
גליון מס’  184

שבט תשע”ד

יו”ל ע”י

המכון לחקר החקלאות עפ”י התורה

נא לשמור על קדושת הגליון

© כל הזכויות שמורות



“אהל שרה” - הר נוף
“דעת משה” - בית שמש

“בית מאיר ומרדכי”- ביתר
“בית אברהם” - רמות א’

“משכן רותם” - קרית ספר
“משנת משה” - אחוזת ברכפלד

“שם משמעון” - מרכז י-ם

רשת כוללי ערב

כתובת:
מערכת “הליכות שדה”

מכון לחקר החקלאות עפ”י התורה 
ת.ד. 155 יד בנימין מיקוד 76812 

טל: 08-8594099 פקס: 08-8592737

כתובת בירושלים:
בית מדרש גבוה להלכה בהתישבות החקלאית 

רח’ המלמד 1 ת.ד 34057 ירושלים 91340.
טל: 02-6488888, פקס 02-6522010

bhl@bhl.org.il :דוא”ל
העורך: הרב א. שלנגר

בסיוע: המועצה האזורית נחל שורק, 
משרד המדע מינהל התרבות.

* * *
המאמרים הם על דעת כותביהם בלבד פרט ל”חוזר ההלכתי” 

שמבטא את עמדת המכון.
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות ולסגנונן ואין בפירסומן 

הסכמה על כשרות המוצרים.
* * *

נא לשמור על הגליונות מפני דברי תורה שבהם.

מיסודו של 
הרה”ג הרב קלמן כהנא זצ”ל

בראשות
הרה”ג הרב יוסף אפרתי שליט”א

מכון ללימודי מצוות התלויות בארץ                 
ע”ש ר’ חיים קהן ז”ל.

קרן לחילול מעשר שני )קרן המעשרות(  
כולל “קנין אברהם” ע”ש ה”ר אברהם הררי ז”ל  
כולל “מאור יצחק” ע”ש ר’ יעקב יצחק בודנר ז”ל  
כולל “נאות אריה” ע”ש הגה”צ  ארי’ לוין זצ”ל  
כולל יום שישי - אור אברהם  
כולל “דרכי איש”  

בית מדרש גבוה להלכה בהתישבות החקלאית

משרדים: ת.ד. 155 יד בנימין 76812 
טל: 08-8594099

המחלקה ההלכתית: רח’ המלמד 1 הר נוף, ירושלים 
טל: 02-6488888

המחלקה המדעית: מכון וולקני 
ת.ד. 6 בית דגן 50525 

טל: 08-9683349
חוות גידול ונסיונות: שערי אברהם צומת “ראם” 

)מסמיה(

המכון לחקר החקלאות עפ”י התורה



על.אוצרות.בית.דין...............................................................................5

הרב.מאיר.ש..אוירבך

הרב.יוסף.י..אפרתי

7.............................. פירוט.המקורות.לתוצרת.שמיטה.)מכתב.לועד.כשרות(

................................................

נתינת.מעשר.עני.ע”י.ועד.כשרות.........................................................9...........................................................................................................

........................................................

13................................................................ התפילה.בזמן.עצירת.גשמים
הרב.חנוך.אלבק

ט”ו.בשבט.-.פירות.הדר........................................................................17
א..ש.

הערות.בדיני.הרכבת.אילן.....................................................................21
הרב.זלמן.ש..הכרמי

מושגים.בהלכות.זרעים.-.כלאי.הרכבה,.קיומם.....................................27
הרב.אליקים.שלנגר





5
אוצר בית דין

הליכות שדה 184 - שבט תשע"ד

לכבוד

הגאון.רמ"ש.אויערבך.שליט"א,.

שלו'.רב,

בהורמנא.דכת"ר.אנו.מבקשים.לפרסם.מכתבו.–.בהליכות.שדה,.ויורשה.להוסיף:.מה.

)ובכללם. ירושלים. גדולי. לא.הבנתי.שהרי. .– ב"ד". אוצר. "הרבו.להשתמש.עם. שלא.

אוצר בית דין בזמנינו
הגאון רבי מאיר ש. אוירבך

בעקבות.מאמרו.של.חברנו.ד"ר.זקס.)גליון.183(.הגיע.מכתבו.של.הגאון.רבי.מאיר.שמחה.אוירבך.שליטא,.
ויישר.כחו.-.בהמשך.למכתבו.אנו.מפרסמים.את.מכתב.התשובה.של.הרב.י..אפרתי.להגאון.שליט"א.

בס"ד,.כסלו.תשע"ד

לכבוד.הנהלת.המערכת.של.הקובצים.הליכות.שדה,

ראיתי.את.מאמרו.של.ד"ר.משה.זקס.הי"ו.ובו.קובל.על.הצבור.שאינו.משתמש.עם.

הידוע. כפי. לחקלאים.שומרי.שביעית..אמנם. גורם.הפסד. וזה. ב"ד. אוצר. פירות.של.

שכל.מקור.ההלכה.שהיא.מהתוספתא.לא.נזכר.ברמב"ם.ורק.בדברי.הרמב"ן.בפ'.בהר.

ורק.בקיצור..ולא.מפורש.שם.מניין.לוקחים.את.שכר.הטרחה,.ובר"ש.סירליאו.מפרש.

פירוש.אחר.בתוספתא.כי.הוא.לא.מבין.איך.מותר.לעשות.עבודות.שהן.מדאוריתא,.

הרבו. לא. לא"י. החז"א. של. בואו. עד. וכן. שביעית.. הלכות. ציון. בכרם. בזה. ויעויין.

להשתמש.עם.אוצר.ב"ד.ורק.במקרים.מסוימים.ובמחיר.נמוך,.ויעויין.במשנת.יוסף.

שם.שהאריך.בזה..וכמדומני.שבעיקר.השתמשו.בזה.לצורך.אתרוג.של.מצוה.וזה.גם.

בזמננו..אמנם.לאחרונה.חלו.כמה.שינויים.בזה.וכמעט.שוה.למחיר.של.השוק,.ולכן.

מובן.בזה.ההסתיגות.של.הצבור,.וגם.לרבות.שאאמו"ר.זצ"ל.לא.היתה.דעתו.נוחה.בזה.

וכמו.ששמעתי.מפיו.בילדותי.וכן.הסביר.שיטתו.בזה.במנח"ש.תנינא.סי'.קכ"ג.ס"ק.

י"א,.ותורף.דבריו.הוא.כי.בזמננו.שאין.כח.ב"ד.יפה,.הכל.יכולים.בלי.בעיה.לקטוף.חנם.

את.הפירות.מכיון.שזה.הפקר.ומהיכ"ת.יקחו.מהם.שכר.זיבול.והשקאה,.ואולי.רק.שכר.

הובלה,.יעויין.שם.היטב.בדבריו.וכן.במנח"ש.קמא.סי'.נא.ס"ק.י"ז.האם.צריך.ביעור.

בפירות.שהיו.באוצר.ב"ד..וכמובן.שלא.באתי.כאן.לפקפק.ח"ו.על.שטתו.של.החז"א.

וגם.לא.עינתי.היטב.בדבריו.כי.כמדומה.שכל.ההיתרים.שעושים.בזמננו.אינו.מפורש.
בחז"א..ולכן.כתבתי.רק.להבהרת.הדברים.

מאת.

מאיר.ש..אוירבך

*.*.*
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הגרי"ח.זוננפלד(.עסקו.באוצר.ב"ד.של.ענבים.ועשיית.יין,.וכמדומני.שהגרב"צ.ידלר.אף.

מביא.כן.מהמהרי"ל.דיסקין.ראה.בספרו.טוב.ירושלים.ומה.שנמנעו.מעשיית.אוצר.ב"ד.
אפילו.באותה.תקופה.נראה.שחששו.שיוכנסו.פירות.מיבול."היתר.מכירה".

בענין."מחיר.נמוך".–.אכן.גם.מרבינו.מרן.הגרי"ש.אלישיב.זצוק"ל.שמענו.כמ"פ.כי.

מכיון.שאוצר.ב"ד.נוסד.לתועלת.הציבור.ואינו."קרן.תמיכה.לחקלאים".הרי.אם.אין.

באפשרותו.לחלק.פירות.בעלות.זולה.יותר.ממחירי.שוק.–.אין.צורך.בו..אמנם.היו.

מגדולי.ההוראה.–.שסברו.אחרת..שכל.שאין.גובים.יותר.מעלות.ההוצאה.שם.בית.
דין.עליו.

מ"ש.כת"ר.ד"עשו.אוצר.ב"ד".דווקא.באתרוגים.–.דבר.זה.אינו.כ"כ.מובן,.שהרי.ניהול.

כהלכה.של.אוצר.ב"ד.באתרוגים.הוא.דבר.קשה.ביותר.מבחינה.הלכתית,.הן.מכיון.שיש.

לדון.עד.כמה.הותרו.מלאכות.לצורך.הידור.מצוה,.והיאך.גובים.כסף.לצורך.אתרוגים.

להיות. יכולה. לא. .– באתרוגים. ב"ד. אוצר. לעשות. הי'. הרווח. הנוהג. ואם. מצוה. של.
מניעה.הלכתית.שלא.לעשות.אוצר.ב"ד.בפירות.אחרים.

אבל.עיקר.מטרת.המכתב.לכהדר"ג.הוא.רק.להזכיר.–.כי.למרות.המכתב.שנתפרסם.

במנח"ש.תנינא.)לראש.ביהמ"ד.להלכה.בהתישבות.בזמנו.הגר"ש.וייזר.שליט"א(.הרי.

מרן.הגרש"ז.אויערבך.זצוק"ל.חתם.ועודד.לקיחת.תוצרת.מאוצרות.ב"ד.שנוהלו.כהלכה.

וכמ"ש.בכרוזים.ביחד.עם.מרן.הגרי"ש.אלישיב.זצוק"ל.ולהבחל"ח.מרן.הגרש"ה.וואזנר.
שליט"א.לקרוא.לציבור.ליטול.תוצרת.חלקאית.מאוצרות.ב"ד.שעמדו.בפיקוח.נאות.

ולכאורה.גם.עלינו.מוטלת.החובה.לחזק.אוצרות.ב"ד.כהלכה,.ולהלחם.נגד.אוצרות.

ב"ד.שאינם.כהלכה.שמלבד.עצם.האיסורים.הכרוכים.בהם.הם.מונעים.את.האפשרות.

אילן. בקלא. רוצה. אינו. בצדק. שהציבור. הטעם. מן. שמיטה,. שומרי. חקלאים. שיהיו.

ומתנזר.גם.מתכלת.עליה.כתב.מרן.הגרשז"א.זצוק"ל."באנו.בשורות.אלו.לחזק.ידי.בית.

הדין.וליטול.מיץ.ענבים.ויין.שיוצר.בהשגחת.בית.הדין.וכו'..ותתבצר.חומת.השמיטה.
בארץ.הקודש".

בכל.הכבוד.הראוי,

יוסף.י..אפרתי
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מכתב לועד כשרות

מכתב לועד כשרות 
שביקש פירוט מקורות לתוצרת שמיטה

בס"ד.מרחשון.תשע"ד

לועד.כשרות....

לבקשתכם:.אלו.הדברים.שהקראתי.והראתי.קמי'.מרן.שר.התורה.הגר"ח.קנייבסקי.
שליט"א.–.והסכים.שניתן.לספק.תוצרת.ממקורות.אלו.

ההכנות. ובמסגרת. זצוק"ל,. אלישיב. הגרי"ש. עט"ר. ממרן. שקבלנו. למה. בהתאם.

לשמיטה,.קבלנו.על.עצמנו.לנסות.ולהרחיב.את.ציבור.שומרי.שביעית.בעיר.ולספק.
תוצרת.למהדרין.מן.המקומות.דלהלן:

חו"ל:.להביא.ממקומות.שאינם.ארץ.ישראל..כולל.המקומות.הסמוכים.לאילת.)מתחת.

לקו.הרוחב.ה.-.30(..]לא.נקבל.תוצרת.ממקומות.שהם.צפונה.יותר.וקו"ח.לא.ממקומות.
דרומה.מים.המלח*[.

ישראל. יד. שאין. לבדוק. גויים.. ועובדים. )קושאן(. גוי. של. בבעלות. משטחים. נכרים:.
באמצע.בתהליכי.הגידול..

דרכי.החלוקה.–.ע"י.שליחות.]לדעת.מרן.הגרי"ש.זצ"ל.אפשר.לעשות.אוצר.ב"ד.לפירות.
נכרים[.

גידולי ירק ללא תולעים:

. .חממות.חו"ל.1.

2. חממות.נכרים,.יש.להזהר.שתהא.חממה.בבעלות.גוי.–.ללא.יד.ישראל.באמצע..

3. ישראל.... בבעלות. חממות. .– זצוק"ל. אלישיב. הגרי"ש. מרן. הוראת. עפ"י. חממות.
בתנאים.:.עציצים.שאינם.נקובים.שנמכרו.לגוי.וכל.מלאכות.דאורייתא.נעשות.

אך.ורק.רק.ע"י.גוי.

*.כלומר.אם.נעביר.קו.ישר.דרומה.מים.המלח,.מכל.המקומות.שהם.מערבה.מהקו.עד.סמוך.לקו.הרוחב.
ה.–.30,.לא.נקבל,.המקומות.שהם.מזרחה.מהקו,.הוו..חו"ל.
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מכתב לועד כשרות

4. פירות.האילן:.אוצר.ב"ד.שמנוהל.כהלכה..

השי"ת.יזכנו.שתהא.שביעית.כהלכתה.

יוסף.י..אפרתי

בשולי מכתב זה כתב מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א:

הכל נכון כראוי
חיים קניבסקי

תנחומינו הכנים

לידידנו מכובדנו

הרה"ג משה פרנקל שליט"א
וכל אחיו הרבנים הדגולים שליט"א 

 
על פטירת אחיהם 

הרה"צ שמאי ז"ל
בן האדמו"ר רבי מרדכי מבוטשאן זצ"ל

זך וחריף השכל מנת חלקו אמת ובטחון
נר לרגליו תם וישר דרך היה בהליכותיו והנהגותיו

 מתוך יסוריו נתעלה בתורה ובעבודת ה' 
שם שמים התאהב על ידו בשבתו עם חבריו

את האבלים באבל הזה נחמם מאבלם ושמחם מיגונם

לומדי בית המדרש וההנהלה
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נתינת מעשר עני המופרש ע"י ועד כשרות
התורה.ציותה.שמיבולי.השנה.השלישית.והשישית.לשמיטה.חייבים.להפריש.מעשר.
גדולה. נתינת.תרומה. )10%(.הנשאר.אחר. כלומר.עשירית.מהיבול. לעני.. ולתתו. עני.
ומעשר.ראשון,.חייבים.לתת.לעניים..היום.אנו.מפרישים.לתרומה.גדולה."משהו",.ולכן.

המעשר.העני.הוא.כמעט.9%.מכל.היבול.

שונה.מעשר.כספים.ממעשר.עני,.אף.שגם.מעשר.כספים.הוא.עשירית.)10%(.כמעשר.

יש. הסחורה,. מכירת. אחר. לסוחר,. אם. לחלוטין.. שונה. הוא. החשבון. זאת. בכל. עני,.

בקופתו.100,000.₪,.אינו.נותן.מעשר.כספים.מכל.המאה.אלף,.אלא.מפריש.רק.מהריוח.

שהיה.לו..אם.הסוחר.קנה.את.הסחורה.ב-.75,000.₪.וגם.היו.לו.הוצאות.נלוות.בסך.

הוא. שנותן,. הכספים,. 20,000.₪..העשירית.מהריוח,.מעשר. הריוח.שלו. 5,000.ש"ח.

2,000.₪..שלא.כבמעשר.כספים,.תרומות.ומעשרות.אין.מפרישים.לפי.ה"ריוח",.אלא.

