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חיוב ערלה בעצים שאוכלים את הענפים או
את העלים*
הרה"ג שאול רייכנברג  -הממונה על הקרן לחילול מעשר שני
שאלה:
צבר מזן "נאפוליטוס" יש לו פירות קטנים שראויים למאכל רק בדוחק ,אבל אוכלים
את העלים ,האם יש בהם איסור ערלה בג' השנים הראשונות לנטיעתו.

תשובה:
איתא במשנה ערלה פרק א משנה ז :העלים והלולבים ומי גפנים  ...מותרים בערלה.
ברמב"ם בפיה"מ פירש :לולבים ,הם הענפים הרכים היוצאים בראשי הבדים הקשים
והם רכים מאד .ומי גפנים ,המים היוצאים מן הגפנים כשפוצעין וחותכין הגפן או
הזמורות בימי ניסן .והשם יתברך אמר וערלתם ערלתו את פריו (ויקרא יט) ואמר
בספרא ,פריו ,פרט לעלין ולולבין ומי גפנים .וכ"כ הר"ש :דערלתו את פריו כתיב וכל
הני לאו פרי נינהו .א"כ לכאורה מה שאינו פרי אלא העץ עצמו ,עלים או ענפים ,אינו
חייב בערלה.
אך יש לחלק ולומר שכל האמור הוא בגפן וכד' שיש לעץ פירות אזי הענפים והעלים
אינם נחשבים לפרי .אבל אילן שאין לו פירות ואוכלים את העלים והענפים ,יתכן
שהענפים והעלים הם נחשבים פירותיו וחייבים בערלה .ומצינו חילוק כזה מהא דאיתא
במשנה שם :רבי אליעזר אומר המעמיד בשרף הערלה אסור (המעמיד גבינה בשרף של
עץ ערלה ,הגבינה אסורה משום שגם השרף נחשב לפרי של העץ והוא אסור משום
ערלה) ,אמר רבי יהושע שמעתי בפרוש שהמעמיד בשרף העלים ובשרף העיקרים
(הענפים) מותר (שהשרף שלהם לא נחשב פרי) ,בשרף הפגים (הפירות בעודם קטנים)
אסור מפני שהם פרי (שהפירות הם פרי ואף היוצא מהם אסור) .ואיתא בגמרא נדה
ח,ב בתרוץ אחד :ואיבעית אימא כי פליגי רבנן עליה דרבי אליעזר (וסוברים שהשרף
אינו פרי ואינו אסור בערלה) באילן העושה פירות ,אבל באילן שאינו עושה פירות
מודו דקטפו (השרף) זהו פריו (ואסור בערלה) .א"כ רואים שלרבנן באילן שיש לו
פירות השרף היוצא מהענפים אינו נחשב לפרי ,ואילו באילן שאינו עושה פירות הוא
נחשב לפרי .והנה הרמב"ם כתב חילוק זה בהל' שמיטה פרק ז הל' יט,כ :הקטף הוא
שרף היוצא מן האילנות .מן העלים ומן העיקרין אין לו שביעית והיוצא מן הפגים יש
* מתוך שיעור שנאמר ביום הלימוד האחרון של בית המדרש ,תשרי התשע"ב.
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לו שביעית ולדמיו שביעית .בד"א באילן מאכל ,אבל באילן סרק אף היוצא מן העלין
ומן העיקרין כפרי שלהן ויש לו ולדמיו שביעית .ונחלקו האחרונים אם הרמב"ם סובר
חילוק זה להלכה גם לגבי ערלה .משום שבהלכות מאכלות האסורות פט"ז הל' כו
כתב הרמב"ם שהמעמיד גבינה בשרף פגי ערלה הגבינה אסורה ,ולמה לא כתב שגם
מי שמעמיד בשרף הענפים באילנות שאינם עושים פירות הגבינה אסורה .וכתב
החתם סופר בנדה שם שהרמב"ם פסק להלכה שסברה זו קיימת רק לגבי שביעית
שאין צורך שיהיה פרי לשביעית אלא שהשרף יהיה חשוב ולא בטל בענפים .אבל לגבי
ערלה שצריך פרי ,לא מועיל מה שאין לאילן פרי אחר לומר שהשרף הוא הפרי .וכ"כ
פאת השלחן פכ"ז ס"ק מד שהרמב"ם חילק בין שביעית לערלה ע"פ הירושלמי (ראה
גם בר"ש שביעית פ"ז משנה ו) .אמנם בחזו"א שביעית סי' יד ס"ק ז ד"ה והנה ,נראה
שסובר שלרמב"ם אין הבדל בין שביעית לערלה .אך אף לשיטות שיש ערלה בשרף
הענפים של אילן שאינו עושה פירות .עדיין י"ל שהשרף שהוא נוזל שיוצא מהעץ
נחשב לפרי העץ ,אבל העלים והענפים שהם העץ עצמו אינם נחשבים לפרי אפילו
כשאין פרי אחר.
בשו"ת הרדב"ז ח"א סי' תקסג וח"ג סי' תתקסו כתב שלדעת כולם אין בקני-סוכר חיוב
ערלה משום שנאמר וערלתם ערלתו את פריו ,והקנה שסוחטים את מימיו הוא הצמח
ואינו הפרי .וכתב דלוליא דמסתפינא הייתי אומר דאף לדעת הראשונים הסוברים
שעל סוכר מברכים בורא פרי העץ (ראה טור או"ח סי' רב) שנראה לכאורה מדבריהם
שהסוכר נחשב לפרי העץ ,מ"מ לא יהיה איסור ערלה כיון שרק לברכה אמרו שנחשב
לפרי העץ( .בחלק ג' סי' תתקסו נראה שמסקנתו שאין בזה ערלה ,אך יתכן משום
שהכריע כרמב"ם שסוכר ברכתו שהכל) .אך אף אם לראשונים שמברכים על סוכר
בורא פרי העץ יהיה גם איסור ערלה בסוכר ,י"ל שזה רק בקני-סוכר שהסוכר הוא
ממה שיוצא מהקנים ע"י בישולם במים ,ולכן אפשר לקרוא לו פרי הקנים .אבל כאשר
אוכלים את העלים או הענפים עצמם ולא את מה שיוצא מהם ,עדיין יש לומר שאין
זה פרי ואין בו איסור ערלה (בבאור הלכה סי' רב סעי' טו משמע דלא כסברה זו אלא
שמי-הסוכר שאינם אלא מה שמוצצים או שמוציאים ע"י בישול הקנים אינו נחשב
פרי ונחשב פחות פרי ממה שאוכלים את הצמח עצמו עי"ש).
והנה בגמרא ברכות לו,א נחלקו תנאים אלו חלקים מצמח הצלף חייבים במעשרות.
ר"ע סבר שרק האביונות שהם הפרי של הצלף חייבים במעשרות ור"א סבר שגם
הקפריסין (ניצני הפירות ,שגם אותם אוכלים) והתמרות (נבאר בהמשך מה הם)
חייבים .ובגמרא מבואר שמחלוקתם גם לחיוב ערלה (משום שגם למעשרות רק פרי
חייבו שנא' ... :מזרע הארץ מפרי העץ .ויקרא כז,ל) .ומה הם התמרות של הצלף נחלקו
הראשונים .רש"י פירש שבתוך העלים גדלים כמין תמרות כמו בעלים של ערבה.
ולדבריו נראה שנחלקו האם תמרות אלה חשובות מספיק כדי להיחשב גם כפרי של
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הצלף .אך הערוך בערך צלף כתב :תמרות הן לולבי נצפא וכשהן רכין נקראין שותי
ואוכלין אותן והן עיקר העץ שעושה הפרי ועליו .ונראה שכוונתו לענפים שעליהם
גדלים העלים והפירות ,וכשהענפים רכים הם נאכלים .וכך גם פירש הר"ש במעשרות
פ"ד משנה ו ,וזו גם כוונת רבנו יונה שהביאו גם הב"י .ויתכן שלשיטתם נחלקו ר"א
ור"ע אם שייך לקרוא פרי גם לחלקים נאכלים מהצמח עצמו או לא .שלר"א זה נקרא
פרי ולר"ע לא .א"כ לרבי אליעזר שייך חיוב ערלה גם בענפים ,ולר"ע י"ל שרק בצלף
שיש לו גם פירות שהם האביונות ,סובר ר"ע ששאר החלקים לא נחשבים פרי .אבל
בצמחים שאין להם פירות יתכן שגם ר"ע מודה שגם הענפים והעלים אם הם נאכלים
הם נחשבים לפירות.
והנה הטור ביור"ד סי' רצד פסק שהתמרות של צלף חייבות בערלה בארץ ישראל
ובחו"ל פטורים ,משום שסבר שלא פוסקים כר"ע ,אלא בחו"ל מקילים כמותו שכל
המיקל בארץ הלכה כמותו בחו"ל ובארץ מחמירים כר"א .א"כ חזינן שפסק שגם
ענפים חייבים בערלה .אך יש לומר שאין ממנו ראיה לענפים שחייבים בערלה ,משום
שהוא מפרש בטור באו"ח סי' רב כרש"י שתמרות הן כעין תמרות שצומחות בתוך
העלה ואותם אפשר להחשיב לפרי ,כיון שזה לא העלה עצמו ,אך הענף או העלה
עצמו עדיין י"ל שאינם פרי.
והרמב"ם הל' מעשר שני פ"י הל' ג פסק כר"ע שרק האביונות חייבות בערלה .ויש
מפרשים כך גם בדעת הרי"ף (ראה ברבנו יונה ברכות שם) ,ולדעתם אין ראיה מצלף
שענפים חייבים בערלה כיון שלא פוסקים כרבי אליעזר ,ואין גם ראיה שענפים
פטורים באילן שאין לו פירות ,כיון שלצלף יש פירות.
מהרמב"ן שם נראה שאין מי שסובר שתמרות חייבות בערלה .משום שהרמב"ן מפרש
שר"א מחייב תמרות במעשר מדין חיוב מעשר בירק ,ובירק חייבו חכמים לעשר אף
מגוף הצמח עצמו ככל ירקות עלים ושורש ,ולא רק בפרי .שרק בחיוב מעשר של
אילנות צריך להיות פרי ,כמו שכתוב :וכל מעשר הארץ מזרע הארץ מפרי העץ...
(ויקרא כז,ל) .והגמרא שמשווה שם מעשרות לערלה רק לגבי הקפריסין שהם יכולים
להחשב פרי ולא לגבי עלים וענפים ,וא"כ לשיטתו אין כלל ראיה שענפים חייבים
בערלה.
אך השו"ע ביור"ד סי' רצד סעי' ג כתב שתמרות בא"י חייבות בערלה .ובב"י על הטור
ביור"ד שם הביא לתמרות גם את פירוש רבנו יונה וגם את פירוש רש"י .ואם הבין
ברבנו יונה כמו שכתבנו שתמרות הן הענפים כשהם רכים ,ובש"ע כתב שהם חייבות
בערלה בא"י ולא חילק איזה תמרות חייבות בערלה ,יתכן שיש מכאן ראיה שגם ענף
יכול להתחייב בערלה ,ואפילו בצלף שיש לו גם פירות.
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סיכום:
א .מהרדב"ז שנראה שמסיק שקני-סוכר פטורים מערלה ,נראה שענפים לא חייבים
בערלה אף שהם נאכלים ואף בצמח שאין לו פירות אחרים (וכן נראה בשו"ת מהרי"ל
דיסקין ח"א סי' כז אות ה שאין ערלה בקני-סוכר ,אמנם לא כתוב שם מאיזה טעם).
אמנם אולי יש לחוש לראשונים שסוברים שמברכים בורא פרי העץ על סוכר ואולי
לשיטתם גם חייב בערלה ,אך יתכן שזה רק בגלל שמשתמשים בנוזלים היוצאים
מהקנה ואין ראיה בצמחים שאוכלים את הענף עצמו.
ב .ברמב"ן בברכות לו שפירש שמה שר"א מחייב את התמרות במעשרות זה מדין ירק,
נראה שסובר שערלה א"א לחייב בתמרות משום שהם לא פרי (אמנם יתכן שזה אמור
רק בצלף שיש לו פירות).
ג .מהשו"ע יור"ד סי' רצד סעי' ג שכתב שתמרות של צלף חייבות בערלה בארץ ישראל
ולא חילק אם לפי פירושו של רש"י או לפי פירושו של רבנו יונה ,ואם למד ברבנו
יונה שהכוונה לענף הרך ,הרי שסבר שיש לחוש לערלה גם בענפים אם הם הנאכלים.
הרה"ג י .אפרתי מוסר בשמו של מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א שיש לחשוש לערלה
בנאפוליטוס.
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הודעה לתועלת הציבור
הודעה לתועלת הציבור שפורסמה בעתונות על ידי בית המדרש להלכה בהתישבות
בס"ד ,אייר תשע"א

הודעה לתועלת הציבור ()36
א .כלאי הכרם:
בכרמים רבים במגזר הערבי ,ובפרט באיזור חברון ,שותלים בתחילת הקיץ ירקות בין
הגפנים .ענבים וירקות מכרמים אלו (ברוב רובם של המקרים) אסורים בכלאי הכרם.
(לפי המידע שבידנו רוב הירקות מכרמים אלו אינם מגיעים למגזר היהודי ,לעומת
זאת ,ענבים מכרמים אלו מגיעים למגזר היהודי).
ב .הברכת זמורות1:
בכרמים רבים ,במיוחד באיזור הדרום ,ובפרט בזנים חלוואני וטומפסון ,מצוי
שהחקלאים מבריכים את הגפנים .במקרים רבים ההברכה עדיין מחוברת לגפן האֵ ם
(הזקנה) ובמקרים רבים ההברכה מנותקת (ע"י הפועלים או בעה"ב)  -לאחר הניתוק
יש למנות שנות ערלה לגפן המוברכת.
גם במקומות שההברכה אינה מנותקת – הרי לדעת מרן החזו"א (ערלה סי' ב' סק"ב -
ה) כאשר כח הגפן המוברכת (הילדה) גובר על כח הזקנה ועיקר היניקה היא מן הילדה,
יש להתחיל למנות שנות ערלה (לדעת מומחים יש לחשוש לאחר שנתים – שלש
ממועד ההברכה ,שעיקר היניקה מקורה בגפן המוברכת  -הילדה)
למיטב ידיעתנו ,עד לשנה זו – לא הקפידו חקלאים על דבר זה (דעת החזו"א) אפילו
חקלאים שנמצאים בפיקוח.
המבקש לצאת מחשש זה ,צריך לברר אם במקום שהוא רוכש את הפירות אכן קיים
פיקוח על מניית ערלה לשיטת החזו"א.
ניתן לקבל פירוט בפלאפון 050-4145772
בברכת התורה
מזכירות בית המדרש
1על מהות ההברכה ראה מאמרו של פרופ' א .גולדשמידט ,חוברת זו.
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ברכת מזל טוב
למכובדינו הרבנים הגאונים שליט"א
הגאון רבי שמחה שלמה לוין  -ראש כולל "נאות אריה"
		
לנשואי הנכדים
			
לאירוסי הנכד ולהולדת הנין
הרב יעקב לשינסקי
להולדת הנכדים
		
הרב משה רינגל
להולדת הנכדים
		
הרב הלל קולין
להולדת הנכד
		
הרב חיים זייבלד
הרב שמחה אדלשטיין להולדת הנכדה
להולדת הנכדה
הרב זאב רייס		
לנשואי הבן
הרב יעקב פרבשטיין
הרב גבריאל מאיר לנשואי הבן ולהכנס בנו לעול מצוות
לנשואי הבן
הרב ש .יהודה פרידמן
הרב יצחק מישקובסקי לנשואי הבן
לנשואי הבת
		
הרב פינחס וקנין
הרב ארי' ליב לופיאנסקי לאירוסי הבן
		
פרופ' מאיר שורץ
הרב יהושע אידלשטיין להכנס הנכד  -הבן לעול מצוות
להכנס הבן לעול מצוות
		
הרב יצחק זאב כהן
הרב יחזקאל שטראוס להולדת הבת
להולדת הבן
		
הרב יעקב שפרלינג
להולדת הבת
		
הרב משה שפיר
להולדת הבן
הרב אוהד קולומבוס
לנשואי הבת
		
משפחת פרישמן

		

למפרישי תרומות ומעשרות

למפרישי תרומות ומעשרות
שתי הערות נחוצות שראוי לעורר למפרישים תרומות ומעשרות:
באגוזים ובאגוזי אדמה [בוטנים] מצוי שהקליפה "ריקה" ,שאין תחתיה פרי ,לכן
המעשר אגוזים ובוטנים בקליפתן צריך לבדוק אם יש כמות מספקת של פרי להפרשה.
ְ
לגבי בוטנים כבר עורר על כך מורנו הגר"ח (דרך אמונה פ"ה מהל' תרומות הכ"ב) בדין
קישות ונמצא מרה וכתב שם (צה"ל קעז) "ושמעתי שמרן [החזון איש] הורה שאין
לעשר בוטנים אם אין בודקים אותם אם יש בהם מאכל כדי יותר מאחד ממאה".
וראה במעדני ארץ (שם אות ד) "ובתורם אגוזים שמצוי ביניהם ריקים או שאינם
טובים הו"ל נמי כקישות ,ואם נמצא ריק פשיטא דלא הוי תרומה כלל וכלל".
אחד מגבאי צדקה בעיה"ק הפנה תשומת לבנו שבמטבעות בערך  ₪ 10שכיחי
זיופים .רבים מהמטבעות המזויפים ניתנים להיכר ,כי החלק הפנימי שלהם בולט,
ויש שמנסים לסובב את המטבע כ"בסביבון" ואם הוא מסתובב בקלות יחסית סימן
הוא שהמטבע מזויף .והדבר נחוץ לצורך חילול מעשר שני[ .בקרן המעשרות נרכשות
המטבעות ישירות מבנק ישראל].

