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בימים אלו מלאו שלושים להסתלקותו הפתאומית של מורנו רבי משה טבאל זצ״ל, 
מי שהיה מעמודי בית מדרשנו והרב הפוסק ב׳כשרות למהדרין׳. זעקת הכאב עודנה 

מפלחת והלב ממאן להאמין שר׳ משה איננו איתנו.

ר׳ משה שליבו היה קדושת הארץ ישראל וטהרת המאכל, שכל מחשבתו ומגמתו 
היתה לטהר ולקדש את פירותיה ולקיום מצוותיה, נסתלק בין הימים בהם בשלישית 
ושישית מתוודים עשיתי ככל מצותך אשר צויתני – במצוות הארץ, לבין הימים בהם 
אנו מתוודים בשמחה לומר כי באתי אל הארץ אשר נתת נשבע ה׳ לאבותינו לתת לנו. 

בין קרבן עומר שעורים לשתי לחם חיטים, 

בימים בהם הארץ מתרצה ומתקבלת לפני ה׳ לקראת שמחת הבאת הביכורים שבין 
שבועות לסוכות, בעיצומם של ימים אלו נדם ליבו של מי שהתרצות זו היתה משוש 

חייו, איווי ליבו, מחשבת מוחו ומעשי ידיו.

ובימים אלו התייתמנו כולנו, התייתמה הארץ, התייתמו רגבי האדמה, פירות הארץ 
ומצוותיה.

תקצר היריעה מהביע, יקצרו הימים מלמנות ויקצר הזמן מספר את זכויותיו ומעשיו 
של ר׳ משה בלימוד והעמדת שמירת מצוות הארץ – שמיטה וערלה כלאים ותרו״מ, 
על כולם התייגע בלימודם, הכרעת הלכותיהם ויישומם למעשה. ועוד רבות במה 

שמסר נפשו על טהרת מאכלי ישראל בשחיטה ונקיות המאכל מכל שיקוץ.

על כל תג ותג, כל מעשה ומעשה, פרי ופרי מקרה ומקרה השים ליבו מוחו מחשבתו 
ומעשיו לתקן להכשיר ולטהר, יכול היה לנדוד למרחקים על מנת להציל עוד יהודי 

מאיסור, למנוע עוד מכשלה.

בהיות ור׳ משה מן הנחבאים אל הכלים היה, זר לא יבין זאת את עוצם החלל שנפער. 
ר׳ משה זצ״ל היה לנו לעיניים, כמגדלור רב עוצמה המאיר לכל אחד בפינתו הוא 
ומתווה לו דרך, היה הוא לכל אחד ואחד, האחד נמשך אליו בבירורי הלכה, השני 
– כמשגיח ראה בו דמות ראויה לחיקוי, השלישי ביקש לעמוד דרכו על דקדוקי 
הדין, הרביעי על ידיעת המציאות והשאלות ההלכתיות העולות ממנה, החמישי 

זכה לקבל ממנו מה ששימש את רבותינו פוסקי הדור ולשישי היה אב רחום ודואג 
מפליא בחסדיו, וכך הלאה והלאה. 

וכשנדם הלב כבה המגדלור – ונשאר הים סוער כשהיה, נותרו הספינות חרדות פן 
יהיו טרף לגלים, לסלעים ולשיטפונות, מהלכות בחשיכה ומגששות דרכן בעלטה, 

ממתינות לשחר שיבוא.
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 הלי ות שלה 

בגליון זה יובאו מעט מן הדברים בהם עסק ר משה בחייו ויהיו שפתותיו דובבות בקבר, 
מעידות רגבי אדמה עליהם שמר, אותם טיהר כל הימים, סקירות מקיפות על כלאי זרעים 
במציאות זמננו, ערלה בהרכבות ואיסור קצירת חדש לפני ואחרי שליש גידול החיטה, דברים 
אלו הם מעט מזעיר מההיקף הגדול של כתביו המרובים בהם היו מעשיו מרובים על חכמתו, 

ויהי רצון שנזכה להביא אף מהם להעמידם על שולחן מלכים. 

יהיו הדברים זכר לנשמתו הטהורה ויביאו מעט צרי לבני החבורה האבלים עם משפחתו 
הרוממה שאף היא הביאה דברים בגליון זה.

עוד יובאו בגליון זה דברים מחביריו ותלמידיו זוכריו ומוקיריו אלו שחנך וגידל לשמור 
משמרת הקודש.
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ערלה באו מניות

אחת הסוגיות בהן עסק רבי משה טבאל זצ"ל בימיו האחרונים, טרם 
עזבנו פתע לאנחות, היא הערלה באוכמניות שהוחל בגידולם המסחרי 
בארץ הקדש. לחשיבות פירסום הדברים שלא יכשלו בהם עם ה', אנו 
מביאים עלי גליון זה את מכתבו של מורנו הרב אפרתי שליט"א, תוך 
תקוה כי שפתיו הדובבות של ר' משה זצ"ל - שהיה שותף למסקנה 

זו, יסייעו להציל מטעות ואיסור.

רבי יוסף יקותיאל אפרתי שליט״א
ראש בית המדרש

בעניין ערלה באוכמניות
לוואי ויהיו הדברים לתועלת ולע״נ של מורינו הרה״ג ר׳ משה טבאל זצ״ל שבתקופה האחרונה 

לחייו עסק הרבה בשאלת הערלה באוכמניות.

רקע מעשי:

גידול האוכמניות בתורת גידול מסחרי בא״י הינו דבר חדש. עץ האוכמניות היה נפוץ בצפון 
אמריקה ומכמה וכמה סיבות העץ לא התאקלם בארץ ישראל. ודאי לא בצורה מסחרית. 

לאחרונה מחמת שהמגדלים יכולים לגדלם בצורה טובה בחממות וכמה מן המגדלים החלו 
לעסוק בגידול אינטנסיבי של אוכמניות והתלווה לכך פעילות הסברה על מעלותיו של 
העץ ומחיר גבוה בשווקים, אנו עומדים היום במציאות חדשה כאשר חקלאים רבים מנסים 

כוחם בגידול האוכמניה.

ברמת הגולן ישנו מיזם של גידול אינטנסיבי של אוכמניות, שם גם נעשה נסיון למהר את 
מועד השיווק ולהרבות פירות, וכדלהלן.

רקע הלכתי:

האוכמניה הינה עץ. אף שכידוע יש פוסקים הסוברים כי צמח שנותן פרי תוך שנה מזריעתו 
מחשבים אותו לירק, מ״מ האוכמניה אינה נותנת פרי תוך שנה. אנו חייבים לחזור ולהדגיש 
נקודה זאת כי לדאבון לב הוטעו ]בשוגג[ כמה וכמה ת״ח שנאמר להם כי האוכמניה נותנת 
פרי תוך שנה, ולא היא. שהגם שיש שטוענים שהצליחו לקבל מן האוכמניה פרי תוך שנה, 
מכל מקום עדותם היא על תרבית רקמה שמונחת בקרקע והרי היא דומה לשתילת יחור 
]כך היא דעתם של כל המומחים[. והרי על ידי יחור מצמחים רבים שהם אילן גמור ניתן 
לקבל פרי תוך שנה. ובודאי שאותם פוסקים שדיברו על הסימן של נתינת פרי תוך שנה 
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בעניין ערלה באו מניות

מעת הזריעה כוונתם היא כשהנטיעה נותנת פרי תוך שנה מעת נטיעת זרע ולא מעת 
נטיעת ייחור או רקמה. 

וז״ל של הרב פעלים ]חב סי׳ ל עמ׳ כב[ ״שכל דבר שמוציא פירות תוך שנתו לזריעתו אינו 
אלא ירק״ וכך הוא גם התיאור ברב פעלים בסוף התשובה: שהוא בעצמו זרע בחצרו אחר 
סוכות מן הזרעונים ]מן הזרעים[ של מן זה וצמח העץ והוציא פירות באדר שאחר סוכות. 

ולא באנו לדון כאן בהיתר שיחים הנותנים פירות בתוך שנתם, אלא רק להבהיר שהאוכמניה 
איננה נמנית על אותם גידולים. 

ולכן כל נחותי ימא, גם אותם שלדעתם הפפאיה הינה ירק מחמת שנותנת פירות בתוך שנה 
אינה עץ יסברו שהאוכמניה שהיא שיח רב שנתי ואין בה פירות שבשנה הראשונה אלא 

אדרבא פירותיה מתרבים עד השנה החמישית 

גם הגאון הרב מרדכי אליהו הורה בזמנו שהאוכמניה הינה עץ. ]ראה שיעורי אליהו שהובאו 
בחוברת אמונת איתן[ 

הבעיות בפיקוח ערלה באוכמניות:

כבר בשנת תשנ״ג כתב ד״ר משה זקס הי״ו לעורר כדלהלן ״התברר לי עכשיו כי החלה 
העונה של אוכמניות טריות שמגדלים במושב שעל ובבית אלעזר ואולי עוד מקום. כל 
האוכמניות הטריות הן מקומיות, אם לא נמצא פתרון בעתיד, תמיד יתכן כי הרוב ]רוב 
הפירות[ ערלה, כי ]עץ האוכמניות[ מניב הכי הרבה בשנה השלישית, והגבעולים יוצאים מן 
הקרקע ומתחדשים ומתחלפים לאחר חמש שש שנים. מה שיותר חמור שמהרבנות עושים 
ביקורת ומורידים פירות ערלה מגבעולים שעדיין לא מעוצים וחושבים שלא נשאר מפרי 
הערלה, וכנראה טועים, עכ״פ יהושע ]ד״ר י. קליין[ שהיה שם טוען כי יתכנו גם גבעולים 

חדשים מניבים שלא ראו אותם״

נמצאנו למדים שגם אם נמצא מטע שעבר את שנות ערלה אין בכך די להתיר ליטול פירותיו, 
הואיל וחלק מן האוכמניות גדלות מהסורים ]החזירים[ היוצאים כל הזמן ממתחת לפני 

הקרקע שהם חייבים בערלה שהרי מונים להם מעת יציאתם מהקרקע.

במשך השנים לא עלה בידינו למצוא מטעים שנוכל להחשיבם ככשרים ]למעט חריג כזה 
או אחר[ ובפרסומי ״כשרות למהדרין״ אנו שבים ואומרים כי יש אפשרות להשתמש רק 

בפרי המיובא מחו״ל הואיל וספק ערלה בחו״ל מותר, ואכמ״ל.

לפני תקופה הוזמנו ע״י חוות הנסיונות ברמת הגולן שמטרתה לגדל זנים בעלי צימוח 
מהיר באיכות טובה. נסענו למקום פעמיים והמסקנא היתה ברורה כי פירות רבים במטע 
זה הינם ערלה. תהליך גידול של האוכמניות באותה חווה הוא כך: מביאים צמחי תרבית 
מחו״ל מכניסים אותם לתוך מגשי השרשה ]בגודל שתיים וחצי ס״מ לכל שתיל[ שלשה 
חודשים, לאחמ״כ השתילים מועברים לגביעים חמישה חודשים, לאחמ״כ ]שמונה חודשים 
לאחר מגשי ההשרשה[ מועברים השתילים לעציצים בגודל של ליטר ושוב ממתינים כחצי 
שנה כאשר הגידול נעשה על מצע קוקוס. כעבור שישה חודשים יש כבר פרי. גם לאחר 

מכן הפירות הינם גדלים גם על סורים חדשים. 

לאחר שאנשי ״כשרות למהדרין״ ובתוכם הרה״ג ר״מ טבאל זצ״ל סיירו במקום פעמיים- היתה 
המסקנה ברורה כי פירות האוכמניות במיזם הנ״ל הינם ערלה ]חלקם אולי ספק ערלה[.

לגבי נתינת כשרות במטעי אוכמניות ]אף כשרות רגילה[ :

גם במטע בן ארבע שנים אי אפשר לתת כשרות כי יש שם שתילים שהחלו לגדול במשתלה א. 
בלא פיקוח, וההעברה גם היא מבוצעת בלא פיקוח והם בתוך ג׳ שנים מהנטיעה בשדה.

גם בשנה חמישית ניתן ליתן כשרות רק במטע שבכל שנה הורידו שם סמוך לעונת ב. 
הקטיף את כל הענפים הצעירים שעלול להיות בהם פירות ערלה.

לצורך ענין זה צריך פיקוח של שנה של אגרונום אחרי שהיתה עבודת שטח.ג. 

הקטיף צריך להתבצע בפיקוח משגיח כדי שלא תתערב תוצרת של מטעים צעירים ד. 
שבמקום.
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איסור פלירת תבואה  לפני פסא

מלבד איסור אכילת חדש ישנו גם איסור לקצור מן התבואה החדשה 
לפני הקרבת העומר, פרטי איסור זה, מקורו, והאם בשלב שהחיטה 
עדין לא הביאה שליש מותר לקצור ממנה שחת לבהמה, מבואר 

במאמר שלפנינו.

רבי משה מנחם טבאל זצ״ל

 איסור קצירת תבואה 
לפני פסח

התורה אסרה לאכול תבואה חדשה קודם הקרבת העומר, שנאמר )ויקרא כג, יד( ״ולחם 
וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה״, ונפסק ברמב״ם בהל׳ מאכלות אסורות פ״י ה״ב, 
וכתב שם שהוא ״בכל מקום ובכל זמן בין בארץ ובין בחו״ל בין בפני הבית בין שלא בפני 
הבית״. כמו כן אסור לקצור מכל חמשת מיני הדגן קודם שקצרו את העומר בליל ט״ז ניסן, 
איסור הקצירה נלמד ממה שכתוב )ויקרא כג, י( ״וקצרתם את קצירה והבאתם את עומר 
ראשית קצירכם אל הכהן״, ודרשו בתו״כ )אמור פרש׳ י ה״ג( שהעומר צריך להיות תחילה 
לכל הנקצרים שנאמר ״ראשית״ שהוא ראשון לכל הנקצרים. )ואע״פ שבתו״כ לא הביא אלא 
את תחילת הפסוק ״וקצרתם את קצירה שתהא תחילה לכל הנקצרים״, בהגהות הגר״א כתב 
שהלימוד מ״ראשית קצירכם״ וכן ביאר שם החפץ חיים בביאורו.( אף שאכילת חדש אסורה 
בכל תבואה, אבל גבי קצירה מבואר שיש מקומות שמותר לקצור לפני העומר דבגמ׳ במנחות 
דף עא א דורשת, כתוב )ויקרא כג, י( ״וקצרתם את קצירה והבאתם״ משמע שיכול לקצור 
קודם הבאת העומר. ובהמשך כתוב ״ראשית קצירכם אל הכהן״ משמע שתהא ראשית לכל 
הקצירות. הא כיצד, ממקום שאתה מביא עומר אסור לקצור מקום שאין מביאים עומר מותר 
לקצור קודם העומר. ומעין זה בתו״כ )אמור פרשתא י ה״ג( קצירכם, קצירכם של כולכם 
אמרתי ולא של בית השלחין ושל בית העמקין. מבואר שאין האיסור לקצור אלא ממקום 
שראוי להביא ממנו עומר אבל ממקום שאין ראוי להביא ממנו עומר מותר לקצור גם קודם 
קצירת העומר. ולכן בית השלחין שבעמקים שהם ממהרים להתבשל לפני האחרים ועוד 

שהם רעים ואין העומר בא מהם, מותר לקצור קודם קציר העומר.

 עוד מבואר בגמ׳ שם שאע״פ שאין העומר בא אלא מהשעורים וא״כ היה צריך להיות מותר 
לקצור משאר חמשת מיני דגן שאין העומר בא מהם, מובא בגמ׳ שלומדים גזרה שוה ראשית 
ראשית מחלה כשם שכל ה׳ מיני דגן חייבים בחלה גם האיסור של קציר חדש הוא בכל ה׳ מיני 
דגן. ונפסק להלכה ברמב״ם בהל׳ תמידין ומוספין פ״ז הי״ג וז״ל ״אסור לקצור בארץ ישראל 
מין מחמשת מיני תבואה קודם לקצירת העומר שנאמר ראשית קצירכם שיהיה תחילה לכל 
הנקצרים בד״א בקציר שראוי להביא ממנו עומר אבל בית השלחין שבעמקים הואיל ואין 
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איסור פלירת תבואה לפני פסא 

ראוי להביא ממנו קוצרים אותו לפני העומר אבל לא יגדוש״. מדברי הרמב״ם משמע 
שרק במקום שיש תרתי לגריעותא גם בית השלחין וגם בית העמקים שאין העומר בא 
משם ואפילו בדיעבד הוא פסול להקרבת העומר, רק שם מותר לקצור לפני העומר, אבל 
בית השלחין שלא בעמקין אסור לקצור קודם העומר, וכן כתבו התוס׳ במנחות דף סח א 
ד״ה קוצרים. אמנם ברמב״ם בפיהמ״ש במנחות לדף עא כתב, ״ולפי שאין מביאין העומר 
מבית השלחים כמו שנתבאר בפ׳ ה׳ מותר לקצור מאותן המקומות קודם קצירת העומר״ 
הרי שלא הצריך תרתי לגריעותא, וכן משמע ברש״י בפסחים יא א ד״ה ושל בית העמקים, 
ותוס׳ שם ד״ה קוצרים, ובמנחות דף סח ע״א ד״ה קוצרים בתחילתו, שבמקום שאין מביאים 
משם עומר לכתחילה כגון בית השלחין, אע״פ שאם הביא כשר, בכל אופן נחשב למקום 
שאין אתה מביא ומותר לקצור קודם העומר. והדבר תלוי בגירסאות בתו״כ )שהביא התוס׳ 
במנחות שם(, קצירכם של כולכם אמרתי ולא של בית השלחין ושל בית העמקים, דלפי״ז 
משמע שמכל אחד לחוד מותר לקצור, אבל לפי הגירסא ״ולא של בית השלחין שבעמקים״ 
אין היתר לבית השלחין או לבית העמקין בלבד. העולה למסקנה, לדעת הרמב״ם בהלכות 
מותר לקצור רק בית השלחין שבעמקים ומשמע שבית השלחין שלא בעמקים אסור לקצור. 
אמנם ברמב״ם בפיהמ״ש כתב שמותר לקצור בית השלחין וכן נראה בדעת רש״י בפסחים יא 
א, וכן דעת תוס׳ במנחות ובפסחים ג״כ שמותר לקצור, ועי׳ תוס׳ במנחות במסקנה שאפשר 

שאסור מדרבנן.

 אף שמותר לקצור מהתורה במקומות שאין מביאים משם עומר, עדיין יש לדון דאולי 
מדרבנן אסור, ע״פ המבואר במשנה במנחות דף סז ב, לגבי קמח קלי שמצאו בשוקי ירושלים 
מיד לאחר הקרבת העומר. וזה שהיה כבר קמח מיד לאחר העומר, מוכח שאותה תבואה 
נקצרה קודם העומר כמבואר ברש״י ד״ה שלא, ואף שאסור לקצור קודם העומר, צריכים 
לומר שמדובר שקצרו משדות שמותר לקצור, וכגון בית השלחין שבעמקים, או שקצרו 
ביד )תוספת יו״ט מנחות פ״י מ״ה, ד״ה שלא( וקיטוף ביד אין בו איסור קצירה כדמוכח בגמ׳ 
במנחות דף סח א. ובכל אופן נחלקו ר״מ ור״י, שר״מ סובר שאע״פ שמטעם איסור קצירה אין 
לאסור, אבל כיון שאיסור אכילת חדש שייך גם בתבואת בית השלחין וגם ממה שנקצר ביד, 
יש לאסור לקצור מחשש שמא יבוא לאכול, ור׳ יהודה לא גזר ולכן מותר לקצור. ולכאורה 
פסקינן כר״י וכ״כ בפיהמ״ש להרמב״ם והרע״ב פ״י מ״ה וכ״כ בלקוטי הלכות לחפץ חיים )דף 
כח ב( וכ״כ הקרן אורה בדעת הרמב״ם בהלכותיו, שאם היה אסור לקצור מחשש שמא יבוא 
לאכול ממנו, הרמב״ם היה צריך לאסור לקצור קודם הבאת העומר גם מבית השלחין, וכיון 
שהרמב״ם לא הביא לאסור בהל׳ משמע שלא אסרו לקצור מחשש שמא יבוא לאכול וכדעת 
ר״י. אמנם היראים בסי׳ עח ]קסט[ כתב דקימ״ל כר״מ בגזרותיו ולכן אסור כל התעסקות 
בחדש קודם העומר וכדעת ר״מ. וגם בתפא״י פ״י אות מד כתב דלא קימ״ל כר״י. וכן נראה 
מהשטמ״ק למנחות דף עא א אות ו גבי תבואה שנמצאת בין האילנות שמותר לקוצרה 
קודם העומר, וכתב רש״י ד״ה קוצרים, לפי שאותה תבואה אינה ראויה לעומר, והקשה איך 
קוצרים תבואה זו והרי אסור מדרבנן שמא יבוא לאכול ממנו, ותירץ שמותר משום שחשיב 
כקציר מצוה,. הרי שכל ההיתר הוא שחשיב כקציר מצוה, אבל במקום שאין מצוה אסור 

לקצור מחשש שמא יבוא לאכול.

אמנם לפי טעם שהאיסור לקצור הוא מחשש שיבוא לאכול, אסור לקצור רק בדבר שעומד 
לאכילה אדם שבזה יש חשש שמא יבוא לאכול ממנו, אבל דבר שלא עומד לאכילה כגון 

במיני תבואה שאינו ראוי למאכל אדם בזה לכאורה אף איסור דרבנן ליכא שהרי אין חשש 
שמא יבוא לאכול ממנו.

כאמור במקומות הראויים לעומר אסור מדאוריתא לקצור לפני קצירת העומר, אפשר לומר 
שהאיסור רק בזמן שבית המקדש קיים שהיה אפשר להביא עומר מהם והתורה הקפידה על 
״ראשית קצירכם״, אבל בזה״ז שאין עומר קרב כלל היה מקום לומר שמותר לקצור מהתורה, 
שהרי אין עומר בא בזה״ז. וכ״כ בפשיטות הרש״ש במנחות דף ע ע״ב ד״ה במשנה, שמותר 
לקצור בזה״ז בכל מקום כיון שאין עומר בא ממנו. וכן נראה מדברי הקרן אורה למנחות 
דף עא ב ד״ה גמרא, אע״פ שבתחילת דבריו הסתפק בזה, בסוף נראה שדעתו שבזה״ז אין 

איסור של ראשית קצירכם.

 אמנם לדעות דלעיל שיש איסור לקצור מחשש שמא יבוא לאכול, נראה שגם לסברת 
הרש״ש שעיקר איסור הקצירה נוהג רק בזמן בית המקדש קיים, יש לאסור בזה״ז מדרבנן 
מחשש שמא יבוא לאכול, דגם כשאין בית המקדש שייך הגזירה דהרי איסור אכילה ודאי יש 
גם בזה״ז. אמנם רבו האחרונים שחולקים וסוברים שאף בזה״ז אסור לקצור קודם העומר 
מטעם איסור קצירה ולא מחשש שמא יבוא לאכול ממנו, ובראשם השאג״א )בסי׳ ח בחדשות( 
וראייתו מאנשי יריחו שהיו קוצרים קודם העומר ואח״כ גודשים כמבואר במשנה מנחות 
עא א וכתב רש״י )בפסחים נו א( שאנשי יריחו מדאוריתא היה מותר להם לקצור ומטעם 
שהוא בית השלחין שבעמקים, משמע ששאר מקומות אסורים מדאוריתא, והם לא היו בזמן 
המקדש כמבואר בתוס׳ מנחות עא ב ד״ה ומתירין, וכן הביא השאג״א ממה שהרמב״ם סתם 
לאסור ולא חילק בין זמן המקדש לזה״ז משמע שאף בזה״ז אסור. )אמנם במסקנת דבריו 
כתב השאג״א שהאיסור תלוי בקדושת הארץ ולכן אין איסור קצירה בזה״ז.( וכן הישועות 
יעקב הביא שאסור גם בזמן הזה ורק בחו״ל מותר, וראייתו מהגמ׳ בב״מ עג א שבחו״ל התירו 
לאריסין לפרוע חובם מקציר קודם העומר משמע שבארץ ישראל אסור, ואיירי בזמן הזה. 
וכן במלבושי יו״ט ס״ס יא השיב הרבה על השאג״א שכתב במסקנה שהאיסור תלוי בקדושת 
הארץ, וכתב שפוסקים כדעת ר״ע שאף קודם ירושה וישיבה נהג חדש, הרי שאין זה תלוי 
בהבאת העומר וא״כ גם בזה״ז אסור. ובעולת שלמה למנחות ע, ב ד״ה במתניתין, הביא ראיה 
מהשטמ״ק במנחות דף פד א אות א שכתב בשם הר״י בתשובה שאסור לקצור )אף בחו״ל( 
והתיר רק למכור השדה בקמותיה לנכרי כדי שהוא יקצור.ואף לדעת הר״ם שחולק שם 
והתיר לישראל לקצור זה רק בחו״ל, אבל באר״י גם לדעתו יהיה אסור. )ולפלא שהאחרונים 
לא הביאו ראיה זו מהשטמ״ק(. וכן בתורת זרעים חלה פ״א מ״א הביא ראיה מהירושלמי 
לפי פירוש הגר״א דמבואר שם דאין איסור קצירה תלוי כלל בקדושת הארץ ונוהג בכל זמן. 
ובשפת אמת מנחות דף ע ב ד״ה במשנה, אף שדעתו נוטה שאין איסור דאוריתא של קצירה 
בזה״ז אבל כתב לאסור מטעם דמהרה יבנה ביהמ״ק ונמצא שביטל מצות ראשית קצירכם. 

הרי שרבו רבותינו האחרונים שאוסרים בזה״ז לקצור קודם העומר. ועי׳ גם במצוות הארץ 
לרב קלמן כהנא זצ״ל שפסק בפשטות שבזה״ז אסור לקצור. וראיתי שמביאים בשם הגאון 
רבי חיים קניבסקי שליט״א, מעשה שגדלה תבואה בחצר של החזו״א ואסר להם לקצור את 

התבואה קודם הפסח.

אמנם אף שנראה שאסור לקצור קודם העומר, מצאנו שתבואה שלא הביאה שליש מותר 
לקוצרה לצורך אכילת בהמה. כמבואר במשנה במנחות עא א קוצר לשחת ומאכיל לבהמה, 
א״ר יהודה אימתי בזמן שמתחיל עד שלא הביא שליש. ר״ש אומר יקצור ויאכיל אף משהביא 
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איסור פלירת תבואה לפני פסא 

שליש. ונראה שר״י לא בא לחלוק על דעת ת״ק אלא לפרש וכדכתב רש״י מנחות עא ב 
ד״ה הוו )ע״פ המבואר בעירובין פב א וסנהדרין כה א שכל מקום דאר״י אימתי במשנתינו 
אינו לחלוק אלא לפרש.( וא״כ גם דעת ת״ק ההיתר של קצירת שחת הוא רק כאשר הגרעינים 
עדין לא הגיעו לשליש, אלא שאם התחיל לקצור כשהיו פחות משליש מותר לקצור גם לאחר 
שהביאו שליש, כמו שכתב רש״י במנחות דף עא א ד״ה אימתי בזמן שהתחיל לקוצרה וכו׳ 
קוצר אף משהביא שליש, אבל אם לא התחיל לפני שליש אסור לקצור. וכן כתבו הר״ש 
משאנץ והראב״ד על התו״כ )אמור פרשתא י ה״ד(. והטעם שמותר לקצור לשחת לפני שליש 
מבואר ברש״י בפסחים דף כג א דהוא עשב ולאו קציר הוא. ובראב״ד וכן בר״ש משאנץ על 
התו״כ כתבו מעין זה שכל מקום שכתוב בתורה קצירה אין קצירה של שחת חשובה קצירה 
ומותר לדעת ר״י אפילו אחר שליש אם התחיל מקודם. משא״כ לגבי מעשרות שאם רוצה 
לאכול מתבואה שקצרה לאחר שהביא שליש חייב במעשרות דבמעשרות לאו בקצירה 

תליא מילתא.

ובתו״כ )שם( הביא את דעת ר׳ יהודה ולא כתב ״אימתי״ ומשמע שר״י חולק על ת״ק וז״ל 
התו״כ: ״קצירה ולא השחת. ר״י אומר אם התחיל עד שלא הביא שליש קוצר ומאכיל לבהמה 
וכו׳ ופטור מן הלקט וכו׳ וחייב במעשרות״. ולפי זה נראה שדעת ת״ק שכל שקוצר לשחת 
מותר ואפילו אם התחיל לאחר שהביא שליש דכל שקוצר לשחת לא חשיב קצירה. ור״י 
חולק ואומר שדוקא אם התחיל לפני שליש לא הוי קצירה וגם מותר להמשיך אף לאחר 
שליש. אלא שלפי״ז צ״ע שדעת ת״ק כדעת ר״ש שמותר לקצור אף משהביא שליש. ואפשר 
שגם ת״ק לא התיר לקצור אחר שליש ו״קוצר לשחת״ הוא דוקא לפני שליש, ואחר שהביא 
שליש אסור לקצור אף שכבר התחיל לפני שליש, ור״י חולק וסובר שאם התחיל לפני שליש 

גומר. ור״ש מיקל מכולם ומתיר אפילו להתחיל לקצור לאחר שהביא שליש. 

