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הפרק'- על חכמה'-'נושא הקרוב-'לדעת המועד מהלכות
בהלכה מביתנושא מצויות האילנותשאלות ברכת

ההוראה

סעודהסעודהסעודהסעודה מהלכותמהלכותמהלכותמהלכות כמהכמהכמהכמה
דיניםסעודות ולכן אבא, מבית 'מסורת' חסרות שבת, מסעודות בשונה החול, ימות

בכל וביו"ט בשבת אותם שעושים בדברים גם בהם, 'נהוגים' ולא ידועים אינם רבים
והעדות. החוגים

המוציאא. שמברך קודם השולחן על מלח להביא .אמצוה

גדולהב. פרוסה לחתוך יש למסובים, המוציא מפרוסת חתיכהוממנהכשמחלק יחלק
ואחד אחד לכל .בגדולה

הפרוסהג. את לפניו מניח אלא המקבל, ביד המוציא פרוסת את נותנים ואיןגאין .
בכבוד השולחן על אותו מניחים אלא הלחם את .דזורקים

דיברוד. ואם הראשונה, החתיכה את שיבלעו עד בדיבור יפסיקו לא והאוכלים המברך
שיעור שיאכלו עד מלדבר שימתינו וטוב ומברכים. חוזרים אין בדיעבד הבליעה קודם

הלחם מן .הכזית

מוסרה. דברי או מזמור איזה לומר ויכול הסעודה, בתוך תורה ללמוד .ומצוה

בפיוו. המוציא טעם שיישאר כדי הסעודה בסוף ולאכול המוציא מפרוסת לשייר .זיש

ברהמ"זז. לפני בבל נהרות על לומר יש החול .חבימות

אחרוניםח. למים ידיים ליטול .טיש

ויציאתט. ר"ח כניסת של השמשות בין בזמן סעודה לאכול מלהתחיל להימנע נכון
.יר"ח

סקל"ח.א. במשנ"ב ועי"ש ה', קס"ז, סי'

סקי"ד.ב. קס"ז סי'
י"ח.ג. קס"ז, סי'
א'.ד. קע"א, סי'
סקל"ה.ה. קע"א סי'

סק"א.ו. ק"ע סי'

סקצ"ז.ז. קס"ז סי'
סקי"א.ח. א' סי'
וסקכ"ב.ט. י' א', קפ"א, סי'
הפוסקיםי. הורו במוצ"ש, שחל ר"ח לגבי



ההוראהההוראהההוראהההוראה מביתמביתמביתמבית שאלותשאלותשאלותשאלות

מים או חשמל בחשבון רבית

האם החוב, על 'רבית' נוסף תשלום דורשים והם החשמל לחברת מלשלם איחרתי
רבית? איסור בזה יש

רביתתשובה: איסור בזה התשובהיאאין אבל חשמל, לחברת ביחס היתה [השאלה
וכדומה]. טלפון במים, גם שייכת

בשבת ישראל גדולי על תפילה

היום? סכנת אין אם בשבת, ישראל גדולי על להתפלל מותר האם
.יבמותרתשובה:

בפורים ספה על שהקיא שיכור

שהמזיק שכתוב מפני לשלם מסרב הוא נזק, לה ונגרם בבית הספה על הקיא שיכור
לשלם חייב אינו פורים שמחת צודק?יגמתוך הוא האם ,

ואיןתשובה: עצמה מהשמחה נגרם לא שהנזק מפני לשלם, וחייב צודק לא הוא
שמחה מתוך גוזל או שמחה מתוך במזיק הוא הפטור וכל הנזק, מעצם .ידשמחה

את לגולל וה'מעיל' ה'חגורה' התורההושטת ספר

וה'חגורה' ה'מעיל' את יושיט מי הילדים בין 'ויכוחים' קצת יש הכנסת בבית אצלנו
לגולל? התורה ספר של ה'מעיל' בהושטת מצוה יש האם לגולל. התורה ספר של

למגביהתשובה: ולא לגולל שייכת אינה והמצוה מצוה, בזה יש כברטובודאי אבל ,
יש אם ולכן ידיהם, מושכים הצנועים לט.] דף [יומא הפנים לחם על חז"ל אמרו

