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יי ן של    [ חמרא דפרוגייתא,אמר רבי חלבו: ב"ז ע"בגמרא בשבת דף קמ

 קיפח ו עשרת השב טים  ]שם נהר [ ומיא דדיומסת]מקום בשם  פ רוגיתא

רבי אלעזר בן ערך . ]י"ר ש. ולא עסקו בתורה' שהיו בעלי הנאה וכו [מישראל

כי הדר  .   איעקר תלמודיה,אימש יך בתרי יהו, ]ההםלנהר והעיר  [איקלע להתם

.    החרש   היה  לבם,אמר, ב עא למיקרא ה חדש הזה  לכם,  ק ם למי קרי בספרא, אתא

 הוי גולה ,רבי נהוראי אומר, והיי נו דתנן. והדר תלמודיה, בעו רבנן רחמי עליה

ואל בינתך   ,  שחבריך  י קיימוה  בידך .  ואל תאמר ש היא  תבא אח ריך,  למקום תורה

 ואמרי לה רבי ,  אלא רבי נחמיה שמו, לא רבי נהוראי שמו,תנא. עןאל תש
 . שמנהיר עיני  חכמים בהלכה-ולמה נ קרא שמו רבי  נהוראי , אלעזר בן ערך שמו 

 שנעשה ליבו לב  אבן   , ונפל טעות זה בפיו  לפי  עניינו: "א שם"מהרש
 ".יםאחרי אשר הי ה לבו כמעיין  המתגבר בחבורו לחכמ,  וחרש מלהבין 

מוסיף בזה  , ]ד משנה יט"פ[ל "בפירושו לאבות שם על המשנה הנ

שאמרה לו אשתו מי  צרי ך   ,  אמרו] פר שה ז[וכן במדרש קהלת : עוד

 העכברים  ,מי דרכו לילך,  חמת ועכברים, אמרה לו. הם צריכין לי ,  אמר לה?למי

ח  ולא הלך וישב  לו עד ששכ, שמע לה?אל החמת או החמת אל העכברים

פ ת חטי ן  או פת  שעו רים מי  טב  , שאלו אותו, לאחר זמן באו א צלו. תלמודו

רבי אלעזר ורבי יוסי  או מרים שני   .   ולא היה  יו דע להשיבן בל פתן?לאוכלה בלפתן

י שרבן יוחנן  "שאעפ, ובאבו ת דרבי נתן א מרו. כ שם"ע, תבשילי ן לפות ין זה בז ה

 לא , ע את כל חכמי ישראלבן זכאי היה  אומר על רבי אלעזר בן ערך שהוא מכרי
 .לפי שהוא  הלך לעיר שמימי ה יפ ים וה ם ה לכו ליבנה, נתגדל שמו בתורה כחבריו 

מנהיר עיני  "י ש מציאות ש ל אדם גדול מאוד ,  כאן הכוחות  שיש באדם

ונ משך אחר הנ אות  ,  ומצד שני א ם עוזב  את  עסק התורה". חכמים בהלכה 

לא קל לחשוב איזה   . ו קוראים לא נכון"ח, גם פסוק פשוט ובספר פתוח, ז"העוה

 כשאחר זמן שנמשך   , צער איום ונורא יש לאדם שמנהיר עיני חכמים בהל כה
 .חוזר ורואה עד היכן נ עקר תלמודו ממנו', אחר ההנאות וכו 
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חברת החכמים כה  ,  ל כתבו הדברים כדי ללמדנו מה גדול כח החברים"חז

מנהיר עיני  חכמים  , מעיין המתגבר חשובה עד שבחברתם יכול אדם להיות  

עד ,  כה  משפיעה', לחב רת בעלי ה הנאה וכו, ו  עזיבת חברת   החכמים"וח. בהלכה

המנהיר עיני , ר בי אלעזר בן  ערך עצמו. שאפשר לטעות בקריאת  פ סוק פשוט

  'כו,  הוי  גולה למקום  תורה" : אחר שחז ר תלמודו אמר  זאת, חכמים בהלכה
 .  כ אין ספק  שז והי ה תרופה ה טובה ביו תר" וא". שחבריך י קיימ וה בידך 

דור שהא פשריות להמ שך אחר  , בדורינו על אחת כמה וכמה, בדור ההוא כך 

ולא צריך נהר , אלא בראש חוצות, ז הם לא רק בכל פינה וזויות"העוה

על אחת כמה וכמה נחוץ הוא . אלא הכל בפתח הבית, או עיר אחרת, רחוק

 שנזכה להכנס לחג מת ן   '  יעזרינו ה.  רת החכמיםא להיות במקום  תורה  וחב"לכו
 .   בקבלת  עול התורה ובדי ב וק חברים, התורה הקדוש ה 

לכתוב ולשלו ח , א"זו נבקש מציבור הקוראים כבוד הרבנים שליט

 וכן לשלוח לנו מאמרי , לנו תגובות והערות על הנכתב בחוברת
 .רה ולהאדירלה גדיל תו, הלכה בנושא זרעים לפרסום בחוברות 
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éúëìä òãéî 

íéúéæá úéæä áåáæ úåîéø ,õé÷ä úåøéôá äìøò úåùùçå 
  תמונות ראה בגב החוברת–רימות זבוב הזית בזיתים 

 äðùáנעשה ייבוא מאסיבי   , החולפת עקב מיעוט פירות מחקלאי ארץ ישראל
וחלק גדול מאד . ממדינות מצרים וירדן ש ל זיתים לת עשיית הש ימ ורים

 שווקת כיום  בקופסאות הז יתי ם היא מ תוצרת ייבוא  מהמדינות מהתוצרת המ
 .'הנז 

 äðåøçàìונמצאו , הת בצעו בדיקות בשימורי ז ית ים מחברות  שונות ומרובות
ראוי לה דגיש כי על פי רוב מקום  . זיתי ם רבים  שנגועים ברימה של זבוב ה זית
 כתמים אמנם יתכנו[ג הפרי "י כתם ע"העקיצה של הזבוב בזית ני תן להבחנה ע

אך ללא הטלה לתוך , או אף עקיצה עקרה של הזבוב, שאינם אלא פגע טבעי
פעמים  שרואים חו ר בזית  המסמן את  יציאת הבוגר מן  הזית לאחר   ].  הזית

ופעמי ם ש הרימה  . ובתו ך  הזי ת  נותרים  הנשלים  של   הרימה,  השלמת ה תפ תחותו
עות היא   בחברות מסוימות ראינו שהנגי.  בשלימותה מ תה ונותרת ב תוך הז ית

ועל כן יש חובת  בדיקה של   , גבוהה מאד ומעבר למיעוט המצוי באופן ודאי
ולכן  באם  רואים   אחד מן הסימ נים המחשידי ם י ש לבדוק  , הזיתי ם לפני   אכילתם

הן   , ה נגיעות נמצאה הן  בזית ים  גדולים. בדיקה פנימי ת כל זית לפ ני אכילתו
 אולם ז ית ים ח תוכי ם   .  הה תייחסות  ה יא לזיתי ם  שלמים.  בשחורים ו הן  בירוקי ם

 . יש מ קום להת יר ללא בדיקה, לטבעות 

 
 :חששות ערלה בפירות הקיץ

 úðùה יא  שנת  ההנבה  הראשונה  , ד שהיא  שנה  שליש ית  מה שמיטה" התשס
והמאסיבית   של כל הנטיעות החדשות  ו הרבות שניטע ו מייד  לאחר חלוף שנת 

המשרדים   י "ומן נתוני הנטיעות  החדשים כפי  שהוצגו ע. א"השמיטה ת ש ס
מת ברר שיש נטיעות רבות של עצי הנשירים השונים וכ רמי מאכל , הממונים
 ובשנ ה זו שה יא  ,  כ ניטעו נטיעות רבות  של עצים סובוט רופיים"וכמו, שונים
 . ל מניבים  פירו ת ערלה רבים"השלישית  מזמן הנטיעה כל  הנטיעות הנ 

 éåàøרבי ם   לציין   שבמינים  שונים חששו ת  הערלה הגיעו לאחוזים ה מתק
ומלבד כל זה ראוי   .  לחמישים אחו זי ערלה ואף י ש שעברו את   החמישים  אחוזים

,  להזכיר שכיום  רוב ה תוצרת  המאושרת מגי עה לשווקים   הכשרים ומוח תמת  שם
 יש   חשש גבוה  , כך שאות ם   שווקים  פ תוח ים  שהתוצרת  לא מסומנת  ככשר

 .  ביותר שה פירו ת הם  ערלה ממש 

 ïëìמחנויות העומדות תחת פי קוח כשרותי   יש להק פיד ולרכוש פירות רק  
 . וקשה  מאד להסתמך על היתרים  ב שנה זו, לענין ערלה, מוסמך 

 בברכה
 רווח. שניאור ז
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 א " שליט שלמה משה עמאר ר הג און רבי "מו
 הרא שון לציון הרב הר א שי לישרא ל 

 
éáøòîä ìúåëä éðáàá íéöåôéùå íéðå÷éú 

 

 .ג"סיון התשסבששי בשבת שלשה עשר יום ל. עולש. ש"בעהית

 
 ,ליש ולביא, כבוד ידידי וחביבי
 א"ג שמואל רבינוביץ שליט"ידיד בן ידיד הרה

 .רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
 .החיים השלום וברכות לעד

 
שלא זזה   ממנו , שאלתו שאלת חכם בענין ש ריד מקדשנו הכותל המערבי

בניו  בש ורות אשר יש  צורך  דחוף לחזק ב דק א, שכינת עוזנו  מעולם

שמלבד  פגם האבנים  , ש מהם נופלים  כפעם בפע ם חתיכות  א בן, מסוימות

ולהדבק   , יש   גם סכנה למתפללים  הבא ים  לשפוך  שי חם ומר רוח ם,  והפסדם

וכן  צירף  את תשו בתו   , ושואל כדת  מה לעשות וכ מפורט במכתבו. בשכינת עוזנו

 כן מ ה שהש יבו   ו, ז"ע' א שהשיב  לכב"ה של ה גאון רבי מנש ה הקטן  שליט 'הרמת
 .א"א נבנצל שליט"הגר 

ולא אוכל , מ תורה היא  וללמוד אני צריך"מ, שאיני ראוי ו לא כדאי

 הי תה  זאת  להטיל עלי   עול ' להפטר מן ה אחריות אחר אשר מאת   ה
 .הים  יעזור  לי-ל-א ' וה. המשרה ועשו  שאינו זוכה כזוכה 

כשבונים ההיכ ל , כתב) ח" הא"פ (ל בהלכות בית הבח ירה "ם ז"הנה הרמב

,   ואם לא מצאו אבנים בונים בלבני ם , והעזרה בונים באבנים גדולות

אלא מפצלין  ומסתת ין  אותן מ בחוץ  ,  ואין מפצלים   את אבני  הבנ ין  בהר ה בית 

שנאמר אבנים גדולות א בנים י קרות ל יסד הבית   , כ מכניסים אותן  לבנין "ואח

. ל"עכ. ברזל לא נשמע בבית  בהבנו תווא ומר ומקבות ו הגרזן כל כלי , אבני גזית

אלא או בא בנים   או בלבנים  , ואי ן   בונים  בו עץ   בולט כלל,  כתב) ש ם(' ובהלכה ט

 .  אלא של אבנים  או לבנים, ואין עו שים אכסדראות של עץ בכ ל העזרה, וסיד
 .ל"עכ 

איסו ר פיצול האבנים   ,  ל בשני איסור ים אלו" ם ז"אנו לברר דעת הרמב

 ,  אם הם אס ורים רק בהיכל ובעזרות לבד,   ואיסור בניה בעץ,וסיתותם 
 . או שאיסורם נוהג בכל הר הבית 
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ם  "נראה ש הבין  בדעת ה רמב, שם' ל בהשגתו להלכה ט"ד ז"מדברי הראב

ואשר על כן  הקשה  עליו  מלשכת כהן  גדול .  ל שאוסר בכל הר הבית "ז

קיפ ים  כל העזרה שהיו מ,  וכן הקשה  משמחת בי ת השואבה, שהיתה  של עץ

ל "ם ז"מ דפשיטא ליה שדעת  הרמב"וש. וכל זה הוא מ חוץ לעזרה. בגזוזטרא

וכ תב דלא אסרה תורה  כל , ל במסקנתו  חלק על זה"ו הוא  ז. לאסור בכל הר הבית 

 א בל בעזרת   , וה וא עזרת כהנים משער ניקנ ור ולפנים',  עץ אלא אצל מזבח ה
 .ל"עכ. נשים ובהר  ה בית מו תר 

וס ובר , נראה שחזר בו מסברתו) י"ו ה"פ(ז "ל גופיה  בהלכות  ע"ד ז"הראב

ל  שם   "ם ז"דהרמב.  שגם בכל הר  הב ית  אסור  להקים  אכסדרא של עץ

י "אעפ', בין אילן  סרק ו כו, כתב הנוטע אילן אצל המזבח או בכל העזרה) ט"ה(

 לא תטע לך  אשרה כ ל עץ אצל' שנא,  הרי זה  לוקה, שעשהו לנוי למזבח ויופי  לו

מפ ני שהי ה זה  דרך עובדי כוכבים  נוטעים  אילנות בצד מזבח שלה ם   ', מזבח וגו

כתב אסור לעשות אכסדראות של עץ   ,  שם ' וב הלכה י.  כדי שיתק בצו שם  העם

,   הרחקה  יתרה היא , י שהוא  בנין ולא עץ נ טוע"אעפ, כדרך שעושין בחצרות

ב ימה   ,  יתהא לשכת העץ  בית   ה"א,  ל שם"ד ז"וכתב   הראב.  'וכו, שנאמר כל עץ

 וכן גזוזטרא שהקיפו  בע זרת נשים   , שעושין למלך  בשעת ה קהל לשעתה הי ת ה
 .ל"עכ.  בשמחת בי ת  השואבה לשעתה ה יתה 

וכל הקושיות שה ק שה  , ל את טעמו"ד ז"ז שינה הראב"דבהלכות ע

וכ בר העיר בזה   מרן . בהלכות בי ת  הבחירה מיש ב  אותם  כאן א חת לאחת

ל על "וכן  ראיתי  בספרו של  הרב  יוסף קא פח ז. ותל בכסף משנה בשת י  המקומ"ז

ש  הוא עצמו "שכ תב שדבריו ס ותרים למ, ז שם"ל בהלכות ע"ד ז"דברי הראב

ז עולה שיש איסו ר בכל הר "דממה שכתב בהלכות ע. בהלכות בית  הבחירה

 אלא משום שזה   , ל"ולא ה תירו בשמחת  בית  השואב ה ושאר ראיות הנ,  הבית
 . קב יעות אסור בכל הר הבית אבל ב, היה לשעתה  ב לבד 

ל  "ד ז"דסברת הראב, )ד חעלמא"ש אב"להגר(כן גם מש ם מ רכבת המשנה 

ו אינו . ש"ע. ט"א מהלכות בי ת  הבחירה  ה"הפוכה וסותר  דברי עצמו  בפ

ל עיקר "א ך ממרוצת ה דברים נראה  דס).  ש אני מחוסר ספרים כאן(איתי  כעת 

סור הוא רק משער ניקנור דהאי, ל בהלכות בי ת הבחי רה"ד ז"ש הראב"כמ

,  ששאלו ומי  הוו אכסדראות בעזרה, )ק"ספ(דתמיד ' שהב י א דברי הגמ. ולפנים

ל לא תטע  "ת,  א בן  יעקב  אומר מנין שאי ן ע ושין  אכסדראות בעזרה"והא תניא ר

ר חסדא "א' הכי  קאמר  לא תטע וכו,  אלקיך'  לך אשרה כל  עץ אצל מז בח ה

השתא  קא סלקא ,   ומי הוו אכסדראות,ל שם"י ז"ופר ש. באכסדראות של בנין

,   ח באכסדראות של בנין"אר. 'ולכך פריך וכו, דעתך אכסדראות של עץ היו

וע ל העמודים נ תונים  כמין   ,  עמודים של  אבן ה יו  בעזרה סבי ב  חומת העזרה
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תנן נטל את ) א"ח ע"כ(דבמשנה שם , ושם מדובר בעזרה ממש. ל"עכ. תקראות

 ית  המוקד לעזרה ונכנסו הכהנים אחריו המפתח ופ תח את  הפשפ ש  ונכנס מב
ואלו , ושתי אבוקו ת  בידם נחלקו לשתי כיתו ת א לו מהלכין באכסדררה דרך מזרח

מ שכל "וש, ומי איכא וכו' ז שאלו בגמ"וע. 'וכו. מהלכין באכסדרה דרך מערב

 ל בהלכות בית   "ד ז"וכדברי  הראב, האיסור הוא רק בעזרה ולא בכל הר הבית
 ).הפוכה ל"ד ז"וסברת הראב,  מר הרב מרכבת המשנהז קא"וע(הבחירה  

בית הב חירה ' ל גופיה בהל"ם ז"להוכיח כן מהרמב, במרכבת המשנה שם

ומשמע שתמיד   ', שכתב עזרת נשים הי תה מוק פת גזוזטרא וכו, )ט"ה ה"פ(

דאם , ל דלמד מזה שהאיסור הוא רק בעזרה"וצ. [ולא רק לפי שעה,  היתה מוקפ ת

 אלא , בדרך קבע, אסור איך הקיפו עזרת נשים בגזוזטרא של עץגם בהר הבית  
 ].ודאי שבהר ה בית א ין א יסור בזה 

