
כיון דכלה עציו לגמרי בחורף והדר פרח
שישאר הענפים.
משרשיו ,מברכין עליו בפה"א )טור ומרדכי
וכן נקט הרדב"ז לעיקר הדעה שסגי שישאר
בשם תשובת הגאונים( .מבואר שפסק
גזע ואין צריך שישאר ענפים וכמו שכתבנו
כהגאונים שאף שזה חוזר וצומח משרשיו אין
לעיל.
זה עץ .ויש לעיין אם פסק כדבריהם רק
אמנם עיין לעיל סק"ה מה שכתבנו שדעת
בתורת ספק שלכן יש לברך האדמה או שפסק
הגר"ז והח"א להחמיר שצריך שישאר ענפים
בתורת ודאי .ועיין לקמן מש"כ בזה.
ואם לא כן ברכתו אדמה ולכן כתבו שיברך
ובב"ח כתב שנכון והגון לברך האדמה מספק
על ערפרט אדמה ולא הביאם המ"ב אלא סתם
להוציא עצמו ממחלוקת ועוד שיש סיעתא
כדעת המג"א שיברך על ערפערט העץ.
מלהשון גווזא לדעת רש"י והגאונים.
ושו"ר שם בנ"א סק"ז ]בד"ה אבל[ שכתב
טו .ובמג"א סק"א כתב על זה וז"ל :וא"כ
בתחילתו שמחלוקת ב' השיטות במג"א הינו
ה"ה בפרי שקורין ברוימבע"ר ופרי אדום
אם הגאונים צודקים או הרא"ש ואח"כ כתב
שקורי"ן ערפר"ט ]שיחי פטל[ מברך בפה"א
שיש מקום לומר שנחלקו אם מועיל שישאר
וכ"כ בברכות מהר"מ וכן נוהגין )ב"ח(
מעט גזע או לא וכתב שזה דחוק מאוד
יברך
ואגודה כתב ברוימבער"ן וערפ"ט
בלשונו.
בפה"ע שכן הענף מתקיים ימים הרבה וכי
לשון האגודה
שקיל פרי הדר אתי מאותו ענף עצמו עכ"ל
טז .ושו"ר לשון האגודה ]עמוד קפ אות קמו[
וכן עיקר .עד כאן דברי המג"א וכן פסק הא"ר
כל היכא דשקיל לפירא ואזיל לגווזא והדר
והמשנה ברורה שם .ויש להבין במה שורש
מפיק קרי עץ מכאן דתותים שקורין ברומברין
הדברים .ויש שאמרו שהאגודה סבר כהרא"ש
ופרפרין צריך לברך בורא פרי העץ שכן דרך
שסגי אם נשאר השורש ולכן כתב שיש לברך
הענף להתקיים הרבה וכי שקיל פירא בשנה זו
על שיחים אלו בורא פרי העץ ,וזה דחוק
הדר אתי בשנה אחרת באותו ענף עצמו מיהו
מאוד שהרי השו"ע פסק את דעת הגאונים
הר"ר מנוח הביא ראיה מירושלמי דמסכת
ולא משמע כלל שהמג"א מחמת האגודה
כלאים לברך בפה"א ונהגו העם כתלמוד
יפסוק לקולא כדעת הרא"ש לברך על זה העץ
שלנו .עכ"ל.
ולא יחוש להגאונים שברכתו האדמה .וכן לא
משמע בדבריו שחלק על המחבר שכתב לברך
ולשונו נראה כלשון התוס' ממש ומשמע
על התותים אדמה.
דסבר שנהגו העם כהרא"ש ומשמע שזה מה

ולכן יותר נראה ששורש הנידון היה בדרגות
וכמו שכתבנו לעיל במרדכי שבתחילה הביא
את דעת הב"ח הסובר שכיון שנשאר רק מעט
גזע אין לזה דין של עץ ואח"כ כתב בשם
האגודה שזה סגי וזה נחשב לעץ .וכן נקט
לעיקר הא"ר והמ"ב .ולפי"ז מבואר דנקטינן
לדינא שאם נשאר מעט גזע זה סגי ואין צריך

שפסק המג"א ובדוחק י"ל שכוונתו רק
לתותים הנ"ל כיון שנשאר בהם גזע וכמ"ש
לעיל.
דברי הירושלמי שמברכים על אטד אדמה

יז .ז"ל הירושלמי כלאים סוף פרק ה :הקני'
והאגין והוורד והאטדין מין אילן ואינן כלאים
בכרם וכו' והתני רבי הושעיה אילו הן מיני

קלא
הערלה
בענין גדרי אילן וירק
תורת
דשאים הקינרס והחלמה והדמוע והאטד ,תמן
שאינו גדל על אטדין ועצו מתקיים משנה
לברכה וכאן לכלאים .אמר ר' יוסי הדא אמרה
לשנה ולפי"ז עיקר הענין הוא שאינו גדל על
אתרוג אע"פ שאת או' עליו בורא פרי העץ את
אטדין ולכן הוא עץ חשוב .אמנם במרדכי לא
אמ' על התמורו' שלו בורא מיני דשאים.
נראה כן שהוא כתב בתחילה את הגאונים
הצלף בית שמאי אומרי' כלאים בכרם ואינו
ולפי"ז על כל האטדין יש לברך אדמה וסייע
להם מהירושלמי ואח"כ כתב שהר"מ
כלאים בזרעים בית הלל אומרי' אינו כלאים
]התשב"ץ[ סבר שיש לברך עליהם העץ שהרי
לא בכרם ולא בזרעים הכל מודין שהוא חייב
הענף מתקיים ובו עצמו צומח בשנה הבאה,
בערלה תני רבי חיננא בר פפא את שהוא
משמע שסבר שיש כאן ענין עקרוני ולא אם
עולה מגזעו מין אילן משרשיו מין ירק
העץ חשוב או לא ,כי אם כן מה זה נוגע אם
התיבון הרי הכרוב הרי הוא עולה מגזעו כאן
הענף מתקיים .ומוכח שהבין שזה ב' צדדים
בודאי כאן בספק .עד כאן.
עיקריים מה מגדיר עץ ולפי"ז מוכח שפירש
והנה בתוס' ובמרדכי הביאו שהוכיחו מזה
בירושלמי שאטד אינו נקרא עץ כלל ולא
דלא כדעת הרא"ש שעל תותים ואטדים יש
שהוא עץ שאינו חשוב .ויל"ע איך יפרש את
לברך העץ שמבואר שמברכים על זה אדמה.
אתרוג .וכן באגודה מוכח שלא פירש הכי
ובאגודה נראה שסבר שזה מחלוקת בבלי
שהוא כתב שלפי התלמוד שלנו יש לברך על
וירושלמי והיינו שהיה פשוט לו שמה שכתוב
פטל העץ ולפי הירושלמי האדמה ונהגו העם
בבבלי היינו שאם נשאר שורשים זה עץ ולכן
כתלמוד שלנו ואם יש בזה סברה עצמית שזה
כתב שנהגו העם כש"ס שלנו ולא כהירושלמי
דבר שאינו חשוב מנ"ל שהתלמוד שלנו חולק
והיינו שנחלקו מה מגדיר עץ שהירושלמי
על זה] .ובדוחק י"ל מזה שהתלמוד שלנו לא
סבר כהגאונים והם סברו שהבבלי סבר שלא
אמר כלל נוסף משמע שחולק ע"ז ולא נראה[
כדבריהם .ואפשר לומר שזה מה שיפרש
ומוכח שפירש בירושלמי שזה גדר בעץ וצ"ע
הרא"ש .עוד אפשר לומר שהבעיה באטד לפי
מאתרוג.
הירושלמי אינה משום שסבר כהגאונים אלא

משום שזה עץ שאינו חשוב וזה חסרון פרטי
לגבי ברכה שאין לברך העץ על דבר שאינו
חשוב .וסיעתא גדולה לדרך זו מהמשך דברי
הירושלמי שאמר ר' יוסי הדא אמרה שעל
אתרוג מברכים העץ ועל התמרות שלו מברך
אדמה ולכאורה שורש הבעיה בתמרות שלו
הוא שאינם חשובות ומוכח שזה חסרון צדדי.
יח .ולפי"ז יש מקום לפרש דברי התוס' באופן
אחר שלעולם תוס' סבר לעיקר כדעת הרא"ש
ומה שרבינו מנחם הביא ראיה מירושלמי
שמברכים על אטד בורא פרי אדמה אינו
משום שסבר כהגאונים אלא שסבר שזה אינו
חשוב וכדמוכח בירושלמי ועל זה אמרו
בתוס' שפריזייש לכו"ע יש לברך העץ לפי

יט .ושו"ר בחזו"א סימן יב סק"ג ד"ה מרדכי
שפירש בדברי המרדכי שהוכיח מהירושלמי
שאטד ברכתו האדמה שלדבריו אין זה משום
חסרון שאין זה עץ כמו שסברו הגאונים אלא
זה טעם אחר שזה עץ שאינו חשוב ולפי"ז
הראיה זה לעיקר הדין שלהם ולא לטעם
שלהם ,ולפי"ז יש לפרש שהדעה השניה
חלקה על עיקר הדברים של הדעה הקודמת
והיינו שסברו שזה נחשב עץ ובזה נימקו שזה
מתקיים משנה לשנה וכלפי טעם הירושלמי
לא נכנסו לפרש .וזה דחוק מאוד .והסיבה
שפירש כן הוא מהטעם הנ"ל שהיה נראה לו
שהירושלמי אמר טעם פרטי שאין זה עץ
חשוב וכמו באתרוג ולא כלל באילן וזה קשה

קלב
הערלה
בענין גדרי אילן וירק
תורת
בלשון המרדכי וכנ"ל .וכן זה דחוק מאוד
שיש לברך לפי גדר האנשים וגדר האנשים
בלשון התוס' שכתב שפריזי'ש לכו"ע העץ כי
להתיחס שדבר שצומח כל שנה מהשרשים
עצו מתקיים משנה לשנה ומה זה נוגע אם זה
שזה ירק ולא אילן .הג' הרש"ש רצה לומר
שברכה על העץ היינו כשהעץ מצמיח ואם כל
חשוב וצ"ל שעיקר כוונתו על תחילת דבריו
שנה צומח מחדש נחשב שהאדמה מגדלת וזה
שאינו גדל על אטדין .וכמ"ש.
ברכה על האדמה וזה סברה פרטית בברכה
ושו"ר בחיי אדם כלל נא בנ"א סק"ז ]בד"ה
ובכלאים זה נקבע לפי עצם הדין מה זה ירק.
אבל[ שפירש בתוס' שהצד לברך האדמה
והנה לפי סברה א' ערלה דומה לברכה ולפי
אי"ז משום הגאונים אלא משום שאין זה
סברה ב' ערלה דומה לכלאים וכן בפשטות
חשוב לברכה ופירש שם הטעם כיון שאין זה
לפי סברה ג' ]אא"כ נימא שגם שם כתיב
אילן חשוב ולא יוצלח לכל מלאכה.
ונטעתם כל עץ שהאיסור כשיש עץ[.
אם הכלל בערלה שוה לדיני ברכות
והנה כל הצדדים הנ"ל הם אי נימא ששורש
כ .ועתה יש לבוא לדון לענין ערלה .והנידון
החילוק בין כלאים לערלה זה חילוק מהותי,
אם הכללים הנ"ל הם דוקא לענין ברכה או זה
אמנם עיין לעיל שיש לפרש שלעולם אין
כלל עיקרי מה נחשב אילן וכל הדינים שוים.
חילוק בין כלאים ערלה וכל מה שאמרו שם
ויש להוכיח שהרי כלל התוספתא נאמר
הוא סברה צדדית שזה דבר שאינו חשוב וכמו
בכלאים ואיך הוכיחו הרא"ש והשבלי הלקט
שאמרו בהמשך הדברים על תמרות של
משם לברכות ועל כרחך שהבינו שזה כלל
אתרוג שאין מברכים על זה אדמה כיון שאין
עקרוני בכל הגדרת פרי וירק] .ובדוחק י"ל
זה חשוב .ולפי"ז יש ליישב דעת הרא"ש
שהיה לפניהם תוספתא אחר על ברכות
שכתב לברך על היוצא מן השרשים העץ
והסיעתא לזה שבלשון שלהם הרי זה ירק
ובירושלמי כתוב שהאטדים ברכתם אדמה.
ת
וברכתו האדמה ובלשון שלנו אין מופיע א
אולם עיין לעיל שבמרדכי ובאגודה מוכח
זה אלא רק לדין כלאים .אמנם זה לא נראה
מדין האטדין לכל הצמחים שיוצא מן
שכל האחרונים נקטו שהתוספתא היא
השרשים אין זה אילן ומוכח שסברו שזה דין
מכלאים וכ"כ באור זרוע[
עיקרי ולדבריהם על כרחך יש חילוק עקרוני
בין כלאים לברכה .ולדעתם יש לדון כנ"ל.
כא .והנה בירושלמי בברכות ]שהביאו התוס'[

הקשה שיש סתירה באטדים שאמרו שאין זה
כלאים בכרם דהיינו שזה נחשב כאילן ומכל
מקום ברכתו האדמה ותרצו כאן לברכה כאן
לכלאים דהיינו שיש חילוק ביניהם .ויש לדון
מה דין ערלה לפי הירושלמי .ויש לדון מה
שורש החילוק בין כלאים לברכה ואפשר
בכמה דרכים .הא' שעיקר גדר פרי וירק הוא
מה שקובע לברכה ולענין כלאים הגדר שם
שונה שלא כל אילן אסור אלא רק דבר
שהצורה שלו שהוא דומה לאילן .הב' שעיקר
גדר פרי וירק נקבע לפי כלאים ,וברכה שאני

וכן יש לדון בנידון הנ"ל לפי הרא"ה והמהר"י
קורקוס שכתבו בדרך א' שיש כלל אחר בין
כלאים לברכה שלענין כלאים הכלל הוא כל
שיוצא מגזעו ולענין ברכה הכלל הוא שישאר
גזע ויש לדון למה דומה לערלה .ותלוי
בדרכים הנ"ל.
ושו"ר שהרי דעת הגאונים שהכלל שנאמר
בגמ' בברכות על ברכה הוא הכלל שכתוב
בתוספתא על כלאים ולדבריהם מוכח
שכלאים וברכה שוה ואין לחלק שערלה יהיה
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שונה ,ואם כן קשה על המרדכי והאגודה מה
פרי העץ דבהא כי הדדי נינהו כדמוכח התם
הוכיחו מהירושלמי שאטד זה ירק וברכתו
וכו' .מבואר שדימה ערלה לברכה.
עץ
אדמה הרי לענין כלאים זה עץ ואותו גדר
קושי שאם דעת הרא"ש גם לערלה נמצא
יש בברכה ועל כרחך שמה שברכתו אדמה
שכל השנים יש בזה ערלה
הוא מטעם צדדי שאין זה חשוב ואם כן ערלה
כג .והנה יש קושי גדול לדעת הרא"ש שכל
דומה לכלאים .וצריך לומר שהם יפרשו
מה שחוזר וצומח מהשרשים זה עץ אם כן
שלעולם עצם גדר עץ הוא כמו שנקבע
יוצא שכל עצים אלו יש בהם ערלה לעולם
בברכה ואטד אין זה עץ והא שיש בזה כלאים
מדין יוצא מן השרשים .ואיך כתבו שאפשר
הוא סברה פרטית שם משום שזה נראה
לאכול אותם ]דדנו איזה ברכה לעשות ומכלל
לאנשים כעץ .וכהאופן הא' שכתבנו לעיל.
דמותר באכילה ובפרט בטור שכתב שעל
]עוד יש לדחות שלעולם לפי המרדכי
תותים יברך האדמה ומכלל דמותר באכילה[.
והאגודה אין גדרי כלאים וברכה שוים והכלל
והר"ט הוכיח מזה שדעתו זה רק לענין ברכה
שאמרו הוא כלל דוקא לברכה והם באמת לא
ולא לענין ערלה ומהטעם הנ"ל דאל"כ יהיה
הביאו לשון התוספתא בכלאים לבאר עפ"י
אסור לעולם .וזה קשה שבפשטות זה דין
הכלל הזה ורק השבולי הלקט והאור זרוע
כללי גם בערלה .וצריך ליישב הקושי הנ"ל
הביאוהו בדעת הגאונים ולפי"ז הדר דינא
שאין דין יוצא מן השרשים כשזה יוצא
שיש לדון לדבריהם למה לדמות ערלה .אמנם
ממקום שדרך גידולו לצאת משם וכל דין
זה דחוק לומר שיש בזה ב' דרכים בדעת
יוצא מן השרשים הוא כשיוצא ממקום שניכר
הגאונים ושו"ר שבארחות חיים הביא את
שאין זה חלק מהעץ .וזה טפי ניחא אם יוצא
דעת הגאונים וכתב שהסימן של התוספתא
מן השרשים הוא דין דרבנן ברם גם אם זה דין
הוא סימן אחר ומוכח שיש ב' דרכים בזה[
דאורייתא אפשר לומר כן .וכן פירשנו
כב .ואין להוכיח מלשון הגמ' ]וי"א שזה
ברשב"א בתשו' בסוגיא דיוצא מן השרשים.
לשון גאונים .עי"ש בנוסחאות על הדף[
ועיין לעיל סק"ו שכתבנו ב' צדדים אם
בברכות ל"ו ע"ב שאמרו כשם לענין ערלה
הגאונים חולקים על זה או לא.
לאו פרי הוא הדין לענין ברכה כיון ששם
ויש שאמרו שהרי כל אילן מתחילים למנות
עוסקים בהגדרת האביונות ובזה אין סיבה
לו כשהוא למטה מן השרשים ואין אומרים
שיהיה חילוק בין ערלה לברכה .וכן יש
שנתחיל למנות רק מאימתי שיוצא למעלה
לדחות עפי"ז את הראיה איפכא מלשון
ועל כרחך הביאור שדרך נטיעה להתחיל
הריטב"א בהלכות ברכות פרק א' אות י'
למנותה מתחילת הגידול ואם כן באופן זה
שכתב שעל השומר לפרי מברכים העץ ואין
שטבעו להוציא כל שנה אומרים שזה דרך
בו ערלה .ששם זה נידון אחר ולא נידון מהו
נטיעתו והנטיעה ההיא מתיחסת לכל שנה
פרי ומהו ירק] .ודלא כמ"ש בשו"ת רב פעלים
ושנה .ויש לחלק טובא ביניהם שדוקא היכא
ח"ב או"ח סי' ל[
שזה תחילת אותה נטיעה ומנ"ל ששייך
אמנם יש להוכיח מלשון הריטב"א בסוכה
לקבוע שזה תחילת נטיעת כל השנים .ועכ"פ
ל"ה שכ' וז"ל וכללו של דבר כל שיש לו עץ
לדרך זו גם לענין ערלה זה נחשב עץ אולם
קיים שנותן פרי וחוזר ונותן פרי אחר הוא
סוברים שמנין השנים מתחיל בתחילת נטיעת
עצמו זהו אילן לענין ערלה ולענין ברכת בורא
השורש] .והנפק"מ שלהסוברים שדברי
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הרא"ש בתותים הם רק לענין ברכה אבל
לענין ערלה אין זה אילן א"כ אין צריך לנהוג
ערלה גם בשנים ראשונות משא"כ לדרך זו
שבשנים ראשונות צריך לנהוג ערלה[.
כד .והנה עיין לקמן דעת הרדב"ז שכל עץ
שמתחיל להוציא פירות מיד בשנה ראשונה
אינו אילן כיון שאין זה תכונת אילן אלא
תכונת ירק בלבד ,וקשה מהרא"ש הסובר
שאם מצמיח מהשרשים זה עץ וקשה שאם
גדל בשנה הראשונה ,ובשנה השניה יוצא עץ
חדש מהשורש ,לכאורה מוכח שיוצא פירות
בשנה הראשונה ומכל מקום זה עץ .ויש
לדחות שגדל בשנה השניה .עוד אפשר שכל
דברי הרא"ש באופן שמוציא פירות בשנה
הראשונה לנטיעתו אבל הכא שהשורש קיים
לכן הוא מוציא פירות.
כה .עיין ברשב"א ]ברכות מג .ד"ה מתיבי[
שלמד מהתוספתא של כלאים לדין עצי
בשמים ומשמע שלמד שזה כלל עקרוני לכל
הדברים שזה נחשב עץ ולא רק לענין כלאים.
ושוב ראיתי ברא"ה דף לו שכתב להדיא שיש
סימני אילן של הגמ' בברכות גם גבי ערלה
שדן שם על וורדים אמאי אין בהם ערלה
וכתב שאף שיש בהם את הסימנים של אילן
שנאמרו בגמ' ברכות שם מכל מקום אין בהם
ערלה מחמת סיבה צדדית עי"ש.
דברי האחרונים שיש דין הרא"ש בערלה

כו .בכפתור ופרח פרק נו הביא הכלל הנ"ל
שאם יוצאים עלים מעיקרו אין זה אילן וכתב
שלפי זה יש ערלה בחצילים כיון שאין עלים
עולים מעיקרו .ומבואר להדיא שסבר ששווה
הכלל שנאמר בכלאים לערלה .וכן באריכות
בשו"ת רדב"ז ח"ג סימן תקלא שהאריך
שכללים אלו שבברכות ובכלאים הם גם לענין
ערלה ועי"ש שנוטה שדעת הרא"ש היא
העיקר.

הערלה

קלד

פסק ההלכה

כז .והנה אם אומרים שדין הרא"ש הוא גם
לענין ערלה שכל היוצא מן השרשים הוה עץ
לענין שחייב בערלה אם כן לכאורה להלכה
ראוי לחוש לדבריו ולאסור לאכול מהתותים
האלו עד שיעבור עליהם שנות ערלה ואף
שבשו"ע פסק שברכתם בורא פרי האדמה
וכדעת הגאונים מכל מקום לכאורה זהו רק
מדין ספק ברכות כי לא מבואר שהכריע
לודאי כהגאונים .וכן הוא בלבוש שם שכתב
ב' השיטות ולא הכריע .וכ"כ המאמר מרדכי
סי רג שהשו"ע כתב האדמה רק מספק.
כח .וצ"ע שהחזו"א בדיני ערלה פסק לקולא
כהגאונים וז"ל בדין לח :אילנות הרכות
שאינן מתקיימין יותר מג' שנה אלא מתיבשים
וכלים בין שהשרש קיים וחוזרין ומצמיחין
משרשן ובין כשהשרש ג"כ כלה וחוזרין
וזורעין אותן וכשזורעין גרעיניהן עושין
פירותיהם בשנה ראשונה אינן בכלל אילנות
אלא בכלל הירקות ואינן חייבין בערלה עכ"ל
ומבואר להדיא שגם כשהשורש קיים וחוזר
ומצמיח אין זה אילן ,וקשה שלדעת הרא"ש
הרי זה אילן גמור ואמאי לא חשש לחומרא
לדעת הרא"ש שזה חייב בערלה] .וכן משמע
בסימנים בערלה סימן יב סק"ג שלא הביא
כלל את דעת הרא"ש[.
ואפשר שסבר שדין הרא"ש הוא רק לגבי
ברכה וכלאים ששניהם נקבעים לפי יחס בני
אדם משא"כ לענין ערלה ההגדרה היא
כהרא"ש .ברם באחרונים הרדב"ז והכפתור
ופרח מוכח שהשוו ערלה לברכה.
כט .עיין ביאור הגר"א ]סימן ר"ג ס"ב ד"ה
דלא[ שכתב על דין השו"ע שם שהביא את
דעת הגאונים שעץ נקרא רק שיוצא מגזעו
ולא שיוצא משרשיו וז"ל :כ"כ המרדכי
והטור טעם על התותים וכ' גאון דהכי איתא
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בתוספתא וכ"כ הרא"ש בשם התוספתא וז"ל
ויש להסתפק לדעת והרא"ה ומהר"י קורקוס
התוספתא ספ"ג דכלאים זה הכלל כל המוציא
בדרך אחת שפירשו שיש הבדל בין כללי אילן
עליו מעיקרו וכו' וקשה טובא מה הביא דעת
בכלאים לכללי אילן בברכה שלענין כלאים
הרא"ש הא דעת הרא"ש איפכא שסובר שאם
הגדר כל שמוציא עליו מהעץ זהו עץ ולענין
ברכה הגדר הוא רק אם נשאר עץ משנה לשנה
יוצא מהשרשים זהו עץ .ויש דוחקים שסבר
וכן יש מהלך לפרש כן ברמב"ם ולפי"ז יש
הגר"א שאין כוונת הרא"ש לחלוק ואף הוא
כוונתו לדברי הגאונים ומה שכתב שאם צריך
לדון למה דומה כללי אילן בערלה .ועיין
לזרעו בכל שנה זהו ירק היינו שזה בדרך כלל
שהסתפקנו אם גם לדעת המרדכי והאגודה
ולא נכנס לדון באופן שנשאר שרשים ורק
י"ל כן שזה כללים אחרים בין כלאים לברכה
בפירוש התוספתא נחלק עליהם שסבר שיש
או שלדבריהם שסברו כהגאונים סברו שזה
עוד סימן וזה דחוק טובא בלשון הרא"ש
אותו כלל וכמו הדעות הנ"ל בדעת הגאונים
ורק באטד יש סברה מיוחדת שיש בזה כלאים
שמשמע שאמר הגדרת אילן שהוא שאין צריך
אף שאינו אילן.
לזרעו ומכלל שיוצא מן השרשים אין זה אילן
ובפרט בטור שכתב להדיא שהרא"ש בירך על
בענין מה נחשב אילן מצינו ב' דעות .א .דעת
התותים העץ ודלא כהגאונים .ועל כן צריך
הרא"ש שיוצא מן השרשים בכל שנה נחשב
מהרא"ש
לדחוק שכוונת הגר"א להסתייע
אילן .ב .דעת הגאונים שצריך שישאר מעט
לסייע לעיקר הדבר שהשוה כלאים לברכה.
גזע .ג .דעה בדעת הגאונים שאין מספיק מעט
גזע כיון שזה נחשב כשורש אלא צריך
מסקנת הדברים :בפשטות הכללים שנאמרו
שישאר גבוה קצת .ד .דעה בדעת הגאונים
בראשונים מהו אילן לענין ברכה הם גם לענין
ערלה וכן כתבו הרדב"ז והכפתור ופרח .וכן
שצריך שישאר ענפים .לענין ברכה נראה
הוכחנו מהרא"ש שהוכיח מהתוספתא של
שהפוסקים נקטו לעיקר כדעה ב' שאם נשאר
כלאים לברכה .וכן הוכחנו מהגאונים שכתבו
מעט גזע ברכתו העץ ולכן כתבו שפטל
השבולי הלקט והאור זרוע בדעתם שאותו
ברכתו העץ אף שיש שכתבו שברכתו אדמה
כלל שיש בכלאים יש בברכה .וכן מוכח
ולכאורה זה משום שהם חששו לדעה ג.
בריטב"א בסוכה שכתב שזה אותו כלל .וכן
אמנם הגר"ז סבר שיש לחוש לדעה ד .ושאר
הפוסקים לא סברו הכי.
פשטות הרשב"א בברכות שהוכיח מכלאים
לעצי בשמים .ולפי"ז דברי הירושלמי שחילק
ולכאורה לענין ערלה יש לחוש לדעת הרא"ש
בין כלאים לברכה יש לפרש שזה
סברה
וסיעתו שכל שיוצא מן השרשים יש לו גדר
פרטית באטדין שהם אינם חשובים ולכן
אילן וחייב בערלה וכ"כ הרדב"ז ,אולם
ברכתם האדמה ברם בכללים הכל שוה מהו
החזו"א פסק להקל בזה וצ"ע.
נחשב אילן.

קלו
הערלה
בענין גדרי אילן וירק
תורת
ג .ויש לבאר כללים נוספים שנאמרו בפוסקים
חלק ב .נידונים מעשיים מה נחשב פירות
שיש תנאים שאין זה אילן אף שיש בו
דעת הרא"ש והגאונים
הכללים הנ"ל.
א .עיין לעיל חלק א' שהרחבנו שדעת
ודנו בדין החצילים שיש בו את הכללים הנ"ל
הגאונים שאילן נחשב כשזה גדל משנה לשנה
שהוא גדל על שיח ומחזיק משנה לשנה ואין
והעץ עצמו נשאר קיים ,ודעת הרא"ש שאף
צריך לזרעו ומכל מקום נקטו שאין זה אילן
אם העץ עצמו נופל ורק השרשים נשארים
ואין בו ערלה וברכתו האדמה.
נחשב אילן ורק באופן שצריך לזרעו בכל שנה
להלכה
אין זה אילן .ולכאורה ראוי לחוש
ויסוד לסברות הנ"ל הוא מהירושלמי בכלאים
לענין ערלה לדעת הרא"ש וכן פסקו הרדב"ז
הנ"ל ובמעשרות סוף פ"ד שהביא את הכלל
ועוד אולם החזו"א פסק לדינא בערלה
שעולה מגזעו זה מין אילן ומשרשיו מין ירק
אומרים
כהגאונים] .ועיין לעיל חלק א' שיש
והקשה מכרוב אמאי הוא ירק הרי הוא עולה
שגם הרא"ש לא אמר דבריו אלא לברכה ולא
מגזעו ותירץ כאן בודאי וכאן בספק ופירש
נכון
לערלה ועיין שהוכחנו מראיות שאי"ז
הגר"א במעשרות שם שסימני התוספתא
וכן כתבו כפתור ופרח והרדב"ז[
נאמרו בספק ירק אך בודאי ירק אין צורך
גדר הכלל נוסף של הרא"ש

ב .וברא"ש פירש בתוספתא שיש כלל נוסף
שאם זה גדל מהשורש עצמו ולא על ענפים
שאין זה אילן ,ועיין לעיל כמה צדדים בגדרי
התנאי הזה שאין גזע אלא שהפרי צומח על
השורש עצמו .וכ"כ הב"ח והדרישה .ב .כגון
בננות שאין להם גזע אלא עלים גדולים והעץ
צומח עליהם .ג .שאם צומחים עלים על
השורש עצמו זה מוכיח שאין לו תכונת אילן
שהעלים צומחים על ענפים .והגר"ז בפסקי
הסידור כתב שיש חסרון אחר שצריך שהפרי
יצמח על ענפים ולא על הגזע עצמו .והובא
שמפרשים שמקורו מהתוספתא הנ"ל.
והקשינו על זה מקנים שדעת רוב הראשונים
שזהו עץ אף שאין שם ענפים .וכעי"ז מצינו
בכפתור ופרח שכתב שקנים ובננות הם אדמה
כיון שאין שם ענפים ולכאורה כוונתו להנ"ל
וקשה על זה מרוב הראשונים.
והנה לדעת הגאונים אין מקור כלל לפרט זה
כיון שהם פירשו שכתוב בתוספתא את הכלל
שלהם .וע"ע חלק א' שהרחבנו בכל זה.

בסימנים אלו ,והביאו החזו"א ערלה סי' יב
סק"ג ,ושו"ר שכתב כן בארחות חיים סימן
כו ,וחזינן שיש דברים שהם ודאי ירק אף
שאינם בכללים ויש להרחיב בזה מה הכללים
שהם ודאי ירק.
דעת הרדב"ז לאסור חצילים

ד .בספר כפתור ופרח ]סימן נו ד"ה ערלה
בחצילים[ כתב לדון בפרי הנקרא ברינג"ן
שזה חצילים של היום והוא כתב שזה ערלה
ודאי כיון שאין עלים עולין מעיקרו ואין גזעו
מחליף ואין צריך לזרעו בכל שנה ]עי"ש שיש
שם ט"ס וצריך להוסיף תיבת ואין וכ"כ
בהמשך ברדב"ז[ וכתב שאין זה ספק כיון
שאינו יכול לגדול אלא ב' או ג' שנים וא"כ זה
הפרי בודאי ערלה.
ובספר ברכי יוסף ]יו"ד רצד[ הביא מכתב יד
שהאר"י הקדוש וכן רבי חיים ויטל היה אוכל
את החצילים וכן יש עדות שאף מרן הבית
יוסף עצמו היה אוכל אותם וכן עיין לקמן
שהרדב"ז מעיד שעלה לארץ ישראל וראה
שכולם אוכלים ,ומוכח שהסכמת האחרונים
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היה להקל בזה .ומצאנו באחרונים כמה
בכלל עולה מן השרשים וכו' ובש"ב הביא
בשם רדב"ז עוד טעם אחר דכל שהגרעין
טעמים בזה.
מצמיח פירי בשנה ראשונה ודאי הוא ירק וכו'
ג' הטעמים להקל בחצילים
אבל בלאו הכי אין מקור לסברה זו בגמ' וכו'
ה .וברדב"ז ]ח"ג סי' תקלא[ כתב שדין
ונראה לדינא דכל שהגרעין מגדל פירי בשנה
החצילים תלוי במחלוקת הרא"ש והגאונים
ראשונה וגם הגזע אין מתקיים יותר מג' שנים
שלדעת הרא"ש זה עץ ולדעת הגאונים זה ירק
אין בו משום ערלה וכדברי אחרונים ז"ל
כיון שאין יוצא מהענפים ולא ברור לי אם
]ומש"כ שהולך ומתקלקל אחר שנה אין טעם
כוונתו לדרך הגאונים הקיצונית שצריך שייצא
זה עיקר אלא העיקר שאין מתקיים שנים
מהענפים או גם לדרך הגאונים שצריך שישאר
הרבה[ ואף שפירותיו כעין פרי עץ ומוציא מן
גזע ויש לברר במציאות אם נשאר מעט מעל
הגזע עכ"ל
האדמה וכן נראה מהחזו"א שטרח לחדש בזה
מבואר תוכן דבריו שסבר כמסקנת האחרונים
היתר ולא התיר משום הגאונים וכתב שראוי
להקל בזה והביא את הטעם של הרדב"ז שזה
לאסור בזה שאין בזה הכלל של ספק ערלה
גדל בשנה ראשונה וכתב שאין לזה מקור
כשזה מחלוקת כיון שזה חסרון ידיעה ]ועיין
בגמ' והביא את הטעם של מהר"ם אלשיך
לקמן בסוגיא של ספק ערלה הרחבה בזה[
שזה פוחת והולך וכתב שעיקר הכוונה להקל
אמנם בסוף התשובה כתב שהוא בא לארץ
הוא משום שאין זה גדל שנים הרבה .ולדינא
ישראל וראה שכולם נוהגים היתר בזה וכתב
כתב שאם יש את ב' הטעמים שזה גדל בשנה
'ונתחדש לי טעם אחר שאין בכל מיני אילן
ראשונה וגם אין זה גדל יותר מג' שנים אפשר
שזורעים הגרעין ועושה פרי בתוך שנתו כזה,
להקל.
הלכך ירק הוא' .והיינו שלפי דבריו כל מה
שזה
שמוציא פרי בתוך שנה ראשונה זה ראיה
סיכום :מצינו ג' טעמים להקל בחצילים :א.
ירק .ועיין לקמן שנדון בזה אם לדבריו זה
טעם הרדב"ז שזה גדל בשנה ראשונה .ב.
כלל קבוע או רק כשאין לזה צורת אילן.
טעם מהר"ם אלשיך שזה פוחת והולך .ג.

טעם החזו"א שאין זה מוציא פחות מג' שנים.

ובברכי יוסף הביא בשם מהר"ם אלשיך טעם
אחר לפי שמשנה ראשונה הולך ומתקלקל
ואין זה כתכונת אילן שמגדל פירות משובחים
כמה שנים.

ועתה נבוא לבאר גדר הטעמים בהרחבה.

ו .ובחזו"א ]ערלה יב סק"ג ד"ה בברכ"י[ כתב
על חצילים :ונראה דמוציאין העלין והפירות
מן הגזע והגזע מתקיים עד ג' שנה ומסקנת כל
אחרונים ז"ל שהוא ירק וכתבו הטעם משום
שמשנה הראשונה ואילך הולך ומתקלקל
ולמ"ש לעיל כל שאין מתקיים יותר מג' שנה
הוא בכלל דברי הגאונים שאין הגזע מתקיים
ובין שחוזר השורש ומוציא גזע אחר ובין
כשהשרש ג"כ כלה וצריך לזרוע מחדש הוי

ו .הטעם הא' שכתבנו בשם הרדב"ז שכל
שגדל בשנה ראשונה אין לו תכונת אילן
ולכאורה טעם זה הוא דבר צדדי שמוכיח
שאין בזה תכונת אילן כי אין זה דבר ממהות
האילן שלא יוציא פרי בשנה ראשונה .ויש
מקום לומר שעצם זה שמוציא מהר זה מוכיח
שאינו פרי של העץ אלא של האדמה שאם זה
היה מהעץ היה לוקח לזה זמן לגדול ורק אחר
כך להוציא פירות] .ונפק"מ בדברים אלו

גדר הטעם שאם מגדל בשנה ראשונה אי"ז
אילן
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שאפשר שאם יהיה סימנים אחרים מובהקים
יש הסברה הנ"ל .ועוד י"ל דבת שתא שאמרו
של אילן כגון שיש לו גזע גבוה וכדו' שלצד
בגמ' לאו דווקא וכוונתם שזה נראה כפחות
א' אפשר שזה יהיה נחשב אילן ,ולצד ב'
מגיל ג' .ועוד ראיתי בספר נתיבות אדם שכתב
יל"ע ,ועיין עוד להלן סקכ"ב בדין הפאפיה
לדחות שאם זה ניכר שזה עץ אין מועיל סימן
שמוציא פרי תוך שנה ועל כן הכא שזה כרם
הרחבה בב' צדדים אלו[
זה ניכר שזה עץ ועל כן אף שמוציא תוך שנה
ובחזו"א ]סימן יב סק"ג ד"ה ובש"ב[ הקשה
מ"מ הוא עץ] .וזה מיוסד עפ"י דברי
שאמאי הקשה הירושלמי במעשרות אמאי
הירושלמי שאמרו כאן בודאי כאן בספק על
כרוב אינו עץ ולא תירץ שזה משום שכרוב
כרוב שאם זה ודאי ירק הרי הוא ירק אף שיש
מוציא פירות בשנה ראשונה ותירץ החזו"א
לו סימני עץ ורצה לומר שגם איפכא הוא כן
שאפשר שזה גופה כוונת הירושלמי 'כאן
שאם זה ניכר כעץ הוה עץ אף שיש לו סימן
בודאי כאן בספק' שהסימנים נאמרו בספק
זה ועיין לקמן בפפאיה מש"כ בזה[ ועוד יש
כשאין ברור איזה תכונה יש לו אבל בכרוב יש
לדחות שאם המין של זה אינו מוציא פירות
לו בודאי תכונת עץ שזה מצמיח בשנה
אין בו כלל זה אף שהוא במקרה הוציא פירות
ראשונה.
תוך שנה.
והחזו"א לדינא לא סמך על כלל זה כיון שאין
וקשה מצלף שגדל גם בשנה הראשונה ומ"מ
לזה מקור בגמ' ודברי הירושלמי שכרוב זה
זה עץ וכן שמעתי להקשות מקני סוכר
ודאי ירק פירש באופן אחר] .אמנם צירף את
ובשניהם צריך לברר אם יש פרי בשנה
זה כסניף וטעם להקל בדבר שאינו גדל יותר
הראשונה ושוב שמעתי שבשאלתות כתוב
מג' שנים[ וכמדומה שגם במאמר מרדכי כתב
שטעם בית שמאי שצלף אין זה אילן הוא
שאין לסמוך על זה.
משום שמוציא פרי בשנה ראשונה ולפי"ז יש
ועיין בשו"ת רב פעלים ]ח"ב או"ח סי' ל[
לדון טובא אם יש לסמוך על זה אחרי שדעת
שדקדק מדברי הרדב"ז שרק אם זורעים גרעין
בית הלל אינה כן
וצומח תוך שנה אז הוה סימן שאין זה אילן
גדר טעם האלשיך שפוחת והולך אי"ז אילן
אולם אם נוטעים ענף וצומח תוך שנה אין
ח .טעם מהר"ם אלשיך שאם זה פוחת והולך
ראיה שאי"ז אילן .ועי"ש שהוא פסק להקל
אין זה פרי ,לכאורה יש בזה סברה עצמית
על פי הטעם הזה.
]בשונה מהטעם הא' שזה רק סימן וכנ"ל[
ז .וראיתי בשבט הלוי ח"ו סימן קסה שהקשה
שיסוד תכונת אילן הוא שהעץ מצמיח ולא
מהגמ' בסוטה שאמרו שכרם עד גובה טפח
האדמה ועל כן אומרים שאם רק הגידולים
חייבת בערלה כל שנותיה דמיחזיא כבת שתא
הראשונים טובים ואח"כ זה פוחת והולך הרי
והקשה שגם אם זה נראה לאנשים כמו אילן
זה נידון כאילו האילן הולך למות ולכן זה
בן שנה מכל מקום כיון שרואים שיש לו
פוחת והולך .ושמעתי שהגר"ג נדל זצ"ל סבר
פירות א"כ יש להתיר גם לפי דעתם כיון
שיש לסמוך על זה למעשה בנוגע לפלפלים
שמוציא פרי תוך שנתו וא"כ אמאי גזרו .ודן
שהקל משום הטעם הזה ויובא להלן אמנם
לחלק שזה נראה לאנשים כמו בן שנה
מ"מ לעצמו החמיר.
מנטיעת השתיל וכלפי זה ליכא לסברת
הרדב"ז ורק אם מוציא פרי תוך שנה מהזרע
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אמנם לכאורה החזו"א סבר שאין לסמוך על
אחרים ולכן אחרי שאין בזה ערלה נקבע
זה שהרי כתב שמה שכתבו האחרונים שזה
שברכתו אדמה .ודחוק.
הולך ומתקלקל אין טעם זה עיקר אלא הטעם
ויותר נראה שסבר החזו"א שזה מגדיר בתנאי
הוא שזה לא גדל יותר מג' שנים ומוכח שלא
אילן שחשיבות אילן הוא שמוציא פירות
שיש
סבר לכלל זה וגם בסיכום לדינא כתב
הרבה פעמים מן הגזע ואם זה מוציא רק ג'
להקל אם זה גדל עד ג' שנים ומוציא פירות
שנים זה מוכיח שאין בזה חשיבות אילן,
בשנה ראשונה ולא הזכיר כלל פרט זה ומכלל
ומחמת זה כתב שברכתו אדמה ,ומה שכתב
שלא סבר כן .ולכאורה שורש הטענה בזה
בתחילה שלא מסתבר שיהיה אילן שפירותיו
שאף שיש בזה סימן שאין כאן כח של עץ
אסורים לעולם היינו בתורת ראיה שלא
ממש ולכן זה פוחת והולך אמנם מכל מקום
מסתבר לומר כן וזה מוכיח שהגדר הוא
יש כאן דרגה של עץ שהרי הוא מוציא פירות
שצריך שאילן יחזיק ג' שנים ]ועדיין אי"ז
כמה פעמים ומנ"ל ששנוי דרגה כזו זה סיבה
מיושב די הצורך שאם בשאלתו סבר שאי"ז
להקל .ושו"ר במאמר מרדכי סי' רג שהביא
מסתבר ועל כרחך ששורש הסברה הוא שענין
טעם זה של פוחת והולך ופירש את זה
ערלה הוא כדי שיהיה מותר בסוף א"כ מנ"ל
שמוכח מן הפסוק וכפי דברי המפרשים דדין
להוציא מזה כלל שאין לו דין פירות[.
ערלה הוא בעץ שמוסיף והולך ,אולם כתב
ובתחילת דבריו נקט החזו"א שאם זה עץ
שאין טעם זה מספיק לסמוך עליו באיסור
שאין מתקיים עד אחר ערלה ורבעי אינו עץ
תורה.
והיינו שלפי זה צריך שיוציא פירות לכל
גדר טעם החזו"א שאם מגדל רק ג' שנים
הפחות ה' שנים ,אולם בסיכום הדינים כתב
אין זה אילן
להקל אם אין העץ מתקיים עד אחר ג' שנים,
ט .ועתה יש להרחיב בטעם שכתב החזו"א
וכנראה שלא היה ברור לו ולכן לא הקל אם
שיש להקל אם זה גדל עד ג' שנים.
מתקיים בשנה הרביעית.
והנה בתחילת דבריו כתב החזו"א וז"ל ונראה
ובשם הרב פוזן שמעתי לומר שצריך שיגדל
דגזע המתקיים שנתים או שלוש שנים ואח"כ
עד שנה חמישית כדי שיהיה מצב שאפשר
הגזע כלה וכו' כל שאין מתקיים עד אחר
לאכול את הפירות.
ערלה ואחר רבעי ודאי לאו אילן הוא ,דאין
י .ושו"ר כעי"ז במאמר מרדכי שכתב להקל
סברה שיהא אילן שפירותיו לעולם אסורין,
בפרי שאחר ג' שנים יהיה בטעם גרוע כיון
עכ"ל ,והנה בתחילת דבריו נראה שהעמיד
שאם היה נוהג בו ערלה לא היה מותר אלא
סברה בערלה שלא מסתבר שהאילן יהיה
כשהוא גרוע וכו' ולכן לא נאסר ומשמע
אסור לעולם ושורש ענין ערלה ורבעי שזה
בדבריו שאין להקל בדבר שלא יהיה לו היתר
אסור בתחילה ואחר כך זה מותר .אולם עיין
כלל אחרי שנות ערלה והרחיב לומר שגם אם
בסוף דבריו שכתב שגם לענין ברכה מברכים
יהיה היתר אין להקל אלא כשזה משובח .ברם
עליו האדמה וקשה שאם זה סברה בערלה
עי"ש שכתב שאין לסמוך על זה להקל
אמאי מברכים על זה אדמה .ובדוחק י"ל
בדאורייתא ויש לדון אם זה רק לאופן שאחרי
שסובר שחז"ל קבעו גדרי אדמה לפי גדרי
ג' שנים הוא יהיה בטעם גרוע אבל באופן
ערלה שלא חילקו וקבעו לכל דינים גדרים
שלא יהיה כלל שזה דרגה גבוהה יותר אפשר

קמ
הערלה
בענין גדרי אילן וירק
תורת
שהיה סומך על זה להקל או שעל כל הסברה
צריכים הגזעים ליקח כח מהאדמה ולפי"ז יש
הזו אמר כן.
לדון בהנ"ל שסו"ס יש לגזע כח ואינו יונק כל
שנה מהאדמה .אף שאינו חי מעל ג' שנים
יא .ויש שרצו לומר שגם אם פרי גדל חמש
ואינו מוסיף והולך .והסברה היותר פשוטה
שנים שלא יהיה לו תכונת אילן לפי שאין זה
שאין זה מועיל אלא צריך שהייחור עצמו
כלל דוקא בג' וד' שנים אלא צריך שיחזיק
יהיה בו מעלות אלו אמנם אכתי צריך ראיה
הרבה זמן כדרך האילנות .ולכאורה קשה
לזה .ועיין לקמן סקכ"ז נפק"מ בנידון זה
מאוד לסמוך על זה שמנא לן כמה שנים עץ
בפרי הפטל ובאננס.
צריך להחזיק מעמד .ורק בג' שנים יש לדון

שזה מעט מאוד .וצ"ע.
האם צריך מעלות אלו בייחור או בשורש

יב .ויש לדון בשורש דעת החזו"א שצריך
שיצמח מעל ג' שנים ובסברת האלשיך
שיצמיח ולא יהיה פוחת והולך ,האם צריך
שהייחורים יצמיחו פירות מעל ג' שנים והם
יוסיפו ויילכו או שסגי אם עיקר הצמח מגדל
מעל ג' שנים ומוסיף והולך ,ונפק"מ בדבר
שמוציא ייחורים שמוציאים פירות מעט שנים
ושורש העץ מוציא ייחורים הרבה שנים עם
יבול טוב ,והנה לדעת הרא"ש בודאי יש לזה
שם עץ שהרי גם אם לא מוציא כלל היה לזה
שם עץ .והנידון הוא לפי דעת הגאונים שאם
כל שנה היה צומח מן השרשים לא היה לזה
שם עץ ורק מחמת שיש ייחורים כמה שנים
יש לזה שם עץ והנידון אם צריך שבייחורים
האלו יהיה כח מעל ג' שנים ויהיה מוסיף
והולך או דסגי שבייחורים האלו יהיה כח
להוציא כמה פעמים פירות ומעלת כמה שנים
ומוסיף והולך סגי אם בעיקר הצמח יש את
זה .ויש לתלות דין זה בחקירה בדעת הגאונים
שנתבאר לעיל ח"א סק"ו שאם דעתם לחלוק
על הרא"ש משום שסברו שכל העץ הוא רק
הייחור ואין דנים כלל על השורש א"כ
פשיטא שצריך כל מעלות האלו בייחור אמנם
עיין שכתבנו שם שהפשטות שהם מודים
שהשרש הוא העץ אלא שסוברים שחשיבות
עץ הוא בזה שמוציא גזעים ולא שכל שנה

אם זה נקבע לפי מקומו או לפי רוב העולם

יג .ויש לדון בעץ שבעולם הרגיל חי פחות
מג' שנים ובהודו חי יותר מג' שנים שברוב
העולם מסתבר שיש להקל בזה ויש לדון אם
יש להקל בזה אף בהודו ,שיש אומרים שיש
להקל גם בזה כיון שזה נידון עפ"י רוב העולם
וכיון שברוב העולם אינו חי תקופה כזו מוכח
שאין לו תכונת פירות ומה שבהודו הוא חי זה
נחשב כאילו גדלו את זה בחממה שבזה יכול
לגדל ג' תקופות גם כשאין בו תכונות עץ.
ולענ"ד אי"ז מוכרח שכיון דסוף סוף זה ארץ
שלמה שגדל בה באופן הזה מוכח שיש לזה
תכונות פרי .והנפק"מ בזה שיש אומרים
להקל באננס ממקום שחי יותר מכמה שנים
מחמת הסברה הנ"ל שזה נקבע עפ"י א"י
ואי"ז מובן כלל כי שם זה מקומו הטבעי
ואמאי יקבע לפי מקום אחר ברם י"א שתכונת
עץ לעבור ג' חורף וצ"ע שאין זה מוכח וכיון
דכל סברת החזו"א היא חידוש הבו דלא
לוסיף עלה.
לומר כדרך החזו"א רק בערלה ,ודברי
הרדב"ז וחכמת אדם בזה

יד .והנה יש דרך לומר כעין דרך החזו"א
למחצה דהיינו לומר שהסברה שלא יתכן
שישאר איסור זה סברה דוקא כלפי ערלה
שאומרים ששורש איסור התורה לאסור כדי
שבסוף יהיה מותר ובאופן שלא גדל ג' שנים
אין לאסור בערלה אולם לומר שזה סברה

קמא
הערלה
בענין גדרי אילן וירק
תורת
טו .והנה עיקר הראיה הוא ממנהג האחרונים
פרטית גבי ערלה ולא כלפי בורא פרי אדמה
להקל בחצילים ולכן על כרחך יש להוכיח
ולפי"ז יש מקום לברך העץ על אננס .אמנם
שהיה פשוט להם להקל מאחד מג' הטעמים
אכתי לפי הסברה שפוחת והולך זה סברה
ולכאורה הטעמים המסתברים הם ב' הטעמים
שנחשב ירק גם לענין ברכה.
א' שפוחת והולך והב' שאינו גדל ג' שנים
והנה ברדב"ז הנ"ל העלה להקל בחצילים
שהרי הטעם שמוציא פרי בשנה ראשונה
מטעם סברה הדומה לסברת החזו"א וז"ל:
לכאורה הוא סימן בעלמא וגם הוא מוקשה
וא"ת דנהי נמי דהוי לענין כלאים ולענין
וכמש"כ לעיל ,ולכאורה מוכח שבהצטרפות
ברכה ,אילן ,אבל לענין ערלה לעולם אימא
ב' הטעמים האלו יחד שאפשר להקל לפי
לך דפטור דכל שישנו ברבעי ישנו בערלה
הכרעת האחרונים.
והנהו ברינגא"ן הואיל וליתנהו ברבעי דהא
ושו"ר שלכאורה יש ראיה לאחד מהטעמים
לא מטו להכי ליתנהו בערלה .לא קשיא כיון
הנ"ל מדברי הירושלמי שכתב שכרוב הוא
דתלמודא לא דריש לה אנן נמי לא דרשינן לה
עולה מגזעו ומכל מקום מותר לפי שהוא ודאי
הכי וכ"ש להקל ולפטור מן הערלה וכו'
והיינו שכתב שיש מקום לומר שכיון שזה לא
ירק ולכאורה מוכח שכוונתו לאחד מהטעמים
חי ג' שנים ואין בו דין ערלה אין לו דין רבעי
הנ"ל אמנם בחזו"א שם ]ד"ה שם זה הכלל[
וז"ל 'ואפשר דממשו של ירק יש לו סוג
וחלק על זה ובהמשך שם הביא כמה ראיות
מיוחס שאין כיו"ב בפרי אילן כמו כרוב ובצל
שיש אופנים שיש ערלה ואין רבעי .אולם לא
וכיו"ב אבל יש בירקות הגדילים כעין פרי
סלקא אדעתיה הטענה לומר שאין דין ערלה
העץ ובהן צריך בירור' משמע בדבריו שעצם
אלא רק באופן שבסוף יהיה היתר וברור לו
שלא כדעה זו וכן ברור לו שלא כהטענה
המרקם של פירות שונה מהמרקם של ירקות
שאין זה חשיבות של עץ שמחזיק פחות מג'
וזה דבר שזה סיבה להתיר .ולפי"ז קשה מאוד
להגדיר מהו .ובהמשך דבריו ]בד"ה ובש"ב[
שנים .וכן בכפתור ופרח שאסר חצילים מוכח
דן שאולי כוונת הירושלמי לאחד מהטעמים
שלא סבר כדרך זו.
הנ"ל שאם זה מוציא פירות מיד זה מוכיח
ובחכמת אדם בחלק משפטי ארץ פרק ו'
שאין לו תכונת אילן.
בנשמת אדם סק"ב כתב ליישב דרך זו שאים
ובתחילה חשבתי לדחות שמה שאמרו שכרוב
אין רבעי אין ערלה שמצינו בגמ' כמה פעמים
שאמרו את הלימוד לב' הצדדים ומשמע
הוא ודאי ירק היינו משום שזה כמו ירקות
דס"ל כעין סברה זו .והנה סברה זו אינה כדרך
עלים ולכן גם אם היה השורש מחזיק משנה
לשנה מכל מקום הרי זה ירק שזה תכונת ירק
החזו"א שהוא לא בא להקל מחמת הדין
שגדל על הארץ .וזה אינו נכון שהרי כתוב
שצריך שיהיה רבעי אלא סבר שכל עץ צריך
שהוא צומח מגזעו.
שיחזיק כמה שנים .וכן לדינא לפי סברה זו
היא סברה פרטית בערלה ואין סיבה לברך
ובעיקר הדבר מה זה כרוב יש סתירה בסוגיות
האדמה מחמת זה.
מה זה כרוב וכבר תוס' הקשה כן שיש מקום
הראיה להקל כאחד מהטעמים הוא
שנראה שזה אילן ומאידך בסוגיין נראה שזה
מהירושלמי ומהמנהג בחצילים
ודאי ירק

קמב
הערלה
בענין גדרי אילן וירק
תורת
טז .עיין בהגהות מהר"א אזולאי ]לבעל חסד
בערלה ומוכח שגם שזה נמוך הרי"ז עץ] .ויש
לאברהם שהוא זקנו של החיד"א ומביאו
לדחות שהמין הוא גבוה ועיין לקמן אודות
הרבה בספרו ברכי יוסף בשם זקנו ורבים
ענין זה אם המין קובע ויש לחלק[ וכ"כ
סומכים על דבריו[ שהודפסו על הלבוש
להוכיח כן בשבט הלוי ח"ו סימן קסה .ובעצם
לפי מה שכתב הח"א שהמציאות של היגדיש
שהביא להקל בחצילים את טעם הרדב"ז
שזה היה נמוך מג' טפחים אם כן יש להוכיח
שמוציא פרי תוך שנה וטעם האלשיך שפוחת
מהמג"א שם סק"א ומהמ"ב שהביאו שכתב
והולך .וכמדומה שהוא מביא המקור שגם
לברך על היגדיש העץ שמוכח שגם שזה נמוך
הבית יוסף אכל חצילים והברכ"י הביאו
אין להקל בו.
צד להקל בשיח נמוך

יז .עיין שו"ת הלכות קטנות למהר"י חגיז
]ח"א סי' פג[ שהביא הטעם להקל בחצילים
משום שמוציא פרי וכתב שזה טעם חלוש
להתיר מחמתו איסור דאורייתא וכתב שם
טעם נוסף להקל בזה כיון שזה נמוך וכן אין
הגזע שלו דומה לגזע של עץ שהוא חלול
מבפנים ]זה נראה כעין גבעול ואולי לזה
כוונתו שאין לו כח עצמי[ .והנה לעצם דבריו
שכתב שזה נמוך צריך להבין מבחינה
מציאותית שהרי שיח החצילים הוא כגודל
שיח הפטל שכל הראשונים דנו אם יש בזה
ערלה ולא הוזכר בדבריהם שזה נמוך .ושו"ר
ברש"י סוכה ל"ה ד"ה חייבין על הגמ' שם
שאמרו שיש פסוק שפלפלין חייבין בערלה
וכ' :דלא תימא מין ירק הוא ,מפני שהוא עץ
שפל כמין רותם ,שאינו גבוה מן הארץ וכו'
ומבואר דאמנם לולי קרא הוה אמינא שאם זה
נמוך אין לזה דין אילן אולם זה חידש הקרא
שגם לנמוך יש בו דין עץ .וכן עיין בריטב"א
שם שהקשה על רש"י שאין הו"א לומר שאם
זה נמוך אין זה אילן.
ושו"ר בחיי אדם כלל נא בנ"א סק"ז ]בסופו
ד"ה ועל[ שכתב שבתחילה סבר שעל פירות
שנקראים יגדיש שהם נמוכים מאוד פחות מג'
טפחים שאין זה נחשב אילן מחמת שזה נמוך,
והוכיח שאין זה נכון מהגמ' בסוטה מ"ג ב'
שאמרו שכרם שמתחזיא כבת שתא חייבת

יח .ובמה שכתב שיש צד להקל משום שהגזע
חלול יש לעיין מקנים שהם חלולים וכתוב
בתוספתא וברמב"ם ]פ"ה מכלאים הי"ט[
שזה עץ וברכתם העץ .וכן יש להביא מחטה
שמבואר בגמ' ברכות מ' שהיה צריך להיות
עץ אם לא שאמרו שהכלל שמוציא גווזא
והדר מפיק .ועיין לשון המ"ב סימן רג סק"ב
שכתב שאם מוציא עליו מעצו יש לו שם עץ
'אף אם העץ הוא גבעול דק'.
סיכום הסימנים:
א שאין צריך לזרעו בכל שנה
ב שנשאר לו גזע ]כן דעת הגאונים והחזו"א
פסק כדבריהם ועיין מה שכתבנו שלכאורה
יש להחמיר בזה[.
ג .שהפרי והעלים גדלים על גזע ולא על
השורש עצמו] .כן הוא לדעת הרא"ש
בתוספתא ועיין לעיל פירושים נוספים וכן
עיין לעיל שאי"ז ברור אם הגאונים סברו כן
ואם יש לסמוך על זה[
ד .שהפרי גדל מעל ג' שנים] .כ"כ החזו"א
ולמעשה סמך על זה בצירוף כשיוצא בשנה
ראשונה ועיין שכתבנו שלכאורה יש לסמוך
ע"ז בצירוף כשפוחת והולך[
ה .שהוא מוסיף והולך ]כ"כ האלשיך ורבים
סמכו ע"ז בצירוף כנ"ל ובחזו"א משמע שלא
סמך ע"ז[

קמג
הערלה
בענין גדרי אילן וירק
תורת
]ויש אומרים שהגאונים אמרו דבריהם רק
ו .שאינו מוציא פרי בשנה א' ]כ"כ הרדב"ז
לברכה ולא לערלה ועיין לעיל שאין העיקר
והחזו"א לא סמך ע"ז אלא רק בצירוף שלא
כן[ והנידון הוא אם נבוא להחמיר כדעת
גדל מעל ג' שנים[
הרא"ש שכל שאין צריך לזרוע בכל שנה הרי
השו"ע הרב פירש שצריך שיגדלו הפירות על
זה אילן וקשה אמאי אין זה אילן הרי אין
ענפים ולא על הגזע עצמו וכעי"ז כתוב
צריך לזרעו בכל שנה.
בכפתור ופרח ועיין שהקשינו ע"ז מקנים.
ובבית יוסף בסימן רג הביא מתשו' הגאונים
ולכן אין לסמוך ע"ז.
שמברכים על מוזי ]בננות[ אדמה כיון שהעץ
השו"ע הרב והח"א צירפו לברכה את דעת
כלה לגמרי וכן פסק בשולחן ערוך שם אמנם
הגאונים שצריך שיהיה לעץ ענפים שנשארים
זה ניחא רק למקילים כהגאונים] .ומהשו"ע
בכל שנה ואין מספיק שנשאר גזע .אולם
אין ראיה שפסק להקל כי פסק האדמה מספק
בפוסקים נראה שלא צירפו דעה זו וכמ"ש
ועיין לעיל שהרחבנו בזה[
לעיל חלק א .ולכן אין לצרף את זה.
והנה בספר כפתור ופרח ]פרק נו[ דן בזה
חלק ג' בירורי ענינים בפירות מסופקים
להקל ]וקרא לזה אלמוז ולפי התיאור שם זה
ועתה נבוא לדון בשאר פירות לפי הסימנים
בננה[ משום שסבר שיש בזה את הסימן של
הנ"ל.
עולה עלים משרשיו ,ולכאורה כוונתו לפי
שאין כאן מצב של גזע וענפים שצומחים על
עגבניות
הגזע אלא שהכל צומח מן הגזע ,ולכן כתב
יט .יש דנים אמאי בעגבניות אין ערלה הרי זה
שמאותו טעם יש להקל גם בקני סוכר שאינם
גדל על שיח ואינו גדל משרשיו .אולם זה
עץ לפי שזה צומח ישר מן השרשים .אולם
פשוט ואין צריך להגיע בזה לטעמים
עיין לעיל חלק א' שכתבנו להקשות על זה
המחודשים הנ"ל בחצילים שהרי צריך לזרעו
טובא שהרי בתוספתא גופה מבואר שקנים
בכל שנה וזה התנאי העיקרי והבסיסי שהביאו
ברכתם העץ וכן דעת כל הראשונים שזה עץ
הרא"ש והגאונים והסכימו עליו כל
ורק מחמת סיבות צדדיות של זיעה אין
הראשונים לבד מהרמב"ם שהשמיטו וצ"ע
ברכתם העץ.
גדול ועיין לעיל דרך בדבריו אולם לענין פסק

הלכה ודאי שיש להקל בזה .ועיין בילק"י
שטעה בזה.

ויש בזה צירוף להקל מחמת סברת הרדב"ז
שמוציא פרי בשנה ראשונה .אולם עיין לעיל
שאין סומכים על טעם זה להקל לבד.

כ .הנה עץ הבננות הוא גבוה ממש בצורה של
אילן וכן יש לו גזע כאילן וטבעו שכל שנה
העץ נובל ומתייבש וצומח מחדש מן
השרשים והגזע שלו אינו כגזע רגיל אלא זה
עלים שמתקשים ולכן הם נדמים כגזע .והנה
לפי דעת הגאונים שצריך שישאר גזע בכל
שנה אין זה אילן כלל כיון שלא נשאר גזע,
ולפי הכרעת החזו"א יש לסמוך על זה לקולא.

ברם שמעתי לומר שכיון שאין בזה גזע אלא
רק עלים קשים זה גרע טפי וזה נחשב לכו"ע
כמו יוצאים עלים מעיקרו ]שזה סימן בפני
עצמו וכמ"ש הרא"ש וגם לפי הגאונים שאין
מקור לזה משם מ"מ דילמא סברו לה מסברה
שאם יש רק עלים אין לזה צורת עץ[ וזה שונה
מקנים שיוצא גזע מהעיקר .וזה סברה טובה.

בננות

קמד
הערלה
בענין גדרי אילן וירק
תורת
ולהנ"ל מבואר שברכתו בורא פרי אדמה
מלפפונים וזיתים עמידים יותר ויתכן שיכולים
בודאי] .כי אם מקילים בזה בודאי ערלה בא"י
להתקיים כמה שנים .יש גם סוג של פלפל בר
על כרחך שאינו אילן בודאות[ ונפק"מ בזה כי
שיכול להתקיים שנים רבות אך הוא משמש
בעיקר לנוי וידוע גם על פלפלים חריפים
שמעתי שאם בירך אדמה על ירק לא פטר את
ממינים שונים שגדלו בחצרות הבתים שנים
העץ אלא רק אם כיוון להדיא על זה ולהנ"ל
רבות] .עד כאן העתקה מספר משפטי ארץ
שברכתו אדמה בודאי יצא ואין צריך לכוין
להדיא על בננה.
עמוד [30

ועיין לעיל חלק א' סקכ"ג שכתבנו דרך לומר
שגם הרא"ש מודה שאין ערלה בדבר שכל
שנה יוצא מן השרשים ולדבריהם זה הטעם
להקל בבננות לפי הרא"ש .ולדבריהם יש בזה
ספק לענין ברכה כיון שסברה זו היא קולא רק
בערלה .אולם עיין שם שהקשינו על דרך זו
וכ"כ האחרונים שלא כדרך זו.
פלפלים

כא .הנה הפלפל החריף הינו צמח הנראה
כשיח בעל גזע וענפים שעליהם גדלים עלים
ופירות שהם הפלפלים ויש זנים רבים בפלפל
החל בפלפל מתוק וכלה בסוגים רבים של
פלפל חריף וכל סוגי הפלפלים נותנים פירות
בפחות משנה מזריעת גרעינם .הפלפל המתוק
יכול להתקיים ולתת פירות לכל היותר
שנתים ,וחלק מסוגי הפלפלין החריפים
יכולים להתקיים מספר שנים .אף בסוגים אלו
כמות הפירות וצורתם פוחתת משנה לשנה.
החלקאים המגדלים פלפל בצורה מסחרית
עוקרים אותו לאחר שנה וזורעים מחדש
משום הירידה ביבול בשנה השניה והרגישות
של הצמח למחלות ומשום כן אין מידע
מוסמך לסוגי הפלפל השונים איזה מהם יכול
להתקיים שנים רבות ואיזה לא ,עד כמה
שידוע פלפל חריף גדול שטוחנים אותו
לאבקה המשמשת תבלין וכן הצ'יפקה אינם
עמידים ואים מתקיימים שנים רבות ,לעומתם
סוגי השאטה ]השטה[ הפלפלים הקטנים
והצרים שמכניסים בקופסאות שימורים של

והנה לפי תיאור העובדות הנ"ל בפלפל מתוק
יש את ג' הסימנים שיש בחצילים שמחמת זה
פסקו האחרונים להקל א' שזה מוציא פירות
בשנה ראשונה ,ב' שזה מחזיק שנתים ,ג' שזה
פוחת והולך ,ועל כן אין מה לדון בזה וזה
מותר לכתחילה.
אולם יש לדון בסוגי הפלפלים המחזיקים
מעמד כמה שנים אלא שהם פוחתים והולכים
ובזה יש את ב' הסימנים של הרדב"ז שזה
מוציא פירות בשנה ראשונה וכן של האלשיך
שזה פוחת והולך אולם אין בזה את הסימן
של החזו"א שזה חי עד ג' שנים .ולכאורה
קשה להקל בזה כיון שהחזו"א לא רצה
לסמוך על טעם זה לבד ]ובמשפטי ארץ שם
אות ג' כתב שהמעיין בחזו"א יראה שהחזו"א
לא חלק על הטעם שפוחת והולך ולענ"ד זה
טעות כי החזו"א מביא טעם זה בשם
האחרונים ומפרש שאין כוונתם להתיר משום
פוחת והולך אלא משום שזה חי עד ג' שנים
וכן כתב בסיכום לדינא ומוכח להדיא שחולק
על זה וכמש"ל[ .ואין כאן הוכחה מסברה
להקל וכמו שכתבנו לעיל שעיקר הראיה
להקל הוא מהמנהג בחצילים ושם אפשר
שהקילו רק מטעם החזו"א ועל כן קשה
לסמוך על זה לבד .אמנם שמעתי שהגר"ג נדל
זצ"ל הורה בזמנו שאפשר להקל בזה משום
שזה פוחת והולך ולעצמו החמיר בזה וכן
שמעתי מהגר"מ בויאר שאביו הגר"י בויאר
היה מחמיר לעצמו ומקל לילדים ולענ"ד יש
להחמיר בזה טפי וכנ"ל.