והנה הרמב״ם בהל׳ תמידין ומוספין פ״ז הט״ו פסק ״תבואה שלא הביאה שליש מותר לקצור 
ממנה להאכיל לבהמה״ ופירשו הכס״מ והר״י קורקוס שפסק כר״י דאימתי אינו אלא לפרש. 
עוד כתב הרי״ק שם דהא שמותר לקצור לפני שליש הוא רק כשקוצר לבהמה אבל לאדם 
וכגון לעשות מזה קליות אסור, דלאדם אפילו פחות משליש ג״כ נחשב קצירה ואסור לפני 
העומר. ועי׳ ברש״י בפסחים דף כג א שקוצר לשחת ומאכיל לבהמה הם שני דינים נפרדים, 
״קוצר לשחת״ פירושו כשהוא עשב ולאו קציר הוא, ו״מאכיל לבהמה״ פירשו שאף חיטין 
גמורין מותר וע״י קיטוף ביד, שאינו אסור לפני העומר. וכתבו התוס׳ במנחות דף עא ב ד״ה 
אימור דלדעת רש״י ש״קוצר לשחת״ מותר אפילו להאכיל לאדם ומותר עד שליש, וכ״כ 
תוס׳ רבינו פרץ בפסחים ד״ה קוצר בדעת רש״י. ותמהו שבסוגיא שם במנחות )במסקנה( 
משמע שרק לבהמה מותר, וגם ברש״י במנחות במשנה משמע שההיתר הוא רק לבהמה 
עי״ש. והתוס׳ כתבו במנחות שאין כאן שני דינים אלא דין אחד שקוצר לשחת ומאכיל את 
מה שקצר לבהמה. אמנם התוס׳ בפסחים דף כג א גם כתבו שזה שני דינים וקוצר לשחת 
הוא דוקא לבהמה, ומאכיל לבהמה הוא דין נוסף שמותר להאכיל חדש לבהמה אפילו לאחר 
שליש ומדובר שיש לו חיטין גמורים שקטף אותם ביד. המבואר מכאן שכל מה שהתירו 
לקצור שחת הוא רק לבהמה ולא לאדם, וגם הרמב״ם פסק שמותר לקצור להאכיל רק 
לבהמה. ורק דעת רש״י כפי שכתבו תוס׳, לפני שליש מותר לקצור אפילו לצורך האדם, 

וקשה ע״ז מהגמ׳ במנחות. 

אלא שיש לעיין, אם פוסקים כרבי יהודה שמותר לקצור לצורך בהמה עד שתביא שליש, 

הרי לדעתו אם התחיל לפני שליש מותר לקצור גם לאחר שליש. )וכמו שכתב רש״י במנחות 
והראב״ד והר״ש משאנץ כמבואר לעיל(, וא״כ צ״ע למה הרמב״ם השמיט דין זה שמותר 
לקצור בהתחיל גם לאחר שליש, וכבר תמהו כן המנ״ח מצוה שב אות ח ובזבח תודה לחפץ 
חיים דף ל, א על דעת הרמב״ם. ומשמע שדעתם נוטה שמותר לקצור גם לאחר שהביא 
שליש אם התחיל מקודם אף שהרמב״ם לא כתבו, וכן ממה שסתם החפץ חיים שם בלקוטי 
הלכות בסתמא והל׳ כר׳ יהודה. אמנם בקרן אורה במנחות עא ב כתב בדעת הרמב״ם שאין 
לגמור לקצור לאחר שהביא שליש דסבר כת״ק ולכן מותר לקצור רק עד שליש. ולפי״ז צ״ל 
דפליג ר״י על ת״ק דדעת ת״ק שמותר רק עד שליש ואין לו להמשיך, ור״י סובר שאפשר 
להמשיך בהתחיל, והרמב״ם פסק כת״ק, אלא שלפי״ז צריך להבין איך יפרש אימתי דר״י 

ולפי מה שהבאנו לעיל לפי התו״כ מובן שזה מחלוקת ר״י ות״ק.

 אמנם אם כדברי הכס״מ והרי״ק שפוסקים כר׳ יהודה הרי לדבריו אם התחיל לפני שליש 
מותר גם להמשיך לקצור אף לאחר שליש כמבואר ברש״י, יש לעיין אם זה מתיר גם לגמור 
את כל השדה. ועי׳ בחסדי דוד על התוספתא פ״י ה״ז שכתב ועכ״פ נראה ודאי דהא דמשמע 
הכא דגומר אף אחר הביאה שליש, לאו למימרא דיגמור כל השדה דהא לא מסתברא כלל, 
אלא יש לומר דיגמור כדי שיעור אכילת בהמה לבו ביום, א״נ יגמור אותה שורה וכו׳, אבל 
טפי מהכי לא מסתבר כלל, דהא לר״י כל שהביאה שליש קציר מיקרי ואסור מן התורה, עכ״ל.

עוד יש לדון דהא שמותר לקצור קודם שהביא שליש הוא משום דלא חשיב קציר, )כמבואר 
ברש״י ובר״ש ובראב״ד על התו״כ( ורק לאחר שהביא שליש שנחשב לקציר אסור. אפשר 
שכל זה רק בשדה שנזרעה לתבואה למאכל אדם, אבל בזורע ע״מ שיהי׳ לו שחת למאכל 
בהמה אפשר שלא חשיב כלל קציר ומותר. ומעין סברא זו כתב הגרש״ז אוירבך זצ״ל במנחת 
שלמה ח״ג סי׳ קנח סעי׳ כא לענין שדה שעיקרה עומדת לזריעת כותנה ובזמן שהשדה פנוי, 
בין עונה לעונה, זורעים תבואה הנקצרת שחת לבהמה, וכתב בסוף שאחד הצדדים להקל 

לקצור בנידון זה, מפני שגם תחילת זריעתן אינה אלא לשחת.

עוד יש לעיין מהו גדר הביא שליש שמותר לקצור ומצאנו בכל המקומות ששליש הוא 
השליש הראשון, אמנם עי׳ בפיהמ״ש להרמב״ם במנחות )לדף עא( שכתב לגבי קציר חדש, 
״והביא שליש ר״ל שלא נגמר השליש האחרון לגמר בישולו״ והעתיקו הרע״ב )פ״י מ״ח(. 
וכבר תמהו בברכת הזבח וברש״ש ובקרן אורה שבתרומות ומעשרות לא כתב שזה שליש 
האחרון, ועוד שברמב״ם בהל׳ משמע שזה שליש הראשון, שכתב תבואה שלא הביאה שליש, 
ואם כפיהמ״ש היה לו לכתוב שלא נגמר שליש האחרון. ואפשר דשונה שליש של קצירה 
קודם העומר לשליש שמבואר לגבי מעשרות, שכאן צריך שיחשב ״קצירה״ ובכל המקומות 
האחרים זה ענין של בישול הפרי וכדמשמע בראב״ד ובר״ש משאנץ על התו״כ שהבאנו 
לעיל. אך בתפארת ישראל הביא שאכן נחלקו הרמב״ם והראשונים בשיעור שליש, ובגמ׳ 
ר״ה דף יג א משמע כרמב״ם, ובדבריו משמע שכן דעת הרמב״ם בכל המקומות. אלא שלפי 

זה קשה למה לא כתב כן הרמב״ם גם לגבי תרומות ומעשרות, וצ״ע.
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הר בה על  נת אילן שנפללה סמוע לפרפע

פעמים רבות שהחקלאי מעוניין להחליף את ה׳זן׳ של העצים אותם 
הוא מגדל בכדי שיצאו לו פירות מזנים שונים, לשם כך הוא אינו צריך 
לעקור את המטע כולו, אלא הוא חותך את האילנות בגובה מסוים 
ומרכיב עליהם ענפים מזן שונה. שאלה זו מעוררת לדון האם צריכים 
למנות לאילנות אלו שנות ערלה מחדש. המאמר שלפנינו מקיף את 
הלכות אילן שנגמם, מה המקרים בהם חייבים למנות לו שנות ערלה. 

המציאות בזמננו שורשי הדין וההלכה למעשה מפורטים לקמן.

רבי משה מנחם טבאל זצ״ל

הרכבה על כנת אילן 
שנקצצה סמוך לקרקע

עצי הפרי רובם מורכבים משני חלקים, יש עצים שיש להם שורש חזק ועמיד אבל פירותיו 
אינם משובחים, ויש עצים שפירותיהם משובחים אך השורש חלש ופגיע למחלות שונות, 
על כן מרכיבים שניהם אחד על השני לשורש משתמשים בשורשים טובים ועליו מרכיבים 
ענף שפירותיו טובים. לחלק התחתון, השורש, קורים ״כנה״ ולעליון ״רוכב״. ]נציין שעצים 

רבים מורכבים מין על שאינו מינו שהוא אסור באיסור כלאים[.

ישנם שתי דרכים להרכבה זו, האחת, לאחר שה״כנה״ גדלה לגובה של 30-50 ס״מ ומתעבה 
מעט גוזמים אותה בגובה של עשרה ס״מ או פחות ועושים חתך במקום הגיזום לשם תוחבים 
ענף הרצוי ה״רוכב״, בדרך כלל מצמידים אותו ע״י חתיכת בד, לאחר שה״רוכב״ מתאחה 
עם ה״כנה״ הוא גדל, מתפתח ומוציא פרי כפי הזן של ה״רוכב״. הדרך השניה היא, לוקחים 
״עין״ מאותו זן אותו מעונינים לגדל וחוקקים בצידי ה״כנה״ חריץ קטן, מכניסים שם את 
העין, לאחר מכן חובשים את מקום החיבור, ולאחר שה״עין״ נקלטת והיא מתפתחת לענף, 
חותכים את העץ המקורי ה״כנה״ מעט מעל מקום בו הורכב ה״עין״ כך שנשאר רק אותו 
ענף שגדל מהעין המורכבת. ויש לדון האם מונים שנות ערלה מזמן נטיעת הכנה או מזמן 

״נטיעת״ הרוכב. והאם יש נ״מ באיזה גובה מהקרקע גזמו את הכנה.

במשנה בשביעית פ״א מ״ח בענין עשר נטיעות לבית סאה שמותר לחרוש את כל הבית סאה 
עד ר״ה, נאמר ״אילן שנגמם והוציא חליפין מטפח ולמטה כנטיעה מטפח ולמעלן כאילן דברי 
ר׳ שמעון״. מבואר דר״ש ס״ל שאילן שנגמם פחות מטפח יש לו דין של נטיעה לגבי תוספת 
שביעית ומותר לחרוש לו עד ר״ה. ובירושלמי שביעית סוף פרק קמא, ״ר׳ שמעון ור׳ אליעזר 
בן יעקב אמרו דבר אחד דאמר שמואל בר׳ נחמן ר׳ יונתן בשם ראב״י הגומם את כרמו פחות 
מטפח חייב בערלה מפני מראית העין, דברי חכמים עד שיגומו מעם הארץ״. הרי דלדעת 
ר״א בן יעקב כרם שגממו אותה פחות מטפח חשיב כנטיעה חדשה ויש למנות לה שנות 

ערלה מחדש. ולדעת חכמים עד שיגמום מעם הארץ ורק אז יש לו למנות לו שנות ערלה 
מחדש, אבל אם נשאר מעל הקרקע אפילו פחות מטפח אין מונים לו שנות ערלה מחדש. 
וע״ז אמר הירושלמי דר״ש שאמר לגבי שביעית שאם גמם פחות מטפח חשיב כנטיעה ור״א 
בר יעקב שאמר לגבי ערלה שכרם שגממו פחות מטפח נחשב כנטיעה, ויש למנות לו שנות 

ערלה מחדש, אמרו דבר אחד, דכל שהוא פחות מטפח נחשב כנטיעה חדשה.

והנה הרמב״ם בהל׳ מעשר שני ונטע רבעי פ״י הי״ג כתב לענין ערלה ״אילן שקצצו מעם 
הארץ והחליף, חייב בערלה ומונים לו משעת קציצה״ הרי שפסק כדעת חכמים דפליגי על 
ראב״י, דרק אם גממו מעם הארץ מונים לו שנות ערלה מחדש. וכ״כ הר״י קורקוס ״ורבינו... 
נראה שפסק כחכמים דרבים נינהו״ והוסיף ״ויש פוסקים כראב״י דמשנתו קב ונקי״. ואף 
הרשב״א בתשובה )ח״ג ס׳י רלז( פסק כחכמים, ״שהרי אמרו הירושלמי דתרוייהו אמרו דבר 

אחד והוה ליה כיחיד ולא קי״ל כוותיהו, אלא קי״ל כרבנן דאמרי עד שיגמום עם הארץ״.

ובהל׳ שמיטה פ״ג ה״ח כתב ״אילן שנקצץ והוציא חליפין אם נקצץ מטפח ולמעלן הרי 
הוא כאילן מטפח ולמטה הרי הוא כנטיעה״. הרי דפסק כדעת ר״ש בשביעית פ״א מ״ח, וכן 
מפורש בדבריו בפיה״מ שם דפסק כר״ש. דכתב ״והלכה כרבי עקיבא )לענין מה נקרא נטיעה( 
וכר״ש, מפני שיש בתוספתא דברים מסכימים עם דבריהם״. וצ״ע למה כוונתו שבתוספתא 
יש דברים מסכימים עם דבריהם, דלא נמצא בתוספתא בזה דברים המסכימים עם זה. וכתב 

התויו״ט שכונתו לירושלמי וכן משמע בכס״מ שהביא את הירושלמי.

הרי דפסקי הרמב״ם סתרי אהדדי, ובירושלמי מבואר שדין ערלה ודין נטיעה בשביעית 
שוים, וא״כ כיצד פסק בהל׳ ערלה כדעת חכמים שרק אם גומם מעם הארץ חשיב נטיעה 
חדשה, ובשביעית פסק כר״ש שאם גמם פחות מטפח כבר נחשב כנטיעה. כן הקשה הש״ך 
יו״ד סי׳ רצד ס״ק לא, וכן הקשה בתוס׳ רעק״א סוף פ״ק בשביעית. ובכס״מ בהל׳ שביעית 
תמה עוד על דעת הרמב״ם למה פסק כדעת ראב״י ור״ש והרי רבנן פליגי עלייהו והוה ליה 
למפסק כרבים, ואין לומר דמשום דמשנת ראב״י קב ונקי שהרי בפ״א ה״ח כתב הרמב״ם 
דלא כוותיה, ועוד דכי אמרינן פלוני ופלוני אמרו דבר אחד הוי ליה שיטה ולא קיי״ל כוותיהו. 

הרא״ש בהלכות קטנות הל׳ ערלה סי׳ ד כתב ״ול״נ הלכה כראב״י דמשנתו קב ונקי וגם ר״ש 
ס״ל כוותיה״. ותמה שם המעדני יו״ט הרי זה שיטה ואין הלכה כשיטה וכתב שכן הקשה גם 
הרשב״א. וכן הקשה ברבינו ירוחם בנתיב כא ח״ב. הטור סי׳ רצד הביא דעת הרמב״ם דרק 
אם נקצץ מעם הארץ חייב בערלה, ודעת הרא״ש דאפילו נשאר בו עד טפח חייב בערלה. 

והשו״ע רצד סעי׳ יח פסק כדעת הרמב״ם. 

הרי מבואר דדעת הרא״ש דבשביעית וערלה פסקינן דכל שהוא פחות מטפח נחשב כנטיעה 
חדשה. והרמב״ם חילק, דבשביעית פסק כראב״י שפחות מטפח נחשב כנטיעה, ובערלה פסק 
כחכמים שרק מעם הארץ חשיב כנטיעה, וגם הרשב״א ורבינו ירוחם ס״ל כדעת הרמב״ם 

לענין ערלה. 

ועי׳ בביאור הגר״א יו״ד סי׳ רצד ס״ק נד שכתב על דברי השו״ע בערלה ״ופסק הרמב״ם 
כחכמים דהלכה כחכמים ועוד דאוקמינהו ]לר״ש וראב״י[ בשיטה )ואין פוסקים כשיטה(. 
אבל הרא״ש פסק כראב״י משום דר״ש ס״ל כוותיה, ול״נ כנ״ל. מיהו נראה דההיא דסוטה 
מג ע״ב מכרעה וכמ״ש בסכ״א וחד טעמא להו״. וכונתו למה שפסק השו״ע בסעיף כא 
ש״ילדה שאינה גבוהה טפח חייבת בערלה לעולם מפני מראית העין, שנראה כאילו היא 
בת שנתה״, והוא ע״פ הגמ׳ בסוטה דף מג ע״ב ״כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן משום ראב״י 
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הר בה על  נת אילן שנפללה סמוע לפרפע

ילדה הפחותה מטפח חייבת בערלה כל שנותיה דמתחזיא כבת שתא, והני מילי שתים 
כנגד שתים ואחת יוצאת זנב אבל כוליה כרם קלא אית ליה״. ופי׳ רש״י בטעם הדבר דהיא 
ערלה כל שנותיה, משום ״דמתחזיא כבת שתא והרואה שאוכלין פירותיה אומר שפירות 
ערלה מותרין״, והאיסור הוא מדרבנן וכפי שכתב רש״י שם. ועי׳ גם רעק״א בשביעית ספ״א 
דהקשה למה לא פסק הרמב״ם בערלה כראב״י והרי פסק כראב״י בסוטה לענין ילדה כל 

שנתה ומנין לחלק ביניהם, ונשאר בצ״ע.

הרי דהגר״א והרעק״א נראה דחששו לדעת הרא״ש שגם בערלה כל שגמם פחות מטפח נחשב 
ערלה. ומטעם דדמי לילדה פחות מטפח כל שנותיה. גם הש״ך יו״ד סי׳ רצד ס״ק לא, נראה 
דס״ל כדעת הרא״ש ותמה על השו״ע בהל׳ ערלה למה השמיט דעת הרא״ש. ומה שהקשו 
הראשונים דאין הלכה כשיטה, כתב לתרץ שכיון שפסקינן בדבר אחד כר״ש לענין שביעית, 
לא נחשב יותר לשיטה, ומה שאמר בירושלמי ״אמרו דבר אחד״ הכוונה שפוסקים כראב״י 

מפני שר״ש סבר כוותיה. ועי״ש שהאריך בזה, ונשאר במסקנת הדברים בצ״ע.

 והנה ממה דדימו דין זה לילדה שאינה גבוהה טפח משמע שהדין שצריך למנות שנות 
ערלה כל שהוא פחות טפח, הוא מדרבנן ומשום מראית העין וכמו שכתב השו״ע בסעיף 
כא ״חייבת בערלה לעולם משום מראית העין שנראה כאילו היא בת שנתה״. וה״ה באילן 
שנקצץ שעד טפח מונים לו שנות ערלה מחדש הוא רק משום מראית העין, ולמעשה כן הוא 
בפירוש בדברי ראב״י ״הגומם את כרמו פחות מטפח חייב בערלה מפני מראית העין״. ]ועי׳ 
באחרונים שכתבו לחלק בין דברי ר״ש לגבי שביעית ובין דברי ראב״י בערלה, דבערלה זה 
רק משום מראית העין[. אכן לדעת חכמים דרק אם נקצץ מעם הארץ חייב בערלה ומונים לו 
ערלה משעת קציצה, נראה שהוא אסור מעיקר הדין וכלשון הרמב״ם שכתב ״חייב בערלה״ 
ועי׳ במנחת שלמה סי׳ סט )עמ׳ שעח( שדייק שהחיוב הוא מן הדין ולא משום מראית העין, 
ודייק גם מהריבמ״ץ סוף פ״ק דשביעית דרבנן סברו שאסור מעיקר הדין כאשר קצצו מעם 
הארץ. וטעם הדבר דכיון שקצצו מעם הארץ אין שם ״עץ״ על הגזע שמתחת לקרקע, משא״כ 

כאשר נשאר מעל הארץ יש לו שם עץ ובזה פליגי אם יש לאסור משום מראית העין.

 החזו״א כלאים סי׳ ד, כז הקשה על דברי הגר״א שמדמה אילן שנגמם פחות מטפח לילדה 
פחות מטפח שאסורה בערלה כל שנותיה, דלכאו׳ לא דמי כלל, דמה דאמרינן דילדה פחות 
מטפח כל ימיה חייבת בערלה זה הרי רק מטעם דיש חשש של מראית העין, אבל אילן 
הנקצץ, גם אם נקצץ פחות מטפח, נראה שעיקרו זקן ומידע ידיע שהוא פטור מערלה, דהרי 
הגזע שעליו מרכיבים הוא עבה כאילן, ולכן אפי׳ שנגמם פחות מטפח פטור מערלה ורק אם 
נגמם עד פני הקרקע שאין שום גזע שנשאר, יהיה חייב בערלה, דאין אנו רואים את עיקרו.

גם באבי עזרי זרעים מע״ש ונ״ר פ״י הי״ג תמה על קושית הרעק״א דאילן שנגמם יחזור ויגדל 
שוב ולכן אין מונים לו ערלה מחדש, ואה״נ כאשר הוא פחות מטפח אסור משום ערלה דאז 
מתחזי כנטיעה בת שנתה. אבל ילדה שכל שנתה היא פחות מטפח, נראית ילדה כל שנותיה 
ולכן משום מראית העין היא אסורה משום ערלה כל שנתה. ואה״נ אם תגדל תפטר מערלה. 

ומעין זה כתב גם הקרן אורה בסוטה דף מג עב ד״ה גמ׳ כי אתי רב דימי.

מבואר בדבריהם דאילן שנגמם שונה מילדה כל שנתה, ואף שבילדה כל שנתה פסקינן 
דחייבת בערלה לעולם, באילן שנגמם אין למנות לו שנות ערלה מחדש אם נגמם פחות מטפח.

 עוד הקשה בחזו״א בשביעית סי׳ יז, י – יא על מה שכתוב בירושלמי שראב״י ור״ש אמרו 
דבר אחד, דכל מה שאפשר לדמות זה רק לענין שיש לחלק בין טפח לפחות מטפח, אבל 

בעצם הטעם הם חלוקים. דמה שאמר ר״ש בשביעית שאילן שנגמם מותר לחרוש לו בית 
סאה עד ר״ה הוא משום שהיניקה נחלשה ע״י הקציצה ואבד כח האילן הראשון ועכשיו 
מתחדש הוא כנטיעה חדשה ולכן התירו לחרוש עד ר״ה ולא מיחזי כעושה מעשה לצורך 
שמיטה כיון שהוא כנטיעה חדשה. אבל אילן שנקצץ לענין ערלה כל שנשאר אפילו שורש 
קטן דינו כאילן וכמבואר במס׳ ערלה פ״א מ״ד ונפסק ברמב״ם פ״י מהלכות מע״ש ונ״ר הל׳ 
יב, וכאן הרי נשארו כל השורשים בקרקע, ומה שאסר ראב״י הוא אע״פ שנשאר בקרקע 
שורשים, דאסור משום מראית העין ורבנן פליגי דאין חשש מראית העין. ולפי״ז מיושבים 
דברי הרמב״ם דבהל׳ שמיטה פסק כר״ש דאם קצץ פחות מטפח כבר אבד כח האילן הראשון 
וחשיב כנטיעה חדשה שהתירו לחרוש בשבילה, ובהל׳ ערלה פסק כחכמים דאין מונים לו 
שנות ערלה מחדש רק אם נגמם מעם הקרקע ממש. וגם אז רק מטעם דמיחזי כנטיעה חדשה. 
ועוד שהרי חכמים נחלקו רק בערלה משום שלא חששו למראית העין, אולם בשביעית דלא 

פליגי אפשר דמודים לר״ש דכבר בפחות מטפח מותר לחרוש.

הרי דלהרמב״ם ודעימיה כל שנקצץ האילן פחות מטפח אין מונים לו שנות ערלה מחדש 
ובנקצץ מעם הארץ חייב בערלה ואפשר שאסור מעיקר הדין. ולדעת הרא״ש הש״ך והגר״א 

אם נקצץ פחות מטפח הוא אסור ואיסורו מדרבנן משום מראית העין. 

לפי זה יש לדון מה הדין בהרכבות המצויות כיום, וכאמור יש בזה כמה אופנים, אלו שחותכים 
את האילן ובחלק העליון תוחבים ענף מזן אחר, ומענף זה מתפתח ויוצא עץ חדש מהזן 
שאותו הרכבנו. בדרך זו ודאי ראוי להקפיד שכאשר חותכים את הגזע של האילן הישן 

שיחתכו מעל גובה טפח, ולחשוש לדעת הרא״ש הש״ך והגר״א. 

והנה בהרכבה זו יש מקום לדון דאף לדעת הרמב״ם יש לחוש דלדברי החזו״א שהבאנו 
לעיל לחלק בין אילן שנגמם פחות מטפח שבו אנו אומרים שכיון שעיקרו נראה כזקן וכולם 
יודעים שהוא פטור מערלה ואין חשש של מראית עין, לבין אילן שכל ימיו נראה כילדה 
שחייב בערלה משום מראית עין ומובן למה הרמב״ם פסק כחכמים בערלה. דהנה כיום 
רגילים בחלק מהמשתלות לשתול את השתילים הכנות בתחילת הקיץ ובסוף הקיץ מרכיבים 
אותם, ובמקרה זה כאשר חותכים את הכנה עדיין אין ניכר כמעט שעיקרו הוא מעץ זקן, ואם 
יעשו את ההרכבה בחודש אלול שהוא פחות מל׳ יום לפני ר״ה )דכל נטיעה שנטעו בתוך 
ל׳ יום לר״ה אין חשיב שנה ויש למנות לו שנות ערלה מהשנה החדשה(, יתכן וצריך למנות 
להרכבה זו שנות ערלה מחדש גם לדעת הרמב״ם, ומשום דאם יקצצו את הכנה בתוך טפח 
לקרקע וירכיבו עליה את הרוכב, אין ניכר שהתחתון )הכנה( הוא זקן, והוה כנטיעה הנראית 
כילדה כל שנותיה ויש למנות משום מראית העין שנות ערלה מזמן ״נטיעת״ הרוכב, וצ״ע. 
]אכן למעשה כבר כתבנו דיש לחשוש לדעת הרא״ש ודעימיה דפסקינן כראב״י וכל פחות 

מטפח מונים שנות ערלה מחדש[.

אבל בהרכבת ״עין״ שבו פוצעים את ה״כנה״ ומכניסים בה את העין, - ובדרך כלל מרכיבים 
גם בפחות מטפח מעם הארץ, ולאחר שהעין נקלט ומתפתח ענף חדש, חותכים את הגזע 
של השתיל הנקרא ״כנה״ מעל המקום בו הורכב העין כך שלמעשה נשאר רק הענף שנוצר 
מהעין והוא כאמור יוצא מתחת לגובה טפח. כאן יש מקום לדון האם יש להקפיד שמקום 
ההרכבה יהיה דוקא למעלה מטפח, דאף אם מקום ההרכבה הוא למטה מטפח, הרי מזמן 
ההרכבה עד לאחר שמתפתח ענף חדש, עדיין נשארת הכנה שלימה ולא נוגעים בה והיא 
ארוכה מטפח ורק אח״כ לאחר שהתפתח כבר ענף חדש מהעין שהורכב חותכים את הכנה, 
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ערלה בהר בה בגפניע

וא״כ בכל מצב השתיל הינו למעלה מטפח גם לפני ההרכבה שאז הכנה עצמה גבוהה 
למעלה מטפח, וגם לאחר שחתכו את הכנה שאז הענף החדש הרוכב היוצא מהעין 
גבוה למעלה מטפח. ובזה אף לדעת הרא״ש נראה דאין לחשוש למראית עין. וחשיב כמו 
ענף שיצא מאילן זקן בתוך טפח הסמוך לקרקע דלא מונים לו שנות ערלה מחדש, ]גם אם 
לאחר זמן יחתכו את שאר ענפי האילן וישאר ענף זה לבדו[ ורק כאשר יוצא מתחת לפני 
הקרקע חוששים ומונים לו שנות ערלה מחדש. ]וכדפסק הרמב״ם פ״י הל׳ יט ״אילן היוצא 
מן הגזע פטור מן הערלה, מן השורשים חייב״ דנחשב אילן חדש[. וכן שמעתי בשם מרן 
הגרי״ש אלישיב שליט״א שבמקרה זה של הרכבת ״עין״ אין מונים שנות ערלה מחדש אף 

אם חתכו את הכנה פחות מטפח מהקרקע.

לשם חידוש פני הכרם והטבת תנובתו מצוי שמרכיבים בעץ הגפן 
ענף צעיר מעץ אחר מאותו זן או מזן שונה של גפן וכך העץ מקבל 
חיים חדשים וחזקים יותר, מציאות זו מעוררת שאלה האם הרכבה זו 
מצריכה למנות לה שנות ערלה מחדש, או שהיא נידונת כדין האילן 
הזקן ופטורה מערלה. במאמר שלפנינו מבוארים דיני ערלה בהרכבות 

להלכה ולמעשה.

