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לזכרו של רשכבה"ג מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל

במעמד מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן שליט"א

יום. "בית.המדרש.להלכה.בהתישבות".בירושלים,.לקראת. בכינוס.פנימי.של.אברכי.

השנה.הראשון.להסתלקות.רשכבה"ג.רבינו.מרן.הגרי"ש.אלישיב.זצוק"ל,.הוכרז.על.

הישיבה. ראש. מרן. זצוק"ל.במעמד. מרן. רבינו. ע"ש. ביהמ"ד. לקרות.את.שם. הכוונה.

הגראי"ל.שטינמן.שליט"א,.ששיבח.את.הדבר.והתבטא.כי.הנצחת.שם.רבנו.על.בית.
המדרש.היא.על.העבר,.על.מה.שהוא.השפיע.על.העולם.

בכינוס.המיוחד.נטלו.חלק.מאות.אברכי.הכוללים.ללימוד.תורת.הארץ.של.בית.המדרש.

להלכה.בהתישבות,.שהתקבצו.ובאו.מכל.רחבי.הארץ.לכינוס.חיזוק.וזיכרון.שהתקיים.
לפני.כשבועיים.

הכינוס.נפתח.בדבריו.של.ראש.ביהמ"ד.הגאון.רבי.יוסף.אפרתי.שליט"א,.נאמן.ביתו.

בפני.מאות.המתכנסים.את. תיאר. ארוכה. זצוק"ל,.אשר.במשך.שעה. מרן. רבינו. של.

הקשר.המיוחד.שזכה.ביהמ"ד.כאשר.מרן.זצוק"ל.היה.לביהמ"ד.לעיניים.במשך.למעלה.

משנות.דור,.בהן.זכו.ראשי.ורבני.ביהמ"ד.להיות.סמוכים.על.שולחנו.ונהנו.ממנו.בעצה.
ותושייה,.כאשר.כל.הדבר.הקשה.יביאון.אליו.

מרן.זצוק"ל.בנשיאות.חן.מיוחדת.השיב.להם.בדבר.ד'.–הלכות.מצוות.התלויות.בארץ,.

מדי.יום.ביומו,.הוראות.אשר.הפכו.לנכסי.צאן.ברזל.בעניינים.אלו.וסייעו.לחקלאים.

שומרי.תורה.ומצוות.לשמור.בדקדוק.על.הלכות.המצוות.התלויות.בארץ.במציאות.
המתחדשת.

בהמשך.דבריו.סקר.בהרחבה.הגר"י.אפרתי.שליט"א,.את.ההדרכה.וההכוונה.שקיבלו.

חומות. לביצור. האחרונות. השנים. בעשרות. שניהלו. המאבקים. בכל. ביהמ"ד. ראשי.

ישראל.מאיסורי. ארץ. לטיהור.שטחי. בפעולות.שנעשו. הן. בארץ,. המצוות.התלויות.

טבל.וערלה.והן.כיצד.לתת.את.המתנות.בכלל,.ובפרט.בנושא.נתינת.מעשר.עני.כהלכה..

המותרות. במלאכות. לחקלאים. בהדרכה. הן. פשרות,. ללא. שביעית. בשמירת. כן. כמו.

והאסורות.בשנת.השמיטה.והן.לאנשי.העיר.בהקמת.אוצרות.בית.דין.כדת,.ובעיקר.

במאבק.כנגד."היתר.המכירה".אשר.היה.ממש.בנפשו.של.מרן.זצוק"ל..כמו.כן.העלה.

הגר"י.אפרתי.שליט"א.את.הסיוע.שקיבלו.ראשי.ביהמ"ד.ממרן.זצוק"ל.גם.בפן.הגשמי.
בכל.הנוגע.להחזקת.הכוללים.ומפעלי.ביהמ"ד.

את.דבריו.סיים.בתפילה.שנזכה.להמשיך.ללכת.לאורו.ולפסקיו.של.מרן.זצוק"ל.ושמרן.

זצוק"ל.ימליץ.טוב.בגנזי.מרומים.על.ראשי.ביהמ"ד,.אברכי.הכוללים.והנדיבים.תמכין.
דאוריתא.

מרן. לכבוד. מיוחד. באופן. והגיע. טרח. שליט"א. שטינמן. הגראי"ל. הישיבה. ראש. מרן.
זצוק"ל.ולחיזוק.מאות.האברכים.ולהלן.דבריו:
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הגדול  הגאון  צדיק,  גדול,  אדם  להסתלקות  שנה  מעט  עוד  עכשיו  ורבותי,  מורי 
ורוצים לקרוא על שמו של הגאון הצדיק הזה את המקום הזה.

כל הדורות החשיבו את העניין של קריאת שם, כמו שמצאנו שתכף ומיד כשהקב"ה 
ברא את העולם, חוה קראה את שם בנה קין על שם קניתי איש את ד'. וכן בהמשך 
הדורות רחל ולאה )לאה בעיקר( קראו שמות ובזמן האחרון קוראים שמות ע"ש 
הסבים והסבתות, העיקר הוא שיש קשר עם העבר. העבר הוא בד"כ טוב ורוצים 

שיהיה קשר עם העבר שבשביל זה מנציחים את השם.

גם אם מנציחים ע"ש גאון והכוונה היא על העבר על מה שהוא השפיע על העולם 
ומה שהעולם היה נהנה ממנו. ממילא אנחנו מבינים מאוד את העניין של קריאת 
שם על שמו של האיש הגדול מאוד, ואין להתפלא למה שצריך לעשות דבר לשמו.

כמו  ולילה  יומם  יהגה  בתורתו  להיות  בדרכיו  ללכת  שנזכה  כן  גם  יעזור  הקב"ה 
זה צריך להתקיים  ולילה".  יומם  יהגה  ובתורתו  ד' חפצו  "כי אם בתורת  שכתוב: 
ולילה  יומם  יהגה  בתורתו  זה  ע"י  שנזכה  הזו  הדרך  על  להמשיך  רוצים  ואנחנו 

ובתורת ד' חפצו.

יעזור שכלל ישראל יתרומם להרבות תורה בישראל, היות שהיום ישנם  הקב"ה 
כל  את  לעשות  דווקא  צריכים  אנחנו  תורה,  למעט  ושלום  חס  שרוצים  אנשים 
המאמצים להרבות תורה בישראל לקיים "כי אם בתורת ד' חפצו ובתורתו יהגה 

יומם ולילה" שזה יתרבה עוד ועוד.

הקב"ה יעזור שע"י זה נזכה בע"ה גם כן למצב של ימות המשיח לגאולה שלימה 
במהרה בימינו, אמן סלה.
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הגאון רבי יהושע ישעיה נויבירט זצ"ל
דברי הספד

לישובים.שומרי.מצוות.הארץ.שהיו.מאוגדים.בעבר.במסגרת."ישובי.פא"י".ובמסגרת.

חרי"פ.–.חבר.רבני.ישובי.פא"י,.היה.הגאון.זצ"ל.לאחיעזר.ואחיסמך.כפשוטו,.בהדרכת.

לכל. ובמענה. פנים. במאור. למעשה,. הלכה. בעניני. בחיזוק. עזרתו,. שביקשו. הרבנים.

בקשה,.לאורך.עשרות.רבות.בשנים..בעוניי.חשבתי..כי.ב"הליכות.שדה".ראוי.להביא.

דברים.שנאמרו.בהספד.לזכרו.בקהילת."פני.שמואל".בית.וגן.ירושלים,.אלא.שהדברים.
סודרו.–.בצורה.התואמת.מאמר.בכתב..

י..אפרתי

ידוע.שחז"ל.הפליגו.מאד.בחובת.הספדו.של.חכם.ובאיסור.להתעצל.בהספדו,.והזכרנו.

לקברו,. ראוי. חכם. של. בהספדו. שמתעצל. ע"ב(. קה. )שבת. חז"ל. דברי. פעמים. כמה.

ובביאור.הדברים.הבאנו.שני.דרכים.מרבותינו,.המהרש"א.כותב.שראוי.לקברו.משום.

שהמתעצל.אינו.מבין.שכל.מה.שיש.בעולם.זה.מכח.תורה.ולומדיה.הוא,.ובחת"ס.מובא.

בשם.רבו.בעל.ההפלאה.שחז"ל.)שם(.למדו.את.זה.ממה..–.שלא.הספידו.את.יהושע.

כראוי,.ורגש.עליהם.ההר,.שהיה.ראוי.לקוברם,.וביאר.ההפלאה.שההר.הינו.אותו.ההר.

שכפה.עליהם.כגיגית.במעמד.הר.סיני.שביארו.הראשונים.שעל.תורה.שבכתב.אמרו.

ישראל.נעשה.ונשמע,.ואילו.קיום.תורה.שבע"פ.הי'.ע"י.כפיית.ההר,.דהיינו.מסורת.

התורה.ומסירתה.ע"י.החכמים..וכל.המתעצל.בהספדו.של.חכם.מוכיח.כי.אינו.מקבל.

כראוי.מסירת.תורה.שבע"פ.ע"י.החכמים,.והדבר.מראה.כי.ענין.קבלת.תושבע"פ.פגום.

באלו..ואולי.זה.הפשט.בגמ'.במסכת.סוכה.)כט.ע"א(.שחמה.לוקה.על.אב.בית.דין.שמת.

ואינו.נספד.כהלכה,.והחמה.כמבואר.ביומא.)כ.ע"ב(.הינה.אחד.משלשה.דברים.)גלגל.

חמה,.המונה.של.רומי,.יציאת.נשמה(.שקולן.הולך.מסוף.העולם.ועד.סופו,.וכשאדם.

רומי. של. והמונה. הטבע,. הינה. השמש. נשמה,. יציאת. בשעת. עולמו,. לבית. מתבקש.

מראה.את.המלכות.והשלטון.הטבעי,.ואף.על.פי.שבטבע.החמה.מאירה.כל.יום.כבר.

קרוב.לששת.אלפים.שנה,.צריך.לדעת.שכל.הקיום.הוא.מחמת.תורה.ולומדיה,..וכאשר.

אנו.לא.יודעים.להספיד.את.החכמים.אז.הטבע.לוקה,.ולכן.כשנפטר.אדם.גדול.צריך.
שיהיה.ברור.עד.כמה.מחוייבים.אנו.בהספדו.

וחשוב.לומר.-.ובפרט.במקום.הקדוש.הזה,.שהנפטר.הגאון.זצ"ל.התמסר.אליו,.כמו.לכל.

דבר.שעשה.במסירות.-.כל.מי.שהיה.לו.איזה.שיג.ושיח.עם.הגאון.הרב.נויבירט.זצ"ל.

קטן.כגדול.לא.ראה.אצלו.ענין.שטיפל.בו.בלא.מסירות..היתה.לי.הזכות.להיוועץ.וליטול.

ממנו.עצה.עוד.בהיותי.נער.צעיר.וכל.מענה.שענה,.לכל.דבר.ובקשה,.היה.במסירות,.

ובמהירות..אבל.יסוד.הדברים.שנדמה.כי.כל.אחד.שעסק.עם.הגאון.הרב.נויבירט.זצ"ל..

הבחין.שיש.לו.עסק.עם.יהודי.שעונה.להגדרה.של.חסידי.אשכנז.]ראיתי.פעם.שמרן.

החזו"א.זצ"ל.השיב.לשואלים.לגבי.טבילה.במקוה.בשבת.ואמרו.לו.שהחסידים.היו.

הרה"ג יוסף אפרתי -ראש בית המדרש
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נוהגים.בזה.ואמר.החזו"א.אצלנו.חסידי.אשכנז.היו.אוסרים[,.היסוד.של.חסידות.זה.

לעשות.יותר.ממה.שמצווה,.וכמו.שכתב.רש"י."חסידים.יש.להם.לוותר.משלהם".)שבת.

קכ.ע"א.ד"ה.חסידי(,.וכלשון.הספר.חסידים.)מהד'.ר"ר.מרגליות.יא(."אין.חסיד.אלא.
מי.שעובר.על.מידותיו".

ובברייתא.דקנין.תורה.כתוב."ומכשרתו.להיות.צדיק.חסיד.ישר.ונאמן".)ריש.פ"ו.אבות(.

וסדר.הדברים.הוא,.בבנין.הרוחני.הוא.להיות.צדיק.שנוהג.כדין.עפ"י.ההלכה,.מעלה.

גדולה.מזו.היא.החסיד.שנוהג.עצמו.גם.בדברים.שאינם.מחוייבים.עפ"י.דין,.ולפי.זה.יש.

להקשות.מהי.מעלת."הישר.והנאמן".שלפי.הסדר.במשנה.נראה.שמעלתן.עוד.גדולה.

יותר.מצדיק.וחסיד,.וראיתי.מי.שפירש.דאכן.צדיק.וחסיד.אלו.דרגות.עצומות.אבל.בכל.

יום.יש.חשש.אם.יוכל.להשאר.בדרגתם,.הלא.מצאנו.בדברי.חז"ל.סופו.של.יוחנן.כהן.

גדול,.ואם.כן.היאך.פועלים.להשאר.צדיק.וחסיד.לכל.החיים,.יש.רק.עצה.אחת.שהוא.

הופך.את.מידת.החסיד.הלא.היא.הותרנות.וקובע.אותה.בליבו.שזו.הדרך.המחויבת,.

הוא.עושה.אותה.לדרך.ישרה.ונאמנה,.זה.איננו.אצלו.חסידות,.אלא.מרוב.הרגלו.בה.

הופכת.לדרך.חיים.ואיננו.מסתכל.עליה.כדרך.מיוחדת,.ואז.יש.פחות.חשש.שמא.יפול.
מדרגתו.

הזכירו.כאן.את.ניצול.הזמן.של.הנפטר.זצוק"ל,.הלא.היה.זה.דבר.פלאי.כל.מי.שהיה.

נכנס..בחדרו.היה.תמה,.איך.היהודי.הזה.מספיק.את.הכל,.מחד.להקים.ישיבה.בגיל.

ובחסד,. בממון. גמ"ח. לנהל. לביני. וביני. אחד,. לכל. במכתב. להשיב. ומאידך. שהקים,.

לענות.בהלכה,.להדריך.ת"ח.צעירים.בשימוש.חכמים.בהלכה,.לשאת.בעול.עם.חבירו..

באשכנז.היו.אומרים.שלהגאון.רבי.עזיראל.הילדסהיימר.היה.כ"ה.שעות.ביממה,.אף.

אנו.נאמר,.להגאון.הרב.נויבירט.זצוק"ל..בכל.שעה.כשעור.כמה.וכמה.שעות.אצל.אדם.
אחר..

כוחו. שהרי. מהנפטר. ללמוד. יכול. אני. אין. .– כן. אם. יגיד. השומע. שמא. להזהר. יש.

כ"מלאך",.חלילה.לנו.לחשוב.כן,.עלינו.להתבונן.עד.כמה.העולם.חסר.בעבודת.ד',.בין.

אדם.למקום.ובין.אדם.לחבירו,.וכל.אחד.צריך.להגביר.חיילים.למלאות.במשהו.את.

מה.שהעולם.חסר..שמעתי.מציינים.את.מה.שהגאון.זצ"ל.זכה.להוציא.ספר.שנמצא.

כמעט.בכל.בית.אשר.בשם.ישראל.יכונה,.מאז.יצאה.המהדורה.הראשונה.בשנת."את.

שבתותי.תשמורו.כי.אות.היא",.מציאות.מופלאה.שבודדים.זכו.לה.מאז.מעמד.מתן.

תורה..אבל.יורשה.לשתף.אתכם.בהרגשה.אישית,.היה.יהודי.בפולין.של.לפני.השואה.

אירוע. בלובלין,. לובלין. חכמי. לישיבת. המגרש. את. הוא.תרם. אכנבויים,. הר"ר. בשם.

הנחת.פינה.בו.השתתפו.רבים.מגדולי.הדור.הי'.אירוע.תורני.עוצמתי.בפולין,.ואז.אמר,.

כמדומני.כ"ק.האדמו"ר.מטשורטקוב.זצוק"ל,.שאינו.מקנא.בתורם.על.המצוה.הגדולה.

של.התרומה.לישיבה,.אלא.על.המצוה.שבזכותה.הוא.זכה.למצוה.זו..אף.אנו.נאמר,.

נדמה.כי.השמירת.שבת.כהלכתה.היה.חלק.מהשכר.על.הלימוד.תורה.לשמה.ועל.תורת.
החסד.של.הגאון.הנפטר.זצ"ל..
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אזכור.ימים.מקדם,.היה.נסיון.לאחד.את.כל.רבני.ישובי.פועלי.אגודת.ישראל,.ואכן.

הגוף.הזה.פעל.כמה.וכמה.שנים,.בחלוף.השנים.פנו.באופן.טבעי.להגאון.זצ"ל.שישתתף.

ואף.ידריך.את.הרבנים,.והרב.זצ"ל.הסכים,.זה.הי'.פשוט.בעיניו,.כי.לנגד.עיניו.עמדו.

דברי.הגאון.ר'.איצלה..)בהקדמה.לנפש.החיים(,.שכך.היה.דרכו.של.ה"נפש.החיים",.

להיטב. בעולמו. האדם. תכלית. כי. הזולת,. בצרכי. די. רואה. שאינו. לבנו. מוסר. ליתן.

לזולת,.וזה.הביא.את.הרב.נויבירט.זצ"ל.להעתר.לכל.בקשה,.ואם.נשיאה.בעול.תעזור.

ברוחניות.או.בגשמיות.הרי.הוא.מצטרף.לדבר,.כי.היתה.דרכו.לעשות.חסד.בלי.נגיעות.