קמה
הערלה
בענין גדרי אילן וירק
תורת
הנידון אם יש להקל מחמת סברת משפחה
לזה אותו שם של קנים מכל מקום זה ב'
סוגים נפרדים בצורה ובמהות.
כא .יש אומרים שבפלפלים הנ"ל יש סיבה
נוספת להקל משום שכיון שבמשפחה שלו
פרי הפאפיה
רוב הפלפלים אינם מחזיקים זה קובע שם
כב .הפאפיה הינו עץ ממש והוא אחד
שכל המשפחה אינה ערלה .ויש לדון סברה
מהעצים הגבוהים ]כעין דקל[ ותכונתו שמיד
להיפך שאם חלק זנים חזקים זה מוכיח
בשנה הראשונה לגידולו מוציא פירות ולשנה
אלא
שכולם יכולים להחזיק יותר מג' שנים
הבאה במקום שיצא פירות לא יוצא אלא העץ
שהם חלשים ואולי זה נקבע עפ"י אם רוב
ממשיך לגבוה ומוציא פרי ממקום יותר גבוה
שאין
המשפחה חזקה .ובסברה היה נראה לי
וכן בכל שנה ומוציא פירות בערך שבע שנים
סברת משפחה .שמעתי שבאיש מצליח
ואין הפירות פוחתים והולכים אלא יש לזה
הרחיב רבות בענין זה ואינו תחת ידי
תנובה יפה כמו כל אילן .ורוב הפירות
המשווקים ]י"א כ 80אחוז[ בעולם הם פירות
ויש שהוכיחו כן מהגמ' בעירובין ל"ג מדין
ערלה ורבעי והטעם לזה משום שבהמשך
קנים שרכים הם ירק וקשים הם אילן שמוכח
העץ גבוה וקשה להשעין עליו סולם לקטוף
נגד סברה שהכל נקבע עפ"י המשפחה שהרי
ממנו ולכן אחרי השנים הראשונות הם
באופן הנ"ל חלק מהקנים ירק וחלקם אילן.
נוטעים מחדש ואין להם הפסד מזה כי כבר
והנה בענין שם נחלקו הראשונים דדעת רש"י
בשנה הראשונה מוציא יבול משובח וכנ"ל.
והתוס' רי"ד שזה אותו דבר עצמו וכשזה רך
]עד כאן התיאור שכתבתי עפ"י הזכרון
זה ירק וכשזה קשה זה עץ והרשב"א הקשה
מקריאת כת"י של מומחים בענין[
על זה שאם כן איך זה מותר הרי זה היה אסור
והנה לפי הסימנים הנ"ל נמצא שיש בו כל
בתחילה כשהיה רך ואיך נגמר האיסור ולכן
סימני עץ א' שנשאר הגזע משנה לשנה ב'
העמיד שמדובר בב' מינים ובריטב"א הביא
ב' פירושים בזה.
שאינו פוחת והולך ג' שמחזיק יותר מג' שנים
ד' שהפרי גדל על גזעו ולא על שרשיו ,אולם
והנה לפי רש"י לכאורה קשה מאוד שזה כלל
יש בו רק את הסימן של הרדב"ז שמוציא פרי
גם לגבי ערלה שהרי אם זה ירק בתחילה איך
בשנה ראשונה שזה סימן שאינו אילן לדבריו,
זה עץ אח"כ ולכאורה משמע שזה סברה
ולענ"ד קשה מאוד לסמוך על זה לבד להקל
מיוחדת בכלאים שכל האיסור הוא כשזה
וכמו שכתב החזו"א .ויש אומרים שגם
ניכר ,ואם נאמר שזה סברה גם לגבי ערלה יש
הרדב"ז לא היה מקל בזה לפי שאומרים
מוכיחים נגד הסברה שקובעים לפי רוב המין
שהענין שמוציא פרי בשנה ראשונה הוא סימן
שכאן מבואר שאותו מין עצמו פעמים שהוא
שאינו עץ אלא ירק וכל זה בדבר שיש לדון בו
ירק ופעמים שהוא אילן ,ויש לדחות שענין
אמנם יש דבר שהוא ודאי עץ שזה ניכר
משפחה הוא כשרוב המינים הם כן אבל
מסימנים אחרים שיש לו גזע גבוה ובאופן זה
כשיש ב' מינים ואחד כך ואחד כך אין בזה
אף אם יש לו סימן אחד שאינו עץ אין זה
משפחה.
משנה את שמו ורק כלפי חצילים אמר כן שזה
ולפי הרשב"א אי אפשר להוכיח כלל כיון
דבר שגדל על שיח ובאמת יש לדון בו מה
שאפשר שזה כלל לא משפחה אף שקוראים
הוא] .ודוגמה לדבר מה שכתב הירושלמי על

קמו
הערלה
בענין גדרי אילן וירק
תורת
שמוציא פרי תוך שנתו אינו אילן לענין ערלה
כרוב שדבר שהוא ודאי ירק נחשב ירק אף
והוא סמך על זה להקל להלכה בלי פקפוק,
שיש לו סימני אילן וה"ה איפכא שדבר שהוא
שהרי הברכ"י הביא שזה היה הטעם שהב"י
ודאי אילן נחשב אילן אף שיש בו סימן אחד
והאר"י סמכו עליו .ועיין מ"ש לעיל לדחות
שהוא כמו ירק[ והוא סברה נכונה .לבד אי
שרק בחצילים יש שסמכו על טעם זה משום
נימא שענין שמוציא פרי בשנה ראשונה אינו
שזה שיח ואין ראיה שסמכו להקל גם כשניכר
סימן בלבד אלא הוכחה שאז הפרי משתייך
שזה אילן .ועוד הביא מההלכות קטנות שיש
לאדמה והראיה שמוציא פרי בשנה הראשונה,
להקל כיון שזה גזע חלול ,וזה טעם קשה
שאז יש לדון שלפי סימן זה אינו אילן ,אמנם
ממש שזה סימן חיצוני ואין בו שום משמעות
כל סברה זו לא נראית לי במקרה הזה שאחרי
לומר שגזע שיש לו גובה של י' אמות שיש בו
שכל השנים אחרות זה גדל על הגזע בגובה
איזו חלישות מחמת שהוא חלול .וגם
גדול אם כן מוכח שהגזע הוא המגדל של
הסוברים כן אפשר דאמרו כן רק באופן שאין
הפירות ואם כן אין מה לחוש לומר שזה
לזה צורה של גזע ,וגם על זה כתבנו לעיל
משתייך לאדמה ורק בדבר שמגדל מעט שנים
סקי"ח שמוכח מהראשונים והסכמת
והגבעול נמוך יש לדון לומר כן.
האחרונים לברך על פטל בורא פרי העץ
סיכום הדבר קרוב הדבר שהוא עץ גמור לכל
כשגזעו מחזיק משנה לשנה אף שיש לו רק
הדעות וברכתו בורא פרי העץ ויש בו דין עץ
שיח חלש ומה לי גזעו חלול ומה לי גזעו
וחייב ערלה בודאי .ואף שהחזו"א החשיב את
חלש .ועוד ראיתי מביאים שנסמכים על דעת
טעם הרדב"ז וצירפו להלכה להקל בכל
הגר"ז בפסקי הסידור ]סדר ברכת הנהנין פרק
חצילים מ"מ עיין שכתבנו שאפשר שבמקום
ו' אות ז והובא לעיל ח"א סק"ט[ שאם הפרי
זה אף הרדב"ז יודה להקל וכן הסברה נותנת.
צומח על העץ עצמו אי"ז אילן לפי שיש בזה
אולם לענין מעשה יש לדון בזה ששמעתי
הכלל של התוספתא שצריך שיגדל מעצו
שפרי הפאפיה המשווק היום הוא מייבוא
ולפי"ז אומרים שהפאפיה דרכו שצומח על
מחו"ל ואם כן יש לדון להקל בו מדין ספק
הגזע עצמו ולכן אי"ז עץ ]וראיתי בתמונות
הוא
ערלה בחו"ל שאין יודעים אם פרי זה
שזה גדל על מחזיקים קטנים ואינו גדל על
ערלה או לא .ויש לדון אם אף בכגון זה
העץ ממש אולם אכתי מסתבר שזה נחשב
שרובו הגדול משווק מערלה אם יש בזה הדין
שאין זה ענפים וכמו שמחזיקים של ענבים
של ספק ערלה והנידון בזה שמבואר בתוס'
אי"ז ענפים[ ועיין לעיל חלק א' סק"ט וסק"י
בקדושין על הרכבה שכתב שיש לאסור יין
שהאחרונים פירשו בתוספתא באופן אחר ועל
מגוים שהרוב נעשה מהרכבה וצ"ע למעשה.
דבריו קשה מאוד מקנים שמבואר דעת כל
הראשונים שזה עץ .וגם לפי דבריו אפשר
צדדים להקל בזה
שאמר כן רק על שיחים וכדו' שאין היכר שזה
כג .ושו"ר תשו' האחרונים בענין.
עץ גמור כמו בנידון שלפנינו .ובפרט שכל זה
בשו"ת רב פעלים ]ח"ב או"ח סימן ל[ דן על
הוא רק לדעת הרא"ש אולם לדעת הגאונים
הרדב"ז
פאפיה וכתב להקל בזה משום טעם
מוכח שפירשו באופן אחר ואין מקור לזה.
שכתב להקל בחצילים כיון שמוציאים פרי
]ועיין בספר ילק"י שהביא מאיש מצליח
תוך שנתו והביא שראה כן בכת"י של מהר"ש
שמהר"א פולדא סוף פ"ה דכלאים כתב
גרמיזאן שהוא כתב שכתוב כן בתוספתא שכל

קמז
הערלה
בענין גדרי אילן וירק
תורת
כהגר"ז וזה טעות ועינתי שם ואין שם ראיה
שיורד התפוקה שיש שם מומחה בשם הרב
כלל[ ובלבוש סי' רג כתב להדיא שלא כהגר"ז
שוורץ שטוען שהסיבה לזה היא משום שלא
שכתב שגם אם אין ענפים זהו עץ] .ובתשו'
חודר שמש מספקת ועל כן אין כח להוציא אלא
ברכה מציון סי' כד סמך על הגר"ז בזה .וצ"ע[
כשיש שמש וסובר שחסרון כזה אינו נחשב
חסרון שפוחת והולך כי אין זה בעצם האילן
ספרים שהסיקו לאסור בזה
אלא חסרון צדדי ,והר"ר רווח טוען כנגדו
כד .ועיין בתשו' מנחת יצחק ח"ט סי' קח
שעשו קצת נסיון ודיללו באופן שנכנס שמש
שכתב לאסור בזה כדין ספק ערלה ואף
ומכל מקום היה הפחתה בתפוקה וטוען שיסוד
מחו"ל דן לאסור בזה והקל בזה בחו"ל לצורך
הסיבה לזה הוא משום שזה גזע חלש והוא
חולה להשתמש בתרופה שמפיקים
חשוף למחלות וטוען שזה נקרא חסרון בעצם
מהפאפיה .וכן בתשו' שבט הלוי ח"ו סי' קסה
ולא חסרון צדדי כיון שמטבעו אין עומד
וכתב שהוא ספק דאורייתא ונוטה לודאי
להצמיח פירות משובחים בהמשך אלא פוחת
איסור אלא שאין למחות במקילים מחמת
והולך משום שהוא חלש ובסוף דבריו שם
קדושת הרב פעלים .וכן פסק הגרי"ש אלישיב
מסכים שהדברים טעונים בדיקה ובירור האמת
הובא במשפטי ארץ עמו'  .27וכן באז נדברו
עם מי .ואחר כך ראיתי מאמר של מכון התורה
ח"ה סי' מז נוטה להחמיר .וכן בשו"ת
והארץ ]אמונת עתיך מס'  [26שבו הובא מאמר
תשובות והנהגות ח"ג סי' שלג] .ברוב ספרים
של מאיר פרנקל שמסקנת המומחים שאין
אלו לא עינתי בפנים וכתבתי מפי המלקטים[.
ההפחתה נובעת מחמת תכונות הצמח אלא
ובספר וזאת הברכה ראיתי שכתב שברכתו
מחמת המחסור בשמש ואם יטפלו בו בדרך
אדמה מחמת ב' הטעמים הנ"ל הא' שגזעו
ראויה וידללו מידי שנה את הענפים באופן
חלול והב' שמוציא בשנה ראשונה ,ולפי מ"ש
שתתאפשר חדירת קרני שמש אין סיבה שלא
לעיל אי"ז ברור כלל שבאופן כזה יש לברך
יפחת היבול .והנה לא מוזכר שם שעשו נסיון
אדמה .ויותר נוטה לברך העץ.
להוכיח טענה זו אלא מוזכר שעשו נסיון
פסיפלורה
להוכיח שמחסור בשמש גורם לירידה ביבול
ועל כן עדיין אין הדברים מוכרעים.
כה .פסיפלורה זה שיח מטפס וחוזק השיח הוא
כמו חצילים וכדו' וזה מוציא פרי בשנה
והנה אם באמת הוא פוחת והולך יש מקום
הראשונה עד שבע שנים ,וכהיום משתמשים
להקל בזה כיון שיש בזה ב' סימנים עיקריים
בפרי שלו הרבה למתק שתיה ויש היום לחברת
הא' שזה פוחת והולך הב' שמוציא פרי בשנה
טמפו משקה הנקרא 'מנגו פסיפלורה' וכן
ראשונה ,וכשם שהחזו"א הקל כשיש הסימן
לחברת שוופס ועוד חברות ושמעתי שמכניסים
שמוציא פרי עד ג' שנים בצירוף שמוציא פרי
את זה בעוד דברים כגון בקופסת שמורים שיש
בשנה ראשונה .אמנם אי נימא שאין בזה הכלל
בה סלט פירות שיש שם גם חתיכות פסיפלורה.
שזה פוחת והולך לכאורה אין להקל כיון שיש
ויש לברר אם זה פוחת והולך משנה לשנה.
וראיתי שהרב רווח בשו"ת שלו חלקת השדה
סימן טז הביא שמבדיקה מציאותית שעשו
התברר שמהשנה הראשונה הוא פוחת והולך
אלא שיש שם מחלוקת מומחים מה הסיבה

בזה רק את הקולא של הרדב"ז שמוציא פרי
בשנה ראשונה .ואין לסמוך על זה להקל .ויש
לברר מבחינה מציאותית בחברות הנ"ל אם
משתמשים בפסיפלורה שגדל בארץ או שזה
מיובא מחו"ל ,ובבד"ץ העדה החרדית שמעתי
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מגיע לגובה מרשים אלא שדרכו לטפס והרי"ז
שאצלם זה מיובא מחו"ל ואם כן בזה יש לדון
כמו כרם שגדל בצורה של טיפוס ואי"ז כמו
להקל כדין ספק ערלה שזה ספק מציאותי שיש
שיח שהוא נשאר נמוך .ולדבריהם גם בזה
הרבה משנים שאחרי הערלה .אמנם שמעתי
הרדב"ז יודה שהוא עץ .ולענ"ד אין הדברים
שבשנים הראשונות זה מוציא כמה מחזורים
מוכרחים שאמנם כשהוא מטפס הוא מגיע
יפים ואז בגיל חמש ושש הוא כבר עייף ואינו
לגובה יפה ברם צריך לדונו אילו לא היה מטפס
מוציא הרבה כ"כ ,ולכן הדרך של המשתלות
ועובי הגזע אינו בצורה שניכר בבירור שזה עץ
שעוקרים את זה בשנים האלו ושותלים אז חדש
]עיין במאמר של מר פרנקל הנ"ל שכתב
ועל כן אפשר שסימנים יכריעו בזה ,בשונה
שבחו"ל נשאר שנים או שלושה יבולים ואח"כ
מפאפיה שכתבנו שכיון שזה ניכר ,סימנים לא
רגילים המגדלים לעקור את המטעים מחמת
יכריעו[ ויש לדון אם דין הרדב"ז יוצר ספק
שיש לו וירוסים וכו' וכן במאמר של האגרונום
ערלה לענין להקל בזה בודאי ערלה בחו"ל וכן
שלמה ששון שנמצא בתנובות שדה מס' 20
אם יוצר ספק הנוגע לברכת בורא פרי האדמה
כתב שבגידול מסחרי מחזיק הצמח  3-4שנים[
שאין יוצא אלא אם כיוון עליו להדיא וצ"ע.
ועיין להלן חלק ד' מש"כ לדון בענין זה אם
ואם כן לכאורה רוב ברור של הפירות שיש
אפשר להקל כדין ספק ערלה על מחלוקת
בשוק זה מערלה ושייך לנידון אם יש ספק
ערלה בחו"ל ברוב ערלה ועיין מה שכתבנו
ראשונים.
להלן חלק ד' בענין זה שדעת כמה מהראשונים
ושו"ר כתב של מומחה מחברת גידול אורגני
והחזו"א לאסור בזה] .ויש להוסיף גם כאן וגם
שכתב :צמח הפסיפלורה יש לו נטיה למות
בפאפיה שהנידון אם יש בהם רוב תלוי גם
בדרך כלל אחרי  4שנים .יש עלים מהונדסים
בשאלה אם יש רבעי בחו"ל שזה מחלוקת
שלא סובלים מהתופעה הזאת .וכמויות הפרי
שהמחבר הביא הדעות שיש רבעי בחו"ל
שלהם עצומה .ומוציא פרי בין חצי שנה לשנה.
והגר"א פסק להקל והש"ך החמיר והחזו"א
אולם במאמר של חברת משתלות ויניק כתוב
פסק להקל ולדעת המחמירים כל התוצרת
שהוא מת רק אחרי שבע שנים ולכן כתבו
מהשנה הרביעית אסורה אבל לדעת המקילים
שצריך לזרוע מחדש כל  5-6שנים .כמו כן
יש לצרף לשיקול אם יש רוב את התוצרת של
הביאו תמונות שבהם ניכר הגובה העצום שהוא
השנה הרביעית שזה תוצרת מותרת .ושו"ר
מטפס והביאו תמונה שהוא השתלט על עץ זית
שאפשר שגם לדעת המחמירים מכל מקום זה
והעץ זית אינו ניכר כלל] .ובאופנים שמחזיק רק
נחשב כספק אחר אם צריך לפדות ואין זה נוגע
ד' שנים יש לצרף להקל עפ"י מה שכתב
לנידון אם זה ערלה ועל כן אם יש רוב של
החזו"א בתחילה שיש להקל אם אינו מחזיק עד
פירות אחרי ג' שנים אפשר שיש להקל לכו"ע[
אחר ערלה ורבעי אמנם קשה לסמוך על זה לפי
ובסיכום הדברים אם נימא שאין בזה הסימן
שהוא פוחת והולך נידון פסיפלורה דומה מאוד
לנידון פאפיה אולם הוא קיל טפי לפי
שבפאפיה כתבנו שאפשר שגם הרדב"ז יודה
כיון שיש לו צורה ניכרת של עץ אבל בנידון
הזה לפי הרדב"ז יש להקל] .ושוב שמעתי שיש
אומרים שגם בזה יש לזה צורת עץ כיון שהוא

שהחזו"א עצמו לא סמך על זה והקל רק
כשאינו מחזיק ג' שנים ,ויל"ד לצרף את זה
לספק של חו"ל[
אננס

כו .פרי האננס גדל על צמח עשבוני בראשו
]והיינו כמו שנראה פרי האננס כך יש כעין זה
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למטה בארץ וממנו יוצאים הרבה גבעולים
שחי רק ד' שנים זה חזי לאצטרופי לסברת
שמכל גבעול יכול לגדול עליו אננס אלא
האלשיך של פוחת והולך דעיין מה שכתבנו
שאם כולם יהיו לא יהיה לו כח לגדל ועל כן
שהחזו"א גופיה בתחילתו כתב להקל אם אינו
הם קוצצים את כל הגבעולים ומשאירים רק
מחזיק עד אחרי ערלה ורבעי ואף שהחזו"א
בסופו הקל רק אם אין מחזיק ג' שנים אולם
גבעול אחד ובסוף הגבעול צומח עליו אננס
אפשר דחזי לאצטרופי לסברה של פוחת
אחד[ ואחרי שצומח עליו האננס הגבעול מת
והולך .אולם למעשה לכאורה ראוי להחמיר
ויכול לצמוח מהבסיס שנמצא על האדמה
גבעול חדש ,אולם הדרך הוא שהתפוקה
בזה שהרי בחזו"א נראה שלא סמך להקל על
היוצאת בפעם השניה היא נמוכה בצורה
פוחת והולך בלבד ומי יבוא להקל אחרי
ניכרת מהפעם הראשונה ובפעם השלישית
המלך בצירוף סברה זו של ד' שנים שהחזו"א
היא נמוכה עוד יותר ולכן רוב המגדלים
נמי לא סמך על זה .אמנם לענין אננס
בקופסאות שמורים המיובא מחו"ל לכאורה
בעולם מגדלים רק פעם אחת אולם יש כאלה
יש להקל בזה כדין ספק ערלה.
המגדלים כמה פעמים ,וגם בפעם השניה אם
היו משאירים את כל הגבעולים לא היה
ושמעתי שהגר"י ברטלר אינו אוכל אננס
לאננס כח להצמיח פרי ועל כן גוזמים את כל
מחמת הספיקות הנ"ל וכנראה שסבר שיש
הגבעולים ומשאירים רק גבעול אחד ובוחרים
להחמיר גם מחו"ל מחמת הרדב"ז שספק
לו גבעול משורש השיח שתחת האדמה שהוא
חסרון ידיעה אינו ספק ומחלוקת הרי זה
חזק יותר] ,ולכן אין מידע אם היו משאירים
כחסרון ידיעה .ויש לברר בזה טפי בסוגית
מצמיח
גבעול מעל האדמה איזה פרי היה
ספק ערלה.
ואם בכלל היה מצמיח[ .זמן גידול האננס עד
כז .ושוב חשבנו בזה סברה נוספת שהמציאות
שמצמיח פירות הוא כי"ח חודש ויש מקומות
שיכול להחזיק מעמד ד' שנים הוא במציאות
שזה יותר זמן .מתוך הדברים נראה שיכול
של היום שהינה כפי המתבאר לעיל שגוזמים
לגדל עד ד' שנים] .התוכן מתוך ילק"י שזה
את הייחורים שמעל פני האדמה ומשאירים
ציטוט של מומחה שהובא בעלון תנובות
ייחור אחד מתחת לפני האדמה והוא משריש
הארץ של מכון התורה והארץ ושו"ר שה"ר
ובאופן זה יש לו כח להצמיח ד' שנים ואפשר
רווח הביאו בשו"ת שלו חלקת השדה סי' טו
שאם היה משאיר את הייחור שמעל האדמה
ועי"ש שהובא דעות חולקות לחלוטין
לא היה בהם כח להצמיח ד' שנים ,ויש לדון
שכותבים שבארץ המוצא אין ירידה באיכות
אם מה שמצמיח מתחת האדמה זה עושה לו
הפרי אמנם זה נראה שזה היותר נכון[
שם אילן שלכאורה לפי דעת הגאונים צריך
צמח האננס גודלו  50ס"מ ומוציא פרי ראשון
שלייחורים יהיה כח להצמיח כמה שנים ולא
בין שנה וחצי לשנתיים מתוך מאמר של
מספיק שמה שמתחת לקרקע יש לזה כח
חברת גידול אורגני
להצמיח שהרי חולקים על הרא"ש וסוברים
שצריך שהייחורים יחזיקו מעמד .ויש חולקים
ועתה נבוא לדון אם זה עץ או ירק לפי
שאף הגאונים סוברים כהרא"ש ששם אילן
הכללים הידועים לנו .דהנה יש בזה בודאות
הוא כשהשורש מוציא כמה פעמים וכל
את הכלל של מהר"ם אלשיך שניכר שזה
פוחת והולך .ברם אין בזה את הסברה של
הייחורים מתיחסים לאילן אלא שסוברים
החזו"א שיכול לחיות עד ג' שנים ואולי כיון
שחשיבות אילן ישנה רק כשמוציא ייחורים
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בענין גדרי אילן וירק
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שמחזיקים מעמד ולא כשכל שנה נובלים
והנה יש דרך לומר כעין דרך החזו"א למחצה
ולפי"ז אפשר שהכא שהייחורים מחזיקים
דהיינו לומר שהסברה שלא יתכן שישאר
קצת מעמד אף שאינו מחזיק ג' שנים סגי כי
איסור זה סברה דוקא כלפי ערלה שאומרים
העיקר שהשורש מחזיק ד' שנים .ועיין לעיל
ששורש איסור התורה לאסור כדי שבסוף
ח"א סק"ו וסקכ"ג ובחלק זה סקי"ב שדנו
יהיה מותר ובאופן שלא גדל ג' שנים אין
בזה .והנטיה שלי כצד הא' .ויש שרצו לומר
לאסור בערלה אולם לומר שזה סברה פרטית
שאף לצד ב' שאין מועיל מה שהשורש מתחת
גבי ערלה ולא כלפי בורא פרי אדמה ולפי"ז
יש מקום לברך העץ על אננס אם שורש
לאדמה מגדל ד' שנים כיון שמה שהשריש
הקולא משום שחי קצת שנים .אמנם עיין
מתחת לאדמה נחשב כגידול חדש ואינו
לעיל ח"א סקכ"ג שכתבנו שהפשטות דלא
מתיחס לשורש הישן ]וסברה זו שייכת גם
כדרך זו וכן באחרונים לא סברו הכי .וגם לפי
בתות שדה וכדלהלן[ ולענ"ד אי"ז נכון כי זה
סברה זו אכתי לפי הסברה שפוחת והולך זה
מתבטל אליו.
סברה שנחשב ירק גם לענין ברכה.
ושו"ר בספר קודש הילולים שהאננס מוציא
אננס מהודו
ייחור מהחלק שמעל פני האדמה ונותן פירות
עד חמש או שש שנים .ואם זה נכון זה מפריך
כט .ויש לדון בעץ שבעולם הרגיל חי פחות
את הסברה הנ"ל וכן זה מפריך את הסברה
מג' שנים ובהודו חי יותר מג' שנים שברוב
של הצירוף מה שחי רק עד ד' שנים ולדבריו
העולם מסתבר שיש להקל בזה ויש לדון אם
יש בזה רק את הקולא של פוחת והולך ,אולם
יש להקל בזה אף בהודו ,שיש אומרים שיש
מה שכתבנו שזה יוצא מצמח מתחת לאדמה
להקל גם בזה כיון שזה נידון עפ"י רוב העולם
שהועתק
זה מבוסס על דברי מומחה לענין זה
וכיון שברוב העולם אינו חי תקופה כזו מוכח
בעלון תבואת הארץ וכנ"ל וכן משמע שם
שאין לו תכונת פירות ומה שבהודו הוא חי זה
שחי עד ד' שנים
נחשב כאילו גידלו את זה בחממה שבזה יכול
לגדל ג' תקופות גם כשאין בו תכונות עץ.
ויש לצרף סברה נספת בכל זה שאולי תכונת
ולענ"ד אי"ז מוכרח שכיון דסוף סוף זה ארץ
מה שנשאר גלוי אין לו תכונת גזע אלא תכונת
שלמה שגדל בה באופן הזה מוכח שיש לזה
שרשים וכמו שכתבנו לעיל לדון שאפשר
תכונות פרי .והנפק"מ בזה שיש אומרים
שגם אם נשאר גזע גלוי קצת אין זה ברור
להקל באננס ממקום שחי יותר מכמה שנים
שיש לו תכונת גזע.
מחמת הסברה הנ"ל שזה נקבע עפ"י א"י
אם ברכתו אדמה בודאי או בספק
ואי"ז מובן כלל כי שם זה מקומו הטבעי
כח .ולכאורה לפי המבואר אין ברכתו אדמה
ואמאי יקבע לפי מקום אחר ברם י"א שתכונת
בודאי אלא רק מספק ונפק"מ להמבואר לעיל
עץ לעבור ג' חורף וצ"ע שאין זה מוכח וכיון
שאין ברכה על ירק מוציא את העץ אלא
דכל סברת החזו"א היא חידוש הבו דלא
כשכיוון להדיא] .ויש לדון אם זה נקבע עפ"י
לוסיף עלה.
הדין או שכיון שאנשים רגילים דעתם שזה
תות שדה
ירק זה כלול בגדרי ירק לענין זה שיפטר
ל .שיח התות שדה :אכתוב תחילה המציאות
בסתמא בברכת האדמה[
בזה ]לפי מה שראיתי בספר משפטי ארץ
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עמוד  [26צורת גידולו מוציא גבעול נמוך
כל כך מה שורש הטעם שכל אחד יאמר שזה
שממנו מסתעפות שלוחות שגם הן משרישות
ירק והרי כל אחד יאמר על חטה שזה ירק
בקרקע ,בכל שנה מתייבשים העלים ויוצאות
ובגמ' מבואר שאם זה היה מוציא כל שנה זה
שלוחות חדשות מאותן השלוחות שיצאו
היה אילן ,ולכאורה כוונתם מחמת שזה מאוד
בפעם הראשונה .צמח האם קיים עד שלוש
נמוך ,לכן נראה לאנשים כן וזה קשה שהרי
לעיל הבאנו דעת רש"י והריטב"א בסוכה ל"ה
ארבע שנים ,אבל טיב הפירות הגדלים בו
שאין להקל בשיח נמוך .ויש שאמרו שמחמת
הולך ופוחת משנה לשנה .עד כאן .ובהמשך
שהענפים מאוד רכים זה מצטרף לסיבה שאין
כתבו שאין זה ברור שמוציא פירות בשנה
הראשונה.
לזה שם עץ וזה דחוק.

והנה כשנבוא לדון להלכה יש בזה את הסימן
של האלשיך שזה מוציא פירות ופוחת והולך
ויש לדון אם יש לסמוך על זה לבד להקל
בדאורייתא אחרי שבחזו"א נראה שלא סמך
על זה ,ואף אם נאמר שמוציא פירות בשנה
הראשונה נמי אין זה ברור שיש לסמוך על ב'
סברות הנ"ל להקל .ויש כאן צירוף נוסף שזה
חי עד שלוש ארבע שנים ואין זה חי בשנה
החמישית ויש מקום גדול לומר לפי סברת
החזו"א שאין לאסור אם יש פרי שאינו מגיע
לשנה החמישית וכמו שכתב המאמר מרדכי
ואולי בהצטרפות כל הסברות הנ"ל יש להקל.
ושמעתי מה' פרקש שיש אינצקלופדיות שזה
ברור מוציא פרי בשנה ראשונה וחי עד חמש
שש שנים ויש בזה שנוי לקולא ולחומרא
שלפי דרך זו נמצא שיש בזה סברת פוחת
והולך בצירוף הרדב"ז שמוציא פרי בשנה
ראשונה ולכאורה ראוי להחמיר בזה וקשה
ממנהג העולם ובהם רבנן קשישאי להקל בזה
ברם מצינו בזה כמה סברות נוספות.
בספר הנ"ל כתבו סברה נוספת בשם הגריש"א
שכיון שצורת הצמח נראית לכל אדם כירק
ולא כאילן אין זה בכלל הספיקות שנאמרו
עליהם הסימנים הנ"ל ודינו כירק ,והביאו שכן
כתב המחזיק ברכה סימן רב סק"ג על ירק
הנקרא פרוילא שנחשב ירק כיון שאחד תם
ואחד חכם יאמרו שזה ירק .והנה לא ביארו

ברם אפשר לומר שיש בזה סברה נוספת
שמבחינה מציאותית בדרך כלל השיח נופל
ומה שקרוב לאדמה משריש שוב ואין ראיה
שאם לא היה משריש שוב היה בכוחו לחזור
ולהצמיח .וקשה לבדוק את זה מבחינה
מציאותית כיון שכל דבר זה אינו מצוי כ"כ
לפי שמבחינה מסחרית הם עוקרים את
השורש אחרי ב' שנים כיון שהוא פוחת והולך
ביבול וגם באופנים שנשאר הרי בדרך כלל זה
משריש באדמה ולא נעשה מחקר כל כך מה
יקרה אם לא יהיה כן .וחשבתי לומר סברה
שגם אם היה היכי תמצי שהיה יכול לגדל
לבד מכל מקום אם הדרך שהוא מגדל מחמת
שמשריש שאפשר שזה עצמו סיבה שזה לא
יהיה נחשב שהוא מגדל ג' שנים כיון שהדרך
שלו לא לגדל בפני עצמו ג' שנים אלא רק
מחמת שמשריש ועיין] .ועיין לעיל באננס
שכתבנו דלא כסברה זו כי כתבנו שם שגם אם
זה משריש מ"מ זה בטל לעיקר ומ"מ באופן
זה נראה שאי"ז נחשב לבטל שהרי זה במקום
אחר וזה שונה מאננס שזה צומח על צמח
האם עצמו[
ויש להוסיף בכל זה דבר נוסף שלפי הבנתי
באותו ייחור שגדל שם פעם אחת התות לא
גדל יותר וחוזר וצומח מחדש ונמצא שלפי
הסוברים בדעת הגאונים שצריך שישאר ענף
יש כאן סיבה נוספת שאין זה אילן אולם עיין
לעיל שאין זה הדעה העיקרית בראשונים.
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בענין גדרי אילן וירק
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קני סוכר
היה מקום לומר שאין בזה ערלה משום שאין
כאן פרי אלא עץ בלבד ולא נאמר ערלה על עץ
עג .קני סוכר זה קנה שגדל מן השורש ומוציא
כשאין פרי] .ועיין לקמן קושיא על זה משרף[
קנה ובסוף הקנה עצמו נמצא הסוכר ]ומוציאים
אולם לדעת הסוברים שברכתו העץ וכן לדעת
אותו ע"י שקוטפים את הקנה וסוחטים
הסוברים שברכתו שהכל רק משום זיעה שזה
ומחממים אותו וכך נוצר הסוכר מהקנה עצמו
נחשב שיש פרי אכתי קשה.
והפסולת משמש לדברים אחרים[ וקוטפים את
החלק העליון שבו נמצא הסוכר ואח"כ גדל
עד .וברדב"ז הנ"ל ]ח"ג סי' תקלא[ כתב שיש
מחדש והוא צומח גבוה מאוד יותר משלוש
להקל בזה משום דכתיב וערלתם ערלתו את
מטר .תקופת החיים שלו כחמש שש שנים ואינו
פריו והיינו שצריך שיהיה פרי בפועל משא"כ
פוחת והולך .ויש לברר אם נוהג בזה ערלה.
כאן שהעץ והפרי כאחד אין זה מוגדר פרי וזה
והנה לכאורה לכל הדעות יש לנהוג בזה ערלה
כיון שזה צומח מן הגזע ויש לו תכונת עץ ]לבד
מהדעות שצריך שיהיה ענפים ,אמנם עיין לעיל
שאין כן דעת עיקר הראשונים[ .ובכפתור ופרח
פרק נו כתב לברך על קני סוכר אדמה משום
הסימן של התוספתא שנחשב עלים היוצאים
מגזעו והכא נמי הפרי צומח על הגזע ולא על
ענפים .ועיין לעיל חלק א' סקט"ו במה שכתבנו
בביאור התוספתא שזה קשה שהרבה
מהראשונים כתבו להדיא שברכתו העץ ]רא"ש
פ"ב דברכות סי' י' והטור סי' רב[ ואף
הראשונים שחולקים הינו משום שזה זעה ולא
שאין זה עץ ]עיין רמב"ם פ"ח מברכות ה"ה
וב"י שם[ והתוספתא גופה כתבו שזה עץ ומוכח
שאין זה הפירוש בתוספתא אלא רק אם עולים
עלים בפועל ]ועיין שם דרך נוספת של הב"ח
שרק אם הפרי צומח בשורש ועוד[ ואם כן
הדרא קושיא לדוכתה אמאי אין בזה דין ערלה.
ועי' בביה"ל סימן רב סט"ו ד"ה על הסוכר
שפירש דעת הסוברים שאין מברכים על סוכר
העץ מב' טעמים טעם הא' שהרי זה כמו זיעה
ונחשב כמו מי פירות שאין מברכים עליהם העץ
אלא שהכל ]כן פירשו הב"י והרדב"ז[ ומביא
טעם נוסף שזה נחשב כמו שאוכלים את העץ
עצמו כיון שמוציאים הסוכר מהעץ עצמו ועל
העץ עצמו לא נתקן ברכת הפרי .והנה לדעה זו

סברה פרטית בערלה ולכן כלפי ברכה אכתי
ברכתו העץ] .וז"ל הא לא קשיא כלל דוערלתם
ערלתו את פריו אמר רחמנא ולא את עצו
והסוכר הוא הוא בעצמו הקנה והפרי וזה ברור
מאוד ועיין בדבריו בח"א סימן תקסג שכתב
כעין זה באופן אחר קצת[
וקשה על כל דבריו מהגמ' בנדה ח' שאמרו
קטפו זהו פריו באילן שאינו עושה פירות בנוגע
לדיני שביעית ,וחזינן שגם באילן שאין בו
פירות אסור הקטף שנחשב שזה הפרי ומוכח
דלא כהרדב"ז ]וזה קשה גם על המהלך שכ'
לעיל ליישב עפ"י השיטות שכשאין כלל פרי
אין ערלה[ ואם כן הדרא קושיא לדוכתה מפני
מה יש להקל בסוכר .ברם אי"ז ברור שיש דין
שקטפו זהו פריו על ערלה שאפשר שזה רק גבי
שביעית ולא ערלה .ואכתוב מראי מקומות בזה
שבר"ש שביעית פ"ז מ"ו מבואר שיש צד לומר
ששרף העצים אסור רק בשביעית ולא בערלה
אמנם מוכח מהגמ' שם שכל זה הוא בשרף של
עץ שעושה פרי אבל עץ שאינו עושה פרי אסור
גם בערלה כמו שרף הפירות .אמנם ברמב"ם
הלכות מאכלות אסורות פט"ז הכ"ו סתם
בהלכות ערלה ולא הזכיר שיש איסור שרף
ביוצא מן העץ ורק בהלכות שביעית הזכיר כן
ודייקו חלק מהאחרונים שסבר שאין דין שרף
היוצא מן האילן בערלה וכ"כ בתוס' יו"ט
בערלה פ"א מ"ז וכ"כ בשו"ת משכנות יעקב

קנג
הערלה
בענין גדרי אילן וירק
תורת
והחמישית .אמנם יש מקומות שמוכרים קני
או"ח סי' צז ד"ה ולכאורה וכ"כ החת"ס
סוכר לאכילה והם בדרך כלל תוצרת הארץ
בחידושים לנדה דף ח ע"ב .אבל הרשב"א בנדה
ובהם יש להחמיר עפ"י הנ"ל.
ח' ב' כתב אף בדעת הרמב"ם שלענין ערלה
אמרינן שרפו זהו פריו וכ"כ החזו"א שביעית
סיכום הנידון בסוכר :ברדב"ז הקל בזה משום
סי' יד סקי"ז .ואם כן אף שאת דעת הרדב"ז
שזה עץ שאין בו פרי וזה קשה מהגמ' שאמרו
בזה
אפשר ליישב שסבר כהשיטות הנ"ל שאין
שגם אילן שיש בו רק שרף יש בו דין אילן .ויש
איסור ערלה ,אמנם להלכה יש לאסור כדברי
מחלקים שזה רק לענין שביעית .וקשה
הר"ש והרשב"א והחזו"א שאם שרף אסור אף
שברשב"א ובר"ש מבואר שגם לענין ערלה
סוכר אסור.
הדין כן .וכ"כ החזו"א .בכפתור ופרח הקל

ויש אומרים ששרף שאני לפי שהוא דבר
שיוצא מן העץ משא"כ הסוכר שזה העץ
עצמו שהוא מתוק ואינו יוצא והרי"ז כאדם
שלועס את העץ עצמו שיש בו טעם מתוק.
ואין נראה לי כן מבחינה מציאותית כי הסוכר
נמצא על הקנים.
עוד קשה על הרדב"ז מדברי הרמב"ן ברכות
ל"ו ב' שכתב שפלפלין חייבים בערלה
וברכתם אדמה מפני שהם גוף העץ בעצמו
וז"ל "מפני שהפלפלין תמרותיהן שנעשות
בעץ עצמו כעין אבעבועות" ודימה אותם
לתמרות שגם הם גוף העץ בעצמו וחייבים
בערלה וברכתם אדמה ,ומבואר שגם דבר
שהוא גוף העץ בעצמו חייב בערלה .ועוד
שעי"ש בהמשך דבריו שדימה סוכר לזה .ועוד
יש להקשות על דבריו דלדבריו יש דבר
שברכתו העץ ואין בו ערלה ובגמ' וראשונים על
הגמ' ברכות הנ"ל מוכח שכל דבריו שהוא העץ
יש בו ערלה ואפשר ליישב בדוחק ועיין להלן
סימן י' חלק א' שהארכנו בכ"ז.
והנה כהיום בארץ ישראל גרגירי הסוכר הוא
מחו"ל ויש להקל בהם מדין ספק ערלה כיון
שאין ידוע אם זה מפירות שצמחו בג' שנים
הראשונות או אחר כך ואין חובה לברר כמבואר
דספק ערלה בחו"ל מותר .ואין בזה בעיה של
רוב ערלה כי לפי הידוע לי עיקר גידולו מתחיל
בשנה השניה והוא חי בשנה הרביעית

משום שזה עולה מן השרשים וגם זה קשה מכל
הראשונים שכתבו שזה העץ.

ויש לברר אם יש כבר סוכר בקנים בשנה
הראשונה שאז יש לנו קולא לדעת הרדב"ז,
לבד אי נימא שבדבר שניכר שזה עץ כגון זה
שזה גדל עד  3מטר שלא אמר הרדב"ז את
דבריו .ואם נימא שיש בזה מתיקות ויש את
כלל הרדב"ז קשה על דבריו מכל הראשונים
שנקטו שסוכר זה עץ.
עיין בדרך אמונה בפתיחה לערלה עמוד 700
צבר סברס

לג .דרך הגידול של עץ זה הוא שיוצא עלה
והוא מתקשה ועליו גדל עוד עלה והעלה
שמתקשה נהפך לגזע ותכונתו כגזע והעץ
מחזיק הרבה זמן ומוציא יבול כעץ רגיל
הרבה שנים ,ולכאורה יש בו את כל הסימנים
של עץ ,אלא שיש לדון אם יש בזה את הסימן
של התוספתא שמוציא עליו משרשיו שלפי"ז
יש להקל בזה לפי הרא"ש ,אולם אי"ז ברור
שאפשר לסמוך על פרט זה לבד שהרי לפי
הגאונים אין מקור לפרט זה שהם פירשו את
התוספתא שם באופן אחר שממעט אופן שלא
גדל על הגזע .ועוד יש לדון שגם לפי הרא"ש
אין זה נחשב כמוציא עליו מעיקרו לפי שאף
שבתחילה היה לזה שם של עלה מ"מ נשתנה
שמו ועתה הוא גזע .וזה שונה ממה שכתבנו
גבי בננה שהעלים הגבוהים שנעשים כגזע יש

קנד
הערלה
בענין גדרי אילן וירק
תורת
להם דין עלים כיון שהם כל שנה נושרים ויש
השקל סי' רג סק"ח כתב שזה אדמה על
מאלינס .ויש לברר הדין בפרי הפטל המצוי
לזה צורה של עלה משא"כ כאן יש לזה צורה
כיום ]ואין להקשות מדברי הפוסקים שאפשר
של גזע משונה שזה נשאר בכל שנה] .וגם
שהיה להם זן אחר שיש בזה הרבה זנים
מבחינת התכונות הבננה עיקר צמיחתה
כמבואר בדברי האחרונים[
מהשורש וכאן הוא צומח מהעלה[ .ועל כן
לכאורה יש בזה דין ערלה .לבד אם זה ניטע
ותחילה נכתוב המציאות :פרי הפטל פעמים
לסייג שאז דינה שונה וכמו שנתבאר לעיל
נמצא בתוך שוקלד ממולא וכן בתה צמחים
בפרק של סייג ואין כאן מקומו .והן זה נכון
וכן במשקה פטל טבעי .תכונת הפטל הינו
שלהשיטות שצריך דוקא ענפים וגזע אפשר
כשיח שצומח יותר מג' שנים וצורת הגזע היא
שאין בזה דין עץ כיון שזה גדל מיד על הגזע
ככל השיחים המטפסים שמהשורש יוצאים
שאין
ולא על ענפים מכל מקום כבר בררנו
כמין זמורות ארוכות מאוד כל אחד בנפרד
לסמוך כלל להקל מחמת שיטות אלו.
ומאותם זמורות שייך שיתפצלו עוד ענפים
ומסתבר שלהלכה אינם עושים ספק ברכה לפי
דקיקים הנושאים עלים ופירות אולם יש
הכרעת המג"א והמ"ב לברך העץ בערפערט.
פירות גם על הזמורה עצמה ברם בשנה
ושו"ר שכ"כ בספר ברכי יוסף סימן רב ס"א
הראשונה לא גדל אלא רק בשנה שניה.
על
בשם פרי האדמה וקרית מלך רב שמברך
ולאחר שהוציא הענף פרי אינו חוזר להוציא
סאברס העץ .וה"ה יש בזה ערלה.
פרי ופירות משובחים נוספים יוצאים מענף

ושמעתי שעיקר הבעיה בסברס שהם נופלים
ומשרישים עוד באדמה ולכן אי אפשר
להשגיח בזה כל כך ונמצא שגם אם קונים
מאדם שיודעים שיש לו עץ ישן שקשה להקל
בזה אלא אם כן קונים ממקום שיש בו
השגחה ואם אפשר לסמוך על רוב בזה איני
יודע לכללי רוב וקבוע.

אחר שגדל שנה אחרי הענף הראשון וכעת
היא שנתו השניה .ושוב נתברר שכהיום
אפשר לגדל שייצא פירות עד שש שנים
מאותו ענף אולם הפירות יהיו בדרגה פחותה
ולכן המומחים חותכים את כל הזמורות אחרי
שנה אחת ונמצא שכל מה שיש בשוק הינו
ערלה] .תבואת יוסף עמוד קסה[

פטל

והנה לא נתברר האם נשאר מעט גזע סמוך
לאדמה או שכולו כלה כי אם כולו כלה אם כן
לדעת הגאונים אין זה אילן ,אולם אם נשאר
מעט גזע לכאורה זה תלוי במחלוקת
האחרונים האם יש להחמיר כשנשאר מעט
גזע ונקטו המג"א והמ"ב להחמיר בזה .ועיין
עוד מה שכתבנו לעיל גבי אננס לדון שפעמים
גם אם נשאר מעט גלוי מ"מ יש לזה תכונת
שורש ולא עץ.

לד .בחיי אדם כלל נא ס"ט כתב שיש לברך
על המאלינש העץ ]ועי' במשנה ברורה סימן
רב סקמ"ג[ .וכן במג"א סי' רג סק"א כתב
שעל ערפערט המנהג לברך העץ ובתחילה דן
שלפי הגאונים יברך ע"ז האדמה ]ועיין לעיל
מה שכתבנו מה הנידון בזה[ והובא להלכה
במ"ב שם סק"א שיברך העץ .וכ"כ הגר"ז.
]ומה שכתב המג"א שבמהר"ם כתוב שזה
אדמה עיין בשו"ע מכון ירושלים שהעירו
שזה היה ט"ס[ והט"ז סי' רד סק"ח כתב שיש
לברך על זה אדמה .וכן בא"ר והובא במחצית

ולפי מה שכתב בסוף שהיום המומחים
אומרים שהענף יכול לישאר ולגדל פירות
אלא שזה פוחת והולך יש לדון אם גם בזה

קנה
הערלה
בענין גדרי אילן וירק
תורת
נימא סברת החזו"א שאין שם אילן מחמת זה
ויש סומכים להקל בחו"ל מחמת שאין לזה
או שכיון שהשורש מצמיח פירות משובחים
ענפים על סברת הגר"ז והגאונים הנ"ל.
ורק הענף עצמו לא ,אין זה חסרון ,ואף שאם
]אגרות משה יו"ד ח"א סוף סימן קפו[
היה כלה לגמרי ומצמיח רק מהשורש היינו
ולענ"ד יל"ע אם יש לצרף סברה זו להקל
בחו"ל .או שנחשב שהוכרעה הלכה ביחס
אומרים לדעת הגאונים שאין לזה שם אילן
לסברה זו.
מ"מ דילמא אם יש לזה ענפים המגדלים אלא
שאינם משובחים דילמא זה סגי בשביל
סיכום הנידון בפטל של היום :אם תכונת
שיש
לקבוע על זה שם אילן .ויש צד לומר
הזמורות שהם יכולים להוציא עד ו' שנים
בזה את סברת החזו"א כיון שאומרים שתכונת
אלא שיבולם פוחת ,והשורשים מוציאים יבול
אילן שמוציא ענפים שממשיכים לגדל פירות
משובח יש צד להקל בזה לדעת הגאונים,
משובחים וסוף סוף כאן אין תכונה זו] .ועיין
אמנם קשה להקל בזה ,ויש לדון אם בחו"ל
לעיל ח"א סק"ו וסקכ"ג ובחלק זה סקי"ב
יש לסמוך על זה.
וסקכ"ז שדנו בזה .והנטיה שלי כצד הא'[.
לברר צמח הנקרא חמוצית שרש"ז אמר לברך
אמנם גם להצד הזה להחזו"א גופיה אין
אדמה מחמת שזה נמוך ]כ"כ בוזאת ברכה
להקל בזה כיון שלא סמך להקל על סברת
בשם ותן ברכה[ ואי"ז נכון ואם הבנתי יש
פוחת והולך בלבד וגם לדידן שכתבנו
בזה דיני ערלה
שאפשר לסמוך על זה הוא בצירוף שאינו חי
יותר מג' שנים וכאן זה חי יותר מג' שנים וכן
האם חוששים לדעת הרדב"ז
הראשונה
אין כאן הצירוף שמוציא פרי בשנה
ועם סיכום הדברים אכתוב בקצרה ג' נידונים
וכאן אי"ז מוציא פרי.
שגדר הנידון בכולם האם לחוש לדעת

וידידי הרי"ש רצה לומר סברה נוספת שכיון
שתכונתו שמוציא ייחור שנה ובשנה השניה
יש שם פרי ואח"כ גודלים פירות על ייחורים
אחרים שכבר גדלו משנה קודמת נמצא שכל
הזמן יש ייחורים על העץ ורצה לומר שזה
סברה שיהיה לזה שם עץ .ולא נראה לי כל כך
שלכאורה דנים כל ייחור בפני עצמו] .ועיין
לעיל הנידון שאולי דנים לפי בסיס הגזע ,ברם
אין מוסיף מה שיש שם ייחורים שעומדים
לפני שהראשון נובל[.
והנה לכאורה כל זה לדעת הגאונים אבל
לדעת הרא"ש יש להחמיר אף בדבר שתכונתו
להוציא רק מן השורש ויש להחמיר כוותיה
וא"כ אין כאן כלל על מה לסמוך להקל לדעת
הרא"ש ויש להחמיר.

הרדב"ז לקולא ולחומרא:
א' בפפאיה שיש בזה כל סימני עץ ולפי
הרדב"ז זה ירק כי זה מוציא בשנה ראשונה.
ובארץ ישראל ודאי יש להחמיר בזה ערלה.
והנידון אם אפשר להקל בספק בחו"ל כדין
ספק ערלה מחמת דעת הרדב"ז .ועוד יש
אומרים שיש שם מיעוט שאין זה ערלה
והנידון אם זה כלול בספק .וכן יש לדון אם
אפשר לברך העץ בודאי או שיש לחוש
לרדב"ז לברך אדמה .ועיין בפנים שי"א שגם
הרדב"ז יודה בזה שזה עץ מחמת הסימן של
הגובה.
ב' פסיפלורה זה שיח מטפס כמו חצילים
וכדו' ברם זה מוציא עץ שבע שנים ואין זה
פוחת והולך ויש בזה רק את הקולא של
הרדב"ז .ואין להקל .ויש לדון אם זה מיובא

קנו
הערלה
בענין גדרי אילן וירק
תורת
להקל או דנימא כדעת החזו"א שאין להקל
מחו"ל או מהארץ .כי בחו"ל לכאורה יש
אלא כשזה מוציא מעט שנים בצירוף הרדב"ז
להקל כדין ספק ערלה .ויש לעיין ששמעתי
ואין להקל כשאין את הצירוף של הרדב"ז.
שזה מוציא כמה מחזורים בשנים הראשונות
וכן יש בזה נידון נוסף אם אפשר להקל סברת
ואז בגיל חמש ושש הוא כבר עייף ואינו
החזו"א כשזה מחזיק ד' שנים או לא .ועי'
מוציא הרבה כ"כ ולכן הדרך ששותלים אז
מ"ש בפנים .אמנם לכאורה יש להקל אם זה
חדש ואם כן יש לדון שאולי יש בזה רוב
מיובא כדין ספק ערלה שזה ספק דיני ]ויל"ע
ערלה ושייך לנידון אם יש ספק ערלה בחו"ל
בסוגית ספק ערלה אם העיקר כהרדב"ז
ברוב ערלה .ועכ"פ גם בזה יש לדון לגבי
שאומר שאין ספק דיני נחשב כספק ערלה או
ברכה .אם ברכתו העץ בודאי.
כהמאמר מרדכי שהוכיח מהתרומת הדשן
ג' באננס יש את סברת האלשיך כי זה פוחת
שאי"ז כן וכן קשה מהגמ' של ראב"י שפסקו
והולך וכן קצת סברת החזו"א שאין זה מוציא
כוותיה בהברכה בחו"ל[
אלא ד' שנים ואין בזה סברת הרדב"ז כי זה
מוציא רק אחרי שנה וחצי והנידון אם אפשר

תורת

בענין גדרי אילן וירק

סיכום קצר בדיני הפירות המסופקים
הקדמה :הסימן העיקרי מהו אילן הוא שאין צריך
לזרוע אותו בכל שנה .והגאונים סוברים שצריך
שישאר גזע בכל שנה וכן פסק החזו"א .אמנם
הרבה מחמירים כהרא"ש שאם השרשים לבד
נשארים זה מספיק שיהיה נחשב עץ לברכה
ולערלה .אולם גם בדברים שאין צריך לזרעם בכל
שנה ונשאר גזע לפעמים נחשבים ירק ומצינו בזה
ג' סימנים מהו אינו אילן .א .אם אין מצמיח יותר
מג' שנים .חזו"א ועוד] .והחזו"א במקום אחר כ'
עד ה' שנים[ ב .שפוחת והולך .אלשיך .והחזו"א
לא סבר כן .ג .שמוציא פירות בשנה ראשונה .אם
יש ג' טעמים אלו אי"ז אילן ואם יש אחד מהם
עיין לקמן הנידון ובחזו"א כתב שאם יש טעם א'
וג' אפשר להקל .ויש הרבה שמקילים כשיש טעם
א' וב' .ומצינו סימן נוסף שכתוב בתוספתא לפי
הרא"ש שאם העלים יוצאים מהעיקר אי"ז אילן
אולם אי אפשר לסמוך ע"ז לבד כיון שהרבה
פירשו שם באופן אחר ,אמנם זה חזי לאצטרופי.
והגר"ז והח"א נוקטים שאם אין ענפים יש שיטות
שזה סימן שאי"ז אילן אולם גם הם מחמירים
שלא לסמוך ע"ז וי"א שזה חזי לאצטרופי שאי"ז
אילן ולענ"ד אי"ז חזי לאצטרופי.
שמות הפירות שכתבנו לדון בהם :אננס .בננה.
פסיפלורה .פלפל .פרי פטל .סברס .קני סוכר .תות
שדה .חמוצית.
עגבניה :נחשב ירק כיון שצריך לזרעה בכל שנה.
בננה :נחשב ירק .לדעת הגאונים משום שלא
נשאר גזע בכל שנה .ולדעת הרא"ש מקילים
משום שהעלים עולים מהגזע .וכן י"א שאין צורה
של עץ כשזה רק עלים .וכן יש צירוף של הרדב"ז
שמוציא פרי בשנה ראשונה.
חצילים :יש להקל בהם אף שנשאר גזע השיח
משנה לשנה .כיון שיש בהם את כל הג' סימנים

הערלה

קנז

הללו .שמוציאים פרי בשנה ראשונה ואין בהם
מעל ג' שנים וכן משנה לשנה פוחתים והולכים.
פלפל מתוק :יש בו את ג' הסימנים שיש בחצילים
שמחמת זה פסקו האחרונים להקל א' שזה מוציא
פירות בשנה ראשונה ,ב' שזה מחזיק שנתים ,ג'
שזה פוחת והולך ,ועל כן אין מה לדון בזה ונחשב
ירק ומותר לכתחילה.
הפלפלים הצרים :יש לעיין טובא לפי שיש בהם
ב' סימנים בלבד שזה מוציא פרי בשנה ראשונה
וכן זה פוחת והולך אולם זה חי יותר מג' שנים
ולכאורה לנוהגים כהחזו"א אין להקל בזה .ויש
מצרפים בזה סברת משפחה שאם רוב המשפחה
ירק גם זה ירק ואין זה מוכח כמ"ש בפנים.
אננס :יש בו הסימן שהוא פוחת והולך אולם אינו
מוציא פרי בשנה ראשונה וכן מוציא פרי עד ד'
שנים ,ולכאורה לנוהגים כהחזו"א אין להקל בזה.
ועיין מה שכתבנו בפנים כמה צדדים להקל בזה
אמנם לא נתבררו הדברים ועל כן קשה להקל
ובמיובא מחו"ל לכאורה יש להקל כדין ספק
ערלה ולענין ברכה יברך אדמה מספק.1
תות שדה :הנידון בו דומה לנידון של אננס שהוא
פוחת והולך וחי עד ד' שנים ,ברם יש בזה צירוף
נוסף שמה שהוא חוזר לגדל הוא משום
שהייחורים משרישים באדמה ומצמיחים ואפשר
שנחשב כדבר חדש וכן שנחשב שמכח עצמו לא
היה כח לגזע האם לחזור ולגדל.

1

הצירופים שנאמרו בזה .א .שאולי אף שנשאר חלק
גלוי מ"מ יש לזה תכונת שורש ולא תכונת גזע .ואז יש
להקל לדעת הגאונים .ואף שיש להחמיר את הרא"ש
מ"מ חזי לאצטרופי לסברה של פוחת והולך .ב .שאין
זה מספיק נחשב אילן מה שמוציא  4שנים .ג .ועיין
שפלפלנו בפנים אם מה שמוציא  4שנים מתחת
לאדמה אם ודאי שזה קובע חשיבות בעץ או שצריך
שיוציא  4שנים מהייחור החדש שמעל האדמה ,ולצד
השני יש לדון להקל כיון שזה לא התברר שזה מוציא
מעל האדמה  4שנים.

קנח
הערלה
בענין גדרי אילן וירק
תורת
ועל כן יש בזה ודאי ערלה ]וההשגחה בזה קשה
פאפיה :יש בו כל סימני עץ א' שנשאר הגזע
כיון שדרכו שצומח אילנות חדשים כל הזמן[
משנה לשנה ב' שאינו פוחת והולך ג' שמחזיק
ומסתבר שברכתו העץ אף שאינו גדל על ענפים
יותר מג' שנים ד' שהפרי גדל על גזעו ולא על
]ולהגר"ז וח"א אי"ז העץ מחמת זה ומ"מ העיקר
שרשיו ,אולם יש בו רק את הסימן של הרדב"ז
להלכה שלא כדבריהם[.
שמוציא פרי בשנה ראשונה שזה סימן שאינו אילן
לדבריו ,וקשה לסמוך על זה לבד להקל וכמו
פרי פטל :מוציא פרי רק בשנה שניה .ובייחורים
שכתב החזו"א .ויש אומרים שגם הרדב"ז לא היה
שיוצאים פוחת והולך מהשנה השניה של אותו
מקל בזה לפי שאומרים שהענין שמוציא פרי
ייחור אמנם השורש מוציא ייחור חדש עם יבול
בשנה ראשונה הוא סימן שאינו עץ אלא ירק וכל
טוב ,ותוחלת החיים של כל ייחור י"א שהוא ו'
זה בדבר שיש לדון בו אמנם יש דבר שהוא ודאי
שנים וי"א שפחות מג' שנים .וכתבנו שאי"ז ברור
גבוה.
עץ שזה ניכר מסימנים אחרים שיש לו גזע
שיש כאן הסברה של פוחת והולך 2וגם אם היה
ועל כן קרוב הדבר שברכתו העץ.
שם הסברה הזו אין להקל מחמת זה בלבד
פסיפלורה :דומה מאוד לסימני פאפיה שיש לו כל
ג' סימני עץ לבד מהסימן של הרדב"ז שמוציא
פרי בשנה ראשונה .אולם הוא קיל טפי שהוא
שיח ואינו עץ גבוה כמו הפאפיה ולכן לדעת
הרדב"ז יש להקל בזה אולם אין לסמוך ע"ז להקל
אמנם כלפי ברכה אפשר שיש לחוש לזה ולברך
אדמה מספק.
קני סוכר :יש בו כל סימני עץ שיש לו גזע וחי
כמה שנים ואינו פוחת והולך וכן מוציא פרי
בשנה שניה .הרדב"ז הקל בזה משום שזה עץ
שאין בו פרי וזה קשה מהגמ' שאמרו שגם אילן
שיש בו רק שרף יש בו דין אילן .ויש מחלקים
שזה רק לענין שביעית .וקשה שיש שכותבים שגם
לענין ערלה הדין כן .בכפתור ופרח הקל משום
שזה עולה מן השרשים וגם זה קשה מכל
הראשונים שכתבו שזה העץ .ולפי"ז צ"ע ההיתר.
ובמיובא יש להקל כדין ספק.
צבר סברס :הרי זה עץ לכל דבר אלא שדרך
גידולו שמוציא עלים ומתקשים ויש שדנו להקל
בזה מחמת הסימן שנקרא שמוציא עלים מעיקרו
ולבד שאי"ז ברור שיש לסמוך על סימן זה מ"מ
נראה שבאופן זה שהעלה מתקשה ונהיה כעץ
ועליו צומח כמה שנים הרי"ז הפך לגזע ]ושונה
מבננה שנושר בכל שנה ולכן יש לזה שם עלה[

וכמבואר לעיל.
חמוצית :ראיתי שיש אומרים שברכתו האדמה
משום שהוא נמוך ואי"ז נכון לדינא וכמ"ש בפנים
וכנראה שזה עץ גמור וחייב בערלה וברכתו העץ.
ועדיין לא ביררתי מספיק צורת הגידול.
בירורים מציאותיים שאפשר שמשנים את הדין:
יש לברר אם צלף מוציא פירות בשנה ראשונה ואם כן זה
קושי על דברי הרדב"ז
יש לברר האם נשאר גזע בכל שנה בבננה שאם כן זה משנה
התמונה כי הכפתור ופרח כתב שהכל מתכלה וזה הקולא
העיקרית שאי"ז עץ לדעת הגאונים
יש לברר האם הייחור של האננס יכול להשריש מהחלק
בגזע שמעל האדמה ולהחזיק כמה שנים שא"כ יורד חלק
גדול מההיתר .וכן האם ייחורי האננס יכולים לגדל ארבע
שנים או שש ושבע שנים.
האם הציפקה מחזיק מעל ג' שנים
האם תות שדה חי שש ושבע שנים או רק שלוש שנים וכן
האם יכול לגדל שורשים חדשים כמה שנים בלי להשריש
מחדש.
האם בפרי פטל השורש הוא מעל האדמה או מתחת לאדמה
וכמה זמן יכול להוציא פירות כל ייחור בפני עצמו.
איך חמוצית גדל .גדל עד  10ס"מ כנראה צמח רב שנתי

 2לדעת הגאונים לכאורה יש לדון כלפי כל ייחור אם
זה פוחת והולך אולם לדעת הרא"ש אי"ז נידן כלל
כלפי הייחור אלא כלפי השורש ויש להחמיר את
הרא"ש כמבואר לעיל .וגם לפי הגאונים אפשר שאם
השורש מוסיף והולך זה נותן חשיבות בכל הגזע.

תורת

בדין ר"ה לאילן

סימן ח' בדין ר"ה לאילן
פסחים נה וראש השנה דף י"א ע"ב
חלק א' אימתי נחשב ר"ה באילן
הקדמה
ר"ה ט' ב' .במשנה ב' מבואר שבאחד בתשרי
ר"ה לנטיעה ובשבט ר"ה לאילן ופירשו בגמ'
ט' ב' שהמקור שבאחד בתשרי ר"ה לנטיעה
שילפינן לה מהפסוק ובשנה וילפינן ששנה זה
תשרי ,ואמרו בברייתא שאם נטע שלושים יום
לפני ר"ה עלתה לו שנה ואם נטע פחות
משלושים יום לפני ר"ה לא עלתה לו שנה.
ואמרו בברייתא שפירות נטיעה זו אסורים עד
ט"ו בשבט ולמדו לזה מקרא דכתיב ובשנה
הרביעית פעמים שברביעית ועדיין אסורה.
ומזה למדו שאסור גם בשנה הרביעית עד ט"ו
בשבט .ובגמ' י"ד א' אמרו שהטעם שזה
נקבע עד ט"ו בשבט הוא משום שבשבט יצאו
רוב גשמי השנה.
ומצינו ג' דעות בראשונים בהאי דינא :א.
דעת הרז"ה והרשב"א והר"ן והריטב"א ותוס'
הרא"ש שלעולם צריך שיהיה קליטה קודם
ר"ה של תשרי ולעולם צריך ר"ה שני כדי
להתיר שזה ט"ו בשבט .ב .דעת הראב"ד
שאם ניטע קודם ל' יום אמרינן שצריך את
הט"ו בשבט כדי להתיר כיון שאין כאן ג'
שנים שלמות אולם אם ניטע פחות מל' יום
קודם תשרי כשיגיע ר"ה של תשרי של השנה
הרביעית הוא מותר כי עברו ג' שנים שלמות.
ג .דעת הרמב"ם שאף אם נטע אחרי ר"ה
מותר אם עבר ג' שנים מיום ליום ברם אם
נטע קודם ר"ה אין היתר של ג' שנים מיום
ליום אלא רק ר"ה מתיר .ועיין לקמן דעה ד'
שהיא דעת הריב"ב .ובשו"ע הביא ב' הדעות
העיקריות הנ"ל להלכה .ועתה נבוא לביאור
הדעות בהרחבה.

