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    כטכטכטכטסימן סימן סימן סימן 
         הכרת המציאות בהכלאת צמחים הכרת המציאות בהכלאת צמחים הכרת המציאות בהכלאת צמחים הכרת המציאות בהכלאת צמחים––––

        ::::ראשי פרקי�ראשי פרקי�ראשי פרקי�ראשי פרקי�

  הכרעה מספק בהבנת המציאות  – אפרק 

 ש"הכרעת החזו� אי  – בפרק 

 א למציאות"התאמה מלאה בי� דברי החזו  – גפרק 

  לא תמיד המציאות מבוררת  – דפרק 

        הכרעה מספק בהבנת המציאותהכרעה מספק בהבנת המציאותהכרעה מספק בהבנת המציאותהכרעה מספק בהבנת המציאות. . . . אאאאפרק פרק פרק פרק 

כי התורה "תורה א על חשיבות ידיעת חכמת הטבע להבנת ה"דברי הגר
. באי� לידי ביטוי מעשי מאד בסוגיית ההכלאה בצמחי�, 1"והחכמה נצמדי� יחד

   :2ל מביא את דברי השואל בסוגיא"י וייס זצ"הגרי

י שלתו� הפרח של מי� אחד "מגדלי� היו� מי� חדש של דג� ע] השואל [ל"זו"

' י� הפרי זוהי כע?היש בזה די� מרכיב, מכניסי� אבקה של הפרח מהמי� האחר

א "וי האמור בחז"מלאכותית של מי� בשאינו מינו ולא ברור לי א� הדבר נפתר ע

  . ]"השואל [ל" עכ.)ז"ק ט"ס' ב' כלאי� סי(

  :על השאלה המעשית עונה בעל המנחת יצחק ש�

נראה כוונתו לפי מה שמבואר ש� דא� אינו צומח אלא נבלע באיל� ומטיב "

  בודאי יש , ספק במציאות א� כ� הואויש בזה , ש"צמיחת האיל� מותר עיי

  .ל"עכ ."ליל� לחומרא

        שששש""""הכרעת החזו� איהכרעת החזו� איהכרעת החזו� איהכרעת החזו� אי. . . . בבבבפרק פרק פרק פרק 

. ש המוזכרי� בשאלה"לביאור הסוגיא מ� הראוי להבי� את דברי החזו� אי
מציאות שלא , א מתייחסי� למציאות ברורה מאד לבעלי המקצוע"דברי החזו

   .תמיד היא ברורה לאחרי�

  

ר לו מאה ידות לעומת זה יחס, כפי מה שיחסר לאד� ידיעות משארי החכמות"א "דברי הגר .1
משקלוב  הובאו על ידי הרב ברו� שיק". כי התורה והחכמה נצמדי� יחד, בחכמת התורה

 ).מ"תק, האג( של אוקלידס יסודותיסודותיסודותיסודותבמבוא לתרגו� העברי לספר ) אריהאריהאריהאריה שאגתשאגתשאגתשאגתאחיינו של ה(
 . חלק ז סימ� יב אות במנחת יצחקמנחת יצחקמנחת יצחקמנחת יצחקת "שו .2
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 :ל" וזכותב, טז, ב, א כלאיי�"החזו

. שאי� איסור בנתינת זרע של מי� אחד למי� אחר, להרבעה] מרכיב שר$[ולא דמי "

  . הרבעה שאי� הרבעה אלא בחיא$ באיבר תלוש אי� בו משו� ] בהרבעה[דהת� 

י להרכיב ולהצמיח והלכ� ג�  כל שראו– כל קורט וקורט הוא בריה –אבל יחור 

   ".הוא בריה שלמה השר$

א שהרכבת שר" בסדק איל� "ונדל גרוסברג הוסי" החזוובתשובתו לרב חנו� ז
"כ ליחור"דווקא שהנוזל מתהווה אח"אחר אסורה 

3 .  

        א למציאותא למציאותא למציאותא למציאות""""התאמה מלאה בי� דברי החזוהתאמה מלאה בי� דברי החזוהתאמה מלאה בי� דברי החזוהתאמה מלאה בי� דברי החזו. . . . גגגגפרק פרק פרק פרק 

עשויה מתאי� רבי� המחוברי� , בי� מ� החי ובי� מ� הצומח, כל בריה
 )"ייחור("ענ" , אפשר לקחת חלק מהצמח, בצמחי�. ומקושרי� אחד לשני

הוא העתק הצמח ממנו נלקח מבחינה גנטית לשתול אותו ולקבל צמח חדש ש
" לשתול"במקו� לשתול באדמה אפשר ג� . ")שיבוט"מדובר ב, כלומר (הייחור