ובלי.כוונות.ובלי.שום.חשבון.צדדי..אזכיר.דבר.קט.מהי.תורת.חסד.של.הגאון.זצ"ל,.

הי'.שהגיע.אצלנו.בשמחה.וישב,.לפתע.הבחין.באחד.מהקרואים.שהגיע.לשמחה,.והגם.

שאי.אפשר.לומר.שהרב.נויבירט.זצ"ל..הי'.חייב.בכבודו,.הרי.הוא.קם.ממקומו.ניגש.

לבעל.השמחה.ואומר.פלוני.הגיע,.מתוך.כוונה.שידאגו.לכבודו.של.אותו.אורח,.ואוסיף.

נקודה.אחת,.שכפי.ששמעתי.כבר.נדפסה,.אבל.אמסור.את.הסיפור.בתוספת.הקדמה.

אחת.שאולי.תבאר.יותר.את.המעשה..בברייתא.בקנין.תורה.מובא.המעשה.של.רבי.

יוסי.בן.קסמא.שהציעו.לו.אלף.אלפים.דינר.זהב.וכו'..ואמר.איני.דר.אלא.במקום.של.

תורה,.ותמהו.רבים.אם.מציעים.לו.כ"כ.הרבה.אמצעים.יטלם.ויקחם.ויבנה.עיר.של.

תורה,.ומסבירים.חלק.מן.המפרשים.דמכיון.שבעיר.שהיה.דר.בה.יכל.לקבל.מחכמיה.

עליו.החובה.של.עשה.לך.רב.ולכן.אינו.יכול.לעזוב.את.העיר..מורינו.הגאון.הרב.נויבירט.

זצ"ל.שמסכת.חייו.ברוחניות.היתה.טוויה.בעבותות.של.אהבה.וקבלת.התורה.למרן.

הגרש"ז.אויערבאך.זצוק"ל,.ואתא.חושך.ונתבקש.הגרשז"א.לבית.עולמו,.וכמובן.הגאון.

הרב.נויבירט.שהה.בבית.החולים.וכמדומני.קרע.את..כל.בגדיו.עד.שגלה.לבו.ממש,.

ולמותר.לציין.כי.לא.הרגיש.כל.כך.טוב,.וביקש.לשכב.קמעא,.אבל.בטרם.זאת.הוא.

מבקש.להתקשר.בטלפון,.ומבקש.מבנו.לחייג.אלי,.ולבקש.לסדר.שיוכל.להכנס.בהקדם.

למרן.הגרי"ש.אלישיב.זצוק"ל,.כי.הוא.חייב.לקיים.עשה.לך.רב..כך.יכול.להתנהג.רק.מי.

שחותמו.אמת.ובקשת.לימודו.אמתית.ולכן.לא.היתה.אצלו.שייכות.למניעות.מזויפות,.

והמחשבות.של.אולי.להימנע.מדבר.זה.-.וגם.אם.לא.להימנע.באופן.מוחלט.אולי.כדאי.

להמתין.עד.יעבור.זמן.קמעא,.לא.כן.דרכם.של.חסידי.אשכנז,.שחותמם.תורת.אמת,.
וקיימו.בעצמם.מה.שלמדו.בתוה"ק,.

ללמוד. ינסה. אחד. שכל. אשכנז. חסידי. את. שראינו. אחרי. כי. היא. בדברים. והמטרה.
לפחות.משהו.מדרכיו.עד.שנזכה.לתחיית.המתים.
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מתורת רבנו הגאון רבי יוסף שלו' אלישיב זצוק"ל 
בעניני אבן העזר

הגאון רבי חיים צימבליסט - חבר בית הדין הגדול )לשעבר(

פסקיו.של.רבנו.הגדול.זצ"ל.כבר.נודעו.ונתפרסמו.בכל.תפוצות.ישראל,.ואף.נתחברו.

ספרים.רבים.המכילים.תשובותיו.והוראותיו.של.רבנו.בכל.חלקי.התורה..אולם.דוקא.

בחלקי.אבן.העזר.וחושן.משפט,.הנושאים.שבהם.עסק.רבנו.במיוחד.כאשר.היה.דן.

את.ישראל,.בבית.הדין.בירושלים.ובב"ד.הגדול,.במשך.למעלה.מעשרים.שנה,.פסקיו.

בנושאים.אלה.הם.פחות.ידועים.לציבור.הרחב,.אך.היו.ידועים.היטב.לציבור.הדיינים.

של.הדורות.האחרונים,.שרובם.הגדול.היו.תלמידיו,.ועפ"י.הוראותיו.וכלליו.הושתתה.

עבודת.ביה"ד..ברצוני.להציג.כאן.שתי.דוגמאות.מפסקיו.בעניני.אבן.העזר..ובהם.נראה.
כחו.הגדול.של.רבנו.זצ"ל.בהכרעת.ההלכה..

בפסקי.הדין.כרך.א.)עמ'.68(.בדיון.שהתקיים.בתביעת.האשה.לגירושין,.בטענה.שהבעל.

הוא.חולה.רוח..היא.לא.ידעה.על.כך.לפני.הנישואין,.ידעה.אמנם.שהוא.מפגר.בשכלו,.

בכך. יש. לה. הודיעו. ומכיון.שלא. "מום.של.שוטה",. ביה"ד.קבע.שיש.לבעל. לא.. ותו.

משום.ספק.קידושי.טעות,.ובכהאי.גוונא.כופין.לגרש..כל.זה.לפי.הבית.שמואל,.אולם.

לדעת.הבית.מאיר.אינו.נחשב.קידושי.טעות.כלל,.שמכיון.שלא.חקרה.וגם.לא.התנתה,.

אמרינן.דסברה.וקיבלה..מסקנת.הדברים.שאין.לכופו.במתן.גט,.אבל.מ"מ.יש.לחייבו.

קי"ג. סי'. מהרי"ט. דברי. עפ"י. והוא. במזונותיה.. לחייבו. יש. יסרב. ואם. גט.. לה. לתת.

וכתב.מהרי"ט.אה"ע. לגרשה,. כופין.אותו. נכפה,.שנחלקו.הראשונים.אם. לענין. שדן.

ח"א.סי'.קי"ג.וז"ל:."נהי.שלא.הורשינו.לכופו,.שלא.יהא.גט.מעושה.שלא.כדין,.מ"מ.

לענין.מזונות.הואיל.והדין.נותן.שעליו.לגרשה,.כל.זמן.שאינו.מגרשה.הרי.הוא.חייב.

מגורשת,. ואינה. במגורשת. שמצינו. כמו. מחמתו',. לינשא. 'מעוכבת. מדין. במזונותיה.

וכמו.לדעת.הרא"ש.בב"מ.)פ"א.סי'.ל"ד(.שפוסק.כהירושלמי,.שכל.זמן.שלא.נתן.לה.
כתובתה.הרי.הוא.חייב.במזונותיה"..עכ"ל.

פקפוק. לו. ד"יש. כתב,. נ"א. סי'. החדשות. בתשובות. הגרע"א. הלא. רבנו:. את. שאלתי.

גדול.לומר.דמשעה.שתבעו.לגרש.והדין.באמת.דכופין.אותו,.אין.לה.עוד.מזונות,.כיון.

דבעמוד.והוצא.קאי,.ויש.לדמותו.קצת.לאלמנה.לכהן.גדול.ביבמות.פ"ה.א,.וכו',.ואף.

די"ל.דדוקא.היכא.דבעמוד.והוצא.מצד.איסור,.משא"כ.בנדון.דידן,.מ"מ..גם.בהיפוך.

אין.ראיה,.דאולי.כל.שהדבר.עומד.להתגרש.שוב.אין.הב"ד.פוסקים.לה.מזונות,.כיון.

שהב"ד.רוצים.לכופו.לגרש,.אין.שייכות.לחיוב.מזונות"..עכ"ל,.אמנם.היה.אפשר.לחלק,.

דשאני.נידון.דהגרע"א.שבאמת.יכפוהו.לגרש,.אבל.בנדוננו.כיון.שסו"ס.מספק.לא.נוכל.

לכפותו,.שוב.אין.זה.בגדר."עמוד.והוצא.קאי"..אבל.רבנו.זללה"ה.לא.ענה.לי.כזאת,.
אלא.אמר.לי.בפשטות:.אין.ספיקו.של.הגרע"א.מוציא.מידי.ודאי.של.מהרי"ט.
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לדעת. הלא. במזונות,. נחייבהו. איך. נתעוררה.שאלה:. דעדיין. דין,. פסק. לאותו. נחזור.

נחייבו. ואיך. אשתו,. בכלל. היא. אם. ספק. אפוא. יש. טעות,. קידושי. ספק. הוא. הב"ש.

מספק?.ע"ז.משיב.שם.רבנו.וז"ל:."דחיוב.זה.שחידש.מהרי"ט.לחייב.במזונות.משום.

דהיא.אגידא.גביה,.אינו.נובע.מתנאי.הכתובה.וכו',.אלא.זהו.חיוב.חדש.מתקנת.חז"ל,.

שהוא.מחוייב.במזונותיה.כל.זמן.שהיא.מעוכבת.להנשא.על.ידו.וכו',.ועי'.רש"י.כתובות.
צ"ז.ב'.שגם.במגורשת.ואינה.מגורשת.כשהיא.ארוסה.חייב.במזונות.וכו'".

והנה.ברש"י.כתובות.שם.נחלקו.הדעות..דעי'.במהרש"א.שם.שהגיה.ברש"י.דמיירי.מן.

הנשואין.ולא.מן.האירוסין..אך.במהר"ם.שיף.שם.גורס.ברש"י."מן.האירוסין",.והיינו.

דהוא.חיוב.חדש.של."מעוכבת"..וכן.איתא.בשיטה.מקובצת.שם.בשם.תוס'.הרא"ש,.

שמפרש.כן.ברש"י.שהוא.חיוב.חדש.של."מעוכבת",.ומביא.דוגמא.לכך.מדין."הגיע.זמן.

ולא.נשאו",.שג"כ.חייבוהו.במזונות..אמנם.גם.אם.נפרש.כן.ברש"י,.יש.מהראשונים.

עצמו. ברש"י. גם. הרשב"א.. תלמיד. בשם. ובשמ"ק. שם. הרמב"ן. רש"י:. על. שחולקים.

יש.מפרשים.דאיירי.בארוסה.ש"הגיע.זמן"..כן.פירש.הבית.יעקב,.וכתב.שמצא.כן.גם.

בהפלאה..וכ"כ.הגרע"א.בתשובה.הנ"ל..ולפי"ז.אין.לנו.יסוד.לחדש.שדין.מזונות.של.

מגורשת.ואינה.מגורשת.הוא.חיוב.חדש.שחייבוהו.מחמת.הא.דאגידא.ביה,.אלא.י"ל.

שכל.זמן.שלא.גירשה.גירושין.גמורים.עדיין.נמשך.חיוב.המזונות.שהיה.עד.עתה..גם.

בדברי.המהרי"ט.שלמד.מדין.מגורשת.ואינה.מגורשת.לגבי.מי.שחייב.לגרש,..י"ל.שגם.

את. חז"ל. המשיכו. מחמתו,. להנשא. דמעוכבת. כיון. מגרשה,. ואינו. לגרש. שחייב. מי.

החיוב.הקודם,.אבל.בגוונא.שיש.ספק.בעצם.הקידושין,.ויתכן.שמעולם.לא.התחייב.

לה,.אין.לנו.הוכחה.שהטילו.חז"ל.חיוב.חדש.של.מזונות.בשל.כך.שמעוכבת.מלהנשא.
ע"י.סירובו.לגרש.

אחרי.הרבה.שנים.נתן.רבנו.פסק.דין.דומה,.ונדפס.בכרך.ד'.של.פסקי.הדין.)עמ'.157(.

אותו,. כופין. ואין. לגט.מעושה. חוששין. אנשים,.שלמעשה. גבורת. לו. מי.שאין. בענין.

מ"מ.יש.לחייבו.במזונות.עפ"י.דברי.מהרי"ט.הנז'..אלא.ששם.הודתה.האשה.שזינתה,.

ואף.שאינה.נאמנת.לאסור.עצמה.על.בעלה,.נאמנת.להפסיד.כתובתה.ותנאי.כתובתה,.

איך.אפוא.נחייבנו.במזונות?.ע"ז.כתב.שם.רבנו,.דאמנם.חיוב.המזונות.שנובע.מתנאי.

הכתובה.היא.הפסידה,.אבל.החיוב.ד"מעוכבת".הוא.חיוב.חדש,.וגם.בכהאי.גוונא.יש.

לחייבו..ומביא.שם.רבנו.סיוע.לדבריו.את.דברי.המגן.אברהם.בתשובתו.)בסוף.ספר.

מג"א.פירוש.על.תוספתא.נזיקין(,.וז"ל:."באשה.שזינתה.בעדים.אם.אינו.רוצה.לגרשה....

מ"מ.מחויב.ליתן.לה.שכ"ו.]שאר.כסות.–.היינו.מזונות[.כל.זמן.שלא.גירשה"..והבין.

רבנו.בכוונת.המג"א,.שכיון.שחייב.לגרשה.]אף.שכתבו.התוס'.בריש.זבחים.ד"אם.ירצה.

לא.יגרשנה",.היינו.באינה.תובעת.גט,.אבל.בתובעת.גט.חייב.לגרשה.משום.עיגונה,.

שלהי. חת"ס. בחי'. כתב. שכן. להוסיף. ויש. צ"א,. סי'. העזר. אבן. שלמה. הבית. וכדברי.

נדרים[,.אם.אינו.מגרשה.חייב.במזונותיה.מדין."מעוכבת"..והיינו.הכל.עפ"י.יסודו.שדין.

"מעוכבת".יוצר.חיוב.חדש.של.מזונות..ועיי"ש.בדברי.רבנו.שהביא.שהגרע"א.)בכתבים.

שבסוף.ספר.דרוש.וחידוש(.תמה.על.המג"א:."דכיון.דאסורה.לו.מחמת.מעשיה.ליכא.



13

מתורת רבנו בעניני אבן העזר
הרב צימבליסט

אב תשע"גהליכות שדה 182

חיוב.מזונות,.עי'.יבמות.פ"ה.א'".ור"ל.שאדרבא.החיוב.לגט.הוא.סיבה.לפטור.ממזונות,.

ורעק"א.לשיטתו.בתשובה.הנ"ל,.אלא.דשם. א',. והוצא.קאי,.כביבמות.פ"ה. דבעמוד.

בתשובה.הוא.מסופק.בדבר,.ואילו.כאן.כתב.כן.בתורת.ודאי,.ואולי.י"ל.דכאן.שאני,.

"שאסורה.לו.מחמת.מעשיה",.וכמש"כ.הגרע"א.בתשובה.הנ"ל,.די"ל.שאני.אלמנה.לכהן.
גדול.דבעמוד.והוצא.מחמת.איסור.

והנה.רבנו.נקט.לדינא.כהמג"א.דהחיוב.לגט.וסרבנותו.לקיים.חובתו.זו,.יוצרת.עליו.

חיוב.חדש.של.מזונות,.מדין.מעוכבת.להנשא.מחמתו..וכן.נקט.להלכה.הגאון.ר'.יחיאל.
וילנסקי.זצ"ל.בפס"ד.שנדפס.בפסקי.הדין.כרך.ג'.מעמ'.47.ואילך,.עיי"ש..

אמנם.יש.לי.להעיר.הערה.גדולה.על.עצם.יסוד.זה,.דדין."מעוכבת".יוצר.חיוב.חדש.

של.מזונות,.שהרי.כל.זה.מיוסד.על.מ"ש.בגמ'.במגורשת.ואינה.מגורשת.שבעלה.חייב.

במזונותיה,.כמבואר.במהרי"ט.הנ"ל..והנה.איתא.בגיטין.ע"ד.א'.לענין.גט.שכיב.מרע.

שאמר.לה."הרי.זה.גיטך.מעת.שאני.בעולם",.דר'.יוסי.אומר.בעילתה.ספק.]ר"ל.אם.

זינתה.מביאה.אשם.תלוי,.משום.דמספקא.לן.על.שעת.ביאה.אם.היא.גרושה,.דשמא.זו.

היא.שעה.הסמוכה.למיתתו[.וחכמים.אומרים.מגורשת.ואינה.מגורשת..ואמרינן.מאי.

בינייהו,.איכא.בינייהו.דר'.זירא.דאמר.מגורשת.ואינה.מגורשת.בעלה.חייב.במזונותיה..

ופרש"י.דכ"ע.אית.להו.דר'.זירא.אלא.דפליגי.אם.ב"מעת.שאני.בעולם".דמי.לדר'.זירא.

וחייב.במזונותיה,.דר'.יוסי.סבר.דאינו.חייב.במזונותיה.]כנראה.הטעם.דכל.שעה.ושעה.

ואינה. "מגורשת. וחכמים.שאמרו.הלשון. לחייבו[,. אין. ומספיקא. היא.ספק.מגורשת,.

כלל. יתכן. לא. והנה.התם. במזונותיה.. וחייב. זירא. דר'. דדמי.להא. כוונתם. מגורשת",.

לחייבו.מטעם.קנס.על.כך.שהיא.מעוכבת.על.ידו,.דעל.מה.יש.לקנסו,.הא.אדרבה.כל.

הגט.שנתן.הוא.לטובתה,.שלא.תזדקק.ליבום,.וכלום.אפשר.לבוא.עליו.בטענה.שהיה.לו.