הערלה

קס

דעת הרז"ה

א .הרז"ה ]ב :בהרי"ף[ הביא דעות אלו שאם
נטע פחות מל' יום קודם ר"ה שמותר לו
כשמגיע ר"ה של תשרי וחלק עליהם שלעולם
אין היתר אלא כשמגיע ט"ו בשבט .ויש לעיין
שורש הדין בזה שאם הראש השנה הוא שבט
מדוע צריך שיהיה קליטה קודם תשרי ועל
כרחך שהראש השנה הוא תשרי ואם כן אמאי
מותר רק אחרי ט"ו בשבט והיכן מצינו שצריך
שיהיה ב' ראש השנה כדי להתיר .ובאמת כבר
במשנה מצינו כן שאיתא שראש השנה של
תשרי הוא ר"ה לנטיעה ופירשו בגמ' דהיינו
שצריך שיהיה קליטה ל' יום קודם ר"ה ואח"כ
כתבו שבשבט ר"ה לאילן ,וקשה שאם לעולם
המתיר הוא שבט א"כ אמאי תשרי נקרא ר"ה.
וכן יש לדייק בפסוק שלמדים ממנו דכתיב
ובשנה הרביעית שדייקו פעמים שברביעית
ועדיין אסורה ואם גדר הר"ה הוא שבט אי"ז
נקרא רביעית אלא שלישית.
פירוש הר"ן והרשב"א והריטב"א ששבט
נקבע שעד שבט יש שרף מהשנה הקודמת

ב .והנה בר"ן ]על הרי"ף שם[ סובר כדעת
בעל המאור ופירש גדר הדין בזה והיינו
טעמא דמילתא דכיון דאילן גדל על רוב מים
של שנה שעברה וכל שהוא חונט בין תשרי
לט"ו בשבט היינו מחמת יניקת מים שלפני
ר"ה ומאותה יניקה חנטו פירות הללו ולפיכך
הרי הן כאילן חנטו קודם תשרי דחנטה זו
משרף שלפני תשרי הוא וכו' וכעין זה כתבו
הרשב"א והריטב"א שגדר הסברה בזה משום
שהפירות שחנטו בין תשרי לשבט נחשב
שחנט מהשרף שלפני תשרי .והנה לא מסתבר
שהשרף מצד עצמו הוא סיבת האיסור
שמסתבר שגדר האיסור הוא על הפירות ולא
על השרף והרי מצינו שאפילו אילן שחציו
לסייג וחציו למאכל מותר ואין אומרים
שהשרף של העץ חלקו אסור אלא הגדר הוא
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שההתיחסות לפירות האלו שהם שייכים
כבר נעשית אילן ,לפיכך אין שנתה מתחדשת
לשנים האלו .ולכאורה לפי שיטות אלו גדר
לצאת מידי ערלה עד חמשה עשר בשבט וכו'
הראש השנה לאילן הוא תשרי אלא ששבט
וכן בדומה לשון התוס' הרא"ש שם :דנהי
דלנטיעה ר"ה ,תשרי ,לענין ערלה לאילן
הוא הזמן שעד אז יש שרף מחמת תשרי.
מיהא ט"ו בשבט ר"ה ,כדמפרש ר' ינאי
דרך לומר שצריך שיעבור ג' שנים וג'
מקרא .וכן כתב אחר כך שם באמצע ד"ה
יבולים
ופירות :אע"ג דתשרי ר"ה לנטיעה ,כשהגיע
ג .ויש מפרשים שיטה זו באופן אחר לומר
לכלל אילן מונין לה מט"ו בשבט.
שגדר המתיר באילן הוא כשעובר על האילן ג'
והנה אם כוונתם לדברי הראשונים הנ"ל
שנים וג' יבולים ולכן אמרינן שג' שנים נקרא
שהסברה משום השרף קשה מה כתבו שלענין
כשעבר עליו ג' תשרי שהשנים נקבעים לפי
אילן הר"ה זה שבט מה זה שייך לענין אילן
שנות עולם שזה בתשרי וג' יבולים נקבעים
וענין נטיעה הרי לענין כל הדברים הר"ה זה
לפי שבט לפי שבדרך כלל היבול של שנה
תשרי אלא שיש סברה שהשרף משפיע עד
שעברה הוא עד שבט ומשבט מתחיל יבול
שבט ומוכח דלא סברי הכי .ואפשר לפרשם
של שנה חדשה .ולכן אין היתר אלא כשיעבור
כאחד מב' הדרכים הנ"ל א' לומר שלענין
עליו ג' תשרי ואח"כ ג' שבט ]ועיין להלן
נטיעה היינו לענין הגיל אם זה נחשב נטיעה
ראיה לדרך זו משיטת ריב"ב אלא שהוא סבר
או אילן זה נקבע לפי תשרי ועל זה אמר
לדינים אחרים עי"ש[ ועפי"ז יש לפרש רש"י
שמכל מקום לענין אילן דהיינו לפי היבול
ותוס' הרא"ש וכדלהלן .ועיין להלן שכעי"ז
לאיזה שנה יש להחשיבו הר"ה זה שבט כמו
כ' בחזו"א.
שבכל שנה המעשר נקבע לפי שבט .ובלשון
דרך לומר שעד ג' שנים יש לו ר"ה תשרי
יותר נראה כהדרך הב' הנ"ל שכל ג' שנים
ואחרי ג' שנים יש לו ר"ה שבט
שיש לו שם נטיעה הר"ה שלו זה תשרי
ד .ויש מהאחרונים שפירשו בשיטה זו דרך ג'
וכשהגיע לגיל אילן הר"ה שלו זה שבט ואז
לומר שהתורה קבעה שיש ר"ה לנטיעה
יתפרש הלשון כפשוטו ומ"מ בסברה זהו
בתשרי ולכן כל זמן שיש לה שם נטיעה הר"ה
קשה קצת.
שלה זה תשרי וכשעבר תשרי יש לה שם אילן
נפק"מ בין הדרכים
ולאילן קבעה תורה שהר"ה זה שבט ולכן אף
שנים
שלענין שם נטיעה כבר עבר עליה ג'
ו .ואפשר לומר נפק"מ בין הדרכים במרכיב
מ"מ עתה שיש לה שם אילן נחשב כלפי זה
ילדה בסייג לפי הריטב"א שסובר שאם מרכיב
עדיין תוך הג' שנים עד שיגיע השבט שזה
תוך ג' שנים לסייג יש ערלה לילדה ,ויש לדון
הר"ה לאילן .ועיין להלן שבטורי אבן כתב
מה הדין אם הרכיב בין ראש השנה של תשרי
כדרך זו.
לשבט ,שאם הגדר כדברי הראשונים הנ"ל
שכל האיסור עד שבט הוא רק מחמת השרף
דיוק מרש"י ותוס' הרא"ש כאחד מהדרכים
א"כ בעצם אין איסור בעץ ולפי"ז אם ירכיב
הנ"ל
יהיה נחשב כהרכיב בזקנה שאין בזה ערלה
ה .עיין לשון רש"י שם ]ד"ה ופירות[ דכתב:
אולם אם הגדר כהדרכים הנ"ל שבעצם האילן
שאף על פי שראש השנה תשרי לנטיעה,
חמשה עשר בשבט ראש השנה לאילן ,וזו
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שאין בה דין ערלה אלא שנחשב שהגיל שלה
יש בו ערלה שאין בו היתר עד ט"ו בשבט
הוא ג' שנים ומכל מקום אין לה שם אילן כיון
אפשר שיהיה בזה ערלה.
שאינה אילן בפועל וצ"ע דבריו ויל"ע בהם
ויש נפק"מ נוספת לפי השיטה שיש שם
בסוגית הרכבה אולם המבואר לעניננו שחזינן
נטיעה ]כלפי דין תוספת שביעית שמותר
בבירור דעתו שהגדר המתיר הוא ראש השנה
לזרוע אם יש י' נטיעות[ הוא עד ז' שנים
ומה שצריך שבט להתיר הוא מחמת שיש לו
ולכאורה לפי הצד שכל מה שממתינים לשבט
שם אילן ולכן סבר שלהרכבה אין שם אילן
הוא משום שביגלל שיש לו שם אילן לכן
ולכן היא מותרת מיד בר"ה שאחרי השנה
הר"ה שלו זה שבט ולדעה זו שיש לו שם
הג'] .ויש להביא סיעתא לדרך זו מדעת
נטיעה עד ז' שנים נימא כלפי ערלה שעד ז'
הריב"ב שיובא להלן סק"? שסבר שכל אילן
שנים יהיה הר"ה שלה תשרי ויש לדחות שיש
צריך לעבור ב' ר"ה הא' ר"ה לנטיעה שזה
לה שם נטיעה רק ביחס לי' נטיעות ולא ביחס
בתשרי והב' ר"ה לאילן שזה בשבט ומבואר
לשם ערלה שכלפי זה יש לה שם אילן.
כדרך זו אמנם מבואר שסובר שיש לו שם
ויש נפק"מ נוספת באתרוג שלפי לקיטתו
אילן כבר מתחילה ודלא כדרך זו ועיין לקמן
עישורו והשנה נקבעת עפ"י שבט ושם אין את
שכל הראשונים חלוקים עליו בענין שם[
הסברה של השרף ויש לדחות שאמרו לא
ועיין בחזו"א שביעית ]סי' יז סקי"ד[ שכתב
פלוג.
בתחילה לפרש שדילמא לפי השיטה שיש לו
וסיעתא ללא פלוג הזה הוא שהרי בחו"ל גם
שם נטיעה עד ז' שנים א"כ בז' שנים אלו
נקבע ט"ו בשבט לענין ערלה והתם לא שייך
יהיה הר"ה שלו תשרי ודחה שיש לדחוק
הטעם של ט"ו בשבט שיצאו רוב גשמי השנה
שאין זה הכוונה אלא לעולם הר"ה הוא שבט
עפ"י
ברם אפשר לדחות ששם הגדר שנקבע
ומה שאמרו שבר"ה יש לו שם אילן והר"ה
ארץ ישראל.
שלו הוא שבט היינו שאחרי שנקלט קודם
ר"ה אז צריך להמתין לדין ההיתר שזה
דברי הטורי אבן וחזו"א בענין זה
בשבט.
ז .שוב ראיתי בטורי אבן ]כאן ד"ה ופירוש[
שמבואר מדבריו להדיא כדרך ג' הנ"ל שכתב
ועיין עוד בחזו"א ערלה ]סי' ב' סקט"ו ד"ה
הדעה
שאם הרכיב ילדה באילן סרק לפי
בטו"א[ שהביא דברי הטורי אבן וחלק עליהם
שמונים לילדה כפי שעת נטיעת הזקנה ,שאם
שאין להקל בפירות קודם ט"ו בשבט ומה
עבר על הזקנה שנה ג' שיהיה מותר הפירות
שאמרו אילן ונטיעה היינו שגיל האילן נקבע
שבין ר"ה לשבט ולא יהיו צריכים להמתין
לפי תשרי וגיל הפירות נקבע עפ"י שבט ולכן
לט"ו בשבט משום שכתב שכל הדין שמחכים
לא שייך להתיר עד שבט.
לשבט הוא משום שיש לו דין אילן ולכן
אמנם משמע מדבריו שפירש לא כדרך
לאילן הר"ה שלו זה שבט אולם לילדה אין
הראשונים שהגדר בזה משום שהשרף של
דין אילן ואף שלזקנה יש דין אילן מכל מקום
השנה שעברה משפיע עד שבט אלא שפירש
אינה קובעת איסור ביחס לילדה לפי שהיא
שזה דין בעצם כדי ליישב הדיוק בלשון רש"י
מותרת .ואח"כ כתב שאפילו אם הרכיב ילדה
ותוס' הרא"ש הנ"ל .וצ"ע אמאי לא ציין
בילדה בת ג' שיהיה מותר כיון שהרכבת
שלדרך הראשונים הפירוש הוא אחר.
הילדה הצעירה נידונית בפני עצמה ונחשב
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ואין צריך להמתין לט"ו בשבט של שנת יד
עיין להלן פירוש דעות הראשונים הנ"ל
ודלא כדעות הראשונים הנ"ל שלעולם הט"ו
בביאור המחלוקת שבירושלמי וכן דעתם
בשבט הוא המתיר .ב .שאם נטע אחרי ר"ח
אודות יישוב הדיוקים מהגמ' שאמרו פעמים
תשרי מונה לה מיום ליום ומשמע שזה היתר
ונטיעה זו.
בפני עצמו ולדבריו יש ג' זמני היתר שאם
סיכום דעה זו :דעת הרז"ה והר"ן והרשב"א
נטע קודם ט"ו באב המתיר הוא שבט ואם
והריטב"א והתוס' הרא"ש וכן מדויק ברש"י
נטע אחרי ט"ו באב המתיר הוא ר"ה של
שלעולם אין לו היתר קודם ט"ו בשבט וצריך
תשרי ואחרי תשרי יש היתר ג' שנים מיום
שיהיה קליטה ל' יום קודם ר"ה של תשרי
ליום.
ומ"מ לא יהיה היתר עד שבט .ובפירוש דין זה
מצינו כמה דרכים.
והראב"ד בהשגות שם הסכים לדעת הרמב"ם
שאם נטע אחרי ט"ו באב אין צריך להמתין
בר"ן והרשב"א והריטב"א משמע שכתבו
לשבט של שנה רביעית אלא אחרי ר"ה של
שהמתיר הוא ר"ה של תשרי אלא שהשרף של
תשרי הוא מותר .ברם על החידוש הב' הנ"ל
העץ שעד שבט הוא מחמת השנה שעברה
הוא חולק וכתב שאין להתיר אם נטע אחרי
ולכן אין בו היתר עד שבט.
ר"ה אלא כשיבוא ט"ו בשבט.
ברש"י ותוס' הרא"ש משמע דרך אחר שכתבו
גדר הדין שמותר כשיש ג' שנים שלמות
שעד תשרי הוא נטיעה ור"ה לנטיעה זה תשרי
מיום ליום וט"ו בשבט מותר כשיש מקצת
ובתשרי נהיה אילן והר"ה של אילן זה שבט.
שנה
והטורי אבן ועוד פירשו בו כפשוטו שלענין
ט .ותחילה יש לדון בדין הא' הנ"ל שבזה
נטיעה הר"ה שלו הוא תשרי ולענין אילן
מסכימים הרמב"ם והראב"ד שאם נטע אחרי
הר"ה שלו הוא שבט .ובחזו"א דחק שכוונתם
ט"ו באב בזה אין אומרים שצריך להמתין
שלענין גיל האילן נקבע לפי תשרי שזה שנות
לט"ו בשבט אלא בר"ה של תשרי הוא מותר.
עולם ומכל מקום היתר הפירות נקבע עפ"י
ולדבריהם כל מה שאמרו ששבט זה מתיר
שבט ואפשר לפרש משום שהיבול נקבע עפ"י
הוא דוקא באופן שניטע קודם ט"ו באב שאז
שבט .שמאז מתחיל יבול חדש.
אין לו ג' שנים שלמות ולכן אמרו שאין הר"ה
דעת הרמב"ם והראב"ד
בלבד מתיר אלא צריך שיגיע ט"ו בשבט
להתיר אבל כשנטע אחרי ט"ו באב כשיבוא
ח .כתב הרמב"ם ]הלכות מעשר שני ונטע
ר"ה של תשרי של שנה ד' יהיה מותר כיון
רבעי פ"ט הי"א והי"ב[ וז"ל :הנוטע אילן
שכבר עבר ג' שנים שלמות.
מאכל בט"ו באב משנה עשירית ביובל ,הרי
הוא בתוך שני ערלה עד ט"ו בשבט משנת י"ג
והנה זה ודאי שלא סברו שיש ב' אופנים
וכו' .נטען בט"ז באב משנת עשר לא עלתה לו
לקביעות השנים של הערלה שאפשר לקבוע
שנת עשר אלא הרי הוא ערלה שנת י"א וי"ב
את זה לפי תשרי ואפשר לקבוע את זה לפי
וי"ג כולה ,וכו' .נטע הנטיעה מראש חדש
שבט ,כי אם כן קשה שכמו שמצינו של' יום
יום
תשרי עד ט"ו בשבט מונה לה ג' שנים מ
קודם ר"ה נחשב שהיה בשנה הזו אם כן
ליום לערלה וכו' .מבואר מדבריו ב'
אמאי אם נטע אחרי תשרי של שנה עשירית
חידושים :א .שאם נטע בט"ז אב כל שנת יג
וקודם שבט אין אומרים ששבט של שנה יב
אסורה ברם אחרי ר"ה של תשרי היא מותרת
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יתיר לו שהרי יש לו שלושים יום של שנה
עבר את שבט שנמצא שזה יבול אחר .ואין
עשירית ואחר כך שבט שזה נחשב כתחילת
לומר שנקבע גיל רק דבר שהיה בפועל חי
בתחילת השנה שהרי שלושים יום קודם ר"ה
שנה יא וזה שנה שניה ואח"כ שבט שיהיה
נחשב שחי בשנה זו .ואפשר לומר שאין
נחשב כתחילת שנה י"ב .ועל כרחך צריך
מעלת ט"ו בשבט לומר שיש כאן יבול חדש
לומר שגדר שנות ערלה נקבעים לפי שנות
אלא רק אם זה שנה שניה שאז מט"ו בשבט
עולם שהם מתשרי ולכן רק תשרי יכול לקבוע
אלא שאם היה ל' יום קודם ר"ה נחשב שהיה
מתחיל יבול חדש אבל אם מבחינת שנות
בשנה זו ומכל מקום כיון שאין זה שנים
עולם זה שנה ראשונה שלו אין ט"ו בשבט
מגדיר שזה יבול אחר אלא הוא המשך של
שלמות החמירו עליו ליתן בו עד ט"ו בשבט.
היבול הקודם .ואין זה מובן שאם נקלט פחות
וכן מצינו בבעל המאור ובריטב"א ועו"ר
מל' יום אם כן נחשב שאין כאן שלא חי בה
שכשהביאו דעה זו פירשו בזה שמתוך
שנה ואמאי שט"ו בשבט יהיה המתיר ולכן
שהקלת עליה בתחילתה שמועיל ל' יום
על כרחך לומר כדרך לעיל שזה חומרא
החמרת עליה להמתין עד טו בשבט .והקשו
על זה שלדרך זו נמצא שזה חומרא בלי טעם
שהחמירו להמתין לט"ו בשבט כשאין ג'
שנים שלמות.
כיון שעד כמה שסוברים שג' שנות עולם הם
הקובעים אמאי יש להמתין לט"ו בשבט.
דעת הריב"ב
ואפשר להטעים קצת שאף דעות אלו סברו
י .אמנם דעת הריב"ב ]נדפס על הרי"ף ר"ה
שהחמירו עד שבט משום שזה זמן של היבול
ב [:שאם נטע קודם ט"ו בשבט יש לו היתר
של השנה הקודמת ברם סברו שאי"ז סיבה
בר"ה הבא .וזה שלא כדעות כל הראשונים
לאסור כשיש ג' שנים שלמות וכשאין ג' שנים
שכתבו שאם נטע קודם ט"ו בשבט צריך
שלמות החמירו בזה.
לחכות לשבט הבא .ועיין בדבריו באריכות
ובתחילה חשבתי לפרש בזה בנוסח שונה
שכתב שזה ב' ענינים וכל אילן צריך לעבור
שגדר ר"ה של תשרי הוא לקבוע גיל של
את ב' ענינים אלו שזה ר"ה לנטיעה ור"ה
האילן וגדר שבט הוא לקבוע יבול ולכן אם
לאילן ]ולדבריו מצינו לפרש שכוונתו להנ"ל
נקלט קודם ל' יום אמרינן שנקבע הגיל של
שצריך שיהיה ג' שנים וג' יבולים[ אמנם כל
האילן בשנה זו וצריך להמתין לשבט שיתיר
הראשונים לא סברו הכי וסברו שאם נטע
כדי שיקבע שזה יבול חדש אולם אם נקלט
אחרי ר"ה אין מותר בר"ה אלא בשבט הבא
פחות מל' יום אי"ז נחשב שיש כאן גיל חדש
והביאור שצריך ג' שנות עולם שלמות וכנ"ל.
ולכן צריך להמתין לשנה הבאה אולם אין
הדין בנוטע מיד אחרי ר"ה
צריך להמתין לשבט לפי שכבר עברו עליו ג'
יא .עיין בבעל המאור שכתב שלדעה זו גם
פעמים יבול] .והנה אין הפירוש כפשוטו
אם נטע מיד אחרי ר"ה יהיה מותר בראש
שהרי רוב הפירות אינם מביאים פירות בשנה
השנה הבא ,אמנם אם נטע בחשון אין היתר
הראשונה אלא הכוונה שזה הזמן של היבול
אלא בשבט הבא .ולכאורה פירושו שצריך ג'
החדש וכן יש היכי תמצי אם עקרו ייחור של
שנים שלמות ואף אם נטע מיד אחרי ר"ה
נטיעה[ וקשה שאם כן אמאי אם נקלט אחרי
נחשב ג' שנים שלמות .אמנם בסתימות
ר"ה וקודם שבט אין אומרים שהוא מותר
הרמב"ם והראב"ד לא משמע הכי שכתבו אם
בר"ה הבא שהרי יש לו חיים בשנה זו וגם
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נטע מראש השנה עד טו בשבט אין לה היתר
בזה אלא כמו נטע ל' יום קודם ר"ה שצריך
אלא בט"ו בשבט להראב"ד או ג' שנים מיום
להמתין לט"ו בשבט .והנה עיין בלשון
ליום להרמב"ם ולא התירו מהסיבה הנ"ל.
הראב"ד שדוחק את דבריו בדעת הרמב"ם
וזה דחוק מאוד ועיין במהר"י קורקוס שכתב
המקור לדעה זו שיש היתר שר"ה של תשרי
ב' צדדים בזה ובאופן הב' כתב שהרמב"ם
מתיר
חולק ומתיר מיום ליום .וכן כתב החזו"א
יב .ויש לדון אם עיקר דעת הרמב"ם והראב"ד
ברמב"ם ]בשביעית סי' יז סקל"א ד"ה שם
הנ"ל שר"ה של תשרי מתיר ולא ט"ו בשבט
נראין[
האם הוציאו דבריהם מכח המשנה שאמרו
והנה ביאור דעת הראב"ד ניחא בפשיטות
שתשרי הוא ר"ה לנטיעה ולמדו את זה
שסבר שיש ב' זמני היתר הא' ר"ה של תשרי
מפסוק ומהפסוק והמשנה הוכיחו שיש
שזה מתיר כשיש ג' שנות עולם שלמות ואם
אופנים שתשרי הוא ר"ה המתיר כי לדברי
אין ג' שנות עולם שלמות אין היתר אלא
שאר הראשונים הוא דחוק שאין משמעות
בר"ה של תשרי ור"ה של שבט .אולם יש
בדין שתשרי הוא ר"ה לנטיעה ]וכל
להבין דעת הרמב"ם שסובר שמותר כשעבר
המשמעות של זה הוא לקבוע הדין מתי שבט
ג' שנים מיום ליום וקשה שאין כאן ר"ה
מתיר[ אולם יש להעיר על זה שבגמ' למדו
שיתיר .וצריך לומר שסובר שבעצם נחשב
הדין שתשרי הוא ר"ה לנטיעה מהפסוק
שהעץ חי ג' שנות עולם אלא שהחמירו
שכתוב 'ובשנה הרביעית' ולמדו גזירה שוה
להמתין לט"ו בשבט כשאין ג' שנות עולם
ממה שכתוב ובראשית השנה ששנה זה תשרי,
וסבר שאם עבר ג' שנים מיום ליום אין צריך
ואם נאמר שזה המקור שתשרי הוא ר"ה קשה
יותר להמתין לט"ו בשבט וכל מעלת ט"ו
שהרי בגמ' לקמן אמרו על אותו פסוק 'ובשנה
בשבט הוא להתיר גם אם לא עבר ג' שנים
הרביעית' שזה מלמדנו פעמים שברביעית
מיום ליום.
ועדיין אסורה והיינו שהפסוק הזה גופה
מלמד ששבט הוא הר"ה ועל כרחך שלא בא
ויש לבאר שהרי כתב הרמב"ם שאם נטע
פסוק זה לומר שתשרי הוא מתיר אלא שתשרי
קודם תשרי אין מותר אלא בר"ה וקשה
קובע את הגיל של העץ שזה נקרא שהוא
שאמאי לא יהיה מותר כשעבר ג' שנים מיום
בשנה הרביעית ובזה הוא מתיר ומזה למדו
ליום וצריך לומר עפ"י מש"כ לעיל שאין
שצריך שיהיה קליטה ל' יום קודם תשרי ואם
היתר של ג' שנים מיום ליום אלא כשחי בג'
הוא
כן מוכח שאין פסוק ללמד דין זה שתשרי
שנות עולם ולחיות בשנות עולם היינו שנמצא
המתיר וצריך לדחוק שאמרו כן מסברה.
שלושים יום בשנות עולם ולכן אין לו היתר
ולדעת הרמב"ם שסבר שאם עבר ג' שנים
אם חי פחות מל' יום אלא א"כ היה ר"ה.
מיום ליום יש להתיר גם לא הגיע שבט הוא
מחלוקת הרמב"ם והראב"ד אם מונים
בודאי למד דין זה מסברה.
מהקליטה או מהנטיעה
גדר דעת הרמב"ם שאם נטע אחרי תשרי
יד .והנה נחלקו הראב"ד והרמב"ם באופן
מותר כשעבר ג' שנים מיום ליום
שמתירים מחמת שעברו ג' שנים מיום ליום
יג .ועתה נבוא לדון בגדר דעת הרמב"ם
אם מונים מהנטיעה או מהקליטה שלשון
הסובר שאם נטע אחרי תשרי מותר כשעבר ג'
הרמב"ם משמע מיום ליום מהנטיעה וכן
שנים מיום ליום והראב"ד חולק שאין להתיר
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פירש הגר"א שם בדבריו אולם הראב"ד
לט"ו בשבט וכמו שכתב הרמב"ם וכן אין
בחלק מההשגה שכתב שמה שהרמב"ם כתב
להקל אם נטע קודם ר"ה ונטע בר"ה שאין זה
מותר בר"ה אלא הרי זה כנטע אחרי ר"ה ואין
שנטע אחרי ר"ה מותר אם עבר ג' שנים מיום
בזה היתר אלא הט"ו בשבט הוא המתיר.
ליום אין זה דוקא 'מיום ליום' שהרי חסר
]ועי"ש בלשונו שכתב שדין הרמב"ם להקל
הימים שעבר מתחילת השנה וכן הימים של
בג' שנים מיום ליום חמור טפי מהדין להקל
הקליטה ,והיינו שהוא סבר שיש למנות
בנטע קודם ר"ה וחנט אחרי ר"ה אמנם
מהימים שאחר הקליטה כמו דמצינו לענין
שאם חי ל' יום לפני ר"ה שמונים לו שנה שזה
בתרוייהו אין להקל .וזה מובן כי בדין של
הרמב"ם להתיר בג' שנים מיום ליום כולי
דוקא אם חי ל' יום אחרי הקליטה .והנה אף
עלמא פליגי עליה ואין לזה מקור להתיר בזמן
שהוא עצמו סבר שיש בעיה אחרת שאין
שאינו ר"ה אמנם בדין השני שמתיר ר"ה גם
מונים מיום ליום כיון שאין כאן ג' שנים
אם לא היה קליטה לא מצינו שחולקים עליו
שלמות וכמו שכתב מקודם לזה שחסר הימים
להדיא[
שמתחילת השנה ולכן צריך להמתין לט"ו
בשבט מ"מ הנפק"מ בדבריו אף לפי שיטתו
וכ"כ בדיני ערלה אות ו' ואות ז'] .ועיין בסי'
באופן שנטע קודם ר"ה ונקלט אחרי ר"ה
יב שיש טעות סופר שם בשורה אחרונה
שלפי הראב"ד יש להמתין לשבט ולפי
שהוא סותר מה שכתב בשורה שמקודם שאין
הרמב"ם יש להתיר בר"ה שזה נחשב שעבר ג'
להקל וכבר העירו שם המגיהים[
שנים מיום ליום .וכן מבואר בחזו"א ויובא
סיכום דעת הרמב"ם והראב"ד :א .נטע
להלן.
שלושים יום קודם ר"ה מותר רק בט"ו בשבט.
ובחזו"א שביעית ]סי' יז סקל"א ד"ה ויש[
ב .נטע פחות משלושים יום קודם ר"ה מותר
הקשה על דעת הרמב"ם מנ"ל לחדש שיש ב'
בר"ה הבא ואין צריך להמתין לט"ו בשבט
צורות נטיעה הרי כמו שלענין הדין שאם חי
]ושלא כדעות הראשונים הנ"ל[
שלושים יום בשנה נחשב שנה מונים שלושים
אחרי נטיעה מנ"ל לומר שלענין הדין שאם חי
ג .נטע בין תשרי לשבט דעת הרמב"ם שמותר
ג' שנים מיום ליום שמונים מהנטיעה.
כשעבר ג' שנים מיום ליום ]ולדבריו יש ג'
זמנים[ ודעת הראב"ד שאין לו היתר אלא
פסק הדין
בט"ו בשבט הבא ]כמו נטע ל' יום קודם
טו .השו"ע רצד ס"ה הביא בתחילה את דעת
ר"ה[.
הראב"ד שמקילים בר"ה ואח"כ הביא שי"א
דלא שנא והיינו כדעת הר"ן דלעולם השבט
ד .נטע פחות מעשרה ימים קודם ר"ה ונקלט
מתיר ולא הביא דעת הרמב"ם להקל בג' שנים
אחרי ר"ה לדעת הרמב"ם הולכים בתר נטיעה
מיום ליום.
והוא מותר בר"ה אולם לדעת הראב"ד
הולכים בתר קליטה ונחשב כמו נטע אחרי
ובחזו"א ערלה סי' יב סק"ה פסק לדינא
ר"ה שמבואר בדין הקודם .וה"ה נטע פחות
שבארץ ישראל יש להחמיר כדעת הרז"ה
מעשרה ימים קודם שבט ונקלט אחרי ט"ו
אמנם בחו"ל יש להקל כדעת הראב"ד ואין
בשבט להרמב"ם הנ"ל הרי דינו כדין ג'
להקל כדעת הרמב"ם בב' הדינים שאין להקל

אם חנט קודם ט"ו בשבט אלא יש להמתין
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שמותר כשעבר ג' שנים מיום ליום ולהראב"ד
אפילו ביום אחד הט"ו בשבט מתיר לדעת
אין הולכים אחר נטיעה אלא אחרי קליטה.
ר"מ.

ה .השו"ע הביא את ב' הדעות והחזו"א כתב
שבארץ ישראל יש להחמיר ובחו"ל יש להקל
כדעת הראב"ד ואין להקל כדעת הרמב"ם בב'
הדינים שאין להקל לסמוך על ג' שנים מיום
ליום בנטע אחרי ר"ה וכן אין להקל לסמוך
על נטיעה אלא על קליטה ונפק"מ בנטע קודם
ר"ה ונקלט אחרי ר"ה שיש להמתין בחו"ל
לשבט וכנ"ל.
הדיוקים בגמ' כדעת הרמב"ם

טז .ועתה נבוא להרחיב בראיות הראשונים
לשיטתם .בראב"ד כתב לסייע לדרך זו מהגמ'
מב' דיוקים הא' שכתוב בגמ' ר"ה הנ"ל
ופירות 'נטיעה זו' אסורים עד ט"ו בשבט
ומדויק שיש סוגי פירות שהזמן שהם מותרים
אינו ט"ו בשבט .הב' שכתוב 'פעמים'
שברביעית ועדיין אסורה ,שמשמע שפעמים
אין זה אסור ברביעית ,ומכל זה הוכיח
שפעמים ר"ה של תשרי מתיר ,והרז"ה והר"ן
ועו"ר הביאו דיוקים אלו ודחו אותם שמה
שאמרו פעמים היינו משום שבדרך כלל אין
פירות חונטים בין תשרי לשבט ולכן רק
לפעמים שהם חונטים הם אסורים ,ומה
שאמרו 'נטיעה זו' אין הכוונה למעט שיש
נטיעות שמותרות קודם אלא לומר שסיבת
האיסור בזה הוא מחמת הנטיעה.
ושוב שמעתי מהרש"ש להקשות שהרי בגמ'
העמידו את הברייתא של נטיעה זו כר"מ
שסבר שיום אחד עולה לכאן ולכאן וא"כ
נמצא שאם נטע ביום האחרון נקרא שנקלט
וא"כ אין היכי תמצי שר"ה הוא מתיר ולא
ט"ו בשבט כי אם נטע אחרי ר"ה לדעת
הראב"ד אין היתר של ג' שנים מיום ליום
אלא רק בט"ו בשבט ואם נטע קודם ר"ה

פירוש הירושלמי לב' השיטות

יז .הרז"ה הוכיח דבריו מדברי הירושלמי
שכתוב וז"ל ר' אבא בר ממל קומי ר' זעירא
נראין הדברים בשנטען שלשים יום לפני ר"ה
אבל נטען פחות משלשים יום לפני ר"ה את
חמי שנה שלימה לא עלתה ,ותימר הכין ,אמר
ליה כן היא אפי' נטען פחות משלשים יום
קודם ראש השנה יהא אסור ,מאי כדון אמר ר'
מונא מכיון שעומד בתוך שנתו של אילן הוא
משלים שנתו .ובהגר"א ]רצד סקי"ד[ פירש
הדברים שאמרו שהדין שאם נטע קודם ר"ה
הט"ו בשבט מתיר הוא דוקא שנטע שלושים
יום קודם ר"ה אבל אם נטע פחות משלושים
יום אין דין שט"ו בשבט מתיר אלא עצם זה
שעברו ג' שנים שלמות הוא מותר בר"ה
שקודם ט"ו בשבט ]ולפי"ז גורסים 'את חמי
שנה שלמה לא עלתה' בתמיה והפירוש שאין
סברה לומר שאף שעבר שנה שלמה לא יהיה
היתר .ועיין לקמן שהראב"ד גרס 'שנה שלמה
עלתה לו' וזה אותו מובן[ ור' זעירא חלק על
דין זה ואמר כן הוא אפילו אם נטעו פחות
משלושים יום שגם בזה אין מתיר אלא הט"ו
בשבט .והקשו על זה מאי כדון מה הטעם
שאין מתיר ג' שנים שלמות ותירצו משום
שצריך לגמור שנתו שהיינו שהטעם שהר"ה
זה שבט משום שזה מים של השנה הקודמת
ולכן לעולם רק הט"ו בשבט מתיר .והיינו
שלפי דבריהם זה מחלוקת בירושלמי ונקטו
הלכה לעיקר כר' זעירא שהיה רבו של ר' אבא
בר ממל .וכן משמע ממה שהירושלמי פירש
את דבריו] .ויש קצת דוחק אמאי ברז"ה כתב
שבירושלמי פשוט כוותיה הרי יש בזה
מחלוקת וצ"ל שכוונתו כנ"ל שהעיקר כר'
זעירא אולם עיין ברשב"א שכתב שזה
פלוגתא בירושלמי[

קסח
הערלה
בדין ר"ה לאילן
תורת
אמנם בראב"ד הביא שבירושלמי כתוב
משום שנחשדו על השביעית ולא נחשדו על
להדיא כדעתו והטעם שהוא גרס גירסה אחרת
השבתות ב' משום שמונין לשביעית ואין
וז"ל :פירות נטיעה זו אסורה עד ט"ו בשבט
מונין לשבת ופירוש הדבר שמונים שנות
האילן ויידעו אחרי ג' שנים שיראו שהוא
א"ר בא בר ממל קומי רבי זעירא נראים
אוכל מהאילן שעל כרחך נטעו בשביעית
דברים בשנטע שלשים יום לפני ר"ה אבל אם
משא"כ בשבת שאין יודעים מתי נטעו .ואמרו
נטע פחות מל' יום לפני ר"ה שנה שלימה
מונין לו ותימר הכי ,אי הכי אפילו נטעו
בגמ' נפק"מ אם נטע שלושים יום קודם
שלשים יום לפני ר"ה יהא אסור .והיינו שהוא
שביעית שלא עבר על איסור שביעית ולכן
גרס שאין ר' זעירא חולק על נטע פחות מל'
לטעם א' אין צריך לקנסו לעקור אולם לפי
יום אלא כולם הסכימו לדין הזה ששנה
הטעם שמונין לשביעית יהיה צריך לעקור
שלמה עלתה וכל הקושי היה אמאי נטע
דכיון דנטע פחות מל' יום לא עלתה לו שנה
'שלושים יום' לפני ר"ה הט"ו בשבט מתיר
א"כ יחשבו כולם שנטעו בשביעית .והנה זה
ואין אומרים שצריך לחכות לג' שנים שלמות
ניחא לדעת הרז"ה דנטע פחות מל' יום יש לו
וע"ז תירצו שט"ו בשבט זה משלים שנתו
היתר רק בט"ו בשבט הבא כמו זמן ההיתר
והיינו שדי לנו בכך .ולגירסה זו לא היה מי
שהיה לו אם היה נוטע בשביעית ,אולם לדעת
שחלק על ר' אבא וכיון שר' אבא בר ממל
הרמב"ם והראב"ד שבאופן זה יש לו היתר
של ר"ה אם כן יהיה היכר לעולם שלא נטע
נקט בפשיטות שכן הדין שעולה לו שנה
את זה בשביעית שהרי הוא מותר בר"ה הזה
שלמה ומותר בר"ה לכן פסק הרמב"ם כן.
ואם היה נוטע בשביעית לא היה מותר עד
ועיין בחזו"א בשביעית הנ"ל שהוכיח
שבט הבא .והחזו"א שם כתב דלדעת
מהירושלמי הנ"ל כמו הרמב"ם שמונים לפי
הרמב"ם יש ליישב דיחשדו שהוא נטע את זה
הקליטה דאל"כ הרי בגמ' דילן מעמידים
בשביעית ומה שזה מותר הוא מדין שעבר על
שהברייתא כר"מ שקליטה זה ל' יום וא"כ
זה ג' שנים מיום ליום אולם לדעת הראב"ד
נמצא שאם נטע פחות מל' יום זה נקלט אחרי
שאם נטע אחרי ר"ה יש לו להמתין לט"ו
ר"ה ואמאי כתוב שנה שלמה מונין לו ,וזה
בשבט לכאורה יש ראיה מזה שהוא אוכל
ראיה לאחד מדיני הרמב"ם או שמונים
קודם ט"ו בשבט שעל כרחך שזה ניטע קודם
מהנטיעה ולכן ר"ה מתיר או שלעולם זה
ר"ה .וצריך לדחוק שאנשים אין יודעים כ"כ
נחשב כאילו ניטע אחרי ר"ה וההיתר משום
מתי אוכל ולכן יחשדו אותו משא"כ לטעם
שעברו ג' שנים מיום ליום וקשה על הראב"ד
של קנס אין כאן סיבה לקנסו .וצ"ע.
שחולק על ב' דינים אלו .וכתב לדחוק
חלק ב' אם מועיל מקצת היום לענין ט"ז
שהראב"ד יפרש שמה שכתוב נטעו היינו
שנקלט פחות מל' יום .ולכן הר"ה מתיר.
הקדמה
הראיה לרז"ה מהירושלמי תרומות

יח .עוד הוכיח החזו"א מהירושלמי תרומות
פ"ב סוף ה"א שכתוב שם שאם נטע בשביעית
החמירו חכמים שצריך לעקור ואם נטע בשבת
אין צריך לעקור ופירשו בגמ' ב' טעמים א'

א .ר"ה דף ט' ב' הביאו ברייתא שכתוב אחד
הנוטע ואחד המבריך ואחד המרכיב שלושים
יום לפני ר"ה עלתה לו שנה ומותר לקיימן
בשביעית וכו' והקשו בגמ' מהמשנה
בשביעית פ"ב מ"ו שמצינו שם ג' דעות כמה

קסט
הערלה
בדין ר"ה לאילן
תורת
דברי הרמב"ם וטור ושו"ע שאין מועיל
זמן הוא קליטה שדעת רבי אליעזר שהוא ל'
נטע בט"ז
יום ודעת רבי יהודה שלושה ימים ודעת רבי
יוסי ורבי שמעון שתי שבתות ,ואמר רב נחמן
ב .ברמב"ם פ"ט ממעשר שני ה"י כתב:
לדברי האומר ל' צריך ל' ושלושים כיון
הנוטע אילן מאכל בט"ו באב משנה עשירית
שצריך ל' לקליטה ול' יום אחרי הקליטה
ביובל ,הרי הוא בתוך שני ערלה עד ט"ו
שיהיה נחשב שחי באותה שנה וכן לדברי
בשבט משנת י"ג ,וכו' ,נטען בי"ו באב משנת
האומר שהקליטה בשלושה צריך שלושה
עשר לא עלתה לו שנת עשר וכו' מבואר שרק
ושלושים ולדברי האומר ב' שבתות צריך ב'
אם נטע בחמשה עשר באב שאז יש לו י"ד
שבתות ושלושים ,והקשו דאם כן הברייתא
יום מלאים ]שיום הנטיעה הוא רק חלק יום
שאמרו שאם נטע שלושים יום קודם ר"ה
ואינו נחשב ולכן סופרים י"ד יום מששה עשר
עלתה לו שנה אינה מיושבת ,ותירצו
באב עד יום שלושים באב ולא עד בכלל כיון
שהברייתא היא כר"מ שהוא סובר שיום אחד
שבאלול יש רק כט יום ולכן יום הל' אב
יום
בשנה חשוב שנה ולכן אם נטע שלושים
נחשב כיום א' של השלושים[
קודם ר"ה אמרינן שיום שלושים עולה לכאן
וכן כתב בשולחן ערוך ]רצד ד[ :נטע מקודם
ולכאן דהיינו שזה נחשב גמר השלושים של
ט"ז באב ,שנשאר עדיין מ"ד יום עד ר"ח
הקליטה וגם שנחשב שחי יום אחד בשנה זו
תשרי ,כיון שהגיע ר"ח תשרי עלתה לה שנה
וסגי בכך .ומה שאמר רב נחמן שצריך
ומונה עוד שתי שנים .ואם נטע ביום ט"ז,
שלושים ושלושים היינו לדעת רבנן שרק ל'
ומיום ט"ז ואילך ,מונה מראש חדש תשרי
יום בשנה חשוב שנה.
הבא ג' שנים שלמים וכו' .ולשון זה הוא לשון
והנה להלכה קיימא לן כדעת רב יוסי ורבי
הטור שם .מבואר להדיא שאם נטע ביום ט"ז
שמעון וכפירוש רב נחמן דהיינו שצריך ב'
אין זה נחשב לשנה ,אלא צריך שייטע קודם
שבתות לקליטה ושיחיה בשנה שלושים יום.
ט"ז אב .וכהדעה הנ"ל שצריך י"ד יום
שלמים .וכן כתב הרע"ב ]על ר"ה פ"א מ"א[
והנה בדברי ר"מ שאמר שיום שלושים עולה
שרק אם נטע מ"ה יום קודם ר"ה עלתה לו
לכאן ולכאן מבואר כמה חידושים שסגי
שנה ועיין בתויו"ט שם שכתב שצריך מ"ד
במקצת היום לקליטה וכן לענין של יום אחד
יום שלמים לבד מיום הנטיעה.
בשנה חשוב שנה סגי בכך שרק חלק מהיום

זה קלוט וכן אמרינן שיום עולה לכאן ולכאן.
דאם לא כן היה צריך שלושים ואחד .ויש
לדון להלכה שצריך ב' שבתות ושלושים יום
אם צריך י"ד יום ועוד שלושים יום או שיום
הי"ד יכול להחשב כיום הראשון של
השלושים יום ויכול לעלות לכאן ולכאן
וכדמצינו בדעת ר"מ ועד כאן לא פליגי רבנן
עליה אלא שסברו שקליטה זה י"ד יום ולא
יום אחד ,ובענין זה לא פליגי.

הגירסאות ברא"ש

ג .אמנם ברא"ש בהלכות ערלה ]סי' ט[ יש
גירסאות שכתב הלכך אם נטע בט"ז באב
עלתה לו שנה והיינו שחולק על זה וסובר
שאפשר להחשיב גם את יום הנטיעה כיום
בפני עצמו וכן גרס בדבריו בדברי חמודות
סקכ"ח וציין שם שהרמב"ם והשו"ע לא סברי
כן .וכן היה פשוט לחזו"א ]שביעית כו סק"ב
ד"ה והנה הנו"ב[ שזה הגירסה בהרא"ש.
אמנם יש גירסאות ברא"ש באופן אחר שגרסו

קע
הערלה
בדין ר"ה לאילן
תורת
הלכך אם נטע בט"ו באב וכנראה שכן היה
והחזו"א שביעית ]סי' כו סק"ב שנראה שזה
לטור שלא מסתבר שהיה חולק על אביו מבלי
מכתב שבא לבאר שיטתו איך חולק לקולא
להזכירו .אמנם יש לסייע לגירסה הנ"ל מדברי
על משמעות כל הראשונים והאחרונים[
רבינו ירוחם ]נתיב כא פרק ב' דף קעז טור ב[
מסייע לדוחק הנ"ל מלשון קיצור פסקי
הרא"ש שכתב הטור ]הלכות ערלה סי' ט[
שכתב נטע בי"ו באב עלתה לו שנה וכגירסת
שכ' וז"ל ואם נטעה קודם ששה עשר באב
הדברי חמודות.
כשיגיע ר"ה עלתה לו שנה וכו' ואם נטע אחר
הקושי מר"מ והגמ' בפסחים שמועיל מקצת
ששה עשר מונה מר"ה וכו' ודייק מהסיפכא
היום
של דבריו שרק בנטע אחר ששה עשר לא
ד .וכל זה קשה מאוד מרבי מאיר שמבואר
עלתה לו שנה אבל אם נטע ביום ששה עשר
שיום ל' עולה לכאן ולכאן ומבואר שאף שזה
עלתה לו שנה ועל כרחך שכוונתו במה שכתב
רק חלק מהיום סגי ואם כן אמאי אם נטע
שאם נטע קודם ששה עשר עלתה לו היינו
ביום הששה עשר אין מועיל להחשיבו כיום
כולל יום ששה עשר וקודם ששה עשר היינו
כיון שהוא רק חלק מהיום.
קודם סוף ששה עשר וכתב שכן יש לדחוק
ועוד הקשה בחזו"א שביעית ]סימן יז סקכ"ט[
לשון הטור והשו"ע ]אמנם כל זה אי נימא
מהגמ' בפסחים דאיתא שם הדין שהעומר
לדייק סיפא דדבריו ואפשר לדייק איפכא
מתיר אם השריש קודם לעומר ואמרו שם
שקודם ששה עשר הוא בדוקא ומה שכתב
שיכול להשריש רק אם נוטע בשלושה עשר
שאם נטע אחר ששה עשר לא עלתה לו היינו
שלוקח לו ג' ימים להשריש ]ואז יש לו ג'
אחר תחילת ששה עשר והסיעתא לזה הוא
ט"ז
ימים שיש לו יום י"ד ויום טו ומקצת יום
שבטור לא כתב אלא רק נטע קודם ששה עשר
שזה יום ההקרבה[ והקשו אמאי אין מתיר אם
ולא את הסיפא[ .וכתב שיש לדחוק שמה
ייטע בי"ד ויהיה לו ג' ימים ]שיש מקצת יום
שכתב הרע"ב שיש לנטוע מ"ה יום היינו
י"ד ויום טו ומקצת יום ט"ז[ ותירצו שאומרים
טעות סופר והיינו מ"ד יום וזה דלא כהתוס'
חד מקצת היום ככולו ואין אומרים תרי מקצת
יו"ט שכתב להדיא שיום נטיעה אינו מכלל
היום ככולו ,והנה מוכח מהגמ' שם שגם לר'
ימי הקליטה .וכן הוא כתב בדברי חמודות
יהודה אומרים הדין שמועיל מקצת היום גבי
הנ"ל שלדעת הרמב"ם והשו"ע אין זה מכלל
השרשה ולכן מועיל מה שהשריש ביום ט"ז.
אותו יום.
דעת החזו"א להקל בנטע בט"ז

דחיות ליישב הקושי מר"מ והגמ' בפסחים

ה .וכתב החזו"א שמזה מוכח שלכו"ע מועיל
אם נוטע ביום ששה עשר באב ומה שאמרו
הראשונים הנ"ל שנטע בט"ז לא עלתה לו
שנה כוונתם לאופן שנטע אחרי ט"ז .וכן
דוחק בלשון הטור והשו"ע .וזה ממש תמוה
שבטור ושו"ע כתבו להדיא נטע קודם ט"ז אב
עלתה לו שנה וביום ט"ז אב לא עלתה לו
שנה ומוכח שכוונתו שביום ט"ז לא עלתה לו
שנה.

ז .ויש ליישב דעת האחרונים שאין מועיל
מקצת היום בזה מהקושי הרי בר"מ מוכח
שמועיל וכן הקושי מהגמ' בפסחים .ובנוב"י
תנינא או"ח סי' פד תירץ שב' שבתות שאני
מימים ובזה אין אומרים מקצת היום ככולו.
והרש"ש שליט"א תירץ שכל הגמ' בפסחים
שם זה דוקא לענין טיט שבזה אומרים שקולט
יותר מהר .והגמ' בר"ה הוא היתר דוקא לר"מ
לפי שלא היה תרוץ אחר ולכן הוצרכו לומר

קעא
הערלה
בדין ר"ה לאילן
תורת
כן אולם להחולקים צריך י"ד יום שלמים.
היא מדוע אין מספיק מ"ג שנאמר ב' מקצת
היום ועל זה תירץ עי"ש ,ומשמע דפעם אחת
ברם לא נתבאר מה מקורם לזה .ואפשר
פשוט לו שאומרים מקצת היום וכנראה
שנסמכו על קושית הגמ' שהקשו ל"א בעי
שדחק את הרמב"ם.
ותירצו שר"מ סבר שעולה לכאן ולכאן וסברו
שרק ר"מ מתרץ הכי ולהסוברים דלא כר"מ
קושית המנחת חינוך מהגמ' במנחות
אין צריך לומר כן.
ט .ועיין במנחת חינוך בפרשת קדושים ]מצוה
עוד שמעתי ליישב עפ"י הגר"א בסי' רצג
רמו[ שהביא ב' השיטות בזה ועי"ש שהביא
סק"ב שהקשה על התרומת הדשן סי' קצא
ראיה להרמב"ם מהגמ' במנחות ע' ב' שאיתא
שכתב שקיימא לן שקליטה בזרעים ג' ימים
שם ב' שיטות אם מותר מה שהשריש בין
והקשה שהגמ' בפסחים אמרו להדיא שזה רק
קצירת העומר להבאת העומר וקשה שאם
לר' יהודה וקשה שהש"ך פוסק את דבריו
אומרים מקצת היום ככולו אם כן הרי קצרו
לקליטה
ופוסק להלכה כר"מ שצריך י"ד ימים
בלילה ונמצא שכבר התחיל מקצת היום של
וכמבואר בר"ה ותירץ שהגמ' אמרו כן לרוחא
יום הבאת העומר ומזה הוכיח שהגמ' שם
דמילתא ובאמת לכו"ע זרעים מועיל פחות.
סברו שאין אומרים מקצת היום בקליטה ולכן
היום
ולפי"ז י"ל דמה שאמרו שמועיל מקצת
צריך שיהיה ג' ימים מעת לעת ולכן אם נטע
הוא דוקא בזרעים שבאמת הקליטה שלהם
באמצע הלילה יהיה מותר באמצע הלילה וזה
היא מהירה] .ויש מקום לומר שלר"י שלעולם
הנפק"מ .ובחזו"א ]שביעית סימן כה סקל"ז[
הקליטה מהירה לכן היה פשוט שמועיל
דחה הראיה הזו ששם מדובר בגריד שזה
מקצת היום אבל לר"מ יש קליטה בזרעים בג'
משריש יותר מהר מג' ימים אי נמי שכל הדין
ימים ומ"מ לא נימא בזה מקצת היום
ולפי"ז
שהשרשה הוא ג' ימים זה בסתם אולם אם
ניחא טפי שהגמ' הקשו דוקא מר"י לשיטתו[
רואים שהשריש מקודם נחשב שהשריש גם
וכ"ז פלפול לומר שהיה פשוט לגמ' דבר זה
פחות מזה .ולכן הנפק"מ אם ראו שהשריש
ולא כתבוהו מידי.
מקודם .ובאמת במנ"ח הביא שהטורי אבן
שאל את זה ותירץ את התרוצים הנ"ל וזה
סיעתות לחזו"א מהמאירי ושאגת אריה
סיעתא גם משם שלא סבר שאין אומרים
ח .ובמאירי ר"ה שם כתוב כדברי החזו"א
מקצת היום בקליטה .וכמו שדיקנו לעיל
שכ' :אם נקלטה הנטיעה שלשים יום לפני
מהשאגת אריה] .יש לציין שיש בזה חזו"א
ר"ה והוא שנעשה מעשה זה בששה עשר באב
בג' מקומות וכמבואר לעיל .כתבתי כן מפני
שיש ארבעה וארבעים ימים ממנו ועד ר"ה
הבלבול[
וכו' מעלה לזמן זה שנה וכו' מבואר כהחזו"א
לסיכום :פשטות לשון הרמב"ם והטור ושו"ע
שגם אם נטע בט"ו עולה לה שנה.
שאין מועיל אם נטע בט"ז אלא צריך שייטע
ויש לסייע להחזו"א גם מהלשון נטעו
בט"ו כדי שיעלה לו שנה .וכן כתב להדיא
שלושים יום קודם ר"ה ולא כתב נטעו קודם
ברע"ב ותוס' יום טוב ובדברי חמודות והנודע
שלושים שזה משמע שהנטיעה סגי ביום
ביהודה .אולם החזו"א דחק דברי הראשונים
השלושים מדין מקצת היום.
הנ"ל מחמת קושיות חזקות וסבר שאפשר
וכן יש לדייק כהחזו"א בדברי השאגת אריה
להקל בנטע בט"ז והסיעתא לדבריו שכן הוא
בקונטרס על חדש סימן ז שכל קושיתו שם

קעב
הערלה
בדין ר"ה לאילן
תורת
במאירי וברבינו ירוחם וכן היה לו גירסה כזו
לו שנה .וכן כתבנו לדייק שכן הוא דעת
בדברי הרא"ש וכן פירש דעת הרמזים .והוא
השאגת אריה .וצע"ג אם אפשר להורות בזה
הכריע להלכה להקל בנוטע בט"ז אב שעלתה
להקל אחרי שכל השיטות הנ"ל כתבו להדיא.

קעג
הערלה
בדין ספק ערלה
תורת
ב' השיטות אם מיירי בכרם ספק או בכרם
סימן ט' בענין ערלה וספק ערלה בחוץ לארץ
שהוא ערלה ודאי
חלק א' גדר איסור ראיה ולקיטה מספק ערלה
ג .והנה מצינו ב' פירושים בהאי סוגיא שרש"י
והאם מותר ודאי ערלה בחו"ל
]ד"ה היינו[ כתב שספק ערלה היינו ספק אם
חלק ב' אם מותר לספק לחבירו דבר שהוא
עברו עליה ג' שנים או פרדס שיש בו נטיעות
יודע שזה ערלה
אסורות ונטיעות מותרות .וכ"כ הר"ן על
הרי"ף שם שיש נטיעות מותרות ואסורות
חלק ג' מה דין ערלת חו"ל במקום רוב וקרוב
]ט"ו ב' בדפי הרי"ף[ וכן פשטות דברי הר"ש
חלק ד' בדין כל המקל בארץ הלכה כמותו
והרא"ש ]על המשנה בערלה שם[ ועיין לקמן
בחו"ל
חלק ב' שכן מוכח ברמב"ן בב"ב שמשום
שמדובר באופן שיש ספק על השדה עצמה
חלק ה' ביסוד דין ערלת חו"ל אם זה כגדרי
לכן אין בזה כאן נמצא כאן היה.
ערלה בארץ או גדר אחר

חלק ו' דין רבעי בחו"ל
א .במשנה בסוף ערלה :ספק ערלה בארץ
אסור ,בסוריא מותר ,בחוצה לארץ יורד
ולוקח ובלבד שלא יראנו לוקט ,ואילו גבי
כלאים תנן כרם הנטוע ירק וירק נמכר חוצה
לו בארץ אסור ,בסוריא מותר ,בחוצה לארץ
יורד ולוקט ובלבד שלא ילקוט ביד.
יסוד איסור ערלת חו"ל

ובגמ' קדושין ל"ח ב' נחלקו אמוראי אם
ערלה בחו"ל דאורייתא או דרבנן שדעת
שמואל שערלת חו"ל זה דרבנן ודעת ר' יוחנן
שזה הלכה למשה מסיני .ומכל מקום התירו
בספיקה שאמרו שם בגמ' ]ל"ט א[ שכך
נאמרה ההלכה שודאה אסור וספיקה מותר.
והלכה כר' יוחנן שזה הלכה למשה מסיני כמו
שפסק הרמב"ם ]בפ"י ממאכ"א ה"י[ והרא"ש
]ערלה סי' א[.
ב .והביאו בגמ' שם את המשנה בערלה הנ"ל
והקשו דבשלימא אם זה דאורייתא ניחא
שכלפי כלאים הקלו טפי כיון שזה דרבנן אבל
אם תרוייהו דרבנן אמאי הקילו טפי ותרצו
ששמואל סבר שיש לגרוס בתרוייהו יורד
ולוקח .ואח"כ הביאו שמר בריה דרבינא גרס
בתרוייהו יורד ולוקט.

והרמב"ם ]שם הי"א ובפירוש המשניות ערלה
שם[ ומאירי ]קדושין שם[ כתבו שמדובר
בשדה שהיא ודאי ערלה וגדר הספק שמא
הגיעו הפירות לשדה ממקום אחר .וכ"כ
המרדכי קדושין ]סי' תקב[ והרשב"א ]שו"ת
ח"ה סי' נו[ ותוס' ר"י הזקן ]קדושין שם[.
והטור כתב :כרם שיש בו נטיעות של ערלה
וענבים נמכרים חוצה לו אפילו יודע שהובאו
מאותו הכרם מותרין רק שלא יראה שנבצרו
מנטיעות של ערלה וכו' והלשון כרם שיש בו
נטיעות של ערלה יש לדון מה פירושו אם
כוונתו שיש בו רק נטיעות של ערלה
וכהרמב"ם או שכוונתו שיש בו גם נטיעות
ערלה וגם נטיעות אחרות ובבית יוסף שם
פירש בדבריו שיש בו גם נטיעות מותרות.
]וכן מסתבר טפי שדעתו כדעת אביו הרא"ש
בפירוש וכנ"ל[ ובשו"ע העתיק לשון הטור
ולפי מה שכתב בב"י על כרחך שנתכוין
להיתר בכרם שיש בו נטיעות מותרות
ואסורות.
ויש לסייע להרמב"ם מלשון הירושלמי
]ערלה פ"ג הלכה ח'[ שכתב :אי זהו ספק
הערלה כרם של ערלה וענבים נמכרות חוצה
לו וכו' משמע שמיירי הכא בכרם ודאי ערלה.

קעד
הערלה
בדין ספק ערלה
תורת
ושו"ר שהמרדכי הנ"ל הביא כן לסייע וכן
יצאו ממקום שהוא ודאי איסור אין אומרים
הביא מלשון התוספתא שקתני כן.
בזה הכלל של ספק ערלה אלא משייכים את
זה למקום שממנו יוצאים כדין כאן נמצא כאן
וכן עיין לקמן שכתבנו לסייע לזה מהסיפא
היה ולפי"ז אפשר שיש נפק"מ לדינא כי
גבי כלאים שבפשטות מיירי במקום שברור
אפשר שרש"י יסבור שבמקרה של הרמב"ם
שהוא כלאים כי כלאים זה דבר הניכר לעין
לא יהיה בזה דין ספק ערלה אלא הוא ודאי
וכל הספק אם זה שייך לשם או לא .אמנם
ערלה.
עיין לקמן שכתבנו שאפשר לדחות שאין
ושו"ר שיש מקום לומר שלא הותר בספק
הרישא דומה לסיפא וכן גם בסיפא יש
ערלה אלא רק בספק השקול ואמנם להשיטות
שפירשו שמיירי בספק כלאים .ושו"ר
שהעמידו הכא בכרם ודאי ערלה מוכח להתיר
ברשב"א בשו"ת ח"ה סי' נו שהוכיח את
גם צד רחוק אמנם להשיטות האחרות דילמא
הראיה הנ"ל מכלאים לערלה.
סברו שלא הותר אלא ספק רגיל .וכל ראית
ועיין במרדכי ]קדושין סי' תקב[ שהביא בשם
הר"ן שהתירו צד רחוק הוא לפי הסוברים
רבו שאסר כרם שנתערבו בו ד' נטיעות של
שספק דאורייתא לחומרא מדרבנן דעל כרחך
ערלה וחלק עליו שיש להתיר מדין ספק ערלה
הכא הקילו טפי גם בצד רחוק אמנם
בחו"ל ,וקשה מאוד דעת הרב שאסר ,וצריך
להסוברים ספק דאורייתא לחומרא מן התורה
לומר שהוא פירש את הסוגיא כהאופן הא'
אין מקור לזה.
ברש"י הנ"ל שהתירו רק באופן שיש ספק על

הכרם עצמו אבל כשמעורב איסור והיתר ודאי
סבר שיש לאסור .והמרדכי חלק עליו משום
שהוא סבר לפרש הסוגיא באופן אחר וכנ"ל.
והנה לכאורה היה נראה דאין פלוגתא לדינא
בין השיטות כי לכל השיטות מותר בספק
ערלה בחו"ל גם כשיש צד רחוק וכל
הפלוגתא הוא בפירוש המשנה ,אמנם יש לזה
נפק"מ לדינא כמו שיבואר להלן כלפי מה
אמרו שאסור לראותו לוקט שלדעת הסוברים
דמיירי הכא בכרם ודאי ערלה וכל הספק שמא
זה ממקום אחר אם כן אם רואהו לוקט אסור
כי אז זה ודאי איסור ולדעת רש"י אם מדובר
שיש כאן נטיעות מותרות ואסורות יש
להסתפק אם האיסור שאמרו לראותו לוקט
הוא משום שאז יראה ממה לוקח או שיש
איסור חדש לראותו לוקט ,ולפי הפירוש הא'
ברש"י שמיירי שיש ספק מה גיל העצים
מבואר כאן איסור חדש לראותו לוקט מספק.
ועיין חלק ב' שיש הרבה דעות שאם הפירות

להשיטה דמיירי בכרם ספק אמאי אסור
לראות הלקיטה

ד .ולפירוש רש"י יל"ע אמאי אסור לראות
לוקט ולפירוש ב' מצינו לומר שכל ההיתר
הוא כשזה ספק אבל אם יראנו לוקט הרי זה
יהיה ודאי ערלה כיון שרואה אם לוקח
מהערלה וזה מתיישב רק לפי גירסתנו ברש"י
אמנם בהגהות הב"ח גרס שלא יראנו לוקט
מספק ערלה ולפי"ז אי"ז מתיישב כיון
שמבואר שגם אם אינו יודע אם העץ שלוקט
ממנו הוא ערלה או לא מכל מקום אסור
לראותו וכן בר"ן כתב להדיא כגירסה זו
שכתב שאסור לראותו לוקט אף שאינו יודע
אם לוקט מהאיסור או מההיתר .וזה צ"ע
אמאי .ובעיקר קשה לפירוש הא' דמיירי
בשדה שכולה ספק ערלה קשה אמאי אין לו
היתר לירד וללקוט ,וצ"ל שזה גזירה דרבנן
שלא ילקוט בספק .וי"א שזה משום שזה
מוגדר כחסרון ידיעה ולא כחפצא של ספק.
ויש מקום לומר פירוש נוסף שכשאין רואה

קעה
הערלה
בדין ספק ערלה
תורת
אותו מצטרף ספק נוסף שמא אין זה מאותו
שכרם ספק מותר כיון דבזה אפשר לקבוע
מקום .ועיין לקמן שיש לזה סיעתא מהגר"א.
היתר על העצים בחו"ל מספק .ולענ"ד אי"ז
מוכח שזה נכון שאפשר שגם כשיש נטיעות
להרמב"ם אין מקור לאיסור ראיה ולקיטה
ודאי ערלה מכל מקום לעולם הנידון על
בספק ערלה
הפירות ולא על העצים וכלפי הפירות אין כאן
ה .והנה לדעת הרמב"ם שהעמיד דמיירי הכא
סתירה וכוונת הגר"א שחומר האיסור שגזרו
בכרם שהוא ודאי ערלה וכל הספק שמא הגיע
חז"ל לראותו לוקט הוא דוקא באופן שזה
ממקום אחר ,לפי"ז פשוט שגדר האיסור הוא
ספק חמור שיש כאן ערלה בודאות אבל
מחמת שאם רואה אותו לוקט מוכח שזה
כשאין ערלה בודאות זה קיל טפי והתירו גם
מהכרם הזה ולדבריו אין מקור שיהיה איסור
לראותו ולקח בשאלה ענין זה של התחזק
ראיה ולקיטה בספק .וזה מדויק ברמב"ם
איסורא.
שבהלכה י"ב הביא הדין שכרם שהוא ספק
ז .ובאמת כל דברי הגר"א צ"ע שכל דבריו הם
ערלה מותר בחו"ל ולא הזכיר שאסור ללקוט
לפי הפירוש הב' אמנם להפירוש הא' ברש"י
משם ואסור לראות שלוקטים משם .וזה ראיה
שמיירי בכרם שהוא ספק ערלה מפורש
שהתיר ללקוט מכרם ספק.
להדיא שאסור לראותו לוקט גם בזה ומנ"ל
ושו"ר שלשיטת הב"י ועו"א שפירשו
לחדש דין לקולא .ואולי דייק כן מלשון
שהרמב"ם התיר ליקח ערלה ודאית כל שאינו
השו"ע שבס"ט על שדה שיש בה נטיעות
לוקט ומכל מקום אסור לו לראות את הגוי
אסורות ומותרות כתב הדין שלא יראנו לוקט
לוקט ,ומוכח מזה שגם להרמב"ם יש איסור
ובס"י על כרם שהוא ספק ערלה לא כתב דין
בראיה] .ועיין לקמן סקכ"א[ אמנם עיין לקמן
זה .ואי"ז מוכח שאפשר שנסמך על סעיף
שזה דרך קשה ואין לה הכרח .ובתשו'
קודם .ושוב נתבוננתי שאפשר שדעת השו"ע
הרמב"ם כתב להדיא שההיתר משום שיש צד
שגדר איסור הראיה הוא שכשרואה זה נהיה
רחוק וכשרואהו לוקט הוה ודאי ערלה.
אצלו ודאי ודלא כמו שדיקנו לעיל בר"ן וכן
דברי הגר"א שאסור לראות רק בכרם שיש
מדויק בלשון השו"ע שהוא לשון הטור
בו ודאי חלק ערלה
"ובחו"ל מותר ,אפילו יודע שהובאו מאותו
ו .ועי' בהגר"א סקל"ד שכתב שכל האיסור
הכרם ,רק שלא יראה שנבצרו מנטיעות של
לראותו לוקט הוא דוקא במקום שיש ודאי
ערלה" משמע שגדר האיסור הוא רק כשרואה
נטיעות ערלה ונטיעות היתר שאז זה התחזק
שנבצרו מנטיעות ערלה אבל אם רואה
איסורא אבל כרם שהוא ספק ערלה מותר
שנבצרו מנטיעות שהם ספק אין איסור.
הגר"א
לראותו לוקט .ויש אומרים שדעת
ולפי"ז פשוט שבכרם שהוא ספק מותר.
שהאיסור לראותו לוקט הוא משום התחזק
דברי הש"ך והלבוש שאין איסור לראותו
איסורא דהיינו שא"א לקבוע היתר על העץ
לוקט ,אולם יש איסור לישראל ללקוט
כיון שלא שייך להתיר את כל העצים ולכן אין
ח .ושוב ראיתי שהדברים מפורשים בש"ך
היתר אלא אחרי שלוקט שאז דנים על הפירות
סקכ"א שכתב שדייק מלשון המחבר בס"י
ולא על העץ .ולכן קובעים איסור על כל
שאין איסור ללקוט משדה שהיא ספק ערלה
העצים וגם אחרי שלוקט אסור משום
וכדעת הרמב"ם וכתב הש"ך לדייק שהרמ"א
שהתחזק איסורא .ומשום זה סבר הגר"א
בסוף סעיף ט' חולק על זה וסובר שגם בכרם
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שהוא ספק ערלה אסור לישראל ללקוט ומותר
שסבר כדעת הרמב"ם שלמסקנא גורסים
לישראל לראות את העכו"ם לוקט .וכן הביא
בשניהם יורד ולוקח אמנם בפירוש הסוגיא
שכתב להדיא הלבוש שבכרם ספק אסור
סבר כפירוש הרא"ש ולא כפירוש הרמב"ם.
ללקוט ומותר לראות את העכו"ם לוקט.
סיכום הדין של ראיה ולקיטה מספק :לדעת
לדעת
ומבואר דעתם שבין לדעת המחבר ובין
רש"י מוכח שיש איסור חדש שאסרו חז"ל
הרמ"א מותר לו לראות את העכו"ם לוקט
לאדם ללקוט ואפילו לקנות מגוי שראהו
וקשה שהרי שנינו שאסור לו לראות ומוכח
מלקט מספק ערלה .וכ"כ להדיא הר"ן .הגר"א
שפירשו שכל האיסור לראותו לוקט הוא
הגביל שאיסור זה הוא דוקא באופן שיש
דוקא משום שעי"ז יש ראיה בודאי שזה ערלה
בשדה בודאי נטיעות ערלה אבל בכרם שאין
ואין איסור עצמי כשרואה הגוי לוקט מספק.
יודעים את גילו והוא ספק ערלה מותר .אמנם
וכ"כ להדיא הלבוש שם שהאיסור שרואהו
לרש"י לפי פירוש א' מוכח שגם זה אסור.
לוקט שעי"ז זה נהיה ודאי ערלה.
ולדעת הרמב"ם אין מקור לכל איסור זה.