 היא היא ההרכבה ,מי� בשאינו מינו, ושתילה זו, אותו בתו� סדק של איל� אחר
  . האסורה בכלאיי�

, תא בודד של צמח,  של�שלא כמו ייחור המוטמ� באדמה שמתפתח לצמח
אפשר היו� לקחת תא , בכל זאת. יאבדאלא לא יתקיי� , א� יטמ� באדמה

והתא יתחלק ש� , בסביבה מתאימה לגידול תאי� בודד ולשי� אותו במעבדה
 ייחור  רקמת צמח אווצרתיעד ש, לשני תאי� שיחזרו ויתחלקו וחוזר חלילה

של ע# אחד נמצאי� תאי� בשר" , והנה.  לטעת באדמה יהיהקט� אותו נית�
, דהיינו יחדירו את השר" לתו� סדק באיל� אחר, וא� ירכיבו. בודדי� שלו

כ� שתא בודד , טובי� כמו במעבדהיכולי� להיות התנאי� בתו� הסדק 
העתק הצמח ממנו , כאמור, שהוא, שמעורב בשר" יוכל להתפתח לייחור של�

מו ייחור של� מוכ�  בדיוק כ מתו� הסדק הייחור הזה יצמח.נלקח השר"
ועליה ד� החזו� איש , אפשרות זו היתה קיימת ג� בעבר. שהורכב לתו� הסדק

  . טז, ב, כלאי�

החזו� איש מחדש כי למרות שא� נחדיר את השר" לאדמה לא יצמח ממנו 
הרי , ל לצמוח ייחורויככ�   מוחדר לסדק באיל�השר"מאחר וכש, בכל זאת, ייחור

  . 4זו הרכבה אסורה

  

שנער� ,  הלכות כלאי�אר#אר#אר#אר#מעדני מעדני מעדני מעדני הובא ג� בספר . ד"בתלמי שדה אות י, חוקות שדהחוקות שדהחוקות שדהחוקות שדהספר  .3
 כמו .84בהערה , אות י, ה"א ה"כלאי� פ ,ג"ירושל� תשס, ל"ז אויערבא� זצ"י הגרש"מכ

 . בציו� ההלכה אות פב, ה"ה, א"כלאי� פ) י"ח בהגרי"לשי (דר� אמונהדר� אמונהדר� אמונהדר� אמונהכ� הוזכר בספר 
ונטה להקל כל שא� יזרע בנקודה זו ז אויערבא� הסתפק "הגרש, א"למרות הכרעת החזו .4

ה "ד, ה אות י"א ה"פ –ג " ירושלי� תשס– על הלכות כלאי� מעדני אר#מעדני אר#מעדני אר#מעדני אר#(לא יצמח באר# 
אול� נראה שחזר בו ואסר במכתבו לבעל הנשמת . )כמו כ� יש לדו� בעני� הרכבת שר"



 363  הכרת המציאות בהכלאת צמחים

 

זרע של בעל חיי� ממי�   כי הזרעת ומפרשפני� החזו� איש מסבירעל כל 
בניגוד (כי הזרע איננו בריה ,  שאינו מינו איננה אסורהאחד לתו� בעל חיי�

ובכלאי� נאסרה רק הרבעה ) לייחור או לשר" שיש בו תאי� הנהפכי� לייחור
 בי� בי� בכלאי בהמה ובי� בהרכבת כלאי� של בריה שלמה על בריה שלמה

  . 5צמחי� שדינ� נלמד מהעלאת כלאי� בבהמהב

 כידוע היו� לכל איננו בריה  הזכר בבעלי חיי� או בצמחי� אשרזרעש, ומכא�
צרי� להתחבר קוד� תא רבייה האלא שהוא , הצאצא בלבד נוצר השלמה שממנ

 תא חדשתא חדשתא חדשתא חדש נוצר )ההפרייה (= ורק אחרי ההתחברות") ביצית("לזרע הנקבה 
 או  הוולד ממנו מתחלק ומתרבה נוצרהתא המופרהשורק כ, המהוה בריה שלמה

אי� א ש"וכלשו� החזו.  אי� בנתינתו למי� אחר איסור כלאי�–הצמח החדש 
  ".  של מי� זה למי� אחרזרעזרעזרעזרעבנתינת "איסור כלאי� 

. 6כשהתיר הכלאה בצמחי�ל "זצ ש ישראלי"רג ברור מללו שפתיו של ה,כ"א
כבייחור ,  לתו� אחרתיה שלמהיה שלמהיה שלמהיה שלמהברברברברבהרכבת רק  האיסור הוא ,שכ� ג� בצומח