לגרשה.בגט.גמור,.הא.אין.היא.חפצה.בכך.כל.עיקר,.דהא.מצפה.שיקום.מחליו.וימשיכו.

לחיות.יחד..אין.אפוא.לחייבו.בגלל.שהוא.מעכבה.ואינו.מגרשה..אלא.על.כרחך.טעם.

החיוב.הוא.משום.שכל.זמן.שהיא.מגורשת.ואינה.מגורשת.בודאי,.המשיכו.חז"ל.את.

חיוב.המזונות.הקודם,.וא"כ.מנא.לן.להמציא.דין.חדש.שבגלל.שהוא.מעכב.לגרשה.יש.
לחייבו.במזונותיה?.וזוהי.בעצם.קושיא.על.המהרי"ט.הנ"ל.

ואולי.יש.לומר,.דהנה.עיקר.דינו.של.ר'.זירא.דמגורשת.ואינה.מגורשת,.דהיינו.ספק.

מגורשת,.בעלה.חייב.במזונותיה,.הרי.יתכן.בשני.אופנים..א..כשרוצה.לכנסה.מחדש.

וגם.היא.חפצה.בכך,.ומשום.מה.נתעכב.הדבר..דע"ז.אמרו.חז"ל.דבינתיים.ממשיכים.

חיוביו.כלפיה..וזהו.הדין.בגט.שכיב.מרע.שאמר."מעת.שאני.בעולם".הנ"ל..אבל.יש.

גם.אופן.ב..שאינו.חפץ.לכנסה,.או.שהיא.אינה.חפצה.בו.עוד,.והיא.תובעת.גט,.דכיון.

שאין.סיכוי.לחזור.ולחיות.יחד,.אסור.לו.לעגנה.וחייב.לגרשה..ובזה.אי.אפשר.להמשיך.

לה. לית. קאי. והוצא. שבעמוד. דכל. הגרע"א. סברת. בגלל. הקודם,. המזונות. חיוב. את.

זה. ובע"כ.מה.שגם.באופן. גדול.. לענין.אלמנה.לכהן. א'. פ"ה. ביבמות. מזונות,.כמ"ש.

חייבוהו.במזונות,.הוא.חיוב.חדש.שחייבוהו.על.כך.שהוא.מעגנה.והיא.מעוכבת.להנשא.
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מחמתו..לפי"ז.נמצא.שמה.שאמרנו.למעלה.שהגרע"א.חולק.על.מהרי"ט.וסובר.שכל.

שחייב.לגרשה.נתבטל.חיוב.המזונות,.זה.גופא.הוא.טעמו.של.מהרי"ט..דכיון.דדינו.של.

ר'.זירא.הוא.גם.בכהאי.גוונא.שאינו.חפץ.לכנסה.והיא.מעוכבת,.דחייב.לגרשה,.ומסכים.

המהרי"ט.לסברת.רע"א.שמדין.מזונות.הרגיל.אין.לחייבו,.דבעמוד.והוצא.קאי,.ובע"כ.

שמה.שחייבו.ר'.זירא.במזונותיה.גם.באופן.זה,.הוא.דין.חדש.שהטילו.עליו.חיוב.מזונות.

בגלל.שהוא.מעכבה.מלינשא..ונמצא.שהחיוב.לגרשה.מצד.אחד.הוא.מבטל.את.חיוב.
המזונות,.ומצד.שני.הוא.יוצר.חיוב.חדש.של.מזונות.מדין."מעוכבת".

זצ"ל,. קרליץ. הגר"ש. אצל. תקוה. בפתח. שהחל. בדיון. .,164 עמ'. ד'. כרך. הדין. בפסקי.

בתובעת.גט.משום.שבעלה.נכפה.וגם.אינו.זן.ואינו.מפרנס,.דלרוב.הפוסקים.יש.לכופו.

גבורת.אנשים,.דכיון.שיש.כאן.פלוגתא.הרי.מחשש. ומ"מ.כתב.הש"ך.בס'. גט,. לתת.

"גט.מעושה.שלא.כדין".אין.לכופו..וכשהגיע.הדבר.לידי.רבנו.כתב.דאמנם.מספק.אין.

לכופו,.והביא.ד'.החתם.סופר.אה"ע.סי'.קט"ז.דאם.כפוהו.במקום.פלוגתא,.יתכן.שהגט.

כל.הטעם. דהא. כדין,. ודאי.מעושה.שלא. הוי. אלא. מעושה,. גט. רק.מספק. לא. פסול.

דמהני.כשכופין.אותו.ואומר.רוצה.אני,.הוא.משום.דמצוה.לשמוע.דברי.חכמים,.וזהו.

רצונו.הפנימי,.וכל.זה.שייך.כשאכן.ברור.שיש.כאן.מצוה.לשמוע.דברי.חכמים,.אבל.

כשיש.פלוגתא.יאמר.הבעל:.מאן.לימא.שמצוה.לשמוע.לחכם.הכופה,.דילמא.הלכה.

שלפי. במקום. רבנו,. מוסיף. אולם,. מעושה.. גט. ודאי. הוי. וממילא. עליו,. שחולק. כמי.

כללי.ההלכה.הדין.הוא.שכופין,.ובזה.יקוב.הדין.את.ההר.ויכפוהו..וגם.חששת.החת"ס.

ליכא.הכא,.דכיון.דהוכרעה.ההלכה.בודאי.יש.מצוה.לשמוע.דברי.חכמים,.ושפיר.חשיב.

מגרש.ברצון..ומוסיף.עוד.רבנו.דאף.שמצינו.שבגט.משום.חומרא.דאיסור.אשת.איש.

חששו.הפוסקים.לכוף.וחששו.אפילו.לדעת.יחיד,.וכמש"כ.בגבורת.אנשים.להש"ך.סי'.

מ"ה.]ויש.להוסיף.בדומה.לזה.במהריב"ל.ח"ג.סי'.ג',.עיי"ש[,.מ"מ.נראה.דבמקום.עיגון.

גדול.כגון.בנדוננו,.שכבר.שמונה.שנים.שהאשה.יושבת.בעיגונה,.כו"ע.יודו.דהולכים.

לפי.כללי.ההלכה.ויקוב.הדין.את.ההר..והביא.רבנו.ראיה.לזה,.דהא.בספק.בכשרות.

הגט.כגון.ב"כתבו.ותנו",.שהסופר.והעדים.לא.שמעו.מפי.הבעל.אלא.מפי.כתבו,.דהרבה.

מגדולי.הראשונים.פוסלים.הגט,.ובכל.זאת.במקום.עיגון.גדול.מתירים.לה.להנשא.בגט.
זה..וה"ה.במחלוקת.בענין.כפיה.

וכאן.אתי.מקום.לציין,.שקיבלתי.חוברת.מאחד.מרבני.ארה"ב.הקנאים.בשם."כפיית.

לגט. כפייה. שמבצעים. הראשית",. "הרבנות. רבני. על. קצף. בשצף. יוצא. ובו. מאסר",.

שלא.כדין,.דגם.כשיש.פוסק.אחד.או.שניים.המחמירים.שוב.אין.לכופו,.דיכול.לומר.

וכמו.בדיני.ממונות.שאי.אפשר.להוציא.מן.המוחזק,.הוא.הדין. "קים.לי.כהמיעוט",.

באשת.איש.שנחשבת."מוחזק".אצל.הבעל,.ויכול.לומר."קים.לי"..ומסתמך.על.ספר.

"דבר.יהושע".להגר"מ.ערנברג.זצ"ל,.שכתב.דבמקום.פלוגתא.יכול.הבעל.לומר.קים.לי,.

כמש"כ.בחת"ס..ולפי.מש"כ.רבנו.נראה.שאין.כוונת.הדבר.יהושע.לדין.קים.לי.שבדיני.

פלוגתא.כשלא. דאיירי.במקום. לי,.אלא. לומר.קים. ממונות,.שאפילו.כמיעוט.אפשר.

הוכרעה.ההלכה,.דבזה.יאמר.הבעל:.מאן.יימר.דמצוה.לשמוע.לחכם.הזה.הרי.חברו.
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חולק.עליו,.וכנ"ל.מהחת"ס,.לזה.השתמש.הגר"מ.ערנברג.בביטוי."קים.לי",.אבל.אין.

זה.שייך.במקום.שהוכרעה.ההלכה..בשונה.מדיני.ממונות.שיש.שם.ענין.של."מוחזק",.
ויכול.לומר.קים.לי.כהמיעוט.גם.נגד.הרוב.

ויסוד.הדבר.הוא.כמש"כ.הר"ן.בגיטין.ג'.א',.לענין.אשה.המוציאה.גט.שאינו.מקויים.

דמתירים.לה.להנשא.ולא.טענינן.טענת.מזוייף,.כי.היכי.דטענינן.לבא.ליפרע.מנכסיו.

שלא.בפניו,.וכתב.הר"ן.)ועוד.ראשונים(.בטעם.הדבר,."לפי.שאין.אשה.זו.ממונו.של.

בעל.אלא.ברשות.עצמה.היא.להנשא"..ור"ל.דלא.דמי.לבא.ליפרע.מנכסיו.שלא.בפניו,.

דבא.להוציא.מן.המוחזק,.טענינן.ליה.טענת.מזוייף,.אבל.אשה."ברשות.עצמה.היא.

להנשא",.ר"ל.שאינה.מוציאה.עצמה.מ"מוחזקותו",.דלאו.ממונו.היא,.ואין.כאן.אלא.

בעיית.האיסור.דאשת.איש,.וע"ז.סמכינן.דמסתמא.הוא.גט.כשר.ולא.טענינן.טענת.

מזוייף..וכן.מפורש.ברמב"ם.ספ"ז.מגירושין.וז"ל:."לפיכך.נעמיד.הגט.בחזקתו.ותנשא.

וביאר. הממונות".. כדיני. האיסורין. דיני. שאין. וכו',. מזוייף. ימצא. חוששין.שמא. ואין.

החתם.סופר.בחידושיו.ריש.גיטין,.שכוונת.הרמב"ם.לד'.הר"ן.שגט.דומה.לאיסורין.ולא.

והוסיף.החת"ס. ואין.כאן.הוצאה.מן.המוחזק.. לממונות,.שאין.היא.ממונו.של.בעל,.

"וזה.שלא.כהריב"ש.סי'.שפ"ה"..ועיינתי.בריב"ש.שם.וראיתי.שהוא.מודה.למש"כ.הר"ן.

שאשה.לאו.ממונו.של.בעל.ואין.כאן.אלא.שאלה.של.איסור,.אלא.דס"ל.להריב"ש.דכיון.

שעד.עתה.הוחזקה.בחזקת.איסור.אשת.איש,.גם.מצד.זה.יש.לטעון.מזוייף..והיינו.לא.
בגלל.הוצאה.מן.המוחזק..אלא.מצד."אפרושי.מאיסורא".

והנה.בקונטרס.הנ"ל.הביא.בנוסף.לדבר.יהושע.הנ"ל.עוד.הרבה.מקורות.שגם.באשה.

יכול.הבעל.לומר.קים.ליה,.דומיא.דדיני.ממונות..ועיינתי.בכל.מקורותיו.ולא.מצאתי.
באף.אחד.מהם.שיאמר.כך,.עיי"ש.ותבין..ואכמ"ל.

ומעתה.יצא.לאור.צדקת.פסקו.של.רבנו.הנ"ל..דכיון.שכל.הנידון.בחשש.דגט.מעושה.

הוא.משום.לתא.דאיסור.אשת.איש,.הרי.זה.דומה.ממש.לספק.בכשרות.הגט,.וכשם.

ראשונים. לדעות. בניגוד. אף. גדול,. עיגון. במקום. מכשירים. הגט. בכשרות. שבספק.
החולקים,.כגון.ב"כתבו.ותנו".וכיוצא.בזה,.ה"ה.לענין.כפייה.לגט.



 

ברכת מזל טוב
למכובדינו הרבנים הגאונים שליט"א

לנשואי הבת הרב בנימין דרייפוס   

לנשואי הבן                                   הרב יוסף שלמה סטפנסקי  

לנשואי הבן הרב ירחמיאל דוברוביצר  

לנשואי הבן הרב גבריאל אפרים הלוי מאיר 

לנשואי הבת הרב אליהו דב גרנד'ווד  

לנשואי הנכדה הרב אברהם שלמה היימן  

לנשואי הבת הרב ברוך היימן   

לאירוסי הבת                                                       הרב משה מנחם טבאל  

לאירוסי הבת הרב חיים אלעזר שמני  

לאירוסי הבן הרב יצחק מישקובסקי  

להכנס הבן לעול מצוות הרב חיים זייבלד   

להולדת הנכדה ולנשואי הבן הרב שמחה אדלשטיין  

להולדת הנכדה הרב פנרס וקנין   

להולדת הנכד הרב מרדכי זאב ויספיש  

להולדת הבת הרב אריאל כהן   
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...................................................................................................................................................................

במשנה.דמאי.פ"ז.משנה.א.כתוב:.המזמין.את.חברו.שיאכל.אצלו.והוא.אינו.מאמינו.

על.המעשרות.אומר.מערב.שבת,.מה.שאני.עתיד.להפריש.למחר.הרי.הוא.מעשר.ושאר.

מעשר.סמוך.לו,.וזה.שעשיתי.מעשר.עשוי.תרומת.מעשר.עליו,.ומעשר.שני.בצפונו.או.

בדרומו.ומחולל.על.המעות..)המשנה.מדברת.בדמאי.ולכן.לא.מוזכר.הפרשת.תרומה.

גדולה,.שעמי.הארץ.היו.מפרישים.תרומה.גדולה..בזמננו.שמפרישים.גם.תרומה.גדולה.
בין.בטבל.ודאי.ובין.בספק.טבל.צריך.להזכיר.בתנאי.בערב.שבת.גם.תרומה.גדולה(.

יא. )שמירת.שבת.כהלכתה.פרק. זצ"ל. אויערבאך. נוסח.התנאי.כתב.הגרש"ז. בהסבר.

הערה.עו(.שבערב.שבת.הוא..אומר.נוסח..שתחול.ההפרשה.בשבת.בשעה.שיברר.על.

מה.תחול.כל.מתנה..ואין.זה.תלוי.ב"ברירה",.כיון.שההפרשה.לא.חלה..למפרע.אלא.

בשבת.לאחר.שיברר..דהיינו.שאת.מעשה.ההפרשה.הוא.עשה.בערב.שבת.והחלות.היא.
בשבת.

ולכן,.מי.שאמר.את.ה"תנאי".בערב.שבת,.הרי.בשבת.הוא.מפריד.יותר.מאחד.ממאה.

.שאמר. כל.מתנה. על.מה.תחול. הוא.מברר. ובזה. הרגיל. נוסח.ההפרשה. ואומר.את.
אתמול.בנוסח.התנאי.

לדבריו.של.הגרש"ז.אויערבאך.זצ"ל.צריך.לפרש.את.נוסח.התנאי.שבמשנה.כך:.מה.

שאני.עתיד.להפריש.למחר.הרי.הוא.מעשר,.פירוש.מה.שאני.עתיד.להפריד.בפועל.

בשבת,.דהינו.אחד.ממאה,.יהיה.מעשר.מיד..כשאפריד..ושאר.מעשר.סמוך.לו.ומה.

שיהיה.סמוך.לאותו.אחד.ממאה.שאפריד,.יהיה.באותו.זמן.שאר.התשעה.חלקים.של.

המעשר..זה.שעשיתיו.מעשר.עשוי.תרומת.מעשר.עליו,.אותו.אחד.ממאה.שאמרתי.

שלאחר.שאבררו.בשבת.יהיה.מעשר,.יהיה.תרומת.מעשר.לאחר.שיהיה.מעשר..ומעשר.

שני.בצפונו.או.בדרומו,.והמעשר.שני.יחול.אז.בשבת.לאחר.חלות.התרומת.מעשר,.
בצד.הצפוני.של.הפירות.אם.אמר.בצפונו,.או.בצד.הדרומי.אם.אמר.בדרומו..

לשיטה.זו.צריך.הסבר.מה.שכתוב.במשנה.ש"בדמאי".מתנה.בערב.שבת.על.מה.שיאכל.

בשבת.אצל.חברו.עם.הארץ..ומבואר.בירושלמי.ונפסק.ברמב"ם.שלהתנות.בערב.שבת.

על.מה.ששייך.עדיין.לחברו.אפשר.רק.בדמאי.ולא.בוודאי..אך.אף.בדמאי.צריך.הסבר.

איך.מועיל.מה.שאומר.בערב.שבת,.הרי.אדם.לא.יכול.להפריש.על.מה.שביד.חברו..ואף.

אם.אומר.שיחול.רק.כאשר.יגיע.לידו.בשבת.)וכך.הוא.נוסח.התנאי(,.מ"מ.זו.הפרשה.

בדבר.שלא.בא.לעולם,.ואי.אפשר.לעשות.הפרשה.בדבר.שלא.בא.לעולם..וכי.תיקנו.

כאן.הפרשה.שתמיד.לא.מועילה..שאף.שמצינו.שהקלו.בדמאי,.אך.לא.מצינו.שהקלו.
שתועיל.הפרשה.שאינה.יכולה.לחול.על.פי.הכללים.הרגילים..

נוסחאות ל"תנאי" שאומרים  בערב שבת
 כדי להפריש בשבת

הרה"ג שאול רייכנברג שליט"א - הממונה על קרן המעשרות
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ובדוחק.אפשר.לומר.שאכן,.התירו.לאכול.בשבת.אצל.עם.הארץ.המזמינו,.בלי.שחלה.

