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מפתחות שו"ת חלקת השדה ח"א
)מפתח מפורט ותמצית התשובות בסוף הספר(

הסכמות
בשער הספר

ערלה ונטע רבעי

סימן א האם נוהג דין ערלה בהדסים לענין להריח ממנו וליטלו לד' מינים ,והמסתעף לדין
ערלה בורדים .ואתרוג ערלה אם מותר להריח בו ,ולדין ברכת האילנות על עצי פרי שהם ערלה.

קונטרס בעניני עציצים ומשתלות

סימן ב
סימן ג תשובת מו"ר הגר"ש עמאר בענין הנ"ל
סימן ד הסכמת מרן הראש"ל שליט"א בענין הנ"ל
סימן ה תשובת מרן הראש"ל שליט"א לשאלת

הגדל בעציץ שאינו נקוב ומסתעף לענין ערלה ,תרו"מ ,שביעית ,ברכה וד' מינים.

"מועצת הפירות" בענין מנין שנות ערלה

בעציצים
סימן ו הנחיות הרבנות הראשית לישראל למשתלות ע"פ הוראות מרן הראש"ל שליט"א] .עם
ביאור ותוספת דברים שנאמרו בע"פ ע"י מרן שליט"א[.

סימן ז
סימן ח

הנחיות למשתלות ,כפי שפורסמו על ידי המכון

אודות הרוכש שתילים של עץ הלימון בני שנתיים ממשתלה שאינה תחת פיקוח,
ונטעם בחודש אייר ורוצה לידע מתי יצאו משנת ערלה ,ואם בשנה הרביעית הם פטורים
מתרו"מ כדין פירות רבעי.
סימן ט בשתילי עץ אתרוג שהשתרשו בקרקע ועקרם עם גושיהם ,מאימתי ימנו להם שנות
ערלה .ובסוף הדברים הסכמתו של מרן הראש"ל שליט"א הלכה למעשה.

סימן י
סימן יא תשובת מו"ר הגאון הגדול סבא דמשפטים רבי שלום משאש שליט"א הרב הראשי
סימנים להגדרת "עץ" ,ודין הפלפלים החריפים לענין ערלה.

וראב"ד ירושלים ת"ו ,אודות המנהג שנהגו במרוקו בפלפלים חריפים אלו

סימן יב
סימן יג תשובתי להרה"ג הנ"ל.

בענין הנ"ל דברי תגובה שכתב לי הרה"ג משה לוי שליט"א.

סימן יד
סימן טו אננס ,אם יש לחוש בו לאיסור ערלה.
סימן טז צמח הפסיפלורה )שעונית( אם נידון כעץ או ירק ]על מסקנת הדברים  -הסכמת מרן
בדין פרי הפאפיה לענין ערלה.

הראש"ל שליט"א[.

סימן יז

עוד בדין הפסיפלורה.

איסור כלאים
סימן א הגדרת "מין" בהלכה לענין כלאים ותרומות ומעשרות .ודין הפרשת תרו"מ מהדלורית
על הדלעת ,וזריעתם בסמוך לענין כלאים.

סימן ב
סימן ג

עוד בענין הנ"ל ,ודין הפרשת תרו"מ מתפו"א על תפו"א מתוק.
הגדרת מינים שוים בהלכה לענין כלאים ,ונפ"מ להרכבת שקד על כנות אפרסק -

שקד
ד תשובת מו"ר הגר"ש עמאר שליט"א לשאלה הנ"ל.

סימן
סימן ה בדין האפרסק והנקטרינה לענין כלאים ,וברכת שהחיינו.
סימן ו באחד שקנה שתילים ,וחושש להם מאיסור כלאים .ובו כמה מהלכות כלאים בקיצור
ועניני הרכבות המצויות כיום בכמה סוגי עצים.
סימן ז קיום עצים המורכב על ענפיהם כמה זנים של פירות הדר ,ולענין נטיעת שתיל עם גוש
האם נחשב לקיום או נטיעה לענין איסור כלאים.

סימן ח
סימן ט זרע תירס בצד הגפן ,האם נאסר משום כלאי הכרם ומסתעף לדיני כלאים.
סימן י ירק שעלה בכרם ,אם מותר לעוקרו ולשותלו במקום אחר.
סימן יא האם מותר לשבת מתחת לסוכה שנעשית מגפן ,שנזרעו תחתיה ירקות
סימן יב בדין כלאי בגדים במזרונים ]להגר"י מאמאן שליט"א[
סימן יג עוד בענין הנ"ל ,מ"ש לי הגאון הנ"ל.
סימן יד מה שהשבתי להגאון הנ"ל
תשובת מו"ר הג"ר שמ"ע שליט"א בב' הענינים הנ"ל.

הפרשת חלה
סימן א
סימן ב בדין עיסת הסופגניות לענין חיוב חלה
סימן ג עיסה שנילושה ללא תערובת מים כלל
סימן ד הפריש חלה ולא קרא לה שם
סימן ה משגיח בבית מאפה שמפריש חלה כמה פעמים ביום ,כיצד ינהג לענין הברכה
סימן ו הפרשת חלה ביו"ט בשעת הדחק ,ובדין לישת עיסה נוספת ביו"ט ,אם צריך שיהיה
הפרשת חלה מעיסה שבלילתה רכה כגון הטורט הבלינצ'ס והלחוח.

בה כשיעור

סימן ז
סימן ח עוד בדיני צירוף עיסות וכיכרות לשיעור חיוב חלה
סימן ט הפרשת חלה בזה"ז אם צריך להפריש מן היפה

צירוף עיסות שונות לשיעור חלה על ידי כיסוי במפה ,אם צריך לכסות גם מלמטה.

שביעית

סימן א
סימן ב תשובת הגאון רבי יוסף זליכה שליט"א בדין הנ"ל ,ובשולי הדברים תגובתי על דבריו.
בענין "אוצר בית דין" בפירות שביעית

קונטרס בדין זריעה בתוך בית ובעציצים בשביעית

סימן ג
סימן ד גידול בעציץ נקוב ושאינו נקוב לא בבית
סימן ה גידול בעציץ שאינו נקוב בתוך בית
סימן ו מהו גדר של "בית" ,ובדין חממות של ימינו ,וסוג העציצים המצויים כיום בחממות ,ועוד
בדין זריעה באדמה בתוך בית

הנהגות הלכה למעשה כיצד לנהוג
סימן ז איזה מעשר נוהג בשנה השביעית בלוקח מן הגוי וגמר הישראל את המלאכה ,ובגדל
בעציץ שאינו נקוב בתוך בית