לפי.כמות.היבול..אם.המגדל.קטף.פירות.ששווים.100,000.₪.והוצאות."הייצור".של.

הפירות.היו.80,000.₪,.והריוח.היה.רק.20,000.₪,.בכל.זאת.עליו.להפריש.ולתת.מעשר.

לו.. הריוח.שהיה. כמעט.מחצית. היבול,.שהוא. מכל. כמעט.9%. . פירות.ששווים. עני.
כלומר.מעשר.עני.אינו.עשירית.מהריוח.אלא.כמעט.50%.מהריוח.של.אותה.שנה.

תחשיב."הוצאות.הייצור".אינו.פשוט,.אלו.הוצאות.יש.לכלול.בו,.אך.לדוגמא:.חקלאי.

כלים. השתילים,. השקאה,. מערכת. לנטיעה,. הכנתו. השטח,. עיבוד. חדש,. מטע. נוטע.

לעבודה.)טרקטור,.מחרישה,.דיסק.וכו'(,.נטיעת.השתילים.בשטח,.עיבוד.שוטף.)מים.

להשקאה,.ריסוס,.גיזום,.החזקת.השטח.וכו'(,.עלויות.מימון.ועוד.ועוד..יש.הוצאות.

שהן.חד.פעמיות.)כגון.קניית.השתילים(.יש.שהן.כל.כמה.שנים.)כגון.מערכת.ההשקאה.

שצריכים.לחדשה.אחר.זמן(,.יש.הוצאות.שהן.רק.לצורך.המטע,.ויש.הוצאות."משותפות".

לפני. הראשונות,. בשנים. המטע(.. את. רק. משמשים. שאינם. מחרשה. טרקטור,. )כגון.

שהמטע.מניב,.יש.רק.הוצאות.ללא.הכנסות.כלל,.אחר.כך.בתחילת.שנות.ההנבה.גם.

כן.ההוצאות.גבוהות.יחסית.להכנסות,.רק.אחר.כמה.שנים.ההכנסות.הן.סבירות.ביחס.

להוצאות..אם.נחלק.את.כל.ההוצאות,.בין.החד.פעמיות.בין.את.ההוצאות.השוטפות.

לשנות.חיי.המטע.]נניח.25.שנה[.נדע.את.הריוח.הממוצע.שמניב.המטע.כל.שנה,.ואת.
היחס.בין.ערך.הפירות.ובין.הריוח.

אם.בעל.המטע.יתן.מעשר.עני.כפשוטו.וכמשמעו,.כלומר.כ-9%.מהיבול,.בכל.מחזור.

של.שש.שנים,.בשנתיים.של.שנות.מעשר.עני,.הרווחים.יהיו.פחותים.ב-.50%..גם.אם.

"נפזר".את.הוצאות.מעשר.העני.על.פני.כל..שש.השנים,.כל.שנה.יפחתו.רווחיו.בכ-15%.

]לפי.הדוגמא.לעיל.שכל.שנה.פירותיו.שווים.100,000.₪.ורווחיו.20,000.₪,.מהריוח.של.

שש.השנים.)120,000.₪(.יצטרך.לתת.מעשר.עני.של.שתי.שנים.ששוים..כ-.₪18,000,.
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עני". מעשר. ו"הוצאות. עני,. מעשר. שיתן. וחקלאי. כ-15%.[. יהיו. עני. מעשר. הוצאות.

יתווספו.להוצאותיו.על.גידול.הפירות,.סך.העלויות.של.גידול.הפירות.שלו.יהיה.הרבה.

יותר.מאשר.של.שכנו.שאינו.נותן.מעשר.עני,.לא.יוכל.לעמוד.בתחרות.עם.שכנו.שיוכל.
למכור.פירותיו.בהרבה.יותר.זול.

כתבנו.שמעשר.העני.הוא.כ.–.9%.מכמות.הפירות,.וכ.–.9%.מערך.הפירות..כתבנו.כך.

כדי.לפשט.את.החישוב..אך.לפי.המפורש.בשו"ע.)יו"ד.של"א.נ"ב(.שמעשר.עני,.גם.בזמן.

הזה,.חייבים.להפריש.מן.היפה,.כלומר.מהפירות.היפים.ביותר,.א"כ.שווי.9%.מהכמות.
הוא.יותר.מ.9%.של.ערך.כל.הפירות.

ראה."הליכות.שדה",.גליון.105,.ניסן.תשנ"ז,.כיצד.נהגו.באחד.הקיבוצים.בנתינת.מעשר.
עני.על.פי.הוראת.מרן.הגרש"ז.אויערבאך.זצ"ל.והגאון.ברוך.קונשטט.זצ"ל.

לא.רק.לחקלאי.ה"מייצר".את.הפירות.נתינת.מעשר.עני.כפשוטה.וכמשמעה.קשה.מאד,.

גם.ועדי.הכשרות.השונים.הדואגים.להפרשת.תרומות.ומעשרות.מהפירות.והירקות.
ומשאר.תוצרת.החייבת.בהם,.נתקלים.בקושי.בנתינת.מעשר.עני.

לשוק. ומגיעים. כדין,. ומעשרות. תרומות. מהם. הפריש. לא. שהמגדל. וירקות. פירות.

כ"טבל.ודאי".מעשר.העני.שועד.הכשרות.מפריש.שייך.לעניים.וחייבים.לתת.אותם.

לעניים,.אם.ועד.הכשרות."יוריד".מהפירות.כ-9%.ויתן.אותם.לעניים,.מחיר.הפירות,.

שהוא.גבוה.מאד.בלאו.הכי,.יעלה.עוד.לפחות.בכ-10%..כיון.ש"כוחות.השוק".לא.יתנו.

להעלות.את.המחיר.עוד.יותר.]ראה.יומא.ט'.ע"א,."מתוך.שפרהדרין.הללו.חובטין.אותן.

כל.י"ב.חודש.ואומרים.להן.מכרו.בזול.מכרו.בזול"[,.אם.ועדי.הכשרות.ידרשו.לחלק.את.

פירות.מעשר.העני.לעניים,.יש.חשש.שהסוחרים.לא.יתנו.להפריש.תרומות.ומעשרות.

כלל..לכן.יש.ועדי.כשרות.שאמנם.קובעים.מעשר.עני.בפירות,.בצפונם.או.בדרומם,.כדי.

להפקיע.איסור.טבל.מהפירות,.אבל.את.מעשר.העני.הם.משאירים.בתוך.הפירות.]כפי.

שנוהגים.במעשר.ראשון[.ולא.מחלקים.אותם.לעניים..מעשר.עני.הוא.חולין.ומותר.

באכילה.לכל.אחד,.גם.אם.המעשר.עני.נשאר.בפירות.אין.איסור.אכילה.על.הפירות,.
אלא.שמדיני.ממונות.הוא.שייך.לעניים.

בדרך.כלל.מפרישים.תרומות.ומעשרות.במקום.ריכוז.הפירות.]שוק.הסיטונאי,.בית.

האריזה,.מחסנים.וכו'[.עוד.לפני.ש"מפזרים".את.הפירות.לחנויות,.יש.ועדי.כשרות.

דרך.כמה.תחנות. או. ישירות. עוברים.הפירות,. הריכוז. בחנויות,.ממקום. שמפרישים.

בדרך,.לקימעונאים.-.בעלי.החנויות,.ומהחנות.עוברים.לצרכן.הפרטי..כאמור.יש.ועדי.

כשרות.שאף.שקובעים.מעשר.עני.בפירות,.לא.מקיימים.בו.מצוות.נתינה.לעני..לכן.

כאשר.הפירות.עוברים.מיד.ליד,.הם.עוברים.יחד.עם.מעשר.העני.שבפירות..כלומר.

הקונה.פירות.וירקות.]ושאר.מצרכים.החייבים.בתרומות.ומעשרות[,.בתוך.הפירות.יש.
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חלק.שהוא.לא.של.המוכר.ולא.של.הקונה,.אלא.של.עניים,.והמחזיק.בו.חייב.ליתנו.
לעני,.ואם.אוכלו.ואינו.נותנו.הוא.גוזל.את.העניים..

הרגילה. הדרך. דרכים.. שתי. יש. הפירות. בתוך. ]ושני[. ועני. ראשון. מעשר. לקביעת.

בצפון. קובעים. ראשון. מעשר. "הביתיות",. הנוסחאות. ברוב. שמופיעה. והמקובלת.

הפירות,.ומעשר.עני.בדרום.הפירות,.כלומר.בשעת.ההפרשה,.פירות.מעשר.עני.כולם.

מרוכזים.במקום.מסויים.בפירות,.באותו.מקום.שבשעת.ההפרשה.היה.הצד.הדרומי.של.

הפירות..אחר.שקבעו.את.מעשר.העני.בפירות,.כ-9%.מהפירות.הם.מעשר.עני.וכ-91%.

אינם.מעשר.עני..בהפרשה.כזאת.כאשר.הפירות."מתפזרים".לקימעונאים.ומהחנויות.

גם. ויש. עני,. מעשר. יש. הריכוז. ממקום. שקבלו. הפירות. שבתוך. סיכוי. יש. לצרכנים,.

אפשרות.שכל.הפירות.שקבלו.הם.מעשר.עני,.אך.כאמור.רוב.הפירות.)כ-91%(.הם.לא.

מעשר.עני,.אם.כן.אפשר.לומר.שרוב.הסיכויים.שבפירות.שאצל.כל.קימעונאי.ואצל.כל.

צרכן.בודד,.אין.בהם.מעשר.עני..וכל.קימעונאי.וכל.צרכן.יכול.לומר.הפירות.שבידי.הם.

מהרוב.שאינו.מעשר.עני,ובפירות.שבידי.אין.מעשר.עני..אודות.אם.אמרינן.לגבי.חיוב.

ממונות.כל.דפריש.מרובא.פריש,.ומה.דין.ספק.ממון.עני,.ואם.דין.הפירות.שבידי.בעל.

החנות.ובידי.הצרכן.הוא.בכלל."כל.דפריש.מרובא.פריש".או.בכלל."כל.קבוע.כמחצה.

על.מחצה.דמי",.ראה.מאמרו.של.הרה"ג.שאול.רייכנברג.שליט"א."הליכות.שדה",.גליון.
173,.סיון.תשע"א.

כאמור.הדרך.הרגילה.לקביעת.מקום.מעשר.העני.בפירות,.שקובעים.אותם.במרוכז.

במקום.מסויים.]צפון.הפירות,.דרום.הפירות.וכו'[..אמנם.יש.ועדי.כשרות.שלא.קובעים.

את.מעשר.העני.]הראשון.והשני[.במקום.אחד.מרוכז,.אלא.בכל.פרי.ופרי..מעשר.ראשון.

של.כל.פרי.קובעים.בצד.צפון.של.אותו.הפרי,.מעשר.עני.של.הפרי.קובעים.בצד.דרום.

פירות. חייב,.שאם.מעשרים. על. מפטור. הפרשה. כך.מחשש. נוהגים. הפרי.. אותו. של.

שיתכן.והם.תערובת.של.פירות.חייבים.בתרומות.ומעשרות.ופירות.שפטורים,.כגון.

פירות.שיתכן.שכבר.הפרישו.מהם.תרומות.ומעשרות.ופטורים.שנתערבו.עם.פירות.

שלא.הפרישו.מהם,.או.פירות.שחלק.מהם.מגידולי.ארץ.ישראל.וחלק.מגידולי.חוץ.

לארץ,.שלאותו.בית.אריזה.מביאים.פירות.מכמה.משקים.שהם.סמוכים.לגבולות.ארץ.

ישראל,.או.פירות.שנגמרו.ביד.ישראל.ופירות.שנגמרו.ביד.נכרי,.וכו'.וכו'..אם.יקבעו.

את.המעשר.בצד.צפון.של.הפירות,.יתכן.שבצד.צפון.יש.פירות.שפטורים.מתרומות.

ומעשרות,.נמצא.שהפריש.מהפטור.על.החייב..לכן,.לתרומה.גדולה.ולתרומת.מעשר,.

ושני,.כדי. ודאי,.אך.למעשרות,.ראשון,.עני. שהם.כמות.קטנה.יחסית,.לוקחים.טבל.

שלא.תהיה.הפרשה.מפטור.על.חייב,.קובעים.את.המעשרות.של.כל.פרי.באותו.פרי..

בהפרשה.כזו.שבכל.פרי.ופרי.יש.מעשר.עני,.אין.הצרכן.יכול.לומר.בפירותי.אין.מעשר.

עני,.שהרי.בכל.פרי.ופרי.יש.מעשר.עני,.ולכל.צרכן.וצרכן.יש.בודאי.מעשר.עני.שהוא.
חייב.ליתנו.לעני,.ואם.אינו.נותן.הוא.גוזל.את.העניים.
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כמובן,.מה.שכתבנו.שביד.בעל.החנות.וביד.הצרכן.יש.מעשר.עני,.או.ספק.מעשר.עני,.

הוא.רק.אם.ועד.הכשרות.שמפריש.תרומות.ומעשרות.אינו.נותן.את.מעשר.העני.לעני,.
אבל.אם.המעשר.ניתן.לעני,.אין.ביד.הצרכן.מעשר.עני..

עד.כמה.שידוע.לכותב.השורות.האלו,.אין.ועד.כשרות.שלוקח.את.כל.פירות.מעשר.

ונותן.לעניים,.כיון.שאין.ועד.כשרות.שיכול.לקחת.כ-9%.מהפירות,.מהסיבות. העני.

צדקה,. לגבאי. או. לעניים. העני. מעשר. את. שמזכים. כשרות. ועדי. יש. לעיל.. שפרטנו.

שגבאי.צדקה.הם."יד.עניים".ונותנים.להם.מעשר.עני,.ואחר.כך.העני.או.גבאי.הצדקה.

מוכר.חזרה.את.הפירות.בזול.מאד..קופת.הצדקה.או.העניים.זוכים.בסכום.כסף.]או.

עלויות. כזה. בהסדר. .,9% מקבלים. אינם. העניים. ממש. שלמעשה. ודאי. אך. פירות[,.

המעשר.עני.הינם.נמוכות.והחקלאים.ו/או.הסוחרים.מסכימים.לשתף.פעולה.בדרך.

זו...פרטי.הדברים.ופרטי.ההסכם.שבין.העני.או.גבאי.הצדקה.לועד.הכשרות,.ואודות.

השאלות.ההלכתיות.המתעוררות.בהסדר.כזה.שועד.הכשרות.עושה.עם.העני.או.גבאי.

הצדקה,.ראה.במאמרו.של.הרה"ג.יוסף.אפרתי.ב"הליכות.שדה".גליון.105,.ניסן.תשנ"ז,.
ובספרו."ישא.יוסף".חלק.ב'.זרעים.סימן.כ"ו...

כפי.שנמסר.שם.–.ההסדר.בוצע.בהנחייתו.של.מרן.הגרי"ש.אלישיב.זצוק"ל,.וממכתב.

מרן.הגרשז"א.שפורסם.–.עולה.כי.גם.הוא.הדריך.לעשות.כן..מרן.הגרי"ש.אלישיב.
זצוק"ל.הי'.מתבטא.שדרך.זו,.מצלת.מגזל.מתנות.עניים............................. )א.ר.(

*.*.*

ברצוני.להוסיף,.בתחילת.האי.שתא.בטרם.החילונו.בהערכות.לביצוע.

קניבסקי. הגר"ח. מרן. של. הדרכתו. לקבל. בקשנו. .– עני. מעשר. נתינת.
שליט"א.–.והבאנו לפניו  את השורות דלהלן:

י. אפרתי

בס"ד
הנה קרבה שנת מעשר עני – ובטבל ודאי חייבים לקיים מצוות נתינה, ונתעוררו 
בכמה ועדי כשרות לתקן הענין כפי הסדר שהורה מו"ח זצוק"ל – והנה ע"י זה 

ניצלים מגזל מתנות עניים.

