תוכן הענינים
אינדקס מפורט בסוף הספר
הסכמות
דבר המכון
דברי מבוא

אוצר התשובות  -סימן רצ"ג  -הלכות חדש
סעיף א
איסור אכילת חדש
הנושא
א .הגדרת קלי וכרמל
ב .הנאה מחדש
ג .מנין האיסורין ואופן
ההתראה באיסור חדש
ד .איסור חדש אם יש בו גם
עשה
ה .צרוף לשיעור כזית באכילת
חדש
ו .אם יש כזית פת )בנפח( ואין
כזית קמח
ז .בישל תבשיל מתבואה
שאינה לא לחם לא קלי ולא
כרמל
ח .אכילה מתבואה שלא
הביאה שליש " -שחת"
ט .תבשיל שנעשה מלחם קלי
וכרמל של חדש אם עדין עומד
באיסורו

עמוד
א
ב
ב
ג
ד
ד
ה
ה
ו

עמוד

הנושא
י .חדש שלא כדרך הנאתו אם
אסור באכילה מהתורה
יא .איסור משקין ושיכר וטעם
כעיקר בתבואת חדש
יב .אם אכל בפיו מהמחובר
יג .אם חל איסור טבל על
איסור חדש
יד .הפרשת חלה ותרומה
מתבואת חדש
טו .אכילת כזית מצה למי שאין
לו אלא תבואת חדש ]ובגדר
"עשה דוחה לא תעשה"[
טז .קצירת חדש בזמן  -הראוי ,א .הזמן הראוי
האסור והמותר
ב .מקומות המותרים והאסורים

ז
ח
יא
יב
יג
יד
כ
כא

יז .סחורה בחדש

ג .בזמן הזה
ד .קצירה בחוץ לארץ
ה .לקצור ולהתעסק בחדש שמא יבא לאוכלו ,ודינו במקום
שיש הפסד
ו .זריעה אחר הפסח מחשש תקלה
ז .קצירה בארץ ישראל ברקרע של גוי
ח .לקטוף ביד לפני הזמן
ט .קצירה מעציץ נקוב
י .אם עבר וקצר במקום האסור
יא .קצירה משדה הפקר
א .מקור הדין ,האוסרים והמתירים
ב .להאוסרים סחורה בחדש אם מותר לקבלו במתנה מגוי

יח .תבואה הגדילה בעציץ
שאינו נקוב ובגידולי מים

כד
כו
כז
ל
ל
לא
לב
לב
לג
לג
לה
לה

הנושא
יט .חמשת המינים

עמוד
א .גדרם
ב .שבולת שועל שממנה עושים כיום קוואקר

כ .אסור כל יום ט"ז וכו'
כא .אסור וכו' עד יום י"ח
כב .אסור עד יום י"ח

לו
לו
לז
לח
לט

סעיף ב
איסור חדש נוהג בין בארץ ובין בחו"ל
א .שיטות הראשונים
ב .שיטות הראשונים בחדש
של עכו"ם בחו"ל
ג .שיטת רבינו ברוך
ד .כבר לפני התירו של הב"ח
)להלן אות ה( נהגו באשכנז
להקל בחדש ,ומוסר מהשל"ה
ואחיו נגד המקילים
ה .התירו של הבית חדש
ו-יב .ראשוני המתנגדים
להיתר ,וויכוח הב"ח עם חכמי
דורו
יג-לד .חכמים בדורות שאחרי
הב"ח נו"נ בדבריו
לה .ציונים לאחרונים רבים
שנו"נ בדבר
לו .אם אסור להחמיר בחו"ל
משום "לא תתגודדו"
לז .דין שדה גוי החכורה
ישראל ושדה ישראל ואריס גוי,

מ
מא
מב
מג

מו
מח
נו
פב
פג
פד

לדעת המתירים חדש של גוי
לח .חידושו של המל"מ שחדש
בזמן הזה דרבנן גם בארץ
לט .חדש שיצא מארץ ישראל
לחו"ל
מ .תבואת חו"ל שנכנסה לארץ
מא .כלים שבשלו בהם חדש
מב .מי שאינו נזהר מחדש
בחו"ל אם יכול לעלות לתורה
בפרשת איסור חדש .לחם
משנה והבדלה על שיכר חדש
מג .לחם משנה והבדלה על
שיכר חדש

פה
פו
פו
פז
פח

פט

סעיף ג
תבואה שלא השרישה קודם לעומר
א .זמן השרשה אם הוא בג'
ימים או בב' שבתות

א .דעת תרומת הדשן וסייעתו

צב

ב-יב .משא ומתן בשברי תרומת הדשן
יג .האם זמן ג' ימים הוא בכל מקום
יד .אם יום הקליטה עולה מן המנין
טו .המוסיף וזורע תבואה שלא תשריש קודם העומר אי הוי
מבטל איסור לכתחי'
הג"ה .ומ"מ כל סתם תבואה שרי מכח ס"ס וכו' ורוב וכו'

צב
צח
צח
צח

הנושא
ב .כל סתם תבואה שרי מכח
ספק ספיקא
ג .מכח ספק ספיקא ,איך מותר
הרי הוא דבר שיש לו מתירין
ד .חדש שנתערב בישן

ה .דיון בספק ספיקא שכתב
הרמ"א

ו .דיון בסמיכה על רוב ישן

עמוד
צט
א .חדש הוא דבר שיש לו מתירין

צט

ב .חידוש המרדכי שחדש אינו דבר שיש לו מתירין
ג .אופן שחדש אינו דבר שיש לו מתירין
א .שיכר ושמרי שיכר מחדש
ב .שמרי חדש בעיסה
ג .שיכר שמעורב מחדש וישן
ד .תבואה חדשה שנתערבה בישנה
ה .לבטל בידים בחו"ל
א .אי הוי ספק ספיקא משם אחד

ק
קב
קב
קה
קז
קט
קי
קיב

ב .האם ס"ל שאין צריך ס"ס המתהפך
ג .האם ס"ל שס"ס מותר לכתחילה
ד .אופנים שבהם אין לסמוך על ס"ס זה
ה .המציאות וסמיכה על ס"ס בזמנינו

קיג
קיג
קיד
קטז

א .מדוע אינו דבר שיש לו מתירין

קיז

שבמדינה שכתב הרמ"א
ב .מדוע אינו קבוע
ג .כשרוב התבואה חדש אם יש לאסור השיכר משום רוב
התלוי במעשה
ד .המציאות וסמיכה על רוב בימינו

ז .במ"ש הרמ"א מוטב שיהיו
שוגגין וכו'

קיז
קכ
קכ
קכב

עמוד

הנושא
סעיף ד
תבואה שקצרה וזרעה

קכד

א .דיון בדברי הראב"ד

סעיף ה
שבולת שהביאה שליש
קודם העומר ועקרה ושתלה
א .האם מדובר כשעקרה קודם
לעומר
ב .שיעור ההוספה

קכו
קכז

