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הרה"ג יוסף אפרתי - ראש בית המדרש

לענין. יט(. סי'. )יור"ד. יוסף. ישא. בזה.בשו"ת. כבר.עסקנו. אילנות.מאכל. בדין.קציצת.

גדולה. בשכיחות. מגיעה. זו. ושאלה. הואיל. אולם. פירות.. מניב. שאינו. פרדס. עקירת.
ובשינוי.ממה.שנדון.שם,.אשוב.לשנות.פרק.זה.

בענין.זה.ישנם.שלש.שאלות.מעשיות.ושכיחות,.א..במקומות.חקלאיים.שיש.להם.עצים.

וליטע.במקומם. לעקור.את.הפרדסים. כדאי.להם. כלכלית. ומבחינה. פירות. המניבים.

אילנות.אחרים.האם.דבר.זה.מותר..ב..האם.קציצת.ענפים.של.עץ.מאכל.אסורה,.ומה.

הדין.כאשר.הענפים.מפריעים.למעבר.הרבים,.או.שמסתירים.את.אור.השמש.לבית,.

ופעמים.שזה.מפריע.לסוכה.כאשר.מעל.הסוכה.משתרגים.ענפים.המפריעים.הלכתית.

לבנית.הסוכה,.האם.בכה"ג.מותר.לקצוץ.את.אותם.הענפים..ג..האם.מותר.לעקור.אילן.
מאכל.בכדי.לבנות.או.להרחיב.דירה.באותו.המקום..

א. היתר עקירת אילן שאינו מניב, או במעולה בדמים

במשנה.)ב"ק.צ.ע"ב(.מבואר.בדברי.רבי.עקיבא."והקוצץ.נטיעותיו.אף.על.פי.שאינו.

רשאי.פטור,.אחרים.חייבים",.ופירש"י."קוצץ.בנטיעות.אין.רשאי.דעובר.בבל.תשחית",.

ומבואר.שם.דהמקור.לדין.זה.נלמד.ממש"כ.התורה.לענין.מצור.)דברים.כ,.כ(."רק.עץ.

אשר.תדע.כי.לא.עץ.מאכל.הוא.אותו.תשחית".וגו'..ובגמ'.)צא.ע"ב(."אמר.רב,.דיקלא.

דטען.קבא.אסור.למקצציה".–.היינו.דגם.בכמות.פרי.קטנה.חל.איסור.לקצוץ.אילן.
הרי השונות. השיטות. לפי. סמ"ק,. .100-58 כ. בין. שיעורה. ביצה. ביצים,. כד. יש. .)בקב.
כ.1400.-.2400.סמ"ק.זהו.שיעור.קב(..ובהמשך.מובא.דבזית.אף.אם.הוא.נותן.רובע.
קב.אסור.לקוצצו."שאני.זיתים.דחשיבי".והוסיף.הרא"ש.)סי'.טו(."וכן.לכל.]אילן[.לפי.

חשיבותו,.וגפן.דטעין.כל.דהו.אסור.לקוצו"..

הרי.שאם.העץ.נותן.פירות.בכמות.קטנה.מהמבואר.כאן.)פחות.מקב,.או.בזית.רובע.קב(.

מותר.לקוצצו,.והיה.מקום.לדון.האם.רק.אילן.שמניב.כמות.זו.אחרי.כיסוי.ההוצאות.

שהיו.בגין.האילן.אסור.לקוצצו,.או.כל.שהאילן.מוציא.קב.אסור.לקוצצו..ובשטמ"ק.

הביא."וכתב.הר"מ.מסרקסטה.ז"ל,.וז"ל.אילן.הטוען.פירות.כדי.קב.לשנה.אע"פ.שאינם.

חשובים.אסור.לקצצו.וכו'..נראה.לומר.כשעושין.כשיעור.זה.יתר.על.ההוצאה",..וזהו.

.- בדמים. דבמעולה. . הגמ'. בהמשך. שמבואר. ממה. גרע. לא. דהרי. דמסתברא. מלתא.

כשקורותיו.שווים.יותר.מפירותיו,.מותר.לקוצצו.וק"ו.כאשר.האילן.מביא.הפסד.וכלשון.

הר"ח."וכולן.דרך.אחת,.לא.אסרה.]תורה[.אלא.במקום.דליכא.פסידא.אבל.היכא.דאיכא.

פסידא.שרי",.אמנם.יש.לעיין.אם.מה.שלא.הובא.בדברי.ראשונים.נוספים.תנאי.זה.

בענין עקירת אילן מאכל*

*.מתוך.שיעור.שנאמר.ביום.העיון.האחרון.)ניסן.ש.ז.(.של.בית.המדרש
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שיהא.שיעור.קב.יתר.על.הוצאות.הינו.ראיה.שאינם.סוברים.כהר"מ.מסרקסטה..מכל.

מקום.יש.מקום.לדון.להקל.לחקלאים.שמבקשים.לעקור.פרדס.כדי.לטעת.בו.פירות.

אחרים,.במקרה.שהוצאות.החזקת.הפרדס.הנוכחי.הינם.יותר.מהכנסותיו,.דזהו.בכלל.
שאינו.נותן.קב,.ויש.לעיין.בזה.

ובהא.דאיתא.שם.דבמעולה.בדמים.מותר.לקצוץ,.ופי'.רש"י."דמיו.יקרים.לבנין.יותר.

משבח.פירותיו",.יש.לעיין.היאך.מחשבים.דבר.זה,.האם.כאשר.שווי.קורותיו.יתרים.

על.ערך.פירותיו.באותה.שנה,.או.כנגד.שווי.כספי.של.כל.הפירות.העתידיים.,.וראיתי.

שמרנא.הגאון.רי"ח.זוננפלד.זצוק"ל.השיב.בזה.לשואל.)בתשובה.שנתפרסמה.בקובץ.

אוצרות.ירושלים.–.תשס"ג..תשובה.זו.איננה.מופיעה.בקובץ.תשובות.בהוצאת..קרן.

ראם.הגם.שיש.שם.נידון.בדין.עקירת.אילן.מאכל.בסימן.עט,.אבל.לא.בנידון.דידן(.

דשמין.האילן.הזה.כפי.מה.שהוא.עומד.למקח,.אם.שווה.יותר.להעמידו.לפירות.היינו.

אם.רוצה.למוכרו.לאחר.על.מנת.לאכול.פירותיו.אם.נותנים.בעדו.דמים.יתירים.ממה.

שנותנים.לקוץ.לעצים.אז.אסור.לקוצצו.מדינא,.ואם.לאו.היינו.ששוה.יותר.לעצים,.
בכה"ג.מותר..

ב. בדין אילן המזיק אילנות אחרים

והנה.עוד.מובא.בגמ'.שהאריס.של.שמואל.הביא.לו.תמרים.והריח.בהם.טעם.של.גפן.

ומכיון.שהדקלים.מקלקלים.את.הגפן,.ועץ.הגפן.יותר.חשוב.אמר.לאריסו.לעקור.את.

דברי.החת"ס. -.דמשמעות. לי.מקורייהו". "אייתי. בלשון.שמואל. לעיין. ויש. הדקלים..

)סי'.קב(.דהגם.שהיה.נזק.לגפנים.לא.התיר.שמואל.אלא.לעקור.לנוטעו.במקום.אחר,.

בשאילת. אמנם. אחר.. במקום. לנוטעו. אפילו. לעקור. אסור. נזק. הי'. לא. אם. ולדבריו.

יעב"ץ.)סי'.עו(.כתב.דלעקור.אילן.ולהעבירו.למקום.אחר,.אינו.בכל..איסור.עקירת.
אילנות..

והנה.לכאורה.יש.מקום.לברר.בדעת.המתירים.קציצת.אילן.על.מנת.להעבירו.למקום.

אחר,.אם.הכוונה.היא.מחמת.שאין.זו.השחתה,.ואם.כן.אף.אם.יעביר.העץ.בלא.גוש.

ויצטרכו.למנות.שנות.ערלה.מחדש.אין.זה.נחשב.עקירה,.או.דילמא.כל.דבריהם.דווקא.

בכהאי.גוונא.שעוקר.האילן.בגוש.ואין.בו.חיוב.מניית.ערלה.מחדש,.או.אז.זה.נחשב.
כאילו.לא.עקר..וראה.בשאילת.יעב"ץ.)הנ"ל(.ואכמ"ל.

ובהיותי.בזה.אציין.כי.לפני.שנים.רבות,.הבנתי.מרבינו.זצוק"ל.שגם.במקרה.שאסור.

לקצוץ.אילן.מאכל..הרי.כל.שעוקר.אילן.מאכל.בגושו.ואינו.מנתקו,.ומעבירו.למקום.
אחר.אין.זה.נחשב.לעקירה,.ואינו.עובר.על.איסור.קציצה.

.עכ"פ.מבואר.ממעשה.דשמואל.שכאשר.האילן.מפריע.לאילן.אחר.היקר.ממנו.מותר.

לעוקרו.וכך.נפסק.ברמב"ם.)הל'.מלכים.פ"ו.ה"ח,.ט(."אין.קוצצין.אילני.מאכל.שחוץ.

למדינה.וכו'..שנאמר.לא.תשחית.את.עצה.וכו'..אבל.קוצצין.אותו.אם.הי'.מזיק.אילנות.
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וכן.אילן.מאכל. וכו'.. יקרים. אחרים.או.מפני.שמזיק.בשדה.אחרים.או.מפני.שדמיו.

שהזקין.ואינו.עושה.אלא.דבר.מועט.שאינו.ראוי.לטרוח.בו.מותר.לקוצו.וכמה.יהא.

ג'.מקרים.בהם.ניתן.לקוץ.האילן. וכו'"..הרי.דלהרמב"ם.יש. .הזית.עושה.ולא.יקוצנו.

א..במזיק.עצים.אחרים,.או.שדה.אחרים..ב..במעולה.בדמים.לקורות..ג..באינו.מניב.
כמות.שראוי.לטרוח.בו..

ג. עקירת אילן בצריך למקומו 

.והנה.מלבד.ההיתרים.המובאים.בסוגית.הגמרא.לקוץ.אילן.מאכל,.מצאנו.להרא"ש.

אף. כלומר,. דמותר",. נראה. למקומו. צריך. היה. אם. "וכן. נוסף. מקרה. שהוסיף. )שם(.

שהאילן.מניב.כמות.פרי.ואינו.מזיק.לאילנות.אחרים.ואף.אינו.מעולה.בדמים.לקורותיו.

בכל.אופן.אם.השטח.בו.האילן,.נצרך.לשימוש.אחר,.מותר.לקוצצו,.ועפ"י.זה.הורה.

הט"ז.)יור"ד.ס"ס.קטז(.בנידון.השאלה.שהינה.שכיחה.מאד.כיום.-.עקירת.אילנות.מאכל.

לצורך.בניה,."ומזה.התרתי.לאחד.שהיה.לו.קרקע.עם.אילנות.לקוץ.האילנות.אע"פ.
שיש.בהם.פירות.כדי.לבנות.בית.דירה.עליה".

ד. בדין קציצת ענפי אילן

בתשובת.דובב.מישרים.להגאון.מטשעבין.זצ"ל.)ח"ב.סי'.מב(.דן.בדבר.קציצת."ענפים".

מן.האילן.האם.מותר,.ומביא.ראיה.מדברי.התוס'.בברכות.)דף.לו.ע"ב.ד"ה.אין(.שהקשו.

מדוע.חז"ל.היו.צריכים.לאסור.קציצת.אילנות.בשביעית.]כמבואר.במס'.שביעית.סוף.

פ"ד[.הרי.בלא"ה.אסור.לקצוץ.ענפי.אילן.בכל.השנים.משום.איסור.דבל.תשחית.את.

עצה,.וע"ש.מה.שתירצו..ואם.קציצת.ענפים.מותרת.בכל.השנים.ואין.בה.איסור.דבל.

תשחית.א"כ.אין.מקום.לקושית.התוספות.דמה.שאסרו.חז"ל.בשביעית.היינו.קציצת.

ענפים.בלבד,.אלא.מבואר.מהתוס'.דגם.קציצת.ענפים.בלבד.אסורה.משום.בל.תשחית.
ע"ש.....

והנה.יש.שהביאו.בשם.מרן.זצ"ל.שמתיר.לקצוץ.ענפים..אבל.בקובץ.תשובות.)ח"ב.

אילן. של. ענפים. לקצוץ. אסור. הפוסקים. רוב. שלדעת. זצ"ל. רבינו. מרן. כתב. מ(. סי'.

פירות,.ע"ש..ושמעתי.בשם.מרן.הגרש"ה.וואזנר.שליט"א.שמורה.להיתר..ומרן.הגר"ח.

זצ"ל. רבינו. לי.שרבו.המתירים.אמנם.מכיון.ששמע.שמרן. קנייבסקי.שליט"א.השיב.
אסר,.אמר.שודאי.ראוי.לחוש.להוראתו.רק.אפשר..לציין.שיש.מתירים.

ה. קציצת ענפי אילן המפריעים לסוכה. 

והגם. מותר,. אם. הסוכה. לכשרות. המפריעים. ענפים. קציצת. בענין. לדון. יש. עוד.

שלכאורה.הי'.מקום.לומר.שהותר.רק.כאשר.יש.בעקירה.הנאה.חשובה.גדולה.יותר.

מאשר.בשימוש.הפירות,.ואם.כן.מהיכי.תיתי.להתיר.לעקור.עץ.לצורך.בנית.סוכה,.
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פ(. סי'. דובב.מישרים.ח"ג. )ועיין. ניתן.לעשות.הסוכה.במקום.אחר. בפרט.שמסתמא.

