
  

        
  עלון באגדה ובהלכה מענייני המועדים והזמנים                                       

                    ד"בס

  
  

ל וכחלוף הימים "משה שפירא זצוק' בעקבות פטירתו של הגאון ר
בעודי מתבונן . התעוררתי במחשבה בהתבוננות בדרכו היחודית

וסקרתי לעצמי  . מרותיוומשחזר מתי נתקלתי במאמריו שמעתי את א
י מכירם אנשים עובדי השם שחפצים אלו משומעי לקחו שהננ- הי

והתחבר לי פסיפס רחב של כאלו שקבלו מהגאון  ,בהרחבת הדעת
כל אחד ורמתו כל , ל מי במידה גדושה ומי במחוקה"הגדול זצוק

  .אחד והתענינותו לכולם היה מקום לקבל מדבריו
כמובן שאין לה שום שייכות  ,לא נעים בחצר האחורית שלנו ,נזכרתי

, א היה כולו פניםהוא הנכון בעוד הו לגאון הנפלא ומשנתו ההיפך
 ,למרות נסיונה להראות כמותו, היא כולה חוץ להבדיל אלפי הבדלות

 ,להטוטיםוחקיינות מה ויעשבעוד הוא שורשי ומהותי היא כולה 
בתיבול כל מיני  ,הינם בנויים וערוכיםשמנסה להציג דברים כביכול 

  . ל ועוד"ל ורמח"מהר
מסופר אודותן , 'מובא בגמ בנותיו של רב נחמןמעשה מופלא אודות 

והיו סבורים העולם , בוחשות קדירה חמה שעל האש בידיהןהיו ש
  .ואין האור שולט בהן, שצדקניות הן

שהוא  ,אחד מאלף מצאתיאדם  בוהרי כתש ,רב עיליש קשה בכךתנו
והא איכא בנתיה דרב נחמן , צאתיבכל אלה לא מואשה , גמור צדיק

כלומר שראה במעשה זה , שצדקניות הן ,הנה בנותיו של רב נחמן
שאין בו צורך  תמידי דבר זה ונעשה איתן נסבאופן מתמיד שעושות 

  .מורה על צדקות נפלאה שמונהגות מעל הטבעששאינן נכוות 
באותו  נשבה עילישגם רב ו ,נשבו בנותיו של רב נחמןש, דבר זה גרם

  .שבי
והיה שם אדם שמבין  ,לאחר זמן יום אחד שמע קריאה מבעלי כנף

, וכאשר שמע זאת מהיונה, את שפתם וביאר לו שאומרים לו שיברח
  .אמר כיון שכנסת ישראל נמשלת ליונה ודאי התרחש לו נס

נחמן בינן לבין ' קודם שברח הלך לשמוע מה משוחחות בנותיו של ר
וכיון , ינן מדברות בכשרות יצרף אף אותם לבריחהאם הש, עצמן

  . עזב אותם וברח לבד, ששמע שאינם כשרות
בנתיה דרב  אמר רב עיליש, כאשר חזרו בנות רב נחמן מן השביה

פים היו בוחשים קדירה חמה על ידי כש ,נחמן לא צדקניות היו
  .בידיהן

יסודות נפלאים  יםלימודהרבה יש ' מעשה מופלא זה המובא בגממ
  .במוסר ומחשבה המובאים בספרים

 ,יכולות על טבעיות ,אך הבסיס או עצם הלוז של המעשה הזה הוא
מקורו יכול להיות מצדקות ו, מופע שמימי שיכול להראות אותו דבר

וללא . כישוףמטומאת ה ,כול לבוא מההיפוך הגמוריאך  ,נפלאה
  .האמת עיליש לא היה מגיע לחקר' חקירה מיוחדת של ר

 .אך הם אינם הדבר, נפלאהם חיקוי  ,יש הרבה דברים שהם כמו
  .היפוכםלגמרי הם  לפעמים בתוכםו

ערבבי חול מ, לכל דורשכל מיני מרצי קבלה אודות  נפוצה אימרה
יש בדבריהם  םשיש להם כל מיני חלקים בשיעור, וקודש אור וחושך

רזי דרזין יש ו ,רזים שאף אחד משומעי השיעור לא מביןבחינת 
  . שמוסר השיעור גם לא יודע מה הוא אומר

אודות הלומד תורה ולא ' לאימרה זו יש מקור בדברים המובאים בגמ
חא בר רב או', בגמ שמוגר בכמה הגדרות, שימש תלמידי חכמים

חז המא, מכשףשפירושו הוא  ."מגוש"הרי זה  ,אומרמגדירו ויעקב 
, רב נחמן בר יצחקכך על אמר ו. את עיני הבריות וגונב את לבם

