
גליון 154 / שבט - אדר תשפ"א

משמעות של יום ט"ו בשבט על מצוות התלויות בארץ
תרומות ומעשרות: 

[כיון  לשמיטה  שמיטה  שבין  השנים  ששת  בכל  נוהג  ומעשרות  תרומות 
שתוצרת השמיטה עצמה פטורה מן המעשרות כיון שהתוצרת היא הפקר]. 
בכל  נוהג  לכהן  שנתינתם  התרומות  לשתים,  נחלקות  ומעשרות  תרומות 
נוהג בכל השנים. מאידך  השש שנים כאחת. והמעשר ראשון ללוי אף הוא 
א.ב.ד.ה.  בשנים  כאשר  השנים.  בין  שונה  באופן  נוהג  הוא  הנוסף  המעשר 
הקובעים  הם  שלבים  שני  עני.   מעשר  נוהג  ג.ו.  ובשנים  שני".  "מעשר  נוהג 

שנת  המעשר, האחד הוא התאריך והשני הוא השלב בפרי. כלומר את 
בירקות הולך אחר לקיטה בפועל מן הקרקע, והתאריך הוא, 
אחד בתשרי. באילנות שני השלבים שונים. גם השלב בפרי 
הוא שונה שאין הולכים אחר לקיטה כבירק אלא אחר חנטה 
וגם התאריך שונה  = עונת המעשרות הגעת הפרי לשליש. 

אם  ולכן  בשבט.  ט"ו  הוא  שלו  ר"ה  אלא  בתשרי,  אחד  אילן  של  ר"ה  שאין 
יש פירות על העץ שחנטו קודם ט"ו בשבט וחלקם חנטו לאחר ט"ו בשבט, 
מי  ויש  [אתרוג  זה.  על  מזה  מעשרין  ואין  אחרת,  לשנה  שייך  יהיה  פרי  כל 
אולם  בשבט,  בטו  אילנות  כשאר  התאריך  הדר,  מיני  בשאר  גם  שהחמיר 

השלב הוא הלקיטה ולא החנטה].
ערלה: 

יש  אלא  לאחריו,  או  לפניו  אם  האילן  נטיעת  על  חשיבות  אין  זה  ליום 
 30 קלוט  היה  כבר  העץ  אם  כלומר  הערלה.  משנות  היציאה  לגבי  חשיבות 
יום לפני סוף השנה [כגון שנטע חשוף שורש עד טו באב. או עם גוש עד כט 
הנז',  והחודש  ימים  ולאחר שנתיים  זו נחשבת לשנה ראשונה,  מנ"א], שנה 
מונה עוד עד טו בשבט, וכל הפרחים שיצוצו חדשים לאחר טו בשבט יהיו 
שייכים לשנה הרביעית. יש לציין שיש אופנים נוספים שיוצא מערלה כבר 

בא' תשרי, או שלוש שנים מיום ליום.

ראש השנה לאילנות
המן  שהפיל  שבשעה  ג)  (אסתר  שני  בתרגום  איתא 
על  הפור  נפל  לחודש,  מחודש  הפור  את  הרשע 
חל  שבט  בחודש  הלא  ואמר  נענה  שבט,  חודש 
ר"ה לאילנות, ולא אוכל להביא פורענות לישראל 
בחודש זה ולא אוכל להשמידם. וכתב ע"ז הרה"ק 
מזה  פצ"ז) דחזינן  ג'  מאמר  דוד  זכר  (בספרו  זכות  דוד  רבי 
דיום ר"ה לאילן מסוגל לעכב כל פורענות וכל רע 

מראשי עם קדוש.

מקור המנהג באכילת פירות בט"ו בשבט
בספר  לראשונה  הוזכרה  בשבט  בט"ו  פירות  באכילת  להרבות  המנהג 
האשכנזים  לקהילות  רב  אשכנזי  הלוי  בנימין  לרבי  הגדול"  "המחזור 
אבן  יששכר  לרבי  יששכר  תיקון  בספר  זה  מנהג  הוזכר  וכן  בסלוניקי. 
סוסאן מחכמי מרוקו שעלה לארץ ישראל והתיישב בצפת ולמד תורה 
זה  זמן  לאחר  אולם  האשכנזים.  כמנהג  זאת  והגדיר  המהרלב"ח,  אצל 
כך  על  ותוקן  שהופץ  לאחר  בפרט  ישראל  קהילות  רחבי  בכל  התפשט 

תיקונים ותפילות מיוחדות שנתפרסמו בכמה חיבורים. 

הגר"ח פלאג'י ציין שנוהגים לאכול משבעת המינים שהשתבחה בהם 
ע"פ  פירות  מיני   30 לאכול  יש  שלכתחילה  שכתבו  ויש  ישראל.  ארץ 
חלוקה בין הפירות שעשה רבי חיים ויטאל בין עשרה פירות שהם מעולם 

שאינם  גרעין  או  קליפה  להם  ואין  הבריאה 
והתפוחים.  התאנים  הענבים  כגון  נאכלים 
היצירה  מעולם  שהם  נוספים  עשרה  ויש 
שאין להם קליפה שאינה נאכלת אך יש להם 
התמרים  הזיתים  וכגון  נאכל  שאינו  גרעין 
מעולם  שהם  נוספים  עשרה  עוד  ויש  ועוד. 
העשייה שנאכל רק הפרי הפנימי שלהם ולא 
וכל  ועוד.  האגוזים  הרימונים  כגון  הקליפה 
זה כשמצויים כל הפירות הנזכרים שם. ואם 
יין,  כוסות   4 וישתה  פירות  סוגי   20 יקח  אין 
וחצי  ורובו לבן, חצי לבן  יין לבן, מעט אדום 

אדום. אדום עם מעט לבן. 

הרבה  מצויים  אין  שאם  בחמד"י  עוד  כתב 
מינים יאכל לפחות 12 מיני פירות שהם כנגד י"ב צירופי הוי"ה. המהר"ם 
חאגיז הביא בשם סבו המהר"ם גלאנטי שהיה אוכל 15 מינים. כך שמצאנו 
באכילת  נוהגים  אינם  שכלל  שיש  לציין  [ראוי  שונים  ממנהגים  מנהגים 
מיני פירות כיון שמנהג זה לא הוזכר אצל רבינו האר"י או מי מתלמידיו]. 

והגאון רבי אליהו הכהן מאיזמיר בעל "שבט מוסר" כתב בצוואתו לבניו, 
"בני הוה זהיר לברך על הפירות בט"ו בשבט שמנהג ותיקין הוא". 

הגם שהקדמונים הזכירות בעיקר פירות העץ, מכל מקום היום נהגו כלל 
ישראל להרבות בכל מיני פירות וירקות טריים ויבשים, להרבות במינים 
לזכות  וכן הוסיפו על השולחן מינים חדשים שזה תחילת העונה  רבים. 
בברכת שהחיינו. יש נוהגים ללמוד בליל ט"ו בשבט בסדר "פרי עץ הדר". 
ויש נוהגים להרבות בלימוד עניני מעלת פירות הארץ ומעלת ארץ ישראל. 
ונוהגים בכל מין שאוכלים להזכיר פסוקים ודברי חז"ל הקשורים לפרי זה. 

ויש שלומדים ט"ו שירים שבתהילים, וכפי שמובא בספר המנהגים.

כשמברך על הפירות יברך על הפרי החשוב 
ביותר  קרוב  הכתוב  זה  הוא  והחשוב  ביותר, 
ושעורה  חיטה  "ארץ  בפסוק  "ארץ"  למילה 
ודבש".  שמן  זית  ארץ  ורימון  ותאנה  וגפן 
ולכן הסדר הוא: עוגות, יין, זית, תמר, ענבים, 
פירות  העץ,  פירות  שאר  רימון,  תאנה, 
האדמה, ברכת "שהכל", ברכת הריח. אחרי 
האכילה.  לסדר  חשיבות  אין   - כנ"ל  הברכה 
א"ש"  "מג"ע  במילים  נרמז  הברכות  [סדר 
מזונות. גפן. עץ. אדמה. שהכל. ופרי משבעת 
המינים אף הוא חצוי, הוא קודם לפרי שאינו 
משבעת המינים אף אם הוא שלם. ופרי חצוי 
משבעת המינים, ויש לפני פרי אחר משבעת 
המינים והוא שלם, אלא שהוא כתוב לאחריו 
ויש  הזית,  על  לברך  יש  למעשה  שלם,  ותמר  זית  חצי  וכגון  בפסוק, 
אומרים שירא שמיים יניח אחד על השני ויבצע משניהם. ראה מש"כ 
בדין זה בשו"ע סי' קס"ח סעי' א' ובמ"ב סק"ג, ובסי' רי"א במ"ב סק"ד 

ובשעה"צ סק"ג].
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מקונטרס "טו בשבט"  

מאת הרה"ג שניאור ז. רווח שליט"א ראש המכון

 b.m@macon.co.il    03-9030580

טבלה על נגיעות בתוצרת החקלאית המצויה בטו בשבט
‡ופן ‰ימום ‰מוˆר‡ופן ‰ימום ‰מוˆר

יש לבדוק מידגמיתדובדבנים מסוכריםבחזקת נקיאבוקדו

בדיקה ויזואלית, וכשיש חשד יש לפתוחזיתיםבחזקת נקיאבטיח

לפרוס לפלחים ולבדוקחבושיםבחזקת נקיאגוז ברזיל 

בחזקת נקיחמוציות טריות/מסוכרותחייב בדיקה ויזואליתאגוז לוז עם קליפה

חייב בדיקה, כמו ”צימוקים“חמוציות מיובשותחייב בדיקה ויזואליתאגוז מלך עם קליפה

חוצים לשנים ובודקים ויזואליתחרוביםבחזקת נקיאגוז מקדמיה

בחזקת נקילדר באריזות סגורותבחזקת נקיאגוז פקאן מסוכר

יש לבדוק ויזואליתלדר באריזות פתוחותחייב בדיקה ויזואליתאגוז פקאן מקולף

בחזקת נקימלוןבחזקת נקיאגוז פקאן עם קליפה

לבדוק ויזואליתמנגו מיובש בחזקת נקיאגוז צנובר

חוצים לשנים ובודקים ממול מקור אורמשמש מיובשבחזקת נקיאגוז קוקוס

להשרות במים עם חומר ולשטוף תחת ברזענבים חייב בדיקה ויזואליתאגוז קשיו

לפתוח ולבדוקערמוניםחייב בדיקה ויזואליתאגוזים ושקדים קצוצים

ראה לעיל ”אשכולית“פומלה/פומליתבחזקת נקיאגס

חייב בדיקה יסודית והבדיקה קשהפטל / אסנהבאם הפרי רך חייב בדיקהאוכמניות

חייב בדיקה ויזואלית לאחר פתיחהפיסטוקים בחזקת נקיאננס בשימורים

בחזקת נקי, את המיובש לבדוק ויזואליתפפאיה/טרי/שימורים/מיובשלהוריד המשקעים בקילוףאננס טרי

חייב בדיקה – להשרות 10% במים חמים ל-10 דקות, אם צימוקיםחייב בדיקה ויזואליתאננס מיובש
צפים חרקים יש לזרוק הכל, באם הכל נקי אפשר להשתמש

לפתוח ולבדוק מדגמיתקבוקיםלהסיר העלה ולשטוף אפרסמון

זהירות מכנימות ע“ג הקליפה. באם הפרי רך מידי אשכולית
יש לבדוק פנימית

בחזקת נקי, את המיובש לבדוק ויזואליתקיווי טרי או מיובש

ראה לעיל ”אשכולית“קלמנטינהבחזקת נקיאתרוג מסוכר

חייב בדיקה ויזואלית לאחר הפתיחהרימוןלפתוח ולבדוק מדגמיתבטנים מצופים שוקולד

לאחר פתיחה חייב בדיקה ממול מקור אורשזיף מיובשחייב בדיקה ויזואליתבטנים מקולפים

בד“כ בחזקת נקישימורי פירותבד“כ בחזקת נקיבטנים עם קליפה

חייב בדיקה ויזואליתשקדים מקולפיםבחזקת נקיבננה טריה

חייב בדיקה ויזואלית לאחר פתיחהשקדים עם קליפה קשהבחזקת נקיבננה צ‘יפס

טרי מגידול מטופל היטב – בחזקת נקי, לחצות ולבדוק תאניםחייב בדיקה, כמו ”צימוקים“גוג‘י ברי
ויזואלית. טרי לא מטופל ויבש – צריך בדיקה יסודית וקשה 

מאד

חייב בדיקה יסודיתתות עץלפרוס לפלחים ולבדוקגויאבה

לבחור השלימים, להוריד הפרח עם מעט מהפרי, להשרות כ 2 תות שדהלפתוח ולבדוק מדגמיתגרעיני אבטיח
דקות במים וחומר ולערבב ביד. להוציא מהחומר, ולשטוף כל 

תות תחת ברז מים עם מברשת.

בחזקת נקיתמר לחבחזקת נקיגרעיני דלעת

לחצות, להסיר הגלעין ולבדוק יסודיתמר מיובשלפתוח ולבדוק כל אחדגרעיני חמניות

ראה לעיל ”אשכולית“תפוזחייב בדיקה ויזואליתדובדבנים בסירופ / חמוץ

בחזקת נקיתפוז סיני מסוכרחייב בדיקה ויזואליתדובדבנים בסירופ / מתוק

בחזקת נקיתפוח עץ – טרי / מיובשקשה מאד לבדיקהדובדבנים מיובשים

בהוצאת המכון למצוות התלויות בארץ ת.ד. 176 אלעד  © כל הזכויות שמורות

תפילת האתרוג
נהגו להתפלל על האתרוג ביום ט"ו בשבט, ומקור הדברים בספר הקד' "בני יששכר" (חודש שבט, מאמר 
ב', סימן ב') וז"ל שם: "טעם שאמר התנא במתניתין בא' בשבט – ר"ה לאילן, כדברי בית שמאי. ובית הילל 
אומרים בט"ו בו. ונאמר "אילן" לשון יחיד, ולא אמר "אילנות". לרמז מה שאמרו רבותינו להתפלל בט"ו 
בשבט על אתרוג כשר ומהודר שיזמין הקב"ה בעת שיצטרך למצווה.... וזהו שאמר התנא: אילן – לשון 
יחיד, לרמז על האילן המיוחד המבואר בתורה למצווה". והגאון רבנו יוסף חיים זצ"ל בספרו לשון חכמים 
ח"א סימן ל"ח אף כתב על כך נוסח תפילה מיוחד (וראיתי כבר כמה גירסאות והגהות על נוסח תפילה זו. 

מכל מקום אכתוב את זאת שנמצאת עמדי):

י  ƒ‰ ‚ י¿ רו… ¿ ∆‡‰ָ  יָלנו… ƒ‡ ל ך¿ ּכָ ָבר≈ ¿ּ ׁ∆ ,ינּו ≈ י ֲ‡בו… ≈̃ ‡ל… ינּו ו≈ ≈̃ ל… יָך ‰' ‡¡ ָפנ∆ ּל¿ ƒן מ ָרˆו…
ים  ƒר ָ„ּ‰ֻ ּומ¿ ים  ƒָיפ ים  ƒב טו… ים  ƒ‚ רו… ¿ ∆‡ י‡ּו  ƒ̂ יו… ו¿ ם,  ָּ ƒע ּב¿ ם  י‰∆ ≈ רו… ּפ≈ י‡  ƒ̂ ‰ו… ל¿
ם ּׁום  י ָב‰∆ ƒ‰ ל…‡ י¿ ים, ו¿ ƒמ ל≈ ׁ¿ יּו ¿‰ ƒי י ו¿ ƒל ֲחָזז ם ּכָ ∆‰ ‰ ּבָ ל…‡ ַיֲעל∆ ל מּום. ו¿ ּכָ ƒים מ ƒּי ƒ̃ ּונ¿
ם  ָכל ָמ˜ו… ינּו ּב¿ ל ַ‡ח≈ ָר‡≈ ׂ ¿ ƒָכל י ים ָלנּו ּול¿ ƒּויˆ יּו מ¿ ¿‰ ƒי . ו¿  ˜ו… ַ̂ י ƒ̃ ילּו ֲע ƒן, ַוֲ‡פ רו… ּסָ ƒח
ב…‡  ּיָ ׁ∆  ּכו… ַח‚ ַ‰ּסֻ ם ַ‰ּלּוָלב ּב¿ ƒיָל‰ ע ƒט ַו נ¿ ¿̂ ƒם מ ƒיָל‰ ע ƒט ַו נ¿ ¿̂ ƒם מ ∆‰ ם ּבָ ּי≈ ַ̃ ם, ל¿ ≈‰ ׁ∆
ָך:  ∆„ּ ַעב¿  ‰ ׁ∆…מ י  ≈„ י¿ ַעל  ָך  ∆ָר ו… ּב¿ יָנּו  ƒּו ƒ̂ ר  ׁ∆‡ֲ ּכַ ם,  לו… ָׁ ּול¿ ים  ƒב טו… ים  ƒַחּי ל¿ ינּו  ָעל≈
י  ב≈ ַער¿  ָעב… ו¿ ים ַוֲעַנף ע≈ ƒָמר ¿ּ …ּפ  ָ‰ָ„ר ּכַ י ע≈ ƒר ן ּפ¿ ‡ׁו… ƒם ָ‰ר ּיו… ם ּבַ ם ָלכ∆ ∆ּ ח¿ ַ̃ ּול¿
ם  ּי≈ ַ̃ נּו ל¿ ע≈ ַסי¿ ¿נּו ּו ר≈ ַעז¿ ַּ ׁ∆ ,ינּו ≈ י ֲ‡בו… ≈̃ ‡ל… ינּו ו≈ ≈̃ ל… יָך ‰' ‡¡ ָפנ∆ ּל¿ ƒן מ י ָרˆו… ƒ‰י ƒָנַחל. ו
  ּכו… ַ‰ּסֻ ַח‚  ּב¿  ‰ּ ַמּנָ ז¿ ƒּב ָנּ‰  ¿̃ ƒ ּכ¿  ‚ רו… ¿ ∆‡ ו¿ ַוֲעָרָב‰  ַוֲ‰ַ„ס  לּוָלב   יַל ƒט נ¿ ל  ׁ∆ …זו ָו‰  ¿̂ ƒמ

 ‚ רו… ¿ ין ָלנּו ‡∆ ƒמ ַז¿ ו¿ ַבב,  טּוב ל¿ ָח‰ ּוב¿ מ¿ ƒׂ ּב¿ ם  לו… ָׁ ים ּול¿ ƒב ים טו… ƒַחּי ינּו ל¿ ב…‡ ָעל≈ ּיָ ׁ∆
. ָכו… ל¿ ƒ‰ ר ּכ¿ ׁ≈ָכ ם ו¿ ל≈ ָׁ י ו¿ ƒ̃ ָנ ר ו¿ ָ„ּ‰ֻ ‰ ּומ¿ ָיפ∆

י  ƒ‰י ƒו  יָלנו… ƒ‡‰ָ י ינ≈ ƒל מ ך¿ ּכָ ָבר≈ ¿ּ ׁ∆ ינּו ≈ י ֲ‡בו… ≈̃ ‡ל… ינּו ו≈ ≈̃ ל… יָך ‰' ‡¡ ָפנ∆ ּל¿ ƒן מ ָרˆו…
ים  ƒָפנ ¿‚ּ‰ַ   ∆‡ ך¿  ָבר≈ ¿ּו ים,  ƒב טו… ו¿ ים  ƒנ מ≈ ׁ¿ ּבּוי,  ƒר ּב¿ ם  י‰∆ ≈ רו… ּפ≈ י‡ּו  ƒ̂ יו… ו¿
ָמˆּוי  ם  ∆‰ מ≈  ‡ ≈̂ ַ‰ּיו… ן  ƒי ַ‰ּיַ  ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ׁ∆ י  ≈„ ּכ¿ ים,  ƒב טו… ו¿ ים  ƒנ מ≈ ׁ¿  ,‰ ּב≈ ַ‰ר¿ ים  ƒֲעָנב י‡ּו  ƒ̂ ּיו… ׁ∆
ים  ƒָימ  ו¿ ו… ּבָ ַׁ ָל‰ ּב¿ ָ„ּ ַו ַ‰ב¿ ¿̂ ƒּומ ּׁו„ּ ƒ̃  ַו ¿̂ ƒם ּבו… מ ּי≈ ַ̃ ל ל¿ ָר‡≈ ׂ ¿ ƒָך י ָכל ַעּמ¿ ָלר…ב ל¿
ָח‰  מ¿ ׂ ƒ ּב¿ כ…ל  ¡‡ ך¿  ל≈ ּוב:  ּכָ ׁ∆ ָר‡  ¿̃ ƒמ ינּו  ַ‡ח≈ ל  ָר‡≈ ¿ׂ ƒי ָכל  ּוב¿ נּו  ּבָ ם  ּי≈ ַ̃ ¿ ƒי ו¿ ים  ƒב טו…
י  ƒ‡ ַמר: ּבָ ¡‡ נ∆ יָך. ו¿ ׂ ∆ַמֲע  ים ‡∆ ƒ‰…ל ¡‡‰ָ ‰ ָ̂ ָבר ָר י כ¿ ƒָך ּכ ינ∆ ב י≈ ב טו… ל∆ ‰ ב¿ ≈ ֲָׁך ּו מ∆ ַלח¿
ם  ƒי ע ƒינ י י≈ ƒי ƒ ָׁ י ׁƒ ב¿ ƒ„ּ ם ƒי ע ƒר י ַיע¿ ƒּ י ָ‡ַכל¿ ƒמ ָׂ ם ּב¿ ƒי ע ƒר י מו… ƒי ƒר‡ָ ‰ י ַכּלָ ƒ…י ֲ‡ח ƒּנ‚ַ ל¿
יָך  ָפנ∆ י ל¿ ƒּב ƒן ל יו… ¿‚ ∆‰ י ו¿ ƒי פ ר≈ מ¿ ƒ‡ ן ָרˆו… יּו ל¿ ¿‰ ƒים. י ƒ„ רּו ּ„ו… כ¿ ׁƒ ּו ו¿ ׁ¿ ים ƒע לּו ר≈ כ¿ ƒ‡ י ƒֲחָלב

י: ƒל‡ֲ…‚ י ו¿ ƒּורˆ '‰

י  ƒ‰י ƒו ,‰ ַמּטָ ל¿   יָלנו… ƒ‡‰ָ   רו… ּפ≈ ל  ּכָ כּו  ר¿ ּבָ ¿ ƒּי ∆ׁ ם,  ƒַמי ָ ּׁ‰ַ י  ≈̃ לו… ∆‡ ַני  פ¿ ƒּל ƒמ ן  ָרˆו…
ל  ַעל ּכָ ינּו ו¿ ָל‰, ָעל≈ ַמע¿ יָלן ל¿ ƒ‡‰ָ ר ˜ו… ּמ¿ ƒָלָח‰ מ ¿̂ ‰ַ ָרָכ‰ ו¿ ַפע ּב¿ ∆ׁ ע ּפַ ¿ֻׁי ו¿

ָכל ֲ‡ַר ַוֲ‡ַר: ל ּב¿ ָר‡≈ ¿ׂ ƒַעּמו… י

שנזכה לשנת 
צמיחה והתחדשות

רותם ידלין
ראשת המועצה

הרב אילן סעדה
רב המועצה
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דבר העורך

ד' אמות של הלכה

נמצאים אנו בראשית חודש שבט אשר בט"ו בו יחול ראש השנה לאילן כפי שאומרת המשנה בריש 
מסכת ראש השנה. יום זה הינו מצוין מבחינה הלכתית כיום ראש השנה שבו מתחילים למנות את 
שנות הערלה והמעשרות של פירות האילן ובשנה זו )תשפ"א( עוברים אנו ממעשר שני למעשר עני, 
וכן מציינים אנו את יום זה כיום המסוגל להשפעת השפע משמים על פירות של שנה זו, ולכן אנו 
נותנים דעתינו ביום זה א. לבחון את פירות האילן איזה מהם יהיו שייכים לשנה החדשה לענין 
ערלה ומעשר. ב. לברך ולהלל על מיני פירות האילן ובפרט על שבעת המינים שנשתבחה בהם 

ארץ ישראל.

אך, דווקא מפאת שיש המתיחסים ליום זה באופן חיצוני, מאבדים את העיקר ומחשיבים את הטפל, 
ליום של חולין, עוסקים בעניני השדה, ממלאים ביתם בכל מיני תנובות הארץ  זה  יום  הופכים 
מינים ממינים שונים, ראיתי לנכון, להעלות על נס את תפקידנו ביום זה ולהביא כאן את דבריו 
של רבי יוסף משאש זצ"ל שכתב בספרו נר מצוה )עמוד כא( והתריע על ענין העיסוק ביופי העולם 

וגשמיות הבריאה, וזה לשונו:

גם הבורא ברוך הוא, דכתיב ביה )תהלים קד לא(: "ישמח יי במעשיו", כביכול, אין שמחתו שלמה, 
ולהדרו בחכמות  ליפותו  ודורשי התבל  ומצותיו, לא בעוזביו  ושומרי תורתו  רצונו,  אלא בעושי 
חצוניות גשמיות, וכל זה כללו רבותינו זכרונם לברכה במלות קצרות: "אין לו לקדוש ברוך הוא 
בעולמו, אלא ארבע אמות של הלכה בלבד" )ברכות ח.(, כי על ידם, משיג האדם, האוצר הנצחי.

ועל זה נשאתי זה ימים משל נחמד, והוא:

למלך גדול ונורא, שנסע לסבב את כל ערי מלכותו, לדעת את מעשה שופטיהם ושוטריהם, ויבא על 
אחת הערים הגדולות, וימצא אותה בנויה מכל טוב, בחומות נשגבות, ובמגדלים וטירות וארמונות, 
וכפות נשאות עד לעב יגיעו, כלה מקפת גני חמד ואילני סרק וסדרי אלונים חסונים בכל רחובותיה 
במשטר ישר, וכל נתיבותיה מרצפות אבני גזית, וכל תענוגות בני האדם אחת מהנה לא נעדרה. 

ויתמה המלך, וישאל את שר העיר: 'מי עשה את כל אלה'?

לאוצר  הנכנס  תועפות  מכסף  הכל,  את  שעשיתי  הוא  אנכי  'אנכי  לבב:  בגדל  דבר,  אותו  וישב 
המדינה'. ויאמר המלך להביא את ספרי החשבונות, ויהיו נקראים לפני המלך, וימצא כתוב, כי כל 
הנכנסות הם כסף ענושים, מגנבים ושודדים ורוצחים ושכורים, ועושי מלאכה ומסחר בדברים שהם 

נגד חקי המלכות, עם הטלות מסים חדשים על יושבי העיר.

וידם המלך ולא אמר דבר.

למחרת היום, נסע עוד למדינה אחרת וימצא אותה חרבה ושוממה, עיר פרוצה אין חומה, לא מגדל 
ולא טירה, לא גן ולא פרדס, וכל חוצותיה מלאות עבטיט, וישאל את שר העיר: 'מה השממון הזה 

אשר אני רואה בעיר'?

וישיבהו: אדוני! אין לכסף מוצא לבנות ולנטע, כי כל אנשי העיר תמימי דרך, אין גנב אין שודד, 
אין רוצח, אין שכור, וכל מעשיהם באמונה, על פי החקים אשר חקקת, ומס הקבוע, הלואי יספיק 
לשכר הפקידים והמשרתים, ולהטיל מסים חדשים אין את נפשי להעיק לאנשים ישרים כמוהם. 

ובכן נשארה העיר כאשר אתה רואה.
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וישמח המלך על דבריו, וילך לו אל ארצו.

ויהי לתקופת השנה, וישלח המלך ויאספו אליו כל הפחות והסגנים וכל שרי המדינות, לחלק להם 
אותות כבוד, איש איש כפי עבודתו, ויתן לשר העיר השוממה, אות כבוד מהמדרגה הגבוהה, ולשר 

העיר הבנויה והמשכללת ביפיה לא נתן מאומה, ורק גזר להסירו מפקדתו, ולהענישו קשה.

ועיר  'אדוני המלך! מה כל החרדה הזאת עלי'? הלא באמונה עבדתי עמך,  וישאל:  ויתמה מאד, 
עד  המדרגה  היא בשפל  אותו השר שכבדת,  ועיר  והדרה,  ביפיה  נזר  כאבני  מתנוססת  ממשלתי 

הקצה, ובמקום אשר לו תשפיל, ולי תנשא, ונהפוך הוא?

ויאמר לו המלך: 'הוי סכל! האם חפצי ורצוני וקיום מלכותי ביפי העצים והאבנים'? הלא תאות לבי 
וחזק מלכותי, הוא ישר לבב כל החונים על דגלי, בהיות עליהם אימתי, שלא יעשו דבר נגד חקי 
ממשלתי. ואתה הסכל, ספר חשבונותיך הוא עד נאמן קורא בחיל את רע המדות נצמדו בהם, מפני 
טפשותך וסכלותך, וחסר ידיעתך, לנהלם בטוב וישר המדות, ורק כל מאויי נפשך ליפות העצים 
והאבנים והשוקים והרחובות, הפך מן הקצה מאותו השר הנכבד, אשר כל יושבי ארצו תמימי דרך, 

כלם צדיקים עושי רצוני, ואם כן האם לא יפה עשיתי, שאותך השפלתי ואותו נשאתי?

ויודה השר לדברי המלך ויקד וישתחוה ויצא מלפניו.

והנמשל מובן מאליו, שהמלך ה' צבאות אינו חפץ ביפי הטבע, עם ובטול התורה והמצוות, רק 
רצונו וחפצו, ופרסום אלהותו, היא ההליכה בדרכיו ליראה אותו ולעבדו כל הימים בלב שלם, כמו 
שנאמר בפסוק )דברים י יב(: "ועתה ישראל מה יי אלקיך שאל מעמך כי אם ליראה את יי אלקיך 
ללכת בכל דרכיו ולאהבה אתו". וכמו שנאמר עוד )מיכה ו ח(: "מה יי דורש ממך כי אם עשות משפט 

ואהבת חסד והצנע לכת עם אלקיך".

