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‰Ó„˜‰

תהלות לקל עליון ברוך הוא ומבורך, ששם חלקי מיושבי בית המדרש ועוסקים בתורה ומעמיקים בסוגיות

הש"ס, ומתוך עסקי בסוגיות מס' ברכות הזדמן לי לעיין בסוגית דין האננס [פיינעפ"ל בלע"ז], שזכיתי לדקדק בה עד

הלכה למעשה, ויצאה לי הלכה ברורה דלא כהמנהג. הן אני יודע עד כמה הוא קשה לעקור מנהג ישראל של בערך

שמונים שנה, ובפרט מי ישמע לאיש כמוני, אך מצינו בגמ' חולין דף ז' ע"א "מכאן לתלמיד חכם שאמר דבר הלכה

שאין מזיחין אותו, ואמרי לה אין מזניחין אותו, ואמרי לה אין מזחיחין אותו" [ועיי"ש ברש"י שפי' דמיירי באומר

דבר הלכה נגד מנהג מקובל]. ונלענ"ד דהביא הגמ' כל הני לישני גופא להדגיש דאף שקשה הדבר מאד לעקור מנהג

מקובל, אם יבא ת"ח ויאמר נגד המנהג אין לבטל את דבריו. ובאמת צריך לדעת דהמנהג לברך על האננס בורא פרי

האדמה ולחשבו כירק לכל דבר, הוא טעות גמור, ואין לו שום מקום בהלכה כלל כמו שיתבאר בעזה"י, וכל מנהג

בטעות אין לו אפי' חשיבות מנהג כמבואר בגמ' חולין שם [ואף במנהג גמור שהוא במקום מחלוקת חילק הערוה"ש

יו"ד סי' רי"ד סל"ג דדוקא בדרבנן מותר לסמוך עליו אף כשהוא כדעת יחיד, אבל בדאורייתא אין סומכין עליו

כשהוא כדעת יחיד, ובנדון דידן יש בו איסור דאורייתא של ערלת חו"ל]. ובזה באתי להודיע מסקנתי להלכה

ולמעשה לענ"ד, שצמח האננס הוא אילן לכל דבר, בין לענין ברכה בין לענין ערלה ושאר דינים. והיות שיש מקומות

שבהם עוקרים הצמחים כל שנה או כל ב' שנים, וכל הפירות הם משנות ערלה, נמצא דכל הפירות שבאים מאותם

מקומות אסורים בהנאה מן התורה [רק בחו"ל אינם צריכים שריפה לפי דעת כמה אחרונים, עי' בחי' רעק"א יו"ד סי'

רצ"ד, אמנם בשערי תשובה לרבינו יונה שער ג' סי' פ"ג מבואר דאפי' בחו"ל צריכים שריפה], ואף במקומות שרוב

הפירות הם ערלה, ויש מיעוט שאינם ערלה, ג"כ אסורים מן התורה כמו שיתבאר הכל בעזה"י. ובודאי כל מי שאפשר

לו לעיין בסוגיא זו, עליו להעמיק בה היטב כפי יכלתו, וכל דברי הם להציע הסוגיא וההלכה למעשה עם ראיות

ברורות לענ"ד, ויה"ר שאזכה להיות ממזכי הרבים. והנני אסיר תודה לכל הרבנים, ראשי חבורה, ות"ח שעיינו בדברי

במהדורות הקודמות, והוסיפו בבירור וליבון הסוגיא בין מצד בירור המציאות בין מצד בירור ההלכה, וא"א לפורטם

כי רבים הם, וכל אחד יתברך ממקור הברכות באריכות ימים ושנים מתוך בריאות הגוף והרחבת הדעת ולהמשיך

בעבודתם בחליפות כח עד ביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.
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 לברך על האננס בורא פרי האדמה, ולדונו כירק לכל דבר, וטעמים שונים נאמרו בזה:אמנהג פשוט בכל ישראל

א] מפני שצמח האננס אינו מוציא אלא פרי אחד, ואח"כ מת.

ב] מפני שצמח האננס מוציא פרי שני [וכן פרי שלישי] על חוטר העולה מן השורש, ולא על חוטר העולה מן

הגזע, ונמצא שדינו כבננה [דיני ברכת הנהנין, פתחי הלכה, וזאת הברכה, שערי הברכה, ועוד]. וי"א שאינו דומה

לבננה ממש אלא לפטל [רעסבער"י בלע"ז], מפני שהחוטר המגדל הפרי השני מתחיל לצמוח קודם גמר הפרי

הראשון [עי' מגילת ספר פכ"א אות ד'].

ג] מפני שהצמח מוציא פרי שני [ושלישי] על ענף שני [ושלישי], ולא על הגזע עצמו שעליו גדל הפרי הראשון

[כן שמעתי מכמה מורי הוראה].

ד] מפני שהפרי השני [ושלישי] הם קטנים וגרועים מן הפרי הראשון [חלקת השדה סי' ט"ו, ע"פ דברי מהר"ם

אלשיך].

ה] מפני שהצמח מוציא עלין ופרי הראשון מן הגזע [כן שמעתי מהג"ר פנחס בודנר שליט"א, ע"פ הגר"ז בסדר

ברכת הנהנין].

ו] כשהענף שעליו יוצא פרי השני הוא סמוך לקרקע, הוא מוציא שרשים ונשתרש בקרקע, ולכן צריך לדון הענף

כצמח אחר או כגזע ולא ענף [כן שמעתי מהג"ר יוסף אפרתי שליט"א ועוד ת"ח, ועי' מה שכתבתי בזה לקמן בפ"ב

בביאור דין קני סוכר].

הטעם היותר נפוץ ומפורסם מטעמים הנ"ל הוא הטעם השני. ובלמדי סוגיא דברכות דף מ' העירוני מן השמים

לברר אופן גידול האננס הנמכר בשוק בארה"ב ע"י חקלאים גדולים, וגם לברר הסוגיא, אם אפשר לומר טעמים הנ"ל

לדונו כירק, ויגעתי ומצאתי שהאמת הוא שא"א לאמרם כלל וכמו שאבאר בעזה"י, ומתחילה אקדים איזה פרטים

במציאות צמח האננס.

א] צמח האננס מוציא פרי ראשון על ראש הגזע [או על החוטר האמצעי], ואח"כ מוציא פרי שני על חוטר היוצא

מצד הגזע למעלה מן הקרקע [ואח"כ מוציא פרי שלישי מחוטר שיוצא מצד החוטר השני שהוציא מקודם].

ב] גובה הצמח הוא מחצי מטר למטר וחצי.

, אין הצמח מוציא פירות עד אחר שלש שנים לכל הפחות.גגגגררררעעעעייייןןןןג] כשנוטעין 

ד] כשנוטעין גרעין, הצמח חי ומוציא פירות באופן טבעי ליותר משש שנים.

ה] גזע האננס אינו חלול.

שמעתי שבאמת הג"ר גדליה שור זצ"ל בסוף ימיו היה מברך בורא פרי העץ, ועשה כן ע"פ הג"ר שמואל יעקב וויינברג זצ"ל, וכןא.

נוהג בנו של הג"ר גדליה שור זצ"ל, הג"ר אברהם שליט"א, וכן שמעתי מכמה תלמידי הג"ר שמואל יעקב וויינברג זצ"ל שברכתו

בורא פרי העץ, ושוב שמעתי שכן הוא גם דעת עוד כמה ת"ח. ור' יעקב קמנצקי שליט"א סיפר לי, שזקנתו היתה מקפדת לברך על

האננס בורא פרי העץ מפני שכן נהגו בעיר קעשנוב שבפולין שבאה משם, ומסתמא היה זה ע"פ רבני העיר דשם [וידוע שרב העיר

באותה תקופה של קודם המלחמה היה הגרי"ל צירלסון זצ"ל הי"ד שהיה מגדולי הרבנים דאז].
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ו] גזעו אינו נכפף ונכפל בקלות.

ז] גזעו לא יתעפש כגזע הבננה, אלא יתייבש ויתקשה.

ח] העלים יוצאים מתחתית הגזע, ואחר קליטת הפרי הראשון מתייבשים העלים ונופלים, ושוב אינם יוצאים

אלא מן החוטר.

הנה מכל אלו הפרטים מתבאר בפשיטות דלא שייכי טעם הראשון וטעם השני לדונו כירק [עכ"פ בסתם זני

האננס, רק בקצת זנים או בקצת מקומות שייך הטעם השני]. ועוד יתבאר בעזה"י, דגם הטעמים האחרים לא יועילו

כלום, או משום דא"א לאמרם לענין האננס, או משום דלדינא אינם נכונים, ויוצא מזה שדין האננס כאילן לכל דבר.

והנה דרך החקלאים הגדולים היום היא לעשות פעולות למהר פריחת האננס, ומפני זה הפרי הראשון והשני

לעולם חונטים תוך שנות ערלה, גם אינו מצוי כלל שיניחו החקלאים השדה לגדל פרי שלישי, וממילא רובא דרובא

, ואם נדון האננס כאילן נמצא דצריך לחוש גם לאיסור ערלת חו"ל שאסורבדהפירות חונטים תוך שנות הערלה

בהנאה מן התורה. ומלבד גדרי אילן וירק וכיצד נדונין האננס, ביארתי במקום אחר גם דין רוב ערלה בחו"ל, ואם יש

חיוב להודיע לאחרים במקום שיש חסרון חכמה, ויה"ר שלא אכשל בדבר הלכה.

ושמעתי מר' צבי הולנד [משגיח לועד הכשרות דבלטימור] דבקוסטא ריקא אין מניחים כלל לגדל פרי שלישי, וממילא האננסב.

הטרי שבא מקוסטא ריקא הוא ודאי ערלה.
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˜¯ÈÂ ÔÏÈ‡ È¯„‚ ¯Â‡È·

‡ ÔÓÈÒ

Ï"ÊÁ Â¯Ó‡˘ ÔÏÈ‡ È�ÓÈÒ· ÌÈ�Â˘‡¯‰Â ÌÈ�Â‡‚‰ ˙ÂËÈ˘ ¯Â‡È·

¯ÂˆÈ˜· ‡È‚ÂÒ‰ ˙ÈˆÓ˙ ¯˜ÈÚ

מצינו בחז"ל ב' מקורות לסימני אילן. א' בברכות דף מ' היכא מברכינן בורא פרי העץ היכא דכי שקלת ליה

לפירי איתא לגווזא והדר מפיק, אבל היכא דכי שקלת ליה לפירי ליתיה לגווזא דהדר מפיק לא מברכינן עליה בורא

פרי העץ אלא בורא פרי האדמה ע"כ. ב' בתוספתא [כלאים פ"ג הי"ג] כל המוציא עליה מעיקרו ה"ז ירק, וכל שאינו

מוציא עליה מעיקרו ה"ז אילן ע"כ [וע"ע ירושלמי כלאים ספ"ה ומעשרות ספ"ד].

והנה בהא דקאמר הגמ' ברכות שם היכא דכי שקלת ליה לפירי איתא לגווזא וכו', פליגי הראשונים והאחרונים

 שהוא הענף היוצאה שהוא הגזע שיוצא למעלה מן הקרקע, וי"אד שהוא השורש, וי"אגבפירוש המילה "גווזא". י"א

מן הגזע למעלה מן הקרקע.

ובהא דקאמר התוספתא שם כל המוציא עליה מעיקרו ה"ז ירק, פליגי המפרשים בפי' "מוציא עליה מעיקרו".

 שהפירוש הוא כדברי הגמ'ח מתחתית הגזע]. וי"אז שהפירוש הוא כפשוטו, שמגדל עלים מן השורש [וי"אוי"א

ברכות, דבכל שנה מת הגזע [או הענפים] וחוזר וגדל מן השורש [או מן הגזע], והגזע [או הענפים] שמתו נקראים

עלים.

ונדבר בדבריהם אחד אחד.

˘"‡¯‰ ˙ËÈ˘

כתב הרא"ש [ברכות פ"ו סי' כ"ג] וז"ל ובגמ' קאמר כל דבר שעושה פירות משנה לשנה נקרא עץ, אבל כל דבר

שצריך לזורעו בכל שנה נקרא פרי הארץ, ועוד אמור סימן אחר בתוספתא כל שמוציא עליו מעיקרו עשב הוא, ומברך

עליו בורא פרי האדמה, וכל שמוציא עליו מענפיו אילן הוא, ומברכין עליו בורא פרי העץ [והוא דלא כגירסא

שלפנינו בתוספתא] עכ"ל. ובקיצור פסקי הרא"ש [שם] הביא ב' סימנים אלו שכתב הרא"ש, אף שבטור [או"ח סי'

רבינו יונה [דף כ"ה ע"ב מדפי הרי"ף] בענין צלף, הרא"ש [פ"ו סי' כ"ג], וכ"כ הנשמת אדם [כלל נ"א ס"ז] בדעת התוס'. ויתכןג.

דגרסי "אילנא", וכגירסת כמה ראשונים בשבת דף כ"ז ע"ב.

כן הוא פשטות דעת הגאונים [הובאו במרדכי סי' קל"א], וכדלקמן.ד.

כן דעת רב האי גאון [הובא ברדב"ז ח"ג סי' תקל"א].ה.

כפתור ופרח [פנ"ו], ורדב"ז [הנ"ל] בדעת הרמב"ם, נשמת אדם [הנ"ל] בדעת הרא"ש [וכעי"ז בב"ח].ו.

הר"ש סיריליאו [ירושלמי כלאים ספ"ה] בדעת הרמב"ם, וכן יש לדייק בדרישה כדלקמן.ז.

כן הוא בתשו' הגאונים [אוצר הגאונים, ברכות, מדור התשובות, דף מ' ע"א], דרישה, ועוד.ח.
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.טר"ג] השמיט אותו סימן של התוספתא

והנה דברי הגמ' כפי שהביאם הרא"ש, ברורים הם ואינם צריכים פירוש, אבל דברי התוספתא שהביא הרא"ש

אינם ברורים כ"כ, ונחלקו האחרונים בפירושם. הדרישה [או"ח שם] כתב שהרא"ש פי' מה שכתוב כל המוציא עליו

מעיקרו, דר"ל שאין יוצא שום ענף מהגזע והשורש, רק שעליו ופירותיו גדלים בארץ, זהו דוקא עשב עכ"ל, ועי'

. ועי' בב"ח [שם] שכתב אבל כל שאינו מוציא האוכל עצמו מתחת הקרקע אלא תחי'יבהערה מה שכתבתי בדבריו

גדל העץ, שהוא נקרא ענף (גדל) מן השורש שנשאר תחת הקרקע, ואח"כ מוציא פרי מענפיו, אילן הוא עכ"ל, וכעי"ז

בנשמת אדם [כלל נ"א אות ז' ד"ה ולכן נ"ל].

אבל בפי' מהר"א פולדא על הירושלמי [מעשרות ספ"ד] ובצמח צדק [הובא בקצות השלחן סי' מ"ט בדה"ש

אות ו'] ובתהלה לדוד [סי' ר"ג סק"ב] פי' דאם העלים [ופירות] עולים על הגזע ולא על ענפים ה"ז עשב ולא אילן.

אך לכאו' יש להקשות על פי' זה מדברי הרא"ש, דהא בסי' ו' פסק כבה"ג דמברכין על סוכר בורא פרי העץ, [ואפי'

החולקים על זה ס"ל דקנה סוכר הוא עץ, וכמו שפי' בה"ג], וידוע דבקנה סוכר העלים גדלים על הקנה היוצא מן

השורש ולא על ענפים, ומוכח דנקט הרא"ש לדינא דחשיב אילן אע"ג דלית ליה ענפים. ועי' בהערה מה שכתבתי

.יאליישב

ÈÎ„¯Ó· ‡·ÂÓ ÌÈ�Â‡‚‰ ˙ËÈ˘

כתב המרדכי [ברכות סי' קל"א] וז"ל כתב בתשו' הגאונים כל אילן דיבש בסיתוא וכלו גווזי וטרפי לגמרי בחורף

והדר פארי משרשיו, מברכין על פירותיו בורא בורא פרי האדמה, וכל היכא דאי שקלי לפירא איתא לגווזא והדר

מפיק פירא, זהו פרי העץ עכ"ל. וגם בזה נחלקו האחרונים, דהנה כתב הרמ"א [סי' ר"ג ס"ב] והני [תותים] כיון דכלה

עציו לגמרי בחורף והדר פרח משרשיו מברכין עליו בורא פרי האדמה עכ"ל, משמע בהדיא דלא חשיב פרי האדמה

אא"כ כלה כל העץ שיוצא למעלה מן הקרקע, וכן מבואר בלבוש, ב"ח, שיירי כנסת הגדולה [הגהות הטור אות ב'],

גר"א, דרך החיים, מאמר מרדכי, כף החיים, תהלה לדוד, חזו"א [ערלה סי' י"ב סק"ג], יחוה דעת [ח"ב סי' כ"א],

.יבושבט הלוי [ח"ו סי' קס"ה]

הנה דנו האחרונים אם הרא"ש פסק כסימן התוספתא, דדלמא ס"ל דהש"ס חולק על התוספתא וממילא לא קי"ל כוותיה, וישט.

שדייקו ממה שהשמיט הטור סימן התוספתא דס"ל דלא נקטינן כן להלכה. ועי' בנשמת אדם מה שכתב בזה.

הנה לשון הדרישה קצת מוקשה, דמתחילה כתב שאינו אילן אא"כ יש לו ענף היוצא מן הגזע שעליו גדלים הפירות, ומשמע דאםי.