ובגמרא אמרו , ומתקנין  ש ם  תיקו ן  גדול) החליל'  פ(והא  דת נן ,  שם

ל בפירוש  "ם ז"הנה הרמב, שהקיפוה גזוז טרא ותיקנו שהנשים למעלה

ולא שע שו גזוזטרא  ,  שנהשהתיקו ן  הוא שהנשי ם  יהיו  למעלה בכל,   המשנה כתב

ל גדול "תיק ון גדול ר, )ב"ה מ"סוכה פ(המשנה  ' ל בפי"ם ז"ל הרמב"וז. בכל שנה

ומקו ם   , והו א כי העם  ה יו מתקני ם מ קום לאנשים  ומקום  לנשים, התועלת

וכשאצייר ,  שלא  יסתכלו הא נשים בנשי ם, הנשים למעלה ממקום  ה אנשים

. ל"עכ. וזול תה מ ן המקו מותהעזרה בכללה במקומה  י ת באר לך עזרת  הנשי ם 

מ ענין גזוזטרא בביאורו לתיקון  "מ למד מכך שלא הזכיר הר"ונראה דמרכה

מזה למד שאין ענין הגזוזטרא כלול , רק העמיד התיקון ע ל ההפרדה בלבד, הגדול

וכמו שדקדק קודם מלשון  , שה יו ה גזוזטראות קבועות סביב  העזרה, בזה

 י קאפח  "ובזה   נחה הערת ה גר[, )ט" הה "פ(ל בהלכות בי ת  הבחירה "ם ז"הרמב
 ]. שם 

ק דתמי ד  "בספ(ש רב חסדא "דרבינו מפרש מ, )מובא שם(מרכבת המשנה 

כ "וכ.   ש  המפרש שם"וכמ, ל של אבנים"ר, באכסדראות של בני ן, )'הנז

ל לרבינו דדוקא בנין קב וע המחובר לקרקע כבית או אכסדרה "כ וס"עו. ט"בתוי

ובזה ניחא בי מה דהקהל  , דדומה קצת לנטיעה, כל עץהוא  דמרבינן מ, קבועה

וב סוף דבריו . לחזק דבריו, ש עוד מזה"וע. ג דחגיגה"ש בפ"וכמ, שאינה מחוברת

, שתי כלונסאות של ארז, )ג"ד הי"פ(בית הבחיר ה ' ל בהל"ם ז"ש הרמב"כתב דמ

 .   דאין הכרח ש ה יתה  של עץ,  ק מל שכת העץ"ול, ל שלא היו מחוברים  בב נין"צ
 .ד"עכ. ה"ט ב מדות פ"יין  תויוע 

קשה  לפרש כ ן   , ה"ג של הרב מרכבת המשנה ע"המחילה רבה מהדר

ל שהן לא דומות לחיבור של בית   "דר, שהכלונסאות לא מחוברות בבנין

ובפתחה של עליה היו ש תי   , ל"ל שם  כתב וז"ם ז"והרי הרמב, ואכסדרה קבועה
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 וקשה לומר שלא היה קבוע . ל"עכ. כלונסאות של ארז שבהן עולין לגגה של עליה
ואולי שיש להם  שליבות בי ן  שני הארזים   , בבנין והיו  עולים בו בקב י עות לגג

ל "ד ז"או שמא היה  עומד מחוץ לקדש וכדעת הראב. ועשויים כסולם גדול נייד

 וכן (דלא נאסר בכל זה אלא משער ניקנור ולפנים ) ט"א ה"בית הב חירה פ' בהל(
 .מ"ולק) ל וכדלהלן"ם ז"ת הרמבהסיק בכסף משנה בדע 

'  לשי, דאיסור זה הוא מדרבנן, אם הוא מש ער ניקנור ולפנים לא קש ה

ל "ם ז"שהרמב, )ט"ו ה"ז פ"ע' הל(ל בכסף משנה "ש מרן ז"וכמ, ל"ם ז"הרמב

דקדק מהספרי שכתב רבי  אליעזר בן יעקב אומר מנין שאין עושי ן  אכסדרה 

שמע מי נה דלא לקי ,  מנין  שעובר בלא ת עשהולא אמר', בעזרה ובהר  הבית  וכו

וקרא אסמכתא בעלמא , ואיסורו מדרבנן, אלא על הנטיעה  ולא על אכסדרה

הרחקה  ' אסור לעשות אכסדראות של עץ וכ ו, י"ל שם  ה"ם ז"ש הרמב"וכמ(

א בן   "דמשמע מדברי ר,  מ שכתב עוד"ש בכס"וע). יתירה  היא ש נאמר כל עץ

 ל"ם ז"ופסק  הר מב,  חוץ לעזרה  שרי בכל הר  ה ביתאבל מ, יעקב דרק בעז רה אסור
ל דרק בנוטע אסור "וגם רבים מהמפרשי ם ס. ד"עכ.  י דמשנתו קב ונק י"כראב

אם  שני הכלונסאות של ארז ' ל אפי"כ י"וא. ולא בבונה אכסדרה וכדומה, ת"מה

כיון  שאינם  בולטים   , אם  הם   קבועים  בבנין ' וא פי,  עומדים במקום הקדש

,   אסרו בזה  לא',  ולא לנוי  וי ופי וכו, סולם לעלות ולרדת ב וועשויים  לשמוש כ

ועיין  עוד בכסף . ג ל א אסרו"ובכה, הוא דר בנן, שכל איסור זה  מלבד נטיעה  ממש

ותמיהא לי   ,  וכתב, ד שם"שדן  בהשגת הראב , )ט"א ה"בי ת הבחירה  פ' הל(משנה 

היכל  וכלונסאות של ארז היו  קבועים מכות לו של ) ח"ג מ"פ(הא דתנן במדות 

 ,   ל שלא קב ועים ממש  ב בנין קאמר "ושמא י,  לכותלו של אולם כדי שלא יבעט
 ].ל"מ הנ"והוא חיזוק לדברי הרב מרכה. ל"עכ. אלא קבועים  בעלמא בלא בנין 

ם   "כתב דמשמע מהרמב) ג"ד סימן ס"ח(ד "ל בחי ו"והגאון אגרות משה ז

ל "ד ז"ד ברי הראבוהביא . ל שגם העזרות שבהר הבי ת נכללין בדין זה"ז

 ד  "ושגם הראב. ל"ל וכנ"ם  ז"שלמד כן  ב דעת הרמב) ט" א ה"פ(בי ת  הב חירה ' בהל
 .סובר כן  דבכל הר הבית אסור) י"ו ה"פ(ז "ל גופיה בהלכות ע"ז 

ד "דן בהשגת  הראב)  ט"א ה"פ(ל בכסף משנה בהלכות ב ית  הבחיר ה "מרן ז

ולדעת רבינו י ש  לתרץ  , ל"וז, ובסוף דבריו ש ם כ תב,  ל וביישוב  ראיותיו"ז

 .ל"עכ. ל"ד ז"כדברי הראב, היינו  משער ניקנור ולפנים, דכל העזרה דקאמר

ז ברור לו כל כך  "ל ובהלכות ע"וז, ל וכתב עליו"מ הביא  דברי מרן ז"אגרו

ם שם באיסור נוטע אילן אצל המזבח "שלשון בכל העזרה שכתב הרמב

עד ש הקשה עליו  ,  בעזרה ולא בהר הביתשהוא דוקא', או בכל העזרה בהלכה ט

ב ית  הבחירה  '  ל בהל"ם ז" אך  ממה  שכתב הרמב.  מספרי שאוס ר גם בהר  הב ית

ודאי ,   עזרות-ם  לשון רבים   "שכ תב  הרמב, גבי אבני  ה יכל ועזרות) ו"א הט"פ(
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דרק ביחד עם הר הבית  איכא עוד , שגם להכסף משנה הוי גם  הר הבית  בכלל

היו עזר ת   , הגם דבעזרה ממש משער ניקנור ולפניםד,  עזרות שהוא לשון רבים

 ולא היו  נקראים  בלשון   ,  לא ה יו מחולקים  ב כותל ביניהם ,  ישראל ועזרת כהנים
 .ל"עכ.  רבים לגבי הא בנים שמציאו תם הוא  רק ב כותל אחד המשמש לשתיה ן 

ג לא זכיתי  ל הבין  למה  זה   ברור לו שגם   הכסף משנה י ודה "ר מהדר"המחי

רק דקדוק הלשון שכתב עזרות לשון   , הבי א שום ראיה  לדבריוולא , בזה

ולגבי   (דעזרות כולל עזרת יש ראל ועזרת כהנים , וא ין מז ה שום  הכרח  כלל, רבים

ג דאין "ואע). וציינוהו בספר המפתח, עיין אבן האז ל,  עזרת נשים אם נוהגת בזה

  ידועים   וגם מקומותי הם,  מ חלוקים ה ם  בש מות נפרדים"מ,  כותל מפריד ב יניהם

המקדש כ ולו לא היה  ,  שכ תב, ג"ב וה"א ו ה"בי ת  ה בחירה ה' ו מהל" ועי ין  בפ, הם

כשאדם נכנס משער מזרחי של הר הבית  מהלך עד , במישור אלא במעלה ההר

רום כל   , ועולה מן  החיל לעזרת הנשים ב שתי ם עשרה מעלות, סוף החיל בשוה

ו עולה ממנה , והומהלך כל עזרת נשים ב ש. מעלה חצי אמה ושלחה חצי אמה

ומהלך כל עזר ת   ',  בחמש עשרה מעלות וכו,  לעזרת ישראל שה יא  תחלת העזרה

ועולה ממנה לעזרת כהנים במעלה גבוהה אמה ועליה דוכן יש  בו   ,  ישראל בשוה

והרי יש  כאן חלוקה ברורה   . ל"עכ. 'שלש מעלות רום כל מעלה חצי אמה וכ ו

ו גם ידועות   , ן  עזרה לעזרהי המעלות  שעולים ויורד ים  בם  ב י"וניכרת מאד ע

ובודאי  שיי ך בה ם  , שמבדילה מחברתה,  ומפורסמות כל אחת בשמה  הברור לה

ואין מזה שו ם  ראיה להוכיח שבדין זה נ כלל כל הר . ל ומר עזרות, לשון רבים

 ועושין בתו ך  העזרה גבולין עד כאן , ז כתב"א ה"וגם בפ. הבית בכלל העזרות
 .ל"ע כ. לישראל עד כאן לכהנים 

,  לא הי ה לו   לרבינו הכסף משנה לשתוק   מזה,  אם יש  לחלק  בזה ב ין  דין  לדין

ל שאין  כל הר הבי ת בכלל  דינים   "ם ז"שדעת הרמב', דכשכתב בהלכה ט

מלבד הדין דהלכה   , ה יה  לו מיד   לומר, אלא רק העזרה משער ניקנור ולפנים, אלו

 . ו"ה לכה טז במקומו ב "או לפח ות להעיר ע,  ו שבזה כלול כל הר ה בית"ט
 . מ דאין שו ם חילו ק ביניה ם"ומדשתק מזה  לגמרי ש 

כל אבן שנפגמה כדי שתחג ור בה   , ל"ם ז"ד שם  כתב   הרמב"דבהלכה י, ועוד

וכן  אבני . 'וכו, הרי זו  פסולה לכבש ולמזבח,  הציפורן כסכין של שח יטה

 נ ראה שלא, ל בכסף משנה שם"וכתב מרן ז. ל"עכ. ההיכל והעזרות שלמות היו 

אבל  , וכדכתיב אבן   שלימה מסע נ בנה,   כתב כן  אלא  לענין שלא יה יה  בהם  פגם

ש לעיל "היו מסת תין   אותם ומשו ין   אותם  בכלי ב רזל מבחוץ ו מכניסין אותן  כמ

ש "נמצא דמ. ל"עכ. 'וכו, כ באבני מזבח  שאסור להניף עליהן ברזל"משא. ח"ה

הכל ענין ',  וכו שם ואין מפצלין' ש בהלכה ח"ומ, ם אבנים שלמות"כאן הרמב

וכן די ן   , ואיך נחלק ביניהם ונאמר דדין הפי צול והסיתות שאסור בהר הבית, אחד
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ם הוא  "ל שדעת הרמב"ל למרן ז"בז ה ס,  שם' שאין בוני ם ע ץ בולט שבהל כה ט

וכן   , ד"אבל הדין דאבנים  שלמות שבהלכה י, דזה משער ניקנור ולפנים בלבד

משו ם   , שניהם  שיי כים בכל הר הבית, ו שם"הדין שאם נפגמו פסולים שבהלכה ט

 וכל זה  מכח דקדוק לשון שאינו  , לשון רבים" עזרות"ל "ם ז"דבשניהם כתב  הרמב
 .מוכרח כלל וכלל 

ם   " מ לשון  העזרה שכתב  הרמב"וגם להכ,  )'אות  ב(ל שם  "מ ז"כ האגרו"עו

דהא דאסור לסתתן ולפצלן ', כשבונין הה יכל וההעזרה וכו', בהלכה ח

כדכתיב  שם ואין  מפצלין את אבני  הבנין בה ר   ,  ודאי גם באבני הר ה ביתהוא

וגם זה   . ל"עכ. 'כ  מכניסין אותן  לבנין  וכו"ואח, הבית  אלא מ פצלין אותן  מ בחוץ

דיש מק ום לומר שהגם שאסור לסתת האבני ם   ,  אין מוכרח דקאי על כל הר הבית

ולא בא בני הבני ן   , למ איסור זה  ש ייך  רק  באבני   בנין  העזרה וה היכ"מ,  בהר הב ית

,   ל דבאמת אסור להשמיע קול גרזן וכל כלי ברזל בהר הבית"ו עוד י. שבהר הבית 

כ בעינן שיפצלו ויסתתו אותן   "ג, אם מסתתי ן אבני בני ן לבנות בהר הבית' ואפי

ל דדין זה  "אלא י , ועם   כל זה אין  ר איה שגם  הר  הב ית  דינו כ עזרות, מבחוץ

שבהר   , אלא דין במקום,  ית אי נו דין באבניםשאסור לפצל ולסתת אבנים  בהר הב

והדיון  ב זה הוא רק . מפני כבוד המקום,  הבית אי ן מפ צלין ואין מסתתי ן אבנים

ונחלקו  , אם אבני  ההי כל והעזרות צריכים להיות  אבני  גזית  א ו כאבני מזב ח

ורבי נחמיה אומר והלא , רבי יהודה אומר אבן שלימה כפשוטו) ב"ח ע"מ(בסוטה 

ש היה מ תקן   ,  ל  לא נשמע בבי ת ב הבנותו"כ מה ת"א,  מגוררות במגרהכבר נאמר 

' רואים שהמחלוקת של ר.  ש"ע. והו בא בכסף משנה שם, מבחוץ ומכניס בפנים

 אבל בענין  המקום אי ן  חולק דלכל , יהודה ורבי נחמיה היא על האבנים גופ ם
 . הדעות אין לס תת כל אבן  ב הר הבית  

וכל אבני בנין אחר  ,  י שגם כל אבני הר הביתאין הכי נמ, כנים דברים אלו

 ואין   , אין  לפ צלן ולסתתן ב הר הבית  כלל,  שנבנ ה מחוץ להר  הבית' נמי אפי
 .מזה שום ראי ה להדינים ה שייכים  לעזרות ולהיכל 

להוכיח כשיטתו ממסכת תמיד , מ שם"יונח לנו גם מה שהעיר עוד באגרו

יה מ וקף רובדין של אבן שישנו  שם   דבית ה מוקד שה' על מתני, )ב"ו ע"כ(

ש המפרש  "כמ , דהיה   לו רק קדושת  הר ה בית , והיה  בחצי ש ל חול,   זקני בי ת  אב

ובחלק זה היו   , שבי ת המו קד היה בנוי  חלקו בחול, )ה וזקני"ד, ב"ה ע"דף כ(שם 

ד  "וס, ו פירשו בגמרא דרובדין היינו גזרתא דאצטבתא, ישנים ולא במקום הקדש

ו הקשו  בג מרא ומי הוו   , לקו   את האבני ם  כמין אצטבאותדאחר שבנו אותם ח

ו תי רץ אביי  דמת קני ומי יתי   , מיפלגי אבנים  והכתי ב ו הבי ת ב הבנותו  אבן  שלמה

מ "ש המל"וכמ, נחמיה' והוא  כר, ש מתקנין אותו   בברזל, וכתב המפרש, מעיקרא

ל פסק כרב י   "ם ז"מ שכתב שהרמב"שזו כוונת הכ) ח"בית הבחירה  ה' א מהל"פ(
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 אסור ) ל"א צטבאות שהיו  חוץ לעזרה כנ(ולפירוש זה גם אבני הר הבית . הנחמי
 .ל"עכ.  לתקנם בברזל בהר הב ית 

דאמת  נכון הדבר ש גם אבנים  של חול אסור לפצלן , אין שו ם  הכרח מזה

 .   ולא דין באבנים ,  דזה דין  מיוחד בקדושת הר הב ית,  ולסתתן בהר  הבית
 .ל"וכנ 

 דמוכרחים לומר דאין  לחלק בין אבנ י עזרה וב ין  אבני ה ר   ,מ שם"כתב באגרו

יהודה באבני  ' אמר רבי רואה אני דברי ר) ב"ח ע"מ(דבסוט ה שם . הבית

תמוה  לכאורה וכי  שי יך  .  באבני  בי תו)  דמתקנין  בחוץ(נחמיה  ' ודברי  ר, מקדש

דאין   רמז בשום מק ום דבאבנ י   ', וכו) ש ם(מ "כדהקשה במל,  דינים על אבני ב יתו

מ "ומכוח זה דחק המל,  י ברזל"ע היו ע"ואפילו בפנים לכו, תו לא  יניף  ברזלבי

על אבני  ', וכ ו' נחמיה הפסוק  הוא  על בי ת  ה' ואמאי ל א מפרש רבי   דגם לר. 'וכו

 אלא ודאי שאין   , וקרא דאבן שלימה הוא על אבני כותלי העזרה, כותלי הר הבי ת
 .ש"ע. 'וכו, שום חילוק  בי ניהם 

הו א דין   , ותי  דדין זה דא ין לפצל ולסתת אבני ם ב הר הבית ש בעני"מ

 נחמיה  ' אתי שפ יר דר,  ולא דין באבנים,  ומפני  קדושת הר  הבית, במקום
 .ע"וצ. מפרש באבני  ביתו  שאין  לת קנם בברזל ב הר הבית  