ויפי הטבע מסרו לשאר האמות להתעסק בו, כמאמר הכתוב )ישעיה סא ה-ו(: "ועמדו זרים ורעו צאנכם 
ובני נכר אכריכם וכרמיכם, ואתם כהני יי תקראו משרתי אלקינו יאמר לכם". ורצונו לומר: הזרים 
ובני הנכר יתעסקו בכל הדברים הגשמיים, ואתם רק תעבדו את ה', עד שתתפרסמו בעבודת ה' 
ותקראו בפי הכל בשם כהני ה' ומשרתי אלקינו. כמו שנאמר )שמות יט ו(: "ואתם תהיו לי ממלכת 

כהנים וגוי קדוש".

עד כאן דבריו של רבי יוסף זצ"ל.

זכה המכון לעסוק בעניני המצוות התלויות בארץ, ולמלא את הארץ דעה ובינה את ה', לתת מענה 
לציבור הרחב בהלכה, ולנחותם הדרך בה ילכו, בדיני תרומות ומעשרות ערלה כלאים ועוד, וכן 
בעניני כשרות המזון כהלכה, למנוע מכשול מרבים, בכל עניני נקיות המזון בירקות ובפירות ועוד. 
ובכל זה עומד בגאון מורנו ראש המכון שליט"א אשר טורח בזאת עשרות בשנים, מדריך ממריץ 
ומעודד לכל חברי המכון בכל מחלקותיו, מכה על קדקדם ומזרזם להמשיך בעבודת קודש זו להגיש 
לציבור את דבר ההלכה, אם זה במענה הלכתי לשאלות הפונים ואם זה בפרסומים, גליונות וספרים 
היוצאים לאור מדי תקופה. יהי רצון שנזכה לברכת ה' ונקיים את מאמרם ז"ל בעולמו של הקב"ה, 

להיות: ד' אמות של הלכה בלבד.

בברכה, העורך
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מדגהלןמרבי

 שניאור ז. רווח
ת יט"ה

 רב קהילת 'משכן התורה' אלעד
וראש המכון למצוות התלויות בארץ

שנת המעבר במעשרות – פירות האילן 	

שנת המעבר משנות הערלה 	

גידולי מים 	

תרומות ומעשרות:
המעבר לשנת מעשר עני, כבר החל בירקות, וכבר ב"ה אלפים רבים של חקלאים יראי שמים, וכלל 
עמך ישראל, מפרישים בפועל את המעשר עני, ומזכים בפועל לעניים, ושוב בהתאם להסכם עם 
העני, משאירים בידם את הממון, או בתורת הלוואה בסך של כשליש דמיו. או בקנייה של התוצרת 
בחזרה מהעני בתמורה לסכומים נכבדים כפי שסוכם עם העניים. ובכך מסייעים למנוע ולהסיר את 

הדבר והמגיפה וכדברי המשנה באבות 'בשביעית, מפני מעשר עני שבשישית' ]פ"ה מ"ט[.

ובע"ה בחלוף ט"ו בשבט הקרוב, תחל שנת מעשר עני גם בפירות האילן וכדלהלן:

אתרוג שייקטף לאחר ט"ו בשבט תשפ"א, הגם שכל גידולו היה לפני כן, מפריש מעשר עני . 	
בלבד.

פירות הדר שהביאו שליש לפני ט"ו בשבט תשפ"א, ונקטפו לאחר ט"ו בשבט תשפ"א, נכון . 	
להחמיר ולהפריש מספק גם מעשר שני וגם מעשר עני.

למי שיש בחצירו עץ לימון, עליו להבחין על העץ בט"ו בשבט לזהות ולהכיר את אשר על . 	
העץ, למען לא יכשל בהמשך ויפריש משנה על חברתה, וכל שיהיה ספק בדבר יפריש מכל 
לימון בנפרד באופן שהוא מסופק לגביו. וגם הפרשה זו יעשה בלשון 'תנאי' ]-ואם צריך וכו'[.

הקיץ . 	 פירות  בין  עני.  מפריש מעשר  ט"ו בשבט תשפ"א  לאחר  שיביאו שליש  האילן  פירות 
הפירות הראשונים בד"כ הם השסק, והאפרסקים המוקדמים ביותר ]במטעים ניידים[, ועוד.

ערלה:
שהם  הרי  השנה.  סוף  קודם  יום  שלושים  ונקלטו  תשע"ח,  בשנת  שניטעו  אילנות  שבחצירו  מי 

יוצאים מערלה ונכנסים לשנת הרבעי, בחלוף טו בשבט הבעל"ט. 

בעצים רבים המעבר הוא חלק יותר, כיון שעיקר הפריחה החדשה היא מתחילה רק לאחר טו . 	
בשבט בימים רבים, אולם פירות כגון עצי הדר, ובעיקר לימון, אתרוג ודומיהם, מצויים כבר 

מידע הלכתי
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הפרחים על האילן ואם לא הורידו את הפרחים בזמן, יש גם פירות ערלה על העץ. ומידי שנה 
אנו מקבלים שאלות ובירורים, מה לעשות לאחר מעשה ובדיעבד.

על כן אני מזכיר לבעלי העצים, לרדת בטו בשבט אל האילן, וכל הפרחים שכבר נפתחו וק"ו . 	
פירות להסיר מהאילן לגמרי. רק הפרחים הסגורים לחלוטין אפשר להשאירם על האילן. וכל 

הפירות החדשים שיצאו לאחר טו בשבט, יהיו שייכים לשנת הרבעי.

גידולי מים:
כמובא במאמר בגוף הגליון, החלו לשווק תוצרת הגדלה בסמוך למרכזי השיווק, ופירטנו שם את 
במקומות  גם  ומתרחב  הולך  כעי"ז  גידול  ומעשרות.  לתרומות  הקשור  בכל  ההלכתיות  הסוגיות 

אחרים ובחוות גידול במקומות שונים, ובעיקר לקראת שנת השמיטה. 

היא . 	 החממה  שתחתית  כיון  עדיין  רואה,  שאני  מים  שגידולי  אומר  אני  רבות  שפעמים  הגם 
קרקע עולם והנוף נוטה על קרקע עולם, ולכן יש לדונו כאדמה לגבי ברכת הנהנין גם לדעות 

הסוברות שעל גידולי מים מברכים 'שהכל'. 

אולם בחלק מסוגי הגידולים, כשהם בתוך קונטיינר סגור ללא קרקע כלל, וכן בבתי גידול . 	
כאשר לקראת שמיטה מקפידים לכסות היטב את הקרקע, יש לשים אל לב על ברכת הנהנין, 
ושומה על ועדי הכשרות לציין על השקיות ליד ההכשר את תוספת המילים 'גידולי מים', כדי 

שיבחינו בכך הצרכנים וינהגו כדעת רבותיהם לענין ברכת הנהנין.

וראה בספר קצירת השדה )מהדו"ח פ"ד סעי' יד-טו( מש"כ מחלוקת הפוסקים בזה, ודעת מרן ג"ע . 	
הראש"ל זצוק"ל בספרו שו"ת יחוו"ד )ח"ו סי' יב( שהברכה היא 'שהכל' ולא אדמה על יבולים 

אלו. 

 בברכה ובהצלחה
שניאור ז. רווח
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מ הלר

 גנוזות וכתבי יד

 בעריכת
הרב יחיאל רווח שליט"א

כתב יד 'עת הקץ' החתום בידי הימן המליץ

כפי שכתבנו בגליונות קודמים כתב זה מיוחס לרבי משה אתורג'מאן זצ"ל 
מהעיר תאפיללת שבמרוקו אשר חי בתקופת בעל ה'אביר יעקב' זיע"א.

נגיש כאן קטע מכתב הידא בעניין המחלוקת האם יש קנין לגוי להפקיע 
מקדושת ארץ ישראל, האם נחלקו רק כשהגוי קונה הקרקע מישראל או 

אף כשהמלכות מפקיעה וגוזלת הקרקע מישראל, וזה לשונו:
וקודם כל ראיתי לחקור אם יש לגויים הללו, שהארץ כבושה תחת ידם בזה"ז, דין גוי שקנה קרקע 

בא"י. שנחלקו בו רז"ל אם יש לו קניין להפקיע או לא. דלכאורה נראה, דעד כאן לא נחלקו אלא 

בגוי שקונה קרקע במעותיו מישראל ברצונו הטוב, שיש כאן קניה וזכיה כדין, בהא הוא דנחלקו, 

אם יש כח בקנייתו זאת להפקיע א"י מקדושתה לעניין חיוב מעשרות, או לא. אבל בגויים הללו 

וחמסנות  בגזילה  בחזקה  מידינו  הארץ  לקחו  האלה,  הגויים  ברשעת  כי  בחטאינו,  עלינו  שעמדו 

במלחמה וביד חזקה, איכא למימר דכ"ע מודו שאין להם בה קניה כלל, ולא שום זכייה, אלא דין 

גזלן להם, ובגזלן כ"ע מודו דלא זכה, דקרקע אינה נגזלת, והארץ לעולם עומדת ברשות מרה קמא, 

אפי' אם עמד גזלן אחר וגזלה מן הגזלן הראשון, או קנאה אחר ממנו, או נתנה לאחר, אין דינו של 

שני אלא עם בעליה הראשונים. 

או דלמא כיוון שכבשוה ע"י מלחמה, זכו בה מדינא דמלכותא, שכן הוא חק ונימוס המלכים מקדם 

קדמתה, כל דאלים גבר, וזוכה מדינא דמלכותא בארץ שהם נלחמים עליה זה עם זה, כדאשכחן 

בעמון ומואב שטיהרו בסיחון, וכפתורים שירשו ארץ העוים, ואדום שירש הר שעיר, ועמון ומואב 

שירשו ארץ רפאים, וכאלה רבות, כי כן חק המלכים הנלחמים זע"ז, כידוע ומפורסם במקראות 

שהם זוכים בארץ שכבשו להיות כשלהם.

וממ"ש הרב המבי"ט בשם מהר"ש סיריליו בפסקו הנז', כתבו הגאונים והרמב"ם שאין קניין לגוי 

להפקיע הארץ מחיובה ממעשרות ומשביעית, והשבאים שהחזיקו בה, אין להם בה חזקה, דקרקע 

אינה נגזלת ונחמסת, ועדיין היא ברשותינו לעולם, אע"פ שנלקחה הארץ ממנו וכו'.

א. בעזרת ה' יתברך ספר זה יצא לראשונה לאור עולם בקרוב, תוכו רצוף הערות והארות מחכימות מאת חבר 
המכון רבי יחיאל רווח שליט"א.

גנוזות
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עולם  בברית  ולנו  לאבותינו  נתנה  ה'  עולם  שא-להי  לפי  הארצות,  מכל  א"י  היא  דשניא  נראה 

ובשבועה, ירושת נחלה שאין לה הפסק לעולם ועד.

אוכלים  זרים  לנגדיכם  "אדמתכם  כמ"ש  לזרים  נהפכה  ונחלתינו  גלינו מארצינו  ואף שבחטאינו 

אותה " ועינינו רואות וכלות ואין לאל ידינו. אין להם בה שום זכיה של כלום, מדינא דמלכותא, 

גזולה  וא"כ בנד"ד שהיא  ולא לא"י.  כי לא נאמר דינא דמלכותא הנז', אלא לגבי שאר ארצות, 

תחת ידם, כי לא זכו בה מדינא דמלכותא, כ"ע מודו, דאין להם בה קניין של כלום, להפקיע אותה 

מקדושתה. 

ובזה לא נחלק אדם מעולם, אלא הרי הם כמי שגזל מישראל, וחורש וזורע אותה שלא ברשות, 

ואוכל פירותיה בזרוע, שהקרקע נשארה בחיובה ביד ישראל, כאשר הייתה באמנה אתו.

ברם כי דייקינן שפיר אשכחן דגם לגויים הללו יהבינן להו דין גוי שקנה קרקע בא"י דאיפליגו ביה 

רבנן בגיטין פרק השולח שאע"פ שאין לאומות הללו זכיה בא"י, לעניין שתצא הארץ מרשותינו, 

ותחשב כארצם ונחלתם, מצד שכבשו אותה מידינו במלחמה, כדין מה שזוכים בכיבוש שאר ארצות, 

מחק דינא דמלכותא, דשניא היא א"י מכל הארצות מטעם שכתבנו לעיל, והארץ לעולם עומדת 

בחזקתינו, לנו ולבנינו אחוזת עולם מאבותינו, שאפי' כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בה, אין 

מזיזין אותה ממקומה.

יש  ורטושה בידם,  זמן שישראל בגלות שא"י עזובה נטושה  וטובה כל  מ"מ לעניין לאכול פריה 

להם בה זכיה להאי מילתא, מחוק דינא דמלכותא, שכל מלך שהיא עתה תחת ידו, זוכה בה לאכול 

מפירותיה לעובדה ולשומרה, עד שיבואו בעליה ויתבעו אותה מידו, בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה, 

כדין מחזיק בנכסי רטושין שנתבאר עניינם ודינם בחומ"ש סימן רפ"ה, והיא הקרקע שהניחו אותה 

בעליה וברחו להם לנפשם מחמת חמת המציק עד יעבור זעם.

מעמידין  לראשון  ויצא,  לדעת  קרקעו  שהניח  מי  והשני,  דאמרן.  הא  חד  מינים  שני  בזה  ויש 

אפוטרופוס לפקח על נכסיו, ולשני, מניחים אותה כמות שהיא, ביד מי שהיא עתה בידו, עד בוא 

בעליה, יעו"ש כמה חילוקי דינים בזה.

הצד השווה שבהם, דקרקע כזו היא נכסי נטושין ורטושין, והיכא דלא שייך ביה העמדת אפוטרופוס, 

כנד"ד שאין לנו מלך ולא סומך ולא שר תומך, יתומים היינו ואין אב, ואין איש בארץ עומד בפרץ, 

שיעמוד כנגד האומות הנז', להוציא גזילתינו מתחת ידם ולפקח על נכסינו, הדין שווה בשניהם, 

שתשאר הקרקע ביד מי שהיא עתה בידו, עד שיבואו בעליה ויוציאנה ממנו.

וכמו כן אירע לנו אנחנו בעוונותינו, כי מיום שגלינו מארצינו ונתרחקנו מעל אדמתינו, נשארה 

ארצינו חריבה ושממה נטושה ורטושה היינו עזובה. וכמו כן קראה הפסוק כדכתיב "והארץ תעזב 

מהם" ומתרגמינן וארעא תתרטיש מנהון. והמלכים נלחמים עליה, "כי הנה המלכים נועדו" זה רוצה 

לקחתה שתהיה תחת ידו, וזה רוצה לקחתה, וכל מלך שידו תקיפה על חבירו שולט בה קצת זמן, עד 

שיבוא המלך האחר ויקח ממנו, כמו שהיה העניין מחורבן בית ראשון ואילך, שמתחילה הייתה ביד 

מלך בבל ואח"כ ביד מלכי מדי ופרס, ואח"כ ביד מלכי יוונים, ואח"כ ביד מלכי אדום, עד שבאו 

מלכי הישמעאלים ולקחוה מידם, אשר כהיום הזה היא עדיין תחת ידם.

בוודאי הוא דלעניין זה יש להם בה קצת זכיה שהמלך שיקח אותה מיד חבירו, בכיבוש מלחמה, הוא 

זוכה בה מחוק דינא דמלכותא, שתהיה א"י תחת ידו, לאכול פריה וטובה, עד שיבוא מי שיוציאנה 

מידו.
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וזאת הזכייה שיש להם מדינא דמלכותא לעניין הנז', הוי דינה כדין קנייה, אע"פ שאין הנידון דומה 
לראיה לגמרי, דהתם הוא קונה במעותיו, ומרצון ומדעת מי שמכרה לו, ולא תצא מתחת ידו רק 
כשימכרנה לאחר או יתננה לו, משא"כ בנד"ד שאין בדבר קניין ומכירה מהבעלים, רק זכייה בנכסי 
ותחזור לבעליה   , ובמשלם שניא אלין תפוק ארעא דא בלא כסף  גלותינו,  רטושין בהמשך שני 
ולא משכנוה,  מכרוה  לא  כי  קיימא,  קמא  מרא  ברשות  ידם,  עתה שהיא תחת  גם  כי  כבתחילה. 
לה  אין  העולם  בא"י מאבות  ונחלתם  ישראל  ירושת  כי  לים,  ונתגלגלה  באה  בגזילתה  ומעיקרא 
הפסק, שזכות אבותם מסייעתם, וצדקתם עומדת לעד, וכבר הבטיחנו יוצרינו שתחזור לידינו, "כי 

עד צדק ישוב משפט ".

וכיוון שכן מצינן למימר גם בגויים הללו דין גוי שקנה קרקע בא"י דאיפליגו ביה רבנן אם יש לו 
קניין להפקיע או לא.

וראיה לדבר מדאמרינן בריש פרק שני דדמאי בירושלמי, אהא דתנן, ואלו מתעשרין בכל מקום 
דמאי, אמר רבי אלעזר לא שנו אלא בלוקח מישראל, אבל בלוקח מן הגוי וודאי. רבי יוחנן אמר 
לא שנייא היא הלוקח מישראל היא הלוקח מן הגוי דמאי. רבי אלעזר סבר מימר רוב ארץ ישראל 

נתונה ביד גויים. ורבי יוחנן סבר מימר רוב ארץ ישראל נתונה ביד ישראל וכו'

מתניתא מסייע לרבי אלעזר, הלוקח מהתגר דמאי, בד"א בזמן שרוב מכנסו  מישראל אבל אם לוקח 
מן הגוי ודאי. מתניתא מסייע לרבי יוחנן תני רבי נחמיה אמר אחד גוי ואחד ישראל ואחד כותי 
ואחד עם הארץ פעמים שהוא לוקח פעם אחת מהגוי פעם אחת מישראל דמאי. רבי חייא בר אדא 
בעי קומי רבי מנא, ממי לקח האיש הזה, נאמר מישראל דמאי מן הגוי וודאי תיפתר שהיה התגר 

גוי, וגוי וישראל מטילין לפניו דמאי, עכ"ל יעו"ש.

 ועוד ראיה מדאמרינן התם בפרק חמישי, אמתניתין דקתני מעשרין משל ישראל על של גויים 
ומשל גויים על של ישראל ומשל ישראל על של כותים וכו'. מתניתין רבי מאיר היא דאמר אין 
קניין לגוי בארץ ישראל להפקיעו מיד מעשר. רבי יהודה ורבי שמעון אומרים יש קניין לגוי לפוטרו 
מן המעשר וכו'. ושם נאמר, אמר רבי אחא בימי רבי הושעיא בקשו למנות על הר המלך לפוטרו מן 
המעשרות, אמרו יבוא רבי הושעיא, לא הספיק לבוא עד שנטרפה השעה. רבי יהודה בר פזי בשם 

רבי הושעיא הלכה כר"ש וכו', עכ"ל יעו"ש.

וידוע הוא דבימי רבי אושעיה רבו של רבי יוחנן ובימי ר"א ור"י הייתה הארץ ביד נכרים השולטים 
בארץ בעת ההיא, תחת ממשלת המלך שהייתה א"י תחת ידו באותו זמן. ומה שאמר ר"א רוב א"י 
ביד נכרים וכו', וכן מ"ש בקשו לימנות על הר המלך לפוטרו מהמעשות, לא היה התם לנכרים עניין 
קניה במעות מישראל, כי הוא אומר שרוב הארץ היא תחת יד נכרים , והיינו העניין מה שהארץ 
כולה בידם בזה"ז, בלא כסף ובלא מחיר, ולא שום קניין מישראל, רק מה ששולטים בארץ, דנחשב 
להם זה כקניין, מצד דינא דמלכותא, לעניין מה שזוכים לאכול פריה וטובה כל זמן שהיא נטושה 
ורטושה, וקאמר התם על הר המלך דבקשו לפוטרו, מחמת דסברי הלכה כר"ש דאמר יש קניין, 
וכדר' אושעיא דאמר הכי, כי על כן שלחו להביא ר' הושעיא שימנה עמהם על כך אלא שנטרפה 

השעה ונתפזר הוועד.

הא קמן, דגם בגויים הללו שייכא פלוגתא הנז' אם יש קניין או לא. וא"כ בנד"ד נמי חזר הדין 
לסיני, אם יש קניין או אין קניין, וכבר איפסיקא הלכתא כמ"ד אין קניין, הלוא היא כתובה על ספר 
חוקה, הלכה פסוקה, בי"ד חזקה, הלכה זו העולה בפרק א' מהלכות תרומות, וז"ל "גוי שקנה קרקע 
בא"י, לא הפקיעה מן המצוות, אלא הרי היא בקדושתה, לפיכך אם חזר ישראל ולקחה ממנו, אינה 
ככיבוש יחיד, אלא מפריש תו"מ ומביא ביכורים, והכל מן התורה, כאילו לא נמכרה לגוי מעולם, 

ויש קניין לגוי בסורייא להפקיע מן המעשרות ומן השביעית כמו שיתבאר", עכ"ל. 
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ואע"ג שבפירושו למשניות שמעינן ליה איפכא כמבואר בדבריו במס' פאה פ"ד בההיא דלקט שכחה 

ופאה של גוי חייבין במעשרות אא"כ הפקיר, וכן בההיא דמעשרין משל ישראל על של גוי וכו', 

דקאמר התם זו דעת ר"מ דס"ל אין קניין לגוי בא"י להפקיע מן המעשרות, ולמדו מן העניין הזה, 

כי הגוי כשיקנה קרקע בא"י יהיו פירותיו חייבין במעשר כמו פירות ישראל, ולפיכך מעשרין מזה 

על זה, וזה דעת ר"מ, ואינה הלכה, אלא יש קניין לגוי בא"י להפקיע מן המעשרות, עכ"ל.

וכ"כ עוד בפ"ב דמכשירין באוצר שהיו ישראל וגוי מטילין לתוכו, כבר ביארנו בסדרים הקודמים 

שר"מ לבדו הוא שאמר אין קניין לגוי בא"י וכו', יעו"ש.

אנו אין לנו אלא מ"ש בחיבורו, כי בפירושו למשניות הלך בזה אחר שיטת הירושלמי, דאוקי להך 

משניות בהכי, וסב"ל דיש קניין, ובחיבורו חזר בו והלך ע"פ פסק ההלכה כמ"ש בתלמודא דידן, 

דעליה סמכינן נגד הירושלמי, ומשוה"כ הביא ההיא מתניתין דלקט שכחה ופאה של גוי בחיבורו 

להלכה פסוקה, כי פסק כמ"ד אין קניין, כמו שביאר כאן, וזה א"צ לפנים.

ומה שצריך לפנים הוא פירוש דברי הרמב"ם הנז' במה שפסק אין קניין, דמרן הבין בדבריו דר"ל 

דלא אמרינן אין קניין אלא בחזר ישראל ולקחה מהגוי, אבל בעודה ביד גוי מופקעת היא כמש"ל.

ורואה אני שגם הרב כפתור ופרח קאי בשיטת מרן בפירוש דברי הרמב"ם הנז', שכ"כ בפ"ד וז"ל 

דהרמב"ם מפרש אין קניין כמו יש קניין לפירש"י, דלדעתיה, כל זמן שהקרקע ביד גוי, הפירות 

פטורין, עכ"ל.

ודיוק הרבנים הנז' ממ"ש "לפיכך אם חזר ישראל ולקחה ממנו אינה ככיבוש יחיד" וכו', ולא היא, 

דטעמא דנקט הרמב"ם למילתיה הכי, הוא משום דבעודה ביד גוי, אריא רביע עלה, ואינו יכול 

לקיים בה המצוות כרצונו, עד שיקחנה ממנו, משוה"כ כתב "לפיכך אם חזר ישראל ולקחה" וכו', 

וטעמא דאמר "ולא הוי ככיבוש יחיד" הוא לאפוקי ממאן דאמר יש קניין, דלדידיה כבר היה זמן 

שהייתה מופקעת מקדושתה בעודה ביד גוי, והיה עולה על הדעת להסתפק בכך, שמא הוי ככיבוש 

יחיד כשחוזק ולוקחה ממנו, שהיא מתקדשת מחדש עתה בידו, בלקיחתו אותה מהגוי. 

אבל אי אמרינן אין קניין, אין מקום להסתפק בספק זה כלל, דמעיקרא לא פקעה קדושתה בשום 

זמן, גם בעודה ביד גוי, דגם בהאי שעתא בקדושתה קיימא, והשתא דחזר ולקחה, הוי כמי שלא 

נמכרה לגוי מעולם.

ומ"ש "והכל מן התורה" לאו למימרא דמקודם בעודה ביד גוי אין בה חיוב תורה, שהרי כתב בסמוך 

לזה, בלוקח פירות מן הנכרי, ונתמרחו ביד ישראל, שהוא חייב להפריש מן התורה, אלא שנוטל 

דמים מן השבט , מטעם דא"ל אתינא מכל גברא דלא מצית לאשתעויי דינא בהדיה. וכן בדינים 

שסידר אח"כ שם, דיש מהם מדאורייתא ויש מהם דרבנן. 

אלא היינו טעמא דנקט הכי, משום דרצה למינקט מילתא פסיקתא, דבעודה ביד גוי, יש בזה כמה 

חילוקי דינים שיש מדאורייתא ויש דרבנן ויש שמפריש ומעכב לעצמו ויש שמפריש ועושה חשבון 

ויש שחייב ליתן הכל לכהן, משא"כ בחזר ולקחה דהוי הכל מן התורה, כאשר הייתה  עם הכהן 

באמנה אתו, ואין שום חילוק בדבר, והרי הוא כמבואר.

הנז',  פירושם  דלפי  הרמב"ם,  דברי  כן  לפרש  דעתם  על  עלה  איך  הנז',  הרבנים  על  ותמיהני 

בעודה ביד גוי מופקעת היא אליבא דכ"ע, כי פליגי בחזר ולקחה, מ"ד אין קניין, חזרה לקדושתה 

הראשונה, ומ"ד יש קניין אף כי חזר ולקחה עדיין מופקעת היא ולא תחזור עוד לקדושתה הראשונה 

כמו שהייתה, עד כי יבוא שילה , דאי אמרת דגם מ"ד יש קניין, מודה הוא דאם חזר ולקחה, חזרה 
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לקדושתה הא', כמו דאמרינן למ"ד אין קניין, א"כ אין כאן ביניהם שום מחלוקת כלל. ומ"ד אין 

קניין ומ"ד יש קניין שניהם אמרו דבר אחד לפי פירושם הנז'.         

אלא וודאי ע"כ צריך לחלק ביניהם כדאמרן ע"פ שיטת הרבנים הנז', ואם אתה אומר כן יהיו דבריו 

אלה הפך דברי עצמו, בכל אותם ההלכות שסידר ע"פ פסקו הנז', שכתב עליהם, כמו שיתבאר 

לפנינו, דבכולהו מבואר דבעודה ביד גוי עדיין היא בקדושתה, שהרי בכל אותם ההלכות מיירי 

ממה שלקח בעודה ביד גוי, ואפה"כ מחייב אותו מן התורה להפריש.

ולקחה ממנו, חזרה  גוי, אבל בחזר  ביד  יש קניין, לא אמר הכי אלא בעודה  וכן בסורייא דס"ל 

לקדושתה, ואפי' הפירות המחוברין לקרקע, שגדלו ברשות גוי, כיוון דחזר ולקחה נתחייבו, ואי 

אמרינן הכי בסורייא, דקדושתה קלה, מכ"ש בא"י למ"ד יש קניין דאם חזר ולקחה נתקדשה. דאילו 

למ"ד אין קניין, לא פקעה קדושתה כלל בשום זמן, דאפי' בעודה ביד גוי, הוא חייב כשלקח ממנו 

הפירות, כמבואר בדבריו בכל אותם ההלכות באר היטב, דוק ותשכח דטעמא דנתמרחו ביד ישראל 

או שלקחם במחובר, לא משווי להו חיוב מן התורה אם הייתה השדה פטורה, מידי דהוה אם לקח 

בסוריא דיש קניין, או בחו"ל, שאינו חייב בכך.

ונמצאו דברי הרמב"ם סתרי אהדדי לפי פירושם הנז' שפירשו בדבריו. ומלבד מה שהוא הפך דברי 

עצמו כדאמרן, הוא ג"כ הפך דברי הגמרא מן הקצה אל הקצה, כי לא תעבור הסוגייא כלל ע"פ 

פירושם הנז'.

שהרי הרבנים הנז' כתבו דטעמא דפסק הרמב"ם כרבה דאמר אין קניין, הוא משום דרב אשי דהוא 

בתרא מתרץ ההיא דמוכר שדהו לנכרי, לוקח ומביא ביכורים מפני תיקון העולם, כי היכי דלא 

תיקשי לרבה, ושם נאמר בתירוץ רב אשי הנז' שתי תקנות הוו מעיקרא הוו מייתו מדאורייתא 

וכו', יעו"ש.

והתם מיירי בלוקח מן הגוי בעוד השדה ביד גוי, וקאמר דהוו מייתו מדאורייתא, ש"מ דלמ"ד אין 

קניין הוא גם בעודה ביד גוי אינה מופקעת מקדושתה, וא"כ איך יעלה על הדעת לומר דהרמב"ם 

יסבור דלא אמרינן הכי אלא לעניין אם חזר ולקחה הפך הגמרא.

