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בית הוראה למצוות הארץ

 בית הוראה למצוות הארץ
ע"ש הרב ש. א. רוזנברג זצ"ל

חיוב תרומות ומעשרות בזה"ז

א. מזמן לזמן אנו נשאלים אודות - גדרי חיוב תרומות ומעשרות בזמן הזה, ומפני מה אין 
מקילים בספיקות - שהרי ספק דרבנן לקולא?

תרומות  אם  והרמ"א  המחבר  מחלוקת  מצאנו  שלא(  סי'  )יור"ד  דבשו"ע  ונאמר  נקדים 
אפילו  הזה  "בזמן  )ס"ג(  כתב  או מדרבנן, שהמחבר  חיובם מה"ת  )ס"ב(  בזה"ז  ומעשרות 
במקום שהחזיקו בו עולי בבל ואפילו בימי עזרא אין חיוב תרומות ומעשרות מן התורה 
אלא מדבריהם מפני שנאמר כי תבואו משמע ביאת כולכם ולא ביאת מקצתן כמו שהיתה 
ישראל  בארץ  עכשיו  דחייבין  להו  וסבירא  חולקין  "ויש  כתב  הרמ"א  ואילו  עזרא",  בימי 

בתרומות ומעשרות מדאוריתא אך לא נהגו כן".

ויש בענין לחוק על גליונות הליכות שדה, מעשה שאירע בבית מרן רבינו הגריש"א זצוק"ל 
בשווקין של  ומעשרות  תרומות  להסדיר  בקשנו  ובעידודו  בברכתו  כאשר  הרבה,  משנים 
כן  ומחמת  הקונים  את  והכשיל  לחנותו  טבל  שהכניס  מהסוחרים  אחד  ותפסו  ירושלים, 
הסירו את הכשרות מחנותו, או אז פנו כמה עסקנים למרן רבינו זצוק"ל לבקשו כי "יחוס" 
על העבריין וימנע את הסרת הכשרות, ובפגישה עמו שאלם מרן רבינו זצוק"ל - מה הייתם 
אומרים אם היה מתברר הדבר כי בית מלון אחד הגיש לאורחיו סעודה ובה בשר שלא נמלח 
כדין. השיבו העסקנים פה אחד, כי במקרה כזה ודאי שצריכים להסיר כשרות מאותו מקום. 
המשיך מרן רבינו זצוק"ל ואמר, הלא דם שבישלו לדעת רוב הראשונים איסורו דרבנן )ראה 
למשל, סי' סט ש"ך סקמ"ב( ואילו בתרומות ומעשרות בזמן הזה נחלקו בשו"ע - ואם כן, 

למה קל בעיניכם ההכשלה בטבל כנגד ההכשלה בדם מבושל.

פ"א  )סוף  הרמב"ם  כדעת  פסקינן  המנהג(  את  הרמ"א  ציין  שכבר  )וכמו  להלכה,  אולם 
שם  ישראל  כל  שיהיו  ובזמן  ישראל  בארץ  אלא  תורה  של  תרומה  לך  "שאין  דתרומות( 
וכן היא הכרעת החזו"א )שביעית ט יח ד"ה והסומך(  - ביאת כולכם".  שנאמר כי תבואו 
קונטרס  עוד  וראה  דרבנן",  ומעשרות  תרומות  הזה  דבזמן  הפוסקים  על  סומכים  "דאנו 

הלכות תרומות ומעשרות הנדפס בספר דרך אמונה )ח"ג בסופו(. 
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וראה עוד מה שכתב בדרך אמונה )ספ"א מהל' תרומות( "וכ"כ בחזו"א שאנו סומכין על 
הפוסקים דבזה"ז תרו"מ מדרבנן, אמנם הגם שפוסקים שתרו"מ מדרבנן, בכל אופן כתבו 
כמה מגדולי האחרונים שאין אומרים ספק דרבנן לקולא ועלינו להחמיר בספיקות, מכמה 
וכמה טעמים. ועיין במשנה למלך )פ"ז הי"ז מהל' תרומות(, ובחזו"א דמאי )סי' ט סקכ"א( 
דס"ל דתרומות ומעשרות אף שהוא דרבנן הרי עיקרו דאוריתא ולכן יש להחמיר בספק. 
וביותר מזה מצאנו בחזון איש מעשרות )סי' ז סקט"ז( "ואפילו בתרומת ירק ואע"ג דאיכא 
תלתא דרבנן, זמן הזה וגומר ע"מ למכור וירק - כיון דעיקרו מן התורה" - הרי דיש להחמיר 

בספיקות.

ב. מן האמור לעיל אנו למדים כי יש להחמיר ב"ספיקות בזמן הזה בתרומות ומעשרות" 
ולכן ברור כי אין להקל כשקונים תוצרת בשווקים לומר שאין צריך לשוב ולהפריש ונתלה 

שהפרישו תרומות ומעשרות בשווקים - שהרי מחמירים בספיקות. 

תרומות  אם הפרישו  כי הספק  הליכות שדה(  בגליונות  )גם  בעבר  הבאנו  כבר  ועוד  זאת 
להפריש  החמירו   - הקדושים  חז"ל  שהרי  דעלמא  ספיקות  משאר  הוא  חמור  ומעשרות 
דמאי וחובת ההפרשה בדמאי היתה לאחר בדיקה שערך יוחנן כהן גדול אודות הפרשת 
תרומות ומעשרות על ידי עמי הארץ, בבדיקה הוכח כי רוב עמי הארץ הפרישו תרו"מ כדת 
יפריש.  פירות מעם הארץ  תיקן דהלוקח  ואעפ"כ  ע"א(  יג  דף  )ראה תוספות שבת  וכדין 
וראה חזו"א מעשרות )סי' ז סקט"ז( שכל שיש ספק שמא לא עישרו הרי זה בכלל דמאי, 
ועוד כתב על המצב היום בשוק )דמאי סי' טו סק"ד( "ובושים אנו לומר דהמעשרין מיעוטא 
לדידן". ועוד הבאנו בכמה מאמרים בהליכות שדה לבאר הוראות מרן רבינו הגרי"ש אלישיב 
זצוק"ל דראוי לשוב ולהפריש תרומות ומעשרות בתוצרת המגיעה למטבח הביתי, אפילו 

נקנתה במקום שיש בו הכשר "טוב ומוסמך".

ג. לפני זמן, פנה אלינו יהודי תורני שליט"א תושב שכונת הר נוף במכתב בו ציין כי עפ"י 
הנתונים שהתפרסמו אודות מספר היהודים בעולם, הרי מסתבר כי לפי נתונים אלו בקרוב 
יהא מצב בארץ של רוב יושביה עליה, ולכן ביקש לדעת אם אז יהיו מצוות התלויות בארץ 
)כולם או חלקם( חייבים מה"ת. ובהמשך כאשר עסקנו בנושא נראה לענ"ד שיש מקום 

גדול לומר שכבר עכשיו תרומות ומעשרות חייבים מדאוריתא וכפי שיבואר להלן.

אלא שעלינו להקדים ולומר, לדעת מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א גם אחרי שהבאנו הדברים 
לפניו - ס"ל דתרו"מ בזה"ז -דרבנן.

 והנני להציע את הדברים לפני מע"כ הקוראים שליט"א.
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והארץ  בטלה,  לא  עזרא[  ]קדושת  שניה  קדושה  ה"ה(  פ"א  )תרומות  הרמב"ם  לדעת   .1
בקדושתה עומדת ואעפ"כ חיוב תרו"מ בזה"ז - מדרבנן מחמת "שאין לך תרומה של תורה 
אלא בארץ ישראל ובזמן שיהיו כל ישראל שם שנאמר כי תבואו ביאת כולכם" - ובזמן עזרא 
כתב רש"י )כתובות כה ע"ב( שרובן נשארו בבבל והעולים היו ארבע רבוא ולכן היה חסרון 
של "ביאת כולכם". הסבר נוסף שלא היה בזמן עזרא ביאת כולכם, שהרי עשרת השבטים 
לא עלו. וראה בד"א )פרק א תרומות צהה"ל תקטו( שציין מקורות לטעם זה, מהרמב"ן ספר 
הזכות )גיטין לו ע"א(, ובמאירי )במגן אבות ענין טו(, ותוספות )גיטין לו ע"ב ד"ה בזמן(. 

מכל מקום החסרון של ביאת כולכם הינו הטעם שתרו"מ בזה"ז מדרבנן.

2. כמה אחרונים, עיין רדב"ז )פ"ו מתרומות ה"ב( שאילת דוד )ח"א חידושים לשביעית עמ' 
יח( ובכללם מרן החזו"א )שביעית סי' ג סקט"ו וסי' כא סק"ה( כתבו דלדעת הרמב"ם הואיל 
וקדושה שניה קדשה לשעתה ולעתיד לבוא, הרי כשיהיו "כל יושביה עליה באר"י נתקיים 

התנאי המחייב תרומות ומעשרות מן התורה", )וע"ש בחזו"א ההפרש בין תרו"מ לחלה(. 

ליישב  ג(  או"ק  א  )סי'  לחם  חלת  מספר  שהביא  ע"ב(  ג'  דף  )ח"ב  הארץ  בתורת  וראיתי 
שיטת הרמב"ם שתרומות ומעשרות חיובם מדרבנן, וקשה דהרי מצאנו כמה סוגיות בש"ס 
המוכיחים דתרו"מ בזמן בית שני חיובם מה"ת, וביאר דאע"ג דבזמן עזרא רוב ישראל נשארו 
בחו"ל מכל מקום בתקופה יותר מאוחרת של בית שני חזרו רוב ישראל לדור בארץ ובאותה 

תקופה היה חיוב תרו"מ מן התורה.

אמנם בחידושי הגר"ח )תרומות פ"א ה"י, ופי"ב שמו"י הט"ז( כתב שאף אם בזה"ז יהיו כל 
יושביה עליה לא יתחייבו בתרו"מ מה"ת הואיל והיה חסרון בביאת כולכם בזמן עזרא.

3. השאלה אם בעינן כל יושביה עליה - או סגי ברוב יושביה עליה, ובשאילת דוד )הנז"ל דף 
יט( אכן כתב "אבל כמה נצרך להיות בארץ אשר מהם נחשב הרוב לא אדע" אולם מדברי 
מצוה  וחינוך  כה,  כתובות  וריטב"א  לו,  דף  גיטין  רמב"ן  )ראה  הראשונים  מרבותינו  רבים 
שפה( כל שיהיו רוב יושביה עליה - חייב בתרומות ומעשרות מן התורה, וכ"ה לשון מרן 
החזו"א )שביעית סי' כא סק"ה( "אבל תרומה וכו'. ואם ישובו רוב ישראל אף בזמן הגלות 

תחזור חיוב תרומה מן התורה". )ור"ע בתוה"א הנז"ל(.

4. יצויין כי לדין תרומות ומעשרות לא בעינן דלא יהיו מעורבין שבט בשבט )ערכין לב ע"ב 
רמב"ם שמו"י פ"י ה"ח(, וראה דרך אמונה )סופ"א מתרומות בביהה"ל שם(.

5. והנה בדו"ח של "אוכלוסיה יהודית בעולם" של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כתבו 
כי בשנת 2014 למנינם היו 14.3 מליון יהודים בעולם ומזה בארץ ישראל 6.2 כלומר: 43%,  
והנה הכל יודעים והדברים גם רשומים שם בהערה, כי בחו"ל הם מציינים יהודים לכל מי 
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שמגדיר עצמו כיהודי או מי שהוריו יהודים - וכוונתם אפילו הורה אחד, ואם אנו עומדים 
בשיעור נישואי תערובת של 50% - 40% בארה"ב, ואין זה דור ראשון להתבוללות, ומכיון 
שנישואי תערובת כמחציתם הינם מ"נישואי" יהודי עם גויה רח"ל - הרי ודאי שבארה"ב 
מספר היהודים האמיתי עפ"י הלכה קטן מהמספר הרשום בשיעור של בין 30-40%, מה 
שאין כן בארה"ק שאף שגם כאן אנו נתקלים בגויים הרשומים כיהודים - הלא מצער הוא 
בהשוואה לעולם, ועפ"י הדו"ח הזה אפשר לומר כמעט בוודאות שלמעלה מ 50% מיהודי 

העולם יושבים בארה"ק.

רוב  אם  התורה  מן  תרומה  חיוב  לחזור  יכול  הגלות  בזמן  ד"אף  דהחזו"א  אליבא  כן  ואם 
ישראל עליה", הרי דרוב יושביה עליה למה לא נחוש שתרו"מ בזה"ז מדאוריתא. 

זה תלוי במחלוקת  ולכאורה דבר  6. אלא דיש לעיין, אם מחשבים את עשרת השבטים, 
וכבר הוזכר לעיל דרש"י ציין  יושביה עליה בזמן עזרא,  הראשונים מפני מה לא היו רוב 
דווקא לכך שהיו העולים מיעוט ולא נחת לציין דבעינן מעשר השבטים, והנה יש מרבותינו 
הראשונים שסברו כי רק חלק מעשרת השבטים גלו - וכמו שכתב הר"ש )בידים פ"ד מ"ד 
הביאו מרגליות הים בסנהדרין לו ע"א( - ואם כן יתכן שנשארו רוב השבטים ביחד עם שבט 
יהודה, ועוד מבואר בסוגיה דסנהדרין דנחלקו תנאים )פ"י מ"ג( דלדעת רבי עקיבא עשרת 
השבטים אינם עתידים לחזור, ומאידך גיסא בסוגיה דערכין )דף לב ע"ב( משמע שירמיהו 
החזירם )ואם כן אין הם עתידים לחזור(, ואף הסוגיה ביבמות )טז ע"ב( המסכמת דלא זזו 
משם עד שעשאום נכרים גמורים - מתפרשת בפשוטה שאין עתידים לחזור )עיין שאילת 
יעב"ץ ח"ב סי' קנד(, אמנם ודאי  לדעת רבי אליעזר עתידים לחזור, וכן בירושלמי סנהדרין 
)פ"י ה"ו(, וראה בירושלמי סנהדרין רדב"ז )פ"ד מהל' סנהדרין הי"א( - אבל אכתי יש מקום 
לטעון דלדעת החזו"א שבעינן מציאות של רוב יושביה עליה, ולאותם סוגיות דאין עשרת 

השבטים חוזרים, א"כ תרו"מ בארה"ק יהא בזמן הזה מה"ת.

והנני שב ומציין כי כל זה כתבתי בעוניי - אולם כבר הבאנו דמרן רבינו הגרח"ק שליט"א 
ס"ל דאכתי חיובם מדרבנן.