למכובדנו וידידנו היקר
יו"ר הנהלת ביהמ"ד
הרב רון נחמן שרון שליט"א

ולכל המשפחה

ברכת מזל טוב מעומק הלב
לנשואי בנם מאיר נ"י
ולאירוסי בתם תחי'
יהי רצון שיבנו ביתם לתפארת לשמחת לבכם
ולשמחת לב כל אוהביכם
חבר לומדי בית המדרש ,ההנהלה וסגל העובדים
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ביעור מעשרות
מתוך הליכות שדה גליון 157
בפסח של השנה הרביעית (השנה הזאת) ובפסח של השנה השביעית ,חייבים לבער
את המעשרות של השנים הקודמות .בפסח של השנה חייבים לבער מעשרות של
השנים ראשונה שניה ושלישית [וכן אם יש מעשרות של שנה שביעית].
ב"הליכות שדה" נתפרסמו כבר פרטי הדינים בהרחבה [בגליון  49ע"י הרבנים ש.
רייכנברג ופ .גולדמן שליט"א ,בגליון  70ע"י הרב ש .אדלשטיין שליט"א].
אין הכוונה בדברינו כאן לחזור על הישנות אלא רק להזכיר את עקרי ההלכות ,הדברים
לקוחים מתוך מאמר שנתפרסם "בהליכות שדה" גליון  .88הלכות ביעור לפרטיהן ראה
משפטי ארץ תרו''מ.
בתורה שתי פרשות העוסקות בביעור מעשרות ובודוי מעשרות (עי' מנחת חינוך
תחילת מצוה תר"ז).
בפרשת ראה (דברים י"ד כ"ח) :מקצה שלש שנים תוציא את כל מעשר
תבואתך ,בשנה ההיא ,והנחתו בשעריך .ובא הלוי כי אין לו חלק
ונחלה עמך ,והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך ,ואכלו ושבעו,
למען יברכך ה' א' ,בכל מעשה ידך אשר תעשה.
ובפרשת כי תבא (דברים כ"ו י''ב) :כי תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך
בשנה השלישית שנת המעשר ,ונתתה ללוי לגר ליתום ולאלמנה,
ואכלו בשעריך ושבעו .ואמרת לפני ה' א' בערתי הקדש מן הבית ,וגם
נתתיו ללוי ולגר וליתום ולאלמנה ,ככל מצותך אשר צויתני לא עברתי
ממצותיך ולא שכחתי .וכו'.

כללים
א .מצות הביעור
"ביעור מעשרות" ,פירושו לבער מרשותו את כל המתנות הנמצאות בידו ע"י נתינתם
לבעליהם .כלומר השייך לכהן (תרומות וחלה)  -לתת לכהן .השייך ללוי (מעשר ראשון)
 לתת ללוי .השייך לעני (מעשר עני וכו')  -לתת לעני .מעשר שני ורבעי  -להעלותאת הפירות או דמי פדיונם לירושלים ולאוכלם ,והנשאר בזמן הביעור ,יש לבערו
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ולאבדו מן העולם .בזמן הזה ,שאין אוכלים מעשר שני ורבעי ,יש לבערם מן העולם
את הפירות עצמם או את דמי פדיונם (כלומר המטבע עליו חללו מעשר שני ורבעי).
לא רק במתנות שהופרשו כבר מהטבל יש חובת ביעור ,אלא אף מי שבידו פירות
טבל ,מחובת מצות הביעור להפריש את כל המתנות :תרומות ,מעשרות ,חלה ,ולקיים
במתנות וברבעי מצות ביעור.

ב .מתנות החייבים במצות ביעור
במצות ביעור נתחייבו :תרומה גדולה ,מעשר ראשון ,תרומת מעשר ,מעשר שני,
מעשר עני ,חלה ,רבעי ,וכן ביכורים ,לקט ,שכחה ופאה (עי' רמב"ם מעשר שני
פי"א הל' ח' וי"ב).
מצות ביעור בפסח של השנה השביעית (תשס"ח) היא רק על פירות של השנים
הקודמות לשנה השביעית ,פירות של השנה השביעית פטורים מביעור בפסח של
השנה השביעית [במקרה ונתחייבו בתרו''מ].

ג .חלה ורבעי
לא מצאנו מפורש בפוסקים ,דין חלה מעיסה שנתגלגלה בשנה שביעית מקמח של
שנה שישית ,אם פטורה מביעור בפסח של שביעית ,כיון שנתחייבה בחלה בשביעית
(ופירות של השנה פטורים) ,או חייבת בביעור היות והקמח הוא של שישית .וכן לא
מצאנו דין חלה מעיסה שנתגלגלה בשנה השביעית מקמח של שביעית ,דאולי ביעור
חלה לא תלוי כלל במנין השנים ,אלא כל שבזמן הביעור חייב בחלה ,חייב בביעור.
[אמנם מחיטת ארץ ישראל לא מצוי קמח של אותה שנה לפני פסח] .במנחת יצחק
לגאון רבי יצחק יעקב ויס זצ"ל (חלק ה' סי' ק"ה) כתב ,שחלה מעיסה שנתגלגלה
בשנה הרביעית מקמח של שנה שלישית חייבת בביעור בפסח של רביעית ,ומשמע
שם שחלה מעיסה שנתגלגלה ברביעית מקמח של רביעית ,פטורה מביעור בשנה
הרביעית[ .ויתכן שגם יסבור שפירות רבעי של שנה רביעית ושביעית פטורים מביעור
בשנתם].
גם לא מצאנו מפורש בפוסקים ,אם פירות נטע רבעי של שנה רביעית ,חייבים
בביעור בפסח של רביעית יש מי שכתב מסברה שחייבים בביעור ,דכל הדין של
פטור מביעור לפירות רביעית (ושביעית) בפסח של רביעית (ושביעית) הוא בתרומות
ומעשרות שתלויים במחזור השנים ,אין מעשרים משל שנה אחת על חברתה ,יש
שנים שמעשרים מעשר שני ויש מעשר עני – אבל רבעי אינו תלוי בסדר השנים.
[ויתכן שלפי דבריו גם חלה מעיסה שנתגלגלה ברביעית מקמח של רביעית חייבת
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בביעור] עי' "הליכות שדה" גליונות  70ו – 71מה שכתב בדין חלה ורבעי הרב הגאון
אברהם דוד רוזנטל [שליט"א] זצ"ל ובהערות שם.1

ד .זמן הביעור
זמן הביעור הוא ערב יו"ט של פסח ושל השנה הרביעית לשמיטה ושל שנת השמיטה.
י"א שהביעור הוא בערב יו"ט ראשון של פסח ,וי"א בערב יו"ט אחרון של פסח .ויש
2
לחוש לשתי הדעות.

ה .פירות הפטורים מביעור
פירות דמאי פטורים מביעור [דמאי = דא מאי ,כלומר פירות של עם הארץ ,ובזמן
שרוב עמי הארץ היו מעשרים] ,ואף שאסור לאוכלם ללא הפרשת מעשרות ,מביעור
הם פטורים ,דרוב עמי הארץ מעשרים .פירות "ספק טבל" חייבים בביעור ואינם
בכלל "דמאי"[ .בדרך אמונה ,הלכות מעשר שני ,פרק י"א ס"ק מ' ,כתב בשם החזו"א
"ובמקום שיש השגחה מעולה על המעשרות שאפשר לסמוך על זה מדינא ,אף שאנו
מחמירין לחזור ולעשר ,י"ל דלא חמור מדמאי לענין זה ואין צריך לבער" (ועי"ש ס"ק
ל"ח)].

ו .קביעת הפירות לשנתם
כאמור באות ב' פירות השנה הרביעית פטורים מביעור בפסח של השנה הרביעית,
[וכן פירות שביעית פטורים בפסח שביעית] .הפירות נקבעים לשנתם אם הם של
השנה הרביעית או של השנה השלישית 3עפ"י שלב מסוים בגידולם .כלומר אם לפני
 1מסקנת דבריו נמצאת גם בחוברת .157
 2עי' מאמרו של הרב דינקל שליט"א בחוברת .157
 3הבאנו דוגמא של החלפת השנים שבין שלישית לרביעית .ונראה דהוא הדין לגבי שישית ושביעית.
לדעת השל''ה (שער האותיות הלכות שביעית אות ק' עמ'  106טור ב') וכמו שמשמע מרבנו חננאל
(ר''ה ט''ו ע''ב) שראש השנה לאילן גם לגבי דיני שביעית הוא ט''ו בשבט ,פשיטא שדין שישית ושביעית
שוה לדין שלישית ורביעית .אך לפי מה שמקובל שלגבי דיני שביעית גם לאילן ראש השנה הוא א'
תשרי ,היה אפשר לומר דכיון שפרי אילן שחנט אחר א' תשרי (תשס''ח) לפני ט''ו בשבט ,הוא קדוש
בקדושת שביעית ,א''כ הוא פרי של שביעית גם לגבי ביעור מעשרות ופטור מביעור בפסח של שביעית.
אך מסברא נראה דלגבי ביעור מעשרות כיון שחנט לפני ט''ו בשבט הם פירות של שישית וחייבים
בביעור ,אף שיש בהם קדושת שביעית .ראה הערה  2סוף אות א' בדעת הגר''א שירק שהגיע לעונת
המעשרות בשנה השלישית ונלקט בשנה הרביעית ,לגבי ביעור הוא שייך לשנה שלישית ולגבי חיוב
מעשר [לעשר ממנו על ירק אחר ולגבי חיוב מעשר עני או שני] שייך לשנה רביעית .אמנם הדבר כמעט
לא מעשי דהיות ויש בהם קדושת שביעית הם פטורים מתרומות ומעשרות [אם כי אפשר למצוא
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כניסת ראש השנה של השנה הרביעית הפרי הגיע לאותו שלב הקובע ,הוא נקבע
כפרי של השנה השלישית ,וחייב בביעור בפסח של השנה הרביעית .אם בכניסת ראש
השנה של השנה הרביעית עדיין הפרי לא הגיע לשלב הקובע ,והגיע לאותו שלב אחר
ראש השנה של השנה הרביעית ,הוא פרי של השנה הרביעית ,ופטור מביעור בפסח
של רביעית [יתחייב בביעור בשנה השביעית].
יש לזכור שראש השנה לאילנות הוא ט"ו בשבט ,ולשאר הגידולים  -תבואה ,קטנית,
ירק – ראש השנה הוא א' תשרי .השלב הקובע בפירות האילן הוא חנטה .לכן פרי
אילן שחנט לפני ט"ו בשבט של השנה הרביעית שייך לשנה שלישית .4השלב הקובע
לתבואה וקטנית [קטנית = שזרעו נאכל ואינו פרי אילן] הוא שליש גידולו ,הגיע
לשליש גידולו לפני ראש השנה (א' תשרי) של השנה הרביעית ,שייך לשנה השלישית.
הגיע לשליש גידולו לאחר כניסת ראש השנה של השנה הרביעית  -שייך לשנה רביעית.
ירקות נקבעים לפי לקיטה ,נלקטו בשנה השלישית לפני ראש השנה (א' תשרי) של
השנה הרביעית שייכים לשנה השלישית .5ראה הערה  2שיש חולקים.
אפשרות שיתחייבו] .ונפקא מינה רק לביעור רבעי.
 4במעבר שבין ששית לשביעית הדבר כמעט לא מעשי ,דגם פירות שחנטו אחר א' תשרי הם פטורים
מתרו''מ כיון שהם פירות שביעית.
 5קביעת הפירות לשנתם:
א .ירקות
ראש השנה שלהם א' תשרי ,ונקבעים לשנתם לפי לקיטתם .כלומר נלקטו בשנה רביעית – אחר כניסת
ראש השנה ,הם פירות של שנה רביעית .נלקטו בשנה שלישית הם פירות שנה שלישית .וי"א שלקיטה
לאו דוקא אלא הזמן שבו נגמר הפרי – שאינו משביח יותר במחובר – הוא הקובע .נגמר בשנה
השלישית (לפני ראש השנה) הוא פרי של שלישית ,אף שנלקט בשנה הרביעית.
דעת הגר"א שלענין ביעור ,אם הגיע לעונת המעשרות בשנה שלישית ,חייב בביעור בפסח של רביעית,
אף שהוסיף וגדל והשביח גם ברביעית ונלקט ברביעית.
ב .תבואה וקטניות
ראש השנה שלהם הוא א' תשרי ,ונקבעים לשנתם לפי הבאת שליש .כלומר אם הגיעו לשליש גידולם
בשנה שלישית (לפני כניסת ראש השנה של רביעית) הם פירות שנה שלישית .אם הגיעו לשליש גידולם
בשנה רביעית (אחר ראש השנה) הם פירות רביעית.
ג .פירות האילן (פרט להדרים)
ראש השנה שלהם ט"ו בשבט ונקבעים לשנתם לפי החנטה .חנטו בשנה שלישית (לפני ט"ו בשבט של
רביעית) הם פירות של שלישית ,חנטו בשנה הרביעית (מכניסת ט"ו בשבט ואילך) הם פירות של שנה
רביעית.
חנטה  -י"א כשהפרי ניכר אחר נפילת הפרח וי"א הבאת שליש .זיתים וענבים לכל הדעות הבאת
שליש.
ד .אתרוג
ראש השנה של אתרוג הוא ט"ו בשבט כאילן ,ונקבע לשנתו לפי לקיטה כירק ,אתרוג שנלקט בשנה
השלישית (לפני ט"ו בשבט של רביעית) הוא פרי של שלישית נלקט בשנה הרביעית (מכניסת ט"ו בשבט
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ז .פירות האילן
פירות האילן ראש השנה שלהם הוא ט"ו בשבט ונקבעים לשנתם לפי זמן החנטה,
חנטו לפני ט"ו בשבט הם פירות שנה שעברה .חנטו מט"ו בשבט ואילך ,הם פירות
השנה( .כלומר חנטו לפני ט"ו בשבט של השנה הרביעית הם פירות שלישית ,חנטו
מט"ו בשבט ואילך הם פירות רביעית) .כמעט כל פירות האילן המצויים בשוק בערב
פסח הם פירות שנה שעברה (בשנת תשס"ח הם פירות שישית) וחיבים בביעור .גם
כל פירות ההדר הנמצאים בשוק ערב פסח חיבים בביעור ראה הערה [ .2יתכנו פירות
קיץ מבכירים לפני פסח שסק ,אפרסק ,ענבים.
יש פירות אילן שמחמת ספק ,אם הם פירות שלישית או רביעית ,יש להפריש מהם
גם מעשר שני (ולפדות את המעשר בלי ברכה) וגם להפריש מעשר עני (ובטבל ודאי
גם לתת את מעשר העני ,לעני) כלומר מפרישים שני מעשרות מספק ,מספק הם גם
חייבים ביעור .אמנם מעשר השני עצמו פטור מביעור דמפרישים מעשר שני אולי הם
של רביעית ,וא"כ פטורים[ .ואם מפריש גם מעשר שני וגם מעשר עני מחמת שיש
ספק אם נקבעים לשנתם לפי חנטה או לקיטה כגון הדרים ,לדעת הגר"א בהערה 2
סוף אות א' מסתבר שגם מעשר השני חייב בביעור].

