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  תוכן העניינים

�דבר�העורך � 5� �
  אכלו משמנים ושתו ממתקים

    

* חרקים בסימני ראש השנה * המעבר לשנת מעשר עני �מידע�הלכתי

�� ח" לקראת חורף תשע–איסור חדש  �
7� �

  א"שליט רווח. ז שניאור רבי ג"הרה

  בארץ  התלויות המכון למצוות ר"ויו גזר א.במ רב  

    

�14 �רת�ארץ�ישראלי�מתו"מדור�גנוזות�וכת �
   ב ספר עיר חדשה מסכת תרומות פרק

  ה מחכמי פאס שבמרוקו" זלה רבי רבינו יהודה הכהןמאת

עם תוספת ביאורים  * א " שליטהרב נתנאל אביטלי "עי "מפוענח מכת

רבי ג "י הרה" ובעריכה והגהה לדפוס ע צוות חוקרי המכוןי"והערות שע

 א" שליטישראל אלנקווה

    

��:י�מתורת�ארץ�ישראל"זות�וכתמדור�גנו � 16� �
 רבי הגאון ד"ד במראקש בראשות הראב"ד מבה"פס - ספר המשפטים 

  ה"זלהמחלוף אבוחצירא 

 רבי יחיאל רווח  ג"ההרביאורים מקורות והערות מאת , עריכה, פיענוח

  א "שליט

    

�לכו�מחיל�אל�חילי �
  א" שליט עמאר משה שלמה רבי הגאון  ר"מו
21  

   לציון הראשון

    

24� �בזיתים�� �להחמיר �מקום �יש �והאם �הירדן �בעבר �ערלה חששות
��ב�חלק�–המגיעים�ללא�פיקוח�על�ערלה�ממדינת�ירדן� �

    א" שליט רווח. ז שניאור  רבי ג"הרה

  בארץ  התלויות המכון למצוות ר"ויו גזר א.במ רב  

    

28� הגדרת�עשירית�בהפרשת�תרומת�מעשר�ומעשרות�והמכשולות��
�ב�חלק�–�בזה �
    א"שליט משה לנדאו   רבי ג"הרה

  המכון מרבני  

    

�ג�חלק�–�בעניין�הימים�שבארץ�ישראל �
  א"שליט ישראל מאיר פלמן   רבי ג"הרה

32� �

  אלעד

    

�36  דין�השיעור�בתרומה�גדולה�ובחלה �
  מאת עורך הגיליון
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  העורך�דבר���������

  

��

��דשמיא�בסייעתא

��אכלו�משמנים�ושתו�ממתקים
ה " ומתפללים או שהקבידוןזהו זמן שבו העולם . עומדים או בפתחה של שה חדשה

  .ברחמיו ידון אותו במידת הרחמים

, שמעות שיש לו חובות ומטלות בעולם מחדדת לו את המעצם העמידה לדין על כל מעשיו

  . וכעת בוחים לראות כיצד אחו עומדים בחובות המוטלות עליו

) חמיה ח(ה "אבל כבר אמר על ר. יש כאלו שההרגשה הזו מכיסה אותם ללחץ ולמועקה

י ָקדֹוׁש ַהּיֹום ַלֲאֹדֵיּו ְוַאל ְלכּו ִאְכלּו ַמְׁשַמִּנים ּוְׁשתּו ַמְמַתִּקים ְוִׁשְלחּו ָמֹות ְלֵאין ָכֹון לֹו ּכִ 

  . ֵּתָעֵצבּו ִּכי ֶחְדַות ְיהָוה ִהיא ָמֻעְּזֶכם

   .משלשתמש בכדי להבין את העיין 

. כידוע במהלך הטירוות החיילים מקבלים פקודות רבות לעיתים משפילות ולא הגיויות

כאשר , רוכיםסידור המיטה ואף אופן קשירת הש, מאות הוראות קטות לגבי הגילוח

   .לחיילים אין זכות להתלון מה ההגיון בהוראות הללו

אי לא עושה מה שבא לי , הסיבה לכך היא כדי לתרגל את המשמעת העצמית של החיילים

  . מפקד ואי שומע לפקודותיויש , כלליםאלא יש , ומה שמתחשק לי ומה שראה לי

כך רמת ,  מוכשרים וחשבים יותרוהחיילים, ככל שהיחידה בחרת יותר, למרבה האבסורד

  !הפקודות הקטריות והקטויות עולה בהתאם

כדי להתקבל ליחידות בחרות עוברים החיילים מבחי אימון וקשים עם משימות כמעט 

  . במשימות מועבר ליחידה פחות בחרת' ופל'מי ש. בלתי אפשריות וודאי שלא הגיויות

החיילים מביים שהתרגולת  או אז .וי בשדה הקרבבסופו של דבר זה בא לידי ביט, אכן

 הם מביים שבעצם .המעצבת היא זאת שהביאה לסיומו המוצלח של הקרב ולהצלת חיים

  .התרגולת היתה לטובתם ולא כדי לטפח את האגו של המפקד

! זה עשה משום מעלתם, להפך,  להשפילםולא ועדהתרגילים והמבחים הם מביים שכעת 

, בחרים ביותרמו הקרב ככל שהוא מורכב יותר כך שלחים אליו החיילים המשום שבשדה

כאלו שיכולים לקבל הכרעות . כאלו שיש להם שליטה בפרטים הקטים במיומות ובמהירות

  .הרות גורל בשברירי שיות

כך יש בה יותר , חברה בעלת ערכים גבוהים יותראדם משתייך לככל ש, גם בחיים האזרחיים

ועוד , כללי התהגות, סגון דיבור, בים גם בפרטים קטים כמו צורת לבושקודים מחיי

  . ב"כיוצ

אשים בעלי רמה מוכה רואים בציות לכללים והפרטים בצורת ההתהגות משום מטלות 

  . חסרות פשר ובלתי סבלות

אשים בעלי רמה גבוהה מביים שמעלתם הגבוהה ומעמדם הרם מחייבים משמעת עצמית 

  .הקטים ועד לעייים הגדוליםמהדברים 

  .ליהודי יש מטלות רבות ולעיתים מורכבות
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  . ממלכת כהים וגוי קדוש,  של עם ישראלהסיבה היא משום מעלתו הגדולה

האם אחו מצדיקים , בכל שה בוחים אותו ואת מעשיו .אבל זוהי לא רק המלצה ומעלה

  .חידה הבחרת של העולםהאם אחו ראויים להתקבל לי. את מעמדו ומעלתו

 ולכן זוהי זה עצמו מורה על מעלתו, ה אכפת לבדוק ולראות את מעשיו"עצם זה שלקב

  .סיבה גדולה לשמחה

ושתהיה לו שה טובה ומתוקה והרבה ברכה והצלחה בכל , יהי רצון שזכה לרחמים בדין

  . אמן, העייים

��ת�שנה�טובהבברכ
��העורך
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������������מידע�הלכתי
��
��
��

  

��המעבר�לשנת�מעשר�עני �

��חרקים�בסימני�ראש�השנה �

��ח"�לקראת�חורף�תשע–איסור�חדש� �

  

  המעבר לשנת מעשר עני

  :אכתוב בתמצית את הדינים, ח שהיא שנת מעשר עני"המעבר לשנת תשעעם 

  ?באילו גידולים נוהג מעשר עני ומאימתי מתחילה שנת מעשר עני  .א

אלא היא חלוקה בין , אותה תקופה בכל הגידולים בהשנת מעשר עני איננה מתחיל

  :סוגי התוצרת החקלאית וכמפורט להלן

 .ניע מפרישים מעשר ח"תשעה "קטפו אחר רייירקות ש .1

 ,א"כגון תפו [ז"לם נלקטו בתשעוא ח"שמשווקים בתשעירקות מאוסמים  .2

  .נישמעשר מהם מפריש ]  ועודשום, גזר

חר טו ח לא"תשע אף שייקטפו בשנת ז"בתשעשליש שהגיעו לפירות  .3

  .ניש מפריש מעשר מכל מקום, בשבט

כ החל מפרי השסק "בד [ח"תשעו בשבט "פירות שיביאו שליש לאחר ט .4

  .ניעמפריש מעשר , ]ואילך

מפריש , ו בשבט" ולפני טח"תשע לאחר ראש השנה של שייקטףאתרוג  .5

 .ני בלבדע מפריש מעשר ח"תשעו בשבט "והנקטף לאחר ט. נישמעשר 

ו "ונקטפו לאחר ט, ח"תשעו בשבט " לפני טפירות הדר שהביאו שליש .6

ויש שחששו לדמותם , דינם ככל פירות האילן,  מעיקר הדין,ח"תשעבשבט 

  . מספק גם מעשר שני וגם מעשר עניים מפרישועל כן, לאתרוג מספק

  .ניעמפריש מעשר , ח"תשעקטניות שיביאו שליש לאחר ראש השנה  .7

, ז"בתשעשהביאו שליש , ]חמניות ועוד, כגון חומוס[קטניות מאוסמים  .8

  .ח"בתשעני אף אם נלקטו שמפריש מעשר 

  

  ?האם חובת הפרשת ונתינת מעשר עני נוהג רק בטבל ודאי  .ב

 מעשר עני היא בכל פעם שמפרישים תרומות ומעשרות וגם הפרשתחובת  .1

  . מפירות שהם ספק טבל

מצוי היה בזמן [= ולא בדמאי , נוהגת בטבל ודאי,  לענינתינהאולם חובת  .2

, מ התקינו שיש לעשר"ומ, וחנן כהן גדול שרוב עמי הארץ היו מעשריןי

אולם הוא מחמיר לעשר , ובזמנינו אלו הפירות שאדם קונה עם כשרות
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שבדמאי יכול המפריש לומר לעני הבא ראיה , ]שוב מפני חששות כלשהם

  . שהירקות אינן מעושרין וטול מעשרותיך

יש ] ללא כשרות,  היוםהמצויים בשווקים[=בפירות שהם ספק טבל  .3

וכדין מעשר , ופטור מלתת לעני, אומרים שדינו כדין פירות שהם דמאי

ויש מחמירים כן לתת מעשר . ראשון שפטור מלתת ללוי גם בספק טבל

צדק משלך ותן " "לחומרא, ספק עניים"ל "כיון שקיי, לעני בספק טבל

ך בספק א, ובשלמא בדמאי שזו הייתה תקנה מיוחדת חכמים פטרו". לו

. יש להחמיר ולתת לעניים, ה אינם מעשרים בימינו"טבל ובפרט שרוב ע

ד "שלענ, ת חלקת השדה כרך שני"ובשו, וכך כתבתי בספרי ביכורי שדה

ומכיון שבהלוואה מראש מתחילת השנה עד . נראה שראוי להחמיר בזה

באפשרותו בסכום נמוך כגון , סופה יכול לעשות הסכם עם עני כשער הזול

להפריש ולתת לעני מעשר עני מכמות של תוצרת , לכל השנה₪  75

או , שזו כמות ממוצעת למשפחה ממוצעת[ג " ק750חקלאית של כ 

וכיון שזה סכום נמוך רצוי ]. לכמות עצים קטנה שבחצר ביתו של אדם

 . לנהוג בחומרא זו

ולבקש , ]03-9030580[יש להתקשר לבית המעשר , לצורך ביצוע ההלוואה

ובכך הנך בטוח שאתה , ורך את ההלוואה עם גזבר הענייםלבצע עב

  .מקיים מצוות נתינה ולא חלילה גוזל את העניים

� 

  

  :חרקים בסימני ראש השנה

לאכול סימנים מיוחדים המסמלים התחלה טובה לשנה , נהגו בקהילות ישראל

. מנהגים שונים נהגו בקהילות ובעדות השונות של עם ישראל, הבאה עלינו לטובה

של ימינו רבים מסוגי המאכלים הנאכלים במנהג הסימנים נגועים במציאות 

. ובוודאי שיש להזהר בזה מאד כדי שסניגור לא ייהפך חלילה לקטיגור, בחרקים

וכבר כתבו רבותינו הפוסקים שכאשר יש חשש שיש חרקים באחד מן המינים שלא 

  .יאכל ממנו אלא רק יראה ויאמר יהי רצון

ית את הנגיעות הקיימת במינים השונים והדרך הקלה לנקותם אסקור בתמצלהלן 

  .מן החרקים

  

  :סילקא

בסלק קיים חשש לזחלים של עש . יש הנוהגים ליקח סלק אדום לסימן זה: סלק

. הזחלים חודרים לירק מאיזור העלים לתוך הפרי]. כ בצבע לבן"בד[הסלק 

בסלק הם אינם סימני נבירה גסים . סימני הנבירה אינם נראים תמיד לעין

  .סימני נבירה של הזחל

ולראות אם יש ,  יש לחתוך את הסלק בראשו חתך לרוחב הירק:הבדיקהאופן 

במידה ונמצא יש לחטט עד לעומקו ולראות אם נמצאים שם , סימני נבירה

  .בזמן פריסת הסלק לפרוסות ראוי להתבונן שאין סימני נבירה. זחלים
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עלי סלק נגועים .  מונגולד לסימן זה– יש הלוקחים עלי סילקא :סילקאעלי 

, זחלים של עשים שונים, ביותר ככל ירקות העלים הנגיעות היא בחרקים שונים

ולעיתים ניתן למצוא טריפסים ולכן , כנימות עלה, זחלים של זבוב המנהרות

ראוי לקחת רק ממונגולד הגדל בחממות המגדלים ירקות בחזקת נקיים 

ראוי ,  במידה ולא מצוי ירק זה תחת השגחה.מחרקים תחת כשרות מוסמכת

ולנקות בצורה , להשתמש רק  בגבעולים הלבנים ללא העלים הירוקים

במידה ומאד מעונינים להשתמש בעלים הירוקים מגידול . המבוארת לקמן

 .יש להקפיד על הליכי הניקוי כדלקמן, רגיל

   :אופן הבדיקה

, להפריד את העליםיש : סלק עם כשרות שהם בחזקת נקי מחרקיםעלי 

ולשטוף היטב תחת .  דקות5למשך " סטרילי"להשרות את העלים במי אמה או 

  .ברז מים

ולהשאיר , יש להפריד את העלים הירוקים: של עלים מגידול רגילגבעולים 

להשרות את , ]לנקות את החלק הירוק לחלוטין[רק את השדרות של העלים 

ב תחת ברז מים תוך כדי שפשוף לשטוף היט,  דקות5השדרות במי אמה למשך 

לאחר מיכן להתבונן ויזואלית על בעלים ממול מקור . העלים מכל הצדדים

  .שאין פיתולי מנהרות שנוצרו מרימת זבוב המנהרות, אור

, במידה ומאד מעונינים להשתמש בעלים עצמם: ירוקים מגידול רגילעלים 

ותם במי אמה למשך להשר, יש להפריד את העלים, ואין בנמצא מגידול מיוחד

ולשפשף כל עלה על כל שטחו בשני צידי העלה באמצעות ספוג ,  דקות5

לאחר מיכן לשטוף היטב תחת , ב"וכיו] להקפיד במיוחד לנקות בכל הקפלים[

להתבונן על כל עלה משיני צידיו ממול מקור אור , לאחר ניעור המים. ברז מים

. ו מרימת זבוב המנהרותושאין פיתולי מנהרות שנוצר, שלא נותרו חרקים

  ].במידה ונמצאו מנהרות יש להסיר את כל מקום הנגיעות שבעלים[

  : לוף- כרתי 

בכל האיזורים , ]או צהוב בתחילת חייו, צבע שחור[זה מצויים טריפסים בירק 

עיקר הנגיעות נמצאת בחיבור של . [כולל בין השכבות של הירק, של הירק

  ]. הכרתיהעלים הירוקים עם החלק התחתון של

   :אופן הבדיקה

  .ולשטוף היטב תחת ברז מים, יש להפריד את העלים: מגידול מיוחדכרתי 

להפריד את . יש לחתוך את החלק התחתון כולל השורש: מגידול רגילכרתי 

יש לחתוך את כל העלים לשניים לכל . העלים לחלוטין כולל החלק התחתון

מיכן יש לשטוף תחת ברז לאחר .  דקות5ולהשרות במי אמה למשך . אורכם

  .מים תוך כדי שפשוף העלים היטב משני צידיהם

  : לוביא- רוביא 

כמו [יש בהם חשש נגיעות של זחלים של עשים שונים , בתרמיליםהרוביא 

ולעיתים נדירות . הזחלים נוברים בתרמיל וחודרים פנימה, ]פרודניה ולאפיגמה

  .ייותר נתפסים חרקים שונים על התרמיל בצד החיצונ

להתבונן .  יש לשטוף היטב את התרמילים תחת זרם מים חזק:הבדיקהאופן 

במידה ונמצאו חורים יש לחטט אחריהם לראות שלא . ויזואלית שאין חורים
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הם בדרך כלל , תרמילים שלימים ירוקים מוקפאים. חדרו פנימה ונותרו שם