ההפרשה,.כמו.שהתירו.לאכול.בלי.לעשר.כלל.אצל.עם.הארץ.שהזמינו.לאכול.אצלו.

הצריכו. שכאן. אלא. . ב.. משנה. ד. בפרק. כמבואר. החתונה,. שאחרי. ראשונה. בשבת.

שיעשה.הפרשה.אף.שהיא.לא.מועילה,.כיון.שלא.רצו.שיאכלו.בלי.להפריש.כלל,.שזה.

גם.מבאר.את.המבואר.במשנה.שבדמאי. וזה. ויבואו.להקל.בדמאי.. מצוי.שמזמינים.

אומר.בערב.שבת.בנוסח.התנאי.גם.את.נוסח.החילול,.שיחולל.בשבת.אחרי.שיחול.

מעשר.שני,.ואיך.יכול.לחלל..לפני.שהופרש.המעשר.לפי.שיטתו.של.השערי.יושר.)שער.

ו.פרק.יז(.הסובר.שחילול.המעשר.לפני.הפרשתו.הוא.דבר.שלא.בא.לעולם..אלא.שאכן.

החילול.באמת.לא.חל,.אבל.התירו.לאכול.אחרי.שעשה.מעשה.חילול..אך.כאמור.זה.
דחוק.

עוד.אפשר.לומר.שהמשנה.מדברת.כאשר..עם.הארץ.הזמינו.בערב.שבת,.ועושה.את.

התנאי.אחרי.שהזמינו,.ואז.יתכן.לומר.שכאשר.הזמינו.נעשה.כשלוחו.של.העם.הארץ.

כזכין.לאדם,.. לעשר.כבר.עכשיו.את.מה.שיאכל.בשבת.או.לפחות.הפרשתו.מועילה.

וממילא.לא.הוי.דבר.שלא.בא.לעולם..שהרי.ראובן.שמינה.את.שמעון.שיהיה.שליח.

שלו.להפריש.מפירותיו,.הרי.שמעון.יכול.לאחר.קבלת.השליחות.לעשות.בפירותיו.של.

זוכה.בשבת.באוכל. יש.לדון.שאם.האורח. )אמנם. זמן. ראובן.הפרשה.שתחול.לאחר.

יתכן. שבת,. בערב. בתנאי. שעשה. ההפרשה. תחול. מה. על. מברר. ואז. לאכול. שלוקח.

שהפרשה.זו.לא.חלה,.כיון.שעכשיו.בשבת.היא.צריכה.לחול.מכח.האורח.ולא.מכח.

השליחות.של.הבעלים.כיון.שהאורח.עכשיו.הבעלים,.וכאשר.אמר.את.התנאי.בערב.

שבת.שהוא.מעשה.ההפרשה,.עדיין.לא.היה.בעלים,.ואכמ"ל(...והראיה.שאורח.נעשה.

שליח.להפריש.תרו"מ,.מהירושלמי.ששואל.איך.חבר.המתארח.אצל.עם.הארץ.יכול.

לעשר.בלי.לקבל.רשות.מהבעלים,.הרי.עובר.משום.גזל..ומתרץ.הירושלמי.שנוח.לו.

לעם.הארץ.שהחבר.שבא.לאכול.אצלו.יהיה.מרוצה.וממילא..הוא.מסכים.שיפריש..

וא"כ.אפשר.לומר.שכבר.משעת.ההזמנה.נוח.לעם.הארץ.בהפרשתו.ונעשה.כשלוחו.

להפריש..אמנם.לפי"ז.אפשר.להתנות.רק..כאשר.הזמינו.בערב.שבת,.והתנאי.לא.יועיל.

אם.הזמינו.בשבת..אמנם.בכפתור.ופרח.פרק.לח.כתב.שה"ה.אם.חושב.בערב.שבת.

לומר.שבמקום.שחושב.שיזמינו. ויתכן. יכול.לעשות.תנאי.. גם. שיזמינו.אותו.בשבת.

אותו,.העם.הארץ.כבר.החליט.בערב.שבת.להזמינו.ממילא.נעשה.כשלוחו.)וצ"ע.אם.

רק.על.מקרה.זה.מדבר.הכפתור.ופרח(..)אמנם.לגבי.החילול.צריך.לומר.כסוברים.)ראה.

מנחת.שלמה.א.סי'.סב.אות.יח(.שכיון.שהטבל.בעולם.ויש.לו.אפשרות.להפריש.את.
המעשר.שני,.אין.חסרון.של.דבר.שלא.בא.לעולם.בחילול(.

כזו.שמתנה.בערב.שבת. לעיין.כתב,.שהפרשה. ויש. ד"ה. י. ס"ק. ט. סי'. החזו"א.דמאי.

כיון.שההפרשה.חלה.בשבת.על.סמך.הבירור.שעושה. שתחול.בשבת.אסור.לעשות,.
בשבת,.הרי.זה.בכלל.הגזירה.שלא.להפריש.תרומות.ומעשרות.בשבת.
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שבת. בערב. שעושה. היכר. רק. הוא. שבת. בערב. שאומר. שה"תנאי". החזו"א. ומפרש.

כאילו.הפריש.כבר.בערב.שבת,.אבל.באמת.לא.חל.כלום.בערב.שבת,.אלא.כיון.שעשה.

וכך.כותב.החזו"א.שם.ס"ק. כאילו.הפריש.בערב.שבת.התירו.חז"ל.להפריש.בשבת..

לעיל. ולמש"כ. להתיר.הפרשה.בשבת.. כדי. "שיתנה.מערב.שבת. הג':. ד"ה.התקנה. יג.

מתנה.ואומר.מה.שאני.עתיד.להפריש.]ר"ל.שאפריש.בשבת.ואעשה.תרומה[,.הרי.הוא.

תרומה,.והחלות.הוא.בשבת.ע"י.עשייתו.בשבת.ומה.שאומר.עכשיו.אינו.כלום.מעיקר.

הדין,.שאם.חל.למפרע.אין.עשייתו.בשבת.כלום,.וכיון.שאינו.עושה.עכשיו.אלא.זה.

שנעשה.בשבת,.הרי.מתנה.בדבר.שאי.אפשר,.שזה.שנעשה.בשבת.אי.אפשר.שיעשה.
גם.עכשיו..ומ"מ.התירו.חכמים.השבות.ע"י.תנאי.זה".

פירוש.לדברי.החזו"א..שבערב.שבת.אומר.שהחלות.שיעשה.בשבת.תחול.היום,.וזה.דבר.

שלא.יתכן.כיון.שהחלות.לא.יכולה.לחול.פעמיים.אלא.או.בשבת.או.בערב.שבת..ולכן.

למעשה.לא.חל.כלום.לא.בשבת.ולא.בערב.שבת,.אבל.כיון.שנראה.כאילו.הפריש.בערב.

שבת.זה.כבר.מועיל.להתיר.להפריש.בשבת..ובשבת.אומר.שוב.את.נוסח.ההפרשה.ואז.
עושה.את.ההפרשה.

וכיון.שלחזו"א.התנאי.הוא.רק.היתר.להפריש.בשבת.כיון.שבערב.שבת.כאילו.הפריש,.
התירו.בדמאי.אפילו.היכר.בדבר.שעדיין.אינו..שלו.בערב.שבת.

לדעת.מרן.החזו"א.זצ"ל.הכוונה.בנוסח.הכתוב.במשנה.הוא,.מה.שאני.עתיד.להפריש.

למחר..להפריש,.הכוונה.לעשות.חלות.מעשר,..הרי.הוא.מעשר..הכוונה.הרי.הוא.מעשר.

עכשיו.ביום.שישי..ושאר.מעשר.סמוך.לו,.ועוד.הסמוך.לו.שאני.עתיד.לעשות.מחר.

מעשר,.כל.זה.יהיה.מעשר.היום.דהיינו.ביום.שישי.)כאמור.יש.כאן.סתירה.בזמן.החלות.

ולכן.לא.חל.כלל(..ואם.היינו.אומרים.בלשוננו.בצורה.מובנת.היינו.אומרים.כך:.מה.
שאני.עתיד.לעשות.מעשר.מחר.בחלק.שאפריד.ובסמוך.לו,.יהיה.מעשר.עכשיו.

בקובץ.תשובות.ח"א.סי'.מב.מובא.מכתב.ממרן.הגרי"ש.אלישיב.זצ"ל.הכותב.שדעת.

הר"ש.דמאי.פ"ד.משנה.ד.שהתנאי.הוא.רק.היכר.)כדעת.החזו"א.זצ"ל(.ודעת.רע"א.

יבמות.צג,א.שהתנאי.הוא.עשייה.מערב.שבת.שתחול.בשבת.)כדעת.הגרש"ז.אויערבאך.
זצ"ל(.

יש.נוסח.של.ה"תנאי".שנכתב.ע"י.הרב.קלמן.כהנא.זצ"ל.ועבר.עליו.מרן.החזו"א.זצ"ל,.
וז"ל:.יותר.מאחד.ממאה.ממה.שאני.עתיד.להפריש.יהא.תרומה.גדולה.בצד.צפונו......

וצריך.הסבר.בשני.דברים:

א..הרי.נוסח.זה.מתאים.לשיטתו.של.מרן.הגרש"ז.אויערבאך.זצ"ל.ולא.לשיטתו.של.

מרן.החזו"א.זצ"ל..שאם.היה.כתוב.:.יותר.מאחד.ממאה.מה.שאני.עתיד.להפריש.בצד.

יהיה.תרומה.גדולה,.אז.היה.אפשר.לפרשו.לפי.מרן.החזו"א.זצ"ל,..שהכוונה. צפונו.

שהיותר.מאחד.ממאה.בצד.צפונו.שאני.עתיד.לעשות.בו.חלות..תרומה.מחר,.יהיה.
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תרומה.היום..אך.כפי.שכתוב."יותר.מאחד.ממאה.ממה.שאני.עתיד.להפריש".המילה.
להפריש.מתפרשת.להפריד,.וצ"ע..

ב..בסוף.נוסח.ה"תנאי".הנ"ל.שעבר.עליו.מרן.החזו"א.זצ"ל.כתוב.:.")ויחשוב.שלא.יהא.

חל.עכשיו.כלל("..וצריך.להבין.מה.הצורך.במחשבה.זו,.הרי.אם.עושה.כפי.שהסביר.מרן.

החזו"א.זצ"ל.)שבאמירתו.עושה.חלות.בשני.זמנים(.הרי.זה.לא.יכול.לחול.מעיקר.הדין.
ולא.צריך.למחשבה.

ואולי.יש.לפרש.את.הנוסח..כך..

מה. יאמר:. אדם. ברירה,.אם. אין. מבואר,.שלמ"ד. לעיין. ויש. ד"ה. י. ס"ק. בחזו"א.שם.

שאני.עתיד.להפריד.עבור.תרומה.בשבת,.יחול.מעכשיו,.אף.שלא.חל.כיון.שאין.ברירה.

מ"מ.זה.מועיל.להיות."תנאי"..וזה.מתאים.למה.שכתבנו.לעיל.בשמו.שהתנאי.הוא.רק.

בשביל.להתיר.להפריש,.ושעושה.כאילו.הפריש.מערב.שבת,.אבל.באמת.לא.חל.כלל.
מה.שעושה,.אך.כתב.צורה.אחרת.שעושה.היכר.כאילו.הפריש.מערב.שבת.

וא"כ.נראה.שבנוסח.התנאי.שכתב.הרה"ג.ק..כהנא.זצ"ל.ועבר.עליו.מרן.החזו"א.זצ"ל,.

לא.התכוונו.לתנאי.כפי.שכתב.החזו"א.בס"ק.יג.אלא.כפי.שכתב.בס"ק.י..וכוונת.הנוסח.

שמה.שאפריד.מחר.ואציין.לתרומה.גדולה.יהיה.תרומה.היום,.וזה.לא.חל.כיון.שאין.

ברירה.אך.מועיל.כ"תנאי"..אך.כיון.שבדמאי.אמרינן.יש.ברירה,.וכמו.כן.כתב.החזו"א.

שם.בס"ק.יג.וה"ה.בירק.יש.ברירה,.וכן.שיטת.הב"י.שבזמן.הזה.שתרו"מ.מדרבנן.יש.

ברירה.בכל.התרו"מ,.לכן.כתבו.שצריך."לחשוב.שלא.חל.עכשיו.כלל",.שאפילו.בדברים.

שיש.ברירה.ואז.אמירתו.יכלה.לחול.מערב.שבת.מטעם.ברירה,.מ"מ.יחשוב.שלא.יחול.

אלא.יהיה.תנאי...ואמנם.מותר.להפריש.בערב.שבת.ע"י.ברירה.שיברר.בשבת.)כמו.

שכתב.החזו"א.שם.ס"ק.יג.ד"ה.התקנה.הב'(.ולא.היה.צריך.להוסיף.שיחשוב.שלא.חל.

כלל,.אלא.לעשות.בצורה.של.ברירה,.ואז.אם.ההלכה.שיש.ברירה.הרי.מותר.להפריש.

בשבת.ע"י.ברירה,.כיון.שחל.למפרע.מערב.שבת,.ואם.ההלכה.שאין.ברירה.אזי.זה.יחול.

כתנאי..אך.כיון.שיש.נ"מ.אם.חל.כתנאי.או.מטעם.ברירה.כאשר.מפריש.מטבל.ודאי..

שהחזו"א.בסי'.ט.ס"ק.טו.כתב.שכאשר.מפריש.בשבת.מטבל.ודאי,.ע"י.תנאי.מברך.

בשבת.כיון.שאז.עושה.את.ההפרשה,.ואילו.כשמפריש.ע"י.ברירה.מברך.בערב.שבת,.
לכן.רצו.שתמיד.יחול.מדין.תנאי,.והוסיפו.ש"יחשוב.שלא.חל.עכשיו".

)ולא.כפי. יג. זצ"ל.בס"ק. נוסח.תנאי.כפי.הסברו.של.מרן.החזו"א. ואם.רוצים.להגיד.

שכתב.בסק"י(.צריך.לכאורה.לומר.בלשוננו.כך:.היותר.מאחד.ממאה.בצד.צפונו.של.

מה.שאני.עתיד.להפריד.מחר.שאעשה.מחר.תרומה.גדולה.יהיה.תרומה.גדולה.עכשיו..

האחד.ממאה.שאני.עתיד.לעשות.מעשר.מחר.במה.שאפריד.ומה.שאני.עתיד.לעשות.

מעשר.בסמוך.לו,.יהיה.מעשר.עכשיו..אותו.האחד.ממאה.שאעשה.מחר.תרומת.מעשר.

הרי.הוא.מעשר.עכשיו..ומעשר.שני.שאעשה.מחר.בדרומו.הרי.הוא.מעשר.עכשיו..ואם.
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צריך.מעשר.עני,.המעשר.עני.שאעשה.מחר.בדרומו.הרי.הוא.מעשר.עני..המעשר.שני.
שאחלל.מחר.הרי.הוא.מחולל..עכשיו.

ברכת מזל טוב
לידידנו הנכבד חבר הנהלת בית המדרש

הרב רפאל הופמן שליט"א
ולרעיתו שתחי'
ולכל המשפחה

לרגל נשואי
הבן היקר והנעלה

דב בער נ"י

יהי רצון שיזכו לבנות בית נאמן 
ותזכו לראות דורות ישרים מבורכים

מתוך נחת ושמחה כל הימים

לומדי בית המדרש        המכון לחקר החקלאות

ההנהלה וצוות העובדים
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ובגינות  בחצרות  לימונים  עצי  גידול  של  נתפשטה מאד התופעה  בשנים האחרונות 
פרטיות, וכמעט מדי יום מגיעה לביהמ"ד שאלה הלכתית הנובעת ממציאות זו. על כן 

נשתדל בעז"ה לבאר את הדרך ההלכתית המהודרת לנהוג בלימונים אלו.

רוב. כי. יודעים. אינם. רבים. אילנות.. כלאי. איסור. על. לעורר. יש. דבר. ראשית. . ]א[.

ויש.מהם.שמורכבים.באיסור.על. כיום.מורכבים. השתילים.של.עצי.הפרי.הנמכרים.

מין.אחר,.ויש.לברר.היטב.לפני.כל.קניית.שתיל.אם.אין.בו.חשש.כלאים..שתילי.עצי.

הלימון.הנמכרים.כיום,.מורכבים.בד"כ.על.כנות.של.אילנות.אחרים.הדומים.ללימון.

]כגון.מין.הדר.המכונה."וולקה".וכיוצ"ב[,.ויש.בזה.דעות.שונות.בין.גדולי.ההוראה.אם.

יצא.הדבר.מכלל.ספק.כלאים..לפיכך.המהדרין.נמנעים.מנטיעת.שתילים.כאלו,.עפ"י.

מה.שכתב.החזו"א.]כלאים.סי'.ב.סק"ט[.שנטיעת.שתיל.מורכב.אסורה.מדאורייתא.כמו.

ההרכבה.עצמה.]ואיסור.כלאי.אילן.נוהג.גם.בזמן.הזה.מדאורייתא.בכל.מקום,.כמבואר.

בשו"ע.יו"ד.סי'.רצה.ס"א[,.אמנם.המיקל.לנטוע.שתילי.ספק.אלו.בגינתו.ע"י.נכרי,.יש.

..וכל.זה.דוקא.לענין.האיסור.לנטוע.את.השתיל.המורכב,.אבל.אחרי.
1
לו.על.מה.לסמוך

שנטעוהו.נוהגים.להקל.לקיימו.בהשקאה.ובשאר.מלאכות,.כיון.שיתכן.שקיום.אילן.