ח .קופסאות שימורים
קוד התאריך שעל גבי הקופסא אינו תאריך של שימור הפרי ,אלא תאריך המילוי לתוך
הקופסא; פעמים שבעונה משמרים את הפרי במיכלים או קופסאות שימורים גדולות,
ואח"כ מעבירים אותו לקופסא הקטנה הנמכרת לצרכן .על הקופסא שאנו קונים
מופיע תאריך המילוי של אותה קופסא ,כך שיתכן שהתאריך המופיע על הקופסא היא
משנה רביעית אך תוכן הקופסא הוא מהשנה השלישית ,וחייב בביעור .גם אם ידוע
ואילך) הוא פרי של שנה רביעית.
לדעת הגר"א (סוף אות א) מסתבר שאתרוג שגדל בשלישית אף שהוסיף לגדול גם ברביעית ונלקט
ברביעית חייב בביעור בפסח של רביעית.
ה .פירות הדר אחרים (פרט לאתרוג)
ראש השנה שלהם ט"ו בשבט אך ספק אם דינם כאתרוג ונקבעים לפי לקיטה או דינם ככל פירות
האילן ונקבעים לפי חנטה .לכן פרי הדר שחנט בשנה שלישית (לפני ט"ו בשבט של רביעית) ונלקט
בשנה רביעית (מכניסת ט"ו בשבט ואילך) ,ספק אם הוא של שלישית או של רביעית ,וצריך להפריש גם
מעשר עני (שנה שלישית שנת מעשר עני) וגם מעשר שני (רביעית שנת מעשר שני) ,ולפדותו בלי ברכה,
וחייבים בביעור מספק ,שאולי הם פירות שלישית .אמנם את מעשר השני עצמו אין צריך לבער דממה-
נפשך ,אם חייבים במעשר שני הרי הוא משום דאזלינן בתר לקיטה ,א"כ הם פירות של השנה הרביעית.
אכן לפי דעת הגר"א ,לעיל (סוף אות א) לגבי ירקות ,שאף שנלקטו ברביעית ,כל שהגיעו לעונת
מעשרות בשלישית ,חיבים בביעור ,מסתבר שגם מעשר שני של ההדרים הנ"ל חייב בביעור.
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שהמוצר העיקרי שבקופסא הוא משנה רביעית ,אם לא ברור שכל המוצרים שבו הם
משנה רביעית יש לקיים בהם מצות ביעור.

הביעור
ט .מעשה הביעור
כל מי שיש בידו פירות החייבים בביעור בערב יו"ט של פסח עליו :א .להפריש תרומות
ומעשרות וחלה .ב .לקיים במתנות ובמעשר שני ורבעי מצות ביעור.
לפי המנהג המקובל שאין נותנים תרומה ,תרומת מעשר וחלה לכהן ,ומעשר ראשון
אין נותנים ללוי ,גם בשעת הביעור אין צריך לתת המתנות לכהן ולוי ,אלא נוהג
במתנות כדרכו כל השנה .ויש מי שכתב שחלה טמאה ותרומה טמאה יש לשרוף
בזמן הביעור .ראה מאמרו של הרב דינקל שליט"א (בחוברת זו לעיל) הגרשז"א זצ"ל,
שתרומה וחלה ,שאין הכהן עומד ליהנות ממנה בין משום שהיא טמאה ,ובין טהורה,
לנוהגים שאין נותנים את התרומה לכהן ,חייבים בביעור של איבוד כמעשר שני
ורבעי .ועי' הליכות שדה משנת תשמ''ז גליון ( 49עמ'  12הערה  )15שאחר שהביא דעת
המנחת יצחק (ח"ח סי' ק"ו) שמצדד לומר שתרומה טמאה וחלה טמאה יש לשרוף
בזמן הביעור ,כתב" :והגרי"ש אלישיב שליט"א הורה דפטור".
הנוהגין לתת כל השנה את המתנות לכהן וללוי ,יש להם לבער את המתנות בערב
יו"ט של פסח ,כלומר לתת את המתנות לכהן וללוי .ואם יש בידו טבל-ודאי חייב
להפריש ממנו תרומות ומעשרות ,ולתת לכהן וללוי .ויש שסובר שגם מספק טבל חייב
להפריש תרומות ומעשרות אף שמספק אינו חייב לתת את המתנות.

י .ביעור מעשר עני
מעשר עני מספק טבל ,היות ואין חיוב לתתו לעני ,פטור מביעור ,מעשר עני מטבל
ודאי חייב בביעור ,לכן מי שיש בידו מעשר עני מטבל ודאי ,בין הפריש בעצמו בין
קבל מאחר ,חייב לבערו .ואם יש בידו טבל-ודאי ,חייב להפריש מעשר עני ולבערו.
ויש שסובר שגם מספק טבל חייב להפריש אף שאינו חייב לתת לעני .מצות הביעור
היא לתת את מעשר העני לעני בערב יו"ט של פסח .דרך הקנאת מעשר העני לעני היא
אותה דרך שמקנה כל השנה (ראה "הליכות שדה" מס' .)103 ,81 ,64

יא .ביעור מעשר שני ורבעי
כאמור לעיל (אות א') שונה מצות ביעור מעשר שני ונטע רבעי מביעור שאר המתנות,
שבשאר המתנות המצוה לבער מרשותו ולתת אותם לבעלים ,ביעור מעשר שני ורבעי
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בזמן הזה הוא לאבד אותם מהעולם ,את הפירות עצמם או את המטבע בו נפדו ,יש
לאבד גם את ה"פרוטה החמורה" שבמטבע .6מעשר שני מפירות שנה רביעית ומטבע
שבו נפדה מעשר שני מפירות שנה רביעית ,וכן אם הפרוטה חמורה היא מפירות שנה
רביעית פטורים מביעור בשנה הרביעית[ .עי' הערה  5סוף אות א בשם הגר"א].
את פירות מעשר השני ורבעי יכול לחלל בערב פסח על מטבע ולאבד את המטבע .וכן
מי שיש לו מטבע של מעשר שני ורבעי ,יכול לפדותו על מטבע "קטן" ששוה לפחות
פרוטה 7וכן מי שיש לו כמה מטבעות של מעשר שני ,כגון שייחד יותר ממטבע אחד
לחלל עליו ,יכול לפדות את כל המטבעות על מטבע "קטן" ,ולאבד בערב יו"ט את
המטבע הקטן.
אם מחלל את מטבע מעשר השני על מטבע קטן ,עליו לחלל גם את ה"פרוטה
החמורה"[ .ולכן לא יאמר כדרכו" :מעשר שני שבמטבע חוץ מפרוטה חמורה שבו
מחולל ".אלא יאמר" :מעשר שני שבמטבע זה [שבמטבעות אלו] מחולל הוא וחומשו
שצריך 8,על מטבע זה" ,ואת המטבע הקטן יש לבער ,לאבד מן העולם בערב יום טוב.

יב .ביעור מטבע
מטבע שיש בו קדושת מעשר שני [מפירות השנים שחייבים בביעור] חיבים לאבד
בזמן הביעור ,דרך האיבוד כתב בשו"ע רצ"ד ו' "וישליך הפרוטה לים הגדול 9או
 6אם אין במטבע בו הוא פודה "פרוטה חמורה" אי אפשר לפדות עליו מעשר שני פחות משוה פרוטה.
[מעשר שני פחות משוה פרוטה מצוי במיוחד במקרה שלא כל מרכיבי המוצר טבולים למעשר שני אלא
רק חלק ,כגון במשקאות שרק פרי אחד ממרכיביו חייב במעשר שני].
במטבעות של "קרן המעשרות" יש פרוטה חמורה גם בפסח עצמו ובאיסרו חג אחה''צ [ביו"ט אחרון
של פסח אין פרוטה חמורה].
 7באמצע חודש אדר תשע"ב פרוטה שוה כ –  15אגורות חדשות.
 8כתבנו "חומשו שצריך" ,שאולי יש במטבע מעשר שני שאינו חייב חומש ,ואם אומר "חומשו שצריך"
הוא מוסיף חומש רק על מה שצריך חומש .אם המטבע "הקטן" הוא שוה לפחות פרוטה ורבע ,אין צורך
להקפיד על כך .עי' חזו"א דמאי ט"ו י"א (ד"ה יש) ,דמאי ג' ט"ז (ד"ה מיהו).
כתבנו כפי הנוסח המקובל ולא הזכרנו לפדות כל דרגת חיוב על פרוטה בפני עצמה .הרוצה להדר יקח
מטבע [או שתי מטבעות] שיש בה פרוטות כמספר דרגות החיוב שהוא חושש להן  -בחודש אדר תשע"ב
במטבע של חצי שקל יש כ 3-פרוטות  -ויאמר "מעשר שני שמטבע זה [במטבעות אלו] וחומשו שצריך,
כל דרגת חיוב בפני עצמה יהא מחולל על פרוטה נפרדת שבמטבע זה [במטבעות אלו]".
 9עי' ש"ך יו"ד קמ"ו ס"ק י"ג שמשמע קצת שגירסתו בשו"ע הנ"ל "וישליך הפרוטה לים המלח" [במקום
"לים הגדול"] ועי' ט"ז קמ"ו ס"ק י"ב.
באמרי יושר זרעים בחלק "פסקים בשם החזו"א" אות כ'" :בזמן הביעור היה מורה לקמט או לשבור
את המטבע קודם שמוליכה לים ,אם לא בשעת הדחק".
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ישחקנה 10ויפזרנה לרוח או ישליכנה בנהר אחר השחיקה" ונראה דאם מניח את
המטבע בחומצה הממיסה ומפרקת אותו הוי איבוד.

יג .שימורים
מי שיש בידו שימורים ,בקבוקי משקאות וכד' ,החייבים בביעור ואינו יכול לפותחם
כדי לעשר ולקיים מצות ביעור ,מחשש שיתקלקלו ,בשעת הדחק יכול להפקירם בפני
שלשה אפילו הם אוהביו (ובטוח בהם שלא יזכו מההפקר) ויאמר בפניהם" :אני מפקיר
את … הנמצאים ב… ואף שהם בביתי איני רוצה לזכות בהם" .11היות והפירות הם
הפקר ואינם שלו אין חובת הביעור מוטלת עליו .כאשר יזכה בפירות מתחייב מיד
בביעור.
כאשר ישתמש בשימורים ,במשקאות ,ויפתחם ,יזכה בהם ויקיים בהם מצות ביעור
בו ביום .12יפריש תרומות ומעשרות ,לשיטות שתרומה ותרומת מעשר [חלה] חייב
לבער מן העולם ,יבערם מן העולם .מעשר עני ודאי יתן לעני .מעשר שני :או יבער את
הפירות מן העולם ,או יפדם על מטבע ויבער את המטבע מן העולם .כל זמן שהפירות
הפקר אינו יכול למנוע מאחרים לזכות בהם.

יד .עבר ולא ביער
פירות שלא קיימו בהם מצות ביעור בזמן הביעור ,לא נאסרו .דעת החזו"א שאף
פירות מעשר שני ורבעי [שביעורם הוא איבוד] לא נאסרו .ויש סוברים ,שפירות
מעשר שני ורבעי החייבים בביעור של איבוד ,אם לא נתבערו בזמן הביעור – נאסרו.
ונראה שלדעת האוסרים מעשר שני ורבעי אחר זמן הביעור ,אי אפשר לפדותם כשהם
אסורים .אלא חייב לבער את הפירות עצמם.
יש שכתב שלא רק מעשר שני שלא נתבער נאסר ,אלא אף מעשר שני מפירות שהיו
טבל בזמן הביעור נאסר .שוב אי אפשר לפדותו (ראה לקמן 13כיצד יש להפריש מעשר
שני לשיטה זו).
 10לא מצאנו כמה היא השחיקה אם מספיק לחתוך את המטבע למספר חלקים או שחיקה ממש .ועי'
הערה  9בשם החזו"א.
 11עי' במנחת שלמה סי' ס"ה לגאון רבי שלמה זלמן אוירבך [שליט"א] זצ"ל עצות נוספות לביעור
שימורים.
 12ראה מה שכתבנו (לקמן אות י"ד ד"ה פירות) בשם מרן הגרשז"א.
 13לדעה זו ,אם הפרישו מעשר שני ופדו אותו כנהוג ,הפדיון לא חל ,ובתוך הפירות יש כ 9%פירות
הקדושים בקדושת מעשר שני שאי אפשר לפדותם ,והם מעשר שני שאסורים לאכול.
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במנחת שלמה למרן הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך [שליט"א] זצ"ל סימן ס"ה ב',
כתב שאפשר שגם האוסרים מעשר שני אחר זמן הביעור ,דוקא מעשר שני עצמו
אך לא פירות הטבולים למעשר שני .ולכן גם אחר זמן הביעור מפריש מהם תרומות
ומעשרות ויכול לפדות את מעשר השני ולבער את המטבע.
פירות שלא נתבערו בזמן הביעור חייב לקיים מצות ביעור בו ביום( .ראה מה שכתבנו
בסוף הקטע הזה בשם הגרשז"א) .וכן אם קבל פירות טבל החייבים בביעור חייב
להפריש תרומות ומעשרות וחלה .אחר שהפריש מעשר-עני-ודאי ,חייב לתת לעני
בו ביום .לשיטות שאפשר לפדות את המעשר-שני ,יפדה ויבער את המטבע בו ביום.
ולשיטות שאחר זמן הביעור אי אפשר לפדות ,יבער ויאבד את פירות מעשר השני.
[הנוהגים לתת תרומות לכהן ומעשר ללוי ,יתן בו ביום וכן לדעה דלעיל (אות י')
שתרומה וחלה טמאה יש לשרוף ,ישרפם בו ביום].
כתבנו שצריך לבער "בו ביום" ע"פ דברי החזו"א (דמאי ב' ז' ד"ה ונראה שאם) "ונראה
דעובר בכל יום אחר ביעור" וכו' .אלא דבמנחת שלמה ח"א סימן ס"ה אות ב' כתב
הגרשז"א בהערה (בהדפסה הראשונה ההערה אינה מופיעה) "השתמשתי בלשונו של
החזו"א שכתב שעובר בכל יום ויום ,אולם פשוט מאד דלאחר שכבר עבר זמן הביעור
צריך ודאי להזדרז מיד לא לעבור על עשה ולבער ,כי הלשון של כל יום ויום אין בדוקא
דהכא לא שייך כלל השיעור של יום"14.
אם רוצה לבער את פירות מעשר שני עצמם ,שחושש לשיטות שמעשר שני וטבל
שעבר עליו זמן הביעור אי אפשר לפדות ,או אפילו אם אפשר לפדות אך הוא אינו
רוצה לפדות במטבע ,שאם יפדה קשה לו לאבד את המטבע בו ביום 15,ועדיף לו
לאבד את פירות מעשר-שני עצמם יעשה כך :לפני שמפריש תרומות ומעשרות ייחד
פירות למעשר שני [כדי שיוכל לבער את הפירות] כלומר יפריד מכלל הפירות  9%או
קצת יותר [בנוסף ליותר מאחד ממאה שמפריד כרגיל] ,ויניח את ה  9% -מובדל מכל
הפירות ויהיו לפניו ג' ערימות ,א .יותר מאחוז (יותר מ .)1%ב .9% .ג .שאר הפירות.
יאמר נוסח הפרשת תרומה ומעשר ראשון ותרומת מעשר כרגיל .אך בהפרשת מעשר
שני לא יאמר כרגיל "…ומעשר שני בדרומו [של כלל הפירות]" ,אלא יַראה באצבעו
על ה  9% -שהפריד ויאמר …" :ומעשר שני בפירות אלו" ,16ולא יפדה אותם כלומר
 14ראה במאמרו של הרב מ.ט .דינקל שליט"א (חוברת  )157אות ה' מש"כ בשם מרן הגרשז"א זצ"ל.
 15בקרן המעשרות ,תקופה מסויימת אחר זמן הביעור ,מבערים את מטבעות מעשר שני כל יום,
והמנויים יכולים לחלל על מטבעות הקרן.
 16כתבנו "בפירות אלו" דאולי הבדיל יותר מ –  .9%ואם יאמר "בצד דרום פירות אלו" ,אולי המלים
"צד דרום" או "בדרום הפירות" אינם כוללים יותר מרבע [או חצי] הכמות .המדוייק ביותר לומר
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לא יאמר "… ומחולל הוא" אלא יבער את פירות מעשר השני עצמם באותו יום
[ולדעת הגרשז''א זצ''ל יבער מיד].