אמנם.מרנא.הגרי"ח.זוננפלד.זצוק"ל.)בתשובה.הנז"ל(.כתב.שמותר.לקצוץ.לצורך.סוכה.

גם.את.כל.האילן.)ולא.רק.ענפים.מהאילן(.ע"ש..והרי.זה.בכלל.דברי.הר"ח.)ב"ק.שם(.

שכתב.שכל.האיסור.הוא.רק.כשעושה."השחתה",.וכנזכר.בקרא.האיסור."בל.תשחית.

את.עצה",.אבל.קציצה.לצורך.מצוה.אין.זה.חשוב.השחתה.ומותר..ובאחרונים.אחרים.

יש. וענפים. כי.אפשר.להתיר.קציצת.ענפים.לצורך.קיום.מצות.סוכה.הואיל. מבואר.
מתירים.לקצוץ.וכאמור.הגרי"ח..זוננפלד.זצוק"ל.התיר.אף.עקירת.כל.האילן..

ו. בענין חשש סכנה בקציצת אילן

השאילת. )ובכללם. אחרונים. לחבל. מצאנו. הדין. מן. לקצוץ. דשרי. במקרה. דגם. אלא.

ברי. רבי.חנינא.לא.שכיב.שיבחת. וטרו.בהא.דאמר. והחיד"א(.ששקלו. הנז"ל,. יעב"ץ.

אלא.דקץ.תאינתא.בלא.זמנה,.האם.הכונה.דבנו.של.רבי.חנינא.)ב"ק.צא.ע"ב(.עבר.על.

איסור.קציצה.)בשוגג(.או.שמא.גם.במקומות.שמותר.מעיקר.הדין.לקצוץ.האילן.עדיין.

יש.לחוש.לסכנה.-.מצד.הענין.הסגולי,.ומחמת.כן.מת.בנו.של.רבי.חנינא,.ואמנם.ממרן.

הגר"ח.קניבסקי.שליט"א.שמעתי.שאם.עקירת.האילן.מותרת.מן.הדין.אין.בזה.משום.

סכנה,.אבל.מצאנו.שרבים.מן.הפוסקים.החמירו.שלא.לקוץ.אף.במקום.שמותר.מן.הדין.
מחמת.חשש.סכנה.

ז. קציצת אילן מאכל ע"י גוי. 

שכתבו. ויש. בזה,. לאסור. האחרונים. כתבו. .- מאכל. אילן. לקצוץ. גוי. לשכור. ולענין.

שהדבר.אסור.לא.רק.מחמת.אמירה.לנכרי.אלא.אף.מעיקר.הדין,.שהרי.הרמב"ם.מביא.

בשם.הספרי.שאם.יש.אמת.המים.המוליכה.מים.לאילן.אסור.לחסום.את.המים.בכדי.

שיתייבש.האילן,.ואם.ע"י."גרמא".אסור.לעקור.ודאי.שאסור.גם.ע"י."אמירה.לעכו"ם".

]ויש.מן.הפוסקים.שכתבו.עצה.בזה.למכור.את.האילן.לגוי,.אבל.בארץ.ישראל.יש.בזה.
חשש.משום.איסור."לא.תחנם"[..

והגם.שכאמור.במקום.שאסור.לקצוץ.אין.לעשות.גם.ע"י.גוי,.הרי.כאשר.מותר.לקצוץ.

רבו.הפוסקים.שהורו.לעשות.דוקא.ע"י.גוי,.וכך.הי'.מורה.ובא.מרן.הגרי"ש.אלישיב.

זצוק"ל.דבמקום.שמותר.לעקור.את.האילן.יש.לעשות.את.העקירה.ע"י.גוי..]ואפשר.

טעמו.או.משום.להמעיט.בכך.את.האיסור,.או.משום.הסכנה.שבדבר.וכנ"ל[..והעיד.

לפני.אברך.אחד.ששאל.בזמנו.את.הגרב"צ.אבא.שאול.זצוק"ל.והשיבו.שכדאי.שיהא.

ע"י.גוי..ועוד.כתבו.האחרונים.בזה.-.שאם.יכול.לעקור.את.האילן.ולנטוע.אותו.במקום.
אחר.ודאי.שראוי.לכתחילה.לעשות.כן..
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ח. עקירת אילן מאכל שהוא ספק כלאים. 

וידועים. אילן,. דעקירת. איסור. בזה. שאין. ודאי. לעקרו. שצריך. כלאים. באילן. והנה.

שהכנה. עץ. יש. אם. ולכן. מינם,. ספק. בגדר. חשיבי. ההדרים. עצי. שכל. החזו"א. דברי.

ומסרו. כלאים,. כספק. נחשב. הוא. זה. עץ. למעשה. .- תפו"ז. והרוכב. אשכולית,. . שלו.

בשם.החזו"א.שאסר.להרכיב.אבל.התיר.לחקלאים.לקיים.אילנות.כאלו,.אולם.כאשר.

הבעלים.אינו.רוצה.להסתמך.על.היתר.זה,.ומבקש.לעקור.העץ.להימנע.מספק.איסור.

קיום.כלאים,.שמעתי.ממרן.רבינו.זצ"ל.להתיר.בזה.לעקור.העץ,.ועוד.אמר.שאין.בכה"ג.
משום.סכנה.בעקירת.העץ.

ושמעתי.ממרן.הגר"ח.קנייבסקי.שליט"א.מעשה.שהיה.עץ.בגינתו.של.מרן.החזון.איש.

זצ"ל,.שהחזו"א.ביקש.מהסטיפלר.זיע"א.לעוקרו.הואיל.והיה.ספק.כלאים,.אולם.אביו.

חשש.לעקור.מחמת.הסכנה.שהרי.מותר.הוא.בקיום,.והחזו"א.הבחין.בכך.ועקר.בעצמו.

את.האילן,.הרי.דהחזו"א.ומרן.הגרי"ש.לדבר.אחד.נתכוונו.דבכה"ג.אין.איסור.ואף.לא.
חשש.סכנה..

ובהא תבנא לדינא  - הוראות מרן רבינו הגרי"ש אלישיב זצוק"ל.

לרוב.הפוסקים.אסור.לקוץ.ענפי.אילן.מאכל.

כשעוקרים.מחמת.מעולה.בדמים.ראוי.ורצוי.לעשות.ע"י.גוי.

כאשר.עוקרים.בגושו.ע"מ.לנוטעו.במקום.אחר.באופן.שלא.יצטרך.מניית.שנות.ערלה.
מחדש.אין.זה.עקירה.אלא.המשך.הנטיעה.

אין.איסור. ודאי.כלאים(. )וקו"ח.מחמת. אילן.אפילו.מחמת.ספק.כלאים. כשעוקרים.
קציצה.ואין.סכנה.בזה.



ברכת מזל טוב

לידידנו הנכבד
הרב משה דוד אפרתי שליט"א

איש חיל רב פעלים לביסוס בית מדרשנו והרחבתו
ולרעיתו שתחי'

ולראש בית המדרש
הגאון הרב יוסף יקותיאל אפרתי שליט"א

ולרבנית שתחי'

להכנס הבן - הנכד
פנחס נ"י

לעול תורה ומצוות 

יהי רצון שתעלה בתורה ויראה ובכל מדה נכונה
לשמחת לב הוריך ולתפארת  המשפחה הגדולה והנכבדה 

ולשמחת לב כל אוהביכם
וירוו ממך רב נחת 

לומדי בית המדרש        המכון לחקר החקלאות

ההנהלה וצוות העובדים

ברכת מזל טוב

לידידנו הנכבד
הרב רפאל הופמן שליט"א

חבר הנהלת בית המדרש
ולרעיתו שתחי'
ולכל המשפחה

לאירוסי בנכם החתן היקר
דב נ"י

הבית החדש יבנה כרצונו וכרצון יראיו לשמחת לבכם ותראו בנים ובני 
בנים עוסקים בתורה ובמצוות

לומדי בית המדרש        המכון לחקר החקלאות

ההנהלה וצוות העובדים
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הגאון הרב חגי איזרר שליט"א - חבר בית הדין הגדול

בית. כרם. לתוך. יכנסו. לבל. בפרץ. עמד. שרבינו. שנה. כשלושים. זה.

ע"י. הן. כן. שיעשו. היתה. הסכנה. יהודים(.. )שאינם. זרים. נטעים. ישראל.

כלל.. כהלכה. שאינם. גיורים. ע"י. והן. יהדות,. מסמכי. וזיוף. שוא. .הצהרות.

הגיור.בבתי.הדין.המיוחדים.שמחוץ.למערכת.בתי.הדין.האזוריים.הוא.תופעה.הנמשכת.

כששים.שנה..לפני.כשלושים.שנה.התרבו.גיורים.אלו..בעליה.מארצות.חבר.העמים.

משנת.תשמ"ט.ואילך.הגיע.מספר.הנכרים.עפ"י.ההלכה.למאות.אלפים,.ואז.הוחל.בגיור.
בקנה.מידה.של.כחמשת.אלפים.בשנה,.בנוסף.לגיורים.שנערכו.בצה"ל..

הדרוש,. כפי. מצוות. קבלת. בהם. אין. מהגיורים. מאוד. רבים. כי. המידע. הגיע. לרבינו.

שמא. או. בכנות. היא. שלו. המצוות. קבלת. אם. בקורת. בפני. עומד. אינו. המתגייר.

עולים.שהצהירו. של. חמורה. פרצה. התהוותה. לכך. בנוסף. עמו.. בל. ולבו. בלבד. בפיו.

לעשות. המוכנים. ובעדים. מזויפים. במסמכים. ונסתייעו. יהדותם. על. שקר. הצהרות.

שנתגבשו. כללים. הדיינים. בפני. הציב. לרבינו. זו. תופעה. נודעה. כאשר. וגו'.. "טובה".

בברור. להסתייע. והמליץ. העמים. חבר. בארצות. המצב. את. המכירים. רבנים. ע"י.
מוצאם. ארץ. של. המציאות. את. היטב. והכירו. שם. שגדלו. חרדים. במומחים. .יהדות.
בענין.הגרות.היה.הדבר.שונה..כאן.היו.מגיירים.שגיבשו."השקפה".זרה.על.ענין.קבלת.

מצוות,.כאילו.מסור.הגיור.להשקפה.או.חשיבה.לאומית.ולא.מוגדר.היטב.בהלכה..

בחדש.סיון.תשמ"ד.היה.רבינו.המעורר.באמצעות.קריאה.והוראת.הלכה.לרבני.ודייני.

ישראל.ולרושמי.נשואין..על.ההודעה.חתם.רבינו.זצוק"ל.תחלה.ועמו.גדולי.הדור.הגר"י.

קניבסקי.זצוק"ל.הגרא"מ.שך.זצוק"ל.והגרש"ז.אויערבך.זצוק"ל.ולשון.ההודעה.מובא.
בזה:.

בע"ה עש"ק פ' שלח לך טו סיון תשד"מ

אל רבני ודייני ישראל:

היות ולצערנו הגדול נתרבו לאחרונה מקרים של קבלת גרים, ומתברר שאחוז גדול מהם לא חשב 
לקבל על עצמו שמירת תורה ומצוות בעת מעשה הגרות, הננו מזהירים בזה שהוא איסור חמור מאד 
לקבל גרים מבלי להיות משוכנעים שאכן דעתם באמת לקבל עליהם עול תורה ומצוות. הדבר פשוט 
וברור שגיור ללא קבלת קיום תורה ומצוות אינו גיור כלל אפילו בדיעבד. גם הננו מזהירים את כל 

קבלת מצוות בגירות 
בתורתו של מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל*

*.מתוך.שיעור.שנאמר.ביום.העיון.האחרון.)ניסן.ש.ז.(.של.בית.המדרש
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רושמי הנשואין שההלכה מחיבת אותם לבדוק את כל המציג תעודת גיור הן מהארץ הן מחוץ לארץ 
האם באמת היתה הגרות כהלכה כאמור לעיל. רק לאחר מכן אפשר לרשמם לנשואין. 

 אלעזר מנחם מן שך
 יוסף שלום אלישיב
 יעקב ישראל קניבסקי
שלמה זלמן אויערבך

בט'.מרחשון.תשמ"ח.נתפרסמה.חוות.דעת.הלכתית.מגדולי.רבני.בני.ברק.שעיקרה.
הוא.

...לכן הננו להודיע בשער בת רבים כי לפי דין תורתנו הקדושה אסור להכניס אדם לכלל ישראל אלא 
אם נתברר בברור גמור ואחרי חקירות אמיתיות שמקבל עליו לשמור כל המצוות באמת ובתמים 
וכל שלא קיבל על עצמו לקיים המצוות בלב שלם אין  זה  וחלילה לומר שנתשתנו העתים לענין 
הגרות כלום והרי הוא נכרי... ומכאן אזהרה לכל איש מישראל הבא להתחתן עם גר או צאצאיו לברר 
אם הגירות נעשתה כדת של תורה על ידי בית דין של יראי ה' הראוי לסמוך עליו. כמו כן מוטל על 
הרבנים רושמי נשואין ומסדרי קידושין ליזהר בזה מאד כי האחריות מוטלת עליהם לבל להכשל 

ח"ו.

ט' מרחשון שנת תשמ"ח

 הכו"ח למען חזוק דעת תורתנו הקדושה
 שמואל הלוי וואזנר
 ניסים קרליץ
 שלמה זילברשטיין
נתן גשטטנר

הודעת.רבינו.וגדולי.הדור.שעמו.היתה.פסיקה.ברורה.וחד.משמעית.בנושא.רב.חשיבות..