  .עוברים מיון היטב והם בחזקת נקיים

  : דלעת- קרא 

וק היא מטיב מעולה ואין בה חשש חרקים והיא בחזקת התוצרת בשרוב 

  .הנקיי

  : רימון

והוא , הוא נמצא תחת טיפול ראוי, שמגיע מחקלאים ובשיווק מסודרהרימון 

כמו כן . אולם פעמים שנמצא נגיעות של רימות זבוב הפירות. בדרך כלל נקי

ם הזחלי". כחליל הרימון"בחלקות פחות מטופלות קיימת נגיעות של זחל 

וחודרים , ]חור הנבירה נראה היטב לעין[חודרים לפרי לאחר נבירתם בפרי 

ובשלב , המקום שהרימות נוברות בפנים הפרי הופך להיות חום כהה, פנימה

  .מתקדם יותר מתחיל להרקיב ומזמין אליו נגיעות של זבובי תסיסה

 ויש במידה. אם יש בו סימני נבירה,  יש להתבונן על גבי הפרי:הבדיקהאופן 

בו סימני נבירה יש לפתוח את הרימון ולראות אם יש מקום פגוע ושינוי צבע 

הנקודות . במידה ונמצאה נגיעות יש להסיר את כל האיזור הנגוע, בפנים

  .אלא מגידול טבעי, אינם סימן לחרקים, השחורות בתוך גרגרי הרימון

  :תפוח

מגידול חדש של שנה טרי כגון מזן אורליאנס או זהוב המצוי בימים אלו תפוח 

, הרי שהם בחזקת נקיים, מחקלאים מסודרים ומשיווק מאורגן ומסודר. זו

אולם בכל אופן כדאי להתבונן שאינם נגועים כיון שלעיתים גם במטעים 

תפוחים מחלקות לא מטופלות . מטופלים מתגלים התקפות של זבוב הפירות

כתם אדום הוא [פוח עלולות להיות נגועים בכנימות חיצוניות על קליפת הת

ואין מקום הכתם אסור , הצבע שנותר לאחר נשירת הכנימה שצבעה אפור

] זחל עש התפוח וזחל זבוב הפירות[בנוסף יש פגיעה של זחלים ]. באכילה

  .הזחלים חודרים פנימה ומתפתחים בפנים

לראות שאין עליו ,  יש להתבונן בצד החיצוני של התפוח:הבדיקהאופן 

כנימה : יש לנקוט בכלל זה, הבדיל בין כנימה לבין פגע טבעיכדי ל. [כנימות

במידה ונמצאו כעין ]. פגע טבעי תפוס חזק. היא יורדת בשפשוף וגירוד קל

ולא נותר רק מקום ישיבתן , יש להתבונן שלא נשארו כנימות, שקעים אדומים

אם כי אין תמיד [, בבדיקה חיצונית יש גם להתבונן שאין נקבים בפרי. בלבד

לאחר מכן לחצות את התפוח ולראות שאין בו , ]מקום החדירה ניכר לעין

  .מחילות

  :תמר

כלומר , רוב זני התמר משווקים כיבשים, משווקים  בצורות שונותהתמרים 

בתמרים . ויש זן של תמר המשווק כתמר לח, ייבושם והבשלתם הוא על העץ

, פלים כדבעימצוי נגיעות של חרקים ובפרט בשטחים שאינם מטו, היבשים

 בצבע –כגון עש הצימוקים [החרקים הם מסוג זחלים של עשים מסוימים 

או לעיתים אף חדירה של חיפושיות מחסן שתוקפים את הפרי בזמן ]. ורדרד

אין כלל נגיעות והוא בחזקת , מאידך בתמר הלח מחלקות טובות. התייבשותו

  .נקי
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. בחזקת נקי ההעדפה היא להשתמש בתמר לח שכאמור :הבדיקהאופן 

להתבונן שאין , מאידך בתמר יבש יש לחצות את התמר ולאחר הוצאת הגלעין

יש , כיון שפעמים רבות הזחל מקבל את צבע המזון שהוא אוכל. חרקים וזחלים

  .ולכן יש להתבונן על התמר ממול מקור אור, קושי לראותו בקלות

  :דגים

: גו לאכול ולומרויש שנה, ה"מקהילות ישראל שנמנעו לאכול דגים בריש 

בדגים הן בדגי הבריכות והן בדגי הים והן . ר שנזכה לפרות ולרבות כדגים"יהי

הן כטפילים חיצוניים , מצויים חרקי מים רבים. הגדלים בכלובים שבים

המצוי על גבי קרפיון " ארגולוס["היושבים על גבי העור ולא חודרים פנימה 

ויש מהם שחודרים ]. גבי סלמוןעל " כינת הסלמון. "ולעיתים על דג אמנון

על הדג האדום " סיפריון לומפי. "בקרפיון וכסיף ועוד" לרניאה["פנימה 

והן כטפילים ]. טפיל חיצוני המצוי בבקלה צעיר). רוטברש מזן מנטלה(

על גבי האיברים , הנמצאים בחלל המעיים של הדגים" נימטודות"פנימיים 

יש שצורתם ]. אניסאקיס[ בשר הדג ויש אף שחודרים לתוך, הפנימיים של הדג

התולעים מופיעים בגדלים ובצבעים , ויש שצורתם כגרגר אורז, כעין ספירלה

  . שונים

יש , כסיף ובורי, אמנון- מושט,  בקניית דגי בריכה כגון קרפיון:הבדיקהאופן 

להעדיף ולהתאמץ ולקנות דגים בחנויות הנתונות תחת השגחה גם לענין 

דגים . זקת נקיים מבחינת טפילים חיצוניים לחלוטיןואז הם בח. הטפילים

באם זה דג מצונן כלומר , הנקנים ממקומות שאינם תחת פיקוח לענין חרקים

ואז מגרדים היטב , אחיזת החרקים בו חלשה יותר, שעבר כבר זמן לאחר מותו

ובמידה ואין מבחינים בפצע או סימן אדמומית כל , עם סכין את כל עור הדג

ובמידה ויש פצע או סימן אדום  יש . ג העור" חשש לטפילים עאין, שהיא

ובאם קונים דג חי יש להקפיאו למשך זמן עד . מ"להסירו עד עומק של כחצי ס

השריה בחומץ ומלח אינה מועילה [שיוקפא כל החלק החיצוני של הדג 

ולאחר שהדג יופשר יש לנקותו באמצעות גירוד כל ]  לשיחרור אחיזת חרקים

,  יש מהם שנקיים כגון נסיכת הנילוס–גים קפואים המיובאים לארץ ד. העור

ויש שהם נגועים רק חיצונית כגון כינת הסלמון על דגי הסלמון . ועוד, טונה

ויש שהם . ועוד, ילי'שמקורם מכלובים בים כגון המגיעים מנורבגיה או מצ

לכה ואזי יש טפילים בתוך הבשר שמותרים על פי הה, נגועים גם בבשר הדג

ויש שאסורים כגון תולעי אניסאקיס שבבשר דגי הסלמון . כיון שהם גדלו בדג

ואזי יש לרוכשם רק עם כשרות מהדרין . ב וסין ועוד"סול מארה, מן הים

  . המקפידה על הסרת התולעים ועל כל אריזה מופיע חותם המאשר זאת

  :ראש דג

ראה [ דג ויש הלוקחים ראש, מקהילות ישראל שלוקחים ראש של כבשיש 

בחלק מן הדגים ובפרט אותם הבאים מן הים או מבריכות ]. בגוף המאמר לעיל

  . בהם הראש נגוע ביותר ויש להמנע מלהשתמש בהם, שאינן מטופלות

 יש להעדיף וליקח ראשים של דגי בריכות שהם מפוקחות על :הבדיקהאופן 

שים רבים המשתמ. עניני הטפילים ואזי אפשר להשתמש בהם ללא כל חשש

ויש להיזהר שגם בסלמון שמקורו מכלובים , בראשי דג סלמון לצורך הסימנים

יש נגיעות גבוהה של כינת הסלמון כאשר כינה זו נכנסת , שבים כגון מנורבגיה
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ועל כן חובה לחצות את ראש הדג . לתוך כל חללי הפה ועל לשון הדג ובחיך

וף תוך כדי שפשוף ולשט, ולהסיר את כל האיברים הפנימיים הניתנים להסרה

  .את כל החלק הפנימי של הדג

  :ראש כבש

מציאות זו שונה , יסטות' צ-יש מציאות של טפילים , באופן כלליבבשר 

ושלטונות הבריאות עוקבים אחר , בין המדינות השונות, בהיקפים שלה

ניתן לציין שהבשר בארץ הוא בחזקת . תופעות אלו כיון שזה מסוכן לבריאות

במידה . אולם במח שבראש הכבש מצויים לפעמים תולעים. לונקי מטפילים א

  .והם קיימים ניתן להבחין בהם לאחר התבוננות

    :דבש ומוצריו

אולם דבש דבורים היוצאים מן הדבורים , "כל היוצא מן הטמא טמא"להלכה 

אלא , מכל מקום כיון שאין הדבש ממוצה מגוף הדבורה, הגם שהוא חרק טמא

זה , ובתערובת רוק של הדבורה זה נהפך לדבש, פק שבהמן הצוף שמכניסה לז

הוא אפילו אם מעורב בדבש בזמן , מה שהתירו דבש דבורים. מותר באכילה

חלקי הדבורים , ואף שכשמרתיחים אותו כדי לסננו, רדייתו חלקי דבורים

מקום יש להקפיד לסנן  ומכל. כיון שטעמם פגום אינם אוסרים, מתבשלים עמו

ואין לחוש שחלקי חרקים , וכיום רוב הדבש עובר סינון. אכילתואת הדבש לפני 

  .מעורבים בו

ובאמצעותו היא בונה את חלות , חומר הממוצה מגוף הדבורה[דבורים שעות 

ומה שהוא . כיון שאין לו טעם כלל והוא כעץ בעלמא, מותר באכילה, ]הדבש

אחר אולם ל, אין זה אלא משום חלקי הדבש המעורב בו, טעים בתחילה

  .והוא נשאר בטעמו הטפל, לעיסה ממושכת פג טעם הדבש

והיא , י הדבורה כשהוא דבוק לרגלה"הוא שרף עצים המובא ע[הפרופוליס 

אולם יש . שאינו נכנס כלל לגוף הדבורה, מותר באכילה, ]משתמשת בו כדבק

. להזהר בכשרותם של החומרים הנוספים שנוהגים כיום לערב עם הפרופוליס

ולא , י הדבורה באמצעות רגליה"מובא ע" [פולן"באבקת פרחים וכן הדין 

כגון עש [ משאריות חרקים הדבוקים בהם ראלא שיש להיזה]. נכנס לגופה

  ].הדונג או רגלי הדבורים

והוא משמש כאוכל , הוא ממוצה מגוף הדבורה, טוני רויאל[=מלכות מזון 

 ויש שחששו ,יש שהתירו באכילה, ]לזחל הדבורה שעתידה להיות המלכה

ואף , ודעת רוב הפוסקים שלצורך רפואה מותר להשתמש במזון זה. לאסור

וכן . ורבים מן הפוסקים התירוהו גם לבריאים לכתחילה. לחולה שאין בו סכנה

שמותר לערבו , א"ע שליט"ר שמ"ל הג"ר הראש"הורה הלכה למעשה מו

  .לכתחילה בדבש גם לבריאים

�  

  איסור חדש

ולעיתים יש בו איסור , לו בקציר הדגנים של תקופת הקיץהחל מחודש זה בו הח

ולדעת מרן השולחן ערוך איסור חדש קיים גם בתבואת חוץ לארץ , חדש מן התורה

  .ואף אם זה שייך לגוי
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באירופה רוב החיטה לתעשיית המאפים היא , ראשית לתיאור המציאותי �

- ומאידך לתעשיית הדורום הסמולינה. חיטת חורף ללא חשש חדש

יש כמויות גדולות יותר של חיטת קיץ שלעיתים אסורה , קוסקוס ועוד

  .באיסור חדש

כ חיטת סמולינה "כמו. ב ובקנדה חיטת הקיץ מרובה מאד"בארה �

המיוצר בקנדה הרוב המוחלט הוא באיסור , לתעשיית הקוסקוס והפסטה

, ומדינה זו היא ספקית גדולה של חיטה זו למדינות שונות בעולם, חדש

התוצרת של הקוסקוס , שכמעט בכל החברות שם[דינת מרוקו כולל מ

שאינן (והפסטה היא באיסור חדש גמור כולל במפעלים עם כשרויות 

החל מחודש ) להוציא בודדות שמקפידות על כך, ל"מקפידות על חדש בחו

 ]. חשון עד אחרי פסח–נובמבר 

לבין , ץשם יש תבואת קי, ברוסיה מחולקת המדינה לשנים בין צפון רוסיה �

הקיץ לא מיטיבה עם ' כי טמפ, שיש בעיקר חיטת חורף, דרום רוסיה

באוקראיינה מצאתי בכמה איזורים גם חיטת קיץ כאשר הם . הגידולים

  .מערבבים בעיבוד לקמח את חיטת החורף עם חיטת קיץ

כאשר להבדיל מהחיטה בשעורה , שולטת שעורת קיץ, בתעשיית הבירה �

 הנזרעת בחודשים מרץ ואפריל ולעיתים גם הרוב המוחלט זה שעורת קיץ

,  לאפריל למנינם10וממילא השנה שערב פסח חל ב , בחודש מאי למנינם

התוצרת שלהם היא , נמצא שמדינות שזרעו קרוב לתאריך זה או לאחריו

וידידי הרב טוביה הוכוולד בפירסומו השנתי על השעורה . באיסור חדש

, אירלנד, אוסטריה: ם ממדינותכי גידולים שמקור, סיכם את אשר בדק

 –צרפת , כיה'צ, פולין, סקוטלנד, ספרד, סלובקיה, הולנד, גרמניה, אנגליה

. כל הזריעות או רובם המכריע נזרע לפני הפסח וזה ללא חשש חדש

 רוב –שבדיה וצפון רוסיה , פינלנד, מאידך הגידולים ממדינות דנמרק

 .ור חדשהזריעות או כולם נזרעו לאחר הפסח והם באיס

הוא בערך , ל"במשקה הבירה מחו" חדש"הזמן שיש לחוש לגביו לאיסור  �

 ]. נובמבר למנינם[כלומר בערך בחודש חשון , כחודשיים לאחר קצירתו

ומכל ,  בתוצרת שלהם חשש חדשימים יצרנים מפורסמים בעולם שאיןקי �

ל רק לאחר בירור עם גורמי כשרות "מקום הנכון הוא לשתות בחו

 ותחשוב לציין כי קיימ. בלתת שממנו מיוצר הבירה" חדש"אין מקומיים ש

 כשרות על מוצרים שהם ותכשרויות חשובות ומפורסמות בעולם המעניק

תיר חדש בשל גוי המתוך כך שסומכים על שיטות הפוסקים ל" חדש"

ויש לדעת , "מהדרין"כיתוב  מופיע על האריזותאף ולעיתים , ל"בחו

ולכן יש לוודא כי , דובר באיסור גמורמ, שלדעת מרן השולחן ערוך

במדינות ובמוצרים שיש לחוש , המאכל או המשקה אין בו איסור חדש

  .    לגביהם

  תבברכ

��כתיבה�וחתימה�טובה

��רווח.�שניאור�ז
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��ה"רבינו�יהודה�הכהן�זלה����
���������������מחכמי�פאס

��

��"�עיר�חדשה"�ספר
���ב�פרק�–מסכת�תרומות�

��ה�מחכמי�פאס�שבמרוקו"זלה�יהודה�הכהן�נורבימאת�הגאון�

 א"�שליטהרב�נתנאל�אביטליד�פוענח�והוגה�על�ידי�הכתב�
 �ןת�נכתבו�על�ידי�צוות�חוקרי�המכותוספת�ביאורים�והערו

�הרה"נערך�והוגה�סופית�לדפוס�ע �"י א�"�שליטרבי�ישראל�אנקווהג
��י�המכון"ראש�כולל�זרעים�שע

���
��

 תרומות�מסכת
 שנטמא דבילה של דעיגול אמרו באמת 'וכו תורמין אין א"מ' ב פרק

 צריך דעל כרחך, ביאור שצריך במקום עין העלים ט"התי הרב. 'וכו מקצתו

 נטמא אם ולכן, 1ש"הר ש"כמ לטומאה בורח שאינו פירות במי במחובר לאוקמה

 יום טבול במגע, וביה מיניה יטמא תימא וכי ].ד"עכ[כולו  נטמא לא מקצתו

  .ש"הר ש"כמ ,2איכא בעלמא דפסולא ,איירינן

  
 .ש"ע,��ומקורו�מהירושלמי1

�רבינו�הקשה�דאף�שהעמדנו�בעגולי�דבילה�שחבורן�נעשה�במי�פירות�ולא�במים�ולכך�2
�אחד �כגוף �חשובין �אינן �בר, �שהובאה �דעוקצין �התוספתא �"וכלשון �דבר�'ש �לך אין

�בלבד �אלא�שבעה�משקין �את�האוכלין �שמחבר �מיניה�מכ', �העגול �כל �יטמא �מקום ל
�וביה�שהדבלה�הטמאה�תטמא�את�הטהורה �שנטמאת�הדבילה�, �דמיירי �רבינו ותירץ

ע�מהיכן�"צ,�ש"כ�רבינו�דכן�העמיד�הר"ומש[,�בטבול�יום�שאינו�מטמא�אלא�פוסל�בלבד
�הר �מדברי �כן �רבינו �ש"דייק �ולא�"וצ]. �בחולין �הכא �מיירי �דהא �רבינו �דברי �להבין ע

�ב �דהרי �הטמאבתרומה �על �הטהור �מן �לתרום �א �במגע�, �בנפסל �להעמידה �אפשר ואי
�בחולין �עושה�שלישי �השני �טבול�דאין ,� �פ"טבו(ומשנה�שלימה�שנינו �א"ד�מ"י אוכל�')

מפרישין�ממנו�תרומת�,�ונגע�בו�טבול�יום�או�ידים�מסואבות,�מעשר�שהוכשר�במשקה
��.ב"וצ',�והשלישי�טהור�לחולין,�מפני�שהוא�שלישי,�מעשר�בטהרה

הא�העגולין�נעשו�מתאנים�,�ועוד�יש�לתמוה�מאי�קשיא�ליה�לרבינו�דיטמא�חד�מחברו
�וא �כולו"הרבה �יטמא �לא �מחברו �דיטמא�אחד �אף �כ �בחולין, �משני �יותר �מצינו .�דלא

�פנים�או�שכותשין�התאנים� �הידוע�שעגול�דבילה�נעשה�מאחד�משני וצריך�לומר�לפי
�אח �ודחסום �בת"בשלימותם �כדאיתא �שטוח �בכלי �כ �כח(ענית �את�.) �כותשין שהיו

�עגולין �מהן �ועושין �במכתשת �או �בעלי �התאנים �לחתיכות�, �הפרי �את �שחתכו או
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� ��ח"תשע�תשרי�חשון�–תנובות�שדה�����������������������������������

 אצטריך ולמאי עיגולים' בב איירי דרישא מכלל' וכו העיגול דמדתנן למידק ואיכא

 במגע אחד דעיגול לרישא דאוקמינן כיוןד ל"ונ .'וכו עגולים שני היו לאשמועינן תו

 אם ואף דאיכא הוא בעלמא דפסולא יום בטבול דאף דאשמועינן, ניחא יום טבול

 כ"אעפ, המוקף מן שלא יתרום שמא חיישינן לא כ"וא האחר יפסל לא יתקרבו

 בין עגולים בשני רבנן פלוג דלא ,לא יתרום עגולים שני היו אבל אחד בעגול דוקא

  .ק"ודו היא חדא וגזירה ,יודעים שאינם לרואים דחיישינן ,טמא ארלש יום טבול

 מפני' וכו כלים להטביל שאסור ב"הר לשון. בשבת כלים המטביל ג"מ

 הוא דטעמו ונראה, מתקן שהוא מפני לכתוב דקדק ובמעשר .כלי כמתקן שנראה

 לך אין המעשר אבל, 3תיקון אינו כ"א טומאה בימי בהו לאשתמושי חזו דכלים

  .ק"ודו טבל לאכול מותר שיהא זמן לך שאין מזה גדול יקוןת

דרבי  אליבא דבריו. למוצאי שבת יאכל בשוגג ב"הר לשון. והמבשל ג"מ

 בו אסור כ"ג דלאחרים להדיא מוכח ושם:] נג גיטין [הניזקין' בפ בברייתא יהודה

  .דוקא לאו הרב ודברי, ביום

 דלדחייה למימר איכא ומיהו' וכו שלם קטן בצל תורמין ה"ד ט"תי ה"מ

 דאסיק מאי היא דמלתא קושטא דאדרבה אומר ואני. 'וכו קאמר בעלמא

 אדעתיה אסיק במאי למפרך איכא דלכאורה, דפליגי הוא כהן דבדליכא תלמודא

 דחצי אנן ונחזי, 'היפה מן תורם כהן שיש מקום כל' תנן והאנן פליגי כהן דבאיכא

 ועל כרחך, עדיף דשלם למימר אדעתיה אסיק ואיך, הקטן מן יפה הוא גדול בצל

 כגון שלימים דתרוויהו אלא' היפה מן תורם כהן שיש מקום כל' תנן דלא דייק דהכי

 דחשוב ל"ס כ"וע עדיף שלם חסר וחד שלם חד דאיכא היכא אבל, וגרוגרות תאינים

 מ"דהו', וכו מקום כל דתנן' דמתני לישנא דייק המתרץ אמנם, דייק ושפיר עדיף

 אלא, מקום 'כל' מאי', וכו 'ומקום היפה מן תורם כהן שיש מקום' למתני

 דתרוויהו היכא דלא מבעיא, היפה מן אלא לתרום משכחת לא דלעולם לאשמועינן

 מן תורם הוא לעולם חסר וחד שלם חד אפילו אלא וגרוגרות תאינים כגון שוים

 הוא כהן כאדבדלי ש"הרא כתב וכן, כהן בדליכא דפליגי הא על כרחך כ"א, היפה

, קאמר בעלמא דלדחייה למימר דאיכא שכתב ט"התוי הרב על התימא ומן, דפליגי

 לא' וכו כהן שיש במקום בין שכתב ם"הרמב גם, טפי דייקא הכי' מתני דאדרבה

 יש ,המקשה כדעת סובר שהוא שכתב ט"התוי כדברי שאם ,דעתיה מאי ידענא

  .ק"ודו ,ע"וצ, דעתיה כדסלקא' ופי דתלמודא מסקנא שהניח לתמוה

 ואיכא. 'וכו כלאים לענין פליגי נ"וה. והמלפפון הקישות ה"ד ט"תי ו"מ

 דטובא ל"ונ .סגי מינייהו בחדא ולכאורה, זמני תרתי פליגי ענין דלאיזה למידק

 אין בהם ואף, תקון דאורייתא כעין תרומה לענין רבנן דתקון במאי דאף אשמועינן

 אבל דאורייתא במילי אלא הכי תנן דלא א"דהו, מינו שאינו על ממין תורמין

' דמתני עלה דאמרינן:] נג [דבכורות ההיא לך תקשי דלא ניחא והשתא, לא בדרבנן

 ודגן תירוש חלב וכל יצהר חלב כל קרא אמר מנלן מינו שאינו על ממין תורמין אין

 מאי כל ותירצו מנלן דרבנן דבמילי.] נד שם [התם וסיימו, ט"והתי ב"הר ש"וכמ

' דממתני ודאי אלא, מנלן ליה דקמבעיא הכי דינא נמי דבדרבנן ומנלן', וכו קוןדת

  .ק"ודו ,'וכו דתקון מאי כל אשמועינן דידן

                                                                                                                                
והיינו�לעשותו�עגול�,�דורס�ליטרא�קציעות�על�פי�הכד)�י"ד�מ"פ(כדאיתא�במשנה�להלן�

�דבילה �ואח"ובכה, �קציעות �מהן �ועשה �התאנים �את �שחתך �עגול�"ג �ועשאם �דרסן כ
� �להקשות �יש �שפיר �כולו�דבילה �והעגול �חברותיה �כל �את �תטמא �הטמאה שהדבילה

��.לפי�שהיא�מעורבת�בכל�העגול�ותטמא�את�כולו,�יהיה�טמא
 .מפני�שנראה�כמתקן�כלי.)�ביצה�יח('��כמו�שאמרו�בגמ3
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 ן�תקו�סימ–�"המשפטים�ספר"

�יד �כתב �פיענוח �עריכה, �מקורות, �הערות, �תוספת �ומראי�/ הארות
��א"�שליט�יחיאל�רווחג�רבי"רהה�מאת�מקומות

��
' ה. 9/2/55 מתאים 5715 שבט 17 זמנה 2176' מס' פ קו" ע1885ד "פס

על האשה סאבבא בת '  קו7' נו' בן זאמא' 'דר' מרדכי בן אברהם ע

  . 'ד וכו"על דו' רפאל ב

מצוה "כ מרדכי דורש לבטל שטר המתנה "ד קדוש ב"ר. 3/3/54עמדו לדין יום 

מחמת שבשטר ] 'טענה א['  ב'סאבבא'ש " שנתן אברהם לבת בתו ז1"מחמת מיתה

, יינו נתן לה שכר הבית עד זמן שתנשאדה, 'פירות הבית'' המתנה נתן לה הנותן ה

כ המתנה "א, אלא שנתן לה פירות לייחוד, לפירותיו' כה לה הבית היוכיון שלא ז

' כה לה הפירות לשעה אישבשטר המתנה לא ז] 'טענה ב[' ד ה"עוד טען ר. 2בטלה

והציג , 3ואין מתנה לאחר מיתה, א שלא תזכה במתנה רק אחר מיתתו"ז, מתה' קו

  . ר הצוואהלפנינו שט

  
ואף�על�,��חוזר–עמד�;�והוא�דמת,�ְמצוה�מחמת�מיתה�לא�בעיא�קנין"�בבא�בתרא�קנא��1

��".גב�דקנו�מיניה

�"מצווה�מחמת�מיתה"�ש,הוא"�מתנת�שכיב�מרע"�שונה�היא�מ".ְמַצווה�מחמת�מיתה"
המתנה�בטלה�,�וגם�אם�נתן�רק�מקצת�נכסיו,�איננו�מוגבל�בכללים�של�מתנת�שכיב�מרע

��.אם�עמד�מחוליו

אך�שלא�.�מפשטות�הגמרא�עולה�שדין�מצווה�מחמת�מיתה�מבוסס�אף�הוא�על�אומדנה
המצווה�מחמת�,�תן�את�המתנהשעלינו�לברר�מה�היה�עם�לבו�בשעה�שנ,�כשכיב�מרע

�מותיר�מקום�לספק �מיתה�אינו �בפירוש, �אלא�מגלה�דעתו המתנה�היא�רק�על�תנאי�:
,��דמגלי�דעתיה�דמחמת�מיתה�קיהיב–מצוה�מחמת�מיתה�"�:ם"וזה�לשון�הרשב.�שימות

 ".ואי�קאי�הדר�ביה

ן�ולכן�אי,��שאין�אדם�מקנה�דבר�שלא�בא�לעולם]א"י�ס"מ�רב"ע�חו"שו�[�הלכה�היא2
,�אולם�אפשר.��שלו�העתידים�לגדול�ולצמוחהנכסאדם�יכול�להקנות�לחבירו�את�פירות�

הפירות�שישנו�]�נתינת[להקנות�את�כח�:��כלומר,�לפירותיונכסלהקנות�את�ה,�בכל�זאת
�נכס�קיים�בפירותמשום�שכח�ה"�דבר�שלא�בא�לעולם"בקנין�כזה�אין�בעיה�של�.�נכסב

 .�עצמוסנכויש�כאן�קנין�חלקי�ב,�כבר�עכשיו

יתן�,�ואם�לא�ירצה�ליתן�לה�הגוף�מעכשיו:�"בתשובה�כלל�עד�סוף�סימן�דש�"ראה�רא�3
�ושעה�א �לה�מעכשיו �קודם�למיתתו' �שתחול�המתנה�שעה�אחת�קודם�למיתתו, ל�"ר,
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שהגם שבשטר המתנה כתוב כדברי ' השיב על א' כ סאבבא ה"מנחם גבאי ב' ר

כתוב לאמר ' מ בשטר ה"מ', ולכאורה נראה שהדין כדברי התובע ה', התובע ה

וזה מורה באצבע  ',וכו' ץ אצל אברהם הנותן ה"ד הלכו הסובדי"שברשות הראב

אלא ', ה כדי לזכות לה פירות הוכוונתו הית, יתה שבעין יפה נתןישכוונת הנותן ה

ואם , ץ יכתבו באופן המועיל כפי הדין"ודעתו היתה שהסובדי, לא גמר ולא סבר

ולעולם כוונת הנותן כדי לזכות , טעות סופר היא, ץ שגו ולא כתבו כדחזי"הסובדי

עוד השיב תשובה אחרת ואמר שראה . 4ולא משגחינן בלישנא דשטרא, המתנה

הביא שם נדון כעין זה שהיה המקבל המתנה דר באותה ב ש"רי' מ סי"מ חו"בד

באותה חצר ' ופסק שם שכיון שהיה דר מעיק, קאודו' חצר שהקנה לו הנותן הפיר

' על ב. 5'והיה מחזיק בדירה הוא כמו שהקנה לו הבית לפירותיו וזכה המקבל ה

" מצוה מחמת מיתה"ו" מ"מתנת ש"השיב שדין זה אינו אלא במתנת בריא אבל 

ואם עמד מחוליו נתבטלה , ו הכי אין אדם מזכה מתנתו אלא לאחר מיתהבלא

  . כ אין צריך לזכות לה אחר מיתה"וא, המתנה

הכחיש ', המיתה וכו' יתה דרה בבית הקוים שה"ד השיב על הדירה שאמר ר"ר

ם השיב זה דבר שיכול "ר. תה דרה עם אביה אלא בביתו של מרדכייואמר שלא הי

מנחם דרש ' ר. תה דרהיז שבבית אברהם הי"יש להם עדים עו, י עדים"להתברר ע

שלשתם אם היו בשעת ' ץ כדי לשאול פה היורשים שהם בני אברהם ה"מבדי

', המתנה ה' יתה להם ידיעה אם אביהם רצה לצוות ולזכות להבת היהצוואה או ה

, ולא בסוף' יתה להם שום ידיעה לא מתחיישנים מהם מרדכי ושלמה אמרו שלא ה

הצוואה הציע דבר זה לפני הבנים שלשתם ' ים הבן השלישי השיב ואמר שקוונס

י אמר כיון שאחד "ר. ץ לצוות לפניהם"וגם אמר להם שרצונו לקרוא לסובדי

כ "א, ץ"ובידיעתם שלח להביא הסובדי' מהיורשים הודה שבידיעתם נתן המתנה ה

וענף ' ו ענף א" כשורש' כתונת יוסף '–ומצוה לקיים דברי המת , הרי סברו וקבלו

מגן שוויא ' כ האחים השיב שעדות נסים ה"ד ב"ר. ד"י' סי' אשר לשלמה'ד ועיין "יו

' ר מנחם ה"והעמיד לכה' קאזא'והוא שהלך ל, יען שהוא רוצה לקיים המתנה

', ם חזר ואמר שכבר החזיקה בשכירות ה"עוד ר. ד"מורשה ואין להאמינו בשו

ע "והציג לפנינו קב, עד חודש שעבר'  שכיומזמן שמת אביהם הנותן היא מקבלת

ד "ר. ועדיין דרה,  היתה דרה בבית אברהםאשהבת סאבבא הי' שבו כתוב וחתו

קדוש השיב שאין ראיה שמקבלת השכירות יען שברצונם היו נותנים לה השכירות 

  .בדרך רחמנות

דמה שהקנה לה הוא , מגן שויא' ד פשוט דמתנה זה של הבת ה"מה שנלע: פסק

ש "וכמ, מ"במתנת שכ' ואפי, ל"ל ואין אדם מקנה דשב"והפירות הוי דשב, רותהפי

                                                                                                                                
נמצא�שאין�המתנה�מוחלטת�בידה�,�שמעכשיו�תחול�המתנה�אם�לא�יחזור�בו�כל�ימיו

 ".עד�שעה�אחת�קודם�למיתתו

4�� �בתשובתו �של �שאע"הא �היא �הראשונה �הטענה �על �הנכדה �בלשון�"כ �שבאמת פ
ד�"ז�מזה�שכתוב�בה�שברשות�הראב"השטר�כתיב�פירות�הנכס�ולא�הנכס�לפירותיו�בכ

,�כ�משמע�שהיה�מעוניין�במתנה�המועלת"וא,�ץ�את�שטר�הירושה"הלכו�וכתבו�הסובדי
�אחר�משמעות�כי�הולכים,�כ�מרדכי�התובע�המבטלת�את�תוקף�הנתינה"ולא�כטענת�ב

��.��של�נוסח�הירושה'�יבשות'רצון�הנותן�יותר�ממשמעות�המילים�ה
�הב�5 �תשובתו '� �הטענה�הראשונה�היא�גם�אם �תצמד'על �עכ' �בנד"לנוסח�השטר ד�"ז

,�זכה�המקבלת�כיון�שהיא�דרה�בנכס,�ולא�הנכס�עצמו�לפירותיו"�פירות"פ�שאמר�"אע
 ".�הבית�לפירותיו"מ�שהוי�כאומר�"ג�כתב�הד"ובכה
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ש "ה מ"ג סקמ"רנ' מ סי"ע חו"ט שו"ד ועיין להבאה"ט ס"ר' מ סי"ע חו"מרן בשו

מ להיות מתנתו קיימת גם אם "מ הטעם דלא הקילו בשכ"ש הר"ע מ"בשם הסמ

 ]מחמת מיתה [ = מ"ה מוה למצו"ופשוט דה, ש"עי' אמר ידור פלוני בבית זה וכו

ולא מצינו שדינם חלוק אלא , ן זהיד גם כן דינא הכי שאין חלוק ביניהם בעני"כנדו

 ]ומצווה מחמת מיתה [ = מ"ומ,  בעי קנין]דשכיב מרע [ = מ"דש, במתנה במקצת

וכן מצינו , ש"ז עי"ן ס"ר' מ סי"מ חו"ל בחו"ש מרן ז" וכמ,6באמירה לחוד סגי

 אם ]מצווה מחמת מיתה [ = מ"ז דגם ממ"ענף ט' וואהצ'י ערך "כתו' להדייא בס

  . 7 מחמת שהקנה דבר שאין בו ממש,דלא מהני, הקנה רק הדירה

פשוט ', ד וכו"כ המקבלת לקיים את המתנה מחמת שנעשית ברשות הראב"ש ב"ומ

, ה מי שאינו זוכה כזוכהנד תש"דמהיכא תיתי לו שרשות הראב, שאין ממש בטענה

וה ככתבם וץ כתבו רק מה שנאמר להם דברי המצ"ובדיסוף כל סוף הרי הס

, לפירותיה' זכה החצר היוהוא ש, ולא למדוהו בכדי שיאמר לשון המועיל, וכלשונם

אלא מה שהיה שהקנה רק , ץ אלא רק מה שנאמר להם"וממילא לא כתבו הסובדי

וכל ספרי הפוסקים ראשונים ואחרונים , ל דלא קנתה כאמור"הפירות דהוי דשב

ש בספרן של "דנו שאין כאן מתנה כלל כיעו, ים מזה דכל שהיה רק קנין פירותמלא

י "כתו'  והגם שמצאנו לה.ץ או לא"ולא חלק ידעו בין שהיתה ברשות הבדי, צדיקים

ל בתשובה דאשה שנתנה "ץ ז"ש הרב יעב" שהביא לן מר מ8'א ענף ב"ג שורש י"ח

  
��":שכיב�מרע"מתנה��מוגדרת�כמתנת�,�בשני�מצבים:��תוספת�ביאור-�6

ם�מתנה�"רמב"�(שכיב�מרע"מציין�במפורש�שהוא�נותן�מתנת�"�שכיב�מרע"כאשר�ה.�1
�ח �יז, �רנ, �משפט �חושן �ט, .(2� �ה. �מרע"כאשר �שכיב �נכסיו" �כל �את �נותן �אם�. אולם
שכיב�"במפורש�שזו�מתנת�נתן�חלק�מנכסיו�ושייר�לעצמו�חלק�ולא�ציין�"��שכיב�מרע"ה

�מרע �קניין" �במעשה �ויש�צורך �בריא �כמתנת �זו �מתנה �של �דינה �אי�. �קניין �נעשה אם
�לבטלה �אפשר �כ. �מוגדרת �זו �"מתנה �במקצת"מתנת �מרע �שכיב �זו�". �להבחנה הסיבה

שייר�לעצמו�אנו�אומדים�דעתו�שהוא�לא�התכוון�לתת�מתנת�"�שכיב�מרע"היא�שאם�ה
��.שחלה�מייד,�מיתה�אלא�מתנת�בריאשחלה�רק�לאחר�"�שכיב�מרע"

שייר�"�שכיב�מרע"גם�אם�ה)�טו,�שם�ח(ם�"והרמב)�ף"ע�עמוד�א�בדפי�הרי(ף�"לדעת�הרי
ש�"לדעת�הרא,�אולם".�שכיב�מרע�במקצת"לעצמו�כל�שהוא�המתנה�מוגדרת�כמתנת�

שכיב�"שייר�לעצמו�כדי�פרנסתו�המתנה�מוגדרת�כמתנת�"�שכיב�מרע"רק�אם�ה,�)כו,�ט(
�תמרע�במקצ ."� �רנ(המחבר �ד, �את�דעת�"ם�והרמ"ף�והרמב"פסק�כדעת�הרי) א�הביאו

��.ש"הרא

�את�נכסיו �נותן �אדם�שניכר�מדבריו�שהוא�חושב�שהוא�עומד�למות�ולכן �מתנתו�, דין
� �מרע"כמתנת �שכיב �ל". �מיתה �מחמת �מצווה �בין �העיקרי �מרע"ההבדל �שכיב הוא�"

שכיב�"נתו�דינה�כמתנת�מת,�אפילו�אם�נתן�רק�מקצת�מנכסיו,�שמצווה�מחמת�מיתה
��.כיוון�שברור�שהוא�נתן�רק�משום�שהוא�חשב�שהוא�עומד�למות"�מרע

7�� �יוסף �כתונת �זיע[הרב �א"בירדוגו �הערה�שו] �חו"את�מקורו �סי"ע �מ �"רנ' �כאג �סעיף
,��לא�אמר�כלום--�יאכל�פלוני�פירות�דקל�זה�,�שכיב�מרע�שאמר�ידור�פלוני�בבית�זה"