מורכב.לא.נאסר.כלל.מדאורייתא.אלא.מדרבנן.וספק.דרבנן.לקולא.כמו.שכתב.החזו"א.

לענין.זה.]עי'.חזו"א.כלאים.סי'.ב.סק"ט2[..הפירות.עצמם.מותרים.בכל.ענין.אף.אם.

גדלו.באילן.המורכב.על.מין.אחר.לגמרי,.כמבואר.בשו"ע.]יו"ד.סוף.סי'.רצה[,.וכן.מותר.
לקחת.ענף.שצמח.על.האילן.המורכב.ולהכין.ממנו.לבד.שתיל.כמבואר.שם.

]ב[ .משיצא.עץ.הלימון.משנות.הערלה3.אחרי.ט"ו.בשבט.של.השנה.הרביעית.לאילן,.

יש.בו.בלימון.שאלה.מיוחדת.שאינה.קיימת.ברוב.הפירות..עץ.הלימון.הוא.מהעצים.

..בשו"ע.יו"ד.סי'.רצה.ס"ב.מבואר,.שאסור.לישראל.להניח.לנכרי.שירכיב.לו.אילנו.כלאים,.אמנם. 1

עי'.חזו"א.כלאים.סי'.א.סק"א.שמצדד.להקל.לומר.לנכרי.להרכיב.לו.אילנות.שהם.ספק.כלאים.]ולענין.
איסור.אמירה.לעכו"ם.עי'.גם.בב"י.או"ח.סי'.שיד.ובמשנ"ב.שם.סקל"ו.שיש.להקל.בזה.במקום.מחלוקת[.

..וע"ע.בחזו"א.סוף.דיני.כלאים.אות.לה.ובמכתב.החזו"א.המובא.בספר.דרך.אמונה.ח"ה.מכתב.ד. 2

ובקונטרס.קיצור.מהלכות.כלאים.שהדפיס.ר"ז.שפירא.זצ"ל.עפ"י.החזו"א.]הובא.בסוף.ספר.דרך.אמונה.

ח"א[.בסוף.קיצור.הלכות.הרכבת.האילן.]ועי'.גם.דרך.אמונה.פ"א.מהל'.כלאים.בציון.ההלכה.אות.קכז[..

אמנם.בס'.ארחות.רבנו.ח"ג.עמ'.קעח.כתב,.שהחזו"א.עצמו.עקר.עץ.מגינתו.משום.שהיה.בו.ספק.כלאים.

עיי"ש,.והגרי"ש.אלישיב.זצ"ל.אמר.שיתכן.שמה.שצידד.בספר.חזו"א.להקל,.איירי.במי.שפרנסתו.תלויה.
בכך,.כדמשמע.במכתבו.הנ"ל..

בעציץ. היה. ]אם. הערלה.את.השנים.שהיה.השתיל.במשתלה. לשנות. לצרף. אומרים.שאפשר. יש. .. 3

שדינו.כנקוב.וללא.שום.חציצה.בין.העציץ.לקרקע[,.אע"פ.שהועבר.לגינה.ברכב.שתחתיתו.אטומה.]עי'.

מנחת.שלמה.ח"א.סי'.ע.וח"ג.סי'.קנח.אות.יט[,.אך.המהדרין.מונים.שנות.ערלה.מחדש.משעה.שנטעו.

דיני מצוות התלויות בארץ בפרי הלימון      
הרה"ג חנוך אלבק
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ולצידם. בשבט. ט"ו. לפני. שחנטו. פירות. אחת. ובעונה. בעת. עליו. שמצויים. היחידים.

גדלים.במשך.כל. ]כיון.שהלימונים. פירות.שחנטו.אחרי.ט"ו.בשבט4. ]על.אותו.העץ[.

השנה5,.דבר.שאינו.מצוי.ברוב.הפירות[..הלימונים.שחנטו.קודם.ט"ו.בשבט.הרי.הם.

ערלה.]כמבואר.בשו"ע.יו"ד.סי'.רצד.ס"ד[.ואסורים.באכילה.ובהנאה.]כמבואר.בשו"ע.

שם.ס"א[,.והלימונים.שחנטו.אחרי.ט"ו.בשבט.הרי.הם.נטע.רבעי.ומצוה.לחללם.כדי.

להתירם.באכילה..כשאינו.יכול.להבחין.אלו.לימונים.חנטו.קודם.ט"ו.בשבט.ואלו.חנטו.

אחריו,.כל.הלימונים.אסורים,.כדין.ערלה.בתערובת.שאינה.בטלה.עד.שיהיה.בהיתר.

מאתים.כנגד.האיסור6..ואף.בספק.אם.יש.כאן.לימונים.שחנטו.קודם.ט"ו.בשבט.כלל,.

מכל.מקום.הפירות.אסורים.ככל.ספק.ערלה.בא"י7,.ורק.לימון.שחנט.בודאי.אחרי.ט"ו.

בשבט,.מותר..ראוי.להוריד.את.החנטים.מן.האילן.במשך.כל.שנות.הערלה.שלו.]קודם.
שיהפכו.לפירות[,.כדי.שלא.יגדלו.אצלו.כלל.פירות.ערלה.שמצוותם.בשריפה8.

]ג[  אחרי.ט"ו.בשבט.של.השנה.החמישית.לאילן,.שוב.יש.להסתפק.על.הלימונים.אם.

חנטו.קודם.ט"ו.בשבט.והרי.הם.נטע.רבעי.ופטורים.מתרו"מ9.ויש.לפדותם.כדי.להתירם.

באכילה,.או.שמא.חנטו.אחרי.ט"ו.בשבט.וחייבים.בהפרשת.תרו"מ.כשאר.פירות.טבל10,.

את.השתיל.בגינת.ביתם.]עי'.שו"ת.שבט.הלוי.ח"ה.סי'.קנו.ודרך.אמונה.פ"י.מהל'.מע"ש.סקס"ה[..בשנה.

הרביעית.יש.לחלל.את.הלימונים.בלי.ברכה.שמא.הם.רבעי.וגם.להפריש.מהם.תרו"מ.בלי.ברכה.שמא.

עברו.על.האילן.יותר.מד'.שנים.]בצירוף.השנים.שהיה.במשתלה[..והורה.הגרי"ש.אלישיב.זצ"ל.דאם.

השנה.הרביעית.הנ"ל.היא.שנת.מעשר.שני,.יש.לברך.על.חילול.המעשר.שני.בנוסח."אקב"ו.על.פדיון.
קודש",.שהרי.מחויבים.לפדות.פירות.אלו.ממה.נפשך.בין.אם.הם.נטע.רבעי.ובין.אם.הם.מעשר.שני..

..עי'.חזו"א.שביעית.סי'.ז.סוף.סקכ"ב..וע"ע.להלן.מה.נחשב.לחנטה.]ומ"מ.במשך.מספר.חודשים.אחרי. 4
ט"ו.בשבט,.עדיין.ברור.שכל.הלימונים.הבשלים.חנטו.לפני.ט"ו.בשבט[...

..ומטעם.זה.אין.לברך.על.פרי.הלימון.שהחיינו,.עי'.שו"ע.או"ח.סי'.רכה.ס"ו.ומשנ"ב.שם.סקט"ז..וכן. 5

נראה.שמעיקר.הדין.ניתן.לברך.על.עץ.הלימון.ברכת.האילנות.לפני.חודש.ניסן,.עי'.משנ"ב.סי'.רכו.סק"א..

..עי'.רמב"ם.הל'.מאכלות.אסורות.פט"ו.הי"ד.ופט"ז.הכ"ה.]ומשמע.שם.)עפ"י.גיטין.נד.ע"ב(.דאם.יש. 6

מאתים.כנגד.האיסור,.הכל.מותר,.ולא.מיקרי.קבוע.היכא.שאין.האיסור.ניכר.במקומו..ועי'.ד"מ.יו"ד.סי'.
קי.סק"ו.ופמ"ג.שם.בשפ"ד.סקי"ד.ד"ה.החלק.הב'.וחזו"א.יו"ד.סי'.לז.סקכ"א,.ואכ"מ[..

..עי'.שו"ע.יו"ד.סי'.רצד.ס"ט..ולכאורה.אפי'.אם.יש.ספק.רק.על.מקצת.מהלימונים.ואינו.יודע.אלו.הם. 7

המסופקים,.מ"מ.אסורים.כל.הלימונים.]כשאין.מאתים.כנגד.המסופקים[,.כדין.ספק.ערלה.בתערובת.
עי'.שו"ע.יו"ד.סי'.קי.ס"ט.

..עי'.רמב"ם.פט"ז.מהל'.מאכלות.אסורות.הכ"ז..בט"ו.בשבט.של.השנה.הרביעית.לאילן,.יש.להוריד. 8

ממנו.את.כל.הפירות,.אפי'.את.הקטנים.ביותר,.משום.איסור.ערלה.שבפירות.אלו.]העלולים.להתערב.
בפירות.השנה.הרביעית.המותרים[,.וצריך.לזה.זהירות.יתירה.ודקדוק.רב.כיון.שהם.מוסתרים.בין.העלים.

..פירות.רבעי.פטורים.מתרו"מ,.כמבואר.ברמב"ם.פ"ט.מהל'.מע"ש.ה"ד. 9

..ואמנם.עי'.יומא.פא.ע"ב.בתוד"ה.שהפלפלין,.שכתבו.שיש.תבלינים.שפטורים.מתרו"מ,.עכ"ד.]ועי'. 10

חזו"א.מעשרות.סי'.א.סקכ"ד.ודרך.אמונה.פ"ב.מהל'.תרומות.ה"ג.בבאור.ההלכה.ד"ה.אבל[,.אך.לימונים.

אע"פ.שמשמשים.לנתינת.טעם.]והיה.מקום.לכאו'.לדמותם.לתבלין[,.מ"מ.כיון.שדרך.בני.אדם.לסוחטם.

כדי.לשתות.את.המיץ.שלהם.]עי'.משנ"ב.סי'.שכ.סקכ"ב[,.מפרישים.מהם.תרו"מ.בברכה.]עי'.שש"כ.
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לפיכך.יש.לפדות.את.הלימונים.בלי.ברכה.וכן.להפריש.מהם.תרו"מ.בלי.ברכה11..]אם.

זו.של.האילן.היא.שנת.מעשר.שני.)א,ב,ד,ה.לשמיטה(,.הורה.הגרי"ש. שנה.חמישית.

אלישיב.זצ"ל.שכשפודה.את.המע"ש.יברך."אקב"ו.על.פדיון.קודש",.שהרי.פירות.אלו.

חייבים.בפדיון.ממה.נפשך.בין.אם.הם.נטע.רבעי.ובין.אם.הם.מע"ש..ואחר.הברכה.
יאמר.מיד."המעשר.השני.או.הרבעי.שכאן.מחולל".וכו'.[

האילן. של. הרביעית. בשנה. חנטו. שחלקם. ויתכן. רבים. לימונים. לפנינו. כשיש. והנה.

וחלקם.בחמישית.כנ"ל,.הרי.אף.אם.יפריש.מהם.תרו"מ.בלי.ברכה.]שמא.כולם.רבעי[,.

מכל.מקום.אכתי.יש.לחשוש..שמא.חלק.מהלימונים.חנטו.לפני.ט"ו.בשבט.וחלקם.חנטו.

אחריו.וא"כ.יתכן.שהוא.מפריש.מהפטור.על.החיוב,.שהרי.המפריש.תרו"מ.מפירות.

רבעי.]הפטורים.מתרו"מ.כנ"ל[.על.פירות.טבל,.לא.עשה.ולא.כלום.ונשארו.הפירות.

טבל.כבתחילה..והעצה.לזה.שיפריש.את.התרומה.גדולה.והתרומת.מעשר.מניה.וביה.

]היינו.מכל.לימון.על.עצמו.בלבד[12,.ואם.קשה.עליו.הדבר.]לחתוך.את.כל.הלימונים13[.

מסתבר.שיוכל.להפריש.את.התרומה.מהלימון.או.הלימונים.הירוקים.ביותר.שהם.אלו.

שחנטו.אחרונים.ואם.יש.כאן.לימונים.השייכים.לשנה.החמישית.של.האילן,.מסתבר.

שאלו.מהם14..כמו"כ.בנוסח.ההפרשה.יוסיף.ויאמר."היותר.מאחד.ממאה.מהטבל שיש.

כאן"15.וכן.כשקובע.את.המעשר.ראשון.והמעשר.שני.או.המעשר.עני.יאמר."בצד.צפון.

)תש"ע(.פ"א.הע'.קעב.בשם.הגרש"ז.אויערבאך.זצ"ל.)ולענין.בישול.לימון.בשבת.בכלי.שני,.עי'.היטב.
בחזו"א.או"ח.סי'.נב.סקי"ט.ד"ה.ונראה,.ואכמ"ל([..

. אלא.א"כ.ברור.לו.שחלקם.ודאי.חנטו.אחרי.ט"ו.בשבט. 11

..ויש.לדון.אם.אפשר.לתרום.מקליפת.הלימון.על.הפרי.עצמו,.ועי'.חזו"א.מעשרות.סי'.א.סק"ל.לענין. 12

קליפות.תפוזים..ובדרך.אמונה.פי"א.מהל'.תרומות.בציון.ההלכה.אות.קצח.כתב,.שהחזו"א.היקל.בזה.

]לצרף.את.קליפת.הלימון.לשיעור.התרומה[.כיון.שגם.הקליפה.ראויה.ליתן.טעם.בתה.עכ"ד,.וצ"ב.דאי.

משום.הא,.לכאו'.לא.חשיבא.הקליפה.טפי.מתבלין.שפטור.מתרו"מ.וכנ"ל..וכתב.לי.הגר"ח.קניבסקי.
שליט"א,.שהקליפה.חשובה.ביחד.עם.הפרי,.עכ"ל...

..החותך.חתיכה.מלימון.של.טבל,.יתכוין.להפריש.תרו"מ.גם.על.הטבל.שנבלע.בסכין..וברוב.הפירות. 13

א"צ.לזה.כ"כ,.מפני.שיכול.לשטוף.מיד.את.הסכין.היטב.משיירי.הטבל.שעליו.]עי'.רמ"א.יו"ד.סי'.סט.

ס"כ[,.אך.לימון.יש.לחשוש.שנחשב.לדבר.חריף.]עי'.ש"ך.יו"ד.סי'.צו.סק"כ[.ונבלע.הטבל.בגוף.הסכין.

]עי'.משנ"ב.סי'.תנא.סק"צ[..בדיעבד.אף.אם.לא.נתכוין.להדיא.גם.על.הבלוע.בסכין,.מ"מ.י"א.שהועילה.

הפרשתו.גם.על.בליעה.זו.]עי'.דרך.אמונה.סוף.פ"ד.מהל'.תרומות.בבאור.ההלכה.סד"ה.שתנאי,.בשם.
הגרי"ש.אלישיב.זצ"ל..וע"ע.מנחת.שלמה.סי'.סב.אותיות.ח,ט[....

..אלא.א"כ.יש.סיבה.מיוחדת.שנשארו.ירוקים,.כגון.שהיו.מוסתרים.מהשמש.וכיוצ"ב. 14

..שאם.יאמר.כפי.הנוסח.הרגיל."היותר.מאחד.ממאה.שיש.כאן".ואח"כ."אותו.אחד.ממאה".וכו',.יש. 15

לחשוש.שלשון.זה.]של."אחד.ממאה"[.מתפרש.על.פירות.הטבל.שכאן.]בלימונים.הירוקים.שהפריש[.

בשיעור.של.אחוז.מכל.הפירות.]אף.מאלו.הפטורים.מתרו"מ[.וכן.מה.שאומר.אח"כ."ועוד.תשעה.חלקים.

כמותו.בצד.צפון",.אף.אם.כאן.יפרש.ויאמר."של.הטבל",.מ"מ.יתפרש.לשונו.על.טבל.בשיעור.של.תשעה.

אחוזים.מכל.הפירות.]שהם.פי.תשעה.מהאחד.ממאה.הנ"ל[,.ונמצא.מרבה.במעשר.ראשון,.שמעשרו.
מקולקל.ומעורב.בטבל.כמבואר.בשו"ע.]יו"ד.סי'.שלא.סע"ו[..
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של.הטבל".ו"בצד.דרום.של.הטבל".ולא.יאמר.בצד.צפון.או.דרום."של.הפירות",.שמא.

בצד.צפון.או.דרום.נמצאים.פירות.הרבעי.שפטורים.מתרו"מ.ואי.אפשר.להפריש.מהם.
על.שאר.הפירות16..

]ד[ .אף.לאחר.שודאי.עברו.על.עץ.הלימון.שנות.הערלה.והרבעי,.אכתי.יש.להסתפק.

בגבול.השנים.שבין.מעשר.שני.למעשר.עני.]כגון.אחרי.ט"ו.בשבט.של.השנה.השלישית.

לשמיטה,.שהשנה.שעברה.היתה.שנת.מע"ש.ושנה.זו.היא.שנת.מעשר.עני[,.מה.יעשה.

מהן. אחת. בשנה. שהרי. לאחריו,. או. בשבט. ט"ו. קודם. חנט. אם. יודע. שאינו. בלימון.

צריך.להפריש.מעשר.שני.ולפדותו.ובשנה.הסמוכה.לה.יש.להפריש.מעשר.עני.ולתתו.

לעניים..ולכן.יש.לומר.בנוסח.ההפרשה."ומעשר.שני.בדרומו.ואם.צריך.מעשר.עני.יהא.

