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כניסת כהן למטוס ולבי"ח שיש בו ספק טומאה*

הגאון רבי עזריאל אויערבאך שליט"א 

 רב קהילת חניכי הישיבות בית וגן וחבר בד"צ שארית ישראל

חלק א' – תשובת מרן בענין כניסה למטוס

הקדמה

היות.ומטרת.יום.העיון.לעסוק.בדברי.מרן.זצ"ל.נביא.בזה.תשובה.אחת.מתשובותיו,.

וגם.דברים.שאמר.בענין.זה.בעל.פה.בהוראה.ובדרך.לימוד,.ונשתדל.בס"ד.להסביר.
דבריו.ולדון.בהם..

אמנם.לפני.שנביא.את.השאלה.ואת.התשובה.נקדים.כמה.הלכות.שיקלו.על.הבנת.

הדברים..הלכה.היא.שספק.טומאה.ברשות.הרבים.טהור.וספק.טומאה.ברשות.היחיד.

טמא,.פירוש:.אם.התעורר.ספק.אם.אדם.או.דבר.אחר.נטמא.או.לא.נטמא,.אם.הספק.

היה.ברשות.הרבים.מספק.אנחנו.אומרים.שהוא.טהור,.ואם.הספק.היה.ברשות.היחיד.
מספק.אנו.אומרים.שהוא.טמא..

מקור.הדברים.במשנה.טהרות.פ"ו.מ"ד."כל.שאתה.יכול.לרבות.ספיקות.וספיקי.ספיקות.

ברה"י.טמא.ברה"ר.טהור"..וילפינן.לה.)נזיר.לז:(.מסוטה,.מה.סוטה.שנסתרה.ספק.היא.

ילפינן. ברה"ר.טהור. וספק.טומאה. כוודאי.. ועשאוה. נמי.ספק. כוודאי.הכא. ועשאוה.
להיפך.–.מה.סוטה.ברה"ר.טהור.דאינו.מקום.סתירה,.הכא.נמי.ברה"ר.טהור.

"רשות.הרבים".לגבי.דיני.ספק.טומאה.הוא.מקום.שמצויים.שם.ג'.בני.אדם.או.יותר..

הרבים. רשות. דיני. לגדר. דומה. אינו. טומאה. לגבי. היחיד. ורשות. הרבים. רשות. גדר.

ורשות.היחיד.לדיני.שבת,.וגם.אין.הבדל.אם.הרשות.שייכת.לאדם.פרטי.או.לרבים..

אלא,.אם.יש.ג'.בני.אדם.לגבי.דיני.טומאה.חשיב.רשות.הרבים.גם.אם.מדיני.ממונות.

הוא.רשותו.של.יחיד,.ומדיני.שבת.הוא.רשות.היחיד,.וכן.להיפך,.אם.אין.שם.ג'.אנשים.

גם.אם.הרשות.שייכת.לרבים,.וגם.לדיני.שבת.הוא.רשות.הרבים,.לגבי.טומאה.הוא.
רשות.היחיד..כן.הוא.הגדר.באופן.כללי.

*.שיעור.שנאמר.ביום.העיון.האחרון.תשרי.תשע"ג,.הסוגיה.נלמדה.עם.הרב.אוריאל.הוצלר.
ונכתבה.על.ידו.
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נפטר,. השאלה.שלפנינו.היא.במקרה.שיש.ספק.אם.בתא.המטען.של.המטוס.מובל.

הטומאה. מקום. מכל. הנוסעים,. בתא. אלא. המטען. בתא. נמצא. הכהן. שאין. ואע"פ.

מתפשטת.בכל.המטוס.מכמה.וכמה.טעמים,.כמבואר.באגרות.משה.יו"ד.ח"ב.סי'.קס"ד,.
ובעוד.כמה.מפוסקי.זמנינו.ואכ"מ..

ובכן,.במקרה.שיש.ודאי.טומאה.במטוס.הרי.שאסור.לכהן.להכנס.בו..אבל.במקום.שיש.

רק.ספק.אם.ישנו.מת.יש.לדון,.שהרי.הכהן.נמצא.בתא.הנוסעים.שיש.שם.ג'.אינשי.

והוא.ברה"ר,.ואף.שהטומאה.היא.ברה"י,.בתא.המטען,.אבל.סגי.בכך.שהנטמא.הוא.

ברה"ר.לדונו.כספק.טומאה.ברשות.הרבים.]יבואר.להלן.אם.אכן.סגי.בהכי.שהאדם.

נמצא.ברה"ר.אף.שהטומאה.ברשות.היחיד[..ונשאל.מרן,.איפוא,.האם.יש.להתיר.לכהן.
להכנס.למטוס.מדין.ספק.טומאה.ברה"ר.טהור..

כמובן.שמדובר.כאן.במציאות.שאי.אפשר.או.שקשה.לברר.אם.ישנו.מת,.וככל.דיני.
ספיקות.שאם.אפשר.לברר.את.הספק.אינו.נידון.כספק,.אלא.צריך.לברר.ואכמ"ל.

ונעתיק.בזה.את.דברי.מרן.זצ"ל.כלשונם,.נדפסו.בקובץ.תשובות.ח"א.סי'.ק':

שאלה: האם יש להתיר לכהן לטוס באוירון כשקיים ספק אם יש בו מת מדין ספק 
טומאה ברה"ר, שיש בו לכל הפחות ג' אינשי.

תשובה: הנה לדעת כמה מן הגדולים שלפנינו, אף אי נימא דספ"ט ברה"ר טהור ומותר 
גם לכהן, אבל יש איסור נוסף דלא יבא, עיין מרחשת ח"א סי' ב' "מכיון דטומאת 
כהן מלבד דלא יטמא, הרי יש בטומאת כהן למת גם איסור נוסף של לאו דלא יבא, 
ובאיסור זה כיון שיש ספק במציאות הרי אפשר שיש כאן מת הרי הוא עובר אלאו 
דלא יבא ככל ספק איסור תורה", ומטו ביה גם משמו של הגאון רש"ז ]ט"ס וצ"ל רי"צ[ 
מפוניבז ז"ל שחילק בזה בין הלאו של נגיעה שספקו ברה"ר מותר ובין הלאו של ביאה 

באהל המת ואסור גם בספק ברה"ר.

ועיין באחיעזר ח"ג סי' ס"ה "הרי אפילו אם לא נטמא כמו בגוסס איכא איסור, א"כ 
גם בספ"ט ברה"ר אם באמת איכא שם מת עובר מצד ספק איסור" עי"ש.

ועיין במלבושי יו"ט סי' י"ג "ודאי אין סברא כלל למימר שרשאי להכניס עצמו בספק 
לכתחילה אף ברה"ר, דהא דהתירה תורה  ספ"ט ברה"ר אינו אלא שאינו נטמא מספק, 

וכן דעת הצל"ח ברכות י"ט. 

ידידוש"ת

.יוסף.שלו'.אלישיב
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ספק זה מבואר במנחת חינוך

בשאלה.זו,.אם.מותר.לכהן.להכנס.לכתחילה.למקום.שדינו.רשות.הרבים.וספק.הוא.

אם.יש.שם.טומאה,.עמד.המנחת.חינוך.במצוה.רס"ג.)מהדורת.מכון.ירושלים.אות.ל"ד(.

גם.לכתחילה.להכנס. האם.מחמת.שאם.היה.במקום.ספק-טומאה.לא.נטמא,.מותר.

למקום.שיש.בו.ספק.טומאה,.או.שהדין.שספק.טומאה.אינה.מטמאה.ברה"ר.נתחדש.
רק.לענין.דיני.הטומאה.שאם.נכנס.אינו.נטמא,.ולא.לענין.האיסור.להטמא.

....כיון.שעיקר.הלאו.שלא.יטמא.]כלומר. "ונראה.לי. ומסיק.המנח"נ.מסברא.לקולא.

שלא.יהיה.טמא[.א"כ.מותר.לטמא.עצמו.]בספק.טומאה[.ברה"ר.כיון.שהוא.]נשאר[.
טהור.לגמרי"..עי"ש.שהאריך.קצת.

כלומר,.מכיון.שהרי.אם.יבוא.לשאול.לאחר.שנכנס.אם.הוא.טמא.או.טהור.נורה.לו.
שהוא.טהור,.הרי.זה.גם.מתיר.לו.מלכתחילה.להכנס.למקום.זה..

 חזקת טהרה

הנה.צריך.לדעת.שבגדר.דין.ספ"ט.ברה"ר.נחלקו.הראשונים:.דעת.רש"י.בנדה.]ב'.ע"א.

ד"ה.כגון[.ותוס’.שם.]ד"ה.מעת.וד"ה.והלל[.ובחולין.]ט:.ד"ה.התם[.שזו.הלכה.מיוחדת.

]לז:[. ובע"ז. ]כח:[. בסוטה. תוס’. דעת. מאידך. מגזיה"כ.. ברה"ר. לטהר. טומאה. בספק.

והר"ן.]נדה.ג.[.שברשות.הרבים.טהור.רק.משום.חזקת.טהרה.דמעיקרא,.כלומר.דין.

ספק.טומאה.ברה"ר.הוא.ככל.התורה.שכשיש.ספק.מעמידים.אותו.על.חזקתו,.והלמוד.

מסוטה.הוא.רק.שברה"ר.לא.נטמא.מספק.אע"פ.שיש.חזקת.טהרה.וכדמצינו.בספק.

טומאה.ברה"י.שנטמא.מספק.אפילו.במקום.חזקה..הרשב"א.בחולין.]ט:[.כתב.שנחלקו.

דהלכתא. ורבא. ברה"ר,. טהור. טהרה. חזקת. בגלל. שרק. סובר. אביי. ורבא:. אביי. בזה.

כוותיה.סובר.שהדין.לטהר.הוא.גם.בלי.חזקת.טהרה..וכן.נראה.בדבריו.בתשובה.ח"א.
סי'.פ"ג.שלהלכה.ספק.טומאה.ברה"ר.טהור.גם.ללא.חזקת.טהרה..

והנה.אם.מטהרים.ע"י.חזקת.טהרה.לא.שייך.כלל.ספיקו.של.המנחת.חינוך.שאולי.לכהן.

יהיה.אסור.להכנס.למקום.ספק,.שהרי.דל.מהכא.את.ההילכתא.לטהר.ספק.ברה"ר.–.

גבי.טומאה..והמנחת.חינוך. חזקה.דמעיקרא.היא.דין.בכל.התורה.כולה.ולא.חידוש.
עצמו.רמז.כן.בלשונו.עי"ש..

אך.צריך.לדעת.איזו.חזקה.דמעיקרא.תועיל.בנידון.זה,.כי.לא.מסתברא.שחזקת.טהרה.

של.הכהן.מתרת.לכהן.להכנס.למקום.ספק,.דמה.דאזלינן.בתר.חזקה.משום.דחזקה.

"פושטת".את.הספק,.וכאן.הספק.ואין.הספק.איננו.בכהן.שהרי.הוא.ודאי.טהור,.אלא.

הספק.על.המקום.אם.יש.שם.טומאה.או.לא,.ומה.שייך.לומר.שחזקת.הכהן."תפשוט".
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בן. ]לרבי.צבי.הירש. וכן.כתב.בפשיטות.בשו"ת.ברכת.רצ"ה. את.הספק.שעל.המקום..

הישועות.יעקב,.בסימן.י"ב[.לגבי.חזקת.הכהן."וכי.יש.לאוקמי.אחזקה.ולומר.שהחזקה.

תכריע?.–.שענין.החזקה.היא.רק.אחר.שכבר.נכנס.לבית.הספק.ואנו.דנים.אם.נטמא.....
משא"כ.קודם.מעשה.ולידת.הספק.לא.שייך.חזקה".

אכן,.להכרעת.המנחת.חינוך.שכתב.שאם.לבסוף.נפסוק.שהכהן.טהור.הרי.שמותר.לו.

מלכתחילה.להכנס.לשם,.א"כ.סגי.בחזקת.טהרה.של.הכהן.שמכיון.שמכח.החזקה.הוא.

נשאר.טהור,.מותר.לו.להכנס..אבל.אם.לא.ננקוט.כסברא.זו.של.המנח"נ.]וכמו.שיבואר.

בהמשך.דברינו[.הרי.שבהכרח.נוכל.להתיר.רק.ע"י."חזקת.המקום".שהמקום.מוחזק.

בחזקת.שאין.בו.מת,.וצריך.לברר.בגדרי.חזקות.אם.אמרינן.כזו.חזקה,.מפני.שהמת.
אינו.משנה.את.גוף.המקום..

ולהלכה.יש.חשיבות.רבה.לפרט.זה,.כי.נראה.שצריכים.להחמיר.לחוש.לדעת.התוס'.

והר"ן.שהיתר.ספק.טומאה.ברשות.הרבים.הוא.רק.משום.חזקה,.וא"כ.לכאורה.אין.

להתיר.אלא.כשיש.גם.חזקה.המתרת..ואמנם.בדברינו.עתה.לא.נאריך.בגדרי.חזקה.

דמעיקרא.שעניניה.ארוכים.מיני.ים,.אלא.נדון.בראיות.לדינא.אם.מותר.לכהן.להכנס.
לספק.טומאה.ברה"ר,.ועי"ז.מאליו.יתברר.הדבר.אם.אמרינן.חזקת.מקום.שאין.בו.מת.

הלכה ואין מורין כן

דין.ספק.ברה"ר.טהור.הוא.מדינא.דגמרא.לא. ידיעה.חשובה.שכל.עיקר. נקדים.עוד.

לכתחילה,.וכדאיתא.בע"ז.]לז:[."כי.אתו.לקמיה.דרבי.ינאי.]–.לשאול.על.ספק.טומאה.

ברה"ר[.אמר.להו.הא.מיא.בשיקעתא.דבנהרא.זילו.טבולו",.דהיינו.מי.שמסתפק.שמא.

וכ"פ. שיטבול.. לו. אומרים. טהור,. הוא. הדין. אף.שמצד. ברה"ר. טומאה. בספק. נטמא.

הרמב"ם.]פט"ו.מאבות.הטומאות.ה"ט[."כשיבא.לישאל.אומרין.לו.אם.טבלת.אין.בכך.
הפסד,.אם.טבל.הרי.זה.משובח"..

מקוואות[. מהלכות. ]בפ"י. למלך. המשנה. דהנה. יותר,. עוד. חמור. הדבר. דידן. ובנידון.

העלה.מתוך.דברי.הרמב"ם.שההלכה.ספק.טומאה.ברשות.הרבים.טהור.היא.בשכבר.

בא.הדבר.לכלל.ספק,.בזה.מורין.לו.דכך.הוא.גזירת.הכתוב.לטהר.ספק.זה.ורק.משובח.

שיטבול,.אבל.היכא.דעדיין.לא.בא.הדבר.לכלל.ספק,.אין.מורין.לו.שיכנס.לכלל.ספק.

איתא. זה. וכעין. מורין[.. אין. שלכתחילה. הדין. יצא. לפיה. שגם. נוספת. סברא. ]ועי"ש.

בריטב"א.בע"ז.]מח:[.גבי.אשרה.שהיתה.גוזלת.את.הרבים.שמותר.לעבור.תחתיה.רק.

בדליכא.דרכא.אחרינא."אף.על.גב.דספק.טומאה.הוא.וספק.טומאה.ברה"ר.טהור.הני.

ועדיפא.מההיא.דאמרינן.להו.הא.מיא. ליה.. מילי.בדיעבד.אבל.לכתחילה.לא.שרינן.

בשקעה.זילו.טבולו"..מבואר.שלהכנס.לספק.טומאה.חמיר.טפי.מדבר.שכבר.בא.לכלל.
ספק,.ומדינא.דגמרא.אסור.לכתחילה.אלא.אם.כן.ליכא.דרכא.אחרינא..
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ונזיר.שבהם.אנו.דנים.שאולי.אסור. ויש.לשים.לב.שהריטב"א.לא.מדבר.לענין.כהן.

לא.רק.לכתחילה.אלא.איסור.גמור,.וזהו.ענין.השאלה.שלפנינו,.אלא.הריטב"א.מיירי.

באדם.ישראל.שמותר.לו.להטמא,.אך.רוצה.להשאר.טהור.מפני.שאח"כ.יאכל.קדשים.

או.יכנס.למקדש,.שדינים.אלו.ודאי.שתלויים.במה.שנפסוק.עליו.אח"כ.טהור,.ואפילו.

דין.ספק.טומאה. יצטרך.לסמוך.על. לו.לכתחילה.להכניס.עצמו.למצב.שבו. אין. הכי.
ברה"ר.

ויש.להעיר.עוד.שאף.לפי.הצד.שספק.טומאה.ברה"ר.טהור.מדין.חזקה.דעלמא.ככל.דיני.

התורה,.מכל.מקום.יש.בספק.טומאה.חומרא.מיוחדת.שאין.להכניס.עצמו.לכך.כמבואר.

בדברי.רבי.ינאי.שהזכרנו,.אף.שזה.דבר.שלכאורה.לא.מצאנוהו.בשאר.הלכות.שאסור.
להכניס.עצמו.למצב.שייסתמך.על.חזקת.טהרה..

ובכן,.כל.השאלה.שלפנינו.–.עליית.כהן.למטוס.בהסתמך.על.כך.שספ"ט.ברה"ר.טהור.
–.היא.רק.במקום.הצורך.ובדליכא.דרכא.אחרינא.

לפי מה אזלינן - מקום הטהרה או מקום הטומאה?

עוד.יש.להקדים,.שבכניסת.כהן.למטוס.שיש.בתא.המטען.מת,.אין.זה.כל.כך.פשוט.

שחשיב.ספק.טומאה.ברה"ר..כי.אמנם.האדם.נמצא.ברה"ר,.בתא.הנוסעים,.אבל.המת.

נמצא.ברשות.היחיד,.בתא.המטען,.וא"כ.יש..לברר.לפי.מה.קובעים.אם.זה.טומאה.