הפירות גדלים על הגזע אפי' במקום גבוה מאד, לא חשיב אילן, אבל אח"כ כתב דאם הפירות גדלים על הארץ הוי ירק, משמע

דאם גדל במקום גבוה אפי' על הגזע, חשיב אילן. ואפשר דחדא מינייהו לאו דוקא. ועוד נלענ"ד ליישב, דהדרישה ס"ל דהגזע הוא

רק החלק התחתון של החוטר אמצעי [ואנו קורין כל החוטר אמצעי "גזע"], וכן משמע בגמ' ב"מ דף קי"ט ע"א [ועיי"ש ברש"י

שפי' דהוא ג' טפחים התחתונים, ואחרים פירשו טפח], וכל שאר המשך החוטר האמצעי נקרא ענף, וממילא כל שגדל במקום

גבוה לא נחשב שהוא גדל על הגזע אלא על הענף. ובזה מיושב גם הקושיא מקנה סוכר [הובא בפנים], דאע"פ שמוציא עלין

מחוטר האמצעי, כיון דאינו מוציא העלין והזרעים מתחתית החוטר בלבד אלא העלין יוצאים מכל משך החוטר [שהוא גבוה

מאד], והזרעים יוצאים מראשו, שפיר נקרא אילן.

עי' לקמן בפ"ב שהארכתי בתיאור קנה סוכר, ובהיוצא מזה לדינא, ואכתוב כאן בקצרה מה שהעליתי שם. בשנה ראשונה גדל קנהיא.

אחד, ובשנה שניה יוצאים מתחתית הגזע עוד קנים, וממילא אפשר להחשיב קנים של שנה שניה כענפים. וכיון שענפים אלו

מוציאים עלים וזרעים [שהם הפירות לפי תוס' שבת דף כ"ז ע"ב ד"ה כל] וסוכר, א"כ ה"ז אילן, דאע"פ שהגזע עצמו הוציא עלים

ופירות, כיון שיש לו גם ענפים המוציאים עלים ופירות, סגי בזה להחשיבו כאילן.

וכן נקטו כל ספרי זמנינו המפורסמים על הל' ברכות, עי' בספר פתחי הלכה להג"ר בנימין פורסט שליט"א [אנגלית, עמ' 291],יב.

ספר ותן ברכה להג"ר פנחס בודנר שליט"א [עמ' 392, 423], ספר וזאת הברכה להג"ר אלכסנדר מנדלבוים שליט"א [בירור הלכה

סי' ל"א-ב], ספר ליבון הברכה [עמ' 318-316] להנ"ל, וספר שערי ברכה להג"ר שמואל שטיצברג שליט"א [פי"ז הערה ג'].
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יגאולם הדרישה כתב וז"ל והגאונים ס"ל כל שנתייבשו הענפים בכל שנה, אף הענפים החוזרים ויוצאים מן הגזע

מיקרי עליו יוצאין מעיקרו הואיל ואינם עומדים הענפים משנה לשנה עכ"ל, וכן צידד הרדב"ז [ח"ג סי' תקל"א], וכן

דעת הנשמת אדם [הוזכר לעיל, דס"ל שגם הגזע העולה למעלה מן הקרקע נקרא שורש], וכן משמע בערוה"ש [אלא

.ידדיש לדחות דמה שקרא "עיקר האילן" הוא צואר השורש הטמון תחת הקרקע]

ויש להקשות על פי' הדרישה מדברי בה"ג, שכתב כדברי תשו' הגאונים, ואח"כ הביא המחלוקת בענין צלף,

וסיים בה וז"ל אלא צלף פארי מעצו ופארי משרשיו, ומש"ה דמספק, דדאמי לירק ודאמי לאילן עכ"ל, וכן הביא

שבלי הלקט [סי' ק"ס], וז"ל וצלף דהוא נצפה, אע"ג דכלי בסיתוא והדר פארי משרשיו, עיינו ביה רבנן, וחזי דמקין

משרשיו, ומקין נמי מעצו, ואמרו כה"ג עץ הוא עכ"ל, ומבואר מדבריהם דאף שהפארות [שהם הענפים] כלים, עדיין

חשיב אילן כל זמן שחוזר ומצמיח מן עצו [דהוא הגזע].

ונראה ליישב דעת הדרישה, דמדויק בתשו' הגאונים דצריך תנאי נוסף כדי להחשב ירק, דמלבד מאי דבעינן

דכלו גווזא [שהם הענפים, לפי הדרישה], בעינן נמי שיתייבש האילן, וכן דייק הברכה מציון [סי' כ"ד]. ויש להוסיף

ביאור, דהאי דכליון הענפים חשיב סימן ירק, זהו רק כשכלים מחמת יובש הגזע, ומה שחוזרים וצומחים הוא רק מן

. ואף שישוב זה קצת דחוקטוהשרשים או מכח השרשים, ובצלף, הענפים כלים מחמת עצמן ולא מחמת יובש הגזע

בלשון הדרישה, לא מצאתי עדיין ישוב אחר שלא יקשה על דבריו מדברי בה"ג ושבלי הלקט לגבי צלף.

והנה יש לחקור לפי פי' הדרישה, מהו לענין צמח שאין הענפים כלים בסיתוא, אבל גם אין חוזרים ועושים

פירות [והפירות של שנה שניה יוצאים מענפים חדשים]. ונראה דכ"ש הוא מצלף דחשיב אילן אף שאין ענפיו

מתקיימים כלל, וכ"ש אם הענפים מתקיימים חשיב עץ אף שהפירות של שנה שניה יוצאים על ענפים חדשים. וכן

מוכח מתמרים, שאינם מוציאים פירות שניים על הענפים שהוציאו הפירות הראשונים.

ויש לחקור עוד, דאפי' את"ל דלפי הדרישה היכא דאין ענפים של שנה ראשונה מוציאים פירות בשנה שניה, לא

חשיב אילן [ונאמר דהראיות שהבאתי נגד זה אינן מוכרחות], מהו הדין בצמח שכל ענף מוציא פרי אחד ואח"כ

מוציא עוד ענף אחר [וגם הענף השני מוציא פרי ואח"כ עוד ענף], כמו שהוא אצל האננס, אם זה דומה לצמח

שענפיו מוציאים פירות פעמיים, או דומה לצמח שענפיו אינם עושים פירות כ"א פעם אחת, ורק הגזע חוזר ומוציא

ענפים חדשים באביב. ונראה דיש להוכיח מדברי הגאונים כצד הראשון, דגם זה חשיב עץ, דכתב הב"י [סי' ר"ג]

בשם הגאונים בזה"ל דהכי אמר גאון תני בתוספתא כל שמוציא עלין מעיקרו עשב הוא, וכל שמוציא עלין מעצו עץ

הוא עכ"ל, והנה זה מבואר דלדעת הדרישה לפי הגאונים, "עיקר" הנאמר בתוספתא הוא גזע האילן, ואם הגזע מוציא

ענפים המתקיימים ומוציאים עלים ופירות פעמיים, חשיב בכלל "מוציא עלין מעצו" [שהענף המתקיימת נקרא עץ,

והוא מוציא עלין], ואם אין הענפים מוציאים אלא פעם אחת חשיב בכלל "מוציא עלין מעיקרו" [או משום שהענף

ולפי מה שכתבתי לעיל בדברי הדרישה שפי' "גזע" הוא רק תחתית החוטר האמצעי, ושאר המשך החוטר נקרא ענף, נמצא דאיןיג.

צריך שיתקיים אלא יותר מג' טפחים מחוטר האמצעי.

והעיר ידידי ר' שמואל דורפמאן שליט"א דיש להביא ראיה לפי' הדרישה בדעת הגאונים, מסיום דברי הגאונים [הובא בב"י סי'יד.

ר"ג ס"ג], וז"ל והני מוז"י כיון דכלו עציו לגמרי והדר פארי משרשין מברכין עלייהו בורא פרי האדמה עכ"ל, ועוד כתוב שם

דמהאי טעמא ברצנא"ן ושהדנג ושומשי מברכין עלייהו בורא פרי האדמה עכ"ל, הרי דהגאונים דנו הברצנא"ן [שהוא חצילים,

עגפלענ"ט בלע"ז] כירק משום דכלו עציו והדר פארי משרשיו, וידוע מהרדב"ז [ח"ג סי' תקל"א] דגבי חצילים השחורים של

מצרים אין הגזע מת בחורף, רק שמתייבש, והענפים נושרים, ושוב מוציא הגזע עוד ענפים חדשים כשבא זמן אביב, ומוכח דאף

אם הגזע קיים עדיין חשיב "פארי משרשיו" [או משום דהגזע נקרא שרשיו, או משום דצמיחת הענפים מן הגזע חשיב כצמיחה

מכח השרשים]. אמנם יש לדחות, דאפשר שבמקום הגאונים, גזע החצילים היה מתייבש לגמרי בחורף, והיו קוצצים אותו, ואח"כ

היה גדל עוד גזע מן השורש, וכעין שנמצא אצל מיני פלפלין [שדומים בהרבה ענינים לחצילים], ובזה מיושב לשון הגאונים,

וצריך לברר המציאות בזה.

וכן הגיד לי אחד המוכר צלף, שהענפים מתים מחמת עצמם.טו.
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עצמו נקרא עלה כיון דאינו מתקיים, או משום דמייחסים העלים העולים על הענפים להגזע, כיון דבכל שנה הגזע

מוציא ענפים ועלים]. וכן מוכח ממאי דקנה סוכר חשיב עץ [כדביארתי לקמן בפ"ב באריכות] אע"פ שכל קנה מוציא

זרעים [שהוא הפרי לענין גדרי עץ וירק לדעת תוס' בשבת דף כ"ז ע"ב ד"ה כל] וסוכר רק פעם אחת ואח"כ מוציא

קנה שני מתחתיתו, הרי מוכח דצמח שכל ענף מוציא פרי רק פעם אחת ואח"כ מוציא ענף שעליו יגדל פרי שני וכן

להלאה, חשיב עץ.

נמצא דכל צמח שנחשב שעליו עולים על עצו משום שהענפים מתקיימים ואין יציאת העלים מתייחסת להגזע,

ה"ז אילן גם לפי הדרישה, ובצמח כמו האננס, שאין הגזע מוציא ענפים אלא פעם אחת, ואח"כ הענפים הם

המוציאים עוד ענפים, פשוט שזה חשיב אילן גם לפי הדרישה בדעת הגאונים, שהרי הענפים מתקיימים ויציאת

העלים החדשים מתייחסת להענף שקדמה ולא להגזע, דבאמת יוצאים הענפים החדשים מכח הענפים שקדמם.

Ê"·„¯· ‡·ÂÓ ÔÂ‡‚ È‡‰ ·¯ ˙ËÈ˘

כתב הרדב"ז [ח"ג סי' תקל"א] בשם רב האי גאון וז"ל כל אילן המשיר בסתיו העלין וחוזרין בדין ופרין

ומוציאין עלין, זהו אילן, וכל אילן שיבש בסתיו, וימותו בדין לגמרי וכו', ומברכין עליהם בורא פרי האדמה עכ"ל.

ועי' לעיל מה שכתבתי בפי' דברי הדרישה בדעת הגאונים, דהכל שייך גם לשיטה זו של רב האי גאון. ועי' ברש"י

[ברכות דף מ'] דפי' גווזא הוא ענף של עץ. והב"ח כתב דענף הוא השרביט היוצא מן הקרקע, ודברי רש"י הם

.טזכשיטת הגאונים [לרוב אחרונים]. וי"א דענף הוא היוצא מן הגזע, וס"ל לרש"י כרב האי גאון

‰„Â‚‡Â ,Ì"¯‰Ó ,'ÒÂ˙‰ ˙ËÈ˘

כתבו התוס' [ברכות דף מ' ע"א ד"ה איתיה לגווזא] וז"ל מהכא נראה דתותים ופריזיי"ש ובונטונ"ש וכיוצא בהן

 להתקיים ימים רבים, וכי שקיל הפרי בשנה זו הדר אתי פריעעעעץץץץצריכין לברך עליהם בורא פרי העץ שהרי דרך ה

 עצמו עכ"ל. ויש להסתפק אם "עץ" המוזכר בדבריהם הוא השורש, או הגזע, או הענף. ולכאו' ישעעעעץץץץבאותו ה

להכריע דהכוונה היא שורש או גזע ולא ענף, שהרי צלף אינו חוזר ומוציא פירות שניים לשנה אחרת על הענף

שהוציא הפירות הראשונים, שהרי הענפים כלים בחורף, ואפ"ה חשיב אילן. אלא דיש לדחות דכוונת התוס' היא

שהענף מתקיים הרבה בשנה אחת, ובאותה שנה הוא מוציא פירות פעמיים על אותו ענף, וכמו שהוא בצלף. ומ"מ

יש להכריע מקנה סוכר, שהרי התוס' כתבו לעיל [דף ל"ו ע"ב ד"ה ברטיבא] דעל צוקר"ו מברך בורא פרי העץ,

אע"פ דגבי סוכר אין כל ענף מוציא פירות פעמיים [כמו שביארתי למעלה], ומוכח דכוונת תוס' במה שכתבו הדר

 עצמו, היינו שהדר אתי על אותו גזע או שורש, ולא על אותו ענף [א"נ י"ל דחשיב שהדר אתי עלעעעעץץץץאתי פרי באותו ה

].יזאותו ענף במה שהפרי השני יוצא מענף שיצא מענף הראשון, ולא יצא הפרי מענף שני שיצא מן הגזע או השורש

והמרדכי [ברכות סי' קל"א] כתב וז"ל אבל הר"ם אומר שנהגו העם לברך עליהם [על תותים ופריז"ש ובישונ"ש]

בורא פרי העץ [אע"פ שלדעת הגאונים חשיב ירק משום דיבש אילן בסיתוא וכלו גווזיה וטרפי לגמרי, והדר פארי

 מתקיים משנה לשנהעעעעצצצצוווו להתקיים ימים רבים בשנה זו, והדר אתי פרי בשנה אחרת, ועעעעננננףףףף], שהרי דרך היחמשרשיו

עכ"ל. והנה מבואר במרדכי דאף שהענפים כלו לגמרי בחורף אפ"ה ס"ל להר"ם לברך עליהם בורא פרי העץ, והטעם

ועי' לקמן בפ"ב מה שפירשתי עוד בשיטה זו.טז.

אבל נראה דאין פירוש זה עיקר, דהא בצלף אין הענפים יוצאים בשנה שניה מן הענפים של השנה הראשונה אלא מן הגזע אויז.

השורש, וגם דוחק לומר כמו שכתבתי דסגי בהדר מפיק בשנה הראשונה, דהמהר"ם והאגודה שהבאתי לקמן הולכים בשיטת

התוס', וכתבו דבעינן הדר מפיק בשנה שניה.

כן מבואר מהמשך לשון המרדכי עיי"ש.יח.
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 מפיק פרי בשנה אחרת [שרק העץ מתקייםעעעעץץץץמשום שהענף מתקיים הרבה בשנה זו [ולכן חשיב "איתיה לגווזא"] וה

משנה לשנה, ובזה חשיב "הדר מפיק"]. ויש להסתפק אם "עצו" המתקיים משנה לשנה הוא הגזע או השורש,

.יטוצ"ע

ויעויין באגודה [ברכות סי' קמ"ו] שכתב וז"ל כל היכא דשקיל לפירא ואזיל לגווזא והדר מפיק קרי עץ, מכאן

 להתקיים הרבה, וכי שקיל פירא בשנהעעעעננננףףףףדתותים שקורין ברוברי"ן וערפרי"ן צריך לברך בורא פרי העץ שכן דרך ה

 עצמו עכ"ל. ויש להסתפק בלשון האגודה מהו פירושו של "ענף", האם הואעעעעננננףףףף באותו כזו הדר אתי בשנה אחרת

. ויעויין במג"א [סי' ר"ג סק"א] דנקט דהני ערפרי"ן של האגודה הם אותם ערפרי"ןכב, או השורשכאהענף, או הגזע

[פריזי"ש] שהמרדכי תלה במחלוקת הגאונים והמהר"ם, שהענפים כלים לגמרי בחורף, וא"כ לדידיה ה"ענף" של

האגודה שמתקיים והדר מפיק היינו או הגזע או השורש [וכן העיר במחצית השקל]. ונראה להביא ראיה מוכרחת לזה

ממה שפסק האגודה בסי' קכ"ט דמברכין בורא פרי העץ על צוקר, והרי בקנה סוכר אין ענף מוציא פירות פעמיים,

וא"כ מוכח כדברי המג"א, דכוונת האגודה במה שכתב דהדר אתי פרי בשנה אחרת באותו ענף עצמו היינו דהדר אתי

על אותו גזע או שורש ולא על אותו ענף [דפי' "ענף" הוא גזע או שורש, א"נ דס"ל להמג"א דצ"ל עץ כמו שהוא

במרדכי], וכיו"ב יש להוכיח מצלף. אמנם התהלה לדוד [סי' ר"ג אות א'] הבין בלשון האגודה [וגם בדעת המג"א]

ש"ענף" פירושו ענף ממש, ולא חשיב עץ אא"כ נשארים גם הענפים היוצאים מן הגזע משנה לשנה. אולם דבריו

תמוהים, חדא ממה שבמג"א מבואר שהבין שהאגודה מיירי במיני צמחים שלדעת הגאונים חשיבי ירק, והיינו דכלים

הענפים [וגם הגזע מת בחורף], ואפ"ה פסק לברך עליהם בורא פרי העץ. ועוד דכן הוא פשט משמעות האגודה בין

ממאי דנקט לשון הדומה ללשון המרדכי בשם הר"ם [ומשמע שמשם העתיק דבריו] בין ממאי דמיירי בערפרי"ן,

שכתב עליהם ברכות מהר"ם [סי' ד'] שהם ירק לדעת הגאונים, וצ"ע בדברי התהלה לדוד. ועי' לקמן בפ"ב שכתבתי

דגם לדעת התהלה לדוד מוכח דאפי' אם אין הצמח מוציא פירות שניים מאותו ענף שהוציא פירות הראשונים עדיין

חשיב עץ כל זמן שאין הענפים מתים בחורף מחמת יובש הגזע.