והגלילה ההגבהה את שמוכרים כמו זה כיבוד למכור גם ניתן לוותר. כדאי .טזויכוחים

בשם סי"ג פנ"ז שש"כ סי"ז, מ"ד סי' [קצשו"ע
זצ"ל אלישיב והגרי"ש זצ"ל, אויערבך הגרש"ז
ונכון שראוי [145 עמ' פט"ו הברכה וזאת
אחרי שלישית בסעודה פת מלאכול להימנע
ונראה ברכות, לספק להיכנס שלא כדי השקיעה
תחילת של השמשות בין לגבי גם הדין שהוא
לאכול מתחיל אם שהרי כך, משום ר"ח וסוף
ויבוא יעלה יאמר אם לספק נכנס השמשות בבין

מכך. להימנע ונכון וראוי
לאיא. וגם ברצונו אינה הרבית שגביית מפני

החברות של החלטה אלא החברה על בסיכום
שבכל מכיון משלם והוא בכח רבית לגבות
בתוספת החשבון את לעקל יכולים הם מקרה
מהגר"י רבית הל' בקונ' [כ"כ טירחה שכר
עמ' שלום נתיבות בס' וכ"כ זצ"ל ישראלזון
והגרש"ז זצ"ל אלישיב הגרי"ש בשם קיז

יש מהחברות גדול חלק וגם זצ"ל] אויערבך
אינו הבעלות ענין [וגם עיסקה היתר להם

ברור].
להתפלליב. שמותר כתב סקי"ד רפ"ח סי' במג"א

הוא שהתינוק מפני בשבת לילד המקשה בעד
[עי' זכות לכף העולם כל את ויכריע צדיק
[עי' והפוסקים ה"ד], פ"ג תשובה הל' רמב"ם
רק בדבריו דנו שם] ומחה"ש ופמ"ג שרד לבושי
כל של למאזניים מצטרף תינוק האם הנידון מצד
שמותר הכלל לעצם שהסכימו נראה אבל העולם,
העולם כל את להכריע שיכול צדיק על להתפלל

זכות. לכף
תרצ"ו.יג. סי' וסוף ב' תרצ"ה, סי' עי'
זצ"ל.יד. אלישיב הגרי"ש
ב'.טו. קמ"ז, סי'
ב'.טז. קמ"ז, סי'



אטריות מקוגל חלה הפרשת

אטריות? מקוגל חלה להפריש צריך האם
שצריךתשובה: אומרים יש אטריות, מקוגל חלה להפריש צריך אם הפוסקים נחלקו

ברכה בלי הקוגללהפריש את שאפה מןאחרי במאפיה הפרישו כבר אם ואפילו
סעודה קביעות כשיעור קוגל מנות הרבה אכל אם [ולדעתם מועיל זה אין האטריות

המזון] ברכת לברך ברכתיזצריך לברך צריך אין [ולדעתם צריך שלא אומרים ויש ,
הרבה] אכל אם גם מקרה בכל קוגל על הפרישויחהמזון אם אבל שצריך- אומרים ויש ,

האפיה אחרי מהקוגל שוב להפריש צריך אינו מהאטריות .יטבמאפיה

חשוב פרטי, מאדם והן בחנות הן אטריות קוגל הקונה הפרישמאודולכן, האם לברר
הפריש. ומתי מהקוגל, חלה

בעיר כשבעלה רופא ועם במשרד יחוד

נמצא היכן ויודע בעיר נמצא כשהבעל עובדים עם סגור במשרד לשהות מותר האם
המשרד?
פעם.כסוראתשובה: מדי אנשים שם ויוצאים נכנסין כן אם אלא ,

עיסהיז. בישל שאם מפורש י"ד קס"ח, בסי'
פוסקים אנו וכן גמור, פת נחשב אפאה ואח"כ
ה'], שי"ח, [סי' בישול אחר אפיה דין לענין
[קובץ זצ"ל אלישיב הגרי"ש הורה ועפי"ז
מקוגל חלה להפריש שצריך ל'] סי' ח"ג תשובות
חלה הפרישו כבר אם גם האפיה אחרי אטריות
הרמב"ן שכתב ומה מהאטריות. במאפיה
עיסה הרי"ף] בדפי [יא. לז. דף פסחים במלחמות
חייבת אינה אח"כ אותה שאופים אף שנתבשלה
מפעלים בהרבה [וגם להלכה נפסק לא בחלה,
ובאופן הקוגל, בשביל במיוחד אטריות מבשלים
שם]. מבואר כלל הרמב"ן דברי שייכים לא זה