רב אחא  הגדירוש הגדרהכ נחשב ח"לומד ולא שימש תשה מסתבר
, המכשף את לחשיולוחש  ,האנשים וכדברי .שהוא כמכשף, בר יעקב

  .אינו יודע את משמעותם של לחשיוו
ודאי לתורה הנקראת תורת הנסתר  ,אם כלפי כל דבר תורה נאמר כן

ודאי לאחד שחושב להנחילה לההמון שאין לו לפצות את פיו ודאי ו
אם לא , ולא קיבל הסכמה לדבריובענינים אלו אם לא שימש חכמים 

שימש מה אפשר להעביר הלאה ויותר מכך מה לא ניתן לומר איפה 
  .וכיצד לומר

כל אחד , ורבים מהמון עם .בספרו תורת העולהא "כתב הרמכבר 
וכל אחד שראה בה "', וכו תאוה לעיניםקופץ ללמוד קבלה כי היא 

  ".מעט מתפאר בה ודורש ברבים
פה של אני הוא שהבחנתי במצרים בין ט . אמר הקדוש ברוך הוא

וממי ' וכואני הוא שעתיד ליפרע , בכור לטפה שאינה של בכור
  ...ואומר תכלת הוא ,שתולה קלא אילן בבגדו

  בברכת שבת שלום                                

                                                 

 |||||| את הדרך                              קלא אילן ותכלת                                 קלא אילן ותכלת                                       



  
                                                                                                     

  

                                                                                 .ןודורשי שואלין                                                                           שלש שנים                     

  
  א"שליט שורץאהרן יהודה  ג"מורנו הרה

  ץ אלעד"חבר בד    
  ורב שכונות הצפון     

  
   . עיר אלעד לשם נוישנטעו בוכן מיני עצי הדר  ,עצי זתיםוהשאלה היא לגבי , דיני ערלה בעצים הנטועים לנויבעניין   

  .הנטועים בטרשיםסברס ואילנות , דיני עץ שנעקר ונשתל, םובדין העשוי לגדר ולעצי
  

רות אלו ימצא פרי פסיפלורה ברחוב ליד גדר שגדל עליה עץ של פאחד 
יש ד כן מצדו ,תומצד דיני ממונ הן, את הפריל וושאל האם מותר לאכ

מעוניינים ציין שנראה שאין הבעלים בתוך דבריו ו .לחשוש לערלה
  .ירות ורובם שם נושרים או מרקיביםבפ

ק ות ובפארנטעו עצי זית בכיכר ,בעירינושנשאלה לאחרונה  עוד שאלה
מאחר והעץ  שאלהוה. הפירות משום ערלה ם יש לחוש ללקיטתהא. בעיר

 צריך שוב למנות לו שני ערלהשנעקר מיניקתו הרי כניטע מתחילה אם כן 
  .ופרותיו אסורים

  .והנידון לעניין חצילים פסיפלורהעץ דין ערלה ב
יש להקדים את נידון הערלה  ,הפסיפלורהדין ערלה בפרות  הנה בעצם

יש שרצו לדמות דבר זה לנידון ש משום, שהיה לגבי שיחי החצילים
 )ת חלק ג סימן תקלא"שו( ז"רדבדברי הבונידון החצילים נפתח  ,החצילים

שמוציא פירות כמה שנים כתב שנמנע לאוכלם כיון שזה נראה כעץ ש
 וכתב, נהגו בו היתרשכולם ראה וכשבא לארץ ישראל  ,כ הוא ערלה"וא
ן ספק ערלה "משמע דפשיטא להו דהוי ודאי ירק דאי הוי ספק הא קיילש

נתחדש לי טעם אחר שאין בכל מיני אילן שזורעין סיים ו ,י אסור"בא
  .ד"עכ, הילכך ירק הואהגרעין ועושה פרי בתוך שנתו כזה 

 ז מלישנא"יח דלא כהרדבהוככתב ל )ה"חלק ו סימן קס( ת שבט הלוי"שובו
דנטיעה פחות מטפח חייב בערלה כל  )ב"ג ע"מדף (סוטה ' במס דאיתא' דגמ
שיש עצים ומוכח , פשוטו כבר שנה אחתו ,משום דמיחזי כבר שתא' ימי

  .וחייבים בערלה שמוציאים בשנה הראשונה
 חלוש וטעם ז"כתב על דברי הרדב) ג"פ' א סי"ח( ת הלכות קטנות"בשוו

וכתב ) ג"מ סוטה' עי(. שלו הראשון הספק כפי תורה איסור להתיר זה הוא
 שמינו דבר כל כ"א כירק ונראין שפלים שהם שוםטעם אחר להיתר מ