זה..ורבינו.ראה.צורך.בהודעת.הפסק.לצבור.הדיינים.והרבנים.ורושמי.נשואין..בענין.

קבלת.מצוות.נאמרו.ע"י."בעלי.ההשקפה".דברים.אשר.לא.יצאו.ממקור.של.גדלות.

תורנית.או.סמכות.הלכתית.ולכן.נביא.כאן.חלק.מהדברים.שבשורש.הענין.כדי.להסביר.
את.פסיקתו.של.רבינו..

שיטת בעלי התוספות.

בגמ'.יבמות.מו,.ב.נקבעו.עפ"י.מעשה.של.ר'.אושעיא.שלש.הלכות.בגיור:."שמע.מינה.

גר.צריך.שלשה.וש"מ.אינו.גר.עד.שימול.ויטבול.וש"מ.אין.מטבילין.גר.בלילה"..שם.
מובא.גם.בשם.ר'.יוחנן."גר.צריך.ג',.משפט.כתיב.ביה",.וביאר.רש"י."משפט.כתיב.ביה"-
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"משפט.אחד.יהיה.לכם.ולגר.)במדבר.טו(.ואין.משפט.פחות.מג'"..התוס'.שם.מציינים.
מקור.אחר.לכך-."ושפטתם.צדק.בין.איש.ובין.אחיו.ובין.גרו".)דברים.א(..

לשם. נכריה. אשה. הטביל. חייא. ר'. של. שעבדו. מובא. ב. מה,. שבדף. ביבמות. בסוגיא.

טהרה.מנדותה.ועל.כך.אמר.רב.יוסף."יכילנא.לאכשורי.בה.ובברתה.כדרב.אסי.דאמר.

רב.אסי.מי.לא.טבלה.לנדותה".ורש"י.שם.מפרש."אטבלא.לשם.אנתתא:.לשם.טבילת.

נדה.גירות.ואע"פ.שלא.טבלה.לשם.גירות.ואמר.לקמן.)מו,ב(.לעולם.אינו.גר.עד.שימול.
ויטבול.דטבילת.נדה.סלקא.לה.לשם.גירות.דעובדת.כוכבים.לא.טבלה.לנדותה".

התוס'.שם.ד"ה."מי.לא.טבלה".הקשו."תימה.דאמר.לקמן.)דף.מו,ב(.דגר.צריך.שלשה.

דמשפט.כתיב.ביה.–.ואפילו.למאן.דאמר.בריש.סנהדרין.)דף.ג,א(.דבר.תורה.חד.נמי.

כשר.–.מכל.מקום.אין.דרך.נשים.להביא.איש.עמהן.בשעת.טבילה.ואשה.אינה.ראויה.

לדון....וי"ל.האי.דבעינן.שלשה.היינו.לקבלת.המצוות.אבל.לא.לטבילה....ויש.מפרשים.

דכיון.שידוע.לכל.שטבלה.כאילו.עומדים.שם.דמי"..בתוס'.שבסוגיא.הנ"ל.מדובר.על.

ולכן.צריך.שלשה..בסוף. כשרות.הגירות.מדאורייתא.מצד.הדין.שגירות.היא.משפט.

דצריך. הא. מדרבנן.אבל. הוא. בלילה. גר. דאין.מטבילין. מבואר.שהא. הנ"ל. התוספות.

כדי. נדרשת. שלשה. בפני. מצוות. וקבלת. מדאורייתא. הוא. מצוות. בקבלת. שלשה. גר.
שהגרות.תחול.מדאורייתא.

שיטת מהר"ם והרא"ש

"משפט". שדין. מביא.תחילה.את.התרוץ.שבתוספות. לא,. בסי'. ביבמות.שם. הרא"ש.

המצריך.שלשה.לגיור.הוא.רק.על."קבלת.מצוות"..לאחר.מכן.מקשה.הרא"ש.מהטבילה.

בלילה. גר. אין.מטבילין. "מדלא.קאמר. רבינו.מאיר. ומביא.תרוץ.של. בלילה,. שהיתה.

דלא. אלמא. ביה. כתיב. משפט. מ"ט. שלשה. צריך. גר. כדאמר. ביה. כתיב. משפט. מ"ט.

אבל. שלשה. שצריך. הדבר. גוף. לענין. אלא. משפט. דין. לו. דאין. ממשפט.. ליה. גמרינן.

לא.לזמן.הטבילה....ולילה.לא.הוי.אלא.מדרבנן.ולכתחלה.הוא.דלא.הא.דיעבד.שפיר.

דבעינן.שלשה. וגם.הא. דבעינן.שלשה.הוא.מדאורייתא,. דמי"..מבואר.שדעתו.שהא.

בקבלת.מצוות.הוא.מדאורייתא..העולה.מכאן.שקבלת.מצוות.היא.משפט.הגר.והיא.
מדאורייתא.)וצריכה.ג'.ג"כ.מדאורייתא(.

שיטת הרמב"ן 

ענין.שהבאנו.מֵשם.התוס'.והרא"ש.עוסק.גם.הרמב"ן.בחדושיו..תחלה.הוא.מוכיח. בַּ

בענין. סב,. בקדושין. מפורשת. מגמרא. לעכובא. הוא. בגיור. בב"ד.של.שלשה. שהצורך.

המקדש.אשה.לאחר.שתתגייר,.גר.נמי.לאו.בידו.דאמר.ר'.יוחנן.גר.צריך.שלשה.מי.יימר.

דמזדקקי.ליה.בי.דינא,.ואי.ס"ד.לא.צריך.בי.דינא.אלא.לכתחלה,.אמאי.לא.תפסי.בה.קדושי.

דהא.בידו.הוא..ואפשר.לומר.דגבי.קבלת.מצוות.צריך.שלשה.אפילו.בדיעבד,.דמשפט.
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כתיב.ביה.מה.התם.שנים.שדנו.אין.דיניהן.דין.אף.כאן.אינו.גר.אפילו.בדיעבד..אבל.מי.

שהודיעוהו.מקצת.עונשין.של.מצוות.ומתן.שכרן.וקיבל.עליו.בב"ד.לטבול.ולמול,.אם.הלך.

ומל.וטבל.שלא.בפני.בי"ד.הרי.זה.כשר.ולא.פסלינן.לזרעיה,.ולא.מינסביה.ליה.לדידיה.בת.

.ישראל.עד.דטבל.בפני.שלשה..משום.דלכתחילה.בעינן.שלשה.בין.בקבלה.בין.בטבילה.".

רואים.ברור.שקבלת.מצוות.מעכבא.וגם.שתהיה.בפני.שלשה.הוא.לעכובא,.אמנם.יש.

ברמב"ן.ביטוי.שטעון.הסבר."מי.שהודיעוהו.מקצת.וגו'.וקיבל.עליו.בב"ד.לטבול.ולמול,.

אם.הלך.ומל.וטבל.שלא.בפני.ב"ד.הרי.זה.כשר",.ויש.שרצו.לחדש.מכאן.שא"צ.קבלת.

מצוות,.אלא.לקבל.בפני.ב"ד.שימול.ויטבול,.וזו.טעות.שהרי.הרמב"ן.דיבר.לפני.כן.דבר.

....אף.כאן. ברור."דגבי.קבלת.מצוות.צריך.שלשה.אפילו.בדיעבד.דמשפט.כתיב.ביה.

אינו.גר.אפילו.בדיעבד",.על.כן.נראה.לפרש.שגם.אם.רק.קבלת.המצוות.היתה.בפני.

בי"ד.של.שלשה,.מ"מ.זה.נחשב.שהיו.שלשה.בתהליך.הגיור.כולו,.אבל.הדבר.כרוך.בכך.

שתהיה.קבלה.באותו.מעמד,.שזו.התחלה.של.גיור,.שמקבל.עליו.למול.ולטבול,.אזי.

הקבלת.מצוות.מתקשרת.למילה.והטבילה,.ובשלשה.שהיו.בקבלת.המצוות.נחשב.שזה.

מתיחס.גם.להמשך.ההליך.שהוא.מילה.וטבילה,..אבל.אם.לא.קיבל.עליו.בשעת.קבלת.

המצוות.בבי"ד.גם.שימול.ויטבול.הרי.אז.אין..לבי"ד..של.קבלת.המצוות.שייכות.לכל.
ענין.הגיור.למילה.ולטבילה..

.למדנו.א"כ..שהתוס'..הרא"ש..והרמב"ן..ס"ל..שקבלת..מצוות..הוא..לעכובא..בגיור,.ומדאורייתא..

בי"ד..התוס'.שם. דעת. על. אותו. א.מבואר.שגר.קטן.מטבילין. יא,. בכתובות. בסוגיא.

התקשו.בשאלה.כיצד.מעשה.הטבילה.שעושים.הב"ד.לקטן.מועיל.לקטן.ומתיחס.אליו,.

ופירשו.שהגרות.היא.אכן.מדרבנן.ומה.שהותר.בבת.ישראל.היינו.לפי.הסובר.שיש.כח.

ביד.חכמים.לעקור.דבר.מן.התורה.בקום.ועשה.)שלהלכה.לא.קיי"ל.הכי(..בתירוץ.שני.

הסבירו.התוס'.שלקטן.יש.זכיה.מדאורייתא,.וגם.לנכרי.קטן.יש.זכיה.מדאורייתא.לענין.

גיור.מכיון.שזו.זכות.גמורה,.גם.הריטב"א.)הובא.בשטמ"ק(.נקט.שהגרות.מדאורייתא.

והטעם.כיון.שהוא.זכות.גמור..אמנם.הריטב"א.שואל.בענין.הודעת.מצוות."ובגר.קטן.

לא.שייך.הודעת.מצוות".ותירץ."שההוא.למצוה.ואינו.מעכב.והכא.דלאו.בר.הודעה.

הוא.אינו.מעכב"..עוד.כתב.שם.הריטב"א.בשם.התוס'.שהגרות.בקטן.היא.מהתורה.

משום.שגירותו.וזכייתו.באין.כאחד,.ולכן.יש.כאן.שליחות.וזכיה..יש.לשים.לבנו.לכך.

שעל.ענין.קבלת.המצוות.לא.הקשו.התוס'.בכתובות.יא.כלל,.והרי.בקטן.ליכא.קבלת.

מצוות...וי"ל.כמו.שכתב.בשטמ"ק.בשם.שיטה.ישנה."ואע"ג.דצריך.קבלה.הנ"מ.היכא.

דאפשר.אבל.בקטן.לא.אפשר",.ואע"פ.שקבלת.מצוות.היא.ממהות.הגיור.כמו.שכתבו.

התוס'.יבמות.מה,ב,.היינו.במי.שיהדותו.היא.של.חיוב.מצוות,.אבל.קטן.שאינו.מחויב.

גרותו.גרות.של.חיוב.מצוות.בשעת.הגיור,.קבלתן.לא.מעכבת..אי.נמי. במצוות.אין.

יש.לומר.שהתוס'.כאן.סומכים.על.התוס'.סנהדרין.סח,ב.שס"ל.שכאשר.הגר.הקטן.
.שהוטבל.ע"ד.בי"ד.הגיע.לגדלות.ולא.מחה.על.גרותו.זה.נחשב.לקבלת.מצוות.שלו.
והם. קטן,. גר. בענין. הזכיה. מושג. הבנת. בענין. חלוקים. סנהדרין. התוס'. אמנם.
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אין. גיור. לשם. תהיה. שהטבילה. ִכיֵון. והמטביל. טבל,. קטן. של. שגופו. שכיון. סוברים.
.זו.זכיה.עבורו,.אלא.הוא.זוכה.בעצמו.ובגופו,.שנעשה.גר.ונכנס.תחת.כנפי.השכינה.

יש.להעיר.כי.הנ"מ.בין.שני.הפרושים.בענין.קבלת.מצוות.בקטן.הוא.לגבי.חלות.הגרות.

בקטנות,.לפי.הפרוש.שהיכא.שאינו.בר.קבלת.מצוות.אין.צורך.בקבלת.מצוות.הרי.הוא.

גר.מרגע.הטבילה..אבל.לפי.הפרוש.של.התוס'.בסנהדרין.שקבלת.מצוות.היא.כשגדל.ולא.

ימחה,.יתכן.שהגיור.יחול.רק.מרגע.שהוא.גדול,.אמנם.אין.הדבר.מוכרח.ויתכן.שקבלת.

מצוות.כשגדל.חלה.למפרע.מרגע.שטבל,.וכך.ס"ל.צפנת.פענח.לגבי.קבלת.מצוות.)באם.

היתה.לאחר.הטבילה.צ"פ.תנינא.71,180(,.כמו.כן.יש.לציין.כי.הריטב"א.הנ"ל.לא.הזכיר.

קבלת.מצוות.אלא.הודעת.מצוות..ויש.לומר.שבקבלת.מצוות.ס"ל.לריטב"א.כמו.השיטה.

ישנה.שבשיטה.מקובצת.דכיון.שקטן.אינו.בר.קבלת.מצוות.אין.זה.מעכב..לכן.היה.

קשה.לריטב"א.מהודעת.מצוות.בלבד.שהרי.הב"ד.יכולים.לקיים.את.הודעת.המצוות,.

.ותירץ.שכיון.שהודעת.מצוות.היא.מדרבנן.לכן.היכא.דלאו.בר.הודעה.הוא.אינו.מעכב..

נמצא.לפי"ז.שאין.שום.אחיזה.לומר.שהריטב"א.ס"ל.שקבלת.מצוות.אינה.לעכובא,.

היה. קטנים. ולגבי. בגדולים,. לעכובא. היא. מצוות. שקבלת. סובר. שהוא. י"ל. אדרבא.