ומילואיםיח. בתיקונים זצ"ל אויערבך הגרש"ז
ס"ה. הע' פנ"ד לשש"כ

במאפיותיט. ולמעשה ק"ח. סי' ח"ח מנח"י
עבור במיוחד אטריות מכינים הבד"ץ שבהשגחת
להקל יותר אפשר ובאלו אר"י] [מחיטת הקוגל

עיסה. בעודה לכתחילה חלה להפריש
בעירכ. בעלה היתר אין הפוסקים רוב לדעת

אינה שאז מפני מהיחוד ויודע מסכים כשהבעל
ס"ו] קכ"ו [כלל החכ"א כתב כן ממנו, חוששת
סק"ז], כ"ב סי' [אהע"ז תשובה בפתחי והובא
ובאגרו"מ ו] אות [פכ"ד ישראל בנדחי וכ"כ
וכן ר"ג], סי' [ח"ה הלוי ובשבט ס"ה] סי' [ח"ד

זצ"ל. אלישיב הגרי"ש דעת
כשליבו יחוד מתיר אינו בעיר בעלה זאת, מלבד
במשרד יחד עובדים כלל בדרך ובעווה"ר בה, גס
קשר ביניהם אין אם [גם בה גס לליבו נחשבים
נחשב הרצוף הענייני הקשר עצם אלא מיוחד,
כ"ב בסי' לערוה"ש שייך זה ואין בה- גס ליבו
נמצאת האשה שם כי אשה, עם מו"מ לגבי ס"ו

יחד]. עובדים הם וכאן המו"מ במהלך כנגדו
פתח שמועיל זצ"ל והקה"י החזו"א שיטת והנה,
אינה הדלת אם ולכן בה, גס ליבו אם גם פתוח
דלת אבל אנשים], שיכנסו [כשיתכן מותר סגורה
נחשב אם הפוסקים נחלקו נעולה ולא סגורה
וידועה סק"ח, שם בפת"ש כמבו' פתוח פתח
בזה להתיר זצ"ל אלישיב והגרי"ש החזו"א דעת
אבל מישהו, שיכנס רחוק צד אפילו יש אם
שני לצרף שלא שראוי כתב שם הלוי בשבט
את ישאירו כזה באופן אלא יחד אלו היתרים

אפשר]. אם [עכ"פ קצת תפוחה הדלת
בקביעות תמונות המעבירות מצלמות ולגבי
תמיד שכמעט הפוסקים כתבו כבר אחר, לאדם
על שליטה שאין מפני להתיר אפשר אי
יסכים הבית שבעל מאוד שנדיר [מפני המצלמות
אדם אצל תהיה עליה שהשליטה מצלמה להתקין
את להפסיק לשנות יכול הבית ובעל חיצוני],



נשים] רופא עם [ובפרט רופא עם ביחוד בעיר בעלה היתר אין .כאוכן

בגדים על כוכבים ציורי

איסור? בזה יש האם כוכבים. עליו שמצויירים בגד קניתי
להקלתשובה: .כבאפשר
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הפרסום עיתוני בענין

שעבר בגליון הפרסום מדובר.כגאחרי במה יותר לפרט ת"ח כמה ע"י התבקשנו ,

עיר. שבכל הפרסום בעיתוני הקיימות העיקריות הבעיות את גליון בכל נביא בעז"ה
מכיון פסולים תכנים בהם שיש בעיתונים הקיימות הבעיות את זו במסגרת נביא לא
וחושף חכמים דברי על שעובר מראש יודע כן והעושה ומפורסמים, ידועים שהדברים

מים. שחקו כאבנים זמן לאחר ואם מיד אם אחד לכל המזיק לארס עצמו

ברק- פרוץבני הוא שבה אחת חמורה פירצה עצמו' על 'לוקח עיתון כל כללי באופן
האוניברסיטאות מכל פרסומים מביא (חרד"ק) 'חזק' העיתון למשל כאשר מהשאר, יותר

הצילומים.
בעבודה 'בוס' אצל איסור אינו הנשים בית שומר

אנשים. שם ויוצאים נכנסים אם
מפניכא. ברופא גם שייך הנ"ל הראשון הטעם

השני והטעם ליחוד, ומסכים יודע שהבעל
עם קשר שיוצר ברופא שייך כן גם לפעמים

רח"ל. המטופלת
שאסורכב. מבואר ד'] קמ"א, סי' [יו"ד בשו"ע

ואפילו כוכבים או לבנה או חמה צורת לצייר
אסור שבהם הרמ"א וכתב בולט, שאינו ציור
הציור, את לו עשו אחרים אם אפילו להשהות
שכך צורה כל לאסור שיש כתב סקמ"ו ובדרכ"ת
צורת זו אין הרי [כלומר, אותם לצייר רגילים
אבל כוכב, לצייר רגילים שכך אלא באמת, כוכב