ליתנו. וי"א.שיש. ואח"כ.לחלל.את.המע"ש.המסופק.בלי.ברכה,. מעשר.עני.בדרומו".
]אחר.החילול[.לעני,.שמא.שנה.זו.היא.שנת.מעשר.עני17..

שתי. שבין. בשבט. ט"ו. אחרי. ]ביחד[. לימונים. כמה. על. תרו"מ. להפריש. הבא. וכמו"כ.

שנות.מעשר.שני.הסמוכות.זו.לזו.]היינו.בין.השנים.הראשונה.והשניה.לשמיטה.או.בין.

השנים.הרביעית.והחמישית.לשמיטה[.ואינו.יודע.אלו.לימונים.חנטו.לפני.ט"ו.בשבט.

ואלו.חנטו.לאחר.ט"ו.בשבט,.אע"פ.שיכול.להפריש.תרו"מ.ולחלל.את.המע"ש.בברכה,.

מכל.מקום.הרי.אינו.יכול.להפריש.תרו"מ.מפירות.שנה.אחת.על.פירות.שנה.אחרת.

לימון.מניה. לזה.היא.שיפריש.מכל. והעצה. נז[.. סי'.שלא.סעי'. יו"ד. ]כמבואר.בשו"ע.

וביה.כנ"ל,.או.שיקח.כמות.כפולה.לתרומה.שחציה.מהלימון.או.הלימונים.הבשלים.

ביותר.]היינו.הצהובים.ביותר[.וחציה.מהלימון.או.הלימונים.המאוחרים.ביותר.]היינו.

הירוקים.ביותר.כנ"ל[.ויאמר.שמפריש.מפירות.כל.שנה.על.פירות.אותה.שנה.ולא.על.

חברתה.]כלומר.שבכל.מקום.שכתוב.בנוסח.ההפרשה."כל.מין.על.מינו",.יאמר.במקום.

זאת.את.המילים."פרי.כל.שנה.על.שנתו"[.וע"י.כך.הוא.מפריש.את.התרו"מ.מפירות.
כל.שנה.על.שנתם.בלבד18..

..והקוטף.מראש.את.כל.החנטים.שעלול.להסתפק.בהם.וכן.מי.שמסמן.אותם,.ודאי.שניצול.מכל. 16
חשש.

..עי'.חזו"א.שביעית.סי'.ז.סקט"ז. 17

..הנוהגים.לתת.את.המעשר.ראשון.ללוי.כפי.עיקר.הדין.ולצורך.זה.מניחים.בנפרד.תשעה.אחוזים. 18

יכולים. וקוראים.עליהם.שם.מעשר.ראשון,.אינם. ]מלבד.האחוז.המופרש.לתרומת.מעשר[. מהפירות.

לעשות.כן.בתערובת.זו.של.ב'.שנים,.שהרי.יתכן.שירבו.במעשר.ראשון.של.שנה.אחת.וימעטו.במעשר.

ראשון.של.חברתה.]כגון.שחצי.מהלימונים.הם.משנה.קודמת.וחציים.משנה.זו,.ואילו.בתשעת.האחוזים.

המופרדים.יהיו.שליש.משנה.קודמת.וב'.שלישים.משנה.זו..ואף.אם.יאמרו."פרי.כל.שנה.על.שנתו",.מ"מ.

יתכן.שאין.כלל.בפירות.שהניחו.בנפרד.תשעה.אחוזים.מפירות.אחת.השנים.וכנ"ל[,.ולפיכך.יש.לקרוא.

שם.מעשר.ראשון.בצד.צפון.של.כל.הפירות.]פרי.כל.שנה.על.שנתו[,.ואז.לתת.את.כל.הלימונים.ללוי.

כדי.שיגביה.אותם.ויזכה.לעצמו.את.המעשר.ראשון.שבתוכם.]או.שאדם.אחר.יגביה.את.הלימונים.ויזכה.

במעשר.ראשון.שבהם.עבור.הלוי[,.ואח"כ.יקח.ממנו.בחזרה.את.הלימונים.העודפים.על.תשעת.האחוזים.
של.המעשר.ראשון,.או.שיקח.חזרה.את.כל.הלימונים.וישלם.לו.על.המעשר.ראשון.שלקח.ממנו....
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]ה[ .והנה.נחלקו.הראשונים.מהי.החנטה.הקובעת.את.שנת.המעשר.של.הפרי19,.דעת.

הרמב"ם.]בפ"א.מהלכות.מע"ש.ה"ב[.והשו"ע.]יו"ד.סי'.שלא.סעי'.קכה[.שחנטה.היא.

עונת.המעשרות.]היינו.הזמן.שבו.ראוי.הפרי.לאכילה.קצת.וחלה.עליו.תורת.תרו"מ[20.

]מיד. והתוס'.שחנטה.היא.קודם.עונת.המעשרות.כשהפרי.עדיין.סמדר. ודעת.הר"ש.

לאחר.שנפל.הפרח.וניכר.הפרי[,.וכמו.שהאריך.בזה.החזו"א.]שביעית.סי'.ז.ס"ק.יא,.יב,.

טז[..ובדעת.הרמב"ם.והשו"ע.גופא.יש.מקום.להסתפק.אימתי.היא.עונת.המעשרות.

כאתרוג.שעונת. לכן. קודם. או. הפירות21,. כרוב. גידולו. לשליש. משיגיע. בלימון,.האם.

המעשרות.שלו.משיתעגל22..ומכל.מקום.כשהגיע.הלימון.לרוחב.של.כארבעה.ס"מ.וכבר.
ראוי.לסוחטו.למיץ,.ודאי.נחשב.שהגיע.לעונת.המעשרות.

שנות. ]לענין. בו. אזלינן. ולא. כאתרוג. דינו. לימון. שמא. לדון,. האחרונים. כתבו. עוד.

המעשר[.בתר.חנטה,.אלא.בתר.לקיטה23.ולפי.זה.אפי'.חנטו.הלימונים.לפני.ט"ו.בשבט,.

מכל.מקום.אם.נקטפו.אחרי.ט"ו.בשבט.הרי.הם.שייכים.לשנת.המעשר.הבאה.ואין.
לעשרם.על.לימונים.שנקטפו.לפני.ט"ו.בשבט.וכן.להיפך24.

וכמו"כ.בזמן.שחלק.מהלימונים.הם.משנת.מע"ש.וחלקם.משנת.מעשר.עני.]ואין.ידוע.אלו.הם[,.יפריש.

באופן.ובנוסח.הנ"ל.את.התרומה.והמעשר.ראשון,.ואח"כ.יאמר."ומעשר.שני.בצד.דרום.של.הפירות.

החייבים.במעשר.שני.ומעשר.עני.בצד.דרום.של.הפירות.החייבים.במעשר.עני",.ואז.יחלל.את.המעשר.

שני.ויתן.לעני.את.כל.הפירות.כדי.שיזכה.במעשר.עני.שבתוכם.לעצמו.וכנ"ל.לענין.מעשר.ראשון.]ויתן.

לעני.לזכות.בשיעור.המעשר.של.הפירות.שהם.ודאי.משנת.מעשר.עני,.ואת.השאר.יקח.ממנו.בחזרה..

וי"א.שצריך.ליתן.לו.גם.את.הפירות.שהם.ספק.מעשר.עני.)עי'.חזו"א.שביעית.סי'.ז.סקט"ז(,.ולכן.יקח.
ממנו.בחזרה.תשע.עשיריות.מהפירות.ומלבדם.יקח.רק.את.סכום.הפירות.שהם.ודאי.משנת.מע"ש[..

..ועי'.חזו"א.שביעית.סי'.ז.סק"כ.וערלה.סי'.יא.סוף.סקי"ח.ובדיני.ערלה.אותיות.ו,ז.]ועי'.גם.דרך. 19

אמונה.פ"ט.מהל'.מע"ש.סוף.סקי"ח[,.דלענין.ערלה.ורבעי.גם.לפי.הרמב"ם.חנטה.היא.מיד.אחר.שנפל.
הפרח.ונעשה.סמדר.

. ועי'.חזו"א.שביעית.סי'.ז.סקי"ב.וז"ל,.ולענין.הלכה.כבר.הכריע.בשו"ע.כהר"מ,.עכ"ל.]אמנם.עי'. 20
חזו"א.שם.סי'.כא.סקט"ז[.

. עי'.רמב"ם.פ"ה.מהל'.תרומות.סוף.ה"ט.וברדב"ז.שם.. 21

. עי'.רמב"ם.פ"ב.מהל'.מעשר.ה"ה.וחזו"א.מעשרות.סי'.א.סק"ו.ושביעית.סי'.ז.סקי"ב.וסי'.כא.סקט"ז. 22

..עי'.רש"ס.שביעית.פ"ט.ה"ד.שדעתו.כן..ובחזו"א.שביעית.סי'.ז.סק"ט.ד"ה.תפו"ז,.מסתפק..בכל. 23

פירות.הדר.אם.דינם.שוה.לאתרוג.בזה,.ולפי.דבריו.לימונים.שחנטו.בשנת.מע"ש.ונלקטו.בשנת.מעשר.

עני.]או.להיפך[.יש.לחלל.את.המע"ש.שלהם.בלי.ברכה,.אמנם.הגרי"ז.מבריסק.זצ"ל.לא.חשש.לזה.וכ"כ.
במנחת.שלמה.סי'.נא.אות.כב.דבלימון.אזלינן.בתר.חנטה.ולא.בתר.לקיטה.

. אמנם.לענין.ערלה.ורבעי.אזלינן.אפי'.באתרוג.בתר.חנטה.כדאיתא.במתני'.]ביכורים.פ"ב.משנה. 24

ו[.וכמש"כ.החזו"א.בדיני.ערלה.אות.ט..ולענין.שביעית.אע"פ.שנחלקו.הראשונים.באתרוג.אי.אזלינן.

בו.בתר.חנטה.או.בתר.לקיטה,.מ"מ.בלימון.נוהגים.לילך.בתר.חנטה.עי'.חזו"א.שביעית.סי'.כא.סקט"ז..

בהפרשת. וחייבים. קדושת.שביעית. בהם. אין. ר"ה.של.שנת.השמיטה,. קודם. לימונים.שחנטו. ולפיכך.

תרו"מ.אף.אם.נלקטו.בשמיטה,.ואילו.לימונים.שחנטו.בשמיטה.יש.לנהוג.בהם.קדושת.שביעית.]אף.אם.
נלקטו.אחר.ר"ה.של.מוצאי.שביעית[.ופטורים.מהפרשת.תרו"מ...
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נמצא.שהבא.לצאת.ידי.כל.הדעות.הלכה.למעשה,.לא.יפריש.תרו"מ.מלימון.על.לימון.

אחר,.אלא.א"כ.התחיל.לצאת.הפרי.של.שניהם.וגם.הגיע.לעונת.המעשרות.]ברוחב.

של.כארבעה.ס"מ.כנ"ל[.באותה.שנת.מעשר.שבין.ט"ו.בשבט.לט"ו.בשבט,.וכן.נלקטו.
שניהם.מהאילן.באותה.שנת.מעשר.שבין.ט"ו.בשבט.לט"ו.בשבט.

ואינם. אחרים. לימונים. על. מלימונים. להפריש. המקילים. כשרות. ועדי. ישנם. . ]ו[ 

שכל. שיתכן. כיון. ]כנ"ל[,. ביותר. ומהמאוחרים. ביותר. מהבשלים. לקחת. מדקדקים.

הלימונים.שעומדים.כעת.לפני.המשגיח.לעשרם,.חנטו.בשנה.אחת..ואף.אם.לא.חנטו.

בשנה.אחת,.מכל.מקום.יש.אומרים.דאזלינן.בלימונים.בתר.לקיטה.וכנ"ל.וא"כ.כולם.

נחשבים.בני.שנה.אחת,.שהרי.נלקטו.בשנה.אחת..ועוד.דאף.אי.נימא.שיש.כאן.תערובת.

של.ב'.שנים,.מכל.מקום.יש.אומרים.שבתערובת.של.ב'.שנים.דין.כל.הפירות.למעשר.

וכן. זה,. על. ומתעשרים.מזה. כפירות.שנה.אחת. כולם. וחשובים. רוב.התערובת. כדין.
.
25
משמע.בשו"ע

..עי'.יו"ד.סי'.שלא.סעי'.קכח.עפ"י.המשנה.במכשירין.סוף.פ"ב,.אמנם.החזו"א.בשביעית.סי'.ז.סקט"ו. 25

פירשה.למתני'.בפנים.אחרות,.ולפירושו.לא.בטל.המיעוט.שבתערובת.ברוב.לענין.חיוב.המעשרות.עיי"ש.

]והעירני.הג"ר.שאול.רייכנברג.שליט"א,.שמדברי.הרשב"א.בחולין.ו.ע"א.משמע.לכאורה.שפירש.משנה.
זו.כפירוש.החזו"א.עיי"ש[.
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הרב יעקב לישינסקי ז"ל
מתוך.דברי.הספד*

בכ"ה.טבת.השנה.נסתלק.לבית.עולמו.הרב.יעקב.יוסף.ב"ר.דוד.לישינסקי.ז"ל.)יענקל.

להוריו. בכור. כבן. גרודנא. בעיירה. תרפ"ד. אייר. בחדש. נולד. כינויו(.. הי'. לישינסקי.

כשהגאון.רבי.שמעון.הכהן.שקופ.משמש.אצלו.הן.כסנדק.והן.ככהן.בפדיון.הבן,.בגיל.

שנתיים.עברה.משפחתו.לעיירה.מיר,.ושם.גדל.והתחנך.בין.כותלי.בית.אולפנא.דישיבת.

מיר,.בשנת.תרצ"ז.נסע.לברנוביץ.למשך.זמן.אחד.ללמוד.אצל.הגאון.ר'.אלחנן.ווסרמן,.

כשפרצה. ווסרמן,. הגר"א. אצל. ללמוד. שוב. נסע. תרצ"ט. בשנת. למיר,. שב. ולאחמ"כ.

מלחמת.העולם.השניה.גלה.עם.ישיבת.מיר.לוילנא.כשלאחמ"כ.העביר.את.כל.משפחתו.

לוילנא,.והמשיכו.עם.ישיבת.מיר.ליפן.ומיפן.נסעו.לארה"ב.)סבו.התגורר.בארה"ב.ולכן.

ודעת. תורה. קיבל. שם. ודעת. תורה. בישיבת. ללמוד. נכנס. שם. כניסה(. אישור. קיבלו.

מרבותיו.הגדולים.הגאון.ר'.שלמה.היימן.והגאון.ר'.שרגא.פייבל.מנדלוביץ..לאחכ"מ.

עלה.לא"י.והקים.את.מוסד.מרום.ציון.)כיום.קרית.נוער(.שהציל.רבים.רבים.מרדת.

שחת,.לאחכ"מ.פנה.לעסקים.פרטיים,.גם.בתקופות.האלו.הי'.קשור.לתורה.כשבכל.יום.
ו'.הי'.בא.ללמוד.בישיבת.מיר.וכן.בלילות.הי'.הוגה.בתורה.כבחור.צעיר.

בהתישבות. להלכה. ביהמ"ד. ספסלי. את. לחבוש. הגיע. האחרונות. שנותיו. בעשרים.

כשמתוך.חיבת.הארץ.חשקה.נפשו.ללמוד.את.תורת.א"י.בהדגישו.שבכך.מקיים.את.

והרעננות.כשהוא. ישוב.א"י..בביהמ"ד.השקיע.עצמו.בלימוד.במלוא.העומק. מצוות.

מהווה.את.רוח.החיים.בכולל...התנהג.כל.השנים.בכולל.כאברך.הצעיר.ביותר,.הקשיב.

לחבורות.והתווכח,.עשה.מבחנים,.התענין.והכיר.כל.אברך.כמה.הוא.שקוע.בלימוד,.

מה.מצבו.הכלכלי.מה.אפשר.לעזור.או.לעודד.אותו,.שמח.בשמחתו.של.כל.אחד,.וכל.

אחד.קיבל.ממנו.התייחסות.אישית.בהתאם.למצבו..בשנותיו.האחרונות.נחלש.מאוד.

ואעפי"כ.לא.וויתר.מלהגיע.לכולל.כשמאמצים.מרובים.כרוכים.בכך.)לדוגמא.עליית.

המדרגות.לבד.ערכה.כמחצית.השעה(,.ואף.כשנזקק.לכסא.גלגלים.ועובד.זר.לא.נמנע.

שלא. באופן. מתוכננים. היו. וכדו'(. בדיקות. )רופאים. חייו. סדר. כל. לביהמ"ד.. להגיע.

יפריעו.ללימודיו.בבית.המדרש,.בחודש.אלול.תשע"ב.לא.עמדו.לו.כוחותיו.ואעפי"כ.

לא.וויתר.על.לימוד.ביהמ"ד,.כשהחברותא.שלו.מגיע.לביתו.עד.יום.ה'.האחרון.לחייו...
חבל.על.דאבדין.

ר'.יעקב.ז"ל.הי'.רגיל.על.לשונו.לתאר.את.האהבת.תורה.והדביקות.בתורה.שהיתה.

אהב. ליטא.. של. מעלה. אנשי. מאותם. טבועה. היתה. האישית. הנהגתו. ואכן. בליטא,.

לספר.על.ר'.חיים.סטוצ'ינר.)הלא.הוא.הגאון.ר'.חיים.שמואלביץ.זצ"ל(.הוא.הי'.נחשב.

למתמיד.הגדול.ביותר.של.מיר.בדור.ההוא.אף.שהיו.בו.כמה.וכמה.מתמידים.בולטים,.