טו .חלה ממצות
כאמור (אות ג') חלה שהופרשה ממצות של השנה הרביעית והשביעית חייבת בביעור
בערב פסח של אותה שנה .לכן בשנת הביעור יש להפריש מכל המצות חלה בערב
פסח ,ואין להפריש על מקצתם בערב פסח ועל מקצתם בחול המועד.
כתבנו לעיל (אות י') שמתנות שכל השנה אין נותנים לכהן פטורים מביעור ,א"כ
לכאורה היה אפשר לומר כיון שאין נוהגים לתת חלה לכהן ,אין בחלה מצות ביעור
וא"כ גם לא צריך להפריש חלה לפני פסח דאין בו מצות ביעור .אמנם הרבה הנוהגים
להקפיד ולהפריש כל המתנות מטבל לפני זמן הביעור אף שאין נותנים את המתנות
לבעליהם (ראה "הליכות שדה" מס'  49עמ'  8הערה  2מש"כ בזה) ועי' לעיל אות ט'
שיש שכתב שחלה טמאה ותרומה טמאה יש לשרוף בזמן הביעור ועי' במאמרו של
הרב דינקל שליט"א (בחוברת  )157אות א' מה שכתב בשם מרן הגרשז"א זצ"ל .
א.ש.

"ומעשר שני בפירות אלו מצד העליון שלהם לכוון מטה" .עי' הליכות שדה  109עמ' .27

ערך הפרוטה באמצע אדר תשע"ב כ  15 -אג''ח.
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אבני זכרון לבני ישראל
הרב דוד שלנגר
אבני השוהם  ...על שמות בני ישראל  ...אבני זכרון לבני
ישראל (שמות ל"ט ו'-ז')
משך חכמה :שיזכרו בני ישראל ששמותם חקוקים באפוד
לפני ה' ויתבישו לעשות עבירה ,וכמו שאמרו גבי יוסף עתידין
אחיך שיכתבו על אבני אפוד ואתה ביניהם ,רצונך שימחה
שמך מביניהם ותקרא רועה זונות (סוטה ל"ו ב') ,והיה לבבם
דבוק לה' שיזכרו מעלתם שהם נושאים את הכבוד.

אבני זכרון לאמי ז"ל מרת פערל שווארצל (אריקה) שלנגר הכ"מ
אין כוונת הכותב לנסות לתאר בשלמות אישיותה ודרכיה של אמי מורתי ז"ל הריני
כפרת משכבה ,באשר לא אוכל לכתוב ,שהרי לא זכיתי להכיר כל אמונתה ,חכמתה,
צניעותה ,יושר שכלה ,ענותנותה וטוב לבה .ואף את אשר ידעתי דלים כֵ לַ י להנחילם
לאחר.
אך אנסה להזכיר למי שהכירה ,ולרמוז לאשר לא ידע ,מעט מעט אבני זכרון אשר עמי,
אולי ניתן מהם אל כֵ לֵ ינו ,והיה לנו זכר צדיק לברכה.
א"מ ז"ל ,הכ"מ ,נולדה בתקופה שלאחר מלחמת העולם ,תקופה שהיה בה החָ רב רב
על הבנוי ,והפרוץ מרובה על העומד ,נשכחה התפארת ,נתבלבלו הדרכים ובטלה
המסורת .יצאו בני אדם יושבי חושך וצלמות ,אסירי עוני וברזל ,בם עיור ופיסח,
מעונים ומוכים בגופם ברוחם ,אחד ממשפחה ושנים מעיר .יש אשר קמו לבנות
חרבות עולם לקומם מוסדי דור ודור ,ורבים נטשו אלוקה עושם ,צדקותיו לעם נולד
לא הגידו ,לדרך אחרת נדדו הלכו .היו בתים ,כבית הוריה של א"מ ז"ל הכ"מ ,אשר
היטב זכרו תורת משה עבדו חוקים ומשפטים אשר צוהו ,אך גם מי שמבתים כאלו
בא ,צריך היה בימים ההם משנה זהירות וכפל זריזות לפלס מעגל רגליו לבל יתעה
בדרכו ,ולא ינידוהו רוחות זרות אשר נשבו מכל עבר ,רוחות אשר חדרו גם בקרב
שומרי תורה ומצוה ,לכונן עולם חדש של ערכים ,לא שיערום אבותינו .לא"מ ז"ל,
הכ"מ ,עמדו לה אמונתה התמימה ,ירושה לה מהוריה ,ויושר שכלה ,לחוש ולדעת
בידיעה ברורה כי אין כערכך ה' אלוקינו בעולם הזה ,כביכול כיליותיה מלמדות אותה
כי תלמידי חכמים עצמן עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למחכה לו ,בדעה איתנה
ובקנאות ישרה ,בנתה עצמה וביתה לתורה לעבודה ולגמילות חסדים.
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ואם את דרכה שלה בררה בדקדוק הדין ללא ויתור וללא חמלה ,הרי שכלפי הזולת
היה לבה רחום וחנון ,לכל יחיד ויחיד באשר הוא שם ,בצרתו  -לה צר ,ובשמחתו
 שמח לבה ,סיפורים רבים אתנו על אשר הטיבה לזולת הן טובות ממון הן טובותלב ונפש ,לגדול ולקטן לקרוב ולרחוק ,אולם רבים ממעשיה נוגעים אל אשר ישנו
פה עמנו עומד היום ,ולא מכבודם הפירסום ,אך על דרך כלל יאמר כי דברי הנביא
(ישעיה נ"ח) "הלא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית כי תראה ערום וכסיתו
ומבשרך לא תתעלם ...ותפק לרעב נפשך ונפש נענה תשביע" ,מעלים זכרונה בלבינו.
נדגיש כי תמיד היו עיניה פקוחות על דרכיה ,ואף בעת אשר נזדמן לפניה או עלה
במחשבתה להיטיב לזולת ,שמה לבה אם אינה גורעת בכך מאחריותה לביתה ,אשר
נטתה שכמה לכלכל צורכי ביתנו ברוח ובגשם וצורכי בית אמה – סבתנו תבלחט"א,
ויותר מהמה בזהירותה הרבה לכל עניני היראה והצניעות וחינוך ילדיה [דוגמא קטנה:
היתה מזמינה בנות להתארח ,בנות שלא היה להן מקום לשבות ַשּבָ תן ,אך אם היה
חשש שאין הבנות מתאימות לרוח הבית ,לא קבלתן] .באשר השכילה להעריך כי
ראשית ותכלית חוכמת נשים – בנתה ביתה ,וכל כבודה בת מלך פנימה .ואף דברי
הנביא (שם) "אז תקרא וה' יענה תשוע ויאמר הנני" ,מעירים לבנו לתפילתה התמידית
ותקותה כל היום להצלחת ילדיה ,אכן נדמה כי יכולים אנו לומר תאות לבה ניתן לה,
עולמה ראתה בחייה ,בהשיאה בתה לבן תורה ובנה לאשת חיל ,המצוינים להפליא
הם ומשפחותיהם בסימני האומה הישראלית.
ואם את הקורא בחוברת זו אנו משתפים ,נזכיר בגעגוע לב מסירותה המוחלטת לכל
עניני כשרות המטבח ,כל מי שראה אותה בעבודות המטבח יכול היה להבחין ביראת
חטאה הקודמת לחכמתה ,וכי עבודת הקודש עליה ,ברצינות ואחריות שקשה לתאר.
כמדומה שאם שאלה ממנה שכנתה גרת ביתה כלי לבישול ,לא היתה מבקשתו חזרה.
"יש צדיק אובד בצדקו ,אע"פ שאובד עודנו עומד בצדקו" (רש"י קוהלת ז' ט"ו) ,נשאה
את יסוריה באמונה ובגבורה ,פחד אלוקי' לנגד עיניה ,גם כאשר הכביד עליה חוליה
לא נפל דבר מכל דברה הטוב ככל אשר היה בכוחה [בבואנו אל ביתה לאחר הילקחה
מעימנו פתק היה במקרר בכתב ידה כתוב "מה שבמדף זה לא מעושר" ,וזה על דברים
שבהכשר כשרות מהודרת ,כי הרי חזקה על חבר וכו'].
עת אשר גברו יסוריה וגדל הכאב מאד מאד ,גופה מוכה ופצוע וכחה כשל ,רוחה לא
רפתה ,חיוכה לא סר ,הסתירה כאבה ,לא גלתה יסוריה ,גם בני המשפחה לא ידעו
אשר עובר עליה ,כדי לא להכביד עלינו.
נלקחה לבית עולמה ,ומאורנו חשך אור לח"י בשבט לסדר ואביא אתכם אלי,
התשע"א ,והיא בת ס"ד שנים ,מנו"כ במרומי הר המנוחות.