רבי משה מנחם טבאל זצ״ל

ערלה בהרכבה בגפנים
אחת העבודות המצויות בכרם היא גיזום הגפנים ע״מ לחדש את פני העצים, או מחמת 
שהגפנים אינם מניבים מספיק פרי או משום שהפירות הם באיכות גרועה, ואחר הגיזום 
מרכיבים על הגזם ענף חדש, וכמו״כ מצוי במשתלות שכאשר מכינים את השתילים גוזמים 

את הכנות ומרכיבים עליהם את הזן בהם מעונינים.

הגיזום בכרם נעשה בכמה צורות, יש שגוזמים למעלה מג׳ טפחים ויש שגוזמים למטה מג׳ 
טפחים ופעמים אף למטה מגובה טפח ויש לדון האם צריכים למנות לגפן המתחדש שנות 

ערלה מחדש או שאין צריך.

בתורת כהנים )ויקרא יט, כג( ״כתיב ונטעתם - פרט למבריך ומרכיב״. מבואר שהמבריך 
והמרכיב לא צריך למנות שנות ערלה מחדש. ומאידך הגמ׳ בר״ה ט, ב מביאה ברייתא ״אחד 
הנוטע ואחד המבריך ואחד המרכיב ערב שביעית ל׳ יום לפני ר״ה עלתה לו שנה, ומותר 
לקיימן בשביעית״. וביארו הראשונים שזה נאמר גם לענין ערלה, מבואר שכל הברכה והרכבה 
פחות מל׳ יום מונים לו שנות ערלה מחדש מזמן ההברכה והרכבה. הרי לכאורה התו״כ וש״ס 

דילן חלוקים אם בהברכה והרכבה יש למנות מנין שנות ערלה מחדש או לא.

הגמ׳ בסוטה מג, ב ״אמר רבי אבהו ילדה שסיבכה בזקינה בטלה ילדה בזקינה ואין בה 
דין ערלה״, ופירש רש״י ״ואינה חייבת בערלה... וכי תנן במס׳ ערלה דמרכיב חייב בערלה, 
בילדה תנן, שאף אותו ענף חייב בערלה. ואע״ג דקצצו מזקינה נעשה עכשיו ילדה, שזו היא 
נטיעתו״. מבואר שכל ענף שנקצץ, אף שנקצץ מאילן זקן שעברו עליו שנות ערלה, הענף 
נחשב כילדה ויש למנות לו שנות ערלה מחדש. אכן כאשר מרכיבים אותו על עץ זקן אין הוא 
חייב בערלה, משום שהוא בטל בזקן. עוד מדויק מרש״י שהרכבת ענף חדש על עץ חשיב 
כנטיעה חדשה, אעפ״כ אם עברו על העץ שעליו מרכיבים שנות ערלה, אזי גם על הילדה 
המורכבת שנטעו אותה מחדש בתוך הזקינה אין דין ערלה דהיא בטילה, ואם לא עברו על 
האילן שעליו מרכיבים שנות ערלה הרי שיש למנות לענף שנות ערלה מחדש. ומשמע 
מרש״י שחשיב נטיעה חדשה, וצריך ג׳ שנים, וצ״ל דמכיון שהרכיבו על נטיעה שעדיין לא 
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ערלה בהר בה בגפניע

עברו עליה שנות ערלה ברגע שהרכבנו עליה נטיעה חדשה צריך למנות להרכבה מחדש, 
ורק כאשר מרכיבים על זקינה היא מתבטלת לזקינה. 

הגמ׳ בנדרים נז ע״ב ובמנחות סט ע״ב, ״אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן ילדה שסיבכה בזקינה 
ובה פירות אע״פ שהוסיפה מאתיים אסור״. וביאר רש״י )כיון שפירות הילדה אסורים שהם 
ערלה(, ״לא אתו גידולים דהיתר )לאחר שסיבכה בזקינה( ומעלין את האיסור״. ובפשטות זו 
אותה מימרא של רבי אבהו בסוטה שכאשר סיבכו ילדה בזקינה היא בטלה אצל הזקינה ואין 
צורך למנות לה שנות ערלה מחדש, אלא שכאן כאשר יש כבר על הילדה פירות האסורים, 
ורוצים להתיר כיון שהמשך הגידול לאחר שהורכב על גבי זקינה הוא בהיתר, א״כ היה 
אפשר לומר כיון דערלה בטילה במאתיים הפירות שגדלו באיסור יתבטלו בגדל בהיתר, 
בזה אמרינן לא אתי גידולי היתר ומבטלין את העיקר האסור. ומוכח שאכן בהרכבה רגילה 
בלא פירות מה שגדל מכאן ולהבא זה היתר, והם דברי רב אבהו בסוטה, ולמעשה כך כתבו 
התוס׳ במנחות וכ״כ הר״ן ״שאילו לא היו בה פירות אמרינן בפרק משוח מלחמה )סוטה(, 
דילדה שסיבכה בזקינה בטילה״ ובתוס׳ גם כתב שהגירסא בגמ׳ בסוטה היא אמר רבי אבהו 

אמר ר׳ יוחנן כמו בנדרים.

עוד כתבו התוס׳ במנחות, שאם יש ענף מעץ זקן שעבר עליו שנות ערלה והפירות שבו 
מותרים, והרכבנו את הענף על עץ זקן, אעפ״י דחשיב הענף עכשיו כילדה שסיבכה בזקינה 
וכמו שכתב רש״י שכל מה שנותק מזקינה נחשב כילדה, הפירות שגדלו לאחר שסיבכה 
בזקינה יהיו מותרים, דאין כאן גידולי איסור שצריך גידולי היתר להתירם, וממילא הפירות 
שגדלו לפני כן שהם היו מותרים והמשיכו לגדול לאחר ההרכבה לאחר שסיבכה בזקינה, 

בהיתרם עומדים.

בכל אופן מבואר גם בגמ׳ נדרים ובמנחות, שילדה שסיבכה בזקינה וכן הדין בענף זקינה 
בזקינה מה שגדל מכאן והלאה חשיב גידולי היתר ודינו כדין האילן הזקן עליו הרכיבו אותו.

עוד מבואר בתוס׳ במנחות, וכן הוא גם בשטמ״ק שם, שגם ילדה שהרכיבו על ילדה וכגון 
שהרכיבו על ילדה בת שנתיים הרי כשתצא הילדה עליה הרכבנו משנות ערלה, גם הילדה 
המורכבת תצא משנות ערלה, דכמו שילדה שסיבכה בזקנה היא בטלה לזקינה, גם הילדה 
שהרכבנו על הילדה, בטלה לילדה. וראייתם מהגמ׳ בסוטה, שהגמ׳ מחלקת בין הרכבת איסור 
להרכבת היתר לענין חוזרים מעורכי המלחמה, שבהרכבת איסור אין חוזרים ובהרכבת היתר 
חוזרים. ושואלת הגמ׳ הרכבת היתר הכי דמי אילימא ילדה בילדה תיפוק ליה דבעי מהדר 
משום ילדה ראשונה, אלא ילדה בזקינה, והאמר רבי אבהו ילדה שסיבכה בזקינה בטילה 
ילדה בזקינה ואין בה דין ערלה. ומתרצת הגמ׳ שמדובר בילדה בילדה והראשונה נטע לסייג 
וקורות שפטור מערלה. ומהא דהגמ׳ אמרה ילדה בילדה תיפוק ליה דבעי מיהדר משום 
ילדה ראשונה, ראיה שהילדה השניה בטילה בילדה הראשונה ומונים גם לילדה השניה מזמן 
הילדה הראשונה, ולכן אם הרכיב בת שנה על בת שנתיים דינה כדין הראשונה שהיא בת 
שנתיים, דאם נאמר שאינה בטילה היה צריך למנות לילדה שהרכבנו מזמן הרכבה ויש נ״מ 
לחוזרים מהמערכה גם בילדה שהורכבה על ילדה, וכיון שהגמ׳ לא תירצה כך ראיה שהילדה 
שהורכבה בטילה לילדה שנמצאת כבר. ומה דפשיטא ליה לתוס׳ והשטמ״ק מספקא ליה 
להר״ש, שכתב במס׳ ערלה פ״א מ״ה דצריך למנות שנות ערלה בהרכבה, רק בילדה בילדה, 
והוסיף ״וצריך לדקדק אי הוי שייך לשנויי הכי בפרק משוח מלחמה וכו׳ דמשני כאן בהרכבת 
איסור כאן בהרכבת היתר״. דמשמע שזה גופא הספק אי ילדה שסיבכה בילדה דמונים לה 

שנות ערלה וכמבואר בגמ׳ ר״ה דף ט, אם צריך למנות מחדש או מזמן הילדה שעליה הרכיבו 
וא״כ יהיה נ״מ גם בענין חוזרים מעורכי המלחמה גם בילדה בילדה. ובזה הסתפק הר״ש.

מבואר מכל הנ״ל: 

בענין הרכבה אם צריך למנות שנות ערלה מחדש מצינו סתירה, בתו״כ כתב שלא מונים א. 
שנות ערלה ובגמ׳ בר״ה רואים שצריך למנות שנות ערלה מזמן ההרכבה. 

ילדה שסיבכה בזקינה מבואר בגמ׳ סוטה שהיא בטילה.ב. 

ילדה עם פירות ערלה שהרכיב על זקינה לא מועיל מה שיש אח״כ גידולי היתר, שאין ג. 
גידולי היתר מעלין את האיסור.

ילדה בילדה נחלקו הראשונים, י״א שהיא בטלה לילדה הראשונה ומונים מהראשונה, ד. 
וי״א דהוא ספק. )ויל״ע בדעת רש״י בסוטה שמשמע קצת דחשיב כנטיעה חדשה(.

 ]יש להוסיף דכמו שיש סתירה לגבי הרכבות בין התו״כ לגמ׳ בר״ה כמו״כ יש סתירה לגבי 
הברכות שבתו״כ נתמעט הברכה ממנין שנות ערלה ובגמ׳ ר״ה מבואר שגם בהברכות מונים 
שנות ערלה מחדש. תירצו הראשונים שכאשר ההברכה נפסקה מאביה )הזקינה( צריך 
למנות ערלה מחדש אבל כל זמן שלא נפסקה וההברכה מחוברת לזקינה אין מונים שנות 

ערלה מחדש[.

בראשונים נאמרו כמה תירוצים כדי ליישב את הסתירה בין התו״כ לגמ׳ דילן לענין הרכבות. 
הר״ש כתב ״לא משכחת לה אלא ילדה בילדה״. וכוונתו לתרץ שהמבואר בגמ׳ ר״ה הוא שיש 
למנות שנות ערלה בהרכבות, היא רק בהרכבה בילדה דאז מונים לה עדיין בגלל הילדה 
הראשונה. ]וכבר כתבנו לעיל שילדה בילדה הר״ש מסתפק אם מונים מהילדה החדשה או 
מהילדה שכבר נמצאת[. ואה״נ אם הרכיבו ילדה בזקינה בטלה הילדה בזקינה וכמבואר בגמ׳ 

סוטה, וזה מה שנתבאר בתו״כ שאין בהרכבות מניית שנות ערלה מחדש. 

הר״ן במס׳ ר״ה תירץ, שהתו״כ מדבר במרכיב באילן הנטוע למאכל ואין ערלה מהטעם 
שילדה שסיבכה בזקינה בטלה, והוסיף שאפילו ילדה בילדה נמי לכי מטו ג׳ לילדה הראשונה 
שניה נמי שריא. ומה שמבואר בגמ׳ ר״ה שהרכבה אסורה, מדבר שהראשונה נטעה לסייג או 
קורות וכיון שאין בראשונה משום דיני ערלה כלל )דאין דין ערלה באילן שנטעו לסייג או 
לקורות( לכן אין ההרכבה בטלה לגבה. או שמדובר באילן סרק שאין בו דין ערלה, ומדובר 
שגוי הרכיב )דישראל אסור להרכיב אילן מאכל על אילן סרק( וצריך למנות לו שנות ערלה 
מזמן נטיעתו. והכוונה מזמן שהרכיב על האילן סרק שהרכבה היא כנטיעה בקרקע מחדש.

הרמב״ם בהל׳ מעשר שני ונטע רבעי פ״י הי״ד כתב ״אחד הנוטע ואחד המבריך ואחד המרכיב 
חייב )כפשטות הגמ׳ בר״ה( בד״א בשחתך בד אחד מן האילן והבריכו בארץ או שהרכיבו 
באילן אחר, אבל אם מתח בד אחד מן האילן הזקן והבריכו בארץ או הרכיבו באילן אחר ועיקר 
הבד מעורה באילן הזקן הרי זה פטור״. וכתב הכס״מ שהרמב״ם בא לתרץ את הסתירה בין 
הגמ׳ בר״ה לתורת כהנים, שהגמ׳ בר״ה מדברת שחתך את הענף ואינו מעורה באילן הישן 
ואת הענף שחתך הרכיב באילן החדש, ומה שכתוב בתו״כ שלא מונים להרכבה שנות ערלה 
מדובר שהענף המורכב לא נפסק מן האילן הישן. וכן הוא להדיא בפיה״מ ערלה פ״א מ״ה. 
וכתב שם עוד הכס״מ שכן כתבו הר״ש והר״ן בר״ה. ועי׳ במנ״ח מצוה רמו אות ז שהקשה 
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ערלה בהר בה בגפניע

שבר״ן לא תירץ כן לענין הרכבות אלא רק לענין הברכות. ויש לעיין דגם בר״ש לא תירץ 
כן לענין הרכבות לחלק בין מעורה לאינו מעורה.

ויל״ע בדברי הרמב״ם שהרי בגמ׳ בסוטה מוכח שכאשר מרכיבים ענף של ילדה בזקינה היא 
בטילה ואין מונים לה שנות ערלה מחדש ולדברי הרמב״ם כאשר חתך את הענף והרכיב על 
אילן זקן צריך למנות לו ערלה מחדש. אכן אם נעמיד את הרמב״ם שמדובר שחתך והרכיב 
על גבי ילדה וצריך למנות לו שנות ערלה בגלל הילדה הראשונה לא קשה כלל מהגמ׳ 
בסוטה דשם מדובר בילדה על זקינה דאז אין מונים שנות ערלה כלל, אבל ילדה בילדה 
יש למנות שנות ערלה מזמן ההרכבה דחשיב כנטיעה חדשה, וכמו שמשמע ברש״י בסוטה 
שכאשר מרכיב ילדה בילדה חשיב כנטיעה חדשה. ועי׳ בר״י קורקוס שכתב שהרמב״ם מדבר 
בהרכיב על גבי ילדה דוקא, משא״כ בהרכיב על זקינה, ההרכבה מותרת, והוכיח כן ממה 
שכתב בהל׳ טז ילדה שסיבכה בזקינה והיו בה פירות בילדה וכו׳, מוכח דמה שגדל אחר 
שהורכב גידולי היתר הוא דבטל לגבי זקינה וכו׳. וכ״כ הט״ז ביו״ד סי׳ רצד ס״ק כד בדעת 
השו״ע ״שהרכיב ענף היתר בנטיעה ילדה שאף הענף נתחייב בערלה והיינו כל ימי משך 

האיסור של הנרכבת וכמ״ש הר״ן״.

ולמעשה אלו דברי הר״ש לתרץ את הסתירה מהגמ׳ בר״ה לתו״כ דכתב שלא משכחת לה 
אלא ילדה בילדה. אכן בר״ש הסתפק כאשר הרכיב ילדה בילדה אם מונה מזמן ההרכבה 
או מזמן של הילדה עליה הורכבה. לפי״ז יש ליישב מדוע המנ״ח הקשה על הכס״מ רק 
מדברי הר״ן שכתב חילוק אחר מהרמב״ם ולא מדברי הר״ש, דגם לדעת הר״ש רק ילדה 

בילדה מונים מחדש.

ועי׳ בהשגת הראב״ד )האחרונים דנו אם השגה זו היא של הראב״ד, ובנוסחאות ישנות של 
הרמב״ם לא נמצאת השגה זו( שכתב וז״ל ״או הרכיבו באילן אחר, פ׳ באילן אחר שחייב 
בערלה״, וכוונתו שמדובר שהאילן עליו הרכיבו הוא חייב בערלה עדיין, וזה מה שכתב 
הכס״מ, וכאמור וזה גם מה שכתב הר״ש ילדה בילדה. ולפי״ז צריך לפרש בדברי הרמב״ם 
שכאשר חתך והרכיב מדובר שהרכיב על ילדה ומונים לו שנות ערלה, וכאשר הענף מעורה 
באילן הזקן אף אם הרכיבו על ילדה, כיון שהוא מחובר לזקינה אין מונים לענף המורכב 

שנות ערלה מחדש.

 והנה כאשר חתך ענף והרכיב ע״ג ילדה פשוט הוא שצריך למנות לו שנות ערלה וא״כ מה 
חידש הרמב״ם, ואפשר אולי לומר שזה גופא חידש הרמב״ם שכאשר מרכיב על ילדה שהיא 
עדיין אסורה צריך למנות שנות ערלה מחדש מזמן ההרכבה, ולא מזמן הילדה הראשונה, 
וכלשון הרמב״ם שכתב והבריכו בארץ או הרכיבו באילן אחר, שמשמע שזה אותו דין וכמו 
שענף חדש שהבריכו בארץ מונים מחדש לאחר שחתך וכמבואר ברמב״ם שכתב ״בד״א 
בשחתך בד אחד והבריכו בארץ״ דאז צריך למנות מזמן ההברכה, כך גם בהרכיבו באילן 

אחר מונים לו מחדש, דזה שהרכיבו נחשב כמו נטיעה מחדש. 

אף אם נתרץ שהרמב״ם מדבר בילדה בילדה, אבל בילדה בזקינה הדין דבטלה ילדה בזקינה, 
יש לדון דמנין לחלק כך, שהרי הרמב״ם כתב סתם הרכיבו על אילן אחר ולא חילק על איזה 
אילן מדובר ובפשטות מדובר בכל אילן גם בזקן. ועוד דלפי״ז השמיט הרמב״ם את הסוגיא 
של מס׳ סוטה ילדה שסיבכה בזקינה. וקושיא זו היה אפשר לתרץ שניתן ללמוד מסתימת 
הרמב״ם שכיון שהרכיב על ילדה אנו מונים שנות ערלה מחדש משמע דדוקא ילדה על 

ילדה אבל אם הרכיב על זקינה אין מונים לו מחדש. אלא דזה קשה דהיה הרמב״ם צריך 
להשמיענו דין זה של ילדה שסיבכה בזקינה שזו גמ׳ מפורשת. 

והנה שאלה זו האם ברמב״ם מדובר שהרכיב על ילדה או על זקינה, נידונה כבר בזמן חכמי 
פרובינציא )תשובת חכמי פרובינציא בסי׳ נא בהוספות בסוף הספר( ״מעשה בא לידינו בנכבד 
אחד מגדולי ערינו שחתך גפנים מכרם זקן והרכיבם בכרם זקן אחר ויש מחכמי ערינו אומרים 
כי מדברי הרמב״ם כיון שחתך מן האילן אע״פ שהרכיבו באילן זקן חייב בערלה. ויש מהם 
אומרים אע״פ שחתך כיון שהרכיבו באילן זקן פטור מערלה״. וטעם האוסרים מבאר שם דהוי 
״כאילו נטען בארץ דמה לי נטען בקרקע מה לי נטען באילן אחר״ מבואר שהאילן הראשון 
עליו מרכבים נחשב כקרקע של הרוכב ואין זה המשך הגידול אלא גידול חדש. ומרן הגרש״ז 
אויערבך זצוק״ל כתב במנחת שלמה ח״א סי׳ ע, עמ׳ תד ד״ה ויש להטעים, ״וטעמו נראה 
דסובר דכיון שההרכבה גורמת שינוי גדול בטבע האילן עד כדי כך שאם היה היחור ממין 
אחר משנה האילן את פריו שהוא רגיל להוציא וכו׳, לכן ההרכבה עצמה אף כשהיא הרכבה 
של מין במינו חשבינן לה כמעשה חדש בגוף האילן שמשנה אותו לנטיעה חדשה וכאילו 
נוטע עכשיו מחדש דמי״. הרי שגם בהרכיבו על זקינה אנו צריכים למנות להרכבה מחדש. 

והנה יש לדייק כדברי האוסרים מחכמי פרובינציא, מלשון הרמב״ם, שכתב ״בד״א שחתך 
בד אחד מן האילן והבריכו בארץ או הרכיבו באילן אחר״ וסתם וכתב ״מן האילן״ ו״באילן 
אחר״ ולא כתב מאיזה אילן לקח את הבד אם מאילן זקן או מילדה, ולא ביאר גם על איזה 
אילן הרכיב אם על זקינה או ילדה. ובהמשך כתב ״אבל אם מתח בד אחד מן האילן הזקן 
והבריכו בארץ או הרכיבו באילן אחר ועיקר הבד מעורה באילן הזקן הרי זה פטור״ וכאן 
הרמב״ם פירט שמתח את הבד מאילן זקן דוקא, וההרכבה היתה על אילן אחר, ובזה לא 
חילק בין זקינה לילדה, משמע שכאשר חתך בד אין נ״מ אם זה מזקינה או מילדה דתמיד 
נחשב כילדה )וכמבואר ברש״י(, וגם אין נ״מ על מה הרכיב דתמיד מונים לו שנות ערלה 
מחדש בין אם הורכב על זקינה ובין אם הורכב על ילדה. אבל כשהוא מעורה כתב הרמב״ם 
״מן האילן הזקן״ דבמקרה שהבד הוא מאילן זקן אף שהרכיבו על אילן אחר בין שהוא ילדה 
ובין שהוא זקינה כיון שבא מזקינה הרי זה פטור. ומדויק לשונו שכאשר חתך אין נ״מ מהיכן 
הגיע הבד וכן על מה הרכיב, וזה כדברי חכמי פרובינציא. ולכן אם הרכיב בד אף אם הרכיב 
על זקינה יש למנות לו שנות ערלה מחדש. אלא שקשה מה יענה הרמב״ם שהגמ׳ במס׳ 
סוטה אומרת שילדה שסיבכה בזקינה בטלה היא לזקינה. ואם נפרש גם את הגמ׳ בסוטה 
שמדובר כאשר היא עדיין מעורה עם האילן שממנו לקח את הזמורה, קשה א״כ שהגמ׳ 
אומרת בטלה ילדה בזקינה, וההיתר הוא בגלל שמעורה באילן הזקן, ולא בגלל האילן עליו 
הורכב. ועוד דא״כ מה החידוש שהיא מותרת הרי יש פטור מערלה או בגלל שמעורה עדיין 
בזקינה הראשונה או בגלל שבטילה לזקינה החדשה. ויותר קשה שהרי הרמב״ם בהמשך 
הל׳ טז מביא את הסוגיא במנחות ונדרים, ילדה שסיבכה בזקינה ובה פירות אע״פ שהוסיפה 
מאתיים אסור ״שאין גידולי היתר מעלין את העיקר האסור״. ושם הרי ודאי מדובר בשחתך 
את הילדה ולדברי הרמב״ם צריך להיות אסור אפילו אין בה פירות האסורין, דכל מה שגדל 
לאחר שחתך נחשב לנטיעה חדשה. )וכבר כתבנו שמכאן הוכיח הרי״ק דהרמב״ם בהל׳ יד 

דיבר בהרכיב על ילדה אבל המרכיב על זקינה, בטילה הילדה לזקינה(.

 והנה בתשובות חכמי פרובינציא תירצו הקושיא מהסוגיא בסוטה ״על כרחנו יש לנו לפרשה 
כדי לישב דעת הרמב״ם ז״ל בנטיעה ילדה הנטועה סמוך לאילן זקן וזעזען והבקיען עד שדבקן 
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 לאי  רעיע

וחברן יחד ונתאחו ונעשו כאילן אחד, בכי האי גונא לא הוי נטיעה גמורה ולאו בכלל 
ונטעתם הוא ופטורה מן הערלה והיחור שהיה לה כבר בטל לגבי זקנה״. וזה לשיטתם 
שכתבו הטעם לאסור דחשיב כנטיעה חדשה בקרקע ״דמה לי נטען בקרקע מה לי נטען 
באילן״ ולכן כאן שכבר היתה נטועה קודם וזעזען וחברן יחד בזה לא נחשב נטיעה ולכן היא 

בטילה לזקינה. אבל במקום שחתך והרכיב על אילן אפילו זקן, מונה שנות ערלה מחדש.

גם בכפו״פ )פרק נד עמ׳ רמא במהדורת ביהמ״ד( למד בדעת הרמב״ם כדעת חכמי פרובינצא 
שמדובר שכשחתך את הענף והרכיבו אפילו על אילן זקן שצריך למנות לו מחדש. וכתב 
בתחילה שחלוק הרמב״ם על הסוגיא בסוטה, ובהמשך כתב דמה שאין מונים להרכבה מחדש 
מדובר כאשר האילן עדיין מחובר לאילן בו גדל ולכן אין בו דין ערלה. וכתב שם בסוף ״ומ״מ 
מסתברא דההיא דסוטה בשלא נפסקה הילדה מעיקרה מיירי, אלא זה היחור נטוע, ואח״כ 
מתחו והרכיבו באילן אחר )דלשיטת הרמב״ם איירי בלא נפסקה, וקשה לו א״כ מה החידוש 
וכתב( ואשמועינן שלא תהא בהרכבה ערלה אלא כשהיא דרך נטיעה כלומר שהשורש נחתך 
לגמרי״. והיינו דהסוגיא מדברת שהבד מחובר עדיין לאילן הראשון וההיתר הוא בגלל שלא 
ניתק מהאילן הראשון. ואשמועינן שרק כאשר חתך לגמרי יש ערלה אבל כאשר מחובר 
עדיין לראשון אין דין ערלה. כלומר שאף שהיינו צריכים להמשיך למנות לו שנות ערלה 
מזמן הנטיעה של הילדה בקרקע, אך כיון שחיבר לזקינה וגם הנטיעה כבר נטועה בקרקע 
אין צריך למנות שנות ערלה מזמן הנטיעה בקרקע. לפי״ז צ״ל גם בגמ׳ במנחות ונדרים ששם 
הגמ׳ דנה אם גידולי היתר מעלין את האיסור, דמדובר שהילדה שבה פירות בטילה לזקינה 
ורק אם עדיין הילדה מחוברת לקרקע, והיה מקום להתיר גם את הגידולים שעל הילדה 
כיון שהרכיבו את הילדה על הזקינה קמ״ל דאין גידולי היתר שלאחר החיבור מתירים את 

הפירות שכבר גדלו באיסור ורק מה שיגדל מכאן ולהבא יהיה מותר.

סיכום הדברים:

דעת רוב הראשונים היא כפשטות הגמ׳ בסוטה שכאשר הרכיבו ע״ג אילן מאכל זקן בין 
שהענף הוא מזקינה או מילדה, הענף בטל לזקינה והפירות שיגדלו מכאן והלאה מותרים. 
בדעת הרמב״ם שכתב שכאשר חתך בד מן האילן והרכיבו באילן אחר יש למנות שנות ערלה 
נאמרו כמה פירושים. דעת הראב״ד, הר״י קורקוס והכס״מ, שהרמב״ם מדבר שיש למנות שנות 
ערלה כאשר הרכיב ע״ג ילדה דוקא, אבל הרכיב ע״ג זקינה בטלה הילדה לזקינה והפירות 
שיגדלו מכאן והלאה מותרים, וכדעת רוב הראשונים. ודעת הכפו״פ וחכמי פרובינציא שגם 

אם הרכיב ע״ג זקינה יש למנות לו מחדש שנות ערלה וכן נראה פשטות לשון הרמב״ם.

החזו״א כתב בדיני ערלה אות יט ״יחור שהרכיב באילן זקן, דין היחור כענף של הזקן, ופטור 
מן הערלה, ואם הרכיב באילן שהוא תוך שנות ערלה, כשיצא האילן מן הערלה, יצא גם היחור 
המורכב״. הרי שפשט כדעת רוב הראשונים, ולמד ברמב״ם כדעת הרי״ק, הראב״ד והכס״מ. 
וכן פסק הט״ז ביו״ד סי׳ רצד ס״ק כד. המנחת שלמה בסי׳ עא אות ט כתב ״מ״מ למעשה 

אין לזוז כלל מכל גדולי עולם דלא נקטי הכי, ובפרט דלהלכה לא קיי״ל בהא כהרמב״ם״.

הרי דלהלכה למעשה אם הרכיבו על אילן מאכל זקן, הפירות שיגדלו מזמן ההרכבה והלאה 
יהיו מותרים.

האם יש לחוש לכלאי זרעים במשתלות, כשכל שתיל נמצא בעציץ 
נפרד? ואם אכן יש לחוש לכלאים כיצד היא הדרך להמנע מכך כשכל 
השתילים נמצאים בחממה ייעודית? והאם יש חומרא בהרחקות לכלאים 
בעציצים הגדלים בחממה? לפנינו בירור מקיף שנערך ונכתב על ידי 
מורנו רבי משה טבאל זצ״ל, הסוקר את דיני כלאי זרעים מן השרש 
בעיקר דין כלאי זרעים, עד לפרטי המציאות בעציצים והחממות כיום, 

דעות הפוסקים בנידונים אלו וההלכה למעשה.