וכל. שלו.. מצוות. קבלת. לא.מעכבא. ולכן. מצוות. קבלת. בר. אינו. ליה.שקטן. פשיטא.

מה.שהתקשה.הריטב"א.הוא.מהודעת.מצוות.שדבר.זה.מוטל.על.בית.הדין.שהם.בני.

הודעה,.ותירץ.שכיון.שהודעת.מצוות.היא.למצוה.בלבד.וההודעה.לקטן.לא.הוי.הודעה.
דאינו.בר.הודעה.ואינה.מועילה.למתגייר.לכן.אין.ההודעה.מעכבת.

שיטת הרמב"ם והשו"ע 

פי"ג. ריש. הרמב"ם. לשון. בנושא,. והשו"ע. הרמב"ם. שיטת. את. לבאר. נבוא. עתה.

וטבילה. במילה. לברית,. ישראל. נכנסו. דברים. בשלשה. ביאה:. איסורי. מהל'.

הר. ומעמד. יצ"מ. של. הברית. היא. זו. שברית. הרמב"ם. מבאר. ג-ד. בהל'. וקרבן"..

ולהסתופף. לברית. להכנס. הגוי. כשירצה. לדורות. "וכן. הר"מ. כותב. ובהמשך. סיני..
קרבן". והרצאת. וטבילה. מילה. צריך. תורה. עול. עליו. ויקבל. השכינה. כנפי. .תחת.
של. הברית. כמו. היא. .– הברית. לברית.. כניסה. זו. שהגיור. עולה. הרמב"ם. מדברי.
היתה. ויצ"מ. סיני. הר. במעמד. שהברית. שכשם. אומר. הוה. סיני,. הר. ומעמד. יצ"מ.
הוא. מזה. וכתוצאה. לקב"ה,. הגר. בין. ברית. הוא. הגיור. אף. ישראל,. לעם. הקב"ה. בין.
לעם. התחברות. היא. שהברית. הטועים. דעת. )כפי. להיפך. ולא. ישראל. לעם. נכנס.
הוא. הברית,. מהות. שהוא. המוקדם. שהתנאי. ברור. באופן. מבאר. הרמב"ם. ישראל(..
."כשירצה.הגוי.להכנס.לברית.ולהסתופף.תחת.כנפי.השכינה.ויקבל.עליו.עול.תורה.".
מדברי.הרמב"ם.משתמע.כי."מעשה.הגיור".הוא.מילה..טבילה.וקרבן..והמהות..והתנאי..
לגיור.הוא.שיקבל.עליו.עול.תורה.וירצה.להצטרף.לברית.עם.הקב"ה.ולהסתופף.תחת.

כנפי.השכינה.
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הרמב"ם.שם.בהל'.יז.כותב."גר.שלא.בדקו.אחריו.)אם.מתגיר.בשל.דבר.של.טובת.הנאה(.או.

שלא.הודיעוהו.המצוות.ועונשן.ומל.וטבל.בפני.שלשה.הדיוטות.הרי.זה.גר.ואפילו.נודע.
.שבשביל.דבר.הוא.מתגיר"..)הלכות.הודעת.המצוות.ועונשן.נתבאר.בפרק.יד.שם.הל'.א-.כה.(
שהודעת. שכשם. הרמב"ם. בדעת. פירש. עניניו,. וכל. ד"ה. סוף. רסח. סימן. יו"ד. בב"ח.
ששון. מהר"א. דעת. גם. וכך. מעכבת,. לא. מצוות. קבלת. גם. כך. מעכבת. לא. מצוות.
בשו"ת.תורת.אמת.סימן.כ..אולם.לדברי.הרמב"ם.בריש.הפרק.דמשמע.ממנו.שקבלת.
את. סותרים. לכאורה. לגיור,. מוקדם. תנאי. והיא. הגיור. של. הברית. היא. תורה. עול.
שהודעת. כט. סימן. יו"ד. שלמה. בחמדת. כתב. ולפיכך. ששון*.. והמהר"א. הב"ח. דברי.
אבל. לעכובא. אינה. מצוות. הודעת. הם.. שונים. ענינים. שני. מצוות. וקבלת. מצוות.
קבלת.מצוות.עול.תורה.היא.לעכובא..ואם.תאמר.אם.לא.הודיעוהו.מה.יבא.לקבל..
היא. מה. יודע. שאינו. למרות. דתם. ומצוות. היהודים. דת. את. מקבל. שהוא. .וי"ל.

יג.מאיסו"ב.הל'.טו. יש.הוכחה.מדברי.הרמב"ם.שקבלת.מצוות.היא.לעכובא..בפרק.

נפסק.שהמתגיר.בשביל.טובת.הנאה.או.בשל.פחד.אינו.מגרי.הצדק,.וגרים.כאלו.לא.

היה.בי"ד.הגדול.מקבל.אלא.רק.בתי.דין.של.הדיוטות..ובית.הדין.הגדול.היה.חושש.

לגרים.כאלו.לא.מקרבן.ולא.דוחה.אותן..החשש.של.בי"ד.הגדול.היה.שמא.לא.קבלו.
מצוות.באמת..

עיין.שו"ת.אמרי.יושר.לר"מ.אריק.סי'..קע"ו.שביאר.בדעת.הרמב"ם.שכל.עוד.שלא.

ראינו.שמתנהג.כראוי.בשמירת.דת.יהודית,.גיורו.מוטל.בספק.גם.לענין.דיעבד,.וכ"פ.
בסופו. פי"ד.מאסו"ב. פענח. בצפנת. גם. עי'. קח,. סימן. ח"ג. יו"ד. אגרות.משה. .בשו"ת.

אבל. ישראל,. בת. או. לבן. נשואין. משום. להתגייר. ויחפוץ. גר. שיבא. אמנם. יתכן.

החלטה. יקבל. הוא. הישראלית. האומה. עם. כך. לשם. להתחבר. ההכרח. מתוך.

יתכן. אולם. וזבין",. "תליוהו. של. בחינה. כמו. שלם,. ובלב. באמת. המצוות. את. לקבל.

שעושה.הכל.למראית.עין.ולבו.בל.עמו,.ולכן.חששו.בי"ד.הגדול.לגרים.כאלה.מפני.

היא. ההלכה. שלהם.. בגיור. מצוות. קבלת. חסרון. ויש. עמם. לבם. אין. שמא. הספק.

זה. לפי. צדקתו",. שיתבאר. עד. לו. וחוששין. הגויים. מכלל. יצא. וטבל. ומל. שהואיל.

לנהוג. חזר. והוא. כונתו. הוכחה. לא. אם. אולם. מדרבנן,. רק. הוא. שהחשש. אולי. י"ל.
התורה. מן. והגרות.תתבטל. על.תחלתו. סופו. לומר.שהוכיח. מקום. יש. בגויותו. .כמו.
מזה.גופא.מוכח.שקבלת.מצוות.בלב.שלם.היא.לעכובא.מן.התורה.שא"ת.שמי.שלא.

*.גם.בדעת.הב”ח.והמהר”א.ששון.י”ל.שיש.בקבלת.מצוות.שתי.בחינות,.האחת.להיות.מחויב.בדת.

היהודים.ולקיום.מצוותיה..הבחינה.השניה.ללמוד.ולקיים.את.המצוות..יתכן.שלדעת.הב”ח.והמהר”א.

ששון.קבלת.עול.תורה.וכניסה.לברית.היינו.שהדת.והמצוות.מחייבות.את.המתגייר,.אבל.את.קיומן.

בפועל.אינו.מקבל.כעת..הוא.תולה.את.הקיום.בלמוד.והסתגלות.שיבואו.לאחר.הגיור..והבחינה.אצלו.

)שלא.כדבמעמד.הר.סיני(.היא.“נשמע.ונעשה”.ולא.בדרגה.העליונה.של.נעשה.ונשמע..ולדעת.הב”ח.
סגי.בקבלה.של.נשמע.ונעשה.לצורך.גיור.
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א"כ. ששון,. ומהר"א. הב"ח. מן. לכאורה. שנראה. כפי. כשר,. גר. הוא. הרי. מצוות. קיבל.

עול. לקבלת. שלמה. כונתו. אין. ושמא. מתגייר. הוא. דבר. בשביל. אם. לנו. אכפת. מה.

המהות. שלכו"ע. ש"מ. אלא. גר.. הוא. הרי. תורה. עול. קבל. שלא. מי. גם. הרי. מצוות,.

ובמצוותיה.**. בה. ולהתחיב. היהודים. דת. עצמו. על. לקבל. היא. מיהת. גיור. .של.

האחרונים.הנ"ל.שדברו.בשיטת.הרמב"ם.פירשו.שהדין.של.אין.מקרבין.הוא.מחשש.
של.חסרון.בקבלת.מצוות..

בספרי.האחרונים.הביאו.ראיה.נוספת.מהרמב"ם.בפרק.יב.מאיסו"ב.הל'.יז..שם.כתב.

והעבדים. תורה. של. המצוות. כל. עליהם. ויקבלו. כשיתגיירו. כולם. הגויים. כל. הר"מ.

בקובץ. מיד.. ה'. בקהל. להכנס. ומותרין. דבר.... לכל. כישראל. הן. הרי. כשישתחררו.

עב-עג. עמ'. ח"ב. זיבלד. הרב. מהדורת. תשס"ג. ירושלים. זצוק"ל. מרן. של. תשובות.

מובאת.שאלה.מדוע.הבית.יצחק.והאחיעזר.שדנו.אם.גר.שקיבל.מצוות.חוץ.מדבר.

אחד.האם.נפסלת.גרותו.בדיעבד,.לא.הביאו.הוכחה.מהרמב"ם.בפרק.יב.שבו.הנדון.

)לאחר. בדיעבד. ההיתר. שגם. הרמב"ם. וכתב. ישראל(. בבת. מותר. )אם. בדיעבד. הוא.

יב. (.מותנה.בקבלת.כל.המצוות..והשיב.רבינו.שאין.להסיק.מהרמב"ם.בפרק. הגיור.

דבר..כי.הרמב"ם.לא.עוסק.כאן.בהלכות.גיור.אלא.בהלכות.נשואין.עם.גר.ולכן.כתב.

שלענין.נשואין.בעינן.קבלת.כל.המצוות..כשם.שחששו.לענין.נשואין."גם.לגיור.לשם.

דבר",.כך.חששו.לענין."מקבל.מצוות.חוץ.מדבר.אחד".שאין.משיאין.לו.ואין.מקרבין.

מהתורה. בטל. הגיור. אחד. מדבר. חוץ. מצוות. שקיבל. שמי. מכאן. הכרח. ואין. אותו,.

במי. חשש. יש. בדיעבד. שגם. תשובות(. )בקובץ. רבינו. מדברי. למדנו. בדיעבד.. גם.
ישראל. לבת. להנשא. מותר. אינו. ובגללו. דרבנן. והוא.חשש. קיבל.מצוה.אחת,. .שלא.

..
היא. החשש. מהות. אבל. דרבנן. חשש. רק. אולי. זה. אחד". מדבר. ש"חוץ. לפי"ז. נראה.
שלא.נתכון.לקבל.המצוות.באופן.אמיתי,.כמו.החשש.בנתגיר.לשום.דבר..הרי.שאע"פ.
שבמקרים.של."חוץ"."ולשם.דבר".זהו.חשש.דרבנן,.אבל.הם.גזרו.אטו.חשש."דאורייתא".
שמא.לא.קיבל.כלל.ואז.הגרות.בטלה.מדאורייתא,.וברור.שאין.לגזור.אלא.אטו.חשש.

דאורייתא.ולא.גזרו.גזרה.לגזרה.

שולחן. לשום. שנתגיירו. בגמ'.שהגרים. הפסק.שנפסק. כי. מסביר. אברהם. דבר. בספר.

הגרים.לשם. וכן. בימי.מרדכי,. או. ושלמה. דוד. בימי. כמו. היהודים. מלכים,.או.מפחד.

אישות,.היות.שידעו.שאם.לא.תהיה.קבלתם.לשמירת.מצוות.אמיתית.הרי.תתגלה.

יום. היום. בחיי. והתנהגותם.תבדק. מצוות. לקהילה.שומרת. נכנסים. הם. כי. המרמה..

גרים”,. שנפסק.ש”כולם. כפי. כשרה. גרותו. הרי. וכיו”ב. אישות. לשם. גר.שמתגייר. כי. לפרש. יתכן. .**

והחשש.של.בי”ד.הגדול.שבגללו.אין.מקרבין.אותם.הוא.שהם.עלולים.לחזור.לסורם,.ואין.ביה”ד.הגדול.

חפץ.שיתערבו.בישראל.לפי.שהם.“חוזרים.בשביל.דבר.ומתעים.את.ישראל”..לפיכך.נשות.שלמה.היו.

באסור.הרחקה.–.מדרבנן,.ולכן.היו.נקראות.“נכריות”,.ואע”פ.שאח”כ.הוכיח.סופן.על.תחלתן.מ”מ.לא.

מפני.זה.תבטל.הגרות..הטעם.שבכל.ענין.גרותם.לא.מתבטלת.הוא.משום.שמפני.רצונם.לזכות.בטובת.
ההנאה.והפחד.פן.יתגלה.שקרם,.גמרו.וקבלו.בלב.שלם.



18

קבלת מצוות בגירות
הרב איזרר

סיון תשע"גהליכות שדה 181

כפיה. כאן. יש. אם. גם. לפיכך. אותם.. ירחיקו. או. ויענשו. שקרם. יוכח. יחטאו. ואם.