שהעלה דלדעת ', ל בכסף משנה הנז"כל פנים אנו אין לנו אלא דברי מרן ז

ואין  האבנים הפג ומות נפסלים אלא  ,  לבנות עץל אין איסור"ם ז"הרמב

אפילו ש הם עומדים   , אבל שאר בנינים של  חול, באבני ההיכל והעזרות בלבד

 ולגבי  סיתו ת  ופי צול אבנים  . בהר הב ית   לא חלים ע ליהם דיני ם  אלו
 .ל"כשזה לבנין ש ל חול וכנ'  אפי,  אפשר שאסור לעשות כן בה ר הבית 

שבסוף התש ובה כתב שהכ סף משנה דחק  ) ה"ס' סיד "ד ח"חיו(מ "באגרו

,  ם  דכל העזרה שכתב  הי ינו משער ניקנור ולפנים דו קא"גם בהרמב

ד הי ה נראה לומר דהאיסור "ולע, ל"וכתב  שם  וז . ל"ז וכנ"ע' כ גם בה ל"ושכ

 אב ל מדרבנן אסור בכל הר, משער ניקנור ולפנים, דאורייתא הו א דוקא בעזרה
כ "ע, ל שהוא דרבנן שאינו נטוע"דס, ירי בבנין  של עץז דמי"ע' כ בהל"וע.  הבית

,   שהוא גם   הר הבי ת, כתב אסור לעשות אכסדראות של עץ  במק דש)  י"ו  ה"פ(שם 

כאן לא כת ב   ', או בכל העזרה וכו' כתב אצל מזבח ה, שהוא דאורייתא, ובנוטע

ד "מ שגם הראב"וכתב  האגרו. אלא רק אצל המזבח או בכל העזרה דוקא, מקדש

א   "ו בפ, ז כתב ש הבי מה והגזוזטרא היו  רק לש עתן"ע' כ שם  בהל"וע, כןסובר 

כ "ע, ומשמע מדבריו שגם בהר הבית  אסור, מבית הבח ירה דמיירי באיסו ר תורה

כ "וע, דגם בשב יל  שעה לא היו  מתירין א יסור תורה,  לא תירץ שזה  לשעתה הי ה

 ת ה בחירה   בי '  וסמך בהל.  ד לומר דהוא רק משער ני קנור ולפנים"הוצרך הראב
 .ק"עכת ד. ז דאיסור דרבנן שיי ך להת יר לשעתה"ע' ש בהל"עמ 
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וגם כל   , ז"ע' בי ת ה בחירה  להל' המחילה רבה  קשה מאד לחלק כן ב ין  הל

ואין ל ו   , ל חילוק זה  כלל"ל א ס, ד חזר בו"המפרשים  שכתבו ש הראב

  מ בין לשון "וגם החילוקי ם שמחלק ומדקדק האגרו.  ם"אחיזה בלשונות הרמב

 ג קשה לקבל  דקדוקים  "במחילת הדר,  ו לשון מקדש,  העזרה ובין  לשון עזרות
 .ל בכסף משנה"אלא העיקר כמו שפיר ש מרן ז. אלה 

שדן   אם  , )ח"י' ח ס"חאו(ל "א הרצוג ז"ת  היכל  יצחק ל הגרי"וראיתי  בשו

כשמתקנים  או שאר מלאכות (מותר לפועלים י הודים  לעמוד על הכותל 

דעובי ) ב"ה ע"פ(ש ב פ סחים "ומ, דהכותל הוא חומת הר הבית, וכתב) הנצרכות

 , ש  בחומת העזרה ו הר הבי ת"וכ, ה וא אפילו  בחומת  ירוש לים, החומה כלפנים
ל דזה  רק בגגין   "די, אינו מספ יק ב שביל לה תיר, ש גגין ועליות לא נתקד שו"ומ

הוא  דהנדבך העליון , ל דנתקדש כולו"אבל כותל י, ועליות המכסים על הכתלים 

כי ג ג הוא לא מעצם הכותל , ל דאין ש ייך לקרא לו  בשם גג"ר(עצם מהכותל 

 והנדבך העליון  דהיום  היו  , ועוד דחסרים איזה  נדבכים מלמעלה)  הכותב. ממש
 . עליו עוד נדבכים נוספי ם 

,   ל הוסיף הנדבכים העליונים"מ מונטיפיורי ז"שכבר ידוע שהשר הצדיק ר

לא ,  ז  שאין מקדש"ובזה,  מכספו של יחידשנעשו, ואין בה ם קד ושה

י ש אם הקדיש   "ואעפ. י נדבת יחיד"מסתבר שתחו ל קדושת חומת הר הבי ת  ע

. מ קדושת מקדש לא חלה"מ, חלה עליו קדושת בדק הבית, ז לבדק הבית"בזה

שהרי  ידע שעתיד  , ל להחיל עליהם קדושת  ה מקדש"ועוד שבודאי לא כיון השר ז 

 ,   בכים העליונים הם חול ודומים לגגים שלא נתקדשו ועל כן הנד, להבנות מחדש
 .ואפשר להקל 

, דחשובים ב פני  עצמם, דחה לזה דשאני גג שלא נתבטל לגבי הכתלים

ונמצא שהעומד עליהם  כעומד על גוף , כ נדבכים שמ תבטלים  לכותל"משא

,   שאין כסוי הדם נוהג  במוקדשין) ב"ג ע"פ(ש שהביא  מחולין "ועי. הכותל ממש

,   הבנין  ל מוסיף על"ג המזבח ויבט לנו הו"ואם ית ן עפר ע, בעינן עפר גם מלמטהד

ואמרו אי  בטליה קא   , ג הכבש שלא יחליק ו"דבוזקין  מלח ע) ד"ק(וכן בעירובין  

 ל דחוצצים הם  ומו תר לעמוד "ולכאורה גם בנדבכין  הנוספים  י.  מוסיף על הבנין
 .ש"וכתב  לדחות את זה  יע, עליהם 

דרק מה שהי ה בנוי   , ל"ד ז"הראב'  דיש להחמיר בזה לשי) 'באות  ג(הוסיף 

אבל  מה ש בוני ם   , כבר כשנתקדשה העזרה הו א שלא נתקדשו גגין ועליו ת

ה   "וה. י  ב נינו"דאינו יכו ל להפקיע מק דושתה ע, כ באויר העזרה הכל ק דש"אח

אפילו ד) 'אות ד(כ "ועו. ועוד חיישי נן שיטה רוב גופו כלפי פנים , באויר הר הבי ת

 כשעומד על העליונים ממילא נשען על כל , אם הנדבכים העליונים חוצצים
 . שלא נוגע בהם'  הנדבכים אפי 
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שהיו תוחבי ם הסכין בי ן  קרני ) ו"בפסחים ס(ש "ל דלתיקון  שרי כמ"די

וכתב לדחות דבכותל אינו תיק ו ן   ,  שלצורך הקרבן שרי, הגדי של פסח

ואולי גם  ז ה חשוב  תי קו ן שלא זזה  , א"בנות  בבגמור שהכותל בחורבנו ועת יד לי

ש במגילה   "כמ,  וגם  ב שממותם  הם  קדושי ם, )'ט', ש ב "ר שה"מ(ממנו שכינה  

ואם   אין טהורי ם נ כנסים גם   . דנכנסים לתקן ,  כ מותר לצורך ת יקון"וא). ח"כ(

ואפשר   .  ול א אמרינן ש אם אין   ישראל יכנסו גויים). ה"עירובין  ק(טמאים 

שאין מק יימים מצות   ,  י גויים"א לבנותו ע"וא, ין בית  ה מקדששהתיקו ן בכלל בנ

וכתב דדעתו בזה  , א דפועל שאני"והעיר לשיטת המחנ. דאין  ש ליחות לגוי, הבנין

 והיא נדפסה בכרם , ש בזה  בעניותי בת ש ובה"ועיין מ[מ "ואכ. מפוקפקת מא ד
 ].ש"ע. 'אות כ'  ב' מ סי"תרו' שלמה חלק א 

åò" ëעל הפסוק  ד לא להם ולנו  לבנות וגו) ב"ע' ה(ערכין ש ב "דלא ש יי ך בז ה  מ'   . 
 . אב ל בעושים מל אכה בשכר זה לא שיי ך, דזה רק שלא י היה להם  זכות  מנדבתם 

שגם אחר התיקו ן זה לא יהי ה   , ג"דספק אם הת ירו טומאה בכה) 'באות ה(

והגם  .  י ט מאים רק בהיותו בבנינו"דאפשר דהתירו התיקון ע, מקדש

קשה   , הנכנס עתה לעזרה אין בו  כרת) ד"ו הי"בית  הב חירה פ' הל(ל "ד ז"דלהראב

ל אפשר שיש  בו איסור   "ד ז"ובפרט ש גם להראב, פ"ם ורו ה"לצרפו נגד דעת הרמב

אפשר שזה  רק שלא ינהגו בהם קלות   , ש שגם בשממות ם הם קדושי ם "ומ. תורה

הר  ועו ד שיצטרכו להעלות מ. אבל לא כדי להת יר שיכנסו  שם   בטומאה, ראש

 י  שטבול יום   "שאעפ,  וסיים   דאין להתיר א לא בפועלים ג וים. הבית  בסולם  לכותל
 .ד"עכ. מותר ליכנס להר הבית  חיי שינן שלא י שגיחו  בזה  

ל הוא דפשיטא ליה דהכותל הוא חומת הר  "א הרצוג ז"מדברי הגרי

וי ש מ קום להת יר  לפועלים לעמוד על הכותל שיש  צד לו מר ,  הבית

 חוצצין בין רגלי הפועלים ו בין גופו  של ,   ליונות שאין  בהם קדושהשהאבנים הע 
 .ל אולי אותם  אבנים  בטלים ש ם ו לא חוצצין"אלא שחושש להתיר  דמספק, כותל 

הראשון הוא , יש מקום לדון להקל בזה שיש כמה וכמה ספקות להקל

ספק זה דאפשר דהנדבכין העליונים ש אינן קדושים  בקדושת המק דש 

ועוד דיש מקום לומר שראש הכותל יש לו דין , ין בין זה  ובין גופו של כותלחוצצ

הוא רק  , ד הא אין קדושה בגגין"ומ ה שכתב דלהראב, של גגין שאינן קדושים

וי ש   , הנה הכות ל היה בנוי  כבר אז, ל"במה שהי ה ב נוי כשנתקדשה העזרה וכנ

,    מ קום להקל וגם שלצורך  התיקו ן  יש.  מקום לומר ש על שפתו לא  חלה קדושה

אין  זה  מוכרח דכתב  , דהואיל והמק דש חרב לא ח שיב  תי קון  גמור,  ל"ש הוא ז"ומ

,   ס מה ש נשאר בידינו נ שמור עליו ככל האפשר"וי ש מקום  לומר דסו, כן מסברא

וגם שיש  מקו ם לומר דאדרבא בזה  שאינו  בבנינו אפשר  שאין  עליו קד ושת מקדש   

תר  קל  להתיר לטמאים לעסוק   ואפשר שב זה יו, כמו בהיותו  עומד על תילו

åùå" ë

åò"  ë

 äìåòä

ðòìå"  ã



יז ________________________________________________________________תנובות שדה   

 ה יה מ קום להתיר   , ל עצמו נסתפק בהם"ומכוח כל הספקות הללו שהוא ז. בבנינו
 .לפועלים יהודים ש יתקנו א ת אבני הכותל  

 
פ שהכותל "ואע,  שכתב) 'שם אות ד(ל "אלא שראיתי באגרות משה הנ

ו  "פ( י שבפסחים "ואעפ. אסור לישב ולישן שם , הוא החומה של העזרה

ל "י ז"ופרש, דהוא דוקא בבר שורא, אוקמו להא דתנן עובי החומה כלפנים) א"ע

שהיא נמוכה ושוה לקרקע העזרה שקרק ע  , חומה קטנה לפנים מהחומה הגדולה

,  ז היה מקו ם ל התיר לישב  על הכותל"ולפ. העזרה הולך וגבוה ועולה במעלות

ל כתב בארבע   " זם"אלא ש הרמב. שהוא גבוה  מקרקע העזרה  ועוביו לא נת קדש

 ולא הזכיר שזה   דוקא כשהגג שוה לקרקע   ,  עוב י החומ ה כלפנים, מקומות בסת ם
 .העזרה 

ג "דחק לומר דאע, )ט"ו ה"פ(שהכסף משנה בהלכות  ב ית  הבחירה   

ל סתם שעובי   החומה כלפנים בענין אכילת קדשים  וכן  גבי  "ם ז"דהרמב

ד גגי לשכות , ש שם" על מוסמך, ל דזה רק בגג ששוה לקרקע"מ ס"מ, טומאה

א ך   . ה לחלונות ועובי החומה"וה, אינם קדושים  אלא כששוין לקרקע העזרה

מ בקושיא על  סתימת לשונ ו של  "נשאר הכ,  ז"מעשר שני  הט' מהל ב"בפ

 )  ה"י ה"פ(מע שה הקרבנות  ' וגם בהל, דשם  לא הזכיר להא דגגי לשכות, ם"הרמב
 .מ"ד האגרו"עכ. 'לשכות וכול דלא נזכר שם דין  דגגי ה "א לתרץ כהנ"א 

ם  "ל בכסף משנה על הרמב"הקשה מ רן ז) ט"ו  ה"פ(בהלכות בי ת  הבחירה 

למה לא פירש להדיא דחלונות ועובי החומה אינם כלפנים אלא 

וכתב   דיש לדחוק . ל שם"ד ז"וכמו שהשיג עליו הראב, כששוים לקר קע העזרה

 לשכות שגגיהם קד ש רק אם   גבי ) ז"ה(ש שם "ל סמך על מ"ם ז"ולומר שהרמב
 .ל"עכ. וממילא נלמד לחלונות ועובי החומה, היו שו ים לקר קע העזרה 

. ל"ש ומהלכות מעשה הקרבנות וכנ"ל מהלכות מע"מ ז"שהעיר הגאון אגרו

דלשכות  , ל"בית  הבח ירה הנ' יש מקו ם לומ ר דסמך על מה שפירש  ב הל

ירש דבריו  שם בחלונות  כ לא פ"וע, גגיהם קדושי ם רק אם  ה ם שוי ם לקר קע

  מ"וגם  מרן הכס, דילמ ד סתום  מן  ה מפורש, ה לשאר  מקומות"וה,  ועובי החומה
 . חזר ויישב ה בהלכות ב י ת הבחירה, ש"מע ' ל אחר שנתקשה בהל"ז 

ש שם  ש כתבו בש ם  הרב  "מע' ל הל"ם ז"כעת בספר הל יקוטים  על הר מב

ש הכסף משנה "מעיי ן  , ל"וז, ד הכסף משנה שם"ש כתב ע,  מים חי ים

וכן . ל"עכ.  ז מהלכות בית  הבחירה"ש  בפ"ועיין מ, דלמה השמיט ההוא דבר שו רא

 ה והו א   "מסתבר דאחר שגילה דעתו  בלשכות דבעינן גגים ה שוים  לקרקע דוקא ה
 .ד טעם אחד לכולם. הטעם לכל המקומות שסת ם דבריו דצריך לפרש כן 

ä úåà  .
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ל וה זכירו "כ פ ירש כהנ"ג) ט"רי ש פ(דמרן בכסף משנה בהלכות   קרבן פסח  

 יש מקו ם לישב ועוד חזון   , מ שם"ז באגרו"ומה שהעיר ע, מ שם"האגרו
 .ה"ה ב"למועד אי 

ש הכותל המערבי  הוא החומ ה של   ) 'רי ש אות  ד(מ שם "עוד כתב באג רו

פ מאחר "עכ, ל"וז)  'בריש אות  ה(וכן  כתב  . כ אסור לישב ע ליו"וע, העזרה

נמצא שגם בכותל העזרה , ל"ם ז"בקדו שת העזרה ל הרמבשעובי החומה  נתקדש 

כ שם "עו.   מצד קדושת המקו ם, גם  אם היה  נבנה  בחול, היה אסור למי זגא עליה

ש בכותל "וכ , שיש לפסוק  להלכה שגם באבני הר הבית  יש מעילה) א"ריש אות י(

ונמצא שבכותל המערבי  שה שאיר לנו ', וכו" שנקרא כותל המ קדש"המערבי 

הנה   ) 'א פ יס קא ב"נשא פ רשה י'  פ(כמפו רש במדרש רבה . ת   המקדשת  מבי"השי

, ק שאינו חרב לעולם"זה כותל המערבי של ביהמ , זה עומד אחר כותלנו

נאמר שנשבע ) 'אות  ד' ב פיסקא   ט"פ(ובשיר   השירים  רבה   . שהשכינה במ ערב

דגזרו מן , כתוב) א"א פיסקא ל"פ(וכן במדרש איכה . ה שאינו  חרב לעולם"הקב

אלא שלא הוזכר שם דקאי על   . א שלא י חרב לעולם שהשכינה במ ערבשמי

בפרשת   ' אבל ודאי   שהוא על הכו תל המערבי  הנז. אלא  פילי מערבאה , הכותל

אמרו דלעולם אין השכינה זז ה מכותל ) 'ב פיסקא ב"פ(ובשמות רבה . נשא

 ויגלה , ל"ק אבל הוא בודאי כן וכ נ"אלא שלא הוזכר שהוא ב יהמ , המערבי
 . ש"וע. רש על הסתוםהמפו 

ל  שהכותל הוא חומת העזרה והוא מבית   "ל עולה דס"ק ז"האמור בדב

והדבר  תלו י   , ולא ידעתי  מנא ליה   הפשיטות  הז את, המקדש ממש

ולפחות  הי ה לו  לפרש שהוא  מכריע כדעה זו ש הכותל הוא   , במחלוקת וכדלהלן

כתב   ) 'שם  אות ח(ו ואולם בסיום   דברי.   שנראית לו  סברא זו עיקר, חומת העזרה

והוי הקדש   , כ הוא בכלל המקדש"הגם שהוא הכותל של הר הבית ג, ל"בזה

 או חומת   , ואפשר דהדבר מסופק בידו אם הוא  חומת העזרה. ל"ע כ. ומועלין בו
 . הר הבית  