לשורות הנ"ל הוסיף מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א בכת"י:

בודאי הדברים נכונים
חיים קניבסקי
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  מדיני התפלה לשעת עצירת גשמים
קטעים אחדים מתוך מאמר גדול ומקיף, שיתפרסם אי"ה ב"מוריה".

................................................

שלומי  לציבור  קריאה  ישראל,  בארץ  דינים  בתי  כמה  פרסמו  השתא  כסלו  בחודש 
בורא  ועננו  גשמים,  לעצירת  קולנו את התפלה  להוסיף בברכת שמע  ישראל  אמוני 
רצון  יהי  הק'.  בארצנו  ברכה  לגשמי  וזכינו  ארובות השמים  נפתחו  ב"ה  וכו'.  עולם 

שמכאן ואילך יהיו הדברים דלהלן, בבחינת דרוש וקבל שכר.    ................

מקורה של תפלה זו

קולנו. ברכת.שמע. בתוך. מובאת. ישראל,. בארץ. כיום. הנדפסים. בני.אשכנז. בסידורי.

תפלה.הנועדה.לשעת.עצירת.גשמים.]ומתחלת.בתיבות.ועננו.בורא.עולם[..נוסח.תפלה.

זו.הובא.בטור.באו"ח.סי'.תקעט.בתוך.סדר.תפלת.הש"ץ.בתעניות.ציבור.שהיו.מתענים.

לגזור.תענית.על.הגשמים. ישראל. נהגו.אפי'.בארץ. בזמננו.לא. ואמנם. על.הגשמים..

סק"א.. החיים. וכף. סקכ"ה. ומשנ"ב. סק"א. ושע"ת.שם. סק"ה. סי'.תקעה. ברכ"י. ]ועי'.

ומובא.בשם.החזון.איש,.שכהיום.שמצוי.להביא.מים.ממקום.אחר,.שוב.לא.נוהגים.

זו1,.וע"ע.כעין.זה.בכף.החיים.סי'.תקעה.סוס"ק.מ[,.ומ"מ.רבים.מבני.ארץ. בתענית.

ישראל.נוהגים.באמירת.תפלה.זו..וכן.הוזכר.חלק.מתפלה.כזו.בס'.ערוה"ש.סו"ס.קיז.

]לענין.עצירת.גשמים.בחו"ל.בימות.החמה,.ועי'.משנ"ב.שם.סק"ט[.ובסי'.תקעט.ס"ט.

כתב,. ז[. אות. א. סי'. ]ח"א. זצ"ל. טוקצינסקי. להגרי"מ. ישראל. ארץ. ובס'. ]בערוה"ש[..
שנוהגין.להתענות.בא"י.על.הגשמים.ובחזרת.הש"ץ.מוסיפים.תפלה.זו.בלבד2.

מי אומרה

בטואו"ח.הנ"ל.הביא.תפלה.זו.לש"ץ.שיאמרה,.וכ"כ.בס'.ארץ.ישראל.הנ"ל.שאומרים.

תוספת.זו.בחזרת.הש"ץ,.וכן.נמצא.בכרוזים.מטעם.הבי"ד.שבירושלים.בשנים.קדמוניות.

שהש"ץ.יאמר.תפלה.זו,.וכן.שמעתי.מהגרי"ש.אלישיב.זצ"ל.שהש"ץ.אומר.תפלה.זו..

1.עדות.הגר”ח.קניבסקי.שליט”א.בשמו,.הובאה.בס’.תורת.המועדים.הנספח.לס’.שונה.הלכות.סי’.
תקעה.סק”א.

2.ועי’.שו”ע.סי’.קיט.ס”א.ומשנ”ב.שם,.שהוספה.בשמע.קולנו.דינה.קל.טפי.מהוספה.בשאר.ברכות.

 הרה"ג חנוך אלבק
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אמנם.הגרש"ז.אויערבאך.זצ"ל.היה.מורה.לאומרה.גם.בתפלת.היחיד3,.וכן.מורה.הגר"ש.

ואזנר.שליט"א..ועפי"ז.כתב.הגר"ח.קניבסקי.שליט"א4,.שבתענית.ציבור.שחלה.בזמן.

עצירת.גשמים.]כגון.עשרה.בטבת[,.היחיד.יאמרה.בשמע.קולנו.אחר.תפלת.עננו.של.
תע"צ..

ואי.נימא.שגם.היחיד.אומרה,.יש.מקום.גם.לנשים.וקטנים.לאומרה,.וכן.יש.לאומרה.גם.

בתפלת.ערבית..ומ"מ.מטו.משמיה.דהגרש"ז.אויערבאך.זצ"ל,.שראוי.שלא.לאומרה.בכל.

ג'.תפלות.היום,.דהוי.קביעות.וחשיב.כעין.נדר,.אלא.ידלג.פעם.אחת.ביום,.עכ"ד5..ולפי.

דבריו.יש.להסתפק.כשאומרה.בקביעות.בתפלה.מסוימת.]כגון.בתפלת.שחרית[.ומדלג.

פעם.אחת.ביום.בתפלה.אחרת.]כגון.במנחה.או.בערבית[,.אי.חיישינן.בכה"ג.משום.סרך.

נדר..ומ"מ.בש"ץ.אבל,.שנוהג.להתפלל.לפני.העמוד.בכל.התפלות.במקום.שאומרים.

תפלה.זו,.וכעת.נזדמן.למקום.אחר.שלא.נהגו.לאומרה,.נראה.לכאו'.דאין.חשש.אם.לא.
יאמרה,.שהרי.לא.נהג.לאומרה.בקביעות.אלא.על.דעת.שולחיו.ולא.חשיב.כנדר.

אימתי מתחילים לאומרה

]בימות.החמה. .בס'.ערוה"ש.סו"ס.קיז.כתב,.שיזהרו.לומר.התפלה.לעצירת.גשמים.

בחו"ל[.רק.בעצירת.גשמים.הרבה.ולא.בעצירה.מועטת,.עכ"ד..והנה.בס'.הליכות.שלמה.

]פ"ח.בדבר.הלכה.סקל"ח[.הובא.בשם.הגרשז"א,.שזמן.התחלת.תפלה.זו.לש"ץ.הוא.מי"ז.

במרחשון.]ואמנם.יש.שנהגו.כן.בירושלים.זה.כמה.עשרות.בשנים[.והציבור.מתחילים.

לאומרה.מר"ח.כסלו,.כפי.זמני.התענית.שבמס'.תענית.י.ע"א,.עכ"ד.]וכפי.הנשמע.ברוב.

המקומות.בא"י.לא.נהגו.כן.אלא.מאוחר.יותר[..והגר"ש.ואזנר.שליט"א.הורה6.שהציבור.
יתחילו.באמירתה.קודם.שיתחיל.גם.הש"ץ.לאומרה7..

3.ראה.בספר.הליכות.שלמה.פ”ח.סכ”ז.

4.ספר.דעת.נוטה.הלכות.תפלה.תשובה.רג.

5.הליכות.שלמה.פ”ח.סכ”ז,.וע”ע.בהע’.60.שם.]ועי’.משנ”ב.סי’.תקצז.סק”ד.וסק”ו[..ולכאו’.הוראה.

זו.צ”ב.קצת,.דאף.אי.נימא.דיש.בזה.משום.חשש.נדר,.הא.מ”מ.בידו.לומר.קודם.תפלתו.הראשונה.
שמתפלל.כן.בלי.נדר,.ושוב.יוכל.לבקש.על.זה.בכל.תפלה.כרצונו.

6.ונתפרסמו.הדברים.בשמו.ובהוראתו.בחודש.כסלו.תשע”א.

7.אמנם.לעצם.זמנים.אלו.]יז.במרחשון.ור”ח.כסלו[.לא.הסכים.הגר”ש.ואזנר.שליט”א,.וגם.הגרי”ש.

ירדו.כבר.מקצת. ]ואפי’. לפי.הצורך. לזה,.אלא.ס”ל.שמתחילים.באמירתה. זצ”ל.לא.הסכים. אלישיב.

גשמים[..וצריך.לזה.שיקול.הדעת.להכריע.אימתי.להתחיל.ומתי.לפסוק,.וע”ע.בשו”ת.ישא.יוסף.ח”ג.
סי’.קמ..
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וממו"ר.הגר"נ.קרליץ.שליט"א.שמעתי,.שהרוצה.לומר.תפלה.זו,.יתחיל.לאומרה.רק.
בחודש.טבת8..

עוד מדיני תפלה זו

.בני.ספרד.לא.נהגו.לומר.תפלה.זו..ולכאו'.אין.מקום.לכפול.ולשנות.את.מה.שאמרו.

בברך. כבר. הגשמים. בימות. אומרים. הספרדים. בנוסח. והרי. עלינו,. ברך. בברכת. כבר.

שכיון. זצ"ל,. אויערבאך. הגרש"ז. בשם. כתבו. ומ"מ. זו.. תפלה. נוסח. עיקר. את. עלינו.

שתפלה.זו.כוללת.בקשות.נוספות,.יש.גם.לבני.ספרד.לאומרה9..והנה.יעוין.בטור.סי'.

קיז.ובב"י.שם,.שהזכירו.את.מנהג.ספרד.בברך.עלינו.בימות.הגשמים,.ואפי'.הכי.בסי'.

תקעט.בטושו"ע.ס"ב.הוזכרה.תפלה.זו.של.עצירת.גשמים.בשמע.קולנו.של.תעניות.

הגשמים,.ולא.כתבו.שם.שזהו.דוקא.למנהג.אשכנז,.וזו.ראיה.לכאו'.לדברי.הגרשז"א.

]שבסוף. ואמנם.הרמב"ם.בסדר.התפלות. יש.מקום.לאומרה.. בני.ספרד. שגם.למנהג.

ספר.אהבה[.כתב.את.ברכת.השנים.כמנהג.ספרד,.ובהלכות.תעניות.פ"ד.הי"ד.משמע.

מדבריו,.שאכן.אין.מוסיפין.בשמע.קולנו.של.תעניות,.תפלה.זו,.עי"ש..אך.לכאו'.אין.

להביא.ראיה.מהשמטת.הרמב"ם,.שהרי.סו"ס.לא.מצינו.שהוזכרה.תפלה.זו.בדברי.חז"ל.
כלל.

בן.חו"ל.הנמצא.בא"י.ובן.א"י.הנמצא.בחו"ל,.צ"ע.אם.יש.להם.לאומרה..ולכאו'.אין.
הפסד.בדבר.אם.יאמרוה.ויכוונו.על.הגשמים.הנצרכים.בארץ.ישראל10..

בגמ'. ]כמבואר. בשומע.תפלה. לשאול. בברכת.השנים,.שדינו. ומטר. טל. לשאול. שכח.

פשיטא. תפלה,. בשומע. זו. תפלה. אמר. אם. ס"ה[,. קיז. סי'. וטושו"ע. ע"א. כט. ברכות.

שיצא11..וגם.אם.רוצה.לכתחילה.להשלים.מה.ששכח.בברך.עלינו.ע"י.תפלה.זו,.לכאורה.

לעצירת. בכה"ג.את.התפלה. יאמר. צבור. דבתענית. לכאורה. נראה. ולפי"ז. דמי.. שפיר.

8.והגר”נ.קרליץ.שליט”א.עצמו,.אינו.אומרה.כלל..וגם.על.החזו”א.לא.נשמע.כלל.שאמרה,.וראה.בס’.
מעשה.איש.ח”א.עמ’.רו.

9.הליכות.שלמה.פ”ח.בדבר.הלכה.סקל”ט..ועי”ש.עוד.דסו”ס.יש.גם.מעלה.שמבקשים.על.הגשמים.ב’.

פעמים.בתפלה,.עכ”ד..ולטעם.זה.אפי’.היכא.שמוכרח.לקצר.בתפלתו.ובידו.לומר.רק.את.הנוסח.שאמר.

כבר.בברך.עלינו.]וכגון.שחושש.להפסיד.קדושה.או.זמן.תפלה.אם.יאמר.את.כל.התפלה[,.אעפ”כ.יש.
ענין.לאומרה.שוב.

10.אמנם.בס’.הליכות.שלמה.פ”ח.הע’.72.הובא.בשם.הגרשז”א,.שבן.א”י.בחו”ל.א”צ.לאומרה.

11.וכ”כ.בס’.הליכות.שלמה.פ”ח.בדבר.הלכה.הע’.לא.
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גשמים.לפני.עננו.של.תע"צ,.שהרי.אם.לא.יאמרה.כלל.]בכה"ג.שלא.שאל.טו"מ.בברכת.
השנים[,.מחזירין.אותו..וכעין.מש"כ.במשנ"ב.סי'.קיז.סקי"ז,.עי"ש12.

אחר. לאומרה. יש. שליט”א,.שבתע”צ. קניבסקי. להגר”ח. נוטה. דעת. מס’. שהובא. מה. לעיל. וראה. .12

עננו.]ולכאו’.ה”ה.נמי.בתענית.יחיד,.שאומר.בה.עננו.מדינא.דגמ’.כדאיתא.בתענית.יג.ע”ב.ובטושו”ע.

ריש.סי’.תקסה[..אמנם.פשיטא.דהוא.מיירי.במי.ששאל.טו”מ.בברכת.השנים.כדינו,.ולפיכך.אין.תפלה.

זו.אלא.רשות.ואומרה.אחר.עננו,.אך.בכה”ג.ששכח.לשאול.טו”מ.וכעת.יש.לו.חיוב.לאומרה,.לכאו’.

פשיטא.שיאמרה.קודם.עננו.וכנ”ל..אמנם.העירני.ש”ב.הרה”ג.רח”ז.נבנצל.שליט”א,.דבכה”ג.מסתבר.

טפי.דישאל.ותן.טו”מ.בלבד.]דרק.נוסח.זה.מעכב[,.ואח”כ.יאמר.עננו.של.תע”צ,.ורק.לבסוף.יאמר.את.

כל.נוסח.תפלה.זו,.שהרי.כל.שאר.הנוסח.רשות.הוא.ואינו.מעכב.]אף.אם.לא.שאל.טו”מ.בברכת.השנים[.
וא”כ.דין.הוא.שתקדם.לו.תפלת.עננו.דתע”צ.שהיא.חובה.עליו.וכנ”ל.

ברכת מזל טוב

לראש בית המדרש
הגאון רבי יוסף יקותיאל אפרתי שליט"א

ולרבנית שתחי'

ולבנם ידידנו מכובדנו
הרב שמעון אפרתי שליט"א

להולדת הנכדה-הבת

יהיר רצון שתזכו לגדלה ולחנכה בשמחה ובנחת 

כרצונכם וכרצון כל אוהביכם

 ותרוו רב נחת מכל יוצאי חלציכם.

לומדי בית המדרש        המכון לחקר החקלאות

ההנהלה וצוות העובדים



17
ט"ו בשבט - פירות הדר

הליכות שדה 184 - שבט תשע"ד

 ט"ו בשבט ר"ה לאילנות 
 פירות הדר

שנת.תשע"ד.היא.שנת.מעשר.עני..כל.הגידולים:.תבואות,.קטניות,.פירות.האילן.ירקות.

וכו'.השייכים.לשנת.תשע"ד.חייבים.במעשר.עני.ולא.במעשר.שני.]שנות.מעשר.שני.

הן.השנים.א'.ב'.ד'.ה'.לשמיטה,.שנות.מעשר.עני.הן.השנים.ג'.ו'.לשמיטה..תשע"ד.היא.
השנה.השישית.לשמיטה,.שנת.תשע"ה.היא.שנת.השמיטה[.

כל.הגידולים.שייכים.לשנה.מסויימת,.ובשלב.מסויים.בגידולם.מנפיקים.להם."תעודת.

זהות".הקובעת.אותם.שהם.גידולי.אותה.השנה..הכלל."הגדול".של.קביעת.הגידולים.
השונים.לשנה.מסויימת.הוא:.