 שלא הראשון הספק עם אלו ובטעמים .ירק שהוא לדונו יש וקצר שפל
 שחלול אילנות לעץ דומה הבראינגאן של העץ שאין ממש בו ראיתי

  .ל"עכ לחוש אין אמרתי אזי היתר בהם לנהוג דבר דעמא וראיתי .מבפנים
ת "זה שכתב ההלכות קטנות שהעץ הוא חלול מבפנים דן בשו ולגבי סימן
ת "שווב .משום כל שתחשב כירקלגבי הפאפיה ) 'ל' חלק ב(רב פעלים 
לומר כן וכי יש עץ חלול בפנים עניותי קשה בכתב  )ל"בסימן הנ(שבט הלוי 

ל להכירו בתור פרי האדמה "כ לא מצאו חז"יותר מקש של חטה ואעפ
שהם לא דנו  ל"וליישב קושיא זו י .כ"ע י שאין גווזא שלו מתקיים"אלא ע

ובכך הוא שונה מעץ מה , אלא בדבר שהוא נראה כעץ והוא חלול כולו
  . לעומת גופו כל כךחיטה שהוא דק מאד ואין חלול שאין כן בגבעול ה
להכליל עץ שלא מתקיים מסברא ) 'ב ג"י' סיערלה ( וכתב חזון איש

ם ינחצילים הז ה"ולפי, ושזה נכלל שגזעו אינו מתקיים, כירקשנחשב 
 כלהע הגזכ ואח״ם שניש שלו אם ישנתייים המתקע דגזה נראל "זו ,ירק

ע מזרח צומור זווח, הכלש השרם שגו אר חאע גזא ומוצים קייש השרו
, אהון אילו לא ודאיי רבער ואחה ערלר חאד עם קייתמן שאיל כל הנופ
  .ריםואסם לולעו פירותישן אילא שיהא סברן דאי

ע הגזם וגה ראשונה בשני פירל דמגן עירשהגל דכאה לדינא נרשומסיק 
 .וכדברי האחרונים. ערלהום משו בן ם אישניש משלותר ים מתקיין אי
היינו שזה סימן , השני ראחל ומתקלקך לשהוהאחרונים  תבוכה שמו

ף א. ההרבם שנים קייתמן שאיר העיקא אל ,רעיקה זטעם ן אי, לירק
  .א"ד החזו"עכ. עהגזן מא יצמוץ ועי פרן כעי פירותיוש

עץ הפסיפלורה בנידון להכריע  הצדדים לעניין חצילים נראה אחר הבאת
חלקם נותנים בשנה ז "לעניין הסימן הראשון שהוזכר ברידב, שהוא עץ

ויש להוסיף , סימן זההאם יש להחשיב ראשונה וחלק לא וממילא יש לדון 
אלא  ,ה הם לא מזריעתםונשך שהעיצים המצויים שנתנו בשנה ראעל כ

נותנים בשנה ראשונה ה ויתכן שבזריעה אין עיצים כלל. מנטיעת הענף
לבדו לא למעשה על סימן זה מלבד כל זה אמנם , וממילא דאינם כירק

  .סמכו האחרונים ודחו שאין לו מקור ואין להחשיב כירק על סמך זה
מתקיים הפסיפלורה העץ  ,הנוסף של שנות קיום האילן לעניין הסימןו

ומתמעטים פרותיו , ולכל הפחות חמש שנים נותן הרבה פירות ,כמה שנים
גם מצד סימן זה יש  למעשהלכן ו. מ הם טובים"בשנים המאוחרות ומ

  .ינו כאילןד לקבוע
נראה , שהעץ חלול שכתב בהלכות קטנות וברב פעלים ומצד הסימן

ו חלק מענפיו נקב דק מאד ורוברק יש ב ,שאינו חלול שבעץ הפסיפלורה
וכן מובא  הכרעה הוא לדונו לאילןולכן ה .אי אפשר להחשיבו חלול ,אטום

  . ל"ש אלישיב זצוק"בשם מרן הגרי
  או שאר שימושים ולא לפירות דיני עץ שניטע כדי שיהיה גדר

שנטעו את האילן כדי שיהיה , בזה משום אילן שעשוי לסייג ובאנו לדון
  .מה דינו הסתיר את הנעשה בחצרגדר או לצניעותא לל

 דעתו ואין מאכל אילן הנוטע )ג"כ סעיףד "רצ(השולחן ערוך  כתבהנה 
, לבנין או לשרפן העצים בשביל או לשדה גדר להיות אלא, אכילה לצורך
  ].ב ואולי הוא משום רבעי החייב בפדיון"לשון פטור וחיוב צ[ .פטור