רבי משה מנחם טבאל זצ״ל

כלאי זרעים
א

איסור כלאי זרעים מבואר ברמב״ם פ״א ה״א שהוא מהתורה שנאמר ״שדך לא תזרע כלאים״ 
)ויקרא יט, ט( וז״ל ״הזורע שני מיני זרעים כאחד בארץ ישראל לוקה שנאמר שדך לא תזרע 
כלאים״, ומבואר ברמב״ם שם שזורע נאמר בין בתבואה ובין בירק. וכן נקטו רוב הראשונים 
ומוני המצוות שאיסור כלאי זרעים בכל המינים אסור מהתורה, עי׳ חינוך מצוה רמה, סמ״ג 
לאוין רעט ורס״ג לאוין רמו. והנה אף שלשון הר״מ הוא שזורע ״כאחד״ מבואר בהמשך שכלאי 
זרעים זה בין שזרע במפולת יד כלומר ״כאחד״ ובין שזרע מין אחד ליד מין אחר, כמו שכתב 
שם בפרק ג ה״ט לגבי תבואה ״כיצד שדהו שהיתה זרועה מין תבואה ובקש לזרוע בצדה 
מין תבואה אחר וכו׳ ואינו לוקה עד שיהיו קרובים בתוך ו׳ טפחים״, ובה״י לגבי ירקות כתב 
״היתה שדהו זרועה ירק ובקש וכו׳ ואינו לוקה עד שיהיו קרובים בתוך טפח״, הרי מפורש 

שבתבואה ובירק חייב מהתורה גם כאשר זרע כל אחד סמוך לשני. 

בשיטת רש״י לכאורה מצאנו סתירה אי כלאי זרעים נוהג מהתורה בכל המינים, דהנה רש״י 
בקידושין לט ע״א רב יוסף מערב ביזרני וזרע )רש״י: ולא בכרם, ובתוס׳ ר״י הזקן כגון חטה 
ושעורה או שני מיני ירק(, א״ל אביי והאנן תנן )בערלה פ״ג מ״ט( הכלאים מדברי סופרים. 
וביאר רש״י וקס״ד אפילו כלאי זרעים נמי אסרו בחו״ל כי היכי דבא״י אסירי מדאורייתא, 
ומתרצת הגמ׳ לא קשיא כלאי הכרם דבארץ ישראל אסורים בהנאה בחו״ל נמי גזרו בהו 
רבנן, כלאי זרעים דבארץ ישראל לא אסורים בהנאה בחו״ל נמי לא גזרו רבנן. הרי מפורש 

ברש״י שאיסור כלאי זרעים בארץ הוא מהתורה.

ואילו ברש״י במס׳ שבת פד ע״ב בסוגיא דערוגה כתב שבכלאים אע״פ שיונקים אחד מהשני 
אין בית מיחוש כיון דהעיקר הוא העירבוב. וז״ל: דגבי כלאים היכרא הוא דבעינן דלא להוי 
עירבוב דהא אכלאים קפיד קרא )התרגום מתרגם כלאים – עירובין( אבל ליניקה לא חיישינן 
אפילו בכלאי הכרם דאורייתא כדתנן זה סומך לגדר מכאן וזה סומך לגדר מכאן אע״ג דינקו 
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 לאי  רעיע

מתתאי, וכ״ש כלאי זרעים דרבנן דלא חיישינן ליניקה כדתנן גבי ראש תור וגבי ב׳ שורות 
וכו׳, הרי שדעת רש״י כאן שכלאי הכרם אסור מהתורה וכלאי זרעים הוא רק מדרבנן. 

תוס׳ שם ד״ה ארבע, הקשו על רש״י מהגמ׳ בחולין דף קטו ע״א שמשמע שכלאי זרעים 
שאסורים בזריעה מהתורה יאסרו באכילה משום כל שתיעבתי לך )ואמנם למסקנת הגמ׳ 
אין כלאי זרעים נאסרים באכילה מפני שהוקשו לכלאי בהמה שכתוב בהמתך לא תרביע 
כלאים שדך לא תזרע כלאים מה בהמתך היוצא ממנה מותר אף שדך היוצא ממנה מותר(, 
עכ״פ משמע דזריעתם אסורה מן התורה, ואין לומר שהגמ׳ איירי רק בהרכבת אילן דאדרבא 
הרכבת האילן לומדים משדך לא תזרע כלאים. עוד מקשים שם התוס׳ על רש״י מהגמ׳ 
בקידושין שדורשת לגבי הרכבת אילן, בהמתך לא תרביע כלאים שדך לא תזרע כלאים מה 
בהמתך בהרבעה אף שדך בהרכבה ומה בהמתך נוהג בין בארץ בין בחו״ל אף שדך נוהג בין 
בארץ ובין בחו״ל ומקשה הגמ׳ הרי כתוב ״שדך״ שמשמע רק בארץ, ומתרצת הגמ׳ ההוא 

למעוטי זרעים שבחו״ל, משמע שבארץ אסורים מהתורה.

אמנם קושיא האחרונה שהקשו התוס׳ שמשדך משמע שאסורים בארץ מדאורייתא, לא קשה 
לרש״י שהוא למד שם בגמ׳ ״שדך״ למעוטי זרעים הכוונה על כלאי הכרם, ואף שהפסוק מדבר 
בכלאי זרעים כתב רש״י שהכונה לכלאי הכרם והטעם משום דאפקיה לכלאי הכרם בלשון 
זריעה. וביותר, תוס׳ בקידושין כתב כמו רש״י שהדרשה של ״שדך״ היא על כלאי הכרם ולא 
על כלאי זרעים, ומסביר שכלאי זרעים שפטור בחו״ל לא צריך פסוק, דכיון שכלאי זרעים הם 
חובת קרקע פשיטא שאין היא נוהגת בחו״ל ורק בכלאי הכרם שהם אסורים בהנאה ואסורים 
איסור עולם היה הו״א ללמוד מ״חדש״ שכמו שאיסור חדש אסור אף בחו״ל הוא הדין שכלאי 
הכרם יהיו אסורים גם בחו״ל, לכן ממעטינן משדך. מבואר בתוס׳ שלמד שהמיעוט משדך 
ממעט כלאי הכרם וכמו שכתב רש״י. לפי״ז כתב המהר״ם שתוס׳ בקידושין חלוק על התוס׳ 
בשבת. עכ״פ לעצם דין כלאי זרעים אם אסור מהתורה אין קושיא מהסוגיא דקידושין בין 

לפי דעת רש״י ובין לדעת תוס׳ שם בקידושין.

עוד מצאנו שיטת רש״י בגמ׳ בבכורות דף נד ע״א לגבי אין מעשרין ממין על שאינו מינו, 
מתירוש על יצהר, שנאמר כל חלב יצהר וכל חלב תירוש. ומנין שאין מעשרין תירוש על 
דגן ודגן על דגן, דורשת הגמ׳ ק״ו ומה תירוש ויצהר שאינם כלאים אין מעשרין, דגן ותירוש 
דגן ודגן שהם כלאים זה בזה אינו דין שלא יתעשרו מזה על זה. ופרש״י ד״ה דגן ודגן: חיטים 
על שעורים ושעורין על חיטין, גפנים וזיתים אינם כלאים זה עם זה, דגן ודגן כלאי זרעים 
דרבנן, דגן ותירוש כלאי הכרם דאורייתא, עכ״ל. הרי שרש״י כתב מפורש לגבי כלאי זרעים 
שהם רק מדרבנן, ואף דגן בדגן איסורו רק מדרבנן. ובתוס׳ שם הקשו על רש״י וכתבו שהוא 

טעות סופר.

הרי שבשיטת רש״י לכאורה יש לנו סתירה בשבת ובבכורות כותב רש״י שכלאי זרעים אסורים 
מדרבנן ובקידושין לגבי זרע ביזרני מעורבים כתב רש״י שכלאי זרעים אסורים בארץ מהתורה.

הרדב״ז בהל׳ כלאים בסוף פ״ד מביא את רש״י במס׳ שבת וכתב והא דקאמר כלאי זרעים 
דרבנן היינו המקיים כלאי זרעים ולפיכך אין הזרעים נאסרים כמו כלאי הכרם, דאי לזרוע 
כלאי זרעים מדאורייתא הוא, דכתיב שדך לא תזרע כלאים.)מכאן מדייק התועפות ראם 
בסימן שצ שיוצא לפי הרדב״ז שכלאי הכרם גם מקיים עובר על איסור תורה.( הרי שלרדב״ז 
פשיטא שכלאי זרעים אסור לזרוע מהתורה ורק מקיים כלאי זרעים אסור מדרבנן. ולפי״ז 

אפשר להסביר גם שרש״י בבכורות איירי רק בקיום ולא בזריעה.

בישועות מלכו על הרמב״ם בתחילת הל׳ כלאים מתרץ שרב יוסף בקידושין שעירב בזירני 
וזרע, מדובר בה׳ מיני דגן שאסור מהתורה ורש״י בשבת קאי אשאר ירק שאינו אסור מהתורה, 
ומה שכתב רש״י בבכורות שגם במיני דגן איסורו מדרבנן, אומר הישועות מלכו שזה גופא 

קושית תוס׳ על רש״י שלגבי דגן ודגן אין לומר שזה דרבנן וזה טעות סופר.

בערוך השולחן ביו״ד סי׳ רצז סעי׳ ב-ה )ומעין זה כתוב גם באבן האזל בכרם ציון( מתרץ ע״פ 
מה שכתב הכסף משנה בהל׳ כלאים בסוף פ״ד שמקשה איך מקילים בכלאי זרעים לגבי ראש 
תור ובשתי שורות אע״פ שהם יונקים אחד מהשני, וכתב הכס״מ ״ונ״ל דהטעם משום דקים 
להו לרבנן דלא אסרה תורה אלא כשזרע ב׳ מינים במפולת יד דהכי הוי משמעות דקרא 
דשדך לא תזרע כלאים וכדאמרינן גבי כלאי הכרם, ורבנן אסרו אפילו שלא במפולת יד ולא 
רצו להחמיר ולאסור בדברים הנזכרים״. ]האחרונים הקשו שהכס״מ בפ״ה ה״א סותר את 
עצמו, שכתב שם על מה שכתב הרמב״ם הזורע שני מיני תבואה או שני מיני ירקות גם זרע 
הכרם הרי זה לוקה שתיים וע״ז כתב הכס״מ ״לענין כלאי זרעים אפילו בלא מפולת יד אסור 
וכדתנן היתה שדהו זרועה חטים ונמלך לזרעה שעורים ימתין עד שתתליע ויהפוך ואח״ז 
יזרע״.[ וכתב ערוך השולחן שגם רש״י למד שמהתורה אסור במפולת יד אבל לזרוע סמוך 
לחבירו אינו אסור אלא מדרבנן, ולכן בסוגיא של ערוגה כתב רש״י שהאיסור הוא דרבנן, 
ובקידושין שכתוב רב יוסף מערב ביזרני וזרע איירי במפולת יד, ולכן כתב רש״י שאסור 
מהתורה. ובבכורות צ״ל שגם מדובר רק כאשר זרע חיטה ושעורה סמוכים א׳ לשני ולא 
במפולת יד. ואכן בדעת רש״י ניתן להסביר כך אבל בעצם הדין שכתב הכס״מ בדעת הרמב״ם 
קשה שהרי הרמב״ם עצמו כתב בפ״ג הל׳ ט - י שמהתורה לוקין כאשר אינו מרחיק בזרעים 

טפח ובתבואה ששה טפחים וזה ודאי לא במפולת יד כמבואר לעיל.

הגמ׳ בשבת פה ע״א מדברת בענין ערוגה שאפשר לזרוע בה ה׳ מיני זרעים דלא ינקי מהדדי, 
ומקשה מנין קים להו לרבנן שיעור יניקה בזרעים, ומתרצת הגמ׳ שנאמר ״לא תסיג גבול רעך 
אשר גבלו ראשונים״, והיינו שאסור ליטע סמוך למיצר חבירו כדי שלא יכחיש קרקע של 
חבירו, ורבנן קבעו שם מהו השיעור, וה״ה נמי בכלאים חכמים ידעו לשער מתי יונק אחד 
מהשני. ומקשים התוס׳ שם ד״ה לא, דא״כ הזורע כלאים עובר גם משום לא תסיג וילקה 
שנים, ומתרצים דכיון שעיקר הפסוק שמדבר בהסגת גבול ממש אין לוקים עליו דהא ניתן 
להשבון כך גם בזורע כלאים לא לוקין. ועוד דהוי לאו שבכללות ואין לוקים עליו. מבואר דדעת 
תוס׳ דזורע כלאים עובר משום לא תסיג אלא שאין לוקין על לאו זה. והנה הרמב״ם השמיט 
האיסור דלא תסיג בכלאים, ומסביר המנ״ח דבהסגת גבול עיקר טעמו הוא מה שיונק אחד 
מהשני שבזה הוא מסיג את גבולו, וכיון שבכלאים לא אכפת לנו מה שיונקים אחד מהשני 

ולכן במקום שיש מחיצה או ראש תור וכו׳ אינו עובר, מוכח שלא עובר על לא תסיג גבול.

ולמעשה כן הוא בכל מוני המצוות, שהזורע כלאים עובר רק על שדך לא תזרע כלאים ולא 
כתבו שעובר על לא תשיג. ועי׳ בגליון מהרש״א על השו״ע יו״ד סי׳ רצז בתחילתו שכתב 

שעובר גם ״לא תסיג״ אלא שעל לאו זה אינו לוקה.

ב

כלאי זרעים הם ממצוות התלויות בארץ ובחו״ל מותרים כמבואר בקידושין לט ע״א, שלומדים 
את זה מפסוק ונפסק להלכה ברמב״ם פ״א מהל׳ כלאים הל׳ א, ג. ובתוס׳ בקידושין דף לט ע״א 
כתבו שהם חובת קרקע ופשיטא דהם מותרים. ויש לדון האם בזמן הזה בארץ ישראל כלאי 
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 לאי  רעיע

זרעים אסורים מהתורה, דנחלקו הראשונים אם קדושה שניה קדשה לשעתה ולעתיד 
לבא, ואף שקדשה גם לעתיד לבא אינו חייב בתרומות ומעשרות כיון דאין רוב יושביה 
עליה וחיובו רק מדרבנן, ויש הסוברים דקדושה שניה קדשה לשעתה ולא לעתיד לבא ולכן 
לדעתם גם תרו״מ בזמן הזה הם מדרבנן כיון דאין קדושה. ויש לדון א״כ מה הדין לגבי כלאים.

החזו״א כלאים סי׳ א, א כתב כיון שקדושה שניה קדשה לעתיד לבוא ממילא חיוב כלאים 
בזה״ז הוא מן התורה. ואף שתרו״מ בעינן רוב יושביה עליה אינו נוגע דין זה לכלאים. וע״ע 
צל״ח ברכות דף לו ע״א סד״ה שם אמר רב יהודה שכתב בפשיטות שבזה״ז חייב מהתורה, 
וע׳ בתורת הארץ פ״י אות ו. אכן לדעת הראשונים שלגבי כל מצוות התלויות בארץ אמרינן 
שקדושה שני׳ בטלה אחר שגלו מן הארץ א״כ גם לגבי כלאים יהיה מותר בזמן הזה מהתורה. 
ובמאירי כתב מפורש לגבי כלאים שבזה״ז לדעות אלו יהיה מותר. וכן החזו״א עצמו בדיני 
כלאים אות לא, הביא דעות אלו האומרות שאין איסור כלאים בזה״ז מן התורה אלא מדברי 
סופרים. עוד יש לדון לגבי מקומות שכבשו רק עולי מצרים ולא כבשו עולי בבל דלענין 
תרו״מ נוהג שם מדרבנן מה יהיה הדין לגבי כלאים ועי׳ בדרך אמונה כלאים בבאור ההלכה 

פ״א ה״א ד״ה בארץ ישראל שדן בזה.

ג

מעתה יש לדון דהנה כיום רגילים החקלאים לקנות שתילים ע״מ לשותלם בחממות, השתילים 
גדלים במשתלות אשר נמצאות בבתי רשת כאשר מסביב יש רשת ובגג משתמשים בנילון 
או בחומר קשיח אחר. שם מכינים את השתילים לזריעה ע״ג מגשיות העשויות כמו תבנית 
ביצים, ובשקעים שבכל תבנית שמים אדמה ובה זורעים את השתילים. את המגשיות האלו 
שמים ע״ג שולחנות ובדרך כלל ממלאים את כל השולחן בסוג אחד של שתילים. אכן במקרה 
שנשאר עדיין מקום על השולחנות דואגים הם למלא את השולחן בסוג שתילים אחר וכך 
שנוצר מצב בו על שולחן אחד עומדים שתי מגשיות עם שני סוגי שתילים העומדים קרוב 
אחד לשני ויש חשש לאיסור כלאים. וכן מוצאים בחממות ובתי רשת גדולים שהמגדלים 
)החקלאים( רגילים לשתול שני מיני ירקות בתוך חממה, פעמים בעציצים ופעמים ע״ג 

הקרקע, והשאלה האם יש חשש איסור כלאים בזה וכיצד עליהם לנהוג.

תחילה יש לדון אם איסור כלאים אסור רק בשדה או גם בבית, ומצאנו בישועות מלכו פ״א 
ה״א מהל׳ כלאים ובתורת הארץ בהל׳ כלאים פ״י הל׳ יג ד״ה וראיתי, ובעוד ספרים הדנים אם 
יש איסור כלאים בבית. יסוד הדברים הוא הירושלמי בערלה פ״א סוף ה״ב, ״ר׳ יוחנן בשם רב 
ינאי אילן שנטעו בתוך הבית חייב בערלה ופטור מן המעשרות דכתיב עשר תעשר את כל 
תבואת זרעך היוצא השדה. ובשביעית צריכה דכתיב ושבתה הארץ שבת לה׳ וכתיב שדך לא 
תזרע וכרמך לא תזמור״. והמפרשים הסבירו שהיכן שכתוב ארץ משמע בכל מקום בארץ 
וחייב גם בבית, ובמקום שכתוב שדך הגדל בבית פטור דבית לא חשיב שדה. ולכן לענין 
תרו״מ דכתיב שדך ממילא פטור בבית, וערלה דכתיב כי תבואו אל הארץ בית חייב בערלה, 
ובשביעית דכתוב שניהם נשארה הגמ׳ בספק. וכתב בתורת הארץ, לפי״ז כלאים שכתוב 
שדך בית יהיה פטור מכלאים. אכן כתב הישועות מלכו שמדרבנן יהיה חייב, וכ״כ בתורת 
הארץ דמדרבנן חייב כלאים בבית, וכמו שכתב הרמב״ם בפ״א ה״י מהל׳ מעשר שבתרו״מ 

חייב מדרבנן אף שכתוב שם שדה. 

בישועות מלכו שם כתב עוד להסביר את הירושלמי כלאים פ״א ה״ט לגבי הזורע ב׳ מינים 

בבקעה, ב׳ מינים בחורבה, ב׳ מינים וחילקן בגדר, ר״י אמר פטור ר״ל אמר חייב וכו׳. והמפרש 
הסביר שהמחלוקת בכל המקרים כאשר חילקן בגדר ומקשה הישועות מלכו א״כ למה חילקן 
לשלוש דינים – בקעה, חורבה וגדר. לכן כתב שהשאלה בגמ׳ היא בלי שחילקן בגדר. בקעה, 
יש מקום להתיר בו כלאים מפני שזה מקום מדרס בני אדם ואין דרך זריעה שם. חורבה, 
יש מקום להתיר ע״פ הירושלמי בערלה שהבאנו לעיל שבכלאים כתוב שדה וחורבה אינה 

נקראת שדה. וגדר, יש מקום להתיר כאשר מחלק את השדה ע״י גדר. 

עוד כתב הישועות מלכו דמצינו במנחות דף פד ע״ב לגבי ביכורים, מנין שבחורבה חייב ומתרצת 
הגמ׳ שכתוב ביכורי כל אשר בארצך הרי שחורבה חייבת בביכורים, ומסביר הישועות מלכו 
דהטעם בגלל שכתוב ארץ אבל אם היה כתוב שדה, היינו ממעטים חיוב ביכורים בפירות 
הגדלים בחורבה דאין זה שדה. וא״כ בכלאים שכתוב שדה ולא כתיב ארץ יש לפטור חורבה 
שיש לה תקרה כמו בית. ומה שהרמב״ם השמיט דין זה כתב הישועות מלכו דהרי בגמ׳ שם 
מוכח שעציץ נקוב נמי לאו בכלל שדה וגרע מחורבה וכיון דקיי״ל שהזורע בעציץ נקוב חייב 

בכלאים כמבואר במשנה בסוף פ״ז מכלאים לכן להלכה הרמב״ם דחה דין זה.

החזו״א שביעית סי׳ כו, ד כתב לדחות את הראיה מירושלמי ערלה דאף שמשדה אמעיט 
בית לגבי מעשרות ואולי גם לשביעית, אין לדרוש מעצמינו למעט גם כלאים ״ובלא״ה אין 
אנו יכולים ללמוד דרשות חז״ל זה מזה וי״ל דמסתבר דכלאים בעירוב קפיד רחמנא ולא 
אימעיט בית. והלא כתיב למינהו, וכ״מ בהא דלא הזכירו הראשונים ז״ל חולין ס, א נ״מ 
בהרכיב דשאים בבית״. עכ״ל. וכוונת החזו״א דהגמ׳ שאלה מהו להרכיב שני מיני דשאים 
והקשו התוס׳ והראשונים הרי זה משנה מפורשת )כלאים פ״א ז-ח( שאסור להרכיב ירק 
בירק. ותירצו, שהשאלה היתה לענין חו״ל שזריעת כלאי זרעים מותרת והרכבת אילנות 
אסורה וע״ז באה שאלת הגמ׳ האם גם ירקות בחו״ל אסורים בהרכבה ועי״ש עוד תירוצים 

ומזה שתוס׳ והראשונים לא תירצו שמדובר בבית ראיה שגם בבית חייב.

בכרם ציון שביעית הביא מהגא״ד רוזנטל זצ״ל ראיה נוספת שזריעת כלאים אסורה בבית 
מהגמ׳ עירובין צג ע״א, בית שחציו מקורה וחציו אינו מקורה, גפנים תחת מקום המקורה 
מותר לזרוע במקום שאינו מקורה דאמרינן פי תיקרה יורד וסותם והוי כמחיצה המבדילה 

ביניהם, ואם כל הבית מקורה אסור, הרי מפורש שבכלאי הכרם נאמר האיסור גם בבית.

ואמנם יש מקום לדייק מלשון הגמ׳ שנקטה כלאי הכרם דשם יש לאסור בבית משום שהאיסור 
נקבע בקיבוץ אילנות ובכל מקום שיש ה׳ גפנים חשיב כרם גם הגדל בבית. ועוד שהרי בכלאי הכרם 
לא נאמר שדך אלא ״לא תזרע כרמך כלאים״ וא״כ לא נתמעט בית, אבל בכלאי זרעים שכתוב שדך 
נתמעט בית. אכן החזו״א דוחה את זה דא״כ לדעת הירושלמי דלרבי יאשיה דבעינן עד שיזרע 
 חטה ושעורה וחרצן במפולת יד ולדעתו אין איסור כלאי הכרם אא״כ יש איסור כלאי זרעים 
)ולוקה שתים(, מוכרח שיהי׳ איסור כלאי זרעים בבית כדי שיהי׳ גם איסור כלאי הכרם. 
ומסקנת החזו״א להלכה שגם בבית יש איסור של כלאי זרעים וכן הוא דעת הישועות מלכו, 

בדעת הרמב״ם כדלעיל.

לפי זה אין אנו יכולים לפטור מאיסור כלאים את הגדל בחממות דאף אם נחשיב אותם 
כבית, הרי בית לדעת החזו״א יש בו איסור כלאים, אכן לדעת תורת הארץ יש להתיר וכן כתב 
הישועות מלכו לא אליבא דהרמב״ם. ויש לדון אם חממה חשיב כבית או דהוא מקום גידול 
ואם הוא דרך הגידול חשיב כשדה עכ״פ מדרבנן. אמנם במשתלות בדרך כלל משתמשים 
בנילון או בחומר קשיח אחר עבור הגג, דבר המונע מהגשמים, הטל והאויר להיכנס דבזה 
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 לאי  רעיע

י״ל דחשיב כבית )עי׳ חזו״א שביעית סי׳ כ, ו(. וכן יש לדון אם דבר זה חשיב לשתילים 
לרועץ, ואכמ״ל. עכ״פ לדעת החזו״א ועוד אין היתר כלאים בבית.

ד 

והנה היה מקום אולי להתיר מטעם שזורעים את הירקות בעציצים )מגשיות( וכיון שכל 
מגשית ניכרת לעצמה אולי אין בזה איסור כלאים דאין זה נחשב מעורב. ומצאנו בגמ׳ במנחות 
ע, א אמר רב טביומי בר קיסנא אמר שמואל הזורע כלאים בעציץ שאינו נקוב אסור ולוקה 
עליו מכת מרדות דאיסורו מדרבנן, ונפסק להלכה ברמב״ם פ״א מהל׳ כלאים ה״ב. וכתב 
החזו״א כלאים יג, טז שהאיסור כולל לא רק שני מיני זרעים בעציץ אחד, אלא גם מין אחד 
בארץ ומין אחד בעציץ, מין אחד בעציץ אחד ומין אחד בעציץ שלידו כולם אסורים אם אין 
הרחקות ביניהם, ובחזו״א בהמשך דימה את הזורע בעציץ לתל, דדינו שאם התל גבוה טפח 
ורחב טפח ומפריד בין שני ערוגות מהני לזרוע ע״ג התל. עי׳ רמב״ם כלאים פ״ד הל׳ יב. וכן 
אם העציצים גבוהים טפח ומרוחקים אחד מהשני טפח הרי זה כזורע ב׳ ערוגות וביניהם 
יש תלם עמוק טפח ורחב טפח ומותר. ובסוף כתב כללו של דבר דחשבינן את העציץ כתל 

עפר בשדה, ולכן אם הרחיקו הרחקה המתירה מותר ואם הם קרובים אחד לשני אסור.

בהר צבי זרעים ח״א סי׳ נד אות יג כתב בפשיטות שהסוגיא של מנחות מדברת רק במצב 
שבו שני הזרעים נמצאים בעציץ אחד וע״ז אמר שמואל הזורע כלאים בעציץ שאינו נקוב 
לוקה, אבל כאשר אחד נמצא בקרקע ואחד נמצא בעציץ בזה לא אסרו משום כלאי זרעים 
דאין זה חשיב עירבוביה שהרי העציץ מפריד ביניהם. ואף שבכלאי הכרם ששם נאמר 
במשנה פ״ז מ״ח עציץ נקוב מקדש בכרם ושאינו נקוב אינו מקדש, וכיון דאינו מקדש למד 
מזה הרמב״ם פ״ה הט״ז ״וכן הזורע בעציץ שא״נ המונח בכרם לא קדש ומכין אותו מכת 
מרדות״, התם משום חומרא דכלאי הכרם החמירו, דאפילו אסרו לעבור עם עציץ נקוב 
שזרוע בו ירק בתוך הכרם, אבל בכלאי זרעים שאני. לפי״ז מסביר מדוע הכס״מ בפ״ה הט״ז 
לגבי זורע בעציץ שא״נ בכרם לא הביא את הגמ׳ במנחות, דשם מדברת הגמ׳ שהם בעציץ 
אחד, והביא רק את המשנה מכלאים פ״ז, דשם העציץ מונח בכרם וכמו במעביר והטעם 
משום חומרת הכרם. אבל לגבי דין עציץ שא״נ שזרעו בו שני מיני זרעים שכתב הרמב״ם 
בפ״א ה״ב שמכין אותו מכת מרדות הביא הכס״מ את הגמ׳ במנחות. ועוד, שדין עציץ נקוב 
או שאינו נקוב שייך רק בכלאי זרעים ולא בכרם, שהרי אם הכרם מונח בעציץ אף שא״נ 
חשיב כנקוב כמבואר בירושלמי ערלה פ״א סוף ה״ב דכיון שנקוב הוא לגבי אילן נקוב הוא 
גם לגבי הזרעים שבתוכו. אכן זה אינה קושיה שיתכן ומדובר בעציץ של מתכת, דמתכת 
לכו״ע חשיב כאינו נקוב. ועי׳ בחזו״א )שם( בהמשך שכתב כן בסוגרים לגבי בעי׳ של נטע ה׳ 
גפנים. שכתב וז״ל ״דהאי בעיא נמי בא״נ אי החמירו למהוי כרם ]ובשל מתכת דבשל חרס 
לענין אילן כנקוב דמי וכו׳[״. וכ״ה שם בהמשך מפורש ״הא דאמר שא״נ אינו מקדש נראה 
דאפילו הגפן והזרעים בעציץ אחד ]בעציץ של מתכת, דבשל חרס מבעי׳ לן בירושלמי ערלה 
שם דכיון שהוא נקוב אצל האילן הוי כנקוב אצל הזרעים[ אינו מקדש״. הרי דלדעת החזו״א 
שייך גם בכלאי הכרם דין כלאים בעציצים שא״נ ומדובר בעציץ של מתכת דחשיב אינו נקוב.