ת.נ.צ.ב.ה.
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מנין שנות ערלה להברכות
הרב אליקים שלנגר
בחוברת זו מתפרסם מאמרו של פרופ' אליעזר גולדשמידט נ"י על ריבוי צמחים דרך
הברכת ענף מעץ קיים .באחת החוברות הבאות נעסוק בל"נ על מנין שנות ערלה של
ההברכה.
הדברים הבאים הם מעין הקדמה לדיון על מניית שנות הערלה של הענף המוברך,
ואין בדברים כל כיוון הלכתי למעשה.
א .המשנה (ערלה א' ה') "הבריכה שנה אחר שנה ונפסקה מונה משעה שנפסקה",
כלומר אם הבריך זמורה של גפן שכבר יצאה משנות ערלה (את הגפן הזקנה נכנה
גפן  )1והזמורה השרישה וגדלו בה זמורות חדשות ,בשנה שאחר ההברכה הראשונה
הבריך מגפן  ,2שלא עברו עליה שלש שנים מההשרשה ,גפן  .3גפן  2וגפן  3אינן
נחשבות לאילנות בפני עצמן אלא הן "שייכות" לגפן  1הזקנה (עי' מלאכת שלמה
פירוש אחר).
במשנה מפורש רק שהבריך שנה אחר שנה ,כלומר שתי הברכות ,וכפשוטו משמע
דגם אם הבריך זה אחר זה כמה שנים כולן טפלות לזקנה ולא מונים למוברכות שנות
ערלה לעצמן .וכן כתב הרב ברטנורא "לאחר שהגדילה בריכה ראשונה לקח ממנו
יחור והבריכו בארץ וכן עשה כמה פעמים זה אחר זה" .רמב"ם (מעשר שני י' יח')
"הרי שהבריך בד בארץ וצמח והבריך בד אחד ממה שצמח בארץ וצמח וחזר והבריך
מן השלישי ,אפילו הן מאה מעורין זה בזה הואיל ולא נפסקו מן העיקר הראשון הכל
מותר" .ובפירוש המשניות (מהדורת קורח) "אם טמן מענפי האילן הזה בארץ בשנה זו
וצמחו ובשנה השניה לקח את הענפים שצמחו בשנה הראשונה וטמנם גם כן בארץ
וכך בלי הפסק כל מה שגדל בכל אותם הענפים המחוברים זה בזה אינו חייב בערלה".
(במהדורת קאפח "לקח הענפים שצמחו בשנה ראשונה וטמן גם אותם בארץ ולא חדל
מלעשות כן.)"...
מבואר בירושלמי (הלכה ד') ,מביאו הר"ש ,שהטעם שאין מונים ערלה להברכה ,כיון
שהיא חיה מכח הזקנה.
לכן ההברכה הראשונה ,וההברכות האחרות ,שייכות לזקנה ואינן נטיעות חדשות רק
כל זמן שהן חיות מהזקנה אבל אם נפסקו מהזקנה (מגפן  )1ואינן חיות ממנה ,כגון
שזמורת ההברכה הראשונה נחתכה וגפנים  2,3,4וכו' אינן קשורות יותר לזקנה ,מרגע
החיתוך ההברכות נהפכות לאילנות "עצמאיים" ודינן כאילו ניטעו כעת ,ולכן צריכים
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להתחיל למנות לכל הגפנים שנות ערלה ,ושלש שנים משעת החיתוך הפירות של כל
הגפנים אסורים כדין גפנים שנטעו עכשיו.
יוצא שאם יש "שרשרת" של הברכות ,הראשונה השתרשה לפני ארבע שנים והאחרונה
השתרשה השנה ,על ידי חיתוך ההברכה הראשונה מגפן הזקנה צריך להתחיל למנות
לכולם שנות ערלה ,גם למוברכת הראשונה שכבר עומדת מושרשת ארבע שנים ואף
יותר .ונראה פשוט שאם את שרשרת ההברכות הפסיקו באמצע בין גפן  3לגפן
 ,4הגפנים שעדיין מחוברות לזקנה (לגפן  )1אין מונים להן ערלה ,ולגפנים שמעבר
לחיתוך מונים.
ב .מפורש בירושלמי (הלכה ד') למרות ששנינו במשנה שמונים שנות ערלה להברכה
משעת פיסוק ההברכות מהזקנה [ורק ר' מאיר אמר "מקום שכחה יפה מותר מקום
שכחה רע אסור" ,פירוש מקום שכח הזקנה יפה  -מותר ,שההברכה חיה מהזקנה,
מקום שכחה רע ואינה חיה מהזקנה  -אסור ,ואין האיסור תלוי בחיתוך ההברכות
מהזקנה] בכל זאת גם ת"ק סובר שאם ידוע בבירור שההברכה אינה חיה מהזקנה,
מונים להברכה שנות ערלה מרגע שאינה חיה מהזקנה ונחשבת לאילן "עצמאי" שניטע
כעת ,ומונים לה שנות ערלה .והירושלמי נותן סימן בצורת גידול העלים אם ההברכות
חיות מהזקנה או לא.
נמצא שמפורש בירושלמי שיתכן שגם לדעת ת"ק שלהברכה [או להברכות] שמחוברות
עדיין לזקנה צריכים למנות שנות ערלה ופירותיהם אסורים .ואם גם ת"ק סובר שאם
ידוע שההברכה אינה חיה מהזקנה מונים לה שנות ערלה אף שלא נחתכה ממנה,
צריכים לומר שהמחלוקת בין ר' מאיר לת"ק היא שלר' מאיר אם אי אפשר לבדוק
בעלים אם חיה מהזקנה או לא ,כגון שאין עלים ,מספק הפירות אסורים ולת"ק אם
אי אפשר לבדוק אם ההברכה [או ההברכות] חיות מהזקנה מספק הפירות מותרים.
בירושלמי לא מבואר במה חולקים ר' מאיר שמחמיר בספק ות"ק שמיקל בספק[ .עי'
משנה ראשונה שפי' שברוב המקרים ההברכות חיות מהזקנה (מגפן  )1ומיעוט מקרים
ההברכות אינן חיות מהזקנה ,לכן אם במקרה ואי אפשר לבדוק על ידי העלים מהיכן
ההברכות חיות ,ת"ק אזיל בתר רובא ור' מאיר חייש למיעוטא .אם היינו אומרים
שהמחלוקת בין ת"ק לר' מאיר היא שלת"ק בסתמא אמרינן שההברכה חיה מהזקנה
ורק אם יש לנו הוכחה מצורת גידול העלים ידעינן שאינה חיה מהזקנה ,ור' מאיר
סובר שבסתמא אמרינן שההברכה אינה חיה מהזקנה אלא אם כן יש הוכחה מגידול
העלים ידעינן שחיה מהזקנה .היה יותר ניחא ,אבל לפי"ז המחלוקת היא במציאות,
ודוחק לומר שפליגי בסתם הברכה מהיכן חיה].
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בירושלמי לא מבואר אם לדעת ת"ק לעולם אומרים שההברכה חיה מהזקנה ורק
אם מגידול העלים מוכח שאינה חיה מהזקנה אסור ,או גם ת"ק מודה שאחר מספר
שנים מסתמא ההברכה כבר חיה בכח עצמה .וכן לא מפורש בירושלמי אם ר' מאיר
אוסר מספק מיד בהשרשה או זמן מה בודאי חיה מכח הזקנה ,אולי שנה אחת,
שנתיים שלש וכו' .אמנם מפשטות הירושלמי משמע שלת"ק לעולם הפירות מותרים
עד שיתברר על ידי העלים שההברכה אינה חיה מכח הזקנה [או עד שההברכה תופסק
מהזקנה על ידי חיתוך] וכן משמע שלר' מאיר הפירות אסורים מיד.
נראה פשוט שאם מוכח על ידי העלים שההברכה הפסיקה לחיות מכח הזקנה וחיה
בפני עצמה וצריכים למנות לה שנות ערלה ,מונים שלש שנים ,ואחר שלש שנים
הפירות מותרים ,שמהרגע שמחשיבים את הגפן לאילן בפני עצמו מונים לה כמו לכל
נטיעה ג' שנים ואח"כ הפירות אינם ערלה [בשנה הרביעית הם "רבעי"] .אמנם לדעת
ר' מאיר שאם אי אפשר לברר על ידי גידול העלים אם ההברכה חיה מהזקנה או לא,
הפירות אסורים מספק ,לכאורה הפירות אסורים לעולם דכיון שלר' מאיר מונים
שנות ערלה מספק דאמרינן אולי כבר אינה חיה מהזקנה ,אך יתכן דעדיין ההברכה
חיה מהזקנה ,ובאמת עדיין לא צריך למנות שנות ערלה אלא שנות הערלה מתחילים
רק אחר כך .והיות ואנחנו לא יודעים באיזה זמן הפכה ההברכה לאילן עצמאי ,כל יום
צריך להתחיל למנות שלש שנים.
ג .הרא"ש (קידושין פרק א' סוף אות ס"ב) "[הברכה פירוש] לוקחין יחור אחד מן האילן
וטומנין אותו באותו גומא ויוצא ראש היחור מצד אחד ונעשה שם אילן וראש יחור
נשאר מחובר באילן ומאותו האילן החדש מבריכין עוד א' וכן עוד אחר שנה אחר
שנה ואין דין ערלה נוהג בכולן מאחר שמחוברין לאילן הישן אע"פ שכל אחד השריש
ויונק מהקרקע .בתר עיקר יניקה שיונקין מן הישן אזלינן ואין בהן דין ערלה ואם
נפסקה בריכה ראשונה ומן האילן הישן כל הבריכות שנברכו מן האילן כנטעו עתה
ומונין להם שני ערלה משעה שנפסקה" .מפורש ברא"ש שאף שברור שההברכה יונקת
בעצמה מהקרקע ,בכל זאת לא מונים לה שנות ערלה כיון שעיקר יניקתה מהזקנה.
כלומר במה שיונקת גם מהזקנה וגם מעצמה אין די בכך לפוטרה מערלה ,אלא רק אם
עיקר יניקתה היא מהזקנה ,ההברכה פטורה מערלה .וכן לשון הרא"ש בהלכות ערלה
(אות ה' ,שבהלכות קטנות ,בדרך כלל נדפס אחר מסכת מנחות) ,על המשנה (ערלה
א' ה') "הבריכה שנה אחר שנה ונפסקה מונה משעה שנפסקה" כתב הרא"ש לאחר
שגדל האילן שיוצא מן ההברכה ראשונה הבריך ממנו יחור אחר בארץ וכן עשה כמה
פעמים זה אחר זה ובכלן אין דין ערלה נוהגת בעוד שהבריכה ראשונה מחוברת לאילן
דלא תימא דוקא הברכה ראשונה יונקת מן האילן הזקן אבל מכאן ואילך כל אחת
יונקת מן הקרקע שתחתיה דאין יניקת האילן מתפשטת כל כך למרחוק קמ"ל דכולן
עיקר יניקתם מן האילן הילכך מונים לכולן שני ערלה משעה שנפסקה הראשונה
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מן האילן" .ועי' רמב"ן (ר"ה ט' ע"ב ד"ה וא"ל ר' זירא) שגם הזכיר "עיקר חיותה מן
האיחוי" .ובתשובות ריב"ש (רפג') " ...אפילו נפסקה אחר שנות ערלה ערלה נוהגת בה,
דזיל בתר טעמא כיון שעקר יניקתו מן האב  ...ויש מקום לדון אם יש השלכה מעשית
אם רק "עיקר יניקה" פוטר או גם מקצת יניקה פוטרת.
עוד מפורש ברא"ש (גם בקידושין וגם בהלכות ערלה) שלא רק שתי הברכות ראשונות
פטורות מן הערלה אלא שרשרת שלמה של הברכות שנמשכה על פני כמה שנים
[בהלכות ערלה מונה לפחות ארבע הברכות "לאחר שגדל האילן היוצא מן ההברכה
ראשונה הבריך ממנו וכן עשה כמה פעמים" ,וכן בקידושין "מאותו האילן החדש
מבריכין עוד א' וכן עוד אחר שנה אחר שנה" אך נראה פשוט שלא דוקא ארבע
הברכות ,אלא אין לדבר קצבה] .ואם נאמר שגם לרמב"ם (שהעתקנו באות א') איירי
בהברכה אחת כל שנה ,אפילו אחר מאה שנה יונקות מהזקנה .אך עי' בתשובות
הריב"ש "ובודאי כל שצמחו מאה זה אחר זה בודאי עברו לבדים הראשונים יותר
משנות ערלה" משמע דלא האריך את תקופת מאה הברכות שברמב"ם למאה שנה או
קרוב לזה.
ד .השו"ע (יו"ד רצ"ד ט"ז) "המבריך דהיינו שעושה גומא אצל האילן ומשפיל אחד
מענפי האילן ומטמין אמצעיתו בגומא וראשו יוצא מהצד האחר ונעשה אילן ...
חייבים בערלה ,ודוקא שחתכו מצד זה מעיקר האילן או שאינו יונק ממנו אבל כל
זמן שהוא מחובר ויונק ממנו חשוב כאחד מענפיו ופטור ,ואם לאחר שגדל הענף
שהבריך הבריך ממנו עוד ענף אחר בארץ ועשה כן כמה פעמים זה אחר זה כל זמן
שהראשון מחובר לעיקר האילן כולם פטורים הפסיק הראשון מעיקר האילן חייבים
ומתחילים למנות להם משעה שהפסיק" .מפורש בשו"ע שיש שתי אפשרויות לחייב
את ההברכה בערלה או שחתך את הענף בין הזקנה להברכות או "שאינו יונק ממנו".
השו"ע לא באר כיצד יודעים שההברכה אינה יונקת מהזקנה .עי' בט"ז (ס"ק כ"ה)
שכוונת השולחן ערוך שיודעים על פי צורת גידול העלים שנזכר בירושלמי .אך קצת
צריך ביאור ,דהשולחן ערוך כתב להורות הלכה למעשה ,וכיצד יתכן לומר שכתב
"או שאינו יונק" ולא פירש על פי מה לקבוע אם האילן החדש יונק או לא ,אם היינו
אומרים שכל הברכה בשלב מסויים מפסיקה לינוק מהזקנה או "עיקר היניקה" עובר
להברכה אחר מספר שנים או אחר שההברכה הגיעה לגודל מסויים [גודל מסויים
מוחלט או יחסית לזקנה] היה ניחא ,דהשו"ע כתב על דבר ידוע וקבוע שההברכה
מפסיקה לינוק ,אבל אם כדברי הט"ז שהדבר תלוי בסימן של הירושלמי ,בצורת גידול
העלים ,קצת צריך ביאור שהשו"ע לא ביאר .אמנם מהבית יוסף (שציין הט"ז) משמע
שכוונתו בשולחן ערוך כפי שפירשו הט"ז ,הבית יוסף כתב בשם הר"ן לתרץ דבגמ'
(ר"ה ט' ע"ב) משמע שבהברכה נוהגת ערלה ,ובספרי (ויקרא קדושים פרשתא ג' אות
ב') כתוב שבהברכה לא נוהגת ערלה ,ותירץ שני תירוצים :א .שהספרי מיירי שלא
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נפסקה מן האב והיא יונקת ממנו ולכן אין בו ערלה ,והגמ' מיירי שנפסקה מהאב .ב.
"אי נמי לא נפסקה אלא שאינה יונקת ממנו וכל כהאי גוונא נוהגת בו ערלה ומונין
לה משעה שהיא יונקת מעצמה ולא מן האב והכי מוכח בירושלמי ואמרינן התם
[שלפי צורת גידול העלים אפשר לדעת אם יונקת מהאב או לא]" ,כלומר קיימות
שתי אפשרויות שבהברכה נוהגת ערלה ,או על ידי חיתוך הענף מהאב ,או על ידי
שההברכה מפסיקה לינוק מהאב ,וצורת גידול העלים היא ההוכחה אם פסקה לינוק
או לא .ונראה דגם בשו"ע כוונתו לשתי האפשרויות האלו .גם מהר"ן עצמו משמע
שכל זמן שההברכה לא נותקה מהזקנה אין נוהג בה ערלה אלא א"כ יש סימן בעלים
דהרי הר"ן הקשה סתירה שבגמ' (ר"ה ט' ע"ב) משמע שבהברכה נוהגת ערלה ואילו
בספרי תניא שלא נהגא .ותירץ "דההיא דספרי בשלא נפסקה מן האב והיא יונקת
ממנו והא דהכא שנפסקה א"נ לא נפסקה אלא שאינה יונקת ממנו  ...והכי מוכיח
בירושלמי ואמירנן התם מאן מוכח ומהדרינן [שלפי צורת גידול העלים יודעים אם
יונקת מהאב או לא]" ,ואם היינו אומרים שכל הברכה לאחר זמן מסויים מפסיקה
לינוק ,הר"ן לא היה צריך להביא את הירושלמי "מאן מוכח" ,אלא רק לומר כשגדלה
והפסיקה לינוק נהגא בה ערלה אלא לכאורה משמע דכל זמן שלא נפסקה ואין סימן
בגידול העלים שפסקה לינוק מהזקנה ,לא נהגא בהברכה ערלה.
ה .כתבנו בשם הירושלמי שיתכן שהברכה מחוברת לגפן הזקנה תהיה אסורה משום
ערלה ,אם פסקה יניקתה מהזקנה ,ואפשר לבדוק בצורת גידול העלים אם יונקת
מהזקנה או לא .וכתבנו שכן הוא בשלחן ערוך שאף שההברכה מחוברת לזקנה אם
היניקה פסקה פירות ההברכה אסורים משום ערלה ,וכתבנו בשם הירושלמי שאם
אין עלים לבדוק ,לת"ק הפירות מותרים ולר' מאיר הפירות אסורים .יש מקום לדון
מה יהיה הדין אם יש עלים והיה אפשר לבדוק אם ההברכה יונקת מהזקנה או לא,
אך למעשה אף אחד לא בדק ,האם נאמר דכיון שלא בדקו דינו כאילו לא היו עלים
שבמקרה ואין עלים אומרים דכיון דאין סימן לאסור ולומר שההברכה אינה יונקת,
אנחנו אומרים שהפירות מותרים ,הוא הדין אם היו עלים אך אף אחד לא בדק,
הפירות מותרים ,או נאמר כיון שאולי היה סימן שההברכה אינה יונקת מהזקנה ,צריך
לאסור מספק .וכן אם אדם בדק בעלים אך מחוסר בקיאות בסימן לא יכול להכריע
אם פסקה יניקת ההברכה או לא ,האם דינו כמו אין עלים לבדוק או צריך לאסור
מספק.
ו .שו"ע (יו"ד רצ"ד י"ז) "אע"פ שמנהג עובדי האדמה להבריך גפנים בכל שנה מותר
לשתות יין מגפני העובדי כוכבים משום דספק ערלה [בחו"ל] מותר ,ואפילו בכרמים
שישראל עובדים אותם ומבריכים אותם בכל שנה [אף שיודע את הערלה] מותר
משום דמבריך ומרכיב אינו חייב בערלה אלא בארץ ישראל אבל לא בחוצה לארץ"
[לקמן נעתיק את השו"ע אודות כרמי ארץ ישראל] .מבואר בשו"ע שהיות ומנהג עובדי

