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שמשתמשאףלירדהתירולכןשםבעמידתואיסורשישןשםשעלהבאדםה~יכלג
בירידהבאילן

~
ליחלואסוריוםמבעודאפילוחפץעליוהניחאםאבל"זן
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:"מעולםנאסרלאטפחים'מגפחותשהואה~מקוםשהרימאדגבוההואשהאילן
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.ר"מי.רגב' .י.לרפוה"ד."ירששםרבהה,ס
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קציתוראה.מקיזא"מ.ביטאף)שםהזכיינותמפרעז .מהשלחן
,ד"מיקמג' ,ג"מא"רמ.שםהתרימהממרעת

םם"ראבישיםגאותח"פמישנוניותהגהיתעט כידמהגהות,(א,קלא)רערמיהשלם
,חשבת.ז"פ' .(ר,כה)לא"מביהכלבשםאאותמשה'דרכ

ע"שי .ט"מקקמב"מהשלהן'בריראה,ר"מ

,שםע"שו.שםטינעת'מותהיתפ תיר,יאילךב"מוע,ף.אםפא
.ה"סע"ושי תירפב

,שםע"ושי ח"פם"ורמםלאיה"ד'"רשוראה,א"רע,קח'גמפג

,נ"ה .שםרתכים.שם"אבפד
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בעציץשנזרעורעים~התולשאבללקרקעימחוברשאינופיעלאף,גידולויממקים
דרךשאיןמפני"פמורינקובשאינו

~
מדבריממנולתלושאסוראבלשמנןריעה

;"ןבעליהמונחהואאפילומופרימן

עלהקרקעמןשיונקלפילקרקעכמחוברשהואמפני]חייבןנקובמעציץהתולש:יב
יחידותייגביעלמונחהואואפילושמסדרךהקרקעלחלוחיתשמריחהנקבידי

ררךהקרקעמןקצתשיונקלפיכמחוברהואהרילקרקעבינומפסיקאוירשיש

משוםחייבאינויחידותגביעלוהניחוקרקעגביעלמונחהיהאםולפיכך]האוירי
יתירותגביעלמונחהיהאםוכןהואטכמחוברועדייןהואיל,התורהןמןתולש
לשלואסורסופריםמדבריאבלהתורהמןנוסעמשוםחייבאינוקרקעגביעלוהניחו
עלמונחהיהאםוכן"לתולשןשדומהמשוםיתידותגביעללהניחוקרקעגבימעל
.יןלנוסעשדומהמשוםקרקעגביעללהניחואסוריתידותגבי
וכל
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.מותרנקובכשאינואבלנקובבעציץה
שאין,כנקובהואנקינשאיניאשליחרסשלאגלעץנשלריס,אמדבריםנמה

ויש"החרסיררךהקרקעמןויונקיםמפעפעיםוהםהשרשיםבפניעומדהחרם
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