מצוות.. בקבלת. נתרצו. דבר. של. ובסופו. זבינא.. זביני. וזבין. תלויהו. זה. הרי. .מסוימת.

אבל.בימינו.כאשר.הקהילה.אינה.שומרת.מצוות.ואם.קבלו.מצוות.רק.למראית.עין.לא.

תבחן.דרכם.ולא.יענשו.ולא.יורחקו,.יש.ספק.גמור.על.קבלת.מצוות.של.מתגייר.לשם.

טובת.הנאה..בימינו.טובת.ההנאה.היא.מרובה.)לענין.נשואין.או.לענין.חבור.חברתי.

לכל.זכויות.החברה.והתחברות.אליה.(.לפיכך.בימינו.החשש.שבגללו.אין.מקרבין.עד.

שתתברר.צדקותו.הוא.חשש.דאורייתא,.ואם.נהג.במצוות.מעצמו.לאחר.מעשה.הגיור.
הרי.הוא.מגרי.הצדק.אבל.אם.חזר.לגויותו.יש.לומר.שנתבטלה.הגרות.

השו"ע והפוסקים

השו"ע.יו"ד.סימן.רס"ח.)לאחר.שביאר..סדר..הגיור.והודעת..המצוות..ועונשן..המילה..

והטבילה(.פוסק.שם.)הל'.ג(."כל.עניני.הגר.בין.להודיעו.המצוות.לקבלם,.בין.המילה.

בין.הטבילה.צריך.שיהיו.בג'.הכשרים.לדון.וביום,.מיהו.דוקא.לכתחלה.אבל.בדיעבד.

אם.לא.מל.או.טבל.אלא.בפני.ב'....ובלילה.אפילו.לא.טבל.לשם.גרות.אלא.איש.שטבל.

לקריו.ואשה.שטבלה.לנדתה.הוי.גר.ומותר.בישראלית.חוץ.מקבלת.המצוות.שמעכבת.
אם.אינה.ביום.ובשלשה".

פסק.זה.שקבלת.מצוות.מעכבת.אם.אינה.ביום.ובשלשה.)וכ"ש.אם.אין.קבלת.מצוות(.

קיבלו.גם.הט"ז.והש"ך.שם..ולשון.הט"ז.ס"ק.ט."חוץ.מקבלת.מצוות":."שזהו.גוף.הדבר.

והתחלתו,.אבל.מילה.וטבילה.הוה.כגמר.דין.דמן.התורה.הוה.אף.בלילה..אשר"י"..וז"ל.

הש"ך.שם.ס"ק.ט.."אבל.הקבלת.מצוות.אם.לא.קיבל.בפני.ג'.אפי'.בדיעבד.מעכב.כמו.

שכתבו.התוס'.והרא"ש.".לסכום.נביא.את.דעת.הלבוש.סימן.רס"ח."כל.עניני.הגר.בין.

להודיעו.המצוות.בין.המילה.בין.הטבילה.צריכים.שיהיו.בשלשה.הכשרים.לדון.וביום,.

דמשפט.כתיב.גביה,.משפט.אחד.יהיה.לכם.ולגר.מה.משפט.צריך.ג'.וביום.אף.עניני.

גוף. לענין. נאמר.אלא. לשון.המשפט.משמע.שלא. עיקר. מיהו. וביום,. ג'. צריכים. הגר.

הגרות.דהיינו.לקבלת.עליו.עול.המצוות,.אבל.שאר.הענינים.שצריכים.שלשה.אינו.אלא.

דרבנן.לפיכך.לא.אמרו.שצריכין.שלשה.למילה.וטבילה.אלא.לכתחילה.אבל.בדיעבד.

אפילו.לא.מל.או.לא.טבל.אלא.בפני.שנים.או.קרובים.ובלילה.הוי.גר,.ואפילו.לא.טבל.
גר,.ומותר.בישראל". גרות.אלא.איש.שטבל.לקריו.ואשה.שטבלה.לנדתה.הוי. .לשם.

דעת.הב"ח.והמהר"א.ששון.בפרוש.הרמב"ם.לא.הובאה.כלל.בשו"ע.ובפוסקים.***

***.אא”כ.נפרש.בהם.כפי.שפרשנו.בהערה.1,.גם.לפי.הערה.זו.אם.המתגייר.הוא.כמו.בנדון.שבימינו.

שהוא.בא.להתגייר.לשום.דבר.של.תועלת.ואינו..נוהג.בתורה.ומצוות.גם.בסמוך.לאחר.הגיור,.והוא.

השתייך.בעת.הגיור.לחברה.שאין.בה.שמירה.של.מצוות,.הרי.שהוא.גם.אינו.רואה.עצמו.מחויב.כלל.
למערכת.של.תורה.ומצוות.ואינו.גר.גם.לדעת.הב”ח.והמהר”א.ששון.
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זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
נטיעת 
תשע"א 
)דונם(

השטח
הכללי 
)דונם(

אחוז 
ערלה

240150500.13אגס ס"ה

-200יוניקטן,.צהובג'נטיל

202500.8יוני.,.יוליגדול,.מאורך,.ירוק.אדום.אטרוסקה

8025000.1יולימאורך,.צהוב,.לחי.אדומהקוסטיה

ספדונה.
)וספדוצ'ינה(

140120000.1יולי,.אוגוסטירוק.בהיר,.צואר.קצר

ברטלט
ירוק.או.אדום,.גדול,.רוב.

ייבוא
-50אוגוסט

נאשי.)יפני.או.
סיני(

-50אוגוסטדומה.לתפוח

אוכמניות1
קטן,. שטוח,. ומעט. מעוגל. סגול,.

חלק..הרבה.פירות.מסורים
אוגוסט.עד.
אוקטובר

100!30

207000.9אוגוסט.עד.פברואראנונה

2187295502.9אפרסק ס"ה

לוח ערלה לפירות קיץ - תשע"ג
ד"ר משה זקס

1 בזן.זה.קיים.רוב.ערלה.או.חשש.ל"קבוע".-.שעצי.הערלה.נפוצים.ברוב.המקומות.
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זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
נטיעת 
תשע"א 
)דונם(

השטח
הכללי 
)דונם(

אחוז 
ערלה

30020006אפריל,..מאיציפה.צהובהארלי.ספרינג

1.3 401500אפריל,..מאיציפה.צהובה,.גדולטקסס

-800-סוף.אפריל.עד.מאיציפה.לבנהאלמוג

ווייט.ספרינג.
)1270(

-500-סוף.אפריל.עד.מאיציפה.לבנה,.דומה.לאלמוג

פלורדגלו.)9-82(
דמוי.סוולינג,.ציפה.לבנה,.

גדול
21500.4מאי,.יוני

52045004.2יוניציפה.לבנה,.דומה.לסוולינגעודד.)10.ג'י.87(.

2.5

0

2503500יוניציפה.לבנה,.גדולסוולינג.)רודס(.

בבקוק
דמוי.סוולינג,.ציפה.לבנה,.

קצה.חד
400-יוני

5030000.7יוליכמו.בבקוק.אך.גדולשוגר.ווייט.לידי

40045004יוליכמו.בבקוק.אך.גדולסמרסנואו

10031000.57יולי,.אוגוסטציפה.לבנה,.מאורך,.גדולהרמוזה

198-12.ורובידו
דמוי.סמרסט,.צהוב.עם.

לחי.אדום
-50-יולי,.אוגוסט

סמרטט.
ופיירטיים

10500.7ספטמברציפה.צהובה,.גדול.מאוד

ספטמבר.
וסקרלט.סנואו

50055004.2ספטמברציפה.לבנה

 

 

4.7

3.2
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זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
נטיעת 
תשע"א 
)דונם(

השטח
הכללי 
)דונם(

אחוז 
ערלה

נקטרינה 
)אפרשזיף(

1250223003.6

רדגלו
ציפה.צהובה,.קטן.עד.

בינוני
-150-אפריל,.מאי

מאיגלו
ציפה.צהובה,.קטן.עד.
בינוני,.אדום.מבריק

-700-מאי

פיאסטרד,.וכן.
ג'יסי.100

-50-.מאיציפה.צהובה

-50-מאיציפה.צהובה,.בינוני11-9.וכן.סנרד

15017003מאיציפה.לבנהגלי

0.6 502000מאיציפה.לבנהסן.סנואו

-150-יוני.ציפה.צהובה,.בינוניסן.לייט

1
30025006יוניציפה.צהובה,.בינוני15-5.

-400-סוף.יוניציפה.לבנה,.בינוניסנואו.קווין

ארטיגלואו,.קווין.
1
ג'יאנט,.סויטי

50020008.3יוליציפה.לבנה,.בינוני

אינדפנדס,.נקטרד,.
-700-יוליציפה.צהובהארלי.סנגרנד,.פלברטופ

1 בזן.זה.קיים.רוב.ערלה.או.חשש.ל"קבוע".-.שעצי.הערלה.נפוצים.ברוב.המקומות.
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לוח ערלה
ד"ר משה זקס

סיון תשע"גהליכות שדה 181

זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
נטיעת 
תשע"א 
)דונם(

השטח
הכללי 
)דונם(

אחוז 
ערלה

ציפה.צהובה,.גדולפנטזיה
סוף.יולי.עד.

אוגוסט
3020000.6

-50-אוגוסטציפה.צהובה,.גדולפליימקיס

-200-אוגוסט,.ספטמברציפה.צהובה,.גדולפרליין

-100-אוגוסט,.ספטמברציפה.צהובה,.גדולאוטמפרי

-50-ספטמברציפה.צהובה,.קטן,.צהובהונייגולד

זנים.חדשים.
אפילים

60075004.3אוגוסט,.ספטמברציפה.לבנה,.גדול.

ראה.פאפיהבאבאקו

6522000.47ספטמבר-.נובמבריתכן.יבול.גם.מסוריםגויאבה2

1
פרי.קטןגויאבה.תותית

מספטמבר.עד.
נובמבר

4145

דובדבן 
)חמוץ(2

-20250יוני,.יולי

גודגדן 
)מתוק(2

-3005000יוני,.יולי

 בזן.זה.קיים.רוב.ערלה.או.חשש.ל"קבוע".-.שעצי.הערלה.נפוצים.ברוב.המקומות.
1

2.חלק.מהיבול.גדל.אצל.נכרים.)ספק.ערלה.מנכרים.קל.יותר(.
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לוח ערלה
ד"ר משה זקס

סיון תשע"גהליכות שדה 181

זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
נטיעת 
תשע"א 
)דונם(

השטח
הכללי 
)דונם(

אחוז 
ערלה

זית מאכל 
)גדול(2

200218000.3ספטמבר,.אוקטוברשימורים.כל.השנה

זית לשמן 
ס"ה2,1

5900662002.1ספטמבר,.אוקטוברהשווק.נמשך.שנה.ויותר

5800555002.9גודל.בינוני,.הנפוץסורי.ועוד2,1

ברנע.)ודומיו(
בעיקר.לשמן,.גדול.וקצת.

מחודד.)שמן.נחות(
100107000.4

חבוש
ספטמבר.עד.

דצמבר
55000.2

-דצמבר.עד.אוקטובראין.פרי.ערלהחרוב

1531000.1יוני.עד.אוגוסטפרי.אדוםליטשי

לונגן
אך. לליטשי. דומה. פרי.

בצבע.חום
כמעט.ואין.ערלה

2200200001.6אפריל.עד.נובמברלימון

לימה.)ליים(
קטן,.ירוק,.מעט.רחב.

פחוס
305500.5יולי.עד.נובמבר

לימקווט
צורת.לימון.קטן.
ומאורך,ירוק.צהוב

-60-יולי.עד.נובמבר

1 בזן.זה.קיים.רוב.ערלה.או.חשש.ל"קבוע".-.שעצי.הערלה.נפוצים.ברוב.המקומות.

2.חלק.מהיבול.גדל.אצל.נכרים.)ספק.ערלה.מנכרים.קל.יותר(.

 בזן.זה.קיים.רוב.ערלה.או.חשש.ל"קבוע".-.שעצי.הערלה.נפוצים.ברוב.המקומות.
1

2.חלק.מהיבול.גדל.אצל.נכרים.)ספק.ערלה.מנכרים.קל.יותר(.
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לוח ערלה
ד"ר משה זקס

סיון תשע"גהליכות שדה 181

זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
נטיעת 
תשע"א 
)דונם(

השטח
הכללי 
)דונם(

אחוז 
ערלה

30086001.3מאי,.יונימישמש.ס"ה

10060000.7יונירעננה

20026002.3מאי,.,.יוניאדומים.או.גדולים,.ובכירים330.ושונים

200190000.02יולי.עד.נובמברוכן.ספוטה,.מעט.מאד.בשוקמנגו

נקטרינה ראה אחרי אפרסק

ענבים.ללא.
חרצנים

2160290331.46

מחממות.)125.
ס.ב.ס.(

1012000.2סוף.מרץ.עד.מאיאשכול.לא.צפוף,.ענב.ירוק

פרלט.באיזור.
מקדים

2000.8-מאי,.יוליצהוב,.קטן,.עגול

-300-מאי,.יוליאדום.כהה,.קטן.עד.בינוני670

125.)פריים(.כולל.
ס.ב.ס

100090002.8מאי,.יוליאשכול.לא.צפוף,.ענב.ירוק

5015000.8יוני,.יולידומה.ל.125.אך.קצת.מאורך108.)מסטרי(.
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לוח ערלה
ד"ר משה זקס

סיון תשע"גהליכות שדה 181

זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
נטיעת 
תשע"א 
)דונם(

השטח
הכללי 
)דונם(

אחוז 
ערלה

40060001יוני.עד.אוגוסטירוק,.גדול,.מעוגל.סופיריור

1009002.8יוני.עד.אוגוסטאדוםפליים.סידלס

637.)ספרינג.
בלאש(

-100-יוני,.יוליאדום.כהה,.מאורך

1430.55יוני,.יוליאדום.כההאדומיניק

1
5012010.4אוגוסטשחור.בינוניסייבל.