לפי. האם. טהור,. שספיקו. הרבים. ברשות. טומאה. או. טמא,. שספיקו. היחיד. ברשות.
מקום.הטומאה.או.לפי..הנטמא?.

וחכמים. מטמא. יהושע. ר’. ספיקות. "ארבעה. איתא. מ"ב. פ"ו. טהרות. במשנה. והנה.

מטהרין.....טומאה.ברה"י.וטהרה.ברה"ר,.טהרה.ברה"י.וטומאה.ברה"ר.ספק.נגע.ספק.

לא.נגע...".וקי"ל.כחכמים,.הרי.מבואר.שבין.אם.רק.הנטמא.ברשות.הרבים.או.אם.רק.

הטומאה.ברשות.הרבים.חשיב.ספק.ברה"ר..וכן.דעת.הר"ש.שם,.והראב"ד.בהשגות.
בהלכות.שאר.אבות.הטומאות.פ"כ.הי"א.

אבל.דעת.הרמב"ם.]שם[."קופה.ברה"ר.גבוהה.י'.טפחים.והטומאה.בתוכה.ספק.נגע.

ספק.לא.נגע.ספיקו.טהור..הכניס.ידו.לתוכה.ספק.נגע.ספק.לא.נגע.ספיקו.טמא..היתה.

נגע. ספק. לתוכה. ונתון. בנייר. או. בסיב. כרוך. תרומה. וככר. כתיפו. על. נתונה. כפישה.

בה.אחר.ספק.לא.נגע.ספיקו.טמא"..מבואר.שלפי.הרמב"ם.לעולם.הקובע.זה.מקום.

הדבר.הנטמא.היכן.הוא.נמצא.ולא.מקום.הדבר.המטמא..והרמב"ם.מפרש.פירוש.אחר.
במתניתין.טהרות.הנ"ל..

ומכל.מקום.בנוגע.לנידון.דידן.–.כניסת.כהן.למטוס.–..שוים.הרמב"ם.הר"ש.והראב"ד.
שמכיון.שהנטמא.ברה"ר,.אף.שהמטמא.ברשות.היחיד,.חשיב.ספק.טומאה.ברה"ר.
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והנה.בדברי.תוס'.בסוטה.]כח:[.מבואר.דבר.חדש,.דהביאו.את.דברי.הגמרא.בנדה.]ה:[.

ספק. למפרע. היא. והרי. ראתה. מתי. ידוע. ]אשה.שלא. אותה. נושאות. חברותיה. "היו.

נדה[.במיטה.כולן.טמאות.למפרע"..והקשו.התוס',.היא.וחברותיה.היינו.תלתא.וא"כ.

ואין.שום.ספק. יש.כאן.ספק.טומאה.ברה"ר?.–.ותירצו."המגע.ודאי.שנגעו.במיטה.

אלא.אם.ראתה.או.לאו,.ומקום.המקור.מקום.סתר.הוא.ולא.שייך.ביה.למימר.רה"ר.

אפילו.אם.נולד.ספק.ראייתה.ברשות.הרבים".עכ"ל..ובפשטות.מבואר.בתוס'.שאזלינן.

בתר.מקום.לידת הספק..ואין.זה.סותר.להמבואר.במשנה.בטהרות.הנ"ל.ולהמבואר.

ברמב"ם.ובראב"ד.ובר"ש.שהזכרנו,.דשם.זהו.ספק.מגע.וא"כ.הספק.נולד.לגבי.הנוגע.

שהוא.ברה"ר,.משא"כ.בנידון.התוס'.דחברותיה.נושאות.אותה.המגע.הוא.ודאי.והספק.

הוא.אם.היא.ראתה.דם.או.לא,.והספק.הוא.במקום.סתר.אם.בא.הדם,.וכהאי.גוונא.
לא.חשיב.ספ"ט.ברה"ר..

ברה"ר,. היו. הכהן. רגלי. לומר. שצריך. ר"י. "אומר. איתא. ]ט:[. בפסחים. בתוס'. מאידך.

דאי.ברשות.היחיד.ניחוש.שמא.גררוהו.נגד.רגליו.וטומאה.בוקעת.ועולה",.כלומר.אף.

שהטומאה.בבור.שהוא.רשות.היחיד.אם.הכהן.ברשות.הרבים.הוי.ספק.טומאה.ברשות.

הרבים..הרי.מבואר.עכ"פ.שכשהנטמא.ברה"ר.חשיב.ספק.ברה"ר..ובזה.נראה.שפליגי.

עם.התוס'.בסוטה,.כי.הספק.נולד.במקום.סתר.האם.באה.הטומאה.לחור.זה.שתחת.

רגלי.הכהן..ואע"פ.שאינו.דומה.לגמרי.לנדה.כי.בנידון.הנפל.היתה.ודאי.טומאה.אלא.

הספק.אם.נגררה.או.לא,.ובנדה.הספק.על.לידת.הטומאה.עצמה,.מכל.מקום.מסברא.
נראה.דלא.שנא,.דסוף.סוף.עצם.הספק.נולד.במקום.סתר.

וא"כ.לפי.זה.בנידון.השאלה.שלפנינו.שמא.ישנו.מת.בתא.המטען.של.המטוס.הרי.זה.

תלוי.בתוס'.בסוטה.ובתוס'.בפסחים.אם.נחשב.ספק.טומאה.ברה"ר.או.ספק.טומאה.
ברה"י.

אמנם.ראשונים.אחרים.תירצו.על.הקושיא.מחברותיה.נושאות.אותה.במיטה.שהוי.

רשות.הרבים.וספיקו.טהור.באופנים.אחרים:.התוס'.בנדה.]ב.[.תירצו.שבכה"ג.שהיא.

]ה:[.. בנדה. והרמב"ן. והרשב"א. למפרע,. ברה"ר. לטהר. ילפינן. לא. טמאה. ודאי. עכשיו.

תירצו.שנשים.לא.עושות.רה"ר,.או.שהנטמאת.עצמה.לא.מצטרפת.לג'.אנשים,.או.

ומוכח.דלא.סברי.שאם.לידת.הספק.ברשות.היחיד.אף.שהנטמא. שהכילה.מפסקת,.

ברשות.הרבים.הוי.ספק.טומאה.ברשות.היחיד,.אלא.כל.שהנטמא.ברה"ר.חשיב.רה"ר.
אף.שלידת.הספק.הוא.במאורע.ברה"י.

ועתה.נעבור.לתשובת.מרן.על.השאלה.הנ"ל:.

הנה לדעת כמה מן הגדולים שלפנינו, אף אי נימא דספ"ט ברה"ר טהור ומותר גם 
לכהן, אבל יש איסור נוסף דלא יבא, עיין מרחשת ח"א סי' ב' "מכיון דטומאת כהן 
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יבא,  דלא  לאו  של  נוסף  איסור  גם  למת  כהן  בטומאת  יש  הרי  יטמא,  דלא  מלבד 
ובאיסור זה כיון שיש ספק במציאות הרי אפשר שיש כאן מת הרי הוא עובר אלאו 
דלא יבא ככל ספק איסור תורה, ומטו ביה גם משמו של הגאון רש"ז ]ט"ס וצ"ל רי"צ[ 
מפוניבז ז"ל שחילק בזה בין הלאו של נגיעה שספקו ברה"ר מותר ובין הלאו של ביאה 

באהל המת ואסור גם בספק ברה"ר.

ביאור דברי המרחשת והרי"צ מפוניבז ]נדפסו בזכר יצחק סי' ס"ח[ 

ונזיר:."לא.יטמא",. הנה.בגמרא.נזיר.]מב:[.מבואר.שישנם.שני.לאוים.בטומאת.כהן.

ו"לא.יבא".]לאביו.ולאמו.לא.יטמא.להם.במותם.)במדבר.ו',.ז'(,.על.נפש.מת.לא.יבֹא.

)שם.פסוק.ו'([..ענין.לאו.דלא.יבא.הוא.איסור.מיוחד.להטמא.באהל.המת.]הגר"ח.הלוי.

בפ"ג.מביאת.מקדש.נקט.שגם.באדם.המאהיל.על.המת.איכא.לאו.דלא.יבא,.והחזו"א.

עליו. "מושך". בתוכו.שהאוהל. אוהל.שהמת. לתוך. לבוא. דדוקא. חולק. בגליונות.שם.

טומאה,.אסור.בלאו.זה,.עי"ש[..ולכן.כהן.ונזיר.הנכנס.לאהל.המת.לוקה.שתים,.אחת.

משום.לא.יטמא.ואחת.משום.לא.יבוא.]אמנם,.למעשה.נמצא.שעובר.בלא.יבא.רק.
באופנים.מסוימים.כמבואר.שם.ואכ"מ[..

לכהן. להתיר. המנח"נ. סברת. כל. שהנה. מפוניבז. והרי"צ. המרחשת. אומרים. זה. לפי.

יכנס.הוא.ישאר.טהור,. להכנס.לספ"ט.ברה"ר.היא.שמכיון.שאנו.תופסים.שגם.אם.

ממילא.מלכתחילה.אינו.עובר.בלא.יטמא..אבל.כל.זה.לגבי.איסור."לא.יטמא".שענינו.

הטומאה,.לא.להיות.טמא,.אבל.איסור."לא.יבא".אינו.במשמע.שתלוי.בטומאה.דווקא,.

שרק.אם.יטמא.אסור.לו.לבוא,.אלא.עצם.הכניסה.לאהל.המת.אסורה,.גם.אם.אינו.

נטמא.באותה.הכניסה,.ולכן.לגבי.הלאו.דלא.יבוא.לא.מהני.מה.שבספק.טומאה.ברה"ר.
גם.אחר.הכניסה.מחזיקים.אותו.בטהור.

ונראה.להוסיף,.דהנה.שם.בנזיר.]מב:[.מבואר.שכהן.שהוא.כבר.מחולל.אין.עליו.איסור.

ועומד..אמנם.מבואר.שם.שלא.בכל. נוספת,.משום.שהוא.מחולל. להטמא.בטומאה.

טומאה.שעליו.הוא.מחולל,.כי.כהן.שהוא.כבר.טמא.אפילו.בטומאת.מת.עדיין.לא.הוי.

מחולל.לגמרי.ואסור.לו.לגעת.בטומאה,.ורק.אם.הכהן.טמא.למת.בחיבורין,.כלומר.

שהוא."מחובר".למת.או.במגע.או.באוהל,.כל.זמן.שהוא.מחובר.למת.הרי.הוא.מחולל.

ועומד.ואין.עליו.איסור.להטמא.בטומאה.נוספת.]כך.קי"ל.להלכה.כדעת.רוב.הראשונים,.
מלבד.הראב"ד.בהשגותיו,.שסובר.שלהלכה.כל.כהן.טמא.הרי.הוא.מחולל.ועומד[..

והנה,.מה.הטעם.שכהן.טמא.עדיין.לא.הוי.מחולל.ואסור.לו.להטמא.שוב.במת?.–.

פירשו.התוס'.בנזיר.שם.ובנדה.]נז.[.שכאשר.אדם.טמא.בחיבורי.המת,.הוא.עושה.אב.

הכהן. אם. ורק. טומאה,. מתווספת. המת. שבחיבורי. ונמצא. ראשון. רק. ולא. הטומאה.

עכשיו.מחובר.כבר.למת.אז.ליכא.איסור.בטומאה.נוספת..אבל.אם.נגע.במת.ופירש,.
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מכיון.שעכשיו.אינו.מחובר.למת.הרי.שאם.יתחבר.שוב.למת.הרי.הוא.מוסיף.טומאה.
ואסור.

סוברים.שטומאת.חיבורים.איננה.דאורייתא,.כלומר.
.
אבל.רש"י.בנזיר.שם.והרמב"ם

הנוגע.באדם.המחובר.למת.אינו.נעשה.אב.הטומאה.אלא.ראשון.לטומאה..ואפילו.הכי..

לגבי.כהן.ונזיר.יש.חילוק.מדאורייתא.בין.טמא.שמחובר.למת,.ובין.טמא.שאינו.מחובר,.

שרק.כשהכהן.בחיבורי.המת.הוי.מחולל.ועומד,.וכשאינו.בחיבורי.המת,.אף.דהוא.טמא.

לא.הוי.מחולל.ועומד,.וצ"ב.טעם.הדבר,.ועמד.בזה.החזו"א.אהלות.סי'.ט'.ס"ו.עי"ש..

עכ"פ.לעניננו.מבואר.מזה.שלרש"י.והרמב"ם.כהן.טמא.שאינו.בחיבורין.אינו.מוסיף.

שום.טומאה.כלל.במה.שמתחבר.למת,.ואפילו.הכי.אסור.מהתורה.להתחבר.ולהטמא.

במת..הרי.מבואר.שגם.הלאו.שלא.יטמא.אינו.להטמא.–.להתהפך.מטהור.לטמא.–.

אלא.מעשה.הטומאה.גופא.הוא.ניהו.האיסור.שאסרה.תורה..ומשא"כ.לפי.תוס'.הנ"ל.

בנזיר.ובנדה.האיסורים.בין.לא.יטמא.ובין.לא.יבא.הוא.רק.בתוספת.טומאה,.ובלי.זה.
אין.איסור.על.הכהן.להטמא.עוד,.דבמה.שאינו.מוסיף.הרי.הוא.מחולל.ועומד..

לטמא,.אלא. לההפך.מטהור. אינו. יטמא. לא. והרמב"ם.שגם.האיסור. רש"י. לפי. ובכן.

מעשה.הטומאה.אסורה.גם.אם.אינו.מוסיף.טומאה.על.עצמו,.סברת.המרחשת.והזכר.

יצחק.נכונה.לא.רק.לגבי.הלאו.דלא.יבא.אלא.גם.לגבי.הלאו.דלא.יטמא,.דהקריבה.

במת.אסורה.ולא.הטומאה,.וא"כ.אם.כהן.יכנס.לרה"ר.שיש.שם.ספק.טומאה,.מה.יועיל.

שאחר.הכניסה.אנו.מחזיקים.אותו.מספק.לטהור,.הרי.אכתי.הכניסה.עצמה.הוי.ספק.
איסור.

דברי. שהביא. אחר. הט"ו[. פ"ב. שמחות. ]הל’. עזרי. האבי. כיון. אלו. שלדברים. ונראה.

המנח"נ,.כתב.בקצרה."ולדידי.פשוט.שאסור,.שהרי.אין.האיסור.מה.שנעשה.לטמא.
אלא.האיסור.הוא.מעשה.הטומאה,.וזהו.ספק.איסור.כשאר.איסורים".עכ"ל.

המשך.תשובת.מרן:

ועיין באחיעזר ח"ג סי' ס"ה "הרי אפילו אם לא נטמא כמו בגוסס איכא איסור, א"כ 
גם בספ"ט ברה"ר אם באמת איכא שם מת עובר מצד ספק איסור" עי"ש.

ביאור דברי האחיעזר 

בנזיר.]מג.[..איתא."תנו.רבנן.להחלו.עד.שעה.שימות,.רבי.אומר.לא.יטמא.להם.במותם.

גוסס,. גוסס.איכא.בינייהו,.למ"ד.מלהחלו.אפילו. עד.שימות..מאי.בינייהו.אמר.ר"ל.

גם. לגעת. אסור. שכהן. הסובר. יש. כלומר,. לא".. גוסס. אין. שימות. עד. במותם. למ"ד.

בגוסס.או.להיות.עמו.באוהל..ופירש"י."דכיון.שהוא.גוסס.סופו.להיות.חלל.דקי"ל.רוב.

גוססין.למיתה.וקאמר.דלא.יחלל,.ולמאן.דמשמע.ליה.מבמותם.עד.שימות.בגוסס.לית.
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לן.בה"..ופשוט.שאין.כוונת.האיסור.בגוסס.מחשש.שמא.ימות,.אלא.שמכיון.שידעינן.

שעתיד.למות.הרי.שכבר.עכשיו.יש.בזה.חילול.הכהונה,.למאן.דיליף.מלא.יחלל..וכן.

נפסק.להלכה.בשו"ע.סי'.ש"ע,.הרי.מבואר.שלרבנן.עובר.בלא.יטמא.גם.מי.שאינו.נטמא.

זה.עצם.מעשה.הקריבה.במת. ובכן,.מוכיח.מכאן.האחיעזר.שהלאו. גוסס.. כגון. כלל.

ולא.ההיטמאות,.וא"כ.ליתא.לסברת.המנחת.חינוך.שאם.נכנס.לספק.טומאה.ברה"ר.

שנחזיקנו.בטהור.ממילא.אינו.עובר.כי.האיסור.הוא.להטמא,.להיות.טמא,.דהרי.מגוסס.

לענין. ברה"ר. טומאה. שבספק. יתכן. וא"כ. למת,. הקריבה. עצם. הוא. מוכח.שהאיסור.
טומאה.טהור.מספק.אבל.לענין.איסור.הקריבה.אסור.

כעין.דברי.האחיעזר.כתב.גם.האבני.נזר.חיו"ד.סי'.תס"ז.

המשך.תשובת.מרן:

ועיין במלבושי יו"ט סי' י"ג "ודאי אין סברא כלל למימר שרשאי להכניס עצמו בספק 
לכתחילה אף ברה"ר, דהא דהתירה תורה  ספ"ט ברה"ר אינו אלא שאינו נטמא מספק".

ביאור דברי המלבושי יום טוב

גם.המרחשת.והזכר.יצחק.וגם.האחיעזר.לא.הביאו.ראיה.שלכהן.ונזיר.אסור.להכנס.

למקום.ספק.טומאה.ברשות.הרבים..ולא.מהני.ספ"ט.ברה"ר.טהור.להתיר.לכתחילה.

להיות.טמא,. חינוך.שהאיסור. דחו.את.ההכרח.שבסברת.המנחת. רק. ,.אלא. להכנס.