ועוד, דהתם מייתי ברייתא לאותובי ממנה לרבה דאמר אין קניין, ת"ש, ישראל שלקח שדה מנכרי 

עד שלא הביאה שליש וחזר ומכרה לו משהביאה שליש, חייבת במעשר, שכבר נתחייבה, נתחייבה 

אין, לא נתחייבה לא, הכא במאי עסקינן, בסורייא, וקסבר כיבוש יחיד לא שמיה כיבוש, ע"כ.

ופירש"י, בסורייא, דמעשר דידה מדרבנן, ושם יש קניין ביד נכרי להפקיע, עכ"ל.

הלוא הברייתא הזאת קס"ד שהיא מסייעת למ"ד יש קניין והיא הפך מ"ד אין קניין, דלדידיה אף כי 

לא נתחייבה תחילה ביד ישראל, חייבת היא במעשר, אפי' בעודה ביד גוי, ולפי פירושם דגם מ"ד 

אין קניין מודה הוא למ"ד יש קניין, בעודה ביד גוי, שהיא פטורה, אין כאן שום קושיא מעיקרא, 

דגם לדידיה בעינן שכבר נתחייבה, הא לאו הכי היא פטורה. אדרבה קשיא למ"ד יש קניין, דלדידיה 

לא  תו  אח"כ,  ולקחה  ישראל  חזר  כי  ואף  קדושתה,  פקעה  כבר  גוי,  ביד  תחילה  שהייתה  כיוון 

מיחייבא עד כי יבוא שילה, וא"כ איך קאמר שכבר נתחייבה.

ותו תיקשי להו, הא דאמרינן התם, אמר רבה מנא אמינא לה, דתנן, הלקט והשכחה והפאה של 

נכרי חייבין במעשר אא"כ הפקיר, היכי דמי, אי לימא דישראל ולקטינהו נכרי, אא"כ הפקיר, הא 

מפקרי וקיימי, אלא לאו דנכרי ולקטינהו ישראל, טעמא דהפקיר, הא לא הפקיר חייב וכו', יעו"ש.
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והשתא לפי פירושם, ההיא מתניתין תיקשי לתרוויהו, דגם רבה לא אמר אין קניין אלא לעניין אם 
חזר ישראל ולקחה, אבל בעודה ביד גוי, כי הכא, שהשדה של גוי ולקחו ישראל ממנה הלקט, גם 

הוא מודה למ"ד יש קניין שהיא פטורה, ואיך מייתי ממנה סייעתא לדבריו.  

אלא וודאי למ"ד אין קניין, הוא גם בעודה ביד גוי חייבת כהך מתניתין דמייתי סייעתא מינה, 
ובחזר ולקחה כ"ע לא פליגי דחזרה לקדושתה, כי פליגי בשדה גוי, ומכאן תיובתא לפירוש הרבנים 

הנז'.

וכיוון שנפל זה היסוד שעליו בנה מרן בנינו, א"כ אין ראיה מהא דכתב הרמב"ם, גוי שקנה קרקע 
בא"י וזרעה בשביעית, פירותיה מותרין, דר"ל שמותרין כחולין גמורים, שאין בהם ק"ש וביעור, 
מאחר שזרען גוי דלאו בר חיובא הוא בקרקעו, שהיא מופקעת בעודה בידו, כדסבר מרן, דכוונת 
הרמב"ם בזה פשוטה לפניה, דלא בא לומר אלא שהם מותרים באכילה, אע"פ שנזרעו בשביעית, 
דס"ד שיהיו אסורים אע"פ שנזרעו בהיתר, דגוי לאו בר חיובא הוא , מידי דהוה אספיחין שצמחו 
מאיליהן בהיתר, ואעפ"כ הם אסורים משום גזירה, קמ"ל דבגוי לא גזרו, כיוון שזרע אותם בשדהו 
והגויים אינם מצווין כדי  גזרו אלא משום עוברי עבירה,  לו, שהיא מקנת כספו, דלא  המיוחדת 

שנגזור עליהן.

וכיוון שכן הרי הם מותרין באכילה בספיחין שעלו בשדה בור ושדה ניר וכו', דלא גזור בהם רבנן. 
אבל עכ"פ צריך לאכול אותם בקדושת שביעית וחייבים בביעור, דומייא דספיחי שדה בור ושדה 
ניר הנז', שכתב עליהם הראב"ד דצריך לאוכלם בקדושת שביעית ושלא לעשות בהם סחורה, ולא 
וניר הנז' שהם מותרין, דעכ"פ  יעו"ש שכתב כן לבאר דברי הרמב"ם במ"ש בשדה בור  להפסד 
צריך לאוכלם בקדושת שביעית, משום דהרמב"ם סתם דבריו שם ולא פירש, כי היכי דלא תימא 
אי ס"ל הכי לא הוה שתיק מניה כמ"ש מרן כאן. ותימא מה ראיה מביא מדשתיק מינה, הלוא הוא 
עצמו כתב על דברי הראב"ד הנז' דגם רבינו מודה בכך ומאי דשתיק מינה הכא משום דסמך לו על 
מה שפירש הדינים הנז' במקומם, דאין כאן מקום דינים אלו. וגם כאן יש לנו לומר כן, דלא שנא.
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מדגהלןמ ל"רמרבי

 שלמה משה עמאר
ת יט"ה

 הראשון לציון ורבה הראשי
של ירושלים עיה"ק תובב"א

ביאורים וחידושים בהלכות שמיטה ויובל להרמב"ם

פרק א

ועבודת  הארץ  מעבודת  שביעית  בשנה  לשבות  עשה  מצות  א:  הלכה 
האילנות. שנאמר ושבתה הארץ שבת לה', ונאמר בחריש ובקציר תשבות. 
וכל העושה מלאכה מעבודת הארץ או האילנות בשנה זו ביטל  מצות  עשה  

ועבר  על  לא  תעשה  שנאמר  שדך  לא תזרע וכרמך לא תזמור.

במצות עשה דושבתה הארץ, הפרטים והכללים - המשך מגליון קודם:
ג. שו"ר להרב מראה הפנים על הירושלמי ריש מסכת שביעית )ד"ה עד אימתי(, שכתב דמ"ש במשנה 
עד אימתי חורשין ערב שביעית הוא אליבא דר"ע, דדריש בחריש ובקציר לתוספת שביעית, אבל 

לר' ישמעאל דתוספת שביעית  הלמ"מ, והפסוק בא להתיר קציר העומר בשבת, ויש נ"מ ביניהם 

לוקין.  לא  ישמעאל  ולר'  ע"א(,  )ג'  במו"ק  התוס'  כמ"ש  חרישה  על  לוקה  דלר"ע  שביעית,  לענין 

דבחריש  קרא  שהביא  ז"ל  הרמב"ם  על  וקשה  שכתב,  כנ"ל  הרמב"ם  על  הקשה  הוא  שגם  וע"ש 

)פ"ז ה"ו( שהעומר  ועוד דבהדיא פסק כר' ישמעאל בהל' תמידין ומוספין  וכנ"ל.  ובקציר תשבות 

נקצר גם בשבת, דלר"ע רק הקרבתו היא שדוחה שבת, ותירץ דאינו לומד עשה מהפסוק הזה אלא 

מושבתה הארץ, אלא שבא ללמד דכמו בפסוק זה )בחריש ובקציר תשבות( דמיירי בשבת, ושם נכללים 

כל העבודות בכלל השביתה דשבת, הה"נ בשביתת שביעית דכוללת כל העבודות, לעבור עליהן 

בעשה דושבתה הארץ. וכמ"ש בתו"כ )פ' בהר( נאמר שבת לה' בשבת בראשית כך בשביעית וכו', 

שדך לא תזרע וכו', כל מלאכות שבשדך וכו', נמצא דמה שעובר בעשה על חרישה ושאר עבודות 

וכו', נלמד ממו"ק שם,  וכו', ומה שאין לוקין כי אם על זריעה וקצירה  בשביעית נלמד משבת, 

ובשאר מלאכות כתב הרמב"ם מכין אותו מכת מרדות, וה"ט משום דאין בהם לאו. עו"כ שם לחלק 

בין היכא שכופין לקיים מ"ע דמלקין אותו עד שתצא נפשו, ובין מי שעבר על עשה, וכמ"ש ריב"ש 

)סי' צ'(. וע"ש שהוקשה לו על מ"ש דכל העבודות אסורות בעשה, ממ"ש הרמב"ם ז"ל )פ"א ה"י( שאין 

אסור מה"ת אלא אותן ב' אבות ושתי תולדות. ותירץ דר"ל דאין בהם איסור לאו מה"ת כי אם 

מדבריהם, אבל "עשה דושבתה הארץ יש בכל המלאכות שהן לתיקון הארץ". ודברים שלא יפסידו 

האילנות התירו אפילו בשביעית, וכמ"ש )הרמב"ם פ"א שם( מהלכה זו ואילך. וע"ש שהוסיף דחרישה 

מאמרים ותשובות
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אסור מהתורה גם בתוספת שביעית בזמן שבית המקדש קיים, אבל זיבול וכדו' אע"פ שגם הוא 
בעשה, אינו אסור בזמן תוספת שביעית, אפילו בזמן שביהמ"ק היה קיים. עכת"ד.

והנה מ"ש הרב מראה הפנים ז"ל דעשה דושבתה הארץ כולל כל העבודות לעבור עליהן בעשה. 
לכאורה יש לו בסיס מדברי הרמב"ם ז"ל שכתב בפ"א ה"ב, אינו לוקה מן התורה אלא על הזריעה 
וכו', ובסוף הלכה ג' כתב אבל על שאר התולדות שבעבודת הארץ עם שאר האבות שלא נתפרשו 
ולומר מילקא הוא דלא לקי עליהם, הא  והיה מקום לדייק  זה, אינו לוקה עליהם. עכ"ל.  בענין 
איסורא דאורייתא מיהא איכא, והיינו שיש בהם איסור עשה לשיטתו דמראה הפנים, שהעשה כולל 
כל העבודות של הקרקע, דאם אין בהם איסור כלל, היה לו להרמב"ם ז"ל לכתוב אינו אסור מן 
התורה אלא הזריעה והקצירה וכו', ומדלא כתב כן אלא כתב, אינו לוקה מה"ת, משמע דלא בא 
לאפוקי אלא מלקות בלבד, והיינו טעמא מפני שאינן בלאו אלא בעשה, ומ"ש הרמב"ם ז"ל שם, 

אבל מכין אותו מכת מרדות, הוא משום שעבר על העשה וכמ"ש הרב מראה הפנים וכנ"ל.

ד. ואולם האמת יורה דרכו דגם פשטות דברי הגמרא במו"ק )דף ב' ע"ב וג' ע"א( לא משמע כן, וגם 
בדברי הר"מ ז"ל אינו משמע כן, ולא אשתמיט שום אחד מהפוסקים המפורסמים לומר כן. דכולם 
נוקטים בפשיטות דכל המלאכות לשיטת הרמב"ם ז"ל הן מדרבנן, מלבד זריעה וזמירה וקצירה 
ובצירה, ורק בחרישה ובנטיעה נחלקו בזה ראשונים ואחרונים, אם הם דאורייתא או דרבנן. ולא 
עלה על לבם לומר שכל העבודות הן דאורייתא רק שאינו לוקה עליהן. ועוד נשוב לזה להלן בעה"ו.

וגם מ"ש הרב מראה הפנים ז"ל לדמות שביעית לשבת, ולומר דכמו שבעשה דשבת נכללין כל 
וסמך  העבודות בכלל השביתה, ה"נ בעשה דשביעית נכללין כל העבודות לעבור עליהן בעשה. 
זה, דגם  וכנ"ל. אחר המחילה רבה מהדר"ג, אין הכרח מכל  דבריו על התוספתא דתורת כהנים 
בשבת גופה דאמרינן שהעשה דשביתת שבת כולל המלאכות כולם, מ"מ אינו כולל אלא המלאכות 
האסורות בשבת מן התורה, אבל זה ברור ופשוט שאם יעשה איזו מלאכה שאינה מט"ל מלאכות 
האסורות, ולא מתולדותיהם, ודאי דלא עבר גם על עשה דשביתת שבת, וכגון אחד שירים שולחנות 
איסור  בזה  דאין  כולו,  היום  כל  בהם  ויתיגע  ביתו  בתוך  לחדר  מחדר  מטלטלין  ושאר  וכיסאות 
אדם  יעשה  אם  מזה  ויותר  נח.  ולא  שבת  לא  כי  דשביתה,  עשה  על  שיעבור  ס"ד  האם  מלאכה, 
איסורים דרבנן שגזרו בהם משום שבות, היעלה בדעת לומר שעבר על עשה דשביתת שבת. ]א"ה. 
ובאמת מצינו שהרמב"ן )ויקרא כ"ג פסוק כד( כתב לדרוש מ"ותשבות" שצריך ליזהר לא להתנהג בדרך 
חול. )וכ"כ המ"מ פכ"א ה"א בדעת הרמב"ם(. וכ"כ בשו"ת יחו"ד )ח"ג סי' לו( משו"ת חתם סופר ח"ו )ס"ס צז(. 
והיינו דבכה"ג אסור מטעם עובדין דחול. )וע"ע בחת"ס חו"מ סי' קצ"ה, ובביצה ל"ו ע"ב, שאסר אמירה לעכו"ם 
לשכור פועלים כשעומד עליהם מדין תשבות, ובחו"מ )סי' קפ""ה( אסר אף כשלא עומד עליהם, ובשבת קנ: יש צד 

לאסור כל אמירה לעכו"ם מדין תשבות. ע"ש. וע"ע בקונטרס דברי סופרים )סי' א' ס"ק י"ז( שכתב 
דאין עובר ממש אלא זהו רק רצון התורה. ע"ש(. וצ"ל דמ"מ הוי דוקא בכה"ג שהוא מכין לחול 
או כשיש בזה זלזול לשבת, וכן כשיש בזה טירחא מרובה. אבל בסתמא אין לאסור בכה"ג משום 
תשבות. ואכמ"ל. ויש ליישב. שמ"ע[. אלא ודאי דעשה דשבת כולל רק אותם מלאכות שאסרה 
תורה בלאו ועובר עליהם גם בעשה, וה"נ בעשה דשביעית, שכל מה שאסור בלאו הוא כלול בעשה, 
ועובר עליהם גם בעשה, והוי דומיא דשבת ממש, דשני העשין כוללים כל מה שאסרה תורה בלאו 
מלאכה  העושה  וכל  בה,  שסיים  )ה"א(  שם  ז"ל  הרמב"ם  בלשון  יפה  מדוקדק  וזה  הענין.  באותו 
מעבודת הארץ או האילנות בשנה זו, ביטל עשה ועבר על לא תעשה שנא' שדך לא תזרע וכרמך לא 
תזמור. עכ"ל. הרי הדבר כמו מפורש בלשונו ז"ל דמבטל עשה ע"י שעבר בלא תעשה, אבל מלאכה 

שאין בה לא תעשה, גם עשה לא חל עליה.
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מדגהלןמרבי

 שניאור ז. רווח
ת יט"ה

 רב קהילת 'משכן התורה' אלעד
וראש המכון למצוות התלויות בארץ

הפרשת תרו''מ מצמחים וורטיקאלים המשווקים עם 
גוש סביב השורשים

עש"ק פרשת ויגש תשפ"א

 לכבוד
 הרב אפרים אנסבכר שליט"א

 ועד הכשרות סטאר-קיי
השלום והברכה!

עלים,  ירקות  שיווק  היא  כשתוצאותיה  וורטיקאלית,   גידול  שיטת  אודות  שדיברנו  בנדון  הנה 
במינימום מקום, ובמחזוריות רבה, כך שגם העלות הסופית זולה יותר לפריט, וכיון שמקום הגידול 
הוא סגור יש את החסרונות הטבעיים שמשלימים אותם בפתרונות טכנולוגיים, אולם יש רווחים 
חשובים בגידול זה, כאשר בגידול נכון יש חסכון אדיר בחומרי הדברה, אפשר להוציא נכון את 

המוצר בחזקת נקי מחרקים, ועוד.

החידוש במקרה שאלתך, שקונטיינר הגידול הוא בסמוך לסופרמרקט, כך שעם תום הגידול, יש 
שיווק ישיר למחלקת הירקות, כשהמוצר הוא טריא ובריא ]אולם עם חיי מדף קצרים יותר מאשר 

הירקות עלים המשווקים בשקיות ארוזות[. 

אופן הגידול הוא כדלהלן: 

הגידולים גדלים בצורה אנכית, על מיתקנים המותקנים על קירות, או על תעלות של צנרת א. 
הבנויים אחת מעל השניה ועוד כיו"ב. בסיס הגידול משתנה, אולם הנפוץ זה גידול הידרופוני 
בתוך תעלות שהם כעין צינורות, ויש בהם חורים שלתוכם מכניסים את השתילים המגיעים 
ממשתלה. שורשי השתיל כבר מפותחים וסובב אותם מצע גידול ]לעיתים אדיש כמו הקוקוס 
וקצה השורשים מגיע לקצה הפנימי של הצינור. בתחתית הצינור  וכיו"ב שדינו כדין מים[, 
זקוק  להם  דברים  ושאר  דשן  כגון  הזנה  חומרי  בו  שיש  סמוך  ממיכל  מים שמגיעים  זורמים 
הצמח, והמים הולכים הלוך וחזור בין המיכל לבין התעלות. המים זורמים רק בתחתית הצינור, 
כדי שהשורשים יקבלו כל העת אספקה רציפה של חומרי הזנה, מאידך החלק העליון פתוח 

ומקבל חמצן בשפע.

גידול זה מותנה באספקת חשמל רציפה למיכל ומערכת סיחרור המים, וכדי לשמור עליהם 
תקין, צריך גם לשמור על טמפ' בהם נמצאים המיכלים והתעלות. כך שהחומרים הנמצאים 
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במיכל לא יאבדו את האפקט שלהם מחמת שמש יוקדת עליהם וכויו"ב.

או ב.  בצינורות  בגידול  המדובר  אין  אולם  וורטיקאלי,  גם  הוא  שאלתך,  נסובה  שעליו  הגידול 
תעלות, אלא בקיר בית הגידול, שעליו שמים מיתקן פלסטיק, שבתוכו יש בית קיבול שלתוכו 
מכניסים את מצע הגידול המורכב 75% כבול ]שדינו כאדמה גמורה[, ו 25% פרלייט שזה מצע 
אדיש ואין בו מינרלים לגידול חקלאי, וחייב הזנה כל העת. לתוך המצע מכניסים שתילים, 

השתיל מקבל הזנה, מערכת השורשים מתפתחת עד אשר השורשים מתפרצים מחוץ לגוש.

בשיטה זו, כיון שגידול הוא באדמה בגוש גדול, והמצע איננו אדיש ברובו המוחלט, גם אם 

ובשונה מהשיטה  לכמה שעות,  הזנה מספקת  יש  הגוש,  במסת  עדיין  הפסקת חשמל,  יקרה 

הראשונה שהיא בנוייה רק על הזנה לקצוות השורשים בלבד.

וכעת שאלתכם בפיכם, על תרומות ומעשרות, כיצד לנהוג בזה? כלומר האם זה חייב בתרו"מ, 
ואם זה חייב כיצד לעשר לאחר שהקטיף מתבצע עם גוש אדמה האם זה נחשב כתלוש או מחובר? 

ובכן, כמה דיונים יש על שאלה זו, ואמנה אותם בקיצור:

א. גידולי בית:
גידולים שגדלים בתוך בית, מן התורה פטורים מהפרשת תרומות ומעשרות אפילו שהם זרועים 
ומכל מקום, חייב בכל אלו  ואין בית בכלל שדה.  "היוצא השדה",  נטועים בקרקע, שנאמר:  או 
בתרומות ומעשרות מדברי חכמים. אמנם מאחר שיש מי שפוטר את הגדל בבית מתרו"מ אפילו 

מדרבנן, לכן יפריש ללא ברכה.

ומקור הדין הוא בדברי הירושלמי ערלה )פ"א סוף הל' ב(: אמר ר' יוחנן בשם ר' ינאי אילן שנטעו 
בתוך הבית חייב בערלה ופטור מן המעשרות, דכתיב "עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא 
השדה...". ובביאור הגר"א ביאר – ושדה משמע בגלוי ולא בבית. וכן פסק הרמב"ם בהל' מעשר 
)פ"א ה"י(, והוסיף: ויראה לי שהוא חייב במעשרות מדבריהם, שהרי תאנה העומדת בחצר חייב לעשר 

פירותיה אם אספן כאחת. אלא שכאמור הראב"ד השיג על הרמב"ם מב' צדדים, מצד אחד חולק 
וסובר שבנטוע בבית גמור יהיה פטור אפילו מדרבנן, ע"ש ראייתו, ומאידך חולק על ראייתו של 
הרמב"ם שחייב מדרבנן מאילן הנטוע בחצר, וסובר שחצר שנטעה או שזרעה דינה כשדה גמור. 
והגם שכל נו"כ רבינו הרמב"ם העירו אל נכון לתמוה על סוף דברי הראב"ד שם, דאדרבה מזה 
דמקבע קבעה למעשר, משם ראיה להרמב"ם ז"ל דמיירי בחצר שהיא כבית דלא נעדרה ולא נזרעה, 
דשדה אינה קובעת למעשר. ובע"כ דחיובה הוא רק מדרבנן, והיא ראיית רבינו לחייב גידולי בית 
מדרבנן. ע"ש בדבריהם. מכל מקום סו"ס דעת הראב"ד שפטור לגמרי, ועל כן אף שלהלכה חובה 
להפריש תרו"מ מהגדל בבית מדרבנן, וכפי שנפסק ברמב"ם, מ"מ משום "ספק ברכות" יש לחוש 

לדעת רבינו הראב"ד ולהפריש מן הגדל בבית תרומות ומעשרות, אך לא יברך על הפרשה זו. 

ב. עציץ שאיננו נקוב:
שנינו במשנה בדמאי )פ"ה מ"י(: עציץ נקוב הרי זה כארץ. ובהמשך המשנה עולה שמדרבנן חייב גם 
בעציץ שאינו נקוב. וכן מבואר בגמ' ביומא )פג ע"ב( וכ"פ הרמב"ם בהלכות תרומות )פ"ה הט"ו(. וראה 
עוד בספר עץ השדה )פ"ז סעי' ד ובהערה שם( מה שהבאנו מדברי המנח"ש שהסתפק שמא עציץ שאיננו 
נקוב אינו חייב אף מדרבנן, מכל מקום כל דבריו על ערלה וכמו שכתב איהו גופיה במנחת שלמה 
ח"ג )סי' קנח אות כ(, שלגבי תרומות ומעשרות, הגדל בעציץ שאיננו נקוב חייב מדרבנן, והביא דברי 

הירושלמי מס' חלה )פ"ב( שכתוב להדיא שמעשרותיה מהלכה, דהיינו מדרבנן, עי"ש.
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ג. גידולי מים
גידולי מים, כגון נבטים וכיוצא בהם, הגדלים בתוך מיכלי מים, או כפי שנפוץ כיום, שאותם נבטים 
והם  שהכל  ברכתם  מסוימת,  בטמפרטורה  בחדר  הנמצאים  במיכלים  אלא  מים,  כל  ללא  גדלים 
פטורים מתרומות ומעשרות, כיון שאין גידולם מן הקרקע. ויש מי שהורה שברכתם אדמה דאזלינן 
בתר הזרע שלהם, וממילא יש להפריש תרו"מ. והכרעת מרן הראש"ל הגר"ע יוסף זצוק"ל שברכתם 

שהכל, ומכל מקום ראוי להפריש מהם תרומות ומעשרות אך ללא ברכה

שהנה לגבי שביעית ראה מה שכתבתי בשביתת השדה )פ"ח סעי' טו( ש'הידרופוניקה' – גידולי מים, 
מותר בשמיטה, אף שלא תחת קורת גג, ואין בגדל שם קדושת שביעית. וציינתי לדברי הרמב"ם 
ובשו"ת  סי' ה(  )יו"ד  נחפה בכסף  וציינתי שם למש"כ בשו"ת  )פ"ח ה"ב(.  וע"ע בהל' שבת  ה"ו(,  )פ"א 

שדה הארץ )מיוחס – יו"ד סי' כח( ובספר השמיטה )ח"א פ"ג סעי' ד ובח"ב פ"ח אות ב( ובשו"ת אז נדברו )ח"ד 
סי' נא( וכן כתב הרה"ג ח"ז גרוסברג בכרם ציון השלם )סי' כח( וע"ש שכן דעת הגרי"א הרצוג זצ"ל 

שמותר לכתחילה זריעה במים אף שלא תחת תקרה. ומאידך בשו"ת הר צבי )זרעים ב סי' לא( אסר 
בזה ]ועי' מש"כ עליו הגרח"ז גרוסברג כרם ציון השלם סי' כח[, וכן בשו"ת מהרי"ל דיסקין )סי' כז( 
כתב לאסור. ועי' מש"כ בספר השמיטה )שם בהערה 2( לפקפק על תשובת המהרי"ל דיסקין. והלכה 
למעשה כבר פסק מרן הראש"ל זצוק"ל )שו"ת יחו"ד סי' יב( שמותר לכתחילה לזרוע במים בשביעית, 
וכדעת המתירים. וכ"כ להלכה בספר מנחת ירושלים )עמ' נו(. ]ולענין מים מעורבבים עם דשן, עי' 
ועי' בתשובת  ח(,  אות  קנח  סי'  )ח"ג  מנחת שלמה  בשו"ת  וע"ע  ירושלים שם[,  ובמנחת  נדברו'  ב'אז 
הגרי"מ טוקצינסקי בספר השמיטה )בח"ב הנ"ל(. ]וכיום נפוץ גידול הנבטים ללא מים כלל, אלא גידול 
באויר בטמפרטורה מיוחדת, וזה קל יותר אף מגידולי מים. ולא כל הנבטים שוים כאחד, ומצויים 

נבטוטים, שגדלים על גבי מצעים, ובתוך בית רשת, ולא לכך נתכוונתי[. 

וכל אלו  זצ"ל שחייב בכל מצוות הארץ כולל תרו"מ.  והנה לגבי מעשרות, דעת הגרצ"פ פרנק 
שהתירו בשביעית לכאורה יתירו גם לגבי תרו"מ, ובגליון הליכות שדה )גליון 3( הובא בשם החזו"א 
כדברי הגרצפ"פ, וא"כ יש להפריש תרו"מ, אלא שבשו"ת אז נדברו )ח"ד סי' נא( כתב הג"ר בנימין 
זילבר שדבריהם אינם אלא כשיש אדמה מתחת או מצע בכלי, אבל כשאין שם אלא מים בלבד 
פטורים מתרו"מ ומותרים בשביעית. וכן מוכח בדברי הרמב"ם בהל' שמיטה ויובל )פ"א ה"ו( שמותר 
לשרות את הזרעים במים בשביעית כדי לזורעם במוצאי שביעית. וראה בדרך אמונה הל' תרומות 
)פ"ב ה"א ד"ה אוכל( שדן בזה, ואינו מכריע. ובהמשך מביא בשם החזו"א שחשש בזה שדינו כעציץ 

שאינו נקוב, ולפי זה צ"ל שגם לתרו"מ יש לחשוש לחייב מדרבנן. אלא שכותב שאפשר שהחמיר 
ודאי  ובכה"ג  עפר,  חלקי  בהם  יש  ואולי  להצמחה,  שונים  חומרים  במים  שמערבים  באופן  רק 
חייב מדרבנן. אבל אם אפשר לזרוע בלי חומרי עפר אלא במים בלבד אין ראיה שחייב במעשר 
אפילו מדרבנן. ובאמת שכך הוא הדין וכן עיקר הלכה למעשה, שברכתו שהכל, ופטור מתרומות 
ומעשרות. אולם כאשר נכנסתי אל הקודש פנימה אצל מרן זצ"ל ושאלתי ממנו כיצד לנהוג הלכה 
למעשה, השיב לי שיפרישו לחומרא ומה בכך. ובאמת שמעיקר הדין לאחר ההכרעה שלגבי שביעית 
התיר לכתחילה לזרוע במים, והכריע למעשה שברכתו שהכל, הנכון שגם יש לפטור מתרו"מ ]ואל 
תשאל מכמהין ופטריות, ששם ברור הפטור המוחלט, שהרי אינו מפתח שורשים, ואינו זורע, ואין 
מקורו מזרע. משא"כ כאן כל נבט מקורו מזרע שמקורו אדמה, וזה הטעם של המורים לברך אדמה[. 
ואפשר שיש לחלק בזה שיש אומרים שבעציץ שא"נ אין נוהג דין שמיטה, ולא בכל גווני גזרינן אינו 
נקוב אטו נקוב, יעוי' להגרשז"א בשו"ת מנחת שלמה )סי' מא' אות ד'( שחוכך בדבר אחרי שלא בכל 
מקום גזרו א"נ אטו נקוב. ועו"ע להרדב"ז בפי' על הר"מ הלכות שמו"י )פ"א ה"ו( ועי' בשו"ת חלקת 
השדה ח"א )קונטרס עציצים סי' ד(. ואם כן קל יותר להתיר לכתחילה גידולי מים בעציץ. משא"כ לגבי 
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מעשרות, שגזרינן לכו"ע עשא"נ אטו נקוב, ואפשר שלכן אמר לי מרן זצ"ל להחמיר בזה. אולם 
ברור שאין זה מעיקר הדין כלל.

]לגבי ברכת הנהנין ראה מש"כ מרן זצ"ל בשו"ת יחו"ד הנ"ל לענין ברכה להכריע שברכתם שהכל, 
ובאור לציון )שם( הכריע שברכתו אדמה. וראה עוד מש"כ בשו"ת שבט הלוי ח"א )בהערות לשולחן ערוך 

סי' ר"ד( ואין כאן מקומו[.