והנה לדרך זו שגדר האיסור בראיה הוא
שעי"ז זה נהיה ודאי יש להבין מה שכתבו
בכלאים שמותר יותר ממה שמותר בערלה
וכתבו שמותר יורד ולוקט ובלבד שלא ילקוט
ביד ולכאורה מה שמותר בכלאים טפי מערלה
שבכלאים מותר גם אם יודעים בודאי שזה
איסור מכל מקום התירו אם זה נלקט ע"י אחר
ולפי"ז מה שאמרו ובלבד שלא ילקוט ביד
היינו שלא ילקוט הישראל עצמו ]וכ"כ להדיא
במאירי והובא להלן[ וצ"ע שהלבוש הביא
המקור לזה שאין לישראל ללקט מן הספק
הוא משום דכתיב ובלבד שלא ילקוט ביד
וקשה שאם הבין ששם מותר בלקיטה של
הגוי מספק אם כן זה מותר גם בערלה ואמאי
אמרו שבכלאים מותר טפי מזה וצ"ע וכן זה
קשה בסברה שמותר כלאים בודאי וע"ע
לקמן.
ויש להעיר שנמצא שהמחבר סותר עצמו
שפירש את הסוגיא כדעת הרא"ש שמדובר
בכרם שיש בו נטיעות מותרות ואסורות
ופירש שהדין לראות הוא רק משום שאז זה
עושה ודאי וקשה שלפי דרך זו צריך לומר
שבכלאים התירו טפי מזה שהתירו גם ודאי
וקשה שבסימן רצו סעיף סט פסק שודאי
כלאים אסור אם הגוי לוקט .וצריך לומר

ובדעת השו"ע עיין שפלפלנו אם סבר לדינא
לאיסור זה או לא .והש"ך והלבוש סברו
שאסור לישראל ללקוט מן הספק אולם מותר
לו לקנות משדה שהיא ספק ערלה אף אם
ראה את הגוי לוקט.
לפי השיטה שגורסים 'יורד ולוקט' אם
התירו ודאי כלאים וערלה בחו"ל

ט .ועתה יש לדון לסיפא של המשנה גבי ספק
בכלאים כרם הנטוע ירק וירק נמכר חוצה לו
בארץ אסור ,בסוריא מותר ,בחוצה לארץ יורד
ולוקט ובלבד שלא ילקוט ביד .ולפי מר בריה
דרבנא דין זה נאמר גם בערלה שהוא גורס
בערלה כמו בכלאים .ויש לבאר בזה שהרי
לכאורה שדה שיש בה כלאים כל השדה
נאסרת ובשלימא למכור מחוץ לשדה אפשר
להבין שמותר משום שיש ספק שמא זה
ממקום אחר אבל איך התירו לקנו מגוי שיורד
ולוקט הרי נמצא שלוקח כלאים ודאי.
והנה בגמ' שם הביאו ששמואל גרס במשנה
גם בכלאים יורד ולוקח ובלבד שלא יראנו
לוקט וקשה דבשלימא להרמב"ם שפירש גבי
ערלה דמיירי בכרם שהוא ודאי ערלה והספק
הוא שמא זה ממקום אחר ולכן אסור לראותו
ניחא שגם בכלאים הכי הוא שהשדה היא
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ודאי כלאים ומותר לו לקנות ממנו כיון שיש
צריך לדחוק ,מכל מקום באופן הפשוט פירש
ספק שהגיע ממקום אחר ,אולם לדעת רש"י
לפי הפשטות[.
במקום
שההיתר בערלה מחמת שיש ספק
דעת הר"ן שלא התירו בודאי
קשה איזה ספק יש בכלאים ואולי נדחוק שיש
יא .ובר"ן שם משמע שפירש ההיתר בכלאים
ספק אם יש ביטול בששים וכדומה .ושו"ר
רק באופן של ספק שכתב 'ובסיפא גבי כלאים
בתוס' רי"ד שנתקשה בזה וכתב שיש חלק
מקילים טפי שכל שאינו לוקט ביד מן האיסור
אחר של השדה שאין בה כלאים ולכן זה בגדר
או שאינו רואה את העכו"ם לוקט מן האיסור
ספק .ולדרך זו מצינו לומר שלעולם אף למ"ד
ממש מותר לומר לו שילקוט מן הפירות
יורד ולוקט אין היתר ללקוט ודאי כלאים אלא
בסתם' ,משמע מזה שאם רואה אותו לוקט מן
רק ספק כלאים ושורש המחלוקת אם גורסים
הכלאים אסור לו וכל ההיתר כשאינו רואה
יורד ולוקט או יורד ולוקח היינו אם מותר
שיש ספק שמא לא הביא לו כלאים אלא הביא
לראותו לוקט מן הספק או לא.
לו פירות ממקום אחר] .וזה דחוק שהרי הוא
דברי רש"י שלמ"ד יורד ולוקט התירו
אומר לו ללקוט וצ"ל שמ"מ יש ספק שלא
בודאי
שמע לו והביא לו ממקום אחר[ .ובתוס' רי"ד
י .אמנם עיין לשון רש"י שם שגבי ערלה כתב
משמע שפירש גם את הגירסה של יורד ולוקט
שזה ספק שיש בה נטיעות מותרות ואסורות
כדרך הראשונים הנ"ל דמיירי הכא בשדה
וגבי כלאים כתב 'יורד העכו"ם ולוקט
שאין ברור היכן יש כלאים וההיתר לקנות רק
מזה
מכלאים ממש ומוכר לו' ולכאורה מוכח
דבר שהוא ספק בכלאים והחידוש בכלאים
שפירש שלמ"ד יורד ולוקט מותר כלאים גם
שמותר לו לראותו לוקט מן הספק וזה שונה
בודאי איסור וכל גזירת חז"ל על כלאים
מערלה ששם אסור לו לראותו לוקט מן הספק
בחו"ל הוא שהישראל לא ילקוט ולכן אסור
וכמו ששנינו לעיל .ולישראל אסור ללקוט
לו ללקוט ביד ומותר לו לקנות כלאים ודאי.
ביד כיון שאז לוקט מודאי ערלה כיון שרואים
ולפי"ז מר בריה דרבנא שגרס כן גם גבי ערלה
שיש שם כלאים] .אמנם עי"ש בריש דבריו
בעל כרחך שסובר שערלה בחו"ל הוא דרבנן
שלמ"ד שהתירו ספק לי מוכח שהתירו גם
ורבנן גזרו רק גדר כזה.
לספק ודאי אמנם אפשר ששם אי"ז מוגדר
ודאי כיון שאי"ז ודאי אצל האוכל[
ולפי"ז נמצא שיש פלוגתא שלמ"ד יורד

ולוקט מותר ליקח מהגוי אף שלקט כלאים
בודאות ולמ"ד יורד ולוקח אסור ליקח מהגוי
אלא רק ספק] .ועדיין צ"ע מנ"ל המקור לדין
זה שאם אפשר להעמיד את המשנה של
כלאים בספק מנ"ל לחדש החידוש הגדול
שמ"ד שאמר יורד ולוקט התיר בודאי דילמא
אף הוא התיר רק בספק והחידוש בזה שמותר
לראותו לוקט בשונה מהרישא שלא התירו
לראות ,וצריך לומר שרש"י פירש כן משום
שכן הוא הדרך הרגיל שבכלאים זה ודאי
איסור ואף שלפי הגירסה יורד ולוקח בכלאים

יב .ועיין לעיל סק"ח שדיקנו בדעת השו"ע
והלבוש והש"ך שהם פירשו את הסוגיא
כדעת רש"י שזה מקום מסופק ופירשו שגדר
מ"ד שיורד ולוקח ובלבד שלא יראנו לוקט
היינו שזה לא יהיה ודאי שלפי דבריהם מוכח
שלמ"ד יורד ולוקט התירו טפי מזה והתירו
גם ללקוט ודאי .וכמדויק מרש"י הנ"ל .אולם
כל זה רק לדבריהם אבל אם מפרשים שאיסור
הראיה הוא מחמת שיש איסור ראיה שלוקט
בספק אפשר לומר שלמ"ד יורד ולוקט התירו
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גם כשרואה .ואין ראיה שהתירו ודאי .וכמ"ש
לעצמו ומכר לו פירות אחרים והיתר זה לא
התירו למ"ד יורד ולוקח.
לעיל.
לדעת הרמב"ם וסיעתו מוכח שיש להתיר
בודאי וכ"כ המאירי והרשב"א

יג .והנה כל זה הוא לדעת רש"י והר"ן
שהעמידו את הסוגיא במקום מסופק שיש
לדון אם יש מקור להתיר גם בודאי ,אולם
לדעת הרמב"ם וסיעתו הסוברים שהכא מיירי
בכרם שהוא ודאי ערלה וההיתר למ"ד יורד
ולוקח כשנמכר מחוץ לשדה משום צד רחוק
שמא זה ממקום אחר ,מוכח שלדעת הסוברים
יורד ולוקט התירו טפי מזה שהתירו ללקוט
גם מודאי ערלה .ובדוחק י"ל שכשמוכר מחוץ
לשדה יש ספק יותר גדול שמא זה ממקום
אחר ולמ"ד יורד ולוקט התירו ללקט אף מן
השדה עצמה מן הפירות התלושים שמא
הביאו אותם ממקום אחר לכאן .וזה דרגת
ספק יותר מחודשת שהתירו בזה ממה
שהתירו למ"ד יורד ולוקח שהתירו רק מחוץ
לגן שיש לומר שאין זה שייך לגן .אולם
ברמב"ם כתב שיש להתיר למ"ד יורד ולוקח
גם אם רואהו מוציא את הפירות מן השדה
ולדבריו אין חילוק אם מלקט מתוך השדה או
מבחוץ כיון שזה ודאי הגיע מתוך הגן ואם
ההיתר למ"ד יורד ולוקח משום שיש חשש
שמא הכניסו אחרים פירות לתוך השדה אם
כן מה חידש מ"ד יורד ולוקט ועל כרחך
שחידש שמותר ללקט גם ערלה ודאית .וכ"כ
החזו"א ערלה סימן יא.
והגר"א ]רצד סקל"ג[ דחה שלדעה שהתירו
יורד ולוקח התירו רק ללקוט מן הפירות
התלושים בתוך השדה משום שתולים שמא
הביאו ממקום אחר פירות לתוך השדה.
ולמ"ד יורד ולוקט הקילו שאף אם רואה אותו
לוקט מן הערלה ואח"כ מוכר לו פירות מותר
משום שדילמא את הפירות שלקט השאיר

וכל זה דחוק .ועוד יל"ע שעיין לקמן חלק ב'
שמבואר בגמ' שענבים שנמצאו באותו שדה
אסורים שמא הם ערלה וקשה שנימא להתיר
משום ספק ערלה והחזו"א תירץ דמיירי בארץ
ישראל וזה דחוק שזה מעשה ששאלו את
רבינא שהיה בבבל ,ועיין שם שכתב לתרץ
עפ"י הרמב"ן שכשזה נמצא בתוך השדה
אומרים כאן נמצא כאן היה ואין לזה נידון של
ספק ערלה ,ולפי"ז לא שייך לומר שמ"ד יורד
ולוקט סובר שמותר ללקוט בתוך השדה
ולכאורה מוכח לדרך זו שמ"ד יורד ולוקט
התיר ערלה ודאית .ובדוחק י"ל שהגמ' שם
היא כמ"ד יורד ולוקח ולדבריו לא הותר
ללקט מן השדה אלא כשרואה שיוצא ואז לא
שייך כאן נמצא כיון שהנידון מתעורר מחוץ
לשדה.
יד .והפשטות שלמ"ד יורד ולוקט התירו
לקנות גם ממקום שזה ודאי ערלה אם אינו
לוקט ביד ורק למ"ד יורד ולוקח התירו משום
הצד רחוק .וכנ"ל .וכן מדויק להדיא במאירי
קדושין שם שכתב בדין ספק לי שיש אומרים
שמותר לספק ערלה ודאית לישראל וזה כמ"ד
יורד ולוקט וי"א שמותר רק ספק ערלה וזה
כמ"ד יורד ולוקח .ושו"ר לדייק כן משו"ת
הרשב"א החדשות מכת"י סי' קמז שכתב
שהיתר ספק לי שמותר לספק ודאי ערלה כיון
שהם סברו כמ"ד יורד ולוקט ולכן היה מותר
לספק על ידי ישראל ,ומבואר שסבר שלמ"ד
יורד ולוקח לא הותר ודאי ורק למ"ד יורד
ולוקט] .וב' דעות אלו העמידו לסוגיא דמיירי
בכרם שהוא ודאי ערלה וכמ"ש לעיל ואין
מקור מדבריהם לדעת רש"י שהעמיד בספק
וכמ"ש לעיל[.
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הקשיים על הדעות שהתירו ערלה ודאי
רק מחמת הספק וכמ"ד יורד ולוקח .ועיין
בחו"ל
לקמן פירוש החזו"א בגדר זה שמותר ערלה
ודאית למ"ד שזה הלכה למשה מסיני[.
טו .אולם כל שיטות אלו דחוקים מאוד בלשון
המשנה שכתבו ספק ערלה בחו"ל מותר
סיכום הענין :ברש"י ומאירי ורשב"א מבואר
ולשיטות אלו גם ודאי ערלה מותר .וכן בלשון
שלמ"ד שגורסים שיורד ולוקט שמותר ליקח
מספק
הגמ' שהקשו מאי שנא ספק ערלה
מגוי כלאים וערלה ודאי בחו"ל ורק אסור
כלאים ולשיטות אלו התירו גם ודאי.
לישראל ללקטם .אבל למ"ד יורד ולוקח

וכן זה קשה מאוד בסברה שמותר איסור
בודאי וצריך לומר שסברו שגדר האיסור
בחו"ל הוא רק שלא ילקוט מן הכלאים
והערלה ואין איסור בחפצא] .ועוד יש להעיר
שאם זה היתר בודאי א"כ זה חידוש גדול
שהתירו כלאים כזה וקשה שאמאי אמרו בגמ'
שאם כלאים מותרת גם ערלה תהיה דומה לזה
הרי זה חידוש גדול ומסתבר לצמצם החידוש.
וצ"ל שסברו שכל גדרי איסור מצוות התלויות
בארץ שגזרו בהם רבנן צריך להיות להם גדר
אחד.
אם יש להתיר ערלה ודאית רק להסוברים
שערלה דרבנן או גם להסוברים שזה הלכה

טז .והנה מסתבר טפי לומר שכל דעות אלו
יפרשו שהגורסים יורד ולוקט יסברו
כהשיטות שערלה זה דרבנן כי אם זה הלכה
למשה מסיני מסתבר שגדר ההלכה הוא
שיהיה דין ערלה כדין דאורייתא] .אולם עיין
לקמן פירוש הב"י והחזו"א בדעת הרמב"ם
שלהלכה יש להתיר ודאי ערלה אף שפוסקים
שערלה זה הלכה למשה מסיני שגדר ההלכה
הוא רק לקיטה .אולם עיין לקמן שאין מקור
לזה והרמב"ם עצמו כתב שההיתר הוא רק
מחמת הספק .ועיין בר"ן שפשטות דבריו
שהרמב"ם שהתיר ערלה ודאית סבר כמר
בריה דרבינא שגורסים בשניהם יורד ולוקט
ואין זה סתירה למה שפסק שערלה זה הלכה
למשה מסיני ,ומבואר שאף לסוברים שזה
הלכה למשה מסיני התיר בזה אמנם עיין
לקמן שיש דוחקים שהר"ן פירש בו שהתיר

התירו רק ספק .ולדעת הר"ן משמע שלכל
הדעות התירו רק ספק .ועיין מה שכתבנו
שלפי פירוש רש"י והר"ן בסוגיא אין כ"כ
הכרח לזה אולם לפי פירוש הרמב"ם והמאירי
יש מקור לזה .וכן דיקנו מהשו"ע והש"ך
והלבוש שלמ"ד יורד ולוקט אפשר להתיר
בודאי.
יז .והנה כל המבואר לעיל שיש דעות
המתירים ערלה בודאית הוא רק אם גורסים
יורד ולוקט אמנם להלכה קיימא לן שערלה
הלכה למשה מסיני וכמבואר בשו"ע ]רצד ח[
ולפי זה מבואר בגמ' שגורסים יורד ולוקח
ולפי זה אדרבה מבואר שלהלכה שאין להתיר
ערלה ודאית אלא רק ספק ערלה.
דעת הרמב"ם אם פוסקים יורד ולוקט ואם
פסק שמותר ערלה ודאי

יח .ברמב"ם ]פ"י מהלכות מאכלות אסורות[
פסק בין בערלה ובין בכלאים בחו"ל שמותר
ליקח גם אם רואה את הענבים יוצאים מן
הכרם .ופשטות הדברים שרואה את הענבים
יוצאים הרי זה כמו יורד ולוקט ]כיון שיסוד
ההיתר של יורד ולוקח הוא שיש ספק שהגיע
ממקום אחר וכאן רואה שזה יצא מכאן[
וקשה עליו מאוד שבגמ' מבואר שלמ"ד
ערלה הלכה למשה מסיני גורסים בערלה יורד
ולוקח ורק בכלאים יורד ולוקט .ורק למ"ד
שערלה דרבנן אפשר שגורסים בשניהם אותו
גירסה .שלמ"ד ערלה הלכה למשה מסיני
וכלאים זה דרבנן .והר"ן ]ט"ו ב' בהרי"ף[
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הביא שרבינו משה הכהן השיג עליו השגה זו
בכלאים היא כמו הרישא .ולפי"ז מוכח שפסק
דכיון דקיימא לן להלכה שערלה בחו"ל זה
כמ"ד יורד ולוקח.
הלכה למשה מסיני אין לערב כלאים עם
וכ"כ בתוס' ר"י הזקן ]נדפס על הגמ' בדף
ערלה אלא יש להתיר בערלה יורד ולוקח
ל"ח ב[ כדרך זו שכתב שאין הלכה כמר בריה
ובכלאים יורד ולוקט .כי כל מה שאמרו בגמ'
דרבינא ואין גורסים כלל יורד ולוקט אלא בין
שיש לגרוס בשניהם יורד ולוקח או יורד
בערלה ובין בכלאים גורסים יורד ולוקח והכי
ולוקט הוא למ"ד דרבנן שהוצרך להשוות
תני בירושלמי.
שניהם .והר"ן יישב דדעת הרמב"ם שיש
הדעות ברמב"ם אם התיר להלכה ערלה
לסמוך על גירסת מר בריה דרבנא שהוא גרס
ודאי
בשניהם יורד ולוקט וסבירא ליה שאף לדידן
יט .והנה ברמב"ם בהלכות שם כתב :כיצד
יש גירסה זו .ובר"ן מבואר שסבר שהרמב"ם
היה כרם ערלה וענבים נמכרות חוצה לה ,היה
פסק יורד ולוקט והבית יוסף ]רצד[ הקשה
ירק זרוע בתוכו וירק נמכר חוצה לו שמא
עליו שהרי לשון הרמב"ם יורד ולוקח ומשמע
ממנו הוא זה שמא מאחר בסוריא מותר
שפסק כמ"ד יורד ולוקח ופירש דעתו לעיקר
ובחוצה לארץ אפילו ראה הענבים יוצאות
כדעת הר"ן שאחרי שמר השווה אותם סבר
מכרם ערלה או ירק יוצא מן הכרם לוקח מהם
שיש לחוש להשוותם לחומרא .וכמו שאמר
והוא שלא יראה אותו בוצר מן הערלה או
שמואל שבשניהם יורד ולוקח ]וזה לחומרא
לוקט הירק בידו וכו' והנה פשטות הלשון
כי לא התיר יורד ולוקט[ וכל מה שהביא ממר
משמע שבחו"ל מותר גם כשזה ודאי ערלה
הוא לומר שיש גירסה שהשוו אותם .וכעי"ז
אם אינו רואהו לוקט .וכן הבינו הב"י
כתב בחידושי אנשי שם ]הנדפס ליד הר"ן[
וכדלהלן.
לפרש בדעת הר"ן גופיה אמנם בר"ן זה דחוק
טובא .וזה דחוק שבסוף דבריו כתב הר"ן שם
אמנם עיין בתשו' הרמב"ם הנ"ל שכתב
שאין צריך לומר שכיון שמשוה ערלה
שההיתר בחו"ל הוא מחמת האפשרות היותר
לכלאים סובר כשמואל שזה דרבנן כי אפשר
רחוקה ,ומדויק שאם זה ודאי ערלה זה אסור
לומר שכשם שנאמר ההלכה שרק ודאי אסור
ודלא כהבנת הבית יוסף בדבריו] .ועיין
ה"ה נאמר שכשאין יודע אין איסור ,והנה אם
תחילת לשונו בתשו' שם שכתב להתיר גם
לומר
כוונתו לפסוק יורד ולוקח אין כלל סיבה
באופן שחזקה ידיעתנו שזה ערלה וצ"ל
שזה דרבנן שהרי בגמ' אמרו שלמ"ד
שכוונתו כנ"ל[ וצריך לומר שההיתר גם אם
דאורייתא הגירסה יורד ולוקח ומוכח שהוא
רואה שיוצא ענבים מכרם שהוא ודאי ערלה
הבין שהוא פוסק כמ"ד יורד ולוקט ועל זה
מכל מקום יש צד רחוק שאדם אחר הכניס
נתקשה איך זה מיושב עם הלכה למשה מסיני
לשם פירות מותרים ואינם אסורים בודאות.
ותירץ שזה גדר ההלכה שאסור רק כשיש
וכ"כ הגר"א ]רצד לג[ לפרש ברמב"ם.
ידיעה.
וכן המאירי סבר כשיטת הרמב"ם ופירש
ובתשו' הרמב"ם סי' קל כתב שמקורו מן
ההיתר למ"ד יורד ולוקח משום הצד הרחוק.
הירושלמי בערלה על המשנה סוף ערלה
ועיין בשו"ת הרדב"ז ח"ג סימן תקלא שדן
הסיפא
שכתוב שלפי ר' יהודה הגירסה של
בזה אם יש היתר בודאי ולבסוף מסיק שאין
מקור להתיר בודאי אלא רק כשיש צד רחוק.

קפא
הערלה
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כ .ועיין לשון הר"ן על הרי"ף שם שהביא את
שהתירו ללקוט ביד מן הערלה שאם כן מה
דברי הרמב"ם וכתב וז"ל הרי שהוא מסכים
גדר האיסור של ערלה בחו"ל וכן אמרו
להדיא ובלבד שלא ילקוט ביד .וצריך לומר
לפירוש רש"י שאע"פ שהם ערלה ודאי או
שההיתר הוא שמותר לראות אותו לוקט
כלאים ודאי כל שאינו לוקט או אינו רואה את
והיינו שלמ"ד יורד ולוקח אין היתר לראותו
העכו"ם לוקט מותר וכו' והנה פשטות לשון
זו נראה שהתיר גם בכלאים ודאי ,ולהנ"ל יש
לוקט וזה איסור דרבנן שאף שמותר ערלה
לדחות שעיקר כוונתו שהתיר גם בשדה שהיא
ודאית מכל מקום אם רואהו לוקט אסרו בזה,
כלאים ודאי לאפוקי מפירושו הקודם שם
וזה קשה שאם התירו ערלה ודאי על כרחך
שפירש הסוגיא שמדובר בשדה שיש בה
שגדר איסור ערלה בחו"ל הוא רק כשהישראל
נטיעות אסורות ומותרות ורק בזה התירו
לוקט וא"כ אמאי אסרו חז"ל וצ"ל שמ"מ יש
ורש"י פירש שהתירו גם בשדה שזה כלאים
בזה התקשרות ללקיטה וגזרו שיבוא ללקוט
ודאי למ"ד יורד ולוקט וזה מה שהביא הר"ן
בעצמו.
הוא
שכן פירש הרמב"ם ,אמנם אפשר שגם
כב .והנה החזו"א ]ערלה סימן יא[ כתב לפרש
מודה שיסוד ההיתר משום שאומרים צד שמא
דעת הר"ן שיש היתר ערלה בודאי גם
נכנסו פירות לכאן ממקום אחר.
להשיטות שערלה זה הלכה למשה מסיני
ויש לסייע לזה שבסוף דבריו כתב הר"ן
ונתקשה מה הגדר בזה ופירש שזה גדר היתר
שאפשר שגם אם פוסקים שערלה הלכה
שאין דין ערלה בשל עכו"ם כשישראל לוקט
ועל כן פירש בהמשך דבריו שאם השדה של
למשה מסיני מכל מקום מותר שכשם
ישראל בחו"ל וגוי לקט משם ויש ספק אם
שאומרים בהלכה שספקה מותר ה"ה יש לומר
שמותר כשאין רואה אותו לוקט והפירוש בזה
לקט משל הערלה או שלקט מן ההיתר אין
על דרך הפירושים שכתבנו ,ומשמע שההיתר
היתר כיון שפירש שיסוד ההיתר הוא מחמת
בזה מחמת הספק שזה הפירושים שכתב
שזה שדה עכו"ם .והוכיח כן מן הגמ' בב"ב
שקודם לזה .אמנם מאידך יש לסייע איפכא
שאמרו שלרב חנינא שרוב וקרוב הולכים בתר
הרוב ניחא הדין שהחבית אסורה והקשה שגם
שהוא כתב שם שכשם שאומרים בהלכה
אם רוב קובע מכל מקום הרי מותר גם ערלה
שספקה מותר ה"ה יש לומר שמותר כשאין
ודאי כשאין הישראל לקט ותירץ שהתם מיירי
רואה ואם נאמר שהוא פסק שההיתר מחמת
בשדה ישראל ולכן זה אסור .ויש לדחות
הספק הרחוק א"כ הו"ל לומר שזה גדר
ההלכה שמותר גם ספק ובדבריו משמע שזה
ראיתו שהתם סברו דלא כרבינא אלא
היתר טפי מהספק .ויש לדחות שכוונת
כהשיטות שגורסים יורד ולוקח .ויש בזה ב'
קושיתו שזה צד רחוק מאוד ואיך זה מותר
דוחקים א' שהתם הוא רבינא ודוחק שמר
בריה דרבנא שסבר שגורסים יורד ולוקח לא
בדין דאורייתא ועל זה אמר שכשם שיש כאן
סבר כשיטת רבינא.
חידוש להתיר בכל ספק דאורייתא ה"ה י"ל
שהתירו בכל צד רחוק.
ולעיקר דבריו הנה לא מצאנו שיטה הסוברת

כא .והנה יל"ע לפי הב"י שהרמב"ם פוסק
כמ"ד יורד ולוקח ופוסק שיש להתיר ערלה
ודאית כל שאינו לוקט בידיו .אם כן מה התירו
טפי הדעות בגמ' שיורד ולוקט .ואין לומר

שיורד ולוקט בערלה וסברו שערלה זה הלכה
למשה מסיני ואפשר לומר שכל הסוברים יורד
ולוקט להתיר בודאי סברו שערלה בחו"ל זה
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וכן יש לברר אם ההיתר נאמר דוקא לדעת
דרבנן .לבד מדעת הר"ן מרמב"ם שכתב כן
שמואל שערלה בחו"ל זה דרבנן או גם לדעת
וכמש"ל.
הסוברים שערלה דאורייתא .ומצינו שנחלקו
סיכום הדברים אם יש היתר ודאי ערלה
בראשונים בענין זה.
בחו"ל :לדעת רש"י והר"ש והרא"ש והר"ן

והרמב"ן שהעמידו את הסוגיא שיש בשדה
נטיעות מותרות ואסורות אין מקור להתיר
ערלה ודאית .ולדעת הרמב"ם ורשב"א
ומאירי שהעמידו שזה שדה ערלה בפשטות
מוכח שלמ"ד יורד ולוקט מותר ערלה ודאית
בחו"ל ,אולם להלכה שפוסקים יורד ולוקח
אין מקור להתיר ערלה ודאית בחו"ל שההיתר
הוא שמא הגיע ממקום אחר וכ"כ להדיא
הרמב"ם בתשו' והמאירי והרדב"ז .והבית
יוסף פירש ברמב"ם שהתיר ערלה ודאית
בחו"ל להלכה .וכן הוא דעת הר"ן ברמב"ם.
בפוסקים מבואר שלהלכה לא סמכו על שיטת
הרמב"ם שהקל בכרם ערלה ודאי ליקח על
סמך שיש ספק אולי הגיע ממקום אחר ,וכל
מה שפסק השו"ע ]רצד ט[ להקל בספק ערלה
הוא מכרם שהוא ספק.
חלק ב' אם מותר לספק לחבירו דבר שהוא
יודע שזה ערלה
כג .בגמ' קדושין לט א' שם :אמר ליה לוי
לשמואל אריוך ספק לי ואנא איכול .רב אויא
ורבה בר רב חנן מספקו ספוקי להדדי וכו'.
ופרש"י ספק לי  -לקוט שלא בפני שיהיה ספק
אצלי ואנא איכול ובערלה קאי.
ויש לברר אם ההיתר לספק הוא רק שמותר
לספק ספק ערלה או שמותר לספק ודאי ערלה
אם האוכל אינו יודע .וקשה שאם נימא
שמותר לספק רק ספק מה החידוש הרי מותר
לאכול וצ"ל לפי הפירושים שאסור ללקוט מן
הספק שבאו לומר שמותר לו לומר לאחר
שילקוט בשבילו.

דעת הסוברים שמותר לספק ודאי ערלה

כד .ויש להוכיח מהר"ן ]ט"ו ב' בהרי"ף[
שכתב שגם למ"ד ספק דאורייתא לחומרא רק
מדרבנן מ"מ בספק כל דהוא זה אסור
דאורייתא ,ומכל מקום נאמר הלכה בערלה
שמותר ספק ואחד הדוגמאות שהביא הוא
ממה שהתירו ספק לי ,ומוכח שהתירו ספק לי
גם להשיטות שערלה דאורייתא שאם זה
דרבנן לא הוכיח משם כלום ,וכן מוכח
שהתירו לספק גם בדבר שמוגדר עפ"י הדין
כודאי ,ברם משם אין ראיה שהתירו לספק
ודאי ערלה גמור אם זה חסרון ידיעה אצל
המלקט .אמנם בסוף הפרק שם כתב להדיא
שגם אם יודע בדבר שהוא ודאי ערלה שמותר
לו לספק ערלה לחבירו שכך נאמרה הלכה
ומבואר להדיא שהתיר לספק ודאי ערלה.
וכן בחינוך מצוה רמו אות י מבואר שהתיר
בודאי .שכתב שאם יש לישראל אילן ערלה
וראה לחבירו שאוכל ממנו שאין צריך
להפריש אותו.
וכן מבואר ברשב"א בשו"ת החדשות סימן
קמז שפירש שמותר לספק ערלה ודאי.
ועיי"ש שכתב שזה מותר לכתחילה .אמנם
עי"ש שכתב שהיתר ספק לי הוא כמ"ד יורד
ולוקט ברם משמע שפסק כן.
ובמאירי קדושין שם פירש ההיתר ספק לי
שמדובר שהוא מספק ודאי ערלה ובתחילה
כתב שכל זה למ"ד שהתירו יורד ולוקט שהוא
סבר שלאותו מ"ד מותר ערלה ודאי ורק
לישראל אסור ללקוט ופירש שזה מה שאמרו
ספק לי שבאופן כזה מותר כיון שאין הישראל
לוקט .וכתב שלפי פירוש זה אין הלכה
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כהאמוראים שעשו ספק לי כיון שפוסקים
עוד יש לדון בדבר שאנשים חושבים שאינו
כמ"ד יורד ולוקח ואין היתר בערלה ודאי.
מין אילן על סמך דעה דחויה וכדו' ועפ"י
ואח"כ הביא פירוש שהיתר ספק לי הוא גם
הלכה הם טועים ,אם יש להפרישם מאיסור
למ"ד יורד ולוקח שמספק לו באופן שאצל
זה בחו"ל או שנימא שיסוד איסור ערלת חו"ל
כשיש ידיעה של איסור ולהם אין ידיעת
המקבל זה ספק וזה מותר לכולי עלמא .וכתב
האיסור .ויש לי הרגשה לאסור בזה לפי שזה
שאין ראוי לעשות כן כי כיון שהמקבל יודע
דומה לאדם שסוגר את עיניו שלא נתיר
שזה איסור נמצא שהוא מאכילו איסור] .ולא
הבנתי כ"כ אם כוונתו משום זה לשלול את
להאכילו פירות ערלה ורק במקום שזה ספק
הפירוש הזה שהרי בגמ' מבואר שהאמוראים
במציאות יכול האדם לנהוג שמבחינתו זה
עשו כן וצ"ע שזה לא משמע כ"כ בלשונו[
ספק במציאות .ועדיין צריך להגדיר ולהוכיח
סברה זו.
ועיין בתוס' רי"ד בקדושין שפירש שגם

בכלאים מיירי שיש ספק אם הגוי לוקט
ובערלה אסרו לו לראות את הגוי לוקט מספק
ובכלאים התירו לראות ולקנות כשלוקט
מספק ועל זה אמרו ובלבד שלא ילקוט ביד
ופירש דהיינו שלא ילקוט הישראל ביד ויתן
לחבירו כמו שאיתא לקמן ספק לי .ומשמע
בדבריו שאוסר ספק לי גם מן הספק ]שהרי
פירש שם דמיירי הכל בספק[ וקשה שאם כן
איך יפרשו את הגמ' שהאמוראים סיפקו אחד
לשני .ואולי בדוחק שכוונתו שלא ילקט
ישראל מן הודאי ויתן לו שיהיה אצלו ספק.
ולפי"ז מבואר שאסר ספק לי .אמנם כל דבריו
אינם ברורים כ"כ .ועיין בתוס' רי"ד בסוכה
ל"ה שכתב שערלה בחו"ל מותרת בהנאה
]ועיין חלק ד' הרחבה בזה[ ומוכיח כן ממה
שהתירו ספק לי ומוכר לחבירו דבר שהוא
יודע ודאי שהוא ערלה ומבואר להדיא שם
שהתיר לספק ערלה גמורה.
כה .ויל"ע שורש ההיתר ואמאי אין בזה
איסור לפני עוור וצ"ל שגדר ההלכה של
ערלת חו"ל הוא שנאסר רק ערלה שיודעים.
באיזה דברים הותר לספק מחוסר ידיעה

ויש לדון באדם שידע שהם פירות ערלה ועתה
טועה וחושב שהם פירות אחרים או ששכח
אם צריך למנוע אותו מזה.

עוד יל"ע אם יש לאדם ספק מציאותי אם יש
ביטול בששים של הערלה בתערובת אם מותר
לו להקל לסמוך על הצד שאין כאן איסור.
עוד יל"ע בדברים שיש בהם מחלוקת
הפוסקים או ספיקא דדינא שיתבאר להלן
שיש מקום גדול לומר שאינם נכללים בכלל
ספק ערלה להקל לפי שזה רק חסרון ידיעה
וכן אין נכללים בכלל של כל המקל בחו"ל
הלכה כמותו שזה הלכה רק כשיש תנאים
המקילים ,ויש לדון אם יש להקל בזה מדין
ספק לי שכיון שאין הדבר ברור אצלו לאיסור
ויש לו צד להיתר שיהיה לו מותר .ונראה
שאי"ז שייך שיסוד ספק לי הוא רק כשזה
ספק פרטי שלו ויש לו חסרון ידיעה משא"כ
כשזה ספק של כולם נחשב מצב ברור של
איסור ואין יכול לומר שהוא מתיחס אחרת.
יש להוסיף נידון מה הדין כשיש ספק לאדם
אם יש כאן רוב אם אפשר לסמוך כאן להתיר
כו .ויל"ע איך יש היתר של ספק לי הרי יש לו
הנאה שהוא מספק ויש איסור הנאה בערלה
ויש שהוכיחו מכאן שאין איסור הנאה בערלת
חו"ל ועיין עוד לקמן חלק ד' מש"כ בזה.
דעת תוס' ר"י הזקן שספק לי ספק
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כו .עיין בתוס' ר"י הזקן על קדושין שם ]נדפס
שלפי דבריו כל הכלל שכל המקל בארץ
על יד הגמ'[ שכתב שמותר לספק רק ספק.
הלכה כמותו בחו"ל הוא לא לפי שמואל
ועי"ש שהביא דעה הסוברת שמותר לספק גם
וכעין זה כתב הצל"ח ברכות ל"ו שם וצ"ע.
ודאי ופירשה שהיא סברה שאין ערלה בחו"ל.
ראיה מהגמ' שמותר לספק ערלה ודאי לדעת
דעת הב"י והרדב"ז שהיתר ספק לי הוא רק
להשיטות שערלה דרבנן

כז .בבית יוסף הקשה אמאי הרמב"ם והטור
השמיטו את הדין של ספק לי ותירץ משום
שסברו שכל היתר ספק לי הוא רק לפי
השיטות שערלה בחו"ל זה הלכות מדינה אבל
להשיטות שערלה בחו"ל זה הלכה למשה
מסיני לא שייך להתיר מדין ספק לי.
וכ"כ הרדב"ז ]בשו"ת סי' תקלא[ בפשיטות
שכל יסוד היתר ספק לי הוא להשיטות
שערלה זה הלכות מדינה ושמואל לשיטתו
שסבר שערלה דרבנן לכן התיר ספק לי ,ולא
להשיטות שזה הלכה למשה מסיני.
והדוחק בזה שאם כן אמאי פסק הרמב"ם כר'
יוחנן שזה הלכה למשה מסיני דלא כשמואל
הרי יש אמוראי בתראי דסברי כוותיה
דשמואל והם רב אויא ורבה בר רב חנן ועשו
מעשה עפי"ז.
אולם בר"ן ובחינוך ובמאירי ובתוס' רי"ד
הנזכרים לעיל כתבו להדיא שמותר לספק גם
להלכה גם להשיטות שערלה זה הלכה למשה
מסיני.
כח .ועיין שערי יושר ]ש"א פ"ו ד"ה והנה[
שהקשה על דברי הבית יוסף הנ"ל שאדרבה
לפי הסוברים שערלה הוא דרבנן אין מקור
לחדש החידוש הזה שהותר לספק והרי זה
ככל איסור דרבנן שאסור ורק לפי השיטות
שערלה דאורייתא שקשה איך התירו בספק
ותרצו שכך נאמר ההלכה שספקה מותר
אפשר לומר שגדר ההלכה שאסור רק כשיש
ידיעה ולכן כשאין ידיעה אין איסור .וצ"ע

ר' יוחנן שערלה דאורייתא

כט .ושו"ר לסייע להסוברים שמותר ספק לי
בודאי מהמשך הגמ' שם שאיתא שם שחריפי
דפופמדיתא אמרו שאין ערלה בחו"ל ושלח
ר' יוחנן לר' יהודה להעניש אותם לפי
שמזלזלים בערלה 'סתום ספיקא ואבד ודאה
והכרז על פירותיהן שטעונין גניזה' ופירש"י
שם שלא יפרש להם הדין שספק ערלה מותר
וכן לא יפרש להם הדין שמותר לספק ודאי
אלא שיצריכם לאבדם .ומשמע להדיא מגמ'
זו שמעיקר הדין מותר לספק ודאי ורק משום
שהעניש אותם אמר שלא יעשו כן .וכן משמע
מגמ' זו שזה היתר גם לדעת ר' יוחנן שסבר
שערלה זה הלכה למשה מסיני וקשה מאוד
על הדעות הנ"ל וצע"ג.
דעת הפוסקים להתיר בזה

ל .ולהלכה מבואר בפוסקים שסברו שיש
להתיר גם לספק ערלה ודאי בחו"ל אם
המסופק אינו יודע דעיין במג"א בסי' תרמט
סק"כ שכתב בשם הריא"ז שאפשר לצאת
באתרוג ערלה בחו"ל ואין זה נקרא שאין בזה
היתר אכילה לפי שיכול לתת אותו לחבירו
לאכילה וכן פסקו האחרונים והמ"ב .ומבואר
שסברו שאף ערלה ודאי מותרת לסיפוק.
ועיי"ש בלשונו של המג"א שכתב שאף
שהב"י אוסר מכל מקום לגבי אתרוג יש
לסמוך להתיר ויש קצת משמעות שגם הוא
סובר שיש להחמיר בערלה ודלא כמו שכתבנו
אמנם אין זה ברור שאין סיבה שיהיה אפשר
להקל באתרוג יותר מדיני ערלה שאם יש בזה
דין ערלה ואין היתר ספק לי הרי"ז אסור
בהנאה ואינו כשר לאתרוג .ועיין בחזו"א
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בקיצור הדינים שהביא שמותר וכתב שיש
יש לדון מה דין ערלת חו"ל במקום שיש
אוסרים.
הנהגה המכרעת כגון רוב ,האם נימא שיש
להתיר מחמת הצד שזה מהמיעוט או דנימא
סיפוק רבעי בחו"ל
שרוב הוא הכרעה ולא שנינו להתיר אלא רק
ויש לדון אם יש היתר סיפוק ברבעי והנידון
בספק ולא במקום שיש הכרעה .ויש בזה כמה
בזה שזה נחשב הפסד הקדושה בכך שמביא
נידונים א' כשיש הכרעת רוב .ב' כשיש
את הרבעי לאדם שלא ישמרנו בקדושה.
הכרעת רוב דעות .ג' כשיש הכרעת קרוב .ד'
והחזו"א ]ערלה סוף סימן יא[ כתב ליישב
כשיש צד רחוק להיתר .וכל אחד דינו שונה
דברי הירושלמי בסוטה שכתוב יצא כרם
וכדלהלן.
בחו"ל שאין מצוה לחללו שעליו אין חוזרים
שסומכים להקל על דעת יחיד
מעורכי המלחמה ולכאורה יש משם ראיה
א .הנה בגמ' ברכות לו אמרו שכל המקל
גדולה לדעת הרמב"ם שאין רבעי בכרם
בארץ הלכה כמותו בחו"ל ]ולכן מותר לאכול
בחו"ל וקשה על עיקר דעת הראשונים
את הקפריסין של הצלף של ערלה כדעת ר"ע
הסוברים שיש רבעי בחו"ל וכמ"ש להלן חלק
שאי"ז פרי אף שלדעת רבנן זה פרי[ והיינו
ו' וכתב החזו"א לדחות שאין מצוה לחללו
שאף שבארץ יש הכרעה כדעת רבנן מכל
כיון שיכול לספקו לאדם אחר .ומבואר
מקום בחו"ל סומכים על דעת יחיד להתיר,
שסובר שאפשר לספק רבעי ודינו כערלה.
ולכאורה ראיה מזה שאף במקום שיש רוב יש
]ועוד כתב שם לדחות דכיון דערלת חו"ל
להתיר בחו"ל ,ויש לדחות שיש לחלק בין רוב
אינה אלא מהלכה ומצד התורה אין חוזרין על
דעות ששם דנים שהדעה השניה קיימת ]ואלו
זה אמרינן שאין חוזרין ע"ז מעורכי המלחמה
ואלו דא"ח[ אלא שנוהגים כשיטה אחת ולכן
כיון שזה לא כתוב בתורה וזה חידוש כי הרי
אפשר לסמוך על דעה יחידאה בחו"ל,
אמרינן שיש בערלת חו"ל את כל הדינים[
משא"כ ברוב במציאות שענינו שונה שזה
יל"ע בחזו"א שם
מכריע שאין צד שני להסתפק .ובחזו"א
סיכום הדברים :בר"ן ורשב"א והחינוך
]ערלה סי' יב[ הגדיר את זה שכל שלא עמדו
ומאירי ותוס' רי"ד כתבו שמותר לספק ערלה
למנין נחשב שב' הדעות קיימות ומה שעושים
ודאי אם למסופק אין זה ידוע .וכן מבואר
כרבנן הוא דין הנהגה כשם שפוסקים כמו
בדבריהם שהיתר זה הוא להלכה אף
הגדול .ואי"ז שייך לרוב במציאות שעושה
שפוסקים להלכה שערלה זה הלכה למשה
הכרעה .וע"ע לקמן חלק ד' הרחבה בדין זה
מסיני .אמנם הב"י דייק מסתימות הרמב"ם
אם יסוד הדין להקל לסמוך על דעת יחיד אם
והרי"ף את הלכה זו שסברו שזה היתר רק
זה יוצא מהדין של ספק ערלה בחו"ל להקל
למ"ד ערלה דרבנן .וכ"כ הרדב"ז .ובתוס' ר"י
או שזה דין בפני עצמו.
הזקן כתב דרך לומר שהיתר ספק לי הוא רק

לספק ספק .והמאירי נסתפק בזה.
חלק ג' דין ערלת חו"ל במקום רוב וקרוב
הקדמה

דעת התוס' בקדושין לאסור ברוב איסור

ב .בתוספות קדושין ]לו ב' ד"ה כל מצוה[
הקשה היאך סומכים ואוכלין מן הכרמים של
גויים שיש בהם הרבה הרכבות וכתב התוס':
אף על פי שאין אנו יודעין ודאי שמבריכין
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כולם הוה לנו לילך אחר הרוב וכו' מבואר
ולהמבואר לעיל גדר המציאות של התוס'
להדיא דעתו שבערלה בחו"ל יש לאסור אם
והמרדכי ,דחוק לומר שהרא"ש נחלק
הרוב איסור.
במציאות ולכאורה ניחא לומר שסבר שיש
להתיר בחו"ל גם כשיש רוב לאיסור וצ"ע.
ועיין ברא"ש שם ]סוף פרק א'[ שכתב שיש
ושו"ר שבב"י ]רצד[ כ' שיש להתיר לשתות
להתיר להשתמש בכרמים של גוים משום
היין משום שמסתמא על נטיעה אחת של
שסומכים להקל בספק ערלה בחו"ל וכן כתב
ערלה יש מאתיים נטיעות של היתר ,ואם
בתוס' הרא"ש שם ]לז .ד"ה חוץ[ וזה דלא
חזינן שנויים במציאות עדיף לומר כן ולא
כתוס' דילן שכתב שאין בזה היתר של ספק
לומר שנחלקו בגדר דין רוב בחו"ל .ועדיין זה
ערלה כיון שיש לילך אחר הרוב לאיסור .ברם
צ"ע טובא איך אפשר שנחלקו במציאות
אין ראיה מוכרחת מדבריהם להתיר גם כשיש
באותו זמן אם הרוב ערלה או לא .ועיין לשון
רוב לאיסור דדילמא סברו שאין זה ברור
המרדכי שכתב שיש הרבה כרמים שהרוב
שרוב היין זה מהכרמים המוברכים שהרי יש
היוצא מהם הוא ערלה ולא כתב שבצורה
הרבה נטיעות ואדרבה דברי התוס' צריכים
ברורה הרוב ערלה כדמשמע בתוס' ואולי
ביאור אמאי נקט שזה רוב.
באמת זה מציאות שאפשר להסתפק בה.
ושו"ר במרדכי שם סי' תקא שכ' יש לתמוה
ושוב שמעתי מהר"ט ליישב הסתירות
האיך אנו מותרין לשתות יין מן העכו"ם מן
בראשונים ולדחות הראיה מהרא"ש הנ"ל
כרמיהם לפי שנוהגין עכשיו בכרמים שלנו
שלעולם רוב הענבים היו מהברכות ולכן
שעושין משורש אחד ד' או ה' שעושין חפירה
בתחילה הקשה התוס' שהרוב ערלה אמנם
אחת גדולה בקרקע סמוך לשורש וגדל
לאחר שהביא התוס' את דברי הר"ש
משורש אחת ד' או ה' ע"י שיש בהם חריות
מהירושלמי ששאל לעובדי אדמה ואמרו לו
זמורות ומפרידים אותו לכאן ולכאן בתוך
שהרוב יונק מן הזקנה וקבע שבאופן זה אין
החפירה ומכסין אותו בעפר ונעשה כל אחד
לזה דין ערלה אם כן הדר דינא שבאופן זה
ואחד שורש לבדו ולאחר שנשרשו חותכין
נחשב שהרוב אינו ערלה ורק מיעוט זה ערלה
אותו מחבורו הראשון וכו' ואין לומר שהן
ויש להתיר כדין ספק ערלה .ויש לפרש
בטלין ברוב שהרי הרבה כרמים יש שרוב
שכוונת הרא"ש שזה ספק היה מחמת שסבר
הייין יוצא מאותו הבריכה שהרי שרש אחד
לדעות אלו שאין כאן רוב ערלה .ולפי"ז אין
עושה כמה שרשים וכו' .עד כאן .מבואר
פלוגתא בין הראשונים לא במציאות ולא
בדבריו שבאופן הרגיל היה שהיה נטיעה אחת
בדין.
אמיתית והיה ד' או ה' נטיעות מכח ההברכה
ושו"ר בתרומת הדשן סימן קצג שדן בענין
שהם ערלה עד שיעבור עליהם ג' שנים ולכן
היין שמגיע מהכרמים המוברכים ובתחילה
כתב שאין לומר שזה בטל ברוב ההיתר שהרי
כתב את ההיתר של ר"י מדין ספק ערלה
פעמים שרוב היין מגיע משם .ומבואר דעתו
ואח"כ כתב שהסמ"ג הביא ששאלו לעובדי
כדעת תוס' שאין להתיר שם משום ספק ערלה
אדמה ואמרו לו שהרוב מוברך וכתב שאם יש
ולכאורה הביאור משום שיש רוב לאיסור ]אף
בזה רוב אין היתר של ספק וכתב שמכל מקום
שלא כתב כן להדיא שזה הטעם שמה שכתב
רוב שם היינו רוב להתיר[.
זה מותר לפי שאין הרוב המוברך חייב
בערלה שכל זמן שזה יונק אין בזה חיוב
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ערלה .ומשמע מדבריו שהמתירים חשבו
רחוק ולא כוונתו למקום שיש הכרעה של
שאין כאן רוב וכמ"ש בתחילה וצ"ע ועכ"פ
רוב.
מבואר להדיא שדעתו שאין להתיר כשיש רוב
ד .ובחת"ס ]בשו"ת יו"ד סי' פו[ הקשה שכל
איסור.
מקורו של הר"ן לחידוש הזה שהתירו כאן גם

אמנם עיין בקש"ק קדושין כאן שהביא בשם
ספר עץ חיים ]לרבינו יעקב בן יהודה חזן
מלונדרץ הלכות ערלה פ"ב[ שגם אם יש עץ
אחד היתר בתוך העיר וכולה אסורה שיש
להתיר ליקח משם את הפירות ומבואר שסובר
להתיר גם נגד רוב.
דברי הר"ן להתיר מחמת צד רחוק

ג .והנה בר"ן קדושין ]טו ב בהרי"ף[ הקשה
לדעת הסוברים שספק דאורייתא לחומרא רק
מדרבנן אמאי הקשו בגמ' היאך מותר ספק
ערלה ותרצו שכך נאמרה ההלכה הרי כל ספק
מותר ותירץ שכאן התירו גם ספק רחוק שבכל
ספק דאורייתא יחמירו בזה מן התורה והוכיח
את זה מהא שהכא סומכים על דעת יחיד אף
שבכל גוונא אין סומכים על דעת יחיד וכן
התירו כאן ספק לי ועל כרחך שההלכה
בערלה שיש להתיר בספק .והנה יש מדייקים
מדבריו שחולק על התוס' הנ"ל וסובר שיש
להתיר גם כשיש רוב לאיסור כיון שיש צד
רחוק להיתר .ולענ"ד אין זה מוכרח שיש
לחלק בין רוב במציאות שיש בזה ענין
הכרעה ונקבע שאין צד שני לבין דבר שהוא
בצד רחוק שאין שייך בזה הכרעה אלא
אומרים שאין חוששים לצד רחוק ובערלה
נאמרה הלכה להקל .וכן יש לפרש במה
שכתב הרמב"ם בתשו' סימן קל :ספיקן
בחוצה לארץ מותר אפילו חזקה ידיעתנו,
שהוא כלאים או ערלה ,הריהו מותר ,עד
שנראה זה בעינינו וכו' שחוצה לארץ נחשב
ספק ,אפילו באפשרות היותר רחוקה ,ולא
יחדל להיות מותר ,עד שיראנו בעיניו לוקט
וכו' וגם בדבריו אפשר לדחות שכוונתו לצד

צד רחוק הוא רק להשיטות שספק דאורייתא
לחומרא מדרבנן וכמ"ש לעיל אולם לפי
השיטות שסוברים שספק דאורייתא לחומרא
מן התורה אין מקור לזה לפי שאפשר שגדר
ההלכה שנאמרה בהלכה הוא להתיר בספק
השקול ומנ"ל להתיר טפי מזה .אמנם בלשון
הר"ן משמע שהיה פשוט לו דין זה לכל
הדעות.
ראיה מהרמב"ם וסיעתו להתיר בצד רחוק

ה .והנה כל קושיא זו הוא לדעת הסוברים
דהכא מיירי בשדה שיש בו נטיעות היתר
ואיסור שלדבריהם אין מקור להתיר מחמת
צד רחוק ]והר"ן גופיה סבר הכי ולדבריו אין
ראיה לזה לבד מהראיה של הקושיא מה
הקילו הכא יותר בגדר ספק[ ,אולם לדעת
הרמב"ם וסיעתו שהעמידו שהכא מיירי בכרם
ערלה גמורה והקילו לו גם ביוצא מן הכרם
שמא הכניס לכרם ענבים אחרים מוכח
מהמשנה שהתירו בערלה גם בצד רחוק מאוד
לכל הדעות] .ועיין לקמן לדון אם יש לסמוך
להלכה על שיטות ראשונים אלו מחמת ספק
ערלה[ .ועיין לעיל סוף סק"ג שכן כתב
הרמב"ם בתשובה להדיא.
ויש שהוכיחו שמדעת הרמב"ם וסיעתו הנ"ל
מוכח שיש להתיר גם נגד רוב כיון שהמקום
הסמוך לכרם מסתבר שרוב הענבים שם הם
מן הכרם ומכל מקום התיר מחמת הספק שמא
אין זה מן הכרם .ויש לדחות שכל דבר כזה
נקרא קרוב והלכה שרוב וקרוב הולכים בתר
הקרוב ואין אומרים שהקרוב יקבע שהרוב
הוא מן הקרוב והגדר בזה הוא שרוב שייך רק
בדברים ברורים שיש בפועל רוב כזה משא"כ
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בקרוב אין בפועל דברים כאלו אלא אומרים
שם] .ועיין בריטב"א שם מש"כ שקשה אמאי
שמסתבר שבמקום הזה רוב מה שיסתובב
אין שם היתר של ספק ערלה ומזה הוכיח
יהיה שייך למקום הזה וזה כעין רובא דליתא
ליסוד של כאן נמצא שזה עדיף מכל קרוב
ודבריו קשים שאם כן מה תלו לה בגמ' ברב
קמן ברם לא קבעו רובא דליתא קמן אלא
חנינא[
בדברים מוגדרים ובדברים כאלו זה נקרא
סברה המסתברת ואין לזה דין רוב .אולם
ויש להוכיח מגדר קרוב לגדר רוב שהרי גם
לדעת הר"ן והגר"א והחזו"א הנ"ל בדעת
קרוב הוא צורת הכרעה וחזינן שבמקום
הרמב"ם שהתירו ללקט אף מן השדה עצמה
הכרעה אף שבמציאות יש צד ספק מכל מקום
שמא זה ממקום אחר לכאורה זה נגד רוב
זה אסור ,ויש לחלק שגדר קרוב אפשר לומר
בפועל ומכל מקום התירו בספק בחו"ל.
שהוא שדנים שזה שייך לכאן ואין דנים על
הראיה מהגמ' ותוס' שקרוב קובע איסור גם
צדדים נוספים ,משא"כ ענין רוב שהוא ענין
בחו"ל
הכרעה ובזה אפשר לומר שכלפי ערלה
מקילים בזה .וכמו שמבואר בגמ' שכלפי
ו .בגמ' ב"ב כ"ד .ההוא חצבא דחמרא
ערלה בחו"ל סומכים על דעת יחיד.
דאישתכח בפרדיסא דערלה ,שריא רבינא.
לימא ,משום דסבר לה דרבי חנינא ,שאני
בדין עשירי ודאי וממזר ודאי אם רוב קובע
התם ,דאי מיגניב מינה אצנועי בגויה לא
דין ודאי
מצנעי .והני מילי חמרא ,אבל עינבי מצנעי.
ח .ויש להביא ממקומות אחרים שנאמר בהם
עד כאן .והיינו שבהו"א סברו שההיתר
דין ודאי ולא ספק מה הכללים שם .ועיין בבית
בחבית הוא משום דעת רבי חנינא שרוב
שמואל אהע"ז סי' ד' שכתב בשם הרשב"א
וקרוב הולכים אחר הרוב ודחו שההיתר
כתובות ע"ג שאם נבעלה לאחר ורוב פסולים
משום שיש ראיה שזה לא מהשדה.
אסורה מדין ממזר ודאי .והיינו שסבר שרוב
וקשה דילמא לעולם אין הרוב גובר וזה נידון
עושה הכרעה של ודאי .ובבית מאיר שם חלק
כספק ומ"מ הכא מותר משום דמיירי בחו"ל
וסבר שרוב אינו עושה הכרעה של ודאי ומותר
וספק מותר בחו"ל ומוכח מזה דסברו בגמ'
כדין ספק וסייע לזה מערלה ומבואר שסובר
דקרוב הוא הנהגה ודאית על הצד שהקרוב
שרוב מותר בערלה .ובתוס' ב"מ ו' ב' הקשה
גובר] .ויש לדחות דסברו מצד כאן נמצא
שרוב יקבע לגבי עשירי ודאי ויהיה לזה דין
וסברו שדברי ר' חנינא שרוב גובר אף על כאן
ודאי ובשטמ"ק הביא בשם הרא"ש והריטב"א
נמצא או שזה עושה ספק נגד הרוב ועיין[ ויש
שגם באופן שיש הכרעת רוב בהמות נמי נחשב
לדחות דמיירי בארץ ישראל ולכן רוב אוסר
עשירי ספק .ומבואר שנחלקו הראשונים בהאי
וזה דחוק דהאי מעשה היה ששאלו את רבינא
דינא אם רובא דאיתא קמן קובע דין ודאי.
והוא היה בבבל] .ועיין לקמן שיש שיטות
ולכאורה תוס' לשיטתו שאף הכא גבי ערלה
שמוכח בדבריהם שאיירי בארץ ישראל
כתב התוס' בקדושין שאין להקל במקום רוב
ולדבריהם אין ראיה[.
וכנ"ל וזה כשיטת התוס' בב"מ שזה נחשב
עשירי ודאי עפ"י הרוב] .ושמעתי מהרי"ש
וכן כתב התוס' שם ד"ה לימא שאין לומר
לחלק שבספק ערלה אפשר שסבר התוס'
שההיתר משום ספק ערלה בחו"ל משום שאם
בקדושין שגדר ההלכה להתיר הוא רק בספק
קרוב גובר זה נידון כודאי .וכ"כ הרשב"א
השקול ולכן אסר במקום רוב אבל במקום
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עשירי ודאי שגדר התורה לאסור רק במקום
שספק דאורייתא לקולא מן התורה[ והביאו
ידיעה ודאית אפשר שיודה שאי"ז נחשב ודאי
להלכה בנו בשו"ת שיבת ציון בסוף סימן מט.
אמנם מ"מ מתוס' בב"מ מדויק שזה נחשב
וזה כדעת הבית מאיר והמנחת חינוך הנ"ל
אמנם לכאורה אין להקל בזה וכמ"ש לעיל.
ודאי[ ובשמעתתא א' כתב שרוב עושה דין ודאי
ובשמעתתא ב' פרק טז כתב שרוב אינו עושה
]שמעתי שיש מוכיחים מדעת הט"ז רצד סקט"ז
והגר"א שם שפירשו שמותר ללקוט מן השדה
ודאי בנוגע למעשר בהמה ופירש שזה תלוי אם
עצמה אף שרוב השדה היא ערלה שמותר ספק
זה רובא דליתא קמן שאז נחשב לודאי וברובא
דאיתא קמן אין זה נחשב לודאי וכדברי
ערלה בחו"ל גם כשזה נגד רוב ,ואין זה נכון כי
השיטה .ובאבנ"ז חוש"מ סימן קכט הביא ב'
אין קובעים ביחס לשדה לבד אלא קובעים רוב
הדעות בזה וכתב שקשה להקל בזה בממזר נגד
ביחס לכל המקום ואדרבה יש שם רוב להיתר
רוב כיון שזה נגד הרשב"א והבית שמואל
ועיין לקמן שהרחבנו בזה[
ועי"ש שכתב שדבריהם קשים .והביא שהפני
אם אפשר להקל בספק ספיקא במציאות
יהושע קדושין ע"ג הקל בזה .ושו"ר ברעק"א
ויש לדון אם יש להקל במקום שיש ספק
ב"מ ו' ב' שכתב ליישב באריכות דעת השטמ"ק
ספיקא במציאות ורוב צדדים לאיסור ]כגון
שרובא דאיתא קמן אינו עושה ודאי .עי"ש.
במקום שיודע שנתן פירות ערלה ויש ספק
ושו"ר בחזו"א אהע"ז סי' א' סקי"ג שכ' את
שמא אחר נכנס לשם עם פירות אחרים וגם
הרשב"א שרוב עושה הכרעה של ודאי ממזר
על הצד שנכנס שמא גם הוא הביא פירות
וכן גבי ערלה קרוב עושה הכרעה של ודאי וכ'
ערלה[ אם יש להקל בזה לסמוך על הצד
שאי"ז סתירה לדברי השטמ"ק שאי"ז נחשב
להקל כמו שכתב הר"ן שאפשר להקל גם על
עשירי ודאי לפי שהגדר בעשירי ודאי הוא
צד רחוק או שנאמר הכרעת הרוב בזה
שיהיה ידיעה ודאית על החיוב ולכן אין לחייב
להחמיר.
ברוב שאין ידיעה ודאית משא"כ בממזר וערלה
והנה בגמ' ברכות בדין צלף הקשו שנסמוך
הגדר הוא שיהיה דין ודאי ולכן יש לאסור ברוב
להקל בחו"ל מחמת דעת בית שמאי ואף
וקרוב ,ומבואר שס"ל לדינא לאסור ברוב
שלבית שמאי אין זה ברור שזה מותר מ"מ
וקרוב] .וכן מדויק מדבריו בסוגיתנו בערלה סי'
סברו שיש לסמוך אף שיש כאן צד רחוק
יב שכתב לפרש דברי הר"ן שהתירו מדין כל
להיתר ]כי דעת בית הלל שאסור ודעת בית
המקל לסמוך על דעת יחיד ופירש שאין בזה
שמאי ספק אסור[ וכל תרוץ הגמ' שבית
דין רוב כיון שלא עמדו למנין ומוכח שאם היה
שמאי במקום בית הלל אינה משנה אולם אם
בזה דין רוב היה אוסר .וי"ל שזה רובא דליתא
זה היה שיטות בעלמא היו מתירים וזה סיעתא
קמן[ ועיין במנחת חינוך מצוה רמו סקי"ז
שהתירו בחו"ל גם כשיש רק ספק ספיקא
שדייק מהר"ן להקל בספק ערלה בחו"ל כנגד
להקל .ורוב צדדים לחומרא ולכאורה ראיה
רוב .והביאו להלכה בדרך אמונה בהקדמה
מזה שאף שמבחינת ההכרעה יש לאסור מכל
לדיני ערלה עמוד  700ותימה שזה דלא כתוס'
מקום כאן הקילו טפי.
והדיוק מהר"ן יש לדחות וכמ"ש.
ויש לחלק בין אופן הנ"ל שזה רק רוב דעות
ושו"ר בצל"ח ]ברכות ל"ו ב' ד"ה ובדרך[
ונחשב שיש כאן דעה לסמוך עליה לבין אופן
שכתב שיש להתיר בערלת חו"ל גם כנגד רוב
של רוב במציאות שיש כאן הכרעה .וכל זה
]ומשום זה הוצרך ההלכה גם לדעת הרמב"ם
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צריך להתיר גם בארץ ישראל כדין רוב היתר,
אינו מוכרח שאפשר שגם ספק ספיקא
והוכיחו מזה שרוב הגבינות היו עושים מזה
במציאות אינו הכרעה ברורה כמו רוב אלא
ומכל מקום דן להתיר בחו"ל מחמת ספק
הנהגה .ויל"ע בדיני ממזר ודאי בהשיטות
ערלה ומה שאסור הוא מטעם צדדי שאומרים
שאוסרים במקום רוב אם מקילים במקום ספק
לא פלוג .ויש לדחות שלעולם רוב הגבינות
ספיקא במציאות
לא היו עשויים מזה אלא שהיה מקומות
ושוב שמעתי מהר"ט לחלק שבגמ' ברכות
שעשו את רוב הגבינות שלהם מערלה וגם
שם אין זה נחשב ספק ספיקא כי שם הספק
בהם מתירים מדין ספק ערלה שמא זה גבינות
אחד הוא שהנידון הוא אם זה נחשב פרי או
ממקום אחר וכדמצינו בענבים וזה רק בחו"ל
לא ואין כאן ב' צדדים לומר שאינו פרי ולכן
כי בארץ ישראל יש לאסור בכה"ג וכמו
אין לזה גדר ספיקא ולפי"ז אין ראיה לומר
שיבואר להלן שאין סומכים להקל על רוב
משם שדבר שעושה הכרעה בכל התורה
במקום כאן נמצא.
שהדין ברור שיש בערלה הלכה מיוחדת
דעת הרא"ש שהרוב מתיר ליקח מהשדה
להקל.
ומכל מקום בא"י אסור
דברי הרשב"א להקל באתחזק איסורא
ט .ויש להרחיב בסוגיא ב"ב שם דהנה בגמ'
וראיתי ברשב"א בתורת הבית ]בית ד' שער א'
שם אמרו שאם מצא ענבים בכרם אין ראיה
עמוד יב[ שהביא הראיה ממה שהצריכו לומר
שזה מהכרם וזה שונה ממצא חבית .וכ'
שיש הלכה להקל בספק ערלה דמוכח דספק
הרא"ש שם שכיון שאין ראיה שזה שייך
דאורייתא לחומרא מן התורה ולכן הוצרך
לכרם לפיכך זה חוזר לפלוגתא דר' חנינא מה
לומר הלכה להקל בערלה ,ודחה שלעולם
הדין ברוב נגד קרוב ,וכיון דפסקו כר' חנינא
אפשר שספק דאורייתא לקולא וההלכה נצרך
יש להקל בחו"ל מחמת הרוב] .ומה שאמרו
להתיר גם במקום שאתחזק איסורא שבזה
בגמ' שזה שונה היינו שבחבית גם החולקים
נימא להחמיר בכל התורה .וחזינן מדבריו
על רב חנינא יודו ולא בענבים[ וכ"כ הגהות
דס"ל להקל בערלה גם במקום שיש הכרעה
מיימוניות .וכ"כ לדון הרא"ה והובא
דינית ויש לדון אם פליג על הראשונים
בשטמ"ק.
המחמירים שבהכרעת קרוב אין אומרים ספק
ויל"ע לדבריהם אמאי אמרו במשנה בערלה
להקל ולדבריו יש לדון בגדר רוב האם נימא
שיורד ולוקח אסור בארץ ישראל הרי יש בזה
שזה הכרעה מכח סברה והיא אלימה טפי.
הכרעת הרוב .ולכאורה מוכח שזה חמור מכל
והעירוני מדברי הריטב"א קדושין לח ב' שכ'
רוב משום כאן נמצא כאן היה וכדעת הרמב"ן
וז"ל :והא דאמרינן במסכת עבודה זרה )ל"ה
לקמן ולפי"ז קשה איך פסקו להתיר במצא
ב'( גבינות של גוים אסורה מפני שמעמידין
ענבים בכרם הרי גם בזה יש לומר כאן נמצא
אותם בשרף ערלה ,אע"ג דהא ספקה הוא
ועל כרחך שסברו שיש דין רוב להתיר גם בזה
וספק ערלה מותר בחוצה לארץ ,מכיון דאסור
]ועיין לקמן סיעתא לדבריהם מההו"א של
בארץ ואסרו גבינתם מחמת כך בארץ לא
הגמ' שרוב מתיר גם בזה[ וא"כ הדרא
חלקו בגזרתם ואסרו אפילו בחוצה לארץ .עד
הקושיא מהמשנה .ועל כרחך לומר לדבריהם
כאן .והנה אם המציאות שהיו עושים גבינה
שהכרעת הרוב אינה עושה ודאי כלפי ערלה
בשרף של ערלה רק במיעוט הגבינות היה
ולכן בא"י אסור ורק בחו"ל מותר .וזה צ"ע
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טובא שהרי בכל התורה רוב מכריע להקל,
חנינא ניחא הדין שמותר כשמצא חבית יין
וכן הוא בגמ' שם שהתירו מחמת זה בדם של
בתוך השדה משום שסומכים על הרוב
אשה וכן התירו חבית ואם זה היה ספק לא
ומבואר שסומכים על הרוב גם באופן זה שיש
כאן נמצא כאן היה .ואפשר לדחוק דלעולם
היו מתירים .וי"ל דלעולם הרוב עושה ודאי
זה היה דוחק לגמ' אלא שסברו בהו"א שכן
ורק במקום שהוא מנגד לכאן נמצא אינו נידון
הוא הדין כדי ליישב את הדין אבל למסקנא
כודאי .ויש לסייע לדרך זו מדברי הגהות
אשרי שם שכתב שלדידן שפוסקים כרב חנינא
שמצאו תשובה אחרת לדין חזרו לדין שרוב
שהרוב קובע יש להתיר את הענבים דלכל
אינו גובר על כאן נמצא ודחוק .ויותר נראה
הפחות הוה ליה ספק ערלה דשריא בחו"ל
לומר שבחבית אין אומרים כאן נמצא כיון
שעבר על זה מאורעות ואי"ז מציאת ענבים
וקשה ממה נפשך אם רוב קובע יש להתיר
כפשוטו שזה משתייך לשדה.
בודאי ככל דיני רוב ואמאי זה ספק וזה
סיעתא לדרך הנ"ל שרוב במקום כאן נמצא
י .והרמב"ן הוכיח את דינו שכאן נמצא גובר
נידון כספק ולכן יש להתירו בחו"ל .וכעי"ז
על רוב מהמשנה בערלה שאסור בארץ ישראל
כתב ברבינו יונה שם עי"ש] .ברם זה דחוק
לקנות מהענבים שליד נטיעות ערלה ,אף שיש
מאוד בסברה שלכאורה אם דנים ענין כאן
רוב .וקשה מאוד שהרי באותו משנה מבואר
נמצא זה קובע שלא דנים את המקומות
שבחו"ל מותר וא"כ אמאי התירו .ובחזו"א
האחרים ואין בזה דין רוב ואיך שייך לומר
]יא .ד[ דחק שהרמב"ן העמיד את הדין בא"י
שדנים ומכל מקום יש בזה דין כאן נמצא[
וזה דחוק לומר שהמעשה ברבינא היה בא"י.