,   ש אז יש  לו דין  כמו העזרה עצמה, מ גדולה אם  הוא חו מת העזרה"דיש נ

אלא חומ ת הר  הב ית  א זי  , נו חומת  העזרהואם   אי, דעובי החומה   כלפנים

א פשר דטעמו הוא משום   , מ שהחמיר בכותל"וה אגרו.  יש לו די ן של  הר הב ית

ש  ב סוף שהוא   "ומ, ש בפ שי טות"וכמ, ל שהוא חומת  העזרה"דס, דאזיל לשיטתו

 או  שרצ ה   , עדיין   אני מסופק א ם כונתו  של  הר הבי ת ממ ש,  כותל של הר  הבית
 . הב יתשל העזרות שבהר , לומר 

 
 ]י"ההמשך יבוא בחוברת הבאה בעזה[
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 א " שליטריוח. שניאור ז ג "הרה
 רב איזורי במוע צה  איזורית גזר

 ר המכון למ צוות התלויות בארץ "ויו
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 ]בקרובי העומד לראות אור "מתוך ספר תולעת שני כ, המשך[
 
, לעיתים היא בדיקת העין להבחין שאין חרקים, בדיקה האמורה בפרק זה. טו

כגון השריה בחומרים , ולעיתים היא שימוש בשיטה בטוחה להסרת חרקים
 .13ב"וכל כיו, מסוימים ושטיפות טובות

 
יש לבדוק את כל ,  מוצרי מזון החייבים בדיקה בין אם מן התורה או מדרבנן.טז

או " מדגם"ואין להסתפק בבדיקת , ו את כל הגרגרים או העליםחלקי המזון א
 .14אלא חובה לבדוק את כל המוצר, אפילו רוב המוצר

 
, אך בסוג נגיעות אחר אינו מצוי, סוגי מזון שנגועים בסוג נגיעות מסוים. יז

אף שחובה לבדוק את המזון אחד אח ד   , ב"וכגון נגיעות פנימית בחומוס וכיו
מכל מקום , ]או שאין חרקים בין הגרגרים, ב"אין חור וכיואם  [במבט חיצוני 

אינו חייב , גם אם הם נראים שלימים, הגם שיתכן ויש חרקים בתוככי הגרגרים
ורק אם , אלא אפשר להסתפק במידגם לבדיקת נגיעות  פנימית, לחצות כל גרגר

'   עיו[נמצאו שלשה גרגרים נגועים פנימית יש לבדוק את הכל גם בדיקה פנימית 
או שמא הוא  , כמו כן אם רוצה לבדוק מזון נקי שמא התליע]. לקמן סעיף יט

                                                 
לקמן בפרק יא הארכתי צורות ושיטות שונות של בדיקת המזון אם הוא נגוע . 13

ולעיתים כאשר הוא משתמש בשיטה בדוקה ובטוחה של הסרת . בחרקים
כגון מציאת  , ולפעמים אין תחליף לבדיקת העין, ך לבדוק בעיןאין צור, חרקים

ובכל מקום שאמרנו שיש . שרק בעין אפשר להבחין בו, רימת זבוב המנהרות
. הכוונה היא לידע את צורת הבד יקה הנכונה, ובידיעת הבדיקות, צורך בנאמנות

ו אף אם אינ, ואמנם במקום שבבדיקת עין אפשר באופן ודאי לבדוק את המזון
וראה . [די  בזה, אך הוא בעל ראות טובה ובודק  במתינות, יודע שיטות אחרות

 ].11לעיל הערה 
 .3מקור הדין נתבאר לעיל בתחילת הערה . 14
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, וכן בעונה שהחרקים יותר מצויים במוצר זה, נלקח ממדינה ששם המוצר נגוע
ושיעור .  [יבדוק את כל המזון, ואם נמצא נגוע, אפשר להסתפק בבדיקת מידגם

 .  15]מה נקרא מדגם ראה בהערה
                                                 

כבר כתבנו לעיל , הנה במקום שאין נגיעות אפילו בשיעור של מיעוט המצוי. 15
נו מן ואמנם אם רוצים לדעת האם המזון שלפנינו אי. שאין כלל חובת בדיקה

כ אינו "או מן הנדירים שנגוע גם בחרק נוסף מסוים שבדר, הנדירים שכן נגוע
או אם רוצים , או אם רוצים לבדוק אם שיטת הניקוי שנעשה הועיל או לא, מצוי

, לבדוק את שיטת הגידול המסוימת שידועה כמונעת כניסת או התרבות החרקים
, ש לבדוק דגימה מן המזוןאלא י, ג אין חובה לבדוק הכל"בכה, בוצעה כראוי

או שאכן המזון הוא , מוכרח שהטיפול הועיל, ואם הדגימה הראתה שהמזון נקי
, מוכרח שהמזון הוא נגוע, אך אם הדגימה יצאה נגועה, אינו מן הנדירים שנגוע
וכמובן שכל זה מדובר  [כדין המזון הרגיל שהוא נגוע , ואזי יש לבדוק את כולו
אולם אם כעת  , כבר הוברר שהם מועילים לנקיות המזוןבצורת נקיון או מניעה ש

כיון שהוא עדיין בחזקת , יש לבדוק את כל הכמות, רוצה לנסות בדיקה חדשה
שפירות שאין דרכן   , ס סה"פד סו' וכן כתב בערוך השולחן סי]. ופשוט, ודאי נגוע
ואם לא מצא  , בודק מקצתן, אף שלפרקים נמצא ביניהם קצת מתולעים, להתליע

ד "ח(מ "ת א גרו"וכעין זה כתב בשו. ד"עכ. הם תולע מסתמא כולם  כשריםב
שכתב שבזמנו  הכרוב היה , לענין בדיקת הכרוב באמריקה, )צא אות ג' ח סי"או

מ כתב לעשות בדיקה כיון "אלא שמ, ולהבדיל מאירופה שהיה נגוע, נקי לחלוטין
אך , ך בדיקהולכן צרי, שאי מציאת  חרקים בכרוב הוא משום ט יפול החקלאים

דמאחר דאין שם התולעים בריבוי , מ סגי בז ה בבדיקה קטנה"מ:  "הוסיף וכתב
הרי חזינן שעשו המעשה שעושין שלא יהיו , )כרוב(כהדרך שיש להיות בקרויט 

ובדיקה הקלה שהוא , צ בדיקה"תולעים ששוב אינו מצוי להיות בהו תולעים וא
נות המפורסמים בכשרותם ויש לחתוך באיזה מקומות הקר ויט ודאי עושין המלו

, הרי לנו שיש פעמים שמסתפקין בבדיקת חלק מן המוצר. ד"עכ". לסמוך עלייהו
". בדיקה קטנה"מ "או כהגדרת האגרו, "בודק מקצתן"ש "וכהגדרת הערוה

 והנה במקום שאם יש נגיעות אזי מוכרח . אולם שיעור יותר מדוייק לא מצינו
ואם הוא נקי מוכח שאין , י שיבדוק אחדלכאורה ד, למצוא בכל אחד נגיעות

מוכח  , שבהם הויא חזקה שאם הם נקיים, או לכל היותר יבדוק שלשה, נגיעות
אולם במידה ויתכן שגם אם זה נגוע זה רק מיעוט המצוי . שהמזון אינו נגוע כלל

כ לכאורה גם אם יק ח כמות של שלשה יתכן "א, או אפילו רוב אך לא הכל
וכן כתב במפורש רבינו . וא לקח מן המיעוט שהוא נקישהשאר הם נגועים וה

נידון בועות ": ל"וז, ס בתשובה לענין בדיקת הבועות שבדקין של הבהמה"החת
והחמיר , ח דצריכים בדיקה"סי מ"ך ס"ש' רבות הנמצאים בדקין דבהמה שכ

בועות  ' ח מיוחד הורה דסגי בבדיקת ג"מ שת"פר' וכ, ז"סי ל"ח ס"מאוד בשמ
' שלא קיבל כן מרבו הגאון ר' ת כ"ומכ, מכשירין בלא בדיקת שארמהם ושוב 

כיון , כי דבר י המקיל אין  מקום בראש  לסבול, ד יעמוד בקבלתו"לפ. ל"יהושע ז
י רתיחת הליחה שבבועה נשרף הבשר שתחתיו "דיש מכה לפנינו שיש לחוש שע

לא אולי זה המקום , על השאר' כ מה יעידו ג"א, ונעשה כבשר שהרופא גרדו
ל למדנו שהבדיקה היא כמות שתשקף  את הוודאות  "ומדבריהם ז. ל"עכ". נשרף

אולם , די בזה, ולכן במקום שש לשה פריטים יכולים להוכיח על הכלל, של הנקיון
שיעור הבדיקה היא בכמות שתו כיח נקיות , במקום שצריך לשקף את  כ ל הכמות
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או סוגי פירות ,  כגון ירקות עלים או דגי בריכות,מזון שד רכו להתליע. יח
כגון גידול [ונמצאה שיטה טובה ובטוחה להסרת החרקים , ב"ועלים שונים וכיו
ורוצה , ]ג הפירות"ריסוס כימיקלי ע, ריסוס בבריכות הדגים, ירקות בחממה

די לעשות זאת בבדיקת , לבדוק אם אכן נעשה הטיפול היעיל באופן הרצוי
 .16 נמצא נגוע יש לבדוק את כל המזוןואם, מידגם

                                                 
 

ואם , ה או השקיתוכגון שיקח כמות קטנה מכל  מקום בתוך החפיס, כל הכמות
וראה עוד לקמן . הבדיקה מכל המקומות תצא נקיה אזי י ש להניח שהמוצר נקי

 .בהערה הבאה
מוכח שאם החקלאים מבצעים , בהערה לעיל' מ הנז"הנה מדברי האגרו. 16

והמזון הזה , טיפולים שונים שמוכיחים נקיות של המוצרים ניתן לסמוך על זה
והנה . יש לוודא שאכן נעשה הטיפול כראויאלא שכאמור . יצא מחזקת נ גיעות

היא בדיקה שאמורה לשקף את כלל , בהערה הקודמת הוכחנו שבדיקת מידגם 
וכמבואר בהערה , ופעמים שדי בבדיק ה של שלשה פריטים, המזון המונח לפנינו

אולם כאשר אנו רוצים להוכיח שטיפול מסוים שנעשה בחממה הועיל לכל . לעיל
או לחילופין כאשר אנו רוצים להוכיח , קת נקיה מחרקיםהתוצרת והיא כעת בחז

, הועיל שכל הדגים שבבריכה נקים מטפילים, שהטיפול שנעשה בבריכת דגים
שבמציאות למדנו שיתכן וטיפול , זאת ועוד. עלינו לקחת כמות שתשקף את הכלל

כגון טיפול מקומי באיזור מסוים בריסוס בירקות עלים הגדלים , מסוים למזון
ואם כן  , ואינו בהכרח שכך המצב בכל החממה כולה, מה יכולים להשפיעבחמ

אנו צריכים לקחת בדיקה  מכל איזורי חממת הגידול  שתשקף את  המצב הכללי 
ובאמת . לפני שאנו מתירים לשווק בחזקת נקי את כל התוצרת מכל החממה

הלכה למעשה בבדיקות  מידגם שאנו מבצ עים בחממות המיוחדות לגידול ירקות  
  Xאנו לוקחים בדיקה מידגמית מכל חלקי החממה בצורת , נקיים מחרקים

והנה מן הנסיון למדנו שיש לבדוק בכל .  באופן המבטיח שכל איזור נבדק, ב"וכיו
ואזי כל שאפשר לתקן , ובפרט בשלב השלישי והאחרון לפני הקטיף, שלבי הגידול

ובשלב ,  אופן הטיפולואנשי המקצוע מורים את, אנו מורים על הבעיה, י טיפול"ע
ה כמות מכל הא יזורים בחממה של בערך "אנו בו דקים ס, האחרון לפני קטיף

אנו בודקים ,  ראש חסה הגדלים על פני דונם אחד8000כלומר מתוך [חצי אחוז 
ובמידה והם נמצאו נקיים ,  ראש חסה מכל איזורי החממה40בערך כמות של 
וחלק במעבדה , א הן בתוככי החממהשהבדיקה הי, ראוי לציין. מאשרים לשיווק

וסך הכל בכל שלבי ]. לפני אריזה וחלק בבדיקות מעבדה כב ר אחרי אריז ה
ודבר זה  מבטיח ידיעה מוחלטת על , הגידול נבדקים מעל אחוז של כלל התוצרת

כ בבדיקה "כמו. כל הנעשה בחממה בכל האיזורים למשך כל הגידול עד השיווק
אנו לוקחים מכל , ל הנצרך מבחינת טפיליםאם נעשה בהם הטיפו, של דגים

משאית המגיעה לשיווק הסיטונאי מתוך בריכות שאנו יודעים שהם מרססים נגד  
ומהנסיון כמות זא ת משקפת  ,  דגים מכל משאית30 עד 25כמות של כ , הטפילים

ואכן  נעשה שם הטיפול , שבמידה והיא יצאה נקיה שכל התוצרת נקיה מטפילים
והלכה למעשה קשה להגדיר בכל סוגי  . ובכמות הראויה, אויבזמן הר, הראוי

ויש לבחון כל דבר לגו פו לפי סוג הטיפול שהוא , המזון כמות  של בדיקת מי דגם
 .מקבל
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וכמעט ,  סימנים חיצונייםאחייב להימצ, סוג מזון שכאשר הוא נגוע בפנים. יט

כגון סימני מציצה [ב כשאין סימנים חיצוניים "שלעולם לא ימצא חרק בפרי וכיו
, מותר למומחה בדבר, ]ועוד, של תריפסים המצויים בכרוב ונראים למומחה

ואם אינו רואה סימנים יכול להגדיר את המוצר ,  חיצוניתלהסתמך על בדיקה
 . 17כנקי

 
, יש להקפיד ולבדוק לפני העיבוד, סוגי מזון שהרגילות לבודקם לפני העיבוד. כ

י בדוק לאחר , א לא שבדיעבד אם שכח. [וכגון שעועית וחומוס בתוך תבשיל
י שיש ודא, וכן סוגי מזון שאי אפשר לבדוק כראוי לאחר העיבוד]. הבישול

והעיבוד , אולם מוצרים שהרגילות לבודקם לאחר העיבוד. לבדוק לפני העיבוד
מותר לעשות כן , כגון מפעל שקולה פיצוחים וקטניות, אינו מקשה על הבדיקה

כיון שהכל יודעים ובודקים , לכתחילה ואין לחשוש שמא ישכחו לבדוק
 .18בביתם

                                                 
ד "יו(ראה בדברי הפרי תואר , הנה לכאורה נראה שבדבר זה נחלקו הפוסקים. 17
אם לא ראה ו: "ל"ס חולין שכתב וז"ל עמ"שהביא את דברי המהרש) ק יח"ס, פד

ואין דבריו : "ד וכתב"ת חולק ע"והפר, "מסתמא שרי, שום ריעותא מבחוץ
וצריך ... נראים כי יש פירות שמתליעים מבפנים ואין רושם כל עיקר מבחוץ

אולם העיקר נראה שהכל תלוי במציאות שאם אנו . ד"עכת". בדיקה מבפנים
ע יודו שיש לבדוק " כו,יודעים שיתכן שיש נגיעות פנימית ואין נראה כלל מבחוץ

אולם אם ברור  שבמידה ויש נגיעות פנימית מוכרח שיהיו סימנים , מבפנים
ק "ד ס"שפ,  פד(ג "וכבר כתב כך  ה רב פמ. ג די בבדיק ה חיצונית"בכה, חיצוניים

לבין שזיפים שאי , שיש חילוק בין קטניות  שניכר שחור מבחוץ אם יש תולע, )כב
ון מורה שאכן בקטניות כגון חומוס ושעועית והנסי. ש"עי. אפשר להכיר מבחוץ

, שיש נגיעות פנימים אף אם  הקטנית כוס תה וכבר אין  ניכר במהירות מבחוץ
י "אזי בבירור ניתן להכיר ע, מ אם משר ים את הקטניות עד שהם מתנפחים"מ

יז לא כל שי נוי צבע הוא בהכרח שיש ' אלא שכאמור לעיל סעי[ב "שינוי צבע וכיו
ע  "ועו]. ש"עי, ולכן יש לבדוק מידגמית, יתכן שאינו אלא פגע טבעיו, בפנים חרק
ולכן הלכה למעשה אם . ודוק, לגבי ענבים, ק טו"ת גופיה שם בס"בדברי הפר

די בבדיקה , ברור לנו שחייב שיהיה סימנים חיצוניים במידה ויש נגיעות פנימית
זהו , טריפסומה שכתבתי דוגמא של סימני מציצה בכרוב של חרק ה. [חיצונית

 ].מהנסיון וזה רק למומחה שבקי בדבר
ודאי שהדבר , הנה במקום שלאחר העיבוד כבר אי א פשר לבדוק את החרקים. 18

כ אסור "ג, ג שלאחר העיבוד יתרסק בוודאות לגמרי החרק"ואף בכה, אסור
אלא שהיכא שניתן . ו"שהרי אין מבטלין איסור  לכתחילה וכמבואר לעיל פ

כ אין לעשות כן במיד ה והרגילות "ג,  המזון ג ם לאחר בישולובוודאות לבדוק את
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חובה לבדוק , פיה ללא בדיקהאו א, קליה,  מזון שחייב בבדיקה ועבר ובישל.כא

 אין אפשרות האולם אם לאחר הבישול או האפיי. את המזון לאחר הבישול

                                                 
 

וכגון חומוס , ולאחר הבישול הוא נאכל ללא בדיקה, לבדוק לפני הבישול
אין   , שנוהג שבעולם לבדוק לפני בישול ולאחר הבישול מיד הוא נאכל, ושעועית