28

הליכות שדה  - 176אדר תשע"ב

מנין שנות ערלה להברכות/הרב שלנגר

האדמה להבריך כל שנה ,יש בכרמים ערלה והיין היה צריך להיות אסור ,לכאורה
משמע שכל הברכה כעבור זמן מסויים חייב בערלה ,כלומר ההברכה מפסיקה להיות
טפלה לזקנה והופכת להיות אילן עצמאי שצריך למנות לו שנות ערלה ופירותיו
אסורים ,ולכן כיון שמבריכים כל שנה ודאי שיש ערלה בכרם .מקורו של השו"ע
הוא מדברי הטור (דף ר"מ ע"א ,בחדשים עמ' ש"ו) .אמנם עי' רא"ש (הלכות קטנות
הלכות ערלה אות ה' שהוא מקור דברי הטור) דכתב "רבינו יצחק הזקן ז"ל כתב כיון
דקי"ל דערלה נוהגת בשל עבודי כוכבים כדתנן בפרק קמא דערלה צריך לדקדק היאך
אנו מותרין לשתות יין לפי שרגילין בכל שנה להבריך הגפנים בארץ ואחר שהשריש
חותכין אותו ונעשה שני גפנים ומונים לשני משעה שנפסקה" ,מבואר דכל החשש
בהברכות משום שהיו רגילים לחתוך אותם מהאב אחר שהשרישו ,אבל אילו לא
היו חותכים אותם לא היה חשש ערלה אפילו אחר כמה וכמה שנים אף שבכל שנה
מבריכים חדשים .וכן מפורש בתשובות הרשב"א (ח"ד רצ"ב) שציין הבית יוסף "עוד
שאלת מבריך שאמרו שיש בו משום ערלה משעה שנפסק מן האב היאך יעשה מי
שהבריך עשר גפנים מפוזרות בין אלף גפנים למנות בהם שני ערלה ,ובארצות האלו
מבריכים בכל יום ואין מונין להם משעת הפסקה .תשובה :בארץ ישראל ודאי כך הדין
הלכה למעשה ומי שהבריך ומפסיקו מן האב יחוש לעצמו ויצין כדי שלא תתערב לו
נטיעה של איסור בתוך נטיעות היתר[ ...בהמשך הרשב"א מביא בשם הרמב"ן שבחוצה
לארץ אין בהברכה ערלה ,ומסיים] ולדבריו ז"ל יהיה הדבר מותר לגמרי ואפילו במכירו
לאחר שנפסק מהאב" .משמע שכל החשש הוא אם מפסיק להברכה מהאב ,אבל כל
זמן שמחוברת לזקנה ולא נתנתקה אין כל חשש .וכן נראה גם בתשובה אחרת של
הרשב"א (חלק א' תשצ"ה) "שאלת בענין הברכה שאמרו כאן קודם שנפסקה כאן
לאחר שנפסקה שמונין לערלה מאי זה זמן נמנה לה ,אחר שנפסקה ממש נמנה שלש
שנים או אחר הברכה כלומר לאחר שנקלטה דהיינו לאחר שלשים למר כדאית ליה
ולמר כדאית ליה שאם נאמר לאחר שנפסקה ממש נמנה לה ג' שנים זה תמה אם
נפסקה אחר שלש שנים שנמנה עוד שלש שנים אחרות .תשובה :באמת כך הוא ,שכל
אותם שנים שלא נפסקה אינם עולות לה מן המנין ,ותמה על עצמך אחר שאין הולכין
אלא אחר הפסקה הא קודם הפסקה אין ערלה נוהגת בה ופירות הברכה זו מותרין
ואם כן הרי זה ערלה למנין שנים ופירותיה מותרין אתמהא ,אלא ודאי כל שאין אדם
נוהג אסור ערלה בפירותיה אין עולה לה מן מנין שני ערלה ,וזה נראה ברור" .גם
לשואל פשיטא שכל זמן שלא נפסקה אין מונים להברכה ערלה וכל שאלתו היתה אם
אחר שנפסקה מונים שלש שנים שלמות ,וגם לרשב"א פשוט שכל זמן שלא נפסקה
אין ערלה" ,שאין הולכין אלא אחר הפסקה הא קודם הפסקה אין ערלה נוהגת בה"
[ואפילו אם נאמר שאחר שנים מספר מונים ערלה גם אם לא נפסקה ,מפורש שבשלש
שנים הראשונות של ההברכה אין מונים].
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וכן מפורש בתרומת הדשן (שו"ת קצ"ג ,ציינו הבית יוסף) ,בתחילה תרומת הדשן כתב
להתיר בחוצה לארץ כיון שהוי רק ספק אם מקור הפרי [או היין] מהברכה ואח"כ
כתב "אמנם כתב עוד סמ"ג בשם ריצב"א שחקר בעובדי אדמה ואמרו שרוב הכרמים
מוברכין הן וכמו עשר ידות מן הברכה נגד חלק אחד שאינו מוברך ,וכה"ג לאו ספיקא
היא ,אבל הגידו לי ג"כ שאינן מבריכין בענין זה שנועצין ראש במקום אחד ולאחר
שהשרישו חותכין הגפן באמצע לשנים ונעשו שתי גפנים .וכה"ג היינו צריכין למנות
שני ערלה משעה שנפסקה ,אלא כך דרכה להבריך דרך הגפן להיות לו ד' או ה' ענפים,
נוטלין הגפן וכופפין אותו ומניחין אותו בחריץ בקרקע ושופכין עפר על פני כל החריץ
ואין מניחין מגולה רק ראשי ענפים והם נעשים כל ענף גפן בפני עצמו .וכה"ג לא
מיקרי הברכה כיון שכל הגפנים הילדות מחוברים בגפן הזקנים ,ומשום דכיסה בעפר
לא גרע כלל .וכן הוא הדרך עדיין בכל גבולינו שמבריכין רק בדרך זה ,ולכך אין חוששין
לאיסור ערלה אפי' בכרם של ישראל .ואע"ג דכמה פעמים תוך שנה או שתי שנים
קצת הגפן שעל ידה מחוברים גפנים (היולדות) הילדות אל הזקנים נרקבות ונפסקות
הזקנים ,וכן לפעמים מפסיקין אותן העודרים בכרם בעבודם במרא וחצינא ,מ"מ אין
זה אלא ספיקא .וכבר ביארנו דספיקת ערלה בחו"ל שרי" .מפורש בתרומת הדשן שכל
החשש לאיסור ערלה בהברכות הוא רק אם ההברכה מנותקת מהגפן הזקנה אם על
ידי שחותכים אותה או הזמורה המחברת נרקבת או שנחתכת בשוגג תוך כדי עידור
הגפנים ,אבל כל זמן שהיא מחוברת אין כל חשש[ .נראה שההבדל היחידי בין ההברכה
האסורה שהזכיר תרומת הדשן למותרת היא שההברכה האסורה היו מנתקים את
הזמורה מהזקנה ובהברכות שהיו נהוגות בין עובדי האדמה שחקר הריצב"א לא היו
מנתקים ,ולא נתברר לנו למה תרומת הדשן מאריך בתיאור ההברכות "החדשות" שיש
לגפן ד' או ה' ענפים ,שמניחין בחריץ בקרקע ,ושופכים עפר על פני כל החריץ ,ואין
מניחין מגולה רק ראשי ענפים ,ולא כתב בפשיטות שלא חותכים את ההברכה מהגפן].
ז .שו"ע (רצ"ד י"ז ,המשך דבריו שהעתקנו באות ו') .אחר שכתב דבחוצה לארץ אין
חשש ערלה בהברכות כתב "ויש למצוא היתר גם לבני ארץ ישראל ביין של כרמי
העובדי כוכבים משום דרובא דגפנים לאו ערלה נינהו ואפילו בכרמים שידוע ודאי
שיש בהם ערלה יש להתירם משום דקודם שיעברו עליהם שני ערלה אינם עושים
פירות ואם עושים הם דקים וקלושים שאינם ראויים לעשות יין" .מלשון השו"ע
לכאורה משמע שמכרם שידוע שיש בו ערלה אין היתר לשתות יין רק משום שענבי
ערלה אינם ראויים לעשות מהם יין .לכאורה היתר זה שייך כאשר בוצרים ידנית
ובודקים כל אשכול אם ראוי ליין או לא ,אבל שבוצרים במכונה ואין רואה ואין בודק
אם פירות גפן זו ראויות ליין או לא לכאורה אין היתר .מקור השו"ע הוא בדק הבית
שבבית יוסף (רצ"ד ,דף ר"מ ע"א ,בחדשים עמ' ש"ו) שכתב לשיטות שמותר לשתות יין
מכרמי הנכרים בחוצה לארץ משום שבחוצה לארץ אין ערלה נוהגת בהברכות "ואיכא
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למידק הרי תקנו לדרים בחוצה לארץ אבל הדרים בארץ ישראל היאך יהיו מותרים
[ ...וכתב דההיתר הוא משום שמותר לבצור כרם שיש בו ערלה על דעת שהערלה
תתבטל ברוב של מאתים היתר] ועל פי זה יש להתיר דמסתמא לנטיעה אחת של ערלה
יש מאתיים של היתר ,ועוד יש להתיר מטעם אחר משום דקודם שיעבר שני ערלה [על
ההברכה] אינם עושים פירות ואם עושים הם דקים וחלושים שאינם ראויים לעשות
מהן יין ,אך למבריכים אם אינם פוסקים [אינם חותכים את ההברכה] מאביהם עד
שהם נפסקים מאליהם ואז ודאי עושה יין טוב צריכים אנו לטעם ראשון" ,כלומר
בבדק הבית הב"י מתיר אפילו בארץ ישראל ,אפילו מכרם שודאי יש בו ערלה משום
דמותר ללקוט על מנת שיתבטל .ודוחק לומר שבשו"ע חזר בו ואוסר ללקוט מכרם
שודאי יש בו ערלה על מנת לבטל .ועוד שהשו"ע לכאורה היה צריך לפרט שבאותם
הכרמים בכרם שאין מנתקים את ההברכה מהזקנה עד שהם נפסקים מאליהם אסור
לשתות יין דהענבים אינם קלושים ודקים ,לכן נראה שכוונת השו"ע כמו שכתב בבדק
הבית .בכל אופן מבדק הבית משמע שכל זמן שההברכה מחוברת לזקנה אין חשש
ערלה אפילו אחר כמה שנים .אמנם גם מבואר שאם לא היינו סומכים שמותר ללקוט
על מנת לבטל ,היינו צריכים לחשוש שמא יש הברכה שנפסקה מעצמה .ואולי לא
משום החשש "שמא נפסקה" אלא כרם שמבריכים בו כל שנה ,במשך הזמן ודאי יש
הברכה שנפסקה מעצמה מהזקנה[ .לכאורה לטעם האחרון שאין הענבים ראויים ליין
קצת קשה ,הניחא דמותר לשתות יין אבל בדק הבית הרי שאל "הדרים בארץ ישראל
היאך יהיו מותרים לאכול ענבים ולשתות יין" ,אמנם השו"ע לא הזכיר אכילת ענבים
כלל אלא שתיית יין בלבד].
לכאורה לבדק הבית ששאל "הרי תקנו לדרים בחוצה לארץ אבל הדרים בארץ ישראל
היאך יהיו מותרים לאכול ענבים ולשתות יין" ,כל מה שכתב הוא שבכרמי גויים בארץ
ישראל מצא היתר ,אבל לכרמי ישראל שהישראל יודע היכן עצי הערלה אסור לשתות
יין אם עינבי הערלה התערבו בשאר הענבים [עי' חזון איש ערלה י"ב ו' וברעק"א
שציין החזון איש שם].

סיכום ושאלות שיש לברר
א .מפורש בירושלמי שיש שגם בהברכה מחוברת לזקנה אם ידוע שאינה חיה מהזקנה
חייבת בערלה .והירושלמי אומר שלפי צורת גידול העלים אפשר לדעת אם יונקת
מהזקנה או לא .גם השו"ע כותב שיש מקרים שההברכה אינה יונקת מהזקנה אף
שמחוברת אליה ,וחייבת בערלה.
ב .מהירושלמי לכאורה נראה שהפסקת היניקה היא תהליך טבעי בגידול ההברכה גם
ללא ניתוק ההברכה מהזקנה .וגם נראה קצת שהפסקת היניקה לא הוי דבר "שאינו
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מצוי" כלל ,דלכאורה אם לא היה מצוי כלל גם ר' מאיר שחייש למיעוטא לא היה
חושש ואוסר.
ג .כתבנו שלכאורה משמע מכמה מקומות שכל זמן שההברכה לא נותקה מהזקנה אין
בו ערלה ורק מרגע שנותקה צריך למנות שנות ערלה .ואפילו אם ההברכה בת כמה
וכמה שנים ,אף אם היא גדולה ,אפילו גדולה יותר מהזקנה .יש לברר אם אכן כן הוא
להלכה ,או שנאמר שאחר מספר שנים או אחר שההברכה גדולה אמרינן ששוב אינה
יונקת מהזקנה .ובמיוחד לפי מה שהבאנו מהרא"ש [הרמב"ן] והריב"ש שההברכה
פטורה מערלה משום שעיקר יניקתה מהזקנה.
ד .צריך לברר אם היום הכורמים נוהגים לחתוך את ההברכה מהזקנה ,ואפילו אם
לא מנתקים ,צריך לברר מה שיעור ההברכות שמנותקות מהזקנה שלא בכוונה על
ידי העבודות הנעשות בכרם ,על ידי טרקטורים ושאר המכונות העוברות בכרם,
וכמה מתנקות מחמת שהזמורה המחברת אותה מתייבשת או נרקבת ,וכן מה שיעור
ההברכות בכרם.
ה .האם אפשר להכיר אחרי הניתוק האם גפן מסוימת היא מהנטיעות המקוריות או
היא הברכה שניתקה ,כגון הגפנים "המקוריות" כבר יצאו משנות ערלה אך יש גפן
שניכר בו עלי ידי שאריות של הזמורה שנחתכה שהיא גפן הברכה ויתכן שהיא ערלה.
ו .אם ידוע שבכרם יש הברכה שנותקה ונוהג בה ערלה ולא ידוע היכן היא ,האם
מותר לכתחילה ללקוט על מנת שפירות הערלה יתבטלו ברוב של מאתיים [כמדומה
היא מחלוקת בין החזון איש לרקע"א ,שהחזון איש מיקל עי' חזון איש (ערלה ג' ג'
ד"ה ירו' ה"ד ,י"ב ו').
ז .עד כמה יש חיוב על בעל הכרם לבדוק אם יש הברכות שנותקו ,ואם בעל הכרם
מנתק בכוונה האם צריך לסמן את הגפנים המנותקות כדי שלא "יאבדו" בתוך שאר
הגפנים.
ח .אם נאמר שכעבור זמן מההברכה יש לחשוש שעיקר יניקתה אינה מהזקנה וצריך
לספור לו שנות ערלה ,א"כ פירות ההברכה תהיינה אסורות זמן מרובה מאד .שאם
נניח שאחר עבור שנתיים מההברכה .כבר אין עיקר יניקתה מהזקנה ויש למנות לה
ג' שנות ערלה ,עד עבור חמש שנים מההברכה פירותיה אסורים אך היות ויתכן שרק
אחר ג' שנים מההברכה אין עיקר יניקתה מהזנקה ,צריך לאסור פירותיה עד שש שנים
אחר ההברכה ואם עיקר יניקתה אינה מהזקנה רק כעבור ארבע שנים מההברכה וכו'.
כך שלמעשה צריכים לאסור פירותיה "כמעט" לעולם .ונראה פשוט ששום אגרונום
ושום "מומחה" אינו יכול לקבוע זמן קבוע מאיזה זמן יש לחשוש או לומר שאחר
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כך וכך שנים ודאי שאין עיקר יניקתה מהזקנה ,דאנו לא נדע מה מיקרי "עיקר",
דאם יש לנו שרשרת של הברכות ,וכדברי הרמב"ם אפילו מאה ,ובכל זאת ההברכה
המאה שבשרשרת "עיקר" יניקתה מהזקנה ,נראה שהגדרת "עיקר" לא כפי הבנתנו.
[אפילו אם נאמר שמאה הברכות שהזכיר הרמב"ם אינה שרשרת אחת ארוכה ,אלא
מכל הברכה המשיכו כמה וכמה הברכות ,כמדומה שום מומחה לא יאמר שההברכה
האחרונה "עיקר יניקתה" מהזקנה .לכן אם יש לחשוש גם לפני חיתוך ההברכה
מהזקנה שאין עיקר יניקתה מהזקנה ,נראה שהעצה היחידה היא ,כאשר מבחינה
מקצועית כבר אפשר לחתוך את ההברכה מהזקנה ,יש להקפיד לחותכה ולמנות לה ג'
שנות ערלה ואח"כ פירותיה מותרים.
כאמור בתחילת המאמר ,דברינו אלו שכתבנו כאן אינם אלא מעין הקדמה לברור
שאלת מנין שנות ערלה בהברכות.
***
כל מה שכתבנו שמניית שנות ערלה להברכה היא משעה שנפסקה מהזקנה ,זה לשיטת
רוב הראשונים והאחרונים שסוברים שהברכה שנשתרשה אפילו כמה שנים ,כל זמן
שמחוברת לזקנה טפלה לזקנה וכשנחתכה מהזקנה מתחילין למנות לה ג' שנות ערלה,
וג' שנים הראשונות משעת החיתוך פירותיה ערלה.
אמנם יש שיטות אחרות .דעת הגר"א בשנות אליהו (כלאים א' ה' ,בארוך ובקצר,
בביאורו על הירושלמי ערלה א' ג' ,בהוצאת בית המדרש א' ד') שמונה משעת
ההברכה ,ונראה שהגר"א סובר שאף על פי שכל זמן שההברכה מחוברת אין פירותיה
אסורים דבטלה היא אצל הזקנה ,אבל כשנפסקה מהזקנה אין דנים אותה כנטיעה
חדשה ש"נולדה" בעת החיתוך ,אלא את שנות האילן מונים משעת הברכה ,ואם
נחתכה מהזקנה אחר שנה מונה לה עוד שנתים של ערלה ,ואם נחתכה אחר ג',
ההברכה היא כבר אחר שנות ערלה ופירותיה מותרים .לכאורה סברה זו היא דעת
השואל שבתשובות הרשב"א (ח"א תשצ"ה) ששאל אם מונים להברכה משעה נפסקה
או משעת ההברכה "  ...שאם נאמר לאחר שנפסקה ממש נמנה לה ג' שנים זה תמה
אם נפסקה אחר שלש שנים שנמנה עוד שלש שנים אחרות" ,כלומר תימה הוא שאילן
שכבר עומד מושרש שלש שנים נתחיל למנות לו שנות ערלה .מלשון השאלה משמע
שכל התימה רק על "אם נפסקה אחר שלש שנים שנמנה עוד שלש שנים אחרות",
אבל אם נפסקה אחר שנתיים שנמנה לה עוד שלש שנים נוספות אינו תימה .והשואל
לא באר החילוק ,אמנם מלשון השאלה משמע שאליבא דאמת דעתו שכשם שאם
אחר שלש שנים אין מונים לה עוד שלש שנים אחרות כך אם נפסקה לאחר שנתיים
אין מונים לה עוד שלש שנים נוספות אלא עוד שנה אחת [אף שאם היו מונים ג'
שנים נוספות הדבר לא היה "תימה"] דכך כתוב בשאלה "מאיזה זמן נמנה לה ,אחר
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שנפסקה ממש או אחר הברכה כלומר לאחר שנקלטה" ,ונראה שמהא דהוא תימה
לומר שנמנה להברכה שנפסקה הזקנה אחר שלש שנים עוד שלש שנים נוספות הוי
הוכחה שלא ההפסקה היא הגורמת לתחילת המנין ,א"כ גם אם נפסקה אחר שנתיים
לא נמנה לה משעת ההפסקה אלא משעת ההברכה ,עי' לקמן בשם תשובות הריב"ש
שכתבנו שבשאלה מוזכרת דעה לחלק בין נחתכה מהזקנה תוך ג' שנות הערלה לבין
נחתכה אחר עבור שנות הערלה .והרשב"א שם סובר שאדרבא דברי השואל הם
תימה ,שלדעת השואל מונים את שנות העץ משעת ההברכה ,כלומר שנה ראשונה של
ההברכה אף שמחוברת היא לזקנה ,היא השנה הראשונה לשנות הערלה של ההברכה,
שנה שניה להברכה היא שנה שניה לערלה וכו' ,אך כל זמן שהיא מחוברת לזקנה
פירותיה מותרים ,לומר כך הוא תימה ,שמונים שנות ערלה ואוכלים פירות בשנות
הערלה "אלא ודאי כל שאין אדם נוהג אסור ערלה בפירותיה אין עולה לה מן מנין
שני ערלה ,וזה נראה ברור" [כלומר לדעת השואל יתכן למנות שנות ערלה לעץ ובכל
זאת פירותיו מותרים משום ערלה כיון שיניקתו מהזקנה .דוגמא לזה מצינו באילן
שנטעו לסייג [לגדר] שפטור מערלה ופירותיו מותרים באכילה שאין ערלה נוהגת בעץ
שנטע לסייג ,ואף שפירות הסייג מותרים כתב הרמב"ם (מעשר שני י' ב' ,וכן השו"ע
יו"ד רצ"ד כ"ג) "נטעו לסייג וחזר וחשב עליו למאכל  ...חייב ,נטעו שלש שנים לסייג
ומכאן ואילך למאכל אין לו רבעי שכל שאין לו ערלה אין לו רבעי" ,כלומר אף שאותם
השנים שהעץ היה לסייג פירותיו היו מותרים בכל זאת עולות לו לשנות ערלה [דין
אילן שנטעו לסייג הבאנו רק לדוגמא בעלמא ,כיון שיש לחלק בינו לבין הברכה
שפירותיה מותרים ,עי' תשובות ריב"ש רפ"ג מה שכתב לחלק בזה] .ודעת הרשב"א
שכל זמן שפירות ההברכה מותרים משום שמחוברת לזקנה ,זמן זה אין עולה למנין
שנות ערלה" ,ודאי כל שאין אדם נוהג אסור ערלה בפירותיה אין עולה לה מן מנין
ערלה" .מלשון הרשב"א נראה קצת שהסיבה שאין השנים של ההברכה המחוברת
לזקנה עולות לשנות ערלה משום שפירותיה מותרים [היה אפשר לומר שלא היתר
הפירות מונע את מנין שנות הערלה ,אלא זה הוי סימן ,כיון שהפירות מותרים סימן
שאין ההברכה אילן בפני עצמו וממילא אין השנים עולות לה למנין שנות ערלה ,אך
מלשון הרשב"א קצת משמע כמו שכתבנו ,שהיתר הפירות הוא הסיבה שאין מונים
לה את השנים לשנות ערלה].
מעין סברת הגר"א והשואל ברשב"א ,שיש למנות משעת ההברכה מוזכרת גם בלשון
השאלה שבתשובות הריב"ש (רפ"ג) [נראה שאת השאלה כתב הריב"ש] "שאלת ...
[אם] עמד הספוק [=ההברכה] שני ערלה ואחר כך נפסק מונין לו שני ערלה או
לאו .כי יש בכם מי שאומר דההיא דאמרינן במס' ערלה פ"ק (ה') הבריכה שנה אחר
שנה מונה לה משעת הפסקה ,ההיא דוקא כשנפסקה תוך שני ערלה".מלשון השאלה
משמע שאם נפסקה תוך שני הערלה מונים לה שלש שנים שלמות משעה שנפסקה
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אבל נפסקה אחר שנות הערלה ,אין מונים לה כלל .אמנם אין הכרח לפרש שאם
נפסקה תוך שנות הערלה מונים לה שלש שנים שלמות מזמן הפסיקה ,שאפשר לפרש
"מונה לו משעת הפסקה" מונה לה להשלים שני ערלה ,כלומר אם נפסקה מהזקנה
בסוף שנה שניה מונה לה ערלה עוד שנה ,אך גם מלשון התשובה של הריב"ש משמע
שהשואל סבר שאם נפסקה בתוך שנות הערלה מונים שלש שנים שלמות מהפסיקה
" ...אפילו נפסקה אחר שני ערלה ערלה נוהגת בה ,דזיל בתר טעמא כיון שעקר יניקתו
מן האב ואם היה נפסק בתוך שני ערלה מונין לו משעת הפסקה דחשבינן כאילו נטעה
עכשיו ,א"כ אפי' כנפסק לאחר שני ערלה כיון שקודם ההפסקה היה יונק מן האב הרי
הוא כשנפסק כאילו נטעה עתה" .כלומר גם לחולק היה פשיטא שאם נפסקה תוך
שני ערלה "חשבינן ליה כאלו נטעה עכשיו" ,אלא שדעתו היתה שאחר שני ערלה לא
שייך לומר כך.
בספר האשכול [אלבק] (ח"ב עמ' [ ,20דף קי"ב]) " ...יש מי שאומר כל זמן שאינו
חותכו וההברכה מחוברת בעיקר ודאי מותרין הפירות ואין בהן משום ערלה ,אבל
בזמן שחותך ההברכה מעקר הראשון אפילו חותכו לזמן מרובה חייב בערלה ומנינן
משעת חתיכה .ויש < מי> *1שאומר דהיכא דחותך את ההברכה מן העקר לזמן מרובה,
כגון שעבר על אותה הברכה ארבע שנים <אין נוהג בה ערלה כלל ,הואיל ועבר
לאותה הברכה ד' שנים ,ואם לא עבר לאותה הברכה ארבע שנים> מונה מזמן שחותך
את ההברכה .ויש מי שאומר שאפילו לא חתך את ההברכה מעקר הראשון מונה
משעת הברכתו לשני ערלה בין חותכה מן העקר ובין אינו חותכה" .נראה שגם לדעה
האחרונה אם לא חותך את ההברכה מהזקנה הפירות מותרים ,אבל מנין שנות הערלה
היא מזמן ההשרשה [כדעת השואל ברשב"א הנ"ל וכדעת הגר"א].
לכאורה באשכול מובאות כל ג' הדעות שהזכרנו .הדעה הראשונה היא כמו שכתבנו
בתחילה והיא דעת רוב הראשונים והאחרונים שמשעת החיתוך מתחילים למנות
שני ערלה בין חתך בתוך שלש שנים ראשונות להברכה ובין חתך אחר זמן מרובה.
הדעה השניה סוברת שאם חותכה לזמן מרובה כגון שעבר על אותה הברכה ארבע
שנים [נראה שכוונת האשכול שהגיע לתוך השנה הרביעית] כלומר אחר שנות הערלה
מההברכה ,אין מונים לה ערלה ,כסברה המוזכרת בשאלה שנשלחה לריב"ש .והדעה
האחרונה באשכול סוברת כשואל בתשובות הרשב"א וכדעת הגר"א.