והוכיחו.שהאיסור.לא.היותו.טמא.אלא.האיסור.הוא.עצם.מעשה.הקריבה.בטומאה,.

אבל.עדיין.יתכן.לומר.שהגם.שגדר.האיסור.הוא.המעשה,.מכל.מקום.עצם.הספק.אם.

יש.כאן.טומאה.הוא.עצמו.חשיב.ספק.טומאה.שמכריעים.עליו.שאין.כאן.טומאה,.וכגון.

אם.יש.ספק.שמא.בבית.יש.מת,.הרי.הספק.גופא.אם.יש.כאן.מת.או.אין.כאן.מת.נחשב.

ספק.טומאה,.והכרעת.הטהור.הוא.לומר.שאין.כאן.מת.וממילא.גם.מותר.לכהן.להכנס.

לשם..ולכן.כאן.מוסיף.מרן.זצ"ל.את.דברי.המלבושי.יו"ט.שאומר.סברא.לאיסור,.דכל.

דין.של.דיעבד.לא.לכתחילה,.כלומר.לא.חידשה.תורה.את. מה.שהתירה.תורה.הוא.
ההכרע.לקולא.בספק.טומאה.אלא.במצב.של.אחר.מעשה,.ולא.במצב.של.לכתחילה.

ויש.לסייע.סברא.זו,.שהרי.ראינו.שגם.בדיעבד.כשכבר.הלך.ברה"ר.במקום.ספק.טומאה,.

ובא.לשאול.על.טומאתו.אומרים.לו.אם.טבלת.הרי.זה.משובח,.ומוכח.איפוא.שדין.

רה"ר.הוא.דין.של.דיעבד.בלבד..וא"כ.לענין.איסור.מסתברא.ליה.להמלבושי.יו"ט.שלא..
אמרה.התורה.כלל.דין.זה.שספק.טומאה.ברשות.הרבים.טהור..

המשך.תשובת.מרן:

וכן דעת הצל"ח ברכות י"ט. 
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ביאור דברי הצל"ח

]יט:[.איתא."אמר.רבי.אלעזר.ברבי.צדוק.מדלגין.היינו.על.גבי.ארונות.של. בברכות.

מתים.לקראת.מלכי.ישראל....,.ואמאי.לימא.הא.אין.עצה.ואין.תבונה.נגד.ד',.....רוב.

ארונות.יש.בהן.חלל.טפח.וגזרו.על.שיש.בהן.משום.שאין.בהן,.ומשום.כבוד.מלכים.לא.

גזרו.בהו.רבנן"..והקשה.הצל"ח.למה.צריך.לומר.רוב.ארונות.יש.בהו.חלל.טפח,.הרי.גם.

בספק.מחצה.על.מחצה.שרי,.כי.מסתמא.במקום.מלכים.היו.רבים.והוי.ספק.טומאה.

ברה"ר..ותירץ.הצל"ח,.דהנה.הקשו.התוס'.שם.לסוברים.ש"גולל".המטמא.באוהל.הוא.

כיסוי.של.ארון,.א"כ.כיצד.היו.מדלגים.על.גבי.הארון.אפילו.יש.בו.חלל.טפח,.הרי.כיסוי.

עצמו. מת. טומאת. על. רק. מוזהר. תוס'.שהכהן. ותירצו. באוהל,. מטמא. עצמו. הארון.

ולא.על.טומאת.גולל.ודופק.שאין.זה.מת.עצמו,.כלומר.על.ידי.הדילוג.על.גבי.הארון.

אין.הכהנים. גולל. גבי.הגולל,.אך.על.טומאת. נטמאו.מחמת.שהאהילו.על. ודאי. הם.

מוזהרים..ולפי"ז.מיישב.הצל"ח.את.קושייתו.מדוע.במחצה.על.מחצה.חלל.טפח.אסור,.

דמכיון.שכאן.הכהן.בודאי.נטמא.ע"י.הגולל,.הרי.שאם.לא.היה.רוב.ארונות.שיש.בהם.

חלל.טפח.אלא.מחצה.על.מחצה,.כלומר.ספק.טומאה.ברשות.הרבים,.היה.לכהנים.

אסור.לדלג.על.גבי.הארונות,.דמשום.ספק.טומאה.ברה"ר.טהור.אי.אפשר.להתיר.להם,.

דהרי.אין.לנו.ספק.אם.הכהן.נשאר.טהור.או.לא,.דבודאי.הוא.נטמא.מחמת.הגולל,.

אלא.כל.מה.שאנו.דנים.אם.יש.כאן.גם.מת.עצמו.לענין.שיהיה.מותר.לו.לדלג.וא"כ.אין.

נפק"מ.בספק.זה.לענין.הטומאה.אלא.לענין.איסור,.ובכה"ג.לא.נאמר.חידוש.התורה.
שספק.ברה"ר.טהור.

תמיהה על דברי מרן, דמהצל"ח משמע להיתירא 

והנה,.דברי.מרן.שהביא.מהצל"ח.לאיסור.לכהן.להכנס.לספק.טומאה.צ"ב,.דלכאורה.

בצל"ח.מבואר.איפכא,.דבאמת.מהני.הכלל.של.ספ"ט.ברה"ר.טהור.גם.להתיר.לכהן.

בספק. שאין. היכא. ורק. חינוך,. המנחת. וכדעת. ברה"ר. טומאה. ספק. למקום. להכנס.
נפק"מ.לטומאה.אז.אסור,.וא"כ.בנידון.דמרן.לכאורה.הצל"ח.הוא.ראיה.להיתירא?

ואין.לפרש.כוונת.מרן.שבזמנינו.שכולנו.טמאים.ממילא.הנידון.הוא.רק.לאיסור.ולהיתר.

ולא.לטומאה,.כי.כבר.ביארנו.]בדברינו.לגבי.דברי.המרחשת.והזכר.יצחק[.שכהן.שהוא.

כבר.טמא.בעצם.אינו.אסור.להטמא.שוב.כי.הוא.מחולל.ועומד,.אלא.שכיון.שבטומאת.

חיבורים.הרי.הוא.מוסיף.טומאה.על.טומאתו.לכן.גם.לכהן.טמא.אסור.להטמא.שוב,.
וא"כ.הרי.זה.ספק.שנוגע.לטומאה.ולא.רק.לאיסור..

אינה. חיבורים. והרמב"ם.שטומאת. רש"י. לעיל.שם.שדעת. לפי.מה.שביארנו. אמנם,.

מוסיפה.נפק"מ.בטומאה.לעשות.אב.הטומאה.ודלא.כתוס',.א"כ.יש.לדון.שאכן.זה.ספק.
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רק.לענין.איסור.וכסברת.הצל"ח,.אך.אין.זה.מוכרח.כי.י"ל.שאף.שאין.בחיבורים.נפק"מ.

נוספות.מכל.מקום.זו.טומאה.חמורה.טפי.מצד.עצמותה.ולכן.כהן.מוזהר.עליה.שוב,.

וא"כ.זה.נחשב.ספק.לענין.טומאה,.ולא.דמי.לדברי.הצל"ח.שהכהן.נטמא.ע"י.דילוגו.
על.הגולל.גם.בחיבורים,.ורק.שאינו.מוזהר.על.הגולל.אלא.על.המת..ויש.לדון.עוד.בזה.

ואין.לומר.בכוונת.מרן.שגם.בנידון.שאלתו.]כניסת.כהן.למטוס[.ישנה.לסברת.הצל"ח.

בגלל.ארון.המתים.שהוא.גולל..וא"כ.הכהן.נטמא.בודאי.ואין.נפק"מ.לטומאה.עצמה,.

כדאיתא. ודופק. גולל. על. מוזהר. שכהן. קי"ל. אנן. ראשית. כך:. לומר. אין. טעמי. מתרי.

בשו"ע.יו"ד.סי'.שס"ט,.והיינו.דלא.כתוס'.שחידשו.שאין.הכהן.מוזהר.על.כך..שנית,.

לכאורה.אנן.קי"ל.שגולל.ודופק.היינו.אבן.שע"ג.הקבר,.כדהביא.הט"ז.שם.את.לשון.
הטור..

אמנם.ליישב.כוונת.מרן.אולי.י"ל.שהנה.הבאר.היטב.שם.הביא.גם.את.פירש"י.שכיסוי.

מהלכה,. דחויה. אינה. רש"י. היטב.ששיטת. מהבאר. איפוא. ונראה. גולל,. היינו. הארון.

ולא.כמו.שהבאנו.את.דעת.הט"ז.דפשיטא.ליה.שגולל.הוא.אבן.שעל.הקבר,.ולפי.רש"י.

יוכרח.שאין.הכהן.מוזהר.על.גולל.ודופק.וכמו.שכתבו.התוס'.)ברכות.י"ט(.שהבאנו.

לעיל,.ודלא.כהרמב"ם.והשו"ע,.וממילא.איכא.לסברת.הצל"ח.לאיסור.שלגבי.כניסה.

למטוס.שיש.שם.ארון.עם.מת.לא.יועיל.דין.ספ"ט.ברה"ר.טהור.דהכהן.ודאי.נטמא.
בטומאת.גולל..ודבר.זה.צריך.בדיקה.

"חרב.הרי.הוא. דין. בגלל. בכוונת.מרן,.שגם.אצלינו.איכא.לסברת.הצל"ח. יתכן. עוד.

כחלל",.והיינו.שכלי.מתכת.שנטמא.במת.דינו.כמת.עצמו.שהוא.אבי.אבות.הטומאה,.

והרי.במטוס.ישנם.הרבה.כלי.מתכות.שנטמאו.במת.ואף.המטוס.גופא.אפשר.שדינו.

ככלי.מתכת.]עיין.בספר.מעשה.חושב.להג"ר.לוי.יצחק.הלפרין.שליט"א.שדן.אם.החומר.

מכיון. וא"כ. טומאה[,. מקבל. .– אלומיניום. מצופה. פלסטיק. .– מטוס. עשוי. שממנו.

שמתכת.מטמא.במגע.ואף.באוהל.כמו.מת.עצמו,.אלא.שקי"ל.להלכה.שאין.הכהנים.

מוזהרים.על.טומאת.חרב.הרי.הוא.כחלל.כמש"כ.הרמ"א.בסי'.שס"ט,.א"כ.שוב.יש.לנו.

את.סברת.הצל"ח.שהספק.אם.יש.כאן.מת.נוגע.רק.לאיסור.ולא.לטומאה,.ובכה"ג.אין.
דין.שספק.טומאה.טהור.ברה"ר.

הערת מרן על דברי הצל"ח

דברי. את. זצ"ל. מרן. בשם. מובא. שליט"א. קוק. הגרב"צ. שכתב. ברכות. שיעורי. בספר.

הצל"ח.כפי.שאמרנו.–.שבעצם.כן.מהני.ההיתר.של.ספק.טומאה.ברה"ר.גם.לענין.היתר.

לכתחילה.לכהן.שיכנס.למקום.ספק.טומאה,.ורק.היכא.שאין.נפק"מ.לטומאה.כלל.אז.

אסור..אלא.שמובא.שם.שמרן.תמה.על.זה.בסברא,.דממנ"פ.–.אם.אין.האיסור.תלוי.

בדין.הטומאה,.א"כ.גם.כאשר.יש.נפק"מ.לטומאה.וכגון.שליכא.גולל.ודופק.למה.מהני.
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רה"ר.להתיר,.ואי.נימא.שהאיסור.תלוי.בדין.הטומאה.א"כ.ממילא.חשיב.שיש.נפק"מ.

לטומאה.–.דהאיסור.עצמו.הוא.מדיני.הטומאה,.דכיון.שהאיסור.תלוי.בטומאת.המת.

דווקא.ולא.בטומאת.גולל.א"כ.עדיין.יש.כאן.ספק.טומאה?.]כן.נראה.לכאורה.הכוונה.
שם,.עי"ש[

האם יש ראיה לאסור מהסוברים שארון אינו גולל ולדידהו ליתא לתירוץ הצל"ח

יש.שרצו.להביא.ראיה.שלא.מהני.רה"ר.להתיר.לכהן.מקושיית.הצל"ח,.כי.כל.תשובתו.

מבוססת.על.הסוברים.שארון.היינו.גולל.ושאין.הנזיר.מוזהר.על.טומאת.גולל,.ולכן.

מותר.לכהן.לדלג.על.גבי.ארון.אע"פ.שנטמא.בטומאת.גולל,.ועי"ז.אין.הספק.נפק"מ.

תירוץ. נפל. א"כ. גולל. היינו. לאו. שארון. הסוברים. לפי. אבל. לאיסור.. אלא. לטומאה.

יש.בהם.חלל.טפח,. ארונות. נקטה.שרוב. הגמ'. קושייתו.אמאי. ושוב.תקשה. הצל"ח.

הרי.גם.אם.היה.מחצה.על.מחצה.מותר.לדלג.מעל.ארון.דהוי.ספק.טומאה.ברה"ר,.

וא"כ.נוכרח.לתרץ.שאף.שבדיעבד.אם.היה.הכהן.במקום.ספק.טומאה.הוא.טהור,.אבל.

לכתחילה.אסור.לכהן.להכנס.למקום.ספק.טומאה,.דלא.מהני.ספק.טומאה.ברה"ר.לגבי.

כניסה.לכתחילה,.ולכן.רק.אם.רוב.ארונות.יש.בהם.חלל.טפח.מותר.לדלג..וכן.נקט.
הגר"ח שמואלביץ.זצ"ל,.כנדפס.בשיעוריו.למסכת.כתובות.לדף.ד'.

אך.באמת.נראה.שאין.הכרח.לומר.כן,.ולשאלת.הצל"ח.י"ל.שערי.תירוצים.לא.ננעלו:.

הרי.אפשר.לדחוק.שהמקום.שעברו.מעל.הארונות.היה.קרן.זוית.ולא.היו.בו.ג’.אנשים.

והיה.רה"י.]ולא.היה.זה.ממש.במקום.המלכים.ששם.היו.אנשים.רבים.כמש"כ.הצל"ח.

אלא.באיזה.מקום.בדרך.לשם[,.ובפרט.לפי.הסוברים.שרק.יהודים.עושים.רה"י.ולא.

עוד.י"ל.שיתכן.שהיה.אפשר.לברר.את.הספק,.שהרי.כתבו.תוס’.שם.שהארונות.
.
נכרים.

היו.פתוחים.מצידן,.דאי.לאו.הכי.לא.היה.מהני.חלל.טפח,.ולכן.אמרה.הגמ’.שהיה.רוב.

שבזה.אם.אין.המיעוט.מצוי.וגם.אין.הבירור.בקל.לכו"ע.אין.חייב.לבדוק..ולכן.נראה.

על. היה.מחצה. להוכיח.שאם. אין. רוב. דווקא. הגמ'. נקטה. הצל"ח.אמאי. שמקושיית.
מחצה.לכתחילה.אסור.להכהן.להכנס.לספק.טומאה.

עד.כאן.תשובה.זו.של.מרן,.וממנה.נראה.שדעת.מרן.לאסור.על.כהן.להכנס.למטוס.
שיש.ספק.אם.יש.מת.בתא.המטען..

אמנם.מהוראות.שנשמעו.מפיו.נראה.שלא.פשיטא.ליה.לאסור.ואדרבה.עיקר.דעתו.

בזה.להיתר,.וביאר.בעל.פה.שבתשובה.זו.שהבאנו.לא.היתה.כוונתו.להכריע.לאסור.

ולא יהיה. אלא.להביא.לשואל.את.דעת.האוסרים,.ולומר.שאין.הדבר.פשוט.להיתר.

הדבר הפקר, אלא מסור לחכם בכל מקרה לגופו,.אבל.בעצם.השאלה.מעיקר.הדין.נקט.
מרן.שזה.מותר.

סברות.ההיתר.ומקורותיו.נביא.בלי.נדר.בחוברת."הליכות.שדה".הבאה..
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קניית פירות ללא פיקוח על ערלה*
הרה"ג שאול רייכנברג - הממונה על קרן המעשרות

תשובה ממרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל

יוסף שלו' אלישיב
ירושלים

ב"ה.בין.כסה.לעשור.תשל"ז

ייטיב.ד'.החתימה.לידידי.הרב.הגאון.מהור"ר.חיים.קרפ.שליט"א
רב.ומ"ץ.לאיזור-מרכז.ת"א,.ומנהל.המחלקה.לתרו"מ

ברכה.ושלו'.רב,

הריני.מאשר.בזה.קבלת.מכתבו.מיום.ד'.תשרי,.וע"ד.השאלה.–.סוגי.פירות.אשר.בהם.

כשני.אחוזים.ערלה,.האם.על.הרבנות.לעשות.הסדרים.להספקת.פירות.שאין.עליהם.
חשש.ערלה.

חולין. ובשלהי. לתקלה",. שלח. תורה. אמרה. "לא. ארז"ל. בש"ס. מקומות. בכמה. הנה.

פירש"י."פשיטא.דשל.עיר.הנדחת.לאו.בר.שילוח.הוא.דלא.אמרה.תו'.שלח.לתקלה.

דממון.עיה"נ.אסור.ואם.ישלחנה.יהי'.בני.אדם.צדין.אותה.לאחר.זמן",.ולכאורה.איזה.

תקלה.יש.כאן,.הא.כל.דפריש.מרובא.פירש,.וע'.מ"ש.הכרתי.ופלתי.בסי'.ק',.וז"ל."דאף.

דאיסור.נתבטל.בהיתר.מ"מ.שם.איסור.לא.זז.ועדין.טמון.כו'.וא"כ.הוי.לתקלה.דעכ"פ..
יאכל.איסור".עכ"ל,.]ועי'.שו"ת.חמדת.שלמה.יו"ד.סי'.א'[.

ולכן.לדעתי.מתפקיד.הרבנות.הוא.לדאוג.לכך.למנוע.תקלות.מעין.אלו..

הובאו.הפירות,.שם. ברור.שמאלה.המקומות.אשר.משם. וזאת.אף.באופן.שלא.