' כ בהגה"וכ, שמא ישכח ויכשל באכילת חרקים, להתיר לבשל ואחר כך יבדוק
,  שחיישינן שמא ישכח , ק קיב "פד ס'  ת סי"והביא דבריו בדרכ, כמת שלמהח

אולם . וכתב לחלק שם בין מוצר הנגוע באופן תדיר לבין  אם נגיעותו נדירה
יש לחוש שמא , כאמור כיום  ג ם הנגוע באופן תדיר  שהרגילות לבודקו לפני אכילה

ראה , ר הב ישולוהנה לענין בדיקה  לאח. ובפרט שמא אחרים  יכשלו בזה, ישכח
מ מסתברא  ל י שאין כל "ומ: "ל"וז, תשכ ג'  ד חלק ב סי"ת הרדב"כ בשו"מש

שאם התולעים מגוון התבשיל אי אפשר , התבשילין שוים ולא כל התולעים שוים
שמא , דלמאי ניחוש, ואם אינם מגוון התבשיל אפשר בבדיקה, לבדוק ואסור

ספק נמוח , א ספק ספיקאאכתי איכ, הבישול הפך גוון התולעת לגוון התבשיל
. ד"עכ". ל לא נמוח ספק לא נתהפך גוונו ואפשר בבדיקה"ואת, ספק לא נמוח

, כגון מיני קטניות שקו לים אותם, ואמנם בדבר  שהרגילות גם לאחר האכילה
ג מותר לק לותם והצרכן "בכ ה, והצרכן הפרטי בביתו נוהג   לאוכלם לאחר בדיקה

ולא כפי שראיתי לועד כשרות מסוים   , וכל זה כשהדבר אפשרי. [יבדוק בביתו
שחלק מהתכולה זה שעועית עם רוטב ושאר  , שנותן כשרות לחמין בשימורים

ולא הבנתי כיצד  " יש לברור לפני השימוש"וכותב על הקופסא מבחוץ , מוצרים
ואמנם השעועית ניתנת לשטיפה והפרדה , אפשר לברור כשהכל הפך לעיסה אחת

וגם , אולם זה דבר שקשה מאד  לביצוע, לבודקהכ אפשר "משאר המוצרים ואח
ולכן אין הדבר  , אנשים אינם רגילים לבדוק שעועית בחמין שכבר מוכן לאכילה

כמו כן נשאלתי מספר ]. אלא יש לבדוק לפני הבישול וההכנסה לקופסא, ראוי
, שכידוע הוא נגוע ביותר בלב הארטישוק ובעליו, פעמים אודות ירק הארטישוק

ולאחר הבישול מפרידים עלה עלה ,  צפון אפריקה נוהגים לבשלווהנה יוצאי
ואם נחייב אותם לבדוק לפני האכילה יש להפריד את , ואוכלים את קצותיו
וזה דבר ש לא רגילים , א כבר לבשל אלא עלים פרודים"וא, העלים לפני הבישול

 ג משטח כלשהו כדי שיפלו חרקים"והשבתי להם שיש לנער את הארטישוק ע, בו
ושוב לפני האכילה , ולאחר מכן  יבשלו את הירק כמות  שהוא, כמה שאפשר

ויבדקו לפני האכילה את הקצוות  במבט עין וב שפשוף בקצה , יורידו עלה עלה
כיון שכל בר  בי ר ב   , וטעם הדברים]. ויש להודיע זאת לסועדים[העלה ויאכלוהו 

נו שלם ברור שהוא ואם הוא מונח לפני, א לבדוק ארטישוק  בעודו בעליו"יודע שא
אלא כיון שלצערי לא כולם יודעים על כך ואינם מודעים לכך שהירק , לא נבדק
ק  "קכא ס(ג בספר חיי אדם "כ כה"וכ. לכן אמרתי להודיע זאת ברבים, נגוע מאד

שכיון ואין , ]ב"כגון שמיר וכיו[לענין עלי התבלין שמוסיפים למלפפון חמוץ ) כד
ולכן אין לכבוש מזון עם תבלינים שלא נבדקו  . דרך להדיחן אין להתיר זאת

וברור הדין שאם שכח וכבש . כיון שמכשילים בזה את הצבור, כראוי מחרקים
שיש , ב ללא בדיקה"או אם בישל חומוס וכיו, מלפפון עם תבלינים ללא בדיקה

 .הבא' חובה מיד לאחר הבישול לבדוק את כל התוצרת וראה לקמן סעי
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או שראינו בבירור , אם הוא מסווג כמזון שרוב הפעמים נגוע, לבדוק את המזון
ואם המזון מסווג כמזון . המזון נאסר באכילה, שהיה שם חר קים לפני הבישול

. מותר התבשיל באכילה, וט המצוי שהוא נגוערק שיש בו מיע, שעל פי רוב נקי
אמנם  אם  מצא  ,  ואם מצא בתבשיל חרק אחד  או שניים מס ירם ואוכל את השאר

אולם ]. היטב בהערה'  ועי[יש  אומרים שנאסר התבשיל באכילה , שלשה חרקים
וכן יכול לשטוף את גושי המאכל  , יכול לסנן את המרק שבתבשיל ולשתותו

 .19שבתבשיל ולאוכלם
                                                 

כל מיני פירות : "ל"וז) ט-ח' פד סעי(השולחן ערוך כן פסק להלכה מרן . 19
לא יאכל עד שיבדוק הפרי מתוכו שמא יש בו , שדרכן להתליע כשהם  מחוברים

שכל בריה . אוכל בלא בדיקה, ב חדש"ואם שהה הפרי אחר שנעקר י. תולעת
עבר ובישל ... ומכל מקום צריך לבדקן.  ב חדש"אינו מתקיים י, שאין בה עצם

ואם נמצאו . מותר, ואם לאו.  בודק, אם יכול לבדוק,  בלא בדיקה, דשב ח"תוך י
ויש מי שאומ ר דהני מילי שלא נמצאו . ואוכל השאר, משליכם, קצת בקדירה

ק כט "ך שם בס"והש. ד"עכ". הכל אסור',  אבל שלושה או ד, אלא אחד או שנים
 שכתב   ,ג"ג פ"ב הקצר ב"א בתוה"שמקור  הדין שמותר הוא מדברי הרשב, כתב
הא למה הדבר דומה לבא , אם יכול לבדוק בודק ואם לאו יראה לי שמותר: ל"וז

ו "ל' וכדלעיל סי(דמעמידים אותה בחזקת היתר , זאב ונטל בני מעיים של בהמה
ל היה "ואת, ספק היה שם רחש או לא , ועוד שהרי יש כאן  שתי ספיקות). ה"ס

לא אמרו  , )'ק' וכדלקמן סי(פ שאמרו בריה אינה בטלה "ואע, שמא נמוח ונתבטל
'  אפי, ולפיכך כל שיש בה שני ספיקות, אבל מחויה בטילה, אלא בריה שלימה

והיינו שלא ',  ה שם סוף דין ג"וכתב האו. ל"עכ. באיסור תורה הולכין בו להקל
. הוי ודאי ולא ספק, אבל פרטיים במדינה שהוחזקו בכך, בסתם' הוחזקו פי

הנה . ך"ד הש"עכת. ש"ע. ז"כ' בלין בתשובה סים מלו"נ מדברי מהר"וכ. ל"עכ
, ע שאם אי אפשר לבדוק אחרי האכילה"אם כן כל ההיתר שכתב מרן השו

אולם היכא שיש ודאי , הוא רק באופן שאין ודאי חרקים, שהתבשיל מותר
אין ] כגון שראינו חרקים לפני הבישול או שזה מוצר המוחזק בנגיעות[חרקים 
א שאפילו "כ הרשב"ומש.  יש לאסור את התבשילג"ובכה, ס להתיר"כאן ס

כיון שלא איירי , ד אינו איסור תורה"לכאורה הרי נידו', באיסור תורה וכו
ועוד אף  , במוחזק בוודאות אלא במי עוט המצוי שאין חובת בדיקתו אלא מדר בנן

עדיין הא דאינו בטל בתערובת אינו אלא דין דרבנן , אי איירי בשיש חרק ודאי
ובמה שהאריך בזה בספר חוקותי תשמורו . ח סוף אות פג"בזה בכה' ועי. ולקולא

'   א הביא ב "ס הרשב"אלא שסו. ש"עי. ה ובעיקר"טו בהערה יט  בד'  פרק כט  סעי
וגם הא דהוי ספ ק  , גם מדין שמעמידים בחזקת היתר וכדין בני מעיים, טעמים
 התיר גם  שהרי, א גופיה סמך על הטעם הראשון"ולכאורה נראה שהרשב. ספיקא

'   ולכאורה אם מצא ג, אם מצא קצת חרקים לזרוק והתיר את שאר המא כל
אלא מוכרח לכאורה , ס"כ ליכא ס "וא, ל שמוכח שהחרקים לא נימוחו"חרקים י

ן "שהוא דעת הר, ורק לפי החולקים, שאפשר להסתמך גם  על הטעם הראשון
הוא משמע ש, שאם כבר  מצא שלשה חרקים שיש לאסור הכל, ד"בשם הראב

ולכן היכא שיש חרקים מוכח שלא נימוחו , ס"סמך לגמרי רק על הטעם של ס
והביא . ן"ד והר"וכן מבו ארים להדיא הדברים בדברי הראב. ס"וממילא אין  ס
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והנה מרן . ק לב"ך בס"וכן ביאר הש. א"ה כתב הרשב"י בד"דבריהם מרן בב
ילק אלא ולא ח, שאם מצא קצת זורקן, א"ע הביא בסתם את דעת הרשב"השו

ן  "ובדעת יש מי  שאומר הביא א ת  דעת הר, אפילו מצא יותר משלשה חרקים
ע כשמביא סתם ויש   "וכידוע בכללי הפסיקה שבדברי השו, להחמיר בשלשה

, א בספריו"י שליט"ל הגרע"והאריך להוכיח כלל זה מרן הראש[הלכה כסתם 
ח   "ח. מד'  ח סי"ז או"ח.  כז'  ח סי"ג או"ח. ח' ח סי"ב א ו"ת יביע אומר ח"ראה שו

כ נראה שאפשר להסתמך להקל גם על הטעם הראשון  "וא]. ועוד, נה' ח סי"או
שהנה מה שכתב   , ומכאן  שיש צד זכות  להקל. א שמעמידים בחזקת  היתר"ברשב
פ רוב "לכאורה המציאות מורה שע', ס שמא נימוח וכו"א שאיכא ס"הרשב

שהחרקים אינם ממול אש ואפילו באפיה כ, בבישול גרידא אין החרקים נימוחים
או שהם  חבויים בתוככי העלים ולא ממול מ קור   , כגון ש הם בתוך העיסה[ממש 

אם יש כאן , בדין זה של אפה הפת לפני שניפה הקמח[אינם נימוחים ] אש ממש
, שם(ח דפליג עליה "ופר) יז, פד(ז "ראה ט, במה שכתבו הפוסקים, שני ספיקות

ע "וע, שהביא דיעות נוספות בנידון) קב, פד(שובה דרכי ת, כז' ד סי"י יו"נוב, )לג
לדון , א' ד סי"א יו"ת שמע שלמה ח"א בשו"ע שליט"ר שמ"ר הג"מוש "מ

, בארוכה במי  שאין לו לחם אלא מ מאפיה שאינה תחת כשרות לענין חרקים
כ "וא]. ש"עי, שהעיקר להלכה שבצירוף כמה ספיקות יכול לקנות לחם זה

ואם , ס"כיון שאין כאן ס, ם נשמט לו עיקר ההיתרכשבפועל הם אינם נימוחי
א  "כ  יש לסמוך ב דיעבד גם על הטעם הראשון ברשב"א, הם אמת' דברינו הנז

אלא שכאמור  כל זה איירי  היכא שאינו [כיון שמעמידים בחזקת היתר , להתיר
ש "ז במ"ע צד זכות בד"ועו]. ופשוט, אלא רק שמיעוט המצוי נגוע, בחזקת נגוע

ונראה שאם . [ש"עי). סג' תנינא סי(ת מנחת שלמה "ל בשו"א זצ"זר הגרש"מו
נ אם  "כיון שממ, עבר ובישל או אפה ללא בדיקה אין צורך לבדוק את  הנותר

, ואם אינו אלא מיעוט המצוי נגוע, המוצר בחזקת נגוע לא יועיל בדיקת הנותר
ס שמא במה שנתב של לא היה "ל שיש ס"מ י"מ, אף אם ימצא  בנותר חרקי ם

ואפשר שבמקרה שבהכרח א ם יש חרקים . חרקים וגם  אם היה שמא נימוח
שלענין קמח , ח"קנ' ד עמ"בקובץ מב ית לוי ח' ועי. ס"שהכל נגוע ליכא ס

שלפעמים נקי ולפעמים נגוע החמיר לבדוק את הנשא ר ואם מצא  אפילו תולעת 
ז "שהסביר משמו שכ, 6ח הערה "בספר בדיקת המזון כהלכה פ' ועי. החמיר בזה

אף אם לא , שבחזקת נגוע אסור, אולם בשאר דברים הדין נותר על מקומו, בקמח
ועדיין לא . ד"עכ. חרקים' ובמיעוט המצוי יאסר רק אם מצא ג, מצא כלום

אך  , מוכרח לנו שמוצר זה עדיין נגוע, חרקים' שלכאורה גם אם מ צא ג, הבנתי
. ס נשאר על מקומו"כ עדיין הס"וא, מ אין הכרח  שגם מה שבושל היה נגוע"מ
כאשר הוא נגוע , אלא שלענין קמח יש מקום להחמיר כיון שהוא בלילה אחת[

ומצינו שיש מי שהיקל אפילו בקמח ]. בחרק אחד' ויש להחמיר אפי, כולו נגוע
: ל"וז) עז' ד סי"יו(ת הר צבי "בשווראה בזה , ח רקים' ואפילו אם נמצא בנותר ג

' כ ביום א"ואח, ק"עש' שנפוהו ביום ו,  קמחעובדא הוה בשק של. בדין תולעים"
וכעבור ערך שעה , לקחו ממנו מעט קמח לעשות ממנו שאור להחמיץ את העיסה

לקחו מהשק עוד  , ואפו ממנה לחם, לאחר שעירבו השאור בתוך העיסה, אחת
וניכרים שרחשו מהחטים , קמח ונפוהו שנית ומצאו בו שלשה זבובים קטנים

פ דברי "ע, והוריתי להיתר. ונשאלתי מה דין הלחם,  שנמצאו שמה בתוך החדר
שבתולעים דאתי מעלמא לא , )ח סימן תסז"או(א "והמג) ק יז"סימן פד ס(ז "הט
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הוא בדק לאחר , וכפי האמור בסעיף הקודם,  אם עבר ובישל ללא בדיקה.כב

כגון [אולם הוא מצא גרגר מחורר . ולא מצא חרקים, הבישול קודם האכילה
התבשיל . כשאין חרקים בפנים, ]גרגר חומוס או גרגר כוסברה עם חור יציאה

 .20וראה בהערה, ואין לחשוש שמא יצא החרק לתוך התבשיל, מותר באכילה
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 

, דילמא לא היו תולעים בתוך קומץ השאור, ס"כ הוי ס"וא, ז ימני' איתחזק בג
דכיון דהקמח , מטעם חזקה, ועוד יש לדון בענין זה ולהכשיר. ודילמא נימוחו

וכמו דמוקמינן בית בחזקת בדוק  , יש לאוקמי על חזקתו, ק"רקד כבר בעשנת
אם מ ה שנמצאו בתוך שעה אחת  איתרע הך , אלא שיש לעיין בזה). לענין חמץ(

. ד"עכ". וכן יש לעיין אי זה הוי חזקת הגוף, או דילמא לא הוי ריעותא, חזקה
כ ביארנו שם   "וכמו,  אימתי שלשה חרקים מהוים חזקה6ועוד ראה לעיל הערה 

א   " ודין סינון נתבאר ברמ[, את ההיתר לסנן את שאר הירקות שאפשר בסינון
והנה אם החרקים שנמצאו אינם ]. ד'  ק סעי' ד סי"ע יו"ט ומרן בשו' בסעי

ת "כ בשו"וכ, ס נשאר על מקומו"לכאורה מוכח שאם היו נימוחו והס, שלימים
אם אכן נראה , ן כלומרונראה שהכל לפי העני, )קנח' ג סי"מהדו(ד "טוטו

או שמא יש חרקים , כ בהכרח שהכל התפורר"שההתפוררות באה מן הבי שול א
 . ודוק) ז, ד יד"א יו"עוד בחזו' ועי. פנימים שלא התפוררו

הרי שהוא בודק את כל  המוצרים , הנה בודאי כאשר חייבים לחזור ולבדוק. 20
נית מחורר ללא חרק והנה אם מצא גרגר קט. כפי הרגילות, החייבים בבדיקה

אולם לכאורה יש לחוש שמא , ו"לגופו של גרגר אינו אסור כמבואר  לעיל פ, בפנים
, ויש לבדוק את  כל התבשיל, וכעת הוא בתבשיל, החרק יצא עקב החום החוצה

ד "ראה לעיל פ, כיון שיש בזה כמה ספיקות להתיר, אלא שהאמת לא תורה כן
ועל אף שאנו מחמירים ,  בקטניותהצדדים שיש להתיר,  שם10י ובהערה "ס

שבבדיקות קטניות מרובים אנו מוצאים , ועוד. מ חזי לאצטרופי"כמבואר שם מ
ובפרט , כלומר שהחרק כבר  יצא מ הם,  את רוב  בקטנ יות המחוררות כבר  ריקות

מוכח שהקטניות ממשלוח זה , הכא שחזר ובדק ומצא את  הכל נקי ללא חרקים
,  אם נחשוש שמא היה חרק ויצא לתוך התבשילועוד שאף, אינם ברובם נגועים

ומכל זה יש לומר שאין חובה לבדוק ולסנן את   , עדיין יתכן שמא נימוח בת בשיל
כ בשם הרב "כ שם ומש"פד אות קנט מש ' ח סי"ז בכה"וראה כעי. כל התבשיל