שהדירה�והאכילה�וכיוצא�בהם�הרי�הם�כדיבור�,�שלא�הקנה�להם�דבר�שיש�בו�ממש
��.וכשינה�שאין�נקנים

או�תנו�דקל�זה�לפלוני�כדי�,�אבל�אם�אמר�תנו�בית�לפלוני�כדי�שידור�בו�עד�זמן�פלוני
� �קיימים--�שיאכל�פירותיו ��דבריו �הקנה�להם�הגוף�לפירות�והגוף�דבר�שיש�בו�, שהרי

��."וכן�כל�כיוצא�בזה.�ממש
דלא�אמרו�'�ל�בתשו"ץ�ז"כתב�הרב�יעב"ל�"וז'��אגב�קרקע��ענף�בשרש�יא�מדיני�קרקע�8

�נקנה �אינו �קרקע �קרקע�אגב �קנה�, �ואגבו �זו �קנה�קרקע �למקבל אלא�כשהמקנה�אומר
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ץ "ונה אלא שהסובדיג נתכו"קרקע אגב קרקע מתנתה מתנה דודאי בלשם מת

ז אזלינן אחר "כ לפ"וא, כ"ונמצא מגרע ע' בל תוסיף'  ועברו על 9כ"חשבו שהוא יפו

מ נראה " מ. המקבלתכ"ש ב" ומוקמינן למתנתא דא וכמ,ד"הכוונה גם כאן בנד

ואנן ', קנין אגב'ע ידעי שאשה אינה יודעת "דהתם כ, ד"ברור דשניא ההיא מנד

שאדרבה הדברים , ד"ולא כן בנד,  שכתבו אגביתה מהיסהדי שמיד הסופרים ה

א נתינת "ולא הוציא בשפתיו כ, וה לא ידע להקנות גוף לפירותושהמצ, בהפך

וגם הסופרים אזלו בשיטתיה ולא למדוהו כדת מה ', ש בשטר ה"וכמ, הפירות

א מה ששמעה אזנם דברים כהויתן "ולא העלו על השטר כ, לעשות שתהני מתנתו

  .10ל"דהוו להו דשב, אהנודלא , כמו שנאמרו

דבר זה ', כ המקבלת לחזק את המתנה ממה שהיתה דרה וכו"ומה שרצה עוד ב

ך חולקים " ומהרשא"מהרי' הוש, ל הכי"ם ס"מהרשד' שה, עומד על סלע המחלוקת

ם "על דברי מהרשד' ש שכ"ועיי', מתנה'ג ענף כה מערך "י ח"כתו' ש ה"עליו וכמ

. ל הביא הך פלוגתא"ג שגם הוא ז"ב סק"רי' יט ס"גם עיין להבאה. שהוא חדוש

ל דכל היכא דאיכא לאיסתפוקי "וכדק' כ הא ודאי שלא קנתה המקבלת ה"וג

ה וכתב "ו ס"רמ' ע סי"ל שו"ש מרן ז"כמ, בלשון המתנה על המקבל להביא ראיה

הואיל , ד"כ גם כאן בנד"וא, "שהרי הנכסים בחזקת היורשים"ט "ט סק"שם הבאה

ועוד . דאיכא הנכסים בחזקת היורשים, לא זכתה המקבלת,  שנויוהדבר במחלוקת

יתה דרה ים דקנתה אם ה"כ לא קאמר מהרשד"ע דע"ד אתי ככ"בה שנראה דנד

חסד ' ד שהיתה רק מסתופפת בצל קורת הנותן בתו"אבל נד, היינו דירה ממש, בה

  .ע" דכאליבא' ולא זכתה אפי, בודאי דירה זו לא תקרא דירה, וכאורח הנוטה ללון

' ש ה"והביא ראיה ממ', מה שהציע הנותן וכו' מ' ומה שרצה עוד לתמוך המתנה ה

ל דלא אמרינן "ן ז"ל במר"דאנן קי, ד הוא דלא שמיה מתיא"מה שנלע', י וכו"כתו

 ועוד .ש"ב עי"י' ל סי"ש האש"וכמ, 12א בשהושלש ביד שליש לשם כך" כ11ה"מלד

ש "י מ" להקים את הריסות הצוואה עומה שרצה עוד. הרי התובעים הכחישוהו בזה

ש עוד "ומ. ש"דשם איירי מדין נדר כיעו, אין הנדון דומה לראיה, ל שם"האש

הרי ', ולוקחת שכי, להחזיק המתנה ביד המקבלת ממה שכבר החזיקה במתנתה

 אלא שנראה שכל מה שלקחה .ל בטענותיהם"ז כמש"כ התובעים ע"השיב ב

 ולפי .ד"ט ס"ר' מ סי"ע חו"ל בשו"ן ז"ש מר"כ וכמ"זכתה בו מן הדין ג' מהשכי

לא הוצרכנו לשאת ולתת על מה שאין כתוב בה , שהמתנה נפול נפלה מצד עצמה

  .ה אין כאן מתנה"שבלא, הוכחת

                                                                                                                                
אלא�ודאי�,�אבל�אשה�הנותנת�מאין�תדע�להקנות�באגב.�התם�הוא�דלא�קנה'�קרקע�פ

�שהוא�יפוי�דאשה�זו�בכל�אות�נפשה�לשם�מתנה�גמורה�נתכוונה�אלא�שהסופר�חשב
 .י"ל�הרב�כתו"עכ".�כ"ונמצא�מגרע�ע,�כח�ועבר�על�בל�תוסיף

 .יפוי�כח�=��9

ץ�שכן�"וכותב�הריעב,�וזה�אינו�מועיל"�אגב�קרקע"הינו�שבמקרה�שם�שכתוב�בשטר��10
כי�מאין�לאשה�דעלמא�"�קניין�אגב"יועיל�כיון�שמסתמא�לא�מהאשה�היה�זאת�לאמר�

�וכו �קניינים �לדעת�לשונות �מסתמ"ע' �טעות�הסופר�כ �זה �היה �זאת�אלא �לא�אמרה א
�כח �יפוי �ששגה�בלשון �בנד, �ולא�"אבל �להם�כתבו �הוא�ומסתמא�מה�שאמר �לא�כן ד

 .�הוסיפו�מדילהון

��.מצווה�לקיים�דברי�המת�=��11
 .ב"מ�רנב�ס"ע�חו"שו�12
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החצר לית בה ' ואה במה שזכה הנותן לנכדתו פיוכאמור קם דינא שהצ

  . מששא

ב "והשו'  הפ ביום" ולרח9/5/55הצדדים יום ' ד ונאמר לב"זהו מה שנלע

ה "ץ ע"ה יוסף חיים מיימראן י"ט ע"ה מכלוף אבוחיצירא ס"וקיים ע

 ץ"רחמים שמעון הלוי י

  

  

��
 

��
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   ג"הרה                 
���עמאר�משה�שלמה�רבי�����

��א"שליט���������������
�������

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

  ז"ה תשרי מ"כ, ש"בעהית

ז בהתאסף "במוצאי כיפור תשמ [

יחד עמי ) תורה והוראה(בחורי הישיבה 

  ]ש"בבית כמנהגנו זה כמה שנים בעהית
���

 ילכו�מחיל�אל�חיל
��ולא�סוף�ימים�נוראים',��התחלה�חדשה�בעבודת�ה–יום�כיפור�

המדקדקים מתחילים מיד : ל"כתב בשם מהרי, א בסוף הלכות יום הכיפורים"הרמ

ובסעיף שאחר . ל"עכ. כדי לצאת ממצוה אל מצוה, במוצאי כיפור בעשיית הסוכה

ומצוה לתקן הסוכה מיד , שוב כתב) א"ה ס"סימן תרכ(זה בתחילת הלכות סוכה 

  .ל"עכ. דמצוה הבאה לידו אל יחמיצנה, לאחר יום כיפור

נה מש"ויעויין שם ב. אותה הלכה בסעיף אחר סעיף, וצריכים להבין ענין הכפילות

אף שכבר כתב זאת לעיל סוף , וכתב, שהרגיש בזה) 'ק ב"ה ס"תרכ' סי" (ברורה

, ודי בעת ההיא בהתחלה בעלמא, הנה שם דיבר על ליל מוצאי כיפור, ד"סימן תרכ

, גם שם איירי במדקדק במעשיו. שיתקן כולה אם אפשר, וכאן דיבר על למחרת

פ ביום המחרת אחר " עכ,ומי שאין מדקדק, שיתחיל דבר מה בסוכה מיד בלילה

 ואפילו הוא ערב שבת עד –. יציאה מבית הכנסת יתחיל ויגמור כולה אם אפשר

ד משמיענו "תרכ' ל דבסוף סי" ור–. ל"עכ. ל דאסור"אבל אחר חצות י. חצות

ה מדבר "ובריש סימן תרכ, שהמדקדקים מתחילים במוצאי כיפור התחלה בעלמא

כתב ) אות א(ובבאר היטב . ( לבנותה ממששאז יש מצוה, על למחרת יום הכיפורים

  ).ל"עכ. ל"כן הוא במהרי. שלתקן היינו לבנותה כולה

' ולמה לחלק זה לב, ל להשמיענו גם זה באותו סעיף"דהו, ועדיין יש לדקדק מעט

  .הלכות

דינים שונים בדין זה עצמו של בניית ' ל בא ללמדנו ב"א ז"ד דהרמ"והנראה בס

. דשייך לכיפור, הוא בהלכות יום הכיפורים' דין א. ריםהסוכה מיד אחר יום הכיפו

  .ועוד דין אחר דשייך להלכות סוכה דוקא

, שיש להמשיך בעשיית המצוות ממצוה למצוה, דיום הכיפורים בא ללמד' הדין הא

רוצה , כי טבע האדם שאַחר שהתאמץ באיזה ענין. ולא לעמוד ולא להפסיק

שאחריה גופו דורש , ה עבודה מאומצתוכמו אדם שעסק באיז, להפסיק ולהינפש

וכן כשעוסק בתורה או באיזה מצוה הכרוכה בדרך , מנוחה כדי להחליף כוחות

תהא זו רק מנוחה קצרה להחליף , וזקוק למנוחה זמן מה, רחוק או שאר טרחות

  .ביתר עוז וביתר שאת' כדי להמשיך בלימוד התורה ועבודת ה, כוחות
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כפי הראוי לאדם המתכונן ליום , מאומצת וחזקהוהנה באלול מתחילים בעבודה 

עד שביום , וכן בעשרת ימי תשובה, ומראש השנה מתחזק עוד יותר ויותר, הדין

הכיפורים מגיע האדם לשיא המאמצים בעבודתו המיוחדת לקראת היום הזה והיום 

וביום הכיפורים עצמו כמה מעלות . ובכל כוחו מתאמץ בתפילה ובהתבוננות. בכלל

ועד בא ', כי לא הרי ערבית כהרי שחרית ומוסף וכו.  יש בכל תפלה ותפלהטובות

והולכים , ז מתפללים ערבית"אך מיד אח. עת הנעילה שאז מתרומם לרום המעלות

שהוא רוצה לנוח מהיגיעה , ואז האדם נכנס לאיזה שלוה מדומה, לאכול מעט ולנוח

לבו מקננת הרגשה סמויה וב, לילה' יום ומ' הגדולה בה היה עסוק ללא הרף זה מ

ר יתגבר "ואז יש סכנה שהיצה. ועשה את כל המוטל עליו, שכבר גמר את תפקידו

מי יעלה בהר "ז נאמר "ואשר ע, ו כל יגיעו יהיה לריק"וח, עליו ויפילו ממדרגתו

או להשיג השגה , כדי לרכוש מעלה בתורה', כמה עמל נדרש כדי לעלות בהר ה, "'ה

וצריך עוד להתאמץ כדי להחזיק במה שהשיג ,  לא מספיקאך זה לבד', בעבודת ה

שאחר שעלה , "ומי יקום במקום קדשו"וזהו , שלא יאבד ממנו באיזו סיבה, כבר

להפוך את זה לדבר קבוע , צריך עוד עבודה גדולה כדי להתקיים ולהתמיד בזה

 שחולף, ולא כדבר המיוחד לימים מיוחדים, ולהנהגה טבעית ורגילה אצלו, בנפשו

  .בחלוף הימים ההם

שמיד במוצאי כיפור יתחיל , ל כדין השייך לכיפור"א ז"על כן תחלה כתב זאת הרמ

', דהיינו לעשות המשכיות לעבודת ה, כדי לצאת ממצוה למצוה, בעשיית הסוכה

אלא צריך ליקח ממנה , אין דיה שעתה, ולדעת שכל העבודה שנעשתה בימים אלו

ומעתה צריך לראות אור חדש בכל ,  המצוותתנופה מחודשת וריענון בכל עשיית

כ מאי אהני "דאל, שלא כתמול שלשום, שיהיו יותר בהידור מבית ומחוץ, המצוות

  .וכי כל העבודה הזו נעשתה רק לזמן מה, ליה

שעשיית סוכה היא , והוא מהלכות סוכה, ל"א ז"ועוד דין אחר השמיענו רבינו הרמ

מ "מ, והגם שיודע הוא שזו מצוה, ילהדבר מעשי שנראה בעיני האדם כעבודה רג

השיגרה וההרגל מסירים מלבו את ההרגש של קדושה הראוי להיות בעשיית מצוה 

ופעמים שעוסק בזה ', ת וכדו"דאינו נראה בעיני האדם כמו מצות ת, חשובה כזו

, ז כתב שמצוה לתקן הסוכה מיד לאחר יום הכיפורים"ע, כמו בשאר צרכי הבית

ללמדך שכמו שיום הכיפורים כולו ,  סמוך וכרוך ביום הכיפוריםכלומר שהדבר יהיה

ובזה מורגשת יותר הקדושה של , ואין עוסקין בו בשום דבר גשמי כלל ועיקר, רוחני

ה לשאר "וכ. באותה קדושה ובאותה התרגשות צריך לעסוק גם בסוכה, היום

, ר ובגשםשנברא בגוף חומרי ועסקו רב בחומ, כי זה כל האדם, המצוות המעשיות

כדוגמת האדם עצמו . (אבל מטרתו להוציא מזה את הצד הפנימי הרוחני האמיתי

וצריך להוסיף ). ה ממעל- ובתוכו אצורה הנשמה שהיא חלק אלו, שהוא חומר

כי אין קושי לעשות , ודוקא בעוסקו בגשמיות ניכרת מעלתו. מהחול על הקודש

ז "וע. ול ולשתות לשם שמיםאלא הקושי הגדול הוא לאכ, פ לשם שמים"עבודת יוהכ

ואין , והכל חד הוא, שיש לכורכה ולקושרה ביום הכיפורים, אמר דין בהלכות סוכה

, אין לו חילוק אם עוסק במצוה ובתורה, אמיתי' שאצל עובד ה. להפריד בהם כלל

אלא הרי הוא קשור ומחובר קשר אמיץ , או עוסק באכילה ושתיה ושאר העשיה

' ה. וזהו יום הכיפורים והשגיו על שאר ימי המעשה, בתורתוברוך הוא ו' ותמידי בה

  .יזכנו
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כי כל הגדול , צריך להזהר בכל ענינים אלו ביותר, דמי שהוא תלמיד חכם, ודע

ואל תחוש לדברי האומרים שתלמידי . ושגגות נעשות לו כזדונות', מחבירו וכו

וכבר . קמחיהשהאומר כן לא חש ל, חכמים אינם צריכים לחוש לכל ענינים אלו

ח אות "כה, י"א בברכ"החיד(הכה על קדקדו ) 'א סימן ק"ח(ט "בתשובת מהרימ

  ).'ח

ל היה מזהירו בחלום תדיר "י זצ"שרבינו האר, ו"כתוב בספר החזיונות למהרח

גם צריך לדרוש בקצת ענינים שהמון העם נכשלים . ש"יעו. שידרוש תוכחות לעם

  ).ב"ות כח א"כה(למען ישמעו ולמען ילמדו , בהם

וכל שכן שלא , שלא ילמד קטגוריה על ישראל, אמנם צריך המוכיח לכלכל דבריו

ויתן אל לבו כי גדעון זכה להיות מושיען של ישראל בעבור שהליץ טוב . לזלזל בהם

, ת אינו רוצה שידברו קטגוריה על ישראל"ל שהשי"וכן אמרו רבותינו ז. על ישראל

ה נענש על שאמר בתוך עם טמא "ה הנביא עוישעי. ולא שיאמרו שיש להם עונות

, על עצמך אתה רשאי לומר, )וישלח' ריש פ(ואמרו במדרש תנחומא . 'שפתיים וכו

, א"החיד(לא על ישראל שהקדימו עשיה לשמיעה ומייחדים שמי פעמיים בכל יום 

  ).ג"ח אות כ"כה

��

��
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  ג"הרה                   
���רווח.�ז�שניאור�רבי���������
��א"שליט����������������

������
���המכון�ר"ויו�גזר�א.במ�רב�����
��בארץ�התלויות�למצוות�����
��

�מקום� �יש �והאם �הירדן �בעבר �ערלה חששות
�ערלה� �על �פיקוח �ללא �המגיעים �בזיתים להחמיר