אסור]. אעפ"כ
שכתב משום להשהות להקל יש למעשה אמנם
צורת להשהות שמותר ס"ו] פ"ה [כלל החכ"א
עובדים שאין הכל יודעים הזה בזמן כי אדם
את אצלו שמשהה במה חשד ואין זו לצורה
כתב לא ולבנה חמה לענין ואמנם התמונה,
לגבי זה כעין כתב סק"ו שם בפת"ש אבל כך,
ועכ"פ לכוכבים, עובדים לא כיום והרי חמה
בגד שעל כוכב בציורי חשד שאין בודאי
אלא בשמים כוכב להראות באים שאינם

כוכב לצייר רגילים שאנו הציור את עושים
שאין מבינים והכל לבגד נאה ציור שהוא מפני
הגרי"ש דעת וכן כוכב. לצייר כוונה כאן
להקל שיש זצ"ל ואזנר והגר"ש זצ"ל אלישיב

בזה.
פרסומותכג. עיתוני קריאת

מלבד לביתי, עיתון שום להכניס לא מקפיד אני
טענות שמעתי לאחרונה לסוגיהם. פרסום עיתוני
זו. 'חומרה' מהי הבנתי ולא אלו, עלונים על גם
בהם שאין או הטענות את לבדוק מה יש האם

ממש?
הטובתשובה: הדבר הם פרסום עלוני בעיקרון

עיתונים. מקריאת להינזר שרוצה למי ביותר
לכל מקלט' 'עיר הם אלו עלונים כיום למעשה,
עיתון בשום מרכולתו את להכניס יכול שאינו מי
נוחה חכמים רוח שאין בעיתונים לא [ואפילו
חול לימודי המשלבות מוסדות כמו מהם!],
וכן בישיבות, כ"כ מצליחים שאינם לבחורים
ולנשים לגברים לאוניברסיטאות פרסומות
לא מאוד באופן לבגדים פרסומות וכן [בנפרד..],
ויועצים פסיכולוגים וכן מקובל, ולא צנוע
ודברים ילדים, ולחינוך בית לשלום מוזרים
שבוע מדי המשתנים נוספים רבים חמורים

היטב. וניכרים



תחת או רשמי בשם חול- לימודי של "ישיבות" וכן וה"חרדים" החילונים והמכללות
מכירות של תמונות מביא הפרסום' 'כח והעיתון מתקשה', לבחור 'ייעוץ של שם
עיתוני בכל קיימים ודומיהם אלו בעיות אבל תמונות, עם הגילאים בכל לבנות בגדים

הפרסום.
המפרסמים לעיתונים בנוגע שליט"א ההוראה גדולי מכתב פורסם האחרונים בימים

כזה. עיתון לבית להכניס שאסור ישראל, גדולי כל כנגד ומכללות אוניברסיטאות

Š‰Š‰Š‰Š‰Š‰Š‰Š‰Š‰Š‰Š‰Š‰Š‰Š‰ŠŠ‰Š‰Š‰Š‰Š‰Š‰Š‰Š‰Š‰Š‰Š‰Š‰Š‰ŠŠ‰Š‰Š‰Š‰Š‰Š‰Š‰Š‰Š‰Š‰Š‰Š‰Š‰ŠŠ‰Š‰Š‰Š‰Š‰Š‰Š‰Š‰Š‰Š‰Š‰Š‰Š‰Š

המועהמועהמועהמוע הקרובהקרובהקרובהקרובמהלכותמהלכותמהלכותמהלכות דדדד

האילנות ברכת

האילנות ברכת כללי

אילנותא. פירות,כדהרואה מהם שייצאו פרחים שמוציאים סרק] אילני [ולא בפעםפרי
שרואה בעולמוכההראשונה חיסר שלא - ואילנותכוכלוםמברך טובות בריות בו וברא