תבואה.וקטניות.]קטניות.צמחים.שהנאכל.בהם.הם.הגרעינים,.כגון.תירס,.שעועית.

אפונה,.גרעיני.חמניות.וכו'[,.ברגע.שהגיעו.לשליש.גידולם.מקבלים."תעודת.זהות",.אם.

הגיעו.לשליש.גידולם.בשנת.תשע"ד.הם.חייבים.במעשר.עני.ואם.הגיעו.לשליש.גידולם.
בשנת.תשע"ג.הם.חייבים.במעשר.שני.

אילן(.שייכים.לשנה.שבה. פירות. ולא. וקטניות. הגידולים.שאינם.תבואה. )כולל. ירק.
נלקטו.)ויש.סוברים.בשעה.שנגמר.הפרי.ואינו.משביח.יותר(.

פירות.האילן.]פרט.לאתרוג,.לגבי.שאר.פירות.הדר.ראה.לקמן[.נקבעים.לשנתם.בשעת.
החנטה."שהפרח.נופל.וניכר.הפרי".וי"א.שליש.גידול.–.עונת.המעשרות.

היות.וראש.השנה.לאילנות.הוא.ט"ו.בשבט,.בלוח.השנה.של.האילנות.השנה.מתחילה.

פירות. כל. כלומר. תשע"ג.. רשום. שלהם. השנה. בלוח. בשבט. ט"ו. ועד. בשבט,. בט"ו.

לכל. בשבט. ט"ו. לפני. המעשרות. לעונת. הגיעו. וגם. בשבט. ט"ו. לפני. שחנטו. האילן.

הדעות.שייכים.לשנה.שעברה.לשנת.תשע"ג,.פירות.שחנטו.אחר.ט"ו.בשבט.]ולכן.גם.

הגיעו.לעונת.המעשרות.אחר.ט"ו.בשבט[,.לכל.הדעות.שייכים.לשנה.הנוכחית,.לשנת.

תשע"ד,.פירות.שחנטו.לפני.ט"ו.בשבט.והגיעו.לעונת.המעשרות.אחר.ט"ו.בשבט,.ספק.
אם.הם.שייכים.לשנת.תשע"ג.או.לשנת.תשע"ד.

האתרוג.שונה.מכל.פירות.האילן,.אתרוג.נקבע.לשנתו.לפי.לקיטה,.כלומר.בין.חנט.

בשנת.תשע"ג.בין.חנט.בתשע"ד,.לדין.תרומות.ומעשרות.הוא.שייך.לשנה.בה.נלקט..

אף.שדין.האתרוג.הוא.כירק.שהקובע.הוא.הלקיטה,.אבל.כיון.שאתרוג.הוא.פרי.אילן,.

ראש.השנה.שלו.הוא.ט"ו.בשבט,.לכן.אתרוג.שנלקט.לפני.ט"ו.בשבט.של.תשע"ד,.הוא.
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)מכניסת. ט"ו.בשבט. נלקט.אחר. שני.. וחייב.במעשר. פרי.של.שנה.שעברה,.תשע"ג,.

ליל.ט"ו.בשבט.ואילך(.של.שנת.תשע"ד,.הוא.פרי.של.תשע"ד.וחייב.במעשר.עני..אף.

]כלומר.בשנת.תשע"ג.של. שהחנטה.וההגעה.לעונת.המעשרות.היו.לפני.ט"ו.בשבט.

האילנות[.הוא.פרי.של.תשע"ד...האחרונים,.ובכללם.החזון.איש.ספק.להם.אם.כל.

פירות.ההדר.דינם.כאתרוג.והקובע.אותם.לשנתם.הוא.הלקיטה.או.הם.כשאר.פירות.
האילן.שהקובע.אותם.לשנתם.הוא.החנטה.]או.עונת.המעשרות[.

לכן.פירות.הדר.שחנטו.]או.הגיעו.לעונת.המעשרות[.לפני.ט"ו.בשבט.תשע"ד.ונלקטו.

אחר.כניסת.ליל.ט"ו.בשבט.תשע"ד,.ספק.אם.הם.חייבים.מעשר.שני.או.מעשר.עני,.

אם.הקובע.אותם.לשנתם.היא.החנטה.]או.עונת.המעשרות[.הם.שייכים.לשנת.תשע"ג.

כלומר.שנת.מעשר.שני,.וחייבים.במעשר.שני,.אם.הקובע.אותם.לשנתם.הוא.הלקיטה,.
הם.שייכים.לשנת.תשע"ד.וחייבים.במעשר.עני.

מכיון.שספק.אם.הם.חייבים.מעשר.שני.או.עני.צריך.להפריש.גם.מעשר.שני.ולפדותו.

וגם.מעשר.עני..ובנוסח.ההפרשה.יאמר:."....ומעשר.שני.בדרומו.ומחולל.הוא.וחומשו.
על.פרוטה.במטבע....ואם.צריך.מעשר.עני.יהא.מעשר.עני.בדרומו".

כל.פירות.הדר.]פרט.ללימונים,.ראה.לקמן[.המצויים.בשוק.בשנת.תשע"ד.]לגבי.חודשים.

אב.אלול.תשע"ד.ראה.לקמן[,.החנטה.וההגעה.לעונת.המעשרות.היו.לפני.ט"ו.בשבט,.

עני,.מט"ו.בשבט. ולא.במעשר. פירות.הדר.חייבים.במעשר.שני. ולכן.עד.ט"ו.בשבט.

ואילך,.אם.נקטפו.מכניסת.ליל.ט"ו.בשבט.יש.להפריש.מהם.גם.מעשר.שני.]ולפדותו[.

וגם.מעשר.עני..יש.להניח.שביום.ט"ו.בשבט.וימים.אחדים.אחריו.עדיין.לא.יגיעו.לשוק.
פירות.מקטיף.של.אחר.ט"ו.בשבט..

כתבנו.שמחמת.הספק,.מפירות.הדר.שנקטפו.אחר.ט"ו.בשבט.יש.להפריש.שני.מעשרות,.

גם.מעשר.שני.]ולפדותו[.וגם.מעשר.עני,.ואם.הפריש.שניהם.הפירות.מתוקנים..זה.

נכון.רק.אם.כל.הפירות.שהוא.מפריש.עליהם.נקטפו.אחר.ט"ו.בשבט,.שבמקרה.זה.כל.

הפירות.שייכים.לאותה.שנה.או.תשע"ג.או.תשע"ד..)אם.הקובע.הוא.החנטה.]או.עונת.

המעשרות[.הם.של.שנת.תשע"ג,.ואם.הקובע.הוא.הלקיטה.הם.של.תשע"ד..אבל.יתכן.

ספק.נוסף,.שחלק.מהפירות.שלקח.בשוק.נקטפו.לפני.ט"ו.בשבט,.והם.של.תשע"ג,.

וחלק.מהפירות.נקטפו.אחר.ט"ו.בשבט.והם.שייכים.]מספק[..לשנת.תשע"ד.במקרה.

כזה.מתעוררות.שתי.שאלות.הלכתיות,.ובתחילה.נדון.בקלה.שבהם..כיצד.יפריש.מעשר.

שני.ועני..אם.יאמר.כרגיל."מעשר.שני.בדרום.הפירות.ומחולל.הוא.וחומשו.במטבע....

ואם.צריך.מעשר.עני.יהא.מעשר.עני.בדרומו",.משמעות.אמירתו.שיהיה.כל.הנמצא.

בדרום.או.מעשר.שני.או.הכל.מעשר.עני,.ובאמת.יש.בפירותיו.חלק.שחייב.במעשר.שני.

וחלק.במעשר.עני.]מספק[,.במקרה.כזה.יש.לומר."פירות.החייבים.במעשר.שני.יהא.
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מעשר.שני.בדרומם.ומחולל.הוא.וחומשו.במטבע....ופירות.החייבים.במעשר.עני.יהא.

מעשר.עני.בדרומם"..בנוסח.זה.פתרנו.את.השאלה.של.הפרשת.מעשר.שני.ומעשר.עני.

דנקבע.גם.מעשר.שני.וגם.מעשר.עני..אבל.בהפרשה.על.פירות.שיש.בהם.תערובת.של.

שתי.שנים.קיימת.שאלה.קשה.יותר,.ההלכה.היא.שאין.מפרישים.תרומות.ומעשרות.

מפירות.של.שנה.אחת.על.של.שנה.אחרת,.אי.אפשר.להפריש.מפירות.של.תשע"ג.על.

פירות.של.תשע"ד.ולא.משל.תשע"ד.על.תשע"ג.כמפורש.במשנה.)תרומות.א'.ה'(."אין.

תורמין.מן.....ולא.מן.החדש.על.הישן.ולא.מן.הישן.על.החדש".וברמב"ם.)תרומות.ה'.

י"א(.ובשולחן.ערוך.)יורה.דעה.של"א.נ"ז(,.אין.תורמין.מפירות.שנה.זו.על.פירות.שנה.

זו.ואם.תרם.אינה.תרומה"..א"כ. שעברה.ולא.מפירות.שנה.שעברה.על.פירות.שנה.

הקונה.פירות.הדר.אחר.ט"ו.בשבט.יתכן.שחלק.מהפירות.הם.מקטיף.שלפני.ט"ו.בשבט.

]ראש.השנה.לאילנות[.וחלק.מהפירות.הם.מקטיף.שאחר.ט"ו.בשבט,.וכשלוקח.את.

היותר.מ.-.1%.]"היותר.מאחד.ממאה"[.לתרומה.ותרומת.מעשר.יתכן.שלקח.מפירות.

תשע"ג.ואינם.יכולים.להיות.תרומה.ותרומת.מעשר.על.פירות.של.תשע"ד,.או.להיפך.

]לגבי.שאר. תשע"ג.. של. על. תרומה. להיות. יכולים. ואינם. שנת.תשע"ד. משל. שלקח.

מעשר.ראשון.שמפריש.יכול.לומר.מעשר.ראשון.של.פירות.תשע"ג.הרי.הוא.בצד.צפונם.

של.פירות.תשע"ג.מעשר.ראשון.של.פירות.תשע"ד.הרי.הוא.בצד.צפונם.של.פירות.

תשע"ד[..אם.מפריש.על.כמות.קטנה.של.פירות,.יש.לו.עצה.להפריש.על.כל.פרי.ופרי.

בפני.עצמו,.אך.אם.יש.לו.הרבה.פירות.וטרחה.רבה.היא.להפריש.מכל.פרי.ופרי.בפני.

עצמו.וגם.יש.בזה.הפסד.לחתוך.מכל.פרי.ופרי,.ישאל.חכם.כיצד.יעשה,.אפשר.להתקשר.

לבית.המדרש.לטלפון.02-6488888..ולשאול.ולדון.על.כל.מקרה.ומקרה..כרגע.אין.לנו.

מידע.ברור.כמה.זמן.אחר.ט"ו.בשבט.ישווקו.בשוק.פירות.מקטיף.של.לפני.ט"ו.בשבט,.

יש.להניח.שהדבר.תלוי.במינים.והזנים.השונים.של.פירות.ההדר,.וגם.בתנאי.מזג.האויר.
שיהיו.סמוך.לט"ו.בשבט.

כאן.המקום.להעיר,.שלוועדי.הכשרות.המפרישים.תרומות.ומעשרות.בבתי.האריזה,.

הפתרון.הוא.פשוט.יותר,.כי.בבתי.האריזה.רק.ימים.אחדים.אחר.ט"ו.בשבט.יש.לחשוש.

שמגיע.פרי.מקטיף.של.לפני.ט"ו.בשבט.מעורבת.עם.קטיף.של.אחר.ט"ו.בשבט,.ולכן.

עליהם.לשמור.כמות.מסויימת.של.פירות.טבל-ודאי.שהם.ודאי.מקטיף.לפני.ט"ו.בשבט,.

וכמות.מסויימת.של.פירות.טבל-ודאי.שהם.ודאי.מקטיף.של.אחר.ט"ו.בשבט,.ועל.כל.

משלוח.שיש.בו.ספק.אם.הוא.מעורב,.להפריש.תרומה.גדולה.ותרומת.מעשר.גם.משל.

לפני.ט"ו.בשבט.וגם.משל.אחר.ט"ו.בשבט,.וידוע.לנו.שיש.ועד.כשרות.שאכן.נהג.כך.
בשנים.קודמות.

בלימונים.גם.כן.יתכן.שמשווקים.יחד.פירות.של.תשע"ג.ותשע"ד,.ובהם.יתכנו.כמה.וכמה.

ספיקות..שבפירות.המשווקים.יש.לימונים.שחנטו.בתשע"ג.והגיעו.לעונת.המעשרות.
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בתשע"ג. המעשרות. לעונת. והגיעו. שחנטו. לימונים. בתשע"ד[,. ]ונקטפו. בתשע"ד,.
ונקטפו.בתשע"ג,.לימונים.שהגיעו.לעונת.המעשרות.בתשע"ג.ונקטפו.בתשע"ד.

מקום.אתנו.להזכיר.שבסוף.קיץ.אב-אלול.תשע"ד.מגיעים.פירות.הדר.מהיבול.החדש.

רק. וחייבים. תשע"ד. פירות. ודאי. והם. תשע"ד. בשנת. היו. הקטיף. וגם. החנטה. שגם.

במעשר.עני..בדרך.כלל.קל.להבחין.בפירות.שהם.מהיבול.החדש..אך.לימונים.יתכן.
שהם.עדין.מהחנטה.שלפני.ט"ו.בשבט.

כדי.להשלים.את.הדברים.נזכיר.שלא.רק.בפירות.הדר.יתכנו.תערובות.של.שתי.שנים,.

אלא.גם.בפירות.אחרים..למרות.שרוב.רובם.של.פירות.הקיץ.החנטה.וגם.הגעת.הפירות.

לעונת.המעשרות.הן.באותה.שנה.אחר.ט"ו.בשבט,.בכמה.מינים.יתכנו.תערובות.של.

שתי.שנים..שחלק.חנטו.לפני.ט"ו.בשבט.וחלק.חנטו.לאחר.ט"ו.בשבט,.תערובת.של.
שתי.שנים.קיימת.בעיקר.בשסק,.אפרסק.בכיר,.בשאר.מינים.אין.בדרך.כלל.חשש.זה.

כתבנו.שפירות.הדר.שחנטו.והגיעו.לעונת.המעשרות.לפני.ט"ו.בשבט.של.שנת.תשע"ד.

ונקטפו.אחר.ט"ו.בשבט.ספק.אם.הם.חייבים.מעשר.שני.או.מעשר.עני.ומספק.יש.

להפריש.גם.מעשר.שני.וגם.מעשר.עני..אף.שהם.רק."ספק.מעשר.עני",.דעת.החזון.איש.

)שביעית.ז'.ט"ז(.שצריך.לתת.את.מעשר.העני.לעני,.לכן.מי.שיש.לו.פירות.הדר.שנקטפו.

אחר.ט"ו.בשבט.והם.טבל.ודאי,.לדעת.החזון.איש.צריך.לתת.את.מעשר.העני.לעניים..

היות.והדבר.נוגע.רק.למגדל.פירות.הדר.בעצמו.או.מקבל.פירות.טבל.ודאי,.לא.נאריך.
בפרטים..בשאלות.אפשר.להתקשר.לבית.מדרשנו.טל':.02-6488888.

א.ש.

למכובדנו וידידנו

הרב מנחם סופר שליט"א
ולכל המשפחה הנכבדה 

 תנחומינו על פטירת

אמכם ע"ה

 המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים 

הגודר פרצות ישראל הוא יגדור הפירצה הזאת

לומדי בית המדרש                         ההנהלה וצוות העובדים
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.....................................

קיי"ל.שכל.המצוות.התלויות.בארץ.אינן.נוהגות.)מהתורה(.בעציץ.שאינו.נקוב,.ואף.

דאינו. טפי,. גרע. נקוב. שאינו. עציץ. מ"מ. וחדש. ערלה. כגון. בחו"ל. הנוהגות. המצוות.