י. אפרתי
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 בית הוראה למצוות הארץ
ע"ש הרב ש. א. רוזנברג זצ"ל

הפרשת טבל ודאי - בנוסח הקצר

הרה"ג ר"מ גלעדי - אחד מן הרבנים המשיבים בבית הוראה עורר אודות המפריש תרומות 
ומעשרות בנוסח הקצר, "כל ההפרשות וחילולי מעשר שני ורבעי יחולו כדת כמו שכתוב 
בנוסח  שכתוב  "כמו  לעצמו  מטבע  ייחד  ]ואם  שני"  מעשר  לחילול  הקרן  למנויי  בנוסח 
שבספר מצוות הארץ"[. אימתי יאמר את הברכות - והנה התברר כי יש שאומרים את שתי 
הברכות בתחילה ]ברכה אחת: "להפריש תרומות ומעשרות" וברכה שניה "על פדיון מעשר 
תרומות  הפרשת  על  דהברכה  מלבד  כן  ואם  הנוסח,  את  אומרים  ואחר שמברכים  שני"[ 
ומעשרות היא עובר דעובר לפני ההפרשה, שברכה יש לברך עובר לעשיית המצוה, קודם 
יתירה מזו יש  וסמוך לעשיית המצוה ולא להקדימה שלא תהיה סמוכה לעשייתה, אבל 
לדון אם אין בברכת פדיון מעשר שני ברכה לבטלה שהרי מברך על פדיון לפני שיש לו 

מעשר שני לפדות. 

כרגיל מקפיד  היה  ודאי  ומי שהפריש מטבל  הואיל  בעבר  היתה שכיחה  לא   - זו  שאלה 
להפריש בנוסח הרגיל וכמו שכתב אמרי יושר להגר"מ גריינמן )ביאורים בהלכות תרו"מ 
עמ' לג( "לא רגילים לעשר טבל ודאי בנוסח הקצר ולברך על זה" - אמנם כיום כאשר ב"ה 
נתרבו המבקשים לקיים מצוות הפרשת תרומות ומעשרות כדין, כאשר בבעלותם מספר 
עצי פרי או מעט ירקות בחצרם ופירותיהם טבל ודאי, והם פונים - כמדומני כמעט מידי 
יום - לבקש הוראות כיצד להפריש תרומות ומעשרות כדין והואיל ואינם מיומנים בהפרשת 
תרומות ומעשרות הרי "בתחילת דרכם" כמעט אין זה מעשי לומר להם שיפרישו בנוסח 
שתי  את  יאמרו  ואם  הקצר,  הנוסח  את  שיאמרו  להם  משיבים  אנו  ולכן  "הארוך"  הרגיל 
הברכות לפני אמירת הנוסח הקצר ברכתו על פדיון מעשר שני תהיה לבטלה וכמו שכתב 
בדרך אמונה )מעשר שני פ"ד ס"ק קז( בשם מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, שאי אפשר לברך 
על פדיון לפני שיש מעשר שני )וראה עוד מנחת שלמה ח"א סי' סב אות יח ושו"ת שבט 
הלוי ח"ט סי' א(. ולכן פשוט שאין לברך שתי ברכות ואז לקבוע את המעשרות ולפדות את 
המעשר שני במשפט אחד, אלא יש "לחלק" את הברכה והנוסח לשנים, לפני אמירת הנוסח 
יש לברך להפריש תרומות ומעשרות ולומר  "כל ההפרשות יחולו כמו שכתוב בנוסח של 
בנוסח שברשותי  כמו שכתוב  יחולו  ההפרשות  "כל  )או  כדת"  שני  לחילול מעשר  הקרן 
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כדת"(. ואחרי זה יברך על פדיון מע"ש ויאמר "פדיון חילול מע"ש יחול כמו שכתוב בנוסח 
של מנויי הקרן לחילול מעשר שני" ולשאינם מנויים בקרן המעשרות: "פדיון המע"ש יחול 

כמו שכתוב בנוסח שברשותי כדת" )עיין דרך אמונה הל' תרומות פ"ג ס"ק תעד(.

והנה דבר זה, שהמברך על ההפרשה יש לו "לחלק" את הנוסח, עלינו לשוב ולשנן בשיעורים 
לעם שבשדות, ובמענה בבית ההוראה ]אבל יש לציין כי יש ת"ח הסבורים שאותם שרק 
רצוי  טבל,  לספק  ודאי  טבל  בין  מבחינים  ואינם  ומעשרות  תרומות  להפריש  כעת  החלו 
להדריכם שיגידו רק את הנוסח הקצר בלא ברכה כדי למנוע מכשולות[, אבל לענ"ד לא 
טוב יהא אם ידפיסו את הברכות בנוסחאות הנפוצות לאלפים ולרבבות כי או אז חלילה יהיו 
רבים שיכשלו בברכה לבטלה כי יברכו גם בספק טבל )וגם כיום כאשר הברכות נדפסות 
בתחילת הנוסח הארוך ובנפרד מהנוסח - אנו רואים שיש שנכשלים ומברכים גם בהפרשת 
ספק טבל, הרי קל וחומר אם ידפיסו נוסח קצר הנחלק לשנים, וגם הברכות יחולקו הרי 
לבית  הפונים  את  בשיעורים  ולהדריך  להזהיר  שצריך  ודאי  אולם  גדול(  יהיה  המכשול 
הוראה, ולקרן מעשרות, כי בטבל ודאי יש לחלק את הנוסח הקצר.                                          

                                                                                                                   י. אפרתי 
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עקירת אילן שעלה מאליו, ואילן שלא ניטע 
למטרת אכילת הפירות

הרב יצחק שטסמן

מתוך ספר 'עץ השדה' בדיני 'בל תשחית' וקציצת אילנות

שכעת ראה אור במהדורה מורחבת בעזה"י

במקום  לפתע  לצמוח  מתחיל  מאכל  שאילן  היא  פרטיות  ובגינות  בחצרות  מצויה  בעיה 
שאינו מיועד לשתילת אילנות, פעמים רבות גדל האילן במקום בו הוא מפריע לשימושים 
הרגילים של המקום. נשאלת השאלה אם מותר לעקור אילן זה, או שיש לו דין 'אילן מאכל', 

ולצורך עקירתו צריך לתנאי ההיתר של עקירת אילן מאכל.

לבירור הנדון יש להקדים שלגבי אילן מאכל שעלה מאליו נקט בשו"ת חוות יאיר ]סימן 
זה  אין להקל באילן  וממילא לדבריו  'בל תשחית',  איסור  קצה[ בפשיטות שיש בעקירתו 

מחמת כך שעלה מאליו1.

עוד יש לציין שלדעת רוב הפוסקים גם נטיעה צעירה בשנותיה הראשונות הרי היא בכלל 
איסור עקירת אילן מאכל, אע"פ שעדיין אינה מניבה פירות או שעכ"פ אינה מניבה פירות 
כשיעור האוסר לקוץ אילן מאכל. וזהו משום שדוקא כשאין האילן עושה פירות כשיעור 
אינה  שעדיין  צעירה  נטיעה  אך  אילן,  קציצת  מאיסור  נתמעט  ונתייבש  שהזקין  מחמת 
זו לעשות פירות כשיעור.  נטיעה  כיון שבמשך הזמן עתידה  מניבה פירות אסור לקוצה, 
אמנם יש דעות הסוברים שאין איסור 'בל תשחית' בעקירת נטיעה בשנותיה הראשונות כל 
זמן שעדיין אינה מניבה פירות כשיעור, ]וברור שלשיטות אלו אין בעיה לעקור נטיעה זו שעלתה 
מאליה, שבדרך כלל רוצה לעוקרה קודם שמניבה פירות[, ונתבאר נדון זה בספרנו בעזה"י, כמו"כ 

1  ואמנם מדברי ה'יד דוד' ]להגרי"ד זינצהיים, ב"מ קא.[ משמע לכאורה שדוקא באילן שנטעו במתכוין יש 
איסור 'בל תשחית', אבל אילן שעלה מאליו בלא כוונה אין איסור לקוצו, עיי"ש שכתב שהטעם שאין איסור 
'בל תשחית' בשטף נהר זיתיו ונתנם לתוך שדה חבירו וכו', ורוצה בעל הזיתים ליקחם, ]עי' ב"מ ק:-קא.[, זהו 
משום שדוקא באילן שנטעו במתכוין יש איסור, אבל זה שבא לכאן ע"י סיבה ובלא מתכוין, ליכא איסור כלל 
ליקח האילן[. ונתבאר נדון זה בספרנו בהרחבה בעזה"י, ועכ"פ אם נימא דכוונת היד דוד שאילן שעלה מאליו 
אין בו איסור בל תשחית, א"כ בלאו הכי אין בעיה באילן שעלה לאדם בחצרו מאליו. ]ראה הערות העורך א' 

בסוף המאמר[. 
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נתבארו שם שיטות הפוסקים אם יש איסור לעקור נטיעה קודם שנקלטה והשרישה או לא. 
במאמרנו נברר בס"ד אם יש מקום להקל באילן שגדל מאליו ואינו רוצה לאכול פירותיו, 

אלא אדרבה, מיקום האילן מפריע לו והוא מעוניין לעוקרו.

להלכה  זה  דין  ונפסק  הערלה,  מן  פטור  ולקורות  לסייג  הנוטע  תנן,  ערלה  ריש  במשנה 
ברמב"ם ]מע"ש פ"י ה"ב[ ובטור ובשו"ע ]יו"ד סימן רצד סעיף כג[ שהנוטע אילן מאכל ואין דעתו 
לצורך אכילה אלא להיות סייג וגדר לשדה או בשביל העצים לשורפן או לבנין, פטור מן 
הערלה. ומבואר ששייך נטיעת אילן לצורך שימוש בקורות העץ, ]דאילו היה אסור ליטול קורות 
מהעץ, אם כן אף שנטע לשם קורות, כיון שלא יוכל ליטול הקורות ממילא בטלה דעתו והוי כנטעו סתם, 

בנטילת  הרי  יש אפשרות להשתמש בקורות,  איך  ודנו האחרונים  וצריך שינהג ערלה בעץ[. 

קורות האילן עובר על איסור 'בל תשחית'. ומצינו בפוסקים שתי דרכים בישוב קושיה זו, 
ויסוד החילוק בין התירוצים הוא אם יש איסור 'בל תשחית' באילן שניטע לקורות, וכמו 

שיתבאר.

הברכי יוסף ]על השו"ע שם סעיף כג, בריש דבריו[, המהרי"ח ]על המשנה ריש ערלה, בתירוץ ראשון[ 
והחזו"א ]ערלה סימן א ס"ק א[ כתבו דמיירי באופן שאין הקציצה דרך השחתה, כגון ששימוש 
האילן לקורות שוה יותר משימושו לפירות. ועוד אופן כתב החזו"א דמיירי כשאינו מפסיד 

האילן, שזומר כדרך הזומרין, או שישתמש בקורות לכשייבש האילן.

עולה מדברי הפוסקים הנ"ל שגם אילן שניטע לסייג או לקורות יש בו איסור 'בל תשחית', 
וכמו"כ הסיק המהר"ץ חיות ]בשו"ת סימן לג[ שיש איסור 'בל תשחית' באילן שנטעו לסייג 
ולקורות, ]ונחלק על השואל שם שנקט שאין בזה איסור 'בל תשחית', וכדלהלן[, וכתב שכיון שבש"ס 
נראה  ואדרבה,  להשחיתו,  מותר  ולקורות  לסייג  שנטעו  מאכל  שעץ  נזכר  לא  ובפוסקים 
עץ  לא  כי  'אשר תדע  נתמעט מאיסור קציצה באמור  ]ב"ק צא:[ שדוקא עץ סרק  בגמרא 
מאכל הוא', ולא אילן שנטעו לסייג או לקורות, ]דאילו היו ממעטים גם אילן כה"ג, א"כ היה לגמרא 
שם לומר דהאמור 'כי לא עץ מאכל הוא' בא  למעט אילן שנטעו לסייג או לקורות[, לכן כתב המהר"ץ 

חיות דנקטינן שיש איסור השחתה באילן מאכל גם כשנטעו לסייג או לקורות. והוסיף שאין 
ללמוד היתר קציצה מדין ערלה, משום שדוקא לגבי ערלה שהוזכרה הנטיעה בהדיא בקרא, 
וכדכתיב 'ונטעתם כל עץ מאכל' אמרינן שתלוי בכוונת הנוטע, שצריך שתהיה נטיעתו לשם 
הנטיעה בקרא,  נזכרה  ולא  'עץ מאכל'  איסור השחתה שנאמר סתם  לגבי  אך  עץ מאכל, 
במהות  רק  אלא  מאכל,  עץ  לשם  היתה  אם  הנוטע  בכוונת  תלוי  אינו  שהאיסור  אמרינן 
האילן, וכל שעכשיו הוא 'עץ מאכל', אסור להשחיתו גם אם כוונת הנטיעה היתה לא לשם 
עץ מאכל. וכמו שמצינו שלגבי השחתה כשהזקין האילן ואינו מניב פירות וכבר אינו 'עץ 
נטע  דמעיקרא  אע"ג  ולכן  האילן,  במהות  שתלוי  משום  והיינו  להשחיתו,  מותר  מאכל', 
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אותו למאכל, מכל מקום כיון שעתה כבר אינו עושה פירות ואינו 'עץ מאכל', אין איסור 
בהשחתתו, עיי"ש עוד. 

והגרצ"פ פרנק זצ"ל ]בדבריו ב'הר צבי' פרשת שופטים, עמ' קמז[ הוסיף שגם פשטות דברי התוס' 
ברכות לו: ]ד"ה אין[ משמע דסברי שיש איסור 'בל תשחית' גם בנוטע לסייג. ]שעל המשנה 
שאין קוצצין את האילנות בשביעית הקשו התוס' דבלאו איסור שביעית תיפוק ליה שאסור לקצוץ האילן 

משום 'בל תשחית' ואי הוו סברי התוס' שבנוטע לסייג אין איסור 'בל תשחית', א"כ מאי קושייתם, הא נפקא 

מינה בנוטע לסייג, שאיסור 'בל תשחית' אין בזה, ואילו משום  הפסד פירות שביעית יש לאסור. אך כתב 

שיתכן לדחות דלשון 'קוצצין את האילנות' לא משמע דמיירי רק באילנות שניטעו לסייג, והניח בצ"ע[. 

ולשיטה זו שיש איסור קציצה באילן שניטע לסייג ולקורות, כתב המהרי"ח ]שם[ שבאופן 
וחייב  דעתו  בטלה  עצים,  לצורך  ולקצוץ  תשחית'  'בל  איסור  לעבור  בנטיעתו  שנתכוין 
בערלה, וכמו"כ דייק הדרך אמונה ]מע"ש פ"י ב'ציון ההלכה' ס"ק יד[ מדברי החזו"א והברכ"י 
]הנ"ל[ שאם היה במחשבתו לקצוץ באיסור, לא מהני מחשבתו לפטור מערלה, דאמרינן 

שבטלה דעתו, וחייב בערלה. ]והניח בצ"ע[.