אדם. בני בהם ליהנות [טובים] טובות

לעירוע"פ ומחוץ ניסן בחודש דוקא לברך יש .כזהקבלה

שרואה הבאה בפעם לברך יכול אם בירך- ולא ראה

אתב. ראה ואם הפרי. חנטת או הפרחים לבלוב את שרואה הראשונה בפעם יברך
יכול בירך, ולא עלבדיעבדהפרחים שמברכים אלו [ולכן שרואה אחרת פעם לברך

ממיןכד. [אפשר אילנות שתי על יברך לכתחילה
[הלכות מהפוסקים כמה שכתבו וכמו אחד]
קצח, אות באצבע מורה כ"ח, סי' ח"ב קטנות
אול"צ כ', סי' חי"ב צי"א סק"ב, רכ"ו סי' כה"ח
דעת וכן קצ"א], סי' ח"א ותשוה"נ ג אות פ"ו
נ"ה סי' ח"ב יוסף [ישא זצ"ל אלישיב הגרי"ש
והגרש"ז יא.] דף לר"ה הערות ועי' בשמו,
הע פכ"ג תפילה שלמה [הליכות זצ"ל אויערבך
או אילנות שתי על לברך לכתחילה שיש [121
לוי ובמבית חובה. זה אין מקום ומכל יותר,
גם לברך שאפשר זצ"ל ואזנר הגר"ש בשם הביא
האילנות ברכת בקונטרס וכ"כ אחד, אילן על

שליט"א. דבליצקי להגר"ש
וכתבוכה. סק"א. ומשנ"ב א' רכ"ו, סי'

כללה ח"א סק"א, א"ר בגליון, [חת"ס פוסקים
ערוה"ש מחה"ש, חיים, מקור ב', סעי' ס"ג
בישא הביא וכן שם, המשנ"ב פסק וכן סס"א
אלישיב הגרי"ש בשם נ"ה סי' ח"ב יוסף
אורחא אלא דוקא לאו ניסן שימי זצ"ל,

פעם הלבלוב את וכשרואה נקט דמילתא
שצריך מפני כן לנהוג ויש יברך, ראשונה
הלבלוב- את ראשונה פעם כשרואה לברך
ראשונה בפעם בירך לא אם מהפוסקים ולחלק
שם שעה"צ [עי' שרואה שניה בפעם יברך לא
רי"ח, סי' ובאה"ל סקי"ג רכ"ה סי' ועי' סק"ג,
הכרעת שלמעשה ואף במקום], ד"ה א'
ראשונה פעם בירך לא אם שגם ההלכה
כך לנהוג אין מ"מ שניה פעם יברך בדיעבד
בפעם כשרואה מיד יברך ולכן לכתחילה,

ראשונה.
ובמשנ"בכו. ובח"א ובשו"ע בטור הגירסא כן

סי' ח"י במנח"י וכ"כ הישנים הסידורים ובכל
שם. יוסף ישא ועי' ט"ז.

האילנותכז. ברכת וקונטרס סק"ג כה"ח
פוסקים ובשאר שליט"א. דבליצקי להגר"ש
שם, יוסף [ישא מהעיר לצאת צריך שאין כתבו
סתימת ושאר שם אול"צ שם, לוי מבית

הפוסקים].



ניסן]. ר"ח עד פורחים פרי עצי מלראות יימנעו ניסן בחודש דוקא האילנות

הברכה דיני

שנהג. בכל אחת פעם רק זו ברכה .כחמברכים

בשבתד. גם זו ברכה לברך בשבת).כטאפשר מברכים לא הקבלה (וע"פ .

בלילהה. גם זו ברכה לברך .לאפשר

לברכה הראוי אילן

לצמוחו. הפירות שהתחילו לפני מלבלבים שהפרחים מזמן מתחיל הברכה זמן
עליהם לברך אפשר אי ועדיין צרכם כל גדלו לא הפירות עוד כל לברך ואפשר

הפרי גמר [שזהו שראוייםלאשהחיינו צרכם כל גדלו שהפירות עד בירך לא ואם ,[
עליהם יברך לא שהחיינו, עליהם מברכים.לבלברך אין פרחים ולא עלים רק יצאו אם .

ושביעית כלאים ערלה, עצי

עליהם,ז. לברך אין ערלה] שהם [או כלאים באיסור מורכבים שהם שיודע פירות עצי
ערלה עצי על לברך שלא עדיף לברךלגולכתחילה יכול כלאים או ערלה ספק הם אם .

באיסורלדעליהם נעבדים שלא מופקרים פירות על לברך ראוי השמיטה בשנת .לה.