והנה אחרי הודיענו ה' כל זאת, נראה ברור שמעיקר הדין העלים הללו שצמחו בגידולי מים בתוך 
המבנים פטורים לחלוטין מתרומות ומעשרות, ובפרט שמצטרף כאן גם גידולי מים, וגם מבנים 

גמורים. אמנם כבר נהגו להחמיר ולהפריש תרומות ומעשרות כמובן בלא ברכה ולחומרא בלבד.

ד. האם המשך השיווק בשקית עם הגוש מחשיבו כמחובר:
אלא ששומה עלינו להתבונן, מרגע הוצאת השתיל מקונטיינר הגידול, והמשך שיווקו עם גוש המצע 

שנמצא סביב מערכת השורשים, האם הדין משתנה. 

והנה ברור שההכנסה לשקית ושיווק במקררים של הסופר, גם אם הצמח היה ממשיך לגדול, עדיין 
נשאר דינו כמתואר לעיל ללא כל שינוי.

אולם אם הצמח ימשיך לגדול היה מקום, לחוש שגם אם נפריש תרומות ומעשרות, בזמן ההוצאה 
מן הקונטיינר, לו ימשיך הצמח או העלים לגדול, היאך נעשה בהם תרו"מ, ובלאו הכי, אם חשוב 
הצמח כמחובר, אם כן אי אפשר להפריש תרו"מ במחובר כמבואר במשנה בתרומות פ"א משנה ה, 

וכ"פ הר"מ בהלכות תרומות פ"ה ה"ט. ובשו"ע סי' שלא סעי' נה.

והן אמת שבשעת הצורך יכול להפריש בדרך תנאי "פירות תלושים אלה יהיו תרומה על פירות 
זה האפשרות היחידה לשווק כך, אם כן נאמר שישעה כן  זו כשיתלשו", וכאן שלכאורה  ערוגה 
המשגיח, ובבית כל עלה שייקטף יחול עליו תרומות ומעשרות, וכפי שעשה התנאי בשעת ההפרשה. 
והארכנו בזה בספר קצירת השדה )במהדו"ח כרך א פי"ב סעי' טז( והגם שכתבנו שם שאין להשתמש בזה 
אלא בשעת הצורך מכל מקום הכא ודאי שעת צורך הוא. ושם בסעי' יח כתבתי את הדרך המדוייקת 

והנוסח הנכון כיצד להפריש והכל כמבואר שם.

והן אמת שהבאתי שם בסעי' יז שיש אומרים שהפרשה בדרך תנאי מועילה רק על מה שבעולם, 
אולם על מה שיוסיף לגדול אין ההפרשה מועילה. ויש חולקים שכל שהפריש לאחר שעבר שליש, 
ההפרשה חלה גם על מה שיגדל אחר כך. והעיקר להלכה כדעה אחרונה, ובפרט בשעת הצורך כיון 
שכך ס"ל לרוב המפרשים והפוסקים, וכך הפשטות מדבר מרן בב"י ובשו"ע גם בהל' ערלה וגם 
בהל' תרו"מ, וכ"כ מרן הגרשז"א זצוק"ל, וכ"ז דלא כמרן החזו"א )דמאי סוס"י יז( שרוח אחרת עמו, 
וס"ל שניתן להפריש ע"י תנאי דווקא בפרי שלא הוסיף כלום משעת התנאי עד שנלקט, אבל אם 
הוסיף, לא חלה על זה ההפרשה, שהרי התוספת לא היתה בעולם בשעת אמירת התנאי. ודנו בדבריו 
גדולי רבותינו האחרונים והעלו להלכה שלמעשה מהני התנאי גם על מה שעתיד לגדול. יעוי"ש. 
ואמנם אם באפשרותו לעשות התנאי כל כמה ימים בקירוב כגון פעמיים בשבוע או כיו"ב דבכאי 
גוונא, כל אשר ראוי לקטיף באותו יום, מסתמא בשבוע האחרון הוסיף בבישולו ולא בגידולו, ובזה 

לכו"ע לכאורה מהני התנאי, ולמעשה זה תלוי במציאות בין סוגי הגידולים השונים. 

וגם  האגרונום,  דברי  את  לי  סיפקת  ממך  שביקשתי  שכפי  כיון  שונה  נידו"ד  כל  באמת  אולם 
התבוננתי בתמונות ששלחת אלי, ומתברר שלמעשה עם ההוצאה ממערכת המים המזינים אין יותר 

כל המשך גידול כלל, ואדרבה מייד עם ההוצאה מתחיל התנוונות ומוות של השורשים. 
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להלן מה שכתב האגרונום:

המים  	 תכולת  את  בתוכו  מגלם  מקבלים  שאנו  המשקל  צמח  עם  פלאג  מוציאים  אנו  כאשר 

הכלואה במצע הקרקע בערך כ20 גרם מים

חשוב לציין כי התהליך שהצמח עובר )מעבר מיחידת גידול למדף בסופר( מפסיקה את מריבת התהליכים  	

ההתפתחותים של הצמח

להמחשה- 	 תמונה  )מצורפת  תאי  ומוות  התנוונות  של  תהליך  עוברים  הם  השורשים-  בית  מבחינת 

שורשים חומים ולא חיוניים(.

מבחינת העלווה אין תהליך של צימוח חדש ויצירת ביומסה- הצמח במעבר ממכולת הגידול  	
למדף סוגר את הפיוניות ומפסיק את תהליך הפוטוסינתזה וקיבוע הסוכרים )מצורפת תמונה של צמח 

בזיל כארבע ימים מהוצאת מהמכולה ורואים התחלה של מוות תאי בעלה הצעיר(.

לסיכום: בהוצאת הצמח ממכולת הגידול הצימוח נעצר, מצע הקרקע מאפשר לצמח אך ורק לתמוך 
בכמות ביומסה שייצר וזה מה שמגדיר לנו את עורך חיי המדף. ומבחינה משקלית מאחר ויומיים 
הראשונים המצע חשוף לאוויר הפתוח מתאדים מרבית המים מהמצע ולא דרך תהליכי פיזיולוגים 

בצמח.

העולה לדינא:
העולה מכל האמור, העלים הללו אם גדלים בשיטה הראשונה, דינם כדין גידולי מים הגדלים בתוך 
מבנה ]והוא מבנה של ממש ולא חממות שנחלקו לגביהם אם מוגדרים כמבנה, ואפשר שיש בזה 
תועלת גדולה לגבי החרקים המצויים בשאר ירקות עלים כולל במבנים, רק שיש לפקח היטב על 
זחלי ושאר חרקי מים המצויים בגידולים אלו, ופיקוח על הפתיחה והכניסה אל הקונטיינר[, כמו 
כן אין בגידולים הגדלים במבנים אלו, דיני שביעית ]קרקע ברזל, תקרה ברזל אטום, ואינו קשור 
לדיני החממות שיש לגבם ספק, אלא דין בית גמור להם[. ואף לגבי תרומות ומעשרות, מעיקר הדין 
הם פטורים מהפרשה כלל, וכדין גידולי מים, וכאן מצטרפים כל שאר היתרים של גידול בבית, 
ועוד וכמבואר לעיל. אלא שכמבואר לעיל כבר נהגו להחמיר ולהפריש מהם תרו"מ,  ולכן יפריש 

בלי ברכה.

ואם מדובר בשיטת הגידול השניה, עדיין עציץ שאיננו נקוב ובתוך בית, מפריש תרומות ומעשרות 
אולם ללא ברכה לחוש לדיעות הראשונים שפטרו לחלוטין בתוך בית וכמבואר לעיל ]ולגבי דין 
שביעית, הדינים שווים להלכה, דקיי"ל שעש"נ בתוך בית אין נוהג בו דיני שביעית, וידועים דברי 
החזו"א בזה, וכ"כ להלכה מרנן גדולי הדורות האחרונים רבותינו, המנחת שלמה, שבט הלוי, יביע 

אומר ועוד[.

ולכך שאופן השיווק הוא בצירוף גוש אדמה קטן, אין לחוש כלל מחמת זה להחשיבו כמחובר, שאי 
אפשר להפריש ממנו תרומות ומעשרות, אלא דינו כתלוש לכל דבר ובוודאי שאין לחוש שיש משהו 
שממשיך לגדול לאחר הקטיף. ולא מבעיא בגידולי מים כאשר הגוש זה הוא 'אדיש' וכל חיות הצמח 
הוא קיבל ממערכת הזנה של המים והדשן, וכאשר הוא התנתק ממקור זו, הוא כמתנתק ממקור 
חיותו של החומר המזין אותו הדשן והמים, וכמוהו כניתוק מן האדמה ]שבגידול רגיל היא המזינה 
והיא המחייה את הצמח[, ולכן הוא נחשב כתלוש לגמרי. אלא גם בגידול בגוש בעציץ, מכל מקום 
כאשר מנתקים הגוש, ואין בו כל הזנה יותר,  מערכת השורשים מתחילה למות עם שלב הניתוק, 
העלים  ולמעשה  מתרחש,  לא  זה  מעין  דבר  שום  או  העלה  גודל  ריבוי  אף  או  חדש  גידול  ושום 
מתחילים את שלב הקמילה שלהם מרגע הקטיף עד שבעבור יומיים שלושה עם קומלים לחלוטין 
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באם לא סוגרים אותם בשקיות השיווק המצויות. ועל כן ברור שאפשר לכתחילה להפריש ממנו 
תרו"מ כדין תלוש רגיל. ואין צריך להפריש בדרך של תנאי כלל ועיקר. 

נפ"מ נוספת יש בין שתי שיטות הגידול הנז', והיא לגבי ברכת הנהנין, שלהבדיל מהגידול השני 
שדינו כגדל באדמה רגילה וברכתו אדמה, מכל מקום בשיטה הראשונה, שהיא גידולי מים, חשוב 
היא  מים  גידולי  על  שהברכה  הסוברים  שרבים  מחמת  וזאת  מים',  'גידולי  השקיות,  על  לכתוב 
'שהכל' ולא אדמה, וכך הורו למעשה הרבה מגדולי דורינו. ואמנם יש חולקים שברכתו אדמה, אך 

מכל מקום, לציין זאת על השקית חייב וכל אחד יעשה כהוראת רבותיו.

כל זה הוא הנלענ"ד, והיי"ת יצילנו משגיאות.

 בברכה והצלחה
שניאור ז. רווח
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מדרד"ג
 משה יהודה לנדאו

ת יט"ה

מרבני המכון

טו בשבט ראש השנה לאילנות, ודין הקורא שם מע”ש 
למע”ע

א. קביעת יום טו בשבט כר”ה 
ראש השנה לאילנות הוא ט”ו בשבט, בשונה משאר גידולי האדמה, כמבואר במשנה בתחילת מסכת 
ר”ה. ובגמ’ )שם יד.( שואלת מאי טעמא? אמר ר’ אלעזר אמר ר’ אושעיא הואיל ויצאו רוב גשמי 
באילנות,  השרף  ועלה  רביעה,  זמן  שהוא  הגשמים  ימות  רוב  עברו  –שכבר  רש”י  ופירש  שנה.., 
ונמצאו הפירות חונטים מעתה. והוסיפו המפרשים ]מלאכת שלמה ועוד[ שכל החנוטים קודם זמן 

זה הם מהשרף של גשמי שנה שעברה.

תאריך זה נקבע לפי התאריך העברי בחדשי השנה, וכמבואר בגמ’ )שם טו.( שהזמן הוא שבט דחדשים 
ולא שבט המשתנה לפי התקופה. ובתוס’ )שם ד”ה דחדשים( אכן שאלו, וז”ל: אע”ג דבישול הפירות 
הולך אחר החמה שנאמר “ממגד תבואות שמש”, ה”נ כתיב “ממגד גרש ירחים”, וגם ישראל מונים 

ללבנה.

והנה קושייתו של התוס’ ברורה, שמן הדין היה לקבוע את ראש השנה לפי שנת החמה, מאחר 
שהמגד, כלומר מתיקות הפרי, מושפעת מהשמש, כמבואר בפסוק הנזכר. גם תחילתו של התירוץ 
מובן, שמהפס’ מבואר שהמתיקות מושפעת גם מהלבנה. אלא שמה שסיימו בתוס’ “וגם ישראל 

מונים ללבנה”, צ”ב, מה מתרץ על הקושיא הנ”ל, הרי קביעת ראש השנה תלוי בשרף העולה? 

ולכאורה יש לתרץ שקושיא כעין זו כבר הקשה ר’ ירמיה )שם יג.( לגבי שליש בתבואה, וקים להו 
לרבנן בין שליש לפחות משליש? ותירצו שכל מידות חכמים כך הן, במקווה של ארבעים סאה עולה 
בו האדם מטומאה לטהרה, ואם חסר קורטוב לא עלתה טבילה, וחייב מיתה באופנים מסוימים כדין 
טמא גמור. ועעו”ש. וה”ה לגבי אילנות, שבכל תאריך שייקבע לא יהיה בזה ערך מוחלט למצב 
וגם לא  ויש שנים שהגשם מתאחר.  עליית השרף באילנות, שיש שנים גשומות, והגשם מוקדם, 
כל המקומות שווים, ולא כל האילנות שווים. אלא שכך ניתן הדין בסיני, שנתנה התורה לחכמים 
לקבוע זמן שווה לכל האילנות, וכל מידות חכמים כך הם אפילו כשבכך נקבע דין תורה. אלא 
שחכמים חיפשו לקבוע את הזמן הקרוב יותר למציאות, ועי”כ לקבוע תאריך שווה לכל האילנות, 
אלא  כב”ה.  והלכה  בו,  בט”ו  או  שבט  בתחילת  אם  הקרוב,  הזמן  איזהו  וב”ה  ב”ש  נחלקו  ובזה 
שקושיית התוס’ היא שמאחר שבישול הפירות הולך אחר החמה שנאמר “ממגד תבואות שמש”, 
א”כ היו חז”ל צריכים לקבוע לפי זה, שזהו הזמן היותר קרוב, ולא להתייחס לשנת לבנה כלל, 
שהיא קביעה שאינה שייכת למציאות כניסת השרף והמתיקות בפירות. וע”כ מת’ תוס’ שמאחר 
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שגם ללבנה חלק במגד ובמתיקות, ועל כן קביעת הזמן לפי חדשי לבנה שייכת לגמרי למציאות. 

ובזה הוסיפו התוס’ שגם ישראל מונים ללבנה, ולכן נקבע לפי חדשי לבנה, אבל בסופו של דבר 

עיקר הקביעה היא עפ”י היסוד שכל מידות חכמים כך הוא, וזהו הכח שניתן לחכמים, אף שאין 

בכך הוכחה לכל אילן ואילן.

)בתשובותיו או”ח סי’ יד( עפ”י הירושלמי  אולם, בביאור דברי תוס’ אלו ידוע יסודו של החתם סופר 

שאמר שעפ”י קידוש החודש נקבעת מציאות, לגבי תינוקת בת שלוש שמחמת שהחודש התקדש 

ע”י ב”ד מתברר שהיא אינה בת שלוש, שבתוליה חוזרים, והיינו שקביעת התאריך גורם לשינויי 

מציאות, והטבע משועבד לתורה. ולמדו כן מהפסוק “לקל גומר עלי”. והנה לפי תירוצו נראה שלפי 

זה מציאות עליית השרף באילנות משתנה לפי חדשי הלבנה, כאמור. ואם חכמים היו קובעים הלכה 

כב”ש שר”ה אילן בא’ בשבט, עליית השרף באילן היתה קודמת, מא’ בשבט. אלא שנחלקו מהו הזמן 

הקרוב יותר עפ”י דרך הטבע, ואותו יש לקבוע.

*

ב. האם טו בשבט הוא יום דין לאילנות 
אעפ”י שהמשנה הנ”ל מונה את טו בשבט כר”ה, מ”מ במשנה שאחריה שבה מוזכרים ארבעה פרקים 

שהאדם נידון בהם לא מוזכר תאריך זה, אלא בעצרת נידון על פירות האילן. ועולה מכך שיום טו 

בשבט לא התייחס כיום הדין על הפירות אלא כיום הראשון לגידול היבול החדש.

רבים נוהגים לאכול מפירות הארץ, ולהודות ולברך לקב”ה על כל הטוב. בספר “תיקון יששכר” 

)דף מו ע”ב שחובר ע”י רבי יששכר ברבי מרדכי ברבי סוסאן מערבי זצ”ל, היה מגדולי רבני צפת בתקופת מרן הב”י( כתב: 

“ונוהגים האשכנזים יצ”ו להרבות במיני פירות האילנות לכבוד שמו של יום”. הביאו המג”א או”ח 

סי’ קלא סקט”ז, וכן בכנה”ג הגב”י שם מצטט את לשון התיקון יששכר. ובכף החיים שם ס”ק צז 

כתב שגם בקהילות ספרד יש שנוהגים כן. אמנם מנהג זה התפשט בכל קהילות ישראל, להודות 

ולהלל על הפירות, ולבקש על העתיד בשבח הפירות, ויש שנהגו לייחד תפילות לאתרוג נאה. וכבר 

נכתבו ספרים וקונטרסים רבים אלו תפילות ובקשות שראוי לומר עם אכילת הפירות ]ראה ספר 

ומקורותיו שחכמים קדמונים שאחר האר”י  פרי עץ הדר שנדפס לפני כמאתיים שנה בליוורנו, 

בהלכה  בשבט  טו  קונטרס  הוציא  שליט”א  רווח  הגרש”ז  ומורינו  בזה.  ופירט  שהרחיב  הקדוש, 

תולעים  לנגיעות  השכיחות  לבעיות  התייחסות  בתוספת  זה,  יום  ומנהגי  מקורות  שבו  ובאגדה, 

בפירות המצויים בעונה זו, ע”ש[ 

דברי  הביא את  לפני קרוב לשלוש מאות שנה(  והמבורג  דומ”צ באלטונא  )רבי אפרים הקשר  פז  אדני  והנה בספר 

המג”א, וכותב “ואני לא ראיתי ולא שמעתי ממנהג זה”. ומ”מ הוא נותן טעם למנהג זה, ואומר: 

דע”י שמרבים בפירות יזכור שהוא ראש השנה לאילנות ויתפלל עליהם שיתברכו בפירות, כדאיתא 

במסכת ר”ה אמרה תורה הביאו לפני שתי הלחם בעצרת כדי שיתברכו לכם פירות האילן... ע”ש 

שרוצה לחדש שיש שני זמני דין לפירות, בט”ו בשבט ובעצרת, ולכן ראוי להתפלל על כך בט”ו 

בשבט. 

אולם ראייתו מדברי הגמ’ לא מובנת, דאדרבא, דווקא בעצרת מוכח מכך שהתורה אמרה לעשות 

מעשה, להביא שתי הלחם, הוכיחה הגמ’ שזהו זמן הדין, אבל בט”ו בשבט לא נאמרה שום עשיה, 

וא”כ משמע שהוא ראש השנה כעין ראש השנה למעשר בהמה, ולא משום שהוא יום דין. וכן משמע 

מסדר המשנה בתחילת ר”ה, וכפי שכתבנו לעיל.
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 11 ]נדפס ב”קול סיני”, ליקוטים מדברי מרן הגרע”י, עמ’  זצוק”ל  ואכן מרן הראשל”צ הגרע”י 
הערה 2[ הביא את דברי האדני פז, ודחאם, ז”ל: “ואין דבריו מוכרחים, כי באמת נראה שאין יום 
הדין על פירות האילן אלא בעצרת )ר”ה טז.(, ומה שנקבע טו בשבט ר”ה לאילנות הוא מפני שאז 
יצאו רוב גשמי שנה, ופירש”י וכו’ ]כמובא לעיל[. והרה”ג הגרא”ח נאה זצ”ל בס’ שנות חיים )במקו”ח 
סי’ לא אות א( כתב שהמוני העם טועים וחושבים שטו בשבט הוא יום הדין לאילנות, וזה אינו. ע”ש”.

גם המנהג שנהגו להתפלל על אתרוג כשר בטו בשבט שבו שרף האילן עולה, אינו משום שזהו יום 
הדין שלו, אלא מאחר שאז תחילת כניסת השרף הוא יום מתאים להתעורר ולהתפלל שיעלה יפה, 

כשם שמתפלל אדם בכל יום ולא רק ביום הדין ]וראה בתוס’ בר”ה טז.[.

*

ג. מהלכות מצוות הארץ הנוגעות לר”ה לאילן ]סיכום בקצרה[
ראש השנה מגדיר את שנת הפרי לעניין שנת המעשר, האם זו שנת מעשר שני, מעשר עני, או 
פירות שנת שמיטה. וכן בשאר שנות המעשר נקבע אז אם הם פירות השנה הקודמת או הבאה, 
ונפ”מ לאיסור להפריש משנה על חברתה. כמו כן יש לטו בשבט נפ”מ לגבי מנין שנות ערלה ונטע 

רבעי ]לכל הפחות בגידולים שזמן קליטתם היה בין טו בשבט לטו באב. ואכ”מ[.

שלב הגידול הקובע לקביעת השנה בפירות הוא החנטה. פירות שחנטו לפני ט”ו בשבט של השנה 
השלישית מעשרים מעשר שני, ואותם שחנטו  אחר  ט”ו  בשבט של השנה השלישית - מעשרים 

מעשר עני. 

האתרוג יוצא מכלל זה, שאע”פ שהוא עץ בהגדרתו, וראש השנה שלו הוא ככל האילנות, בט”ו 
בשבט, אולם מאחר שהוא דומה בתכונותיו לירק, כיון שצורך הרבה מים, לכן שנת המעשר שלו 
נקבעת לפי הלקיטה כירק. על כן אם נלקט האתרוג קודם ט”ו בשבט של שנה ג’ - מעשרים מעשר 
שני. ואם נלקט לאחר ט”ו בשבט של שנה ג’ - מעשרים מעשר עני, ואפי’ שחנט קודם ט”ו בשבטב. 

בשנה השביעית שונה דין האתרוג משאר השנים, מאחר שקדושת שביעית חלה על האתרוג מראש 
השנה של שביעית ועד סופה. בנוסף, קיים ספק להלכה אם נקבעת השנה לפי לקיטתו או לפי 
חנטתו לאחר ר”ה. לפיכך, אם חנט ונלקט בשמיטה בודאי שפטור ממעשרות, ואם חנט בשישית 
ונלקט בשביעית או שחנט בשביעית ונלקט בשמינית יש להחמיר מספק. והנה כאשר מפריש מספק 
עני  מעשר  להפריש  יש  הדין  מעיקר  בשבט,  ט”ו  לפני  בשמינית  ונלקט  בשביעית  שחנט  אתרוג 
כדינם של החייבים במעשרות בשנה השביעית. אולם כיון שיש האומרים שיפריש מעשר שני כדין 
השנה הראשונה לאחר השמיטה, על כן יפריש את שניהם ויאמר בלשון תנאי: ומעשר עני בדרומו, 

ואם צריך מעשר שני יהיה זה מעשר שני, וכו’. 

לגבי שאר פירות הדר ישנם ספיקות: ראש השנה של פירות ההדר ]תפוזים, לימונים, ועוד[ הוא 
הם  האם  מי שהסתפק  יש  שלהם  המעשר  שנת  קביעת  לגבי  ואילו  בשבט.  בט”ו  אילנות,  כשאר 
כאתרוג שהולכים אחר הלקיטה כירק, כיון שהם צורכים הרבה מים כאתרוג, או שהקובע בהם הוא 
החנטה כבשאר אילנות. ויש מי שכתב בפשיטות שדווקא באתרוג, ולא בלימון ושאר הדומים לו. 

ולהלכה כיון שספק הוא, טוב להפריש גם מעשר שני ולפדותו בלא ברכה, וגם מעשר עני.

***

ב.  רמב"ם הל' מע"ש שם ה"ה. שו"ע שם סעי' קכ"ו. ובאחרונים עמדו לבאר הטעם אמאי אף שלעניין מעשרות 
הולכים בו אחר לקיטה כירק אליבא דרבן גמליאל, מ"מ ר"ה למעשרות שלו הוי ט"ו בשבט, והלא כל עניינו של 

ט"ו בשבט הוי מצד זמן החנטה של האילנות. ועי' בטו"א ובפנ"י ר"ה יד. וערול"נ שם טו. מש"כ בזה. 
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ד. דין הקורא שם מעשר שני בשנת מעשר עני בטעות או בספיקות
שאלה: מצוי הדבר שבזמן המעבר שבין מעשר שני למעשר עני ממשיך המפריש ואומר מעשר שני 
במקום מעשר עני ]מעשר שני בדרומו או בעליונו, וכדומה[, אע”פ שהפירות שייכים כבר לשנת 
מעשר עני. לפעמים אומר כך משום שחושב שעדיין היא שנת מעשר שני, ולא שם לב שהפירות 
עני, אלא שבשעת  הוא מעשר  לפני ההפרשה שהחיוב  וזוכר  יודע  עני. לפעמים  חייבים במעשר 
ההפרשה אומר כפי שמורגל בלשונו, מעשר שני. ואפשר גם שחושב שלשון מעשר שני כולל גם 
מעשר עני, ובקריאת שם מעשר שני מופרש גם מעשר עני, וע”כ אינו מקפיד. כמו כן, לפעמים 
הוא בספק, שאינו יודע אם חיובם של פירות אלו הוא מע”ש או מע”ע, ולכן אומר לשון מעשר 
שני, שלדעתו כוללת את שני המעשרות, איזה מהם שצריך. מה דינם של פירות אלו, האם חלה 

ההפרשה, או שמי שאכל מפירות אלו אכל פירות הטבולים למעשר עני?

]ברור שבעוד הפירות לפניו יכול לתקן את דבריו ולחזור ולומר על אותם פירות שקרא שם מעשר 
שני – מעשר עני בדרומם, וכדומה, שהרי אם ההפרשה הקודמת חלה, לא עשה כעת כלום, ואם 
לא חלה מקודם, מועילה קריאת השם השניה. ואפילו אם הפירות כבר זזו ממקומם, וכעת המעשר 
כבר לא בדרומם ]או בעליונם וכדו’[, יכול לקרוא שם מעשר עני, ואין נפ”מ בין אם יאמר מעשר 
עני יחול באותו מקום שקראתיו מקודם מעשר שני, ובין אם יאמר מעשר עני בדרום הפירות. ואף 
שבמקרה האחרון יש לו ספק האם חלה ההפרשה הראשונה שאמר מעשר שני, או ההפרשה השניה 
שאמר מעשר עני, מ”מ דינו כמי שמעורב מעשר עני בין הפירות, ולוקח פירות כשיעור המעשר עני 
ויתן לעני, כמבואר במשנה בפאה פ”ה מ”ב שהלכה כחכמים שעשו שאינו זוכה כזוכה בזה, וא”צ 
לזכות לעני את כל הפירות כדי שיזכה גם כחלק המעשר עני האמיתי, ע”ש. וכן בפירות שהם ספק 
מע”ש ספק מע”ע וקרא בתחילה מע”ש, יכול לחזור ולומר בלשון תנאי אף כשהפירות זזו - אם 
ההפרשה הקודמת לא חלה אלא צריך לקרוא שם מע”ע, יהיה מעשר עני במקום שקראתיו מע”ש, 
או יאמר יהיה מע”ע בדרומו, וכפי שביארנו לעיל. וגם כאשר מקצת מהפירות כבר אינם לפניו, 
כגון שמקצתם נאכלו, או שנתן מקצתם לאחר, יכול להפריש ממה שנשאר בידו ]עשירית ממה שיש 

מהפירות בעולם[, ולקרוא שם מעשר עני, ולתת לעני, כדלעיל.

אולם נפ”מ בשאלה זו במקרה שהפירות כבר אינם אצלו כלל, ואינו יכול להפריש, שאלתו האם 
אכל  לפירות שכבר  נפ”מ  וכן  בידו.  מי שהפירות  כל  אחרי  שיחפש  או  הראשונה  הפרשתו  חלה 
ורצונו לדעת אם עבר איסור טבל. וכן נפ”מ אם נתן את הפירות הראשונים כמעשר עני מחמת 
ההפרשה הראשונה, אם צריך לשוב ולהפריש ולתת. וכמו כן נפ”מ במי שצריך להפריש מע”ע ואמר 
מע”ש, האם לא חלה ההפרשה כלל וממילא יוכל להפריש מפירות אלו גם על פירות אחרים שלא 

היו בהפרשה הראשונה. וכדומה[. 

)המקורות והראיות לנידון זה הם מהגרש”ז רווח שליט”א ראש המכון, וכן מפי אחי הרה”ג אברהם שליט”א(.

פירות שנה שניה שהתערבו בפירות שלישית  הי”א כתב:  תשובה: הרמב”ם בפ”א מהל’ מע”ש 
או של שלישית ברביעית, הולכים אחרי הרוב. מחצה למחצה מפריש מעשר שני מן הכל אבל לא 
מעשר עני, שמעשר שני חמור שהרי הוא קודש ומעשר עני חול. וכן פירות שהם ספק פירות שניה 

הם או פירות שלישית מפריש מהן מעשר שני. 

ובראב”ד שם השיג: א”א ולמה לא יפריש מעשר עני, והלא יש עליהם איסור טבל, ואוסר במשהו. 
ומצינו לר”ע שעל ספיקו עישר שני עישורים, מעשר שני ומעשר עני. ואפילו אחר הרוב אין לילך 
באיסורי טבל אלא בדמאי. עכ”ל. תחילת השגתו היא על דברי הרמב”ם שבספיקו אינו מפריש 
לקרוא  אפילו  צריך  הרמב”ם, שאין  לשון  מורה פשטות  וכן  בדבריו,  הראב”ד  ולמד  כלל,  מע”ע 
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שם מע”ע, ודי במה שמפריש מעשר שני. ועל כך תמה הראב”ד שהרי עדיין הפירות ספק טבולים 
למעשר עני ]ובהמשך דבריו הקשה גם כשיש רוב ממין אחד[.