מאידך, הברכי יוסף ]בהמשך דבריו שם[ והמהרי"ח ]הנ"ל, בדרך 'אפשר'[, שו"ת שערי שמחה 
]להגרי"ש רפיש בן דורו של הרעק"א, מהדו"ת סימן יח[ והכלי חמדה ]פרשת שופטים כ יט, ד"ה ומה[ 
בל  הרי אסור לקוצצו משום  אילן לקורות,  נטיעת  איך שייך  הנ"ל  ליישב הקושיה  כתבו 
תשחית, ופירשו שכיון שנטע האילן מתחילתו לסייג ולעצים, אין בקציצת הקורות איסור 
'בל תשחית'. וכן דעת הצפנת פענח ]ב"ק צא:[, הגרמ"ד מברעסלוי ]-השואל בשו"ת מהר"ץ חיות 
סימן לג ובשו"ת משיב דברים להגר"ג ליטש רוזנבויים זצ"ל, יו"ד סימן פז[, שו"ת מחנה חיים ]ח"א סו"ס 

מט ד"ה ונראה, לענין נטיעה שלאחר זמן יקצצם לקורות וכדומה[, שו"ת מאורות נתן ]להגרנ"נ לייטער 

זצ"ל, סימן קיא, ד"ה אחר[ ושו"ת דובב מישרים ]ח"א סימן קלד אות ב[, שאין איסור להשחית 

ולקצוץ אילן מאכל שנטעו לסייג ולקורות. ופירשו ה'שערי שמחה', הגרמ"ד מברעסלוי, 
הכלי חמדה וה'מאורות נתן' ]הנ"ל[ שכמו שבדין ערלה שנאמר בה 'כל עץ מאכל' נתמעט 
הנוטע לסייג ולקורות שפטור מערלה, ה"נ באיסור 'בל תשחית' שאמור 'עץ מאכל' נתמעט 

אילן שניטע לסייג ולקורות, ואין איסור להשחיתו. ]ראה הערות העורך ב' בסוף המאמר[.

והוסיפו הכלי חמדה ושו"ת דובב מישרים ]הנ"ל[ שמהדין דהנוטע לקורות פטור מן הערלה, 
מוכח שאין איסור 'בל תשחית' בעקירת אילן מאכל שנטעו לקורות. דאילו היה איסור 'בל 
תשחית' בקציצת אילן כזה, א"כ אמאי פטור מערלה כשנוטע אילן לקורות, הא כיון שיש 
איסור בקציצת האילן, הרי ודאי לא יוכל לקוצצו לקורות, משום שיש איסור בל תשחית 
בקציצת אילן זה, וא"כ הו"ל למימר דממילא בטלה מחשבתו שחישב לקורות והוי כנטעו 
סתם, וצריך שיהיה בו חיוב ערלה, ]וכמו שבאמת כתבו המהרי"ח והדרך אמונה הנ"ל[, ובע"כ שגם 
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שבסוף  ב'  העורך  הערות  ]ראה  עיי"ש.  מאכל,  אילן  בכלל  זה  אילן  אין  השחתה  איסור  לענין 
המאמר[.

גדר ההיתר שבנוטע לסייג ולקורות אין איסור בל תשחית, מבואר בצפנת פענח ]ב"ק צא:[ 
זה שמועלת בהם מחשבה שנוטעם  'אילן סרק' לגבי  יש עליהם גם שם  שאילנות מאכל 

לסייג ולקורות שבאופן זה אין דינם כאילן מאכל2. 

למעשה,  גדולה  קולא  יצא  ולקורות,  לסייג  בנוטע  תשחית'  'בל  איסור  שאין  זו  לשיטה 
נוי, כגון עצי זית ותמר הניטעים בשדרות ובגנים ציבוריים  שכמו"כ אילן שניטע למטרת 
לנוי ולא למטרת אכילה, שאינם חייבים בערלה, ]וכמבואר בשו"ת עדות ביהוסף להגר"י רוזין מטלז, 
סימן ל, ובדברי הגרי"ש אלישיב זצ"ל שהובאו ב'משפטי ארץ' ערלה פרק ז הערה 8[, כמו"כ לא יהיה גם 

איסור 'בל תשחית' בקציצתם. ]ואמנם זהו באופן שנטיעת האילן היתה גם לא בשביל מאכל אחרים, 
דאילו היו נוטעים אותם כדי שילקטום אחרים, א"כ הוי בכלל 'הנוטע לרבים' שחייב בערלה, וכמו שהעיר 

החזו"א ערלה סימן א ס"ק א[.

ויתכן ששייך דין זה גם באילן שפירותיו ראויים לעשיית תרופות, שלגבי ערלה כתבו הרדב"ז 
]בשו"ת ח"א סימן תצט[ ורעק"א ]בגליון השו"ע שם, סעיף כג, בשמו[, שאילן שאין פירותיו מאכל 
בריאים ונוטעים אותו משום רפואה, אין דין ערלה בפירותיו, שאע"פ שהרפואה דרך אכילה 
היא, לאו 'עץ מאכל' הוא, כיון שאין דרך הבריאים לאוכלו, וממילא לא יהיה איסור קציצה 
באילן זה. והוסיף הרדב"ז שקל וחומר הדברים, אם הנוטע לסייג ולקורות, אע"פ שיש בהם 
פירות ראויים לאכילה, אין ערלה נוהג בו, ק"ו באלו. ומכך שדימו האחרונים דין זה לנוטע 
לסייג ולקורות ושאינו נחשב 'עץ מאכל' לגבי ערלה, א"כ יתכן שגם לגבי איסור קציצה לא 
ייחשב 'עץ מאכל'3. )ואמנם יש לציין מחלוקת פוסקי זמננו בדין זה דערלה באילן הנטוע 
לריח ולרפואה, בשו"ת מנחת שלמה ]ח"א סימן עא אות ד[ כתב דהא דפטור מערלה היינו 
דוקא כשפירות האילן אינם טובים למאכל ומשמשים הם רק לריח או לרפואה, אך אם 
נוטע תפוחים ואתרוגים הראויים לאכילת אדם ונוטעם לריח או לשוחקן ולהשתמש בהם 
לרפואה, שפיר חייב העץ בערלה, כנוטע זית להדלקה, כיון שהפירות ראויים ממש לאכילת 
אדם. אמנם מדברי החזו"א ]דיני ערלה אות יד[ מבואר שנקט שלדברי רעק"א גם כשנטע אילן 

2  והוסיף בשו"ת שערי שמחה ]הנ"ל[ דבר חידוש, שמה שלא הובא בפוסקים שעץ הנטוע לסייג ולקורות ולא 
הלאכילת פירותיו מותר להשחיתו, זהו משום שנלמד דין זה מערלה, שכיון דחזינן לגבי ערלה שמועילה מח

שבתו לפטור מערלה, ע"כ עניינו שכיון שכונתו לעצים הרי הוא בכלל 'אילן סרק', וממילא מותר להשחיתו. 
]וזהו דבר מחודש שמחמת כך לא הביאו הפוסקים דין זה[.

3  ואמנם יתכן שבאילן זה שניטע לצורך רפואה כו"ע יודו שאין בו איסור קציצה, שאינו נחשב כלל 'אילן 
המאכל', ועיין גם בדרך אמונה ]מע"ש פ"י ב'ציון ההלכה' ס"ק כא[ שדייק מדברי החזו"א שבאופן שניכר בנטי

עת האילן שנטוע רק לרפואה, כגון שעושה פירות שאינם מאכל בריאים, פטור מערלה גם לדבריו 
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שפירותיו ראויים לאכילה פטור מערלה אם נטעו לריח או לרפואה. ]ומטעם זה נחלק עליו 
החזו"א, עיי"ש, וכמו שהוכיח מדבריו בספר 'משפטי ארץ' ערלה פ"ז הערה 51[. וכמו"כ נקט הגרא"י 

זלזניק זצ"ל ]הו"ד בספר 'כרם ציון' הלכות ערלה, פ"ד ב'גידולי ציון', עמ' י-יא, ובספר 'משפטי ארץ' הנ"ל[ 
שגם בפירות הראויים לאכילה אמור דין זה(.

ועתה יש לדון לשיטות אלו שאין איסור 'בל תשחית' באילנות שניטעו לסייג וקורות, אם זהו 
דוקא באילן שנטעו בידים וחשב בו בפירוש לסייג ולקורות, או שמטעם זה גם באילן שעלה 
מאליו, ]לסוברים שבעלמא יש איסור 'בל תשחית' באילן שניטע מאליו[, יש מקום לדון שלא יהיה בו 
איסור 'בל תשחית' כשניטע במקום שברור שלא ניחא לבעל הקרקע בכך, כגון שעלה בחצר 
מגורים או בקרקע המיועדת לבניה וכדומה, במקום שגידול האילן בו יזיק לשימושי החצר, 
וכדומה, ולא ניחא לבעל החצר בכך ורוצה לעוקרו, כדין אילן שניטע לסייג ולקורות האמור 
ולא למטרת  לעיל, שיש מקום לדון שכיון שהאילן עלה מאליו במקום שעומד להיעקר 
אכילת פירותיו, הרי הוא כאילן שניטע לסייג ולקורות, ואינו בכלל 'אילן מאכל'. ובדומה לזה 
דן בשו"ת חיים ברצונו ]להגרמ"ח גרינפלד זצ"ל, סו"ס מ[ להתיר לעקור עצים שעולים מאליהם 
סמוך לגינות, ובין הטעמים שכתב להתיר כתב שגם האוסרים לקצוץ נטיעה צעירה שעדיין 
אינה טוענת פירות, היינו דוקא בנטיעה שנטעה בידים כדי שתגדל להיות עץ מאכל, אבל 
כשעלתה מאליה שלא לרצונו, לא מיקרי 'עץ מאכל', עכת"ד, ולכאורה יסודו כנ"ל שכיון 
שהאילן עלה שלא לרצון הבעלים וניחא להם בעקירתו לכך אינו נקרא 'עץ מאכל', וכאמור. 

לסייג  שניטע  אילן  כמו  מאליו  זה  אילן  שעלה  מה  נחשיב  לא  אם  שגם  להוסיף  יש  עוד 
בקציצת  להקל  צד  יש  ולקורות,  לסייג  חיובית  היתה מחשבה  לא  כיון שעכ"פ  ולקורות, 
אילן זה, על פי מה שכתב הכלי חמדה ]הנ"ל[ לדייק מדברי הירושלמי שאילן שנטעו בסתם 
אם  שדוקא  דיוקו  ]ולכאורה  מערלה.  פטור  הוא  גם  ולקורות,  לסייג  שיהיה  חשב  אח"כ  ורק 
מתחילה חשב עליו למאכל אינו יכול להפקיע ע"י מחשבת סייג, אך אם מתחילה חשב בסתם יכול להפקיע, 

ויש לעיין בזה[.והוסיף שכמו שאילן זה פטור מערלה, כמו"כ אין בו איסור קציצה, עיי"ש, 

וא"כ לפ"ז יש צד נוסף להקל בעקירת אילן שעלה מאליו בחצרו של אדם במקום שלא 
מיועד לנטיעה, שהרי אילן זה עלה סתם, ומיד כשנודע לבעלים שעלה הרי דעתם לעוקרו, 

ולכאורה מחשבה לעקור האילן לא גרע ממחשבה לסייג ולקורות. 

העולה מהאמור:

• אילן שעלה מאליו, מבואר בדברי החוות יאיר שאסור לקוצצו. ויתכן שיש חולק. 

• נחלקו הפוסקים אם יש 'בל תשחית' בעוקר אילן שניטע לסייג ולקורות, לדעת המהר"ץ 
חיות, החזו"א, והברכי יוסף והמהרי"ח ]בריש דבריהם[ אף שאין בהם איסור ערלה יש איסור 
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הצפנת  שו"ת שערי שמחה,  דבריהם[,  ]בהמשך  והמהרי"ח  יוסף  לברכי  ומאידך,  בקציצתו. 
פענח, הכלי חמדה ועוד, אין איסור קציצה באילן שניטע לסייג ולקורות.

• לסוברים שיש איסור קציצה באילן שניטע לסייג ולקורות, פשוט שגם אילן העולה מאליו 
במקום שאינו מיועד לאילן ומפריע לבעלים, יש בקציצתו איסור קציצה ]לחוות יאיר הנ"ל[. 
ואילו לסוברים שאין איסור קציצה בניטע לסייג ולקורות, יש לדון אם גם באילן שעלה 

במקום שאינו מיועד לגדילה אין איסור קציצה. 

• נחלקו הפוסקים בדין עקירת נטיעה שעדיין אינה טוענת פירות, וממילא אם נטיעה זו 
שעלתה מאליה עדיין אינה טוענת פירות, עכ"פ לשיטות המתירים אין איסור בעקירתה.

הערות העורך

א. לשון היד דוד )בבא מציעא קא ע"א(  בסוגיא ששטף נהר עצי זית של אחד לתוך שדה 
של אדם אחר "קשה על מה שאמרו הפוסקים דאם אמר בעל הקרקע טול זיתך שומעין 
באילן שנטעו  דדוקא  לומר[  ]=וצריך  וצ"ל  עצה,  את  לא תשחית  והאיכא משום  וקשה  לו, 
במתכוון איכא איסור, אבל זה שבא לכאן על ידי סיבה ובלא מתכוון ליכא איסור כלל ליקח 
דבריו  מתחילת  לעקרן".  ורשאי  באילן  רוצה  איני  הקרקע  בעל  לומר  יכול  ולהכי  האילן 
איסור  בו  אין  בכוונה  ניטע  שלא  אילן  שכל  שליט"א  שטסמן  הרה"ג  שכתב  כמו  משמע 
עקירת  איסור  בו  אין  בכוונה  ניטע  כיון שלא  מאליו  ומשמע שאילן שעלה  אילן,  עקירת 
אילן מאכל. אלא כיון שהיד דוד הוסיף "...אבל זה שבא לכאן על ידי סיבה ובלא מתכוון 
לפרש  שננסה  לפני  אחרת.  קצת  בו  לפרש  אפשר  אולי  האילן",  ליקח  כלל  איסור  ליכא 
דבריו לומר שגם היד דוד סובר שאילן שעלה מאליו יש בו איסור עקירה,  אקדים, השאלה 
בחוות יאיר שהביא הכותב שליט"א היתה על עץ אפרסק שעלה מאליו והאפיל על חלון 
הבית, החוות יאיר דן אם מותר לעוקרו ומאריך בצדדי ההיתר מסיבות שונות, אך לא כותב 
שאולי כיון שעלה מאליו אין בו איסור עקירה, אפילו לא כותב דרך שלילה 'שאין לומר 
שמותר לעוקרו משום שעלה מאליו', כלומר לחוות יאיר אין שום צד אפילו לא מחשבת 
'הוה אמינא' לומר שאילן שעלה מאליו מותר לעוקרו. כנראה בפוסקים ראשונים ואחרונים 
לא מובא שדין אילן שעלה מאליו שונה לגבי איסור עקירה מדין אילן מאכל שניטע בדעת 
ובכוונה, ואילו דין אילן שעלה מאליו לא היה דינו ככל אילן לכאורה דינו היה צריך  להיות 
מוזכר. ליד דוד קשה קושיה אמאי אם בעל הקרקע אומר לבעל האילן טול זיתיך שומעין 
אילן  שרק  לומר[  ]וצריך  'וצ"ל  כותב:  הקושיה  ומחמת  מאכל,  אילן  לעקור  אסור  הרי  לו, 
שניטע במתכוין אסור לעקור', כלומר מחמת קושיה מחדש חידוש לדינא בלי ראיה בלי 
הסבר, דין ששכיח ומצוי. לכן נראה שאולי סברת היד דוד שאיסור עקירת אילן נאמר אם 
האילן נמצא 'במקומו', מקומו של אילן הוא במקום שנטעו אותו בו או במקום שעלה בו, 
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אפילו עלה מאליו, אבל אילן שניטע במקום אחד ואחר כך על ידי סיבה עבר למקום אחר 
לא מיקרי שנטוע במקומו, ואשר נראה לפרש כך את היד דוד כיון שמתחילה כתב 'דדוקא 
באילן שנטעו במתכוון איכא איסור', אם כן כבר תירץ שאילן ששטפו נהר אין בו איסור 
עקירה למה היה צריך להוסיף 'אבל זה שבא לכאן על ידי סיבה ובלא מתכוון ליכא איסור 
כלל ליקח האילן'. וכיון שאילן שמסיבה ובלא כוונה 'עובר' ממקומו למקום אחר אינו שכיח 

כלל אין כל כך תימה שהפוסקים לא הזכירו דין זה.