 . ד דבריו עיקר להלכה"ולענ, ש"ערה
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 העורך/  דוד אביטן הרב

åøú øåèôå áåéçá"ùìî î"ïøåâå éøë ïàùòù ø÷ôäå ô 
 
à. מ "מ, פ שלקט שכחה ופאה   פטורין מן  המ עשר"דאע, ב"ע' מבואר בב רכות מ

 י שהטעם הוא  משום  דמאן  דחזי סבר  "רש' וכ. אם עשאן גורן חי יב  במעשרות
 . שתבואת  קרקעו היא 

áîøäå" íואלו פ טורין מן ה ת רומה ומן : "ט כתב"ב ה"בהלכות תרומות פ

וא ם   , המעשרות הלקט והשכחה  ו הפאה וה פרט  והעוללות אפי לו העמיד מהן  כרי

אבל   , עשה  מהן  גו רן בשדה הוק בעו למעשרות ומפריש מהן  תרומה ומעשרות

 אם עשה הגורן בעיר פטורין  שהרי קול  יש  להן שהכל יו דעין שהן  לקט או שכח ה   
 ".או פאה 

 ÷åìéçäåפ שעשאן גורן הוקבעו  "לש: ב"ג ע"מ לסוטה מ"ן ע יר לשדה ציין  הכסבי

.  אלא בשדה אבל בעיקר קלא אית ליה למילתא' אמר עולא לא אמרי, למעשר

ב  "כדתנן בב, ם דבעיר אית  ליה קלא שע שה שם  גורן  שלא כרגיל"ומפרש הרמב

  משום  שגורן הוא מקים זריה. אמה' ב מרחיקין גורן ק בו ע מן העיר נ"ד ע"כ

כ  אם עושה   גורן בתוך  העיר  מתפרסם הד בר שעשה  "וע. והמוץ מזיק  לבריות

 ולהלן נבאר על פי  . [פ"ואומרים שהוא אינו דבר קבוע אלא מה שנטל מלש, גורן
 ].זה מה הדי ן ב הפקר 

 ìáàמרן  דהגם  '  רק כ. ם בי ן  גורן לכרי לא  נתבאר  מקורו"מה  שמ חלק הרמב

 ם סובר דהבבלי דנקט גורן חולק על "בהרמ,  שבירושלמי מבואר שגם בכרי חייב
 .ש"ע. הירושלמי 

 øàáðåהנה גורן הו א מקום זרי י ת ה תבואה ו הוא מקום  ש מכנסים בו  .  דבריו

מובא [ש במדרש "כמ, וכרי הו א התבואה ל אחר הסרת המוץ. התבואה עם  המוץ

,  החטין וה קש  והתב ן מדייני ם  אלו עם  אלו:  "נ"בילקוט שמעו ני ישעי הו רמ ז ת

,   ומרים בשב ילנו נזרעה השדה והתבן אומרים  בשבילנו נזרעה השדההחטים א

כ יון  שהגיע   , אמרו החטים  תבוא  ה שעה ואתם  רואי ם  בש ביל מי  נז רעה השדה

,   את התב ן ומשליכו, התחיל בעל השדה נוטל את הקש ושו רפו, עונת  הגורן

רות  שכי' ם   הל"גם ברמב'  ועי"]. והחטים מעמי דן כרי והתחי לו הכל מנשקין  או תו

ה תחיל למוד '  מברך כו' גרנו'הנכנס למוד , א"ב ע"מ   מ"וכן  בב. ש"ע.  ב"ח הי"פ

הר י דגורן ההוא  מקום  ושי יך  בו  לשון   . זה' בכרי'ר ש תשלח ברכה  "מברך יה

וכן מבואר להדיא . והיינו לאחר שכבר זרה וברר, וכרי הוא דבר הנמדד. 'נכנס'

נים ל משפט בברכות ש ם עמד   ר שבעי"ושו [. ש"ע. ה"ה  ה "י קורקוס להלן פ"במהר
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 .   להפ ך ' ש שכ"וה שיג על הפ ה.  מ דהעמדת ערימה  לאו הי ינו כרי"ו הוכיח  מכ, בזה
 ].ש"ע 

àå" ëאיך  זה  דבעשאו , עשאו  כרי פטור גם  בשדה' ל דאפי"אם ס, ב"לכאורה צ

 ואם  עושה  כרי צריך  שי עשה קודם   , הרי כרי   הוא אחרי גורן,  גורן בשדה חי יב
 . גורן 

 øåøáåאלא מתחילה ברר , כלומר לא עשה גורן  כלל, דאם עשא ו כרי,  כךל"שצ

כלומר [והעמיד מהם כרי , את החיטים  מהמוץ ביד או בנפה או זרה מעט מעט

 אבל   אם העמידם   . פטור,  ולא הכניסן  למקום הגורן,  ]ערימה של ח טים מנופות
 .  ו זה פשוט.  בשדה בפרסום א ז הוא דחייב' ערימה בגורן לזרות כו 

 äîåדלא נתבררר מהו שיעור גורן ומהו , מובא בדרך אמונה כאן, א"ה חזו' הקש

 ת אין חילוק  בכמות ב ין   "ולמש נ. ש"ע. ם" ולכן חילק ודחק לשון הרמב. שיעור כרי
 .  אלא חילוק במהו ת הוא, גורן לכרי 

á.  שהרי  כ, ם בזה"חולק על הרמב, ב"ע' י בברכות מ"דרש] ש"פה[ויש  שכתב ו  '

.   ו עשאן גורן' כ' ה  הלקט כו"דבסמוך ד,   ולא דק". ערמת כרי ",ה שעשאן  גורן"בד

לקט שכחה  :  "י"ב  כתב רש"ג ע"וגם בסו טה מ. ד"ולדבריהם סו תר עצמו תוכ ד

 ולבד מה שסותר   ". ופאה שעשאן  העני גורן שכינס הרבה כאחד ועשה מהן כרי
 .הרי כרי  אינו גורן, קשה ל מה כפל גורן וכרי, ק"לב 

 ìáàדגורן הוא מ קום אסי פת   התבואה  עם  המוץ לזרות  ,  ת"הנכון  ה וא כמשנ

ה "י בברכות בד"רש' וזה כ. 'וכרי הוא תבואה מנופה אחר הזריה כו. 'ולברור כו

ש י עשהו גורן  ' דודאי בעי,   וכוונתו  כך". העמיד מה ם ערימת  כרי' כו,  שעשאן גורן"

יד ולאפוקי אם  עשאו מ['  כלומר יאסוף הכל במקום זה ו שם יזרה וכו, מתחילה

כ "ואח, ]ם"הרמב' ש בד"כמ. שלא הכניסו לגורן תחילה אלא ברר מעט מעט, כרי

 ,  שהרי  גורן אינו גמר מל אכה אלא צריך ש יברור.  כשיעשה כרי  י תחייב  במעשרות
 . ודוק.   י  קורקוס שם"ה ומהר"ה ה"תרומות פ' ם ה ל"ש הרמב"כמ , והיינו כרי 

éôìå" æא בגליון  "שהעיר רעק, א"ד ע"ק צ"י מהכא לב"יש ליי שב הסתירה  ברש

ושם   .  ב  חייב"י מ בואר דעשאן  גורן בין   העני ובי ן  בעה"ד הכא ברש, ס כאן"הש

 י "וציין ש ם רש. ומשמע ש העני פטור, ב שעשאו גורן חיי ב"י דבעה"רש' ק כ"בב
 .'עצומה לכאו' והוא  קו. לסוגיין 

ðùîìå" úל"וכנ. דדווקא עשאה גורן תחילה חי יב, ם"י כהרמב"דדעת רש .

לא הפריש מן הקמה   ' מצות פאה כו: "שם הו א' דהנה לשון הגמ. דברים מאיריםה

, לא הפריש מן העו מרים מפריש  מן הכרי עד שלא מרחו, מפריש מן הע ומרים

,   ומבאר מדוע העני היה  פטור. י דהיי נו גורן"ועומרים ס ובר רש. ש"ע. 'כו" מרחו

ן מבואר בגמרין דמשנתמרח אחר שעשאו גור. ב עתה  שמרחו"ומה מפסידו  בעה
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ל שלא  "מ י"מ, והעני גם אם  היה מ מרח הכרי. כיון  שעשאו גורן, מ"דחייב בתרו

ונמצא . והיה פט ור, אלא היה  מנפה מעט מעט ועושהו כרי, היה עושהו ג ורן

. מ"נתחייב בתרו, כ מרחו"ואח, דהיינו עומרים, ב גורן"דבמה שעשאו בעה

שנא  מי  עשה  הגורן העני או   ונמצא דבאמת לעולם לא .  ומפסידו להעני בזה

ב עושה  גורן ועני רגיל דאינו עושה   "דבעה, נקטה סדר הרגיל' אלא דהגמ. ב"בעה

 .   ו נמצא דבדרך כלל מפסיד להעני בזה. גורן אלא בורר מעט מעט ועושה כרי
 .ודוק 

 ïëìåג הוא דמחייב  "דבכה. כ עשאן כרי"י שעשאן העני גורן ואח"רש' בסוטה כ

 דלא הוקבע למעשר , ובגורן לבד לא סגי לחייבו. ן שעשאו גורןכיו, שפיר גם העני
 .כ כרי"עד שעשה אח 

 

â. äãùáå øéòá   ïøåâ åàùòù ø÷ôä  ïéã 
  íöòם"הדי ן  גדם ה פקר  שעשאו גורן חי יב   במעשרות אמנם לא נצאתי ו ברמב   ,

ונובלות ' הקלין שבדמאי  כו: "ל"א הנ"ע' אבל מפורש הוא בסוגיין  דברכות מ

ספיקן  הוא  ,  ד בושלי כמרא הי ינו דקתני  הק לין ש בדמאי"למא למב ש . 'תמרה כו

ודאן   , תמרי  דזיקא] נובלות תמרה הינו[אלא  למאן דאמר , דפטור הא ודאן חיי ב

ר "ר יחצק  א"דא,  הכא  במאי  עסקינן שעש אן גורן, הפקירא נינהו ,   חייב] אמאי[

דיא הרי מפו רש לה". פ שעשאן גורן  הוקבעו למעשר"י הלש"יוחנן משום  ראב

 ומתרץ  , דמקשה על תמרים שהרוח  משיר אמאי חייבי ם במעש ר הרי הם ה פ קר
 .  פ"כמו ששנינו גבי  לש, דעשאן גורן 

 äðäåם  שלוקח פטור מן ה תורה רק כשנתמרח "ב כתב הרמב"ב ה"מעשר פ' בהל

דהא   , ד השיגו"והראב. ביד המוכר אבל אם נתמר ח ביד  הלוקח חייב  מן  ה תו רה

 פ שעשאן   "בלש' כ דאמרי,  ב י ד בזוכה פטור  מן  התורהנתמרח ' הפקר פטור א פי
 .ומשמע דמדמה הפקר ללוק ח. ש"ע. וב שדה חייב ים  מדרבנן, גורן בעיר 

 

åðäå" ëכו" ובא הלוי כי  אין  ל ו חלק"מקרא ד'   דהפקר ילפי,   ם"הרמב' י ישבו  ד '

 וכל , "ת בואת   זרעך"אבל  בלוקח הטעם  הוא  משום . וצא הפקר  שי ד הכל שווה  ב ו
 .ש"ע. 'ת כ ו"בשם ר' ש התו ס"וכמ, בי ה תבואת  זרעך'   בידו שפיר קרישנתמרח 

 òîùîåולא בגורן   ,  פ והפקר דחי יבים  במרוח  הוא דמחייבי"ד דלש"הראב' מד

, ם איירי הת ם ב גמר מלאכה ביד הלוקח דהיינו מירוח"דהא הרמב.  תליא מילתא

פ  "ם דלש"ולפי מה  שנתב אר לעיל בדברינו הרי מבו אר להדיא ברמב. ולא בגורן

ז שפיר מוכח   "ולפ. וכאמור.  כ עשאן גורן תחילה"מ אא"שמרחם העני  פטור מתרו

'   דב לוקח אפי,  ם לא דמי כ לל דין הפ קר לדין לוקח  גם בדרבנן"דלדעת הרמב
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פ אינו מחייבו אלא גורן וגם זה רק בשדה "והפ קר ולש. מירוח ברשותו מחייבו

 . מ"וזה כוונת מרן בכס.  [נןדרב' כ מוכח שאינו דרגת חיוב אפי"וא. ולא בעיר
 ].    א"במקו' וכ. מ"ההמל' ומייושב מה  ש רמז להק 

ã .ד כאן מבואר לכאורה שסובר שגם בהפקר הדי ן הוא דבעיר   "הראב' והנה מד

תרומות ' דבה ל, דלא השווה מידו תיו בזה ' ב דנראה לכאו"וצ. פטור ובשדה חייב

 מעשר ' ל ש בהל"וצ.   בעירמבואר שסובר שהפקר שעשאו  גורן ח ייב  גם , ב"ב הי"פ
 .ע כעת"וצ.  אין כוונתו לה שוותם לגמרי 

åæçäå"à ,כ תב דהפקר ש עשאו גורן , ט"ב ה"תרומו ת פ' מוב א בדרך אמונה בהל

' ולמד כן מד. פ מחלקינן בין   שדה לעיר"ו דווקא בלש, בין בדשה  ובי ן בעיר חייב 

אבל , ד"דאמנם כן סובר הראב, ובמעדני ארץ שם כתב. ב"י' ד בהל"הראב

 אלא ,  וסיים. פ"א משוה הפ קר ללש"י'  דהא בהל, ם אפשר שאינו מחלק"הרמב
 . שאיני יודע שו ם סברא לחלק בהפקר  בין   שדה לעיר 

ðòìå" ã ומשו ם שעושהו  , דבעיר איך דרך לעשות גורן' ש לעיל באות א"לפי  מ

ומתוך כך   ,  בעיר הוא דמתפרסם הדבר שהכל שואלים מדוע עושה גורן בעיר

דאם  עושהו  בעיר  , נראה ודאי  דטעם זה  שי יך  גם  ב הפקר, פ"קול ש הו א לשיוצא 

 ואומרים שהוא זכה  בקמה מההפק ר ועושהו , ם הלכו בו מה ראה על ככה'שואלי
 .  פ"וא ין  שום חילוק  בי ן הפקר לב ין ל ש. בעיר ואינו גורן קבוע 

 äàøðåו  עשא'  מ אפי"שה פקר  פטור מתרו' שכ, ב"א ע"מ כ"א ב ב"הרשב' דזוהי   ד

הרי הפקר שעשאו , ג"ל אות רכ"ב  בציוה"תרומות פ' בדרך אמונה בהל' והק. גורן

 א דבעיר פטור "ל להרשב"וס, ולי נראה דאיירי בגורן  שבעיר. ע"גורן חייב וצ
 .פ"בהפקר כמו ב לש 

 

ä  .ùì"äùøôäá  ÷ø åà äðéú ðá íâ  áééç í à ïøå â ïàùò ù ô 
 

 éúéàøפ שעשאן גורן "ק האם לשט שנסתפ"ב ה"תרומות פ' במעדני ארץ בהל

כיון שלא גזרו , או אפש ר שאינן חייבי ם אלא בהפרשה בלבד, חייבי ם גם בנתינה

.  שהרי אילו ר צה היה  עוש ה גורן בעיר  והיה  פטור,  עליהם ממש  איסור טבל

 ם פטור מנתינת מעשר ותרומת "מבואר שהלוקח מן העכו, א"א הי"ם פ"וברמב
 .ל"עכ. ע כאן"וצ. מעשר 

ðòìå" ãדהתם  פ טור מנתינה משום דמצי   , ם"ו  דומה כלל ללוקח מן העכוא ינ

וטעם  זה נכון הוא   , למימר אתינא מכח גברא דלא מצית לאשתעויי דניא  בהדיה

,  ד אם יורו לו  רק להפריש ללא נתינה"אבל בנדו, מ"לפוטרו מנתינת מעשר ותרו

 מצינו וכמדומני שבשום מקו ם לא, דאין לו טעם נכון כלל, הוא כחוכא ואטלולא
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בכל דוכתא כל דתקון  רבנן כעי ן   ' ואדרבא א מרי, ל רק למראית עי ן"תקנת חז

ל "מ מה שר"מ, מצוות' וגם להסוברים דהםפרשה  ונתינה הם  ב.  תקון' דאורי

 ,  דכאן יפריש ל לא נתינה הוא  רק משום  דעיקר התקנה  הי יתה משו ם מר אית העי ן
 .  וסבר דבהפרשה יוצא ידי  זה 

 äéàøå הקלין  ש בדמאי כו' אמאי   דאמרי, ל"ב הנ "ע'  ן  דברכות מיש  לזה  בסוגיי '

ד תמרי דזיקא  אמאי ודאן חי יב הרי  הפקר  הם ומשנינן   "נובלות תמרה ורמינן למ

א דאינו חיי ב  כלל בה פרשה אלא בנ תינה אכת י  "וא. ולכן ודאין חייב, שעשאן גורן

.  תינהדהרי אינו חייב אלא בהפרשה ולא בנ, "ודאן חייב"לא אפרק מאי דרמי 

פ הרי  בכלל הקלין  שב דמאי הוא  "עכ.  ב הפרשה מי הא'  חייב'והגם דאפשר  לפרש 

כלומר וספק לנו אם הם   , גם תמרי דזי קא שהם פ ירות הפקר שע שאן גורן

ששם   , ומקילין בספ יקם  כדין שאר ה קלין שבדמאי  השנויים  במ שנה, מעושרים

יה ם מלעשרם  ב חס על"ואין  בע ה,  לא מדובר בהפקר אלא במי נים שאינן  חש ובים

ודאי ' ובא ינך מינים דמ תני. דספיקן פטור  אבל ודאן חייב בכולן' ומדייקת הגמ

ת י רוץ זה דבנוב לות תמרה  ' כ איך  מ קבלת הגמ"וא, שחייב  בהפרש ה ובנתינה  נמי

,   הא  לא דמי לאינך, א ם ג ם בעשאן  גורן פטור מנתינ ה, איירי ב שעשאן גורן

המעדני ' א לא נעשה ממש  טבל לדדנובלות תמרה ודאן אינו   חיוב גמור ומ עיקר

 '  כ דמי לאינן דמתני"וע, ונעשה טבל גמור מדרבן, ו ליתא"א. ופטור מנתינה, ארץ
 .ודוק. דהם נמי בודאן אינן ח ייב ים  אלא מדרבנן 