מקור דברי הרמב”ם מהמשנה במכשירין פ”ב מי”א שכתבה שבמקרה זה כשיש רוב הולכים אחר 
והר”ש בפירושו למשנה שם אכן פירש כהראב”ד שלהחמיר  ובמחצה על מחצה להחמיר.  הרוב, 
הוא שמפריש שני מעשרות, וז”ל: “יפריש מעשר אחד, ויחלל המעשר על המעות, ויחלק הפירות 
לעניים, והמעות יאכל בירושלים. והיינו שני עישורין דר’ עקיבא )עירובין ז., ר”ה יד.(”. ואמנם מש”כ 
לגבי הנתינה לעניים בספק הוא נידון בפנ”ע, ואכ”מ, ושייך לסוגיית ספק מתנות עניים לחומרא, 
אבל מש”כ שיש לקרוא שם מע”ע כדי להוציאו מאיסור טבל צ”ל דין פשוט, וכפי שהשיג הראב”ד. 
ומדוע לא כתב כן הרמב”ם? ]ובמקו”א הבאנו את תירוץ האו”ש שהוכיח מכאן שבמקום שקריאת 
הפרשה  כאן  אין  עניים,  ממון  נעשים  לא  המעשר  ופירות  חלות,  שום  פועלת  אינה  המעשר  שם 
כלל, שהרי לא החל בדבריו כלום, שהרי אין קדושה במעשר עני, וגם לא זכו בזה עניים, ומשום 
כך בספיקות, שמחמת הממע”ה לא נהפך לממון עניים, ומוציא מיד עני התופס, לא חלה הפרשה 
כלל, וגם אין צריך הפרשה לכה”ג. ועפ”י דבריו כתב הגרשז”א במנח”ש ח”א סי’ נג שבפירות גוי 
שנגמ”מ ביד ישראל קריאת שם מע”ע אינה מעיקר הדין. ומשם הוציא את דינו שמי שמפריש ואינו 
מבין שבהפרשתו נהפך חלק המעשר לממון עניים, לא חלה ההפרשה כלל. והרחבנו בזה, ואכ”מ[.

ובמהר”י קורקוס שם ]וכן הביאו בכסף משנה[ תירץ שודאי שהועילה קריאת השם גם למעשר עני 
להוציא מידי טבלו, וכל הספק הוא רק איך לנהוג במעשר, אם כמע”ש או כעני, וע”ז נאמר להחמיר. 
אלא שמתוך דברי מהר”י קורקוס נראה שכשקרא שם מעשר הועיל בין למע”ש ובין למע”ע, וז”ל: 
“שאין נקרא טבל אלא כשלא הוציא כל מה שצריך להוציא, ונשאר באותו הכרי מחוקי השם, אבל 
זה הוציא כל הצריך להוציא, תרומה ומעש”ר ותרומ”מ, נשאר עליו מעשר אחד והוא בספק אם 
יאכל אותו כדין מע”ש, או יתן אותו לעניים.. מ”מ הכרי יצא מכלל טבל שהרי הוא מפריש המעשר 
החייב להפריש שהוא או שני או עני, וכיון שהפרישו אין כאן דין טבל... דודאי אינו מחויב בשעת 
הפרשה לפרש ולברר שזה לשני וזה לעני...”. מבואר מדבריו שכדי להפקיע מאיסור טבל אינו צריך 
לפרט אם הוא מעשר שני או מעשר עני, ומשמע שגם אינו צריך להתנות אם חיובו במעשר שני, 
יחול, ואם חיובו מע”ע יחול, אלא כל שהפריש מעשר נוסף על מעש”ר פקע טיבלו. ואמנם בדבריו 
לא מפורש כיצד אמר בשעת ההפרשה, אם אמר או חשב שזה המעשר הנוסף, או שאמר זהו מעשר 
שני, ואעפ”כ התיר מידי טבלו מאחר שגם מעשר עני בכלל המעשר השני. ונראה מסתימת דבריו 
שבכל ענין שיפריש את השני פקע טבלו. ונראה להוסיף בביאור דבריו, שסובר שבפרשת מע”ש 
ומע”ע לא נאמר שיש שינוי בין השנים במעשה ההפרשה, אלא רק בקיום מצות עשייתה, שבשנות 
מע”ש נאמרה מצותה באכילה בקדושה ובטהרה כדין, ובשנות מע”ע מצותה בנתינה לעני, אבל 
ההפרשה היא אותה הפרשה ]ולולי דבריו היה אפשר להגדיר שדין המעשר השני והעני אינם שונים 
רק בקיום מצות המעשר, אלא הם מצוות שונות לגמרי ואין בהם חיוב הפרשה אחד[. ומ”מ מדבריו 
עולה שבספיקות כשאומר שהעשירית מעשר מועיל, ומשמע קצת מדבריו שאף שאמר שזהו מעשר 
שני, הכל בכלל. אלא שאולי אין להביא ראיה מדבריו אלא למי שמסופק ואמר לשון זו, ומחשבתו 
בין למע”ש ובין למע”ע כפי דינו, אך מי שחשב שהוא מע”ש ואמר כן, והתברר שהיא שנת מע”ע, 
אין ראיה. אמנם מלשונו של המהרי”ק, וכן לפי מש”כ בסברתו שסובר שהפרשת המעשר אחת היא 
בין למע”ש ובין למע”ע, ולא חלוקים בהפרשה אלא בקיום מצותה, א”כ אפשר שגם בטעה וחשב 
שהיא שנת מע”ש הדין כן. אמנם הרה”ג הגרש”ז רווח סובר שמלשונו של מהריק”ו משמע שמדובר 

כשאמר בלשון כוללת, ולא מוכח מדבריו שגם כשפירש ואמר מע”ש חל.

עוד היה נראה לדייק שבקריאת שם מעשר שני עולה גם קריאת שם למע”ע, מלשון הירושלמי, 
ונהגו בו שני עישורים  ונהגו, לגבי ר”ע שלקט אתרוג באחד בשבט  יד. ד”ה  מובא בתוס’ בר”ה 
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מספק, “מפרש בירושלמי שהפריש מעשר אחד למעשר שני ופדאו וחילקו עניים”, מלשונו משמע 
שרק בתחילה קרא שם והפריש למעשר שני, ולאחר שפדאו לא קרא שם והפריש למעשר עני, אלא 
רק חילקו לעניים, והיינו שסמך על קריאת שם הראשון, ואע”פ שהפריש למעשר שני בתחילה. 

ומ”מ אין מכאן ראיה אלא למי שקרא שם מספק, ולא למי שטועה, וכנ”ל. 

אלא שהחזו”א הביא מדברי התוס’ האלו ראיה להיפך, שבאמירת שם מע”ש לא חל מע”ע, וכפי 
שנבאר בהמשך, ולפי ראייתו לכאורה צ”ל שתוס’ קיצרו בלשונם, וכוונתם שיתנה שזהו מע”ע אם 
צריך, או שיאמר בלשון שכוללת גם מע”ש וגם מע”ע, כדלהלן. אמנם ראה בסוף דברינו שיישבנו 

את סתירת הראיות.

זו, באחד  ואדכרנא( הסתפק בשאלה  )מובא בכרם ציון ח”א הר צבי סי’ א’ בד”ה  זצ”ל  והנה הגרצ”פ פראנק 
שטעה והפריש מעשר שני במקום מ”ע, וגם הוא הציב את ספיקו בשאלה האם מעשה ההפרשה אחד 
הוא למעשר השני ולמעשר עני אלא ששונים במצותם. ובתחילת דבריו תלה את הספק במחלוקת 
הרמב”ם והראב”ד הנ”ל, שלפי’ המהרי”ק ברמב”ם מעשה ההפרשה משותף לשניהם, והספק הוא 
בקיום מצוותו, ומ”מ יצא מידי טבל, ולפי הראב”ד צריך לפרש למע”ע כדי שיצא מטבלו. ומדבריו 

נראה שלמד במהרי”ק שדעת הרמב”ם שאפילו אם אמר בשעת ההפרשה שהוא מע”ש, מועיל. 

גם מדברי רש”י במכות )יט: ד”ה מעשר עני. ע”ש( מדייק הגרצפ”פ שם שסובר כהראב”ד, שבשנת מע”ע 
צריך לומר דווקא מע”ע ולא מע”ש. 

אלא שחוזר ומביא תוספתא מפורשת בתרומות פ”ד הי”א, וז”ל: נתכוין לומר מע”ש ואמר מ”ע, 
מ”ע ואמר מע”ש, לא אמר כלום )הגירסא אצלנו “ראשון” והגר”א הגיה שם שני עיי”ש. ועי”ש במנח”ב שכתב שהטעם 
הוא שלא כיון למה שהוציא בפיו(. הרי שתוספתא מפורשת שלא כפי שפירש מהריק”ו בדברי הרמב”ם. 

ושוב הביא גירסא אחרת בתוספתא מכת”י ]בשם החזון יחזקאל[, ושם הגירסא: נתכוין לומר מע”ש 
זו גם אם אמר  גיר’  ולפי  ואמר מ”ע לא אמר כלום, מעשר עני ואמר מעשר שני דבריו קיימין. 
מעש”ש מועיל למע”ע. הרי שספק זה וכן גירסאות התוספתא תלויות במחלוקת הרמב”ם והראב”ד. 

אמנם לפי דברי הגרש”ז רווח שליט”א שגם המהר”י קורקוס לא דיבר באופן שפירש מע”ש, אלא 
אמר בסתם מעשר, וא”כ אין הכרח שלשיטת הרמב”ם יועיל כשיאמר מעשר שני.  

לכאורה סברת הראב”ד נראית פשוטה, שמאחר שהזכיר מעשר שני ולא מעשר עני הרי שלא הפריש 
מעשר עני כלל ולכן לא חל, אלא שהגרצפ”פ שם לא ניחא ליה כנראה בכך, אלא שואל מ”ט לא 
לומר  עפי”מ שדן שם  נפלא  תי’  ומת’  ועימיה,  תועיל קריאת שם מע”ש למע”ע לדעת הראב”ד 
שמי שקורא שם למע”ע אלא שדעתו שלא ליתנו לעני לא חלה ההפרשה כלל, מאחר שקריאת שם 
והפרשת המעשר עני ללא נתינה היא חסרון במעשה ההפרשה, וכפי שסוברים הגאון רבי שלמה 
קלוגר וכן השו”מ ]וכבר כתבנו במקו”א שלהלכה לא נקטינן כוותייהו בזה אלא כדעת הסוברים 
שמאחר שחלה ההפרשה ונהפך לממון עניים, דעתו לא משנה. ומ”מ משתמשים ביסוד זה במקום 
פוטרים ממע”ע, שבזה  יש  ומדין קאתינא  מגוי  פירות  בקונה  כגון  כלום,  מחילה  לא  שההפרשה 
לא חלה ההפרשה כלל. וכ”כ הגרש”ז אוירבך זצ”ל לגבי מי שאינו יודע כלל שפועל בהפרשתו 
חלה  ולא  לעניים,  יתן  שלא  דעת  על  הוא  שני  מעשר  שם  כשקורא  וא”כ  ואכ”מ[,  לעניים.  קנין 
הפרשתו משום כך. ויש להוסיף בביאור דבריו שבודאי מודה הגרצפ”פ שבספיקות חלה ההפרשה 
אף במקרים שאינו צריך לתת לעני, ומשום שהוא מזכה לעני על הצד שאם הוא חייב במע”ע הרי 
זה של העניים, אלא שא”א לגבות זאת ]במקרים שלא אומרים בהם ספק מתנו”ע לחומרא[. אמנם 
ממון  וזכות  דין  כזו שמחילה  צ”ל  וההפרשה  הנ”ל שהקריאת שם  היא שמהדין  הגרצפ”פ  כוונת 
כבר  צריך  במע”ע  שהרי  ומע”ע,  למע”ש  היא  אחת  שהפרשה  שאא”ל  מוכח  ע”כ  וא”כ  לעניים, 
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בהפרשה להחיל שם ממון עניים, ובלי זה הוי חסרון בהפרשה, וע”כ כשאומר שזה מע”ש ולא מפרט 
חסר בזיכוי לעניים, והוא חסרון במעשה ההפרשה.

והנה החזו”א במכתב )הובא בדרך אמונה ח”ג מכתב טז אות ו, עמ’ 776( כתב, וז”ל: “אין ספק שהמפריש בשנה 
שלישית ואמר עשרה מעשר שני שמעשר שני לא חל, ומעשר עני לא אמר”. ומביא ראיה מהתוס’ 
בר”ה הנ”ל בהא דר”ע נהג לחומרא דמע”ש ומע”ע, שכתבו התוס’: אם שני עישורין ממש הפריש 
והטעם  ובהגהות התוס’ מוסיף “שהמרבה במעשרות מעשרותיו מקולקלים”.  נהיה מתוקן...,  לא 
שמעשרותיו מקולקלים הוא משום שאם קורא מע”ש על עשירית, ואח”כ מע”ע על עשירית נוספת, 
לא תחול הפרשת המע”ע על החלק המופרש למע”ש, כיון שידמה בלבו שאותו חלק מתוקן. ואם 
אכן אין צריך לקרוא שוב למע”ע, מדוע מעשרותיו מקולקלים, הרי שם מע”ע חל בשעה שקרא שם 
מע”ש. ולפי זה נוקט החזו”א שאין בזה מחלוקת, ובהכרח צ”ל שגם לדעת הרמב”ם כן הוא, ומש”כ 
בדיני הספק שאזלינן אחרי הרוב או המקודש כמובא לעיל, מדובר באופן שהתנה אם צריך מע”ש 
ואם צריך מ”ע. והביא שם את המהרי”ק שכתב להליץ על הרמב”ם שצריך להפריש סתם, וזה כפי 
שכתבנו לעיל שכך למד הגרש”ז רווח שליט”א בדעת המהרי”ק ]ומ”מ זה לא כמו שכתב החזו”א 
בספרו בשביעית סי’ ז סקט”ו, שכוונת המהרי”ק אינה ברורה, ויל”פ כוונתו שצריך להתנות[. וא”כ 
דעת מרן החזו”א שכשאומר מע”ש על מע”ע נשארים הפירות בטבלן בין כשטועה, בין כשצריך 

להפריש מספק מע”ש ומע”ע. 

ומ”מ אם אמר סתם מעשר מבואר שחל אף שלא מבורר אצלו אם מע”ש או עני, וכמבואר במהר”י 
קורקוס הנ”ל, ולא מצאנו מי שחולק בזה. וסברא היא שהרי מעשר ניטל במחשבה, ואין כאן דיבור 
שמקלקל. וכן כתב בחזו”א במכתב שם “ואם אמר סתם אפשר דמהני, אבל לכתחילה ודאי צריך 

שיתנה שיהא המעשר למה שצריך אם מע”ש אם מע”ע..”.

אלא שעדיין יל”ע מדוע לא תועיל ההפרשה כשאמר מעשר שני, התינח כאשר טועה וחושב שהוא 
מע”ש, ניתן להגדיר שהמע”ע אינו שווה במעשה ההפרשה אלא הוא חלות חדשה ושונה ממע”ש, 
וכיון שלא אמר ולא התכוון למע”ע, לא חל. אבל כאשר מסופק, ומספק קורא שם מע”ש וחושב 
בדעתו לאיזה מעשר שצריך, מדוע לא יחול, והרי אם לא יאמר מע”ש בדרומו אלא המעשר השני, 
חלה הפרשתו כמו אילו היה אומר המעשר סתם, וא”כ מה גרע במה שאומר מעשר שני, הרי יש 
סותר  דיבורו  ואין  להפריש,  שצריך  השני  המעשר  וגם  בירוש’  הנאכל  שני  מעשר  גם  במשמעו 

למחשבתו, ובזה המחשבה היא הקובעת, וכוונתו למעשר הנוהג בשנה זו.  

ואמנם החזו”א שם מדבר במי שחשב שהיא שנת מע”ש והתברר שהיא שנת מע”ע, וגם ראייתו אינה 
אלא במי שבספק מפריש מע”ש בנפרד ומע”ע בנפרד ]שע”ז כתבו התוס’ שלא נכון להפריש כך[, 
וע”כ כשאומר מע”ש הוא מתכוון למע”ש דווקא, ומזה מוכיח החזו”א דבריו שהמתכוון למע”ש לא 
מועילה ההפרשה למע”ע, אבל בספק ואומר מע”ש, וכוונתו גם למע”ע אם צריך, יתכן שהחזו”א 
יודה. ולפי זה נוכל לישב את מה שהערנו מקודם שמדברי התוס’ הנ”ל יש מקום להוכיח שמועילה 
קריאת שם אחת, ואילו החזו”א הוכיח להיפך. ויש לומר שראיית החזו”א היא במקום שאומר מע”ש 
ומתכוון לכך, ובכה”ג לא מועיל למע”ע ]ודלא כפשטות המהריק”ו[, ואילו בירוש’ כפי שהביאו 
התוס’ הוא קורא שם מע”ש גם על הצד שהוא מע”ע ומועיל. אמנם בחזו”א עצמו א”א לפרש חילוק 
זה, שכן כותב במפורש שאפילו במי שמסופק, אם יאמר מע”ש הרי זה ספק טבל, ולכן כתב שיאמר 

בסתם, ולכתחילה עדיף שיפרט במפורש.

לסיכום: א. הקורא שם מעשר שני בפירות שחייבים במעשר עני, בין אם טעה וחשב שחיובם 
הוא מעשר שני, בין אם ידע שחיובם הוא מעשר עני, אלא שטעה בשיגרת לשונו ואמר מעשר שני 
כדרכו, ובין אם ספק לו אם חיובם מעשר שני או מעשר עני, בכל אלו יחזור ויפריש בלי ברכה, 
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מאחר שיש סוברים שבכל מקרה חלה ההפרשה למעשר עני, ומאידך, יש הסוברים שלשון זו אינה 
מועילה בכל מקרה ]כשמפריש פעם נוספת, אם אינו מפריש את אותם הפירות שהפריש בפעם 

הראשונה, יש לזכור שההפרשה חלה על כל הפירות, ואף על מה שהפריש קודם[.

ב. ואם אמר בלשון סתמית, כגון המעשר, במקום לומר מעשר שני, נראה שחלה ההפרשה הראשונה, 
ומ”מ כתב החזו”א שלכתחילה טוב שיתנה ויפרט.  אלא אם כן טעה וסבר שהפירות חייבים במע”ש, 
שבזה שב הספק כדלעיל, ויפריש בלי ברכה. ומסתבר שאם יאמר המעשר השני, וכוונתו למעשר 
המחויב, דינו כדין מי שאמר המעשר, וכדלעיל. ומ”מ כתב החזו”א שלכתחילה טוב שיתנה ויפרט 

אם צריך מע”ש, יהיה מע”ש בדרומו, ואם צריך מעשר עני יהיה מעשר עני בדרומו.

***

כתבו בספרים קדמונים  ]מובא בס’ התודעה[ שהואיל וט”ו בשבט מזכיר את ארץ ישראל ושבחה, 
והודאה לקב”ה שנתן אותה לעם  וחביבותה,  ראוי להזכיר מדברי חכמים שהפליגו בשבח הארץ 
הנבחר. משל למלך שיש לו בן אחד שהוא חביב עליו מכל בניו, וכרם אחד שהוא משובח מכל שאר 
כרמיו, אמר – נותן אני את הכרם המשובח לבן המשובח. כך ישראל הנבחרים מכל האומות, וארץ 

ישראל נבחרת מכל הארצות, יבואו בחירים וינחלו נחלה בחירה.
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שו"ת אונליין

 מאת מורנו הרב שליט"א
ראש המכון

כלאים באפונה ריחנית

שאלה:
שלום, האם יש בעיה של כלאים באפונה ריחנית?

לפי מה שקראתי זה ממשפחת הקיטניות אבל מגדלים אותו בתור פרחים ולא לאכילה.

תשובה:
שלום וברכה,

ראשית לא פירטת כלאים עם איזה מין כנגדו?

לגופו של ענין צמח שהוא רק לנוי, הגם שיש ערבים שזה למאכל בהמה שלהם, או לאוכל ]ובאמת 

שבעבר היה משמש למאכל עניים, ראה משנה כלאים פ”א מ”א ובמפרשים שם[.

אבל אם כולם מגדלים לנוי, לכאורה הוא כדין דשא, הגם שראוי למאכל בהמה, מכל מקום להלכה 

ממנה  מונעים  ואדרבה  לבהמה  מגדלים  לא  כי  לכלאים,  חששנו  ולא  כרם  ליד  נוי  בגינת  הותר 

להיכנס. וראה מה שכת’ בשו”ת חלקת השדה חלק ג כלאים סי’ ו.

מעשרות מכמה זנים של אותו הפרי

שאלה:
לכב’ הרב שלום. יש בחצרי כמה סוגים של פלפלים חריפים וכן כמה סוגים של פלפלים מתוקים.

ושאלתי היא האם אני צריך להפריש יותר מאחוז מכל סוג וסוג או שדי בזן אחד של הפלפלים 

לפטור את כולם. )הם די שונים במראיהם וצבעם(, תודה רבה!

תשובה:
והן  החריפים  הן  ומעשרות.  תרומות  לענין  והן  כלאים,  לענין  הן  הם  שוים  ביסודם  הפלפלים 

המתוקים, שוים הם בטעמם הבסיסי.

יש מקום אולי להוציא ודאי לדעות מסויימות, את הפלפל הסודני. אולם יותר קרוב בעיני שכל סוגי 

הפלפלים הם מין אחד גם לגבי תרומות ומעשרות, ובוודאי הפלפלים המצויים.

תרומות ומעשרות

שאלה:
קיבל רשות לקטוף לימונים מחצר חבירו רק שלא יכנס לחצרו )אלא עומד בחוץ ומושיט ידו וקוטף( ומביא 

הקוטף לביתו האם צריך להפריש תרומות ומעשרות והאם יש חילוק אם קוטף שניים או יותר לבין 

אם קוטף רק אחד. תודה רבה.
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תשובה:
כל שזה לא הפקר לכולם אלא רק עבורך שקיבלת רשות.

ברגע שהקוטף קטף והכניס לביתו, מתחייב במעשרות, ואין הבדל אם זה כמה לימונים או לימון 

אחד.

ערלה

שאלה:
העברתי עץ לימון שגילו למעלה מ 5 שנים, )ע”י גוי בהיתר לצורם בניה( ומייד הפועל שתל אותו במקום 

החדש. איני יודע לשער האם היה מספיק אדמה סביבו שיכול לשרוד שבועיים או לא, שאלתי היא:  

מה הדין של העץ? האם להחמיר ולמנות מחדש 3 שנים? באם צריך למנות מחדש, מה הדין של 

הלימונים שהיו על העץ בשעת המעבר?

תשובה:
חשוב לשמוע את גודל הגוש שהיה כלומר אם הגוש לא התפורר, ואתה יכול לתארו כגון אם היה 

גודלו כשל פח אשפה ציבורי ]שיש לו 2 אוזני אחיזה[, זה גוש שוודאי יכול לחיות בעצים רגילים. 

ולכן תוספת פרטים יעזרו.

כמובן שאם הגוש התפורר, ואז יש צורך למנות שנות ערלה מחדש. כלומר תשפ”א שנה ראשונה, 

ובשנת תשפ”ד הפרחים החדשים )מיום ליום, או י”א בכל גוונא טו בשבט( יהיו פירותיהם מותרים.

הלימונים שכבר מוכנים וקטף אף לאחר ההעברה מותרים אפילו אם הגוש התפורר לגמרי. מאידך 

לימונים שהוסיפו יותר מאחד ממאתיים נאסרים משום ערלה. בהצלחה.

ניקוי תמרים

שאלה:
שפשוף  עם  היטב  בניקוי  למים  מתחת  ושטיפה  לשניים  בחצייתם  די  יהיה  בתמרים  האם 

אור. מקור  מול  אל  בדיקה  גם  שצריך  או  קליפתו  ועל  התמר  בתוך  האצבעות   כריות 

ואם אפשר לדעת מה בדיוק החרקים שצריך לחפש בתמר ואיך הם נראים. תודה מראש.

תשובה:
לכתחילה יש להעדיף להשתמש בתמרים הלחים שהם בדרך כלל בחזקת נקיים, יותר. ובבדיקה 

ויזואלית חיצונית אפשר לזהות אם התמר בחזקת נקי.

באם משתמשים בתמרים יבשים, חובה לחצות את התמר לשניים ולאחר הוצאת הגלעין, להתבונן 

שאין חרקים וזחלים. כיון שפעמים רבות הזחל מקבל את צבע המזון שהוא אוכל, וככלל לאחר 

הייבוש הגוון שלו הופך להיות חום כגוון התמר, ויש קושי לזהותו, ולכן יש להתבונן על התמר 

ממול מקור אור, וכל גוף זר חובה לבודקו. כתמים כהים יותר או גבישי סוכר אינם מהווים סימן 

לנגיעות בחרקים.
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מצוות התלויות בארץ

שאלה:
מהו השבח של המצוות התלויות בארץ? ומה ההלכות הקשורות למצוות?

תשובה:
בוקר טוב, לאחר דברי המשנה במס’ כלים: ‘ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות’. ודברי המדרש: 
אמר הקדוש ברוך הוא למשה: הארץ חביבה עלי וישראל חביבים עלי – אכניס את ישראל שהם 

חביבים עלי לארץ שחביבה עלי. ציוונו הקב”ה מצוות מיוחדות שנוהגות דווקא בארץ ישראל.

המקומות  הם  כי  או  תשתכח,  שלא  כדי  בחו”ל  גם  אותם  נהגו  המצוות  מן  חלק  בהמשך  אמנם 
הסמוכים לארץ ישראל.

מצוות הארץ הקשורות לחקלאות: תרומות ומעשרות ]הפרשה למקודש והנצרך בחברה מהתוצרת 
החקלאית[. הפרשת חלה ]הפרשה מן העיסה למקודש בחברה[. כלאים ]שלא לערבב בין המינים 
בזריעות סמוכות או הרכבות[. שביעית ]שמיטת האדמה והטיפול המברה באילנות[. ערלה ]המתנה 
לתנובת האילן עד היבול של השנה הרביעית לנטיעתו[. איסור חדש ]שלא להשתמש בתבואה מה 
מיני דגן, החדשה עד עבור הפסח[. מתנות עניים ]דאגה לנצרך בחברה, שגם לו יהיה חלק בגידולי 

השדה והאילנות[.

בזכות קיום מצות אלו נזכה בקרוב לביאת גואל צדק בב”א.

עלי ה'קאת':

שאלה:
שלום, לגבי עלי ה'קאת' האם יש בהם דין ערלה? האם צריך להפריש מהם תו”מ? ומה הברכה 

עליהם כשלמעשה רק מוצצין אותן. תודה

תשובה:
שלום וברכה, להלכה ולמעשה כתבתי בסתר עץ השדה שאין נוהג ערלה בעלי ה'קאת'.

ובספר קצירת השדה כתבתי שפטור מתרומות ומעשרות.

ולגבי הברכה, המנהג הנכון יותר לברך על המים ולפטור המציצה של העלים, וכמו שכתבו הגאון 
מהרי”ץ בהל’ ברכות )עמ’ רב( בד”ה וראיתי.

טעות במחשבה ברוחות העולם בעת הפרשת תרו”מ

שאלה:
שלום רב, ויישר כח על הפעילות.

אתמול כאשר הפרשתי תרומות ומעשרות על לימון טעיתי ברוחות העולם, חשבתי שהצפון הוא 
הדרום ולהיפך- למשל חשבתי על תרומה גדולה היא בצפון של החתיכה שביד ובעצם היא הייתה 
בחלק הדרומי של החתיכה. הוא הדין למעשר לוי ומעשר שני ותרומת מעשר שהתבלבלתי במיקום. 
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כמובן שהחתיכה הייתה לי ביד. וחיללתי את המעשר שני במטבע )ויש לימון אחד שהיה בצד דרום( לתת 

ללוי.

האם יצאתי ידי חובה למרות הטעות במחשבה איפה רוחות העולם?

תודה רבה.

תשובה:
שלום וברכה,

הצפון והדרום הם של החתיכה, ולכל חתיכה בכל מצב יש ארבעה צדדים

וממילא בכל אופן מה שקובע זה מה שהוצאת בפה, וכאשר הוצאת וזה נקבע במקום הנכון,

ולכן למעשה אם הבנתי נכון את שאלתך, יצאת ידי חובה, וההפרשות הועילו כדין.

צריך להפריש חלה מסופגניה

שאלה:
האם צריך להפריש חלה מסופגניה? ומה לגבי ברכה על סופגניה?

תשובה:
מעיקר הדין פטור, כי להלכה מרן השו”ע פסק כדעת הראשונים שעיסה אף אם היא עבה אם סופה 

בישול ]והוא הדין טיגון בשמן עמוק[ – פטור מהפרשת חלה.

אולם הש"ך כתב שראוי להפריש חלה ללא ברכה.

וכ"כ הבא"ח. והגם שבהליכות עולם כתב שם שהעיקר כדעת מרן שפטור, מכל מקום בחזו"ע )יו”ט 

שהוא משנה אחרונה גם אחרי חנוכה( כתב שטוב לחוש לזה.

לשאלתכם השניה, ברכתה מזונות.

מעשרות + תולעים

שאלה:
האם גרעיני דלעת קלופים, או חמניות, הנמכרים בשווקים. האם גדלים בארץ. והאם יש בהם אחוזי 

נגיעות גדולים. תודה

תשובה:
גרעיני דלעת מקורם מחו"ל, והם בחזקת נקיים מחרקים.

גרעיני חמניות בעיקר מהארץ, ובהם אחוזי נגיעות מחייבים בדיקה מדרבנן.
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בעניין שמיטה

שאלה:
שלום רב, אני גר במושב בחלקה א אני מגדל שחת.

א. האם למכור לגוי את השדה.

ב. אפשר לזרוע השנה ולקצור בשנה השמיטה.