קביעי.וקיימי.עצים.המוציאים.פירות.בתוך.שנות.ערלה.כי.אז.קיימת.הבעיה.של.
קבוע.

בברכת.השנים
ידידו.

.)חתי"ק(

*.שיעור.שנאמר.ביום.העיון.האחרון..תשרי.תשע"ג.
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דעתו של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל בקניית פירות בשווקים 
כשאין עליהם פיקוח שאינם ערלה. כפי שרמז בסוף תשובתו.

מי שהולך למטע לקטוף פירות או לקנות שם פירות והוא מסופק על כל המטע  אם 
הוא עדיין בשנתו השלישית ופירותיו  ערלה או שכבר עבר את שנות ערלה. זה יכול 
להיות אדם פרטי או סיטונאי המוכר לחנויות, או בעל חנות, והוא יודע שבאזור זה יש 

מטע של ערלה אך הרוב חולין. האם מותר לאכול פירות משם.

שרוב. . יודע. שהוא. אפילו. ולכן. המטע. שהוא. הקביעות. למקום. הולך. זה. אדם. הנה.

המטעים.שבאזור.זה.הם.היתר.שעברו.את.שנות.ערלה,.אך.הוא.יודע.שיש.כאן.גם.מטע.

אחד.של.ערלה.והוא.לא.יודע.איזה.הוא,.הרי.הפירות.שקוטף.או.קונה.שם.אסורים,.

משום.שכל.קבוע.כמחצה.על.מחצה.דמי..והרי.זה.כתשע.חנויות.מוכרות.בשר.כשר.

וחנות.אחת.מוכרת.בשר.טרף.ובא.אורח.לעיר.ואינו.יודע.איזו.חנות.מוכרת.כשר.ואיזו.

טרף,.שאסור.לו.לקנות.בשום.חנות,.משום.שנחשב.כאילו.חצי.מוכרים.בשר.כשר.וחצי.

מוכרים.בשר.טרף,.שזה.ספק.דאורייתא.ואסור.)ראה.חזו"א.יור"ד.סי'.לז.ס"ק.יג.ד"ה.
היה(.

אם אינו יודע אם יש באזור הזה מטע של ערלה, אך יודע שבכל מקרה הרוב הוא לא 
ערלה, הדבר תלוי לכאורה במחלוקת ראשונים ואחרונים.

.והוא. בקובץ.תשובות.א.תשובה.קמה.מובאת.תשובה.ממרן.הגרי"ש.אלישיב.זצ"ל.

כותב.בסוף.התשובה.מה.הדין.כשיש.ספק.אם.קבוע.כאן.איסור..ונביא.את.תמצית.
הדברים.

מרן.זצ"ל.מביא.מהבית.שמואל.סי'.ד.ס"ק..לט,.והט"ז.או"ח.סי'.תרה..שאין.אומרים.כל.

קבוע.כמחצה.על.מחצה.דמי.אלא.אם.יש.איסור.ודאי,.אבל.אם.לא.ברור.שיש.איסור,.

לא..וכן.מביא.מהמגן.אברהם.סי'.לב.ס"ק.סו.שכתב.שמה.שכתוב.שאסור.לקנות.גידים.

לתפילין.אצל.גויים.בביתם.מחשש.שעושים.אותם.מבהמה.טמאה.אף.שהרוב.עושים.

גויים.שעושים.מבהמות.טמאות,. יודעים.שיש. אנו. רק.כאשר. הוא. מבהמה.טהורה,.

שאז.נחשב.לקבוע..וכ"כ.בשיטה.מקובצת.ביצה.ז.שישראל.שהולך.לביתו.של.גוי.ביו"ט.

מותר.לו.לקנות.ממנו.ביצים.ולא.חוששים.שמא.זו.ביצה.שנולדה.ביו"ט,.."ולא.אמרינן.

כדאמרינן.בכתובות.דהיכי.דאזלה.איהי.לגביהו.הו"ל.מחצה.על.מחצה.משום.קבוע..

הנכרי. בבית. איתחזק. לא. הכא. אבל. חד.. ואפי'. פסולים. ודאי. דאיתחזק. הוא. דהתם.

ביצה.שנולדה.היום,.כי.שמא.לא.נולדה.שם,.ואם.נולדה.שמא.אכלה.קודם.לכן"..וכן.

מביא.מהרשב"א.חולין.צד,ב...אך.מביא.מהר"ן.ביצה.שם."אבל.למיזל.לבתי.דידהו.)של.

הגויים(.דהו"ל.מקום.קביעותן.אסור,.דלמא איכא.חד.דמזבן.ביצים.בני.יומן.וכל.קבוע.

כמחצה.על.מחצה.דמי"..וכן.מביא.מהב"ח.או"ח.סוף.סי'.תרה.שכותב.שאם.עורבים.
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לוקחים.בני.מעיים.מן.הבתים.אפילו.שרוב.הבני.מעיים.שבבתים.כשרים.מ"מ.הבני.

בני. בכלל. בירור.שיש. אין. והרי. דמי.. על.מחצה. כמחצה. קבוע. אסורים.שכל. מעיים.

מעיים.טריפה,.ובמג"א.שם.ס"ק.ו.מסכים.עם.הב"ח.שזה.קבוע.)ורק.חולק.מטעם.אחר(..

וכן.בחתם.סופר.שם.בהגהותיו.לשו"ע.כתב.שיש.לפקפק.על.היסוד.של.הט"ז.שכתב.
שבמקום.שאין.האיסור.ודאי.לא.הוי.קבוע.

.א"כ.מצינו.מחלוקת.מה.הדין.כשלא.ידוע.אם.קבוע.איסור,.וכן.סתירה.בשיטת.המגן..אברהם.

)לכאורה.צריך.ביאור.מה.שמביא.מרן.זצ"ל.מאו"ח.סי'.תרה.שהרי.שם.השאלה.אם.מביאים.העורבים.

מבתי.ישראל.או.בתי.נכרים,.וודאי.שיש.בתי.נכרים.בעיר.שעל.זה.מדובר.שם.א"כ.ודאי.יש.איסור..ואולי.
אפשר.לומר.שלא.ודאי.שגם.הנכרים.שחטו.עופות.באותו.יום,.וצ"ע(..

ומסכם מרן זצ"ל: "ונראה שהדבר תלוי בערך המיעוט, ואם מסתבר הדבר להניח דיש 
מיעוט איסור, אף שאין הדבר ברור שאמנם כן הדבר, בזה יש לדון שאמרינן בו קבוע. 
בין היכא  יש לחלק  772( בשם פתח הדביר שאמנם  )עמ'  ג'  שו"ר בשדי חמד ספר 

דליכא רגלים לדבר לבין היכא דאיכא רגלים לדבר". 

לאור.סיכום.זה.של.מרן.זצ"ל.יש.לדון.בכמה.דברים:

א..האם.כל.ארץ.ישראל.נכללת.בספק,.ואם.ידוע.שיש.מטע.אחד.של.ערלה.באיזה.

מקום.בארץ.ישראל.ולא.ידוע.לנו.היכן,.נחשב.הדבר.שיש.ודאי.איסור.וזה.קבוע,.או.

שצריך.שיהיה.איסור.באותו.אזור.שהולך.לקטוף.או.לקנות.פירות..מה.ששמעו.ממרן.
זצ"ל.הוא.שמסתכלים.על.כל.אזור.בנפרד,.אמנם.לא.הוגדר.בדיוק.מה.נחשב.אזור.

ועדיין,.בדבר.השאלה.לקנות. יד.ד"ה. יור"ד.סי'.לז.ס"ק. זצ"ל. וכעין.זה.כתב.החזו"א.

קמח.לפסח.אצל.גויים.כאשר.יש.שאלה.אם.הגויים.לותתים.את.החיטים.במים.לפני.

הטחינה.ואז.הקמח.חמץ..וכתב.שאף.כאשר.קונה.בבתי.הגויים.נחשב.לקבוע.רק.אם.

ידוע.שיש..בעיר.הזאת.מיעוט.גויים.שלותתים..אבל.אם.לא.ידוע.שיש.בעיר.הזאת,.
אע"פ.שידוע.שיש.בעולם.גויים.שלותתים,.אין.זה.קבוע.

ב..היאך.קובעים.לענין.ערלה.מה.נחשב.."שמסתבר.הדבר.להניח.דיש.מיעוט.ערלה".

באותו.אזור.שאותו.אדם.הולך.לקטוף..לשם.כך.התיעצו.עם.מומחי.חקלאות,.והם.

אמרו.שיש.שתי.סיבות.לנטיעת.עצים.חדשים..יש.ששותלים.מחדש.במקום.מטעים.

שהזדקנו.וכד',.ובזה.לא.מסתבר.שיש.חדשים.בכל.מקום,.שזה.לא.כמות.גדולה.של.

מטעים..אך.יש.שמפתחים.זן.חדש.ואם.הוא.מוצלח.ומרויחים.עליו.טוב.נוטעים.אותו.

על. גילה. שהעולם. או. כמותו(.. לעשות. רוצים. כולם. מצליח. אחד. )שאם. מקום. בכל.

תכונות.בריאותיות.של.מין.מסויים.ואז.יש.לו.ביקוש.וכולם.נוטעים.ממנו.)כמו.שהיה.

לפני.כמה.שנים.עם.רימונים(..כדי.לקבוע.בזה.איזה.כלל,.אמרו.שאם.ממין.מסויים.

או.מזן.מסויים..15-20%.משטחי.המטעים.הם.בשנה.השלישית.של.הנטיעה,.מסתבר.
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שהם.מצויים.בכל.מקום,.שזה.סימן.שמין.או.זן.זה."הולכים"..וכיון.שבטבלת.הערלה.

שמפרסם.בית.המדרש.כתובים.אחוזי..פירות.ערלה.ולא.אחוז.השטח.)מהטעם.שלא.

נפרט.כאן(,.רצו.להתאים.גם.את.המציאות.של."מסתבר.שמצוי.בכל.מקום".לאחוזים.

השלישית. בשנה. שהם. במטעים. הגדלה. הפירות. שכמות. שכיון. ואמרו. הפירות,. של.

לנטיעה.בדרך.כלל.היא.כשליש.או.רבע.מהכמות.הגדלה.בשנה.הרביעית.לכן.אם.יש.

בסביבות..5%.של.פירות.ערלה.מהנטיעות.שבשנה.השלישית.זה.אומר.שיש.כ.15-20%.

שטח.של.מטעים.הנמצאים.בשנתם.השלישית..ואז.כפי.שאמרנו.מסתבר.שהם.מצויים.

זצ"ל.מה.שיש. זה.הבסיס.למה.שאומרים.שלדעת.מרן.הגרי"ש.אלישיב. בכל.מקום..

)ולא.כמו.שיש.טועים.שיש.איזה.משמעות. בסביבות..5%.פירות.ערלה.יש.לחשוש.

הלכתית.לאחוז.זה(..כך.זה.בדרך.כלל,.אבל.קורה.שיש.אחוז.פירות.נמוך.ומ"מ.המטעים.

זאת. לציין. הערלה.משתדלים. לוח. )עורכי. מקום. בכל. מפוזרים. שבשנתם.השלישית.
בלוח(.

ג..עיר.שיש.בה.תשע.חנויות.המוכרות.בשר.כשר.ואחת.מוכרת.בשר.טריפה.שאז.נאמר.

הכלל.שכל.קבוע.כמחצה.על.מחצה,.והדין.הוא.שאורח.שבא.לעיר.אסור.לו.לקנות.

באחת.החנויות.עד.שיברר.איזו.מוכרת.כשר..מדובר.שאנשי.העיר.יודעים.איזו.חנות.

וכל. ידוע..אבל.אם.שחטו.כמה.בהמות. מוכרת.טריפה.דהינו.שהאיסור.הקבוע.הוא.

חנות.לקחה.בהמה.אחת.ואח"כ.התברר.שאחת.הבהמות.היתה.טריפה.ולא.ידוע.באיזו.

חנות.נמצא.הבשר.של.אותה.בהמה..נחלקו.ראשונים.ואחרונים.האם.גם.במקרה.זה.

אסור.לקנות.בשום.חנות.ולא.סומכים.על.כך.שהרוב.מוכרות.כשר,.משום.שכל.קבוע.

כמחצה.על.מחצה.והחנות.היא.קבועה..או.שדין.קבוע.נאמר.רק.כאשר.האיסור.ידוע.
ומוכר..

בפרי.מגדים.יור"ד.סי'.קי.ס"ק.יד.)לסעיף.ג',.ד"ה.החלק.הב'(.כתב.שיש.בזה.ג'.שיטות.

א..הסוברים.שזה.קבוע.מדאורייתא..ב..הסוברים.שזה.קבוע.מדרבנן..ג..הסוברים.שזה.
לא.קבוע..

במציאות.בימינו,.יש.בדרך.כלל.שכנים.של.המטע.שיודעים.איזה.מטע.ערלה.)אמנם.

אם.אינם.שומרי.תורה.ומצוות.יש.לדון.אם.הידע.שלהם.נחשב(,.גם.יש.מפקחים.של.

רבנויות.שונות.שיודעים.איזה.הם.מטעי.ערלה,.וא"כ.יש.מקום.לאסור.אף.לשיטות.
שקבוע.נחשב.רק.כאשר.האיסור.ניכר.

קניה בחנות

אמנם.כל.מה.שכתבנו.עד.עכשיו.הוא.כאשר.הולכים.למטע.לקטוף.או.לקנות.פירות..

ואז.הדין.הוא.שאם.ידוע.שיש.באזור.זה.מטע.של.ערלה.ולא.יודע.איזה.הוא,.אסור.ואם.

לא.ידוע.הדבר.תלוי..שאם.יש.באופן.כללי.ממין.וזן.זה.בסביבות.5%.מהפירות.ערלה,.



הליכות שדה 180 - שבט תשע"ג

קניית פירות בשוק/ הרב רייכנברג

 21

הרי.אין.להשתמש.בפירות.שכל.קבוע.כמחצה.על.מחצה.ואסור..ואם.יש.פחות.מכמות.

זו.מותר..אך.כאשר.קונים.פירות.בחנות.הרי.זה.כבר.לא.במקום.הקביעות.ולמה.לא.

נתיר.את.הפירות.משום.שכל.דפריש.מרובא.פריש..שהדין.הוא.בעיר.שיש.בה.תשע.

חנויות.מוכרות.בשר.כשר.ואחת.מוכרת.בשר.טריפה.ונמצא.בשר.ברחוב.או.ביד.גוי.
הבשר.מותר.משום.שכל.דפריש.מרובא.פריש,.כיון.שהספק.התחיל.מחוץ.לחנות.

הדין.הוא.שאם.אדם.לקח.מהקבוע.והפירות.אסורים.לו,.הרי.הם.אסורים.לכל.העולם.

)ראה.יד.יהודה.סי'.קי.ס"ק.יט,.דרכי.תשובה.שם.ס"ק.נה,.חזו"א.יור"ד.סי'.לז.ס"ק.יג,.

מנחת.שלמה.סי'.עא.ס"ק.יב(..כמו.כן.הדין.הוא.שלא.רק.כשלוקח.בעצמו.מהקבוע.

נחשב.כמחצה.על.מחצה.ואסור,.אלא.גם.אם.רואה.שאחר.לוקח.מהקבוע.אסור.)שו"ע.

יור"ד.סי'.קי.סעיף.ג(..וכמו.שזה.אסור.לרואה,.הרי.זה.נאסר..לכולם.)ראה.חזו"א.שם,.

אך.ראה.מנחת.שלמה.שם.שחולק(..לכן.אם.סיטונאי.או.בעל.חנות.נסעו.למטע.וקנו.

שם.פירות.ממין.שמצוי.בכל.מקום.והם.לא.יודעים.האם.אותו.מטע.ערלה.או.לא,.הרי.

הפירות.אסורים.להם,.כיון.שלוקחים.במקום.הקביעות,.וכיון.שהפירות.אסורים.להם.

הם.אסורים.לכולם,.גם.לקונים.מהם.את.אותם.הפירות.בחנות..ה"ה.אם.נהג.המשאית.

שמביא.את.הפירות.מהמטע.לסיטונאות.הוא.יהודי.ואינו.יודע.אם.מטע.זה.ערלה.או.
לא.הרי.הפירות.אסורים.לו.וממילא.אסורים.לכולם.

לכן.גם.כאשר.קונים.את.הפירות.בחנות.אם.הם.ממין.המצוי.בכל.מקום.יש.לחוש.שלא.
לאוכלם.שמא.נלקחו.מהמטע.באופן.שנאסרו.משום.קבוע.

אמנם.כל.מה.שנאסרו.הוא.כאשר.לקחם.מהמטע.יהודי.שלא.ידע.אם.מטע.זה.ערלה.או.

לא..אבל.אם.גוי.לקחם.מהמטע,.אזי.אין.איסור.קבוע.כיון.שאיסור.ערלה.לא.נוגע.לו,.

וכתב.החזו"א.יור"ד.סי'.לז.ס"ק.יד.שה"ה.אם.הבעלים.הוא.זה.שמביא.מהמטע.הפירות.

לא.נאסרים.משום.קבוע..שהרי.הבעלים.יודע.אם.המטע.ערלה.או.לא.א"כ.לא.מתחיל.

הספק.בקבוע.אלא.אצל.הקונים.ממנו.בסיטונאות,.וזה.כבר.לאחר.שפרשו.מהקבוע..

ולכן.בין.שהביא.מהמטע.גוי.ובין.שהביא.הבעלים,.אנו.אומרים.כל.דפריש.מרובא.פריש.

ומותר..א"כ.בכל.קניה.של.פירות.קיים.ספק.אם.הם.נלקחו.מהמטע.בצורה.של.קבוע.