היוצא מזה, דדעת התוס', מהר"ם, ואגודה היא דאם השורש והגזע נשארים משנה לשנה ומוציאים פירות שניים

בשנה שניה [ומסתבר דסגי בשיור השורש לבד] הרי זה חשיב אילן. והמהר"ם הוסיף עוד תנאי דבעינן שהענף

יתקיים ימים רבים בשנה ראשונה, ואפי' אם הענפים [היוצאים מן הגזע] מתים בחורף, עדיין חשיב אילן, והמג"א

[שם] פסק כוותייהו.

Ì"·Ó¯‰ ˙ËÈ˘

כתב הרמב"ם [הל' כלאים פ"ה ה"כ] וז"ל זה הכלל כל המוציא עלין מעיקרו ה"ז ירק, וכל שאינו מוציא עלין

מעיקרו ה"ז אילן, והצלף אילן לכל דבר עכ"ל, ונפסק בשו"ע [יו"ד סי' רצ"ו סט"ו]. הנשמת אדם [הנ"ל] פי' דעת

דאם נפרש בשיטת הגאונים דלא חשיב ירק אא"כ מת גם הגזע, וכרוב הפוסקים, א"כ מוכח דבאותם המינים שדיבר בהם המרדכייט.

מתו הגזע שלהם בחורף, ואפ"ה להר"ם חשיב עץ משום שנשאר השורש, אבל אם נפרש בדעת הגאונים דאפי' לא מתו אלא

הענפים חשיב ירק, שפיר י"ל דהמרדכי לא איירי אלא במינים שגם הגזע נשאר חי, ואז י"ל ד"עצו" היינו הגזע.

הנה המג"א והמשנ"ב השמיטו תיבות "בשנה אחרת", וי"ל דפי' בדעת האגודה שאם כלה כל הענפים [והגזע] בחורף, אבל בקיץכ.

יש ללקוט פירות פעמיים מענף אחד, ה"ז חשיב עץ, אבל אם נשארים הגזע והענפים משנה לשנה חשיב עץ אפי' לא הוציא פירות

פעמיים בענף אחד, כמו בקנה סוכר. ובזה יתיישבו פסקי המשנ"ב שפסק כדעת המג"א וגם כדעת הגאונים לענין פאזימקע"ס

ומאוזיי"ש, וצ"ע.

ועי' בב"ח סי' ר"ג, דנקט דלשון "ענף" הנמצא בראשונים, היינו ענף היוצא מן הארץ [שהוא הגזע], וביאר בשבט הלוי [ח"ו סי'כא.

קס"ה] דנקרא ענף משום דבדרך כלל העצים שמתקלקלים בחורף אין להם גזע עב, אלא גזע דק כמו ענף, ולכן נקרא ענף.

צד זה מוקשה מהלשון, אבל הוא יותר מרווח מצד עצם הענין וכמו שיתבאר, ויש ליישב הלשון, דפי' "ענף" הוא תחתית הענףכב.

הטמון בארץ, לאפוקי השרשים המתפשטים.
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הרמב"ם שהיא כשיטת הגאונים שאם הענף מתקיים משנה לשנה, ויוצאין עליו ממנו ה"ז אילן, ואם כלה הענף בסתיו

ה"ז ירק [ופי' "עיקר" ו"ענף" תלוי בהשיטות שהובאו למעלה], וכן הוא פשטות דעת השו"ע, שפסק בהל' ברכות

כהגאונים ובהל' כלאים פסק כהרמב"ם. ולפ"ז צ"ל דאם הענף העולה מן העיקר אינו מתקיים יותר משנה, ה"ז חשיב

כעלה, ונמצא שהעלה עלה מעיקרו.

אבל הכפתור ופרח [פנ"ו] והרדב"ז [הנ"ל] פי' דעת הרמב"ם כפשוטו, דאינו תלוי אלא באם העלים יוצאים מן

 או מן הגזע. ועי' בפי' הר"ש סיריליאו בירושלמי [כלאים ספ"ה] שכתב כעין פי' הכפתור ופרח, רק דס"לכגהשורש

דעלים יוצאים מן השורש היינו סמוך לשורש, וצ"ב מהו השיעור של סמוך לשורש. ונלענ"ד להביא מדברי מהר"י

קורקס [הל' כלאים שם] שכתב על דין הצלף וז"ל אי נמי [הטעם שנסתפקו ב"ש בצלף הוא מפני] שמוציא עלין סמוך

לעיקרו ממש, ויש להסתפק אי הוי עיקרו או לא וכו' עכ"ל, וביררתי אצל מוכר צלף, והגיד לי דבתחילת גידולו

מוציא עלין כמו חצי אינט"ש מן הקרקע, ובמשך זמן הגידול העלים עולים כמו ג' או ד' אינטשי"ס מן הקרקע, וא"כ

כל שהוא כזה או רחוק יותר מן השורש הוי אילן כמו צלף. ויש להסתפק לדעת הרש"ס מהו לענין צמח שמוציא עלין

סמוך לשרשו כל זמן גידול פרי הראשון, ואח"כ מתייבשים אותם עלים, ואח"כ עולים עלים על ענף רחוק מן

.כדהשורש, ועי' בהערה מה שכתבתי בזה

, די"ל דס"לכהועי' בערוה"ש [או"ח סי' ר"ג ס"ד] שכתב בדעת הרי"ף והרמב"ם שהשמיטו סוגיא דברכות דף מ'

שהגדר המבואר בגמ' שם הוא רק לר' יהודה דס"ל חטה מין אילן, אבל לרבנן דפליגי על זה, בעינן אילן גמור כדי

.כולברך בורא פרי העץ. ובסעיף ה' פי' הערוה"ש דאם מתקיים בטוב כל ימי החורף הוי אילן גמור

ÌÈ�Â˘‡¯‰Â ÌÈ�Â‡‚‰ ˙ÂËÈ˘· ÌÂÎÈÒ

היוצא מכל הנ"ל דכדי להגדיר צמח כאילן מעיקר הדין צריך ב' סימנים. א' שהגזע יתקיים משנה לשנה ויחזור

. ויש עוד איזה סימנים הנצרכיםכח, ב' שיוציא עליו מגזעו ולא משרשיוכזויוציא פירות שניים [או מעצמו או מענפיו]

כדי לצאת כל הדעות, א' שהענפים [היוצאים מן הגזע] יתקיימו משנה לשנה, או אפי' אם לא יתקיימו, כל זמן דליכא

יובש וקלקול בגזע. ב' שהעלים יצאו על הענפים או על הגזע רחוק מן השורש [כמו ג' אינטשי"ס במשך הגידול].

ויעוין בדבריהם, דשניהם נקטו בדעת הרמב"ם ד"עיקר" היינו שורש.כג.

נלענ"ד להוכיח דאמרינן בסימני אילן [שנאמרו בכלאים, כמו הסימן של הרמב"ם] הוכיח סופו על תחילתו, שאם בסוף גידולו ישכד.

לו סמני אילן, ה"ז אילן גמור. דהנה איתא בעירובין דף ל"ד ע"ב תניא הקנים וכו' מין אילן הן ואינן כלאים בכרם, ותני אידך

הקנים וכו' מין ירק הן, והם כלאים בכרם, קשיא אהדדי, אלא ש"מ כאן בעוזרדין כאן בשאין עוזרדין ע"כ, ופירש"י עוזרדין היינו

שהוקשו כבר ואינן עוזרדין היינו שרכין כירק. נמצא דאף שרכות הקנים היא סימן ירק, מ"מ כיון דלבסוף מתקשין, הרי הם כאילן.

ואף דלענין כלאים נותנין לקנה הרך דין ירק להחמיר, י"ל דזהו רק מדרבנן. וגם הרמב"ם בפ"ה מהל' כלאים פסק דקנים מין אילן

הוא, ולא חילק בין עוזרדין לאינם עוזרדין. ונמצא דאם יש לצמח סימני אילן בסוף גידולו ה"ז אילן גמור [דלענין ערלה ולענין

ברכה לא מצינו שמחלקים דין הצמח בין תחילתו לסופו].

עי' באור זרוע [ברכות סי' קע"ב] שהביא שיטת הגאונים בשם ר' יצחק אלפסי, ועי' רמב"ם [הל' כלאים פ"ה ה"כ] שהביאכה.

התוספתא לענין כלאים, ובפשטות למדים סתום מן המפורש.

ויש לחקור לדעת הערוה"ש בשיטת הרמב"ם, בצמח שמתקיים בטוב כל השנה במקום שאין לו חורף גמור, אם חשיב עץ באותוכו.

], ואפ"ה חשיב עץmild frostמקום. ונראה להוכיח דחשיב עץ מקנה סוכר שאינו מתקיים במקום שיש איזה משך של כפור קל [

לכל דבר וכמו שביארתי לקמן בפ"ב.

שזהו דעת הרמ"א [לפי רוב אחרונים] והב"ח.כז.

שזהו דעת הרמב"ם לפי הכפתור ופרח והרדב"ז, וגם דעת הרא"ש לפי הב"ח והנשמת אדם.כח.
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, ובתחילת גידולו העלים יוצאיםל מתקיימים משנה לשנה ומפרי לפריכטולענין האננס, כיון שהגזע וגם הענפים
על הגזע, ובמשך גידולו יוצאים רק מן הענפים, א"כ דינו כאילן לכו"ע, בין מעיקר הדין בין לשאר הדעות.

· ÔÓÈÒ

ÌÈÏÈˆÁ ÔÈ�ÚÏ ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â˘„ÈÁ˘ ˜¯È È�ÓÈÒ ¯Â‡È·

כתב הכפתור ופרח פנ"ו וז"ל ומתוך כך מסתבר לעניותי שהפרי בארץ הצבי ובארץ קנלוד, ושמו אלפורינגען,

ובלשון לע"ז בירינגינאס [חצילים, עגפלענ"ט בלע"ז], שהם אסורות לעולם משום ערלה וכו' עכ"ל, ועיי"ש שמבאר

דיש לפרי זה סימני אילן, וגם אינו מתקיים יותר מג' שנים, ולכן אסור לעולם משום ערלה. וטרחו האחרונים ליישב

, ויסוד דבריהם הוא להגדירלאהמנהג בא"י לאכול חצילים ושלא לחשוש בהם אפי' לספק ערלה שאסור בא"י

החצילים כירק אפי' אם יש להם סימני אילן שאמרו חז"ל, דמ"מ בנקודה מסוימת או בצירוף כמה נקודות אינם

דומים לאילן אלא לירק, והחזו"א [ערלה סי' י"ב סק"ג] הביא מקור לדבריהם מירושלמי [ספ"ד דמעשרות] שלפי

פירוש הגר"א שם יוצא, שלא נאמרו סימני אילן של חז"ל בדבר שהוא ודאי ירק. וכל דברי האחרונים סובבים על

נקודה זו, היאך מגדירים הצמח לודאי ירק שאינו תלוי בסימני אילן שאמרו חז"ל, ונביא כאן עיקרי הדעות.

Ê"·„¯‰ ˙ËÈ˘

כתב הרדב"ז [ח"ג סי' תקל"א, בהוספה בסוף התשו'] וז"ל כשעליתי לא"י ראיתי כולם נהגו בו [בחצילים] היתר,

משמע דפשיטא להו דהוי ודאי ירק, דאי הוי ספק, הא קי"ל ספק ערלה בא"י אסור, ונתחדש לי טעם אחר, שאין בכל

. ועי' ברב פעלים [ח"ב או"ח סי' ל']לבמיני אילן שזורעין הגרעין ועושה פרי תוך שנתו כזה, הלכך ירק הוא עכ"ל

שהעיר דמבואר בדברי הרדב"ז דלא מיירי אלא כשעושה פרי תוך שנת זריעת גרעין, ולא תוך שנת נטיעת יחור.

ÍÈ˘Ï‡ Ì"¯‰Ó ˙ËÈ˘

כתב ר' אברהם אזולאי [בהגהות על הלבוש, או"ח סי' ר"ג] וז"ל גם שמעתי טעם משם הר"ם אלשיך ז"ל שאינו

מתקיים רק עד ג' שנים לבד, ובכל שנה פריו הולך ומר ויורד לגריעותא, ואין זה טבע פרי האילן שבכל שנה מוסיף

] הם ענפים גמוריםshoots או suckersויש מן הצורך להדגיש דהחוטרים היוצאים מן החוטר האמצעי של צמח האננס [הנקראים כט.

ולא רק המשך של הגזע, והטעם בזה הוא מפני שדומים לאברים היוצאים מן הגוף בזה שהם יוצאים מצד החוטר האמצעי באמצע

גובהו [ולא על ראשו], וגם הם דקים יותר מן החוטר האמצעי.

ואע"פ שהגזע מתייבש קצת [אחר לקיטת פרי ראשון], מ"מ כיון שכולו קיים לגמרי [חוץ מהעלים], וחיות הענפים עולה דרכו,ל.

והוא מחזיק כל הענפים, פשוט שזה חשיב גזע המתקיים. ועי' לקמן פ"ב מה שיתבאר בענין קנים וקנה סוכר.

ולולי דברי האחרונים, היה נלענ"ד לומר בטעם המנהג, דנקטו כדעת הגאונים שכתבו בהדיא דברנגא"ן [ברצנע"ן, שהוא חצילים]לא.

דינו כירק לענין ברכה, ועל זה אמר הב"י [הובא בברכ"י יו"ד סי' רצ"ד] פוק חזי מאי עמא דבר, דבפלוגתא זו בין הגאונים

והרא"ש, המנהג קובע ההלכה [ואף שיש לדון אם גידול החצילים שבא"י היה דומה לגידולו שבמקום הגאונים]. ולפ"ז נמצא

דבמקומות שנהגו כהרא"ש [לברך על תותים בורא פרי העץ, וכנזכר בטור] באמת אין להביא כלום ממנהג א"י שהיה לפי

הגאונים. אלא דבכפתור ופרח [שלא הביא כלל דברי הגאונים, וכנראה לא ראה אותם] והרדב"ז נקטו דהרמב"ם חולק על הגאונים

[וכמ"ש לעיל], וצריכים אנו לחוש לדבריו, ולכן יצאו האחרונים לחדש סימנים חדשים לירק, כדי ליישב המנהג אף לפי החולקים

על הגאונים.

יש להעיר דכהיום נמצאים הרבה מינים שיש להם סימני אילן שאמרו חז"ל, ואעפ"כ מוציאים פירות תוך שנת זריעת גרעין, כגוןלב.

מיני פלפלין, עגבניות [במקומות החמים], תות שדה [באיזה מקומות], ופאפיה [עי' בספר ישא יוסף, זרעים, שדן במינים אלו].

ויש לדון אם היה הרדב"ז סומך על סימן זה שכתב, אילו ידע שיש מינים כאלו הדומים לחצילים [דמפשטות לשונו משמע דהבין

דחצילים הוא יוצא מן הכלל, ואם יש עוד ג' מינים אחרים הדומים לו, לא שייך להחשיבו יוצא מן הכלל], וצ"ע.
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, וז"ל והיה [מהר"םלגוהולך עכ"ל. והברכ"י [יו"ד סי' רצ"ד אות ד'] הביא דברי הר"א אזולאי בנוסח אחר קצת
אלשיך] אומר שהוא ירק, לפי שכל אילן שעושה פירות בכל שנה הולך ומשביח, וזה האילן של הבאדינגא"ן שנה

ראשונה הוא טוב ומתוק, ובשנה שניה גרוע מעט והוא מר קצת, ובשנה השלישית הוא מר הרבה שאינו ראוי לאכילה

אלא ע"י הדחק, וזה מורה שהוא ירק עכ"ל.

ויש לחקור בדעת מהר"ם אלשיך כמה חקירות. א' מהו אם הפירות יורדים בכמות ולא באיכות, אם זה חשיב

. ג' מהו אם הירידהלדירידה או לא. ב' את"ל דכה"ג חשיב ירידה, מהו אם יורדים בכמות ועולים באיכות, ועי' בהערה

[באיכות או בכמות] היא אחר ג' שנים מזריעתו, ולא תוך ג' שנים הראשונות, אם גם זה חשיב ירידה או לא. וספק זה

האחרון, אפשר לפשוט מגמ' יבמות דף קכ"ב ע"א עכו"ם שהיה מוכר פירות בשוק ואמר פירות הללו של ערלה הן

וכו' לא אמר כלום, לא נתכוון אלא להשביח מקחו ע"כ, הרי מבואר דיש צמח שנחשב אילן, שטבע פירותיו לפחות

ולילך אחר שנות ערלה, וש"מ דכה"ג לא חשיב ירידה לענין הנ"ל. ועי' בחי' הרמב"ן שם שפי' דזהו דוקא אם משקה

אותו ועובד אותו תוך ג' שנים, ומ"מ חזינן שאין הירידה אחר שנות ערלה סתירה למהות האילן [וע"ע לקמן פ"ב

שהארכתי בדברי מהר"ם אלשיך במה שנוגע לדין האננס].