ג. מה הכלל? אשמח שיתקנו אותי, בפירות בתר חנטה בירקות בתר לקיטה. בתבואה בתר… ומה 
דין השחת? האם מותר למכור מה שגדל בשמיטה?

תודה רבה.

תשובה:
א. מה שהצעת היא אופציה כיצד לא לעבור על איסורי שמיטה, אולם אתה בהחלט יכול גם לקיים 
בקום ועשה, באמצעות השבתה של השדות ]ויש בשמיטה זו גם תמיכה ממשלתית במשביתים[, או 

גידול ושיווק במסגרת של אוצר בית דין עבור מאכל בהמה.

ב. בירקות אם הושרש ]בד”כ ג' ימים לפני ראש השנה[, גם אם גדל ונקצר בשמיטה, הרי זה קדוש 
בקדושת שביעית, אולם מותר לאכול תוך הקפדה.

ג. בפירות בכל אופן, זה קדוש בקדושת שביעית כל שזה חנט ]הגיע לשליש בישול[ בשמיטה.

ד. תבואה צריך שיגיע שליש לפני שמיטה, וזה בגידול למאכל אדם אולם אם הגיע לשליש בשנת 
השמיטה זה אסור באכילה מחמת ספיחין. אולם בגידול לבהמה של תבן וקש אין איסור ספיחין, 

אלא רק קדושת שביעית, ולכן יש לתאם ולחלק זאת במסגרת אוצר בית דין.

אם חייב לעשר במבנה

שאלה:
אני גר בקומה 9 יש לי שתילים של עגבניות ונענע אם אני חייב לעשר אותם? תודה רבה.

תשובה:
גידולי  בכל  ובכן  המבנה.  בתוך  אשר  עציצים  בתוך  גדלים  שהשתילים  מבין  אני  הכותרת,  לפי 
בית, לדעת הרמב”ם חייב לעשר מדרבנן, ולדעת הראב”ד פטור. ולכן להלכה יש להפריש תרומות 

ומעשרות כדת וכדין, אולם ללא ברכה.

בהצלחה.
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הרב יקותיאל דהן

עורך הגליון

מתורתו של רבי יוסף משאש זצ"ל

לכבוד יום ט"ו בשבט

ביאור ארבעה ראשי שנים מתוך ספר 'נחלת אבות' דרוש רמ"אג
ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  ְּבִניָסן  ְּבֶאָחד  ֵהם,  ָׁשִנים  ָראֵׁשי  ַאְרָּבָעה  וז"ל:  ַּבִּמְׁשָנה,  ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  ַמֶּסֶכת  ְּבֵריׁש  ִאיָתא 
ַלָּׁשִנים  ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  ְּבִתְׁשֵרי  ְּבֶאָחד  ְּבֵהָמה,  ְלַמְעַׂשר  ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  ֶּבֱאלּול  ְּבֶאָחד  ְוָלְרָגִלים,  ַלְּמָלִכים 
ְוַלְּׁשִמִּטין ְוַלּיֹוְבלֹות, ַלְּנִטיָעה ְוַלְיָרקֹות. ְּבֶאָחד ִּבְׁשָבט רֹאׁש ַהָּׁשָנה ָלִאיָלן ְּכִדְבֵרי ֵּבית ַׁשַּמאי, ּוֵבית ִהֵּלל 

אֹוְמִרים ְּבט"ו ּבֹו, ַעד ָּכאן.

ַרּבֹוַתי ָאַמְרִּתי ֲאִני ִלְדֹרׁש ֵמִעְנָיָנא ְּדיֹוָמא ְרִביָעָאה ַּבַּׁשָּבת ַהָּבָאה ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה, ֶׁשהּוא יֹום ט"ו 
ְׁשָבט רֹאׁש ַהָּׁשָנה ָלִאיָלנֹות, ִּכי ֹקֶדם ְׁשנֹות ַהִּמְלָחָמה, ָהיּו ַהָּׁשִנים ְּכִסְדָרן ְמֵלִאים ָּכל טּוב, ְוָהיּו ַּכָּמה 
ַּבֲעֵלי ָּבִּתים עֹוִׂשים ֵסֶדר ַהּיֹום ְּבַכָּמה ִמיֵני ֵּפרֹות ּוְמָגִדים, ִּכי ַהּכֹל ָהָיה ָמצּוי ּוְבזֹול ָּגדֹול, ְוָכל ֶאָחד 
ָהָיה ַמְזִמין ְקרֹוָביו ַוֲאהּוָביו, ּוַמְרִּבים ִלּמּוִדים ּוְבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלֶמֶלְך ָהעֹוָלם ב"ה, ְוַאְך ַעָּתה ֲעוֹנֹוֵתינּו 
ִנְפָרָזה,  ְויֶֹקר ַהְּׁשָעִרים ְּבִמָּדה  ָמְנעּו ַהּטֹוב ִמֶּמּנּו, ִּכי ִנְׁשַּתּנּו ָהִעִּתים ִּבְׁשַּתִים ָרעֹות, ֶחְסרֹון ַהְּמִציאּות 

ּוְבֵכן ֵסֶדר ַהּיֹום ט"ו ְׁשָבט ִנְׁשַּכח ִמֵּלב, ְוֹלא ִנְׁשַאר ּבֹו ַרק ֶהְעֵּדר ַהְּתִחָּנה.

ְוָאַמְרִּתי ְלהֹוִדיַע  ָהְטְּבעּו,  ֲאָדָניו  ָיְדעּו ַטְעמֹו ֶׁשל ָּדָבר, ַעל ָמה  ַהָּקָהל ֹלא  ַּבְּזַמן ַהּקֹוֵדם ֹרב  ְוִהֵּנה ַאף 
ְלַמֲעַלְתֶכם ְּתֵרי ַטֲעֵמי ְלֶׁשַבח ֲאֶׁשר ֶנֶאְמרּו ּבֹו. ְוֵהם:

ִהֵּלל  ֵּבית  ְּכִדְבֵרי  ָלִאיָלנֹות,  ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  ֶׁשהּוא  ַּבַּׁשַער,  ַהִּנֶּצֶבת  ַּבִּמְׁשָנה  ָהָאמּור  הּוא  ַקָּמא,  ַטְעָמא 
ֶׁשֲהָלָכה ְּכמֹוָתם. ּוְבֶדֶרְך ַאַּגב ְנָפֵרׁש ָּכל ַהִּמְׁשָנה ַאַחת ְלַאַחת, ִּכי ֵיׁש ָּבּה ֵזֶכר ַלִּמְקָּדׁש ְּבַהְרֵּבה ְּדָבִרים.

ַאְרָּבָעה ָראֵׁשי ָׁשִנים ֵהם ְלִעְנַין ַּכָּמה ְּדָבִרים ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה: 

ַהָּׁשִנים  ָהיּו מֹוִנים ֶאת  ִיְׂשָרֵאל,  ַמְלֵכי  ִּבְזַמן  ִּכי  ְוָרָצה לֹוַמר,  ַלְּמָלִכים,  ַהָּׁשָנה  ְּבִניָסן רֹאׁש  ְּבֶאָחד  א. 
ִליִציַאת ִמְצַרִים ְוַלְּמָלִכים, ַּבְּׁשָטרֹות ּוַבְּכֻתּבֹות ּוַבִּגִּטין ּוָבִאְּגרֹות, ֶׁשָהיּו ּכֹוְתִבים ְׁשַנת ָּכְך ְוָכְך ִליִציַאת 
ִמְצַרִים, ֶׁשִהיא ְׁשַנת ָּכְך ְוָכְך ַלֶּמֶלְך ָּדִוד, אֹו ְׁשֹלמֹה, ְוֵכן ְלָכל ַהְּמָלִכים ֶׁשָהיּו ַאֲחֵריֶהם. ְוֶזה ָעׂשּו ִמְּפֵני 
ְּכבֹוָדן ֶׁשל ְמָלִכים, ְוֵכן ָמִצינּו ִמְקָרא ְמֹפָרׁש "ַוְיִהי ִבְׁשמֹוִנים ָׁשָנה ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה ְלֵצאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ַהַּבִית ַלה'" )מלכים א' ו,  ַוִּיֶבן  ִיְׂשָרֵאל  ְוכּו' ִלְמֹלְך ְׁשֹלמֹה ַעל  ִזו  ְּבֹחֶדׁש  ָהְרִביִעית  ַּבָּׁשָנה  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ 
א(. ְוָהיּו מֹוִנים ְׁשנֹות ַהְּמָלִכים ֵמֹחֶדׁש ִניָסן, ֶׁשִאם ָמַלְך ַּבֲאָדר, ִניָסן ַהָּבא ַאֲחָריו ִנְקָרא ָׁשָנה ֵׁשִנית, ִּכי 
ְּכָבר הֹוִציא ְׁשָנתֹו ָהִראׁשֹוָנה ַּבֲאָדר, ְוַהְּׁשִנָּיה ַמְתִחיִלין ִמִּניָסן. ְוַטְעמֹו ֶׁשל ָּדָבר ִנְרֶאה ִמְׁשֵּתי ִסּבֹות: א. 
ְוָיָצאנּו ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות, וא"כ ַּגם ְׁשנֹות  ְלַעם  ָהִיינּו  ִמְצַרִים, ֶׁשּבֹו  ַהִּמְנָין הּוא ִמיִציַאת  ִמְּפֵני ֶׁשִעַּקר 
ַהֶּמֶלְך ַהִּנְמִנים ִעּמֹו ִמְּפֵני ַהָּכבֹוד ַיְתִחילּו ִמִּניָסן. ב. ִּכי ֹקֶדם ְיִציַאת ִמְצַרִים ֹלא ָיְדעּו ִיְׂשָרֵאל ֶאת ה', 
ְועֹל ַמְלכּותֹו ֹלא ָהָיה ֲעֵליֶהם, ַרק ֵאיֶזה ְיִחיֵדי ְסֻגָּלה ְמַעט ִמְּזֵעיר ְוַנַער ִיְכְּתֵבם, ַּגם ֹמֶׁשה ֹלא ָהָיה ָחׁשּוב 
ָׁשַמִים  ַמְלכּות  עֹל  ְוִקְּבלּו  ַעְבּדֹו,  ּוְבֹמֶׁשה  ַּבה'  ֶהֱאִמינּו  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ְיֵדי  ַעל  ְוַרק  ִלְכלּום,  ְּבֵעיֵניֶהם 

ג. ספר 'נחלת אבות' בהוצאה חדשה ומהודרת ע"י 'הספריה הספרדית - אור המערב', ישר כח להוצאת 'אור 
המערב' ירושלים על שליחת המאמר.
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ֲעֵליֶהם, ִּדְכִתיב "ה' ִיְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעד", ְוֵכן ָּכתּוב ְּבֹמֶׁשה "ַוְיִהי ִביֻׁשרּון ֶמֶלְך", ּוְכמ"ש ָהַרב ַאְבָרָהם ִאְּבן 
ֶעְזָרא ְוַרְׁשַּב"ם ַז"ל, ַעל ַהָּפסּוק "ִלְפֵני ְמָלְך ֶמֶלְך ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל", ֶׁשהּוא ֹמֶׁשה, ַעֵּין ָׁשם )בראשית לו, לא(, 

ְוָלֵכן ָּבֲחרּו ִלְמנֹות ְלָכל ַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל ִמִּניָסן, ִּכי ּבֹו ָמַלְך ה' ְצָבאֹות ּוֹמֶׁשה ַעְבּדֹו ַעל ִיְׂשָרֵאל.

ְוָלְרָגִלים, ֵּפרּוָׁשּה ִּכי ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה "ִּכי ִתּדֹר ֶנֶדר ַלה' ֱאֹלֶהיָך ֹלא ְתַאֵחר ְלַׁשְּלמֹו, ִּכי ָדרֹׁש ִיְדְרֶׁשּנּו ה' 
ֱאֹלֶהיָך ֵמִעָּמְך ְוָהָיה ְבָך ֵחְטא" )דברים כג, כב(, ְוִקְּבלּו ַרַז"ל, ֶׁשֵאינֹו עֹוֵבר ְּב"ַבל ְּתַאֵחר" ַרק ַעד ֶׁשַּיַעְברּו 
ָעָליו ג' ְרָגִלים ְרצּוִפים, ְוַחג ַהַּמּצֹות ְּבֵריָׁשא ]ַּבַהְתָחָלה[, ְּכֵסֶדר ַהָּכתּוב ַּבּתֹוָרה "ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה 
ְּפָעִמים ד'  ג'  ְּפָעִמים  ּוְלִפיָכְך  )סוף פרשת ראה(,  ַהֻּסּכֹות"  ּוְבַחג  ַהָּׁשֻבעֹות  ּוְבַחג  ַהַּמּצֹות  ְּבַחג  ְוכּו'  ֵיָרֶאה 
ְּפָעִמים ה', ְּדַהְינּו, ִאם ָנַדר ִלְפֵני ַהֶּפַסח - ג', ְּכֶׁשַּיֲעֹבר ֶּפַסח ְוָׁשבּועֹות ְוֻסּכֹות ְוֹלא ֵהִביא ִנְדרֹו, עֹוֵבר 
ֶׁשַּיַעְברּו ה'  ַחג ַהָּׁשבּועֹות, ה', ֶׁשֵאינֹו עֹוֵבר ַרק ַעד  ֹקֶדם  ְּדַהְינּו  ֲעֶצֶרת,  ִלְפֵני  ָנַדר  ְוִאם  ְּתַאֵחר.  ְּבַבל 
ְרָגִלים, ֲעֶצֶרת, ֻסּכֹות, ֶּפַסח, ֲעֶצֶרת, ֻסּכֹות. ָנַדר ִלְפֵני ַהֻּסּכֹות - ד', ֶׁשֵאינֹו עֹוֵבר ַעד ֶׁשַּיַעְברּו ד' ְרָגִלים, 
ֻסּכֹות, ֶּפַסח, ֲעֶצֶרת, ֻסּכֹות. ְוָכל ֶזה ְּבֶנֶדר ֶׁשל ָקְרָּבן, ֲאָבל ַהּנֹוֵדר ְצָדָקה, עֹוֵבר ְּבַבל ְּתַאֵחר ְלַאְלַּתר, 
ֶׁשָאְמרּו  ְוָלְרָגִלים  ֵּפרּוׁש  ְוֶזה  ָׁשם.  ְיֻעַּין  ו.(  )דף  ַהָּׁשָנה  ְּברֹאׁש  ָׁשם  כמ"ש  ֵהם,  ְמצּוִיים  ֶׁשֲעִנִּיים  ִמְּפֵני 

ַּבִּמְׁשָנה, ֶׁשָּתִמיד ַמְתִחיִלין ג' ְרָגִלים ֶׁשל ְנָדִרים ֵמָהֶרֶגל ֶׁשְּבִניָסן, ֶׁשהּוא ֶּפַסח.

ב. ְּבֶאָחד ֶּבֱאלּול רֹאׁש ַהָּׁשָנה ְלַמְעַׂשר ְּבֵהָמה, ִּדְכִתיב "ַעֵּׂשר ְּתַעֵּׂשר ֵאת ָּכל ְּתבּוַאת ַזְרֶעָך ַהֹּיֵצא ַהָּׂשֶדה 
ָׁשָנה ָׁשָנה" )דברים יד, כב(, ְוָלְמדּו ָׁשם ִּבְגָמָרא )דף ח.( ִּבְׁשֵּתי ַמַעְׂשרֹות ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר, ֶאָחד ַמְעַׂשר ָּדָגן 
ְוֶאָחד ַמְעַׂשר ְּבֵהָמה, ּוְכִתיב "ָׁשָנה ָׁשָנה", ְלַלֵּמד ֶׁשֵאין ְמַעְּׂשִרין ִמָּׁשָנה ַלֲחֶבְרָּתּה, ֹלא ִמֶּׁשל ֶאְׁשָּתַקד ַעל 
ֶׁשל ָהַׁשָּתא ]ָׁשָנה זֹו[, ְוֹלא ִמֶּׁשל ָהַׁשָּתא ַעל ֶׁשל ֶאְׁשָּתַקד )עיין שם בספרי(, ְוָלֵכן ָקְבעּו ָלֶהם רֹאׁש ַהָּׁשָנה 
ְּבֶאָחד ֶּבֱאלּול, ִּכי ְזַמן ִזּוּוג ֹרב ַהּצֹאן ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל הּוא, )ויש תנאים חולקים, ע"ש במשנה, ובגמרא שם דף ח. 

טעם פלוגתתם(.

ָהיּו  ִּכי  ְלִיְׂשָרֵאל,  ַהַּמְלכּות  ְּכֶׁשָאְבָדה  ֵׁשִני  ְּבַבִית  ִּכי  ַלָּׁשִנים, ּוֵפרּוָׁשּה,  ַהָּׁשָנה  ְּבִתְׁשֵרי רֹאׁש  ְּבֶאָחד  ג. 
ַּתַחת ַמְלכּות ָּפַרס, ְוַאַחר ָּכְך ַּתַחת ַמְלכּות ָיָון, ְוַאַחר ָּכְך ָמְלכּו ַהַחְׁשמֹוָנִאים, ְוִנְמְׁשָכה ַמְלכּוָתם ָקרֹוב 
ִמְצַרִים  ִליִציַאת  מֹוִנים  ָהיּו  ְוַהְּיָוִנים,  ַהָּפְרִסִּיים  ַּתַחת  ֶׁשָהיּו  ּוִבְזַמן  ַהַּבִית,  ֻחְרַּבן  ַעד  ָׁשָנה,  ְלָמאַתִים 
ּוְלַמְלֵכי ָּפַרס ְוָיָון, ֶׁשָהיּו ּכֹוְתִבים: ִּבְׁשַנת ָּכְך ְוָכְך ִליִציַאת ִמְצַרִים, ֶׁשִהיא ְׁשַנת ָּכְך ְוָכְך ְלֶמֶלְך ְּפלֹוִני 
ַהָּפְרִסי, אֹו ַהְּיָוִני, ְוָהיּו מֹוִנים ָלֶהם ְּתִחַּלת ַמְלכּוָתם ֵמֹחֶדׁש ִּתְׁשֵרי, ְּכֵדי ְלַהְבִּדיָלם ֵמַהִּמְנָין ֶׁשָהיּו מֹוִנים 
ְלַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל. ְוֵכן ָהיּו מֹוִנים ַּגם ֵּכן ְלַמְלֵכי ַהַחְׁשמֹוָנִאים, ְּכֵדי ְלַהְבִּדיָלם ִמַּמְלֵכי ֵּבית ָּדִוד, )ְוַעֵּין ָׁשם 
ִּבְגָמָרא ֶׁשִּבְׁשִביל ְקִדיַמת ְׁשָטרֹות ָנְגעּו ָּבּה(, ֶזהּו ֵּפרּוׁש ַלָּׁשִנים )ְוַעֵּין ָׁשם עֹוד ִּבְגָמָרא, ֶׁשֵּפרּוׁש ָׁשִנים ֶׁשל ְּתקּופֹות ּומֹוָלדֹות ֶׁשל 

ַחָּמה ּוְלָבָנה(.

ְוַלְּׁשִמִּטין, ז' ְׁשנֹות ַהְּׁשִמָּטה ִמִּתְׁשֵרי ָמִניַנן, ְוֵכן ֲחִמִּׁשים ֶׁשל יֹוֵבל.

ְוַלְּנִטיָעה, ְלִמְנַין ֶנַטע ְרָבִעי, ֶׁשִאם ָנַטע ִאיָלן מ"ה יֹום ֹקֶדם ִּתְׁשֵרי, ְּדַהְינּו יֹום ַהְּנִטיָעה ְוי"ד יֹום ֶׁשל 
ְקִליָטה ָּבָאֶרץ, ִּכי ַעד י"ד יֹום ִנְקָלט, ְול' יֹום ְלֵהָחֵׁשב ָׁשָנה, ִּדְׁשֹלִׁשים יֹום ַּבָּׁשָנה ֲחׁשּוִבים ָׁשָנה, ִּתְׁשֵרי 
ַהָּבא ַאֲחֵריֶהם ִמְּתִחַּלת ָׁשָנה ְׁשִנָּיה, ְוִתְׁשֵרי ֶׁשַאֲחָריו ְׁשִליִׁשית, ַעד ַּתְׁשלּום ָׁשָנה ד' ִיְהֶיה ָּכל ִּפְריֹו ֹקֶדׁש 

ִהּלּוִלים ַלה', ְלַהֲעלֹותֹו ּוְלָאְכלֹו ִּבירּוָׁשַלִים.

ְוַלְיָרקֹות, ְלִעְנַין ַמְעַׂשר ָיָרק, ֶׁשֵאין ְמַעְּׂשִרין ִמָּׁשָנה ַעל ֶׁשל ֲחֶבְרָּתּה, ַאף ֶׁשַּמְעַׂשר ָיָרק הּוא ִמְּדַרָּבָנן. 
ְוָקְבעּו לֹו רֹאׁש ַהָּׁשָנה ִמִּתְׁשֵרי, ֶׁשהּוא ְזַמן ַהְתָחַלת ְזִריַעת ָיָרק ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.

ד. ְּבֶאָחד ִּבְׁשָבט רֹאׁש ַהָּׁשָנה ָלִאיָלן ְּכִדְבֵרי ֵּבית ַׁשַּמאי, ַּגם ֶזה ְלִעְנַין ַמֲעֵׂשר, ֶׁשֵאין ְמַעְּׂשִרין ִמֵּפרֹות 
ֶׁשָחְנטּו, ְּדַהְינּו ֶׁשָעׂשּו ֵנץ, ֵמא' ְׁשָבט ְוֵאיָלְך, ַעל ֵּפרֹות ֶׁשָעׂשּו ֵנץ ֹקֶדם, ְוֵכן ְלֶהֶפְך. ְּדָגְמִריַנן ִמַּמְעַׂשר 
ָּדָגן ְלָכל ַהַּמַעְׂשרֹות, וכמ"ש ְּבִסְפִרי ַעל ַהָּפסּוק "ַעֵּׂשר ְּתַעֵּׂשר" ְוכּו', ְיֻעַּין ָׁשם. ְוַאְך ֵּבית ִהֵּלל אֹוְמִרים 
ט"ו ְׁשָבט, ִּכי ּבֹו ַמְתִחיִלים ֹרב ָהִאיָלנֹות ַלֲחנֹט ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ֶזהּו ֵּפרּוׁש ַהִּמְׁשָנה ַעל ִּפי ַהְּגָמָרא ָׁשם 

ְיֻעַּין ָׁשם.
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שבט - אדר תשפ"א ׀ תנובות שדה

מנהגי ישראל בט"ו בשבט 
ְוָכתּוב ֶאְצִלי ִמֵּׁשם ֵסֶפר ַקְדמֹוִנּיֹות ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשָּבא ְלָיִדי ֶזה ַּכָּמה, ֶׁשָּכַתב ְּבִעְנָיָנא ְּדיֹוָמא, ְוֶזה ֹּתֶכן ְּדָבָריו 
ָהִאָּכִרים  ִּבְקָצָרה: ִּבְהיֹות ֲאבֹוֵתינּו ַעל ֲאָדָמה ַהֹּקֶדׁש, ָהָיה יֹום ט"ו ְׁשָבט ָלֶהם ְלַחג ָּגדֹול, ִּכי ּבֹו ָהיּו 
ּוַבֲעֵלי ַהְּכָרִמים ְוַהַּפְרֵּדִסים יֹוְצִאים ַלָּׂשדֹות, ְוִעָּמֶהם ְנֵׁשיֶהם ּוְבֵניֶהם ְוַטָּפם, ְוָהיּו ֻּכָּלם ְמֻלָּבִׁשים ְּבִבְגֵדי 
יֹום טֹוב, ְוִעָּמֶהם ַּכָּמה ֲעָגלֹות ְמֵלאֹות ַמֲאָכל ּוִמְׁשֶּתה, ּוֵפרֹות ּוְמָגִדים ָלֹרב, ְוָהָיה ָּכל ֶאָחד נֹוֵטַע ִאיָלן 
ֶאָחד, ְוקֹוֵרא אֹותֹו ַעל ְׁשמֹו )עיין גיטין דף נז. אסקא דרישפק(, ְועֹוִׂשים ָּבֶהם ִסיָמִנים ְלַהִּכיר ָּכל ֶאָחד ֶאת ֶׁשּלֹו, 
ְוַאַחר ַהְּנִטיָעה ָהיּו אֹוְכִלים ְוׁשֹוִתים ּוְׂשֵמִחים, ְוקֹוְרִאים אֹותֹו ְּבֵׁשם יֹום ַהְּנִטיָעה, ְוָכל ׁשּוֵקי ְירּוָׁשַלִים 
ָהיּו אֹותֹו ַהּיֹום ְמֻעָּטִרים ְּבֵפרֹות ִלְמֹּכר ְלַבֲעֵלי ַהַּפְרֵּדִסים, ְוֵכן ָּכל ׁשּוֵקי ָעֵרי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ּוְכָפֶריָה. ּוִמֶּזה 
ִנְמַׁשְך ַהִּמְנָהג ַעד ַעָּתה ְּבָכל ְּתפּוצֹות ִיְׂשָרֵאל ְלַהְרּבֹות ַהּיֹום ַהֶּזה ְּבִׂשְמָחה ּוְבֵפרֹות ּוְמָגִדים ּוְבִׁשירֹות 

ְוִתְׁשָּבחֹות ְלֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ָּברּוְך הּוא, ֵזֶכר ַלִּמְקָּדׁש, ַעד ָּכאן.

חומר הנאה בלא ברכה
ַהַּטַעם ַהב' הּוא, ֵמַאַחר ֶׁשְּביֹום ט"ּו ְׁשָבט ַמְתִחיִלים ָהִאיָלנֹות ַלֲחנֹט, ָלֵכן ְצִריִכים ְלַהְרּבֹות ִּבְבָרכֹות 
ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ְוָהֲאָדָמה,  ָהִאיָלן  ְלָבֵרְך ֶאת ֵּפרֹות  ָהַרֲחִמים  ַּבַעל  ִלְפֵני  ָהַרֲחִמים  ַהֵּלב, ְלעֹוֵרר ֶאת  ְּבַכָּוַנת 
ַהְּבָרכֹות ִמְתָּבְרִכים ַהֵּפרֹות. ְוִנְמָׁשְך ִמֶּזה עֹוד, ֶׁשָּכל ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהִּנְמִנים ִעָּמֶהם ְמעֹוְרִרים ֶאת ִלָּבם 
ִּבְנאּוִמים ָיִפים, ִלָּזֵהר ְמֹאד ֶׁשֹּלא ֵלָהנֹות ֵמָהעֹוָלם ַהֶּזה ְּבֹלא ְּבָרָכה, ֶׁשהּוא ָעוֹן ָחמּור ְוָעְנׁשֹו ָחמּור, ּוְכמֹו 

ֶׁשָאְמרּו ַרַז"ל ִּבְבָרכֹות )דף לה.(, ְוֶזה ְלׁשֹוָנם: 

ָּתנּו ַרָּבָנן ָאסּור לֹו ָלָאָדם ֶׁשֵּיָהֶנה ִמן ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְּבֹלא ְּבָרָכה, ְוָכל ַהֶּנֱהֶנה ִמן ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְּבֹלא ְּבָרָכה 
ָמַעל, )כנהנה מן הקדש, רש"י ז"ל(, ַמאי ַּתַּקְנֵּתיּה? ֵיֵלְך ֵאֶצל ָחָכם. ֵיֵלְך ֵאֶצל ָחָכם. ַמאי ָעִביד ֵליּה, ָהא ָעִביד 
ֵליּה ִאּסּוָרא? ֶאָּלא ָאַמר ָרָבא, ֵיֵלְך ֵאֶצל ָחָכם ֵמִעָּקָרא, ִויַלְּמֶדּנּו ְּבָרכֹות, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ָיבֹא ִליֵדי ְמִעיָלה. 
ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ְׁשמּוֵאל, ָּכל ַהֶּנֱהֶנה ִמן ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְּבֹלא ְּבָרָכה ְּכִאּלּו ֶנֱהָנה ִמָּקְדֵׁשי ָׁשַמִים, ֶׁשֶּנֱאַמר 
"ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה". ר' ֵלִוי ָרֵמי, ְּכִתיב "ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה", ּוְכִתיב "ַהָּׁשַמִים ָׁשַמִים ַלה' ְוָהָאֶרץ ָנַתן 
ִלְבֵני ָאָדם"? ֹלא ַקְׁשָיא, ָּכאן ֹקֶדם ְּבָרָכה ָּכאן ְלַאַחר ְּבָרָכה. ָאַמר ַרִּבי ֲחִניָנא ַּבר ָּפָּפא, ָּכל ַהֶּנֱהֶנה ִמן 
ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְּבֹלא ְּבָרָכה, ְּכִאּלּו ּגֹוֵזל ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ּוְכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֶּנֱאַמר "ּגֹוֵזל ָאִביו ְוִאּמֹו ְואֵֹמר 
ֵאין ָּפַׁשע ָחֵבר הּוא ְלִאיׁש ַמְׁשִחית" )משלי כח, כד(, ְוֵאין ָאִביו ֶאָּלא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֶׁשֶּנֱאַמר "ֲהלֹוא 
הּוא ָאִביָך ָּקֶנָך" )דברים לב, ו(, ְוֵאין ִאּמֹו ֶאָּלא ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֶּנֱאַמר "ְׁשַמע ְּבִני מּוַסר ָאִביָך ְוַאל ִּתֹּטׁש 
ּתֹוַרת ִאֶּמָך" )משלי א, ח(. ַמאי "ָחֵבר הּוא ְלִאיׁש ַמְׁשִחית"? ָאַמר ַרב הּוָנא ַּבר ָּפָּפא, ָחֵבר הּוא ְלָיָרְבָעם 

ֶּבן ְנָבט, ֶׁשִהְׁשִחית ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבָּׁשַמִים, עכ"ל.