ובדעת הרא"ש אפשר לומר באופן נוסף
שלעולם רוב עושה ודאי והפירוש במשנה
הוא משום כאן נמצא ולכן זה אסור ומה
שהרא"ש התיר במצא ענבים היינו משום
שכיון שרואים שהענבים מוחבאים אין בזה
כאן נמצא שענין כאן נמצא הוא כשרואים
שזה נמצא בצורה טבעית אבל כשזה נמצא
בצורה שניכר שעבר על זה מאורע ,לא .אמנם
בלשון הגהות אשרי ור"י הנ"ל שכתב שזה
נידון כספק משמע כדרך הנ"ל .ושו"ר בחת"ס
בחידושים על ב"ב כ"ג ב' שכתב כדרך
שכתבנו בהגהות אשרי וגם דייק שם כן
מדבריו שרוב מול כאן נמצא יוצר ספק.
דעת הרמב"ן שאין היתר של רוב מול כאן
נמצא

י .הרמב"ן בחדושים שם כתב שענבים
אסורים גם לרבי חנינא ,שאין הרוב גובר
משום שאומרים כאן נמצא כאן היה .וקשה
על זה שהרי בהו"א של הגמ' נקטו שלפי ר'

ויש לומר שהיה זמן שרבינא היה בארץ
ישראל וכמבואר ברש"י ]מנחות מב ד"ה חד
מיניהו[ שרבינא היה בארץ ישראל .ואכתי זה
דחוק שהגמ' סתמה מזה שזה הסיבה לדין.
ולפי דבריו כאן נמצא אינו עושה הכרעה
ודאית ולכן זה נשאר ספק] .ואין להקשות
שלעיל הוכחנו שזה עושה הנהגה ודאית ,כי
אם מעמידים את הגמ' בא"י אין ראיה זו.
ועפ"י דרך החזו"א יתיישב אף הקושי
שהקשינו ברמב"ן איך חזרו במסקנא ממה
שהניחו בהו"א שמעלת כאן נמצא אינה ספק
ומ"מ רוב גובר על כאן נמצא ,כי לפי"ז אין
צריך לומר שבהו"א סברו שרוב גובר על כאן
נמצא אלא לא חישבו את גדר כאן נמצא[
יא .אולם באמת אין סיבה לומר דוחק זה
שהפירוש ברמב"ן שפירש את המשנה בערלה
שיש שם נטיעות מותרות ואסורות וכפירוש
רש"י שם וכוונתו לומר שכשיש כאן נמצא זה
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מכריע שאין דנים על מקומות אחרים אלא רק
הענבים מחוץ לשדה אף שראה שהם יוצאים
את המקום עצמו ולכן זה מתיר מדין ספק
מכל מקום זה סוג של הכרעה שאם ראה
ערלה בחו"ל ובא"י אסור .והחידוש בזה
יוצאים זה מכאן וכיון שמתחילים לדון על זה
שאומרים דין כאן נמצא גם כשאינו עושה
דנים שאולי רוב קובע טפי .ודחוק[ ולכן
הכרעה ודאית אלא הכרעה של ספק.
בחו"ל מותר ומכל מקום בארץ ישראל אסור
ואין אומרים שנלך אחר הרוב כיון דאין
והנפק"מ לדינא שלדרך זו במקום שיש רק
אומרים רוב גובר על קרוב מצוי .ולפי"ז יש
נטיעות ערלה יהיה אסור אף בחו"ל מדין כאן
ב' ענינים א' כאן נמצא שזה עושה הכרעה
נמצא אף כשיש רוב נגד .וכמו שכתב הרמב"ן
ודאית ואוסר גם בחו"ל והגדר בזה שעושה
שענבים אסור ואין צריך לדחוק שהמעשה
שאין כאן ספק כלל והב' קרוב מצוי שזה סוג
בענבים היה בארץ ישראל.
של הכרעה שמסתבר שזה מכאן ולא ממקום
ויש דוחים שכוונת הרמב"ן שהאיסור הוא
אחר וזה מתיר רק בחו"ל ולא בא"י כיון
משום שבענבים יש ראיה שזה מכאן כי אין
שנשאר דרגה של ספק .והדוחק בתרוץ זה
דרך הגנבים לגנוב ולהחביא בשדה אחר,
הוא מה שכתב הרמב"ם שמא הענבים יצאו
שמא ימצאם בעל הכרם ויחשוב שזה שלו.
משם שאם הגדר בזה משום כאן נמצא היה
ודוחקים הלשון כאן נמצא ונתלים בלשון שכ'
צריך לומר שמניחים בודאי] .ברם ברמב"ם
הרמב"ן בתחילה שודאי הגיע משם ,וזה אינו
א"א לומר התרוץ שענבים אסור כיון שיש
נכון שאם כן מה הוכיח מהדין שענבים
ראיה שזה מכאן ולא מכל העולם שאם כן
הנמצאים חוץ לכרם .ברם עיין ברבינו יונה
אמאי כתוב שמא ודוחק לומר שכוונתו שסוף
שכתב סברה כזו לאסור את הענבים מחמת
סוף יש צד שאולי אחרים הביאו לכאן ירקות
שיש ראיה שאין זה ממקום אחר שאין זה
ולא הגנבים כי מה הענין שלו לומר כאן כן[
מסתבר שגנבו ממקום אחר והחביאו כאן.
והחזו"א פירש ברמב"ם דמיירי בארץ ישראל
דעת הרמב"ם שענבים בשדה אסורים
ולכן הענבים אסורים] .ולדבריו כאן נמצא או
וכשיצאו מותרים בחו"ל
קרוב מצוי עושה דרגה של ספק[ וזה דוחק
יב .הרמב"ם ]מאכלות אסורות פרק י יג[ פסק
בגמ' וכן זה דוחק בהלכות אמאי לא כתב
שיש לאסור במצא ענבים בכרם ]והיינו שסבר
להדיא שזה הלכה בארץ ישראל ובדוחק י"ל
כהרמב"ן שזה אסור אף לרב חנינא ודלא
דסמיך על הלכה קודמת שכתב שאסור ספק
כהרא"ש[ .וקשה מאוד אמאי אין מתירים
רק בא"י ולדבריו יוצא גדר הדין שכאן נמצא
מחמת הרוב ,ואי אפשר לתרץ בזה מה
עושה ספק ומותר בחו"ל.
שכתבנו ברמב"ן שכאן נמצא גובר שהרי כמה
דעת הר"ן ברמב"ם שמותר ליקח ענבים
הלכות קודם כתב שספק ערלה בחו"ל מותר
בשדה
אם רואה ענבים יוצאים מכרם ערלה ודאי
יג .בר"ן קדושין שם כתב ליישב את הרמב"ם
וקשה אמאי לא נימא שם כאן נמצא כאן היה.
שסבר ]לדעתו[ שיש לפסוק שיורד ולוקט
ובדוחק גדול י"ל שכאן נמצא הוא רק כשזה
ופסק כערלה דאורייתא וכתב שאין זה סתירה
נמצא בתוך השדה אבל כשנמצא במקום אחר
שכך נאמרה הלכה .והרחבנו בדבריו לעיל
אף שראה שיצא משם אין בזה כאן נמצא.
]והגדר בזה הוא שכשמוצא בשדה אין דנים
חלק א .וקשה מהגמ' בב"ב שאסור ליקח
כלל על מקום אחר משא"כ כשמגיע לפניו
ענבים משם ]ואין לומר שבמשנה בערלה
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מיירי שיש נטיעות מותרות ואסורות ולכן זה
לאסור [.ולפי"ז יש לפרש כן גם בר"ן ואין
צריך לדחוק שיפרש בארץ ישראל .ולפי דרך
מותר כי פירש להדיא שכל השדה ערלה[
הר"ן והגר"א שהתירו ללקוט מתוך השדה
ובדוחק י"ל דיפרש שענבים אסור רק בא"י.
עצמה משמע שסברו שאין כלל ליסוד של
ויותר נראה לומר שיפרש את הגמ' בברכות
כאן נמצא והענבים שנמצאו מוחבאים שם
כהרא"ש שענבים אין איסור אלא הוא תלוי
אסורים מטעם שיש ראיה וכנ"ל ומה שאסור
במחלוקת ולפי ר' חנינא יהיה מותר והא
שאסור בא"י הוא שרוב אינו עושה הכרעה
ללקוט בארץ ישראל ולא סמכו על רוב אפשר
ודאית .אבל זה דחוק כי הוא פירש כן בדעת
שזה מדין קרוב מצוי שזה עושה ספק מול
הרוב או שלעולם סברו ליסוד של כאן נמצא
הרמב"ם והרמב"ם אסר להדיא ענבים.
אלא שסברו שכשיש כאן נמצא מול רוב זה
יד .ובדומה לזה יש להקשות על הגר"א ]רצד
עושה ספק ומותר בחו"ל ואסור בא"י.
לג[ שכתב לפרש בדעת הרמב"ם שפסק יורד
טו .עיין לשון הטור והשו"ע סי"א :אבל
ולוקח שמותר לקנות אם רואה שיצא מהשדה
ענבים שנמצאו טמונים בו ,אסורים ,שקרוב
וכן מותר לו ללקט מן השדה עצמה מהפירות
הדבר שגנבם ממנו וטמנם בתוכו וכו' .משמע
התלושין ]ומ"ד יורד ולוקט חידש שמותר לו
קצת דלא כהרמב"ן שיש בזה איסור של כאן
גם כשרואהו לוקט[ וקשה אמאי אין לאסור
נמצא שאז אין הלשון משום שקרוב הדבר
בזה מדין כאן נמצא וכמו שאמרו בגמ'
ומשמע יותר כהגדר שאומרים שבזה רוב
שאסור במצא ענבים .ועל כרחך לדחוק שהוא
מצוי מכריעים שזה מכאן .ויש מפרשים
יפרש את הגמ' על ארץ ישראל .ושוב העירני
בדבריו שאסר מחמת שיש ראיה שזה מכאן כי
הרי"ש שבסוף דברי הגר"א שם הוכיח מהגמ'
שאסור ענבים שאין פוסקים כמ"ד יורד ולוקט
ודאי לא הביא ענבים ממקום אחר להחביא
שאם כן היה צריך להתיר את הענבים ,ואי
בשדה זו ,ואי"ז נוגע לגדרי רוב וכאן נמצא.
וזה סיעתא לסברה שכתבנו לעיל לדעת
נימא שמפרש את הגמ' כאן בארץ ישראל אין
הגר"א.
כל ראיה לזה .ועל כן פירש שלעולם הגר"א
מעמיד הגמ' בחו"ל והסיבה שהענבים
סיכום הדין של מצא ענבים בשדה ערלה:
שנמצאו שם אסורים הוא משום שיש ראיה
דעת הרא"ש והגהות אשרי ורבינו יונה
שהענבים הם מהשדה שם כי לא מסתבר שזה
שמותר מחמת הרוב .ומכל מקום בארץ
ממקום אחר והחביאו את זה בשדה ענבים של
ישראל אסור לפי שרוב נגד כאן נמצא אינו
שכן
אדם אחר .ועיין לעיל סוף סק"י שהבאנו
הכרעת ודאי .ובדעת הרא"ש אפשר לפרש
כתב ברבינו יונה] .ולדרך זו אפשר ליישב מה
באופן אחר שבמצא ענבים אין כאן נמצא
שהקשינו לעיל סק"ה שבתחילה הוכיחה
וכשיש לו ספק על הכרם עצמו יש כאן נמצא
הרוב
הגמ' שסברו כרב חנינא שהולכים אחר
ואין מועיל רוב .דעת הרמב"ן והרמב"ם
והקשינו דילמא זה ספק ולכן זה מותר ולפי
והטור והשו"ע שהענבים אסורים ואין
זה יש ליישב דלעולם אם זה היה ספק היה
אומרים שרוב קובע .הרמב"ן פירש משום
צריך להתיר גם את החבית משום שיש ראיה
שיש כאן נמצא והפשטות שזה קובע הנהגת
שזה משם ולא ממקום אחר ורק משום שיש
ודאי ואסור גם בחו"ל .ואפשר לפרש שזה
ראיה של רוב זה מכריע ודחו בגמ' שבחבית
דעת הרמב"ם ומה שהתיר ביוצא מחוץ לשדה
יש ראיה להיפך שזה ודאי לא משם ועל כן יש
היינו משום שמחוץ לשדה אין כאן נמצא.
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משום שיש צד רחוק שמא זה הגיע ממקום
אולם החזו"א פירש שכאן נמצא אינו קובע
אחר יש להוכיח כן וכן כתב הר"ן .והנה עיקר
הנהגת ודאי ויש להתיר בחו"ל והעמיד כל מה
דעת הפוסקים הוא כדעת רש"י ולא הביאו את
שאסרו רק בא"י ]ולפי"ז אין פלוגתא בין
דעת הרמב"ם להקל גם בכרם שודאי ערלה
הראשונים בענין זה שאף הרא"ש התיר רק
וכמובא לעיל ולכאורה משום דסברי דיש
בחו"ל[ ובר"ן והגר"א כתבו שלהרמב"ם
מותר ללקוט מן השדה עצמה של ערלה כי יש
לאסור בזה כיון שזה צד רחוק מאוד שהכניסו
ספק שמא זה ממקום אחר ,וקשה אמאי אסרו
לכאן פירות ממקום אחר .ואי"ז מוכרח
בגמ' ענבים ועל כרחך שמה שאסרו ענבים
דדילמא מה שאסרו הוא משום שסברו שיש
היינו בארץ ישראל .ובהגר"א מוכח שלא סבר
לומר בזה סברת כאן נמצא כאן היה שזה
כן .ועל כרחך צריך לומר שהוא פירש
מכריע שאין כאן ספק .ויש לדון אם להלכה
ברמב"ם שהאיסור בענבים לפי שיש ראיה
יש לסמוך להקל כדין כל המקל בארץ הלכה
שזה משם שלא מסתבר שגנבו ממקום אחר
כמותו בחו"ל בנידון זה או שכל זה נאמר
והחביאו שם .ולדרך זו אפשר שרוב גובר על
דוקא במחלוקת תנאים ]שנקרא שבאמת לא
כאן נמצא או שעושה ספק.
שייך להכריע וכמ"ש לעיל שלכן אין ראיה
משם דלא כתוס' שאסר מחמת רוב[ ולא
טז .והנה לפי החזו"א הנ"ל בדעת הרמב"ם
במחלוקת ראשונים ובזה יש לילך כמו
יוצא שגדר כאן נמצא אינו קובע הנהגה
ההכרעה הרגילה שדעת רוב הראשונים לפרש
ודאית ולכן בחו"ל מותר ,ואף שבכל גדרי
כרש"י ולדבריהם אין מקור וכנ"ל .ועיין לקמן
התורה כאן נמצא קובע הנהגה של דין ,חזינן
חלק ד' הרחבה בענין זה.
שספק ערלה בחו"ל מתיר גם כשיש הנהגה.

אולם לולי החזו"א אין מקור לזה ואדרבה לפי
פשטות הרמב"ן מבואר שבמקום כאן נמצא
אסור אף בחו"ל .וכמ"ש לעיל .וכן בדעת
הרמב"ם אין ראיה לדבריו וכמ"ש לעיל.
ועתה נשוב לעיקר הנידון הנ"ל מה יש להתיר
בספק ערלה בחו"ל שלפי פשטות הגמ'
שמיירי בבבל מוכח שקרוב עושה הנהגת
ודאי לאסור ערלה בחו"ל וכמ"ש התוס' ,ולפי
השיטות הנ"ל ]החזו"א[ שצריכים לדחוק
דמיירי בארץ ישראל אין ראיה לזה.
אם יש מקור להקל בצד רחוק

יז .עיין לעיל ס"ק ד-ה שהקשינו שלדעת
רש"י וסיעתו שהעמידו את הסוגיא בכרם
שיש בו נטיעות היתר ואיסור אין מקור להקל
בערלה בחו"ל אם יש צד רחוק ולדעת
הרמב"ם וסיעתו שהעמיד שמיירי בכרם ודאי
ומכל מקום הקילו לקנות גם ברואה יוצא

סיכום הנידון באיזה הכרעות אוסרות גם ספק
ערלה בחו"ל .קרוב :בפשטות הגמ' מבואר
שהכרעת קרוב קובעת לאסור גם בחו"ל .וכ"כ
להדיא התוס' והרשב"א .ולדעות שדחקו
והעמידו הגמ' בא"י אין מקור לזה.
רוב :בתוס' כתב שיש לאסור על פי הכרעת
רוב בחו"ל .ולא נתבאר ראיה להתיר בזה .ויש
לזה סיעתא לאסור מדין קרוב הנ"ל .וכן דיקנו
במבי"ט וכ"כ החזו"א .וכשיש רוב מול כאן
נמצא דינו שונה וכדלהלן.
צד רחוק :הר"ן כתב שיש להתיר ערלה
בחו"ל גם כשיש רק צד רחוק להיתר ,וראיה
לזה יש מהשיטות שספק דאורייתא לחומרא
מדרבנן שכאן הקילו יותר ,וכן יש לזה ראיה
מהמעמידים את הסוגיא בכרם שיש בו ודאי
ערלה ומכל מקום התירו כשרואה יוצא משם
משום הצד הרחוק שמא זה ממקום אחר ,אבל
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בדין ספק ערלה

להשיטות האחרות שהסוגיא בכרם של ספק
וכן נפסק לעיקר להלכה כדעתם אין מקור
לזה.
שיטת יחיד :מבואר בגמ' שיש לסמוך בערלת
חו"ל על שיטת יחיד ואמרו שאפילו על ספק
שיטה יש לסמוך ולכן היה אפשר לסמוך על
בית שמאי בענין צלף שהסתפקו אם זה פרי.
לולי שב"ש במקום ב"ה אינה משנה .ויש
לדון מה הגדר בזה במקום שיטת אחרונים.
ספק ספיקא במציאות ורוב צדדים לאיסור:
כתבנו שיש סברה לחלק בין זה לרוב.
כשיש רוב נגד כאן נמצא :דהיינו כשמלקט
ענבים תלושים מכרם שהוא ערלה ,דעת
הרמב"ן שקובעים לפי כאן נמצא והרי"ז
אסור ,ובפשטות אסור גם בחו"ל .והחזו"א
סבר שיש להתיר בחו"ל מכח ספק .וכן דעת
הרא"ש לפי דרך אחת שכתבנו .ואם מצא
ענבים שהחביאו שם בשדה דעת הרמב"ן
וסיעתו שיש בזה דין כאן נמצא ודינו כהאופן
הא' ודעת הרא"ש לפי דרך אחת שבזה אין
כאן נמצא אלא יש להתירו לפי הרוב.
חלק ד' בדין כל המקל בארץ הלכה כמותו
בחו"ל
המקורות בגמ' להקל בחו"ל כדברי המקל

א .בגמ' ברכות לו אמרו שכל המקל בארץ
הלכה כמותו בחו"ל ולכן התירו לאכול את
הקפריסין של הצלף של ערלה כדעת ר"ע
שאי"ז פרי אף שלדעת רבנן זה פרי וזה ערלה.
והיינו שאף שבארץ יש הכרעה כדעת רבנן
מכל מקום בחו"ל סומכים על דעת יחיד
להתיר .וכן בגמ' שבת קלט אמרו על כשותא
דכרמא שלפי רבי טרפון אין זה כלאים ולפי
חכמים זה כלאים בכרם שזה מין ירק ואמרו
כל המקל בארץ הלכה כמותו בחו"ל ]דין
ערלה וכלאים בחו"ל שוה בזה[.

הערלה

קצה

דברי הראשונים להקל בזה

ב .ובראשונים למדו מזה להתיר באופנים
שיש מחלוקת כגון בהברכה שכתב הרא"ש
]הלכות ערלה סי' ה[ שאפשר לסמוך להקל
בחו"ל על דעת ראב"י שסבר שאין בזה ערלה
וכן פסק הטור והשולחן ערוך בסי' רצד סי"ז.
ועיין בסוגיא דהברכה שהבאנו שכן הוא דעת
הרמב"ן ]ר"ה ט[ והר"ן ]שם[ והרשב"א ]ח"ב
רצד[ וריב"ש ]סי' קפג[ .ועוד מצינו שדעת
רוב הראשונים ]תוס' ברכות לה ורא"ש
ורשב"א שם[ שאין דין נטע רבעי בחו"ל אלא
רק כרם רבעי לפי שיש מחלוקת אם כרם או
נטע ובחו"ל מקילים] .ועיין לקמן שדעת
הרמב"ם שגם כרם רבעי אינו בחו"ל ולדבריו
זה משורש אחר [.וכן פסק הרמב"ם פ"י
ממע"ש ה"ד שנוטע לרבים אינו אסור בחו"ל
וכתב האור זרוע שהטעם בזה הוא שכיון שזה
מחלוקת בירושלמי הולכים אחר המקל
בחו"ל וכ"כ החזו"א ס"א סקי"ט .ועיין לקמן
דעת החולקים על כל ההיתר הזה.
ולא מצינו היתר אלא כשזה דעת יחיד אבל
בגמ' ברכות לו אמרו שאין לסמוך על ב"ש
כיון שב"ש במקום ב"ה אינה משנה והיינו
שנקבע שאין זה דעה וה"ה אם ישבו סנהדרין
והכריעו עפ"י הרוב אין יכולים לנהוג כדעת
המיעוט כיון שיש כאן הכרעה אבל כשיש
מחלוקת תנאים אין נחשב הדעת יחיד כדבר
מוכרע אלא שנוהגים לנהוג כמו הרוב.
ג .ויש לחקור אם יסוד ההיתר שהולכים אחר
המקל אם הוא מדין ספק ערלה להקל שאמרו
שכך נאמרה הלכה ודאה אסור ספיקה מותר
והכא נמי כל מחלוקת זה גדר ספק ומה
שנוהגים לפסוק הוא משום שיש כללי הנהגה
כשם שהולכים אחר הגדול וכדו' אולם אין זה
שנפשט בעצם הספק העקרוני ,וזה דחוק
שהרי הורגים על פי זה וכדו' וי"ל ,ויותר
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נראה שלעולם כל מחלוקת שיש כלל לפסוק
של ספק ערלה .ואפשר לדחות שהביא ראיה
כרבנן וכדו' הרי"ז נחשב כדבר שאנו נוהגים
לעצם היסוד שמקילים כאן אף שבעצם
שכן ההלכה ואין זה נחשב שיש כאן ספק
הקולא בזה אינה מדין ספק .ועיין במהרי"ט
עקרוני והא שאפשר לנהוג כמו המקל הוא
ח"ב יו"ד סי' לד שכתב שאפשר להקל בכל
המקל מדין ספק ערלה.
משום שאומרים שכשם שחז"ל הקלו
לתלמידי התנא היחידאה לנהוג כוותיה וכן
דעת התוס' בשבת וסיעתו שאין מקילים בכל
מצינו שפעמים אמרו שבשעת הדחק אפשר
גווני
להקל כיחידאה והגדר בזה שהיחס הוא שאלו
ד .בתוס' שבת קלט הקשה אמאי לא הקלו
ואלו דברי אלוקים חיים ויש כללי הנהגה איך
בחו"ל כדעת ר' יאשיה שצריך לזרוע חטה
ראוי לעשות ובאופנים מסוימים הקלו לנהוג
ושעורה וחרצן ]ג' מינים בדוקא[ במפולת יד
כשיטה יחידאה .וזה הטעם שהקלו גם בחו"ל
ותירץ וז"ל דלא שייך למימר הכי אלא במין
לנהוג כשיטה יחידאה.
של איסור דהמתירו חושבו מין היתר בארץ
והנה לדרך זו אין מקור להקל בחו"ל במקום
הלכה כמותו בחו"ל אבל בדבר שאינו תלוי
שיש ספיקא דדינא כי יסוד כל המקל אינו
בזריעה חטה ושעורה וחרצן במפולת יד בהא
משום הספק אלא שיכול לסבור כתנא ואז
לא אמר הלכה כמותו בחו"ל עכ"ל .וכעי"ז כ'
סובר כוותיה בודאות ,וקשה שבגמ' ברכות
בתוס' הרא"ש ברכות ל"ו וז"ל דלא אמרינן
הסתפקו
ל"ו אמרו כל המקל בצלף אף שב"ש
כל המיקל אלא לגבי מין ירק כגון הכא גבי
בזה ,וחזינן שאפשר להקל בספק ואפשר
צלף אבל גבי זריעה אין לפסוק בחו"ל כדברי
לדחות שהגדר שם בגמ' הוא שהוא סובר
המיקל בארץ וכו' .וכן כתב שם תוס' ר"י
כב"ש וכיון שזה ספק לשיטתם יש להקל מדין
החסיד דלא אמרינן כל המיקל בארץ הלכה
ספק ערלה .ואדרבה מדויק שם בגמ' שאמרו
כמותו בחו"ל אלא גבי מין אילן דוקא כגון
כן שאמרו שיקל כב"ש משום שזה ספק ערלה
הכא גבי צלף שכל המיקל בארץ ואינו חושבו
ולא אמרו משום כל המקל .ועיין בהגר"א על
ערלה ,הלכה כמותו בחו"ל ,וכן גבי כשותא
השו"ע בצלף שכתב שלא שייך לומר כל
בכרמא שאינו חושבו מין ירק ,אבל גבי זריעה
פירש
המקל לסמוך על ב"ש בספק] .והוא
אין לפסוק בחו"ל אי הלכה כרבנן בארץ וכו'.
שמה שאמרו להקל כב"ש אי"ז מדין קולא
ובחזו"א כלאים סי' א' סק"ח וערלה סימן יא
בערלה אלא משום סבר כוותם ועיין בסוגיא
סק"ז דייק שאם יסוד היתר כל המקל הוא
דצלף שזה דלא כהראשונים וכן זה דחוק
מדין שספק ערלה להקל מה לי אם הספק
מאוד בגמ' אמנם אפשר לומר כמ"ש לעיל
במין הזריעה או שהספק על עצם הזריעה
שאמנם כל המקל לא שייך לומר בספק אולם
והוכיח מזה שאין זה משום ספק ערלה אלא
ניתן לומר שסובר כדעתם ואז להקל מדין
דין בפני עצמו שחז"ל הקילו בספיקות במין
ספק ערלה[
הזריעה .ברם זה תימה מנ"ל לחז"ל להקל
ויש להוכיח מהר"ן ]קדושין טו א' בהרי"ף[
בדאורייתא כן שהרי כלפי הספק הוצרכו
שהוכיח הדין שבערלה מקילים גם בצד רחוק
לומר כך נאמרה הלכה ומנ"ל לומר דין זה
כדמצינו שאומרים בערלה כל המקל בארץ
ובחזו"א הנ"ל הביא לדמות לזה מה שנאמר
הלכה כמותו בחו"ל .ומבואר שסבר שיסוד
באבל ובעירובין הלכה כדברי המיקל ברם שם
הקולא לסמוך על דעת יחיד הוא משום הדין
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נראה שזה נאמר כלפי דינים בדרבנן ואיך
לעצם יסוד כלאים לא אמרו להקל בזה.
אפשר לומר כן כאן כלפי כלל בדאורייתא.
והקושי על זה מדברי הראשונים להקל בנטע
רבעי משום כל המקל ולכאורה גם שם זה
ולכאורה הגדר לפי דברי החזו"א שחז"ל
ענין שנוגע לעצם הנידון ולא לדבר צדדי,
החליטו שבנידונים שיש בש"ס בענין מין
ואפשר לומר שהראשונים הנ"ל לא סברו
הזריעה הם ספק השקול ועל כן אפשר להקל
כדעת התוס'.
וזה קשה שהרי בארץ ישראל נקטינן כרבנן
ולענ"ד היה יותר נראה בלשון התוס' שרק
כודאי ומי שיאכל ערלה מהקפריסין של הצלף
ילקו אותו ועל כרחך שהעיקר כרבנן וא"כ
דבר שלפי הדעות המתירים אינו כלל מין של
איך אפשר שזה ספק השקול] .ועיין לקמן
איסור בזה יש להקל אבל דבר שהוא מין של
סקי"ז שדעת רבינו יונה שלעולם בכל דברים
איסור והפלוגתא אם זה אסור באופן הזה של
אלו הם ספק גם בשאר דינים ולפי"ז באמת
מפולת יד בזה חמיר טפי ולא הקלו.
לא ילקו אותו .ואפשר שהכי סבר החזו"א
והקשה החזו"א בכלאים על כל דרך התוס'
בדעת התוס' אמנם עיין שם שדעת התוס'
מהמבואר בירושלמי סוף פרק ד' ופ"ו ה"א
בברכות להדיא שלא כדרך זו שכתבו שזה
גבי הדין שאין עבודה לכרם יחידית אלא ג"ט
ודאי
קולא רק כלפי ערלה וכלפי ברכות זה
או שאין לה עבודה כלל ואמרו שם שהלכה
ואפשר שסבר שיש מחלוקת בתוס' בענין זה[.
כדברי המיקל ומבואר שאף בדבר שאינו נוגע
ועוד שכל דבריו דחוקים בסברה שרבנן
למין המותר מכל מקום סברו שיש להקל בזה
חישבו את כל הספיקות והקילו בהם ]ועיין
בחו"ל .ואפשר לומר שסברו התוס' שהבבלי
לקמן שדעת רבינו יונה שלא אמרו הלכה
חולק על הירושלמי ממה שאמרו שם שהקלו
להקל אלא רק במה שזה נאמר בגמ' ולא
בכשות מחמת ר' טרפון ולא הזכירו שאפשר
נראה שזה כוונת החזו"א לפרש בתוס' דאם
להקל בחו"ל מחמת ר' יאשיה ]וזה דחוק
כן זה דלא ככל הראשונים שסמכו להקל אלא
שהרי לתוס' יש שם תרוץ אחר על הקושיא
נראה שבכל הספקות במין הזריעה יש להקל
שאולי היה שם ג' מינים ולכן לא יכלו להקל
אף כשזה לא נאמר בגמ' כי רבנן חישבו אותם
כדבריו[ אמנם בהגר"א ]רצד כח[ משמע
ב
שיש להקל בהם[ ועיין חזו"א מעשרות סי'
שצירף דעת הירושלמי והתוס' עי"ש.
סק"ו ששם הקשה כהפשטות שאם מקילים
ראיה מהראשונים שהקלו בהברכה שלא
בספק ערלה בחו"ל מוכח שזה ספק ויש לברך
סברו כדעה זו
האדמה עי"ש.
ו .ויש להקשות על כל הדעות הנ"ל מדעת
ה .ומהר"ט שמעתי לפרש שלעולם גדר כל
הראשונים שהקלו בהברכה מדין כל המקל
המקל הוא משום ספק ערלה אלא שחז"ל
בארץ הלכה כמותו בחו"ל וקשה דהתם נמי
קבעו שאין להקל אלא בדבר שהוא ענין צדדי
זה מין שהוא ודאי אסור והפלוגתא אם אסור
ולא בעצם הנידון ]ומסתבר טפי שזה סברה
גם באופן הזה וזה ממש דומה לפלוגתא אם
דרבנן שבעיקר הענינים החמירו בזה[ ולכן
צריך ג' מינים במפולת יד ולכאורה ראיה מכל
בנידון של צלף וכשות ונוטע לרבים זה ענינים
השיטות הנ"ל דפליגי וסברי שלא כדעות אלו.
פרטיים בסוג פירות מסוים או בסוג נטיעה
וזה רוב דעות הראשונים שכן כתב הרא"ש
מסוים ובזה הקילו אבל כשהנידון אם צריך
וכן פסק השולחן ערוך בסי"ז וכן הוא דעת
לעשות חטה ושעורה במפולת יד שזה נוגע
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הסתירות בדעת הרא"ש והשו"ע בזה
הרמב"ן והר"ן והרשב"א והמרדכי וריב"ש.
והובאו לעיל .וכן יש להוכיח מדעת הרמב"ם
ח .והנה ברא"ש בהלכות ערלה סוף סימן ה'
האור
שהקל בנוטע לרבים בחוץ לארץ ופירש
פסק שיש להקל בחו"ל בהברכה כראב"י וכן
זרוע בהלכות ערלה שזה מדין כל המקל
גבי נטע רבעי שאינו נוהג בחו"ל משום כל
סברה
]וכ"כ החזו"א ס"א סקי"ט[ וגם שם יש
המיקל ,וקשה שגבי דין נוטע לרבים סתם
זו .ואם כנים הדברים אם כן לפי דעת רוב
הרא"ש ולא הזכיר שיש להקל בזה משום כל
הראשונים ניתן לומר שדין כל המקל הוא
המיקל ,והטור כשהביא דעת הרמב"ם שכתב
א
מדין ספק ערלה ולא כמו שהוכיח החזו"
שנוטע לרבים אין בו ערלה בחו"ל כתב
מהתוס' אלא כמו שמוכח בר"ן הנ"ל שהוא
שהרא"ש לא חילק בדבר ומשמע שאין להקל
מדין ספק ערלה .ולפי מה שכתבנו אף דעת
וקשה אמאי שם לא הקל .וכן זה קשה בשו"ע
התוס' הנ"ל אפשר שזה מדין ספק ערלה.
שכלפי הברכה בחו"ל פסק להקל וגבי נוטע
אמנם יש להוכיח מדעת הרא"ש והשו"ע
לרבים סתם ולא הזכיר הקולא ובשו"ע קשה
שהחמיר אף בנוטע לרבים בחו"ל שסבר
טפי שבס"ז סתם כדעת רבינו יונה שנטע רבעי
כדעת התוס' שאם לא כן אמאי לא התיר שם
נוהג בחו"ל ואח"כ הביא את דעת הרמב"ם
מדין כל המיקל
שאין כלל דין רבעי בחו"ל והרמ"א הביא את
הדעה האמצעית שזה דעת רוב הראשונים
דעת רבינו יונה שאין להקל אלא רק במה
שנוהג בחו"ל רק כרם רבעי ולא נטע ,וקשה
שכתוב
שאם השו"ע סתם כדעת רבינו יונה אמאי לא
ז .ובתלמידי רבינו יונה שם ]כד ב' בדפי
הביא שלפי דבריו יש להחמיר גם בהברכה.
הרי"ף[ כתבו שלא אמרו הלכה כדברי המיקל
שאין לומר כל המקל בזה .וכן הקשה בשער
אלא רק במה שזה נאמר ולא לכל מילי.
המלך פרק ט' מהלכות מעשר שני והביאו
והוכיח כן מהא שמחמירים לענין זריעה
הפתחי תשובה רצד סק"ו .וכן העיר הגר"א
במפולת יד .ועל כן פסק שיש להחמיר בנטע
שם סקכ"ח שכתב שכאן השו"ע הביא את
רבעי בחו"ל .ויש להעיר על זה מלשון הגמ'
דעת רבינו יונה וגבי הברכה סתם שלא
שבת קלט שהקשו אמאי לא הקל להם בכשות
כוותיה.
משום הכלל של כל המקל ואמרו משום
שאינם בני תורה ומשמע מזה שלא היה ידוע
ט .ועיין בדרך אמונה פרק י' הלכה ד' מה
להקל בזה ומכל מקום סברו שיש להקל בזה
שכתב ליישב בזה דעת הרא"ש שהקל רק
משום הכלל של כל המיקל וצריך לומר שהוא
בדבר שיש ספק אם בעצם זה ערלה ולכן הקל
ידחוק שהיה ידוע להקל בזה והקשו אמאי לא
בנטע רבעי והברכה ולא הקל בנוטע לרבים
אמר להם כן .ושו"ר שהגר"א ]רצד סקכ"ח[
לפי שזה ודאי שיש בזה ערלה והנידון אם
ברכות
הקשה כן .ועוד יש להקשות מהגמ'
אסור גם בזה ]ועפי"ז יישב את דעת התוס'
שם שהקשו אמאי רבינא לא הקל כדעת ב"ש
הרא"ש שכתב שגם בענין ר' יאשיה אין להקל
שגם האביונות אינם ערלה ותרצו שב"ש
לפי שודאי שיש בזה ערלה והנידון אם צריך
שיש
במקום ב"ה אינה משנה ומבואר שסברו
ג' מינים ולכן זה חמיר טפי .וזה אינו מובן כי
להקל גם בדבר שזה לא נאמר וצ"ע.
גם הברכה זה מין שיש בו ערלה והנידון אם
זה שייך באופן הזה .אולם למעט התוס'
ביאור דעתם אמאי אין להקל במחלוקת כדין
הרא"ש זה מיושב טפי ואפשר שהרא"ש לא
ספק ערלה
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סבר כמ"ש בתוס' הרא"ש וכמ"ש לעיל שרוב
בפלוגתא ולכן אין רבעי נוהג בחו"ל וצריך
הראשונים חולקים על זה[ ואי"ז מיישב את
לומר כמ"ש לעיל ברא"ש שבענין נטע רבעי
הסתירה בשו"ע שלא הקל ברבעי והקל
הוא קיל טפי.
בהברכה.
דעת הגר"א והחזו"א שהעיקר לדינא

והר"ט יישב דעת השו"ע שגבי נטע רבעי
החמיר לפי שזה ענין עקרוני ורק גבי הברכה
הקילו לפי שזה ענין פרטי ,ועדיין זה לא
מיישב מה שסתם להחמיר בנוטע לרבים
שזהו גם ענין פרטי .ואפשר לצרף הסברה
הנ"ל שכיון שהוא דבר שיש בו ודאי ערלה
הוא חמיר טפי.
ואולי עדיף טפי לומר שאף שהרא"ש סתם
מזה מכל מקום הוא מודה שיש להקל כדין
ספק אלא שלא כתב דין זה ואף הטור אין
כוונתו שהרא"ש חולק אלא שהרא"ש השמיט
ודחוק מאוד.
י .והנה אם סברו הרא"ש והשו"ע להחמיר
בנוטע לרבים א"כ מוכח גם בדבריהם שאין
יסוד היתר כל המיקל משום ספק ערלה דאם
כן יש להקל גם בזה ויש לדחות שזה חומרא
מדרבנן וכמ"ש לעיל שהחמירו רבנן להחמיר
במקום שזה ודאי ערלה והראיה לזה שהרי הם
הקילו בהברכה מדין כל המקל אף שזה לא
נכתב בגמ'.
אמנם הרמב"ם פסק להקל בחו"ל בנוטע
לרבים ולדבריו אפשר לומר שיסוד ההיתר של
כל המיקל הוא משום ספק ערלה וכמבואר
בדברי הר"ן .ובאור זרוע פוסק כדעת הרמב"ם
ועיין בתשו' שאגת אריה החדשות שפוסק
להלכה כהרמב"ם.
ולדעות אלו יש לפרש שההיתר כנ"ל.
יא .ושו"ר שגם בדעת התוס' יש סתירה באיזה
אופנים הקלו דעיין לעיל מה שכתב התוס'
שאין להקל בספק בכל מחלוקת וקשה שגבי
נטע רבעי כתב התוס' ברכות ל"ה שיש להקל

שהולכים כדברי המיקל

ולדינא יש להביא שבשו"ע משמע שהחמיר
בנטע רבעי וכמ"ש לעיל וכן בש"ך סקי"ז
פסק שיש להחמיר גם בנטע רבעי בחו"ל
ולפדות בלי ברכה .וכדעת השו"ע הנ"ל.
אמנם הגר"א שם כתב שהעיקר כדעה ג'
להקל בכל נטיעה ולהחמיר בכרם וכתב
שדעת התוס' שמחמיר שאין אומרים הלכה
כדברי המיקל וכתב שדבריו תמוהים .וכן דעת
הרמב"ם שסובר שאין כלל דין רבעי בחו"ל
נמי תמוהה .ומשמע שלולי זה היה מקל כדעת
הרמב"ם] .ולכאורה לפי דבריו יש להקל גם
בנוטע לרבים כדברי המיקל .וכדעת
הרמב"ם [.וכן פסק החזו"א להלכה כמבואר
בדינים אות ט' שהביא שיש להחמיר בחו"ל
רק בכרם רבעי והביא שיש מקילים לגמרי
שאין רבעי בחו"ל ברם לא הביא כלל את
השיטה המחמירה.
ועיין לקמן חלק ו' שדעת הרמב"ם שאין רבעי
בחו"ל כלל היא דעה שהרבה סוברים כוותה
שכן דעת הרמב"ן והרא"ה והראב"ד ורבינו
ירוחם וכן הוכיח הר"ן מהירושלמי שסבר
כדעה זו ולפי"ז קשה אמאי לא סמכו
הפוסקים להקל על שיטת הרמב"ם מדין כל
המקל וצע"ג] .ואין לומר שסוברים שרבעי
חמיר ואין אומרים בו כל המקל שהרי הקלו
שיש רק בכרם ולא בנטע מה"ט וי"א שצריך
שיהיה מחלוקת בארץ ובזה מקילים בחו"ל
משא"כ דעת הרמב"ם שהיא סברה בחו"ל
ולא הבנתי סברה בזה[ ולכאורה זה ראיה
שאין אומרים כל המקל בדעות ראשונים אלא
רק בדעות תנאים ועיין להלן הקושי בזה.

ר
הערלה
בדין ספק ערלה
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סיכום :בגמ' מוזכר כל המקל כלפי הפלוגתא
אבל הספק הנולד מחסרון ידיעתנו דלא
אם יש ערלה בקפריסין וכן אם יש ערלה
ידעינן כמאן ,לא הוי בכלל ספיקו להקל וכו'
בכשות .בתוס' ובתוס' הרא"ש ובתוס' ר"י
והיינו שסבר שמחלוקת ראשונים אין להקל לפי
החסיד כתבו שכלפי הנידון האם בכלאים
שזה נחשב ספק חסרון ידיעה ואין זה ספק ורק
צריך ג' מינים במפולת יד אין אומרים כל
במחלוקת תנאים שאני שיש להקל לפי שנחשב
המקל לפי שאין אומרים כל המקל אלא
לב' דעות אמת ,אולם במאמר מרדכי ]סי' רג[
בעיקר הזריעה .והחזו"א דייק מזה שלדעתם
כתב שאפשר להקל .ועי"ש בדבריו שגם הוא
אין הדין של כל המקל משום ספק ערלה אלא
מסכים שחסרון ידיעה אינו נקרא ספק אלא
שהיה להם מסורת להקל בזה .ואפשר שזה
שכתב שכלפי מחלוקת הרא"ש והגאונים נחשב
סברה בדרבנן שהחמירו בדבר שהוא נידון
ספק של כל הדור כי אין אחד בדור שיכול
בעצם .ומצינו שרוב הראשונים למדו להקל
להכריע בזה וזה נחשב ספק בעצם ,אבל בענין
בהברכה מדין כל המקל ולכאורה ראיה דהם
שאפשר להכריע היום גם הוא מודה שאי אפשר
פליגי וסברי ששייך לקבוע כל המקל בכל
להקל מדין ספק כיון שזה נחשב חסרון ידיעה.
ענין .ולדבריהם יש לדון ששורש כל המקל
וכן ראיתי בקונטרס הספקות כלל ה' אות ט'
מדין ספק ערלה .וכן יש לומר לפי דעת
שכתב שמחלוקת אחרי חתימת התלמוד אינה
הרמב"ם והאו"ז שפסקו להקל בנוטע לרבים.
נחשבת כספק ואי אפשר לתפוס .וכ"כ הנתיבות
ובדעת הרא"ש והשו"ע קשה שהקלו בהברכה
בדיני תפיסה בעדים ביאורים סקט"ו שמחלוקת
מדין כל המקל וכן הקלו שאין נטע רבעי
הפוסקים אחרי חתימת הש"ס נחשב תפיסה
בחו"ל משום כל המקל ,ומ"מ גבי נוטע
קודם שנולד הספק ורק אחרי שהב"ד פסק שזה
לרבים סתמו להחמיר .וצ"ל שלא הקילו אלא
ספק נחשב שנולד הספק .וכן ברעק"א תנינא
בדברים שיש ספק בעצם אם יש בהם
איסור
סימן סח ד"ה והנה כתב שאין הקולא של ספק
ולא בדברים שיש בהם איסור והפלוגתא אם
ממזר כשיש ספק אם לפסוק כהתוס' והרמב"ם
יש בהם פטור צדדי כגון נוטע לרבים.
או כראשונים אחרים משום שאין להקל בספק
בדין אלא רק בספק במציאות .וכעי"ז איתא
האם במחלוקת ראשונים אפשר להקל כמו
בשער המלך הלכות יו"ט פרק ב' ה"ו שכתב
המקל
שספק בדינא אין בו הכלל של ספק ערלה
יב .ויש לדון אם כמו ששנינו במחלוקת
להקל] .ועיין עוד ברעק"א עירובין לח שכתב
תנאים כל המקל בארץ הלכה כמותו בחו"ל
בשם המנחת יעקב שאם יש ספק לתנא נחשב
אם הוא הדין במחלוקת ראשונים ויש לחלק
ספק חסרון ידיעה ואין בזה הכלל של ספק
נידון בזה לג' אופנים הא' באופן שיש דעת
דרבנן להקל וקשה שהרי בגמ' דנו שיש לומר
יחיד בראשונים אם אפשר להקל כמו שהקילו
כל המקל בצלף אף שב"ש רק הסתפקו וצ"ל
בערלה כראב"י והב' באופן שיש כמה דעות
שיש ב' דרגות של ספק ואכמ"ל ועכ"פ חזינן
בראשונים להקל אמנם הדעה העיקרית לאסור
שספק דיני אינו נחשב ספק[ אמנם רבי יצחק
אם אפשר להקל והג' באופן שיש ב' דעות
אלחנן בשו"ת באר יצחק אהע"ז סי' ד' הוכיח
שקולות.
מגמ' בכורות נח שיש להקל בספק ממזר כשזה
ברדב"ז ]ח"ג סי' תקלא[ כתב שאין להקל
ספק בדין וכן הוכיח באבנ"ז אהע"ז סי' יז
במחלוקת הרא"ש והגאונים בחו"ל וכתב :דלא
סקט"ו וכן הוכיח מדעת הר"ן שפירש כל המקל
אמרינן ספיקו להקל אלא בספק הנולד מעצמו

רא
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יג .ויש לדון אם יש לומר בזה כל המיקל .והנה
מדין ספק ערלה ומוכח שזה נחשב ספק ואף
אם גדר כל המקל מדין ספק הרי"ז תלוי בנידון
לדבריו אפשר שזה דוקא בספק בגמ' ולא בספק
לעיל אם זה נחשב ספק והנידון אם גדר כל
לדידן וכחילוק האחרונים הנ"ל .ושו"ר בתשו'
המקל שאפשר לסמוך כשיטה מקילה אם זה גם
הר"ן תשו' נא שכתב שמחלוקת הראשונים
במחלוקת ראשונים שאפשר שגם אם נאמר
נחשב ספק בדאורייתא ]ולכן כ' שלהשיטות
שכלפי ספק אין לזה שם ספק אלא שם חסרון
שספק דאורייתא לחומרא מדרבנן אפשר להקל
ידיעה מכל מקום יכול לומר שנוהג להקל
בדבר שיש בו מחלוקת אם יש בו איסור מן
כשיטה זו ,אמנם בסברה נראה שאחד תלוי
התורה[ וכן כתב מהרי"ט ]ח"ב יו"ד סי' לד[
בשני שאם מתיחסים לזה כחסרון ידיעה על
כלפי ערלה שכל שיש מחלוקת רבוותא יש
כרחך שהגדר הוא שאין מתיחסים שיש כאן ב'
להקל בערלה בחו"ל .וכן כתב בשו"ת הרשב"א
דעות לדון עליהם ואם כן אין יכול לנהוג כדין
]ח"ז סימן שנז[ בשם הראב"ד שנסתפק לדינא
כל המקל לנהוג כדעת המקל .ועיין לעיל
אם ורד זה פרי וקבע שיש להקל בזה בחו"ל.
שכתבנו הדעות שאין להקל כדברי המקל
ושו"ר בש"ך יו"ד סי' סו סק"י שכתב שבמקום
בחו"ל אלא רק כשיש הוראה מיוחדת שחז"ל
מחלוקת בין הרא"ה לרא"ש זה נחשב ספק
קבעו שיש בזה מקום להקל ,ולדבריהם בודאי
ספיקא .אמנם עי"ש בהמשך דבריו שציין לסימן
אין מקור להקל בדבר שיש בו מחלוקת
נז סקנ"א דמשמע שבאופן הרגיל אי"ז ספק
ראשונים ,אמנם גם להדרך שיש להקל בכל
ספקא אלא רק כשאין איסור ממש ]וצ"ע ששם
מחלוקת יש לומר שזה דוקא במחלוקת תנאים
כתב שאף כשיש ספק ספיקא במעשה אין להקל
ולא במחלוקת ראשונים שזה נחשב כחסרון
ומוכח שזה חומרא מיוחדת שם ואמאי כתב
ידיעה .ועוד שמעתי מהרי"ש לומר סברה נוספת
בסי' סו שמבואר שמחלוקת אי"ז נחשב לספק[
שרק במקום מחלוקת תנאים נחשב שיש כאן
ועי' במנחת יעקב כלל סב אות יג שכתב דכל זה
דעה חשובה לסמוך עליה .ואין זה מוכרח
דוקא היכא ששני הצדדים שוים אבל במקום
שאפשר שגם במחלוקת ראשונים נחשב כספק
שיש דעת יחיד להקל אין לסמוך להקל .ושו"ר
בעצם שאי אפשר להכריע בזה .והנה כל זה
בקונטרס הספקות של המנחת יעקב ]נדפס
בנוגע לדבר השנוי במחלוקת אבל בדבר שהוא
בסוף ספר מנחת יעקב על תורת חטאת[ שכתב
ספיקא דדינא נראה שלא שייך לומר בזה כל
שבמקום שיש מחלוקת תנאים ואמוראים
המקל כיון שאין כאן דעה לסמוך עליה וכל זה
ופוסקים אחרונים נחשב ספק ובדרבנן יש להקל
אם אין לזה גדר ספק כי אם יש לזה גדר ספק יש
ובדאורייתא יש להחמיר ,ודוקא כששניהם
להקל כדין ספק ערלה בחו"ל.
שוים ,ואח"כ כתב שאם זה ספק לתנא אי"ז
יד .ויש להביא מכמה מקומות שמצינו מחלוקת
ספק כי זה נחשב ספק חסרון חכמה .ושו"ר
בראשונים בדיני ערלה אם הפוסקים הקילו
ברעק"א בסי' לז שכתב שמחלוקת ראשונים
בחו"ל כדין ספק ערלה וכל המקל בחו"ל .בדין
עושה ספק ספיקא להתיר בכור .ויש לדון בכל
רבעי בחו"ל מצינו שיש ג' דעות בראשונים
זה שאולי אף אם זה נחשב ספק ספיקא להקל
בדאורייתא מ"מ לענין ספק ערלה אין להקל
שדעת הרמב"ם ]פ"י ממאכלות אסורות הט"ו[
מחמת זה דספק ספיקא הוא קיל טפי שיש רוב
שאין כלל רבעי בחו"ל ]וכן דעת והרא"ה
צדדים להקל .וצ"ע.
ברכות ל"ו והרמב"ן ר"ה ט' והוכיח כן
מהירושלמי וכ"כ הר"ן לסייע לזה מהירושלמי

רב
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תנאים ולא במחלוקת אמוראים ,ולפי"ז אפשר
אמנם הר"ן גופיה לא ס"ל הכי[ ודעת רוב
שאף הכא נימא שזה לא נאמר במחלוקת
הראשונים ]תוס' ורא"ש ורשב"א ורבינו יונה
ראשונים .ויש להעיר שהרי המחלוקת בנטע
ברכות ל"ה וכן הביא בשם שאלתות דרב אחא
רבעי הוא מחלוקת ר' חייא ורבי שמעון ברבי
ורז"ה וכ"כ הר"ן ר"ה ב'[ שיש להחמיר רק
בברכות לה ולכאורה גדרם כאמוראים ואפשר
בכרם ודעת ר"י הזקן שיש רבעי בחו"ל גם
שאין כוונת החזו"א שהכא לא נקל במחלוקת
בנטע ,והביאו הרבינו יונה שם ,ובשו"ע ]רצד.
אמוראים כמו שכתב הרא"ש בעירובין אלא
ז[ הביא את ב' הדעות אם יש להחמיר בכרם או
הכא יש להקל ורק הביא דוגמה משם ברם
בכל נטע רבעי ולא הביא שיש להקל כדעת
במחלוקת ראשונים אפשר שאין להקל וכנ"ל
הרמב"ם שאין כלל רבעי בחו"ל ,וכן בסתימות
ואולי גדרם של רבי חייא ורבי שמעון ברבי
דבריו משמע שסבר להחמיר גם בנטע וכ"כ
כתנאים.
להדיא שם בש"ך וקשה אמאי לא הקל כרוב
השיטות שזה רק בכרם ,ומשמע שסבר שאין
והנה לפי הטעם הנ"ל ניחא שכשיש דעת
להקל במחלוקת ראשונים ,ובדוחק י"ל שרבעי
ראשונים יחידית אין מקילים כוותה כמו
זה חמור כיון שזה ענין עקרוני ורק במחלוקת
שמקילים בדעת תנא ,אמנם באופן שיש
בהלכה פרטית נקטו להקל וצ"ע] .והנה דעת
מחלוקת שקולה הרי זה נידון כספק שאפשר
הגר"א שם שהעיקר לדינא כדעה ג' שיש כרם
להקל בזה כדין ספק דאף שבכל מחלוקת
רבעי בלבד בחו"ל וכן פסק החזו"א בדיני ערלה
ראשונים בדאורייתא נקטינן להחמיר מ"מ
דין יא אמנם אי"ז משום שסבר מדין כל המקל
כאן יש להקל כדין ספק ערלה להקל .אמנם
אלא שסבר שזה הדעה העיקרית בסוגיא[ וכן
להצד שכל מחלוקת ראשונים מתיחסים לזה
יש להביא שדעת הבית יוסף שדעת הרמב"ם
כחסרון ידיעה ולכן אין זה נקרא ספק אם כן
להקל בערלה ודאית בחו"ל כשאינו לוקט ומכל
זה סיבה שלא יהיה אפשר לומר כל המקל
מקום בשו"ע ]רצד ט[ לא הקל אותה וכן
כיון שאינו יכול לנהוג כדעת אחד מן
הפוסקים לא הקילו כוותה.
הראשונים .ברם כל זה אינו מוכרח שאפשר

ויש לפרש מה ההבדל בין זה לבין מחלוקת
תנאים ששנינו שאזלינן כדברי המיקל
וכדמצינו דהלכה כראב"י ,וצריך לומר שיש
חילוק בין מחלוקת תנאים למחלוקת ראשונים
שמחלוקת תנאים זה נחשב שיש כאן ב'
שיטות משא"כ מחלוקת ראשונים נקטינן
שהדעה היחידה היא דעת הראשונים
שסוברים כמותה .ויש לדייק כעי"ז מדברי
החזו"א סי' יא סק"ז שכתב לסייע שכאן
הולכים כדברי התנא המקל אף שרבנן פליגי
עליה משום שזה נחשב ב' דעות והביא
סיעתא לזה מאבל ועירובין שאומרים שם
הלכה כדברי המקל וכתב הרא"ש עירובין
]פ"ב סי' ד'[ שזה נאמר דוקא במחלוקת

לומר שבמקום שיש ב' דעות שקולות הרי"ז
נחשב ספק וממילא יהיה אפשר להקל מדין
ספק ומדין כל המקל.
ואפשר לפרש שהגדרת החילוק בין דעות
שקולות לדעה יחידית הוא שמחמת דעה
יחידית אין לחוש לזה לענין ברכה ]כגון לענין
רבעי שצריך לפדות בברכה אף באופן שלפי
דעה יחידית אין צריך[ אבל כשיש דעות
שקולות אף שמחמירים בזה מכל מקום אין
מברכים וכשיש דעות כאלו יש להקל בהם
ולסמוך עליהם בחו"ל.
טו .אולם יש להביא מדברי החזו"א בערלה סי'
יב סק"ה כלפי מנין שנות ערלה שכ' שאפשר

רג
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הקילו שם הרי שם זה מחלוקת תנאים ומאי
להקל בחו"ל כדעת הרמב"ם והראב"ד שאם
שנא ממה שהקילו לסמוך בהברכה על ראב"י
השריש לפני ר"ה שר"ה מתיר ,ובא"י יש
נגד רבנן .ושו"ר בנודע ביהודה ]מ"ק יו"ד סי'
להחמיר כדעת הרז"ה שיש להמתין לטו בשבט,
פח[ שדן בזה והוכיח מסתימות הפוסקים
ובשו"ע ]רצד ד–ה[ הובאו ב' הדעות להלכה,
להחמיר ודן מאי טעמא וכ' שכיון שרב הכריע
ומבואר שסמך להקל בחו"ל במחלוקת
שהלכה כר' יוסי אין להקל ]ולענ"ד צ"ע שרב
ראשונים שקולה .ועי"ש שכתב שאין לסמוך על
אמר שזה עיקר ההלכה והרי"ז כיחיד במקום
דעת הרמב"ם להקל אם נטע אחרי ר"ה
רבים ולא אמר טפי מזה[ .והקשה שהרי
שהרמב"ם הקל שאפשר למנות ג' שנים מיום
שמואל בגמ' שם פליג על רב וא"כ אמאי לא
ליום ואין צריך להמתין לט"ו בשבט והחזו"א
סמכו על שמואל .ויש מקום לומר שהתם זה
כתב שאין להקל לסמוך על זה אף בחו"ל ,ויש
נחשב שאלה עקרונית דומיא מ"ש ברבעי
לפרש שזה נחשב כדעה יחידית קשה שאין
בחו"ל ולכן לא הקלו שם וצ"ע.
לסמוך ע"ז אף בחו"ל כמו שכתב החזו"א שם
להקשות על זה .ברם קשה איך הקל במחלוקת
בדין כל שאין לו ערלה אין לו רבעי שנחלקו
במנין שנות ערלה והרי החזו"א כ' שאין הכלל
האמוראים בירושלמי ]ערלה פ"א ה"א[ כמה
של כל המיקל אלא רק במחלוקת בגמ' שחז"ל
זמן צריך שיהיה לו ערלה אם כל ג' השנים או
קבעו בזה להקל וזה לא שייך כאן ,ולכאורה
שמספיק חלק ופסקו הרמב"ם והרא"ש
מוכח שסבר כהשיטות שהכלל של ספק ערלה
והשו"ע ]רצד סכ"ג[ לחומרא ,ולא כתבו
בחו"ל להקל הוא גם במחלוקת ראשונים ולא
שבחו"ל אפשר להקל ,ויש מקום לומר שלא
כמו שכתבנו לעיל בשם הרבה אחרונים
אומרים כל המקל במחלוקת אמוראים ועדיין
]הרדב"ז השער המלך ורעק"א[ .ושמעתי
צ"ע אמאי לא הקילו מדין ספק שזה מחלוקת
מהרי"ש שאפשר לחלק באיזה מחלוקת איירי
ר' יוחנן ור' יונה.
וכמו שכתב המאמ"ר שיש מחלוקת ששייך
ג' בדין עציץ עיין בשו"ע סכ"ו שסתם
להכריע בה והיא אינה נידונית כספק ויש
שהנוטע בעציץ שאינו נקוב חייב וזה כדעת
מחלוקת ראשונים שזה שקול ולכן זה נידון
הרמב"ם שסתם לחייב והנה הרא"ש בהלכות
כספק .וצ"ע.
כתב שרק בחרס אפשר לחייב משום שיש
ושו"ר דברים נוספים בזה .בדין מנין שנות
יניקה גם כשאינו נקוב וכפשטות הירושלמי
קליטה שנחלקו בזה התנאים במשנה
ערלה ]פ"א ה"ב[ וכן דעת רוב הראשונים
ב'
בשביעית אם זה ג' ימים או חודש או
כמבואר בסוגיא שם וקשה אמאי לא כתבו
שבתות ופסקו כר' יוסי שזה ב' שבתות משום
הפוסקים שיש להקל בזה בחו"ל באופן שאין
שכ' רב ביבמות פ"ג שהלכה כוותיה .וכן
יונק .ועיין בחזו"א בדינים אות לב שכתב
ובסתימות
פסקו הרמב"ם והשו"ע ]סי"ז[.
שדעת הרמב"ם שזה אסור רק מדרבנן ואולי
הדברים משמע שגם בחו"ל אין להקל בפחות
כלפי זה אין מחלוקת להדיא עליו וצ"ע.
מזה .ואמנם בשו"ת חת"ס ]סי' רפו[ כ'
והנה אף לפי מה שנתבאר שאין להקל בחו"ל
שאפשר להקל בחו"ל לסמוך אם נטעו ג'
במקום ספיקא דדינא מכל מקום אפשר
ימים לפני ל' יום לפני ר"ה והובא על הגליון
שבמקום שהסברה העיקרית להקל ,אף שאין זה
בשו"ע אמנם הפוסקים סתמו מזה ומשמע
מוכח ובארץ ישראל יש להחמיר ,מכל מקום
שסברו להחמיר גם בחו"ל .ויל"ע אמאי לא
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המחלוקת בראשונים אם כל המקל קובע
בחו"ל אפשר להקל .וזה נלמד מאותו עיקר
שיש להקל גם בברכות
שבחו"ל מקילים מדאורייתא בצד רחוק
במציאות ]לפי דעת הרבה ראשונים וכדלעיל[
יז .ושוב מצאנו ענינים נוספים בדיני כל המקל
וכן סומכים על דעת תנא יחיד ,ואף שיש לחלק
בגמ' ברכות ל"ו ב' שאמרו שם בגמ' בנוגע
שבמקום חסרון ידיעה אין כלל להקל מ"מ כן
לקפריסין שבחו"ל הלכה כהמקל כר"ע שאין
יותר נראה ועדיין צריך להוכיח כן.
בזה ערלה ובה"ג גרס שם בגמ' שהוא הדין
כלפי ערלה אין ברכתו העץ וכן כתבו הרי"ף
סיכום נידון כל המקל :כשיש מחלוקת תנאים
והרמב"ם ,אמנם בתוס' וברא"ש שם הקשו
אם זה פרי או לא ]בצלף ובכשות[ מבואר
על זה שכל מה שהקלו גבי ערלה הוא משום
שאמרו כל המקל הלכה כמותו בחו"ל אף
שיש כלל להקל בערלת חו"ל אבל כלפי
שהמקל הוא דעת יחיד נגד רבנן .והוכחנו
ברכות יש לחזור לכלל שהלכה כרבנן
מהפוסקים שכל זה הוא דוקא במחלוקת תנאים
שברכתו העץ .וברבינו יונה שם תירץ דעת
ולא במחלוקת ראשונים שאין להקל כדעה
הבה"ג וסיעתו שהם סברו שהכלל להקל זה
יחידית .אמנם במקום שזה מחלוקת ראשונים
משום שזה ספק ולכן הקלו בספק ערלה
שקולה או ספיקא דדינא לדידן יש לדון אם
בחו"ל וזה ספק גם כלפי ברכות .וכ"כ בלחם
אפשר להקל בזה או שאומרים שזה נחשב ספק
חמודות אות ז' את התרוץ הזה .וכ"כ הרעק"א
חסרון ידיעה .וברדב"ז כתב שאין להקל בזה.
בגליון על השו"ע בסימן רב ס"ו שאם בירך
ובמאמר מרדכי כתב שיש להקל כשזה מחלוקת
בורא פרי העץ יצא משום שיש צד אמיתי
שלא שייך להכריע בה .והבאנו סיעתות מדברי
שזה העץ כיון שזה ספק על הברכות.
הרבה אחרונים שכתבו שבספיקא דדינא אי"ז
והעתיקו להלכה המ"ב שם בשעה"צ.
נחשב ספק .מיהו יש אחרונים שכתבו שזה
נחשב ספק .וקשה להקל וצ"ע .וכתבנו שיש
מקום לומר שבדבר שיש דעה עיקרית להקל אף
שבארץ ישראל יש להחמיר מכל מקום בחו"ל
יש להקל.