ÌÈ�Â¯Á‡ „ÂÚ ˙ÂËÈ˘

עי' בתשו' הלכות קטנות [סי' פ"ג] שהביא חידושו של הרדב"ז הנ"ל ולא ניחא ליה בהא לחוד, לכן צירף עוד ב'

, ב' שאין העץ של בדאינגאן דומה לעץ האילנות, שחלוללהטעמים, א' דכל שמינו שפל וקצר יש להחשיבו כירק

. וברב פעלים [הנ"ל] התיר הפאפיא בצירוף סימנו של הרדב"ז וגם שעצו חלול, ולא הצריך שיהא שפללובפנים

וקצר. ובשבט הלוי [ח"ו סי' קס"ה] ובתשובות והנהגות [ח"ג סי' של"ג] החמירו בפאפיא, עי' בדבריהם.

ÌÈ�Â¯Á‡‰ ˙Ú„· ‰¯Ú‰

הנה לכאו' יש להקשות בדברי כל האחרונים הנ"ל מחטה, שלפי דבריהם פשוט דהיא לא חשיבא אילן מאחר

שיש לה כל הסימנים של ירק [חוץ משפל ונמוך], ואמאי הוצרך הגמ' [ברכות דף מ'] לומר אצלה סימן מיוחד,

"היכא מברכינן בורא פרי העץ היכא דכי שקלת ליה לפירי איתיה לגווזא והדר מפיק וכו'", הא בלא"ה אינה אילן.

ועוד קשה, מהא דר' יהודה [שם], דס"ל באמת שחטה מין אילן היא, רק דלית לה דיני אילן משום דחסר הסימן של

הגמ', ולפי האחרונים הא אינה אלא מין עשב.

ונלענ"ד דכבר ביאר הנשמת אדם [הנ"ל] דאליבא דר' יהודה חטה של גן עדן חשיב פרי עץ משום דבגן עדן

, וא"כ י"ל דדברי האחרונים אינם אלא כשכל המין הוא כן, אבל אם חלק מהמין באיזהלזצורתה וגידולה הוא כאילן

וכן הוא בהגהות הר"א אזולאי על הלבוש יו"ד סי' רצ"ד.לג.

ויש להוכיח שאין זה חשיב ירידה שקובעת דין הצמח לודאי ירק, שהרי קנה סוכר דדינו כעץ פוחת והולך בכמות הקנים [בגודללד.

וכובד] מקנה ראשון לקנה שני, ואינו פוחת באיכות, אלא אדרבה האחוז של סוכר בדרך כלל מתרבה מן הקנה הראשון.

ומשמע מלשונו דמיירי בצמחים שהם פחות מטפח, וכעי"ז כתב החיד"א במחזיק ברכה [או"ח סי' ר"ג סק"ב] לענין פריזיי"שלה.

[ועי' במאמר מרדכי שם ובדברי מרדכי שם מה שחלק עליו בזה], וכן הוא בערוך לנר [סוכה דף ל"ה ע"א] בשיטת הרי"ף

והרמב"ם לענין פלפלין. וע"ע בחיי"א [כלל נ"א ס"ט] שהביא מנהג לברך בורא פרי האדמה על פירות האילן שנמוכים מג'

טפחים, ופי' בנשמת אדם דהיינו משום שאין הפרי חשוב, וכ"כ המשנ"ב [סי' ר"ג סק"ג]. ויש להעיר דחצילים הם גבוהים כחצי

מטר או יותר, ואפשר שכוונתו של ההלכות קטנות היא שאם אין סומכין הגזע, אז הוא נכפף ונופל לארץ מחמת כובד הפרי, ובלי

סמיכה לא יהיה גבוה יותר מטפח, וצ"ע.

ויעוין בשבט הלוי [ח"ו סי' קס"ה] שהוכיח מקנים ומחטה, דמה שהעץ חלול מבפנים אינו סימן ירק בפני עצמו.לו.

וכעי"ז כתב מהר"ם מרוטנבורג [שו"ת מהר"ם מרוטנבורג, ספר סיני, סי' שנ"ז].לז.
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.לחמקום חסר סימן ירק, לא שייך לומר דמין זה הוא ודאי ירק, והדר דינא דתלוי בסימני אילן שאמרו חז"ל

ÌÈ�Â¯Á‡‰ ˙ÂÚ„· ÌÂÎÈÒ

 יש לו אחד מסימני ירק שהזכירו האחרונים, יש לחוש שדינו כירק.ככככלללל    ההההממממייייןןןןהיוצא מהנ"ל לדינא, דצמח ש

והסימנים הם, א' שעושה פירות תוך שנה מזריעת הגרעין, ב' שפירותיו פוחתין והולכין תוך ג' שנים הראשונים

ואח"כ אינו עושה פירות, ג' שמינו שפל ונמוך, ד' שגזעו חלול.

, ואין גזעו חלול [חוץ מראשו, שמשםלטולענין האננס, כיון שאינו עושה פירות עד אחר ג' שנים מזריעת הגרעין

יוצא ה"חוטר פרח"], וגבוה יותר מג' טפחים, הרי שאין לו שום אחד מסימני ירק שחידשו האחרונים, וא"כ דינו

כאילן.

˜¯ÈÎ Â‰‡¯ÓÂ ÏÙ˘ ÁÓˆ ÔÈ�Ú· ‰ÙÒÂ‰

עי' בערוך לנר [סוכה דף ל"ה ע"א] שכתב בדעת הרי"ף והרמב"ם דפלפלין הוא מין ירק משום שהוא עץ שפל

כמין רותם [וחלק בזה על הכ"מ פ"ח מהל' ברכות ה"ז, רבינו מנוח, הכפות תמרים סוכה שם, השפ"א שם, המגן

]. וגם החיד"א במחזיק ברכה [או"ח סי' ר"ג סק"ב] כתב עלמגבורים סי' ר"ב סק"ב, והמשיב דבר ח"ב סי' פ"ד

פראבלא"ס שהוא ירק משום ד"כל מי שרואה ערוגה מטעה, א' חכם וא' תם יראה שהוא ירק וכו', ועין רואה שהוא

ירק שפל מאד, ובכה"ג לא נסתפק אדם מעולם, כי אם בפקועות דיש להם איזה יחס לאילן, אבל זה אין ספק כלל

שהוא ירק גמור" [ועי' במאמר מרדכי שחלק על זה בתקיפות].

הרי לפנינו עוד ב' אחרונים שדנו צמח כירק אף בלא סימנים של חז"ל. אולם המעיין בדבריהם יראה שלא דברו

אלא בצמח שפל, שבזה כבר יש לנו סימנו של ההלכות קטנות [סי' פ"ג], ואפשר דבצמח שאינו שפל לא דברו כלל.

והוסיף ידידי ר' אברהם אהרן העס שליט"א, דאע"ג דבסימני עץ וירק שאמרו חז"ל חידש הרשב"א [הובא לקמן בפ"ב] דאפשרלח.

לחלק במין אחד, שאם קצתו כלה והולך כעשב, דין אותו חלק כעשב, והשאר נדון כאילן, היינו דוקא בסימנים של חז"ל שהם

 וטעם לדון הצמח כאילן או כירק, דאף במקום שבעצם הוא מין אילן, אם אין לו סימני אילן, סברא הוא לדונו כעשב כיוןססססייייבבבבהההה

שאינו מתקיים ואינו מתקשה כעץ [וכעין סברת הנשמת אדם הנ"ל שכתב דכל חטה, אפי' חטה שלנו, בעצם הויא מין אילן לר'

יהודה, ובגן עדן שהיא מתקיימת משנה לשנה וממילא מתקשה כעץ, הפרי שיוצא ממנה חשיב פרי העץ, ואפ"ה כיון דחטה שלנו

אינה מתקיימת, לכן ברכתה בורא פרי האדמה ואין בה משום ערלה, ומוכח מזה דאין סימני אילן של חז"ל סימנים בעלמא וגילוי

מילתא דהצמח מין אילן אלא הם סיבה וטעם לדונו כפרי העץ או כפרי האדמה, דאילו היו סימנים בעלמא וגילוי מילתא לא היה

 בעלמא וגילוי מילתא,ססססייייממממננננייייםםםםשייך לדון חטה שלנו כירק]. אבל סימני האחרונים אינם סיבה וטעם לדון הצמח כירק אלא כמו 

דהיכא דהצמח דומה לירק ולא לאילן מוכח דהמין מין ירק ולא מין אילן, אך היכא דחלק מהמין דומה לאילן שוב א"א לדון כל

המין כמין ירק מאחר שנתברר ונתגלה שהסימנים לדונו כירק אינם מתאימים עכ"פ במין צמח זה [וכן מוכח מסוגית הגמ' ברכות

שם דלא נקט סימני האחרונים לענין חטה אלא סימני חז"ל, דהיינו משום דלפי ר' יהודה חטה בעצם מין אילן היא, אלא דדינה

כירק, ולהכי בעינן סימני חז"ל שהם סיבה וטעם לדון הצמח כירק, ולא סגי בסימני האחרונים שאינם אלא לגלות על המין, דהא

כאן כבר נפסק לר' יהודה דחטה בעצם מין אילן היא]. ומאי דמבואר בשבלי הלקט [סי' ק"ס] שצמח שבחלק מהמין הגזע מתקיים

ובחלק אחר השורש מתקיים, דנים כל המין כאילן, ומשמע דס"ל להשבלי הלקט דאפי' בסימני חז"ל אין לחלק המין, דלא כמו

שהוכחנו מסוגית הגמ' לענין חטה, י"ל דהיינו משום דהיכא דבחלק מהמין הגזע מתקיים, אז דנים השורש או צואר השורש כעץ

שמתקיים ומתקשה, דחשבינן השורש שהוא למטה מן הקרקע כמו הגזע למעלה, כיון דבחלק מהמין גם הגזע שהוא למעלה מן

הקרקע מתקיים.

וממילא לא שייך סימן הרדב"ז, וגם סימן מהר"ם אלשיך לא שייך כיון דליכא ירידה בכמות או באיכות תוך ג' שנים מזריעתלט.

הצמח. ומלבד זה, לא שייך סימן מהר"ם אלשיך, דאף שבאיזה זנים או מקומות יש ירידה בכמות ואיכות מפרי ראשון לפרי שני,

מ"מ במדינת האוואי אין ירידה באיכות, ובאופנים מסוימים גם אין ירידה בכמות. וע"ע מזה לקמן בפ"ב.

וע"ע בתוס' סוכה שם, ובתוס' הרא"ש שם, ובריטב"א שם, שכתבו בהדיא דאין שפלות הצמח קובע שהוא ירק.מ.
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אך מלשון החיד"א שכתב ד"כל מי שרואה ערוגה מטעה, א' חכם וא' תם יראה שהוא ירק וכו'" משמע דלפי דעתו

כל צמח שכל הרואה אותו אומר עליו שהוא ירק, דינו כירק אף בלא שום א' מסימני חז"ל וסימני האחרונים.

והנה לענין צמח האננס, הא אינו שפל ונמוך כלל, אלא יש לו גובה של מטר [כן הוא בדרך כלל במדינת האוואי,

ובמקומות אחרים הוא כמו חצי מטר], וגם אינו פשוט לכל שמראהו כירק, ואדרבה שמעתי מכמה ת"ח, ובתוכם

הגרש"י פעלדער שליט"א, שמראהו כעץ גמור או עכ"פ נראה גם כעץ ולא כירק דוקא, וא"כ לכו"ע, אפי' לפי דברי

הערוך לנר והחיד"א, דינו כאילן לכל דבר.
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· ˜¯Ù

Ò��‡Ï ÌÈÎÈÈ˘‰ ÌÈ�Â˘ ÌÈ�Â„�· ÌÈ¯Â‡È·

‡ ÔÓÈÒ

[ÌÈ�Â˘ ÌÈ�Ê·Â ˙ÂÓÂ˜Ó·] ˜¯ÈÂ ÔÏÈ‡ È�ÓÈÒ ÂÏ ˘È˘ „Á‡ ÁÓˆ ÔÈÓ ÔÈ�Ú·

יש לחקור מהו דינו של צמח שבמקום אחד [או בזן אחד] גדל כירק, ובמקום אחר [או בזן אחר] גדל כאילן

[היינו לענין סימני אילן שאמרו חז"ל, אבל לענין סימני ירק שחידשו האחרונים, כבר העליתי לעיל בפ"א דלא חשיב

ירק אא"כ קיים בכל המין].

ומצאתי ראיה מהימנא דתלוי בכל מקום ומקום, מדברי הרשב"א בתשו' [ח"א סי' שצ"ט, מובא ב"י או"ח סי'

רט"ז], שכתב אהא דמברכין בורא עצי בשמים על נרקום דגנוניתא ובורא עשבי בשמים על נרקום דדברא, וז"ל

דגנוניתא נעבד ומשקין אותו וגדל ומתקיים אע"פ שעצו מתייבש, דדברא מתייבש כעשב והולך לו עכ"ל, ומבואר

דתלוי במקום ואופן גידול הצמח. ואין לדחות ראיה זו, ולומר דדעת הרשב"א כשיטת הרא"ה [ברכות דף מ"ג ע"ב]

שמחלק בין ברכת עצי בשמים לשאר דיני אילן, דהא בחי' הרשב"א [שם] הלך בשיטת הגאונים דכל דיני אילן יש

להם גדר אחד דלא כהרא"ה [וכן מוכח בתשו' הנ"ל דנקט שהסימן עץ לענין ברכת עצי בשמים הוא הא דמתקיים,

ודלא כהרא"ה דס"ל לענין ברכת עצי בשמים דלא בעינן אלא עץ קשה הדומה לפשתי העץ].

אבל יש לחקור עוד, דאף שנתבאר ברשב"א דאם מתייבש והולך כעשב דינו כעשב, עדיין לא נתבאר מהו אם

במקום אחד חוזר ומתגדל מן השורש ובמקום אחר חוזר ומתגדל מן הגזע והענפים, דבכה"ג אפשר לומר דכל המין

דינו כאילן. וכן מבואר באמת בדברי שבלי הלקט [סי' ק"ס] שהבאתי לעיל, שכתב לענין צלף דדינו כאילן כיון

.מא[דאיכא] דמקין מעצו

ועולה לדינא דמין צמח שגדל כאילן בקצת מקומות, דינו כאילן באותם מקומות, ובמקומות שגדל כירק תלוי

באם כלה לגמרי או חוזר וצומח משרשיו, שאם כלה לגמרי דינו כירק, ואם חוזר וצומח משרשיו דינו כאילן.

ולענין האננס, כיון דבאיזה מקומות [ובאיזה זנים] גדל כאילן, לכן בכל מקום שעושה פירות יותר מפעם אחת,

.מבדינו כאילן

ואף שיש לדחות לשון השבלי הלקט, ולומר דכוונתו היא דכל אילן של צלף מקין נמי מעצו [ומתחילה כשחשבו שאינו גדל אלאמא.

מן השורש טעו בזה טעות גמור], מ"מ באמת המציאות היא שיש זנין שונים, שקצתם מוציאים ענפים חדשים מן השורש, וקצתם

יש להם גזע המתקיים שמוציא הענפים החדשים, וכיון דחז"ל פסקו ואמרו דצלף דינו כאילן, מוכח שאם קצתם מוציאים ענפים

מן הגזע, אז כולם נדונים כאילן [ועי' בספר שיחת חולין עמ' ת"ו בהערה שהובא תיאור צמח הצלף הגדל בא"י, ובמהדורה חדשה

העיר שהוא ממש כמו שתיארו השבלי הלקט].

הנה כל מה שכתבתי בפנים באמת אינו אלא לרווחא דמילתא, דהא מה שנמצא באיזה מקומות שמקצת החוטרים היוצאים מןמב.

הגזע או כולם יוצאים מתחת לקרקע, אין זה אלא משום דבשעת הנטיעה משקעים הייחור בקרקע, והגזע נשאר טמון מתחת

לקרקע, אבל אין זה אופן גידולו הטבעי כמו שגדל מעצמו, ולכן פשוט שדינו כאילן אף בכל אלו המקומות משום דגזעו וענפיו

יכולים להתקיים למעלה מן הקרקע [אם לא במקום שמחמת איזו סיבה א"א להם להתקיים למעלה מן הקרקע, שאז יתכן דדינו

כירק, וליכא בזה ראיה מדין צלף].
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· ÔÓÈÒ

[‰„Â‚‡‰ Ì˘· ‡"‚Ó‰ Ù"Ú] „Â„Ï ‰Ï‰˙‰ ·˙Î˘ ÔÏÈ‡ ÔÓÈÒ ÔÈ�Ú·

התהלה לדוד [סי' ר"ג אות א'], אחר שהביא דברי הרמ"א ומייחס אותם לשיטת הגאונים, וגם הביא שיטת

הרא"ש, כתב וז"ל ומדברי שניהם משמע דאם נשאר העץ שלמעלה מהקרקע אף שנושרים כל הענפים וכו' נקרא פרי

העץ, אבל וכו', וכן הביא המג"א בשם אגודה שכן דרך הענף להתקיים הרבה, וכי שקל פירות בשנה זו עושה בשנה

אחרת מאותו ענף עצמו, משמע דבעי גם הענף ישאר בחורף עכ"ל.