ְוִהֵּנה ֵיׁש ְלָהִעיר ַעל ַהַּמֲאָמר ַהֶּזה, ְּבַמה ֶּׁשָּכַתב ִּבְתֵרי ָּבֵבי, ָאסּור לֹו ָלָאָדם ְוכּו', ְוָכל ַהֶּנֱהֶנה ְוכּו', ַּבֲחָדא 
ַסִּגי ַּדֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַמר ִּבְקָצָרה, ָּכל ַהֶּנֱהֶנה ֵמָהעֹוָלם ַהֶּזה ְּבֹלא ְּבָרָכה ָמַעל, ְוֵריָׁשא ֻּכָּלּה ָלָּמה ִלי? ְוִנְרֶאה 
ְלֹקֶצר ַּדְעִּתי ְלָפֵרׁש, ַעל ִּפי ַמה ֶּׁשָּכתּוב ְּבֵסֶפר ֶחְמָּדה, ִלּקּוֵטי ִּדיֵני ְּבָרכֹות, ֶׁשַהּיֹוֵדַע ְּבָעִני ֶׁשֵאינֹו ְמָבֵרְך, 
ָאסּור ִלֵּתן לֹו ֹאֶכל ּוַמְׁשֶקה, ַרק ִאם ָרָאה אֹותֹו ְּבַצַער ִיֵּתן לֹו ֶּכֶסף, ְוהּוא ִיְקֶנה ְלַעְצמֹו. ְוִאם ֵּכן נּוַכל 
לֹוַמר, ֶׁשַּמה ֶּׁשָאַמר ְּבֵריָׁשא ָאסּור לֹו ָלָאָדם ֶׁשֵּיָהֶנה, ְקִריָאָתּה ִהיא ֹּפַעל יֹוֵצא, ֶׁשְיַּהֶּנה, ְוָרָצה לֹוַמר ָאסּור 
ֶהָעִני  ְוַאְך  ְּבָרָכה,  ְּדַהְינּו ֶׁשּיֹוֵדַע ֶׁשּיֹאְכלּו ְּבֹלא  ְּבָרָכה,  ַהֶּזה ְּבֹלא  ֲאֵחִרים ִמן ָהעֹוָלם  ֶׁשְיַּהֶּנה  ָלָאָדם  לֹו 
ַהֶּנֱהֶנה ְּבֹלא ְּבָרָכה ָמַעל, ְּדַהְינּו ַהַּבַעל ַהַּבִית ֶׁשָּנַתן לֹו ָעִביד ִאּסּוָרא, ְוהּוא ָמַעל. ּוָבֶזה ְמָפְרִׁשים ַהִחיָדה, 

ֵהיָכן ָמִצינּו ֶׁשָאסּור ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה? ְוָאְמרּו, ַהּנֹוֵתן אֹוֵכל ֶנֶפׁש ְלָעִני ֶׁשֵאינֹו ְמָבֵרְך.

ְועֹוד ֵיׁש ְלָפֵרׁש, ְּבַמה ֶּׁשּנֹוִסיף עֹוד ְלַדְקֵּדק, ַמּדּוַע הֹוִסיף עֹוד ְּבֵריָׁשא ְׁשֵּתי ֵּתבֹות "לֹו ָלָאָדם", ְוַאף ֶׁשֵּיׁש 
ַּכּיֹוֵצא ָּבֶזה ַּבַּׁש"ס, ְּכמֹו: ָאסּור לֹו ָלָאָדם ַלֲעבֹר ֲאחֹוֵרי ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְּבָׁשָעה ֶׁשַהִּצּבּור ִמְתַּפְּלִלין )ברכות 
ח:(. ָאסּור לֹו ָלָאָדם ֶׁשּיֹאַמר ָּבָׂשר ֶזה ְלֶפַסח )פסחים נג:(. ָאסּור לֹו ָלָאָדם ֶׁשַּיֲעֹמד ַעל ְׂשֵדה ֲחֵברֹו ְוכּו' )ב"מ 

קז:(. ִמָּכל ָמקֹום ֵהיָכא ְּדָמִציַנן ְלִמְדַרׁש ָּדְרִׁשיַנן ]ְּכֶׁשֶאְפָׁשר ְלָפֵרׁש ְּבֶדֶרְך ְּדָרׁש, ָאנּו ּדֹוְרִׁשים[, ֲהָוה ֵליּה 
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ְלֵמיַמר ִּבְקָצָרה, ָאסּור ֶׁשֵּיָהֶנה ִמן ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְּבֹלא ְּבָרָכה? ְוַאְך ִנְרֶאה, ֶׁשְּבֵריָׁשא ְמַדֵּבר ַעל ַהְּקַטִּנים, 
ֶׁשַאף ֶׁשֵאין ַחָּיִבים ְלָבֵרְך, ֲאִביֶהם ַחָּיב ְלַחְּנָכם )אורח חיים סימן קפ"ו(, ֶׁשֹּלא ִיֵּתן ָלֶהם ֶלֱאכֹל אֹו ִלְׁשּתֹות 
ַעד ֶׁשְּיָבְרכּו, ְוִאם ָעַבר, ֵאין לֹו עֶֹנׁש ֶׁשל ְמִעיָלה, ַרק ָאסּור ִמִּדְבֵריֶהם ַז"ל, ְוֶזה ֶׁשָאַמר: ָאסּור לֹו ָלָאָדם 
ֶׁשְיַּהֶּנה ֲאֵחִרים ִמן ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְוכּו', ְוָלֵכן ָאַמר "לֹו ָלָאָדם", לֹוַמר ֶׁשָהִאּסּור ֶׁשָּבֶזה נֹוֵגַע ַרק לֹו ְלַבּדֹו, 

ְוֹלא ְלָבָניו, ִּכי ֵהם ְקַטִּנים ּוְפטּוִרים. 

מעשה נסיך שערבו לו תבשילי שבת
ְוָׁשַמְעִּתי ְמַסְּפִרים, ִּכי ָנִסיְך ֶאָחד ָאַכל ְסעּוָדה ִּבימֹות ַהחֹל ְּבֵבית ַהָּגאֹון ַרִּבי ֲעִקיָבא ֵאיֶגר זיע"א, ַוֶּיֶעְרבּו 
ְלִחּכֹו ַהְרֵּבה ָּכל ַהַּתְבִׁשיִלים ְוַגם ַהֶּלֶחם, ַוִּיְׁשַאל ֶאת ַהָּגאֹון ַוּיֹאַמר, ַּכְּסעּוָדה ַהּזֹאת ְלָכל ַּתְבִׁשיֶליָה ֲאִני 
עֹוֶׂשה ְּבתֹוְך ֵּביִתי ְּפָעִמים ַהְרֵּבה, ּוֵמעֹוָלם ֹלא ָטַעְמִּתי ָּבּה ַּכַּטַעם ַהֶּזה, ַרק ַּפַעם ַאַחת ָאַכְלִּתי ָּכמֹוָה ֵאֶצל 
ְיהּוִדי ֶאָחד ְּבַׁשָּבת ְוָטַעְמִּתי ָּבּה ַטַעם ְלֶׁשַבח, ְוַאְך ָיַדְעִּתי, ִּכי ַטְעָמּה ָּבא, ִמְּפֵני ֶׁשָהְיָתה ְסעּוַדת ַׁשָּבת, 
ַּכֲאֶׁשר ָּדָבר ֶזה ְמֻנֶּסה ֶאְצִלי ְוֵאֶצל ֲחֵבַרי, ִּכי ַּתְבִׁשיל ֶׁשל ַׁשָּבת ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל הּוא ָעֵרב ַלֵחְך ְמֹאד )כמ"ש 

בשבת קיט.(, ָאְמָנם ַהאי יֹוָמא חֹל הּוא, ּוַמּדּוַע ַּתְבִׁשיָליו ֻמְטָעִמים יֹוֵתר?

ָאַמר לֹו ַהָּגאֹון, ִמְּפֵני ֶׁשֲאַנְחנּו ְמָבְרִכין ֲעֵליֶהן ְּבַכָּוַנת ַהֵּלב ְלֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ָּברּוְך הּוא, ְוַעל ְיֵדי ַהְּבָרָכה 
ִנּתֹוֵסף ָּבֶהם ַטַעם. ַוּיֹאֶמר לֹו ַהָּנִסיְך, ִאם ֵּכן ַהְּסעּוָדה ֶׁשְּלָך ְוֶׁשל ֲחֵבְרָך ֶׁשל חֹל ֻמְטֶעֶמת ְּכֶׁשל ַׁשָּבת ֶׁשל 
ֲאֵחִרים, ְוֶׁשל ַׁשָּבת ֶׁשְּלָך ִהיא ֲעִדיָפא ְּבַטְעָמּה יֹוֵתר, ַוּיֹאֶמר ַהָּגאֹון ֵּכן. ַוּיֹאֶמר ַהָּנִסיְך, ִאם ֵּכן חֹוָבה ָעֶליָך 
ְלַהְזִמין אֹוִתי עֹוד ַעל ְסעּוַדת ַׁשָּבת. ַוּיֹאֶמר טֹוב. ְוֵכן ָהָיה, ִהְזִמינֹו ְוָסַעד ִעּמֹו ְּבַׁשָּבת, ְוָעְרָבה לֹו ְסעּוָדתֹו 
ַעד ְמֹאד, ַוּיֹאֶמר ַהָּנִסיְך: ַאְׁשֵריֶכם ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשַאף ְּבָגלּוְתֶכם, ַאֶּתם ֶנֱהִנים ִמן ָהעֹוָלם יֹוֵתר ִמָּכל ָהֻאּמֹות 
ַעל ְיֵדי ְקֻדַּׁשת ַּדְתֶכם ַּדת ַהֹּקֶדׁש. ְוָאְמרּו, ֶׁשֹּלא ָהיּו ָיִמים ַעד ֶׁשִּנְתַּפֵּטר ִמְּנִסיכּותֹו, ְוָנַסע הּוא ְוִאְׁשּתֹו 

ּוִבּתֹו ַלֲאֶמִריָק"א, ְוִנְכְנסּו ִּבְתָלָתא ַּכֲחָדא ]ְׁשָלְׁשָּתם ְּכֶאָחד[ ַּתַחת ַּכְנֵפי ַהְּׁשִכיָנה.

מעשה על איש שנהנה בלא ברכה
עֹוד ָׁשַמְעִּתי ְמַסְּפִרים ַעל ַהָּגאֹון ר' ֹמֶׁשה סֹוֵפר זיע"א, ֶׁשִּבְהיֹותֹו ַרב ִּבְּפֶרְׁשּבּוְר"ג ְּבאּוְנַגְרָי"א, ָּבא ְלָׁשם 
ִאיׁש ֶאָחד ֵמִעיר ֶּבְרִלי"ן, ְוָרָצה ִלַּקח ִאָּׁשה, ּוָמָצא ִאָּׁשה ָיָפה ַּבת ִאיׁש ׁשּוַע ְוָנִדיב, ַוּיֹוֶאל ָאִביָה ְלִתָּתּה 
לֹו, ּוֵבין ּכֹה ָוכֹה ֶׁשַּיֲעׂשּו ֶקֶׁשר ֶׁשל ִׁשּדּוִכין, ָּבא ִאיׁש ֶאָחד ְוִהְלִׁשין ֶאת ָהאֹוֵרַח ַלֲאִבי ָהִאָּׁשה ִּכי ֵיׁש ְּפסּול 
ְּבִיחּוסֹו, ַוִּיְמַנע ַעְצמֹו ֲאִבי ָהִאָּׁשה ִמֵּתת לֹו ֶאת ִּבּתֹו, ְוַיְחֹקר ָהִאיׁש ָהאֹוֵרַח ַעל ִסַּבת ַהָּדָבר, ַוִּיְמָצא ִּכי 
ְּפלֹוִני הּוא ֶׁשהֹוִציא ָעָליו ִּדָּבה. ַוֵּיֶלְך ַוִּיְקּבֹל ָעָליו ִלְפֵני ַהָּגאֹון ַרִּבי ֹמֶׁשה סֹוֵפר ַהִּנְזָּכר, ַוִּיְׁשַלח ַאֲחָריו, 
ּוֵבין ּכֹה ָוכֹה ֶׁשָּיבֹוא, ְוִהֵּנה ִאיׁש ֶאָחד ָּבא ִלְפֵני ַהָּגאֹון, ּוְבָידֹו ַסל ֶׁשל ֵּפרֹות ֲחָדִׁשים, ַוִּיֵּתן ֶאל ָהַרב ְלָבֵרְך, 
ְוִחֵּלק עֹוד ְלָכל ָהעֹוְמִדים ָׁשם, ְוָכל ֶאָחד ֵּבֵרְך ַעל ְּפִרי ֶׁשְּבָידֹו, ְואֹותֹו ָהִאיׁש ָהאֹוֵרַח ָאַכל ְּבֹלא ְּבָרָכה, 
ַוִּיְגַער ּבֹו ַהָּגאֹון, ַוּיֹאֶמר לֹו: ִזיל ֵמָהָכא ּתּו ֹלא ְצִריְכָנא ]ֵלְך ִמָּכאן, ׁשּוב ֵאיִני ָצִריְך ִלְבֹּדק[, ֵיׁש ְּבָך ַצד 
ָארּור, ַוָּיָקם ַוֵּיֵצא. ַוֵּיֵצא ַאֲחָריו ר' ִׁשְמעֹון ְּבנֹו ֶׁשל ַהָּגאֹון, ְוַיְחֹקר אֹותֹו ֵהיֵטב ִּביִדידּות ְּגדֹוָלה ְלהֹוִציא 
ַמה ֶּׁשְּבִלּבֹו, ַוַּיֶּגד לֹו ֹקְׁשְט ִאְמֵרי ֱאֶמת, ִּכי ְזֶקְנּתֹו ֵאם ָאִביו ִנְתַעְּבָרה ֵמֶעֶבד ֵמֲאֶמִריָק"א, ְוָקָרא ר' ִׁשְמעֹון 

ַעל ָאִביו ַהָּגאֹון זיע"א "סֹוד ה' ִליֵרָאיו".

ֵמֲהָנאֹות  ַאַחד  ַעל  אֹו  ַהֵּפרֹות  ַעל  ַהְמָבֵרְך  ִּכי  זיע"א,  ָהַרְׁשָּב"א  ְּבֵׁשם  ַהָּגדֹול,  ַיֲעֹקב  ְּבֵעין  ָּכתּוב  עֹוד 
ִּפי  ַעל  ֶׁשַאף  ַהּכֹל,  ְוִסַּבת  ַהֹּכל  ּוַמְנִהיג  ַהַּמְׁשִּגיַח  הּוא  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשה'  ָּבֶזה  ַּדְעּתֹו  ִהְסִּכיָמה  ְּכָבר  ָהעֹוָלם, 
ַהִּנְׁשָּפע  ַהֶּׁשַפע  ִמַּצד  ַרק  ִמִּצָּדם,  ּכָֹחם  ֵאין  ּוְמַגְּדִלים,  ַמְצִמיִחים  ְּבִטְבָעּה  ְוָהָאֶרץ  ְּבִסּבֹוָתם  ֶׁשַהַּגְלַּגִּלים 
ֲעֵליֶהם ֵמַהִּסָּבה ָהֶעְליֹוָנה, ָהֵאל ִיְתָּבַרְך ַהַּמְׁשִּגיַח ַעל ַהּכֹל, ַעֵּין ָׁשם עֹוד ְּדָבִרים ְיָקִרים. ְוָהֵאל ְּבֹרב ַחְסּדֹו, 

ִיֵּתן ָעֵלינּו ֵמהֹודֹו, ְוַיְעְזֵרנּו ָּתִמיד ְלָעְבדֹו, ְּבֵלב ָׁשֵלם, ָאֵמן.
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שבט - אדר תשפ"א ׀ תנובות שדה

סדר ט"ו בשבט

הלימוד והברכות

סדר הברכות באכילת פירות ט"ו בשבט בתוספת אמירת פסוקים ומשניות 
לכל פרי, נערך על ידי מורינו ראש המכון שליט"א.

חיטה:
יקח עוגה או שאר מיני מאפה מקמח חיטים ויאמר:

ִּכי ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ְמִביֲאָך ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבה ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים 
ֲעָינֹת ּוְתהֹמֹת יְֹצִאים ַּבִּבְקָעה ּוָבָהר: ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשֹעָרה 

ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון ֶאֶרץ ֵזית ֶׁשֶמן ּוְדָבׁש:

ְּכמֹו  ְיֵרַכִיְך  ַחּמּוֵקי  ָנִדיב  ַּבת  ַּבְּנָעִלים  ְפָעַמִיְך  ָּיפּו  ַמה 
ֶיְחַסר  ַאל  ַהַּסַהר  ַאַּגן  ָׁשְרֵרְך  ָאָּמן:  ְיֵדי  ַמֲעֵׂשה  ֲחָלִאים 

ַהָּמֶזג ִּבְטֵנְך ֲעֵרַמת ִחִּטים סּוָגה ַּבּׁשֹוַׁשִּנים:

ָרָאה   - ַּבֲחלֹום  ִחִּטים  ָהרֹוֶאה  ַאָּבא:  ַּבר  ִחָּיא  ַרִּבי  ָאַמר 
ָׁשלֹום, ֶׁשֶּנֱאַמר: ַהָּׂשם ְּגבּוֵלְך ָׁשלֹום ֵחֶלב ִחִּטים ַיְׂשִּביֵעְך.

ויברך בורא מיני מזונות ויאכל: 

יין:
יקח כוס יין, ויאמר:

ַּבַּיִין ְלֻבׁשֹו  ְּבִני ֲאתֹנֹו ִּכֵּבס  ְוַלּׂשֵרָקה  ַלֶּגֶפן ִעיֹרה  ֹאְסִרי 
ִׁשַּנִים  ּוְלֶבן  ִמָּיִין  ֵעיַנִים  ַחְכִליִלי  סּוֹתה:  ֲעָנִבים  ּוְבַדם 

ֵמָחָלב:

ְלַגִּני ֲאֹחִתי ַכָּלה ָאִריִתי מֹוִרי ִעם ְּבָׂשִמי ָאַכְלִּתי  ָּבאִתי 
ַיְעִרי ִעם ִּדְבִׁשי ָׁשִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִבי ִאְכלּו ֵרִעים ְׁשתּו 

ְוִׁשְכרּו ּדֹוִדים:

ָּתֵני ַּתָּנא ַקֵּמּה ְּדַרִּבי יֹוָחָנן: ָּכל ִמיֵני ַמְׁשִקין ָיִפין ַלֲחלֹום 
חּוץ ִמן ַהַּיִין, ֵיׁש ׁשֹוֵתהּו ְוטֹוב לֹו, ְוֵיׁש ׁשֹוֵתהּו ְוַרע לֹו; 
ֱאנֹוׁש,  ְלַבב  ְיַׂשַּמח  ְוַיִין  ֶׁשֶּנֱאַמר   - לֹו  ְוטֹוב  ֵיׁש ׁשֹוֵתהּו 
ְוַיִין  ְלאֹוֵבד  ֵׁשָכר  ְּתנּו  ֶׁשֶּנֱאַמר   - לֹו  ְוַרע  ׁשֹוֵתהּו  ְוֵיׁש 
ַּתְלִמיד  ְּתֵני:  ְלַתָּנא,  יֹוָחָנן  ַרִּבי  ֵלּה  ָאַמר  ָנֶפׁש,  ְלָמֵרי 
ָחָכם ְלעֹוָלם טֹוב לֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר ְלכּו ַלֲחמּו ְבַלֲחִמי ּוְׁשתּו 

ְּבַיִין ָמָסְכִּתי.

ויברך פרי הגפן, ויכוין לפטור כל שאר משקין שישתה:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהֶגֶּפן:

זיתים:
יקח זית ויאמר:

ַזִית ַרֲעָנן ְיֵפה ְפִרי ֹתַאר ָקָרא ְיהָוה ְשֵׁמְך:

ִּכי ַתְחּבֹט ֵזיְתָך ֹלא ְתַפֵאר ַאֲחֶריָך ַלֵּגר ַלָּיתֹום ְוָלַאְלָמָנה 
ִיְהֶיה: 

ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל  ֱאֹלֶהיָך  ְיֹהָוה  ְיִביֲאָך  ִּכי  ְוָהָיה 
ַלֲאֹבֶתיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב ָלֶתת ָלְך ָעִרים ְּגדֹֹלת 
ְוֹטבֹת ֲאֶׁשר ֹלא ָבִניָת: ּוָבִּתים ְמֵלִאים ָּכל טּוב ֲאֶׁשר ֹלא 
ְוֵזיִתים  ְּכָרִמים  ָחַצְבָּת  ֹלא  ֲאֶׁשר  ֲחצּוִבים  ּוֹברֹת  ִמֵּלאָת 

ֲאֶׁשר ֹלא ָנָטְעָּת ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת:

ַזִית  ֶׁשֶּנֱאַמר  לֹו,  יֹוֵצא  טֹוב  ֵׁשם   - ַּבֲחלֹום  ַזִית  ָהרֹוֶאה 

ַזִית  ֶׁשֶמן  ָהרֹוֶאה  ְׁשֵמְך.  ה'  ָקָרא  ֹתַאר  ְפִרי  ְיֵפה  ַרֲעָנן 
ַּבֲחלֹום - ְיַצֶּפה ִלְמאֹור ּתֹוָרה, ֶׁשֶּנֱאַמר ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ֶׁשֶמן 

ַזִית ָזְך.

ויברך בורא פרי העץ ויכוין לפטור כל פירות העץ שיאכל: 

תמרים:
יקח תמרים ויאמר:

ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶּגה: ְׁשתּוִלים ְּבֵבית 
ְיֹהָוה ְּבַחְצרֹות ֱאֹלֵהינּו ַיְפִריחּו: 

זֹאת קֹוָמֵתְך ָּדְמָתה ְלָתָמר ְוָׁשַדִיְך ְלַאְׁשּכֹלֹות: 

ָׁשַדִיְך  ָנא  ְוִיְהיּו  ְּבַסְנִסָּניו  ֹאֲחָזה  ְבָתָמר  ֶאֱעֶלה  ָאַמְרִּתי 
ְּכֶאְׁשְּכלֹות ַהֶּגֶפן ְוֵריַח ַאֵּפְך ַּכַּתּפּוִחים:

ַּתם  ֶׁשֶּנֱאַמר  ֲעֹונֹוָתיו,  ַּתּמּו   - ַּבֲחלֹום  ְּתָמִרים  ָהרֹוֶאה 
ֲעוֵֹנְך ַּבת ִצּיֹון.

ויאכל בלי ברכה )כיון שבירך כבר על הזית(:

ענבים ]צימוקים[:
יקח ענבים ויאמר:

ְלָפֶניָה  ִּפִּניָת  ַוִּתָּטֶעָה:  ְּתָגֵרׁש ּגֹוִים  ַּתִּסיַע  ִמִּמְצַרִים  ֶּגֶפן 
ַוַּתְׁשֵרׁש ָׁשָרֶׁשיָה ַוְּתַמֵּלא ָאֶרץ: ָּכּסּו ָהִרים ִצָּלּה ַוֲעָנֶפיָה 

ַאְרֵזי ֵאל: ְּתַׁשַּלח ְקִציֶרָה ַעד ָים ְוֶאל ָנָהר יֹוְנקֹוֶתיָה:  

ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶתָך ָּבֶניָך ִּכְׁשִתֵלי ֵזיִתים  ֶאְׁשְּתָך ְּכֶגֶפן ֹּפִרָּיה 
ָסִביב ְלֻׁשְלָחֶנָך:

ָהרֹוֶאה ֶּגֶפן ְטעּוָנה ַּבֲחלֹום - ֵאין ִאְׁשּתֹו ַמֶּפֶלת ְנָפִלים, 
ַלָּמִׁשיַח,  ְיַצֶּפה   - ׂשֹוֵרָקה  ֹּפִרָּיה.  ְּכֶגֶפן  ֶאְׁשְּתָך  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ֶׁשֶּנֱאַמר ֹאְסִרי ַלֶּגֶפן ִעיֹרה ְוַלֹּׂשֵרָקה ְּבִני ֲאֹתנֹו.

ויאכל בלי ברכה.

תאנים:
יקח מן התאנים ויאמר:

ַהִּנָּצִנים ִנְראּו ָבָאֶרץ ֵעת ַהָּזִמיר ִהִּגיַע ְוקֹול ַהּתֹור ִנְׁשַמע 
ְּבַאְרֵצנּו: 

ַהְּתֵאָנה ָחְנָטה ַפֶּגיָה ְוַהְּגָפִנים ְסָמַדר ָנְתנּו ֵריַח קּוִמי ָלְך 
ַרְעָיִתי ָיָפִתי ּוְלִכי ָלְך:

ְּבִקְרּבֹו,  ִמְׁשַּתֶּמֶרת  ּתֹוָרתֹו   - ַּבֲחלֹום  ְּתֵאָנה  ָהרֹוֶאה 
ֶׁשֶּנֱאַמר נֵֹצר ְּתֵאָנה ֹיאַכל ִּפְרָיּה.

ואם  מן החרקים,  כראוי  בדק  ]אם  ברכה  בלי  ויאכל 
לאו יאמר הפסוקים על הראיה בלבד[.

רימונים:
יקח מן הרימונים ויאמר:

ְּכֶפַלח ָהִרּמֹון ַרָּקֵתְך ִמַּבַעד ְלַצָּמֵתְך: 
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ִעם  ְּכָפִרים  ְמָגִדים  ְּפִרי  ִעם  ִרּמֹוִנים  ַּפְרֵּדס  ְׁשָלַחִיְך 
ְנָרִדים: 

ְלָכה דֹוִדי ֵנֵצא ַהָּׂשֶדה ָנִליָנה ַּבְּכָפִרים: 

ַנְׁשִּכיָמה ַלְּכָרִמים ִנְרֶאה ִאם ָּפְרָחה ַהֶּגֶפן ִּפַּתח ַהְּסָמַדר 
ֵהֵנצּו ָהִרּמֹוִנים ָׁשם ֶאֵּתן ֶאת ֹּדַדי ָלְך: 

ַהּדּוָדִאים ָנְתנּו ֵריַח ְוַעל ְּפָתֵחינּו ָּכל ְמָגִדים ֲחָדִׁשים ַּגם 
ְיָׁשִנים ּדֹוִדי ָצַפְנִּתי ָלְך:  

ְּכִרּמֹוָנא,  ִעְסֵקּה  ָּפֵרי   - ֻזְטֵרי  ַּבֲחלֹום,  ִרּמֹוִנים  ָהרֹוֶאה 
ַרְבְרֵבי - ָרֵבי ִעְסֵקּה ְּכִרּמֹוָנא, ַּפְלֵגי - ִאם ַּתְלִמיד ָחָכם 
הּוא - ְיַצֶּפה ְלתֹוָרה, ֶׁשֶּנֱאַמר ַאְׁשְקָך ִמַּיִין ָהֶרַקח ֵמֲעִסיס 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְלִמְצֹות,  ְיַצֶּפה   - הּוא  ָהָאֶרץ  ַעם  ְוִאם  ִרּמִֹני, 
ְּכֶפַלח ָהִרּמֹון ַרָּקֵתְך. ַמאי ַרָּקֵתְך - ֲאִפּלּו ֵריָקִנין ֶׁשָּבְך 

ְמֵלִאים ִמְצוֹת ְּכִרּמֹון.

ויאכל בלי ברכה. 

אתרוג:
ולאוכלו  מרקחת  מיני  האתרוג  מן  לעשות  נוהגים 

בט"ו בשבט:  
ּוְלַקְחֶּתם ָלֶכם ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ְּפִרי ֵעץ ָהָדר ַּכּפֹת ְּתָמִרים 
ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹת ְוַעְרֵבי ָנַחל ּוְׂשַמְחֶּתם ִלְפֵני ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם 

ִׁשְבַעת ָיִמים:

ָהרֹוֶאה ֶאְתרֹוג ַּבֲחלֹום - ָהדּור הּוא ִלְפֵני קֹונֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְּפִרי ֵעץ ָהָדר ַּכּפֹת ְּתָמִרים.

הנשים  ]אף  שהחיינו  ברכת  לברך  ואין  ברכה.  בלי  ויאכל 
שלא בירכו על ד' מינים כמו שביארתי בספרי שו"ת שש 

משזר כרך שני חאו"ח סי' ז[.

תפוח:
יקח מן התפוח ויאמר:

ַאֲהָבה  חֹוַלת  ִּכי  ַּבַּתּפּוִחים  ַרְּפדּוִני  ָּבֲאִׁשיׁשֹות  ַסְּמכּוִני 
ָאִני:

ֲאִני ֲחַבֶּצֶלת ַהָּׁשרֹון ׁשֹוַׁשַּנת ָהֲעָמִקים: 

ְּכׁשֹוַׁשָּנה ֵּבין ַהחֹוִחים ֵּכן ַרְעָיִתי ֵּבין ַהָּבנֹות: 

ִחַּמְדִּתי  ְּבִצּלֹו  ַהָּבִנים  ֵּבין  ֵּכן ּדֹוִדי  ַהַּיַער  ַּבֲעֵצי  ְּכַתּפּוַח 
ְוָיַׁשְבִּתי ּוִפְריֹו ָמתֹוק ְלִחִּכי:

ַוּיֹאֶמר ְרֵאה ֵריַח ְּבִני ְּכֵריַח ָׂשֶדה ֲאֶׁשר ֵּבֲרכֹו ה', ָאַמר ַרב 
ְיהּוָדה ְּבֵרּה ְּדַרב ְׁשמּוֵאל ַּבר ִׁשיַלת ִמְּׁשֵמּה ְּדַרב: ְּכֵריַח 

ָׂשֶדה ֶׁשל ַּתּפּוִחים.