טז .והנה מצינו כאן חידוש גדול להקל שבגמ'
ברכות בדין צלף הקשו שנסמוך להקל בחו"ל
מחמת דעת בית שמאי ואף שלבית שמאי אין
זה ברור שזה מותר מ"מ סברו שיש לסמוך אף
שיש כאן צד רחוק להיתר ]כי דעת בית הלל
שאסור ודעת בית שמאי ספק אסור[ וכל תרוץ
הגמ' שבית שמאי במקום בית הלל אינה
משנה אולם אם זה היה שיטות בעלמא היו
מתירים וזה סיעתא שהתירו בחו"ל גם
כשאי"ז ספק שקול .ואולי כיון שזה דעות
האמוראים זה שונה .וכנ"ל.

וחזינן כאן מחלוקת עקרונית ביסוד כל המקל
שדעת התוס' והרא"ש שיסוד כל המקל הוא
הלכה פרטית בערלה וכלפי שאר הדינים יש
הלכה לנהוג כרבנן והסיבה שבערלה זה
אחרת צריך לומר כמו שכ' לעיל סק"ג
שבערלה יכול לנהוג כשיטה אחת שהיא אמת
וכמו שאמרו הלכה כר' אליעזר במקום הדחק
אבל בשאר הדינים צריך לנהוג כמו הכללים
שהלכה כרבנן .ולפי"ז לא יהיה מקור להקל
בכל המקל באופן שיש ספיקא דדינא] .ועי"ש
דרך נוספת ודחוקה[
אבל בדעת רבינו יונה מבואר שפירש גדר כל
המקל שאין זה כלל פרטי בערלה משום שאם
כן אמאי זה ספק אף לגבי ברכות אלא על
כרחך שהבין שגדר הקולא שזה נמסר להם
להקל בפרט בסוגיא הזו שזה ספק .אמנם כל
הראשונים שהקלו בהברכה ונוטע לרבים
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מדין כל המקל מוכח שלא סברו כן כי הרי לא
הלמ"ס נחשב דרבנן .ועי' בחזו"א מעשרות
היה להם מסורת על זה .ועל כן צע"ג דברי
סימן ב' סק"ו שכתב כהגר"א.
הלחם חמודות והרעק"א והמ"ב שחישבו
יט .ואי נימא שהבה"ג והרי"ף והרמב"ם סברו
לדינא דעה זו שהרי מוכח בכל הפוסקים
כרבינו יונה שגדר כל המקל הוא שנמסר להם
שכל
בערלה שלא סברו כדעה זו .שסברו
להקל בפרטות בסוגיא הזו אם כן נמצא
המקל זה קולא בערלה .ולפי"ז אין סיבה
שלדעתם אין מקור ללמוד מדין כל המקל
שיהיה ספק כלפי ברכות.
להקל בכל דברים השנויים במחלוקת ובאמת
ובדעת הר"ן שהוכיח מכל המקל שזה ראיה
כל המקילים בזה הם מכת הרמב"ן וסיעתו
לספק ערלה מוכח שלא פירש כדרך התוס'
]והבאנום לעיל סק"ב שכן כתב הרמב"ן ]ר"ה
והרא"ש הנ"ל שהסיבה שיכול לנהוג כמו
ט[ והר"ן ]שם[ והרשב"א ]ח"ב רצד[ וריב"ש
שיטה מסוימת ,כי אם כן אין זה ספק כלפיו,
]סי' קפג[ .וטור ושו"ע גבי הברכה .וכן דעת
ולדרך הב' שפירשנו לעיל סק"ג בדעת הר"ן
התוס' ברכות לה ורא"ש ורשב"א שם שאין
אפשר ליישב .ומדברי הר"ן מוכח שלא סבר
דין נטע רבעי בחו"ל אלא רק כרם רבעי לפי
כדרך רבינו יונה הנ"ל שנמסר להם להקל
שיש מחלוקת אם כרם או נטע ובחו"ל
מקילים[ ולא מצאנו ברי"ף והרמב"ם להקל
בספק בענין זה שאם כן איך למד משם שיש
בזה ומה שהקל הרמב"ם בנוטע לרבים עיין
קולא מיוחדת בערלה והרי לפי הרבינו יונה
שאמנם באור זרוע ובחזו"א כתבו שזה משום
יש להקל גם בברכות ושאר ענינים ואי אפשר
כל המקל אמנם עיין להלן חלק ה' סק"ד
ללמוד מזה שספק ערלה להקל.
שבקרית ספר ובב"ח כתבו שטעם הרמב"ם
יח .והגר"א בב' מקומות בהלכות וכן
שהרבוי בנוטע לרבים נאמר דוקא על ארץ
בחידושים על ברכות פירש דעת הבה"ג
ישראל ולא על חו"ל ולפי"ז אין מקור משם
וסיעתו שהבינו שמה שמקילים כר"ע אינו
להקל בדין כל המקל.
מדין כל המקל אלא מדין שסבר להקל
ושוב שמעתי להעיר על זה שהרמב"ן
כהשיטה הזו ולכן סבר שיש להקל גם
והרשב"א ברכות לו א' פשיטא להו לדינא
בברכות .ודייק כן מלשון הגמ' שם שאמרו על
כהבה"ג שהלכה כר"ע שאי"ז פרי ואין ברכת
מר בר רב אשי מאי דעתך כר"ע דמקל ולא
קפריסין העץ ומכל מקום הרמב"ן והרשב"א
אמרו שזה משום שכל המקל בחו"ל הלכה
גופיהו ס"ל גבי הברכה ונטע רבעי להקל מדין
כמותו .ולדבריו אפשר לומר שלעולם הבה"ג
כל המקל ומוכח בדבריהם את הדרך של
והרי"ף והרמב"ם סוברים ככל הראשונים
הגר"א שגבי קפריסין היה להם הלכה להקל
בגדר כל המקל שזה הלכה פרטית בערלה ורק
ואין זה שייך לכלל של כל המקל .ואחרי
הכא סברו שפסקו כר"ע מעיקר הדין ,אמנם
שמבואר בדבריהם כן אין סיבה לפרש בדעת
דבריו קשים מאוד בגמ' שאמרו שם 'ולדרוש
הרי"ף והרמב"ם באופן אחר.
כב"ש דמקילים טפי' ותרצו 'ב"ש במקום ב"ה
אינה משנה' ואם הביאור משום שסבר בעצם
דברי הגר"א שלא שייך לומר כל המקל
כהשיטות המקילות מה הקשו אמאי הוא צריך
בדבר שב"ש הסתפקו
לסבור כב"ש .ובחידושי הגר"א כתב שהוא
כ .ועי"ש בקושיתו שהקשה שלא נימא הלכה
סובר שצריך להקל בדרבנן וזה קשה אטו
כדברי המקל מחמת ב"ש כיון שהם רק
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הסתפקו ומבואר שסבר שאין כל המקל בכל
שאמרו בגמ' אח"כ שמר בר רב אשי ורבינא
ספק אלא רק כשיש דעה לסבור כמוה ]ועיין
סברו להקל יש לפרש על פי שכתבנו לעיל
לעיל ב' צדדים בזה[ ויש לדחות שבגמ'
בשם הגר"א שהם סברו כדעת ר"ע ולא משום
מבואר שהוא יסבור כב"ש ואז יקלו מדין ספק
כל המקל ובאמת זה היה דעתו של רב אלא
שרב יהודה פירש אותו משום כל המקל .ולכן
ולא מדין כל המקל ומדויק כן בגמ' שאמרו
אמרו בגמ' שלא אמר בסתימות הלכה כר"ע
מדין ספק.
אלא אמר את כל הדין בצלף.
כא .יש אומרים שדין כל המקל הוא רק בדבר
ויש סיעתא גדולה לדעת רש"י מדברי הגמ'
שיש בו מחלוקת בא"י שאז הלכה כהמקל
שאמרו :ונימא הלכה כרבי עקיבא בחוצה
בחו"ל ולא בדבר שכל המחלוקת בחו"ל
לארץ ,דכל המיקל בארץ הלכה כמותו בחוצה
ועפי"ז יש דרך ליישב אמאי לא סמכו על
לארץ ,אי אמר הכי ,הוה אמינא הני מילי גבי
הרמב"ם להקל שאין כלל נטע רבעי בחו"ל.
מעשר אילן ,דבארץ גופא מדרבנן ,אבל גבי
ויש להוכיח מהרמב"ן ר"ה ט' שכתב שיש
להקל בדין רבעי בחו"ל משום שיש ב' דעות
ערלה דבארץ מדאורייתא אימא בחוצה לארץ
בירושלמי אם טעם המשנה שילפינן קדש
נמי נגזור ,קמשמע לן ע"כ והנה אם בחו"ל זה
קדש ממעשר שני ויש לסמוך על המקל
דאורייתא אמאי לא אמרו דהוה אמינא
שלומדים ממעשר שני וממילא אין נוהג
שערלה שבחו"ל היא דאורייתא אין להקל בה
בחו"ל ,אף שכל הפלוגתא זה פלוגתא בחו"ל
וזה סיעתא שהגמ' שם סברו שערלה בחו"ל
כי אין נפק"מ למחלוקת הזו בארץ ישראל,
דרבנן .ושו"ר כן בצל"ח ברכות ל"ו שכתב כן
על רש"י שם שכתב שערלה דרבנן משום
ומשם יש גם ראיה שמקילים גם כהאמוראים
שהרי שם נחלקו בפירוש המשנה.
שמוכח מהסוגיא שסברו שערלה דרבנן
מחמת הראיה הנ"ל וכתב שהסוגיא אמרו כן
דעת רש"י שאומרים כל המקל רק בדרבנן
מחמת שזה דעת רב יהודה] .ועדיין צ"ע אמאי
כב .עיין רש"י ברכות לו שפירש כל המיקל
אמר כן גם בדעת מר ורבינא[
בארץ הלכה כמותו בחו"ל משום שאין זה מן
וכל הראשונים לא סברו כדעת רש"י הנ"ל
התורה והלכך הולכים בה אחר המיקל,
שהרי הקלו את דין כל המקל אף שפסקו
ולדבריו הסוגיא בברכות ל"ו גבי צלף
להלכה שערלה בחו"ל את דאורייתא.
שאומרים בזה כל המקל והסוגיא בשבת
קל"ט גבי כשות שאומרים בזה כל המקל
חלק ה' ביסוד איסור ערלת חו"ל
סותמים כהשיטות שערלה דרבנן ולפי"ז
א .יש מהאחרונים שחקרו האם גדר ערלת
לכאורה יש לפסוק דערלה בחו"ל היא דרבנן.
חו"ל יש לה דיני ערלה והרי זה כהרחבה של
ויש לדחות שהגמ' בשבת זה בדין כלאים
דיני התורה בערלה וכמו שמצינו בשבת שדין
וכלאים בחו"ל לכו"ע הוא דרבנן .ובסוגיא
מעביר ד' אמות ברה"ר זה הלכה למשה מסיני
בצלף אפשר לומר פלפול שבדברי ר' יהודה
וזה הרחבה של דיני התורה ויש לזה כל דיני
אמר רב אמרו להקל מדין כל המקל ורב
חילול שבת ,או לומר שדין ערלת חו"ל הרי
יהודה גופיה בשם שמואל בגמ' קדושין סבר
זה פרשה בפני עצמה ואין לה דיני ערלה אלא
שערלה בחו"ל היא דרבנן ואפשר שמשום כן
דינים בפני עצמם .ושורש הנידון האם מה
פירש הדין של רב משום כל המקל ומה
דכתיב כי תבואו אל הארץ מתפרש דוקא
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למצוה התלויה בארץ וערלת חו"ל אינה
שערלת חו"ל יש לה דין שונה מערלה
בעלמא .ויש לדחות עפ"י דעת הרמב"ם בספר
כלולה בתורה וזה איסור חדש ,או שאמרינן
המצוות ל"ת קפא שאין מלקות על טריפת
שההלכה למשה מסיני מפרש שאין כוונת
דרוסה ושאר טרפות שהן הלכה למשה מסיני,
התורה שערלה דוקא בארץ ומה שנכתב כי
ולעולם הרי"ז נכלל בכלל איסור ערלה] .ומכל
תבואו אל הארץ לומר שאין דין ערלה אלא
מקום גבי מעביר ד' אמות יש עונש גם
אחרי כיבוש וחילוק .והמקור לומר כצד ב'
להרמב"ם ואכמ"ל[ וע"ע דרך אמונה מע"ש
הוא שמצינו בערלת חו"ל הלכה מיוחדת
ט' יג שהקשה ממעביר.
שודאה אסור וספקה מותר ומצינו שנאמר בזה
הלכה מיוחדת] ,וכן מצינו בזה הלכה מיוחדת
רבעי בחו"ל
שמותר ספק לי אף שהמספק יודע את
ג .עוד פירש הגר"ח שם שנחלקו הראשונים
האיסור[ ברם אפשר שרק כלפי זה נאמר
אם יש דין רבעי בערלת חו"ל שדעת הרמב"ם
הלכה מיוחדת להתיר ספק ולא לומר שכל
פ"י ממאכלות אסורות הט"ו שאין כלל דין
ערלת חו"ל שונה .ועיין להלן נפק"מ בזה.
רבעי בחו"ל ודעת רוב הראשונים שיש רבעי
והנה בהלכות גדולות ובשאלתות כתב וז"ל
בחו"ל ]ברם רובם הקילו רק בכרם מדין כל
וכי היכי דנהגה ערלה בארץ הכי נהגה בחו"ל
המקל ויבואר להלן[ ופירש שהרמב"ם
הלכתא גמירי לה וכו' אלא מאי וכי תבאו
לטעמיה שסבר שערלת חו"ל יש לה דין שונה
דכתיב גבי ערלה זמן ביאה עכ"ל ודייק מזה
ולכן סבר שנתחדש בהלכה רק את הדין ערלה
הגר"ח ]פ"י ממאכ"א הכ"א[ שדעתם שדין
ולא את הדין רבעי ולכן אין דין רבעי בחו"ל.
ערלת חו"ל נכלל במה שכתוב בתורה דאל"כ
ועיין לקמן שהרשב"א ועוד ראשונים כתבו
ענין
אמאי פירשו את הקרא וכי תבואו על
להדיא שמקורו של הרמב"ם הוא מהלימוד
אחר .והחזו"א ]בגליונות שם[ דחה שאפשר
קדש קדש ממעשר שני שאינו נוהג בחו"ל וכן
לומר שהוקשה לשאלתות שאם אמרינן הלכה
מוכח להדיא מלשונות הרמב"ם שהשוה את
למשה מסיני שיש ערלה בחו"ל אם כן היכי
זה למעשר שני ויובא להלן ולפי"ז אין מקור
קתני בתורה וכי תבואו שמשמע שעד שבאו
כלל לסברה זו .ושו"ר שהגר"ח עצמו
ולא
אין איסור והרי זה אסור מחמת ההלכה
]בהלכות מעשר שני פ"א הי"ד[ מתקשה בזה
יתכן שיהיה כתוב בתורה לשון שמשמע
אמאי הוצרך הירושלמי והרמב"ם ללמוד
שאפשר לעשות ערלה עד זמן זה ובאמת זה
פטור רבעי בחו"ל מקדש קדש ולא אמר
אסור ועל כן תרצו זמן ביאה דהיינו שגם
שמצות רבעי היא מצוה התלויה בארץ ונדחק
ההלכה לא נאמרה אלא רק אחרי שבאו.
ליישב שהלימוד הזה נצרך לומר שסוריא
אינה בכלל הקדושה וצ"ע.
מלקות בערלת חו"ל

ב .ברמב"ם פ"י ממאכלות אסורות הכ"א
כתב :והאוכל כזית מטבל של דבריהם או
מכלאי הכרם וערלה של חוצה לארץ מכין
אותו מכת מרדות .ומבואר שסבר שעל ערלת
חו"ל אין עונש כמו ערלה רגילה .ובחידושי
הגר"ח על הרמב"ם שם הוכיח מזה שדעתו

ועיין בחזו"א בגליונות על הגר"ח הנ"ל
]במאכלות אסורות ובמעשר שני[ שדחה
כמ"ש שרבעי זה המשך הערלה ולכן יש
לאסרו אף בחו"ל ורק משום המיעוט של
קודש קודש פטר הרמב"ם .אמנם עי"ש שאין
ברור מה דעתו בעצם החקירה.
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נוטע לרבים בחו"ל
פלפול שלם בדברי הגמ' שלעולם הדרשה את
פריו לא נאמר כלפי חו"ל וכוונת הגמ' הוא
ד .והנה דעת הרמב"ם ]מע"ש פ"י ה"ד[ שיש
להקשות על תחילת הדברים שם שהקשו
להקל בנוטע לרבים בחוץ לארץ ,ויש שפירשו
אמאי לא אמר הלכה כר"ע שקפריסין אינם
גם שם שדעתו שהרבוי של נוטע לרבים
פרי ותרצו שאם היה אומר כן היה נראה
]שלומדים מלכם כמבואר בפסחים כג[ נאמר
שהלכה כמותו אף בא"י ובאמת הלכה כמותו
דוקא בערלה וכלפי ערלת חו"ל לא נאמר
רק בחו"ל ועל זה הקשו שגם אם היו חושבים
משום שהוא לשיטתו שזה הלכה מיוחדת,
שהלכה כוותיה מ"מ לא היו מתירים בא"י
אמנם עיין באו"ז הלכות ערלה שכתב להדיא
משום שיש לאסור שם מדין שומר .וזה דחוק
שדעת הרמב"ם משום כל המקל בארץ הלכה
בגמ' ודלא כפרש"י וכן הוא עצמו הקשה על
כמותו בחו"ל ולכן בחו"ל סומכים על דעת ר'
זה שרבעי מותר בשומר וא"כ אם היו חושבים
יהודה בריש ערלה שהתיר בנוטע לרבים וכ"כ
שהלכה כר"ע היו מתירים רבעי בא"י .וע"ע
בחזו"א ערלה ס"א סקי"ט ומנ"ח רמו ה.
בענין זה בדרך אמונה מע"ש ט יג ד"ה אסורין
ולפי"ז אין כלל ראיה משם] .ברם אין מהם
בערלה שהוכיח מהירושלמי סוף פ"ד
ראיה איפכא שאפשר שההלכה נאמרה שיש
דמעשרות שאמרו שיש דין שומר גם בחו"ל
לזה אותם איסורים כמו ערלה[.
כלפי קפרס שאסור אף בחו"ל.
אמנם בקרית ספר על הרמב"ם שם ובב"ח
דין שריפה בערלת חו"ל
]סי' רצד[ כתבו שהרבוי נאמר רק על ארץ
ו .הנה גבי פירות ערלה דינם שריפה כמבואר
ישראל ,וסיעתא מדבריהם לכל דרך הגר"ח
בתמורה ]לג [:שערלה זה מהנשרפים ,ויש
הנ"ל שאומרים שההלכה יש לה גדרים
אחרים מהערלה של הפסוק ולכן אף שיש
לדון אם גם ערלת חו"ל כן הוא ,ובפני יהושע
רבוי בתורה אומרים שאין זה על ערלת חו"ל.
ברכות ל"ו דייק מהגמ' דמר בר רב אשי זרק
ועיין לעיל חלק ד' סקי"ט.
את האביונות שלא שרף אותם שאין חיוב
שריפה ופירש את זה משום שגם אם יהיה
ולדעת רוב הראשונים שאסרו בנוטע לרבים
אחר שיכשל בזה שלא יהיה איסור שהרי
אף שזה נלמד מדרשה משמע שלומדים
מותר לאכול ספק ערלה וספק לי מותר.
לערלת חו"ל שיש להם את גדרי האיסור כמו
ובספר מלבושי יו"ט קונטרס חובת קרקע סוף
ערלת א"י ואי"ז מוכח שאפשר שההלכה
סימן א' פירש שיש דעות שאין דין שריפה
ניתנה שיש בזה גדרי האיסורים כערלת א"י
בפירות ערלת חו"ל משום שדינם שונה ואין
וכנ"ל.
זה מוכרח וכנ"ל.
שומר לפרי בערלת חו"ל
הנאה מערלת חו"ל
ה .בגמ' ברכות לו ב' הקשו איך מר בר רב
ז .בגמ' סוכה ל"ה נחלקו אמוראי מה טעם
אשי אכל את הקפריסין הרי יש בזה דין של
אתרוג של ערלה פסול חד אמר לפי שאין בה
שומר לפרי שאסור ,והנה הדין שומר שאסור
היתר אכילה וחד אמר לפי שאין בה דין ממון,
ילפינן לה מדכתיב 'את פריו ,את הטפל
והקשו התוס' תיפוק ליה שאי אפשר לצאת
לפריו' ,ומוכח מזה שהיה פשוט לגמ'
באתרוג של ערלה משום כתותי מיכתת
שהדרשה את פריו לאסור שומר ילפינן לה גם
שיעוריה משום שמצותו בשריפה וכמו לולב
כלפי ערלת חו"ל .ועיין בצל"ח שם שכתב
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של עיר הנדחת שפסול מהאי טעמא ותירץ
אפשר ששם החמיר עליהם כיון שזלזלו בזה.
שנחלקו בזה משום שנפק"מ לענין מעשר שני
וצע"ג דברי הרי"ד והריא"ז הנ"ל ולא הביאו
דבריהם בפוסקים אלא סתמו שערלה אסורה
ובאמת פסול גם בלאו הכי מהטעם הנ"ל.
בהנאה ולא כתבו שערלת חו"ל שונה ומכלל
ובתוס' רי"ד תירץ שדין המשנה הוא גם לגבי
דלא סבירא להו כוותיהו .ועיין ברבינו יונה
ערלת חו"ל שהיא אסורה באכילה ומותרת
בשערי תשובה שער ג' אות פג שכתב להדיא
בהנאה .והוכיח כן מהגמ' בקדושין לו שמותר
לספק לחבירו ערלת חו"ל ומוכח מזה שמותר
שערלה אפילו בחו"ל אסורה בהנאה וכ"כ
לו להנות .ובשלטי גבורים בשם ריא"ז נחלק
הכלבו סימן צב וכ"כ רבינו ירוחם נתיב כא
ח"ב.
עליו שערלת חו"ל יש בה היתר אכילה שהרי
יכול לספק לחבירו ולאכול ואיך אמרו בגמ'
אמנם יש לעיין איך אפשר לדחות ראית
אכילה
שערלה פסולה משום שאין בה היתר
התוס' רי"ד מהדין שמותר לספק לחבירו והרי
ומוכח שלא קאי על ערלת חו"ל .ומשמע שגם
כל אחד שמספק לחבירו יש לו בזה הנאה
בהנאה
הוא מודה לדין שערלת חו"ל מותרת
שמכיר לו טובה עבור זה שסיפק לו .וכן
אלא שפליג מטעם אחר.
מוכח בגמ' פסחים כ"ב ב' שהוכיחו מזה
והקשו האחרונים ]כפות תמרים סוכה ל"ד ב'
שמותר להושיט אבר מן החי לבן נח שמותר
להנות באבר מן החי ופירש שם התוס'
ושפת אמת שם[ שזה נסתר מגמ' ע"ז כ"ב
שאפילו אם מושיט לו בחינם יש לו הנאה
שכתוב שם שאסור לעשות חשבון על סמך
מזה שמחזיק לו טובה עבור זה ,ואם כן קשה
שנות הערלה בשדה של שותפות שהגוי יאכל
איך התירו כאן .ובדוחק גדול י"ל שהוא
משנות הערלה וכנגדם יאכל הישראל
מתנה עמו קודם שמספק לו שעושה כן בתנאי
מהשנים שאח"כ ומוכח להדיא שאסור הנאה
והתם מיירי בחו"ל שזה מעשה ברבא .וכן
שלא יחזיק לו טובה עבור זה וזה דוחק גדול.
ובאבנ"ז הנ"ל פלפול ליישב דלעולם כל היכא
קשה על זה מהגמ' פסחים כ"ה ב' שאמרו שם
שאין האדם מכוין עבור שיחזיק לו טובה
שרבינא שף לברתיה בגוהרקי דערלה והקשה
עבור זה ונותן לו במתנה מותר ואין זה נקרא
עליו מר בר רב אשי שיש בזה איסור ואמר לו
שנהנה ומה שאסור להושיט אבר מן החי לגוי
שזה שעת סכנה או שעושה שלא כדרך הנאה
היינו משום דלגוי אסור לתת מתנה ועל כרחך
ומוכח שיש איסור הנאה והם בפשטות היו
בחוץ לארץ] .ובדוחק יש לומר שהיה זמן
שמכוין שיהיה לו טובת הנאה מזה ולכן זה
שרבינא היה בארץ ישראל וכמבואר ברש"י
אסור.
]מנחות מב ד"ה חד מיניהו[ שרבינא היה
ח .ובמג"א בסימן תרמט סק"כ פסק לדינא את
בארץ ישראל .ועיין לעיל חלק ג' סק"ו
דין השלטי גבורים הנ"ל שאפשר לצאת
בסוגיא שאם אפשר להקל בערלת חו"ל
באתרוג של ערלת חו"ל כיון שיכול להאכילו
במקום רוב שיש דוחקים להעמיד המעשה
לחבירו .והעתיקו המ"ב שם בסקמ"ה.
דהגמ' בב"ב עם רבינא שזה בא"י ,וכל זה
ובאבנ"ז או"ח סי' תפט הקשה על זה מאוד
דחוק וכן מר בר רב אשי לא מצינו כלל
איך יוצאים באתרוג הרי יש בזה איסור הנאה
שעלה[ .וכן יש להקשות מהגמ' קדושין ל"ו
ומה לי שיכול לתת לאחר הרי לו עצמו אסור
שאמר ליה על ערלת חו"ל סתום ספיקא ואבד
להנות ]ומוכיח כן שהרי כל איסור הנאה יכול
ודאה ומבואר שאמר ליה לאבד אותם ברם
לתת לגוי וגר תושב ומכל מקום נחשב שאין
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בדין של ערלת א"י ולכן דינם שוה .ויש
זה שלו כיון שלו אסור להנות וכן דייק מהגמ'
לדחות שגדר ההלכה נאמר שיש להם דינים
בפסחים ריש כל שעה שהוכיחו שתרומה
שוים .אמנם בב"ח וקרית ספר פירשו דעת
מותר בהנאה לישראל מדכתיב תרומתכם
הרמב"ם שאין דין נוטע לרבים משום שהרבוי
שלכם יהא ומוכח שאם לישראל היה אסור
נאמר דוקא בערלת א"י וזה דלא כהאו"ז
הנאה לא היה נחשב שלהם אף שיכולים
והחזו"א שפירשו בדעתו מדין כל המקל.
לתיתם לכהנים[ והקשה שכל דברי התוס'
ובצל"ח כתב שאין דין שומר בערלת חו"ל
רי"ד והש"ג הם לשיטתם שסוברים שאין
משום שהרבוי נאמר דוקא בא"י וכ' כמה
היתר הנאה אולם לפי סתימות הפוסקים
ראיות שיש דין שומר .ומצינו דעת תוס' רי"ד
שאסור הנאה בערלת חו"ל יש לפסוק שאין
וריא"ז שאין דין איסור הנאה בערלת חו"ל
יוצאים ידי חובה באתרוג כזה.
ולדבריהם מוכח שגדרי ערלת חו"ל דינם
והנה לדעת הסוברים שערלת חו"ל אין בה
שונה אמנם האחרונים הוכיחו מהגמ' שיש
איסור הנאה מוכח שסברו שדינה שונה
דין איסור הנאה וכן סתימות הראשונים .עוד
מערלת א"י אמנם דבריהם קשים מאוד מהגמ'
מצינו שדעת הרמב"ם שאין רבעי בחו"ל
וכדלעיל.
ומבואר בראשונים וברמב"ם גופיה שדעתו
ט .בשו"ת שיבת ציון ]לבן הנודע ביהודה[
משום שלומדים קדש קדש ממעשר ואי"ז
קדושין
סימן מח פירש ששורש הנידון בגמ'
נוגע לנידון הנ"ל.
שהקשה לו איך מותר לאכול ספק ותירץ לו
חלק ו'
שכך נאמרה הלכה ודאה אסור ספקה מותר
בדין רבעי בחו"ל
היינו שבתחילה סברו שההלכה מפרשת את
התורה והרי זה ככל דין מן התורה שספקו
א .בגמ' ברכות ל"ה נחלקו התנאים אם אסור
אלא
לחומרא ותירץ לו שאין זה הגדר
נטע רבעי או רק כרם רבעי .וכתב התוס' שם
שההלכה של ערלת חו"ל זה חידוש בפני
]ד"ה ולמאן[ שקיימא לן שרבעי נוהג אף
עצמו ועל כן מותר ספק שספק בהלכה למשה
בחו"ל ברם נוהג רק בכרם ולא בשאר אילנות
מסיני אפשר להקל לפי מה שכתב הרמב"ם
כיון שכל המקל בארץ הלכה כמותו בחו"ל.
עי"ש .והנה הוא אזיל בשיטתיה דאבוה
וכ"כ להלכה הרא"ש ]שם סימן א[ .וכ"כ
שערלת חו"ל דינה שונה מערלת א"י אולם
הרשב"א בחידושים שם .וכ"כ הר"ן ]ר"ה ב'
להמבואר אין מקור לזה ואדרבה יש להוכיח
א' בהרי"ף .קדושין ט"ז א'[ והביא כן בשם
שדינם שוה מדין שומר וכנ"ל.
הרז"ה .וכן פסק בתרומת הדשן ]סימן קצב[.

סיכום הדברים :יש לדון אם ערלת חו"ל
כלולה באיסורי ערלה ]ורק ביחס לספק דינה
שונה[ או שזה דין בפני עצמו .ויש להביא
מדין שומר שמשמע בגמ' ובסתימות
הפוסקים שזה נאמר בערלת חו"ל אף שזה
נלמד מרבוי ,וכן משמע מדעת רוב הראשונים
שאסור נוטע לרבים גם בערלת חו"ל אף שזה
נלמד מרבוי ומשמע מזה שערלת חו"ל כלולה

ב .וברבינו יונה ]ברכות על הרי"ף כ"ה א'[
הביא שכן כתב רב אחא משבחא שלהלכה יש
לומר שרק כרם רבעי נוהג בחו"ל משום
שאומרים כל המקל ,וכן דעת רבינו משה
הזקן והגאונים ,והביא שדעת ר"י הזקן אינה
כן וסובר שנטע רבעי אסור בכל הדברים
משום שאין אומרים הלכה כדברי המקל אלא
רק בדברים שנאמרו בהם להדיא והביא
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להוכיח כן מקושית התוס' שמוכח בגמ' שלא
מהירושלמי במסכת מעשר שני פרק כרם
רבעי וכן בערלה פרק ז הלכה ו' שאיתא
הקלו בכלאים שאין כלאים אלא כשעושים ג'
במשנה מחלוקת אם כרם רבעי יש לו חומש
מינים במפולת יד ]ועיין לעיל חלק ד' יישובי
וביעור ולפי ב"ש אין לו חומש וביעור ולפי
התוס' על קושיא זו[ .ובסוף דבריו כתב
ב"ה יש לו חומש וביעור ואמר רבי שגם לפי
הרבינו יונה שהעולם נהגו כדעת רב אחא
ב"ש יש לו חומש וביעור ודברי ב"ש
והגאונים שאינו נוהג אלא בכרם בלבד .ודעת
שבשביעית אין לו חומש וביעור שזה כמו
רב אחא נמצאת בשאלתות דרב אחאי שאלתא
מעשר שני ודעת בית הלל שעיקר דין חומש
ק ד"ה ברם צריך.
וביעור למדים ברבעי ממעשר שני אמנם זה
ג .ועיין תוס' קדושין ]ב :ד"ה אתרוג[ שכתב
נוהג גם בשביעית כיון שאין זה ממש דומה
שיש להחמיר רק בכרם רבעי משום שאומרים
למעשר שני ,והביאו שם ברייתא שלפי ב"ש
כל המקל אמנם כתב שיש שיטות הסוברים
אין כלל חומש וביעור ודלא כרבי .ואמרו שם
שגם למ"ד כרם רבעי יש חיוב רבעי בכל
שדעת ר' יהודה שאין לנכרי כרם רבעי
האילנות מדרבנן וכתב שלפי זה גם בחו"ל יש
וחכמים סוברים שיש לו ופירש רב ביבי
לאסור .אמנם בראשונים הנ"ל כתבו שרבנן
שדעת ר' יהודה הוא כמו ב"ש לפי רבי דהיינו
לא גזרו רבעי בסוריא .ועיין לקמן סק"ט דברי
שלומדים ממש כמו מעשר שני שאינו נוהג
הגר"א ע"ז.
בגוי ובשביעית .ואמרו בגמ' שלפי זה אין
דעת הרמב"ם שאין כלל רבעי
רבעי בסוריא כמו שמעשר שני אינו נוהג
ד .כתב הרמב"ם ]פ"י ממאכלות אסורות
בסוריא .וכתבו הרמב"ן והרשב"א שבגמ'
הט"ו[ :יראה לי שאין דין נטע רבעי נוהג
בבלי קדושין נ"ד מבואר שפירשו את המשנה
בחוצה לארץ אלא אוכל פירות שנה רביעית
בפאה שלפי ב"ה יש חומש וביעור משום
בלא פדיון כלל שלא אמרו אלא הערלה ,וקל
שלומדים קדש קדש ממעשר שני ,ולפי זה
וחומר הדברים ומה סוריא שהיא חייבת
מוכח שכמו שאין מעשר שני נוהג בסוריא כך
במעשרות ובשביעית מדבריהם אינה חייבת
אינו נוהג רבעי שם וקל וחומר שאינו נוהג
בנטע רבעי כמו שיתבאר בהלכות מעשר שני,
בחו"ל .וזה מדויק בלשון הרמב"ם שכתב
חוצה לארץ לא כל שכן שלא יהיה נטע רבעי
שהדברים קל וחומר שאם אינם בסוריא קל
נוהג בה ,וכו' והורו מקצת גאונים שכרם רבעי
וחומר שאינם בחו"ל וכן בהלכות מעשר שני
לבדו פודין אותו בחוצה לארץ ואחר כך יהיה
כתב כשם שאין מעשר שני כך אין רבעי
מותר באכילה ואין לדבר זה עיקר .עכ"ל.
בסוריא ומוכח להדיא שהמקור שלו זה
ועיין בדבריו בהלכות מעשר שני פ"ט :כשם
מהלימוד שם ]ולא כהגר"ח שהרמב"ם סבר
שאין מעשר שני בסוריא ,כך אין נטע רבעי
שערלת חו"ל זה הלכה מיוחדת שאם כן מה
בסוריא .ויש להבין מנין פשיטא ליה שאינו
זה שייך ללימוד ממעשר שני ובדוחק י"ל
נוהג רבעי בסוריא שמזה למד שאין נוהג
שלולי הלימוד אמינא שההלכה נאמרה גם
רבעי בחו"ל.
לדין רבעי והלימוד קובע שההלכה היא רק
בא"י ושו"ר שהגר"ח במעשר שני מתקשה
ועיין ברמב"ן ]ר"ה ט[ וברשב"א ]ב"ק סט
בזה ונדחק ליישב[
ובמיוחסות סי' קנו בהרחבה ובח"ג סי' רלא

ח"ג[ שכתבו שמקורו של הרמב"ם הוא
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ה .אמנם הרשב"א הקשה על הרמב"ם שרק
רבעי אלא בכרם אומרים שסומכים על
לדעת רב ביבי בשיטת בית שמאי מבואר
השיטה המקלה.
שלמדו לגמרי ממעשר שני ולכן אין רבעי
ראית הרמב"ן לדעת הרמב"ם
בשביעית ולכן אמרו שלר' יהודה אין רבעי
ז .והרמב"ן שם הביא לסייע לרמב"ם מלשון
בשל גוי אבל לפי בית הלל וכן לחכמים דר'
המשנה דתנן בפ"ק דקדושין )ל"ו ב'( וכל
יהודה לומדים ממעשר שני שיש לו קודש
]מצוה[ שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא
וביעור ולא לומדים ממעשר שני את כל
בארץ חוץ מן הערלה )והרבעי( ]והכלאים[,
הדינים ולכן זה נוהג גם בשביעית וגם בשל
ותנן נמי החדש אסור מן התורה בכל מקום
גוי ואם כן איך אפשר לומר שאין נוהג רבעי
והערלה הלכה והכלאים מדברי סופרים,
כלל בחו"ל .וכן הקשה הגר"א בסקכ"ח
ומקשה אמאי לא כתוב שרבעי נוהג בכל
באריכות וקבע שאדרבה משם משמע שיש
מקום והרי בכל המשניות שונים את רבעי
רבעי בחו"ל .והחזו"א ערלה סימן יא סקי"א
בנפרד מערלה כמו שכתוב 'שוה לאילן
האריך ליישב גירסת הירושלמי לדעת
לערלה ולרבעי' )בכורים פ"ב מ"ו( ,וכן 'אם
הרמב"ם ואדרבה נראה שנוטה שכן העיקר
לערלה ערלה ואם לרבעי רבעי' )ר"ה י' א'(,
אלא שכתב שאין ברור שאומרים בזה כל
וכאן לא שנו אלא ערלה אלמא אין רבעי אלא
המקל שלא בכל פלוגתא אומרים כל המקל.
בארץ.
ויש מקום לומר שהרמב"ם סבר שלא שייך
ח .ויש להביא דעות עוד ראשונים בענין זה.
ללמוד לחצאין ועל כרחך שלפי הירושלמי
בארחות חיים הלכות ערלה הביא את דעת
טעם בית הלל שאין לומדים כלל ממעשר שני
הרמב"ם שאין כלל רבעי בחו"ל ואח"כ הביא
ולכן זה נוהג בשביעית ובגוי ולכן כתב שאם
את דעת הגאונים שנוהג רק בכרם .ובחינוך
לפי הבבלי בית הלל לומדים ממעשר שני על
מצוה רמז הביא בתחילה את דעת הרמב"ם
כרחך שיש לומר שאין רבעי.
שאין נוהג רבעי בחו"ל ואח"כ הביא שיש
]ואגב אורחא יל"ע איך הלימוד קודש קדש
מרבותינו שסוברים שנוהג בחו"ל בכרם .וכן
מגלה שאין רבעי בחו"ל הרי גם ערלת חו"ל
מצאנו בחידושי הרא"ה ברכות לו שסובר
אינה כתובה בתורה כי כתוב כי תבואו
כדעת הרמב"ם.
ואומרים שההלכה הוסיפה על התורה וא"כ
בסמ"ק מצוה רנ הביא רק את דעת הגאונים.
נימא שאף שמבחינת התורה לא שייך רבעי
והאו"ז הלכות ערלה סימן שכו כ' כדעת
בחו"ל מכל מקום ההלכה תחדש איסור גם
הגאונים שנוהג בכרם ולא בנטע רבעי.
בזה ומוכח מזה שאם יש לימוד בתורה שאין
ובכלבו סימן צב הביא רק את דעת הגאונים
רבעי לא שייך לומר שההלכה תחדש בזה
שנוהג כרם רבעי.
ועיין לעיל ריש חלק ה' בשם החזו"א[.
וברבינו ירוחם ]נתיב כא ח"ב דף קעו טור ג[
ו .עיין ברדב"ז על הרמב"ם שפירש דעתו
הביא רק את דעת הרמב"ם .הכפתור ופרח
שאין רבעי משום שאומרים כל המקל בארץ
]פרק יג[ כ' כהרמב"ם והביא כן בשם
הלכה כמותו בחו"ל .ודבריו תמוהין שהרי אין
הראב"ד .ובסמ"ג עשין סי' קלז סתם כדעת
שיטה שאין רבעי כלל ורק הסוברים שאין
הרמב"ם שאין רבעי בחו"ל שלומדים אותו
ממעשר שני .ובלאוין סימן קמו הביא הסמ"ג

ריג
הערלה
בדין ספק ערלה
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את דעת הרמב"ם ואח"כ הביא את דעת
משום שאין אומרים כל המקל אלא רק במה
התוס' והשאלתות] .ודחוק לשונו שם שהביא
שכתוב והקשה על זה שהרי השו"ע בסי"ז
פסק להקל בהברכה מדין כל המקל אף שלא
את הרמב"ם ואח"כ כתב וכן דקדק הר"י
כתוב בגמ' והביא את דברי התוס' בקדושין
שאין רבעי אלא רק בכרם וקשה שהרי
שיש לומר כל המקל בדברים שיש פלוגתא
הרמב"ם סבר שגם בכרם אין רבעי והרמב"ם
על עצם המין והובא לעיל חלק ג' בהרחבה.
גופיה הביא את דעת הגאונים וחלק עליהם
ברם כתב אח"כ שיש לקיים הדעה שנוהג
וכן יש להקשות על הגהות מיימוניות שעל
הרמב"ם כתב וכן הר"י כתב שאין רבעי אלא
רבעי בכל מילי עפ"י דברי התוס' בקדושין
שכתב שלכולי עלמא נוהג רבעי מדרבנן
רק בכרם וקשה שהרי זה דעה אחרת וצ"ע
בשאר אילנות ולכן הוא נוהג גם בחו"ל ,ברם
וצריך לדחוק שעיקר כוונתם הוא לומר שאין
הוכיח מכמה תוס' ]ר"ה י"ד ב' ד"ה לרבעי
דין רבעי וכלפי זה דעותיהם שוות[.
וסוכה לט ב' ד"ה לרבעי[ הסוברים שלמ"ד
ועי' בחזו"א ]סו"ס יא[ שכתב לסייע לרמב"ם
כרם אין רבעי מדרבנן בשאר אילנות ולפי"ז
מדברי הירושלמי בסוטה שכתב שאין חוזרים
גם בחו"ל לא יהיה .ועיין עוד בתרומת הדשן
על כרם רבעי בחו"ל משום שאין מצוה
סימן קצב שהביא דברי התוס' הנ"ל ונראה
לחללו ומשמע כהרמב"ם שאין דין כרם רבעי
שלא חשש להם.
בחו"ל .ועיין לעיל סק" מה שכתב לדחות
והחזו"א בסיכום הדינים דין ט' הביא שיש
שכוונת הירושלמי שאין צריך לחזור משום
להחמיר בחו"ל רק בכרם .ולא הביא כלל את
שמותר לספק.
דעת הר"י הזקן ורבינו יונה והתוס' בקדושין
דברי הפוסקים
לחוש שנוהג בחו"ל נטע.
ט .בשו"ע סעיף ט' פסק :דין נטע רבעי נוהג
סיכום הדעות :א .דעות שאין כלל רבעי
אף בחוצה לארץ .ויש מי שאומר שאינו נוהג
בחו"ל :כן דעת הרמב"ם והרמב"ן והראב"ד
אלא בארץ ,אבל בחוצה לארץ פירות הבאים
והרא"ה והכפתור ופרח ורבינו ירוחם.
אחר שעברו שני ערלה מותרים בלא פדיון.
והרמ"א כתב וי"א שאינו נוהג בחוצה לארץ
ב .דעות שנוהג רבעי בכרם :כן דעת התוס'
רק בכרם ,ולא בשאר אילנות .והיינו שהשו"ע
והרא"ש והרז"ה והרשב"א והשאלתות
חשש לדעת ר"י הזקן שנוהג רבעי בחו"ל בכל
והסמ"ק והאו"ז והכלבו ותרומת הדשן.
מילי והביא את דעת הרמב"ם שאין כלל רבעי
ג .ראשונים שהביאו את ב' הדעות הנ"ל:
והרמ"א את דעת הרא"ש ורוב הראשונים
בר"ן ובארחות חיים ובחינוך ובסמ"ג
שנוהג רק בכרם .ועיין בש"ך שם שכתב
ובהגהות מיימוניות.
שלפיכך יש להחמיר ולפדות בין נטע רבעי
לחוש
ובין כרם רבעי בלא ברכה והיינו שיש
ד .דעות שנוהג נטע רבעי בחו"ל :כן דעת ר"י
לרמב"ם לכן יש לפדות בלי ברכה גם כרם
הזקן והביאו ברבינו יונה וסייע לדבריו אמנם
ולכן
ומאידך יש לחוש לר"י הזקן ורבינו יונה
הרבינו יונה גופיה כתב שמנהג העולם הוא
יש לפדות גם נטע.
להחמיר רק בכרם .והנה זה ממש דעה
יחידאה שהרי כל השיטות הנ"ל אין מחמירים
אמנם הגר"א כתב שדעת הרמ"א היא עיקר
כוותה .וצ"ע שהשו"ע והש"ך חששו לדעה זו
וכתב שדעת ר"י הזקן ורבינו יונה שאין להקל
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והחזו"א לא הביא להלכה דעה זו וכן הגר"א
שו"ר שכל דין רבעי בנכרי אין זה ברור דעיין
כתב שהעיקר כדעות שנוהג רבעי בכרם.
לשון הרמב"ם פ"י ממעשר שני ה"י שכתב
שאם בא לנהוג במצוה זו הרי הוא קדוש ואין
אם יש רבעי בנטיעת גוי בחו"ל
ברור לשונו אם זה חיוב או לא ועיין חזו"א
י .ויש לדון אם בנטיעת גוי בחו"ל יש מקום
מעשרות סימן ז' סקכ"ו .ולא למדתי כל ענין
להקל שאין בזה רבעי שהרי כלפי תרומות
זה בעיון כל הצורך לפי ששייך ענין זה הרבה
ומעשרות קיימא לן שבנטיעת גוי לכו"ע יש
לעניני מעשרות בגדרי יש קנין.
קנין לגוי להפקיע ולכאורה ה"ה ברבעי .ושוב
רבעי בחו"ל בגפן יחידית
שמעתי מגיסי הריפ"ש שיש מחמירים שאין
יא .הרמב"ן בר"ה דף ט' הביא שרב אחא
להקל ברבעי בנטיעת גוי בחו"ל והוכיח כן
משבחא כתב שלמ"ד שיש רק דין כרם רבעי
מתרומות פרק ג' משנה ט שנחלקו אם יש
רבעי בסוריא בשל גוי וגבי תרומות ומעשרות
ובגמ' ברכות לה אמרו ב' לימודים לדעתו
לכו"ע אין בשל גוי ומוכח שנקטו חכמים
שיש אומרים שלמד כן מדכתיב קודש הלולים
שרבעי זה דין בפירות עצמם ולכן אין קנין
תרי זימני וילפינן שאין דין חילול אלא במקום
להפקיע ולא מסתבר שזה דין מיוחד בסוריא
הילול שזה יין ויש מאן דאמר שלמד כן
כי אין סיבה שיגזרו ברם ר' יהודה חלק על זה
מגזירה שוה דכתיב ותבואת הכרם וכתיב
והתיר ויש לידע כמי ההלכה .ועיין בהגר"א
להוסיף לכם תבואתו ולכן ילפינן שאין דין
בסקכ"ח שהביא שבדין זה אם יש לגוי רבעי
רבעי אלא בכרם ,וכתב רב אחא שאין דין
בסוריא נחלקו ר' יהודה ורבנן הנ"ל .ולא כתב
רבעי נוהג אלא בכרם שתים כנגד שתים ואחת
כמי ההלכה .ברם לכאורה יש לדון להקל
יוצאה זנב אבל גפן יחידית אינה צריכה פדיון
מדין כל המקל .ועיין לעיל שאין ברור שיש
כלל ,וחלק עליו שיש דין רבעי גם בכרם
כל המקל בדבר יסודי כמו רבעי דאל"כ אמאי
יחידית והוכיח כן שהרי גבי כלאי הכרם נמי
גפן יחידית בכלל כלאים הוא וכל שזורע חטה
חששו הפוסקים ולא הקילו כדעת הרמב"ם
שאין כלל רבעי בחו"ל .וכן הוא בחזו"א סימן
ושעורה וחרצן קדש ,אלא לא בא הכתוב אלא
יא סקט"ו שאין ברור ששייך לומר כל המקל
להוציא שאר אילנות הא במין דכרם אפילו
ברבעי .עי' ברשב"א ב"ק שהקשה שנימא
גפן יחידית נוהג בה רבעי .והביאו הר"ן
כלפי ישראל כל המקל ומזה הכריח שזה רק
בקדושין ]ט"ז א בהרי"ף[ והוסיף עוד קושיא
כלפי גוי ומשמע שכלפי גוי מסכים שנימא כל
שהרי למ"ד שלומד מהילולים נוהג רבעי גם
בכרם יחידית ולא שמענו שנחלקו ב' השיטות
המקל אמנם עיי"ש בחזו"א שמשמע שיש
האלו בב' דינים אלא רק בדין אחד אם רבעי
משמעות בירושלמי כלפי דין זה ולא עיינתי
נוהג בכל האילנות או רק בכרם ומכלל דכו"ע
שם היטב .ושו"ר באור זרוע הלכות ערלה
מודו שנוהג רבעי גם בכרם יחידית .אמנם
סימן שכו שכתב שכל מה שנחלקו חכמים על
הרשב"א בברכות לו כתב כדברי רב אחא
ר' יהודה הוא רק בסוריא שקרוב לארץ
שאין נוהג רבעי בכרם יחידית שכיון שזה
ישראל שלכן סברו שיש לגזור גם בכרם רבעי
תלוי במחלוקת מה הלימוד של כרם רבעי
של נכרי אבל בחו"ל גם הם מודים שאין
אמרינן כל המקל וכן הביא בשם הרז"ה .וכ"כ
לאסור כרם רבעי של נכרי בחו"ל.
הרשב"א בשו"ת המיוחסות להרמב"ן סימן
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קנו והביא דבריהם הב"י .ועיין להלן שכן
נוהגת בנטיעה אחת אלא בכרם שלם .משמע
מבואר ברש"י סוטה מג ב'.
מדבריו שלמ"ד כרם רבעי אין איסור ערלה
בנטיעה אחת אלא דוקא בכרם שלם .ואין
והנה הרעק"א בגליון על השו"ע ס"ז על דברי
לומר שכוונת רש"י על רבעי שהרי הגמ' אמרו
הרמ"א שנוהג רבעי בחו"ל רק בכרם כתב
שנטיעה שנראית כבת שנתה חייבת בערלה
כדברי רב אחא והרשב"א שזה דוקא בשתים
ועל זה אמר רש"י שאמרו כן רק על ה'
כנגד שתים ואחת יוצאה זנב והיינו שסמך
נטיעות שזה כרם ולא על כרם יחידי משום
להקל על שיטה זו .אמנם החזו"א סימן יא
שאין איסור בכרם יחידי ואם נאמר שיש
סקי"ט כתב שקשה להקל נגד דברי הרמב"ן
ערלה אמאי לא אמרו שגם נטיעה אחת
שקושיתו מכרעת .וכ"כ בסיכום הדינים שלו
אסורה מדין ערלה הרי לא עוסקים כאן בדין
בדין ט' שהמנהג להחמיר בכרם רבעי בחו"ל
רבעי אלא בדין ערלה.
וראוי להחמיר אף בגפן יחידית.
דברי רש"י שלמ"ד כרם רבעי אין ערלה
באילן יחיד

יב .ועיין ברמב"ן שם שהביא מרש"י סוטה
מג שמשמע מדבריו שנקט שאין דין ערלה
אלא בכרם שזה שתים כנגד שתים ואחת
יוצאה זנב ,והקשה עליו שגם הסוברים כן
ברבעי לא אמרו כן בערלה שהלימוד ותבואת
הכרם נאמר דוקא גבי רבעי ואין לומדים מזה
גבי ערלה והוכיח כן שאם היה דין כזה שדין
ערלה הוא רק בכרם ולא בשאר אילנות היו
מקילים בזה מדין כל המקל בערלה הלכה
כמותו בחו"ל ומדלא הקילו כן מוכח שאין
דעה כזו.
ויש להרחיב מעט בזה שבגמ' שם איתא:
ילדה פחותה מטפח חייבת בערלה כל
שנותיה ,דמתחזיא כבת שתא .והני מילי
שתים כנגד שתים ואחת יוצאה זנב ,אבל
כוליה כרם קלא אית ליה .וכתב רש"י :להכי
נקט שתים כו' דסבר לה כמאן דאמר במסכת
ברכות )דף לה( כרם רבעי תנן שאין ערלה

ועיין בתשו' חת"ס ]יו"ד סי' רפה[ שהביא
שהרעק"א הקשה לו על דברי רש"י הרי יש
איסור ערלה גם בנטיעה אחת ,ותירץ החת"ס
שיש לדחוק דכוונת הגמ' אינה שנראה
לאנשים שיש בזה חיוב ערלה כי אנשים
רואים שהפירות מעולים ומבינים שאין זה
בשנים הראשונות שהפירות אינם טובים אלא
שאנשים חושבים שזה בשנת רבעי ולכן חייב
ברבעי ועל זה אמר רש"י שרבעי הוא דוקא
בשנה בכרם .ודחוק מאוד שהרי בגמ' אמרו
דמיתחזי כבת שתא.
ואגב אורחא חזינן בדברי הרמב"ן בקושיתו
על רש"י חידוש בגדרי כל המקל שהרי אמר
שאם היה שיטה שאין ערלה באילן יחיד אלא
רק בכרם היה צריך לפסוק כן בחו"ל ואף
שבמשניות כולם מבואר שיש איסור ערלה גם
בדבר שאינו כרם שהרי אמרו איסור ערלה
באתרוגים ותמרים וחזינן שגדר כל המקל הוא
להקל ככל שיטה בכל גווני.

רטז
ערלה
על מה חל איסור ערלה
תורת
סימן י' על מה חל איסור ערלה
התרוץ השני אמרו שגם בשרף היוצא מן העץ
אסור לכו"ע אם זה אילן שאינו עושה פירות,
חלק א' דין שרף וסוכר
שאז אומרים שהשרף זה הפרי שלו .וכל זה
חלק ב' דין ערלה בעלים שעומדים למציצה
לדעת רב זירא ,ולדעת רב פדת מותר גם
ודין ורד
בשרף כזה לדעת רבנן דהיינו גם בשרף
הפירות וגם בשרף של אילן שאינו עושה
חלק ג' דין גרעינים וקליפות
פירות ולכן אמר שהתנא שאמר קטפא פירא
חלק ד' האם הכלל מה נחשב פרי לגבי ברכה
הוא רק כדעת ר' אלעזר.
ומעשר שוה ודין צלף
וקשה מאוד שהרי כתוב במשנה להדיא שר'
חלק ה' דין בוסר וסמדר בערלה ורבעי
יהושע אומר ששרף הפגין אסור ואיך סבר רב
פדת שלפי רבנן גם שרף הפרות מותר.
ומצאנו על קושיא זו ב' דרכים ליישב א' דרך
א .ערלה פ"א מ"ז ר' אליעזר אומר המעמיד
הר"ש ובזה גופיה יש ב' אופנים וכדלהלן וב'
בשרף הערלה אסור אמר ר' יהושע שמעתי
דרך הרשב"א.
בפירוש שהמעמיד בשרף העלים בשרף
דרך א' דהר"ש  -דלרב פדת שרף הפירות
העיקרים מותר בשרף הפגים אסור מפני
אינו פרי ורק בערלה אסור
שהוא פרי.
ב .בר"ש שביעית ]פרק ז משנה ו[ הקשה כן
ובגמ' נדה ח :הביאו את המשנה בשביעית
ותירץ בתחילה שלעולם סבר רב פדת שלרבנן
פ"ז מ"ו שיש שביעית לקטף ]אילן שאינו
מותר שרף הפירות ומה שאמר ר' יהושע
עושה פירות ויוצא ממנו שרף רש"י[ ור'
לאסור שרף הפגין היינו שאמר ששמע כן
שמעון חלק שאין לקטף שביעית ,ואמר רב
והוא לא ס"ל הכי וזה דחוק מאוד.
פדת שהמשנה הזו כר' אלעזר וחלק עליו רב
ולכן כתב ליישב שסבר רב פדת שלרבנן אין
זירא שלדבריו יוצא שקטף מותר שהרי אין
שרף נקרא פרי ולכן אינו אסור בשביעית ומה
הלכה כר' אלעזר והוא סובר שגם לרבנן אסור
שאסור שרף הפירות בערלה הוא מטעם אחר
קטף והקשו בגמ' שכתוב במשנה הנ"ל
דכתיב 'את פריו' ודרשינן 'את הטפל לפריו'
בערלה שרק ר' אליעזר אסר קטף ורבנן פליגי
וכמו שגרעינין אסור הוא הדין בזה ]ולכן רק
ואיך אמר רב זירא שקטף אסור גם לרבנן,
שרף הפירות אסור ולא שרף העצים כי הוא
ותרצו :עד כאן לא פליגי רבנן עליה דר"א
אינו טפל למידי[ ואין זה שייך לשביעית ולכן
אלא בקטפא דגווזא ,אבל בקטפא דפירא
בשביעית העמיד כר' אליעזר ]שאסר גם שרף
מודו ליה ,דתנן א"ר יהושע שמעתי בפירוש
העצים שאין בזה הטעם של טפל לפריו ועל
שהמעמיד בשרף העלין בשרף העיקרין מותר,
כרחך שהוא סבר שזה פרי ממש[ ורב זירא
בשרף הפגין אסור מפני שהוא פרי .ואיבעית
חלק שלפי ר' יהושע שרף הפירות נקרא פרי
אימא כי פליגי רבנן עליה דר"א באילן
ממש .ולכן אמר שאפשר להעמיד את המשנה
העושה פירות ,אבל באילן שאינו עושה פירות
בשביעית גם כרבנן.
מודו דקטפו זהו פריו וכו' .מבואר בגמ' שלפי
התרוץ הראשון אמרו שמחלוקתם בקטף העץ
ג .והקשה הר"ש מהירושלמי ]שביעית ה"ו[
אבל בשרף היוצא מן הפרי לכו"ע אסור ולפי
שאיתא שם שר' פדת אמר שדעת רבי שמעון
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שאין לקטף שביעית הוא כדעת רבי יהושע
בקטף הרי כתוב ר' אליעזר אוסר במעמיד
ששרף העלין אינו פרי בערלה ,ולפי זה על
בשרף ערלה ותירץ לו שרבנן חולקים דוקא
כרחך שתנא קמא שאמר שיש לקטף שביעית
בשרף העץ ולא בשרף הפרי ואיבעית אימא
כוונתו שאף בעלים יש לקטף שביעית והקשה
שרבנן חולקים בשרף של עץ העושה פרי אבל
שאם כן על זה אמר רב פדת בבבלי שהמשנה
בשרף שאין עושה פרי מודים שזה עץ .וקשה
הזו כר' אלעזר שאוסר שרף העלין וקשה
מה תירץ לו בתרוץ הא' הרי כל מחלוקתם
היה בשרף העץ ומה תירץ לו שרבנן מודים
שאם כן אמאי ר' זירא הקשה עליו שהוא
בשרף פרי וצריך לומר שעיקר דבריו היה
מתיר שהרי אף הוא מודה שיש להתיר בשרף
מכוון לאיבעית אימא אלא שהקדים לומר לו
העלין ורק בשרף הפירות סבר לאסור כר'
הדינים שמודים בב' אופנים .ולפי"ז כל
יהושע] .ועיין לקמן סק" קושית הרשב"א על
מחלוקתם הוא באילן שאינו עושה פירות .וזה
דרך זו מהגמ' בע"ז[
לא נראה בדברי הר"ש וכן זה לא נראה כלל
דרך ב' דהר"ש דשרף הפירות לכו"ע זה
בדברי הגמ' שאמרו שחכמים מודים לר"א
פרי ונחלקו בשרף העצים שיש בהם פרי
שאסר גבי ערלה ונתכוונו רק גבי שביעית.
בשביעית
ועל כן נראה שר' זירא ענה לו שרבנן מודים
ד .ועל כן כתב לחדש שלעולם מחלוקת ת"ק
לר"ש שאסור בערלה בשרף של פרי או של
ורבי שמעון הוא בשרף העצים ולכן אמר רב
אילן שאינו עושה פירות ועל כן הוא סובר
פדת בירושלמי שדעת רבי שמעון הוא כרבי
שיש לאסור בשביעית גם בשרף של אילן
יהושע ששרף העצים אינו פרי ולכן העמיד
שעושה פירות .וזה דוחק עצום שעיקר התרוץ
רב פדת בבבלי שמה שכתוב ששרף העצים
חסר מן הספר.
אסור בשביעית הוא כדעת ר' אליעזר כי לפי
ר' יהושע הוא מותר ,ורב זירא סבר שכמו
ו .והנה לולי דברי הר"ש יותר נראה שדרכו
שרבנן מודים לאסור בערלה בקטפא דפירא
של רב פדת בירושלמי אינה כדרכו בבבלי
הוא הדין יודו לאסור בקטפא דגווזא גבי
ולכן בירושלמי העמיד את מחלוקת ת"ק ור'
שביעית משום דבשביעית לא בעינן פרי.
שמעון בשרף העלים ולכן אמר שר' יהושע
]וצריך לפרש שההשוואה בין קיטפא דפירא
כר' שמעון אבל בבבלי העמיד את מחלוקתם
לקטפא דגווזא הוא שחזינן ברבנן שאסרו
בשרף הפירות ורבי שמעון התיר גם שרף
קטפא דפירא שזה דבר חשוב משא"כ ר'
הפירות והת"ק שאסר העמידו כר' אליעזר
אליעזר סבר שאין זה דבר חשוב[
]ומה שאסור גבי ערלה לר' יהושע הוא מטעם
אחר דכתיב 'את פריו'[ ולכן הקשה עליו רב
וסיכום הדברים לפי הר"ש הוא שגבי ערלה
זירא שלדבריו הוא מתיר שרף הפירות .וזה
בעינן פרי ולכן אין לאסור בקטף העצים אלא
כדרך א' דהר"ש.
רק בקטף הפרי ,ולגבי שביעית נחלקו שלפי

רב פדת נמי אין איסור לפי רבנן אלא רק
בדבר שהוא פרי ולרב זירא יש איסור בכל
שרף אף שאינו פרי.
ה .ויש להבין לדברי הר"ש שהרי ר' ירמיה
שאל את ר' זירא שאיך סובר שרבנן אוסרים

והנפק"מ בכל זה הוא ביסוד דין שרף שלפי
הר"ש נתבאר לכו"ע שיסוד האיסור משום
שזה בטל לפרי שהרי לפי הר"ש לפי רב פדת
יסוד האיסור משום שזה בטל לפרי ושרף
העצים מותר ואף רב זירא מודה שאין זה פרי
אלא רק לגבי שביעית שאין צריך שם פרי
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אבל גבי ערלה אין בה איסור .אבל להדרך
שזה אסור רק לר"א ותירצו שגם ר' יהושע
שכתבנו לפרש עפ"י הירושלמי שדין שביעית
מודה שאסור בשרף הפירות ,ואם נאמר שרב
וערלה זה אותו דין ורב פדת בירושלמי
פדת מתיר גם בשרף הפירות אמאי לא הקשו
בגמ' איך רב פדת ור' יוחנן יתירו בזה ומוכח
העמיד שמחלוקת ת"ק ורבי שמעון הוא
שלכו"ע שרף הפירות אסור.
בשרף העצים והעמיד שר"ש המתיר הוא כר'
יהושע בערלה שהתיר ולפי"ז ת"ק בשביעית
דרך ד' דעת האחרונים ברמב"ם שפסק
שאסר על כרחך שסבר שהשרף נחשב פרי אף
ששרף העצים זה פרי לגבי שביעית ולא פרי
לגבי ערלה .עי' בחזו"א שביעית סי' יד סק"ו
לגבי ערלה
שכתב שלפי הר"ש לרב זירא אין שביעית
ח .הנה ברמב"ם ]פ"ז משמיטה ויובל הי"ט[
נוהג אף בקטף הפרי ולא הבנתי כלל דבריו
פסק ששרף היוצא מן האילנות אין שביעית
ומקורו
אבל ביוצא מן הפירות או ביוצא מאילן שאין לו
דרך ג' דהרשב"א דשרף הפירות לכו"ע זה
פירות יש לו שביעית ,וזה כפשטות דברי רב
פרי ונחלקו בשרף העצים שאין בהם פרי
זירא בברכות ]ודלא כהר"ש שסבר שרב זירא
בשביעית ובערלה
אסר גם בשרף של אילן שאין מוציא פירות[,
ז .והנה הרשב"א ]בשו"ת חלק ה' סימן מא
ובהלכות מאכלות אסורות ]פט"ז הכ"ו[ סתם
וכ"כ בענין זה שם בסימן לח -מא וכ"כ
המעמיד גבינה בשרף פגי ערלה הרי"ז אסורה
בחידושים על נדה שם[ חלק על דברי הר"ש
בהנאה ,ויש לעיין אמאי לא הזכיר בהלכות
ופירש שם שעיקר סיבת הר"ש לקושיתו הוא
ערלה שיש לאסור גם בשרף היוצא מן האילנות.
מחמת התרוץ הראשון של הגמ' שרב זירא
וכן הקשה בתוס' יו"ט בערלה פ"א מ"ז וכתב
בשרף
אמר שמודה בשרף הפירות וחולק
שיש ליישב עפ"י הר"ש שיש לחלק בין ערלה
העצים ומשמע שעל זה רב פדת חולק ומתיר
לשביעית שבערלה כתיב פריו ובעינן פירי אבל
יהושע
אף בשרף הפירות ולכן הוקשה לו שר'
גבי שביעית לא בעינן פרי הלכך אין השרף בטל
גופיה כתב ששרף הפירות זה פרי ונדחק
לגבי העץ .וכ"כ בשו"ת משכנות יעקב או"ח סי'
ליישב והרשב"א תירץ על קושיא זו שאין
צז ד"ה ולכאורה וכ"כ החת"ס בחידושים לנדה
כוונת רב זירא לומר ב' דרכים אלא עיקר
דף ח ע"ב והרחיב בזה שגבי שביעית בעינן
כוונתו בתרוץ השני לומר שיש לאסור שרף
דבר שהנאתו וביעורו שוה ושרף אף שהנאתו
באילן שאינו מוציא פירות ועל זה רב פדת
וביעורו שוה אין בו שביעית כיון שבטל לגבי
חולק .ומסיק לדינא ששרף היוצא מן הפירות
עצו וכל זה בשרף של עץ המוציא פירות אבל
לכו"ע זה פרי ושרף היוצא מאילן העושה
בעץ שאינו מוציא פירות אמרינן שזה חשוב
פירות בזה נחלקו ר' יהושע ור' אליעזר ושרף
ואינו בטל ולכן יש בו שביעית.
היוצא מאילן שאינו מוציא פירות נחלקו רב
אבל הרשב"א ]הנ"ל בשו"ת ח"ה סי' מא ובנדה
זירא ורב פדת ורב יוחנן אם גם בזה מודו
ח' ב'[ כתב אף בדעת הרמב"ם שלענין ערלה
כו"ע שהוא פרי .ופוסק להלכה שיש לאסור
אמרינן שרפו זהו פריו וכ"כ החזו"א שביעית
אף באילן שעושה פירות.
סי' יד סק"ז ד"ה והנה.
ומוכיח כן מהגמ' בע"ז ל"ה ב' שאמרו שם
והנה דברי כל האחרונים הנ"ל דחוקים שהרי
שהטעם שאסור גבינות של עכו"ם משום
בגמ' שאל רב ירמיה את רב זירא הרי ר"א אומר
שמעמידים אותה בשרף של ערלה והקשו
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עושין פרי אסור אולם כל זה בשביעית אבל
שהמעמיד בשרף ערלה אסור וחכמים חולקים
גבי ערלה אין איסור.
ותירץ לו שחכמים חולקים רק באופנים
מסוימים וקשה אמאי לא אמר לו שכל
תוכן הנידון :דעת ר' יהושע לאסור שרף
מחלוקתם הוא רק גבי ערלה שצריך פרי אבל
היוצא מן הפירות ,ובגמ' ברכות אמר רב זירא
גבי שביעית יש לאסור בכל גווני משום שאין
שאף ר' יהושע מודה באילן שאינו מוציא
צריך פרי ולכאורה זה ראיה שרב זירא לא סבר
פירות ששרפו זהו פריו .ויש לחקור בכל
לחלק בין ערלה לשביעית ]וגם הר"ש שאמר כן
איסור שרף אם זה סברה פרטית בערלה
את
בתחילה זה בדעת רב פדת והרמב"ם פסק
שדרשינן את פריו את הטפל לפריו לאסור גם
רב זירא כדמוכח בשביעית[ וצריך לדחוק
דבר הטפל לפרי או שדעתו שזה נקרא פרי
שאמר לו את דעתו האמיתית שגם בשביעית אין
לכל מילי .ולפי דרך א' דהר"ש אמרינן דבזה
לאסור בכל גווני אלא רק באילן שאין עושה
נחלקו רב זירא ורב פדת דלרב זירא זה נחשב
פירות.
פרי ולרב פדת זה דוקא בערלה ,אולם לפי

סיכום הדין :שרף הפירות אסור לכו"ע .ושרף
של עץ שאין עושה פירות אסור לדעת הר"ש
והרשב"א והרמב"ם ]בשביעית ,ונחלקו
האחרונים בדעתו בערלה אם זה אסור[ ושרף
של עץ העושה פירות דעת הרשב"א שיש
לאסור בשביעית וערלה ודעת הרמב"ם שאין
לאסור .ולפי הר"ש בערלה אין לאסור
ובשביעית זה תלוי בפלוגתא.
סיכום הדרכים בביאור הגמ' :דרך א דהר"ש:
דרב זירא ורב פדת נחלקו בדין שרף הפירות
דלר' פדת אין זה פרי לפי ר' יהושע ורק גבי
ערלה שרף זה פרי.
דרך ב דהר"ש :דרב זירא ורב פדת נחלקו
בדין שרף העצים שעושין פרי שלר' זירא זה
אסור לגבי שביעית ולר' פדת אין זה אסור.
ולערלה גם רב זירא מודה שאין איסור.
דרך ג' דעת הרשב"א :דרב זירא ורב פדת
נחלקו בדין שרף העצים שאין עושין פרי
בערלה ושביעית.
דרך ד' דעת הרמב"ם לפי דעת חלק
מהאחרונים :דרב זירא ורב פדת נחלקו כאחד
מהדרכים דלעיל ופוסקים ששרף העצים שאין

עיקר דעת הר"ש ולהרשב"א ולהרמב"ם שרף
הפירות נחשב פרי לכו"ע גם לגבי שביעית
ומוכח שאין זה סברה פרטית בערלה.
דעת הרדב"ז להתיר בסוכר

ט .הנה ברדב"ז ]ח"ג סי' תקלא[ דן אמאי קני
הסוכר אין בהם ערלה וכתב :הא לא קשיא
כלל דוערלתם ערלתו את פריו אמר רחמנא
ולא את עצו והסוכר הוא הוא בעצמו הקנה
והפרי וזה ברור מאוד עכ"ל וקשה מאוד
שהרי מבואר בגמ' שאילן שאינו עושה פירות
אומרים שקטפו זהו פריו לכו"ע לגבי ערלה.
]וכן הוא דעת הר"ש וכל דבריו ששביעית
שאני זה ביחס לאילן העושה פירות שרב זירא
אסר בשביעית ולא בערלה כדהוכחנו לעיל
סק" ולא ככמה ספרים שראיתי שטעו בזה[
ויש מיישבים שקטף שאני לפי שהוא דבר
שיוצא מן העץ משא"כ הסוכר שזה העץ
עצמו שהוא מתוק ואינו יוצא והרי"ז כאדם
שלועס את העץ עצמו שיש בו טעם מתוק.
ואין נראה לי כן מבחינה מציאותית כי הסוכר
נמצא על הקנים .ועיין לעיל שיש סוברים
בדעת הרמב"ם שדין שרפו זהו פריו זה דוקא
בשביעית ולא בערלה ולפי"ז אפשר ליישב
דעת הרדב"ז הנ"ל.