בשבט הלוי כתב לחלוק על החזו״א ולדבריו גם בעציץ נקוב כיון שניכר כל כלי לעצמו וכל 
היניקה שלו היא מלמטה הוי כל מין נפרד מחבירו ומותר. ומה שלמדנו במנחות שהזורע 
בעציץ שא״נ מכין אותו מכת מרדות מדרבנן, מדובר בזורע בעציץ אחד, אבל הזורע בשני 

עציצים נפרדים אפילו שהם נקובים אינו חייב. וכתב השבט הלוי דסברת החזו״א לאסור 
מהא דעציץ נחשב כתל לא נראה כיון שהעפר נמצא בתוך עציץ. והנה דברי שבט הלוי קשים 
מהדין של מעביר עציץ נקוב בכרם והוסיף מאתיים אסור הרי שגם כאשר אחד נמצא בעציץ 
והשני בקרקע ג״כ אסור משום כלאים, )בהר צבי כתב לתרץ שזה חומרא של כלאי הכרם(, 
וראיתי שכן הקשה הרב מאיר לוריא הביאו השבט הלוי חלק ט סימן מג, ושם מתרץ שכיון 
שהעציץ יונק מקרקע הכרם זה גופא האיסור, משא״כ בשני עציצים שאין שום יניקה אחד 

מהשני בזה לא מחייבין. 

מבואר שגם הגדל בעציצים בין אם אחד גדל בעציץ אחד ואחד גדל בעציץ אחר או שחלק 
גדל בארץ וחלק גדל בעציץ לדעת החזו״א אסור משום כלאים, ולא מיבעי בעציץ נקוב 
שהוא אסור מהתורה, ובדרך כלל העציצים הם נקובים, )המגשיות שבהם רגילים לזרוע 
הם נקובים ע״מ שהמים יצאו משם, ויש לדון אם חשובים כנקובים כיון שזה נקב קטן( אלא 
גם כאשר העציץ אינו נקוב ג״כ אסור, אכן איסורו מדרבנן. ודעת ההר צבי ושבט הלוי דרק 
בעציץ אחד אסור אבל כאשר הם בשני עציצים אינו אסור, ולדעת שבט הלוי דאף בעציצים 

נקובים אינו אסור.

ה

שנינו בכלאים פ״ב מ״י, תבואה בתבואה בית רובע, וכתב הר״ש ״שאם שדהו זרועה חטים 
ורוצה לזרוע בה שעורים צריך להרחיק בית רובע )שהוא מרחק של י׳ אמות על י׳ אמות 
וחומש(. ומפרש בירושלמי פ״ב ה״ח ובלבד שלא תהיה חבושה מארבע רוחותיה כלומר 
שלא יהיו חטים מקיפין את השעורים מארבע רוחות כאדם החבוש בבית הסוהר התם לא 

מהניא הרחקה עד שיהא פתוח מרוח אחת״. וכ״כ הרע״ב.

ויל״ע האם אכן אסור אפילו כאשר ההיקף גדול מאוד ולא מהני כלל הרחקה עד שיהי׳ פתוח 
מצד אחד. ובמשנה ראשונה הקשה יותר דמי חמיר מקרחת הכרם בריש פ״ד, דהוא כרם 
שחרב באמצעו ויש גפנים מסביב לקרחת וגודל הקרחת שש עשרה אמות על שש עשרה 
אמות. דלדעת ב״ה מהני לזרוע את השמונה אמות האמצעיות והטעם כיון שנותנים לכל צד 
מהכרם ארבע אמות שהם כדי עבודת הכרם וככרם דמו, ואם נשאר שמונה אמות באמצע 
חשיב בפני עצמו ולא בטילים לכרם. וא״כ מאי שנא הכא, דלא מהני כל הרחקה, ואף אם 
לא מספיק הרחקה של בית רובע שהוא י׳ אמות וחצי מרובעות אבל מוכרח שיש שיעור 

הרחקה המתרת, וצ״ע בכמה שיעורו.

במקדש דוד סי׳ סא אות ה ד״ה כתב הר״ש, הקשה על המ״ר, דזריעה מארבע רוחות לא דמיא 
לכלאי הכרם דהתם בשם כרם תלי רחמנא כמ״ש התוס׳ בעירובין צב, ב וקרחת הכרם כל 
שיש שם שיעור השנוי במשנה אין שם כרם על המקום הפנוי ומותר להביא שם זרע אבל 
כלאי זרעים השאלה היא רק אי חשיב שדה אחת או ב׳ שדות, כלומר שאם זורע בשדה אחת 
שני מיני זרעים זה אסור משום כלאים ואם זורע בשתי שדות מותר, וההרחקות שאמרו 
חז״ל מהני להחשיב את המקום לשתי שדות, וכאשר מקיף מין אחד של זרעים מד׳ רוחות 
מהני למחשב כשדה אחת וממילא אסור להביא שם זרע אחר, אבל בכלאי הכרם אין השאלה 
אי חשיב כרם אחד או ב׳ כרמים רק אי חשיב כלל אותו המקום כרם וכל שהקרחת יש לה 
שיעור השנוי שם אין שם כרם עליו ומותר לזרוע בתוכו. ולפי״ז יוצא שאה״נ לא מהני שום 
הרחקה בשדה של חיטים, דכיון שזרוע בה חיטים והקפנו את השטח, כל המקום נחשב 
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 לאי  רעיע

שדה חיטים ואסור להביא שם שעורים, ולכן בראשונים לא הביאו מה המרחק שמתיר 
לזרוע שעורים בתוך שטח המוקף חיטים. ויוצא שלהלכה לדעת הראשונים שהביאו את 

הירושלמי אסור לזרוע במקום הפנוי בתוך שדה חיטים ואף שמקום הפנוי גדול.

הרמב״ם השמיט דין חבוש דלא מהני בו הרחקות וכתב הכס״מ פרק ג הל׳ ט ]לגבי דין 
הרחקות בשדה חטים[ ״ודע דאמרינן בירושלמי ובלבד שלא תהא חבושה פירוש שלא יהו 
החטים מקיפים השעורים מד׳ רוחות השדה. וכתב הר״י קורקוס ז״ל רבינו לא כתב זה ואפשר 
שנכלל במה שכתב ובקש לזרוע בצדה מין תבואה אחרת משמע דוקא בצדה ולא סביבותיה 

בד׳ רוחות״. הרי שלדעת הכס״מ והר״י קורקוס גם הרמב״ם סבירא ליה שחבוש אסור.

אך בערוך השולחן יו״ד סי׳ רצז סעי׳ לב הקשה על הר״י קורקוס שהרי הרמב״ם כתב מפורש 
שם ״בין מן האמצע בין מן הצד״. ולכן כתב שהרמב״ם לא סבירא ליה כן להלכה והטעם 
שר׳ זעירא שם בירושלמי הקשה על ר׳ יוסא שלסברתו חבוש אסור, א״כ בבקעת סימוניא 
אין זורעים בתוכה אלא מין אחד בלבד שהרי בבקעה הזו היה זרוע מן חטים מסביב, ואין 
סברא לאסור את הכל ולכן דחה הרמב״ם דין זה מההלכה. )אמנם הפני משה הסביר בקעת 
סימוניא ״כך היתה נקראת והיתה מוקפת מהרים סביב לה מד׳ רוחותיה וא״כ אין זורעין 
לתוכה אלא מין אחד בלבד״, הרי שכתב שהחבוש הוא בגלל ההרים שמקיפים. אבל ערוך 
השולחן למד שזה מוקף בחיטים, ואכן כך הוא פשטות הירושלמי שהרי מדבר בסוג חבוש 
שמקיף בחיטים את המין השני ולא שזה מוקף בגדר ולפי דבריו היה צריך להקשות את זה 
לעיל לגבי גדר, ובביאור הגר״א גם משמע שלמד כדעת ערוך השולחן.( בכל אופן מבואר 

בערוך השולחן דהרמב״ם השמיט דין זה בדוקא משום דר׳ זעירא פליג על דין חבוש.

וכן בחזו״א סי׳ ו, כ ״ונראה דר״ז חולק על עיקר הדין ובקעת סימוניא היא גדולה מאוד ואין 
סברא שבשביל שזרע בד׳ רוחותיה יהא אסור לזרוע מין אחר באמצע אחרי שמפסיק שטח 
רחבת ידים, וכיון שאין לנו שיעור בדבר הדין נותן דכל שמפסיק בית רובע מותר״. ובסוף 
כתב החזו״א ״ולהאמור נתיישב הא דלא התנה הרמב״ם בפ״ג שלא יהא חבוש משום דפסק 
כר״ז מדקבעו בגמ׳ באחרונה ולא השיבו על דבריו. מיהו היה ליה להרמב״ם להביא דין חבוש 

ומוקף גדר לענין חיוב בסמוך תוך בית רובע״.

הרי שגם לדעת החזו״א הרמב״ם פסק דאין איסור בחבוש של תבואה בתבואה ולכן הרמב״ם 
השמיט דין זה וכתב שמתי שרוצה לזרוע מין אחר בשדה צריך להרחיק בית רובע ואז מותר 

לזרוע.

ו

והנה בירושלמי פ״ב ה״ו כתב וגדר יש בו להקל ויש בו להחמיר. היך עבידא פחות מבית 
רובע מוקרח בתוך שדה תבואה אסור לזרוע בו ]לכאורה יש להביא מכאן ראיה שאם יש 
מרחק בית רובע מותר לזרוע בתוך שדה תבואה מין אחר וא״כ מובן למה הרמב״ם השמיט 
דין חבוש ע״י תבואה, אלא שהיה לרמב״ם לכתוב שבחבוש מותר כאשר יש בית רובע.[ 
הקיפו גדר מותר )דהיינו שהקיף גדר לאותו מקום המוקרח מותר לזרוע כל מין שירצה 
שהוא כמקום חלוק בפני עצמו. פנ״מ(. בית רובע בבקעה מותר לזרוע בו שני מינים הקיפו 
גדר אסור. )שאע״פ שיש ביניהם בית רובע באמצע מ״מ הגדר עשה אותן כמקום אחד והרי 
יש כאן כלאים וה״ז להחמיר(. והאור זרוע סי׳ רעג הביא שגדר המקיף בקעה אסור לזרוע 

שם שני מינים.

מבואר שגדר עושה הכל לשדה אחת ואסור לזרוע בו שני מינים, וכאן ר׳ זעירא לא הקשה 
מבקעת סימוניא. ומשמע שאפילו במקום גדול אם הקיף אותו בגדר אסור לזרוע שם שני 
מינים דהרי מדובר בבקעה שבדרך כלל הוא מקום גדול כדלעיל בבקעת סימוניא. ויל״ע 

מדוע הרמב״ם השמיט דין זה שהרי נאמר בירושלמי ללא שום חולק.

בגמ׳ עירובין דף צג ע״א, שלח ליה רבא לאביי ביד רב שמעיה בר זעירא ולא מצינו מחיצה 
לאיסור. ולכאורה למה הגמ׳ לא מביאה ראיה גם מדין הירושלמי שיש גדר להחמיר שאסור 
לזרוע שני מינים במקום שיש גדר המקיף, והוי מחיצה להחמיר, דבלא הגדר ירחיק בין 
שני מינים בית רובע, וכאשר יש גדר לא מהני כל הרחקה. והיה אפשר אולי לומר שהבבלי 
חולק ולא סבירא ליה לדינא דירושלמי, דלא חשיב גדר להחמיר ולכן גם כאשר מוקף גדר 
אם ירחיק בית רובע בין שני המינים יהיה מותר לזרוע שם. וצ״ע. בחזו״א סי׳ ו ס״ק א ד״ה 
בירושלמי משמע, לאחר שהביא את דין של חבוש ע״י תבואה כתב ״דהמיקל בזה יש לו על 
מי לסמוך והמחמיר יניח מצד אחד חרב וכו׳, ואם פרוץ מרובה מרוח אחת ודאי שרי וכן אם 
יש פירצה י׳ אמות )בד״א פ״ג ס״ק מז כתב דצ״ל יותר מי׳ אמות( אפשר דשרי אף במיעוט, 

ואם רוח אחת כולו או רובו מין אחר אפשר דשרי דאין חבוש מב׳ מינים״.

ושם בהמשך ד״ה עוד מבואר כתב ״עוד מבואר בירושלמי דגדר חובש אף שהרחיק מין 
מחבירו שיעור הרחקה וכו׳. ואפשר דגם דין זה אינו בירק ולא בירק ותבואה אלא בתבואה. 
וגם בזה י״ל דד״א חרב מתיר, וגם זה השמיט הרמב״ם, ויש לו להמקיל לסמוך וכמש״כ 
בחבישה. והמחמיר יפרוץ הגדר מרוח אחת ואפשר דאף אם יש דלת במקום הפרוץ מותר 
דכיון דעשוי לפתוח אינו חובש אף בשעה שהוא נעול״. ובהמשך מובא מכתב מהחזו״א ששם 
כתב שנכון להחמיר שלא להקיף גדר סביב, ובמסקנה כתב ״ובירק בירק או ירק ותבואה 
אפשר דאין בזה חומרא דהקפת גדר״. נמצא דלפי דברי החזו״א יש מקום להקל בגדר המקיף 
שני מיני ירקות ובמיוחד אם יניח ד׳ אמות מצד אחד ריק בין הגדר לזרוע אפשר שגם נחשב 

כמו פרוץ מצד אחד.

]מקור האי דינא שכתב החזו״א דבירק אין אומרים דין חבוש הוא מביאור הגר״א בשנות 
אליהו פ״ב מ״ח, אבל סומכים לשדה ירקות חרדל וחריע והבין הגר״א שזה מדובר במקיף 
ואעפ״כ אין חוששים לחבוש הרי שבירקות לא אומרים חבוש. אמנם החכמ״א בשערי צדק 
שער משפטי הארץ פ״ג ה״ו כותב לגבי תבואה בתבואה ובלבד שלא יקיף אותו מין מכל 
ד׳ רוחות )הרי שמבואר בדבריו שאומרים דין חבוש במקיף חיטה למין אחר(, ודייק הדרך 
אמונה בציון ההלכה ס״ק פב שהחכמת אדם למד שגם בירק אמרינן דין חבוש שהרי בהמשך 
כתב החכמ״א וכן אם רצה לסמוך שדה ירק אצל שדה תבואה צריך להרחיק כנזכר. משמע 

שלמד שחבוש נאמר גם בירקות וגם בתבואה.[

ע״פ זה יש להורות לבעלי החממות אשר מעונינים לזרוע בתוך חממה שני מיני זרעים וכן 
לבעלי המשתלות אשר ממלאים את כל שטח החממה בכמה סוגי ירקות, שיש להרחיק 
מהמחיצות ד׳ אמות ולפחות ירחיקו מצד אחד ד׳ טפחים דבזה כתב החזו״א שנחשב כפרוץ 
מצד אחד. וכל זה בתנאי שירחיקו בין זרע אחד למשנהו את המרחקים המבוארים במשניות 

וברמב״ם בין ירק לירק.
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מילי להספילא

למול כיסאו המיותם של ר׳ משה נגמרות המילים, ר׳ משה שהיה סמל 
השקיעות, הידיעה, ההתמדה, השקט, ההנחיה, הבהירות, המקצועיות, 

הידע והזיכרון – איננו.

אין לך יום ואין לך שעה שאין מי שמסתובב אל כיסאו המיותם של ר׳ משה רק לשאול 
שאלה, לברר הלכה, לדון בסברא, לעורר בעיה לחפש תירוץ, ועיניו נמלאות יגון לנוכח 

הזיכרון וההבנה שאכן ר׳ משה איננו.

כלאים דמאי תרומות פאה ערלה מעשרות מעשר שני שביעית חלה וביכורים, חזון אי״ש 
מעדני ארץ מנחת שלמה דרך אמונה, כולם כמונחים בכף ידו, אין לך מסכת שאיננו אוחז 

בה וזוכרה להלכה למעשה, פרטיה הלכותיה ודקדוקיה. ודון מינה ואוקי באתרא.

והכל מתוך החיוך השקט שבמקומו הקבוע אחורי הבימה. 

קשה עד מאוד להפתיע את ר׳ משה בשאלה חדשה, בעיה שלא חישב אותה כבר לצדדיה, 
הבעיה והפיתרון.

כל מידע שהיה נצרך, על המנהג הרווח, על המציאות, הוראת ההלכה, דקדוקי הדינים, 
החומרות הראויות והקולות שנכון לנוהגם, הכל היה ניתן לקבל מר׳ משה, בטלפון אחד, 
בשאלה אחת, על הכל ענה בפשטות, במהירות ובבהירות. אין לך אברך בבית המדרש שלא 

נעזר במענה המהיר הזה, שלא קיבל ממנו תורה ויראה, הוראה ומעשה במקום אחד.

ר׳ משה חי את השטח, חי את ההלכה וחי את היישום למעשה - שלא יהיה דברים בעלמא.

יראתו קודמת לחכמתו, ר׳ משה ״חיפש בעיות״, הוא רצה שיעוררו שאלות, שידונו בדברים 
שאולי ניתן להוסיף בהם דקדוק וחומרא, רצה שהחכמה תשמש את יראת החטא ועל ידה 

ימנעו מכשלות ולו הרחוקים ביותר.

היה זה חלק ממידת האמת והנקיות שבערה בו בר׳ משה, כולם ידעו שאצל ר׳ משה התשובה 
תהיה מה שהוא חושב, מה שהוא מאמין, בלי פלפול או טיוח, מה שנכון נכון ולפיו צריך לפעול. 

יושב היה במקומו הקבוע, ולומד ומעיין בסוגיות נכנס אליהם שוב ושוב ברעננות ובחיות 
שיכולה לבייש בחור צעיר. כל סוגיא שוב מהבסיס, מהמשנה לר״ש לירושלמי לדעות 
הראשונים ופסקי הרמב״ם, הכרעות האחרונים ודעת החזו״א, וההוראות למעשה מפוסקי 
הדור. כפי שניתן לראות ממעט מדבריו המתפרסמים בגליון זה, צורת הסוגיא ממקורותיה 

לענפיה, פרטיה והלכותיה עמדה אצלו כתמונה חיה למולו. 

ועם רוחב דעתו ועיונו, הכרעת גדולי הדור ופוסקיו היוותה עבורו ״המילה האחרונה״ 
ההכרעה למעשה, הכרעה שאין להרהר אחריה והינה כפי שהיא. במיוחד שם עטרה לראשו 
את פסקי מרן הגרי״ש אלישיב זצוק״ל שבפניו זכה להביא הרבה מן השאלות שהתעסק 

בהם ולקבל את הכרעותיו למעשה.

זמין היה לכל אחד בפשטותו הכובשת, בענוות החן בה ניחן, כאחד מן החבורה אף שקומתו 
קומת איש משוטטת ממעל.

ובכל עת היה ליבו ומוחו פנוי לשאלות המתעוררות, כשהיו פונים אליו בשאלה בסוגיא 

מילי 
דהספידא
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פעמים היה שותק, מחייך ואומר שצריך לעיין, לאחר חצי שעה היה חוזר ובידיו דף מוצהב 
ואומר ״הנה עיין כאן כתבתי על זה פעם משהו״ ואתו משהו תמיד היו דברים משמחי לב 

ומעוררי דעת.

סבלנותו לברר כל ענין היתה לשם דבר, עד לפרט האחרון מברר מהי המציאות, מהי ההלכה, 
ומה ניתן לעשות, פעם ועוד פעם – עד שיצאו הדברים מלוטשים כיהלום ומחוורים כשמלה. 
וכך גם סבלנותו לענות ולהסביר כל פעם מהי ההלכה, מהו הטעם, מהו המקור. הוא היה 

הכתובת האולטימטיבית לכל בירור ולכל שאלה, בצניעות ובפשטות שאין כמותה לדעת.

אך יותר מכך אותם פעמים שר׳ משה היה חוזר מסיור הילכתי, נכנס היה בסערה לבית 
המדרש לברר איזו שאלה, ניגש אל שיבלחט״א ראש בית המדרש הגר״י אפרתי או אל הגר״ש 
רייכנברג, מסביר את צדדי הספיקות שהתעוררו לו, ומיד לאחר שהיה מלבן איתם את הדברים 
היה ניגש אלינו האברכים הצעירים, מסביר לנו את הנידון, משתף אותנו בשאלה וכביכול 
מבקש היה את הכרעתנו, סברא אחת דוחה סברא אחת משבח, ממקור אחד מתפעל ומן 

השני נמנע, כזה היה ר׳ משה ׳לומד׳ מכל אדם ו׳מלמד׳ לכל אדם.

גם בענינים שאינם נוגעים לסדר זרעים גילה לנו ר׳ משה טפח מידיעותיו ומלימודיו, כשהיה 
מתעורר נידון בבית המדרש ר׳ משה היה הכתובת לכל שאלה, לכל דקדוק הלכה.

וכעת התייתמנו כולנו, מי יורה דעה ומי יבין שמועה, כיסאו הריק זועק עבורנו בני החבורה, 
שניאותו לאורו דבר יום ביומו, את זעקת האמת, זעקת התורה, זעקת דקדוק הדין, הענווה 

הפשטות והישרות.

מי יתן לנו תמורתו והיה קדש.

ואף אכסניא צנועה זו – גליונות ״הליכות שדה״ סכתה בין כנפיו, בכל פעם היה עובר בשעות 
לא שעות לאחר ימים מלאי מסירות להעמדת דת, היה עובר על הגליונות ובעינו החדה היה 
מדייק את הפרטים, מוסיף מילה שופכת אור, ומתווה כיוון נוסף שראוי שיכתב. ובצניעותו 
הרבה היה מאתר כותבים שיכתבו על דברים שחשב שצריך לעורר בהם, והוא כדרכו נשאר 

בצד, שמח על שעלה בידו לחזק בדק בית.

רבינו משה תחסר לנו עד מאוד, גדול החלל שנפער בנפשנו באין מרפא. 

לומדי בית המדרש     מערכת ׳הליכות שדה׳

רבי בצלאל גודלבסקי שליט״א

אחד מידידיו הקרובים של הגאון ר׳ משה זצ״ל סח לי במרה בליל פטירתו, 
שהמחשבה הראשונה שהיתה לו בעת ששמע את השמועה רעה, שצריך לברך 
״דיין האמת״ בשם ומלכות. ואין הסיבה מצד עצם הטרגדיה שהיא איומה ונוראה 
לכשעצמה כאשר ״עלה מות בחלונינו״ ו״בא השמש בצהריים״ בפטירתו 
בחטף ובפתע פתאום בליל שבת מנוחה בעודו שוקד על תלמודו, בהותירו 
אחריו המומים וכואבים את אמו תחי׳ לאי״ט, רעיתו שעמדה לימינו וכל 
בני משפחתו היקרים שיבלח״א ושאר ידידיו הקרובים והרחוקים ובכללם בני החבורות 
קודש של בית המדרש להלכה בהתישבות, המכון לחקלאות עפ״י תורה ומערכת כשרות 
למהדרין. אלא היתה כאן הרגשה עמוקה של עצב ויגון על סילוקו של איש אמת שנטל כל 
חמודות שעמו ופרח לו לעולם שכולו טוב – תחושה שקשה להסבירה למי שאינו חש אותה.

נתבקשתי לכתוב שורות מספר לזכר ידידי ר׳ משה זצ״ל. באמת שר׳ משה זצ״ל היה ״איש 
האשכולות״ עם מעלות רבות ורמות, כך שזו מהעבודות הקשות, אולם בכדי שלא אחשב 
מתעצל בהספדו של חכם ואולי גם יש בזה משום הכרת הטוב שאני חב לו רבות, אציין 

מספר נקודות, ויה״ר שלא נכשל ויהיה לתועלת להתחזק וללמוד מדרכיו. 

על מצבתו של ר׳ משה זצ״ל שהוקמה על קברו בשלושים לפטירתו נחרט, ״פ״נ אבינו מורנו 
עט״ר ירא ד׳ צנוע ומעלי, רבי משה מנחם טבאל זצ״ל ב״ר יהודה אריה ז״ל, יגע בתורה והורה 
הלכה לרבים, דקדק והידר במצוות, נשא בעול הכלל והפרט, זיכה את הרבים בקיום המצוות 
התלויות בארץ וטהרת שולחנם של ישראל״. משפטים קצרים ומתומצתים המאפשרים 

הצצה לדמותו של ר׳ משה זצ״ל.

ירא ד׳. ״ויראת מאלוקיך״ זהו ״דבר המסור ללב״ )ראה קידושין ל״ב ע״ב(, אמנם יש בחינה של 
״בעבור תהיה יראתו על פניכם״ )שמות כ,יז(. יראתו של ר׳ משה היתה מכרזת עליו. הן בתפילתו 
שהיתה בכובד ראש ונמנה תמיד על משכימי קום וראשוני המתפללים ואחרוני היוצאים, 
והן בדיקדוקי והידורי הלכה שסיגל לעצמו, ובכלל בהנהגתו בבין אדם למקום ובין אדם 
לחבירו, ובפרט בזהירותו בשמירת הלשון. אבל בעיקר ניכרת היתה יראתו בעוסקו בכשרות, 

שלא חת ממאן דהוא מחד ומה״מה יאמרו״ מאידך וד״ל.

צנוע ומעלי. ״ענותן ושפל ברך, שייף עייל ושייף נפיק...ולא מחזיק טיבותא לנפשיה״ )סנהדרין 
פ״ח ע״ב(. לא כמליצה במודעת אבל, אלא פשוטו כמשמעו וכפי׳ רש״י )שם( ״שוחה נכנס ושוחה 

יוצא״, אינו נראה ואינו מראה לא את ידיעותיו בתורה וחכמתו ולא את כשרונתיו הברוכים 
ופועליו הרבים, נוהג ומשוחח כשוה בין שוים עם קטן כגדול במאור פניו הידוע, הקפדותיו 
בהלכה בכלל ובמאכלו בפרט שמורים עמו ברה״י שלו עד שלדברי בני משפחתו, פעמים 

גם הם לא ידעו ע״כ. 

יגע בתורה. ר׳ משה זצ״ל שהשקיע עצמו בעסק התורה הק׳ מצעירותו, הי׳ תלמיד חכם 
מופלג עם ידיעות נרחבות בהרבה ממקצועות התורה, ובמיוחד לאסוקי שמעתתא אליבא 
דהילכתא עם שכל ישר, הבנה בהירה ועמוקה ובקשת האמת. ובפרט בעשרים שנה האחרונות 
שקבע מושבו בבית המדרש להלכה בהתישבות והשקיע עצמו בלימוד סדר זרעים וכל עניני 
המצוות התלויות בארץ שאין יד הכל ממשמשים בהם. ולא רק ב״ללמוד וללמד״ נודע כוחו 
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בביהמ״ד בעומק הסוגיות, עד שכמעט כל ספר, חיבור ומאמר שיצא מביהמ״ד היה לו 
חלק בו. אלא גם ב״לשמור ולעשות״, בחוש הפרקטי שניחן בו משמיא טרח ויגע בניסויים 
ואופנים שונים לחקור ולדרוש מציאות הדברים בעולם המעשה כדי ליישמם עפ״י ההלכה 
)ראה בה״ל הל׳ קידוש סי׳ ערב ״והנה דרשתי את עושי היין״ וכו׳(, עד שנודע כאחד המומחים בכל פרטי 

ועניני מצוות הארץ. 

גם כאשר היה עסוק בעבודת הקודש במערכת הכשרות, היו רגליו של ר׳ משה זצ״ל נטועות 
בבית המדרש, היה מקדים ללימודו בהיכל הכולל כאברך מן המנין ואת כל עניני הכשרות 
ניהל מחדרו שבבנין ביהמ״ד. גם כשלא היתה ניכרת התמדתו של שלוש ארבע שעות בסדר 
או שתים עשרה שעות ביממה, היתה ניכרת התמדתו של שישים דקות בשעה, כשהוא 
שקוע בתלמודו וקביעותו. כל שאלה שהתעוררה במהלך עבודתו בקודש בירר לעומקה 
עד הכרעת ההלכה כאשר הוא משתף בכך את רבני ביהמ״ד בריתחא דאורייתא ובשמחת 
התורה. זכה ללבן הרבה מהשאלות – מהן חדשות שלא דנו בהם מלפנים, על שולחנו של 
רבינו הגדול ריש״א דגלותא מרן הגרי״ש אלישיב זצוק״ל ועוד מגדולי ההוראה, ובחריצותו 
רשם הרבה מהדברים )ועוד חזון למועד בס״ד(. כאשר החל בפיקוח על השחיטה קבע חברותא 
לליבון וחזרה על הלכות שחיטה וטריפות בעיון, וכך בכל נושא וענין שהגיע לפתחו הקדים 

התלמוד שהביאו לידי מעשה. 

והורה הלכה לרבים. ״אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת״ )אבות 
פ״ב מ״ט(. ברוחב לבו וטוב עינו לא החזיק ר׳ משה טובה לעצמו אלא הורה הוראה והלכה 

למעשה לאלפים אלפים מכל שכבות הציבור על רוב גווניו, מתלמידי חכמים, יושבי על מדין 
ורבנים העוסקים בכשרות באשר היה פקיע שמיה כבר סמכא בכל עניני זרעים, ועד פשוטי 
עמך בית ישראל ורבבות מנויי קרן המעשרות. מספר הטלפון האישי שלו היה מפורסם לכל 

ובענותנותו היה משיב בסבלנות ונפש חפיצה לכל דורש ומבקש דבר ד׳ זו הלכה.