ויאכל בלי ברכה.

אגוז:
יקח אגוז ויאמר:

ֶאל ִּגַּנת ֱאגֹוז ָיַרְדִּתי ִלְראֹות ְּבִאֵּבי ַהָּנַחל ִלְראֹות ֲהָפְרָחה 
ַהֶּגֶפן ֵהֵנצּו ָהִרּמִֹנים: ֹלא ָיַדְעִּתי ַנְפִׁשי ָׂשַמְתִני ַמְרְּכבֹות 

ַעִּמי ָנִדיב: 

ֶאָחד  נֹוֵטל  ַאָּתה  ֶזה  ֱאגֹוז  ָמה  ָיַרְדִּתי,  ֱאגֹוז  ִּגַּנת  ֶאל 

ֵמַהְּכִרי ְוֻכָּלן ִמַּדְרְּדִרין ּוִמְתַּגְלְּגִלים ֶזה ַאַחר ֶזה, ָּכְך ֵהן 
ִיְׂשָרֵאל ָלָקה ֶאָחד ֵמֶהן ֻּכָּלן ֵמְרִגיִׁשין.

ויאכל בלי ברכה.

שקד:
יקח שקד ויאמר:

ָפַּרח  ְוִהֵנּה  ָהֵעדּות  ֹאֶהל  ֶאל  ֹמֶשׁה  ַוָיֹּבא  ִמָמֳּחָרת  ַוְיִהי 
ַוִיְּגמֹל  ִציץ  ַוָיֵּצץ  ֶפַרח  ַויֵֹּצא  ֵלִוי  ְלֵבית  ַאֲהרֹן  ַמֵטּה 

ְשֵׁקִדים:

ֲעׂשּו  ֹזאת  ֵאפֹוא  ֵכּן  ִאם  ֲאִביֶהם  ִיְשָׂרֵאל  ֲאֵלֶהם  ַויֹּאֶמר 
ְקחּו ִמִזְּמַרת ָהָאֶרץ ִבְּכֵליֶכם ְוהֹוִרידּו ָלִאיׁש ִמְנָחה ְמַעט 

ֳצִרי ּוְמַעט ְדַּבׁש ְנֹכאת ָוֹלט ָבְּטִנים ּוְשֵׁקִדים:

ִׁשְבטֹו  ַעל  ׁשֹוֵקד  ֶׁשָהָיה  ִמי  ְלָכל  ָּגַמל  ְׁשֵקִדים  ְוִיְגמֹל 
ְלִפי  ֱאגֹוִזים  ְוֹלא  ִרּמֹוִנים  ְוֹלא  ְׁשָּקִדים  ְוָלָּמה  ֵלִוי,  ֶׁשל 
ֶׁשִּנְמְׁשלּו ִיְׂשָרֵאל ָּבֶהם, ְואֹותֹו ַהַּמֶּטה ָהָיה ְּבָיד ָּכל ֶמֶלְך 
ּוֶמֶלְך ַעד ֶׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְוִנְגַנז, ְואֹותֹו ַהַּמֶּטה ָעִתיד 
ִלְהיֹות ְּבַיד ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ֶׁשֶּנֱאַמר: ַמֵּטה 

ֻעְּזָך ִיְׁשַלח ה' ִמִּצּיֹון ְרֵדה ְּבֶקֶרב ֹאְיֶביָך.

ויאכל בלי ברכה.

פירות האדמה:
יקח מפרי האדמה ויאמר:

ֲעׂשֹות  ְּביֹום  ְּבִהָּבְרָאם  ְוָהָאֶרץ  ַהָּׁשַמִים  תֹוְלדֹות  ֵאֶּלה 
ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ֶאֶרץ ְוָׁשָמִים: 

ְוכֹל ִׂשיַח ַהָּׂשֶדה ֶטֶרם ִיְהֶיה ָבָאֶרץ ְוָכל ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה ֶטֶרם 
ִיְצָמח ִּכי ֹלא ִהְמִטיר ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ַעל ָהָאֶרץ ְוָאָדם ַאִין 

ַלֲעֹבד ֶאת ָהֲאָדָמה: 

ְוֵאד ַיֲעֶלה ִמן ָהָאֶרץ ְוִהְׁשָקה ֶאת ָּכל ְּפֵני ָהֲאָדָמה: 

ַהּכֹוֵסס ֶאת ָהֹאֶרז ְמָבֵרְך ָעָליו ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה. ָאַפאן 
ִּבְׁשַלן ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַהְּפרּוסֹות ַקָּימֹות ְמָבֵרְך ֲעֵליֶהן ּבֹוֵרא 
ָּכל  ַהְּכָלל  ֶזה  ְּכלּום.  ַאֲחֵריֶהן  ְמָבֵרְך  ְוֵאין  ְמזֹונֹות  ִמיֵני 
ָׁשֹלׁש  ַאֲחָריו  ְמָבֵרְך  ָהָאֶרץ  ִמן  ֶלֶחם  ַהּמֹוִציא  ֶׁשְּתִחָּלתֹו 

ְּבָרכֹות.

ויכוין לפטור כל פירות האדמה  ויברך בורא פרי האדמה, 
שיאכל אחר כך:

שהכל נהיה בדברו:
יקח דבר מאכל שברכתו שהכל ]ושאינו משקה שכבר הוציא 

המשקים בברכת הגפן[ ויאמר:
ְוַעל  ָיָצא.  ָהֲאָדָמה,  ְפִּרי  ּבֹוֵרא  ַהִאיַלן  ֵפּרֹות  ַעל  ֵבַּרְך 
ִאם  ֻכָּלּם  ַעל  ָיָצא.  ֹלא  ָהֵעץ,  ְפִּרי  ּבֹוֵרא  ָהָאֶרץ  ֵפּרֹות 

ָאַמר ֶשַׁהכֹּל, ָיָצא: 

ַעל ָדָּבר ֶשֵּׁאין ִגּּדּולֹו ִמן ָהָאֶרץ, אֹוֵמר ֶשַׁהכֹּל. ַעל ַהחֶֹמץ 
ְוַעל ַהּנֹוְבלֹות ְוַעל ַהּגֹוַבאי, אֹוֵמר ֶשַׁהכֹּל. ַעל ֶהָחָלב ְוַעל 
ַהְגִּביָנה ְוַעל ַהֵבּיִצים, אֹוֵמר ֶשַׁהכֹּל. ַרִבּי ְיהּוָדה אֹוֵמר, 

ָכּל ֶׁשהּוא ִמין ְקָלָלה - ֵאין ְמָבְרִכין ָעָליו:

ויברך שהכל נהיה בדברו, ויכוין לפטור כל מה שיאכל אחר 
כך.



גליון 154 / שבט - אדר תשפ"א

משמעות של יום ט"ו בשבט על מצוות התלויות בארץ
תרומות ומעשרות: 

[כיון  לשמיטה  שמיטה  שבין  השנים  ששת  בכל  נוהג  ומעשרות  תרומות 
שתוצרת השמיטה עצמה פטורה מן המעשרות כיון שהתוצרת היא הפקר]. 
בכל  נוהג  לכהן  שנתינתם  התרומות  לשתים,  נחלקות  ומעשרות  תרומות 
נוהג בכל השנים. מאידך  השש שנים כאחת. והמעשר ראשון ללוי אף הוא 
א.ב.ד.ה.  בשנים  כאשר  השנים.  בין  שונה  באופן  נוהג  הוא  הנוסף  המעשר 
הקובעים  הם  שלבים  שני  עני.   מעשר  נוהג  ג.ו.  ובשנים  שני".  "מעשר  נוהג 

שנת  המעשר, האחד הוא התאריך והשני הוא השלב בפרי. כלומר את 
בירקות הולך אחר לקיטה בפועל מן הקרקע, והתאריך הוא, 
אחד בתשרי. באילנות שני השלבים שונים. גם השלב בפרי 
הוא שונה שאין הולכים אחר לקיטה כבירק אלא אחר חנטה 
וגם התאריך שונה  = עונת המעשרות הגעת הפרי לשליש. 

אם  ולכן  בשבט.  ט"ו  הוא  שלו  ר"ה  אלא  בתשרי,  אחד  אילן  של  ר"ה  שאין 
יש פירות על העץ שחנטו קודם ט"ו בשבט וחלקם חנטו לאחר ט"ו בשבט, 
מי  ויש  [אתרוג  זה.  על  מזה  מעשרין  ואין  אחרת,  לשנה  שייך  יהיה  פרי  כל 
אולם  בשבט,  בטו  אילנות  כשאר  התאריך  הדר,  מיני  בשאר  גם  שהחמיר 

השלב הוא הלקיטה ולא החנטה].
ערלה: 

יש  אלא  לאחריו,  או  לפניו  אם  האילן  נטיעת  על  חשיבות  אין  זה  ליום 
 30 קלוט  היה  כבר  העץ  אם  כלומר  הערלה.  משנות  היציאה  לגבי  חשיבות 
יום לפני סוף השנה [כגון שנטע חשוף שורש עד טו באב. או עם גוש עד כט 
הנז',  והחודש  ימים  ולאחר שנתיים  זו נחשבת לשנה ראשונה,  מנ"א], שנה 
מונה עוד עד טו בשבט, וכל הפרחים שיצוצו חדשים לאחר טו בשבט יהיו 
שייכים לשנה הרביעית. יש לציין שיש אופנים נוספים שיוצא מערלה כבר 

בא' תשרי, או שלוש שנים מיום ליום.

ראש השנה לאילנות
המן  שהפיל  שבשעה  ג)  (אסתר  שני  בתרגום  איתא 
על  הפור  נפל  לחודש,  מחודש  הפור  את  הרשע 
חל  שבט  בחודש  הלא  ואמר  נענה  שבט,  חודש 
ר"ה לאילנות, ולא אוכל להביא פורענות לישראל 
בחודש זה ולא אוכל להשמידם. וכתב ע"ז הרה"ק 
מזה  פצ"ז) דחזינן  ג'  מאמר  דוד  זכר  (בספרו  זכות  דוד  רבי 
דיום ר"ה לאילן מסוגל לעכב כל פורענות וכל רע 

מראשי עם קדוש.

מקור המנהג באכילת פירות בט"ו בשבט
בספר  לראשונה  הוזכרה  בשבט  בט"ו  פירות  באכילת  להרבות  המנהג 
האשכנזים  לקהילות  רב  אשכנזי  הלוי  בנימין  לרבי  הגדול"  "המחזור 
אבן  יששכר  לרבי  יששכר  תיקון  בספר  זה  מנהג  הוזכר  וכן  בסלוניקי. 
סוסאן מחכמי מרוקו שעלה לארץ ישראל והתיישב בצפת ולמד תורה 
זה  זמן  לאחר  אולם  האשכנזים.  כמנהג  זאת  והגדיר  המהרלב"ח,  אצל 
כך  על  ותוקן  שהופץ  לאחר  בפרט  ישראל  קהילות  רחבי  בכל  התפשט 

תיקונים ותפילות מיוחדות שנתפרסמו בכמה חיבורים. 

הגר"ח פלאג'י ציין שנוהגים לאכול משבעת המינים שהשתבחה בהם 
ע"פ  פירות  מיני   30 לאכול  יש  שלכתחילה  שכתבו  ויש  ישראל.  ארץ 
חלוקה בין הפירות שעשה רבי חיים ויטאל בין עשרה פירות שהם מעולם 

שאינם  גרעין  או  קליפה  להם  ואין  הבריאה 
והתפוחים.  התאנים  הענבים  כגון  נאכלים 
היצירה  מעולם  שהם  נוספים  עשרה  ויש 
שאין להם קליפה שאינה נאכלת אך יש להם 
התמרים  הזיתים  וכגון  נאכל  שאינו  גרעין 
מעולם  שהם  נוספים  עשרה  עוד  ויש  ועוד. 
העשייה שנאכל רק הפרי הפנימי שלהם ולא 
וכל  ועוד.  האגוזים  הרימונים  כגון  הקליפה 
זה כשמצויים כל הפירות הנזכרים שם. ואם 
יין,  כוסות   4 וישתה  פירות  סוגי   20 יקח  אין 
וחצי  ורובו לבן, חצי לבן  יין לבן, מעט אדום 

אדום. אדום עם מעט לבן. 

הרבה  מצויים  אין  שאם  בחמד"י  עוד  כתב 
מינים יאכל לפחות 12 מיני פירות שהם כנגד י"ב צירופי הוי"ה. המהר"ם 
חאגיז הביא בשם סבו המהר"ם גלאנטי שהיה אוכל 15 מינים. כך שמצאנו 
באכילת  נוהגים  אינם  שכלל  שיש  לציין  [ראוי  שונים  ממנהגים  מנהגים 
מיני פירות כיון שמנהג זה לא הוזכר אצל רבינו האר"י או מי מתלמידיו]. 

והגאון רבי אליהו הכהן מאיזמיר בעל "שבט מוסר" כתב בצוואתו לבניו, 
"בני הוה זהיר לברך על הפירות בט"ו בשבט שמנהג ותיקין הוא". 

הגם שהקדמונים הזכירות בעיקר פירות העץ, מכל מקום היום נהגו כלל 
ישראל להרבות בכל מיני פירות וירקות טריים ויבשים, להרבות במינים 
לזכות  וכן הוסיפו על השולחן מינים חדשים שזה תחילת העונה  רבים. 
בברכת שהחיינו. יש נוהגים ללמוד בליל ט"ו בשבט בסדר "פרי עץ הדר". 
ויש נוהגים להרבות בלימוד עניני מעלת פירות הארץ ומעלת ארץ ישראל. 
ונוהגים בכל מין שאוכלים להזכיר פסוקים ודברי חז"ל הקשורים לפרי זה. 

ויש שלומדים ט"ו שירים שבתהילים, וכפי שמובא בספר המנהגים.

כשמברך על הפירות יברך על הפרי החשוב 
ביותר  קרוב  הכתוב  זה  הוא  והחשוב  ביותר, 
ושעורה  חיטה  "ארץ  בפסוק  "ארץ"  למילה 
ודבש".  שמן  זית  ארץ  ורימון  ותאנה  וגפן 
ולכן הסדר הוא: עוגות, יין, זית, תמר, ענבים, 
פירות  העץ,  פירות  שאר  רימון,  תאנה, 
האדמה, ברכת "שהכל", ברכת הריח. אחרי 
האכילה.  לסדר  חשיבות  אין   - כנ"ל  הברכה 
א"ש"  "מג"ע  במילים  נרמז  הברכות  [סדר 
מזונות. גפן. עץ. אדמה. שהכל. ופרי משבעת 
המינים אף הוא חצוי, הוא קודם לפרי שאינו 
משבעת המינים אף אם הוא שלם. ופרי חצוי 
משבעת המינים, ויש לפני פרי אחר משבעת 
המינים והוא שלם, אלא שהוא כתוב לאחריו 
ויש  הזית,  על  לברך  יש  למעשה  שלם,  ותמר  זית  חצי  וכגון  בפסוק, 
אומרים שירא שמיים יניח אחד על השני ויבצע משניהם. ראה מש"כ 
בדין זה בשו"ע סי' קס"ח סעי' א' ובמ"ב סק"ג, ובסי' רי"א במ"ב סק"ד 

ובשעה"צ סק"ג].
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מאת הרה"ג שניאור ז. רווח שליט"א ראש המכון
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טבלה על נגיעות בתוצרת החקלאית המצויה בטו בשבט
‡ופן ‰ימום ‰מוˆר‡ופן ‰ימום ‰מוˆר

יש לבדוק מידגמיתדובדבנים מסוכריםבחזקת נקיאבוקדו

בדיקה ויזואלית, וכשיש חשד יש לפתוחזיתיםבחזקת נקיאבטיח

לפרוס לפלחים ולבדוקחבושיםבחזקת נקיאגוז ברזיל 

בחזקת נקיחמוציות טריות/מסוכרותחייב בדיקה ויזואליתאגוז לוז עם קליפה

חייב בדיקה, כמו ”צימוקים“חמוציות מיובשותחייב בדיקה ויזואליתאגוז מלך עם קליפה

חוצים לשנים ובודקים ויזואליתחרוביםבחזקת נקיאגוז מקדמיה

בחזקת נקילדר באריזות סגורותבחזקת נקיאגוז פקאן מסוכר

יש לבדוק ויזואליתלדר באריזות פתוחותחייב בדיקה ויזואליתאגוז פקאן מקולף

בחזקת נקימלוןבחזקת נקיאגוז פקאן עם קליפה

לבדוק ויזואליתמנגו מיובש בחזקת נקיאגוז צנובר

חוצים לשנים ובודקים ממול מקור אורמשמש מיובשבחזקת נקיאגוז קוקוס

להשרות במים עם חומר ולשטוף תחת ברזענבים חייב בדיקה ויזואליתאגוז קשיו

לפתוח ולבדוקערמוניםחייב בדיקה ויזואליתאגוזים ושקדים קצוצים

ראה לעיל ”אשכולית“פומלה/פומליתבחזקת נקיאגס

חייב בדיקה יסודית והבדיקה קשהפטל / אסנהבאם הפרי רך חייב בדיקהאוכמניות

חייב בדיקה ויזואלית לאחר פתיחהפיסטוקים בחזקת נקיאננס בשימורים

בחזקת נקי, את המיובש לבדוק ויזואליתפפאיה/טרי/שימורים/מיובשלהוריד המשקעים בקילוףאננס טרי

חייב בדיקה – להשרות 10% במים חמים ל-10 דקות, אם צימוקיםחייב בדיקה ויזואליתאננס מיובש
צפים חרקים יש לזרוק הכל, באם הכל נקי אפשר להשתמש

לפתוח ולבדוק מדגמיתקבוקיםלהסיר העלה ולשטוף אפרסמון

זהירות מכנימות ע“ג הקליפה. באם הפרי רך מידי אשכולית
יש לבדוק פנימית

בחזקת נקי, את המיובש לבדוק ויזואליתקיווי טרי או מיובש

ראה לעיל ”אשכולית“קלמנטינהבחזקת נקיאתרוג מסוכר

חייב בדיקה ויזואלית לאחר הפתיחהרימוןלפתוח ולבדוק מדגמיתבטנים מצופים שוקולד

לאחר פתיחה חייב בדיקה ממול מקור אורשזיף מיובשחייב בדיקה ויזואליתבטנים מקולפים

בד“כ בחזקת נקישימורי פירותבד“כ בחזקת נקיבטנים עם קליפה

חייב בדיקה ויזואליתשקדים מקולפיםבחזקת נקיבננה טריה

חייב בדיקה ויזואלית לאחר פתיחהשקדים עם קליפה קשהבחזקת נקיבננה צ‘יפס

טרי מגידול מטופל היטב – בחזקת נקי, לחצות ולבדוק תאניםחייב בדיקה, כמו ”צימוקים“גוג‘י ברי
ויזואלית. טרי לא מטופל ויבש – צריך בדיקה יסודית וקשה 

מאד

חייב בדיקה יסודיתתות עץלפרוס לפלחים ולבדוקגויאבה

לבחור השלימים, להוריד הפרח עם מעט מהפרי, להשרות כ 2 תות שדהלפתוח ולבדוק מדגמיתגרעיני אבטיח
דקות במים וחומר ולערבב ביד. להוציא מהחומר, ולשטוף כל 

תות תחת ברז מים עם מברשת.

בחזקת נקיתמר לחבחזקת נקיגרעיני דלעת

לחצות, להסיר הגלעין ולבדוק יסודיתמר מיובשלפתוח ולבדוק כל אחדגרעיני חמניות

ראה לעיל ”אשכולית“תפוזחייב בדיקה ויזואליתדובדבנים בסירופ / חמוץ

בחזקת נקיתפוז סיני מסוכרחייב בדיקה ויזואליתדובדבנים בסירופ / מתוק

בחזקת נקיתפוח עץ – טרי / מיובשקשה מאד לבדיקהדובדבנים מיובשים

בהוצאת המכון למצוות התלויות בארץ ת.ד. 176 אלעד  © כל הזכויות שמורות

תפילת האתרוג
נהגו להתפלל על האתרוג ביום ט"ו בשבט, ומקור הדברים בספר הקד' "בני יששכר" (חודש שבט, מאמר 
ב', סימן ב') וז"ל שם: "טעם שאמר התנא במתניתין בא' בשבט – ר"ה לאילן, כדברי בית שמאי. ובית הילל 
אומרים בט"ו בו. ונאמר "אילן" לשון יחיד, ולא אמר "אילנות". לרמז מה שאמרו רבותינו להתפלל בט"ו 
בשבט על אתרוג כשר ומהודר שיזמין הקב"ה בעת שיצטרך למצווה.... וזהו שאמר התנא: אילן – לשון 
יחיד, לרמז על האילן המיוחד המבואר בתורה למצווה". והגאון רבנו יוסף חיים זצ"ל בספרו לשון חכמים 
ח"א סימן ל"ח אף כתב על כך נוסח תפילה מיוחד (וראיתי כבר כמה גירסאות והגהות על נוסח תפילה זו. 

מכל מקום אכתוב את זאת שנמצאת עמדי):

י  ƒ‰ ‚ י¿ רו… ¿ ∆‡‰ָ  יָלנו… ƒ‡ ל ך¿ ּכָ ָבר≈ ¿ּ ׁ∆ ,ינּו ≈ י ֲ‡בו… ≈̃ ‡ל… ינּו ו≈ ≈̃ ל… יָך ‰' ‡¡ ָפנ∆ ּל¿ ƒן מ ָרˆו…
ים  ƒר ָ„ּ‰ֻ ּומ¿ ים  ƒָיפ ים  ƒב טו… ים  ƒ‚ רו… ¿ ∆‡ י‡ּו  ƒ̂ יו… ו¿ ם,  ָּ ƒע ּב¿ ם  י‰∆ ≈ רו… ּפ≈ י‡  ƒ̂ ‰ו… ל¿
ם ּׁום  י ָב‰∆ ƒ‰ ל…‡ י¿ ים, ו¿ ƒמ ל≈ ׁ¿ יּו ¿‰ ƒי י ו¿ ƒל ֲחָזז ם ּכָ ∆‰ ‰ ּבָ ל…‡ ַיֲעל∆ ל מּום. ו¿ ּכָ ƒים מ ƒּי ƒ̃ ּונ¿
ם  ָכל ָמ˜ו… ינּו ּב¿ ל ַ‡ח≈ ָר‡≈ ׂ ¿ ƒָכל י ים ָלנּו ּול¿ ƒּויˆ יּו מ¿ ¿‰ ƒי . ו¿  ˜ו… ַ̂ י ƒ̃ ילּו ֲע ƒן, ַוֲ‡פ רו… ּסָ ƒח
ב…‡  ּיָ ׁ∆  ּכו… ַח‚ ַ‰ּסֻ ם ַ‰ּלּוָלב ּב¿ ƒיָל‰ ע ƒט ַו נ¿ ¿̂ ƒם מ ƒיָל‰ ע ƒט ַו נ¿ ¿̂ ƒם מ ∆‰ ם ּבָ ּי≈ ַ̃ ם, ל¿ ≈‰ ׁ∆
ָך:  ∆„ּ ַעב¿  ‰ ׁ∆…מ י  ≈„ י¿ ַעל  ָך  ∆ָר ו… ּב¿ יָנּו  ƒּו ƒ̂ ר  ׁ∆‡ֲ ּכַ ם,  לו… ָׁ ּול¿ ים  ƒב טו… ים  ƒַחּי ל¿ ינּו  ָעל≈
י  ב≈ ַער¿  ָעב… ו¿ ים ַוֲעַנף ע≈ ƒָמר ¿ּ …ּפ  ָ‰ָ„ר ּכַ י ע≈ ƒר ן ּפ¿ ‡ׁו… ƒם ָ‰ר ּיו… ם ּבַ ם ָלכ∆ ∆ּ ח¿ ַ̃ ּול¿
ם  ּי≈ ַ̃ נּו ל¿ ע≈ ַסי¿ ¿נּו ּו ר≈ ַעז¿ ַּ ׁ∆ ,ינּו ≈ י ֲ‡בו… ≈̃ ‡ל… ינּו ו≈ ≈̃ ל… יָך ‰' ‡¡ ָפנ∆ ּל¿ ƒן מ י ָרˆו… ƒ‰י ƒָנַחל. ו
  ּכו… ַ‰ּסֻ ַח‚  ּב¿  ‰ּ ַמּנָ ז¿ ƒּב ָנּ‰  ¿̃ ƒ ּכ¿  ‚ רו… ¿ ∆‡ ו¿ ַוֲעָרָב‰  ַוֲ‰ַ„ס  לּוָלב   יַל ƒט נ¿ ל  ׁ∆ …זו ָו‰  ¿̂ ƒמ

 ‚ רו… ¿ ין ָלנּו ‡∆ ƒמ ַז¿ ו¿ ַבב,  טּוב ל¿ ָח‰ ּוב¿ מ¿ ƒׂ ּב¿ ם  לו… ָׁ ים ּול¿ ƒב ים טו… ƒַחּי ינּו ל¿ ב…‡ ָעל≈ ּיָ ׁ∆
. ָכו… ל¿ ƒ‰ ר ּכ¿ ׁ≈ָכ ם ו¿ ל≈ ָׁ י ו¿ ƒ̃ ָנ ר ו¿ ָ„ּ‰ֻ ‰ ּומ¿ ָיפ∆

י  ƒ‰י ƒו  יָלנו… ƒ‡‰ָ י ינ≈ ƒל מ ך¿ ּכָ ָבר≈ ¿ּ ׁ∆ ינּו ≈ י ֲ‡בו… ≈̃ ‡ל… ינּו ו≈ ≈̃ ל… יָך ‰' ‡¡ ָפנ∆ ּל¿ ƒן מ ָרˆו…
ים  ƒָפנ ¿‚ּ‰ַ   ∆‡ ך¿  ָבר≈ ¿ּו ים,  ƒב טו… ו¿ ים  ƒנ מ≈ ׁ¿ ּבּוי,  ƒר ּב¿ ם  י‰∆ ≈ רו… ּפ≈ י‡ּו  ƒ̂ יו… ו¿
ָמˆּוי  ם  ∆‰ מ≈  ‡ ≈̂ ַ‰ּיו… ן  ƒי ַ‰ּיַ  ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ׁ∆ י  ≈„ ּכ¿ ים,  ƒב טו… ו¿ ים  ƒנ מ≈ ׁ¿  ,‰ ּב≈ ַ‰ר¿ ים  ƒֲעָנב י‡ּו  ƒ̂ ּיו… ׁ∆
ים  ƒָימ  ו¿ ו… ּבָ ַׁ ָל‰ ּב¿ ָ„ּ ַו ַ‰ב¿ ¿̂ ƒּומ ּׁו„ּ ƒ̃  ַו ¿̂ ƒם ּבו… מ ּי≈ ַ̃ ל ל¿ ָר‡≈ ׂ ¿ ƒָך י ָכל ַעּמ¿ ָלר…ב ל¿
ָח‰  מ¿ ׂ ƒ ּב¿ כ…ל  ¡‡ ך¿  ל≈ ּוב:  ּכָ ׁ∆ ָר‡  ¿̃ ƒמ ינּו  ַ‡ח≈ ל  ָר‡≈ ¿ׂ ƒי ָכל  ּוב¿ נּו  ּבָ ם  ּי≈ ַ̃ ¿ ƒי ו¿ ים  ƒב טו…
י  ƒ‡ ַמר: ּבָ ¡‡ נ∆ יָך. ו¿ ׂ ∆ַמֲע  ים ‡∆ ƒ‰…ל ¡‡‰ָ ‰ ָ̂ ָבר ָר י כ¿ ƒָך ּכ ינ∆ ב י≈ ב טו… ל∆ ‰ ב¿ ≈ ֲָׁך ּו מ∆ ַלח¿
ם  ƒי ע ƒינ י י≈ ƒי ƒ ָׁ י ׁƒ ב¿ ƒ„ּ ם ƒי ע ƒר י ַיע¿ ƒּ י ָ‡ַכל¿ ƒמ ָׂ ם ּב¿ ƒי ע ƒר י מו… ƒי ƒר‡ָ ‰ י ַכּלָ ƒ…י ֲ‡ח ƒּנ‚ַ ל¿
יָך  ָפנ∆ י ל¿ ƒּב ƒן ל יו… ¿‚ ∆‰ י ו¿ ƒי פ ר≈ מ¿ ƒ‡ ן ָרˆו… יּו ל¿ ¿‰ ƒים. י ƒ„ רּו ּ„ו… כ¿ ׁƒ ּו ו¿ ׁ¿ ים ƒע לּו ר≈ כ¿ ƒ‡ י ƒֲחָלב

י: ƒל‡ֲ…‚ י ו¿ ƒּורˆ '‰

י  ƒ‰י ƒו ,‰ ַמּטָ ל¿   יָלנו… ƒ‡‰ָ   רו… ּפ≈ ל  ּכָ כּו  ר¿ ּבָ ¿ ƒּי ∆ׁ ם,  ƒַמי ָ ּׁ‰ַ י  ≈̃ לו… ∆‡ ַני  פ¿ ƒּל ƒמ ן  ָרˆו…
ל  ַעל ּכָ ינּו ו¿ ָל‰, ָעל≈ ַמע¿ יָלן ל¿ ƒ‡‰ָ ר ˜ו… ּמ¿ ƒָלָח‰ מ ¿̂ ‰ַ ָרָכ‰ ו¿ ַפע ּב¿ ∆ׁ ע ּפַ ¿ֻׁי ו¿

ָכל ֲ‡ַר ַוֲ‡ַר: ל ּב¿ ָר‡≈ ¿ׂ ƒַעּמו… י

שנזכה לשנת 
צמיחה והתחדשות

רותם ידלין
ראשת המועצה

הרב אילן סעדה
רב המועצה