2401.25יוני.עד.אוגוסטשחור,.לא.גדוליערה

-200-יוליירוקרוקי.)253(

מליסה
ענב.לבן.מאורך,.נטיעה.
נסיונית.)כנראה.בפיקוח(

-20-יולי.עד.ספטמבר

סולטנינה.
)תומפסון(.

25070000.57יולי.עד.נובמברירוק,.צהוב,.מאורך

20018002.2אוגוסט,.ספטמבראדום.ענב.בינוניקרימסון

664
נטיעה. מאורך,. לבן. ענב.

נסיונית.)כנראה.בפיקוח(
-25-אוגוסט,.ספטמבר

אוטם.רויאל.
ענב.שחור,.נסיונית.)כנראה.

בפיקוח(
5851.4אוגוסט,.ספטמבר

-100-ספטמברשחור.גדול.וארוךבלק.פינגר.)149(

1 בזן.זה.קיים.רוב.ערלה.או.חשש.ל"קבוע".-.שעצי.הערלה.נפוצים.ברוב.המקומות.
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לוח ערלה
ד"ר משה זקס

סיון תשע"גהליכות שדה 181

זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
נטיעת 
תשע"א 
)דונם(

השטח
הכללי 
)דונם(

אחוז 
ערלה

1004006.2ספטמבר,.אוקטובראדום,.גדול,.אובליסקרלוטה1.

ענבים עם 
חרצנים ס"ה

30399300.58

-50-אמצע.מאי,.יונישחורקרדינל

105000.3אמצע.מאי.עד.יולישחורדן.בן.חנה

-100-יוליאדוםורד

-100-יולישחורבונייר

3511000.8יוני.עד.אוגוסטאדמדם.אדום,.טעם.מוסקטימוסקט.המבורגי

-200-אוגוסט,.ספטמברצהובדבוקי

-100-אוגוסט,.ספטמברירוק,.גדול,.מוסקטאיטליה

זאני.)ומעט.מהזן.
אלול(

20042000.9ספטמבר,.אוקטוברירוק.בהיר,.גדול,.אליפטי

405501.25ספטמבר,.אוקטוברשאמי.וברלינקה.)שחור(חילואני.)אדום(

1830000.1ספטמבר,.אוקטובראדום.סגול,.גדול.עגולרד.גלוב

1 בזן.זה.קיים.רוב.ערלה.או.חשש.ל"קבוע".-.שעצי.הערלה.נפוצים.ברוב.המקומות.
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לוח ערלה
ד"ר משה זקס

סיון תשע"גהליכות שדה 181

זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
נטיעת 
תשע"א 
)דונם(

השטח
הכללי 
)דונם(

אחוז 
ערלה

-30-אוקטוברשחוראוטם.בלאק.

פאפיה*  רוב 
80!15130עגול.מאורך.ירוקערלה!

-50-נובמבר.עד.דצמברפג'ואה

204702.4קקטוס,.פרי.בצורת.ביצהפיטאיה ס"ה

-30-דצמבר.עד.מרץצהובה.עם.ציפה.הלבנהפיטאיה.)זוחלת(

פרי.עדן.
אדום.וגם.לבן,.בליטות.

צבעוניות
203202.7מאי.עד.דצמבר

פיטאיה.עמודית.
)קובו(

חלקה.ופרי.קטן.יותר,.גם.
"סורים"

1200-0.5-יוני.עד.ספטמבר

ראה.שעוניתפסיפלורה

צבר
קיים.חשש.להשתרשות.
צמחי.בת,.יש.בפיקוח

26043002.3-4

נפוליטוס
מין.צבר.שעליו.נאכלים.-.אין.מידע.ברור,.מרביתה.חלקות.מעבר.לשנות.ערלה..

קיים.ספק.אם.יש.בו.בכלל.דין.ערלה.

-400-דצמבר.עד.מאיקומקואט

* יש סוברים שאין נוהג בו ערלה
1 בזן.זה.קיים.רוב.ערלה.או.חשש.ל"קבוע".-.שעצי.הערלה.נפוצים.ברוב.המקומות.



28

לוח ערלה
ד"ר משה זקס

סיון תשע"גהליכות שדה 181

זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
נטיעת 
תשע"א 
)דונם(

השטח
הכללי 
)דונם(

אחוז 
ערלה

7018600.35ספטמבר.עד.ינואר..צורת.ביצה,.חום.אדוםקיוי )אקטנידיה(

קרמבולה1
צהוב.ירוק,.דמוי.פלפל.

וצלעות
106815ספטמבר.עד.אפריל

שזיף.אירופי
אוגוסט.עד.
אוקטובר

1018000.05

414172500.38שזיף יפני ס"ה

5030000.33מאיקטן,.אדום,.פחוסרויאלזי

7010000.93מאי.קטן,.אדמדם,.עגולמטלי

-300-מאי,.יוני.בינוני.אדום,.פחוסרד.ביוט

2012000.3יוניצהוב,.עגולאוגדן

-50-יוניציפה.אדומה,.קצת.אליפטימריפוזה

43000.2יוני,.יוליירוק.צהוב,.קצת.מאורךויקסון

-300-יוליירוק,.חלל.בקצה.גלעיןקלסי

לרודה,.נוביאנה,.
אמברה,.בלק.אמבר

-1000-יוליסגול

1 בזן.זה.קיים.רוב.ערלה.או.חשש.ל"קבוע".-.שעצי.הערלה.נפוצים.ברוב.המקומות.
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לוח ערלה
ד"ר משה זקס

סיון תשע"גהליכות שדה 181

זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
נטיעת 
תשע"א 
)דונם(

השטח
הכללי 
)דונם(

אחוז 
ערלה

5028000.3יולישחור,.ציפה.אדומה,.גדולבלק.דיימונד.

-300-יוליארגמן,.גדולקוין.רוזה.

-800-יוליגדול,.פחוס,.כההפרייר

5020000.38יוליירוק.צהוב,.עגולסנגולד

-50-יוליאדום,.קצת.מאורךקסלמן

105000.3סוף.יולישחורניו.יורקר

-200-אוגוסטצהוב,.קטןגולדן.קינג

אנג'לנו
פחוס.סגול,.)צורת.נוביאנה.

אך.לא.כהה(
-400-אוגוסט

-50-אוגוסטארגמן,.עגול,.גדול.יחסיתרדרוזה

16030000.8ספטמברשחור,.ציפה.בהירה,.גדולבלק.ג'ם.)440(

שיזף.
אוגוסט.עד.
אוקטובר

103000.5

שעונית*1 
)פסיפלורה(

40!2301200פברואר.עד.יולי

* יש סוברים שאין נוהג בו ערלה1 בזן.זה.קיים.רוב.ערלה.או.חשש.ל"קבוע".-.שעצי.הערלה.נפוצים.ברוב.המקומות.

1 בזן.זה.קיים.רוב.ערלה.או.חשש.ל"קבוע".-.שעצי.הערלה.נפוצים.ברוב.המקומות.
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לוח ערלה
ד"ר משה זקס

סיון תשע"גהליכות שדה 181

זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
נטיעת 
תשע"א 
)דונם(

השטח
הכללי 
)דונם(

אחוז 
ערלה

10021000.25אפריל.עד.מאישסק2

שקד2
היבול.כפרי.קלוף.גלעין,.

הרוב.ייבוא
2300300000.14ספטמבר.עד.נובמבר

13020000.8יש.גם.ייבוא.ומנכריםתאנה ס"ה

10015000.9מאי.עד.דצמברארגמנית

מאי.עד.נובמבר.מעט.שאר.זנים2
במאי.הרבה.באוגוסט.עד.אוקטובר

3011000.6

-מעט,.אין.יבול.ערלהתות עץ

ספטמבר.עד.נובמבר.תמר יבש
משווק.כל.השנה

800175000.1

אוקטובר.עד.ינואר.תמר לח
משווק.כל.השנה.מהקפאה

15042000.1

1170430000.45תפוח ס"ה

תפוחים בכירים

10040000.8יולימאורך.לא.מוצקענה

2.חלק.מהיבול.גדל.אצל.נכרים.)ספק.ערלה.מנכרים.קל.יותר(.
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לוח ערלה
ד"ר משה זקס

סיון תשע"גהליכות שדה 181

זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
נטיעת 
תשע"א 
)דונם(

השטח
הכללי 
)דונם(

אחוז 
ערלה

בכירים.שונים.
)א52,.א60,.9-11(

205000.8יולי,.אוגוסט

תפוח רגיל ס"ה 
1050385000.41ללא.הבכירים..הנ"ל..

זנים שללא שמירה רבה בקירור )כרגיל אינם מצויים כלל לאחר פברואר(

גרנד
תפוח.ירוק.)כמו.גרני.

סמית(
202001יולי.עד.ספטמבר

-100-אוגוסטשטוחאין.כמוהו

אורלאן
פסחים.אדומים,.קצת.

מאורך
-2000-אוגוסט.עד.אוקטובר

להלן רשימת הזנים הרגילים המשווקים מקירור כל השנה, לגביהם מובא במספר 
הראשון אחוזי הערלה עד ינואר שהוא לפרי מקירור לזמן קצר, ואחריו אחוזי הערלה 

מינואר )בגרני סמית מפברואר( מקירור ממושך

גלה
קצת.פחוס,.ירוק.עם.מעט.פסים.

אדומים

עד. אוגוסט.
אוקטובר

2004000
3
0.1

פחוס,.צבעונימולינג.דלישס
עד. אוגוסט.

אוקטובר
-400-

יונתן.)כולל.
גו'ני(

אדום,.ציפה.קשה.יחסית,.לא.גדול
עד. אוגוסט.

אוקטובר
601600

1.5
0.1

דלישס.אדום.
)חרמון,.טופרד(

אדום.מאורך.כולל.זן.חדש.אורגון.
ספר.2.הדומה.לו

עד. אוגוסט.
אוקטובר

12010000
0.2
0.05

זהוב
קליפה.צהובה.עם.נקודות.

שחורות.קטנות
17010000אוגוסט.עד.אוקטובר

0.7
0.1
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לוח ערלה
ד"ר משה זקס

סיון תשע"גהליכות שדה 181

זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
נטיעת 
תשע"א 
)דונם(

השטח
הכללי 
)דונם(

אחוז 
ערלה

4509000ספטמבר.עד.נובמברירוק,.גדולגרני.סמית
2.2
0.3

301200ספטמברורוד.וצהוב,.יש.גם.ייבואפינק.ליידי
1
0.25

ברכת מזל טוב

לידידינו
הרה"ג רבי אליקים שלנגר שליט"א

עורך "הליכות שדה" לדורותיו

ולרב נפתלי גוטסמן שליט"א
ולרעיתו שתחי'

להולדת הנכדה - הבת

יה"ר שיהיו הנטיעות דומות לשורשיהן
ויזכו לגדלה לתורה ולחופה ולמעשים טובים

בנחת ובשמחה כל הימים

הנהלת בית המדרש       לומדי בית המדרש



 

ברכת מזל טוב
למכובדינו הרבנים הגאונים שליט"א

להולדת הנינה הרה"ג שמעון וייזר    
להולדת הנכדה  הרב אבנר זומר    

לנשואי הבן הרב יחזקאל ויג   

לנשואי הבת ולהולדת הבת                                                       הרב יצחק מישקובסקי  

לאירוסי הבת הרב בנימין דרייפוס   

לאירוסי הבן                                                       הרב יוסף שלמה סטפנסקי  

לאירוסי הבן הרב מרדכי צבי שאהן  

לאירוסי הבן הרב גבריאל אפרים מאיר  

להכנס הבן לעול מצוות הרב יצחק פלאטו   

להולדת הנכדים הרב חנן מן    
להולדת הבן הרב אהרן קלמן מן   

להולדת הבן ולאירוסי הבת הרב אליהו גרנג'ווד   

להולדת הבת הרב יוסף כהן אוליביצקי  

להולדת הבנות התאומות הרב אברהם ישעיהו אלפא  

לאירוסי הבן והולדת הנכד  הרב אלחנן כהן    

להכנס הבן לעול מצוות הרב משה שפיר   

להכנס הבן לעול מצוות הרב אוהד קולומבוס   

לנשואי הבן הרב שאול יהודה פרידמן  

לאירוסי הבת  הרב אברהם יוסף חבצלת  
 



תנחומינו הכנים

למכובדנו וידידנו חבר בית המדרש

הרב שמחה אידלשטיין שליט"א
ולכל בני המשפחה הנכבדה 

 על הלקח מאתכם אבי המשפחה

הרה"ח אהרן זאב ז"ל
היה נוח לבריות חסיד ועניו שימש תלמידי חכמים

ונהנה מיגיע כפיו 

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים

לומדי בית המדרש וההנהלה

תנחומינו הכנים

למכובדנו וידידנו חבר בית המדרש

הרב חיים אלעזר שמני שליט"א
ולכל בני המשפחה הנכבדה 

 על פטירת האב

הרה"ח יוסף ז"ל
נקי כפיים ויראת ה' היא אוצרו

הוגה בתורה באהבה
גומל חסד ומרבה להיטיב

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים

לומדי בית המדרש וההנהלה
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הרכבה בתלוש ונטיעת עץ שהוא כבר מורכב

אליעזר. פרופ'. .)173 שדה. הליכות. )חוברת. במאמרו.