ב. המשנה )ערלה( אומרת שאילן שניטע לקורות אין בו איסור ערלה. במאמר לעיל הביא 
הכותב שליט"א שיש סוברים שהנוטע לקורות גם אין בו איסור עקירת אילן, והביא ששתי 
כיון שניטע שלא לשם  קורות,  אילן מאכל לשם  נוטעים  אחד, שאם  הן מטעם  ההלכות 
הפירות אלא לשם קורותיו, אין על האילן שם 'אילן מאכל', וגם איסור ערלה וגם איסור 
הכותב  שהביא  כפי  חמדה  כלי  מספר  משמע  כך  ואכן  מאכל,  בעצי  רק  נוהגים  עקירה 
שהנוטע  ההלכות  שתי  יסוד  כלומר  מאכל'.   אילן  הוי  לא  השחתה  לענין  גם  ודאי  'אלא 
לקורות אין בו ערלה ואין בו בל תשחית הוא אחד, דאילן שניטע לקורות אין לו שם  'אילן 
מאכל'. אך נראה דאפשר לפרש אחרת, שגם אם נאמר שאילן שנטע לקורות גם לא נוהג 
בו ערלה וגם אין בו איסור עקירה, אין שום קשר בין שתי ההלכות. כותב המאמר הביא 
עקירה,  איסור  בו  יש  ערלה  איסור  בו  שאין  אף  לקורות  שהנוטע  סובר  אחד  ]שבתירוץ  המהרי"ח  את 
ובתירוץ השני סובר שאין בו איסור עקירה[. המהרי"ח שואל אם משום איסור בל תשחית עצה 

אסור ליטול קורות מהעץ שנטע לקורות, מה מועיל שנטע לשם קורות כיון שאסור ליטול 
קורות בטלה דעתו, והוי כנוטע סתם והפירות יש בהם ערלה, ותירץ "רק אפשר לומר חדא 
שאפשר דמיירי ששוה לעצים יותר מלפירות או אפשר כשהוא לכתחלה לעצים אינו עובר 
משום בל תשחית" בתירוץ הראשון ודאי שהמהרי"ח סובר שאין כל שייכות בין דין ערלה 
בתירוץ  ואם  לעצים.  שנטע  באילן  שנהג  עקירה  איסור  ובין  לעצים  נטע  אם  נוהג  שאינו 
השני המהרי"ח היה מחדש  שדין עקירת אילן הוא אותו דין כמו ערלה ומאותה סברא, 
וכמו שלגבי ערלה אנו אומרים כיון שהעץ ניטע לקורות אינו 'עץ מאכל' וממילא גם אין בו 
איסור עקירה, מסתבר מאד שהמהרי"ח היה אומר 'או אפשר שכשם שאין בנוטע לקורות 
איסור ערלה אין בו איסור עקירת אילן'. גם הדובב מישרים לא כתב ולא רמז שיש קשר 
'פנימי-מהותי' בין דין ערלה ובין דין עקירת אילן, דובב מישרים כותב שמהדין של המשנה, 
שהנוטע לקורות ולסייג מוכח שהנוטע לקורות ולסייג אין בהם איסור עקירה דאילו היה 
בהם איסור עקירה, כיון שאסור לעקור ולקחת מהעצים לקורות ולסייג אם כן היתה בטלה 
דעת נטיעתו לקורות ולסייג והיה אסור משום ערלה. ]דובב מישרים מפרש שהנוטע לסייג אין 
הכוונה שהעצים כשהם נטועים ישמשו לסייג וגדר, אלא הכוונה שיקח מהעצים לעשות סייג במקום אחר, 

וקצת צריך ביאור דלכאורה בירושלמי משמע לא כך[. כלומר דובב מישרים אינו מביא ראיה ואומר 

שכיון שלא נוהג בו ערלה והטעם שאינו נוהג בו משום דאינו 'עץ מאכל' ממילא גם אין בו 
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גם איסור עקירה, אלא ראייתו היא 'חשבונית חיצונית', כיון שהנוטע לקורות אין בו ערלה 
סימן שמחשבתו לקורות קיימת סימן שאין בו איסור עקירה, ויתכן שאין בו איסור עקירה 
לא מאותו טעם שאין בו ערלה, שגם דובב מישרים אינו אומר כלל ש'כשם' שאין בו ערלה 
אין בו איסור עקירה. לכן נראה לנו לפרש גם את המהרי"ח וגם את הדובב מישרים שהנוטע 
לקורות אין בו איסור עקירה לא משום שהעץ ניטע לקורות העץ אינו "עץ מאכל", ]ונראה 
כיון  בו איסור עקירה  אין  'עץ מאכל'[, אלא  בו ערלה לא משום שאינו  נוהג  גם מה שאין  שלדעתם 

דהנוטע נטעו כדי להשתמש בקורות, קציצת קורות אינה דרך השחתה, כיון שהעץ עומד 
כך  אך  דבריהם  פירוש  הוא  ראייה שכך  לנו  אין  ומטרתו'.  'תפקידו  וזה  לכך  ומיועד  לכך 
נראה לנו וקצת משמע כך בלשונם. }הרה"ג הכותב שליט"א הזכיר גם את דברי ברכי יוסף 
אעתיק את לשונו, וגם ממנו משמע קצת שהסברא שבאילן שנטעו לקורות אין בו איסור 
עקירה הוא משום שכיון שנטעו לכך אין זה דרך השחתה "אסור לקצוץ עץ מאכל אינו אלא 
דרך השחתה כמ"ש הרמב"ם פ"ו דמלכים ומה גם בנטעו מתחלה לכך"{. ברצוני להדגיש 
שהרה"ג שטסמן שליט"א ציין לספרים הרבה אין קץ, ואני ראיתי רק את המהרי"ח, ברכי 

יוסף וכלי חמדה.

שטסמן  הרה"ג  שכתב  כמו  נאמר  אם  להלכה,  מינה  נפקא  בדברים  יש  דברינו,  כנים  אם 
שליט"א, וכמו שמשמע מהכלי חמדה, שבאילן שנטע לקורות לא נוהג בו ערלה ולא נוהג בו 
איסור עקירה שניהם לא נוהגים מטעם אחד ושני הדינים אחד הם, שני הדינים משום דלא 
הוי 'עץ מאכל', אם כן הנוטע לקורות מותר לעוקרו גם שלא לשם קורות, דאינו עץ מאכל 
]אולי שייך בו איסור בל תשחית ה'כללי' כמו המקרע כסותו, אבל לא איסור עקירת אילן מאכל, עי' תשובות 
חתם סופר חושן משפט כ"ז ד"ה הנראה[. ולדברינו הנוטע לקורות הוא עץ מאכל ושייך בו איסור 

עקירת אילן, אלא לקורות מותר לעוקרו, כיון שניטע לקורות לקיחת קורות ממנו אינה דרך 
השחתה, אבל לעוקרו דרך השחתה הוא עוקר עץ מאכל ואסור משום עקירת  אילן מאכל. 

ג. כיון שבמאמר חשוב זה הכותב דן בדברי המשנה )ערלה א' א'(, והיות ובבית מדרשנו, 
"בית המדרש להלכה" עוסקים כעת בלימוד ירושלמי ערלה, נעתיק שני קטעים, מפירוש 
זה, אמנם נראה שיש  'סותרים' זה את  הגר"א על הירושלמי, דברים שהראוני, שלכאורה 
לנו דרך מבוא להבנתם. בתחילת המסכת הירושלמי כותב מהיכן לומדים שהנוטע לסייג 
ולקורות פטור מן הערלה, בביאור הגר"א )ד"ה ת"ל ונטעתם, -נראה דהגר"א גורס לא כמו 
שלפנינו( "תלמוד לומר ונטעתם עץ מאכל. פי' שיהא הנטיעה לשם עץ מאכל, אבל אם 
הנטיעה לשם עצים אף שהעץ הוא של מאכל פטור מערלה", לכאורה משמע שאף שנטעו 
לשם עצים, העץ הוא עץ מאכל, אלא שערלה נוהג רק בעץ שכוונת הנוטע הוא למאכל. 
הירושלמי )ב' ע"א( דן מה דין אילן שנטעו לשם מצוה ולא למאכל, כגון אתרוג, נוהג בו 
ערלה או לא אומרת הגמ' שנוהג בו ערלה "... ועוד מן הדא דא"ר חנינא פרי אם אומר עצו 
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אין אדם יוצא בה ידי חובתו בחג", בביאור הגר"א )ד"ה אם קורהו, -נראה דהגר"א גורס לא 
כמו שלפנינו( "אם את קורהו עץ אין אדם יוצא ידי חובתו בחג הסוכות. פי' באתרוג שנטע 
לשם כך אלמא שלא בטל )הטעם( ]ֵשם[ פרי מיניה והוא הדין הכא לענין ערלה, מה שאין 
כן בעצים ]=בנוטע לעצים[ שבטל שם פרי מיניה ואינו רוצה כלל שתהא נקרא פרי", לכאורה 
משמע שהנוטע לשם עצים לא נוהג בו ערלה משום שבטל שם פרי מהפירות, כיון שהנוטע 
נוהג בו  ונראה פירוש דברי הגאון שהנוטע לעצים לא  אינו רוצה כלל שתהא נקרא פרי, 
ערלה משום שבאיסור ערלה רק הפירות אסורים, ואם נטע לשם עצים אין לפירות שם 'פרי' 
ואינם נאסרים, כמו שעלי גפנים אף שראויים למאכל אינם נאסרים משום ערלה דלא הוו 
פרי, כך 'פירות' של אילן שנטעו אותו לעצים לא נאסרים דאין להם שם פרי. אמנם אפשר 
'עץ מאכל'  העץ  אין  ממילא  פרי  אין שם  מכיון שלפירות  הגר"א שכוונתו  בדברי  לדחוק 

ואיסור ערלה נוהג רק בעץ מאכל, אך לכאורה לא משמע כך.

בין אם נפרש בקטע השני שהעתקנו מהגר"א שהנוטע לשם עצים אין נוהג בו ערלה משום 
שהפירות אין להם שם פרי ובין אם נדחוק שאין נוהג בו ערלה משום שהעץ אינו עץ מאכל, 
על פניו נראה שבשני הקטעים שהעתקנו שני טעמים שונים אמאי בנוטע לסייג לקורות 

ולעצים לא נוהג איסור ערלה.     
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דברים לזכרו של אבי מורי
 ר' שמואל עמנואל ז"ל

קשה להקיף במאמר קצר את פועליו של אבי מורי הר"ר שמואל עמנואל הכ"מ, ואתמקד 
בחלק מן הדברים. אבי הגיע למחנה הריכוז ברגן בלזן בגרמניה יחד עם משפחתו, בהיות בן 
16. אביו החבר ר' מרדכי ואחיו המבוגרים אלחנן ושלמה הי"ד ויונה ז"ל, נלקחו לעבודת פרך 
בקבוצות שונות, אבל אבי הושאר במחנה. הוא נתמנה לאחראי על פריסת ככרות הלחם 
שהגיעו בצמצום רב  לאסירים תושבי הצריף הענק. הכל סמכו עליו, שלמרות הרעב ששרר 
במחנה, הוא לא יעדיף איש על חברו. והעיד אבי ז"ל שמעולם לא לקח לעצמו חתיכת לחם 
מעבר לפרוסה שיועדה לו. במחנה למד גמרא בבא מציעא אצל הרב יקותיאל נויבואר הי"ד 
ראש ביהמ"ד לרבנים באמסטרדם. עוד כתב לי אבי ז"ל על מסירות הנפש של הוריו בתקופת 
השואה. 'אחותי בתיה ביאטריס בת השלוש הוסתרה אצל גויים ולאחר חודשיים באה אלינו 
לביקור. ההורים ז"ל החליטו שהיא  תישאר עמנו ולא תחזור למקום מבטחים אצל ההורים 
אצל  שראתה  הנצרות  מנהגי  את  לעצמה  סיגלה  הקטנה  בתיה  הסיבה:  הגויים.  הנוצרים 
הגויים שם הוחבאה. האם ההורים היו נוהגים כך גם אילו היו יודעים שבתיה עתידה להחזיר 
את נשמתה הטהורה במחנה ברגן בלזן? אינני יכול לתת תשובה לשאלה: מה היו ההורים 
מחליטים אם היו יודעים מה יקרה לאחר מכן? ישנן מאות שאלות לגבי אירועים בשואה. 
כי הזוועות הנוראות שהתרחשו בתקופת הסתר הפנים בשואה היו מעבר לכל מה שהיה 
אפשר לחשוב ולדמיין. גם אי-אפשר לדעת מה היה קורה עם בתיה אחרי שואה אם היתה 
נשארת אצל הגויים.  מאות ילדים שהוחבאו אצל נוכרים בהולנד, לא חזרו לחיק היהדות 
שני  רקע  מתחנכים על  היום: רבבות בני ישראל  יודעים  אנחנו  זאת  לעומת  ר"ל.  ונטמעו 
מעשים של מסירות נפש עילאית הקשורים לבתיה ז"ל. מסירות הנפש של אמה במשפט 
בליל שבת לא לגרום ליהודים לחלל שבת, ועצם ההחלטה לא להחזירה לידי המשפחה 
הנוצרית. בנימוק שאותו אמרה ברוריה אשת רבי מאיר: קבלנו אותך בפיקדון כיהודיה ואם 

נצטרך נחזיר את הפיקדון לבעליו כיהודיה. 