ש ושאר מפרשים שהוא  כמבואר "מובא ברא הערלה מן וטעם שפטור
 לסייג ,חייב למאכל שהוא את ,מאכל עץ כל ונטעתם דדריש בירושלמי

ה לא הזכיר לעצים רק בהלכה הבא ם"וברמב .פטור ולקורות ולעצים
  .שחציו לכך וחציו לכךלגבי אילן 

 ניכר יהשיה בכך, שאין לו דין ערלהזה מתנה דין  אך השולחן ערוך
 מרחיק ואינו רצופים שנטען לשריפה הוא אם כגון, אכילה לצורך שאינו

 ואם, שיתעבו כדי הענפים שמשפה לבנין הוא ואם, כראוי לאילן אילן בין
השמיט דין שצריך ם "אך הרמב. 'לגדור וכו שצריך במקום שהוא לגדר

  .ו"וכן בחינוך מצוה רמ. היכר ורק תלה דין זה בדעתו
 בערלה חייב, לאכילה כך אחר עליו חשב אםבהמשך  ע"השוכתב ו

 שנה סוף עד עליו חשב לא אם אבל. נטיעה משעת לו ומונין, וברבעי
 למאכל נטעו ואם. ערלה בלא רבעי דין שאין, רבעי דין בו אין, שלישית

   .כ"ע .חייב, מאלו לאחד עליו חשב כך ואחר
אין ו, לאכילהאת הפירות שאין מניעה לחשוב שוב שרוצה מבואר אגב ו

דעד שנמלך בדעתו לאכילה לא היה נחשב , אכל ערלהזה נחשב שלמפרע 
ניה או השלישית ויש לו אבל עכשיו הוא עץ מאכל בשנתו הש, עץ מאכל

  .דיני ערלה מכאן ולהבא עד מלאות שש שנים לנטיעה
דן מה נקרא  )'א' ערלה סי( א"אכתי למעשה יש לדון משום שבחזו אמנם

שאין דעתו לאכילה ומביא צד לומר שזה נמצא במקום רחוק ואין דעתו 
  .כלל לבוא ליטול הפירות

להעמיד כן שאין לו מחשבת אכילה כלל מחמת ע "מצזה דוחק  אכן באמת
ובפרט , לאכילה כ לאכילה ומחמת כן אינו עומד"שאין מציאות כ

ע מובא שאותו העץ יכול להיות שמבחוץ הוא פטור "ם ובשו"שברמב
ומבפנים שדעתו על הפירות חייב משום , מחמת שעשוי לסייג, מערלה



הרי אף שיכול ליטול רק שאין דעתו על פירות אלו כבר אין על זה , ערלה
  .שם עץ מאכל
 כוללא שדעתו שאף משמע ב"ורע ש"שברא בהמשך א"וכתב החזו

 בסמוך כ"ומבאר מש ,פטור לפירות נטיעתו עיקר שאין כיון מ"מ הפירות
 ולסייג לקורות ממנו יטול שלא שנמלך היינו למאכל עליו וחשב וחזר
  . אחר סייג שעשה היינו

ובפשטות , א לאידך גיסא שלפירות היינו רק לפירות"למד החזוש מבואר
היה אפשר לבאר שנמלך בדעתו היינו שמחליט שהיה מקיימם ונוטעם גם 

 נ"אבהמשך א "ואולי זה נכלל במה שכתב החזו.  בשביל הפירות לחוד
  .מהסייג יותר עלייהו' דעתי ויהיב הפירות שהוקרו
 מן פטור ולקורות לסייג הנוטע )ז"י( ערלה בדיני א"החזו כתב ולדינא
 ,באקראי כ"אח מהן שאוכל אף הפירות ללקוט דעתו שאין ודוקא הערלה

 הפירות גם ללקוט דעתו אם אבל, נתבשלו שכבר אחר לאכלן שנמלך או
 והפירות לסייג עיקרן שאם ואפשר ,בערלה חייב ולפירות לסייג ודעתו

  .הכרע צריך והדבר פטור ללוקטן שדעתו אף' לי זילי
אלא שאוכל , היה נראה לחלק אם בסיבה שנטע לדברים אלו ובאמת

 ם ולהצילם מהפסדאבל לא ישקיע לשבח. הפירות שלא ילכו סתם לאיבוד
 הביתומשמע כן מלשון . הרי זה נחשב לסייג ולעיצים ואין בו דיני ערלה