 íâäå אי ודאן  חייב י ם או  ודאן  ,  יוחנן' ל ור"פליגי  בה   ר, א"דב ירושלמי בדמאי רפ

' ם בהל"וכן פסק ה רמב, יוחנן'  דעת רוזה, נמי פטורים משום דהפיק רא נינהו

וכמבואר שם   .  פטורים משו ם דה פקר הם' דכל הנך דנתני, א"ג ה"מעשר פי

ז  אזל  לו דיוק מסוגי ין  דברכות דאזיל אליבא   "אין  לומר  דלפי. י קורקו ס"במהר

דכלהו , ם שפסק כמותו"יוחנן והרמב' א הוא אליבא דר"וספיקא דהמעדנ, ל"ר

דודאי אין להרחיב  המחלוקת , ז ה אינו. טורים מדמאיהנך משום הפ קר הוא דפ

 דאין לו   , יוחנן פליגי נמי בזה אי הפ קר שעשאו גורן חייב בנתינ ה' ל ור"ולומר דר
 .  ש המעיין "כמ,  בדוחק' שורש להרחיב המחלוקת בז ה אפי 
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 א " שליטריוח. שניאור ז ג "הרה

 רב איזורי במוע צה  איזורית גזר
 צוות התלויות בארץ ר המכון למ "ויו

 
úåéðè÷ ,ïñçî éøöåî øàùå íééðâã 

íé÷øçá íúåòéâð ,íúøáãä úåèéù ìò äøé÷ñå 
 

ה גם שה ם מגי עים מן  השד ה או מ ן  היי צור נקיים  מכל ,  מאד רבים

או אפי לו , מכל  מקום פגיעת ם  היא  רבה  מאד במחסן הקמ עונאי, חרקים

. הגורם להתרבות חר קים  במוצרוהסיבה  היא האיחסון   ותנאיו , בביתו  של הצ רכן

מטבע  הדברים ה ם   , כ במידה והם מגיעי ם  מהשדה עם  ב יצים ו שאר ז חלים"כמו

מאי דך קי ימים   .  ובפ רט במקומות  ובטמפרטורות הנוחים  להם   להתפתח,  מתרבים

י "אך הוא נתקף ע, מינים שונים  שמגיעים בוודאות מן השדה  נקיים כגון ה אורז

יש  מהחרקי ם שפוגעים   . ז במ חסנים עצמםחרקים רבי ם  ובפרט חדקנית האור

י ש   . ויש שפוג עים במוצרים מסוימים רק במחסן, ומתרבים גם במחסן, במחובר

או בגרגיר , וי ש שפו געים רק בגרוס כגון קמח. שפוגעים רק  בגרגירים שלימים

,   לקמן אפרט בכל סוג את צורת פגיעתו.  ויש שפוגעים   בשניהם. שכבר פגוע

 .    בעל המחסן והן  המדביר והן ה משגיח את אופן עבודתוז ייטיב  לדעת הן"ולפי
 : שמות החרקי ם הם  

 
 זרעית  הש עועית 
  חדקנית הא ורז

 . חיפושית  ה ג רגי רים 
 הטב ק] נקושית[חיפושית  
 משוננת חזה] אורזית[חיפושית  
 הקמח] ש חרורית[חיפושית  

 נובר הלחם 
 עש  הדבל ים 
 עש  החרוב
 עש  הסולת 

 עש  הקמח ה ים  התיכוני 

íéøöåî  
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 וקולדהש/עש  הקקאו
 עש  התבואה 

 . כמזיק מ שני  ניתן ל צרף  את חיפוש ית התס יס ה
 

 :פירוט מורחב על אופן חייהם ופגיעתם של החרקים
 ראשן  מוארך  וד ומה  לחדק ,  משפחת הזרעיות  הן  מסדרת הח יפושיות[ השעועית זרעית
בארץ ישראל נתגלו   . החפייה אינן מכסות  את קצה הבטן-כנפי. קצר  השעועית זרעית

ולכ ן  , ה זחלים של  רוב ה זר עיות מתפתחים בתוככי זרעי הק טניות. נים  של ז רעיות מי50מעל 

זרעית  :  הידועות והמזיקות  הן. גודל החיפושית  הוא על פי ר ו ב בהתאם לגוד ל הקטנית

, זר עית הסינית,  ז רעית התלתן, ז רעית העדשים,  זרעית  משוננת  הרגל , זרעית  הפולים,  האפונה

ג ופו שחו ר או חום  ,  האחרון הו א  מין סגלגל מוארך.זרעית השעועית, זרעית מוכתמת

:   כפונדקאים לז רעית משמשים הרבה סוגי קטנ יות ביניהם.  מ" מ4אורך  ג ופו עד , אדמדם

הנ קבה מטילה את ביציה על . עדשים, חומו ס, אפונה, שעועית לימה,  שעועית הגינה

  200טיל עד ונקבה א חת מסוגלת לה , תרמילים המבשילים בשדה או   על הזרעים  שבמחסן

,   בטמפרטורה גבוה ה  רו ב הזרעיות מטילים את ביציהן כבר ביום  הרא שון  לחייהן . ביצים

בעונות  הקור  שיעור  ה תמותה גבוהה   מאד .   ימים לאחר  גיחתן3 –ובטמפרטורה נ מוכה כ   

הביצה של הזרעית צבעה צהבהב אורכה   . לעומת עונת החום ששיעור הת מותה נמוכה מאד

הגול ם חום   .  מ" מ6או רכו עד  ,  צבעו צהבהב ראש ו חום  כהה, קלה זחל מעו.  מ" מ0.6עד 

נבדלים א חד ממשנהו   ,  יש  ל ציין שהזרעיות  מהמינים השו נים. מ" מ4בהיר אורכ ו  עד 

שיש בין המינים המקימים דור אחד בלבד ,  ועוד . בשינויי צבע או בתוספת איבר כלשהוא

פול מלבד הפגיעה בו של   ראוי לציין שה .  ויש  שמקימים עד שלשה דור ות בשנה, בשנה

 .   זרעית  משו ננת  רגל   וזרעית  סינית ת וקפים את הפול, גם  זרעית מוכת מת,   זרעית הפולים
 ]. זרעית  מוכתמת וזרעית  סינית, ז רעית השעועית, ובחומוס התוקפים הם 
 . משפחת החדקניות היא מסדרת החיפושיות ושייכת  למחלקת חרקים[ האורז חדקנית
קצות המחושים ,  חיפושיות  אלו מוארך  וצו רתו כצו רת חד קראשן   של  האורז חדקנית

.   החיפושיות וה זחלים חיים על צמחים. ועל פי  רוב קבועים המ חושים בצידי החרק, מעובים

חדקנית .  מינים220בארץ נתגלו יו תר מ .  הזחלים דומים לרימות ולהם ר גלים מנוונ ות

שמשמשים אותו  [ מפותחים ול ו כ נ פי תעופה,  שחור-הבוג ר   צבעו אדום עד  חום ,  האורז

  4או רך  גופו  לרבות   החדק עד ].  מ" ק2לתעופה וביכול תו להת רחק ממקום התפתחותו  עד 

ה זחל  . מ" מ0.7וא ורכה  עד ,  צבעה לבנבן, הביצה.  מ" מ1אורך  החד ק . מ"  מ1רוחבו  , מ"מ

מוצאה ש ל   .  מ" מ4ואורכ ו ה סופי עד ,  חום-ה ראש צבעו אדו ם, אין לו  ר גלים,  לבנבן ובשר ני

ובתוככי המחסנים היא מצויה בכל , ועיקר פעילותה היא במחסנים, חדקנית זו הוא  מהודו

.   ניתן לר אותה רק במדינות חמות, אולם  בפעילותה בשטחים גידול בחוץ, העולם
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את  . החיפושיות אוכ לות את  גרגי רי  כל הדגנים  וביחוד את ג רגירי  התירס שמועדף עליהן

ואף א ת המוצרים  ,  סולת, קמח, ג נים כג ון  גריסיםהחיפושית ניתן  לראות  בכל מ וצרי הד

א לא שבקמח . ומצויים אף בפירות י בשים וטריים, ביסקויטים,  העשוים מהם כ גון  איטריות

אינו   מתפתח אלא , הז חל להבדיל מהחיפושית. ומוצרים מפורר ים אין ה ן מטילות ביצים

ב עזרת החדק . עורהובעיקר בגרגי רי תירס ומצוי גם בגרגי רי חיטה וש, בגרגירי תבואה 

ובמשך יממה היא   ,  וסותמת את   החור בהפרשה  שקופה,  נוקבת הנקבה  חור קטן בג רגי ר

ובאביב , התפתחות שלימה של החדקנית נמשכת בקיץ במשך חודש.  ביצים4מטילה עד 

 13בטמפרטורה שמתחת ל . בחורף נפסקת הטלת הביצים לגמרי. והסתיו במשך חודש וחצי

בטמפרטורה   . ולכן הו א מצוי בעיקר בארצות החמות. ל החדקניתצ נפסקת ההתפתחות ש"מ

צ    מתחת לאפס " מ2בטמפרטורה של . צ מתות החיפושיות בתוך שעתיי ם" מ55מעל 

חדקנית  .   יום40והחי פושית יכולה ל חיות עם טמפרטורה ז ו עד ,  יום 20הביצים מתות תוך 

יקר בשכבות התחתו נות   ומתרב ה בע, האורז  תוקפת ב עיקר את המקומות החשוכים  במחסן

ובמידה והג רגי רים יבשים ריבוי   החדקנית הוא   זעום ביותר   .  של הערימה א ו השקים

ובדרך כלל  בתנאי איחסון . 9%החדקנית מתפתחת רק אם כמות המים בגרגיר ים היא מעל [

מ אידך בתנאי אי חסון שאינם  נא ותים כג ון  ליד  קירות   ].  מים% 12-נאותים  זה  עומד על כ 

כאמו ר ל עיל פגיעת החדקנית בגרגירי   .  ויותר50%הפגיעה היא עד כדי , ג דו לףסדוקים או ג

וא ז   , כאשר לא חר החדירה היא מכסה את החור בהפרשה  שקופה, האורז  היא במחסן

וכאש ר הז חל מתבגר . וניתן לה רגיש זאת במעיכתו. משתנה צבע גרגיר האו רז ללבן  חזק

שה חדק שבראש , ה חשו בה לציוןהער. משתנה צבעו לכהה והוא בו לט מבעד לגרגיר

לאריזות  אטומו ת גם    כוחו  רב מאד ובאמצעות החדק היא  מצליחה בקלות לחדור, החדקנית

שכן  יתכן בהחלט ,  לעובדה זו יש נה  השלכה חשובה  על אופן איחסון  התוצרת, מ" מ1בעובי 

כדי   , רק די  שהוא   יונח ליד מוצר  נג וע, שמוצר יגיע נק י לחלוטין למדף בסופר מרקט

 אודות הדיו ן   . [ שהחדקנית תקדח באמצעות החדק חור לתו ככי השקית ות חדור פנימה
 ]. 11ד הער ה "ראה  פ, ההלכתי בחרקים המצוים באור ז 

 מוצאה של חיפושית זו ה וא  מהודו ומשם  התפשטה לארצות  [ הגרגירים חיפושית
ה לרו חב הגוף המכו ס, חום-צבעו ש ל הבוגר  הוא   שחור . ה עולם  הגרגירים חיפושית

או רך ג וף  . צבע  המחושים צהוב והר גלים דקיקות. שערות יש  מספר כתמים בהירי ם וכהים

צבעה לבן ובהמשך נעשי ת   ,  מוארכת  וכפופה, צורת הביצה. מ" מ2מ והזכר " מ3הנקבה 

ה זחל מכוסה כולו  שערו ת חומות   , חום-ה זחל צבעו צהוב.  מ" מ0.8וא ור כה ,  כהה יותר

הג ולם  דומה ל זחל  .  מ" מ7א ורכו  עד  , שערות  צפופותארוכות  כשבקצהו יש  כעין  זנב של  

 35 ימים בטמפרטורה של 7הביצים מתפתחות תוך ,  ביצים70 –הנקבה מטילה כ . ממש

צ " מ48צ או   מעל " מ5מתחת ל ' בטמפ. צ  במשך כשבועיים" מ25של ' ובטמפ, צ"מ

ם או מוצרי הזחלים מיד לאחר בקיעתם מכרסמים גרגירים גרוסים או פגומ י. הביצים מתות
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אולם לאחר ש הזחל מתנשל פעם ראשונה   . אולם אין בכוחם לחדור לגרגירים שלימים, קמח

. יש בכוחו  ל תקוף גם ג רגירי ם שלימים]  פעמים7צ הם מתנש לים עד " מ25של ' בטמפ[

הם  נדחקים  . ומתפשטים במהירות רבה , בעזרת שערותי הם הארוכ ות ה ם נצמדים לכל  עצם

,   תירס , שעורה, חיפושית זו מכרסמת בין היתר חיטה. ם למקוםבין שקים ועוברים ממקו

 נקיון  מוחלט במחסן ואוו רו ר טו ב יכול למנוע את התקפת . קטניות ואת מ וצריהם
 .]החיפושית 

 ,   מוצאה של חיפושית זו מהאיזורים הטרו פיים של אמריקה[ הטבק ]נקושית[ חיפושית
,  חום- צבעו של הבוג ר הוא  אדום .ומשם הועברה לכ ל חלקי העולם ]נקושית[ חיפושית

או רך   . למחושים יש צורת   משור, החזה מכוסה שערות דקות   בצבע אפור, ראשו  רחב וכפוף

הזחל צבעו . מ" מ0.4צבעה לבן מבריק ואורכה עד , הביצה סגלגלה וחלקה. מ" מ3גופו עד 

  4.5 עד ואו רכו   מגיע.  הזחל  מעוקל ומכוסה שערות.  צבע ראשו ח ום בהיר, לבנבן עד צהבהב

נקבת . מ"  מ3אורכ ו עד .  צבעו לבן והוא   נמצא בתוך מטווה קו רים דק,  הגולם. מ"מ

ההתפתחות  מהטלת ביצה עד לגיחת הבוגר   נמשכת בקיץ ,  ביצים100החיפושית מטילה עד 

לחות  , מספר הביצים תלוי במזון. צ" מ20הגבוהה מ ' הביצים מוטלות בטמפ. כחודשיים

הזחלים אינם  אוהבים אור   ,   מהחיפושית שנמשכת לאור להבדיל. האויר והטמפרטורה

ומלבד  , נ קושית זו  גו רמת נזק  רב מאד למוצרי מזון  מאוחסנים.  ונוברים בפנים  חומרי המזון

תבלינים ואף בפלפל חריף ניתן  , קטניות, דגנים,  מוצרי הטבק היא פוגעת כמעט בהכל

צ מתחת "  מ7קור  של  .  וקטיפהמשי , בדי  ריפוד,  דגים, ביסקוויטים, עשבי  מרפא, למוצאה

 צ למשך " מ65כ חום שהוא מעל "וכמו,  ימי שהיה שם את המזיק5לאפס משמיד לאחר 
 ].   משמיד את המזיק, שעה אחת 

 יחודיותו של חרק ז ה הוא בכך שבצידי החזה בולטות  [משוננת חזה  ]אורזית[ חיפושית
ג ופו של  הבוג ר צ ר   .  שמוו מכאן , כעין שיניים קטנות  שש  במספר ]אורזית[ חיפושית

ראשו חום  ו על גב החזה , הזחל צבעו צהבהב לבן. מ" מ1מ ורוחבו כ " מ4אורכו כ  , ופחוס

. מ" מ5אורכו של ה ז חל , בקצה בטנו זיז בשרני ה מסייע לו בזחילה. והבטן כתמים חומים

' תלוי בתנאי הטמפ[ ביצים 280הנקבה מטילה עד .  מ" מ4הגולם צבעו צהבהב ואורכו כ 

החיפושיות ה גם שה ם יכולים גם  לת קוף גרג רים של ימים בדרך כלל הם תוקפים   ].  והלחות

ולכן הם  בדרך כלל מופיעים כמזיק משני לאחר תקיפה של מזיקים [רק גרג רים גר ו סים 

.   אג וזים  ועוד ,  פירות יבשים, גריסים, קמח,  החיפושיות תוקפות  ג רגרי  תבואה, ]אחרים

 תנאי איחסון   .  הדב רה של  חיפושית זו  קשה מאד, ברהלטענת בעלי המקצוע  בתחום ההד
 ]. ואוו רור  נא ותים  מונעים את ריבו יו של החיפושי ת 

 
 

 ]י"ההמשך יבוא בחוברת הבאה בעזה[
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 .  לכבוד מערכת תנובות שדה

 
 ובות שדה תנ קבלתי את גליונות

 
יישר כוחכם . 