* הסימן נמצא במקור ,והכוונה שהיא תוספת מכתב יד אחר.
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ברכת מזל טוב
לראש בית המדרש
הגאון רבי יוסף י .אפרתי שליט"א

ולרבנית תחי'

לרה"ג משה דוד אפרתי שליט"א
ולרבנית תחי'
ולכל משפחת הרב דוד זיכרמן שליט"א
להולדת הנכד  -הבן נ"י
יהי רצון שיגדל לתפארת משפחותיכם הגדולות
וישמחו האב והסבים יחד עם כל המשפחה
בכל יוצאי חלציהם

חבר לומדי בית המדרש וסגל העובדים
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הברכה ושיטות אחרות של ריבוי צמחים
באופן ווגטטיבי
פרופ' אליעזר גולדשמידט
המכון למדעי הצמח ,הפקולטה לחקלאות ,האוניברסיטה העברית בירושלים
הקדמה
אופני הריבוי של צמחים נחלקים לשנים; ריבוי מזרעים וריבוי ע"י איברי צמח
אחרים ,כגון מקטעי ענפים ,עלים ושורשים .הריבוי מזרעים מוגדר כריבוי מיני ,שכן
הזרע נוצר ע"י תהליך מיני של הפריה בין האבקה לביצית 1.שיטות הריבוי האחרות,
באמצעות ייחורים ,הרכבות והברכות ,מוגדרות כריבוי אל-מיני(=ווגטטיבי) .בריבוי
מיני ,אם האבקה הגיעה מצמח אחר ,הצמח הנוצר מן הזרע הוא בן כלאיים המשלב
את תכונות שני ההורים .לעומת זאת ,בריבוי אל -מיני ,הצמח הנוצר הוא העתק
מדוייק וזהה מבחינה גנטית לצמח האם .שיטות ריבוי אל-מיני של צמחים היו מוכרות
כבר בתקופות קדומות .כך ,למשל ,מסופר על נח שלקח לתיבה ייחורים של גפן,
תאנה וזית כהכנה לנטיעות חדשות אחר המבול .2עם זאת ,היו התפתחויות חשובות
בתחום זה במאה השנים האחרונות ,ביחוד בנושא הריבוי ע"י ייחורים.
נטיעה ,3הברכה והרכבה מופיעות יחד במשנה 4ויש דמיון מסויים בהלכותיהן .5נושא
ההרכבה נדון בפרוטרוט במאמר קודם .6במאמר הנוכחי נתמקד בנושא ההברכה.7

ריבוי ע"י ייחורים
לצורך קיומו זקוק הצמח לשורשים ולנוף [=ענפים ועלים] .בריבוי ע"י זרעים,
העובר שבזרע כבר מכיל בתוכו שורשון ,שממנו תתפתח מערכת השורשים ,וניצן,
שממנו יתפתחו הענפים והעלים .כאשר אנו רוצים ליצור צמח חדש ,שלם ,מקטע
של ענף[=ייחור] עלינו לגרום לו ליצור שורשים .תנאים של לחות וחושך מעודדים
היווצרות שורשים .לכן הטמנת חלקו התחתון של ייחור ,לכיוון השורש ,בקרקע לחה,
או במצע גידול מלאכותי ,מספיקה במקרים רבים על מנת להביא להיווצרות שורשים
בבסיס הייחור .השורשים מתחילים להיווצר משכבת תאים מיוחדת של רקמת הענף.
ישנם הבדלים גדולים בין סוגי הצמחים במידת השתרשותם .ישנם צמחים כגון ערבה,
שענפיהם משתרשים אפילו במים .ייחורי גפן ותאנה משתרשים בקלות בקרקע או
במצע השרשה ואילו ייחורי תפוח קשים להשרשה .כמוכן ,ייחורים שמקורם בחלקים
1ההערות והאיורים בסוף המאמר
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צעירים [=יובניליים] של צמח האם משתרשים ביתר קלות .במקרים רבים ,טיפול
בתכשיר הורמונלי מקבוצת האוקסין 8מסייע ומזרז את ההשתרשות .השקיית ערפל
בבתי צמיחה וחיטוי למניעת מחלות ורקבונות הפכו לטכניקות מקובלות במערך
ההשרשה .הריבוי על ידי ייחורים נפוץ מאד כיום ,ביחוד בעצים וצמחי נוי .עבור
מינים רבים של צמחים הוכנו פרוטוקולים מפורטים המבטיחים הצלחה של  90אחוז
ומעלה בריבוי באמצעות ייחורים.

הברכה בקרקע
כדי לבצע הברכה [מלשון 'ברך'] מכופפים ענף וטומנים את חלקו האמצעי באדמה
לחה ואילו קצהו הצומח של הענף בולט מעל פני האדמה (איור  .)1כפי שהוסבר לעיל
לגבי ייחורים ,תנאי לחות וחשכה מעודדים היווצרות שורשים בתחתיתו של חלק
הענף הטמון באדמה .9גם כאן ,פציעת הענף המוברך באזור העתיד להשתרש וטיפול
הורמונלי עשויים לזרז את ההשתרשות .היווצרותה של מערכת שורשים מפותחת
דורשת זמן של כמה חדשים .בסופו של תהליך ההברכה מתקבל צמח בעל שתי
מערכות שורשים (איור .)2
כעת פתוחות לפנינו שתי אפשרויות:
א]להשאיר את הענף המוברך כשהוא מחובר לצמח האם ולהמשיך עם צמח הניזון
משתי מערכות שורשים (איור .)2
ב] לנתק את הענף המוברך מצמח האם ולהפוך אותו לצמח עצמאי ,שניתן להעביר
אותו למקום אחר (איור .)3
להחלטה זו יש השלכות הלכתיות חשובות  -ניתוק מצמח האם הופך את הענף
המושרש לצמח חדש ,שבמידה והוא עץ פרי הוא מתחייב בעורלה החל מרגע הניתוק.
לעומת זאת ,כל זמן שלא ננתק את הענף המוברך ונשאיר אותו מחובר לצמח האם,
יהיה דינו לעניין עורלה כדין צמח האם . 10ישנה גם אפשרות הפוכה; העץ המקורי
נעקר ושרשיו באויר ,וכעת הוא מחובר לקרקע רק באמצעות ההברכה (איור .)4
במקרה כזה דינו של העץ המקורי משתנה ודינו כדין ההברכה .11מבחינה אחרת ,אם
לא ננתק את ההברכה מצמח האם  ,ייתכן מצב שההברכה וצמח האם יונקים מקרקע
הנמצאת בבעלות של אנשים שונים; מצב זה מעורר שאלות לעניין ביכורים.12
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הברכת אויר
מלבד ההברכה בקרקע ,אותה תיארנו ,ישנן גם 'הברכות אויר' ,הנהוגות בעיקר בצמחי
נוי מעוצים שקשה לרבות אותם מזרעים או ייחורים .בשיטה זו פוצעים או מקלפים
קטע של כ 4 -ס"מ באמצע ענף ועוטפים אותו בתחבושת של מצע גידול מיוחד
( )sphagnum mossהאטומה מבחוץ ע"י ניילון ,כדי לשמור על הלחות; זו היא
הברכת אויר .בתנאים אלה נוצרים שורשים על קטע הענף הסגור בתחבושת ,ואז ניתן
לחתוך את הענף עם השורשים שנוצרו מתחת להברכת האויר ולשתול אותו כצמח
עצמאי (איור .)5

'ארגוז' עצי תמר
'ארגוז' הוא שיטת ריבוי חשובה בתמרים וכדאי להזכיר אותה כאן; היא דומה במידה
מסוימת להברכת אויר .על גזעם של עצי תמר מתפתחים חוטרים שהם עצי תמר
צעירים ,אותם ניתן לנתק מצמח האם ולטעת אותם ,לאחר שיפתחו מערכת שורשים.
כיצד עושים זאת  :תחילה מנוקה בסיס החוטר וחושפים את מקום החיבור שלו לעץ.
עוטפים את בסיס החוטר בשרוול ניילון הממולא במצע כגון נסורת או שבבי עץ (בעבר
היה המצע מוחזק סביב בסיס החוטר באמצעות "ארגז" עץ שנבנה סביבו והכיל את
המצע; מכאן נובע המונח 'ארגוז' ).לשרוול מוכנסת טפטפת השקייה והלחות מעודדת
יצירת שורשים .לאחר כמה חודשים ,כאשר המצע מלא כולו בשורשים ,מנתקים את
החוטר מצמח האם ונוטעים אותו במטע .דינו של חוטר זה כנטיעה חדשה החייבת
בעורלה( .ראה תצלום של "ארגוז" בשער החוברת).

הברכת הגפן
הריבוי על ידי הברכה בקרקע אינו נפוץ כל כך בימינו .בעבר הייתה ההברכה מקובלת
מאד בגפנים; זמורותיה הארוכות של הגפן נוחות מאד להברכה .גם במקורותינו
נזכרת הברכה בגפנים 13שימוש נרחב בהברכה כשיטת ריבוי לגפנים אינו אפשרי
כיום בגלל מחלת הפילוקסרה המצויה בקרקע ופוגעת בגפנים שאינן מורכבות .בכל
זאת משתמשים לעתים בהברכה כאשר רוצים לטעת 'מילואים' ,כלומר להשלים כמה
גפנים חסרות בשורות הכרם (איור  .)6על פי הנחיות בספרות המקצועית רצוי לבצע
את ההברכה בחורף או בתחילת האביב .במהלך האביב יתפתח צימוח חדש מקצה
הזמורה שהוברכה .יש לאפשר לגפן המוברכת לכל הפחות שנה שלמה של צמיחה
והתבססות לפני שמנתקים אותה מצמח האם.
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הבעת תודה
תודה לד"ר יובל כהן ,על עזרתו בתיאור ארגוז התמר ועל התצלום הנאה .יישר כח
לד"ר יהושע קליין על הערותיו החשובות.