 מגדל ולקורות. סביב לכרם גדר להיותן אילנות שנטעשכתב  ,יוסף
  .פירותיה אכילת בשביל נטיעתו עיקר ואין קורה מהן לעשות הנטיעה

ר מוכח שאין דעתו לפירות כלל רק נטע לעשותם שאשכ העולה לדינא
  . אין דיני ערלה ויכול לאכול פרי שנשר מעץ הפסיפלורה, גדר חי

  .מחדש ונשתלאחר שעברו עליו ערלה נעקר דין עץ ש
ש בהם לדון האם יש לחוהנידון בעצי הזתים שנטעו לנוי שיש ולגבי 

  .ונשתלו מחדש בעיר משום ערלה אחר שנעקרו מהמטע שלהם
 שטפו או רוח שעקרו אילן )ט"י סעיף רצד סימן( ערוך שולחןכתב ההנה 
 שם עליו והוסיף, עמו שרשיו שסביב ומהעפר, אחר למקום והוליכו נהר
 הראשון בעפר לחיות יכול היה אם אותו אומדים, בארץ שם ונשרש עפר
. מהערלה ופטור במקומו כנטוע זה הרי, אחר עפר תוספת בלא עמו שבא
  . חייב, לאו ואם
 שכתב ה"ק' סי שרד לבושי' בס עייןכתב  )יג ק"ס( תשובה פתחיוב

 זקן אילן אחר ממקום להביא מותר אם פרדס לו שנטע אחד מאיש שנשאל
 בפרדס ולנוטעו מהגוש לחיות שיכול באופן שסביבותיו העפר גוש עם

 אלא אמרו לא ע"וש דבמשנה .לאיסור והורה ,מערלה לפוטרו כדי שלו
והיינו שמחדש שכשעוקר מדעת צריך להתחיל למנות מחדש  .'וכו דיעבד

  .ש לחידוש הזהאבל להלכה לית מאן דח בכל גוונא
 להביא לכתחלה לאסור שרוצה מי יש )ה"ל סעיף( השולחן ועיין בערוך

 במקום אותה וליטע ממנה לחיות שיכולה שסביבה העפר עם זקן אילן
 שום בזה ואין ,ש על חידוש זה"וכתב העה. ]ש"לב בשם ג"סקי ת"פ[ אחר
 מי יש וכן .דקדוק שום אין' מגמ והדקדוק חדשות גזירות לעשות טעם

 דוודאי בזה הגדר יודע ואיני שנים' ג לחיות שיכול עפר דבעינן שאומר
 ל"בח ובפרט די זה מעפר לחיות ביכולתה הבקיאים עיני ראות לפי דאם
  .הללו לדברים עיקר ואין

  .וגדר הדבר שבקיומו, כמה זמן צריך שיוכל להתקיים בגושו
 דבעינן שהעלה ה"ע' סי ב"ח אהרן מטה פרח' בתשו עייןת "בפ עוד מובא

 ציון שיבת בתשובתוהביא ש. ש"ע ערלה כשני שנים שלש לחיות שיכול
 שנים' ג לחיות שיכול בעינן י"בא דדוקא והעלה בזה האריך ט"מ סימן
  .ימים קצת לחיות יכול אם די ל"בח אבל

המשך נטיעתו כמה זמן צריך לחיות שיחשב עדיין כבעניין  ולמעשה
א מסופק בדבר זה "שכיון שהרשב )ב"א י"י' ב(א "הביא החזו ,הראשונה

 .ש שלש שניםלחיות בגו ן שנעקרלולא פסק כן בודאות שצריך האי
לכן אם יכול לחיות כך  ,די במקצת ימיםא ליה שש פשיט"ולעומת כן הרא

צ "שאלמעשה הכריע יש להרי ש .כ"ע ד ימים די בכך"בגושו כדי קליטה י
  .  שיוכל להתקיים שלוש שנים

ות הגשמים שאין יובש ויש לעץ קיום בקצת דבימ מרוללפי זה ונראה 
  . כ די בזה"עפר א

, צ למנות"אם יכול להתקיים בגושו שאבגדר מה שמועיל  ויש לחקור
שהעץ חי מחדש אלא שממשיך את ג "בכהאהאם הוא בגלל שאין נחשב 

  . נטוע בקרקע הראשונהכאו שנחשב שהוא , חיותו
 היינו לחיות שיכול ששיעור נראה ולכן )א"אות י(כתב ש א"החזומלשון ו

 יוכלו הישנים השרשים אם הילכך. יום ד"י הוא שסתמא קליטה שיעור
 .ש"ע ,אחת נטיעה הכל מקרי חדשים כוחות שיקלוט עד שיחיה לקיימו