)ע"י.יהודי.שלא.ידע.אם.הם.ערלה.או.לא(.ונאסרו,.או.נלקחו.לא.בצורה.של.קבוע.)ע"י.
גוי.או.הבעלים(.שאז.סומכים.על.הרוב..ומה.הדין.במקרה.כזה.

ביבין.דעת.)לבעל.הישועות.מלכו(.בסי'.קי.הביא.מהרמב"ן,.הרשב"א,.והר"ן.קידושין.עג.

לגבי.שתוקי,.שכאשר.יש.ספק.אם.אביו.בא.אל.אימו.שאז.הוא.פרש.מרוב.הכשרים,.או.

שאמו.באה.אל.בית.אביו.שאז.היא.הלכה.למקום.הקביעות.שיש.שם.גם.פסולים,.שזה.

נחשב.כמו.רוב.כשר.ומותר..כיון.שכל.קבוע.אסור.כמו.ספק.שקול,.וכאשר.יש.ספק.אם.

היה.קבוע,.זה.נחשב.כמו.רוב.להיתר.ומותר..והביא.שגם.דעת.ר"ת.וספר.התרומה.כך..

אך.הביא.דמהפוסקים.בשו"ע.אבן.העזר.סי'.ד.וסי'.י.מוכח.דיש.להחמיר..ולכן.מסיק.



הליכות שדה 180 - שבט תשע"ג

קניית פירות בשוק/ הרב רייכנברג

 22

דכל.שנוגע.לאיסור.דאורייתא.יש.להחמיר..ובמקנה.קידושין.שם.הוכיח.שהדבר.תלוי.

במחלוקת.הראשונים.בביאור.הסוגיא.בנזיר.יב..וכן.דנו.בזה.בבית.שלמה.יור"ד.סי'.

קנד.ובשואל.ומשיב.מהדו"ג.ח"ב.סי'.סג..ומהרא"ה.המובא.בשטמ"ק.כתובות.טו.נראה.

שאסור..ששאל.למה.בשר.שנמצא.ברחוב.מותר.שהולכים.אחרי.הרוב,.אולי.איבד.אותו.

אורח.שלא.ידע.איזו.חנות.כשרה,.וכיון.שהבשר.נאסר.לאורח.שלקחו.במקום.הקביעות.

הוא.אסור.לכולם..ומתרץ.שזה.לא.שכיח.שיאבד.דווקא.מאורח..משמע.שס"ל.שכאשר.
הספק.הוא.שכיח,.אסור.

הרה"ג.רבי.משה.מרדכי.קארפ.שליט"א.הביא.בשם.מרן.הגרי"ש.זצ"ל..דספק.בעיקר.

הדין.אם.הוי.קבוע.או.לא,.חזי.לאיצטרופי.להקל..אך.אם.הספק.אם.נלקח.מהמטע.ע"י.

יהודים.או.גויים,.כיון.שרוב.תושבי.ישראל.יהודים.הולכים.אחרי.הרוב..)וצ"ע.מה.יהיה.
הדין.כאשר.רוב.המביאים.מהמטע.הם.גויים(.

סיכום 

כאשר.יש.ממין.מסויים.בסביבות.5%.פירות.ערלה,.זה.אומר.שיש..כ.-.15-20%.מטעי.

ערלה.ממין.זה,.ומסתבר.שיש.מטעי.ערלה.בכל.אזור..ולכן.ליהודי.שקוטף.שם.ולא.

יודע.מה.ערלה.ומה.לא,.הפירות.אסורים.מטעם.קבוע,.וכיון.שנאסרו.לו,.נאסרו.לכל.

העולם.אף.לקונה.בחנות..לכן.יש.להיזהר.מקניה.בחנות.בלי.השגחה,.שמא.זה.נלקח.
מהמטע.בצורה.של.קבוע.

אך.מרן.הגרי"ש.אלישיב.זצ"ל.חשש.לעוד.דבר.

דאיתא.בשו"ע.יור"ד.סי'.קי.סעי'.ו."בעלי.חיים.ושאר.דברים.חשובים.שנתערבו.בהיתר,.

שאינם.בטלים.אפילו.באלף,.אפילו.אם.פירש.אחד.מן.הרוב.....אסור.והוא.שהפרישו.

היתר. מאתים. כשיש. רק. בטילה. ערלה. והרי. שרי". ממילא. פירש. אם. אבל. במתכוין,.

יודעים.אלו.ערלה.ואלו.היתר,. כנגדה.א"כ.אם.התערבו.עצי.ערלה.בעצי.היתר.ולא.

כל.שאין.מההיתר.פי.מאתים.מהאיסור,.אסור..אף.אם.לקח.אדם.מהתערובת.אסור.

מה.שלקח.משום.שלקח.ממקום.שאינו.בטל..והש"ך.והט"ז.מביאים.שם.את.שיטת.

הרא"ש.הסובר.שבמקרה.זה.שהאיסור.מעורב.בהיתר.אסור.אפילו.אם.פירש.ממילא.

אחד.מהתערובת..וזה.חמור.מתשע.חנויות.מוכרות.כשר.ואחד.טריפה.שאז.אם.פירש.

ממילא.או.ע"י.גוי.מותר.שהולכים.אחרי.הרוב,.וכאן.אסור.משום.שכאן.האיסור.לא.

ניכר.שהוא.מעורב.עם.חולין,.חששו.שאם.נתיר.את.מה.שפירש.יבואו.להתיר.גם.לקחת.

לכתחילה.מהתערובת..מה.שאין.כן.בתשע.חנויות.שניכר.מה.האיסור.ומה.ההיתר,.אין.

חשש.זה.ולכן.כאשר.פרש.מעצמו.או.ע"י.גוי.מותר..ולפי.זה.כתב.הש"ך.שם.ס"ק.יז.

שאם.ידוע.שיש.בשר.טריפה.באחת.החנויות.אך.לא.ידוע.באיזו,.הרי.אף.הבשר.שפירש.
מאחת.מהחנויות.ע"י.גוי.אסור.משום.הגזירה.שמא.יקחו.מהחנויות.עצמם..
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הערלה. מטעי. כנגד. היתר. מטעי. מאתים. פי. שאין. שכל. זצ"ל. מרן. אמר. זאת. לאור.

)שערלה.בטילה.רק.במאתים(,.אפילו.אם.הביא.את.הפירות.מהמטע.נכרי.או.הבעלים.

)שיודע.אם.זה.ערלה.או.לא(,.שאין.לאסור.משום.נלקח.מהקבוע,.מ"מ.יש.לאסור.כיון.

שבמציאות.אין.הרבה.אנשים.שיודעים.מה.ערלה.ומה.לא.)יודעים.זאת.רק.מעט.שכניו.

או.מפקחי.הכשרות(,.הרי.במציאות.כיום.מטעי.הערלה.נחשבים.כערלה.שהתערבה.

ואינה.ניכרת..שלדעת.הרא"ש.והש"ך.והט"ז.יש.לאסור.גם.את.מה.שנחשב.פירש.ולא.
נלקח.בצורה.של.קבוע,.משום.החשש.שמא.יבואו.להתיר.גם.לקחת.מהקבוע....

אך.לכאורה.לפי"ז.היה.אסור.לקנות.בחנות.פירות.ערלה.כל.שפירות.הערלה.הם.יותר.

יקח. שמא. גזירה. פירש. אפילו. אסור. ביטול,. שאין. שכיון. ממאתים(.. )אחד. .0.5% מ.
מהקבוע.

אך.אין.זה.כך..שכיון.שכל.האיסור.הוא.משום.גזירה.שמא.יקח.מהקבוע.וכיון.שאנו.

מסופקים.בכל.איזור.אם.קבוע.בו.ערלה,.ואם.אין.סבירות.שיש.בו.ערלה,.מותר.לקחת.

אף.מהקבוע,.לכן.אין.מקום.לגזור.על.פירש.אלא.כאשר.יש.בסביבות..5%.פירות.ערלה.

שאז.סביר.שהערלה.מצויה.בכל.מקום,.שאז.אסור.לקחת.מהקבוע.ויש.מקום.לגזור.
שמא.יקח.מהקבוע..אבל.אם.יש.פחות.ומותר.לקחת.מהקבוע.לא.שייך.לגזור.

סיכום

לדעת.הש"ך.והט"ז.שאיסור.מעורב.בהיתר.ודינו.שאינו.בטל,.כגון.ערלה.כשאין.מההיתר.

פי.מאתים.מהאיסור,.כיון.שהאיסור.לא.ניכר,.אסור.באכילה.אף.מה.שפירש,.גזירה.

שמא.יקח.מהקבוע..וכיון.שמטעי.הערלה.בדרך.כלל.ניכרים.רק.למעט.אנשים.הרי.זה.

נחשב.לתערובת.שאינה.ניכרת,.ואז.אסור.אפילו.אם.ניקח.מהמטע.בצורה.של.פירש..

אמנם.כאשר.הערלה.היא.באחוזים.נמוכים.שאינה.מצויה.בכל.מקום.ואז.מותר.לקחת.
מן.הקבוע,.ה"ה.אין.גזירה.על.מה.שפירש..ולכן.כשיש.רק.מעט.מטעי.ערלה,.מותר..

 
לכן:

מיני.או.זני.פירות.שסביר.להניח.שהמטעים.שבשנתם.השלישית.מצויים.בכל.מקום,.

)בדרך.כלל,.אם.יש.בסביבות.5%.פרי.ערלה.או.יותר.מאותו.זן(.אין.לאוכלם.אלא.אם.

נקנו.במקום.שיש.השגחה.שאינם.ח"ו.ממטע.ערלה..וזה.משני.טעמים.א..אנו.חוששים.

שמא.נלקחו.מהמטע.בצורה.של.קבוע.ואז.נאסרו.ללוקח.וממילא.נאסרו.לכולם..ב..אף.

אם.לא.נלקחו.בצורה.של.קבוע.והספק.מתחיל.רק.אחרי.שפרשו,.מ"מ.כיון.שרק.מעט.

אנשים.מכירים.איזה.מטעים.ערלה.וחלקם.אינם.נאמנים,.הרי.זה.נחשב.לקבוע.שלא.
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ניכר.האיסור.שאפילו.אם.פירש.ממנו.אסור.משום.גזירה.שמא.יקח.מהקבוע.עצמו,.
לדעת.הרא"ש.הש"ך.והט"ז.

אם.יש.רק.מעט.מטעי.ערלה.שאינם.מצויים.בכל.מקום,.מותר.לקטוף.אף.מהמטע.

יודע.שיש.מטע.ערלה.מאותו.המין.באותו.אזור,. יודע.מה.הוא.ואינו. עצמו.כשאינו.
וממילא.מותר.גם.לקנות.ממין.זה.בשווקים.בלי.השגחה..............

כוס תנחומים 

למע"כ

הרה"ג ר"מ שור שליט"א

וכל בני המשפחה הרוממה

ובכללם חברנו

הרה"ג ר' חיים שור שליט"א

על השבר אשר הושברו

בהלקח מהם בנם ואחיהם

הרה"ח ר' ישראל שור ז"ל

יה"ר שיבוא בעל הנחמות וירפא לשבורי לב

וינחמם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים

בית המדרש להלכה בהתישבות 
ההנהלה ואברכי בית המדרש
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בענייני נזקי שכנים1
במשנתו של מרן רבינו הגדול אא"ז זצוק"ל

הרה"ג א.צ. ישראלזון

א.   לפנים משורת הדין

מעשה.ביהודי.שהתבגר.וחלה.ונהיה.קשה.עליו.לעלות.מדרגות,.הוא.ביקש.משכניו.

לבנות.מעלית.אלא.שזה.יקטין.באופן.משמעותי.את.חדר.המדרגות,.דבר.שיפריע.מאד,.

משום.שיהיה.קשה.מעתה.לעלות.עם.עגלת.תאומים,.וכן.יהיה.בלתי.אפשרי.להעלות.

מקרר.ושאר.חפצים.גדולים.דרך.חדר.המדרגות,.אלא.רק.על.ידי.מנוף.מחוץ.לבנין,.

דבר.הכרוך.בהוצאה.כספית,.לכן.השכנים.התנגדו,.אך.הואיל.והשכנים.המתנגדים.הם.

בני.תורה.ותלמידי.חכמים,.חששו.שאולי.מן.הראוי.שיעשו.לפנים.משורת.הדין,.ואולי.
אפילו.חיוב.יש.בזה..

ומקור.הדברים.במס'.ב"מ.פ"ג..רבה.בר.חנן.תברו.ליה.הנהו.שקולאי.חביתא.דחמרא.

]סבלים.נושאי.משאות.שברו.לו.חבית.של.יין.בפשיעה,.רש"י[,.לקח.רבה.את.המעילים.

שלהם.למשכון,.באו.הסבלים.לפני.רב.וספרו.לו,.הורה.לו.רב.לרבה.להחזיר.להם.את.

המעילים,.שאל.רבה.את.רב.האם.כך.הוא.הדין?.ענה.לו.רב.כן,.כך.הוא.הדין.משום.

דכתיב."למען.תלך.בדרך.טובים"..אמרו.הסבלים.לרב,.עניים.אנחנו.ועבדנו.וטרחנו.

כל.היום.ואנחנו.רעבים.ואין.לנו.כלום,.אמר.רב.לרבה.לך.ושלם.להם.את.שכרם,.דמי.

כך.הוא.הדין.משום.דכתיב. כן,. רב. לו. כך.הוא.הדין,.ענה. הסבלות,.שאל.רבה.האם.
"וארחות.צדיקים.תשמור"..]חייבו.לעשות.לפנים.משורת.הדין,.רש"י[.

ושאלתי.את.מרן.רבינו.הגדול.אא"ז.הגרי"ש.אלישיב.)שליט"א(.זצוק"ל.האם.לפי"ז.יש.

על.שכני.אותו.היהודי.שקשה.לו.לעלות.במדרגות.חיוב.לעשות.לפנים.משורת.הדין,.

היינו,.שודאי.רק.לפנים.משורת.הדין.יש.כאן.אך.שאלתם.היתה.אולי.מחויבים.בזה.
וכמו.במעשה.של.רבה.עם.הסבלים.

השיב.מרן.אא"ז.זצוק"ל.שאין.בידינו.לחייבם.לעשות.לפנים.משורת.הדין,.לוותר.על.
חדר.המדרגות.שלהם.היות.ויש.להם.נזק..]מסתמא.כוונת.רבינו.שיש.נזק.המתמשך[..

1 שיעור.שנאמר.ביום.העיון.של.ביהמ"ד.תשרי.תשע"ג
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והוסיף.רבינו.זצוק"ל.שיתכן.שיש.בזה.עדיין.מצות."חסד".אך.זה.תלוי.לפי.הנזק.שיש.
להם.

והנה.סיפר.לי.מרן.אא"ז.זצוק"ל.לפני.שנים.רבות.)כשפרש.מבית.הדין,.אולי.בשנת.

בירושלים.שכן. לא.מכבר. בבית.שנבנה. הגרים. באו.אלי.שני.שכנים. בערך(:. תשל"ב.

אחד.רוצה.לפתוח.גן.ילדים.במקלט.של.הבנין.והשכן.השני.התנגד,.שאלתיו.למה.אתה.

מתנגד,.ענה:.גן.ילדים.עושה.רעש,.שאלתי.הרי.הגן.הוא.רק.בבוקר.וכי.אנשים.ישנים.
בבוקר?!..אמרתי.להם.שאין.לי.זמן.להתעסק.עם.דין.תורה.זה.ושלחתי.אותם.

והוסיף.לי.מרן.אא"ז.זצוק"ל,.בעקבות.זה.קיבלתי.על.עצמי.גדר.שאיני.לוקח.על.עצמי.

בוררות.לעולם,."אני.לא.אבזבז.את.זמני.על.קטטות.ומדות.רעות"..ע"כ.סיפר.לי.מרן.
זיע"א.

הנה.רואים.אנחנו.שרבנו.תבע.גם.מאחרים.לנהוג.לפנים.משורת.הדין,.אף.שמצד.הדין.
יכולים.לעכב,.למה.מפריעים.ללא.כל.סיבה.

כמובן.שיש.לחלק.בין.הדברים,.שבמקרה.של.הקטנת.חדר.המדרגות.יש.סיבה.מוצדקת.

וכנ"ל,.אבל.בפתיחת.גן.ילדים.סבר.מרן.שהסיבה.לעיכוב.אינה.מוצדקת..אבל.חזינן.
מכל.זה.שיש.ענין.של.מדות.טובות.ולפנים.משורת.הדין,.וכל.מקרה.לגופו.

ב.   לימוד בקול

מעשה.בבחורי.ישיבה.שחדר.השינה.שלהם.בישיבה.היה.סמוך.לבית.כנסת,.ולפעמים.היה.מגיע.

אדם.לפנות.בוקר.ולומד.בבית.הכנסת.הסמוך.בקול.רם,.והיה.מעיר.את.הבחורים.מהשינה,.

בשעה.ארבע.לפנות.בוקר,.הלכו.הבחורים.למרן.רבינו.לשאול.האם.מותר.לתבוע.ממנו.שלא.

יפריע.להם.לישון,.ענה.להם.מרן.זצוק"ל:."אסור.לכם.להעיר.לו.כמבואר.בגמרא.ב"ב.דף.כ:.

כ"א..ואינו.יכול.למחות.מקול.התינוקות",.ומבואר.בגמ'.דהיינו.תינוקות.של.בית.רבן..וכן.פסק.

השו"ע.)חו"מ.הל'.נזקי.שכנים.סימן.קנ"ו.סעיף.ב'(.חנות.שבחצר,.יכולים.השכנים.למחות.

בידו.ולומר.לו:.אין.אנו.יכולים.לישן.מקול.הנכנסים.והיוצאים,.אלא.עושה.מלאכתו.

בחנותו.ומוכר.לשוק..אבל.אינם.יכולים.למחות.בידו.ולומר:.אין.אנו.יכולים.לישן.מקול.