*.ההספד.נערך.בבית.המדרש.ככלות."השבעה".לפטירתו.ועיקרי.הדברים.כאן.הם.עפ"י.דברי.הגאון.הרב.
זאב.פריינד.שליט"א.רב.ביהכ"נ.בבית.וגן.
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כוח. לאגור. לישון. הלכו. גם.המתמידים. ובבוקר. לילה.שלם. שילמדו. להיות. יכול. הי'.

להמשך.היום,.ור'.חיים.סטוצ'ינר.המשיך.גם.ביום.בכוחות.על.אנושיים.ללמוד.וללמוד.

בדביקות.נוראה.בתורה..גם.בעלת.האכסניא.של.הבחורים.שם.במיר.נסחפה.לאהבת.

תורה,.ואחרי.יום.עבודה.מפרך.שעבר.עליה,.היתה.ממתינה.עד.שעה.מאוחרת.בלילה.

שר'.חיים.יחזור.לאכסני'.שלו.כדי.לכבדו.בכוס.חלב.חם,.המושגים.של.אשה.פשוטה.
לכבד.את.לומדי.התורה.נרקמו.מהווי.החיים.שהיו.שם.

ר'.יעקב.התלהב.מאוד.לספר.את.הסיפור.המאוד.מרגש.שחזה.בו.בתקופה.הראשונה.

להיותו.באמריקה..הוא..סיפר.שיום.א'.הוא.הזדמן.לבר.מצוה.באולם.גדול.ומפואר.

כאשר.כל.מוזמן.מסומן.לו.מקומו,.והכל.מתנהל.בסגנון.אמריקאי.באופן.היותר.מכובד.

ועשיר..בכניסתו.לאולם.הוא.רואה.את.חתן.הבר.מצוה,.אביו.וסבו,.באמצע.שולחן.

הנכבדים,.ובצד.א'.שלהם.יושב.ראש.הישיבה.הגאון.ר'.ראובן.גרוזובסקי.ומצד.שני.

הגאון.ר'.שרגא.פייבל.מנדלוביץ,.והגאון.ר'.אברהם.קלמנוביץ.עומד.ודורש..ופתאום.

נוראיות,. יושבים.ובוכים.בכיות. הוא.רואה.את.הרב.גרוזובסקי.ואת.הרב.מנדלוביץ.

ור'.יעקב.נבהל.מה.קרה.כאן.הספדים.או.שמחת.בר.מצוה,.ואז.הוא.החליט.להאזין.

סיפר.. הוא. וכך. שלו,. מילה. לכל. מרותקים. היו. שכולם. קלמנוביץ. הרב. של. לדרשתו.

באחת.העיירות.של.ליטא.חיו.בדור.הקודם.זוג.יהודים.תמימים.ונאמנים.אך.למרבה.

בעיר. ליריד. לפעם. מפעם. נוסע. והי'. בדים. סוחר. הי'. האיש. בנים.. חשוכי. היו. הצער.

הגדולה.לקנות.סחורה.וחוזר.לביתו.לסחור.במרכולתו..כל.פעם.שנסע.חזר.עם.מתנה.

לאשתו.או.בגד.או.תכשיט,.אבל.לעולם.לא.חזר.ריקם.הביתה..לאחר.15.שנות.נישואין.

ריחם.עליהם.הקב"ה.ונפקדו.בבן.זכר.לשמחתם.עד.אין.קץ.של.ההורים..הילד.מאירקה.

הזה.גדל.והתחיל.ללכת.לחיידר.והצליח.מאוד.בלימודיו.וכך.עברו.השנים.עד.שיום.א'.

הודיע.המלמד.שבעוד.כמה.חודשים.מתחילים.ללמוד.גמרא.מס'.בבא.מציעא,.לשמחת.
ההורים.המאושרים.

באותם.ימים.הגיע.שוב.יום.היריד.וידידנו.האב.המאושר.נוסע.כפעם.בפעם.לקנות.

סחורה.בעיר.הגדולה..בא'.הימים.בהיותו.ביריד.הגיע.מוכר.ספרים.לבית.הכנסת.כנהוג.

אז,.והנה.רואה.ידידנו.בין.הספרים.גמ'.מסכת.בבא.מציעא,.הוא.קפץ.בהתלהבות.הנה.

הגמרא.שמאירקה.שלנו.מתחיל.עוד.מעט.ללמוד,.גמ'.אמיתית.מס'.בבא.מציעא,.הוא.

פותח.את.ארנקו.לשלם.עבור.הגמרא.אך.התברר.שנשאר.לו.רק.מטבע.אחת.בלבד.

שאיתה.תכנן.לקנות.מתנה.לאשתו.כמנהגו.כל.השנים,.ואז.התחילו.ההתלבטויות.מצד.

א'.אני.חייב.לקנות.מתנה.לאשה,.מצד.שני.גמ'.למאירקה.גם.זה.מאוד.חשוב.והאשה.

גם.תשמח.ותהנה.מזה.אז.אולי.זה.כמו.מתנה.לאשה,.הוא.לוקח.את.הגמרא.ומחזירה.

ושוב.לוקח.ומחזירה.ואינו.יכול.להחליט..לאחר.דקות.של.ספיקות.מה.ראוי.לעשות,.

הוא.פסק.שלקנות.גמ'.ועוד.כזאת.גמ'.אמיתית.מס'.בבא.מציעא.שמאירקה.ילמד.בה,.
זה.כמו.לקנות.מתנה.לאשה,.כי.גם.היא.היתה.רוצה.לקנות.כזאת.גמרא.אמיתית.
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ידידנו.הנזכר.חזר.הביתה.וסיפר.לאשתו.בהתנצלות.שבמקום.מתנה.לה.הוא.קנה.גמ'.

למאירקה.וכולם.היו.שמחים.ומאושרים.ומחכים.ליום.שמאירקה.יתחיל.ללמוד.בגמ'.

הזאת..ויהי.היום.שמאירקה.שלנו.אמור.להתחיל.ללמוד.גמרא,.או.אז.התחילו.ההורים.

מריבים.זה.עם.זו,.מי.יביא.את.הגמרא.לחיידר,.האב.אומר.אני.קניתי.את.הגמרא.ואני.

אלך.להביא.והאם.אומרת.זו.הגמרא.שלי,.היא.נקנתה.במקום.המתנה.הקבועה.שמגיעה.

לי.וא"כ.אני.אלך.להביא,.רבו.ורבו.וכמעט.שהגיעו.לרב.העיירה.לסדר.טענותיהם..בדרך.

הליכתם.הגו.רעיון.והחליטו.מה.יש.לריב.בא.נלך.יחד.להביא.את.הגמרא.של.מאירקה.

לחיידר..כל.אנשי.העיירה.יצאו.מבתיהם.לראות.את.המחזה.המוזר,.זוג.אנשים.הולכים.

ואין.א'.מהם.מוכן.לעזוב.אף.לרגע,.אלא. ומחזיקים.ספר,.הגמרא.של.מאירקה. יחד.

לא. המלמד. לבית. כשהגיעו. כבד.. במשא. מחזיקים. כאילו. הזמן. כל. מחזיקים. שניהם.

המתינו.לדפוק.בדלת.אלא.פרצו.נסערים.וקראו.בהתלהבות.בקול.גדול.שניהם.יחד,.

הבאנו.גמרא.למאירקה.שלנו,.גמרא.אמיתית,.גמרא.בבא.מציעא,.אבל.באמת.זו.גמרא.

אמיתית.ממש.גמרא.כמו.הגמרות.של.הגדולים..הרב.קלמנוביץ.סיים.את.דרשתו.אז.

ואמר.לחתן.הבר.מצוה,.מאירקה.הנזכר.הי'.סבא.שלך.ואתה.חוגג.בר.מצוה.בזכותו,.

תדאג.להמשיך.את.דרכו.של.אותו.סבא..ר'.יעקב.לישינסקי.הי'.מתרגש.כל.פעם.מחדש.

כשהי'.מספר.את.הסיפור.הזה,.ועל.שני.גדולי.ראשי.הישיבות.הרב.גרוזובסקי.והרב.

מנדלוביץ.שבכו.מהתרגשות.כמו.ילדים.קטנים,.על.כזו.אהבת.תורה.שהיתה.בדמם.

של.אותם.יהודים,.ועליהם.נאמר.אם.יתן.איש.את.כל.הון.ביתו.באהבה.שאהבו.יהודי.
ליטא.את.התורה.בוז.יבוזו.לו.

עוד.אהב.ר'.יעקב.לישינסקי.להתרפק.ולספר.על.הגאון.רבי.אליעזר.יהודה.פינקל.זצ"ל.

ראש.ישיבת.מיר..המידות.טובות.שלו.והטוב.עין.שלו.היו.מופשטים.מתפיסת.שכל.

אנוש,.בנוהג.שבעולם.אדם.שיש.לו.ישיבה,.כמה.שהבחורים.טובים.יותר.כך.הישיבה.

נקראת.טובה.יותר,.ואילו.אצל.ר'.אליעזר.יהודה.כאשר.ראה.בחור.מוכשר.ומוצלח.אמר.

זה.בחור.שמתאים.לישיבה.של.הבריסקר.רב,.ואלמוני.מתאים.לברנוביץ.או.קמניץ,.
אהבת.תורה.והטוב.עין.עשו.אצל.ר'.אליעזר.יהודה.הנהגה.היפך..כל.המוסכמות.

בברנוביץ.המשגיח.הי'.הגאון.רבי.ישראל.יעקב.לובטשאנסקי.שהי'.חתנו.של.הסבא.

גדלותו. את. מציין. מאוד. הי'. עליון,. קדוש. לו. קורא. הי'. לישינסקי. ר"י. מנובהרדוק,.

החתונה. לפני. קצת. נפטר. שאביה. יתומה. כלה. של. לחתונה. הזדמנו. והנה. וצדקותו..

וכל.החתונה.לא.הצליחו.לשמח.אותה.למרות.הנסיונות. והיא.היתה.מאוד.שבורה,.

והתעלולים.השונים.אפי'.בחיוך.קל..ניגש.אותו.קדוש.עליון.ר'.ישראל.יעקב.שהי'.רחב.

וגדול,.עלה.על.השולחן.והתהפך.לעיני.הכלה.פשוט.עשה."סלתה",.כולם.כולל.הכלה.

יעקב.אהב.לספר.את.המקרה.הזה.להראות.איך.אנשים.שהיו. ר'. התפוצצו.מצחוק..

ברומו.של.עולם.מרביצי.תורה.וצדיקים.מיוחדים,.ידעו.להשתתף.בשמחתו.של.השני.
ולהבין.בצערו.בבחינת.עמו.אנכי.בצרה.



31

הספד על הרב יעקב לישינסקי ז"ל

אב תשע"גהליכות שדה 182

ר'.יענקל.שלנו,.הי'.חי.את.גדולי.ליטא.כאילו.אתמול.הגיע.משם,.חי.את.דביקותם.

בתורה.ואת.אופי.וסגנון.חייהם..הי'.מסוגל.להכנס.לבית.הכנסת.בליל.שבת.ולומר.לרב.

שם.שהי'.לו.שבוע.מאוד.קשה,.השומע.נבהל.מה.קרה,.ואז.ר'.יעקב.הסביר.לו.שלומדים.

בכולל.מס'.כלאים.והי'.שם.ר"ש.מאוד.קשה.והוא.לא.הסתדר.אתו,.או.הי'.מגיע.לספר.

נהוג. וזה.עושה.לו.מאוד.נחת..הי'. שהשבוע.שמע.מהנכד.שלו.סברא.טובה.בלימוד.

בליטא.לומר.למי.שאומר.סברא.לא.ישרה,.אתה.מבלבל.את.הראש,.המודד.של.מעלה.

אצלם.הי'.סברא.ישרה.כי.זה.כל.האדם..השיח.וסיג.שלו.היו.לומר.סברא.טובה.או.

קושיא,.או.לשאול.האם.כבר.ראית.את.ה"אבי.עזרי".איך.הוא.לומד.את.ה"וו".קטיעה.

בפ'.פנחס..וכך.היה.גם.במידות.טובות,.ועין.טובה,.ולשמוח.עם.השני,.הכל.הי'.מושרש.
אצלו.כמו.שגדל.בצעירותו.בין.חכמי.וגדולי.ליטא.יהי.רצון.שנזכה.להדבק.במידותיהם.

כוס	תנחומים

 למורנו ראש כולל "נאות אריה" בבית מדרשנו

הגאון רבי שמחה	שלמה	לוין	שליט"א

בן הגאון הצדיק המפורסם

רבי אריה	לוין	זצ"ל
ולכל בני המשפחה שליט"א 

 על פטירת
 הרבנית הצדקת אשת חבר

מרת זהבה	גולדה	ע"ה

בני החבורה כואבים יחד עם הגאון שליט"א

המקום	ינחם	אתכם	בתוך	שאר	אבלי	ציון	וירושלים

לומדי	בית	המדרש	להלכה	בהתישבות
וההנהלה	
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תחליפים לזמירה ידנית בכרמי יין 
בשנת השמיטה 

יהושע קליין1, שלמה כהן2, ארז פולק1, יונית הבה1, משה זקס2, ערן הרכבי 3 
1מינהל המחקר החקלאי, מכון למדעי הצמח, בית דגן; 2מכון לחקר החקלאות על 

פי התורה, יד בנימין ;3שה"מ, בית דגן

מבוא 

כה:ד(... )ויקרא. תזמור". לא. "וכרמך. דכתיב. השמיטה,. בשנת. זמירה. אסרה. התורה.

ההגדרה.החקלאית.של.פעולת.הזמירה.היא."קיצוץ.זמורות.)או.שריגים(..שיעודד.יבול.

ענבים.לעונה.הבאה"..פעולת.הזמירה.בענבי.יין.נעשית.ע"י.שימוש.במזמרה.כדי.לבצע.

)פקעים.רדומים(.בבסיס.הזמורה.. "עיניים". חיתוך.מכוון.בזמורה.שמשאיר.רק.שתי.

מהעיניים.האלה.יגדלו.הזמורות.המניבות.בעונה.הבאה..בדרך.כלל.זומרים.את.הגפנים.

בחורף.)שבט-אדר(,.עת.שקל.לחתוך.היות.והגפנים.בשלכת.ועומס.העלים.כבר.איננו...

בתקופה.זו.הגפן.בתרדמת.חורף,.ואין.חשש.שתתחיל.לצמוח.מוקדם.מהרצוי..הגפן.
מתעוררת.ומצמיחה.ענפים.חדשים.עם.בוא.האביב.בחודש.ניסן.

כיון.שאסור.לזמור.בשנת.שמיטה.חיפשו.ומחפשים.דרכים.המותרות.כדי.לקבל.יבול.
סביר.בשנת.שמיטה.ולמנוע.פגיעה.בגפן.לשנים.הבאות.

ללא.קשר.לשנת.השמיטה,.אלא.כמהלך.חקלאי.קבוע.כדי.לחסוך.בהוצאות.הרבות.של.

הזמירה.הידנית.הוצעה.שיטה.של.עיצוב.הכרם.ללא.זמירה..נעשו.נסיונות.בכרמים.
בארץ,.באוסטרליה,.איטליה.ודרום.אפריקה.

שיטת.עיצוב.זו.תוכננה.ליישום.קבוע.בכרם.יין.במשך.כל.שנות.הגידול,.ולכן.לכאורה.

מתאימה.מאד.גם.לשמירת.שמיטה..אמנם,.התברר.אחרי.כמה.שנות.ניסיון.שאיכות.

היין.העשוי.מענבים.שגדלו.ללא.זמירה.היא.ירודה.מבחינת.צבע.וטעם,.ולכן.כורמים.
ברחבי.תבל.נוטשים.את.שיטת.האי-זמירה.לטובת.זמירה.שנתית..האפשרות.של.אי-
זמירה.לשנה.אחת..היא.לא.מציאותית,.כיוון.שמלבד.ירידה.באיכות.הענבים.גם..ישנן.

הוצאות.מוגברות.בשנה.הבאה.לעצב.את.הגפן.מחדש.לשיטת.זמירה.רגילה.)3(.

מכיוון.שההגדרה.ההלכתית.של."זמירה".היא.חיתוך.מבוקר..בזמורה.)חזו״א.שביעית,.

סי׳.יט.ס"ק.יד,.ד״ה.ובתר(,.הוצעו.כמה.שיטות.חילופיות.לטיפול.בכרם.לשנת.השמיטה..

השיטות..האלו.אינן.בכלל."זמירה".האסורה.מהתורה.אלא.פעולות.חילופיות.שהוצעו..

והונהגו..בעבר.וכללו.בעיקר.שינויים.במועד.ואופן.הזמירה.כדי.להגיע.להיתר.הלכתי.
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)1,3(..א...במקום.לזמור.בחורף.של.שנת.השמיטה,.להקדים.את.הזמירה.לסוף.השנה.

השישית,..שפירושה.זמירה.סתווית.לפני.ראש.השנה.של.שמיטה..שיטה.זו.הונהגה.

במקרים.רבים.)איור.1(,.למרות.שהפעולה.מעודדת.לבלוב.סתווי.)איור.3(.שעשוי.לפגוע.

בטיב.יבול.הענבים.ורמתו.בעונה.הבאה.)3(...אמנם,.בשנים.האחרונות.עקב..הדרישה.

הגוברת.לענבי.איכות,.כרמי.היין.נכנסו.למשטר.של.צמצום.השקיה.והארכת.העונה.של.