ומשמע מלשונו שהוא עניין חיות הראשונה של האילן שכיון שיש לו קיום 
  . אינו נחשב נטיעה חדשה ולכן אין לו דיני ערלה

לפי הצד הזה בספק אם יכל להתקיים בגוש או לא יש לומר ולכאורה 
    .הוא אילן חישיש לעץ חזקה הראשונה ש

שהעבירו את השתילים על גבי משאית א "אחד שליטח "ת ומה שעורר
במעביר ממקום שאין יניקה למקום נחשב זורע  לגבי שבתה היניקה וופסק
  .ל"נראה דגם זה תלי בחקירה הנ. יניקה שיש

כיום שרגילים לגדל עיצים הספרים לגבי המציאות שדנו בזה ובאמת 
  .קבוע בהמשך במשתלות ולהעבירם למקום

, עמו והסלע שנעקר שאילן הוכיח ,)ג"י אות ב' סי, ערלה( איש והחזון
 דבטלה אמרינן לא, מחדש שנטעו קודם נקוב שאינו בעציץ נתנו אפילו
 לזה וראיה, חדשה נטיעה ל"הו ונוטעו וכשחוזר, הראשונה ונטיעתו חיותו

 אילן מדתנן פשיט דלא, יתדות ג"ע המונח בעציץ )ב"ע 'זדף ( מגיטין
, שניטע קודם באויר היה והרי, פטור לחיות יכול אם, עמו והסלע שנעקר

 בנתנו שגם ודאי אלא, חיותו נפסקה הרי, נקוב כאינו חשיב אויר ואי
וכן מובא  .ש"ע. 'וכו הראשונה נטיעתו נתבטלה לא, נקוב שאינו בעציץ

גבי ל שאין מעכב מה שמעבירם על "א זצוק"ז והגריש"דעתם של הגרש
  . אף שאין להם יניקה בזמן שמעבירים כיון שחי בגושו משאית
כ גם אם "א ,הדעות שמעכב שלא תופסק יניקתםפי המציאות ל עדיויש ל

מכל מקום עובר על גבי מקומות מרוצפים  ,יש נקבים בתחתית המשאית
ת "שוועיין . שנחשבים שמפסיקים את היניקה ואי אפשר להיזהר בזה

שלא לא משכחת לה כמעט ו, לגבי ריצפה, )ז"סימן קס 'חלק ו(שבט הלוי 
  .רק כשמעביר ממשתלה הסמוכה לשדה הקבועיפסק יניקתו 

  ברשות הרבים נטיעה לרביםדין 
ובדין מעשר הוא פטור . מצד שהעיצים עומדים ברשות הרבים לדון ויש

  . ומה דינו לגבי ערלה, שהפקר פטור
 והעולה בספינה או הרביםברשות  הנוטע' ם בהלכה ה"כתב הרמבהנה 
 שנטע והגזלן לעצמו בין לישראל בין שנטע ם"ועכו ברשות היחיד מאליו
 נטעד משמע. שדהו לרבים הנוטע בתוךומלשונו . וברבעי בערלה חייבין
 ברשות הנוטע', ח עיין דרישה( .רם דפטו"מבהר רבנו דעתוזה  ר"ברה לרבים
   ).ל דלא כדרישה"ח ס"ובב, הרבים
 שעומד משום דהטעם נראה) ג"ל אות ערלה ובדיני .ז"סקט 'א( א"החזווכתב 
  . בזה לרבים להו ניחא ולא ר"רה את שמקלקל ליעקר

 )'א ג"כדף ( בפסחים י"רשוהוא דעת , ר"אף ברה ומחייבים חולקים ויש
 שם א"בחזו' ועי .דפטרי משום לא בזה עליו שחולקים וראשונים' לתו וגם

 ד"וכ ,א להחמיר"החזו ודעת האוסרים כדברי שם וסתם ערלה בדיני
 על תמה א"סקס ד"רצ' סי ד"ביו א"הגר וגם בזה להחמיר מלכו ישועות

  בזה לחלק שלא החינוך דעת שגם )ה"סק ו"רמ( ח"במנ' ועי ,ם"הרמב
האין אכלו מהעצים דאיתרחיש ניסא ואיברי חרובא י "ברשב יש מקשים

דנטוע לרבים אך לביאורו של ם "ויש לדון לדעת הרמב, והרי הוא ערלה
ויש שתירצו דזה נחשב הנטוע , ם"א אין היתר אף לדעת הרמב"החזו

ועוד יש לומר דמה שנברא מן השמים יכול להיבראות ללא , בתרשים
עיין סנהדרין ו או שידעו שירד מהשמים, והם לא ידעו הלמציאות הער