רכ
ערלה
על מה חל איסור ערלה
תורת
עוד קשה על הרדב"ז מדברי הרמב"ן ברכות
ג' דברי הראשונים שדבר שברכתו העץ יש בו
ל"ו ב' שכתב שפלפלין חייבים בערלה
ערלה.
וברכתם אדמה מפני שהם גוף העץ בעצמו
והנה כהיום הסוכר בארץ ישראל עשוי מסלק
וז"ל "מפני שהפלפלין תמרותיהן שנעשות
סוכר שזה ירק ומקני סוכר המיובאים מחו"ל
בעץ עצמו כעין אבעבועות" ודימה אותם
ויש להקל בהם מדין ספק ערלה ואין שם רוב
לתמרות שגם הם גוף העץ בעצמו וחייבים
להחמיר.
בערלה וברכתם אדמה ,ומבואר שגם דבר
עיין בחזו"א שביעית ועי' חזו"א מעשרות
שהוא גוף העץ בעצמו חייב בערלה שלא
סימן ב' סק"ו
משמע שזה שרף .ואח"כ כ' הרמב"ן :ראיתי
בהלכות גדולות ואית רבנן דאמרי סוכ"ר וקנה
י .יש לדון בעלי גת אם אינם פרי וכמו
דס"ל
דסוכ"ר בורא פרי האדמה ,ולאו משום
שמבואר להלן חלק ב' אם יש לאסור בהם
דקנה לאו עץ הוא ,אלא הכי ס"ל אע"ג דעץ
מדין שרף היוצא מן העץ .וזה נוגע לעצם
קא
הוא כיון דלאו פירא קא מפיק ולאו
יסוד האיסור בשרף האם כל דבר שיוצא מן
אכלינן פירא )אלא( לא מיתמר לן בפה"ע
העץ נחשב פרי או רק אם הוא נוזל.
אלא בורא פרי האדמה ,מידי דהוה אשיתא
חלק ב דין עלים
דפירחא )ל"ו א'( .עכ"ל ופשטות דבריו שזה
דומה לפלפלין ותמרות שזה מגוף העץ
יא .במשנה ערלה פ"א מ"ז העלים והלולבים
וחייבים בערלה וברכתם אדמה.
ומי גפנים וסמדר מותרות בערלה וכו' .ומקור
הדין הזה הוא מהתורת כהנים על הפסוק
עוד קשה על הרדב"ז שלדבריו נמצא שגם
וערלתם ערלתו את פריו ]ויקרא יט כג[ שכתב
להסוברים שברכת הסוכר העץ מכל מקום אין
פריו פרט לעלים ולולבים ומי גפנים ומי
זה ערלה ונמצא שיש דבר שהוא העץ ואין בו
סמדר .והביאו הרמב"ם בפירוש המשנה כאן.
ערלה וקשה על זה מהגמ' ברכות לו שהקשו
ודין זה שאין ערלה בעלים פסק הרמב"ם
שאם הברכה על האביונות הוא העץ בודאי
בהלכות ]פ"ט ממעשר שני יג[ והשו"ע
יש בו ערלה ,וכ"כ בבה"ג והביאוהו
]בסימן רצד ס"ב[.
הראשונים ]וכ"ז להלן בהרחבה ח"ד[ שדבר

שאין בו ערלה אין ברכתו העץ .ובדוחק י"ל
שבעצם חלק בפרי שברכתו העץ בודאי יש בו
ערלה כי אם יש בו חשיבות לברכה בודאי יש
בו איסור ערלה ורק סוכר שהחסרון שלו הוא
חסרון מיוחד בענין ערלה שאין זה נקרא עץ
מאכל לפי שלא יוצא בו פירות וכלפי ברכה
אין חסרון זה.
סיכום הדברים לכאורה יש לאסור בסוכר
היוצא בשנות ערלה מחמת ג' ראיות א' דין
שרף היוצא מן העץ שאינו עושה פירות ,ב'
דברי הרמב"ן שפלפלין הם אבעבועות בגוף
העץ ויש בהם ערלה וכן השוה סוכר אליהם,

ויש לדון האם זה משום שהעלים נחשבים
כמו העץ עצמו ועל זה לא נאמר דיני ערלה
אלא על הפירות או שכל ההיתר משום שלא
נוטעים על מנת לאכול את העלים אבל עלים
שנוטעים אותם לשם אכילה יהיה בהם דין
ערלה .ונפק"מ בעלי גאת שזה עלים של עץ
שאין לו פירות ונוטעים אותם בשביל ליקח
את העלים למוצצם.
מחלוקת הראשונים אם יש ערלה בורד

יב .במשנה שביעית פ"ז מ"ו הורד יש לה
שביעית והובא בגמ' נדה דף ח .וכתבו

רכא
ערלה
על מה חל איסור ערלה
תורת
הרא"ש והר"ש והרמב"ם שהורד הינו
שם )סי' לז( דברי הגאון ודברי הרמב"ם )פ"ט
השושנים האדומים] ,אמנם ברמב"ם הלכות
מברכות ה"ו( שיש לברך בורא עצי בשמים
ברכות פ"ט ה"ו משמע שזה ב' דברים וכן
וכתב הרא"ש דנראה לו כדברי הרמב"ם
דייק הכס"מ שם והגר"א בסימן רטז[.
שמברך על הורד בורא עצי בשמים דודאי לאו
פרי הן שאין עיקרו עומד לאכילה .ולהלכה
וברשב"א ]בתשו' ח"ז סימן שנו  -שנז[ כתב
פסק השו"ע שם ס"ג כדברי הרא"ש והרמב"ם
שורד יש בזה ערלה כיון שאוכלים את העלים
לברך בורא עצי בשמים על הורד.
וזה עיקר הפרי ולא הזרע שם .אמנם הביא

בשם הראב"ד שפסק שורד אין בזה ערלה
משום שדן שאין זה עיקר הפרי שהזרע הוא
הפרי ויש להסתפק אם יש לזה דין שומר
שגדר שומר הוא שכשיטלו אותו לא יהיה
הפרי ויש להסתפק אם יקחו את הורד לא
יהיה את הזרע וכתב שיש להקל בספק
בחו"ל .וכתב הרשב"א שאפשר לנהוג
כהראב"ד בחו"ל שאין בזה ערלה] .ומכל
מקום נוהג בזה שביעית כיון שהנאתו וביעורו
שוה אסור אף שאי"ז פרי[ ועיין במאירי
ברכות מג ב' ונדה ח' שעיקר דעתו שיש בזה
ערלה ועיין בריטב"א סוכה לה שדעתו
כהראב"ד וז"ל ועצי הורדים הם קטנים ואין
ספק שנוהגות בהם ערלה ,אלא שהעלים שאנו
אוכלים אינן הפרי כי הפרי הם הגרעינין
שנעשה באותו עגול שבתוך העלין והעלין
האלו נקראין ורדים הם שומר לפרי ,ומשום
דכי שקלת להו לא לקי פירא אין ערלה נוהגת
בהם .עד כאן .והיינו דמאי דהראב"ד הסתפק
הריטב"א פשיטא ליה .ובבית יוסף הביא דברי
הראב"ד.
מחלוקת הראשונים אם יש לברך על ורד
הנותן ריח טוב או בורא עצי בשמים

יג .והנה בבית יוסף בסימן רטז הביא שדעת
הרשב"א בתשובה )ח"א סי' שצז( בשם
הראב"ד לברך כשמריח את הורד הנותן ריח
טוב בפירות וכתב הרשב"א שכן דעתו נוטה
לפי שהן נאכלין במרקחות והרי הן כאתרוגין
עד כאן .וכ"כ הרשב"א בחידושים בברכות
)מג :ד"ה אמר מר זוטרא( .אמנם הרא"ש כתב

אם הורד אין עיקרו לאכילה אמאי כ'
הרשב"א שיש בו ערלה

יד .והנה בתחילה היה נראה לומר שדעת
הרשב"א שיש ערלה בורד משום שזה עומד
לאכילה שהיו אוכלים את העלים במרקחת
וקשה מדעות הראשונים הנ"ל שכתבו לברך
בורא עצי בשמים משום שאין עיקרו עומד
לאכילה אלא לריח ואם כן יש להבין דברי
הרשב"א שכתב שיש ערלה בורד וקשה מאי
שנא מעלים שאין בהם ערלה ,ואפשר ליישב
שהסיבה היא משום שורד שונה מעלים כיון
שזה פרח וזה פרי ברמה מסוימת אף שכל
הפרחים של עצי סרק מותרים מ"מ כשזה
ראוי לאכילה זה נחשב פרי .ועוד אפשר שאף
אם אין עיקרו לאכילה מ"מ אמרינן שיש לו
שמוש חשוב לאכילה ולכן סבר הרשב"א
שיש לאסרו וזה שונה מעלים שאינם עומדים
כלל לאכילה.
ויש מקום לומר שהרשב"א חלק במציאות
וסבר שעיקר העלים של הורד עומדים
לאכילה .ולכן יש בזה ערלה .ובתחילה
חשבתי להוכיח כן מהסוברים שאומרים על
זה הנותן ריח טוב בפירות ,שלכאורה דעתם
שזה עומד לאכילה ,ברם אין זה מסתבר לומר
שיש כאן מחלוקת במציאות ועוד יש להוכיח
שאין זה כן שהרי דעת הראב"ד שמברכים
הנותן ריח טוב בפירות ומכל מקום דעתו
שאין זה ערלה ובפשטות מוכח מזה שלכו"ע
אין עיקרו עומד לאכילה ומכל מקום מברכים
הנותן ריח טוב בפירות כיון שזה עומד גם

רכב
ערלה
על מה חל איסור ערלה
תורת
לאכילה .ובזה נחלקו אם יש לברך הנותן ריח
ריח טוב בפירות לפי שעיקר נטיעתו לעשות
טוב כיון שזה עומד גם לאכילה או שכיון
ממנו מרקחת יש לספק אם אסור להריח בו
כיון שהוא ערלה .וכבר נשאלתי על אילן כייר
שעיקרו לריח יש לברך בורא עצי בשמים.
שנבאר אם נוהג בו ערלה והעליתי כיון שאינו
מוכח שעלים שאין עיקרם לאכילה אין בהם
מאכל בריאים לאו עץ מאכל הוא אלא עץ
ערלה
לתרופה ולא עדיף מנוטע לסייג ולקורות
טו .ולפי המבואר שעיקר דעת הראשונים
שאעפ"י שיש בהם פירות אין ערלה נוהגת בו,
שבעלי הורד אין ערלה ]וכל ספק הראב"ד אם
הוורד ג"כ אע"פ שהוא למאכל אינו מאכל
יש בזה שומר[ אין להוכיח מדעתם שעלים
בריאים ולפיכך אין ערלה נוהגת בו ומותר
שעומדים לאכילה אין בהם דין ערלה לפי
לאוכלו וכ"ש להריח בו ואע"פ שיש מקצת
שאפשר לומר ששאני ורד לפי שאין עיקרו
בריאים אוכלים מרקחת הוורד אין אוכלין
עומד לאכילה .ולכן אף שעומד קצת לאכילה
אותו למזון כשאר פירות אלא לשמירת
אין זה סיבה לערלה.
הבריאות הילכך אין זה עץ מאכל .עכ"ד.
ולדרגה זו שאם קצת אוכלים ונוטעים גם על
מבואר דעתו שהוא סבר שהסוברים שיש
דעת זה אין ערלה יש להוכיח כן מהגמ'
לברך הנותן ריח טוב בפירות סברו שעיקר
ברכות לו גבי צלף שאמרו בגמ' שנטעי
נטיעתו על דעת לעשות ממנו אוכל וצריך
אדעתא דפרחא ופרש"י שנוטעים על דעת
להיות בו ערלה ויש בזה סיבה צדדית לפוטרו
לאכול את העלים ומכל מקום אין ערלה אלא
משום שהוא אינו מאכל בריאים.
רק באביונות] .ברם יש לדחות ששם יש פרי
יז .ועי' שו"ת מהרי"ט ח"ב יו"ד סי' לד
אחר ולכן זה גרע משא"כ כשיש רק את
שבתחילה כתב שהנידון אם יש בזה ערלה
העלים דומיא דדין שרף דאמרינן דבכה"ג
תלוי במחלוקת אם מברכים על זה בורא עצי
הוא חמיר[
בשמים או הנותן ריח טוב בפירות והקשה על
וכן יש להוכיח בגמ' שם מקורא שהיו אוכלים
זה שהראב"ד סבר שמברך הנותן ריח טוב
זה
את זה ואין בזה ערלה ויש לדחות ששם
בפירות ומכל מקום סבר שאין בזה ערלה
משום שלא נטעי אינשי אדעתא דקורא.
והוכיח מזה שמברכים הנותן ריח טוב לכל
דבר שיש לו שם אוכל גם אם אין לו שם פרי
ולפי"ז לא נפשט הנידון מה דין עלים
אבל לענין ערלה צריך שיהיה דוקא פרי ולכן
שעיקרם עומדים לאכילה אם נוהג בהם
אין בזה ערלה.
ערלה.
דברי הרדב"ז שנחלקו אם זה עומד לאכילה
או לא ולכו"ע אין בזה ערלה שאין זה מאכל
בריאים

טז .ושו"ר ברדב"ז ח"א סי' מד שכתב :ולענין
הוורד לדעת האומרים שמברכים עליו בורא
עצי בשמים לפי שעיקר נטיעתו להריח הדבר
ברור שמותר להריח בו דלאו עץ מאכל הוא,
אבל לדעת האומרים דמברכים עליו הנותן

אמנם הביא שם שיש מחלוקת באוכל ורד
שהרא"ש כתב שמברך אדמה והכלבו כתב
שמברך העץ וכתב שלכאורה הם פליגי אם זה
פרי או לא .אמנם עיין בהגר"א על השו"ע
סימן רד סי"ג שהשו"ע פסק שאם אוכל ורד
מברך אדמה וכתב הגר"א שאף שורד זה העץ
מכל מקום מברך על זה אדמה לפי שאין זה
עיקר הפרי שעיקר הפרי זה הגרעין וזה כמו
פרחים וזה דומה לקפריסין שברכתו אדמה.

רכג
ערלה
על מה חל איסור ערלה
תורת
וכ"כ במג"א ובמ"ב שם .ולפי"ז אין ראיה
ועיין לעיל סוף חלק א' שגם אי נימא שעלים
משם.
אינם נקראים פרי אלא הרי הם כמו העץ יש
לדון לאסור בזה כמו שרף.
וע"ע בשו"ת מהרשד"ם ]ח"א יו"ד סי' קצא[

שכתב שלהסוברים שמברכים הנותן ריח טוב
בפירות נוהג בזה ערלה .וזה שלא כדעת
הגאונים הנ"ל וכן מוכח בראב"ד כוותם
וכנ"ל .וכעי"ז כ' בספר תוספת יום הכפורים
יומא פא ב' ד"ה ללמדך אלא שכתב שהמנהג
להקל שזה נחשב עומד לריח ולכן אין בזה
ערלה ומברך בורא עצי בשמים.
והנה לפי המבואר בדעת הרדב"ז והמהרי"ט
הנ"ל שכתבו שאם זה היה עומד לאכילה היה
צריך לאסור גם בערלה ולכאורה מוכח
בדבריהם שיש לאסור אכילת עלים .ואפשר
לדחות שיש לחלק בין אם מוצץ את העלים
או שאוכל אותם עם מרקחת שזה יותר נחשב
כאכילה .עוד יש לדחות מה שכתבנו לעיל
דאולי ורד שונה מעלים שזה נחשב כעין פרי.
יח .והנה כל הנידון הנ"ל בעלים מסתבר שאם
היו אוכלים את העלים ממש כמו עלי חסה
שלכו"ע היה נחשב העלים כמו פרי וכל
הנידון הוא בעלים שאין ראוים לאכילה אלא
למציצה או לאכילה עם מרקחת וכדו' .וי"א
שגם בזה היה נידון כיון שהעלים נחשבים
כהעץ עצמו.
יט .ושמעתי שיש הביאו מהמבואר בסימן
תריב ס"ז שאם אכל עלי קנים וגפנים
ביוהכ"פ פטור ואם הגפנים לבלבו מר"ה ועד
יוהכ"פ חייב ומבואר שאם העלים עומדים
לאכילה נחשב אוכל וכ"כ שם המ"ב שעלים
שעומדים לאכילה חייב ואין זה דומה דהתם
אסור כל שם אוכל משא"כ כאן צריך שם פרי
ומוכח כן שהרי במשנה סתמו שפטור עלי
גפנים מערלה ואף שהתם כתוב שחייב.

סיכום הדברים :מצינו שאין ערלה בעלים ויש
להסתפק בעץ שכל נטיעתו בשביל העלים
שימצצו אותם אם יש בזה ערלה .ואם עיקר
הנטיעה של העץ הוא למטרה אחרת אף
שחושבים גם על העלים אין בזה ערלה.
כמבואר בדין עלי הצלף שמבואר בגמ' להדיא
שנוטעים גם על דעת העלים ומכל מקום אין
בזה ערלה לפי שאין עיקר הנטיעה עבור זה.
בעלי הורד מצינו שעיקר דעת הראשונים
והפוסקים שאין בזה ערלה ,ואין זה ראיה
להנ"ל כי סברי שאין העיקר עומד לאכילה.
אמנם ברשב"א איתא שנוהג בזה ערלה
ולכאורה יש להוכיח לדעתו שגם בעלים נוהג
ערלה וכן מפורש ברדב"ז ומהרי"ט שכתבו
שאם עיקר דעתו לאכילת העלים נוהג בזה
ערלה .ולכאורה יש להוכיח מזה לכל עלים.
יש לדחות בתרתי א' שאולי ורד נחשב כפרח
וזה מעין פרי ושונה מעלים בעלמא .ב' שאולי
העלים הנ"ל היו רגילים לאכלם עם מרקחת
וזה שונה מעלים שעומדים למציצה .וצ"ע.
ולעיקר הדין בוורד משמע בראב"ד שהקל
בזה רק בחו"ל ולפי"ז בא"י אין להקל .אמנם
ברדב"ז כתב להקל .ועיין בהגהות רעק"א על
השו"ע סו"ס רצד שכתב שהרדב"ז הסתפק.
חלק ג' דין גרעינים וקליפות
כ .במשנה ערלה פ"א ה"ח ענקוקלות
והחרצנים והזגים והתמד שלהם קליפי רימון
והנץ שלו קליפי אגוזים והגרעינים אסורים
בערלה וכו' ומותרים ברבעי וכו'.
דין קליפות

ובגמ' ברכות ל"ו ב' שהאיסור בקליפה שזה
שומר לפרי הוא מהפסוק את פריו את הטפל

רכד
ערלה
על מה חל איסור ערלה
תורת
לרבות הטפל לפריו ופשטות דבריו קאי אף
לפריו .ומבואר בגמ' שם שאין דין קליפות
על גרעינים וכ"כ להדיא הרא"ש בהלכות
שאסורים אלא רק בשומר לפרי שאם תינטל
ערלה אות ז' שהגרעינין אסורים בערלה
הקליפה ימות הפרי אבל בקפריסין אין ערלה
דדרשינן את פריו את הטפל לפריו .וכן הוא
כיון שזה קליפה שגם אחרי שהיא נופלת אין
פשטות רש"י בברכות ל"ו ב' שם שכתב
מת הפרי.
הטעם שחייבים בערלה משום שזה טפל
וצ"ע שהרמב"ם בפירוש המשניות בערלה
לפריו ובפשטות זה קאי אף על גרעינים .וכ"כ
פירש שהאיסור בקליפות הוא משום שזה
להדיא הרשב"א בברכות שם וכ"כ הרע"ב.
ראוי לצביעה וכתב שמשום זה מותר ברבעי
אולם בתוס' שם כתב וז"ל :קליפי אגוזים
לפי שרבעי אינו אסור בהנאה וצע"ג שהגמ'
והגרעינין חייבין בערלה  -דפירי נינהו מכאן
אמרו שהאיסור מדין שומר שזה טפל לפרי
שיש לברך על הגרעינין של גודגדניות וגרעיני
וצ"ע .וראיתי בדרך אמונה פ"ט ממעשר שני
אפרסקין ושל תפוחים וכל מיני גרעינים של
שדחק שאין כוונת הרמב"ם לומר שזה סיבת
פירות בורא פרי העץ .עכ"ל .וכ"כ הרא"ש
האיסור דלעולם סיבת האיסור משום שזה
בהלכות ברכות שם פ"ו ס"ד שהביא
שומר אלא שאין איסור הנאה אלא בדרך
שהאיסור משום שדרשינן את פריו ומגרעינים
הנאתו ולכן היה צריך לומר שדרך הנאתו זה
צביעה ואין זה שלא כדרך הנאתו ומה
הוכיח שברכתם העץ .ומוכח שדעתם שאין
שהוצרך להביא לזה פסוק היינו כדי שלא
בגרעינים איסור שהם טפלים לפרי אלא
נאמר שצביעה מותרת שזה זיעה בעלמא .וזה
האיסור הוא משום שהם ראוים לאכילה ומזה
דחוק.
הוכיח שיש לברך בהם בורא פרי העץ .ועיין
במעדני יו"ט שם שהקשה שזה סותר לדבריו
והאיסור בקליפות הוא אף כשאי"ז ראוי
בהלכות ערלה ובפירוש שמשמע שאסר
לאכילה כי יסוד הענין שזה טפל ומה לי אם
גרעינים נמי משום שהם טפלים וצ"ע.
זה ראוי לאכילה.
והרשב"א שם הביא לדברי התוס' וחלק
ובטעם הפטור מרבעי עיין להלן אות כ"ו
עליהם וז"ל :ואינו מחוור בעיני כלל שאלו
ועי"ש אם גם קליפות הראוים לאכילה
אין חייבין בערלה משום פרי אלא מרבוי'
פטורים מרבעי.
דאת דדרשינן את הטפל לפריו ,והיינו
מחלוקת הראשונים אם גרעינים נלמדים
דערבינהו ותננהו בהדי קליפי אגוזים וכולהו
מאת הטפל לפריו או שהם עצמן פרי
מאת מרבינן להו וכו' .והיינו שסבר שהאיסור
כא .ונחלקו הראשונים אם האיסור בגרעינים
בגרעינים הוא משום שלומדים מאת פריו
הוא נמי משום הטעם הזה שהוא נחשב חלק
לאסור טפל ולפי"ז אין מקור כלל לומר
טפלים
מהפרי או דילמא שגרעינים אינם
שברכתו העץ ,והוכיח כדבריו שבמשנה
והאיסור בגרעינים הוא מטעם אחר שהם
הביאו גרעינין וקליפות כהדדי ומשמע
ראוים לאכילה ורק בקליפות האיסור משום
שתרוייהו מאותו לימוד שזה טפל לפריו.
שהם טפלים.
ובירושלמי ערלה פ"ג ה"א איתא להדיא
ברא"ש בפירוש המשנה בערלה שם כתב על
שלמדים גרעינים לאסור מאת פריו את הטפל
כל המשנה שהאיסור משום דדרשינן את פריו
לפריו עי"ש וכפי פירוש הגר"א .וצ"ע דעת

רכה
ערלה
על מה חל איסור ערלה
תורת
התוס' והרא"ש .ובדוחק י"ל שדייקו מלשון
שנחשב ראוי במקצת לאכילה כיון שפעמים
הגמ' שאמרו את פריו לרבות שומר לפרי שזה
אנשים בולעים אותם.
דוקא שומר לפרי ולא גרעינים הנמצאים בתוך
דרך המג"א שגם שנלמד מאת הטפל לפריו
הפרי .ומזה הסיקו שהבבלי חולק על
זה סיבה ליקרא פרי לברכה
הירושלמי והלכה כוותיה .וצע"ג .ואין ליישב
כג .ובמגן אברהם ]רב סקי"ז[ כתב דגם
את התוס' שגרעינים הראוים לאכילה אסורים
בקליפות יש הדין שהם פרי וברכתם העץ
מדין פרי וגרעינים שאינם ראוים אסורים מדין
והוכיח כן שהרי אמרו שקליפות חייבים
טפל דאם כן מה הראיה שלו שגרעינים זה פרי
בערלה וכמו שכתב התוס' שגרעינים החייבים
דילמא אינם פרי ואסורים מדין טפל ולכאורה
בערלה ברכתם העץ הוא הדין בקליפות
מוכח שסבר שגרעינים אינם טפלים.
אמרינן כן .והקשו עליו כל האחרונים ]הט"ז
אם לפי התוס' והרא"ש נחשב פרי גם
בסימן רד סקט"ו והמחצית השקל בסימן רב
גרעינים שאינם ראוים לאכילה
שם והפנים מאירות ח"א סי' סה ובפנ"י
כב .ויש לדון לדעת התוס' והרא"ש שהאיסור
ונחלת דוד וצל"ח ברכות שם ועוד[ שכל דברי
בגרעינים הוא משום שזה פרי שזה לכאורה
התוס' הוא דוקא בגרעינים שאין בהם הדין
רק בגרעינים הראוים לאכילה ולא בגרעינים
שזה טפל לפריו ולכן אמרו שהאיסור בהם
שלא שייך לאכלם ברם יש לדון אם זה דוקא
משום שזה פרי אבל קליפות שנאסרים מדין
בגרעינים הראוים לאכילה כמות שהם אבל
הטפל לפריו אין מקור לומר שברכתם העץ.
ומבואר שדעת המג"א לפרש בתוס' שגם דבר
גרעינים שמטבעם מרים ולא שייך לאכלם
שנאסר מדין את הטפל לפריו יש בו דין
והוא מיתק אותם יש לדון אם זה נחשב פרי.
ויש להוכיח מהאחרונים שסברו שזה נחשב
שברכתו העץ .ולדבריו אין הפירוש בדעת
פרי שהקשו כל האחרונים על השו"ע שפסק
התוס' שגרעינין לא נלמדים מהקרא את הטפל
שגרעינים מתוקים זה העץ וגרעינים מרים
לפריו אלא לעולם נלמד מאת הטפל לפריו
שמתקן זה שהכל והקשו כולם שלפי התוס'
כמו קליפות וברכתו העץ .ולדבריו ניחא
יש לומר שגם גרעינים מתוקים זה העץ ]ועיין
קושית הרשב"א על התוס' שבמשנה עירבו
להלן סקכ"ה יישוב דעת השו"ע[
את כולם שכללו את הקליפות ואת הגרעינים
בחדא מחתא שלעולם כולם נאסרים משום
ויש מקום לומר שגם גרעינים שלא שייך
הקרא את הטפל לפריו וכן ניחא הסתירה
לאכלם מכל מקום נחשב פרי לפי התוס' כיון
בדברי הרא"ש שלעולם מקור הלימוד הוא
שהם חלק מהפרי ונפק"מ גדולה לערלה אם
כמ"ש בהלכות ערלה דילפינן מהפסוק את
יהיה מותר להנות מהם לפי התוס' וכגון
הטפל לפריו ומכל מקום סבר שברכת
גוגואים של משמשים של ערלה.
הגרעינים העץ .אמנם כל האחרונים לא סברו
והסיעתא לזה הוא שלשון המשנה שגרעינים
כן וכדלעיל .וכן מוכח ברשב"א שלא הבין
אסורים בערלה משמע בכל גווני .ושוב ראיתי
כן.
להוכיח כן מהמשנה שכתוב שאסור חרצנין
ושו"ר שזה קשה בלשון הרא"ש שכ' וז"ל
שזה גרעינים של ענבים כמו שכתוב בתורה
תניא קליפי רמון והנץ שלו או קליפי אגוזים
מחרצנים ועד זג ולכאורה הם אינם ראוים
)והנץ שלו( והגרעינין חייבין בערלה משום
לאכילה ומוכח שהכל אסור .ולא נראה לדחות
דהוו שומר ודרשינן את פריו לרבות את הטפל

רכו
ערלה
על מה חל איסור ערלה
תורת
לפריו אבל גרעינין מדחייבין בערלה אלמא
טפלים למידי וכן גם בבוסר יש נידון זה
פרי נינהו .מכאן יש ללמוד על כל גרעיני
שאיתא בגמ' שהוא אסור בערלה ומותר
פירות דמברכין עליהם בורא פרי העץ ובלבד
ברבעי ,וקשה שהם לא טפלים למידי ,ויש
שלא יהו מרים שיהא נהנה מהן .עכ"ל
לדחות שיסוד האיסור של את הטפל לפריו
אינו דוקא לומר דבר שהוא טפל לפרי האסור
ומבואר דנקט כן דוקא בגרעינים.
אלא כל דבר המשתייך לפירות ולכן
קושית האחרונים אמאי אין רבעי בגרעינים
ענקלוקלות ובוסר אסורים כי הם משתייכים
לפי התוס'
לפרי .ויותר נראה שהסיבה שהם אסורים הוא
כד .בשו"ע ]רב ס"ג[ פסק כדעת התוס'
מסברה שסברו חז"ל שבערלה גם דרגות אלו
והרא"ש לברך על גרעינין בורא פרי העץ.
אסורים והסיבה שמותרים ברבעי הוא משום
ובהגר"א ובאבן העוזר שם ובנחלת דוד על
הלימוד פרי אתה פודה ואי אתה פודה את
הגמ' שם ובפנים מאירות ]ח"א סי' סה[ הקשו
הבוסר ואת הפגין ועפי"ז יש לדחות שמה
על דעת התוס' והרא"ש שגרעינים אסורים
שכתב הר"ש והרא"ש שהסיבה שמותרים
משום שהם פרי שאם כן אמאי אינם חייבים
ברבעי הוא משום הלימוד פרי אתה פודה אינו
ברבעי .ועוד הקשו מהמשנה בעוקצין פ"ב
על כל המשנה אלא רק על הדברים שאינם
מ"ב דאיתא שם שאין הגרעינין מצטרפים
טפלים כבוסר ופגין וענקלוקלות ]ועדיין
לטומאת אוכלין ובפירוש המשניות שם כתב
דחוק שסתמו מזה על כל המשנה[ ועפי"ז
שאף גרעינין הראוים לאכילה אין מצטרפים
ניחא שאין סתירה מדבריהם לדברי
ובגמ' ברכות הוכיחו ממה שנץ אין מצטרף
האחרונים[.
דמוכח שאין בו ערלה .ועוד שבפ"ב דתרומות
כה .ובפרי מגדים שם ]א"א סקי"ז[ כתב
מ"ה איתא שגרעיני תרומה מותרים לזרים
ליישב שלעולם צריך להיות בזה דין רבעי
ואוקמי ר' יוחנן בירושלמי שם ה"ד דזה אף
אלא שילפינן ממעשר שני שצריך להיות ראוי
בגרעינין הראוים לאכילה .ועל כן כתבו
לאכילה ולכן גרעין שלא ראוי לאכילה פטור
שהעיקר כהרשב"א וכ"כ הפר"ח שם.
מרבעי ורק בזה המשנה פטרה אבל גרעינין
ואפשר לדחות שזה פרי גרוע וכמו שבוסר
הראוים לאכילה חייבים ברבעי לדעת התוס'
ופגין אינם חייבים ברבעי דדרשינן פרי אתה
והרא"ש והשו"ע שפסק כמותם .והקשה על
פודה ואי אתה פודה את הבוסר ואת הפגין.
זה שאם כן איך סתם השו"ע בהלכות ערלה
וכן טפי משמע מלשון הר"ש והרא"ש על
שגרעינים פטורים מערלה ולא כתב שגרעינים
המשנה שכתבו מותרים ברבעי משום הלימוד
מתוקים שברכתם העץ חייבים ברבעי .וכל
של פרי אתה פודה ומשמע בפשטות שקאי על
דבריו דחוקים מסתימות המשנה שסתמו
כל המשנה .והאחרונים הנ"ל סברו שהסיבה
שגרעינים מותרים שדברו רק בגרעינים כאלו.
שאין בזה רבעי הוא משום שאין ברבעי את
ולדבריו נמצא שמה שכתוב שגרעינים חייבים
הלימוד את הטפל לפריו] .והנה במשנה שם
בערלה ופטורים מרבעי היינו בגרעינין שלא
איתא שגם ענקלוקלות שזה ענבים שלקו
ראוים לאכילה והסיבה שחייבים בערלה
קודם שהביאו שליש שאסורים בערלה
משום שזה נחשב פרי ]שהרי תוס' סבר
ומותרים ברבעי ויש לדון אם גם בזה סברו
שבגרעינין אין הרבוי מאת[ והיינו שגם גרעין
שהאיסור בזה משום את הטפל לפריו שהוא
שאין ראוי לאכילה נחשב פרי .ולכאורה זה
לא נאמר ברבעי וזה דחוק שהם דברים שלא
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רק באופן שאפשר בצורה מסוימת להכשירו
א"כ אפשר שגם בהם אין רבעי .וכן משמע
לאכילה .ועיין לעיל מה שכתבנו לדון בזה.
מאוד סתימות המשנה שגרעינים אסור בערלה
ומותר ברבעי משמע בכל גווני .עיין לעיל
חידוש החזו"א שגרעינים הראוים לאכילה
מש"כ ע"ז בסקכ"ב ועיין לעיל סקכ"ה דברי
הוו פרי ואין צריכים לרבוי של את פריו
הפמ"ג שחייב רבעי בגרעינים הראוים
כו .ועיין בחזו"א ערלה סי' י' סק"ט שכתב
לאכילה.
שדברי הירושלמי שצריך רבוי של את הטפל
ואפשר שיהיה נפק"מ בדין זה גם כלפי
לפריו זה רק בגרעינים שאינם ראוים למצוץ
קליפות הראוים לאכילה שאם נימא שגרעינים
אותם אבל אם ראוים לאכילה פשיטא
הראוים לאכילה נחשב פרי מצד עצמו אם כן
שאסורים ואין צריכים פסוק ,ולדבריו צריך
אף קליפות כן ולפי"ז נימא שרק בקליפות
לפרש את הירושלמי שהיה פשוט לו שגם
שאינם ראוים לאכילה אמרו במשנה שאין
גרעינים אלו אסורים מזה שכתוב בפשיטות
בהם דין רבעי] .ואין להקשות שהרי בגמ'
שגרעינים אסורים .ואפשר שלפי דבריו יש
אמרו על קפריסין שיהיה בהם דין שומר
לברך על כל גרעינים שראוים לאכילה בורא
משום דכתיב את פריו והלא קפריסים ראוים
פרי העץ אף לדעת הרשב"א שכל דברי
לאכילה ומכל מקום לא אמרו שזה פשוט
הרשב"א שכיון שמרבים מאת פריו על כרחך
מסברה שזה פרי .כי קפריסים לא נטעי
שאי"ז פרי אלא לגבי ערלה ועפי"ז יש ליישב
אדעתא דהכי ועל כן אינם פרי בזכות עצמם
את הסתירה בדעת השו"ע שכל האחרונים
וכל מעלתם הוא משום שזה שומר ועל כן
הקשו שהוא פסק שגרעינים מתוקים ברכתם
הקשו מדין שומר ותירצו שכיון שזה נושר אין
העץ וזה כהרא"ש ואח"כ כתב שגרעינים
לזה דין שומר [.אולם אם נאמר שגם גרעינים
מרים כשמתקן מברך שהכל והקשו שלפי
הראוים לאכילה נצרכים לרבוי אם כן אפשר
התוס' יש לברך העץ ולהנ"ל י"ל שלעולם
שגם קליפות כן ואם כן גם בקליפות הראוים
פסק כהרשב"א וגם לדבריו גרעינים מתוקים
לאכילה לא יהיה דין רבעי .וכן משמע מאוד
זה העץ וגרעינים מרים אינם פרי ולכן גם אם
סתימות המשנה שנקטו שאין רבעי בקליפות
מתקן זה שהכל .אמנם כל האחרונים לא
ומשמע בכל גווני.
הבינו כן וצל"ע היטב בסוגיא שם ואכמ"ל.
נפק"מ בדין רבעי בגרעינים וקליפות
שראוים לאכילה

כז .ויל"ע בדין רבעי בגרעינים שראוים
לאכילה שלפי רוב האחרונים שהסיבה שאין
רבעי הוא משום שאין ברבעי את הרבוי של
את הטפל לפריו אם כן יש לומר שבגרעינים
אלו שאסורים גם ללא הרבוי לפי דרך החזו"א
יהיה דין רבעי אולם אם נאמר שהסיבה שאין
רבעי הוא משום שזה פרי שאינו חשוב
וכבוסר ופגין אם כן אף בהם לא יהיה רבעי.
וכ"ז לפי דרך החזו"א אולם אי נימא שגם
גרעינים הראוים לאכילה נלמדים מאת פריו

סיכום הדברים :קליפות חייבים בערלה משום
שדורשים את הטפל לפריו .וזה גם בקליפות
שאינם ראוים לאכילה .למעט קליפות שהפרי
מסתדר בלעדם שאין לזה דין שומר .ובענין
גרעינים – ברשב"א ברכות כתוב שאסורים
מדין את הטפל לפריו וכ"כ הרא"ש בהלכות
ערלה וכן פשטות רש"י והרא"ש בפירוש
המשנה בערלה והרע"ב שם ,אולם דעת
התוס' בברכות והרא"ש בהלכות שם
שהאיסור בגרעינים אינו משום שזה טפל אלא
משום שזה נחשב פרי ]ולדרך המג"א בתוס'
יש לומר שגם הוא מודה שגרעינים אסורים
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הבה"ג שאמר 'כשם שלענין ערלה לאו פרי
בערלה משום שזה טפל לפריו וכל האחרונים
הוא הדין לענין ברכה' והרי מצינו שזה חלוק
חלקו עליו בהבנת התוס'[ השו"ע פסק כדעת
שיש דברים שאינם חשובים שברכתם אדמה
התוס' ,והגר"א והפר"ח והאבן העוזר ועוד
והם חייבים בערלה ,ואפשר שכל דבריו הוא
אחרונים נקטו לעיקר כהרשב"א.
להיפך שכל שלענין ערלה אינו פרי קל וחומר
לענין רבעי גם גרעינים וגם קליפות פטורים,
שלברכה לא יברכו עליו בורא פרי העץ .כי
מסתימות המשנה נראה שגם אם הם ראוים
מה שמברכים ע"ז העץ בודאי חייב בערלה.
לאכילה הם מותרים ,ובפמ"ג כתב שגרעינים
]ודין זה מוכח בקושית הגמ' שאם מברכים
הראוים לאכילה חייב ברבעי לפי התוס' ועיין
על קפריסין בורא פרי העץ בודאי חייב
מה שכתבנו לדון בזה.
בערלה ומעשר[
חלק ד האם הכלל מה נחשב פרי לגבי ברכה
ועי' בחזו"א מעשרות סימן ב' סק"ו שהבין
ומעשר שוה
שמעשר וערלה וברכה צריכים להיות שוים
כח .בגמ' ברכות ל"ז אמרו שגם דבר
ועל כן נתקשה מהברייתא שאמרו שהתמרות
שנוטעים על דעתו מכל מקום אם אינו עיקר
אדמה וכ' שהברייתא סברה דרך ממוצעת
הפרי של האילן מברכים עליו בורא פרי
שרק האביונות והקפריסין זה פרי אבל תמרות
האדמה .ולכן צלף שאנשים נוטעים על דעת
אין זה פרי אף למעשר] .ויש בזה נפק"מ
לאכול את העלים ואת התמרות מכל מקום
לדינא לפי שראיתי בדרך אמונה שכ' שיש
שאינו
מברך על העלים בורא פרי האדמה כיון
להחמיר רק בקפריסין שזה פרי אבל בתמרות
עיקר הפרי .ויש לדון מה הדין בזה כלפי
אין להחמיר לפי שראית הרא"ש שהלכה
ערלה.
כר"א הוא מברייתא זו והיא אמרה שרק
קפריסין זה פרי ולפי מה שכתבנו אין הכרח
מחלוקת ר"א ור"ע בדין צלף
לזה[ ועיין ברמב"ן וברשב"א ברכות שם
והנה בדין צלף נחלקו שם שדעת רבי אליעזר
שכתבו דהברייתא היא ר"א ומשמע טפי
שצלף חייב במעשר התמרות ואביונות
כמ"ש .וכן יש לדייק ברא"ש עי"ש .וכן
וקפריסין ,ודעת רבי עקיבא שאין חייב אלא
משמע ברמב"ן שם בע"ב דכתב שהפלפלין
אביונות בלבד.
ברכתם אדמה וחייבים בערלה כמו תמרות
והקשו שם מברייתא דאיתא שם על מיני
שברכתם אדמה כיון שהם מגוף העץ.
נצפה על העלים ועל התמרות אומר בורא פרי
מחלוקת הפוסקים אם קיימא לן כר"ע
האדמה ,ועל האביונות ועל הקפריסין אומר
והסתירה בדעת השו"ע
בורא פרי העץ ,ואמרו שאם מברכים העץ על
כט .ונחלקו הראשונים כאיזה שיטה יש
כרחך שזה פרי ,ואמרו שבאמת ר"ע לא ס"ל
לפסוק שהבה"ג והרי"ף והרמב"ם סברו
הכי והוא סובר שמברכים העץ רק על
שמסקנת הגמ' לפסוק כר"ע אפילו בארץ
האביונות .ולפי"ז הברייתא כר' אליעזר.
ישראל שרק קפריסין אסורין ודעת התוס'
ומבואר שאף שר"א סובר שחייב במעשר גם
והרא"ש שרק בחו"ל קי"ל כר"ע אבל בא"י
התמרות מכל מקום ברכתו אדמה כיון שאין
ובברכות יש לפסוק כר"א .וכן פסק הטור
זה עיקר הפרי .ולכאורה אותם כללים שיש
והשו"ע ביו"ד שבצלף שלשתן אסורים.
במעשר יש בערלה .וצריך עיון על זה מדברי
וקשה שבקיצור פסקי הרא"ש כתב אחרת
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וקשה שבאורח חיים פסק בסימן רב ס"ו פסק
אבל בדעת רבינו יונה מבואר שפירש גדר כל
שרק על אביונות מברך העץ ועל התמרות
המקל שאין זה כלל פרטי בערלה משום שאם
כן אמאי זה ספק אף לגבי ברכות אלא על
והקפריסין מברך האדמה וקשה שהרי בערלה
כרחך שהבין שגדר הקולא שזה נמסר להם
פסק ששלשתם אסורים דהיינו ששלשתם
להקל בפרטות בסוגיא הזו .אמנם כל
העץ .וצריך לומר שהמחבר חשש לחומרא
הראשונים שהקלו בהברכה ונוטע לרבים
לדעת הרמב"ם ולכן פסק בכל מקום לחומרא
מדין כל המקל מוכח שלא סברו כן כי הרי לא
ופסק שגבי ערלה הכל אסור וגבי ברכות
מברך העץ רק על האביונות] .ועי' בדרך
היה להם מסורת על זה.
אמונה פ"י ה"ד בביאור הלכה שם ד"ה
ובדעת הר"ן שהוכיח מכל המקל שזה ראיה
והצלף שנתקשה בסתירות וצ"ע[.
לספק ערלה מוכח שלא פירש כדרך התוס'
במחלוקת הראשונים אם לפסוק להקל גם
בברכות

ל .והנה שורש מחלוקת התוס' והרא"ש
ברכות שם עם הבה"ג והרי"ף והרמב"ם שהם
כתבו שלא שייך לפסוק להקל בקפריסין כלפי
ברכות כיון שכל מה שהקלו הוא מדין כל
המקל וזה רק בערלה .אבל כלפי ברכות פשוט
שהלכה כרבנן .וצריך עיון מה דעת הבה"ג
והרי"ף .ברבינו יונה כתב ליישבם שהם סברו
שכל המקל זה משום שזה ספק וזה ספק גם
כלפי ברכות .וכ"כ בלחם חמודות אות ז' את
התרוץ הזה .וכ"כ הרעק"א בגליון על השו"ע
שאם בירך בורא פרי העץ יצא משום שיש צד
אמיתי שזה העץ כיון שזה ספק על הברכות.
והעתיקו להלכה המ"ב בשעה"צ.
וחזינן כאן מחלוקת עקרונית ביסוד כל המקל
שדעת התוס' והרא"ש שיסוד כל המקל הוא
הלכה פרטית בערלה וכלפי שאר הדינים יש
הלכה לנהוג כרבנן והסיבה שבערלה זה
אחרת אפשר לומר בתרי אופנים הא' שבערלה
יכול לנהוג כשיטה אחת שהיא אמת וכמו
שאמרו הלכה כר' אליעזר במקום הדחק
ולפי"ז לא יהיה מקור להקל בכל המקל
באופן שיש ספיקא דדינא .והב' שכל שיש
מחלוקת זה ספק אלא שבכל התורה יש
כללים איך לנהוג ובערלה אין הכללים ולכן
אפשר לנהוג להקל בספק.

והרא"ש הנ"ל שהסיבה שיכול לנהוג כמו
שיטה מסוימת ,ולדרך הב' שפירשנו שם
אפשר ליישב.
לא .והגר"א בב' מקומות בהלכות וכן
בחידושים על ברכות פירש שהבינו שמה
שמקילים כר"ע אינו מדין כל המקל אלא מדין
שסבר להקל כהשיטה הזו ולכן סבר שיש
להקל גם בברכות .וזה קשה מאוד בגמ'
שאמרו שם ולדרוש כב"ש דמקילים טפי
ותרצו ב"ש במקום ב"ה אינה משנה ואם
הביאור משום שסבר בעצם כהשיטות
המקילות מה הקשו אמאי הוא צריך לסבור
כב"ש .ובחידושי הגר"א הוא כתב שהוא
סובר שצריך להקל בדרבנן וזה קשה אטו
הלמ"ס נחשב דרבנן.
ועי"ש בקושיתו שהקשה שלא נימא הלכה
כדברי המקל מחמת ב"ש כיון שהם רק
הסתפקו ומבואר שסבר שאין כל המקל בכל
ספק אלא רק כשיש דעה לסבור כמוה ]ועיין
לעיל ב' צדדים בזה[ ויש לדחות שבגמ'
מבואר שהוא יסבור כב"ש ואז יקלו מדין ספק
ולא מדין כל המקל ומדויק כן בגמ' שאמרו
מדין ספק.
וע"ע בסוגיא של כל המקל שהרחבנו טפי
בכל זה.
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חלק ד' דין בוסר וסמדר בערלה ורבעי
פודה ולא מה שאינו פרי ]והיינו דצירף ב'
הדברים כאחד וצ"ע שלכאורה הם סותרים[
סמדר ובוסר בערלה
ופשטות הדברים קאי על כל הדברים שגם
המחלוקת בסמדר ושבוסר אסור לכו"ע
בוסר ופגין האיסור שלהם הוא משום שנתרבו
לב .במשנה ערלה פ"א מ"ז דעת תנא קמא
מאת פריו .ועיין בחיי אדם בנשמת אדם ח"א
שסמדר מותר בערלה וברבעי ור' יוסי אומר
כלל נא ס"ה שהביא דבריהם והקשה עליהם
שסמדר אסור מפני שהוא פרי .ובגמ' ברכות
שבוסר ופגין לא נאסרו מהלימוד את פריו ורק
ל"ו ב' מבואר שלתנא קמא בוסר אסור ורק
קליפות כן והראיה לזה שבוסר ופגין אינם
סמדר מותר.
בטלים לפרי ולכן לא שייך ללמדם משם.
ועיין לעיל סקכ"ג שכתבנו שהרבה
אם יסוד איסור בוסר שזה פרי או משום את
מהאחרונים הסכימו לדברי הט"ז והש"ך
הטפל לפריו
שהסיבה שאין רבעי בגרעינים משום שנתרבו
לג .ויש לדון ביסוד איסור בוסר וסמדר לר'
מאת פריו וזה לא נאמר ברבעי אולם מכל זה
יוסי בערלה אם זה משום שהיה פשוט לחז"ל
אין ראיה לבוסר ופגין.
שיש להם דין פרי כלפי ערלה ולא כלפי רבעי
דברי הגמ' שבשאר אילנות לכו"ע אסור
או שזה כמו קליפות שהתרבה מאת הטפל
סמדר והקושי מהראשונים ע"ז
לפריו .והדוחק בזה שבשלימא הקליפות
על
אמרינן שזה טפל לפרי ומה שייך לומר כן
לד .ובגמ' ברכות שם מבואר שרק לענין
בוסר וענקלוקלות שזה ענבים שלקו קודם
ענבים וחרובים וגפנים וזתים מותר סמדר
שהביאו שליש שאינם טפלים ובדוחק י"ל
לדעת רבנן ,אבל שאר אילנות אסורים
שענין טפל מרבה כל דבר ששייך לפרי וגם
משיוציאו ,והיינו שבזה הם מודים לר' יוסי
בוסר משתייך לפרי .ועיין בלשון הר"ש
שאסר סמדר.
ורא"ש על המשנה כתבו שההיתר ברבעי
וצ"ע שבמשנה ט' איתא שר' יוסי אומר שאין
משום הלימוד פרי אתה פודה ואי אתה פודה
מרכיבין בכפניות של ערלה וכתבו הר"ש
את הבוסר ואת הפגין ומשמע שסברו שזה
והרא"ש על המשנה שם שר' יוסי לטעמיה
נחשב פרי ויש פטור מיוחד לרבעי ויש לדחות
שאסר סמדר ,ומשמע שרבנן חולקים ,וקשה
שאפשר שסברו שהלימוד לחייב הוא משום
שהרי כפניות הרי הם כשאר אילנות שבזה
שנחשב טפל לפריו אלא שסברו שהרבוי הזה
כו"ע מודים .וכן כתבו בע"ז מ"ח ב' הרמב"ן
צריך לחייב גם ברבעי כיון שענין רבעי וערלה
בשם הראב"ד וכ"כ הריטב"א והר"ן שרבנן
שוים בדיניהם ועל כן צריך לפסוק מיוחד.
חולקים על כפניות בתמרים שזה כסמדר
ועי' סקל"ט שברבינו ירוחם כתב שההיתר
בענבים .וקשה שזה דלא כהגמ' וכן הקשו
ברבעי משום הפסוק פרי אתה פודה ואי אתה
הרעק"א על המשנה כאן והחזו"א ]שביעית ז'
פודה את הבוסר ואת הפגין.
סק"כ[ .ובאמת כן הוא בירושלמי ]ערלה פ"א
ועיין בלשון הט"ז בשו"ע על סעיף א' שכתב
ה"ו[ שדנו אם דברי ר' יוסי שסמדר אסור
שמותרים ברבעי כתבו שהאיסור הוא משום
מפני שהוא פרי הוא דוקא בנזיר או גם בערלה
שנתרבו מאת פריו לרבות הטפל לפריו וגבי
והוכיח רב יצחק מדתני שאין מרכיבין
רבעי לא כתיב את ,והש"ך כתב :דבנטע רבעי
בכפניות של ערלה וזה ר' יוסי ,והיינו דמוכח
אתה
כתיב פריו ולא כתיב את ודרשינן פרי
דר' יוסי אסר סמדר גם בערלה .ומוכח

רלא
ערלה
על מה חל איסור ערלה
תורת
בירושלמי שלמד שדין זה של כפניות הוא רק
]וזה דחוק שנמצא שלפי"ז יש מחלוקת
לשיטת ר' יוסי שאסר סמדר.
במציאות שכל הראשונים והירושלמי כתבו
שזה בגודל של סמדר וצ"ל שלא היה ידוע מה
והיה מקום לומר שאולי כל דבריהם זה רק
זה כפניות וידוע שזה תמרים שעדיין לא
בכפניות של תמרים שהוכיחו מהירושלמי
נתבשלו ויש בזה ב' דרגות[
שאף מין זה דומה לענבים ושונה מכל
לד .והחזו"א שם תירץ שלעולם כפניות זה
האילנות וצ"ע מה החילוק בין ג' אילנות אלו
סמדר וכמבואר בראשונים ובירושלמי אלא
לשאר האילנות.
שהרמב"ם סבר כדברי הגמ' שבשאר אילנות
אמנם ברא"ש בהלכות ערלה ]דין ז[ סתם
לכו"ע אסור ולכן אסר להרכיב בכפניות שזה
שסמדר מותר בערלה ולא הזכיר שבשאר
סמדר בתמרים] .וזה דחוק שאמאי סתם
אילנות אין זה כן וכן הוא ברמב"ם וכדלקמן.
במקור הדין בפ"ט שסמדר מותר ולא כתב
דעת הרמב"ם
שזה דוקא סמדר בענבים וכתב את זה רק
לג .ברמב"ם ]הלכות מעשר שני פ"ט הי"ג[
בדרך אגב במקום אחר שאין מרכיבין
סתם להלכה כרבנן שסמדר מותר בערלה,
בכפניות ומזה נלמד שכל המינים אסורים[
ושם בפרק י' הכ"א פסק שאין מרכיבין
וכן פסק לדינא לדין זה בדיני ערלה דין מא
בכפניות של ערלה ,וקשה לפי הראשונים
שכתב ענבים זתים וחרובין אין אסורים
הנ"ל שדין כפניות הוא כסמדר ורק לר' יוסי
בערלה כשהן סמדר אלא רק כשהן בוסר
לטעמיה יש בזה ערלה א"כ כיון שפסק כרבנן
ושאר האילנות אסורים אף כשהם סמדר] .וזה
שסמדר מותר איך פסק שאסור להרכיב
קשה שזה דלא כדברי כל הראשונים הנ"ל
בכפניות.
דנקטו להתיר סמדר לפי רבנן גם בשאר
והרדב"ז שם כתב שהרמב"ם בפירוש
האילנות וכדברי הירושלמי וצ"ל שסבר
המשניות שם פירש שכפניות היינו לולבי
שהלכה כבבלי ואפשר שכל דבריו זה שיש
התמרים הרכים וזה אסור לכו"ע שזה נחשב
לחוש לרמב"ם לחומרא ועיין לקמן ראיה
פרי ]ומה ששנינו במשנה לולבי הגפנים
גדולה להחזו"א[
מותרים היינו כשזה קשה שאז אי"ז פרי[
לה .בספר מנחת ברוך ]דין זה וזה גורם סוף
וכתב הרדב"ז שטעמו של הרמב"ם לפרש כן
סימן ג[ הקשה על הראשונים הנ"ל הקושיא
הוא כדי להעמיד את המשנה אף לפי רבנן
מהגמ' שאמרו שרבנן מודים בשאר אילנות
ולא לדחוק להעמידה כר' יוסי] .ועי"ש
ותירץ בפלפול שאיתא בגמ' בע"ז כ"ב מודה
בהגהות פרנקל שהביאו שבמקור הערבי של
ר' יוסי שאם נטע והבריך מותר ופירש
פירוש המשניות משמע שכפניות הוא הפירות
הראב"ד שהכוונה הוא בכפניות שלפי רבנן
בתחילת צמיחתם ולא כמו שמשמע בתרגום
אין בזה איסור כיון שאין זה פרי וגם ר' יוסי
שזה לולבים וכן הוכיחו מהרמב"ם בשמיטה
שסובר שזה פרי מודה להתיר משום שזה וזה
פ"ג הי"ח ובנחלות פ"ג ה"ד ולפי"ז הדרק"ל[
גורם מותר ,ומזה הוכיחו שעל כרחך שיש
ובמהר"י קורקוס ]פ"י מע"ש הכ"א[ תירץ
רבנן שחולקים וסוברים שגם בכפניות אין זה
שסבר הרמב"ם שכפניות זה יותר גדול
פרי כי אם רבנן מודים שזה פרי נמצא שלא
מסמדר וכעין בוסר ולכן זה אסור אף לרבנן.
שייך הלשון מודה ומזה הוכיחו שיש רבנן

רלב
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נוספים שהם חולקים ,אבל בגמ' בברכות
לז .הרא"ה בברכות ל"ו כתב את הדין
דברו על רבנן של המשנה בשביעית ושם
שבשאר אילנות משיוציאו יש בהם דין ערלה
דייקו שהם לא חולקים .וזה דחוק מאוד כי
וכפשטות הגמ' שם .ודחוק לומר שכל
הגמ' בברכות הקשו איך התיר לעצמו לאכול
הראשונים חלקו עליו.
יש
כפנייתא והרי רבנן אוסרים וזה קשה אם
וכן בנשמת אדם ]חלק א' כלל נא ס"ה[ כתב
רבנן שמתירים .וכתב שם שרבנן של המשנה
בפשיטות שבשאר אילנות יש דיני ערלה
הם יותר עיקריים.
משיוציאו כמבואר בגמ' .וכן בפנים מאירות

לה .והרש"ש תירץ שלעולם סמדר מותר
בשאר אילנות וכסתימות הרמב"ם וכדברי
הראשונים ומה שאמרו בגמ' ברכות שבשאר
אילנות מודו כו"ע שסמדר נחשב פרי היינו רק
ביחס לדין שומר שהכלל בשומר הוא שנחשב
שומר אם זה נמצא בזמן שיש פרי וכלפי זה
אמרינן שאם השומר נמצא בזמן סמדר בשאר
אילנות נחשב שומר כיון שכבר רואים את
הצורה של הפרי כמו שכתוב גבי שביעית
שמאז אותו זמן אסור להפסיד את הפירות.
וכן סייע לזה עפ"י הדין בביכורים שכתוב שם
שאם הפריש קודם שהפרי הבשיל זה פוטר
מביכורים אבל אם נפל אין בזה דין ביכורים
ורק אם נפל אחרי שהבשיל יש בזה דין
ביכורים ועפי"ז פירש שהוא הדין בפירות
שיוציאו שבזמן הזה יש בזה דין פרי מחמת
העתיד ולכן יש לשומר שלהם דין שומר אבל
אם נפלו אין להם דין פרי ומש"כ הראשונים
זה באופן שהם נפלו שאז הם מותרים לפי
רבנן .והחידוש לדרך זו שבג' אילנות הנ"ל
אומרים שאין לשומר שלהם דין שומר ואין
רואים בהם את הפרי לעתיד אלא רק מהזמן
שזה בוסר .וזה חידוש .ולצורך זה יש להבין
היטב את החילוק בין הג' אילנות לשאר
אילנות האם באמת ניכר בשאר אילנות הפרי
משלב מוקדם יותר.
לו .וברדב"ז ח"א סימן מד כתב להדיא שאין
דיני ערלה בכל האילנות בסמדר ומה שכתוב
שאין מרכיבין בכפניות של ערלה היינו משום
שזה פרי וזה כבוסר ולא סמדר.

ח"א סימן סה כתב שיש דין ערלה בשאר
אילנות משיוציאו.
ראיה להחזו"א מהשיטות שמברכים על
האילנות משיוציאו

לח .ושוב ראיתי להביא ראיה עצומה לדעת
החזו"א שבשו"ע סי' רב פסק שכל האילנות
משיוציאו מברך עליהם בורא פרי העץ והלא
קיימא לן שאם מברכים בורא פרי העץ בודאי
יש ערלה וכמבואר לעיל בסקכ"ח וא"כ מוכח
שיש ערלה בשאר אילנות משיוציאו .ומקור
דין זה הוא מהרא"ש והרשב"א והסמ"ג
ורבינו ירוחם וכמ"ש הבית יוסף שם ואם כן
מכל הדעות הללו יש ראיה לדעת החזו"א
שיש רבעי בשאר אילנות .אמנם אין דין
השו"ע מוסכם שהגר"א והפנים מאירות
חולקים שרק בשביעית אסורים משיוציאו
ולא לענין ברכה ולדעתם אין ראיה לדין
ערלה] .ועיין לעיל שם שיש דוחים שהראיה
שאם יש ברכה על העץ בודאי יש ערלה זה
דוקא כלפי קפריסין ולא לכל הדברים ולפי"ז
אין ראיה אמנם דבריהם קשים וכמ"ש שם[
לט .וז"ל רבינו ירוחם ]נתיב טו ח"ה דף קמא
ט"ג[ המעמיד גבינה בשרף פגי הערלה אסור
כי סמדר מותר ופגין אסור משום ערלה ,אבל
בפגין של נטע רבעי אפילו של כרם הנוהג
בזמן הזה מותר כדאמרינן פרי אתה פודה ואי
אתה פודה לא בוסר ולא פגין .והובא בב"י
כאן .והנה יש שדייקו מלשונו שסתם שפגים
מותר שדיבר על כל האילנות והתיר בזה פגים

רלג
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ודלא כהסוברים שהאילנות אסורים בערלה
הרמב"ם אמר את הנ"ל וזה סיעתא שסבר
שצריך להיות ממש ראוי לאכילה[
משיוציאו והוסיפו לדקדק שרבינו ירוחם סבר
כלפי ברכה שיש לברך העץ משיוציאו
ראית החזו"א מהגמ' שיש רבעי בערלה
וכמובא לעיל ומכל מקום סבר שערלה שאני
ובוסר
מברכה ,ולענ"ד כל דקדוק זה אינו מוכרח
מא .וקשה מהגמ' קדושין נ"ד ב' שאמרו שם
שלשון הפגים כוונתו לפגי כרם וכמו שכתב
לדעת ר' מאיר שמעשר שני ממון גבוה וה"ה
בעצמו כלפי רבעי .ויל"ע.
רבעי אינו יכול לתת אותו במתנה לאחר
סיכום הדברים :סמדר בזתים וחרובים וענבים
ואמרו שיכול לתת את זה כשהוא סמדר ולא
מותר ורק בוסר אסור .ובשאר אילנות פשטות
לפי ר' יוסי שסמדר זה פרי ,וקשה שגם לפי ר'
הגמ' בברכות דגם סמדר אסור וכן פסקו
יוסי מכל מקום אין בזה חיוב רבעי וכמו בוסר
הח"א ופנים מאירות והחזו"א לדינא .ופירש
לפי רבנן.
כן בדעת הרמב"ם .וכ"כ ברא"ה .אמנם
ובדוחק אפשר לדחות הראיה מהגמ' שלעולם
בירושלמי ובר"ש והרא"ש בפירושו והראב"ד
אין חיוב רבעי גם כשהוא בוסר וכן גם בסמדר
והרמב"ן והריטב"א והר"ן כתבו שגם
אליבא דר' יוסי כיון שענין רבעי הוא שיהיה
בתמרים סמדר מותר ומוכח שגם בשאר
ראוי לאכילה וכמ"ש הרמב"ם ומכל מקום
אילנות הותר סמדר ,וכן נקטו הרדב"ז ומהר"י
כיון שהגיע לדרגת פרי כזו שאסורה בערלה
קורקוס בדעת הרמב"ם .וכן פסק בשו"ת
זה נחשב כפרי שיש בו כבר חיוב מחמת
הרדב"ז לדינא .ועיין שיש ראיה להחזו"א
העתיד ולכן אי אפשר לתת אותו במתנה .וזה
מדעת הרא"ש והרשב"א והשו"ע שמברכים
דומה למהלך שכתבנו לעיל בדין ערלה בשאר
על שאר אילנות משיוציאו ואם יש ברכה יש
אילנות משיוציאו.
ערלה וצע"ג לדינא.
ובחזו"א ערלה סימן ג' סק"ה הוכיח מהגמ'
בוסר וסמדר לענין רבעי
שלפי ר' יוסי שסמדר זה פרי גבי ערלה הוא
דברי הר"ש והרא"ש שאין רבעי בבוסר
הדין זה פרי גם לגבי רבעי .ובבוסר שלפי
רבנן יש ערלה חייב נמי ברבעי .ופירש שמה
מ .בר"ש ורא"ש סוף פרק א' על דין המשנה
שכתוב 'פרי אתה פודה ואי אתה פודה בוסר
שאין רבעי בגרעינים וקליפים הביאו
ופגין' היינו מדרבנן שאין בזה דין פדיון כי
הברייתא שכתוב פרי אתה פודה ואי אתה
רצו שיפדו כשהוא פרי חשוב .וזה דחוק מאוד
פודה את הבוסר ואת הפגין ,משמע שאין דין
כי הר"ש והרא"ש כתבו את זה על מה שכתוב
רבעי בבוסר ,ואף שיש בו איסור ערלה מ"מ
במשנה שענקלוקלות מותרים ברבעי ועל זה
אין בזה איסור רבעי .וכן בפשטות משמע
אמרו אי אתה פודה לא בוסר ולא פגין משמע
מפירוש המשניות להרמב"ם שכתב שאין דין
ששניהם דין אחד שאין בהם דין רבעי בעצם.
רבעי בדבר שאינו ראוי לאכילה] .ואי"ז מוכח
כי אם זה דין דרבנן מה זה שייך לזה שאין בו
שהרמב"ם אמר לה על דבר שממש אינו ראוי
דין רבעי כלל .ועיין עוד להלן דברי הטור
אבל בוסר הוא ראוי במקצת .ברם עיין לעיל
שתמרים שלא נתבשלו פטורים מרבעי ופירש
חלק ג' שבפשטות גם גרעינים וקליפים
לה הב"י מחמת הברייתא הנ"ל ומוכח מהם
הראוים לאכילה אין בהם רבעי וגם עליהם
דלא כהחזו"א.