החזרה להולנד

לאחר השחרור, היה מצבו הרפואי של אבי הכ"מ קשה ביותר, אך בחסדי שמים הוא החלים 
ממגפת הטיפוס בה חלה, אף ששמיעתו נפגעה. אבי חזר בתור בחור בודד בן שמונה עשרה 
להולנד, ולמד תורה ומחשבה יהודית  עם הרב יהודה אריה וולגמוט ז"ל חניך ישיבת טלז, 
אבא   תש"ז  בשנת  בערך,  עשרים  בן  כשהוא  בסיביר.  סובייטי[  עבודה  ]מחנה  מהגולג  שחזר 
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הקים את ארגון הנוער התורני 'השלשלת'. ר' רפאל לוי ז"ל שליח פא"י בהולנד הטיל עליו 
את המשימה להוציא עלון לנוער, ואבי יישם אותה בצורה שלא תיאמן. ילדים ובני נוער, 
ובמיוחד  יהודי,  חינוך  חסרי  היו  בהולנד,  נוכרים  משפחות  ע"י  אומצו  או  במחבוא  שהיו 
ללא שמחה וחיות בקיום המצוות. הארגון בראשותו הקים סניפים לפעילות חינוכית בערי 
את  קיץ.  ומחנות  שבתות  וארגן  'השלשלת',  בשם  חודשי  עלון  והפיץ  ערך  הוא  הולנד, 
נותרו  ונתעודד', אלא שבליבם של החניכים  'קמנו  'השלשלת' תיעד אבי בספרו  פעילות 
עוד סיפורים רבים. וכך מספר אדם שבגיל שנה אומץ ע"י משפחה נוכרית. לאחר שהוחזר 
למשפחתו, אביו נפטר, והוא נשאר יתום. וזה סיפורו: הגעתי בגיל שמונה ל'השלשלת', ואז 
הבחין שמואל במצב רוחי הקודר. הוא אחז בידי והחל לרקוד עימי, תוך כדי שהוא מפזם: 
'עבדו, עבדו את ה' בשמחה'. לאחר ריקוד של עשרים דקות הבחין בחיוך על פני, ורק אז 

'שחרר' אותי. הגויים הצילוני פיזית ור' שמואל הציל אותי לעולם היהדות!

הגיע  באירופה שהתקיימה באמסטרדם. מהארץ  פא"י  בועידת  ז"ל  אבי  בתש"ט השתתף 
הגאון ר' משה סולוביציק זצ"ל, עם הוראות מטעם החזון איש זללה"ה, אלו החלטות חשוב 
סולוביציק,  הרב משה  של  המלצתו  בעקבות  ואכן  הוועידה.  ידי משתתפי  על  שיתקבלו 
הועידה קבעה שחובת כל חניך בגיל 18 ללכת לשנת לימוד בישיבה, רצוי לישיבה בארץ 
ישראל. 16 שנים אח"כ, בתפקידו כמזכיר תנועת הנוער 'עזרא'  הוביל אבי ז"ל  את אותה 
'חובה  ומחייבים.  תחילה קבע שזו  בוועידה לפסים מעשיים  החלטה כללית שהתקבלה 
יהיו  והן השלטונות  כך פעל שהן החניכים  ואחר  לישיבה,  תנועתית' של החניכים ללכת 
שמשתייך  חבר  מכל  משמעית  חד  דרישה  זו  בישיבה,  לימוד  שנת  לימוד  כי  מודעים 
ל'עזרא'. היו חניכים שהתלבטו ואבי שכנע אותם ללכת לישיבה, והיו כאלה שלא היו זכאים 
קיימים  הנוקשים של משרד הביטחון שהיו  כי לא עמדו בתנאים  דיחוי מהצבא  לקבלת 
אז – ולפיתרון בעייתם, הם נרשמו ל'עזרא', ובעזרת אבי וקשריו עם משרד הביטחון הגיעו 
ללמוד בישיבות. ישנם גם מכתבים של בוגרי התנועה המספרים לאבי על שקידתם של 

'העזראים' בישיבה. 

קיום מצוות שמיטה 

קרן השמיטה.  למען  לפעילות  נרתם  תשי"א,  באדר  אחיו  עם שלושת  ארצה  עלייתו  עם 
אבי פנה לגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל ולאחר שקיבל ממנו תרומה יפה למען שומרי 
שמיטה, הראה לאנשים אחרים את ספח הקבלה של רבי איסר זלמן, כדי שממנו יראו וכן 
]היום:  'שלהבת'  בקבוצת  גדול  כינוס  נערך  תשי"ב  בראשית  פרשת  בשבת  ויתרמו.  יעשו 
בשבת  זצ"ל.  כהנמן  שלמה  יוסף  רבי  הגאון   פוניבז'  ישיבת  ראש  בהשתתפות  שעלבים[, 

השבת  במוקד  העוין.  הירדני  הגבול  מול  כחלוץ  שעמד  ספר  ישוב  לאותו  אבי  נקשר  זו 
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עמד לימוד  על מצוות שמיטה,  שנשמרה בקבוצה למרות המצב הכלכלי הקשה שלה. 
אבי תיאר כיצד הגיע במשאית יחד עם הרב מפוניבז' לקיבוץ ]הרב הבחין בצבי חולף בשדה, 
מצוות  קיום  על  מפוניבז'  הרב  של  המרתקים  שיעוריו  את  הצבי![.  ארץ  הצבי!  ארץ  ומלמל: 

]'גוט שאבעס בוימלה'![ ושיחה על עליית  עזרא הסופר בתחילת תקופת בית שני.  שמיטה 
דינקל שליט"א על קיום השמיטה בארה"ק החל  יעקב  הדברים תועדו בספריו של הרב 
משנת תרמ"ב. ומהכנסת שמיטה להלווית המת. סגירת מעגל ארעה לו בהלווייתו של הרב 
מפוניביז' באלול תשכ"ט, בהלוויה אבי ז"ל הסיע ברכבו את הגרי"י קניבסקי זצ"ל, גיסו של 
מרן החזו"א, ואף זכה לקבל ממנו ברכה. על השנים הראשונות בתור חבר קיבוץ שעלבים 
שקיבוץ  ומבקש  התורה  בספר  אוחז  היה  נדרי'  'כל  בליל  שנים,  במשך  כי  אבי,  לי  סיפר 
שעלבים יחזיק מעמד עד ליום הכפורים הבא! קיבוצים חילונים באזור התפרקו בזה אחר 
זה, אבל שעלבים, למרות הבעיות הקשות שלה, החזיקה מעמד. יותר מששמרו במשק על 
מצוות שמיטה, שמרה השמיטה על הקיבוץ. בערב ראש השנה תשע"ה שלח אבי כרטיסי 
ברכת 'שנה טובה' לידידיו ובה הוא מציין את עשר השמיטות שזכה לשמור כהלכתן בארץ 
הקודש. לאחר מערכת סיני בשנת תשי"ז ]1956[, יזם אבי ז"ל הקמת ספריה מיוחדת לענייני 
הי"ד, שנפל בקרב.   לבנשטיין  ז"ל  ר' מאיר  בן  ע"ש הק' שלמה  'כרם שלמה'  זרעים  סדר 
ספריה זו שימשה במשך השנים גם את חברי ביהמ"ד להלכה בהתיישבות שפעל בשעלבים 

בשנים תשל"א – תשל"ג. 

זריעת התורה בארץ

'שיעורי דינים' שחולקו מידי  יזם הוצאת  במסגרת פעילותו עם הנוער בארץ, אבא הכ"מ 
שבת לחניכים. כל שיעור התרכז בנושא מסוים וסביבו נתחברו סיפורים ומעשים שונים, 
שהפגישו את החניכים עם קיום ההלכה. בהומור אופייני כתב, שרק בסניף בקרית מוצקין 
'אוירונים'... בנוסף פעל  היה בטוח, שהחניכים יעסקו בלימוד השיעורים ולא יעשו מהם 
כי  אבא  ידי  על  נתבקש  החניכים  מן  אחד  הקיץ.  מחנות  עבור  הלכות  חוברות  להוציא 
במסגרת לימודיו הישיבתיים יכין  חוברות לימוד. ואכן יצאו כמה חוברות: על דיני עירובין, 
תרומות ומעשרות, דיני שמיטה, ושמיטת כספים. הרב יהושע נויבירט זצ"ל ויבל"א הרב 
שמעון וייזר שליט"א עברו על החוברות כדי שיצא דבר מתוקן. הפצת תורת הארץ בערה 
בליבו של אבא. הוא ראה בעלייתם לגור בירושלים ]בשנת תשל"ט[ של שני תלמידי חכמים 
מומחים בענייני סדר זרעים שהכיר היטב, הזדמנות נאותה לחבר ביניהם, ולייסד מחדש את 
בית המדרש להלכה בהתיישבות בירושלים. בעקבות יוזמתו, הרב כהנא זצ"ל עמד בראשות 
גם  אז,  דאג  אבי  ביהמ"ד.  כר"מ  לכהן  נתמנה  יוסף אפרתי שליט"א  ויבל"א הרב  ביהמ"ד, 
לצרף את הח' שמעון נאמבורג ז"ל איש קיבוץ חפץ חיים לשעבר, כגזבר בית המדרש, וכן 
נרתמו לעניין ר' שכנא רותם, ר' שלמה זלמן דרוק, ודודי ר' יונה ז"ל. אבי גם עמל למצוא 



23

הליכות שדה 197 - כסלו תשע"ז

דברים לזכרו של ר' שמואל עמנואל  ז"ל

ז"ל ראה בחיוב את התפרסות בית המדרש  מקורות מחיה ראשונים לבית המדרש. אבא 
ופיקוח כשרות והפצת תורת הארץ.  נוספים כמו השגחה על תוצרת חקלאית  לתחומים 
ירושלים,  בעיות הלכתיות בהפרשת תרו"מ בשווקי  כך למשל, בקשני לכתוב תיאור על 

פעילות שנעשתה בעזרת בית המדרש להלכה בהתיישבות.

יצוין שהקשר של אבי ז"ל עם בן דודו ]חתן הרב ברוך קונשטט זצ"ל ראש ישיבת קול תורה[ הרב 
קלמן כהנא  זצ"ל החל עוד בארגון 'השלשלת' בהולנד, ונמשך לאורך כל השנים. מאבקיו 
הציבוריים של הרב קלמן ז"ל למען שמירת שמיטה ע"פ הוראות החזו"א, שבהם ספג הרב 
קלמן ז"ל בליסטראות מצד תומכי היתר המכירה, היו לאבי ז"ל לאות ולמופת, ]כלשונו 'אין 
מאבק ציבורי שלא מתלכלכים ממנו באבק!'[ כמו גם פעילות אחרות של הרב כהנא ז"ל במסגרת 

העבודה הציבורית שלו. לאחר הסתלקות הרב כהנא יזם אבי ביחד עם הח' שרגא שטיפל 
ממאמריו  נאספו  שבו  כהן'  'תרומת  הספר  הוצאת  חיים,  חפץ  קיבוץ  של  הארכיונאי  ז"ל 
ושיחותיו של הרב כהנא ז"ל בהזדמנויות שונות. בשנים האחרונות עשה אבי ז"ל מאמצים 
רבים כדי שיתאפשר להוציא את כתבי הרב כהנא 'חקר ועיון' על מסכתות בסדר זרעים 
שלא נדפסו עד כה. עוד סיפר אבי ז"ל, שבזמנו נהגו בחפץ חיים כהוראת החזו"א שיהודים 
יחלבו בשבת בחליבה שתחילתה מופנה לכד לאיבוד. ברבות הימים הורה רב הקיבוץ דאז 
הרב זאב פאטשינו ז"ל, שיש לחלוב בשבת רק ע"י נוכרים. היו צעירים בקיבוץ שערערו 
על כך לפני הרב כהנא. יש בכך פגיעה בהוראת החזון איש לחברי חפץ חיים – טענו. אך 
הרב כהנא דחה את הדברים בתקיפות ואמר שבודאי, חליבה שתחילתה לאיבוד והמשכה 
למיכלי החלב, אינה נחשבת למהדרין, וכיום, אין שום ספק  שיש לחלוב בשבת ע"י חולבים 

נוכרים. 

בשעלבים.  הספר  בית  תלמידי  ע"י  שמיטה  תערוכת  הקמת  את  יזם  אבא  תשל"ג,  בשנת 
מספר הח' אליקים בן ר' משה לאי"ט אורן נ"י כי בהיותו תלמיד בן אחד עשרה בבית הספר, 
אהב להדריך בתערוכה, ולספר למבקרים על שמיטה. בהמשך, כאשר עבד לפרנסתו כגנן, 
בפלקט  שהופיע  מה  למעשה  ותירגם  בגינון,  עבודתו  את  השבית  השמיטה,  שנת  בהגיע 
בתערוכה בשם הראי"ה קוק זצ"ל, שמטעמי מצוות השמיטה, ששנת השמיטה ששובתים 
בה מיועדת לתגבור רוחני, ועל כן הלך להסתופף בין עמודי בית המדרש! גם בשמיטות 
הבאות עורר והמריץ  אבי ז"ל את מנהל ביה"ס להקים מרכז לימודי שישתף את התלמידים 
זה פלא שהיו צעירים  בידו. האם  ה' עלה  ואכן חפץ  בבית הספר בקיום מצוות שמיטה. 

בקיבוץ שכינו אותו: 'שמואל שמיֶטה'?!
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הפעילות לחיזוק ישובי פא"י

נדבך נוסף של פעילותו היה בהוצאת ל"ג חוברות של 'בישובינו' מטעם ישובי פא"י. החל 
משנת תשנ"ד עד שנת תשס"ה, תועדו בגיליונות תולדות ישובי פא"י, מאמרי הגות, ראיונות 
עם חברים וותיקים, והובאו חיזוק סקירות  מפורטות בענייני הלכה רבים הקשורים למשקים 
החקלאיים. ביניהם: הוראות החזון איש למשקים, סיכומים על שמיטה במגזרים ובענפי 
המשק השונים, 'אוצר בית דין', תחליפים מהודרים לזמירה, תרומות ומעשרות, מעשר עני, 
ענייני סת"ם ומזוזות, בכור בהמה, האכלת תרומה לבהמת כהן, שמירת שבת בלולים, דיני 
טריפות, ראשית הגז שנתן הגרי"ש אלישיב זצ"ל לכהן בשנת תשס"ה, וגידול בהמה דקה 
לבעלי  מזון  לייצור  ירק, מחסנאי  גן  על  כאחראי  בקיבוץ  בעבודתו  האישי  ניסיונו  באר"י. 

חיים, וכלולן בלול, אפשרו לו להרחיב ולהעשיר את היריעה ההלכתית של המאמרים. 