ויש.לחקור:.המרכיב.אילנות.בעציץ.שאינו.נקוב.אם.עובר.בזה.על. מחובר.לקרקע..
איסור.דאורייתא.

דהנה.בקידושין.ל"ט.ע"א.יליף.שמואל.שאיסור.הרכבת.האילן.נוהג.אף.בחו"ל.מהיקש.

שדך. אף. בהרבעה. בהמתך. מה. כלאים",. תזרע. לא. שדך. כלאים. תרביע. לא. "בהמתך.
בהרכבה,.ומה.בהמתך.נוהג.בין.בארץ.בין.בחו"ל.אף.שדך.נוהג.בין.בארץ.בין.בחו"ל.

ויש.לחקור.מה.הגדר.בהיקש.של.הרכבה.להרבעה,.האם.הבאור.שכשם.שהרבעה.אינה.

חובת.קרקע.אלא.חובת.הגוף.כך.גם.הרכבה,.והיינו.שאין.האיסור.במה.שנוטע.ההרכבה.

ג"כ. בתלוש. הרכבה. יצוייר. ולו. לזה,. זה. מינים. ב'. שמחבר. מה. בעצם. אלא. בקרקע.

יהיה.אסור,.וזה.מה.דילפינן.מהרבעה,.ולפי.צד.זה.המרכיב.בעציץ.שאינו.נקוב.אסור.

מדאורייתא,.או.דילמא.שבאמת.הרכבה.היא.חובת.קרקע,.ואינה.כהרבעה.שהיא.חובת.

הגוף,.ומה.דילפינן.מההיקש.הוא.רק.שנוהג.בחו"ל,.וכמו.שמצינו.בעוד.מצוות.התלויות.

בקרקע.שנוהגות.בחו"ל.כערלה.וחדש.וכיו"ב,.ולפי"ז.המרכיב.בתלוש.או.בעציץ.שאינו.
נקוב.לית.ביה.איסור.דאורייתא.

והנה.תנן.בערלה.פ"ג.מ"ט."החדש.אסור.מן.התורה.בכל.מקום.והערלה.הלכה.והכלאים.

יוחנן.דלוקין.על.כלאים.בחו"ל.דבר. מדברי.סופרים",.ובקידושין.ל"ט.ע"א.אמר.רבי.

תורה,.ומקשה.הגמ'.מדתנן.הכלאים.מדברי.סופרים,.ומשני.לא.קשיא.כאן.בכלאי.הכרם.

)מדברי.סופרים(.כאן.בהרכבת.האילן.)דבר.תורה(,.הרי.שהגמ'.מפרשת.דמה.דתנן.במס'.
ערלה."הכלאים.מדברי.סופרים".היינו.כלאי.הכרם..

ובקידושין.ל"ו.ע"ב.תנן:."כל.מצוה.שהיא.תלויה.בארץ.אינה.נוהגת.אלא.בארץ.ושאינה.

תלויה.בארץ.נוהגת.בין.בארץ.בין.בחו"ל.חוץ.מן.הערלה.והכלאים",.ופירש"י:."חוץ.מן.

הערלה.והכלאים.–.שאע"פ.שתלויות.בארץ.נוהגים.אף.בחו"ל,.הערלה.הלכה.והכלאים.

והנה.הגמ'.לקמן.הוכרחה.לפרש.את.המשנה.במס'.ערלה. מדברי.סופרים.כדלקמן",.

בכלאי.הכרם.שהרי.בפרוש.נאמר.בה.שאינם.אלא.מדברי.סופרים,.אך.במשנה.בקידושין.

יכול.היה.רש"י.לפרש.שמיירי.בהרכבת.אילן.שהיא.מהתורה.ומדוע.נדחק.לפרש.שמיירי.

הערות וספקות בענין הרכבת אילנות

הרה"ג זלמן שמואל הכרמי - קרית שמואל
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באיסור.דרבנן,.אבל.אי.נימא.דהרכבת.אילן.היא.חובת.הגוף.שפיר.הוכרח.רש"י.לפרש.

דמיירי.בכלאי.הכרם,.שהרי.המשנה.קאמרה."כל.מצוה.שהיא.תלויה.בארץ".והרכבת.
אילן.כלל.אינה.תלויה.בארץ.....

התוס'. בדעת. שכתב. המהרי"ט. מדברי. הביא. שליט"א. פליסקין. שמואל. הרה"ג. ברם.

שהכלאים.האמורים.במשנה.בקידושין.הכוונה.גם.להרכבת.האילן..דהנה.התוס'.ל"ו.

ע"ב.ד"ה."כל".הביאו.שהירושלמי.הקשה.אמאי.לא.קתני.במתניתין."חוץ.מן.החלה",.

והקשו.התוס'.על.הירושלמי.מדוע.הקשה.רק.מחלה.ולא.הקשה.מתרומות.ומעשרות,.

וכתבו."ואין.לומר.לפי.שאינם.אלא.מדרבנן,.דהא.חלה.נמי.אינה.אלא.מדרבנן.ואפ"ה.

בעי.אמאי.לא.תני.חלה.ולא.משני.לפי.שהיא.מדרבנן",.והקשה.המהרי"ט."תימה.אמאי.

הלכה. הערלה. ואמרינן. והכלאים. הערלה. מן. חוץ. דקתני. דמתני'. מגופה. הוכיחו. לא.

"וי"ל. ותירץ. דברי.סופרים",.הרי.שקתני.אף.כלאים.שאינם.אלא.מדרבנן,. והכלאים.

דכלאים.יש.לפרש.דמשום.הרכבת.האילן.קתני.לה,.דקתני.לוקין.על.הכלאים.דבר.תורה.
ומפרש.לה.בגמ'.הרכבת.האילן",.

איכא. דמתניתין. "וכלאים. שכתב. א'. סו"ס. חדש. דיני. החדשות. בשאג"א. הראוני. גם.

לפרושי.דמיירי.מכלאי.אילן.דקים.לן.התם.דלוקין.על.הרכבת.אילן.מין.בשאינו.מינו.
מדאורייתא".

ברם.אף.שהמהרי"ט.כתב.כן.בדעת.התוס',.וכן.השאג"א,.מ"מ.מצינו.חבל.ראשונים.

שבאמת.הוכיחו.שהמשנה.איירי.גם.במה.שהוא.רק.מדרבנן.מהא.דתני.כלאים,.דהנה.

בתוס'.רא"ש.הביא.בשם.ר"ת.לתרץ.דכיון.דתרומות.ומעשרות.בחו"ל.אינן.אלא.מדרבנן.

להכי.לא.תני.להו,.ודחה.התוס'.רא"ש."ולא.נהירא.דהא.כלאים.מדרבנן.דאמרינן.בגמ'.

הא. מדרבנן,. דההיא. "דאע"ג. "כל". בד"ה. הריטב"א. וכ"כ. להו",. וקתני. מד"ס. הכלאים.

קתני.כלאים.דהוה.מדרבנן",.וכן.בתוס'.טוך."והא.דלא.קשיא.ליה.מתרו"מ.אין.לומר.

משום.דאין.נוהגין.בחו"ל.אלא.מדרבנן,.דהא.קתני.כלאים.ובגמ'.אמרו.דהכלאים.מדברי.
סופרים",.וראיתי.מביאים.שכן.כתבו.גם.ר"ש.ב"ר.והשיטה.לא.נודע.למי...

והרמ"ה.כתב."ברם.צריך.את.למידע.דכי.קתני.דחובת.קרקע.אינה.נוהגת.אלא.בארץ.

לא.תימא.הנ"מ.מדאורייתא,.אלא.אפילו.מדרבנן.נמי.אליבא.דהאי.תנא.אינה.נוהגת.

אלא.בארץ,.ממאי.מדקתני.חוץ.מן.הערלה.ומן.הכלאים,.וקתני.כלאים.דרבנן,.והא.

כלאים.דכי.אסירי.בחו"ל.מדרבנן.הוא.דאסירי.כדאיתא.בגמ'.וקתני.לה,.מכלל.דשאר.
מצוות.דחובת.קרקע.נינהו.אפילו.מדרבנן.לא.אסירי.אלא.בארץ".

עוד.הראה.הרה"ג.הנ"ל.לדברי.הגרע"א.בענין,.דהנה.בקידושין.ל"ט.ע"א.מביאה.הגמ'.

דרבי.אליעזר.סובר.דאין.ערלה.בחו"ל,.ומקשה.מדברי.המשנה."חוץ.מן.הערלה.ומן.

לערלה. גם. שמודה. משמע. "אף". ומדקתני. החדש". אף. אומר. אליעזר. רבי. הכלאים.
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וכלאים,.ומשני."תני.חדש",.והקשו.התוס'.ד"ה."תני.חדש"."תימה.אמאי.צריך.למחוק.

"אף",.לימא.דקאי.אכלאים",.ותירצו.בתירוץ.שני."ועוד.אומר.ר"י.כיון.דכלאים.דרבנן.

וחדש.דאורייתא.אין.שייך.למיתני.אף.אכלאים"..והקשה.הגרע"א."קשה.לי.על.תירוצם.
דדלמא.הכלאים.דמתניתין.היינו.ג"כ.כלאים.דהרכבת.האילן.דהוא.דאורייתא"..

ברם.דברי.הגרע"א.הרי.נאמרו.בתור.קושיא.על.התוס',.אבל.התוס'.עצמם.פסיקא.להו.

נוהגים.בחו"ל.אלא.מדרבנן,. דהכלאים.האמורים.במשנה.הם.רק.כלאי.הכרם.שאין.
וכמו.כל.הראשונים.המובאים.לעיל.

חזינן.מכל.הראשונים.הללו.שכל.כך.פסיקא.להו.שאי.אפשר.לפרש.שהכלאים.האמורות.

והנה.תרוץ.אפשר. והוכחה,. זה.קושיה. היינו.הרכבת.האילן.עד.שעשו.מכח. במשנה.

ש"מ. אלא. "הכרח",. בדרך. להיות. חייבים. והוכחה. קושיה. אבל. "אפשר". בדרך. לתרץ.

דפסיקא.להנהו.ראשונים.שאי.אפשר.לפרש.שהכלאים.האמורים.במשנה.הם.הרכבת.

האילן..)ברם.יש.מקום.לומר.שר"ת.שכתב.שהמשנה.לא.מיירי.במה.שנוהג.רק.מדרבנן.
ולא.חש.לקושיה.מכלאים.הוא.משום.שמפרש.שהכלאים.במשנה.היינו.הרכבת.האילן(.

.ואם.כנים.אנו.שמה.שמיאנו.הראשונים.לפרש.המשנה.בהרכבת.האילן.הוא.משום.

שהמשנה.איירי.במצוות.התלויות.בארץ.והרכבת.האילן.היא.חובת.הגוף.ואינה.תלויה.

בארץ,.א"כ.יש.ללמוד.מזה.שהמרכיב.בעציץ.שאינו.נקוב.עובר.אדאורייתא..ומ"מ.צ"ע.
שמא.יש.לראשונים.טעם.אחר.במה.שמיאנו.לפרש.המשנה.על.הרכבת.אילן,.וצ"ע.

ועי'.בחזו"א.)כלאים.סי'.ב'.ס"ק.ט'.וי"א(.שסובר.דאילן.מורכב.שנעקר.ונטעו.מחדש.

עובר.על.איסור.הרכבת.אילן,.ואסברה.לדבריו."וכשנוטעו.והוא.מורכב.משניים.זהו.

הרכבתו.שנותן.החיות.בשניהם".)סי'.ב'.ד"ה."ונראה"(,."דכיון.דאינן.מתקיימין.בגושיהן.

זמן.ארוך.וכשזורען.מקיימן.בזריעה.גמורה.חשיב.מרכיב".)שם.ד"ה."ומיהו"(,.ואי.סבירא.

פשיטא. א"כ. בקרקע. שנוטעו. מה. אלא. עצמו. החיבור. אינו. האיסור. עיקר. דכל. ליה.

שהנוטע.ב'.אילנות.מורכבין.עובר,.שהרי.זה.עיקר.האיסור.מה.שנוטען.בקרקע,.ואין.

צריך.למיהב.הטעם.שנותן.החיות.בשניהם.ומתקיימין.זמן.ארוך,.אלא.משמע.דס"ל.

שהחיבור.הוא.עיקר.האיסור,.ולא.הנטיעה.בקרקע,.ולכך.צריך.ליתן.טעם.דכשנוטען.
מחזק.חיבורן..

................................................................*.*.*

בלי.מעשה(. )אף. כלאים. אף.המקיים. עקיבא. ולרבי. כלאים",. כרמך. תזרע. "לא. כתיב.

לוקה,.ודריש.לה.מ"כלאים.שדך.לא",.ואף.לרבנן.מ"מ.המנכש.והמשקה.והמחפה.לוקה.
דחשיב.זורע,.עי'.מו"ק.ב'.ע"ב.ומכות.כ"א.ע"ב.
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הפוסקים.דנו.אם.האיסור.הזה.הוא.גם.בהרכבת.אילן,.כלומר.האם.אסור.מדאורייתא.

לקיים.אילן.מורכב,.והנידון.הוא.בין.לרבי.עקיבא.אם.יש.איסור.בקיום,.ובין.לרבנן.אם.
יש.איסור.עכ"פ.במנכש.ומשקה.ומחפה.

גם.בחזו"א.כלאים.סי'.ב'.סק"ט.דן.בזה,.ובתחילה.כתב."נראה.דמורכב.של.אילן.באילן.

נמי.אסור.להשקותו.מה"ת.דהשקאתו.זהו.הרכבתו"..והביא.החזו"א.שהתוס'.רא"ש.

בסוטה.מ"ג.נסתפק.בזה.)התוס'.רא"ש.מיירי.אליבא.דרבנן.דלית.להו.איסור.קיום.וספקו.

הוא.במנכש.ומחפה.שאסורים.מטעם.זורע(..ובבאור.הצד.שאין.איסור.כתב.הרא"ש.

"ואפשר.דהרכבת.אילן.מותר.לקיים.דכי.היכי.דילפינן.הרכבת.אילן.מהרבעת.בהמה.

לאסור.בחו"ל.ילפינן.מינייהו.דמותר.לקיימן,.ובכלאי.בהמה.תנן.מותרין.לגדל.ולקיימן.

ואינן.אסורין.אלא.להרביע"..וכתב.החזו"א.שכל.ספיקו.של.הרא"ש.הוא.בדאורייתא.
אבל.מדרבנן.אסור.לקיים.אף.בלא.מעשה..

והריטב"א.בקידושין.ל"ט.כתב.דאין.איסור.לקיים.אילן.מורכב,.והריטב"א.מיירי.לענין.איסור.

מקיים.אליבא.דר"ע,.וכתב.החזו"א."ואע"ג.דדברי.הריטב"א.לר"ע.דאוסר.מקיים.והיינו.בלא.

מעשה,.אבל.המנכש.והמשקה.הוי.זורע.מ"מ.כיון.דדייקינן.דומיא.דהרבעה,.ומטעם.זה.דעת.

הריטב"א.שאין.הרכבה.דומה.לכלאי.זרעים,.א"כ.הדין.נותן..דמותר.לגדל.וכמש"כ.הרא"ש"...........................................................................................................................................

ג'(.כתב."אע"פ.שלוקין.על.הרכבת. עוד.הביא.החזו"א.שהרא"ש.בהל'.כלאים.)סעיף.
אילן.ועל.קיומו",.וכתב.ע"ז.החזו"א.דאולי.מוזהרין.על.קיומו.קאמר...

)כגון.תפוז.ולימון(. ומסיק.החזו"א.דהוי.ספיקא.דדינא,.וחזי.להצטרף.עם.ספק.מינו.

למיהוי.ספק.ספקא,.ספק.מינו.ספק.אינו.מינו.ואת"ל.שאינו.מינו.ספק.שמא.מותר.