��ב�חלק�–ממדינת�ירדן�

  ]המשך מהגיליון הקודם[

 :האם בעבר הירדן יש כיבוש עולי בבל. ב

מכל מקום אין אלא ש,  קודם שנכבש וחולק כל הארץ חבל ארץ זו כבשה משההנה

  . ה כבש חבל ארץ זו על פי הדיבור"כיון שמרע, דינו כסוריא שנחשב ככיבוש יחיד

 שמתקנת הנביאים שיפרישו )א"א ה"פ(תרומות ' ם בהל"והנה מצינו שפסק הרמב

וחכמים שאחר דור עזרא הוסיפו שיהיה נוהג גם בארץ מצרים עמון . מ בבבל"תרו

ומאידך לענין שביעית פסק . כ"ע. ומואב שהם המקומות הסמוכים לארץ ישראל

וזה בהסתמך על , ז שאין שביעית נוהגת בהם"ד הכ"י פ"שמו' ם להדיא בהל"הרמב

שנמנו וגמרו עמון ומואב מעשרים מעשר עני ) א ועוד"ז ע"יבמות ט(' דברי הגמ

ה שנוהג בהם המעשרות ומ. כ שאין שביעית נוהגת בהן"מוכח להדיא א, בשביעית

ם "ח כתב הרמב"יראה שבהלכה כ' והנה המעי. הוא משום דין המקומות הסמוכים

ולכאורה עמון ומואב הם בכלל עבר . שבעבר הירדן שביעית נוהגת מדבריהם

) ש"מ עי"י קורקוס על הר"לשון המהר(ז תירצו והסכימו רוב המפרשים "וע, הירדן

 עני היינו המקומות שלא כבשם סיחון ולא שעמון ומואב ששנינו שמעשרין מעשר

מיירי , ט דשביעית ששנינו שנוהג שביעית"וההיא דפ, נתקדשו בקדושת הארץ כלל

' ק שהביא תי"במהרי' ועי. ובארץ סיחון עצמה, בעמון ומואב שטיהרו בסיחון

כ באריכות מרובה רבינו "מש' ובעיקר דין דעמון ומואב ועבר הירדן עי. ש"עי, נוסף

   . ולהלן הבאנו את עיקרי דבריו, ט אות ג"תפ' ח סי"י או"ל בספרו ברכ"א זצ"החיד

ובפשטות , ם שאינו אלא מדבריהם"כתב הרמב, והנה בעבר הירדן שנוהג שביעית

י עולי "י ידי עולי בבל אלא ע"י לא נכבש ע"ם נראה שעבה"מהמשך דברי הרמב

' ועי[מ "כ על הר" הנווכן מתבאר מדברי. ולכן אינו נוהג אלא מדבריהם, מצרים

ולא נוהג בה , י נתקדשה כארץ ישראל"שעבה, ק כה"ס' ג' א סי"כ מרן החזו"מש

ם שם שספיחי עבר הירדן "ועל מה שכתב הרמב]. ב"רק משום שלא נכבשה בידי עו

לא יהיו : "וכלשונו שם, ו ממקומות שכבשום עולי מצרים"ולמד זאת מק, מותרים

: ל"ד וז"השיג הראב, " שהחזיקו בה עולי מצריםארצות אלו חמורין מארץ ישראל

ואת ". ו הרי לא החזיקו עולי בבל"א עבר הירדן מה היה צריך להביאו מק"א"

י קורקוס נשאר שאכן זה רק כדיני מקום "כאשר המהר, כ"השגה זו יישבו כל הנו

ל "קמ, אלא שהיה מקום להחמיר בספיחין שלא יבואו להקל בעבודה, מ"שכבשו עו

שגם אם יש קצת ארצות , ז כתבו להשיב"מ והרדב"אולם מרן הכס. ש"עי, שלא כך
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. ו"לכן מייתי מק, ואם כן היה צריך לאסור ספיחיהם, שכבשו עולי בבל בעבר הירדן

שגם אם , ]הראשון' בתי[ז "מ והרדב"ועל פי זה אם כן להדיא שדעתם של מרן הכס

והיינו ,  גזרו על הספיחיםל שלא"מ קמ"ב מ"י עו"יתברר שיש מקומות שכן נכבשו ע

כ שיש "שא, מ"הכס' תמה על תי) כו' מ שם בהל"על הר(מ "והמל. ו"מחמת הק

ם שאינו נוהג אלא "מדוע כתב הרמב, ב"י עו"י שנכבשו גם ע"מקומות בעבה

היה לו לומר שבארצות שכבשו עולי בבל יהיה שביעית נוהגת מן , מדבריהם

ובספרי שביתת השדה   . מ" מכיבוש עוי רק"ל שהכל בעבה"אלא ודאי דס, התורה

  במהדורות הראשונות (

 כתבתי שאין זה קושיא להלכה למעשה כיון שגם הם לא כתבו )28בפרק ב הערה 

אלא כתבו שיש מקומות אך אינם , ב"י עו"שיש לנו בירור איזה מקומות נכבשו ע

על ובאמת אם יתברר לנו יש לנהוג שם שביעית מהתורה ויש איסור , מבוררים

שאין להסביר כך , אולם כעת שבתי ונחמתי. וכך כתבתי בהלכה בפנים. ספיחים שם

כלומר , ז כתב שהיו מקומות ששכנו בהם עולי בבל"שהנה הרדב, כ"בדעת כל הנו

ודינם , ו"ולהכי מייתי מק, והיה מקום לומר שיהיה דינם ככבשו, שכנו ולא כבשו

אלא שהיינו , ב כלל"שכנו עוהשני כתב שלא כבשו ולא ' ובתי. מ"ככיבוש עו

ז "נמצאת למד שהלכה למעשה לדעת הרדב. חושבים שעשו חכמים חיזוק לדבריהם

. ואפשר שרק שכנו שם בקצת מקומות, י"ב בעבה"לא היה כלל כיבוש של עו

רק שזה היה כיבוש של ינאי , מ איירי לגבי כיבוש ממש"לדעת מרן הכס, ומאידך

בכל אופן , ב"ן הלכתי אם גם זה נחשב מכיבוש עווהגם שיש דיו, ומלכי החשמונאים

והנה בשביתת השדה שם הבנתי . ד"ובזה דחה את השגת הראב, לדעתו זה כיבוש

והם , מ שכוונתו היא שאכן יש מקומות כאלו שנכבשו בידי ינאי"את דברי מרן הכס

אכן ינהגו בו כל דיני שביעית וארץ , ואם יודע המקום הלזה, ב"כדין כיבוש עו

כדי שישאר לעולם מוגבל על , ו"ם מק"ז מובן מדוע למד הרמב"ולפי. ראליש

ד שכתב שמעיקר הדין הכל "ושלא כדעת הראב. התחום שכבשו רק עולי מצרים

ם שיש "מ בדעת הרמב"ל להכס"וזאת כיון שס, נכבש רק על ידי עולי מצרים

זמן ראיתי אלא שלאחר . ואינם בתוך הכלל הזה, י עולי בבל"מקומות שכן נכבשו ע

, שהגאון בעל משנת יוסף בתשובתו על הבננות המובאת מהעמק לדרום ים כנרת

ו מהני גם "שהק, מ"ושם בסוף אות ג כתב בהבנת הכס, )כ' א סי"י ח"ת משנ"שו(

כי , ד"כלומר שאין להסביר כדעת הראב, י ינאי"על אותם מקצת ארצות שנכבשו ע

ומאידך להלכה פסק , בשם ינאיי עולי בבל במה שכ"יש מקומות שכן נכבשו ע

כי עבר הירדן גם בחלק , ם שגם במקומות אלו לא נוהג איסור ספיחים"הרמב

, י עולי מצרים"שווה הוא בדין לארץ ישראל שנכבש ע, י עולי בבל"שנכבש ע

 שכך ר"ושו, ד פירושו וביאורו מסתבר יותר"ולענ. ד"עכ, ובוודאי לא חמור ממנו

א "א בתשובתו משנת תשס"ע שליט"ר שמ"הגל "ר הראש"כתב בפשיטות מו

בריש , יא' ב שביעית סי"ופורסמה בספריו שמע שלמה ובספר כרם שלמה ח

אלא כתב , ם החמיר בעבר הירדן כלל"ובפרט שלא ראינו שהרמב. התשובה

ומשמע אם כן , ובדרגה הכי חמורה היקל לענין ספיחין, בהלכה כז וכח שתי דרגות

ד שעבר הירדן דינו "ם וגם דעת הראב" דעת הרמבשהעיקר להלכה ולמעשה שגם

אולם לא גזרו בהם חכמים , ונוהגת בו השביעית מדרבנן, להלכה כדין עולי מצרים

שבכל מקום שאין דינו אלא , והיינו מאותו הטעם לגבי עולי מצרים[גזירת ספיחין 

שהרי , ואז יהיה מותר גם בנזרע באיסור, מדרבנן לא גזרו בהם משום עוברי עבירה

  ]. גם זה אינו אלא משום גזירה וכמבואר לעיל
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אמנם במשנה בשביעית ריש פרק תשיעי נמנה עבר הירדן בתוך שלש ארצות 

ודעת רבינו תם בתוספות ביבמות , )ט"ז ה"פ(ם להלכה "וכן פסק הרמב, לביעור

. ולכן חייב בביעור, י כבשו עולי בבל"להוכיח מכאן שבעבה, )ה עמון"א ד"ז ע"דט(

ם גם בכיבוש עולי "שאדרבה לדעת הרמב, )ו"ד הכ"פ(מ "מ בר"ם כתב המלאול

, ט"ואם כן אין הוכחה מהמשנה בפ, ש"מצרים יהיה חייב בביעור כיון שיש בו קדו

ושלא כמו שכתב , י עולי בבל"נ יהיה חייב בביעור למרות שלא נכבש ע"כיון שאה

י "כ הברכ"וד הביא משוע, א על המשנה שם"רעק' והביא את כל דבריו בתוס. ת"ר

ם בפרק "ט והרמב"שעבר הירדן של המשנה בפ, משם זקנו רבי אברהם אזולאי

אמנם ידוע כי יש כמה . ושני עבר הירדן הם, איננו עבר הירדן של פרק רביעי, שביעי

, ב"ש והרע"ובהם דעת הר, י עולי בבל"דעות בראשונים שעבר הירדן נכבש גם ע

אולם כאמור לא כך דעתם של רבינו . ש"יעוי, ו"מ בהכ"והביא דבריהם במל

י "וביותר יש לומר שגם אם יש מעט מן המקומות שכן נכבשו ע, ד"ם והראב"הרמב

  . ואין ספיחין נוהג שם, גם כן לא ינהג שם אלא מדבריהם, עולי בבל

מי לנו גדול , והגם שמצינו בזה פוסקים ראשונים ואחרונים שמצדדים לכאן ולכאן

ואחר שהביא , )תפט' סיח "י או"ברכ(ל שהאריך ביותר בזה "זצא "כמרן הרחיד

כי עבר , הכריע הלכה ולמעשה, הראשונים והאחרונים, המדרשים, מדברי התלמוד

ועוד הביא שם את , ם"הירדן נוהג שם שביעית רק מדרבנן וכפשטות לשון הרמב

 ל לגבי ערי"י חו"ח שכתב שם שעבה"מ בהלכות רוצח בריש פ"דברי מרן הכס

י איננה מכלל ארץ "הכריע שעבה, פ אחרי שהאריך בכל"ועכ. ש"יעוי, מקלט

) רטז' סי(ץ "ס המהריט"הרש, י קורקוס"וכך היא הכרעתו של המהר. ישראל

האריך ) ג אות כה(ל בשביעית "א זצ"ואמנם מרן החזו.  כך הלכה למעשהושהכריע

י " שנכבשו עובמקומות, י ממש"שבאמת עבר הירדן כדין א, בראיות ובהוכחות

ומה שכתב , ב ספיחיהם אסורים"י עו"ומה שכן נכבש ע, עולי מצרים אין ספיחין

ובדרכו . ש"עי, ששמיטה דרבנן, ם שזה נוהג מדבריהם כוונתו על הזמן הזה"הרמב

מ "ש מה שהקשה על דברי הכס"ועי  , ה' כן ביאר הקהילות יעקב בשביעית סי

  ל אם כן צריך לנהוג בהם כל י עולי בב"שאם אכן יש מקומות שנכבשו ע

וזה כעין , ומהיכן יצא לו להקל כדין עולי מצרים, דיני שביעית ללא יוצא מן הכלל

אלא שבאמת קושיא זו לא קשה . מ והבאנו את הדברים לעיל"מה שהקשה המל

, עבר הירדן איננה מכלל ארץ ישראל, מ"ד הכס"ם לפי"שהרי לדעת הרמב, כלל

ה כבש אמנם "וכל זאת מפני שמרע, ה נוהג רק מדבריהםוז, אלא דין מיוחד יש לה

, אולם הכיבוש היה לפני חלוקת הארץ, על פי הדיבור כפי שכתבנו בתחילת דברינו

ועל כן גם , ולכן דין מיוחד יש לו לעבר הירדן. וגם לא היה בתוך גבולות התורה

והכי דעת , ומעולם לא גזרו בו גזירת ספיחין, בזמנם נהגה בו השביעית רק מדרבנן

א בדרך "והגם שהקהילות יעקב ובנו יבדל. מ בדעתו"ם וכן דעת מרן הכס"הרמב

א לאור דברי "י נטה מעט מדברי החזו"ובקה[א "אמונה הלכו בדעת החזו

מקום העיקר להלכה ולמעשה יש להורות כדעת רבינו מכל , ]ש"יעוי, ץ"התשב

וכן הכריע רבינו , כ מפי ספרים וסופרים"וכ, מ"ם שכן הכריע להלכה הכס"הרמב

הביא את , א בתשובתו שם"ע שליט"ר שמ"ר הג"ל מו"והנה הראש. ל"א זצ"הרחיד

והשיב , א"ל ועמו את דברי הקהילות יעקב והד"א זצ"ראיותיו של מרן החזו

ואדרבה , ז"ם שכתב מדבריהם זה רק בזה" על כל ההוכחות שדברי הרמבד"בטוטו

וכל זה גם אם , י תמיד היה רק מדבריהם וגם בזמנם"ם שעבה"הוכיח שדעת הרמב
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וכתב גם . ולא השאיר טענה ללא תשובה, י עולי בבל"יש מקצת מקומות שנכבשו ע

, יין עבר הירדןדמעתה מובן היטב ענ, ובזה נבא לעניינינו: "ל"הוא למסקנא וז

כ אפילו יכבשוהו כל ישראל ומלכם "וע, ה"שהוא לא מכלל הארץ שהבטיחנו הקב

ובזה נראה דבעל . עדיין לא יתחייב במצוות כארץ ישראל, ד הגדול"פ ב"בראשם וע

שעבר הירדן נוהגת בה ) ח"ד הכ"שמיטה בפ' בהל(ל "ם ז"ש הרמב"כרחינו נפרש מ

, ה"מן בית ראשון ואפילו בימי משה רבינו עדהיינו אפילו בז, שביעית מדבריהם

אפילו שמשה רבינו עליו נאמר ויהי בישורון , דהואיל וזה אינו מהארץ המובטחת

, ובודאי שכל הזקנים הסכימו על ידם, עשו' פ ה"ויחד עם כל העם כבשו וע, מלך

עדיין אינו חייב במצוות כארץ , ה מכיון שלא כבשו את ארץ ישראל גופה"אפ

דמלכתחילה , ל שנוהגת בה שביעית מדבריהם"ם ז"וזהו שכתב הרמב. משישראל מ

אחר שגם כיבוש דרבים לא , ופשיטא דלא יועיל בזה כיבוש דעולי בבל, כך דינה

ואף כשחזרו ועלו עולי בבל בימי עזרא . הועיל ובכל מצב היא חייבת רק מדבריהם

לא שייך , י נמי"פ שכבשו כמה ערים בעבה"אע, ה וכבשו בארץ ישראל"הסופר ע

וגם שעבר הירדן היא לא , דמלכתחילה לא היתה קדושה מן התורה, בו חיוב גמור

ל לא יועיל לה כיבוש כלל עד "ם ז"ולהרמב. ל"מכלל גבולות ארץ ישראל וכנ

, וכן העיקר להלכה ולמעשה. ל"עכ". ש לעיל"וכמ, שיכבשו כל ארץ ישראל תחילה

  ].ק"במהדו השדה ובזה אני חוזר מדברי שכתבתי בשביתת[

קודם רבינו משה כבש , של עבר הירדןחבל ארץ זו : הלכה למעשה

כיון , מכל מקום אין דינו ככיבוש יחידאלא ש, שנכבש וחולק כל הארץ

ויש מן הראשונים שסוברים . ה כבש חבל ארץ זו על פי הדיבור"שמרע

ויש מן הראשונים שסוברים . שעבר הירדן נכבש גם על ידי עולי בבל

ויש אומרים שיש מקומות . ה עם עולי מצרים"כבש רק על ידי משרעשנ

ונחלקו האחרונים היאך להכריע בזה הלכה . שנכבש גם על ידי עולי בבל

נוהגים , יש אומרים שבמקומות שנכבש רק על ידי עולי מצרים. למעשה

ומה שנכבש על ידי , כל המצוות להוציא איסור ספיחין שאין נוהג שם

אלא שהלכה למעשה אין לנו אלא .  גם איסור ספיחיןעולי בבל נוהג

א "דברי רבינו הגדול שרוח הקודש בוקעת מתוך גרונו רבינו הרב חיד

ל שהאריך ביותר והכריע הלכה למעשה שכל עבר הירדן גם בחלקים "זצ

ובכל , אין דרגתם שווה לדרגת ארץ ישראל, שנכבשו על ידי עולי בבל

ואין נוהג איסור ספיחין , ץ מדבריהםאותם מקומות נוהגים מצוות האר

ס "הרש, י קורקוס"וכן הכריעו להלכה המהר. בכל גבולות עבר הירדן

, א"ע שליט"ר שמ"ר הג"וכך הכריע הלכה למעשה מו, ץ"והמהריט

ת כרם "ת שמע שלמה ובשו"בתשובתו הארוכה והרחבה שנתפרסמה בשו

  .שלמה

  ]ד בגיליון הבא"המשך המאמר בס[

  בברכה
  רווח. שניאור ז
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בעיקר�בירקות�[והמכשולות�בזה�,�ומעשרות

 בחלק��-]�עלים�ובחצילים
�הגרש[ �המכון �ראש �רבינו �עם �יחד �והתבררו �נידונו �רוו"הדברים ח�ז

��]�א"שליט
  

מ לבעייה "והנפ, מידה או משקל, מהי המידה האמיתית לעשירית. ז

  ?בחצילים ובדומיהם

, כשם שהעלינו לעיל שברור הוא שאי אפשר לקחת למנין הפירות את הקטנים יותר

כן יהיה , מאחר שגם בהפרשה במנין צריך להשתדל לכוון לערך העשירית האמיתי

בהפרשה , או להיפך, ]נפח[יתי הוא מידה הדין בהפרשה במשקל אם הערך האמ

  . במידת נפח אם הערך האמיתי הוא משקל

להבהרת הדברים ניקח לדוגמא את החצילים שבהם ידוע שגם חצילים שמידת 

עקרות , כידוע.  זה מזה50%משקלם יכול להשתנות בשיעור של , הנפח שלהם שווה

  . קים יותרבית בוחרות בחצילים הקלים יותר מפני שהם טובים ומתו

, נמצא שהמפריש חצילים לפי משקל, והנה אם הערך האמיתי לעשירית הוא הנפח

. נמצא ממעט במעשרות אף שכיוון במשקל, אם יקח את הכבדים ביותר, וכמקובל

וצריך להפריש אחד ממאה ,  חצילים שהנפח שלהם שווה1000אם לפניו , לדוגמא

שמשקלם הוא אחד ,  חצילים5יתכן שלפי המשקל מספיק שיקח , לתרומת מעשר

וזו ,  יחידות1000 חצילים על 5ונמצא שהפריש , ממאה מסך החצילים החייבים

ומקרה זה דומה לחלוטין למי שמפריש לפי . ודאי טעות שאינה בכדי שהדעת טועה

אם אכן הוי , וכפי שאמרנו לעיל. ע הוי טועה"שלכו, ונוטל את הקטנים ביותר, מנין

אם מפרישים באופן אקראי במשטח שמעורבים בו כ גם "א, ממעט במעשר

  .אם מיעט במעשר נמצאו פירותיו מקולקלים, חצילים מהסוג הכבד עם הקלים

י מידת "כ מי שמפריש עפ"א, אם הערך האמיתי להפרשה הוא המשקל, וכן להיפך

או שכל , כגון שבאפשרותו לברר[כלומר אחד ממאה מנפח החצילים , נפח

כמבואר , כדרך שעושה במנין, או שנוטל את הבינוניים, םהחצילים בגדלים שווי

ואם יקח , הרי הוא ממעט במעשר, ובורר את החצילים הקלים יותר למעשר, ]לעיל

ואם לוקח חצילים שנפחם שווה ולא . הריהו מרבה במעשר, את החצילים הכבדים

 דינו כדין מפריש באקראי, ובסחורה שלפניו יש קלים וכבדים, שם לב למשקלם

  .א שדינו כמפריש באומד ופחות מכך"שהבאנו לעיל בשם הגרשז

  ?המידה או המשקל, כ יש לברר מהו הערך האמיתי לעשירית בהפרשה"א
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והשוקל משובח , המודד משובח ממנו"במשנה בתרומות שהובאה לעיל מפורש 