הערות:
[ ]1במינים כגון הדרים ,בהם קיימת 'רב-עובריות' ,ישנה אפשרות של ריבוי אל-מיני גם מזרעים; ראה
במאמרו של כותב הטורים' ,ריבוי אתרוג :זרעים או ייחורים ?'' ,עלון הנוטע' .2009 ,692-694 ,63
[ ]2רש"י בראשית ט',כ'; על פי בראשית רבה ל"ו ,ג'" ,אמר ר' אבא בר כהנא ,הכניס עמו זמורות
ונטיעות וייחורים של תאנה וגרופיות של זיתים".
[ ]3הפועל 'נטיעה' מתייחס בעיקר לשתילה של עץ צעיר ,הנקרא גם הוא בשם 'נטיעה' (שביעית א',
ו' -ח'; ב' ,ד'; עורלה א' ,ו') .הטמנת גרעין של עץ פרי נחשבת גם היא לפעולה של 'נטיעה' ,אם כי
"ר' יאשיה
ניתן להתייחס אליה גם בתור 'זריעה' .זריעה הייתה מקובלת גם בגפנים ,כך למשל,
אומר ,לעולם אינו חייב [משום כלאי הכרם] עד שיזרע חיטה ושעורה וחרצן במפולת יד" ( גמ' ברכות
כ"ב ע"א ).
[ ]4משנה שביעית ב',ו'; סוטה ח',ד'.
[ ]5כגון במשך הזמן לקליטה ,עי' משנה שביעית ב',ו'; גמ' ר"ה ט' ע"ב – י' ע"ב.
[ ]6הרכבה בצמחים – מהותה והשפעותיה'; הליכות שדה סיון תשע"א ע' .21-27
[ ]7בלועזית .LAYERING -
[ ]8כגון תכשירי הורמוריל או .STIMROOT
[ ]9הברכה מתרחשת בצמחים מסוימים באופן טבעי ,בעיקר בצמחים כגון תות שדה שיש להם
שלוחות המשתרעות על הקרקע.
[ ]10משנה עורלה א',ה'.
[" ]11אילן שנעקר ובו בריכה ,והוא חיה ממנה ,חזרה הזקנה להיות כבריכה" משנה עורלה א' ה' .שו"ע
יו"ד רצ"ד ט"ז "אם נעקר העיקר מהקרקע חוזר להיות טפל לענף שהבריך ומונים בין לעיקר בין לענף
משעה שנעקר".
[" ]12אלו שאינן מביאין... ,הנוטע לתוך שלו והבריך לתוך של יחיד או של רבים" ,משנה ביכורים א',
א'.
[ ]13משנה כלאים ז' ,א'-ב'; תוספות קידושין ל"ו ע"ב ,ד"ה 'כל'.
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מקרא לאיורים
איור  .1הברכה בקרקע .הענף
המוברך מוטמן בקרקע בחלקו
האמצעי; הקצה הצומח בולט
מחוץ לקרקע.
איור  .2הברכה בקרקע .הענף
המוברך השתרש בקרקע;
ההברכה מחוברת לצמח האם.
כעת יש לצמח שתי מערכות
שורשים.
איור  .3הברכה בקרקע.
ההברכה נותקה מצמח האם
וכעת יש לנו שני צמחים
נפרדים.
איור  .4הברכה בקרקע.
ההברכה מחוברת עדיין לצמח
האם .צמח האם נעקר מן
הקרקע והוא חי כעת ממערכת
השורשים של ההברכה.
איור  .5הברכת אויר.
5א .התחבושת המלאה בספגנום
ועטופה מבחוץ בפלסטיק
מולבשת על ענף; בתוכה
רואים היווצרות שורשים.
5ב .כאשר נוצרה בתוך
ה'-תחבושת' כמות נאותה של
שורשים חותכים את הענף מן
העץ ונוטעים אותו .
איור  .6הברכת קרקע בגפן.
השורשים של ההברכה והצימוח
החדש מן הענף המוברך
מסומנים בקו מקוטע.
תצלום (תמונת השער) .ארגוז
עצי תמר .חוטרים הפורצים
מגזע התמר עטופים בבסיסם
בשרוול פלסטיק ממולא בנסורת
לחה ,על מנת לעודד היווצרות
שורשים .לאחר שנוצרו
שורשים מנתקים את החוטר על
שורשיו מן הגזע ושותלים אותו
במטע.
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בס"ד

הננו מתכבדים להזמין את כבודו

ליום הלימוד השישים וששה
לע"נ הבה"ח
רפאל דוד רובינשטיין ז"ל
בן יבדל"א
הרב אברהם שליט"א

של בית המדרש

בהלכות תרומות ומעשרות

לע"נ
הרה"ח מרדכי רייז ז"ל
בהרה"ח ר' מאיר אריה ז"ל

בירושלים

בבני ברק
ביום שני כ"ד בניסן תשע"ב (16.4.2012למנינם)
בבית הכנסת "נחלת משה"
רח' מלצר  36בני ברק

ביום שלישי כ"ה בניסן תשע"ב ( 17.4.2012למנינם)
בהיכל "בית המדרש להלכה בהתישבות"
רח' המלמד  1בכניסה להר נוף ירושלים

 4:00אחה"צ  -תפילת מנחה

 4:00אחה"צ  -תפילת מנחה

5:00-4:15

5:00-4:15

הגאון רבי מאיר קסלר שליט"א
מרא דאתרא מודיעין עילית

דין פירות שלא קויים בהם ביעור מעשרות
5:55-5:00
הגאון רבי ישעיהו רוטנברג שליט"א
רב בית הכנסת הגר"א  -בית וגן
פירות הדר בתקופה זו של השנה  -מעשר שני או מעשר עני?

הפסקה וכיבוד קל
7:00-6:05

הגאון רבי דוד צבי אורדנטליך שליט"א
מרא דאתרא ביתר עילית
פירות הדר בתקופה זו של השנה  -מעשר שני או מעשר עני?

5:55-5:00
הגאון רבי דב אהרן זלזניק שליט"א
מראשי ישיבת "מאור התלמוד" רחובות

שאלות מעשיות בביעור מעשרות
הפסקה וכיבוד קל
7:00-6:05

הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א
הממונה על קרן המעשרות

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א
ראש בית המדרש

זמן גמר מלאכה בבתי אריזה במציאות הנהוגה כיום
8:00-7:00
שיעור סיום

נתינת מתנות המעשר בזמנינו
8:00-7:00
שיעור סיום

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א
ראש בית המדרש

נתינת מתנות המעשר בזמנינו

הגאון רבי מיכל זילבר שליט"א
ראש ישיבת זוועהיל

בענין תרומות ומעשרות

מחיר מיוחד
לרגל ההוצאה

הופיע ויצא לאור ספר
שולחן ערוך למצוות התלויות בארץ
מהדורת פרידמן
כרך א :תרומות ומעשרות ,חלה.
כרך ב :שביעית ,ערלה ,כלאים.
מרבני בית המדרש להלכה בהתישבות
עפ"י פסקי מרן החזו"א זצ"ל
ומרנן ורבנן גדולי הפוסקים זיע"א ויבלחט"א.
להשיג בחנויות הספרים המובחרות
ובמשרדי בית המדרש להלכה בהתישבות
טל02 - 6488888 :
הפצה ראשית :הפצת הספר
הו

צ
אה

ח

ב
ת
ו
של א ס
פ
ו
לפי ע ת מ
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א
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ח
ם בענ מפו
ר
יני ט
ם
א
ל
ו.
ד
שה

לוח ערלה

לוח ערלה לפירות הקיץ
בעריכת ד"ר משה זקס
מבוא ללוח ערלה

רקע כללי – הלוחות לתחזית שיעור פירות ערלה בשוק ,נועדו כדי להדריך את הציבור
כיצד להימנע מאיסור (דאורייתא) של אכילה והנאה מפירות ערלה.
להלן כמה פרטי מידע הלכתיים ,להבנת הנושא:
איסור ערלה – פירות עצי פרי ,של שלשת השנים הראשונות של העץ ,ממועד נטיעתו,
אסורים מן התורה באכילה ובהנאה.
החשש בקניית פירות בשוק :
איסור מרוב ערלה – לפי פוסקים רבים אסור לקנות בשוק רק מין שיתכן שבו הרוב
ערלה ,וכשפחות מחצי  -מותר.
איסור בספק קבוע – לפי הגרי"ש אלישיב שליט"א יש להימנע מקנייה בשוק של מין
שבמרבית מקומות גידולו יש ערלה (אמנם ,גם כשבמיעוט המקומות יש ערלה ,מותר
רק כאשר מקור הפרי ידוע לצרכן או למשווק ,אכן כרגיל המצב הוא שידוע מקור
הפרי למשווק).
איסור ב  - 10%לדעת כמה פוסקים (כולל הגר"ח קניבסקי שליט"א) יש להחמיר ולא
לקנות כאשר צפוי בשוק  10%ערלה – מיעוט ניכר.
חצי אחוז ערלה – כאשר נמצא בוודאות שיעור כזה של פירות ערלה מעורבים בפירות
היתר  -הוא אוסר את כל התערובת ,משום כך נמנעים המהדרים מקניה בשוק במין
שצפוי בו חצי אחוז ערלה.
העברת שתילי עצי פרי ומניית שנות הערלה למעשה
שתילים המכונים "דו שנתיים"  -גם לשתיל או עץ המועבר ממקומו וניטע מחדש
יש למנות מחדש שנות ערלה פרט לשתיל שגדל בגוש עפר (שיכול לחיות בו) בעציץ
נקוב וניטע עם הגוש ,שאז ניתן להמשיך למנות את שלשת השנים שמאז השתרשותו
בעציץ במשתלה (ולא מהנטיעה במטע בלבד) .כדי להפחית את יבולי הערלה ,פותחה
שיטת גידול ונטיעה כזאת עבור מרבית עצי הפרי ,והונהגה בארץ ,תוך פיקוח הלכתי
על התהליך( .בין השאר הפקוח כולל :שהנקב גדול דיו ,שאין חציצה בין הנקב
לאדמה ,שהגוש לא מתפורר בזמן הנטיעה ועוד) משום כך ,במיני עצי פרי רבים ,בהם
שיטת גידול זאת נוהגת במרבית השתילים שלהם (כמו בהדרים ,אבוקדו ,מנגו) ,או
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בחלק ניכר מהשתילים (כמו בתפוח ,אגס ,זית ,אפרסק ,שזיף ,משמש ,שקד ,גפנים)
שיעור יבולי הערלה נמוך ביותר.
אמנם גם ב"דו שנתיים" הנטיעה מתבצעת לאחר העברת השתילים עם הגוש על גבי
מכוניות שקרקעיתן נחשבת כניתוק השתיל מהאדמה למשך זמן ההובלה .משום כך,
למרות שאפשר לסמוך להלכה כי הפסקה זמנית כזאת אינה מצריכה מניית שנות
ערלה מחדש ,פסק הגרי"ש אלישיב כי בשיווק בכשרות "למהדרין" יש להימנע משיווק
פירות השנה השלישית שלאחר נטיעה כזאת.
נתוני לוח הערלה – לוח הערלה כולל נתונים המתאימים להכשרים "למהדרין"
כנ"ל כאשר השנה השלישית לנטיעה במטע מחושבת כשנת ערלה אף בשתילים "דו
שנתיים" ,אך ברור כי במינים שהוזכרו לעיל ,מי שאינו מקפיד על ההידור וסומך על
הפיקוח שנעשה במשתלות ,רשאי להפחית בהרבה את השיעור החזוי בלוח ,לצורך
קניית פירות המותרים על פי עיקר ההלכה.
בדיקה בשוק  -כל קונה המסוגל לכך חייב לבדוק ולזהות את זן הפירות ושיעור
הערלה הצפוי בו ,כד להימנע מאיסור ערלה .ולשם כך ציינו בלוחות סימנים לזיהוי זני
הפירות ומועד קטיפתם ,בצמוד לשיעור ערלה הצפוי בשוק החפשי .אמנם ,לכתחילה
ראוי לקנות רק ממקור מפוקח ורק אם אין אפשרות מסודרת ,יש להשתמש בלוח
ובפרטיו.
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לוח ערלה לפירות הקיץ
הכנת לוח אחוזי הערלה הסתיים כאשר גליון זה כבר היה מוכן לדפוס ולכן אין
באפשרותינו להדפיסו בשלמותו בגליון זה .אך היות שתוך מספר שבועות חלק
מפירות הקיץ יגיע לשוק ,אנו מפרסמים את אותם הפירות והזנים שהקטיף שלהם
יתחיל לפני י"א בסיון (לפני חודש יוני) ,וכן חלק מהפירות הנמצאים בשוק מקטיף
של שנה שעברה.

תכונות ותיאור

מין וזן

אפרסק ס"ה
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2.35

ארלי ספרינג
טקסס

ציפה צהובה
ציפה צהובה ,גדול

אלמוג
ווייט ספרינג ()1270
אוריזן
פלורדגלו ()9-82
83-4
טרופיק סנואו
נקטרינה ס"ה
רדגלו
מאיגלו
פיאסטרד ,וכן  1ג'יסי 100
 11-9וכן סנרד
גלי
סן סנואו

ציפה לבנה
ציפה לבנה ,דומה לאלמוג
דמוי סוולינג ,ציפה לבנה ,בהיר ,קטן
דמוי סוולינג ,ציפה לבנה ,גדול
ציפה לבנה ,פחוס ,אדום ,לא מוצק
דמוי סוולינג ,ציפה לבנה

לימון
מישמש ס"ה
 330ושונים

אחוז
ערלה
לזן
5.8
1.4
-

4

2.6
ציפה צהובה ,קטן עד בינוני
ציפה צהובה ,קטן עד בינוני ,אדום מבריק -
ציפה צהובה
ציפה צהובה ,בינוני
ציפה לבנה
2.7
1.5
ציפה לבנה
0.45
0.4
0.7
אדומים או גדולים ,ובכירים
2
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מין וזן

ענביםללא חרצנים ס"ה
מחממות ( ,125ט.ב.ט)
פרלט באיזור מקדים
 670אדום-שחור
( 125פריים) כולל ס.ב.ס
ענבים עם חרצנים ס"ה
קרדינל
דן בן חנה
פיטאיה (זוחלת)
פרי עדן
קומקואט
קיוי (אקטנידיה)
שזיף יפני ס"ה
רויאלזי
מטלי
רד ביוט
סויט אלינור
שסק
שעונית סגולה
תאנה ס"ה
מזה ארגמנית
השאר
תמר יבש

תכונות ותיאור

צהוב ,קטן ,עגול
אדום שחור ,קטן עד בינוני
אשכול לא צפוף ,ענב ירוק
שחור
שחור
צהובה עם ציפה לבנה
אדום (וגם לבן) ,בליטות צבעוניות
צורת ביצה ,חום אדום
קטן ,אדום ,פחוס
קטן ,אדמדם ,עגול
בינוני ,אדום ,פחוס
דומה לסנטה רוזה
יש סוברים שאין נוהג בו ערלה

(מעט במאי ,הרבה ב  8עד )10
משווק כל השנה

אחוז
ערלה
לזן
1
1
0.8
0
2
0.47
2
4
0.7
0.36
0.3
0.8
0.1
59
0.9
0.9
0.6
0.1

 1אף שבגלה אחוז הערלה נמוך אין לקנותו ללא השגחה מחשש "קבוע" האסור.
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מין וזן

תכונות ותיאור

משווק כל השנה מהקפאה
תמר לח
משווק מקירור כל השנה
תפוח
גלה1
קצת פחוס ,ירוק עם מעט פסים אדומים
פחוס ,צבעוני
מולינג דלישס
אדום ,ציפה קשה יחסית ,לא גדול
יונתן (כולל ג'וני)
דלישס אדום (חרמון ,טופ אדום מארך .כולל זן חדש  -אוגון ספר ,2
הדומה לו
רד)
קליפה צהובה ,עם נקודות כהות קטנות
זהוב
ירוק ,גדול
גרני סמית
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אחוז
ערלה
לזן
0.1
1.25
0.2
0.11
0.44
1.2