עם  תשל"ג  בשנת  יומי  דף  שיעור  ובהשתתפותו.יסוד  יוזמתו  ע"פ  נעשו  שונים  מיזמים 
נחל  אזורית  במועצה  שעטנז  לבדיקת  מעבדה  הקמת  נ"י.  זקס  משה  הח'  השיעור  מגיד 
שורק בראשות הח' פרדג' גדג' נ"י. הפעלת קורס מצילים וקורס מצילות נפרדים, שנפתחו 
ביוזמתו  לראשונה ]![ בארץ בבריכת השחייה בשעלבים. הקמת מאפיית מצות יד ל'חבורות' 
בשעלבים. העסקת אסירים בעבודות המשק בשיתוף עם אגודת 'במישור' בראשות הרב 
התורה.  לדרך  ומשפחותיהם  האסירים  את  פעילות שקרבה  משה שלפוברסקי שליט"א, 
'הכולל החקלאי'. הוצאת  נח"ל מהישיבה המקצועית בכפר חב"ד. הקמת  גרעיני  קליטת 
ובהסכמת  דאז,  רב הקיבוץ  אויערבך שליט"א  יחד עם הרב רפאל  'הקיבוץ בהלכה'  ספר 
רבי דוד בן ציון קליין זצ"ל אב"ד יסודות. הקמת שני בתי ספר נפרדים, לבנים ולבנות מבני 
הישובים - שעלבים, מבוא חורון, גמזו, מאור מודיעים ובית מאיר. וכן עמידה על משמר 
נגד  לנוער, היה  ניידת שתוכן הספרים שהציעה  הצניעות, כאשר סילק מהקיבוץ ספריה 

התורה. 

איתור קבר אימו הי"ד

והמבצע האחרון. איתור קבר אמו חנה הי"ד בעיר לונבורג, גרמניה, 66 שנה לאחר פטירתה 
בקרון של ה'רכבת האבודה' בשבת קודש א' אייר תש"ה. רכבת משא שיצאה ימים ספורים 
לפני שחרור מחנה ברגן בלזן, כשהיא עמוסה באלפיים חמש מאות יהודים כונתה הרכבת 
ידי  יום ברחבי גרמניה, עד ששוחררו על  האבודה. האסירים נדדו עם הרכבת במשך 13 
הנסיעה  במשך  נפטרו  מהאסירים  עשרות  גרמניה,  במזרח  טרוביץ  בעיר  האדום  הצבא 
הגרש"ז  הורה  אח"כ,  רבות  שנים  שחרור.  שלאחר  בשבועות  נפטרו  אחר  וחלק  ברכבת 
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דברים לזכרו של ר' שמואל עמנואל  ז"ל

אויערבך שיפה נהג בנה שהשאיר את גופתה ]כששער ראשה מכוסה בפאה נוכרית כהלכה[ מונחת 
ליד פסי הרכבת ולא נקברה בשבת.

בשבת קודש פרשת מסעי ב' מנחם אב לסדר 'ולמטה בני שמעון - שמואל', השיב אבי הר"ר 
שמואל ז"ל את נשמתו לבוראו בביתו, כשלידו יבלחט"א בתו וחתנו הרב שלמה לוונטהל נ"י 
ונכדיו שסעדו אותו במסירות, ומנוחתו בבית החיים של חברי קיבוץ שעלבים ת"ו. תנצב"ה.

מרדכי עמנואל

תנחומינו הכנים
לידיד בית המדרש

הרב יעקב ריבלין שליט"א
ולכל המשפחה החשובה

על פטירת האב

הרב יצחק אלתר ז"ל
איש יקר רוח ורב חסד עוסק בצרכי ציבור באמונה

עזרתו היתה רבה למוסדות תורה וחינוך

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
ולא תוסיפו לדאבה עוד

הנהלת בית המדרש
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מעשי האדם כזריעה 
 הרב יהודה וגשל - מנהל רוחני ישיבת 'תפארת התלמוד'  

א( האמונה ב'חי עולמים'

חז"ל דורשים )שבת לא, א(: "'והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמה ודעת' )ישעיה לג, 
ו(, 'אמונת' זה סדר זרעים, 'עתיך' זה סדר מועד, 'חוסן' זה סדר נשים וכו'". 'סדר זרעים' 
דהיינו  שבש"ס,  הסדרים  מששת  לאחד  שהכוונה  שם,  הסדרים  שאר  כמו  הוא  לכאורה 
בפשוטו  לאמונה  זרעים  סדר  של  השייכות  הסדר.  באותו  שמתבארים  התורה  מצוות 
היא, משום שקיום המצוות שמתבארים שם, מביאים את האדם לאמונה ב'להשם הארץ 

ומלואה' )תהלים כד, א; ברכות לה, א(, ושהוא הבעלים על הכל. 

יש להביא כמה דוגמאות לכך: החינוך כותב במצות שמיטת קרקעות  )מצוה פד(: "משרשי 
ימים  ולצייר ציור חזק במחשבתנו ענין חידוש העולם, כי ששת  המצוה, לקבוע בליבנו 
עשה ה' את השמים ואת הארץ וכו'. לכן ציוה ב"ה להפקיר כל מה שתוציא הארץ בשנה זו 
מלבד השביתה בה, כדי שיזכור האדם כי הארץ שמוציאה אליו הפירות בכל שנה ושנה לא 
בכוחה וסגולתה, כי יש להם אדון על אדוניה, וכשהוא חפץ הוא מצוה עליה להפקירם". 
בעניין הפרשת תרומה )מצוה תקז( כותב: "לפי שהדגן והתירוש והיצהר הן עיקר מחיתן 
של בריות, והעולם כולו להקב"ה הוא, על כן ראוי לאדם לזכור את בוראו על הברכה אשר 
תמיד  העוסקים  הכהנים  שהם  למשרתיו  ויתננו  ב"ה  לשמו  ממנו  קצת  ושיפריש  ברכו, 
כל  לנו  יגיע  ב"ה  "מאיתו  צא(:  )מצוה  מוסיף  ביכורים  הבאת  במצוות  שמים".  במלאכת 
מביאות  האלו  שמצוות  משום  זרעים,  סדר  על  מרמזת  'אמונת'  לפי"ז  בעולם".  הברכות 

לאמונה.

לאמונה:  'זרעים'  בין  הקשר  את  שמפרש  הירושלמי  בשם  מביאים  אמונת(  )ד"ה  התוס' 
באדמה.  שזורע  האדם  הוא מעשה  זרעים'  'סדר  כלומר,  וזורע'.  העולמים  בחי  'שמאמין 
ואותה מכנה הפסוק בשם 'אמונת', ולא את המצוות שבסדר זרעים1. האדם זורע זרעים 

1  לדבריהם ש'סדר זרעים' הוא מעשה האדם שזורע בשדה, יש לעיין מדוע הפירוש ב'סדר זרעים' שונה מהה
פירוש בשאר הסדרים המוזכרים שם בגמ', שהרי בשאר הסדרים - סדר מועד סדר נשים וכו', הכוונה לששה 

הסדרים בש"ס ולמצוות שמבוארים בהם.



27

הליכות שדה 197 - כסלו תשע"ז

מעשי אדם כזריעה/ הרב יהודה וגשל

באדמה אף שהזרע נרקב, משום שמאמין ב'חי עולמים' שיצמיח ממנו את הפירות והירקות 
שהוא זקוק להם )חי בצירי, כלומר 'מחיה' העולמות, לכן נקטו חז"ל בתואר זה(.

יתד  זרעים, אבל ממנו  וזורע' נאמרה בענייני  'מאמין בחי עולמים  אף שעיקר ההבחנה של 
להשתדלות האדם בכל תחומי עיסוקיו מול האמונה שהכל בידי שמים. מעשיו אינם אלא 

פעולות של זריעה, והקב"ה הוא זה שמצמיח את הפירות ומביא לתוצאות הטובות.

לדעת  אף  אולם  הבטחון2.  מידת  מול  ההשתדלות  לחובת  בקשר  בראשונים  הנידון  ידוע 
המחייבים את האדם לעסוק בהשתדלות, אין היא אלא כדמיון מעשה הזריעה3.

יסוד זה כותב הרמח"ל )מסילת ישרים פכ"א(: "הבטחון והוא שישליך יהבו על ה' לגמרי... וכמו 
שאז"ל במאמריהם )ביצה טז, א(: 'כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה' וכו'. וכבר 
היה אדם יכול להיות יושב ובטל והגזירה היתה מתקיימת, אם לא שקדם הקנס לכל בני אדם 
)בראשית ג, יט(: 'בזעת אפך תאכל לחם'... אך לא שהשתדלות הוא המועיל אלא שההשתדלות 
מוכרח וכיון שהשתדל הרי יצא ידי חובתו, וכבר יש מקום לברכת שמים שתשרה עליו ואינו 

צריך לבלות ימיו בחריצות והשתדלות".

בדבריו מתבאר, שפרנסה תלויה בברכת שמים, ושהשתדלות האדם אינה מועילה כלל, אף 
שהוא מוכרח בגדר קנס שהוטל על כל בני האדם - 'בזיעת אפך תאכל לחם'. הוא דומה לאדם 
שזורע - משתדל בגידול וצמיחת הפירות ע"י זריעה, אבל הצמיחה תלויה לחלוטים בברכת 

שמים.

האמונה שאין ההשתדלות מועילה ברורה לנו, ובכל זאת רחוקים אנו מקיומה המעשי של 
אמונה זו, כפי שכותב הסבא מקלם זצ"ל )חכמה ומוסר א, קז; קיב, ועיין מכתב מאליהו א, 
195(: "כי הנה שמהו השי"ת בעולם אשר השגחתו ית' בהסתר, ולמראה עיניו נראה כאילו הוא 
השולט בכל ענייני פרנסתו ועסקיו כרצונו, ויוכל לטעות ולומר 'כחי ועצם ידי עשה לי את 
החיל הזה' )דברים ח, יז(... וגם בעשותו מעשי השתדלות הטבעית, ידע ברור בלבבו כי אין 

במעשיו כלום ורק רצונו ית' הוא הגורם".

עבודת האדם בכל מעשה שעושה, הוא להשריש בו את האמונה ב'חי עולמים' שזן ומפרנס 
כלפי  תועלת  במעשיו  ושאין  ב(,  קז,  )שבת  כינים  ביצי  עד  ראמים  מקרני  כולו  העולם  את 

התוצאה, אלא רק רצונו ית' הוא הגורם שיצמיח לו את הפירות שהוא זקוק להם.

2   רמב"ן )ויקרא כו, יא( וחובות הלבבות )שער הבטחון(. בספר 'אגרת על הבטחון' להג"ר יוסף זלמן בלאך 
שליט"א )עמ' קטו( מאריך לבאר היטב סוגיא זו.

3   אלא שיתכן והקב"ה משתמש בפעולות ההשתדלות שלו כדי להביא לו את מה שצריך.
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ב( עבודת המידות לבני התורה

גם ביחס ללימוד תורה אפשר למצא משמעות בדמיון מעשיו לזריעה. התורה הנלמדת היא 
הזרע וגם הגשם, והאדם הלומד הוא דומה לאדמה שבתוכה מכניסים את הזרעים. כשם 

שהצלחת הצמיחה תלויה בטיב הזרע, כך היא תלויה באיכות האדמה. 

אף שגדול כוח התורה לעומת כוחן של המצוות שהיא גם מגני וגם מצלי מייסורים ומיצה"ר 
)עיין סוטה כא, א(, ההשפעה השלילית של מידות הרעות על האדם פוגעת במיוחד בבני 

תורה ובתלמידי החכמים4. 

מצאנו בדברי חז"ל )חגיגה טו, ב( שרב יהודה בכה על מה שנאמר: "תלת מאה בעיי בעו דואג 
ואחיתופל במגדל הפורח באויר, ותנן ג' מלכים וארבעה הדיוטות )בלעם ודואג ואחיתופל 
וגחזי – רש"י( אין להם חלק לעולם הבא" )מתני' סנהדרין צ, א( גדולי תורה שירדו לדיוטא 
התחתונה. ואמר בצער 'אנן מה תהוי עלן'?! אמר לו שמואל: 'טינא היתה בליבם' )רשעים 
היו מימיהם - רש"י, ובערוך מפרש 'טינא' עפ"י סנהדרין עה, א: "מעשה באדם אחד שנתן 
'טינא'  הערוך מפרש  ובמוסף  נשים.  תאוות  היינו  'טינא'"  לבבו  והעלה  באשה אחת  עיניו 

מלשון קנאה(. וכיון שהיו רשעים מתחלת דרכם תורתם שלמדו לא הגינה עליהם5. 

חז"ל סיפרו על שבנה הסופר6 שהיו לו מאה ושלושים אלף תלמידים, ואעפ"כ סיים את חייו 
כרשע והרגוהו במיתה משונה )סנהדרין כו, א(. חז"ל אומרים מהי הסיבה לכך )שם ע"ב(: 
"אמר רבי אלעזר שבנא 'בעל הנאה' היה"7. והדבר פלא, הרי מצאנו כמה מקומות בדברי 
חז"ל שהתורה שומרת על האדם ממכשול ומיצה"ר8. אם כן מדוע התורה לא הגינה עליו? 

4   "התלמיד חכם צריך שמירה יתירה מיצר הרע, מפני שבו מתגרה ביותר" )אבן שלמה ד, יא(. ע"ע סוכה )נב, 
א(: "ובת"ח יותר מכולם – כי הא דאביי שמעיה לההוא גברא דקאמר לההיא איתתא נקדים וניעול באורחא 

וכו', כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו", ובשיחות מוסר )עמ' שפז(.
5   עי' סוטה )כא, א(: "דואג ואחיתופל מי לא עסקי בתורה, אמאי לא הגינה עלייהו - מיצר הרע שהחטיאם 
ועשאם רשעים גמורים, כלומר, אמאי לא תצילהו מן העבירות"? )רש"י(, ורבא מסיק מזה, שתורה בעידנא 

דלא עסיק בה אינה מצילה מיצה"ר. אך שמואל חולק ואומר, שהסיבה היא משום שהיו רשעים מימיהם.
6   מלכים ב – יח, יח.

7  עיין מהרש"א )שם(. כותב החזון איש זצ"ל במכתבו הידוע על תאוות אכילה )קו"א א, כ(: "באכילת תענוג 
את  מעכבים  מאד,  השפלים  מן  הוא  זה  דבר  הטומאה,  אבות  ואבי  הטומאה  ואב  לטומאה  ראשון  מתאחד 

הלימוד". 
8   עיין עבודה זרה )יז, ב(: "רבי חנינא ורבי יונתן הוו קאזלי באורחא )הלכו בדרך( וכו', ניזיל אפיתחא דעבודת 
כוכבים דנכיס יצריה )שחטו יצר זה(, א"ל אידך ניזיל אפיתחא דבי זונות ונכפייה ליצרין ונקבל אגרא", והגמ' 
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קורח שפיקח היה9 לא הצילה אותו תורתו מהקנאה שאכלה אותו )רש"י ריש פרשת קורח(. 