לקיים,.ואף.שמדרבנן.לכו"ע.אסור.לקיים,.מ"מ.להקל.באיסור.דרבנן.סגי.בספק.אחד.
והכא.הוי.ספק.מינו..

וכתב.החזו"א.דכל.זה.במנכש.ומשקה.אילן.שכבר.נטוע,."אבל.אם.נעקר.הראשון.וחוזר.

ונוטעו.הוי.מרכיב.ממש",."כשעקרן.כשהן.מורכבים.ולחזור.ולנטען.כשהן.מורכבין.הוי.

בכלל.הרכבה.שעיקר.זיווגן.הוא.הזריעה,.והמרכיב.ב'.תלושין.ונטען.הוי.מרכיב.גמור",.

"ונראין.הדברים.אפי'.אם.נוטלן.עם.גושיהן,.דכיון.דאינן.מתקיימין.בגושיהן.זמן.ארוך.
וכשזורען.מקיימן.בזריעה.גמורה.חשיב.מרכיב"..עכ"ד.החזו"א.

והנה.מה.שלמד.התוס'.רא"ש.שכשם.שמותר.לקיים.את.הנולד.מהרבעת.כלאי.בהמה.

כך.מותר.לקיים.אילן.מורכב.צע"ג,.דבהרבעה.הולד.הנוצר.כלל.אינו.כלאים.אלא.בריה.

בפני.עצמה.ואין.כאן.שני.מינין.אלא.מין.אחד,..)וכה"ג.מותר.אף.בהרכבה,.שהרי.נוטל.

אדם.יחור.מהמורכב.ונוטעו.ואין.בו.משום.כלאים.ואסברה.החזו"א."דחשיב.כבריה.

חדשה.ומקרי.מין.אחד"(,.וכה"ג.ודאי.לא.שייך.לאסור.משום.מקיים.כלאים,.ומה.שייך.
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ללמוד.מזה.להרכבה."דהמרכיב.דקל.בתאנה.לא.נתהפכו.למין.אחר.אלא.הדקל.כמו.
שהוא.והתאנה.כמו.שהיא".)לשון.החזו"א.בד"ה."מיהו"(..

מינין. שני. אינו. הנוצר. הולד. שבהרבעה. שכמו. סובר. שהרא"ש. מזה. מוכח. והנראה.

מורכבין.אלא.מין.אחד,.כך.בהרכבת.אילנות.אחר.שכבר.התאחו.אין.להחשיבם.כשני.

מינין.אלא.מין.אחד.ושפיר.ילפינן.שכשם.שמותר.לקיים.כלאי.בהמה.כך.מותר.לקיים.

אילן.מורכב..ולפי"ז.נראה.דאף.מותר.לשוב.ולנוטעו.ממש.שהרי.כבר.אין.כאן.שני.מינין.

אלא.מין.אחד.בלבד..והראוני.שכן.כתב.הכוכב.מיעקב.בתשובה.י"ח.דאחר.שנתאחו.
הם.מין.אחד.ואם.נעקרו.אין.איסור.לחזור.ולנוטען.

ומש"כ.החזו"א.דאע"ג.דדברי.הריטב"א.נאמרו.לענין.קיום.ואליבא.דר"ע.מ"מ.הוא.הדין.

דאף.לנכש.ולהשקות.שרי.)אף.שיש.בהם.משום.זורע(,.דכיון.דדייקינן.דומיא.דהרבעה.

נותן.שמותר. זרעים.א"כ.הדין. דומה.לכלאי. זה.דעת.הריטב"א.דאין.הרכבה. ומטעם.

להשקות.ולגדל.וכמש"כ.הרא"ש,.דברי.החזו"א.צע"ג,.דהריטב"א.כלל.לא.מדייק.דדומיא.

דהרבעה,.וז"ל.הריטב"א:."ולא.מצינו.איסור.במקיים.אלא.בכלאי.הכרם.דכתיב.בהו.

זימני.כדאיתא.התם",.הרי.שטעמו.של.הריטב"א.הוא.שכיון.שאיסור. לא.תזרע.תרי.

מקיים.ילפינן.מיתורא.דקרא.ובהרכבה.אין.יתורא.דקרא.א"כ.ממילא.שרי,.וא"כ.מנכש.

ומשקה.דלא.מיתורא.דקרא.קא.יליף.אלא.משום.דהם.בכלל.זורע.א"כ.אף.בהרכבה.
אסירי.לדעתו.

אמנם.כיון.דהריטב"א.סתם.דמותר.לקיים.ולא.הגביל.דלנכש.ולהשקות.אסור,.אולי.יש.

לחדש.דהריטב"א.סובר.דבהרכבה.כלל.לא.שייך.איסור.זריעה,.דבהרכבה.עצם.החיבור.

הוא.האיסור,.ולא.הזריעה.בקרקע,.ועי'.מש"כ.לעיל..ולפי"ז.שרי.אף.לחזור.ולנוטעו,.

ואף.שכשנוטעו.ודאי.מחזק.ההרכבה,.זהו.בכלל.קיום,.וקיום.הרי.מותר,.ולאסור.משום.
שם.זורע.זהו.רק.בכלאי.זרעים.וכרם,.ולא.בהרכבת.אילן.

דלנכש. שוין. והריטב"א. ספיקו(. צד. )לפי. הרא"ש. החזו"א. לדעת. הדברים:. סיכום.

ולהשקות.שרי.ואילו.לחזור.ולנוטעו.אסור,.ולולא.דברי.החזו"א.היה.נראה.דלהרא"ש.

אף.לחזור.ולנוטעו.שרי,.ולהריטב"א.פשטות.הדברים.דאף.לנכש.ולהשקות.אסור,.ואם.

נחדש.דאף.להריטב"א.שרי.לנכש.ולהשקות.משום.דשם.זורע.לא.שייך.בהרכבת.האילן.
וכמש"נ.א"כ.אף.לחזור.ולנוטעו.מותר.

.*.*.*

ב"הליכות.שדה".גליון.181.במאמרו.של.הגר"י.אפרתי.סעיף.ח'.הביא.שאף.שהחזו"א.

זצ"ל.התיר.לחקלאים.לקיים.אילן.שהורכב.בספק.מינו.משום.ספק.ספיקא,.שמא.הוא.

)דאורייתא(.לקיים.הרכבה,.מ"מ.סבר.שאין.איסור.בעקירתו. אין.איסור. מינו.ושמא.
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משום."לא.תשחית.את.עצה",.והוא..עצמו.עקר.אילן.כזה,.והביא.שזו.גם.דעת.הגרי"ש.

אלישיב.זצ"ל,.ועוד.הוסיף.שבכה"ג.גם.אין.חשש.סכנה..והגאון.בעל.ה"קהילות.יעקב".
זצ"ל.חשש.לעוקרו.

דין,.אף.שאינו. צריך.להבין.דעת.החזו"א,.בשלמא.ספק.כלאים.שחובה.לעוקרו.ע"פ.

אלא.ספק,.מ"מ.כיון.דע"פ.ההלכה.חייב.לעוקרו.א"כ.ודאי.דלא.הוי.השחתה.אף.אי.

כלפי.שמיא.גליא.שבאמת.אינו.כלאים,.וכן.יש.מקום.לומר.גם.לאידך.גיסא.דאף.אילן.

שמותר.לקיימו.מטעם.ס"ס.וכדומה.מ"מ.להצד.דכלפי.שמיא.גליא.שהוא.כלאים.אין.

איסור.בעקירתו.)ונפ"מ.דהעוקרו.אינו.עובר.על.ודאי.איסור(,.אבל.עכ"פ.להצד.שכלפי.

שמיא.גליא.שאינו.כלאים.היאך.יהיה.מותר.לעוקרו,.הרי.גם.ע"פ.האמת.אינו.כלאים.
וגם.הדין.הוא.כן,.ומדוע.לא.ניחוש.עכ"פ.לצד.זה..

וצריך.לומר.דכיון.דמה.שעוקר.הוא.משום.שרוצה.להחמיר.ולחשוש.לסרך.איסור.שיש.
בו.א"כ.אין.זו."השחתה".

אבל. כלאים,. לאיסור. היא.משום.שחושש. הסיבה.שעוקר. רק.אם. דזה. נראה. ועכ"פ.

אם.מה.שרוצה.לעקור.היא.מסיבה.אחרת.א"כ.יש.לחשוש.להך.צד.שמא.אינו.מינו..

וכדומה,.אבל.באילן. זה.באילן.שע"פ.הדין.מותר.לקיימו.מטעם.ס"ס. נראה.דכל. אך.

שחייבים.ע"פ.דין.לעוקרו,.אף.שיסוד.החיוב.אינו.אלא.מספק,.מ"מ.כיון.שע"פ.הלכה.

חייבים.לעוקרו.א"כ.אף.אם.עוקרו.מסיבה.אחרת.אינו.עובר.אף.אי.כלפי.שמיא.גליא.
שהוא.מינו.ואינו.כלאים.

אף. כלאים. לקיים. איסור. שאין. להסוברים. כלאים,. ודאי. שהוא. באילן. להסתפק. יש.

נברא. שלא. לו. טוב. זה. שאילן. שכיון. י"ל. דשמא. לעוקרו,. מותר. עכ"פ. אם. מדרבנן,.
משנברא.א"כ.לא.מסתבר.שהקפידה.תורה.על.קיומו,.וצ"ע.

ולכאורה.יש.לפשוט.ספק.זה.מהא.דמבואר.בחולין.ז'.ע"ב.שההורג.פרדה.עובר.בבל.

שמהגמ'. לחלק. שדן. מי. שיש. אלא. אסורה,. מהרבעה. נוצרה. שהפרדה. . אף. תשחית.

בחולין.רק.רואים.שאסור.להשחית.את.הפרי.של.העבירה,.ואין.ללמוד.מזה.לגבי.אילן.

מורכב.שבו.עצמו.נעשתה.העבירה,.ורק.זה.יש.ללמוד.משם.שהפרי.שגדל.באילן.מורכב.
אסור.להשחיתו.

והרה"ג.שמואל.פליסקין.שליט"א.הראה.ל"דברי.חיים".יו"ד.סי'.ס'.ד"ה."ומה.שהמציא".
שרואים.שסבירא.ליה.שבאילן.מורכב.שייך.בל.תשחית...
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כלאי הרכבה - כלאי אילן )המשך(
הרב אליקים שלנגר

 

מושגים בהלכות זרעים

שהטור  הבאנו   )181 גליון  שדה"  )"הליכות  הקודם  במאמרנו 

והשו"ע )יו"ד רצ"ה ז'( כתבו שאסור לקיים כלאים, שאילן שהורכב 

כלאים, חוץ מאיסור ההרכבה יש בו איסור קיום. והבאנו שם שתי 

תשובות של החתם סופר )חלק ו' כ"ה, ו - יו"ד רפ"ח(, בתשובה 

הראשונה משנת תקע"ג כתב החתם סופר שאם שני חלקי האילן 

ומותר לקיימם.  ניכרת שוב אינם כלאים  ואין ההרכבה  התאחדו 

קניית  על  נשאל  סופר  שהחתם  תקצ"ד  משנת  השניה  בתשובה 

אילנות מורכבים, אינו מזכיר כלל את הסברא שאם ההרכבה אינה ניכרת אינם כלאים, והבאנו 

את דעת החזו"א שגם אם אין ההרכבה ניכרת כלל, האילן הוא אילן כלאים ואסור לקיימו.

* * *
לפי.מה.שכתבנו.החתם.סופר.)בתשובה.הנ"ל,.הראשונה(.סובר.שאם.אין.ניכר.שהאילן.
מורכב.משני.מינים."הפסיק".להיות.כלאים.ומותר.לקיימו.]נראה.דפשוט.דגם.לעוקרו.
והחזו"א. בו[.. גוש.שיכול.לחיות. ולנוטעו.במקום.אחר.מותר,.אפילו.אם.עוקרו.בלי.
חולק.וסובר.דעץ.המורכב.משני.מינים.גם.שנתאחה.ואינו.ניכר.שהוא.שני.מינים.נשאר.

כלאים.ואסור.לקיימו.

בדעת.החתם.סופר.כתבנו.שמותר.לקיים.אילן.מורכב.אם.אינו.ניכר.שהאילן.הוא.שני.

מינים,.כיון.שאינו.ניכר.שוב.לא.הוי.כלאים..לדברי.החתם.סופר.צריך.לדחוק.לומר.

שמה.שכתבו.הטור.והשו"ע.)יו"ד.רצ"ה.ז'(.שאסור.לקיים.המורכב,.הוא.אינו.איסור.

מוחלט.אלא.אסור.לקיימו.כל.זמן.שניכר.שהוא.מורכב.אבל.כאשר.כבר.אינו.ניכר.מותר.
לקיימו.

עץ. לקיים. איסור. אין. הרמב"ם. שלדעת. סובר. י"ח(. .– ט"ז. רצ"ה. )יו"ד. השלחן. ערוך.

לקיימו.. מותר. הורכבו,. אם. אך. נאסרה,. עצמה. ההרכבה. ורק. מינים. משני. המורכב.

ודיוקו.של.ערוך.השלחן.מהא.שהרמב"ם.לגבי.כלאי.זרעים.)כלאים.א'.ג'(.כתב."ואסור.

לאדם.לקיים.כלאי.זרעים.בשדהו.אלא.עוקר.אותן",.וכן.לגבי.כלאי.הכרם.)כלאים.ה'.

ח'(.כתב.הרמב"ם."אחד.הנוטע.ואחד.המקיים.....קדש"..ולגבי.כלאי.הרכבת.אילנות.

לא.הזכיר.שאסור.לקיים.]ערוך.השלחן.דייק.כן.שגם.במשניות.)כלאים.ה'.א'(.על.כלאי.

הכרם.ועל.כלאי.זרעים.מפורש.שאסור.לקיימם.ועל.כלאי.אילנות.לא.נזכר[..ולכן.מסיק.
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ערוך.השלחן.שלדעת.הרמב"ם.מותר.לקיים.כלאי.הרכבה..בעיקר.דברי.ערוך.השלחן,.

לכאורה.גם.לגבי.כלאי.הכרם.)כלאים.ה'.ח'(.הרמב"ם.לא.כתב.שאסור.לקיים,.הרמב"ם.

כתב.רק.שאם.קיים.הרי.זה.קדש."אחד.הנוטע.ואחד.המקיים.כגון.שראה.כלאים.צמחו.

בכרמו.והניחם.הרי.זה.קדש"..ואין.לומר.היות.ואם.קיים.הרי.זה.קדש.ונאסר.באכילה.

ובהנאה.מוכח.שאסור.לקיים,.דאיסור.האכילה.וההנאה.מכלאי.הכרם.אינו.תלוי.אם.

עשה.איסור.בקיום,.דאם.נאמר.שהאיסור.לקיים.הוא.מדרבנן.ולא.מדאורייתא,.כלומר.

כפשוטו.משמע.שאם. זאת. בכל. במה.שמקיים,. איסור. שום. עושה. אינו. מדאורייתא.

קיים.את.כלאי.הכרם,.איסור.האכילה.הוא.מהתורה,.וכן.כתב.החזו"א.)כלאים.ד'.י"ג(.

"ולמאי.דקיימא.לן.במקיים.כלאים.אינו.אלא.מדרבנן.]עי'.סי'.ב'.סק"ח[.ה"נ.]בכלאי.

הכרם[.איסורו.דרבנן,.מיהו.אם.לא.עקר.נאסר.הכרם.מהתורה"..חזינן.שאיסור.אכילת.

כלאי.הכרם.אינו.תלוי.באיסור.הקיום.]וכן.מה.שכתב.ערוך.השלחן.שלגבי.כלאי.זרעים.

כתב.הרמב"ם.שאסור.לקיימם,."אסור.לאדם.לקיים.כלאי.זרעים".ולגבי.כלאי.אילנות.