 
 .ועוד כמה הערות. בעבר בעיתון המודיע רסמתילהלן קטע ממאמר שפי

 
 דוב לנדאו 

 
íéð÷ äòáù úá äøåðî 

 
 åùøãלא תעשון   -'  וגו" לא תעשון אתי.) "כ, שמות כ(מהאמור .) ז מג"ע(ל "חז 

ולכן לא יעשה אדם תבני ת מנורה כדוגמת . כדמות שמשי המשמשים  לפני

ני ם ושל   שישה  ושל   אבל  הוא ע ושה של  חמישה ק, המנורה שהית ה בב ית  המקדש

 נחלקו -ובשל עץ  ,  לא יעשה מכל מיני מתכות-אבל של שבעה קני ם  , שמונה

רבי  יוסי בר יהוד ה אומר אף של עץ לא יעשה כדרך שעשו בית   ; הדעות

שכן לאחר שטמאו היוונים א ת ההיכל ונטלו כל כליו עשו מנורה של , חשמונאי

ם  "ופס ק הרמב.   ב ר יהודהיש חולקי ם ע ל רבי  יוסי '  וכפי  שמו בא שם  בגמ. עץ

, אסור לאדם שיעשה מנורה בצורת המנורה) 'ז  הלכה י"הלכות בית  הבחירה פ(

 או של שמונה  קנים  או מנו רה שאינה  ,   אבל עושה הו א מנורה של  חמשה קנים
 .   פ שיש לה  ש בעה קנים"של מתכת אע 

åùá" ò)ם  הוסיף ש האיסור לעשות מנורה של  שבעה קני) 'א סעיף ח"קמ' ד  סי"יו

וכל   , ח טפחים"ואפילו אינה גבוהה י,  הוא אף בלא גביעים וכפתו רים ופרחים

מ נורה שאין  , גם בב ית המקדש. זאת מאחר ודברים אלה אי נם מעכבים ב מקדש

,    כשרה-ח טפחי ם  "ואין  בה   את הש יעור של י,  בה גביעי ם כ פתורים  ופרחים

 ,   ין זה את זה כ שבעה קני  מנורה מעכב"משא). ו"ק ל"ס(ך שם  "כמובא בדברי הש
 .). מנחות כח(שבעה נרותיה  מעכבין זה א ת זה כמובא ב משנה  

 åîëשאסור לעשות מנורה של שבעה קנים אף בלא  , כן נחלקו הדעות אם דין זה

נאמר גם לגבי  מנורה של  זהב  ש בה כן  מעכבי ם הכפ תורים  ,  כפתורים ו פרחים
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ה של  זהב  מותר  שא כן במנור,  א רצה לדייק"הגרע). כמובא שם  במנחות(ופרחים 

 והוסיף להביא את דבר י   ,  לעשות משבעה קנים אם  אין בה ם כפתו רים ופרחים
 ).  ה בפתחי  ת שובה"ו כ. (ה שאוסר לעשות אף משל זהב"ר' התבואות  שור למס 

 éøäזהב , בי ן של  כסף;  שאסור לעשות מנורה של שבעה  קנים,  איפוא, לנו ברור   ,

  מותר אף ש ל -חרס או עץ  , תאבל ש ל זכוכי. נחושת או כל סוג מתכת  שהיא
 .   שבעה קנים 

 ùéכדי  , ל ת קנו שמונת ימ י חנוכה ולא שבעה"אומרים ש זוהי אחת  הסי בות שחז

 ' ג סי"ח' מהדורא  א(ת שואל ומ שיב "ב ש ו' עי.  (שלא יתקנו מנ ורה בת  שבעה  קנים
 ). ג הלכות חנוכה"וברית משה על הסמ) א"ע 

 íðùé כל סיבה אחרת לעשות ולקיים   המקילי ם לעצמם מתוך חוסר ידע או

כשמבנה  המנורה עשוי באופן  שהקני ם עומדים   , בבית ם מנורה של שבעה ק נים

כנראה שכבר בעבר . ולא בקו  ישר  כעין מבנה מנ ורת בי ת  המק דש,  בצורת עיגול

שהביא בשם   ) א"ד קמ"יו(כפי שאנו רואים בפתחי תשוב ה , היו שטענו טענה זו

על אשר חדשים מקרוב   באו עושים  ,  נהראש הש' למס' ספר בכור שור בחי

שעו שים  שבעה  , דהיינו,  כוונים למלאכת מנורת המ קדש בשנוי ע מידת הקנים 

קנים וש שה  מהם מעמידים בדמות עיג ול או משולש או מרובע אלו נגד אלו 

שכל דבר שאינו מעכב במנורה אינו מעכב , יש למחות בידם, ואחד באמצע

ובספ ר   . שיעכב במנורה סדר עמידת הקניםולא מצינו , באיסור עשיית תבנית ה

וכן במנורות שנעשות כדי , משנת חכמים דעתו נוטה להתיר בעושה ק נים בעיגול

 מאחר , להדליק בהם   עם נרות ולא  עם  שמן  ואי ן דבריו  מוכרחים ו יש  להחמיר
 ).  קנים ע ם חשמל' ע להלן בנושא מנורת ז"עי. (שהוא איסור  תורה 

åùá" ú ן על מנורה ש ל שבעה קני ם  ועל גביה  שמ ונה נרותד)  'ס' סי(חכם  צבי  .

ולא אסרו אלא מנורה של שבעה קנים  עם שבעה  ,  ולדעתו מותר לעשות זאת

ג "ח' מהדורא א(ת שואל ומשיב "בשו). ק"ודברים אלה אינם כדברי המהרי. (נרות

ותמה עליו איך נוכל לחלוק על דברי , הביא את דברי החכם צבי) א"ע' סי

 ש אף שאינו   , ק להלכה"ע והאחרונים ש קבעו את  דברי המהרי "ק והש ו"המהרי
 .   אסור לעשותה-דומה ממש למנורת המקדש   

 äîå ועתה לאחר שילמד את   ,  יעשה א דם שיש  לו  ב ביתו  מנורת  שבעה קנים

ניתן  לסגור :   העצה  היא פ שוטה? ת  עצה מה  עליו לעשותיהנושא לא יד ע לש

'  ז סי"ח(ם "ת מהרש"י ש הביא  ב שוכפ,  בהלחמה קנה  אחד שלא יוכלו להדליק בו

 ולא   ,  והציב   תנאי  שכל בית  הק י בול של הנר  י יסתם, על מעשה שה יה  בזמנו) ד"נ
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 .  או  לחילופין להוסי ף קנה, יוכלו להסיר את הכסוי על  ידי צבת או  מלקחיים 

åùá" ú מסתפק בעשה את הנרות באופן שלא   ) ג"ל' ד סי"ג יו"ח(אגרות משה

שהרי צריך שיהיה שמן   , דזהו ודאי עיכוב, לוג שמןיוכלו להחזיק מדת חצי 

א ו   . האם נאמר שלא נאסר כיון דהוא עכובא במקדש, כשיעור שידלק כל הלילה

ויהי ה   , אולי כשרה המנורה ללילות הקצרים אף כשאינה ראויה ללילות הארוכים

 כי , ע לדינא"וצ. אסור לעשות  מנורה בנרות  שמחזיקין  שמ ן כמדת לילה   הקצרה
 . ע ראיה לזה לבדיעבד"דוע לו לעלא י 

 äìàùעל שבבתי כנסת  היו מציבי ם   , נוספת שהתעוררה בעבר פעמים רבות

 אלא שקניה   שמשו להדלקת נורות חשמל  ולא  נרות שמ ן   ,  מנורה בת  שב עה קנים
 . 21והסכימו הפוסקי ם ש בכגון זה אין   איסור. או חומר דליק אחר 

 äìàùמה אמור במס, ודעתו להתיר, )א" ס'ג סי"ח(ת יחווה דעת "זו הובאה בשו '

ש ב עה נרותיה מעכבין זה את   , מעכבין זה את זה, שבעת קני מנורה.) כח(מנחות 

וש ם היו   ,   בראש כל קנה וקנה היה  כעין בזיך-שבעה נרותיה  , י"ופירש רש . זה

כי   ,  שאי ן נרות למעלה לקבל שמן  ופ תילות,  ולפ י זה  כאן.  נותנים השמ ן  והפתילה

ובוד אי שדבר , ורת חשמל סוגרת ומסוגרת בלי שום ב י ת קיבולאין שם אלא מנ

.  י קולון"ולפיכך  י ש להתיר ב זה  אף לדברי מהר, זה מעכב במנורת בית  המק דש

להתי ר מנורה של שבעה קנים   , והוסיף להביא שכיוצא בזה  כתב המשנת  חכמים

) ד"ק י"א ס" סימן קמ(ואף  שהפתחי  תשו בה . ולא  לשמן, שנעשית לנרות שעוה

.   ושיש להחמיר בזה כיון  ש הוא איסור מ ן ה תורה, ב שאין דב ריו מוכרחיםכת

למעשה נראה שהעיקר להתיר כיון שהנרו ת   . ש"ל ע"והביא דברי ה בכור שור הנ

להגאון רבי יוסף " שמו יוסףוכן הוא בספר . ל"שבראש המנורה הם לעיכובא וכנ

,  ות שעוהשנשאל במנורת שבעה קנים  שבראשם נר, )ו"סימן רס(בן ואליד 

מכל ,  ואף על פי  ש הפתחי  תשו ב ה כתב  להחמיר בזה,  וכתב,  והעלה להלכה להתיר

כי הפ תחי  תש ובה חלק  על  המשנת חכמי ם בלי  ש ום   ,  מקום כחא ד היתרא עדיף

ש הבכו ר שור שגם  ב דבר המעכב במנורה יש   "ו גם מ, ראיה רק מסב רא דנפשיה

י "ת מהר" מבואר בשוש הרי, במחילה מכבוד תורתו חומרא יתי רה היא זו, לאסור

וכן פסק   . וזה ברור בלי שום ספ ק, קולון שבדבר שמעכב במנורה יש להתי ר

,   שבמנורת חשמל) ד"עמוד  תפ(ת מערכי לב "הגאון רבי  יהו דה ליב צירלסון ב שו

כיו ן שדבר זה   ,  קנים' מותר לעשות ז, ו אינם בר קיבו ל, שהנרות שלה הם זכוכית

                                                 
עולה שלדעתו עדיף , 51א בחוברת "יטמ עמאר של"ל הגרש"יש לציין שתשובתו של כבוד הראש 21

. ורק בדיעבד יש להתיר כשהנרות הם של חשמל. לעשות מנורה ללא צורת בית קיבול וללא נר כלל
 . העורך.ש"ע
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 ו הנח להם לישראל לפאר בתי  , כם צביוכדברי הח.  מעכב במנורת בית  המקדש
 . ע ד כאן. ולרומם בית אלוקינו, כנסת במנורות יפ יפיו ת כא לה 

 õáå÷á בדין  , ש וואזנר"מוב א שאלה שנ שאל הגר) ס"תש'  גליון ב(בית   הלל

מנורה התלויה בתקרה  שי ש לה שבעה  קנים  העשוי ים בעיגול וא ין לה  קנה   

.   אם  מותר לעשותה ולקי ימ ה כן-,   מןאמצעי ובקנים כוסות זכוכי ת להניח בה ם  ש

  -קנים  ' שכל שי ש ז, ש"שאף שדרכנו להחמיר כדעת הגאון ת בו, ובתשוב תו כו תב

וכן ה יה  דעת  ,  )'ס'  סי(ודלא כדעת הגאון  חכם צ בי , אסור גם אם   עומדים בעיגו ל

וודאי נראה שאין חשש   גם לדעת , בנידון ד ידן, מכל מקום; גדולי הדורות נוטים

ואין כ אן תבני ת  , פ דמיון כל דהוא צריך למנורה של מקדש"עכש , המחמירים

וכזה הב י א להתיר , מנורה ואין ירך או קנה אמצעי יוצאים ממנה הקנים

' סי(חיים הכה ן רפפורט '  בשם תשו בת ר) א"י קמ"סו ס(בפשיטות  בדרכי תשובה 

, שם בדרכי תשובה ה ביא את הדב רים שעמד בדין זה של מנ ורה עגולה). ה"כ

'  דהעיקר לדינא כדעת החכם צב י  ש אין לאסור כש עושין  הקנים   בעיגול וכוהעלה

שאסור להשתמש במנורה ' ובפרט מה ששמעתי הוראה שיצא מפי  רב אח

ד שבזאת המנורה בוודאי לא  "וא מרתי לענ. שנעשית ב שב עה קנים  התל ויה באו יר

ו במקדש ירכה של  מנורה היה   , טוב הורה חדא מטעם שאי נה עומדת על ירך

ולאו מנורה  אקרי הא  , כ מנורה תלויה מותר  לדידן שאי ן לה  יר ך"וא', ב וכומעכ

פ קנה אחד "מ במקדש היה עכ"מ' ועוד שאינה כסדר עמידת הקנים   וכו, חדא

וכאן במנו רה תלויה לא הוי אלא   , באמצע וששה קנים מק יפ ים אות ה סבי ב

 רה של מקדש  ואין זה  דוגמת מנו, ובאמצע אין  שום  קנה כלל, קנים'  בהיקף כל הז
 . כלל 

  íééñðåכל ה מתיר ומקי ל   : ק"חלק  זה של מנורת ש בעה קני ם בדברי  המ הרי

:   והוסיף  בברכי יוסף. מיקל באיסור תורה ועתיד ליתן את  הדין, בעשיית מנורה זו

ק ירושלי ם מנורה של   מתכת ב ת   "שעשו ב בית  הכנסת ב עיה, זכורני בימי נ עורי

 ושאר הרבנים זכר כולם לברכה אסרו א נחום "ומורינו הרב מהר,  שבעה קנים
 .  וכן ראוי להו רות.  וציוו   לתקנה תיכף ו הוסיפו ק ן לה, לקיימה 

 
åøúá úåçéìù úìàùá"î  åú øîåù åðéàù íãàî"øéòäì ùé î: 

 
 êåøòä יראה לי שישרא ל   : כתב) 'ג סעיף ה"ס' סי(השולחן הלכות תרומות

ג דלכמה דברים  דינו  "אע,  הפורק עול מ לכות שמים   או המחלל ש בת  בפרהסיא

 ישר אל -פ שחטא  "ואע,  מ לשליחו ת דינו  כישראל דהא בן   ברי ת הוא" מ-ם  "כעכו
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ם רק בדברים ש צריך "ולא נדונו כעכו.  גט- קדושין וגיט ו -והרי קדושיו  , הוא

ולהאמינו  , תפיל ין ומזוזות  ול הצטרף לעשרה,  ת"כמו כתיב ת ס, קדושת ישרא ל

 פסול  לדברים אלו  וכיוצא בה ם א בל  - י שראל דכיון   שיצא מכלל קדושת, נ"על יי

אם .) "לג,   יחזקאל כ(והנביא  אמר .    ישראל הוא-פ  שחטא  "בדברים אחרי ם אע

 כ " בע-כלומר אף שתפר וקו עולי מעלי כם  , "ובחמה שפוכה  אמלוך עליכם' לא וגו
 . אמלוך עליכם ואל תצאו מכלל ישראל 

 íúçäו "קע' ח סי"ת או"ואת דבריו  מוצאים אנו בש. סופר סובר אחרת

ט ש ם כתב המגן  אברהם שבבר כת המזון   "קפ' ח סי"ע  או"ובהגהותיו על שו

וכתב   . דמומר אינו בכלל ברית, ל בני ברית"ם במקום סעודה צ"כשיש מומר לעכו

בתרומת  ' ד תרומתו אינה תרומה  כי היכי דלית "לפע: ל"ז החתם סופר וז"ע

 '  ב ריש  מס"מ ורע"ש ור" ר' יח וע"ד סקי"קנ'  א לעיל סי"ש המג"המשכן כמ
 . למעט גוי' תרומות וכו 

 
÷ôñ    22ם דבריו של פילון ראויים להיות מובאים בחוברת הלכתיתא . 

                                                 
ולא הובאו  שם דברי  .  שאינו מאמר הלכתי53א למאמר מערכת בגליון "כ של יט"כוונת הה 22

את ספרו או ספריו של [ם פילון  כ בש"ובסוגריים שכ, ר הירש"אלא דברי הרש, פילון כלל
,  אי נם אלא משום  שהנוצרים בלב ל ו את העולם, ה ספיקות על פילון הידועים לי]. פילון אין לי 

מ לא הבאתי אלא מהמוב א   "ומ. ל וספריו הם מהספרים החצוניים"וכיון שלא היה פילון מחז
ת כמה  "ב אנצמובא גם ', כאסמכתא לתרגום ועדו, שמביאו רבות, מ כשר"בתורה שלמה לרמ

 מביא ממנו ידיעות על 3' ל בספרו ארץ ישראל עמ"גם הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ. פעמים
דורות "ודעת בעל . לא בענייני הלכתי. וכן מובא בשאר ספרים. ש"ע. 'אברהם אבינו ו כו

שגם יוסף בן  מתתיהו שמוזכר בראשונים [,  שהיה כידוע מומחה גדול בעניינים אלו" ראשונים
והאמת כי פילון וגם  : "ה דברים נכו חים"ס' ג עמ " על פיל ון כתב בח] לא יצא נקי  מלפניו, 'וכו 

וכז את עשו גם   , הסבירו לא ז נם מה שהם יכו לים לשמוע, יוסיפוס בכתבם  דבריהם רק לעמ ים
אמנם יש שכתבו שיש בפירושיו של פילון דברים . ש"ע.  'כו" חכמי ישראל בימי הבינים

.  ה ברו בם"והכותבים  הם ח וקרים חדשים ע,  וא ין לי זמ ן לז ה, תילא בדק,  ל"הנוגדים לח ז
שדרשו את דברי , ]' י וכדו"כאוצ [ א ראה רק דברי חוקרים "כ שליט"ומשום מה כנראה הה

שדבריו הם "ה דורות ראשונים '  ולא הטוה ו  לכף זכ ות כד, ל"חז ' כא ילו כופר בד , פילון לגנאי
, פ  במאמר שאינו הלכתי דווקא"ועכ. ה וכהנהויש בזה עוד כהנ ". לעמים מה שיכולים להבין

שטרחו ובדקו , מ כשר ושכמותו"ואת פילון רק מדברי הרמ, ר הירש"הבאתי את דברי הרש
חפסתי ומצאתי שכדאי לקרוא גם את מכתבו של , ר מערער"ועתה שכת. והביאו מה שהב יאו

דמה לחיי משה בהק, ם"ס קובץ על ה רמב"מח, ד נקלשבורג"אב, הגאו ן רבי נחום טרייבטיש
שעשה מה שעשה לעיני , בשב ח  ספריו של פילון, ]משה הלוי לנדא, המ דפיס. פראג' דפו [ 

 . ודי בזה כעת. ש"ע. 'העמים כו 