רכ"ו.כח. סי' ומשנ"ב שו"ע

חייםכט. לב ושו"ת ח אות א' סי' חי לכל מועד
אלישיב הגרי"ש בשם שם יוסף ישא מ"ד, סי'
זצ"ל, ואזנר הגר"ש בשם לוי מבית זצ"ל,
שש"כ ,121 הע' פכ"ג תפילה שלמה הליכות
לא הקבלה שע"פ כ' ובכה"ח ע"ב. הע' פכ"ו
ע"ז. מש"כ ה אות אול"צ ועי' בשבת, מברכים

קי"ח.ל. סי' צבי הר עי'
ג'.לא. רכ"ה, בסי' כמבואר
הא"רלב. שיטת ע"פ סק"ד רכ"ו סי' משנ"ב

הח"א וכדברי כשגדלו] גם [שמברך והגר"א
שכבר וממתי ברכה לכל זמן [שיש והפמ"ג
ברכת מברכים אין כבר שהחיינו לברך אפשר

האילנות].
יברךלג. האם זה בדין הסתפק בגליון הגרעק"א

והבאה"ל מהפירות, ליהנות שא"א כיון לא או
שהחיינו ברכת לגבי פרי ד"ה ג' רכ"ה, בסי'
יעבץ ושאלת הלק"ט בשם הבאה"ט מח' הביא
וכיון כלאים, המורכבים פירות על מברכים אם
עליהם יברך לא מספק לכן בזה הכרעה שאין
לנידון זה דין שדימו ואול"צ פעלים רב [עי'
סי' ח"ג מנח"י בשו"ת וכ"כ האילנות], ברכת
ב' סי' ח"ג מלכיאל דברי ובשו"ת ד אות כ"ה

ד. ג- אות פ"ו ובאול"צ סקי"א רכ"ו סי' ובכה"ח
ט' סי' וח"ג ל"ו סי' ח"ב פעלים רב ובשו"ת
כלאים באיסור המורכבים אילנות על לברך אוסר
האילן את נטעו שלא ערלה על לברך ומתיר
הביא נ"ה] סי' [ח"ב יוסף ובישא באיסור.
על לברך אסר זצ"ל אלישיב שהגרי"ש
על לברך לא גם ולכתחילה באיסור המורכבים
ובשיעורי יא. דף לר"ה בהערות וכעי"ז ערלה,
שהוכיח [ומה תעד. עמ' ברכות אלישיב הגרי"ש
מטשיבין והגאון ה' סי' ח"ג מישרים הדובב
את לציין שצריך סט. דף בב"ק הוזכר שלא ממה
י"ל לבטלה, בברכה יכשלו שלא כדי האילנות
הוא שהרי באמת איסור עובר אינו שהמברך
כתב שלא ומה ערלה, שאינו הרוב על סומך
כזה לדבר ביחס עיוור לפני נחשב זה אין וציין
לציין חיוב שאין [וכפי ברכה עליו לברך שיכול
ובהליכות סרק]. או פרי של הוא אם עץ כל
וכ"כ ערלה, על לברך התיר סק"ל פכ"ג שלמה

בערלה. להקל לוי במבית
לחושלד. שאי"צ שם אול"צ ועי' שם, רעק"א

אפילו [וזה ערלה או מורכב הוא שאולי עץ לכל
ספק]. נחשב לא

דףלה. וסוכה קכב. דף [יבמות הראשונים נח'



פירות בדין פכ"ה] ויקרא רמב"ן ועי' לט:,
לגמרי אסר לא החזו"א ולהלכה, ונעבד. שמור
י' סי' חזו"א [עי' בזה להקל פתח והשאיר
ה ואות א אות השביעית סדר כ"ו וסי' סק"ו
העד"ח ורבני קכז], אות דאיגרתא וקריינא
כאלו, מפירות אכילה לאיסור פסקו בירושלים
שמופקרים פירות על רק לברך ראוי ולכן

מותרים יהיו הבאה ששנה [ואף כדין ושמוטים
הבאה]. בשנה מותרת תהיה ערלה גם הרי
פכ"ג שלמה [הליכות זצ"ל אויערבך והגרש"ז
התירו- לוי] [מבית זצ"ל ואזנר והגר"ש סק"ל]
ניטע לא (שהאילן בערלה גם התירו הם אבל

ו האוסריםבאיסור) להפוסקים ראיה מזה אין
וכנ"ל. בערלה גם