הנה מבואר מדבריו שהבין לשון "ענף" שבאגודה, דהיינו ענף היוצא מן הגזע [ודלא כפי' הב"ח בלשון רש"י

. ויש שרצו לחדש מכח זה דבעינן שאותו הענף שהוציא פירות בשנה ראשונה, הוא יוציא פירות בשנהמגוהגאונים]

שניה. ונלענ"ד דזה ודאי אינו, דהרי בצלף אין הענפים קיימים כלל משנה לשנה, וממילא אין הענפים מוציאים פירות

לשתי שנים, ואפ"ה מיקרי אילן. וגם מוכח מלשון התהלה לדוד שאין כוונתו אלא להוכיח שהענפים יתקיימו סתם

[וכדי שלא תקשה מצלף, צ"ל דהפי' הוא דהגזע יש לו כח לקיים הענפים], ומה שהאגודה הדגיש שהענף הוציא

.מדפירות פעמיים, אין זה אלא לרווחא דמילתא לתת סימן מובהק דלא מת הענף

ועלה בידינו דכל צמח שהענפים חיים וקיימים משנה לשנה, או שהגזע יש לו כח לקיים הענפים, דינו כאילן

.מהלכו"ע

ולענין האננס, כיון דהגזע מוציא ענף וגם אותו ענף מוציא ענף אחר, הרי זה סימן מובהק דלא מתו הגזע

והענפים הראשונים אחר שנלקט הפרי הגדל מהם, וחשיב שהענפים מתקיימים, וממילא דינו כאילן.

‚ ÔÓÈÒ

ÔÈ�‰�‰ ˙Î¯· ¯„Ò· Ê"¯‚‰ È¯·„·

כתב הגר"ז [סדר ברכת הנהנין פ"ו אות ז'] וז"ל וכל זה [היינו סימני אילן שהביא באות ו'] כשחוזרים וצומחים

ענפים מן העיקר, והענפים הם שמוציאין עלין ופירות ולא העיקר שהוא קשה, אבל מיני עצים רכים שהעלין והפירות

ועי' במשנ"ב [סי' ר"ג סק"ה] דמשמע מלשונו שלמד כהב"ח, דכתב דהתותים הגדלים בסנה ברכתם בורא פרי האדמה, משוםמג.

שהענף כלה, והרי הרמ"א כתב דכלה עציו לגמרי, וא"כ מוכח דהמשנ"ב כלל כל העץ למעלה מן הקרקע בלשון "ענף" [וע"ע מה

שכתבתי לעיל בפ"א בביאור דברי האגודה והמג"א].

וכן יש להוכיח מתמרים, דבכל שנה ושנה מוציאים ענפים [כמין זמורות] חדשים שעליהם גדלים הפירות, ואין חוזרים וגדלים עלמד.

הענפים משנה שעברה, וע"ע לקמן שהוכחתי כעי"ז גם מקנים וקני סוכר שאין מוציאים זרעים אלא פעם אחת בכל קנה.

ויש שרצו לדייק מלשון הגמ' היכא דכי שקלת ליה לפירי איתיה לגווזא והדר מפיק, ופירש"י הדר מפיק פירא אחרינא, דמשמעמה.

דלא חשיב אילן אא"כ הגווזא, שהוא הענף, מוציא פירות פעמיים, ודלא כמו שהוכחתי מצלף, תמרים, קנים, וקני סוכר. ושלש

תשובות בדבר [לענין האננס]. חדא דעד דדייקת מרישא, דייק מסיפא "אבל היכא דכי שקלת ליה לפירי ליתיה לגווזא דהדר מפיק

לא מברכין עליה בורא פרי העץ", משמע דרק אי ליתיה לגווזא בשנה שניה לא חשיב עץ, אבל אי איתיה לגווזא שפיר חשיב עץ,

ומוכח שאין לדייק מלשון הגמ' בענין זה מידי. ואף שי"ל דכיון דכה"ג לא נכלל לא ברישא ולא בסיפא א"כ ה"ז ספק [דלא חשיב

ודאי אילן אא"כ הדר מפיק פירא, וגם לא חשיב ודאי ירק אא"כ ליתיה לגווזא], מ"מ נראה פשוט דבכל כי האי אזלינן בתר סימן

התוספתא, וכבר ביארתי לעיל בפ"א דצמח האננס חשיב אילן לפי התוספתא לכל הפירושים. ועוד תשובה בזה, דאם הענף מוציא

עוד ענף שמגדל פרי כמו באננס, פשוט דזה חשיב הדר מפיק, בין להראשונים [רמב"ן, רשב"א, ומרדכי גבי הא דשבת דף כ"ז

ע"ב, ועוד] דגרסי בהדיא "הדר מפיק גווזא" ובין לרש"י דפי' הדר מפיק פירא, משום דהפרי השני בא מכח הענף הראשון. וגם

מבואר בהמרדכי בשם הר"ם דאיתיה לגווזא פירושו שהענף מתקיים הרבה באותה שנה, והדר מפיק פירושו בשנה שניה, ומוכח

ד"הדר מפיק" אינו חוזר על הגווזא.
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יוצאין מן העיקר עצמו, אינו נקרא אילן כלל לדברי הכל לענין ברכת בורא פרי העץ וכו' עכ"ל. וכבר הבאתי לעיל

בפ"א [גבי שיטת הרא"ש] פי' הפשוט בזה מהצמח צדק ותהלה לדוד, דכל צמח שמוציא עליו ופירותיו מגזעו חשיב

"עלין עולים מעיקרו" הנזכר ברא"ש בשם התוספתא, וחשיב ירק לענין ברכה. ויש לחקור לפי הפי' הפשוט מהו

לענין צמח שבגידול פרי הראשון מוציא העלין והפרי מן העיקר, ובגידול פרי השני מוציאם מן ענף היוצא מן העיקר.

ונראה להוכיח מקני סוכר דגם אם הצמח מוציא עלים מגזעו בגידול פרי הראשון ומענפיו בגידול פרי השני, ה"ז

חשיב אילן, דהא קנה סוכר חשיב אילן [לענין ברכה] לכל הגאונים וראשונים [ובתוכם הרא"ש] חוץ מהכפתור ופרח

[פנ"ו], אף שמוציא עלים וזרעים וסוכר מן הגזע. וצ"ל כנ"ל, דכיון דמוציא עלים ופירות גם על ענפים, ה"ז אילן.

ויש לדייק כן מהמשך לשון הגר"ז שם שכתב וז"ל ואף אם אינו כלה כלל בחורף אלא כל העיקר נשאר קיים כל

החורף, וחוזר ומתלחלח ומוציא עלין ופירות בשנה השנית, מברכין עליהן בורא פרי האדמה עכ"ל, ומדויק בדבריו

דלא אמר סימן הנ"ל אלא כשמוציא עלין מן העיקר פעמיים, וכן מסתבר דהא כמה אילנות בתחילת גידולם מוציאים

.מועלים מן הגזע הרך

ועי' בקצות השלחן [סי' מ"ט בדה"ש אות ו'] דמסיק מכח הקושיא מקנה סוכר ועוד קושיות, דהגר"ז מיירי דוקא

באילנות רכים ונמוכים, והביא מקור שרכים הוא סימן ירק מעירובין דף ל"ד ע"ב בענין קנים. ועיי"ש בסוגיא

דעירובין דמבואר שהקנים הרכים הם נכפפים ונכפלין בקלות ממש, וכ"כ השעה"צ [סי' של"ו סק"ט].

ולפ"ז עלה בידינו דאפי' לדעת הגר"ז, צמח שמוציא עלין ופרי ראשונים מן העיקר והשניים מן הענפים ה"ז

אילן, וכ"ש אם אינו רך ונכפל ונכפף.

ולענין האננס, כיון דמוציא פרי ועלים שניים ע"ג ענף היוצא מן הגזע, ואינו נכפל, דינו כאילן.

„ ÔÓÈÒ

[Ò��‡‰ ÔÈ„Ï Ú‚Â�˘ ‰Ó] ÍÈ˘Ï‡ Ì"¯‰Ó ˙ËÈ˘·

היות ששמעתי מכמה רבנים חשובים שמצדדים לקיים המנהג לדון האננס כירק ע"פ סברת מהר"ם אלשיך

שהבאתי למעלה [בפ"א], לכן אמרתי להרחיב הדיבור בבירור המציאות של אננס וקנה סוכר ובביאור דברי מהר"ם

אלשיך ודברי מפרשי שיטתו.

¯ÎÂÒ ‰�˜Â Ò��‡‰ ˙Â‡ÈˆÓ ¯Â¯È·

יש כמה אופני גידול של אננס וכמה שינויים באקלים בין המקומות שמגדלים בהם האננס שמחמתם משתנה

אופן הגידול. ויש להקדים בזה ג' כללים. א' גודל הפרי תלוי בגודל החוטר שגדל עליו. ב' גודל החוטר תלוי באורך

הזמן שגדל קודם התחלת מהלך הפריחה. ג' כל שהפרי הוא קטן יותר הוא יותר מתוק.

, תכלית המגדלים היתה להשיג פרי גדול [משלשה וחצימזוהנה בתחילת התקופה של גידול האננס בהאוואי

פאוונד"ס ולמעלה] שיהיה נמכר בתוך קופסאות, ולכן לא הקפידו שיהא הפרי קטן ומתוק אלא גדול ככל האפשר.

ועל אותה תקופה כותבים שהשיגו פירות גדולים בין בלקיטה הראשונה ובין בלקיטה שניה ושלישית וגם רביעית,

והירידה בגודל הפרי במשך שנות הגידול האלו לא היתה חשובה כלל. והטעם שיכלו להשיג פירות גדולים בכל

שנים אלו היה מפני שקצצו כל ענפים שהיו במקום גבוה של הגזע, ולא הניחו אלא הענפים הנמוכים שיצאו קרוב

ועוד שכבר הוכחתי לעיל בהערה [בפ"א גבי שיטת הרמב"ם] דכל צמח שיש לו סימני אילן בסופו, דינו כאילן מתחילתו.מו.

סביבות שנת תר"ע ואילך.מז.

16



לבסיס הגזע, ששוב השתרשו בארץ [דומיא דקנה סוכר] ונתגדלו היטב בלי חשש שישברו מחמת כובדם. רק

בתקופה יותר מאוחרת התחילו המגדלים לגדל פרי השני ופרי השלישי דוקא על חוטרים יותר גבוהים [אפשר משום

שבזה היו יכולים לגדלם יותר מצומצמים או משום שרצו פירות קטנים למכור טרי ולא בקופסאות דעדיף למכרם

כזה כשהם קטנים ומתוקים ואינם צריכים למתקם בהוספת סוכר וכדומה], ואז הפירות השניים ושלישיים היו קטנים

במדה הניכרת, שהרי טבע הדברים הוא שאין החוטר מתעבה כ"כ כשהוא גבוה פן ישבר [וגם מעשים הצמח לפרוח

במוקדם באופן כימי], וממילא היו יותר מתוקים. וכהיום מצאו זן של אננס שהוא מתוק מאד בפרי ראשון, ולכן

במקומות שמגדלים למכור אננס טרי, ע"פ רוב אין מניחים הצמח לפרי שני, וכ"ש שאין מניחים לגדל פרי שלישי.

וכל זה בהאוואי ובמקומות הדומים לו. ויש מקומות שהאקלים אינו מניח הענפים לגדל לזמן ארוך, ופורחים

במוקדם, וממילא לעולם הפירות השניים ושלישיים הם יותר קטנים [ויותר מתוקים] מן הראשון.

ולענין קנה סוכר [שהוא עץ לכל דבר וכמו שביארתי לקמן], טבע גידולו הוא שאם מניחים הקנים בלי טיפולים

מיוחדים, הקנה השני הוא קטן מן הראשון במדה ניכרת, וכן השלישי מן השני, עד כדי כך שאינו כדאי להניחם לגדל

. וע"י טיפולים וזיבול אין הירידה חשובה כ"כ, ומ"מ יש ירידה באופן מסוים. וכל זה לענין גודל הקנה,מחקנה שני

אבל אחוז הסוכר בהקנה שוה או מתרבה בקנה שני מן הראשון.

‰ÎÏ‰‰ ÔÂ„�

הנה ז"ל החזו"א [ערלה סי' י"ב סק"ג] בברכ"י הביא דברי האחרונים ז"ל בבדינגא"ן וכו', ומסקנת כל האחרונים

ז"ל שהוא כירק, וכתבו הטעם משום שמשנה ראשונה ואילך הולך ומתקלקל, ולמש"כ לעיל כל שאין מתקיים יותר

מג' שנים הוא בכלל דברי הגאונים שאין הגזע מתקיים וכו' עכ"ל הנוגע לענינינו. ויש להסתפק במה שכתב שאם

אינו מתקיים ג' שנים ה"ז בכלל דברי הגאונים, אם הבין דזהו חלק מן הטעם שכתב הברכ"י בשם מהר"ם אלשיך, או

שהוא מסברת עצמו ולא שייך לדברי הברכ"י בשם מהר"ם אלשיך. ומסוף דברי החזו"א [בד"ה ונראה לדינא] יש

לפשוט ספק זה, שכתב וז"ל ונראה לדינא דכל שהגרעין מגדל פירי בשנה ראשונה וגם הגזע אין מתקיים יותר מג'

 עכ"ל, הרי מפורש, דסברא זו שאם אינו מתקיים ג' שנים חשיב ירק,ווווככככדדדדבבבברררריייי    ההההאאאאחחחחררררווווננננייייםםםם    זזזז""""ללללשנים אין בו משום ערלה 

הבין החזו"א בדברי הברכ"י בשם מהר"ם אלשיך עצמם, שהיא חלק מהטעם שאמר מהר"ם אלשיך להתיר חצילים.

וכן מדויק בדברי ר"א אזולאי [הגהות על הלבוש, או"ח סי' ר"ג] שכתב וז"ל גם שמעתי טעם משם הר"ם אלשיך ז"ל

שאינו מתקיים רק עד ג' שנים לבד וכו' עכ"ל, מבואר שזה שאינו מתקיים לג' שנים היה חלק מטעמו של מהר"ם

אלשיך.

אמנם העיר הג"ר שאול כ"ץ שליט"א דמדברי המהרש"ם [ח"א סי' קצ"ו] משמע דהבין שאפי' אם מתקיים יותר

מג' שנים, מ"מ כל שאינו מתחזק והולך אחר שנות ערלה נכלל בסימן זה של מהר"ם אלשיך, שהרי הביא מהרש"ם

סמוכין לסברת מהר"ם אלשיך מדברי הרמב"ן עה"ת פ' קדושים [פרק י"ט פסוק כ"ג] שכתב דכל האילנות עד ג'

שנים פירותיהם מועטים ובלא טעם וריח טוב, ורובן רקובים עיי"ש, וכתב עוד מהרש"ם להקשות בדברי מהר"ם

אלשיך מגמ' יבמות דף קכ"ב, דמבואר שם שיש אילנות שפירותיהם הם יותר טובים בג' שנים הראשונות, ועיי"ש

, ועכ"פ מבואר במהרש"ם דנקט דליכא אילן שפירותיו יותר טובים תוך שנות ערלה, אף אםמטמה שנדחק בזה

וכבר העיר בזה הרדב"ז [ח"ג סי' תקל"א] לענין קנה סוכר שבמצרים, וכן מצאתי מפורש במקורות של זמנינו לענין קנה סוכרמח.

שבמקומות אחרים.

ביבמות שם ע"א איתא עכו"ם שהיה מוכר פירות בשוק, ואמר פירות הללו של ערלה הן, של עזיקה הן וכו' לא אמר כלום, לאמט.

נתכוון אלא להשביח מקחו ע"כ, והעיר הרמב"ן בחי' שם דפירות ערלה אינם משובחים, ותירץ דמן הסתם אין מטפלים באילנות

בשני ערלה משום שאין עושים פירות הרבה, אבל אם מטפל באילן ושומר אותו, עושה פירות משובחים ביותר, ולכן שפיר

משביח העכו"ם מקחו כשאומר שהפירות הם של ערלה ושל עזיקה [פי' שמור], שכשהאילן שמור, פירותיו משובחים ביותר. ועי'
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מתקיים יותר מג' שנים.

ויש לחקור לפ"ז, מהו דינו של צמח שפירותיו הם יותר גדולים בתוך שנות ערלה אבל אין להם טעם וריח טוב,

ואחר שנות ערלה יש להם טעם וריח טוב אלא שהם קטנים מן הראשונים. ולכאו' מבואר בדברי מהרש"ם ממה

שסמך סברת מהר"ם אלשיך לדברי הרמב"ן, דהדבר תלוי בריח וטעם, שאם נשתבחו בריח וטעם אחר שנות ערלה

ה"ז דומה לכל האילנות. ואפי' את"ל דבעינן גם שלא יהיו פירותיו מתקטנים אחר שנות ערלה יותר מתוך שנות

ערלה, עדיין יש לחקור מהו דין הצמח שהפרי ראשון אינו יוצא אלא אחר שנות ערלה מנטיעות גרעין, וכל שנות

ערלה הצמח מתחזק והולך. ונראה פשוט דלהרמב"ן אינו יוצא מכלל אילן עי"ז, ואדרבה זה בעצמו הוא סימן אילן,

דכתב הרמב"ן "ורובן לא יוציאו פירות כלל עד השנה הרביעית", וא"כ לפי המהרש"ם שתלה דברי מהר"ם אלשיך

בדברי הרמב"ן, ברור דצמח שאינו מוציא פירות עד אחר שנות הערלה, אף אם הוא פוחת והולך מפרי ראשון לפרי

שני, לא יצא מכלל אילן [וע"ע בשו"ת משפטי עוזיאל ח"ו יו"ד סי' פ', דג"כ הלך בדרך מהרש"ם להוכיח גדרי אילן

, וגם לפי דבריו ברור שאם אינו נותן פירות אלא אחר ג' שנים מנטיעת הגרעין ה"זנמדברי הרמב"ן בטעם מצות ערלה

.נאשייך לטעם התורה במצות ערלה, וממילא הדרינן לסימני חז"ל]

העולה מדברינו דכל צמח שמתקיים יותר מג' שנים, לא שייך בו סימן ירק שאמר מהר"ם אלשיך לפי דברי הר"א

אזולאי והחזו"א, ואם אינו נותן פירות עד אחר שנות ערלה גם המהרש"ם ומשפטי עוזיאל מודים דלא חשיב ירק.