הצד. הרכבות,. של. שונות. צורות. תיאר. נ"י. גולדשמידט.

השוה.שבכולם.שההרכבה.נעשית.כשהרוכב.)החלק.אותו.

מחובר. מרכיבים(. שבו. )הצמח. והכנה. תלוש,. מרכיבים(.

לאדמה.]חוץ.ממקרה.אחד.של."הרכבת.תמך".–.איור.5.

–.שגם.הרוכב.וגם.הכנה.הם.

מחוברים,.אם.כי.במקרה.של.

מהי. ברור. לא. תמך. הרכבת.
הכנה.ומהו.הרוכב[..אמנם.קיימת.דרך.של.הרכבה,.כששני.
)ענפים. ייחורים. שני. לוקחים. מחוברים,. אינם. החלקים.
יחד,. אותם. ומרכיבים. צמחים. משני. תלושים. קטנים(.
ואת.הענף.שרוצים.שישמש.להיות.החלק.שבו.השורשים.
–.ה"כנה".-.תוקעים.באדמה.ובמשך.הזמן.ישתרש..]שתי......
דרכים.ל"יצירת".עץ.חדש,.או.ע"י.זריעת.הזרע,.או.על.ידי.
יכול.לעשות. לקיחת.ענף.מעץ.קיים.ותוקעים.אותו.באדמה.והוא.משריש..כל.אחד.
נסיון,.לקחת.ענף.של.ערבה.בערך.בעובי.של.אצבע.באורך.של.כ.20-30.ס"מ,.ולשים.
קצה.אחד.במים,.במשך.זמן.קצר.הקצה.שבמים.ְיַפתח.שורשים..ההבדל.בין.שני.דרכי.
ייחור.מעץ.קיים,.הענף.הוא.בדיוק.כמו.ה"אבא",.העץ.ממנו. הריבוי,.שאם.לוקחים.
נחתך.הענף,.ויודעים.מראש.את.תכונות.העץ.החדש..מה.שאין.כן.אם.זורעים.זרע,.
כיון.שלזרע.יש."אבא.ואמא".אין.אנחנו.יודעים.כיצד.יראה..הצאצא,.כמו.שאין.אנחנו.
יודעים.מראש.תכונות.הבן.שיוולד.מאבא.ואמא..ואפילו.שני.אחים.מאותו.אבא.ואמא.
אינם.זהים.זה.לזה..]ראה.מאמרו.של.פרופ'.א..גולדשמידט.הליכות.שדה.גליון.176[...
את.שני.ענפי.האילן.שהרכיבו.אחד.בשני.כשהם.תלושים.ותחבו.קצה.אחד.באדמה,.
החלק.שבאדמה.ישתרש.ויהיה.הצד.התחתון.של.העץ.)הכנה(.והחלק.השני.יפתח.נוף.
ויהיה.החלק.העליון.של.העץ.)הרוכב(..יש.לדון.אם.יש.בזה.איסור.הרכבת.כלאים.אם.
מרכיבים.שני.ענפים.אחד.בשני.כשהם.תלושים,.לכאורה.כיון.שהם.ענפים.תלושים.
תקיעת. אם. היא. השאלה. הרכבה.. איסור. בזה. אין. יחד,. יתחברו. ולא. "חיים". ואינם.
קצה.אחד.מהם.באדמה.על.מנת.שישתרש.והחלק.השני.יתחבר.אליו.ויתאחה,.הוי.
בכלל.הרכבה.שאסרה.התורה..החזו"א.)כלאים.ב'.ט'.ד"ה.ומיהו.דוקא(."המרכיב.ב'.
תלושין.ונוטען.הוי.מרכיב.גמור"..ונראה.שכוונת.החזו"א.דתחיבת.קצה.אחד.באדמה.
אחד. "מתרכבים". המינים. ושני. הענף.משתרש. התחיבה. דע"י. ההרכבה,. מעשה. היא.

כלאי הרכבה - כלאי אילן )המשך(
הרב אליקים שלנגר

 

מושגים בהלכות זרעים

א..שני.היחורים.מופרדים
ב..שני.היחורים.כמעט.מחוברים
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בשני..עי'.בחזו"א.)שם.ד"ה.נראה.דמורכב(.שפשיטא.ליה.שאפילו.אם.עקר.עץ.מורכב.

ששני.חלקי.ההרכבה.]הכנה.והרוכב[.כבר.התאחו,.וחוזר.ונוטעו.כשהם.מורכבים.יחד,.

מורכב.משנים. והוא. וכשנוטעו. בו.שם.הרכבה,. אין. "כי.התלוש. גמורה. הוי.הרכבה.

העץ. את. עקר. אם. רק. שלא. בחזו"א. עי"ש. בשניהם".. החיות. שנותן. הרכבתו. זהו.

עצמו.מהאדמה.נטיעתו.הויא.הרכבה,.אלא.אפילו.אם.עקר.את.העץ.עם.גוש.אדמה.

שלמעשה.העץ.המורכב.כרגע.חי.בגושו,.גם.על.זה.כתב.החזו"א.)שם.ד"ה.ומיהו.דוקא(.

"ונראין.הדברים.אפי'.אם.נוטלן.עם.גושיהן,.דכיון.דאינן.מתקיימין.בגושיהן.זמן.ארוך.

כשזורען.מקיימן.בזריעה.גמורה.חשיב.מרכיב"..כלומר."נראין.הדברים".שלא.רק.באילן.

מורכב.תלוש.שאינו."חי".נתינת.החיות.בו.הוי.מעשה.ההרכבה.האסורה.מהתורה,.

אלא.אפילו.אם.האילן.נטוע.בגושו.וחי.בגושו,.כיון.שכעת.חי.רק.לזמן.קצר,.כשנוטען.

נטיעה.גמורה.באדמה,.חשיב.מרכיב,.שנתינת.חיות.ואף.הארכת.החיים,.הוי.מרכיב..

]אולי.במקרה.שהמורכב.אחר.נטיעתו.באדמה.לא.יחיה.יותר.מאשר.היה.חי.בגושו,.אין.

בזה.איסור.הרכבה..כגון.ירק.מורכב.שכל.אורך.חייו.שבועות.מספר,.אם.עקרו.אותו.

עם.גושו,.ואת.מספר.ימיו.ימלא.גם.בגושו,.אם.ישתלו.אותו.שוב.באדמה,.לכאורה.

לא.יהיה.בזה.איסור.הרכבה,.גם.אם.נאמר.שאיכות.חיי.הצמח.משתפרת.ע"י.השתילה.

באדמה,.דהחזו"א.תלה.האיסור.באריכות.קיום.האילן."דכיון.דאינן.מתקיימין.בגושיהן.
זמן.ארוך"[.

מפורש.בדברי.החזו"א.שאיסור.הרכבה.אינו.רק.מעשה.חיבור.שני.מינים,.אלא.אפילו.

השני,. עם. אחד. תלושים. ענפים. שני. שחיבר. כגון. כבר,. מחוברים. המינים. שני. אם.

ואפילו. ההרכבה.. מעשה. היא. הנטיעה. יתאחו,. הענפים. ושני. באדמה. אותם. ונוטע.

הנוטע.מחדש.עץ.מורכב.ששני.החלקים.כבר.התאחו.והיו.לעץ.אחד,.הנטיעה.היא.

מעשה.הרכבה.האסורה.מהתורה..כוונתנו.להדגיש.שאיסור.הנטיעה.היא.לא.משום.

"שמקיים".כלאים.]בהמשך,.בל"נ.נכתוב.על.איסור.קיום.כלאים[..אלא.משום."הרכבה"..

אסורה. באדמה. תחיבתם. יחד,. מחוברים. שהם. תלושים. מינים. ששני. הדבר,. עיקר.

משום.הרכבה,.לכאורה.מפורש.גם.בדברי.החתם.סופר.)יו"ד.תשובה.רפ"ז(.שהבאנו.

לעיל.)הליכות.שדה.גליון.180.עמ'.36(,.שאם.תוחבים.גרעין.חיטה.בסדק.ענף.שושנה.

דלא. ]אלא. איסור.הרכבה. בזה. יש. "יעזור".להשרשת.השושנה,. כדי.שגרעין.החיטה.

ברור.לחתם.סופר.אם.הדבר.אסור,.מפני.שהחיטה.אינה.עולה.לפני.הקרקע[,.כלומר.

אף.שההרכבה.נעשית.בתלוש.ואחר.כך.נוטעים.אותם.באדמה,.הנטיעה.הוי.הרכבה.

גמורה..גם.לכוכב.מיעקב.)תשובה.י"ח(.פשיטא.ליה.שנטיעת.מורכב.הוי.מעשה.הרכבה.

ממש.]הוא.דן.על.נטיעת.עץ.מורכב.ששני.חלקי.ההרכבה.עדיין.לא.התאחו[."לעקור.

מין. מרכיב.מחדש. כמו. דהוה. דאורייתא. איסור. יעשה. אחר.... במקום. ולנטעו. אותו.

בשאינו.מינו...".)עי"ש.שלדעתו.יש.הבדל.בין.אם.נוטע.לפני.שחלקי.ההרכבה.התאחו.

לבין.נוטע.לאחר.שכבר.שהתאחו,.בל"נ.נביאו.לקמן(,.כלומר.לא.רק.מעשה.הרכבת.

שני.חלקים.הוי.הרכבה.אלא.גם.נטיעת.שני.החלקים.שכבר.הורכבו.יחד,.הוי.מעשה.
הרכבה.האסורה.מדאורייתא.
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קיום אילן מורכב כלאים

הטור.)יו"ד.רצ"ה(."אסור.לקיים.המורכב".כלומר.לא.רק.להרכיב.שני.מיני.אילנות.יחד.

אסור,.אלא.גם.אם.כבר.הרכיב,.אסור.לקיים.המורכב,.ובפשוטו.משמע.שצריך.לעקור.

האילן..מקורו.של.הטור.הוא.מדברי.אביו.הרא"ש.שכתב.)הלכות.כלאים.ג',.בדרך.כלל.

ועל.קיומו.אפילו.הכי. נדפס.אחר.מסכת.מנחות(."אעפ"י.שלוקין.על.הרכבת.האילן.

הפרי.מותר",.פשטות.לשון.הרא"ש,.שעל.קיום.מורכב.חייבים.מלקות.]אפי'.אם.נאמר.

שאיסור.הקיום.הוא.גם.כשלא.עושה.שום.מעשה,.אלא.שאינו.עוקר.את.המורכב,.נראה.

דחיוב.מלקות.הוא.רק.אם.עשה.מעשה.כגון.משקה.את.האילן,.דאם.לא.עושה.שום.

מעשה,.על.לאו.שאין.בו.מעשה.אין.לוקין..אם.לא.שנאמר.שלאו.שקיימת.אפשרות.

לעבור.עליו.במעשה,.גם.אם.עבר.בלא.מעשה.לוקים,.)עי'.משנה.למלך.מלוה.ולוה.ד'.

ו'.ד"ה.והנה.כל.מ"ש.הוא..ועי"ש.שיש.סוברים."לאידך.גיסא".שכל.לאו.שאפשר.לעבור.

עליו.בלא.מעשה,.גם.אם.עבר.במעשה.אין.בו.מלקות..עי'.חתם.סופר.)יו"ד.רפ"ח.סד"ה.

והנה.במקיים(.שהביא.את.המשנה.למלך(..וכן.פסק.בשו"ע.)יו"ד.רצ"ה.ז'(."אסור.לקיים.

המורכב.כלאים"..בעיקר.הדין.אם.יש.איסור.לקיים.את.המורכב.יש.דעות.שונות,.י"א.

שמותר,.י"א.שאסור.בין.אם.עושה.מעשה.כגון.משקה.ועודר,.ובין.מקיימו.בלי.מעשה.

בין.ארץ.ישראל. שאינו.עושה.דבר.לעבודת.האילן.אלא.שאינו.עוקרו..יש.מבדילים.

לחוצה.לארץ,.שבארץ.ישראל.אסור.לקיים.ובחוצה.לארץ.מותר..י"א.שאסור.לקיים.

מהתורה.וי"א.שאסור.מדרבנן.]על.איסור.קיום.המורכב.עי'.תוס'.הרא"ש.סוטה.מ"ג.

ע"ב.ד"ה.כאן.בהרכבת.איסור,.ריטב"א.קידושין.ל"ט.ע"א.סד"ה.מה.בהמתך,.ובמאירי.

שם,.ברכי.יוסף.יו"ד.רצ"ה.אות.ז',.תשובת.חת"ס.יו"ד.רפ"ח,.ובחלק.ו'.כ"ה,.מהרש"ם.א'.

קע"ט,.דברי.חיים.)צאנז(.או"ח.ס',.כוכב.מיעקב.י"ח,.ערוך.השלחן.יו"ד.רצ"ה,.חזון.איש.

כלאים.ב'.ס"ק.ט'.וס"ק.י"א.(.זה.לשון.תשובת.החתם.סופר.)ח"ו.כ"ה.ד"ה.י"א.עבר(."ואי.

עבר.והרכיב.על.ידי.גוי.אי.שרי.לקיימו.הנה.בטוש"ע.אוסר.ומי.יבוא.אחריהם.אבל.לא.

מצאנו.כן.מפורש.בש"ס.או.ברמב"ם.ורא"ש",.על.מה.שכתב.החתם.סופר.שלא.מצאנו.

ברא"ש.שאסור.לקיים.את.המורכב,.רבים.תמהו,.שברא"ש.)כלאים.ג'(.שהעתקנו.לעיל.