על אלישע בן אבויה – 'אחר' אמרו חז"ל )ירושלמי חגיגה ב, א מובא בתוס' חגיגה טו, א 
"לפי  כ"כ עד שלא מקבלים אותו בתשובה:  לו שהתקלקל  בנים(, מדוע אירע  ד"ה שובו 
שלא היתה כוונתו לשמים )אביו מסר אותו ללימוד תורה מתוך מחשבה של 'שלא לשמה' 
כשראה את האש שירדה מן השמים בלימודם של רבי אליעזר ורבי יהושע(, לפיכך )התורה( 

לא נתקיימה בו )כלומר בבנו("10. מבואר לפנינו שהתורה נזרעה באדמה מקולקלת. 

זרעים משובחים באדמה טובה מצליחים, אך תורתם של כל אלו שהזכרנו צמחה על קרקע 
מקולקלת. לימוד התורה מגין על הת"ח מיצה"ר שבא מבחוץ )המכשולים בדרכים, וכוחות 
וכדו'( ולא מהרשעות שבליבו. כמו שזרעים משובחים אינם גדלים  הרע מחוץ לביהמ"ד 
מתקלקלים  הם  מיד  התורה  זרעי  את  הנגוע  בליבו  שמכניס  בשעה  כך  טרשים,  באדמת 
ומאבדים כל כוחם. ואלו הם דברי הגר"א )אבן שלמה א, יא(: "והמתעצל לחטט אחר כל 
מידה רעה, אינו מועיל לו כל הגדרים והסייגים שהוא עושה, כי כל מכה שאינה נרפאת 
בפנים וכו', ואף גדר התורה, שהיא מגינה ומצלה, נהרס בעצלותו". את הקנאה, התאווה, 

הכבוד וחוסר יר"ש שבלב, חייבים לתקן אם מעוניינים שהתורה תגן עלינו.   

הגר"א מחמיר בזה ומוסיף שהתורה לא רק שלא מגינה על הרשע אלא אדרבה היא עוד 
מגדלת את רשעותו. 'יערוף כמטר לקחי תיזל כטל אמרתי' )דברים לב, ב( – לקחי ואמרתי 
שהמטר  וכמו  תתקמב(,  רמז  האזינו  בילקוט  )כדאיתא  וטל  למטר  שדומה  התורה  היינו 
והטל משקים ומצמיחים את הזרעים והנטיעות, כך התורה מגדלת את שנמצא בתוך האדם 
– יהיה מה שיהיה. כך מבאר הגר"א )אבן שלמה א, יא(: "עניין התורה לנפש דוגמת המטר 
לארץ, שמצמיח מה שנזרע בה, סם חיים או סם מות, כן בתורה, מצמיח מה שבליבו: אם 
וכו',  יגדל הטינא בליבו   - ולענה  ואם בליבו שורש פורה ראש  יראתו,  - תגדיל  ליבו טוב 
וכמו שאמרו )שבת פח, ב(: 'למיימינים בה - סמא דחיי, ולמשמאילים בה - סמא דמותא'", 
התורה עצמה נהפכת לו לסם המוות. וכך מביא אחי הגר"א בשמו בקיצור )מעלות התורה 

מסיקה: "מדבר זימה תשמור עליך תורה תנצרכה - תשמור עליך מכל דבר רע והרהור חטא, ואנו הולכים 
הלוך ודבר בדברי תורה" )רש"י(. ועיין עוד באיכ"ר )פתיחתא דחכימי ב(: 'המאור שבה היה מחזירן למוטב'. 

סוכה )נב, ב(: 'אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש', ובעוד מקומות.
9     חז"ל אומרים כך ולא הביאו מקור לזה. אפשר לראות כך בזה שהצליח להשפיע על ר"ן ראשי סנהדרין 

)אזניים לתורה(.
10   כותב הסבא מקלם זצ"ל )אור רש"ז בראשית מאמר קמו(: "הנה אדם גדול כאלישע, עשתה עליו רושם 
גדול כוונת אביו שלא היתה רצויה, אף שאנחנו איננו מבינים למה אינה רצויה וכו', מחשבת האב שהוא רק 
שליח לשכור מלמד לבנו עשתה עליו רושם גדול... כמה יעשה רושם מחשבת המלמד על תלמידו אם ח"ו 

אינה טובה )שאינו מעריך נכון את כבוד התורה(, ומכ"ש מחשבת האדם על עצמו".
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עמ' רכד ד"ה עוד איתא בילקוט האזינו(: "על ידי התורה, במי שאינו הגון, מתגדלים תכונות 
רעות בליבו". לא רק שלימוד התורה אינו מתקן את מי שלומד אותה כשליבו רע, אלא היא 

עוד מגדלת ומחזקת את הרוע שבליבו, כגשם שמצמיח ומגדל אף קוצים ודרדרים. 

על זה אנו מבקשים )'ובא לציון'(: "וישם בליבנו אהבתו ויראתו וכו' למען לא ניגע לריק", 
משום שאם חסרה בליבו יר"ש, אז כל זריעתו שזורע שם את התורה היא לריק.

במיוחד תלמידי החכמים ובני התורה צריכים את לימוד המוסר ועבודת המידות, לחטט 
בעצמם ולשרש כל פגם שמגלים, כדי שהתורה תגדל אותם לאילן רב פארות, שיתברכו 

בפירות נאים ויזכו להתרומם בכוח סגולות התורה ולעשות נחת רוח ליוצרם. 
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כלאי הכרם
הרב אליקים שלנגר

אחד המדורים הקבועים ב'הליכות שדה' הוא 'מושגים בהלכות זרעים'. 
קיץ תשע"ד. הפסקנו   186 בחוברת  נדפס  זה  במדור  המאמר האחרון 
לכתוב במדור מחמת השנה השביעית שעמדו על הפרק דיונים מרובים 
וגם  לה,  עברה  השמיטה  ששנת  כעת  למעשה.  הלכה  חשובים  שהיו 

פירות שביעית ברובם כלו מהשוק ואינם מצויים, אנו חוזרים למדורנו.

הדברים הנכתבים במדור זה - "מושגים בהלכות זרעים" - מטרתם לבאר 
קצת את המושגים באופן כללי ולא לדון בפרטים. ואם בכל הנושאים כך, 
בדיני כלאי הכרם על אחת כמה וכמה, שהלכות כלאי הכרם משתנות 

על פי תנאים רבים ופרטים מרובים: איסור הזריעה של שני מינים יחד עם גרעין הגפן ]חרצן[, מין אחד עם 
גפן, זריעה בצד גפן קיימת, נטיעת גפן בצד ירק ותבואה, ההבדלים בין גפן יחידית ל"כרם", בין "כרם קטן" 
ל"כרם גדול", שטחים שאינם כרם ודינם ככרם ]"מחול הכרם" "עריס" "קרחת הכרם"[. איסור הנאה מזמורות 
הגפן ומקש התבואה, אימתי רק הפירות נאסרים ואימתי גם הזמורות והקש. יש מקרים שאף שָזרע בכרם 
אפילו הפירות אינם אסורים, כמה מן הכרם נאסר כשזרע בתוך הכרם וכמה נאסר כשזרע בצד הכרם. אימתי 
הפירות נאסרים מיד ואימתי רק בהוספת מאתיים, פירות כלאי הכרם האם חייבים לשורפם. על כן נמעט 

בפרטים ובהבאת שיטות יותר מאשר בכל המדור, והקורא ישים לבו שאין כאן רק דברים כלליים ביותר.

פ"ג  )דף  כלאים"  "דיני  נדפסו  "זרעים"  חלק  איש  בחזון  איש.  בחזון  הכרם  כלאי  לדיני  פעמים  כמה  ציינו 
ע"א( ובתוכם "כלאי הכרם", בחזו"א חלק "יורה דעה" נדפסו "פרטי דיני כלאי הכרם" )דף רי"א ע"א(, בחלק 

מהמהדורות הם הועתקו גם בחלק זרעים, אחרי "דיני כלאים".

כתבנו במדור 'מושגים בהלכות זרעים' בחוברת הנ"ל מאמר אחד על איסור כלאי הכרם. 
כיון שהדברים עתיקים נחזור על עיקרי הדברים בקיצור: שונה איסור כלאי הכרם משאר 
נאסרים  בכלאים  שגדלו  הפירות  הזריעה  מאיסור  חוץ  הכרם  שבכלאי  כלאים,  איסורי 
באכילה ובהנאה, הן פירות הגפן הן הדבר שנזרע בכרם, ויש שגם זמורות הגפן והקש של 
התבואה נאסרו. דעת ר' יאשיה )ברכות כ"ב ע"א, קידושין ל"ט ע"ב(  שהזורע כלאי כרם 
אינו חייב מלקות "עד שיזרע חטה ושעורה וחרצן במפולת יד", כלומר שיזרע שלשה מיני 
זרעים שאחד מהם חרצן )גרעין של גפן(, ויזרע אותם במפולת יד כלומר בבת אחת. וכדעת 
ר' יאשיה פסק להלכה הרמב"ם )כלאים ה' ג'( "אינו לוקה משום זורע כלאי הכרם עד שיזרע 
בארץ ישראל חטה ושעורה במפולת יד". וכן העתיק השו"ע )יו"ד רצ"ו א'(.דעת החזון איש 
שגם אם זרע את שלשת המינים זה אחר זה, אם זרע אותם לפני שהזרעים השתרשו נחשב 
שזרע אותם בבת אחת, וכן סובר החזון איש שלא רק על זריעת חרצן חייב אלא גם אם 'זרע' 

 

מושגים בהלכות זרעים
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ייחור של גפן או הבריך זמורה של גפן וזרע גם שני מינים אחרים חייב. ]הבאנו שם שלכאורה 
מתרומת הדשן משמע שעל זריעת ייחור או הברכת זמורה אינו חייב, ואפילו אם נדחה את הראיה מתרומת 
הדשן מוכח ממנו שאם אינו זורע בבת אחת אלא מין אחר מין, גם אם זורע  אותם עוד לפני שהשתרשו לא 

כדי להתחייב  עם החרצן  הזרעים שזורע  מיני  שני  חייב מלקות[.  ואינו  בבת אחת  מיקרי שזרע 

מלקות צריכים להיות כלאים זה עם זה כגון חיטה ושעורה. הבאנו שלכאורה מהרמב"ם 
משמע שלוקה רק אם שני מיני הזרעים קרובים אחד לשני שיש בהם איסור כלאים, ויש 
חולק שאפילו אם שני מיני הזרעים רחוקים אחד מהשני ואין בזריעתם איסור כלאים חייב 
משום זריעת כלאי כרם אם כל אחד מהם קרוב לחרצן כדי איסור כלאים. אם לא זרע ג' 
זרעים אלא רק חרצן ועוד מין אחד או אפילו לא זרע במפולת יד אלא זרע מין אחד על 
נראה שדעת  וכן  נאסרו.  והזרעים  או אפילו הזרעים עלו מאליהן, הענבים  קיימת  גפן  יד 
הרמב"ם שגם לזרוע מין אחד עם חרצן או לזרוע מין אחד על יד גפן קיימת אסור מהתורה. 

שם בסוף המאמר סיכמנו את דעות הראשונים: 

לפי מה שכתבנו בדעת הרמב"ם, יוצא:

א. מלקות חייב רק אם זורע ג' מינים חיטה ושעורה וחרצן וזורעם במפולת יד.

ב. אסור לזרוע מהתורה חיטה ]או שעורה[ בצד גפן או גפן בצד חיטה ]או שעורה[, אבל אין 
בו מלקות ]ולא לאו אלא איסורא בעלמא[.

ג. הפירות נאסרים מהתורה בין שזרע ג' מינים יחד בין זרע מין אחד בצד גפן או גפן בצד מין 
אחד. גם אם זרע נכרי וגם אם עלו מאליהן נאסרים, ואם אכל מהפירות לוקה. כלומר הדין 
"עד שיזרע חטה ושעורה במפולת יד", נאמר רק לגבי חיוב מלקות על הזריעה אבל איסור 

תורה ואיסור אכילת הפירות הוא גם ללא מפולת יד וללא ג' זרעים.

אף שכתבנו כן בדעת הרמב"ם אין הדברים מוסכמים לכל הדעות, ויש מפרשים אחרת את 
הרמב"ם. בראשונים אחרים מצאנו שיטות שונות א. יש אומרים שאם לא מתקיים בזריעה 
"עד שיזרע חטה ושעורה וחרצן במפולת יד" אין שום איסור, דהתורה לא אסרה אלא זריעה 
כזאת, ואם זרע בצורה אחרת – מותר, וגם הפירות אינם נאסרים, ]נראה דפשיטא להו שסוף 
הפסוק "פן תקדש המלאה" קאי על תחילת הפסוק  "לא תזרע כרמך", ואם תזרע כרמך כלאים כלומר תזרע 

ג' זרעים ובמפולת יד, המלאה תקדש, אך אם תזרע אחרת המלאה לא תקדש[. וגם רבנן לא אסרו זריעה 

שאין בה "חטה ושעורה וחרצן במפולת יד", וגם את הפירות לא אסרו. ב. יש סוברים שמדין 
תורה רק ג' זרעים ובמפולת יד אסור, ומדין תורה כל שלא היו ג' זרעים ובמפולת יד גם 
הפירות מותרים, אבל רבנן אסרו גם במין אחד וגם שלא במפולת יד, ולא רק את הזריעה 
אסרו אלא גם את הפירות.  ג. יש סוברים ששני מינים וגפן אפילו אם לא זרעם במפולת יד, 
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הפירות אסורים מהתורה. אבל מין אחד וגפן אינו אוסר. ]ונראה שלדעתם גם זריעת שני מינים 
בצד גפן מותרת כיון שאינו במפולת יד, אלא שהפירות יאסרו[.  עד כאן תקציר המאמר מחוברת 186.

חיוב שריפת כלאי הכרם

כאמור שונה כלאי הכרם משאר סוגי כלאים של גידולי קרקע, שכלאי הרכבה וכלאי זרעים 
כן  שאין  מה  באכילה,  מותרים  הפירות  דאורייתא,  איסור  על  עבר  ובזריעה  אף שבהרבה 
כלאי הכרם שהפירות נאסרים, הן פירות הגפן והן התבואה ]או הירק[ שזרע בכרם כמבואר 
בקרא )דברים כ"ב ט"ז( "כרמך לא תזרע כלאים פן תקדש המלאה הזרע אשר תזרע ותבואת 
נ"ו ע"ב, חולין קט"ו  וגם תבואת הכרם יתקדשו. הגמ' )קידושין  הכרם", כלומר גם הזרע 
ע"א( דורשת "פן תקדש פן תוקד אש", היות והתורה אמרה "תוקד אש" מפורש שלא רק 
באכילה נאסרו כלאי הכרם אלא גם בהנאה, כפשוטו משמע שהדרשה היא מכיון שכלאי 
לאוכלם  רק  שלא  מוכח  שימוש,  שום  בהם  להשתמש  ולא  לשרוף  חייבה  התורה  הכרם 
אסור אלא גם ליהנות מהם אסור. לכן איסור שאר סוגי כלאים ]זרעים והרכבה[ "שייך" רק 
לחקלאי או למי שמגדל, דרק הזריעה וההרכבה נאסרו, אבל אין לו שייכות לצרכן הקונה 
את הפירות, מה שאין כן כלאי הכרם שפירותיו נאסרים באכילה והנאה, יש להם שייכות 

לכל אדם. 