של מי� צמח אחד במי� ) תאי הרבייה הזכריי�(הזכר  זרעזרעזרעזרע בנתינת ולא, ובשר"
  . צמח אחר

         לא תמיד המציאות מבוררת לא תמיד המציאות מבוררת לא תמיד המציאות מבוררת לא תמיד המציאות מבוררת....דדדד    פרקפרקפרקפרק

כתב ש כמו. הבעיה בדברי� אלו שלא תמיד המציאות מבוררת לפוסקי�
ה ספק יב אות ב לגבי הכלאת צמחי� שיש לו בז' סי, ת מנחת יצחק חלק ז"בשו

 או שאיננה ,במציאות א� נבלעת אבקת ההפריה באיל� המופרה ואז מותר
  . ומספק החמיר. ואסור) דהיינו צומחת כמות שהיא(נבלעת 

, אחרי שהשוה זרע הצמח לשר" הצמח, 7לאיסורג� מר� בעל שבט הלוי כתב 
  . 8 כמו לשר" יש לזרע כח הולדה לדבריושכ�

  . ע"צבט הלוי בעל שדברי מר� , אחרי בקשת המחילה

  

ג� א� זריקת השר" לסדק " במציאות תהיה השדה זרועה משני מיני�"אברה� מהטע� ש
, מ"חו] ב"מה[נשמת אברה� (היה נפסד באיל� היתה של שר" כזה שאילו הוזרק לאר# 

    ). צז אות כז' ת סי"הובא במנחת שלמה מה, ב, תכה
ז "קד� למכתבו  של הגרש" מעדני אר# על כלאי�"מסתבר כי כתב היד ממנו לקחו עורכי ה

 .א בעל הנשמת אברה�"ל ליבל"זצ
 שד� " מה בהמת� בהרבעה א–בהמת� לא תרביע כלאי� שד� לא תזרע : "א, קידושי� לט .5

  ".בהרכבה
 ).ט"תשנ (67' עמ, סו* סהאסיאאסיאאסיאאסיא .6
 .דרכ' סי,  חלק טבט הלויבט הלויבט הלויבט הלוישששש .7
, לדהוהה כח הזכר מי� לזרע יש הלא בזה דג�, לדינא ע"צ דעתי ולפי: " ש�שבט הלוישבט הלוישבט הלוישבט הלויל "וז .8

 .ל"עכ" איש החזו�' שכ שר" וכמו השני ממי� שיוליד פעולה עושי� ואנו
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אלא ,  כמו בשר" או בייחורכוח הולדה עצמיהזכר שהרי במציאות אי� לזרע 
התא  ההפרייהרק אחרי כש , ולהפרותורק היכולת להתחבר לזרע הנקבה

בעוד שלפני . בריה שלמה ע� כוח הולדה כמו של ייחורהמופרה נעשה 
  . בואר בחזו� איש וכמ, אינו כלו� בעצמו,חצי בריה אינו יותר מהזרע, ההתחברות

ח "אי� הפרש בי� זרע בע, בנקודה זו של ההבדל בי� בריה שלמה לחצי בריה
איסור בנתינת זרע של מי� אחד איסור בנתינת זרע של מי� אחד איסור בנתינת זרע של מי� אחד איסור בנתינת זרע של מי� אחד  אי�אי�אי�אי�ש"א בחדות "כ החזו"וכמש, לזרע צמח
  . 9"למי� אחרלמי� אחרלמי� אחרלמי� אחר

  .710וראה עוד לעיל סימ� כד בהערה 

  

  

כי אי� באבקת , חי� איסור כלאי�ל שאי� בהכלאת צמ"ז אויערבא� זצ"כ� פסק ג� הגרש .9
כשרות ארבעת כשרות ארבעת כשרות ארבעת כשרות ארבעת הביאו אחיינו הרב יחיאל מיכל שטר� בספרו . ההפריה כח להצמיח לבדה

מ עמאר בספרו "ל רש"כ להלכה ג� הרש"וכ. ש"עיי, קפב' עמ, )ב"ירושלי� תשנ (המיני�המיני�המיני�המיני�
  .א' ב סי"ח, כר� שלמהכר� שלמהכר� שלמהכר� שלמה

שלא , א"יצחק סופר שליטר לוי "אותו כתב לאחרונה הג" טהרת האתרוגי�"וראה בקונטרס  .10
ראה פרק ג . ש"מתאי� למציאות שבדברי החזו� איהאבה לקבל את ההסבר הפשוט ו

  .ל"ואכמ, וכ� בהערה קפח ש�, לה*ל'  עמ, "הרכבת אבק הפרחי�"בסעי" הד� ב, בקונטרסו