אנשי שם כתב ' ובתוס. ומבואר שהמשקל הוא המדויק מבין כולם, "משלושתן

מ דהוי מין במינו ומשקל אחד אמרינן השוקל "דע דדווקא לגבי תרו"]: ן"בשם מר[

והנה בדרך ". ג"ח צט ועבוה"עפר. אבל באיסור והיתר משערין בכמות, משובח

ש אלא שנראה שהבין בדבריו "ק צא הביא את דברי התוא"ג ס"אמונה תרומות פ

ש "וע. מ הערך האמיתי הוא המשקל"שבתרו, מ משאר איסורים"ששונה תרו

וגם לפעמים , מ מאיסורים"ש מה הטעם ששונה תרו"ל ששואל על דברי התוא"בצה

ת "אבל בכה' וכו, שאולי סברא שהתורה רוצה בטובת הכהן' ומת? יוצא קולא

הנה מדבריו נראה שהבין שמדין תורה שיעור . וזה במידה, צריך שיעור מדוקדק

  .ההפרשה הנכון הוא במשקל

ש אלא לומר שמאחר שההפרשה היא מין "נת התואדודאי אין כוו,  ודבריו תמוהים

שהרי במידה יש , כ ההפרשה המדוקדקת והמבררת יותר היא המשקל"במינו א

, ואילו המשקל נותן את הסכום הקרוב לעשירית, אויר שבין הפירות וקשה למדוד

ובדברים שאפשר לשער בנפח לא אמרינן , אבל ודאי מידת הנפח היא האמיתית

ג אמר עישור "ט שר"ה מ"ש פ"ש על המשנה במע"כך כתב הרשו. שהשוקל משובח

' ותי, שהוא המשובח, שהקשה למה לא אמר שאני עתיד לשקול, שאני עתיד למוד

מידה , שלגבי תבואה שאין אויר ביניהם] שכתב שהוא הנכון[ש בתירוץ השני "הרש

. כללכ "אבל אין בזה גזיה, והיינו שבשניהם התוצאה שווה ונכונה. טובה כמשקל

כאן , כ אין סיבה לומר שאף שבכל התורה השיעור הקובע לאיסורים הוא הנפח"וא

אלא שיותר קל להגיע , שעיקרם נפח, מ ככל איסורים"דין תרו, אלא אדרבא, שונה

, מ"אבל בכל איסורים שהוא בתערובת מבשא, י משקל"למידה האמיתית ע

  ?צד ישקולוכי, שהרי המשקל הסגולי שלהם שונה, המשקל אינו נכון

' ד סי"ש יו"הובאו גם בפת[ג והשער אפרים "ובפרט לאחר שראינו את דברי העבוה

ומפורש בדבריהם , ש שהביא הדרך אמונה"שהם המקור לדברי התוא, ]ב"צח סק

נא ' ת שער אפרים סי"דהנה בשו, מ"כ שהשוקל משובח אינו דין חדש בתרו"שמש

בין המידה למשקל לגבי ביטול ויש הפרש , דן לגבי בשר טריפה שנמלח עם כשר

ובתחילת , ודן האם באיסורי תורה אזלינן בתר מידה או בתר משקל, ש"ע', בס

, הרי שהעיקר הוא המשקל, דבריו הביא ראיה מהמשנה שאמרה שהשוקל משובח

שדווקא כאן השקילה היא , ובהמשך דבריו כותב שאינה ראיה, ש שמאריך בזה"וע

ל תמה ' ת עבודת הגרשוני סי"ובשו. ב הוא הנפחאך עיקר המחיי, היותר מדויקת

הרי ברור ששם אינו אלא , ואומר איך עלתה על דעתך להוכיח כן, עליו בחריפות

ובודאי שהעיקר הוא , אבל אין הוכחה שהקובע הוא המשקל, דרך מדויקת יותר

מ מה "מ, ל"דחית את הראיה וכנ] השער אפרים[ומוסיף שאף שגם אתה . המידה

גם [הרי שסובר בבירור שהעיקר הוא המידה . תך בכלל להוכיח משםעלה על דע

וכבר שלחנו (אלא שבאיסורים אזלינן בתר מידה ' ש לא כ"ח שהביא בתוא"הפר

ואנו ממתינים , כ בדרך אמונה"א עמש"ק שליט"ע זה במכתב להגרשיח"צ

  )].  לתשובתו

מ "בין תרול שאין הבדל "ג הנ"הנה לאחר שברור בתשובת השער אפרים והעבוה

כ פשוט שעיקר "א, והם מכריעים שהנפח הוא הקובע, לשאר איסורים בעיקר הדין

, בדרך כלל אין הבדל ביניהם, אלא שכפי שאמרנו. מ"עשירית הוא בנפח גם בתרו

  . השוקל משובח, ואדרבה, י שניהם מגיעים לחקר האמת"וע
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ית במשקל ששם עלול להיווצר מצב שעשיר, אלא שבחצילים הבעיה היא חמורה

  .ונמצא ממעט במעשרות, לא תהיה עשירית בנפח כלל

. הוא לפי משקל, ובעיקר בשווקים הגדולים, אופן הפרשת חצילים ברוב המקומות

י החקלאים "החצילים שרוצים להחיל עליהם שם תרומה ותרומת מעשר מובאים ע

ק כאשר את היר, כ המיון נעשה כבר בקטיף"בדר. מירק שנפסל לשיווק, בנפרד

כמו . ואותו מפרישים, מניחים בארגז נפרד] כגון בקועים וחתוכים[שנפסל לשיווק 

הסחורה היפה בחצילים הם אותם . יש סחורה סוג א ויש סוגים גרועים יותר, כן

בעוד הסחורה הגרועה יותר היא במקרים רבים גם כבידה , חצילים קלים וטעימים

א שככל שהצמח צעיר יותר אחת הסיבות העיקריות להבדלי המשקל הו [יותר

בודאי שכשמפרישים מפרישים מהגרוע יותר על הטוב . ]פירותיו קלים יותר

נמצא שיש הפרש בין המידה ]. ז אין איסור להפריש מהרע על היפה"בזה, וכידוע[

  .ויש חשש כבד למרבה או ממעט במעשר, למשקל בהפרשה

, מאד במה שמפרישהדרך להפריש במשקל באופן שלא תהיה בעיה הוא אם ירבה 

ומאחר שהיום אין , באופן שללא צל של ספק ובכל רמות המידה ירבה במעשר

  . נמצא שעישר כראוי, בעיית מרבה במעשר שהרי התרומה הולכת לאיבוד

***  

מאחר שאנו כוללים בנוסח ,  כאמור לעיל- הדין במי שמיעט במעשרות. ח

תרומה גדולה אין מקום אם ימעיט במעשר נמצא שגם ל, ג"ההפרשה גם את התרו

. מ יהיו טבל וחולין מעורבים"ולגבי תרו, ונמצאו פירותיו טבל גמור לתרומה, לחול

ולדינא יש לדעת שאם מיעט במעשרות שלו הפתרון הטוב ביותר הוא להישאל על 

  . ולחזור ולהפריש, ולהתיר אותה] אם עדיין לא נאכלו פירות[ההפרשה 

המעשר כפי : "'ז כ"א בריש פט"י בויאר שליט"מ להגר"ובספר קיצור הלכות תרו

קרוב הדבר שלא חל , כ נתברר שלא היה במה שהפריש כשיעור"ואח, הנוסח הרגיל

ולחזור , מורה להישאל על ההפרשות] א"החזו[ה "אבל למעשה היה מרן זללה. כלל

  .ו אות ט' ב סי"ת חלקת השדה ח"וראה שו". ולעשר כראוי

יתכן שלא צריך בזה , י משגיח כשרות"נעשית עבמקרים שבהם ההפרשה השגויה 

ולא תעלה ההפרשה , "לתקוני שדרתיך ולא לעיוותי"ושייך הכלל , התרת נדרים

  .כלל

***  

וכן ענבים [ט להוסיף כאן בירור בדין ההפרשה מגרוגרות על תאנים ולהיפך "יש בנו

ה להפרשת והעולה מז, .במנחות נד' כפי שעולה בסוגיית הגמ] על צימוקים ודומיהם

ה עוד "ובעז. וכן לענין אומד בתרומה גדולה, תרומת מעשר במידה במשקל ובמנין

  .חזון למועד

***  

   :העולה לדינא

י מידת " הגדרת עשירית בהפרשת תרומת מעשר ומעשרות יכולה להיקבע עפ.א

  .או לפי מנין, משקל, נפח
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דאי שחלה אם כיוון לשיעור המדויק בו, ואם הפריש,  אין להפריש באומד.ב

א שהוי ממעט "ואם מיעט בהפרשה י, ]ז"וכן אם ריבה בשיעור בזה[הפרשתו 

  . ולכן עליו להישאל על הפרשתו, במעשר

בודאי .  כשמפריש במנין עליו לשים לב שלוקח מהפירות שהם בינונים בגודל.ג

ואם עשה כן הוי , אף שהם עשירית במנין, שאינו יכול לקחת את הקטנים יותר

, לא צריך להפריש קטנים כנגד קטנים וגדולים כנגד גדולים, כ"אעפ. רממעט במעש

  .אלא כיון שלוקח פחות או יותר בינונים יוצא, ולבדוק שהנפח שווה

כלומר שאינו יכול לקחת , אינו יכול להפריש לפי מנין באופן אקראי,  כמו כן.ד

, עט במעשרואם הפריש כך והתברר שמי, עשירית במנין בלי לבדוק שהם בינוניים

כ "וע, ואפשר שגרע מאומד, נתבאר לעיל שהעיקר נראה שדינו כדין מפריש באומד

  .ל"וכנ, עליו להישאל על הפרשתו

, שההפרשה המקובלת היא לפי מנין, כגון חסה ודומיה,  ולפי זה בירקות עלים.ה

אם לא בודק את גודלם של הירקות שבמנין עלול להיות שבירקות שרוצה לתקנם 

ולכן יש להוסיף ירקות עלים בכמות שבודאי ובודאי . ם טבל וחולין מעורביםעדיין ה

  ].ז"ולהרבות בשיעור אין חשש בזה[אינו ממעט 

כ "אעפ. ולא עשירית המשקל,  שיעור ההפרשה האמיתי הוא עשירית מנפח הטבל.ו

מאחר שקשה למדוד , מפני שבכך מגיעים לתוצאה המדויקת ביותר, עדיף לשקול

אבל יש הפרשות שבהם בשני אופני ההפרשה . יש אויר בין הפירותשהרי , נפח

ש שבגורן "הרש' וכמו שכ[ולכן אין הבדל כיצד מפריש , תהיה ההפרשה מדויקת

  ].אין הבדל ביניהם

כגון ,  במקום שיש הפרשים במשקל בין פרי לפרי אפילו בפירות שהנפח שווה.ז

ודינו יהיה , ריש לפי משקלא יהיה להפ"א,  שחלקם קלים וחלקם כבדיםבחצילים

א לקחת את הכבדים יותר "שבודאי שא, דהיינו, כעין הדין האמור לעיל לענין מנין

, ודינו כדין המפריש במנין שלקח את הקטנים יותר, ולהפריש על האחרים במשקל

וכן אם לוקח באקראי חצילים בטבל שמעורבים בו . שהוא ממעט במעשרות

ואם התברר שמה שלקח הם , לוקח באקראי במניןדינו כ, חצילים כבדים וקלים

והפתרון לזה הוא להוסיף במעשר באופן שיצא . הכבדים יותר הוי ממעט במעשר

  .מכלל ספק

כדי שיתרום , ולא במידה משקל ומנין,  תרומה גדולה מפרישים דווקא באומד.ח

 אולם מוכח מסוגיית המפריש מגרוגרות על תאנים ולהיפך שכשמפריש. בעין יפה

ולכן , במידה ובמנין כאשר התוצאה מזה היא שמפריש בעין יפה נכון לעשות כן

כדי , תרומה גדולה יפריש מתאנים על גרוגרות במנין ומגרוגרות על תאנים במידה

  ]. ודומיהם, וכן הדין בצימוקים על ענבים[שיפריש בעין יפה 
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��בדין�הימים�שבארץ�ישראל
  

  ]המשך מהגיליון הקודם[

  הכנרת. ה

, ומפורש בתורה שהצד המזרחי הוא הגבול, י" בגבול מזרח אתהכנרת נמצא

ונמצא שהים , "קדמה"וירד הגבל ומחה על כתף ים כנרת ) יא, במדבר לד(כדכתיב 

  .י שם"כ רש"וכ, וך הגבולעצמו הוא ת

שם בשם ' תוס', ב' חגיגה ג', ז א"י יבמות ט"רש(וראוי להוסיף שדעת רוב ראשונים 

אף ) שמאחורי הכנרת(י הצפונית "שעבה) א"ג מצוה קס"סמ', ו א"ב נ"ב' תוס, ת"ר

א בתורת כיבוש "ז שהכנרת אינו קדשה בתורת גבול כ"ונמצא לפ. ב"כבשו עו

  .ב"מ ועו"כ שפיר חשיב ביה כיבוש עו"וא, ישראלשמכל צדדיו שלטו בו 

  ים המלח. ו

ובגבול , וירד הגבול הירדנה והיו תוצאתיו ים המלח) יב, שם לד(בגבול מזרח כתיב 

ובפשוטו היינו , והיה לכם גבול נגב מקצה ים המלח קדמה) ג, שם(דרום כתיב 

אלא [, י" מאז כל ים המלח הוא"ולפ, שהגבול הוא עד קצה המזרחי של ים המלח

ל והיינו לפי שמותחים חוט ממקום שפיכת הירדן לקצה "דיתכן שחלקו הוא חו

ומה שמחוץ לחוט הרי , י"ומה שבתוך החוט הוא א, הדרום מזרחי של ים המלח

י "המהר' בפי' דיעוי. אולם בראשונים איתא שהוא מהקצה המערבי]. ל"הוא חו

והולך ומונה מקצה ים : ל"בזהשכ, )ב, ו"ט(על יהושע ) י"תלמידו של רש(קרא 

דרומה שלו ארץ "' צפונה שלו הירדן וכו, שאף ים המלח יש לו ארבע פיאות, המלח

, אל צד בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה, מזרח שלו בעבר הירדן, "העמים

, ומתחיל לימשך הרצועה שלו במיצר דרום מקצה ים המלח, מערב שלו נחלת יהודה

וזהו " שדרומו של ים המלח כלה לצד מערב"ממקום , נה נגבהמאותו לשון הים הפו

הרי מפורש שדרום הים הוא ארץ . ל"עכ, מן הלשון הפונה נגבה, מקצה ים המלח

ומהפינה המערבית דרומית של ים המלח מתחילה הירידה לכיוון המשך , העמים

שכו יש שמ, דהנה בהמשך הגבול רבו השיטות, מ להלכה"ז נפק"וד. [הגבול הדרומי

ולפי דבריהם כל הערבה הצפונית . הגבול דרומית עם נטיה לאלכסון לצד מערב

ומעתה יש לדון אם הישובים שבדרום ים . י כמו שיבואר בסמוך"הוא בכלל ספק א

אולם לאחר שמצאנו בראשונים שדרום ים המלח הוא , כ בכלל הספק"המלח הם ג

וט שכל הישובים שבדרום הרי פש, ל והגבול מתחיל רק מקצה מערבית דרומית"חו
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  ]. 1ל"הרי הוא חו) כמו נאות הככר(ים המלח 

ב לא כבשוהו לים "דעו, ב מצינו דבר חדש"ט דשביעית ה"ירושלמי פבאיברא 

ביהודה ההר שפלה ' דשלש ארצות לביעור וכו' דאמתני. א עד עין גדי"המלח כולו כ

מעין "ועמק שלו מפרש הירושלמי ההר זו הר המלך שפלה זו שפלת דרום , והעמק

שהרי העמק ממשיך (ומבואר שהגבול בדרום הוא מעין גדי , כ"ע, עד יריחו" גדי

הוצאת תרגום לתורה (וכן מבואר בתרגום ירושלמי השלם ). הרבה אחרי עין גדי

ונפק לרפיון : ל"שפירט את גבולות הארץ וכבזה) טו, לד(פרשת מסעי ) י ותיקן"כת

עד מטי ספר ימא דמלחא " ולמערת עין גדי) "לעזהעיר הסמוכה (ולשקומזיי ) רפיח(

ומבואר שהגבול הוא מערת , כ"ע, הדין הוא תחומא דתרין שבטיא ופלגות שבטא

ב ולא את גבולות פרשת "ואף אם נפרש דהירושלמי מפרש את גבול עו. עין גדי

  
�ים�המלחיש��ולם�א1 �של �הדרומי �ורוחב�האגן �שקיימים�תנודות�באורך �שכיון ,�שדנו
לפיכך�קשה�להגדיר�,�רים�שטח�רחב�מאוד�התייבש�במאות�השניםחוקמה��חלקדעתלו

�היכן�תחילת�קצהו�של�ים�המלח ולפיכך�כל�שזורע�בדרום�ים�המלח�בשטח�שסמוך�,
יש�לחוש�בו�לחומרא�)�במקום�שיש�להסתפק�עליהם�שמא�היה�שם�ים�ונתייבש(לים�

לענין�א�שיש�להחמיר�במקומות�המסופקים�אף�"וכמו�שהכריע�החזו(י�"שמא�הוא�מא
��).איסור�ספיחין

,�ל"א�רצה�לומר�דלכאורה�מקום�זה�נידון�כודאי�חו"ל�שטיינמן�שליט"אולם�מרן�הגראי
על�הא�דתני�,�א"ש�והריטב"א�והרא"ק�בשם�הרשב"�ובשיטמ'ב�א"מ�כ"ן�בב"דהנה�הרמב

חלה�(הביאו�דבירושלמי�,�מה�שנטל�נטל�ומה�שנתן�נתן,�שם�ירדן�שנטל�מזה�ונתן�לזה
י�לארץ�העמים�ואחד�"ה�לענין�קדושת�הארץ�דהירדן�היה�מפסיק�בין�אפירוש)�ד"ד�ה"פ

ה�קאמר�שאילו�נטל�הירדן�מארץ�העמים�והרחיב�בגבול�"מן�הגבולות�הוא�הירדן�ומשו
ל�"י�ואם�נמשך�אצל�הארץ�ונתן�לארץ�העמים�על�חו"הארץ�הוי�מה�שנתן�והרחיב�לא

�וגבו �הירדן �וכדכתיב �הירדן �עתה �היכן �תלוי �שהכל �לפי �ליחשב �כ"ע, �אמר�, ומעתה
ה�גבי�גבול�דרום�שקבעה�התורה�את�קצה�ים�המלח�לגבול�דהכל�תלוי�"ל�שה"הגראי

ולפיכך�אף�אם�נתעדה�מי�הים�ונתקצר�עתה�ים�המלח�,�היכן�עתה�מסתיים�ים�המלח
�חו"מ �דין �שנתייבש �במקום �עליו"מ �ל �[ד"עכ, �שכתב�"וכ. �הירושלמי �מדברי �שהרי נ

קום�הירדן�מוכח�דגדר�גבולות�הארץ�שכתבה�תורה�י�שנשתנה�מ"י�ע"שמשתנה�גבול�א
ל�שבזמנינו�נשתנה�"כ�מה�איכפ"י�דא"אינם�בגדר�סימן�ומראה�מקום�בעלמא�עד�היכן�א

ובירושלמי�מבואר�שאף�(,�מ�בעת�כיבוש�יהושע�נתקדשה�הארץ�עד�מקום�זה"הגבול�מ
�לארץ�העמים�על�חו �אצל�הארץ�ונתן �ל�יחשב"אם�נמשך�הירדן �אף�שמקום�זה�היה,

�א �גבולות �בתוך �)י"מקודם �להם�"ובע, �ניתנה �לאבותינו �הארץ �ניתנה �דכאשר �חזינן כ
�גבולתי �שנשתנה �כל �ולכך �גבולתיה �לפי �קדושתה �ותורת �גבולתיה �עם �הארץ אף�'

�הגבול �קדושת�הארץ�משתנית�לפי �בתורה�בתורת�. �הגבולות�שבאו ומעתה�אף�שאר
ומאחר�,�י"דין�גבולות�אי�לא�באו�בתורת�סימן�בעלמא�אלא�שקבעה�התורה�חלות�"א

שתלתה�תורה�את�הגבול�הדרומי�בקצה�ים�המלח�נמצא�דעד�היכן�שהוא�ים�המלח�יש�
��].י"לו�דין�דא

�י"ל�שיש�לדון�מטעם�אחר�לומר�שהוא�מא"אולם�אמר�הגראי דאפשר�דמה�שאמרה�,
אין�הוא�מצומצם�במקום�שנגמרים�מי�,�התורה�שגבול�הארץ�מסתיים�בקצה�ים�המלח

�בשם�ים�המלחהים�אלא�אף�קצ �קרוי �ת�מהיבשה�נמי �בר"וכעי. �מצינו ש�סיריליאו�"ז
:�ואצטט�לשונו[,�ו�דשביעית�גבי�נחל�מצרים�שהוא�כולל�גם�ליבשה�הסמוכה�לה"ברפ

ועד�הנהר�היינו�נחל�מצרים�ואין�הנהר�בכלל�כדאיתא�בקראי�דיהושע�ולא�,�נחל�מצרים
ד�אפשר�נמי�על�"ולפ,�]לוסכבשו�עולי�מצרים�למצרים�דהיינו�העיר�היושבת�על�שפת�ני
�י"ים�המלח�שגם�מקצת�מהיבשה�הוא�בכלל�ים�המלח�והוי�א ודוגמא�לזה�ציטט�מה�.

�הגר"שאמר�החזו �א�שאפי"ח�שליט"א�למרן �הוא�"לדעת�הראשונים�שגבול�מערב�א' י
��.�������י"מ�המקום�שרגילים�להכנס�לרחוץ�מסתבר�שזה�א"מ,�עד�הים�והים�אינו�בכלל
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ו דשביעית "פ) י"כת(ד ובירושלמי "ד דשביעית מ"מ איתא בתוספתא פ"מ, מסעי

 לעמון ומואב וארץ מצרים שתי ארצות הן או נאכל ונעבד או לא נאכל א סמוך"ה

ל שבגבול הדרומי אינו כגבול "ק דר"והאדמ) שם(וביארו החסדי דוד , ולא נעבד

ארצות אלא דבגבול הדרומי כל מה שכבשו ' דאיכא ביה ג' הצפוני דקתני במתני

כ נמצא " א,מ"ב אף לא כבשוהו עו"ב ומה שלא כבשוהו עו"מ כבשוהו עו"עו

ז פסוק "וכן מצינו ביחזקאל פרק מ [.ב"מ ולא עו"שמאחרי עין גדי לא כבשו לא עו

' והמצודת דוד פי', ופאת נגב תימנה מתמר עד מי מריבות קדש נחלה וגו'ט "י-ח"י

, י ותרגום יונתן שזהו יריחו"ודלא כפרש(, היינו חצצון תמר שהוא עין גדי' תמר'ד

ולדבריו מבואר שהגבול יוצא מים המלח , ) ים המלחשהרי יריחו עומד בצפונה של

  ]. ל"וכנ, לעין גדי

מבואר שגבול הדרומי מתחיל מקצה ים המלח ) ג, במדבר לד(בתורה , ויתירה מזו

דשם , שים המלח היה נמשך רק מעט אחרי עין גדי) י, מז(ומצינו ביחזקאל , קדמה

אל ) וישפך לים המלח (ובאו הימה... ל יצא נחל מירושלים"יחזקאל מתנבא שלעת

) ומבואר שים המלח תתרפא ממליחותם(הימה המוצאים ונרפאו המים ממליחתם 

כצאתיו וגבאיו "... מעין גדי ועד עין עגלים"ויהיה שם דגה רבה ויעמדו עליו דוגים 

, ומבואר שעיקר ים המלח הוא מעין גדי ועד עין עגלים. כ"ע, לא ירפאו למלח נתנו

והנה עין עגלים מקומו . ם המים לא ימתקו כדי שישאר מלחובצדדים שאחרי זה ש

וכן , )בערבית עין עזל(ידוע מצפון לים המלח במקום שנקרא היום עין צוקים 

א שהוא "בפרק י(פ "המקום שנקרא היום עין גדי הוא עין גדי וכמו שהעיד הכו

י "וכן בכל הדורות נקרא מקום זה ע, כ בספר און ומסטיקון"וכ) ממזרח חברון

  .כ נמצא שים המלח מסתיים קצת אחרי עין גדי"וא, די'הערבים עין ג

בענין ' ג יוסף רוטשטיין שיחי"ז אכתוב מה ששמעתי מהחוקר הרה"וכדי להבין ד

כהיום , חלקים האגן הצפוני והאגן הדרומי' הנה ידוע שהים המלח מחולק לב, זה

ומפעלי ים (הדרומי ולאחר שכמעט יבש לגמרי האגן , קיים בעיקר האגן הצפוני

מאגן הצפוני ) מ" תש–ז "בשנת תשל(נעשה תעלה ) המלח הוצרכו למי ים המלח

. ר צ"ד(והנה החוקרים . להאגן הדרומי שדרכו הצליחו לשמור על האגן הדרומי

שחקרו היטב את האזור ") שינויי מפלס בים המלח"קליין במאמר מחקר שנקרא 

מלשון היבשה (אחרי אגן הצפוני ) נינושקיים עוד בזמ(מצאו שישנה דרך רומית 

ודרך זו שימש עד לתקופת , )מישראל לירדן(צדדי ים המלח ' שחוצץ מב) שבמזרח

שעד אז כל האגן הדרומי היה יבש ובשנה זו היו שיטפונות ) ט"שנת תקע(נפליון 

, על פסיפס" מפת מידבא"וגם נמצאת , ומפלס המים עלה גבוה לכל האגן הדרומי

ומעתה יובן . ואילו הדרומי כנראה שלא היה קיים אז,  האגן הצפונישבו נראה רק

כ ביחזקאל שים המלח מסתיים באזור עין גדי שזה קצת לפני הסיום של אגן "מש

, כ ביחזקאל עין גדי הכוונה למערת עין גדי שזה דרומית יותר"ואפשר שמש(הצפוני 

 ויהיה שם ק יהפך למתול האגן הצפוני"כ לעת"וע, )וקרוב יותר לסוף האגן הצפוני

ואולי זה המקום , דהיינו צדדיו במקומות הגבוהים(דגה רבה ורק בצאתיו וגבאיו 

  . לא ירפאו כדי שישאר מלח) שמעין גדי ועד סוף האגן הצפוני

היינו , כ בפרשת מסעי שהגבול הדרומי מתחיל מקצה ים המלח"ז דמש"נמצא לפ

במדבר (י " רשכפשטות לשוןפונו ומשם עלה הגבול לצ [,מהקצה של האגן הצפוני

) ועולה משפך הדלה היורד מהנחל לקצה האגן הצפוני( לכיוון נחל צאלים ,)ד, לד

וזה קצת אחרי מערת עין , שזה לשון המתקרב לנחל צין) ציאל(ששמו בערבית ציל 
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במדבר (ובתרגום ירושלמי השלם ) ב"ט מ"שביעית פ(כ בירושלמי "ומיושב מש, גדי

) סב, טו( ובפשוטו הוא מקרא מפורש ביהושע .גדי הוא הגבולשעין ) טו, לד

ז החוף "ולפ. ]דכשמנה את הערים שבקצה הגבול כתבו במקום האחרון את עין גדי

ל "הנפרד והבינלאומי ואזור המלונות שנמצאים באזור אגן הדרומי הרי דינו כחו

ול הדרומי ז שכתב שהגב"מ דדברינו מפורשים בכפתור ופרח בפרק מ"ושו. לכל דבר

כ שלמד שהגבול התחיל מקצה אגן הצפוני של "ובע, י"מקביל לנחל ארנון שבעבה

  . ים המלח

, ומשם מתחיל גבול דרום, ת נמשך עד סוף אגן הצפוני"ז יוצא שים המלח מה"ולפ

) ואזור המלונות, החוף הנפרד והבנלאומי(ז כל האגן הדרומי שקיים בזמנינו "ולפ

  ).'כגון לטיול וכדו(ר לצאת לשם ללא צורך ואסו, ל גמור"הרי הוא חו

בהאגן הצפוני מסתבר , ובים המלח. דבכנרת שרי להכנס בכולו, העולה לדינא

ובים התיכון דיניו נתבארו . ובאגן הדרומי יש מקום להחמיר בכולו, דמותר בכולו

  .לעיל
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�ב �השיעור �גדולהדין �תרומה
���חלק�א–ובחלה�

, :)חולין קלז, :ז עג"ע, :קידושין נח(' בגמ' תרומה גדולה אין לה שיעור מן התורה כדאי .א

) דברים יח ד(משום דכתיב בה , והטעם". אמר שמואל חיטה אחת פוטרת את הכרי"

ז ובחולין "י בע"שכן פיר(הרי שלא נתנה בה התורה שיעור , ראשית דגנך תירושך ויצהרך

' והו) ג"ד ה"תרומות פ(ד ומקורו מירושלמי "שם ובעוד דוכתי וכן בשאר ראשונים בכ

  ).שלא' ריש סי(ובטור ) א, תרומות ג(ם "ברמב

עין יפה אחד ) ם וטור שם"ברמב' ג והו"ד מ"משנה תרומות פ(וחכמים נתנו בה שיעור 

   .מארבעים ועין רעה אחד מששים ובינונית אחד מחמשים

ששית האיפה ) ביחזקאל מה יג(בירושלמי שם דאסמכוה אקרא עין יפה מדכתיב ' ועי[

. ש"תן ששית על ששיתם עי' מחומר החיטים וששיתם את האיפה מחומר השעורים כו

וממחצית בני ישראל תקח אחד אחוז מן החמשים ) במדבר לא ל(ומדה בינונית מדכתיב 

 זה אחד מן החמשים אף מה שאתה אוחז כל שאתה אוחז ממקום אחר הרי הוא כזה מה

והרעה אחד מששים דכתיב וששיתם את האיפה מחומר . ממקום אחר הרי הוא כזה

  ].מ ביאור הלימודים"ש ובפנ"עי' השעורים כו

הא שיתקנו שיעור שחייבים , יפהעין בינונית ועין מהו עניין בעיקר מילתא ע "יל ו.ב

הא , וכן מהו עין בינונית,  עליו ברכהמדרבנן ומעבר לזה כל שרוצה להוסיף תבוא

מ הוי עין "שיתקנו באיזה שיעור יש תקנה שהכהנים לא יפסידו אבל מה באו ואמרו דמ

   .ז צריך הבנה"וכ. אז שיתקנו שיעור כעין בינונית, רעה

ע לגבי תרומה דכיון דהוי לכתחילה ולא לעיכובא מה שייך בזה עין רעה הא "יל עוד .ג

פ בעין בינונית "לה ולכתחילה ודאי שצריך לתרום בעין יפה או לכהמיירי לגבי לכתחי

  ".עין רעה"ב" לכתחילה"אבל היכן שמענו 

דאין לה שיעור משום דכתיב בה ' בירושלמי הנז' תרומה אמרייש לתמוה אמאי ב עוד .ד

י בכמה דוכתי דלא פירשה בה התורה "ראשית דגנך תירושך ויצהרך והבאנו לעיל פירש

' מ ועוד דהביאו לספרי דפר"בכס' ילו לגבי חלה שאין לה שיעור מן התורה עיוא, שיעור

ל משום דכתיב מראשית "ע אמאי בעי ילפותא תיפו"ויל. מתרומה' שלח דילפי

ובפרט שבפשטות אינו איזה ילפותא בתרומה . עריסותיכם ולא נתן בה הכתוב שיעור

ה בחלה דכתיב "כ ה"וא. יי בכמה דוכת"אלא דלא נתנה בה התורה שיעור וכדנקט רש

ש בירושלמי ראשית כל דהוא "נ דמ"מ אף א"ומ. ראשית לא נתנה בה התורה שיעור

מ גם בחלה כתיב "מ, משמע דהוי סוג של לימוד דלשון ראשית כל דהוא משמע

  .מראשית ונימא כל דהוא משמע

כל ובזמן הזה שהכל טמאים והיא עומדת לשריפה מפני הטומאה ואי אפשר לה להיא .ה

' ועי). יט' עיע שלא ס"שו, טור שם, ם שם"רמב(מפריש כל שהוא אפילו חטה אחת 

ד "ב הי"ם פ"הרמב' כדכ[פ שהכהן יכול ליהנות משריפתה "דאע) שםמ "על הר(ז "ברדב
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ל לא תקנו עין יפה ועין רעה אלא היכא שהכהן נהנה בה "י, )]שם(ע "וכן הוא בטושו

לא חייבו להפריש כשיעור שנמצא מפסיד כדרכו לאכילה אבל משום הנאה מועטת 

  . ואין הכהן נהנה

ב היה צריך להפריש כשיעור שנתנו חכמים אפילו "שהקשה הלא בזה) שם(ח "בב' ועי

יבמות (ובפרק הערל .) שבת כה(נטמא הדגן קודם שיפריש כדאיתא בפרק במה מדליקין 

 אחת תרומה ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותי) במדבר יח ח(מדכתיב .) עד

כ למה יגרע "טהורה ואחת תרומה טמאה הטהורה נאכלת והטמאה יהנו בשריפתה וא

דהאידנא שאני כיון דלא היתה ' ותי. האידנא שלא יפרשנה כשיעור בשביל שהיא טמאה

לה שעת הכושר ולא היתה ראויה באכילה כלל אוקמוה חכמים אדינא דאורייתא 

  . דאפילו חיטה אחת פוטרת כל הכרי

ז לא ביטלו "ש מחלה דגם בזה"ז מ"מקשים ע, ז אין לה שיעור"ובעיקר מה שבזה .ו

כמבואר , שיעורה מדרבנן ולא אוקמוה אדאורייתא למימר דאין לה שיעור כתרומה

ז שיעורה במשהו וכמו "ע לא הזכירו שבזה"וגם בטשו(ט "ה ה"ביכורים פ' ם הל"ברמב

  .קשה בזהע שם שנת"א לשו"בגר' עי, )שהזכירו לגבי תרומה

ה לעיכובא וגם בתרומה לכתחילה "ליישב דבאמת גם לגבי חלה ל' בספר חרדים שכ' ועי

ז "ם דמשמע דבזה"ע מפשטות לשונו של הרמב"ועדיין צ. ז"יש להפריש כשיעור גם בזה

  .לגבי תרומה אין לה שיעור לכתחילה

בזמן הזה ל ו"ובספר התרומה הלכות ארץ ישראל כתב וז', כ) שם(ח "ובהמשך דברי הב

ת ומאי שנא מחלה דבשתי "יפרישו מעט דמן התורה חיטה אחת פוטרת כל הכרי וא

חלות שהיו מפרישין ביש מקומות היתה אחת לאור ויש לה שיעור ומפרש בירושלמי 

ל לפי שהן קרובים אל מקום טהרה "משום שהיתה מן התורה אף על פי שהן טמאות וי

ילו אם תמצא לומר דדאורייתא היא כיון ונאכלת ושם יש לה שיעור אבל תרומה אפ

שאין שום תרומה נאכלת לפי שכולן טמאין אין לה שיעור ועוד דהעיקר דתרומה בזמן 

ד ספר התרומה מיישבים "כ' ולכאו. הזה דרבנן דלא קידשה לעתיד ואינה דומה לחלה

אבל עדיין . ב"ז שכולם טמאים ואינה נאכלת כלל מחלה בזה"ש תרומה בזה"העניין מ

ובאמת שאי משום חלה טמאה , ז"ז לחלה בזה"לא הביא מזור להבדל בין תרומה בזה

א "בגר' ועי. ע"ח וצ"הב' ב גופא וכדהק"מתרומה טמאה בזה' ע אמאי לא הק"ב יל"בזה

' ע דהא הם אמרו אפי"ם וש"ז וכל זה אין מספיק לתרץ דברי הרמב"ע' שם שהביאו וכ

  .ז יש לה שיעור"כ דרבנן ופסקו שאף בזה"ל שהיא ג"ש וכן חלה ס"י שיעורה בכ"בא

י בזמן הזה "בא' כיון דעיקר חיוב חלה אפי"', ם שם שהק"ז על הרמב"ברדב' ועי .ז

ח ליסגי בכל שהוא דהא "מדרבנן ותו דאזלא לשריפה אמאי הצריכו להפריש אחד ממ

ו ג דאזלא לשריפה בעינן כדי נתינה דכתיב תתן ל"ל דאע"וי. מן התורה סגי בכל שהוא

שלא יפריש ' אי נמי כדי שלא תשתכח תורת חלה דבשלמא כשהיא לאכילה לכהן אפי

אלא דבר מועט לא תשתכח תורת חלה אבל אם יפריש כל שהוא וישרפנו אין הדבר 

והנה הוא לא ". ח"כ יפריש כשיעור ופחות שבשיעורין דהיינו אחד ממ"ניכר אלא א

ז החלה נשרפת למאי "ון שבזהמסברה דכי' ש מתרומה אלא הק"הזכיר בקושייתו מ

אינו ' הנה תי, כך או כך. ש מתרומה"או שמא באמת נתכוין להקשות מ. בעינן שיעור

ם דמן התורה "הרמב' הלא להדיא כ, חלה כתיב תתן לובש ד"דמ, ש מתרומה"מיישב מ

ב דהטעם שמדברי "שם ה' ם עצמו כ"ואף שהרמב. פ דכתיב תתן לו" אע,אין לה שיעור

שין אחד מארבעה ועשרים מן העיסה כדי שיהיה בה כדי מתנה לכהן סופרים מפרי

מ עדיין הוא "מ) שלח' והוא מהספרי פ(שנאמר תתן לו תן לו דבר הראוי ליתנו מתנה 

וכעת שהיא נשרפת ) במזרחי שלח' עי, ודרשת הספרי אסמכתא בעלמא (םמדברי סופרי

  .למאי בעי שיתן דבר הראוי ליתנו מתנה
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דהלשון תתן לו נאמרה לגבי תרומה ולגבי חלה נאמר מראשית ועוד יש להעיר [