הפטיש.או.מקול.הריחים,.מאחר.שכבר.החזיק.לעשות.כן.ולא.מיחו.בידו..הגה:.וי"א.

דכל.מה.שעושה.בחנותו.ובביתו,.אפילו.לכתחלה.אינן.יכולין.למחות.ודוקא.בני.אדם.
בריאים,.אבל.אם.הם.חולים.והקול.מזיק.להם,.יכולים.למחות..

ובסעיף ג':.וכן.יש.לו.ללמד.תינוקות.ישראל.תורה.בתוך.ביתו,.ואין.השכנים.יכולים.

למחות.בידו.ולומר.לו:.אין.אנו.יכולים.לישן.מקול.התנוקות.של.בית.רבן..והוא.הדין.
לכל.מילי.דמצוה,.שאינם.יכולים.למחות.בידו.
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ומרן.הוסיף:.אמנם.רשאים.אתם.לבקש.ממנו.שיסגור.את.החלונות.בבית.המדרש.שלא.
יהיה.רעש.לשכנים.

אמנם.כל.זה.נאמר.כלפי.מי.שמפריעים.לו,.שאינו.יכול.למחות,.אבל.לענין.זה.שלומד.

בקול.יש.להסתפק.האם.מותר.לו.לכתחילה.ללמוד.בקול.גם.בזמן.שמפריע.לאחרים..

ואמר.על.זה.מרן,.אלו.שלומדים.בבית.המדרש.ובכל.מקום.אין.להם.להגביה.קולם.

באופן.שמפריע.לשכנים,.אבל.מי.שאינו.יכול.ללמוד.מבלי.שיגביה.קולו.יכול.ללמוד.
גם.בקול.רם.

ולענין.שאר.ענייני.רעש.אמר.מרן.זצוק"ל.דבמקום.שיש.חוק.מהמדינה.שלא.להרעיש.

מאוחר.בלילה.]כגון.במקומות.שלנו.אחרי.11.00.בלילה[.במקום.מגורים.אסור.מצד.
הדין.להרעיש.בשעות.אלו..ולכן.אין.להרעיש.ע"פ.דין.בשמחות.וכדו'.בשעות.אלו. 

ישיבה.שיש.במקומם.בחור.שכאשר.מרגיש.שעומד. בני. ידי. והנה.נשאלתי.פעם.על.

להרדם.תוך.כדי.לימודו,.דופק.בידיו.על.הסטנדר.ורוקע.ברגליו.כדי.לא.להרדם,..ומעיר.

בכך.את.השכנים,.האם.נימא.שמותר.לו.לעשות.כן,.היות.שכך.הוא.לומד.יותר.טוב,.

שהרי.סו"ס.רק.כך.הוא.יכול.ללמוד,.וזה.דומה.למי.שאינו.יכול.ללמוד.אלא.שלומד.
בקול.שמותר.לו.וכנ"ל..

ולענ"ד.הרי.זה.כשאר.ענייני.רעש.שאסור.בשעות.מאוחרות,.ואין.זה.דומה.ללימוד.

התורה,.משום.שלימוד.בקול.זהו.צורת.הלימוד,..משא"כ.להרעיש.בכדי.לעורר.את.
עצמו.אין.זה.מצורת.הלימוד.אלא.הכשר.גרידא,.וע"ז.לא.נאמר.ההיתר..

והטעם..הוא.משום.שבלימודו.בקול.האדם.מסביר.לעצמו.את.הנלמד,.מבין.יותר.טוב,.
וגם.הלימוד.בקול.נותן.לו.שיזכור.יותר.טוב.

ודבר.זה.מבואר.בגמרא.עירובין.דף.נג: ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא דהוה קא 
גריס בלחישה בטשה ביה אמרה ליה לא כך כתוב "ערוכה בכל ושמורה" אם ערוכה 
ברמ"ח איברים שלך משתמרת ואם לאו אינה משתמרת. תנא תלמיד אחד היה לרבי 

אליעזר שהיה שונה בלחש לאחר ג' שנים שכח תלמודו.

מבואר.שהלימוד.בקול.זהו.צורת.הלימוד.ולא.תנאי.נוסף.צדדי.מעין.לימוד.בגמרא.
חדשה.ובמזגן.וכדו'.שמשפר.את.תנאי.הלימוד,.אלא.לימוד.בקול.הוא.צורת.הלימוד.

ג.   מוריד ערך הדירה

ביארנו.שאין.אפשרות.על.פי.דין.למחות.במי.שמלמד.ילדים.תורה.בביתו.בבנין.משותף,.
וכן.מי.שפותח.בביתו.גן.ילדים.שלומדים.בו.תורה,.בביתו.
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אך.פעם.אחת.באו.לטעון.בפני.מרן.אא"ז.זצוק"ל,.על.פלוני.שרוצה.לעשות.כיתת.לימוד.

בדירתו.הפרטית.בבנין.משותף,.וחוששים.שזה.יוריד.את.ערך.הדירות..שלהם..משום.
שלא.כולם.מוכנים.לדור.בשכנות.לחיידר.וכדו'.אלא.במחיר.מוזל.יותר2..

ואמר.מרן.זצוק"ל.שהוא.צודק.בטענתו.אלא.שצריך.ללכת.לבית.ההוא.ולבדוק.את.
הענין.אם.אכן.ערך.הדירות.יפחת.

ושאלתיו.הרי.בגמרא.ובשו"ע.מבואר.להדיא.לא.כן.שאי.אפשר.למחות.בדבר.מצוה,.

וענה.לי.מרן.זצוק"ל.שיש.הבדל.מהותי.בין.זמן.הגמרא.לזמננו..דבזמן.הגמרא.היו.קונים.

בית.לא.היו.מוכרים.אותו.לעולם.ועד,.וכמבואר.בקידושין.)דף.נ"ט.ע"א(.דלא.מסמנא.

מילתא.למכור.קרקע.ראשונה.שקנה,.אלא.היו.גרים.בו.ואח"כ.הביאו.גם.את.ילדיהם.

לדור.עמהם..אבל.בזמננו.אדם.הקונה.בית,.כבר.בשעת.הקנייה.הוא.חושב.ומתכנן.

איך.יוכל.למוכרו.בעתיד.ולהרויח.במכירת.הנכס,.ולכן.ערך.הנכס.בזמננו.יש.בו.ענין,.
והורדת.הערך.יש.בו.טענה,.אבל.בזמן.הגמרא.לא.היה.נושא.כזה,.ולכן.אין.טענה.כזו.

אמנם.הוסיף.מרן.זיע"א.שאינו.אומר.שמחמת.טענה.זו.יהיה.אסור.לפתוח.חיידר.בבנין.

מגורים.או.סמוך.לו,.אבל.מי.שטוען.טענה.כזו.צריכים.הדיינים.לדון.בזה.כי.בזמננו.זו.
טענה3..

והוסיף.מרן.זצוק"ל:.שישנם.אנשים.שדוקא.כן.רוצים.לגור.ליד.בית.כנסת.או.מקום.

תורני.אחר,.כיון.שרוצים.לשמוע.קול.תורה.ותפילה,.וכן.רוצים.לחסוך.זמן.הליכה,.ולכן.
לא.פסיקא.מילתא.שזה.מזיק.ומבריח.דיירים.

וכשהגיע.סיפור.דומה.לבית.הדין.שאחד.השכנים.פתח.מרפאה,.היות.ובאותה.שכונה.

לא.היתה.מרפאה.כזו,.פתיחת.המרפאה.היתה.צורך.גדול.מאד,.וגם.מצוה.יש.בזה4,.

המדרגות. בחדר. ושבים. עוברים. מרבה. שזה. כגון. טענות. וכמה. כמה. טענו. והשכנים.

את. לקבל. שלא. לדיינים. זצוק"ל. מרן. והורה. הדירות,. ערך. מוריד. וגם. רעש,. ומרבה.

טענת. אבל,. שכונה,. לאותה. הנצרכת. מצוה. שזה. כיון. בגמ'. כמבואר. הרעש. טענות.

הורדת.ערך.הדירות.היא.טענה.שעל.הדיינים.לדון.בה.ולבדוק.אם.יש.ממש.בדבריהם,.
שא"כ.יש.על.בעל.המרפאה.לפצות.את.השכנים.על.זה.כראות.עיני.הדיינים.

2.יש.לציין.שכאן.הסיפור.שונה.במהותו.מהמקרה.הקודם.של.הקטנת.חדר.המדרגות,.ששם.הוא.רק.
יגרום.נזק.עתידי,.משא"כ.כאן.שהנזק.הוא.מיידי,.שערך.הדירה.יורד.

3.כוונת.מרן.היא.שלא.יחשבו.הדיינים.שאין.כאן.טענה.כלל,.כדמשמע.בגמ'.ובשו"ע.כנ"ל,.אלא.יש.
לבדוק.בכל.מקרה.לגופו.

4.המצוה.של.רופא.לרפאות.הוא.מדין."והשבותו.לו",.ומדין."לא.תעמוד.על.דם.רעך".כמבואר.בסנהדרין.
דף.ע"ג.ועי'.יו"ד.סי'.של"ו..ולפעמים.יש.בזה.גם.משום.פיקוח.נפש.
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סיכום הלכות: 
פתיחת חנות ללא רשות השכנים

הרוצה.לפתוח.חנות.בביתו.בבנין.משותף,.או.מכירות.מידי.פעם,.הרי.הוא.חייב.לקבל.
רשות.מהשכנים.על.כך..)מרן.זצוק"ל.עפ"י.המבואר.בחו"מ.סי'.קנ"ו.סעיף.א'(..

וכל.זמן.שהוא.לא.קיבל.רשות.מהשכנים.אסור.לו.לפתוח.שום.מכירה..כיון.שזה.מרבה.
אנשים.בחדר.המדריגות.ומרבה.רעש.ולכלוך.)מרן.זצוק"ל(.

הפעלת מכשירים בזמן השינה

אסור.לגזול.מהשינה.של.אחרים,.ולכן.אסור.להעיר.את.השני.משנתו.או.לעשות.רעש.
אפילו.בביתו.בזמן.לא.מקובל.

ולענין.הפעלת.מזגן.שעושה.רעש,.הרי.זה.תלוי.במנהג.המקום,.ומכל.מקום.אם.יש.

חולה.שזה.מפריע.לו.יש.להתחשב.בו.מצד.חסד..)חוברת."הלכות.גזל".שי"ל.ע"י.כולל.
רחובות.תשנ"ז.בשם.מרן.זצוק"ל(.

לימוד ושירה בשעת לילה מאוחרת

במקום.שיש.חוק.מהמדינה.שלא.להרעיש.מאוחר.בלילה.במקום.מגורים.)כגון.במקומות.

שלנו.אחרי.11.00.בלילה(,.אסור.מצד.הדין.להרעיש.בשעות.אלו,.ולכן.אין.להרעיש.
בשמחות.וכדו'.בשעות.אלו.

וכן.אלו.שלומדים.בבית.המדרש.ובכל.מקום,.אין.להם.להגביה.קולם.באופן.שמפריע.

לשכנים..ומי.שאינו.יכול.ללמוד.מבלי.שיגביה.קולו.יכול.ללמוד.גם.בקול.רם...)חוברת.
"דיני.נזיקין".שי"ל.ע"י.כולל.רחובות.תשס"ה.בשם.מרן.זצוק"ל(.



 

ברכת מזל טוב
למכובדינו הרבנים הגאונים שליט"א

לנשואי הנכד הגאון רבי שמחה שלמה לוין   

לנשואי הנכדות   הרה"ג שמעון וייזר    
                                                             ולהכנס הנכד לעול מצוות

לנשואי הבת הרב משה יצחק סגל   

לנשואי הבן הרב משה שוורצר   

לנשואי הבן הרב מרדכי גולדיש   

להולדת הנינה   הרב קלונימוס גודלבסקי  
                                                             ולאירוסי הנכדים

להולדת הנכד הרב גבריאל מאיר   

להולדת הנכד הרב חן כנרי    

להולדת הנכדה ולאירוסי הבת הרב יצחק מישקובסקי  

לאירוסי הבן הרב שמחה אידלשטיין  

לאירוסי הבן הרב שאול יהודה פרידמן  

לאירוסי הבת הרב מרדכי זאב ויספיש  

להכנס בנו לעול מצוות הרב אבנר זומר   

להכנס בנו לעול מצוות הרב יהושע הולס   

להכנס בנו לעול מצוות הרב דוד שפירא     

להכנס בנו לעול מצוות הרב בנימין דרייפוס   

להולדת הבן  הרב מיכאל גלעדי   

להולדת הבת הרב יצחק זאב כהן   

להולדת התאומים     הרב משה אלוביצקי   

לנשואי הבת משפ' עמנואל    

להולדת הנכד       משפ' פרישמן   
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אבלנו המיוחד
הרב יהושע מאיר שופט

חיפה,.מנ"א.תשע"ב

בתוך.האבלות.שהגיעה.לעם.ישראל.על.פטירת.מרן.הרב.אלישיב.זצוקללה"ה,.מתיחדת.

לה.אבלות.פרטית.של.חקלאי.עם.ישראל.השומרים.תורה.ומצוות.וחפצים.בכל.נפשם.

ומאודם.לקיים.את.מצוות.התלויות.בארץ..שזכו.ונפתחה.דלתו.של.מרן.לשאלותיהם.

שביעית,. בעניני. זה. אם. ודבר,. דבר. בכל. ברורה. הוראה. וקיבלו. והקטנות. הגדולות.

]וזכור.לכל.הפולמוס.בקשר.לגבול.בערבה[..בעניני.לאוקמי. בקביעת.גבולות.הארץ..

ולאברויי,.למותר.ולאסור.בפירות.הקדושות.בקדושת.שביעית.מבחינת.דרך.השימוש.

המפורשות. הוראותיו. לפי. ושוכלל. שהוקם. דין. בית. אוצר. כולם. על. והעולה. בהם,.

והמפורטות..ואם.זה.בעניני.בכור.בהמה.טהורה.שהיה.דבר.פרוץ.ביותר..ועד.שחגר.

בעוז.וערך.את.שטר.מכירת.הקנה.והושט.לנכרי,.ונערכו.ההחתמות.של.בעלי.הרפתות.

והדירים.לפי.הוראותיו,.והמכירה.הראשונה.נערכה.בביתו,.של.10.הרפתות.של.מושב.

ניר.בנים,.)ויש.בנותן.טעם.להזכיר.כי.לאחר.המכירה.נתעורר.למרן.ספק.בנוסח.השטר.
ושינה.בו..ושוב.הוחתמו.בעלי.הרפתות..ונערכה.מכירה.מחדש.בביתו(.

אם.זה.בעניני.תרו"מ,.כבר.בשנת.תשל"א.כשנוסד.הכולל."בית.המדרש.הגבוה.להלכה".

בקיבוץ.שעלבים,.מטעם.המכון.לחקר.החקלאות..זכינו,.ובתמוז.תשל"א.בעש"ק.נכנסנו.

אל.מרן.זי"ע.בבית.מדרשו.אוהל.שרה,.הרב.שמעון.וייזר.שליט"א.והאברכים,.ובידינו.

צרור.שאלות..וזכינו.שיברר.לנו.ספקותינו,.ובזכרוני.שאלה.של.גמר.מלאכה.בקציר.

על.ידי.קומביין.של.שעורה.מקיבוץ.שעלבים.לרפת.יסודות,.האם.הקציר.מהווה.גמר.
מלאכה.ואסור.להאכיל.לבהמה.מבלי.לעשר.או.לאו?

וכך.בכל.השנים.מאז,.בהבאת.שאלות.משאלות.שונות.בערלה.ובכלאים,.במעשר.שני.

ידי.הגאון.מו"ר.הרב.אפרתי.שליט"א,. והכל.על. ובחמץ.ושבת.. וברבעי,.בד'.המינים.
וקיבלנו.את.הוראותיו..של.מרן.זצ"ל.כאורים.ותומים.

וגם.זכינו.ששאלות.ציבוריות.השייכות.לישובים.נענו.בסבר.פנים.והוראות.ברורות.
ולא.נפל.דבר.ממה.שאמר.



כוס תנחומים 

למכובדנו הנעלה 

הר"ר אברהם ורדיגר שיחי'

לשעבר יו"ר הנהלת בית המדרש

ולכל בני המשפחה

על פטירת אשתו - אמם ע"ה

 המקום ינחם אתכם 
בתוך שאר אבלי ציון וירושלים

הנהלת בית המדרש
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כלאי הרכבה - כלאי אילן )המשך(
הרב אליקים שלנגר

 

מושגים בהלכות זרעים

הרכבת תפוח עץ בתפוח יערי

כיון.שהזכרנו.לעיל.)בפרק."הרכבת.אילני.סרק"."הליכות.

שדה".גליון.179(.שאלת.הרכבת.תפוח.ותפוח.יערי,.ננסה.

מה. על. נחזור. רק. כלל. שבדרך. אף. הדברים. את. לסכם.

לא. סיכום. מעין. בדברים. שיש. כיון. אך. כתבנו,. שכבר.
נמנענו.מלחזור.

.אנחנו.יוצאים.מתוך.הנחה.שכל.שכתבו.על."תפוח.יער".
"תפוח.יערי",.כונתם.לאותו.מין..אני.איני.יודע..על.איזה.עץ.כוונתם.

כותב. שור(. תבואות. עם. נדפס. ק"ו,. אות. דעה. ליורה. דינים. )חידושי. שרד. הלבושי. .

שב"תפוח.יער".יש.שני.מינים,.אחד.שהוא.אילן.סרק.]כיון.שפירותיו.ראויים.לאכילה.

רק.אחר.כבישה[.והשני.הוא.אילן.מאכל.)הלבושי.שרד.מציין.את.שמותיהם(..ולדעת.

הלבושי.שרד.שניהם.כלאים.עם.תפוח.עץ..המין.שהוא.סרק.הוא.כלאים.עם.תפוח.