שאינו  םיבעצי הזית אין ההיתר של לרב פ"ועכ .ירדה לו רגל מהשמים
, בין בני אדם א טוב לשתלםלש ואף שהמומחים אומרים.עומד לעקירה

  . אין מתחשבים בזה ולא עומד לעקירה מכל מקום,ע לבריאותירשמפמפני 

. 'מסקנת הדברים והיתר באילנות העשויות לנוי וכן להריח וכדו
  י "בגליון הבא בעזה



  
  

  תורת אמת  
, הקונטרסים בדברי ופלפלתי אצלי בביקורו נתכבדתי אתמול" ,א כותב במכתבו אודות משא ומתן בלימוד"יעזהסטייפלר  יבסקייקנ עקב ישראלי' ר מרן

 עצום מבקר' שהי ה"זצללה א"החזו ממרן בזה הורגלתי ואנכי... בקרקע הדן וכתלמיד כמעיר רק כמחליט דבר שום אמרתי לא כי להדגיש ורצוני
 היא ק"שתוה משום והוא, וכך כך מטעמים יתכן לא וזה מסתבר לא זה כי, כולם על ולפעמים מהם חלק על השיב יולפנ שהצעתי ת"חידו כל על וכמעט
  ".תורה בדברי ומתן המשא סגנון אצלינו שזהו עד בזה הורגלנו כך וכל, התורה כוונת אמיתת מהו לברר וצריכים ה"הקב של תורתו

  לראות נס 
. הם כשפים מעשה יאמרו שלא, ענני, השמים מן אש שתרד, ענני )'ט דף ברכות: (ל"חז פירשו, "ענני' ה ענני", ענני פעמיים הזכיר בתפילתו אליהו
 לא נס הוא הרי, וכדומה בכשפים הענין את יתלו ולא הדברים את יקבל שהעם, השני" ענני"ש דכשם אומר ל"זצ שמואלביץ חיים' ר הגאון מרן והיה
  .הם כשפים מעשה ולומר להתעקש יתכן עדיין, וגלוי גדול כה נס כשרואים שאפילו היצר של דרכו כך כי, הראשון" ענני"מה פחות
 הוא השם, האלקים הוא השם, ויאמרו פניהם על ויפלו העם כל וירא. "השני" ענני"ב והן הראשון" ענני"ב הן התקבלה אליהו של תפילתו, אכן

  ".שם וישחטם קישון נחל אל אליהו ויורדם ויתפשום מהם ימלט אל איש, הבעל נביאי את תפשו להם אליהו ויאמר, האלקים
  כשהעיקר חסר

 החניכים על להפקיד הצליח הלה נגד ישיבה תיכונית שייסד רב פלוני הרי הוא לוחם אותו מדוע שאל שלמה כהן' רל "זצוקא "תלמידו של מרן החזו
  . 'ה ויראי רמי״ם משובחים בישיבתו

, ם תחת פיקודו"אבל הרמי, שלומדים תורה הוא בכדי להבין ולהשכיל שדעות כאלו הינן פסולותעיקר  כל, והשיב לו רב פלוני דבקו בו דעות פסולות
  .חסר מן הספרכשהעיקר ומה בצע בתורתם , ימסרו לאהתורה כולה את העיקר הזה כל אפילו ימסרו לשומעי לקחם בכוונה רצויה את 

  
  

  ... יאיםמוצ,והכבוד
ובמעמד כל הנדיבים , "דינר"אחד מתלמידיו אירגן לכבודו . ב במסעו למען ישיבתו בקמניץ"ברוך בער לארה' הדבר היה לעת שהגיע הגאון ר

ברוך ' כששמע זאת ר. את גדלותו בתורה וצדקותו המופלגת, ל"התחיל אותו תלמיד להציג בפני הקהל את תאריו של רבי ברוך בער זצ, שהתאספו
ועם כל רגע שעבר , כי בענוותנותו לא מסוגל היה לשמוע כל דברי התהילה והשבח שהרעיפו עליו, התחיל להראות סימנים של חוסר סבלנות, ערב

  !...אין הנואם דובר נכונה, אינו אמת, שקר הוא: עד כי פנה בקול לנואם, נטרדה מנוחתו יותר ויותר

וכאן באמריקה מוכרחים , הלא הגעתם לאמריקה כדי לאסוף כספים ולהתרים את הקהל למען הישיבה ,רבי: התלמיד כופף מיד עצמו ולחש לאוזן רבו
ברוך בער ' שמע זאת ר... וככל שירבו התהילות והשבחים כך יגדלו הסכומים שיתרמו, אחרת אין שום סיכויים להצליח בערב כזה, לדבר בשפה הזו