ובר מן דין, יש להוכיח במישור מקנה סוכר, דאפי' אם יש ירידה בגודל הפרי מפרי ראשון לפרי שני לא חשיב ירק,

כיון דמתקיים בטבעו להרבה שנים, ואין ירידה באיכות הפרי, וגם יש אופנים של גידול שהירידה אינה אלא מעט

ממש.

ולענין האננס, כיון דמתקיים יותר מג' שנים ואינו מוציא פירות אלא אחר ג' שנים מנטיעת גרעין [ופרי השני

מעולה בטעם וריח מן הראשון], אף דהפרי השני קטן מן הראשון, אפ"ה חשיב אילן גם לשיטת מהר"ם אלשיך.

במהרש"ם שדחה זה, דכוונת הרמב"ן היא שנשתבחו הפירות שלא כטבעם. והדוחק בזה מבואר, חדא דהרמב"ן לא כתב מזה

כלום, ועוד דאין זה כלל שבח למקחו, דמי הגיד לכל העולם שפירותיו עלו למעלה מן הטבע, וממה דעכו"ם משבח מקחו בזה

מוכח שאם אכן ישמור אדם האילן ויטפל בו טיפול הרגיל ישתבחו הפירות של שנות ערלה יותר משל שאר שנים, וצ"ע בדברי

מהרש"ם.

עי' היטב בדברי המשפטי עוזיאל שהוכיח מגוף הדין של ערלה וטעמו, דא"א שיהיה אילן שיוציא עיקר פירותיו בשנה ראשונה,נ.

דא"כ עיקר פירותיו אסורים, ורק הפירות הטפלים מותרים, וזה אינו מתאים לטעם הרמב"ן וגם אינו דרכי נועם. ולענ"ד דבריו

אינם מובנים, דידועים דברי הרמב"ם במורה נבוכים, שטעמי המצות נאמרו על כלל המצוה, אבל הפרטים הם חוקים, וא"כ אם

יהיו איזה אילנות שלא יתאימו עם הטעם, לא איכפת לן כלל. וגם דרכי נועם פשוט דלא שייך כאן כלל, דהרבה דברים נאסרו עלינו

לגמרי.

יש איזה ת"ח שמצדדים מסברתם לחלוק על הפוסקים הנ"ל, ולומר דסברת מהר"ם אלשיך היא סברא רחבה שכוללת כל צמחנא.

שיש ירידה בכל ענין מפרי ראשון לפרי שני אפי' אם תהיה הירידה לאחר כמה שנים מזריעת גרעין, ואף אם אינו ודאי שזוהי כוונת

מהר"ם אלשיך, מ"מ מידי ספיקא לא נפקא. והנה לפ"ז היה נראה שצריך הצמח להיות דומה לאילן לגמרי שאף תהיה לו עליה

מפרי ראשון לפרי שני, וזה נסתר מכמה צמחים, ובכללם קנה סוכר ופטל, שאין עליה מפרי ראשון לפרי שני אלא שווים הם [או

גרועים, כמו בקנה סוכר], ואפ"ה נדונים כאילן [גבי קני סוכר הוא מצד הדין ממש, וגבי פטל הוא מצד המנהג של הרבה מקומות],

ומוכח דלא בעינן דמיון גמור לאילן, אלא סגי במה שאינו פוחת והולך משנה לשנה, דרק ע"י ירידה זו נדון כירק שעיקר פירותיו

בשנה ראשונה. ועוד אפי' את"ל שירידה מפרי ראשון לפרי שני חשיבא כקצת דמיון לירק, הא מ"מ מה שאינו נותן פירות אלא

אחר ג' שנים מנטיעת גרעין הוא סימן אילן [שלא מצינו זה בירקות כלל], נמצא דהוה עכ"פ ספק גמור [שדומה לאילן ודומה

לירק], ועל ספק גמור כבר נפסק בירושלמי [ספ"ד דמעשרות] דהדרינן לסימני חז"ל [ורק בודאי ירק אין הולכין בתר סימניהם].

ובפנים הוספתי דמקנה סוכר מוכח כדברי.
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‰ ÔÓÈÒ

‡"ÂÊÁ‰ È¯·„·

כתב החזו"א [ערלה סי' י"ב סק"ג] וז"ל, שם [תוספתא דכלאים ספ"ג], זה הכלל כל המוציא עליה מעיקרו ה"ז

ירק, וכל שאין מוציא עליה מעיקרו ה"ז אילן, בירושלמי ספ"ד דמעשרות תני את שהוא עולה מגזעו מין אילן,

משרשיו מין ירק, והכל אחד [ר"ל דברי התוספתא ודברי הירושלמי עולים בקנה אחד], ובירושלמי שם פריך הרי

כרוב עולה מגזעו, ומשני כאן בודאי כאן בספק, ופי' הגר"א דלא נאמר סימן זה אלא במקום שיש להסתפק, אבל

 דממשו של ירק יש לונבוווואאאאפפפפששששררררבודאי ירק, אף שעולה מגזעו, ה"ז ירק, וצריך תלמוד מהו המכריע העושה ודאי ירק, 

 כמו כרוב ובצל וכיו"ב, אבל יש בירקות הגדילים כעין פרי העץ ובהן צריך בירורככככייייוווו""""בבבב    בבבבפפפפרררריייי    אאאאייייללללןןןןסוג מיוחד שאין 

עכ"ל.

הנה צידד החזו"א לפרש דכרוב חשיב ודאי ירק משום שיש לו ממשות של ירק ואינו דומה לפירות האילן, ויש

שחשבו לומר דכוונתו היא דצמח של כרוב אינו נראה כאילן, ולכך חשיב ירק. אבל באמת המעיין בלשון החזו"א

 אינם כתכונת פירות האילן, אז דינו כירק, אבל אם רק שאר חלקיההההפפפפייייררררוווותתתתיראה שדקדק לבאר סברתו, שהיא דוקא אם 

הצמח אינן נראים כאילן, אין דינו כירק. וטעמו בזה נראה פשוט, שהרי התוספתא והברייתא הגדירו לנו צורת צמח

האילן, שהיא כשעלין עולין מגזעו, ואין שום הגדרה אחרת, רק שאם הפירות הם משונים מפירות האילן, אז אנו

יכולין לפסוק על הצמח מחמת הפירות [וכמו שביאר בחזו"א כלאים סי' ג' סק"א שמגדירין המין ע"י תכונת

הפירות], שבענין הגדרה ע"י הפירות, לא דברו התוספתא והברייתא.

וכדי להבהיר הענין אעתיק לשונו של החזו"א בעוד ב' מקומות שם שחזר ושנה על זה דלא מיירי אלא לענין

, וכמ"שההההפפפפייייררררוווותתתתהפירות. בד"ה וצריך תלמוד כתב וז"ל ואפשר דנחלקו [ב"ש וב"ה בענין צלף] בהכרעת תכונתה של 

לעיל עכ"ל. ובד"ה ונראה לדינא כתב וז"ל ונראה לדינא דכל שהגרעין מגדל פירי בשנה ראשונה וגם הגזע אין

מתקיים יותר משלש שנים אין בו משום ערלה, וכדברי האחרונים ז"ל [ומה שכתבו שהולך ומתקלקל אחר שנה אין

 ומוציא מן הגזע עכ"ל.ששששפפפפייייררררוווותתתתייייוווו    ככככעעעעייייןןןן    פפפפרררריייי    ההההעעעעץץץץ, ואף נגטעם זה עיקר, אלא העיקר שאין מתקיים שנים הרבה]

עוד יש להעיר בדברי החזו"א, דבדיני ערלה שלו בסוף מס' ערלה, לא העתיק סברא זו דאם תכונת הפירות הם

כירק ה"ז ודאי ירק, ומשמע דבאמת לבסוף הכריע דאין הכרח לחידוש זה מן הירושלמי [די"ל דכרוב מוציא פירותיו

מיד אחר זריעת הגרעין, וכסברת הרדב"ז], ולכן נראה למעשה שאין לסמוך עליו כלל.

ובמה שכתב החזו"א [בחצאי רבוע, הובא לעיל] דדברי האחרונים [הברכ"י ומהר"ם אלשיך] שכתבו דבחצילים

הפירות הולכים ומתקלקלים, "אין טעם זה עיקר, אלא העיקר שאין מתקיים שנים הרבה", צ"ב מנ"ל להחזו"א לומר

כן, ואדרבה מלשון הברכ"י שהתחיל ד"כל אילן שעושה פירות, בכל שנה הולך ומשביח" מבואר שאצלו היה טעם

זה טעם ברור וחשוב. ונלענ"ד דהחזו"א ביאר, דסימן זה של מהר"ם אלשיך [שאינו מתקיים ג' שנים] אינו שייך

לדברי הירושלמי [דכרוב חשיב ירק אע"פ שמוציא עלין מגזעו, משום שהוא ודאי ירק, וה"ה לכל צמח שהוא ודאי

ירק], אלא דזה נכלל בדברי הגאונים שאמרו דבעינן גזע המתקיים, דלא סגי בגזע המתקיים לב' שנים, אלא בעינן

שיתקיים יותר מג' שנים. והביאור בזה הוא כמו שכתבתי לעיל, דס"ל להחזו"א דלא שייך סימן אחר בצורת הצמח,

אלא הסימן שנתנו בתוספתא ובברייתא, ולכן הא דאינו מתקיים ג' שנים לא שייך להיות סימן בפני עצמו, אלא דהוא

נכלל במה שאמרו דכל העולה מן השורש ה"ז ירק, וכמו שפירשו הגאונים, דכל גזע שכלה בכל שנה [ולהחזו"א בכל

ההדגשות הן שלי ולא של החזו"א.נב.

כן הוא בפנים בחזו"א.נג.
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ג' שנים] ה"ז חשיב עולה מן השורש, וממילא פשוט דקלקול הפירות [שמורה על כחש העץ] אינו חלק מן הסימן,

דאין זה בכלל הא דאין גזעו מתקיים, וגם א"א להיות סימן בפני עצמו, כיון דהוא סימן על חוזק וכח של העץ ולא על

תכונת הפירות.

, ואינונד הם כפירות האילן, ועליו עולין על גזעו, ומתקיים ג' שניםששששתתתתככככווווננננתתתת    ההההפפפפייייררררוווותתתתעלה בידינו, דלפי החזו"א כל 

עושה פירות תוך שנת זריעת הגרעין, ה"ז אילן.

ולענין האננס, כיון דפירותיו הם כתכונת פירות האילן [כמו שפשוט לכל], ועליו עולין על גזעו, ומתקיים יותר

מג' שנים, ואינו עושה פירות תוך שנת זריעת הגרעין, ה"ז אילן בתורת ודאי גם לפי החזו"א.

Â ÔÓÈÒ

[Á"ÈÒ „"ˆ¯ 'ÈÒ „"ÂÈ] ˘"‰Â¯Ú‰ È¯·„·

‰Ó„˜‰

קודם שאביא דברי הערוה"ש, יש לברר דבר אחד, והוא אם סימני אילן וירק שנאמרו לענין ברכה ולענין כלאים

. ובפשטות היה נראה דכיון שלא מצינו כלל בחז"ל שום סימן להגדיר איזה צמחיםנהנאמרו ג"כ לענין ערלה או לא

הם בכלל אילן לענין ערלה, מסתמא היינו משום שסמכו על הסימנים שנאמרו לענין ברכה ולענין כלאים, דדינא הכי

.נולענין ערלה נמי, ולמדין סתום מן המפורש

אמנם מצינו ברש"י [סוכה דף ל"ה ע"א] שכתב דסד"א דפלפלין אינו חייב בערלה משום שהוא עץ שפל כמין

הנה שמעתי מאיזה ת"ח שרצו לומר דמה שהצריך החזו"א שיתקיים ג' שנים היינו כפי מנהג הנוטעים וחקלאים ולא כפי טבענד.

הצמח, ולכן אם לעולם נוטעים יחור ואח"כ עוקרים הצמח תוך ג' שנים ה"ז ירק לפי החזו"א משום דלעולם אינו יכול ליהנות

ממנו. ודבריהם תמוהים ביותר, א' ממה שבתחילת התקופה של גידול האננס בהאוואי, הדרך אצל החקלאים היתה להניח הצמח

להוציא כמה פירות והיה רגיל להתקיים לבין ג' שנים וחצי לשש שנים, וכי נאמר שבשנת תרע"ב היה האננס אילן ואח"כ כששינו

 אסורים, וכי מפניללללעעעעווווללללםםםםהחקלאים אופני הגידול נעשה ירק. ועוד כל סברת החזו"א היא דאין סברא שיהא אילן שפירותיו 

שהחקלאים מחשבים חשבונות רבים [ואין חוששים לאיסור ערלה] תשתנה קביעות הצמח שבטבעו פירותיו הטובים לעולם

מותרים [שהרי אם אינו ממהר הפריחה, ונוטע כתר, הפרי השני חונט אחר שנות ערלה]. ויש להוסיף על כל זה, דהחזו"א במסקנתו

ס"ל דמה שאינו קיים לג' שנים בלבד אינו סיבה לקבוע דינו כירק אפי' מספק, שהרי מצריך שיהא מוציא פירות תוך שנת הזריעה,

גם לענין ברכת בורא פרי האדמה [ולענין ערלה אינו מחלק בין א"י לחו"ל כמו שמחלק במקומות אחרים], ומוכח דא"א אפי'

להסתפק בצמח שיש לו סימני עץ שהובאו בגמ' ושו"ע עד שישוה לגמרי להמנהג של חצילים [שהוא מנהג ותיקין], ואם אינו

שוה, דינו כעץ בתורת ודאי לכל דבר.

ולענין אם הסימנים שנאמרו לענין ברכה שווים לסימנים שנאמרו לענין כלאים או לא, עי' מה שכתבתי לקמן בענין קנים באריכות.נה.

הנה העיר הג"ר בן ציון אברהם יעקב הלברשטאם שליט"א דלכאו' יש להוכיח מסוגיא דברכות דף מ' ע"א דיש צמחים דחשיבינו.

אילן לגבי ברכה ולא לגבי ערלה, ודלא כהראשונים והפוסקים שהבאתי לקמן, דהנה בגמ' שם ס"ד דלר' יהודה דס"ל דחטה מין

אילן הוא, אם בירך בורא פרי העץ על החטה יצא בדיעבד, והרי זה פשוט דחטה אין לו איסור ערלה. ונלענ"ד ליישב, דהרי מוכח

שם בגמ' דגם לפי הס"ד ידעינן דחטה הוא פירות הארץ, דמבואר בגמ' דהחידוש של מתני' דעל פירות הארץ אינו יוצא כשמברך

בורא פרי העץ הוא ללמדנו דעל חטה אינו יוצא כשמברך בורא פרי העץ, הרי מבואר דעל כל הצדדים חטה חשובה פרי הארץ אף

שהוא מין אילן [דאל"כ לא איירי ביה המשנה, וכן מוכח ממתני' דלעיל דף ל"ה ע"א, דעל פירות הארץ מברך בורא פרי האדמה

חוץ מן הפת], וא"כ בודאי לפי הס"ד מבואר דיוצא בברכת בורא פרי העץ גם על מין שאינו פירות האילן, אבל לפי המסקנא אין

מברכין בורא פרי העץ אלא על פירות האילן, וסימן הגמ' הוא סימן לפירות האילן. וממילא פשוט דאף דס"ד דיוצא בברכת בורא

פרי העץ על חטה אף שאין בו איסור ערלה, אין זה אלא משום דס"ד דיוצא בברכת בורא פרי העץ על פירות הארץ שהם מין אילן,

אבל לפי המסקנא ברכה וערלה תלויות זו בזו משום ששתיהן תלויות בפירות האילן.
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רותם, ומבואר מדבריו דלענין ערלה יש עוד סימן שלא מצינו לענין ברכה ולענין כלאים להגדיר צמח כירק, דהיינו

. אך באמת כבר פי' השפ"א שם דלפי המסקנא [דילפינן מקרא דפלפלין חייב בערלה]נזצמח שהוא שפל כמין רותם

חזר הגמ' מסימן זה, וא"כ נמצא דאין ראיה לחלק בין ערלה לברכה וכלאים, כיון דליכא סימן מיוחד לענין ערלה

שלא מצינו לענין ברכה וכלאים.

והנה בתוס' סוכה שם [ד"ה ללמדך] כתבו וז"ל וקשיא דלא בהכי תליא מילתא [כמו שפירש"י דס"ד לדון

פלפלין כירק מפני שהוא שפל], וכמה עצים שפלים הם שיש להם תורת אילן וכו' עיי"ש, וכדבריהם איתא גם בתוס'

הרא"ש. ובפשטות כוונתם במה שכתבו שיש כמה אילנות שפלים שיש להם תורת אילן, היינו שיש לאילנות אלו

תורת אילן במה שיש בהם סימני אילן שאמרו בחז"ל לענין ברכה ולענין כלאים, דאל"כ מנ"ל להתוס' שיש לאלו

תורת אילן כלל, וכ"כ הכפות תמרים [שם]. ומבואר דאף לפי הס"ד ס"ל להתוס' דסימני אילן שנאמרו לענין ערלה

הם הם הסימנים שמצינו לענין ברכה ולענין כלאים. ויעוין עוד בריטב"א שם שכתב כן בהדיא וז"ל וכללו של דבר

כל שיש לו עץ קיים שנותן פרי, וחוזר ונותן פרי אחר הוא עצמו [היינו העץ עצמו], זהו אילן לענין ערלה ולענין

ברכת בורא פרי העץ [דלענין בורא עצי בשמים ס"ל להריטב"א כהרא"ה שיש לו גדר אחר], דבהא כי הדדי נינהו

כדמוכח התם [בברכות דף ל"ו ע"א] עכ"ל.