מאכל.כיון.ש"סרק".ו"מאכל".הם.שני.מינים,.שמצד.עצמם.הוו.כלאים.שכל.סרק.אסור.

דינו. כבישה.שאין. בלי. חי. יער.שראוי.לאכילה.כשהוא. וגם.אותו.תפוח. בכל.מאכל..

כ"סרק".אלא.כאילן.מאכל,.בכל.זאת.הוא.כלאים.עם.תפוח.עץ.רגיל.כיון.שטעם.פירות.
שני.העצים.שונים.ורחוקים.זה.מזה.

הבית.אפרים.)או"ח.תשובה.נ"ז.ד"ה.ואשא.עיני(.חולק.על.הלבושי.שרד,.ודעתו.שאם.

עץ.הסרק.הוא.ממין.עץ.המאכל.אף.שזה.סרק.וזה.מאכל,.לא.הוו.כלאים.זה.בזה,.כמו.

עמו.המשכנות. והסכים. פירות.. בדקל.שנותן. כלאים. אינו. פירות. נותן. שדקל.שאינו.

יעקב.)יו"ד.תשובה.ס"ט(,.וכן.הכוכב.מיעקב.)תשובה.י"ח(..וכן.נראה.דעת.החזון.איש.

)כלאים.ב'.י"ח.ד"ה.והא.דאמר,.כלאים.ג'.ו'.ד"ה.והנה.בפ"ת(.שאם.אילן.הסרק.הוא.

ממין.אילן.המאכל.אינם.כלאים.זה.בזה,.שם.החזו"א.לא.דן.על.הרכבת.תפוח.בתפוח.
יערי.]לקמן.נעתיק.מה.שכתב.החזו"א.על.הרכבת.תפוח.ותפוח.יערי[.

כאמור.דעת.הלבושי.שרד.שגם.מין.התפוח.יער.שפירותיו.ראויים.לאכילה.ואינו.עץ.

"סרק".אסור.להרכיבו.עם.תפוח.רגיל.מפני.שטעם.פירותיהם.שונים.ורחוקים,.על.זה.

פירותיהם. בזה.שטעם. אחד,. מין. הם. העצים. שני. )שם(.שאם. יעקב. כתב.המשכנות.

רחוקים.זה.מזה.לא.הוו.כלאים.זה.בזה..כלומר.לדעת.הלבושי.שרד.א.."סרק".ו"מאכל".
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הוו.כלאים..ב..אפילו.שני.עצי.מאכל.שדומים.ונראים.מין.אחד,.אם.טעם.פירותיהם.

רחוקים.זה.מזה,.על.ידי.שינוי.הטעם.הוו.שני.מינים.והם.כלאים.זה.בזה..ודעת.הבית.

אפרים,.משכנות.יעקב,.כוכב.מיעקב.והחזו"א.דשני.עצים.שהם.מין.אחד,.אף.שאחד.

מהם.הוא."סרק".והשני."מאכל".לא.הוו.כלאים..והמשכנות.יעקב.הוסיף.ששני.עצים.

ממין.אחד.גם.אם.טעם.הפירות.שונים.ורחוקים.זה.מזה,.לא.הוו.כלאים..נראה.דגם.

הכוכב.מיעקב.סובר.כן,.דכתב.שתפוח.יער.ותפוח.עץ.אינם.כלאים,.ומסתבר.שמסכים.

ללבושי.שרד.שטעם.הפירות.רחוק.אחד.מהשני,.ובכל.זאת.דעתו.שאינם.כלאים.זה.

בזה*.וכן.נראה.דעת.החזון.איש..שעל.ידי.ריחוק.הטעם.לא.הוי.כלאים,.שלדעתו.תפו"ז.

ותפו"ז.יערי.]חושחש[.אינם.כלאים,.ומסתבר.דשינוי.הטעם.שבין.החושחש.והתפו"ז.

מיקרי."רחוקים".זה.מזה..וכן.משמע.מלשון.החזו"א.)כלאים.ג'.ו'.ד"ה.והנה(.שגם.בזה,.
בשינוי.טעם,.לא.הוו.כלאים..

הערה: אחר שהדברים נכתבו ראיתי בספר "האיש וחזונו" לרב קלמן כהנא ז"ל )עמ' נ"א(  
שכתב "ומסקנתו ]של החזון איש[ למעשה היתה שכל מיני פרי הדר הנם ספק מין אחד 
ספק שני מינים – מלבד תפו"ז וחושחש שהכריע ע"פ ראיית פרי זה וטעימתו בו, שמין 
אחד הם". כתבנו שמלשון החזון איש משמע שמסכים למשכנות יעקב ששני עצים שהם 
מין אחד אף שטעם פירותיהם שונים ורחוקים זה מזה, לא הוו כלאים זה בזה, שלשון החזון 
דכיון שהן  הוא  יעקב  היתר המשכנות  כל עצמו של  "והנה  והנה(  ד"ה  ו'  ג'  )כלאים  איש 
]תפוח יער ותפוח מאכל[ מין אחד לא אכפת לן מה שהן חלוקין בטעמן ולא במה שאינו 
אוכל ]וכן כתבנו לעיל סי' ב' ס"ק י"ח[". החזון איש כתב שני דברים בשם המשכנות יעקב 
א. שני עצים מאותו המין, אף ששונים בטעמם אינם כלאים. ב. שני עצים מאותו המין, אף 
"וכן כתבנו לעיל",  וע"ז הוסיף החזון איש  אינם כלאים.  והשני מאכל  "סרק"  שאחד הוא 
שם לעיל החזון איש כתב רק שאם אחד סרק והשני מאכל בזה לא הוו שני מינים ואינם 

*.אם.לא.שנאמר.שהכוכב.מיעקב.דן.על.אילן.תפוחי.יער.שדינו.כאילני.סרק.שאין.לו.פירות,.דלא.שייך.

לומר.בו.שטעם.פירותיו.רחוק.מטעם.פירות.תפוח.מאכל,.דפירות.תפוח.יער.לא.נחשב.לפרי..ועי'.כוכב.

מיעקב.)ד"ה.אולם.בשאלתו(.שמשמע.שסובר.דתפוח.יער.ש"עושה.פירות.רק.שהם.גרועים",.הוי.אילן.

סרק..ועי'.בלבושי.שרד.הנ"ל.שמשמע.מדבריו.שאילן.תפוח.היער.כיון.שפירותיו.אינם.ראויים.לאכילה.

רק.על.ידי.כבישה.הוי."אילן.סרק",.ורק.משום.זה.הוי.כלאים.בתפוח.מאכל,.ולא.משום.שטעם.הפירות.

רחוקים.זה.מזה,.ואילו.תפוח.יער.שפירותיו.ראויים.למאכל.כשהם.חיים.והוי."אילן.מאכל",.כלאים.

בתפוח.מאכל.רק.משום.שטעם.פירותיהם.רחוקים.זה.מזה..אם.כי.מסברא.קשה.אמאי.לא.נאמר.שאותו.
־תפוח.יער.שהוא.כאילן.סרק.כלאים.בתפוח.מאכל.גם.משום.שטעם.הפירות.רחוקים,.נראה.הסבר.הדב
רים.דלדעת.הלבושי.שרד."שני.אילנות.מאכל.שטעם.פירותיהם.רחוקים.זה.מזה.הוו.כלאים",.אבל.אילן.
סרק.שאין.לו.פירות.כלל.ואילן.מאכל.מאותו.המין,.מפני."המרחק".בין.טעם.הפירות.לא.הוו.כלאים,.
דכיון.דאין.לו.פירות,.לא.שייך.לומר.שטעם.הפירות.שונה.ורחוק,.וכיון.דתפוח.יערי.שראוי.למאכל.רק.
על.ידי.כבישה.סבירא.ליה.ללבושי.שרד.שהוי.אילן.סרק,.א"כ.דינו.כאין.לו.פירות.כלל.ולא.שייך.לומר.
שטעם.פירותיו.רחוק.מטעמו.של.תפוח.מאכל.)כל.זה.בהנחה.שטעם.פירות.תפוח.יער.שדינו.כאילן.סרק.

משום.שפירותיו.ראויים.רק.על.ידי.כבישה,.באמת.רחוק.מטעם.תפוח.מאכל(.
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כלאים, אך לא כתב שם דבר על שינוי טעם. אך מכיון שהחזון איש הביא בשם המשכנות 
יעקב ששינוי טעם אינו הופכם לשני מינים ולא העיר על זה כלום, ולא עוד, על חלק מדברי 
המשכנות יעקב כתב "וכן כתבנו לעיל", משמע שגם על החלק השני שעל ידי שינוי טעם 
לא הוו שני מינים, אינו חולק. ואולי טעימתו של החזון איש את החושחש שהזכיר ב"איש 
וחזונו" לא היתה כדי לבדוק אם טעמו רחוק משל תפו"ז, דכל שנקבע שהוא מין אחד, 
כמו שכתב  את החושחש  איש טעם  החזון  אלא  מינים,  לשני  ריחוק הטעם מפרידם  אין 
ג' א'( שיש לטעם הפרי מקום בקביעת המין "הר"מ ]הרמב"ם[ פ"ג חלק  בספרו )כלאים 
אלו השנויות בפרקין שאינן כלאים לתלתא סדרי, יש שהכריעו בהן חכמים שהן מין אחד 
דבמעשה בראשית יצא מין אחד בצורות חלוקות כמו תאנה שחורה ולבנה וכיו"ב וסידור 
המינים הוא על פי קיבוץ הרגשות רבות כי מלבד התבנית והמראה והטעם אצור בכל פירי 
מזון אחר כפי רב היסודות האצורים בדם החי ובהרגשות פנימיות מכיר האדם בחלוקות 

המזון של כל פרי ופרי והכריעו חכמים ברוח קדשם מה הן מין אחד...".

החזון.איש.)כלאים.ג'.ו'.ד"ה.והנה(.כתב.על.תפוח.יערי.ותפוח.עץ."אבל.לא.נתבאר.

מנ"ל.]למשכנות.יעקב[.שהן.מין.אחד.ואין.בזה.אלא.שיקול.הדעת"..כלומר.אף.שהחזון.

]והבית.אפרים.והכוכב.מיעקב[.שאם.ה"סרק". איש.מסכים.לסברת.המשכנות.יעקב.

וה"מאכל".הם.מין.אחד.לא.הוו.כלאים,.אך.לא.פשיטא.ליה.שתפוח.יערי.ותפוח.עץ.הוו.
מין.אחד..ומשמע.שדעת.החזו"א.שיש.לחשוש.שהם.שני.מינים.והם.כלאים.זה.בזה.

החתם.סופר.)חלק.ו'.תשובה.כ"ה(."....במ"ש.מה.שנוהגים.שמה.ליקח.ענף.עץ.תפוח.

ומרכיבים.עליו.ע"י.גוי.תפוח.אחר.טוב.וקרוב.שהענף.הוא.מתפוח.יער.ויש.בזה.שלשה.

חששות.א..משום.אמירה.לנכרי.שבות..ב..משום.לפני.עור.שהגוי.עצמו.מצווה.על.

מדברי.השואל,. ]וגם. סופר. דברי.החתם. מכל. לקיימו".. לישראל. דאסור. ג.. ההרכבה..

והמופלג"[. המופלא. הרב. החשוב. "תלמידי. מכנהו. סופר. שהחתם. ת"ח,. היה. כנראה.

משמע.שפשוט.להם.שתפוח.עץ.בתפוח.יער.הוא.ודאי.כלאים,.ללא.כל.ספק,.והספק.

היחידי.שמזכירים.הוא.שאולי.הענף.עליו.מרכיב.הגוי.אינו.ודאי.תפוח.יער.רק."קרוב.

הענף. אין. שאולי. דלומר. שם. כותב. סופר. דהחתם. אלא. יער",. מתפוח. הוא. שהענף.

תפוח.יער.אלא.תפוח.רגיל.לא.הוי.ספק."....כל.זה.לפי.סברתו.]של.השואל[.דיש.כאן.

ספק.אבל.לפי.מה.שהשרישו.הפוסקים.והסכימו.האחרונים.דבחסרון.ידיעה.לא.שייך.

ספק.ספקא,.וא"כ.אין.כאן.ספק.לפני.עור.אלא."ודאי.לפני.עור"..]השואל.רצה.להתיר.

לומר.לגוי.להרכיב.משום.צירופי.ספיקות,.וספק.ספיקא,.גם.החתם.סופר.מראה.פנים.

שבספק.איסור.יש.מקום.לומר.שאינו.אסור.לגוי,.לכן.החתם.סופר.מדגיש.שאין.כאן.

ספק.איסור,.אלא.איסור.ודאי[.ולא.ספק.ספקא.להתיר.אמירה.לנכרי.כי.הבקי.יבחין.

בלי.ספק.אם.הוא.ענף.עץ.תפוח.יער.או.תפוח.מדיניי.]תפוח."מתורבת"[.".כלומר.אין.

לשואל.ולא.לחתם.סופר.ספק.כלל.לומר.שתפוח.יער.אינו.כלאים.עם.תפוח.מאכל..
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אלא.הם.ודאי.כלאים.זה.בזה..וכן.פסק.הקצור.שולחן.ערוך.)קע"ד.א'(."....ואפילו.מינים.
דומים.זה.לזה.כגון.תפוח.בתפוח.יערי.וכיוצא,.כיון.שהם.שני.מינים.אסורים.זה.בזה".

הכוכב. יעקב,. הלבושי.שרד,.המשכנות. כתבו. יערי".שעליו. הוכחה.ש"תפוח. לנו. אין.

מיעקב.ושהחתם.סופר.מזכיר,.כולם.כתבו.על.אותו.מין.עץ,.אך.נראה.שכן.הוא.]כל.

בעלי.התשובות.זצ"ל.הנ"ל.הם.מאותה.תקופה,.נפטרו.בערך.בין.שנת.תק"ע.לשנת.ת"ר[.

ומה.דפשיטא.לבית.אפרים.למשכנות.יעקב.ולכוכב.מיעקב.שהוא.מין.אחד.עם.תפוח.

עץ.המאכל,.פשיטא.לחתם.סופר.שהוא.כלאים..אמנם.לא.נתברר.מנא.פשיטא.ליה.

לחתם.סופר.שהם.כלאים,.אם.משום.אחת.מסברות.הלבושי.שרד,.ש"סרק".ו"מאכל".

אף.שהם.מין.אחד.הוו.כלאים,.אם.משום.שטעם.פירותיהם.רחוקים,.או.משום.דפשיטא.

דהוו.שני.מינים.בעצמותם.]עי'.לעיל.בשם.החזו"א.)כלאים.ג'.ו'.ד"ה.והנה(.שכתב.דלא.

אינו.כלאים. יערי. לו.שתפוח. פשיטא.שהוו.מין.אחד[..הכוכב.מיעקב.עצמו.שפשוט.

עם.תפוח.מאכל,.כדעת.הבית.אפרים,.כנראה.לא.ראה.את.תשובת.חתם.סופר.הנ"ל,.

אך.צ"ב.שבתוך.דברי.הכוכב.מיעקב.)בד"ה.ולפי"ז.לכאורה(.הוסיפו.הגהה."מבהמ"ח.

]מבן./מבני.המחבר[:."בח"ס.]בחתם.סופר[.ליקוטי.שו"ת.סי'.כ"ה.כתב.באמת.דאפי'.

לקיים...",.והוא.בתשובה.הנ"ל,.כלומר.מי.שהוסיף.הגהה.זו.ראה.את.תשובת.החתם.

]"תפוח. מאכל. ותפוח. יער. תפוח. סופר. החתם. שלדעת. העיר. לא. זאת. ובכל. סופר,.

מדיניי"[.הם.ודאי.כלאים.זה.בזה,.ולא.כמו.שכתב.הכוכב.מיעקב.)ד"ה.אולם.בשאלתו(.
בשם.הבית.אפרים.

הרכבה כשאין המורכב צומח, והרכבה מתחת לקרקע

איסור.הרכבת.צמחים.זה.בזה.הוא.שלוקחים.חלק.מצמח.אחד.ומרכיבים.אותו.בצמח.

ממין.אחר.והם.מתאחים.ונהפכים.לאחד,.והחלק.המורכב,."הרוכב",.גדל.וצומח..על.

הרכבת.חלק.מצמח.ממין.אחד.לצמח.ממין.אחר.אשר.אמנם."נבלע".באילן.אך.אינו.

צומח,.כתב.החזון.איש.)כלאים.ב'.ט"ז.ד"ה.והנה(."למדנו.ג'.חלוקות,.אם.מרכיב.דבר.

שאינו.צומח.אלא.שהוא.נבלע.באילן.ומטיב.לצמיחת.האילן.מותר.והיינו.הא.דאמר.

בפסחים.נ"ו.א'.דנותנין.בלב.הדקל.....שאין.כל.אלו.מקבלים.כח.הצמיחה.אלא.הוא.

השקאה.לדקל"..כלומר.לדעת.החזו"א.מתנאי.איסור.ההרכבה,.שהמורכב.לתוך.המין.
השני.יקבל."כח.הצמיחה".

בתשובות.חתם.סופר.)יו"ד.רפ"ז,.הביאו.הפתחי.תשובה.יו"ד.רצ"ה.סק"א(."אשר.שאל.

ממני.לחות.דעתי.במה.שנוהגים.היתר.בנטיעת.ענפי.אהל.ושושנה.וכדומה.שעושים.

משרישים. החטה. וע"י. בארץ. ונוטעים. חטה. בו. ותוחבין. ההיא. הענף. בשולי. סדק.

הענפים.בקרקע",.לפי.הנראה.מלשון.החתם.סופר."תפקיד".גרעין.החיטה.היה."לעזור".

לענף.האהל.והשושנה.להשריש.]לא.נתברר.לי.מבחינה.חקלאית.כיצד.גרעין.החיטה.
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עוזר.להשרשת.ענף.השושנה,.היום.מקובל.שאם.רוצים.להשריש.ענף."טובלים".את.