, בל הוא תפס בקצות שרווליו וחיפה בהם על שתי אזניו כדי ששוב לא ישמע את דברי השבת והתהילהא, דבר, טוב: באומרו, והניע בידו בתנועת ביטול
, כשהלך עם תלמידו לאכסנייתו, ולאחר גמר המסיבה, מחזה זה חזר ונשנה בערב נוסף שערכו לכבודו. וכך המשיך לשבת עד לסיום נאומו של התלמיד

  .ו שכך מרעיפים עליו שבחים בלי גבולדיבר בהתמרמרות רבה על הגורל המר שנפל בחלק

שכן הוא חושש שאינם טריים כל כך והם עלולים לגרום לו , הבית להזהירו מראש לבל יאכל מהדגים שהוגשו לשולחן- דאג בעל, כשהגיעו לאכסניה
 וככל יתר בני הבית, מבעוד מועד ו לולאחר סיום הסעודה נכנס לחדר שהכינ. ברוך בער לא שם לבו לדברים אלו ואכל מן הדגים' אך ר. להרעלת קיבה

הבית בשומעו קול של  התעורר לפתע בעל, בר נמו את שנתםכשכל בני הבית כ, אך כעבור זמן מסויים, הלילה הוא עלה על יצועו לנוח את מנוחת אף
  .ברוך בער ומיד התחוור לו כי האורח הדגול הוא המקיא' הוא התקרב לדלת חדרו של ר. הקאה

אתם חושבים שאני מקיא בגלל כלום : ברוך בער' ענהו ר... הלא הזהרתי את הרב לבל יאכל מדגים אלה: כנס אליו בחרדה באומרו לובראותו כך נ
אני מקיא מכיון שמעי התחילו להתהפך בקרבי מחמת בחילה וגועל מרוב השבחים והתהילות שהמטירו עלי בימים . לא מיניה ולא מקצתיה ,הדגים

  !...שתי צורך להקיא בגלל זהעד כי ח, האחרונים

  

 שטיפת מח 
 ישאל ואםל "ז, מבאר את עניין היכולת להתעות ולהטמיע דברי שיבוש ושטות בקרב אנשים": סטייפלר"ה ל"זצ קנייבסקי ישראל יעקב' ר הגאון

 ישרים בדברים, ומלומדים בשרון בעלי ומהם, ומיליונים רבבות אצל יתקבלו, ושטויות בדותות, ומבוטלים בטלים שדברים אפשר האיך השואל
  . בהדרגה אם יכ כוזבות ודעות בדותות מתקבלים פתאום בפתע לא. מאד עצום והתעמולה החינוך חכ כי דע .ונבונים
 משעשעים דברים בתור באלה דברים לילדים ללמד מחוז באיזה מתחילים בתחילה: ושקרים מזוייפות דעות וקביעת הפצת מאופן אחת דוגמא ואציע

  .ילדים סיפורי בתור ללמדם למדינה וממדינה למחוז ממחוז הדבר מתפשט לאט ולאט, אותו ומעניינים הילד לדמיון המתאימים
 לאלפים רבים הסכמת מכח ונכונים כנים שהדברים והוכחה ראייה מביאים כך אחר ושוב, מוחלטת לאמת בליבם הדבר נקבע ובבר גדלים והללו

  . ש את השואה האיומה"והביא שכך חוללו הגרמנים ימ... ולרבבות
  אל תגעו במשיחי 

 סדר ולעשות, עומד העולם פיהם הבל על אשר ר"ב של תינוקות להשבית, עמנו ופריצי רשעי חורשים אשר הרעה אודות. ם באגרת"החידושי הרי כתב
, בעיניהם כקוצים עוד אבל, דבר להם דובר ואין התורה על בפומבי שעוברים מה להם די ולא, בימינו עלתה שכך לנו אוי נדבר ומה נאמר מה, כחפצם

  .קדוש לגוי ישראל היות מיום כזאת היתה לא אשר שםה בתורת המחזיקים, בעולם ישראל שם יזכר אשר
 הסדר לשנות מעט בדבר אף מזה המסתופף ולספר לשער אין כי, תקום לא מחשבותם אשר, הזה בענין דאפשר מה כל לעשות מאוד ואחלה אבקש והנה

  .אחרים לדברים לבו אם תורה דברי ילד בלב שיכנס אופן בשום אפשר ואי, לשונות ללמוד כי אף המקדש בית לבנין אותם מבטלין אין אשר ר"מתשב
   

        ה            "ה    תנצב"ע תמוז תשע"נלב    זאב מרדכי בן יעקב יהושע   לעילוי נשמת                             
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