ערוך.השלחן.שמה. כדברי. מהרמב"ם.משמע. אף.שלכאורה. לקיים.. כתב.שאסור. לא.

שכתב.אסור.לקיים."כלאי.זרעים".אינו.כולל.כלאי.אילן,.מהמחנה.אפרים.)כלאים.א'.

ז'(.לא.משמע.כן,.שהקשה.על.מה.שכתב.הרמב"ם.דמותר.ליטע.יחור.מן.האילן.שהורכב.

כלאים."ק"ק.דהא.כתב.לעיל.)הלכה.ג'(.אסור.לקיים.כלאים",.בהלכה.ג'.הרמב"ם.כתב.

שאסור.לקיים.כלאי.זרעים,.מכיון.שהמחנה.אפרים.מקשה.מהלכה.ג'.]מכלאי.זרעים[.

זרעים. כלאי. לקיים. אסור. שאם. ליה. דפשיטא. משמע. אילן[. כלאי. ]על. ז'. הלכה. על.

הוא.הדין.שאסור.לקיים.כלאי.הרכבה,.וכן.עי'.בחוט.המשולש.)לרבי.חיים.מוולוזי'ן.

תשובה.כ"ד(.שנראה.דפשיטא.ליה.שאין.לחלק.בין.כלאי.זרעים.לכלאי.אילן,.ואם.כלאי.

זרעים.אסור.לקיים.הוא.הדין.לכלאי.אילן,.וצ"ב[..ערוך.השלחן.מוסיף.שאפי'.לדעת.

"וודאי.דגם.כוונת.הרא"ש. ג'(.שהמקיים.כלאי.אילנות.לוקה. הרא"ש.)הלכות.כלאים.

ההרכבה. אחר. מיד. כוונתו. .... אלא. האילן. לקצוץ. דכוונתו. רבים. שתפסו. כמו. אינו.

....אבל.כשכבר. כשעדיין.לא.נתגדל.האילן.כלל.מחויב.ליטול.המורכב.מעצם.האילן.

נשתרשה.ונעשית.אילן.הוי.היתר.גמור.....ונמצא.לפי.זה.דלדעת.הרמב"ם.ליכא.כלל.

איסור.מקיים.באילנות.ואפילו.להרא"ש.אינו.אלא.מיד.כשמרכיבן.אבל.כשהישראל.

כלל. איסור. בזה. אין. אילנות. נעשו. שכבר. מורכבים. בהם. ויש. כרם. או. פרדס. קונה.

)כנלע"ד("..מלשון.ערוך.השלחן.נראה.שכמו.שפירש.את.הרא"ש.שאיסור.הקיום.הוא.

רק.מיד.אחר.ההרכבה,.כך.הוא.מפרש.גם.את.דברי.הטור.והשו"ע.שאסרו.קיום.אילנות.

מורכבים.כלאים..אף.דערוך.השלחן.בתחילת.דבריו.תמה.כיצד.יתכן.שיהודים.קונים.

כרמים.ופרדסים.שרובם.ככולם.מורכבים.לפי.מה.שפסק.השו"ע.)יו"ד.רצ"ה.ז'(.שאסור.

לקיים.המורכב.וחייבים.לעוקרם."ואין.מי.שיעשה.כן.ונמצא.שכולם.עוברים.בכל.יום.

על.לאו.דמקיים.כלאים,.וכיון.שלא.יתכן.שכל.ישראל.עוברים.על.לאו.דמקיים.כלאים",.

על.זה.כתב."ולענ"ד.נראה.ללמד.זכות.על.כלל.ישראל".שאיסור.מקיים.הוא.רק.לפני.

שהתאחה.ונשרש,.אבל.כשנעשה.אילן.אחד,.מותר..משמע.שאין.כאן.אלא.רק.לימוד.
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זכות,.אך.מהמשך.דבריו.משמע.שכך.היא.דעת.ערוך.השלחן,.שלרמב"ם.אין.איסור.קיום.
כלל.ולרא"ש.האיסור.הוא.רק.עד.ששני.חלקי.ההרכבה.מתאחים..

אם.כנים.דברינו.מה.שכתבנו.בדעת.החתם.סופר.שמתיר.קיום.רק."כשכבר.נתאחדו.

והי'.לאחד.באופן.שאין.ההרכבה.שוב.ניכר.בהם",.כלומר.צריך.שיתאחדו.ויהיו.לאחד.

באופן.מסויים,.שכבר.ההרכבה.אינה.ניכרת,.ערוך.השלחן.מקיל.יותר.מהחתם.סופר,.

ולחתם. לקיימם,. מותר. ערוך.השלחן.משמע.שמיד.ששני.החלקים.התאחו. שמלשון.

סופר.רק.בתנאי.אם.התאחו."באופן.שאין.ההרכבה.שוב.ניכר.בהם"..גם.נראה.דסברת.

ניכרת. סופר.שכיון.שאין.ההרכבה. כמו.שכתבנו.בשם.החתם. לא. היא. ערוך.השלחן.

שוב.לא.הוי.בכלל.כלאים,.שכלאים.תלוי.במראית.העין..אלא.סברת.ערוך.השלחן.שכל.

איסור.מקיים.הוא.כאשר."הכלאים".עדיין.גדלים,.כגון.בכלאי.זרעים,.ובכלאי.הרכבה.

האיסור.הוא.לגדל.ולאחד.שני.מינים.לאחד,.אבל.כשכבר.התאחו,.שוב.אין.בזה.גידול.
כלאים.וממילא.גם.אין.איסור.קיום..

ההרכבה. חלקי. שני. שאם. דדעתו. נראה. י"ח(.. )תשובה. מיעקב. לכוכב. אחרת. שיטה.

התאחו.שוב.לא.הוי.כלאים,.דרק.שני.מינים.נפרדים.הוו.כלאים.אבל.כשהתאחדו.אין.

הם.כלאים.]דוגמא:.פרד.שאביו.סוס.ואמו.אתון.)חמורה(.כיון.שבפרד.שנוצר.משני.

מינים,.שני.המינים.התאחדו.והיו.לאחד,.מותר.לחרוש.בו.ולרכב.עליו,.דכיון.שבפרד.

שני.המינים.התאחדו.לאחד,.הפרד.עצמו.אינו.כלאים.אף.שנוצר.מכלאים[..לכן.סובר.

הכוכב.מיעקב.שענף.שהורכב.והתאחד,.אחר.שהתאחה.אין.בו.יותר.איסור.כלאים,.

"ושיעור.הקליטה.הוא.שתי.שבתות.או.ל'.יום"..לכן.אילן.מורכב.כלאים.וכבר.התאחה.

מותר.לעקור.אותו.לנוטעו.במקום.אחר.כיון.שכבר.התאחה.חדל.להיות.כלאים,.והנוטע.

להיות. חדל. שהתאחה. שאחר. שאף. מיעקב,. הכוכב. דעת. אמנם. כלאים.. נוטע. אינו.

כלאים,.בכל.זאת.אסור.לקיימו,.דחז"ל.גזרו.על.איסור.קיום.גם.אחר.שנתאחה.וכבר.

אינו.כלאים,.שמא.יקיים.גם.לפני.שהתאחה,.אבל.על.נטיעת.מורכב.שכבר.התאחה,.לא.

גזרו.שמא.יטע.גם.לפני.שנתאחה.]עי"ש.טעם.החילוק.למה.על.קיום.גזרו.ועל.נטיעה.

לא.גזרו[..וצ"ל.שאם.עקר.את.האילן.ונטעו.במקום.אחר,.לדעת.הכוכב.מיעקב.מותר.
לקיימו..

דעת.החזון.איש.)כלאים.ב'.ס"ק.ט',.וס"ק.י"א(.שאסור.לקיים.אילן.מורכב.בין.שהורכב.

על.ידי.ישראל.ובין.שהורכב.על.ידי.גוי,.ואסור.לקיימו.בין.במעשה.כלומר.שמשקה.

או.מנכש.וכו',.ובין.שאינו.עושה.מעשה.לקיומו,.אלא.חייב.לעוקרו..ואפילו.אם.עבר.

"המרכיב. המרכיב(. ד"ה. ט"ו. ס"ק. )שם. ולעוקרו. הגוי. מיד. לפדותו. צריך. לגוי. ומכרו.

להוציא.ממונו. וצריך. ולעוקרו,. לפדותו. חייב. לנכרי. ומכר. לעוקרו. באיסור.שנתחייב.

עד.חומש.כדין.קיום.מצוה".]עי'.שם.עוד.פרטים[..החזו"א.כתב.על.המרכיב.באיסור.

שחייב.לפדות,.ולא.נתבאר.בדבריו.מה.הדין.אם.הישראל.לא.הרכיב.באיסור.אלא.קנה.
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לעוקרו. כדי. לפדותו. חייב. אי. לנכרי,. מכרו. ואח"כ. מורכב. אילן. מישראל[. ]או. מנכרי.

איש.שגם.אם.שני.חלקי. ודעת.החזון. קכ"ג[.. אות. א'.צה"ל. כלאים. דרך.אמונה. ]עי'.

ההרכבה.התאחו.ולא.ניכר.עכשיו.שהם.שני.מינים,.אסור.לקיימם..וכך.כתב.החזו"א.

חייב. הורכב. כבר. "אם. כלאים(. סוף. בחזו"א. נדפס. ל"ה,. אות. הרכבה,. כלאים,. )דיני.

לעוקרו.]אף.שהורכב.ע"י.נכרי[.ואסור.לנטעו.במקום.אחר.אפי'.אם.עקרו.בסלע.עפר,.
אבל.מותר.ליטול.ממנו.יחור.ולנוטעו.במקום.אחר".

סיכום קיום כלאי הרכבה

. שאין.	 באופן. לאחד. והי'. התאחדו. ההרכבה. חלקי. שני. כותב.שאם. סופר. החתם.
ההרכבה.שוב.ניכר.בהם,.אין.בהם.איסור.קיום..והמהרש"ם.העתיק.את.החתם.
סופר.וכתב.שיש.להקל.בקיום.כדברי.החתם.סופר..יש.שהביאו.סימוכים.שהחתם.
סופר.חזר.בו,.שבתשובה.מאוחרת.יותר.שדן.בה.על.איסור.קיום.אילנות.מורכבים.
לדברי. לקיימו.. מותר. מינים. משני. הוא. שהאילן. ניכר. לא. כבר. שאם. הזכיר. לא.
לומר. צריך. לקיימו,. מותר. מינים. ניכר.שהוא.שני. לא. באילן. סופר.שאם. החתם.
שמה.שכתב.בשו"ע.)יו"ד.רצ"ה(."אסור.לקיים.המורכב.כלאים".הוא.רק.עד.שניכר.

שהמורכב.הוא.שני.מינים.אבל.אח"כ.מותר.

. לדעת.	 וגם. כלל,. מורכב. קיום. איסור. אין. הרמב"ם. שלדעת. סובר. השלחן. ערוך.
אסור. בשו"ע. שכתב. ומה. שיתאחו,. עד. רק. הוא. קיום. איסור. ]והשו"ע[. הרא"ש.

לקיים.המורכב.הוא.רק.לזמן.קצר.עד.שההרכבה.תתאחה.

. הכוכב.מיעקב.סובר.שגם.אחר.שחלקי.ההרכבה.התאחו.אסור.לקיים.את.האילן.	
מגזירת.חז"ל.]אלא.שמותר.לעוקרו.ולנוטעו.במקום.אחר[..לדברי.הכוכב.מיעקב.

מה.שכתב.השו"ע.אסור.לקיים.המורכב,.אסור.בכל.מקרה.ולעולם.

. אחר.	 וגם. שהתאחו. אחר. גם. לעולם. המורכב. את. לקיים. שאסור. סובר. החזו"א.
שאין.ההרכבה.ניכרת.כלל.ומה.שכתב.השו"ע.אסור.לקיים.המורכב.הוא.אסור.בכל.

מקרה.ולעולם.

. ]ההבדל.בין.הכוכב.מיעקב.לחזו"א,.שלכוכב.מיעקב.אחר.שהתאחה.אסור.לקיימו.	
משום.גזירה.שמא.יקיימֹו.גם.לפני.שהתאחה,.ולחזו"א.אסור.לקיימו.מעיקר.הדין,.

לכוכב.מיעקב.מותר.לנוטעו.במקום.אחר.ולחזו"א.אסור[..
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קיום ספק כלאים

הכלל.הוא.שספק.איסור.דאורייתא.לחומרא.וספק.איסור.דרבנן.לקולא..לכן.אם.איסור.

קיום.כלאים.הוא.מהתורה,.אילן.שהורכב.ספק.במינו.ספק.שלא.במינו,.כלומר.אנחנו.

מסופקים.אם.שני.חלקי.ההרכבה.דינם.כמין.אחד.או.כשני.מינים,.כיון.שהספק.הוא.

באיסור.תורה.אסור.לקיימו.מספק..אבל.אם.איסור.הקיום.הוא.מדרבנן,.ספק.כלאים.
מותר.לקיימו.דספק.דרבנן.לקולא.

היות.וספק.אם.איסור.הקיום.הוא.מדאורייתא.או.מדרבנן,.ויש.לנו.אילן.מורכב.שהוא.

ספק.כלאים.ספק.אינו.כלאים,.לגבי.דין.תורה.יש.לנו.ספק.ספיקא.]ספק.ספיקא.גם.

באיסור.תורה.מותר[,.ספק.אם.איסור.קיום.אילן.מורכב.הוא.מהתורה,.ואפילו.אם.

נאמר.שהוא.מהתורה,.ספק.אם.אילן.זה.הוא.כלאים.או.לא..ואם.נאמר.שאיסור.קיום.

הוא. ספק.שהאילן. אם. ולכן. לקולא,. דרבנן. ספיקא. דרבנן,. הוא. כלאים. מורכב. אילן.

כלאים.או.לא,.מותר.לקיימו..לשון.החזו"א.)כלאים.ב'.ט'.ד"ה.והלכך(."והלכך.פרדסים.

בלימון. תפו"ז. הרכיבו. בעיקר. )בזמנו. יערי. ובתפו"ז. בלימון. תפו"ז. המורכבים. שלנו.

מתוק.ובחושחש.-."תפוז.יערי",.היום.מרכיבים.תפוזים.על.כנות.אחרות(.אם.נחזיק.

את.הדבר.לספק.מינו.יש להקל.בקיום.השקאה.וניכוש.דהוי.ספק.ספקא.בשל.תורה.

דלמא.הוא.מינו,.ואם.תימצי.לומר.דלא.הוי.מינו.דלמא.קיום.ניכוש.והשקאה.מותר..

ובשל.איסור.דרבנן.יש.להתיר.משום.ספק.מינו"..בספרו.החזו"א.כתב.כנ"ל."יש.להקל",.
בדיני.כלאים.שבספרו,.)הרכבה,.אות.ל"ה(.כתב.החזו"א."ואם.הוא.ספק.מינו.יש לצדד 
להקל.בקיומו",.ו"בקונטרס.קיצור.מהלכות.כלאים.שנדפס.ע"י.הרה"ח.ר'.זליג.שפירא.
ז"ל.בחיי.מרן.]החזו"א[.זצ"ל.ועל.פיו",.)נדפס.בספר.דרך.אמונה.סוף.כרך.א'(.כתוב."ואם.

הוא.ספק.מינו.יש לצדד ולהקל בקיומו. וצ"ע"..