ויעוין בכפות תמרים [סוכה שם] שכתב דחכמים פליגי על ר' מאיר ופטרי פלפלין מערלה, ונסתייע בזה ממה

שהשמיטו הרי"ף והרמב"ם דין זה דפלפלין, וכ"כ הערוך לנר [שם]. אך בטעם הדבר נחלקו הכפות תמרים והערוך

לנר, שהכפות תמרים ביאר דפלפלין ודאי עץ הוא אלא דכיון דרובם עומדים לתבלין ממילא לא חשיב עץ מאכל

[כפי' התוס'], והערוך לנר כתב דלהרמב"ם פלפלין הוא ירק גמור לענין ערלה ולענין ברכה משום שהוא עץ שפל.

ולפי הערוך לנר נמצא דיש לנו עוד סימן ירק [לענין ערלה ולענין ברכה] שלא מצינו בסוגיין, דהיינו עץ שהוא שפל

[והבאתי דבריו לעיל ספ"א].

ועכ"פ בין לפי הערוך לנר בין לפי הכפות תמרים אין לחלק בין ערלה לברכה, וכן מבואר עוד בדברי כמה

פוסקים בהדיא, דהרי הכפתור ופרח [פנ"ו] אסר חצילים משום ערלה ע"פ סימני חז"ל שנאמרו לענין ברכה ולענין

כלאים, וכן מבואר מדברי הרדב"ז [ח"ג סי' תקל"א] שלא התיר חצילים אלא מחמת סימן חדש שמורה שהוא ודאי

 ובמאמר מרדכי [סי' ר"ג סק"ג], וכן הוא במהרש"ם [ח"א סי'נחירק [לכל דבר], וכ"כ בנשמת אדם [כלל נ"א ס"ז]

קצ"ו], ובדברי מלכיאל [ח"ה סי' קמ"ג], ובכוכב מיעקב [סי' ט"ז וי"ז] לענין מאלינעס [פטל], ובשו"ת רב פעלים

[ח"ב או"ח סי' ל'] ושבט הלוי [ח"ו סי' קס"ה] לענין פאפיא.

Ï"È¯‰Ó È¯·„·

יעוין במהרי"ל [ליקוטים סי' ס"ד, עמ' תרכ"ח] שכתב דפירות הגדלים באילנות שקורין הומנברי"ן, פרונברי"ן,

וערפרא"ן, ודומיהן אינם בכלל ערלה, וצידד הערוה"ש [יו"ד סי' רצ"ד סי"ח] לומר בטעמו, דאף שצמחים אלו הם

אילנות לענין ברכה, מ"מ אינם אילנות גמורים ממש, ולענין ערלה בעינן אילנות גמורים.

ויש להעיר בדבריו, שהם דלא ככל הפוסקים המובאים למעלה שדעתם דאין לחלק בין ברכה לערלה. ועוד יש

להעיר, דעיקר דברי הערוה"ש אינם מוכרחים, די"ל בטעם מהרי"ל, דס"ל דקי"ל כדברי המיקל בערלת חו"ל אפי'

במחלוקת הפוסקים, וגם ס"ל כהתוס' [ברכות דף ל"ה ע"ב] דאף אם נפסוק על פרי לענין ברכה שמברכין עליו בורא

באמת י"ל דלפי הס"ד דצמח שפל חשיב כירק לענין ערלה, חשיב נמי כירק לענין כלאים וברכה. ומיהו בלא"ה למסקנא חזר בונז.

הגמ' מהא דס"ד דצמח שפל חשיב כירק לענין ערלה, וכמ"ש בפנים.

 אינועעעעץץץץ אבל לענין ההגדרה של פפפפררררייייומה שכתב שם בס"י לחלק בין ערלה לברכה לענין קני סוכר, אין זה אלא לענין ההגדרה של נח.

מחלק כלל, כמבואר בהדיא בס"ז.
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פרי העץ, עדיין יש להקל בערלת חו"ל לדונו כפרי האדמה. וכל הג' מינים שהזכיר המהרי"ל, באמת שנויים

במחלוקת הפוסקים אם לדונם כאילן או כירק, דהרי הומנברי"ן שהוא פטל [מאלינעס] כבר נחלקו בו כמה פוסקים

[הט"ז פסק שהוא פרי האדמה, והנשמת אדם חולק עליו, ויתכן ממילא דגם הראשונים נחלקו בו], ופרונברי"ן

וערפרא"ן הוזכרו במהר"ם [ברכות מהר"ם סי' ד'], והביא שם מחלוקת הראשונים אם לדונם כפרי העץ או כפרי

האדמה. ונמצא דאין הכרח כלל לומר כדברי הערוה"ש דטעם מהרי"ל לפטור הני צמחים הוא משום דלענין ערלה

בעינן אילן גמור ואלו אינם אילן גמור, דלעולם אימא לך דטעמו לפטור צמחים אלו אינו אלא משום דנקט בהו

כדברי המיקל [ובאמת אף הערוה"ש חזר בו משיטתו כמו שיתבאר בסמוך].

˘"‰Â¯Ú‰ È¯·„·

הנה הערוה"ש שם כתב וז"ל ודע שהעולם אין נוהגין ערלה באלו הג' פירות שחשבנו [אגרעסי"ן, ויינפערלא"ך,

מאלינ"א] וכו' עכ"ל, וביאר טעם המנהג וז"ל משום שאלו אינם בדמיון לאילנות כידוע עכ"ל. וצ"ב באיזה ענין אינם

בדמיון לאילנות, והרי גם הגפן אין לו דמיון כ"כ לשאר אילנות, ואפ"ה נחשב אילן גמור.

ובעיקר דברי הערוה"ש אין להם שום מקור, לא במקרא [דנקט לשון עץ ולא אילן] ולא בחז"ל, אלא ממה

שהביא ראיה מהא דאיצטריך קרא לרבויי פלפלין לערלה. ודבריו תמוהים, דיעוין בסוכה דף ל"ה ע"א [וברש"י ותוס'

ושאר ראשונים ואחרונים שם] דמבואר מכל המפרשים שלא כדבריו [שפירשו המפרשים הס"ד דגמ' שם דהוי ירק אי

נמי אין לו תורת מאכל כיון דסופו לייבשן], ובאמת גם הערוה"ש בעצמו חזר בו לקמן בסעיף ל"א, ששם דן צמחים

הנ"ל כאילן לכל דבר ואפי' לערלת חו"ל [והמנהג שהזכיר יש ליישב באופנים שונים].

ועלה בידינו להלכה דכל שיש לו דין עץ ואילן לענין ברכה יש לו דין עץ ואילן לענין ערלה, ואפי' לענין ערלת

חו"ל.

ולענין האננס, כיון שדינו כאילן לענין ברכה, חייב בערלה אפי' בחו"ל.

Ê ÔÓÈÒ

¯ÎÂÒ È�˜ ÔÈ�Ú·

היות שקני סוכר שווים לאננס בכמה דרכים, אמרתי להציע איזה פרטים בתיאור מציאות קני סוכר, וגם הנדון אם

חשובים כאילן או כירק, ועפ"ז יתבררו כמה נקודות שנוגעות לדין האננס.

¯ÎÂÒ È�˜ ˙Â‡ÈˆÓ ¯Â‡È˙· ÌÈË¯Ù ‰ÊÈ‡

א] גובה הקנה הוא משתי מטר לחמש מטר [משש פי"ט לט"ו פי"ט בערך].

ב] יש ב' אופני נטיעה, א' ע"י זריעת גרעין, ב' ע"י נטיעת יחור [שהוא חלק מקנה אחר], וכשנוטעים יחור, אז

הקנה שיוצא אח"כ חי מבין ט' חדשים לי"ד חדשים קודם שמוציא זרעים.

ג] בזמן שהקנה מוציא פרחים פוסק מלעשות הסוכר.

ד] אחר שהקנה מוציא זרע פעם אחת, שוב אינו מוציא זרע עוד, ולאחר איזה חדשים מתים הקנה ושרשיו, ואז

מתחילים השרשים להרקב.

ה] קודם שמת הקנה הראשון, הצמח מוציא עוד קנה [או קנים] מחלק התחתון של הקנה הראשון [שוה עם
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קרקע] או מתחת לארץ, וכן בסוף חיי הקנה השני הצמח מוציא קנה שלישי בדרך זו, ויכול לעשות כן לכמו עשר

שנים לכל הפחות.

ו] כל קנה מגדל שרשים לעצמו, ובתחילת גידולו [לכמו ג' עד ח' שבועות אחר קציצת הקנה שקדמו] הוא

מתגדל מכח יניקת השרשים של הקנה שקדמו, ולאחר מכאן אינו מתגדל אלא מכח שרשיו של עצמו.

ז] בכמה מקומות יש ירידה גדולה בגודל הקנה מקנה ראשון לקנה שני ומקנה שני לקנה שלישי, ולכן יש

מקומות שאין מגדלים אלא הקנה הראשון ואח"כ עוקרים הצמחים ונוטעים מחדש. ויש מקומות שאין הירידה ניכרת

כ"כ עד אחר ג' או ד' שנים, ואז עוקרים הכל ונוטעים מחדש.

.נטח] קנה סוכר אינו גדל היטב אלא באקלים טרופי [שהוא מקום לח וחם]

ט] על כל קנה וקנה של קני סוכר [בין קנה הראשון בין שאר הקנים] גדלים העלים, ובתוך הקנה נעשה הסוכר,

ועל ראש הקנה גדלים פרחים שבתוכם מתהווים הגרעינים.

נמצא דקני סוכר דומים לאננס במה שמתחילה הם מוציאים עלים ופירות [שהזרע או הסוכר הם הפירות] על

הגזע, ואח"כ מוציאים על הענפים ולא על הגזע, וגם דומים לאננס במה שאינם מוציאים עלים ופירות מכל ענף אלא

פעם אחת, וכל קנה יש לו שרשים לעצמו, ושרשי כל קנה מת ומרקיב איזה חדשים אחר לקיטתו. וגם דומים לאננס

במה שצריכים להיות באקלים טרופי כדי לגדול היטב [ולענין הירידה מקנה ראשון לקנה שני עי' לעיל מה שהארכתי

בביאור שיטת מהר"ם אלשיך מה שנוגע לדין האננס].

¯ÎÂÒ È�˜ ÔÈ„·

הנה ידוע מחלוקת הגאונים בדין קני סוכר אם ברכתם בורא פרי העץ או בורא פרי האדמה. לפי הסוברים

שברכתם בורא פרי העץ, פשוט שמחשיבים אותם כאילנות גמורים. ואף לפי הסוברים שברכתם בורא פרי האדמה,

אפשר לומר בדעתם דלאו היינו משום דסוברים דחשיבי כמו ירק, אלא אף לדידהו באמת חשיבי כמו אילן, רק שא"א

לברך על הסוכר בורא פרי העץ מחמת מה שאינו פרי גמור, ולכן צריך לברך בורא פרי האדמה. וכן מבואר בהדיא

בבה"ג [פ"ו דברכות, עמ' ס"ו במהדורת מכון ירושלים], דלכו"ע קנה סוכר חשיב אילן, וז"ל ואית רבנן דאמרי סכר

וקניא דסכר בורא פרי האדמה, ולאו משום דס"ל דקנה לאו עץ הוא, אלא הכין סבירא להון, אע"ג דעץ הוא, כיון

דלאו פירא קא מפיק ולאו פיריה קא אכלינן לא מתאמר לן בורא פרי העץ, אלא בורא פרי האדמה, מידי דהוה

אשותא דפרחא עכ"ל [ובאוצר הגאונים ברכות, אוצר הפירושים, דף ל"ו ע"ב, יש נוסח אחר בדבריו, ששם מביא

דהדעה העיקרית בפלוגתת הגאונים היא לברך בורא פרי האדמה, וכמו שהובא ברמב"ם פ"ח מהל' ברכות ה"ה,

ומ"מ גם שם פי' בטעם דעה זו דהיינו משום שדומה לשותא דפרחא, ולאו משום דחשיב ירק].

אמנם בכפתור ופרח [פנ"ו] כתב וז"ל ומזה הטעם בעצמו [שכתב לענין בננה], מסתברא כדעת כל הגאונים

שהזכיר הר"ם הל' ברכות פ"ח, שאמרו ז"ל על הסוכר ועל המוצץ קנים שלהם מברך בורא פרי האדמה, שהרי עליו

עולין משרשו וכו' עכ"ל, הרי דנקט הכפתור ופרח דקנה סוכר חשיב כירק משום שעליו עולים משרשו, ולהכי דמברך

עליו בורא פרי האדמה, ולאו משום דבאמת הוי אילן אלא דאין פירותיו פירות גמורים כדברי בה"ג.

והנה זה שכתב הכפתור ופרח שהעלין עולין מן השורש, ברור שאין כוונתו לומר דהעלים עולים מן השורש

. אלא כוונתו היא כמוסשמתחת לארץ, דהא המציאות היא שאין העלים עולים אלא על הקנה למעלה מן הקרקע

בדרך כלל אם יש כפור קל למשך איזה ימים או כפור חמור לשעה או שעתיים, מתים כל הקנים.נט.

וגם ברור בדעתו דעלים עולים על הגזע אינו סימן ירק, דהא לעיל הביא מן הירושלמי דזה סימן אילן.ס.
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שכתב לענין בננה, דכיון דגזעו מתעפש ולא מתייבש, חשיב הגזע עצמו כמו עלה, וממילא נחשב שעלה עולה מן

 [ומבואר מזה, דאצל הכפתור ופרח, היה קנה של סוכר מתעפש כבננה, ולא היה מתייבש כמו פשתן ונרקוםסאהשורש

דגנוניתא שהביא לעיל].

 שכתב בהדיא דלכו"ע קנה סוכר חשיב עץ, ומסתברא ליסבוהנה פשוט שלא היו לפני הכפתור ופרח דברי בה"ג

שאילו ראה הכפתור ופרח דברי בה"ג, היה חוזר בו. ואפי' את"ל דלא היה חוזר בו, הא גם הוא מודה דכל זמן שהגזע

מתייבש ולא מתעפש, נחשב אילן, וממילא לענין האננס, כיון שהגזע מתייבש ולא מתעפש, חשיב אילן גם לפי דברי

הכפתור ופרח.

והנה יעוין ברדב"ז [ח"ג סי' תקל"א] שג"כ דן בדין קני סוכר, וכתב בתוך דבריו וז"ל תדע שהרי קני סוכר הוא

כיוצא בזה ממש [כחצילים, שהגזע מתקיים ואין הענפים מתקיימים, עיי"ש בתיאורו] וכו', הרי לך בהדיא שאם נפרש

הסוגיא של ברכות לדעת הגאונים, ונפרש דלא מיקרי אילן אלא כשהענפים בעצמם מוציאין פירות [ודלא כמו שרצה

, א"כ הבירינגא"ן והסוכר והאטד וכיוצא בהן מין ירק הם עכ"ל. הרי שכתב בהדיא דלדעת הסובריםסגלפרש לעיל]

דבעינן שהענף יתקיים, בעינן נמי שהענף יוציא פירות, ולכן קני סוכר שאין הענפים מוציאים פירות, לא חשיבי

כאילן אלא כירק.

אמנם מבואר שלא כתב כן הרדב"ז אלא משום שגם הוא לא ראה דברי בה"ג, ואילו ראה דברי בה"ג שכתב דכל

הגאונים מודים שהוא עץ, וגם כתב כפירוש הגאונים בגמ' ברכות [שכל שכלו עיציו בסתיו והדר פארי משרשיו ה"ז

. ואף שהביא שם הרדב"ז לשון רב האי גאון, דמשמעסדירק], לא היה הרדב"ז מסתפק בפירוש דעת הגאונים כלל

מיניה דבעינן קיום הענפים ליחשב אילן, כבר כתבתי לעיל דמוכח שאף בלא קיום הענפים ממש, רק שלא נתייבש

, עדיין חשיב אילן, והוכחתי כן מדין צלף דחשיב כעץ אע"ג דאין הענפים מתקיימים, וברורסההגזע המוציא הענפים

שאילו ידע הרדב"ז מציאות הצלף, אף הוא היה מודה בזה.

ולדינא אנן נקטינן מעיקר הדין כדעת הסוברים דמברכין על קני סוכר בורא פרי העץ, שכן הוא עיקר

 שכתב בהדיאסז. ואף לדעת הסוברים דמברכין בורא פרי האדמה, רובם ככולם העתיקו כן מבה"גסובראשונים

דלכו"ע חשיב עץ.

, או משום שהגזע מתייבשסחוהנה יש שטענו לדון האננס כירק, או משום שאינו מוציא פירות בכל ענף פעמיים

קצת אחר לקיטת פרי הראשון [עד שיש חקלאים שאומרים עליו ש"הגזע מת"], או משום דמוציא עלים ופירות

. ולפי הנ"ל נתבטלו טענות אלו, דהא כל הסימנים האלו יש בקנה סוכר, ואפ"ה אילן גמור הוא,סטראשונים מן הגזע

ואין לומר דס"ל דכל שהגזע מת בכל שנה דיינינן להגזע כמו עלה, דכשדן בחצילים נקט דחשיב אילן אפי' אם צריך לזרעו בכלסא.