רלד
ערלה
על מה חל איסור ערלה
תורת
דברי הירושלמי אם יש קדושת רבעי בבוסר
בו אפשרות לחיוב רבעי וכמו הברייתא הנ"ל
ולכן אמר שיכול לתת כשהוא בוסר .אבל זה
מב .והנה בירושלמי ה"ו איתא תני פרי את
קשה מאוד מהגמ' הנ"ל.
פודה ואין את פודה לא בוסר ולא פגים הורי
רב זבידא באילין פגי תמרה שיקברו רבי יונה
ושו"ר שבפירוש המשניות ]מעשר שני פ"ה
בעי עבר ופדיו שמא אינו פדוי ותימר טעון
מ"ה[ כתב הרמב"ם ולא תתקיים מתנה בכרם
קבורה עכ"ל ופשטות הדברים דסברי שחל
רבעי אלא אם נתנו הפירות קודם שיבואו
קדושת רבעי על בוסר ופגין ופליגי אם לא
לעונת המעשרות.
מועיל לפדותם או שאין חיוב לפדותם ואם
ובתוס' יו"ט ]שם ובערלה פ"א מ"ז[ כתב
פדאם פדויים שרב זבידא סבר שאסור
לפרש שדעת הרמב"ם שלעולם יש לו דין נטע
לפדותם ולכן אין להם תקנה אלא ליקבר ורבי
רבעי בזמן שהוא בוסר אלא שאין לו דין
יונה סבר שאפשר לפדותם ולכן אין צריך
להיות כממון גבוה אלא כשהגיע לעונת
לקברם ,ויש מכל זה ראיה לדרך החזו"א שיש
המעשרות כמו מעשר שאינו קדוש אלא אז,
קדושת רבעי בבוסר וסמדר ורק יש איסור
ומה שאמרו בגמ' סמדר זה לרווחא דמילתא
צדדי לפדותם .ברם זה קשה מהר"ש והרא"ש
ובאמת גם בוסר אינו כלי] .וזה דחוק מאוד
וכמו שכתבנו לעיל שהם למדו מהדין פרי
ובפרט דחוק מה שאמרו שאין זה לפי ר' יוסי
אתה פודה ואי אתה פודה את הבוסר ואת
שהרי באמת גם לר' יוסי אף שזה פרי מכל
הפגין שאין בכלל חיוב .ובפרט קשה שהרי
מקום אין בו קדושת ממון גבוה לדבריו[.
כל המקור ללימוד של פרי אתה פודה הוא
מהירושלמי הזה ואיך אפשר שפירשו דלא
ובנשמת אדם ]חלק א' כלל נא ס"ה בסופו[
כדבריו .וראיתי בפירוש הגר"א על הירושלמי
כתב לפרש שהרמב"ם יפרש את הברייתא פרי
שם שכתב שהם חולקים על המשנה שכתוב
אתה פודה ואי אתה פודה את הבוסר דהיינו
ומותרים ברבעי והם סוברים שאסורים ברבעי
שאין היתר פדיה אלא רק פרי הראוי לאכילה
שלפי
ולפי"ז ניחא שהראשונים פירשו
ויש בזה דין רבעי בלי היתר פדיון .משום
המשנה הפירוש הוא שאין כלל רבעי.
שילפינן מהפסוק להוסיף לכם תבואתו שאין
דין פדיון רבעי] .ולכאורה כ"ז רק בבוסר כי
והרש"ש דחה שהמ"ד שקבר באמת סבר
על סמדר כתוב במשנה ומותרים ברבעי[
שהם קדושים אולם המ"ד שחלק עליו זה

משום שסבר שאין בהם קדושה כלל ומה
שאומר לו שבדיעבד זה פדוי היינו שזה ראיה
שאי"ז כוונת הפסוק אלא כוונת הפסוק שאין
כלל איסור.
מג .ועיין ברמב"ם פ"ט ממעשר שני ה"ב
שכתב שאינו נקנה במתנה אא"כ נתנו כשהוא
בוסר והקשה הכס"מ שהרי בגמ' אמרו שרק
אם נתן כשהוא סמדר אבל אם נתן כשהוא
בוסר שזה יותר גדול אינו יכול לתת .ולכאורה
יישוב הרמב"ם משום שסבר שגם בבוסר אין

ולסיכום מצאנו כאן כמה אחרונים הסוברים
שיש רבעי בבוסר כמו שהוכיח החזו"א ,שזה
הכסף משנה והתוס' יו"ט והנשמת אדם.
המחלוקת אם יש רבעי בנובלות שזה תמרים
שלא נתבשלו

מד .ובהמשך המשנה אמרו והנובלות כולן
אסורות ובגמ' ברכות מ' ב' הביאו מחלוקת
מה זה נחשב נובלות חד אמר תמרי דזיקא
דהיינו תמרים שהרוח משירן וחד אמר בושלי
כומרא תמרים שאינם מתבשלים באילן
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והביאו דברי הגמ' הנ"ל הר"ש והרא"ש.
להתבשל] .ואף מדברי הגר"א ראיה דלא
וברמב"ם בפירוש המשניות פירש שנובלות
כהחזו"א כי הגר"א כתב להדיא שבוסר מותר
היינו תמרים שנשרו מן העץ קודם שיגמר
ברבעי[
בישולו שזה אסור בין בערלה ובין ברבעי.
ועיין בנשמת אדם ח"א ]כלל נא ס"ה בסופו[
וכ"כ הרמב"ם בהלכות ברכות ]פ"ח ס"ח[
שפירש לדעת הטור מה שכתוב והנובלות
נובלות שהן פגין מברך שהכל .ויל"ע שהרי
כולם אסורות היינו שאסור בין תמרא דזיקא
שנינו בברייתא הנ"ל פרי אתה פודה ואי אתה
ובין בשולי כומרי .ואפשר שזה הסיבה שלא
לפירוש
פודה בוסר ופגין ולכאורה הנובלות
צירפו את זה עם האופנים הראשונים
השני הרי זה כמו פגין .וא"כ אמאי חייבים
שבמשנה כי באו להדגיש שכל האופנים
ברבעי] .ולפי החזו"א זה ניחא והקושי הוא
אסורים.
לדברי שאר המפרשים[ ועיין בדברי הטור
דברי רבינו ירוחם וב"י שאין רבעי בבוסר
]רצד[ שמשמע בדבריו שהענבים שלקו
מה .ושו"ר ברבינו ירוחם נתיב טו אות לא
והתמרים שלא נתבשלו חייבים בערלה
שכ' וז"ל :המעמיד גבינה בשרף פגי הערלה
ופטורים מרבעי ,וכן דייק הבית יוסף וסייע
אסור כי סמדר מותר ופגין אסור משום ערלה
לדבריו מהברייתא הנ"ל שאין חיוב רבעי
אבל בפגין של נטע רבעי אפילו של כרם
בבוסר ופגין .אמנם הביא שהרמב"ם בפירוש
הנוהג בזמן הזה מותר כדאמרינן פרי אתה
המשניות כתב להדיא שחייב גם רבעי.
פודה ואי אתה פודה לא בוסר ולא פגין כך
ובשולחן ערוך ]רצד .א[ פסק לעיקר הדין כמו
פשוט במסכת ערלה .עכ"ל .והביאו הב"י כאן
הטור שתמרים שאינם מתבשלים פטורים
בהלכות ערלה סוף אות ז .ועיין בש"ך סק""ד
מרבעי והביא שיש מי שאוסר אף ברבעי.
שאף הוא הביא הברייתא הזו שדרשינן פרי
]ומדברי הטור והשו"ע ראיה דלא כהחזו"א
אתה פודה ואי אתה פודה מה שאינו פרי
שכתבו לפטור ברבעי בתמרים שאינם
ומוכח שפירש לה שפטור לגמרי ולא כפירוש
מתבשלים והחזו"א גופיה העיר מזה
החזו"א שזה בא לומר שיש איסור לפדות.
וכדלהלן[

והגר"א בסק"ט הקשה על דברי הטור והשו"ע
שאם כן אמאי שנו במשנה את נובלות כדין
נפרד שהוה ליה לציין את נובלות אחרי
הגרעינין והזגים והתמד שכל אלו אסורים
בערלה ומותרים ברבעי ומשמע מזה שנובלות
אסורות אף ברבעי ,ופירש שאין להקשות
מהברייתא דאיתא שאי אתה פודה את הבוסר
כי שאני נובלות שהם מתבשלים אם מחממים
אותם ולכן יש בהם דין רבעי משא"כ פגין
ובוסר .ולדברי הגר"א ניחא דעת הרמב"ם
שלעולם דעתו כמש"ל שאין רבעי בבוסר
ולכן יכול ליתן במתנה גם בוסר ומה שאסר
בתמרים שלא התבשלו משום שהם עתידים

מו .ובחזו"א בדיני ערלה אות מא כתב לדינא
שבוסר נאסר ברבעי וכן סמדר בשאר אילנות
וכתב בסוגריים שמדברי הפוסקים משמע
שגם בוסר לא קדוש ברבעי וצ"ע ליישבו עם
לשון הגמ'.
סיכום הדברים :בר"ש ורא"ש הביאו
הברייתא שאין רבעי בבוסר ופגין וכן פשטות
הרמב"ם כתב שאין רבעי אלא בראוי לאכילה.
וקשה שמשמעות הגמ' שרבעי שוה לערלה
ויש רבעי בבוסר וכן פסק החזו"א לדינא
כמשמעות הגמ' ודוחק משמעות הברייתא
הנ"ל .ועמ"ש לדחות הראיה מהגמ' .ובטור

תורת

על מה חל איסור ערלה

ורבינו ירוחם והב"י והגר"א מבואר להדיא
שאין רבעי בבוסר וכפשטות הברייתא.

ערלה

רלו
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סימן יא .בדין אם יש איסור הנאה ברבעי
ד .אמנם כתב שם שעדיין יל"ע בדברי הרא"ש
שכתב שהערלה מעלה את רבעי באחד
בדין רבעי אם זה חיוב פדיון או שזה איסור
ממאתים והקשה החזו"א ? שאם זה איסור
א .יש לדון האם גדר חיוב רבעי הוא כמו
בפני עצמו איך זה מעלה אותו .ודייק מזה
ערלה שהפירות אסורים בהנאה אלא שיש
שזה אותו איסור.
היתר לאכלם כשפודין אותם או שרבעי הוא
דברי רבינו יונה שזה איסור הנאה והראיה
דומה למעשר שני שיש איסור אכילה עד
מבה"ג
שיפדה אותם ואין בזה איסור הנאה] .וכן
ה .וברבינו יונה בשערי תשובה שער ג' כתב
הסברה הפשוטה דלא מצאנו דבר שהוא
שרבעי הוא אסור בהנאה עד הפדיון .ועוד
איסור הנאה ומותר לאכלו אחרי פדיון[
ראיתי בדרך אמונה שכתב להוכיח מדעת
ב .ויש להוכיח מדעת ר"ת ]המובא בתוס'
הבה"ג שמנה את ערלה ורבעי באותה מצוה
פסחים מ"ד ב' ובקדושין לח א'[ שרבעי זה
שסבר שיש להם דין אחד ,אמנם הרמב"ם
איסור הנאה ,שר"ת פירש שם הגמ' שאמרו
מנה את ב' מצוות ]ומדעת הרמב"ם שם אין
שלכלאים יש ג' מעלות ]יותר מענבים לנזיר[
ראיה כי יש לזה דינים אחרים ולכן מנה כב'
הא' שאיסורו לעולם והב' שזה איסור הנאה
מצוות אמנם ממקומות אחרים יש ראיה
והג' שאין היתר לאיסורו ואמרו בגמ'
ברמב"ם וכנ"ל[.
שלערלה יש רק ב' מעלות הא' שאיסורו
דעת הרמב"ם ורע"ב שאין בזה איסור הנאה
לעולם והב' שזה איסור הנאה ואין לזה את
אלא איסור אכילה עד הפדיון בלבד
המעלה הג' כי יש היתר לאיסורו ,ופירש שזה
ו .ועיין לשון הרמב"ם פ"י ממאכלות אסורות
קאי בשנה הד' שאז יש איסור הנאה ויש היתר
הט"ז שכתב פירות שנה רביעית כולה אסור
לאיסורו ע"י פדיון ,ומוכח שרבעי זה איסור
לאכול מהן בארץ ישראל עד שיפדו ,ולא כתב
הנאה .והרא"ש על המשנה בערלה פ"ב מ"ג
שיש בזה גם איסור הנאה .ובפירוש המשניות
כתב כדברי ר"ת הנ"ל ובזה פירש מה שאמרו
]ערלה פ"א מ"ח[ כתוב כן להדיא שכתב
במשנה שם הערלה מעלה את הערלה דהיינו
שהקליפות והגריעות של פירות שנה רביעית
רבעי שנקראת ערלה] .וע"ע לקמן סק"? בזה[
מותרים מפני שאין נוטע רבעי נאסר בהנאה
ושמעתי שבחידושי מהרי"ט ]על קדושין לח[
אלא הרי כמעשר שני שנאכל לבעליו והלכך
הקשה מה המקור לזה הרי רבעי הוקש
אין מתקדש בו אלא פרי הראוי לאכילה .וכ"כ
למעשר שני ומנ"ל שיש בו איסור הנאה .וכן
הרע"ב על המשנה שם.
יש להביא מסתימות הפוסקים שלא הזכירו
דבר זה שאסור להנות מרבעי ורק הזכירו שיש
בשער המלך שם הוכיח מלשון הרמב"ם
חיוב לפדות רבעי ומשמע שלא ס"ל כן.
הלכות מעשר שני פ"ט ה"ז שכתב שבשנת

ג .ובדרך אמונה ]פ"ט ממעשר שני ה"א.
עמוד שנב[ כתב שאפשר לדחות בדוחק
שכוונת התוס' והרא"ש אינה לומר שיש
איסור הנאה ברבעי אלא לומר שיש איסור של
כלוי כי צריך לפדות וזה שונה מנזיר שאין בו
איסור כלוי .כי יכול לכלות את הענבים.

השמיטה צריך לציין כרם רבעי בקוזזות
אדמה שיפרשו ממנו אבל כרם ערלה צריך
לציין בסיד שמא יתפורר האדמה ואיסור
ערלה זה חמור שזה אסור בהנאה .ומדויק
מזה שרבעי אינו אסור בהנאה והמקור לדין
זה הוא משנה בפרק ה' דמעשר שני ולכאורה

רלח
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ח .והנה במשנה בתרומות סוף פ"ג איתא שיש
מהמשנה עצמה יש ראיה לדין זה .ושו"ר
לגוי כרם רבעי ועיין בחזו"א מעשרות סו"ס ז'
שהגמ' ב"ק סט הביאו למשנה זו ופירשוה
שהרחיב בפירוש בזה והקשה לפי פירוש
שרבעי דומה לאדמה מה אדמה יש הנאה
הר"ש שם איך יש לגוי רבעי הרי אין זה
ממנה אף רבעי יש הנאה כשיפדה אותה
כערלה שזה איסור בפירות אלא יש רבעי רק
וערלה דומה לחרסית שאין הנאה מזה כלל
כשיש חיוב ולגוי אין חיוב ותירץ דזה מצוה
ולפי"ז אין כלל ראיה מהדין שם ,אמנם יש
ששייכת בגוי אם רוצה להתחייב ,ובדרך
ראיה מפירוש הרמב"ם .ושמעתי לדייק קצת
אמונה פ"י ממע"ש ה"י כתב דאי נימא דסבר
מלשון הגמ' שם דאיתא על רבעי "כי מיפרקא
הר"ש שרבעי הוא אסור בהנאה ניחא דמשום
שרי לאתהנויי מינה" שמשמע שעד שפודים
כן נוהג גם בגוי כמו שערלה נוהג בגוי,
אין היתר הנאה ,ויש לדחות שכוונתם להנאה
והרמב"ם פירש שם אחרת משום דהוא
העיקרית שזה האכילה ולא לכל הנאה.
לשיטתו דלא ס"ל הכי וכנ"ל.
הראיה שאפשר למכור רבעי קודם הפדיון

ז .ובדרך אמונה שם כתב להקשות שבגמ'
קדושין לח ב' איתא שלפי ר' יהודה שמעשר
שני ונטע רבעי ממון הדיוט אפשר למכור נטע
רבעי לאדם אחר קודם הפדיון ,וקשה שאם
נאמר שרבעי הוא אסור בהנאה אם כן אי
אפשר למכור דבר שהוא אסור בהנאה שאין
לו בו בעלות ,ואפשר לדחות שאיסורי הנאה
שיש לו אפשרות להנות על ידי שיפדה שיש
בזה בעלות דיסוד הענין שאין בעלות באיסור
הנאה הוא משום שאין לו אפשרות לממש
בעלותו .ואכתוב מראי מקומות בענין זה
שהר"ן והרשב"א נדרים פ"ה כתבו שמוכח
בגמ' שאדם הנודר לא להנות מחפץ יכולים
אחרים ליקח ממנו כיון שאי"ז שלו ומוכח
שאף שיש לו אפשרות להתיר אי"ז שלו ואולי
יש לחלק בין התרה לפדיון ולא מסתבר
]ועי"ש שנחלקו באופן שישאל על נדרו אם
זה יחזור להיות שלו שהרשב"א סובר שחוזר
אליו ולהר"ן אינו חוזר עי"ש[ ועי' ר"ן ע"ז
מ"ג ב' ,מחנה אפרים הלכות הפקר ס"ד ,ועי'
ריטבא סוכה ל"ד ב' שכתב שגם ערלה
שאסורה בהנאה נחשב שלו וא"כ אפשר
דמה"ט יכול למוכרו לאחר.
הראיה מהדין שיש בגוי כרם רבעי

תלית נידון זה בנידון אם נוהג רבעי בחו"ל

ט .ויש שפירשו נידון זה אם יש ברבעי איסור
הנאה עפ"י החקירה האם רבעי זה מצוה בפני
עצמה או שזה המשך לדיני ערלה שאם זה
מצוה בפני עצמה כמו מעשר שני אין סיבה
ומקור לומר שיש בזה איסור הנאה .ומוכח
שתוס' סבר שזה המשך לערלה ,אמנם מדעת
הרמב"ם והרמב"ן ]ויובא להלן[ משמע שזה
מצוה בפני עצמה ולכן אין מקור שיהיה בזה
איסור הנאה.
ויש שפירשו עפ"י חקירה זו את מחלוקת
הרמב"ם והגאונים אם נוהג רבעי בחו"ל שאם
זה המשך לערלה הוא נוהג בחו"ל כמו
שערלה נוהג אמנם הרמב"ם סובר שזה מצוה
בפני עצמה ולכן אין מקור שזה נוהג בחו"ל,
ואין לזה הכרח שאפשר שסברו שילפינן
מקדש קדש ממעשר שני שאין זה נוהג אלא
בארץ .וגם בגאונים אין הכרח לזה דדילמא
סברו שגדר המצוה בזה ניתן כמו ערלה שינהג
גם בחו"ל ולפי"ז יש לומר שגם אם נאמר
שרבעי זה מצוה בפני עצמה מכל מקום
דילמא יש בזה איסור הנאה שגדר המצוה בזה
הוא כמו ערלה וצ"ע] .ועיין לעיל דרך הגר"ח
במחלוקת הרמב"ם והגאונים שנחלקו האם

רלט
הערלה
בדין אם יש איסור הנאה ברבעי
תורת
אפשר לומר שאין איסור אלא כשיש היתר
ערלת חו"ל יש לה דין ערלה או שזה דין בפני
רגיל לפירות ועוד שהסברה בהחזו"א שצריך
עצמו[
שהאילן יחזיק ג' שנים אפשר שהוא סברה
ויש שפירשו הדין של 'כל שאין לו ערלה אין
שצריך שיחזיק הרבה זמן ואין זה שייך להיתר
לו רבעי' דהיינו שדבר שחשב עליו לסייג בג'
ואיסור ועיין לעיל בגדרי פרי שהארכנו בזה.
שנים הראשונות ואח"כ בשנה הד' חשב עליו

למאכל שאין בו דין רבעי שמוכח שרבעי זה
המשך ערלה ,כי אם זה דין בפני עצמו מה זה
שייך לערלה ,ויש לדחות שגדר ציווי התורה
הוא רק בנטיעה רגילה שהיה בה ערלה שיהיה
בה אח"כ רבעי וזה לא שייך לסברות הנ"ל.
י .יש מוכיחים מלשון הרמב"ן ר"ה י' א'
שכתב לסייע לדעה שאין רבעי בחו"ל מדקתני
כל מצוה שהיא תלויה בארץ נוהגת בארץ חוץ
מן הערלה והוכיח מדלא קתני רבעי שהיא
נוהגת רק בארץ ישראל וכתב שהרי רבעי
מצוה בפני עצמה היא והביא מכמה מקומות
שכתוב אם לערלה ערלה אם לרבעי רבעי
ומשמע שציינו את זה כדבר בפני עצמו ,והנה
אף אם היינו אומרים שיש לרבעי דין כמו
ערלה מכל מקום שייך להבין את דבריו
שמציינים את רבעי לבד כיון שיש לרבעי
דינים שונים וכמו שאיתא בסוף פ"ק שיש
דברים האסורים בערלה ומותרים ברבעי,
אמנם מלשונו שרבעי זה מצוה בפני עצמה
משמע שאין לזה דיני ערלה ,וא"כ כיון דלא
שנינו להדיא איסור הנאה ברבעי אין לחדש
כן לבד.
יא .ויש אומרים שנפק"מ בנידון זה הוא
בגדרי פרי אם צריך שהפרי יגדל ד' שנים או
לא שאם זה חלק מאיסורי ערלה אפשר לומר
שאין איסור ערלה אם אין הפרי גדל אחרי
הערלה ואם זה איסור בפני עצמו לא ואין לזה
הכרח שאפשר שכיון שיסוד הדין הוא שיש
ערלה ואח"כ רבעי ואח"כ הפירות מותרים

יב .והנה יש להביא שכל האחרונים ]הגר"א
אבן העוזר נחלת דוד צל"ח ועוד[ כתבו
שהסיבה שאין רבעי בגרעינין משום שאין שם
את הדרשה של את פריו את הטפל לפריו
]והובא לעיל בסוגיא דגרעינים[ ומשמע
שסברו שדרשות שנאמרו בערלה לא נאמרו
ברבעי ,ומשמע שזה דין אחר ,וזה קשה שהרי
דיני רבעי נלמדים מערלה ,ויש לדחות שהם
סברו שיסוד האיסור של טפל לפריו הוא
מלתא דאיסור הנאה ולכן סברו שזה שייך
דוקא לענין ערלה ולא שייך ברבעי שאין בו
איסור הנאה .אמנם בר"ש והרא"ש על
המשנה מבואר שפירש את ההיתר בקליפות
וגרעינים ברבעי משום שילפינן פרי אתה
פודה ואי אתה פודה את הבוסר ואת הפגין.
ולדבריו אין ראיה מהדין שם וגם אין ראיה
להיפך שאפשר שסבר שאין האיסור של טפל
לפריו משום האיסור הנאה אלא משום שגם
על זה חל האיסורים ולכן היה צריך לחול גם
על זה לולי הקרא הנ"ל.
סיכום הדברים :ברמב"ם ורע"ב כתוב להדיא
שאין ברבעי איסור הנאה אלא רק חיוב פדיון
וכן פשטות סתימות הפוסקים .מלשון ר"ת
והרא"ש בפירוש המשניות משמע שיש איסור
הנאה ברבעי עד הפדיון ,ויש לדחות בדוחק
שאי"ז כוונתם וצ"ע .ובבבה"ג שמנה את
ערלה ורבעי באותה מצוה .משמע שרבעי זה
איסור הנאה .וכן הוא לשון רבינו יונה בשע"ת
שזה איסור הנאה.

רמ
הערלה
בענין שריפת פירות ערלה
תורת
סימן יב בענין שריפת פירות ערלה
בענין זה שזה נפק"מ למעשר שני עי"ש .וכ"כ
הר"ן על הרי"ף בסוכה ]יז בדפי הרי"ף[.
הדין שערלה הוא מהנשרפים

א .משנה תמורה ל"ג ב' ואלו הן הנשרפין
חמץ בפסח ישרף ,ותרומה טמאה והערלה
וכלאי הכרם את שדרכן לשרוף ישרוף ,ואת
שדרכן להקבר יקבר וכו' וכן פסק הרמב"ם
]פט"ז ממאכ"א הכ"ז[ הערלה וכלאי הכרם
דין הפירות שלהן שישרפו ,והמשקין שלהן
יקברו מפני שאי אפשר לשרוף המשקין.

וברז"ה על סוכה שם כתב שאתרוג של ערלה
פסול רק ביום הראשון משום פסול לכם
ומוכח שסבר שאין בזה חיוב שריפה.
ובהשגות הראב"ד חלק עליו שהפסול משום
שעומד לשריפה .וכן חלק עליו הרמב"ן
במלחמות ריש לולב הגזול ]טו א' בדפי
הרי"ף[ שהפסול משום כתותי מכתת שעוריה.

מקור הדין שערלה הוא מהנשרפים

ועי' בריטב"א סוכה ל"ה שהביא בשם
הראב"ד שהפסול באתרוג ערלה משום שאי"ז
שלו וחולק עליו שא"כ זה פסול רק ביום
הראשון אלא הפסול משום כתותי מיכתת
שיעוריה משום שעומד לשריפה] .ודברי
הראב"ד שבריטב"א דלא כהראב"ד הנ"ל[

ב .וברש"י על המשנה שם ]ד"ה כלאי[ כתב
שהמקור של שריפה בכלאי הכרם הוא
מהקרא פן תוקדש שדורשים פן תוקד אש
וערלה מכלאים גמרה .ועיין לקמן סק"ו קושי
מהמשך דברי רש"י.
ובתוס' בסוכה ]לה ד"ה לפי[ כתבו להסתפק
אם דין ערלה שהיא מהנשרפים אם זה
דאורייתא .או שהוא דין דרבנן.
ועיין תוס' חולין קטו ד"ה פן תוקדש שכתב
שפן תוקדש מלמד שמצותו בשריפה.
ג .ויש להסתפק אם מה שאמרו שהוא
מהנשרפים אם זה כמו חמץ בפסח שיש חיוב
לשרפו או שאם שרפו מקיים מצות שריפה
ואפרו מותר ]בשונה מהנקברים שאפרם
אסור[ ואין חיוב לשרוף.
דברי הראשונים שיש פסול באתרוג ערלה
משום כתותי מכתת שעוריה

ד .והנה בגמ' בסוכה ]לה[ מה הטעם שאתרוג
ערלה פסול אם זה משום שאין בזה היתר
אכילה או שאין בזה דין ממון .והקשה תוס'
שם אמאי אמרו שהפסול באתרוג של ערלה
משום שאין זה לכם תיפוק ליה שיש בזה
פסול של כתותי מיכתת שיעוריה כיון שעומד
לשריפה ]וכמו אתרוג של עיר הנדחת שפסול
מהאי טעמא[ ותירץ דאין הכי נמי אלא נחלקו

והנה לדעת כל השיטות הנ"ל ]תוס' והראב"ד
והרמב"ן והר"ן והריטב"א[ שכתבו שפסול
אתרוג משום כתותי מכתת שיעוריה משום
שעומד לשריפה מוכח שיש בזה חיוב שריפה.
דברי הריטב"א שאין חיוב שריפה אלא
שעומד לכך

ה .אמנם עיין בלשון הריטב"א הנ"ל שכ':
ושל ערלה אינו בחיוב שריפה אבל עומד לכך
וא"א ליהנות בשריפתו וכו' ולא הבנתי כ"כ
דבריו שאם אין בזה חיוב שריפה אמאי זה
עומד לכך ,ואולי כוונתו לדברי החת"ס
דלהלן שאם ישרוף יקיים מצוה ולכן זה עומד
לזה וצ"ע ,ועכ"פ בכל הראשונים הנ"ל לא
מבואר טפי מהריטב"א שכולם כתבו שזה
עומד לשריפה ולא כתבו שחייב בשריפה
ואחרי שכ' כן הריטב"א אין ראיה מכולם טפי
מזה.
ודומה לזה כתב הגר"א באבן העזר סימן קכד
סק"ב וז"ל :עוד מ"ש בתחלה ואע"ג דכתותי
כו' הא לא מצינו בש"ס שאמרו כתותי אלא

רמא
הערלה
בענין שריפת פירות ערלה
תורת
שמשום כן לא הקפידו דוקא לשרוף כי אין
באותן שצריכין לבער כגון ע"ז ולכן הצריכו
בזה מצוה בדוקא.
בסוכה ל"ה א' טעם אחר לערלה אע"ג
שמצותו בשריפה כמ"ש המפרשים ושלא
וכן כתב במנחת חינוך ]מצוה ט' אות א' ד"ה
כדעת תוס' שם ד"ה לפי כו' ומשמע שסבר
ואין[ :כמו כלאי הכרם וערלה דג"כ אינו
לעיקר כהריטב"א שאין חיוב שריפה ורק
מצוה אקרקפתא לשרוף דבאמת אינו ברשותו
מצותו שריפה .אמנם זה קשה שהרי הריטב"א
ואינו שלו וכו' אך התורה גזרה דהדין כך הוא
גופיה כתב שיש בזה ענין של כתותי מיכתת
דאם אחד רוצה לבער כלאי הכרם ישרוף.
שיעוריה כיון שעומד לשריפה וא"כ נמצא
וכ"כ במנחת ברוך סימן צט.
שאינו סובר אלא כהרז"ה וצ"ע שזה ממש
ועיין בשער המלך הלכות גרושין פ"ד ה"ב
יחידאה .וכן סותר משנתו בסימן תרמט ס"ה
שכתב לומר שאין בערלה כתותי מכתת משום
שכתב לפסול ערלה בשאר הימים משום
שאין דין זה אלא בדבר שמצות שריפתו מן
כתותי מיכתת שיעוריה הנ"ל.
התורה אבל בערלה 'ליכא מצוה בשריפתן,
ו .והנה רש"י בתמורה על המשך המשנה
והיא גופה אינו אלא כדי שלא יכשל בהן'
שכתוב כל הנשרפים לא יקברו ופירש רש"י
והנה עיקר דבריו שאין אומרים בזה כתותי
להו
שהטעם הוא דילמא אתי איניש ואשכח
מכתת הוא דלא כהראשונים שאמרו שאומרים
ואכיל להו ,וכ"כ הרע"ב שם ,ומשמע מדבריו
בזה כתותי מכתת ,אמנם אפשר לפרש כדבריו
כדי
שאין מצוה בעצם השריפה אלא זה דין
שאין מצוה בשריפה ולומר שמכל מקום יש
שלא יהיה חשש מכשול .ואין זה כמו חמץ
בזה כתותי מכתת כיון שעומד לשריפה
וע"ז שיש מצוה בשריפה .ועיין בהגהות
וכמ"ש הריטב"א .וכן אפשר לפרש את דבריו
הרי
רעק"א שם שהקשה אמאי אמר רש"י כן
לדעת הסוברים שחיוב שריפה בערלה
יש מצוה בשריפה ועל כן אין לו לעשות
מדרבנן .וכמו שכ' לעיל שתוס' הסתפק בזה.
לבטל המצוה.
ועיין בית מאיר אבן העזר סי' קכ"ד סעיף א'
דברי חת"ס וסיעתו שאין חיוב לשרוף אלא
דעתו ג"כ דאין מצוה דאורייתא בכלל
שאם שורף מקיים מצוה
בשריפת ערלה וכלאי כרם וכ' וז"ל כ"א חיוב
ז .ובחת"ס ]בשו"ת יו"ד סו"ס רפו או"ח סימן
דרבנן איכא לבערן מן העולם] .אמנם מדבריו
קפ סוד"ה שבתי וראיתי[ כתב לחדש שאין
משמע שלא כהשיטות הנ"ל שאין חיוב כלל[.
חיוב שריפה ומה שכתוב בכלאי הכרם וערלה
ח .ועיין בתוס' פסחים ב' פירש הטעם
שזה מהנשרפים היינו שאם הוא שורף הוא
שהחמירו שצריך לבער את החמץ משום
מקיים מצוה והוכיח כן שלא כתוב הלכה זו
שמא יבוא לאכלו וכתב שאין זה דומה לערלה
ברמב"ם ושו"ע שצריך לשרוף ]וצ"ע
וכלאים הכרם שאיסורם איסור עולם וכן נזיר
שהרמב"ם כתב כן וכנ"ל סק"א[ וכן רבותיו
הוא מותר לאחרים וכו' משמע שבערלה אין
לא נוהגים לשרוף ,והביא שאף שיש לחלק
חיוב לבער ולכן כתב שהסיבה לזה הוא
שערלה בחו"ל קיל ולכן לא שרפו מכל מקום
משום שאיסורם איסור עולם וצריך עיון
נראה לו שאין בזה מצות שריפה .ובשו"ת
ושמעתי לדחות שכוונת התוס' לומר מפני מה
]או"ח סימן קד[ כתב לדייק מדברי הרע"ב
אין חיוב לבער מיד את הערלה כמו שצריך
הנ"ל שסיבת השריפה הוא כדי שלא יכשלו

רמב
הערלה
בענין שריפת פירות ערלה
תורת
לבער מיד את החמץ ועל זה תירץ כנ"ל אמנם
עוד ראיתי להביא מלשון הרמב"ם בכלאים
מודה שבעצם יש בזה חיוב שריפה.
פ"ה ה"ה שכתב אם עשה כלאים שורפים את
שניהם משמע שזה חיוב .וכן בלשון החינוך
דברי רבינו אלחנן שיש חיוב שריפה
מצוה תקמט נתקדשו כלומר נתחייבו
ט .וראיתי בתוס' רבינו אלחנן על מסכת ע"ז
בשריפה .ודלא כדרך החת"ס בכלאים ואמנם
דף כב שדן על הגמ' שם שאמרו שגוי אכל
אין ראיה משם לערלה אמנם לכאורה השוו
שני דערלה וישראל אכל שני דהיתירא
ביניהם.
והקשה שהרי גדלו גם ברשות הישראל ואם
י .והנה בעיקר דברי הריטב"א והגר"א הנ"ל
כן יש עליהם חיוב שריפה "ומוכח התם
שאין חיוב לבערם אלא שיש מצוה בשריפתם
דדוקא שריפה דקאמר התם האי משנה ר'
לא נתפרש כ"כ ויש מפרשים שהכוונה שאין
יהודה היא דאמר אין ביעור חמץ אלא שריפה
לו חיוב לבער מיד וכשיבער יהיה מצוה ]וכמו
משום דתני ביה משנה שריפה וכו' וי"ל דהכא
שלא נוהגים כ"כ לבער חלה טמאה מיד[ וזה
בחו"ל הוה ובחו"ל י"ל שא"צ שריפה דהא
שונה מע"ז שיש בזה קיום מצות ובערת הרע
ספקה מותר כדאמר בקדושין בפ"ק ,ומאי
מקרבך .וכל זה קשה שהרי כתוב כל
דקאמר התם נמי אבד ודאה לא בעי שריפה
הנשרפים לא יקברו ופירש"י שהטעם הוא
דלא החמירו בה כ"כ" .עכ"ל מבואר שסובר
משום החשש דילמא אתי להנות מזה ומוכח
שיש בדוקא חיוב לשרוף ובחו"ל אין חיוב
שיש ענין לבערם מיד .וצ"ע המנהג בחלה.
והוכיח את זה מהיתר סיפוק ערלה ודאית וכן
מלשון הגמ' שאמרו אבד ודאה ולא אמרו
שבפירות לחים שקשה לשרפם אין חיוב
שישרוף.
שריפה
יא .ויל"ע לפי כל הנ"ל שמבואר שיש דעות
החזו"א בדיני ערלה דין מ' כתב פירות ערלה
שחייב לשרפם אמאי לא ראינו נוהגים כן
אסורים בהנאה וטעונים שריפה ואם עשאן יין
לשרוף .וכמש"כ החת"ס שגדולי ישראל אין
קוברן נפסלו מאכילת אדם עדיין הן באיסורן
נוהגים כן.
וחייב לשורפן או לקבור דבר שאין ראוי
לשריפה שרפן אפרן מותר.
והנה עיין במשנה בכלאים ]פ"ה מ"ז[ שכתוב
סיוע מלשון המשניות והרמב"ם שיש חיוב
לשרוף

ט .ראיתי בשבט הלוי ח"ב סי' קסה לסייע
להסוברים שחייב שריפה מלשון המשניות
פ"ג משנה א' וב' ג' ד' ה' שכתוב בגד שצבעו
בקליפי ערלה ידלק וכדו' משמע מהלשון
שיש חיוב שריפה דאם כהחת"ס שאמרו שאם
רוצה לאבדו צריך לשרפו אמאי לא כתוב
עצם האיסור .וכן יש להביא מלשונות המשנה
גבי כלאים שכתבו ישרף וכמובא בפרק ה מ"ז
ואם הביאה דגן תדלק.

אם עשבים יופך ואם אביב ינפץ ואם הביאה
דגן תדלק ונחלקו בירושלמי שם בפירוש
שריש לקיש פירש שאם זה אביב ינפץ את
הגרעינים ומותר לו להנות מן הקש ור' יוחנן
סבר שאסור לו להנות מן הקש ומה שכתוב
ינפץ היינו שכשזה אביב אינו חייב לשרוף
משום שיותר ראוי לקבורה מלשריפה והביא
כן התוס' יו"ט על המשנה שם וכן בפירוש
הריבמ"ץ .וכ"כ להלכה בדרך אמונה כלאים
פ"ה סקל"ז .וכל זה ביחס לשריפת כלאים
והוא הדין יש לומר ביחס לערלה ועפי"ז ניחא
מנהג העולם שרוב הפירות ערלה הם לחים

רמג
הערלה
בענין שריפת פירות ערלה
תורת
שקשה לשרפם .ושו"ר שלכאורה גם אם אין
שאין בזה כתותי מכתת שעוריה ולכאורה
חיוב לשרפם מכל מקום יש חיוב לאבדם כדי
מוכח שסבר שאין בזה דין שריפה מדינא ויש
שלא יכשלו בהם וכמו שאמרו ינפץ וכן אמרו
לדחות שסבר שאין חיוב לשרוף ולכן אין
שהנשרפים לא יקברו שלא יכשלו בהם ואם
כתותי מכתת.
כן משמע שיש לו חיוב לעשות שלא יכשל
יש להסתפק אם זה חיוב לשרוף ולכאורה יש
ולא סגי ליה בקבורה ואם כן אפשר שחוזר
להוכיח מהראשונים הנ"ל שכתבו כתותי
הקושיא מפני מה אין משחיתים אותם .ברם
מכתת ויש לדחות כמ"ש הריטב"א שאף שאין
אפשר שלא גזרו חז"ל גזירה פרטית על זה
חיוב מ"מ כיון שעומד לזה זה כתותי מכתת.
וכיון שלא שייך לחייבו בשריפה לא חייבו.
אמנם בלשונות המשניות שכתוב ישרף או
ושו"ר בשו"ת חת"ס הנ"ל או"ח סי' קד שכ'
ידלק משמע שיש חיוב שריפה וכפשטות
שכמו חיוב שריפה יש לו חיוב בכל דרך
הראשונים וכ"כ בתוס' רבינו אלחנן ובחזו"א,
לבערו מן העולם ועד אותו זמן לא נתקיים
אמנם הריטב"א וחת"ס ומנחת חינוך נקטו
מצותו .וצ"ע למעשה.
שאין חיוב שריפה אלא שאם ישרוף יקיים

והנה החת"ס שהקשה ממנהג העולם אמאי
אין שורפים לכאורה לא ס"ל ככל דין זה שאין
חיוב שריפה בפירות לחים דאל"כ אין לו
ראיה כלל שאין מנהג עולם להקל בפירות
יבשים.
וכן יש להוכיח מהפנ"י והביאו רעק"א
שהקשה אמאי מר בר רב אשי זרק את
האביונות ולא שרף אותם והוכיח מזה שאין
שריפה בערלת חו"ל והובא להלן סקי"ג ואי
נימא שאין דין שריפה בפירות לחים אין לו
כלל ראיה.
יב .עיין מג"א סי' תרמט סק"כ שכתב שדעת
התוס' ורש"י וכלבו להכשיר אתרוג של ערלה
בשאר הימים והקשו האחרונים מנין לו דברים
אלו .והביאם במ"ב שם.
סיכום הדברים :במשנה איתא שערלה
וכלאים הוא מהנשרפים ,וכתבו רש"י ותוס'
שזה דין דאורייתא ואין זה רק חיוב דרבנן
]ובמקום אחד תוס' מסתפק שזה רק חיוב
דרבנן וכ"כ הבית מאיר שהוא רק דרבנן[ וכן
מוכח מהראשונים ]תוס' והראב"ד והרמב"ן
והר"ן וריטב"א[ שכתבו שאתרוג ערלה פסול
משום כתותי מכתת שעוריה .והרז"ה סבר

מצוה ואפרו מותר וכ"כ השער המלך והבית
מאיר ומנחת ברוך .וגם להסוברים שיש חיוב
שריפה מ"מ הוכחנו מהירושלמי שאין חיוב
לשרוף כשזה לח וזה יישוב מנהג העולם בזה.
דברי האחרונים שאין חיוב שריפה בערלת
חו"ל

יג .יש לדון אם גם בערלת חו"ל יש דין
שריפה ,ובפני יהושע ברכות ל"ו דייק מהגמ'
דמר בר רב אשי זרק את האביונות שלא שרף
אותם שאין חיוב שריפה ,ופירש את זה משום
שגם אם יהיה אחר שיכשל בזה שלא יהיה
איסור שהרי מותר לאכול ספק ערלה וספק לי
מותר] .ולפי מ"ש לעיל סקי"א שבפירות
לחים אין חיוב שריפה אין ראיה מהנ"ל כי לא
היה יכול לשרפם ואפשר שאכתי יש ראיה
שלא מוזכר שאיבדם ועי' מ"ש שם[ ובספר
מלבושי יו"ט קונטרס חובת קרקע סוף סימן
א' פירש שיש דעות שאין דין שריפה בפירות
ערלת חו"ל משום שדינם שונה ואין זה
מוכרח וכמו שהרחבנו בסימן ט' ח"ה.
הרעק"א בשו"ע תחילת הלכות ערלה הביא
את דברי הפנ"י הנ"ל שאין שריפה בערלת
חו"ל .והנה אף ששריפה זה דין מהתורה

רמד
הערלה
בענין שריפת פירות ערלה
תורת
ובכל ערלת חו"ל יש אותם דינים של ערלה
ושו"ר כן בתוס' רבינו אלחנן על ע"ז כ"ב
והובא לשונו לעיל סק"ט והוכיח כן שהרי
בארץ מכל מקום אפשר לומר שסברו חז"ל
מותר סיפוק וכן מלשון הגמ' ואבד ודאה ולא
שכיון שמותר לספק על כרחך שלא חייבה
הוזכר שצריך לשרוף.
התורה לשרוף.

וכ"כ בכפות תמרים סוכה לד ב' סוד"ה של
ערלה שבאתרוג חו"ל אין חיוב שריפה ועפי"ז
יישב קושית התוס' אמאי נחלקו ביסוד איסור
ערלה אם זה משום איסור אכילה או דין ממון
תיפוק ליה שזה עומד לשריפה ותירץ שנחלקו
בערלת חו"ל שהמשנה אסרה גם בזה ונחלקו
מה טעם האיסור .ועיין מנחת חינוך מצוה רמו
אות י שכתב כן.

סיכום ד' סיעתות שאין חיוב שריפה בערלת
חו"ל א' השיטות שמותר לספק בודאי ואין
חשש שמפסיד דין שריפה .ב' הלשון זורק את
האביונות ולא כתוב שורף .ג' הלשון אבד
ודאה ולא כתוב שורף .ד' הפלוגתא בדין
אתרוג ערלה ולומר שנחלקו בערלת חו"ל.

רמה
הערלה
ענינים שונים
תורת
3
ועוד דן שם הב"י אמאי אין יכול לפדות
ענינים שונים
במחובר שחלות הפדיון יחול אחרי שילקוט.
פדיון רבעי במחובר
ובש"ך סקי"ב כתב שדין זה תלוי בב' הסיבות
יש לברר אם אפשר לפדות הפירות כשזה
שאם הסיבה שאין פודין הוא משום דילפינן
מחובר לאילן .וזה נפק"מ רק ברבעי כי
ממעשר א"כ אפשר שיועיל שיאמר שלא חל
במעשר שני אין היכי תמצי כזו כי לא
הפדיון עד שילקוט ,אבל אם הסיבה שטועה
מתחייבים במעשר שכזה מחובר.
בשומא א"כ לא יועיל אף באופן הזה כי סוף
ברמב"ם פ"ט ממעשר שני ה"ב כ' שאין פודין
סוף בשעה שקבע את השומא היה מחובר.
אותו במחובר כמעשר שני .וכן הוא לשון
והגר"א ]שם על ס"ו[ הקשה על כל הסוברים
הטור בסימן רצד שכ' פודין אותו אחר
שהטעם שאין פודין במחובר הוא משום שמא
שיגמרו ויתלשו .וכן הוא ברא"ש ברכות פ"ו
יטעו בשומא שאם כן אמאי איתא במשנה
סימן א' וברבינו יונה שם .ובתוס' ב"ק סט.
שמותר לפדות הקדש במחובר והלא גם שם
ומקור הדבר מתוספתא סוף מעשר שני כרם
יש חשש זה ומזה הסיק שעיקר החשש הוא
רבעי בש"א אין פודין אותם ענבים אלא יין
כדעת הרמב"ם שילפינן ממעשר שני .ולכן גם
ובה"א ענבים ויין הכל מודים שאין פודין
בזמן הזה אין לפדות במחובר .ודוחה שדברי
במחובר לקרקע .והביאה הר"ש שם.
הגמ' בב"ק שאפשר לפדות במחובר לא
נשארו למסקנא ולכן לא הקשו בגמ' איך
ועיין שם בתוס' שהביא בתחילה שהטעם הוא
אפשר לפדות במחובר.
משום שלומדים קדש קדש ממעשר שני וכן

משמעות הרמב"ם הנ"ל וכ"כ הר"ש במעשר
שני פ"ה סוף מ"ה .והקשו על זה מהגמ' ב"ק
סט דאיתא שם שהצנועים היו מניחים
ואומרים כל מה שילקטו באותו היום יהיה
מחולל ,ולבסוף הגמ' דחו אוקימתא זו עי"ש,
והקשו התוס' והר"ש איך אפשר לחלל
במחובר ועל כן הסיקו התוס' והר"ש שהסיבה
היא משום שאין יודעים לעשות שומא
במחובר .ולכן לצנועים הקילו כדי שלא
יכשלו האנשים .וכתב הרשב"א ]בב"ק שם
ובשו"ת ח"א סימן תשמד[ שמשום כן בזמן
הזה מותר לפדות במחובר כיון שמחללים על
שוה פרוטה .וכן כתב הבית יוסף שם בסימן
רצד שיש להקל לפדות במחובר ובפרט
בזמנינו לפי שהחשש שיטעו בשומא וכיון
שהיום אפשר לחלל על שווה פרוטה אין
חשש זה.
 3נלמדו שלא בעיון כל הצורך.

ויש לסייע לדעת הרמב"ם מדברי הרא"ש
והטור והסמ"ג והסמ"ק שסתמו שאין להקל
לפדות במחובר ולא הקילו בזמן הזה אף
שפודין בשוה פרוטה ואין חשש שיטעו
בשומא וזה סיעתא שהטעם הוא דומיא
דמעשר שני ולכן אין להקל גם בזמן הזה,
אולם בב"ח שם כתב טעם אחר משום מהרה
יבנה המקדש ולכן יש לחוש אמנם בש"ך שם
הקשה דאם כן איך מקילים בזמן הזה לפדות
בפחות משויו.
והנה בשו"ע בס"ו העתיק לדברי הרא"ש
שיפדה לאחר שילקוט .ומשמע שלא סמך על
החידוש הנ"ל לדינא .והש"ך שם הביא
הצדדים להקל בזה משום שכל הבעיה משום
החשש שיבוא לטעות בשומא וזה לא שייך
בזמן הזה אמנם כתב שכיון שהפוסקים סתמו
מזה משמע שסברו להחמיר גם בזה אבל
בשעת הדחק יש לסמוך על השיטות הנ"ל.

רמו
הערלה
ענינים שונים
תורת
]ובעיקר הלימוד ממעשר שני יל"ע שהרי
משמע שאין בזה מלקות ואין בזה היתר ועיין
הסיבה שבמעשר שני אין פודין במחובר הוא
להלן פלוגתא בזה.
ואיך
משום שלא חל חלות חיוב באופן הזה
והנה לא משמע שב' האיכא דאמרי פליגי אם
אפשר ללמוד משם לערלה שיש חלות חיוב.
יש מלקות כשזה שלא כדרך הנאתו שמשמע
וי"ל[
בגמ' שזה דין מוסכם ,וא"כ צ"ע אמאי אמר

סיכום הדברים :דעת הרמב"ם שאין פודין
במחובר משום שילפינן ממעשר שני שאין
מועיל לפדות במחובר .וכן הסיק לעיקר
הגר"א .אולם דעת התוס' והר"ש והרשב"א
שהטעם משום שטועים בשומא ועל כן כתבו
שבזמן הזה אפשר להקל לפדות במחובר.
וכ"כ הב"י לעיקר הדין אולם בשו"ע סתם
מזה ולא כתב להקל במחובר .וכן ברא"ש
ובסמ"ג ובסמ"ק סתמו שאין להקל במחובר
ולא הקילו בזמן הזה .והש"ך כתב שבשעת
הדחק אפשר להקל לפדות במחובר.
והנפק"מ בכל ענינים אלו באופן שחושש
שהפועלים אוכלים במחובר אם ראוי שיפדה
במחובר את הנטע רבעי כדי לא להכשילם.
היתר הנאה מערלה שלא כדרך הנאתו

בגמ' פסחים כ"ה ב' איתא שמר בר רב אשי
ראה את רבינא שמשח את הבת שלו בפירות
ערלה ואמר לו הרי אסור לעשות כן ואמר לו
שעושה כן במקום סכנה איכא דאמרי שאמר
לו שאין איסור שלא כדרך הנאתו.
ובגמ' שם כ"ד ב' אמר ר' יוחנן כל איסורים
שבתורה אין לוקין עליהם שלא כדרך הנאתם
ואמר רב זירא להוכיח כן מהמשנה שאיתא
שאין לוקין אלא על היוצא מן הזתים וענבים,
ומבואר שאינו לוקה על היוצא מתותים
ורמונים ,ופירש שזה נחשב שלא כדרך
הנאתו ,ודחו בגמ' שהסיבה שאינו לוקה הוא
משום שזה זיעה .ומפורש בגמ' שלא כדרך
ההנאה אין הכוונה רק שעשה דבר משונה
אלא עצם זה שאינו עומד לזה זה סיבה שאין
בזה מלקות .ולשון הגמ' שאין לוקין עליהם

ליה מר בר רב אשי דאסור ,ולהסוברים שגם
כשזה שלא כדרך הנאתו יש איסור דרבנן
ניחא שמשום כן הקשה לו שזה אסור מחמת
האיסור דרבנן הנ"ל ולהאיכא דאמרי הב' ענה
לו שהתירו האיסור בזה במקום צער ,אמנם
להסוברים שזה מותר קשה.
והנה עי"ש ברא"ש ובריטב"א שדייקו מלשון
הגמ' שאין לוקין עליהם שמשמע שיש בזה
איסור דרבנן ,וכן כתבו הראשונים בקדושין
נ"ו ב' דאיתא שם המקדש בערלה אינה
מקודשת והקשו שהרי יכול להנות שלא כדרך
הנאה ותרצו הרשב"א והריטב"א והר"ן על
הרי"ף שם שזה איסור דרבנן ולכן לא גרע
מאיסור הנאה דרבנן שאינה מקודשת בזה
כיון שלא יכולה להנות מזה .וכ"כ תוס'
שבועות כ"ב ב' ותוס' בע"ז י"ב ב'.
אמנם במרדכי בפסחים הביא בשם הראבי"ה
שבאמת מותר להנות שלא כדרך הנאתו ומה
שאמרו בגמ' פטור אין הכוונה פטור ואסור
אלא זה מותר ומכל מקום אדם בריא יזהר .וכן
במאירי פסחים שם הביא שגדולי המחברים
סברו כן .ויש שדייקו שגם תוס' בקדושין שם
סבר כדעה זו שהקשה הקושי הנ"ל אמאי
מקדש בערלה אינה מקודשת הרי אפשר
להנות שלא כדרך הנאה ותירץ שאין בזה שוה
פרוטה כשזה שלא כדרך הנאתו וקשה שאם
יש בזה איסור דרבנן אם כן לא קשה שהרי
אסור לו כלל להנות .ומזה הוכיחו שסבר
התוס' שזה מותר לכתחילה .והקושי שזה
סותר דעות התוס' במקומות אחרים] .ועיין
בכתב סופר או"ח סי' קיא שדחה לפלפל

רמז
הערלה
ענינים שונים
תורת
שקושית התוס' שאם הסיבה משום דין דרבנן
ועיין בש"ך יורה דעה סימן קנה סקי"ג שכתב
א"כ כבר השמיענו במקום אחר שהמקדש
שאין להתיר שלא כדרך הנאתו אלא לצורך
באיסורי הנאה דרבנן אינה מקודשת ולכן
רפואה בלבד וכדברי הרא"ש ופשוט הוא.
הקשה וזה קשה דאטו לא שייך לחזור
וצ"ע שבס"ק הבא הביא דברי המרדכי בשם
הראבי"ה הנ"ל שאין איסור ורק אדם בריא
ולהשמיע כן ובלא"ה שאם זה לא איסור אם
יזהר וצ"ע.
כן מה החידוש[

והנה מצאנו שדעת המשנה למלך בהלכות
יסודי התורה פ"ה ה"ח שדעת הרמב"ם שיש
איסור שלא כדרך הנאה מן התורה .ואין לוקין
על זה כי על כל איסורי הנאה אין לוקין
ופירש כן בדברי המ"מ שם .ודבריו תמוהים
דאם כן איך רבינא השתמש בגוהרקי דערלה.
ויסוד דבריו שם ליישב דברי הרמב"ם הלכות
מאכלות אסורות פ"ח הט"ז שכתב שכל
אסורים שבתורה אם נהנה מהם לוקה רק מכת
מרדות ואף אם נהנה דרך הנאה כגון שמכרם
וכדו' .וכתב המ"מ שכל דבר הראוי לאכילה
אין דרך הנאתו אלא באכילה כתקנו זה נחשב
שלא כדרך הנאה ולכן אין לוקין כמו חצי
שיעור שאסור מן התורה ואין לוקין ,והוכיח
כן מרבינא שנהנה מפירות ערלה ,והקשה
הלחם משנה שם שהרי איסור הנאה הוא מן
התורה ואיך אפשר שנהנה רבינא ועל כרחך
שדוקא שם היה נחשב שלא כדרך הנאתו ואיך
הוכיח מזה לכל איסור הנאה ודחק שלעולם
כוונת המ"מ להביא רמז לדבר שכשזה שלא
כדרך הנאתו כלל זה אסור רק מדרבנן ואם זה
עומד לאכילה והוא נהנה כדרך זה אסור מן
התורה ואין לוקין ולפי"ז יש ג' דרגות שדבר
שעומד להנאה אסור ולוקה ואם עומד
לאכילה ונהנה כגון שמכר אסור מן התורה
ואין לוקה וכשזה שלא כדרך הנאה אסור
מדרבנן .וזה דוחק בלשון המ"מ והמשנה
למלך כתב שעדיף לומר שכל הנאה בדבר
העומד לאכילה נחשב שלא כדרך הנאה
ואסור מן התורה בלי מלקות אמנם זה קשה
מאוד מהגמ' וכנ"ל.

ובגדרים מה נחשב שלא כדרך הנאה לכאורה
מה שכתוב שסיכה נחשב שלא כדרך הנאה
הוא דוקא מסיכת בוסר וכמ"ש רש"י שם אבל
סיכת שמן העומד לסיכה נחשב שזה עומד
לזה וכמו מכירה.
סיכום הדין :מצינו ג' דעות בדין איסור שלא
כדרך הנאתו ,דעת רוב הראשונים שאין בזה
איסור מן התורה אלא אסור מדרבנן ,ודעת
המרדכי בשם ראבי"ה שזה מותר לכתחילה.
ויש שפירש בדעת הרמב"ם שזה אסור מן
התורה ודבריהם קשים.
ערלה בזמן הזה מן התורה או דרבנן

נחלקו הראשונים אם קיימא לן להלכה שיש
היום קדושת הארץ מחמת שקדושה שניה
קדשה לעתיד לבוא וכן הוא דעת הרמב"ם
והשו"ע או דקיימא לן שלא קדשה .ואף
לדעת הרמב"ם והשו"ע מכל מקום סברי
דתרומה בזמן הזה דרבנן כיון דסברי דלומדים
תרומה מחלה שכתוב שם 'בבואכם' שצריך
ביאת כולכם .ויש לדון מה דין ערלה בזמן
הזה בארץ ישראל האם דינה כמו ערלת חו"ל
שהיא רק הלכה למשה מסיני ומותר בה ספק
או שדינה כערלת הארץ שאסורה מן התורה
ואסור בה ספק.
בתוס' יבמות פ"א כתבו דלמ"ד דקדושה
ראשונה לא קדשה לעתיד לבוא ,כלאי הכרם
הם דרבנן בלבד ,וכן הביא החזו"א מהר"ש
בערלה פ"ג מ"ז .וכתב המשנה למלך הלכות
מאכלות אסורות פ"י הי"א דלפי זה הוא הדין

רמח
הערלה
ענינים שונים
תורת
ערלה לשיטה זו דינה בארץ כמו בחו"ל
בערלה יש לאסרה אף למ"ד שלא קדשה
שנאסרת רק מהלכה וספקה מותר.
לעתיד לבוא משום שהיא אסורה קודם כבוש
ומוכח שאין האיסור שלה מחמת קדושת
אמנם לדעת הרמב"ם ]תרומות פ"א הכ"ו[
הארץ אלא מחמת מציאות הארץ .אמנם כתב
והראב"ד שם והשו"ע ]יו"ד שלא א[
שבסוגיא בנדה מ"ז א' השוו את חלה ותרומה
הפוסקים שקדושה שניה קדשה לעתיד לבוא
להדדי ומשמע מזה שסברו שאין לחייב בהם
ויש בה קדושת הארץ מסתבר שיהיה בה דין
אלא כשיש קדושת הארץ וא"כ גם בערלה אין
ערלה דאורייתא .ואין לדמותה לחלה שצריך
לחייבה לשיטות אלו ומכל מקום כתב שאין
ביאת כולכם כיון שגבי ערלה לא כתוב
להקל בספקה מחמת ב' טעמים הא' שרבנן
בבואכם ואין היקש ערלה לחלה כמו שיש
גזרו בה את קדושת הארץ גם למ"ד שלא
היקש לתרומה.
קדשה לעתיד לבוא ,והב' מחמת הסוגיא
ולפי"ז הרמב"ם והשו"ע שכתבו להלכה
בכתובות שמשמע שיש בה חיוב דאורייתא.
שספק ערלה אסור בארץ הם לשיטתם
ובדיני ערלה כתב החזו"א בדין י' :ארץ
שקדושה שניה קדשה לעתיד לבוא ולכן יש
ישראל בזמן הזה דינו כא"י בין לענין ערלה
דינים אלו אף היום בארץ.
בין לענין רבעי וי"א דבזמן הזה ספיקו מותר
והחזו"א ערלה סימן יא סק"ח חלק על דברי
מה"ת אבל אסור מדרבנן .עד כאן .ופירוש
המשנה למלך הנ"ל שגם לשיטה שקדושה
דבריו שלהשיטות שקדשה לעתיד לבוא
מקום
שניה לא קדשה לעתיד לבוא מכל
בודאי זה מן התורה ולהשיטות שלא קדשה
החמירו לנהוג מדרבנן בארץ לאסור ספיקה
יש אומרים שזה רק מדרבנן וגם זה אינו ברור
שזה עיקר החילוק בין ארץ ישראל לחו"ל.
וכנ"ל.
והוכיח כן מהמשנה שיש חילוקים בין סוריא
והצל"ח בחידושים לברכות ל"ו א' כתב שגם
לארץ ישראל ,וכן מהגמ' ע"ז ל"ה ב' שאסרו
לדעת הרמב"ם שפסק שקדושה שניה קדשה
גבינות עכו"ם מפני שמעמידים אותם בשרף
לעתיד לבוא מכל מקום ערלה בארץ זה רק
של ערלה ומשמע בגמ' שזה גזירה חדשה
דרבנן משום שכתוב בערלה כי תבואו
בימי ר"י שהיה אחר חורבן הבית .וכתב
ודרשינן שצריך שיהיה ביאת כולכם דומיא
הריטב"א קדושין לח שכל הגזירה בגבינות
דחלה .והביאו המנחת חינוך במצוה רמו אות
בחו"ל היה אטו גבינות בארץ שספקם אסור
ח' .והנה הוא מחמת הדין הנ"ל פוסק להקל
ואם בזמן הזה ספקו מותר לא היה שייך לגזור
בספק בדין צלף ובשולחן ערוך ]יו"ד סי' רצד
כן.
ס"ג[ פסק להחמיר בארץ ישראל וכן פסק
והחזו"א בשביעית ]סי' ג סקי"ב[ כתב טענה
שספק ערלה בארץ ישראל אסור ודברי
חדשה שערלה היום בארץ אסורה מן התורה
השו"ע הם לזמן הזה שאחר החורבן ומוכח
והוא עפ"י המשנה בערלה פ"א מ"ב שנאסרו
דלא ס"ל כוותיה .וכן ברמב"ם גופיה מוכח
כ"ה
בערלה קודם כבוש ובגמ' בכתובות
שהרי הרמב"ם פסק ]פ"י ממאכ"א הי"א[
אמרו שחלה אסורה מן התורה גם למ"ד לא
שספק ערלה בארץ אסור ופשטות דבריו קאי
קדשה לעתיד לבוא כיון שחלה נאסרה אף
אף על הזמן הזה שאם לא כן היה צריך לפרש
קודם כבוש וחילוק מוכח שאין האיסור שלה
כן .וכ"כ בשו"ת הרדב"ז ח"א סי' תקפ לאסור
מחמת קדושת הארץ ועפי"ז כתב שהוא הדין
ספק ערלה היום בארץ ישראל לדעת

רמט
הערלה
ענינים שונים
תורת
הרמב"ם .וכן במבי"ט ח"ג סי' קכז אסר ספק
ולהלכה בודאי יש להחמיר בזה שהרי הרבה
ערלה בארץ גם היום .ועצם דברי הצל"ח
דעות סוברים כהרמב"ם דקדשה לעתיד לבוא
קשים שהרי בגמ' שם מבואר שלא דרשינן
ולדבריהם בודאי ערלה דאורייתא .וכן פסק
מכי תבואו אלא רק מהפסוק בבואכם ויל"ע
החזו"א .והצל"ח כתב שגם להשיטות
היטב בדבריו.
שקדושה שניה קדשה לעתיד לבוא מכל מקום
אין איסור ערלה בארץ מן התורה כיון שצריך
ושמעתי להוכיח שהרי גידולי עכו"ם בארץ
ביאת כולכם.
יש בהם ערלה וכן יש בהם איסור כלאי הכרם
שותפות ישראל ועכו"ם בערלה
ואין זה כמו תרומות ומעשרות שיש מ"ד
שאומרים שיש קנין להפקיע קדושת הארץ
בשו"ע ]רצד סי"ג[ איתא שיכול למכור את
ולכאורה ראיה ששונה דיני האיסורים מדיני
הפירות ערלה לגוי קודם שיבואו לעולם ,ואף
קדושת הארץ ,ברם זה קשה על התוס' שכתב
שפירות ערלה אסורים בהנאה מכל מקום כיון
שאין איסור כלאי הכרם למ"ד יש קנין,
שמכר לו קודם שיבואו לעולם הרי"ז נחשב
ולכאורה מוכח שהגדר שאם יש קדושת הארץ
שמכר דקל לפירותיו ויש לו חלק בדקל וממנו
יש דין ערלה גם אם בשדה של הגוי יש קנין
נהנה ואינו נהנה מהפירות ערלה.
וזה שונה מתרומות ומעשרות שזה נידון כלפי
ובסי"ג כתב שאם ישראל וגוי שותפים
השדה עצמה.
בנטיעה יכולים להתנות ביניהם מתחילה
ויש מפקפקים בדין המשנה למלך משום
שיהיה הגוי אוכל ג' שנות ערלה וכנגדם יאכל
שאומרים שאחרי שנתחדש מההלכה למשה
הישראל אחר כך ואם לא התנו מתחילה אסור
מסיני שאסור גם בחו"ל זה מוכיח שאיסור
מחמת שזה נחשב שהישראל נהנה מהפירות
ערלה אינו קשור לקדושה ואף שהאיסור
ערלה שאוכל תמורתם אחר כך .והקשה הט"ז
הוא
בחו"ל שונה שהותר בו ספק וסיפוק מ"מ
על סט"ו אמאי אין היתר גם כשלא התנו ומאי
דוקא בחו"ל ולפי"ז רוצים לומר שגם למ"ד
שנא מהיכא שמוכר לו את הפירות קודם
שנפקע קדושת הארץ מ"מ יהיה איסור ערלת
שבאו לעולם והכא נמי אמאי לא מועיל
הארץ גם אחרי שנגמר הקדושה.
שאומר לו קודם קודם שבאו לעולם שיאכל
מהפירות הללו ,ועיין בנקודות הכסף מה
סיכום הנידון :בתוס' ובר"ש מבואר שחובת
שתירץ.
קרקע אינם נאסרות בארץ מן התורה למ"ד

שלא קדשה לעתיד לבוא וכתב המשנה למלך
שאף ערלה כן שלפי"ז יהיה דין ערלה בארץ
לשיטה זו כערלת חו"ל ויהיה ספקה מותר
אמנם החזו"א כתב להחמיר בזה מחמת ב'
טעמים הא' שערלה שנתחייבה קודם כבוש
וחילוק אפשר שהיא כחלה שהחיוב בה
מחמת עצם מציאות הארץ ולא מחמת
הקדושה ,הב' שגם אם אין חיוב מדאורייתא
מ"מ משמע בגמ' שרבנן השאירו חומרת
ערלת א"י מדרבנן לאסור ספקה גם בזמן הזה.

והרמ"א הביא שיש מתירים אף בלא התנו
מתחילה שיכול לומר לו שהוא יעבוד ויאכל
בג' שנים והישראל יאכל תמורתם ופירשו
האחרונים שאף בשבת שנינו שזה אסור לפי
ששם אסור לעבוד בשליחותו והכא אין איסור
שליחות וכל האיסור הוא שנהנה מערלה ואין
זה נחשב שנהנה לפי שנחשב שאוכל מחמת
שעבד על זה .ועיין בגמ' ע"ז כ"ב.