דקדק והידר במצוות. לעצמו נהג ר׳ משה זצ״ל בחומרות רבות והקפיד מאד על טהרת וכשרות 
המאכלים והכל בהסתר ובצינעה. רעיתו הרבנית שתבלח״א ביקשה מבנה שיחי׳ להזכיר 
בדבריו בעת ההלויה את השמחה שהיתה לו בקיום המצוות. זכיתי אבל״ח במשך הרבה 
שנים להיטפל אליו ביגיעתו הרבה בחיפוש לולב לארבע מינים, מעבר להבנה המיוחדת 
שהיתה לו בכל עניני הארבע מינים, היה מפעים כל פעם לראות את ההנאה מכל לולב 
מהודר שנטל בידו ובעיקר את השמחה כאשר מצא את הלולב שלו... ראינו אותו גם בשעת 
הנענועים וההלל עם האתרוג התימני שכ״כ חיבב, ליד שריד בית מקדשנו בימי חוה״מ עם 

השמחה הטהורה שהיתה נסוכה על פניו.  

נשא בעול הכלל והפרט. ״האדם לא לעצמו נברא אלא להועיל לאחריני״ )הגר״ח מוולאזין(. אמר 
לי אחד מחו״ר ביהמ״ד שאינו זוכר מקרה שבקשו מר׳ משה טובה והוא סירב, והכל נעשה 
בשלמות עם פירגון ועין טובה, כך בעניני הפרט וכך בעניני הכלל נשא בעול הציבור כפשוטו, 
והדברים ידועים בשכונתו רמות ג׳ המעטירה שהיה ממיסדיה ומראשי הקהל ועמוד התווך 

של כל דבר שבקדושה ולא מנע עצמו משום טורח למען הציבור.

זיכה את הרבים בקיום המצוות התלויות בארץ וטהרת שולחנם של ישראל. לפני כשבע עשרה 
שנה נקרא ר׳ משה זצ״ל ע״י הגר״י אפרתי שליט״א להקדיש מזמנו לעבודת הקודש של 
מערכת כשרות למהדרין שגולת הכותרת שלה הינה ההשגחה על כל עניני המצוות התלויות 
בארץ. ומיני אז התמסר לכך בכל נפשו ומאודו תוך נטילת אחריות מלאה ביראת שמים 

הטהורה שבערה בקרבו ובמידת האמת שהיתה נר לרגליו, כשהוא מנצל לשם כך את פיקחותו 
הרבה, כשרונתיו הברוכים ומידותיו הטובות. ומשמיא כזכו ליה לטהר שווקי ארעא קדישא 
מאיסורי טבל, ערלה, כלאים וספיחים. בכהנו במשך שנים כרב ופוסק המערכת - יחד עם 
המנהלים, המפקחים והמשגיחים ותחת הנהגתו והדרכתו של הגר״י אפרתי שליט״א תיקן 
תקנות גדולות וחשובות בתחום הכשרות של המצוות התלויות בארץ הן בעניני תרומות 
ומעשרות כאשר רבבות עמך בית ישראל החרדים לדבר ה׳ וגם כאלו הרחוקים משמירת 
תומ״צ זכו לאכול פירות מתוקנים בשיא ההידור ללא כל עיקולי ופשורי, הן בהקטנת אחוזי 
הערלה בשווקים כאשר ברוב המשתלות באה״ק יש כיום השגחה על ערלה כדת וכדין והן 
במניעת איסור כלאים בכרמים ובשדות והרכבה בעצי פרי וכמובן בשנת השמיטה כאשר 
אלפי אלפי יהודים נצלו מכחו מאיסור אכילת ספיחים ושמור ונעבד. כמו״כ השקיע רבות 
בהקפדה על גידולי ירקות ללא תולעים כשהוא קובע סטנדרטים גבוהים בתחום זה וזכה 
לטהר שולחנם של ישראל. הוא לא חסך מאומה בכדי להעמיד הכשרות על תילה וטרח 
בנסיעות בכל רחבי הארץ מהצפון ורמת הגולן לפקח במטעים כאגרונום מומחה, ועד לדרום 
והערבה לבדוק ולחקור את הארץ לגבולותיה. וכמו״כ בשנים האחרונות שהשתתף בפיקוח 
על השחיטה. בכל מקום אליו הגיע התקבל בברכה ודבריו נשמעו, הן אצל החקלאים והעם 
שבשדות שנשבו בקסמו, והן אצל גדולי הרבנים והת״ח שנהגו בו כבוד חכמים. בשמיטות 
האחרונות השקיע רבות במומחיותו בעריכת לוח התאריכים לספיחים וקדושת שביעית, 

ואף היה שותף בהכנת לוחות הערלה המתפרסמים מזמן לזמן ע״י המכון לחקל״ת.

הסתלקותו של ר׳ משה זצ״ל היא אבידה גדולה בראש ובראשונה למשפחתו, למורנו הגאון 
ראש בית המדרש להלכה בהתישבות שליט״א שר׳ משה היה יד ימינו ממש והוא סמך עליו 
בכל, לרבני ואברכי ביהמ״ד, לראשי המכון לחקלאות עפ״י תורה, לשותפיו במערכת כשרות 
למהדרין, המנהלים, המפקחים והמשגיחים וגם לחקלאים, הסיטונאים, בעלי המפעלים 
ורשתות המזון ולכל שכניו, ידידיו ומכריו. אבל זו גם אבידה גדולה לכלל, ובדברים המיוחדים 
שעסק בהם במסירות ניתן בהחלט לומר שזו אבידה שאין לה תמורה. ״חכם שמת אין לנו 
כיוצא בו״ )הוריות י״ג ע״א( ״מי מביא לנו חליפתו מי מביא לנו תמורתו״ )ירושלמי ברכות פ״ב ה״ח(. 

תנצב״ה ובקרוב ממש נזכה לראותו בתחיית המתים ברחמים גדולים אמן.
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רבי אלכסנדר אריה מנדלבוים שליט״א
מח״ס וזאת הברכה

שבח הצדיק
הקדמה

״כל הבוכה על אדם כשר הקב״ה סופרן ומניחן בבית גנזיו.... ״ )שבת ק״ה ע״ב(.

אנו חיים ב׳עולם של שקר׳ ]עלמא דשיקרא[, בעולם שיצר הרע מדמה את 
הרע למציאות טובה וחשובה והטוב מצויר כדבר חסר משמעות. כל צדיק, 
במשך חייו, מאיר את האמת לפי המבט שלו, לפי תפיסתו, הבנתו ומידותיו המיוחדים, ובזה 
הוא מגרש את השקר. וכאשר הצדיק נפטר, נוצר חלל בעולם ומסתתרת האמת שגילה והאיר 
הצדיק בחייו. אך על ידי הסיפור בשבח הצדיק, מכירים ומתייחדים בנקודת האמת שגילה, 
ומתגלה, במידה מסויימת, אותה אמת ומתמלא החלל שנוצר בעקבות העדר הצדיק. לכן 
הקב״ה סופר את הדמעות שהורידו על פטירת הצדיק. כי כל דמעה טומנת בחובה הזדהות 

עם האמת שהצדיק האיר וכך מתמלא העולם אמת. 

לכן ראיתי חובה לשתף את הקוראים במספר נקודות אור שהאירו לי בהיכרות המועטת 
שהיתה לי עם רבי משה טבאל זצ״ל. ותקוותי שאצליח למלאות כמה טיפות, בחלל העצום 

שנותר בפטירתו הפתאומית.

מספר נקודות אור

מיום שהגעתי לבית המדרש להלכה בהתיישבות, מיד נקשרתי לאישיותו המיוחדת, מלאת 
חכמה וחן, חיוך ושמחה, מלאת חביבות וטוב לב, מלאת התמדה וערכי קודש.

הרבה נעזרתי ברב, לבירור מציאויות סבוכות – הלכות והנהגות, תאריכים וידיעות רבות 
באופן הגידול של צמחים. ובכל דבר ודבר הרב סייע לי בסבר פנים יפות, טרח, עמל ובירר, 
פעל ועשה - באופן מידי, עם כל הטרחות הרבות שהיו לו, בלי שום בקשת שכר. הוא עשה 
את הכל באופן, שכאילו היה לו ענין אישי בדבר, אף על פי שעשה את הדברים בשבילי 
ובשביל זיכוי הרבים. הרב גם הביא לי תמונות רבות להמחשה, כשהייתי צריך אותן בשביל 

לימוד דיני ברכות.

כאשר הוצאתי לאחרונה, בע״ה, לוח מפורט על דיני שהחיינו, כמעט כל הידיעות הטכניות 
היו מהרב טבאל ז״ל, ובכל אופן הרב ביקש בכל לשון של בקשה, שלא יכתבו את השם שלו 

על הלוח, גם לא בתור הבעת תודה – שכוונתו היתה לשם שמים לזיכוי הרבים נטו.

תמיד התפעלתי מידיעותיו הרבות ומדקדוקי ההלכה, בפרט בהלכות התלויות בארץ. הרב 
הראה לי תמונות כיצד הוא בודק בשדות אחרי ערלה וכלאים. והייתה לרב תכניות גם 

לשמיטה הבעל״ט.

פעם שאלתי את הרב ז״ל האם צריך להפריש מעשרות מפירות שבהכשר טוב, מיד הרב 
הראה לי את מה שכתב הגאון הרב יוסף אפרתי שליט״א בספרו ישא יוסף, שלדעת מרן 
הגרי״ש אלישיב זצ״ל, ״ראוי להפריש תרומות ומעשרות גם בחנויות או מסעדות שהם תחת 
השגחה טובה״. הרב סיפר לי שהוא תמיד מקפיד על זה – להפריש מכל דבר שאוכל. והוא 
גם הוסיף ואמר, שכאשר מתרגלים לדבר, זה לא קשה. המילים הנוספות הללו לימדו אותי 
כלל גדול בדקדוק הלכה. שאף על פי שנראה לאדם קשה לקבל דברים הדורשים תשומת 
לב וטרחה תמידית. אבל הקושי הוא רק בהתחלה, אבל אחרי שמתרגלים לדברים זה לא 

קשה. ממילא לא צריכים לפחד מלדקדק בהלכה כפי שהורו אותנו חכמינו.

יש לרב זצ״ל אמא - שתבדל לחיים טובים וארוכים בבריאות, באותו בית אבות שההורים 
שלי נמצאים, ותמיד התפעלתי מהכיבוד אב ואם כיצד הרב ביקר בתמידות אצל אמו וכיצד 

כיבד אותה בכל יכולתו.

עד כאן כמה נקודות אור, שחוויתי מהזמן המועט שזכיתי להכיר את הרב.

סיום

פטירתו הפתאומית של הרב זצ״ל היכה כהלם חשמלי רב עוצמה, על כל משפחתו, על כל 
באי בית המדרש ועל כל מכיריו של הרב, וקשה לעכל את האבידה הגדולה שאבדה לנו 
בעוונותינו הרבים. דמותו האצילית המקרינה יראת שמים ואהבת הבריות, כל כך חסרה לנו. 
אבל אם נתחזק להחזיק בדרכיו הטובים, זו תהיה נחמתנו, שנרגיש שרוחו עדיין חי בקרבנו 

ומשפיע עלינו טובה וברכה נצחית.

אלכסנדר אריה מנדלבוים
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בנו רבי הלל שליט"א 
הספד שנמסר בשכונת מגוריו 

בפרשת בהר מובא מצוות שמיטת הארץ ושמיטת היובל ומבואר בחז״ל שיש 
שני מיני שבתות אחד זה שבת בראשית שהוא יום אחד מתוך שבעת הימים 
והשני הוא שבת הארץ והוא שנה אחת מתוך שבע שנים. שתי שבתות 
אלו הם היסוד והעיקר לשני חלקי המצוות, במצוות שבין אדם למקום ובמצוות 

שבין אדם לחברו.

שבת בראשית הוא היסוד בחלק שבין אדם למקום כי השבת מורה על חידוש העולם שיש 
בורא ומנהיג לעולם והעולם אינו עולם של הפקר.

ושבת הארץ הוא היסוד לחלק שבין אדם לחברו. שבהגיע השמיטה והיובל צריך לשחרר 
את העבדים, ואם יש לו חובות של אחרים הכל משתמט, וגם את השדות אינו זורע ולא 
קוצר ומפקירם לאחרים, וגם את התבואה שיש לו בביתו צריך להפקיר בזמן הביעור וכל 
הבתים והנחלות שרכש מאחרים יוצאים מרשותו וחוזרים לבעליהם, וכל זה כדי שהאדם 
ירגיש את העראי בעוה״ז. ומשל למה הדבר דומה שכשאדם נמצא בביתו ובנחלתו משגיח 
על כבודו ומעמדו ואינו מדבר עם כל אחד ויקפיד על כל מי שיפגע במעמדו או בגבולו 
אבל אם הוא הולך לארץ אחרת ארץ נוכריה אז מוותר על הכל ומתיידד עם כל אחד ואת 
זה התורה רוצה שנרגיש בעוה״ז שהכל עראי ועי״ז האדם עוזב את המידות הרעות שלו 

ומתחזק במצוות של בן אדם לחבירו.

בגמרא בשבת קיח, ב, אלמלא שמרו ישראל שתי שבתות מיד היו נגאלין, ואפשר שהכוונה 
לשתי שבתות אלו שבת בראשית שמיסודה למצוות שבין אדם למקום, ושבת הארץ שמיסודה 
במצות שבין אדם לחברו וכשעם ישראל שומרים את שתי המצוות אלו באים על ידי זה 

לשמירת כל התורה כולה ועי״ז הן נגאלין.

ואפשר וזהו הכתוב בפסוק ויקרא כה, א, וידבר ה׳ אל משה בהר סיני לאמר וכבר הביא רש״י 
הקושיה בשם תורת כהנים מה ענין שמיטה אצל הר סיני והלא כל המצוות נאמרו מסיני, 
אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני אף כולן נאמרו כללותיה 
ודקדוקיה מסיני, לכאורה זה תימא למה בחרה התורה דווקא במצוות שמיטה ללמוד ממנה 

לכל התורה שנאמרה בסיני.

ולפי מה שנתבאר שעניין שמיטה היא היסוד לכל המצוות שבין אדם לחברו, לכן בחרה 
התורה דווקא במצווה זו שנאמרה מסיני להורות לנו שאף חלק המצוות שבין אדם לחברו 

הכל נתנו בסיני.

אבא ז״ל היה מופלא בשתי מצוות אלו, במצוות שבין אדם למקום כמה שנזהר ודקדק בכל 
המצוות בהידור רב קלה כחמורה והקפיד על כל מצווה הקפדה יתירה, ובמצוות שבין אדם 
לחברו כמה שדאג לכל אחד כמה שאהב כל אחד כמה שאהבו אותו כמה שהיה כיף ונעים 

לדבר עמו וכמה כאב לו והיה אכפת לו מכל צער וצרה שיש לאחרים.

במצות שבת, כמה שנזהר במצוות שבת בראשית בהלכות השבת בכל פרטיה ודקדוקיה 

בשמחת השבת בקדושת השבת, וגם במצוות התלויות בארץ ובמצות שמיטה זה היה לשם 
דבר כמה שאבא השתדל למען זה כמה שדאג שאחרים ישמרו שמיטה, ובזכות הנעימות 
והארת פנים והחיוך שהיה נסוך על שפתיו היה שובה כל לב ומצליח להשפיע על רבים 

מהחקלאים שישמרו שמיטה.

ובעניין הקשר בין הר סיני לארץ ישראל ביאר האלשיך שכשם שהר סיני יש קדושה עליו עד 
שנאסר לעלות בהר ולנגוע בקצהו כך לאר״י יש קדושה מיוחדת מחמת שבת הארץ שעם 
ישראל נוהגים בה, וכשם שהקדושה של הר סיני היתה בזכות מידת הענווה שהיה נמוך 
משאר ההרים וזה בא ללמדנו שאין התורה מתקיימת אלא במי שדעתו שפלה ומנמיך עצמו, 
כך קדושת אר״י בזכות עם ישראל שנוהגים במידת הענווה ובמידת שפלות וכפי שפירשו 
ארץ כנען שמסוגלת למידת ההכנעה. כמה אבא היה שפל והתנהג במידת הענווה ראו איך 
וכמה שאבא מנמיך עצמו ומצניע עצמו ולא דורש שום טיבותא לנפשיה, כך גדל שמו והיה 

ניכר שהתורה מרוממת אותו.

עיקר ההספד כדי שהחי ישים על ליבו רציתי להרחיב בכמה נקודות בזכרו של אבא. 

אבא היה אב בתורה אבא היה גדוש בתורה בכל חלקי התורה, פשוטו כמשמעו היה בקי 
בכל חלקי התורה.

אב בהתמדה, שעות שעות של תורה, של התמדה בלימוד התורה, ערבי שבתות של הקיץ אבא 
היה יושב בביהמ״ד אחה״צ יושב ולומד, יושב ולומד בלילות שבת הארוכים של החורף, זה 
היה הנוף בביהמ״ד, אבא יושב ולומד. כשהיינו צעירים אבא היה לומד אתנו אז בלי אירגונים 
של אבות ובנים או חברת מתמידים, אבא היה לומד עמנו בלילות שבת הארוכים של החורף, 
ובשבתות בצהרים היה מהמקדימים לביהמ״ד, לא משנה אם היו אלו שבתות חורף הקצרים 
או שבתות קיץ הארוכים, כך נהג שעות של לימוד ברציפות בשקיעות עצומה. והכן זכה 

שנסתלק לישיבה של מעלה מתוך לימוד התורה  בליל שבת.

התמדה בזמנים לא זמנים, בבין הזמנים ישב ולמד עמנו הילדים בביהמ״ד בוקר בוקר. זה לא 
סותר שאח״כ אחה״צ אבא היה יוצא איתנו לים להתאוורר אבל היה מדגיש כל פעם שבבוקר 
לומדים, וכך בתור ילדים התרגלנו שיכולים ללמוד 3 שעות רצוף גם בבין הזמנים וכך גם 
הקים את ישיבת בין הזמנים בשכונה כאשר דבר זה עוד לא היה מצוי בשאר השכונות, ודאג 

ודירבן את כל הבחורים שיבואו ללמוד. 

אבא שהיה לו סדר יום עמוס, ועם כל העומס הפעילות שהיה לו, קבע חברותות בשעות 
קבועות, חוק בל יעבור, וכך ידענו כולם שיש שעות שבהם אין מה לחפש את אבא, עכשיו 
הוא עם החברותא ואין בכלל מה לנסות לחפש אותו. חברותא עם רבו ראש ביהמ״ד או 

חברותא אחר העיקר שיהיה לו קביעות.

בשנים האחרונות קבע בערב להשתתף בשיעור משנ״ב בשכונה, שאלו את אבא מה הסיבה 
שמגיע לשיעור, מה מתחדש לך, הרי אתה יודע את חלקי המשנ״ב, אמר מכיון שהרבה 
פעמים יש ימים עמוסים בהם צריך להשיב ולהדריך, ולהסתובב בארץ בפרדסים במשתלות 

ובמשחטות הוא צריך שיהיה לו קביעות מחייבת בשעת הערב שהיה חוק ולא יעבור.

אבא היה אב בהוראה, בהוראה בכל חלקי התורה לנו לבני המשפחה, וגם אחרים ידעו שאם 
יש שאלות באיזה חלק מחלקי התורה אבא הוא הכתובת, ובעיקר בענייני זרעים שאבא טרח 

להפריח את חלקי ה״אמונת עיתך״ שזהו סדר זרעים.

4445

א
יד

 פ
ה

 ד
לי

מי

א
יד

 פ
ה

 ד
לי

מי

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 

ה  
שד

ת 
כו

לי
ה

 



כל אחד בארץ מדן ועד באר שבע ידע, שאם יש שאלות בענייני זרעים אבא הוא הכתובת. 
מתלמידי חכמים הכי גדולים, רבני ערים, ועדי כשרויות מכל החוגים, ועד אחרון פשוטי 
העם, לכולם אבא היה משיב לכל אחד דבר ה׳ זו הלכה בסבלנות, בבהירות. בעניינים הכי 
סבוכים של מעשרות, טבל, כלאיים ערלה חדש חלה שביעית הכל היה נהירין לו כשמלה. 
וכך בכל הדברים אנשים ידעו שאפשר לסמוך על אבא כי הוא פחד שיצא תחת ידו תקלה, 
שעם ישראל לא יכשלו במאכלות אסורות בפירות וירקות או תולעים בירקות עלים וכך גם 

בכשרות עופות ובשר.

אב ביראת שמים היראת שמים של אבא היה לשם דבר, אבא היה מקפיד ומדקדק בכל דבר, 
היה מחמיר על עצמו בלי לדרוש מאחרים, מחמיר על עצמו בלי לעשות פרסום ורעש, אנשים 
אפי׳ הקרובים אליו לא ידעו ולא הרגישו מהנהגות של חומרה שנהג. וכך נהג בהכשרת העופות 
בבית, ולא אכל מחוץ לבית, וכשהשתתף בשמחות ולא אכל דאג שאף אחד לא ירגיש בזה, 

כמה שנזהר מכל דיבור לשה״ר או רכילות, כמה שנזהר ממחלוקת מכל סוג שהוא ודאג 
שלא יכנס פירוד ומחלוקות בכל מיני מקומות, והיה אחראי על האחדות המופלאה בשכונה 

לאורך התקופות השונות וע״י כך נמנע הרבה לשה״ר ורכילות.

היראת שמים ודקדוק ההלכה היה נר לרגליו בכל תחום, זהירות בממון כל דהוא שלא יהיה 
חשש גזל ריבית וכד׳, חשש מחמץ בפסח, כמה שהיה טורח לבדוק כבר הרבה לפני פסח 
כל מקום לנקות ולבער מחמץ, וכך בכל דבר ודבר אנשים ידעו שאפשר לסמוך עליו כי הוא 
מפחד מחטא, כל שאלה שהיתה מתעוררת היה בודק במקורות ולא היה מסתמך על ידיעה 
בערך, והיה מחפש כדי שידע את דקדוק ההלכה וכך כשהיו שואלים ידע להגיד דברים ברורים 
ומדוייקים הכל כדי שיצא מתח״י דבר מתוקן ולא יצא מכשול. אפי׳ במצבים שלחצו עליו 
ואיימו עליו להכשיר סחורה שנפסלה, אבא לא היה חת מפני איש וידעו שיעמוד כחומה 
בצורה, ובאמת זכה שמי שיש לו יראת שמים דבריו מתקבלים ובזכותו נעשה שינוי גדול 
בשווקים שהצטמצם מאוד הימצאותם של פירות ערלה ופירות טבל, ודאג שעם ישראל לא 

יכשלו במאכלות אסורות בפירות וירקות ותולעים בירקות עלים וכשרות ו עופות ובשר. 

אנשים ידעו שאפשר לסמוך על אבא בעצימת עיניים, וכך הרב של רמות ג׳ ביקשו וסמך את 
ידו שיעמוד בראש חבורת המצות של השכונה כיון שידע שחוץ מהמומחיות שלו לתפוס 

נקודות תורפה אפשר לסמוך עליו, שלא יצא מתחת ידו תקלה.

אבא היה אב בשמחה של מצווה, כמה היה שמח בכל מצווה כמה היה לו קורת רוח כמה 
היה טורח בשביל כל מצווה ומצווה וכך התעסק עם ד׳ מינים שהיה טורח ומשקיע הרבה 
זמן אע״פ שהיה לו קשר עם מגדלים ויכלו להביא לו ד׳ מינים מהודרים בכ״ז אבא התעסק 
בהם בשמחה הוא נשם את זה, זה נתן לו כוח, וביו״ט ראשון היה משכים קום בשמחה 
בכדי לזכות לטול לולב עם נץ החמה ואח״כ היה לומד בסוכה עד שעת תחילת התפילה, 
וכן במצוות סוכה, בבנית סוכה מהודרת כל שנה, וכבר מילדותו עוד בבאר שבע דאג וטרח 

רבות בשביל סוכה מהודרת, הוא גדל עם זה.

ובחנוכה היה שמח ומוציא ממון רב לשמן הכי מהודר לשיטת הגרי״ש אלישיב שיהיה 
דומיא דשמן המנורה מכבישה ראשונה. והיה מכין ומיטיב את הנרות בשמחה והיה מדבר 
ע״ז כמה הוא שמח בזה. בשמחת תורה כל שנה היה שמח עם התורה הוא היה חוזר הביתה 
סחוט ויכלו להוציא ממנו נחלים. עוד מתקופה שהיה גבאי ואחראי על סדר ההקפות וגם 
אח״כ תמיד היה לו שמחה עצומה עד כלות הכוחות ממש, היה חוזר הביתה צרוד ומותש 

אבל מיד היה מתחיל בסעודה עם כל השמחה של שמחת תורה, וביום שמח״ת לאחר שעות 
שעות של תפילה וריקודים שגמרו מאוחר היה מספיק לנוח בקושי חצי שעה והולך לשמחת 
חג אצל הרב לשמוח עם החתן תורה ולא הרגיש קושי כי כולו היה שמח משמחת התורה.

ההתעסקות של המצות היה לשם דבר, וכך אבא היה קם אתנו עוד לפנות בוקר בשעה ארבע 
להכין את המאפיה כדי שמיד אחרי ותיקין יאפו מצות יד בתנור ראשון ,אחרי לילה שלם 
איך שהוא שמח שהיו יוצאים מצות מהודרות מצות שלמות, ובפרט השנה שלא כולם זכו 
לאפות כהרגלם והחבורה שהשתתף היו מהאחרונים שזכו לאפות כהרגלם בהידור רב, וכל 

מצה ומצה שלימה שהחזיק הוא ממש שמח איתה כמה היא מהודרת.

וגם בהתעסקות עם מצות מכונה, זה לא סוד שאבא לא היה אוכל בעצמו מצות מכונה הוא 
היה אוכל רק מצות יד, אבל זה לא סותר שכל שנה היה נוסע לשתים שלוש מאפיות לצורך 
השכונה כדי שיהיה לתושבים ברמות ג׳ מצות מהודרות, וכמה שהיה טורח ושמח, שאלו 
אותו זה לא קשה לך והוא אמר שלא קשה כי הוא שמח מזה. גם לפני חמש שנים שהיה לו 
את הדלקת והוא הרגיש חולשה נוראה, עד שגילו מה יש לו לקח זמן רב, ואבא היה מאוד 
מאוד חלש ובכ״ז הלך לכמה חבורות של מצות מכונה לצורך השכונה והכל בגלל שהוא 

שמח בזה וכך בכל המצוות היה לו שמחה גדולה מיוחדת.

אבא היה אב בחכמה, לאבא היה חכמת חיים, חכמת אדם תאיר פניו, היה לו חכמה מה לומר 
מתי לומר, מה לא לומר ומתי לא לומר, מה לעשות ומתי לעשות, מה לא לעשות ומתי לא 

לעשות , הכל היה בחכמה יתירה.

הוא היה אב במידות טובות, הוא לא כעס על איש והיה מוותר לכל אחד, וגם אם היה כועס 
לשעה מיד היה מסיר הכעס. אנשים מספרים שהיה כיף לריב עם אבא בגלל שידעו שדקה 
אח״כ אבא היה נהיה ידיד שלהם, אחד סיפר שפעם ראה יהודי שממש הכה את אבא וצעק 
עליו, לא ידוע על מה אבל זה לא סותר שכבר יום למחרת ראה את אבא מדבר עם אותו 

יהודי כידיד נפש לכל דבר וכל זה בגלל שאבא היה מוותר.

אב בבן אדם לחברו, כמה היה איכפת לו מאחרים שאחרים לא יסבלו ממנו, שיהיה לאנשים 
אחרים רק טוב. אבא היה דואג לכל אחד כל אורח שהיה מגיע לביהכנ״ס, היה מתעניין בו 
ודואג לו למקום, כל תושב חדש שהיה מגיע, כל מתפלל חדש שהיה בא, אבא היה דואג לו 
מקרב אותו ומכניס אותו והיה נותן לו הרגשה כאילו הוא כבר קבוע כמתפלל ותיק, כמה 
שהיה מקרב כל אחד בהארת פנים כל מי שהיה מדבר איתו היה מוקסם מהיחס שהיה נותן 

לו בתור תפקידו כאיש ציבור או בתור גבאי. 

גם בתור מורה הוראה בזרעים, אבא נתן לכל אחד הרגשה שיש לו את כל הזמן שבעולם 
ואיכפת לו רק ממנו, ואם היה צריך לפסול לפעמים סחורה שזהו הפסד של מאות אלפי 
שקלים כמה השתתף ברגשות המגדל או החקלאי לתמוך בו ולפייס אותו, מגדלים שבאופן 
רגיל היו צריכים לכעוס עליו על ההפסד העצום שנגרם להם אבל אבא הצליח ברגישות 
ונעימות לכבוש אותם עד שהיו מודים ומעריצים אותו על אף ההפסד, וכך כשהיה צריך 

לפטר משגיחים דאג לתת להם הרגשה שעמו אני בצרה כי היה איכפת לו מכל אחד.