הערה: אחר שהדברים נכתבו ראיתי בספר "האיש וחזונו" להרה"ג קלמן כהנא ז"ל )עמ' ס"ז( 
במכתב שהחזון איש כתב לרה"ג קלמן כהנא לפני שספר חזון איש כלאים נדפס, במכתבו החזון 

איש "מסייג" את ההיתר לקיים ספק כלאים יותר מאשר כתבנו:

"שלו' ורב ישע גמח"ט
יקרתם הגיעוני. ההלכות עדיין לא נגמר סידורם מפני שהלכות ערלה נמסרו לדפוס 
ועדיין לא סודרו אולי בקרב  יש איזה דברים מוגהים  ובה' כלאים  בסוף הספר 

הימים יוגמר.
 ע"ד תפו"ז ואשכוליות מידי ספק לא נפקא ובקיום יש מקום לצדד להקל. ובכל 
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זאת אי אפשר לי להורות היתר מפורש והמיקל משום מזוני אין מזניחין אותו..."
כלומר אף שיש מקום לצדד להקל, למעשה "רומז" שרק לצורך מזוני יש להקל וגם 

רק אין "מזניחין אותו" את המיקל.

בספר.דרך.אמונה.)כלאים.א'.צה"ל.אות.קכ"ז(.מציין.לתשובות.חוט.המשולש.)לרבי.

חיים.מוולוז'ין.תשובה.כ"ד(.שדן.על.ספק.כלאים..זה.לשון.השאלה.בחוט.המשולש,.

בענין.שאילתא. "שאלה.. חיים.עצמו. ר'. נוסח.השאלה.המובא.שם.כתב. נראה.שאת.

דשאילנא.אם.מותר.לקיים.בשדהו.אילנות.שניכר.בהן.ההרכבה.ואין.ידוע.אם.נרכבו.

במינם.או.שלא.במינם.אם.מחוייב.לעקור.האילנות.משום.ספק.הרכבת.האילן..והנה.

לפי.דעת.השואל.שהחליט.במכתבו.שגם.איסור.קיום.כלאים.הוא.מדאורייתא.ודאי.

ספק.דאורייתא.לחומרא,.אבל.לא.כן.עמדי....".מלשון.השאלה.משמע.שאם.ההרכבה.

לא.היתה.ניכרת.לא.היתה.שאלה,.והיה.פשוט.שמותר.לקיימם,.וכל.השאלה.היא.על.

"אילנות.שניכר.בהן.ההרכבה",.נראה.דאין.כוונתו.לסברא.שהבאנו.בשם.החתם.סופר.

שאם.אין.ההרכבה.ניכרת.שוב.מותר.לקיימם..אלא.שאילו.ההרכבה.לא.היתה.ניכרת.

מורכב,. אינו. ספק. מורכב. ספק. ספיקא,. ספק. דהוה. משום. לקיימם. מותר. היה. בהם.

אפי'.אם.מורכב.אולי.מורכב.במינו..ואפי'.אם.נאמר.שלא.הוי.ספק.ספיקא,.דהספק.

אם.הוא.מורכב.כלל.והספק.אם.הוא.מורכב.במינו.או.באינו.מינו.לא.הוו.שני.ספיקות.

להחשיבם.לספק.ספיקא.דהכל.ספק.אחד.אם.מורכב.באינו.מינו.או.אינו.מורכב.באינו.

מינו..בכל.זאת.אם.ההרכבה.לא.היתה.ניכרת.לא.היה.כלל.מתעורר.ספק.דאולי.הוא.

מורכב.כלאים,.והיינו.אומרים.דאינו.מורכב.כלל..אלא.לכאורה.זה.תלוי.במנהג.המקום,.

אם.רוב.המין.או.הרבה.מהמין.ההוא.מורכבים,.לכאורה.גם.אם.ההרכבה.לא.ניכרת.

צריך.לחוש.אולי.עץ.זה.מורכב.דהדרך.להרכיבו..וגם.לכאורה.צריך.לומר.דמה.שכתוב.

בשאלה.שהספק.הוא.כיון.ש"אין.ידוע.אם.נרכבו.במינם.או.שלא.במינם",.שגם.בקי.

ומומחה.לא.יוכל.לקבוע.אם.מורכב.מין.במינו.או.באינו.מינו,.דאם.בקי.יוכל.להכיר.

ולדעת,.אף.שאדם.רגיל.אינו.מבחין,.לכאורה.לא.הוי.ספק,.דספק.שאפשר.לבררו.לא.

"....וכל.זה. ו'.תשובה.כ"ה(.שהבאנו.לעיל. הוי.ספק..)כמו.שכתב.החתם.סופר.)חלק.

והסכימו. לפי.מה.שהשרישו.הפוסקים. כאן.ספק.אבל. דיש. לפי.סברתו.של.השואל(.

האחרונים.דבחסרון.ידיעה.לא.שייך.ספק.ספיקא.וא"כ.אין.כאן.ספק.לפני.עור.ולא.ספק.

ספיקא.להתיר.אמירה.לנכרי.כי.הבקי.יבחין.בלי.ספק.אם.הוא.ענף.עץ.תפוח.יער.)והוי.

מין.באינו.מינו(.או.תפוח.מדיניי.)הוי.מין.במינו("..ואולי.הגר"ח.מוולוז'ין.סובר.אחרת..

המשולש. חוט. בתשו'. "ומצאתי. המשולש. חוט. דברי. את. הביא. )הנ"ל(. אמונה. בדרך.

קיום. דאיסור. מורכב. בספק. לקיים. להתיר. ג"כ. שדעתו. כ"ד. סי'. מוולוז'ין. להגר"ח.

דרבנן.והוה.ליה.ספק.דרבנן"..הדברים.שהעתיק.בדרך.אמונה.הם.רק.חצי.דברי.הגר"ח.
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מוולוז'ין,.דדעת.הגר"ח.שם.שיש.חילוק.באיסור.קיום,.דקיום.בלי.מעשה.אסור.מדרבנן.

אבל.קיום.שעושה.מעשה.להצמיח.הוא.מדאורייתא."במקיים.בידים.ע"י.מעשה.דעביד.

לצמוחי.כגון.מנכש.ומשקה.גם.לרבנן.]ולא.רק.לר'.עקיבא[.לוקה",.ולכן.מסקנתו.של.

הגר"ח.מוולוז'ין."בהא.סליקנא.ובהא.נחיתנא.דבמקיים.גרידא.ודאי.הלכתא.כרבנן.דלא.

אסרי.אלא.מדרבנן.ובדינא.דידן.ספיקא.דרבנן.הוא.ושריא,.ואינו.חייב.לעקור....אבל.

לעשות.מעשה.בגופן.של.האילנות.כל.מלתא.דעביד.לצמוחי.הוי.תולדת.זורע.ואסור.

מדאורייתא.הלכך.ספיקא.לחומרא.ואסור.גם.בנידון.דידן"..בכל.דברי.החוט.המשולש.

שם.מבואר.שפשיטא.ליה.שכל.קיום.האסור.בכלאי.זרעים.אסור.בכלאי.אילן,.כלומר.

זרעים.הוי.דאורייתא.גם.בכלאי.אילן.הוי. ולכן.אם.להשקות.בכלאי. בכלאי.הרכבה,.

דאורייתא,.ואם.מקיים.בלי.מעשה.בכלאי.זרעים.אסור.מדרבנן.גם.בכלאי.אילן.אסור.

מדרבנן.)ראה.לעיל.שהבאנו.שגם.המחנה.אפרים.פשיטא.ליה.שאין.הבדל.בין.קיום.

וריטב"א. ע"ב(. מ"ג. )סוטה. הרא"ש. מתוס'. ולכאורה. אילן(. כלאי. לקיום. זרעים. כלאי.
)קידושין.ל"ט.ע"ב.ד"ה.מה.בהמתך(.לא.משמע.כן..

אף.שלכאורה.יש.הבדל.בין.דעת.הגר"ח.מוולוז'ין.לדעת.החזו"א,.שהחזון.איש.מתיר.

]כלומר."יש.להקל",."יש.לצדד.להקל",."יש.לצדד.ולהקל.בקיום,.וצ"ע"[,.בספק.כלאים.

גם.קיום.על.ידי.מעשה.שמצמיח.את.האילן.מותר,.והגר"ח.אוסר,.לשתי.הדעות.הכלל.

הוא.שבאיסור.דרבנן.ספקא.לקולא.ולשתי.הדעות.קיום.שלא.על.ידי.מעשה.הוא.דרבנן,.

אלא.שהגר"ח.מוולוז'ין.סובר.שקיום.על.ידי.מעשה.שמצמיח.את.העץ.הוא.ודאי.איסור.

דאורייתא,.ולכן.בספק.כלאים.אסור,.ודעת.החזון.איש.שגם.איסור.קיום.על.ידי.מעשה.

אינו.ודאי.שהוא.אסור.מהתורה,.ולכן.בספק.כלאים.יש.ספק.ספיקא.להתיר,.ספק.אם.

הזה. האילן. אין. אולי. אסור,. נאמר.שהוא. ואפילו.אם. אסור.מהתורה. הקיום. מעשה.
כלאים.

לקיימו,.הדוגמא. יש.מקום.להקל. כתבנו.בשם.החזו"א.שאילן.המורכב.ספק.כלאים.

ובתפו"ז. בלימון. "פרדסים.שלנו.המורכבים.תפו"ז. שהביא.החזון.איש.לספק.כלאים.

נחזיק.את.הדבר.לספק...",.כלומר.הדוגמא.שהביא.כשהספק.הוא.בהלכה,. יערי.אם.

האם.תפו"ז.ולימון.הוו.שני.מינים.שהם.אסורים.בהרכבה.או.שהם.מין.אחד.ומותרים.

בהרכבה..לכאורה.היה.נראה.לומר.דאם.הספק.הוא.במציאות,.כגון.שיש.לפנינו.עץ.

מורכב.אך.לא.ידוע.אם.הורכב.מין.במינו.או.מין.באינו.מינו,.לא.הוי."ספק".לומר.שמותר.

לקיימו.מספק.ומספק.ספיקא.]אם.איסור.קיום.מדרבנן,.ספיקא.דרבנן.לקולא.ומותר.

לקיימו..ואם.נאמר.שאולי.איסור.קיום.מהתורה,.יש.ספק.ספיקא.אולי.מדאורייתא.

מותר.לקיים.כלאים,.ואפילו.אם.תאמר.שמהתורה.אסור,.אולי.אין.ההרכבה.כלאים[,.

דכיון.שאם.יביאו.מומחה.ובקי.יוכל.לדעת.ולקבוע.אם.האילן.מורכב.כלאים.או.לא,.

סופר. החתם. כתב. וכן. לא.. או. הכנה. עם. כלאים. הוא. אם. הרוכב. את. להכיר. שיוכל.

)תשובות.ח"ו.כ"ה(.שאם.יש.ספק.אם.האילן.מורכב.כלאים.או.לא,.לא.הוי."ספק",.כי.
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הבקי.יבחין.אם.הוא.מורכב.כלאים.או.לא."....וכל.זה.לפי.סברתו.דיש.כאן.ספק.]אם.

האילן.מורכב.כלאים.או.במינו[,.אבל.לפי.מה.שהשרישו.הפוסקים.והסכימו.האחרונים.

דבחסרון.ידיעה.לא.שייך.ספק.ספיקא.וא"כ.אין.כאן.ספק.לפני.עור.ולא.ס"ס.להתיר.

אמירה.לנכרי.כי.הבקי.יבחין.בלי.ספק.אם.הוא.ענף.עץ.תפוח.יער.]והוי.הרכבת.כלאים[.

או.תפוח.מדיניי.]תפוח.מאכל,.והוא.מין.במינו["..אמנם.אם.יהיה.ספק.במציאות.אם.

ההרכבה.היא.הרכבת.כלאים.או.לא,.כלומר.ספק.לנו.על.איזה.מין.הורכב.האילן.ואחר.

ספק. דין. כזה,. במקרה. ההרכבה,. נעשתה. מין. איזה. על. להכיר. יוכל. לא. בקי. גם. זמן.

מציאות.וספק.בדין,.לכאורה.שוים..החתם.סופר.דן.על.ספק.בשעת.ההרכבה.ועל.זה.

כתב.שהבקי.יבחין.על.מה.מרכיבים..אך.יתכן.שאחר.זמן.גם.בקי.אינו.יכול.להבחין..

לשון.החתם.סופר.שאין.לומר.שהיות.ולא.ידוע.על.מה.הורכבו.הוי.בכלל."ספק.כלאים".

"כי.הבקי.יבחין.בלי.ספק",.משמע.שאם.הבקי.לא.יבחין."בלי.ספק".הוי.ספק..ויתכן.

דבזה.ההבדל.בין.מה.שהבאנו.לעיל.מתשובות.חוט.המשולש.)לגר"ח.מוולוז'ין.תשובה.

כ"ד(.שפסק.על.עצים.שניכר.בהם.שהם.מורכבים.אך.לא.ידוע.אם.מורכבים.מין.במינו.

או.מורכבים.הרכבת.כלאים,.שמותר.לקיימם.בקיום.האסור.מדרבנן.]ואסור.לקיימם.

בקיום.האסור.מהתורה,.לדעת.הגר"ח.מוולוז'ין.יש.קיום.שאסור.מהתורה.ויש.קיום.

שאסור.מדרבנן[,.כיון.שהעצים.הם.ספק.כלאים.ולא.ודאי.כלאים,.דהתם.איירי.שגם.
בקי.לא.יבחין.בהם.בלי.ספק.

למכובדנו וידידנו מלומדי בית מדרשנו

הרב חן כנרי שליט"א

 תנחומינו הכנים על פטירת

אמך ע"ה

 המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים 

ולא תוסיפו לדאבה עוד 

לומדי בית המדרש                         ההנהלה וצוות העובדים



 

ברכת מזל טוב
למכובדינו הרבנים הגאונים שליט"א

לאירוסי הנכדה הרב שמעון וייזר   

לנשואי הנכדות  הרב אליהו סופר   

לאירוסי הנכדה               הרב אברהם אלישיב   

לאירוסי הבת הרב בצלאל קרלינסקי   

לאירוסי  הבת הרב בנימין דרייפוס   

לנשואי הבן הרב מרדכי צבי שאהן   

לנשואי הבת הרב חיים אלעזר שמני   

לנשואי הבת הרב שרגא ארי' קרייזלר  

לנשואי הבת והולדת הנכד        הרב מרדכי זאב ויספיש  

לאירוסי הבן הרב ארי' דביר    

לאירוסי הבן הרב משה פרנקל   

להכנס נכדו לעול המצוות הרב קלונימוס גודלבסקי    

לנשואי הנכדה והולדת הנינה            

להכנס בנו לעול המצוות                                             הרב בצלאל גודלבסקי   

להולדת הנכדה הרב אהרן גודלבסקי    

להולדת הנכד הרב משה יצחק סגל   

להולדת הנכדה הרב יחזקאל גילמן   

להולדת הבן הרב משה דוידוביץ   

להולדת הבן הרב אברהם וקסלשטיין  

להולדת הבן הרב יהודה ליף    

להולדת הבן הרב ראובן בטלר   

להולדת הבת הרב חיים שלמה קרמר  

להולדת הנכד משפ' פרישמן       

להולדת הנכדה ולאירוסי הבת משפ' עמנואל     



תשית לראשו עטרת פז

ברכות 

לידידנו מכובדנו מרבני בית המדרש

הרב הגאון רבי שאול יוסף רייכנברג שליט"א
מחבר הספרים "משפטי ארץ"

שביעית, חלה, ערלה וכלאים

הממונה על הקרן לחילול מעשר שני ורבעי

לרגל הופעת ספרו החדש 

"דברי שיר"
על מסכת שביעית

פירוש למשניות בשפה ברורה ובהירה 
בצירוף הערות להעמקה 

כולל "דברי הלכה"
פסקים להלכה ולמעשה לכל משנה ומשנה

ותכנית לימודים למסכת שביעית

יהי רצון שיפוצו מעינותיך חוצה
ויהי ד' בעזרך להתחיל ספרים אחרים ולסיימם כשאיפותיך הגדולות

ותזכה להגדיל תורה ולהאדירה
יהיו אמריך לרצון לפני אדון כל 

ויתחבבו על לומדי תורתו

לומדי בית המדרש                                              
וההנהלה 

יוסף י. אפרתי 
ראש בית המדרש