אם הדרשה שהזכרנו היא "פן תקדש – תוקד אש" הוא כמו שכתבנו "תוקד אש" משמע 
שפירות כלאי הכרם חייבים לשרוף ]יש מקרים שלא רק הפירות נאסרו באכילה אלא גם עץ הגפן 

עצמו והקש של התבואה נאסרו וגם אותם חייבים לשרוף[. 

גזרה פן תוקד אש למה אינו  כיון דהתורה  "ויש בזה שאלה  ב'(  )יו"ד רצ"ו  ערוך השלחן 
צריך  הכרם  שכלאי  הפוסקים  וכל  ברמב"ם  ולא  הש"ס  בכל  מצינו  ולא  לשורפם  מחוייב 
לשרוף כחמץ ... וצ"ל דזהו אסמכתא בעלמא דלא תיהני בה פדיון כמ"ש אבל עיקר כוונת 
התורה שתיאסר בהנאה כקודש וכפשטא דקרא ... ועי' מה שכתבנו בסעיף ט"ו דמרמב"ם 
יש לדייק שצריך לשרוף" ]לקמן נעתיק סעיף ט"ו מערוך השלחן[, נראה דמסקנת ערוך השלחן 
שאין חיוב לשרוף כלאי הכרם. וכן כתב החתם סופר )יו"ד סוף תשובה רפ"ו, ציינו ערוך 
השלחן רצ"ד ג'( "והנה כתבתי במקום אחר דלא מצאתי בש"ס שמחויב אדם לשרוף ערלה 
... אשר מזה נראה לי מעולם לא נצטוה לבער ערלה מן העולם אלא שאסור בהנאה וסגי 
להדר  מצוה  שיהיה  אבל  בהכי  סגי  דלא  בחלב  בשר  לאפוקי  אפרן  להתיר  בשריפה  ליה 
לשרוף לא מצאתי, וכן לא ראיתי מעולם מרבותי ששורפים רק הניחום וירקבו. הן אמת 
בכלאים קאמר ש"ס ראש פרק ר' ישמעאל במס' עבודה זרה )ס"ד ע"א( למעוטי תפלה אך 
התם קאי על גידולו של כלאים למעט ולבטל מעשה התיעוב אבל אם נעקר ממקום גדולו 
שוב אין מצוה בביעורו וקרא אמר לא תזרע כרמך כלאים פן תגרום לך שתוקד אש פי' נהי 
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שלא תגרום איסור הנאה מאפרן על כל פנים תגרום אסור הנאה  מגופן, אבל אין מצוה 
בשריפה נמצא אין הבעלים צריכים להדר לחפוש אחר אותן פירות. ... מכל מקום נ"ל הנ"ל 
]נראה לי הנכתב לעיל[. ואינני אומר למעשה פר"מ ישום עיונו על הדבר אשר יראה בעיניו 
יעשה יורה יורה ידין ידין ודבר ה' בפיו אמת", תשובה זו היא משנת תקע"ט. אף שהחתם 
סופר מסיים שאינו אומר למעשה,  ומשמע שגם על כלאי הכרם ולא רק על ערלה קאי 
שאינו למעשה רק להלכה, נראה שכך היא דעתו של החתם סופר שאין מצוה לשרוף כלאי 
פן תוקד אש", כלומר   - "פן תקדש המלאה  נראה דלהחתם סופר פירוש הפסוק  הכרם. 
לא יהיה לך כלאים בכרם, שאם יהיה לך ותרצה ליהנות מהפירות תצטרך לשרוף ורק כך 
תוכל ליהנות כשהוא אפר, אבל אם לא תרצה ליהנות כלל אין אתה מחוייב לשרוף. אמנם 
בתשובה אחרת )או"ח ק"פ סד"ה שבתי וראיתי, ציינו המהדיר של המהדורה החדשה של 
תשובות חת"ס( התשובה היא משנת תקפ"א כלומר מאוחר בשנתיים מהתשובה הקודמת, 
הכרם  כלאי  אפילו  להשבית[  שמצוה  מחמץ  ]חוץ  הנאה  איסורי  שאר   ..." סופר  החתם  כתב 
וערלה דאתי מיניה וכתב תוס' סוף תמורה )ל"ג ע"ב ד"ה הנשרפין אפרן מותר( דמשו"ה 
אפרן מותר דאין לך שנעשה מצותו ומועלים בו דמשמע דאיכא מצות עשה בהשבתתן מן 
העולם מ"מ לא נ"ל שיהי' מצוה לבערו אלא אם מבערו באש מצוה קעביד דהרי הרמב"ם 
נזכר מזה כלום רק בסוף  וכן בש"ע בהלכות ערלה לא  זו  הלכות ערלה לא הזכיר מצוה 
הלכות פסולי המוקדשים )י"ט י, ועי' הל' י"ד( הזכיר ערלה מהנשרפים. גם לא ראיתי רבותי 
נזהרים בשריפת פרי ערלה, ואע"ג די"ל ערלה בחו"ל ]בחוצה לארץ[ שאני מ"מ באמת נ"ל 
כנ"ל ]נראה לי כנכתב לעיל[". בתשובה זאת סובר החתם סופר שאמנם אין חיוב לשרוף כלאי 
כרם, אך אם שורף עושה מצוה ]לפי זה צריך קצת ביאור אמאי רבותיו לא הדרו לשרוף ערלה אף 
שאין חיוב היו יכולים לקיים מצוה. ואולי פשיטא ליה לחתם סופר שאם אין חיוב לשרוף רק שהשורף עושה 
חיוב  היה  ישראל  בארץ  אם  אבל  לארץ,  חוצה  לערלת  ישראל  ארץ  ערלת  בין  לחלק  יש  שורף,  אם  מצוה 
לשרוף נראה לחתם סופר שאין חילוק בין ארץ ישראל לחו"ל, אלא דכתב דאין הכרח מהא דרבותיו לא הדרו 
לשרוף שאין מצות שריפה בארץ ישראל "די"ל ערלה בח"ל שאני" וכן בתשובה הקודמת )יו"ד רפ"ו( הביא 

החתם סופר ראיה מרבותיו שלא שרפו פירות ערלה אלא "רק הניחום וירקבו"[. לכאורה דברי החתם 

סופר צריכים ביאור, אם מהקרא "פן תקדש" לא ילפינן חיוב שריפה, מנין שאם שורף באש 
מקיים מצוה, לכאורה נראה שבתשובה הראשונה )יו"ד רפ"ו( לא סבירא ליה לחתם סופר 
שהשורף מקיים מצוה. ממה שהקשה מהגמ' )עבודה זרה ס"ד ע"א( "למעוטי תפלה", ואם 
בביטול הכלאים מקיים מצוה, אף שאינו מחוייב לכאורה לא קשה מהגמ' שם ]לפחות החתם 
סופר היה צריך לפרש דמשום מקיים מצוה שאינה חיובית לא אמרינן למעט תפלה[, וגם מלשונו של 

החתם סופר שכתב "שיהיה מצוה להדר ולשורפו לא מצאתי ...", "אם נעקר ממקומו שוב 
אין מצוה בביעורו", משמע שאין הדור ואין מצוה כלל לשרוף אותו. ]עי' במהדיר שרמז דלפי 
התשובה השניה )או"ח ק"פ( מתורצות כמה קושיות שהקשו על תשובה הראשונה )יו"ד רפ"ו(, ואם נאמר כמו 

שכתבנו שהתשובות חלוקות, על תשובה )רפ"ו( תשארנה הקושיות[. אמנם בתשובה שלישית )יו"ד 
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סוף צ"ח ד"ה אלא לפ"ז( כתב החתם סופר בתוך דבריו "]כלאי הכרם[ דמצוה לבערו בשרפה 
... הא ערלה מצוה בשריפה דיליף  וכל שמצוה לבערו אסור רוצה בקיומו  פן תוקד אש 
מכלאים כמבואר תוס' בשלהי תמורה )ל"ג ע"ב ד"ה אלו הן(". מלשון החתם סופר לכאורה 
משמע דמצוה חיובית היא לשרוף כלאי הכרם, ולא רק אם שורף מקיים מצוה )תשובה זו 

היא משנת תקע"ח, קודמת לשתי התשובות הנ"ל(.

או  הירק  בהנייה  שניהם  ונאסרו  קדש  זה  הרי   ..." כרם  כלאי  על  ז'(  ה'  )כלאים  הרמב"ם 
התבואה והגפנים ושורפין את שניהן שנא' פן תקדש המלאה הזרע וכו' ואפילו הקש של 
התבואה והעצים של הגפנים האלו אסורין בהנאה ושורפין אותם ולא יסיק בהן תנור וכירים 
ולא יבשל בהם בשעת שריפתן", וכן הוא בשו"ע )יו"ד רצ"ו ג'(. ערוך השלחן )יו"ד רצ"ו ט"ו( 
כתב "ומשמע קצת ]מלשון הרמב"ם[ דיש חיוב לשרוף ודלא כמו שכתבתי בסעיף ב' ובסימן 
רצ"ד סעיף ג'". אף שערוך השלחן כתב שמשמע קצת מהרמב"ם שיש חיוב לשרוף כלאי 
הכרם, נראה שלא חזר מדעתו שהבאנו לעיל שאין בכלאי הכרם חיוב שריפה באש כמו 
שיש מצוה לשרוף בשר קדש שנטמא או נותר. רמב"ם )פסולי המוקדשין י"ט י'( "אלו הן 
הנשרפין, בשר קדש שנטמא או שנותר או נפסל, וכן המנחה שנטמאת או נפסלה או נותרה 
ואשם תלוי שנודע לו שלא חטא קודם שנזרק דמו וחטאת העוף הבאה על הספק, ושער 
נזיר טהור, והערלה וכלאי הכרם. ודבר שאין דרכו להשרף כגון משקין של ערלה ושל כלאי 
הכרם הרי אלו יקברו" )ועי' שם הל' י"ד(. לכאורה משמע שכלאי הכרם חייבים לשרוף באש 
כמו בשר קדש שנטמא או שנותר. החתם סופר )יו"ד רפ"ו שהבאנו לעיל( מציין לרמב"ם 
הזה ואעפ"כ סבירא ליה שאין מצוה שריפה בכלאי הכרם ]או שאין חיוב לשרוף כלאי כרם ורק אם 
שורף מקיים מצוה[. ונראה שם מדברי החתם סופר שגם הרמב"ם לא בא לומר שחייב לשרוף, 

אלא שכדי ליהנות מאפרן סגי בשריפה ]וצ"ב[.

כגון  להשרף  דרכו  שאין  "ודבר   הרמב"ם  שכותב  מהלכה  ט"ו(  רצ"ו  )יו"ד  השלחן  ערוך 
חיוב  אין  הכרם  ראיה שכלאי  מביא  יקברו"  אלו  הרי  הכרם  כלאי  ושל  ערלה  משקין של 
גזירת הכתוב  הוא  "... אם  ]ערוך השלחן לא מהרמב"ם מביא ראיה אלא מהמשנה עצמה[  שריפה 
יקבר בערלה  ליקבר  ע"ב( את שדרכו  )ל"ג  ]כלאי הכרם[ למה תנן בשלהי תמורה  לשרוף 
הכרם  כלאי  לשרוף  חיוב  שאין  חזינן  ]אלא  דוקא  שריפה  הצריכה  שהתורה  כיון  הכרם,  וכלאי 
כלאי  לשרוף  שחייב  היא  הכתוב  גזירת  דאם  השלחן  לערוך  ליה  דפשיטא  נראה  באש[". 

הכרם, גם דבר שאינו ראוי לשריפה כגון משקין של כלאי הכרם חייבים לשרוף ]ערוך השלחן 
אחר  הרמב"ם  שכתב  דמה  לומר  צריך  לדבריו  במשקים[.  שריפה  לקיים  אפשר  כיצד  ביאר  לא 

שמנה רשימת  הנשרפים ]בשר קדש שנטמא, נותר, נפסל וכו'[ "ודבר שאין דרכו להשרף... הרי 
אלו יקברו" קאי רק על כלאי הכרם וערלה שאין בהם מצות שריפה, ומה שכתב הרמב"ם 
"כגון של ערלה וכלאי הכרם", דוקא ערלה וכלאי הכרם, אבל דברים שחייבים בשריפה כגון 
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מרק של בשר נותר צריך לשרוף. )עי' רש"י תמורה ל"ג סע"ב ד"ה את שדרכן, תוס' שבת 
כ"ה ע"א ד"ה כך אתה, תוס' רע"א על משניות תמורה פ"ז אות ט"ו, ובתפארת ישראל שם 
... אחד הזורע ואחד המקיים  אות ל"א(. עי' חינוך )מצוה תקמ"ט( שכתב "מדיני המצוה 
כלאים בכרמו והניחם שם, נתקדשו, כלומר נתחייבו בשריפה" )עי' שם בחינוך שבתחילת 
המצוה כתב "ופירשו זכרונם לברכה פן תוקד אש כלומר שאין ראוי להיות בו תועלת שהכל 
אסור בהנאה", שלכאורה מלשון החינוך משמע "פן תוקד אש" אינו בא לחייב שריפה אלא 
לאסור הנאה(. ועי' שם במנחת חינוך )באות ב'( "כלאי הכרם מן הנשרפים ומצוה לשרוף, יין 
שאינו יכול לשרוף נקבר". אחר זמן ראיתי שבתשובות מהרש"ם )חלק א' נ"ה( ובספר נטע 
הלולים )הלכות ערלה אות י"ד( דנו אי בכלאי הכרם יש חיוב שריפה וציינו גם למקומות 
שהזכרנו ולמקומות נוספים. ועי' עוד בסוף ספר "משפטי ארץ ערלה" )עמ' 253( הוצאת 

בית המדרש, שהעתיק כמה תשובות בנדון.

ברכת מזל טוב למכובדינו הרבנים  הגאונים שליט"א
להולדת הנכדה הרב אליהו מנדלוביץ     
להולדת הנכדה הרב חנינא קושלבסקי     
להולדת הנכדה הרב משה שווצר     

להולדת הנכדים הרב יצחק ברזילי     
להולדת הנכד הרב ירחמיאל דוברוביצר    

להולדת הנכדים הרב יהושע איתמר     
להולדת הבן הרב מרדכי דוד איתמר     
להולדת הבן הרב יחיאל איתמר     
להולדת הבן הרב אברהם דוד ורשואר    
להולדת הבן הרב יונתן פרידמן     
להולדת הבן הרב גדעון דורי      

להולדת הבת הרב יעקב אנגל     
להולדת הבת הרב אברהם ישעי' יאקב    
להולדת הבת  הרב דניאל גולדויכט     