אב בחסד, כל דבר שיכל לעזור לשני, אבא היה הראשון, כמה שעזר ליתומים ולאלמנות 
כמה שהוא טרח, והכל בשקט בלי פרסום דברים שאפילו אנחנו בני הבית לא ידענו, עכשיו 
אחרי פטירתו מגיעים אלינו סיפורים כמה שדאג לקרנות של צדקה בשביל חתונות של 
יתומים, מצאתי השבוע קלסר שלם של טפסים של ארגונים שעוזרים להוצאות נישואים 
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שהיה שולח וטורח ומשיג כספים בלי שאף אחד ידע. כמה שטרח במתנות לאביונים 
ובקימחא דפיסחא לצורך אחרים בשקט בלי פרסום.

לפני שנים היה הוסטל של ׳שיח סוד׳ לבחורים פגועים ליד הבית, הם ידעו שכל יום לאחר 
מעריב נכנסים למשפ׳ טבאל כמובן בלי לדפוק ומקבלים מילה טובה ממתק או משהו וכל 
מוצ״ש היו נכנסים לרקוד עם אבא, ואבא היה מחבק אותם הם היו לפעמים מלוכלכים היו 
יורקים אבל אבא היה מקרב אותם מחבק אותם מתייחס אליהם ובכל שנה היה נותן להם 
משלוח מנות והיה מברר לפני כן מה כל אחד אוהב ואת זה היה קונה לו, כי הוא רצה לתת 

להם הרגשה טובה, ככה לחשוב על השני לדאוג לו.

אבא היה אב בצניעות, הצניעות של אבא כל מה שהיה עושה בלי רעש ובלי פרסום, יותר 
נכון אם היה פרסום הוא לא היה עושה וככה היה מקפיד שלא יראו תמונות שלו בחוברות 
שיצאו ע״י ביהמ״ד להתישבות או ״מן השורש״ ואם אי פעם נכנסה איזו תמונה היה מקפיד 
על כך מאוד, וככה בכל דבר עשה בשקט מאחורי הקלעים בלי שאף אחד ידע. מתוקף 
תפקידו היה נכנס רבות לפוסק הדור הרב אלישיב זצוק״ל אשר קרבו וזכה להתייעץ עמו 
בהרבה עניינים גם הלכתיים גם ציבוריים, ואבא אף פעם לא עשה מזה פרסומות, אנשים 
אחרים כבר היו מקדמים את עצמם ומפרסמים על קרבתם להגרי״ש אבל אבא לא פרסם 
כלום. גם כשהיה משיב כל מיני פסקים של הגריש״א הוא יכל להגיד הרב אלישיב אמר לי 
וכו׳ או אני הייתי אצל הגרי״ש, אבל לא, אבא לא מחפש פרסום לכן הוא היה אומר כך וכך 
הרב אלישיב מכריע, כאילו הפסק לא קשור אליו באופן אישי. וכך כל חייו היו בצניעות 
בשקט, הוא אף פעם לא ביקש טיבותא לנפשיה לא פרוטקציות ולא שום דבר, כשהיה עוזר 

לאנשים והיו מצעים לו שכר או מתנות, היה מסרב, הוא לא הרגיש שעשה משהו מיוחד.

אבא הלך לעולמו בליל שב״ק פרשת ״אחרי מות קדושים״, 

אחרי מות שני בני אהרון שעליהם נאמר בקרובי אקדש וכמו שאמר משה לאהרון בקרובי 
אקדש שהם גדולים ממני וממך 

וכמה מתאים שבפרשת קדושים כל המצוות שמוזכרים בה היו ממש קשורות אליו. כמה 
שדקדק בהם כמו מצוות מורא וכיבוד אב ואם. כמה היה זהיר וכמה התמסר להוריו, 
ובהמשך לאמו סבתא שתחי׳ כמה היה טורח למענה ומכבדה. ובהמשך הפרשה במצוות 
שמירת שבת כמה שנזהר בכל פרטיה ודקדוקיה, ובכל סעודה היה מקפיד ללמוד ולשנן 
עם בני הבית הלכות מהלכות שבת, ובהמשך הפרשה לגבי מצות שחיטת קדשים אבא דאג 
לשחיטה מהודרת ואיך שנכנס לתחום בכשרות קהילות מטעם הרב אפרתי שליט״א, הנהיג 
חומרא מסוימת בצומת הגידים שהרב אלישיב הקפיד עליה, ועד היום בשחיטת קהילות 

מקפידים על חומרא זו.

ובהמשך הפרשה מצוות התלויות בארץ כמו לקט שכחה ופאה פרט ועללות שבזה אבא 
היה יחיד בדרא ובידיעה בכל הלכות הקשורות למצוות התלויות בארץ, וכן במצוות איסור 
כלאים וערלה כמה שדאג והציל את עם ישראל מאיסורים אלו, כמה טרח לפקח בארץ 
ולמנוע כלאים בכרמים והרכבות אילנות, כמה שדאג בכל הארץ שלא ישתמשו עם נטיעות 
ערלה ואפילו הגידולים בעציצים השנתיים והדו שנתיים דאג שלא יכנסו לשווקים המהדרין, 

הדברים הכי מסובכים היו מתגלגלים לפתחו.

אבא הלך לעולמו בליל שב״ק לאחר חצות בזמן המרומם של שבת בעת עיסוקו בתורה, 
שכתוב בספרים שגדול הלימוד בש״ק אלף פעמים יותר מבחול, ככה מצאו אותו יושב על 

הכסא זקוף היה נראה שיצא נשמתו בלא שום צער כמו שכתוב שצדיקים נוטלים נשמתם 
כמו שמוציאים שערה מחלב בשקט ללא שום צער, אבא השלים את ימיו בקיצור ימים אבל 

הוא הספיק הרבה.

נתפלל על אמא שתמשיך להיות חזקה. כל הכוח שאמא קיבלה ממך בחייך זה מה שנתן 
לאמא את הכח בשבת לא להצטער, זה מה שנתן את הכוח לאמא להיות בשמחה. אמא 
שכל מה שעניין אותה בשעה שמתו מוטל לפניו זה שאווירת השבת, השמחה של רמות ג׳ 
לא תתעכר, את כל הכוח הזה אמא קבלה ממך, אנו בתפילה שאמא תאריך ימים בבריאות 
איתנה ותמשיך לנהל ולנווט את כל המשפ׳, ואנחנו הילדים הנכדים נוכל להמשיך בדרכך 

בדרך שחינכת אותנו ולא נדע עוד שום צער.

תפילה מיוחדת על תושבי רמות ג׳ שהיית מראשוני מתישביה, כמה שהשקעת ודאגת לכל 
הנצרך שיהיה אחדות מופלאה ושכל אחד יהיה מרוצה, שבע״ה כולם ימשיכו לחיות בשלום 

ובשלווה. 

ובסיום תפילה מיוחדת על ביהמ״ד להתישבות שהיה מפעל חייך, שיפוצו מעינותיהם ויזכו 
להגדיל תורה בלי גבול, ועל מכון המחקר ובעיקר על מערכת הכשרות שתמשיך לשגשג 
לפרוח ולהציל את עם ישראל ממאכלות אסורות ולהטמיע בעם ישראל את גודל חיוב 

מצוות התלויות בארץ.
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קושי עצום עומד בפנינו בבואנו לנסות ולתאר מעט מזעיר מדמותו של הגאון 
והירא רבנו משה טבאל זצ״ל שהסתלק מעמנו והשאירנו לאנחות.

קושי זה איננו רק מפני שמבעד לדמעות, לכאב ולאבדן, לא ניתן לראות מאומה, 
אלא גם ובעיקר משום שאף בחיי חיותו היה ר׳ משה איש נעלם, איש שאינו 
ידוע - הוא וקונו מתאחדים לבדם בלא שיבוא אחר בסודם. ויחד עם נסתרותו 
זו, עם העובדה שלא חשף על עצמו דבר, כולם אהבוהו והעריצוהו אהבה גדולה 

והערצה עצומה. לכולם היה ר׳ משה רב, וחבר, מלמד וידיד, מפקח ומסייע.

בשורות אלו הנכתבות בדמע ננסה לשרטט לנו - מכריו, אותנו שר׳ משה ליווה העמיד 
והצמיח להיות חלק משומרי משמר הכשרות והמצוות התלויות בארץ לזכור את האדם 

מלאך שהיכה אותנו על קדקדנו אך כל מילותיו היו ׳גדל׳.

על אף הקושי ננסה לחדור למעט מן הכיסויים שהתכסה בהם ר׳ משה בבואו לשרת לפני 
המחנה – מחנה ישראל לקדש את סעודתם לפני ה׳. 

״נעשה את ארץ ישראל טובה יותר״

ר׳ משה לא היה איש של וועד כשרות, הוא לא דאג שוועד הכשרות - שנשא תפקיד מרכזי 
בו ״יצליח״, הוא היה איש של ארץ ישראל, איש של המצוות התלויות בארץ, איש של קדושת 
וטהרת המאכלים. מה שטרד את מנוחתו היתה ״האשה מדימונה״ שהיא תאכל כשר. מחשבתו 
נתונה היתה תמיד איך דואגים שלא יהיו מאכלות אסורות בכלל בארץ ישראל, איך דואגים 

שהכל יהיה כשר, ומירב השקעתו היתה בהצלת עם ישראל מאיסורי מאכלות.

ההשקעה שהשקיע ר׳ משה תחת יבלחט״א מורנו הגר״י אפרתי שליט״א בהצלת עם ישראל 
מאיסור ערלה, אשר עד שנכנסו לפעול בענין היה במצב של פרוץ מרובה על העומד, הנסיון 
שעמד בפני החקלאים שלא להכניס פירות ערלה לשוק קשה היה, והיכולת של וועדי 
הכשרות היתה מוגבלת שלא לדבר על הכשרות הכללית שהמצב בו יש פירות ערלה היה 
חזון נפרץ רח״ל. ור׳ משה זצ״ל היטה שכמו לפעול בתעצומות למען המשימה לטהר את 

ארץ ישראל מפירות ערלה שלא יכשלו בהם ח״ו.

זו התחושה שהיתה לכל מי שהגיע במגע עם ר׳ משה בענינים אלו, תחושת הצורך הדחוף, 
הבוער והתובעני לטהר את ארץ ישראל מאיסורים שנכשלים בהם. סח לי משגיח: אחר 
הפעם הראשונה בה פגשתי את ר׳ משה ושמעתי ממנו על תפקידי להשגיח ולראות כיצד 
מועברים וניטעים השתילים, נעשיתי שותף לו, שותף לצורך, מאותו היום עיניו החודרות 
של ר׳ משה לא נתנו לי מנוח – לא נתנו לי ללכת לישון ללא שאדע שעשיתי תפקידי נאמנה 

לדעת שלא יצאה מכשלת ערלה מתחת ידי.

מספר אחד המשגיחים, תקופה מסויימת עבדתי עם ר׳ משה כתף אל כתף על ענין מסוים 
בערלה, עבודה תובענית קשה וארוכה שכללה בדיקות רבות, בירורים חקירות והכרעות 
הלכתיות רבות, ערב אחד לאחר עבודה מאומצת ישבנו יחד ברכבו של ר׳ משה מותשים 
ולאים, ואז הזדקף ר׳ משה הביט בי בעיניים מחייכות ולאות, ואמר לי: ר׳ ישראל עוד מאמץ! 

בוא ונעשה את ארץ ישראל טובה יותר!, פשוט טובה יותר...

זה היה עבורי ר׳ משה מי שרוצה שארץ ישראל, רגבי האדמה, גידוליה ויושביה טובים יותר, 
שומרי מצוותיה נכונה.

פגשתי לא מזמן יהודי שהיה שכנו של ר׳ משה תקופה קצרה והוא אמר לי: יודע אני שאם 
יש שאלה ולו הקלה ביותר על כשרות המאכל אותו אני אוכל, ר׳ משה לא ישן בלילה עד 

שהוא ידע שהכל בסדר, אם כך אני יכול לישון רגוע...

זו היתה התחושה סביבו, נושא הכשרות בער בו ללא מכבה. ואת הבעירה הזו הצליח להדליק 
בקרב כל מי שהיה איתו, כל אלו שעבדו לצידו.

מספר אחד המשגיחים. רבות הייתי מסייר איתו בפרדסים, ר׳ משה היה בודק את הפריחות 
בתקופת ט״ו בשבט לדעת מתי בדיוק הפריחה וכיצד לחשב את שנות המעשר ושנות הערלה. 
ור׳ משה היה עובר עץ עץ, נטיעה נטיעה, בודק ומחשב. בהכל הוא שלט עד לפרטים. הכיר 

כל עץ כל נטיעה כל גידול.

וכאשר ר׳ משה היה חש שמשהו לא בסדר שנטיעה מסויימת הוחלפה על ידי המגדל ויש 
לחוש לערלה במטע היה דורש להיכנס למחסנים לבדוק האם נשארו שאריות של משטחים 
שיכולים לגלות על הזמנת נטיעות חדשה. דרישות אלו לא פעם עוררו זעמם של אותם 
שנכשלו וניסו להכשיל אחרים, אך ר׳ משה לא היה חת מפני איש, כשהיה נראה לו שיש 
מה לחוש לכשרות מאכלם של עם ה׳. ומאידך דרישותיו היו מתקבלות - ידוע בקרב כל 

החקלאים על מידת האמת של ר׳ משה.

כשהיה נראה לר׳ משה שישנה איזו שאלה שיש לבררה, ההוראה הראשונה היתה לעצור 
הכל, לא להמשיך עד לבירור, גם אם כנראה יתברר שאין בעיה, ר׳ משה היה חייב לוודא 

שהכל כשורה ורק אז נתן להמשיך.

כמעט תמיד ר׳ משה הצליח להסביר את עצמו ולהביא את תפיסתו בפני המגדל או בעל בית 
האריזה וכדומה, כך שגם הוא יסכים איתו, שגם הוא יבין שכך ר׳ משה צריך לנהוג. והכל 
בחיוכו הפשוט ובהתנהלותו הישרה. אך גם כשזה לא קרה, גם כשאיימו כשצעקו, ר׳ משה 

נשאר בשלוותו ובבטחונו בדרכו. 

ברצון ובצורך – בתשוקה, לעשות את ארץ ישראל טובה יותר!

מו״צ - משיב או שואל

שח לנו אחד המשגיחים: מטבע הדברים השאלות שהופנו לר׳ משה היו בשביל שיכריע 
וידריך מה לעשות, אך הוא לא היה כזה, ר׳ משה היה השואל, הלומד והעונה גם יחד. כל 
ביקור של ר׳ משה ב׳שטח׳, במפעל, בבית האריזה, בכל מקום היה כולו שאלות. ר׳ משה 
למד כל דבר מחדש בדק אותו על צדדיו ההלכתיים, למד את המציאות שוב ושוב, מהי, ומה 

הבעיות שהיא מעוררת, מה הפתרונות להם ואיך ניתן לשפר עוד. 

כל מפגש של משגיח עם ר׳ משה, גם אם התחיל בשאלה של המשגיח, הסתיים בסדרת 
שאלות של ר׳ משה, סדרת שאלות שכוללות הבנה מקיפה של המציאות מהבוטניקה עד 
להסדרי ההתנהלות הטכניים, כך שתיווצר תמונה מקיפה ביותר של המצב ההלכתי העומד 
בפני המשגיח ורבני הכשרות, כך שהוראת ההלכה תהיה בהירה, מותאמת וכוללת את כל 

המציאות בשטח. 
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וירא ד׳ כי סר לראות

ככלל הלמידה של ר׳ משה היתה אחד הדברים המופלאים ממש, ר׳ משה לא חדל ללמוד 
לא חדל להתפעל, לא חדל לנסות להבין שוב ושוב, הן המציאות הפשוטה והמוכרת והן כל 
תופעה – פרי, שיטת גידול חדשה שהגיעה לידיו, בכולם ר׳ משה היה ה׳מבין׳ הגדול הלומד 
הגדול. ״וירא ה׳ כי סר לראות״ כתוב על משה רבינו, אף ר׳ משה סר היה לראות, כל יום ויום 

היה סר לראות מדוע...

במחשבו האישי של ר׳ משה מצויים אלפי תמונות של דברים שראה ולמד בשטח, בשדות 
במטעים וסתם בצידי הדרכים. כל תמונה מעידה על ענין שר׳ משה הכיר ידע ולמד, כל 
תמונה גרמה לר׳ משה להיכנס לסוגיא מהי החנטה של פרי זה, האם הוא פרי אילן או ירק 

האם הוא אוכל ומהו זמן לקיטתו, זמן הביעור בשמיטה וכו׳ וכו׳.

ר׳ משה זכר וידע מה זמן השיווק של כל פרי, ידע להסביר מה השיקולים של כל חקלאי 
בצורת גידול X או Y, הוא האמין וידע שרק על ידי היכרות בלתי אמצעית עם השטח עם 
המציאות, ניתן ללמוד ולהכריע ולהוציא את הדין לאמיתו. אני זוכר איך ננזפתי פעם על ידי 
ר׳ משה כשניסיתי לדון לפניו הלכה במקרה מסוים על פי מה שביררתי וראיתי בתמונות. 
״ככה אתה חושב להכריע הלכות?״ נזף בי ״מובטח לך שתטעה! צא לשטח לך תראה את 

הפרי, תמשש אותו, תטעם, תהפוך אותו, תראה איך הוא גדל, ואז תבוא לדבר!״

כשנפגש עם אחד ממגדלי הפטריות הגדולים בארץ לצורך הכשרות, יצא אותו מגדל וידיו 
על ראשו משתומם מהיכן הוא יודע את כל פרטי הגידול המורכבים, ״מכיר הכל כאילו הוא 

המציא את השיטה״.

ואכן כך ר׳ משה היה מומחה בכל תחום בו נגע. פעמים רבות ראיתי שמתקשרים אליו רבנים 
מוועדי כשרות אחרים, לברר פרטים הן במציאות והן בהלכה. כי כולם ידעו שר׳ משה הוא 
לא רק איש ׳כשרות למהדרין׳ אלא תלמיד וחכם אמיתי – תלמיד של הקב״ה, של המציאות, 

וחכם להכיר כיצד לממש בה את רצון בוראו.

לא היה מומחה כר׳ משה בקריאה בין השורות, ר׳ משה היה עובר על דוחות של משגיחים 
אך ליבו הבין תמיד את מה שכתבו בין השורות, את מה שאפילו המשגיח עוד לא ידע עדיין 
עד הסוף – דברים שליבא לפומא לא גליא הצליח ר׳ משה להבין ותיכף ומיד היה יוצא 
לראות ברגליו ובעיניו מה קורה, מנסה להבין האם ישנו עוד חשש, האם יש דבר שאינו 

עומד בסטנדרטים הגבוהים שנקבעו.

עיניו של ר׳ משה תמיד שוטטו סביב מנסות להבין מה מתרחש ומה עוד ניתן להיעשות. 
בכל ביקור במפעל ר׳ משה למד משהו, הבין מה עוד צריך. ובעיקר הבין מה שקורה מתחת 
לפני השטח, מה הדברים החשובים באמת ואיך ניתן לנצלם להכשיר עוד מאכל, עוד מפעל, 

עוד גידול, איך ניתן להציל מעוד מכשלה.

״הוא תמיד בדק איתנו״

מטבע הדברים היחסים בין ר׳ משה למשגיחים עליהם פיקח אמורים היו להיות יחסים של 
יראה, אך אף שאכן היתה יראת כבוד גדולה כלפי ר׳ משה בכל זאת היחס היותר בולט בין ר׳ 

משה למשגיחים היה יחס של אהבה, יחס של שותפות במשימה. המשגיחים אהבוהו וחיכו 
לביקוריו, רצו שיבוא עימם אל השטח, שיבוא לבדוק את התנהלותם לשמוע את עבודתם.

ור׳ משה אכן בא, רבות היה מסתובב איתם.

שאלתי אותם, שאלתי כמה מן המשגיחים: הלא היתה בו תקיפות, הלא הוא בדק את עבודתכם 
ופיקח עליה, כלום לא חששתם ממנו? לא יראתם ממנו?

מכולם שמעתי את אותה התשובה במילים שונות אך מבטאות אמת אחת, ר׳ משה לא בדק 
אותנו, ר׳ משה בדק איתנו! הוא בא עם האמת – איש אמת היה ר׳ משה - ואיתה הוא בא אלינו 
אל השטח, אל המפעל, אל השדה והמטע. ושיתף אותנו איתו בשליחותו הגדולה וכשותפיו 

למשימה בדק איתנו את המצב, העמידה ביעדים את הפרטים ההלכתיים.

הוא לא בדק אותנו הוא בדק איתנו, היינו ״אנחנו״ יחד במשימת הקדש.

לא תקיף היה ר׳ משה אלא איש אמת.

ובאמת הזו הצליח להדביק כל מי שסביביו, וכיון שכך ר׳ משה לא עמד במקום לעומתי 
למשגיח כזה שעומד במקומו הוא ומנסה משם לדעת מה עשה המשגיח ומה בדק, אלא 
שניהם יחד עבדי ה׳ להכשיר ולטהר את ארץ ישראל, לדאוג שלא תצא מכשלה תחת ידם.

האמת היתה נר לרגליו, מעולם לא חת ובכל עת ששמע על סרך שאלה חדשה שהתלבנה 
והתחדשה בבית המדרש מיהר לבררה ולעמוד על טיבה גם אם לשם כך היה צריך לגשת 

לאברכים צעירים שעדיין לא הספיקו ללמוד מה שהוא כבר הספיק לשכוח.

ר׳ משה בבואו למנות משגיחים , לא בדק השתייכות קהילתית או מגזרית, היה נוהג לתהות 
על קנקנו לגופו של האדם עצמו – כמה יראת שמים יש בו, כמה מקצועיות, כמה הבנה בתחום 
עליו הוא מופקד, כמה ניתן לסמוך עליו, לא נתן לחזות החיצונית להשפיע על החלטותיו, 
הייתי לידו לא מזמן כשמישהוא העביר בפניו ביקורת מסויימת על אחד המשגיחים, ר׳ משה 
קם ממקומו בתקיפות ואמר לו ״שנים אני בתחום הזה ודבר אחד אני יכול לומר לך: אורך 
הציצית ולובן הזקן לא משקפים כלום מהיראת שמים ומהאמת של האדם״ – כזה היה ר׳ 

משה איש אמת, איש של פנימיות.

אני אהיה בחזית

הרבה מהעבודה היתה מול בעלי מטעים ושדות, מפעלים, בתי אריזה וכדומה, ופעמים היה 
צריך לקבל מהמשגיח בשטח מידע על התנהלות המגדלים או בעל המפעל, מה שיכול היה 
להעמיד את המשגיח בסיטואציה לא הכי נעימה ונוחה. ר׳ משה מעולם לא נתן לזה לקרות, 
תמיד היה אומר למשגיח, ספר לי אתה מה קורה, מה בעיניך צריך תיקון, מה אתה חושב 
שלא בסדר ואני אקח את זה על עצמי, אני אציב את הדרישה, אני אדרוש את התיקון, אני 

אהיה בחזית אעמוד ואדרוש בשם עצמי. 

עמידה זו בחזית לא היתה רק טקטיקה שנועדה לסייע למשגיח בעבודתו - עבודת הקדש, 
אלא חלק מאותה אמת של ר׳ משה, אנו כולנו שותפים לדבר אחד לעשות רצונו ולעובדו 

– לעבדה ולשמרה.
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מהראש לרגלים

אותה אמת ושותפות יצרה גם מצב מוזר ומיוחד שר׳ משה מצד אחד היה הרב הפוסק, מי 
שיושב בראש ומנווט את הספינה, אך מצד שני מי שמצוי בפרטים הקטנים, מכיר כל מטע 
ויודע כל גידול. מלבן אצל גדולי הדור וחכמיו ומסתובב בין אנשי השטח. גדול הרבנים 
ואחרון המשגיחים היה ר׳ משה. מעולם לא עשה מעצמו עסק, הוא לא היה הסיפור, אבל 

תמיד עסק בכתיבתו כתיבת סיפורה של כשרות. 

כמעט כל שאלה כשרותית רצינית שהיתה בארץ, ר׳ משה היה מעורב בה, אבל צניעותו לא 
איפשרה לו לעמוד במרכזה. תמיד היה שולח מהצד שליחים להעביר שאלות מכאן לשם, 
לדאוג ולעורר שכל שאלה תלובן. אני הקטן זכיתי גם כן להעביר ממנו לכמה וכמה גופי 
כשרות שאלות ותהיות על פרטים מסויימים שבירר ר׳ משה למען לא תבוא מכשלה לבני 
עם ה׳. אך גם לבקשתי הוא לא הסכים לעמוד בפרונט, ״אם זה לא יועיל לפתרון הבעיה 

חבל שאעמוד שם, אעשה הכל בשביל הכשרות אבל אני לא הסיפור״.

אמת ליעקב וחסד לאברהם

ולא זו בלבד, מעבר ל״תתן אמת ליעקב״ היה ר׳ משה בחינת ״חסד לאברהם״, כך אומר לנו 
אחד המשגיחים, העמידה הזו בחזית היתה גם חלק מהקשר ואהבה של ר׳ משה לכל שותפיו 
לדרך – המשגיחים, עם כולם היה ר׳ משה בקשר אישי, ידיד אמת, ועל כולם גונן באהבתו 

זו, ומשא שיכול היה להסיר מעל כתפיהם נטל על עצמו.

זכורני שיום אחד הגיע ר׳ משה בתחינה נרגשת לאחד מן האברכים בבית המדרש שיפציר 
באביו שהיה משגיח בישיבה מסויימת, לקבל בן של משגיח כשרות במערכת. ר׳ משה לא 
נח בענין זה עד ששמע שאכן התקבל, וגם לאחר מכן ליווה אותו ר׳ משה מרחוק מוודא 

שאכן הוא משתלב בישיבה ומצליח בה.

מקרה זה גם מזכיר לנו – מכריו, את מידת נקיותו וזכות ליבו של ר׳ משה, שכה הכרנו. אביו 
של אותו אברך היה גם בהיכרות אישית עם ר׳ משה, וכששאלתי אותו בזמנו למה שלא 
תתקשר ישירות לאביו של האברך ותבקש ממנו לקבל את בנו של המשגיח, הגיב ר׳ משה 
בפשטות, ״אם אני אתקשר אביו יחוש אי נעימות ממני והוא יהיה ״חייב״ לקבל את הבחור, 

אני לא חושב שמותר לי לעשות זאת, שיקול הדעת חייב להישאר בידיו״.

משגיחים מעידים על נסיעות מדרום לצפון שנסע ר׳ משה על מנת לשוחח עם ראשי מוסדות 
לקבל בנים של משגיחים, שום טירחה לא היתה נראית קשה בעיניו למטרות אלו.

אב היה ר׳ משה לכל מי שבא איתו במגע.

מי מאיתנו לא זוכר את הנעימות ששידר ר׳ משה, את התענוג לשבת לדבר איתו, לדון לפניו 
בהלכה או בכל ענין ומצוקה אישית. ערב אחד התקשרתי לר׳ משה באיזו שאלה טכנית 
שנתקעתי בה וחשבתי שהוא אמור לדעת מה נכון לעשות, ר׳ משה לא ידע באותו הרגע אך 
למחרת כבר הגיע ר׳ משה אלי עם צרור עצות ומחשבות ובדיקות שערך למעני. והכל היה 

בנעימות בחיוך ובפשטות.

כשאחד המשגיחים נפגע ברגלו בעת עבודתו, ר׳ משה פרס עליו את חסותו המלאה, לא 

עבר שבוע שר׳ משה לא התקשר לדרוש בשלומו - זאת משך כמה שנים - לברר כיצד הוא 
חש ומה ניתן לעזור לו, ר׳ משה נסע עבורו לדרוש ברופאים ולבקש את ברכת גדולי ישראל 
לרפואתו וטובתו - לרגע לא עזבו ממחשבתו, עד לאותו יום מר ונמהר שבו ר׳ משה עזב 

אותנו והשאיר אותו ואותנו יתומים.

יתמות

מבין המילים, מבעד לדמעות, מתוך האנחות, אתה שומע מכולם, מכל המשגיחים את אותו 
הדבר, תחושת היתמות. התחושה שאין עם מי להתייעץ, אין את היכולת האוטומטית הזו 
לשלוף את הטלפון ולשאול את השאלה בהלכה, בהנהגה, בהתנהלות. אין את המישהוא 
שיודע את השטח, שיודע אותך, שמכיר לפני ולפנים את הצורה בה אתה מבין את הדברים, 

בה אתה מתנהל ויודע להלוך לרוחך, לייעץ לך ובד בבד לקדם אותך הלאה. 

כולם ספרו על אותו אינסטינקט שלא יכול להפסיק, להוציא את הטלפון ולהתקשר לר׳ 
משה טבאל מי שהיה הכי זמין, הכי מבין הכי יודע הכי לומד הכי בודק והכי אחראי. מי 

שאין לו תחליף.

הפשטות של ר׳ משה כבשה את ליבות כולם.

וכמה שהיה ר׳ משה ׳רב׳ יותר היה ר׳ משה ׳אדם׳.

על כל ענין היה מגיב בחיוכו השלו, ומעולם לא הסכים לעשות מעצמו עסק.

אחד הנוגעים לגליון זה סח לי בחיוך מר, הנורא הוא שזהו הגליון הראשון שניתן לערוך בלי 
לחשוש שר׳ משה יגיע וידרוש שלא להזכירו ולא לדבר עליו. מעולם לא הסכים שתמונותיו 

יופיעו עלי גליון והפעמים המועטות שתמונותיו נכנסו היו למורת רוחו.