שנה, משום דאין העלים עולים משרשו.

עי' מבוא לספר כפתור ופרח מהדורת בית המדרש להתיישבות, שמנו כל הספרים שהזכיר הכפתור ופרח, ואין בה"ג בתוכם.סב.

ועיי"ש דמסקנתו להלכה היא דאינו צריך אלא קיום הגזע, ולא קיום הענפים, והוכיח כן מדברי הרמב"ם ועוד ראשונים דאנןסג.

נגררין בתרייהו.

דידוע דכל דברי בה"ג דברי קבלה נינהו, וכ"ש במה שמפרש בדעת הגאונים.סד.

כן מבואר בלשון רב האי גאון.סה.

כן מבואר בתוס' בברכות דף ל"ו ע"ב, וכן ברא"ש, טור, מרדכי, הגהות מיימוניות, תוס' ר' יהודה, או"ז, סמ"ק [סי' קנ"א], אגודהסו.

[ברכות סי' קכ"ט], וכן פסקו הלבוש, הט"ז, והגר"א.

כן הוא ברבינו יונה, כל בו, ספר הפרדס, וריטב"א [הנדמ"ח, ברכות דף ל"ו ע"ב], וכן הוא פשטות דברי הרמב"ם.סז.

ולעיל ביארתי אמאי טענה זו אינה נכונה, דהא צלף חשיב אילן אע"פ שאינו מוציא פירות פעמיים על כל ענף, וכאן לא באתי אלאסח.

לחזק דבר זה ממקום אחר.

או משום שאינו גדל אלא באקלים טרופי, ובמקום שיש קור אינו מתקיים חוץ לבית.סט.
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וא"כ ה"ה לענין האננס, יש לדונו כאילן גמור [ואפי' לפי הכפתור ופרח שכתב דקנה של סוכר הוי ירק, הא כל הטעם

שלו הוא משום דהגזע מתעפש, אבל היכא דאינו מתעפש אלא מתייבש קצת, כמו גבי האננס, חשיב אילן אף

לדידיה, וכנ"ל].

Á ÔÓÈÒ

ÌÈ�˜ ÔÈ�Ú·

] שווים”common reeds“] ו"וקנה מצוי" [”giant reeds“היות שגם הקנים הגדלים בא"י הנקראים "עבקנה" [

לאננס בכמה דרכים, אמרתי להציע איזה פרטים בתיאור מציאות הקנים, וגם הנדון איך להשוות המציאות עם סימני

אילן שאמרו חז"ל, ועי"ז יתבררו כמה נקודות שנוגעות לדין האננס.

ÌÈ�˜ ˙Â‡ÈˆÓ ¯Â‡È˙· ÌÈË¯Ù ‰ÊÈ‡

א] גובה הקנה הוא כמו שש מטר [י"ג פי"ט בערך], והקנה חזק וקשה.

ב] הקנה מתחיל לעלות מן השורש הטמון תחת הקרקע [הנקרא רייזו"ם בלע"ז] אחר תחילת האביב [שכבר עבר

הקור המזיק לצמחים], וגדל במהירות עד שמגיע לתכלית גבהו, ובאמצע הקיץ, פורח בראשו ומוציא זרעים.

ג] אחר שהקנה מוציא זרע פעם אחת, שוב אינו פורח ומוציא פירות עוד.

 בערך] מת הקנה, ועליו נושרים, ומ"מ נשאר עומד זקוף במקומו.0°C או 32°Fד] כשיגיע קור של חורף [

ה] באביב שני הבא יוצא עוד קנה [או קנים] מן הרייזו"ם וחוזר הסדר חלילה עד כמו ד' או ו' שנים, שאז

הרייזו"ם מת.

ו] עלי הקנה עולים מצדו, והזרעים יוצאים מראשו.

נמצא לפי הנ"ל דקנים דומים לאננס במה שמתחילה הם מוציאים עלים ופירות [שהזרע הם הפירות] על הגזע

[רק שאין להם ענפים עולים על הגזע, אלא ענפים העולים מן השורש]. ועוד דומים לאננס במה שאינם מוציאים

עלים ופירות מכל ענף אלא פעם אחת, וגם דומים לאננס במה שאין חייהם נמשכים זמן ארוך ממש אלא עד ד' או ו'

שנים בערך [ובאמת האננס חי מצד טבעו יותר מזה, רק שאין דרך החקלאים להניחו כ"כ זמן, שאין הטיפול הדרוש

לכך כדאי להם].

ÌÈ�˜ ÔÈ„·

איתא בתוספתא [כלאים פ"ג הי"ד] הקנים והחבין והוורד והאטדין מין אילן ואינם כלאים בכרם ע"כ, וכן פסק

הרמב"ם [הל' כלאים פ"ה ה"כ]. ויעוין בגמ' עירובין [דף ל"ד ע"ב] דמייתי סתירה בין שתי ברייתות אי קנים מין

אילן הם, או מין ירק הם, ומסיק כאן בעוזרדין כאן בשאין עוזרדין, ונחלקו הראשונים אי מיירי במין אחד דמתחילה

הוא רך ואח"כ מתקשה ונעשה עוזרדין, או דמיירי בשני מינים שאחד קשה ואחד אינו קשה, ועכ"פ לכו"ע קנה

המתקשה דינו כאילן אחר שנתקשה [ומה שי"א דכשהוא רך דינו כירק ויש בו משום כלאים, נראה לכאו' שאינו אלא

חומרא מדרבנן]. ונמצא עכ"פ ד"עבקנה" ו"וקנה מצוי" הנ"ל שהם קשים, נדונים כאילן לענין כלאים לכו"ע.
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ÌÈ‡ÏÎ ÔÈ„Ó ‰Î¯· ÔÈ�ÚÏ ÔÏÈ‡ È¯„‚ ÌÈ„ÓÏ Ì‡ ÔÈ�Ú·

הנה יש לחקור בדין קנים אם חשובים כאילן לענין ברכה ג"כ, או דוקא לענין כלאים. ולגבי עצם הקנים עצמם

ליכא נפקותא לדינא כיון שאינם נזרעים לאכילה מאחר שאינם מוטעמים ומשובחים כ"כ, ומ"מ היות שאפשר ללמוד

מדין הקנים בזה לשאר מיני צמחים הדומים לקנים, כגון האננס, צריך לברר מהו דינם לענין ברכה.

ובאמת שאלה זו תלויה בשאלה אחרת, דהיינו אם מה שמצינו בחז"ל ב' סימני אילן, אחד בברכות דף מ' לענין

ברכה, ואחד בתוספתא כלאים פ"ג הי"ג ובירושלמי מעשרות ספ"ד לענין כלאים, באמת סימן אחד נינהו [וממילא

פשוט שאין לחלק בין ברכה לכלאים], או דלמא ב' סימנים נפרדים הם. ואת"ל דב' סימנים נפרדים הם, האם ילפינן

ברכה וכלאים מהדדי או לא. ובזה כבר דברו הראשונים, שהרא"ה [ברכות שם ע"א] מסיק דכולא חדא סימן הוא,

אבל הרא"ש [שם פ"ו סי' כ"ג, ובתוס' הרא"ש שם] ורבינו ירוחם [נתיב ט"ז ח"ג] הביאו הסימנים כשני סימנים

נפרדים, רק דמ"מ שני הסימנים קובעים לענין ברכה משום דילפינן ברכה מכלאים [ויעוין בב"ח בהל' ברכות סי' ר"ג

ובדרישה שם שדנו הרבה בביאור ב' הסימנים], ובאמת כן מבואר בדברי הגאונים שהובאו בב"י [סי' ר"ג], שהביאו

סימן התוספתא לענין ברכה [ושם משמע דסימן התוספתא באמת הוא עיקר הסימן]. ולפ"ז לכו"ע איכא למילף מהא

דקנים חשיבי אילן לענין כלאים דה"ה לענין ברכה דחשיבי אילן.

אך לכאו' יש להקשות היכי חשיבי אילן לפי דעת הגאונים, הרי לפי דעתם אי כלו גווזיה וטרפיה ויבש האילן

בסיתוא והדר פארי משרשיו ה"ז ירק, וקנים יבשים בחורף וחוזרים וגדלים באביב מן השורש הטמון תחת לקרקע,

וא"כ הא יש להחשיבם כירק. ושמעתי ליישב דמאי דקנים חשיבי כאילן היינו משום דבמקומות החמים אין הקנים

והעלים מתים כלל, אלא נשארים כל השנה. אך אין זה מספיק, דהרי הבה"ג מקשה על פי' הגאונים מצלף, וידוע

דצלף במקומות החמים ג"כ אינו מת בחורף, ומוכח דלא ילפו הגאונים מצמחים שבמקומות החמים להצמחים שהיו

במקומם, אלא דנו הצמחים במקומם לפי התכונה שהיתה להם באותו מקום שהיו שם.

ונלענ"ד דהתירוץ הפשוט בזה הוא דלא חשיב ירק לפי הגאונים אא"כ הגווזא [שהוא הגזע או ענפים] כלים

בחורף, אבל בקנים אין הגווזא כלה, שכל הקנים עומדים במקומם. אלא דעדיין יש להקשות דבגמ' משמע דלא

חשיב אילן אא"כ הדר מפיק, וכן משמע גם בדברי הגאונים עצמם, שכתבו דכל אילן שנשר טרפיה בסיתוא והדר

עייל מיא בגווזיה ומפיק טרפי ה"ז אילן, ומשמע דבעינן שהגווזא עצמו יוציא עלים פעמיים. וי"ל דכבר כתבתי לעיל

בהערה דלשון הרישא ולשון הסיפא של סימן הנאמר הגמ' סתרי אהדדי, דברישא משמע שאם איתיה לגווזא ולא

הדר מפיק אינו אילן, ובסיפא משמע דכה"ג אינו ירק, ומוכח דבכגון זו הולכין אחר סימן הנאמר בתוספתא בלבד,

והכל תלוי באם עלין עולין מעצו או מעיקרו [ועי' לעיל פ"א שביארתי סימן הנאמר בתוספתא באריכות]. וממילא לא

קשה מקנים, דבאמת איתיה לגווזא, וגם עלים עולים על עצו [לכל הפירושים], ולכן נדון כאילן, אף לשיטת

.עהגאונים

עלה בידינו דלדעת הגאונים ועוד הרבה ראשונים, אין לחלק בין ברכה לכלאים, דאפשר למילף להו מהדדי, וכן

. ויוצא לנו לדינא דכלעאמבואר מדברי הרמ"א [שפסק כהגאונים], הב"ח, הדרישה, והנשמת אדם [כלל נ"א אות ז']

עוד י"ל כמו שהוכחתי לעיל בפ"א בהערה בשיטת המרדכי בשם הר"ם דהדר מפיק אינו חוזר על הגווזא.ע.

אמנם יש דעה יחידאה בראשונים שכתב בהדיא לחלק בין ברכה לכלאים, דיעוין בריטב"א [הנדמ"ח, ברכות דף מ' ע"א] שכתבעא.

על דברי הגמ' דדוקא לענין ברכה אי איכא לאחשובי פרי העץ או לא הוי האי כללא, אבל לענין כלאים אי איכא לאחשוביה ירק או

אילן דינא אחרינא אית להו ע"כ [ובסוכה דף ל"ה ע"א כתב דגדרי אילן לענין ערלה תלוים בגדרי אילן לענין ברכה]. ובזה מיושבת

שיטת הריטב"א בהל' ברכות [פ"א ה"ט] דפסק ד"שומר" אינו אלא פרי האדמה משום שהענף שנותן פרי עכשיו אינו חוזר לעשות

פרי [ועי' בספר המכתם ובספר הפרדס שכתבו דה"ענף" הנזכר בריטב"א הוא ענף העולה מן השורש], ואף שדומה לקנים, וכנ"ל,

אפ"ה חשיב פרי האדמה ע"פ סימן שנאמר לענין ברכה [ואין מזה ראיה להאננס, שהאננס מוציא הפרי השני מן הענף שיוצא מן

26



. וכןעבצמח שמתו גזעו וענפיו בסיתוא וכולם קיימים ועומדים וחוזר הצמח ומוציא עוד ענפים משרשיו, חשיב אילן

.עגכל צמח שמוציא עליו ופירותיו על ענפים העולים מן השורש חשיב אילן

ולענין האננס, אף אם היה שייך לומר דחשבינן הגזע כמת קודם הוצאת הפרי השני מן הענף, מ"מ כיון דקיים

ועומד משנה לשנה ומפרי לפרי, ה"ז אילן גמור, וכנ"ל, אלא דבלא"ה פשוט דלא חשיב הגזע כמת כיון דיניקת הענף

עולה דרכו, וכמו שכתבתי לעיל בפ"א בהערה.

הגזע, וחשיב עץ גם לענין ברכה כיון שגוף העץ קיים, דומיא דצלף, תמרים, וקני סוכר].

ונ"מ מזה לענין פטל [מאלינע"ס, רעסבער"י] הנזכר במהרש"ם [ח"א סי' קצ"ו], שכל ענף שלו העולה מן השורש אינו מוציא פריעב.

אלא פעם אחת, אבל הענפים מתקיימים, ורק להריטב"א הנ"ל חשיב פרי האדמה, אבל מעיקר הדין חשיב אילן.

והנה הגר"ז בסדר ברכת הנהנין [פ"ו אות ז'] כתב דמיני תותים הנקראים מאלינע"ס מברכין עליהם בורא פרי האדמה, משוםעג.

שהעלין והפירות יוצאין מן העיקר עצמו [היינו הגזע], ואם המאלינע"ס שגדלו במדינתו הוציאו ענפים חדשים מן השרשים בכל

שנה [וכמו שגדלו אצל הדברי מלכיאל והמהרש"ם, וכן אצלנו] קשה מקנים, שנדונים כאילן אע"פ שמוציאים עלים ופירות על

ענפים העולים מן השרשים. ועיי"ש בדברי הגר"ז שכתב דבאמת נחשבו המאלינע"ס כאילן לענין ברכת בשמים ולענין כלאים.

ועי' בקצות השלחן [סי' מ"ט בדה"ש אות ו'] דסברת הגר"ז היא רק בחשיבות הפירות, ומקורו הוא מהירושלמי [כלאים ספ"ה]

דמבואר דפירות אטד מברכין עליהם בורא פרי האדמה אע"פ שהאטד הוא אילן לענין כלאים, ועי' בפי' מהר"א פולדא שם, אבל

אם בירך בורא פרי העץ יצא בדיעבד כמבואר בצל"ח [ברכות דף מ' ע"א בתד"ה איתיה]. וע"ע בתהלה לדוד דמשנה הגירסא

בדברי הגר"ז וס"ל דהגר"ז פסק שהמאלינע"ס חשובים כאילן גם לענין כלאים, וצ"ע על דבריו מדין קנים.
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‡ ÁÙÒ�

[˙ÈÏ‚�‡] Ò��‡‰ ˙Â‡ÈˆÓ ¯Â‡È˙

The two species of pineapple that are grown commercially, are the Smooth Cayenne and the Gold

[a.k.a. Md2]. The following is a description of these plants and their growth cycle.

The plant grows to a height between 1/2 of a meter and 1 1/2 meters. Generally, it reaches a meter.

The plant produces multiple crops. The first crop [i.e. the plant crop], is produced from the central stem.

The second crop [i.e. the ratoon crop], is produced on shoots [or suckers] that rise from the side of the

central stem. It is possible for the plant to produce multiple fruit [each fruit on it’s own shoot] during

the ratoon crop, but in practice, only one shoot is left on the plant. The third crop [i.e. the second

ratoon] grows on a shoot that rises from the first shoot [that produces the first ratoon].

When a seed is planted, the plant will not fruit for at least three years.

The stem of the plant is neither hollow, nor decomposes quickly, and it is stiff enough to hold the fruit

aloft.

The leaves of the plant extend from the central stem. They start at the base of the plant, above ground,

and spiral upwards. After the harvest of the first crop, the leaves on the central stem wither and die. The

shoots also grow leaves until the fruit that they produce is harvested. When the shoots are close to

ground, they send out roots into the soil.

The commercial cycle of planting and harvesting in Hawaii [as of 2002] is as follows: Usually a crown

[i.e. the leaves on the top of the fruit] is planted. At twelve months, the plant is chemically forced to

start flowering. The fruit starts to appear after 14 months from planting, and the harvest is at month 18.

The ratoon crop is forced at month 25. The fruit starts to appear at month 28, and the harvest is at

month 32.

Due to the plant’s susceptibleness to diseases, the commercial growers rarely allow a second ratoon.

When it is allowed, forcing is at month 39 and harvest at month 46.

In the last 15 years there have been many changes in the commercial planting cycle, especially in

regard to the pineapples grown for the fresh fruit market. The planting material generally used is

suckers [not crowns]. Furthermore, the harvest of the plant crop is between 13-16 months after planting.

It is also becoming increasingly rare to leave the plants to produce even a second crop [i.e. first ratoon

crop].

When the sucker extends from a point on the central stem well above ground the ratoon fruit will be

smaller and sweeter than the plant fruit. However, when it is close enough to the ground to take root in

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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the soil, the difference between the plant crop and ratoon crop will be insignificant.

According to Rabbi Zvi Holland [mashgiach at Star-K], the commercial growers in Costa Rica do not

allow a second ratoon crop.

•
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