א.. פרופ'. של. מאמרו. ראה. . ההשרשה.. את. המאיצים. הורמונים. אבקה,. במין. הענף.

גולדשמידט."ריבוי.צמחים.שלא.ע"י.זרעים"."הליכות.שדה".גליון.176..לפי.מה.שאמר.

לי.אגרונום,.החיטה.מפרישה.הורמונים.כעין.אותם.ההורמונים.שהיום.מסופקים.ע"י.

האבקה.הנ"ל..גם.יתכן.שהחיטה.השתרשה,.ושרשי.החיטה.שמשו.את.ענף.השושנה.

לשון. שנעתיק. לקמן. ראה. בעצמה,. השתרשה. עד.שהשושנה. ולחות. מזון. לה. לספק.

החתם.סופר.והחזון.איש.[.בתשובתו.כותב.החתם.סופר.שלפני.כשבועיים.הוא.ראה.

לאחד.מבני.ביתו.עושה.כן."ומחיתי.בידו.משום.דלא.ברירא.לי.היתרא.]התירא[.אבל.

מ"מ.אין.בידי.למחות.לאחרים.במה.שנהגו.בזה.היתר.ואמרו.חז"ל.אמור.לחכמה.אחותי.

את.אם.ברור.לך.הדבר.כאחותך.שהיא.אסורה.לך.אמרהו.אם.לאו.אל.תאמרהו.והכא.

לא.ברי.]לא.בריר[.לי.אסורה.דנלע"ד.]דנראה.לעניות.דעתי[.דלא.שייך.הרכבה.אלא.

בשני.המינים.מגודלים.]מגולים?[.למעלה.מהקרקע.או.לכל.הפחות.שעתידים.שניהם.

לעלות.מהקרקע.מה.שאין.כן.הכא.שהחטה.הזאת.הנתחבת.בסדקי.הענף.כלה.ובלה.

בארץ.ואינה.עתידה.לראות.פני.תבל.רק.גורמת.שתשרש.השושנה.בארץ.זה.לא.מקרי.

הרכבת.אילן.בירק..וטעמא.]שדוקא.הרכבה.שרואה.פני.תבל.או.לפחות.עתידה.לראות.

אסורה[.נראה.לי.דהא.כל.עצמו.לא.ילפי'.איסור.הרכבה.בפ"ק.דקידושין.ל"ח.]ל"ט[.

ע"א.מדכתיב.בפ'.קדושים.)ויקרא.י"ט.י"ט(.שדך.לא.תזרע.כלאים.בהמתך.לא.תרביע.

כלאים.]בהמתך.לא.תרביע.כלאים.שדך.לא.תזרע.כלאים[.מה.בהמתך.בהרבעה.אף.שדך.

בהרכבה.....א"כ.אף.אנו.נאמר.מה.בהמתך.בהרבעה.שני.המינים.מגולים.לפנינו.בעולם.

זה.נקרא.הרבעה.הה"נ.]הוא.הדין.נמי?[.שדך.בהרכבה.ששני.המינים.גדלים.למעלה.

סופר. החתם. ומסיים. הרכבה".. זה. אין. בארץ. ובלה. כלה. אחד. כשמין. ולא. מהקרקע.

)ד"ה.ומ"מ(."ומ"מ.לדינא.הדרן.להנ"ל.שאיני.אומר.בזה.לא.היתר.ולא.איסור.מהטעם.

לתחיבת. קורא. סופר. נציין.שהחתם. ברכה[".. עליו. ]תבוא. תע"ב. והמחמיר. שכתבתי.

ואולי.אף. ירק.באילן.. ולא.הרכבת. בירק". "הרכבת.אילן. החיטה.לתוך.ענף.השושנה.

שאת.החיטה.תוחבים.בסדק.השושנה.אך.כיון.שהגרעין.הוא."התחתון",.מיקרי.שאת.
האילן,.את.השושנה,.מרכיבים.בירק.

בדברי.החתם.סופר.מבואר.שנהגו.היתר.לתחוב.גרעין.חיטה.בסדק.ענף.השושנה,.וכן.

מבואר.שפשיטא.ליה.לחתם.סופר.שמעשה.תחיבת.הגרעין.בשושנה.כדי.שתשריש,.

הוא.מעשה.הרכבה.שאסורה.מהתורה,.אלא.שאולי.מותרת.מסיבה.אחרת.שהחיטה.לא.

תעלה.לפני.הקרקע.ולא.תראה.פני.תבל.לכן.אין.זה.דומה.להרבעת.בהמה..אבל.אילו.
החיטה.היתה.מגולה.או.לפחות.עולה.מעל.הקרקע.ודאי.שהרכבה.כזאת.היתה.אסורה.

כאמור.דעת.החזון.איש.שאם.ההרכבה.אינה.גורמת."לכח.הצמיחה".אין.בזה.איסור.

הרכבה..ועל.דברי.החתם.סופר.הנ"ל.של.תחיבת.חיטה.בסדק.שושנה,.כתב.החזון.איש.

)כלאים.ב'.י"ז(."בפ"ת.רצ"ה.סק"א.כתב.תשובת.חתם.סופר.אי.מותר.ליתן.חטה.בסדק.
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הענף.הנשרש.בארץ.כדי.שישתרש,.והנה.הדבר.תלוי.אם.החטה.משתרשת.ומזדווגת.

עם.הענף,.שאם..היא.מזדווגת.חשיב.כלאים.והוי.הרכבה.גמורה,.ואם.החטה.אינה.

מצמחת.רק.בלתה.ומלחלחת.את.הענף.להשתרש.אין.כאן.הרכבה,.וקשה.להכריע.הדבר.

והדעת.נוטה.דמצמחת.ומזדווגין.השרשין"..]דברי.החזו"א.לא.נתבררו.לי.ְלמה.כוונתו,.

מלשונו.נראה.שצד.המותר.הוא,.אם.החיטה.אינה.משתרשת.כלל.אלא.כל.תפקידה.

שכאשר.היא.מתבלה.מפרישה.נוזלים.ומרטיבה.את.הענף.ומסייעת.לו.להשתרש,.אין.

כאן.הרכבה,.מלשון.החזון.איש.משמע.קצת.שאם.החיטה.תשתרש.אסור.דכתב."אם.

"אינה. נראה.שכוונת.החזו"א. החטה.אינה.מצמחת.רק.בלתה.ומלחלחת.את.הענף".

כתב. האסור. לצד. שורשים.. שולחת. ואינה. כלל. צומחת. שאינה. בלתה". רק. מצמחת.

החזו"א."אם.החטה.משתרשת.ומזדווגת.עם.הענף".–.אסור,.כלומר.צריך.שני.תנאים.

לאסור.שהחטה.תשתרש.ותזדווג.עם.הענף,.זווג.זה.לא.הבנתי.מה.הכונה,.וכן.סיום.

דברי.החזו"א.לא.נתבררו.לי."הדעת.נוטה.דמצמחת.ומזדווגין.השרשין".מה.הכוונה.
ב"מזדווגין.השרשין"[.

כתבנו.שני.תנאים.כדי.שהרכבת.שני.צמחים.אחד.בשני.תהיה.אסורה,.בשם.החתם.

לכל. או. מהקרקע. למעלה. . ]מגולים?[. מגודלים. המינים. שני. אם. שרק. הבאנו. סופר.

הפחות.שעתידים.שניהם.לעלות.מהקרקע,.ההרכבה.אסורה,.אבל.במקרה.של.תחיבת.

גרעין.החיטה.בסדק.ענף.השושנה,.החיטה.אינה.עתידה.לראות.פני.תבל,.ולכן.ספק.

החתם. של. דדעתו. קצת. ונראה. אסורה,. או. מותרת. כזאת. הרכבה. אם. סופר. לחתם.

סופר.נוטה.להיתר,.דאם.היה.ספק.ממש.לכאורה.היה.צריך.גם.למחות.באחרים..אמנם.

בביתו.החתם.סופר.החמיר.ומחה.שלא.יעשו.כן.אך..לאחרים.לא.מחה.ד"לא.ברי]ר[.לי.

אסורה".וסיים."והמחמיר.תבא.עליו.ברכה",.כלומר.אפילו.לא.כתב.שראוי.להחמיר..

נראה.דהחתם.סופר.חידש.מסברא.דיליה.לומר.שדוקא.אם.שני.המינים.גדלים.למעלה.

מהקרקע.או.לפחות.עתידים.לעלות,.ההרכבה.אסורה,.דהחתם.סופר.לא.הביא.שום.

רמז.וראיה.לדברים,.אלא."דרש".מעצמו."אף.אנו.נאמר.מה.בהמתך.בהרבעה.ב'.המינים.

גדלים. המינים. ששני. בהרכבה. שדך. הה"נ. הרבעה. נקרא. זה. בעולם. לפנינו. מגולים.

למעלה.מהקרקע"..אולי.יש.למצוא.קצת.רמז.מלשון.הרא"ש.)הלכות.כלאים.סוף.אות.

ד',.נדפס.אחר.מסכת.מנחות(.שהרכבה.מתחת.לקרקע.שונה."שמעינן.מהא.מתני.דשייך.

הרכבה.אפילו.תחת.הקרקע"..וכן.מלשון.הטור.)יו"ד.רצ"ה(."ויש.לאסור.הרכבה.אפילו.

תחת.הקרקע",.כלומר.מסברא.היה.אפשר.לומר.שבחלק.האילן.שמתחת.לקרקע.מותר.

להרכיב.אף.שחלק.מהאילן.הוא.מעל.הקרקע.]החתם.סופר.ספק.לו.כשמין.אחד.כולו.
מתחת.לקרקע[.

בשם.החזון.איש.כתבנו.תנאי.אחר.לאסור.הרכבת.שני.מינים,.דהרכבה.אסורה.רק.אם.

מרכיב.דבר.שיצמח.אבל."אם.מרכיב.דבר.שאינו.צומח.אלא.שהוא.נבלע.באילן.ומטיב.
צמיחת.האילן.מותר".
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מלשון.החזו"א.ומסדר.דבריו.בהביאו.את.שאלת.החתם.סופר.אי.מותר.לתחוב.גרעין.

חיטה.בסדק.ענף.השושנה,.משמע.ברור.שלא.סבירא.ליה.את.סברת.החתם.סופר.שאם.

אין.ההרכבה.גדלה.למעלה.מן.הקרקע.אולי.אינה.אסורה,.אלא.פשיטא.ליה.לחזון.איש.

שגם.הרכבה.של.ענף.השושנה.וגרעין.החיטה.הוי.הרכבה.אף.דהחיטה.אינה.עולה.לפני.

ומזדווגים.. והחיטה,.משתרשים. הם,.השושנה. בזה.אם. תלוי. האיסור. הקרקע,.אלא.
כלומר.אם.הם.גדלים.מעל.הקרקע.או.מתחתיה.החזו"א.לא.צירף.להיתר.כלל.

.יש.לדון.אם.החתם.סופר.סובר.שאם.המורכב.אינו.מקבל.כח.צמיחה.מותר.להרכיבו.

במין.אחר.או.סובר.דבין.מקבל.ובין.אינו.מקבל.אסור.להניח.גרעין.חיטה.בסדק.ענף.

השושנה,.והצד.היחידי.להתיר.הוא.משום.שהחיטה.אינה.עולה.על.פני.הקרקע.ואף.

אינה.עתידה.לעלות..לכאורה.דברי.החזון.איש.צריכים.קצת.ביאור,.דמשמע.שפשיטא.

ונראה. מותרת,. ענף.השושנה,.ההרכבה. עם. מזדווגת. אין.החיטה. לחזו"א.שאם. ליה.

שהיתר.הדבר.הוא.מסברתו.שהבאנו.לעיל.ש"אם.מרכיב.דבר.שאינו.צומח.אלא.שהוא.

נבלע.באילן.ומטיב.צמיחת.האילן.מותר",.גם.כאן.אם.החיטה.והשושנה.אינם.מזדווגים.

מותר.]החזון.איש.לא.תלה.את.שתי.ההלכות.אחת.בשניה,.אך.מלשונו.נראה.ששתיהן.

גרעין.חיטה.בסדקי. הלכה.אחת,.ההיתר.להרכיב.דבר.שאין.מצמיח.וההיתר.לתחוב.

ענף.השושנה.אם.אינם.מזדווגים,.היא.הלכה.אחת[,.א"כ,.שסברא.פשוטה.היא.שכל.

שאינו.מקבל."כח.צמיחה".אין.בו.איסור.הרכבה,.מוכח.שלחתם.סופר.היה.פשוט.שהם.

מזדווגים,.דמהחתם.סופר.משמע.שהרכבת.השושנה.והחיטה.היא.הרכבה.גמורה.וכל.

צד.ההיתר.להרכיבם.הוא.שהחיטה.נשארת.מתחת.לפני.הקרקע..א"כ.למה.החזון.איש.

כתב."שהדעת.נוטה.שמצמחת.ומזדווגין.בשרשין",.ולא.כתב.דכן.משמע.מהחתם.סופר,.

שאילו.לא.היו.מזדווגים.אין.איסור.הרכבה.כלל,.לכן.קצת.משמע.מהחזו"א.שלא.ברור.

אם.החתם.סופר.גם.כן.אוסר.הרכבה.רק.אם.מרכיב.דבר.שצומח.אבל."אם.מרכיב.שאין.

צומח.אלא.שהוא.נבלע.באילן.....מותר"..]גם.אם.כנים.דברינו.שכך.למד.החזו"א.בחתם.
סופר,.לא.מצאתי.מהיכן.דייק.כן[.

תוספת הסבר לדברי החתם סופר

החתם.סופר.מחדש.שאם.אין.שני.המינים.עולים.לפני.הקרקע.אולי.אין.בזה.איסור.

הרכבה.דאינו.דומה.להרכבת.בהמה.ששניהם.מגולים..לכאורה.לדברי.החתם.סופר.אם.

יקצוץ.עץ.וישאיר.רק.חלק.מהגזע.שהוא.תחת.פני.האדמה.וירכיב.ענף.בגזע.מתחת.

יהיה. הגזע. ההרכבה. את. עושה. הוא. שבה. בשעה. גם. אם. דוקא. ]אולי. האדמה. לפני.

מכוסה[,.והגזע.לא.יעלה.מתחת.לפני.הקרקע.רק.הענף.המורכב.יעלה,.אולי.אין.בזה.

איסור.הרכבה,..דאין.שני.המינים.מגולים.ואינם.עתידים.לעלות.לפני.הקרקע.רק.מין.

אחד.מגולה..]הנדון.הוא.אפילו.אם.נאמר.שהגזע.בו.מרכיבים.אין.לו.דין."שורש".אלא.
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אילן..דאם.דינו.שהוא."שורש".יש.מקום.לדון.אם.מותר.להרכיב.בידים.לתוך.שורש.או.

אסור..עי'.חזו"א.)כלאים.ב'.ה',.י"ג.י"א,.הלכות.כלאים.אות.ל"ג([..מבחינה.מקצועית.

קיימת.אפשרות.לחתוך.גזע.שלא.יצמח.יותר,.ולהרכיב.עליו..אלא.דלכאורה.מלשון.

החתם.סופר.קצת.משמע.שזה.יהיה.אסור,.דהחתם.סופר.כתב.פעמיים."מה.שאין.כן.

הכא.שהחטה.הזאת.הנתחבת.בסדקי.הענף.כלה ובלה.בארץ.ואינה.עתידה.לראות.פני.

תבל.רק.גורמת.שתשרש.השושנה.בארץ",.ועוד.פעם.כתב."הה"נ.שרק.הרכבה.ששני.

המינים.גדלים.למעלה.מהקרקע.ולא.כשמין.א' כלה ובלה בארץ"..כיון.שהחתם.סופר.

לא.כתב.סתם.שהחיטה.אינה.עתידה.לראות.פני.תבל.אלא.הדגיש.פעמיים.שהוא."כלה.

ובלה",.נראה.קצת.לומר.דדוקא.אם.אחד.המינים.כלה.ובלה,.אבל.אם.אחד.המינים.

הוי. עולה,. השני. המין. ורק. לאדמה. מתחת. נשאר. אלא. תבל. פני. לראות. עולה. אינו.

הרכבה..אף.דהחתם.סופר.כתב.מפורש."דלא.שייך.הרכבה.אלא.בשני.המינים.מגודלים.

]מגולים?[.למעלה.מהקרקע.או.לכל.הפחות.שעתידים.שניהם.לעלות.מהקרקע",.בכל.

זאת.יתכן.שאם.החיטה.לא.היתה."בלה.וכלה".אף.שהיתה.נשארת.מתחת.לקרקע.היה.

בו.איסור,.דאם.החיטה.היתה.נשארת.קיימת.ומתאחה.עם.השושנה,.החלק.העליון.של.

השושנה.המגולה.מעל.פני.הקרקע.הוא.שני.המינים.יחד.דגדל.משני.המינים,.וחשבינן.

שגם.החיטה.עלתה..אמנם.מפשטות.דברי.החתם.סופר.לא.משמע.כמו.שכתבנו,.אלא.

ששני.המינים.ממש.צריכים.להיות.מגולים.כדי.שאיסור.ההרכבה.יהיה.איסור.ברור..

אלא.שאם.היה.מותר.להרכיב.מתחת.לפני.האדמה.בתוך.הגזע,.והגזע.לא.יעלה.למעלה,.
לכאורה.היו.צריכים.הפוסקים.להזכיר.אפשרות.כזאת.

למכובדנו וידידנו היקר
יו"ר הנהלת ביהמ"ד

הרב רון נחמן שרון שליט"א

ולכל המשפחה

ברכת מזל טוב מעומק הלב
לאירוסי בתם תחי'

יהי רצון שיבנו ביתם לתפארת לשמחת לבכם
 ולשמחת לב כל אוהביכם

חבר לומדי בית המדרש,  ההנהלה וסגל העובדים