בכמה שיחות שערכתי עם משגיחים שהיו איתו בקשר תיארו כולם איך היה פורש לרכבו 
לסעוד את סעודתו באוכל שהיה מביא איתו מביתו, בפשטות ובצניעות של תלמידי חכמים 
שבושים לאכול בקרב בני אדם. אותה פרישה הוזכרה בפי כולם, וכפי הנראה שכר אותה 

פרישה הרי הוא כדרישה, ורושמה רב היה על מכריו.

גם באירועים שנערכו על ידי מערכת הכשרות או בית המדרש להלכה בהתישבות, אירועים 
בהם היה אמור ר׳ משה לפאר את שולחן המזרח, מעולם לא עשה זאת, תמיד הסתובב בין 

החקלאים למשגיחים טופח לזה על שכמו ומתעניין בשלומו של זה.

פשטות זו מלבד שהיתה חלק מענוותנותו היתה גם חלק מתחושת הצורך הגדול של ר׳ משה 
לחיות את השטח, להכיר את נפש חבריו לדרך, לחיות איתם ולהבין את דרכיהם. לראות על 

מי ניתן לסמוך ומה מנחה כל אחד.

בבית המדרש היה ר׳ משה יושב ולומד, עונה לכל שאלה, ומאציל מתורתו לרבים ותוך כדי 
מטה אוזן לכל בעיה שהתעוררה, מנסה לבדוק מה ניתן לשפר. כמה פעמים סח לי: תעוררו 
בעיות, תמצאו, תעלו דיונים תכתבו על זה, אנחנו בכשרות לא פוחדים מסערות, מחשיפת 
בעיות, אנחנו חפצים בהם, כל מה שיגרום לרמת הכשרות לעלות - אני בעד! ככל שהציבור 
יהיה מעורב יותר, ידרוש יותר, כך מערכות הכשרות - כולן יוצרכו לייצר מנגנונים שיפתרו 

יותר בעיות ואני בעד זה...
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סיום:

בדמעות ובקול חנוק סח לנו אחד המשגיחים שליווה את ר׳ משה שנים רבות: עמדתי שם 
בהר המנוחות באותו מוצאי שבת הנורא בשתים עשרה וחצי בלילה מלווה את ר׳ משה 

בדרכו האחרונה להיטמן בין רגבי האדמה - על קדושתה שמר כל חייו.

ראיתי איך מכניסים את גופו הטהור לאדמה, אותה אדמה אותה פיאר והילל כל ימיו,

ולא יכולתי יותר,

פניתי לריבון כל העולמים בצעקה חנוקה, אבא איך??!

איך אתה נותן לאדמה שאותה פיאר, קידש וטיהר, האדמה עליה שמר, אותה הכיר מצוותה 
תיכן והקים, כיצד אתה נותן לה לכסות את גופו להעלים אותו מאיתנו ממש בשיא ימיו, 

למנוע ממנו להמשיך בעבודתו עבודת הקדש - לעבדה ולשמרה.

ריבנו של עולם איך?

איך היא נותנת לו ללכת, כיצד רגבי האדמה נחים הם על רבנו משה ואינם זעים מפניו, אותם 
רגבים שבהם שימר והעמיד את מצוות בוראו - מצוות הארץ.

והיתה הזעקה החנוקה הזו מקיפה את העולם מתחילתו ועד סופו, וקול דמי ר׳ משה זועקים 
אלינו מן האדמה מדברים בשמה: מי ימשיך לעובדה ולשומרה כמשמרת משה עליו השלום.

כותבים בדמע

מערכת ׳כשרות למהדרין׳

מכתב דמע שנשלח על ידי הרב יוסי תירם שליט״א מפקח ב׳כשרות 
למהדרין׳ למשפחתו הרוממה של ר׳ משה. נדפס כאן ברשותו.

חודש סיון זמן מתן תורתנו תש״פ      

דברי נחמה והספד למש׳ ידידי רבי משה מנחם בן יהודה אריה זצ״ל

איתא בגמ׳ שבת )קה, ב( אמר ר׳ שמעון בן פזי אמר ר׳ יהושע בן לוי משום בר קפרא: כל 
המוריד דמעות על אדם כשר הקב״ה סופרן ומניחן בבית גנזיו שנאמר )תהילים כו, ט( ״נודי 
ספרתה אתה שימה בדמעתי בנאדך הלא בספרתך״ ואם באדם כשר עסקינן, כ״ש בתלמיד חכם.

ובהמשך שם בגמרא מובאים שתי מימרות נוספות: 

אמר ר׳ אמר רב: כל המתעצל בהספדו של תלמיד חכם ראוי לקוברו בחייו שנאמר )יהושוע 
כד, ל( ״ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת סרח אשר בהר אפרים מצפון להר געש״ מלמד 

שרגש עליהן ההר להורגן.

אמר ר׳ חיא בר אבא אמר ר׳ יוחנן: כל המתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימים – מידה 
בנגד מידה שנאמ׳ )ישעיה כז ח ( ״בסאסאה בשלחה תריבנה״.

מכיון שאיני דרשן וכ״ש לא ראוי להיות ספדן ומכל מקום פטור בלא כלום גם אי אפשר, 
לכן החלטתי להעלות על הכתב מעט קווים לדמותו המיוחדת שהלכה מעמנו בליל שבת 

אחרי מות קדושים הגיע העת ל״אמור״

תקצר היריעה מלהכיל את הכל....

לפני למעלה מ 10 שנים עבדתי בשוק סיטונאי ברחובות ובאחת הלילות פגשתי שם תלמיד 
חכם שהציג את עצמו שנשלח מטעמו של מורינו הרה״ג ר׳ יוסף אפרתי שליט״א ללמוד את 
מלאכת ההשגחה, שאלתי אותו מה לכהן בבית קברות, הרי אפשר ללמוד גם במקום אחר, 
אך הוא בשלו, ענה שרוצה לראות וללמוד את הדברים מקרוב... כיצד לזהות מתי היה קטיף 
העגבניה מהיום או מאתמול.. פלפל וכו׳ כיצד מעשרים.. ולאן מפנים את המעשר.. ועוד 
כהנה וכהנה ... מיד הבנתי שאיש אמת עומד לפני וכשמו כן הוא, משה אמת ותורתו אמת.

מידת האמת הייתה טבועה בו, לברר כל דבר מהשורש להעמיד את ההלכה על תילה.

בהמשך הדרך נפגשנו בתחומים שונים של הכשרות וזו היתה דרכו בכל מקום.

וידוע שישנם מקרים בכשרות שנדרש לומר את האמת גם כשלא נעים לצד השני, ר׳ משה 
לא נע ולא זע ולא בוש בפני המלעיגים עליו לומר את האמת בדרכי נועם ובאצילות מידותיו .

במשך השנים הקשר ביננו הפך להיות אישי יותר והיה בבחינת ״דאגה בלב איש ישיחנה״...

מידה נוספת ממ״ח קניינים של התורה ומהמיוחדות שבקניינים היא - נושא בעול עם חברו, 
במידה זו מעורבת כוחות נפשיים נעלים מאד. גם שכל וגם רגש )כמובא בספר חכמה ומוסר( 
בשביל לרכוש מידה זו צריך להגיע להבנה מוחלטת שכולנו בני איש אחד ואז ירגיש את 

הצער של השני.
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וכזה היה ר׳ משה זצ״ל הרגיש באמת את הצער של השני והשתדל לעזור לו ככל יכולתו..   
באחד הפעמים אמר לי במילים אלו - ״השתדלתי לעשות הכל אני מבין אותך ומשתתף 

בצערך״ )בקול בוכים( כזהו היה ר׳ משה.

לפני כ-3 שנים בעוונותי הרבים נפצעתי בת״ד בדרכי להשגיח. )ולצערי לא הצלחתי לשוב 
לעצמי כבראשונה( מאותו יום לא פסק לשאול בשלומי ואיזה עזרה צריך באופן אישי, בבית 
או בלקדם בירוקרטיה במשרד הבריאות ביחד ובהכוונתו של הגר״י אפרתי שליט״א יבדלט״א 
ואפילו הגדיל לעשות ובאחד הביקורים בביתי פנה אלי ואמר לי: ״יוסף, אתה צריך לצאת 
מהבית לראות אנשים לראות עולם – אני מקבל על עצמי בל״נ לרדת מירושלים פעם בשבוע 
ונצא לעשות סיבוב היכן שתרצה..״ אמרתי לו ח״ו שת״ח יבטל תורה בשבילי, די לי בשיחת 
טלפון לשובב נפש ובזה תצא ידי חובה. ובכל זאת לא הסתפק וכל הזדמנות שהייתה לו, 

ונזדמן לו להיות בסביבה היה מגיע לביקור.

אפילו הגיע פעם בשעת ערב מאוחרת עת עשה את דרכו לאירוסין של קרוב משפחה 
ברחובות. הרבנית נשארה ברכב ור׳ משה אמר לי ״אני מרגיש בן בית להגיע בלי להודיע, 
פשוט הגעתי לרחובות אז אמרתי שאעבור לדרוש בשלומך״. כך הייתה דרכו של ר׳ משה.     

הגמ׳ בשבת )קה, ב( א״ר יוחנן אחד מן האחין שמת ידאגו כל האחין כולן, אחד מבני החבורה 
שמת תדאג כל החבורה כולה. ובגמ׳ ברכות)נ״ט( אמר ר׳ יהושע בן לוי לא נבראו רעמים 
אלא לפשוט עקמומית שבלב, על רעמים אין לנו שליטה וגם לא על פעולות הלב, אבל על 

טוהר הלב - כן יש לנו שליטה, כך היה ר׳ משה פיו וליבו שווים.

אין לי אלא לומר למשפחתו הרוממה: ידוע שאחרי אדם גדול עומדת אשת חיל, אין לי אלא 
לנחם כדברי הח״ח זצ״ל שניחם את בתו שהתאלמנה צעירה ושאלה אותו למה דוקא בעלה 
היה צריך להיפטר, הרי יש הרבה גויים בסביבה? וענה לה בתי - האם היית רוצה ששליש 

מהעולם ילכו במקומו..      

וזה שאמר הנביא ישעיה )נז, א( ״הצדיק אבד ואין איש שח אל ליבו כי מפני רעה נאסף 
הצדיק״ כדי שלא תבוא הרעה על כלל ישראל הקב״ה לוקח את הצדיק ומגן על הכלל.

צר לי לסיים כאן , כפי שאמרתי בתחילה שהדברים רבים והיריעה קצרה אך תש כוחי מקוצר 
המחשבה, הדברים נכתבו בדמעות דם ליבי מלב אל לב.

ואסיים בנחמת הנביא ישעיה )כח, ח( ״ובלע המוות לנצח ומחה ד׳ אלוקים דמעה מעל כל 
פנים וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ כי ד׳ דיבר.״ ובנחמת ציון תנוחמו ויקוצו וירננו שוכני 

עפר בגאולה הקרובה ובהתגלות משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.

החותם בצער רב ומשתתף בצערכם             

ת.נ.צ.ב.ה.

רבי מנחם מנדל מוסקוביץ שליט״א 
מפקח במערכת ׳כשרות למהדרין׳

אלו דברי בורא עולם ליחזקאל הנביא )כ״א( ְוַאָּתה ֶּבן ָאָדם ֵהָאַנח ְּבִׁשְברֹון ָמְתַנִים 
ּוִבְמִרירּות ֵּתָאַנח ְלֵעיֵניֶהם. ְוָהָיה ִּכי ֹיאְמרּו ֵאֶליָך ַעל ַמה ַאָּתה ֶנֱאַנח. ְוָאַמְרָּת ֶאל 
ְׁשמּוָעה ִּכי ָּבָאה ְוָנֵמס ָּכל ֵלב ְוָרפּו ָּכל ָיַדִים ְוָכֲהָתה ָּכל רּוַח ְוָכל ִּבְרַּכִים ֵּתַלְכָנה 

ַמִים ִהֵּנה ָּבָאה ְוִנְהָיָתה ְנאּום ה׳ ֱאֹלִקים.

לעיתים יש אבידות שמחובת המספיד להסביר עומק ורוחב האבידה, זאת ע״מ שאנשים 
יבינו ההעדר והחסרון ואת אשר נלקח מאתם, ועי״ז מעוררם לבכי. אולם לדאבון לב לעיתים 
יש אבידה שאין צורך בהסברים, המספיד אינו צריך להתאמץ ולהפליג בדברים ולתאר את 
גודל האבידה בכדי לעורר בכי נהי וקינה, כי עצם הידיעה שהנפטר איננו בין החיים הא 

גופא מעורר לבכי.

בקהלת )ג׳( מונה שלמה המלך כ״ח עתים, ואת כולם כתוב בלמ״ד. עת ללדת ועת למות, עת 
לשחוק ועת לבכות וכו׳, פרט לשני עתים הכתובים בלי למ״ד, עת ספוד ועת רקוד. מבאר 
רבינו החתם סופר זצ״ל. כי בפסוקים אלו מדבר שלמה המע״ה על שני סוגים של הספד 
ובכי. סוג הא׳ ״עת לבכות״, שעל המספיד להתאמץ להפעיל את הבוכים להבינם וללמדם 
מהות האבידה, ורק אח״כ יבכו את השריפה אשר שרף ה׳. ההתעוררות לבכי תלוי בכושר 
ההסברה של המספיד. אם לא יצליח להסביר מהות האבידה לא יתעוררו לבכי כי האבידה 

כשלעצמה אינה מעוררת לבכי.

אבל יש אבידות שאין על המספיד להסביר כדי לעורר הבכי. מיד בהיוודע האבידה, כל אחד 
אשר דבר הבשורה המרה יגיע לאוזניו, יתעורר לבכי והספד מעצמו. סוג אבידה כזו אינה 
כ״עת לבכות״, להסביר שעכשיו הזמן לבכות. ישנן אבידות שעליהם יש לומר ״עת ספוד״, 

באותה אבידה קם ההספד ונהיה מעצמו.

כשהקב״ה מצווה על יחזקאל להינבא לישראל על חורבן הבית, אומר הוא לו ואתה בן אדם 
האנח בשברון מתנים ובמרירות תאנח לעיניהם. אל לך יחזקא׳ל הנביא להתאמץ להסבירם 
ולהבינם גודל החורבן, תספיק רק אנחה השוברת כל גופו של אדם בשברון מתנים, דיינו 
אם תאנח במרירות לעיניהם. ואם ישאלוך על מה אתה נאנח ואינך מספיד כדרך המספידים 
המרבים לתאר ולצייר מהות וגודל האבידה, ואמרת אל שמועה כי באה ונמס כל לב. על 
הנבואה של חורבן בית חיינו אין צורך בדברי הספד והתעוררות כי מעצם השמועה נמס כל 
לב ורפו כל ידים. כל איש ישראלי יודע מהות וערך הבית הגדול והקדוש, מספיק הנבואה 
הזאת ועל השמועה כי באה שיחרב בכדי שמעצמם יבינו שניטל בית חיינו. מספיק להאנח 

לעיניהם לעוררם לבכי.

ע״ז הדרך פירש רבינו החת״ס זצ״ל בדרשותיו לט׳ טבת מה שכתב בטור סי׳ תק״פ שט׳ טבת 
יום תענית אבל לא נודע איזו צרה אירע בו. אבל הפוסקים אחריו כתבו שהצרה היתה כי בו 
נסתלק עזרא הסופר. ויל״ה, בדרך כלל ככל שמתארך הזמן שכיחה השכחה יותר. איך זה 
שבדורות הקודמים לא ידעו איזו צרה היתה בט׳ טבת רק יותר מאוחר ידעו. התירוץ הוא, 
הצרה היתה עצם העובדה שלא ידעו מה קרה בו. העם היה במצב נחות כזה שלא הרגישו 
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חסרונו של עזרא הסופר. כשהתפשטה הידיעה שעזרא הסופר הסתלק, משנודע אודות 
הסתלקותו של גדול הדור, צריכים היו כולם מעצמם, מעמקי ליבם לבכות את השריפה אשר 
שרף ה׳ בלי להרבות במילים. אולם משלא כך היה, כאשר לגדול העצב במדרגתם לא הבינו 
את האסון, כאומר איש אל רעהו הרבה אנשים מתים מה נשתנה זה מזה, זו היתה הצרה 

הגדולה והנוראה. על שלא ידעו עומק הצער והיגון והחסרון שקרה בט׳ טבת.

בהסתלקות אליהו הנביא אמר תלמידו אלישע הנביא אבי אבי רכב ישראל ופרשיו. אלישע 
הנביא לא הרבה בדברי הסבר והספד על פטירת רבו ורבן של כל ישראל אליהו הנביא, אלא 
הסתפק בזה לבכות את אביהם של כל ישראל שעלה בסערה השמימה ואיננו כי לקח אותו 

אלקים. הידיעה תסביר מעצמה מהות האבידה.

בעמדנו להספיד את הרב טבאל זצ״ל אין לנו לתאר ולצייר מה אבדנו. עצם הידיעה שכבר 
איננו עימנו, עצם הידיעה לכשעצמה מספיקה להאנח בשברון מתנים ובמרירות לעיני ישראל. 
במיוחד יורגש העדרו וחסרונו בכל הנוגע למערכת הכשרות שלנו שהיה עמוד התווך ממש 
על כל המשתמע, והכל במסירות ועדינות נפש נפלאה. על זה נאנחים אנו בשברון מתנים 

ובמרירות בלי להרבות במילי דהספידא.

אמרו חז״ל במס׳ שבת: אב בית דין שמת ולא נספד כהלכה חמה לוקה. להבין הקשר והעונש 
מדה כנגד מדה, יש לבאר באופן פשוט. כמו שהחמה משפיעה אור וחמימות על כל יושבי 
תבל ונחיצותה מובנת לכל, כך גם הצדיק בהיותו בין החיים, מעשיו ופעולותיו למען הכלל 
השפיעו אור וחמימות רוחנית ליושבי הארץ. אם אין מספידין אותו כראוי לו הוי אומר שאין 
מרגישים את החסרון והעדר השפעתו לכלל, כי אז גם החמה לוקה, סימן שגם לא מבינים 

תועלת החמה.

משל למה הדבר דומה, לאב ת״ח זקן ונשוא פנים, עשיר, חכם ונבון ובעל מעלות ומדות 
תרומיות, מכובד ואהוב על הבריות ופטרון העיר על כל יושביה. בערוב ימיו הסתלק האב 
ושחל״ח כדרך העולם והשאיר שני בנים. כמובן ששני הבנים התאבלו כדין ככל פרטיה 
ודקדוקיה. בן א׳ התאבל כדרך שבן מתאבל במות אביו, לעומת הבן השני שהתאבל ובכה 
בלי הפוגות ולא קיבל תנחומין. לא ידע את נפשו מרוב צער, עולם חשך בעדו ולא תיאר 
לעצמו מה יהיה הלאה ואיך יתקיים. שאל הבן הא׳ את אחיו מדוע אתה כה מתאבל, הלא 
אב אחד לשנינו. וכי לא ידעת שלאיש בזקנה מופלגת כמוהו כך יקרה ביום מן הימים, הלא 
זה סדר העולם דור הולך ודור בא. גם אני מרגיש צער בהלקח מאתנו אבינו מחמד נפשנו 
ועטרת תפארת ראשנו מ״מ הנני מקבל תנחומין, ואתה אינך מקבל תנחומין. ענה לו האח, 
ההבדל ביני לבינך הוא כך. אתה מתאבל על מות אבינו היקר ועכשיו אתה בלי אבא, ועל זה 
כל טענותיך צודקות כי הרבה אבות מתים וכך העולם נוהג. אבל אני, בנוסף לאבל הרגיל 
שכולם מרגישים באבלם הנני מרגיש אבל נוסף שאינו מורגש בכל מקרי מות. במות אבינו 
נרגיש עוד צרות ותלאות וקשיים שלא הרגשנו בחייו. הלא הוא הי׳ מגיננו ועזרתנו אף בלי 
ידיעתנו, ברוחב בינתו וטוב לבו דאג לנו לכל מחסורנו, ידענו שבכל דבר גדול וקטן יש את 
מי לשאול ולהתייעץ. עצם קיומו, זוהר פניו ותחושת המשענה שהרגשנו הוא זה שחיזק 
וקיים אותנו, ובהסתלקותו נלקח מאתנו משענת זו ונשארנו כספינה מטורפת בלב ים, וע״ז 
הנני מתאבל. כעין הגדיש שנשרף. בשעת השריפה לא כ״כ מרגישים ההפסד כי עדיין יש 

מה לאכול. אלא בשלב יותר מאוחר, כשאין לחם, או אז מרגישים גודל האבדון וההפסד 
בשריפה אשר שרף ה׳.

הרב טבאל זצ״ל הקרין על כולנו תחושת בטחון בעבודת הקודש שלנו. באופן טבעי ואוטומטי 
ידענו שיש את מי לשאול ויש על מי להיסמך. הרב טבאל נשא בעול כל פרט קטן בכל הנוגע 
לכשרות. מעולם לא נשמעה מפיו התשובה כי דבר זה או אחר, פרט קטן ככל שיהיה אינו 
נוגע אליו. הכל נשא על לוח ליבו, הכל לקח תחת אחריותו. בהגיעו לסיור, בעיניו החדות 
מיד שם על לב את כל הפרטים הקטנים, ואם היה דבר שהצריך תיקון התייחס הוא לנעשה 
ולא לעושה בכבוד ברגישות ובאהבה. במשך שעות ארוכות במצטבר, מעולם לא התרעם 
חלילה על הזולת, מתוך הרגשה וידיעה ברורה דכל שעביד רחמנא לטב עביד, בשלווה ברוגע 
ובנעימות כאילו הכל כשורה וכנדרש, האזין בסבלנות לשאלות של אנשים ומהשאלה השכיל 
ר׳ משה להבין את נקודת אי ההבנה, הנקודה הנדרשת בירור, אותה נקודה שבאם תבואר 
כיאות יבין האדם לא רק מה עליו לעשות אלא למה עליו לעשות זאת דווקא כך ולא בדרך 
אחרת. ר׳ משה ניתב את התשובה בחכמה ובתבונה בכדי שהאדם שמעבר לקו יקבל הסבר 
מניח את הדעת ואז יבין ששאלתו מיותרת, עשרות פעמים חידד בפניי בנחרצות – גם כשאתה 
מעיר למשגיח תנפה את כל מה שאתה חושב כמה וכמה פעמים, שמא אינטרסים אישיים יש 
בדבר וזה עלול להטעות את שיקול דעתך. נטיעה אחר נטיעה, העקביות האופיינית של ר׳ 
משה, תבדוק שוב, בוא נבדוק ביחד שמא הדברים היו אחרת, המון הזדמנויות היו שחלפנו 
בכבישים בינעירוניים, ר׳ משה בזוית עינו ראה פריחה ביקש לרדת בצידי הדרכים בדק גישש 
חש שמחה גדולה הנה עוד חקלאי בזכותו לקיים את מצוות התלויות בארץ. שיחות הטלפון 
איתו תמיד התחילו בהתעניינות אבהית מה שלומך איך היה איך עבר ורק אז התפנה להקשיב 
לשאלתי, זוכר אני מקרה של משגיח של״ע נפצע בשעת עבודתו ונצרך לטפולי פיזיוטרפיה 
קשים ומפרכים ומשום כך נעדר מעבודתו מעל שנתיים, ר׳ משה זצ״ל נהג לבקרו מדי כמה 
שבועות להתעניין בשלומו לראות מה אפשר לעזור, חכמתו הגדולה היתה לשזור יחדיו את 
האהבה האבהיות הדאגה הכנה הרחמנות בצוותא עם ההקפדה החזקה ביותר על כל תג ותג 
ללא חת ומורא. בהיותו אתנו בין החיים לא ידענו להעריך נכונה תרומתו לנו. אבל עכשיו 

כשאיננו מבינים, אנחנו למפרע גודל האבידה.

ברגע של כנות – ר׳ משה אתה חסר לי בעבודתי וחסר לי בחיי.

יבולע המות לנצח ומחה ה׳ דמעה מעל כל פנים ובא לציון גואל ויעמוד לגורלו לקץ הימים 
במהרה בימינו אמן ואמן.

6061

ש
שר

ה
מן 

ש
שר

ה
מן 



סחופים ודווים בהילקח מעמנו בסערה השמימה האי גברא
רבא גאון וצדיק איש האמת אציל המידות אוצר כל כלי חמדה,
הוא הגבר הוקם על ללחום מלחמת ד' בביצור חומות הכשרות
באופן מיוחד זיכוי הרבים ומניעת מאכלות אסורות מרבבות

אלפי ישראל והכל חבים לו טובה על כך

אוי מי יתן לנו תמורתו
הלוויתו התקיימה במוצש"ק ונטמן בהר המנוחות

נלב"ע בפתע פתאום בליל שבת קודש פרשת אח"ק

בן רבי
הגאון רבי משה מנחם               טבאל זצ"ליהודה ארי'

נפלה עטרת ראשינו

הרבנים       המשגיחים       וצוות המשרד
כשרות

למהדרין
חקלאות על פי

התורה

   “

המכון  
לחקר החקלאות

על פי התורה

המתאבלים מרה

רב ופוסק במערכת הכשרות וממנווטי דרכה

אבד כלי חמדה
אחד  האשכולות  איש  רבה  גברא  האי  מעמנו  בהלקח  שודדנו  איך  מציון  נשמע  נהי  קול 

מופלג  חכם  תלמיד  בשנים,  עשרות  מדרשנו  בבית  תורה  שהרביץ  החבורה  מבני  ומיוחד 

הנודע ביראתו הקודמת לחכמתו, ראש וראשון לכל דבר שבקדושה, שקד בעמל נפשו על 

טובת זולתו ענותן ושפל ברך ולא החזיק טיבותא לנפשיה.

זו הלכה, תיקן שווקי ארעא קדישא מאיסורי טבל,  ה'  דבר  דורשי  לרבבות  הוראה  הורה 

ערלה וכלאים והמצוות התלויות בארץ ומסר נפשו להעמדת שולחנם של ישראל בטהרתו 

במידת האמת שבערה בקרבו.

האי ניהו גאון וצדיק רחימא דנפשנו

רבי משה מנחם טבאל זצ"ל 

בן הרב יהודה אריה ז"ל
שעזב אותנו לאנחות ופרח לו איש האמת בפתע פתאום
ליל שבת קודש לסדר בקרבתם לפני ה' ח' אייר תש"פ

הלוייתו התקיימה במוצאי מנוחה ונטמן בהר המנוחות עיה"ק ירושלים תובב"א

גדולה האבידה ואין לה תמורה

כסא דנחמתא
לאמו תחי'

 רעיתו הרבנית תחי' שעמדה לימינו בעבודת הקודש

בניו ובנותיו זרע ברך ד'

אחיו ואחיותיו שליט"א וכל בני המשפחה המפוארה

בעל הנחמות ירפא את שברם ויחבוש כאבם
ובמהרה נזכה שיבולע המות לנצח בשוב ה' שבות עמו בתחית המתים ברחמים גדולים אמן

השרויים בצער

   ראש בית המדרש                 רבנן ותלמידהון              ההנהלה ועובדי המשרד

בית המדרש להלכה בהתישבות אמונת אי"ש
ע”ש מרן רבינו הגרי"ש אלישיב זצוק"ל

 רח‘ המלמד 1 עיה”ק ירושלים תובב”א 
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 ה'שלפח'
ירק או פרי

סוגיא שעסק בה רבות בעת האחרונה. הוחל 
בגידול ושיווק מסחרי בארץ. ור"מ זצ"ל נדרש 

לבירור הענין ביסודיות ומקרוב, וכפי שנהג תדיר 
בשאלות אלו, ירד לבדוק בשטח בצוותא עם 

יבלחט"א רבי שאול רייכנברג שליט"א לקיבוץ 
חניתה בגליל המערבי.

זכות גדולה נפלה 
בחלקנו כשר"מ 

זצ"ל היה החלוץ 
בעניני ירקות עלים 

למהדרין. הקים 
ותיקן וחידש בה 

כמה הלכות. ורבים 
רבים חבים לו על 

תיקונים אלו.

בקביעת מועדי 
חנטה אצל מרן 

הגרי"ש אלישיב 
זצוק"ל
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עם מורינו הגר"י אפרתי 
שליט"א. בדיקה מקרוב של 
שתילי אתרוג מרוקאי. גודל 

החורים בבסיס העציץ.

בסיור עם מורינו הגר"י 
אפרתי שליט״א במחסן 
שיווק תוצרת חקלאית.
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ערלה באוכמניות – ר"מ זצ"ל בסיור לפני כשנה 
בחווה לגידול אוכמניות. כידוע בעץ האוכמנית מצוי 

חשש ערלה מפני ענפים היוצאים כל העת מחדש 
מתחת לפני הקרקע ומניבים פרי שהוא ערלה.

סיור ובדיקה מקרוב
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בחורף האחרון בסיור מקרוב בפרוייקט 
לגידול תות שדה ללא חרקים

יום עיון למשגיחי 
מערכת הכשרות 
במרכז הלמידה 

של בית 
המדרש להלכה 

בהתישבות
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