מפורש.שאוסר.לקיים.כלאים,.וכפשוטו.משמע.שהאיסור.מהתורה.)עי'.חזו"א.כלאים.

ג'.ט"ו.סד"ה.ונראה.דזה,.במוסגר.בסוגרים.].[.(,.כאמור.בפשטות.נראה.שלהלכה.אסור.
לקיים.את.המורכב.כלאים.

הזמן שבו אסור לקיים את המורכב

החתם.סופר.)חלק.ו'.סוף.תשובה.כ"ה(.מחדש."וזאת.לדעת.דאסור.לקיימו.היינו.כל.

זמן.שלא.נתאחדו.והי'.לאחד.אבל.כשכבר.נתאחדו.והי'.לאחד.באופן.שאין.ההרכבה.

שוב.ניכר.בהם.שוב.אין.בהם.איסור.קיום.וזה.פשוט"..החתם.סופר.לא.מביא.שום.

מקור.לחידושו,.יש.לציין.שתשובה.זאת.נכתבה.בשנת.תקע"ג,.כעבור.עשרים.ואחת.
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רבים. "אשר. נשאל. סופר. החתם. רפ"ח(. )יו"ד. תקצ"ד. משנת. אחרת. בתשובה. שנה.

וכן.שלמים.קונים.כרמים.מעכו"ם.ובתוכם.אילנות.נטועים.שקדים.ואפרסקים.רובן.

נוהג. אילן. כלאי. רצ"ה. סי'. ביו"ד. מבואר. והוא. אותן. ]ומקיימין[. ומקיימן. מורכבים.

והחתם.סופר. ז'.מבואר.שאסור.לקיימו". ובסוף.סעיף. בין.בחוצה.לארץ. בין.בארץ.

בתשובה.המאוחרת.יותר.לא.מזכיר.כלל.את.הסברא.שאם.נתאחו.וההרכבה.אינה.

]וראיתי.שבהוצאה.החדשה.של.תשובות.חתם.סופר.המגיה. ניכרת.מותר.לקיימם..

מביא.שכבר.העירו.כן,.ואף.יש.מסיקים.שהחתם.סופר.חזר.בו.מסברתו.שאם.נתאחו.

ואין.ההרכבה.ניכרת.אין.בהם.איסור.קיום[..אמנם.בתשובות.מהרש"ם.)א'.סוף.קע"ט(.

כתב.עפ"י.דברי.החתם.סופר.שאם.כבר.שני.החלקים.התאחו.וההרכבה.אינה.ניכרת,.
יש.להקל.בקיום.

מלשון.החתם.סופר.שהבאנו.משמע.שכדי.להתיר.קיום.המורכב.לא.די.ששני.החלקים.

התאחו.והתאחדו,.אלא.צריך.שההרכבה.לא.תהיה.ניכרת."אבל.כשכבר.נתאחדו.והי'.

לאחד.באופן.שאין.ההרכבה.שוב.ניכר.בהם.שוב.אין.בהם.איסור.קיום",.כלומר.צריך.

שיתאחדו."באופן.שאין.ההרכבה.ניכרת",.אבל.התאחו.באופן.שעדיין.ניכרת.ההרכבה.

אסור.לקיים..לכאורה.מפשטות.לשונו.של.החתם.סופר.משמע.שאם.הרואה.מבחין.

שיש.כאן.שני.מינים..מורכבים.יחד,.אסור.לקיימו,.ורק.אם.שוב.אין.ההרכבה.ניכרת.

בהם.כלל,.מותר..לפי.דברינו.גם.אם.ההרכבה.התאחדה.לגמרי.אבל.חלק.התחתון.

עליו.הרכיבו.)הכנה(.הוא.בצבע.שונה.מהחלק.העליון,.כיון.שהרואה.מבחין.שהאילן.

מורכב.משני.מינים,.אסור.לקיים,.וכן.אם.התחתון.גזעו.מחוספס.והעליון.חלק,.ניכר.

שהוא.מורכב.ואסור.לקיימו,.וכן.בכל.שינוי..גם.נראה.שאם.העץ,.עליו.הרכיבו,.גם.

כן.ימשיך.לגדול.וגם.העליון.יגדל,.כלומר.יהיה.כאן.עץ.שמחצית.נופו.שקד.ומחצית.

נופו.אפרסק,.אף.שההרכבה.התאחדה."באופן.שאינו.ניכר",.כיון.שרואים.שיש.כאן.

שני.עצים.יהיה.אסור.לקיימו.]הסבר:.בדרך.כלל.כשמרכיבים.עץ.על.עץ.רוצים.שרק.

העץ.שהורכב.יצמח.והתחתון.יהיה.רק."השורש"..אמנם.יש.אפשרות.להרכיב.בצורה.

שגם.התחתון.יוציא.ענפים.וגם.העליון.יוציא,.כגון.שמשאירים.ענף.תחת.להרכבה.

והוא.ימשיך.לצמוח..כך.שמתחת.להרכבה.יצמחו.ענפים.מהמין.שעליו.הרכיבו.]הכנה[.

מהעץ. חלק. שכתבנו. כפי. ]הרוכב[,. שהרכיבו. מהמין. ענפים. יצמחו. ההרכבה. ומעל.

נראה. עי'.בלשון.החזון.איש.שנעתיק.לקמן.. וחלק.מהעץ.אפרסקים[.. יניב.שקדים.

הסבר.דברי.החתם.סופר,.הרמב"ם.)כלאים.ג'.ה'(.כתב.שאם.שני.מינים.דומים."דמיון.

גדול.עד.שיָראו.כשני.גוונים.ממין.אחד.לא.חששו.לכלאים.זה.עם.זה,.שאין.הולכין.

בכלאים.אלא.אחר.מראית.העין"..נראה.דהחתם.סופר.סובר.שגם.אם.בשעת.ההרכבה.

היו.נראים.שני.מינים.אם.אחר.כך.לא.נראים.כשני.מינים.שוב.אין.כאן.כלאים,.כיון.

ע"י. כלומר. יותר.. כלאים. הוא. אין. ואילך. מכאן. ולכן. כאחד,. נראים. עין. שלמראית.

שנראים.כשני.מינים.הוו.כלאים,.בשלב.מסוים.שוב.אינם.נראים.כשני.מינים,.פסקו.

להיות.כלאים..אולי.לדעת.החתם.סופר.אם.לאדם.שאינו.בקי.ומומחה.לא.ניכר.שהם.

כלאים,.אף.שבקי.ומומחה.יבחין.מיד.שהם.שני.עצים.ושני.מינים,.לא.הוו.כלאים..אף.
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דהחתם.סופר.באותה.תשובה.כתב.שאם.בקי.יכול.לקבוע.את.מין.הענף.עליו.הרכיבו,.

אף.שמי.שאינו.בקי.לא.יכול.להבחין,.שוב.לא.הוי."ספק.כלאים".אלא.ודאי.כלאים,.

דכל.ספק.של.חסרון.ידיעה.לא.הוי.ספק,.לגבי.מראית.עין.שקובעת.אם.הם.כלאים.

או.לא,.לא.בעינן.בקי..]מלשון.החתם.סופר.משמע.קצת.שאם.הרואה.מבחין.שהעץ.

מורכב,.אף.שאינו.מבחין.שהם.שני.מינים,.פעמים.אפשר.להבחין.בהרכבה.לפי.צורת.

הגידול.–.אסור.לקיימו,.שהחתם.סופר.כתב."אבל.בשכבר.נתאחדו.והי'.לאחד.באופן.

שאין.ההרכבה.שוב.ניכר.בהם.שוב.אין.בהם.איסור.קיום",.משמע.קצת.שאפילו.לא.

ניכר.שיש.כאן.הרכבה,.אסור.[.נראה.שכן.למד.החזו"א. ניכר.שהם.שני.מינים.אבל.

בדברי.החתם.סופר,.שיסוד.ההיתר.הוא.כיון.שבכלאים.אזלינן.בתר.מראית.העין,.אם.

אין.ההרכבה.ניכרת.לא.הוי.כלאים..החזו"א.)כלאים.ג'.ג'.ד"ה.נראה.דהמרכיב(.סובר.

כסברת. ולא. בקיומו,. איסור. יש. מינים. הוא.שני. ניכר.כעת.שהמורכב. אין. שגם.אם.

החתם.סופר.]החזון.איש.אינו.מזכיר.את.החתם.סופר[,.וכתב.לחלק.בין.מה.שפסק.

עץ. לבין. כלאים,. אינם. אחד,. כמין. נראים. מינים. שני. העין. במראית. הרמב"ם.שאם.

מורכב.משני.מינים.ניכרים,.וכעת,.לאחר.זמן,.אינו.ניכר,.דבשני.מינים.הדומים.דמיון.

גדול.דאינם.כלאים."התם.מכיר.כל.אילן.לעצמו.ומכל.מקום.אינו.רואה.כאן.הרכבת.

ב'.מינים.שמשפט.העין.שהן.מין.אחד.שנתפרד.לב'.צורות,.אבל.הכא.כשיראה.את.

העצים.המורכבים.הוא.יודע.שזה..של.תפוח.וזה.של.שקד.שהן.ב'.מינים.בהחלט.אלא.

לפי.שנתאחו.הן.מגדלין.מין.משותף.ואף.שאבד.עץ.אחד.מהן.את.מראיתו.ואינו.מכירו.

גמור.שהוא. ולהכירו.היכר. עליו. כיון.שאפשר.לעמוד. עכשו.במראיתו.החיצוני.מ"מ.

שקד.ותפוח.ואז.מכירן.לב'.מינים.נפרדים.אין.בו.היתר.שכתב.הר"מ.]הרמב"ם[.דהתם.
אינו.טועה.ואפ"ה.שופטן.למין.אחד,.אבל.הכא.אם.לא.יטעה.בהם.ידע.שהן.ב'.מינים".



ירושלמי סדר זרעים מהדורת בית המדרש מוגה עפ"י כת"י עם ביאורי הגר"א 
וילקוט ראשונים ופירוש מקיף על דברי הירו' בעומק הפשט וההבנה בדרך 

המקובלת בלימוד הבבלי בישיבות הק'. 

מחיר  שבוע הספר כל כרך 50 ₪

מחיר  שבוע הספר כל הסט 70 ₪

כל כרך 70 ₪

מחיר  הסט )ג"כ( 120 ₪ כל כרך 45 ₪

מחיר שבוע הספר כל הסט )ג"כ(  100 ₪ כל כרך 40 ₪

של  רבם  הראשונים,  רבותינו  מגדולי  הפרחי  אשתורי  לרבנו  ופרח"  "כפתור  ספר 
כל  את  המקיף  הראשונים  מרבותינו  היחיד  הספר   התרומות.  ספר  ובעל  הרמב"ן 
ההלכות הנוגעות לארץ ישראל ומצוותיה. נדפס ונסדר מחדש במהדורה מפוארת, 

מוגה עפ"י כמה כת"י בתוספת ציונים מקבילות מקורות הערות ומראי מקומות. 

מחיר הסט 75 ₪

מחודשת  במהדורה  כעת  יצא  ולמעשה  להלכה  בארץ  התלויות  המצוות  דיני  כולל 
ומשוכללת עם מפתח מפורט לאלפי ערכים הנוגעים בחיי היום יום לבני העיר ולעם 

שבשדות. 

פסקי הלכות בד' חלקי השולחן ערוך ממרן רבינו רשכבה"ג הגרי"ש אלישיב זיע"א. 
נכתב ע"י תלמידו ונאמן ביתו, ראש בית המדרש הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א.

כולל משא ומתן בהלכה כדרכה של תורה ממה שנשא ונתן עם מו"ר מרן זיע"א ועוד 
גדולי ישראל במשך עשרות בשנים.

כל כרך 38 ₪ ג"כ 100 ₪

מחיר שבוע הספר כל כרך 32 ₪ ג"כ 90 ₪

מחיר הספר 30 ₪

מחיר שבוע הספר 25 ₪

ספר יסוד בהלכות ארץ ישראל, מראשוני הספרים שחוברו להורות לבני דורנו הלכות 
ודיני המצוות התלויות בארץ: תרומות ומעשרות, כלאים, ערלה ונטע רבעי, שמיטת 
נאמן מרנא  וכולם ממקור  ועוד,  בזה"ז  ומנהגיה  א"י  דיני  קרקעות, שמיטת כספים, 
בעל ה"חזון איש" זצללה"ה, מאת תלמידו, ראש ביהמ"ד להלכה בהתישבות הגאון 

רבי קלמן כהנא זצ"ל.

ספר "מבוא לתרומות ומעשרות" )ב"כ( ו"מבוא לשביעית" מאת הגאון רבי אליקים 
"לבוא" בשערי הלכות  חובה לכל המבקש  הוא, ספר  כן  - כשמו  שליט"א  שלנגר 

תרומות ומעשרות ושביעית.
מחיר הספר תרו"מ )ב"כ( 60 ₪ שביעית 35 ₪

מחיר שבוע הספר תרו"מ )ב"כ( 58 ₪ שביעית 32 ₪

תלמוד ירושלמי

טי ארץ
משפ

כפתור ופרח

צוות הארץ
מ

מבוא לתרו"מ ושביעית

א יוסף
יש

את הספרים ניתן להשיג:

בבית המדרש להלכה בהתישבות החקלאית
bhl@bhl.org.il :רח' המלמד 1 ת.ד. 34057 ירושלים טל: 02-6488888 פקס: 02-6522010 מייל

מחירי הספרים לשבוע הספר בתאריכים  י"ז סיון -ט"ו תמוז