הבציר.לשם.קבלת.איכות,.כולל.סוכר.)בומה(.גבוה,.ולכן.הבציר.של.השנה.השישית.

אפשר. אי. לכן. השמיטה,. של. השנה. ראש. לפני. בקושי. מסתיים. או. .- מסתיים. אינו.

להקדים.את.הזמירה.לשנה.הששית.כיון.שזמירה.לפני.סיום.הבציר.אינה.אפשרית,.

ואפילו.בזנים.שנבצרים.לפני.ראש.השנה.יש.קושי.לזמור.בצורה.מסודרת.עקב.העלווה.

הרבה.שעדיין.קיימת.בסתיו..)איור.2(.וגורמת.להאטה.ניכרת.בקצב.הזמירה.המכוונת.
לשתי.עיניים.לזמורה.

ומדברי.מורינו.בעל.ה"חזון.איש". ד'(. )זורע.ס"ק. ב..אפשר.ללמוד.מדברי.האגלי.טל.

מדאורייתא. זמירה. פעולת. של. מהותה. . בהגדרת. מדייקים. שאם. מ"ב(. פי"ב,. )שבת,.

כחיתוך.לשני.עיניים.במטרה.לעודד.יבול.בשנה.העוקבת,.אזי.חיתוך.המכוונת.לעין.

יבול. לעידוד. מיועדת. לא. אחת. לעין. חיתוך. . התורה.. שאסרה. זמירה. לא. היא. אחת.

אלה.להורדת.עומס.וֶגטטיווי.בלבד,.ולכן.ייחשב..לפעולת."לאוקמי.אילנא",.המותרת.
בשמיטה.

ג..כורמים.לפעמים.רוצים."לבנות.מחדש".את.זמורות.הגפנים.מדי.כמה.שנים,.שפירושו.

)1(..למעשה,. הורדת.זמורות.עד.לזרוע.הגפן.)הקרוי."בד"(.שממנו.פורצים.השריגים.

הכורמים.מוותרים.על.היבול.של.השנה.העוקבת.בכדי.לקבל.צורת.גפן.יותר.מושלמת.

בעתיד..אי.לכך,.יש.לבחון.גיזום.חזק.עד.לבד.כשיטת.טיפול.המותרת.בשמיטה.)כיון.

שזו.רק.זמירה.מדרבנן,.המותרת.כדי.להציל.את.הכרם.מנזקים.שיגרמו.בעתיד.עם.לא.
יורידו.את.הזמורות(..

ידנית. ד..אפשרות.נוספת.בשנת.השמיטה.היא.זמירה.מכנית,.כלומר.במקום.זמירה.

בה.הזומר.בודק.כל.זמורה.שנחתכת.ומכווין.את.החיתוך.שישארו.שתי.עינים..בזמירה.

שיש. כך. קבוע,. בגובה. הזמורות. כל. את. הבחנה. ללא. חותכת. גיזום. מכונת. מכנית,.

זמורות.שנשארו.בהם.3-4.עינים.ויש.זמורות.שתשאר.בהן.רק.עין.אחת.ויש.זמורות.

שנשארו.בהם.2.עיניים..יתכן.שזמירה.מכאנית.לא.מדייקת.לא.הווי.זמירה.מכוונת.
האסורה.מדאורייתא,.ולכן.שיטה.זו.נבחנת.כאפשרות.לעיצוב.גפנים.בשנת.השמיטה.

חקרנו..שיטות.זמירה.השונות.מהשיטה.המקובלת.של.זמירה.לשתי.עיניים.בחורף..

בחנו.שינויים.במספר.העיניים.)0,.1.או.2(,.שינויי.מועד.)סתיו.לעומת.חורף(.ושינויי.כלי.

זמירה.)זמירה.ידנית.לעומת.זמירה.מכנית(..מטרתנו.הייתה.לפתח.שיטות.זמירת.גפנים.
המתאימים.למצוות.השמיטה,.תוך.שמירה.על.יבול.הענבים.ככל.האפשר..
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שיטות וחומרים

הניסוי.בוצע.בכרם.מבוא.חורון,.בנטיעות.בנות.חמש.שנים.של..הזנים.קברנה.סובניון,.

שיראז,.מרלו,.ופטיט.סירה..לזנים..הללו.יש.רגישות.שונה.לעוצמת.הזמירה.ולעיתויה...

ניסינו.זמירה.מכנית.אך.בהעדר.מזמרה.או.מגזמת..מכנית,.חיקינו.את.הפעולה.של.

הכלי.המכני.בגיזום.ידני.של..זמורות.במרחק.קבוע.מחוט.השילוב.הראשון.מעל.זרועות.

הגפן..זמירה.כזאת.משאירה.2-5.עיניים.בזמורה..לא.כללנו.בניסוי.את.שיטת.הזמירה.

בשינוי.. זמירה. והיא. . הראשית,. הרבנות. הוראות. ע"פ. בשמיטה. לשימוש. המקובלת.

"זמירה.בשינוי".פירושה.שימוש.ב"מזמרה.גרמא".שאינה.בנויה.לאפשר.חיתוך.מלא.

בזמורה,.ולאחר.כך.שבירה.ידנית.כדי.להסיר.את.הזמורה..זמירה.זאת.מתבצעת.בחורף,.

עיניים. שתי. להשארת. הזומר. ידי. על. מכוונת. והיא. רגילה,. לזמירה. המקובל. במועד.
כבזמירה.רגילה.

כלומר. בסתיו,. אך. עיניים,. לשני. רגילה. זמירה. .)1 היו:. הזמירה.שנבדקו. שש.שיטות.

לפני.ראש.השנה.ולא.בחורף.כמקובל,.2(.זמירה.מכנית.בסתיו,.3(.זמירה.בחורף.לעין.

בסיסית.אחת,..4(.זמירה.בחורף.לעצה.רב.שנתית.לעצוב.רב.שנתי.)הורדת.הזמורות.עד.
לבדים,.)איור.4(,.5(.זמירה.מכנית.בחורף,.6(.זמירה.רגילה.בחורף.)היקש(.

ששת.הטיפולים.בוצעו.בכל.אחד.מהזנים.בשש.חזרות.של..4.5.מטר.רץ.של.גפנים.

מודלים.בין.עמודי.תמיכה.כל.אחד,.עם.טיפולים.פזורים.באקראי...בכל.קטע.כזה.של.

גפנים.יש.בדרך.כלל.שלשה.גפנים,.בו.בדקנו.דרגת.ההתעוררות.באביב.)אפריל(,.מספר.

האשכולות..ב-3.מטרים.המרכזיים.של.כל.חלקה.)יולי(,.משקל.של.חמשה.אשכולות.

מכל.חלקה.ו-10.גרגרים.מכל.אשכול..בעת.הבציר.)אוגוסט(..התעוררות.מתרדמת.חורף.

נקבעה.על.ידי.ספירת.מספר.הזמורות.בכל.חלקה.שהתארכו.לפחות.ל-80.ס"מ.עד.סוף.

חודש.אפריל,.והתבטאה.כאחוז.מזמורות.שהתארכו..בחלקות.הביקורת..יבול.)קג'/ד'(.

בדיגום.. אשכולות. ומשקל. גפנים. של. רץ. מ'. ל-3. אשכולות. מספר. בסיס. על. נחשב.

יבול.ומשקלי.אשכול. . לדאבוננו,.ענבי.המרלו.נבצרו.מסחרית.לפני.שיכולנו.לקבוע.
וגרגיר.

תוצאות ודיון

שעדיין. העלווה. עומס. בגלל. הן. לביצוע,. קשה. הייתה. עיניים. לשתי. סתווית. זמירה.

והן.בגין.העובדה.שהבציר.לא.הסתיים.עד.לאחר.ראש.השנה.. נמצאת.במועד.הזה,.

למעשה,.הזמירה.הסתיימה.בנובמבר.)חשוון(,.ברור.שזה.לא.קביל.מבחינה.הלכתית.

בשמיטה.כי.זמירה.סתווית.עד.לבד.וזמירה.מכנית.בוצעו.ביתר.קלות,.אך.העלווה.עדיין.
הפריעה.לביצוע.העבודה.
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התעוררות הגפן

התעוררות.הגפן.באביב.צריכה.להיות.אחידה.ומהירה.יחסית.בכדי.לספק.יבול.איכותי.

של.ענבים.בסוף.הקיץ..חוץ.מהזן.קברנה,.התעוררות.הגפנים.שנזמרו.לשתי.עיניים.

זמירה. ..)1 )תרשים. הביקורת. של. מזה. אחוז. .35-55 —בין. מאד. לקויה. היתה. בסתיו.

אחוז. .80 עד. .60 עם. התעוררות,. מבחינת. מוצלחת. יותר. קצת. היתה. בסתיו. מכנית.

1(..לא.הייתה.תגובה.אחידה.לזמירה.סתווית.עד. התעוררות.לעומת.היקש.)תרשים.

לבד..רמת.ההתעוררות.יחסית.לזו.של.ביקורת.הייתה.בין.30..אחוז.)שיראז(.ל-110.

אחוז.)פטיט.סירה(..לא.ברור.מה.הבסיס.הפיסיולוגי.לשֹונּות.הזאת,.אך.ההתעוררות.

האביבית.בזן.פטיט.סירה.נפגעה.הכי.פחות.בכל.טיפולי.הזמירה.השונים,.לעומת.הזנים.

האחרים..לא.היתה.שום.פגיעה.בהתעוררות.אביבית.בעקבות.זמירה.מכנית.חורפית..

תופעה.זאת.היא.סבירה,.שהרי.הזמירה.בוצעה.במועד.המתאים..מאידך,.הטיפול.בוצע.

ללא.דיוק.וכיוון.של.יד.האדם,.ובכל.זאת.התקבלה.התעוררות.משביעת.רצון,.למרות.

בזמירה. דומות. תוצאות. לזמורה.. שנזמרו/שנשארו. . העיניים. במספר. עקביות. חוסר.
מכנית.דווחו.בזנים.אחרים.)1,2,4(.

מרכיבי יבול

כמות אשכולות..-.למרות.התעוררות.לקויה.בגפנים.שנזמרו.לשתי.עיניים.בסתיו,.כמות.

האשכולות.בחודש.יולי.)כ-45.יום.לפני.הבציר(.הייתה.דומה.לזה.של.הביקורת.שנזמרה.

כמות.האשכולות. הורידה.את. בסתיו. לעין.אחת. זמירה. ..)2 )תרשים. בחורף. במועדו.

בזנים.קברנה.ושיראז.ב-30.עד.50.אחוז,.למרות.התעוררות.תקינה..לא.הייתה.פגיעה.

בעקבות.אף.אחת.משיטות.טיפול.בזן.סירה.)אבל.היו.מעט.אשכולות.לעומת.הזנים.

מכמות. אחוז. .80 עד. של-30. לירידה. גרמה. לבד. עד. זמירה. כצפוי,. בניסוי(.. האחרים.

בין. המכנית,. הזמירה. ידי. על. הושפעה. לא. האשכולות. כמות. בביקורת.. האשכולות.

בסתיו.ובין.בחורף..ייתכן.שזמירה.מכנית.סתווית.השאירה.מספיק.עיניים.להתמיינות.

לפקעי.פריחה.למרות.העיתוי,.כאשר.זמירה.לעין.אחת.או.עד.לבד.לא.השאירה.בסיס.

למה. או. סירה,. בפטיט. היבול. על. לא.השפיע. טיפול. אף. למה. ברור. לא. . פרי.. ליבול.

הכמות..הכללית.של.האשכולות.הייתה.כל.כך.נמוכה..הבדלים.זניים.בתגובה.לזמירה.
מוכרים.מניסויים.אחרים.)1,2,5,8(.

משקל.-.רק.זמירה.עד.לבד.גרמה.לירידה..מובהקת.ביבול.)טון/ד'(.לעומת.ביקורת,.וזה.

רק.בזנים.שיראז.וקברנה.סוביניון.)טבלה.1(..היבולים.מזמירה.סתווית.לשתי.עיניים.

ומזמירה.מכנית.בשני.המועדים.תאמו.את.משקל.יבולי.הביקורת.בכל.הזנים..אמנם,.

גודל.האשכול.והגרגיר.לא.תמיד.הקבילו.ליבול.הכללי.)טבלה.1(..שיטת.הזמירה.לא.

השפיעה.על.משקל.אשכול..בקברנה,.ולא.על.משקל.הגרגיר.בפטיט.סירה..בזן.שיראז,.

זמירה.חורפית.לשתי.עיניים.או.יותר.)ידנית.או.מכנית(.גרמה.להקטנת.משקל.הגרגיר..

קיימת.דעה.שגרגיר.קטן.בעת.בציר.דווקא.רצוי.בענבי.יין,.היות.וזה.מעיד.על.ריכוז.
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גבוה.של.סוכרים.ושל.חומרים.המספקים.את.הטעם.האופייני.של.יין.מאותו.זן.ענבים..
)5,8(..אמנם,.מחקרים.אחרים.שוללים.את.היחס.ההפוך.בין.טיב.יין.וגודל.גרגיר.)7,9(.

סיכום

שיטות.חילופיות.לזמירה.בשמיטה.יכולות.לספק.יבולים.נאותים.כמו.ביתר.השנים,.

תוך.שמירת.מצוות.השמיטה..זמירה.סתווית.עד.לבד..גרמה.לירידה.משמעותית..ביבול..

קיימת.אפשרות.שתופעה.זאת.דווקא.רצויה,.היות.ומסתמן.קושי.בחלוקת.מיץ.או.יין.

עם.קדושת.שביעית,.וכורמים.ואף.היקבים.ירצו.לצמצם.בהרבה.את.היקפי.הייצור.

בשמיטת.תשע"ה..גיזום.עד.לבד.יכול.להיות.מועיל.לכורם.שומר.שמיטה.החפץ.דווקא.
ביבול.נמוך.של.ענבים.עם.קדושת.שביעית.

לעומת.זמירה.עד.לבד,.השימוש.בכלי.מכני.אוטומטי.לזמירה.בשמיטה.שומר.על.רמת.

היבולים.דומה.לזה.של.זמירה.חורפית.ידנית..השיטה.מתבצעת.ללא.מגע..או.הכוונת.

נחשבת. כזאת. זמירה. אם. הלכתית. לברר. צריכים. ולכן. דייקנית,. לזמירה. האדם. יד.

זמירה.האסורה.מדאורייתא..לאחרונה.דווח.על..השימוש.במכונת.זמירה.חדשה.)4(.

אשר.חוסכת.בכח.אדם.ולא.פוגעת.ביבול..או.בטיב.הענבים,.אך.דורשת.תיקון.ידני.

נלוה.לגפנים..תיקונים.כאלו.אינם.מותרים.בשנת.השמיטה..אמנם,. נזק. כדי.למנוע.

בניסויים.ראשוניים.עם.כלי.אחר.לנסירה.אוטומטית.של.זמורות,.לא.היה.צורך.בתיקון.

ידני.על.מנת.לקבל.יבול.נאות.)קליין.ושות',.טרם.פורסם(,.ולכן.שיטה.זאת.מסתמנת.
כיותר.קבילה.בשמיטה.

תודה.רבה.לכורם.שמעון.בטר.ממבוא.חורון,.אשר.משתף.פעולה.הדוקה.בכל.ניסיוננו.
במשך.השנים.
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תרשים.1..דרגת.התעוררות.בגפני.מרלו,.שיראז,.קברנה.סוביניון,.ופטיט.סירה,.כאחוז.

מהתעוררות.בגפנים.לא.מטופלים..התעוררות.נקבעה.במספר.שריגים.הארוכים.מ-80.
סמ'.באמצע.חודש.אפריל..ממוצעים.של.6.חזרות,.עם.שגיאת.תקן.
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פטיט סירהקברנה סוביניוןשיראז
יבול 
)ט'/ד'(

אשכול 
)גר'(

גרגיר 
)גר'(

יבול 
)ט'/ד'(

אשכול 
)גר'(

גרגיר 
)גר'(

יבול 
)ט'/ד'(

אשכול 
)גר'(

גרגיר 
)גר'(

ביקורת שתי 
1857.1 ב1.0 בג2.21255.6 א7.1 ב143 בג1.4אעיניים חורף(

שתי עיניים 
2928.1א1.7 א1.91216.1 אב8.1 א165אב1.5 א)סתיו(

2057.5 ב1.1 בג2.01316.2 אב8.3 א172 א0.9 בעין אחת )חורף(

1757.4 ב0.8 ג1.51195.8 ב8.1 א121 ג0.2 געד לבד )סתיו(

2027.7 ב1.2 ב2.31125.6 א8.2 א135 ג1.7 אמכני )סתיו(

1697.1 ב0.8 ג2.01226.0 אב7.3 ב139 ג1.7 אמכני )חורף(

טבלה.1..משקלי.יבול.כללי,.אשכול,.וגרגיר.בענבי.יין.שיראז,.קברנה.סוביניון,.ופטיט.

סירה.בעקבות.שיטות.זמירה.שונות..ממוצעים.של.4-6.חזרות..אותיות.שונות.באותו.
טור.מעידות.על.הבדל.מובהק.סטטיסטי.בין.ממוצעים.ברמה.של.5%.
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סוביניון... קברנה. שיראז,. מרלו,. בגפני. גפנים. לשלשה. אשכולות. כמות. . ..2 תרשים.

הספירה.נעשתה.בחודש.יולי,.וקביעת..שלשה.גפנים.נעשתה.בין.זוגות.עמודי.תמיכה.
)ברזנטים(..ממוצעים.של.6.חזרות,.עם.שגיאת.תקן.

זמירה.עד.לבד
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