ט "פ מה"עכ. ש"וכן נקט בפיהמ, ם לזה"ובפשוטו כוונת הרמב', עריסותיכם תתנו כו

  .]נימא גם בתרומה מדכתיב בה תתן לו תן לו דבר בראוי ליתנו מתנה

מצד ז "ליישב החילוק בין תרומה לחלה בזה' ם תרומות שם כ"א על הרמב"ובמעדנ .ח

ז שאין "ולהכי בזה, ה אלא למצוה"זה ששיעור חלה הוי לעיכובא ושיעור תרומה ל

דומיא , תרומה נאכלת ליכא עניין ומצווה בהפרשה כשיעור אלא רק לפטור הכרי

אבל שיעור . ב אין לפדותן אלא בשווין"פ שבזה"פ אע"ז דפודין בשו"ש בזה"דפדיון מעש

להכי לא , ה מדרבנן כל שלא הפריש כשיעורחלה מדרבנן שהוא לעיכובא והעיסה אסור

ם שלגבי תרומה נקט "ש מה שדקדק הך דינא מלשון הרמב"וע. ז"נתבטל שיעורה גם בזה

ואילו לגבי חלה נקט ומדברי סופרים , ולכתחלה לא יפריש אלא כשיעור שנתנו חכמים

' ובאמת שבתרומה נקטו חכמים ג. 'שמפרישין אחד מארבעה ועשרים מן העיסה כו

אבל . כי הוא נדון כיצד ראוי לכתחילה ולא לעיכובא' ידות עין יפה עין בינונית וכומ

  .'ב וכדי נתינה לנחתום וכו"לגבי חלה נתנו שיעור קבוע כדי נתינה לבעה

ורק שבאמת הך גופא אמאי באמת חילקו בעניין זה חכמים בין תרומה לחלה דבחלה 

ז צריך לבארו ובפרט שלכל "ד, כתחילהנתנו שיעור לעיכובא ובתרומה נתנו שיעור רק ל

ם דבחלה אסמכוה אקרא דכתיב "זאת ועוד שלדברי הרמב. מילי הוקשה חלה לתרומה

  . ש מחלה"ומ, לשון נתינה הנה הלא גם גבי תרומה כתיב לשון נתינה תתן לו

,  לחלק בין שיעורא דחלה לשיעורא דתרומה'כוהנה במקדש דוד תרומות סימן לד  .ט

מ אסמכוה אקרא דתתן "מד, אף שהוי מדרבנן, ה הוי שיעור בעיקר דינהדשיעורא דחל

ה שיעור בעצם "אבל שיעורא דתרומה ל, שיהא בחלה כדי שיעור נתינה' לו דבעי

ז "ובזה מיישב טובא מדוע בזה. ההפרשה אלא רק דתקנו שיעור שיהנה הכהן ולא יפסיד

כ בתרומה "יקר דינה משאחלוקה חלה מתרומה משום שגבי חלה הוי שיעור מדרבנן בע

ז שהולכת לשריפה ממילא הכהן לא "א יפסיד ובזהלשתקנו שיעור רק כדי שהכהן יהנה ו

ש עוד מה שיישב וביאר לפי הגדר הזה בשיעורא דתרומה כמה עניינים בדין "וע. נהנה

ולפי המבואר בגדרי השיעורים . ל כעת"ד ואכמ"שיעור תרומה גדולה וחלה בטוט

  . ופשוט, ן היטב גם מה הטעם שבחלה הוי לעיכובא ובתרומה לאדתרומה וחלה מוב

כ לא תקנו שיהא שיעור בעצם דין "ע אמאי גבי תרומה באמת ג"ורק שהיא גופא צ

  . התרומה ואי משום לשון נתינה הלא גם גבי תרומה נאמר תתן לו

 ,ש במהרה"ירפאהו ברפו' הא "י כדורי שליט" להגר'באר בשדה'' ראיתי בס, אכן .י

סב דהוא למד שם ' ת קול גדול סי"ם בן חביב בשו" שהביא בתוך דבריו שם למהר,פרק י

ם דמה שכתב שיעור חלה מדברי סופרים היינו מן התורה כדדרש מלשון "בדעת הרמב

משום ששאני תרומה מחלה שאין שיעור , ומה שלגבי תרומה לא דרשינן תתן לו, נתינה

אבל גבי חלה דיש , שר שיהא בה שיעור נתינהכ דלא תמיד אפ"לכרי החייב בתרומה וע

  . שיעור נתינה' שיעור לעיסה החייבת שפיר איכא למדרש מלשון נתינה דבעי

ש שהביא "וע, ם ורוב הפוסקים"דחוק מאד בדעת הרמב' ש מה שהאריך שהוא לכאו"וע

ג "ח(א "צ הגאון הגדול רבי שלמה משה עמאר שליט"ת שמע שלמה להראשל"לשו

שהאריך לחלק בין שיעור חלה שהוא מן התורה לשיעור תרומה שהוא ) וט' זרעים סי

ש מה "מ ע"ומ. ם"ז ומה שנקט למימר כן בדעת הרמב"ש מה שהאריך בכ"מדרבנן ע

  . ע לא משמע דשיעורא דחלה הוי דאורייתא"ם ושו"שהאריך טובא דברמב

המקדש בספר באר בשדה שם לבאר החילוק בין תרומה לחלה כעין חילוק ' כ כ"ואח

כ גבי תרומה דהוא שיעור שנתנו שלא יפסיד "דלגבי חלה הוא שיעור גמור משא, דוד

ל היינו שאינו שיעור בדין הפרשה גופא "וצ, ש"עאבל לא קבעו בו מסמרות ' הכהן וכו

אלא דין נוסף שתקנו שיהא בהפרשה כדי הנייה לכהן שלא יפסיד וכדברי הקדש דוד 
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ם בן " לתרומה בעניין זה לפום עיקר דבריו של מהרבטעם החילוק בין חלה' וכ. 'וכו

, שיהא בה כדי נתינה' דלגבי תרומה לא שייך לתקן בעיקר דין הפרשתה שבעי' חביב הנז

כ דלא תמיד יהא בה כדי נתינה ולהכי לא "כיון שלכרי החייב בתרומה אין שיעור וע

י שיעורה כ גבי חלה אף א"משא, תקנו בה אלא שיעורא בעלמא שלא יפסיד הכהן

ל דחכמים קבעו בה שיעור בהפרשתה "מ אפ"מ', ם בן חביב הנז"מדרבנן ודלא כמהר

אבל כאמור זה שייך בחלה ולא שייך , שיהא בה כדי נתינה לקיים מה שנאמר תתנו

ה לעיכובא לגבי לתקן את הכרי "ש דלהכי גבי תרומה שיעורה ל"וע. ל"בתרומה וכנ

  . ל"וכנ' כ בחלה מדרבנן הוי לעיכובא וכו"משא

פ "והוא ע,  דטעמא דחלה משום דכתיב בה תתן לוז"ז שפיר מבואר דברי הרדב"ולפי

דדוקא לגבי חלה שייך שתקנו בה שיעור מצד , והן הן הדברים' דרכו של המקדש דוד הנז

אבל גבי תרומה , ז"לקיים בהפרשתה שיהא בה כדי נתינה ודבר זה לא בטל אף בזה

ולכן נתנו שיעור רק כדי שיתן , שום קיום דין כדי נתינהכאמור בהכרח דאין בשיעורה מ

אבל לגבי חלה . א ליהנות ממנה כדרכה בטלה התקנה"ז שא"בעין יפה לכהן ובזה

ולא סתם שתקנו שיתן בעין יפה , התקנה היתה באופן ההפרשה שיהא בה כדי נתינה

  .הא ליהנות ממנ"והתקנה באופן ההפרשה מדרבנן לא בטלה מצד שכעת א, לכהן

ז מצד הך גופא "א ליישב החילוק בין תרומה לחלה בזה"במעדנ' ל מה שתי"ולפי הנ .יא

ז שאין תרומה "ולהכי בזה, ה אלא למצוה"ששיעור חלה הוי לעיכובא ושיעור תרומה ל

הנה הלא הך גופא , נאכלת ליכא עניין ומצווה בהפרשה כשיעור אלא רק לפטור הכרי

ם בין תרומה לחלה דבחלה נתנו שיעור לעיכובא אמאי באמת חילקו בעניין זה חכמי

משום שבחלה , ז עצמו נתבאר מקודם היטב"ד, ובתרומה נתנו שיעור רק לכתחילה

ט דהוי תקנה "אסמכוה אלשון נתינה לתקן בה אופן הפרשתה שיהא בה כדי נתינה ומה

ש לתקן בה שיהא בה כדי נתינה "כ ל"אבל בתרומה דע. באופן ההפרשה הוי לעיכובא

ממילא לא תקנו אלא שיתן לכהן , כיון שליכא שיעור בכרי החייב בתרומה וכמבואר

בעין יפה אבל לא הוי דין בעצם ההפרשה ולהכי לעניין לתקן את הכרי שיעורה בכל 

דלהכי למימר ז "של הרדבבריו פ ד"ורק שמצד זה גופא כבר נתבאר היטב ע. שהוא

חיצוני לעצם ההפרשה והוא רק מצד דבתרומה שהוי דין , ז"חלוקה חלה מתרומה בזה

כ בחלה דהוי דין בגוף  ובאופן "ז ליכא להאי מילתא משא"כ בזה"שבעו שיהנה לכהן א

ונמצא הדברים מיושבים מכל צד הן מצד . ההפרשה דלהכי לא נתבטל דין ההפרשה

  . הסיבה והן מצד המסובב

' תרומה אמריי בל יתיישב גם מה שיש לתמוה אמא"ם בן חביב הנ"ד של מהר"ועפ .יב

דאין לה שיעור משום דכתיב בה ראשית דגנך תירושך ויצהרך והבאנו ' בירושלמי הנז

ואילו לגבי חלה שאין לה , י בכמה דוכתי דלא פירשה בה התורה שיעור"לעיל פירש

ע "ויל. מתרומה' שלח דילפי' מ ועוד דהביאו לספרי דפר"בכס' שיעור מן התורה עי

 משום דכתיב מראשית עריסותיכם ולא נתן בה הכתוב ל"אמאי בעי ילפותא תיפו

ובפרט שבפשטות אינו איזה ילפותא בתרומה אלא דלא נתנה בה התורה שיעור . שיעור

. ה בחלה דכתיב ראשית לא נתנה בה התורה שיעור"כ ה"וא. י בכמה דוכתי"וכדנקט רש

דלשון ש בירושלמי ראשית כל דהוא משמע דהוי סוג של לימוד "נ דמ"מ אף א"ומ

  . מ גם בחלה כתיב מראשית ונימא כל דהוא משמע"מ, ראשית כל דהוא משמע

הרי שמלשון תתן לו דכתיב גבי תרומה או מלשון ', ם בן חביב הנז"לפי דברי מהר, אכן

ורק שלגבי תרומה , תתנו דכתיב גבי חלה היה מקום לדרוש שיש בה שיעור כדי נתינה

אבל גבי חלה ששייך , ראשית כל שהוא' ריכ דאמ"ל וע"ש לדרוש כדי נתינה וכנ"ל

ורק . למילף דומיא דתרומה' בעילכן לדרוש שיעור נתינה לא סגי דכתיב בה מראשית ו

  .כדי נתינה' שמדרבנן תקנו דבעי

דברים (, דהנה לגבי תרומה נאמר, ל חשבתי בעניותי למימר בזה עוד מילתא"ולפי הנ .יג

ראשית דגנך תירשך ויצהרך וראשית גז .. ' מאת העם כווזה יהיה משפט הכהנים) יח
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אולם לגבי . הרי שתתן לו מתייחס בנוגע נתינה לכהן.. 'כו' כי בו בחר ה. תתן לוצאנך 

מראשית .. ' כו'להוהיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה ) במדבר טו(חלה נאמר 

 ולכן הוי במשמע', הרי שהתתנו מתייחס לה.  תרומה לדרתיכם'תתנו להערסתיכם 

ה רק מצד עניין הנתינה לכהן "דל, לעיכובא גם בעצם העיסהדהוא מגוף עצם המצוה ו

מ מדרבנן תקנו "ואף שמן התורה השוותה חלה לתרומה מ. ק"ודו, אלא בעיקר הדין

  .ק"ל ודו"באופן כדמשמע וכנ' לקיים את התתנו לה

ושיעורא שלאור החילוק בין גדר התקנה דשיעורא דחלה , ונמצא לסיכום עד עתה .יד

ז ביטלו לשיעורא דתרומה ולא ביטלו "מיושב היטב  בשני אופנים אמאי בזה, דתרומה

אופן א דחלה שהוי דין בדלא ביטלו שיעורולמימר , ז"הרדבד "עפ', א, שיעורא דחלה

 שבא מצד עצם העניין להנות הכהן בעין יפה שזה א דתרומהההפרשה אלא רק שיעור

דשיעורא דחלה הוי גם לעניין , א"כדברי המעדנ', ב. הז שהכהן אינו נהנה ממנ"ש בזה"ל

כ שיעורא דתרומה הוי רק לעניין ליתן לכהן "ז משא"תיקון העיסה וזה לא בטל גם בזה

אלא שביארנו שטעמא . ז"בעין יפה ולא לעניין תיקון הכרי ולכן שיעור זה בטל בזה

 הוי דין באופן משום ששיעורא דחלה, גופא שחלוקה שיעורא דחלה משיעורא דתרומה

ה דין באופן ההפרשה אלא רק שתקנו ליהנות הכהן בעין "ההפרשה ושיעורא דתרומה ל

שום שרק בחלה שיש שיעור לעיסה החייבת בה מוטעמא גופא דחלוקים בגדרם הוי . יפה

  .ת"כ בתרומה וכמשנ"ניתן לתקן שיהא בה כדי שיעור נתינה משא

 אינו שיעור לגבי תרומהיותר ממשהו אחר שנתבאר היטב שיסוד התקנה ליתן ו .טו

יבואר היטב מה שנתקשינו דכיון שהוא דין , בגוף ההפרשה אלא תקנה להנות את הכהן

לכתחילה ולא לעיכובא מה שייך בזה עין רעה הא מיירי לגבי לכתחילה ולכתחילה של 

" לכתחילה"פ בעין בינונית אבל היכן שמענו "ודאי שצריך לתרום בעין יפה או לכה

הא שיתקנו , יפהעין בינונית ועין מהו עניין עוד נתקשינו בעיקר מילתא ו". עין רעה"ב

וכן מהו עין , שיעור שחייבים מדרבנן ומעבר לזה כל שרוצה להוסיף תבוא עליו ברכה

הא שיתקנו באיזה שיעור יש תקנה שהכהנים לא יפסידו אבל מה באו ואמרו , בינונית

   .ז צריך הבנה"וכ. עור כעין בינוניתאז שיתקנו שי, מ הוי עין רעה"דמ

הפשט הוא שמן התורה , למבואר כעת שיסוד התקנה הוא מצד להנות את הכהןאכן 

הנה ו, שתרומה בכל שהוא אין בה דין של להנות את הכהנים ורבנן חידשו בה דין זה

ועתה אחר שנוסד . בעניין ליהנות בני אדם אחרים שייך עין רעה עין בינונית ועין יפה

הנה כאשר יבוא איש הישראלי וירצה , שבתרומה יש משום ליהנות הכהניםמדרבנן 

באו , להנות הכהנים בעין יפה כמה מן הראוי ליתן כדי שיחשב שמהנה אותם בעין יפה

נתנו , ומאידך. חכמים ואמרו שבאחד מארבעים נחשב לו שמהנה את הכהנים בעין יפה

 שיעור גם למי שעינו רעה ולא רוצה להנות השיעור הראוי שהוא מדה בינונית ונתנו אף

הכהנים אלא במינימום שנצרך שיקרא שמהנה אותם מכח התקנה ונתנו בה שיעור אחד 

מ עצם התקנה להנות הכהנים הוי לכתחילה ולא בדיעבד ובזה מיושב מה "ומ. משישים

ים שוב נתנו שיעור, דאחר שתקנו להנות הכהנים לכתחילה, שייך עין רעה עם לכתחילה

  .ק"ודו, בסוגי ההנייה

  ]המשך בגיליון הבא[

  

  

  

 


